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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

لنتعلم من اآلخرين .. ليك ال نبرر قوتهم 
ونتعايش مع ضعفنا

اقتــرح حــزب الـ SD قبــل حوالــي 4 ســنوات منع ختــان الذكــور فــي 
ــان بــدون ســبب  الســويد، وتجريــم أهــل كل طفــل يتعــرض للخت
طبــي، حــزب الوســط  صــوت داخليــا علــى اقتــراح مماثــل فــي العام 
2019 وعلــى نفــس المنــوال تعالــت أيضــا أصــوات الليبرالييــن، هــذه 
األصــوات وهــذه االقتراحــات كلهــا فشــلت ولــم يعــد لهــا أثــر، 
والفضــل وراء إســكاتها هــم اليهــود فــي الســويد، نعــم يعــود 
فضــل اســكات هــذه األصــوات لليهــود حتــى حســب اعتــراف مــن 

شيوخ وأئمة مسلمين لهم وزنهم في السويد
الذكــور  ختــان  بمنــع  اليمينــة  األحــزاب  اقتراحــات  أن  لــو  تخيلــوا 
ــرف بهــا، كمــا  ــات المعت اســتثنت اليهــود، بحجــة أنهــم مــن األقلي
ــيس  ــع تأس ــن من ــود م ــتثناء اليه ــن اس ــد لليبراليي ــراح جدي ــد اقت يري
المــدارس الدينيــة، كيــف كان ســيؤثر ذلــك علــى اليهــود وعلــى 
ــة الســويدية  ــة والمواطن ــى مفهــوم الديمقراطي المســلمين وعل

بشكل عام؟ 

باقتــراح  الليبرالييــن  رئيــس حــزب  بيرســون  اآلن يطالعنا يوهــان 
جديــد ينــص علــى إيقــاف وإلغــاء كل المــدارس الدينيــة، هــو يقــول 
ألنــه  الــكل،  يعنــي  ال  أنــه  اتضــح  ولكــن  الدينيــة،  المــدارس  كل 
اســتثنى مــدارس األقليــات المعتــرف بها مثــل الرومــر والفنلنديين 
واليهــود... فهــل تعلــم يوهــان بيرســون مــن الــدرس الســابق فــي 
فشــل منــع الختــان واســتثنى مــن هــم أقــوى تأثيــرا فــي المجتمــع 
ــه قــد يضــر  ــز من ــه؟ أم أن هــذا تميي ــى اقتراحات لــي ال يعترضــوا عل

باليهود ويسيء إلى المسلمين في السويد في آن واحد؟

ــز الشــق  الصحافــة الســويدية مــررت بشــكل خجــول وبــدون تركي
ــرف  ــات المعت ــن والــذي يســتثني األقلي ــراح الليبراليي الثانــي مــن اقت
بهــا مــن إلغــاء المــدارس الدينيــة الخاصــة، توســعت الصحافــة 
بالخبــر يمينــا ويســار، وفقــط فــي نهايــة متــن الخبــر مــروا علــى 

مسألة االستثناءات.
الصحافــة الســويدية التــي تتســم بالقــوة ولكــن بالحــذر الشــديد 
أيضــا، تعــرف أن إثــارة هــذا الموضــوع يمكــن فعــا أن يفتــح بــاب 
النقاشــات العنصريــة وأن يســتدعي شــعور المســلمين تحديــدا 
وُيشــعرهم بالتمييــز، ألن هــذا االقتــراح غيــر العقانــي موجــه ضــد 
ثانــي أكبــر تابعيــة دينيــة فــي الســويد، ويريــد حرمــان كل أتبــاع هــذه 
مدارســهم  يفتحــوا  أن  مــن  المســلمون،  طبعــا  وهــم  الديانــة 
ــع  ــو يق ــعب فه ــن الش ــة م ــاٍت معين ــتثني فئ ــه يس ــة، وألن الخاص
ــن  ــات بي ــرات والفروق ــارة النع ــي إث ــرى وه ــاء أخ ــدة غب ــي مصي ف

مكونات الشعب السويدي الواحد.

ــه،  ــي ورئيس ــزب الليبرال ــا الح ــع فيه ــي وق ــذه الت ــاء ه ــدة الغب مصي
جعلتــه يفــرق بيــن المســلم وغيــره فــي المجتمــع الســويدي، ألنــه 
مــن المفتــرض أن يكــون اليهودي والبوذي والمســلم والمســيحي 
مشــتركين جميعــا بالمواطنــة الســويدية، وإذا منــع ختــان األطفال، 
وهــو طبعــا ســيكون قــرارا فاشــا، يجــب أن يمنــع علــى جميــع 
أطفــال األقليــات ألنــه ال فــرق بيــن ولــد وآخــر، وعندمــا يقــدم 
علــى  المنــع  يكــون  أن  فيجــب  الدينيــة  المــدارس  بمنــع  اقتــراح 

الجميع.

عندمــا وقــف رجــال ديــن مــن الكنيســة الســويدية ضــد العنصــري 
الــذي اقــام عروضــاً اســتعراضية فــي حــرق المصحــف، وعندمــا 
دافــع رجــال ديــن ومؤسســات دينيــة يهوديــة فــي عــدة مناســبات 
ــاس  ــن الن ــم يفرقــوا بي ضــد اضطهــاد المســلمين فــي الســويد، ل
بغــض النظــر عمــا يؤمنــون بــه، هــؤالء رجــال ديــن مســلمون 
ــي  ــق ف ــن الح ــة وع ــن المواطن ــون ع ــيحيون يدافع ــود ومس ويه
الشــعائر الدينيــة، فكيــف يريــد سياســي مثــل يوهــان بيرســون، أن 
يفــرق بينهــم ويصنفهــم حســب مــا يــراه هــو وحزبــه مناســبا، 

رجال دين مسلمون 
ويهود ومسيحيون 

يدافعون عن 
المواطنة وعن الحق 
في الشعائر الدينية، 

فكيف يريد أحد 
السياسيين أن 

يفرق بينهم

ال تزال السويد بخير 
وال داعي لنشر أي 

مشاعر سلبية بناء 
على مشاهدات 

خاصة وأقاويل 
مجتزأة وتحليالت 

سطحية
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المــدارس، وفصلــوا قوانيــن علــى مقيــاس يناســب هــذا العقــاب 
الجماعي.

مــن الضــروري أن نوضــح ضــرورة االبتعــاد عــن مصيــدة الكراهيــة 
ألي مكــون مــن مكونــات المجتمــع الســويدي، كمــا حاولــت بعــض 
اليهــود  أن  إظهــار  الليبرالييــن،  اقتــراح  خبــر  علــى  التعليقــات، 
مفضليــن وهــم خــط أحمــر وال أحــد يقــدر عليهــم، هــذه تعليقــات 
مرفوضــة وهــي بشــكل أو بآخــر قــد تعــد تعليقــات تزيــد مــن 

الكراهية.
ــا أن  بــدال مــن إظهــار أي نــوع مــن أنــواع الكراهيــة اتجــاه أحــد علين
نتعلــم مــن اآلخريــن كيــف بنــوا وســائل ضغــط شــرعية وفاعلــة، 
نعــم قــد يكــون عــدد أي جاليــة فــي الســويد قليــل، ولكــن ال أحــد 
يمكــن أن يمنــع أحــد مــن اســتخدام حقــه فــي بنــاء الجمعيــات 
مــن  واالقتصــاد،  والثقافــة  الصحافــة  فــي  والمؤثــرة  الفاعلــة 
المجحــف أن نصــور اآلخريــن بأنهــم خارقــون أو ألنهــم أشــرار أو 
قوتهــم  لتبريــر  بهــم،  تحيــط  مؤامــرة  نظريــات  هنــاك  ألن 

وللتعايش مع ضعفنا

لنتعلــم مــن اآلخريــن كيــف نحــدد مطالبنــا ونوجههــا، ولنبتعــد عــن 
المســيئين ونســهم فــي نشــر الحقيقــة ونحــارب الشــائعات، لــي 
بنــا  االســتهتار  سياســي  ألي  نســمح  وال  مؤثــراً  صوتــاً  نكــون 

وبمشاعرنا، وتقديم أمور تخصنا فقط كأوراق انتخابية لهم.
ال تــزال الســويد بخيــر وال داعــي لنشــر أي مشــاعر ســلبية بنــاء علــى 
مشــاهدات خاصــة وأقاويــل مجتــزأة وتحليــات ســطحية، ال تــزال 
هنــاك قــوى راســخة تحافــظ علــى قيــم هــذا المجتمــع وعلــى 
ديمقراطيتــه، هــذه القــوى تحتــاج إلــى دعمنــا ومســاعدتنا وإذا لــم 
ــا  ــف ضده ــى أن ال نق ــاج إل ــل تحت ــى األق ــاعدتها عل ــتطع مس نس

وعليها، لنساعد أنفسنا لي يساعدنا اآلخرون ..

