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١٠ مبادرة الستدامة مشاريع رواد األعمال من السويديين الجدد 

١٢ كيف استطاع أحمد قدورة الحصول على عمل مع شركة مرموقة؟ 

 ١٦ الفيتامينات التي تساعد على بشرة نضرة وشعر متألق  

OM SVERIGE PÅ ARABISKA

FOTO: JANERIK HENRIKSSON / TT جنوب ستوكهولم ALBY منطقة

كورونا تزيد من معاناة آالف 
األسر محدودة الدخل
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العدد الحادي والثمانون

تصــدر صحيفــة الكومبــس الورقيــة منــذ شــباط/ فبراير 2013، من ســتوكهولم، وتوزع بواســطة االشــتراكات 
إلــى جميــع أنحــاء الســويد، إضافــة الــى أماكــن ثابتــة توضــع بهــا الجريــدة مجانــا، فــي عــدة مــدن ومقاطعــات كبيــرة، 
مثــل ســتوكهولم، وســكونة ومدينــة يوتوبــوري، وبكميــات أقــل فــي أوبســاال ونورشوبينغولينشــوبينغ وكالمــار 

وغيرها.
كما توجد بأكثر من 100 مكتبة وطنية.

صحيفــة »الكومبــس« الورقيــة هــي مــن إنتــاج مؤسســة الكومبــس اإلعالميــة، التــي تأسســت فــي العــام 2012، 
واستطاعت بفترة قصيرة اثبات تواجد الفت ومهم بين جميع الجاليات الناطقة بالعربية في السويد.

بعــد النجــاح الــذي حققتــه فكــرة تأســيس جريــدة عربيــة إخباريــة تغطــي أخبــار الســويد، وتناســب وتلبــي حاجــات 
المجموعــة الكبيــرة الناطقــة بالعربيــة، وتعتمــد المعاييــر المهنيــة بأســلوب مميــز ومفيــد، أصبــح موضــوع 
االنتقــال مــن اإلصــدار الشــهري، الــى األســبوعي ضــرورة ملحــة خاصــة أنهــا ســتكون ضمــن مشــروع مــدروس ولــه 

جدوى اقتصادية كبيرة.
ــى األســس الواقعيــة التاليــة: الخبــرة التــي اكتســبتها مؤسســة الكومبــس فــي  ويعتمــد نجــاح هــذا المشــروع عل

تحديد محتوى الجريدة ومضمونها.
االســم والشــهرة التــي اســتطاعت المؤسســة تحقيقهــا مــن خــالل كســب الثقــة والمصداقيــة مــن قبــل المجموعــة 

المستهدفة، ومن قبل مؤسسات الدولة السويدية المعنية.

مواقع مؤسسة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت
موقع الكومبس بالعربية

alkompis.se

موقع الكومبس بالسويدية
alkompis.se/sv

موقع راديو الكومبس
alkompis.se/radio

جريدة الكومبس الورقية
alkompis.se/magazine

صفحة الكومبس على الفيسبوك
facebook.com/alkompis

المؤسس ورئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

0729718898
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.

• 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.

Om Alkompis

 • 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

Al Kompis ... Media för integration

٢٠٢٠ augusti | العدد الحادي والثمانون | السنة السابعة
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رأي

صعوبة االندماج ليس 
مجرد سوء فهم

هــل يكفــي أن ننتقــل ونعيــش فــي الســويد ونحصــل علــى إقامــة بهــا، وعلــى جنســيتها أيضــا 
حتــى نفهــم هــذا البلــد ونســتطيع القــول إننــا علــى األقــل نــدرك أيــن نحــن نعيــش؟ الواقــع 
لألســف يبيــن أن هنــاك جــزء ال بــأس بــه منــا نحــن المهاجــرون، يعتقــدون أنهــم يفهمــون 
الســويد، ألنهــم فقــط يعيشــون فيهــا، بغــض النظــر عــن المــدة التــي قضوهــا هنــا، وربمــا 

بغض النظر عن الوظيفة أو العمل الذي يزاولونه. 
مشــاهدات ودالالت عديــدة ومؤلمــة تظهــر بشــكل واضــح، أن هنــاك أشــخاصًا يعيشــون فــي 
الســويد، لكنهــم بعيــدون فعــال، عــن فهــم واقــع هــذا البلــد وكيــف تســير الحيــاة بــه. وهــذه 
لألســف حقيقــة هــي أخطــر مــن مجــرد ســوء فهــم بيننــا وبيــن المجتمــع الــذي نعيــش بــه. 
ألن تصرفــات وأقــوال وردود فعــل البعــض منــا تظهــر عــدم إدراك كلــي ألهــم أعمــدة 

وأسس بناء المجتمع الذي نعيش به.

ــا فــي الســويد، عــن رأيــه بموضــوع يهمــه ويهــم  مــا معنــى أن تســأل شــخص، يعيــش هن
عائلتــه وأطفالــه، يكــون جوابــه، أنــا اقامتــي مؤقتــه ال اريــد ان أقــول شــيء يمكــن ان يؤثــر 
علــى منحــي إقامــة دائمــة؟ ومــا معنــى أن يشــعر شــخص آخــر يحمــل الجنســية الســويدية 
منــذ ســنوات بأنــه ضيــف علــى الســويديين، أصحــاب البلــد، كمــا يقــول، لذلــك، وألنــه ضيــف 
ــا ال نعــرف مــاذا يقصــد هــذا الشــخص بالتــأدب، وهــل  ــًا؟ وهن فقــط عليــه أن يكــون مؤدب

التأدب أن تشعر بأنك أقل شأنا من سويدي أشقر بعيون زرقاء؟
ومــا معنــى أن يســتغرب البعــض مــا يصفونــه بقســوة الســويد وســطوة قوانيــن هــذا البلــد 
الصارمــة، عنــد أول صــدام فــي تعاملهــم مــع مؤسســات الدولــة، مثــل مكتــب العمــل، 
وصنــدوق التأمينــات االجتماعيــة أثنــاء وبعــد خطــة الترســيخ، أو مــع مصلحــة الهجــرة فــي 
معامــالت لــم الشــمل، أو مــع مصلحــة الضرائــب وغيرهــا مــن المؤسســات، بالنســبة لمــن يبــدأ 

حياته العملية.
فبعــد أن رســم البعــض ممــن اختــاروا الســويد مجبريــن أو مخيريــن، صــورا ورديــة فــي 

مخيلتهــم عــن هــذا البلــد تشــبه الجنــة وعــن حيــاة ســهلة ورغيــدة وعــن شــعب مبتســم 
وســاذج، يتفاجــؤون بأنهــم أمــام آلــة أو حتــى وحــش بيروقراطــي، ليــس لــه قلــب ومجــرد مــن 

العواطف.
فــي خضــم التواصــل شــبه اليومــي مــع مؤسســات الدولــة، يعتقــد البعــض أنهــم يتعاملــون 
مــع أشــخاص يمكــن أن يلينــوا أو يحنــوا أو يتعاطفــوا معهــم، مــع التقليــل مــن أهميــة 

استخدام الحقائق واللغة القانونية في هذه التعامالت.
ولعــل تطــور وازدهــار مهــن المحاميــن والحقوقييــن، هــو بســبب درايتهــم بالتعامــل مــع 
جهــاز الدولــة ودوائرهــا، وألنهــم يســتطيعون التكلــم مــع هــذا الجهــاز باللغــة التــي يفهمهــا 

ويتفاهم بها.

ات لمواجهــة أزمــة  وكيــف يمكــن تفســير حكــم شــخص علــى مــا تقــوم بــه الســويد مــن إجــراء
كورونــا، مــن نــوع: تعمــد قتــل كبــار الســن، وتســخيف مــا تقــوم بــه مؤسســات الســويد لحــد 

االستهزاء، فهذا دليل على أننا ال نعرف السويد.
ــة بيــن هــؤالء وبيــن حقيقــة  ــى المســافة الكبيــرة والهائل المشــاهدات عديــدة ومؤلمــة، عل

المجتمع الذي نعيش به.

عمليــة التفاعــل والتفاهــم فــي المجتمــع الســويدي، عمليــة ليســت بالســهلة، ألن مــن وضعوا 
أســس بنــاء هــذا البلــد، كانــوا يفكــرون حســب معطيــات وبيانــات خاصــة بالشــعب الســويدي 
وثقافتــه، وليــس بمــا يتناســب مــع تفكيــري وتفكيــرك، ومــع ذلــك تحــاول الســويد تغييــر 
تفكيرهــا وقوانينهــا لتالئــم حاجاتهــا مــن االنفتــاح علــى اآلخريــن، وحاجتهــا الســتقبال 

مهاجرين جدد، أو اللتزامها األخالقي باستقبال الجئين يحتاجون للحماية.
الســويد تحــاول وربمــا تنجــح وربمــا تتأخــر بالنجــاح لتالئــم نفســها مــع معطــى جديــد اســمه 
المهاجــر أو الالجــئ، ولكــن هــل كل الالجئيــن والمهاجريــن نجحــوا فــي أن يفهمــوا مجتمعهم 

تفسير البعض لما تقوم به 
السويد على أنه قتل متعمد 

لكبار السن وتسخيف ما 
تقوم به المؤسسات 

الحكومية هو عدم فهم من 
قبل البعض للسويد 

ومجتمعها

مشاهدات ودالالت عديدة 
ومؤلمة تظهر بشكل واضح، 

أن هناك أشخاصًا يعيشون 
في السويد، لكنهم بعيدون 

فعال، عن فهم واقع هذا 
البلد وكيف تسير الحياة به
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

ات للحكومة لدعم دوائر القرار . بتقديم إحصاء

ــة والصادقــة عــن الســويد ومجتمعهــا،  ــا تأتــي أهميــة المعلومــة الصحيحــة والكامل مــن هن
ــأي لغــة  ــا ب ــا تأتــي أهميــة متابعــة وســائل اإلعــالم ذات المصداقيــة، وال يهــم هن ومــن هن
نتابــع لكــي نحصــل علــى معلومــة تتميــز بالجــودة، المهــم أن نضمــن بأننــا نفهــم المعلومــة 

ونكون على يقين بأننا استفدنا منها في حياتنا اليومية.

الجديد لكي يساهموا في تقريب مسافة التباعد من هدف االندماج ؟
نعــم عمليــة فهــم الســويد ليســت باألمــر الســهل، ألنهــا تحتــاج إلــى جهــد وإرادة، للحصــول 
علــى معرفــة تتراكــم كل يــوم مــن خــالل المتابعــة واســتخدام المنطــق والواقــع فــي الحكــم 

على األمور.

هنــاك مــن أيقــن منــذ اليــوم األول لوصولــه إلــى الســويد أنــه ال يعــرف الكثيــر عــن هــذا البلــد، 
وأدرك أنــه ســيعيش بمجتمــع جديــد، لذلــك قــرر أن يفهــم المجتمــع ويدرســه ويتعــرف 
علــى اإلمكانيــات المتاحــة لــه، وعلــى حقوقــه وواجباتــه، هــؤالء حققــوا قصــص نجــاح بفتــرات 
زمنيــة قصيــرة، وهنــاك مــن قــرر ومنــذ اليــوم األول أنــه يعــرف الســويد ورســم صورتهــا 
ــة ال يــزال  ــك فهــو ومــع مــرور ســنين طويل بذهنــه حســب مســلمات وأفــكار مســبقة، لذل
يجهــل محيطــه، ممكــن لمثــل هــذا الشــخص أن يعــرف كيــف يحصــل علــى بعــض حقوقــه 
وأن يتعامــل مــع المجتمــع ضمــن تســيير امــور يوميــة، ولكــن فــي الحقيقــة هــو بعيــد عــن 
هــذا المجتمــع حتــى وان كان كجســد موجــودا بــه. يعنــي هنــاك مــن يحكــم علــى الســويد مــن 
الســاعات األولــى لوصولــه، أو يمكــن أن يطلــق أحكامــه وهــو علــى الطريــق مــن مطــار أرالنــدا 

إلى مركز المدينة.
أغلــب هــؤالء ال يعرفــون مثــال، أن الســويد تجــدد وتعــدل مــا بيــن 300 إلــى 400 قانــون 
ســنويا، أي بمعــدل قانــون جديــد فــي كل يــوم، كمــا توجــد مؤسســة حكوميــة اســمها مكتــب 
ات عــن كل شــيء يهــم ســكان الســويد  اإلحصــاء المركــزي  SCB مختصــة بإجــراء اإلحصــاء
وتقــدم بالتالــي األســس الصحيحــة التــي تعتمــد عليهــا دوائــر صنــع القــرارات، مؤسســة 
اإلحصــاء هــذه فيهــا 1300 موظــف وميزانيــة ســنوية تقــارب مليــار كــرون، كل ذلــك مــن 
أجــل انتــاج أرقــام وبيانــات ومنحنيــات، تســاهم فــي أال تكــون القــرارات علــى أي مســتوى كان، 
قــرارات اعتباطيــة، ومســتندة فقــط علــى مــزاج صاحــب القــرار وحدســه، بــل تكــون قــرارات 
تســتند إلــى أرض صلبــة مــن الحقائــق والواقــع. هــذا فيمــا تلتــزم 28 ســلطة حكوميــة 

عملية التفاعل والتفاهم في 
المجتمع السويدي، عملية 

ليست بالسهلة، ألن من 
وضعوا أسس بناء هذا البلد، 

كانوا يفكرون حسب 
معطيات وبيانات خاصة 

بالشعب السويدي وثقافته، 
لذلك السويد تحاول أن 

تأقلم نفسها مع المتغيرات 
الجديدة.

