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تصــدر صحيفــة الكومبــس الورقيــة منــذ شــباط/ فبرايــر 2013، مــن ســتوكهولم، وتــوزع بواســطة االشــتراكات إلــى جميــع أنحــاء 
ــا، فــي عــدة مــدن ومقاطعــات كبيــرة، مثــل ســتوكهولم، وســكونة  الســويد، إضافــة الــى أماكــن ثابتــة توضــع بهــا الجريــدة مجان

ومدينة يوتوبوري، وبكميات أقل في أوبساال ونورشوبينغولينشوبينغ وكالمار وغيرها.
كما توجد بأكثر من 100 مكتبة وطنية.

صحيفــة »الكومبــس« الورقيــة هــي مــن إنتــاج مؤسســة الكومبــس اإلعالميــة، التــي تأسســت فــي العــام 2012، واســتطاعت بفترة 
قصيرة اثبات تواجد الفت ومهم بين جميع الجاليات الناطقة بالعربية في السويد.

بعــد النجــاح الــذي حققتــه فكــرة تأســيس جريــدة عربيــة إخباريــة تغطــي أخبــار الســويد، وتناســب وتلبــي حاجــات المجموعــة الكبيــرة 
الناطقــة بالعربيــة، وتعتمــد المعاييــر المهنيــة بأســلوب مميــز ومفيــد، أصبــح موضــوع االنتقــال مــن اإلصــدار الشــهري، الــى 

األسبوعي ضرورة ملحة خاصة أنها ستكون ضمن مشروع مدروس وله جدوى اقتصادية كبيرة.
ويعتمــد نجــاح هــذا المشــروع علــى األســس الواقعيــة التاليــة: الخبــرة التــي اكتســبتها مؤسســة الكومبــس فــي تحديــد محتــوى 

الجريدة ومضمونها.
االســم والشــهرة التــي اســتطاعت المؤسســة تحقيقهــا مــن خالل كســب الثقــة والمصداقية مــن قبــل المجموعة المســتهدفة، 

ومن قبل مؤسسات الدولة السويدية المعنية.

• Alkompis är ett svenskt mediehus 
som startade i integrationssyfte 
år 2012. Vår vision är att fylla 
informationsgapet mellan nya 
svenskar och det svenska samhället. 
Det gör vi genom att bevaka svenska 
nyheter samt målgruppsanpassa och 
sprida viktig samhällsinformation 
på olika språk. Vi samarbetar med 
företag, myndigheter och andra 
organisationer för att hjälpa dem 
sprida information till våra läsare. Vi 
har även in-house produktion av TV, 
reklamannonser, mm. 
• Alkompis papperstidning utkommer 
månadsvis, består av 28 sidor 
och trycks i ca 25 000 exemplar. 

Tidningen har prenumeranter över 
hela Sverige samt finns tillgänglig på 
ca 100 utvalda ställen i invandrartäta 
områden i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Vill du prenumerera på 
Alkompis? Skicka ett mejl till info@
alkompis.se. 
•  Alkompis finns även online på 
alkompis.se. Webben har cirka två 
miljoner besök i månaden. Alkompis 
finns även på sociala medier: Youtube, 
Instagram och en Facebook-sida med 
över 2,2 miljoner följare. 

• Grundades 2012.
• Ett svenskt mediehus på arabiska, 
inte ett arabiskt mediehus i Sverige.
• Innehållet består av 
nyhetsrapportering och 
samhällsinformation.
• Helt etniskt, religiöst och politiskt 
obunden.
• In-house produktion.

Om Alkompis
• Riksbevakning med huvudkontor i 
Stockholm.
• Olika kanaler, olika målgrupper
• Enda gemensamt: språket arabiska. 
Officiellt språk i 27 länder, talas i hela 
världen.
• 600 000 personer arabisktalande i 
Sverige

Alkompis - media för integration
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رأي
ليس التهديد الروسي هو ما يمنع 

السويد من االنضمام إلى الناتو
مــاذا يمكــن للســويد أن تفعــل فــي حلــف الناتــو العســكري الــذي 
ــم  ــادئ أو قي ــويد أي مب ــع الس ــا م ــا، ال تجمعه ــل تركي ــة مث ــم دول يض
مشــتركة؟ ومــا هــي مصلحــة الســويد فــي االنضمــام إلــى حلــف 
المصالــح  عــن  الدفــاع  أولويــة  ولديــه  المتحــدة  الواليــات  تقــوده 
األمريكيــة المتشــعبة والمعقــدة، ويمكــن أن يحــارب فــي أي بقــة في 
العالــم بعيــدا آالف األميــال عــن الســويد، حســب مقتضيــات المصالــح 
األمريكيــة مــن الشــرق األوســط إلــى األدنــى مــرورا بأمريــكا الجنوبيــة 

والوسطى؟ 
أراضــي  أي  وعــن  إذاً  الســويد  ســتحارب  مصالــح  أو  قيــم  أيــة  عــن 
ســتدافع؟ مــاذا لــو عــاد الرئيــس دونالــد ترامــب أو شــخصا يشــبه إلــى 
فــي  الدولــي  بالتعــاون  يؤمنــون  ال  ممــن  أمريــكا،  فــي  الســلطة 
مواجهــة كــوارث المنــاخ والبيئــة فيمــا الســويد ســتكون عضــوا معــه 
فــي حلــف الناتــو العســكري؟ هــذه بعــض األســئلة التــي يطرحهــا 
ــد  ــد تصاع ــو، بع ــف النات ــى حل ــويد إل ــام الس ــون النضم اآلن المعارض
ــاد  ــود. حي ــذ عق ــروف، من ــا المع ــويد حياده ــر الس ــي تكس ــوات ل الدع
حافظــت عليــه الســويد فــي الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى حينمــا 
كانــت ترتفــع حــرارة الحــرب البــاردة إلــى أعلــى مســتوياتها. أســئلة 
بــل  ســتدفعها  التــي  االقتصاديــة  بالفاتــورة  فقــط  ليــس  تتعلــق 
بالتبعــات السياســية واألخالقيــة التــي ستخســرها الســويد جــراء هــذه 

الخطوة.
ــوم  ــو، أن الهج ــويد للنات ــام الس ــدون النضم ــرى المؤي ــل ي ــي المقاب ف
ــر هــذا العــام، قلــب  ــا فــي 24 مــن فبراي ــى أوكراني الروســي الحالــي عل
بــكل  النظــر  إعــادة  إلــى  اآلن  بحاجــة  الســويد  وأن  المعاييــر  كل 

سياستها األمنية والدفاعية.
الحكومــة الحاليــة التــي يقودهــا االشــتراكيون، تطــرح حاليــاً مســألة 
انضمــام الســويد لحلــف الناتــو علــى طاولــة الحــوار الوطنــي، وحاولــت 
لذلــك  الحلــف،  بهــذا  تتعلــق  خطــوات  بــأي  المعارضــة  اشــراك 
زعيــم  معهــا  أندرشــون  مجدالينــا  الــوزراء  رئيــس  اصطحبــت 
المعارضــة  أولــف كريسترشــون لحضــور جانــب مــن تدريبــات الحلــف 
فــي النرويــج. كمــا دعــت الحكومــة جميــع األحــزاب البرلمانيــة إلــى 

محادثات تتعلق بالسياسة األمنية. 

إلــى  مواقــف مختلفــة لألحــزاب الســويدية مــن االنضمــام 
الناتو

ــزاب  ــف األح ــول مواق ــويدي ح ــون الس ــرها التلفزي ــة نش ــي مراجع ف
مــن االنضمــام إلــى حلف الناتو مــن خــالل أســئلة بعثهــا إلــى تلــك 

األحزاب جاءت الردود على الشكل التالي:
حــزب اليســار: يرفــض االنضمــام ويؤكــد علــى أن الســويد يجــب أن 

تكون غير منحازة عسكريا.
الحــزب االشــترايك الديمقراطــي: يتجــه الحــزب نحــو تعزيــز التعــاون 
الدفاعــي مــع الناتــو، ومنــذ عــام 2014، دخلــت الســويد فــي عــدد مــن 
ــو  ــه اآلن نح ــزب يتج ــراً. الح ــا مؤخ ــم تعميقه ــي ت ــات الت ــذه االتفاقي ه
تعزيــز القــدرة الدفاعيــة للســويد. ولكــن إلــى اآلن يرفــض الحــزب 
تغييــر العقيــدة األساســية للسياســة األمنيــة، ويقــول هنــاك أســباب 
وجيهــة لذلــك فــي حالــة الحــرب المســتمرة وفــي حالــة عــدم اليقيــن 

الكبير السائدة.
حــزب البيئــة: يعتقــد الحــزب أن عضوية الناتو لــن تجعــل الســويد 
أكثــر أماًنــا. الســويد بحاجــة إلــى تعزيــز قدرتهــا الدفاعيــة والتأهــب. 

يمكن تحقيق ذلك من خالل تعميق تعاوننا الدفاعي الحالي.
حــزب الوســط: مــع االنضمــام، كان يجــب أن تنضم الســويد بالفعل 
ــا اآلن، وهــذا مــن شــأنه أن  ــر أمان ــا ســنكون أكث ــو. حينهــا كن ــى النات إل

يساهم في أمن جيراننا الديمقراطيين أيضا. كما جاء باإلجابة.
الليبراليــون: هــذا الحــزب معــروف بتأييــده القــوي لدخــول الســويد 
التأييــد  التالــي: نعــم نعلــن  الشــكل  الجــواب جــاء علــى  الناتــو،  إلــى 

لعضوية السويد في الناتو.
اإلجابــة  المؤيــدة  األحــزاب  أيضــا مــن  الديمقراطــي:  المســيحي 
كانــت علــى الشــكل التالــي: الســويد يجــب أن تنتمــي إلــى الناتــو. ال 
يمكننــا بمفردنــا تأميــن أمننــا فــي حالــة تكــون فيهــا حدودنــا ومصالحنــا 

مهددة من قبل قوة عسكرية عظمى.
أيضــا مــن  المعارضــة  أكبــر األحــزاب  المحافظــون الموديــرات: 
ــي  ــرب ف ــرت الح ــي: أظه ــكل التال ــى الش ــزب عل ــاب الح ــن، أج المؤيدي
أوكرانيــا األهميــة الحاســمة لحلــف الناتــو ألمــن أوروبــا. يجــب أن تصبــح 
الســويد عضــوا فــي أســرع وقــت ممكــن، وبالتالــي تصبــح جــزءا مــن 

ما هي مصلحة 
السويد في 

االنضمام إلى حلف 
تقوده الواليات 

المتحدة ولديه 
أولوية الدفاع عن 

المصالح 
األمريكية؟

حاليا ووفقا 
لمعاهدة لشبونة، 

هناك التزام يعتبر 
فضفاضًا بين 

الدول األعضاء في 
االتحاد األوروبي 

بدعم بعضها 
البعض في حالة 

وقوع هجمات 
إرهابية أو كوارث 

أخرى.
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الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي بدعــم بعضهــا البعــض فــي 
حالــة وقــوع هجمــات إرهابيــة أو كــوارث أخــرى. الحــرب الروســية علــى 
ــوم  ــى مفه ــة إل ــك الحاج ــى مح ــة عل ــذه االتفاقي ــت ه ــا وضع أوكراني
أشــمل مــن مجــرد التضامــن ويكــون أفضــل فــي مواجهــة التحديــات 

المشتركة بشكل مشترك.
الناتــو، أن  البديلــة عــن  أو  الثالثــة  الطريــق  يعتقــد أصحــاب نظريــة 
تحويــل االتحــاد األوروبــي الــى حلــف قــوي محصــن بالمبــادئ والقيــم 
باإلضافــة إلــى الترســانة العســكرية ليــس باألمــر الســهل لكنــه الحــل 
األفضــل الــذي يقلــل خطــر انجــرار الســويد إلــى صراعــات، تحــت مظلة 
نوويــة. وبزيــادة القــدرة علــى اتبــاع سياســة خارجيــة مســتقلة قائمــة 

على القيم التي تريد السويد وأوروبا الدفاع عنها.

