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يجب أن نساعد أنفسنا لكي
يستطيع المجتمع أن يساعدنا
الدعايــة الشــعبوية اليمينيــة ،وكمــا هــو معــروف ،تربــط ســيمنع تســفيرهم فــي حــال كان علــى حياتهــم خطــر
كل مــا هــو ســلبي فــي الســويد بالمهاجريــن ،بســبب فــي بلدانهــم .وهــو الــذي ســيطالب الجهــات األمنيــة
زيــادة نســبة تدفــق الالجئيــن فــي الخمــس ســنوات
الماضيــة ،مــع أن الســويد اآلن عــادت لتســتقبل أعــدادا بكشــف األدلــة الســرية التــي علــى أساســها يمكــن أن
يحاكم عدد منهم.
قليلة من المهاجرين.
ّ
صحيــح أن جــزء منـا ،ســواء الذيــن قدمــوا الــى هــذا البلــد نحــن أيضــا ضحيــة عنصريــة وكراهيــة يزرعهــا بيننــا
قديمــا أو حديثــا ،ســاعدوا علــى رفــع نســبة البطالــة
والفقــر وربمــا زيــادة الجرائــم فــي المجتمــع ،ولكــن فــي بعــض المتشــددين دينيــا وعرقي ـا ،علــى اختــالف
المقابــل هنــاك قســم كبيــر ّمنــا ســاهم أكثــر ببنــاء هــذا طوائفهــم وانتماءاتهــم ويشــارك بهــا بعــض أهالينــا
البلــد ورفــع مســتويات االقتصــاد بــه ،وســاهم بإغنــاء الحاملين للحقد واالنتقام معهم من بلدانهم األم.
المجتمع السويدي وتنوعه الثقافي.
نحــن ضحيــة تربيــة خاطئــة لمجموعــة مــن شــبابنا الذيــن
يقتلــون ُويقتلــون بأعمــال ثــأر وبيــع مخــدرات ،شــباب
ِ
الســويد تغيــرت ألنهــا يجــب أن تتغيــر ،ونحــن الالجئــون
والمهاجــرون ســاهمنا بهــذا التغييــر ســاهمنا بــه مــع صغــار لــم يجــدوا فــي المنــزل األب المثالــي واألم
الكثيــر مــن اإليجابيــة… وســاهمنا بالجــزء الســلبي أيضــا
الواعيــة ،وجــدوا بالشــارع وعصاباتــه الملجــأ والمــالذ
ألننا ببساطة لسنا مالئكة ولسنا مواطنين مثاليين.
ومــع ذلــك يجــب أن ال نســاعد اليميــن المتطــرف فــي الــذي يحللهــم عقــدة االنتمــاء والضيــاع بيــن تناقضــات
دعايتــه ضدن ـا ،ويجــب أن ال نقــدم لــه الذرائــع لكــي المنزل والمدرسة والمجتمع.
يستخدمها ويدعم دعايته المضللة.
نحــن ضحايــا المعلومــة الخاطئــة والمضللــة والمشــككة
التحــدي هنــا هــو أن نكــون واعيــن لحقيقتيــن واضحتيــن:
ً
أوال ،وأن ال نصــدق دعايــة اليميــن بــكل شــيء حولنــا والنتيجــة أننــا أصبحنــا ال نثــق بأحـد ،كل
أن ال نجلــد ذاتنــا
المتطــرف ،بأننــا نحــن عالــة ،وأن كل مصائــب الســويد ما حولنا ،وكما نعتقد يعمل ضدنا ويكرهنا.
بسببنا.
ّ
نحــن ضحايــا أنفســنا ،كــم منــا يحــب اآلخــر ويريــد لــه
ـة
ـ
ي
غالب
ـا
ـ
ه
تعرف
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ـ
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ّ
المجتمــع ،والعديــد مــن السياســيين ،ولكــن دورنــا هــو الخيــر؟ كــم منــا قــدم بالغــات ووشــايات ضــد أقاربــه
ّ
في أن نساعدهم على ترسيخها.
وأصحابــه فقــط بقصــد األذى؟ وكــم منــا خــان رب عملــه
ّ
الحقيقــة الثانيــة هــي أن الكثيــر منــا ضحاي ـا ،نعــم نحــن
وانتقــم منــه فقــط ألنــه اعتقــد بــأن االنتقــام هــو راحــة
ضحايــا بعــض مــن يتقمصــون صــور رجــال الديــن ،رجــال
ديــن ينتمــون لنــا ولكــن يحاولــون تشــويه صورتنــا وحتــى نفســية لــه ورضــى لذاتــه المريضــة ،وكــم رب عمــل
قلــب معتقداتنــا ألهــداف ســلطوية بحتــه ،هــؤالء بالمقابــل اســتغل حاجــة محتــاج للعمــل خاصــة بيــن
يبحثــون عــن ســلطة لهــم تنافــس ســلطة الدولــة القادمين الجدد!
ومؤسســاتها ،وهــم بالتالــي يحاولــون خلــق مجتمــع مــواز
يجــب أن ال نبقــى ضحايــا لكــي ال نبقــى عاجزيــن ..يجــب
للمجتمع الذي نعيش به.
هــم يريــدون أن يوهمــوا رواد المســاجد والكنائــس ودور أن نســاعد أنفســنا لكي يســتطيع المجتمع أن يســاعدنا،
العبــادة أن الســلطة عليكــم يجــب ان ال تكــون «بيــد يســاعدنا فــي التغلــب علــى تنامــي النزعــات العنصريــة
الســويديين المنحرفيــن» بــل بأياديهــم هــم «الطاهــرة
والنازيــة المتفاقمــة فــي المجتمــع ،ولكــي نقــول إن
والمعصومة» وبتوكيل من السماء!
ال شــك أن لرجــال الديــن دور مهــم بيــن جميــع الجاليــات الســويد تغيــرت فعــال ونحــن نســاهم فــي تغييرهــا ألننــا
والطوائــف واألديــان ،ألن رجــل الديــن لــه مكانتــه ببســاطة نحــن جــزء مــن هــذا المجتمــع ونحــن جــزء مــن
واحترامــه وهــو يســاهم بنشــر األخــالق وتهذيــب
السويد.
التابعين لهم.
الحديــث هنــا عــن قلــة قليلــة تعتقــد أن لديهــا توكيــل
بنشــر التحريــض والتعصــب وتقويــض المجتمــع .قلــة
لــم يمنعهــا أحــد مــن نشــر التعاليــم الصحيحــة لألديــان
والمســاهمة بوقــف الجرائــم والمخالفــات والكــذب
والغــش ،تمامــا كمــا تنــادي بــه معظــم األديــان ،وتمامــا
كما يدعو له المجتمع السويدي أيضا.
المفارقــة أن المجتمــع الــذي عمــل هــؤالء علــى محاربتــه
ومعاداتــه ،هــو نفســه المجتمــع الــذي ســيدافع عنهــم
ليحصلــوا علــى محاكمــات عادلــة .وهــو المجتمــع الــذي
د .محمود صالح آغا
رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية
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تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر ً
حاليــا ،وتــوزع مجانــا بالبريــد
وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا :ســكونة
وســتوكهولم ويوتيبــوري ونورشــوبنغ ولينشــوبنغ
واسكليســتونا ،وهــي خدمــة إعالميــة باللغــة العربيــة هدفها
المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة إلــى وجــود وســيلة إعالميــة
تتفاعــل مــع الجاليــات العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل
مــا يجــري مــن أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليــات الناطقــة
بالعربية.
صحيفــة الكومبــس وســيلة إعالميــة جــادة تحــاول التركيــز
علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع والتعريــف

بحقــوق كل األشــخاص والجماعــات حســب وضعهــا القانونــي
في السويد وأوروبا ،إضافة إلى التواصل مع ما يجري في
البــالد العربيــة والعالــم والتشــجيع علــى االســتفادة مــن
التجــارب وتنــوع الثقافــات بيــن الشــعوب ،مــن خــالل
التعريــف باآلخــر واالطــالع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا
الشــعوب وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة
المجتمع وتطوير المؤسسات وزيادة الرفاهية.
هيئــة تحريــر الكومبــس تضــم العديــد مــن الصحفييــن
واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن داخــل السويـــد
وخارجها.

مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت

المؤسس ورئيس التحرير
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موقع الكومبس بالسويدية
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موقع راديو الكومبس
alkompis.se/radio
جريدة الكومبس الورقية
alkompis.se/magazine
موقع الشبكة الرئيسي
alkompismedianetwork.com

المبيعات
أحمد الزيان
07٢55٨7444
ahmed.a@alkompis.com

صفحة الكومبس على الفيسبوك
facebook.com/alkompis
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تعــرف أكثــر علــى المؤسســة الحكوميــة التــي
تنفق مليار كرون يوميًاّ

هــل تأخــذ المؤسســات الحكوميــة بالوشــايات التــي تصلهــا مــن
الناس العاديين

FOTO: FÖRSÄKRINGSKASSAN

الكومبــس  -مؤسســات حكوميــة :اســتضاف برنامــج” فيــكا بالعربي“علــى شاشــة الكومبــس ،حميــد رســول خبيــر التوقعــات فــي صنــدوق
التأمينــات االجتماعيــة ،الــذي قــدم شــرحا موجــزا عــن عمــل صنــدوق التأمينــات االجتماعيــة ودورهــا ،كمــا تحــدث عــن طبيعــة عملــه كمحلــل
وخبير توقعات في هذه المؤسسة التي تعد من أكبر المؤسسات الحكومية في السويد.
وأجــاب أيضــا عــن عــدد مــن أســئلة المتابعيــن ،ضمــن الصالحيــات الممنوحــة لــه ،فيمــا أوصــى باالتصــال مــع صنــدوق التأمينــات االجتماعيــة
مباشــرة علــى الرقــم التالــي 0771222333 :خاصــة أن هنــاك خــط باللغــة العربيــة ،ألن كل ســؤال لــه حالتــه الخاصــة ،ومــن المفتــرض أن يكــون
له جواب خاص أيضًا.

قــال حميــد إن ميزانيــة صــرف صنــدوق التأمينــات
االجتماعيــة بلغــت بحــدود  231مليــار كــرون فــي
العــام  2018أي مــا يعــادل مليــار كــرون فــي كل يــوم
عمــل ،وهــذا الرقــم يشــكل حوالــي  20بالمئــة مــن
الميزانيــة الحكوميــة ،وحوالــي  5بالمئــة مــن الناتــج
المحلي للبالد والمقدر بـ  4790مليار كرون.
تصــرف هــذه األمــوال علــى التأمينــات المرضيــة
ومســاعدات الســكن ومســاعدات األطفــال وعلــى ذوي
االحتياجــات الخاصــة وعلــى الترســيخ وتعويضــات
االصابة بالعمل وغيرها.
أمــا مــن أيــن تأتــي ميزانيــة هــذه المصروفــات ،فيقــول
حميــد رســول ،إن  60بالمئــة مــن مصروفــات صنــدوق
التأمينــات االجتماعيــة يأتــي مــن الضرائــب التــي
يدفعها أرباب العمل.
رغــم ذلــك تتعــرض هــذه المؤسســة الحكوميــة

عدة مجاالت قمنا بجمع بعض
المعلومات عن هذه
المؤسسة:

لالنتقــادات دائمــا ،ويعبــر البعــض عــن عــدم رضاهــم
عنه ـا ،وذلــك بســبب عــدم اإللمــام أحيانــا بعمــل
واجــراءات هــذه المؤسســة ،وعــدم تقيــد البعــض
بالتصريح عن دخله بالوقت المناسب.
وفــي ســؤال حــول الوشــايات والمعلومــات التــي تصــل
إلــى صنــدوق التأمينــات االجتماعيــة ،وفيمــا يتــم مــا هــو صنــدوق التأمينــات االجتماعيــة
األخــذ بهــا أم ال ،أجــاب حميــد رســول بالقــول :مــن Försäkringskassan؟
واجــب أي مؤسســة حكوميــة القيــام بالتحقيــق فــي
حــال وصلهــا معلومــات عــن شــخص أو جهــة يمــارس  Försäkringskassanهــي الدائــرة التــي
ً
الغش ويتقاضى اعانات ال يستحقها.
تصــرف أمــواال للعائــات التــي لديهــا أطفــال والمرضــى
واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــات وظيفيــة.
تسمى هذه األموال بتعويض.
يجــب عليــك دفــع أمــوال لشــركات التأميــن الخاصــة
للحصــول علــى التأميــن .علــى ســبيل المثــال يمكــن لــك

نظرا ألهمية عمل صندوق
التأمينات االجتماعية وفي

دفع أموال لتأمين منزلك أو سيارتك.

مــا هــو عــدد أيــام نقديــة الوالديــن التــي
يمكن الحصول عليها؟
بشــكل عــام ُيخصــص لــكل طفــل  480يومــا وتقســم
بيــن الوالديــن بالتســاوي 240 ،يــوم لــأب و 240
يــوم لــأم .ولكــن هنــاك تحديــد فــي عــدد أيــام نقديــة
الوالديــن ُالمخصصــة للطفــل بموجــب قانــون جديــد
تــم العمــل فيــه ابتدائــا مــن  1يوليــو  2017حيــث
ينص القانون على ما يلي:
ُي ّخصــص فقــط  200يــوم نقديــة والديــن للطفــل
الــذي كان يبلــغ مــن العمــر عامــا عنــد حصولــه علــى
اإلقامــة فــي الســويد .وتقســم األيــام بالتســاوي بيــن
الوالدين ( 100يوم لألب و 100يوم لألم).
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ميزانية صرف صندوق
التأمينات االجتماعية
بلغت بحدود 231
مليار كرون في العام
 2018أي ما يعادل
مليار كرون في كل يوم
عمل
حميد رسول خبير التوقعات في صندوق التأمينات االجتماعية

ُي ّخصــص فقــط  100يــوم نقديــة والديــن للطفــل علــى أعانــة الطفــل الممــددة او غيرهــا مــن المنافــع
الــذي كان يبلــغ مــن العمــر عاميــن أو أكثــر عنــد والتعويضات.
قدومــه إلــى الســويد .وتقســم األيــام بالتســاوي بيــن اذا جئــت للســويد بمفــردك وبــدون اطفــال ،فــا تحتــاج
لفعــل شـ ْـي ولكــن اذا جــاء الطفــل بعــدك الــى الســويد
الوالدين ( 50يوم لألب و 50يوم لألم).
فيجــب عليــك االبــاغ لــدى مصلحــة التاميــن
االجتماعــي .ســنقوم بالتحقيــق فيمــا اذا كان لــك الحــق
فــي الحصــول علــى أعانــة الطفــل وغيرهــا مــن المنافــع
والفوائد االجتماعية للعائالت التي لديها اطفال.
تســتطيع االبــاغ عــن قــدوم الطفــل لــدى اي مــن
إذا كنــت ســتقدم طلبــا للحصــول علــى مكاتبنا الخدمية.