 الســويد تجــدد وتعــدل مــا بيــن 300 إلــى 400 قانــون 
ــوم، كمــا توجــد  ــد فــي كل ي ــون جدي ســنويا، أي بمعــدل قان
 SCB  ــة اســمها مكتــب اإلحصــاء المركــزي مؤسســة حكومي
ســكان  يهــم  شــيء  كل  عــن  اإلحصــاءات  بإجــراء  مختصــة 
الســويد وتقــدم بالتالــي األســس الصحيحــة التــي تعتمــد 

عليها دوائر صنع القرارات.

د. محمود أغا
رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية

m.agh@alkompis.se
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كورونا تزيد من معاناة آالف األسر 
محدودة الدخل... واألطفال األكثر 

تضررًا

موضوع الغالف
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 فاقمت تداعيات جائحة كورونا، المستمرة منذ حوالي 7 أشهر، من صعوبة الواقع 
المعاشي للكثير من األسر واألفراد، خصوصًا في المناطق التي توصف بالضعيفة 

اقتصاديًا واجتماعيًا في السويد، إذ ازداد عدد العائالت المثقلة بالديون جراء ذلك.

عــن  النــاس عاطليــن  مــن  الكثيــر  بــات   ،19-Covid لوبــاء نتيجــة 
العمــل، وبالتالــي فقــدت عائــالت عــدة دخلهــا الشــهري المســتقر، وهــذا 
ــي  ــت عاجــزة ف ــي بات ــى كاهلهــا، والت ــون عل ــن الدي ــد م ــا حملهــا المزي م

أحيان كثيرة عن سدادها.
ات صــادرة عــن مركــز اإلحصــاء الســويدي مؤخــرًا، أن  وأظهــرت إحصــاء
أكثــر مــن 182 ألــف طفــل فــي الســويد، ينشــؤون فــي أســر مدينــة 
ومســجلة فــي هيئــة جبايــة الديــون Kronofogden، مــا يمثــل 
واحــدًا مــن كل 12 طفــاًل فــي البــالد، الســيما فــي مناطــق ضواحــي 
 Sundbyberg و Rinkeby-Kista العاصمــة ســتوكهولم مثــل

.Skärholmen و
وفــي هــذا اإلطــار قالــت تينــا هيغمــارك، مــن مصلحــة جبايــة الديــون، “إن 
أزمــة كورونــا أثــرت علــى المجتمــع بأكمله...حيــث يعانــي مزيــد مــن أوليــاء 
األمــور مشــكالت ماليــة... هنــاك خطــر أن ينشــأ كثيــر مــن األطفــال فــي 

أسر مدينة بالمستقبل”.
وأشــارت إلــى أن الصيــف يمكــن أن يكــون فتــرة صعبــة للغايــة، بالنســبة 
لألطفــال، الذيــن يمتلــك آباؤهــم مــوارد ماليــة محــدودة، ملمحــة لمخــاوف 
ــي، سيتســبب فــي إجبــار المزيــد مــن األطفــال علــى  مــن أن الوضــع الحال

العيش في بيئة محدودة الموارد المالية.

تداعيات كورونا على عائلة نسرين ومحمد 
ــن  ــن اللذي ــا( م ــا( وزوجهــا محمــد )34 عام   نســرين أحمــد )29 عام
تأثــروا بهــذه األزمــة وتداعياتهــا خصوصــًا أن لديهمــا 3 أطفــال، فقــد 

فقدت نسرين عملها، بينما يعمل زوجها بدوام جزئي.
تقــول نســرين، التــي تعيــش فــي Sundbyberg  فــي حديثهــا 
للكومبــس، »إنــه مــن الصعــب أن تشــرح لألطفــال لمــاذا ال يمكنــك منحهــم 

كل ما يريدون«.
وتتابــع: »بــدأت العمــل فــي أكتوبــر فــي محــل مالبــس فــي تابــي ســنتروم، 
ثــم حصلــت علــى دوام 75 فــي المائــة، بالنســبة لــي، كان هــذا جيــًدا ألننــي 
كنــت قبلهــا فــي إجــازة أمومــة لفتــرة طويلــة.. ولكــن بعــد ذلــك فقــدت 

عملي على وقع أزمة كورونا “.
وتشــير إلــى أنهــا فــي البدايــة، لــم تكــن قلقــة للغايــة بشــأن الوبــاء، ولكــن 
ــن الممكــن أن يبقــى ومــن  ــدأ الحديــث فــي العمــل، عــن مــن ِم ــا ب عندم
ســوف يغــادر، حينهــا شــعرت بالتهديــد والقلــق، خصوصــًا أن هنــاك مــن 
هــو أقــدم منهــا، وهــذا فعــال مــا حصــل فــي بدايــة مايــو، عندما اســتدعاها 
مديرهــا، وأبلغهــا بــكل لطــف كمــا تقــول، بأنــه مضطــر لالســتغناء عــن 

بعض الموظفين وفق أولويات معينة. 
وتــرى نســرين، أن أكثــر مــا يقلقهــا هــو أن ينشــأ أطفالهــا فــي عائلــة ال 

يوجد فيها ما يكفي من المال.
تداعيــات كورونــا لــم يتأثــر بهــا عمــل نســرين فقــط، بــل حتــى زوجهــا، 
بلــغ بعــد فتــرة قصيــرة مــن فقــدان زوجتــه لعملهــا، أنــه 

ُ
محمــد الــذي ا

سيضطر للعمل دوام جزئي.

الوضع يزداد صعوبة عندما يكون لديك أطفال
يصف محمد، الذي يعمل في شركة سيارات خارج ستوكهولم القرار 

بغير العادل بعد سنتين متواصلتين من العمل مع الشركة.
ويقول للكومبس: “لقد كنت غاضًبا جًدا في البداية، ألنني أعتبر نفسي 

أكثر خبرة واستحق العمل  بدوام كامل، باإلضافة إلى ذلك، يجب 
عليهم أن يأخذوا في االعتبار، أن لدي زوجة عاطلة عن العمل وثالثة 

أطفال صغار... كنت منزعجا وغاضبا وال زلت كذلك«.
لكن محمد يعي أن خالل هذه األزمة، لم تكن عائلته هي الوحيدة 

المتأثرة بها، وأن هناك آالف مثله انعكست عليهم تداعيات جائحة 
كورونا وربما بشكل أكبر.

  يؤكد الزوجان، أن الوضع يزداد صعوبة عندما يكون هناك أطفال 
صغار، خصوصًا عندما يشعرون بفقدان بعض االمتيازات، التي كانوا 

يحصلون عليها، عندما كان الوضع المادي مستقرًا ويلفتان خالل 
حديثهما للكومبس، إلى أنهما أبنهما البكر” نوار”، الذي يبلغ من 
ا في التساؤل عن بعض األمور المادية 

ً
العمر 8 سنوات   بدأ أيض

المتعلقة باألسرة، في حين ال يزال شقيقاه عمر ويوسف، أصغر من 
أن يالحظا هذا التغيير. 

ويعتبران أنه في مثل هذه الظروف يصبح من الضروري على الوالدين 
تحديد األولويات بشكل صحيح، سيما عندما ال يكون لديك أي أموال 

مدخرة، بعد كل هذا اإلنفاق من دون أي مردود مالي وفق تعبيره.

من الصعب شرح وضعك المادي ألطفالك
ــا  ــر ممتًع ــه نســرين، “ليــس األم ــن خافــت تقــول زوجت  وبصــوت حزي
عندمــا يأتــي إلــّي طفلــي األكبــر ســنًا ويطلــب طعاًمــا غالــي الثمــن كنــا فــي 
الســابق نتناولــه بشــكل معتــاد... لســوء الحــظ، علينــا أن نعطــي األولويــة 

لألشياء الضرورية”
 ولكــن رغــم تغييــر نمــط حيــاة أســرتهما مــن الناحيــة الماديــة، إال أن 
ذلــك لــم يســاعد كثيــرًا فقــد تراكمــت الديــون علــى األبويــن، وبــات 
الصعــب  مــن  التــي  الديــون،  فــي مصلحــة تحصيــل  مســجل  أســمهما 
ســدادها فــي الوقــت الحالــي، خصوصــًا أن لــدى نســرين قــرض مالــي 
حصلــت عليــه لمســاعدة والداهــا فــي مشــروع تجــاري قبــل ســنوات، لكــن 

المشروع لم يكتب له النجاح. 
وتفضل نسرين في هذا الجانب عدم الخض بتفاصيل أكثر. 

  كان مــن األســهل علــى الزوجيــن ســداد الديــن بشــكل شــهري عندمــا 
كانا يعمالن، لكن األمور يبدو أنها اختلفت حاليًا.

 يقــول الــزوج محمــد، “منــذ أن كان لــدي دخــل جيــد قبــل كورونــا، كان 
ــا اآلن ال  ــى ســداد الديــن،  إال أنن ــي مســاعدة زوجتــي عل مــن الســهل عل
يمكننــا ســداده..   علينــا رعايــة أطفالنــا الثالثــة«. ويضيــف، »ليــس مــن 

السهل شرح ذلك الوضع لألطفال دون أن يصابوا بأذى منه«.

جمعيات حقوقية: ضرورة تواصل اآلباء مع أطفالهم   
ومــع تزايــد تداعيــات كورونــا، بــرز دور عــدد مــن الجمعيــات الحقوقيــة 
فــي مســاعدة األســر الضعيفــة علــى كيفيــة آليــة التواصــل مــع أطفالهــم، 

جراء عدم االستقرار المادي الذي طرأ على حياتهم.
 BRIS وفــي هــذا اإلطــار تؤكــد، ســارة أندريــه، المستشــارة فــي منظمــة
ــس، وجــود تعــاون  ــي الســويد خــالل حديثهــا للكومب ــل ف ــوق الطف لحق
جــار حالًيــا بيــن المنظمــة وهيئــة تحصيــل الديــون بهــدف المســاعدة فــي 
الشــرح لألطفــال عــن الظــروف التــي تمــر بهــا أســرهم مــن الناحيــة 

المادية وغيرهم من العائالت.
وتشــير ســارة إلــى أنــه ال يوجــد الكثيــر مــن األســر واألطفــال، الذيــن 
يتصلــون بالمنظمــة للحديــث عــن تأثيــر الوضع المادي علــى احتياجاتهم 
ــا،  ــى أن العــام الماضــي وقبــل أزمــة كورون وحياتهــم األســرية، منوهــة إل
تلقــت المنظمــة 160 مكالمــة مــن هــذا النــوع، وعللــت قلــة مثــل ذلــك 
التواصــل إلــى عــدم جــرأة بعــض األســر واألطفــال، للحديــث عــن وضعهــم 
المــادي، بســبب الخجــل الــذي يشــعرون بــه، كمــا أنــه هنــاك أســباب أخــرى 
»تتعلــق بعــدم معرفــة الصغــار كيفيــة التحــدث مــع شــخص بالــغ يعــرف 

عن حقوقه كطفل أو بالغ في مثل هذه المواقف« حسب قولها.
وتوضــح أنــه فــي أغلــب هــذه االتصــاالت يرغــب األطفــال وحتــى البالغيــن 
الحديــث عــن الصعوبــات الماليــة وتأثيرهــا علــى حياتهــم داخــل أســرهم، 
فضــال عــن شــعورهم بالقلــق عــن عواقــب األمــور مســتقباًل جــراء عــدم 
ــة علــى القيــام بنفــس األشــياء،  ــي، وصعوب ــالك أســرهم للمــال الكاف امت

التي يقوم بها أطفال آخرون، وضعهم المادي أفضل منهم.
وفــي هــذا الجانــب، تؤكــد ســارة، أن وجــود طفــل فــي عائلــة تعانــي مــن 
ــا علــى رفاهيــة هــذا الطفــل، بســبب 

ً
صعوبــات ماليــة، يمكــن أن يؤثــر أيض

ــى أداء  ــق المتواصــل وهــو مــا يمكــن أن ينعكــس ســلبًا عل اإلجهــاد والقل
الطفل في المدرسة، حيث أنه ليس لديه الطاقة الكافية للتركيز.  

