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10 المسنون والقادمون الجدد أكثر الفئات تضررًا من أزمة السكن 

16 لجنة إعادة تشغيل االقتصاد السويدي- أفكار لسويد أقوى 

 18 أيهما أفضل؟ شراء مسكن أو استئجاره في السويد!   

OM SVERIGE PÅ ARABISKA

FOTO: STINA STJERNKVIST / TT

ضحايا الحرب بين العصابات... 
أغلبهم شبان صغار

من المسؤول؟



أغسطس / آب  2020 العدد 82الكومبس  2

العدد الثاني 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
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رأي

هل حرية التعبير تسمح 
بنشر الكراهية

يبحــث المتطــرف والعنصــري الدنماركــي، راســموس بالــودان، عــن مجــد وشــهرة مــن خــالل 
ــرآن،  ــد حــرق الق ــه يري ــه أن ــة واســتفزاز المســلمين، بعــد إعالن ــض والكراهي نشــر التحري
واختــار مالمــو، وتحديــدا أمــام مركــز ضاحيــة روزنجــورد اإلســالمي لكــن الشــرطة لــم توافــق 

على المكان، ولم تستطع إلى اآلن رفض الطلب أيضا.
ــي دخــول  ــة«، فشــل ف ــذي يســمي نفســه »بطــل الحري ــودان وال معــروف أن راســموس بال
ــوا عــن تأييديهــم  ــن، أعرب ــن الناخبي ــة فقــط م ــي المائ البرلمــان الدنماركــي، وكان 1.8 ف

لحملته التي تدعو إلى حظر اإلسالم وترحيل مئات اآلالف من المسلمين.
هــذا الراسمســون يســتعين اآلن بشــخص ســويدي ليحصــل لــه علــى الموافقــات فــي مالمــو 
ويســاعده فــي حشــد مؤيديــن لــه، الشــخص اســمه دان بــارك، يطلــق علــى نفســه لقــب فنــان 

الشارع، أدين سابقا بالتحريض ضد الجماعات العرقية.
جــال راســموس بالــودان حــول الدنمــارك وأحــرق المصاحــف خــالل حملتــه االنتخابيــة العــام 
الماضــي، وفــي بعــض األحيــان كان يلفهــا بلحــم الخنزيــر المقــدد إمعانــا بإظهــار نوايــاه 
بإثــارة مشــاعر المســلمين. وفــي أحــد عروضــه قــال »إنــه إلــه دينــي«. كمــا أطلــق علــى نفســه 

لقب »أمل الشمال«. ويقصد أنه أمل دول شمال أوروبا.

لكــن لمــاذا تعطــي الشــرطة الســويدية تصريحــا لمثــل هــذا العنصــري البغيــض لحــرق القرآن 
فــي مالمــو وإثــارة المشــاكل والتحريــض واالســتفزاز؟ وكيــف يمكــن الــرد والتصــدي لهــذا 

العنصري وأمثاله بطرق قانونية ومتاحة؟

دعونا نراجع معا الحقائق التالية التي يمكن أن تساعدنا على اإلجابة:
- الحقيقــة األولــى أن طلــب الحصــول علــى تصريــح مــن الشــرطة الــذي تقدمــه بــه هــذا 
العنصــري لــم يحتــوي علــى شــيء يتعلــق بحــرق القــرآن، وعندمــا ســألته الشــرطة عمــا ينــوي 
القيــام بــه وفــق مــا صــرح بــه للصحافــة نفــى وأنكــر أنــه ســيقوم بذلــك، الشــرطة ومــع أنهــا 
ــم تســتطع رفــض طلبهمــا الرســمي  ــاراك ال يقــوالن الحقيقــة، ل ــأن راســموس وب تعــرف ب
ــك رفضــت الشــرطة منــح التصريــح مقابــل مركــز  بالحصــول علــى تصريــح للتظاهــر، لذل

إسالمي في روزنغارد، ولكن لم تستطع رفض الطلب ككل، وهنا تأتي الحقيقة الثانية.
- وهــي تتعلــق بــدور وعمــل الشــرطة، الشــرطة هنــا تنفــذ الدســتور، وهــي مطالبــة بتطبيــق 
قوانينــه وحمايتهــا، وهــذا الدســتور ُمقــر مــن قبــل أعلــى هيئــة تشــريعية وهــي الريكســداغ 

أي البرلمــان الســويدي. لذلــك مــن الضــروري أن نعلــم بــأن الشــرطة ال تســتطيع أن تخالــف 
الدستور. 

ولكن...هنــا يجــب أن ننتبــه أيضــا إلــى أمــر هــام وهــو أن الشــرطة مســؤولة عــن حفــظ األمــن 
ــا أن توقــف المظاهــرة أو أن تلغيهــا.  ــك يمكــن للشــرطة إم والســلم المجتمعــي، أيضــا لذل
الشــرطة أكــدت أن الجميــع لديهــم الحــق فــي تقديــم بالغــات ضــد المنظميــن حتــى بعــد 
حــدوث المظاهــرة. وهنــا يأتــي دور الجمعيــات والمؤسســات الدينيــة وغيــر الدينيــة 
للمســلمين أو غيرهــم فــي أن يؤثــروا علــى القــرارات بطــرق العمــل المجتمعــي والتأثيــر علــى 
التعبيــر  بيــن حريــة  الفــرق  والهــدف إظهــار  األحــزاب،  مــن خــالل  والعمــل  الصحافــة 

واالستفزاز الذي يقود إلى الكراهية.

- الحقيقــة الثالثــة هــي أن الســويديين ال يهتمــون وال يكترثــون أصــال لحــرق رموزهــم 
الدينيــة أو السياســية، القانــون هنــا ال يعــارض حــرق اإلنجيــل والتــوراة والكتــب واأليقونــات 
المقدســة، وهــذا يؤكــد علــى دور الكنيســة الســويدية المتراجــع منــذ أن وضــع الســويديون 
حــدا للســلطة الدينيــة التــي كانــت تقيــد حرياتهــم الشــخصية والعامــة، نحــن ال نقــول إن هــذا 

شيئا جيدا أو سيئا لكنها حقيقة يجب أن تؤخذ بالحسبان. 

هنــا تأتــي ولكــن أخــرى، ولكــن لعــل المجتمــع الســويدي بحاجــة إلــى أن يعلــم حقيقــة أخــرى 
عــن هــدف هــذا الفعــل بالنســبة ألقليــة دينيــة ومكــون مهــم للمجتمــع، مــرة أخــرى نقــول 
إن هــذا جهــد يقــع علــى أبنــاء الجاليــات المســلمة وحتــى غيــر المســلمة التــي تعتبــر حــرق 
الرمــوز الدينيــة ليــس فقــط عمــال اســتفزازيا وتحريضيــا ويمــس مشــاعر المؤمنيــن، بــل 
يمكــن أن يكــون تصرفــا يشــجع علــى أعمــال عنــف وعنــف مضــاد، يجــب أن ُنذكــر بحــرق 
ومحــاوالت حــرق المســاجد مــن قبــل متطرفيــن ونازييــن جــدد، وأن نذكــر الســويد وأوروبــا 
كيــف بــدأ اضطهــاد اليهــود مــن قبــل النازييــن القدامــى بإحــراق كتبهــم ليتطــور األمــر إلــى 

هولوكوست ومحرقة للبشر أنفسهم.

فالموضــوع ال يتعلــق بحــرق مجــرد أوراق، لكلمــات ال يمكــن أن تحتــرق ألنهــا أصــال موجــودة 
فــي قلــوب المؤمنيــن ووجدانهــم  قبــل أن تكــون موضوعــة علــى رفــوف مســاجدهم 

ومكتباتهم.

لكن لماذا تعطي الشرطة 
السويدية تصريحا لمثل 

هذا العنصري البغيض لحرق 
القرآن في مالمو؟

طلب الحصول على تصريح 
من الشرطة الذي تقدمه به 

هذا العنصري لم يحتوي على 
شيء يتعلق بحرق القرآن
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

تصريــح صحفــي لــه قــال بالحــرف الواحــد: »بالطبــع نفعــل ذلــك لالســتفزاز، لخلــق صــراع 
يظهر مدى عنف المسلمين«.

انتبهوا لوقاحة الصراحة التي يتفوه بها!
الــرد المنطقــي هــو كمــا قلنــا باســتخدام كل مــا هــو شــرعي ومتــاح لنــا للتعبيــر عــن الغضــب 
واالســتياء مــن هــذا التصــرف، يجــب إال تحركنــا العواطــف فقــط، مــن الممكــن أن يتعاطــف 
المجتمــع معــك ولكــن ال يمكنــه مســاعدتك بــدون أن يكــون لديــك أدوات محركــة وفاعلــة، 
ــون، مثــل التوجــه مــن خــالل الجهــات الحقوقيــة والمجتمعيــة إلظهــار هــذا  وخاصــة القان

التصرف على أنه جريمة - تحريض على جماعة عرقية.

هــم  العصبيــة وردود الفعــل المتســرعة والعنيفــة ال تفيــد هنــا، إهمــال هــؤالء وعــدم إعطاء
أي قيمــة هــو الــرد المــوازي أيضــا وحتــى وإن نفــذوا هــؤالء العنصريــون وعودهــم، يجــب أن 
والقضايــا  الشــكاوى  ترفــع  الوقــت  وبنفــس  يظهــروا كمهرجيــن وحيديــن ومهمليــن، 
ضدهــم، مــع حشــد كل المتعاطفيــن والمســتهدفين الحقــا وســابقا، ألن الفكــر النــازي بعيــد 
كل البعــد عــن أي قيــم دينيــة وإنســانية، لذلــك جميــع األقليــات مســتهدفة أجــال أو الحقــا 

تماما كما المسلمون مستهدفون اآلن. 
وحتــى العديــد مــن القــوى العلمانيــة مســتهدفة أيضــا ألن المجتمــع الســويدي والســلم 

األهلي أيضا في خطر.
حــان الوقــت لنثبــت إننــا جــزء مــن هــذا المجتمــع، رغمــا عمــن يريــد إظهارنــا بأننــا نســتثار 
بســرعة ونســتعمل العنــف وغيــر صالحيــن لالندمــاج، وحــان الوقــت لكــي نظهــر بأننــا 
قــادرون علــى الدفــاع عــن الدســتور وقوانينــه واســتخدام هــذا الدســتور فــي الدفــاع عــن 

أنفسنا كل المطلوب منا تنظم أكثر ألنفسنا ومعرفة أكثر بما يدور حولنا.

قــد يكــون مــن واجبنــا كمســلمين أو مســيحيين أو مندائييــن أو كأقليــات دينيــة وعرقيــة 
بصــورة حضاريــة  والدينيــة،  الثقافيــة  للمجتمــع خصوصياتنــا  نوضــح  أن  عــام،  بشــكل 
وباســتخدام الطــرق المتاحــة والقانونيــة، ولكــن مــع االنتبــاه إلــى عــدم إعطــاء  تصــورات بأننا 
نريــد تغييــر مبــدأ حريــة التعبيــر وحريــة التظاهــر والحريــات األخــرى التــي بالنهايــة نحــن 
أيضــا أول المســتفيدين منهــا، فالحريــات التــي ننعــم بهــا فــي هــذا المجتمــع هــي النــي تحمينا 

كأقليات وتضمن لنا ممارسة شعائرنا الدينية ونشاطاتنا الثقافية
هــذه الحريــات مبــادئ ناضــل الســويديون كثيــرا مــن أجلهــا وقدمــوا دمــاء وعــرق حتــى 

حصلوا عليها.

