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مواقع مؤسسة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت
موقع الكومبس بالعربية
alkompis.se

موقع الكومبس بالسويدية
alkompis.se/sv

موقع راديو الكومبس
alkompis.se/radio

 وتوزع بواســطة االشــتراكات، من ســتوكهولم،2013  فبراير/تصــدر صحيفــة الكومبــس الورقيــة منــذ شــباط
، فــي عــدة مــدن ومقاطعــات كبيــرة، إضافــة الــى أماكــن ثابتــة توضــع بهــا الجريــدة مجانـا،إلــى جميــع أنحــاء الســويد
 وبكميــات أقــل فــي أوبســاال ونورشوبينغولينشــوبينغ وكالمــار، وســكونة ومدينــة يوتوبــوري،مثــل ســتوكهولم
.وغيرها
. مكتبة وطنية100 كما توجد بأكثر من
،2012  التــي تأسســت فــي العــام،صحيفــة «الكومبــس» الورقيــة هــي مــن إنتــاج مؤسســة الكومبــس اإلعالميــة
.واستطاعت بفترة قصيرة اثبات تواجد الفت ومهم بين جميع الجاليات الناطقة بالعربية في السويد
 وتناســب وتلبــي حاجــات،بعــد النجــاح الــذي حققتــه فكــرة تأســيس جريــدة عربيــة إخباريــة تغطــي أخبــار الســويد
 أصبــح موضــوع، وتعتمــد المعاييــر المهنيــة بأســلوب مميــز ومفي ـد،المجموعــة الكبيــرة الناطقــة بالعربيــة
 الــى األســبوعي ضــرورة ملحــة خاصــة أنهــا ســتكون ضمــن مشــروع مــدروس ولــه،االنتقــال مــن اإلصــدار الشــهري
.جدوى اقتصادية كبيرة
 الخبــرة التــي اكتســبتها مؤسســة الكومبــس فــي:ويعتمــد نجــاح هــذا المشــروع علــى األســس الواقعيــة التاليــة
.تحديد محتوى الجريدة ومضمونها
االســم والشــهرة التــي اســتطاعت المؤسســة تحقيقهــا مــن خــال كســب الثقــة والمصداقيــة مــن قبــل المجموعــة
. ومن قبل مؤسسات الدولة السويدية المعنية،المستهدفة

جريدة الكومبس الورقية

alkompis.se/magazine

صفحة الكومبس على الفيسبوك

Al Kompis ... Media för integration

facebook.com/alkompis

المؤسس ورئيس التحرير
 محمود صالح آغا.د
0729718898
ma@alkompis.com

سكرتير التحرير نزار عسكر
0737641489
nazar@alkompis.com

المبيعات أحمد الزيان
0725587444
ahmed.a@alkompis.com

• Alkompis är ett svenskt mediehus som
startade i integrationssyfte år 2012. Vår
vision är att fylla informationsgapet mellan
nya svenskar och det svenska samhället.
Det gör vi genom att bevaka svenska
nyheter samt målgruppsanpassa och sprida
viktig samhällsinformation på olika språk.
Vi samarbetar med företag, myndigheter
och andra organisationer för att hjälpa
dem sprida information till våra läsare.
Vi har även in-house produktion av TV,
reklamannonser, mm.
• Alkompis papperstidning utkommer
månadsvis, består av 28 sidor och trycks
i ca 25 000 exemplar. Tidningen har

prenumeranter över hela Sverige samt
finns tillgänglig på ca 100 utvalda ställen
i invandrartäta områden i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Vill du prenumerera
på Alkompis? Skicka ett mejl till info@
alkompis.se.
• Alkompis finns även online på alkompis.
se och då även i fler språk än arabiska:
tigrinja, somaliska och farsi/dari. Webben
har ca 600 000 unika besökare i månaden
och över tre miljoner besök. Alkompis
finns även på sociala medier: Youtube,
Instagram och en Facebook-sida med över
2,2 miljoner följare.

Om Alkompis
• Grundades 2012.
• Ett svenskt mediehus på arabiska, inte ett
arabiskt mediehus i Sverige.
• Innehållet består av nyhetsrapportering
och samhällsinformation.
• Helt etniskt, religiöst och politiskt
obunden.
• In-house produktion.
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• Riksbevakning med huvudkontor i
Stockholm.
• Olika kanaler, olika målgrupper
• Enda gemensamt: språket arabiska.
Officiellt språk i 27 länder, talas i hela
världen.
• 600 000 personer arabisktalande i Sverige
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رأي
وكأن العالم كله ال يفهم
السويد
يــكاد العالــم ال يفهــم إلــى اآلن مــا تقــوم بــه الســويد مــن إجــراءات لمكافحــة جائحــة كورونــا
الحاليــة ،وكأن هــذا البلــد أصبــح أحجيــة أو كوكــب آخــر علــى األرض ،أو علــى األقــل دولــة
فاشلة وسائبة ضمن قطيع العالم المتمدن.
الســويد كمــا يبــدو أصبحــت عصــي علــى الفهــم ليــس ألنهــا تعمــل وتدبــر وتخطــط فــي
الخفــاء ،وال تريــد أن تطلــع اآلخريــن علــى مــا تقــوم بــه ،وليــس ألن لغــة هــذا البلــد صعبــة
وغيــر مفهومــة ،وليــس أيضــا ألن الخطــة الســويدية معقــدة ومركبــة ،وتحتاج إلى مفســرين
ومحلليــن متمكنيــن  ...ال ،الموضــوع ليــس لــه عالقــة بــكل ذلــك ،بــل قــد يكــون علــى
العكــس ،بســاطة الخطــة وكثــرة المعلومــات اليوميــة وعالنيــة ودقــة البيانــات الصــادرة عــن
المؤسســات المعنيــة ،قــد تكــون هــي ،إحــدى جوانــب المشــكلة ،مشــكلة الفهــم الخاطــئ لفــك
شيفرة بات اسمها السويد.
تعامــل العديــد مــن الــدول ووكاالت األنبــاء وحتــى المنظمــات الدوليــة مــع مــا يصــدر عــن
الســويد مــن بيانــات ،هــو تعامــل مجتــزأ علــى مــا يبــدو ،أو انتقائــي فــي تعبيــر أدق ،هــم
يختــارون رقــم واحــد أو عــدة أرقــام ويهملــون الباقــي ،أو يركــزون علــى صــورة معينــة
ويخفــون اللوحــة الكاملــة ،أحيانــا عــن قص ـد ،إليهــام شــعوبهم بــأن دولــة مثــل الســويد
تتخبــط ،لكــي ال تتوقــع شــعوبهم منهــم الكثيــر ،وأحيانــا أخــرى لمتطلبــات اإلثــارة
اإلعالمية ليس إال.
عشــرات التقاريــر اإلعالميــة العالميــة ،صــورت الســويد بالدولــة المســتهترة والفاشــلة،
تقاريــر بنيــت علــى أســس خاطئــة مدعومــة بأقاويــل وتأويــات ال أســاس لهــا مــن الصحــة،
مثــل أن الســويد لــم تفعــل شــيء ،وهــذا طبعــا غيــر صحيــح ،أو أن الســويد تبنى اســتراتيجية
اســمها مناعــة القطيــع ،مــع أنــه ال يوجــد أي تصريــح منســوب لمســؤول ســويدي ،علــى
اإلطــاق ،يقــول إن الســويد تتبنــى مثــل هــذه االســتراتيجية .تقاريــر عديــدة لمحطــات
مثــل قنــاة «العربيــة» و»الحــدث» ومنــت كارلــو» وغيرهــا ذكــرت أن تغنييــل اعتــرف بفشــل
اســتراتيجية بــاده ،هــذا «االعتــراف» الملفــق ســمعناه فــي عــدة مناســبات وفــي أوقــات
مختلفة ،في سياق التركيز على ما يجري في السويد.
هــذا فيمــا يصــر الرئيــس ترامــب مــن فتــرة إلــى أخــرى أن يستشــهد بالســويد كمثــال ســيء
وأحيانــا يتراجــع ليقــول إنهــا مثــال جيــد ويبــدو أن الســويديين علــى صــواب ،ليعــاود مــرة
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عشرات التقارير اإلعالمية
العالمية ،صورت السويد
بالدولة المستهترة
والفاشلة ،تقارير بنيت على
أسس خاطئة مدعومة
بأقاويل وتأويالت ال أساس
لها من الصحة،

