الحكومة تتجه لزيادة فحوصات كورونا
وتصريح لترامب ينعش البورصة
في وقت تتجه مصلحة الصحة العامة لتوسيع دائرة فحوصات فيروس
كورونا في البالد ارتفعت بورصة استوكهولم بعد انباء عن اختبارات على
دواء للكورونا وتصريح للرئيس االمريكي
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السويد
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عقدت مصلحة الصحة العامة املؤتمر الصحفي اليومي في تمام الساعة
الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة وقدمت خالله احدث تطورات انتشار
فيروس كورونا في السويد .اجمالي الوفيات في فيروس كورونا بلغ

الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة وقدمت خالله احدث تطورات انتشار
فيروس كورونا في السويد .اجمالي الوفيات في فيروس كورونا بلغ
 1400شخص من بينهم  67حالة وفاة في ال 24ساعة االخيرة .وقالت
مسؤولة في مصلحة الصحة العامة ،الدكتورة كارين تاغمارك فيزل:
”ال يزال هناك اعداد كبيرة من الوفيات يوميا ولكن ال نرى ظاهرة ارتفاع
في االرقام وانما العكس”.

زيادة اختبارات كوفيد19
قررت الحكومة ان ترفع عدد اختبارات كوفيد 19بنسبة عالية تصل الى مئة
الف اختبار في االسبوع .وستشمل االختبارات في املرحلة االولى موظفي
املستشفيات ،الشرطة ،الدفاع املدني واملرضى .واحتمال توسيع دائرة
االختبارات لتشمل شريحة اكبر من املواطنني .وقال رئيس الوزراء ستيفان
لوفني:
”اوكلنا الى مصلحة الصحة العامة مهمة زيادة عدد اختبارات فيروس
كوفيد 19وتقديم استراتيجية عن كيفية اجراء فحوصات على شرائح من
املواطنني يعملون ضمن القطاعات الهامة في املجتمع دون ان يؤثر ذلك
على قطاع الطبابة”.
اختبار دواء يرفع البورصة
ارتفعت بورصة استوكهولم  3في املئة عند االفتتاح صباح اليوم الجمعة.
ام االخبار االيجابية حول االختبارات التي تتم في الواليات املتحدة
االمريكية على دواء  Remdesivirافرحت املستثمرين في القطاع.
وقالت خبيرة االقتصاد في شركة  Avanzaيوهانا كُول:
”ويجب ان نضع تصريح ترامب حول اعادة فتح البالد تدريجيا في خانة
االشارات االيجابية حتى ان بورصة استوكهولم ارتفعت بشكل كبير بعد
التصريح”.

التصريح”.
النرويج تعاقب من يزور السويد
ستوقف النرويج التعويض املرضي لكل نرويجي يقطع الحدود ويسافر الى
السويد .ويأتي هذا القرار بعد ان قام عدد كبير من النروجيني بالسفر الى
السويد خالل عطلة الفصح املجيد .وقال وزير الشؤون االجتماعية في
النرويج توربيورن روى ايساكسن لصحيفة :VG
”من غير املنطق اعطاء تعويض مرضي لالشخاص الذين يخرقون توصيات
السلطات بعدم السفر الى الخارج بينما عليهم ان يلتزموا الحجر املنزلي”.

