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    : أهم وأبرز األخبار المحلية والعالمية 
 

  مليون   وثمانين  وخمسة  مئتين  من  أكثر    اإلصابات  حصيلة    بلغت  فيما   إصابة،  ماليين  سبعة    من  أكثر    أسبوع  خالل    يسجل    العالم         
 أربعين ألف وفاة. اثنين و ماليين وأربع مئة و  خمسة    من أكثر   الوفيات حصيلة    لتبلغ   وفاة حالة   ألف   وأربعين  خمسة   إلى باإلضافة حالة،

 

ابة وأربعًا وأربعين وفاة. وغزة تسجل  أول  إصابة  بأوميكرون، وارتفاٌع آخر  إص  وثمان مئة    ألف  حوالي  تسجل  فلسطين   أسبوع،  خالل         
 لإلصابات بالمتحور الجديد لتصل إلى ثمان  وأربعين حالة. والرئيس  الفلسطيني يعلن  حالة  الطوارئ لمدة ثالثين  يومًا.

 

ر    بايدن          ل   ممن   المصابين  عزل    فترة    بتقليص    وقرارٌ .  الذعر  لعدم  ويدعو  كورونا،  بسبب  إجهاداً   ستعاني  المستشفيات  أن  من  ي حذ  
 عطَّمين أكبر. الم غير على الخطر   أن تقول   والحكومة   فائقة، بسرعة  ينتشر وأوميكرون . أيام خمسة   إلى أعراض عليهم   تظهر

 

 .   دلتا   ساللة    ضدَّ  مناعةً  توفر   قد  بأوميكرون  اإلصابة   أنَّ  ت بين   إفريقيا   جنوب  في أولية دراسةٌ       
 

ه   أوميكرون  متحور        .العام نهاية   أعياد   موسم  في الطيران لشركات   قاسيةً  ضربةً  ي وج  
 

زة  جرعات    تلقوا   أشخاص    لدى  أوميكرون   المتحور    اكتشاف            محلية    إصابات  تسجيل    تؤكد  الروسية  والصحة  .  الهند  في  معز  
ها البرية. الس  الساللة   أصبح   أوميكرون  أن تعلن    والبرتغال بـأوميكرون،  ائدة  في البالد. وإيران تغلق  حدود 

 

  القيود    بانتهاء    يتنبأ    وخبيرٌ .  الجديد  العام   حلول    قبل    بكورونا   المتعلقة    القيود    من  المزيد    نفرض    لن:  يقول  البريطاني  الصحة  وزير         
 . المقبل نيسان   في طبيعت ها  إلى الحياة   وعودة  

 

ة  الصوت أو الصوت األجش  من أعراض  اإلصابة  بأوميكرون، وأن األعراض  الرئيسة  هي سيالن  ب   أن  يقولون   بريطانيون   باحثون         حَّ
 األنف والصداع والتعب والعطس وآلم في الحلق. 

 

https://youtu.be/JEu
E5a8LKr4 

 

 لنشرة الصوتية رابط ا

 تطعيم  سبعين في المئة من منظمة  الصحة العالمية تقول  أن إنهاء  الجائحة  يتطل ب  

ًة على ضرورة  وضع  حد  لقومية  اللقاحات، مؤك  دًة أنَّ خطورة    د  سكان  العالم، م شد  

ر  من تسونامي كورونا  ،أوميكرون ل تزال عاليًة جدًا، وت حذ  

 في ظل   ارتفاعات  حادة  في اإلصابات 

 إعداد: د. صبري صيدم وفريق العمل 
 بريطانيا  –د. اسماعيل أبو عمرو 

 فلسطين  –د. رياض مشعل 
 إيرلندا  –د. بسام نصر 

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

 ألمانيا  –د. وليد البن ا 
 فلسطين  –د. موفق الخطيب 

 فلسطين  -م. رامي خضر 

https://youtu.be/JEuE5a8LKr4
https://youtu.be/JEuE5a8LKr4
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د  باكسلوفي   لعقار    الطارئ   الستخدام   على  ت صادق    والصحة    للخطر،  العامة   الصحة  بتعريض   نتنياهو   يتهم  الحتالل   دولة    وزراء   رئيس         
د  حياة  البعض.   الذي ت نتجه شركة  فايزر. وخبراء  يحذ  رون من أنَّ حبوب  فايزر ضد كورونا ت هد  

 

  السريرية    التجارب    في  ينجح    لكورونا   المضاد"  غلوبولين  –  كوفيد"   وعقار    اليومية،  اإلصابات    عدد    في  انخفاضات    تسجل    روسيا        
  الصحة  الروسية. وزارة    من  دائمة    تسجيل    شهادة   على ويحصل  

 

 .أراضيها  إلى أوميكرون  المتحور  وصول   بعد  وذلك سواء،  حد على والبالغين األطفال على اللقاح   تفرض   دولة   أول   اإلكوادور       
 

 . أشه ر ستة   منذ  إصابات   حصيلة   أكبر   وتسجل   كورونا،  فيروس من  جديدة موجة  أعتاب على األرجنتين       
 

 زمة  ألخذ  جرعة  ثالثة  من لقاح كورونا، ول ت ستبع د  جرعًة رابعة. الال  المدة   تقل  ص    فرنسا       
 

 . البالد فتح   إعادة   بخطة    متمسكةٌ  أستراليا  سلطات   بأوميكرون،  وفاة   أول   تسجيل    رغم      
 

ه    الصين سلطات          . الوباء انتشار   وسط   صرامةً  أكثر   إجراءات   وتفرض    كاملة   مدينة    بتعقيم  ت وج  
 

العامة. ومصر تفرض     أطباء          األماكن   التطعيم في  تفرض  جواز   الجائحة. والجزائر   ي حذ  رون من دخول  موجة  رابعة  من  جزائريون 
 التطعيم  اإلجباريَّ على من ه م فوق ثمانية  عشر  عامًا. والسعودية تعيد  فرض  الكمامة والتباع د في أراضيها.

 

على م ْن لم ي ت ل قَّ لقاح  كورونا ب ج رعتيه ، الجلوس  في البيت وعدم  التسبُّب بمشاكل  لألردن. والصحة     أنَّ   تقول    األردنية  األوبئة  لجنة         
 تعلن  عن ارتفاع  كبير  بإصابات أوميكرون. والصحة  السعودية تؤكد  أنَّ ارتفاع  اإلصابات  اليومية بأوميكرون في تسار ع  مستمر. 

 

 

 
 

 

 

ودعواتنا للجميع بالسالمة  ،تحياتنا   