استشارات مجانية للعائالت واألطفال وبلغات مختلفة
وأثنــاء حديثهــا معنــا، تلفــت المســؤولة فــي منظمــة BRIS إلــى أهميــة 
التواصــل مــع منظمتهــا لدعــم هــؤالء األطفــال وعائالتهــم، مشــددة علــى 

أن المنظمة تقدم خدماتها ومشوراتها بالمجان.
 وتقــول: » نحــن نحــاول مســاعدة األطفــال والبالغيــن، قــدر المســتطاع 
مــن خــالل التخفيــف عنهــم واالســتماع بعنايــة إلــى قصصهم، نســاعدهم 
علــى عــدم الشــعور بالخجــل والذنــب، وإيجــاد اســتراتيجيات مالئمــة 

لمواجهة المواقف الصعبة«.
وتتابــع، »ال ينبغــي للمــرء أن يتوقــع أي دعــم مالــي فــي شــكل منــح، ومــع 
علــى  اعتمــاًدا  التوجيــه،  خــالل  مــن  المســاعدة   Bris تحــاول  ذلــك، 

مشاكل كل فرد«. 
 ويمكــن للمستشــارين فــي المنظمــة، حســب المستشــارة ســارة أندريــه، 
تقديــم نصائــح مختلفــة لألســر حــول إلــى مــن يجــب أن يلجــؤون إليــه 

للحصول على الدعم المالي. 
وتؤكــد أن خطــوط التواصــل مــع المنظمــة مفتوحــة للجميــع، حتــى 
الســويدية،  باللغــة  التحــدث  فــي  صعوبــة  يجــدون  اللذيــن  ألولئــك، 
وانطالقــا مــن الحــرص علــى تقديــم المســاعدة، فقــد تــم تخصيــص 

لغات مختلفة مثل العربية واإلنجليزية.
منفتحيــن  يكونــوا  أن  بضــرورة  اآلبــاء  ســارة،  المستشــارة  ونصحــت 
وصادقيــن مــع األطفــال، وأن يشــرحوا لهــم بطريقــة بســيطة الوضــع 

المالي للعائلة، وكيف يجب على األسرة إعطاء األولوية إلنفاق المال.
 وتقــول، » مــن الممكــن التحــدث بصراحــة عــن الضعــف المالــي للعائلــة، 
كــن واضًحــا بذلــك فإنــك كشــخص بالــغ تتحمــل المســؤولية عــن الشــؤون 
الماليــة ألســرتك، فليــس مــن مســؤولية الطفــل حــل أي مشــاكل أو تحمــل 

المسؤولية عن رفاهية األسرة«. 
األمل بأن تتحسن األمور

الزوجان محمد ونسرين، اخترا عدم طلب المساعدة من الخدمات 
االجتماعية، وبررا ذلك أنهما يريدان االعتماد على نفسيهما، وعدم 
االتكال على مساعدات الدولة، التي قد تصبح بمثابة اإلدمان حسب 

رأيهما.  
ويقول الزوج محمد، » أعرف الكثير ممن لم يكافحوا على اإلطالق 

للعثور على عمل، بعد أن بدأوا في تلقي مساعدات الضمان 
االجتماعي، سيكون ذلك إدماًنا بالفعل«.

الشيء المفرح، لدى نسرين ومحمد، أن الزوج سيعود في بداية 
سبتمبر إلى العمل بدوام كامل مع تحسن وضع الشركة.

في حين أن نسرين تقدمت بطلب للحصول على وظيفة من خالل 
العديد من اإلعالنات المختلفة، ومع ذلك، فهي غير متأكدة أنها 

ستمنح األولوية في ذلك.
وتضيف، »لم أعمل لفترة طويلة، وبالتالي ليس لي أولوية لقلة خبرتي، 

كما أنني ال أتحدث السويدية بطالقة، والتي يمكن أن تؤثر على 
حظوظي في الحصول على وظيفة«.

تأمل عائلة محمد ونسرين، كما غيرهم، بذهاب هذا الوباء، كي يتمكن 
الجميع من العودة إلى عملهم وحياتهم اليومية المعتادة، بعيدًا عن 

منغصات وتداعيات هذا الوباء.

ساندي دوخي
قسم التحقيقات - ستوكهولم
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säger Nesreen.

Nesreen har en tidigare skuld hos kronofogden, 

som enligt henne har att göra med hennes pappas 

misskötande. Strax efter att Nesreen hade fyllt 20 år 

tog hon ett lån då hennes pappa planerade att 

starta ett företag, men saker och ting gick inte som 

det skulle. Nesreen väljer att inte gå in på detaljer. 

Hon konstaterar att skulden inte är så stor, men att 

räntan gör det svårare att betala av skulden. Under 

tiden som Nesreen arbetade var det lättare för 

paret att betala av skulden då även hennes man 

hjälpte till ibland, men nu ser saker och ting 

annorlunda ut. 

– Eftersom jag hade en bra inkomst tidigare var det 

för mig en självklarhet att hjälpa min fru med att 

betala av en skuld hon hamnat i. Men nu kan vi inte 

betala av på samma sätt. Vi måste ta hand om våra 

tre barn. Det är inte lätt att förklara situationen för 

barnen utan att de blir sårade, säger Mohammad.

Just nu pågår ett samarbete mellan Bris och 

Kronofogden för att stötta barn i de ekonomiskt 

utsatta familjerna. Det handlar främst om att hjälpa 

föräldrar att förklara situationen för barn. Tina 

Häggmark påpekar vikten av att kunna förklara för 

barnen och att man inte är ensam om det.

Sara André, kurator på Bris, berättar att det inte är 

många barn som ringer in till Bris. Förra året var det 

drygt 160 samtal som kom in från barn som ville 

prata om ekonomisk utsatthet. Många barn vågar 

inte ta kontakt med Bris och berätta om den 

ekonomiska utsatthet man lever i på grund av 

skammen de känner. Sedan finns det även barn som 

inte vet hur man går tillväga för att prata med 

någon vuxen som vet vilka rättigheter man som 

barn eller vuxen har i sådana situationer.

– Barn och vuxna som ringer till Bris och vill prata 

om ekonomiska svårigheter pratar ofta om hur det 

påverkar barnen i familjen när ekonomin går dåligt. 

Barn berättar att de tar på sig mycket ansvar, att de 

känner sig oroliga för hur det ska bli och för 

föräldrarnas mående. De berättar också om hur de 

känner skam kopplat till att inte ha pengar och att 

inte kunna göra samma saker som till exempel sina 

kompisar, berättar Sara André.

Bris har gratis och anonym telefonlinje – 
även på arabiska
Att vara ett barn i en familj med ekonomiska 

svårigheter kan även påverka barnets välmående på 

grund av utvecklad stress och oro. Denna utveckling 

kan även leda till att barnet presterar sämre i 

skolan då energin inte räcker till för att koncentrera 

sig. Det är därmed viktigt att barn har kännedom 

om Bris och vet att man kan ringa för att få stöd. 

Ett samtal till en kurator på Bris är gratis och 

anonymt. 

– Vi försöker hjälpa barn och vuxna så gott vi kan 

genom att avlasta och lyssna noggrant på deras 

berättelser. Vi hjälper dem att känna mindre skam 

och skuldkänslor och att hitta strategier i svåra 

situationer, fortsätter André. 

På Bris ska man inte förvänta sig något ekonomiskt 

stöd i form av bidrag, däremot försöker Bris hjälpa 

till genom vägledning. Beroende på varje individs 

problem kan kuratorer ge olika tips på vem man 

kan vända sig till för ett ekonomiskt stöd. Bris 

utesluter ingen och har kännedom om att många i 

Sverige inte talar det svenska språket. Därmed är de 

måna om att erbjuda hjälp på olika språk som 

bland annat arabiska och engelska. 

– Var öppen och ärlig med barnen. Förklara på ett 

enkelt sätt hur familjens ekonomi ser ut, vad 

familjen måste prioritera att lägga pengar på och 

varför. Visa barnen att det går att prata öppet om 

ekonomisk utsatthet. Var tydlig med att du som 

vuxen tar ansvar för familjens ekonomi, att det inte 

är barnets ansvar att lösa eventuella problem eller 

ta ansvar för familjens mående, konstaterar Andre. 

Väljer att inte söka hjälp hos socialen
Paret Mohammad och Nesreen får frågan om varför 

de inte tar något socialbidrag och svaret visar sig 

vara att det är riskabelt. 

– Många blir beroende av det, dessutom är det en 

hel process och vi orkar inte. Vi vill vara en familj 

som inte är beroende av statens bidrag. Jag känner 

många som inte alls kämpat med att hitta jobb 

efter att dem börjat ta bidrag från socialen, det blir 

ju ett beroende, säger Mohammad.

Mohammad kommer i början av september återgå 

till sin heltidstjänst då företaget har börjat 

återhämta sig. Samtidigt har Nesreen sökt jobb 

genom flera olika annonser, dock är hon osäker och 

tror inte att hon kommer att prioriteras.

– Jag har trots allt inte jobbat på länge och tidigare 

gick jag i skola, därmed anses jag inte vara 

prioriterad på grund av mina erfarenheter. Jag talar 

heller inte så perfekt svenska, vilket jag tror kan 

påverka det. Jag menar, jag pratar flytande och kan 

allt, men min brytning är tydlig, säger hon.

Familjen hoppas just nu på att denna pandemi ska 

dö ut och att alla ska kunna återgå till deras 

arbeten och tidigare vardag. Samtidigt önskar 

Nesreen att hon efter sommaren ska hitta ett jobb 

där hon kan få fast anställning och tjäna bra med 

pengar för barnens skull.

Sandy Doukhi

FOTO: JOHAN NILSSON / TT جنوب هيلسنبوري 
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På grund av Covid19- har unga såväl som äldre 

blivit av med sina jobb eller blivit permitterade. 

Samtidigt har allt fler föräldrar blivit med skulder 

hos kronofogden. Den 6 juli släppte kronofogden 

ett pressmeddelande med rubriken “000 182 barn 

har föräldrar med skulder hos kronofogden“. Tina 

Häggmark, kommunikatör på Kronofogden, menar 

bland annat att sommaren kan vara en väldigt tuff 

period för barn vars föräldrar har en begränsad 

ekonomi. Det finns en rädsla från kronofogdens 

sida att den rådande pandemin ska orsaka att 

många fler barn kommer tvingas leva i en miljö där 

ekonomin inte räcker till. 

Föräldrarna Mohammad och Nesreens 
påverkas av krisen
Mohammad Noor är 34 år och bor i Hallonbergen 

tillsammans med sin fru Nesreen Ahmad, 29 och 

deras tre små söner, Nawar, Omar och Yousef. För 

familjen har den rådande krisen lett till att Nesreen 

blivit arbetslös samtidigt som Mohammad endast 

jobbar deltid. 

– Jag började jobba i oktober månad i en klädbutik 

i Täby Centrum och då hade jag en 75 procents 

tjänst. För mig var detta bra då jag ändå hade varit 

mammaledig under en längre period. Men sen kom 

Corona och då blev jag uppsagd, säger Nesreen.

Till följd av Covid19- pandemin har många människor förlorat sina jobb eller blivit permitterade. Många familjer 
har förlorat sin stabila inkomst och därmed tagit på sig nya skulder som de sedan inte kunnat återbetala och på så 
sätt hamnat hos kronofogden.  Främst i Stockholms förorter Rinkeby-Kista, Sundbyberg och Skärholmen lever 
många barn i en skuldsatt familj visar ny statistik från Kronofogden och SCB.

– Det är svårt att förklara för barnen varför man inte kan ge dem allt de önskar sig, säger Nesreen Ahmad, bosatt i 
Sundbyberg.

Fler barn med skuldsatta 
föräldrar i ljuset av pandemin

I början var Nesreen inte så bekymrad över 

pandemin, men när det började pratas på jobbet 

om vilka som skulle få stanna kände hon sig hotad. 

De flesta kollegorna hade jobbat i butiken mycket 

längre än hon själv och därmed blev det uppenbart 

att hon inte skulle jobba kvar. Den 2 maj kallade 

hennes chef henne till ett möte där hon fick 

beskedet.

– Jag förstod redan när jag blev kallad till mötet att 

det var över för min del, men jag trodde inte att 

allt skulle ske så fort. Jag fick liksom två veckor och 

sen skulle jag sitta hemma igen. Min chef försökte 

dock vara trevlig och säga att man nu måste 

prioritera vilka anställda man ska ha kvar och det 

förstod jag. Men samtidigt var det ett jobbigt 

samtal för mig efter att jag varit mammaledig 

under en längre period. Jag började få lite ångest 

över det. Jag vill inte att mina barn ska växa upp i 

en familj där det inte finns tillräckligt med pengar, 

säger Nesreen.

Strax efter Nesreens besked väntade Mohammad 

också på tråkiga nyheter som innebar att han inte 

längre skulle arbeta heltid, utan endast deltid. 

Mohammed jobbar på en bilfirma utanför 

Stockholm och tycker att beslutet var orättvist. Han 

har jobbat på företaget i två år.

– Jag blev väldigt arg i början då jag anser mig själv 

vara mer erfaren och förtjänar min heltidstjänst. 

Dessutom borde dem ta hänsyn till att jag har en 

arbetslös fru och tre små barn. Jag minns hur 

irriterad och arg jag var, jag menar det är jag ju 

fortfarande. Denna kris har påverkat många 

människor. Vi pratar ju utifrån oss själva, men det 

finns säkert människor som blivit mer drabbade än 

vi, säger Mohammad.

