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Al Kompis 
Media 
Network

MVH
Redaktionen

är ett medi-
abolag med 
ambitionen 
att underlätta 
integrationen 

mellan de människor och kulturer som finns 
i Sverige idag. Vi på Al Kompis är övertyga-
de om att integrationen är ömsesidig och 
inser att det är viktigt att majoritetssam-
hället får möjlighet att lära sig mer om de 
vanor, traditioner och kulturer som de nya 
svenskarna tagit med sig till Sverige.
Al Kompis papperstidning består av 28 sidor 
och trycks i 25 000 exemplar. Den distribu-
eras av utdelare och på 40 speciellt utvalda 

platser i Stockholms län, Malmö, Landskro-
na, Helsingborg och Göteborg Vi kan skicka 
tidningen till dig med post, var som helst i 
landet.
Vill du ha tidningen så skicka din adress till 
oss på: info@alkompis.se
Alkompis.se hittar du på nätet och har redan 
30000 unika besökare varje dag
samt ca: 2050 000 besökare på Facebook 
och en mediaräckvidd på 700 000 personer. 
Al Kompis åtnjuter väldigt högt förtroende 
bland våra läsare som ser oss som “Sverige 
på arabiska”.
Besök gärna också vår svenskspråkiga sys-
tertidning Altid.se.

تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حالًيــا، وتــوزع مجانــا بالبريــد 
ســكونة  منهــا:  مناطــق  عــدة  فــي  ثابتــة  مراكــز  وعبــر 
ولينشــوبنغ  ونورشــوبنغ  ويوتيبــوري  وســتوكهولم 
واسكليســتونا، وهــي خدمــة إعالميــة باللغــة العربيــة هدفها 
ــة  ــيلة إعالمي ــود وس ــى وج ــة إل ــة الحاج ــي تلبي ــاهمة ف المس
تتفاعــل مــع الجاليــات العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل 
ــة  ــات الناطق ــار ومســتجدات تهــم الجالي ــن أخب ــا يجــري م م

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 
خــالل  مــن  الشــعوب،  بيــن  الثقافــات  وتنــوع  التجــارب 
التعريــف باآلخــر واالطــالع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا 
الشــعوب وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة 

المجتمع وتطوير المؤسسات وزيادة الرفاهية.
العديــد مــن الصحفييــن  الكومبــس تضــم  هيئــة تحريــر 
السويـــد  داخــل  مــن  معهــا  المتعاونيــن  واإلعالمييــن 

وخارجها.
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الســويد

مشاكل الشباب المهاجر 
النفسية تبدأ من المدرسة

مــع افتتــاح المــدارس يعــود التالميــذ والطلبــة إلــى 
طويلــة،  صيفيــة  إجــازة  بعــد  الدراســة،  مقاعــد 
وثغــرات  لنواقــص  متعــددة  انتقــادات  وســط 
موجــودة بالنظــام التعليمــي الســويدي، قــد تهــدد 
تراجــع ترتيــب هــذا النظــام الــذي يعــد مــن أفضــل 

أنظمة التعليم الموجودة في العالم.
ــع للصحافــة الســويدية فــي الفتــرة األخيــرة   المتاب
يالحــظ عــدة تصريحــات ومقــاالت تناولــت بالنقــد 
مــن  الــكاف  العــدد  تأميــن  تأثيــر  وبالتحليــل 
دراســية،  مــواد  عــدة  فــي  المهنييــن  المعلميــن 
إضافــة إلــى تقاريــر تؤكــد وجــود حــاالت تنمــر أو 
تســلط يعانــي منهــا التالميــذ بمعــدل تلميذيــن فــي 

كل صف دراسي.
لهــا  يولــي  والتــي  بالمــدارس  التنمــر  ظاهــرة 
لصحــة  بالنســبة  كبيــرة،  أهميــة  االختصاصيــون 
أخــرى  أيضــا ظاهــرة  النفســية، يقابلهــا  التالميــذ 
وهــي عــدم احتــرام للمعلميــن وللطاقــم التعليمــي، 
مــع أن جــزء مهــم مــن الميزانيــة الوطنيــة يخصــص 
مليــار  مــن 300  بأكثــر  يقــدر  التعليــم  لجهــاز 

كرون، أي أكثر من 6 بالمئة من الناتج المحلي.
قســم مــن تالميــذ وطــالب المهاجريــن والقادميــن 
مشــاكل  مــن  خــاص  نصيــب  لهــم  الســويد،  إلــى 
التعليــم، ومــع وجــود حــاالت تفــوق فــي معظــم 
أن  إال  المهاجريــن،  للطــالب  التعليميــة،  المــواد 
معدالتهــم العامــة ضعيفــة مقارنــة مــع التالميــذ 
اآلخريــن خاصــة فــي مــواد أساســية مثــل الرياضيــات 
والعلــوم، وهنــاك أســباب عديــدة موضوعيــة لهــذا 
ــن  ــال المهاجري ــه أطف ــا تعــرض ل الضعــف، منهــا م
مــن ضغوطــات نفســية أثنــاء وبعيــد رحلــة انتقالهــم 
ــة أخــرى واســتخدام لغــة  ــد وبيئ ــى مجتمــع جدي إل

مغايرة.
تالميــذ وطــالب القادميــن الجــدد يواجهــون أيضــا 
نوعــا خاصــة مــن حــاالت التنمــر ضدهــم، مــن قبــل 

تالميذ ولدوا أو تربوا هنا.
ة التالميــذ الجــدد وحمايتهــم مــن  واجــب رفــع كفــاء
إدارات  علــى  فقــط  يقتصــر  ال  واجــب  التنمــر 
المــدارس، بــل هــو واجــب يبــدأ مــن السياســيين 

واألحزاب إلى دور األهل والعائلة.
ــاء شــخصية  ــي بن ــة مهمــة ف ــم مرحل ــة التعلي مرحل
لدخولــه  تأســس  التــي  وهــي  الشــابة،  أو  الشــاب 
أغلــب  واالجتماعيــة،  العمليــة  الحيــاة  معتــرك 
الشــبان الذيــن انحرفــوا نحــو عالــم الجريمــة بمختلــف 
مســتويات اإلجــرام، كانــوا يعانــون مــن مشــاكل فــي 

مدارسهم، وفي أوساط عائالتهم أيضا.
ليــس فقــط االنحــراف نحــو اإلجــرام هــو الخطــر 

فتــرة  تأثيــر  فــي  خطــورة  هنــاك  بــل  الوحيــد، 
التعليــم الســيئة علــى نفســية الشــبان وصحتهــم 

النفسية.
بســبب  المرضيــة  اإلجــازات  عــدد  تزايــد  فقــد 
ــي  ــات والضغوطــات النفســية بنســبة 370 ف األزم
المئــة منــذ العــام 2011 إلــى هــذا العــام بيــن الفئــة 
العمريــة مــن 25 إلــى 29 عامــا، زيــادة قــد تكــون 
مذهلــة حقــا خاصــة عندمــا نعــرف أن أكثــر هــذه 

الزيادات تحصل لدى األصغر سنا.
حاليــا يواجــه معظــم الشــباب تحديــات ســوق عمــل 
هنــاك  متزايــد،  نحــو  علــى  وقلــق  مســتقر  غيــر 
مــن  شــباب  آمــال  حطمــت  مبكــر  فشــل  حــاالت 
الجنســين، حــاالت فشــل بمشــاريع إكمــال دراســة أو 
قطــاع  فــي  النجــاح  أو  وظيفــة  علــى  الحصــول 

األعمال.
 عــدد كبيــر ممــن حكــم علــى تجربتــه بالفشــل 
والتوتــر  النــوم  وقلــة  اإلجهــاد  بمــرض  أصيــب 
واالكتئــاب، فيمــا تلعــب وســائل التواصــل االجتماعي 
دورا ســلبيا فــي زيــادة الثقــل علــى الشــبان، بســبب 

اتخاذها كمقياس خاطئ يضخم النجاح والفشل.
فــرص  األمــور تعقيــدا عــدم توفــر  وممــا يزيــد 
واضحــة  برامــج  للشــباب وغيــاب  ســكن رخيصــة 
بــكل  االجتماعــي  األمــان  دائــرة  ضمــان  لبقائهــم 

المعايير.
الشــباب هــم مســتقبل الدولــة والمجتمــع، واالنتبــاه 
مــن  المجتمــع  يحمــي  قــد  مبكــرا  مشــاكلهم  إلــى 
أزمــات كبيــرة، ولكــي ال يبقــى تفــوق ومســاهمات 
حــاالت  المجتمــع  هــذا  ببنــاء  المهاجريــن  شــباب 
فرديــة منفصلــة، علينــا انقــاذ المجموعــة مــن تدنــي 
مــن  وحمايتهــم  المدرســية  عالماتهــم  مســتوى 
التنمــر وإنقــاذ مــن هــم قابــل لالنحــراف نحــو عالــم 

الجريمة.
المهاجريــن  تالميــذ وطــالب  مشــاكل  أن  صحيــح 
والقادميــن الجــدد هــي جــزء مــن مشــاكل التعليــم 
ــالد، ولكــن ال ننســى أن لهــم حــاالت خاصــة  ــي الب ف

أيضا يجب أخدها بالحسبان.

د. محمود صالح آغا
رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية
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لكي ال تتكرر مأساة رشا 
ــه، ضمــن  ــاة زوجت ــزوج المفجــوع بوف ــول خليــل ال يق
تحقيــق نشــرته الكومبــس فــي 16 آب/ أغســطس، 
حــول هــذه الحادثــة المأســاوية، إنــه يريــد مــن خــالل 
إيصــال صوتــه لإلعــالم التحذيــر مــن عــدم تكــرار مــا 
وقــع لزوجتــه ومــا مــرت بــه مــن ظــروف قبــل وأثنــاء 
وبعــد والدتهــا، ألنــه يعتبــر أن مــا حــدث كان يمكــن 
تالفيــه، محمــال الطاقــم الطبــي بالمشــفى المســؤولية 

عما حدث.

الصحافــة الســويدية اهتمــت بدورهــا بالقصــة، ونشــر 
ــة فيمــا أجــرت  ــاة الرابعــة التلفزيوني ــى القن ــر عل الخب
ــا مفصــال  ــالدت« تحقيق المســائية الســويدية »أفتونب
القــى تفاعــال وتعاطفــا مــن قبــل القــراء مــع مــا حــدث 

لعائلة خليل. 

الحادثــة  هــذه  خــالل  ومــن  يمكــن 
المأساوية استخالص النقاط التالية:

 ال ينبغــي أن تفقــد أي أم حياتهــا أثنــاء الــوالدة فــي بلد 
ــه مــع  ــذي نعيــش ب مثــل الســويد فــي هــذا العصــر ال

توفر كل هذه اإلمكانيات الطبية والتقنية.
عــدم حصــول رشــا علــى حقهــا بــأن تجــرى لهــا عمليــة 
ــر أمــر مشــين، خاصــة إذا كان الســبب  قيصريــة يعتب
فعــال هــو للتوفيــر أو لالســتهتار بحيــاة امــرأة مــن 
نتائــج  أن  إلــى  اإلشــارة  مــع  أصــول غيــر ســويدية، 

التحقيقات هي الكفيلة بحسم هذا الموضوع.

مــن ناحيــة أخــرى هنــاك مــن يضــع الحــق علــى غيــاب 
التفاهــم والتواصــل المســبق مــع المشــفى مــن قبــل 
ــل  ــى حمــل رشــا قب ــت تشــرف عل ــي كان الممرضــة الت
نقلهــا لكــي تضــع مولودهــا. وســاعد علــى ذلــك عــدم 
ات التــي  معرفــة المــرأة وزوجهــا بالقوانيــن واإلجــراء

تكفل لهم الحق بالمطالبة بعملية قيصرية.

لــم يجهــز مشــفى أوربــرو الجامعــي مســبقا لعمليــة 
قيصريــة لرشــا، هــم أرادوا لهــا وقــرروا أن تلــد والدة 
طبيعيــة وفقــط بعــد 12 ســاعة مــن األلــم والنزيــف 
تــم إجــراء العمليــة الجراحيــة بشــكل عاجــل. ولكــن 
بعــد فــوات األوان. عندهــا فشــل 16 كيســا مــن الــدم 

في إنقاذ األم التي وضعت مولودها قبل أيام.

مــن غيــر الواضــح لمــاذا لــم يصــغ الطاقــم الصحــي لــأم 
عندمــا أخبــرت عــن والدتهــا األولــى فــي ســوريا، وعــن 
أنهــا تعانــي مــن ضيــق فــي عنــق الرحــم، هــل أراد 
الطاقــم الطبــي فــي أوربــرو أن يختبــر مهاراتــه بالمــرأة 

الضحية، لكن بأي ثمن؟

ربمــا كانــت رشــا ســتعيش اليــوم لــو حصلــت علــى 
عمليــة قيصريــة مخطــط لهــا مســبقا. ال أحــد يعــرف، 
عــن  التحقيقــات  تكشــف  أن  المهــم  مــن  ولكــن 
المقصريــن وعــن الظــروف والمالبســات التــي جعلــت 
ــي  ــل الســويد ف ــد مث ــي بل ــوالدة ف أم تمــوت بســبب ال

هذا العصر الحديث.

هل لهذه الدرجة

نظام الرعاية
الصحية

سيئ في السويد؟

من يعيد ثقتنا بمن يقدم 

لنا الخدمات الطبية 

ويعالجنا؟

الكومبــس – غــالف: يمكــن مالحظــة حالــة مــن عــدم الرضــى بيــن 
القادميــن الجــدد والمهاجريــن إجمــاال، علــى نظــام الرعايــة الصحيــة 
والطبيــة فــي الســويد، تصــل أحيانــا إلــى فقــدان الثقــة التامــة بهــذا 
النظــام والعامليــن بــه مــن أطبــاء وممرضيــن. تداعيــات هــذه الحالــة 

يمكن أن تكون كبيرة وخطيرة خاصة على جزء كامل من المجتمع.