عمليــاً تســيطر الواليــات المتحــدة علــى الناتــو، وهــو حلــف يحمــي 
القوانيــن  حمايــة  مــن  بــداًل  األمريكيــة  المصالــح  علنــي  بشــكل 
واالتفاقيــات القائمــة علــى القيــم، غــزو العــراق مثــااًل صارخــاً علــى 
هــذه الحقيقــة. فيمــا يزعــج هــذا الحلف روســيا التــي نفــذت تهديداتها 
بحــق أوكرانيــا وهــا هــو التهديــد الروســي قــد أفــزع كمــا يبــدو فنلنــدا 
ــم  ــن 1330 ك ــر م ــا أكث ــة طوله ــدود بري ــيا بح ــع روس ــترك م ــي تش الت
بعدمــا توقــع الرئيــس الفنلنــدي، ســولي نينيســتو، أن بالده قــد تواجــه 
هجمــات ســيبرانية ضخمــة، وحتــى ردا عســكريا مــن طرف الجيــش 
الروســي، فــي حــال تقــدم بــالده بطلــب االنضمــام إلى الناتــو، بحســب 
مــا ذكــرت صحيفــة "ديلــي ميــل" البريطانيــة.، قبــل أيــام. فيمــا حــذرت 
المتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية، ماريــا زاخاروفــا، فنلنــدا والســويد 
مــن "تداعيــات عســكرية خطيــرة"، فــي حالــة أطلقتــا محاولــة االلتحــاق 
علــى  أمنهمــا  بنــاء  والســويد  لفنلنــدا  ينبغــي  "ال  وقالــت:  بالحلــف. 

اإلضرار بأمن الدول األخرى".
مــن المؤكــد أن الســويد ال تريــد االنصيــاع أو الخــوف مــن التهديــدات 
الروســية، بقــدر مــا تريــد بنــاء سياســة أمــن دفاعي مســتدامة تناســب 
مــع  تتعــارض  وال  ومبادئهــا  قيمهــا  مــع  تتــوازن  األقــل  علــى  أو 
ــدو، مــا تضعــه فــي حســابات  ــى مــا يب ــة، وهــذا عل سياســاتها الخارجي
الربــح والخســارة علــى المــدى البعيــد قبــل اإلقــدام علــى خطــوة 

التقدم بطلب االنضمام لحلف الناتو.

الدفاع الجماعي لحلف الناتو.
الرافضيــن  مــن  الحــزب  هــذا  كان   :SD الســويد  ديمقراطيــو 
ــات،  ــى النقاش ــه عل ــن انفتاح ــن أعل ــو، لك ــي النات ــويد ف ــة الس لعضوي
اإلجابــة كانــت علــى الشــكل التالــي: يجــب أن يكــون ســبب العضويــة 
الوضــع  فــي  الحــاد  التدهــور  في الناتو هــو  الســويدية  المحتملــة 
األمنــي   أو فــي حــال اختــارت فنلنــدا االنضمــام إلــى الناتــو. نوصــي أيضــا 
ــوب  ــا وعي ــع مزاي ــرز جمي ــكريين لف ــراء عس ــع خب ــارات م ــراء استش بإج

العضوية.

الطريق البديل حلف أوروبي جديد بعيدًا عن أمريكا وتركيا
األمنيــة  الســويد  سياســة  حــول  الدائــرة  النقاشــات  خضــم  فــي 
والدفاعيــة يــرى بعــض الخبــراء والمختصيــن أن االتحــاد األوروبــي هــو 
ــه،  ــن أعضائ ــال بي ــكريا بدي ــا عس ــكل حلف ــن أن يش ــذي يمك ــال ال المج
الجيوسياســية  المقومــات  كل  ويملــك  فعــال  قائــم  كيــان  ألنــه 
والمبــادئ والقيــم المشــتركة التــي تســاهم فــي تعميــق التعــاون فــي 

مجال السياسة الدفاعية واألمنية.
يــرى أصحــاب هــذا التوجــه أن االتحــاد األوروبــي يمكــن أن يكــون أكثــر 
تماســكا وقــوة، مــن خــالل دمــج اتفاقيــات المجلــس األوروبي بشــأن 
حقــوق اإلنســان فــي تشــريعات الــدول األعضــاء، حيــث يكــون احتــرام 
حقــوق اإلنســان هــو األســاس، والوفــاء بمعاييــر اتفاقيــة كوبنهاغــن 
التــي تضمــن الديمقراطيــة وســيادة القانــون وحمايــة األقليــات، هــو 

مقياس قبول أعضاء جدد في االتحاد.
هــذه هــي القيــم التــي يجــب علــى االتحــاد األوروبــي الدفــاع عنهــا 
بشــكل مشــترك. فــي الدرجــة األولــى مــن خــالل التعــاون الســلمي 
والدبلوماســية والحلــول القانونيــة، وكذلــك المطالبــة باحتــرام حقــوق 
اإلنســان كشــرط لتتطــور التجــارة والتعــاون مــع الــدول داخــل وخــارج 
ــة  ــي السياس ــرة ف ــات خطي ــود صراع ــة وج ــي حال ــاد. وف ــدود االتح ح
األمنيــة، فــإن االتحــاد األوروبــي هــو المــكان واألســاس الطبيعــي 
لحــل هــذه الصراعــات وفــق األمــن المشــترك مــع دعــم واحتــرام 

اتفاقيات األمم المتحدة.
ــر فضفاضــاً بيــن  ــزام يعتب ــاك الت ــا ووفقــا لمعاهــدة لشــبونة، هن حالي

عمليًا تسيطر 
الواليات المتحدة 

على الناتو، وهو 
حلف يحمي بشكل 

علني المصالح 
األمريكية بداًل من 

حماية القوانين 
واالتفاقيات القائمة 

على القيم، غزو 
العراق مثااًل صارخًا 
على هذه الحقيقة.

من المؤكد أن 
السويد ال تريد 

االنصياع للتهديدات 
الروسية، بقدر ما 
تريد بناء سياسة 

أمن دفاعي 
مستدامة تناسب 

قيمها ومبادئ 
سياستها الخارجية

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د. محمود أغا
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موضوع الغالف

السويد في رمضان: المعنى الرائع للتسامح
الســويد يصبــح لهــا طعــم آخــر فــي رمضــان، بالنســبة للصائميــن، وحتــى المجتمــع الســويدي بــدأ ومنذ ســنوات يشــعر بخصوصية 
هــذه المناســبة التــي تمــر علــى المســلمين مــن خــالل احتكاكهــم مــع زمــالء عملهــم ومعارفهــم وأصدقائهــم الذيــن يحرصــون 

على الصيام.

وعاداتــه  رمضــان  شــهر  طقــوس  اختــالف  ومــع 
وتقاليــده مــن بلــد إلــى آخــر، يبقــى المعنــى الروحــي إلــى 
ــن  ــتركة بي ــل مش ــبة، عوام ــذه المناس ــر ه ــب جوه جان
أن  العالــم. وال شــك  أنحــاء  المســلمين فــي كل  كل 
شــهر رمضــان فــي الســويد يتميــز كثيــرا عــن عــدة 
بلــدان أخــرى، بســبب الخليــط الرائــع لســكانه المســلمين 
وغيــر المســلمين بســبب اختــالل االعتــدال بين ســاعات 
ــة  ــاعات طويل ــام لس ــب الصي ــا يصع ــار، مم ــل والنه اللي

تصل، قد تصل إلى 21 ساعة في المناطق الشمالية.
مــا يميــز طعــم رمضــان فــي الســويد، أيضــا أنــه مناســبة 
للتذكيــر بأجــواء نفتقدهــا نحــن الشــرقيين هنــا فــي بــالد 
وااللتفــاف  الزيــارات  وتبــادل  األلفــة  أجــواء  الغربــة، 

ــخصية  ــات الش ــيان الخالف ــدة، ونس ــول المائ ــي ح العائل
الطعــام  بإعــداد  االهتمــام  جانــب  إلــى  والتســامح، 

وبعض المأكوالت المعينة.

رمضان فرصة لتعريف المجتمع السويدي 
باإلسالم الصحيح

وهنــاك مــن يعتبــر شــهر رمضــان أفضــل مناســبة 
للتعريــف باإلســالم الحقيقــي المبنــي علــى التســامح 
واالنفتــاح وإعطــاء فكــرة صحيحــة عــن المســلمين فــي 
ــارب 8%  ــبة تق ــلمون نس ــكل المس ــث يش ــويد، حي الس

من ُسكان السويد.
بالمقابــل ال يتجاهــل إطالقــا المجتمــع الســويدي هــذه 

اإلعــالم  وســائل  فــي  تناولهــا  يتــم  بــل  المناســبة، 
الكبيــرة  الشــركات  وتقــدم  والخاصــة،  الرســمية 
مــع  المســلمين،  للمســتهلكين  عروضــا  والصغيــرة 

تهاني بالشهر الفضيل.
وعلــى مســتوى العالقــات الخاصــة، يحــاول أصدقــاء 
العمــل أو الدراســة أو المعــارف، أن يستفســروا اكثــر 
ــن  ــد م ــه يوج ــى أن ــان، حت ــي رمض ــوس ومعان ــن طق ع
خــوض  أجــل  مــن  فقــط  الصيــام،  يجــرب  أن  يحــب 

التجربة.
تمنح السويد قدرا كبيرا من االعتراف القانوني 

والحرية الدينية، وقيم التسامح التي يتمتع بها 
المجتمع السويدي بشكل عام دفعت بالكثير من 

يأتي رمضان هذه السنة مع موجة غالء في المواد الغذائية
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السويديين الى االنفتاح والقبول لممارسة المسلمين 
وغير المسلمين لعبادتهم. لكن هل يؤثر فعال شهر 

رمضان على اندماج المهاجرين؟ وكيف يرى 
المسلمون األجواء الرمضانية في السويد؟ وما الذي 

يفتقدوه في بلدانهم هنا؟ وكيف يصوم العاملون 
لساعات طويلة بسبب قصر الليل وتبلغ ساعات 

الصيام جنوب السويد حوالي 19 ساعة وشماال حوالي 
21 ساعة.

رمضان وارتفاع األسعار هذا العام
اســتطلعت الكومبــس آراء البعــض بخصــوص ارتفــاع 
األســعار مــع اقتــراب شــهر رمضــان واتفــق أغلــب 
متعلقــة  أمــور  عــدة  علــى  آراؤهــم  المســتطلعة 

بالسويد وما توفره خالل شهر رمضان.

