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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
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رأي

السياسيون�يتكلمون�عن�كسر�العزلة�
وال�يتكلمون�مع�من�هم�في�هذه�العزلة

أشــهر قليــل تفصلنــا عــن يــوم 11 مــن ســبتمبر، اليــوم الــذي نتوجــه 
بــه إلــى صناديــق االنتخابــات لــي ننتخــب أشــخاص تنتمــي ألحــزاب 
ســتتولى أمرنــا 4 ســنوات مقبلــة، مــن خــال الهيئــات التشــريعية 
التــي تحكــم البلــد، وهــي البرلمــان الريكســداغ أعلــى هيئــة تشــريعية 
البلديــة.  المجالــس  وأخيــرا  األقاليــم  أو  المحافظــات  ومجالــس 
األحــداث  بتاحــق  المرتبطــة  الحزبييــن  المســؤولين  تصريحــات 
اليوميــة فــي الســويد وخارجهــا تــدل علــى أن الحملــة االنتخابيــة قــد 

بدأت مبكراً.

ــل  ــذ بفض ــذي اتخ ــو، ال ــى النات ــويد إل ــام الس ــوع انضم ــل موض ولع
قــرار االشــتراكيين الديمقراطييــن يــوم 15 مــن مايــو بتغييــر 200 
عــام مــن سياســة الحيــاد الســويدية، هــو قــرار اتخــذ تحــت ضغــط 
انتخابــي، هــذا الحــزب الــذي ينفــرد بالحكــم حاليــا، رأى أنــه وفــي حــال 
رفــض االنضمــام إلــى الناتــو، يمكــن أن يخســر االنتخابــات المقبلــة، 

ألن كل أحزاب اليمين وحتى الوسط مع انضمام السويد.

فقــط حزبــا البيئــة واليســار أصــرا علــى موقفهمــا الرافــض للناتــو، 
مــع وجــود تيــارات وشــخصيات طبعــاً داخــل االشــتراكيين رافضــة 

أيضا لانضمام، لكنها التزمت ولو على مضض بالقرار المركزي.
رحلــة دخــول الســويد إلــى الناتــو، ال تــزال فــي أولهــا، فالفيتــو التــريك 
الــذي جــاء بشــكل مباغــت ليبتــز الســويد ضمــن 5 مطالــب معلنــة، 
ــرى  ــة أخ ــتوكهولم ودول أوروبي ــت س ــن صم ــا أن يضم ــد أيض يري
ــو  ــل ه ــوريا، ب ــمال س ــكري ش ــل عس ــام بعم ــرر القي ــال ق ــي ح ف
باألحــرى قــد أعلــن بصراحــة عــن العمليــة العســكرية لكنــه ينتظــر 
بعــض التحضيــرات ليــس فقــط العســكرية بــل والسياســية أيضــا 

لي ينفذها.
وجــود لوبــي كــردي ال يســتهان بــه داخــل الحــزب االشــترايك، مــن 
الممكــن أن يؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى أداء الحــزب فــي االنتخابــات، 
فيمــا يســتغل حــزب جديــد اســمة نيانــس عــدة أحــداث لــي يــروج 
لنفســه علــى أســاس أنــه حزبــا بديــا لألجانــب وخاصــة للمســلمين 
ــة البعــض مــن  فــي الســويد، ومــع أن هــذا الحــزب اســتطاع تعبئ
المســتائين والغاضبيــن مــن تطبيــق قوانيــن الرعايــة القســرية 
علــى  الغاضبيــن  مــن  جــزء  تعبئــة  أيضــا  واســتطاع  لألطفــال، 
الشــرطة التــي تحمــي باســم القانــون المتطــرف بالــودان أثنــاء 
قيامــه باســتعراضات حرقــة لنســخ مــن المصحــف، أال أن حظــوظ 

هذا الحزب قليلة بدخول البرلمان او المجالس النيابية. 
فــي آخــر اســتطاعات قامــت بهــا مؤسســة Doku الســويدية 
المعنيــة بدراســة التطــرف الدينــي، تبيــن أن حوالــي 70 بالمئــة مــن 
المســتطلعين فــي الضواحــي ال يعرفــون شــيئاً عن الحــزب الجديد، 
ولكــن هنــاك أعــدادا كبيــرة تصــل إلــى 80 بالمئــة ممــن يعرفــون 

عنه، يفكرون بانتخابه.

لاشــتراكيين  ازعــاج  مصــدر  الحــزب  هــذا  سيشــكل  وبذلــك   
أن  الممكــن  مــن  التــي  األصــوات  معظــم  ألن  الديمقراطييــن، 
يصوتــون  كانــوا  ممــن  ســتأتي  الجديــد،  الحــزب  عليهــا  يحصــل 
لاشــتراكيين، وهــذا مــا يثلــج صــدر اليميــن طبعــا، عندمــا يــرى أن 
اجمــاال  اليســارية  المؤيديــن لألحــزاب  هنــاك تشــتيت ألصــوات 

والتي تطرح نفسها على أنها تقف مع الفئات الضعيفة.
ــة  ــي مدين ــي ف ــترايك الديمقراط ــهد االش ــرة ش ــرة األخي ــي الفت ف
مالمــو حركــة نــزوح عنــه مــن قبــل عــدد مــن أعضائــه العــرب، 

لعل�موضوع�
انضمام�السويد�إلى�

الناتو،�الذي�اتخذ�
بفضل�قرار�

االشتراكيين�
الديمقراطيين�هو�

قرار�اتخذ�تحت�
ضغط�انتخابي

المهم�أن�نعرف�أننا�
جزء�من�هذا�

المجتمع�وأال�نعزل�
أنفسنا�بحجة�أنهم�

عنصريون�وال�
يحبوننا�وال�بحجة�أننا�
غضبنا�أو�حردنا�من�
موقف�أو�تصرف
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الرواتب التقاعدية

تتنــاول  التــي  السياســية  التصريحــات  كميــة  اآلن  نشــاهد  كمــا 
ــدون  ــؤون، المول ــرون، الاج ــب، المهاج ــل: األجان ــات مث مصطلح
بالخــارج، إضافــة إلــى تعابيــر لهــا عاقــة بالضواحــي وكســر العزلــة 
الســويد  بســمعة  عاقــة  لهــا  ومشــاكل  االندمــاج،  ومشــاكل 
ــن  ــؤالء المعني ــد أن ه ــا يؤك ــويدية، مم ــات الس ــة بالمؤسس والثق
والــذي يتكلــم عنهــم السياســيون وُيذكــرون بوســائل اإلعــام 
السياســة  فــي  أفضــل  تمثيــل  لهــم  يكــون  أن  يجــب  يوميــا، 

السويدية، وبدل أن يتكلمون عنهم يجب أن يتكلموا معهم.  
فهــل التقصيــر هــو مــن األحــزاب السياســية ألنهــا ال تســتطيع أو 
ال تريــد اســتيعاب مــن هــم مــن أصــول مهاجــرة؟ أم أن التقصيــر 
هــو مننــا نحــن؟  ألننــا ال ننخــرط وال نشــجع أوالدنــا وبناتنــا علــى 

االنخراط بالسياسة.

هنــاك أحــزاب سياســية عريقــة يتزعمهــا أشــخاص مــن أصــول 
مهاجــرة وهنــاك وزراء أيضــا مــن أصــول مهاجــرة، ممــا يعنــي أن 
ــا  ــق أمامن ــا أن الطري ــي أيض ــذا ال يعن ــن ه ــودة، ولك ــرص موج الف
وأمــام أطفالنــا مفــروش بالزهــور. المهــم أن نعــرف أننــا جــزء مــن 
أنهــم عنصريــون وال  بحجــة  أنفســنا  نعــزل  المجتمــع وأال  هــذا 
يحبوننــا وال بحجــة أننــا غضبنــا أو حردنــا مــن موقــف أو تصــرف، 
االنتخابــات  مظلومــون.  أننــا  بحجــة  أنفســنا  نعاقــب  أال  فيجــب 

اقتربت ويجب أن نشارك وشجع الجميع على المشاركة

ومنهــم مــن كان مــن الكــوادر القديمــة، وحجــة هــؤالء أن الحــزب 
انتخابيــة،  قوائــم  أي  فــي  وال  أســمائهم  يضــع  ولــم  يهمشــهم 
ــة، بتفضيــل  ــام بتصرفــات عنصري ــاك مــن اتهــم الحــزب بالقي وهن

أعضاء من أصول غير عربية عليهم.
ــاك  ــاءات إال أن هن ــذه االدع ــة ه ــدى صح ــن م ــر ع ــض النظ وبغ
خلــل مــا فــي عمليــة التمثيــل العربــي فــي هــذا الحــزب وفــي غيــره 
مــن األحــزاب، بــل هــذا الخلــل موجــود فــي الحيــاة السياســية 

السويدية في المجمل.
وهــذا يتطلــب إعــادة تقييــم ألداء القوى والشــخصيات والجمعيات 
تأثيرهــا وحجــم مشــاركتها  بالعربيــة ومــدى  العربيــة والناطقــة 
بالنشــاط السياســي العــام، ألن تهمــة "العنصريــة" و"التهميــش" 

ال تبرر التقصير.
هنــاك مــن يقــول وبحرقــة قبــل أن يجــرب المســلمون أو األجانــب 
إلــى  االنتمــاء  جربــوا  هــل  بهــم،  خــاص  حــزب  تأســيس  إجمــاال 
أن  جربــوا  هــل  األقــل  علــى  أو  الموجــودة  السياســية  األحــزاب 

يكونوا ورقة انتخابية ضاغطة على هذه األحزاب؟
قضايــا  بأربــع  حاليــا  الســويديون  يهتــم  الــرأي  قياســات  حســب 

رئيسية
وهــي أوال: مســألة االنضمــام للناتــو ومــا يرافــق ذلــك مــن تحديــات 

أمنية خارجية
ثانيــا: الصدمــات التــي حدثــت مــع الشــرطة فــي الضواحــي وهــو مــا 

له عاقة بمسألة االندماج عموماً
وثالثــاً: ارتفــاع أســعار الوقــود واســعار المــواد األخــرى والبحــث 

إجماال في مسألة أمن ومصادر الطاقة  
إمــا رابعــا فتأتــي مســألة التقاعــد، وتحديــدا كــم ولمــن يمكــن زيــادة 

فهل�التقصير�هو�
من�األحزاب�

السياسية�ألنها�ال�
تستطيع�أو�ال�تريد�
استيعاب�من�هم�

من�أصول�مهاجرة؟�
أم�أن�التقصير�هو�

مننا�نحن؟

رئيس�تحرير�مؤسسة�الكومبس�اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د.�محمود�أغا



يوليو / حزيران  2022 العدد 6102 الكومبس

موضوع�الغالف

وزيرة�الشؤون�االجتماعية�لينا�هالينغرين

الكومبس:�من�الواضح�أن�هناك�أزمة�ثقة�بين�فئة�من�
المهاجرين�تجاه�الخدمات�االجتماعية.�هل�تنوي�

الحكومة�القيام�بشيء�حيال�ذلك؟
مــن المهــم جــداً أن تحظــى الخدمــات االجتماعيــة بقــدر كبيــر مــن 
الثقــة، ألنــه إذا لــم تكــن هــذه الثقــة موجــودة، فلــن يجــرؤ األطفال 
ولــن  االجتماعيــة  الخدمــات  طلــب  إلــى  اللجــوء  علــى  واآلبــاء 
يســتطيعوا االســتفادة مــن هــذه الخدمــات المتاحــة لهــم. األمــر 
مــن  مختلفــة  وأنــواع  للوالديــن  دعــم  علــى  بالحصــول  يتعلــق 
ــول  ــتطيعون الحص ــم يس ــة. أنه ــم المحادث ــا دع ــات وربم المعالج

علــى المســاعدة لــي تســتطيع األســرة القيــام بدورهــا ولــي ينجــح 
الجانــب  إلــى  األطفــال فــي المدرســة وأن ينتهــي بهــم األمــر 
الصحيــح مــن الحيــاة ببســاطة، وأال ينجرفــوا إلــى الجريمــة، علــى 

سبيل المثال.

ولكــن إذا اتضــح أن األطفــال يســيرون نحــو الوقــوع فــي عالــم 
الجرائــم، واإلدمــان وتعاطــي المخــدرات، فــإن التشــريع الســويدي 
منــح الخدمــات االجتماعيــة الحــق فــي أن تكــون قــادرة علــى وضــع 
األطفــال مؤقًتــا فــي منــزل آخــر، أو وحتــى فــي مؤسســة، إذا كانــوا 

�بعد�المؤتمر�الصحفي�وجهت�

الكومبس�بعض�األسئلة�

للوزيرة�خاصة�حول�قانون�

الرعاية�القسرية�لألطفال�

وكيفية�إعادة�ثقة�البعض�

بالمؤسسات�الحكومية

"�نحن�أحد�البلدان�
القليلة�في�العالم�
التي�جعلت�من�
اتفاقية�حقوق�
الطفل�قانوًنا�

ليتمتع�األطفال�
بحقوقهم،�ونحن�

فخورون�جدا�
بذلك".

