
نطاوملا دنع ةعانمو ئفادلا سقطلا ىلع ةنهارم
ديوسلا يف انوروك سوريف مازهنا دهشي دق رايأ

لمحتي نا يديوسلا نطاوملا نم نيفول نافيتس ديوسلا ءارزو سيئر بلاط  
نع ريراقت ثدحتت تقو يف .انوروك سوريف راشتنا نم دحلل هتيلوؤسم  
نهاري ،ديوسلا يف نطاوم فلأ ةئم تباصأ ىودعلا نوكت نا لامتحا  
نم دحلا يف ايساسأ ارود ءىفادلا سقطلا بعلي نا ىلع ةئبوألا ءاربخ  
هراشتنا . 

سوريفب ةافو ةلاح 25 تلجس )راذا( سرام 23 نينثالا مويلا خيرات ىتح  
ىلا سوريفلاب نيباصملا ددع عفترا تقو يف .ديوسلا يف انوروك  

يف سوريفلاب يف نيفوتملل يلامجالا ددعلا امنيب .ملاعلا يف 338724  
ذا هضارعأ نم نيفاعتملا ددع عافترا لصاوتو .14687 ىلا لصو ملاعلا  

ملاعلا يف تالاح 99003 نينثالا مويلا راهن ىتح لجس . 

 ىودعب نيباصملا صاخشألل يلامجإلا ددعلا ةفرعم بعصلا نم حبصأ

 نولقني نم ىوس لمشت ال تاصوحفلاف .نآلا دعب ديوسلا يف انوروك سوريف

 مهتباصإ لامتحا ىلا ريشت ضارعأ مهيدل رهظتو تايفشتسملا ىلا

 تائفلا نم دعت يتلا تاعومجملا ىلإ نومتني مه نم وأ انوروك سوريفب

 ةماعلا ةحصلا ةحلصم يف ءاربخ فوختي تقو يف .ةضرعملا

Folkhälsomyndigheten دحاو نيباصملل يقيقحلا ددعلا غلبي نا 



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

 ءارزولا سيئر ةملك

 نافيتس ،ديوسلا ءارزو سيئر ىقلا ،انوروك سوريف ءابو راشتنا ببسبو

 يف رذحو .دحالا سمأ ليل يديوسلا نويزفلتلا اهثب ةزفلتم ةملك نيفول

 بعشلا نم بلطو ادج ةبعص نوكت فوس ةلبقملا رهشألا نا هتملك

 نا دكأ امك .سوريفلا راشتنا نم دحلل هتايلوؤسم لمحتي نا يديوسلا

 .ةيمويلا انتكرح نم دحت دق ةيروفو ةئراط تارارق ذختت دق ةموكحلا

 ةيامحو ،ءابولا راشتنا نم دحلل لمعلا ةيلوؤسم هيلع عقت انم درف لك”

 انم دحاو يأل حومسملا ريغ نم .رطخلا ةرئاد يف مه نمو نسلا يف رابكلا

”عوضوملا اذه يف رماغي نا

 دقتعي ام بسحب ،رارقتسالا وحن هجتي نيباصملا ددعل ينايبلا ططخملا

:يديوسلا نويزفلتلل ثيدح يف لاقو .لنغات شردنا ةئبوألا ةئيه ريدم

 نوكيسو .حضاو لكشب رومألا أدهت فوس ،لبقملا )ويام( رايأ رهش يف”

 ددع انيدل حبصأ دق نوكي نا يف لمأن امك .سوريفلا هبحي ال سقط اندنع

.”ةيوق ةعانمب نينطاوملا نم ريبك

 

 ىدم نع حضوأ ةروص ىلع لوصحلل ةيئاوشع تارابتخا ءارجإ متيسو



 ريبك قلق كانه ناك عوبسألا ةياهن ةلطع لبقو .ديوسلا يف ىودعلا راشتنا

 نيباصملل ريبكلا ددعلا ببسب ةيبطلا ةياعرلا زكارم ÍÏæË ÖÛØ Úáì نم

 اذهك ىوتسملا سفن دنع عضولا رمتساو كلذ لصحي مل نكل .انوروك سوريفب

:لنغات لوقيو .عوبسألا

 زوف وهف )نيباصملا ددع نم( هتاذ ىوتسملا ىلع ظفاحن نحنو رمي موي لك”

 .”انل ريبك

ةمزالا لغتست فرطتملا نيميلا ىوق

 رابخأ رشنل ةدع فارطأ لبق نم انوروك سوريف ءابو راشتنا لالغتسا متي

 رشن نم Expressen ةفيحص تنكمتو .ريثأتلا تالمحو ةللضم

 ، ةرمتسملا ةمزألا لغتست ،فرطتملا نيميلا ىوق يف رئاود نا ديفتريراقت

.تايلقألا ىلع تالمح نشلو ةرماؤم تايرظن رشنل

 ةمزأب انوروك سوريف راشتنا ببستي نا ةيزانلا NMR ةمظنم ىنمتتو

."ةيروثلا ةيسايسلا ىوقلا زيزعت" ىلا يدؤيو ديوسلا يف ةريطخ


