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

جريدة الكومبس الورقية
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 محمود صالح آغا.د
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سكرتير التحرير نزار عسكر
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0725587444
ahmed.a@alkompis.com

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

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

Om Alkompis
• Grundades 2012.
• Ett svenskt mediehus på arabiska, inte ett
arabiskt mediehus i Sverige.
• Innehållet består av nyhetsrapportering
och samhällsinformation.
• Helt etniskt, religiöst och politiskt
obunden.
• In-house produktion.
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• Riksbevakning med huvudkontor i
Stockholm.
• Olika kanaler, olika målgrupper
• Enda gemensamt: språket arabiska.
Officiellt språk i 27 länder, talas i hela
världen.
• 600 000 personer arabisktalande i Sverige
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رأي
القيم السويدية هي
المستهدفة
قبل أيام وأثناء مناقشــة ميزانية العام المقبل  2021في البرلمان الســويدي ،الريكســداغ،
مــع وزيــرة الماليــة ،مــارس أحــد أعضــاء البرلمــان عــن حــزب ال ـ « SDديمقراطيــو الســويد»
دوره فــي انتقــاد الميزانيــة ،ولكــن بطريقــة اعتبــرت غيــر مســبوقة فــي النقاشــات التــي
تجــري عــادة تحــت قبــة البرلمــان ،العضــو واســمه أوســكار سيوســتيد اســتخدم طريقــة
الســخرية مــن شــخص معــاق إلظهــار اســتياءه مــن الحكومــة وسياســتها ،خاصــة بمــا يتعلــق
بمخصصــات الهجــرة ،عــن طريــق التســاؤل عــن جــدوى منــح تصريــح اإلقامــة لشــاب أفغانــي
من ذوي االحتياجات الخاصة ،والذي يعاني من إعاقة ذهنية بسيطة.

المستغرب هو تصاعد لهجة
المعبرين عن التوجهات
العنصرية ووصلهم إلى أعلى
المنابر السياسية ،وكأنهم فعال
يمثلون توجهات موجودة
ومتنامية في المجتمع

ليــس فقــط فحــوى كالم هــذا السياســي هــي التــي كانــت مســتهجنة ،والقــت عــدة انتقــادات،
بــل حتــى أســلوب إلقــاءه كلمتــه التــي لــم تخلــو مــن االزدراء ،عندمــا قــال متســائال فيمــا معناه:
مــاذا تقولــون عــن سياســة هجــرة تســتقبل أشــخاصا مــن ذوي الــذكاء المنخفــض بــدل مــن أن
تجذب األذكياء؟
مــن المعــروف أن الفكــر النــازي يعتمــد علــى التخلــص مــن الضعفــاء ،وتصنيــف البشــر
بمراتــب حســب أعراقهــم وميولهــم .فحــوى وطريقــة كالم هــذا السياســي قــد ال تكــون
مســتغربة ،ولكــن المســتغرب هــو تصاعــد لهجــة المعبريــن عــن التوجهــات العنصريــة
ووصلهــم إلــى أعلــى المنابــر السياســية ،وكأنهــم فعــا يمثلــون توجهــات موجــودة ومتناميــة
في المجتمع.
حتــى نحــن المهاجــرون والالجئــون يمكــن أن نســمع أحاديــث لهــا طابــع عنصــري بيــن بعضنــا
البعــض ،كأن نقــول مثــا« :مــا فائــدة منــح هــذا أو ذاك أو هــؤالء وألوائــك اإلقامــة فــي
الســويد؟» أو «الســويد تلــم المعاقيــن والمتخلفيــن» أو «لمــاذا الســويد تمنــح هــذا الشــخص
الملــون اإلقامــة وأنــا أبيــض مثلهــم تأخــرت عندمــا حصلــت علــى اإلقامــة» وهــذه أقاويــل
لألسف سمعناها ونسمعها بعدة مناسبات.
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نعم السويد تتغير ،ونحن
الالجئون والمهاجرون نساهم في
تغيير هذا البلد بمساهمات
إيجابية ،عن طريق زيادة
ديمغرافيته وقوة اقتصاده
الشرائية وتنوعه الثقافي
وطبيعة أعمال شركاته
وشبكات تواصله مع الخارج،
وحتى بنمط طعامه ولباسه
وغير ذلك.