هل يجب ّ
علي التسجيل لدى
Försäkringskassan؟
تعويض

هل بإمكاني الحصول على
مساعدة لتقديم على
تعويض معين؟

ال ،لســت بحاجــة للتســجيل .عندمــا تقــدم طلــب
للحصــول علــى تعويــض م ـا ،يقــوم
 Försäkringskassanبالتحقيــق فيمــا إذا كان
يحــق لــك الحصــول علــى التعويــض الــذي طلبتــه .إذا
كان لــك الحــق فــي التعويــض فيتــم تســجيلك بشــكل نعــم .هنالــك وســائل عديــدة لالستفســار حــول
تلقائي.
التعويضــات التــي يحــق لــك الحصــول عليهــا وكيفيــة
تقديم الطلب.
إن لم تكن بحاجة لطلب تعويض ما
 .1اقــرأ المزيــد عــن مختلــف التعويضــات علــى الموقع
اإللكتروني لصندوق التأمينات االجتماعية.
ال ،لســت بحاجــة للتســجيل .إذا لــم تكــن تريــد طلــب المعلومات متوفرة باللغة السويدية واالنكليزية.
تعويــض معيــن ،ال يمكــن لــك التســجيل لــدى إذا كنــت تفهــم اللغــة الســويدية وعنــدك هويــة
Försäkringskassan
الكترونيــة ،بإمكانــك التبليــغ وتقديــم الطلــب عــن
طريق تسجيل الدخول في
إذا كان لديك أطفال
صفحتــك الشــخصية (Mina sidor). Mina
 sidorمتوفرة باللغة السويدية فقط.
ان كان لديك اطفال دون ســن ال ،16فســوف نتصل  .2قــم بزيــارة أحــد مكاتبنــا الخدميــة
ً
بــك عندمــا تصبــح مســجال لــدى مصلحــة الضرائــبFörsäkringskassans( .
ســوف نتحقــق عندهــا ان كان لــك الحــق فــي الحصــول )servicekontor
علــى اعانــة الطفــل وغيرهــا مــن المنافــع والفوائــد حيــث بإمكانــك االلتقــاء بموظفيــن مــن
االجتماعية للعائالت التي لديها اطفال.
 Försäkringskassanواالستفســار حــول
التعويضــات التــي يحــق لــك الحصــول عليهــا وكيفيــة
ان كان لديــك اطفــال فــوق ســن ال  16عشــر فيجــب تقديم الطلب.
عليــك ان تبلغنــا فــي مصلحــة التاميــن االجتماعــي .3 .تحدث مع موظف باللغة العربية
ســوف نتحقــق فيمــا اذا كان لــك الحــق فــي الحصــول ُيمكنــك التحــدث مــع موظــف علــى ســبيل المثــال

بالعربيــة والتغرينيــة والصوماليــة واإلنجليزيــة
والتركيــة والفرنســية واإلســبانية واأللمانيــةُ .يمكــن
للموظــف أن ُيســاعدك فــي تقديــم طلبــات الحصــول
على تعويض.
 .4اطــرح أســئلتك واحصــل علــى أجوبــة باللغــة
االنكليزية في منتدى خدمة الزبائن.
بإمكانــك هنــا طــرح أســئلة عامــة حــول التعويضــات
المقدمــة مــن  Försäkringskassanوالحصــول
علــى أجوبــة باللغــة االنكليزيــة .هــذه المنتديــات
متوفرة ايضًا باالسبانية أو الفنلندية أو البولندية.

التعويضات للشخص الذي
حصل على تصريح اإلقامة
بإمكانــك هنــا قــراءة المزيــد عــن التعويضــات األكثــر
شــيوعًا التــي يحــق لــك الحصــول عليهــا بعــد حصولــك
علــى تصريــح اإلقامــة .هنــاك روابــط للمزيــد مــن
المعلومــات تحــت كل عنــوان .هــذه المعلومــات
متوفرة باللغة السويدية واالنكليزية.

تعويض الترسيخ
()Etableringsersättning
إذا كنــت قــد حصلــت علــى خطــة الترســيخ مــن مكتــب
العمــل ( )Arbetsförmedlingenفبإمكانــك
الترســيخ
تعويــض
علــى
الحصــول
( )etableringsersättningمــن صنــدوق
الضمــان االجتماعــي (.)Försäkringskassan
إذا كان لديــك أطفــال فيمكنــك الحصــول علــى عــاوة
الترســيخ ( )etableringstilläggأمــا اذا كنــت
تســكن لوحــدك فــي ســكن خــاص بــك فيمكنــك
الســكن
تعويــض
الحصــول
(.)bostadsersättning

اعانة الطفل ()Barnbidrag

تحصــل كل العائــات فــي الســويد التــي لديهــا أطفــال
اعمارهــم أقــل مــن  16ســنة علــى اعانــة الطفــل
( .)barnbidragعنــد بلــوغ الطفــل  16ســنة
تتوقــف اعانــة الطفــل ( )barnbidragولكــن
يمكــن الحصــول علــى اعانــة الطفــل ّ
الممــددة
( )förlängt barnbidragإ ذا كان الطفــل
اليزال يذهب إلى المدرسة األساسية (االبتدائية).
ال يمكــن لــك الحصــول علــى اعانــة الطفــل إذا كنــت
تحصل على التعويض اليومي من دائرة الهجرة.
إذا كان معــك أطفــال اعمارهــم أقــل مــن  16ســنة
عنــد وصولــك إلــى الســويد ،فســوف نتصــل بــك بعــد
تســجيلك فــي قيــد النفــوس لكــي تحصــل علــى اعانــة
الطفل (.)barnbidrag
إذا جئــت إلــى الســويد لوحــدك ،فــا تحتــاج إلــى فعــل
شــيء ولكــن عنــد وصــول طفلــك إلــى الســويد فيجــب
عليك تبليغنا بذلك

نقدية الوالدين
()Föräldrapenning
ُ
تدفــع نقديــة الوالديــن ()Föräldrapenning
ألوليــاء األمــور لكــي يســتطيعوا البقــاء فــي المنــزل مــع
طفلهم بدل العمل أو البحث عن عمل أو الدراسة.
ال يمكنــك الحصــول علــى نقديــة الوالديــن
( )föräldrapenningإذا كنــت تحصــل علــى
التعويض اليومي من دائرة الهجرة.
يحق للوالدين الحصول عليها.
إذا كان عمــر الطفــل ســنة واحــدة أو أكثــر عنــد بــدء
اقامتــه فــي الســويد فيحــق للوالديــن الحصــول علــى
نقديــة الوالديــن لفتــرة  200يــوم كحــد أقصــى
للطفل المذكور
إذا كان عمــر الطفــل ســنتين أو أكثــر عنــد بــدء اقامتــه
فــي الســويد فيحــق للوالديــن الحصــول علــى نقديــة
الوالديــن لفتــرة  100يــوم كحــد أقصــى للطفــل
المذكــور .كذلــك ســوف يشــمل القــرار األطفــال الــذي
بــدأت اقامتهــم فــي الســويد مــن تاريــخ  1يوليــو/
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من األسئلة الشائعة

لمن ينوي السفر مع عائلته خالل عطلة الصيف؟ ال تنسى بطاقة التأمين األوروبية (!)EU-kortet
فــي حــال كان ســفرك ضمــن دول االتحــاد األوربــي أو سويســرا مــن المهــم ان يكــون لديــك بطاقــة تأميــن أوروبيــة ســارية المفعــول ،البطاقــة تعطيــك الحــق بالتأميــن الصحــي و طبابــة األســنان .األطفــال
أيضا بحاجة إلى بطاقة خاصة بهم.
مــن الضــروري أن تقــوم بطلــب البطاقــة قبــل فتــرة مــن ســفرك ،مــن الممكــن أن يســتغرق وقــت وصــول البطاقــة بعــد حجزهــا ب ـ  10أيــام .بطاقــة التأميــن األوروبيــة ترســل تلقائيــا إلــى عنوانــك
المسجل.
تأكد من مراجعة التأمين الخاص الشامل بك إذا كنت ستسافر خارج دول االتحاد األوروبي أو المنطقة االقتصادية األوروبية.

تمــوز  2010وكانــوا فــي ذلــك الحيــن قــد تجــاوزوا يمكنــك الحصــول علــى  bostadsbidragإذا مــرض طويــل األمــد أو لــه احتياجــات خاصــة ،قــد يحــق
عامــا واحـدًا مــن العمــر ولــم يأخــذ آباؤهــم وأمهاتهــم كنــت ســاكنًا عنــد شــخص آخــر أو كنــت تســتأجر جــزءًا لــك الحصــول علــى تعويــض الرعايــة
( )vårdbidragلكي يمكن لك العناية بطفلك.
من سكن عند شخص آخر.
نقدية الوالدين قبل

مساعدة السكن ( )Bostadsbidragنفقة األطفال ()Underhållsstöd
إذا كنــت مطلق/مطلقــة أو انفصلــت مــن الوالــد اآلخــر
للطفــل ،فيجــب علــى هــذا الوالــد أن يدفــع مبلــغ نقــدي
للطفــل إذا كان الطفــل مقيمــا معــك .هــذا مــا يدعــى
بإعانــة النفقــة ( .)underhållsbidragإذا كان
الوالــد اآلخــر ال يدفــع لــك اعانــة النفقــة
( )underhållsbidragفبإمكانــك طلــب نفقــة
األطفــال ( )underhållsstödمــن ال ـ
.Försäkringskassan

إذا كان لديــك أطفــال وكنــت بحاجــة للمســاعدة فــي
دفــع االيجــار او الرســوم الشــهرية لســكنك فبإمكانــك
الســكن
مســاعدة
علــى
الحصــول
(.)bostadsbidrag
كمــا بإمكانــك الحصــول علــى مســاعدة الســكن
( )bostadsbidragإذا كان عمــرك أقــل مــن 29
سنة وليس لديك أطفال.
بإمكانــك الحصــول علــى مســاعدة الســكن
 bostadsbidragإذا- :كنــت تملــك الســكن
أوعنــدك عقــد إيجــار باســمك  -أو كان لديــك عقــد تعويض الرعاية ()Vårdbidragً
ثانــي ( )andrahandskontraktوموثــق .ال إذا كان عنــدك طفــا يعانــي مــن إعاقــات وظيفيــة أو

بطاقــة التأميــن الصحــي األوروبيــة (EU-
)kort
 EU-kortتمنحــك الحــق فــي الحصــول علــى الرعايــة
الطبيــة الطارئــة ورعايــة األســنان الطارئــة ايضــا
عندمــا تكــون مســافرًا مــن الســويد إلــى بلــد آخــر مــن
دول االتحــاد األوروبــي أو دول منطقــة التعــاون
االقتصادي األوروبي أو سويسرا.

دعم اقتصادي للذي يحتاج إلى رعاية األسنان.
دعــم رعايــة االســنان هــو عبــارة عــن مســاعدة ماليــة
لك ان كنت بحاجة للعناية الطبية لألسنان.
يشــمل كل مــن يعيــش ومؤمــن فــي الســويد بالرعايــة
الطبيــة الحكوميــة لألســنان مــن يــوم بلوغــك ســن 23
من العمر.
تكــون العنايــة الطبيــة لألســنان مجانيــة بالنســبة
لألطفال وللمراهقين.
يتكــون دعــم الدولــة للرعايــة الطبيــة لألســنان مــن
المســاعدة الطبيــة العامــة للعنايــة باألســنان ،دعــم
رعاية االسنان الخاصة ،وحماية التكلفة العالية.

تعويضات أخرى

دعم رعاية األسنان
يمكنــك الحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول
()Tandvårdsstöd
تعويضــات أخــرى مــن خــال الموقــع اإللكترونــي
لصندوق التأمينات االجتماعية
دعــم رعايــة األســنان ( )tandvårdsstödهــو www.forsakringskassan.se

حول زاوية اضحك بالسويدي:
هنــاك مــن يعتقــد أن الشــعب الســويدي ال
يملــك روح الدعابــة وهــو بالتالــي ال يرغــب
ُ
بقــص أو تناقــل “النــكات” وهنــاك مــن يربــط
بيــن اســتخدام النكتــة كوســيلة تعبيــر او
اســتهزاء فــي مجتمعــات تشــتد فيهــا رقابــة
الحاكــم واألنظمــة القمعيــة ،النكتــة بالمجتمــع
الســويدي ربمــا قــد تكــون غيــر دارجــة كمــا
هــي فــي مجتمعاتن ـا ،وقــد تفقــد حدتهــا
عندمــا تترجــم إلــى لغــة أخــرى ،هنــا حــاول
صديقكــم الكومبــس ترجمــة هــذه الطرفــة
للتعــرف علــى مثــال مــن أمثلــة النكتــة
السويدية.

هدية األم المفضلة بعيد ميالدها
الكومبــس – اضحــك بالســويدي :تبــارى ثالثــة أبنــاء علــى كســب رضــى
أمهم ،وشــراء الهديــة األفضــل لها فــي عيــد ميالدهــا ال ـ  91االبــن األكبــر
اشــترى لوالدتــه قصــر كبيــر بغــرف متعــددة ،االبن األوســط اشــترى لهــا
ســيارة فارهــة وفخمــة مــع توظيــف ســائق خــاص لهـا ،أمــا االبــن األصغــر فقــد
اســتطاع الحصــول علــى ببغــاء نــادر ،كهديــة لوالدتــه ،يحفــظ الكتــاب المقدس
عــن ظهــر قلــب ،يســتطيع قــراءة أي جــزء بمجــرد ســماعه بضــع كلمــات مــن
الكتاب المقدس.

:بعد فترة على انقضاء عيد الميالد اتصلت األم بولدها الكبير
– ولــدي العزيــز ،القصــر جميــل لكنــه كبيــر جــدا وأنــا لســت بحاجــة لــكل هــذه
الغرف أرجو منك استرداد القصر غدا
:كما اتصلت بولدها األوسط
– ابنــي العزيــز ،شــكرا علــى الســيارة لكــن ليــس لــي قــدرة علــى الســياقة ولــم
استطع التفاهم مع السائق لذلك ارسل أحد لكي يأخذها
وعند اتصالها باالبن األصغر قالت له
شــكرا جزيــا ولــدي العزيــز لقــد كانــت هديتــك مدروســة وهــي األكثــر فائــدة،
لقد استمتعت جدا بشوربة هذا الطير ولحمه اللذيذ!!
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ﻣﺮﺣﺒ ًﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
Nydala vårdcentral
ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻤﻮ

ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺘﻚ






اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

18:00 - 13:00


www.nydalavc.se
.ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم

:اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻔﺘﻮح ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﺳﺒﻮع
:أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﺣﺪ
20:00 - 08:00

Västra Hindbyvägen 10, Malmö 58 214
Telefonnummer: 040-700 30

:ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻛﺸﻮن ﻧﻴﺪاﻻ وﻣﻄﻌﻢ اﻟﺒﻼم
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تمديد قانون اإلقامات المؤقتة

تحسينات بسيطة لكن المعاناة مستمرة
الكومبــس – مقــاالت قانونيــة :قانــون اإلقامــة المؤقتــة دخــل
حيــز التنفيــذ فــي  20يوليــو  2016وكان مــن المقــرر االنتهــاء
منــه فــي  19يوليــو  2019وكان مــن المفتــرض أن يكــون هنــاك
قانــون جديــد بعــد ذلــك ولكــن مــا حــدث خيــب آمــال الكثيريــن
وهــو ان السياســيين اتفقــوا علــى أن يتــم التمديــد الــى عاميــن
اخرين اي ان يتم التمديد بهذا القانون الى  19يوليو .2021

روماني بطرس
Romany Botros
Telefon : 0727333281
E-post: romany@botros.se
ومــع األســف البرلمــان الســويدي وافــق علــى تمديــد
القانــون دون أي مراعــاة لألشــخاص الذيــن حصلــوا
علــى إقامــات مؤقتــة وتفاعلــوا مــع المجتمــع الســويدي
ودون مراعــاة ان هــؤالء األشــخاص أصبــح مــن حقهــم
الشعور باالستقرار.

نوفمبــر  2015وبنــاء علــى ذلــك تــم حرمــان
األشــخاص الحاصليــن علــى اقامــة حمايــة بديلــة
وقدمــوا لجــوء بعــد  24نوفمبــر  2015مــن حــق لــم
الشمل.

