
 2022انتخابات 
 

ي الس��د. هنا تجد جميع المعلومات حول مرا�ز االنتخابات وأوقات    2022أ�لول/سبتم�ب  11بتار�ــــخ 
س�كون هناك انتخابات �ف

ي لسلطة  
وىف ي بلد�ة ل�سيبو. ستجد الم��د من المعلومات حول عمل�ة س�ي االنتخابات ع� الموقع اإلل��ت

اإلدالء باألصوات �ف
 ) و�لغات مختلفة. Valmyndighetenاالنتخابات (

 ب�انات االتصال 

ي بلد�ة ل�سيبو ع� الرقم:  
 ع� مكتب االنتخابات �ف

�
ة االنتخابات س�كون ب�مكانك االتصال هاتف�ا  . 04  125- 0478خالل ف�ت

ي 
وىف لسلطة االنتخابات  �مكنك أن تجد نتائج االنتخابات ومعلومات حول س�ي عمل�ة عّد األصوات ع� الموقع اإلل��ت

)Valmyndigheten .( 

لمان   لمان الس��دي ومجلس المحافظة ومجلس البلد�ة وال�ب ي انتخابات ال�ب
بلد�ة ل�سيبو مسؤولة عن أداء المهام المطل��ة �ف

ي واالستفتاءات الشعب�ة.  ي البلد�ة.  االنتخابات لجنةاألوروىب
 �ي المسؤولة عن هذە المهام �ف

 أ�لول/سبتم�ب  11 -آب/أغسطس  24التص��ت المسبق  

ة. ير�ب االطالع ع� مواع�د العمل و التوار�ــــخ ادناە.   تقوم البلد�ة بتنظ�م عمل�ة التص��ت المسبق خالل هذە الف�ت

ي مركز االنتخابات بتار�ــــخ التص
 أ�لول/سبتم�ب   11��ت �ف

ي يوم االنتخابات بتار�ــــخ 
ي مركز االنتخابات الخاص بك، جميع المعلومات مذكورة ع�   11�ف

أ�لول/سبتم�ب �مكنك التص��ت �ف
اع الخاصة بك. ير�ب االطالع ع� مواع�د العمل و التوار�ــــخ ادناە.   بطاقة االق�ت

اع   بطاقة االق�ت

ي حال لم ت
ي حال أضعت بطاقتك فإنه �مكنك طلب بطاقة جد�دة من مكتب االنتخابات ع� هاتف  �ف

اع أو �ف صلك بطاقة االق�ت
   12504-0478رقم: 

اع المتنّقل   مركز االق�ت

اع متنّقل.   اع �سبب المرض أو اإلعاقة أو العمر، فإنه �مكنك حجز مركز اق�ت ي الوصول إ� مركز االق�ت
إذا كنت كناخب تجد صع��ة �ف

لك ح�ث ستتمكن حينئذ من اإلدالء بصوتك. اتصل بمكتب لجنة االنتخابات لحجز مركز م ف ون إ� م�ف وظفو االنتخابات س�ح�ف
اع متنّقل ع� هاتف رقم   (خالل ساعات الدوام). موعد اإلدالء بالصوت يتم االتفاق عل�ه مع الناخب. خالل   0478-12504اق�ت

 اإلدالء بصوتك  يوم االنتخابات �جب أن يتم حجز مركز اال
�
ي موعد أقصاە الساعة الخامسة مساًء. كما و�مكنك أ�ضا

اع المتنّقل �ف ق�ت
 من خالل شخص ترسله بدً� منك كمبعوث. 

 عّد وفرز األصوات يوم األر�عاء 

ي لم تصل إ� مرا�ز االنتخا  ي تقوم لجنة االنتخابات ِبعّد األصوات المسبقة الىت ي يوم األر�عاء بعد اليوم االنتخاىب
بات خالل يوم  �ف

ي يوم االنتخابات.  
ي بلد�ات أخرى �ف

االنتخابات. معظم هذە األصوات �ي أصوات من خارج البالد وأصوات مسبقة تم اإلدالء بها �ف
ي للجنة االنتخابات و�ي عمل�ة علن�ة. 

 هذا �د� عّد وفرز األصوات المبدىئ

ي بلد�ة ل�سيبو يوم األر�عاء المو 
ي   9:30أ�لول/سبتم�ب الساعة   14افق تتم عمل�ة عّد وفرز األصوات �ف

ي المبىف البلدي �ف
 �ف

�
صباحا

ي بلد�ة ل�سيبو.  Storgatan  78، العنوان: Rottnenقاعة االجتماعات المدعّوة 
 �ف

 

 

 

https://www.lessebo.se/sidor/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/namnder-och-styrelser/valnamnden.html
https://www.lessebo.se/sidor/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/namnder-och-styrelser/valnamnden.html
https://www.lessebo.se/sidor/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/namnder-och-styrelser/valnamnden.html


 التص��ت المسبق 
 

اع. عندما �قوم الناخب ي إحدى مرا�ز االق�ت
ي الخاص به �مكنه التص��ت �ف ي المركز االنتخاىب

بالتص��ت   من ال �ستطيع التص��ت �ف
ي بلد�ة ل�سيبو  

اع الخاصة به و�طاقة ه��ة/ وث�قة إثبات شخص�ة. �مكن للناخب �ف  بطاقة االق�ت
�
المسبق �جب أن �ح�ف معه دائما

ي 
ي مكتبة ل�سيبو و�ف

ي  Folkets Husو  Skruvو  Kostaالق�ام بالتص��ت المسبق �ف
خالل األوقات   Hovmantorpالواقع �ف

 المذكورة هنا. 