فمــا معنــى أن تفقــد الثقــة بمــن يقــدم لــك العــالج والرعايــة؟ 
ومــا معنــى أن تصبــح فــي حالــة تصــل إلــى الخــوف مــن اليــد التــي 
تمتــد أصــال لمســاعدتك وانقــاذك مــن المــرض أنــت وعائلتــك 

وأطفالك؟

ــاء  ــب واألطب ــون الط ــن أن يك ــد يمك ــذا الح ــى ه ــال وإل ــل فع ــن ه ولك
ســيئين فــي الســويد، حســب مــا يعتقــد علــى األقــل عــدد كبيــر 
وكبيــر جــدا مــن المعلقيــن علــى أي خبــر أو مــادة تنشــرها الكومبــس 
ــا  ــة رش ــى قضي ــات عل ــة التعليق ــويد، خاص ــي الس ــب ف ــص الط وتخ
المؤســفة، رشــا المــرأة التــي فارقــت الحيــاة بعــد والدة متعثــرة فــي 

إحدى مستشفيات أوربرو في السويد؟
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رصــد األخطــاء وشــفافية نشــر الحقائق 
ال يعني التعميم واألحكام السريعة

ــذي  ــدور ال ــى ال يجــب أوال وقبــل كل شــيء التأكيــد عل
تقــوم بــه الصحافــة فــي رصــد وكشــف مــا يحــدث فــي 
نظــام الرعايــة الصحيــة، بــكل شــفافية وشــجاعة كمــا 
حــدث مــع رشــا، وبيــن الوقــوع فــي خطــأ التعميــم 
وإعطــاء تقييــم ســلبي عــام علــى نظــام رعايــة صحيــة 
يعتبــر مــن أفضــل مــا هــو موجــود بالعالــم، حســب 

دراسات مستقلة.
عــدم  الرســمية  الجهــات  وواجــب  الصحافــة  واجــب 
التســتر علــى الخطــأ، وكشــف كل الحــاالت التــي يحــدث 
بهــا إهمــال أو أخطــاء طبيــة، خاصــة عندمــا تكــون 
النتيجــة المــوت، واجــب الصحافــة الكشــف والكتابــة 
عــن أي حالــة جديــة بــكل شــفافية ومهنيــة، وواجــب 
الجهــات الصحيــة والقضائيــة التحقيــق والكشــف عــن 

المقصرين.

وهــذا مــا يحــدث عــادة، حيــث يوجــد عــدة جهــات 
علــى حســب مســتوى جديــة الخطــأ الطبــي، يبــدأ مــن 
كتابــة مالحظــات وانتقــادات تخــص خدمــة طبيــة أو 
موجهــة إلــى شــخص أو أشــخاص معينيــن يعملــون 
بمؤسســة معينــة. وتجــدون فــي هــذا المقــال معلومات 
عــن كيفيــة التقــدم بانتقــاد أو شــكوى أو رفــع قضيــة 

عن طريق الشرطة.

ولكــن الخطــورة هــي فــي نشــر االشــاعات وإشــاعة 
معلومــات مضللــة وغيــر صحيحــة، تطــال كل الجهــاز 
الطبــي ونظــام الرعايــة الصحيــة فــي الســويد، وهــذا مــا 

يمكن أن يخلق تداعيات تضر الجميع.

اختــالف كبيــر فــي مفاهيــم الرعايــة 
الســويد  بيــن  والصحيــة  الطبيــة 

وبعض الدول األخرى
ال شــك أن القــادم الجديــد أو باألحــرى أغلــب مــن نشــأ 
مــع  بالتأقلــم  صعوبــة   يجــدون  الســويد،  خــارج 
المجتمــع وأنظمتــه وقوانينــه المصممــة أصــال بمــا 
يناســب خصوصيــة الســويد ومجتمعهــا، نحــن ال نقــول 
إن هــذا التصميــم ســيء أو جيــد، هــو تصميــم مناســب 
لثقافــة التربيــة الصحيــة منــذ الصغــر للنــاس هنــا، 
ومناســب للنظــام السياســي، الــذي ينتخبــه الشــعب، 
ــد  ــي، تحدي ــا تعن ــن ضمــن م ــى م ــا تعن والسياســة هن
ميزانيــة قطــاع الصحــة، وتحديــد مــا هــو مجانــي ومــا 
ة عمــل  هــو مدفــوع ووضــع قواعــد التقييــم وكفــاء
الخاصــة  والعيــادات  والمستشــفيات  المســتوصفات 
منهــا والعامــة، باإلضافــة الــى مجموعــة أخــرى مــن 
ــي تضمــن أن يكــون نظــام الصحــة فــي  ات الت اإلجــراء

ة. السويد، فعال وعادل، ويتمتع بالكفاء

ــف عمــا هــو  ــة مختل ــا والصحــة العام ــاة هن نمــط الحي
عليــه فــي الكثيــر مــن البلــدان، ألن الصحــة تتأثــر أيضــا 
إذا كان الشــخص يشــعر باآلمــن واألمــان االجتماعــي 

مــع ذاتــه، ومــع  وأن يكــون ســعيدًا وعلــى توافــق 
النــاس الذيــن يحيطــون بــه واذا مــا كان تــرى أن لحياته 
معنــى. كمــا أّن المجتمــع المحيــط بالشــخص يعنــي 
أيضــا الكثيــر لصحتــه، مثــل كيــف يســكن، ومــا هــو 
العمــل الــذي يؤديــه وإذا كان الشــخص يشــعر أنــه 

جزء من المجتمع.

انتخابيــة  قضيــة  الصحــي  القطــاع 
ــر  ــدد كبي ــزاب ع ــد األح ــن أن تفق يمك

من شعبيتها  
إذا هنــاك أمــور لهــا عالقــة بأســلوب ونمــط الحيــاة هنــا 
منــذ فتــرات تاريخيــة وهنــاك أمــور سياســية يختــار 
تناســب  التــي  األحــزاب  أساســها  علــى  المواطنــون 
تطلعاتهــم وتوجهاتهــم، وعــادة مــا يكــون موضــوع 
ــة الصحيــة مــن أهــم القطاعــات التــي يتعامــل  الرعاي
أن  يعتبــر  مــن  وهنــاك  بحــذر،  معهــا  السياســيون 
األحزاب السياســية أحيانا تخشــى أن تخســر جمهورها 
إذا قامــت بوضــع اقتراحــات قاســية بالنســبة لفئــات 

معينة بالمجتمع، ولكنها قد تكون فعالة أكثر.

إضافــة إلــى مــا يمكــن وصفــه بالحــذر أو بـــ »الجبــن 
ــدى األحــزاب لحــل بعــض مشــاكل إدارة  السياســي« ل
القطــاع الصحــي، هنــاك أيضــا حقائــق عديــدة زادت 
مــن المشــاكل التــي تواجــه نظــام الرعايــة الصحيــة، فــي 
الخــاص  للقطــاع   الســماح  منهــا  األخيــرة  اآلونــة 
باالســتثمار بالصحــة وانشــاء عيــادات ومســتوصفات 
مــن  زاد  الســماح  هــذا  أن  يعتقــد  البعــض  خاصــة، 
ــة  ــال نوعي ــى حســاب إهم ــاح عل ــي األرب ــام بجن االهتم
الخدمــة، ممــا زاد أيضــا مــن عــدد الشــكاوي المقدمــة 

للسلطات التي تمثل وتدافع عن حق المرضى.

ــادات  ــات أو انتق ــرك مالحظ ــك ت يمكن
أو تقديم شكوى أو رفع قضية

إذا لــم تكــن راضيــا عــن الرعايــة الصحيــة يمكنــك علــى 
األقــل تــرك مالحظاتــك وتعليقاتــك أو تقديم شــكوى، 
لــدى  قضيــة  رفــع  يمكنــك  جــدي  األمــر  كان  وإذا 
وكأحــد  كمريــض  بذلــك  القيــام  يمكنــك  الشــرطة. 

األقــارب. تعــدد وجهــات النظــر والمشــاركة بإبــداء 

أمانــا، حســب  وأكثــر  أفضــل  الرعايــة  الــرأي يجعــل 

موقع الرعاية الصحية 1177.

مــن حقــك كمريــض، أن تتلقــى رعايــة جيــدة النوعيــة 

ويجــب أن تعامــل باحتــرام مــن قبــل موظفــي الرعايــة. 

يجــب أن تحصــل علــى معلومــات واضحــة عــن صحتــك 

ورعايتك بشكل مفهوم لك.

يمكنــك تقديــم مالحظــات أو تقديــم شــكوى إذا لــم 

تكــن راضيــا عــن الرعايــة التــي تلقيتهــا أو تعتقــد أن 

هنــاك شــيئا مــا كان خطــأ. قــد يتضمــن ذلــك العــالج أو 

الرعايــة  نظــام  مــع  التواصــل  أو  الوصــول  إمكانيــة 

الصحيــة. يمكنــك أيضــا التوصــل إلــى أفــكار واقتراحات 

حول كيفية تحسين الرعاية.

ال ينبغي أن تفقد أي أم حياتها أثناء 
الوالدة في بلد مثل السويد في هذا 
العصر الذي نعيش به مع توفر كل 

هذه اإلمكانيات الطبية والتقنية

نمط الحياة هنا 
والصحة العامة 
مختلف عما هو 

عليه في الكثير من 
البلدان

FOTO: LEIF R JANSSON / TT
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إن عمليــة الــوالدة القيصريــة قــد تكــون إمــا مخطــط 
ــك  ــة أو فوريــة يعتمــد ذل لهــا بشــكل مســبق أو طارئ
ــن بطــن  ــة ســرعة إخــراج الطفــل م ــى مــدى أهمي عل

أمه.

أنواع الوالدة القيصرية:
الــوالدة القيصريــة المخطــط لهــا مســبقًا: هنــا 
تعلــم الحامــل أنهــا ســتلد طفلهــا بــوالدة قيصريــة 
ويتــم تحديــد موعــد الــوالدة مــن قبــل الطبيــب. وفــي 
العمليــة يســتخدم طبيــب التخديــر غالبــا التخديــر 
الحامــل  تكــون  لكــي  الظهــر  أســفل  الموضعــي 
مســتيقظة خــالل إجــراء عمليــة الــوالدة القيصريــة. 
مــن األفضــل تواجــد أحــد أقــارب الحامــل معهــا فــي 

غرفة العمليات.

الــوالدة القيصريــة الطارئــة: هنــا تكــون الــوالدة قــد 
لعــدة  ولكــن  طبيعيــة  والدة  أســاس  علــى  بــدأت 
أســباب قــد يقــرر الطبيــب إكمــال الــوالدة عــن طريــق 

إجراء عملية قيصرية.

معلومات هامة حول 
عمليات الوالدة 

القيصرية في 
السويد

فــي صفحــة دليــل الرعايــة الطبيــة فــي الســويد 1177 توجد 

معلومــات عامــة عــن عمليــة الــوالدة القيصريــة، يجــب علــى 

كل امــرأة حامــل علــى وشــك الــوالدة معرفتهــا، تقدمهــا 

الكومبس لكم مترجمة إلى اللغة العربية بشكل مبّسط.

تحويــل  قــرار  اتخــاذ  منــذ  المســتغرق  الوقــت   إن 
الــوالدة مــن طبيعيــة إلــى بــدأ إجراء العمليــة القيصرية 
هــو مــن نصــف ســاعة إلــى ســاعة، كحــد أقصــى بحيــث 
يتســنى للــكادر الطبــي التحضيــر للعمليــة. يســتخدم 
هــر ويســمح ألحــد 

ّ
 التخديــر الموضعــي فــي الظ

ً
عــادة

المقربيــن مــن المــرأة الحامــل بالتواجــد فــي غرفــة 
العمليات.

ــكادر  ــاوز ال الــوالدة القيصريــة الفوريــة: هنــا يتج
ــة  ــن المراحــل التحضيري ــدر ممكــن م ــر ق ــي أكب الطب
للــوالدة ويجــب إدخــال الحامــل بالســرعة القصــوى إلــى 
غرفــة العمليــات حيــث يســتخدم هنــا التخديــر العــام 
 

ّ
إلخــراج الجنيــن مــن رحــم أمــه بأســرع وقــت. يجــب أال
يتجــاوز هــذا الوقــت الـــ 15 دقيقــة منــذ اتخــاذ قــرار 
 
ً
عــادة هنــا  ُيســمح  ال  الفوريــة.  القيصريــة  الــوالدة 
ــوالدة  ــى غرفــة ال بدخــول أحــد مــا بمرافقــة الحامــل إل
ماعــدا الــكادر الطبــي إنمــا يســمح لــه باالنتظــار خــارج 

غرفة العمليات.

األســباب التــي تســتدعي اجــراء الــوالدة 
القيصرية:

إن أســباب اتخــاذ طبيــب التوليــد قــرار إجــراء والدة 
قيصرية مخطط لها مسبقا هي:

– تموضــع الطفــل فــي بطــن أمــه بشــكل تكــون فيــه 
مؤخرتــه متجهــة نحــو أســفل الرحــم وال تنفــع محاولــة 
الطبيــب أن يقلــب الجنيــن للوضعيــة الصحيحــة للوالدة 
باليديــن علــى بطــن  الضغــط  الطريــق  وذلــك عــن 
الحامــل بحيــث يتوجــه رأس الجنيــن ألســفل الرحــم 

بداًل من مؤخرته.
– إصابــة الحامــل بتســمم الحمــل وهــو حالــة يرتفــع 
فيهــا ضغــط الــدم بســبب أن الحامــل تصبــح شــديدة 
دمهــا  مــن  إلــى  تنتقــل  جزيئــات  مــن  الحساســية 
الجنيــن و المشــيمة، هــذا يؤثــر ســلبا علــى نمــو الجنيــن 
إذا  خاصــة  الداخليــة  الحامــل  جســم  أعضــاء  وعلــى 

ارتفع ضغط دم الحامل كثيرا.
مليئــة  حمــل  فتــرة  بعــد  أكثــر  أو  تــوأم  والدة   –

بالصعوبات.
– نــزول المشــيمة وتموضعهــا فــي الطريــق الــذي 

يجب أن يخرج منه الجنين عند الوالدة.
– خوف الحامل الشديد من الوالدة الطبيعية.

– الحامــل قــد أجــرت مســبقا عمليــات جراحيــة أو 
تعرضت إلصابات مسبقة جراء الوالدة.