بديلــة وكان لجوئــه قبــل  24نوفمبــر يظــن بجهــل القانــون واضــح أن هــذه الفئــة مــن األطفــال فقــط هــم
منــه أن التعديــل هــذا يشــمله ويبــدأ يعلــق علــى هــذا اللذين لديهم حق اإلقامة الدائمة.
الــكالم ويقــول هــذا كــذب وهــذا ليــس حقيقــي ولقــد
ســألت الهجــرة وقالــوا لــي ان هــذا الــكالم ال ينطبــق  ...أســئلة كثيــرة وردت مــن أشــخاص لديهــم جنســيات
نعــم ال ينطبــق ألنــك أتيــت قبــل  24نوفمبــر فكــون مختلفــة يظنــوا ان أطفالهــم لهــم الحــق نقــول لهــم
إنــك لــم تفهــم ولــم تســتوعب بشــكل صحيــح مــا نقــول القانون فقط لعديمي الجنسية.
فهــذا ليــس ذنبنــا نحــن ،لذلــك اقــول لمثــل هــذه
الفئــات أنتــم جهلــه مضللــون فــا تضللــون األخريــن فــي النهايــة أحــب ان أنبــه إلــى خطــورة الشــائعات
ألنكــم اســتفدتم مــن قبــل وال يمكــن ان تســتفيدوا وخطــورة تكذيــب الحقائــق وتضليــل النــاس ،وكذلــك
أود أن أدعــو الجميــع الــى ضــرورة االستفســار وطــرح
من هذه التعديالت ألن القانون واضح جدا.
األســئلة للتأكــد مــن المعلومــة ،خاصــة ممــن لديهــم
قضايــا ويريــدون مخاطبــة المؤسســات والجهــات
الحكوميــة ،ويجــب توجيــه كلمــة ألي شــخص هجومــي
ويائــس ،عليــك ان توضــح حقيقــة كالمــك وقضيتــك
ولمــاذا حصلــت علــى إجابــة مختلفــة ســواء مــن قبلنــا او
التعديــل القانونــي لــم يغيــر شــيئًا بخصــوص منــح مــن قبــل الهجــرة أو مــن محامــي اخــر ،ألن لــكل قضيــة
إقامــة دائمــة فاإلقامــات كلهــا مؤقتــة ســواء حمايــة خصوصيتهــا وظروفهــا وهــذه المقــاالت فقــط
بديلــة او صفــة الجــئ وال اقامــة دائمــة إال للشــخص لتوضيــح القوانيــن واألطــر العامــة .لهــذا الســبب هنــاك
الــذي يعــول نفســه عــن طريــق عمــل او شــركة خاصــة محامون وقضاة ومحاكم.
بــه او لديــه شــريك حيــاة وكل شــخص يريــد تحويــل
إقامتــه لدائمــة بســبب مــن هــذه األســباب البــد ان كل شــخص ولــه قضيتــه ولــه وضعــه ونحــن نشــرح
يكون مستوفي الشروط القانونية بكل حالة.
التعديــل القانونــي وكل شــخص يقيــم حالتــه هــل

لذلــك فــي التعديــل الجديــد تــم إعطــاء الحــق بلــم
منــذ صــدور هــذا القانــون فــي عــام  2016كنــا التقينــا الشــمل لهــؤالء األشــخاص بنــاء عليــه المســتفيدين مــن
مــع شــبكة الكومبــس واوضحنــا للجميــع ان هــذا هــذه التعديــات هــم فقــط مــن قدمــوا لجــوء بعــد 25
القانــون هــو أكثــر القوانيــن ظلمــا لالجئيــن فــي تاريــخ نوفمبــر  2015وحصلــوا علــى حمايــة بديلــة اقامــة
السويد.
 13شــهر ألن مــن قدمــوا لجــوء قبــل ذلــك كان لديهــم
الحق في لم الشمل.
القانــون الممــدد حاليــا هــو نفــس القانــون الســابق ولكــن
هنــاك تعديــل هــام بخصــوص لــم الشــمل واإلقامــة أمــا عــن شــروط اإلعالــة فهــي قائمــة مثــل ماهــي لــم
الدائمة.
تتغيــر ولكــن األشــخاص الحاصليــن علــى حمايــة
بديلــة الذيــن قدمــوا لجــوء مــن تاريــخ  25نوفمبــر
في لقاء مع شــبكة الكومبس يوم  19يونيو  2015 2019أصبــح لديهــم الحــق فــي لــم الشــمل لذلــك مــن
قمنــا بتوضيــح التعديــات الجديــدة وقمنــا بإجابــة الظلــم أن يشــملهم شــروط اإلعالــة مثــل األخريــن
بعض األسئلة لمتابعي الشبكة.
لذلــك المشــرع اســتثنى هــؤالء األشــخاص مــدة ثالثــة
اشــهر مــن تاريــخ بــدء العمــل بالتمديــد القانونــي أي
وألهميــة الموضــوع ،خاصــة بعــد قيام بعــض مــن تاريــخ  20يوليــو  2019الــى  19أكتوبــر
األشــخاص بكتابــة تعليقــات مضللــة وبطريقــة  2019يكــون لهــم الحــق فــي تقديــم لــم الشــمل دون
محبطــة لآلخريــن ،وجــب علينــا توضيــح األمــور أكثــر الزام بشروط اإلعالة.
ينطبق هذا التعديل على حالته أم ال.
والتأكيــد علــى ان هــذه التعديــات ليســت مــن عنــد
لكــن المشــرع فــي التعديــل الجديــد أقــر بحــق اإلقامــة
كاتب المقال ،ولكنها من قبل البرلمان.
هنــاك العديــد مــن األســئلة وردت بخصــوص هــذه
ـية
ـ
س
الجن
ـي
ـ
م
عدي
ـال
ـ
ف
األط
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ئ
لف
ـة
ـ
م
الدائ
في النهاية اتمني لكم جميعا التوفيق.
الجزئيــة .فاألشــخاص الحاصليــن علــى حمايــة بديلــة المولوديــن فــي الســويد والحاصليــن علــى اقامــة مؤقتــه
وكان لجوئهم قبل  24نوفمبر  ، 2015واألشخاص بشروط كاالتي:
الحاصليــن علــى صفــة الجــئ جميعهــم كان لديهــم      .1الطفل مولود في السويد
الحــق فــي لــم الشــمل وكان لديهــم مهلــة قانونيــة      .2عديم الجنسية
ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ حصولهــم علــى اإلقامــة      .3يكــون مقيــم فــي الســويد  4ســنوات و 6
تقديــم لــم الشــمل بــدون شــروط اإلعالــة لذلــك ليــس اشــهر او  4ســنوات و  6أشــهر خــال فتــرة 9
طبقــا لقانــون اإلقامــات المؤقتــة يحــق لــم الشــمل لهــم الحــق ان يســتفيدوا مــن هــذا التعديــل ألنهــم سنوات و  6اشهر
فقــط لمــن حصــل علــى اقامــة صفــة الجــئ او اقامــة استفادوا من قبل.
     .4ان يكون اقل من  21سنة.
حمايــة بديلــة لمــن قــدم لجــوء قبــل تاريــخ  24فمــن غيــر المنطقــي شــخص حاصــل علــى حمايــة

بخصــوص التعديــل علــى
اإلقامة الدائمة:

التعديــل القانونــي الخــاص بلم
الشمل هو كاالتي:
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الكومبس أول وسيلة إعالمية تغطي فعاليات ألميدالين للعام الخامس على التوالي

أسبوع يارفا الوليد منذ  3سنوات

هل ينافس أسبوع ألميدالين الخمسيني؟

حضــور رئيــس وزراء الســويد ســتفان لوفيــن كممثــل
عــن حزبــه االشــتراكي الديمقراطــي ألســبوع يارفــا
السياســي وإلقائــه لخطــاب بيــن الحضــور الــذي يمثــل
أغلبيــة مهاجــرة ،واعتــذاره عــن حضــور اســبوع
ألميداليــن للســنة الثانيــة علــى التوالــي ،هــذا العــام
والعــام الماضــي ،أثــار اهتمــام العديــد خاصــة
بمستقبل اسبوع ألميدالين العريق.

انتهــى أســبوع يارفــا  2019للسياســيين ،والــذي
اســتمر مــن  12إلــى 16يونيــو /حزيــران ،ومــن
المنتظــر أن تبــدأ فعاليــات أســبوع ألميداليــن مــا بيــن
 30يونيــو إلــى  7يوليــو /تمــوز ،أســبوعان سياســيان
هدفهمــا واحــد هــو التقــارب بيــن السياســيين
وجمهورهم.
مــع أن األســبوع األول حديــث وجــاء بمبــادرة موجهــة

الضواحــي المتضــررة مــن عــدم اســتقرار األمــن ،وهــي في البرلمان السويدي.
نفــس الضواحــي الــذي يطلــق عليهــا “الضواحــي
المنعزلة ،أو المهملة ،أو ذات األغلبية المهاجرة؟
يعتبــر عــام  1968الســنة التــي انطلــق منهــا أســبوع
وهــل ســينجح أســبوع ألميداليــن بالحفــاظ علــى هدفــه
فــي التقــارب مــن جميــع فئــات الشــعب وفــي إبقــاء ألميداليــن عندمــا تحــدث أولــوف بالمــه السياســي
هــذه المناســبة الســويدية العريقــة والفريــدة رمــزا الســويدي المشــهور أول مــرة بمدينــة فيســبي علــى
من رموز الديمقراطية السويدية؟
جزيــرة غوتالنــد أمــام جمــع مــن المصطافيــن .فــي

تحديــدا لســكان الضواحــي مــن األغلبيــة المهاجــرة،
يبقــى أســبوع ألميداليــن هــو األوســع واألشــمل فــي
تنــاول مختلــف أوجــه السياســة واألنشــطة االقتصاديــة
والثقافيــة ،ومــع ذلــك يواجــه هــذا األســبوع تحديــات
كبيــرة فــي الحفــاظ علــى الهــدف الــذي انطلــق مــن
أجلــه ،أواخــر ســتينيات القــرن الماضــي ،بعــد الســماح
لحــركات عنصريــة بالمشــاركة بــه ،وبعــد اعتــذار
رئيــس الــوزراء علــى إلقــاء كلمــة فــي اليــوم المخصــص
لحزبــه العــام الماضــي  2018واعتــذاره أيضــا عــن ألكومبــس ســتتابع نقــل أهــم وقائــع أســبوع ألميداليــن
المشــاركة هــذا العــام ،وأيضــا بعــد تعالــي أصــوات كما نقلت أيضا أحداث مهمة من أسبوع يارفا
داخل حزب اليسار لمقاطعة هذا األسبوع.
أســبوع ألميداليــن هــذا العــام  ، 2019يبــدأ يــوم
هــل نجــح أســبوع يارفــا فــي التقــارب نحــو ســكان األحد  30يونيو وينتهي يوم األحد  7يوليو.
الضواحــي؟ خاصــة بعــد إصــدار الشــرطة قائمة تحتوي
علــى مجموعــة جديــدة مــن الضواحــي المصنفــة ضمــن عــدد األيــام الثمانيــة يطابــق لعــدد األحــزاب الممثلــة

عــام  2018احتفــل أســبوع الميــدال بمــرور 50
عام ـا .تبايــن شــكل وموقــع وعــدد المتحدثيــن علــى
مــر الســنين  ،ولكــن الحفــاظ علــى خطــاب لــك حــزب
يوميا كان تقليدا منذ البداية.

برنامج الخطابات الحزبية السياسية
الخميس  4يوليو
الساعة 19.00

السبت  6يوليو
الساعة 19:00

األحد  7يوليو
الساعة 14:00

األحد  30يونيو
الساعة 19:00

الثالثاء  2يوليو
الساعة 19:00

يوناس يوستيدت
الحزب اليساري

آني لوف
حزب الوسط

االثنين  1يوليو
الساعة 19:00

األربعاء  3يوليو
الساعة 19:00

الجمعة  5 ،يوليو
الساعة 19.00

بير بولوند
حزب البيئة

أولف كريسترسون
المحافظون الموديرات

زعيم الحزب الجديد لليبراليين

(غير معروف إلى اآلن)

ماجدالينا أندرسون
االشتراكيين الديمقراطيين

إبا بوش ثور
الديمقراطيون المسيحيون

جيمي اكيسون
سفيريا ديمكرتنا
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كيف سيكون
صيف العام
2019؟
FOTO: TT

الكومبــس – طقــس :الكثيــر مــن النــاس الذيــن يعيشــون فــي الســويد،
يتســاءلون باهتمــام ،بعــد موجــة الحــر غيــر المســبوقة التــي ضربــت الســويد
العــام الماضــي :هــل سنشــهد الصيــف الحالــي موجــة مماثلــة؟ وهــل ستشــب
النيران من جديد في عشرات الغابات؟
خبــراء األرصــاد الجويــة الســويدية يقولــون إن شــهر أيــار /مايــو  2019كان
أكثر برودة ورطوبة من العام الماضي .2018
ويقــول الخبيــر فــي األرصــاد الجويــة « : SMHIال يبــدو أن هــذا الصيــف
ســيكون مثــل الصيــف الماضــي ،حــارًا وجافــا ،لكــن كل شــيء يمكــن أن يتغيــر
بسرعة.

الحرارة إال ّ
نسبيًا.
فيمــا مــن المحتمــل ،أن يطــرأ تعديــات علــى هــذه
القرارات ،حسب تحركات الطقس.
وأكــدت  MSBجاهزيتهــا لمواجهــة أي حريــق،
خصوصــا أنــه تــم تجهيزهــا حاليــا بســت طائــرات
هليكوبتــر لمســاعدة البلديــات فــي أعمــال اإلطفــاء ،
وكالــة الطــوارئ المدنيــة  MSBمســؤولة عــن أمــن لكــن وكالــة الطــوارئ المدنيــة الســويدية  ،ناشــدت
الســويد مــن الكــوارث والحــوادث الطبيعيــة ،وتقــول النــاس بضــرورة التحقــق مــن أي قــرار حظــر للنــار
المؤسســة الحكوميــة هــذه إنهــا باتــت أكثــر اســتعدادا واحترامه خالل االحتفاالت والعطل.
العــام الحالــي لمواجهــة أي موجــة حــر أو حرائــق
غابات.
وتقــول أنيــل بيرغلــوم مــن الوكالــة المذكــورة « :
نســتطيع اآلن بســهولة أكبــر مــن العــام الماضــي رش
المــاء مــن الجــو علــى الغابــات المحترقــة ،كمــا لدينــا اآلن
المزيــد مــن المتطوعيــن الذيــن يمكنهــم مســاعدتنا،
إضافــة الــى ان المزيــد مــن رجــال اإلطفــاء مســتعدون
للعمل في حاالت الطوارئ.
وتضيــف أنيــل القــول :مــن المهــم دائمــا لتجنــب
الحرائــق اتبــاع اإلرشــادات وعــدم إشــعال النيــران فــي
الهــواء الطلــق قــرب الغابــات ،كمــا علــى المواطنيــن
الحفاظ على الماء الصالح للشرب وعدم هدره.
ورغــم االمطــار شــبه المســتمرة فــي العديــد مــن

خبيــر ســويدي يتوقــع صيفــا
مــنحارًاجهتــه توقــع خبيــر األرصــاد الجوية فــي التلفزيون ســلطات الكــوارث الطبيعيــة
الســويدي Cohens
“Nitzanحأنـ ّيـاركـًا”ـونوأنطتقـشــبـس مستعدة ألي طارئ!
الصيــف لهــذا العــام فــي الســويد
المزيــد مــن الحرائــق فــي الغابــات مــن جدي ـد ،رغــم
برودة الجو حاليا ،وانخفاض درجات الحرارة.
وقــال إنــه يتوقــع ان تشــهد درجــات الحــرارة ارتفاعــا
“كبي ـرًا” فــي تمــوز /يوليــو ،وآب /أغســطس،
المقبلين.
وبحســب الخبيــر أيضــا فــإن التوقعــات األوليــة تشــير
الــى حــدوث ســيناريو مشــابه لمــا حــدث فــي الصيــف
الماضــي عندمــا شـ ّـبت النيــران فــي العشــرات مــن
الغابات وتسببت بخسائر مالية جسيمة.
وأوضــح أن بعــض األماكــن خاصــة فــي األجــزاء الشــرقية
مــن البــاد قــد تتعــرض لخطــر الجفــاف ممــا يزيــد مــن
خطر حرائق الغابات.
ورغــم ذلــك يتوقــع الخبيــر أن تهطــل أمطــار فــي هذا
الصيــف أكثــر مــن العــام الماضــي ،لكــن ذلــك ســيكون
عاب ـرًا ومؤقت ـا ،ولــن يؤثــر علــى ارتفــاع درجــات

المناطــق ،إال أن الوكالــة اعتبــرت ،أن مخاطــر حــدوث
حرائق ،تبقى في مستويات مرتفعة.
وقــد فرضــت بعــض المناطــق والبلديــات الســويدية،
حظ ـرًا علــى إشــعال النيــران وعمليــات الشــواء فــي
أوقــات معينــة ،إذ قــررت محافظــة ســتوكهولم،
حظــر إشــعال النيــران خارجًا فــي جميــع أنحــاء
ً
المحافظــة ،كمــا قــررت منطقــة غوتالن ـد ،أيضــا منــع
اســتخدام النــار أو الشــواء فــي الهــواء الطلــق علــى
الجزيــرة ،قبــل أن تتحســن الظــروف المناخيــة ،جــراء
ارتفاع درجات الحرارة.

