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ــر 2013، مــن ســتوكهولم، وتــوزع بواســطة  ــذ شــباط/ فبراي تصــدر صحيفــة الكومبــس الورقيــة من
االشــتراكات إلــى جميــع أنحــاء الســويد، إضافــة الــى أماكــن ثابتــة توضــع بهــا الجريــدة مجانــا، فــي عــدة 
مــدن ومقاطعــات كبيــرة، مثــل ســتوكهولم، وســكونة ومدينــة يوتوبــوري، وبكميــات أقــل فــي 

أوبساال ونورشوبينغولينشوبينغ وكالمار وغيرها.
كما توجد بأكثر من 100 مكتبة وطنية.

صحيفــة »الكومبــس« الورقيــة هــي مــن إنتــاج مؤسســة الكومبــس اإلعالميــة، التــي تأسســت فــي 
ــة  ــات الناطق ــع الجالي ــن جمي ــم بي ــت ومه ــد الف ــات تواج ــرة اثب ــرة قصي ــتطاعت بفت ــام 2012، واس الع

بالعربية في السويد.

• 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 
arabiska. 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 och består av 28 sidor. 

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.

Om Alkompis

• In-house produktion.
• Riksbevakning med huvudkontor i 
Stockholm.
• 600 000 arabisktalande personer i 
Sverige.
• Arabiska är Sveriges andra största 
modersmål sedan 2018

Alkompis - media för integration
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الكومبــس  مؤسســة  مواقــع 
اإلعالمية على اإلنترنت

موقع الكومبس بالعربية
alkompis.se

موقع راديو الكومبس
alkompis.se/radio

جريدة الكومبس الورقية
alkompis.se/magazine

صفحة الكومبس على الفيسبوك
facebook.com/alkompis

المؤسس ورئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

0729718898
mahmoud@alkompis.com

مدير التحرير
مهند أبو زيتون

mouhannad@alkompis.com

المبيعات أحمد الزيان
0725587444

ahmed@alkompis.com
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وداعاً للقديم أهاًل 
بالجديد في مسيرة 

تطور الكومبس مع 
بداية 2023

مــع بدايــة هــذا العــام الجديــد ســنركز أكثــر علــى 
محتــوى  تقديــم  خــال  مــن  الرقمــي،  التوجــه 
ــام  ــر لاهتم ــي مثي ــي وترفيه ــاري ومعلومات إخب
وغنــي بالمعلومــات لقرائنــا مــن خــال قنواتنــا 
الرقميــة الجــاري تطوريهــا. حتــى ال يفوتكــم هــذا 
المحتــوى فإننــا ندعــو الجميــع إلــى تنزيــل تطبيــق 
Alkompis الجديــد، والمتوفــر علــى  Android و 
الصوتــي  البــث  متابعــة  أيضــاً  iOS يمكنكــم 
لحلقــات بودكاســت، بعــد قــرار إغــاق  FM فــي 
بــث  واســتبدال  الويــب  وراديــو  ســتوكهولم 
الراديــو بالبودكاســت. وهــو قــرار أيضــاً يواكــب 
تطــور وســائل التواصــل الســمعية، مــن خــال 
منــح المســتمع حريــة اختيــار وقــت ونــوع المــادة 
التــي يريــد متابعتهــا. خصوصــاً أننــا عملنــا علــى 
المحتــوى،  وتحديــث  الصــوت  جــودة  تحســين 
لتقديــم محتــوى فريــد من الكومبــس. فــي ينايــر 
جديــدة  إخباريــة  رســالة  أيضــاً  ســنطلق   2023
يمكنكــم االشــتراك بهــا مجانــاً. مــن خــال مســح 
رمــز االســتجابة الســريعة الموجــود فــي الصفحة 
األولــى للتســجيل فــي النشــرة اإلخباريــة التــي 

سيتم إرسالها أسبوعياً. 
وإضافــة إلــى كل هــذا، نواصل كالمعتاد نشــرات 
األخبــار اليوميــة والتقاريــر اإلعاميــة والمقابــات 

المثيرة وغير ذلك الكثير. 

نقــول شــكراً لــكل فــرد مــن أعضــاء هيئــة تحريــر 
األخــرى،  األقســام  فــي  والزمــاء  الكومبــس 
الذيــن عملــوا علــى إنتــاج محتــوى فريــد للجريــدة 
ــنوات.  ــي 10 س ــدار حوال ــى م ــهر، عل ــي كل ش ف
كمــا نــود أن نشــكر جميــع المكتبــات والمحــات 
الدبلوماســية  والهيئــات  والعيــادات  التجاريــة 
العربيــة واألماكــن األخــرى التــي واظبــت علــى 

االشتراك بالورقية.

