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السوید

وفیات:  سجلت مصلحة الصحة العامة في السوید منذ نھار االثنین 185 حالة وفاة جدیدة  وبھذا یصل إجمالي عدد 
الوفیات بفیروس كورونا الى 1765 حالة من بینھم 766 امرأة و 999 رجل. القسم األكبر من الوفیات ھم من الفئة 

.العمریة ما فوق السبعین عاما  
14385  :مصابین 

1079  :في العنایة المركزة 

العالم  

2501907 :مصابین 
171735 :وفیات 
658565 :شفاء 

مقابل كل حالة یوجد 999 حالة أخرى

ارتفع عدد الوفیات بفیروس كورونا في السوید منذ نھار االثنین بشكل ملحوظ بعد أن أكدت مصلحة الصحة العامة وفاة 
185 حالة جدیدة في أقل من 36 ساعة. في وقت سجل إجمالي الوفیات 1765 حالة وصل عدد المصابین الى عتبة الـ 
15000 حالة. وقال اندرش فالنستین، مدیر في إدارة مكافحة األوبئة في مصلحة الصحة العامة إن عدد المصابین اعلى 

:مما ھو علیھ  
مقابل كل حالة مؤكدة یوجد 999 حالة اخرى". ویضیف فالنستین أن ثلث سكان العاصمة ستوكھولم ربما یصابون" 

.بالعدوى حتى تاریخ االول من ایار   

انخفاض سعر البنزین

أكثر من سبعین في المئة من قیمتھ قبل أن یقفل WTI ھبط سعر النفط بشكل دراماتیكي نھار أمس االثنین. وخسر 
.السوق  

بحدود الساعة الثامنة مساء استمر انھیار سعر النفط إلى ما دون الصفر وھذا ما لم یحصل في تاریخ سوق النفط من قبل. 
واثر انخفاض سعر النفط على سعر البنزین الذي تراجع بدوره. وبعد أن شھد سعر البنزین ارتفاعا ملحوظا في األسبوع 

.وأصبح سعر اللیتر في محطات البنزین 12.63 كرون .öre الماضي انخفض خالل نھار الثالثاء بعشرة  

سیاسي یرید العدوى



الى العاصمة ستوكھولم راغبا Storfors في حادثة أثارت استغراب الكثیرین، سافر السیاسي اوربان برشون من بلدیة 
طالب عضو البلدیة ھانس جیلدوستین عدم السماح Storfors في أن یصاب بعدوى كورونا. وخالل جلسة لمجلس بلدیة 

لبرشون بالبقاء في االجتماع خوفا من خطر العدوى. وتقدم برشون بشكوى إلى دیوان المظلومیة البرلماني ضد 
:جیلدوستین ألنھ طلب منھ مغادرة االجتماع. وبرر اوربان برشون فعلتھ 

"كان ذلك ممتعا. ال یوجد أي شيء یدعو للخوف" 