وكأنه نسي أن الجميع هنا مواطنون في نفس الدولة.

صحيــح أن هنــاك تجــاوزات مــن بعــض المالكيــن وبعض أشــخاص 
ــاوزات  ــويد، تج ــي الس ــامية ف ــدارس اإلس ــس إدارة الم ــن مجال م
ماليــة ونزعــات تطــرف وحتــى تجــاوزات أخاقيــة، وفــي حــال وجــود 
شــخص مســيء لمــاذا يجري معاقبــة الجمعيــة أو المدرســة كلها؟ 
ولمــاذا ال يــرى مــن يثيــر حملــة المــدارس اإلســامية أيضــا أن 
الغالبيــة العظمــى مــن هــذه المــدارس تقــوم بعملهــا بشــكل 
نظامــي وتســهم فــي تخريــج تاميــذ متفوقيــن يخدمــون بلدهــم 

السويد. وليس عليهم أي اثباتات بالتجاوز.
مقــال نشــر قبــل أيــام قليلــة، فــي صحيفة SYRE  بيــن أن معظــم 
التقاريــر التــي يتــم علــى أساســها إغــاق المــدارس اإلســامية فــي 
ــى  ــاء عل ــذ بن ــويدية، وتتخ ــرات الس ــن المخاب ــر م ــي تقاري ــويد ه الس
ــد قانــون يمكــن  ــد أنهــا بل ــة، ولكــن نعمــة هــذه البل باغــات كيدي
دائمــا اللجــوء فيهــا الــى القضــاء حتــى ولــو كان األمــن هــو وراء أي 
ــح  ــاب الصال ــى ذه ــك إل ــؤدي ذل ــف ي ــة ولألس ــي المحصل ــرار. ف ق

مع الطالح بشكل فيه ظلم واضح.

ــعبيته،  ــورة ش ــزب المتده ــم الح ــون زعي ــان بيرس ــيد يوه اآلن الس
ــوا  ــن ذهب ــاره الذي ــن أنص ــقفة م ــة او ش ــتعادة حص ــي اس ــح ف ينج
ــو  ــرة فه ــاءات األخي ــب اإلحص ــرى، وحس ــن األخ ــزاب اليمي ــى أح إل
يمكــن أن ينقــذ حزبــه مــن هــذا التدهــور. وكأنــه كلمــا زاد مــن 
ــر  ــرج أكث ــاج خ ــوء واالندم ــا اللج ــاه قضاي ــددة اتج ــه المتش تصريحات

من حفرة الـ 4 بالمئة ليبقى في البرلمان.

الطريقــة ســهلة اقتراحــات متشــددة أو متشــددة أكثــر تصــل 
أحيانــا إلــى مــا يقــارب العقــاب الجماعــي، يوجــد شــخص مســيء في 
كل  أغلقــوا  األفضــل  أو  المدرســة،  كل  أغلقــوا  مدرســة  إدارة 

مصيدة الغباء هذه 
التي وقع فيها 

الحزب الليبرالي 
ورئيسه، جعلته 

يفرق بين المسلم 
وغيره في المجتمع 

السويدي،

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د. محمود أغا
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موضوع الغالف

رئيسة وزراء السويد ماجدلينا أندرشون والرئيس التريك رجب طيب أردوغان في جلسة ما قبل التوقيع

األخضــر  الضــوء  تعطــي  تركيــا  وأخيــراً 
لعضوية السويد في الناتو..

 ولكن ما هو الثمن؟

Foto/ Henrik Montgomery / TT

وقع وزراء خارجية السويد وتركيا وفنلندا مساء الثالثاء 28 يونيو، مذكرة ثالثية مشتركة، بعد 
اجتماع ضم رئيسة الوزراء السويدية مجدالينا أندرشون والرئيس الفنلندي سولي نينيستو، 

والرئيس التريك، رجب طيب أردوغان، على هامش قمة الناتو في مدريد، بحضور األمين العام 
لحلف الناتو
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وحســب وزيــر الدولــة الســويدي المســؤول عــن الشــؤون الخارجية 
ومجلــس سياســة األمــن Oscar  Stenström  فــإن المذكــرة 
ــى  ــام إل ــدا لانضم ــويد وفنلن ــام الس ــاب أم ــا الب ــح تركي ــن فت تتضم

حلف شمال األطلسي
وذكــر الرئيــس الفنلنــدي عقــب االجتمــاع أن الرئيــس التــريك رجــب 

طيب أردوغان يدعم عضوية البلدين في الناتو.
صحيفــة ســويدية: المفاوضــات بيــن تركيــا والســويد بشــأن 
انضمــام ســتوكهولم للناتــو- قــد تــؤدي إلــى ترحيــل أكــراد 

مقيمين في السويد

فيمــا ذكــرت صحيفــة داغينــز نيهتــر، مســاء نفــس يــوم توقيــع 
المذكــرة، أن المفاوضــات بيــن تركيــا والســويد بشــأن انضمــام 
ســتوكهولم لحــف شــمال األطلســي – الناتــو- قــد تــؤدي إلــى 
ــة  ــات بمنظم ــم ص ــويد، له ــي الس ــن ف ــخاص مقيمي ــل أش ترحي

حزب العمال الكردستاني التي تصنف باإلرهابية  
ــا  ــويدية )Säpo( لديه ــن الس ــرطة األم ــة، أن ش ــت الصحيف وعلم
ــم  ــن ربطه ــن يمك ــن الذي ــخاص م ــرة أش ــن عش ــأكثر م ــة بـ قائم
بحــزب العمــال الكردســتاني. وقــد جــرت عمليتــي ترحيــل قبــل فتــرة 
ــه  ــذي تصنف ــتاني ال ــال الكردس ــزب العم ــن بح ــخاص مرتبطي ألش

السويد أيضاً على قائمة اإلرهاب.
ــن  ــرطة األم ــي ش ــة ف ــؤولة الصحفي ــز ، المس ــن لوت ــت كاري وقال
ــخاص  ــع األش ــة لمن ــا مهم ــو أن لدين ــه ه ــا قول ــا يمكنن ــابو، “م س
الذيــن يشــكلون أو قــد يصبحــون تهديــًدا أمنًيــا مــن البقــاء أو إثبــات 
وجودهــم فــي البــاد، يتــم ذلــك بنــاًء علــى القواعــد والقوانيــن 

الموجودة”.

وذكــرت الصحيفــة أنــه مــن المتوقــع أن تــرد الوثيقــة علــى مخــاوف 
تركيا بشأن اإلرهاب وصادرات األسلحة.

ــى  ــا إل ــة دع ــه الكامل ــن تفاصيل ــف ع ــم ُيكش ــذي ل ــاق ال ــذا االتف ه
مســاورة األكــراد فــي الســويد القلــق مــن أن يصبحــوا مثــل بيــدق 
ســتوكهولم  مســاعي  بشــأن  المفاوضــات  فــي  الشــطرنج 
ــازالت  لانضمــام إلــى حلــف شــمال األطلســي إذا قــدم الغــرب تن

لنيل الدعم التريك، وفق تقرير لوكالة األنباء رويترز.
وقدمــت كل مــن الســويد وفنلنــدا طلبــا لنيــل عضويــة حلــف 
ــوة  ــي خط ــا، وه ــيا ألوكراني ــزو روس ــى غ ــي ردا عل ــمال األطلس ش

رحب بها زعماء دول التحالف ووصفوها بأنها “لحظة تاريخية”.
لكــن البلديــن واجهــا معارضــة مــن تركيــا، التــي أثــار غضبهــا مــا 
قالــت إنــه دعــم الســويد وفنلنــدا لمســلحين أكــراد وفــرض قيــود 
علــى حصــول أنقــرة علــى أســلحة بســبب توغلهــا فــي ســوريا عــام 

.2019

الكرديــة  للمناطــق  االســكندنافي  الممثــل  علــي،  شــيار  وقــال 
ــة( األكــراد  ــد أن تطــرح )قضي الرئيســية فــي شــمال ســوريا “ال نري

على طاولة المفاوضات”.
ــذي  ــي، ال ــمال األطلس ــف ش ــام لحل ــة لانضم ــب أي محاول وتتطل
يعقــد قمــة علــى مــدى ثاثــة أيــام هــذا األســبوع، تأييــدا مــن كل 

دولــه األعضــاء البالــغ عددهــا 30. وانضمــت تركيــا للحلــف منــذ أكثــر 
من سبعين عاما.

وكان األكــراد فــي الشــتات بالســويد، وعددهــم مئــة ألــف شــخص، 
ــدى  ــى م ــاف عل ــي خ ــراد نقطت ــوق األك ــتوكهولم لحق ــم س ودع

فترة طويلة في العاقات مع أنقرة.
ويشــن حــزب العمــال الكردســتاني تمــردا فــي تركيــا منــذ 1984 

أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.
ــتاني  ــال الكردس ــزب العم ــة، ح ــرة طويل ــذ فت ــويد، من ــر الس وتحظ
وتقــول إنهــا تقــوم فقــط بتوفيــر المســاعدات اإلنســانية لســوريا 
الدوليــة  المنظمــات  طريــق  عــن  المنطقــة  فــي  والاجئيــن 

باألساس.