– ضيق عنق الرحم.
-ضيق الحوض

– كبر حجم الجنين في البطن.
وكذلــك  الطارئــة  القيصريــة  للــوالدة  بالنســبة  أمــا 
 لأســباب الســابقة 

ً
الفوريــة هنــاك أســباب أخــرى إضافــة

وهي:
الطبيعيــة  الــوالدة  -حــدوث مشــاكل طارئــة خــالل 

ــات  ــاًل، أو الشــعور بنوب ــا طوي ــاًل أن تســتغرق وقت مث
الطلــق لوقــت طويــل دون جــدوى أو مؤشــر علــى قــرب 

حدوث الوالدة الطبيعية.

– أن تصبــح حيــاة الجنيــن فــي خطــر مثــاًل نقــص 
حصوله على األوكسجين.

– النــزف الشــديد أو تمــزق الرحــم بســبب انفجــاره 
أثناء الوالدة الطبيعية. 

إن العلــم المســبق بــكل هــذه التفاصيــل يعــزز موقــف 
الحامــل فــي إصرارهــا علــى اختيــار الــوالدة القيصريــة 
مــن  جــدًا  تخــاف  مثــاًل  الحامــل  كانــت  إذا  مباشــرة 

الوالدة الطبيعية.

ترجمة وإعداد: لينا أبو أسعد

إذا لم تكن راضيا عن 
الرعاية الصحية 

يمكنك على األقل ترك 
مالحظاتك وتعليقاتك 

أو تقديم شكوى
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ــكاوى  ــات أو ش ــم تعليق ــك تقدي يمكن
بعدة طرق:

ابســط الطــرق االتصــال بالمســتوصف وتحديــدا قســم 
فــي  العــالج  أو  الرعايــة  تلقيــت  حيــث  االســتقبال 

منطقتك.
لجنــة  إلــى  معينــة  أحــداث  عــن  اإلبــالغ  يمكنــك 
 IVO الصحيــة  الرعايــة  علــى  التفتيــش 
 Inspektionen för vård och

.omsorg, IVO

ــا اإلبــالغ عــن الحــوادث إلــى أميــن المظالــم 
ً

يمكنــك أيض
المعنــي بالتمييــز أو الشــرطة إذا كانــت شــكواك تتعلق 
أو  التمييــز  جرائــم  ضمــن  يكــون  أن  يمكــن  بشــيء 

جنائيا.
فــي بعــض المناطــق، يجــب عليــك تقديــم الشــكاوى 
ــة  ــى موقــع 1177 لمعرف بطريقــة خاصــة، ادخــل إل

كيف تجري األمور بمنطقتك عند تقديم الشكوى.
أحــد  عــن  والمالحظــات  الشــكاوى  إرســال  يمكنــك 
األقــارب إذا كان الشــخص غيــر قــادر علــى القيــام 
بذلــك بنفســه، لكــي تكــون قــادرا علــى المشــاركة فــي 
ات أقربائــك، تحتــاج إلــى  المســتندات أو تقديــم إجــراء

وكيل.

يجــب أن تحصــل علــى إجابــة فــي أقــرب 
وقت ممكن

يجــب أن تحصــل علــى إجابــات لشــكواك أو تعليقاتــك 
فــي أســرع وقــت ممكــن. يعتمــد مقــدار الوقــت الــذي 
ــى عــدة أشــياء منهــا: طبيعــة  ــة، عل تســتغرقه اإلجاب
مــا تشــكو منــه. فــي بعــض األحيــان قــد تحتــاج العيــادة 
إلــى وقــت للتحقــق ممــا حــدث. عــادة يجــب أن تكــون 

قــد اســتلمت إجابتــك فــي غضــون أربعــة أســابيع. إذا 
اســتغرق األمــر وقًتــا أطــول، فيجــب أن تستفســر عــن 

السبب. 
عنــد اتصالــك بخدمــة الرعايــة الصحيــة مــع الشــكاوى 
أو التعليقــات، يجــب أن تتلقــى تأكيــًدا بأنــه قــد تــم 
ــا الحصــول علــى 

ً
اســتالمها. إن أمكــن، يجــب عليــك أيض

معلومات حول متى يمكنك الحصول على إجابة.
قــد يحــق لــك الحصــول علــى تعويــض إذا كنــت مصاًبــا 
فــي الرعايــة الصحيــة. اقــرأ المزيــد عــن كيفيــة تقديــم 
شــكوى أو رفــع قضيــة أو حــول التعويــض عــن إصابــة 

se.1177 المريض. في موقع

مفهوم الصحة العامة في السويد
يعمــل القطــاع الصحــي ضمــن مفهــوم الصحــة العامــة، 
مــن أجــل تأميــن الصحــة لجميــع الســكان فــي البلــد. 
 الحصــول عــل صحــة جيــدة هــو أحــد 

ّ
ويعتبــر حــق

مــة بالعمــل 
َ
حقــوق االنســان. وتــرى الســويد نفســها ُملز

تلــك  مثــاًل  المجتمــع  فــي  االشــخاص  جميــع  لينــال 
تعمــل  الســويد  وفــي  يحتاجونهــا.  التــي  العنايــة 
الحكومــة والُســلطات المختلفــة ليكــون الجميــع بصحــة 

جيدة.
للدولــة  تابعــة  ُســلطة  هــي  العامــة  الصحــة  ُســلطة 
ــى عاتقهــا مســؤولية الشــؤون التــي تخــّص  تحمــل عل
صحــة الشــعب علــى كامــل األراضــي الســويدية. وتعمل 
هــده الجهــات ليكــون الجميــع فــي الســويد بصحــة 
ــرًا بشــكل  ــة كثي ــلطة الصحــة العام ــدة. تعمــل ُس جي

خاص في 11 مجااًل مختلفا وهي:
فــي 	  والتأثيــر  المشــاركة  تأميــن  علــى  العمــل 

المجتمع.
تأمين المتطلبات االقتصادية واالجتماعية.	 
تأمين شروط نمو األطفال واألحداث.	 
تأمين الظروف الصحية في حياة العمل.	 

تأمين البيئات والمنَتجات.	 
ة 	 

ّ
المعــزز والطبيــة  الصحيــة  الرعايــة  تأميــن 

للصحة.
تأمين الحماية ضّد انتشار العدوى.	 
تأمين الصحة الجنسية والتناسلية )اإلنجابية(	 
تأمين نشاط جسدي	 
تأمين عادات الطعام وأسلوب الحياة.	 

الكحوليــة،  المشــروبات  تأثيــر  مــن  الحــد  مجــال 
التبــغ  المنشــطة،  العقاقيــر  تعاطــي  المخــدرات، 

والمقامرة على الصحة العامة
رغــم أن الُســلطات الســويدية تعمــل لتحســين الصحــة 
العامــة إال أّن الصحــة تختلــف بيــن مختلــف الفئــات فــي 
المجتمــع. فاألشــخاص الذيــن لديهــم تأهيــاًل دراســيا 
منخفضــا ودخــاًل منخفضــا لديهــم غالبــا صحــة أســوأ 

مّمن لديهم تأهياًل دراسيا عاليا ودخاًل عاليا.

FOTO:GORM KALLESTAD/ TT
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كيف تتجنب السويد 

أزمة اقتصادية 

عالمية شبه 

محققة

وعلــق روغنــود علــى ذلــك بالقــول، “لقــد قامــوا بشــكل 
ــدأوا فــي طباعــة النقــود  أساســي باالقتــراض الحــر وب
لمســاعدة الســوق الماليــة علــى البــدء مــن جديــد، كان 
الهــدف منــه أن يكــون تدبيــرا مؤقتــا، لكنــه اســتمر 

اآلن ألكثر من عشر سنوات” وفقا لقوله.

ويتابــع أنــه ونتيجــة لذلــك، كان أولئــك الذيــن يمتلكون 
 ماليــة مثــل األســهم واألوراق المالية والعقارات 

ً
أصــوال

زيــادة  فــي  مــا ســاهم  وهــو  الكبــار،  الرابحيــن  هــم 
فجــوات الدخــل والثــروة فــي الســويد وفــي العديــد مــن 

أنحاء العالم.

فــي الوقــت نفســه، يحــذر البعــض مــن بنــاء فقاعــات 
مــن شــأنها أن تنفجــر، وهــو أمــر ســيجعل برأيهــم 

األسواق المالية العالمية تمر بعدم استقرار.
وأكــد روغنــود، أن ســوق األســهم وأســعار الفائــدة، 

هــي عالمــة علــى كيفيــة ســير األمــور فــي اقتصــاد 
الــدول، وحســب هــذه المؤشــرات فــال يــزال االقتصــاد 

السويدي على ما يرام، لكنه بدأ في التباطؤ.

ــا 
ً
وفق روغنــود،  يقــول 

القومــي  المعهــد  لتوقعــات 
قــد  االقتصاديــة،  للبحــوث 
فــي  بالفعــل  ركــود  يحــدث 
العــام المقبــل، لكــن يوجــد 
عوامــل غيــر متوقعــة يمكــن 
يحــدث  ذلــك  تجعــل  أن 
بشــكل أســرع، أو ربمــا جعلــه 
يســتغرق وقًتــا أطــول، كمــا يعتمــد ذلــك علــى مــا 
ــك البنــوك  ــه البنــوك المركزيــة، فهــل ســتبدأ تل تفعل
فــي خفــض أســعار الفائــدة مــرة أخــرى، والــذي ال 
يوجــد مجــال كبيــر لــه، حيــث أنهمــا بالفعــل منخفضــة 

للغايــة فضــاًل عــن مــا ســيتخذه وزراء الماليــة فــي 
ات حول االستثمارات والضرائب. العالم من إجراء

االقتصــادي  الخبيــر  يعتبــر 
وبطبيعــة  أنــه  روغنــود، 
الحــال، فــإن الركــود أو األزمــة 
ســيتأثر  الجديــدة  الماليــة 
وخاصــة  كثيــرون،  بهــا 
أن  إلــى  مشــيرًا  المجتمــع  فــي  اقتصاديــا  الضعفــاء 
العمــال  عــدد  خفضــت  الشــركات،  مــن  العديــد 
المؤقتيــن والموظفيــن بعقــود قصيــرة األجــل، وفــي 
النهايــة ســيضطرون إلــى البــدء فــي إنهــاء خدمــات 
ــذي قــد يجعــل مــن  العديــد مــن الموظفيــن، األمــر ال
الصعــب علــى ســبيل المثــال علــى هــؤالء، دفــع تكاليــف 
مســاكنهم باهظــة الثمــن، والــذي يؤثــر بــدوره علــى 
أســعار المســاكن، وغيــر ذلــك مــن التداعيــات علــى 

شرائح المجتمع المختلفة.

فــي مقابــل ذلــك، أكــدت وزيــرة 
الماليــة الســويدية، ماغدالينــا 
أندرســون، أن الســويد دخلــت 
االقتصــادي،  التباطــؤ  مرحلــة 
موضحــة مــدى تأثــر االقتصــاد 
بالنزاعــات التجاريــة العالميــة 

وكذلك بالبريكست.

مؤتمــر  فــي  الوزيــرة  وقالــت 
تقديمهــا  عقــب  صحفــي 
الســويدية  للحكومــة  تقييمــا 
عــن الوضــع االقتصــادي للبــالد 
– قالــت، ” كانــت الريــاح قويــة 
لبضــع ســنوات، ال نــرى أي ريــاح معاكســة مباشــرة، 

الكومبس – اقتصاد: شهدت بورصة ستوكهولم قبل أيام هبوطًا حادًا، مما قد يكون مؤشرًا 

على ركود اقتصادي قادم حسب متابعين اقتصاديين.

وقال الخبير االقتصادي في التلفزيوني السويدي، كوت كنز روغنود، “ إن الركود، أو األزمة 

المالية الجديدة ستؤثر على الكثيرين، وخاصة الضعفاء اقتصاديًا في المجتمع“.

وترجع المخاوف من ركود اقتصادي عالمي لحد كبير إلى التدابير، التي اتخذتها البنوك 

المركزية في جميع أنحاء العالم، بعد األزمة المالية في عام ٢00٨.

مــدى  مــا 
ــن  ــا م قربن

الركود؟

الــذي  مــن 
سيتضرر؟

وزيرة 
المالية: 

االقتصاد 
السويدي 

دخل 
مرحلة 

التباطؤ
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لكــن فــي الوقــت نفســه هنــاك ســحابة مــن القلــق التــي 
أشــرنا إليهــا فــي الماضــي، وهــذا يتعلــق بشــكل أساســي 
بالصــراع التجــاري بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة 
خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي”. علــى حــد 

قولها.
وشــددت أندرســون علــى أن الحكومــة، تديــر سياســة 
ماليــة محايــدة إلــى حــد كبيــر، مشــيرة إلــى أنــه “ليــس 
مــن الحكمــة اتبــاع سياســة ماليــة مشــددة بحــدة فــي 

وضع نشهد فيه تباطؤ دوريا” باالقتصاد.

جيــًدا  ا 
ً
تجهيــز مجهــزة  الســويد،  أن  علــى  وأكــدت 

لمواجهــة التباطــؤ فــي االقتصــاد مــن خــالل نظــام 
مالــي جيــد، وســداد الديــون الحكوميــة وقالــت، “لدينــا 

عضالت لمواجهة جميع االحتماالت”.
ونوهــت إلــى أن الحكومــة قــدرت فــي ميزانيتهــا أن 
يكــون لديهــا “مســاحة إصــالح” تبلــغ حوالــي 25 

مليار كرون سويدي.

وخــالل المؤتمــر الصحفــي، أكــدت أندرســون، علــى 
الســويد  لبنــاء  واســعة  اســتثمارات  إلــى  الحاجــة 

المستدامة.

تعزيــز  ســتضمن  حكومتهــا  أن  علــى  وشــددت 
الرفاهيــة، وتأميــن المزيــد مــن فــرص العمــل وكذلــك 
بنــاء الســويد الحديثــة، التــي يمكنهــا مواجهة تحديات 

المناخ.

مــن جهــة ثانيــة، فــإن مخــاوف الركــود االقتصــادي ال 
تقتصــر علــى الســويد، فقــد حــذر البنــك المركــزي 
األلمانــي قبــل أيــام، مــن أن البــالد تتجــه نحــو فتــرة 
ــا  ــر اقتصــاد فــي أوروب ــاًل إن أكب ركــود اقتصــادي، قائ
»مــن المرجــح أن يظــل ضعيفــا فــي الربــع الثالــث مــن 
المحلــي  الناتــج  يســتمر  قــد  بينمــا   ،»2019 عــام 

اإلجمالي »في االنخفاض بشكل طفيف«.
كمــا واجــه الناتــج المحلــي اإلجمالــي انكماشــا خــالل 

األشــهر الثالثــة المنتهيــة فــي يونيو/حزيــران بنســبة 
0.1٪ مقارنــة بالربــع األول. ويتمثــل عــادة الركــود 
االنكمــاش  مــن  متتالييــن  بربعيــن  االقتصــادي 

االقتصادي.