ــى أن  ــوا عل ــن حرص ــن الذي ــاً للمعلني ــكر أيض الش
نتمكــن مــن تغطيــة تكاليــف الطباعــة والتوزيــع. 
المطبعــة  أفــراد  بالشــكر  ننســى  أال  ويجــب 
ويوتيبــوري  ســتوكهولم  فــي  والموزعيــن 
ومالمــو، الذيــن وزعــوا الصحيفــة كل شــهر علــى 
مــا يقــرب مــن 100 نقطــة توزيــع مختلفــة. أخيــراً 
وليــس آخــراً، يبقــى الشــكر الكبيــر لــكل القــراء 
وبفضلهــم  الصحيفــة  صــدور  تابعــوا  الذيــن 
أصبحــت الكومبــس أول جريــدة إخباريــة عربيــة 
فــي الســويد تســتمر كل هــذا الوقــت بــدون 

انقطاع .

المخاطــر  التنبيــه مــن  نؤكــد ضــرورة  أن  بقــي 
إيصــال  فــي  الرقمــي  للتطــور  المرافقــة 
الكــم  هــذا  وكثــرة  زحمــة  ففــي  المعلومــة، 

ــاً  ــروري دائم ــن الض ــات م ــن المعلوم ــل م الهائ
أي  مصــدر  تدقيــق  مــن  القــارئ  يتمكــن  أن 
ــي  ــيلة الت ــة الوس ــى هوي ــرف عل ــة والتع معلوم
صفحــات  وجــود  مــع  خصوصــاً  لــه،  تنقلهــا 
ومواقــع مجهولــة الهويــة تنتحــل أســماء كبيــرة 

وبراقة.

فــي هــذا العــدد نرفق لكــم كتيبــاً عن االســتخدام 
اآلمــن لإلنترنــت، الكتيــب مــن اصــدار مؤسســة 
Internetstiftelsen ويحــوي نصائــح جيــدة حــول 
كيفيــة تصفــح اإلنترنــت بأمــان. الكتيــب يذكركــم 
والمعلومــات  بالمصــادر  ملــيء  اإلنترنــت  بــأن 
ــك  ــاً، لذل ــة تمام ــة أو كاذب ــون مضلل ــد تك ــي ق الت
التعــرض  لتجنــب  حذريــن،  تكونــوا  أن  تذكــروا 
ســرقة  يحاولــون  الذيــن  المحتاليــن  لخــداع 
معلومــة  بنشــر  الخــداع  أو  البنكيــة  حســاباتكم 
وحيــاة  حياتكــم  علــى  تؤثــر  أن  يمكــن  خاطئــة 

عوائلكم. 
 

مــع صــدور هــذا العــدد مــن صحيفــة الكومبــس الورقيــة، نكــون 
ــع  ــس، م ــور الكومب ــخ تط ــن تاري ــة م ــة مهم ــا صفح ــد طوين ق
بدايــة العــام الجديــد 2023 قــررت اإلدارة التوقــف عــن اإلصــدار 
ــة  ــاق الصحيف ــي. إغ ــج الرقم ــى المنت ــر عل ــز أكث ــي والتركي الورق
الورقيــة كان قــرارًا صعبــًا علينــا جميعــًا، خصوصــًا علــى كل مــن 
عمــل وثابــر علــى أال ينقطــع صــدور أي عــدد مــن الصحيفــة علــى 
ــة  ــن خط ــًا ضم ــرار كان ضروري ــن الق ــًا، لك ــوام تقريب ــدار 10 أع م
توســع انتشــار الكومبــس بيــن الناطقيــن بالعربيــة وضمــن 

الجهود الدائمة لرفع جودة ما تقدمه الكومبس للمتابعين.

شكرًا لكم وكل عام وأنتم بخير 
فريق الكومبس
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Farväl till det 
gamla och in 
med det nya 

Vi är mycket tacksamma för alla bibliotek, 
butiker, kliniker, ambassader och andra 
ställen som har varit trogna 
prenumeranter genom åren. Tack till alla 
i الكومبــس redaktion som genom åren 
arbetat med att ta fram unikt innehåll till 
tidningen varje månad. Tack till våra 
annonsörer i tidningen som sett till att vi 
kunnat bära tryck- och 
distributionskostnaderna. Tack också 
till våra tidningsutdelare i Stockholm, 
Göteborg och Malmö som varje månad 
delat ut tidningen till närmare 100 olika 
distributionsställen. Sist men inte minst,  
tack till alla tusentals läsare genom åren. 
Det är för er skull som vi skapat och 
distribuerat en papperstidning, varenda 
månad i 10 år. 
 
