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تصـدر عـن شـبكة الكومبـس
العدد التاسع والستون صديقك الناطق بالعربية في السويد
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PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
K

L

A

.

W

W

W

الدخول للمجتمع السويدي من بوابات الثقافة
ص4

FOTO:PER PIXEL PETERSSON/IMAGEBANK.SWEDEN.SE / LÄCKÖ CASTLE

إزالة العوائق أمام ضرورة اللجوء إلى محامي
تسخير تقنيات االتصاالت الحديثة مع الخبرات القانونية

ص6

الكومبس |2

أغسطس  /آب  | 2019العدد 69

الكومبس ومسؤولية ترسيخ
مبدأ التعددية الثقافية
يمكــن اإلعــان أن الفتــرة التجريبيــة إلطــاق مواقــع
تابعــة لمؤسســة «الكومبــس» بعــدة لغــات ،قــد تكللــت
بالنجــاح ،اآلن يمكننــا القــول إن الكومبــس أصبحــت تملــك
مجموعــات جديــدة مســتهدفة مــن القادميــن الجــدد،
والمهاجريــن عمومــا فــي المجتمــع الســويدي ،بعــد
إضافــة الناطقيــن باللغتيــن التجرينيــة والــداري ،إضافــة
إلى إعادة تفعيل الموقع الناطق باللغة السويدية.
ً
مــن مؤشــرات النجــاح ،هــو عــدد المتابعيــن أوال ،وعــدد
المعلنين ونوعيتهم ثانيًا.
حيــث اهتمــت عــدة ســلطات ومؤسســات حكوميــة،
وخاصــة ،باإلعــان علــى المواقــع الجديــدة لكــي تســتطيع
الوصــول إلــى هــذه المجموعــات األثنيــة فــي المجتمــع
السويدي.
هــذا النجــاح الجديـد ،يؤكــد علــى صحــة المبــدأ الــذي قامــت
عليــه مؤسســة الكومبــس ،مبــدأ تقديــم المعلومــة
الصحيحــة والنوعيــة باللغــة األم ،لزيــادة فــرص االندمــاج
الصحيح ،القائم على المعرفة والمعطيات الموثوقة.
المعلومــة الصحيحــة والموثوقــة تشــمل األخبــار اليوميــة
ومتابعتهــا بمــواد توضيحيــة وتحليليــة ،إضافــة إلــى
المعلومات المجتمعية المكتوبة منها وغير المكتوب.
معرفــة األخبــار والمعلومــات المجتمعيــة هــي حــق لــكل
مــن يعيــش فــي الســويد ،وال شــك أن اتقــان اللغــة
الســويدية إلــى حــد يمكــن للشــخص أن يســتخدمها كأداة
أو كمصــدر لتلقــي المعلومــات ،يحتــاج إلــى وقــت وجهـد،
ومــن غيــر المعقــول أن ينتظــر الشــخص إلــى حيــن
معرفتــه باللغــة لكــي يمــارس هــذا الحــق ،وهــذا مــا يؤخــر
االندمــاج ويؤخــر حتــى تعليــم اللغــة الجديــدة التــي يجــب
ان يكــون اســتيعابها مقترنــا بمعرفــة البيئــة الحاضنــة
لهذه اللغة.
نظريــة اســتخدام اللغــة األم فــي التعــرف علــى المجتمــع
الجدي ـد ،اثبتــت فعاليتهــا فــي التحفيــز علــى ســهولة
هضــم واســتيعاب اللغــة الجديــدة ،لبلــد االغتــراب .وهــذا
مــا دعــا إلــى اعتمــاد عــدد مــن الجامعــات الســويدية التــي
تؤهــل القادميــن الجــدد لســوق العمــل ،إلدخــال
«كورســات» دورات باللغــة العربيــة عــن الســويد
وقوانينهــا وانظمته ـا .ألن الغايــة هنــا هــي إيصــال
المعلومــة الصحيحــة ومــن الطبيعــي ان تكــون اللغــة األم
خير أداة ووسيلة لذلك.
الكومبــس هــي وســيلة إعالميــة ســويدية ،اســتخدمت
اللغــة العربيــة واآلن تســتخدم لغــات أخــرى ،مــن أجــل
تقديــم خدمــة إيصــال المعلومــة للمتلقــي بالدرجــة األولــى
فــي الســويد ،وكان وال يــزال أحــد أهــم أســباب نجاحهــا هــو
تبنيهــا لمبــادئ الصحافــة كمهنــة نبيلــة ،مســتفيدة مــن
بيئــة الديمقراطيــة والمســاواة والحريــة التــي يتمتــع بهــا
المجتمــع الســويدي ،لذلــك اختــارت الكومبــس أن تكــون
فــي صــف صحافــة «نقــد المجتمــع» تأكي ـدًا علــى أن
المجموعــات اللغويــة التــي تســتهدفها هــي مجموعــات
تنتمــي ويجــب أن تنتمــي لمجتمــع واحــد هــو المجتمــع
السويدي.
إضافــة لذلــك تؤمــن الكومبــس ومنــذ تأسيســها بالتعددية

الثقافيــة ،وتعمــل وتشــجع علــى أن يكــون لــكل مجموعــة
هويتهــا الثقافيــة المميــزة ،بمــا ال يتعــارض مــع قيــم
المجتمع الذي نعيش به.
وليــس مــن المســتغرب أن نشــاهد اآلن كثــرة المقــاالت في
الصحافــة الســويدية عــن أهميــة التعدديــة الثقافيــة
للســويد ،وذلــك ردًا علــى خطــاب ينــادي بترســيخ أحاديــة
الثقافــة الســويدية والدفــاع عنه ـا ،هــذا الخطــاب الــذي
تتبنــاه أحــزاب ومنظمــات اليميــن المتطــرف مســتخدمة
األســلوب الشــعبوي فــي دغدغــة المشــاعر الوطنيــة
للنــاس العادييــن وتخويفهــم مــن الخطــر المزعــوم
لتزايــد الهجــرة واللجــوء ،وبالتالــي تزايــد الخطــر علــى
«نقاء» الدماء السويدية وخصوصية الثقافة السويدية.
تعــدد المقــاالت فــي الصحافــة ووســائل اإلعــام الســويدية
التــي تدافــع عــن أهميــة التمســك بالتعدديــة الثقافيــة،
يفــرض علينــا نحــن المهاجريــن والقادميــن الجــدد
والقدامــى المســاهمة أيضــا فــي ذلــك ،وليــس مــن المعقــول
أن نخــذل مــن يدافــع عــن وجودنــا الثقافــي بالمجتمــع
ونخذل بالتالي أنفسنا.
المســاهمة بتقويــة مبــدأ التعدديــة الثقافيــة فــي الســويد،
ً
يكــون أوال بنبــذ كل مــا هــو غيــر ثقافــي أو حضــاري مــن
تصرفاتنــا اليوميــة والعاديــة ،وعــدم الخلــط بيــن العــادات
والتقاليــد األصيلــة التــي يجــب ان نفتخــر به ـا ،وبيــن
تصرفــات وســلوك دخيــل علينــا منبــوذ ليــس فــي الســويد
فحســب بــل أيضــا هــو كذلــك منبــوذ ومرفــوض فــي
مجتمعاتنا التي جئنا منها.
مــا نعمــل دائمــا عليــه مــن خــال الكومبــس هــو إعطــاء
وصــف صحيــح للســويد ومجتمعهــا والتشــجيع علــى
احتفــاظ الجميــع بهوياتهــم الثقافيــة ،ولكــن بــدون
افــراط بإبــراز الخصوصيــة ،وقتهــا سنســاعد مــن ينــادي
بأحاديــة الثقافــة الســويدية ،عندهــا ســنكون مــن
الخاسرين حتمًا.
ال شــك أن اللغــة العربيــة ســتبقى اللغــة األهــم التــي
تخاطــب بهــا الكومبــس متابعيه ـا ،ألن العربيــة أصبحــت
بــا منــازع اللغــة الثانيــة فــي الســويد ،بعــد اللغــة
الســويدية ،وبعــد أن أزاح الناطقــون باللغــة العربيــة اللغــة
الفنلنديــة عــن قائمــة أكبــر الفئــات اللغويــة فــي البــاد
بعد السويدية.
مؤسســة الكومبــس التــي نالــت فــي العــام الماضــي 2018
جائــزة الصحافــة البديلــة والتــي تمنــح لوســيلة إعالميــة
ســويدية غيــر ناطقــة بالســويدية ،تشــعر أن كل نجــاح
لها هو عبارة عن زيادة بتحمل المسؤولية.

د .محمود صالح آغا
رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية

ANNONSAVDELNING

AHMED
ALZAYYAN
TEL: 072-588 74 44

69, 411 07 GÖTEBORG
TEL: 072 588 74 44
ESKILSTUNA
TEL: 073 760 98 22
UPPSALA
TEL: 073 717 70 68

MALMÖ
OLOF PALMES PLATS
1, 214 44 MALMÖ
TEL: 073 780 07 48
GÖTEBORG
DROTTNINGGATAN

الســويد
تصدر عن شبكة الكومبس اإلعالمية

Chefredaktör och ansvarig utgivare Mahmoud Agha
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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
البــاد العربيــة والعالــم والتشــجيع علــى االســتفادة مــن
التجــارب وتنــوع الثقافــات بيــن الشــعوب ،مــن خــال
التعريــف باآلخــر واالطــاع 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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جريدة الكومبس الورقية
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موقع الشبكة الرئيسي
alkompismedianetwork.com

المبيعات
أحمد الزيان
0725587444
ahmed.a@alkompis.com

صفحة الكومبس على الفيسبوك
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PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقك الناطق بالعربية في السويد
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Amigos
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الدخول للمجتمع السويدي من بوابات الثقافة

هل نحن مقصرون بالتعرف على
ثقافة مجتمعنا الجديد؟

FOTO:EMELIE ASPLUND/IMAGEBANK.SWEDEN.SE

الكومبــس – الغــاف :يشــتكي العديــد مــن الالجئيــن والمهاجريــن الجــدد منهــم وحتــى القدامــى ،مــن الملــل فــي الســويد ومــن طــول الوقــت ،نهــارًا
ً
أثنــاء الصيــف ،وليــا فــي الشــتاء ،ويعلــل البعــض ذلــك مــن قلــة أماكــن الترفيــه والمناســبات التــي يمكــن أن يجتمــع بهــا النــاس .هــؤالء أنفســهم
يشتكون أيضا من عدم معرفة البلد والمجتمع الجديد الذي وصلوا إليه.
ولكــن هــل فعــا ال يوجــد أماكــن يمكــن زيارتهــا ،والتعــرف مــن خاللهــا علــى الســويد؟ ولمــاذا إذا يأتــي الــى الســويد مالييــن الســواح مــن كل دول
ً
العالم؟ هل يأتون إلى هنا لممارسة الملل مثال؟
يتكبــد الســائح القــادم خاصــة مــن أقاصــي الشــرق أو
عبــر المحيطــات عنــاء وكلفــة الســفر إلــى هــذا الجــزء
الشــمالي مــن الكــرة األرضيــة ،لكــي يشــاهد ويــزور
أماكــن تعــد فريــدة مــن ناحيــة قيمتهــا الثقافيــة
والفنيــة أو عراقتهــا التاريخيــة ،ولكــن قــد يعيــش
ّ
البعــض من ـا ،هنــا لســنوات ،وعلــى مقربــة مــن هــذه
األماكــن وال يفكــرون حتــى باالطــاع عليهــا ومعرفــة
أية معلومات عنها.
وهــذا مــا قــد يفســر ابتعادنــا عــن معرفــة الســويديين،
طبعــا نحــن نطلــب ونحــرص على أن يتعرف الســويدي
علينــا وعلــى ثقافتنـا ،مــن خــال المأكــوالت والمطاعــم
والموســيقى ومعــارض الرســم وربمــا المناســبات التــي
نرقص بها «الدبكة» ونحضر بها الحمص والتبولة.
ولكــن بالمقابــل القليــل منــا فقــط يحرصــون علــى
التقــرب والتعــارف أكثــر علــى الثقافــة الســويدية مــن
خــال علــى األقــل زيــارة متحــف أو حضــور حفلــة
موســيقية أو المشــاركة بمناســبة طعــام ورقــص
خاصة بالعادات السويدية.
يوجــد فــي أغلــب المــدن والبلديــات الســويدية العديــد
مــن األماكــن التــي يمكــن ألي شــخص أن يقضــي بهــا
ســاعات ممتعــة وبنفــس الوقــت يتعــرف بهــا ومــن

خاللهــا علــى أمــور تخــص الســويد مــن نواحــي إمــا
تاريخية أو فنية أو ثقافية وتراثية ،إضافة إلى أن
معظم زيارات المتاحف في السويد مجانية.
والمتحف كمــا نعلــم هــو مؤسســة تقــام بشــكل دائــم
أو مؤقــت ،بغــرض جمــع والحفــاظ علــى مجموعــات
ذات قيمــة فنيــة أو تاريخيــة أو علميــة او تكنولوجيــة
ولعرضهــا علــى الجمهــور ،مــن اجــل تحقيــق التعلــم
والمتعــة والســرور ويبلــغ عــدد المتاحــف فــي انحــاء
العالــم حوالــي عشــرين ألــف متحــف لــكل منهــا طابــع
FOTO: MELKER DAHLSTRAND / IMAGEBANK.SWEDEN.SE
معين يتميز بالتخصص في عرض جوانب معينة.
وهنــا بعــض المعلومــات عــن أماكــن ومتاحــف فــي المجموعــات الفنيــة فــي العالــم فــي القــرن العشــرين سكانســن  ،Skansenوالــذي يعتبــر متحفــا
عدة مدن سويدية:
والواحــد والعشــرين ،كذلــك متحــف فرقــة  ،ABBAمفتوحــا لتــراث الســويد القديــم ،باإلضافــة إلــى حديقــة
وكذلــك متحــف فــازا  ،Vasaوهــو عبــارة عــن ســفينة حيوانــات بهــا العديــد مــن الحيوانــات التــي تعيــش فــي
حربيــة ضخمــة تعــود للقــرن الســابع عشــر غنيــة مناطــق مختلفــة مــن الســويد ،كمــا تقــام فــي سكانســن
متاحف ستوكهولم
الكثيــر مــن متاحــف ســتوكهولم متاحــة لدخــول بالنقــوش األصليــة ،غرقــت وأعيــد ســحبها وتجميعها ،العديــد مــن االحتفــاالت الســويدية ،مثــل احتفــاالت
النــاس مجانــا ،ومــن أشــهرها متحــف التاريــخ ويــزور هــذا المتحــف ســنويًا أكثــر مــن مليــون زائــر الربيــع وأعيــاد الميــاد ومنتصــف الصيــف ،وهــو
الســويدي  ،Historiska Museetوهــو أكبــر ممــا يجعلــه المتحــف األكثــر زيــارة علــى اإلطــاق فــي المــكان الــذي تجتمــع فيــه الجاليــة النرويجيــة أيضــا
سنويًا لالحتفال بعيدها القومي.
المتحــف شمال أوروبا.
الســويدية.
المتاحــف
الوطنــي  ،Nationalmuseumومتحــف الفــن كمــا تضــم المدينــة العديــد مــن أماكــن الترفيــه التــي عــن بعــض األماكــن التراثيــة والترفيهيــة فــي
ً
الحديــث  .Moderna Museetوهــو مــن تجــذب الصغــار والكبــار ،منهــا مثــا مدينــة المالهــي يوتيبوري
المتاحــف الشــهيرة واختيــر واحــدا مــن أرقــى غرونــا لونــد  ،Gröna Lundوأيضــا متحــف تقــع مدينــة يوتيبوري غــرب الســويد علــى ســاحل
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بحــر الشــمال ،وهــي ثانــي أكبــر مدينــة فــي الســويد
بعــد ســتوكهولم .تعــد مدينــة المالهــي
ليســبيري  Lisebergأشــهر معلــم بالنســبة
للكثيريــن ،حيــث أنهــا أكبــر مدينــة مالهــي علــى
اإلطــاق فــي شــمال أوروبـا ،وتكتــظ بالــزوار إلــى حــد
كبيــر خصوصــا فــي المناســبات ،كمــا تقــام فيهــا
حفالت غنائية كبيرة خالل فصل الصيف.
بالقــرب مــن مدينــة المالهــي ليســبيري يقــع معلــم
آخــر يعشــقه الصغــار والكبــار وهــو المركــز
العلمــي  ،Universumيحــوي المركــز العلمــي
حديقــة حيوانــات طبيعيــة مقامــة علــى عــدة أدوار،
كمــا تحــوي حــوض أســماك كبيــر ،وفــي المركــز أيضــا
أقســام علميــة ترفيهيــة كقســم الصحــة وجســم
اإلنسان ،وقسم الفضاء ،وغيره.
كمــا يمكنــك زيــارة مبنــى المدينــة القديــم ،والــذي
يعتبــر مــن أقــدم المبانــي فــي المدينــة ،وهــو مكــون
مــن ســت طوابــق وكان يســتخدم قديمــا كمســتودع
لألســلحة ،وتنتشــر حولــه المقاهــي ومحــات بيــع
الشوكوالتة والساعات والفخار والزجاج.