قــد تكــون هــذه فرصــة لكــي نعــرف أهميــة العمــل المجتمعــي وأهميــة أن نكــون فاعليــن 
بالمجتمــع، صحيــح نحــن أقليــة أو أقليــات ولكــن عددنــا ليــس قليــال، ولكــن أيضــا الكثــرة مــن 

غير تنظيم ال تساوي شيء وهي تبقى عبارة عن قوى مبعثرة ال يحسب لها حساب.
ــى أن هــذا  ــوا الموضــوع، وأكــدوا عل ــن تناول ــاب والصحفيي ــى اآلن مــن الكت عــدد محــدود إل
ــى أهميــة عــدم  التصــرف، ســيؤذي مشــاعر المســلمين ولكنهــم وبنفــس الوقــت أشــاروا إل
خــرق الدســتور الــذي يحمــي مــن يقــوم بالتعبيــر عــن آرائــه حتــى ولــو كانــت آراء تعيســة 

ومقززة.
ل أيــن الشــخصيات السياســية مــن أصــول عربيــة أو أجنبيــة والتــي حصلــت علــى  هنــا نتســاء
أصــوات الناخبيــن لكــي نجدهــا بمثــل هــذه المواقــف؟ أيــن الجمعيــات التــي يتزايــد عددهــا 

وال يرى المجتمع بركتها؟

المجتمــع والشــرطة والصحافــة واألحــزاب يحســبون حســاب القــوى المنظمــة التــي تعــرف 
وتجيــد اســتخدام القوانيــن وتتقــن فــن التواصــل مــع اآلخريــن، ال يكفــي ان ننشــأ وننظــم 
ونقيم اتحادات وجمعيات، الجمعيات أدوات فاعلة ومؤثرة في المجتمعات الديمقراطية 
ولكــن يجــب ان تــدار وتتطــور ضمــن رؤى تحقــق لهــا شــروط االســتدامة والتأثيــر، وشــروط 
ــة والواقــع المحيــط وهــذا موضــوع  تلبيــة حاجــات األعضــاء وأن تكــون منســجمة مــع البيئ

يطول الحديث عنه.
ولكــن اآلن علينــا أن ال نســمح لهــذا العنصــري راســموس ومــن معــه مــن أن يحققــوا 
ــب  ــه، حس ــو هدف ــذا ه ــا، ألن ه ــا وعلين ــض بيني ــي التحري ــتفزازنا وف ــي اس ــم ف أهدافه

من واجبنا كمسلمين أو 
مسيحيين أو مندائيين أو 

كأقليات دينية وعرقية، أن 
نوضح للمجتمع خصوصياتنا 

الثقافية والدينية، بصورة 
حضارية وباستخدام الطرق 
المتاحة والقانونية، ولكن مع 

االنتباه إلى عدم إعطاء  
تصورات بأننا نريد تغيير 

مبدأ حرية التعبير

العصبية وردود الفعل 
المتسرعة والعنيفة ال تفيد 

هنا، إهمال هؤالء وعدم 
إعطاءهم أي قيمة هو الرد 

الموازي أيضا وحتى وإن 
نفذوا هؤالء العنصريون 

وعودهم

د. محمود أغا
رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية

m.agh@alkompis.se
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موضوع الغالف

أحد الشبان الخارجين من 
عالم الجريمة: كل شيء يبدأ 

من المنزل
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كيف يساهم المجتمع بوقف تورط الشباب الصغار في عالم الجريمة؟ ومن يوقف االغتياالت والتصفيات وعمليات اإلجرام التي 
يذهب عادة ضحيتها الشباب الصغار باإلضافة إلى ضحايا آخرين؟  وما هي المنظمات والجمعيات المعنية بمساعدة هؤالء الشباب 

وما هو دورها؟  أين مسؤولية األهل عندما يجد هؤالء الصغار بالشارع والعصابات ما يفتقدونه في المنزل؟

سامي يتحدث عن تجربته للكومبستصوير: مجد أحمد

سامي )اسم مستعار( شاب تورط في العمل مع عصابات إجرامية وهو في سن 
11وشارك في بيع المخدرات واألسلحة وجرائم أخرى. اآلن قرر سامي بدأ حياة جديدة 

وانتقل أيضا من ستوكهولم الى مكان آخر
 ماذا يقول سامي لـ »الكومبس« عن تجربته منذ كان عمره 11 عندما بدأ الدخول إلى 

عالم المخدرات واألسلحة والجرائم األخرى؟
التقت الكومبس سامي وطرحت عليه بعض األسئلة للتعرف على تجربته والظروف التي 
دفعته إلى سلوك الطريق الخطأ وكيف استطاع أخذ القرار بترك هذه الطريق ومحاولة 

بدأ حياة جديدة.

كيف كانت بداياتك في عالم المخدرات والجريمة؟
ــة  ــدأ. أواًل بداي ــذا تب ــا هك ــرة، دائم ــات صغي ــة تعاطــي المخــدرات، بكمي ــر بتجرب ــدأ األم ب
صغيــرة ومريحــة، ثــم ينتهــي بــك األمــر بالتــورط والتعلــق بمذاقهــا، حتــى تبــدأ بالشــعور 

أنك أصبحت في عالم آخر، وتستمر.

 إلى أي مدى استمريت بالفعل؟
أنا بدأت منذ أن كان عمري 11 كما قلت، لقد مر اآلن 8 سنوات.

ولكن ما الذي جعلك تشعر أن هذا يكفي اآلن، واآلن تريد اإلقالع عن التعاطي؟
ألنني أصبحت أكثر نضجا اآلن

كيف حدث ذلك؟
مؤخــرًا تزوجــت وســأرزق بطفــل. لذلــك اعتقــدت أنــه يجــب أن أضــع حــدا لهــذا األمــر. هــذا 

المسار يوصلك إلى خيارين فقط. السجن أو الموت.
ولكن كيف ابتعدت عن هذا الطريق؟

لقــد اخــذت قــرارا بالفعــل بنفســي. عندمــا وجــدت فتــاة مناســبة لــي. ثــم ســارت األمــور علــى 
نحو أفضل.

بأي طريقة كانت هي مناسبة لك واستطعت الخروج من هذا الطريق.
كانت داعمة لي.

كيف؟
هــي قدمــت لــي الدعــم فــي كل شــيء. كنــت اضطــر للنــوم فــي خــارج المنــزل عــدة مــرات. 
كنــت علــى خــالف مــع أهلــي ولــم أتواصــل مــع والــدي بشــكل جيــد. لقــد نمــت بالخــارج عــدة 
مــرات، مــرة فــي القبــو. هــي ســاعدتني بــكل شــيء. إنهــا مهتمــة حقــا وإذا وجــدت شــخًصا 

يهتم بك يمكنك عندها أن تتغير.

هل تعلم أن هناك منظمات وسلطات مختلفة يمكن أن يقدموا المساعدة؟
السلطات ال تساعد.

بأي طريقة إذن؟
 وقفــت فــي المحكمــة عــدة مــرات وقلــت لهــم أن يعطونــي وظيفــة، ويســاعدوني فــي إيجاد 
شــقة لكــي أتوقــف عــن كل هــذا. جوابهــم: ابحــث بنفســك. كيــف يمكنــك التقــدم بطلــب 
للحصــول علــى شــقة بنفســك؟ ان تذهــب إلــى أي عمــل أو تجــد ســكنا. مــن فضلــك اذهــب 
وابحــث بنفســك. ولكــن كيــف يمكننــي التقديــم، فأنــا أتقــدم فــي كل مــكان ولكــن هــم 

يريدون أن يكون لي مساعدة من مكتب العمل، فكيف أستطيع تدبر ذلك؟

سامي: »أنا بدأت 

أسلك طريق 

المخدرات منذ أن 

كان عمري 11«

سامي: »أنا ألوم 

السلطات في الغالب 

ألنها إذا أعطتني 

المزيد من الفرص 

واالمكانيات، كان 

يمكنني أن أتحسن«
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كم كان عمرك عند صدور أول حكم عليك؟
أول حكم كان عمري 15 عاما.

لماذا كنت في المحكمة، ماذا حدث؟
ألنني كنت قد بدأت مرحلة بيع )المخدرات(.

لكن من تلوم اليوم؟
 أوال الشــجار فــي المنــزل جعلنــي أبــدأ بــكل شــيء. لكنــي ألــوم الســلطات فــي الغالــب ألنهــا إذا 
أعطتنــي المزيــد مــن الفــرص واالمكانيــات، كان يمكننــي أن أتحســن. إذا كان لديــك كل 

األساسيات، فال داعي للسير في الطريق السيئ.

لكن كيف حالك اليوم؟ كيف تعيش اليوم؟
أشــعر اآلن بشــعور رائــع. أبحــث عــن عمــل وأحــاول أن أجــد شــقة. أنــا لســت مــن هنــا، أتيــت 

من ستوكهولم.

متى انتقلت إلى هنا؟

ثالثة أو أربعة أشهر.

انتقلت بعد أن أوقفت كل شيء؟
نعــم، بعــد ذلــك قــررت تــرك كل شــيء. ربمــا ال أزال أقــوم بأشــياء صغيــرة لكســب بعــض 
المــال اإلضافــي اآلن، ولكــن ليــس أشــياء كبيــرة. فــي الســابق كان األمــر يتعلــق بالمخــدرات 

واألسلحة والجرائم.

ماذا تقصد بالسالح؟
األسلحة، بيع األسلحة واستخدامها.

ولكن إذا كنت ستوجه كلمة للشباب على وجه التحديد الذين يسلكون هذا الطريق 
وقد ال يعرفون حقًا ما يجب عليهم فعله للخروج، ماذا كنت ستقول لهؤالء الشباب 

بعد ذلك؟
للشــباب أقــول عليكــم بالدراســة، ثــم أقــول ألوليــاء األمــور، اعتنــوا وانتبهــوا إلــى أطفالكــم 
ألن المنــزل هــو المــكان الــذي قــد يكــون ســبب البدايــة. دائمــا كل شــيء يبــدأ فــي المنــزل. 
فــإذا كنــت ال تشــعر بالراحــة فــي المنــزل، فأنــت تبحــث عــن الشــعور بالراحــة فــي الخــارج، 

ومــن هنــا البدايــة. أنــا أقــول لهــؤالء الشــباب ادرســوا، تخرجــوا، اذهبــوا إلــى المدرســة الثانويــة، 
احصلوا على التعليم وابدؤوا بالعمل كأشخاص عاديين.

منظمة Kris تساعد الشباب على ترك عالم الجريمة
هنــاك العديــد مــن المنظمــات التــي تحــاول مســاعدة الشــباب علــى الخــروج مــن عالــم 
الجريمــة والتعافــي مــن تعاطــي المخــدرات، مــن بينهــا منظمــة Kris. ســارة وولــدو، رئيــس 
مجلــس اإلدارة ومديــرة العمليــات فــي ســتوكهولم، تحدثــت لـ«الكومبــس« عــن عمــل 

المنظمة في مساعدة الشباب على الخروج من عالم الجريمة، والشروع بحياة جديدة.