Barn har svårt att förstå krisen
Både Nesreen och Mohammad betonar svårigheten 

med att ha tre barn när man går igenom en 

ekonomisk situation. Det äldsta barnet Nawar är 8 

år idag och har även börjat ifrågasätta en del saker 

som har att göra med hushållet. Däremot är Omar 

och Yousef fortfarande för små för att lägga märke 

till förändringen i hushållet. Enligt föräldrarna blir 

det viktigt att man prioriterar rätt när man 

knappast har några pengar över efter alla utgifter.

– Det är inte roligt när mitt äldsta barn kommer 

fram till mig och frågar efter dyrare matvaror som 

tidigare var en självklarhet för oss att ha hemma. 

Idag måste vi tyvärr prioritera bort sådant som inte 

är nödvändigt, men det har inte hjälpt så mycket. Vi 

har en en skuldsanering hos kronofogden, eller 

snarare jag, men nu blir det svårt att betala av, 

FOTO: JANERIK HENRIKSSON / TT

الترجمة السويدية لمقال كورونا تزيد من معاناة آالف األسر محدودة الدخل... واألطفال األكثر تضررًا
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يستمر منتدى رواد السويد الجدد FNSE  باستقبال طلبات انتساب جديدة من الشركات المدارة من قبل 
سويديين جدد في مختلف القطاعات، وكان المنتدى قد نظم  ندوة عن استئناف نشاطاته، منتصف تموز/ 

 Crew يوليو 2020، تضمنت استعراضا لخطط وأهداف المنتدى في المرحلة المقبلة، كما قدمت شركة
Hotel Apartment وهي إحدى الشركات األعضاء في المنتدى، عرضا عن فرص لالستثمار في الشقق 

الفندقية، وذلك بحضور ممثلين عن حوالي 35 شركة، وجرت الندوة في الهواء الطلق، مراعاة لشروط 
وتوصيات المؤسسات الصحية الخاصة بأزمة كورونا الحالية.

وفــي كلمــة لــه أشــاد د. محمــود آغــا، وهــو أحــد مؤسســي المنتــدى، بدور المنتــدى ومحاوالته 
لتكويــن منصــة لمســاعدة الشــركات الناشــئة مــن جهــة وتقويــة شــبكة عالقــات الشــركات 
المــدارة مــن قبــل الســويديين الجــدد، مــن جهــة أخــرى، وذلــك بهــدف تحقيــق شــرط 
االســتدامة فــي أعمــال ونشــاطات الشــركات الجيــدة وتقويــة أعمالهــا وتخطــي عقبــات 

التعرف على بيئة العمل السويدية وقوانينها.
فيمــا قــدم رجــل األعمــال دانــي حمــزو مــن Crew hotel apartment عرضــا عــن 
إمكانيــة االســتثمار بمشــروع طمــوح بالقــرب مــن مطــار أرالنــدا الدولــي. ممــا يفتــح المجــال 
ــى الشــقق  ــة ميدانيــة عل للشــركات االســتثمارات العقاريــة الصغيــرة األمنــة. تبعتهــا جول

الجاهزة والشقق قيد اإلنشاء في أرض المشروع.

وأدار النقــاش حــول إمكانيــات المشــروع والجــدوى االقتصاديــة منــه، رجــل اإلعمــال فيكتور 
ــره مــن أعضــاء  ــان رســول، وغي ــي ري ــدس المال ــن المهن ــع مداخــالت قيمــة م ســماعنة، م

المنتدى.
ــا عــن عــدد مــن النشــاطات التــي تســاهم فــي مســاعدة الشــركات  المنتــدى ســيعلن قريب

الناشئة وتقوية حضورها في السوق السويدية.

للمهتمين بمشروع الشقق الفندقية
كان المنتدى قد وجه دعوة خاصة ألصحاب الشركات الناطقين باللغة العربية في 

السويد، لالستماع إلى عرض عن مشروع استثماري يتيح فرصة ألصحاب الشركات 
بتملك شقة مفروشة بالكامل بالعاصمة السويدية مع عائد شهري مضمون، تقدمه 

.Crew Hotel Apartment شركة
.Rosersberg ,112 Norrsunda kyrkby العنوان

للمهتمين بالمشروع يرجى التواصل على الرقم: 0046769496227

للراغبين من الشركات االنتساب إلى منتدى رواد أعمال السويد الجدد يمكن تسجيل 
./٢٠٢٠-https://fnse.se/reg :طلباتهم عبر الرابط

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

أسس صحيحة، مع رواد أعمال تجاوزا مراحل التأسيس والترسيخ ألعمالهم ويرغبون إما 
بتوسيع شبكة عالقاتهم وأما المساهمة من خالل خبراتهم في مساعدة الشركات 

الناشئة ويهدف المنتدى إلى تقليل الفجوة المعلوماتية والمعرفية حول الحياة 

مبادرة الستدامة مشاريع رواد األعمال 
من السويديين الجدد

أعمال

المنتدى يمثل 

منصة لمساعدة 

الشركات الناشئة و 

تقوية شبكة 

عالقات تلك 

الشركات

تزايد عدد الشركات المحدودة الجديدة، خالل العقد ٢٠١٠-٢٠١9  بأكثر من الضعف من ٢١٢٠٠٠ شركة إلى ما 
يقرب من 435٠٠٠ شركة.

كان يتطلب سابقًا إنشاء أي شركة خاصة محدودة، رأس مال ال يقل عن ١٠٠ ألف كرون، ولكن تم في العام ٢٠١٠ 
تخفيض هذا الرقم إلى 5٠٠٠٠ كرون، ما ساهم بزيادة عدد الشركات والمشاريع الجديدة. 

ندوة في الهواء الطلق لمنتدى رواد أعمال السويد الجدد
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ال تنتظر وأنت متألم مع مجموعة واسعة من خدماتنا الصحية في مركزنا
نحن نهتم بصحتك

أوقات الدوام 
08:00 - 20:00من ا�ثنين إلى الجمعة:

13:00 - 18:00أيام السبت وا�حد:

في مركزنا الطبي تجدون أفضل مستويات الرعاية الطبية في السويد،
كادرنا الطبي المتخصص يلبي االحتياجات لمختلف المجاالت الطبية
كطبيب ا�سرة. نحن نسعى جاهدين لالستمرارية ورعاية عالية الجودة

والعالج الشخصي للمرضى من جميع ا�عمار.

يمكنكم ا¨ن تحميل برنامج محادثة الفيديو مع الطبيب
بالبحث عن البرنامج في

او من خالل مسح الكود في ا�سفل من خالل كاميرا هاتفك

المستوصف يعمل بالتعاون مع حكومــة مقاطعــة سكـــونة

TULPANEN VÅRDCENTRAL
Norra Bulltoftavägen 65B

212 43 MALMÖ
040-619 1000
WWW.TULPANENVC.SE

- طبيب عام  - طبيب عيون
- أخصائي العالج الوظيفي

- طبيب نفسي - أخصائي تغذية
- أخصائي عالج طبيعي
- أخصائي مرض السكر 

- أخصائي الربو  و ا�نسداد الرئوي المزمن

IOS 
Applestore

Applestore/

Android 
Playstore

PlaystoreVIDEOCARE

المركز بدأ بخدمة المحادثة مع الطبيب من خالل الفيديو لتسهيل التواصل و عدم الحاجة للسفر - نستقبل الحاالت من جميع انحاء السويد عن طريقة خدمة الفيديو

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

المنتدى من الفكرة للتنفيذ
وكانــت مؤسســة الكومبــس اإلعالميــة، قــد أطلقــت، العــام الماضــي فكــرة إنشــاء منتــدى 
لــرواد أعمــال الســويد الجــدد، ضمــن حفــل اقيــم فــي العاصمــة الســويدية ســتوكهولم، 
بحضــور أكثــر مــن مئــة مشــارك وضيــف بينهــم، عــدد مــن الســفراء والدبلوماســيين العــرب 
فــي الســويد، وأعضــاء فــي البرلمــان الســويدي، فضــاًل عــن ممثليــن للعديــد مــن المؤسســات 

والشركات السويدية ورجال أعمال مهاجرين من الرعيل القديم والجديد.
ويهدف المنتدى إلى تشجيع رواد األعمــال مــن أصــول مهاجــرة، وتقليــل العقبــات أمــام 
ــن الجــدد والمولوديــن خــارج  ــن القادميـ ــركات مـ ــاب الشـ ــال أصحـ ــر أعمـ ــتمرار وتطويـ اسـ

السويد بشكل عام.
وجــاء فــي مقــال نشــرته الكومبــس: إن مــن أهــم األســباب التــي دفعــت المؤسســة إلقامــة مثــل 
هــذا المنتــدى هــو الــدور، الــذي يلعبــه اإلعــالم فــي تســليط الضــوء علــى إنجــازات المهاجريــن 
فــي مياديــن مختلفــة خصوصــًا مــع وجــود بعــض اإلهمــال مــن الصحافــة واإلعــالم لمســاهمات 
الالجئيــن والمهاجريــن فــي إغنــاء االقتصــاد الســويدي وتعزيــز التعدديــة الثقافيــة فــي 

البالد.
ويعتبــر أغلــب رجــال األعمــال المهاجريــن المشــاركين فــي هــذا المنتــدى مــن األســماء، التــي 

حققــت نجاحــات باهــرة فــي عالــم األعمــال واالقتصــاد داخل السويد

حقائق عن الشركات في السويد
يوجد في السويد حاليا نحو مليون شركة مسجلة غالبيها شركات صغيرة، والتي يقل 

عدد موظفيها عن 9 موظفين، 
في الفترة بين عامي 2010-2019، تم إنشاء ما يقرب من 649000 شركة جديدة 

ا لتقرير حديث صادر عن شركة Visma لبرمجيات المحاسبة 
ً
في السويد، وفق

باستخدام إحصائيات مكتب تسجيل الشركات السويدية  )Bolagsverket(، وهذا 
يمثل زيادة بنسبة 18.5 في المائة مقارنة بالفترة 2000-2009 ، عندما تم إنشاء 

548000 شركة.

أصبح من األسهل حاليًا، تحويل الشخص مشروعه التجاري إلى شركة محدودة، بعد أن 
تم تخفيض الحد األدنى لرأس المال إلى 25000 كرون اعتبارا من 1 يناير 2020 ، 

من أجل تعزيز الفرص أمام الشركات الصغيرة.

تزايد عدد الشركات المحدودة الجديدة، خالل العقد 2010-2019  بأكثر من 
الضعف من 212000 شركة إلى ما يقرب من 435000 شركة.

كان يتطلب سابقًا إنشاء أي شركة خاصة محدودة، رأس مال ال يقل عن 100 ألف 
كرون، ولكن تم في العام 2010 تخفيض هذا الرقم إلى 50000 كرون، ما ساهم 

بزيادة عدد الشركات والمشاريع الجديدة.
وفي العام الماضي بدأ ما مجموعه 64464 شركة جديدة عملها، بزيادة قدرها واحد 

بالمائة مقارنة بالعام السابق 2018 ، عندما تم إنشاء 63620 شركة جديدة في 
السويد.

في الفترة بين عامي 

٢٠١٠-٢٠١9، تم 

إنشاء ما يقرب من 

٦49٠٠٠ شركة 

جديدة في السويد، 

ا لتقرير حديث 
ً

وفق

صادر عن شركة 

Visma لبرمجيات 

المحاسبة 
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مــن أجــل معرفــة المزيــد حــول هــذا البرنامــج، التقــت “الكومبــس” 
الشــاب أحمــد قــدورة، الــذي هاجــر مــن ســوريا ليلحــق بأفــراد عائلتــه فــي 
فــي  نجحــوا  الذيــن  األشــخاص  أحــد  ليصبــح  العــام 2015،  الســويد 
الحصــول علــى وظيفــة منشــودة بشــركة ســويدية معروفــة. بعــد أن 
 .Jobbsprånget تقدم للتســجيل والتدريب ضمن أنشــطة برنامج

كما ورد في نص الحوار التالي:
 

الكومبس:  ما تخصصك الدراسي وطبيعة عملك بالسويد؟
ــي إدارة األعمــال اختصــاص االســتثمار  ــدي شــهادة ف أحمــد قــدورة: ل

والتمويــل وأعمــل اآلن كمدقــق مالــي بشــركة آرنســت أنــد يونــغ EY فــي 
مدينة يوتيبوري.

 
الكومبس: ما هو برنامج Jobbsprånget؟

أحمد قدورة: برنامج Jobbsprånget هو منصة وحلقة وصل 
بين القادمين الجدد من حملة الشهادات الجامعية في العلوم 

والهندسة والعمارة واالقتصاد والصيدلة مع الشركات السويدية 
الراغبة في تقديم فرص التدريب لمدة أربعة أشهر. البرنامج ُيدار 
من األكاديمية الملكية السويدية للعلوم الهندسية )IVA( ويمكن 

العمل هو كلمة سر االندماج في المجتمع السويدي ألي مهاجر، كما يعد الحصول على عمل بذات الوقت، أكبر الحاجات التي 
يسعى المهاجر لتحقيقها، رغم الصعوبات التي تواجهه خاصة في بداية مشواره في موطنه الجديد.