أخرى لنغمة االنتقاد والذم لما تقوم به السويد.
حتــى منظمــة الصحــة العالميــة ،تضاربــت تصريحاتهــا حــول الســويد ،لتصــدر بيانــا صبــاح
يــوم الجمعــة الماضــي ،تضــع بــه الســويد ضمــن أســوا دول االتحــاد األوروبــي بالنســبة النتشــار
فيــروس كورون ـا ،وتصنفهــا مــن بيــن الــدول المعرضــة إلــى انهيــار نظامهــا الصحــي إلــى
جانــب  10دول فــي القــارة األوروبيــة مثــل مولدوفــا ومقدونيــا الشــمالية وأذربيجــان
وكازاخســتان وألبانيــا وقيرغيزســتان ،وفــي مســاء نفــس اليــوم ،تصحــح هــذه المنظمــة
تصنيفهــا للســويد ،وتقــول إن معــدالت انتشــار الفيــروس ليســت عاليــة فــي هــذا البل ـد،
وضمن المعدالت المعقولة.
دول عديــدة وضعــت الســويد علــى قائمــة الــدول غيــر المرحــب برعاياهــا أو ســكانها إجمــاال،
منهــا دول قريبــة وبعيــدة ،مقولــة :حتــى أنــت يــا بروتــوس التــي قالهــا القيصــر يوليــوس
قبــل أن يتلقــى الطعنــة األخيــرة ،قــد تنطبــق علــى جــارات الســويد مثــل النرويــج والدنمــارك
وحتــى فنلنــدا ،طعنــة بروتــوس للقيصــر صنفــت مــن أبشــع الطعنــات ومــن أقبــح عمليــات
خيانة الصداقة.
هــذه الــدول المجــاورة والصديقــة ،أبــت إال أن تطعــن الســويد وتغلــق حدودهـا ،علــى الرغــم
من توصيات علماء ومختصين في نفس هذه البلدان من عدم جدوى هذا اإلجراء.
هنــا يمكــن أن نتفهــم موقــف الــدول البعيــدة عــن الســويد جغرافيــا وثقافيــا لخصوصيــة
الوضــع فــي الســويد ،الــذي يحــاول مواجهــة وبــاء عالمــي قاتــل علــى طريقتــه الخاصــة ،ولكــن
هل النرويج أو الدنمارك أو فنلندا بعيدة جغرافيا وثقافيا عن السويد؟
طبعــا ال ،هــم متقاربــون جــدا ،ومــع ذلــك يبــدو أن أزمــة كورونــا الحاليــة كشــفت لنــا عــن
قواعــد جديــدة ،أو أنهــا ذكرتنــا بقواعــد قديمــة منهــا وكمــا يقــول الشــاعر الجاهلــي
الصعلــوك ابــن العبــد :وظلــم ذوي القربــى أشــد مضاضــة علــى المــرء مــن وقــع الحســام
المهند
هــل هــو ظلــم أن تغلــق هــذه الــدول حدودهــا بوجــه الســويديين ألســباب لهــا عالقــة
بالقربــى؟ أم أنــه فعــا هنــاك مشــكلة بفهــم مــا يجــري فــي الســويد وهنــاك صعوبــة بترجمــة
ما تقوم به؟
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Mahmoud Agha
Chefredaktör

مــا بيــن الســويد وجيرانهــا يمكــن أن يكــون تقاربــا بالثقافــة واإلدارة الحكوميــة واالنضبــاط،
ولكــن تبقــى الســويد مختلفــة فــي حقيقــة عــدد وكثافــة بعــض مناطقهــا الســكانية
وجغرافيــة تموضــع هــذه المناطــق ،وخيــر مثــال علــى ذلــك نــرى أن ســكونا ومالمــو علــى
الجانــب الســويدي ،تحاكــي وتشــابه كوبنهاغــن علــى الجانــب الدنماركــي ،ومــع ذلــك عــدد
اإلصابــات والوفيــات جــراء كورونــا أكثــر عــددا علــى الجانــب الدنماركــي ،مــع أن الدنمــارك
أغلقت مجتمعها بدرجات أكثر مما فعلته سكونا.

هل كل العالم على غلط
والسويد الوحيدة التي على
صواب ،كما يقول البعض؟

ولكن هل كل العالم على غلط والسويد الوحيدة التي على صواب ،كما يقول البعض؟
الموضــوع ال يمكــن أن ينحصــر فقــط بيــن خانــة الغلــط أو خانــة الصــواب ،كل األصــوات
العلميــة والعقالنيــة فــي العالــم ،تــدرك أن الحــرب مــع هــذا الفيــروس لــم تنتــه بعـد ،وحتــى
أنهــا لــم تبــدأ بالنســبة لــدول ومناطــق أخــرى .ومــن المبكــر تقييــم تجربــة البشــر بالتعامــل
مــع هــذه الجائحــة الطارئــة ،إضافــة إلــى أن أي نــوع مــن المقارنــات بيــن دولــة وأخــرى هــو
فعل ناقص ،بل يمكن أن يكون مشوها ،ألن عناصر المقارنة ستبقى مختلفة.
نعــم ،مــا تقــوم بــه الســويد هــو مختلــف حتــى عمــا يقــوم بــه جيرانهــا وأقــرب الــدول لهـا،
والســبب بســيط هــو أن الســويد بلــد مختلــف ،كمــا هــي كل الــدول ،مــن الصعــب أن تجــد دول
تتطابــق مــع دولــة أخــرى ،لكــن مــا يميــز الســويد أنهــا حاولــت وتحــاول التعامــل مــع حقيقــة
اختالفهــا ولــم تنســخ أو أن تقلــد مــا يجــري فــي دول أخــرى ،تتعامــل فقــط مــع المعطيــات
الخاصــة بهـا ،نعــم هــي تســتفيد مــن التجــارب وتســاهم فــي التجربــة العالميــة لكنهــا تــدرك
السويد ،تعد من الدول
أيضا أنها مختلفة وتتعامل مع هذا االختالف كحقيقة واقعه.
هنــاك مصلحــة كبيــرة لحكومــات ودول ولوســائل إعــام ،فــي أن تركــز علــى مــا يجــري فــي
الســويد ،ألنهــا تعــد مــن الــدول المتقدمــة والراقيــة والديمقراطيــة والتــي تحتــرم اإلنســان
وحقوقــه ،وســقوط النمــوذج الســويدي فــي أعيــن النــاس هــو مــن مصلحــة بعــض الــدول
بالتأكيد.
هنــاك أيضــا صعوبــة بالفعــل بفهــم الســويد ،مــن الخــارج ،وصعوبــة بترجمــة شــفافية
أرقامهــا واحصاءاتهـا ،وكوداتهــا االجتماعيــة وشــفافية إداراتهــا الحكوميــة ودور صحافتهــا
ضمــن العمليــة الديمقراطيــة ،ولكــن كيــف يمكــن تفســير مــن يجــد صعوبــة بفهــم الســويد
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المتقدمة والراقية
والديمقراطية والتي تحترم
اإلنسان وحقوقه ،وسقوط
النموذج السويدي في أعين
الناس هو من مصلحة بعض
الدول بالتأكيد.

وهو يعيش بها ،خاصة لفترات طويلة؟
لألســف هنــاك البعــض ممــن يعيــش فعــا فــي الســويد ،لكــن فــي الواقــع ال يعــرف عنهــا
شــيء ،ويجــد صعوبــة بفهــم ،مــا يجــري مــن حولــه ،بــل ألن هــذا البعــض ال يعــرف الســويد،
فهــو يعتقــد أنــه هــو وطريقــة تفكيــره وأســلوب حياتــه هــو الصــح وأن الســويد كلهــا علــى
خطأ.
هو هذا البعض ،ال ينتقد شيء ،بعينه ،بل ينسف كل شيء.
مــن الســهل دائمــا نفــي ونكــران األشــياء والتــي ال نريــد أن نشــاهدها ونعتــرف به ـا ،ومــن
الســهل أن نهاجــم ونشــكك ونكــره األشــياء التــي تتطلــب منهــا جهــدا مــا حتــى نفهمهــا
ونســتوعب التعامــل معه ـا ،أن نقــول عنهــا هــي ســيئة وال تصلــح لن ـا ،هــو الحــل الســهل
بالنسبة لهؤالء ممن ال يفهم السويد وهو يعيش بها.
فــي ســؤال وجهــت زميــل لنــا أثنــاء تقريــر خارجــي مصــور لشــخص فيمــا إذا كان يعــرف مــن
هــو أنــدش تيغنييــل مــن صورتــه؟ قــال لهــا إنــه ال يعــرف صورتــه وال يعــرف مــن هــو .هــذا
الشــخص تفاجــئ ألن الزميلــة تفاجئــت مــن انــه ال يعــرف تغنييــل مــع أنــه يعيــش فــي
الســويد منــذ ســنوات ،وقــال لهــا لمــاذا تفاجئـ ِـت ،عنــدي اآلالف مــن القنــوات الفضائيــة وليــس
عندي وقت لمتابعتكم أو متابعة اإلعالم السويدي.
هــذا الشــخص هــو ضحيــة فعــا ،ألنــه ببســاطة يعيــش فــي الســويد منــذ ســنوات ،لكــن لــم
تتاح له الفرصة بعد لكي يتعرف عليها.
لمــاذا نلــوم األمريــكان والــروس أو حتــى الدنماركييــن عندمــا ال يفهمــون الســويد ،عندمــا
نعلم أن هناك من يعيش في السويد نفسها وال يستطيع ان يفهمها.