من يمكنه اللجوء لكم في منظمة كريس لطلب المساعدة؟
كل مــن يريــد تغييــر نمــط حياتــه، كل مــن يؤمــن انــه يريــد إحــداث نــوع مــن التغييــر فــي 
حياتــه، هــل أنــت تعيــش فــي حالــة إدمــان انتهــى بــك األمــر لكــي تصبــح خــارج المجتمــع؟ 
هــل ارتكبــت جريمــة. هــل وصلــت إلــى حالــة مــا عندمــا تخــرج مــن الســجن أو هــل انتهــى بــك 

سامي: أقول ألولياء 

األمور، اعتنوا 

وانتبهوا على 

أطفالكم ألن المنزل 

هو المكان الذي قد 

يكون سبب البداية

المسؤولة في منظمة 

كريس: »ال أحد يولد 

شريرا، والمجرمون 

ومدمنو المخدرات قد 

ال يكونوا أشرارا، 

هناك ظروف قادتهم 

إلى االنحراف« 

منظمة Kris تساعد الشباب 
على ترك عالم الجريمة

األمــر فــي تعيــش فــي عزلــة، ومــن الصعــب عليــك العــودة إلــى المجتمــع، إذا أنــت بحاجــة إلــى 
شبكة أمان وقبل كل شيء انت بحاجة إلى األشخاص الذين يعرفون ما يدور حولك. 

نحــن الذيــن نعمــل فــي منظمــة Kris لدينــا جميعنــا تجــارب ســابقة ومررنــا بظــروف فيهــا 
ــد إجــراء  ــا تري ــف مهــم جــًدا عندم ــإن هــذا التعري ــذا ف ــة، ل ــم الجريم ــق بعال ة وتتعل إســاء
ــا أن نقــول: 

ً
تغييــر. ألننــا نحــن الذيــن خضنــا هــذه التجربــة واختبرناهــا وعشــناها يمكننــا حق

نعــم، نحــن نفهمــك تمامــا ونحــن نتفهــم كيــف تشــعر ونعــرف كيــف هــو األمــر. بينمــا ربمــا 
أن يقــول ضابــط شــرطة أو أخصائــي اجتماعــي »نعــم أنــا أفهمكــم« ولكــن فــي الواقــع هــو ال 

يفهمهم.

ــا يتعــرض  ــم الجريمــة، عــادة م ــان وضمــن عال ــة إدم ــا فــي حال ــا يعيــش شــخص م  عندم
للعديــد مــن الصدمــات، غالًبــا منــذ الطفولــة. نحــن نريــد أن نناقــش هــذا الشــخص ونطلعــه 
علــى مــا الــذي يمكــن أن يجعلــه مســيئا أو يرتكــب جرائــم. ألن ال أحــد يولــد شــريرا، 
ــى وإن قادتهــم الظــروف إلــى  والمجرمــون ومدمنــو المخــدرات قــد ال يكونــوا أشــرارا. حت

االنحراف واقترفوا السيئات. يتصل بنا عادة البالغون أكثر من الشباب الصغار.
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المسؤولة في منظمة 

كريس: »يتصل بنا البالغون 

عادة أكثر من الصغار 

عندما يدركون بأنهم 

يسلكون الطريق الخاطئة«

وبماذا يتعلق األمر عندما يتصل بكم البالغون أكثر من الصغار برأيك؟
 إلــى حقيقــة أنــه عندمــا تكــون ال تــزال صغيــرا وتجــد نفســك بعالــم 

ً
هــذا يرجــع عــادة

ــا. كمــا كان األمــر 
ً
الجريمــة، فربمــا تحســب أنــك ال تتعــرض لعواقــب وخيمــة كمــا لــو كنــت بالغ

ــدي خيــاران. إمــا أن أمــوت أو غيــر حياتــي. عندمــا ُيوضــع شــخص فــي  ــي، كان ل بالنســبة ل
الســجن عــدة مــرات أو ربمــا يفقــد العديــد مــن األصدقــاء، أو مــن العائلــة وربمــا أطفــال، ال بــد 
أنــه ســيصل إلــى مرحلــة يســأم فيهــا مــن هــذا النــوع مــن الحيــاة، وقتهــا مــن األســهل التفكيــر 
ا آخــر غيــر مــا كنــت أفعلــه عندمــا كنــت ال أزال صغيــرا، وربمــا 

ً
هكــذا: يجــب أن أفعــل شــيئ

ال كنت اعتقد أنني أحصل على شيء إيجابي من الجريمة على سبيل المثال.

بالنســبة لمعظــم النــاس الذيــن عاشــوا فــي عالــم الجريمــة، ربمــا طــوال حياتهــم، يمكــن أن 
يكونــوا قــد ولــدوا فــي أســرة تعانــي مــن مشــاكل، ربمــا يكــون اإلخــوة الكبــار مجرمــون، أو 

ربما يكون الوالدان مجرمين فهم ال يعرفون طريقا آخر.

ــا  ــذي يلبســه، ويســأل مــن أن ــاع ال ــى عــن القن قــد يخــاف الشــخص مــن نفســه عندمــا يتخل
ــدون هــذه  ــا ب ــن أن ــاع المخــدرات. م ــة وقن ــت عــن قناعــة الجريم ــف ســأكون إذا تخلي وكي
ــا بســبب الهيــاكل المختلفــة فــي العصابــات، ويمكــن أن 

ً
األقنعــة؟ ثــم يمكــن أن يكــون أيض

يكون بسبب الديون التي قد تجعل من المستحيل أن يخرج الشخص من هذا العالم.

ساندي دوخي
قسم التحقيقات - ستوكهولم

Kris سارة وولدو، رئيس مجلس اإلدارة ومديرة العمليات في ستوكهولم لمنظمة
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المسنون والقادمون الجدد
 أكثر الفئات تضررًا من أزمة 

السكن

ملف خاص عن ضواحي ستوكهولم
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يكبــر األوالد فــي مســكن أهاليهــم، ويبقــى الشــباب مــع والديهــم بعــد المدرســة الثانويــة في 
أحيــان كثيــرة، فتضيــق الشــقق بهــم ويخلــق هــذا مشــكالت اجتماعيــة ونفســية، لكــن ال 

خيار آخر، فالعثور على شقة واسعة بسعر معقول يكون أحيانا ضربا من المستحيل.
عائلــة أحمــد تبحــث عــن شــقة أكبــر وأرخــص منــذ ســنوات دون جــدوى. وهــي ليســت 

استثناء في ذلك. فمثلها عائالت كثيرة.

تقــول الشــابة ســارة أحمــد لـــ “الكومبــس”: “هــل يجــب أن أضــع راتبــي كامــاًل علــى اإليجار؟! 
وهل ستؤّمن الحكومة تكلفة الغذاء والدواء لي في هذه الحال؟!”.   

يبــدو صعبــا جــدًا العثــور علــى شــقق بإيجــار أرخــص فــي جميــع أنحــاء البــالد، لكــن المشــكلة 
أعمــق فــي ســتوكهولم حيــث تســعى عائــالت كثيــرة إلــى الحصــول علــى شــقق أكبــر، لكــن 
نقــص المســاكن أمــام وفــرة الطلــب، وارتفــاع أســعار اإليجــارات، أجبــر كثيــرًا مــن العائــالت 

على العيش في شقق صغيرة بالضواحي حيث اإليجارات أقل.
وتعيــش عائــالت كثيــرة اليــوم، وخصوصــا تلــك التــي تنتمــي إلــى أصــول مهاجــرة، فــي شــقق 

صغيرة في حين تتكون األسرة غالبا من 5 أفراد بالغين فأكثر.
بــي. وتبلــغ ســارة مــن العمــر 

ُ
تعيــش ســارة أحمــد مــع والديهــا وشــقيقيها التوأميــن خالــد وأ

بــي 22 عامــا. ومــا زالــوا جميعــا يعيشــون فــي شــقة مســاحتها 
ُ
25 عامــا، فيمــا يبلــغ خالــد وأ

70 مترًا مربعا في Akalla منذ 7 سنوات.  

تقــول ســارة “حاولنــا العثــور علــى شــقة خــالل العاميــن الماضييــن لكــن لــم نجــد واحــدة 
بحجــم وســعر معقوليــن. كل شــيء غــال جــدًا إذا أراد المــرء أن يخــرج مــن المنطقــة. ومــن 

الصعب العثور على شقة في المنطقة نفسها”.
وتضيــف “يــدرس شــقيقاي طــب األســنان فــي KTH وبالتالــي ليــس لديهــم إيــرادات 
حقيقيــة. والــداي مريضــان ويتقاضيــان راتبــا مرضيــا، وليــس لدينــا ســوى دخــل واحــد 
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الكومبس – ساندي دوخي: يترك نقص السكن وارتفاع اإليجارات في السويد 
العائالت أمام خيارات ضيقة. وتظهر تقارير مصلحة اإلسكان أن الوافدين الجدد 

وكبار السن أكثر الفئات تعرضًا لصعوبات العثور على سكن. ما يدفع كثيرًا من 
الوافدين إلى حلول إسكان مؤقتة بظروف سكن متدنية وعقود إيجار غير آمنة.

حقيقي، فأنا أعمل في مجال التسويق ولدي راتب جيد، لكنه ال يكفي”.

الحاجة إلى دخل إضافي
تعاني والدة سارة من مشكالت في الظهر والرقبة. ووالدها عاطل عن العمل منذ فترة 
طويلة بسبب مرض مزمن. وحتى تتمكن األسرة من االنتقال إلى شقة أكبر ال بد لها من 

دخل إضافي يعينها على تحمل تكاليف المعيشة إضافة إلى إيجار الشقة.
بي على وظيفة بعد بسبب دراستهما. ومع ذلك فإنهما 

ُ
لم يحصل التوأمان خالد وأ

يعمالن في الصيف وأوقات الفراغ، لكن ما يجنيانه يذهب للترفيه.
عمل خالد مثاًل في محل إيكا وجنى أموااًل جيدة أنفقها على تحسين األثاث في غرفة 

المعيشة.
ل كثير من الناس لماذا مازلنا كشباب نعيش مع أهلنا في الشقة. لدينا  يقول خالد “يتساء

ثقافة مختلفة حيث يعيش األبناء في منزل أهلهم حتى يتزوجوا. وُيعتبر الخروج من 
البيت قبل الزواج نوعا من العيب. لذلك نبحث عن شقة أكبر )..( العيش في شقة 

مساحتها 70 مترًا مربعا أمر غير محتمل”.

عوامل االكتظاظ السكاني 
االزدحــام الســكاني مشــكلة تتفاقــم فــي جميــع أنحــاء البــالد، كمــا يقــول هــاكان بوســتروم فــي 
بعنــوان “أفضــل طريقــة  الماضــي  مقــال نشــرته يوتيبــوري بوســتن 15 تموز/يوليــو 

لمكافحة االزدحام التوظيف وتشديد الهجرة”.  
ويطــرح بوســتروم تفســيرات مختلفــة لالكتظــاظ، لكنــه يشــير إلــى دور الثقافــة ونقــص 

المساكن كعاملين رئيسين.
ويــرى بوســتروم أن النمــو الســكاني فــي العقــود األخيــرة يتطلــب تشــديد الهجــرة، لتقليــل 
المشــاكل االجتماعيــة. وفــي الوقــت نفســه، يالحــظ بوســتروم أن العديــد مــن طالبــي اللجــوء 

حاولنا العثور على 
شقة خالل 

العامين الماضيين 
لكن لم نجد 

واحدة بحجم 
وسعر معقولين

 ضواحي المهاجرين في ستوكهولم
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والوافديــن الجــدد يفضلــون عــادة العيــش مــع عائالتهــم أو أقاربهــم أو غيرهــم مــن الخلفيــة 
نفســها. ويقــول إن كثيــرًا مــن العائــالت فــي الضواحــي لديهــا عــدد أطفــال كبيــر وتعيــش 

في شقق صغيرة بإيجارات منخفضة.  
بــي أحمــد “أدرس وأخــي كثيــرًا ونــرى أنــه مــن الصعــب علــى المــرء أن يــدرس 

ُ
فيمــا يقــول أ

دائمــا فــي المدرســة أو المقهــى. ال نســتطيع الدراســة فــي البيــت فنحــن كثيــرون والشــقة 
صغيرة. نريد أن نكون قادرين على التمتع بحياة خاصة وغرفة خاصة”.  