إرشــادات جديــدة حــول حظــر
إشعال النيران والشواء

تعمــل وكالــة الطــوارئ المدنيــة الســويدية ،MSB
علــى إصــدار إرشــادات جديــدة حــول حظــر الشــواء،
وإشــعال النيــران ،تقــوم علــى مبــدأ جدي ـد ،يعتمــد
علــى مبــادئ توجيهيــة أساســية ،لــكل منطقــة مــن
مناطق البالد.
وفــي الوقــت الحالــي ،فــإن المجالــس اإلداريــة
للمقاطعــات ،وفــي بعــض الحــاالت البلديــات هــي مــن
ُ
تصدر قرارات الحظر.
وبحســب المنســق فــي وكالــة الطــوارئ مارتــن
بيترســون ،فــإن الصيــف الماضــي ،أثبــت عــدم وجــود
مبــادئ توجيهيــة مشــتركة لجميــع المقاطعــات
الســويدية ،حيــث كان يمكــن الشــواء باســتخدام الفحــم
والغــاز فــي بعــض األماكــن بينمــا كان محظــورًا فــي
أماكن أخرى.
وتتوقــع وكالــة الطــوارئ أن يجــري اصــدار مبــادئ
وتعليمــات مشــتركة لجميــع أنحــاء الســويد خــال
الصيف الحالي.

FOTO: TT
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االكتئاب ليس مجرد مرض
يسهل التخلص منه

مساعدتك لمن يشعرون
باالكتئاب قد تكون حاسمة
بشفائهم
الكومبس  -الصحة :يعتبر االكتئاب ( )Depressionمن األمراض التي قد يستهين
بهــا البعــض ويعتبرهــا شــيئا ســهل التخلــص منــه ،مــع أن االكتئــاب مــرض يصيــب النفــس
والجســم ويؤثــر علــى طريقــة التفكيــر والتصــرف ومــن شــأنه أن يــؤدي إلــى العديــد مــن
المشاكل العاطفية والجسمانية .بل يمكن أن يؤدي إلى االنتحار.
وعــادة ال يســتطيع األشــخاص المصابــون بمــرض
االكتئــاب االســتمرار بممارســة حياتهــم اليوميــة
كالمعتــاد ،إذ إن االكتئــاب يســبب لهــم شــعورا
بانعــدام أيــة رغبــة فــي الحيــاة ،.تجــدر اإلشــارة إلــى أن
االكتئــاب يعــد أحــد أكثــر األمــراض المنتشــرة فــي
العالم.
وهنــاك االضطــراب االكتئابــي الحــاد (Severe
 ،)depression disorderأو االكتئــاب
ّالســريري (اإلكلينيكــي Clinical -
.)depression

أعراض االكتئاب

أعــراض االكتئاب مختلفــة ومتنوعــة ألن االكتئــاب
يظهر بأشكال مختلفة عند مختلف األشخاص.
فعلــى ســبيل المثــال ،قــد تظهــر اعــراض االكتئــاب
لــدى شــخص عمــره  25ســنة مصــاب بمــرض
االكتئــاب تختلــف عــن تلــك التــي تظهــر عنــد شــخص
عمره  70سنة.
وقــد تظهــر لــدى بعــض المصابيــن بمــرض االكتئــاب
أعــراض حــادة جــدا إلــى درجــة واضحــة تشــير بــأن
شيئا ما ليس على ما يرام.
وقــد يشــعر آخــرون بأنهــم «مســاكين» بشــكل عام ،أو
بأنهم «ليسوا سعداء» ،دون أن يعلموا سببا لذلك.
اليــوم ،يتعامــل غالبيــة العامليــن فــي مجــال الصحــة

مــع االكتئــاب كمــرض مزمــن يتطلــب عالجــا طويــل
المــدى ،بالضبــط كمــا يتــم التعامــل مع مــرض
َ
الســكري ( )Diabetesأو مع فــرط ضغــط
الدم(.)Hypertension
بعــض المصابيــن بمــرض االكتئــاب يتعرضــون لفتــرة
واحــدة مــن االكتئــاب فقــط ،لكــن لــدى غالبيــة
المرضــى تتكــرر أعــراض االكتئــاب وتســتمر مــدى
الحياة.
عــن طريــق التشــخيص والعــاج الســليمين يمكــن
التقليــل مــن أعــراض االكتئــاب ،حتــى لــو كانــت أعراض
االكتئاب حادة.
العــاج الســليم يمكــن أن يحســن شــعور المصابيــن
بمــرض االكتئــاب فــي غضون أســابيع معــدودة ،عادة،
ويمك ّ ــنهم مــن العــودة إلــى ممارســة حياتهــم
الطبيعيــة كمــا اعتــادوا علــى االســتمتاع بهــا قبــل
اإلصابــة بمــرض االكتئــاب .ومــن أهــم اعــراض
االكتئاب:
 فقــدان الرغبــة فــي ممارســة الفعاليــات اليوميــةاالعتيادية
 اإلحساس بالعصبية والكآبة اإلحساس بانعدام األملنو -بات من البكاء بدون أي سبب ظاهر
 اضطرابات في النوم -صعوبات في التركيز

 صعوبات في اتخاذ القرارات زيادة أو نقصان الوزن بدون قصد عصبية قلق وضجر حساسية مفرطة إحساس بالتعب أو الوهن إحساس بقلة القيمة فقدان الرغبة في ممارسة الجنس أفكار انتحارية أو محاوالت لالنتحار مشــاكل جســدية بــدون تفســير ،مثل أوجــاعالظهر أو الرأس.

أسباب وعوامل االكتئاب وخطره:

األبحــاث تشــير إلــى العديــد مــن العوامــل التــي يبــدو
أنهــا تزيــد مــن خطــر اإلصابــة بمــرض االكتئــاب ،أو
تسبب تفاقمه ،ومن بينها:
 وجود أقارب بيولوجيين مصابين بمرض االكتئابحاالت انتحار في العائلة
 أحــداث مســببة للتوتــر فــي الحيــاة ،مثــل وفــاةشخص عزيز
 مزاج اكتئابي في فترة الصباح أمراض ،مثل :السرطان ،أمراض القلب ،الزهايمر أواإليدز
 تنــاول متواصــل ،لفتــرة طويلــة ،ألدويــة معينــة،مثــل أدويــة مــن نــوع معيــن لمعالجــة فــرط ضغــط
الــدم ،حبــوب ّ
منومــة وحبوب منــع الحمل فــي بعــض
الحاالت.

مضاعفات االكتئاب

االكتئــاب هــو مــرض قــاس وعصيــب قــد يشــكل عبئــا
ثقيال على األفراد وعلى العائالت.
االكتئــاب الــذي ال تتــم معالجتــه قــد يتفاقــم ويتدهور
إلــى حـ ّـد العجــزَ ،العـ َـوز واالعتمــاد بــل وحتــى االنتحــار.
ومــن شــأن االكتئــاب أن يــؤدي الــى مشــاكل عاطفيــة،
صحيــة وحتــى ّ
ـلوكيةّ ،
سـ ّ
قضائيــة واقتصاديــة حــادة
تؤثر على كل مجاالت الحياة المختلفة.

ليــس معروفـا ،حتــى اآلن ،الســبب الدقيــق الــذي يــؤدي
إلى ظهور
االكتئاب.كمــا الحــال بالنســبة إلى أمــراض مخاطر االكتئاب
االعتقــاد الســائد،
االنتحــار ،اإلدمــان علــى الكحــول ،اإلدمــان علــى مــواد
نفســية أخرى ،هــو أن العديــد مــن العوامــل
مخــدرة ،القلــق ،أمــراض قلــب وأمــراض أخــرى ،مشــاكل
البيوكيميائيــة (البيولوجيــة – الكيميائيــة) ،الوراثيــة
فــي العمــل أو فــي التعليــم ،واجهــات داخــل العائلــة،
والبيئية يمكن أن تكون ّ
المسبب لمرض االكتئاب،
صعوبات في العالقة الزوجية ،عزلة اجتماعية

أهم األسباب التي تؤدي الى
اإلكتئاب

تشخيص االكتئاب

والمعالجــون أســئلة حــول المــزاج
يطــرح األطبــاء
ِ
الســبب الدقيــق لظهــور االكتئــاب ليــس معروفـا ،لكــن واألفــكار ،خــال اللقــاءات العالجيــة االعتياديــة.
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ليــس هنالــك طريقــة للوقايــة مــن
االكتئــاب ،ولكــن يمكــن اتخــاذ
تدابيــر للســيطرة علــى التوتــر،
لرفــع مســتوى البهجــة ومســتوى
التقدير الذاتي.

أحيانـاُ ،يطلــب مــن المريــض أن يعبــئ اســتمارة أســئلة
تساعدهم في الكشف عن أعراض االكتئاب.
حيــن يشــك األطبــاء بكــون المريــض مصابــا بمــرض
االكتئــاب ،يقومــون بإجــراء سلســة مــن الفحوصــات
ّ
الطبية والنفسانية.
تســاعد هــذه الفحوصــات علــى دحــض إمكانيــة وجــود
أمــراض أخــرى مــن شــأنها أن تكــون ســببا لألعــراض،
تســاعد علــى التشــخيص والكشــف عــن مضاعفــات
أخرى تتعلق بالحالة.

فحوصات لتشخيص االكتئاب

 الفحص الجسماني (البدني) الفحوصات المخبرية -التقييم النفسي

معايير لتشخيص االكتئاب

المعالــج النفســاني يســاعد فــي
تقييــم الطبيــب أو ِ
تحديــد مــا إذا كانــت الحالــة هــي مــرض االكتئــاب الحــاد
ّ
أو أحــد األمــراض األخــرى التــي تذكــر بمــرض االكتئــاب
الحاد ،أحيانا ،ومن بينها:
 اضطــراب اإلحــكام (Adjustment :)Disorderرد فعــل عاطفــي حــاد علــى حــدث
ّ
مؤلــم فــي الحيــاة .وهــو مــرض نفســاني يرتبــط بالتوتر
النفسي.
 االضطــراب ذو االتجاهين( :أو :االضطــراب ثنائــيالقطــب  ،Bipolar disorder -وهــو الــذي كان
يســمى ســابقا :الذهــان َاله َوســي االكتئابــي Manic -
ّ ،)Depressive Psychosis
يتميــز هــذا النــوع
ّ
مــن االضطــراب بمــزاج متقلــب مــن النقيــض إلــى
النقيض.
َ َ َّ ُ
 دورويــة ِالمــزاج (اضطــراب المــزاج الــدوري - :)Cyclothymiaأحد أنواع اضطراب اإلحكام.
َ َ ُ ُّ َ
 االكتئــاب الجزئــي (أو :خلــل التوتــة – :)Dysthymiaهــو مــرض أقــل حــدة وصعوبــة،
لكنه مزمن أكثر من االكتئاب.
 اكتئــاب مــا بعــد الــوالدة (Postpartum :)depressionهــو اكتئــاب يظهــر عنــد بعــض

مالء مــة لحالــة المريــض ،مــع األخــذ باالعتبــار ماهيــة
األعــراض ودرجــة حدتهـا ،الخيــار الشــخصي للمريض،
القــدرة علــى دفــع تكاليــف عــاج االكتئــاب ،األعــراض
الجانبية لعالج االكتئاب وعوامل أخرى.
ومــع ذلــك ،ثمــة حــاالت يكــون فيهــا االكتئــاب صعبــا
جــدا لدرجــة تحتــم علــى الطبيــب ،علــى شــخص
قريــب أو غيــره ،متابعــة عــاج االكتئــاب ومراقبتــه
عــن كثــب حتــى يســترد المريــض عافيتــه ويصــل إلــى
وضــع يســتطيع فيــه أن يشــارك ،بفاعليــة ،فــي عمليــة
اتخاذ القرارات.

النســاء بعــد والدتهــن أطفــاال جــددا .وهــو يظهــر،
عادة ،بعد شهر من الوالدة.
ّ
 االكتئــاب الذهانـ ّـي (Psychotic :)depressionهــو اكتئــاب حــاد وصعــب ترافقــه
ّ
ذهانيــة ،مثــل الهلوســة
أعــراض وظواهــر
(.)Hallucination
ُ
ْ
االض ِطـ ٌ
العاط ِفـ ّـي
صامـ ٌّـي
ـراب
الف ِ
ِ
( :)Schizoaffective disorderهــو مــرض
ُ
يشــمل مميــزات وأعــراض مرض الف َصام (االنفصــام
العقلــي  )Schizophrenia -واضطرابــات المزاج
(.)Mood disorders
 اكتئــاب الشــتاء :هذا النــوع مــن االكتئــاب مرتبــطبتبـ ّـدل الفصــول وبالتعــرض غيــر الكافــي ألشــعة طرق عالج االكتئاب
فيما يلي وصف لطرق عالج االكتئاب:
الشمس.
يختلــف االكتئــاب الحــاد عــن األمــراض التــي ذكــرت  -1األدوية
أعاله ،سواء من حيث األعراض أو درجة الصعوبة .تتوافــر فــي األســواق عشــرات األدويــة لعــاج
االكتئــاب .يســتطيع غالبيــة النــاس التخفيــف مــن
أعــراض االكتئــاب عــن طريــق الدمــج بيــن األدويــة
عالج االكتئاب
والعالج النفسي.
 المعالجة الدوائيةغالبيــة األدويــة المضــادة لحالــة االكتئــاب ّفعالــة
 المعالجة النفسانيةوناجعــة بنفــس المقــدار .لكــن بعضهــا قــد يســبب
ّ
 المعالجــة بالتخليــج الكهربــي (المعالجــة بالصدمــة أعراضا جانبية حادة جدا وخطيرة.Electroconvulsive
الكهربائيــة
 -2 treatment Electroshock treatmentالعالج النفسي
)- ECT
أحيانــا يتــم اســتخدام العــاج النفســي بمــوازاة العــاج
 كمــا إن هنالــك طــرق لعــاج االكتئــاب لــم تســتوف باألدويــة وبالتزامــن معــه .العــاج النفســي هــو اســمالبحــث والتجريــب مثــل الطــرق المقبولــة المذكــورة شــامل لمعالجــة االكتئــاب مــن خــال محادثــات مــع
أعاله ،من بينها:
المعالــج النفســي حــول الوضــع وحــول األمــور المتعلقــة
 التنبيه (التحفيز) الدماغيبه.
 عالجات ِّمكملة وبديلة.
ويدعــى العــاج النفســي ،أيض ـا ،العــاج بالمحادثــة،
ثمــة حــاالت ّ
معينــة يســتطيع طبيــب العائلــة فيهــا
االستشارة أو العالج النفسي  -االجتماعي.
عالج االكتئاب بنفسه.
ولكــن فــي حــاالت أخــرى ،هنالــك حاجــة لالســتعانة
 -3التخليج الكهربي
بمعالــج نفســاني ّ
مؤهــل لعــاج االكتئــاب ،طبيــب
ِ
يتــم تمريــر تيــار كهربائــي عــن طريــق الدمــاغ
نفسي ،اختصاصي علم النفس أو عامل اجتماعي.
إلحداث فيضان للمشاعر.
مــن المهــم جــدا أن يكــون للمريــض دور ّفعــال فــي
عــاج االكتئــاب .فبالتعــاون والعمــل المشــترك،
المعالــج) أن يقــرر ،ســوية مــع الشفاء من اإلكتئاب
يســتطيع الطبيــب (أو ِ
المريــض ،نــوع عــاج االكتئــاب األفضــل واألكثــر قــد يكــون االكتئــاب ،أحيان ـا ،شــديدا جــدا إلــى درجــة

إنــه يســتوجب استشــفاء المريــض (إدخالــه إلــى
المستشــفى  )Hospitalization -لمعالجتــه
ّ
النفسية.
في قسم األمراض
لكــن حتــى فــي حــاالت االكتئــاب الحــاد ،ليــس مــن
الســهل دومــا اتخــاذ القــرار بشــأن طريقــة عــاج
االكتئــاب ومــا إذا كان هــو العــاج المالئــم .فــإذا مــا
توفــرت إمكانيــة لمعالجــة المريــض خــارج المستشــفى
ّ
بنفــس النجاعــة أو أكثــر ،فمــن األرجــح أل يوصــي
الطبيب بإدخاله إلى المستشفى.
استشــفاء المريــض فــي قســم األمــراض النفســية
يفضــل ،عــادة َ،فــي الحــاالت التــي ال يســتطيع المريض
فيهــا االهتمــام بنفســه بشــكل الئــق ،أو عندمــا يكــون
تخوف جدي من أن يؤذي نفسه أو أي شخص آخر.