د .محمود أغا

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
m.agh@alkompis.se
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موضوع الغالف

هل هي نهاية ما تبقى من
امتيازات الهجرة إلى السويد
FOTO: TT
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يبدو أن هناك توجها قويا لدى معظم األحزاب السياسية ،إلى تشديد شروط الهجرة إلى السويد ،ومما قد يؤكد هذا التوجه ،أن
مزاج األحزاب الكبيرة اليسارية منها واليمينية تتجه نحو إقرار معظم بنود الوثيقة التي اجتمعت حولها لجنة الهجرة في البرلمان
السويدي في  26من يونيو  2020الوثيقة ستتحول إلى مشروع قانون جديد ،يحدد سياسة الهجرة المستقبلية في السويد ليحل
محل قانون اللجوء المؤقت الذي ينتهي العمل به خالل الصيف المقبل.

البرلمان السويدي يناقش قانون جديد للهجرة
وتتكــون الوثيقــة الموضوعــة علــى طاولــة مفاوضــات األحــزاب فــي
البرلمان السويدي من النقاط األساسية التالية:
• يجب أن تكون تصاريح اإلقامة المؤقتة هي القاعدة الرئيسية.
• يحصل طالبو اللجوء على تصريح لمدة ثالث سنوات ،يمكن
تمديده لمدة ثالث سنوات أخرى.
ُ
• تمنح إقامة لمدة  13شهرًا ،لألشخاص المحتاجين إلى الحماية
البديلة ،يمكن تمديدها لمدة عامين.
• في حال كانت اإلقامة الدائمة قابلة للتطبيق على حالة شخص ما،
تصبح معرفته للغة والمجتمع السويدي وقدرته على إعالة نفسه،
كشروط للحصول على اإلقامة الدائمة
• يحصل طالبو اللجوء عبر الحصص المخصصة للسويد على تصاريح
إقامة دائمة مباشرة.
• يمكن أيضا توفير الحماية ألسباب إنسانية لمدة  13شهرا
ويمكن تمديدها لمدة عامين.
• كما أن من ينطبق عليهم ،احتياجات الحماية البديلة ،لهم الحق
في لم شمل عائالتهم ،ولكن بشرط تحقيق شروط اإلعالة.
• ال يجوز لألشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم ،تقديم طلب
جديد حتى عشر سنوات.
• القدرة على استخدام مراقبة األشخاص عبر إطارات القدم
اإللكترونية على من سيتم تسفيرهم.
• االلتزام بالبقاء في مكان معين قبل التسفير.
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• يمتد دعم إعادة األشخاص العائدين من السويد إلى بلدان أخرى
تهيئة الرأي العام لخطوات تشديد قانون الهجرة
يحدد البرلمان السويدي ،كل عام معاير جديدة الستقبال طالبي
تعــد مواضيــع الهجــرة واللجــوء واالندمــاج ،فــي المرتبــة الثانيــة اآلن،
اللجوء للسنوات الثالث المقبلة.
الهتمامــات الســويديين ،حاليــا بعــد موضــوع الرعايــة الصحيــة ،فيمــا
تقــود أحــزاب اليميــن وخاصــة حــزب ديمقراطيــو الســويد ،سياســة
واضحــة ومتشــددة مــن اســتقبال الالجئيــن ،وتعمــل علــى تعبئــة الــرأي
القــراءة الســريعة لهــذه الوثيقــة ،تبيــن أن تشــديد ظــروف الحصــول على العام ضمن هذه السياسة.
لجــوء فــي الســويد ،يعتمــد علــى منــح االقامــات المؤقتــة كقاعــدة
أساســية ،ووضــع معيــار لعــدد الالجئيــن الذيــن يمكــن للســويد أن مــن ناحيــة أخــرى أظهــر اســتطالع حديــث ( 24يونيــو  )2020للــرأي
تستقبلهم.
أجرتــه مؤسســة  Ipsosلصالــح جريــدة داغزنيهيتــر أن  6ســويديين
حــزب االشــتراكيين الديمقراطييــن أبــدى اســتعداده لمناقشــة مبــدأ مــن أصــل  10يريــدون اســتقبال أعــداد أقــل مــن الالجئيــن .وحوالــي
وضــع تحديــد للعــدد الــذي ستســتقبله الســويد مــن الالجئيــن بحيــث اثنيــن مــن كل ثالثــة يريــدون وضــع ســقف لالجئيــن .كمــا كان رد 19
يتناســب مــع نســبة ســكانها ضمــن دول االتحــاد األوروبــي ،مــا يعنــي بالمئــة فقــط ممــن شــاركوا باالســتطالع أنهــم ال يرغبــوا فــي أن تحــدد
استقبال  3-2بالمئة من إجمالي طالبي اللجوء في أوروبا.
الســويد ســقفا لعــدد الالجئيــن 16 .بالمائــة غيــر متأكديــن ممــا
يعتقدون.
فيمــا يذهــب حــزب المحافظيــن الموديــرات والحــزب المســيحي
الديمقراطــي إلــى الضغــط باتجــاه اســتقبال عــدد أقــل وتحديــد هــدف ومــن الواضــح أن الســويد لــم تعــد ســخية كمــا كانــت بمنــح إقامــات اللجــوء،
أكثــر صرامــة ،فيمــا رفــض حــزب البيئــة تحديــد عــدد الالجئيــن واعتبــر وأنــه حتــى االشــتراكي الديمقراطــي ،أكبــر األحــزاب المحســوبة علــى
ذلك سلوكا غير إنساني.
اليســار ،ينــزاح أكثــر نحــو اليميــن فــي مــا يتعلــق بقضايــا الهجــرة واللجــوء،
حســب األرقــام المتوفــرة ،اســتقبلت الســويد العــام الماضــي  2019مما يمهد أننا سنشهد قانون هجرة جديد أكثر صرامة وأقل سخاء.
حوالــي  % 3.8مــن طالبــي اللجــوء فــي االتحــاد األوروبــي ،أي مــا مجموعه
 22000طالــب لجــوء ،وخــال موجــة الهجــرة العــام  2015اســتقبلت
الســويد حوالــي  .% 13أي مــا يقــارب  163ألفــا مــن حوالــي 1.3
مليون طالب لجوء في االتحاد األوروبي.

قسم التحرير
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ایاد عیسى
طارق المال
محمد عیسى
محمد الحاج
Fagersta brinellskolan

STUDENT 2020

احتفاالت التخرج من المدارس وبدأ مرحلة جديدة لجيل الشباب

نادیا ابو موجة
فریده جورد جمناسیوم في بولستا  -یاكوبس باري  /ستوكهولم
الكومبس 8

Hibatollah Mohnna
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Grattis...مبروك
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Iyad Jakhlab
Gymnasieskola Årjäng - tad Årjäng

Mohammad Ayman Kadi
Brogårdsgymnasiet - Kristinehamn

آanin ajaj

Marwa Madwar
Drottning blanka gymnasiet - Halmstad
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Grattis...مبروك

النا القذي
Norrköping

Lujain Belbaisi
Platen skolan - Motala

Reda Al Dakkak
Nova Academy - Simrishamn

Aroa alrawi
Per Brahe gymnasiet - Jönköping
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Grattis...مبروك

Hasan Kafa
Bernadotte gymnasietskolan - Göteborg

Diyaa Sharkawi
Landskrona

Dina Nahavandi
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Dana Bdiwi
Emmaboda i Kalmarlän
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عمرو عروب وعبادة عروب
Naturprogrammet
Karlstad
80  العدد2020  تموز/ يوليو

Mohammed Alzayyan

12 الكومبس

Grattis...مبروك

Moutaz Al Baradan
Ehrensvärdska Gymnasiet - Karlskrona
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Danial Nofal
Gymnasieskolan Knut Hahns - Ronneby
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Grattis...مبروك

Bachar Garar
Westerlundska gymnasiet - Enköping
Raghad Albadawi
Cyber Gymnasiet - Stockholm

Lith Shaqra
Mönsterås gymnasiet - Kalmar
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Shaiar-ziwa Alsaleem
Katedralskolan - Lund
14 الكومبس

مبروكGrattis...