صاحــب  كان  آراؤهــم  المســتطلعة  األشــخاص  أحــد 
ويقيــم  ســتوكهولم  فــي  الغذائيــة  للمنتجــات  محــل 
فيهــا منــذ أكثــر مــن 15 عــام وأجــاب علــى ســؤال )هــل 
الطلــب عليهــا  يزيــد  هنــاك منتجــات معينــة 
خــالل شــهر رمضــان؟( أنــه الحــظ أن التمــور هــي 
ــذ  ــا و تنف ــب عليه ــد الطل ــي يزي ــات الت ــر المنتج ــن أكث م
بســرعة أثنــاء شــهر رمضــان هــي التمــور، باإلضافــة إلــى 
ــب،  ــان والحلي ــان كاألجب ــتقات األلب ــن مش ــات م المنتج
والمنتجــات العربيــة أيضــا مثــل األرز والعــدس. بشــكل 
والدجــاج،  اللحــوم  ببيــع  تحســن  هنــاك  يصبــح  عــام 

والتسوق في رمضان يصبح أضعف على حد قوله.

وعند سؤاله )ما رأيك بالسعر حاليًا خصوصًا اآلن 
في فترة التسوق قبل رمضان؟( 

أصبحــت  أرتفعــت،  عــام  بشــكل  األســعار  أن  أجــاب 
ــي  ــط ف ــس فق ــة لي ــبة 13 بالمئ ــة بنس ــعار مرتفع األس
محلــي هــذا، إنمــا األســعار جميعهــا بالمجمــل أرتفعــت. 
مــن  أن  أرى  الغذائيــة  للمنتجــات  محــل  كصاحــب  أنــا 
مصلحتــي أن أخفــض األســعار لكــن مــا باليــد حيلــة ألن 
بأســعار  البضاعــة  يطرحــون  أصبحــوا  الكبــار  التجــار 
مرتفعــة لذلــك ليــس لــدي خيــار غيــر أن ارفــع مــن 
جهتــي أنــا أيضــا األســعار لــي أعــادل الميزانيــة. فــي كل 
مــن  العديــد  نقــدم  رمضــان  خــالل  نحــن  األحــوال 

العروض الخاصة بهذا الشهر.

بينمــا اشــتكت زبونــة فــي محــل بيــع الحلويــات مــن 
االرتفــاع المبالــغ فيــه باألســعار وقالــت أنــه يجــب علــى 
الجهــات المعنيــة االســتماع إلــى شــكاوى الشــعب ألن 

رغــم غالء األســعار الحفاظ علــى األجواء 
الرمضانية
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Burlöv Center
Kronetorpsvägen 2
Ingång 3, 23237 Arlöv
Tel: 040-133330

مركزنا يقدم الفحص

 

السعر العادي للفحص � 899 كرونة سويدية

مجانا
                يتضمن:                       

 • اربعة اشعات ديجيتال لكل ا��سنان  
ا• استشارة ��خصائي زراعة ا��ٔسنان 

ا• فحص شامل ل��ٔسنان واللثة والفكين 
ا• تقييم كامل  لتكاليف الع��ج 

  

�من 7 إلى 28 فبراير�

احجز موعدك هنا

بسبب موقعنا المميز في بارلوف سنتر وتعاوننا

مع فورد سنترال بارلوف سوف نضمن لك ا��هتمام 

بصحة جسمك واسنانك على ايدي افضل ا��طباء 

ا��خصائيين ؤاطباء ا��سنان الذين لديهم خبرة طويلة 

بمجال زراعة وتجميل ا��ٔسنان 

نستقبلكم من 7 فرباير!ر

ع(علما بان المركز مفتوح ايام السبت وا��حد�

أن  ونتمنــى  الخضــراوات،  فــي  حتــى  األســعار  غــالء 
تخفــض  بــأن  الشــعب  حــال  إلــى  الحكومــة  تلتفــت 
األســعار أو أن ترفــع المعاشــات، خصوصــاً للفئــة التــي 
تعيــش علــى مســاعدات الدولــة ألنهم تحت المســتوى 
والزيــت  واللحــم  الخضــراوات  المتوســط.  المــادي 

أصبحت باهظة الثمن على حد تعبيرها.

أجــاب متســوق علــى نفــس الســؤال، أن األســعار جيــدة 
جــداً وعلــل األمــر لوضعــه الحالــي كــون أنــه لــم يأتــي إلــى 
الســويد ســوى مــن خمســة أشــهر فقــط، لكــن بــكل 
األحــوال ال يــرى أن هنــاك بضائــع ال تشــترى بســبب 

سعرها على حد قوله.

أما بخصوص الفرق بين رمضان في البلدان 
العربية وهنا في السويد؟

ــم:  ــال أحده ــث ق ــرق، حي ــاك ف ــه هن ــة أن كان رد األغلبي
بالطبــع هنــاك فــرق والفــرق كبيــر جــداً، لكــن كثــرة 
الجاليــة العربيــة هنــا والجاليــة المســلمة فــي الســويد 
بدأنــا نشــعر برمضــان أكثــر مــن قبــل لكــن بالطبــع 
مــن  والكثيــر  والعزائــم  األذان  صــوت  نفتقــد  مازلنــا 

االمــور، أنــا مــن ســوريا وأتذكــر أننــا قبــل صــالة المغــرب 
وحتــى بعدهــا نالحــظ زحمــة النــاس وتجمعهــم بشــكل 
يومــي، نــرى النســاء والرجــال واألطفــال يتســوقون 

ويتزاحمون في فترة ما قبل األفطار.

يختلــف فــي رمضــان، فــي  آخــر: كل شــيء  رد  وكان 
بلــدي رمضــان لــه جــوه الخــاص وطقوســه الخاصــة 
ــي كل  ــن ف ــر، لك ــكل أكب ــهر بش ــذا الش ــر له ــا نحض ألنن
األحــوال نحــن نعيــش بأمــان فــي الســويد وللــه موجــود 
فــي كل مــكان، هنــاك مســاجد فــي الســويد لمــن يريــد 
أن يذهــب وهــذا أمــر جيــد، نحــن نفتقــد بالدنــا هــذا كل 

األمر. 

ــات  ــل للمنتج ــس المح ــي نف ــت ف ــة كان ــن رأي زبون وع
ــا أعيــش  الغذائيــة أجابــت عــن الســؤال ذاتــه وقالــت: أن
فــي الســويد ألكثــر مــن ٢٠ عامــا وهنــاك فــي بلــدي 
يختلــف رمضــان بســبب تجمــع العائلــة واألجــواء كل 
ــان  ــهر رمض ــرة ش ــر لفت ــي األم ــا يأت ــف عندم ــئ يختل ش
نحــن نشــعر بــه فــي بلدنــا أكثــر، أكثــر الفروقــات البــارزة 
هــو موضــوع الصيــام حيــث أننــا هنــا فــي الســويد نصــوم 

لســاعات طويلــة جــداً تصــل إلــى أكثــر مــن عشــرين 
ساعة.

رغــم أنــه لــم يعــش فــي الســويد إال لخمســة أشــهر 
فقــط، لكــن كان رده أنــه ال يشــعر بغربــة من األســاس 
أبلغــوه  العربيــة وأن أصدقائــه  الجاليــة  بســبب كثــرة 
ــراً عــن مــا  أيضــاً أن رمضــان فــي الســويد ال يختلــف كثي

هو الحال في بالده .

وفي سؤالنا األخير )هل تجد كل المنتجات التي 
تحتاجها في رمضان ؟(

أجمــع كل الذيــن قابلتهــم الكومبــس بأنهــم يجــدون 
كل ما يبحثون عنه خالل شهر رمضان في السويد.

موضوع الغالف

ليندا جنابي
مجد أحمد 
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"بنات عبد الرحمن" يفتتح مهرجان مالمو 12 
للسينما العربية

ثقافة ـ سينما

ــن  ــة ع ــينما العربي ــو للس ــان مالم ــف مهرج كش
الرحمــن"  عبــد  "بنــات  األردنــي  الفيلــم  اختيــار 
للمخــرج زيــد أبــو حمــدان ليكــون فيلــم افتتــاح 
والتــي  المهرجــان،  مــن  عشــر  الثانيــة  الــدورة 
تقــام فــي الفتــرة بيــن 4 و9 مايــو2022 فــي مدينــة 

مالمو السويدية

الفيلــم مــن تأليــف وإخــراج زيــد أبــو حمــدان، مــن إنتــاج 
وحــوش(  وآيــة  مبــارك  )صبــا  ميديــا  إيســت  بــان 
والجونــي فيلــم برودكشــن وآراب ميديــا نيتــوورك. 
ــارك وفــرح بسيســو  ــا مب وفيــه، تلعــب النجمــات صب
أخــوات  أربــع  أدوار  الباشــا  ومريــم  الحلــو  وحنــان 
مختلفــات تضطرهــن الظــروف للعــودة إلــى منــزل 
العائلــة بعــد ســنوات مــن انعزالهــن عــن بعــض 
لحــل لغــز اختفــاء والدهــن المفاجــئ. ولكــن رحلــة 
البحــث الســرية تكشــف لهــن أســراراً جديــدة، والمزيد 

من عالمات االستفهام

محمــد  مالمــو  مهرجــان  ورئيــس  مؤســس 
االفتتــاح  فيلــم  اختيــار  عــن  تحــدث  قبــالوي 
قائاًل: "بعــرض فيلــم بنــات عبــد الرحمــن فــي افتتــاح 
الــدورة التــي يعــود بهــا المهرجــان للتنظيــم الفعلــي 
تقديرنــا  علــى  نؤكــد  كورونــا،  جائحــة  بعــد  الكامــل 
ــادرة  ــكار الق ــة واألف ــينما الجميل ــم للس ــا الدائ ودعمن
علــى التواصــل مــع الجمهــور العريــض. منــذ عرضــه 
األول ارتبــط بنات عبــد الرحمن بإعجاب المشــاهدين 
ــراره  ــر تك ــا ننتظ ــو م ــه، وه ــرض ب ــكان ُع ــي كل م ف

مٔوســس ومديــر مهرجــان مالمــو للســينما العربيــة 

محمد قبالوي

ليلــة االفتتــاح عندمــا  مــع جمهــور مدينــة مالمــو 
ســينما  فــي  مشــاهد   500 أمــام  الفيلــم  ُيعــرض 

رويال، أكبر قاعة وشاشة عرض في السويد.

ــد أبــو حمــدان عــن  ــه تحــدث المخــرج زي مــن جانب
كانــت  فقال: "لقــد  مالمــو،  فــي  الفيلــم  عــرض 
ــا  ــا حمــاس لمشــاركة قصتن رحلــة حافلــة للفيلــم! كلن
ــان  ــذا المهرج ــاح ه ــم افتت ــا فيل ــر بكونن ــم، وفخ معك

الكبير. نراكم قريًبا في مالمو
عبــد  "بنــات  لفيلــم  األول  العالمــي  العــرض  وكان 
الرحمــن" قــد أقيــم خــالل شــهر نوفمبــر الماضــي 
القاهــرة  لمهرجــان  الدوليــة  المســابقة  فــي 
الســينمائي، حيــث فــاز بجائــزة اختيــار الجمهــور )جائــزة 
ــم  ــل الفيل ــل أن يواص ــريف رزق هللا(، قب ــف ش يوس
األحمــر  البحــر  مهرجــان  فــي  بالعــرض  رحلتــه 

السينمائي بجّدة وعدة مهرجانات أخرى
هــذا ويعتبــر مهرجــان مالمــو المهرجــان الســينمائي 
العربــي األكبــر واألكثــر شــهرة فــي أوروبــا، حيــث 
قطــع منــذ تأسيســه عــام 2011 خطــوات واســعة 
االجتماعيــة  األوضــاع  علــى  إطاللــة  تشــكيل  نحــو 
تهــم  بنــاءة  حــوارات  وإدارة  العربيــة،  والسياســية 
الجمهــور والمختصيــن بحكــم موقــع المهرجــان فــي 
الســويد التــي تضــم العديــد مــن الثقافــات المتنوعــة 
والمتعايشــة على أرضهــا، لتصبح وظيفــة المهرجان 
علــى  اعتمــاًدا  الثقافــات  تلــك  بيــن  الجســور  بنــاء 
الفيلــم بصفتــه لغــة بصريــة عالميــة، قــادرة علــى 

محاكاة البعد اإلنساني على تنوعه

قبالوي: نختار األفالم 
الجميلة الصالحة للتواصل 

مع الجمهور

المخرج أبو حمدان: فخور 
بالعرض في مالمو بعد رحلة 

حافلة للفيلم
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معلومة عن السويد:

تعرف على بلدية من بلديات السويد في كل عدد من أعداد الكومبس الورقية

ــي  ــاحة ف ــدول مس ــر ال ــن أكب ــا 58 بي ــي ورقمه ــاس األوروب ــرة بالمقي ــع كبي ــم مرب ــة 447435 ك ــويد البالغ ــاحة الس ــد مس تع
العالم. 