ويتحــدث األشــقاء عــن مــدى يأســهم مــن العثــور علــى شــقة حيــث يمكــن لســارة أن يكــون 
لهــا غرفــة نومهــا الخاصــة، ولألبويــن غرفــة، ومثلهــا للشــقيقين. إذ يقــف نقــص المســاكن 

وارتفاع األسعار حجر عثرة في الطريق.
وعندمــا شــعرت األســرة قبــل بضــع ســنوات بالحاجــة إلــى إيجــاد ســكن جديــد وأكبــر، أرادت 

االنتقال من أكاال. وكانت هذه رغبة الوالدين، بسبب خوفهما على األبناء.
ــا  ــا البحــث عــن شــقة، أرادت من ــا بدأن ــا طــوال الوقــت عندم ــت أمــي معن ــد “كان يقــول خال
االنتقــال إلــى منطقــة أفضــل. وكان ذلــك قبــل أن نبــدأ الدراســة فــي الجامعــة، لكنهــا لــم تعــد 

تهتم للمنطقة بعد ذلك فهي تعلم أننا شابان جيدان وال نفعل أشياء سيئة”.
تبحــث العائلــة اليــوم عــن شــقة فــي أكاال نفســها. وتتحــدث ســارة عــن أبيهــا الــذي يرغــب 
فــي البقــاء بالمنطقــة. حيــث يشــعر أنــه ســيكون مــن يصعــب عليــه أن يعيــش بعيــدًا عــن 
األصدقــاء والجيــران. كمــا أن عامــل اللغــة يلعــب دورًا فــي ذلــك، حيــث يتحــدث كثيــر مــن 

سكان المنطقة اللغة نفسها، ما يسّهل التواصل.

أسباب نقص المساكن
تقــول ســارة “يجــب علــى الحكومــة أن تضمــن بنــاء مزيــد مــن المســاكن لنــا نحــن أصحــاب 

الدخل المحدود”.
وتضيــف “ينبغــي أن تجــد الحكومــة حــاًل بعــد أن تفاقمــت األزمــة. يجــب أن يحصــل كل فــرد 
علــى مــكان مريــح يعيــش فيــه، لكــن ليــس بإيجــار 12 ألــف أو 15 ألــف كــرون، فهــذا غيــر 

معقــول. كــم عــدد النــاس الذيــن يمكنهــم دفــع هــذه المبالــغ؟! أم أن علــى المــرء أن ينتظــر 
10 سنوات للحصول على شقة تبعد ساعة عن المدينة؟!”.

توجــد عوامــل مختلفــة لنقــص المســاكن فــي ســتوكهولم والمــدن الرئيســة األخــرى فــي 
البــالد. ويظهــر آخــر اســتطالع أجرتــه مصلحــة الســكن لســوق العقــارات أن تكاليــف اإلنتــاج 

المرتفعة هي العقبة الرئيسة أمام بناء مساكن جديدة تلبي الطب المرتفع.
ســبب آخــر يتمثــل فــي أن كثيــرًا مــن األفــراد ال يســتطيعون الحصــول علــى قــروض عقاريــة 

من البنك بسبب الشروط المرتفعة جدًا.
ويبيــن اســتطالع مصلحــة الســكن أن الوافديــن الجــدد وكبــار الســن هــم أكثــر الفئــات تعرضا 
لمصاعــب الحصــول علــى مســكن مــا يدفــع كثيــرًا مــن الوافديــن إلــى حلــول إســكان مؤقتــة 

بظروف سكن متدنية وعقود إيجار غير آمنة.
وعائلة أحمد نموذج في ذلك لعائالت كثيرة في جميع أنحاء البالد.

Järva: هل األقفال الرقمية لمنع السيارات من تهديد حياة المشاة وحدها كافية؟
 الكومبس – نهريثة الخميسي: تعاني منطقة يارفا في ستوكهولم من مشكلة القيادة 
غير القانونية على ممرات المشاة، وركن السيارات بشكل خاطئ على األرصفة، ما يزيد 
من خطر وقوع الحوادث، ويعرض المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية للخطر. ولحل 
هذه المشكلة لجأت الجهات المعنية إلى استبدال األقفال في حواجز السيارات الموجودة 

على ممرات المشاة، ووضع أقفال رقمية جديدة أكثر أمانا.

مسارات المشاة أو الدراجات ال تتقاطع أبدًا مع طرق السيارات في يارفا، ويفترض أن 
يسهم ذلك في شعور الناس باألمان حين يذهبون إلى المالعب أو المدارس أو وسائل 

النقل العام. غير أن استعمال ممرات المشاة من قبل سائقي السيارات يحرم المشاة من 

يظهر آخر 
استطالع أجرته 

مصلحة السكن 
لسوق العقارات 

أن تكاليف اإلنتاج 
المرتفعة هي 

العقبة الرئيسة 
أمام بناء مساكن 

جديدة تلبي 
الطب المرتفع

FOTO: JANERIK HENRIKSSON / TT االكتظاظ السكاني
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ساندي دوخي
نهريثة الخميسي

قسم التحقيقات - ستوكهولم

ل مشكلة كبيرة.
ّ
هذا الشعور ويمث

السياقة غير القانونية سبب المشكلة
وحســب اســتطالعات الســالمة، فــإن القيــادة غيــر الملتزمــة بالقوانيــن 
ــة. ورغــم  ــي المنطق ــان المــروري ف ــر النعــدام األم تشــكل الســبب األكب
إنشــاء كثيــر مــن الحواجــز علــى ممــرات المشــاة والدراجــات، فــإن القيــادة 

غير القانونية مستمرة بسبب كسر الحواجز أو تركها مفتوحة.  
الســاحات  ومداخــل  األرصفــة  علــى  الخاطــئ  الســيارات  ركــن  ويمثــل 
والحدائــق عقبــة أمــام ســيارات اإلســعاف والشــرطة وخدمــات اإلنقــاذ فــي 

حال حدوث أي طارئ.
وجمعيــة  والشــرطة  ســتوكهولم  مدينــة  تعاونــت  ذلــك،  ولمواجهــة 
أصحــاب العقــارات فــي يارفــا لتحســين األمــان فــي المنطقــة مــن خــالل 

استبدال أقفال الحواجز بأقفال رقمية أكثر أمانا.
جــرى العمــل علــى المشــروع منــذ ســنوات، ويتضمــن اســتبدال 500 
ــي  ــه فــي 19 آب/أغســطس الحال ــق العمــل ب قفــل فــي المنطقــة. وانطل

في Järingegränd في تينستا.

بيرشون: األقفال الجديدة لن تحل المشكلة بالكامل
وقــال رئيــس مجلــس المدينــة فــي ســبونغا – تينســتا، أولــي يورغــان 
بيرشــون لـ”الكومبــس” “تعــد القيــادة غيــر القانونيــة علــى ممــرات 
المشــاة فــي يارفــا مشــكلة أكبــر بكثيــر مقارنــة بالمناطــق األخــرى. وهــي 
مشــكلة مســتمرة منــذ ســنوات. الغــرض مــن هــذا المشــروع اآلن هــو 

زيادة األمان في المنطقة”.
منــح 

ُ
وبعــد تركيــب األقفــال الرقميــة، ســيتم إغــالق الحواجــز، ولــن ت

إمكانيــة فتحهــا إال لمــن يحتــاج ذلــك فعــاًل، مثــل خدمــات اإلســعاف 
والشرطة والطوارئ.

ومــع ذلــك، يعتقــد  بيرشــون بــأن األقفــال الجديــدة لــن تحــل المشــكلة 
تمامــا. ويــرى أن المشــكلة تتعلــق بالســلوك والتصرفــات ويجــب العمــل 

أكثر على هذه النواحي.

وقــال بيرشــون “ســتحل األقفــال الجديــدة جــزءًا مــن المشــكلة، لكــن 
األمــر يتعلــق بتغييــر الســلوك، فليــس مــن المقبــول القيــادة علــى ممرات 

المشاة وعلى الناس احترام ذلك”.  
ورأى أنــه لتغييــر هــذه التصرفــات يجــب أن يكــون هنــاك حديــث عــن 

المشكلة في المدراس ومراكز الشباب على سبيل المثال.

مراكز Fryshuset الترفيهية.. متنفس الشباب في زمن كورونا
 Fryshuset مراكــز  قــررت  الخميســي:  نهريثــة   – الكومبــس 
  Bredäng الترفيهيــة االســتمرار بأنشــطتها المقدمــة للشــباب فــي
ومناطــق أخــرى رغــم وبــاء كورونــا. وللحــد مــن انتشــار العــدوى نظمــت 

غالبية االنشطة في الهواء الطلق.

وتهــدف Fryshuset إلــى أن يســتفيد الشــباب مــن أوقــات فراغهــم، 
رغــم الوبــاء. فبعــد توجيهــات هيئــة الصحــة العامــة بشــأن وســائل النقــل 
العــام، ناشــدت شــركة SL ســكان ســتوكهولم عــدم اســتخدام وســائل 
المواصــالت العامــة إن لــم يكونــوا مضطريــن لذلــك. لــذا كان مــن المهــم 

أن يكون للشباب مكان يمضون فيه أوقات فراغهم.  
وقــال مديــر مركــز Bredäng الترفيهــي إحســان ســكر “كثيــر مــن 
الشــباب يبقــون فــي مناطقهــم اآلن وال يمكنهــم الســفر للخــارج. مــن 

سيعتني بالشباب إذا لم نفتح أنشطتنا؟!”.  
وللحــد مــن انتشــار العــدوى، تنظــم Fryshuset أنشــطة خارجيــة 
متنوعــة لــم تكــن موجــودة فــي الماضــي، مثــل التجديــف بالــزوارق وصيــد 

األسماك، وألعاب المتنزهات المختلفة.

معلومات حول كورونا للشباب

وُيســمح للشــباب فــي بعــض األحيــان بالوجــود داخــل المركــز، لكــن بنــاء 
علــى التســجيل المســبق بحيــث ال يزيــد عــدد االشــخاص فــي المــكان عــن 

50 شــخصا. فــي حيــن كان عــدد الشــباب فــي المركــز الترفيهــي يتجــاوز 
الـــ100 مســاء الجمعــة قبــل الوبــاء، وفــق مــا قــال ســكر، الفتــا إلــى أن 
الموظفيــن اآلن يتمتعــون بمزيــد مــن التحكــم فــي إمكانيــة الدخــول، مــا 

يزيد من األمان في مركز الترفيه.  

ويتحــدث الموظفــون كثيــرًا مــع الشــباب حــول كوفيــد-19 وكيفيــة 
انتشار العدوى وأهمية الحفاظ على المسافة وغسل اليدين جيدًا.

ــم يهتــم الشــباب كثيــرًا بانتشــار العــدوى  وقــال ســكر “فــي البدايــة، ل
ــك  ــى المجموعــات المعرضــة للخطــر، لذل ــون إل ــن أنهــم ال ينتم معتبري
كان علينــا أن نحثهــم علــى التفكيــر بوالديهــم واألشــخاص اآلخريــن 
يحضــرون  وبــدؤوا  األمــر  الشــباب خطــورة  أدرك  يهمونهــم.  الذيــن 

المعقمات معهم”.  
ورأى ســكر أن األمــور تســير علــى مــا يــرام، فــي الداخــل وفــي الهــواء 
ــق الموظفــون ملصقــات توضــح القيــود التــي تفرضهــا 

ّ
الطلــق، حيــث عل

هيئة الصحة العامة حتى يتمكن الشباب من االطالع عليها بسهولة.
لينــدا العبــدو )14 عامــا( تأتــي غالبــا مــع صديقاتهــا إلــى المركــز. وتــرى 
أنــه مــن الجيــد أن تســتمر األنشــطة خــالل الوبــاء حتــى يجتمــع الشــباب 

ويقومون بأنشطة ممتعة.
تقــول لينــدا “مــن الجيــد أن يكــون Fryshuset مفتوحــا اآلن. يمكننــا 

القيام بكثير من األنشطة الترفيهية مثل كرة السلة وغيرها”.