وزيرة الشؤون االجتماعية تتحدث لـ الكومبس:

نأمــل أن نمنــح اآلبــاء واألبناء فرصة االســتفادة 
من خدمات السوسيال

تصوير : يامن التناري - الكومبس
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التشــريع  يتــم ذلــك وفــق  لكــن  إلــى عصابــة مجرمــة.  ينتمــون 
الســويدي، كمــا أن اإلرادة المطلقــة للخدمــات االجتماعيــة هــي 

بذل قصارى جهدها لمصلحة العائات واألطفال.

الكومبس:�هل�تشديد�القوانين�هو�السبيل�الوحيد�
لكسر�العزلة�في�المجتمع؟�أم�أن�الحكومة�لديها�خطط�

أخرى�لحل�مشاكل�االنعزال؟
التشــريعات شــيء واحــد ممــا يجــب عملــه، نحــن بحاجــة إلــى تشــريع 
واضــح حتــى يعــرف المجتمــع الســويدي مــا هــو مســموح ومــا هــو 

غير مسموح.
إلــى  يحتاجــون  الذيــن  والشــباب  األطفــال  علــى  ينطبــق  وهــذا 

معرفة ما هو الصواب وما هو الخطأ في المجتمع.
ولكــن بعــد ذلــك نحتــاج إلــى تخصيــص المــوارد الماليــة، نحتــاج إلــى 
والمدرســة،  والشــرطة،  االجتماعيــة،  الخدمــات  أن  مــن  التأكــد 
األطفــال  أجــل  مــن  معــاً  جميعــا  يعملــون  الطــاب،  وصحــة 

ولمساعدتهم على معرفة ما إذا كانوا يشعرون بالسوء
 إذا كان ينتهــي بهــم األمــر علــى الجهــة الخطــأ، إذا كان هنــاك 
اعتقــاد أنهــم يتعاطــون المخــدرات، إذا كان لديهــم صعوبــة فــي 

المنزل.

ــب  ــا يج ــم. عنده ــي منازله ــف ف ــع العن ــرون م ــال يكب ــاك أطف هن
ــق  ــه يتعل ــريع، إن ــط بالتش ــق فق ــر ال يتعل ــاعدتهم. إذن فاألم مس
بالمــوارد وأن يكــون هنــاك عــددا كافيــا مــن المتعلميــن وأصحــاب 
ــق  ــي المناط ــا ف ــس أقله ــويد ولي ــاء الس ــع أنح ــي جمي ــاءة ف الكف
المعرضــة للخطــر. ألنــه قــد يكــون مــن الصعــب معرفــة إلــى مــن 
تلجــأ. قــد يكــون مــن الصعــب فهــم المجتمــع الســويدي، وجميــع 
الســلطات لدينــا، لذلــك مــن المهــم أيضــا أن يكــون لديــك مدخــل 

بسيط.

الكومبس:�هل�سيكون�هناك�أي�تغييرات�جديدة�في�
قانون�الرعاية�القسرية�لألطفال�LVU؟

لقــد نظرنــا فــي التغييــرات لتشــديد القانــون بحيــث ال يمكنــك 
اصطحــاب أطفالــك إلــى الخــارج أو تشــويه أعضائهــم أو إجبارهــم 
علــى الــزواج. نعتقــد أن هــذا مهــم. ال يمكــن اصطحــاب األطفــال 
للخــارج وإخفائهــم ومنعهــم مــن العيــش حيــاة كريمــة. عندهــا قــد 
ــة. ال  ــد مــن العناي ــة وإلــى المزي ــاج هــؤالء األطفــال إلــى الرعاي يحت
يجــوز للوالديــن فعــل ذلــك مــع أطفالهــم. نعتقــد أن هــذا مهــم 

جــدا. مــن نــواٍح أخــرى، لدينــا تشــريعات تســتند إلــى اتفاقيــة حقــوق 
ــن  ــت م ــي جعل ــم الت ــي العال ــة ف ــدان القليل ــد البل ــن أح ــل. نح الطف
بهــذه  األطفــال  فيــه  يتمتــع  قانوًنــا  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة 

الحقوق. نحن فخورون جدا بذلك.

الكومبس:�هل�تعتقدين�أن�هناك�نقص�في�
المعلومات�المجتمعية�يعاني�منها�فئة�من�السكان؟

ربمــا أعتقــد ذلــك. مــن الواضــح جــداً أن البعــض أحيانــا يصــدق مــا 
هــو مجــرد معلومــات واضــح أنهــا مضللــة. مــن المهــم للغايــة إذا 
ســمعنا شــيئا قــد يبــدو جاذبــاً وجيــًدا بدرجــة يصعــب تصديقهــا، أو 
ــن  ــث ع ــم أن نبح ــن المه ــًدا، فم ــا ج ــدو غريب ــيئاً يب ــمعت ش إذا س
حقيقــة ذلــك. لدينــا معلومــات فــي عــدة لغــات. تمتلــك جميــع 
ــات  ــلطاتها بلغ ــطتها وس ــول أنش ــات ح ــاً معلوم ــات تقريب البلدي
مختلفــة. إذا لــم يكــن لديــك هــذه المعلومــات، فإننــي أوصيــك 
بالتواصــل مــع جهــة أو شــخص مــا فــي جمعيــة أو ربمــا فــي 
مجتمــع دينــي أو فــي البلديــة أو فــي المدرســة للســؤال عــن صحــة 
المعلومــات. مــن المهــم للغايــة أال تفوتــك الجهــود التــي يجــب أن 

تقدمها الخدمات االجتماعية.

الكومبس:�ماذا�عن�مسؤولية�وسائل�اإلعالم�في�نقل�
المعلومة؟

قــرار  صانــع  بصفتــي  المســؤولية.  نتحمــل  جميًعــا  أننــا  أعتقــد 
سياســي، أريــد أن أكــون واضحــا بشــأن كيفيــة عمــل المجتمــع، 
واإلعــام مســؤول عــن تصويــر ونقــل مــا أعملــه. ولكــن مــن 
مســؤوليات الفــرد أيضــا التفكيــر فــي ماهيــة المعلومــات التــي 
يصدقهــا إذا قمــت بنشــرها بشــكل أكبــر، مــن واجــب الجميــع 
التأكــد مــن أن المعلومــات صحيحــة قبــل مشــاركتها مــع اآلخريــن. 
وأنــك تســتفيد حًقــا مــن الفــرص التــي ليــس أقلهــا الخدمــات 

االجتماعية.

السوســيال هــو نشــاط يعمــل فيــه أشــخاص ملتزمــون بشــكل ال 
ــال  ــون لألطف ــان أن يك ــن ضم ــر م ــيًئا أكث ــدون ش ــدق وال يري يص

وللشباب تنشئة جيدة
ــة،  ــوة واألموم ــؤوليات األب ــم إدارة مس ــاء يمكنه ــان أن اآلب وضم
وهــذا هــو الســبب الــذي مــن أجلــه هــم موجــودون وهــذا مــا 
ــذه  ــاء ه ــاء واألبن ــح اآلب ــل أن نمن ــه. آم ــن أجل ــم م ــون حياته يضع

الفرصة ونتوقف عن نشر هذه المعلومات المضللة.

"السوسيال�هو�
نشاط�يعمل�فيه�

أشخاص�
ملتزمون�بشكل�
رائع�وال�يريدون�
شيًئا�أكثر�من�

ضمان�أن�يكون�
لألطفال�

وللشباب�تنشئة�
جيدة"

"�من�الواضح�جدًا�
أن�البعض�أحيانا�

يصدق�ما�هو�
مجرد�معلومات�

واضح�أنها�
مضللة"

" الموظفــون فــي السوســيال يقومــون بعملهم 
لضمان تنشئة جيدة لألطفال وللشباب"
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"نظرنا�في�التغييرات�لتشديد�قانون�رعاية�
األطفال�القسرية�لمصلحة�الطفل�

وحمايته"
قالــت وزيــرة العمــل والمســاواة بيــن الجنســين إيفــا 
نوردمــارك إن “علــى المــرء أال ينجــب أطفــااًل أكثــر 
مــن قدرتــه علــى اإلعالــة”. وعقــدت نوردمــارك مــع 
الشــؤون  إيغمــان ووزيــرة  أنــدش  االندمــاج  وزيــر 
االجتماعيــة لينــا هالينغريــن مؤتمــراً صحفيــاً للحديــث 
عــن إجــراءات الحكومــة للحــد مــن الفصــل العرقــي 
ضــرورة  علــى  الــوزراء  وركــز  المجتمــع.  فــي 

دخول النساء المهاجرات سوق العمل.

تدابير�إلدخال�النساء�المهاجرات�إلى�سوق�
العمل

ــع  ــاً م ــتطلق برنامج ــة س ــرة إن الحكوم ــت الوزي وقال
للعمــل،  النســاء  إعــداد  بهــدف  العمــل  مكتــب 
وخصوصــاً الاتــي بقيــن فتــرة طويلــة بعيــدات عــن 

سوق العمل. 
لدخــول  الازمــة  القواعــد  تغييــر  الحكومــة  وتريــد 
مزيــد مــن النســاء المولــودات فــي الخــارج إلــى ســوق 
العمــل. ويهــدف ذلــك إلــى إلــزام مــن يحصلــون على 
ــن  ــث ع ــيال( بالبح ــاعدة السوس ــة )مس ــم اإلعال دع

عمل. وفق ما قال إيغمان.

Foto: Jessica Gow/TTوزيرة�العمل�والمساواة�بين�الجنسين�إيفا�نوردمارك�

تدابير إلدخال النساء المهاجرات إلى سوق العمل

وقالــت نوردمــارك “كثيــر مــن النســاء المولــودات 
فــي الخــارج بيقيــن خــارج ســوق العمــل )..( ينبغــي أال 
ــي  ــاء ف ــس النس ــاعدات يحب ــام مس ــا نظ ــون لدين يك

المنزل”.

إلزام�من�يحصلون�على�“مساعدة�
السوسيال”�بالبحث�عن�عمل

وقــال إيغمــان “كل مــن يســتطيع العمــل يجــب أن 
يعمــل. فــي الســويد يعمــل اآلبــاء واألمهــات معــاً”. 
فيمــا لفتــت نوردمــارك إلــى أن كثيــراً مــن المهاجرات 

يبقين قي البيت بدعوى رعاية األطفال.

مــا  تغييرهــا  الحكومــة  تريــد  التــي  القواعــد  ومــن 
 )etableringsersättning( يســمى عــاوة الترســيخ
التــي ترتبــط حاليــاً باألســرة، وليــس بالمــرأة أو الرجــل 
علــى حــدة. وتريــد الحكومــة إضفــاء الطابــع الفــردي 
علــى العــاوة بحيــث ال ينبغــي دفعهــا لمجــرد أن 
الن  وظيفــة،  علــى  األســرة  فــي  الرجــل  يحصــل 
المعمــول بــه اليــوم، مــن وجهــة نظــر الحكومــة، 
ــزل  يــؤدي إلــى اســتمرار المــرأة فــي البقــاء فــي المن

إذا حصل الرجل على وظيفة.
أيضــاً  تريــد  الحكومــة  أن  أعلنــت هالينغريــن  فيمــا 
دعــم  علــى  للحصــول  بالنشــاط  االلتــزام  فــرض 

أن  إلــى  مشــيرة   ،)försörjningsstöd( اإلعالــة 
الحكومة تحقق في ذلك حالياً.

“هكذا�نعزز�ثقة�المهاجرين�بالسوسيال”�
“الكومبــس” حــول مــا  ورداً علــى ســؤال وجهتــه 
بعــض  بيــن  الثقــة  لزيــادة  فعلــه  يمكــن  الــذي 
المهاجريــن والســلطات الســويدية، أجابــت وزيــرة 
ــؤال  ــذا س ــن “ه ــا هالينغري ــة لين ــؤون االجتماعي الش
مهــم جداً. الخدمــات االجتماعية هــي الســلطة التــي 
تــم الحديــث عنهــا مؤخــراً، وكان هنــاك كثيــر مــن 
المعلومــات المضللــة حــول كيفيــة عملهــا. إنــه أمــر 
مــن  األكثــر تضــرراً  مؤســف جــداً ألن األشــخاص 
ذلــك ليســوا الدولــة الســويدية أو موظفــي الخدمات 
ــى  ــاج إل ــي تحت ــر الت ــال واألس ــل األطف ــة، ب االجتماعي

دعم وجهود الخدمات االجتماعية”. 
إن الخدمــات  هالينغريــن  قالــت  الثقــة،  ولتعزيــز 
وأن  المــدارس،  فــي  تتواجــد  أن  االجتماعية يجــب 
تتعــاون مــع الشــرطة والجهــات األخــرى، وأن تنظــم 
أمســيات مــع اليافعيــن وأوليــاء أمورهــم إلظهــار 
تقدمهــا.  أن  يمكــن  التــي  والمســاعدة  خدماتهــا 
وأضافــت هالينغريــن “نحتــاج إلــى العمــل بشــكل 
مشــترك ضــد المعلومــات المضللــة والــرد عليهــا 

عند انتشار هذا النوع من المعلومات”.