فــي كل عــدد مــن أعــداد جريــدة الكومبــس ســوف نتعــرف علــى بلديــة أو أكثــر مــن بلديــات الســويد، الســويد ُتقســم إداريــاً 
إلــى 21 مقاطعــة )محافظــة( وكل مقاطعــة تقســم بدورهــا إلــى عــدة بلديــات، عــدد البلديــات فــي الســويد 290 بلديــة، تعــد 

جزيرة غوتالند بلدية ومحافظة بنفس الوقت. 

بلدية يوتيبوري 
مدينة منفتحة بمشهد ثقافي نابض بالحياة

- Det finns 290 kommuner och 21 

regioner i Sverige

- Gotlands kommun räknas in både 

under kommuner och regioner. 

Gbg ــا ــز له ــارا يرم ــرج. واختص جوتنب
وهــي ثانــي أكبــر مدينــة مــن حيــث عــدد الســكان فــي 
الســويد، بعــد ســتوكهولم، وخامــس أكبــر مدينــة 
ــب  ــكان 604829 حس ــدد س ــا، بع ــمال أوروب ــي ش ف
إحصــاءات 2020 فيمــا يبلــغ عــدد ســكان المحافظــة 
أو يوتيبــوري الكبــرى 1060000 نســمة )2021(. تقــع 

تعرف على السويد

تقــع مدينــة يوتيبــوري علــى ســاحل الســويد الغربــي، وهــي ثانــي مدينــة مــن حيــث عــدد الســكان بعــد العاصمــة ســتوكهولم. تعــد موطــن مصانــع فولفــو 
وفيهــا جامعتــان كبيرتــان، كمــا تنظــم المدينــة العديــد مــن األحــداث الثقافيــة والرياضيــة الكبــرى. ُيعــد مينــاء يوتيبــوري، الــذي يظهــر فــي خلفيــة الصــورة، أكبــر 

مينــاء فــي الــدول االســكندنافية، حيــث يســتقبل أكثــر مــن 11 ألــف ســفينة كل عــام مــن 140 وجهــة حــول العالــم.

بلديــة هــذا العــدد: مدينــة Göteborg تســمى لنــدن 
الصغيــرة، أو أمســتردام الجديــدة، مدينــة منفتحــة 
بمشــهد ثقافــي نابــض بالحيــاة ومطاعــم بمأكوالت 
عالميــة مــع تاريــخ رائــع وموقــع جغرافــي مميــز بجــزر 
أطرافهــا،  علــى  عميقــة  وغابــات  ســحرية  أرخبيــل 
يلفــظ أســمها بالســويدية يوتيبــوري وبعــدة لغــات 
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تفتــح مدينــة المالهــي Liseberg فــي يوتيبــوري أبوابهــا كل عــام خــالل موســم أعيــاد الميــالد، مــن منتصــف نوفمبــر حتــى 23 ديســمبر. خــالل هــذا الوقــت، 
تســتضيف مدينــة المالهــي أكبــر ســوق تقليــدي لعيــد الميــالد فــي الســويد وتضــاء الحديقــة بحوالــي 5 مالييــن مصبــاح لعيــد الميــالد.

تعرف على السويد

حديقة Lindholmen للعلوم
اختــارت حوالــي 375 شــركة إنشــاء مقــار ومكاتــب لهــا فــي حديقــة Lindholmen للعلــوم فــي يوتيبــوري كمــا 
يوجــد فــي الحديقــة جامعتــان وســت مــدارس ثانويــة. Lindholmen تعــد بيئــة ديناميكيــة تســتضيف بعضــا 
مــن أكبــر مشــاريع التنميــة فــي الســويد فــي مجــاالت النقــل وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتصــور 

والوســائط، كمــا أنهــا أيضــا ســاحة للتعــاون العلمــي حــول العالــم وعبــر الحــدود الجغرافيــة.

المدينــة علــى الســاحل الغربــي عنــد مصــب نهــر 
جوتــا. تأسســت مدينــة يوتيبــوري بمبــادرة مــن الملك 
جوســتاف الثانــي أدولــف وحصلــت علــى امتيــازات 
المدينــة،  لتخطيــط  نظــرا   .1621 عــام  فــي  المدينــة 
اســم  يوتيبــوري  مدينــة  علــى  الهولنديــون  أطلــق 
ــرن  ــي الق ــدة. ف ــنوات عدي ــدة" لس ــتردام الجدي "أمس
البريطانيــون  المهاجــرون  ســاهم  عشــر،  التاســع 
وخــالل  كبيــر،  حــد  إلــى  المدينــة  فــي  بالتصنيــع 
هــذا الوقــت أطلــق علــى يوتيبــوري لقــب "لنــدن 
الصغيــرة"، وال يــزال هــذا اللقــب يــالزم المدينــة حتــى 

ــذا. ــا ه يومن

منهــا  مربعــا،  كــم   721.64 المدينــة  مســاحة  تبلــغ 
ميــاه عــن  عبــارة  مربعــا  كــم   271.41

يوجــد فــي يوتيبــوري بعــض المجموعــات الصناعيــة 
األكبــر فــي الــدول االســكندنافية مثــل AB Volvo و

ــة  ــا المعروف ــركات التكنولوجي ــن ش ــا م SKF وغيره
أصولهــا  لهــا   Hasselblad ABو  Esab مثــل 

ومقرهــا الرئيســي فــي المدينــة. 
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تعرف على السويد

Ale kommun
Alingsås kommun
Bengtsfors kommun
Bollebygd kommun
Borås kommun
Dals-ed kommun
Essunga kommun
Falköping kommun
Färgelanda kommun
Grästorp kommun
Gullspång kommun
Göteborg kommun
Götene kommun
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Härryda kommun

Karlsborg kommun
Kungälv kommun
Lerum kommun
Lidköping kommun
Lilla edet kommun
Lysekil kommun
Mariestad kommun
Mark kommun
Mellerud kommun
Munkedal kommun
Mölndal kommun
Orust kommun
Partille kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Sotenäs kommun

Stenungsund kommun
Strömstad kommun
Svenljunga kommun
Tanum kommun
Tibro kommun
Tidaholm kommun
Tjörn kommun
Tranemo kommun
Trollhättan kommun
Töreboda kommun
Uddevalla kommun
Ulricehamn kommun
Vara kommun
Vårgårda kommun
Vänersborg kommun
Åmål kommun
Öckerö kommun

مدينة يوتيبوري هي مركز محافظة Västra götaland län التي يبلغ مجموع بلدياتها 49 بلدية وهي:

Kommuner i Västra Götalands län

من المعالم السياحية في يوتيبوري
ــة  ــذ الجول ــد. تأخ ــور جدي ــن منظ ــويد م ــي الس ــة ف ــر مدين ــي أكب ــة ثان ــوري ولرؤي ــة يوتيب ــم مدين ــاهدة معال ــة لمش ــوع Paddan فرص ــن ن ــوارب م ــر الق توف

ــا. ــاع عنه ــة والدف ــاء المدين ــة بن ــروي قص ــة، لت ــوات القديم ــدق والقن ــر الخن ــة عب ــن المدين ــط م ــزء األوس ــول الج ــزوار ح ــدين ال ــة بمرش المصحوب
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انتخابات 2022 السويدية 

 Foto: Pontus Lundahl / TT

كيف يمكن أن تكون مأثرًا في بلدك السويد؟
ما معنى أن تعيش في بلد ديمقراطي؟ 

تعتبــر الديمقراطيــة وســيلة لتنظيــم المجتمــع. وكلمــة ديمقراطية أصلهــا من اللغــة اليونانية 
وتعنــي تقريبــا "حكــم الشــعب". أي أن الشــعب، فــي الديمقراطيــات، هــو الــذي يمتلــك 
الســلطة السياســية. والديكتاتوريــة هــي عكــس الديمقراطيــة. فــي الديكتاتوريــة، يقوم حزب 

واحد أو شخص واحد باتخاذ القرارات.

الدســتور  وينــص  ديمقراطيــة.  دولــة  الســويد 
الســويدي علــى أن جميــع الســلطات العامــة فــي 
الســويد تنبــع مــن الشــعب. وهــذا يعنــي أن الشــعب 
ــاس  ــار الن هــو الــذي يقــرر مــن ســيحكم البــالد. ويخت
البــالد  ســيحكمون  الذيــن  والسياســيين  األحــزاب 

نيابة عنهم.
آالف  منــذ  الديمقراطيــة  بشــأن  النــاس  يتناقــش 

ــث  ــة بحي ــف الديمقراطي ــب وص ــن الصع ــنين. م الس
يكــون الجميــع متفقيــن تماًمــا. ولكــن يتفــق معظــم 
ــخاص  ــماح لألش ــق بالس ــر يتعل ــى أن األم ــاس عل الن
بالمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار. كمــا يتعلــق األمــر أيضــا 
والشــعب  الدولــة  بيــن  الســلطة  بتقاســم 
عادلــة  بطريقــة  التقســيم  يتــم  وأن  والسياســيين 

ومتساوية وقانونية.

فيما يلي بعض األمثلة على ما يميز الديمقراطية.

الشعب يحكم من خالل انتخابات حرة 
ونزيهة

فــي  جــدا  مهمــة  والنزيهــة  الحــرة  االنتخابــات 
ــن، كل  ــع البالغي ــي أن جمي ــذا يعن ــة. وه الديمقراطي
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 Foto:Carl-Olof Zimmerman/TT

مــن الرجــال والنســاء، يجــب أن يكونــوا قادريــن علــى 
التصويــت فــي االنتخابــات البرلمانيــة. وال يتعيــن علــى 
األشــخاص الذيــن يصوتــون أن يخبــروا اآلخريــن بمــا 

صوتوا له.

األغلبية عادة ما تقرر
في الديمقراطية، عادة ما تقرر األغلبية. وهذا يعني 

أن االقتراح الذي يحصل على أكبر عدد من 
األصوات يفوز في التصويت. وال ُيمكن لشخص 
واحد أن يقرر أي شيء ما لم يوافق أغلبية الناس 

على ذلك. ومع ذلك، ال ُيمكن لألغلبية أن تتخذ 
قرارات تنتهك الدستور أو حقوق اإلنسان.

وال يجــوز لألغلبيــة أن تقمــع األقليــات الموجــودة 
فــي البــالد. واألقليــات هــي فئــات مجتمعيــة ينتمــي 
إليهــا عــدد أقــل مــن النــاس مقارنــة بالذيــن ينتمــون 

إلى األغلبية.