لينــدا العبــدو : أنــه مــن 
تســتمر  أن  الجيــد 
الوبــاء  خــالل  األنشــطة 
الشــباب  يجتمــع  حتــى 
بأنشــطة  ويقومــون 

ممتعة 

NAHRITHA AL-KHAMEESI/ ALKOMPISاألقفال الرقمية لمنع السيارات من تهديد حياة المشاة
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الكومبس – اقتصاد: ساهمت جائحة كورونا في ازدهار التجارة اإللكترونية لمجموعة بيع المواد الغذائية 
واالستهالكية السويدية ICA التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات منتجاتها عبر شبكة اإلنترنت خالل 

الجائحة، مع تفضيل الكثير من المستهلكين البقاء في منازلهم.

وحســب التقريــر المالــي للشــركة للربــع الثانــي مــن هــذا العــام، فــإن أغلــب 
المســتهلكين عبــر اإلنترنــت هــم مــن كبــار الســن والفئــات األكثــر عرضــة 
للخطــر، إذ أن كل ثالــث عمليــة شــراء كانــت تتــم بواســطة أشــخاص فــوق 

65 عاًما.
ووفــق التقريــر، فقــد زادت مبيعــات الشــركة بنســبة 7.4% خــالل هذا 
الشــركة بعــد اقتطــاع الضريبــة 967 مليــون  الربــع، وبلغــت أربــاح 

كرون.
فيمــا كانــت الزيــادة األكبــر فــي المبيعــات عبــر اإلنترنــت، فــي شــهر 

يونيو حزيران الماضي، إذ ارتفعت بنسبة %165 .

وقــال الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة Per Strömberg  إن تأثيــر 
covid-19 كان واضحــا فــي زيــادة التســوق اإللكترونــي، وأضــاف فــي 
تصريحــات نقلتهــا وكالــة األنبــاء الســويدية: »مــا يبــرز هــذا االرتفــاع فــي 
ــي زادت  ــة ، والت ــي التجــارة اإللكتروني ــادة الحــادة ف المبيعــات هــو الزي
بشــكل مطــرد حتــى قبــل أزمــة كورونــا، لكننــا تلقينــا دفعــة قويــة جــراء 

الجائحة« 
وأشــار إلــى أن هنــاك عــددًا كبيــرًا جــًدا مــن كبــار الســن الذيــن اكتشــفوا 
أهميــة التجــارة اإللكترونيــة خــالل وبــاء كورونــا، وخصوصــا أولئــك الذيــن 

ينتمون إلى حد كبير للفئات المعرضة للخطر في الوباء.

 ICA جائحة كورونا تزيد من مبيعات
عبر اإلنترنت

كل ثالث عملية شراء إلكترونية تعود ألشخاص فوق 65 عاًما أعمال

ICA قسم الخضر والفواكه في متجر

وشــكل كبــار الســن فــوق 65 عامــا نســبة 30 بالمائــة مــن جميــع طلبــات 
الشــراء عبــر اإلنترنــت، فــي حيــن كانــت هــذه النســبة خمســة بالمئــة فــي 

ذات الفترة من العام الماضي.
وتوقــع مســؤولو الشــركة أن يســتمر ســلوك الشــراء المتغيــر لــدى بعــض 

المستهلكين حتى عند انتهاء الوباء . 
 

وتعتــزم الشــركة جــراء هــذه النتائــج المضــي قدًمــا فــي خططهــا لتوزيــع 
أربــاح علــى المســاهمين بمقــدار 6 كرونــات ســويدية إضافيــة لــكل 

سهم  

Siffror i miljoner kronor om ej annat anges.

Fakta: Ica-gruppens delår i siffror

Kvartal 2, 2020 Kvartal 2, 2019

Omsättning 31 924 30 529

Rörelseresultat 1 454 975

Rörelseresultat, exkl engångsposter 1 452 1 365

Resultat före skatt 1 338 837

Resultat efter skatt 976 520

Resultat per aktie 4:83 kronor 2:56 kronor
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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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جــدد والبنــاء للمســتقبل ، مــع مجتمــع أعمــال قــادر علــى المنافســة فــي 
بيئــة دوليــة جديــدة. قبــل قــدوم ذلــك اليــوم يجــب تحضيــر خطــة 
ــة األمــد مــن  ــة باســتراتيجية طويل لكيفيــة ربــط تدابيــر األزمــة الطارئ
أجــل قــوة مســتدامة - قــوة قائمــة علــى كل مــن المســوؤلية االجتماعيــة 
والبيئــة المســتدامة. حيــث تــم فــي هــذا الكتــاب عــرض مجموعــة أفــكار 

من أجل سويد أقوى.
ومــن أجــل ذلــك تــم طــرح هــذه المبــادرة لتجــاوز آثــار أزمــة  الكورونــا 
فــي الخمــس ســنوات القادمــة. وتشــارك فــي هــذه المبــادرة أكبــر عشــر 
شــركات ســويدية  فــي قطاعاتهــا بدعــم مــن غرفــة تجارة اســتكوهولم. 
ــة الخطــة فــي كتــاب مــن 10 فصــول حيــث قامــت كل شــركة  تــم كتاب
بالمســاهمة فــي كتابــة الفصــل المتعلــق بقطاعهــا ورؤيتهــا لدعــم هــذا 
ــى دور الكتــب كمــا  القطــاع لتجــاوز االزمــة وتــم نشــر هــذا الكتــاب عل
يمكــن االن تحميــل نســخة الكترونيــة منــه مــن موقــع غرفــة تجــارة 

استوكهلوم. 

الفصل األول - السياسية المالية
كنقطــة انطــالق تــم تحليــل السياســة الماليــة مــن قبــل البرفســور الرش 
كالمفــورش وشــرح مــا هــي المســاحة الماليــة الحكوميــة المتاحــة لحــاالت 

الطــوارئ وماهــي التدابيــر اإلضافيــة الالزمــة فــي األزمــة، كمــا تنــاول متــى 
يجــب أن تتحــول سياســة الميزانيــة فــي اتجــاه جديــد , أي العــودة إلــى 
مــوارد ماليــة عامــة أقــوى، واألدوات التــي ينبغــي اســتخدامها لذلــك. وقــد 
ذكــر الرش فــي النــدوة أيضــا أن الوضــع االقتصــادي هــو أفضــل مــن 
تقديرتنــا الســابقة والقلــق أصبــح أقــل مــن قبــل والتكاليــف هــي أقــل ممــا 
ــم  ــا فــي العال ــة االزمــة ولكــن تطــور أزمــة الكورون ــا نعتقــد فــي بداي كن
اليــزال يثيــر القلــق كــون الســويد تعتمــد علــى التصديــر بدرجــة كبيــرة. 
كمــا نــوه لوجــود تأثيــر طويــل األمــد علــى العاطليــن عــن العمــل لفتــرات 
طويلــة واالقــل تجهيــزا لســوق العمــل. وأنــه يجــب علــى الشــركات تعليــم 
وتدريــب الموظفيــن الــذي تســرحهم.  كمــا أنــه عــرض إمكانيــة الحكومة 
لطــرح حزمــة إصالحــات اقتصاديــة جديــدة وتخفيــف شــروط التســريح, 
وتقديــم مســاعدات اقــل للعاطليــن عــن العمــل لتخفيــف المصاريــف 
والتركيــز علــى تشــجيع النمــو االقتصــادي، وأخيــر ذكــر أنــه يصعــب 
القــول متــى ســيعود االقتصــاد للعمــل بشــكل طبيعــي وانــه مــن المرجــح 
التعافــي  او عاميــن وأن  العــام  التأثــر االقتصــادي حوالــي  أن يســتمر 

سيبدأ على مراحل.

الفصل الثاني - التحول األخضر 
ــان والمتحــدث  ــي البرلم ــا ويتيرســتراند ، العضــو الســابق ف تصــف ماري

الكومبس – مقاالت الرأي: تم دعوتي لحضور ندوة لغرفة تجارة ستوكلهوم في 17 آب/ أغسطس بصفتي ممثل للغرفة 
الفتية الدولية في غرفة تجارة ستوكهلوم، حيث قدمت لجنة إعادة التشغيل تقريرها النهائي في شكل كتاب إلى غرفة 

تجارة ستوكهولم. أود في هذه المقالة تلخيص اهم ما تم طرحه في هذه الندوة.

لجنة إعادة تشغيل االقتصاد 
أحمد قدورةالسويدي- أفكار لسويد أقوى

الكتــاب يشــمل عشــرة مواضيــع كتبهــا عــدد مــن الخبــراء وأســاتذة 
ــاب  ــد ويشــرح الكت ــة كالس إكلون ــس اللجن الجامعــات تحــت قيــادة رئي
مجموعــة واســعة مــن المقترحــات السياســية واالقتصاديــة. حيــث أنــه 
فــي خضــم جائحــة الكورونــا تــم تعييــن لجنــة إلعــادة تشــغيل االقتصــاد 
الســويدي ، وهــذه اللجنــة  تتكــون مــن كبــار الخبــراء فــي البــالد فــي 
إكلونــد  االقتصــادي كالس  الخبيــر  بقيــادة   ، اختصاصاتهــم  مجــاالت 
ا منصــب كبيــر االقتصادييــن فــي SEB ، ومديــر 

ً
والــذي شــغل ســابق

التخطيــط فــي وزارة الماليــة  كمــا قــد عمــل كمستشــار لرئيســي وزراء 
ســابقين. كانــت مهمــة هــذه اللجنــة هــي التحليــل المســتقل للتحديــات 
الصعبــة وتقديــم مقترحــات ملموســة لإلصالحــات فــي عشــرة مجــاالت 

سياسية مهمة. 
يعــد تقريــر لجنــة إعــادة التشــغيل الشــامل نقطــة انطــالق ممتــازة 
لتقديــم  المهــم  العمــل  فــي  وغيرهــم  والمنظمــات  للسياســيين 
اإلصالحــات التــي ســتعيد تشــغيل االقتصــاد في الســويد. يقــول أندرياس 
هاتزيجورجيــو ، الرئيــس التنفيــذي لغرفــة التجــارة فــي ســتوكهولم ، 
إننــا نتأكــد اآلن مــن تهيئــة الظــروف للســويد للخــروج مــن األزمــة أقــوى 

مما دخلنا فيه.

بعــد جائحــة كورونــا ســتكون المهمــة هــي االســتثمار وتعييــن موظفيــن 
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ــى  ــًدا عل ــا متزاي الرســمي ، كيــف يمكــن للتحــول األخضــر أن يوفــر طلًب
ــة األجل.وأكــدت  ــا التنافســية طويل ــى المزاي المــدى القصيــر باإلضافــة ال
تــم  ،اذا  المجــال  هــذا  فــي  عظيمــة  مســتقبلية  فــرص  وجــود  علــى 
الخــاص  والقطــاع  الحكومــة  مــن  مناســب  وتمويــل  أدوات  تخصيــص 

الصناعي.