الكومبس  9 يوليو/حزيران  2022 العدد 102

وزير الهجرة واالندماج لـ الكومبس: القدرة على اإلعالة مهمة لالندماج

ال فــرق فــي األســاس بيــن الجــئ مــن أوكرانيــا 
أو أي الجئ من بلد آخر ولكن...

وزيرة�الهجرة�واالندماج��أندش�إيغمان

العمل�والمساهمة�في�بناء�المجتمع؟
ــة،  ــب واضح ــع مطال ــن نض ــتنا. نح ــز سياس ــدى ركائ ــذه إح ــم، ه نع
ــد  ــن المزي ــى يتمك ــواب حت ــن األب ــد م ــح العدي ــاً فت ــد أيض ــا نري لكنن
مــن األشــخاص الذيــن يأتــون إلــى الســويد مــن بلــدان أخــرى مــن 
الحصــول علــى وظائــف ليتمكنــوا مــن إعالــة أنفســهم. هدفنــا هــو 
أن يكــون كل مــن يأتــي إلــى الســويد قــادرا علــى توظيــف نفســه 

والحصول على وظيفة وإعالة نفسه.

الكومبس:�العديد�ممن�حصلوا�على�اقامات�مؤقتة�
يعانون�من�مشاكل�انسانية�تمنعهم�من�لم�شمل�
عائالتهم�هل�تفكرون�بعمل�شي�بهذا�الخصوص؟

نحــن غيرنــا تصاريــح اإلقامــة الدائمــة إلى تصاريــح اإلقامــة المؤقتة. 
الســويدي. فــي  البرلمــان  هــذا تغييــر يحظــى بدعــم كبيــر فــي 
نحــن  المثــال،  ســبيل  علــى   ،2015 عــام  إلــى  نظرنــا  إذا  الماضــي، 
اســتقبلنا ٪12 مــن الاجئيــن الســوريين الذيــن وصلــوا مــن ســوريا 
ــن  ــط ٪2 م ــكل فق ــا نش ــة أنن ــن حقيق ــم م ــى الرغ ــا، عل ــى أوروب إل
ســكان االتحــاد األوروبــي و٪3 مــن اقتصــاد االتحــاد األوروبــي. 
واآلن اســتقبلنا حوالــي ٪3 مــن الاجئيــن الذيــن يأتــون إلــى أوروبــا، 
فــي  عليــه  ســيبدو  مــا  هــذا  وربمــا  نصيبنــا.  تلقينــا  فقــد  لــذا 

المستقبل.

الكومبس:�هل�هناك�فرق�بين�الجئ�من�اوكرانيا�او�
الجئ�من�سوريا�او�الصومال؟

فــي الواقــع، ينطبــق عليهــم نفــس القواعــد، بعــض القواعــد أهي 
فضــل قليــًا لمــن يأتــي مــن أوكرانيــا ألنهــا تخضــع لتوجيهــات 
معاهــدة االتحــاد االوروبــي "ماســتريخت". هنــاك بعــض القواعــد 
ــال أو أي  ــوريا أو الصوم ــن س ــون م ــن يأت ــًا لم ــل قلي ــون أفض تك
مــكان آخــر، لذلــك األمــور نســبية قليــا، لكــن األســاس هو نفســه. 
أن يتمكــن أولئــك الذيــن يفــرون مــن الحــرب والقمــع مــن إيجــاد 

ماذ في السويد.
ـ انتهى نص المقابلةـ

إجابات�الوزير�مع�أنها�كانت�مقتضبة، ولكن كانت تحتوي 
على رسائل لعل أهمها أننا ال نزال بحاجة للتواصل وفتح الجسور 

بين مؤسسات الدولة وبين مطالب وحاجات فئة من المجتمع 
قد تشعر أنها في شبه عزلة، خاصة أن الجميع يتحدث اآلن عن 

ضرورة كسر هذه العزلة

أســئلة عديــدة تتبــادر إلــى الذهــن عنــد مقابلــة وزيــر الهجــرة واالندمــاج، بمؤتمــر صحفــي 
لتقتنــص منــه بضعــة دقائــق، مــع وجــود عــدد آخــر مــن الصحفييــن باالنتظــار، خاصــة أنــك تريــد 
إيصــال صــوت العديديــن ممــن يعانــون مــن تبعــات قانــون الهجــرة األخيــر إضافــة إلــى مــن 
يعانــون مــن صعوبــات االندمــاج، صحيــح أن الســويد تحملــت اســتقبال عــدد أكبر مــن الاجئين 
ــد  ــة ويج ــة مؤقت ــى إقام ــل عل ــن حص ــب م ــا ذن ــن م ــرى، ولك ــة األخ ــدول األوروبي ــبة لل بالنس
صعوبــة بلــم شــمل عائلتــه؟ موضــوع أخــر يــدور بأذهــان العديديــن، مــع قــدوم موجــات 

الاجئين األخيرة من أوكرانيا الحظ البعض أن السويد وأوروبا تميز بين الجئ وآخر.
وهــل مــن واجــب الحكومــة إظهــار أن الاجــئ ليــس مجــرد عالــة علــى المجتمــع، الوزيــر يقــول 
إن هــذه المهمــة مــن أولويــات الحكومــة، ولكــن هنــاك مســؤولية أيضــا علــى القادميــن إلــى 

السويد

الكومبس:�االندماج�كما�نعرف�يجب�أن�يكون�باتجاهين�ما�الذي�تقومون�به�
ليك�يعرف�المجتمع�أن�األجانب�هنا�ليسوا�مجرد�الجئين،�بل�هم�أناس�يمكنهم�

تصوير : يامن التناري - الكومبس
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ــر والمشــاركة فــي إدارة  ــع التأثي مــن حــق الجمي
شؤون حكم بلدك السويد

انتخابات�2022

البرلمان�ٔاعلى�سلطة�تشريعية�في�السويد�هنا�تٔوخذ�القرارات�التي�تنفدها�الحكومة

من�المهم�أن�نعرف�كيف�ُتحكم�السويد�وتدار�حتى�نعرف�أكثر�عن�أهمية�االنتخابات�والعملية�
الديمقراطية�في�السويد،�خاصة�أن�األشخاص�الموجودون�في�جميع�مستويات�الحكم�هم�

أشخاص�منتخبون،�نشارك�نحن�بوضعهم�في�مناصبهم�القيادية

تتمتــع الســويد بالديمقراطيــة منــذ حوالــي مئــة عــام. وكل أربــع 
البرلمــان  فــي  تحكــم  التــي  األحــزاب  الشــعب  يختــار  ســنوات، 

الريكسداغ واألقاليم أو المحافظات وفي البلديات.

الحكم�الشعبي�والنظام�الديمقراطي
الســويد دولــة ُتــدار شــؤون الحكــم فيهــا ديموقراطًيــا. وهــذا يعني 
ــش  ــن نعي ــن الذي ــعب. نح ــن الش ــع م ــة تنب ــلطة العام أن كل الس
نصــوت  نحــن  الدولــة.  عمــل  كيفيــة  علــى  نؤثــر  الســويد  فــي 
للسياســيين الذيــن يحكمــون الســويد بالنيابــة عنــا. وهــذا مــا ُيطلــق 

عليه اسم الحكم الشعبي.
النــاس ذوي  والفكــرة األساســية للديمقراطيــة هــي أن جميــع 

فــي  الحقــوق.  بنفــس  يتمتعــوا  أن  ويجــب  متســاوية  قيمــة 
ــر واالعتقــاد بمــا  ــة، يجــب أن تكــون قــادرا علــى التفكي الديمقراطي
تريــد وأن تكــون قــادًرا علــى التعبيــر عــن آرائــك علًنــا فــي الــكام أو 

الكتابة. هناك قوانين تحمي حقوقنا الديمقراطية.

قوانين�السويد
هنــاك العديــد مــن القوانيــن فــي الســويد. وتنــص القوانيــن علــى 
ــبيل  ــى س ــه. فعل ــام ب ــا القي ــوز لن ــا ال يج ــه وم ــام ب ــا القي ــوز لن ــا يج م
المثــال، ال يجــوز لــك القيــادة عندمــا تكــون اإلشــارة حمــراء. ال يجــوز 
ــا  ــن أيًض ــص القواني ــا. تن ــر أيًض ــخص آخ ــراض أي ش ــرقة أغ ــك س ل
يحــق  المثــال،  ســبيل  علــى  عليــه.  الحصــول  لنــا  يحــق  مــا  علــى 

هناك�العديد�من�
القوانين�في�

السويد.�وتنص�
القوانين�على�ما�
يجوز�لنا�القيام�به�

وما�ال�يجوز�لنا�
القيام�به.

 Foto: riksdagen.se/ Melker Dahlstrand.
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لألطفــال الذهــاب إلــى المدرســة ويحــق لآلبــاء واألمهــات الجــدد 
وتجــدر   .)föräldrapenning( الوالديــن  نقديــة  علــى  الحصــول 
اإلشــارة إلــى أن القوانيــن موجــودة حتــى نتمكــن نحــن البشــر مــن 

العيش مًعا وأن نكون آمنين.

فــي بعــض األحيــان تأتــي قوانيــن جديــدة. كمــا يمكــن أيًضــا تغييــر 
القوانيــن. فعلــى ســبيل المثــال، ُمنــع اآلبــاء فــي الســويد مــن 
ضــرب أطفالهــم فــي عــام 1979. قبــل ذلــك، كان مســموًحا بالقيام 
بذلــك. ومــن األمثلــة األخــرى حظــر التدخيــن داخــل المطاعــم. 

حيث تم حظره في عام 2005.

دساتير�السويد
بعــض القوانيــن مهمــة للغايــة. وُيطلــق عليهــا اســم الدســاتير 
القوانيــن األخــرى ويصعــب تغييرهــا. وتنــص  وهــي فــوق كل 

الدساتير على أن السويد ديمقراطية.
ــون إدارة  ــمى قان ــي ُتس ــاتير. وه ــة دس ــويد أربع ــي الس ــد ف ويوج
العهــد،  العرش/واليــة  وراثــة  وقانــون  ومؤسســاتها،  الدولــة 

وقانون حرية الطباعة، وقانون حرية التعبير عن الرأي.

قانون�إدارة�الدولة�ومؤسساتها
حكــم  كيفيــة  علــى  ومؤسســاتها  الدولــة  إدارة  قانــون  ينــص 
الســويد. وينــص علــى أنــه يحــق لألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي 
الســويد المشــاركة واتخــاذ القــرارات مــن خــال السياســيين الذيــن 
إدارة  قانــون  ويوضــح  مختلفــة.  االنتخابــات  فــي  اختيارهــم  يتــم 
الدولــة ومؤسســاتها أيًضــا حقوقنــا. وينــص، علــى ســبيل المثــال، 
علــى أن عقوبــة اإلعــدام ممنوعــة فــي الســويد، وأن لــكل شــخص 
الحــق فــي االعتقــاد بــأي ديــن أو معتقــد يريــده. كمــا يتضمــن 
لكيفيــة  قواعــد  علــى  أيًضــا  ومؤسســاتها  الدولــة  إدارة  قانــون 

عمل البرلمان والحكومة.

قانون�وراثة�العرش/والية�العهد
ــة. يحتــوي قانــون  ــا ملــك يــرأس الدول ــة ولدين الســويد دولــة ملكي
العــرش  يــرث  العهــد علــى قواعــد لمــن  وراثــة العرش/واليــة 
الســويدي ويصبــح الملــك الجديــد أو الملكــة الجديدة. ملك الســويد 
هــو كارل غوســتاف الســادس عشــر. واســم ابنتــه الكبــرى هــو 

فيكتوريا. وهي من ستكون الملكة في المستقبل.