الوقاية من االكتئاب

ليــس هنالــك طريقــة للوقايــة مــن االكتئــاب .لكــن
القيــام ببعــض االمــور ،يمكــن ان يقــي او يمنــع تكــرار
االعراض ،مثل:
اتخــاذ تدابيــر للســيطرة علــى التوتــر ،للرفــع مــن
مســتوى البهجــة ومســتوى التقديــر الذاتــي مــن شــأنها
أن تساعد.
الدعــم مــن قبــل األصدقــاء واألهــل ،وخاصــة فــي
فتــرات األزمــة يمكنــه أن يســاعد فــي التغلــب علــى
حالة االكتئاب.
ّ
مــن شــأن العــاج المبكــر للمشــكلة حــال ظهــور
العالمــات أو األعــراض األولــى أن يســاعد وأن يمنــع
تفاقم االكتئاب.
العــاج الوقائــي الطويــل المــدى أيضــا يمنــع تكــرار
أعراض االكتئاب.
العالجات البديلة
ّ
بعــض النــاس يلجــأون إلــى طرق الطــب المكمــل أو
البديــل للتخفيــف مــن أعــراض االكتئــاب .هــذه الطــرق
تشــمل اســتخدام مضافــات غذائيــة وتقنيــات الجســم
 النفس.ّ
الغذائيــة
فيمــا يلــي تفصيــل لبعــض المضافــات
الشائعة المستخدمة في معالجة مرض االكتئاب:
عشــبة العــرن أو عشــبة القلــب (هيبركــوم،هيبوفاريقــون المثقــب Hypericum -
 )Perforatumوالمعروفــة أيضــا باســم «نبتــة
ســيدي يحيــى» أو «نبتــة ســانت جونــس” (st.
.)Johns wort
 أدينوزيــل مثيونيــن (S - Adenosyl methionine / SAM, SAMe, SAM)e
أحماض دهنية أوميجا .3 تقنيــات الجســم  -النفــس المتداولــة للتخفيــف مــنأعراض االكتئاب
ّ
الصينية
 الوخز باإلبر اليوجا ّالتأمل ()Meditation
التخيل ّ
 ّالموجه
 العالج بالتدليكالمصدر :ويب طب ومواقع أخرى
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كيف تتجنب خسارة التسجيل
على منزل بعد خسارة القطاع
العقاري
العرض وبالتالي هبوط في األسعار.
الســبب الثانــي هــو االنتعــاش االقتصــادي الذي شــهده
هــذا المجــال مــا بيــن  2015/2010وكمــا يقــال فــي
المثــل العامــي كل نزلــة قبالهــا طلعــة وكل فرحــة
قبالها دمعة.
هــذا الوضــع دفــع الكثيــر مــن المقاوليــن بهــدف
تقليــل خســائرهم إلــى المماطلــة فــي موعــد تســليم
الشــقق الســكنية أو تغييــر مواصفاتهــا بشــكل بســيط
بحجــة أن ذلــك مــن العــرف الجــاري ضمــن نطــاق
المهنــة أو مــن األخطــاء التــي يمكــن أن تقــع دون
التزامهــم بتحمــل المســؤولية ,المســتهلك وجــد
بــدوره فــي هــذه األخطــاء فرصــة مناســبة للتملــص
مــن عقــد الشــراء الــذي أبرمــه فــي وقــت انتعــاش ســعر
العقــار وقبــل انخفاضــه أو علــى األقــل المطالبــة
بتعويــض يقلــل مــن حجــم خســارة قيمــة عقــاره مــن
جراء األزمة.

الكومبــس – مقــاالت الشــركاء :يعتبــر شــراء عقــار فــي
الســويد وخصوصــا فــي المــدن الكبيــرة كســتوكهولم
ويوتوبــوري أكثــر الصفقــات أهميــة فــي حيــاة
المواطــن الســويدي وحلمــا بعيــد المنــال لشــريحة
اجتماعية عريضة من السكان.
ولكــن اليــوم يواجــه هــذا القطــاع مشــكلة كبيــرة
وانخفــاض حــاد فــي أســعار العقــارات المعروضــة
تزامنــا مــع ضعــف القــدرة الشــرائية لــدى المســتهلك
النهائي.
هــذا الوضــع دفــع الكثيــر مــن شــركات البنــاء
والمقاوليــن وممــن يطلــق عليهــم صانعــي ســوق
العقــار إلــى عــدم ضــخ المزيــد مــن األمــوال فــي هــذا
المجــال أو علــى أقــل تقديــر التوقــف عــن إكمــال
مشــاريعهم التــي هــي تحــت التنفيــذ حتــى يأتــي
الفرج ،كما يقال.
يعــزو كثيــر مــن المختصيــن فــي هــذا المجــال الــى أن
الســبب وراء ذلــك يعــود إلــى عامليــن أساســيين:
أولهمــا واألكثــر تأثيـرًا هــو ارتفــاع ســعر الفائــدة علــى
العقــار والشــائعات حــول عــدم اســتقراره ممــا
يصاحبــه بطبيعــة الحــال مــن انخفــاض الطلــب وارتفاع بدورهــا المحاكــم الســويدية وجــدت نفســها أمــام

حاالت جديدة من النزاعات

خدمة المحامي في هاتفك النقال

helpie.me

حــاالت جديــدة مــن النزاعــات التــي لــم تشــهدها فــي
قضايــا ســابقة مماثلــة وبالرغــم مــن أن قانــون الســكن
( )Bostadsrättslagصــدر فــي بدايــة
التســعينات إال أنــه يوجــد بعــض الغمــوض فيــه ويتــم
تفســير هــذه الغمــوض عــن طريــق رأي المحاكــم فــي
القضايــا المســتجدة وهــذا مــا أكــده الحقوقــي المحامــي
كالس أوتوســون المشــرف علــى Helpie.me
لالستشــارات القانونيــة الــذي قــال إن المحاكــم
الســويدية بتــت فــي عــدد مــن القضايــا المماثلــة
وبالتالــي أزالــت هــذه اإلشــكالية حيــث قضــت لصالــح
ألحــد المتخاصميــن ضــد واحــدة مــن شــركات البنــاء
الكبيــرة نســبيا ببطــالن عقــد البيــع والــزام الشــركة
بأتعــاب المحامــاة مــع المبلــغ الــذي رفعتــه صاحبــة

ﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ وأﻧﺖ ﻣﺘﺄﻟﻢ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ

الدعوى كعربون عند عملية الشراء.
وأضــاف أوتوســون أن مــن األســباب التــي اعتبــرت
مســوغا قانونيــا إلبطــال عقــد البيــع هــو التأخــر فــي
تســليم العقــار لثالثــة أســابيع أو أكثــر أو كان ارتفــاع
ســقف المنــزل أقــل بعشــرة ســنتيمترات مــن المتفــق
عليه عند عقد البيع على الخريطة.
هــذا األمــر جــاء كمتنفــس مناســب لكثيــر مــن الذيــن
قامــوا بشــراء عقــار علــى الخريطــة ولكــن قبيــل
التســليم وجــدوا أن ســعر العقــار فــي الســوق قــد
انخفــض بصــورة كبيــرة ووجــدوا فــي رأي المحكمــة
فرصــة مناســبة إلبطــال عقــد البيــع وبالتالــي مــن
الخســارة التــي كانــوا ســيتحملونها فــي حــال تمــت
عملية الشراء.

ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺘﻚ

ﻣﺮﺣﺒ ًﺎ ﺑﻜﻢ ف اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ  Tulpanenﻓﻲ ﺷﻴﺘﺎﺑﻴﺮي ﻣﺎﻟﻤﻮ

ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺠﺪون أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﻛﺎدرﻧﺎ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻳﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ :أﻣﺮاض
اﻟﺴﻜﺮي  ،ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ،أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ  ،واوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ،اﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ،أﻣﺮاض اﻃﻔﺎل ،أﻣﺮاض اﻟﻌﻈﺎم واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ،اﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ أﻳﻀ ًﺎ ﻃﺒﻴﺐ اﺳﺘﺸﺎري ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻴﻮن ،ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة .ﻟﻠﺤﺠﺰ اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮد أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻔﺤﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺒﻲ tulpanenvc.se
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ Dropin

اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻔﺘﻮح ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﺳﺒﻮع

أوﻗﺎت اﻟﺪوام

ﻣﻦ ا·ﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ:

اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

20:00 - 08:00

أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﺣﺪ:

18:00 - 13:00

Norra Bulltoftavägen, Malmö 212 43
Telefonnummer: 040 - 619 1000
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: اﻟﺴﻌﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ و اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ و رﻓﻊ اﻟﺒﺎﻟﻮن و ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ
 ﻛﺮون ﺳﻮﻳﺪي ﻟﺒﺎﻟﻮن اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ٢٤٫٠٠٠
 ﻛﺮون ﻟﺒﺎﻟﻮن اﻟﺴﻨﺔ٣٢٫٠٠٠

ﺑﺎﻟﻮن اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻮزن
ﺑﺪون ﺟﺮاﺣﺔ


اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺎﻫﺮ ﻫﺎدي

THOMAS- SURGEON
Camilla-GLHWLFLDQ

Mirja-GLHWLFLDQ

Camilla-GLHWLFLDQ

Mai-britt-1XUVH

Bahir-6XUJHRQ

LONE - SECRETARY

Lone-6HFUHWDU\

HANNE - NURSE
Hanne-1XUVH

STEEN- SURGEON

Mirja-GLHWLFLDQ

Mai-britt-1XUVH

Hanne-1XUVH

MAI-BRITT - NURSE

PIA - NURSE

NANNA - NURSE

Bahir-6XUJHRQ

MIA - NURSE
Mia
1XUVH

Lone-6HFUHWDU\
Mia
1XUVH

Mai-britt-1XUVH

Bahir-6XUJHRQ

Gruppe-0433

Gruppe-0433

BAHIR - SURGEON
CAMILLA-DIETICIAN
Camilla-GLHWLFLDQ

MIRJA-DIETICIAN
Mirja-GLHWLFLDQ

Camilla-GLHWLFLDQ

Mirja-GLHWLFLDQ





Gastriball Malmö
Lockarpsvägen 14A,
238 41 Oxie,
Sverige
MiaTlf +46704870207
Hanne-1XUVH

1XUVH

Gastriball Göteborg
Gastriball Oslo
Nordanvindsgatan 2A
Rådmann Halmrasts vei 18,
417 17 Göteborg
1337 Sandvika,
Tlf +46704870207
Norge
Gruppe-0433
eller +46 31534623
+47 46672033
Lone-6HFUHWDU\

Hanne-1XUVH

mail@kirurgen.dk

Lone-6HFUHWDU\

Gastriball Danmark:
Hans Edvard Teglers Vej 9, 1
2920 Charlottenlund
+45 919 18888

الكومبس |16

يوليو  /تموز  | 2019العدد 68

الكومبس تشارك بندوة

ترافقت مع منح جائزة «آنا ليند» للصحافة
الكومبــس – خــاص :قــرر صنــدوق “آنــا لينــد” الســويدي ،منــح جائزتــه
الســنوية هــذا العــام لمراســلة راديــو الســويد فــي الشــرق األوســط،
سيســليا أوديــن ،وذلــك ضمــن نــدوة بعنــوان“ :الشــرق األوســط خلــف
األضــواء” ،عقــدت فــي متحــف األبيــض المتوســط بســتوكهولم ،حضرهــا
وزراء وعــدد مــن المســؤولين الحالييــن والقدامــى ،إلــى جانــب ممثليــن عــن
منظمات تابعة للحزب االشتراكي الديمقراطي.
وجــاء فــي حيثيــات منــح الجائــزة ” :تعتبــر سيســليا أوديــن صحفيــة
ضروريــة نحــن بحاجــة إلــى جهودهــا ألنهــا قــادرة علــى التواصــل مــع
النــاس العادييــن كصحفيــة ،وقــادرة علــى الدفــاع عــن وســائل اإلعــام
الحرة ،عندما تتعرض للتهديد”.
مــن جهتهـا ،وجهــت الصحفيــة سيســليا أوديــن الــى الحضــور فــي النــدوة،
كلمــة مســجلة مــن القاهــرة ،حيــث مقــر عملهــا الحالــي ،شــكرت فيهــا
القائميــن علــى صنــدوق “أنــا لينــد” والحضــور ،وقدمــت بعضــا مــن
المواقــف التــي كانــت تواجــه عملهــا فــي الشــرق األوســط خاصــة فــي
المناطــق الســاخنة مثــل قطــاع غــزة وشــمال ســوريا ولبنــان وعــدة دول
عربية شهدت توترات أثناء ما يعرف “بالربيع العربي”.

تعتبــر سيســليا أوديــن صحفيــة
ضروريــة نحــن بحاجــة إلــى جهودهــا
ألنهــا قــادرة علــى التواصــل مــع النــاس
العادييــن كصحفيــة ،وقــادرة علــى
الدفاع عن وسائل اإلعالم الحرة،

وبعــد اإلعــان عــن تســليم الجائــزة ُعقــدت فــي النــدوة حلقتيــن للنقــاش
حــول الصحافــة ،وخصوصيــات العمــل ضمــن مواضيــع معينــة والمخاطــر
والتحديــات التــي تواجــه الصحافــة فــي المســتقبل ،كمــا تضمنــت الحلقتان
محطــات تذكاريــة للسياســية آنــا لينــد ومواقفهــا فــي الدفــاع عــن الفئــات
الضعيفــة والشــعوب التــي تناضــل مــن اجــل االســتقالل والحريــة
والديمقراطية.

