
            
 

ة أسبوعية   2022/ 1 / 13التاري    خ:                                          481العدد:                                 وأوراق بحثيةنشر
 

 

    : أهم وأبرز األخبار المحلية والعالمية 
 

ة،  حال   مليون   عشر  وثمانية  ثالِثمئة  حوالي  اإلصابات  حصيلة    بلغت  فيما   إصابة،  مليون   عشرين  حوالي  أسبوع  خالل    يسجل    العالم         
 خمسِة ماليين وخمِسمئٍة واثنين وثالثين ألِف وفاة. باإلضافة إلى ثمانيٍة وأربعين ألِف حالِة وفاة لتبلغ  حصيلة  الوفيات حوالي 

 

ة  تقول  أن متحور  أوميكرون هو السائد  خالل   والصح.  وفاة  وأربعين   إصابة  وثالثين   وسبع مئة  ألفين  تسجل  فلسطين   أسبوع،   خالل         
 الفترِة المقبلة، واإلصابات  به ترتفع إلى حوالي خمسمئِة حالة.

 

ل    أن   تتوقع    األوروبية  األدويةِ   وكالة          طِّنٍ   مرضٍ   إلى  كورونا   أوميكرون   انتشار    ي حوِِّ   م عربة    المستقبل،  في   لبشرية  تتعايش  معه ا   م ت و 
زٍة، جرعاتٍ   إعطاءِ  بشأنِ   شكوِكها  عن  رار  الجرعات ال ي ع دُّ استراتيجية  م ستدامة، ويؤدي إلى مشاكل  في االستجابِة المناعية. تك وأن   م عزِّ

 

وخبيرٌة في منظمِة الصحِة العالمية تقول أن     . وأوميكرون   دلتا   متحوري   من  مزيجا    ت ع دُّ   كورونا   من  نسخة    ي رصدون   قبرص  في  علماء         
 من المحتمل أن يكون الهجين  من متحور ي دلتا وأوميكرون ناتجا  عن تلوٍث في المختبر. 

 

ٍة تقليديٍة لتشجيِع غير المطع مين وغير  تقني  على   يعتمد  الذي  األمريكي   نوفافاكس  لقاح  على   الموافقة    تعلن    الفرنسية   الصحةِ   وكالة         
زة، حيث  سيكون  متاحا  ابتداء  من الشهِر المقبل.   الحاصلين على الجرعة المعزِِّ

 

  على   م صمِّمٌ   أنِّه   فيها   قال   التي  الملقِّحين  غير  حول  للجدل  المثيرةِ   تصريحاِته  مسؤولية    كاملٍ   بشكلٍ   يتحمل    أنه  يؤكد    الفرنسي  الرئيس         
 اِة الذين يرف ضون التلقيح.حي تنغيصِ 

 

  بمتحورِ   بالمقارنة  أوميكرون،  متحورِ   بسبب  المستشفيات  دخول    أو  خطيرةٍ   بأمراضٍ   اإلصابة   خطرِ   انخفاض    ت ظِهر    أولية   دراساتٌ        
 . الظهور في ستستمر   الطفرات إن الطبية   األبحاث   وتقول  . دلتا 

 

ِب العدوى خاصة  بين األطفال نظرا  النخفاِض نسبِة من تلقوا  ت سجِِّ   التي   لكورونا   الجديدةِ   الموجةِ   من تحذيراتٌ         ل  أرقاما  قياسية  في ِنس 

https://youtu.be/JsP
dDBwCV6A 

 

 لنشرة الصوتية رابط ا

الصحة  العالمية ت عزو انتشار  أوميكرون إلى مجموعٍة من العوامِل، من بيِنها الطفرات  

، وزيادة  االختالِط اال جتماعي والهروب  المناعي، وتتوقع  موجة   التي ي حمل ها المتحور 

 جديدة  من كورونا كل  أربعِة أشهر، م حذِّرة  من خطورِته على غير الم طعِّضمين، 

 ومن أن  إعطاء  الجرعات المعززة ليس استراتيجية  قابلة  لالستمرار 
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 فلسطين  –د. رياض مشعل 
 إيرلندا  –د. بسام نصر 

 الصين  –د. علي الوعري 
 فلسطين  –د. جوني خوري 

 ألمانيا  –د. وليد البنِّا 
 فلسطين  –د. موفق الخطيب 
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https://youtu.be/JsPdDBwCV6A
https://youtu.be/JsPdDBwCV6A
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 منهم اللقاح، وأن خطورت ها ستزداد  مع العودِة للمدارس وفصِل الشتاء. 
 

لمستشفيات يقترب  ا   في  كورونا   مرضى   وعدد  .  أوميكرون   بمتحورِ   اإلصابةِ   كشفِ   في  بطيئةٌ   األنف  مسحة    أن    تبين    أمريكية   دراسةٌ        
 من مئة وخمسين ألف شخص. 

 

  ناتجةٍ   بصعوباتٍ   فيه  ت م رُّ   الذي   الوقت  في  إلسناِدها،  العسكرية  الطبيةِ   الطواقِم  إلرسالِ   الجيش    تناشد    البريطانية   العاصمةِ   مستشفيات         
 . كورونا  بفيروس   إصابِتهم بسبِب  الصحي القطاعِ  في العاملين ت غ يُِّب  عن

 

طانيون يوصون  بعدِم إعطاِء جرعٍة رابعٍة من اللقاح للمقيمين بدوِر رعايِة الم سنين واألشخاِص الذين تزيد  أعمار هم على  بري  خبراء         
 ثمانين عاما ، ألن الجرعة  الثالثة  توفر  حماية  دائمة  ضد  دخوِلهم المشفى. 

 

سمة بمتحوِر أوميكرون في غضوِن أسبوعين، لتبلغ  ذروة  الموجِة  ن  ماليين  أربعةِ   إلى  مليونين  بين  ما   إصابة    تتوقع   االحتالل  دولة         
ل  مدينة  أم الفحم إلى اللون األحمر نتيجة  ارتفاِع اإلصاباِت في  ها.الخامسة خالل هذه الفترة مئة  ألف إصابة يوميا . والسلطات ت حوِِّ

 

للمستشفيات  المساع د  وحداتِ   تشغيلِ   على  يوافق    االحتاللِ   دولةِ   في  الجيشِ   وزير          الداخلية  الجبهة  لقيادة  التابعة  العسكرية  ة 
 ِة أيام. اإلسرائيلية. ووزير  التعاوِن اإلقليميِّ يقول  أن البالد  ت ت ِجه  إلى مناعِة القطيع. والحكومة  ت قلِِّص  الحجر  الصحي إلى سبع

 

 د فيروس كورونا.ض  األطفالِ  لتطعيِم موسعةٍ  حملةٍ  بدء   ني ت ها   تعلن   السعودية الصحة        
 

 

 

 
 

 

 

ودعواتنا للجميع بالسالمة  ،تحياتنا   


