
ديوسلا يلاموص برضي انوروك
اهتيفاع ديعتست ملوهكوتسا ةصروبو

 ماعلا لقنلاو ديوسلا ييلاموص نيب ةيعوت تامولعم راشتنا مدع نم ءايتسا
 تايفولا ددع عافترا .ةيمويلا تالحرلا ددع صيلقت دعب باكرلاب ظتكي
 .ةريغص ةيديوس ةيرق برضي سوريفلاو

 سوريف ببسب ةافو ةلاح 36 ءاثلثلا مويلا راهن ىتح ديوسلا تلجس
 ددع هيف لصو ملاعلا يف ةافو ةلاح 16553 تلجس تقو يف .انوروك
 .102429 ىلا عفترا نيفاعتملا ددع اما .381521 ىلا نيباصملا

 ىودعب نيباصملا صاخشألل يلامجإلا ددعلا ةفرعم بعصلا نم حبصأ

 ىلا نولقني نم ىوس لمشت ال تاصوحفلاف .ديوسلا يف انوروك سوريف

 سوريفب مهتباصإ لامتحا ىلا ريشت ضارعأ مهيدل رهظتو تايفشتسملا

 يف .ةضرعملا تائفلا نم دعت يتلا تاعومجملا ىلإ نومتني مه نم وأ انوروك

 ةماعلا ةحصلا ةحلصم يف ءاربخ فوختي تقو

Folkhälsomyndigheten دحاو نيباصملل يقيقحلا ددعلا غلبي نا 

 .نطاوم فلا ةئملا براقي ام يا ديوسلا ناكس نم ةئملا يف



ةيلاموصلا-ةيديوسلا ةيبطلا ةطبارلا نم ريذحت

 ةلاح رشع ةسمخ نيب نم ةتس نا نيبت نا دعب رطخلا سوقان ةطبارلا تقد

 نم مه ملوهكوتسا ةمصاعلا يف 19ديفوك -انوروك سوريف يف ةافو

 ديدعلل اًقفوو .SVT يديوسلا نويزفلتلل ريرقت بسحب ،ديوسلا ييلاموص

 نم ةبسن نإف ،ملوهكوتسا ةمصاعلا تايفشتسم ىدحأ يف نيفظوملا نم

.عفترم انوروك سوريفب ةباصالا نم نوجلاعتيو ةيبنجا لوصا نم مه

 يفاقثلا زكرملا دجسم نم ،حرف نيسح يلاموصلا-يديوسلا خيشلا ىريو

 راشتنا لوح ةيمسرلا تارادالا تامولعم نأ Rinkeby يف يمالسإلا

 تءاجو - ةياغلل ةفيعض تناك ةيديوسلا ريغ ىرخأ تاغلب انوروك سوريف

.اًدج ةرخأتم

ماعلا لقنلا يف ماحدزا

 ىلا SL ماعلا لقنلا ةحلصم ،باكرلا ددعو نيفظوملا ددع ضافخنا عفد

 عقوتملا نم رثكأ رضح نينثالا راهن نكلو .ةيمويلا تالحرلا ددع صيلقت

 تناكو .تالفاحلا يف سوملم ظاظتكا ىلا ىدا امم مهلمع زكارم ىلا

 حبصيل ءاثالثلا مويل ينمزلا لودجلا ليدعتب تدعو SL ماعلا لقنلا ةحلصم

 .ةريتولا سفنب ماحدزالا رمتسا نكلو ،بلطلا عم ابسانم



 .ةريتولا سفنب ماحدزالا رمتسا نكلو ،بلطلا عم ابسانم

 نأ ماعلا لقنلا ةحلصم يف يمالعالا بتكملا يف Henrik Palmér لوقي

SL ةديدش طوغضل ضرعتت يتلا طوطخلا ىلع اهتالحر نم ديزتس.

ةعداولا ةيرقلا برضي انوروك سوريف

 700 اهناكس ددع غلبيو Vingåker ةيدلب يف ةعقاولا Högsjö ةيرق

 ةعبسلا صاخشألا نم ةثالثف .ةدشب انوروك سوريف اهبرض ،طقف ةمسن

.Högsjö ةيرق نم مه Sörmlands ةقطنم يف مهفتح اوقل نيذلا

 تارم ةدع تلصتا ،اهنبال اًقفوو .اًماع 58 رمعلا نم غلبت ،ةافو ةلاح رخآ

 هجوو .ةيبطلا ةدعاسملا ىلع لوصحلا ةلواحم 1177 ئراوطلا مقر ىلع

 ةدعاسملا ىلع لصحت مل اهنأ دقتعي هنا امك ةيبطلا ةمدخلل اداح ادقن اهنبا

.ةيفاكلا

 ةقطنم يف يمالعالا لوؤسملا Fredrik Gustavsson ،لاقو

Sörmland، ةيدرفلا ىضرملا تالاح ىلع قيلعتلا هنكمي ال هنأ.

ةصروبلا يف ريبك عافترا

 ءاثلثلا حابص ريبك لكشب ملوهكوتسا ةصروب يف مهسألا قوس تعفترا

 ةنراقم يوق شاعتنا دعي اذهو .ةئاملا يف 4 ىلا حاتتفالا ىدل تلصوو

.يبلس 5,2 ىلع قوسلا قلغأ ذا سما راهنب



.يبلس 5,2 ىلع قوسلا قلغأ ذا سما راهنب

يملاعلا ةحصلا ةمظنم نم تاداشرا

لوحك رهطمب نيديلا كرف وأ ءاملاو نوباصلاب نيديلا لسغ
دنع عوكلا ينث وأ مامكألا وأ ليدنم وأ يبط عانقب فنألاو مفلا ةيطغت  
سطعلا وأ لاعسلا
نودب ازنولفنألا هبشت وأ ماكز ضارعأب باصم صخش يأ ةسمالم بنجت  
ةياقو

يف ةبوعصو لاعسو ىمحب ةباصإلا لاح يف ةيبطلا ةياعرلا سامتلاو   
.سفنتلا
ةياقو نود ةرشابملا ةسمالملا بنجت ،ةحوتفملا قاوسألا ةرايز دنع  
تاناويحلا اهسمالت يتلا حطسألاو ةيحلا تاناويحلل
موحللا صخألابو ،اًديج ماعطلا يهط