قانون�حرية�الطباعة�وقانون�حرية�التعبير�عن�الرأي
لــكل مــن يعيــش فــي الســويد الحــق فــي االعتقــاد بمــا يريــد وقول 
ــون  ــة التلفزي ــى شاش ــك عل ــول رأي ــك أن تق ــا. يمكن ــد تقريًب ــا يري م
وســتتمكن مــن كتابــة رأيــك علــى اإلنترنــت وفــي الصحــف. وعلــى 
ســبيل المثــال، إذا كان لديــك رأي حــول السياســة فــي الســويد، 
ــف.  ــى الصح ــه عل ــيء نفس ــق الش ــه. وينطب ــر عن ــك التعبي ــق ل فيح
فهــم يقــررون بأنفســهم مــا يريــدون كتابتــه، وليــس السياســيين. 
ــة  ــون حري ــمى قان ــي تس ــاتير الت ــي الدس ــك ف ــى ذل ــص عل ــد ُن وق

الطباعة وقانون حرية التعبير.

ــف  ــي الصح ــه ف ــك كتابت ــا يمكن ــة بم ــة الطباع ــون حري ــق قان • يتعل
والكتب.

ــه  ــك قول ــا يمكن ــول م ــرأي ح ــن ال ــر ع ــة التعبي ــون حري ــدور قان • وي
ــى  ــينما وعل ــون والس ــو والتلفزي ــي الرادي ــه ف ــر عن ــه والتعبي وكتابت

اإلنترنت.
التشــهير وســوء  أيًضــا مــن  القوانيــن  تحمينــا هــذه  أن  ويجــب 
المعاملــة. وهــذا يعنــي أن هنــاك اســتثناءات لحريــة الكتابــة وقــول 
أي شــيء. فعلــى ســبيل المثــال، ُيعــد نشــر تصريحــات علنيــة تهــدد 
ــى  ــارة إل ــع اإلش ــخاص، م ــن األش ــة م ــدر مجموع ــن ق ــط م أو تح
العــرق أو لــون البشــرة أو الجنســية أو األصــل العرقــي أو العقيــدة 
ــض  ــم التحري ــك اس ــى ذل ــق عل ــة. وُيطل ــي، جريم ــه الجنس أو التوج
ســبيل  علــى  يقــول،  شــخص  فــأي  العنصريــة.  الكراهيــة  علــى 
إدانتــه  بلــد معيــن مجــرم يمكــن  المثــال، أن كل شــخص مــن 
بالتحريــض علــى الكراهيــة العنصريــة. كمــا قد يحظر نشــر شــائعات 

كاذبة أو اإلساءة إلى شخص آخر.

السويد�نظام�مليك�ولها�ملك
إن الســويد ذات نظــام ملــي وقــد كانــت كذلــك منــذ عــدة مئــات 
ــس  ــو رئي ــك ه ــة أو مل ــاك ملك ــي أن هن ــذا يعن ــنين. وه ــن الس م
الدولــة. والســويد لديهــا ملــك كرئيــس للدولــة اليــوم، وهــو كارل 
الســادس عشــر غوســتاف. وقــد كان ملــًكا لمــا يقــرب مــن 50 

عاًما.

وفــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم، توجــد أنظمــة ملكيــة تتمتــع فيهــا 
ــن  ــع. ولك ــي المجتم ــرارات ف ــاذ الق ــلطة اتخ ــك بس ــة أو المل الملك
ليــس لديــه ســلطة سياســية. وواجباتــه رمزيــة  الســويد  ملــك 
وتمثيليــة فقــط. حيــث يظهــر الملــك ويمثــل الســويد بعــدة طرق. 
بقــادة  ويلتقــي  رســمية  بزيــارات  يقــوم  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
البلــدان األخــرى. كمــا يــزور العديــد مــن المنظمــات والشــركات 

في جميع أنحاء السويد.
ــر  ــة األكب ــويدي أن األبن/األبن ــان الس ــرر البرلم ــام 1979، ق ــي ع وف
للملــك أو الملكــة ســيكون الملــك التالــي أو الملكــة التاليــة. فــي 
الماضــي، كان االبــن األكبــر هــو الــذي ُيصبــح ملــًكا فــي المقــام 
األول. واليــوم ال يهــم مــا إذا كانــت امــرأة أو رجــًا. وفــي يــوم مــن 
األيــام، ســتصبح وليــة العهــد فيكتوريــا، ابنــة الملــك، رئيســة للدولــة 

في السويد.

واألقاليــم� الدولــة� خــالل� مــن� الســويد� حكــم� يجــري�
والبلديات

ــن  ــويد. نح ــي الس ــن ف ــن الكثيري ــية بي ــلطة السياس ــم الس وتنقس
المواطنــون مــن نقــرر مــن هــم السياســيون الذيــن ســيحكمون 

السويد. ونحن نقوم بذلك من خال التصويت للسياسيين:

ويوجد�في�
السويد�أربعة�
دساتير.�وهي�
ُتسمى�قانون�
إدارة�الدولة�

ومؤسساتها،�
وقانون�وراثة�
العرش/والية�

العهد،�وقانون�
حرية�الطباعة،�
وقانون�حرية�

التعبير�عن�الرأي.

توجد�أنظمة�
ملكية�تتمتع�فيها�
الملكة�أو�الملك�
بسلطة�اتخاذ�
القرارات�في�

المجتمع.�ولكن�
ملك�السويد�

ليس�لديه�
سلطة�سياسية.�
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• على المستوى المحلي – في البلدية

• على المستوى اإلقليمي - في اإلقليم )المحافظة(

• على المستوى الوطني – في البرلمان

• في االتحاد األوروبي – في البرلمان األوروبي
السياســيون فــي البرلمــان هــم مــن يتخــذون القــرارات بشــأن 
األمــور التــي تتعلــق بالبلــد بأكملــه. وتنقســم الســويد أيًضــا إلــى 21 
ــات  ــم والبلدي ــي األقالي ــيون ف ــذ السياس ــة. ويتخ ــم و 290 بلدي إقلي
القــرارات بشــأن المســائل فــي األماكــن التــي نعيــش بهــا. فــي 
البرلمــان األوروبــي، يقــررون األمــور التــي تنطبــق فــي جميــع أنحــاء 

االتحاد األوروبي.

البرلمان�يقرر�القوانين�في�السويد
إن الحكومــة هــي التــي تحكــم البــاد علــى المســتوى الوطنــي. ويتــم 
ــا  ــان. كم ــرارات البرلم ــذ ق ــان تنفي ــة لضم ــل الحكوم ــن قب ــك م ذل
ــى  ــات عل ــدة أو تعدي ــن جدي ــراح قواني ــا اقت ــة أيًض ــن للحكوم ُيمك
القانــون. ويصــوت البرلمــان بنعــم أو ال علــى اقتــراح الحكومــة. 

ويتخذ البرلمان قرارات تنطبق في جميع أنحاء الباد.
ــة ونفقاتهــا. وتســتخدم أمــوال  ــرادات الدول كمــا يقــرر البرلمــان إي
الدولــة للجامعــات والكليــات والشــرطة وإعانــة األطفــال، مــن 

بين أمور أخرى. البرلمان والحكومة جزء مما يعرف بالدولة.

األقاليم�مسؤولة�عن�الرعاية�الصحية
هنــاك 21 منطقــة فــي الســويد. وتتمثــل أهــم مهمــة فــي األقاليم 
الطبيــة  بالرعايــة  يهتمــون  وهــم  الصحيــة.  الرعايــة  إدارة  فــي 
ــن  ــؤولون ع ــم مس ــا أنه ــنان. كم ــة األس ــة ورعاي ــة الصحي والرعاي
والتــرام  الحافــات  مثــل  العــام  النقــل  وســائل  وجــود  ضمــان 
نحــن  لهــم  نصــوت  سياســيون  األقاليــم  ويحكــم  والمتــرو. 

القــرارات  اتخــاذ  ويتــم  اإلقليميــة.  االنتخابــات  فــي  المواطنــون 
المتعلقة بكيفية حكم اإلقليم في المجلس اإلقليمي.

وتقوم�البلديات�بإدارة�المدارس.
ــرة  ــات كبي ــاك بلدي ــة. هن ــى 290 بلدي ــا إل ــمة أيًض ــويد ُمقس إن الس
حيــث  ســتوكهولم.  بلديــة  هــي  بلديــة  أكبــر  صغيــرة.  وبلديــات 
ــي  ــة ه ــر بلدي ــخص. أصغ ــون ش ــن ملي ــرب م ــا يق ــا م ــش به يعي
بلديــة بيورهولــم )Bjurholm(. حيــث يعيــش بهــا أقــل مــن 3000 

شخص.
ــدم  ــي ُتق ــات الت ــن الخدم ــر م ــن الكثي ــؤولة ع ــي المس ــات ه البلدي
ــن  ــد م ــي تتأك ــي الت ــة ه ــه. فالبلدي ــش في ــذي تعي ــكان ال ــي الم ه
وجــود الميــاه عنــد فتــح الصنبــور فــي المنــزل وأن هنــاك مــدارس 
لألطفــال. كمــا تضمــن البلديــة حصــول المســنين والمرضــى علــى 

المساعدة عندما ال يتمكنون من االعتناء بأنفسهم.
ويحكــم البلديــات سياســيون نصــّوت لهــم نحــن المواطنــون فــي 
ــم  ــة حك ــة بكيفي ــرارات المتعلق ــاذ الق ــم اتخ ــة. ويت ــات البلدي االنتخاب

البلدية في مجلس البلدية. 

البلديات�واألقاليم�تتلقى�األموال�من�خالل�الضريبة
ــاج البلديــات واألقاليــم إلــى المــال لتتمكــن مــن إدارة أعمالهــا.  تحت
ــرادات  ــم إي ــة معظ ــل الضريب ــب. وتمث ــع الضرائ ــبب ندف ــذا الس له
المعونــة  مــن  أيًضــا  اإليــرادات  وتتألــف  والبلديــات.  األقاليــم 

الحكومية ورسوم الخدمات.
وتســتخدم األمــوال للمــدارس والمستشــفيات والطــرق وغيــر 
ذلــك. ويقــوم الســكان الذيــن لديهــم دخــل بدفــع ضريبــة الدخــل 
واألقاليــم  البلديــات  وتقــرر  فيهــا.  يعيشــون  التــي  البلديــة  فــي 

مقدار الضريبة. وهذا جزء مما ُيسمى بالحكم الذاتي.

المصادر:�
alkompis.se

 informationsverige.se

.Foto: riksdagen.se/ Melker Dahlstrand صورة�لمقر�البرلمان�السويدي�

السياسيون�في�
البرلمان�هم�من�
يتخذون�القرارات�
بشأن�األمور�التي�

تتعلق�بالبلد�
بأكمله

تستخدم�أمول�
الضرائب�في�

السويد��
للمدارس�

والمستشفيات�
والطرق�وغير�

ذلك
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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�
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ثقافة�ـ�كتاب�لك�

دفتر�الحرب...�مجموعة�قصصية�
صغيرة�بتفاصيل�كبيرة

ــى  ــرب، حت ــر الح ــن دفت ــص م ــع قص ــم إال أرب ــم أتم ل
وجــدت نفســي ابتعــد عنــه، وطــال البعــد ليمــر أربعــة 
ــم  ــه القل ــك في ــذي امس ــذا ال ــا ه ــل يومن ــهر قب أش
واكتــب علــى أولــى صفحــات الكتــاب كلماتــي التــي 
محتويــات  فرغــت  أن  بعــد  طبعــاً  هــذا  تقرأونهــا. 
الكتــاب لهــذه الزاويــة ألن الكتــاب يســتحق أن نضــيء 

عليه.
أول  ولكــن  القــراءة  إتمــام  فــي  أشــرع  أن  وددت 
قصــة فــي وجهــي، هــي القصــة التــي أهدى األســتاذ 

ممدوح الكتاب لبطلتها ولمدينة حلب.
ــي  ــي قلب ــيئاً ف ــت ش ــص لمس ــع قص ــراءة أول أرب ق
ــراً،  ــي كثي ــاٌت أخافتن ــدوء. دق ــطء وه ــدق بب ــه ي جعلت
لــم أعــرف حتــى اآلن ســببها، رغــم أنهــا تســيطر علــيَّ 
التــي  اللحظــات  الغرفــة حولــي فــي  أجــواء  وعلــى 

أخط فيها اآلن هذه الكلمات.
تتكلــم القصــص األربعــة بــكل بســاطة عــن مــا جــاء 
ــا  ــة للكوميدي ــة ميال ــاب، بلغ ــوان الكت ــطر عن ــن أس بي

السوداء.

أجــواٌء يســدل حزنهــا العتمــة الســوداء، بلغــة ســوداء 
ودقــات قلــب بــاردة. هــذه العوامــل بإمكانهــا تبريــر 
شــعوري ولكنــي لســت بمصــدٍق أن هــذه العوامــل 
فقــط هــي التــي أبعدتنــي عــن الحــرب.. أوعــن كتابتــي 
لهــذه األســطر والــذي كان ضــرورًة ألتمكــن مــن 
الهــروب مــن القصــة التاليــة فــي مشــواري مــع هــذا 

الكتاب الخفيف الثقيل.
أتممــت دفتــر  القــول  أو أن صــح  الحــرب  أتممــت 
الحــرب. كتــاب لــم تتجــاوز صفحاتــه الثمانيــن صفحــة، 
بيــد أن الثمانيــن صفحــة كانــوا األثقــل علــى قلبــي 

في اآلونة األخيرة.