خطــورة هــذا الــكالم ،تتمثــل فــي الدعــوة إلــى أن تصبــح الســويد آلــة مجــردة مــن اإلنســانية،
تســتقبل فقــط األقويــاء واألصحــاء و»األذكيــاء» وربمــا يمكــن أن تضــم شــرط فحــص أن
يكونــوا مــن «الشــرفاء» أيضــا حســب معاييــر خاصــة للشــرف .وهــذا يعنــي التخلــي عــن
اإلنسانية وعن أهم شروط الحفاظ على القيم التي تتحلى بها السويد ومجتمعها.
الخطــورة األخــرى هــو فــي قــوة آلــة الترويــج وغســل األدمغــة التــي يتقــن تشــغيلها
الشــعبيون اليمينيــون ،عنــد مخاطبتهــم لعواطــف النــاس وتصويــر الســويد علــى ســبيل
المثــال وكأنــه فعــا ال تســتقبل إال مــن ســيصبح عالــة علــى المجتمــع ،وهــذا غيــر صحيــح
واقعي ـا ،ألن الهجــرة تضــم نســب عاليــة مــن القــوة العاملــة المتنوعــة التــي تضــخ فــي
المجتمع دماء جديدة.
آلــة اليميــن الشــعوبي الترويجيــة تجيــد أيضــا ربــط أي فعــل «ســيء» يقــوم بــه شــخص مــن
أصــول أجنبيــة بمــا ينــادون بــه ويســتخدمونه للســخط علــى كل مــن هــو الجــئ ومهاجــر أو
غيــر ســويدي ،ويتربصــون بشــكل خــاص بمــا يمكــن أن يقترفــه أشــخاص بأســماء شــرق
أوسطية لكي يصدرون بياناتهم التعميمية على المجموعة كلها.
يبقــى أن نقــول إن المجتمــع الســويدي ال يــزال يرفــض النزعــات العنصريــة ويحاربهــا بشــدة،
وهــذا مــا نالحظــه مــن خــال الصحافــة ووســائل اإلعــام التــي تحــارب وتحاصــر المســيئين
وتكشفهم ،وحتى تضغط عليهم لالستقالة من وظائفهم السياسية واإلدارية.
وحتــى نبقــى نجــد مــن يدافــع عنــا بوجــه العنصرييــن ويحافــظ علــى القيــم الســويدية
النبيلــة ،يجــب أن يكــون لنــا دور ونســاهم نحــن أيضــا بالدفــاع عــن المجتمــع الــذي نعيــش
بــه ،ليــس فقــط بالمشــاركة بالحيــاة السياســة والنقابيــة ومنظمــات العمــل المدنــي ،بــل علــى
األقــل بــأن نوجــه أنفســنا وأوالدنــا ومــن نســتطيع التأثيــر عليهــم ،نحــو االبتعــاد عمــا يعتبــر
غير مقبول هنا.
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Mahmoud Agha
Chefredaktör

صحيــح أن كل شــخص هــو مســؤول عمــا يفعلــه ،ومــن الخطــأ أخــذ أحــد بجريــرة اآلخــر ،ولكــن
وألننــا مســتهدفين مــن قبــل المتطرفيــن ،وألن بعضنــا ال يــزال جديــدا هنـا ،يجــب أن ننتبــه
إلى أهمية معرفة المجتمع الذي نعيش به.
منــذ أيــام وضمــن برنامــج تلفزيونــي ،كشــفت سياســية منتخبــة عــن حــزب االشــتراكيين
الديمقراطييــن فــي مدينــة ســوديرتاليا جنــوب ســتوكهولم عــن تزايــد حــاالت االحتيــال
ُ
التي نمارس في المدينة للحصول على المساعدات الحكومية ،مثل تقديم
الشــهادات المــزورة وحــاالت الطــاق المزيفــة واإليجــارات الســوداء ،التــي وصفتها السياســية
بالســمة الشــائعة بشــكل متزايــد بيــن جــزء مــن ســكان المدينــة ،وحــذرت مــن خطرهــا ومــن
إمكانية استفحالها.
البعــض فســر ذلــك تحــوال فــي صراحــة السياســيين خاصــة المنتميــن لليســار ،وســابقة قــد
تكــون لهــا عواقــب عنصريــة خطيــرة ،فيمــا وجــد البعــض اآلخــر هــذه المقابلــة علــى أنهــا
جــزء مــن الشــفافية التــي يجــب أن يتمتــع بهــا المجتمــع ،خاصــة أن السياســية لــم تربــط
أفعال االحتيال بقومية أو عرق أو دين معين ،ولكن ربطتها بحالة اجتماعية عامة.
نعــم الســويد تتغيــر ،ونحــن الالجئــون والمهاجــرون نســاهم فــي تغييــر هــذا البلــد
بمســاهمات إيجابيــة ،عــن طريــق زيــادة ديمغرافيتــه وقــوة اقتصــاده الشــرائية وتنوعــه
الثقافــي وطبيعــة أعمــال شــركاته وشــبكات تواصلــه مــع الخــارج ،وحتــى بنمــط طعامــه
ولباسه وغير ذلك.
ولكــن هنــاك مــن يريــد تصويــر أخطــاء بعضنــا علــى أســاس أنهــا أخطــاء مرتبطــة بثقافتنــا
ونــوع عرقنــا ومعتقداتنـا ،وهنــاك مــن يحــاول تغييــر الســويد وقوانينها وقيمهــا لمواجهتنا
وعزلنا وجعلها سويد مغلقة وفقط لهم.
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هناك من يريد تصوير أخطاء
بعضنا على أساس أنها أخطاء
مرتبطة بثقافتنا ونوع عرقنا
ومعتقداتنا ،وهناك من يحاول
تغيير السويد وقوانينها
وقيمها لمواجهتنا وعزلنا
وجعلها سويد مغلقة وفقط لهم