جميع الناس لهم قيمة متساوية
جميع الناس لديهم قيمة متساوية وينبغي أن 

يتمتعوا بنفس الحقوق في الديمقراطية. وال ينبغي 
معاملة أي شخص معاملة غير عادلة. يجب أن 

تتمتع بنفس الحقوق والفرص وااللتزامات بغض 
النظر عن هويتك.

لدى الشعب حرية سياسية وحقوق 
سياسية.

لي تنجح الديمقراطية، من المهم أن يكون لدى 
الجميع حرية تكوين الرأي وحرية قول ما يريدون. 

وُيطلق على ذلك اسم حرية الرأي. وينبغي أن يكون 
جميع األشخاص قادرين أيًضا على التعبير عن آرائهم، 
على سبيل المثال في الصحف أو الراديو أو التلفزيون. 

وُيطلق على ذك اسم حرية التعبير عن الرأي وحرية 
الطباعة. ومع ذلك، ال يجوز استخدام حرية التعبير عن 
الرأي لنشر الكراهية والتشهير باألشخاص والجماعات 

األخرى. كما ينبغي أن يكون الناس قادرين أيًضا 
على االجتماع في مجموعات للتظاهر ضد شيء ال 

يعتقدون أنه يسري بشكل جيد في المجتمع. وُيطلق 
على ذلك اسم حرية التجمع.

حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الطباعة وحرية التجمع 
هي أمثلة على الحريات والحقوق السياسية. وعادًة 

ما تكون هذه الحريات والحقوق منصوص عليها في 
دستور الدولة.

الجميع سواسية أمام القانون
ومن أحد األجزاء المهمة األخرى في الديمقراطية 

هو أن جميع الناس متساوون أمام القانون. وال 
يهم إذا كنت غنًيا أو فقيًرا، ذكًرا أو أنثى، ولدت في 

بلد آخر أو في السويد. يجب على الجميع اتباع 
القوانين الموجودة. إذا قمت بارتكاب جريمة أو 

كنت متهًما بارتكاب جريمة، لديك الحق في أن يتم 
إجراء تحقيق في ذلك. وال يجوز إدانة أي شخص 

دون محاكمة عادلة.

أنواع مختلفة من الديمقراطية
هنــاك أنــواع مختلفــة مــن الديمقراطيــة. لقــد اختارت 
مختلفــة  طرًقــا  المختلفــة  الديمقراطيــة  الــدول 
للســماح للشــعب بالحكــم. فعلــى ســبيل المثــال، قــد 
يكــون لبلــد مــا ديمقراطيــة تمثيليــة. وهــذا يعنــي أن 
الشــعب ينتخــب ممثليــن لهــم يحكمــون البــالد، مثل 
ديمقراطيــة  والســويد  السياســيين.  أو  األحــزاب 
ــم  ــن لديه ــخاص الذي ــع األش ــب جمي ــة. وينتخ تمثيلي

البرلمان السويدي أعلى
هيئة تشريعية في البالد
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انتخابات 2022 السويدية 

التــي تحصــل علــى  الحــق فــي التصويــت األحــزاب 
ــان  ــة والبرلم ــم والبلدي ــان واإلقلي ــي البرلم ــد ف مقاع

األوروبي.
ــة  ــن الديمقراطي ــر م ــا عناص ــا دول لديه ــاك أيض هن
المباشــرة. وتعنــي الديمقراطيــة المباشــرة أن كل 
شــخص لــه الحــق فــي التصويــت يشــارك فــي اتخــاذ 
القــرارات. واالســتفتاءات الشــعبية هــي مثــال علــى 
الديمقراطيــة المباشــرة. وعندئــذ يمكــن للشــعب 
المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار أو أن يكــون لــه رأي فــي 

مسألة معينة.

التحديات التي تواجه الديمقراطية 
السويدية

وبالمقارنة مع العديد من البلدان األخرى، فإن 
الديمقراطية السويدية قوية. فعلى سبيل المثال، 
تصوت نسبة كبيرة من السكان، رجااًل ونساًء، في 

االنتخابات السويدية. وفي السويد، لدى كل شخص 
الحق في أن يسمع صوته وأن يعبر عن رأيه. يثق 

معظم الناس الذين يعيشون في السويد بالسلطات 
والدولة وبعضهم البعض. ولكن هناك أيًضا تحديات 

تواجه الديمقراطية السويدية.
يتمثل أحد التحديات في وجود اختالفات كبيرة في 

نسبة المشاركة السويدية في االنتخابات. فعلى 
سبيل المثال، تقل نسبة المشاركة في االنتخابات بين 

األشخاص ذوي التعليم المنخفض.
وثمة تحد آخر يتمثل في نشر الدعاية واألكاذيب 

والكراهية في بعض األحيان على وسائل التواصل 
االجتماعي. ويتعرض السياسيون والصحفيون 

وغيرهم من األشخاص الذين يشاركون في 
المناقشة العامة للتهديد في بعض األحيان. 

وتتعرض النساء الالتي يقلن ويكتبن رأيهن في بعض 
األحيان للكراهية والتهديدات والتحرش الجنسي 

لمجرد أنهن نساء. كما يمكن أن يتعرض األشخاص 
أيًضا لجرائم الكراهية والتمييز، على سبيل المثال 

بسبب دينهم أو جنسهم أو لون بشرتهم. إذا كنت 
معرًضا لخطر التعرض للكراهية، على سبيل المثال، 
فقد يكون من الصعب أن تجرؤ على المشاركة في 

الديمقراطية..

هناك أيًضا مجموعات تريد منع الديمقراطية وخلق 
عدم الثقة واالنقسام في المجتمع، على سبيل المثال، 

تأليب مجموعات مختلفة ضد بعضها البعض أو نشر 
معلومات غير صحيحة.

إن الديمقراطية ال تعيش من تلقاء نفسها. علينا 
أن نعتني بها. فعلى سبيل المثال، من المهم 

استخدام حقك في التصويت، وتكوين رأي بشأن 
القضايا االجتماعية، واستيعاب األخبار والمعلومات 

االجتماعية، لي تستمر الديمقراطية في البقاء 
والتطور.

الديمقراطية في الحياة اليومية
مثال: يريد آدم التأثير في المجتمع

آدم لديه تصريح إقامة ويعيش في يوتيبوري منذ 
أربع سنوات. لقد صوت للتو في االنتخابات البلدية 

في يوتيبوري. وهو يعتقد أن األمر سيستغرق أربع 
سنوات حتى يشارك ويؤثر في السياسة مرة أخرى 
في يوتيبوري. هل يستطيع آدم التأثير والمشاركة 
في الديمقراطية في يوم االنتخابات فقط؟ أم أن 

 Foto:Anders Wiklund / TT الشرطة السويدية تحمي حق التظاهر في السويد
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Malmö 
Tandläkarna
Malmö 
Tandläkarna
Malmö 
Tandläkarna
عیادة صحة الفم واألسنان

Malmö Tandläkarna تعلن عیادة 
عن تقدیم عرض ممیز للمراجعین الجدد

072 - 273 87 62 / 040 - 19 25 80
Nikolaigatan 14 - 214 12 Malmö 

فحص وتقییم األسنان باألشعة الدیجیتال
دراسة شاملة لحالة األسنان وتقدیم تقریر کامل ومجاني لخطة 

العالج والتکالیف توضیح کیفیة حصول املریض یلع مساعدة الضمان الصحي
نقدم خدماتنا: باللغة العربیة الکردیة، اإلنجلیزیة، السویدیة، الدنمارکیة، األملانیة و األفغانیة

زراعة األسنان  - إزالة الترسبات الکلسیة - حشوات خزفیة
عـالج أمراض اللثــة - حشوات األعصـاب - تبیـض األسـان

تجمیل األسنان

إعالن إلی جمیع مرضانا االعزاء 

بکل سعادة وسرور  تدعو  عیادة طب األسنان ماملو 
تاند لیکرنه کافة املرضی تنظیف االسنان وإزالة الکلس من 

تحت اللثة وتلمیع األسنان  بأقل من نصف السعر األصلي 
٣٥٠ کرون بدال من ٩٥٠ کرون.

ATB طع تص السغادة لستإ الـ

هناك طرًقا أخرى يمكنه من خاللها التأثير 
والمشاركة في المجتمع؟ 

فــي  التصويــت  علــى  الديمقراطيــة  تقتصــر  ال 
االنتخابــات السياســية. وليــس السياســيون وحدهــم 
ــتخدام  ــن اس ــة. يمك ــى الديمقراطي ــون عل ــن يعمل م
الديمقراطيــة فــي الحيــاة اليوميــة - فــي المدرســة 
ــة  ــي الرياض ــا وف ــش فيه ــي تعي ــة الت ــي المنطق وف

وفي مكان عملك.
ومــن المهــم أن نواصــل جميًعــا نحــن الذيــن نعيــش 
ــن  ــا. وم ــا ورعايته ــر ديمقراطيتن ــويد تطوي ــي الس ف
ــع  ــي المجتم ــارك ف ــا نش ــا بأنن ــعر أيًض ــم أن نش المه

وأن نشعر بأن لدينا إمكانية للتأثير.
هــل لديــك آراء حــول كيفيــة جعــل الطريــق إلــى 
ــا؟ هــل تعتقــد  ــر أماًن ــزل مــن مــكان عملــك أكث المن
أنــه مــن المهــم التفكيــر فــي البيئــة؟ تحتــوي القائمــة 
علــى نصائــح مختلفــة حــول مــا يمكنــك القيــام بــه 
حياتــك  علــى  والتأثيــر  المجتمــع  فــي  للمشــاركة 

اليومية. صوتك ورأيك مهمان.

األشياء التي يمكنك القيام بها للتأثير والمشاركة في المجتمع

يمكنك التصويت في االنتخابات السياسية  •

يمكنك أن تصبح عضوا في حزب سياسي  •

يمكنك االتصال بسياسي  •

يمكنك بدء أو كتابة مجموعة أسماء  •

يمكنك التظاهر  •

يمكنك أن تصبح عضوا في جمعية أو مؤسسة أو تؤسسها  •

يمكنك االتصال بوسائل اإلعالم إلخبارهم باألشياء التي تعتقد أنها مهمة  •

يمكنك كتابة مقاالت النقاش والتقارير في الصحف  •

يمكنك النشر على وسائل التواصل االجتماعي للفت االنتباه إلى قضية ما  •

يمكنك إحداث تأثير في مكان عملك، على سبيل المثال من خالل النقابات العمالية  •

يمكنك إرسال تعليقات أو شكاوى إلى بلديتك  •

يمكن لألشخاص الذين يذهبون إلى المدرسة التأثير من خالل إخبار المعلم أو مجلس الطالب برأيهم  •

يمكنك إحداث تأثير في منطقتك السكنية  •

يمكنك حضور االجتماعات التي تنظمها بلديتك  •

يمكنك تقديم اقتراح مواطن لبلديتك أو منطقتك  •

informationsverige.se المصدر: موقع
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مقــاالت الشــركاء: التقــت الكومبــس مــع هــدى خلــف نجمــة كــرة القــدم البالغــة مــن العمــر 
24 عامــًا مــن بلديــة Sollentuna فــي ســتوكهولم والتــي تقــوم بتدريبــات الجــري للفــوز فــي 
مباريــات كــرة القــدم. وقابلــت الكومبــس أيضــًا ســتيفان ريــن، خبيــر المنتجــات فــي أديــداس 
إلــى  الجــري  علــى  التدريــب  رفــع  المناســبة  لألحذيــة  يمكــن  كيــف  شــرح  والــذي   ،Adidas

مستويات جديدة.