وفــي الوقــت نفســه الــذي تجــرى فيــه محادثــات حلــف األطلســي، 
ــد  ــل جدي ــن توغ ــان بش ــب أردوغ ــب طي ــريك رج ــس الت ــدد الرئي ه
فــي شــمال ســوريا إلعــادة الســيطرة علــى البلــدات الواقعــة تحــت 
هيمنــة قــوات ســوريا الديمقراطيــة بقيادة األكــراد، والتــي تدعمها 

الواليات المتحدة.

وإلــى جانــب اســتيائها مــن الســويد وفنلنــدا، تشــعر تركيــا بالغضــب 
لوحــدات  المتحــدة وفرنســا وألمانيــا  الواليــات  أيضــا مــن دعــم 
حمايــة الشــعب الكرديــة، التــي تعــد جــزءا رئيســيا مــن قــوات ســوريا 

الديمقراطية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال سوريا.

ــى  ــاق عل ــون االتف ــأن يك ــويد ب ــي الس ــراد ف ــن األك ــاوف بي مخ
حسابهم

وأثــار كل ذلــك مخــاوف بعــض األكــراد الذيــن يخشــون مــن أنهــم 
ربمــا يدفعــون ثمــن اســترضاء تركيــا وتأميــن موقــع للســويد فــي 

حلف شمال األطلسي.
وقــال أحمــد كرامــوس، الرئيــس الســويدي المشــارك للمؤتمــر 

الوطني الكردستاني “نخشى أن يقع األكراد ضحية السياسة”.
ــا أندرشــون، أن العمــل المكثــف،  أكــدت رئيســة الحكومــة، مجدلين

جار في إتمام عملية االنضمام الناتو.

ــو، حيــث  ــة النات ــدا نحــو عضوي ــا مســار الســويد وفنلن وعلقــت تركي
علــى  للموافقــة  الســويد  مــن  أمنيــة  ضمانــات  أنقــرة  تطلــب 
ــا  ــا ومنه ــة بمتطلباته ــابق قائم ــي الس ــت ف ــد قدم ــة وق العضوي
ــي  ــى األراض ــن عل ــراك المقيمي ــن األت ــن المواطني ــدد م ــليم ع تس

السويدية.

هذا االتفاق الذي 
لم ُيكشف عن 

تفاصيله الكاملة 
دعا إلى مساورة 

األكراد في 
السويد القلق 

من أن يصبحوا 
مثل بيدق 

الشطرنج في 
المفاوضات

تشعر تركيا 
بالغضب أيضا من 

دعم الواليات 
المتحدة وفرنسا 
وألمانيا لوحدات 

حماية الشعب 
الكردية

قسم التحرير

تركيا تفتح الباب 
أمام السويد 

وفنلندا لالنضمام 
إلى حلف شمال 

األطلسي
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 خــوف وقلــق مــن قانون "االضطهاد باســم الشــرف" 
يدفع الناس لترك السويد

شــخصيات حقوقيــة ودينيــة تحــذر مــن االشــاعات 
والتفسيرات الخاطئة 

مجتمع وقانون

ضمن سلسلة لقاءات مع أئمة ومختصين وسياسيين لتوضيح حقائق غائبة عن العديد خاصة 
ممن استعجلوا قرار تركهم للسويد، ليهربوا من البلد الذي هربوا إليه ليعيشوا في أمان وكرامة، 

اآلن هناك من ترك البلد فعال أو يفكر بتركها، خوفا مما يشاع عن تطبيق قانون "االضطهاد 
باسم الشرف" الذي أصبح ساري المفعول مع بداية شهر يونيو هذا العام، استضافت 

الكومبس المحامي مجيد الناشي، وفي لقاء آخر استضافت أيضا الشيخ يوسف قاروط رئيس 
المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى، كما سيكون هناك ضيوف آخرين من األوساط الدينية 

واالجتماعية. الهدف دائما هو إعطاء صورة حقيقية عن هذا القانون، والحد من االشاعات 
والمعلومات المضللة. المعلومة الصحيحة هي دوما المادة التي نستطيع على أساسها ترتيب 

حياتنا عندما نأتي إلى مجتمع جديد.

المحامي مجيد الناشي 
التربية والتعاليم الدينية 

حق مكفول بالدستور
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المحامــي مجيــد الناشــي، أكــد فــي المقابلــة المطولــة 
علــى منصــة الكومبــس، أن مــا جــاء بــه القانــون ليس 
فقــرات  عــدة  تجميــع  هــو  الجديــد  تمامــاً،  جديــدا 
العنــف  اســتخدام  تمنــع  كانــت  ســابقة  قانونيــة 
األســري، فــي قانــون واحــد، وتشــديد العقوبــات، 
والتــي  العقوبــات  شــمولية  توســيع  إلــى  إضافــة 
أصبحــت تطــال عدا أفــراد األســرة الواحدة، أشــخاص 
آخريــن مثــل األقــارب والجيــران وكل مــن يحــاول 
الشــرف. كمــا  بحجــة  اآلخريــن  فــرض قيــود علــى 
يتعامــل  ال  القضائــي  الجهــاز  أن  المحامــي  أوضــح 
ــون،  ــود القان ــع بن ــة م ــبية وحرفي ــورة خش ــادة بص ع
تصبــح  لــي  القانــون  بعــض  تطبيــق  يحتــاج  وقــد 
لعــدم  الناشــي  مفهــوم عــدة ســنوات. كــم دعــا 
الفــزع غيــر المبــرر مــن القانــون الجديد، ألن الدســتور 
يحمــي حــق اآلبــاء فــي تعليــم أبنائهــم التعاليــم الدينية، 
ــم  ــذه التعالي ــتخدام ه ــد اس ــف عن ــر يختل ــن األم ولك

كوسيلة ترهيب وقمع وتهديد داخل األسرة. 

وحســب مــا كتبتــه الصحافــة الســويدية ومواقــع 
ــق  ــع المراه ــؤدي من ــن أن ي ــون، يمك ــة بالقان مختص
ــباحة  ــى أو الس ــى مقه ــاب إل ــة أو الذه ــن الدردش م
مــع المدرســة إلــى الحبــس لمــدة عــام إذا كان ذلــك 
بدافــع “الحفــاظ علــى شــرف العائلــة” وكان ذلــك 
الجديــد  القانــون  ويســتهدف  متكــرر.  بشــكل 
لمكافحــة “االضطهــاد المرتبــط بالشــرف” األفعــال 

المتكررة بدوافع الشرف.
ويشــدد القانــون الجديــد الــذي أصبــح ســارياً، عقوبــة 
أي شــخص يمــارس “القمــع” أو “اإلكــراه” مــن أجــل 
“الحفــاظ علــى شــرف شــخص، أو أســرة أو أقــارب أو 

أي مجموعة أخرى”.

وســيكون الحــد األدنــى للعقوبــة الحبــس مــدة عــام 
ســنوات  ســت  الســجن  األقصــى  والحــد  واحــد، 

بتهمة االنتهاك المرتبط الشرف.
في جرائــم  المتخصصــة  العامــة  المدعيــة  وقالــت 
العقوبــة فــي  “ كانــت   SVTلـــ الشرف يســيكا فينــا 
ــريع  ــل التش ــهر قب ــة أش ــغ بضع ــاالت تبل ــض الح بع
كحــد  واحــد  عــام  مدتهــا  العقوبــة  واآلن  الجديــد، 

أدنى”.