ماذا يمكن أن تزور في مالمو
مالمو ثالــث أكبــر مدينــة فــي الســويد ،اكبــر مــدن
جنــوب الســويد ،جســر أوريسوند  الشــهير يربطهــا
بكوبنهاجــن عاصمــة الدانمــارك .ويعتبــر هــذا الجســر
نفســه معلمــا ممي ـزًا حيــث أنــه يتألــف مــن ثالثــة
أقســام ،قســم معلــق فــوق المــاء وقســم علــى جزيــرة
اصطناعية وقسم في نفق تحت المياه.
مــن أهــم المعالــم فيهــا قلعــة
مالموهــوس  ، Malmöhusوالتــي يعــود تاريخهــا
إلــى عصــر النهضــة أي إلــى حوالــي  600عــام ،ولكنهــا
ُدمــرت إمــا بســبب الحــروب أو ألســباب أخــرى ،كان
آخرهــا حريــق كبيــر أتــى علــى معظمهــا أواخــر القــرن
الثامــن عشــر ،وأعيــد بناء هــا عــدة مــرات .وتضــم
القلعــة حاليــا متحفيــن همــا متحــف الفــن ،ومتحــف
التاريــخ الطبيعــي ،كمــا تضــم حديقــة حيوانــات مائيــة
شهيرة اسمها تروبيكاريوم.
كمــا يمكنــك زيــارة حديقــة الشــعب أوFolkets  
 ،parkوالتــي تعــد أقــدم حديقــة عامــة فــي العالــم،
وتحــوي الكثيــر مــن المســاحات الخضــراء وأماكــن
الترفيه لألطفال.
معالم وطبيعة جزيرة غوتالند

الســياحة مــن أهــم وأقــدم المــوارد المهمــة
لجزيرة جوتالنـد ،إذ تشــير الوثائــق التاريخيــة إلــى أن
ّ
أول وجــود للســياح فيهــا يعــود إلــى القــرن التاســع
عشــر للميــاد ،ومــن ثـ ّـم صــارت مــن األماكن الســياحية
التــي يزورهــا العديــد مــن ّالســياح خــال العــام الواحـد،
ُ
ُ
وتعتبــر الجزيــرة مــن األماكــن التــي تســتخدم فــي
َ
َّالرحالت االستكشافية المعتمدة على التخييم.
َ
العديــد مــن ُالســفن الســياحية تــزور الجزيــرة ســنويًا
بهــدف زيــار ِة األماكـ ِـن األثريــة فيه ـا ،وتعــود أغلــب
المواقــع التاريخيــة فــي المدينــة إلــى العصــور
َُ
الوســطى ،والتــي كثــر فيهــا إنشــاء القصــور ،والقــاع،
ً
والكنائــس القديمــة ،ومــا زالــت آثــار أغلبهــا موجــودة
حتى هذا الوقت .

مدنية لوند المشهورة بجامعتها

تقــع مدينة لوند فــي جنــوب الســويد،
وتشــتهر بجامعتها التي تعــد أحــد أشــهر الجامعــات
الســويدية علــى مســتوى العالــم ،ولكــن تتميــز لونــد
أيضًا بأنها وجهة سياحية جميلة.
مــن أبــرز مــا فــي هــذه المدينــة المتحــف
التاريخــي  ،Kulturenوهــو متحــف مفتــوح فــي
الهــواء الطلــق يعــود بــك إلــى ماضــي المدينــة بدايــة
مــن العصــور الوســطى ،ويحــوي العديــد مــن المبانــي
القديمــة ،بمــا فــي ذلــك مبانــي قديمــة تــم نقلهــا مــن
أماكن أخرى إلى هذا المتحف للحفاظ عليها.
كمــا أن حديقــة النباتــات تعــد مــن المعالــم الســياحية
البــارزة ،ومــزارًا ممتــازًا لــكل مــن يعشــق الزهــور،
تمتــد الحديقــة علــى مســاحة كبيــرة وتحــوي أكثــر مــن
 7000صنــف مــن النباتــات والزهــور .وللترفيــه نجــد
فــي لونــد متنزهــا مائيــا مشــهورًا يدعــى
هوغيفــال  ،Högevallالــذي يحــوي العديــد مــن
األلعاب المائية.

مارستراند على بحر الشمال

تعــد مدينة مارســتراند من أجمــل المــدن فــي غــرب
الســويد ،وتطــل علــى بحــر الشــمال ،وتقــع بالقــرب مــن
مدينة يوتيبوري
تمتــد هــذه المدينــة الصغيــرة علــى جزيرتيــن واحــدة
تحمــل نفــس اســم المدينــة واألخــرى هــي
مارشتانســين ،وتحــوي قلعــة شــهيرة بنيــت فــي
القــرن الســابع عشــر ،ويصــف الســياح هــذه المدينــة
بأنهــا المدينــة التــي ســتلتقط فيهــا الكثيــر والكثيــر
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مــن الصــور لجمــال طبيعتهــا وروعــة أماكنهــا األثريــة .لمدينــة يوكمــوك فــي شــمال الســويد ،حيــث الطبيعــة
كمــا يشــبه البعــض هــذه المدينــة بهوليــود ،وذلــك الخالبــة بغاباتهــا وجباله ـا ،والمتنزهــات الوطنيــة
ألنهــا وجهــة لألثريــاء والمشــاهير .كمــا يتــم فــي هــذه العديدة.
المدينــة إقامــة أحــد أشــهر ســباقات اإلبحــار علــى
مســتوى العالـ ًـم ،ويحضــر هــذا الســباق أكثــر مــن  ۱۰۰يوكموك عاصمــة مناطــق قوميــة
ألف زائر سنويا.

مدينة لوليو في الشمال

برزت مدينــة لوليو مؤخ ـرًا كمركــز تقنــي هــام
خصوصــا بعــد أن احتــوت مرك ـزًا للمعلومــات تابــع
لشــركة فيســبوك ،ولكــن المدينــة تعتبــر أيضــا مركـزًا
للمعارض الفنية ومحالت بيع المنتجات الفنية.
مــن أشــهر المعــارض الفنيــة التــي تحويهــا مدينــة
لوليــا معــرض حيــاة الشــمال ،ومعــرض األعمــال الفنيــة
السويدية في بيت الثقافة .Kulturens Hus
كمــا تعتبــر المدينــة محطــة الستكشــاف حيــاة شــمال
الكــرة األرضيــة حيــث تحــوي العديــد مــن األنشــطة
كقيــادة الدراجــات علــى الميــاه المتجمــدة ،وتنــاول
أطبــاق الشــمال التقليديــة التــي تحــوي لحــم حيــوان
ّ
الرنة.

يوستاد في أقصى الجنوب

تقــع مدينة يوســتاد في أقصــى جنــوب الســويد،
بالقــرب مــن مدينــة مالمــو .ومــع أنهــا مدينــة صغيــرة
إال أنهــا تقــدم لزوارهــا العديــد مــن التجــارب الثريــة
والممتعــة .صخــور أليــس تعــد مــن العالمــات
الســياحية البــارزة فــي المدينــة ،ويعــود تاريــخ بعــض
هــذه الصخــور إلــى حوالــي  ٥٥۰۰عــام ،وتصطــف فــي
ـكل أشــبه بالســفينة ،وهــذا كان تقليـدًا قديمــا عــن
شـ ٍ
االسكندنافيين في دفن موتاهم.
يمكــن للســياح زيــارة حديقــة الحيوانــات التــي تقــدم
أيضــا أنشــطة عديــدة أيضــا خصوصــا للصغــار .وممــا
تشــتهر بــه مدينــة يوســتاد قيــادة الدراجــات علــى
ســكك الحديـد ،وهــي دراجــات خاصــة مصممــة للســير
علــى ســكك الحدي ـد ،يقودهــا الســائح فــي جولــة
ً
بالريــف ،وتعــد تجربــة فريــدة مــن نوعهـا .كمــا يمكــن
زيــارة اســتوديوهات يوســتاد التــي اســتخدمت فــي
تصويــر األفــام الســينمائية وتتيــح للــزوار العديــد
من األنشطة في عالم صناعة األفالم والسينما.
الجولــة علــى زحافــات كالب ســيبيريا هــي واحــدة مــن
التجــارب الجميلــة التــي ستســتمتع بهــا عنــد زيارتــك

سامي

وهــي عاصمــة الشــعب األصلــي القاطــن بشــمال الكــرة
األرضية ،قوميــة ســامي ،مدينة يوكموك تقــع فــي
أقصــى شــمال الســويد ،وتعــد مرك ـزًا لواحــدة مــن
األقليات الوطنية في السويد.
وكونهــا عاصمــة لشــعوب الشــمال فهــذا يجعــل
المدينــة نقطــة مهمــة لــكل مــن يرغب في استكشــاف
ثقافــة شــعب ســامي ،يتــم تنظيم ســوق تقليــدي فــي
المدينــة كل عــام مــن شــهر فبرايــر (شــباط) علــى
مــدار ال ـ  400عــام الماضيــة ،تبــاع فــي هــذا الســوق
المنتجــات التقليديــة لشــعب ســامي ،كمــا تجــرى فــي
هــذه الفتــرة ســباقات غــزالن الرنــة التــي تجــذب
الكثير من السياح.
وبحكــم قــرب مدينــة يوكمــوك مــن الدائــرة القطبيــة
فــإن مــن أشــهر مــا يأتــي إليــه الســياح هنــا هــو رؤيــة
ً
أضواء الشــفق القطبي التــي تظهــر ليــا ،أو مــا يســمى
باألورورا بوريليا.

ســيغتونا أقدم مدينــة معروفــة فــي
السويد
يعــود تاريــخ إنشــائها إلــى القــرن العاشــر .وتقــع
مدينة سيغتونا شــمال مدينــة ســتوكهولم بالقــرب
مــن مطــار آرالنــدا ،وبمــا أنهــا أقــدم مدينــة فــإن
الطابــع القديــم ســتراه غالبــا علــى المبانــي والمنــازل
في كل مكان.
مــن الوجهــات الســياحية البــارزة فــي مدينــة ســيغتونا
هــي متحــف الطيــران الــذي يقــع قــرب مطــار آرالنــدا،
والــذي يضــم تاريــخ الســويد فــي مجــال الطيــران ،بمــا
فــي ذلــك أكثــر مــن  ٥۰طائــرة تمــت صناعتهــا فــي
السويد ،ومحركات ،وغير ذلك.
كمــا يمكــن زيــارة قلعة  Steningeالتــي تختلــف
فــي شــكلها عــن القــاع المعتــادة ،وقــام ببنائهــا نفــس
المهندس الذي بنى القصر الملكي في ستوكهولم.
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إزالة العوائق أمام ضرورة اللجوء إلى محامي

تسخير تقنيات
االتصاالت الحديثة
مع الخبرات
القانونية
الكومبــس – مقــاالت الشــركاء :تتعــدد حــاالت
اللجــوء إلــى محامــي فــي الســويد ،ويعتبــر هــذا التصــرف
طبيعيــا مــن قبــل مــن يعيــش فــي المجتمع الســويدي،
ألن المحامــي أو الحقوقــي ُي ّســهل عليــك الكثيــر مــن
الجهــد والوقــت وحتــى النفقــات ،ألن أي خطــأ فــي
التعامــل مــع القضايــا التــي تربطــك بالمؤسســات أو
بالشــركات أو بأشــخاص أخريــن تختلــف معهــم،
يمكــن أن يضيــع عليــك حقــك ،أو علــى األقــل يؤخــر
حصولــك علــى هــذا الحــق ،وهــذا مــا يجعلــك تضــع
مصاريف أكثر بكثير من نفقات المحامي.
قــد تختلــف ظــروف وعقليــات العديــد ممــن وصــل إلــى
الســويد مــن دول أخــرى ،دول ال تثــق النــاس بهــا
بالمحاميــن وال بعملهــم ،أو يكــون دور المحامــي بهــذه
الــدول ليــس كــدوره فــي الســويد ،مــن نواحــي عديــدة،
منهــا أن الدولــة هنــا يمكــن أن تتحمــل مصاريــف
المحامــي فــي عــدة حــاالت ،أو أن شــركات التأميــن
تقوم بذلك.
لذلــك كان مــن الضــروري تحفيــز النــاس دائمــا علــى
توكيــل محاميــن وحقوقييــن للدفــاع عنهــم أو
لمســاعدتهم فــي قضايــا خالفيــة تحتــاج إلــى تســويات
أو أحكام قضائية.
مــن جهــة ثانيــة يجــد البعــض مــن القادميــن حديثــا
إلــى الســويد صعوبــات بالتواصــل مــع محامــي ،ومــن
هذه الصعوبات:
عائــق اللغــة للتواصــل وشــرح القضيــة ،أو بســبب
انشــغال المحاميــن الدائــم وعــدم توفــر فــرص
ســريعة للتواصــل مــع مكاتــب المحاميــن ،إضافــة إلــى
غــاء توكيــل المحاميــن خاصــة المعروفيــن
والمختصين.