الصعوبات التي تواجه المهاجرين عديدة، نتيجة أسباب مختلفة، منها: تباين مستويات التعليم المهني واألكاديمي من دولة 
إلى أخرى، اختالف متطلبات سوق العمل األوروبي ومعاييره عن نظرائه بمجتمعاتهم األصلية، ارتفاع معدالت البطالة في 

البالد بسبب األزمة االقتصادية الحالية وجائحة كورونا، درجة التقدم التكنولوجي، … إلخ.

كيف استطاع أحمد قدورة الحصول على 
عمل مع شركة مرموقة؟

أحمد قدورة

 مــن هنــا تظهــر أهميــة التدريــب العملــي، ضمــن المهــن المطلوبــة 
المعرفــة  وإكســابه  الجديــد  الوافــد  مهــارات  لصقــل  العمــل،  لســوق 
والخبــرة المهنيــة الالزمــة للدخــول إلــى ســوق العمــل الســويدي والتأقلــم 
مــع  تتوافــق  وظيفــة  إيجــاد  بالتأكيــد  يســهل  وهــذا  شــروطه،  مــع 
ــات والمســتوى العلمــي للقادميــن الجــدد مــن جهــة،  ــات والرغب اإلمكاني

ومع متطلبات سوق العمل من جهة أخرى.
برنامــج Jobbsprånget هــو إحــدى البرامــج التدريبيــة المعتمــدة، 
المختصــة فــي مســاعدة حاملــي الشــهادات الجامعيــة مــن القادميــن 

الجدد ضمن مجاالت العلوم والهندسة والعمارة واالقتصاد والصيدلة.
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التقديم فيه مرتين سنويًا، عن طريق صفحته الرسمية: 
Jobbsprånget

الشروط األساسية لقبول المتقدم في البرنامج، هي أن يكون:
• مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة فــي احــدى االختصاصــات التاليــة: 

العلوم و الهندسة و العمارة و االقتصاد و الصيدلة.
• مولود خارج االتحاد األوروبي.

• قادر على التواصل باللغة اإلنجليزية أو السويدية بطالقة.
• مسجل في مكتب العمل.

البرنامــج إجمــااًل يعــد فرصــة رائعــة لتســريع عمليــة الدخــول إلــى ســوق 
العمل السويدي.

الكومبــس: قبــل حصولــك علــى تدريــب عملــي بهــذا البرنامــج، هــل 
واجهت صعوبات في الحصول على عمل ضمن مجال تخصصك؟

أحمــد قــدورة: لقــد حاولــت كثيــرًا قبــل البرنامــج، التقــدم لفــرص العمــل 
أو التدريــب، لكــن جهــودي بائــت كلهــا بالفشــل، ألن حداثــة تخرجــي 
وعــدم امتالكــي أيــة خبــرات عمليــة، كانــت العقبــة الكبــرى التــي حالــت 

دائمًا دون تحقيق ذلك منذ قدومي إلى السويد.

الكومبس: إلى أي حد ساعدك البرنامج في دخول سوق العمل 
السويدي؟

أحمد قدورة: لقد ساعدني البرنامج في الوصول إلى الشركات 

السويدية المهتمة باستقطاب الخريجين الجامعيين من القادمين 
الجدد. حيث قبلت به مرتين. األولى صيف 2016، في مجموعة 

بوسطن لالستشاراتBoston Consulting Group بمدينة 
ستوكهولم، لكن لم يتسَن لي االلتحاق بهذه الفرصة كوني لم أجد 

 ،EY سكنًا مناسبًا هناك. المرة الثانية كانت في شركتي الحالية
بمدينة يوتبوري، شتاء 2017.

البرنامج ساهم في قبولي في الشركة التي أعمل بها حاليًا، التي كنت 
تقدمت لها سابقًا بشكل شخصي قبل البرنامج ولكن لم يتكلل األمر 

بالنجاح. فالتقدم عن طريق برنامج تدريب معتمد يزيد فرص الفرد 
في الحصول على التدريب، ألن الشركات والمدراء في تلك الشركات 
يقدمون شيئًا إيجابيًا للمجتمع، كما أنهم بنفس الوقت يثقون في 

منصة Jobbsprånget المدارة من )األكاديمية الملكية 
السويدية للعلوم الهندسية(، ذائعة الصيت، الستقطاب الراغبين 

بالتدريب، ثم العمل في السويد.

الكومبــس: مــاذا اســتفدت مــن هــذه الفتــرة؟ ومــا الممتــع فيهــا؟ 
وما أكثر الصعوبات التي واجهتك خاللها؟

أحمــد قــدورة: التدريــب العملــي بــات مهمــًا بعــد أزمــة كورونــا أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى. قــد ال يحصــل الفــرد خاللــه علــى أي مــردود مــادي، لكنــه 

يبقيه مطلعًا على سوق العمل وآخر متطلباته.
علــى الصعيــد الشــخصي، اســتفدت مــن فتــرة التدريــب العملــي بحصولــي 
علــى وظيفــة. فأنــا أعمــل اآلن فــي قســم غيــر الــذي تدربــت بــه، حيــث 

قــام مشــرفي فــي التدريــب، بنصــح القســم الــذي أعمــل فيــه حاليــًا 
بتوظيفي. فبدون التدريب لم أكن ألحصل على هذه الفرصة أبدًا.

أمــا الممتــع فــي فتــرة التدريــب العملــي بالنســبة لــي، كان التعــرف علــى 
ثقافــة المجتمــع الســويدي عــن قــرب. قبــل التدريــب لــم أكــن أعــرف عــن 
المجتمــع الســويدي أي شــيء تقريبــًا، كمــا كانــت لــدي بعــض الصــور 
النمطيــة عــن الســويديين بشــكل عــام. لكــن مــع التدريــب، أصبحــت 
أعــرف أكثــر عنهــم وعــن طريقــة تفكيرهــم واكتشــفت أن بعــض 
األفــكار واألحــكام المســبقة كانــت غيــر دقيقــة وهــذه المشــكلة كانــت 
موجــودة أيضــًا لــدى الســويديين الذيــن عملــت معهــم، فهــم بدورهــم 

اكتشفوا أمورًا جديدة عن طريقة عملنا كمهاجرين.
الصعوبــة األكبــر كانــت تتلخــص تنقلــي بيــن مكانــي ســكني وعملــي، ألن 
ــي 3 ســاعات وهــذا شــيء جديــد بالنســبة  الســفر يســتغرق يوميــًا حوال
لــي. كذلــك واجهــت صعوبــة فــي إيجــاد منــزل بمدينــة يوتبــوري، أو شــراء 

سيارة في ذلك الوقت.

الكومبس: هل تنصح األخرين بالتسجيل في البرنامج؟ ولماذا؟
ــه  أحمــد قــدورة: أنصــح اآلخريــن بالتقــدم والتســجيل فــي البرنامــج، ألن
كمــا ذكــرت ســابقًا، يســهل الدخــول إلــى ســوق العمــل ولــو كمتــدرب 
فقــط ببدايــة األمــر. إن هــذا األمــر مهــم اآلن أكثــر أهميــة مــن أي وقــت 

مضى، ال سيما في زمن الكورونا واألزمة االقتصادية المصاحبة لها.
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الطريق إلى السويد خولة بدر، معلمة لغة عربية مهاجرة إلى ثقافة
السويد

فــي الحقيقــة ان روايــة الطريــق إلــى الســويد، رغــم أنهــا تحتــوي علــى الكثيــر مــن الصــور الشــاعرية، التــي يقضيهــا احيانــًا العمــل 
األدبــي، إال أنهــا أقــرب إلــى الواقــع، حيــث حاولــت مــن خاللهــا ســرد تفاصيــل رحلــة اللجــوء التــي قادتنــي مــن دمشــق إلــى الســويد، 

كآالف الالجئين الذين هجرتهم الحروب والصراعات في بلدانهم.
وهــي وإن كانــت أقــرب إلــى أدب الرحــالت لمــا تحتويــه مــن مشــاهد وصفيــة، إال انهــا محاولــة لتدويــن قصــص واقعيــة وقعــت معــي 
خــالل رحلتــي الشــاقة مــن ســوريا الــى الســويد، والتــي واجهــت فيهــا الكثيــر مــن المخاطــر والصعــاب، قبــل أن يحــل بــي المطــاف 

في بلد آمن، أحال خوفي إلى طمأنينة، ودفع في ذاتي األمل بالحياة من جديد.
كمــا يجــب التنويــه إلــى أن معظــم شــخوص الروايــة هــم واقعيــون، ومســتمدة قصصهــم مــن الواقــع، مــا يجعــل هــذه الروايــة 

أشبه بقصة كل الجئ عانى من الهجرة واالغتراب والتشرد.
ــى مينــاء الســالم األخيــر الســويد، وانــوي فــي الواقــع  وتــدور احــداث الروايــة مــا بيــن ســوريا وتركيــا وفرنســا واليونــان وصــوال إل
تأليــف روايــة أخــرى ترصــد بشــكل اوســع مشــكالت اللجــوء والمصاعــب التــي يواجههــا الالجئــون، ومــا يترتــب عليهــم معرفتــه 

في البلدان المضيفة.

 كلمة شكر

تخوننــا الكلمــات أحيانــًا ونحــن نتحــدث عــن أشــياء اســتثنائية، تحمــل الكثيــر مــن المعانــي األخالقيــة، فــي زمــن يغــرق فيــه العالــم 
بالفوضــى، وتتالشــى فيــه القيــم اإلنســانية، بســبب الصراعــات المتنقلــة مــن مــكان إلــى آخــر، حيــث يفاجئــك مــن يعبــر عــن 

إنسانيته، وأنت غارق في آتون األلم والمصاعب، بسبب صراعات يصنعها الحمقى، ليدفع األبرياء ثمنها من دمائهم.
والحقيقــة أن هــذا هــو حالــي عندمــا هربــت كمــا المالييــن مــن آتــون الحــرب التــي اندلعــت فــي ســوريا، إلــى بــالد بعيــدة، مــا كنــت 

أتخيل الوصول إليها، وهي مملكة السويد، التي كنت كثيرًا ما أسمع عنها.
ــى هــذه البــالد، خــوف الغريــب مــن المنافــي البعيــدة، إال أننــي ســرعان مــا  ــي إل ــي كنــت خائفــة فــي البدايــة عنــد وصول ومــع أنن
ــة  ــك القيــم الحضاريــة واإلنســانية التــي تعتمدهــا هــذه الدول ــى حقيقتهــا، وعــن قــرب، واكتشــفت تل اكتشــفت هــذه البــالد عل
الراقيــة منهجــًا للحيــاة، بمــا تعنيــه مــن ديمقراطيــة حقيقيــة، تحفــظ حقــوق اإلنســان وكرامتــه، وتعاملــه باعتبــاره رأســمال المــال 

األهم في هذه الحياة.
ــى بهــا الشــعب الســويدي، ومــا لمســته كغيــري مــن مئــات اآلالف مــن الالجئيــن  وال أخفــي أن الطيبــة وكــرم األخــالق التــي يتحل
الهاربيــن مــن جحيــم الحــروب فــي بالدهــم، كســر حاجــز الخــوف الطبيعــي لــدي، وأعــاد لــي بعضــًا مــن الطمأنينــة التــي يحلــم بهــا 

أي إنسان في الحياة.
وأرانــي بعــد هــذه الســنين التــي قضيتهــا فــي ربــوع هــذا البلــد المضيــاف، مدعــوة ألقــدم كل الشــكر واالمتنــان لحكومــة وشــعب 
مملكــة الســويد ، تلــك البلــد الحضاريــة الرائعــة، التــي يتســاوى فيهــا جميــع النــاس أمــام القانــون، وتمثــل واحــة حقيقيــة 
للديمقراطيــة واألمــان، تتوافــر فيهــا كل وســائل الحيــاة اإلنســانية الكريمــة، وتكافــؤ الفــرص، بعيــدًا عــن أي تمييــز عرقــي أو 

قومي ، أو طائفي ، او ديني.
وإذا كان لــي مــن كلمــة فــي هــذه المناســبة، فهــي أننــي تشــرفت بحمــل الجنســية الســويدية، التــي أشــعرتني باألمــان، فــي وطنــي 
ــي  ــن خــالل عمل ــم ، م ــل للســويد وشــعبها الكري ــة أن أســتطيع رد الجمي ــان، آمل ــرام والعرف ــكل االحت ــه ب ــن ل ــذي أدي ــي، ال الثان

والمساهمة في عجلة الحياة كمواطنة سويدية مخلصة لهذا البلد، الذي أرجو له التقدم واالزدهار على الدوام.

 الكومبس – ثقافة: خولة بدر، معلمة لغة عربية مهاجرة الى السويد منذ عدة سنوات، كتبت 
رواية تحت عنوان« الطريق الى السويد« وهي تبحث عن دار نشر لطباعتها، وتقوم اآلن 

بترجمتها الى اللغة اإلنجليزية.
الرواية تتحدث عن تجربة اللجوء منذ خروجها من سوريا الى يوم الوصول الى السويد. 