وتواجــه ألمانيــا مجموعــة مــن المشــكالت االقتصاديــة 
مثاليــة«.  »عاصفــة  بأنهــا  المحللــون  يصفهــا  التــي 
الذيــن  المصدريــن  علــى  البــالد  اقتصــاد  يعتمــد 
المتحــدة  والواليــات  للصيــن  البضائــع  يبيعــون 
اللتيــن تخوضــان حربــا تجاريــة مريــرة  األمريكيــة، 
بيــن بعضهمــا البعــض. وقــد أثــرت مبيعــات الســيارات 
ــى شــركات صناعــة الســيارات  ــة الضعيفــة عل العالمي
المخــاوف مــن خــروج  األلمانيــة، فــي حيــن تتزايــد 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.

ويقــول البنــك المركــزي األلمانــي إن نظرتــه القاتمــة 
إلــى  أساســها  فــي  »تعــود  اإلجمالــي  المحلــي  للناتــج 
تظهــر  حيــث  الصناعــة«،  فــي  التراجــع  اســتمرار 
البيانــات الحاليــة أن اإلنتــاج الصناعــي انكمــش أكثــر 
هــذا الربــع، بينمــا انخفــض بأكثــر مــن 5٪ فــي الربــع 

األخير، مقارنة بالعام السابق.

المركــزي  البنــك  تقريــر  يزيــد  أن  المرجــح  ومــن 
المزيــد  إلنفــاق  األلمانيــة  الحكومــة  علــى  الضغــط 
قــد يكــون  أن ذلــك   

ّ
إال اقتصادهــا،  بهــدف تحفيــز 

نقطــة صعبــة لحكومــة تشــعر بالقلــق مــن االقتــراض. 
البنــك  قيــام  حالــة  أيضــا  يعــزز  قــد  ذلــك  أن  كمــا 
ات عندمــا االجتمــاع  المركــزي األوروبــي باتخــاذ إجــراء

في سبتمبر/أيلول المقبل.

FOTO: JESSICA GOW / TT

FOTO:WWW.SOTT.NET

األلمانــي  المركــزي  البنــك 
فــي  ركــود  مــن  يحــذر 

اقتصاد أوروبا األكبر
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من القدرة الشرائّية.
كنتيجــة 	  األســهم،  وســوق  البورصــة  انهيــار   

لفقدان الثقة.
وانخفــاض 	  المســاكن  مبيعــات  انخفــاض   

أسعارها، مما يؤدي للتقليل من قيمتها.
 التباطؤ في طلبات التصنيع.	 
 إزالة القيود المفروضة على نسب القروض.	 
 خفض األجور، مما يدفع لتسريح العمال.	 
 الركود الذي يتبع الحروب.	 
أو 	  اإلنترنــت،  أســهم  أســعار  قيمــة  ارتفــاع   

أسهم المنازل بشكل يفوق المعتاد.
 انتظار الناس انخفاض األسعار للبدء بالشراء. 	 

 يعــود الركــود االقتصــادي 
مــن  لــه  حصــر  ال  بعــدد 
مــن  الرغــم  علــى  اآلثــار، 
التــي  القصيــرة  الفتــرة 
ــاره  يمتــد خاللهــا، إال أّن آث
تعتبــر مدّمــرة، ومــن أكثــر 
ــة  ــم البطال ــد، تفاق ــى المــدى البعي ــرة عل

ّ
ــار المؤث اآلث

 للضــرر الحاصــل علــى األســر 
ً
بشــكل كبيــر جــدًا، إضافــة

القــدرة علــى االدخــار، أو حتــى التمتــع  مــن ناحيــة 
مــن  فــه 

ّ
لمــا يخل بمســتوى معيشــة مناســب، نظــرًا 

انخفــاض فــي مســتوى المعيشــة، وانخفاض مســتويات 
 للضــرر الحاصــل 

ً
الصّحــة والرفاهّيــة لأفــراد، إضافــة

للمؤسســات والشــركات، وخاّصــة الشــركات الصغيــرة، 
ــق النقــدي 

ّ
ويظهــر هــذا فــي انخفــاض معــدالت التدف

وانخفــاض  والمســتهلكين،  العمــالء،  وفقــدان  لهــا، 
 لالنحــدار 

ً
ــة ــى منتجاتهــا وخدماتهــا، إضاف ــب عل الطل

الكبيــر فــي ميزانيتهــا، والــذي يــؤدي لتســريح العمــال 
والموظفين.

الكومبــس – صحــة: ازداد اســتخدام النــاس لشاشــات 
الهواتــف وأجهــزة التصفــح اإللكترونيــة بشــكل كبيــر 

خالل السنوات 10 -12 الماضية.
التأثيــرات  تــزال  ال  الطبيــة،  التقديــرات  وبحســب 

معروفــة  غيــر  االســتخدام  لهــذا  الضــارة  الجانبيــة 
حتى اآلن، وتتطلب الكثير من الوقت.

رئيــس األطبــاء الســويدي اندرّيــاس هانســون نصــح 

األشــخاص الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي النــوم، 
عــدم اصطحــاب التلفــون معهــم الــى الفــراش، مشــيرًا 
إن  تقــول  الحديثــة  الطبيبــة  المعطيــات  أن  الــى 
الشــخص الــذي يأخــذ معــه التلفــون الــى الفــراش ينــام 

غالبــا مــا يمتــد لفتــرة قصيــرة نســبيا بيــن 9 و18 
 مع المدة الطويلة لتأثيره.

ً
شهرًا مقارنة

ــن األســباب  يوجــد عــدد م
الكامنــة وراء حــدوث أزمــة 
الركــود االقتصــادي، أبرزها 
انحســار ثقــة المســتهلكين 
ممــا  التجارّيــة،  باألعمــال 
يقلــل مــن الطلــب عليهــا، 
والــذي يقــود الشــركات لعــرض وظائــف أقــل، مؤديــا 
األســباب  لوجــود   

ً
إضافــة البطالــة،  مشــكلة  لتفاقــم 

التالية:
 ارتفــاع معــدالت الفائــدة واألســعار، ممــا يقلــل 	 

األوروبــي  المركــزي  البنــك  أن  اقتصاديــون  ويتوقــع 
ــدة، والتــي تشــهد حاليــا  ســوف يخفــض أســعار الفائ
أدنــى مســتوياتها التاريخيــة. ومــن المتوقــع أيضــا أن 
شــراء  برنامــج  األوروبــي  المركــزي  البنــك  يســتأنف 
ســندات بقيمــة تريليــون يــورو، مصمــم لتحفيــز النمو 

االقتصادي.

يذكــر أن ألمانيــا ليســت ســوى واحــدة مــن العديــد مــن 
االقتصــادات العالميــة الكبــرى التــي تواجــه حالــة ركود 
اقتصــادي محتمــل، إذ تقلــص االقتصــاد البريطانــي 
فــي الربــع الثانــي، وركــد النمــو فــي إيطاليــا، بينمــا 
تهربــت المكســيك مــن ركــود اقتصــادي ومــن المتوقــع 
أن يظــل اقتصادهــا ضعيفــا، فــي حيــن تشــير بيانــات 

إلى أن البرازيل شهدت ركودًا في الربع الثاني.

الركــود االقتصــادي بحســب 
موقــع  نشــره  مقــال 
أزمــة  هــو  »موضــوع« 
 
ً
اقتصادّيــة، تحــدث عــادة
عنــد انخفــاض المؤشــرات 
االقتصادّيــة بشــكل كبيــر 
لمــدة زمنّيــة متواصلــة علــى األقــل لســتة أشــهر، حيــث 
تشــتمل هــذه المؤشــرات االقتصادّيــة علــى خمســة 
أشــياء هــي الدخــل، والعمالــة، والتصنيــع، ومبيعــات 
يمكــن  ال  إذ  المحلــي،  الناتــج  وإجمالــي  التجزئــة، 
تحديــده بنــاًء علــى انخفــاض إجمالــي الناتــج المحلــي 
فحســب، نظــرًا ألنــه مــن الممكــن أن يبــدأ بهــدوء قبــل 
تحديــد وجــود العوامــل األربعــة األخــرى، حيــث إنــه 

ماذا
يعني الركود 
أسباباالقتصادي؟

الركود 
االقتصادي

آثار
الركود 

االقتصادي

طبيب سويدي ُيّحذر:
 ال تناموا والهاتف بالقرب منكم !!

21 دقيقــة فــي المتوســط، أقــل مــن اآلخريــن الذيــن 
يتجنبون أخذ التلفون معهم.

وأضــاف الطبيــب فــي حــوار مــع التلفزيــون الســويدي، 
ال أحــد ينكــر الجانــب اإليجابــي واســتفادة الكثيــر مــن 
ــه  ــب الســلبي ل ــة، لكــن الجان النــاس مــن تطــور الرقمن

تأثيرات أيضا.

وقــال إن اســتخدام الشاشــات قبــل النــوم تجعلنــا غيــر 
الــى  يدفــع  وهــذا  بنــا،  يحيــط  مــا  بــكل  مهتميــن 
اإلجهــاد، وبالنســبة الــى البعــض يمكــن أن يتســبب 

هذا اإلجهاد بأمراض ومشاكل صحية.
ة  ــن يريــدون القــراء وينصــح الطبيــب األشــخاص الذي
مــن  بــدال  الورقيــة  الكتــب  الــى  اللجــوء  النــوم،  قبــل 

اإللكترونية.

وهــو  نفســه  ينســى  ال  أن  عليــه  المــرء  إن  ويقــول 
يســتخدم هــذه التقنيــات المتطــورة، وينصــح بإعطــاء 
اللعــب  مثــل  الحيــاة،  فــي  أخــرى  ألشــياء  األولويــة 
وممارســة الرياضــة، ومقابلــة األصدقــاء أو القيــام بشــيء 

ملموس.

Foto:www.freepik.com

طبيب سويدي ُيّحذر:
 ال تناموا والهاتف بالقرب منكم !!
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مرحبًا بكم في المركز الصحي الجديد
 Nydala vårdcentral 

في مالمو

نحن نهتم بصحتك










www.nydalavc.se

في الحاالت الطارئة يمكنكم الحصول على مواعيد في نفس اليوم.

المركز مفتوح طيلة أيام ا�سبوع:

المستوصف يعمل بالتعاون مع
حكومــة مقاطعــة سكـــونة

يقع مقر المركز بين اكشون نيداال ومطعم البالم 

13:00 - 18:00أيام السبت وا�حد:08:00 - 20:00من ا�ثنين إلى الجمعة:

Västra Hindbyvägen 10, Malmö 58 214  
Telefonnummer: 040-700 30
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أكثــر مــن 1.300 مليــون طالــب وطالبــة، بــدأوا قبــل أيــام، عامهــم 
الدراسي الجديد في أكثر من 5 آالف مدرسة في السويد.

يمثــل التعليــم المدرســي أكبــر بنــد فــي ميزانيــات البلديــات الســويدية، 

أهم ميزات التعليم المدرسي في السويد

أكثر من مليون طالب 
وطالبة يلتحقون 

بمدارسهم في السويد

ويحتل ما نسبته 42٪ من تلك الميزانيات.
تســتثمر الســويد فــي التعليــم المدرســي 6.3٪ مــن ناتجهــا المحلــي، 

أي أكثر من 301 مليار كرون سنويا.
التاســعة  الدراســية  الســنة  حتــى  التعليــم  بــات  العــام 1950  ومنــذ 
ــم أن معظــم المــدارس الســويدية هــي مــدارس عامــة  ــا، مــع العل إلزامي

تديرها البلديات، وهناك عدٌد متزايٌد من المدارس الخاصة.
وتقــول األرقــام الرســمية أن حوالــي 12٪ مــن طــالب التعليــم اإللزامــي، 
و25٪ مــن طــالب التعليــم الثانــوي يلتحقــون بمــدارس خاصــة، فيمــا 
قــدم  علــى  والخاصــة  العامــة  المــدارس  الســويدية  الحكومــة  تعامــل 
المســاواة مــن حيــث التمويــل، علمــا أن التلميــذ الواحــد يكلــف الدولــة 

السويدية، أكثر من 100 ألف كرون سنويا.

من أهم ميزات التعليم المدرسي في السويد:
- االبتعاد عن أسلوب التلقين.

- تركيز الطالب على أهمية العمل الجماعي.
- اعتماد النقاش والطرق الديمقراطية في اتخاذ القرارات المدرسية.

تفــرض المــدارس فــي الســويد مــوادًا إلزاميــة علــى طلبتهــا منها، الســباحة 
األشــغال العامــة كالخياطــة – الطبــخ – النجــارة، وعلــى الرغــم مــن تزايــد 
أزمــة نقــص المدرســين المجازيــن يعتبــر نظــام التعليــم المدرســي فــي 

السويد، واحدًا من أفضل األنظمة في العالم.

ARKIVBILD. FOTO: GORM KALLESTAD/TT
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 دراسة: 
 هل المدارس فعال مكلفة للعوائل رغم مجانية التعليم؟

أظهــرت دراســة ســويدية، أن بدايــة الفصــل الدراســي الجديــد، بعــد 
انتهــاء العطلــة الصيفيــة، ُيشــكل بالنســبة الــى العوائــل التــي لديهــا 

عدة أطفال، تحدّيا ماليا مكلفا.

فمــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد، يحتــاج األطفــال الــى األحذيــة 
الجديــدة والمالبــس وغيرهــا مــن التجهيــزات الالزمــة لبدايــة موســم 

جديد.
ووفــق الدراســة التــي أجرتهــا شــركة Blocket بالتعــاون مــع 
الذيــن  لأطفــال  الالزمــة  الســلع  شــراء  ُيكلــف   Kantar Sifo
تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 و 17 عامــا، 1500 كــرون ســويدي لــكل 

طفل.
وتقــول المديــرة الصحفيــة فــي شــركة Blocket وهــي شــركة 
متخصصــة فــي بيــع المــواد المســتخدمة علــى اإلنترنــت، لينيــا أغيرو: 

“كلمــا زاد عــدد األطفــال األكبــر ســّنا، زادت كلفــة األشــياء التــي 
الحاجيــات  شــراء  دائمــا  الضــروري  مــن  ليــس  لكــن  يشــترونها، 
الجديــدة، بــل يمكــن بــداًل مــن ذلــك، التعويــض عنهــا بحاجــات 

مستخدمة”.