Samar Moheisen
Erikdahlbergs - Jönköping

Rozy Sayegh
Rudbecksgymnasiet - Örebro

Tarek Sobh
Västerviks Gymnasium - Västervik

Malmö Tandläkarna
ﺗﻌﻠﻦ ﻋﯿﺎدة Malmö Tandläkarna

ﻋﯿﺎدة ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻢ واﻷﺳﻨﺎن

ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮض ﻣﻤﯿﺰ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻟﺠﺪد

ﻓﺤﺺ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻟﺪﯾﺠﯿﺘﺎل
دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺳﻨﺎن وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ وﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻼج واﻟﺘﮑﺎﻟﯿﻒ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﯿﻔﯿﺔ ﺣﺼﻮل اﳌﺮﯾﺾ ﯽﻠﻋ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ
زراﻋﺔ اﻷﺳﻨﺎن  -ﺣﺸﻮات ﺧﺰﻓﯿﺔ
ﻋﻼج أﻣﺮاض اﻟﻠﺜﺔ  -إزاﻟﺔ اﻟﺘﺮﺳﺒﺎت اﻟﮑﻠﺴﯿﺔ
ﺣﺸﻮات اﻷﻋﺼﺎب
ﺗﺒﯿﺾ اﻷﺳﺎن
ﺗﺠﻤﯿﻞ اﻷﺳﻨﺎن
ﻧﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﮑﺮدﯾﺔ  ،اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ
اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ ،اﻟﺪﻧﻤﺎرﮐﯿﺔ
اﻷﳌﺎﻧﯿﺔ و اﻷﻓﻐﺎﻧﯿﺔ
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ﻋﺮض ﺧﺎص

إزاﻟﺔ اﻟﺘﮑﻠﺴﺎت
ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻠﺜﺔ
ﻣﻊ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻷﺳﻨﺎن
وﺗﻠﻤﯿﻌﻬﺎ

ﻓﻘﻂ

ﺑـ  ٣٥٠ﮐﺮون

072 - 273 87 62
040 - 19 25 80
اﻟﻌﻨﻮان:
Nikolaigatan 14 - 214 12 Malmö
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منوعات
إقبال كبير على االستماع إلى كتاب “العاقل”
بنسخته العربية

بعد أن ّ
تصدر كتاب “العاقل” في نسخته اإلنجليزية مبيعات الكتب حسب قائمة النيويورك تايمز ،وتمت
ترجمته ألكثر من  45لغة منذ صدوره عام  ، 2011يمكن االستماع اآلن إلى الكتاب بالعربية عبر تطبيق
 Storytelمن خالل تنزيل التطبيق ،حيث يوجد أكثر من  2000كتاب باللغة العربية باإلضافة إلى أالف
الكتب باللغة السويدية ولغات أخرى ،يمكن االختيار بينها.
تاريخ مختصر للنوع البشري
كتاب العاقل:
يوفال نوح هراري
للكاتب		:
المؤرخ والمؤلف يوفال نوح هراري يأخذك معه في رحلة رائعة عبر تاريخ البشرية.
عبر ثالث تغييرات أساسية يعتقد الكاتب أنها كانت حاسمة في تطور اإلنسانية.
كان مــن المعــروف أن الوقــت ال يــزال غيــر مفهــوم بالنســبة لنــا ومــن الصعــب فــك ألغــازه.
علــى الرغــم مــن أننــا نعيــش جميعنــا مــع الوقــت كجــزء ال يتجــزأ مــن حياتنـا ،إال أن الدراســات
تظهــر أننــا نواجــه صعوبــة عامــة فــي وضــع الكلمــات فــي الوقــت المناســب .فنحــن يمكــن أن
نتخيــل لحوالــي ثالثــة أجيــال إلــى الــوراء وهــي الحــدود التــي يمكــن أن يســتوعبها معظــم
الناس ،ويصبح األمر أكثر صعوبة ،أبعد من ذلك.
ُ
كمــا أظهــرت دراســة نشــرت فــي مجلــة  Scienceقبــل بضــع ســنوات أن معظــم النــاس
بشــكل عــام يجــدون صعوبــة فــي رؤيــة حياتهــم تتغيــر فــي المســتقبل ،علــى الرغــم مــن
أن حياتهــم ربمــا تكــون قــد مــرت بتحــوالت واســعة النطــاق مــن قبــل .علــى ســبيل المثــال،
إذا ســألت أحدهــم عــن الكيفيــة التــي ســتتغير بهــا حياتهــم بعــد عشــر ســنوات فــي
الكومبس 18

ُ
الكتاب يستعرض
ويحلل السمات
الكبرى التي طبعت
تاريخ النوع البشري
ّ
منذ تطوره وحتى
القرن الحادي
والعشرين.

المســتقبل ،فــإن معظــم النــاس يجيبــون بأنهــا علــى األرجــح ســتبقى مثــل اآلن .عندمــا ُســئلوا
فــي نفــس الوقــت عــن كيــف تغيــر حياتهــم علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة ،كانــت
اإلجابــات بــأن الكثيــر قــد حــدث وأثــرت األحــداث عليهــم بعمــق .ربمــا أصبــح لديهــم
أطفــال ،أو تورطــوا فــي حــادث ،أو مــروا بالطــاق أو انتقلــوا بعيــد إلــى وظيفــة ومنــزل جديـد.
تجربــة التغييــر الســابق لــم تترجــم إلــى فهــم مــرور الوقــت .هنــاك رغبــة بــأن يكــون القــادم
في المستقبل ،مستقرا ونفس ما نحن عليه اآلن.
ثالث ثورات حاسمة بتاريخ البشرية فهل من ثورة رابعة؟
ً
وفقــا للكاتــب ،شــهد اإلنســان العاقــل ثــاث ثــورات حاســمة :الثــورة المعرفيــة التــي جعلتنــا
أكثــر ً
ذكاء مــن أي حيــوان آخــر ،والثــورة النيوليثيــة عندمــا تعلمنــا زراعــة األرض ،والثــورة
العلمية التي دفعت اإلنسان العاقل إلى تطوير معرفته خارج نطاق مراقبة الفرد.
هــراري يتنبــأ بثــورة أخــرى .يمكــن أن يختفــي العنصــر البشــري ،فــي غضــون بضعــة قــرون،
بســبب التدهــور البيئــي واالســتغالل الجائــر للمــوارد ،يجعــل األرض كوكبــا غيــر صالــح
للحيــاة ،وبالتالــي ســتختفي النــاس .أو أن أحفادنــا يمكــن أن يصبحــوا كائنــات مــن الســايبورج
الذيــن مــن الصعــب التعــرف عليهــم علــى أنهــم الهومــو ســابينس .كمــا يمكــن أن يتكــون
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تصميــم بيولوجــي جديــد مــن خــال الهندســة البيولوجيــة ،قــد يكــون مزيــج مــن األحيــاء
والتكنولوجيا موجودين في جسم واحد ،أو من خالل خلق حياة غير عضوية.
ُ
يستعرض ويحلل السمات الكبرى التي طبعت تاريخ النوع البشري منذ
الكتاب ّ
تطوره وحتى القرن الحادي والعشرين.
كتاب للجميع وليس فقط للمختصين
منــذ صــدور هــذا الكتــاب لقــي الكثيــر مــن االستحســان حــول العالــم ،وبخاصــة مــن عامــة
النــاس مــن غيــر المتخصصيــن فــي علــم األنثروبولوجي ـا ،الذيــن ال يمكنهــم قــراءة الكتــب
األكاديميــة وبخاصــة كتــب التاريــخ واألنثروبولوجيــا المتخصصــة جـدًا ،فأســلوبه فــي الكتابــة
ً
جــاء سلســا وســهال وجعــل األفــكار العلميــة المعقــدة قريبــة للفهــم ،كمــا أنــه دعــم آراءه
ّ
بمصــادر علميــة موثوقــة مــن دون الجــزم بصحتهــا تــاركًا لمــن يطلــع عليهــا إمكانيــة
نقضها أو تطويرها حسب فكره الخاص ومنطقه وإدراكه لألمور.
يأتــي هــذا الكتــاب بعلــم األنثروبولوجيــا أو علــم اإلنســان ،فيشــرح فيــه ويســتعرض ويقــوم
ّ
بتحليــل مظاهــر وتفاصيــل الحيــاة اإلنســانية وتاريــخ النــوع البشــري منــذ تطــوره وحتــى
القــرن الحــادي والعشــرين ،فيشــرح مراحــل التطــور األساســي الــذي حــدث فــي جماعــات
اإلنســان العاقــل ودفــع بهــا للخــروج مــن أفريقيــا واالنتشــار فــي القــارات األخــرى ،وكيفيــة
تطــور التعــاون والتكاتــف بيــن الجماعــات البشــرية األولــى للبقــاء علــى قيد الحيــاة ،وتأثيرات
اكتشاف الزراعة في المجتمعات البشرية ،وأثر اإلمبراطوريات واألديان والمال والعلم.