Men det är också för våra läsare som vi 
tar nya steg i den digitala riktningen. Vi 
fokuserar från och med 2023 på att 
leverera färska nyheter och intressant, 
informativt innehåll till våra läsare genom 

Med detta nummer så avslutar vi en 10-årig historia på 
 Detta är vårt sista nummer av .الكومبس
papperstidningen. Vi kommer givetvis finnas kvar, 
och dessutom i fler format än tidigare, men just 
papperstidningen har vi beslutat att lägga ned.  

våra utvecklade digitala kanaler. För att 
inte gå miste om vårt innehåll uppmanar 
vi därför alla att ladda ned الكومبــس nya 
app som finns tillgänglig för både 
Android och iOS. Via appen kan man 
även följa våra ljudsändningar i podcast-
format. Från och med 2023 stänger vi vår 
FM-sändning i Stockholms län och även 
vår webbradio. Genom att ersätta radio 
med podcast så ger vi lyssnaren 
valfriheten att kunna lyssna när och hur 
man vill. Vi förbättrar ljudkvaliteten och 
fräschar upp innehållet. För att få unikt 
innehåll från الكومبــس så kommer vi i 
januari 2023 även lansera ett nytt 
nyhetsbrev som man kan prenumerera 
på kostnadsfritt. Scanna QR-koden på 
framsidan för att registrera dig på 
nyhetsbrevet som kommer skickas ut 
veckovis. 
 
Utöver dessa nyheter fortsätter vi i vanlig 
ordning med daglig nyhetssändning, 
informativa reportage, spännande 

intervjuer och mycket, mycket mer. 
 
För er som är nya eller ovana med det 
digitala så vill vi skicka med en broschyr 
med bra tips för hur man kan surfa säkert. 
Kom ihåg att internet kryllar av källor och 
information som kan vara vinklad eller 
helt felaktig, kom därför ihåg att vara 
källkritisk och försiktig. På internet kan 
man göra köp och finansiella 
transaktioner, vilket är mycket bekvämt 
och effektivt, men det finns därför också 
en del som vill utnyttja den situationen. 
Läs broschyren från Internetstiftelsen för 
att undvika att bli lurad på nätet.  
  
Tack för den här tiden! God jul och Gott 
nytt år.

 
Vänligen,
Teamet på Alkompis
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موضوع الغاف

الكومبس الورقية وداعاً
من 1 إلى 110 شهرا با توقف



الكومبس  7 يناير / كانون الثاني  2023 العدد 110



يناير / كانون الثاني  2023 العدد 8110 الكومبس



الكومبس  9 يناير / كانون الثاني  2023 العدد 110

“

”

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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جواز سفر مفقود
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 Basima Ali Hussien

Alalwan

نوع الجواز: 
جواز سفر عراقي
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A11038104

رقم الهاتف:
0700198634
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مجتمع

إحصاءات حول تزايد جرائم إطاق النار في 
السويد منذ العام 2016

مــع ازديــاد عــدد جرائــم إطــاق النــار فــي الســويد، 
الحكومــة  مــن  بأمــر  الســويدية،  الشــرطة  ٌكلفــت 
ــار  بإصــدار إحصــاءات حــول عــدد حــوادث إطــاق الن
2016. وفــي آخــر شــهرين  المؤكــدة منــذ نوفمبــر 
مــن تلــك الســنة رصــدت الشــرطة مــا ال يقــل علــى 

25 عملية إطاق نار، 9 منها أدت الى حاالت وفاة.

فــي الســنة التــي تلــت بدايــة اإلحصــاء كان المجمــوع 
الكلــي لجرائــم إطــاق النــار 281 حادثــة إطــاق نــار 
أودت بحيــاة 36 شــخص. ووصــل العــدد فــي 2018 

الى 325 حادثة إطاق نار راح ضحيتها 43 شخصاَ.
 فــي العــام 2019 ازداد عــدد هــذا النــوع مــن الجرائــم 
ــل  ــا ليص ــا أيض ــدد الضحاي ــع ع ــة. وارتف ــى 360 حادث ال
ــراً فــي ســنتي  ــة. ولــم يختلــف االمــر كثي الــى 45 ضحي
عــدد  اســتمر  حيــث  و2021،   2020 كورونــا  جائحــة 
العمليــات باالرتفــاع ليصــل الــى 379 و344 لــكل عــام 
و47   45 إلــى   الضحايــا  عــدد  ويصــل  التوالــي  علــى 

ضحية لكل عام.
 

الســؤال هنــا: كيــف كانــت صــورة هــذه اإلحصــاءات 
ــوام  ــابهة لألع ــت مش ــل كان ــام 2022؟ ه ــال الع خ

الســابقة أم أن الفــرق كبيــر؟ وأيــن يتمركــز أكبــر عــدد 
مــن حــوادث إطــاق النــار؟ وأي العمليــات كانــت أكثــر 

بروزاَ؟
ــرطة  ــه الش ــا رصدت ــو م ــار ه ــاق ن ــة إط 370   جريم
ــا  ــخ(، أم ــم والتاري ــث الرق ــى اآلن )تحدي ــويدية حت الس
عشــرة  عــن  يقــل  ال  بمــا  عددهــم  فــزاد  الضحايــا 
اشــخاص ليصــل إلــى 59 ضحيــة، بمــا معدلــه خمــس 

عمليات إطاق نار قاتلة كل شهر.
 