تطبيق  Helpie.meيساهم في إزالة
عوائق اللجوء إلى محامي

شــعار التطبيــق هــو :قابــل محامــي مباشــرة فــي
الهاتف المحمول
بعــد عــام مــن إنشــاء تطبيقــات تســهل التواصــل مــع
أطبــاء مثــل  Kryو  ، MinDoktorتــم إطــاق
 - Helpie.meأول شــركة محامــاة رقميــة فــي

السويد.
هنــاك أوقــات نحتــاج فيهــا لالتصــال بســرعة بمحــام.
يمكــن أن تكــون حالــة انفصــال ويحتــاج الزوجــان إلــى
كتابــة اتفــاق الطــاق .أو عندمــا يرفــض زبــون دفــع
الفاتــورة ويعتــرض عليه ـا .أو أن أحــد األقــارب الــذي
تقــدم بطلــب للحصــول علــى تصريــح إقامــة فــي
الســويد لكنــه تلقــى رفضــا .أو يمكــن أن تكــون حالــة
خالف مع المورد الذي يهدد بوقف االتفاق.
فهــم النصــوص القانونيــة المعقــدة ،والقــرارات التــي
يصعــب تفســيرها أو االتفاقــات طويلــة األجــل أمــر
صعــب ويثيــر التوتــر بيــن معظــم النــاس .مــن هنــا
تأتــي أهميــة استشــارة محامــي .لكــن العثــور علــى
المحامــي المناســب ليــس باألمــر الســهل ،خاصــة علــى
أي شــخص يعيــش فــي بلــدة صغيــرة ،أو يتحــدث لغــة
أخــرى أو لــم يكــن علــى اتصــال مــن قبــل بالنظــام
القانوني.
تطبيــق  Helpieيطلــق اآلن ،أول شــركة محامــاة
رقميــة فــي الســويد  ،حيــث يمكــن لألفــراد والشــركات
فــي جميــع أنحــاء الســويد تحديــد موعــد ومقابلــة
محام من خالل اجتماع عبر الفيديو.
«منصــة  Helpieالرقميــة وإمكانيــة الوصــول ســوف
تحــدث ثــورة فــي مهنــة المحامــاة .علــى وجــه
الخصــوص ،نــرى طلبــا كبي ـرًا مــن األفــراد وأصحــاب
األعمــال الصغيــرة .هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن
األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى مســاعدة فيمــا
يتعلــق بالقضايــا القانونيــة لكنهــم ال يعرفــون إلــى أيــن
يلجــؤون ،هــل يســعون إلــى توكيــل محامــي أو يريــدون
ببساطة خدمة أكثر كفاءة.
 Helpieمثــل أي مكتــب محامــاة آخــر ،يســتطيع
اإلجابــة مــن خــال محاميــن علــى أســئلة الزبائــن،
ويقدمــون المشــورة  ،ويكتبــون االتفاقــات ،ويضعــون
الطلبــات ويمثلــون الزبائــن فــي المفاوضــات داخــل
قاعة المحكمة أو خارجها.
“إمكانيــة الوصــول الخاصــة بنــا والمنصــة التقنيــة
تجعلنــا متميزيــن .يقــول أمجــد العلــول« :نحــن خبــراء
فــي حــل المشــكالت  -الصغيــرة والكبيــرة  -لكننــا

نفعــل ذلــك بطريقــة جديــدة وأدوات تقنيــة وموثوقون.
جديدة».
يقــول أمجــد العلــول« :ال يجــب أن يكلــف توظيــف
يمكنــك كزبــون أن تحجــز الوقــت الــذي يناســبك محــام نصــف ثروتــك ويجــب أن تعــرف دائمــا مــا هــي
لالستشــارة القانونيــة الشــخصية ،بســعر ثابــت .التكلفة».
يمكنــك اختيــار مــا إذا كنــت تريــد إجــراء المحادثــة مــع
المحامي باللغة السويدية أو اإلنجليزية أو العربية .كيف يعمل تطبيق :Helpie
يتمتــع محامــو  Helpie.meبشــهادة فــي القانــون يمكنك تنزيل التطبيق وتسجيل وحجز اجتماع.
وخبــرة مدتهــا  40عامــا فــي قانــون األســرة وقانــون يمكنــك اختيــار اللغــة التــي تريــد المحادثــة فيهــا مــع
الهجــرة وقانــون الشــركات والقانــون اإلجرائــي وقانــون المحامي ،وتحميل أي وثائق ووصف قضيتك.
العقود وما إلى ذلك.
أنــت تدفــع ســعرًا ثابتــا لجلســة فيديــو مدتهــا 30
فــي الحــاالت البســيطة ،يمكــن للمحامــي وللزبــون دقيقــة .ويشــمل ذلــك أيضــا الوقــت الــذي يحتــاج فيــه
عمــل مقابلــة عبــر اجتماعــات الفيديــو أو أكثــر  -فــي المحامي إلى التعرف على القضية.
تطبيــق  .Helpiesالحــاالت األكثــر تعقيــدا تبــدأ عليــك أن تقــرر مــا إذا كنــت تريــد المزيــد مــن
باجتماع فيديو ثم تنتقل إلى االجتماعات المادية .المشــاورات ،عبــر رابــط الفيديــو أو مــن خــال
«محامــو  Helpie.meمحترفــون وفعالــون االجتماع المادي.

رجال األعمال والمستثمرين وراء تطبيق Helpie.me
أمجد العلول ،الرئيس التنفيذي

دانيال تيدبرينك ،رئيس مجلس اإلدارة

عمــل أمجــد فــي قضايــا التســويق وتطويــر األعمــال دانيــال هــو رجــل أعمــال ومســتثمر ومؤســس مشــارك
ألســواق  Citiboardو Sprzedajemy.pl
والتنوع ،وآخرها في
 .Crossborder Communicationوهــو ووكالة االتصاالت .Socializer
محاضــر جيــد االســتخدام فــي قضايــا االندمــاج
البريد اإللكتروني:
والتكامل.
daniel.tidebrink@helpie.me
البريد اإللكتروني:
amjad.aloul@helpie.me
Tel. 0702-31 26 56
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اول ﺟﻬﺎز اﺳﺘﻘﺒﺎل )رﺳﻴﺮﻓﺮ( ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ وﺷﻤﺎل اوروﺑﺎ
 ﻻ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻓﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﻨﻮاﺗﻜﻢ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ زﺑﺎﺋﻦ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وأﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ زوروا ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ:
www.alkompis.se
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الحكومة السويدية تخطو خطوة جديدة...

نحو تشريع قانوني جديد ضد «جرائم الشرف»
الكومبــس – مجتمــع :أعلنــت الحكومــة
الســويدية الخميــس  18تمــوز /يوليــو ،2019
ّ
أنهــا شــكلت لجنــة لدراســة إمكانيــة تقديــم
مقترحــات لتشــريع قانونــي جديــد ،ضــد مــا
ُيسمى بجرائم الشرف.
وقــال وزيــر العــدل الســويدي ،مورغــان
يوهانســون فــي مؤتمــر صحفــي اليــوم ،إن اللجنة
ســتحقق فــي إمكانيــة إدخــال تصنيــف جديــد
للجريمــة ،يســتهدف علــى وجــه التحديــد
الجرائم المرتبطة بالشرف.

وأضــاف أن اللجنــة ســوف تــدرس أيض ـا ،مراجعــة
التشــريعات القانونيــة الحاليــة ،المتعلقــة بالجرائــم
ضــد النســاء ،بهــدف فــرض عقوبــات أكثــر صرامــة،
ضــد األشــخاص الذيــن يدانــون بارتــكاب أعمــال عنــف،
أو اعتداءات ضد النساء.
ّ
وكلفــت الحكومــة المدعيــة العامــة بيتــرا لونــد
بالمهمة.
وقــال يوهانســون إن التحقيــق سيشــمل أيضــا إمكانيــة
تســهيل اســتخدام الســوار اإللكترونــي ألولئــك الذيــن
ينتهكــون علــى ســبيل المثــال ،حظــر االتصــال بالنســاء
المعرضات للعنف.
وأوضحــت الحكومــة أنــه يجــب االنتهــاء مــن عمــل
اللجنــة وتقديــم المقترحــات القانونيــة فــي موعــد
أقصــاه  30أيلــول /ســبتمبر مــن العــام المقبــل
.2020

لوفين :جرائم الشرف ال تنتمي الى
السويد

لم يتم فعل الكثير لوقف هذا النوع من الجرائم.
وقــال لوفيــن ،فــي المؤتمــر األخيــر العــام لحزبــه
االشــتراكي الديمقراطــي الــذي كان عقــد فــي مدينــة
“ ،Örebroإن هــذه الجرائــم ال تنتمــي علــى
اإلطــاق إلــى الســويد ،ومــن المهــم التصــدي لهــا قــدر
اإلمكان”.
وأكــد فــي مقابلــة أخــرى مــع صحيفــة افتونبــادت ،أن
العمــل ضــد جرائــم الشــرف هــو جــزء مــن اســتراتيجية
الحكومة لمواجهة عنف الرجال ضد المرأة.
وأشــار إلــى أنــه يجــب محاربــة هــذه القضيــة علــى
المدييــن القصيــر والطويــل ،مــع فــرض عقوبــات
أكثــر صرامــة علــى مرتكبيهـا ،وقــال ” ،يجــب على كل
مــن يرتكــب جرائــم بدوافــع الشــرف أن يعــي وجــود
حكــم قــوي ضــده” ،لكنــه شــدد علــى أن مواجهــة
ً
هــذه الجرائــم تكــون أيضــا مــن خــال تغييــر األفــكار
وزيادة المعرفة.

ً
كمــا دعــا إلــى طــرح هــذه القضيــة فــي المــدارس قائــا،
“عندمــا يأتــي النــاس إلــى الســويد ،يجــب أن يكــون
وكان رئيــس الحكومــة الســويدية ،ســتيفان لوفيــن ،لدينــا توجــه اجتماعــي ونخبرهــم بمــا هــو مقبــول ومــا
انتقــد بشــدة جرائــم الشــرف فــي الســويد ،معتبـرًا أنــه هو غير مقبول هنا”..
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وشــدد علــى ضــرورة أن تتمكــن جميــع الصبيــة
والفتيــات وحتــى الشــيوخ مــن عيــش حياتهــم كمــا
يحلو لهم ألن هذه هي السويد حسب قوله.
وحســب أرقــام غيــر رســمية ،يعيــش حوالــي 100
ألــف شــخص فــي الســويد مــن الفتيــات والفتيــان تحــت
سيطرة شديدة من قبل عائالتهم وأقاربهم.

تشديد العقوبات ضد جرائم
الشرف جزء من اتفاقية يناير

يجب فرض عقوبات قاسية
ورادعة ضد مرتكبي جرائم
الشرف.

مــن جهتهـا ،شــددت وزيــرة المســاواة بيــن الجنســين،
آوســا ليندهيــن ،إنــه يجــب أن يتــم ووضــع الجرائــم التي
تحصــل بدافــع الشــرف ،فــي تصنيــف خــاص به ـا،
مشــددة علــى أن الحكومــة ماضيــة قدمــا فــي اتخــاذ
عقوبــات قاســية بحــق مرتكبــي هــذا النــوع مــن
الجرائم.
وأضافــت الوزيــرة فــي مقابلــة مــع وكالــة األنبــاء
الســويدية ،أن تحقيقــا حكوميــا ســيجرى بهــذا مسح :عشرات المراهقين في
الخصــوص قائلــة“ ،هــذه قضيــة مهمــة للغايــة ،وقــد
كنــا فــي الواقــع مصمميــن بشــأن هــذا التحقيــق… يوتوبوري يخضعون لمعايير
سنبدأ على الفور بذلك”.
بالعقوبــة مــرده إلــى أنــه ،يجــب العنف الخاصة بمجتمعاتهم
وأكــدت أن التشــدد
اعتبــار تلــك الجرائــم خطيــرة للغايــة وتحــد مــن حريــة المحلية
النــاس وخياراتهــم ،وأن تشــديد العقوبــة ســيوصل
برأيهــا رســالة مفادهــا أن هنــاك قانونــا لمواجهــة أظهــر مســح أجرتــه جامعــة  ،Örebroأن نحــو
 100مــن المراهقيــن فــي مدينــة يوتوبــوري،
العنف المرتبط بالشرف.
يذكــر أن اتفــاق ينايــر الرباعــي بيــن حزبــي الحكومــة
وحزبــي الوســط والليبرالييــن تضمــن ضــرورة تشــديد
العقوبــات علــى جرائــم الشــرف مــن ناحيــة ،مــدة
العقوبــة وكذلــك الطــرد مــن البــاد لألجانــب
المحكومين بهذا النوع من الجرائم.

يخضعــون لتهديــدات مــا ُيطلــق عليــه ب ـ “معاييــر
الشــرف” ،التــي تحددهــا مجتمعاتهــم المحليــة
وتقاليدهــم ،غالبيتهــم مــن الفتيــات اللواتــي يعشــن
في الضواحي.
ووفقــا للمســح ،فــإن مــا بيــن  13-8بالمائــة مــن طلبــة
الصــف التاســع فــي مــدارس يوتوبــوري ومالمــو
ً
وســتوكهولم يعيشــون شــكال مــن أشــكال التضييــق
على حرياتهم.
وقــال رئيــس قســم حقــوق اإلنســان فــي بلديــة
يوتوبــوري كالس فوشــبيرغ للتلفزيــون الســويدي:
“إن طموحنــا فــي المدينــة هــو أال يكــون هنــاك أطفــال
أو مراهقيــن يتربــون علــى معاييــر العنــف والقمــع
المرتبطة بالشرف”.
ويبــدو الرقــم الــذي خــرج بــه المســح بخصــوص

األطفــال والمراهقيــن الــذي يخضعــون لمعاييــر
العنــف المرتبطــة بالشــرف ،خجولــة قياســا بالواقــع،
الــذي قــد يخفــي أرقــام أكبــر بكثيــر مــن ذلــك ،بحســب
التلفزيون السويدي.
وكان المســح قــد اســتند علــى اســتطالع رأي 6000
طالب وطالبة.
وأجــاب  1400طالبــة وطالــب فــي الصــف التاســع
على أسئلة المسح في يوتوبوري.
وقــال فوشــبيرغ“ :اخترنــا المــدارس مــن جميــع أنحــاء
يوتوبوري وجميع مناطقها”.
وأوضــح التقريــر أن  13بالمائــة مــن المراهقيــن فــي
يوتوبــوري يعيشــون ضمــن معاييــر تحــدد حياتهــم
الجنســية حتــى يتزوجــوا وأن ال يقيمــوا عالقــة مــع
شــخص آخــر .غالبيتهــم مــن الفتيــات ،اللواتــي يعشــن
في شقق خارج مركز المدينة.
وقــال فوشــبيرغ إن انخفــاض مســتوى التعليــم
والبطالــة وتبايــن مســتوى اإلســكان تشــكل بعــض
عوامل الخطر.
وأضــاف ،أنــه إذا كانــت األم أو الوصــي علــى الطالــب
يعيــش ضمــن عوامــل الخطــر تلــك ،فــإن الخطــر
يكــون أكبــر بالنســبة لألطفــال الذيــن يعانــون مــن
الضغــط المفــروض عليهــم بســبب المعاييــر
المرتبطة بالشرف.
وســيتم اســتخدام التقريــر لتطوير مدينــة يوتوبوري
في عملها ضد العنف المتصل بالشرف.
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ال يزال معدل جرائم القتل في السويد بين األدنى في العالم
انخفاض جرائم سرقة البيوت في النصف األول من العام الجاري

FOTO: TT

أظهــرت األرقــام الجديــدة الصــادرة عــن مجلــس مكافحــة الجريمــة  Bråأن عــدد عمليــات الســطو المســجلة فــي الفيــات والشــقق خــال األشــهر
الستة األولى من العام الحالي  ،2019هي األدنى منذ عام  ،2001بعد أن كانت وصلت الذروة في العام .2015
وتقــول ســلطات مكافحــة الجريمــة ،إن الســبب غيــر واضــح تمامــا ،لكــن قــد يكــون لجــوء المزيــد مــن النــاس الــى اســتخدام أجهــزة اإلنــذار األمنيــة
في بيوتهم سببا من عدة أسباب أخرى.
وقــال الخبيــر الوطنــي فــي مكافحــة عمليــات الســطو
في إدارة العمليات الوطنية بالشــرطة  Noaتوماس
كاكانســون“ :لقــد ازدادت المراقبــة االجتماعيــة
للصــوص واإلبــاغ عنهــم فــي حــال تصــرف أحدهــم
بشــكل مريــب ،كمــا أن الوعــي بمكافحــة الســرقة زاد
بين العوائل التي تستخدم أجهزة اإلنذار”.
وتقــول الشــرطة إن معظــم جرائــم الســرقة تحــدث
فــي األشــهر المظلمــة مــن أيــام الســنة فــي الشــتاء،
وكذلك خالل العطالت.