وتضيــف: “تلتــزم العديــد مــن العائــالت الســويدية بشــروط الحــد 
مــن التأثيــرات الســلبية علــى البيئــة والمنــاخ، والطريقــة الســهلة هــي 
تنظيــف الخزانــة باســتمرار وبيــع األشــياء المســتخدمة، التــي تــّدر 

أموااًل للبائع وكذلك تكون ذات فائدة أفضل لآلخرين”.
وتــم إجــراء الدراســة فــي الفتــرة مــن 26 الــى 31 تمــوز/ يوليــو 

الماضي، وشارك فيها 1000 شخص.
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الكومبــس – صحــة: أظهرت 
منــذ  أنــه  دراســة جديــدة، 
تغييــر المبــادئ التوجيهيــة 
لإلســعافات األولية المتعلقة 
واألوعيــة  القلــب  بأمــراض 
مســاعدة  تــم  الدمويــة، 
األشــخاص،  مــن  المزيــد 
الســكتة  مــن  وحمايتهــم 

القلبية المفاجئة.

دراسة سويدية:

المزيد من المصابين بالسكتة القلبية ينجون من الموت

ففــي العــام 2010، غيــر المجلــس األوروبــي CPR إرشــاداته بشــأن مــا 
يجــب فعلــه عندمــا يصــاب أي شــخص بســكتة قلبيــة مفاجئــة، قبــل 

وصول سيارة اإلسعاف الى مكان الحادث.
مستشــفى  أجرتهــا  التــي  الجديــدة  الدراســة  وأظهــرت 
مؤسســة  مــن  بدعــم  كارولينســكا  ومعهــد   Södersjukhuset
القلــب واألوعيــة الدمويــة، أن مــا يصــل الــى 70 فــي المئــة اليــوم مــن 
المرضــى يتلقــون اإلنعــاش القلبــي الرئــوي أثنــاء فتــرة انتظــار ســيارة 

اإلسعاف.
وتغطــي الدراســة جميــع الحــاالت البالــغ عددهــا 30445 ألــف حالــة 

سكتة قلبية شهدتها الفترة بين عامي 2000 و 2017.
وذكــرت الدراســة أن النتائــج بينــت أرقامــا إيجابيــة، حيــث تلقــى 40 
ــل وصــول  ــة المســاعدة قب ــن بالســكتة القلبي ــن المصابي ــة فقــط م بالمئ

اإلسعاف في فترة العقد األول من القرن العشرين.
 لياكــوب هولنبيــري، وهــو أســتاذ مشــارك وأخصائــي أمــراض القلــب 

ُ
ووفقــا

أبحــاث  فــي مستشــفى Södersjukhuset وأيضــا رئيــس مركــز 
القلــب فــي معهــد كارولينســكا، فــإن مــن الواضــح أن التغييــر يعتمــد علــى 

األقل جزئّيا على اإلرشادات الجديدة.
ويضيــف هولنبيــري: »مــن الناحيــة النظريــة، يمكــن للمــرء أن يتخيــل أن 
التبســيط يعنــي أن المزيــد مــن النــاس ســيتدخلون لتقديــم المســاعدة، 
ألن كثيريــن قــد يجــدون صعوبــة فــي التنفــس. باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن 

الممكن أن تكون هذه الطريقة في حد ذاتها أفضل.
ووفــق الدراســة أيضــا كان معــدل البقــاء علــى قيــد الحيــاة أعلــى مرتيــن 
بيــن أولئــك الذيــن تلقــوا شــكاًل مــن أشــكال المســاعدة قبــل وصــول 

اإلسعاف مقارنة بالمجموعة التي لم تتلق إنعاش القلب.

١6 تشرين األول/ أكتوبر هو اليوم األوربي للتوعية 
بأمراض القلب

مــن  األوروبيــون  يعانــي  عــام،  كل  كبيــرة،  مشــكلة  المفاجــئ  المــوت 
350.000 مــن الســكتة القلبيــة التنفســية خــارج المستشــفيات. تبيــن 
أن اإلنعــاش القلبــي الرئــوي )CPR( الــذي يقــوم بــه الشــهود قبــل وصــول 
ســيارة اإلســعاف يتضاعــف ومــع ذلــك، فــإن 1 فقــط مــن كل 5 ضحايــا 

يتلقون المساعدة.
التدريــب  الرئــوي ونقــص  القلبــي  اإلنعــاش  بتقنيــات  المعرفــة  عــدم 
يجعــل النــاس خائفيــن جــدًا ليــس فقــط بســبب الخــوف مــن إلحــاق الضــرر 

بالضحية بل أيضا لمحاسبتهم قانونيا.

التدابير التي اتخذها البرلمان األوروبي:
فــي 14 يونيــو 2012، أعلــن البرلمــان األوروبــي أهميــة إقامــة األســبوع 
األوروبــي للتوعيــة بمخاطــر الســكتة القلبيــة وتحســين الوعــي وتثقيــف 

الجمهور العام واألطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية.
ونتيجــة لذلــك، فــي العــام التالــي، قــرر االتحــاد األوروبــي جعــل يــوم 16 
أكتوبــر/ تشــرين األول مــن كل عــام يومــا للتعريــف بأمــراض القلــب 

واألوعية الدموية.
الهــدف مــن هــذا اليــوم هــو زيــادة الوعــي العــام بالســكتة القلبيــة، حيــث 
اليــزال اليــوم هنــاك جهــل كبيــر مــن جانــب الجمهــور فيمــا يتعلــق 
باالعتــراف بالســكتة القلبيــة وطريقــة التصــرف فــي الدقائــق األولــى حتــى 

وصول سيارة اإلسعاف.
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أظهــرت أرقــام جديــدة لمركــز اإلحصــاء الســويدي، أن 
معظــم األشــخاص الذيــن انتقلــوا إلــى الســويد حتــى 
هــذا الوقــت مــن العــام الحالــي، هــم أصــاًل أشــخاص 

كانوا ولدوا في السويد.
ووفــق تلــك األرقــام، فقــد شــكل الســويديون العائدون 
للعيــش فــي بلدهــم فــي األشــهر الســتة األولــى مــن 
2019 مــا نســبته 10٪ مــن القادميــن إلــى الســويد 

في ذات الفترة.
وبلــغ عــدد هــؤالء الســويديين 5.753 مــن مجمــوع 

55222 شخص.
ــا )بمقــدار 

ً
ــا طفيف

ً
ومــع ذلــك، فــإن هــذا يمثــل انخفاض

العــام  325 شــخًصا( مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن 
الماضــي، وتشــير هــذه األرقــام إلــى تباطــؤ إجمالــي 
اإلحصــاء  مكتــب  حســب  الســويد،  تجــاه  للهجــرة 

الوطني.
إلــى  شــخًصا   55222 مجموعــه  مــا  انتقــل  فقــد 
الســويد فــي األشــهر الســتة األولــى مــن العــام الحالــي، 
وهــو أدنــى مســتوى للهجــرة علــى اإلطــالق منــذ عــام 
2013، كمــا تباطــأت الهجــرة فــي نفــس الفتــرة، 
حيــث وصــل 21492 مهاجــًرا، ليصــل صافــي الهجــرة 
إلــى الســويد إلــى 33،730 شــخًصا، بانخفــاض 15 

بالمائة عن العام الماضي.

أكثــر مــن 6800 ســويدي هاجــروا 
من السويد

فــي األشــهر الســتة نفســها مــن عــام 2019، تــم 
وهــو  بلدهــم،  ســويدًيا  مغــادرة 6،890  تســجيل 
أيضــا انخفــاض عــن نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، 

عندما هاجر 7543 من المولودين في السويد.
منــذ عــام 2014، كانــت ســوريا أكثــر بلــد مصــدر 
ــى  ــى الســويد، لكنهــا هبطــت هــذا العــام إل للهجــرة إل
المركــز الثالــث، حيــث انتقــل 3511 ســورًيا فقــط إلــى 

السويد )بانخفاض 57 بالمائة عن العام الماضي(.
وكان األشــخاص المولــدون فــي أفغانســتان ثانــي أكبــر 

أعداد أقل تهاجر إلى السويد:

سويديون »يعودون« من جديد إلى بلدهم وآخرون 
يقررون الهجرة منه

 4،508 انتقــل  حيــث  المهاجريــن،  مــن  مجموعــة 
مهاجــر إلــى الســويد )بزيــادة 38 بالمائــة عــن األشــهر 

الستة األولى من عام 2018(.
جــاء مــا يقــرب مــن ثلثــي األشــخاص، الذيــن انتقلــوا إلــى 
الســويد فــي األشــهر الســتة األولــى مــن هــذا العــام مــن 
ــي أو  ــي أو االتحــاد األوروب دول خــارج الشــمال األوروب
المنطقــة االقتصاديــة األوروبيــة – حيــث بلــغ عددهم 
35312 شــخًصا، أي أقــل بحوالــي 4600 شــخص 
ــى إقامــات  ــوا عل عــن العــام الماضــي. غالبيتهــم حصل

لم شمل.
وا للعمــل  ومــع ذلــك، زاد عــدد المهاجريــن الذيــن جــاء
 بالعــام الماضــي، بنســبة 14 فــي المائــة ليصــل 

ً
مقارنــة

إلى 5828 شخًصا حتى اآلن هذا العام.

المســتقبلين  أكثــر  ســتوكهولم 
وأكثر المودعين

ــغ  ــي يبل ــت العاصمــة الســويدية ســتوكهولم، الت وكان
عــدد ســكانها اآلن 968455 نســمة هــي المدينــة 
األكثــر اســتقباال للمهاجريــن، بعــدد )7916( فيمــا 

هاجر منها )3،804( شخصا.
يذكــر أن عــدد ســكان الســويد بلــغ 10،281،189 
شــخًصا فــي نهايــة يونيــو، بزيــادة 51،004 مقارنــة 
مــع بدايــة العــام، حيــث تمثــل الهجــرة معظــم تلــك 

الزيادة في عدد السكان.
يذكــر أن هــذه المعلومــات تــم جمعهــا مــن ِقبــل هيئــة 

مصلحــة  معلومــات  علــى  بنــاًء  الســويدية،  اإلحصــاء 
المســجلين  األشــخاص  حــول  الســويدية  الضرائــب 

.)folkbokförda( كمقيمين في السويد

وفيمــا يلــي ترتيــب القادميــن إلــى الســويد فــي 
النصف األول من العام الحالي:

- سويديون: 5753  - أفغان: 4508
- سوريون: 3511  - هنود: 3451

- أريتيريون: 2001  - عراقيون: 1883
- إيرانيون: 1800  - بولنديون: 1591

- باكستانيون: 1298 - أتراك: 1170
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ايضــا مباشــرة مــع الدكاتــرة فــي القســم واخبرتهــم 

ان  وأخبروهــا  بالدكتــوراه  االلتحــاق  فــي  باهتمامهــا 

عليهــا ان تكــون بيــن أفضــل 10٪ مــن الطــالب 

ليكون لديها فرصة في القبول.

 - بعــد تحصيــل القبــول وصلــت وحدهــا الــى الســويد 

)حيــث التحــق بهــا الحقــا زوجها( وهــي حامــل فــي 

الســنة  الســابع قبــل اســبوعين مــن بدايــة  شــهرها 

الدراسية.

لم يكن التحدي سهاًل..

التأقلــم  القصيــرة  الفتــرة  هــذه  فــي  عليهــا  وكان   

التحديــات  فواجهــت  الجديــد،  البلــد  فــي  وحدهــا 

التالية:

- فمــع بدايــة الدراســة كان واضحــا ان التحــدي لــن 

ــي  ــرة ف ــه الدكات ــوم نب ــي أول ي ــاًل ف يكــون ســهال، مث

الجامعــة علــى ضــرورة االجتهــاد فــي احــدى المــواد الن 

 ٪50 كان  الســابقة  االعــوام  فــي  النجــاح  معــدل 

فقــط. امــا نــور فلــم يكــن عليهــا النجــاح وحســب وانمــا 

تحصيل 90٪ على األقل.

- متابعــة الدراســة حتــى يــوم الــوالدة ثــم العــودة بعد 

ــدأت  ــا ب ــه عندم ــى ان ــوالدة. )حت ــن ال أســبوع واحــد م

شــهرها  فــي  كانت حامــال  التــي  نــور،  علــى  كان 

الســابع مع بدايــة الســنة الدراســية، ان تكــون بيــن 

أفضــل 10 بالمئــة مــن الملتحقيــن بالبرنامــج ليتــم 

قبولهــا فــي الدكتــوراه، ممــا اضطرهــا الــى متابعــة 

والمشــاريع  االمتحانــات  وتقديــم  الدراســة 

الالزمة، بعد اسبوع واحد من والدتها.

اثمــرت الجهــود وتمكنــت مــن التفــوق فــي موادهــا 

بحيــث حصلــت علــى3 شــهادات تميــز وان تكــون مــن 

فــي  مباشــرة  تم قبولهــا  وبالتالــي   ٪10 أفضــل 

الدكتوراه دون اتمام السنة الثانية من الماجستير.

وإذا أردنــا تلخيــص التحــدي والصعوبــة بجملــة فيمكــن 

ــه الجمــع بيــن تحقيــق تميــز دراســي ببيئــة  القــول ان

بمولــود  العنايــة  الوقــت  وبنفــس  المنافســة  عاليــة 

صغيــر وتوفيــر كل احتياجاتــه ببلــد جديــد وبيئــة 

جديدة.

 أمــا االنجــاز فهــو القبــول فــي الدكتــوراه بعــد أقــل مــن 

طالبــة  أصغــر  لتكــون  للســويد  وصولهــا  مــن  ســنة 

دكتوراه حاليا في قسمها بالجامعة.

ــه كان تحــدي وانجــاز الن  ــج بحــد ذات ــول بالبرنام القب

متطلبــات القبــول الدراســية صعبــة باعتبــار المســتوى 

العالي للجامعة.