تصــف الشــرطة الســويدية سلســلة عمليــات إطاق 
ــار بانهــا جــزء مــن مشــكلة معقــدة، مشــيرة إلــى  الن
أن العمــل جــار داخــل هيئــة الشــرطة لمحاولــة الحــد 

من هذه الجرائم لكن األمر سيستغرق وقتاً.
عنــد عــرض احصاءاتهــا تقســم الشــرطة الســويدية 
البــاد الــى ســبع مناطــق: الشــمال، المناطــق الجبلية، 
الوســط، ســتوكهولم، الشــرق، الغــرب والجنــوب. 
بالنظــر الــى جــداول االحصــاء التــي نشــرتها الشــرطة 
يمكــن ماحظــة أن نصيــب األســد فــي هــذه الجرائم 
غالبــا مــا يكــون فــي ســتوكهولم والجنــوب أمــا ثالــث 
منطقــة تكثــر فيهــا عمليــات إطــاق النــار فهــي 
ــوبينغ  ــل نورش ــدن مث ــى م ــوي عل ــذي يحت ــرق ال الش

ولينشوبينغ. 
مدينــة لينشــوبينغ، وعلــى الرغــم مــن صغــر حجمهــا 
نســبياَ، شــهدت فقــط خــال العــام 2021 حوالــي 14 
عمليــة اطــاق نــار، علــى األقــل خمســة منهــا انتهت 

بالموت.
ــاق  ــات إط ــلة عملي ــي سلس ــرز ف ــا يب ــر م ــل أكث ولع
ــت  ــي كان ــا الحال ــي عامن ــي. ف ــا الزمن ــي تقاربه ــار ه الن
ــا  ــار حدثت ــاق ن ــي إط ــن عمليت ــة بي ــرة زمني ــول فت اط

على التوالي هي 121 ساعة، أّي حوالي 5 أيام.
أمــا آخــر حــوادث إطــاق النــار المميتــة فحدثــت فــي 
شــرطة  لقســم  التابعــة  ســوديرتاليا،  مدينــة 
ســتوكهولم. عندهــا ُقتــل رجــل بالرصــاص مســاء 
ــض  ــم القب ــى إثرها ت ــمبر وعل ــن ديس ــع م ــد الراب األح
علــى ثاثــة أشــخاص لاشــتباه فــي ارتكابهــم جريمــة 

قتل.
ويبقــى الســؤال، كيــف ســتتطور عمليــات إطــاق 
النــار فــي العــام 2023. هــل ســيزداد المنحنــى اتســاعاً 
ــام  ــم بزم ــن التحك ــدة م ــة الجدي ــتتمكن الحكوم أم س
االمــور بكمراتهــا وتشــديداتها وسنشــهد عامــاً أكثــر 

أماناً؟

Adam Ihse/TT اطاق النار
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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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Mellandagsrea

23 990 kr

Mellandagsrea
Rouba طقم صوفا

خصم إضافي 20% +

23 990 kr

Mellandagsrea
Malva طقم صوفا

خصم إضافي 20% +

خصم إضافي 20% + قسيمة شراء 30% +

Natalie طقم صوفاRama طقم صوفا
28 990 kr 31 990 kr

العروض سارية من  26/12/2022 حتى 08/01/2023
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أهم حدث 2022

نشــرت الكومبــس مــا مجموعــه 250 مــادة إخباريــة وتعريفيــة خــال العــام 2022 فقــط عــن االنتخابــات الســويدية العامــة التــي 
جــرت فــي 11 ســبتمبر فــي نفــس العــام. لذلــك فــإن االنتخابــات والحملــة االنتخابيــة ونتائجهــا وعمليــة تشــكيل الحكومــة كانــت 
مــن أهــم أحــداث العــام المنتهــي، الكومبــس انتجــت عــدة مــواد للتعريــف بأهميــة االنتخابــات ولتقديــم أســاس صحيــح لخيــارات 
الناخــب الناطــق بالعربيــة، مثــل مناظــرات ومقابــات مــع كل رؤســاء األحــزاب، ومــواد عــن الديمقراطيــة الســويدية وعــن ســير 

االنتخابات وغيرها، االنتخابات السويدية العامة كانت الحدث األبرز في العام المنصرم على الصعيد الداخلي.
صور عن االنتخابات مادة من صفحتين

صور رؤساء األحزاب المتحالفة  

حملة انتخابية اسفرت عن تقدم االشتراكيين الديمقراطيين ولكن الموديرات الذي حل ثالثاً هو من ترأس الحكومة

انتخابات قد تغير وجه السويد لفترة طويلة
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صور من العام االنتخابي

صورة لوزراء الحكومة اليمينية في السويد 

الكومبــس قدمــت مئــات المــواد اإلخباريــة والمعلوماتيــة 
عن االنتخابات

أولــف  برئاســة  الجديــدة  الحكومــة  تشــكيلة  يســتقبل  الملــك 
كرسترشون

الكومبــس قدمــت مئــات المــواد اإلخباريــة والمعلوماتيــة 
عن االنتخابات

اقتــراح ســحب االقامــات الدائمــة وتحويلهــا إلــى مؤقتــة مــن 
أهم انجازات حزب الـ SD في تغيير سياسة الهجرة السويدية