يشرح مراحل
التطور األساسي
الذي حدث في
جماعات اإلنسان
العاقل ودفع بها
للخروج من أفريقيا
واالنتشار في
القارات األخرى

ظهور الهاجس األخالقي لدى اإلنسان
ّ
كما أنه يعرض نشوء الهاجس األخالقي لدى اإلنسان ،ويرصد التغير المهم الذي طرأ
على التفكير األخالقي إثر نشوء الرأسمالية ،ومن بعدها االشتراكية وتأثيرها على
المجتمعات والعالم كله ،كما أنه يطرح أحد األسئلة األقدم على مر العصور وهي عن
ماهية السعادة ،ما طبيعتها؟ وهل يمكن حسابها؟ وهل إنسان اليوم أسعد من إنسان
ُ
العصر الحجري؟ وما هو مستقبل النوع البشري؟ هل سيظل كما هو أم سيواصل تطوره
معززًا بالثورة العلمية في الهندسة الوراثية؟
وفي نهاية هذا الكتاب الشيق ناقش الكاتب يوفال نهاية اإلنسان العاقل بعد كل هذه
الرحلة الشاقة التي سلكها ،فمن الممكن أن تؤدي الوتيرة التقنية إلى استبدال اإلنسان
العاقل بكائنات مختلفة تماما ال تمتلك عوالم معرفية فحسب بل عوالم عاطفية أيضا.
ماذا نريد؟ هذا السؤال طرحه الكاتب في نهاية الكتاب باعتباره السؤال الحقيقي الذي
يواجه البشرية ،وترك المجال لإلجابة عنه مفتوحا.
وفــي آخــر فصــول الكتــاب :الحيــوان الــذي أصبــح “إلهــا” ،اعتبــر الكاتــب يوفــال اإلنســان
العاقــل الــذي تغلــب علــى كافــة األنــواع وبقــي صامــدا ولــم يقــف عنــد رغبتــه فــي االســتحواذ
على الشباب الخالد بل على القدرات اإللهية للخلق والتدمير.
وفــي األخيــر يعتبــر الكاتــب يوفــال اإلنســان العاقــل “إلهــا” غيــر راض عــن نفســه وال
يعرف ما يريد.
كتــاب العاقــل يســتحق االســتماع ألنــه مــن أفضــل الكتــب عــن تاريــخ العنصــر البشــري علــى
األرض.

قم بتنزيل تطبيق  Storytelوجرب  30يوم مجانا
Ladda hem appen och prova gratis i 30 dagar: https://shorten.alkompis.se/4qxq1
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قصص نجاح

ألينا حلويا :الصيدلة تتطلب الصبر واإلنسانية
في التعامل مع المراجعين
يمكن لك إجراء فحص كورونا من خالل
الصيدلية
الكومبس 20
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ألينا حلويا ،شابة من أصول عراقية ،استطاعت بالمثابرة ،تحقيق رغبتها في العمل كصيدالنية في السويد ،فأصبحت الصيدلة مهنتها
بعد دراسة «شاقة» لمدة  5سنوات في جامعة أوبساال ،وهي اآلن مديرة لعدة صيدليات في مقاطعة سودرمالند Sörmland.
تحدثت ألينا لـ «الكومبس» في اللقاء التالي ،عن تجربتها في السويد ،عندما وصلتها في العام  2001وكيف استطاعت تجاوز عائق اللغة،
وتخطي المراحل الدراسية الى حين الوصول الى الجامعة ،ومن ثم البدء عمليا في ممارسة المهنة.
كما تحدثت عن األزمة التي حصلت في الصيدليات بسبب كورونا ،وكيف يمكن للشخص إجراء فحص كورونا عن طريق الصيدلية ،وماهي
أوجه االختالف بين العمل كصيدالني في السويد وبقية الدول ،وقضايا أخرى تدخل في صلب عملها.

كيف كانت البدايات األولى لوصولك الى بلد جديد يختلف ّ
كليًا عن
جئت منه؟
البلد الذي ِ

الســويد ،قبــل عــدة ســنوات مــن اآلن .كمــا ان العديــد مــن الصيدليــات
باتــت تعلــم اآلن كيــف تتعامــل مــع الزبائــن مــن أصــول مهاجــرة ،وبالتالــي
أصبحت توظف في كل صيدلية عددًا من الصيادلة المهاجرين.
قبــل ســنوات عندمــا كان المهاجــر الــذي يحمــل شــهادة فــي الصيدلــة،
يعــادل شــهادته بســهولة نوعــا مـا ،ولكــن لــم يكــن يحصــل علــى وظيفــة
كما هو الحال اآلن.
فــي الكثيــر مــن المناطــق هنــاك فــرص عمــل ال بــأس بهــا للصيادلــة ،لكــن
فــي مدينتــي أوبســاال ويوتوبــوري ،ربمــا يجــد الصيدالنــي بعــض الصعوبة،
لوجــود كليتــي الصيدليــة فيهمـا ،حيــث يتخــرج معظــم الطــاب منهمــا
ويتوظفان في المدينتين.

عندمــا وصلــت الســويد فــي العــام  ،2001كنــت أحمــل رغبــة ُملحــة فــي
النجــاح ،والبــدء مــن جديــد فــي بلــد الفــرص .وبالفعــل فــي أشــهر قليلــة
اجتــزت بنجــاح دراســة اللغــة األساســية ،ودخلــت الثانويــة ،وبســبب
النقــص فــي المعلومــات ،حــول اختيــار الطريــق الصحيــح واألقصــر
للوصــول الــى الهــدف ،عانيــت مــن ضغــط شــديد فــي الدراســة ،وكنــت
أعمــل بعدهــا فــي كافتيري ـا ،ونجحــت فــي انهــاء الثانويــة بعــد ثــاث
ســنوات بتفــوق ،وبعدهــا دخلــت جامعــة أوبســاال ودرســت فيهــا 5
ســنوات ،وحصلــت علــى الشــهادة الجامعيــة منهـا ،فــي تجربــة لــم تخلــو
مــن مصاعــب شــديدة فــي البدايــة خاصــة ،مــن ناحيــة الســكن والتأقلــم خالل بدايات أزمة كورونا ،الجميع شعر بصدمة :لماذا لم يكن
ممكنا على الصيدليات في بلد متطور مثل السويد توفير
مع الحياة الجامعية.
المعقمات والكمامات للناس؟
اخترت الصيدلة كمهنة؟
لماذا
ِ

األدويــة مــن شــركة الــى شــركة ،حتــى وان كان الــدواء نفســه .وهــذا مــا
يضعنــا أحيانـا ،فــي ســوء فهــم ،والتبــاس مــع بعــض المراجعيــن ،خصوصا
كبار السن.
هل يحق لمريض ال يستطيع لسبب ما مراجعة الصيدلية الحصول
على أدويته التي وصفها له الطبيب؟
نعــم .يمكــن لــه توكيــل  4أشــخاص ،ليقومــوا بالمهمــة ،ويتــم ذلــك مــن
خــال تعبئــة اســتمارة فــي الصيدليــة يتــم التوقيــع عليهـا ،كمــا يمكــن
لــه االســتعانة بمــن يســاعده فــي أخــذ الــدواء لــه ،عــن طريــق الهويــة
(البطاقة الوطنية) للمريض.

أمــا بالنســبة الــى األشــخاص الذيــن يــزورون الســويد ،وليســوا مقيميــن
فيهـا ،ال توجــد طريقــة للحصــول علــى األدويــة التــي تصــرف مــن الطبيــب
إال بحصولهــم علــى موافقــة طبيــب .ويتــم ذلــك مــن خــال االتصــال
بالمركــز الصحــي ،ورغــم عــدم وجــود الرقــم الوطنــي للشــخص يتــم
احتسابه كزائر او حاله حال األشخاص الذين ال إقامة لهم في السويد.
مــا حــدث بالفعــل كان صدمــة للجميــع ،شــركات توريــد المعقمــات أمــا بالنســبة الــى القادميــن مــن االتحــاد األوروبــي فــكل شــخص يفتــرض
والكمامــات ،لــم تكــن تحســب حســاب الطلــب الشــديد عليهــا فــي فتــرة ان يمتلــك بطاقــة التأميــن وفــي الســويد يتــم صرفهــا مــن صنــدوق
قياســية قصيــرة ،حيــث ســارع النــاس علــى اقتنائهــا وتكديســها فــي التأمينات االجتماعية.
بيوتهــم ،لذلــك حــدث هــذا النقــص الشــديد ،وبالنســبة الــى المعقمــات
أصبحــت متاحــة اآلن بكثــرة ،ولكــن بالنســبة الــى الكمامــات ،فالوضــع
بماذا تنصحين من يريد اختيار الصيدلة كمهنة؟
أفضل من األيام األولى لكنها ال تزال تنفد بسرعة من الصيدليات.