ــي  ــدرج ف ــررة ين ــم المتك ــن الجرائ ــوع م ــذا الن وكان ه
الســابق تحــت القانــون المتعلــق باالنتهــاك الجســيم، 
وكان ينطبــق فقــط علــى االنتهــاكات التــي يرتكبهــا 
األقــارب داخــل األســرة. فــي حيــن يشــمل القانــون 
الجديــد المتعلــق بـــ” االضطهــاد المرتبــط بالشــرف” 

ــل  ــرة، مث ــط األس ــي محي ــوا ف ــن ليس ــخاصاً آخري أش
ــة  ــت المدعي ــا. وقال ــة أو أصدقائه ــارب العائل ــد أق أح
يطــال  أنــه  هــو  القانــون  فــي  “الجديــد  العامــة 

مجموعة جديدة”.
انتقادات للقانون

وكانــت هيئــات عــدة حــّذرت مــن أن القانــون قــد 
يــؤدي إلــى التمييــز. وكتبــت محكمــة أوميــو أن هنــاك 
خطــراً مــن أن ُيحاكــم االشــخاص مــن “أصــل معيــن 
“الســويديين  مــن  أكبــر  بشــدة  معيــن”  ديــن  أو 
العرقييــن” علــى األفعــال نفســها، فالقمــع نفســه 

قد يمارس على المراهق دون دافع الشرف.
وقالــت لجنــة كليــة الحقوق فــي جامعة ســتوكهولم 
إن القانــون ينطــوي علــى مخاطــر تــؤدي إلــى “وصــم 

مجموعات معينة”.
ورفض مجلــس القانــون )Lagrådet( فــي وقــت 
ــد. ورأى  ســابق اقتراح الحكومة بســن القانــون الجدي
علــى  ينطــوي  المقتــرح  القانــون  أن  المجلــس 
ــدة  ــوي م ــة ويح ــات معين ــد مجموع خطر التمييز ض
عقوبــة “غيــر معقولة”.فــي حيــن قالــت المدعيــة 
العامــة يســيكا فينــا إن القانــون يعاقــب “علــى القمع 
المرتبــط بالشــرف بغــض النظــر عــن ديــن أو أصــل 

الشخص”.
ما هو االضطهاد المرتبط بالشرف؟

بالشرف حســب  المرتبــط  يتعلق االضطهــاد 

ســمعة  موقع Hedersfortryck.se بتقديــم 
المجموعــة علــى احتياجــات الفــرد وحقوقــه، ومــن 

أمثلة ذلك:
ال يســمح لــه بالمشــاركة فــي جميــع المــواد   •

واألنشطة المدرسية.
األنشــطة  فــي  بالمشــاركة  يســمح  ال   •

الترفيهية.
ال يحصل الفرد على حرية اختيار أصدقائه.  •

ال يسمح له بأصدقاء من الجنس اآلخر.  •
ال يسمح له بارتداء مابس معينة.  •

بــأن  أو غيــر معلــن  هنــاك شــرط معلــن   •
تكون الفتاة عذراء قبل الزواج.

القســري  األقــارب  أو  األمــور  أوليــاء  تأثيــر   •
على قرارات الفرد في اختيار شريك حياته. 

مــن أيــن جــاءت كلمــة "شــرف" التــي يعنيهــا 
القانون؟

أخــد اإلعــام الســويدي الترجمــة الحرفيــة لجريمــة 
والدهــا  يــد  علــى  فاديمــا،  مقتــل  بعــد  الشــرف، 
التــي  الجريمــة  وأقــارب لهــا، قبــل عشــرين عامــا، 
ــعر  ــويدي يش ــع الس ــت المجتم ــويد، جعل ــزت الس ه
الفتــاة  حمايــة  يســتطع  لــم  ألنــه  الضميــر  بتأنيــب 
قــاد  ممــا  عــام،   26 وقتهــا  العمــر  مــن  البالغــة 
ــة  ــي مكافح ــدد ف ــى التش ــا إل ــة أيض ــع والدول المجتم

جرائم مماثلة، تحت مسمى الشرف.

وبعــد تبنــي اإلعــام الســتخدام هــذا المصطلــح درج 
أيضــاً علــى لســان السياســيين، لينتقــل بعــد ذلــك إلــى 
القضــاء الــذي ســن جملــة قوانيــن تتعلــق بالشــرف، 
مســمى:  تحــت  القديــم  الجديــد  القانــون  منهــا 

االضطهاد المتعلق بالشرف.
ــا،  ــدر حديث ــن تص ــل أي قواني ــه مث ــون وألن ــذا القان ه
قصــد،  غيــر  أو  بقصــد  عديــدة  تأويــات  مثــار  كان 
ــويد أو  ــادرة الس ــرة لمغ ــات كثي ــت عائ ــات دع تأوي
التفكيــر بمغادرتهــا، دون محاولــة التعامــل الواقعــي 
ــي  ــا تأت ــه. مــن هن ــح للقانــون وحيثيات والفهــم الصحي
أهميــة االطــاع بالشــكل الصحيــح علــى القوانيــن 
ــاس،  ــل الن ــن أقاوي ــس م ــة ولي ــادر موثوق ــن مص م

وما تتناقله وسائل التواصل االجتماعي.

القانــون  انتقــد  قــاروط  يوســف  الشــيخ 
لكنه  دعا إلى عدم نشر األقاويل المضللة

مــن  المقابــالت  علــى  االطــالع  يمكنكــم 
alkompis.se :خالل موقع الكومبس



يوليو / حزيران  2022 العدد 10104 الكومبس

انتخابات 2022

تابــع برامــج ومــواد الكومبــس 
لــيك  باالنتخابــات  المتعلقــة 
عليهــا  تبنــي  قاعــدة  ُتكــّون 

رأيك قبل أن نتنتخب

,

,

,

,
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كيف ُتحكم السويد

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

ونحن على أبواب االنتخابات العامة من الضروري أن نعرف كيف تتم إدارة شؤون السويد، حتى نعرف أهمية 
مشاركتنا في انتخاب من يؤخذ القرارات عنا، ومن الضروري أن نعرف أيضا باإلضافة إلى كيفية حكم البلد، أن 

السويد تتمتع بالديمقراطية منذ حوالي 100 عام. وأن االنتخابات العامة تجري كل أربع سنوات، يختار من خاللها 
الشعب األحزاب التي تحكم في البرلمان وفي المحافظات وفي البلديات. كما من المهم أن نعرف كيفية توزيع 

سلطة الحكم في السويد، وكيف تسن القوانين وكيفية عمل البرلمان السويدي.

التأثيــر  فــي  الحــق  لــك  أن  تعــرف  أن  المهــم  مــن 
والمشاركة في إدارة شؤون الحكم في بلدك

لــكل فــرد الحــق فــي المشــاركة فــي إدارة شــؤون الحكــم فــي 
بلــده، بشــكل مباشــر أو عــن طريــق انتخــاب ممثليهم فــي انتخابات 

حرة ونزيهة.

ــذا  ــر. وه ــة التعبي ــرأي وحري ــة ال ــي حري ــق ف ــا الح ــك أيًض ــا أن لدي كم
يعنــي أن لديــك الحــق فــي تكويــن اآلراء التــي تريدهــا. كمــا يمكنــك 
أيًضــا نشــر أفــكارك ومعتقداتــك لآلخريــن، علــى ســبيل المثــال 
تســتخدم  أال  يجــب  ولكــن  االجتماعــي.  التواصــل  وســائل  علــى 
حريتــك فــي التعبيــر لنشــر الكراهيــة واالفتــراءات علــى األشــخاص 
االجتماعــات،  تنظيــم  لــك  يحــق  كمــا  األخــرى.  والجماعــات 
المظاهــرات والجمعيــات الســلمية والمشــاركة فيهــا. كمــا أن لــك 
الحــق أيًضــا فــي عــدم المشــاركة فــي اجتماعــات، مظاهــرات أو أن 

تكون عضًوا في جمعية.

لتنعرف أكثر على الحكم الشعبي والنظام الديمقراطي
ــذا  ــا. وه ــا ديموقراطًي ــم فيه ــؤون الحك ــدار ش ــة ُت ــويد دول إن الس
يعنــي أن كل الســلطة العامــة تنبــع مــن الشــعب. نحــن الذيــن 
نعيــش فــي الســويد نؤثــر علــى كيفيــة عمــل الدولــة. نحــن نصــوت 
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.

ماذا تعني قوانين في 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 

لكل فرد الحق في 
المشاركة في 

إدارة شؤون 
الحكم في بلده

Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag
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في عام 1766 ، أصبحت السويد أول دولة في العالم يتم فيها كتابة حرية الصحافة في الدستور.

لــك ســرقة أغــراض أي شــخص آخــر أيًضــا. تنــص 
القوانيــن أيًضــا علــى مــا يحــق لنــا الحصــول عليــه. علــى 
إلــى  الذهــاب  لألطفــال  يحــق  المثــال،  ســبيل 
المدرســة ويحــق لآلبــاء واألمهــات الجــدد الحصــول 
ــدر  ــن )föräldrapenning(. وتج ــة الوالدي ــى نقدي عل
اإلشــارة إلــى أن القوانيــن موجــودة حتــى نتمكــن 

نحن البشر من العيش مًعا وأن نكون آمنين.
فــي بعــض األحيــان تأتــي قوانيــن جديــدة. كمــا يمكن 
أيًضــا تغييــر القوانيــن. فعلــى ســبيل المثــال، ُمنــع 
ــاء فــي الســويد مــن ضــرب أطفالهــم فــي عــام  اآلب
بذلــك.  بالقيــام  مســموًحا  كان  ذلــك،  قبــل   .1979
داخــل  التدخيــن  حظــر  األخــرى  األمثلــة  ومــن 

المطاعم. حيث تم حظره في عام 2005.

ماذا تعني دساتير السويد
عليهــا  وُيطلــق  للغايــة.  مهمــة  القوانيــن  بعــض 
اســم الدســاتير وهــي فــوق كل القوانيــن األخــرى 
ويصعــب تغييرهــا. وتنــص الدســاتير على أن الســويد 

ديمقراطية.
ــمى  ــي ُتس ــاتير. وه ــة دس ــويد أربع ــي الس ــد ف ويوج
قانــون إدارة الدولــة ومؤسســاتها، وقانــون وراثــة 
الطباعــة،  حريــة  وقانــون  العهــد،  العرش/واليــة 

وقانون حرية التعبير عن الرأي.