أحــزاب  بيــن  تيــدأو  اتفاقيــة  رؤســاء األحــزاب األربعــة أطــراف 
SD الحكم الثاثة وحزب الـ
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أهم األحداث المنتظرة العام 2023

 تســتلم الســويد رئاســة االتحــاد األوروبــي مــع بدايــة 
العــام 2023 وفــي منتصــف العــام وتحديــدا فــي 6 
علــى   500 الـــ  بالذكــرى  الســويد  تحتفــل  يونيــو 

تأسيسها كمملكة مستقلة

)موديــرات(  كريسترشــون  أولــف  الــوزراء  رئيــس 
صحفــي  مؤتمــر  خــال   2022.12.14 ســتوكهولم 
االتحــاد  رئاســة  إلــى  الســويد  إطــاق  بمناســبة 

األوروبي.

السويد تتولى رئاسة االتحاد األوربي

واجبات السويد خال ترأس االتحاد األوروبي
عــام  مــن  األولــى  الســتة  األشــهر  خــال 
الدوريــة  الرئاســة  الســويد  تتولــى   ،2023
لاتحــاد األوروبــي. يتــم التنــاوب علــى رئاســة 
مجلــس وزراء االتحــاد األوروبــي، بيــن الــدول 
التــي  الدولــة  أشــهر.  ســتة  كل  األعضــاء 
تتولــى الرئاســة مســؤولة عــن قيــادة عمــل 
األعضــاء  الــدول  جميــع  وتمثيــل  المجلــس 
مــع  المفاوضــات  فــي   27 عددهــا  البالــغ 

مؤسسات االتحاد األوروبي األخرى.

إحــدى  هــو  األوروبــي  االتحــاد  وزراء  مجلــس 
االســم  الســبع.  األوروبــي  االتحــاد  مؤسســات 
االتحــاد  مجلــس  هــو  الــوزراء  لمجلــس  الرســمي 
يتفــاوض  المجلــس.   Rådet باختصــار أو  األوروبــي 

ــة  ــريعية لمفوضي ــات التش ــول المقترح ــس ح المجل
االتحــاد األوروبــي ويتــم اتخــاذ القــرارات فــي معظــم 
الحــاالت بعــد مزيــد مــن المفاوضــات مــع البرلمــان 
وزراء  مــن  الــوزراء  مجلــس  يتألــف  األوروبــي. 

حكومات دول االتحاد األوروبي.

ســتقود الرئاســة الســويدية عمــل المجلــس علــى 
أساس أربع أولويات.

ــر  ــول األخض ــية 3. التح ــدة 2. التنافس ــن – الوح 1. األم
القيــم الديمقراطيــة وســيادة   .4 وانتقــال الطاقــة 

القانون - أساسنا
اجتمــاع   2000 حوالــي  الســويدية  الرئاســة  ســتقود 
رســمي فــي بروكســل ولوكســمبورغ. وســيترأس 

اجتماًعــا   35 مــن  يقــرب  مــا  الســويديون  الــوزراء 
الربيــع،  فصــل  خــال  الــوزراء  لمجلــس  رســمًيا 
مدنــي  موظــف   200 مــن  يقــرب  مــا  وســيقود 
يتــم  حيــث  مختلفــة  عمــل  مجموعــات  ســويدي 
علــى  تناولهــا  قبــل  المقترحــات  علــى  التفــاوض 

المستوى الوزاري.

ســيعقد حوالــي 150 اجتماعــا غيــر رســمي فــي مواقع 
علــى  المواقــع  اختيــار  تــم  الســويد.  فــي  مختلفــة 
االجتمــاع  لموضــوع  المحليــة  االتصــاالت  أســاس 
فــي  بمــا  االجتماعــات،  معظــم  ســتعقد  المعنــي. 
فــي  الرســمية،  غيــر  الوزاريــة  االجتماعــات  ذلــك 

Arlandastad خارج ستوكهولم.
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احتفاالت السويد العام 2023 بالعيد الوطني ستكون مميزة

عام 2023 اليوبيل الـ 500 للسويد
ــذ  ــام من ــر 500 ع ــد م ــون ق ــام 2023 يك ــي ع ف
انتخــاب غوســتاف فاســا ملــًكا للســويد فــي 
فــي  الوطنيــة  الجمعيــة  فــي  يونيــو   6
ســترينغناس. Strängnäs بعدهــا أصبحــت 
ــذا  ــن. له ــك الحي ــذ ذل ــتقلة من ــويد مس الس
للســويد  الوطنــي  باليــوم  نحتفــل  الســبب 

في 6 يونيو من كل عام.
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مقاالت الشركاء ـ اقتصاد

هذه 9 نصائح لتحسين فرصك في 
الحصول على قرض

أمــا فــي حــال ُرفــض طلبــك، فمــن الجيــد أن تعمــل 
علــى تحســين قدرتــك االئتمانيــة. وهــو أمــر ال يمكــن 
ــن  ــد م ــاك العدي ــة، فهن ــوم وليل ــن ي ــه بي ــوم ب أن تق

األشياء التي يمكن أن تفعلها لتحسين وضعك.