حتى نبقى نجد من يدافع عنا
بوجه العنصريين ويحافظ على
القيم السويدية النبيلة ،يجب أن
يكون لنا دور ونساهم نحن أيضا
بالدفاع عن المجتمع الذي
نعيش به

هــذا المجتمــع قــوي بتنوعــه وبديمقراطيتــه وبقيمــه ،وأيضــا بشــفافيته وحريــة الكلمــة
والتعبيــر التــي يتمتــع به ـا ،لذلــك وألن مصــادر قــوة المجتمــع هــذه هــي التــي تحمينــا
كأقليــات عرقيــة أو دينيــة ،يجــب أن نحافــظ عليهــا كلهــا كمجموعــة موحــدة وليــس
باختيــار مــا يعجبنــا وتــرك مــا ال يعجبنـا ،لذلــك علينــا أن ال نتذمــر مــن الســويد ألنهــا منحــت
إقامــة لجنســيات أخــرى ،أو لــذوي االحتياجــات الخاصــة ،أو للمثلييــن أو لغيرهــم مــن البشــر.
لذلــك علينــا أال نقلــد مــا يقــوم بــه اليميــن المتطــرف ،فنحــن أول ضحايــاه حتــى وإن حــاول
البعض منا التغاضي عن هذه الحقيقة

د .محمود أغا

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
m.agh@alkompis.se
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حصتك من عشرات مليارات حزمة
الدعم الحكومي ...
كيف ستؤثر الميزانية الجديدة لعام  2021على دخلك الشخصي؟
وزيرة المالية ماجدالينا أندرسون FOTO: NINNI ANDERSSON/REGERINGSKANSLIET
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قد تبدو هذه المساعدات والتخفيضات الضريبية قليلة التأثير نسبيًا على دخل الفرد الشهري من ذوي الدخل المنخفض ،ولكن
عند النظر على مجموع تأثيرها على مستوى الدولة بأكملها فإن هذه المبالغ التي تصل الى مليارات الكرونات في الميزانية
الجديدة سيكون لها تأثير على مجمل االقتصاد في السويد.

قامــت وزيــرة الماليــة ماجدالينــا أندرســون يــوم االثنيــن  21ســبتمبر/أيلول 2020
بتقديــم الميزانيــة الحكوميــة لعــام  2021والتــي تحصــل علــى دعــم حزبــي الوســط
والليبرالييــن أيضـا .فــي هــذه الميزانيــة تقــدر النفقــات العامــة بحوالــي  1173مليــار كرونــة
بينمــا تقــدر اإليــرادات العامــة بحوالــي  1106مليــار كرونــة ممــا يجعــل العجــز فــي
الميزانيــة يقــدر بحوالــي  67مليــار كــرون ســيتم تغطيتــه عــن طريــق االقتــراض  ،ممــا
ســيزيد قيمــة الديــن العــام فــي الســويد ولكنــه ســيظل مــن األقــل أوروبيــا وعالميــا مقارنــة
بالناتج المحلي اإلجمالي.
ولكن كيف تؤثر هذه الميزانية على دخل األفراد؟
تؤثــر ميزانيــة الحكومــة لمواجهــة كورونــا علــى المــوارد الماليــة الخاصــة لمعظــم النــاس
حيــث أن هنــاك الكثيــر ممــن سيشــاركون فــي كعكــة الميزانيــة هــذا العــام .ســنقوم هنــا
بعــرض وشــرح كيفيــة تأثيــر االســتثمارات الجديــدة علــى المــوارد الماليــة الخاصــة ألصحــاب
الدخل المنخفض والمتوسط والمتقاعدين وكذلك المدافعين عن البيئة.
على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط
ســيتم تخفيــض ضريبــة الدخــل ألكثــر مــن ســبعة مالييــن شــخص أي بشــكل أساســي
ألصحــاب الدخــل المنخفــض والمتوســط،بإإلضافــة إلــى أصحــاب المعاشــات التقاعديــة
واألشــخاص الذيــن يحصلــون علــى مســاعدات مــن نظــام التأميــن االجتماعــي .حيــث أنــه
اعتبـ ًـارا مــن  1يناير/كانــون الثانــي  ، 2021ســيتم تخفيــض الضريبــة بمــا يصــل إلــى
 1500كرونــة ســويدية سـ ً
ـنويا .سيســتفيد األفــراد الذيــن لديهــم دخــل مكتســب أقــل مــن
 240ألف كرونة في السنة من هذا التخفيض.
على المتقاعدين
ســيحصل تســعة مــن كل عشــرة متقاعديــن علــى دخــل أكبــر مــن خــال اســتثمارات
الميزانيــة الجديــدة .حيــث أنــه -ومــن بيــن أمــور أخــرى -ســيتم تخفيــض الضريبــة علــى
دخــل المعــاش التقاعــدي .فعلــى ســبيل المثــال ســيحصل الشــخص الــذي لديــه دخــل
معــاش تقاعــدي قــدره  21000كرونــة ســويدية فــي الشــهر علــى تخفيــض ضريبــي
قدره  800كرونة سويدية ً
سنويا.
ســيتم ًأيضــا دفــع عــاوة تقاعديــة بحــد أقصــى  600كرونــة ســويدية شـ ً
ـهريا لألشــخاص
الذيــن لديهــم المعــاش التقاعــدي العــام المبنــي علــى الدخــل والــذي يتــراوح بيــن 9000
و  17000كرونة ً
شهريا.