قانون إدارة الدولة ومؤسساتها

علــى  ومؤسســاتها  الدولــة  إدارة  قانــون  ينــص 
يحــق  أنــه  علــى  وينــص  الســويد.  حكــم  كيفيــة 
لألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي الســويد المشــاركة 
واتخــاذ القــرارات مــن خــال السياســيين الذيــن يتــم 
ــون  ــح قان ــة. ويوض ــات مختلف ــي االنتخاب ــم ف اختياره
إدارة الدولــة ومؤسســاتها أيًضــا حقوقنــا. وينــص، 
اإلعــدام  عقوبــة  أن  علــى  المثــال،  ســبيل  علــى 
ممنوعــة فــي الســويد، وأن لــكل شــخص الحــق فــي 
ــن  ــا يتضم ــده. كم ــد يري ــن أو معتق ــأي دي ــاد ب االعتق
قانــون إدارة الدولــة ومؤسســاتها أيًضــا علــى قواعــد 

لكيفية عمل البرلمان والحكومة.

قانون وراثة العرش/والية العهد
الســويد دولــة ملكيــة ولدينــا ملــك يــرأس الدولــة. 
يحتــوي قانــون وراثــة العرش/واليــة العهــد علــى 
قواعــد لمــن يــرث العــرش الســويدي ويصبــح الملــك 
الجديــد أو الملكــة الجديــدة. ملــك الســويد هــو كارل 
غوســتاف الســادس عشــر. واســم ابنتــه الكبــرى هــو 
فــي  الملكــة  ســتكون  مــن  وهــي  فيكتوريــا. 

المستقبل.

قانــون حريــة الطباعــة وقانــون حريــة التعبيــر 
عن الرأي

لــكل مــن يعيــش فــي الســويد الحــق فــي االعتقــاد 
ــول  ــك أن تق ــا. يمكن ــد تقريًب ــا يري ــول م ــد وق ــا يري بم

Foto: Fredrik Funk/DN/TT

رأيــك علــى شاشــة التلفزيــون وســتتمكن مــن كتابــة 
ــبيل  ــى س ــف. وعل ــي الصح ــت وف ــى اإلنترن ــك عل رأي
فــي  السياســة  حــول  رأي  لديــك  كان  إذا  المثــال، 
ــيء  ــق الش ــه. وينطب ــر عن ــك التعبي ــق ل ــويد، فيح الس
نفســه علــى الصحــف. فهــم يقــررون بأنفســهم مــا 
يريــدون كتابتــه، وليــس السياســيين. وقــد ُنــص علــى 
حريــة  قانــون  تســمى  التــي  الدســاتير  فــي  ذلــك 

الطباعة وقانون حرية التعبير.
ــك  ــا يمكن ــة بم ــة الطباع ــون حري ــق قان يتعل  •

كتابته في الصحف والكتب.
ويــدور قانــون حريــة التعبيــر عــن الــرأي حــول   •
مــا يمكنــك قولــه وكتابتــه والتعبيــر عنــه فــي الراديــو 

والتلفزيون والسينما وعلى اإلنترنت.
ويجــب أن تحمينــا هــذه القوانيــن أيًضــا مــن التشــهير 
وســوء المعاملــة. وهــذا يعنــي أن هنــاك اســتثناءات 
ســبيل  فعلــى  شــيء.  أي  وقــول  الكتابــة  لحريــة 
ــط  ــدد أو تح ــة ته ــات علني ــر تصريح ــد نش ــال، ُيع المث
ــارة  ــع اإلش ــخاص، م ــن األش ــة م ــدر مجموع ــن ق م
إلــى العــرق أو لــون البشــرة أو الجنســية أو األصــل 
جريمــة.  الجنســي،  التوجــه  أو  العقيــدة  أو  العرقــي 
ــة  ــى الكراهي ــض عل ــم التحري ــك اس ــى ذل ــق عل وُيطل
العنصريــة. فــأي شــخص يقــول، علــى ســبيل المثــال، 
أن كل شــخص مــن بلــد معيــن مجــرم يمكــن إدانتــه 
بالتحريــض علــى الكراهيــة العنصريــة. كمــا قــد يحظــر 

نشر شائعات كاذبة أو اإلساءة إلى شخص آخر.

انتخابات 2022
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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.

يجــري حكــم الســويد مــن خــالل الدولــة والمحافظــات 
)األقاليم( 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:
على المستوى المحلي – في البلدية  •  

على المستوى اإلقليمي - في اإلقليم  •  
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
ــم  ــي. ويت ــتوى الوطن ــى المس ــاد عل ــم الب ــي تحك ــي الت ــة ه الحكوم
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.
يقــرر البرلمــان إيــرادات الدولــة ونفقاتهــا. وتســتخدم أمــوال الدولة 
للجامعــات والكليــات والشــرطة وإعانــة األطفــال، مــن بيــن أمــور 

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 

وفي أجزاء أخرى 
من العالم، توجد 

أنظمة ملكية 
تتمتع فيها 

الملكة أو الملك 
بسلطة اتخاذ 

القرارات في 
المجتمع. ولكن 

ملك السويد 
ليس لديه 

سلطة سياسية

البلديات هي 
المسؤولة عن 

الكثير من 
الخدمات التي 

ُتقدم هي المكان 
الذي تعيش فيه

ــن  ــؤولون ع ــم مس ــا أنه ــنان. كم ــة األس ــة ورعاي ــة الصحي والرعاي
والتــرام  الحافــات  مثــل  العــام  النقــل  وســائل  وجــود  ضمــان 

والمترو.
ويحكــم األقاليــم سياســيون نصــوت لهــم نحــن المواطنــون فــي 
االنتخابــات اإلقليميــة. ويتــم اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بكيفيــة حكــم 

اإلقليم في المجلس اإلقليمي.

وتقوم البلديات بإدارة المدارس.
 الســويد ُمقســمة أيًضــا إلــى 290 بلديــة. هنــاك بلديــات كبيــرة 
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.
وغيــر  والطــرق  والمستشــفيات  للمــدارس  األمــوال  تســتخدم 
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
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A9470727 :رقم جواز السفر

نوع جواز السفر: جواز سفر عراقي

رقم الهاتف: 0704349450
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 رواد األعمال

يتجــه العديــد مــن المقيميــن فــي الســويد إلــى تأســيس أعمالهــم الخاصــة، وتســاهم الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة فــي نســبة كبيــرة مــن االقتصــاد الســويدي، كمــا أن المولوديــن خــارج الســويد يلعبــون دورا 

كبيرا في تفعيل اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة.

Foto: Jonas Ekströmer / TT 

Foto: Jonas Ekströmer / TT Foto: Stina Stjernkvist / TT 

Foto: Anders Wiklund / TT 

قريبــا ســيتم تفعيــل منتــدى رواد أعمــال الســويد 
الجــدد، وذلــك لمســاعدة رواد وأصحــاب األعمــال 
مــن أصــول أجنبية علــى اســتدامة وتطويــر أعمالهم، 
أكثــر  فهــم  أجــل  ومــن  عاقــات،  شــبكة  وبنــاء 

لقوانين وبيئة العمل السويدي..

بمــاذا يجــب أن تفكــر قبل أن تبدأ مشــروعك 
التجاري في السويد

إمكانيــات  ببحــث  القيــام  الضــروري  مــن  أوال 
الســوق، فــإذا اردت اســتيراد أو تصنيــع مــادة معينــة 
الســوق  طلــب  مقــدار  تعــرف  أن  الضــروري  مــن 

ــول  ــهل الحص ــويدي، يس ــع الس ــي المجتم ــا ف عليه
علــى المعلومــات عبــر اإلنترنــت، لذلــك ليــس هنــاك 
ــدء  ــل ب ــوقي قب ــث س ــراء بح ــع إج ــات تمن أي صعوب

نشاطك التجاري.
وُيعتبــر المكتــب المركــزي منجــم للمعلومــات حــول 
الســويد والتركيبــة الســكانية، ويغطــي كل شــيء 

هل تفكر بمشروع تجاري في السويد؟ 
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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�

إلــى  العمريــة  والفئــات  الســكاني  التــوزع  مــن 
فــي  لمســاعدتك  الصناعيــة  التجاريــة  اإلحصائيــات 

اتخاذ قرارك.
يمكنكــم أيًضــا مراجعــة مواقــع المنظمــات التجاريــة 
مجــال  تغطــي  التــي   )branschorganisation(
العمــل الــذي تهــدف بــدء نشــاطك التجــاري فيــه. 
ــان تقديــم معلومــات  ــر مــن األحي يمكنهــم فــي كثي
وإحصــاءات حــول حجــم ونــوع الشــركات المشــاركة 
فــي هــذا القطــاع، باإلضافــة إلــى اللوائــح المطبقــة 

والحالة العامة للسوق.