إليك 9 نصائح لتحسين قدرتك االئتمانية

1. قيم قدرتك االئتمانية
الخطــوة األولــى هــي أن تقــوم بمراجعــة ائتمانيــة 
نظــرة  المراجعــة  هــذه  ســتعطيك  نفســك.  عــن 
ــن أن  ــد م ــا أن تتأك ــب أيًض ــك. يج ــن وضع ــاملة ع ش

جميــع المعلومــات فــي هــذه المراجعــة صحيحــة 
ــات  ــن بطاق ــاً م ــك حالي ــا لدي ــع م ــن جمي ــق م وتتحق
ال  أو  تســتخدمها  )التــي  قــروص  أو  ائتمــان 

تستخدمها(

2. َجّمع قروضك
عديــدة،  صغيــرة  قــروض  لديــك  بالفعــل  كان  إذا 
علــى  تحصــل  أن  يمكــن  واعتمــادات،  وأقســاط 
شــروط دفــع وفائــدة أفضــل إذا قمــت بتجميــع 
هــذه القــروض فــي قــرض واحــد. ســتكون فــي 
هــذه الحالــة مصاريفــك الشــهرية أقــل، ممــا يعنــي 

أنــه يمكنــك االدخــار أكثــر شــهرًيا. كمــا أنــك توفــر 
أيضــاً العديــد مــن التكاليــف اإلداريــة التــي تضطــر 

دفعها للجهات المختلفة.

3. تجنب االقتراض من أجل أمور صغيرة
ُتؤثــر الديــون علــى قدرتــك االئتمانيــة بشــكل ســلبي. 
ــداًل مــن  فهــل يمكنــك االدخــار لشــراء مــا تحتاجــه ب
لبعــض  الشــراء  تأجيــل  يمكنــك  أو  االقتــراض؟ 
ذات  الصغيــرة  القــروض  بســداد  ابــدأ  الوقــت؟ 
غالــب  فــي  القــروض  فهــذه  المرتفعــة،  الفائــدة 

األحيان هي األكثر تكلفة.

مقــاالت الشــركاء: عــادة عندمــا تتقــدم للحصــول علــى قــرض، تقــوم الجهــة المقرضــة بمراجعــة ائتمانيــة 
عنــك، أي القيــام بالتحقــق مــن قدرتــك علــى رد المــال الــذي ســوف تقترضــه. وهــذه القــدرة تســمى 
ــى  ــدة عل ــدرة جي ــك ق ــة أن لدي ــة المقرض ــت الجه ــال قيم ــي ح ــة”. ف ــدرة االئتماني kreditvärdighet أو “الق

سداد القرض، سيكون لديك، عندها فرصة أكبر للحصول على القرض.



الكومبس  23 يناير / كانون الثاني  2023 العدد 110

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

4. سدد في الميعاد
أحــرص دائمــاً علــى دفــع فواتيــرك فــي وقتهــا. فــي 
أن  يمكــن  المحــدد،  الميعــاد  فــي  تدفــع  لــم  حــال 
تحصــل علــى betalningsanmärkning أو إشــارة 
ــا  ــو م ــع، وه ــى الدف ــدرة عل ــدم الق ــجلك بع ــى س عل

يقلل من قدرتك االئتمانية.

5. أوقف بطاقات االعتماد التي ال 
تستخدمها

فــي حــال كان لديــك العديــد مــن بطاقــات االعتمــاد 
ائتمانيــة  بطاقــات  مثــل  تســتخدمها،  ال  التــي 
واشــتراكات أو أقســاط، مــن األفضــل أن تلغيهــا. 
ــإذا  ــور، ف ــذه األم ــى ه ــة عل ــة المقرض ــع الجه تتطل
كان لديــك العديــد منهــا، ســيؤثر ذلــك بالســلب علــى 

قدرتك االئتمانية.

6. ال تقدم الكثير من الطلبات
المقرضــة  الجهــات  بيــن  تقــارن  أن  حاولــت  إذا 

مــن  الكثيــر  إصــدار  إلــى  ذلــك  ســيؤدي  بنفســك، 
يؤثــر  قــد  مــا  وهــو  عليــك  االئتمانيــة  المراجعــات 
فمــن  لذلــك،  االئتمانيــة.  قدرتــك  علــى  بالســلب 
األفضــل أن تقــوم بالمقارنــة بيــن الجهــات المقرضة 
مجاًنــا علــى موقــع شــركة Sambla لتحســين معدل 
الفائــدة علــى القــروض الخاصــة. فــي هــذه الحالــة 
ســتصدر مراجعــة ائتمانيــة واحــدة فقــط عنــك مــن 
شــركة UC، مــع العلــم أن شــركة Sambla تتعــاون 

مع غالبية البنوك والمقرضين.