هــدى خلــف، 24 ســنة، تلعــب كــرة القــدم 
منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات. اليــوم هــي 
ــتاناس  ــي بولس ــة ف ــدم محترف ــرة ق ــة ك العب
ــا األم  ــن ناديه ــة م ــي قادم Bollstanäs وه
Sollentuna FK. هــدى التــي لديهــا أم وأب 
مــن المغــرب والعــراق، مثلــت المغــرب فــي 
مناســبة ال ُتنســى عندمــا لعبــت مــع المنتخب 

الوطني للسيدات في المغرب. 
ــة  ــي، والتجرب ــى قلب ــز عل ــد عزي ــرب بل –  “المغ

مقاالت الشركاء

هدى خلف العبة كرة القدم المحترفة في بولستاناس

لقاء مع هدى خلف العبة كرة القدم التي 
نجحت بمساعدة تدريبات الجري

تٌنســى حقــاً وهــي شــيء  التــي خضتهــا ال 
أتمنى تجربته مرة أخرى قريباً”.

وقــت  هنــاك  ليــس  محترفــة،  كالعبــة 
فــي  مــرات  ســت  هــدى  تتــدرب  لتضيعــه. 
األســبوع، أربــع مــن التدريبــات، دورات مــع 
فريــق النــادي، وجلســة تدريــب واحــدة فــي 
ــري،  ــار الج ــة أو مضم ــاب الرياضي ــة األلع صال
تنافســية.  بمبــاراة  األســبوع  تنهــي  وأخيــراً 

بأنهــا شــكل مهــم  الجــري  وتصــف هــدى 
من أشكال التمرين.

مــا هــو أفضــل شــيء فــي الجــري كشــكل 
من أشكال التمارين؟

– عندمــا أشــعر بــأن أكــون حــرة. عندمــا أرتدي 
كل  مثــل  أفضــل!  أننــي  أشــعر  حذائــي، 
ــن  ــل م ــي يقل ــري التدريب ــإن الج ــات، ف التدريب
مخاطــر اإلصابــة بأمــراض مختلفــة. إنــه مثــل 
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المتعاونيــن  الشــركاء  أحــد  مــن  إعــالن  هــذا  الشــركاء:  مــن  مقــال 
ــا، ليــس بالضــرورة أن يتوافــق محتــوى هــذه المــادة مــع سياســة  معن

التحريريــة الكومبــس 

الطب المجاني للبقاء بصحة جيدة!

بــأي طريقــة يســاعدك تدريــب الجــري كالعبة 
كرة قدم؟

– باســتخدام أســلوب الجــري الصحيــح، يمكنني 
الفــوز بثوانــي مهمــة فــي مباريــات مختلفــة 
ــرة  ــب ك ــي ملع ــا ف ــاف به ــي المط ــي ب ينته
القــدم، خاصــًة كالعبــة خــط وســط، ألنــي 
ــق.  ــي العم ــرات ف ــى الك ــل عل ــا أحص ــادًة م ع
ومــع تدريبــات الجــري المنتظمــة، يتــم تعزيــز 
قدرتــي علــى التحمــل أيضــاً، ممــا يعنــي أن 
لــدي قــدرة أكبــر علــى التحمــل فــي المباريــات 
الوتيــرة  نفــس  علــى  الحفــاظ  ويمكننــي 

ألطول مدة من وقت المباراة.

فيمــا يــرى ســتيفان ريــن، خبيــر المنتــج التقنــي 
فــي أديــداس، أن مــدى نجــاح تدريــب الجــري 
يمكــن أن يتأثــر بعــدة عوامــل، مــن بينهــا 
ــف  ــس، كي ــن الكومب ــر ري ــذاء. وأخب ــار الح اختي
أن الخطــأ األكثــر شــيوعاً الــذي يرتكبــه النــاس 
ــاًء  ــاب بن ــو الذه ــري ه ــة الج ــراء أحذي ــد ش عن
علــى توصيــة أحــد األصدقــاء أو الشــراء فقــط 

في التخفيضات.

مــا هــو أهــم شــيء يجــب مراعاتــه عنــد شــراء 
حذاء جري جديد؟

– اذهــب إلــى متجــر لديــه أحذيــة جــري جيــدة 
علــى نطــاق واســع. ومــن المهــم أن تكــون 
قــادراً علــى اختبــار الحــذاء فــي المتجــر عــن 

طريــق الركــض علــى جهــاز المشــي. يجــب أن 
ومــن  البدايــة.  مــن  مريحــاً  الحــذاء  يكــون 
المهــم تــرك بعــض المســاحة فــي مقدمــة 
القــدم، فهــي تتضخــم عنــد الجــري ويجــب أن 
يؤخــذ ذلــك فــي االعتبــار. خــذ الحــذاء مــع 
فتــرة لإلرجــاع واذهــب إلــى المنــزل وجربــه 

إلى أن كل شيء على ما يرام.

كيف يمكن للحذاء تعزيز تدريب الجري؟
مــن  اثنيــن  علــى  الضــوء  أســلط  أن  أود   –
 Ultraboost :موديالتنــا علــى وجــه التحديــد
فــي  فخــورون  نحــن   .Solar Glide 5 و   22
بالعديــد  األحذيــة  هــذه  بتصميــم  أديــداس 
المالئمــة  المحــددة  الفنيــة  التفاصيــل  مــن 
للســيدات علــى وجــه الخصــوص. كل شــيء 
التشــريحية  االختالفــات  علــى  يعتمــد 
والبيوميكانيكيــة الموجــودة بيــن الجنســين. 
علــى ســبيل المثــال، هنــاك مــا يســمى زاويــة 
الركبــة،  إلــى  الــورك  الزاويــة مــن  Q، وهــي 
وهــي أكبــر عنــد الفتيــات. لقــد الحظنــا كل 
علــى  تغييــرات  وأجرينــا  االختالفــات  هــذه 

طراز Ultraboost 22 للسيدات.

أقــل  قــدر  علــى   Solar Glide 5 يحتــوي   –
األوســط  النعــل  فــي  التعزيــز  مــن  قليــاًل 
ولكنــه بــداًل مــن ذلــك يحمــل إطــار حــول 
الحــذاء بالكامــل مــن مــادة تجعــل الحــذاء ثابتــاً 
للغايــة. إنــه حــذاء أرخــص قليــاًل وقــد يناســب 
المبتدئيــن بشــكل أفضــل، فــي حــال لــم تكــن 
متأكــداً ممــا إذا كان الجــري هــو مــا يجــب أن 
البوليســتر  ُيســتخدم  كمــا  فيــه.  تســتثمر 
أحذيــة  تدويــره فــي تصنيــع جميــع  المعــاد 

الجري لدى أديدس والتي تفتخر بذلك.

علــى  العثــور  يكــون  أن  يمكــن  وبالتالــي 
ــى  ــوات األول ــدى الخط ــبة إح ــة المناس األحذي
أيضــاً  هــدى  ولــدى  الجــري.  تدريــب  لبــدء 

بعض النصائح الملموسة للمبتدئين:
– ابــدأ بالقليــل وزد تدريجيــاً. ال ترتــدي حذائــك 
وتبــدأ فــي الجــري بشــدة عاليــة فــي أول مــرة 
تركــض فيهــا. ابــدأ بالمشــي بــداًل مــن ذلــك! 
قــم بزيــادة وتيــرة المشــي ببــطء حتــى تشــعر 
للركــض بوتيــرة بطيئــة وزد  أنــك مســتعد 
الســرعة ببــطء فــي كل مــرة. دع األمــر يأخــذ 
ــري  ــون الج ــب أن يك ــلم! يج ــه وال تستس وقت

ممتعاً!
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اقتصاد

هل تشعر بالوحدة وأنت تنفذ 
مشروعك الخاص؟

أن  إلــى  أعمــال، غالبــا مــا تضطــر  أنــت وكرائــد  أي 
ترتــدي العديــد مــن القبعــات فــي نفــس الوقــت. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تضمــن اســتمرار ســير 
األعمــال اليوميــة، أي يجــب عليــك ضمــان تدفــق 
الزبائــن  وإبقــاء  الشــركة،  حســاب  إلــى  األمــوال 
والموظفيــن لديــك ســعداء وراضيــن – فــي نفــس 
ــن  ــرع م ــرة أس ــم بوتي ــه العال ــر في ــذي يتغي ــت ال الوق
ــا  ــاج أيض ــت تحت ــك أن ــدا كل ذل ــى. وع ــت مض أي وق
ولوائــح  بالقوانيــن  درايــة  علــى  تكــون  أن  إلــى 

التعليمات السويدية.
ليــس  فهــدا  األعمــال  رواد  مــن  أصبحــت  كونــك 
باألمــر الســهل، ونحــن نعلــم أنــك يمكــن أن تشــعر 

بالوحدة أيضاً.
الشــركات  جميــع  مــن   99٪ أن  تعلــم  هــل  لكــن 
ــطة  ــرة أو متوس ــا صغي ــركات إم ــي ش ــويدية ه الس
 Almi ــا فــي مؤسســة ــم أيضــاً أنن الحجــم؟ وهــل تعل
لدينــا  يشــكل  ممــا  منهــم؟  بالعديــد  اتصــال  علــى 

مشــاركتها  يســعدنا  التــي  الشــركات  مــن  شــبكة 
ــن  ــد م ــم أن المزي ــل ونعل ــد ب ــا نعتق ــا أنن ــك، كم مع
األشــخاص يشــاركونك نفــس التحديــات وأن هنــاك 
الكثيــر مــن القــوة والمعرفــة التــي يمكــن اكتســابها 

من تجارب بعضنا البعض.

باإلضافــة إلــى ذلــك ، لدينــا حوالــي 350 مستشــاراً فــي 
جميــع أنحــاء الســويد يتمتعــون بخبــرة طويلــة ومتينة 
فــي تدريــب رواد األعمــال. كان العديــد مــن هــؤالء 
لــذا  الخــاص،  لحســابهم  يعملــون  المستشــارين 
ــا  فهــم يعرفــون مــا يعنيــه ويمكنهــم طــرح القضاي
علــى  العثــور  فــي  ستســاعدك  التــي  الصحيحــة 

الخطوة التالية لشركتك الخاصة.

لهذه األسباب
• هــل تشــعر أنــك عالــق فــي متهاهــات قديمــة 

وتريد المساعدة لي تخرج وتنظر لألعلى؟

• هــل ترغــب فــي بــدء أو تطويــر أعمــال االســتدامة 
الخاصة بك واالستعداد للمستقبل؟

• هــل لديــك مشــروع اســتثمار مثيــر قيــد التنفيــذ 
وتحتاج إلى تمويل؟

 Almi كل هــذا وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر، نحــن فــي
ــدأ كل شــيء  ــا دعمــك ضمــن هــذا اإلطــار، يب يمكنن
حيــث  األول  باالجتمــاع  مســاعدتك  موضــوع  فــي 
ننظــر معــا فــي احتياجــات شــركتك والتحديــات التــي 

تواجهها اآلن، وبالطبع ما هي خطوتك التالية.
ــذا  ــر – ل ــي األكب ــى ه ــوة األول ــون الخط ــا تك ــا م دائًم

اتصل بنا إلجراء مكالمة أولى.

مؤسسة          هنا من أجلك!