منــذ الطفولــة كان لـ ّـدي رغبــة فــي هــذا العمــل ،حيــث كانــت فكــرة أن
ً
يكــون اإلنســان عامــا مســاعدًا لشــخص مريــض ،يعطيــه الــدواء الــذي
يشــفيه تشــدني بقــوة ..وعندمــا تركــت العــراق ،لــم أكــن أتوقــع أن
أســتطيع تحقيــق حلمــي ،لكــن الشــخص الــذي يثابــر ويمتلــك اإلصــرار،
لــن يجــد علــى األرجــح شــيئا اســمه مســتحيل .علمــا أننــي حصلــت علــى
العمــل بســرعة ج ـدًا .وخــال  3أشــهر مــن عملــي ،اســتطعت تحقيــق
مبيعــات قياســية كانــت كفيلــة مــن قبــل إدارة الصيدليــة التــي أعمــل
ما هو دور الصيدلية في إجراء فحص كورونا؟
فيها على ترقيتي الى درجة مديرة.
فــي عملــي أختــرت إقامــة عالقــة إنســانية مــع المرضــى الزبائــن ،حيــث
أنظــم لهــم نشــاطات ترفيهيــة ونحــرص علــى خلــق أرضيــة مــن العالقــة بالنســبة الــى فحــص كورون ـا ،يســتطيع أي شــخص أن يحصــل علــى
الفحــص مــن الصيدليــة التــي ينحصــر دورهــا فــي التســليم واالســتالم
القائمة على الثقة.
وارسال الفحص الى المختبر.
كيف تختلف ممارسة مهنة الصيدلة في السويد والبلدان األخرى،
خصوصا العربية منها؟

يجــب حجــز الفحــص مــن موقــع  1177أوال والحجــز يكــون الكترونيــا من
خــال اإلنترنــت ،وهنــاك فــي الموقــع تظهــر خيــارات للشــخص فــي
اختيــار أي المراكــز يريــد الفحــص فيهــا ســواء فــي الصيدليــة او مراكــز
أخــرى .وهــذا الفحــص هــو لمعرفــة مــا إذا كنــت مصابــا بكورونــا أم ال،
وليــس لمعرفــة األجســام المضــادة .يتــم الفحــص مــن خــال أخــذ مســحة
مــن األنــف واللعــاب والحنجــرة ،عــن طريــق أعــواد تشــبه أعــواد تنظيــف
األذن ،ويتم تسليمها الى الصيدلية.

فــي الســويد يجــري التركيــز أثنــاء دراســة الصيدلــة أكثــر علــى كيفيــة
تصنيــع األدويــة ،ومنشــأها ،ودمــج المعــارف النظريــة بالتطبيــق فــي
الصيدليــات وليــس فــي المستشــفيات ،كمــا توجــد شــروط عاليــة ج ـدًا
علــى الجــودة ،وطــرق حفــظ األدويــة ،وطريقــة التعامــل مــع المرضــى.
كمــا أن شــروط الحصــول علــى األدويــة ،تعتبــر «مشــددة» نســبيًا قياســا
الى بقية الدول األوروبية.
علــى ســبيل المثــال صــرف المضــادات الحيويــة وغيرهــا مــن األدويــة هــو لماذا تختلف أسعار األدوية من شركة الى شركة ،ونفس الدواء
ً
يختلف سعره مع اختالف الشركة ُالم ّصنعة؟
بدون وصفة في إسبانيا ،وفي ألمانيا أكثر تساهال مع السويد.

هل تعتقدين أن سوق العمل في مجال الصيدلية رائج بالنسبة الى الســبب يعــود الــى أن وزارة الصحــة الســويدية تتعامــل مــع طيــف واســع
مــن شــركات األدويــة ،لضمــان تدفــق األدويــة الــى الصيدليــات ،وعــدم
المهاجرين؟
حصــر العقــود مــع شــركة محــددة .وتقــوم الســلطات الصحيــة بإبــرام
يمكــن القــول نعــم بعــد الســماح للشــركات الخاصــة بفتــح الصيدليــات فــي العقــود بشــكل شــهري ،وفــق حاجــة الســوق ،وعــادة تختلــف أســعار
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مهنــة الصيدليــة ،تتطلــب أن يتصــف الشــخص بشــعور إنســاني عــال،
ويتحلــى بالصبــر ،وتفهــم المراجعيــن ،الذيــن يأتــون وهــم يحملــون
مختلــف أنــواع األمــراض ،ويعانــون مــن ضغــوط نفســية بســبب ذلــك،
ومزاج كل مريض يختلف عن الثاني.
كمــا يتطلــب مــن الصيدالنــي تحديــث معارفــة بشــكل مســتمر وأن يكــون
قادرًا على التعامل بإنسانية مع المراجعين.

إعالن جواز سفر مفقود
االسم بالعربي  :عادل حميد منسي منسي
االسم باالنجليزي :
ADIL HAMEED MANSI MANSI
رقم الجواز  - A9980875 :جواز سفر عراقي
رقم الهاتف 0793241355 :
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أشعة الشمس والبشرة  ..الفوائد والمضار
تعد أشعة الشمس ضرورية لنا خاصة نحن الذين نعيش في بلدان باردة وذات شتاء طويل ،ولكن يمكن أن
يكون لها أضرار كبيرة أيضاعلى بشرتنا ،فبقدر ما يحمل التعرض المعتدل ألشعة الشمس من فوائد للبشرة،
بقدر ما يحمل الضرر والخطر على جلد اإلنسان عند التعرض المفرط لها ،وخاصة في فصل الصيف ،الذي
ينتظره الكثيرون للخروج في رحالت لالصطياف ولممارسة الرياضة والسباحة ...ولعل السؤال الذي يبحث
الكثيرون عن إجابة له هو «كيف نختار الوقاية الشمسية المناسبة وما األغذية التي تمنح بشرتنا القدرة على
التفاعل األمثل مع أشعة شمس الصيف؟

كيف تؤثر أشعة الشمس على بشرتك؟
يتكــون نــور الشــمس مــن طيــف مــن اإلشــعاعات ،هــي :الضــوء المرئــي
واألشعة فوق البنفسجية ( )UVواألشعة تحت الحمراء.
ومــن بيــن أشــكال األشــعة فــوق البنفســجية هنــاك شــكالن يصــان إلينــا
ويؤثــران علــى بشــرتنا ،همــا األشــعة فــوق البنفســجية  UVAواألشــعة
فــوق البنفســجية  ، UVBوتعــد أشــعة  UVAأقــل حــدة مــن أشــعة
 ،UVBولكنهــا متواجــدة أكثــر ب ـ  30إلــى  50مــرة .كمــا أنهــا متواجــدة
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بشــكل دائــم وبحــدة متســاوية نسـ ًـبيا خــال ســاعات النهــار وطــوال
الســنة .أمــا أشــعة  ،UVBفهــي متقلبــة خــال النهــار وتبلــغ ذروتهــا
عنــد الظهــر .وتمــر هــذه األشــعة إلــى ســطح األرض دون أن تتأثــر
ُ
بالسحب أو الضباب.
وتوفــر أشــعة  UVBالطاقــة التــي تحتاجهــا البشــرة إلنتــاج فيتاميــن
 ،Dكمــا تحفــز انتــاج الميالنيــن المســؤول عــن ســمرة البشــرة .وهــي ال
تختــرق البشــرة بشــكل عميــق ،بــل تختــرق الطبقــات الخارجيــة فقــط .بقلم  :ريتا عيالن
ً
أخصائية بشرة وتجميل
ولكنها تسبب تلفًا فوريًا ،نسميه عادة حروق الشمس.

يوليو  /تموز  2020العدد 80

وتختــرق أشــعة  UVAالطبقــة األعمــق مــن الجلــد (األدمــة) وقــد
يتســبب التعــرض المزمــن لهــا بشــيخوخة البشــرة المبكــرة إضافــة إلــى
إمكانية اإلصابة بالتهابات الجلد ّ
وتصبغه أو ظهور بقع عليه.
كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس؟
إن التعــرض ألشــعة الشــمس خــال ســاعات النهــار مــن 25 – 20
دقيقــة كاف لمنحــك الكميــة الكافيــة مــن فيتاميــن (د) ،فــإذا أردت أن
تحتمــي مــن مخاطــر وأضــرار التعــرض المفــرط ألشــعة الشــمس ،وأن
تســتمد منهــا نضــارة لبشــرتك ،وفوائــد صحيــة لجســمك ،فمــن أهــم
عوامــل الحمايــة مــن األشــعة فــوق البنفســجية UVA-UVB-
 skyddetهــو عامــل الحمايــة  ، SPFفعنــد اختيــارك ل ـ «كريــم»
الواقيــة الشمســية المناســبة عليــك التأكــد مــن وجــود هــذه األحــرف
عليــه ( )SPFوهــي الحــروف األولــى مــن «Sun Protection
 « Factorأي عامــل الوقايــة مــن الشــمس ،وهــو مــا يشــير إلــى قــدرة
الكريــم الواقــي علــى حجــب األشــعة فــوق البنفســجية ،مــا يمنــح بشــرتك
حمايــة تــدوم مــن  5إلــى  6ســاعات ،ولكــن إذا كنــت تمــارس الســباحة،
فمن الضرورة بمكان إعادة دهن الجلد كل  3ساعات .
وتجــدر اإلشــارة إلــى ضــرورة اختيــار عيــار الواقــي الشمســي األنســب
والــذي يختلــف بحســب نــوع البشــرة ولونه ـا ،فالحمايــة المركــزة بنســبة
مــن  % 50ومــا فــوق مخصصــة للبشــرة البيضــاء أو الحنطيــة ،ولألطفــال
لضعــف مقاومــة الجل ـد ،أمــا البشــرة الغامقــة أو الســمراء فتكــون درجــة
مقاومتهــا عاليــة ولذلــك ُينصــح باســتخدام الواقــي الشمســي بعيــار مــن
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ومــن أهــم النصائــح قبــل دهــن الواقــي الشمســي أو «كريــم الوقايــة» دهــن
البشــرة بالكريــم النهــاري للمحافظــة علــى توازنه ـا ،كمــا ُيمنــع وضــع