خولة كتبت لـ »الكومبس« عن الرواية السطور التالية:

بقلم: خولة صبري بدر
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Malmö Tandläkarna

Nikolaigatan 14 - 214 12 Malmö 

عیادة صحة الفم واألسنان

عرض خاص
إزالة التکلسات
من تحت اللثة

مع تنظیف األسنان
وتلمیعها

فقط
بـ ٣٥٠ کرون

072 - 273 87 62
040 - 19 25 80

Malmö Tandläkarna تعلن عیادة 
عن تقدیم عرض ممیز للمراجعین الجدد

فحص وتقییم األسنان باألشعة الدیجیتال
دراسة شاملة لحالة األسنان وتقدیم تقریر کامل ومجاني لخطة العالج والتکالیف

توضیح کیفیة حصول املریض یلع مساعدة الضمان الصحي

العنوان: 

زراعة األسنان - حشوات خزفیة
عالج أمراض اللثة - إزالة الترسبات الکلسیة

حشوات األعصاب
تبیض األسان

تجمیل األسنان

نقدم خدماتنا باللغة العربیة
الکردیة ، اإلنجلیزیة 

السویدیة، الدنمارکیة
األملانیة و األفغانیة

»الجئ« أغنية باإلنجليزية عن اللجوء  للشابة لين من السويد 

األغنية هي من تأليف وتلحين وغناء »لين«، فنانة سورية بدأت رحلتها في مجال الموسيقى من الالشيء بعد أن تركت بلدها 
وعائلتها وهاجرت إلى السويد كالجئة في عمر 18 سنة. استطاعت بالكثير من الجهد والصبر أن تتحول من فتاة كل ما 

تستطيع فعله هو أن تحلم الى فنانة تكتب وتلحن وتغني باإلضافة إلى التمثيل، وشاركت موهبتها في العديد من الحفالت 
والمهرجانات بجانب مشاركتها بطولة مسرحية »شمس منتصف الليل« باللغة العربية والتي تتحدث عن مشاكل الشباب 

الالجئ بالسويد، كما تغني للقضايا العالمية كقضية البيئة والتغيرات المناخية في أغنيتها »حبيبي ياكوكب« والتي حققت 2 
مليون مشاهدة على فيسبوك.

 
تقول لين: »إحساسي بالفن والموسيقى الشرقية أحاول دائًما أن أمزجه بشغفي وحبي لموسيقى البوب الغربية والذي يظهر 
بشكل واضح في أدائي، كما أحاول من خالل هذا المزيج أن أعكس مشاعر ال يمكن أن يعرفها إال من رأى وعاش في الجهة 

األخرى المظلمة من هذا العالم«.  
وتضيف: »حاولت خالل أغنيتي الجديدة Refugee أن أعكس الصعاب التي واجهتها عندما بدأت حياتي الجديدة في 

السويد واأللم الذي رأيته في عيون الكثير من الالجئين وهم يحاولون أن يثبتوا لهذا المجتمع الجديد أنهم يستحقون فرصة 
جديدة للحياة«.

األغنية تصف كم هو من الصعب تغيير الصورة النمطية التي يمتلكها المجتمع عن الالجئين وأنه أحيانا مهما فعلت لتغيير 
هذه الصورة هناك فئة لن ترى الالجىء سوى غريًبا متطفال على مجتمعهم.

شيماء مدبولي

الشابة لين

»الجئ« هي أحدث األغاني التي تتحدث عن قضية اللجوء. الجديد أنها أغنية باللغة 
اإلنجليزية تم إنتاجها بالسويد ضمن أكثر الدول استقباال لالجئين.
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 :)A( فيتامين
ــة البشــرة والشــعر وهــو الغــذاء  ــات األساســية لصّح يعــد مــن الفيتامين
الصحــي األول للجلــد ألنــه يقــوي أنســجة البشــرة ويســاعد علــى تجديدهــا 
ويمدهــا بالحيويــة ويكســبها النعومــة، وبمــا أنــه مــن مضــادات األكســدة 
فإنــه يعمــل علــى حمايــة الخاليــا مــن األضــرار الخارجيــة ومــن التجاعيــد 
المبكــرة، كمــا يســهم فــي التحكــم بصبغــة الميالنيــن التــي تمنــح الجلــد 

لونه، ويساعد على تحفيز إنتاج خاليا البشرة الجديدة. 
ــات لصحــة الشــعر، حيــث  ــك يعــد فيتاميــن A مــن أهــم الفيتامين كذل
التــي  الدهنيــة  المــادة  الشــعر إلنتــاج  يعمــل علــى تحفيــز بصيــالت 
تحافــظ علــى نعومــة وترطيــب فــروة الــرأس، كمــا يســاعد علــى تنظيــم 

إنتاج حمض الريتينويك الالزم إلنبات الشعر الجديد. 
ومــن أهــم المصــادر الطبيعيــة للحصــول علــى فيتاميــن A الخضــروات 
الســبانخ،  )البروكلــي،  مثــل  الصفــراء  أو  الداكنــة  الخضــراء  والفواكــه 
الطماطــم، البطاطــا الحلــوة، الجــزر، والمشــمش والشــمام( كمــا يتوافــر 

في الحليب والجبن والبيض بنسب جيدة.

:)B( فيتامين
 هنــاك 8 أنــواع مــن فيتاميــن B ولــكل منهــا تأثيــره الخــاص علــى البشــرة 
والشــعر، ففيتاميــن B1 يســرع عمليــة األيــض الخلــوي، ويعــزز صحــة 
البشــرة كمــا يحافــظ علــى لونهــا ويحميهــا مــن األكزيمــا، ويســاعد فــي 
تحســين الــدورة الدمويــة فــي فــروة الــرأس وبالتالــي يســرع عمليــة نمــو 
الشــعر، فيمــا يعــد فيتاميــن B11 أحــد مضــادات األكســدة التــي تســاعد 
علــى تحســين الــدورة الدمويــة وبالتالــي تأخيــر ظهــور عالمــات تقــدم 
ــن  ــص م ــه يســهم فــي التخل ــن B2 فإن ــا فيتامي الســن والشــيخوخة، أم
حــب الشــباب، علــى حيــن يعمــل فيتاميــن B5 علــى الحــد مــن تكويــن 
ــل مــن فــرص تكويــن حــب  ــي يقل ــى البشــرة وبالتال الزيــوت الدهنيــة عل
ــد  ــا الجل ــاج خالي الشــباب. كمــا أن اســتخدام فيتاميــن B5 هــام فــي إنت

الجديدة لمكافحة األكزيما.

ويشــجع فيتاميــن)B( علــى نمــو الخاليــا واالنقســام، وهــو أمــر مهــم جــدًا 
لنمــو شــعر صحــي حيــث إن هــذا الفيتاميــن هــو جــزء مــن بنيــة الشــعر 
األساســية ولــذا فــإن نقصانــه يتســبب بالضــرورة فــي فقــدان الشــعر 

الفيتامينات التي تساعد على بشرة 
نضرة وشعر متألق

صحــة وجمال

التدريجــي، كمــا يعمــل علــى إنتــاج الميالنيــن الــذي يفــرز اللــون الطبيعــي 
للشــعر، ويســهم البيوتيــن الموجــود فــي فيتاميــن B7 فــي تأخــر ظهــور 

الشعر األبيض وبذلك يحمي من الشيب المبكر.
والقمــح  والبيــض  واللبــن  الكاملــة  الحبــوب  فــي   B فيتاميــن ويوجــد 

والمكسرات واللحم والكبد والخميرة.

:)C( فيتامين
 لهــذا الفيتاميــن العديــد مــن الفوائــد للبشــرة، إذ إنــه يســاعد علــى تقليــل 
عالمــات الشــيخوخة وتقــدم العمــر الحتوائــه علــى حمــض األســكوربيك 
الــذي يســهم فــي تكويــن الكوالجيــن الطبيعــي للجســم، ممــا يقلــل مــن 
ظهــور التجاعيــد ويكافــح جفــاف الجلــد، ويعتبــر فيتاميــن C مــن أقــوى 
مضــادات األكســدة، ولذلــك فهــو يقلــل مــن تأثيــر األكســدة الضــار علــى 
محتويــات الخاليــا ويحمــي البشــرة مــن التجاعيــد ويقلــل مــن تهيــج الجلد 
بعــد جلســات الليــزر أو التقشــير كمــا يتــم اســتخدامه فــي مســتحضرات 

تفتيح البشرة.
أمــا فيمــا يخــص الشــعر، فــإن فيتاميــن C يســهم فــي تطويــر الخاليــا 

الكومبس ـ الصحة والجمال: تلعب الفيتامينات دورًا حيويًا في صحة أجسامنا لكونها عامل أساسي في الحفاظ 
على وظائفنا الحيوية، ويعد جلد اإلنسان من أكثر األعضاء تأثرا بزيادة أو نقصان الفيتامينات التي يحصل 

عليها الجسم،  فالبشرة هي المرآة التي تعكس مدى سالمة صحتنا، ومن دون الحصول على أنواع محددة من 
الفيتامينات يصبح الجلد عرضة للجفاف واالنكماش كما قد يتعرض الشعر للتساقط، ولذلك نحاول في هذا 

المقال، تسليط الضوء على أهم الفيتامينات، وعلى الدور الذي يلعبه كل منها في الحصول على بشرة نضرة 
وشعر صحي، كما نستعرض أهم المصادر الغذائية والصناعية للحصول على هذه الفيتامينات.
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ونمــو األنســجة بمــا فيهــا فــروة الــرأس وبذلــك يســهم فــي نمــو شــعيرات جديــدة صحيــة 
غير معرضة لالنقسام أو التساقط.

ومــن أهــم المصــادر الطبيعيــة للحصــول علــى فيتاميــن C الحمضيــات مثــل البرتقــال، 
اليوســفي، الجريــب فــروت، والليمــون، كمــا يمكــن تنــاول المصــادر النباتيــة األخــرى مثــل 

)الفراولة، الجوافة، القرنبيط، البروكلي، الفلفل األخضر، الطماطم، والسبانخ(.

:)E( فيتامين
 وهــو مــن الفيتامينــات متعــددة الفائــدة للجلــد، ولذلــك فإنــه يدخــل فــي تركيــب الكثيــر مــن 
منتجــات العنايــة بالبشــرة لكونــه مضــاد لألكســدة وبالتالــي يســاعد علــى حمايــة خاليــا 
الجســم، كمــا أنــه يســهم فــي حفــظ البشــرة مــن تأثيــرات وعالمــات التقــدم بالســن وظهــور 
ــى  ــي تحتــوي عل ــة مــن البشــرة والت ــى تقشــير الطبقــة الخارجي ــد كمــا يســاعد عل التجاعي
ــي معالجــة  ــًا ف ــن E دورا مهم ــدة، ويلعــب فيتامي ــا جدي ــف، واســتبدالها بخالي ــد التال الجل
ــى  ــه إل ــذا تتــم إضافت الحــروق الناتجــة مــن التعــرض ألشــعة الشــمس فــوق البنفســجية ول

كريمات الوقاية الشمسية.

ــى  ــه يســاعد بشــكل فعــال عل ــى صحــة الشــعر، فإن ــن E عل ــر فيتامي ــق بتأثي ــا يتعل وفيم
إصــالح بصيــالت الشــعر التالفــة، كمــا يعمــل علــى وقــف تــآكل األنســجة وبالتالــي التخلــص 

من الشعر التالف واإلسراع في إعادة نمو شعر صحي.
ومــن أهــم المصــادر الغذائيــة لفيتاميــن E البقوليــات والخضــروات والحبــوب والــذرة وزيــت 

الزيتون وزيت فول الصويا كما يوجد في الجوز واللوز والفول السوداني.

:)K( فيتامين
 يلعــب هــذا الفيتاميــن دورًا هامــا فــي ســرعة تخثــر الــدم، وبالتالــي فــإن لهــذا الفيتاميــن 
دور كبيــر فــي ســرعة شــفاء جــروح الجلــد، كمــا يتــم اســتخدامه بشــكل موضعــي فــي 

مستحضرات العناية بمحيط العين لمعالجة الهاالت السوداء.
ومــن المصــادر الغذائيــة لفيتاميــن K النباتــات الخضــراء مثــل والكرنــب وأوراق الخــس 

الخضراء والسبانخ، الفاكهة، منتجات األلبان والحبوب.

نعرف منذ عقود أن الفواكه 
والخضروات تحتوي على أنواع 

فيتامينات ومعادن ومواد 
غذائية مهمة أخرى. وقد أكد 

العلماء أيضا أن الطعام النباتي، 
الذي يحتوي على الكثير من 

الفواكه والخضروات، يمكن أن 
يقلل من خطر بعض األمراض 
المهددة للحياة مثل أمراض 

القلب، سبب الوفيات األول بين 
الرجال والنساء على حد سواء. 
وأكثر من ذلك، إذا فعلت ذلك 

تكون لديك مساحة أقل 
لألطعمة غير الصحية.