الفصل الثالث - التطوير التقني والرقمنة 
تناولــت البرفســورة آمــي لطفيــس إمكانيــة أن تصبــح الســويد رائــدة فــي 
التكنولوجيــا الجديــدة- ســواء مــن حيــث القــدرة التنافســية للشــركات 
الســويدية والتمكيــن االجتماعــي. وذكــرت ان الخيــار األول ســيصبح 
االجتماعــات الرقميــة ،الــذكاء االصطناعــي, الجيــل الخامــس، الرقمنــة، 
األمــان الرقمــي، وهــذه كلهــا مفاهيــم أصبحــت أمــر واقــع ويجــب التركيــز 
عليهــا واإلســراع فــي تطويــر الــذكاء االصطناعــي واالســتثمار فيــه وفــي 
الرقميــة  المعرفــة  فــي  التوســع  أهميــة  علــى  وأكــدت  تطبيقاتــه، 

وتطبيقاتها وزيادة استخدام التكنولوجيا السلكية والالسلكية.

الفصل الرابع - سوق العمل
تم تحليل سوق العمل من قبل البرفسور أوسكار نوردستروم سكانز. 
حيث وصف ما يجب القيام به من أجل تحقيق أداء أفضل لسوق العمل 
مع ارتفاع نسبة البطالة وصعوبة التنقل - وفي نفس الوقت المحافظة 

على األمان والسالمة.

الفصل الخامس - نظام التعليم
كتبــت ســوزان أكــوم ، ســكرتيرة الدولــة الســابقة فــي وزارة الماليــة فــي 
هــذا الفصــل حــول أن  نظــام التعليــم يحتــاج إلــى جــودة أعلــى وإصالحــات 

شاملة - من المدرسة إلى الجامعة وتنمية المهارات في الشركات.

وقــد ذكــر كال مــن أوســكار وســوزان فــي النــدوة أن المتخرجيــن حديثــا 
و الذيــن يدرســون حاليــا فــي الجامعــات هــم األكثــر تأثــرا بســوق العمــل 
الضعيــف علــى المــدى الطويــل ونوهــا الــى الحاجــة الــى دعــم طويــل األمــد 
للشــركات عــن طريــق خفــض الضرائــب ودعــم مــادي علــى فتــرة طويلــة 
اذا بــدأت الشــركات فــي اإلنتــاج مــرة ثانيــة. وتحدثــا أيضــا عــن إمكانيــة 
اســتخدام معــدات حمايــة مختلفــة للمهــن والقطاعــات المختلفــة علــى 
ســبيل المثــال قطــاع البصريــات عــن طريــق حمايــة مزدوجــة للعميــل 
والموظــف، وذلــك العــادة التشــغيل الكامــل لالقتصــاد. كمــا تحدثــا عــن 
نظــام رواتــب مختلــف للتعليــم المنخفــض وعديمــي الخبــرة الدخالهــم 
حصــول  كيفيــة  وعــن  وتطوريهــم،  اســرع  بشــكل  العمــل  لســوق 
المســرحين مــن عملهــم علــى تعليــم وتدريــب فــي هــذا الوقــت مــن قبــل 
الشــركات او الدولــة. باإلضافــة الــى إمكانيــة إنتقــال العامليــن فــي المطاعم 
الــى العمــل فــي الرعايــة الصحيــة البســيطة كــون لديهــم خبــرة بالتعامــل 

مــع الزبائيــن وخدمتهــم كحــل مؤقــت للبطالــة علــى ســبيل المثــال. 
ووجــوب المرونــة فــي تغييــر المهــن والتعليــم لكبــار الســن ، وعــن 
إمكانيــة االســتفادة مــن الشــهادات والخبــرات الحاليــة لتحويلهــا إلــى 
اختصاصــات أخــرى مناســبة. وذكــرت ســوزان أيضــا أن 15-20% مــن 
الطــالب اليــوم ال يحصلــون علــى شــهادة التعليــم األساســي أي أنهــم ال 
ــي  ــدء ف ــل ورســمي, ويجــب الب ينهــون تعليمهــم األساســي بشــكل كام
ــام  ــور العمــل، وعــن وجــوب القي ــال بســن مبكــرة عــن أم ــم األطف تعلي
بتغييــر نظــام التعليــم الشــامل ليكــون اكثــر تخصصــا وتحســين نظــام 
التعليــم المهنــي وتخفيــض تكاليــف تســريح الموظــف على الشــركات اذا 
كان هنــاك أســباب حقيقيــة ومقنعــة وذلــك لتخفيــض تكاليــف التوظيــف 

. LAS الخاطئ أي مرونة اكبر لقانون تسريح الموظفين

الفصل السادس - سوق اإلسكان
تم تناول سوق اإلسكان من قبل المحلل تور بورغ وهو يقترح كال من 
الدعم قصير األجل لبناء المساكن واإلسكان لهذه األزمة الحادة ،فضال 
عن اإلصالحات الهيكلية طويلة األجل لزيادة البناء وزيادة التنقل في 
سوق اإلسكان. وذكر في الندوة أيضا أن سوق العقارات إنخفض أول 

شهرين من االزمة )أي شهري مارس وابريل( ولكنه ما لبث ان تعافى 
بسرعة و ذكر أنه هناك عوامل كثيرة مختلفة تؤثر على سوق السكن 
في السويد. وأن الفئة األكثر تضررا اقتصاديا والذين تم تسريحهم لم 

يكونوا من البائعين أو المشتريين عادة للعقارات ولذلك لم يكن 
لتسريحهم تأثير كبير على سوق السكن، وأن تمويل السكن يعمل 

بشكل جيد ومعدل الفائدة منخفض وحالة عدم الوضوح والقلق 
اصبحت أقل اآلن مما سبق. كما ذكر أن البقاء في المنزل اكثر والعمل 

منه جعل السكن اكثر أهمية واالستثمار فيه اكثر منفعة. كم قال أن 
األكثر تاثر هم الذين لم يكن يملكون سكن من قبل وأن شراء سكن 

للمرة األولى أصبح اكثر صعوبة على الشباب. وذكر أيضا أن بناء السكن 
الجديد يعمل بشكل جيد بعد التاخير القصير في بداية االزمة بسبب 
العمال وغيرها من الصعوبات. كما أضاف أخيرا انه في حال تاثر سوق 

ات حكومية كالدعم و وسائل  اإلسكان سوف يتم استخدام إجراء
أخرى، وأكد على أن دور السكن يجب ان يكون ليس بحسب االقدمية 

بل بحسب األكثر حاجة.

الفصل السابع - االستثمار في البنية التحتية
وصــف البروفيســور الرس هولتكرانتــز فــي فصلــه كيفيــة أن االســتثمار 
القصيــر  المــدى  الطلــب علــى  التحتيــة يمكــن أن يدعــم  البنيــة  فــي 
ــار  ــل - بشــرط أن نخت ــى المــدى الطوي ــى عل ــة أعل ــي إنتاجي ويســاهم ف
االســتثمارات التــي توفــر عوائــد اجتماعيــة واقتصاديــة جيــدة. وذكــر 
أيضــا خــالل النــدوة ضــروة تعديــل الضرائــب علــى البنزيــن والديــزل بمــا 
اخــذ  للجميــع  يمكــن  أنــه ال  ونــوه  االقتصاديــة  الحالــة  مــع  يتناســب 

الســيارات  علــى  الضرائــب  تخفيــض  ضــرورة  و  للعمــل  ســياراتهم 
الصديقــة للبيئــة. كمــا ذكــر مشــكلة زيــادة االزدحــام بســبب الشــاحنات 
وأنــه يجــب تحويلهــا الــى شــاحنات كهربائيــة كــون الســويد مــن اهــم 
المصنعيــن فــي هــذا المجــال. وأن العمــل فــي الطاقــة البديلــة الــذي بــدء 
قبــل الجائحــة اصبــح أقــوى وأســرع مثــل طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية 

والسيارات الكهربائية.

الفصل الثامن - ريادة االعمال
تــم تنــاول ريــادة األعمــال مــن قبــل البروفيســور بونتــوس براونرجلــم. 
ــذي طــرح تســاؤل عــن كيفيــة تحقيــق رؤى الفصــول الســابقة عبــر  وال
طــرق أكثــر ديناميكيــة وعــن طريــق االبتــكارات المطلوبــة. كمــا ذكــر 
فــي النــدوة أيضــا أن االزمــات تخلــق فــرص وامكانيــات وأفــكار جديــدة ، 
وعــن فائــدة تخفيــض مصاريــف التعليــم والتدريــب للموظفيــن مــن 

ضرائب الشركات.

الفصل التاسع - الضرائب
األستاذة المشاركة أوسا هانسون كتبت هذ الفصل عن الضرائب 
وذكرت وجوب أن يحفز النظام الضريبي ريادة األعمال والعمل 
والتعليم واالستثمار. كما يصف الفصل ما هي اإلصالحات الالزمة 
ة وأكثر قدرة على المنافسة  لنظام اقتصادي أبسط وأكثر كفاء

ضريبة.

الفصل العاشر - السويد في العالم
أخيــًرا وليــس آخــًرا كتبــت مفوضــة االتحــاد األوروبــي الســابقة سيســيليا 
مالمســتروم عــن الســويد فــي العالــم وكيــف أنــه يجــب أن تكــون الســويد 
فــي أفضــل حاالتهــا وعــن تعزيــز التجــارة الحــرة والشــفافية ، ســواء 
داخــل ســوق االتحــاد األوروبــي - حيــث الســوق الداخليــة لهــا أهميــة 
كبيــرة بالنســبة للســويد - وبالتعــاون مــع االتحــاد األوروبــي فــي مواجهــة 

الدول األخرى.

 وفــي النهايــة يمكــن تلخيــص كل مــا تــم ذكــره أعــاله بــأن الوقــت قــد 
حــان لالنتقــال مــن الدعــم الطــارئ لألزمــة الــى االســتراتيجية طويلــة 
المــدى، وإلعــادة تشــغيل تجعــل الســويد أقــوى  وأكثــر تأقلمــا علــى 
الوضــع الطبيعــي الجديــد. وذلــك عــن طريــق خطــة إعــادة تشــغيل 
مدروســة بعنايــة، وإطــار جديــد للسياســة الماليــة، والرقمنــة والتحــول 
األخضــر. باإلضافــة الــى إصالحــات فــي ســوق العمــل والتعليــم والســكن، 
واالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة ودعــم ريــادة األعمــال ونظــام ضريبــي 
ة وتعزيــز دور الســويد فــي العالــم. واالســتفادة مــن التجــارب  أكثــر كفــاء
والخبــرات الســابقة للســويد أيضــا فــي الخــروج مــن االزمــات االقتصاديــة 
والماليــة، حيــث اســتغرق عــودة االقتصــاد الســويدي الــى نفــس مســتواه 
الثمــان ســنوات،  العالميــة عــام 2008 حوالــي  الماليــة  األزمــة  قبــل 

والعمل على تقصير هذه الفترة الى أقصى حد ممكن.

ريان رسول 
مهندس مالي

المصادر:
https://www.chamber.se
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أيهما أفضل؟
شراء مسكن أو استئجاره في السويد!

الكومبس – اقتصاد: يعتبر العثور على مسكن في السويد من إحدى التحديات، التي تواجه الكثيرين، خصوصا 
أولئك المنتقلين حديثًا للعيش في هذا البلد، ال سيما في مدنه الكبرى مثل ستوكهولم ويوتبوري ومالمو.

 من 
ً
وتمتد فترات االنتظار للحصول على شقة لإليجار لعدة سنوات، ولذلك يفضل البعض شراء مسكن بدال

االستئجار واالنتظار في طوابير طويلة.