الكاتب�في�سطور
ــر  ممــدوح حمــادة روائــي وصحافــي ورســام كاريكاتي
الجــوالن  هضبــة  مــن   1959 عــام  مواليــد  ســوري 
الســورية المحتلــة، نــزح فــي طفولتــه حيــث عاشــت 
أســرته فــي الســويداء فــي جنــوب ســوريا إلــى حيــن 
ــة  ســفره إلــى االتحــاد الســوفييتي للدراســة فــي كلي
الحكوميــة فــي  بياروســيا  الصحافــة فــي جامعــة 

العاصمــة مينســك حيــث تخــرج منهــا فــي عــام 1994 
بدرجــة دكتــوراه. وعمــل فــي بياروســيا التــي مدرســاً 
ســنوات  عشــر  مــن  ألكثــر  جامعاتهــا  إحــدى  فــي 
وبعــد ذلــك درس اإلخــراج الســينمائي فــي أكاديميــة 
ــام  ــا ع ــرج منه ــية وتخ ــة البياروس ــون الحكومي الفن

2009، ويعيش اآلن بشكل أساسي في بياروسيا.
ــتقبل(  ــات للمس ــو )ضمان ــا ه ــن أولهم ــرج فيلمي أخ
وهــو فيلــم روائــي قصيــر مدتــه 30 دقيقــة وكان 
ــرج  ــه، وأخ ــه وإخراج ــن تأليف ــو م ــه وه ــروع تخرج مش
فلمــا آخــر مســتمداً موضوعــه مــن الحــرب الســورية 

بعنوان "ما زلت على قيد الحياة" مدته 7 دقائق.
مــارس  بياروســيا  فــي  وإقامتــه  دراســته  أثنــاء 
ممــدوح حمــادة فــن الكاريكاتيــر بشــكل متقطــع 
ونشــر رســومه ومقاالتــه فــي الصحــف البياروســية 
وخاصــة مجلــة "فوجيــك" الســاخرة التــي نشــر فيهــا 
رســومه بيــن عامــي 1990 1994- كمــا شــارك فــي 
عــدد مــن مهرجانــات الكاريكاتيــر فــي مختلــف أنحــاء 

العالم.
عمــل لفتــرات متقطعــة فــي عــدد مــن الصحــف 
العربيــة كصحفــي غيــر متفــرغ. وبــدأ كتابــة الســيناريو 
ــا  ــن أهمه ــًا م ــده 29 عم ــي رصي ــام 1995 وف ــي ع ف
المسلســل الكوميــدي "عيلــة ســت نجــوم" و"ضيعــة 
ــة  ــة إضاف ــذه المهن ــي ه ــل ف ــة"، وال زال يعم ضايع
ــن  ــن الحي ــر بي ــة وينش ــة القص ــارس كتاب ــه يم ــى أن إل
ــوم  ــرة يق ــرة األخي ــي الفت ــه وف ــض أعمال ــر بع واآلخ
بنشــر قصصــه فــي مجموعــات تحمــل عنــوان دفاتــر 
عــن دار ممــدوح عــدوان، مــن بينهــا كتابنــا لليــوم 
دفتــر الحــرب باإلضافــة إلــى دفتــر األباطــرة، دفتــر 
ودفتــر  القريــة،  دفتــر  الغربــة،  دفتــر  اإلجبــاري، 
األدبيــة  المقــاالت  مــن  العديــد  ولديــه  الهذيــان 

المنتشرة في مواقع مختلفة.

عالء�يعقوب
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”

غمضظضط شتص
أجظاظضط وإسطائضط
الظخغتئ افشدض

لسقجعا

سمطغات زرع افجظان بأتثث
افجعجة شغ السعغث والسالط

إسقن إلى جمغع طرضاظا اقسجاء 

Digital Impression Technology
دون التاجئ فخث الطئسات
واجاثثام افجعجة الصثغمئ

reception.smarttandvard@hotmail.com
smarttandvard@hotmail.se

www.smarttandvard.se

+ 46 40 265640 /+46 40260025 +46 737517752

Smart Tandvård - Tessins vägen 4A - 217 58 - Malmö 

بضض جسادة وجرور  تثسع  
سغادة ذإ افجظان جمارت 

تاظث شعرد  ضاشئ المرضى 
لسمض تظزغش اقجظان وإزالئ 

الضطج طظ تتئ الطبئ وتطمغع 
افجظان  بأصض طظ ظخش 

السسر افخطغ
 

350 ضرون بثق طظ 
950 ضرون.

ATB طع تص السغادة لستإ الـ
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العيد�الوطني�

السويد�تحتفل�في��6يونيو�بعيدها�الوطني

تحتفــل�الســويد�فــي��6يونيــو�بعيدهــا�الوطنــي،�وتقــام�االحتفــاالت�بــكل�المــدن�والمناطــق،�التــي�تتزيــن�
باألعــالم�الســويدية،�هــذا�اليــوم�كان�ســابقًا�يومــًا�للعلــم،�لكنــه�تطــور�علــى�مــدار��90عامــًا�حتــى�أصبــح�يومــًا�

وطنيًا�سويديًا.

 wikipedia / CC/ Pieter Kuiper

حزيــران� �6 تاريــخ� الســويديون� اختــار� لمــاذا�
يومًا�وطنيًا؟

وســط   Skansen فــي  األولــى  للمــرة  أقيمــت 
حيــث  بالربيــع،  احتفــاالت   1893 عــام  ســتوكهولم 
أُنهيــت فــي الســادس مــن حزيــران/ يونيــو باحتفــال 
كبيــر بالعلــم الســويدي، واختــار مؤســس سكانســن 
Artur Hazelius يــوم 6 مــن حزيــران لســببين، األول 
اختيــر   1523 عــام  مــن  التاريــخ  نفــس  وفــي  ألنــه 
أساســاً  شــّكل  مــا  للســويد،  ملــكاً   Gustav Vasa

وطنياً للمملكة.
والســبب الثانــي ألنــه وفــي نفــس التاريــخ أيضــاً عــام 
1809 وّقــع البرلمــان الســويدي القديــم علــى اإلصاح 
الحكومــي الــذي يقــرر الحقــوق المدنيــة العامــة، مــن 
بينهــا حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة والحريــة الدينيــة، 
مــا شــّكل خطــوة هامــة للديمقراطيــة المميــزة التــي 

نعيشها اليوم في السويد.

فــي العــام 1916 تشــكل مجلــس خــاص بيــوم العلــم 
الســويدي، ليســاهم فــي خلــق وحــدة وطنيــة حــول 
ــاد  ــاء الب ــع أنح ــن جمي ــويديون م ــع س ــم، فتجم العل
حــول علــم مزّيــن فــي Stadion بســتوكهولم حيــث 
“العلــم   K.G. Ossiannilsson أغنيــة  إنشــاد  تــم 
يومــاً  يونيــو  حزيــران/  مــن   6 ليصبــح  الســويدي”، 
رســمياً للعلــم الســويدي، ويومــاً للتوافــق بيــن جميــع 
الســويديين، بغــض النظــر عــن توجههــم السياســي، 
ــام 1983،  ــى الع ــور حت ــال بالتط ــذا االحتف ــتمر ه واس
اليــوم  إلــى  الســويدي،  العلــم  يــوم  مــن  ليتحــّول 

الوطني الرسمي.
ــة المالكــة فــي االحتفــال الــذي يبــث  وتشــارك العائل
تــم  التــي   ،Skansen مــن  التلفزيــون  طريــق  عــن 
اختيارهــا ألنهــا تمثــل ســويداً مصّغــرة، كمــا أنهــا 

تتسع ألكثر من 15 ألف شخص.

الدرع�والتيجان�وحكاية�العلم
يعــود أصــل ألــوان العلــم الســويدي إلــى ألوان شــعار 
الدولــة الممثــل بالــدرع األزرق، والتيجــان الصفــر، التــي 
اســتخدمت علــى الرايــات أثنــاء الحــروب الســويدية 
مــع الدنمــارك فــي أربعينيــات القــرن الخامــس عشــر. 
كمــا اســتخدم اللونيــن فــي مناســبات مختلفــة علــى 
قطــع قمــاش زرقــاء مرســوم عليهــا صليــب باللــون 
األصفــر، ثــم اســتخدمت علــى الســفن الســويدية 

بثاثة ألسنة.
وفــي بدايــات القــرن التاســع عشــر تــم إضافــة العلــم 
رســمياً إلــى الجيــش. لكــن بعــد االتحــاد مــع النرويــج 
عــام 1814 خلــق بعــض االرتبــاك فــي مســألة العلــم، 
وتغيــرت أشــكاله وألوانــه، حتــى حــّل االتحــاد عــام 

1905، فعاد العلم السويدي األزرق واألصفر.
الثاثــة  األلســنة  ذو  الســويدي  بالعلــم  ويحتفــظ 
ــرى  ــة األخ ــي األمكن ــا ف ــش. أم ــي والجي ــر المل للقص



الكومبس  17 يوليو/حزيران  2022 العدد 102

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

يستعمل العلم المعروف بالشكل المستطيل.

النشيد�الوطني�السويدي
كتــب كلمــات مــا ُيعــرف بالنشــيد الوطنــي الســويدي  
األلحــان  أمــا   1844 العــام  فــي   Richard Dybeck

  Odensvi فــي  اكتشــفت  شــعبية  ألغنيــة  فهــي 
التابعــة لـــ  Västmanlandهــذا النشــيد غيــر معتمــد 
ــرى،  ــدة دول أخ ــي ع ــا ف ــي، كم ــيد وطن ــميا كنش رس
بــل هــي أغنيــة تراثيــة، يجــري ترديدهــا في المناســبات 
والزيــارات  المناســبات  فــي  ُتعــزف  أنهــا  وحتــى 

 كلمات�النشيد�الوطني�السويدي
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord,
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.

Du gamla, du fria

مــن  التخــرج  عنــد  ترديدهــا  يــدري  كمــا  الرســمية، 
أنهــا  علــى  معروفــة  أصبحــت  لذلــك  المــدارس. 
كلماتهــا  وهــذه  الســويدي،  الوطنــي  النشــيد 

بالسويدية.

Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Louise Ahléns tillägg
Jag städs vill dig tjäna, mitt älskade land,
Din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med 
hand,

Din fana, högt den bragderika bära.
Din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för 
härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej mot, allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden!
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden!

نادر�عازر
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لك�سيدتي

والنرويــج  الســويد  فــي  النســاء  مــن  المزيــد  تلــد 
ــا أو  ــن عاًم ــن األربعي ــوغ س ــد بل ــااًل بع ــارك أطف والدنم
أكاديميــة  مــن  جديــد  بحثــي  لتقريــر  وفًقــا  أكثــر، 
سالغرينســكا فــي مدينــة غوتنبــورغ الســويدية، نشــرته 
شــملت  التــي  الدراســة،  نيهتــر.  داغنــس  صحيفــة 
اســتطاع أكثــر مــن مليــون ونصــف امــرأة ســنويا علــى 
مــدى عشــر ســنوات، التقريــر يظهــر أيضــا أن نســبة 
المســاعدة علــى الحمــل واإلنجــاب قــد تضاعفــت بيــن 

النساء في الفئة العمرية 49-40.
وفــي مقابلــة مــع الصحيفــة، قالــت القابلــة والباحثــة 
فــي األكاديميــة إنجيــا لينــد، وأحــد مؤلفــي التقريــر، أنهــا 
الائــي  النســاء  لعــدد  المتزايــدة  بالنســبة  تفاجــأت 
واإلنجــاب.  للحمــل  األربعيــن  بعــد  مــا  الــى  ينتظــرن 
النســاء  النســبة األكبــر تعــود لمجموعــة  وأكــدت أن 
اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 40-44، كمــا أنهــن يلــدن 
أطفــااًل أكثــر بكثيــر مــن النســاء فــي الفئــة العمريــة 45-

 .49
فــي الســويد، ُولــد مــا مجموعــه 5286 طفــًا فــي عــام 
2018 لنســاء تتــراوح أعمارهــن بيــن 40 و49 عاًمــا. ومــن 
بيــن هــؤالء، ولــد حوالــي 518 طفــًا بعــد مســاعدة 
طبيــة علــى اإلنجــاب. واعتبــرت لينــد أن المســاعدة علــى 
مرتفعــة  المواليــد  معــدالت  علــى  تحافــظ  اإلنجــاب 
بالرغــم مــن أن الغالبيــة المطلقــة مــن الــوالدات هــي 
نتيجــة حــاالت حمــل عفــوي بــدون مســاعدة، وأضافت، 