هذه المساعدات
والتخفيضــات الضريبية
قليلة التأثير نســبيًا على
دخل الفرد الشــهري من
ذوي الدخل المنخفض،
وال تأثر بشــكل كبير على
دخل الفرد من ذوي
الدخل المتوســط ،ولكن
عنــد النظر على مجموع
تأثيرها على مســتوى
الدولــة بأكملها فإن هذه
المبالــغ تصل الى مليارات
الكرونــات في الميزانية
الجديدة

على الشباب
لتســهيل دخــول الشــباب إلــى ســوق العمــل ســيتم تخفيــض رســم رب العمــل بنحــو الثلــث
 ،مــن  31.42فــي المائــة إلــى  19.76فــي المائــة وذلــك لتشــجيع توظيــف الشــباب الذيــن
ً
تتــراوح أعمارهــم بيــن  19و  23ســنة .يســري التخفيــض مؤقتــا مــن  1أبريل/نيســان
 2021إلى  1أبريل .2023
على العاطلين عن العمل
ســيتم تمديــد العمــل بمزايــا صنــدوق التأميــن ضــد البطالــة األكثــر ســخاء لمــدة عاميــن
آخريــن .حيــث زادت الحكومــة المخصــص األساســي مــن  365كرونــة ســويدية إلــى 510
كرونة سويدية في اليوم ،أي ما يزيد عن  11000كرونة ً
شهريا.
دعم الوعي البيئي
ســيتم تقديــم خصــم ضريبــي للتكنولوجيــا الخضــراء بحــد أقصــى  50000كرونــة ســويدية
فــي الســنة .وهــذا يشــمل علــى ســبيل المثــال تكاليــف تركيــب الخاليــا الشمســية وشــحن
منتجات السيارات الكهربائية.
كمــا يمكــن ألي شــخص يشــتري ســيارة صديقــة للبيئــة الحصــول علــى مكافــأة تصــل إلــى
 70،000كرونــة (أي بزيــادة قدرهــا  10،000كرونــة مــن ذي قبــل) .فــي الوقــت نفســه
ســيتم تخفيــض الحــد األقصــى لمقــدار االنبعاثــات الكربونيــة للســيارة لتتمكــن مــن
االســتفادة مــن هــذه المكافــأة مــن  70إلــى ً 60
جرامــا مــن ثانــي أكســيد الكربــون لــكل
كيلومتر.
قــد تبــدو هــذه المســاعدات والتخفيضــات الضريبيــة قليلــة التأثيــر نســبيًا علــى دخــل الفــرد
الشــهري مــن ذوي الدخــل المنخفــض ،وال تأثــر بشــكل كبيــر علــى دخــل الفــرد مــن ذوي
الدخــل المتوســط ،ولكــن عنــد النظــر علــى مجمــوع تأثيرهــا علــى مســتوى الدولــة بأكملهــا
فــإن هــذه المبالــغ تصــل الــى مليــارات الكرونــات فــي الميزانيــة الجديــدة ولهــا تأثيــر علــى
مجمــل االقتصــاد فــي الســويد .حيــث أن األفــراد ذوي الدخــل المنخفــض و المتوســط يميلــون
عــادة الــى االســتهالك بشــكل أكبــر فــي حــال حصولهــم علــى تخفيضــات ضريبيــة مقارنــة
باالفــراد ذوي الدخــل العالــي والــذي يميلــون بشــكل أكبــر الــى االدخــار فــي حــال حصولهــم
علــى تخفيضــات ضريبــة .هــذه الزيــادة فــي االســتهالك قــد تعــزز مــن دوران عجلــة
االقتصاد ٌ
وتسرع في خروجه من االزمة الحالية.

على العائالت
اعتبـ ًـارا مــن  1يونيو/حزيــران  ،2021ســيتلقى الوالــد المنفصــل مــع أطفــال علــى دعــم
أكبــر لنفقــة الطفــل .حيــث أنــه بالنســبة لألطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ً 15
عامــا
ســيتم زيــادة النفقــة بمقــدار  100كرونــة شـ ً
ـهريا ،وبالنســبة لألطفــال الذيــن تزيــد
أعمارهم عن ً 15
عاما ستكون الزيادة  150كرونة شهريا.
باإلضافــة لذلــك يمكــن ألي شــخص يحتــاج إلــى القيــام بأعمــال تنظيــف وصيانــة للمنــزل أن
يســتفيد مــن الخصــم الضريبــي  ، RUT-avdragوالــذي تــم رفــع ســقفه مــن 50000
كرونة إلى  75000كرونة ً
سنويا وسيشمل خدمات أكثر من ذي قبل.