الكومبس تشارك في حلقة النقاش

وشــارك فــي الجلســة األولــى ،رئيــس تحريــر شــبكة الكومبــس محمــود آغــا
إلــى جانــب الصحفــي  Martin Schibbyeالــذي تعــرض لالعتقــال
والحبــس فــي الســجون األريتيريــة قبــل حوالــي ســنتين .أدار النقــاش
الكاتب والصحفي .Jesper Bengtsson

وجــاء فــي تعريــف الصحفــي  Martin Schibbyeبأنــه يركــز
علــى النزاعــات المنســية ،ويدعــو للدفــاع عــن وســائل اإلعــام المجانيــة،
وعلــى ضــرورة تشــجيع صانعــي التقاريــر المثيــرة بطــرق جديــدة مــن
خــال التمويــل الجماعــي بــدل التمويــل مــن قبــل المســتثمرين ،والتمويل
الجماعــي هــو مســاهمة مجموعــة كبيــرة مــن األفــراد بمبالــغ صغيــرة مــن
ً
المــال تســاعد فــي تمويــل أعمــال صحفيــة ،بــدال مــن االعتمــاد علــى
مصدر واحد أو بضعة مستثمرين يساهمون بمبلغ أكبر.
كمــا تــم تقديــم الصحفــي محمــود آغ ـا ،علــى أنــه مؤســس شــبكة
الكومبــس ،التــي تقــدم األخبــار والمعلومــات المجتمعيــة عــن الســويد
باللغــة العربيــة ومؤخــرا بلغــات أخــرى أيضا ،وأن هذه الشــبكة المســتقلة،
والتــي تعكــس توجهــات المجتمــع الســويدي ،ســاهمت بنشــر األخبــار
والمعلومــات الصحيحــة لمســاعدة الناطقيــن بالعربيــة فــي الســويد،
وبمكافحــة االشــاعات واألخبــار والمعلومــات المزيفــة التــي حاولــت
وتحاول االنتشار بين هذه المجموعة.
ومــن بيــن األســئلة التــي أثيــرت :مــا الــذي يمكــن تميــز مــا تنتجــه
المؤسســة عــن الصحافــة التقليديــة؟ ومــا هــي التحديــات التــي تواجــه
اســتمرار وتطويــر أعمالكــم؟ كيــف تواجهــون األخبــار والمعلومــات
المزيفة؟
فــي حلقــة النقــاش الثانيــة والتــي اشــتركت بهــا وزيــرة التجــارة الحاليــة
” آن لينــده” مــع مســؤولة شــؤون الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
بالخارجيــة الســويدية وأحمــد عيــان مســؤول مشــروع خــاص فــي
فلســطين ممــول مــن صنــدوق “آنــا لينــد” أدارت النقــاش المســؤولة
السابقة التحاد الشبيبة االشتراكية   Ellinor Eriksson
وتركــز النقــاش حــول الوضــع الحالــي للصــراع فــي الشــرق األوســط وطــرق
الســام ،إضافــة إلــى اســتذكار لمواقــف وزيــرة خارجيــة الســويد الســابقة
“آنــا لينــد” مثــل حرصهــا علــى زيــارة مخيمــات لبنــان أثنــاء زيــارة لهــا
كوزيرة لخارجية السويد قبل اغتيالها في  10سبتمبر 2003
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الكومبس – تقارير:
صحيفــة
كشــفت
« »Aftonbladetsمــع
برنامج «»sekunder 200
عــن معلومــات حــول مــا ســمته
بـ «ســهولة االتصال باألشــخاص
الذيــن يبيعــون وثائــق وهويات
مزورة في السويد».
ووفــق الصحيفــة فإنــه تــم فــي
العــام الماضــي ،إيقــاف 212
شـ ّ
ـخصًا يحملــون وثائــق هويــة
مــزورة ،أو غيــر صحيحــة ،فــي
المطــارات الرئيســة فــي
السويد.

تقرير

الشبكات اإلجرامية
واإلرهابية تحصل على
هويات ووثائق سفر مزورة بـ
ســوق الوثائــق المزورة
السويد
في
«سهولة»
واســع جدًا فــي االتحاد

لكــن الشــرطة تقــول إنهــا ال تســتطيع تقديــر عــدد
األشــخاص الموجوديــن فــي الســويد ،مــن الذيــن
يحملون هويات مزورة.
ونقلــت الصحيفــة عــن قائــد شــرطة الحــدود باتريــك
إنجســتروم قولــه« :لــن نتمكــن أبـدًا مــن القضــاء علــى
هذه المشكلة تمامًا».
وبحســب المعلومــات التــي أوردتهــا الصحيفــة مــع
البرنامــج المذكــور ،فــإن موقــع Svenska
 Palmenوهــو عبــارة عــن منتــدى للناطقيــن
بالروســية فــي الســويد ،يعلــن العديــد مــن البائعيــن
فيه عن عروض لبيع الوثائق المزورة.
وكان واحــد علــى األقــل مــن أفــراد مجموعــة جــرى
اعتقالهــا فــي الســويد ،وتــم محاكمتهــا بتهمــة
التحضيــر للقيــام بعمــل إرهابــي قــد اشــترى وثائــق
مزورة من هذا الموقع.
الرجــل وهــو مــن أوزبكســتان كان يحمــل جــوازًا
إيطاليــا وآخــر ّ
ّ
يونانيــا ،باإلضافــة الــى بطاقــة هويــة
يونانية.
وفــي التحقيقــات مــع الشــرطة كشــف الرجــل كيــف
بإمــكان الشــخص «اســتعارة» الهويــات األوروبيــة
المزورة مقابل تكلفة شهرية.
وعندمــا قــام فريــق البرنامــج باالتصــال بالموقــع لــم
يســتغرق األمــر غيــر دقائــق محــدودة للتواصــل مــع
البائع.

األوروبي

ُويعــد ســوق التجــارة فــي الوثائــق المــزورة واســع جدًا
فــي دول االتحــاد األوروبــي ،لدرجــة أن الشــرطة فــي
بلــدان االتحــاد ال تســتطيع الوصــول الــى المنابــع
األساسية للشبكات اإلجرامية التي تديرها.
ويقــول المســؤول الصحفــي فــي الشــرطة األوروبيــة
ألفونســو سانشــيز خيمينيــز« :يعــد االحتيــال فــي
ً
تزويــر الهويــات ووثائــق الســفر عامــا مهمــا فــي
الجريمــة المنظمــة ،التــي تؤثــر علــى العديــد مــن
المجــاالت منهــا االتجــار بالبشــر واإلرهــاب وتهريــب
المخدرات واالحتيال وغسيل األموال.
والوثائــق األكثــر اســتخدامًا العــام الماضــي فــي االتحاد
األوروبــي كانــت الهويــات الوطنيــة وجــوازات الســفر
الصادرة عن دول في االتحاد.
وفــي تصريــح للصحيفــة يقــول قائــد شــرطة الحــدود
الســويدية باتريــك إنجســتروم إنــه ال يســتطيع
تقديــر عــدد األشــخاص الذيــن يتنقلــون فــي الســويد
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بــأوراق أو وثائــق مــزورة ،ويشــدد علــى أن هــذه
المشكلة تؤثر على البالد بشكل يومي.
وأضــاف « :تتعــرض الســويد كدولــة كل يــوم الــى
مختلــف أشــكال ســوء اســتخدام الوثائــق والهويــات
فــي فتــح حســابات مصرفيــة وغســيل األمــوال
واالحتيــال بمختلــف األشــكال ،وان خطــر اســتخدام
األشــخاص الذيــن يعتزمــون ارتــكاب جرائــم إرهابيــة
فــي الســويد لهويــات مــزورة هــو أمــر كبيــر وفقــا
للشرطة السويدية.
وردًا علــى ســؤال حــول لمــاذا لــم تســتطع الشــرطة
وقــف هــذه الجرائــم ،قــال باتريــك« :تحســنت قــدرة
شــبكات الجريمــة المنظمــة علــى التغلــب علــى
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الشــرطة وذلــك ألن هــذه
الجرائم تدر أموال طائلة على هذه الشبكات.

انتقــادات لحــرس
الحدود السويدي
وكان تقريــر صــادر عــن االتحــاد األوروبــي العــام
الماضــي  2018وجــه انتقــادات شــديدة لحــرس
تقرير   صــادر
الحــدود الســويدي ،بعــد شــهر مــن تقرير
عــن منظومــة دول “شــنغن” التابعــة لالتحــاد
األوروبــي ،انتقــد شــرطة الحــدود الســويدية ،بســبب
“الضعــف” فــي الســيطرة علــى الحــدود ،وقضايــا
أخــرى اعتبرتهــا المنظمــة“ ،تقصيـ ـرًا” مــن قبــل
السويد.
وذكــرت الشــرطة الســويدية فــي تعليــق لهــا علــى
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ُ
نتائــج التقريــر ،أنهــا تشــعر بالقلــق مــن مــا خلــص إليــه
التقريــر ،وأكــدت أنهــا ســتضع خطــط عمــل جديــدة
في هذا المضمار.
ويــرى مراقبــو المنظمــة الذيــن كتبــوا التقريــر ،أن
نقــاط ســيطرة الحــدود الســويدية ضعيفــة فيمــا
يخــص عــدد العامليــن فيهـ ـا ،األمــر الــذي كانــت
صحيفــة “بوســطن” المســائية قــد تطرقــت إليــه فــي
وقــت ســابق .كمــا انهــم انتقــدوا أســاليب العمــل فــي
مراقبة الحدود.
واعتبــرت المنظمــة أن الذيــن يقومــون بالعمــل غيــر

مؤهليــن بالشــكل المطلــوب ،حيــث الحــظ المراقبــون
علــى ســبيل المثــال ،أن الموظفيــن فــي مطــار مالمــو
يفتقــرون إلــى المهــارات المعرفيــة للكشــف عــن
الوثائق المزيفة ،بحسب الصحيفة.
وقــال رئيــس قســم شــرطة الحــدود فــي إدارة
العمليــات الوطنيــة باتريــك إنغســتروم فــي بيــان
صحفــي“ :إن نتائــج التقييــم تبعــث علــى القلــق .لــذا،
كثفــت ســلطات الشــرطة عملهــا مــع المؤسســات
المســؤولة األخــرى مــن أجــل أن تكــون الســويد كدولــة
قادرة على تلبية متطلبات تعاون الشنغن”.

ً
وتابــع ،قائــاـال“ :إن هدفنــا بالطبــع هــو أن ترقــى
الســويد الــى مســتوى االتحــاد األوروبــي .فــي الوقــت
ـالد تحديــات كبيــرة علــى طــول
نفســه ،تواجــه البــاد
حدودنــا الطويلــة والموقــف الجديــد لالجئيــن الــذي
شــهدته أوروبــا منــذ عــام  .2015ويســتغرق هــذا
وقتا”.
التغيير وقتًا”.
وتخضــع جميــع الــدول األعضــاء فــي تعــاون شــنغن
لعمليــات تدقيــق مماثلــة مــرة واحــدة كل خمــس
سنوات على األقل.
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في السويد

الفجوة
في
األجور

بين
النساء

والرجال

مستمر

في
تقلص

ّ
تدريجيــا بحســب األرقــام واإلحصائيــات
الكومبــس – مجتمــع :تســتمر الفجــوة فــي األجــور بيــن النســاء والرجــال فــي الســويد باالنخفــاض
الرسمية الصادرة عن السلطات.
وفي أحدث األرقام فإن كل امرأة تكسب اآلن  89كرون سويدي مقابل كل  100كرون يكسبها الرجل.
وقــد تقلصــت الفجــوة فــي األجــور بيــن النســاء والرجــال بشــكل مطــرد منــذ العــام  ،2007حيــث كانــت النســبة أنــذاك  16بالمئــة ،وفــي العــام
 2018أصبحت  10,7بالمئة.
جديــر ذكــره أن الفجــوة فــي األجــور بيــن النســاء
والرجــال فــي الســويد انخفضــت  5بالمئــة ،خــال
الســنوات ال ـ  25الماضيــة ،لكــن رواتــب النســاء ال تــزال
أقــل مــن رواتــب الرجــال ،حتــى فــي بلــد مثــل الســويد،
الــذي ُيعــد مــن أفضــل بلــدان العالــم فــي الدفــاع عــن
حقوق النساء والمساواة بين الجنسين.
وهــذه األرقــام تتعلــق بالرجــال والنســاء الذيــن وال يقتصــر األمــر عنــد انخفــاض الدخــل فقــط لــدى
يعملون بدوام كامل.
النســاء ،بــل أن معاشــاتهن التقاعديــة هــي األخــرى
أقــل بكثيــر مــن الرجــال .حيــث تحصــل النســاء فــي
قبــل  25عامــا كانــت النســاء يأخــذن فــي المتوســط المتوســط علــى  67بالمائــة مــن المعاشــات التقاعدية
 84بالمئــة مــن رواتــب الرجــال ،لذلــك فــإن الفجــوة فــي التي يحصل عليها الرجال.
األجــور آخــذة فــي التناقــص ،رغــم أن الفــرق ال يــزال
موجودًا.
ومــن االســباب الرئيســية التــي تفســر هــذا اإلختــاف
بيــن معاشــات الرجــال والنســاء ،أن المهــن التــي
أحــد األســباب التــي تقــف وراء ذلــك ،هــي أن النســاء يســيطر عليهــا الرجــال تكــون رواتبهــا أعلــى ،كمــا أن
يقضيــن أوقــات أكثــر بكثيــر مــع أطفالهــن فــي المنزل النســاء يعملــن فــي الغالــب بــدوام جزئــي ويقضيــن
مقارنــة بمــا يفعلــه الرجــال ،األمــر الــذي يبــدو جليــا فــي أوقاتــا أكثــر بكثيــر فــي المنــزل مــع أطفالهــن ممــا
الدخل الذي يحصلن عليه.
يفعله الرجال.

وبلغــة األرقــام ،فــأن النســاء يحصلــن علــى  87بالمائــة
مــن أجــور الرجــال فــي حــال العمــل بــدوام كامــل ،فيمــا
كان التقريــر الســابق الــذي صــدر فــي العــام 2014
قــد أوضــح أن النســاء يتقاضيــن  86بالمائــة مــن
األجور التي يتقاضاها الرجال.