فــي�الســويد�والــدول�االســكندنافية�األخــرى،�أصبــح�إنجــاب�األطفــال�فــي�ســن�متأخــرة�مــن�العــادات�
الشــائعة،�وذلــك�لعــدة�أســباب،�أهمهــا�الرغبــة�فــي�بنــاء�مســيرة�مهنيــة�ناجحــة�أو�التأخــر�فــي�
الــزواج�أو�مواجهــة�صعوبــة�فــي�تحمــل�عــبء�مســؤوليته.�لعــل�هنــاك�إيجابيــات�لهــذا�القــرار،�ولكــن�
مــن�المهــم�أن�تعــرف�المــرأة�التــي�قــررت�أن�تصبــح�أمــا�بعــد�ســن�األربعيــن�ســلبيات�هــذا�القــرار�
ــة� ــن�البهج ــر�م ــب�الكثي ــل�يجل ــاب�طف ــا.�إن�إنج ــل�أن�تواجهه ــن�المحتم ــي�م أيضــًا،�والمشــاكل�الت
ــة�مــن�العمــر�قــد� ــاة�المــرأة،�حســب�عــدة�دراســات،�لكــن�الحمــل�فــي�هــذه�المرحل والســعادة�لحي

يعرض�المرأة�للمخاطر�

المزيد�من�النساء�في�السويد�والدول�
االسكندنافية�يلدن�األطفال�بعد�سن�األربعين

فوائد�وأضرار�الحمل�المتأخر

Foto: Christine Olsson/TT



الكومبس  19 يوليو/حزيران  2022 العدد 102

"هــذه الزيــادة الكبيــرة التــي شــهدناها علــى مــدى عشــر 
ســنوات ستســتمر بالتأكيــد فــي الزيــادة، وفًقــا لمــا رأيناه 

حتى اآلن."
ــن 40  ــراوح أعمارهــن بي ــي تت وزادت نســبة النســاء الائ
و49 عامــا الائــي خضعــن للمســاعدة علــى اإلنجــاب 
مــن 0.71 إلــى 1.71 لــكل ألــف امــرأة ســنويا فــي الدنمارك، 
وفــي الســويد مــن 0.43 إلــى 0.81 وفــي النرويــج مــن 
"ستســتمر  لينــد،  إنجيــا  قالــت  وكمــا   .0.53 إلــى   0.25
ــا  ــر وعندم ــن أكب ــي س ــال ف ــاب األطف ــي إنج ــاء ف النس
تتــاح الفرصــة للمســاعدة علــى اإلنجــاب، ستســتخدمها 

المزيد من النساء."
كمديــرة  لينــد  أنجيــا  تعمــل  أبحاثهــا،  إلــى  باإلضافــة 
وحــدة فــي عيــادات القابــات فــي منطقــة الصحــة 
عندمــا  غوتاالنــد.  فاســترا  منطقــة  فــي  اإلقليميــة 
ــي  ــاء ف ــن النس ــد م ــد المزي ــاذا تل ــة لم ــألتها الصحيف س
األربعينيــات مــن العمــر، أشــارت إلــى أن الشــابات اليــوم 
مــن  أطــول  وقــت  يســتغرق  تعليــم  علــى  تحصلــن 
الســابق وتريــد الكثيــرات منهــن الحصــول علــى موطــئ 
ــدء فــي العمــل قبــل أن  قــدم فــي ســوق العمــل والب

ينجبن أطفااًل.
وودت إنجيــا لينــد أن تســلط الضــوء علــى أن إحــدى 
خصوبــة  أن  مســألة  إبــراز  أوال،  هــي  الدراســة  فوائــد 
أن  بيــد  العمــر،  تقــدم  مــع  تدريجيــاً  تتناقــص  المــرأة 
العديــد مــن النســاء ال يعرفــن أنــه بعــد ســن 28 يصبــح 
الحمــل صعًبــا بشــكل متزايــد. وثانيــا، أهميــة معرفــة أن 
اللولــب خاصــة الهرمونــي هــو الخيــار األفضــل فــي 

حال أرادت االنجاب في سن متقدم. 

وهذه�بعض�سلبيات�الحمل�واالنجاب�المتأخر:
والعيــوب� اإلجهــاض� خطــر� يــزداد� قــد� �- �1

الخلقية�لدى�الطفل
أظهــرت الدراســات أنــه كلمــا تقــدم عمــر األم أثنــاء 
الحمــل فــإن فرصــة والدة طفــل مصابــة بمتازمــة 
ــر، وتزيــد النســبة إذا كان عمــر األب 42  داون تكــون أكب

عاما فأكثر.
ومتازمــة داون هــي خلل يحدث في الكروموســومات 
بحيــث يكــون الشــخص حاما 47 كروموســوما وليــس 
46 كمــا هــو العــدد الطبيعــي، والكروموســوم الزائــد 

يحمل الرقم 21.
�2-�احتماالت�حصول�صعوبات�في�الحمل

مــع التقــدم فــي الســن يصبــح احتمــال حــدوث الحمــل 
ــدأ  ــا يب ــى 32 عام ــرأة إل ــر الم ــل عم ــا يص ــف، وعندم أضع
احتمــال الحمــل بالتراجــع بشــكل كبيــر جــراء مشــاكل 
صحيــة قــد تــؤدي إلــى تعقيــد عمليــة إخصــاب البويضــة 
ــكان  ــى باإلم ــن أضح ــت الراه ــي الوق ــه ف ــر أن ــاح، غي بنج
بالبويضات، لكــن ذلــك قــد  التبــرع  اســتخدام وســيلة 

يكلف مبالغ كبيرة.
�3-�مخاطر�اإلصابة�باألمراض�المزمنة

ــة  ــاكل الصحي ــم المش ــن أه ــن بي ــه م ــة أن ــرت الكاتب ذك

التــي قــد تواجــه المــرأة أثنــاء الحمــل بعــد ســن 45 هــي 
احتمــال اإلصابــة بأحــد األمــراض المزمنــة، لذلــك تصــل 
.50% إلــى  العمــر  هــذا  فــي  الحمــل  خطــورة  نســبة 

وعمومــا، ترتبــط هــذه المشــكلة ليــس بالعمــر فقــط 
وإنمــا بالتغييــرات فــي الجســم والتــي ترتبــط بالعمــر، بمــا 
فــي ذلــك التغييــرات الهرمونيــة، أو مشــاكل صحيــة 

أخرى قد تزيد احتمال إجهاض الجنين.
�4-�هشاشة�العظام

ــة  ــر اإلصاب ــد خط ــر يزي ــل المتأخ ــة أن الحم ــدت الكاتب أك
الدراســات،  إلحــدى  ووفقــا  العظــام.  بهشاشــة 
ــا  ــن طف ــي أنجب ــاء الات ــة النس ــال إصاب ــف احتم يتضاع

بعد سن 35 بهذا المرض بمرتين.
وتبعــا لذلــك، ينبغــي علــى األمهــات إيــاء أهميــة خاصــة 
مــن  كبيــرة  نســبة  تنــاول  علــى  والحــرص  للعظــام 

الكالسيوم أثناء فترة الحمل.
إلــى  يــؤدي  مــرض  عــن  عبــارة  العظــام  وهشاشــة 
ــارها  ــهولة انكس ــود لس ــا يق ــو م ــام، وه ــف العظ ضع
مــع أي مجهــود بســيط أو حركــة خاطئــة، ويرتبــط أكثــر 

بالتقدم في العمر.
�5-�اإلصابة�بسكري�الحمل

وهــو أحــد أنــواع مــرض الســكري الــذي يظهــر أثنــاء 
فــإن  للســكري،  األلمانيــة  للجمعيــة  ووفقــا  الحمــل. 
مشــاكل  إلــى  تــؤدي  قــد  الحمــل  بســكري  اإلصابــة 
تتعلــق بالــوالدة مثــل الــوالدة المبتســرة إذا لــم يتــم 
عاجــه، كمــا أن ســكري الحمــل يرفــع خطــر اإلصابــة 
ــد  ــى ح ــوالدة عل ــد ال ــل بع ــدى األم والطف ــكري ل بالس

سواء.

فمــن� متأخــرة� ســن� فــي� الحمــل� إيجابيــات� أمــا�
أهمها:

�1-�زيادة�العمر�المتوقع�لألم
أفــادت الكاتبــة بــأن النســاء الاتــي يلــدن طفــا عندمــا 
ــن  ــل أن يتمتع ــن المحتم ــن م ــن الثاثي ــاوز أعماره تتج

بحياة أطول.
ووفقــا لدراســة ســابقة، فــإن مــن المرجــح أن تعيــش 
ــن 29  ــد س ــن بع ــل له ــر طف ــن آخ ــي أنجب ــاء الات النس
أكثــر مــن 95 ســنة، وفــي حــال كانــت صحــة الجهــاز 
فقــد  ثاثيــن  ســن  بعــد  طبيعيــة  للمــرأة  التناســلي 
يســاهم ذلــك فــي تباطــؤ نســبة شــيخوختها. يشــار إلــى 
والعمــر  اإلنجــاب  بيــن  مباشــرة  عاقــة  توجــد  أنــه 
المتوقــع للمــرأة، خاصــة بالنســبة للنســاء الاتــي أنجبــن 

أكثر من ثاثة أطفال.
�2-�تحسين�وظائف�الدماغ

ــى  ــاعد عل ــر يس ــل المتأخ ــى أن الحم ــات إل ــير الدراس تش
تحســين صحــة المــرأة، وال ســيما بعــد انقطــاع الطمــث، 
الدراســات  بعــض  إليــه  توصلــت  مــا  حســب  وذلــك 
المــخ،  وظائــف  دراســة  علــى  ركــزت  التــي  المختلفــة 
فعلــى ســبيل المثــال كشــفت الدراســات أن النســاء 
الاتــي أنجبــن بعــد ســن 35 يتمتعــن بذاكــرة أفضــل 

مــن غيرهــن، ومــن المحتمــل أن يكــون ذلــك نتيجــة 
علــى  واألســتروجين  البروجســترون  هرمونــي  تأثيــر 

الدماغ.
�3-�قدرة�أكبر�على�التربية

ــة إلــى أنــه مقارنة بامــرأة فــي ســن 20 أو  أشــارت الكاتب
30 غالبــا تكــون النســاء البالغــات مــن العمــر 40 عامــا 
أكثــر نضجــا، وفــي هــذه الســن تكــون المــرأة أكثــر قــدرة 
النســاء  تربيــة طفلهــا بشــكل جيــد، نظــرا ألن  علــى 
فــوق ســن األربعيــن يتمتعــن بطاقــة تحمــل كبيــرة 

تساعدهن على تلبية احتياجات أطفالهن.
يصبــح  العمــر  هــذا  فــي  الحمــل  احتمــال  أن  يذكــر 
مخططــا  حملهــن  قــرار  يكــون  لذلــك  أضعــف، 

ومدروسا بشكل جيد.
�4-�االستقرار�المادي

ــتقرة  ــادة مس ــرأة ع ــون الم ــن تك ــن األربعي ــول س بحل
علــى الصعيــد المهنــي، وبالتالــي فهــي لــن تبحــث عــن 
اكتســاب الخبــرة بعــد الوصــول إلــى هــذه المرحلــة مــن 

العمر ولن تسعى لتغيير وظيفتها.
وفــي الواقــع، عندمــا تقــرر المــرأة فــي ســن األربعيــن 
أنــه ســيتاح لهــا الوقــت  إنجــاب طفــل فإنهــا تعلــم 
فــي  عملهــا  وممارســة  بطفلهــا  لاهتمــام  الكافــي 
الوقــت نفســه، واســتنادا إلــى ذلــك لــن تشــعر بالقلــق 
لتلبيــة  المــال  التــي تمكنهــا مــن كســب  إزاء الطــرق 

احتياجات طفلها.
�5-�بعــد�الــوالدة�فــي�ســن�متأخــرة�يمكــن�للمــرأة�أن�

تكرس�نفسها�لرعاية�طفلها
أوضحــت الكاتبــة أنــه عندمــا تتــزوج المــرأة وتنجــب فــي 
ــن  ــي ع ــا التخل ــب عليه ــن الصع ــون م ــرة يك ــن مبك س
طموحاتهــا وأحامهــا، حيــث ترغــب فــي االســتمتاع 
بالحيــاة والســفر ناهيــك عــن بنــاء مســيرة مهنيــة، غيــر 
أن طفلها يكــون فــي حاجــة إلــى ذلــك الوقــت، ناهيــك 
عــن االهتمــام المــادي والمعنــوي، بينمــا عندمــا تصــل 
إلــى ســن األربعيــن عــادة مــا تكــون لديهــا ذكريــات 
ومغامــرات وتجــارب رائعــة، ممــا يعنــي أنهــا ســتكرس 