مــن  واالســتفادة  عالقــات  شــبكة  نســج 
ــح  ــد مفاتي ــذا أح ــك، وه ــودة لدي ــات الموج العالق
النجــاح فــي األعمــال هــو جعــل شــبكة معارفــك 
وعاقاتــك تعمــل لصالحــك، بغــض النظــر عــن البلــد 

الذي تتواجد فيه.

إلــى جانــب األصدقــاء والزمــاء واألقــارب الذيــن قــد 
يكــون موجوديــن فــي الســويد، فكــر كيــف وأيــن 
يمكنــك أن تجــد أشــخاصا لديهــم أفــكار مشــابهة 

ألفكارك في قطاع األعمال في السويد؟
بالمكتــب  االتصــال  المثــال  ســبيل  علــى  يمكنكــم 
الســويدية      الشــركات  لمركــز  المحلــي 
)Nyföretagarcentrum(  والــذي يقــدم المشــورة 
للشــركات الجديــدة وينظــم الفعاليــات فــي جميــع 
 Business أنحــاء البــاد. كذلــك يمكــن أن تســاعدك
Sweden  فــي التواصــل مــع الشــركات األخــرى فــي 

نفس المجال.

هنــاك طريقــة أخــرى للعثــور علــى المستشــارين 
المعلومــات  علــى  والحصــول  شــبكتك  وبنــاء 
والوصــول إلــى الخدمــات اإللكترونيــة، مــن خــال 
 verksamt.se ــى ــت يدع ــبكة اإلنترن ــى ش ــع عل موق
–  الــذي أنشــأته ثــاث هيئــات حكوميــة ســويدية 
الضرائــب  ومصلحــة  الشــركات  تســجيل  )مكتــب 

ووكالة النمو االقتصادي واإلقليمي.
فــي  لمســاعدتك  صفحــة  لديهــم  الموقــع  علــى 
التــي  المنطقــة  العثــور علــى مستشــارين حســب 

تعيش فيها.

مثــل  االجتماعيــة  التواصــل  منصــات  اســتخدم 
بنــاء  علــى  لمســاعدتك   Facebook و   LinkedIn
وتوســيع  بــك  الخاصــة  الجديــدة  االتصــال  جهــات 

شبكة المعارف، والوصول إلى الفئة المستهدفة.

معاملــة  فــي  تبــدأ  حينمــا  شــركتك:  تســجيل 
تأســيس شــركتك، فإنــه مــن أهــم الخطــوات القيــام 

بالتسجيل الضريبي المناسب لك ولشركتك.
وفــي الســويد عــدة أنــواع مــن الضرائــب، فالتســجيل 
مســّماه  فــي  يختلــف  مثــًا  للموظــف  الضريبــي 
ونوعــه عــن التســجيل الضريبــي لصاحــب الشــركة، أو 
األربعــة  األشــكال  مــن  ولــكل  نفســها،  للشــركة 
الرســمية للكيانــات المذكــورة أعــاه تســجيل ضريبــي 
خــاص بهــا، فصاحــب المؤسســة الشــخصية يمكــن 
أن يســجل نفســه بضريبــة رب العمــل، أو بضريبــة 
رب العمــل وضريبــة العامــل فــي نفــس الوقــت، 
وفــي الشــركة التجاريــة يتم تســجيل الشــركة نفســها 

بضريبــة رب العمــل، ويتــم تســجيل الشــركاء بضريبــة 
العامل، وهكذا.

اضبــط حســاباتك: مــن المهــم للغايــة أن تقــوم 
بتعييــن محاســب لتولــي أمــور مشــروعك الماليــة 
مــن  الكثيــر  هنــاك  وأن  خصوصــاً  الســويد،  فــي 
ــات  ــب، التأمين ــة بالضرائ ــة المتعلق ــل الدقيق التفاصي
إلــى  تحتــاج  التــي  األمــور  مــن  وغيرهــا  والتقاعــد 
شــخص علــى درايــة كافيــة بإجراءاتهــا يك يديرهــا 
بإشــكاالت  الوقــوع  لتجنيبــك  المناســب  بالشــكل 
قانوينــة، كمــا أنــك حيــن تتمكــن مــن بنــاء خبــرة وافية 
الســويد  فــي  المتبعــة  الضريبيــة  القواعــد  حــول 
مــن  للتخفيــف  بنفســك  بهــا  التكفــل  فيمكنــك 

النفقات.
تمويــل شــركتك: إن كنــت تواجــه مشــكلة فــي 
التمويــل فيمكنــك التوجــه للبنــوك لطلــب قــرض 
البنــوك تطلــب عــادة ضمانــات  أن  مناســب، مــع 
مقابــل القــروض الخاصــة بالشــركات والمؤسســات 
الناشــئة وذلــك ألن فيهــا نســبة مخاطــرة عاليــة ولــم 

تتم معرفة مدى نجاح هذه الشركة بعد.
إلــى  التوجــه  المطروحــة  األخــرى  الخيــارات  مــن 
لدعــم  تهــدف  التــي  الحكوميــة     ALMIمؤسســة
ومســاعدة المؤسســات والشــركات الناشــئة مــن 

خال تقديم االستشارات والقروض المالية.

المصادر:
sweden.se

alkompis.se
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اللغة السويدية 

إليكم نص مفيد باللغتين العربية والسويدية للمقارنة، ولالستفادة من طريقة ترجمة المعاني، بتصرف 

مقارنة بين نصين بالعربية والسويدية 

كيف نتعامل مع ضغوط العمل
Så hanterar du jobbstressen

ضغوط العمل

يتزايــد ضغــط الحيــاة اليوميــة فــي المجتمــع باســتمرار 
العشــر  نصائحنــا  اقــرأ  العمــل.  فــي  خاصــة   -

لمساعدتك على إبقاء األمور تحت السيطرة.
اليــوم، يصــاب المزيــد والمزيــد مــن النــاس بالمــرض 
فــي العمــل بســبب اإلجهــاد. ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلــى 
المهــن  العديــد مــن  المتزايــد فــي  العمــل  عــبء 
وعــدم وضــوح الحــدود بين العمــل والترفيــه – خاصة 

أنــك اآلن أصبحــت متاحــاً دائمــا لــرب العمــل، بســبب 
بالطبــع،  اإللكترونــي.  والبريــد  المحمــول  الهاتــف 
يمكنــك إيقــاف تشــغيل هاتــف العمــل عندمــا تصــل 
إلــى المنــزل، ولكــن هــذا يتعلــق بشــكل أساســي 
بقضايــا بيئــة العمــل الرئيســية التــي ال يمكنــك حلهــا 

بنفسك بين عشية وضحاها.

Stressen i samhället ökar hela tiden – inte 
minst på jobbet. Läs våra 10 tips som hjälper 
dig att hålla den under kontroll.
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2. حافظ على النظام والترتيب
ــن  ــاع، يمك ــي االرتف ــر ف ــتويات التوت ــدأ مس ــا تب عندم
لترتيــب منظــم. لمــاذا ال  اتباعــك  ينقــذ يومــك  أن 
ــأدق  ــا ب ــام به ــوي القي ــي تن ــام الت ــة المه ــب قائم تكت
التفاصيــل، وتصنــف األشــياء أو أي شــيء يمنحــك 
ــاعدك  ــذا يس ــك. ه ــى أوقات ــيطرة عل ــا بالس إحساس
بالفعــل! باإلضافــة إلــى ذلــك، تصبــح أكثــر كفــاءة 

عندما تعرف بالضبط أين توجد أغراضك.

4. خذ فترات راحة
أثنــاء  العمــل  للبعــض  المغــري  مــن  يكــون  قــد 
لديــك  العمــل  يكــون  عندمــا  الغــداء،  اســتراحة 
أن  يمكــن  لكــن  لتفعلــه،  الكثيــر  وهنــاك  متراكمــاً 
يكــون ذلــك فــي الواقــع ضــاراً وبمثابــة عقــاب لــك. 
جميــع فتــرات الراحــة أثنــاء يــوم العمــل مهمــة وهــي 
ــال  ــاءة خ ــر كف ــك أكث ــك وتجعل ــى تعافي ــل عل تعم

ساعات عملك.

5. تنفس بعمق
بشــكل  تتنفــس  مــا  غالبــاً  متوتــراً،  تكــون  عندمــا 
ســطحي، علــى دفعــات صغيــرة وقصيــرة مــن أعلــى 
الصــدر. هــذا يجعــل األدريناليــن يندفــع، وتصبــح أكثــر 
ــداًل  ــع. ب ــاب بالهل ــن أن تص ــة يمك ــي النهاي ــراً وف توت
تستنشــق  حيــث  عميقــة  أنفاســاً  خــذ  ذلــك،  مــن 
فمــك  خــال  مــن  والزفيــر  أنفــك  مــن  الهــواء 

لخفض مستويات األدرينالين لديك.