ولكــن قبــل تقييــم إيجابيــات وســلبيات الخياريــن، البــد مــن اإلشــارة إلــى 
وجود نوعين من عقود العقارات المؤجرة في السويد.

فهنــاك عقــد إيجــار »مباشــر«، يمكــن للشــخص االســتئجار مباشــرة مــن 
المالــك، وغالًبــا مــا تخضــع هــذه العقــارات لضوابــط وشــروط معينــة 
والمغــري فــي هــذا النــوع أنــه يمكنــك البقــاء فيهــا علــى المــدى الطويــل، 
ــر  ــر منهــا عب ولكــن فــي الوقــت نفســه، قــد يتــم تخصيــص قســم كبي
النقــص فــي  أنــه مــع أزمــة  نظــام قوائــم االنتظــار، وهــذا مــا يعنــي 
المســاكن بالســويد قــد تضطــر لالنتظــار لســنوات عديــدة قبــل أن تكــون 

مؤهاًل للحصول على مسكن ما بشكل مباشر.
أمــا النــوع الثانــي مــن عقــود اإليجــار هــو، غيــر المباشــر وهــو المصطلــح 

الســويدي للتأجيــر مــن الباطــن، ممــا يعنــي أنــك تســتأجر إمــا مــن شــخص 
لديــه عقــد مباشــر بنفســه )ُيعــرف باســم hyresrätt( أو مــن شــخص 

اشترى العقار )يسمى bostadsrätt إذا كانت شقة(.
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار، وجــود اختــالف ملحــوظ بيــن هذيــن النوعيــن 
 البقــاء فــي اإليجــارات 

ً
مــن عقــود العقــارات وهــو، أنــه يمكنــك عــادة

المباشــرة للمــدة التــي تريدهــا، فــي حيــن أن هنــاك حــدوًدا للحــد األقصــى 
للوقت الذي يمكنك استئجاره من الباطن.

الفرق في متطلبات شراء مسكن أو استئجاره
ال توجــد قاعــدة فــي الســويد تمنــع غيــر المواطنيــن أو المقيميــن غيــر 

ــى  الدائميــن مــن شــراء العقــارات، ولكــن مــن الصعــب جــًدا الحصــول عل
رهن عقاري كوافد جديد.

ســيحتاج الشــخص الراغــب بالشــراء إلــى رقــم ضمــان اجتماعــي ســويدي 
أو رقــم شــخصي وإثبــات اســتقرار مالــي فــي الســويد، وســيخضع لفحــص 
 إلــى أن يكــون لــه تاريــخ وظيفــي 

ً
ائتمانــي، وهــذا يعنــي أنــه ســيحتاج عــادة
كاف وما يدفعه من ضرائب في السويد.

 وعلــى الرغــم مــن أن بعــض البنــوك، تكــون أكثــر تســاهاًل مــن غيرهــا 
خصوصــا عندمــا يتعلــق األمــر، بطالبــي القــروض العقاريــة علــى ســبيل 

المثال، أولئك العاملين لحسابهم الخاص.
أمــا بالنســبة لإليجــار، فــإن التســجيل فــي بعــض قوائــم انتظــار الســكن، 
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يتطلــب حصــول الشــخص علــى رقــم وطنــي فــي حيــن تكتفــي عقــود إيجــارات أخــرى إثبــات 
المســتأجر لمالــك العقــار أنــه ســيتحمل مســؤولية الســكن فــي العقــار مــن خــالل مثــاًل إظهــار 

دليل على استقراره المادي.
 

اختيار الموقع لإليجار أو الشراء
 تعتبر الســويد بلدًا شاســع المســاحة وســيعتمد الخيار األفضل للشــخص ســواء في الشــراء 

أو اإليجار على المكان، الذي يبحث فيه عن مسكن. 
وتشــهد المــدن الكبيــرة فــي الســويد منافســة شرســة علــى اإليجــارات، وخصوصــا فــي 
المناطــق التــي يكــون فيهــا شــراء العقــارات أعلــى تكلفــة، وفــي الوقــت نفســه، قــد يكــون 

لبعض المناطق الريفية فرص إيجار محدودة، ولكن أسعار شراء العقارات أقل بكثير.
وينصــح خبــراء ســوق اإلســكان، األشــخاص الذيــن يفكــرون بالشــراء، أن تكــون نقطــة البدايــة 
الخاصــة بهــم، هــي عبــر اســتخدام مواقــع مثــل Hemnet و Booli لمعرفــة ســعر 
ومــدى توافــر المســاكن للشــراء فــي المنطقــة، التــي يريدونهــا للعيــش ، فيمــا يمكــن 
ــم انتظــار اإلســكان،  ــات أو قوائ ــات البلدي ــك فــي إعالن للراغبيــن باالســتئجار، أن يجــدوا ذل
 Samtrygg و Blocket التــي تنظمهــا الدولــة، أو مــن خــالل مواقــع على اإلنترنت مثــل

. Qasa و

منزل أم شقة؟
سواء كنت ترغب في العيش في منزل أو شقة، عادة ما تكون هناك خيارات لكل من 

اإليجار أو الشراء، ولكن بالطبع يختلف المعروض حسب الموقع.
ويؤكد خبراء عقاريون في حديثهم لموقع لوكال، على أن الراغبين بالشراء يحتاجون 

ا إلى معرفة، أن شراء منزل منفصل يختلف تماًما عن شراء شقة في السويد.
ً

أيض
ا من bostadsrättsförening )جمعية  فإذا اشتريت شقة، فستكون دائًما جزًء

اإلسكان(، مما يعني أنك ستدفع رسوًما لهذه الجمعية مقابل إدارة المبنى، وقد ينطبق 
ا على بعض المنازل مثل المنازل المتعددة الطوابق 

ً
هذا أيض

ا من جمعية وهذا يعني أنك مسؤول بالكامل عن  أما شراء منزل منفصل، فهو ليس جزًء

هذا المنزل ومسؤول عن دفع جميع فواتيرك )الكهرباء والماء والتدفئة وما إلى ذلك( 
مباشرة لمقدمي الخدمة ولذلك يترتب على المشتري، أن يقوم بتفقد المنزل ومتابعة 

صيانته قبل شرائه

حساب التكلفة
 إلى وديعة بنكية بنسبة 15 بالمائة على األقل.

ً
لشراء عقار في السويد، ستحتاج عادة

ولمعرفــة المبلــغ، الــذي يجــب أن تتوقــع دفعــه علــى عقــار مملــوك، ينصــح باســتخدام 
بعــض المواقــع العقاريــة المتخصصــة، التــي يمكــن أن تعــرض األســعار النموذجيــة )بنــاء 

على حجم المسكن وموقعك المفضل( إضافة لتقديرات أسعار الفواتير والرسوم.
وبالطبــع تختلــف الفواتيــر والرســوم، بنــاًء علــى حجــم العقــار والميــزات التــي يتمتــع بهــا، 
وبينمــا ســيدفع مالكــو المنــزل المنفصــل جميــع فواتيرهــم بشــكل فــردي، ســيدفع مالكــو 
bostadsrätt رســوًما شــهرية ثابتــة )بالمتوســط( إلــى جمعيــة البنــاء، التــي تغطــي 

ا تكاليف صيانة المبنى مثل السباكة.
ً

خدمات مثل، الماء والتدفئة، وأيض
وكذلــك ال تتطلــب عمليــة شــراء شــقة bostadsrätt رســوما إضافيــة عديــدة، والتــي 
هــي فــي الغالــب رســوم نقــل )överlåtelseavgift ، يدفعهــا إمــا المشــتري أو البائــع 
اعتمــاًدا علــى الجمعيــة( ، وإذا كنــت تقــوم برهــن عقــاري ، فهنــاك رســوم التســجيل تدفــع 

لمرة واحدة )pantavgift(، وهي عادة أقل من 2000 كرون بالمجمل.

 أما عند شراء منزل منفصل، فهناك رسوم إضافية عديدة مثل رسوم المسح.
وعندمــا يتعلــق األمــر باالســتئجار، تخضــع العقــود المباشــرة لضوابــط اإليجــار، ممــا يجعلهــا 

خياًرا جذاًبا، إذا كان بإمكان المستأجر الحصول عليها في عقد اإليجار.
ومــن الناحيــة الرســمية، ال ينبغــي أن تكــون اإليجــارات بالباطــن، أغلــى بكثيــر مــن نظيراتهــا 
المباشــرة، ولكــن غالًبــا مــا تكــون هنــاك رســوم إضافيــة تتــراوح بيــن 10 و15 بالمائــة 

للعقار المفروش. 

وينــوه الخبــراء إلــى أنــه إذا كنــت تقــوم باســتئجار مــن الباطــن مــن شــخص يمتلــك الشــقة، 

يؤكد خبراء عقاريون في 
حديثهم لموقع لوكال، على 

أن الراغبين بالشراء 
ا إلى معرفة، 

ً
يحتاجون أيض

أن شراء منزل منفصل 
يختلف تماًما عن شراء 

شقة في السويد

ينوه الخبراء إلى أنه إذا 
كنت تقوم باستئجار من 

الباطن من شخص يمتلك 
الشقة، فيحق للمؤجر 

تحديد السعر بناًء على 
القيمة السوقية الحالية 

للعق

FOTO:FREDRIK SANDBERG / SCANPIX
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فيحــق للمؤجــر تحديــد الســعر بنــاًء علــى القيمــة الســوقية الحاليــة 
للعقــار، لذلــك يمكــن أن تكــون هــذه أغلــى بكثيــر مــن التأجيــر مــن 

الباطن من شخص لديه عقد مباشر.  
ويحــذر خبــراء قطــاع اإلســكان مــن عمليــات االحتيــال مــن أصحــاب 
عقــارات، قــد يتقاضــون أكثــر بكثيــر ممــا هــو معقــول - علــى الرغــم مــن 

ات صارمة بشأن هذا األمر. أن الحكومة السويدية اتخذت إجراء

استثمار أم ماذا؟
يختلــف حســب خبــراء اإلســكان أن نجــاح االســتثمار بالعقــار يعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى نوعــه وموقعــه، وبالتأكيــد، ال يوجــد ضمــان أن بيعيــه 
ســيحقق ربحــا لــك فهــذا الشــيء مرتبــط علــى ســوق العقــار، والبــد مــن 
األخــذ بعيــن االعتبــار، أنــه  حتــى إذا حققــت ربًحــا مــن بيعــه، فإنــه يتعيــن 
علــى البائــع، دفــع ضريبــة أربــاح رأس المــال الســويدية علــى 22 بالمائــة 
ــى أجــل  ــك إل ــى الرغــم مــن أنــه يمكنــك تأجيــل ذل ــاح العقــار، عل مــن أرب
غيــر مســمى، إذا كنــت تســتخدم المــال لشــراء منــزل جديــد ســواء فــي 

السويد أو داخل االتحاد األوروبي / المنطقة االقتصادية األوروبية .
ــإن النظــام  ــدان، ف ــن البل ــد م ــع العدي ــة م ــه بالمقارن ــراء، أن ــر الخب ويعتب
أرباحــا  العقــارات عبــره  الســويدي غيــر مصمــم ألن يجنــي أصحــاب 

إضافية وهو ما يرونه أنه ليس باالستثمار اآلمن.