كل وقتها لطفلها بكل سرور بعد إنجابه.
المــرأة  تواجــه  أن  المرجــح  مــن  أنــه  إلــى  ختاما، يشــار 
مشــاكل فــي الحمــل فــي أي مرحلــة عمريــة، لذلــك 
يرتبــط األمــر باألســاس بصحــة األم، وإذا قــررت المــرأة 
ــح أمــا بعــد ســن األربعيــن فــإن فرصتهــا فــي  أن تصب
الحمــل الصحــي والحصــول علــى طفــل ســليم ال تــزال 
طبيعيــة، ولكــن مــن المهــم أن تعلم أنــه يجــب عليهــا 

إياء أهمية كبيرة لصحتها خال فترة شبابها.
 DNالمصادر:�صحيفة�داغزنيهتر�

األلمانية�+�الجزيرة�+�مواقع�إلكترونية
https://www.dn.se/sverige/stor-studie-

/allt-fler-foder-barn-efter-40

ديما�الحلوة
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H22 City Exp

نصائح�لزيارة�فعاليات�معرض�إكسبو�
H22 City Expهلسنبوري�

1.�منطقة�سفاري�لأللعاب
ــر تضعــه مدينــة هلســنبوري مــن أجــل  اســتثمار كبي
األطفــال )ولــكل البالغيــن الذيــن ال يزالــوا يشــعرون 
بأنهــم أطفــال( يوجــد دليــل يحتــوي علــى خريطــة 
ألرقــى ماعــب هلســنبوري. خــال معــرض إكســبو 

H22 سيتم افتتاح ثاثة ماعب جديدة:
 ملعب الديناصورات في فريدريكسدال

Dinosaurielekplatsen på Fredriksdal
 الملعب المائي في دروتنينغهوغ

Vattenlekplatsen på Drottninghög
ملعب الغابة في أكيانهامنين

Djungellekplatsen i Oceanhamnen
ســفاري،  ألعــاب  رحلــة  فــي  األطفــال  اصطحــب 
 H22 City Expo موقــع  علــى  المزيــد  واقــرأ 

اإللكتروني.
2.�حفل�موسيقى�الروك

فرقــة الــروك علــى قمــة كارنــان تقــدم عزفهــا فــي 

The Sounds på Kärnan حفل
7 مســاًء، يمكــن أن  2 يونيــو فــي الســاعة  بتاريــخ   
تكــون الفرصــة الوحيــدة لحضــور مثــل هــذا الحفــل. 
 H22 City موقــع  علــى  الحفــل  عــن  المزيــد  اقــرأ 

Expo اإللكتروني.

ــاق�المســتقبل�فــي�� ــى�آف 3.�مــكان�يطــل�عل
Oceanhamnen

ــة  ــى ثاث ــع، موزعــة عل ــر مرب ــى مســاحة 4000 مت عل
طوابــق، أنــت مدعــو إلــى آفــاق المســتقبل والطعــام 
والمفاجــآت واألحــداث مــع إيكيــا. ســتكون ســاحة 
ــا الكاســيكية  ــاق ايكي ــر وأطب للطعــام بمفهــوم مثي
 Magazine 405 عــن  المزيــد  محليــة.  لمســة  مــع 

على موقع H22 City Expo اإللكتروني.

4.�مرحبــا�بــك�فــي�رحلــة�مــع�الزمــن�إلــى�عــام�
1972

فــي Drottninghög لديــك شــقة مخصصــة للســفر 
عبــر الزمــن - تــم تزيينهــا تمامــا مثــل شــقة نموذجيــة 
قبــل 50 عامــا. انظــر فــي خزائــن المطبــخ واشــعر بمــا 
كانــت عليــه األمــور فــي عــام 1972. اقــرأ المزيــد عــن 
 H22 City Expo موقــع  علــى   1972 عــام  شــقة 

اإللكتروني.

5.�أفضــل�طعــام�ســريع�علــى�الشــوارع�فــي�
السويد

 15 حوالــي   Swedish Street Food جوائــز  تجمــع 
ــق لقــب األفضــل فــي البــاد  ــًا شــغوًفا لتحقي ممث
فــي الطعــام الســريع علــى الشــارع فــي 17-19 يونيــو. 
المزيــد عــن أفضــل طعــام شــائع فــي الســويد علــى 

موقع H22 City Expo اإللكتروني.

6.�مساحة�لالبتكار
التفاعلــي  المعــرض  فــي  لاستكشــاف  اذهــب 

فعاليات

8

تبــدأ�فــي�نهايــة�شــهر�مايو،�فعاليــات�معــرض�H22 City Expo.�إذا�اردت�أن�تخطط�لزيــارة�المعرض،�
مــن�المهــم�أن�تعــرف�هــذه�المعلومــات�والتــي�مــن�الممكــن�أن�ُتحــدث�العائلــة�واألصدقــاء�عــن�أهــم�

فعالياتها�وتقرر�ماذا�تختار�بعد�ذلك؟�هذه��8معلومات�أو�نصائح�لجميع�األعمار.
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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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Space to Innovate واختبــر العديــد مــن ابتــكارات 
ــر مــن  ــارة مــن أكث ــرة. مجموعــة مخت ــة المثي الرفاهي
300 مبــادرة ناتجــة عــن اســتثمار وضعتــه المدينــة، 
معــرض  فــي  واآلن  االبتــكار  فــي  األجــل  طويــل 
المثــال  ســبيل  علــى  قابــل  هلســنبوري،  إمشــبو 
ــه  ــذكاء االصطناعــي الــذي يمكن Laiban ، روبــوت ال
اإلجابــة علــى أســئلة األطفــال فــي ســن مــا قبــل 
 H22 ــع ــى موق ــرض عل ــن المع ــد ع ــة. المزي المدرس

.city Expo

7.�أكبر�سفينة�خشبية�في�العالم
تبحــر إيســت إنديامــان جوتنبــرج ، أكبــر ســفينة خشــبية 
ــى  ــا إل ــي طريقه ــنبوري ف ــزور هلس ــم ، وت ــي العال ف
شــنغهاي. فرصــة فريــدة لمشــاهذة الســفينة مــن 
ــع  ــى موق ــفينة عل ــن الس ــد ع ــو. المزي ــى 17 يوني 14 إل

H22 City Expo اإللكتروني.
8.�استكشف�البحر�وانت�على�اليابسة

تعــد Havoteket جــزًءا مــن مشــروع إنشــاء حديقــة 
يمكــن  هلســنبوري،  مدينــة  وســط  فــي  بحريــة 

لألطفــال والكبــار اكتشــاف أقــرب جيراننــا – وهــو 
البحــر. قابــل الحيوانــات األليفــة فــي حــوض الســمك 
المــاء.  تحــت  ذاتيــة  صــورة  التقــط  أو  بنــا  الخــاص 
 H22 City علــى موقــع Havoteket المزيــد حــول 

Expo اإللكتروني.
 Outdoorوأخيــًرا�-�فــي��16يونيــو،�ســيكون�يــوم�
�Office Dayفــي�Fredriksdal.�معــرض�ســوق�

العمل�في�األماكن�الخارجية.
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تعرف�على�السويد

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 غوتاند بلدية ومحافظة بنفس الوقت. 

الغروب في مدينة هلسنبوري القريبة على حدود الدنمارك البحرية

تعــرف علــى بلديــة مــن بلديــات الســويد فــي كل عــدد مــن أعــداد 
الورقيــة الكومبــس 

ــغ�عــدد�ســكان�منطقــة�هلســنبوري�� يبل
�149208نســمة�وهــي�ثانــي�أكبــر�منطقــة�
حضريــة�فــي���Skåneبعــد�مالمــو�وتاســع�
ــة�فــي�الســويد�مــن� ــر�منطقــة�حضري أكب

حيــث�عــدد�الســكان

فــي� حاليــا� بالعربيــة� والناطقــة� العربيــة� الجاليــات� مــن� العديــد� يوجــد�
والفلســطينية� العراقيــة� الجاليــة� الجاليــات،� أكبــر� ومــن� هلســنبوري،�
طبيعتهــا� بجمــال� ومحيطهــا� المدينــة� تتمتــع� واللبنانيــة،� والســورية�

وبعراقة�تاريخها�وبقربها�على�الدنمارك

مدينــة�هلســنبوري�وتكتــب�بالســويدية��Helsingborgوبالتالــي�تلفــظ�
فــي� وتقــع� البلديــة،� لغــات�هلســنبورغ�وهــي�مركــز� وبعــد� باإلنكليزيــة�
شــمال�غــرب�مقاطعــة�ســكونا�Skåneكمــا�تقــع�فــي�أقــرب�مســافة�
  Elsinoreــة� ــث�تبعــد�عــن�مدين ــة�تفصــل�الســويد�عــن�الدنمــارك�حي بحري
فــي�الدنمــارك�مســافة��3750متــرا�فقــط.�كال�الموقعيــن�جــزء�مــن�منطقــة�

أوريسند.
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أســرع  بعــد ذلــك واحــدة مــن  صحيــح. وأصبحــت 
ومدينــة  مينــاًء  صــارت  كمــا  نمــًوا  الســويد  مــدن 

صناعية مهمة.

عيد�ميالد�المدينة��21مايو�1085
وتعــد هلســنبوري واحــدة مــن أقــدم المــدن فــي 
منطقــة الشــمال. ربمــا كانــت هنــاك مبــاٍن علــى 
شــكل حصــن صغيــر فــي قلعــة الريــف بالفعــل فــي 
نهايــة القــرن العاشــر لتأميــن العبــور بيــن ســكانيا 
وزيلنــدا. فــي ســبعينيات القــرن العاشــر، تــم ذكــر 
المدينــة مــن قبــل آدم بريمــن وفــي 21 مايــو 1085 تــم 
آنــذاك  )المكتوبــة  هلســنبوري  مدينــة  ذكــر 
الملــك  مــن  هديــة  رســالة  فــي   )Helsingaburg
الدنمــاريك كنــوت المقــدس وقــد تــم تحديــد هــذا 
الرســمي  الميــاد  عيــد  باعتبــاره  مؤخــًرا  التاريــخ 

للمدينة.

من�أهم�مدن�الدنمارك
 Helsingborg كانــت  عشــر،  الرابــع  القــرن  فــي 
ذلــك  ويرجــع  الدنمــارك،  مــدن  أهــم  مــن  واحــدة 
بهــذا  بناؤهــا  أعيــد  التــي  القلعــة،  أن  إلــى  أساســا 
القــرن فــي بــرج الدفــاع المبنــي مــن الطــوب والــذي 
أقــوى  مــن  واحــدة  كانــت    Kärnan اآلن  يســمى 
معاقــل منطقــة الشــمال. تحــي كنيســة ســانت 
مــاري أســفل القلعــة أيضــا عــن أهميــة المدينــة 
مــدن  كنائــس  أكبــر  مــن  واحــدة  كانــت  ألنهــا 

الدنمارك في ذلك الوقت.
فــي عــام 1332، اشــترى الملــك الســويدي ماغنــوس 
ــتثناء  ــكانيا باس ــل س ــون Helsingborg وكام إريكس
بدفــع  تعهــده  خــال  مــن   Blekinge و   Bjäre
34000 مــارك مــن الفضــة. اســتعاد الملــك الدنماريك 
فالديمــار أتيــرداغ الســيطرة علــى المناطــق الطبيعيــة 
ــر مــن خــال  المفقــودة فــي عــام 1360 إلــى حــد كبي

يبلــغ عــدد ســكان منطقــة هلســنبوري الحضريــة 
149208 نســمة وهــي ثانــي أكبــر منطقــة حضريــة 
منطقــة  أكبــر  وتاســع  مالمــو  بعــد    Skåne فــي 

حضرية في السويد من حيث عدد السكان.

وحديقــة   Sofiero بقلعــة  هلســنبوري  تشــتهر 
القلعــة، إلــى جانــب متعــة التســوق عبــر أقــدم شــارع 

للمشاة في السويد.