وقــد كتبــت وكالــة فرانــس برس عــن هــذه األوضــاع
تقــول :تتكاثــر فــي الســويد عمليــات إطــاق النــار التــي
يقــوم بهــا شــبان مــن أصــول مهاجــرة ألســباب تتــراوح
بيــن اإلخــذ بالثــأر واســترداد ديــون وصــراع علــى
النفــوذ ،مــا يشــكل تحديــا لمبــادئ المســاواة والســلم
االجتماعي التي قامت عليها السويد الحديثة.
وقــال عضــو ســابق فــي عصابــة دراجــات ناريــة يدعــى
إيــدي بافــر لوكالــة فرانــس بــرس «تعــزز عصابتــك
عبر القضاء على من يهددها ،فتكسب الهيبة».
ولطالمــا كان بافــر مســتعدًا لدفــع أي ثمــن مقابــل
«االنتمــاء» إلــى عصابــة إجراميــة تشــترط علــى
أعضائها الوالء المطلق.

«يتعلــق األمــر بتعزيــز حــس االنتمــاء الــى مجموعــة مجموع العمليات التي وقعت في  2018بأكمله.
ومعظــم مطلقــي النــار وضحاياهــم هــم شــباب
وإظهار من هو األقوى».
وأســفرت أكثــر مــن  300عمليــة إطــاق نــار العــام عاطلــون عــن العمــل مــن أصــول مهاجــرة تحــت
الماضــي عــن مقتــل  45شـ ً
ـخصا وإصابــة  135بجــروح الثالثيــن مــن العمــر ويعيشــون فــي أحيــاء مهمشــة
وعادة ال يحملون شهادة ثانوية.
في السويد.

وبينمــا ال يــزال معــدل جرائــم القتــل بيــن األدنــى فــي
العالــم (جريمــة واحــدة لــكل مئــة ألــف مــن الســكان
وفــق إحصائيــات الشــرطة) ،إال أن عمليــات إطــاق
النــار الداميــة تــزداد وبلغــت مســتويات قياســية العــام
الماضي.
عنف العصابات وصورة السويد
ويبــدو هــذا العــام فــي طريقــه نحــو تســجيل عــدد
قياســي جدي ـد .ففــي ســتوكهولم ،شــهدت األشــهر
االنفجــارات األخيــرة وعمليــات إطــاق النــار فــي عــدة
ً
وأكــد المــدان الســابق البالــغ مــن العمــر  47عامــا الســتة األولــى مــن العــام عمليــات قتــل يســاوي عددها
مدن سويدية ،نالت اهتمام الصحافة العالمية.

وقــال بافــر «إذا كنــت تشــعر بعــدم االنتمــاء ألي مــكان
وتعانــي مــع اللغــة (الســويدية) وترى هؤالء األشــخاص
الذيــن يبيعــون المخــدرات ويضعــون سالســل ذهبيــة
ويقــودون ســيارات فخمــة ولديهــم فرصــة قضــاء
الوقــت مــع الفتيــات ،لــن يكــون مــن الصعــب عليــك أن
تجد طريقك إليهم».
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«حفظ ماء الوجه»

سالحهم المفضل رشاشات
«كالشينكوف» ويستخدم أفراد
العصابات في السويد القنابل
والمتفجرات لتصفية حساباتهم.

وكمــا هــو الحــال فــي مــدن أوروبيــة أخــرى ،هنــاك
الكثيــر مــن مشــاريع اإلســكان التــي يعانــي المقيمــون
فيهــا مــن التهميــش فــي الســويد عنــد نهايــة خطــوط
المترو.
وتوجــد مناطــق أخــرى محــددة ترتفــع فيهــا
مســتويات العنــف فــي المــدن الكبيــرة ،كمــا هــو الحــال
في مالمو الواقعة في جنوب البالد.
ورغــم أن المبانــي تبــدو فــي وضــع جيــد بالمجمــل
والمــدارس معــدة بشــكل مناســب والطرقــات نظيفــة،
إال أن المشــكالت االجتماعيــة علــى غــرار البطالــة
والنســب الكبيــرة مــن الســكان المولوديــن فــي الخــارج
تــؤدي إلــى زيــادة العزلــة وتــرك الدراســة وتهريــب
المخدرات.
وقــال مســؤول شــرطة ســتوكهولم غونــار آبلغريــن
لوكالــة فرانــس بــرس إن «بعــض عمليــات إطــاق النــار
مرتبطــة بتجــارة المخــدرات والنزاعــات الداخليــة أو
عندمــا تتــم محاولــة لالحتيــال ً
ماليــا علــى أحــد
األشــخاص ( )...لكــن المســألة قــد ترتبــط فــي كثيــر
مــن األحيــان بالشــرف .قــد تتعــرض للخــداع مــن قبــل
شــخص فــي العصابــة ذاته ـا ،خالفــات مرتبطــة
بجماعــات مغلقــة أو صديقــات .يوجــد الكثيــر مــن
األسباب التي تبرر االنتقام».
وأفــاد اســتاذ العلــوم االجتماعيــة فــي جامعــة لينايوس
توربيــورن فوركبــي أن «العصابــات ال تســتند إلــى

مرجــع مؤسســاتي لحــل نزاعاتهــا ( )...دافــع تســوية
مهمــا ً
الحســابات ال يعــد ً
دائمـا .تتعلــق المســألة أكثــر
بحفظ ماء الوجه».
وتعــد المناطــق األكثــر تأث ـرًا العاصمــة ســتوكهولم
ومالمــو وغوتنبــرغ ،لكــن العنــف بــدأ يمتــد كذلــك إلــى
المدن متوسطة الحجم.
وتبــدو رشاشــات «كالشــينكوف» الســاح المفضــل
بالنســبة للعصابــات .ويتــم اســتيرادها مــن البلقــان
وتبــاع بســعر يتــراوح مــا بيــن  2500و 3000يــورو
( 2800إلــى  3950دوالرًا) ،رغــم أن «ســعرها
يرتفــع فــي حــال نشــب نــزاع مفتــوح» ،بحســب
آبلغرين.
ويســتخدم أفــراد العصابــات فــي الســويد كذلــك
القنابل والمتفجرات لتصفية حساباتهم.

ستيفان لوفن في الرد على عمليات إطالق النار.
ودعــت علــى وجــه الخصــوص إلــى إلغــاء «خفــض»
عقوبــة الســجن عندمــا تتعلــق المســألة بســجن
أشخاص تحت سن الـ.21

وقــال النائــب المحافــظ يوهــان فورســيل خــال جلســة
نقــاش جــرت مؤخ ـرًا فــي البرلمــان بشــأن العصابــات
ّ
«هــذا العنــف يمــزق المجتمــع كمــا نعرفــه والبلــد الــذي
نتمنى أن تتحول إليه السويد».
مــن جهته ـا ،اعتبــرت الحكومــة أن الــرد باســتخدام
القــوة غيــر كاف ودعــت لحشــد جهــود المجتمــع
وفــي الســابع مــن حزيران/يوينــو ،دمــرت قنبلــة المدني وأجهزة إنفاذ القانون على حد سواء.
وضعــت فــي موقــف دراجــات هوائيــة واجهــة مبنييــن
ســكنيين مــا تســبب بأضــرار فــي أكثــر مــن مئتــي شــقة وقــال لوفــن للبرلمــان الشــهر الماضــي إنــه «ال يمكــن
فــي مدينــة لينكوبينــغ ،التــي تبعــد ســاعتين بالســيارة اجتثــاث عمليــات إطــاق النــار وجرائــم العصابــات إال
عــن ســتوكهولم .ولــم تتســبب بوقــوع أي إصابــات إذا تــم الجمــع بيــن جهــود الشــرطة والقطــاع
بالغة.
االجتماعي القوي والمدرسة ّ
الجيدة».
ويعتقــد إيــدي بافــر ،الــذي يعمــل ً
حاليــا فــي مركــز
«ال يمكن حل المشكلة بالعقاب»

إعــادة تأهيــل لمدمنــي المخــدرات ،كذلــك أن الــرد
وســاهمت جهــود الســلطات بخفــض التوتــر فــي بعض القضائي وحده لن يكون ً
كافيا.
المناطــق .وتبنــت مدينــة مالمــو برنامــج «التدخــل فــي
ُ
حــاالت العنــف» الــذي ط ّبــق فــي بوســطن فــي وأضــاف «ال يمكــن حــل المشــكلة بالعقــاب .تــم
تســعينات القــرن الماضــي رغــم أن نتائجــه ال تــزال تشــديد العقوبــات علــى حيــازة األســلحة بشــكل غيــر
قانونــي ولــم يســاعد ذلــك .يجــب البــدء بوقــت مبكــر،
غير واضحة.
مــا نحتاجــه هــو تدريــب علــى كيفيــة التعامــل مــع
وانتقــدت المعارضــة اليمينيــة واليســارية المتشــددة الحيــاة فــي المــدارس وتعليــم األطفــال مــا هــو الصــح
«تســاهل» رئيــس الــوزراء االشــتراكي الديموقراطــي وما هو الخطأ».

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

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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ّ
قوانين جديدة دخلت حيز التنفيذ
في  1تموز /يوليو 2019
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الزوارق النارية
لــن يتــم الســماح لألشــخاص الذيــن تقــل أعمارهم عــن  15عامــا باســتخدام الــزوارق النارية
الصيفيــة ،وذلــك علــى أســاس أنهــا وســيلة ترفيــه قــد تصبــح خطــرة ويواجــه المراهقــون
الصغار صعوبة في تقييم مخاطرها والسيطرة عليها.

الكومبس – قوانين:

فــي  1تمــوز /يوليــو  ،2019دخلــت حزمــة مــن القوانيــن
والتشــريعات الجديــدةّ ،
حيــز التنفيــذ فــي الســويد ،العديــد
منهــا ،جــاء بنــاء علــى اتفاقيــة ينايــر الرباعيــة بيــن الحكومــة
وحزبي الوسط والليبراليين.
FOTO: WWW.FREEPIK.COM

ومن هذه القوانين:

ّ

الشمل
لم
ّ

تــم تغييــر بنــد لــم الشــمل فــي قانــون الهجــرة المؤقــت الــذي جــرى تمديــده الــى العــام
 2021لصالــح األشــخاص الذيــن حصلــوا علــى إقامــات مؤقتــة وجــرى تصنيفهــم تحــت بنــد
الحاجــة الــى الحمايــة والذيــن ُيعتبــرون أنهــم تعرضــوا لمخاطــر كبيــرة فــي أوطانهــم .وفــي
بعــض الحــاالت يتــم منــح تصاريــح إقامــة دائمــة فــي المســتقبل لألشــخاص المولوديــن فــي
السويد وعديمي الجنسية.

FOTO: WWW.FREEPIK.COM

FOTO: WWW.FREEPIK.COM

إلغاء رسوم فحص سرطان عنق الرحم

فحــص ســرطان عنــق الرحــم كان فــي بعــض البلديــات مقابــل أجــور قليلــة نسـ ّ
ـبيًا ،لكــن فــي
األول مــن تمــوز /يوليــو  ،2019أصبــح هــذا الفحــص ّ
مجانيــا فــي جميــع أنحــاء الســويد ،ولــن

يتم دفع أي كرون الى مجالس المحافظات مقابل الفحص.

المدارس

ســيتلقى األطفــال الصغــار الذيــن يواجهــون صعوبــة فــي القــراءة والكتابــة ومــادة
الرياضيــات فــي مرحلــة الدراســة التمهيديــة وكذلــك فــي المــدارس االبتدائيــة تدابيــر
دعــم جديــدة ،تســمى “ضمــان القــراءة والكتابــة” ،حيــث ســيتم إجــراء تقييــم خــاص بــكل
طالــب ،بالتشــاور مــع المعلميــن الخاصيــن وأوليــاء أمــور التالميــذ ،لوضــع خطــط جديــدة
من أجل تطوير قابلية الطفل.
كمــا ســيتعين علــى األشــخاص الذيــن يعملــون فــي مــدارس األوقــات الحــرة الــى أن يكــون
لديهم شهادات ترخيص لمزاولة المهنة.

العمل
يتــم تخفيــض ضريبــة رب العمــل علــى الشــباب الذيــن يعملــون ألول مــرة ،فــي حياتهــم،
كما يتم توسيع شروط االلتزام باإلضرابات لتنسجم بشكل أوسع مع اتفاقات العمل.
FOTO: WWW.FREEPIK.COM
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حظر التدخين

الشرطة تحصل على مساعدة من مؤسسة FRA

تــم توســيع حظــر التدخيــن ليشــمل المســاحات الخارجيــة للمطاعــم والمقاهــي وأرصفــة
محطــات القطــارات ومواقــف الباصــات والمالعــب الرياضيــة المفتوحــة ،وأماكــن لعــب
األطفــال ،وكذلــك أمــام العمــارات الســكنية .ويشــمل حظــر التدخيــن جميــع أنــواع الســجائر
والسجائر اإللكترونية واألراكيل.
وفي بعض المدن ،تم فرض حظر التدخين في مراكز المدن الرئيسية.

ســتتلقى إدارة العمليــات الوطنيــة للشــرطة وشــرطة األمــن معلومــات مــن مركــز الدفــاع
( )FRAالمســؤول عــن ضمــان أمــن االتصــاالت واالنترنــت والتأكــد مــن عــدم التجســس علــى
السويد وتحصينها من المخاطر األمنية واإلرهابية في هذا المجال.
ســيتم اســتخدام المعلومــات فقــط ألغــراض االســتخبارات وليــس للتحقيــق فــي الجرائــم،
ممــا يعنــي أنــه لــن يتــم اســتخدام البيانــات كدليــل فــي المحاكمــة أو كأســاس عنــد طلــب
اعتراض سري.

الشرفات الخارجية Altan

حافالت أطول

هــل ســتقوم ببنــاء شــرفات أرضيــة خارجيــة هــذا الصيــف؟ مــن بدايــة تمــوز /يوليــو ،لــم
تعــد تحتــاج إلــى تصريــح بنــاء للشــرفة ،طالمــا بنيــت علــى بعــد  3.6متــر مــن المنــزل ،ال
يزيد ارتفاعها عن  1.8متر وال تتجاوز مساحتها  4.5متر مربع.