 Sofia فولســتر ســوفيا  كانــت  فمثــال   

حــزب  عــن  البرلمــان  Fölster عضــوة 

 female جائــزة  علــى  المحافظين الحائــزة 

 2019 لعــام   economist of the year

احدى الطالبات في الدفعة مع نور.

االستثمار في الوقت مفتاح آخر للنجاح

ــم  ــم الشــمل ل ــر ل ــة عب ــى االقام ــور عل بعــد حصــول ن

تــرد ان تخســر أي وقــت، فحتــى قبــل االنتقــال للســويد 

برنامــج  الختيــار  الجامعــات  عــن  بالبحــث  بــدأت 

وكانــت  المناســب،  الماجســتير 

االفضــل  الخيــار  هــي   Handelshögskolan

نظرا لترتيب الجامعة الرفيع.

وهــو   GMAT امتحــان  تقديــم  نــور  علــى  كان   

لدراســة  الجامعــات  كل  فــي  العالمــي  المتطلــب 

الماجستير في مجال االقتصاد وادارة االعمال. 

وبعــد دراســة ذاتيــة مكثفــة لمــدة شــهر حصلــت علــى 

معــدل 740 وهــو مــا يعــد تحصيــاًل متميــزًا )للمقارنة 

الذيــن   Handels لطــالب  التحصيــل  متوســط 

يلتحقون بالبرنامج هو 680(.

نتيجــة  وانتظــرت  المطلوبــة  األوراق  نــور  أتمــت   

القبــول والتــي كانــت باإليجــاب. بعــد القبــول تواصلــت 

الكومبــس – قصــص وتجــارب نجــاح: نــور توفيــق الشــماع، شــابة ســورّية مــن دمشــق، تبلــغ مــن العمــر ٢5 عامــًا، وصلــت 
الــى الســويد مــع زوجهــا، فــي العــام ٢017، حيــث كانــت أكملــت مســبقًا االمتحانــات العالميــة المطلوبــة للقبــول فــي برنامــج 
ماجســتير المحاســبة واإلدارة الماليــة، ومدتــه ســنتان فــي Handelshögskolan التــي تعــد واحــدة مــن أفضــل 

جامعات أوروبا والعالم في مجال االقتصاد.
 )Stockholm School of Economics )Handelshögskolan تدرس نور حاليا الدكتوراه في السنة الثانية، في

وهي أيضا مساعدة مدرس لطالب البكالوريوس

بإحــدى  نــور  اتصلــت  صباحــا   6 فــي  الــوالدة  آالم 

صديقاتهــا بالفصــل »هــل ســجلت لــي محاضــرة اليــوم؟ 

أعتقد انني قد ألد«!!

هــي  كانــت  أســبوع  بعــد  للدراســة  العــودة   -

االصعب، فمــع التأقلــم مــع المولــود والرضاعــة والنــوم 

المتقطــع، تطلــب األمــر الكثيــر من المرونــة والتكيف. 

كان أغلــب وقــت نــور تقضيــه ترضــع الطفــل آدم بيــد 

وتعمــل علــى الالبتــوب باليــد االخــرى إلتمــام المشــروع 

إلحدى المواد.

- زمــالء نــور فــي الدراســة كانــوا متفهميــن ومتعاونين 

أيــام  عــدة  العمــر  مــن  البالــغ  بــآدم  رحبــوا  حيــث 

ليشــاركهم باالجتماعــات حيــث كانــت تأخــذه نــور 

معها.

-تــوج هــذا الجهــد قبــول نــور فــي برنامــج الدكتــوراه 

بعــد تميزهــا فــي الســنة االولــى مما أهلهــا لتجــاوز 

السنة الثانية ومباشرة الدكتوراه.

- بالنســبة للغــة الماجســتير والدكتــوراه همــا باللغــة 

االنجليزيــة والتــي تتقنهــا نــور، ولكنهــا ايضــا علــى 

والمولــود  بالدراســة  الشــديد  انشــغالها  مــن  الرغــم 

باشــرت ايضــا دراســة الســويدي عــن طريــق الدراســة 

الذاتية ودورات التعلم عن بعد )الديستانس(.

قسم التحقيقات - الكومبس

نور الشماع: الجمع بين التفوق الدراسي والتزامات األمومة 

حصلــت علــى 3 شــهادات تمّيــز وتــدرس 
الدكتــوراه فــي جامعــة ســويدية عريقــة 

بعد فترة قصيرة من وصولها السويد
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عن الجامعة:
.Financial Times مصنفة 1٢ عالميا في برنامج ماجستير االدارة حسب فاينانشال تايمز
.Financial Times مصنفة 1٨ عالميا في برنامج ماجستير المالية حسب فاينانشال تايمز

.Financial Times أفضل كلية اقتصاد في الدول االسكندنافية حسب فاينانشال تايمز 
تتميز بإنتاجها البحثي  المتميز و صالتها الوثيقة بأكبر رواد األعمال في الدول االسكندنافية.

Stockholm School of Economics )Handelshögskolan)

نحن نهتم بصحتكال تنتظر وأنت متألم مع مجموعة واسعة من خدماتنا الصحية في مركزنا الجديد

المركز مفتوح طيلة أيام ا�سبوع

المستوصف يعمل بالتعاون مع
حكومــة مقاطعــة سكـــونة

مرحبًا بكم ف المركز الصحي الجديد Tulpanen في شيتابيري مالمو

Norra Bulltoftavägen, Malmö 212 43
Telefonnummer: 040 - 619 1000

في مركزنا الطبي الجديد تجدون أفضل مستويات الرعاية الطبية في السويد، كادرنا الطبي المتخصص يلبي االحتياجات لمختلف المجاالت الطبية: أمراض 
السكري ، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب ، وا�وعية الدموية، ا�مراض الباطنية، ا�مراض الجلدية، أمراض ا�طفال، أمراض العظام والمفاصل، ا�مراض النسائية.

في المركز أيضًا طبيب استشاري مختص في طب وجراحة العيون، يمكنكم الحجز لديه مباشرة. للحجز اتصل بالرقم الموجود أسفل الصفحة أو عن طريق الصفحة 
tulpanenvc.se الرسمية للمركز الطبي

Dropin في الحاالت الطارئة يمكن الحصول على المواعيد في نفس اليوم عن طريق خدمة

13:00 - 18:00أيام السبت وا�حد:08:00 - 20:00من ا·ثنين إلى الجمعة:أوقات الدوام 
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هكذا تتم إجراءات الزواج في السويد

يمكــن تعريــف الــزواج أو عقــد القــران مــن ناحيــة 
قانونيــة فــي الســويد، علــى أنــه اتفــاق قانونــي ينعقــد 
بيــن شــخصين راشــدين، )يمكــن أن يكونــا مــن نفــس 
الجنــس( يخضــع لقواعــد قانــون خــاص يطلــق عليــه 

قانون الزواج.
 حســب هــذا االتفــاق، تكــون المســؤولية االقتصاديــة 
لأســرة واألعمــال المنزليــة مشــتركة بيــن الزوجيــن، 
فــي حــال وجــود أطفــال لــدى الزوجيــن، يجــب عليهمــا 

معا أن يدفعا التكاليف المعيشية للطفل.
ــارًا  ــزواج فــي الســويد حيــادي الجنــس اعتب  أصبــح ال
مــن 1 مايــو/ أيــار 2009. وهــذا يعنــي أنــه يمكــن أن 
نفــس  وفــق  الجنــس  نفــس  مــن  شــخصان  يتــزوج 
الشــروط الســارية بالنســبة لشــخصين مــن جنســين 

مختلفين.

الزواج داخل السويد أو خارجها
قبــل عقــد القــران فــي الســويد يتوجــب عليــك تقديــم 
طلــب خلــّو مــن موانــع الــزواج لــدى مصلحــة الضرائــب. 
يمكنــك الــزواج فــي الســويد حتــى لــو لــم تكــن مقيمــا 

في السويد.
عنــد إصــدار وثيقــة الخلــّو مــن موانــع الزواج، سترســل 
موانــع  مــن  الخلــّو  شــهادة  الضرائــب  مصلحــة  لــك 
الــزواج مرفقــة بشــهادة زواج. عليــك تقديــم هاتيــن 

الوثيقتين إلى المأذون.

يمكنك عقد قرانك في السويد:
ضمــن مؤسســة دينيــة عــن طريــق مــأذون قانونــي 
)زواج دينــي( أو عــن طريــق مــأذون وكلتــه إدارة 

المحافظة بعقد القران )زواج مدني(.

قــم باالتصــال بالمؤسســة الدينيــة المعنيــة، كأبرشــية 
المثــال، لتحصــل  الســويدية علــى ســبيل  الكنيســة 
علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول الــزواج الدينــي. كمــا 

يمكنك حجز زواج مدني لدى مجلس البلدية.
يحصــل العروســان بعــد عقــد قرانهمــا علــى مــا يســمى 
بشــهادة زواج مــن قبــل المــأذون كذكــرى للزفــاف. 
كمــا يقــوم المــأذون بتوقيــع شــهادة الــزواج وإرســالها 
إلــى مصلحــة الضرائــب حيــث يتــم تســجيل الــزواج فــي 

قيد النفوس.
إذا كنــت قــد حصلــت علــى وثيقــة خلــّو مــن موانــع 
الــزواج مــن دولــة اســكندنافية أخــرى ولكنــك قــد 
بإرســال  المــأذون  فســيقوم  الســويد،  فــي  تزوجــت 
ذلــك  بعــد  الضرائــب.  إلــى مصلحــة  الــزواج  إشــعار 
ــد  ــزواج فــي قي ــب بتســجيل ال تقــوم مصلحــة الضرائ

النفوس.

هل يمكنني ان أتزوج بمن أريد؟ 
الشباب/الســلطة  مجلــس  عــن  صــادرة  معلومــات 

المسؤولة عن الشباب وقضايا المجتمع المدني.

عقد القران خارج السويد:
يمكنــك أن تتــزوج خــارج الســويد إمــا عــن طريــق 
الســلطات  إحــدى  أو  الســويدية  الســلطات  إحــدى 

األجنبية.
 يتوجــب عليــك بعــد عقــد قرانــك خــارج الســويد أن 
تقــدم شــهادة إلــى مصلحــة الضرائــب تثبــت حــدوث 
الــزواج. إذا ارتــأت مصلحــة الضرائــب أن الــزواج قانونــي 

في السويد، يتم تسجيله في قيد النفوس.
إذا قمــت بالــزواج خــارج الســويد مــن شــخص غيــر 
مســجل علــى اإلطــالق فــي قيــد النفــوس فــي الســويد، 
مــن األفضــل أن تقــدم نســخة عــن جــواز ســفر زوجــك 

كل شيء عن الزواج والطالق في السويد

ًا بـ 
ّ
هل بات الطالق ممكن

»كبسة زر« في السويد؟

ــا  الكومبــس – مجتمــع:  ســيصبح طــالق زوجيــن فــي الســويد قريًب
عمليــة أســهل قليــاًل علــى األقــل مــن الناحيــة اإلداريــة، حيــث ســتقوم 
المحاكــم الســويدية قريبــا، بإطــالق نظــام رقمــي جديــد لتقديــم 

طلبات الطالق.
إدارة  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  مديــرة  نيلســون،  لينــا  وقالــت 
تقليــل  “نريــد  الســويدية  العامــة  لإلذاعــة  الوطنيــة،  المحاكــم 
اســتخدام الــورق قــدر اإلمــكان وجعــل الوصــول إلــى خدمــات المحاكــم 

أسهل”.
وحســب النظــام المعمــول بــه، يتعيــن علــى الشــركاء المتزوجيــن، 
الذيــن يرغبــون فــي الطــالق مــلء نمــوذج وتقديمــه إلــى محكمــة 

المقاطعة.
بشــكل عــام، يمكــن للمحاكــم إنهــاء الــزواج فــي أقــرب وقــت ممكــن، 
إذا وافــق كال الشــريكين ولــم يتحمــل أي منهمــا مســؤولية طفــل 
عمــره أقــل مــن 16 عامــا، أو إذا كان الشــريكان قــد عاشــا منفصليــن 

لمدة عامين على األقل.
وإذا لــم يرغــب أحــد الزوجيــن فــي الحصــول علــى الطــالق، أو إذا كان 
ــرة إعــادة النظــر  ــد بفت لديهــم أطفــال، فيجــب عليهــم أواًل التقيي
لمــدة ســتة أشــهر، ثــم تقديــم طلــب ثــاٍن إذا كانــوا ال يزالــون يريــدون 

االنفصال.
ــى  ــا الوصــول إل

ً
ــه ســيكون مــن األســهل أيض وذكــر راديــو الســويد أن

ــن  ــم يكــن م ــه ل ــت، رغــم أن ــر اإلنترن ــم األخــرى عب ــات المحاك خدم
الواضــح علــى الفــور ماهيــة تلــك الخدمــات، أو التاريــخ المحــدد لموعد 

بدء تقديمها.
وقالــت نيلســون “نحــن فخــورون بإطــالق هــذه الخدمات…إننــا نجعــل 

المعلومات متاحة لمن يحتاجون إليها”.  
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أو زوجتك إلى مصلحة الضرائب.

الزواج عن طريق إحدى السلطات 
السويدية:

الســلطات  إحــدى  طريــق  عــن  الــزواج  يمكنــك 
الســويدية الموجــودة خــارج الســويد إذا كنــت أنــت أو 
ســويديا.  مواطنــا  منــه  ســتتزوج  الــذي  الشــخص 
عليــك حينهــا زيــارة ســفارة ســويدية أو قنصليــة 

سويدية أو الكنيسة السويدية. 
حــول  معلومــات  الخارجيــة  وزارة  لــدى  يتوفــر 
الــزواج. كمــا  التــي تســجل  الســفارات والقنصليــات 
تقــدم الكنيســة الســويدية معلومــات حــول األماكــن 
النظــام  بموجــب  فيهــا  تتــزوج  أن  يمكنــك  التــي 

الكنسي السويدي خارج السويد.
ال تنســى أن تأخــذ معــك شــهادة الخلــّو مــن موانــع 

الزواج وشهادة الزواج من مصلحة الضرائب.

الزواج عن طريق إحدى السلطات 
األجنبية:

قــم أواُل باالتصــال بالســلطات األجنبيــة المعنيــة كــي 
تعــرف مــا هــي الوثائــق المطلوبــة التــي تحتاجهــا 
لعقــد قرانــك فــي تلــك البلــد وإذا مــا كان عليــك ختــم 

الوثائق لدى مصلحة الضرائب أم ال.