دور كبير للمرأة
السويدية في
اقتصاد بالدها

وطبقــا إلحصائيــات تأمينــات الوالديــن ،فــأن الطفــل
وعنمــا يبلــغ العاميــن مــن عمــره ،تكــون األمهــات قــد
أخــذن  82بالمائــة مــن أيــام اإلجــازات مقابــل 18
بالمائة لآلباء.
أشــاد تقريــر اقتصــادي دولــي صــدر العــام الماضــي
بالمشــاركة العاليــة ،والــدور الكبيــر الــذي تلعبــه
المرأة السويدية في اقتصاد بالدها.
وقــال التقريــر الصــادر عــن وكالــة  PWCفــي
مؤشــرها الســنوي تحــت عنــوان ” المــرأة فــي
العمــل”    إنــه إذا كانــت جميــع البلــدان ال ـ 35
األعضــاء فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
 OECDتتمتــع بمشــاركة عاليــة مــن القــوة العاملــة
النســائية كمــا فــي الســويد ،فــإن االقتصــاد العالمــي
سينمو بنحو  50000مليار دوالر
ووفقــا للمؤشــر ،فــإن االقتصــاد العالمــي ســوف ينمــو
أيضــا بنحــو  16,500مليــار كــرون ســويدي إذا كانــت
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متوسط أجور
العامالت في أوروبا
أقل بـ %16
من أجور الرجال
الفجــوة فــي األجــور بيــن النســاء والرجــال ســوف
تتســاوى فــي بلــدان منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنمية.
وحســب المؤشــر فــإن الســويد ،هــي ثانــي أفضــل فــي
العالــم مــن حيــث معــدل العمالــة بيــن النســاء ،بعــد
أيســلندا وتســبق بذلــك النرويج .وتوجــد أكبــر فجــوة
فــي األجــور بيــن الرجــال والنســاء بيــن بلــدان منظمــة
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي فــي كوريــا
واليابان بنسبة  37و 25في المائة على التوالي.
أوردت  DWتقري ـرًا بينــت فيــه أن المكاســب التــي
حققتهــا النســاء فــي أوروبــا علــى صعيــد التعليــم،
وزيادة أعدادهن ضمن قوة العمل األوروبية.
ـالت
وذكــرت أنــه مــازال متوســط أجــور النســاء العامــات
فــي دول االتحــاد األوروبــي أقــل بنســبة  %16عــن

متوسط أجور الرجال الذين يؤدون نفس الوظيفة.
وحســب  DWفــإن نســبة الفــرق بيــن أجــور النســاء
والرجــال لــم تشــهد أي تحســن ملمــوس فــي أوروبــا
ـالل الســنوات العشــر األخيــرة وهــي عنــد حوالــي
خــال
.%16
ويتبايــن معــدل تفــاوت األجــور بيــن النســاء والرجــال
بقــوة بيــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي .علــى
ســبيل المثــال ،تحصــل المــرأة العاملــة فــي إســتونيا
علــى أجــر يقــل بنســبة  %25عمــا يحصــل عليــه
زميلهــا الرجــل فــي نفــس الوظيفــة ،فــي حيــن أن أجــر
المــرأة فــي رومانيــا يقــل بنســبة  %5فقــط عــن
الرجــل .وفــي ألمانيـا ،صاحبــة أكبــر اقتصاد فــي االتحاد
األوروبــي ،يقــل أجــر المــرأة بنســبة  %21عــن أجــر
الرجل ،مقابل  %15في فرنسا.

ورغــم أن التقــدم نحــو تضييــق الفجــوة فــي األجــور فــي وظيفــة أقــل أجــرا أو تحويلهــا إلــى عاملــة بــدوام
بيــن النســاء والرجــال يســير ببــطء علــى مــدى الســنوات غير كامل.
العشــر األخيــرة ،حققــت دول مثــل الســويد وهولنــدا
وفــي مثــل هــذه الحــاالت تتأخــر ترقيــات المــرأة
وإسبانيا معدل تقدم أسرع في هذا السياق.
ـالوات الراتــب والمكافــآت مقارنــة بزميلهــا الرجــل.
وتقــول “فيــرا يوروفــا” مفوضــة شــؤون العدالــة وعــاوات
باالتحــاد األوروبــي األســبوع الماضــي ،إن هــذه الفجــوة ومــن التفســيرات المحتملــة األخــرى لهــذه الفجــوة فــي
“إهــدار القتصادن ـا ..تمثــل النســاء أكثــر مــن  %60األجــور ،أن المــرأة أكثــر اســتعدادا لقبــول الوظائــف
مــن خريجــي الجامعــات .ويجــب أن يعنــي هــذا األقــل أجــرا أو األقــل اســتقرارا فــي ســوق العمــل مثــل
الرعاية المنزلية وأعمال النظافة.
حصولهن على وظائف أفضل ،وأجور أعلى”.
وغالبــا مــا تخضــع السياســات التــي تؤثــر علــى األجــور
والترقيــات لألنظمــة القضائيــة فــي الــدول األعضــاء
وهــو مــا يجعــل مــن الصعــب الوصــول إلــى حلــول لهــذه
المشكلة على مستوى االتحاد األوروبي ككل.
والحقيقــة أن الفجــوة فــي األجــور معضلــة .وتشــير
ُ
الدراســات إلــى أنــه ال يمكــن تفســير حوالــي ثلثــي
حــاالت التفــاوت وفقــا لعوامــل موضوعيــة مثــل
الدرجــة الوظيفيــة أو المؤهــل الدراســي أو العمــل
نصــف الوقــت .وبــدال مــن ذلــك ،هنــاك عديــد مــن
أشــكال التمييــز التــي ال يمكــن لمســها بســهولة فــي
أماكن العمل.
ومــن الموضوعــات التــي حظيــت باهتمــام فــي اآلونــة
ُ
االخيــرة ،مــا يســمى ب ـ “األجــر العقابــي” ،حيــث تفاجــأ
المــرأة العاملــة التــي تحصــل علــى إجــازة لرعايــة
أطفالهــا لــدى عودتهــا إلــى العمــل مجــددا بتعيينهــا

وعلــى مــدى الحيــاة ،يكــون لهــذا التمييــز فــي األجــور
تداعيــات ســلبية علــى مســتحقات التقاعــد الخاصــة
بالنســاء .ونظــرا ألن المــرأة تعمــل بشــكل عــام عــدد
ســنوات أقــل مــن الرجــل ،وتدفــع اشــتراكات أقــل فــي
صنــدوق التقاع ـد ،وبالتالــي تحصــل علــى رواتــب
تقاعــد أقــل عنــد تــرك العمــل .وتبلــغ نســبة التفــاوت
فــي رواتــب التقاعــد بيــن النســاء والرجــال فــي االتحــاد
األوروبــي حوالــي  %36أي حوالــي ضعــف نســبة
ـالج بعــض صــور
التفــاوت فــي األجــور .ومــن أجــل عــاج
التفــاوت ،أصــدر االتحــاد األوروبــي توصيــات وبيانــات
توضيحية تظهر حجم ومجاالت وجود التفاوت.
وفــي عــام  2017أصــدرت المفوضيــة األوروبيــة
خطــة عمــل تتضمــن  20مقترحــا لحــل المشــكلة
بنهايــة عــام  2019.ومــن الوســائل األســهل نســبيا
ـالج هــذه المشــكلة ،إصــدار قانــون لضمــان شــفافية
لعــاج
األجور في أماكن العمل المختلفة.
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معلومات عن المدارس في السويد

يجب أن يشعر الجميع باألمان في المدرسة
الكومبــس  -مؤسســات:
يمكــن لطفلــك أن يلتحــق
بصــف المدرســة التمهيــدي
– وهــو صــف اختيــاري لمــدة
عــام واحــد  -أو بمدرســة
« - »grundskolaوهــي
مدرســة إلزاميــة لمــدة تســع
ســنوات .ســتجد المزيــد مــن
المعلومــات عــن النظــام
المدرســي الســويدي هنــا.
كلمــا عرفــت المزيــد ،كلمــا
أمكنــك أن تؤثــر فــي التعليــم
المدرسي لطفلك.
مفهوم ”المدرسة ديموقراطية“
يقــدم التعليــم للتالميــذ المعرفــة ،وكذلــك الدافــع لتعلــم
ّ
أكثــر طــوال حياتهــم .يقـ ّـدم المعلمــون الدعــم للتالميــذ
مــن أجــل تحقيــق متطلبــات المعرفــة لتعليمهــم .يجــب
علــى كل تلميــذ أن يكــون قـ ً
ـادرا علــى تطويــر كامــل
إمكاناته.
ُ ّ
إن التعليــم منظــم بطريقـ ٍـة ديمقراطيـ ٍـة ويحتــرم حقــوق
اإلنســان والديمقراطيــة .ولجميــع التالميــذ الحــق فــي
المســاواة فــي تعليمهــم ،بغــض النظــر عــن جنســهم ،أو
معتقداتهــم ،أو إعاقاتهــم ،أو توجههــم الجنســي ،أو
مــكان إقامتهــم فــي الســويد .كل تلميــذ لــه أهميــة فــي
المدرســة ،وســوف تأخــذ المدرســة ً
دائمــا بعيــن االعتبــار
مــا هــو أفضــل للتلميــذ خــال التخطيــط ألنشــطتها.
ُ
وتوجــد بالســويد مــدارس بلديــة ومــدارس مســتقلة تــدار
مــن قبــل شــركات أو منظمــات .إن الحضــور فــي مدرســة
« »grundskolaإلزامــي ،ولكنــه طوعــي فــي صــف
المدرسة التمهيدي .وجميع المدارس مجانية.
الجميع له الحق بالحصول على مكان في المدرسة.
ســوف تخبــرك البلديــة التــي تعيــش فيهــا عــن المــدارس
الموجــودة فــي بلديتــك .ويمكنــك اختيــار المدرسـ ٍـة التــي
تريــد أن يلتحــق طفلــك به ـا .تتوفــر علــى الموقــع
 www.valjaskola.seمعلومـ ٍـات بخصــوص
مختلــف المــدارس وعمليــة تخصيــص األماكــن .ويمكنــك
ً
أيضا أن تستفسر من البلدية التي تقيم فيها.
المدرسة هي التي تقرر بأي صف تضع التلميذ
ســوف تقــوم المدرســة بتقييــم التعليــم المدرســي
الســابق لطفلــك مــن حيــث المعرفة والخبــرة واالهتمامات.
ً
وغالبــا مــا يتــم هــذا التقييــم بمســاعدة مترجــم شــفوي.
وفــي غضــون شــهرين ،ســوف يقـ ّـرر مديــر المدرســة أي
مســتوى وأي صــف ســيلتحق بــه طفلــك .ومــن أجــل تعلــم
اللغــة الســويدية فــي أســرع وقــت ممكــن ،قــد يلتحــق
ً
التالميــذ القادمــون حديثــا بصــف تحضيــري إلــى جانــب
صفهــم العــادي .وســوف يتعلــم التالميــذ فــي الصــف
التحضيــري اللغــة الســويدية األساســية ،ولكــن قــد
يتعلمــون مــواد أخــرى كذلــك .وســوف ينتظمــون بالصــف
التحضيــري لمــدة اقصاهــا ســنتين .والهــدف مــن ذلــك ،أن

ـدوام كامــل فــي الصــف ينبغــي أن يكــون التعليــم متماثــا بغــض النظــر عــن
التالميــذ ســوف يتعلمــون المــواد بـ ٍ
العــادي فــي أقــرب وقــت ممكــن .وســوف يقـ ّـرر مديــر المــكان فــي الســويد الــذي تقــع فيــه المدرســة التــي يذهــب
المدرســة متــى لــم يعــد طفلــك بحاجـ ٍـة لحضــور الصــف اليها التلميذ.
التحضيري.
من يحق له االلتحاق بالمدرسة األساسية؟
ّ
إسأل المعلم
يبــدأ معظــم األطفــال فــي الســويد الدراســة فــي الصــف
ّ
ســوف يكــون هنــاك معلــم واحــد علــى األقــل مســؤول عــن االول حينمــا يبلغــون الســابعة مــن عمرهــم فــي فصــل
ّ
صــف طفلــك .إتصــل بمعلــم طفلــك إذا كانــت لديــك أي الخريــف الدراســي .مــن الممكــن أن يســمح لألطفــال أن
أســئلة .وإذا كنــت بحاجــة إلــى مترجــم ،أطلــب المســاعدة يبــدأوا الدراســة فــي الصــف األول حينمــا يبلغون السادســة
من المدرسة.
مــن عمرهــم وفــي بعــض الحــاالت الخاصــة حينمــا يكونــون
في سن الثامنة من العمر.
المدرسة تريد العمل معك
بالنســبة لألطفــال الذيــن يعانــون مــن تخلــف بالنمــو فهنــاك
ّ
ُ
ســتبقيك المدرســة علــى إطــاع حــول مســتجدات التعليــم مــدارس اساســية مختصــة يمكنهــم االلتحــاق بهــا كبديــل
ـاءات مــع للمدرسة االساسية.
الدراســي لطفلــك وســتدعوك لحضــور لقـ ٍ
ّ
المعلميــن وأوليــاء األمــور األخريــن .ومــن المهــم قــراءة بالنســبة لألطفــال الذيــن بســبب إعاقتهــم أو بســبب
المعلومات التي تتلقاها والمشاركة في االجتماعات.
ظــروف أخــرى خاصــة ال يســتطيعون الذهــاب إلــى
ســوف يطلــب مــن أوليــاء األمــور والتالميــذ حضــور حــوار المدرســة االساســية أو المدرســة االساســية المختصــة
إنمائــي مــرة واحــدة فــي الفصــل الدراســي الواح ـد .أمــا ( )grundsärskolanيمكــن قبولهــم فــي مدرســة
بالنســبة لتالميــذ صــف المدســة التمهيــدي ،فسـ ُـيعقد مختصة.
الحــوار اإلنمائــي مــرة واحــدة علــى األقــل فــي العــام
الدراســي .وســوف تناقــش تطــور طفلــك مــع طفلــك كيف يبدوالنشاط المدرسي؟
ّ
ومعلمــه .وهــذه فرصــة مهمــة لمعرفــة المزيــد عــن يمكــن للمــدارس االساســية أن تكــون تابعــة للبلديــة أو أن
التعليم الدراسي لطفلك.
تكــون مســتقلة .معظــم المــدارس االساســية فــي الســويد
المدرسة االساسية ودور اوقات الفراغ
تتبــع البلديــات واألكثــر شــيوعا هــو أن يلتحــق الطفــل
بالمدرسة العامة القريبة من المنزل.
كل مدرســة اساســية لديهــا األمكانيــة لتطبــع نفســها
ما هي المدرسة االساسية ؟
بطابــع معيــن خــاص به ـا ،أو أن يكــون لهــا توجهــات
هــذه المعلومــات هــي مــن اجــل طفلــك اذا كان عمــره مختلفــة ،كصفــوف خاصــة باللغــة اإلنجليزيــة او صفــوف
 15-7سنة:
ثقافية ورياضية.
المدرســة االساســية هــي إلزاميــة لجميــع األطفــال منــذ أن المــدارس االساســية المســتقلة هــي مفتوحــة للجميــع
يبلغــوا الســابعة مــن عمرهــم فــي فصــل الخريــف الدراســي ،ويجــب أن يكــون التعليــم فيهــا مماثــا للتعليــم الــذي
وهــي دراســة مجانيــة ال تكلــف شــيئا .تتألــف المدريــة تقدمه المدارس االساسية التابعة للبلدية.
االساســية مــن تســع ســنوات دراســية وااللــزام الدراســي لــدى المــدارس االساســية المســتقلة جهــة اخــرى مســؤولة
يســري علــى هــذه الســنوات التســع .ينقســم كل عــام عنهــا (الجهــة المالكــة) وهــي جهــة مســتقلة عــن البلديــة.
دراســي إلــى فصليــن دراســيين ،فصــل الخريــف الدراســي مــن الممكــن أن تكــون هــذه الجهــة شــركة أو مؤسســة أو
وفصل الربيع الدراسي.
جمعية ما.

