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السوید

الوفیات: سجلت السوید 40 حالة وفاة جدیدة منذ نھار السبت الماضي وبھذا یصل إجمالي عدد الوفیات 
.الى 1580 حالة  

الجنس: 688 امرأة و 894 رجل. والقسم األكبر من الوفیات ھم من الفئة العمریة ما فوق السبعین 
.عاما  

المصابین: 14385  
في العنایة المركزة: 1079 

العالم

مصابین: 2421036 
وفیات: 165902 
شفاء: 635719 

"العاصمة على وشك "مناعة القطیع

توقع بروفیسور الریاضیات في جامعة استوكھولم، توم بریتون أن تصل SvD في مقابلة مع صحیفة 
العاصمة السویدیة استوكھولم إلى مرحلة "مناعة القطیع" في شھر مایو (أیار) المقبل. ویوافقھ الرأي 

:TV4 مدیر قسم مكافحة األوبئة في مصلحة الصحة العامة اندرش تیغنیل الذي قال في مقابلة مع 
تتماشى مع معلومات اخرى بحوزتنا كما انھا قریبة الى حد ما من مقاییس حصلنا علیھا لفئات اخرى" 

."في المجتمع  
سجلت مناطق اخرى في السوید تراجعا في نسبة اإلصابات وھي في األساس لم تلحظ انتشارا سریعا 
للفیروس. كما أدت إجراءات الحكومة لمنع انتشار الفیروس  الى إبطاء انتشار العدوى. وفي السیاق 

:یقول توم بریتون   
بحدود الـ 16 من شھر مارس (آذار) الماضي أجرینا بعض التعدیالت منھا إقفال الجامعات والعمل من" 

المنزل. وقتذاك كانت ستوكھولم قد قطعت شوطا كبیرا. بینما لم تكن باقي أنحاء البالد قد وصلت إلى 
نفس المستوى (من حیث انتشار الفیروس). ومن غیر المؤكد أن تصل تلك المناطق الى مستوى مناعة 

."القطیع  

ازدحام في المقاھي



حط الربیع رحالھ بشكل كبیر في استوكھولم وانتشر رواد المقاھي والمطاعم كعادتھم في أماكنھم 
المفضلة.  اال ان اندرش تیغنیل یدعو الناس االلتزام بمنازلھم. وأعرب عن قلقھ من االزدحام في 

لألنباء سطرت محاضر بحق خمسة حانات في استوكھولم لمخالفتھا قوانین TT الحانات. وبحسب وكالة 
.االزدحام  

:وقال تیغنیل 
بدأنا نحصل على تقاریر مقلقة من مختلف المناطق في البالد تجاه عودة االزدحام الى المالھي اللیلیة." 

نأمل من البلدیات والمحافظات ان تراقب  عن كثب ما یجري في المطاعم والعمل على تطبیق 
.اإلرشادات المطلوبة". وأضاف انھ ثمة مسؤولیة كبرى تقع على مالكي المطاعم والحانات  

اسبوع مجاني في كوخ صیفي

في تقدیم خدمة للمصابین بفیروس كورونا. اثرت Växjö ترغب صوفي وجوان رولین من مدینة 
الجائحة المنتشرة في أنحاء البالد والعالم سلبا على برنامج نشاطات فصل الصیف لدى الكثیري. تقول 

:صوفي 
سنقدم لھم اسبوع مجاني لتمضیة العطلة عندنا". وتتمنى وزوجھا جوان ان یقوم اخرون بمبادرات" 

.شبیھة  
ویوجد بالقرب منھ اماكن لصید السمك والسباحة. تقول .Småland یقع الكوخ الصیفي في مقاطعة 

:صوفي 
."شعرت انھ من واجبنا أن نقدم على تلك المبادرة"  