ريان رسول
مهندس مالي

المصادر:
/https://www.regeringen.se
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الحكومة تخصص  1.5مليار كرون لتحسين رعاية
األمومة
خصصــت الحكومــة ،مدعومــة بحزبــي الوســط والليبرالييــن 15 ،مليــار كــرون فــي ميزانيــة العــام المقبــل
لتحسين عيادات رعاية الحمل والوالدة في السويد.
وقــال رئيــس الــوزراء ســتيفان لوفيــن علــى صفحتــه في فيســبوك إن “جميــع النســاء يجــب أن تشــعرن باألمــان
أثناء الحمل والوالدة وبعدها”.
وأضاف “أنا سعيد ألن الحكومة بدأت بالفعل في العام  2015االستثمار في رعاية األمومة وصحة المرأة،
حيث تلقت المناطق والهيئات إضافات كبيرة لزيادة جودة الرعاية وجعلها أكثر سهولة ومساواة”.
وساهمت المبادرات ،حسب لوفين ،في زيادة نسبة النساء اللواتي يشعرن بالرضا عن والدتهن والمزيد من
النساء الالتي يتلقين رعاية ما بعد الوالدة .وفق أرقام العام الماضي .غير أنه لفت إلى اختالفات كبيرة بين
المناطق.
وقــال لوفيــن “اآلن تقــوم الحكومــة والحزبــان المتعاونــان بتعزيــز قــوي لهــذا االســتثمار فــي الميزانيــة للعــام
المقبــل وتنفــق مــا مجموعــه  1.5مليــار كــرون .وســيذهب المــال ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،لتعزيــز متابعــة
المرأة أثناء الحمل والوالدة والرعاية الالحقة”.
واعتبــر لوفيــن المبــادرة “مهمــة لتعزيــز المســاواة بيــن المــرأة والرجــل ولتحقيــق المســاواة فــي الصحــة بيــن
السكان”

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT
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أندش تيغنيل مستشار الدولة لشؤون األوبئة

FOTO: JESSICA GOW / TT KOD 10070

القيود واستراتيجية «غسل اليدين» مستمرة
كورونا قد تضرب من جديد ...ال مجال لالسترخاء

تنفست السويد وخاصة العاصمة ستوكهولم القليل من الصعداء ،في الفترة األخيرة ،حيث تراجعت الوفيات وقلت أعداد
المصابين بفيروس كورنا ،فيما تزايدت نسب الوفيات واإلصابات في عدة دول أوروبية وغير أوروبية أخرى ،أغلب هذه
الدول كانت قد اختارت اإلغالق ،التام أو الشبه تام ،كإجراء لمواجهة الجائحة.
أغلــب الــدول والمنظمــات الدوليــة أعلنــت بالســر أو بالعلــن إعجابهــا بالتجربــة الســويدية،
وقــررت تطبيقهــا بشــكل كامــل أو جزئــي فيمــا كتبــت الصحــف العالميــة العديــد مــن
المقــاالت التــي تشــيد بمــا فعلتــه الســويد ،كان آخرهــا مــا نشــرته صحيفــة «ذا صــن»
البريطانية ،التــي وصفــت مستشــار الدولــة الســويدية لشــؤون األوبئــة ،أنــدش تيغنيــل،
بالبطــل القومــي فــي بــاده ،مشــيرة إلــى مالمــح نجــاح اســتراتيجيته فــي مواجهــة وبــاء
كورونا والتي استمر بها ،إلى اآلن ،دون أي إغالق لالقتصاد السويدي.
واعتبــرت الصحيفــة ،أنــه بالرغــم مــن االنتقــادات التــي وجهــت لهــذه االســتراتيجية فــي
ّ
العالــم ،إال أن الســويد تشــهد حاليــا تراجعــا تنازليــا فــي انتشــار العــدوى علــى خــاف دول
عدة.
وشــبهت الصحيفــة تيغنيــل ،بأنــه العضــو الخامــس فــي فرقــة  ABBAالســويدية الغنائيــة،
خصوصــا بعــد أن ذاع صيتــه فــي وســائل اإلعــام العالميــة .وقالــت ،إن حصيلــة الوفيــات
المرتفعــة فــي الســويد فــي وقــت مبكــر مــن جائحــة كورونـا ،تســببت فــي ردود فعــل لــدى
الكثيريــن ،وتعرضــت توصيــات هيئــة الصحــة العامــة الســويدية النتقــادات فــي وســائل
اإلعــام الدولية ،وتتابــع بــأن الســويد بــرزت كواحــدة مــن الــدول القليلــة التــي تجنبــت
اإلغالق التام للمجتمع ولم تصدر أوامر للسكان حتى بارتداء الكمامات.
الصحيفــة أشــارت فــي الوقــت نفســه إلــى أن اســتراتيجية المملكــة المتحــدة ،تشــهد
انتقــادات مــع مخــاوف لموجــة ثانيــة مــن كورونـا ،وتحــذر مــن أن كوفيــد  19-ينتشــر بيــن
جميــع الفئــات العمريــة فــي نفــس الوقــت وقالــت الصحيفــة “البطــل الســويدي أنقــذ العالــم
الجليدي في السويد من فيروس كورونا دون إغالق تام … وهو اآلن بطل قومي”
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يجب االستمرار بالوقاية
واتخاذ الحذر ،واتباع
إجراءات التباعد ،والحجر
الذاتي عند الشعور
باألعراض ،وخاصة اتباع
سياسة غسل اليدين