مقــاالت الشــركاء:  غالبــًا عندمــا تبــدأ مشــروعك الخــاص وتأســس شــركة، يعنــي ذلــك أنــك أصبحــت 
ــم  ــر قس ــًا مدي ــت أيض ــل أن ــركة ب ــذي للش ــس التنفي ــط الرئي ــت فق ــت لس ــدة إدارات فأن ــن ع ــؤول ع مس

المعلوماتية، ومدير الموارد البشرية، ومدير االستدامة، وحتى المدير المالي.

المتعاونيــن  الشــركاء  أحــد  مــن  إعــالن  هــذا  الشــركاء:  مــن  مقــال 
ــا، ليــس بالضــرورة أن يتوافــق محتــوى هــذه المــادة مــع سياســة  معن

التحريريــة الكومبــس 
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العمل

فرص العمل متوفرة بكثرة
أكــد داوود فــي بدايــة الحــوار، أن فــرص العمــل 
متوفــرة دائمــاً فــي عــدة مجــاالت ولكــن يوجــد 
أحيانــا صعوبــة فــي إيجادهــا، كمــا يمكــن أن تكــون 
ــد أن  ــه أك ــة، لكن ــف عالي ــض الوظائ ــات بع متطلب
يكــون  معينــة  قطاعــات  فــي  العمــل  مجــال 
والغابــات،  الحدائــق  خاصــة:  غيــره  مــن  أســهل 
المطاعــم والفنــادق، ومجــال التمديــدات الصحية، 
وقــال "مــا يحصــل هــو أن الطلــب علــى موظفين 
ــن  ــودون، لك ــل موج ــن عم ــون ع ــود، والباحث موج
المشــكلة تكــون فــي التواصــل بيــن الطرفيــن، 
TrimTab، فعلــى ســبيل  يأتــي دورنــا فــي  وهنــا 
الــذي  العمــل  صاحــب  معنــا  يتواصــل  المثــال 
ــي مســتودع، عندهــا  ــاج 50 موظفــا للعمــل ف يحت
عمــل  عــن  الباحثيــن  مــع  بالتواصــل  نقــوم 
ــل  ــى العم ــم عل ــوم بتدريبه ــا ونق ــجلين لدين المس
وتهيئتهــم بشــكل كامــل". وأضــاف "دائمــاً فــي 
ــت  ــه. وكان ــل وحالت ــوق العم ــداول س ــا نت اجتماعاتن
ــاب  ــل أصح ــن قب ــاً م ــرة دائم ــل متوف ــرص العم ف

العمل أو من قبل مكتب العمل".

الموظف المناسب في المكان المناسب
ــث  ــع أي باح ــل م ــرد التواص ــوم TrimTab بمج ال تق
عــن عمــل لديهــا حيــن تتوفــر وظيفــة معينــة، 
للوظيفــة  المناســب  الموظــف  اختيــار  ألن 

األنسب يعتمد على عدة معايير. 
مــن بينهــا أرضيــة الباحــث عن عمــل. مــا المهارات 
ــبه؟  ــي تناس ــف الت ــي الوظائ ــا ه ــا؟ م ــي يمتلكه الت
مــا هــي األعمــال التــي يفضلهــا؟ وكــم يحتــاج مــن 
ســوق  إلــى  للدخــول  اإلضافيــة  المؤهــالت 

العمل؟.

مطور األنظمة في شركة التوظيف TrimTab داوود محمد 
يتحدث عن:

سوق العمل السويدية 
واحتياجاتها الحالية

ــرص  ــي ف ــا ه ــا؟ وم ــي احتياجاته ــا ه ــوم. م ــويدية الي ــل الس ــوق العم ــدو س ــف تب ــركاء: كي ــاالت الش مق
العمــل المتوفــرة علــى المــدى القصيــر والبعيــد؟ وكيــف يمكــن الحصــول علــى عمــل فــي الظــروف الحاليــة؟ 

واسئلة أخرى يجيب عليها داوود محمد من TrimTab في هذا اللقاء مع الكومبس

TrimTab داوود محمد مطور ٔاعمال في

فــي بعــض األحيــان يأتــي أشــخاص شــبه جاهزيــن 
للعمــل ولديهــم المرونــة الكافيــة للتكيــف مــع أي 
ــخاص  ــي أش ــرى يأت ــان أخ ــي أحي ــن ف ــة. ولك وظيف
ويرغبــون  العليــا  الشــهادات  حاملــي  مــن 
ــي  ــم وف ــن تخصصاته ــل ضم ــى عم ــول عل بالحص
هــذه الحالــة يأخــذ توفيــر فرصــة العمــل وقــت 
أطــول. حيــث يحتــاج الباحــث عــن عمــل إلــى تدريب 
وتهــئ ليكــون جاهزاً لممارســة العمل بشــهادته 
ضمــن أســس العمــل فــي الســويد. ونصــح داوود 
الشــهادات  حملــة  مــن  عمــل  عــن  الباحثيــن 
بدخــول هــذا الطريــق أي طريــق البحــث عــن عمــل 
يكــون  أن  "يمكــن  وقــال  شــهادتهم.  ضمــن 
فرصهــم  لكــن  لهــؤالء،  طويــاًل  الطريــق 

المستقبلية ستكون أفضل بكل تأكيد".
أزمة في سوق العمل

TrimTab تعرضــت المهــن  وحســب داوود مــن 
ــي  ــى مشــاكل ف ــادق إل ــة بالمطاعــم والفن المتصل
الســنوات األخيــر بســبب جائحــة كورونــا. ويعــود 
ذلــك إلــى إفــالس بعضهــم وتخلــي البعــض اآلخــر 
ــب  ــة الطل ــبب قل ــن، بس ــن الموظفي ــدد م ــن ع ع

وإجراءات الجائحة. 
واآلن بعــد انتهــاء إجــراءات كورونــا وعودة الســوق 
ــراً جــداً فــي هذيــن  إلــى وضعــه، أصبــح الطلــب كبي
القطاعيــن علــى وجــه الخصــوص. وقــال داوود 
نتيجــة  اليــوم  العمــل  ســوق  فــي  أزمــة  "هنــاك 
ــرة  ــد فت ــدد بع ــن ج ــى موظفي ــب عل ــودة الطل ع
ــي  ــا ف ــي دورن ــا يأت ــود، وهن ــن الرك ــبياً م ــة نس طويل
TrimTab أيضــاً، حيــث نحــاول ملــئ هــذا الفــراغ مــن 
وتدريبهــم  عمــل  عــن  الباحثيــن  تجهيــز  خــالل 
ليحصلــوا علــى الوظائــف ويختفــي العجــز والحاجــة 

الكبيرة في السوق".
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نخبة من األطباء األكفاء المتحدثين بلغات عديدة العربية والسويدية واإلنجليزية والفارسية وغيرها

الطبي بورلوف  مستوصف 
العائلة كل  مستوصف 

الدكتورة

 إعتدال حميد
التوليد النساء و  خبرة طويلة في أمراض  األولى أولويتنا  عائلتك هي  صحتك وصحة 

طاقم متكامل من األطباء والممرضين واألخصائيين النفسيين وأخصائيي التغذية وأخصائيي العالج الطبيعي

لتوفير الخدمة الطبية األفضل لك ولعائلتك

المستوصف يقع داخل مركز بورلوف التجاري الذي يبعد بالسيارة حوايل عشر دقائق من سنتر الروزنجورد 

وله مدخل من داخل المركز التجاري ومدخل مستقل من جهة موقف السيارات
ســـجل عبر موقعنـــا اإللكتروني

أو البار كود باألســـفل
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اإلسم:
أحمد محمد عباس

نوع جواز السفر:
جواز سفر عراقي

رقم جواز السفر:
A3909459
رقم الهاتف:
0721718177

جواز سفر مفقود

مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة
جــزء كبيــر مــن عمــل TrimTab يكــون مــع األجانــب 
فــرص  عــن  الباحثيــن  أو  العمــل  أصحــاب  مــن 
عمــل. وتعلــم الشــركة أن الكثيــر مــن الباحثيــن 
عــن عمــل يطمحــون إلــى الحصــول علــى وظائــف 
المطاعــم،  المســتودعات،  غيــر  أماكــن  فــي 
ــن  ــرأي، ولك ــة وال ــم الرغب ــادق. داوود وافقه والفن
نصحهــم بالحصــول علــى أي فرصــة عمــل بالبداية 
وإن كان شــيء يخالــف طموحهــم، ألن العمــل 
فــي أي مجــال كان، يســاعد الفــرد علــى االســتقرار 
ليســتطيع التفكيــر علــى أرضيــة ثابتــة، ومــن ناحية 
أخــرى وهــي األهــم يكــون الفــرد ملــئ صفحــة 
يرفــع  وهــذا   "CV" الذاتيــة  ســيرته  فــي  جديــدة 
فرصــه فــي الحصــول علــى عمــل آخــر يتماشــى 
مــع طموحــه. وقــال داوود "قمنــا بتجربــة هــذه 
ــا  ــا.. عندم ــت نجاحه ــن وأثبت ــع العديدي ــة م الطريق
ــرص  ــع ف ــف ترتف ــن الوظائ ــوع م ــي أي ن ــل ف تعم

حصولك على وظائف أخرى".

وهــذا هــو حــال ســوق العمــل الســويدية "صاحــب 
العمــل والباحــث عــن عمــل يصرخــان.. وال أحــد 

منهم يسمع اآلخر".
بكثــرة  متوفــرة  العمــل  "فــرص  داوود  وقــال 
ــة  ــهادات العلمي ــاب الش ــاالت، أصح ــة المج وبكاف
علــى  الحصــول  فــي  للمســاعدة  بحاجــة  ليســوا 
التوظيــف.  لشــركات  يتقدمــون  ال  لــذا  عمــل، 
ولكــن فــي حــال تقــدم طبيــب باحــث عــن العمــل 
ــي  ــل ف ــة عم ــه فرص ــر ل ــال نوف ــبيل المث ــى س عل
أقــرب وقــت ممكــن. جميــع المجــاالت يتوفــر بهــا 

فرص عمل وهناك حاجة لموظفين فيها".
ماذا يعني أن يعمل الفرد؟

الختــام قــال داوود "مــاذا يعنــي أن يعمــل  فــي 
أوالده  يربــي  أن  يعنــي  الفــرد  يعمــل  أن  الفــرد؟ 
أن  احتياجاتهــم.  ويلبــي  مصاريفهــم،  ويدفــع 
ويربيهــم  أوالده  يعلــم  أن  يعنــي  الفــرد،  يعمــل 
ــوع  ــن ن ــر ع ــض النظ ــؤولية، بغ ــة المس ــى ثقاف عل
ــا  ــرد لم ــب الف ــة ح ــى أهمي ــق عل ــذي نتف ــل ال العم

ــي كل بيــت  يعمــل. وجــود ثقافــة )المســؤولية( ف
أمر ضروري للفرد نفسه وعائلته وأوالده".

"أعمــل بأفضــل مــا لديــك، لتحصــل علــى األفضل. 
ــارك  ــي مس ــور ف ــاً لتتط ــراً اقتصادي ــن ح ــل وك أعم

المهني وتحصل على فرص أفضل".

