
            
 

ة أسبوعية   2022/ 3 / 31التاري    خ:                                          492العدد:                                 وأوراق بحثيةنشر
 

 

    : أهم وأبرز األخبار المحلية والعالمية 
 

ن مليون حالة، وثماني  وسبعة   أربعمئة  من  أكثر    اإلصابات  حصيلة    بلغت   فيما   إصابة،  ماليين   عشرة   حوالي  أسبوع  خالل    يسجل    العالم         
 باإلضافة إلى ثمانيٍة وعشرين ألِف حالِة وفاة لتبلغ  حصيلة  الوفيات نحو  ستِة ماليين ومئة وثالثة وستين ألِف وفاة.

 

 .والوفيات اإلصابات من قليلةٍ  أعداد   عن تعلن   الفلسطينية  الصحة   أسبوع، خالل        
 

د    والصحة    الموجبة،  الفحوصاتِ   نسبةِ   ارتفاعِ   واستمرار    بكورونا،  االحتالل  دولةِ   وزراءِ   رئيسِ   إصابة          ت،  الكماما   ارتداءِ   الزامية    ت مدِ 
 ذلك.وت حذِ ر  من موجٍة سادسة، وت طِلق  حملًة لتشجيِع م ْن ه م فوق  سنِ  الستين على تلقي اللقاحات تشمل  م نح  هباٍت ماليٍة مقابل   

 

  الدخولِ   نسبةِ   ارتفاع    يتوقع    بريطانيا،  أطباءِ   وكبير  .  انتشاراً   وأسرع    خطورةً   أكثر    القادم  كورونا   متحور    أن    يقولون   علماء         
دًا أن    سيبقى معنا إلى األبد. ومتحور  جديٌد هجين من أوميكرون والشبح يجتاح بريطانيا.  الفيروس للمستشفيات، مؤكِ 

 

ي  من  للحد ِ   المدينة  في  مرحلتين   على  اإلغالق    تفرض    شنغهاي  حكومة            أعدادِ   ارتفاع    فيه  يستمر    الذي  الوقتِ   في  كوفيد،   تفشِ 
ل   المصابين،  ألعلى منذ  اندالِع الجائحة.ا  هي إصاباتٍ  الصين   لت سجِ 

 

   تكون   أن   من   العلم   يتوقع ه ما  عكس  على  أقل،   بكورونا  عدواه م   نسبة   تكون   األيدز  مرضِ   عالجاتِ   يتناولون    الذين  أن    يقولون   علماء         
 اإلصابِة والوفاِة بكورونا. وقساوةِ  نسبةِ  من  تزيد   معاً  والرشح بكورونا   اإلصابة   أن كما .  لديِهم المناعةِ  جهازِ  ضعفِ  بسبِب   مرتفعةً 

 

ه تم للقاحِ  سريريةً  اختباراتٍ  تبدأ    روسيا         . وأوميكرون  ودلتا  الكالسيكية، الساللة: الثالث كورونا  فيروس  سالالتِ  مقاومةِ   ب غي ة   إعداد 
 

بد من معرفِة الساللة أصيب  بها    ال   أنه  يقول    األخير،  األسبوع   في  بالمئة  وأربعين   ثالثةٍ   بنسبةِ   الوفيات  ارتفاعِ   وبعد    روسي،  طبيبٌ        
 ر  الفيروس لم يتوقف. المرضى، ألن ذلك يشير  إلى أمٍر خطيٍر جدًا، وال يمكن  استبعاد  ظهوِر متغيراٍت جديدٍة أو فيروس جديد ألن تطو  

https://youtu.be/bicIsnoqlTM 

 

 لنشرة الصوتية ل لالستماع 

اسب ة ح  ر ب من  ي 
 
م ب ألف خ

ت 
ان المن ارككل عام وأن  هر رمض   لول ش 

المتحور  الشبح ي مثِ ل  ستًة وثمانين بالمئة من اإلصابات وفقًا لمنظمِة الصحِة  

ليصبح  بذلك المتحور  األكثر  انتشارًا والمهيمن  على مستوى العالم، العالمية، 

 والعلماء  ي عزون  ذلك إلى رفِع القيوِد الخاصِة بمواجهِة الجائحة في كثيٍر من الدول 

 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/bicIsnoqlTM
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 ، وت صل ح  إلنتاِج أدويٍة مضادٍة له. الفيروس تكاثر   ت منع    ألن ها   كورونا، فيروس  ضد فعالةٌ  أن ها  ي حت م ل  مواد   يكتشفون   كنديون  علماء        
 

 

  الم قو ى   الورقِ   من   بنعوشٍ   الموتى  لدفنِ   الخشبيةِ   الن عوشِ   عن   وتستعيض    كورونا،  لفيروس  تفشٍ   موجةِ   أعنف    تواجه    كونغ  هونغ        
 .للضحايا  الكبيرةِ  لألعدادِ  نظراً 

 

 الجائحة، بعد  نحِو عامين من فرِضها. من للحد ِ   المفروضةِ  القيودِ  معظمِ  رفع    تقرر    األردنية   الحكومة        
 

 واستراليا،   وماليزيا   وفيتنام  الجنوبية  وكوريا   واليونان  والنمسا   وإيطاليا   وألمانيا   وبريطانيا   فرنسا   في  والوفيات  اإلصابات  ارتفاع  استمرار         
 . العالم دولِ  معظِم في  انخفاِضها  من الرغم على

 
 
 
 

 

ودعواتنا للجميع بالسالمة  ،تحياتنا   