6. تمشى
نعــم، ربمــا تعلــم بالفعــل أن التمريــن هــو عــاج جيــد 
ــم  ــد أو ل ــت ال تري ــراره. إذا كن ــن تك ــن يمك ــر، ولك للتوت
تكــن لديــك الفرصــة لممارســة الرياضــة أثنــاء الغــداء، 
فيمكنــك دائمــاً اقتــراح عقــد اجتمــاع مــع عمائــك أو 

زمائك مشياً على األقدام وأنت تتحدث معهم.

3. توقف عن القيام بعدة مهام بوقت واحد
قــد تشــعر أنــك أكثــر كفــاءة عندمــا تعمــل علــى 
عــدة أشــياء فــي وقــت واحــد، لكــن العكــس هــو 
ألن  ضروريــة  غيــر  طاقــة  يكلفــك  هــذا  الصحيــح. 
الدمــاغ يجــد صعوبــة فــي االســتمرار فــي التركيــز، وال 
أن  المحتمــل  مــن  أيضــاً.  االنجــاز  تحقيــق  يمكنــك 
تنتهــي مــن اإلنجــاز بشــكل أســرع إذا قمــت بعمــل 

شيئاً واحًدا في كل مرة.

1.  ابدأ يومك بشكل صحيح
بالنســبة للكثيريــن، تبــدأ ضغــوط العمــل حتــى قبــل 
أن يبــدأوا عملهــم. إذا كان لديــك إرهــاق منــذ الصبــاح 
إلــى  طريقــك  فــي  وأنــت  وإرهــاق  المنــزل  فــي 
هــذا  تأخــذ  أن  كبيــرة  مخاطــرة  فهنــاك  العمــل، 

الشعور معك طوال يوم العمل.

إليــك 10 نصائــح حــول األشــياء التــي 
يمكنك فعلها مباشرة:

Här får du 10 tips på saker du 
faktiskt kan göra redan 
imorgon:

Idag blir allt fler sjuka på jobbet på grund av 
stress. Det beror bland annat på den 
växande arbetsbelastningen inom många 
yrken och den utsuddade gränsen mellan 
jobb och fritid – eftersom du alltid kan vara 
tillgänglig på mobil och mail. Visst kan du 
stänga av jobbmobilen när du kommer hem, 
men i grund och botten handlar det här om 
stora arbetsmiljöfrågor som du inte löser 
själv över en natt.

1. Börja dagen på rätt sätt
För många börjar jobbstressen redan innan 
de kommit till jobbet. Om du har en stressig 
morgon hemma och på väg till arbetsplatsen, 
är det stor risk att du tar med dig känslan 
genom hela arbetsdagen.

2. Håll ordning och reda
När stressnivåerna börjar gå i taket kan 
struktur och ordning rädda dagen. Varför 
inte skriva en att göra-lista som du följer till 
punkt och pricka, sortera dina saker eller 
vad som helst som ger dig en känsla av 
kontroll. Det hjälper faktiskt! Dessutom blir 
du mer effektiv när du vet exakt var du har 
dina grejer.

4. Ta pauser
Det är lockande att jobba in lunchrasten när 
du har mycket att göra, men det kan faktiskt 
straffa sig. Alla pauser under arbetsdagen 
fungerar nämligen som återhämtning och 
gör att du blir mer effektiv under din arbetstid.

5. Andas
När du är stressad andas du ofta ytligt, i små 
korta stötar högt upp i bröstet. Det får 
adrenalinet att rusa, du blir du mer stressad 
och till slut kan du få panik. Ta istället djupa 
andetag där du drar in luft genom näsan och 
andas ut genom munnen, för att sänka 
adrenalinnivåerna.

6. Ta en promenad
Ja, du vet säkert redan att träning är ett bra 
botemedel mot stress, men det tål att 
upprepas. Om du inte vill eller har möjlighet 
att träna under lunchen, kan du alltid föreslå 
ett walk and talk-möte med dina kunder eller 
kollegor.

3. Sluta multitaska
Det kanske känns som att du är mer effektiv 
när du jobbar med flera saker samtidigt, 
men det är faktiskt tvärtom. Det kostar 
onödig energi eftersom hjärnan får svårare 
att hålla fokus, och du uppnår inte heller 
flow. Du blir troligtvis färdig snabbare om du 
gör en sak i taget.

7. شاهد مقاطع فيديو ممتعة
المفيــد مشــاهدة مقاطــع فيديــو  ســيكون مــن 
ألشــخاص يتعثــرون بالمشــي بشــكل مضحــك، أو 
قــرود صغيــرة تركــب علــى ظهــور الخنازيــر، أو عندمــا 
ســرقة  ليســت  هــذه  الليمــون،  األطفــال  يتنــاول 
للوقــت. تبيــن األبحــاث أنــه مــن الجيــد أن تضحــك 
أثنــاء العمــل - هــذا يقلــل مــن مســتويات التوتــر 
بشــكل  عملــك  تــؤدي  أن  فــي  ويســاهم  لديــك 

أفضل.

لعــل أهــم نصيحــة هــي النصيحــة األكثــر صعوبــة: 
تجرأ على طلب المساعدة.

7. Kolla på roliga klipp
Jo, videos med folk som ramlar, små apor 
som rider på grisar och bebisar som äter 
citroner är faktiskt inte bara tidstjuvar. 
Forskning visar nämligen att det är bra att 
skratta på jobbet – det minskar dina 
stressnivåer och får dig att prestera bättre.

Det kanske viktigaste tipset, men samtidigt 
det svåraste: våga be om hjälp.

8. ضع األمور في نصابها
ــي  ــم ف ــهل أن ترس ــن الس ــر، م ــعر بالتوت ــا تش عندم
مخيلتــك ســيناريوهات كارثيــة غيــر معقولــة لحــل 
ــا  ــا إذا كان م ــك عم ــأل نفس ــك. اس ــاكل تواجه مش
خمــس  غضــون  فــي  حقــاً  مهمــاً  اآلن  تفعلــه 
هــذا  أكبــر،  ســياق  فــي  األشــياء  وضــع  ســنوات؟ 
قليــًا،  أســهل  يبــدو  وضعــك  يجعــل  أن  يمكــن 

وليس كما تتصور أنه نهاية العالم.
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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

De
si

gn
 a

v 
St

ar
m

ed
ia

: 0
73

6 
69

 7
4 

69

9. ساعد على تهيأت بدائل عنك
قــد تبــدو هــذه وكأنهــا نصيحــة متناقضــة - بالطبــع 
مــن الجيــد دائمــاً أن تكــون ذا قيمــة بالنســبة لصاحــب 
العمــل - ولكــن هــذا يتعلــق أكثــر بجعــل زمائــك 
ــاً  ــاك دائم ــون هن ــث يك ــك، بحي ــي عمل ــاركون ف يش
شــخص ذو خبــرة ويمكنــه تولــي المهمــة، ألنــك قــد 

تمرض أو تحتاج إلى أن يكون لديك مولوداً.

10. تجرأ على طلب المساعدة
طلــب  علــى  تتجــرأ  أن  هــي  نصيحــة  أهــم  لعــل 
المســاعدة، لكنهــا فــي نفــس الوقــت هــي النصيحــة 
بقــوى  إنســان  أي  يوجــد  ال  ألنــه،  صعوبــة.  األكثــر 
خارقــه يمكنــه فعــل كل شــيء، مــن الســهل أن 
تشــعر أنــك "يجــب" أن تكــون هــذا الشــخص الخــارق، 
ولكــن ليــس هــذا مــا ينبغــي أن يكــون عليــه األمــر - 
إذا تحــررت مــن التوتــر، فعليــك أن تشــعر أنــه ال بــأس 
ــن  ــل، ولك ــي العم ــواء ف ــاعدة. س ــب المس ــي طل ف

أيضاً في الخارج.

9. Gör dig utbytbar
Det här kanske låter som ett motsägelsefullt 
tips – självklart är det alltid bra att vara 
värdefull för din arbetsgivare – men det här 
handlar mer om att göra dina kollegor 

ــع ــى موق ــب إل ــا Blocket Jobb اذه ــاهد م  وش
ســتجد معنــا،  حاليــًا.  وظائــف  مــن  متــاح   هــو 
 دائمــًا آالف الوظائــف الشــاغرة فــي جميــع أنحــاء
!السويد - ربما وظيفة أحالمك الجديدة

https://alkompis.se/jobb

10. Våga be om hjälp
Det kanske viktigaste tipset, men samtidigt 
det svåraste. För även om ingen är en 
supermänniska som klarar allt, är det lätt att 
känna att du “borde“ vara det. Så ska det 
inte behöva vara – om du håller på att gå 
sönder av stress måste du känna att det är 
ok att be om hjälp. Både på jobbet men 
också utanför.