يســمح بحافــات النقــل العــام أن تكــون أطــول .يتــم رفــع الحــد األقصــى للطــول مــن 18.75
مترًا إلى  .24وتم اختبار حافالت طويلة في يوتوبوري ومالمو خالل فصل الربيع.

ومن القوانين األخرى التي تغيرت:
•زيادة دعم الدولة للمزارعين بعد الجفاف في العام الماضي.
•تشــديد العقوبــات ضــد األشــخاص الذيــن يخرقــون قانــون نقــل النفايــات الخطــرة
والمضرة بالبيئة.
•المزيد من اإلجراءات األمنية في المحاكم.
•إلغاء ضريبة الرواتب لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  65عامًا.
•تشديد العقوبات على سوء استخدام أموال االتحاد األوروبي.

•يجــوز للمحكمــة العليــا النظــر فــي قضايــا التســليم بحضــور عــدد أقــل مــن
األعضاء.
•يجــب أن تشــمل اختبــارات الكشــف علــى األطفــال حديثــي الــوالدة لألمــراض
الخطيرة المزيد من األمراض.
•يمكــن إيقــاف أطبــاء األســنان الذيــن احتالــوا علــى صنــدوق التأمينــات
االجتماعية.
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عيادات بي ام اي لشفط الدهون بتقنية
البودي جت والليزر
عياداتنا في السويد والنرويج متخصصة في
العالجات التجميلية و شفط الدهون واعاده حقن
الدهون باحدث تقنيات الليزر والبودي جت لشد
الجلد والحصول على نتائج طبيعية ودائمية
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د .وافر اختصاصي الجراحه من الدنمارك
وخبير بشفط الدهون
تعتبر النزاهة واألمانة وسالمة المرضى من
أهم اولوياته .أكثر ما يسعده هو ان مرضاه
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علي الكيم
بفضل برنامج  Jobbsprångeيعمل اآلن مستشارًا
معلوماتيًا في إحدى شركات فولفو
الكومبس – الشركاء :المهندس
علي الكيم ،واحد من عشرات
القادمين الجدد ممن استفادوا من
برنامج Jobbsprånge
التدريبي ،واستطاعوا الدخول إلى
سوق العمل السويدية ،والحصول
على وظيفة ضمن اختصاصاتهم
العلمية ،اآلن علي يعمل بإحدى
شركات تكنولوجيا المعلومات
التابعة لشركة فولفو  ،كمستشار
 ،على الرغم من أنه لم يكمل عامه
الرابع في السويد.

الكومبــس وجهــت عــدة أســئلة لعلــي ،لكــي قبل ان تحصل على فترة التدريب العملي عن الفترة؟ وما الشيء الممتع بالدورة التدريبة
وما هي الصعوبات؟
ينقــل لنــا مــدى اســتفادته مــن البرنامــج الــذي طريق  Jobbsprångetهل واجهت
بــدأ بفتــح بــاب التســجيل لــدورات جديــدة صعوبات بالحصول على عمل بمجال
اختصاصك؟
إن التقليــل مــن فتــرة التدريــب العملــي ،شــيء شــائع
ابتداء من  16يوليو :2019 ،
لألســف واعتبــر أن هــذه مشــكلة يجــب التركيــز عليها
هل يمكنك ان تعرفنا عن نفسك وما هو
اختصاصك ودراستك وطبيعة عملك حاليا
وكم فترة صار لك في السويد؟

بالطبــع واجهــت عــدة صعوبــات فــي التقديــم او
الحصــول علــى عمــل بســبب عــدم المعرفــة بمتطلبــات
ســوق العمــل هنــا فــي الســويد ،او طريقــة العمــل
بالمؤسســات الســويدية ،ممــا أدى الــى حصــول بعــض
االخطــاء اثنــاء التقديــم او المقابلــة وهــذا مــا جعلنــي
أفشــل فــي المحــاوالت الســابقة ،قبــل خضوعــي
للبرنامــج ،بالحصــول علــى عمــل ضمــن اختصاصــي
الــذي درســته وعملــت بــه ،كذلــك ال يمكــن ان نهمــل
تأثيــر انعــدام شــبكة العالقــات التــي لهــا دور كبيــر
فــي الحصــول علــى فــرص للتقديــم وفــرص للحصــول
علــى رســائل تزكيــة recommendation
 lettersوهــذا مــا يدعــم شــهادات الخبــرة التــي
يشترطها غالبًا ارباب العمل في السويد.

اســمي علــي الكيــم ،وأنــا عراقــي مقيــم فــي الســويد،
حاصــل علــى شــهادة الهندســة فــي الميكانيــك مــن
بغداد/العــراق ،عملــت فــي بلــدي بأنظمــة المعلومــات
فــي مجــال إدارة الشــبكات Network
 administratorلفتــرة تقــارب ال ـ  9ســنوات،
ومــدة اقامتــي فــي الســويد  3ســنوات وبضعــة اشــهر
تقريبــا  ،واآلن أعمــل مستشــار فــي تكنولوجيــا
المعلومــات مــع شــركة IT Consultant at
Volvo Information Technology
AB
إلى أي حد ساعدك

ما هو برنامج  Jobbsprångetبالنسبة
لك؟
برنامــج  Jobbsprångetكان حلقــة وصــل
مهمــة ،بيــن ســوق العمــل الســويدية و خبراتــي
الســابقة التــي حصلــت عليهــا مــن عملــي الســابق فــي
العــراق ،وهــذا مــا اختصــر لــي الكثيــر مــن الوقــت
والجه ـد ،وبنفــس الوقــت توظيــف خبراتــي الســابقة
في سوق العمل الجديدة.

برنامج  Jobbsprångetفي الدخول الى
سوق العمل السويدية؟

بســبب ســهولة التقديــم وتقليــص مــدة االعمــال
الورقيــة ممــا يــؤدي الــى فعاليــة البرنامــج ،كذلــك
وجــود الكثيــر مــن فــرص التدريــب المتوفــرة فــي
عــدة بلديــات ولــدى الكثيــر مــن الشــركات الســويدية،
كذلــك االحصائيــات تشــير الــى ان فرصــة الحصــول
علــى العمــل مــن خــال هــذا البرنامــج اكثــر مــن
 . %50وتذكــر دائمــا ان تكــون ايجابيــا ألن االمــور
دائما تصبح أفضل وستتعلم شيء جديد دائم.

ألن التدريــب العملــي هــو الحجــر االســاس للدخــول الــى
ســوق العمــل الســويدية ،واالســاس لمعرفــة طريقــة
العمــل والتعامــل مــع زمــاء العمــل خصوصــا أنــه فــي
اثنــاء فتــرة التدريــب يتعامــل المتــدرب مــع عــدة
اشــخاص ممــا يــؤدي الــى اكتســاب الكثيــر مــن الخبــرات  Jobbsprångetهــو برنامــج تدريــب
الثقافية عن المجتمع واللغة خصوصا .
داخلــي مدتــه أربعــة أشــهر وتديــره

اســتفدت مــن فتــرة التدريــب العملــي بــأن اصبحــت
علــى إدراك اوســع بالمجتمــع الســويدي واللغــة
الســويدية ممــا أدى الــى تطــور عامــل اللغــة لــدي ال
ســيما الحصــول علــى الكثيــر مــن االصدقــاء الذيــن
ســاعدوني وال زالــوا فــي تطويــر عمــل اللغة واالندماج،
حيــث أصبــح مــن الســهل لــدي التحــدث باللغــة
الســويدية بصــورة أســهل مــن الســابق ،هــذا والكثيــر
مــن األســباب المتعلقــة بخبراتــي الســابقة التــي ادت
الــى حصولــي علــى الكثيــر مــن التوصيــات لــدى رب
العمــل الــذي ادى الــى حصولــي علــى العمــل فــي
النهاية.

ً
هــذا البرنامــج ســاعدني فــي ايجــاد حلقــة وصــل اوال
بيــن العمــل الــذي ارغــب فيــه وثانيــا للوصــول إلــى رب هل تنصح اآلخرين بالتسجيل في
العمــل الــذي لديــه هــذا الشــاغر أو الدرجــة الوظيفيــة ،برنامج  Jobbsprångetولماذا؟
كذلــك ســاعدني علــى ابــراز خبراتــي العمليــة الســابقة
أنــا انصــح الجميــع ممــن لديهــم الشــهادات الجامعيــة،
على ارض الواقع لدى رب العمل.
والخبــرة وولديهــم الرغبــة والمقــدرة على االســتعداد
هناك من يقلل من أهمية فترة التدريب
للعمــل فــي الســويد ان ينخرطــوا فــي جميــع الفــرص
العملي ،ما الذي استفدت منه أنت من هذه
المتوفــرة فــي الســويد خصوصــا فــي هــذا البرنامــج

األكاديميــة الملكيــة الســويدية للعلــوم
الهندســية ( .)IVAســيقوم البرنامــج
بتوصيلــك بأصحــاب العمــل الســويديين
المحتاجيــن لكفاءتــك المحــددة .الغــرض مــن
البرنامــج هــو تســريع الدخــول فــي الحيــاة
العمليــة ومنحــك فرصــة إلظهــار إمكاناتــك.
ســوف يمنحــك البرنامــج اتصــاالت قيمــة
وخبــرة ذات صلــة وفرصــة للقــاء زمــاء
وأصدقاء سويديين.

للمزيد من المعلومات وللتسجيل في
برنامج Jobbsprånget.se
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«النا حميو»
من طفلة الجئة إلى مديرة تجارة في شركة لوريال
الكومبس – قصص وتجارب
نجاح:
ْ
حين وصلت «النا» إلى أحد
مخيمات مراكز اللجوء في
الدنمارك كان عمرها ثالثة
أعوام ،وكان ذلك في العام
 ،1996برفقة والدتها فقط،
فيما كان والدها بعيدًا عنهما
ينتظر االلتحاق بهما ،األمر الذي
استغرق أكثر من عام ليتم ذلك.

تقــول «النــا» عــن تلــك الفتــرة :كانــت أجمــل فتــرة مــن فتــرات طفولتــي،
رغــم أنــي لــم أكــن أفهــم لـ َـم ال يســتطيع والــدي اللحــاق بنــا! هكــذا كنـ ُـت
ُ ّ
ّ
الوح لكل طائرة في السماء ظنا مني إن أبي على متنها.
فــي مركــز الالجئيــن مــع والـ َّ
ـدي تعلمـ ُـت االنجليزيــة مــن األطفــال
اآلخريــن ،وكنـ ُـت أفهــم لغــة أمــي الكورديــة وأتحــدث لغــة أبــي العربيــة،
وأحفــظ أغانــي األطفــال بالكلدانيــة ،التــي تعلمتهــا أثنــاء إقامتنــا فــي
مدينة «عينكاوة» هاربين من «بابل» لنشاط َّ
والدي السياسي.
فــي الرابعــة مــن عمــري وفــي مركــز الالجئيــن اشــترى لــي والــدي أول
كومبيوتــر مســتعمل نــوع « ،»IBMعلمـ ُـت الحقــا إنــه جمــع مبلغــه مــن
بيــع الســجائر بالمفــرد لالجئيــن اآلخريــن ،هكــذا كانـ ْـت مغامرتــي األولــى
بعالم الكومبيوتر النطلق بعدها في عالم أرحب.
فــي الســابعة مــن عمــري امتلكــت «ويــب ســايد» عــن المجموعــة
الشمســية ،ولــدي متابعيــن ،شـ ُ
ـغفت بالرســم وعالــم التصميــم ،لتتوجــه
دراســتي األكاديميــة لــه علــى مرحلتيــن :األولــى ،Graphic Design
والثانيةCommunication Design .
ّ
كنـ ُـت الفتــاة األولــى الــذي تتخصــص بهــذا فــي الدنمــارك ،وهــو مــا وفــر
علــى الشــركة األولــى التــي عملـ ُـت فيهــا  Philipsأمــواال ووقتــا فــي
«التصميم» قبلي كانوا يصممونها في السويد.

 ..بعــد عــام حصلـ ُـت علــى عــرض عمــل مــن قبــل شــركة  L›Oréalفــي
مركزهم الرئيسي إلسكندنافيا في كوبنهاگن.

ميزة التعدد الثقافي
تعتبــر «النــا» نفســها منتميــة إلــى ثقافـ ْـات متعــددة ،وكمــا تســميها هــي
 ،Multi Culturesوفــي هــذا تضيــف قائلــة :انحــداري مــن أبويــن
بثقافتيــن عربيــة وكورديــة ومــن ثــم إضافــة التربيــة والدراســة والثقافــة
الدنماركيــة ،جعلنــي أشــعر بأنــي مميــزة ،ومحظوظــة بهــذا التنــوع
ّ
الثقافــي الــذي أمتلكــه ،آمنـ ُـت بهــذا ،وبالفعــل ،فــي كل مقابــات العمــل
التي خضتها كانت ورقتي الرابحة «خلفيتي الثقافية المتعددة».
«النــا حميــو» بعــد عــام مــن عملهــا فــي شــركة «لوريــال» تبــؤات وبجــدارة
مركز «مديرة تجارة الكترونية».
وفــي كلمــة أخيــرة لهــا تقــول :بتحريــر جنــون الخيــال الجميــل فــي
دواخلنــا ســنبدع وســوف ننجــح ..،أشــعر باالمتنــان لوالـ َّ
ـدي اللذيـ ِـن ّرســخا
ّ
فكــرة انتمائــي لــكل الشــعوب وللعالــم الرحــب ،لــدور أمــي الكبيــر
ودعمهــا وحبهــا لــي ،وكذلــك رعايــة أبــي وتشــجيعه لولوجــي عالــم
الرسم والتصميم الساحر منذ الصغر.

: 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
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Camilla-GLHWLFLDQ
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Gastriball Malmö
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دراسة سويدية :المدارس الثانوية في الضواحي «الفقيرة»

ليست أكثر مشاكل من المناطق «الغنية»

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI TT

الكومبــس – مجتمــع :أظهــرت دراســة ســويدية حديثــة ،أن المــدارس فــي ضواحــي المــدن التــي توصــف عــادة علــى أنهــا «مناطــق
ضعيفــة» أو «فقيــرة» هــي أكثــر أهميــة ممــا كان ُيعتقــد فــي الســابق ،وأن هــذه المــدارس تعمــل كمظلــة اجتماعيــة آمنــة ،وليســت
أكثر إثارة للمشاكل من تلك المدارس التي تقع في المناطق التي توصف بأنها «غنية».
ووفــق نتائــج الدراســة يتمتــع الطــاب فــي المــدارس الثانويــة فــي المناطــق والضواحــي «الفقيــرة» بعالقــات أفضــل مــع المعلميــن
ويشــعر الطــاب بمنــاخ أكثــر ديمقراطيــة فــي المدرســة ،مقارنــة بأطفــال المــدارس فــي المناطــق األكثــر ثـ ً
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ب
الطل
ـوق
ـ
ت
وي
،
ـراء
معلومات عن الدراسة
المناطــق الفقيــرة أكثــر مــن غيرهــم للعــودة الــى المدرســة بعــد العطلــة الصيفيــة وكذلــك بعــد العطــات الموســمية ،ونهايــة
أجريــت الدراســة فــي مدينــة  ،Örebroوالتــي
األسبوع.
تحتــوي علــى  16منطقــة رئيســية ،اثنتيــن مــن هــذه
هذه النتائج تتعارض مع ما أظهرته األبحاث القديمة .والدراسة هذه هي األولى من نوعها في السويد.