7. ابحث عن شخص يقدم على القرض 
معك

فــي بعــض األحيــان يكــون مــن الجيــد أن تتقــدم إلــى 
الحصــول علــى قــرض باالشــتراك مــع شــخص آخــر. 
ــى  ــا عل ــد قدرتكم ــان، تزي ــا دخ ــون لديكم ــا يك عندم
أو  للبنــك  أقــل  يعنــي خطــورة  مــا  الســداد، وهــو 
المقــرض. وتتحمــل أنــت وشــريكك فــي القــرض 

مسؤولية سداد القرض.

8. أحرص على أن يكون لديك حياة 
مستقرة

يتحقــق البنــك مــن وضعــك المعيشــي ويبحــث عــن 
أشــياء قــد تؤثــر علــى قدرتــك علــى ســداد القــرض. 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــا؟ ف ــة مث ــة ثابت ــك وظيف ــل لدي ه
تزيــد قدرتــك االئتمانيــة ويمكــن أن تحصــل علــى 
ــد  ــة أخــرى، تزي ــراض. مــن ناحي شــروط أفضــل لاقت
ــي  ــش ف ــت تعي ــا إذا كن ــر أيًض ــة أكث ــك االئتماني قدرت

بيت ملك مقارنة باإليجار.

9. تجنب البطاقات االئتمانية
فــي  االئتمانيــة ســبباً  البطاقــات  تكــون  أن  يمكــن 
بطاقــة  لديــك  كان  إذا  منخفضــة.  ائتمانيــة  قــدرة 
ائتمانيــة مســتنفذة إلــى أقصــى درجــة، فيجــب أن 
تســددها فــي أســرع وقــت، ألن ذلــك ســيؤثر بقــوة 
علــى قدرتــك االئتمانيــة، وهــو مــا ســيصعب عليــك 
ــادي  ــاج م ــك احتي ــن لدي ــم يك ــى وإن ل ــراض، حت االقت

حقيقي الستخدام البطاقة االئتمانية.
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مقاالت الشركاء ـ العمل

ــويد  ــى الس ــرته إل ــال أس ــن انتق ــوام م ــة أع ــد ثاث بع
علــي  لحــق  ســوريا،  فــي  الحــرب  ظــروف  بســبب 
فــي  الســويد  ووصــل  وابنائــه  زوجتــه  يوســف 
أغســطس 2020. وكان أول مــا فعلــه هو أن ســجل 
نفســه فــي مصلحــة الضرائــب والمكاتــب الحكوميــة 

األخرى، ثم بدأ فوًرا في تعلم اللغة.

ــوق  ــم س ــى فه ــه إل ــت نفس ــي الوق ــي ف ــعى عل س

العمــل الســويدية، يك يفهــم كيــف يمكــن الحصــول 
خبــرات.  مــن  لديــه  مــا  مســتخدًما  وظيفــة،  علــى 
ورغــم أنــه عمــل كمهنــدس مدنــي فــي ســوريا، كان 
مســتعًدا أن يعمــل أي شــيء حتــى وإن لــم يكــن لــه 

صلة بدراسته، إذا احتاج األمر.

“العمــل هــو الكرامــة، بغــض النظــر عــن طبيعــة 
الوظيفــة التــي تجدهــا” هكــذا قــال لنــا علــي أثنــاء 

اللقــاء معــه. كان متفهًمــا أن بعــض الشــركات قــد 
ال ترغــب فــي تعييــن شــخص عمــره 49 عامــا، ألنهــم 
ــأس  ــم يي ــه ل ــباب، ولكن ــي الش ــتثمار ف ــدون االس يري
وعندمــا ســمع عــن البرنامــج التدريبــي لمســاعدة 
أصحــاب الشــهادات الجامعيــة فــي الحصــول عمــل 
والــذي يطلــق عليــه اســم: Jobbsprånget تقــدم 
إلــى وظائــف مــن خالهــا بعــد ثاثــة شــهور فقــط 

من وصوله إلى السويد.

يوسف: بعد وصولي للسويد 
بسنتين حصلت على وظيفة بمجال 

عملي
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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�

Jobbsprånget هــو أكبــر برنامــج تدريبــي للقادميــن 
الجــدد. منــذ عــام 2016 قــام البرنامــج بمطابقــة مــا 
يقــرب مــن 2200 مــن الكفــاءات المهاجــرة، مــع مــا 
400 شــركة. فســبعة مــن كل عشــرة  يزيــد عــن 
يتقدمــون، يحصلــون علــى وظيفــة. وتٌمــول المبادرة 
ومؤسســة  الســويدية  الحكومــة  قبــل  مــن 

.Marianne och Marcus Wallenberg

ــي  ــب ف ــى تدري ــي، عل ــل عل ــمبر 2021، حص ــي ديس ف
ــتمر  ــويد. واس ــمال الس ــي Luleå ش ــركة BDX ف ش
التدريــب لمــدة خمســة أشــهر ثــم حصــل بعدهــا 

على وظيفة.

