
KD نم ةموكحلل ةيئانثسا تايحالص ال
تايفولا ةبسن نوعفري نينسملا رود ىتوم

 اهيطعي نوناق ىلع لوصحلل ةيديوسلا ةموكحلا ىعست
 ةثالث لالخ انوروك سوريف ةحفاكمل ةيئانثتسا تايحالص
 .بازحالا ضعب نم ةضراعم هجاوت اهنكلو .رهشا

 ةماعلا ةحصلا ةلحصم تايئاصحا رخا بسح
Folkhälsomyndigheten ددع يلامجا لصو 

 مهنيب نم 477 ىلا ديوسلا يف انوروك سوريفب تايفولا
 .ةريخالا ةعاس 24 لا لالخ ةافو ةلاح 76
 1273499 ىلا ملاعلا يف نيباصملا ددع عفتراو
 ةلاح فلا نيعبسلا نم تايفولا ددع برتقا امنيب اصخش
 .ةافو ةلاح 69451 لجسيل

 بولسا رييغت ىلا تآجل ديوسلا يف قطانملا نم ديدعلا
 ال نا ىلع تارابتخالا ددع نم تدحو .تاصوحفلا
  .انوروكلا صحفل ضارعالا نم يناعي نم لك عضخي
 ةقيقدلا تاءاصحالا بايغ ءارجالا اذه ىلع بترتيو
 رخؤيس هنا امك ،ىودعلاب ةباصملا تالاحلا ددع نآشب



 ةقيقدلا تاءاصحالا بايغ ءارجالا اذه ىلع بترتيو
 رخؤيس هنا امك ،ىودعلاب ةباصملا تالاحلا ددع نآشب
.ةعاسلا رادم ىلع نيباصملا ددع نع نالعالا

نينسملا رود يف تايفولا ددع عافترا

 ،ةئبوالا ةحفاكم ةحلصم ريدم ،لينغيت شردنا عجرا
 راشتنا ىلا ديوسلا يف تايفولا دادعا عافترا ببس
:لاقو .دالبلا يف نينسملا رود نم ديدعلا يف سوريفلا
 اوررضت نيذلا دارفالل ةصاخ ةياغلل فسؤم اذه”
 ددشو .”اهل اءابرقا دقفت سانلا نم ديدعلا .ريبك لكشب
 كلت يف ةفاظنلا تايصوت عابتال ىوصقلا ةيمهالا ىلع
 .رودلا

KD ةيئانثتسا تايحالص ةموكحلا حنم ضفري

 تايحالص اهحنمي ديدج نوناق ماربال ةموكحلا ىعست
 دالبلا يف انوروك سوريف راشتنا لظ يف ةيئانثتسا
 ةدودحم ةينمز ةرتفلو ةرشابم نوناقلا لعفيسو .ملاعلاو
 نم فدهلا .هيلع ةقفاوملا تمت لاح يف ،رهشا ةثالثب
 سوريف ةحفاكمب ةطبترم ةعيرس تارارق ذاختا نوناقلا



 نم فدهلا .هيلع ةقفاوملا تمت لاح يف ،رهشا ةثالثب
 سوريف ةحفاكمب ةطبترم ةعيرس تارارق ذاختا نوناقلا
 عامجا ىلع لوصحلل ةموكحلا لمعت امنيبو .انوروك
 بزحلا ةسيئر ،شوب ابيا تنلعا نوناقلا رارقال
 توصتس بزحلا ةلتك نا KD يحيسملا يطارقميدلا

 يه نوناقلا ليعفتل ةحرتقملا ةدملاو .مدقملا حارتقالا دض
 )وينوي( ناريزح رهش ةياهن ىلا )ليربا( ناسين 18 نم
مداقلا

لاحملا لفقت ال يك

 ةقلغملا نكامالا نوبنجتي نينطاوملا نم ديدعلا نا امب
 اهلمع لقنتو اهتاذ ةوطخلا حلاصملا نم ديدعلا ذختت
قلطلا ءاوهلا ىلا
 ةلئاعلا” ةقالح نولاصل ةكلاملا ،نوسنامريه ازيل لوقت
 ىلع( ريبك بلط كانه” :سوروب ةنيدم يف ”افدناس
 ةقالحلا نولاص ازيل تلقنو .”)قلطلا ءاوهلا يف لمعلا
ةنيدملا يف لاحملا نم تارشعلا لعف كلذكو عراشلا ىلا