 )D( فيتامين
ــى فيتاميــن D لفعاليتــه فــي تقليــل البقــع  تحتــوي معظــم منتجــات العنايــة بالبشــرة عل
الســوداء وعالمــات االحمــرار ولــدوره فــي الوقايــة مــن الجفــاف المفــرط، وفــي تكويــن الخاليــا 
الصحيــة الجديــدة، كمــا يســهم فــي الحفــاظ علــى لــون البشــرة وفــي عــالج الصدفيــة، ولذلــك 

فهو يدخل في تركيب الكريمات الموضعية لعالج الصدفية.
مــن جهــة ثانيــة فــإن نقــص نســبة فيتاميــن D فــي الجســم يــؤدي إلــى إضعــاف بصيــالت 

الشعر ومن ثم زيادة نسبة تساقطه عن المعتاد.
وتمتــص البشــرة فيتاميــن D مــن أشــعة الشــمس، كمــا يمكــن الحصــول عليــه عــن طريــق 
تنــاول العديــد مــن األطعمــة ومنهــا )عصيــر البرتقــال، الحليــب، الزبــادي، ســمك الســلمون، 

التونة(.

أخيــرًا، يمكننــا القــول إنــه مــن الضــروري استشــارة األطبــاء المتخصصيــن عنــد المعانــاة مــن 
مشــكالت صحيــة فــي البشــرة أو الشــعر، ومــن المفيــد إجــراء تحليــالت للتأكــد مــن حصــول 
أجســامنا علــى مــا تحتاجــه مــن الفيتامينــات، كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه باإلضافــة إلمكانيــة 
الحصــول علــى كل نــوع مــن فيتامينــات البشــرة منفــردًا ســواء مــن خــالل األطعمــة أو حبــوب 
الفيتامينــات والمكمــالت الغذائيــة المتوفــرة فــي الصيدليــات، فإنــه يمكــن الحصــول علــى 
كل تلــك الفيتامينــات فــي وقــت واحــد فــي حالــة اســتخدام أي مــن مســتحضرات التجميــل 
الطبيــة التــي تضــم كافــة فيتامينــات البشــرة فــي الوقــت نفســه مــا يســاعدنا فــي الحصــول 

على أفضل نتيجة بأسرع وقت.

ريتا عيالن
أخصائية بشرة وتجميل
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تسالي

الكلــــــــمات المتقاطـــــــعة

SUDOKU

أفقيًا:
1 - ممثلة ومطربة مصرية شاركت صالح ذو الفقار في فيلم

 » كرامة زوجتي« - مغنية لبنانية 
2 - ضرير أو كفيف – اتقاد أو اضطرام

3 - هجم – واسع – اشتاق
4 - ناضج – عالمة

5 - مكسب – ضد باطل – أخو األب
6 - قنوط – تباين

7 - تسوية – طلب – طراز
8 - سكب – شاحب – تاه

9 - ضد معقد – نافذة
10 - ضد بطيء – مدينة في جنوب سورية

11 - مداد – أداة لنحت قلم الرصاص

عموديًا:
۱- مغنية كولومية من أصل لبناني - مغنية لبنانية

2 - سكان البادية - سجن 
3 - سائل حيوي لونه أحمر - نحيف - ضد عسر

4 - غالم ناهز البلوغ - غيث
5 - سيف - بحر

6 - استيقظ - متفرع
7 - بائع الفحم - انتظر

8 - يصير ضعف ما كان - خاصم
9 - جواب – من الفواكه - طابة

10 - أرض طيبة في صحراء - برق
11 - وقت - حاجات أو مقتضيات
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قواعد اللعبة
أمامــك شــبكة مــن 81 خانــة , 9*9 مقســمة إلــى 9 مربعــات 3*3 عليــك مــلء الخانــات الفارغــة بأرقــام مــن 

1 إلى 9 مراعًيا عدم تكرار أي رقم في أي خط أفقي أو عمودي وداخل كل مربع

2 4 9 7

1 8 3 7

5 4

4 5

5 7 1 6

9 5 8 2

2 7 5 4 6

6 4 8 2 3

2 1

6

9 7 5

7 2 3 1

6 9

5 8 6

9 5 7 2

3 4 9

5 1 6



الكومبسأغسطس / آب 2020 العدد 81  19

Mai-britt- Bahir-

Mia Gruppe-0433

Gastriball Helsingborg
Drottninggatan 42,
Helsingborg. 

Tlf +46101600670

Gastriball Oslo
Rådmann Halmrasts vei 18, 
1337 Sandvika, 
Norge
+47 46672033

السعر يتضمن العملية والمتابعة ورفع البالون ويبدأ من:
٢٧٫٠٠٠ كرون سويدي لبالون الستة أشهر

٣٦٫٠٠٠ كرون لبالون السنة


الدكتور باهر هادي






mail@kirurgen.dk

NANNA - NURSE MIA - NURSE

BAHIR - SURGEON

PIA - NURSEHANNE - NURSE

Mai-britt- Bahir-

Mia Gruppe-0433

Camilla- Mirja-

Hanne- Lone-

Camilla- Mirja-

Hanne- Lone-

LONE - SECRETARY

Camilla- Mirja-

Hanne- Lone-

MIRJA-DIETICIANWIAM-DOCTOR ASSIST

LISA - DEITCIANRANA - NURSE

Mai-britt- Bahir-

Mia Gruppe-0433

THOMAS- SURGEON MAI-BRITT - NURSE STEEN- SURGEON

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

بالون المعدة لتخفيف الوزن
بدون جراحة

Gastriball Göteborg
Nordanvindsgatan 2A
417 17 Göteborg
Sverige
Tlf +46101600670



أغسطس / آب  2020 العدد 81الكومبس  20

الزبائن. ويستعمل األخصائي آالت وشم كهربائية مجهزة باألنابيب 
وإبر من مختلف األحجام.

ويتوجب أن يتمتع أخصائي الوشم بتحّمل مسؤولية كبيرة حول 
نظافة المعدات واألدوات الميكانيكية لتجنب انتقال الجراثيم من 
جسم آلخر، والقدرة على تلبية متطلبات الزبائن، وتقديم النصائح 

لهم بشأن تناسب موقع وحجم الوشم.
غالبًا ما يختار الزبون الصورة التي يرغب بوشمها بنفسه ثم ينقلها 

األخصائي ويرسمها.

مهمته األساسية تنظيف وتقليم وتزيين وطالء أظافر اليدين 
والقدمين عبر استخدام مواد وأدوات خاصة مثل اإلكريليك والهالم 

)الجيل( إلى جانب استخدام تقنيات مختلفة في العمل.
يتوجب على أخصائي معالجة أظافر أن يكون لديه معرفة عن كيفية 
بناء األظافر واالضطرابات التي يمكن أن تحدث باإلضافة إلى امتالك 

معرفة في التشريح والجلد وعلم وظائف األعضاء.
وتتطلب دقة وحب تقديم الخدمة ومهارات في تقنيات البيع 

والتسويق.
معظم أخصائي معالجة األظافر يعملون لحسابهم الخاص أو 

مهمته الرئيسية تدليك وتنظيف البشرة بعمق وتنظيف الشوائب 
والقشور باستخدام األقنعة والكريمات المختلفة، وإزالة الرؤوس 

السوداء حول األنف والخّدين، وباقي أجزاء الوجه للحصول على بشرة 
نضرة وجميلة، باإلضافة إلى معالجة مشاكل الجلد وتجميلها وتقديم 
العالج لألقدام والعناية باألظافر مثل طالء أظافر اليدين والقدمين.
ويشمل العمل النواحي التجميلية أيضًا مثل وضع المكياج والرموش 
وعالج الدهون الزائدة وإزالة الشعر غير المرغوب به عبر استعمال 
أدوات وأجهزة خاصة مثل الليزر أو الشمع. كما يبيع أدوات التجميل 

ومنتجات العناية بالبشرة.
ي بالمعرفة في مجال األمراض الجلدية، 

ّ
يتوجب على األخصائي التحل

وبنية الجلد والتغيرات التي تطرأ عليه وتقديم النصائح والعالجات 
والمنتجات المناسبة لحالة كل شخص. وحب تقديم الخدمة 

يعمل معظم أخصائي الوشم لحسابهم الخاص، أو في صالونات 
مشتركة.

الدراسة:
تطلب تعليم عند أخصائي وشم مرخص. ثم تتم دراسة الخدمة 

الزبائن والتعقيم والصور والتصميمات المختلفة ومدتها 3 سنوات 
 Sveriges registrerade تقريبًا مع مساعدة من جمعية

tatuerare في التدريب المهني لبدء مزاولة المهنة.

يستأجرون مساحة صغيرة في صالونات شعر frisersalong أو 
.hudvårdssalonger صالونات العناية بالبشرة

الدراسة:
تتطلب دراسة برنامج الحرف اليدوية في المدارس الثانوية 

gymnasieskolans hantverksprogram واختيار 
اختصاص معين مثاًل الشعر والمكياج والموضة أو في مدارس خاصة.

والمساعدة للزبائن.
يعمل أخصائي تجميل البشرة لحسابه الخاص أو في صالونات عناية 
بالبشرة أو مراكز الـ SPA أو مؤسسات اللياقة البدنية أو صالونات 

تصفيف الشعر.  

الدراسة:
يمكن دراستها في الكليات المهنية Yrekshögskola ومدتها 

سنة ونصف، أما في مدارس خاصة فمدتها سنة واحدة وتتطلب 
الحصول على موافقة من المؤسسة السويدية للعناية بالبشرة  

 Sveriges hudterapeuters Riksorganisation
SHR بعد االنتهاء من الدراسة.

ويمكن متابعة الدراسة في الجامعة حتى مستوى الماجستير.
تتوفر فرصة لألشخاص الذين يحملون شهادة المهنة من بلد آخر 

عبر تقديم اختبار في SHR للتحقق من صحة تعليمهم وقدراتهم.

Tatuerare

أخصائي الوشم

 Nagelterapeut

أخصائي معالجة األظافر

  Hudterapeut

أخصائي العناية بالبشرة

Läs mer
tattooeducation.se/

Läs mer
http://www.seyf.se/
http://www.gymnasieinfo.se/

Läs mer
http://www.gymnasieinfo.se/
http://www.shr.nu/

http://www.seyf.se/
https://www.yrkeshogskolan.se/

العمل
موسوعة العمل

الكومبــس موســوعة المهــن: تقــوم الكومبــس بنشــر سلســلة تعريفيــة عــن المهــن فــي الســويد باللغــة العربيــة، لتعريــف 
المتابعيــن بمعظــم المهــن المتوفــرة فــي ســوق العمــل الســويدي وشــروط الحصــول عليهــا وكيفيــة دراســتها. وبذلــك تكــون 

الموسوعة األولى من نوعها باللغة العربية.
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Tvångsäktenskap اإلجبار على الزواج أو الزواج القسري

 مصطلح مؤلف من كلمتين Tvång تعني إجبار أو إرغام، ويرافقها ett في حالة النكرة، وتبقى نفسها أثناء الجمع. وكلمة 
Äktenskapوتعني زواج أو قران. يرافقها ett في حالة النكرة.

المعنى الكامل يصبح: اإلجبار على الزواج أو الزواج القسري
الزواج القسري هو الزواج الذي يتم عقده على الرغم من حقيقة أن أحد الطرفين أو كالهما ال يريد هذا الزواج، الذي يتدخل به 

م الزواج القسري في السويد وتصل عقوبته إلى السجن 4 سنوات. عادة أشخاص آخرين للتأثير على استقالل قرارهم. ُيجرَّ

Tingsrättsdomen قرار المحكمة االبتدائية
 مصطلح مؤلف من كلمتين. Tingsrätt تعني محكمة ابتدائية، ويرافقها en في حالة النكرة، وتصبح tingsrätter أثناء 

الجمع. كلمة dom تعني ُحكم أو قرار المحكمة ويرافقها en في حالة النكرة، وتصبح domar أثناء الجمع.
المعنى الكامل يصبح: قرار المحكمة االبتدائية.

في السويد، يوجد 48 محكمة ابتدائية، تتنوع بين الصغيرة التي يعمل لديها أقل من 20 موظف وموظفة، وبين الكبيرة التي 
يعمل لديها مئات الموظفين والموظفات.

وتعتبر المحكمة االبتدائية أول محكمة تنظر في القضايا الجنائية مثل العنف والمخدرات والضرائب وحتى مخالفات المرور. ومن 
مهام المحكمة أيضًا حل النزاعات بين األفراد، مثاًل الخالفات العائلية، وقضايا أخرى متنوعة مثل التبّني وحاالت اإلفالس.

Marknadsmissbruk  التحايل على السوق
مصطلح مؤلف من كلمتين. Marknad تعني سوق تجاري أو سوق مفتوح، ويرافقها en في حالة النكرة، وتصبح 

ة استعمال أو إدمان، ويرافقها ett في حالة النكرة، فيما تبقى  marknader أثناء الجمع. كلمة missbruk تعني إساء
نفسها أثناء الجمع.

المعنى الكامل يصبح: التحايل على السوق.
ويطلق المصطلح على جريمة اقتصادية في السويد، وتعتبر هيئة الرقابة المالية Finansinspektionen الجهة 

الحكومية السويدية التي تضمن أن يتبع السوق لقانون منع التحايل المالي )Mar( الذي ينص على أن البورصات ومسؤوليها 
واألشخاص الذين يجرون صفقات وتعامالت مالية ُملزمين بإبالغ هيئة الرقابة المالية لدى اكتشافهم أوامر تجارية أو صفقات 

يرجع أنها مسربة أو تهدف إلى التالعب بالسوق أو تحاول الكشف عن معلومات داخلية حساسة.