الحق في إدخال تغيرات على مسكنك

إذا كنــت حريصــا علــى وضــع طابعــك الخــاص علــى مــكان ســكنك، فإنــه 
بصفتــك مســتأجًرا، ســتكون مقيــًدا بمــا يمكنــك فعلــه بالضبــط للعقــار، 

حتــى لــو كنــت تملــك شــقتك، ســتكون هنــاك أيضــا بعــض القيــود، وقــد 
مــن  إذن  علــى  للحصــول  طلــب  تقديــم  إلــى  تحتــاج 
bostadsrättsförening ، مثــل تركيــب غســالة أو إضافــة أو 

إزالة جدار.
فــي حيــن تتمثــل إحــدى ميــزات اإليجــارات المســتعملة فــي أنــه يمكنــك 
غالًبــا اختيــاره كمســكن مفــروش، خاصــة لفتــرات اإليجــار القصيــر، ولكــن 
تذكــر أنــه مــن المحتمــل أن يتقاضــى مالــك العقــار الخــاص بــك مــا يصــل 
إلــى 15 بالمائــة إضافيــة مقابــل الشــقة التــي يتــم تأثيثهــا، لــذا فكــر فيمــا 

إذا كان األمر يستحق شراء أثاثك الخاص أم ال.
ــا عــن إصــالح 

ً
وبصفتــك مالــك لشــقة ســكنية أو منــزل فإنــك مســؤول أيض

أي مشــكالت تطــرأ، أمــا بصفتــك مســتأجًرا، فإنــه إذا تعطــل أحــد أجهــزة 
المطبــخ أو كان لديــك تســرب مــاء وغيــر ذلــك، فــإن مهمــة إصــالح ذلــك 

تقع على مالك العقار.
شــقة  تشــتري  كنــت  إذا  مــا  علــى  ــا 

ً
أيض مســؤولياتك  مــدى  يعتمــد 

مــن  ا  جــزًء يمثــل   
ً

منــزال )أو   bostadsrätt
bostadsrättsförening( أو تشتري منزلك الخاص. 

إلــى  المدفوعــة  الشــهرية  الرســوم  تذهــب  حيــث 
ــة المبانــي، والقاعــدة  ــى صيان ــا إل bostadsrättsförening جزئًي
األساســية هــي أنــك مســؤول فقــط عــن إصــالح األشــياء داخــل جدرانــك 
والنوافــذ  األســقف  مثــل  بأشــياء  الجمعيــة  ســتهتم  بينمــا  األربعــة، 

واألبواب، السباكة والكهرباء.
بمعنــى آخــر، يجــب علــى أي شــخص يخطــط للشــراء، أن يتذكر تخصيص 

ميزانية إضافية لإلصالحات والصيانة.
 

كم ستبقى؟
ــج دراســي، فقــد  ــة محــددة المــدة، أو لبرنام ــد لوظيف ــي البل ــت ف إذا كن
تكــون مغامــرة كبيــرة االســتثمار فــي العقــارات حســب الخبــراء، بالنظــر 

إلى التكاليف المرتبطة بتأثيث منزلك وصيانته وبيعه في النهاية.
مــن ناحيــة أخــرى، إذا كنــت مقيًمــا فــي مدينــة تكــون فيهــا قوائــم انتظــار 
اإليجــارات المباشــرة طويلــة، فمــن المحتمــل، أنــك ســتحتاج إلــى االنتقــال 
كثيــًرا مــن منــزل آلخــر، بســبب القيــود المفروضــة علــى المــدة التــي يمكــن 
لألشــخاص فيهــا تأجيــر العقــار مــن الباطــن، وهــذا مــا قــد يعنــي، أنــك 
ســتواجه تكاليــف ماديــة وضغــوط عديــدة مرتبطــة باالنتقــال، ناهيــك 

ا.
ً
عن صعوبة الشعور باالستقرار حق

فــي النهايــة، يعتقــد خبــراء العقــار، أنــه ال توجــد إجابــة صحيحــة تمامــا، 
حــول مــا هــو األفضــل الشــراء أو االســتئجار؟، ولكــن يمكنك حســب رأيهم، 
اتخــاذ قــرار مســتنير بشــأن مــا إذا كنــت تريــد االســتئجار والشــراء، بنــاًء 
علــى ميزانيتــك وأموالــك، ومــا هــو متــاح فــي منطقتــك ، وأفــكارك حــول 

مستقبلك الذي تخطط له.

هاني نصر
قسم التحقيقات 

 FOTO: ANDERS WIKLUND/TT
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Apoteksmonopolet احتكار الصيدليات أو الصيدلة

مصطلح مؤلف من كلمتين. Apotek تعني صيدلية، ويرافقها ett في حالة النكرة، فيما تبقى نفسها أثناء الجمع. كلمة 
monopol تعني احتكار، ويرافقها ett في حالة النكرة، وتبقى نفسها أثناء الجمع.

المعنى الكامل يصبح: احتكار الصيدليات أو الصيدلة.
ويقصد بالمصطلح امتالك الدولة في السويد لقطاع الصيدلة بنسبة 100%، حيث تعود هذه الملكية الكاملة إلى العام 1970، 
إال أنها أزيلت مطلع شهر تموز/يوليو 2009، حيث بدأت الشركات الخاصة باالنتشار، إال أن تحقيق صحفي لـ »داغنس نيهيتر« 

أظهر مؤخرًا أن عملية إزالة االحتكار هذه أدت إلى زيادة كبيرة في أسعار المنتجات الصيدالنية واألدوية التي ال تحتاج إلى 
وصفة طبية.

وتمتلك الدولة في السويد، حتى اآلن، حق الملكية الكاملة في قطاعات معينة مثل مبيعات المشروبات الكحولية 
.Svenska Spel واأللعاب والرهانات Systembolaget

Friskvårdstimme ساعة الرعاية الصحية، أو ساعة العافية 
مصطلح مؤلف من ثالث كلمات. Frisk هي صفة تعني معافى أو شاٍف أو منعش أو نقي أو قوي. كلمة vård تعني رعاية أو 
عناية أو عالج أو ُنْصب، ويرافقها en في حالة النكرة، وتصبح vårdar أثناء الجمع. كلمة timme تعني ساعة أو حصة، 

ويرافقها en في حالة النكرة، وتصبح timmar أثناء الجمع.
المعنى الكامل يصبح: ساعة الرعاية الصحية، أو ساعة العافية.

ويطلق المصطلح على ساعة مخصصة للموظفين والموظفات في العديد من أماكن العمل في السويد، حيث توفر لهم فرصة 
استخدام ساعة كاملة أسبوعيا من أصل ساعات العمل األصلية، دون أن يتأثر المعاش، وذلك للمشاركة في نشاط رياضي أو 

فيزيائي معين، كممارسة التمارين الرياضية، فيما يمنع استخدامها من أجل جلسات التدليك أو التجميل، إال أن قواعدها تختلف 
من مكان عمل إلى آخر.

وفي بعض أماكن العمل يمكن أخذ ساعة العافية على دفعات، مثاًل نصف ساعة ليومين، كما يستطيع الموظف/ة أخذها قبل 
بدء الدوام أو خالله أو قبل نهايته، وذلك باالتفاق مع المدير المباشر ووفقا لطبيعة وحاجات مكان العمل.

مصطلحات سويدية

Kollektivtrafik حركة المرور أو حركة السير
مصطلح مؤلف من كلمتين. Kollektiv صفة تعني جماعي أو تعاوني. كلمة trafik تعني حركة المرور أو حركة السير، 

ويسبقها en في حالة النكرة.
المعنى الكامل للمصطلح يصبح: النقل العام أو حركة النقل الجماعي.

ويقصد بوسائل النقل الجماعية أنها الوسائط المتوفرة للعاّمة، كالحافالت والقطارات، بداًل من وسائل النقل الفردية كالتكسي 
مثاًل، التي تعتبر، في ظروف معينة، إلى جانب الطيران وحركة المالحة البحرية على أنها وسائل نقل جماعية.

Gränskontrollsmyndighet وكالة مراقبة الحدود
مصطلح مؤلف من ثالث كلمات. Gräns تعني حدود، ويرافقها en في حالة النكرة، وتصبح gränser أثناء الجمع. كلمة 

kontroll تعني مراقبة أو فحص أو تحكم، ويرافقها en في حالة النكرة، وتصبح kontroller أثناء الجمع. أما كلمة 
myndighet تعني سلطة أو وكالة، ويرافقها en في حالة النكرة، وتصبح myndigheter أثناء الجمع.

المعنى الكامل يصبح: وكالة مراقبة الحدود.
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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
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منوعات
الطعام من أكثر ما ينفق عليه السويديين عبر 

بطاقاتهم البنكية

الكومبس – اقتصاد: استمر تحسن معدل استخدام السويديين للبطاقات االئتمانية، 
خالل األسبوع الثاني من شهر آب أغسطس، لكنه مع ذلك يبقى أقل بنسبة 3% عن 
ذات الفترة من العام الماضي، وفق أرقام نشرها سويدبنك، أحد أكبر المصارف العاملة 

في البالد.

وتركزت الزيادة بالتحديد على تلك المدفوعات المتعلقة باستهالك الطعام والمواد 
الغذائية فيما، انخفض معدل النفقات على قطاعات الترفيه والثقافة وكذلك السفر 

بشكل واضح.
وتظهر األرقام أنه لو تم استثناء الطعام من نفقات السويديين عبر بطاقاتهم 

االئتمانية، فإن معامالت تلك البطاقات البنكية في هذه الفترة ستكون أقل بنسبة 
10% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. 

FOTO: KEITH SRAKOCIC/AP/TT
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الكلــــــــمات المتقاطـــــــعة أفقيًا:
1- أكبر بلد مصدر للسيارات-يراها النائم )م(

2-ممثل مصري
3- مرض صدري)م(  - خير صديق في الزمان)م(

4-في باطن األرض -قوة العدد)م(- قدح
5-دمار)م(- ممثل مصري)م(

6-يحمله كل شيء)م(-مضجر-علم مؤنث )م(
7-الراحة)م(-أنصاف)م(

8-يعارضان)م(-اهز)م(-حرف أجنبي
9-عكس النهار- عاصمة الضباب-متشابهة

10-سورة قرآنية)م(-ينفعه)م(
11-افكه-تتعلق بالمستقبل

12- منزلته - حرف هجائي- بخيل)م(
13-مترفع -للتعريف- الم )م(

14-فيلــم مصــر ي مــن بطولــة أحمــد حلمــي و نــور -جنــون - بلــدان)م( 15-صاحبــات الســمو- 
العلم.

عموديًا:
1-أدرسكما- عكس خلفهما

2-عندما- حرف أجنبي- نتابع- ندى
3-رهين المحبسين)م(

4-عكس أضيقه -أساعده-طرش -ألهو )م(- الثقب )م(-علم مذكر
6-فني-مقياس أرضي)م(-دار حول نفسه- محسن

7-نظير- المتحضر)م(-أكرر)م(
8-شهر ميالدي-عكس يصبحن- حرف عطف)م(-شاي باالنجليزية)م(

9- المحايد)م(- من األلقاب )م(
10-أهلك- ابن)م(-رجاء)م(

11-تعب )م(- أوطان-ملكة)م(- مرض صدري 
12-خدع-واحد بالنجليزي- صوت النمل

13-االتمام-التفسير)م( 
14- ممثل مصري

15-محافظة مصرية- أجهزة و عتاد.
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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
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اآلن 
أمکانیۀ تخفیض الوزن 

باألدویۀ وبدون جراحۀ 

تعلن عيادات Gastriball في 

الدنمارك والسويد والنرويج 

المختصة بتخفيض الوزن عن 

أضافة أمكانية المعالجة 

باألدوية للحاالت التي 

التستوجب عالج بالون المعدة 

او العمليات األخرى 

WWW.GASTRIBALL.DK
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