وأضــاف أن هــذا يوضــح مــدى أهميــة المــدارس فــي
الحيــاة اليوميــة ،وان المــدارس يجــب أن تعمــل مــن
أجــل زيــادة االنســجام واألمــان بيــن المجتمــع
والتالميذ ،وليس من أجل زيادة السيطرة عليهم.

بروفيسور سويدي :الصورة النمطية
حول الضواحي تستند الى أبحاث
أمريكية سابقة
وقــال أســتاذ علــم النفــس فــي جامعــة أوبســاال ،وهــو
أحــد القائميــن علــى الدراســة البروفيســور Håkan
 Stattinلوكالــة األنبــاء الســويدية  TTإن الصــورة
النمطيــة التــي تصورهــا وســائل اإلعــام هــي أن هــذه
المناطــق مشــهورة بحــوادث إطــاق النــار والجريمــة
وإحــراق الســيارات ،وأن هــذه المــدارس عرضــة لخطــر
تسرب هذه المشاكل إليها أيضا.

وأوضــح أن هــذه الصــورة هــي قديمــة تســتند الــى
أبحــاث ســابقة مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ال
تنطبق بالضرورة على أوروبا.
وفــي الدراســة التــي أجريــت فــي مناطــق مختلــف مــن
ً
مدينــة  Örebroظهــر بــدال مــن الصــورة النمطيــة
الشــائعة ،أن المــدارس فــي هــذه المناطــق تمــارس
ّ
إيجابيــا بالضــد مــن المجتمعــات الموازيــة
دورًا
البديلة.
ويقــول البروفيســور هــوكان إن المراهقيــن الذيــن
يعيشــون فــي المناطــق الفقيــرة هــم أكثــر عرضــة
للمخاطــر والتهديــد وانعــدام األمــن مــن غيرهــم مــن
الشــباب ،لذلــك فــإن المــدارس فــي هــذه المناطــق هــي

المناطق تسمى بمناطق فقيرة،
حيــث متوســط الدخــل أقــل بكثيــر مــن المتوســط
العــام ،ونســبة المولوديــن فــي الخــارج أعلــى بكثيــر.
منافذ آمنة للمراهقين والشباب.
ويؤكــد أن الدراســة أظهــرت أن هنــاك أسـ ّ
ـبابًا قليلــة وتســمى الشــرطة إحــدى هــذه المناطــق بأنهــا منطقــة
لالعتقــاد بــأن المراهقيــن فــي المــدارس الثانويــة فــي معرضــة للخطــر بشــكل خــاص وتســمى منطقــة
المناطــق الفقيــرة هــم مجرمــون بدرجــة أكبــر مــن خطر.
أولئــك الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الغنيــة ،مشــيرًا
الــى أن هنــاك جرائــم أكثــر بالفعــل فــي هــذه المناطــق ،تلقــى مــا مجموعــه  1،390مــن طــاب المــدارس
لكــن األمــر يتعلــق بالراشــدين وليــس بطــاب الثانويــة مــن هاتيــن المنطقتيــن أســئلة مــن القائميــن
علــى الدراســة حــول كيــف عانــوا مــن الوضــع األمنــي
المدارس.
وقــال« :ال يوجــد مــا يشــير إلــى أن تالميــذ المــدارس والجرائــم ،ومــا هــو التأثيــر الــذي يشــعرون بــه فــي
الثانويــة فــي المناطــق التــي تكثــر فيهــا الجرائــم أكثــر مناطقهــم الســكنية ،وفــي المنــزل وكيــف كان
إجرامــا مــن نظرائهــم فــي المــدارس الثانويــة التــي شعورهم باألمن في مدرستهم.
تقع في المناطق الغنية».
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خبير سويدي:
ٌ
العودة اإليجابية للعمل بعد العطلة أمر مهم للصحة النفسية
مــع انتهــاء موســم ُالعطــل واإلجــازات الصيفيــة،
ســيعود الكثيــر مــن األشــخاص الــى العمــل مجــددًا
خــال وقــت قريــب ،ورغــم المتعــة التــي يكســبها
المــرء أثنــاء العطلــة ،اال أن الخبــراء يــرون أن العــودة الــى
العمل مجددًا أمر إيجابي لنا نحن البشر.
يقــول برفيســور علــم النفــس فــي معهــد كارولينســكا
بــو ميليــن“ :العمــل إيجابــي ج ـدًا بالنســبة لن ـا.

مســتويات اإلجهــاد لــدى األشــخاص الذيــن ال يعملــون
أعلى مقارنة مع أولئك الذين يعملون”.
وأوضــح ،أن العطلــة مهمــة ،حيــث يعمــل المــرء علــى
اســتعادة نفســه وتجديــد طاقتــه قبــل البــدء بالعمــل
مجــددًا .وأن مــن الطبيعــي أن يشــعر المــرء باالنزعــاج
من العودة الى العمل في البداية.
وبحســب ميليــن ،الــذي يعمــل منــذ ســنوات عــدة فــي

أبحــاث حــول االجهــاد وطــرق عالجــه ،فــإن ّ
التكيــف
بيــن العمــل ُ
والعطــل أصبــح أكبــر فــي وقتنــا الحاضــر
مقارنة بـ  20سنة مضت.
وقــال“ :نحــن نعمــل اليــوم بشــكل أكبــر فــي المشــاريع
وضمــن مجموعــات ،وتلــك المشــاريع لهــا إطــار زمنــي
يتطلــب تخطيطــا دقيقــا .قبــل  20عامــا ماضيــة
كانــت حيــاة العمــل أكثــر رقابــة مــن قبــل صاحــب

ً
العمل ،بينما األمر أكثر فردية قليال اآلن”.
ً
وتابــع قائــا إن الحيــاة العمليــة تضــع متطلبــات أكبــر
علــى الفــرد وأعتقــد أن ّ
تكيــف المــرء عنــد انتقالــه مــن
العطلــة الــى العمــل مجــددًا أصبــح أكبــر عندمــا أصبحت
الحيــاة العمليــة تتطلــب المزيــد مــن التخطيــط لنــا
كأفراد.
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مع العطلة الصيفية
كيف يجب
أن ينام
أطفالكم؟
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وما السبيل لتجنب تأثير الهواتف على صحتهم؟
الوقت المثالي لنوم الطفل

يجــب أن يعتــاد الطفــل علــى النــوم مبكرًا واالســتيقاظ
مبكـرًا ،حيــث أن الســهر والتأخــر فــي النــوم يــؤدي إلــى
تأثيــرات ســلبية عديــدة علــى صحــة الطفــل ،كمــا
ذكر موقع ويب طب في مقال نشره مؤخرًا.
فمــع قــدوم االجــازة الصيفيــة ،يميــل كثيــر مــن
األطفــال للنــوم فــي وقــت متأخــر ،فــا شــيء يضطرهــم
لالستيقاظ في وقت مبكر صباحًا.
ومــع االســتيقاظ يوميــا فــي وقــت متأخــر ،يعتــاد
ً
األطفــال علــى الســهر لفتــرات طويلــة ليــا ،ممــا يؤدي
إلى تأثيرات سلبية على صحتهم.

يختلــف التوقيــت المثالــي لنــوم الطفــل وفقــا لمرحلتــه
العمريــة ،ولكــن ال يجــب أن يتعــدى الســاعة الحاديــة
عشر مساءًا خالل فترة االجازة.
ولتحقيــق هــذا ،يجــب أن يبــدأ فــي تطبيــق روتيــن مــا
قبــل النــوم مــن الســاعة العاشــرة والنصــف مســاءًا،
والــذي يتمثــل فــي االســتحمام وغســل األســنان
وتناول كوب الحليب الدافئ.
ً
ويمكــن الســماح لســهر الطفــل قليــا فــي أوقــات
األعيــاد والســفر ،علــى أن يعــود لروتينــه مــرة أخــرى
في األيام العادية.

مدة النوم المثالية للطفل

تتبايــن مــدة النــوم المناســبة لــكل طفــل وفقــا لعمره،
وهي كالتالي:
األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  3-2ســنوات:
 9إلى  13ساعة نوم يوميًا.
األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  5-3ســنوات:
 10إلى  12ساعة نوم يوميًا.
األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  12- 5ســنة:
 8إلى  10ساعات نوم يوميًا.

أضــرار نــوم الطفــل فــي وقــت

متأخر

هنــاك العديــد مــن األضــرار الصحيــة التــي تعــود علــى
الطفل في حالة نومه بوقت متأخر ،وهي:

تأثيــرات علــى النمــو :يســاعد النــوم جي ـدًا
فــي نمــو الطفــل وتطــور الدمــاغ لديــه بصــورة أفضــل،
ً
وخاصــة نــوم الليــل ،وبالتالــي فــإن الحرمــان مــن النــوم
جيدًا يعيق تطور الصحة العقلية والبدنية لديه.
الشــعور بالتعــب واإلرهــاق :عندمــا ينــام
الطفــل فــي وقــت متأخــر ،فغالبــا ال يحصــل علــى
قســط كاف مــن النــوم ،ليســتيقظ فــي الصبــاح
ويشــعر بالتعــب ،ممــا يؤثــر علــى حالتــه المزاجيــة
وقدراتــه ألداء مختلــف األنشــطة اليوميــة والتفاعــل
مع االخرين.
كثــرة النــوم :أيضــا يمكــن أن يعتــاد الطفــل علــى
الســهر والنــوم لفتــرة طويلــة نهــارًا ،ممــا يضيــع جــزء
كبير من اليوم الذي يمكن أن يستفيد به الطفل.
كمــا أن النــوم لوقــت طويــل لــه تأثيــرات ســلبية
عديــدة علــى الجســم ،ويمكــن أن يــؤدي إلــى االم
الرأس والشعور بالتوتر.
اإلصابــة بــاألرق :نتيجــة االعتيــاد علــى الســهر،
يصعــب علــى الطفــل النــوم بشــكل طبيعــي فــي الليــل،
ويمكــن أن يعانــي مــن صعوبــة النــوم ويبقــى
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مســتيقظًا لوقــت طويــل حتــى يتمكن من االســتغراق
في النوم.
اختــال النظــام الغذائــي :يحتــاج الطفــل
إلــى الحصــول علــى التغذيــة الصحيــة والمتكاملــة،
وفــي حالــة النــوم متأخـرًا ،فــإن النظــام الغذائــي لديــه
يتغير.
حيــث أنــه ال يحصــل علــى وجبــة اإلفطــار فــي
موعده ـا ،ويمكــن أن يســتيقظ فــي موعــد الغــداء،
وبالتالي يفتقد القيمة الغذائية لإلفطار.
كمــا أن الســهر يزيــد مــن فرصــة اإلكثــار مــن تنــاول
ً
ً
الطعــام ليــا ،وخاصــة األطعمــة غيــر الصحيــة التــي
يفضلهــا األطفــال ،ممــا يســبب زيــادة الــوزن واإلصابــة
بالسمنة.
عــدم االســتفادة باليــوم :إن االســتيقاظ
المبكــر يتيــح للطفــل القيــام بالعديــد مــن األنشــطة
النهاريــة المفيــدة لــه ،ســواء ممارســة الرياضــة أو
تعزيز مواهبه ومهاراته.
ولكــن النــوم المتأخــر واالســتيقاظ المتأخــر ســوف

يؤثر على نظام اليوم ويصعب القيام بأي أنشطة.
خلــل الجهــاز المناعــي :نتيجــة عــدم النــوم
جي ـدًا ،تحــدث اضطرابــات فــي وظائــف الجهــاز
المناعــي ،ممــا يزيــد مــن مخاطــر اإلصابــة باألمــراض
المختلفة.

طــرق مســاعدة الطفــل فــي
النوم مبكرًا
ولمســاعدة الطفــل علــى تنظيــم النــوم وعــدم
الذهــاب إلــى الفــراش فــي وقــت متأخــر ،ينصــح
بتطبيق بعض اإلجراءات ،وتشمل:
االســتيقاظ مبكــرًا :عندمــا يعتــاد الطفــل
علــى االســتيقاظ مبك ـرًا فــي الصبــاح ،فإنــه لــن
ً
يستطع مقاومة النوم في وقت مبكر ليال.
ينصــح بتوفيــر اإلضــاءة الطبيعيــة داخــل غرفــة
الطفــل فــي الصبــاح ،فهــذا سيســاعده في االســتيقاظ

سريعًا والشعور بالنشاط.

مشــاركة الطفــل لوقــت نومــه :ال يمكــن
إقنــاع الطفــل بالنــوم مبك ـرًا وهــو يجــد كل أفــراد
األســرة مســتيقظين مــن حولــه ،ولذلــك يجــب أن
يقــوم الوالــدان بمشــاركة الطفــل فــي وقــت نومــه،
فهو شيء صحي لجميع أفراد األسرة.
تهيئــة أجــواء النــوم :وذلــك مــن خــال إطفــاء
األنــوار أو جعلهــا خافتــة ،مــع إيقــاف أي أصــوات أو
مصادر إزعاج للطفل.
تحديــد موعــد يومــي للنــوم :ليعتــاد
الطفــل علــى النــوم فــي هــذا الوقــت ،وتتأقلــم الســاعة
الداخليــة علــى الشــعور بالنعــاس فــي هــذا الموعــد
يوميًا.
تطبيــق روتيــن النــوم يوميــا :فمــع
االنتظــام علــى روتيــن النــوم اليومــي ســتكون مهمــة
النوم سهلة.
ويتمثــل روتيــن النــوم فــي أخــذ حمــام دافــئ وغســل

األســنان وتنــاول كــوب الحليــب الدافــئ وقصــة مــا قبــل
النوم.
قيــام الطفــل بأنشــطة مختلفــة :ويكــون
هــذا فــي النصــف األول مــن النــوم ،حيــث يســاعد هــذا
فــي إخــراج الطفــل الطاقــة الموجــودة بداخلــه نهــارًا،
ً
ويميل إلى الراحة والهدوء ليال.

تجنــب تحفيــز األنشــطة قبــل النــوم:

ألنهــا يمكــن أن تزيــد مــن نشــاط الطفــل ،مثــل
األلعــاب الحركيــة أو مشــاهدة التلفــاز والجلــوس أمــام
األجهزة اللوحية.

تجنــب بعــض األطعمــة والمشــروبات
قبــل النــوم :فهنــاك أطعمــة دســمة تســبب

الشــعور بتقلصــات المعــدة واالم البطــن والغــازات،
مما يعيق نوم الطفل بطريقة طبيعية.
كمــا ال ينصــح بتنــاول الطفــل المشــروبات التــي
تحتــوي علــى منبهــات ألنهــا ضــارة بصحــة الطفــل
وتسبب األرق واضطرابات النوم.
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مساوئ إدمان األطفال على شاشات الهواتف وأجهزة الكومبيوتر
ذكــرت دراســة جديــدة أن الصغــار الذيــن يقضــون
الكثيــر مــن الوقــت أمــام شاشــات التلفزيــون
وأجهــزة الكمبيوتــر اللوحــي والهواتــف الذكيــة قــد
ال يكتســبون القــدر نفســه مــن مهــارات حــل
المشــكالت والتواصــل الالزمــة للمدرســة مقارنــة
بنظرائهم ممن يقضون وقتا أقل أمام الشاشات.