أندش تيغنيل “تطور
المرض يسير ببطء ولكن
بثبات في االتجاه الخاطئ،
وهو أمر تحدثنا عنه بأنه
يمكن أن يحدث خالل
الخريف عندما نعود إلى
أماكن العمل”

الفيروس يضرب دول أوروبية ومخاوف تطال السويد
يؤكــد العديــد مــن الخبــراء أن الوقــت ال يــزال مبكــرا جــدا إلعــان النصــر علــى الوبــاء ،وأن
االحتمــاالت ال تــزال مفتوحــة لعــودة موجــة ثانيــة حتــى فــي الســويد ،وهــذا مــا أكــده الواقــع
حيــث تضاعــف عــدد اإلصابــات بفيــروس كورونــا فــي العاصمــة ســتوكهولم تقريبــا
ألســبوعين متتالييــن .وتنتشــر العــدوى اآلن بيــن جميــع المجموعــات ،حســب التقاريــر
الطبيــة ،كمــا أنهــا وجــدت طريقهــا اآلن ،مــرة أخــرى ،إلــى دور رعايــة المســنين فــي
المنطقة.
مــا يعنــي أننــا يجــب االســتمرار بالوقايــة واتخــاذ الحــذر ،واتبــاع إجــراءات التباعـد ،والحجــر
الذاتي عند الشعور باألعراض ،وخاصة اتباع سياسة غسل اليدين
فبيــن تاريــخ ال ـ  17و  24ســبتمبر ،تــم تســجيل  855حالــة إصابــة جديــدة بفيــروس
كورونــا فــي منطقــة ســتوكهولم ،وخــال األســبوع الــذي ســبقه ،تــم تســجيل  445حالــة
مؤكدة فيما كان الرقم في أسبوع سبق ذلك عند ً 248
مصابا في ستوكهولم.
وتتزايــد العــدوى بيــن الرجــال والنســاء وفــي جميــع الفئــات العمريــة ،باســتثناء األطفــال
الصغــار فــي ســن مــا قبــل المدرســة ،الذيــن ال يوصــى بإجــراء اختبــار لهــم ،كمــا تــم اكتشــاف
ً
إصابات العدوى أيضا في كل من قلب المدينة والبلديات المحيطة بها.
ً
وعــادت اإلصابــات للظهــور أيضــا إلــى دور رعايــة المســنين فــي ســتوكهولم بعــد فتــرة
هادئــة نسـ ًـبيا .فخــال فتــرة األيــام الســبعة بيــن  17و  24ســبتمبر ،تــم تســجيل  16حالــة
إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين بالمنطقة.
ويقــارن ذلــك ب ـ  5حــاالت جديــدة خــال فتــرة األيــام الســبعة الســابقة ،وصفــر حــاالت
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جديدة خالل األيام السبعة السابقة لذلك.
ً
وفــي  24ســبتمبر ،وصــل عــدد اإلصابــات الكلــي فــي ســتوكهولم إلــى  24594شــخصا
ً
وتوفي  2403أشخاص ،وفقا إلحصاءات المنطقة.
وقالــت أخصائيــة العــدوى فــي ســتوكهولم ،ماريــا روتزيــن أوســتلوند ،لوكالــة األنبــاء
الســويدية ”،حتــى اآلن نشــهد زيــادة فــي كل مــكان” .وكان عالــم األوبئــة ،أنــدرش
تيغنيــل ،قــد اعتبــر خــال مؤتمــر صحفــي يــوم الخميــس الماضــي ،أن التطــور فــي الســويد
اآلن مثير للقلق.
وقــال حينه ـا“ ،إن التطــور يســير ببــطء ولكــن بثبــات فــي االتجــاه الخاطــئ ،وهــو أمــر
تحدثنــا عنــه بأنــه يمكــن أن يحــدث خــال الخريــف عندمــا نعــود إلــى أماكــن العمــل” ،حســب
قولة
وكان أحــد اإلجــراءات المحليــة ،التــي ناقشــتها هيئــة الصحــة العامــة الســويدية للحــد مــن
انتشار العدوى في ستوكهولم ،هو عزل أفراد أسر المصابين بفيروس كورونا.

رئيس الوزراء ستيفان
لوفين :إن “أي خطأ نفعله
اآلن سنعاني منه الحقًا”.

وزيرة الشؤون االجتماعية
لينا هالينغرين “بدأ الناس
بالتراخي وعدم أخذ
التوصيات على محمل الجد،
وهذا يؤدي إلى انتشار أعلى
ال تحفيف على القيود حاليًا
للعدوى على مستوى بعض
هــذا فيمــا ّأجلــت الحكومــة قرارهــا بتخفيــف القيــود المتعلقــة بحالــة عــدوى كورونــا فــي
الســويد .وقــال رئيــس الــوزراء ســتيفان لوفيــن ،فــي مؤتمــر صحفــي قبــل أيــام ،إن “أي خطــأ المحافظات مثل
ستوكهولم”
نفعله اآلن سنعاني منه الحقًا”.

