
”عوفدم ريغلا يضرملا مويلا” يطغت ةلودلا
انوروك ىلع برحلا يف كراشي زدلانودكام

 .نورك 700 ب عوفدم ريغلا يضرملا مويلل تباث ضيوعتب ةلودلا تددح
 انوروك سوريفب نيباصملا ددع يف عافترا ملاعلا لود هيف لجست تقو يف
 .دالبلا يف ةئبعتلا ةلاح فيفخت ىلا كرامندلا هجتت

 اهنيب نم ةلاح 333 ىلا انوروك سوريفب ديوسلا يف تايفولا ددع لصو
 سوريفلاب ةباصا 6078 لجسو .ةريخالا ةعاس 24 لا لا يف ةلاح 51
 .ةعمجلا مويلا لالخ ةلاح 612 اهنم

”عوفدم ريغلا يضرملا مويلا” يطغت ةلودلا

 تاعبت ةهجاومل يعامتجالا نامضلا ةطخ ليصافت ةيزوهج نلعت ةموكحلا
.لمعلا قوس ىلع انوروكلا ةمزا

:لوالا يضرملا مويلل نورك 700 هردقو غلبم ضيوعت
 
 يضرملا مويلا” ب فرعي ام فيلاكت ةيطغتب اهلفكت اقباس ةلودلا تنلعا امك
 نود مهلزانمب مازتلالا ىلع نينطاوملا نم ربكالا ددعلا عيجشتل ”لوالا
 .ةيدام ةراسخ نم فوخلا
 تباث ضيوعت ىلع لوصحلل بلطب مدقتي نا ضرملاب رعشي نم لكل نكمي
 نكمي هنا هركذ ريدج .مداقلا ءاثلثلا موي نم اءدب نورك 700 هتميق
 .)راذا( سرام 11 خيرات نم يعجر لوعفمب ضيوعتلا نم ةدافتسالا
 يضرملا مويلا” يضرملا مهبتار نم مصخ نيذلا لك ضيوعتلا لمشيو



 .)راذا( سرام 11 خيرات نم يعجر لوعفمب ضيوعتلا نم ةدافتسالا
 يضرملا مويلا” يضرملا مهبتار نم مصخ نيذلا لك ضيوعتلا لمشيو
 .”لوالا

صاخلا هباسحل لمعي نم ىلع ضيوعتلا

 ةتقؤملا نيناوقلا نم ةدافسالا صاخلا  مهباسحل نولمعي نيذلا لك نكمتيس
 14 لا مايالا لالخ ضرملا تاقاقحتسا ضيوعت ىلع لوصحلل ةديدجلا
 تانورك 804 ةميقب تباث غلبم اهل صصخي ةئفلا هذه ىتحو  .ىلوالا
 .دحاولا مويلل

ءاثلثلا
 يعامتجالا نامضلا قودنص لبقتسي لبقملا ءاثلثلا راهن نم اءدب

Försäkringskassan ضوعتلا تابلط. 

مصخ الب ةيضرم

 نم وا ،يضرم بتار ىلع لوصحلا مهنكمي ال نيذلا نيفظوملاب قلعتي اميف
 نود ةيضرملا تاناعالا ىلع لوصحلا نم نونكمتيس لمعلا ىلع نيلطاع مه
 .ركذي مصخ

رظحلا كفت كرامندلا

 اجيردت عفرتس ةموكحلا نا نسكيردرف يتم ،كرامندلا ءارزو ةسيئر تنلعا
 تلاقو .ديجملا حصفلا ةلطع دعب دالبلا يف ةدئاسلا ةئبعتلا ةلاح نع رظحلا
:قباس تقو يف
 نم ،حصفلا ديع ةرتف لالخو نيلبقملا نيعوبسالا لالخ انكمت لاح يف”
 ،ةلوقعمو ةرقتسم ماقرالا تيقب لاح يفو ،اننيب ةنمالا ةفاسملا ىلع ظافحلا
.”حصفلا ةلطع دعب يجيردتو بقارم حاتفناب ةموكحلا رشابتس
 ،لاقو .ءاربخ ةدع نم تاداقتنالا نم رثكل اهضرع اذه اهحيرصت نا الا



.”حصفلا ةلطع دعب يجيردتو بقارم حاتفناب ةموكحلا رشابتس
 ،لاقو .ءاربخ ةدع نم تاداقتنالا نم رثكل اهضرع اذه اهحيرصت نا الا
 يف راحبالا ةباثمب رمالا نوكيس” :ريدختلا ءابطا ريبك ،نسنغوم نبروت
 .”رادار نود نم .ةيديلجلا لابجلاب ةئيلم هايم

ةياعرلل زدلانودكام يفظوم

 زدلانوكام معاطم ةلسلس وفظوم عضخيس لبقملا عوبسالا نم اءدب
 عاطق يف لمعلا ءدبل ةفثكم تارودل ”ليتوا دنارغ” قدنف يف نيلماعلاو
 .ملوهكوتسا ةمصاعلا يف ةيحصلا ةياعرلا

تائملا بيردت

: Novare ةكرشل يذيفنتلا ريدملا ،نوسلليه كيردرف لقوي
 .”اذهب فافختسالا نكمي الو .ةيئانثتسا الولح ئراطلا عضولا اذه بلطتي”