شهادة الزواج:
قــد تطلــب إحــدى الســلطات األجنبيــة منــك تقديــم 

ــزواج  ــل عقــد القــران. إن شــهادة ال شــهادة زواج قب
هــي مســتند شــخصي يثبــت حقــك فــي الــزواج. يعنــي 
ذلــك أنــه إذا كنتمــا مواطنيــن ســويديين وتريــدان 
األجنبيــة،  الســلطات  إحــدى  طريــق  عــن  الــزواج 
لــكل  زواج  شــهادة  اســتصدار  عليكمــا  يتوجــب 

منكما.
وإذا كنــت مواطنــا ســويديا ومســجل فــي قيــد النفوس 
فــي الســويد، يجــب عليــك اســتصدار شــهادة زواج 

FOTO: JANERIK HENRIKSSON / TT

مــن مصلحــة الضرائــب عــن طريــق مــلء اســتمارة 
“شهادة الزواج، طلب وتأكيد(.

الســويد،  خــارج  مقيمــا  ســويديا  مواطنــا  كنــت  إذا 
أو قنصليــة  بأقــرب ســفارة  االتصــال  يجــب عليــك 

سويدية.
الســويد  فــي  النفــوس  قيــد  فــي  مســجاًل  كنــت  إذا 
تقديــم  يمكنــك  ســويديا،  مواطنــا  لســت  ولكنــك 

إخراج قيد يوضح حالتك االجتماعية. 

شهادة إثبات الزواج:
ال يتــم إصــدار شــهادات زواج دوليــة فــي الســويد 
إلثبــات زواج شــخصين مــن بعضهمــا. إن المســتند 
القيــد  إخــراج  هــو  الــزواج  شــهادة  يعــادل  الــذي 
ملخــص عــن البيانــات المســجلة فــي قيــد النفــوس. 
ويمكنــك طلــب إخــراج القيــد باللغــة الســويدية أو 

االنجليزية.



سبتمبر / أيلول  2019 |  العدد 70الكومبس |   22

استراحة

الكلــــــــمات المتقاطـــــــعة

اسم بين الحروف

من هو ؟

أفقيًا:
1- جبـار من الـقدماء قصت دليلة شـعره فحرمتـه مـن سر قوته - مطرب من 

العهد العباسي
٢ -يدعم – حيوان له سنام – مقدار العمر

3 - خصم شديد العداوة – مركز
4 - حب – كاتب متضلع من األدب

5 - خــارجــي – تغير لــون وجهــه من األلم
6 - ضد يوافق – والدة

7 - حمام بري 
٨ - ضد عطشان – ماكر متآمر 

9 - يعجلون – ثابت
10- للتأوه – خالف – قرأ 

11 - مهارة – كارثة

عموديًا:
۱- رفيق عنترة بــن شــداد – مطرب من العصر األندلسي

٢ - بــسط – طريــق – يمضـي الليل صاحيًا 
3 - عمَّ – جوهر مضيء محرق 

4 -مايدرك بالقوى الباطنة – منالبقول الزكية الرائحة
5 - أمانة – من الطيور
6 - ضد هزلي – اقترب

7 - ما يجري في عروق اإلنسان – عاصمة أوروبية من معالمها برج إيفل
– أخو األب

٨ - منام – ميدان سباق الخيل
9 - غذاء – جوهري ورئيسي

10- حبس – نهض – رف من الطيور
11 - مــتـشابهان – حـرف جواب – وسادة

أفقيًا: 
اشطب الحروف المكــررة مرة أو أكثر في كل صف أفقي، فتتبقى فــــي الشبكة مجموعة مــــن األحــــــرف تشكل عــلــــى الــتــوالــي 

اســم ممثل سينمائي مصري برع في أداء دور بدران في فيلم «أمير الدهاء» مع فريد شوقي. ذا قيمة عظمى في  الذي يعد  التراجم واألخبار«  في  اآلثار  له كتاب »عجائب  مؤرخ مصري 

تاريخ مصر االجتماعي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

1+5+٨= معرفة

3+1٢+4+11= كذ اب

9ّ+7+16+٢= أشد البكاء

10+1+6+4+13= سكان البادية

15+16+4+14= موج البحر الهائج

1234567891011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ف س ر س ر ف م

ق م ل م ح ل ق

هـ ن م ن و و هـ

ب و ج ق ج ق ب

ل هـ م هـ م د ل

ع ف و م و ف ع

خ ر س ق خ ق س

و و هـ م س م هـ

ب ا ي ت ت ب ا

١6 ١٥ ١4 ١٣ ١2 ١١ ١0 9 8 ٧ 6 ٥ 4 ٣ 2 1



| الكومبس | الكومبس23 سبتمبر / أيلول  2019 |  العدد 70 | الكومبس23 يوليو / تموز  2019 |  العدد 68 23 يوليو / تموز  2019 |  العدد 68

لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا:
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اول جهاز استقبال (رسيرفر) قانوني في السويد وشمال اوروبا
- ال مشاكل قانونية أو فنية بعد اليوم في استقبال قنواتكم المفضلة

ة عالية وخدمة زبائن متقدمة وأسعار معقولة - كفاء
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نصائح لك كمستهلك جديد في السويد 

تسليمها في اليوم المحدد، فيمكنك:

أن تتحفظ على دفع المبلغ المستحق.	 

أن تطالــب الشــركة بإنجــاز الشــراء وتســليم 	 

السلعة.

أن تلغــي الشــراء إذا كان للتأخيــر تأثيــر كبيــر 	 

بالنسبة لك.

عــن 	  تعويــض  علــى  بالحصــول  تطالــب  أن 

الضرر.

إلغاء الخدمة:
يحــق لــك دائمــا أن تلغــي الســلعة التــي طلبتهــا قبــل أن 

يحــق  ال  الحالــة  هــذه  وفــي  إليــك.  تســليمها  يتــم 

ثمــن  ودفــع  الشــراء  بإتمــام  تطالبــك  أن  للشــركة 

الســلعة. ولكــن يحــق للشــركة أن تطالبــك بتعويــض 

عن التكاليف التي تكبدتها بسبب طلبك.

خلل في السلعة
إذا كان هناك عيب ما في السلعة، فيمكنك:

أن تطالب بتعديل السلعة، أي تصليحها.	 

أن تطالــب بإعــادة التســليم، أي الحصــول علــى 	 

سلعة أخرى بنفس القيمة.

أن تطالــب بخصــم مــن الســعر أو الحصــول علــى 	 

تعويض لتصليح السلعة.

أن تلغــي الشــراء إذا كان للخلــل تأثيــر كبيــر 	 

بالنسبة لك، وهذا يعني استرجاع أموالك.

المبلــغ 	  مــن  مناســب  جــزء  علــى  تتحفــظ  أن 

الغذائية والمالبس والمفروشات والسيارات.

استبدال األغراض المنقولة.	 

 مركــب 	 
ً
ــب ســلعة ســيتم تصنيعهــا؛ مثــال طل

مصنوع حسب الطلب.

ال ينطبق القانون على:
الشراء بين األشخاص األفراد.	 

شراء العقارات.	 

وحقــوق 	  الحيازيــة  اإليجــار  حقــوق  شــراء 

اإليجار أو غيرها من حقوق االنتفاع.

التأخير في تسليم السلعة
ــم  ــم يت ــس ول ــت غســالة مالب ــد طلب ــاًل ق ــت مث إذا كن

قانون الشراء االستهالكي:
تقــوم  عندمــا  االســتهالكي  الشــراء  قانــون  يســري 

شــركة مــا ببيعــك ســلعا. ويتضمــن القانــون أمــورًا 

عديــدة؛ منهــا القواعــد الســارية فــي حــال وجــود خلــل 

في السلعة وما يمكنك أن تطالب الشركة به.

وقانــون الشــراء االســتهالكي ُملــِزم لصالــح المســتهلك. 

لــك  تقــدم  أن  للشــركة  يجــوز  ال  أنــه  يعنــي  وهــذا 

ــون.  شــروطا أســوأ ممــا هــو منصــوص عليــه فــي القان

ويســري القانــون علــى كافــة الســلع – بمــا فيهــا الســلع 

ضة.
ّ
المستعملة والسلع الُمباعة بأسعار مخف

ينطبق القانون على:
المــواد 	  مثــل  المنقولــة؛  األغــراض  ْشــراء 

الكومبس – معلومات مجتمعية: انطالقا من حرصنا الدائم على مصلحة القراء كنا قد نشرنا في العدد السابق 

الجزء األول من نصائح المستهلك الجديد في السويد وهنا تتمة للمقال يشرح بشكل مبسط قانون الشراء 

االستهالكي وكيفية تجنبك كمشتري الوقوع في أفخاخ الغش التجاري الذي يقع في عمليات البيع و الشراء.
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ضمــان  بمثابــة  يكــون  لكــي  المســتحق 

لمطالبتك.

ــى أن  ــك بالدرجــة األول يحــق للشــركة أن تعــرض علي

تصلــح الســلعة أو أن تعطيــك ســلعة أخــرى بنفــس 

القيمــة – إذا كان ســيحصل خــالل فتــرة معقولــة وال 

يسبب لك مشاكل إضافية.

التعويض عن ضرر
يحــق لــك أن تحصــل علــى تعويــض عــن التكاليــف التي 

تكّبدتهــا بســبب الخلــل فــي الســلعة. كمــا يحــق لــك أن 

تحصــل علــى تعويــض إذا تعــّرض غــرض مــا يخّصــك 

ــاء  ــل أن يتســرب الم ــا؛ مث أو يخــّص أســرتك لضــرر م

من جالية األواني وتتسبب بأضرار في األرضية.

متى يكون هناك خلل في السلعة؟
عتبر السلعة معيبة في حال:

ُ
ت

لــم تتوافــق الســلعة مــع مــا اتفقــت عليــه أنــت 	 

ــة  ــة أو النوعي ــق بالكمي ــا يتعل ــركة، فيم والش

.
ً
مثال

لــم تخبــرك الشــركة بتفاصيــل عــن الســلعة 	 

كان يجب عليها أن تبلغك بها

وكان 	  الســلعة  بتركيــب  الشــركة  قامــت 

التركيب خاطئًا.

قاعدة الشهور الستة
تتحمــل الشــركة مســؤولية الخلــل الموجــود في الســلعة 

إليــك.  تســليمها  تــم  عندمــا  أو  اشــتريتها  عندمــا 

والخلــل المكتشــف فــي غضــون ســتة أشــهر ُيعتبــر 

تثبــت  لــم  مــا  البدايــة؛  منــذ  الســلعة  فــي  موجــودًا 

الشــركة أن الخلــل ليــس فيهــا مــن األصــل. وبعــد مضــي 

ســتة أشــهر يجــب عليــك أن يثبــت أن الخلــل كان 

موجودًا منذ البداية.

ال تتحمــل الشــركة مســؤولية الخلــل الــذي تســببت أنــت 

بــه؛ كأن لــم تلتــزم بتعليمــات العنايــة أو أنــك أهملــت 

السلعة.

عليك أن تقدم شكوى بالسلع المعيبة
يجــب عليــك أن تقــدم شــكوى بالســلعة المعيبــة لــدى 

الشــركة ضمــن فتــرة معقولــة بعــد اكتشــاف الخلــل 

ــل  فيهــا. وهــذا يعنــي أن تقــوم بتبليــغ الشــركة بالخل

وأن تذكــر لهــا لمــاذا تــرى أن الســلعة معيبــة. وإذا 

تقدمــت بالشــكوى فــي غضــون شــهرين بعــد اكتشــاف 

الخلــل فيهــا، فُيعتبــر ذلــك دائمــا علــى أنــه تــم تقديــم 

الشــكوى فــي الوقــت الصحيــح. وبعــد مضــي ثــالث 

سنوات على الشراء تفقد حقك في تقديم الشكوى.

إذا لم تلتزم الشركة بالقانون
ــغ عنهــا 

ّ
إذا لــم تتفــق أنــت والشــركة، فيمكنــك أن تبل

 )ARN( ــة للشــكاوى االســتهالكية ــة العام ــى اللجن إل

بيــن  النزاعــات  فــي  بالنظــر  مجانــا  تقــوم  التــي 

مــن  أنــه  ــْر 
ّ
تذك الشــركات.  وأصحــاب  المســتهلكين 

المفيــد أن تحتفــظ باإليصــاالت وبالمراســالت عبــر 

البريد اإللكتروني وباإلثباتات األخرى.

تقديم شكوى - خلل في المنتج أو 
الخدمة 

ــة  ــم. تنطــوي عملي ــي التظل ــم الشــكوى يعن إن تقدي

تقديــم الشــكوى علــى القيــام باالتصــال بالبائع/الشــركة 

وإخبــاره بأنــك لســت راضًيــا عــن المنتــج أو الخدمــة 

التي اشتريتها.

تذكر ما يلي
قــم بتقديــم الشــكوى فــي أقــرب وقــت ممكــن 	 

من اكتشافك للخلل.

قــم بتقديــم الشــكوى كتابًيــا، علــى ســبيل 	 

المثال عن طريق البريد اإللكتروني.

قــم باالحتفــاظ بنســخة مــن شــكواك، حتــى 	 

ــم الشــكوى  ــك بتقدي ــات قيام ــك إثب يتســنى ل

إلى الشركة ووقت قيامك بذلك.

ما هي أنواع الخلل التي ُيمكنك تقديم 
شكاوى بشأنها؟

ُيمكنــك تقديــم شــكوى عــن كافــة أنــواع الخلــل التــي 

تكــون موجــودة فــي المنتــج. إال أن الشــركة تكــون 

مســؤولة فقــط عــن الخلــل إذا كان مــن األصــل، أي كان 

الخلــل موجــوًدا فــي المنتــج عندمــا تلقيتــه. وال ينبغــي 

األصــل  مــن  الموجــود  الخلــل  يظهــر  أن  بالضــرورة 

مباشــرة. قــد يكــون الخلــل أصلًيــا حتــى وإن ظهــر بعــد 

ا 
ً
فتــرة مــن الوقــت. كمــا ال ينبغــي أن يكــون المنتــج تالف

التــي يتــم  بــه خلــل. فاألريكــة  لكــي يتــم اعتبــاره 

ــى المســتهلك بلــون خاطــئ هــو منتــج بــه  توصيلهــا إل

خلل/غيــر صحيــح. ُيرجــى األخــذ فــي االعتبــار أنــك إذا 

قمــت بتقديــم شــكوى بشــأن منتــج ليــس بــه خلــل 

 عــن 
ً

بموجــب القوانيــن الســارية، فقــد تكــون مســؤوال

دفع تكاليف الفحص.

