
ةموكحلا سيئرب قثي يديوسلا عراشلا
نسحت ىلا ةيديوسلا ةصروبلاو

 ةقث نيفول نافيتس ةموكحلا سيئر لين يآرلل تاعالطتسا رخا ترهظا
 يف ماحدزالا رمتسي ةلكشملا لحب دوعولا مغرو .يديوسلا عراشلا ةيرثكا
 . ماعلا لقنلا تالفاح

 41 ىلا ديوسلا يف انوروك سوريف يف تايفولا ددع ،ءاعبرالا مويلا ،لصو
 .ةلاح 177 ةزكرملا ةيانعلا يف تالاحلا يلامجا ددعو .صخش
 تلجس ذا ملاعلا يف انوروك سوريفب ةباصملا تالاحلا ددع عافترا لصاوتي
 ىلا نيفوتملا ددع لصو امنيب ،ةباصا 425964 ةيربخم ةيئاصحا ثدحا

 ثيح ءافشلا تالاح يف عافترا ملاعلا لجسي هتاذ تقولا يف .18957
 .ملاعلا يف ةلاح 109241 ءافش ةيئاصحا رخا تلجس

 ىودعب نيباصملا صاخشألل يلامجإلا ددعلا ةفرعم بعصلا نم حبصأ
 ىلا نولقني نم ىوس لمشت ال تاصوحفلاف .ديوسلا يف انوروك سوريف
 مهتباصإ لامتحا ىلا ريشت ضارعأ مهيلع رهظت نمم تايفشتسملا
 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

ةياقولا تاءارجا ددشت تاناحلاو معاطملا

 .انوروك سوريف يشفت ببسب اهيدل ةمدخلا نيناوق قيبطتب معاطملا ددشتت
 ميدقت نمضتت تاءارجا تضرف اهتالاص يف ماحدزالا فيفخت لجا نمو



 .انوروك سوريف يشفت ببسب اهيدل ةمدخلا نيناوق قيبطتب معاطملا ددشتت
 ميدقت نمضتت تاءارجا تضرف اهتالاص يف ماحدزالا فيفخت لجا نمو
 يهاقملا لمشت تاءارجالا هذهو .نوبزلا ةلواط ىلع ةرشابم ماعطلا
 .اضيا ،ةليللا يداونلاو
 ةمصاعلا يف Häktet ةناحو معطم ريدم ،نوسلين سيول فوختيو
:لوقيو تاءارجالا كلتل ةيبلسلا جئاتنلا نم ملوهكوتسا
 نم نكمتن مل لاح يف هلمكاب عاطق ىلع ءاضقلا متي نا ةروطخ كانه”
 .”ةلكشملل لح داجيا

ةصروبلا يف شاعتنا

 راهن ملوهكوتسا ةصروب تحتتفا ،ةيملاعلا ةصروبلا يف ريبكلا ءاثلثلا دعب
 تاكرشلا تمهاسو .ةئملا يف 3 نم رثكا ىلا لصو عافتراب ءاعبرالا
 Astra Zeneca و Electrolux, Kinnevik لثم ةريبكلا ةيديوسلا
 .قوسلا نيسحت يف

ةمصاعلا تاصاب يف ماحدزا

 كلذو تالفاحلا يف ظاظتكالا نم يناعت SL ماعلا لقنلا ةحلصم لازت ال
 مغرو .ةيمويلا تالحرلا ددع ليلقتب عوبسالا علطم يف ارارق تذختا نا دعب
 راهن حابص هلاح ىلع رمتسا ماحدزالا نا الا ةلكشملا لحب دوعو قالطا
 و Slussen لثم تاصابلا تاطحمل ةيسيئرلا طاقنلا ترثآتو .ءاعبرالا

Gullmarsplan اهريغ نم رثكا. 

SD ةيبعشل ضافخناو S ةيبعشل عافترا



SD ةيبعشل ضافخناو S ةيبعشل عافترا

 ،ديوسلا يف بزح ربكا نيفول نافيتس ديوسلا ءارزو سيئر دوقي ىرخا ةرم
 .يأرلل نيعالطتسا رخال اقفو
 ةمزا لالخ Socialdemokraterna بزحل يبعشلا معدلا عفترا
/SVT نم يأرلل نيعالطتسا بسحب كلذو ،انوروك سوريف راشتنا

Novus و DN/Ipsos”

 بسحب” هنا ،مورتسوش نرويبروت ،سوفون ةكرشل ماعلا ريدملا لاقو
 نيكراشملا نم ةئملا يف 55 رعشي ،اريخا اهانيرجا يأرلل تاعالطتسا
 .”نيفول نافيتس ةدايق لظ يف نامالاب
 Sverigedemokraterna بزح سيئر ةيبعش تعجارت نيح يف
 .ةئملا يف 2 وحن نوسكوا يميج