وأضــاف لوفيــن أن االزمــة لــم تنتــه بعــد لذلــك لــم تتخــذ الحكومــة أي قــرار بتخفيــف القيــود.

ولفــت إلــى أن “الغالبيــة العظمــى مــن ســكان الســويد يتحملــون مســؤولية كبيــرة ،لكــن
كثيرين أصبحوا أقل حرصًا بخصوص الحد من انتشار العدوى”.
وقــال لوفيــن “مهمــا كان األمــر محزنــا ،فــإن الرســالة الموجهــة للشــعب الســويدي هــي أنــه
يجب علينا المثابرة في التزام التعليمات”.
وحــث لوفيــن أربــاب العمــل علــى تشــجيع الموظفيــن علــى العمــل عــن بع ـد .وطلــب مــن
النــاس عــدم تنظيــم حفــات منزليــة مثــل أعيــاد الميــاد ،أو المشــاركة فيهـا ،داعيــا مجــددًا
إلى االهتمام بغسل اليدين واالمتناع عن العناق.
وقالــت وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة لينــا هالينغريــن إن انتشــار الفيــروس فــي العالــم مقلــق،
مشيرة إلى ما اعتبرته “اتجاهات مقلقة في السويد”.
وأضافــت “بــدأ النــاس بالتراخــي وعــدم أخــذ التوصيــات علــى محمــل الج ـد .نــرى انتشــارًا
أعلــى للعــدوى علــى مســتوى المحافظــات مثــل ســتوكهولم .كمــا نــرى تفشـيًا محليــا للمــرض
في منطقتين من البالد”.
وأثــار إعــان الحكومــة تســاؤالت الصحفييــن فــي المؤتمــر الصحفــي عــن مــدى تطبيــق رفــع
الحــد األقصــى للتجمعــات مــن  50شــخصًا إلــى  500شــخص ،فيمــا يتعلــق بالفعاليــات
الموســيقية والرياضيــة ،فيمــا قالــت هالينغريــن إن الحكومــة لــم تتخــذ القــرار بتطبيــق ذلــك
بعد وسيكون عليها االنتظار.

قسم التحرير

بعد تزايد حاالت الغش للحصول على المساعدات الحكومية
بلدية سوديرتالية تسعى إلى تشديد اإلجراءات
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أصبحت الشهادات المزورة وحاالت الطالق
المزيفة واإليجارات السوداء ،سمة شائعة بشكل
متزايد بين البعض في مدينة سودرتاليا
السويدية.
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وقــد أجبــرت زيــادة حــاالت الغــش ،البلديــة ،علــى أن تكــون علــى أهبــة
االســتعداد للوصــول إلــى االحتيــال والخــداع ،خصوصــا ألولئــك الذيــن
يتلقون مساعدات مالية من الخدمات االجتماعية.
وأجرى التلفزيــون الســويدي ،مقابلــة مــع أحــد المحققين يوضــح فيهــا
كيف يمكنهم الكشف عن الغش.
وأشــار إلــى أن المحققيــن ،يلجــؤون مــن بيــن أشــياء أخــرى إلــى إجــراء مســح
ومراقبة لبيانات األشخاص ،والدخول إلى حساباتهم المالية الخاصة.
وقــال التلفزيــون الســويدي ،إنــه مــن خــال المزيــد مــن الفحوصــات
الدقيقــة للشــهادات والمســتندات األخــرى ،تمكــن دعــم الصيانــة فــي
بلديــة ســودرتاليا مــن تقليــل تكاليــف المســاعدة بمقــدار  40مليــون

كــرون ســويدي فــي غضــون ســنوات قليلــة ،وهــذا هــو المــكان الــذي
يلعــب فيــه مســؤولو  ،FUTأي المســؤولون الذيــن يتعاملــون مــع
مدفوعات غير صحيحة ،دورا مهما
وأضــاف المحقــق فــي تلــك المقابلــة ،والــذي طلــب عــدم الكشــف عــن
هويتــه“ ،مــن المهــم أن تجــرؤ علــى طــرح أســئلة غيــر مريحــة عندمــا
يبــدو أن هنــاك شــيئًا غريبــا ،ألنــه كلمــا بحثنــا أكثــر ،اكتشــفنا المزيــد مــن
الغش”.
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مبادرة تهدف إلى إتاحة الفرص للجميع في
جعل السويد أكثر رقمية
عــدة جهــات فاعلــة أطلقــت هــذه المبــادرة وهــي :منتــدى إعــادة
الهيكلــة( FfO) Forum för Omstillingو األكاديميــة
الملكيــة الســويدية للعلــوم الهندســية ( ، )IVAومنظمــة اتحــاد
النقابــات  ، LOوالوكالــة الســويدية لــإدارة الرقميــة ( ، )DIGGوإدارة
البلديــات والمحافظــات الســويدية( )SKRومركــز الخدمــات الســويدية
Statens servicecenter