كريــم الحمايــة حــول العينيــن ،وخاصــة للذيــن يعانــون مــن الحلقــات وال ننســى المشــروب األهــم ،وهــو رائــب اللبــن الــذي يمنــح االســتقرار
ً
الســوداء حــول أعينهــم أو الســواد تحــت العيــن ،ألن ذلــك يزيــد مــن نســبة والتــوازن للمعــدة واألمعــاء فضــا عــن فوائــده الكبيــرة فــي ترطيــب
الســواد ،وينصــح هنــا باســتخدام المســتحضرات الواقيــة المخصصــة الجسم وحمايته.
لمنطقة محيط العينين وباستخدام النضارة الشمسية.
أخي ـرًا ..وفــروا الحمايــة الالزمــة لبشــرتكم وتمتعــوا بصيــف جميــل،
أغذية ضرورية:
فالحمايــة الجيــدة لبشــرتنا تجنبنــا الكثيــر مــن األمــراض والمشــكالت
مــع ممارســة رياضــة المشــي أو الســباحة لســاعات تحــت أشــعة الشــمس ،الصحيــة كســرطان الجل ـد ،حــروق الشــمس ،الكلــف ،النمــش ،وشــحوب
ومــع ارتفــاع درجــة الحــرارة ،وحــرق الســعرات الحراريــة ،يبــدأ الجســم وتعــب البشــرة التــي ينتــج عنهــا تجاعيــد عميقــة ،وخاصــة بمحيــط
بخســارة نســبة كبيــرة مــن المــاء ،مــا يــؤدي إلــى فقــدان األمــاح والمعــادن ،العينين حيث تكون نسبة الكولوجين أقل.
ويؤثر على البشرة ورطوبتها.
وينصحنــا خبــراء التغذيــة بأنــواع محــددة مــن المأكــوالت والعصائــر فــي
فصــل الصيــف لمنــح أجســامنا حمايــة أكبــر مــن أشــعة الشــمس وللحفــاظ
علــى تــوازن الجســم وخاصــة ألطفالن ـا ،ويعــد األرز والجــزر والســبانخ
والبطاطــا الحلــوة مــن أهــم المأكــوالت المذكــورة ،ومــن الضــروري
اســتبدال المشــروبات الغازيــة والعصائــر الجاهــزة التــي تزيــد تركيــز
الســكر فــي الجســم ،واالســتعاضة عنهــا بالمــاء أو بعصيــر الليمــون
الطبيعــي الحتوائــه علــى نســبة مرتفعــة مــن فيتاميــن  Cكمــا يحبــذ
اإلكثــار مــن عصيــر الجــزر لمــن يريــد أن يمنــح بشــرته لونــا برونزيــا
غامق ـاُ ،وينصــح بتنــاول لتريــن منــه للحصــول علــى نتائــج أفضــل .أمــا
البطيــخ األحمــر فيســاعد فــي تخليــص الجســم مــن الســموم ويعــزز
مناعتــه ضــد مخاطــر أشــعة الشــمس الصحيــة ،كمــا أنــه يرفــع نســبة
رطوبــة الجســم الحتوائــه علــى نســبة عاليــة مــن المــاء ،ويلعــب دورًا
كبي ـرًا فــي خفــض ضغــط الــدم ومســاعدة األوعيــة الدمويــة علــى
االســترخاء والتوســع الحتوائــه علــى البوتاســيوم والحمــض األمينــي
الستيرولين.

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

إعالن جواز سفر مفقود
االسم :حيدر علي نور
رقم الجواز - A5601124 :جواز سفر عراقي
رقم الهاتف0046769338005 :

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
يوليو  /تموز  2020العدد 80

ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

20:00 - 08:00

أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﺣﺪ:

18:00 - 13:00

Norra Bulltoftavägen, Malmö 212 43
040 - 619 1000
23
Telefonnummer:الكومبس

نشاطات واعدة لـ «منتدى رواد أعمال
السويد الجدد»
بلغ عدد األشخاص المقيمين في السويد والمولودين خارجها أكثر من مليونين شخص بتاريخ  31ديسمبر
 1017044( 2019رجل و 1002689امرأة) أي حوالي  ٪20من عدد سكان السويد وذلك بحسب مركز
اإلحصاء السويدي .وبحسب إحصاءات أخرى فإن حوالي  ٪25من الشركات الموجودة اليوم في السويد تدار من
قبل أشخاص لهم أصول مهاجرة ،كما أن هناك زيادة في عدد المهاجرين وخاصة الشباب الذي يميلون الى
االستثمار في تأسيس شركاتهم الخاصة.
وهذا يدل على أهمية دور القادمين الجدد والقدامى ،في اقتصاد الشركات وتحريك االقتصاد السويدي ككل.
قــد يبــدو مــن الســهل البــدء فــي تأســيس شــركة خاصــة فــي الســويد نظــرا لســهولة إجــراءات
التســجيل وعــدم االعتمــاد علــى رؤوس أمــوال كبيــرة للبــدء بأعمــال بســيطة ،لذلــك أن يمكن اعتبار منتدى رواد
تكــون رائــدا لألعمــال فــي الســويد اليــوم يمكــن أن يكــون أمــرا مثيــرا ومحفــزا .ولكــن فــي
نفــس الوقــت هنــاك العديــد ممــن ال يســتطيعون االســتمرار او تطويــر أعمالهــم ،فإمــا أن االعمال السويديين الجدد
يقــف الشــخص فــي مكانــه او يضطــر الــى إغــاق الشــركة التــي أسســها حيــث أنــه قــد ال
يكــون لــرواد االعمــال مــن أصــول مهاجــرة نفــس الشــروط والظــروف التــي يتمتــع بهــا رواد بمثابة غرفة او رابطة لكل
االعمال المولودين في السويد.

الى عدم اطالع عدد كبير من رواد االعمال بشكل كافي على القوانين والتعليمات والقيم
التي تحدد عمل الشركات في السويد ،إضافة الى االبتعاد عما يمكن وصفه بثقافة عمل
وممارسة الشركات السويدية .على الرغم من هذه الصعوبات يوجد حاليا حوالي 100
ألف شركة مملوكة ألشخاص من أصول مهاجرة في السويد يعمل فيها حوالي  300ألف
شخص .يمارسون نشاطهم التجاري في مختلف قطاعات االقتصاد السويدي مع العديد
من المالمح والمفاهيم الناجحة .حيث يوجد العديد من رجال االعمال المهاجرين الذين
حققوا نجاحات باهرة في عالم االعمال واالقتصاد داخل السويد.

يرجع ذلك الى العديد من العوامل ،أهمها في الدرجة االولى ما يتعلق بالقدرة على
تقديم مفهوم األعمال وخطة العمل بطريقة مقنعة في البداية .ومن األسباب الرئيسية نفسها والشركات الناشئة
األخرى لعدم االستمرار وتطوير االعمال هو االفتقار الى شبكة عالقات قوية لتأمين
أسواق محلية والحصول على زبائن جدد في السويد .باإلضافة الى صعوبة الحصول على حديثا في السويد
التمويل أو على شركاء محتملين ،كما أن ضعف المعرفة باللغة السويدية قد يؤدي أيضا

كل مــا تــم ذكــره اعــاه يمثــل تحديــا قويــا فــي نجــاح أو فشــل إدارة أي شــركة فــي الســويد
والقــدرة علــى تطويره ـا .علــى هــذا األســاس تــم إطــاق «منتــدى رواد االعمــال مــن
الســويديين الجــدد» فــي  2مــن مايــو العــام الماضــي  ،2019ضمــن فعاليــة حضرهــا أكثــر
مــن  100مشــارك وضيــف يمثلــون شــركات جديــدة ومترســخة إضافــة إلــى مؤسســات
حكومية وخاصة.