وقالــت شــيري ماديجــان كبيــرة الباحثيــن فــي
الدراســة وهــي مــن جامعــة كالجــاري ومعهــد
األبحــاث التابــع لمستشــفى ألبرتــا لألطفــال فــي كندا
”غالبــا مــا يكــون الوقــت أمــام الشاشــات ســلوكا
ســلبيا ال ينطــوي علــى الكثيــر مــن الحركــة
ويتضمن فرصا قليلة للغاية للتعلم“.

وقضــى األطفــال المشــاركون فــي الدراســة 17
ســاعة فــي المتوســط أســبوعيا أمــام الشاشــات
عندما كانوا في ســن الثانية و 25ســاعة أســبوعيا
مــع بلوغهــم العــام الثالــث .ويتجــاوز هــذا كثيــرا
توصيــات األكاديميــة األمريكيــة لطــب األطفــال
بقضــاء ســاعة واحــدة فقــط يوميــا أمــام الشاشــات
حتــى يتســنى للصغــار قضــاء مــا يكفــي مــن الوقــت وتابعــت ”إذا رأوا شــخصا يضــع مكعبــات فــوق
فــي اللعــب والتواصــل مــع القائميــن علــى رعايتهــم بعضهــا البعــض علــى الشاشــة فــإن ذلــك ال
ومع نظرائهم.
يساعدهم على فعل ذلك في الواقع“.
وأضافــت ماديجــان فــي رســالة بالبريــد اإللكترونــي
أن جــزءا مــن المشــكلة يكمــن فــي أن أدمغــة
الصغــار ال تكــون قــد نمــت بالدرجــة الكافيــة
لجعلهــم يطبقــون مــا يتعلمونــه مــن الشاشــات
على الواقع.

يقضيهــا أبناؤهــم فــي مشــاهدة التلفزيــون أو
األفــام أو مقاطــع الفيديــو أو فــي ألعــاب الفيديــو أو
أمــام شاشــات الكمبيوتــر وأجهــزة الكمبيوتــر
اللوحي وغيرها من األجهزة كالهواتف الذكية.

ومــن األســباب األخــرى التــي تجعــل الوقــت الــذي
يقضيــه الصغــار أمــام الشاشــات يبطــئ نموهــم هــو
أنهــم يهــدرون بذلــك الســاعات التــي يمكنهــم
اســتغاللها فــي الشــخبطة باألقــام الملونــة أو
ممارســة األلعــاب التــي تســاعدهم علــى تعلــم ركل
وقالــت ســوزي توموبولــوس مــن مستشــفى
الكرة مثال.
هاســنفيلد لألطفــال بمدينــة نيويــورك والتــي لــم
وقالــت ماديجــان ”هــذه المهــارات مهمــة فــي تشــارك فــي الدراســة ”يمكــن لآلبــاء الحــد مــن
مرحلــة الطفولــة المبكــرة ألن إتقــان المهــارات المخاطــر إذا كان المحتــوى الــذي يشــاهده الطفــل
مطلــوب قبــل أن يطــرأ مزيــد مــن النمــو .تحتــاج علــى الشاشــة مالئمــا ولــه أغــراض تعليميــة وإذا
للمشــي قبــل الركــض وتحتــاج لإلمســاك باألقــام شاركوا األطفال المشاهدة“.
الملونة قبل أن تكتب اسمك“.
وأضافــت عبــر البريــد اإللكترونــي ”ينبغــي علــى
ونشــرت الدراســة فــي دوريــة جامــا لطــب األطفــال اآلبــاء إغــاق التلفزيــون عندمــا ال يكــون هنــاك مــن
وشــارك فيهــا  2441مــن األمهــات فــي كنــدا يشــاهده وأثنــاء الوجبــات وقبــل ميعــاد النــوم
وأجبــن علــى أســئلة بشــأن الفتــرة الزمنيــة التــي بساعة واحدة“.
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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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هكذا تؤثر وسائل التواصل
االجتماعي علينا في عطلة
الصيف والسفر
FOTO: TT

مــع قــدوم الصيــف ،يكــون موعــد الكثيــر مــن العوائــل
قــد حــان مــع الســفر ،فالبعــض يفضــل الســفر الــى
البلــدان الســياحية المشــهورة كإســبانيا واليونــان
وتركيــا وغيره ـا ،فيمــا يفضــل البعــض اآلخــر الســفر
داخــل الســويد ،حيــث البحيــرات والمناطــق الطبيعيــة
الشاســعة .فيمــا يختــار أخــرون زيــارة أهاليهــم فــي
البلدان األم.
فــي جميــع رحالتن ـا ،ال تفارقنــا هواتفنــا الذكيــة،
ومعهــا منصــات التواصــل االجتماعــي ،مثــل الفيســبوك
وانســتغرام وســناب شــات وغيرهـا .لكــن هــل حضــور
مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي ســفراتنا لــه تأثيــر

إيجابي أم سلبي على سفراتنا؟
هــذا مــا تناولــه تحقيــق مطــول نشــرته وكالــة األنبــاء
الســويدية اليــوم جــاء فيــه أن مــا يقــرب مــن ثلثــي
مســتخدمي اإلنترنــت فــي الســويد ( 63بالمئــة )
منهــم يســتخدمون وســائل التواصــل االجتماعــي
ّ
يوميًا ،وان المؤشر في تصاعد مستمر.
ال يعنــي الســفر فــي إجــازة مــن العمــل بالضــرورة
االنقطــاع عــن وســائل التواصــل االجتماعــي ،بــل إن
ّ
البعــض منــا يصبــح أكثــر نشــاطا علــى الفيســبوك
واألنستغرام والسناب شات.

لكن كيف تتأثر أجسامنا وصحتنا

بهذه الوسائل أثناء السفر؟ هل هي
عامل إيجابي أم سلبي؟

فــي حــال اســتخدمها المــرء للتواصــل مــع األهــل
واألصدقاء والنقاش معهم في مجموعات”.

وفقــا للطبيبــة النفســية والباحثــة Siri Helle
يمكــن أن تكــون وســائل التواصــل االجتماعــي جيدة او
ّ
ســيئة لنـا ،بحســب مــا إذا كنــا نســتخدمها بشــكل ســلبي
أو إيجابي.

وتنصــح الخبيــرة النفســية ان يجعــل المــرء مــن
عطلتــه مناســبة لالســترخاء والتمتــع بالعطلــة وعــدم
السماح بوقوعه تحت التأثير السلبي لهذه الوسائل.
و ســواء كانــت وســائل التواصــل االجتماعــي تؤثــر علينا
بشــكل إيجابــي أو ســلبي  ،يتــم تنشــيط الدمــاغ عندمــا
نســتخدم الهاتــف المحمــول أو نجلــس أمــام الشاشــة ،
ً
وفقــا للخبــراء الذيــن يقولــون إنــه لكــي تحصــل أدمغتنــا
علــى الراحــة واالنتعــاش المطلوبيــن  ،فمــن المهــم أن
“تترك الهاتف من حين آلخر”.

وتقــول“ :يميــل األشــخاص الذيــن يســتخدمون هــذه
المنصــات فــي مقارنــة انفســهم بصــور النــاس اآلخريــن
وحياتهــم الــى الشــعور بالســوء ،فيصبــح تأثيــر هــذه
ـلبيًا ،فيمــا يكــون التأثيــر ّ
الوســائل ضــارًا وسـ ّ
ايجابيــا
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نصائح لك كمستهلك جديد في السويد
الكومبس – معلومات مجتمعية :يواجه العديد
من القادمين الجدد ،بعض المشاكل أحيانا عند
شراء السلع أو الخدمات بسبب قلة معرفتهم
بالقوانين والتعليمات التي تحمي حقوقهم
كمستهلكين في السويد ،إضافة إلى عوامل أخرى
لها عالقة بحواجز اللغة وطرق التعامل ما بين
البائع والشاري.
تنشر الكومبس بشكل دائم معلومات مجتمعية
عن السويد ،باللغة العربية ،للمساعدة في فهم
أفضل للمجتمع الجديد وقوانينه وعاداته ،في هذا
العدد اخترنا لكم مجموعة نصائح من مؤسسة
حماية المستهلكKonsumentverket ،

بمجــرد اســتالمك لرقمــك الشــخصي ،كقــادم جديــد
فــي الســويدُ ،يمكنــك القيــام بالكثيــر مــن األمــور
كمســتهلك .علــى ســبيل المثــالُ ،يمكنــك االشــتراك
فــي عقــد هاتــف جــوال ،وشــراء البضائــع مــن خــال
ً
االنترنــت وتوقيــع االتفاقيــات .وكمســتهلك ،لــك كال
مــن الحقــوق وااللتزامــات ومــن الجيــد بالنســبة لــك
معرفة هذه األمور..

من الضروري التفكير بهذه األمور:

•ال تقم بتوقيع اتفاقية أو عقد ال تفهمه.
•ال تقــم أبــدًا بتوقيــع اتفاقيــات نيابــة عــن
شخص آخر  -وال حتى أسرتك أو أصدقائك.
•عليــك حمايــة رقمــك الشــخصي وبياناتــك
المصرفيــة بحيــث تكــون الشــخص الوحيــد
الذي يمكنه استخدامها.
•عليــك دفــع فواتيــرك فــي موعدهــا .وإذا
أخفقــت فــي دفــع نفــس الفاتــورة عــدة مــرات،
ســيتم تمريــر دينــك إلــى هيئــة تنفيــذ
القوانيــن الســويدية (.)Kronofogden
قــد يجعــل هــذا الديــن عليــك األمــر أكثــر
صعوبة أن تحصل على الجنسية السويدية.
•عليــك توخــي الحــذر البالــغ بشــأن العــروض
التــي تبــدو جيــدة جــدًا بشــكل أكبــر مــن أن
تكــون واقعيــة  -علــى ســبيل المثــال ،جهــاز
موبايل أو تابلت مقابل كورونا واحدة فقط.
•ال تقبــل أبــدًا عرضــا مــن منــدوب مبيعــات
هاتــف مــا لــم تكــن علــى يقيــن تــام بشــأن مــا
تشتريه.

•ال تأخــذ قــروض ســريعة ( )snabblånأو
قــروض عبــر الرســائل القصيــرة (SMS-
ً
 )lånبــدون اكتشــاف تكلفتهــا أوال .فهــذه
هي الطرق األكثر تكلفة القتراض المال.
•هــل اشــتريت شــيئًا ال يعمــل علــى نحــو جيــد؟
إذا كانــت األمــر كذلــك فيحــق لــك إعادتــه إلــى
المتجــر للشــكوى بشــأن ()reklamera
المنتج والحصول على المساعدة.
•هــل اشــتريت شــيئًا مــن خــال االنترنــت
ولكنــك قــد غيــرت رأيــك؟ لــك الحــق فــي
االنســحاب ( )ångerrättلمــدة  14يومــا.
يمكنــك إعــادة المنتــج والحصــول علــى مالــك
مرة أخرى.
•

كن حذرًا بشأن توقيعك

توقيعــك أمــر خــاص وثميــن للغايــة .إذا وقعــت
باســمك علــى اتفاقيــة أو عقـد ،عليــك االلتــزام بأحــكام
هــذه االتفاقيــة .اكتشــف بالضبــط مــا تعنيــه هــذه
االتفاقية بالنسبة لك قبل التوقيع باسمك عليها.
فــي الســويد ،مــن الشــائع التوقيــع علــى اتفاقيــة لشــراء
شيء ما .االتفاقية ( )avtalأو العقد ()kontrakt
هــي شــيء تتفــق عليــه أنــت والطــرف اآلخــر .علــى
ســبيل المثــال ،يمكنــك شــراء هاتــف جــوال بإمكانيــة
وصــول إلــى االنترنــت مــن شــركة معينــة .ثــم بعــد
ذلــك يمكنــك دفــع مبلــغ مــن المــال لهــذه الشــركة كل
شــهر  -عــادة مــا يكــون ذلــك فــي غضــون فتــرة
بضعة سنوات.
عــادة مــا ُيســمى التوقيــع علــى االتفاقيــة أو العقــد
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الشراء من شخص (ليس شركة)