المتعاونيــن  الشــركاء  أحــد  مــن  إعــالن  هــذا  الشــركاء:  مــن  مقــال 
ــا، ليــس بالضــرورة أن يتوافــق محتــوى هــذه المــادة مــع سياســة  معن

التحريريــة الكومبــس 
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حوار

د. بلداوي: العنف في المدارس أصبح ظاهرة 
ومواجهتها يتطلب عدة مستويات

هناك تقصير بالرعاية النفسية في المدارس.. والوسط 
العائلي مهم جدًا

ــره  ــه كان يك ــه، أن ــب قول ــاطة حس ــبب ببس والس
الضحيتيــن. للحديــث أكثــر عــن العوامــل النفســية 
ــل  ــن أج ــا وم ــح مجرم ــق ليصب ــول المراه ــي تح الت
االخــرى  النفســية  االستفســارات  مــن  العديــد 
بهــذا الخصــوص التقــت الزميلــة لينــدا الجنابــي 
مــع الدكتــور ريــاض البلــداوي استشــاري األمــراض 

النفسية وهذا نص الحوار:

ي  هل نحن أمام ظاهرة عنف متكررة ف
المدارس، خصوصا اننا شهدنا ثالث عملية 

ي نفس المدينة  عنف بين المراهقين ف
)مدينة مالمو( خالل فترة ست أشهر؟

ــف  ــذا العن ــه وه ــي كل أنواع ــوض ف ــف مرف العن
هــذه  مقترفــي  أن  خاصــة  بالمــدارس  متزايــد 
هــذه  فــي  طــالب  مراهقيــن  هــم  األفعــال 
المــدارس، نعــم، هــذا يجعلنــا نعتبرهــا ظاهــرة 

اجتماعية خطرة جدا في المجتمع السويدي.

كيف نحد من هذه الظاهرة؟
هناك عدة مستويات يجب العمل ضمنها، للحد من 
ظاهرة العنف بين الشباب، يجب تناول القضية من 

جميع الوجهات. هناك المستوى الفردي أي من يقوم 
بعملية العنف مثل هذا الشاب في مدرسة الالتين 
الثانوية، يجب دراسة هذا المستوى بدقة. المستوى 

الثاني هو العائلي أي المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان 
األب واألم، هذا الشاب مثال انتحرت والدته قبل فترة 
قصيرة من قيامه بفعلته االجرامية. المستوى الثالث 

وهو مستوى مهم، المستوى المؤسساتي هناك 
خلل من ناحية المؤسسات حيث انه بدأت المؤسسات 

تضيق الخناق على عدد الباحثين االجتماعيين في 
المدارس في السابق كان هنالك باحث اجتماعي او 

اخصائي نفسي في كل مدرسة أما اآلن أصبح هناك 
اخصائي نفسي واحد ألكثر من مدرسة وهذا ما 

يضيق وقته للقاء الطالب على سبيل المثال، دائرة 
الشؤون االجتماعية هي أيضا جهة مسؤولة حيث إنها 

على عالقة بالعائلة والفرد. أيضا العيادات النفسية 
لألطفال والشباب، هناك خلل بعملية أخذ الحاالت 

ومعالجتها بسرعة معينة.

من خالل عدة تعليقات الحظنا أن هناك 
ي السويد الذي  من يلوم نظام المدارس ف
ي سلطة محدودة للمعلم هل لهذا  يعط

الموضوع عالقة بالظاهرة؟
فصــل  علينــا  يجــب  العنــف  تعنــي  ال  الســلطة 
ــول إن  ــتطيع الق ــن أس ــلطة لك ــن الس ــف ع العن
ــدء  ــة ب ــي حال ــدرس ف ــل للم ــة الدخ ــاء امكاني اعط
المعلــم يشــك أن الطالــب بحاجــة لتدخــل المعلــم 
بالتالــي يبــدأ هنــا دور المؤسســات. هــذه احــدى 
انــواع التواصــل بيــن المؤسســات والشــباب. انــا 
لســت مــع العنــف لحــل العنــف أنــا مــع تطويــر 
وإعطــاء  والطالــب  المــدرس  بيــن  العالقــة 
عندمــا  يحتاجهــا  التــي  المســاعدات  المــدرس 

يحتاجها.

الثانويــة  الالتيــن  مدرســة  جريمــة 
ضحيتهــا  راح  ــي  الت مالمــو  ــي  ف
العــام  الــرأي  هــزت  معلمتيــن، 
الســويدي، خاصــة أن القاتــل طالب 

مراهق عمره فقط 18 سنة. 

أي  يملــك  ال  مســالم  طالــب  مــن 
ــي، واهتماماتــه كانــت  ســجل إجرام
ليتحــول  والرياضــة  ى  بالموســيق

ى قاتل.  فجأة إل



الكومبس  25 أبريل /نيسان  2022 العدد 101

ي سن  بشكل عام ما الذي يدفع شخص ف
ى مرحلة  الشباب الن تصل به الكراهية ال

القتل؟
بشــكل عــام، الشــعور باإلحبــاط، الشــعور بانعــدام 
هنــاك  أصبــح  حــال  وفــي  حولــه،  بمــن  الثقــة 
مواجهــة يغلــب عليهــم شــعور االندفــاع ممــا 
يتغلــب علــى شــعور عــدم الثقــة وهــذا مــا يجعــل 

اإلنسان يتصرف بتصرفات هو غير واعي لها.

تصرف هذا الشاب الذي ارتكب عملية 
ي المدرسة الثانوية بعد قتله  القتل ه

للمعلمة حيث انه اتصل هو بنفسه 
بالشرطة وأبلغ عن الحادثة، هل هذا األمر 

يعتبر تأنيب ضمير فوري أم استسالم 
للواقع؟

يصحــو  عندمــا  الفــوري،  بالنــدم  شــعور  هــو 
ــي  ــط النفس ــوة والضغ ــذه الغف ــن ه ــان م اإلنس
بهــذه  قمــت  لمــاذا  نفســه  يســال  يبــدأ  هنــا 
علــى  اتصــل  بنفســه  هــو  لذلــك  األفعــال؟ 

الشرطة.

من المعروف عن سن المراهقة انها 
ي نفس الوقت لدى  فترة حرجة لكن ف
المراهق ضمير يحاول أن يخفيه، كيف 

يستطيع األهل استغالل هذه الخصلة 
لصالحهم؟

ــة تجعــل  ــرات الهرموني ــرة المراهقــة التغي ــي فت ف
موضــوع األخالقيــات وموضــوع التصرفــات تواجه 
الشــباب  باندفــاع  مليئــة  المراهقــة  باالندفــاع، 
ــاالت  ــي الح ــاع، ف ــج االندف ــرف نتائ ــدي وال يع والتح
المراهــق  يصــاب  الحرجــة  النفســية  الضغــوط 
نفســهم  هــم  تصرفــات  عنــه  ينتــج  باندفــاع 

يتفاجؤون من فعلتهم.
التواصل المباشر بين اآلباء واألبناء أصبح ينخفض الى 

معدل 32 دقيقة باليوم، هذا يولد فجوة بين األهل 
واألبناء، بسبب رفض االبن التواصل مع أهله، بل 

يفضل الخروج والتواصل مع االصدقاء أكثر من 
الوالدين يفضل العزلة أكثر من الوالدين لكن يجب 

على األهل أن يجدوا وسيلة تواصل حتى مع مدرس 
االبن الن هذا ايضا نوع من أنواع التواصل مع ابنهم 

وبشكل متواصل وليس بشكل محدود.

الشرطة سمحت بإدخال ألعاب فيديو 
للقاتل الشاب 

بعض وقائع ما حدث يوم اإلثنين 21 مارس 
ي ثانوية الالتين  ف

وكانــت المدعيــة العامــة يوهانــا ليليبــالد قررت 
18 عامــًا  توقيــف الطالــب البالــغ مــن العمــر 
ــي الثانويــة الالتينيــة  الــذي قتــل معلمتيــن ف
ــي 21 مــن مــارس 2022. وكان الشــاب  بمالمــو ف
محاميــه  وقــال  المعلمتيــن.  بقتــل  اعتــرف 
ــًا  ــدم”، مضيف ــعر بالن ــه “يش ــون إن ــدش إليس أن

ي جحيم من القلق حاليًا”.  “إنه ف
ــة.  ــوع الجريم ــذ وق ــي من ــرطة الجان ــزت الش واحتج
وهــو يخضــع للمراقبــة فــي الحجــز جميــع ســاعات 
يقــرر  أن  القانونيــة  اإلجــراءات  وتقضــي  اليــوم. 
االدعــاء العــام اســتمرار احتجــاز المشــتبه بــه، األمــر 
بانتظــار  اليــوم  العامــة  المدعيــة  قررتــه  الــذي 
واســتطاع  المحكمــة.  فــي  االحتجــاز  جلســة 
ــاب،  ــل الش ــو للقات ــاب فيدي ــن ألع ــي تأمي المحام
ووســائل  األخبــار  متابعــة  مــن  ممنــوع  لكنــه 

اإلعالم األخرى، 
ولــم يقــدم المحامــي صــورة عــن العالقــة التــي 
تربــط الطالــب بالمعلميــن الضحيتيــن، لكنــه قــال 

إن إحداهما كانت مدرسته في السابق. 
ــرة  ــه ســيتم حبســه لفت ــدرك أن وقــال إن الشــاب “ي
ــاري أو  ــي اإلجب ــح النفس ــي المص ــواء ف ــة، س طويل
وضــع  الــذي  للوضــع  بالنــدم  ويشــعر  الســجن، 
الضحيتيــن،  المعلمتيــن  وكذلــك  فيــه،  نفســه 
وكيــف أثــرت ذلــك علــى عائالتهمــا. إنــه نــادم علــى 

كل شيء”.
الخامســة  وكان الشــاب هاجــم حوالــي الســاعة 
المدرســة،  فــي  معلمتيــن  اإلثنيــن  مســاء 
بمطرقــة وفــاس وســكين، مــا أدى إلــى مقتلهمــا 
فــي وقــت الحــق. وبعــد ارتــكاب جريمتــه اتصــل 
ــبب  ــن س ــه. وع ــا بفعلت ــرطة وأخبره ــه بالش بنفس

قيامه بذلك قال الجاني “ألنني أكرههما”.
وقبضــت الشــرطة علــى المهاجــم بعــد 10 دقائــق 
مــن البــالغ فــي الطابــق الثالــث مــن المدرســة، 
بجــروح  مصابتيــن  حينهــا  المعلمتــان  وكانــت 
ــاً  ــاض مرتدي ــن المرح ــي م ــرج الجان ــا خ ــرة فيم خطي
ــاً  ــدوء مقدم ــرف به ــة. وتص ــة وقبع ــس داكن مالب
ــات  ــاً لمعلوم ــه. ووفق ــا فعل ــاً بم ــمه ومعترف اس
ــوم.  ــخاص الهج ــن األش ــدد م ــاهد ع ــة ش صحفي
يســتخدم  الشــاب  رأوا  بأنهــم  الشــهود  وأفــاد 

مطرقة في الهجوم على المعلمتين.

وحاولــت إحــدى المعلمــات الهــرب، فيمــا لــم يكــن 
ألن  للركــض،  الكافــي  الوقــت  األخــرى  لــدى 
الهجــوم كان مفاجئــاً. وبــدا أن المعلمتيــن كانتــا 
ــن  ــون الضحيتي ــف المعلم ــوداً. ووص ــاً مقص هدف
بأنهمــا كانتــا قــدوة جيــدة وموضــع تقديــر مــن 

جميع الطالب.
وتســببت الجريمــة بحالــة مــن الصدمــة والحــزن 
مالمــو  فــي   Södra Latinskolan مدرســة  فــي 
حيــث توافــد الطــالب والنــاس ليضعــوا الزهــور 

والشموع تعبيراً عن الحزن بمقتل المعلمتين.
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