Studielån قرض دراسي

مصطلح مؤلف من كلمتين. Studie تعني دراسة أو بحث، ويرافقها en في حالة النكرة، وتصبح studier أثناء الجمع. 
رض أو َدين، ويرافقها ett في حالة النكرة، فيما تبقى نفسها أثناء الجمع.

َ
كلمة lån تعني ق

المعنى الكامل يصبح: قرض دراسي.
وتعتبر مؤسسة اللجنة المركزية للدعم الدراسي CSN هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم ومنح القروض الدراسية في 

السويد.
وتقدم اللجنة المركزية أيضًا قرضًا للتجهيزات المنزلية مخصصًا للقادمين الجدد، وفق شروط وحدود معينة، من أجل بدء حياة 

جديدة في السويد. وتدفع اللجنة المركزية سنويًا ما يقارب 23 مليار كرون إلى حوالي 900 ألف طالب وطالبة.

FOTO: HASSE HOLMBERG/TT OCH HÅKON MOSVOLD LARSEN/TT

FOTO: UFFE NYLÉN/BLR-FOTOGRAFERNA/SCANPIX

FOTO: ELEMENTS.ENVATO

FOTO: JESSICA GOW / TT

مصطلحات سويدية
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في مركزنا الطبي تجدون أفضل مستويات الرعاية الطبية في السويد،

المركز بدأ بخدمة المحادثة مع الطبيب من خالل الفيديو
لتسهيل التواصل و عدم الحاجة للسفر

نستقبل الحاالت من جميع انحاء السويد عن طريقة خدمة الفيديو

المستوصف يعمل بالتعاون مع
حكومــة مقاطعــة سكـــونة

كادرنا الطبي المتخصص يلبي االحتياجات لمختلف المجاالت الطبية
كطبيب ا�سرة. نحن نسعى جاهدين لالستمرارية ورعاية عالية الجودة

والعالج الشخصي للمرضى من جميع ا�عمار.

يقع مقر المركز بين اكشون نيداال ومطعم البالم 

NYDALA VÅRDCENTRAL
Västra Hindbyvägen 10

214 58 MALMÖ
040-700 30

www.nydalavc.se

أوقات الدوام 

من ا©ثنين إلى الجمعة:

20:00 - 08:00

أيام السبت وا�حد:

18:00 - 13:00
- طبيب عام  - طبيب عيون - أخصائي العالج الوظيفي

- طبيب نفسي - أخصائي تغذية - أخصائي عالج طبيعي
- أخصائي مرض السكر  - أخصائي الربو  و ا�نسداد الرئوي المزمن

IOS 
Applestore

Android 
Playstore

يمكنكم ا´ن تحميل برنامج محادثة الفيديو مع الطبيب

بالبحث عن البرنامج في
او من خالل مسح الكود في ا�سفل من خالل كاميرا هاتفك

Applestore/ Playstore

VIDEOCARE

نحن
    نهتم بصحتك
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موقــع المعــرض  وجائــزة األكثــر تفاعــال وكل منهــا بقيمــة 100 يــورو، إضافــة للعديــد مــن 
الجوائــز األخــرى التــي وصلــت قيمتهــا الــى 60 يــورو باإلضافــة إلــى تقديــم خصومــات 

تشجيعية للقراء بعد المعرض.

رافــق المهرجــان برنامــج ثقافــي بالتعــاون مــع مجموعــة الناشــرين العــرب apg ومؤسســة 
معــرض الكتــاب العربــي فــي الســويد ومنظمــة اإلنســان مــن أجــل اإلنســان، وكانــت مؤسســة 
علــى  فعاليتــه  عرضــت  والتــي  للمهرجــان  اإلعالمــي  الراعــي  هــي  اإلعالميــة  الكومبــس 
تلفزيونهــا وإذاعتهــا وصفحاتهــا علــى السوشــال ميديــا باإلضافــة لصفحــات القائميــن علــى 

هذا البرنامج،

وشــهدت الــدورة األولــى مــن المهرجــان، مشــاركة نخبــة مــن المثقفيــن العــرب المقيميــن 
ــورة  ــور ســلمان أبوســتة – الدكت ــور محمــود األغــا – الدكت فــي دول مختلفــة وهــم الدكت
ــك – األســتاذ أحمــد  ــذر الحاي ــور من ــو ســويرح – الدكت ــا أب ــة الوعــري – األســتاذة لون نائل
الدبــش – الصحفحــي  مصطفــى قاعــود – الصحفــي والكاتــب جــورج كــدر – األســتاذ عــارف 
عجــاوي – األســتاذ حــازم أبــو يونــس – الدكتــور محمــد المحفلــي – األســتاذ رفنــد شــيخو 
– األســتاذ فــراس رزاق – األســتاذ ممــدوح حمــادة – الناشــر خالــد قبيعــة – الناشــر مؤنــس 
حطــاب – الناشــر محمــد راضــي – الناشــر مــازن محيــو – الناشــر غــزوان عفــش – األســتاذ 
كمــال جبــر – األســتاذ غســان الســيد – األســتاذ يونــس خطــاب – الكاتبــة ســناء شــباني – 
المترجمــون معاويــة عبــد المجيــد -عمــاد األحمــد – أحمــد عبــد اللطيــف – مصطفــى 

البيان الختامي لمهرجان القراءة للجميع

اختتم مهرجان القراءة للجميع الرقمي األول بأوروبا فعالياته يوم األحد 2020/07/12 بمشاركة 150 دار نشر عربية وأكثر من 
10000 عنوان. 

وشهد المهرجان الذي انعقد تحت شعار )القراءة سر تقدم األمم ورقي الشعوب( العديد من المسابقات واألنشطة والفعاليات 
الثقافية والتي بلغ عددها 20 فعالية شارك فيها 43 ضيفا من مختلف أنحاء العالم.

 www.safahat-publishers.com وأطلق المهرجان فعالياته على شبكة االنترنت عبر منصة صفحات ناشرون وموزعون
بمعرض للكتاب وبرنامج ثقافي عبر منصة ZOOM  ، والقى تفاعال كبيرًا بين الجمهور المهتم بعالم الكتاب والثقافة.

المديــر التنفيــذي لشــركة صفحــات ناشــرون وموزعــون عــالء يعقــوب قــال إن المهرجــان 
القي إشادة وإعجاب مرتاديه من مسؤولين ومشاركين وزوار. 

وكشــف أن عــدد زوار الموقــع الرســمي للمهرجــان ومتابعــي البرنامــج الثقافــي علــى جميــع 
المنصــات المشــاركة ببــث فعالياتــه خــالل فتــرة انعقــاد أعمالــه بيــن 29 تمــوز حتــى 12 
حزيــران 2020 بلــغ 188,920 زائــر، وقــال يعقــوب الالفــت لالهتمــام أن الشــريحة 
العمريــة األعلــى متابعــة لفعاليــات المهرجــان كانــت مــن )25-34( بواقــع 29%، يليهــا 
23% مــن )35-39(، ثــم 22% مــن الفئــة العمريــة مــن)18-24(، و12% مــن)45-

54(، و7% من )55-64(، وفيما فوق 60 عامًا بلغت نسبة المشاركة %7. 

وهــذه المشــاركة تــدل علــى أن الشــريحة الشــابة مهتمــة بعالــم الثقافــة عندمــا تجــد 
الفعاليــات المناســبة التــي تلبــي اهتماماتهــا. وأوضــح يعقــوب أن الــدورة األولــى مــن مهرجــان 
ة للجميــع هــي األول مــن نوعــه فــي عالــم الكتــاب العربــي بأوروبــا وأضــاف أن المهرجان  القــراء
والمعــارض الرقميــة ال تلغــي المعــارض التقليديــة وال تعتبــر بديــال عنهــا وإنمــا هــي مبــادرة 
لتحريــك الجمــود الــذي شــهده عالــم الكتــاب بعــد الكثيــر مــن االزمــات التــي واجهتــه وكان 
أخرهــا وبــاء كورونــا ، وهــي أيضــا لمواكبــة المســتقبل الرقمــي الــذي يتطلــب خلــق مبــادرات 

كهذه لكي تحجز دور النشر موقعها فيها.

ــت  ــي تضمن ــز المعــرض الت ــى جوائ ــذي لشــركة صفحــات الضــوء عل ــر التنفي وســلط المدي
ثــالث جوائــز رئيســية وهــي جائــزة األكثــر زيــارة لموقــع المعــرض وجائــزة األكثــر طلبــا مــن 

علــى  المهرجــان  احتــوى 
برنامــج ثقافــي بالتعــاون مــع 
مجموعــة الناشــرين العــرب 
معــرض  ومؤسســة   apg
الكتــاب العربــي فــي الســويد 
ــن أجــل  ومنظمــة اإلنســان م
اإلنســان، وكانــت مؤسســة 
هــي  اإلعالميــة  الكومبــس 

الراعي اإلعالمي للمهرجان
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ــي جــان دوســت – األســتاذ حســن الســكاف – األســتاذ  قاعــود – الروائ
محمود الرحبي – األستاذ عيسى جابلي - وغيرهم

المديــر العــام لشــركة صفحــات ناشــرون وموزعــون يــزن يعقــوب أشــار 
إلــى أن المهرجــان شــهد نقاشــات كبيــرة وســلط الضــوء علــى العديــد مــن 
المبــادرات وفــي مقدمتهــا »مبــادرة حقــوق الملكيــة«، ومبــادرة الكتــاب 
الورقــي رقــم 1، إضافــة لمبــادرات تتعلــق بأمــور الفــن والثقافــة واألدب 

في أوروبا.

ولفــت يعقــوب أنــه حرصــًا علــى تســهيل تفاعــل الــزوار مــع المهرجــان، 
المهرجــان  الموقــع اإللكترونــي خــالل فتــرة  فقــد تــم تطويــر بنيــة 
ــه خــالل  ــى القــراء إيجــاد مــا يريدون ليتوافــق مــع الفعاليــة وليســهل عل
ــز لتكــون بيئتــه  تصفحهــم، مشــيرًا إلــى أن الموقــع منــذ اطالقــه ُجهِّ
األساســية رافــدة لمعــارض الكتــاب العربــي مــن خــالل بنائــه علــى شــكل 
ــي  ــة منصــة تضــّم دور النشــر المتواجــدة بكتبهــا ف  دول

ِّ
ــكل منصــات، ل

الموقع.

ختامــا تتوجــه شــركة صفحــات ناشــرون وموزعــون بالشــكر الكبيــر لــكل 
ــات والمؤسســات والجمعيــات والضيــوف التــي مــدت يــد التعــاون  الهيئ

لها وساهمت في نجاح المهرجان وخروجه بهذا المستوى المتميز.
اإلعالمــي  الراعــي  الكومبــس  لمؤسســة  الخــاص  بالشــكر  تتوجــه  كمــا 
 apg العــرب  الناشــرين  مجموعــة  المعنــوي  وللشــريك  للمهرجــان، 

وكافة دور النشر المشاركة.
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من السلطات السويدية

ي اتباع إرشادات السلطات. اقرأوا المزيد عىل
krisinformation.se استمروا �ف

113 13أو أتصل

ف الآخرين.  سيكون الصيف مختلًفا لهذا العام. فمن المهم المحافظة عىل مسافة بينكم وب�ي
ي كيفية سفرنا، وعىل العديد منا التوقف عن معانقة الأشخاص الذين

 علينا أن نفكر أيًضا �ف
 يفتقدهم. عىل الرغم من صعوبة هذا الأمر، علينا أن نراعى ونحمي بعضنا البعض. إن

ًا. مًعا يمكننا إبطاء انتشار العدوى تحملنا جميًعا المسؤولية يُحدث فرًقا كب�ي

ن الآخرين  حافظوا عىل المسافة بينكم وب�ي
نهات والمقاهي ي المتاجر، والمت�ن

�ن
 شكًرا لصمودكم

.

.

.
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www.islamic-relief.se  

AD        HIAAA
ISLAMIC RELIEF

9001819

 NIGER

  MALI

 MALAWI

 SOMALIA

 SRI LANKA

  KENYA

ETIOPIEN

 NEPAL

 BANGLADESH

 JEMEN

 BANGLADESH
الجئي الروهينغيا

  AFGHANISTAN

 PAKISTAN

SYDSUDAN

  TJETJENIEN

 SUDAN

 FILIPPINERNA

MYANMAR

   KOSOVO

INDIEN

 SYDAFRIKA

 ALBANIEN

BOSNIEN

SYRIEN

PALESTINA
غزة

 JORDANIEN

 INDONESIEN

  LIBANON

 TURKIET

MAKEDONIEN

ما تيسر
Grupp E

 الى البلدان 
االكثر احتياجا

GRUPP B

1000kr
GRUPP C

1800kr
GRUPP D

2700kr
GRUPP A

500kr

تبرعوا بأضحيتكم
 عبر اإلغاثة اإلسالمية 

اإلغاثة اإلسالمية متواجدة في مناطق صراع متعددة
لذلك ستتمكن من توزيع لحوم األضاحي في المناطق النائية التي ال يصلها اآلخرون

 تبرع بسهولة من خالل
المسح اإللكتروني

 QR KOD 


