لوصحلاب بغرت له
نم ديزملا ىلع
؟تامولعملا
ينورتكلإلا ةيدلبلا عقوم ةرايزب مق
Bild: Most photos

زيح ديدج نوناق لخدي  2019 ،ويلوي  1يف
:يلي ام ىلع صني  ،ذيفنتلا
نيكلهتسملل غبتلا عيب يف بغرت تنك اذإ -
نم ةصخر ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا كيلع بجي
 2019ربمفون  1هاصقأ دعوم يف ةيدلبلا

ىلع لصحت يكل ةنيعم ريياعمب مازتلإلا كيلع -
ةصخرلا
•
ريياعملا قيبطتب رارمتسإلا متيس -
دقفي اهقيبطتب مزتلي ال نمو عيبلا دنع ةيلاحلا
ةصخرلا

www.skurup.se

عقوملا ىلع ةصخر بلط ميدقت أﯾﻀﺎ ً كناكمإب
ةينورتكلإلا تامدخلا قيرط نع ينورتكلإلا

انب لصتإ
فتاه 0411-53 62 31:
ديرب katarina.eckhardt@skurup.se se:
:ينورتكلإ

ﻟﻠﺘﺒﻎ ﺟﺪ�ﺪ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

Information till dig som säljer
tobak i butik

؟بلطلا ميدقت يلع بجي ىتم
 1نم إﻋﺘﺒﺎرا ً ديدجلا رارقلا قيبطت أدبي
اهنيح تايدلبلا أدبتس  2019.ويلوي
.تابلطلا ةساردو مالتسإب

Bild: Most photos

عيبلا ةصخر نع ةماه تامولعم
؟ةصخر ىلع لوصحلل بولطملا وه ام
بجي  ،كبلط ىلع ةقفاوملا نم ةيدلبلا نكمتت يكل
نوكي ال نأ اهنمض نم  ،تابلطتملا ءافيتسا كيلع
ال نأو ةيموكحلا نويدلا ليصحت ةرادإل نويد كيلع
ال كمسإ نأو بئارضلا ةحلصم يف ةراشإ كيلع نوكي
مئارجلاب ةقلعتملا ةطرشلا تالجس يف رهظي

 1لبق غبتلا عيب ةصخر بلطب تمدقت اذإ
يف رارمتسإلا كناكمإبف  2019ويلوي
ةيدلبلا نم رارق رودص ىتح عيبلا
.كبلط صوصخب
نيذلا صاخشألل تابلطلا ميدقتل موي رخآ
 1خيراتب وه ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ةصخر بلطب اومدقت
 2019ربمفون

؟نيناوقلا تريغت اذامل

فادهأ دحأ وه غبتلا كالهتسإ نم ليلقتلا
.ةماعلا ةحصلاب ةقلعتملا يديوسلا ناملربلا
نيب غبتلا مادختسإ نم ليلقتلا ينعي اذه
ءدبلا مدعل نيعفايلا ةيعوتو رابكلا
ىلع لمعلا ىلإ ةفاضإلاب .غبتلا مادختساب
.ينوناق ريغلا غبتلا عيب ةحفاكم

بلط ميدقتل فيلاكت كانه له
؟غبتلا عيب ةصخر ىلع لوصحلل
بلطلا ىلع موسر ضرف ةيدلبلل زوجي
مل بوروكس ةيدلب يف .فيلاكتلا ةيطغتل
هنأ امك .بلطلا فيلاكت غلبت مك دعب ددحي
ةبقارم موسرب ةبلاطملا ةيدلبلا ناكمإب
.ةيونس

يأ نوناقلا رييغت ينعي له
؟ىرخأ تافالتخا
متي يتلا ريياعملا سفن ،ال عقاولا يف
نم دكأتلا لثم .ةيراس ىقبتس ﺣﺎﻟﯿﺎ ً اهضرف
لمحت تاجتنملا نأو ،رمعلل ىندألا دحلا
.دودحم عيبلا نأو ةحيحصلا تامالعلا
قيبطتل ةطرشلاو تايدلبلا ةبقارم
امك ﺗﻤﺎﻣﺎ ً رمتستس تالحملا يف نيناوقلا
.نآلا
عيب نيناوق ىلع رييغت يأ أرطي مل
رئاجسلا عيب وأ ةيبعشلا ةريبلا
سيلو طقف غالب ميدقت بجي .ةينورتكلإلا
.ةصخر ىلع لوصحلل ةجاح كانه