ا   ع بحسب اليوم مركز االق�ت

 آب/أغسطس  24األر�عاء   

  Lessebo Bibliotek(12:00-16:00مكتبة ل�سيبو (

  آب/أغسطس  25الخم�س 

    Lessebo Bibliotek(12:00-16:00مكتبة ل�سيبو (

  آب/أغسطس  26الجمعة  

  Lessebo Bibliotek(12:00-16:00مكتبة ل�سيبو (

  آب/أغسطس  27السبت 

  Lessebo Bibliotek(10:00-13:00مكتبة ل�سيبو (

  آب/أغسطس  28األحد 

Kosta Servicehus   ( ف ف هناك وللموظفني   11:00-10:00(فقط للمق�مني

Furugården Skruv  ( ف ف هناك وللموظفني   11:00-10:00(فقط للمق�مني

  Lessebo Bibliotek(10:00-13:00مكتبة ل�سيبو (

ف    آب/أغسطس  29اإلثنني

  Lessebo Bibliotek(12:00-18:00مكتبة ل�سيبو (

Hovmantorps Folkets Hus  18:00- 12:00قاعة  

  Skruvs bibliotek(14:00-18:00مكتبة سكروف (

  آب/أغسطس  30الثالثاء  



  Lessebo Bibliotek(13:00-19:00مكتبة ل�سيبو (

Folkets Hus   19:00-13:00قاعة  

  آب/أغسطس  31األر�عاء 

  Lessebo Bibliotek(13:00-19:00مكتبة ل�سيبو (

Hovmantorps Folkets Hus 19:00- 13:00 قاعة  

  أ�لول/سبتم�ب  1الخم�س 

  Lessebo Bibliotek(12:00-18:00مكتبة ل�سيبو (

Hovmantorps Folkets Hus  18:00- 12:00قاعة  

  Kosta bibliotek (14:00-18:00مكتبة كوستا ( 

  أ�لول/سبتم�ب  2الجمعة  

  Lessebo Bibliotek(10:00-16:00ل�سيبو (مكتبة  

Hovmantorps Folkets Hus  16:00- 12:00قاعة  

  أ�لول/سبتم�ب  3السبت 

  Lessebo Bibliotek(10:00-13:00مكتبة ل�سيبو (

  أ�لول/سبتم�ب  4األحد 

Sjöglimtens Servicehus  ف هناك )(فقط للمق�مني ف   11:00- 10:00وللموظفني

  Lessebo Bibliotek(10:00-13:00مكتبة ل�سيبو (

ف   أ�لول/سبتم�ب   5اإلثنني

  Lessebo Bibliotek(12:00-18:00مكتبة ل�سيبو (

Hovmantorps Folkets Hus  18:00- 12:00قاعة  

  Skruvs bibliotek(14:00-18:00مكتبة سكروف (

  أ�لول/سبتم�ب  6الثالثاء  



  Lessebo Bibliotek(13:00-19:00مكتبة ل�سيبو (

Hovmantorps Folkets Hus  19:00- 13:00قاعة  

  أ�لول/سبتم�ب  7األر�عاء 

  Lessebo Bibliotek(13:00-19:00مكتبة ل�سيبو (

Hovmantorps Folkets Hus  19:00- 13:00قاعة  

  أ�لول/سبتم�ب  8الخم�س 

  Lessebo Bibliotek(12:00-18:00مكتبة ل�سيبو (

Hovmantorps Folkets Hus  قاعةOpalen12:00-18:00  

  Kosta bibliotek (14:00-18:00مكتبة كوستا ( 

  أ�لول/سبتم�ب  9الجمعة  

  Lessebo Bibliotek(10:00-18:00مكتبة ل�سيبو (

Hovmantorps Folkets Hus  18:00- 12:00قاعة  

  أ�لول/سبتم�ب  10السبت 

  Lessebo Bibliotek(10:00-16:00مكتبة ل�سيبو (

  أ�لول/سبتم�ب  11األحد 

ي ل�سيبو (
  Kommunhuset Lessebo(08:00 -20:00المبىف البلدي �ف

 

  



ي يوم االنتخابات 
 مرا�ز االنتخابات �ف

 

ي يوم األحد الموافق 
اع �مكنك إ�جاد اسم مركز االنتخابات الذي ستد�ي بصوتك ف�ه. مركز االنتخابات مفت�ح �ف ي بطاقة االق�ت

  11�ف
 ف�ما ��ي مرا�ز االنتخابات بحسب الدائرة االنتخاب�ة.    20.00-08.00سبتم�ب الساعة أ�لول/ 

Lessebo norra 

Högstadieskolan Bikupan  ،ي قاعة تناول الطعام
 Herrgårdsgatan 9�ف

Lessebo södra 

Högstadieskolan Bikupan  ،ي الباحة الداخل�ة
 Herrgårdsgatan 9�ف

Hovmantorp östra 

Folkets hus  ي
 Danshallenالموقع:   Parkgatan 1Aالعنوان:   Hovmantorpالواقع �ف

Hovmantorp västra 

Folkets hus  ي
   Opalenالموقع:   Parkgatan 1Aالعنوان:   Hovmantorpالواقع �ف

�
(مالحظة! مبىف جد�د، سابقا

Kvarndammskolan ( 

Ekeberga 

Folkets hus   ي
 Stora vägen  47العنوان:   Kosta�ف

Ljuder 

Folkets hus  ي
 Västra vägen 8العنوان:   Skruv�ف

 