المــدن  مراكــز  جائــزة  علــى  هلســنبوري  حصلــت 
 Svenska للعــام 2022 مــن جمعيــة  stadskärna
stadskärnor فــي مؤتمــر الجمعيــة  بتاريــخ 18 مايــو 
هــذا العــام. وتقدمــت هلســنبوري علــى مــدن مثــل 
ترولهاتــان وسيمريســهامن. تمنــح الجائــزة للمدينــة 
التــي تظهــر أكبــر تقــدم وتطــور وتجديــد وســط 

مراكزها.
فــي الســنوات األخيــرة. اســتثمرت المدينــة، جنبــا إلــى 
جنــب مــع مالــي العقــارات، حوالــي 7.2 مليــار كــرون 

سويدي في التنمية الحضرية 
تــم ذكــر Helsingborg فــي عــام 1085 وكتبــت علــى 
الشــكل التالــيHelsingaburg  نســخة مــن األصــل 
األول  مقطعيــن،  مــن  االســم  ويتكــون  الاتينــي، 
الــذي قــد يشــير إلــى الحلــق باللغــة الســويدية حســب 
تســمية الســكان لهــا ربمــا ألنهــا فــي حلــق أي أضيــق 
ــي  ــع burg، والت ــا مقط ــر Oresund أم ــن بح ــزء م ج

تشير إلى مرتفع طبيعي. 

Helsingborgsلمحة�تاريخية�عن�
الفايكنــغ،  عصــر  إلــى   Helsingborg تاريــخ  يعــود 
المــكان الجغرافــي أعطــى المدينــة موقعا اســتراتيجًيا 
لفتــرة طويلــة. فــي العصور الوســطى كانــت المدينة 
ــدان  ــي بل ــل ف ــوى المعاق ــن أق ــدة م ــا واح وقاعه
الشــمال األوروبــي وبالتالــي شــاركت فــي الكثيــر مــن 

تجاذبات القوة في ذلك الوقت. 
لعــدة قــرون، كانــت هلســنبوري موقًعــا للعديــد 
ألحقــت  السياســية.  والمعــارك  الصراعــات  مــن 
ــائر  ــارك خس ــويد والدنم ــن الس ــدة بي ــروب العدي الح
فادحــة بالمدينــة ومبانيهــا، ولكــن منــذ القــرن الثامــن 
القــرن  وفــي  ســام  فــي  المدينــة  عاشــت  عشــر 
التاســع عشــر تمكنــت المدينــة مــن التعافــي بشــكل 

الحاكم ماغنوس ستينبوك انتصر في معركة استعادة هلسنبوري العام 1710

هلسنبوري�المدينة�التي�شهدت�
أعنف�حروب�الشمال
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تعرف�على�السويد

القرنيــن  الوصــول فــوق قلعــة هلســنبوري. فــي 
الخامــس عشــر والســادس عشــر، تضاءلــت أهميــة 
 Kronborg قلعــة  بنــاء  تــم  حيــث    Helsingborg

  Krogen التي كانت تسمى آنذاك

مــرة� ســويدية� مدينــة� تصبــح� هلســنبوري�
أخرى�

عنــد إبــرام الســام فــي روســكيلد عــام 1658 ، أصبحت 
هلســنبوري مدينــة ســويدية وفــي نفــس العــام تــم 
إيــواء حاميــة ســويدية فــي قلعــة المدينــة. دمــرت 
القرنيــن  خــال  الدنماركيــة  الســويدية  الحــروب 
الســابع عشــر والثامــن عشــر المدينــة بشــدة، وفــي 
الفــرار وتــم  إلــى  عــدة مناســبات اضطــر الســكان 
تدميــر المبانــي وحرقهــا. كان الضــرر األكبــر هــو حــرب 
ســكانيان )1675-1679(، التــي دمــرت خالهــا المدينــة 
بأكملهــا تقريًبــا وفــي نهايــة الحــرب عندمــا احتــل 
الدنماركيــون المدينــة مرتيــن. تســبب هــذا فــي قيــام 
المدينــة  تحصينــات  بهــدم  عشــر  الحــادي  تشــارلز 
ومعظــم القلعــة فــي نهايــة الحــرب. الشــيء الوحيــد 

 Kärnan المتبقي هو الذي يسمى
العظمــى  الشــمال  حــرب  خــال   ،1709 عــام  فــي 
ــر  ــاريك كبي ــش دنم ــزل جي stora nordiska kriget ن
فــي Råå جنــوب هلســنبوري. لكن الحاكم الســويدي 
العــام آنــذاك، ماغنــوس ســتينبوك، نجــح فــي هزيمــة 
الجيــش الدنمــاريك فــي معركــة هلســنبوري فــي 28 
1710، لتصبــح المدينــة ســودية مــرة أخــرى.  فبرايــر 
نصــب تمثــال الفروســية لـــ ماغنــوس ســتينبوك، في 
فــي  ســتورتوريت  ســاحة  إلــى  وانتقــل   1901 عــام 
المدينــة فــي عــام 1959. فــي بدايــة القــرن الثامــن 
عشــر، كانــت المدينــة تعانــي مــن تبعــات ســنوات 
الحــرب ومــن السياســة الســويدية الصارمــة وأدى 
ــر المضيــق إلــى ركــود اقتصــادي  تقليــص التجــارة عب
المقابــر  أدت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  وســكاني. 
الجماعيــة بعــد المعركــة إلــى تســميم الميــاه وانــدالع 
الطاعــون فــي 1711-1712. فــي عــام 1770 كان عــدد 

سكان هلسنبوري 1300 نسمة فقط.

إقليــم�ســكونا� عــن� معلومــات�مختصــرة�
Skåne

مســاحة،  الســويد  محافظــات  أكبــر  عاشــر  هــو 
حيث تبلغ مساحته 11027 كم مربع

مــن بيــن 20 محافظــة، عــدد ســكانه 1.4 مليــون 
نسمة

بلديات�سكونا
ــدد  ــبة لع ــا بالنس ــكونا أكبره ــي س ــة ف ــد 33 بلدي يوج

السكان:
 Malmö: 347 949

Helsingborg: 149 208
Lund: 125 941

Kristianstad: 86 217

ساحة ستورتوريت وسط المدينة
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استراحة�العدد
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الكلمات�
المتقاطـعة

علــى  شــعبيًة  المنطقيــة  األلعــاب  أكثــر  مــن  الســودوكو  إن 

اإلطــالق. الهــدف مــن الســودوكو هــو مــلء جــدواًل مكوًنــا مــن 

9×9 خانــات بأرقــام بحيــث يحتــوي كل صــف وعمــود وقســم مــن 

3×3 خانــات علــى كل األرقــام مــن 1 إلــى 9. كونهــا أحجيــة منطقية 

فــإن الســودوكو لعبــة ممتــازة لتمريــن العقــل. إذا حرصــت علــى 

قــوة  فــي  تحســٍن  برؤيــة  فســتبدأ  يومًيــا  الســودوكو  لعــب 

تركيزك وقواك العقلية بشكل عام. ابدأ اللعب اآلن.

١٣٤٨٩

٩٧

٨٤٥١

٨٤٦

٨٦٥٤

٦٣

٩١٤

٣٧٩

٣٢٦٥

سودوكو 
SUDOKU

أفقيًا:
1 – صحافــي لبنانــي ٔاصــدر جريــدة »الرقيــب« فــي 

مصر عام 1898  
2 –  دعا وتضرع – خليج ليئر في المتوسط

 3 – بارز – مدينة صناعية في وسط ٕانكلترا 
4 – اختبر - يشاهد

5 – مصيبة– جلد بعض الحيوانات
6 –  والية ٔاميركية عاصمتها توبيكا - برعم

7 – جنون - حيازة
8 – رئيــس ٔاميــريك ٔاراد ٔان يركــز الســالم العالمــي 

على 14 نقطة
9– مرض متفش- التقط.

رأسيًا:
ــل  ــرحية »الرج ــاره مس ــن آث ــر م ــريك كبي ــاعر ت 1 –ش

المنسي«
2 – ضد شجاع – ضد ٔابيض
3 –يتخاذل–اسم موصول

4 – ٔاضاء-يحزن
5 – ٔاشرف-يمس
6 – لٔولٔو - نسيان

7 –  ٕافراط – تحدث ٕالى الشخص
8 – طريق – من الحبوب - متشابهان

9 – ٕامبراطــور مغولــي ازدهــرت فــي عهــده الفنون 
والعلوم.
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منوعات

الدراجــة مــن نــوع Henderson Model KJ Streamline وتبــدو وكأنهــا دراجــة ُصممــت ليركبهــا بطــل 
خــارق، يبــدو أن ركــوب هــذه الدراجــة ســيكون ممتًعــا للغايــة ، لكــن هــذا الموديــل فشــل فشــا كبيــرا،و كان 
ــدارات  ــًدا إلص ــابهة ج ــة مش ــة التقليدي ــة الناري ــذه الدراج ــدت ه ــغيله. ب ــب تش ــة ويصع ــب للغاي ــر مناس غي

Triumph و Indian التي تم تصنيعها في أوائل القرن العشرين.

يعتبــر األمريــي )جوناثــان لــي ريتشــز( أكثــر شــخص غريــب فــي العالــم، ألنــه أكثــر شــخص رفــع قضايــا ضــد 
أشــخاص وألســباب قــد تكــون بنظــر البعــض مضحكــة أو تافهــة. حتــى أنــه رفــع قضيــة علــى أمــه ألنهــا لــم 

تحسن تربيته وحصل على تعويض منها قدره 20 ألف دوالر.
ثم رفع قضية على جميع أصدقائه بسبب مزاحهم الثقيل وشتمهم له والتأخير في مواعيدهم.

رفــع قضيــة علــى أغلــب جيرانــه ومدرســيه وأقربائــه وخطيبتــه وحتــى علــى بعــض رؤســاء الــدول الاتينيــة 
والمشاهير وعلى القضاة ورجال الشرطة.

وقــد بلــغ عــدد القضايــا التــي رفعهــا أكثــر مــن 2600 قضيــة حتــى دخــل موســوعة جينيــس لألرقام القياســية 
فرفع قضية على مسؤولين الموسوعة بتهمة التشهير ونشر بياناته الشخصية بدون إذنه.

كمــا رفــع قضيــة بشــركة روك ســتار المنتجــة للعبــة GTA ألنهــا حســب قولــه ســببت لــه صدمــة فــي ســن 
المراهقة.

وقــد اســتطاع جوناثــان ان يجمــع مــا قيمتــه 850 ألــف دوالر كتعويضــات عــن هــذه القضايــا وخــال لقــاء 
صحفي معه تساءل بدهشة وحزن: لماذا أعيش وحيدا وال أحد يحبني؟!

الصحفــي ظــل يضحــك علــى جملتــه فقــام جونثــان برفــع قضيــة علــى الصحفــي والقنــاة قضيــة اســتهزاء 
بمشاعره وربح 50 ألف دوالر كتعويض 

ــْم  ــوا َوُه ــُروا َوَماُت ــَن َكَف ِذي ــرآن: إِنَّ الَّ ــن الق ــا م مثاله
ــاِس  ــِة َوالنَّ ــِه َواْلَماِئَك ــُة اللَّ ــْم َلْعَن ــَك َعَلْيِه ــاٌر أُْوَلِئ ُكفَّ

َأْجَمِعيَن
)البقرة 161(

لعنــة هللا والمائكــة والنــاس أجمعيــن. تكــون اللعنــة 
أواًل مــن هللا تعالــى للذيــن كفــروا، ويتبعهــا لعنــة 
المائكــة، ثــّم لعنــة النــاس. وهنــا تظهــر لدينــا داللــة 
)أجمعيــن(، فيأمــر هللا تعالــى المائكــة أن تلعنهــم 
ــة  ــي لعن ــّم تأت ــه، ث ــى بنفس ــم هللا تعال ــد أن يلعنه بع

الناس لهم.
جميعــاً: تعنــي مجتمعيــن كلهــم، وفــي وقــت واحــد. 

فا فرق لألهمية هنا.

مثالهــا مــن القــرآن: " ِمــْن َأْجــِل َذِلــَك َكَتْبَنــا َعَلــى َبِنــي 
ــِر َنْفــٍس َأْو َفَســاٍد  ــَل َنْفًســا ِبَغْي ــُه َمــن َقَت إِْســَراِئيَل َأنَّ
ــاَس َجِميًعــا َوَمــْن َأْحَياَهــا  َمــا َقَتــَل النَّ ِفــي اأَلْرِض َفَكَأنَّ
َوَلَقــْد َجاَءْتُهــْم ُرُســُلَنا  ــاَس َجِميًعــا  النَّ َأْحَيــا  َمــا  َفَكَأنَّ
ــي اأَلْرِض  ــَك ِف ــَد َذِل ــم َبْع ْنُه ــًرا مِّ ــمَّ إِنَّ َكِثي ــاِت ُث َن ِباْلَبيِّ

َلُمْسِرُفوَن"
)المائدة 32(

تعالــى آلمــن كل مــن فــي االرض  لــو يشــاء هللا 
أي  جميعــاً،  كل(.  )داللــة  أحدهــم  اســتثناء  ودون 
مجتمعيــن وفــي وقــت واحــد. ولكــن إرادة هللا هــي 

القائمة في النهاية.
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