ومــن أمثلــة الخلــل فــي الخدمــات عــدم قيــام الشــركة 

ال  العمــل  أن  أي  مهنــي،  بشــكل  المهمــة  بتنفيــذ 

مــن  العميــل  يتوقعــه  أن  ُيمكــن  مــا  مــع  يتطابــق 

ــا علــى 
ً

المهنــي الجــاد. كمــا ُيمكــن أن ينطــوي األمــر أيض

تنفيــذ العمــل بشــكل مهنــي إال أن النتائــج ال تتفــق مــع 

ما اتفقتما عليه.

حقوقك حين وجود خلل في منتج أو 
خدمة

إذا تبيــن أن الخلــل فــي المنتــج أو الخدمــة مــن األصــل، 

فيحق لك:

أن تحصــل علــى تصليــح المنتــج أو تصحيــح 	 

الخدمة (تعديلها من قبل البائع(

مــن 	  خالــي  جديــد  منتــج  علــى  تحصــل   أن 

العيوب (إعادة التسليم(

 أن تحصــل علــى خصــم مــن الســعر أو تعويــض 	 

إلصالح الخلل

ــتردادك 	  ــي اس ــا يعن ــي الشــراء، وهــو م  أن تلغ

لنقودك

 أن تتحفظ على دفع المبلغ المستحق	 

ــو 	  ــرر، وه ــن الض ــض ع ــى تعوي ــل عل  أن تحص

عبــارة عــن تعويــض للتكاليــف اإلضافيــة التــي 

تكبدتها بسبب الخلل.

ما هي المتطلبات التي ُيمكنني طرحها؟
لــدى الشــركة فــي المقــام األول الحــق فــي محاولــة حــل 

المشــكلة. عنــد شــراء منتجــات فــإن األمــر ينطــوي 

علــى تقديــم الفرصــة إلصــالح المنتــج أو تســليم منتــج 

آخــر معــادل.  وإذا مــا كان هنــاك خلــل فــي المنتــج، 

فإنــه يتوجــب عليــك إعطــاء الفرصــة للشــركة إلصــالح 

أو  الشــراء  بإلغــاء  المطالبــة  ُيمكنــك  الخلــل.  وال 

الفرصــة  عطــي 
ُ
ت أن  ينبغــي  بــل  نقــودك  باســترداد 

 إلصالح الخلل.
ً

للشركة أوال

وعنــد وجــود خلــل لديــك الحــق فــي أن تتحفــظ علــى 

مطالبــك،  لتنفيــذ  المســتحق كضمــان  المبلــغ  دفــع 

ولكــن خــذ فــي اعتبــارك أنــك يحــق لــك التحفــظ علــى 

مبلغ ُيعادل الخلل الموجود.

لكــي يكــون لــك الحــق فــي إلغــاء عمليــة الشــراء ينبغــي 

أن يكــون الخلــل كبيــر وأساســي بالنســبة لــك، أو أن 

تقــوم الشــركة بمحاولــة إصــالح الخلــل مــرات عديــدة 

دون النجــاح فــي ذلــك. إذا تكبــدت مزيــد مــن التكاليــف 

ــل فقــد يكــون لديــك الحــق فــي الحصــول  بســبب الخل

علــى تعويــض عــن تلــك التكاليــف، وهــو مــا ُيطلــق 

أن  الهــام  مــن  الضــرر.  عــن  التعويــض  اســم  عليــه 

تكــون قــادًرا علــى إثبــات التكاليــف التــي تكبدتهــا عــن 

طريق إيصال على سبيل المثال.

عليك أن تقدم الشكوى في أسرع وقت 
ممكن

مــن المهــم أن تتصــل بالشــركة وتخبرهــا عــن الخلــل 

فــي أســرع وقــت ممكــن. وإذا تقدمــت بالشــكوى فــي 

غضــون شــهرين فُيعتبــر ذلــك دائًمــا علــى أنــه تــم 

تقديم الشكوى في الوقت الصحيح.

ولديــك الحــق فــي تقديــم شــكوى بشــأن خلــل فــي 

ــة ســنوات.  ــة فــي غضــون ثالث ــج أو خدم األصــل لمنت

وعنــد العمــل فــي الممتلــكات الثابتــة، علــى ســبيل 

ــك تقديــم الشــكوى  المثــال تجديــد الحمــام، فيحــق ل

في أي وقت خالل مدة عشر سنوات.

حماية أقوى خالل الستة أشهر األولى
عندمــا تقــوم بشــراء منتــج فإنــه يتــاح لــك حمايــة 

األولــى.  أشــهر  الســتة  خــالل  إضافيــة  اســتهالكية 

فالخلــل الــذي يظهــر خــالل هــذه الفتــرة يتــم اعتبــاره 

ــل تكــون الشــركة مســؤولة  ــي األصــل، أي خل ــل ف كخل

عنــه. ويتوجــب علــى الشــركة خــالل الســتة أشــهر تلــك 

إثبــات عــدم وجــود أي خلل/عيــب فــي المنتــج عندمــا 

قاموا ببيعه لكي ُيمكنها رفض الشكوى.

بعــد انقضــاء ســتة أشــهر فــإن المســؤولية عــن تقديــم 

مــا يثبــت وجــود الخلل/العيــب فــي المنتــج تنتقــل إليــك 

أنــت كمســتهلك. وهــذا يعنــي أنــه ينبغــي عليــك أن 

تكــون قــادًرا علــى إثبــات أن الخلل/العيــب الموجــود فــي 

ُيمكنــك  لكــي  األصــل  فــي  خلل/عيــب  هــو  المنتــج 

تســري  وال  الشــركة.  مــن  مطالــب  بأيــة  المطالبــة 

قاعدة الستة أشهر عند شراء الخدمات.

يتوجب عليك إثبات وجود الخلل

ــذي تقــوم فيــه بتقديــم  بغــض النظــر عــن الوقــت ال

ــا أن تكــون قــادًرا  الشــكوى فإنــه يتوجــب عليــك دائًم

بذلــك  القيــام  وُيمكــن  الخلــل.  وجــود  إثبــات  علــى 

بطرق عديدة استناًدا إلى نوع الخلل/العيب.

إذا قمــت علــى ســبيل المثــال بشــراء هاتــف محمــول 

إذن  عليــك  يتوجــب  تشــغيله،  ُيمكنــك  وال  جديــد 

قمــت  إذا  الخلــل.  لفحــص  للشــركة  الفرصــة  إعطــاء 

بشــراء أريكــة وتــم تســليمها إليــك بلــون خاطــئ، فقــد 

ــا أن تقــوم بإرســال صــورة. ولكــن ينبغــي  يكــون كافًي

عليــك أن تكــون قــادًرا علــى إثبــات أن اللــون ال يتوافــق 

ــب الشــراء  ــد طل ــي رســالة تأكي ــور ف ــا هــو مذك ــع م م

الــذي  اإلعــالن  أو   )orderbekräftelse(

تستخدمه الشركة. 

إذا لم تتوصال أنت والشركة إلى اتفاق

إذا لــم تتوصــال أنــت والشــركة إلــى اتفــاق فُيمكنــك 

للشــكاوى  العامــة  اللجنــة  إلــى  بــالغ  تقديــم 

 Allmänna (

reklamationsnämnden - ARN(، لكــي 

يتم الفصل في النزاع. 

تذكــر أنــه ينبغــي عليــك تقديــم الشــكوى إلــى الشــركة 

 .
ً

أوال

المصدر مؤسسة حماية المستهلك

Konsumentverket
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مع تطبيق Locall اتصل دائما مع 

العائلة واألصدقاء دولياً

وبأرخص األسعار.
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أكثر سيارات تويتا الهجينة تطورًا على اإلطالق

العرض األول لسيارة كامري Camry الجديدة

فــي  الرائــدة  واألناقــة  األداء 
العالم 

إنــه لمــن دواعــي الســرور الحقيقــي أن نرحــب بعــودة 
ومــع  الســويد.  إلــى  كامــري   Camry ســيارات 
الهجيــن،  الكهربائــي  األداء  مــن  األعلــى  المســتوى 
ســتفاجئك Camry الجديــدة علــى كل األصعــدة. 
لقــد تــم تطويــر كل شــيء فيهــا، بــدءًا مــن التصميــم 
وتطويــر وســائل الراحــة ووضــع لمســات جميلة عليها 
والــركاب.  الســائق  مــن  كل  علــى  وتركــز  تتكيــف 
ــك، يوفــر الهيــكل الواســع للســيارة،  ــى ذل باإلضافــة إل
ــى الطريــق. إن كامــري  ــزا لهــا عل ــا وممي وجــودًا مثالي
الجديــدة هــي الهجيــن الكهربائــي األكثــر تطــورًا الــذي 
قدمتــه تويتــا، وأيضــا هــي الســيارة الفريــدة ضمــن 

فئتها.

األولــى  الدرجــة  مــن  شــعور 
قيــادة  وتجربــة  بالراحــة 

رائعة 
داخليــة  بمســاحة  األنيــق  الســيارة  جســم  يكتمــل 
بشــكل   Camry قيــادة  اختــرت  ســواء  واســعة. 
خــاص أو ضمــن الخدمــة الوظيفيــة، ســتحصل علــى 
مثيــر  وأداء  عالمــي  مســتوى  علــى  بالراحــة  شــعور 
أجــل  مــن  للطريــق.  مســلية  وخصائــص  لإلعجــاب 
والمقاعــد  الجلديــة  المفروشــات  تعتبــر  راحتــك، 

األماميــة القابلــة للتعديــل كهربائيــا والتحكــم الفعــال 

المواصفــات  ذات  المعــدات  مــن  التطــواف  فــي 

القياسية.

 Toyota على منصة Camry لقد تم بناء ســيارة

 New Global Architecture TNGA

الجديــدة، وهــي تتمتــع بمركــز ثقــل منخفــض وجســم 

الســائق.  مــن مقعــد  أفضــل  تمامــا ورؤيــة  متــوازن 

توفــر Camry الجديــدة تجربــة قيــادة فريــدة مــن 

نوعهــا وشــعور بالراحــة لــكل مــن الســائقين والــركاب، 

ــي  ــم ف ــا والتصمي ــن التكنولوجي ــم الجمــع بي ــث يت حي

تنسيق وتالئم تام.

قــوي جديــد يولــد 218  محــرك هجيــن كهربائــي 

للوقــود  المنخفــض  االســتهالك  مــع  كامــاًل.  حصانــا 

وانبعاثــات منخفضــة CO2 لثانــي أكســيد الكربــون 

علــى  أيضــا  ســتحصل  كــم(،   / جــرام   98 )مــن 

تخفيضــات ضريبــة علــى الســيارة. يمكنــك االســتمتاع 

بتجربــة هادئــة فــي القيــادة بالكامــل علــى الكهربــاء فــي 

الطــرق الســريعة بســرعات تصــل إلــى 125 كــم / 

ساعة.

Camry لــم نتــرك شــيء للصدفــة فــي ســيارة

اخــذه  يجــب  مــا  كل  تناولنــا،  لقــد  الجديــدة، 

كهربائيــة  هجينــة  ســيارة  فهــي   – باالعتبــار 

علــى  الراقيــة  واألناقــة  العالــي  بــاألداء  تتميــز 

مستوى العالم.

الكومبــس – مقــال مــن الشــركاء: تعــود ســيارات 
ــى الطرقــات الســويدية،  ــا إل Camry بعــد 15 عام
بنزيــن(   + )كهربائيــة  هجينــة  هايبــرد  كســيارات 
بتصميــم جديــد تمامــا. وهــي الســيارات التــي حققــت 
أكثــر مبيعــات فــي العالــم منــذ نزولهــا إلــى األســواق، 
بالقــوة  الســيارات ال يعــدك فقــط  النــوع مــن  هــذا 
ة اســتهالك الوقــود المثيــرة لإلعجــاب،  الفائقــة وكفــاء
ولكــن وقبــل كل شــيء يعــدك بتجربــة قيــادة تتجــاوز 

كل الطموحات.



سيارة CAMRY الجديدة.
األولى عالمّيًا في األداء واألناقة.

سيارة Camry الجديدة هي أكثر سياراتنا الهجينة دقة على اإلطالق. مجهزة بالجيل التالي من التقنية الهجينة، والقوة الهائلة )218 حصاًنا(، واقتصادية استهالك الوقود 
االستثنائية، سيارة Camry تعد هذه السيارة فئة قائمة بذاتها — ُصممت خصيًصا للسائق. 

إنك مدعو لحضور حدث عرضها األول في عطلة نهاية األسبوع، من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر. 

عرض الطرح: ترقية مجانية من Active إلى Executive. ) 25,00 كرونة سويدية ( ويبدأ سعرها العادي من 334900 كرونة سويدية 
Flex Privatleasing يبدأ سعرها إيجارها الخاص من 3.895 كرونة سويدية شهرًيا. 

استهالك الوقود l 4,8-4,3/100 كم )NEDC(، l 5,5-5,3/100 كم. )WLTP(. انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 98-101 جرام/كم )NEDC( 119-125 جرام/كم )WLTP(. يمكن التمويل عبر Toyota Financial Services: مثال على Flex Privatleasing ، التكلفة الشهرية 
شاملة خدمات الصيانة، بناًء على سعر الفائدة الثابت، 36 شهًرا، 45,000 كم، وقيمة متبقية مضمونة. إضافة ثمن الكيلومترات اإلضافية بقيمة كرونة سويدية واحدة لكل كيلومتر، وأي أضرار تزيد على االستهالك العادي، ُيدفع مقابلها عند إعادة السيارة. كما ُتدفع رسوم وضرائب اإلدارة واإلعالن 

Transportstyrelsen أيًضا. العرض ساٍر حتى 30 سبتمبر 2019. فئة االنبعاثات األوروبية 6.2. مع التحفظ على االنحرافات وتغييرات األسعار وأخطاء الطباعة. يمكن تجهيز السيارة الظاهرة في الصورة بإضافات اختيارية غير متوفرة في السويد.