كيفية وضع العالمات؟
يحصــل التلميــذ فــي نهايــة كل فصــل دراســي علــى العالمة
التــي يســتحقها فــي كل المــواد الدراســية فيمــا عــدا مــادة
الخيــار اللغــوي ( ) språkvalوذلــك ابتــداء مــن الصــف
الســادس .عالمــة الخيــار اللغــوي توضــع للطالــب ابتــداء
مــن فصــل الخريــف الدراســي فــي الصــف الســابع .العالمــات
النهائيــة يحصــل عليهــا التلميــذ فــي نهايــة فصــل الربيــع
الدراســي فــي الصــف التاســع .العالمــات التــي النهائيــة التــي
يحصــل عليهــا التلميــذ هــي التــي يقدمهــا للمدرســة
الثانوية لكي يبدأ الدراسة هناك.
يطبــق ســلم للعالمــات فيــه ســت درجــات ،اي مــن الدرجــة
 Aالــى الدرجــة  ،Fالدرجــات مــن  Aالــى  Eهــي عالمــات
النجاح في المادة اما الدرجة  Fفتعني عالمة الرسوب.
إذا كان التلميــذ كثيــر الغيــاب عــن المدرســة واليمكــن
وضــع عالمــة المــادة الدراســية بســبب غيابــه وحيــث ال
يمكــن تقييــم معارفــه بســبب ذلــك فيتــم حينئــذ وضــع
شــرطة ( )-فــي كتالــوج العالمــات .العالمــة  Fوالشــرطة
( )-ال يجــب أن تســتخدما فــي المدرســة االساســية
المختصة او المدرسة الثانوية المختصة.
محادثة التطوير
فــي فــي كل فصــل دراســي ولمــرة واحــدة علــى االقــل
يلتقــي التلميــذ والمعلــم وولــي امــر التلميــذ معــا لمناقشــة
ســير االمــور فــي المدرســة ووضــع الطالــب فيهــا واداءه،
وهــذا مــا يســمى بمحادثــة التطويــر (محادثــة تقييــم
االداء) .تعطــي هــذه المحادثــة صــورة شــاملة عــن تطــور
التلميذ المعرفي واالجتماعي.
يتــم الحديــث اثنــاء اللقــاء عــن الجهــود التــي تقــوم بهــا
المدرســة لدعــم وتحفيــز التطــور لــدى التلمي ـذ .تمنــح
هــذه المحادثــة التلميــذ وولــي امــره الفرصــة للتأثيــر
وتحمل مسؤولية المسيرة الدراسية للتلميذ.
ي الصفــوف التــي ال يتــم فيهــا إعطــاء العالمــات يتــم خــال
العــام الدراســي كتابــة خطــة للتنميــة الفرديــة .تشــمل
خطــة التنميــة الفرديــة تقييمــات خطيــة ألدائــك فــي
المدرسة وتخطيط مستقبلي لك
من موقع Skolverket.se
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المزيد من
السويديين
يفضلون
الطعام
النباتي
المتاجر السويدية تبيع المنتجات النباتية ضعف
ما كانت تبيعه خالل السنوات القليلة الماضية
وبحســب تقريــر للتلفزيــون الســويدي  Svtفــإن
متاجــر  ICAالســويدية ضاعفــت مــن بيــع منتجاتهــا
النباتيــة ،أمــا سلســلة مطاعــم الهامبرغــر المعروفــة
 MAXتبيــع اآلن البرغــر النباتــي ،عشــرة أضعــاف
أكثر من السنوات الثالث الماضية.
ويتحــول النــاس إلــى النظــام الغذائــي النباتــي ألســباب
متنوعــة ،فالبعــض يهــدف لتخفيــف معانــاة الحيــوان،
والبعــض اآلخــر يهــدف التبــاع أســلوب حيــاة صحــي
أكثــر .لكــن هنــاك آخريــن يرغبــون فــي خفــض مســتوى
انبعاثات الكربون ،والغازات السامة في الهواء.
وأصبــح الطعــام النباتــي أكثــر شــعبية ،وفــي العديــد
من المجتمعات أصبح سمة للعصرية.
مبيعــات متاجــر  ICAمــن المــواد الغذائيــة النباتيــة
زادت بنســبة  90فــي المئــة فــي عــام واحــد فقــط،
خصوصا البقوليات.

عالقة الطعام النباتي بالمناخ

تشــير الدراســات إلــى أنــه بفضــل التخلــي عن اســتهالك
اللحــوم الحمــراء ،فــإن انبعاثــات الغــازات ســتنخفض
بنســبة  60فــي المئــة تقريبــا .وإذا أصبــح العالــم
نباتيـا ،فــإن انبعاثــات الغــازات ســتنخفض بنســبة 70
في المئة.
ويلعــب الطعــام ،وخاصــة الثــروة الحيوانيــة ،دورًا
كبيـرًا كأحــد األســباب التــي تــؤدي إلــى فقــدان التنــوع
الحيــوي ،وانبعــاث غــازات الدفيئــة الزراعيــة كنتيجــة
لتحويــل األراضــي .وتســتخدم الثــروة الحيوانيــة 68
فــي المئــة مــن األراضــي الزراعيــة البالغــة خمســة
مليارات هكتار ( 12مليار فدان).
فــإذا تحولنــا جميعــا إلــى نباتييــن ،فســوف نخصــص

 80فــي المئــة علــى األقــل مــن هــذه المراعــي إلعــادة
األراضــي العشــبية والغابــات إلــى ســابق عهدهـا ،والتــي
يمكنهــا أن تمتــص غــاز الكربــون ،وتخفــف فــي
المستقبل من حدة التغير المناخي.
إن تحويــل المراعــي الســابقة إلــى بيئــات طبيعيــة مــن
شــأنه علــى األرجــح أن يكــون نعمــة للتنــوع الحيــوي،
بمــا فــي ذلــك الكائنــات أكلــة العشــب الكبيــرة؛ مثــل
أبقــار البافالــو التــي اســتبعدت مــن أجــل رعي الماشــية،
وكذلــك للحيوانــات المفترســة؛ مثــل الذئــاب التــي
جــرى فــي األغلــب قتلهــا كــرد علــى مهاجمتهــا للثــروة
الحيوانية.
ويمكــن اســتخدام المســاحة المتبقيــة ،والتــي نســبتها
مــن  10إلــى  20فــي المئــة مــن المراعــي ،لزراعــة
محاصيــل أكثــر لمــلء الفجــوات فــي إمــدادات الغــذاء.
ومــع أن ذلــك يمثــل زيــادة صغيــرة فــي األراضــي
الزراعيــة ،إال أنــه ســيعوض فقــد اللحــوم؛ ألن ثلــث
األراضــي المســتخدمة حاليــا لزراعــة المحاصيــل
مخصصــة لغــذاء الثــروة الحيوانيــة ،وليــس لبنــي
البشر.

فوائد اتباع نظام غذائي نباتي

فيمــا يلـ ّـي أهــم الفوائــد الصحيــة عنــد اتبــاع نظــام
غذائي نباتي:
خفــض وزن الجســم :يمتلــك النباتيــون مؤشــر كتلــة
جسم أقل ِمن الذين يتناولون اللحوم.
ُ
خفــض مســتويات الكولســترول فــي الــدم :يســاعد
اتبــاع نظــام غذائــي نباتــي علــى خفــض مســتويات
ُ
البروتينــات الدهنيــة منخفضــة الكثافــة ( )LDLأو مــا
ُ
ُيعــرف بالكولســترول الضــار ،والتــي تســبب انســداد

الكومبس – صحة وبيئة :ازدادت مبيعات
المنتجات النباتية في السويد بشكل كبير في
اآلونة األخيرة .وتشهد العديد من الصناعات
المرتبطة بالغذاء النباتي نموًا كبيرًا.

الشرايين التاجية.
تقليــل خطــر اإلصابــة بالســرطان :وجــدت األبحــاث
ّ
ـواع ُمختلفـ ٍـة ِمــن الســرطان،
أن خطــر اإلصابــة بانـ ٍ
ُ ً
خاصــة ســرطان القولــون ،أقــل لــدى النباتييــن مقارنــة
بغيرهم.
خفــض خطــر عوامــل األمــراض القلبيــة الوعائيــة:
يحتــوي طعــام النباتييــن علــى نسـ ٍـبة أقــل ِمــن الدهون،
وخاصــة الدهــون المشــبعة ،وأعلــى محتــوى ِمــن
األليــافِ ،م ّمــا ُيقلــل مــن خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب
الوعائية.

ُ
أهــم األطعمــة النباتيــة التــي ُيمكــن
تناولها في النظام الغذائي النباتي:

البقوليــات :تشــمل البقوليــات الفــول ،والعــدس،
والحمــص ،وتعـ ّـد البقوليــات مصــدرًا جي ـدًا
للكربوهيــدرات ،والبروتيــن ،واألليــافُ ،وينصــح
بتنــاول حصتــان أو ثــاث حصــص ِمــن البقوليــات
كمصدر بديل للبروتين عن اللحوم.
فــول الصويــاُ :يعتبــر فــول الصويــا مصــدر البروتيــن
ُ
النباتــي الوحيــد الــذي ُيعــادل بروتيــن اللحــوم ،حيــث
يحتــوي فــول الصويــا علــى جميــع األحمــاض األمينيــة
ّ
األساســية التســعة ،كمــا أنـ ُـه خـ ٍـال ِمــن الكولســترول
ـكل طبيعــي ،وقليــل المحتــوى بالدهــون ُالمشــبعة،
بشـ ٍ
لذلــك فهــو يســتخدم فــي مجموعــة متنوعــة ِمــن
أطباق النباتيين.
الفواكــهُ :ينصــح بتنــاول  2.5كــوب ِمــن الفاكهــة
يوميــا ،حيــث ُيمكــن إدخــال الفواكهــة إلــى النظــام
الغذائــي الخــاص عــن طريــق تناولهــا مــع الحبــوب ،أو

ُ
شربها كعصير ،أو تناولها كاملة.
الخضــراوات :تنصــح الرابطــة النباتيــة الدوليــة بتناول
 4حصــص ِمــن الخضــار الملونــة يوميــا بالنســبة
لألشــخاص النباتييــن ِمــن أجــل الحصــول علــى جميــع
العناصــر الغذائيــةُ ،وينصــح بتنــاول نصــف كــوب ِمــن
الخضــار المطبوخــة ،وكــوب واحــد ُممتلــئ ِمــن الخضــار
النيئــة ،أو نصــف كــوب ِمــن عصيــر الخضــار الطبيعــي
.%100
ُالمكســرات :تشــمل المكســرات الجــوز ،واللــوز،
وغيرهـا ،وهــي مصــادر جيــدة لألليــاف الغذائيــة ،كمــا
تحتــوي ُالمكســرات علــى العديــد ِمــن العناصــر
الغذائيــة األساســية مثــل فيتامينــات ب ،والمعــادن
مثــل الكالســيوم ،والحدي ـد ،والزنــك ،والبوتاســيوم،
ّ
باإلضافــة إلــى أنهــا خاليــة ِمــن الكولســترول ،وغنيــة
ُ
بالســعرات الحراريــةُ ،وينصــح بتنــاول 141.75
ً
أسبوعيا.
غرامًا ِمن المكسرات
البــذور :تشــمل البــذور علــى اليقطيــن ،والكتــان،
ُ
والسمســم ،وعبــاد الشــمس ،وتعــد هــذ ِه البــذور
ُ
مصــدرًا ّ
غنيــا باألوميغــا ،3كمــا ّأن بــذور الشــيا تعتبــر
ِمــن أهــم البــذور التــي يجــب علــى النظــام النباتــي ّأن
ُ
يتضمنهــا؛ حيــث تحتــوي بــذور الشــيا علــى تســعة
ّ
أحمــاض أمينيــة أساســية ،كمــا أنهــا مصــدر عـ ٍـال
ألحمــاض األوميغــا 3الدهنيــة ،ومصــدر لطاقــة
الجسم.
الحبــوب :تشــمل الحبــوب الكاملــة كالقمــح ،والشــعير،
والبرغــل ،والشــوفان ،والجــاودار ،والكينــوا ،وهــي
مصــادر ّ
غنيــة بالبروتينــات ،والمعــادن ،وفيتامينــات
ب ،واألليــاف ،أمــا الحبــوب ُالمكــررة مثل األرز األبيض،
ُفينصــح باســتبدالها بالحبــوب الكاملــة ،ألنهــا ذات
قيمة غذائية ُمنخفضة.
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جواز سفر مفقود
اإلسم :أسماء حسن حسين
مواليد 197٨/9/٢0
رقم جواز السفر A6127475
صادرمن السفاره العراقيه في
استوكهلم بتاريخ ٢01٢/6/13

موبايل
073975٨703
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بعض االختصارات باللغة السويدية ضمن المصطلحات التجارية
تستخدم في المراسالت مع الشركات التي في حزم زمنية أخرى

Används vid korrespondens med
företag i andra tidszoner
(H.K.H. )Hans/Hennes Kungliga Höghet
صاحب/صاحبة السمو الملكي

تستخدم لمخاطبة أفراد األسرة المالكة
تستخدم للتوضيح
شركة مساهمة

Används vid förtydligande
(AB )aktiebolag

نوع من أنواع الشركات

Beteckning efter vissa typer av
företagsnamn

تستخدم عند الحجز  /شراء

الكومبس  -اللغة :أحيانا
يستخدم العديد ممن يكتب

Används vid beställningar

يستخدم لوصف األحداث أو الممارسات التجارية المتكررة سنويا
Används för att beskriva årligen återkommande
händelser eller affärsmetoder
تســتخدم للتعبيــر عــن وقــت يمتــد ل ـ  12ســاعة مــن الســاعة  12ظهـرًا Används för -1٢timmarsklocka, efter 1٢:00 men före
إلى ما قبل منتصف الليل
00:00

رسائل ومراسالت تجارية

Indikerar att det finns text på båda
sidor av ett ark

مصطلحات مختصرة ،أو

تســتخدم لإلشــارة إلــى وجــود نــص علــى وجهــي الورقــة
الواحدة

اختصارات تجارية

نائب رئيس مجلس اإلدارة(VP )vice ordförande

Affärsförkortningar

Personen som är nästhögst i rang
efter ordförande
الشخص الثاني في الترتيب بعد رئيس اإلدارة

هذه بعضها :

الكلــــــــمات المتقاطـــــــعة
أفقيًا:

 -1مستكشف بريطاني ارتاد القطب الشمالي
 -٢والد – ﻇل – أعلى ِ
 -3بغيض – ألحق
 -4خفق القلب – أخو األب
 -5يتدرب – سيف
 -6يخاصم – بلغ أقصى الكبر
 -7رسالة – شجاع
 -٨زمن – يشيع – تسوية
 -9ما يــكـتــمــه اإلنــسان – سجن – يعرف
 -10تسهيل – فائدة
 -11انتفاخ في الجسم – غيﺚ – قطر السقف

عموديًا:

 -1بــحــار فــرنــســي استكشف أعــمــاق المحيطات
 -٢ما هــو لﻺبــل كالــصوف للغنم – بيان
 -3حوادث يومية – مادة قاتلة
 -4ﻇريف – خوف – نقيض ميت
 -5طن الجرس – اقترب – يفتل
 -6استيقﻆ – أداة على شكل إبرة
 -7عدم انحياز – جذب
 -٨حلم مزعج – ضد شقي
 -9لدغ – أقرباء – غصن مقطوع من شجرة
 -10بحر – بنى – ضد حرام
 -11ضد خشن – مدرس
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ﻣﺎ ﺗﻬﻜﻠﻮ ﻟﻠﻬﻢ!
ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ  Locallاﺗﺼﻞ داﺋﻤﺎ ﻣﻊ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء دوﻟﻴﺎً
وﺑﺄرﺧﺺ اﻷﺳﻌﺎر.

C

M

Y

CM

MY

CY

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺳﻮف ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  20دﻗﻴﻘﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﻬﺎ.

CMY

K

ﯾﻤﮑﻨﻚ اﻵن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﻣﻮال
ﻲﻓ أي وﻗﺖ وﻲﻓ أي ﻣﮑﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺔ

ﺣﻮل
ﻷﺣﺒﺎﺑﻚ
ﻲﻓ دﻗﯿﻘﺔ

أﮐﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ وﺟﻬﺔ

ﺣﺘﯽ  50أﻟﻒ ﮐﺮون

03

01
ﺳﻬﻮﻟﺔ

ﺳﺮﻋﺔ

رﺳﻮم
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

02

رﺳﻮم ﺗﺤﻮﯾﻞ

ﺛﻼث

ﺧﻄﻮات ﺑﺴﯿﻄﺔ

ﯾﻤﮑﻦ اﺳﺘﻼم

ﺛﺎﺑﺘﺔ  40ﮐﺮون ﻓﻘﻂ

اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺤﻮﻟﺔ ﻓﻮرﴽ
https://www.transfergalaxy.com