لتغييــر  واآلن، هــل فعلــت كل مــا فــي وســعك 
وضــع عملــك الملــيء بالضغــوط دون فائــدة ودون 
أن يحــدث أي شــيء؟ قــد يكــون الوقــت قــد حــان 
بالفعــل لبــدء التفكيــر فــي تغييــر وظيفتــك الحاليــة، 
وإيجــاد وظيفــة جديــدة تســمح لــك أن تكــون بصحــة 

جيدة وتكون سعيداً ومنتجاً.

8. Sätt saker i perspektiv
När du är sönderstressad är det lätt att måla 
upp orimliga katastrofscenarion. Fråga dig 
själv om det du håller på med just nu 
verkligen spelar någon roll om fem år? Att 
sätta saker i ett större sammanhang kan få 
din situation att kännas lite enklare och inte 
som världens undergång.Har du gjort allt som står i din makt för att 

förändra din stressiga arbetssituation utan 
att något händer? Då kan det faktiskt vara 
läge att börja tänka på att byta arbetsplats 
och hitta ett nytt jobb som tillåter dig att vara 
frisk, glad och produktiv.

delaktiga i ditt arbete, så att det alltid finns 
någon som är insatt och kan ta över om du 
skulle bli sjuk eller behöver vabba.
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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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ما هي قصة قبعات القبطان على رؤوس 
المتخرجين من المدارس الثانوية؟

كانت عام 1884 
فــي يومنــا الحالــي، تقــوم كل مجموعــة مــن الطلبــة 
باســم  يعــرف  حــدث  فــي  شــاحنات  باســتئجار 
بالبالونــات  مزينــة  تكــون  مــا  وغالًبــا   Studentflak

الزرقاء والصفراء، ألوان علم السويد.
تشــاهد لوحــات مكتــوب عليهــا أســماء الطــاب أو 
بينمــا  التعليميــة،  رحلتهــم  عــن  هزليــة  رســائل 
ــاح  ــة والصي ــي التقليدي ــاء بعــض األغان يقومــون بغن
ــاحنات  ــه الش ــوب في ــي تج ــت الت ــي الوق ــص ف والرق
تســمع  مــا  وغالًبــا  الســويد  فــي  المــدن  شــوارع 

كلمات تشجيعية مثل Hurra أي مرحى.
ــة  كمــا يحمــل الطــاب صــور لهــم وهــم فــي مرحل

الطفولة.

مــن  النهائيــة  الســنة  وإتمــام  التخــرج  احتفــاالت 
المجتمــع  فــي  هــام  حــدث  هــي  الثانــوي  التعليــم 
الســويدي، وُتعــرف فــي اللغــة الســويدية الدارجــة 

.studenten باسم
القبعــة البيضــاء studentmössa ،كمــا ُيطلــق عليها 
فــي اللغــة الســويدية، ظهــرت فــي أربعينيــات القرن 
التاســع عشــر كعامــة انتمــاء البعــض إلــى اتحــاد 
فــي  األولــى  للمــرة  اســتخدمت  حيــث  الطــاب، 
عاصمــة  كوبنهاغــن،  فــي  الطــاب  اجتمــاع 
الدنمارك العــام 1845، وبعدهــا اعتبــاراً مــن عــام 1862 
ــة أوبســاال شــمال العاصمــة  ــة فــي مدين قــرر الطلب

ستوكهولم ارتداء القبعة كرمز إلنهائهم الثانوية.
ــاء  ــة البيض ــدت القبع ــت وارت ــاث تخرج ــة إن أول دفع

Sofia Sabel/imagebank.sweden.seاحتفاالت التخرج وإتمام السنة النهائية من التعليم الثانوي

الثانويــة،  مــن  بالتحــرج  الطلبــة  احتفــاالت  انتهــت 
نقــول مبــروك لــكل الطالبــات والطــاب ونتمنــى 
ــتقبل  ــع مس ــم لصن ــي حياته ــدة ف ــة جدي ــم مرحل له
ضمــن طموحاتهــم، العديــد يتســاءل عــن قصــة 
هــذه  فــي  القبطــان  قبعــة  تشــبه  قبعــة  ارتــداء  
ــي  ــاحنات الت ــاب الش ــب الط ــاذا يرك ــب، ولم المناس
ــرددون  ــون وي ــم يرقص ــدن، وه ــوارع الم ــوب ش تج

األغاني فرحين
عــن  ممتعــة  تكــون  قــد  حقائــق  عــدة  هنــاك 

احتفاالت الطلبة في السويد:

يتخــرج ســنوًيا أكثــر مــن 100 ألــف طالــب مــن 
المرحلة الثانوية في السويد.

منوعات
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 Foto: Fredrik Persson / SCANPIX

 Foto: Anders Wiklund / SCANPIX
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تعرف على السويد

عندمــا تــذوب الثلــوج عــن بعــض ســفوح جبــال الشــمال، تتشــكل بحيــرات جبليــة جميلــة، ويصبــح ركــوب 
الخيل متعة جميلة.

.Kebnekaise و Nikkaloukta بجانب بحيرة جبلية تقع بين Last Jojaure  المنطقة هي

مــع بدايــة الصيــف والشــعور بالــدفء، يجتمــع األصدقــاء للطهــي وتنــاول الطعــام فــي الطبيعــة الصورة 
مــن منطقــة Wallby Säteri حيــث تمتلــئ الغابــات الســويدية بالمأكــوالت الصالحــة لــألكل مثــل التــوت 

والفطر والقراص وغيرها من الخضر.

Credits: Fredrik Broman/imagebank.sweden.se

Credits: Anna Hållams/imagebank.sweden.se

صيف السويد
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صيف السويد

ــر  ــاة مــع غــزال صغي تعليــم األطفــال أن يكونــوا قريبيــن مــن الطبيعيــة عــادة متبعــة فــي الســويد، فت
مــن غــزالن المــوس أو المــوظ. فــي الســويد ليــس األســد هــو ملــك الغابــة، بــل يطلــق علــى الغــزال 
الضخــم أو المــوظ هــذا اللقــب، تتمتــع ســموالند بحيــاة بريــة غنيــة وحوالــي 30 ألــف مــن المــوظ. ومــع 

ذلك، يمكنك أيًضا زيارة مزرعة موس إذا كنت تريد التأكد من مقابلة "ملك الغابة".

Credits: Alexander Hall/imagebank.sweden.se

Credits: Patrik Svedberg/imagebank.sweden.se
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تنتشــر البحيــرات فــي الســويد، ويســتمتع النــاس بالســباحة والقفــز إلــى الميــاه. حتــى المــدن الكبــرى يوجــد بهــا متنزهــات 
علــى البحيــرات وليســت بعيــدة جــًدا عــن المحميــات الطبيعيــة أو المناظــر الطبيعيــة المفتوحــة. يحــق لــكل النــاس فــي 
الســويد المشــي والجلــوس واالســتخدام غيــر الجائــر للمناظــق الطبيعيــة حتــى ولــو كانــت ملــك خــاص ويطلــق علــى هــذا 

الحق: "allemansrätten" وليمنح الجميع الحق في االستمتاع بالهواء الطلق

النســر الذهبــي يطلــق عليــه صاحــب "جالــة األجنحــة" هــو ثانــي أكبــر طائــر جــارح فــي الســويد. يبلــغ طــول 
الجناح أكثر من مترين ومخالبه بحجم يد اإلنسان.

يمكن العثور على النسر الذهبي في شمال السويد ويوجد اليوم حوالي 700 من األزواج الراسخين

Credits: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Credits: Håkan Vargas S/imagebank.sweden.se

صيف السويد



الكومبس  25 يوليو/حزيران  2022 العدد 104

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
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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.

8

754

8916

234

83962

721

654

1594

23

سودوكو 
SUDOKU

أفقيًا:
1 –  عائلة ٕايطالية نبيلة من ٔاصل لومباردي تولت ٔامر لونيجانا 

2 –  طمٔانينة – ممشى
 3 – بحيرة ٔاوروبية بين سويسرا وفرنسا – تم 

4 – ما يكتمه ا نسان – شجاع
5 – ئونب–مثيل

6 –  كاتب–آمرالسجن)معكوسة(
7 – صيانة–ضدبحر

8 – ٔاستاذ – حكم على شخص
9– من األقرباء )معكوسة( – عاصمة ٔاوروبية.

رأسيًا:
1 –منخفــض فــي بحــر النرويــج قــرب جــزر لوفوتــن يمتــاز بتياراتــه 

العنيفة
2 – حاكم – تجرٔا على األمر

3 –عاتب – يبادر
4 – عاصمة والية ماريلند األميركية

5 – من األسنان
6 – ضد بحر–ضدبرد–للتفسير

7 –  يفوض–ما ال نهايةله
8 – رقد–واد على حدود اليمن والسعودية

9 – رياضــي يونانــي وضــع مبــادٔي الهندســة المســطحة – ضميــر 
متصل
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