يقول علي بهذا الصدد:

عمــل  احّصــل  وقــدرت  بالبلــد،  ســنتين  “صرلــي 
التــي  رحلتــه،  مــن  بالفخــر  علــي  يشــعر  بمجالــي” 
ــه  ــه الســتام وظيفــة باختصاصــه، خاصــة ألن أوصلت
المدنــي  المهنــدس  بمهنــة  شــغوًفا  كان  طالمــا 

الــذي علــى حــد قولــه “ممكــن أن تكــون بيــدك شــيئا 
مــن الصفــر، ثــم تــراه يكبــر أمــام عينيــك وتــرى حصيلــة 

تعبك وجهدك”.
ويتابع علي قائا:

“بيئــة العمــل الســويدية كتيــر لطيفــة، ال تحــي بســن 
وال بجنس الناس. لكل مجتهد نصيب.”

يواصــل علــي أيًضــا تعلــم اللغــة الســويدية ولكنــه 
ــر فــي  يعتقــد أن العمــل مــع ســويديين يســاعد أكث
تحســين اللغــة. “بيئــة العمــل بتســاعدك، زمائــي 
بالســويدي  معــي  يحكــوا  يحاولــوا  عــم  بالعمــل 

المبسط. “

هــي   Jobbsprånget برنامــج  أن  علــي  ويعتقــد 
منصــة كانــت محطــة محوريــة فــي رحلتــه. ففــي 
ــى أن  ــلك، إل ــق يس ــرف أي طري ــن يع ــم يك ــة، ل البداي
فــي  الفــرص  تجمــع  التــي  المنصــة  هــذه  وجــد 
مجــاالت عــدة وتســاعد المهاجريــن علــى الحصــول 
علــى تدريــب قــد يــؤدي إلــى وظيفــة عمــل ثابتــة. 

ــدم  ــة التق ــهل عملي ــا يس ــر م ــى أن أكث ــرى عل ــا ي كم
هــو أنــه يمكــن اســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة فــي كتابــة 
الســيرة الذاتيــة وكذلــك فــي مقابلــة العمــل إلــي أن 

يعمل المهاجر على تقوية لغته السويدية.

يعمــل علــي اآلن علــى مشــروع توليــد طاقــة بالريــاح. 
كان موجــوًدا مــن البدايــة، عندمــا بــدأت عمليــة الحفر 
اآلن يــرى البــرج أمــام عينيــة، يولــد الطاقــة، وهــو مــا 
الواحــد  بيصورهــا  أشــياء  “هيــك  بالفخــر.  يشــعره 

ليورجيها ألوالده وأحفاده.”

وأضــاف “مهــم الواحــد يحــس إنــه مفيــد. أنــا بعــد مــا 
طلعــت مــن بلــد خربتهــا الحــرب أجيــت علــى مــكان 

قّدر قيمتي، وعملت شيء جيد واستفادوا مني.”

إلــى  بالســعي  المهاجريــن  جميــع  علــى  ينصــح 
الطــرق  جميــع  وســلك  وظيفــة  علــى  الحصــول 
للوصــول إلــى هــذا الهــدف ويقــول أخيــراً “اإلنســان 

يجب أن ال يشعر أنه قد كبر بالعمر على التعلم”

الشــركاء  أحــد   Jobbsprånget شــركة  مــن  المقــال  هــذا 
ــذه  ــوى ه ــق محت ــرورة أن يتواف ــس بالض ــا، لي ــن معن المتعاوني

المادة مع سياسة الكومبس التحريرية.
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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.
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سودوكو 
SUDOKU

استراحة

أفقياً:

1 -رسام مصري كبير
2 - ثبات – عاصمة عربية

3 - حلق في الفضاء –اسم ٕاشارة-للندبة
4 -  نظيرله-طلى

5 - رمل–سائل يجري في العروق 
6 - سكن – صوت الحصان

7 -جمال - شتم
8 - عاصمة ٔارمينيا - ود

9 - اســم ٔاطلقــه العــرب علــى ٕاســبانيا والبرتغــال 
قديماً.

رأسياً:

والمتانــة  بالقــوة  شــعره  امتــاز  تونســي  شــاعر   -  1
وبنزعة قومية وطنية

2 - من الدواب–ٔارض غير مزروعة
3 - دولةعربية

4 - حب – لٔولٔو - مزالج 
5 - قطع - متشابهان

6 - سرور – شحذ القلم
7 - ٔاخو األب - سكب

8 -  عاصمة ٔافريقية - تسوية
9 -  اقترب - ثياب.





اقرأ املزيد حول اللقاح املضاد لكوفيد-19 عىل املوقع اإللكرتوين

هل لديك قريب كبري بالسن؟
قم بتذكريه بالحصول عىل
اللقاح املضاد لكوفيد-19.

يجب الحصول عىل بضع جرعات ليك تكون الحامية آمنة.

1177.se