( underskrift،وقروض الرسائل القصيرة (.)sms-lån
توقيعــك
إعطــاء
 ،namnteckningأو  .)signaturبمجــرد
ال يســري قانــون االســتهالك عنــد الشــراء مــن أشــخاص
أفــراد .وهــذا يعنــي أنــك ال تتمتــع بنفــس الحقــوق كمــا
التوقيــع علــى االتفاقيــة ،ال يمكنــك تغييــر رأيــك؛ سيفيدك التأمين في حالة الحوادث
عليك عندها االلتزام بجميع بنود االتفاقية.
التأميــن ( )försäkringهــو اتفاقيــة مــع شــركة لو أنك تشتري من شركة.
ال تقــم أبـدًا بالتوقيــع علــى اتفاقيــة نيابــة عــن شــخص التأميــن .تخولــك هــذه االتفاقيــة بتلقــي التعويــض إذا
آخر  -وال حتى أسرتك أو أصدقائك.
ّ
انكســر أي شــيء تملكــه أو تمــت ســرقته .علــى ســبيل
تذكـر ما يلي!
تعنــي العديــد مــن االتفاقيــات أنــك عليــك دفــع المــال المثــال قــد يتــم تدميــر ممتلكاتــك فــي حريــق أو • َّ
تفحـ ْـص الســلعة جي ـدًا قبــل أن تشــتريها؛ إذ
لشــركة خــال فتــرة زمنيــة طويلــة .وعلــى ذلــك ،حــادث مــروري .مــن المهــم االشــتراك فــي التأميــن
ال يجــوز لــك أن تشــتكي مــن خلــل كان
عليــك معرفــة أنــك ســتحتاج لدفــع جميــع التكاليــف
لتغطية نفسك ،ومنزلك ،والعناصر الثمينة األخرى.
المفتــرض فيــك أن تكتشــفه إذا طلــب منــك
قبــل توقيعــك عليه ـا .أحيانــا ،مــا يكــون عليــك دفــع
البائع أن ّ
تتفحص السلعة ولم تفعل ذلك.
بضعة مئات من الكورونات كل شهر لعدة سنوات.
عليــك حمايــة بياناتــك المصرفيــة ،ورقــم بطاقتــك إرسال األموال لدولة أخرى
•كــن حريصــا علــى توثيــق مــا اتفقتمــا عليــه
البنكيــة ،ورقمــك الشــخصي بعنايــة .عليــك عــدم هــل ترغــب فــي إرســال األمــوال إلــى دولــة أخــرى؟ إذا
فــي االتفاقيــة .ونظــرًا ألنــه ال يوجــد قانــون
ُ
اســتخدام هــذه المعلومــات ســوى عنــد االتصــال كان األمــر كذلــك ،نوصيــك باســتخدام الموقــع
لــزم ،فمــن المهــم أن تكتــب مــا اتفقتمــا
م ِ
بالمصــرف أو الهيئــات الحكوميــة ،أو إذا اشــتريت اإلليكترونــي األمــوال من الســويد (Money from
عليه.
شيئًا من شركة تثق بها.
 .)Swedenهــذه خدمــة عبــر االنترنــت تقدمهــا •ال يمكنــك أن تنــدم علــى الشــراء بنفــس
 Konsumentverketوهــي تمكنــك مــن
الطريقة كما لو أنك تشتري من شركة.
مقارنة تكلفة إرسال األموال إلى الدول األخرى.
•عندمــا تشــتري شــيئًا مــن شــخص فــرد ،فــإن
تقسيم مدفوعاتك سيكون أغلى ثمنًا
هــل تخطــط لشــراء شــيء مــا يكلفــك الكثيــر مــن التسوق على االنترنت
قانــون الشــراء هــو الــذي يســري .وهــو قانــون
المــال؟ إذا كان األمــر كذلــك ،قــد يســألك المتجــر الــذي هنــاك العديــد مــن الشــركات علــى االنترنــت التــي تبيــع
غيــر ُملـ ِـزم ،وهــذا يعنــي أنــه بإمكانــك أن تتفــق
تشــتري منــه مــا إذا كنــت ترغــب فــي تقســيم المنتجــات والخدمــات ،ولكــن ال يجــب الوثــوق بجميــع
أنــت والبائــع علــى قواعــد أخــرى غيــر تلــك
مدفوعاتــك إلــى عــدة أجــزاءُ .يســمى ذلــك األقســاط هذه الشركات.
المنصــوص عليهــا فــي القانــون .وبذلــك
ً
( )avbetalningأو الدفــع الجزئــي قــم بإجــراء الفحوصــات الدقيقــة بشــأن الشــركة التــي
يســتطيع البائــع مثــا أن يخلــي طرفــه مــن
( .)delbetalningدفــع شــيئًا مــا باألقســاط أو ترغب في الشراء منها:
المســؤولية فــي حــال وجــود خلــل مــا .وهــذا
ً
بمدفوعــات جزئيــة عــادة مــا يكلفــك المزيــد عــن هل هناك عنوان ورقم هاتف لهذه الشركة؟
ينطبــق مثــا علــى الســلع المســتعملة التــي
ُ
الدفــع الفــوري .إذا لــم تكــن تدفــع فواتيــرك فــي مــاذا يعتقــد اآلخريــن بشــأن هــذه الشــركة؟ يمكنــك
تباع بحالتها الراهنة.
ُ
موعدها ،ستصبح سريعًا باهظة الثمن.
دائمــا إيجــاد مراجعــات علــى االنترنــت بشــأن الجيــد •إذا لم تكن السلعة كما توقعتها
والسيئ بشأن الشركات المختلفة.
•عنــد الشــراء مــن شــخص فــرد يكــون األســاس
إذا اشــتريت شــيئًا مــا علــى االنترنــت مــن شــركة
خطط مصاريفك وميزانيتك
أن مــا اتفقــت عليــه أنــت والبائــع هــو الــذي
يمكنــك قــراءة المزيــد بشــأن بعــض األمــور التــي قــد ســويدية ،لــك الحــق دائمــا فــي االنســحاب
يسري.
( .)ångerrättيعنــي الحــق فــي االنســحاب أنــه
تؤثر على مصروفاتك.
•مــع ذلــك يمكــن اعتبــار الســلعة معيبــة فــي
يمكنــك تغييــر رأيــك ،واالنســحاب مــن االتفاقيــة،
حال:
وإعــادة المنتــج فــي غضــون  14يــوم مــن تاريــخ
الشــراء .بعــد ذلــك عليــك دفــع تكلفــة إعــادة المنتــج •لم تكن السلعة كما ذكر البائع
قم بإعداد ميزانية
إنهــا لفكــرة جيــدة التخطيــط لماليتــك كل شــهر .فقــط .إذا لــم تســتخدم المنتــج ،ستســعيد باقــي •كانــت الســلعة فــي حالــة أســوأ بكثيــر ممــا
ُ
ً
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ـ
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ُيســمى ذلــك الميزانيــة ( )budgetوهــي
كنت تتصور ،بالمقارنة مع ثمنها مثال
أموالك.
دخلــك ومصروفاتــك .ســيعرض ذلــك عليــك مقــدار
•لــم يذكــر لــك البائــع أن الخلــل أســوأ ممــا كان
المــال المتبقــي لإلنفــاق كل شــهر .الميزانيــة مفيــدة
يعرفه
تصديق
يصعب
بشكل
الجيدة
العروض
بحيــث ال تشــتري مــا يزيــد عمــا يمكنــك تحملــه وإنهــاء
•إذا واجهتــك مشــكلة بالســلعة بعــد الشــراء
ديونــك .أنقــر علــى الرابــط لوضــع ميزانيتــك الخاصــة أنها حقيقة
ولــم تتوصــل أنــت والبائــع إلــى اتفــاق ،فيمكنــك
باســتخدام أداة الويــب حاســبة الميزانيــة هنــاك العديــد مــن العــروض علــى االنترنــت تبــدو أنهــا
أن تتصل بالمحكمة االبتدائية.
(.)Budgetkalkylen
أصعــب مــن أن تكــون حقيقــة  -علــى ســبيل المثــال،
ُ
قــد يعــرض عليــك جهــاز تابلــت لوحــي أو هاتــف جــوال ّ
ْ
مقابــل كــورون واحــد فقــط .عــادة مــا تتطلــب هــذه تذكر أن تتفق مع البائع على حق لندم
إذا رغبت في اقتراض المال
ـذي
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إذا رغبــت فــي اقتــراض المــال ،مــن المهــم اكتشــاف أي
على الشراء
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القــروض متاحــةُ .يمكنــك عندهــا اختيــار القــرض
عندمــا تتســوق مــن شــخص فــرد علــى شــبكة
ّ
ً
الــذي يناســبك علــى النحــو األفضــل .هنــاك تكلفــة عليك عندها دفع تكلفة كبيرة كل شهر.
اإلنترنــت ،علــى موقــع بلوكيــت ( )Blocketمثــا،
ينطــوي عليهــا اقتــراض المــال .اكتشــف مــا هــي انتبــه حيــث قــد تجــد أيضــا هــذه األنــواع مــن العــروض فــا يمكنــك أن تنــدم علــى الشــراء بنفــس الطريقــة
أســعار الفائــدة الفعالــة ( )effektiv räntaفــي أماكــن خــارج االنترنــت  -علــى ســبيل المثــال ،قــد كمــا لــو أنــك تشــتري مــن شــركة .ولكــي يســري حــق
للقــروض .أســعار الفائــدة الفعالــة هــي مبلــغ التكلفــة يتــم عرضهــا فــي اإلعالنــات العاديــة ،أو فــي خطــاب ،النــدم علــى الشــراء ،يجــب عليــك أن تتفــق مــع البائــع
أو من خالل فرد مبيعات في الشارع.
عليك لتحصل على قرض أثناء عام واحد.
على ذلك قبل الشراء
ال تأخــذ قــرض ســريع ( )snabblånبــدون القيــام إذا لم تكن تملك بطاقة هوية
.
ً
أوال باكتشــاف تكلفتــه عليــك .فهــذه هــي الطريقــة هــل تلقيــت مؤخ ـرًا رقمــك الشــخصي مــن وكالــة
األعلــى تكلفــة القتــراض المــال .القــروض الســريعة الضرائــب الســويدية ()Skatteverket؟ عليــك قبل أن تقترض
األخــذ فــي االعتبــار أنــه ليــس عليــك شــراء أي شــيء مــن إذا كنــت بحاجــة إلــى اقتــراض مبلــغ مــن المــال ،فمــن
هــي قــروض صغيــرة يجــب إعــادة دفعهــا فــي غضــون
ْ
علــى االنترنــت حتــى تتلقــى بطاقتــك الشــخصية المهــم أن تقــرأ عــن القــرض الــذي يناســبك .تحـ ّـدث
فتــرة زمنيــة قصيــرة .علــى ســبيل المثــالُ ،يمكنــك
( .)legitimationســتحتاج لعــرض بطاقــة مــع عــدة بنــوك ،وقـ ِـار ْن الشــروط والتكاليــف بيــن
اخــذ قــرض ســريع قــدره  10,000كــرون ســويدي
هويتــك الشــخصية للحصــول علــى الحــزم ُالمرســلة لــك مختلف القروض.
مــن خــال إرســال رســالة نصيــة ســريعة لشــركة
ّ
القــروض .للقــروض الســريعة رســوم مرتفعــة ج ـدًا مــن مكتــب البري ـد .ينطبــق ذلــك أيضــا إذا كنــت تذكـر ما يلي!
ُ
•ك ْن على اطالع بمختلف أنواع القروض
وأســعار فائــدة مرتفعــة ج ـدًا .القــروض الســريعة بحاجة لدفع مقابل فاتورة في بنك.
ُ
ِّ
ْ
تعــرف باســم القــروض الصغيــرة ()mikrolån
•فكــر بمــا هــو القــرض الــذي يناســبك ويناســب

وضعك االقتصادي على النحو األمثل
ّْ
ـار ْن بيــن شــروطها
•تحــدث مــع عــدة بنــوك ،وقـ ِ
ورسومها وفوائدها
•اقرأ كل معلومات ما قبل الشراء
•اسأل عن كل ما ال تفهمه.
يحــق لــك دائمــا أن تحصــل علــى معلومــات مــا قبــل
الشــراء ،وعلــى مسـ ّـودة اتفاقيــة القــرض قبــل أن تقــرر
مــا هــو القــرض الــذي تريــد الحصــول عليــه ومــا هــو
البنــك الــذي ســتختاره .ويمكــن أن تعطيــك المسـ ّـودة
فكــرة عــن مــا تعنيــه اتفاقيــة القــرض مــع البنــك
المعنــي ،علــى ســبيل المثــال مــا هــي التكاليــف
المختلفة المرتبطة بالقرض.
يجــب علــى البنــك الــذي يقرضــك المــال أن يشــرح لــك
مــا يعنيــه القــرض .ومــن المهــم أن تقــرأ مــا يعنيــه
القــرض ومــا هــي المزايــا والمســاوئ الموجــودة فــي كل
نوع من أنواع القروض.
ليــس البنــك ُم َ
جب ـرًا علــى إقــراض المــال ،أي أنــه مــن
حــق البنــك أن يرفــض منحــك القــرض بغــض النظــر
عــن وضعــك االقتصــادي .إال أنــه مــن حقــك أن تعــرف
السبب وراء عدم حصولك على القرض.

اختبارًا القدرة على سداد الدين
واالستعالم االئتماني

قبــل أن تحصــل علــى قــرض ،يقــوم البنــك بالتأكــد مــن
أنــك قــادر علــى إيفــاء القــرض .وهــذا يعنــي فــي معظم
الحــاالت أن يقــوم البنــك بطلــب اســتعالم ائتمانــي
عنــك .وتصلــك دائمــا نســخة مــن االســتعالم االئتمانــي
بعد بضعة أيام.
قبــل أن تأخــذ القــرض ،ينبغــي عليــك بطبيعــة الحــال
أن تقوم بنفســك بدراســة وضعك االقتصادي والتأكد
مــن إمكانياتــك فــي إيفــاء القــرض اســتنادًا إلــى
ظروفك.

كن على حذر بشأن المبيعات عبر
الهاتف

إذا كان لديــك هاتــف ،قــد تتلقــى مكالمــات مــن
شــركات ترغــب فــي بيعــك البضائــع والخدمــات.
ُيســمى ذلــك المبيعــات عبــر الهاتــف
(.)telefonförsäljning
ال توافــق أبـدًا علــى عــرض عبــر الهاتــف مــا لــم تكــن
على يقين تام بشأن ما تشتريه.
إذا قبلــت عرضــا مــن فــرد مبيعــات عبــر الهاتــف،
ســتلتزم بأحــكام االتفاقيــة .وعلــى ذلــك ،عليــك توخــي
الحــذر إذا اتصــل بــك فــرد مبيعــات عبــر الهاتــف .لــك
الحرية دائمًا لقول «ال شكرًا لك» وإنهاء المكالمة.
قــد يبــدأ فــرد المبيعــات أيضــا حديــث معــك خــارج
المتجــر أو فــي الشــارع .فــي هــذه الحالــة ،تنطبــق
نفــس النصيحــة مثلمــا هــو الحــال للمبيعــات عبــر
الهاتــف ُ -يمكنــك دائمــا أن تقــول «ال شــكرًا لــك»
والمضي قدمًا.

المصدر مؤسسة حماية المستهلك
Konsumentverket
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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

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 :

أفقيًا:

المتقاطـــــــعة
الكلــــــــمات
مباراة تجمع مجموعة من العبي

المنتخب السوري القدامى..
1

2

 -1مستكشف بريطاني ارتاد القطب الشمالي
 -٢والد – ﻇل – أعلى ِ
1
 -3بغيض – ألحق
 -4خفق القلب – أخو األب
2
 -5يتدرب – سيف
 -6يخاصم – بلغ أقصى الكبر
3
 -7رسالة – شجاع
 -٨زمن – يشيع – تسوية
4
 -9ما يــكـتــمــه اإلنــسان – سجن – يعرف
 -10تسهيل – فائدة
ـة :نظــم نــادي 5 Örebro United FCمبــاراة وديــة جمعــت مجموعــة
ـ
رياض
–
ـس
ـ
الكومب
 -11انتفاخ في الجسم – غيﺚ – قطر السقف

3

4

5

6

7

8

9

10

11

بفريق يضم محترفين من عدة دول

عموديًا:

مــن العبــي المنتخــب الســوري القدامــى لكــرة القــدم وعــدد مــن المحترفيــن الكروييــن وذلــك يــوم
ـاراة عــدد مــن الالعبيــن الدولييــن
الســبت 20يوليــو /تمــوز فــي مدينــة أوريبــرو ،كمــا شــارك فــي المبـ6
من البرازيل وتشيلي وفلسطين.

 -1بــحــار فــرنــســي استكشف أعــمــاق المحيطات
بيانالحســن» مؤســس النــادي للكومبــس ان هــذه المبــاراة تعــد تكريمــا منــا لالعبيــن
للغنم«–عــاء
كالــصوفســيد
 -٢ما هــو لﻺبــل وقــال ال
قاتلةســابقة علــى مــا قدمــوه لكــرة القــدم وفــي نفــس الوقــت تحفيـزًا وتشــجيعًا لألجيــال القادمــة
مادةيــال ال
 -3حوادث يومية –واالج
8
نقيض ميت
اعضاء النادي والذي تأسس في العام .2016
 -4ﻇريف – خوف –وخاصة
 -5طن الجرس – اقترب – يفتل
ً
ّ
9
شكل
إبرةأرض الملعــب حفــا غنائيــا وجوائــز وزعــت علــى العائــات التــي حضــرت المبــاراة كمــا
ـهدت
 -6استيقﻆ – أداةوقـعلىـد شـ
جذبتكريم الالعبين بعد انتهاء المباراة مع صوت «العراضة» الشعبية السورية.
 -7عدم انحياز – تم
شقي ان الكومبــس هــي الراعــي الرســمي لنــادي 10United FC
 Örebroمنــذ عاميــن وقــد
 -٨حلم مزعج – ضديذكــر
ـادتمقطوع
غصن
شجرةـدور الكومبــس علــى الجهــود االعالميــة التــي تقدمهــا للناطقيــن بالعربيــة فــي
ادارة المننــادي بـ
 -9لدغ – أقرباء – اشـ
 -10بحر – بنى – ضد
حراموشمال اوروبا.
السويد
11
 -11ضد خشن – مدرس

7
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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