من الشركات التي رسخت
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اآلن وضــع المنتــدى جملــة مــن النشــاطات والفعاليــات التــي تهــدف إلــى تطويــر الفكــرة
هنــاك أيضــا العديــد مــن المهاجريــن الذيــن يمكنهــم التفكيــر باالنتقــال مــن المدينــة
وتقويتهــا مــن أجــل جمــع رواد اعمــال مــن أصــول مهاجــرة فــي الســويد فــي شــبكة مشــتركة .يوجد حاليا حوالي 100
المكتظــة بالســكان واالســتقرار فــي الريــف ،او االســتثمار فــي المــزارع والتجــارة وتطويــر
حيــث يمكنهــم مشــاركة الخبــرات والمعــارف القيمــة مــع بعضهــم البعــض .علــى هــذا ألف شركة مملوكة ألشخاص االعمــال بعــد دمجهــا ببيئــة العمــل الســويدية ،وهــذا أيضــا مــن اهــداف المنتــدى علــى
األســاس فــإن المنتــدى ســيكون قــادر بالتالــي علــى االســتفادة مــن خبــرات رواد االعمــال من أصول مهاجرة في
المدى البعيد.
القدامــى والذيــن اســتطاعوا ترســيخ أعمالهــم فــي الســويد ،ودعــم رواد األعمــال الجــدد فــي السويد يعمل فيها حوالي كتلخيــص لــكل مــا ســبق يمكــن اعتبــار منتــدى رواد االعمــال الســويديين الجــدد بمثابــة
الســويد فــي تطويــر مجتمــع االعمــال الســويدي ككل وتأميــن نســب عاليــة مــن النمــو  300ألف شخص .يمارسون غرفــة او رابطــة لــكل مــن الشــركات التــي رســخت نفســها والشــركات الناشــئة حديثــا فــي
نشاطهم التجاري في
والنجاح.
الســويد .حيــث يطمــح المنتــدى الــى جمــع أكبــر عــدد ممكــن مــن رواد االعمــال ودعمهــم
مختلف قطاعات االقتصاد وتســهيل تواصلهــم مــع ممثلــي المنظمــات والمؤسســات المختلفــة داخــل ريــادة االعمــال.
ويهــدف المنتــدى أيضــا الــى التفكيــر بطــرق مجديــة لالســتفادة مــن الكفــاءات الجديــدة .السويدي
ومناقشــة الفــرص والعقبــات التــي يمكــن للمــرء تجربتهــا عنــد قيــادة الشــركات وتأميــن
حيــث يهــدف المنتــدى إلــى تشــجيع رواد األعمــال مــن أصــول مهاجــرة وتقليــل العقبــات
االحتياجات الموجودة لمشاريعهم التجارية والعمل على نجاحها.
أمــام اســتمرار وتطويــر أعمــال أصحــاب الشــركات مــن القادميــن الجــدد والمولوديــن خــارج
الســويد بشــكل عــام .ومــن األســباب األخــرى التــي دفعــت إلنشــاء مثــل هــذا المنتــدى هــو
الــدور الــذي يلعبــه اإلعــام فــي تســليط الضــوء علــى إنجــازات المهاجريــن فــي مياديــن
مختلفــة خصوصــا مــع وجــود بعــض اإلهمــال مــن الصحافــة واإلعــام لمســاهمات الالجئيــن
الحاجة الى التفكير بطرق
والمهاجرين في إغناء االقتصاد السويدي وتعزيز التعددية الثقافية في البالد.
المنتدى يطمح بأن يصبح بمثابة منصة تالقي تجمع بين أصحاب الشركات واألعمال
الجدد الراغبين والباحثين عن شروط أفضل للتطوير واالستدامة لشركاتهم وأعمالهم
وتطويرها على أسس صحيحة ،مع رواد أعمال تجاوزوا مراحل التأسيس والترسيخ
ألعمالهم ويرغبون إما بتوسيع شبكة عالقاتهم أو المساهمة من خالل خبراتهم في
مساعدة الشركات الناشئة ،حيث يهدف المنتدى إلى تقليل الفجوة المعلوماتية
والمعرفية حول الحياة االقتصادية وبيئة األعمال في السويد من خالل نشر المعلومات
واألخبار والمواد المناسبة للمنتدى والتي تصدرها المؤسسات المعنية أو الوكاالت
ووسائل اإلعالم بعد مالئمتها مع اللغة العربية ،مما سيساهم في تقليل العقبات أمام
استمرار وتطوير أعمال أصحاب الشركات من القادمين الجدد والمولودين خارج السويد
بشكل عام .باإلضافة الى توسيع شبكة المعارف المهنية الخاصة برواد األعمال وإمكانية
حصولهم على زبائن وموردين ألعمالهم او شركاء ومستثمرين محتملين في شركاتهم.
كمــا ســيضع المنتــدى أيضــا ضمــن أهدافــه لفــت النظــر لوجــود كفــاءات متعــددة بيــن
المهاجريــن خاصــة القادميــن الجــدد منهــم حيــث ان هنــاك حاجــة الــى التفكيــر فــي كيفيــة
االســتفادة مــن الكفــاءات الجديــدة فــي تطويــر عــدة قطاعــات فــي الســويد ،منهــا القطــاع
الزراعــي مــن اجــل ادخــال صناعــات غذائيــة جديــدة ،واالســتفادة مــن عالقــات المهاجريــن
مــع بلدانهــم أألصليــة فــي مــد جســور تواصــل معرفــي وتجــاري واســتثماري فــي الســويد
يفيــد كال البلديــن .حيــث أن العديــد مــن األشــخاص ذوي األصــول المهاجــرة فــي الســويد
يتمتــع بمعرفــة قيمــة فــي التجــارة ،والزراعــة ،والحــرف اليدويــة ،وتريبــة الحيوانــات،
وتجهيــز المنتجــات ،والطبــخ ،إضافــة الــى أن ثلثهــم تقريبــا مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة
والعليا.

مجدية لالستفادة من
الكفاءات الجديدة .حيث
يهدف المنتدى إلى تشجيع
رواد األعمال من أصول
مهاجرة وتقليل العقبات
أمام استمرار وتطوير
أعمالهم

المنتدى هو بمثابة منصة
تالقي تجمع بين أصحاب
الشركات واألعمال الجدد
الراغبين والباحثين عن
شروط أفضل للتطوير
واالستدامة لشركاتهم
وأعمالهم وتطويرها على
أسس صحيحة

عضو إدارة المنتدى
المهندس المالي ريان رسول
المصادر:
 - SCBالكومبس
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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
27
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:ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻛﺸﻮن ﻧﻴﺪاﻻ وﻣﻄﻌﻢ اﻟﺒﻼم
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:اﻟﺴﻌﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ورﻓﻊ اﻟﺒﺎﻟﻮن وﻳﺒﺪأ ﻣﻦ
 ﻛﺮون ﺳﻮﻳﺪي ﻟﺒﺎﻟﻮن اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ٣٢٫٠٠٠
 ﻛﺮون ﻟﺒﺎﻟﻮن اﻟﺴﻨﺔ٤٢٫٠٠٠

ﺑﺎﻟﻮن اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻮزن
ﺑﺪون ﺟﺮاﺣﺔ


Camilla-GLHWLFLDQ

Mirja-GLHWLFLDQ

THOMAS- SURGEON
Camilla-GLHWLFLDQ

MAI-BRITT - NURSE
Mirja-GLHWLFLDQ

Mai-britt-1XUVH

Mai-britt-1XUVH

Bahir-6XUJHRQ

LONE - SECRETARY

Hanne-1XUVH

Lone-6HFUHWDU\

HANNE - NURSE

Hanne-1XUVH

PIA - NURSE

STEEN- SURGEON

NANNA - NURSE

MIA - NURSE
Mia
1XUVH

MIRJA-DIETICIAN
Camilla-GLHWLFLDQ

RANA - NURSE
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Bahir-6XUJHRQ

Gruppe-0433

Gruppe-0433

WIAM-DOCTOR ASSIST

Gastriball Göteborg
Nordanvindsgatan 2A
417 17 Göteborg
Sverige
Mia
Tlf +46101600670
1XUVH

Mai-britt-1XUVH

Bahir-6XUJHRQ

Lone-6HFUHWDU\
Mia
1XUVH

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺎﻫﺮ ﻫﺎدي

Mirja-GLHWLFLDQ

LISA - DEITCIAN

Gastriball Helsingborg Gastriball Oslo
Drottninggatan 42,
Rådmann Halmrasts vei 18,
Helsingborg.
1337 Sandvika,
Norge
Gruppe-0433
Tlf +46101600670
+47 46672033
Hanne-1XUVH

mail@kirurgen.dk

Lone-6HFUHWDU\

BAHIR - SURGEON





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