الرقمنــة ليســت أمــر طــارئ وجدي ـد ،وكأنهــا تحــدث اآلن ،لقــد بــدأت
بالفعــل منــذ فتــرة .هكــذا بــدأ ســام ريحانــي مديــر مؤسســة الفيســبوك
فــي الســويد ،حديثــه فــي لقــاء تلفزيونــي عــن تحديــات الشــركات فــي
مواجهــة أزمــة كورون ـا ،والــذي ســيعرض فــي  2أكتوبــر علــى قنــوات
Alkompis
ســام ريحانــي يعتقــد أن النــاس معتــادون بالفعــل علــى الخدمــات
الرقميــة ،ولكــن جميــع الشــركات والســلطات والمجتمــع بحاجــة إلــى
مواكبــة التطــور والبــدء فــي رقمنــة أعمالهــم .والســؤال الــذي يطــرح
ً
نفسه هو :هل كل الناس في السويد اليوم رقميون حقا؟
الكومبس إحدى الجهات الفاعلة في المشاركة بمبادرة
مبــادرة  Digital @ Todayأو الرقمنــة اليــوم ،هــي موضــوع يومــي
وســنوي علــى المســتوى الوطنــي ،الهــدف منهــا هــو اتاحــة الفــرص لــكل الرقمنة اليوم
شــخص يعيــش فــي الســويد فــي أن يســتفيد مــن التنميــة الرقميــة تنظــم «مبــادرة الرقمنــة اليــوم» فــي  2أكتوبــر  ،2020نشــاطات يبلــغ
ويكون ً
مجموعهــا  280فعاليــة ،تتنــاول فــرص وتحديــات الرقمنــة وكيــف
قادرا على المشاركة فيها.

الرقمنة @ اليوم

يمكــن وضعهــا فــي مركــز االهتمامــات ،النشــاطات تقــام مــع  215جهــة
فاعلــة فــي  110موقعــا فــي جميــع أنحــاء البــاد ،مــن مدينــة كيرونــا فــي
الشمال إلى تريلبورغ في الجنوب.
مؤسســة الكومبــس اإلعالميــة هــي إحــدى هــذه الجهــات المشــاركة
بإقامــة النشــاطات ضمــن مبــادرة الرقمنــة اليــوم Digital@idag
حيــث تســتضيف الكومبــس وزيــر اقتصــاد قطــاع األعمــال التجاريــة
والصناعيــة إبراهيــم بيــان ومديــر فيســبوك الســويدي ســام ريحانــي
والمديــرة العامــة لمؤسســة النمــو االقتصــادي ضمــن الحلقــة األولــى مــن
البرنامــج التلفزيونــي الجديــد  ، Alkompis Marknadوالــذي
ســيتناول وضــع الشــركات خاصــة المملوكــة مــن ســويديين جــدد بعــد
أزمــة كورونــا ويركــز علــى مواضيــع االقتصــاد وريــادة األعمــال والوظائــف
واالنتقال إلى الرقمنة .

ُ
برنامج  Alkompis marknadيتناول في كل شهر موضوع جديد على مدار عام كامل وتعرض
الحلقة األولى األول في  2أكتوبر في تمام الساعة 20:00

بعض الجهات المشاركة في المبادرة
الكومبس 12
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ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺘﻚ

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

أوﻗﺎت اﻟﺪوام
اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ20:00 - 08:00 :
أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﺣﺪ18:00 - 13:00 :

اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺪأ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ و ﻋﺪم اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ  -ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻧﺤﺎء اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ا¨ن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ

ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ Applestore/ Playstore
او ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺢ اﻟﻜﻮد ﻓﻲ اﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻫﺎﺗﻔﻚ

Android
Playstore

040-619 1000
WWW.TULPANENVC.SE
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VIDEOCARE

IOS
Applestore

ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ اﻟﻄﺒﻲ ﺗﺠﺪون أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ،
ﻛﺎدرﻧﺎ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻳﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻛﻄﺒﻴﺐ اﺳﺮة .ﻧﺤﻦ ﻧﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة
واﻟﻌﻼج اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻋﻤﺎر.

TULPANEN VÅRDCENTRAL
Norra Bulltoftavägen 65B
212 43 MALMÖ

 ﻃﺒﻴﺐ ﻋﺎم  -ﻃﺒﻴﺐ ﻋﻴﻮن أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻃﺒﻴﺐ ﻧﻔﺴﻲ  -أﺧﺼﺎﺋﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻋﻼج ﻃﺒﻴﻌﻲ أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮ -أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺮﺑﻮ و اﻧﺴﺪاد اﻟﺮﺋﻮي اﻟﻤﺰﻣﻦ
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ﺗﺎﺑﻌﻮا اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " Alkompis Marknadاﻟﻜﻮﻣﺒﺲ ﻣﺎرﻛﻨﺎد"
اﻟﺠﻤﻌﺔ  2أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ  20.00ﻋﲆ ﺻﻔﺤﺘﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك وﻋﲆ ﻗﻨﻮات
اﻟﻜﻮﻣﺒﺲ اﻷﺧﺮى.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Alkompis Marknadﺣﻠﻘﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺣﻮل
ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل وﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻣﺒﺲ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﰲ اﻟﺴﻮﻳﺪ Facebook Sweden
اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷوﱃ ،ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ وزﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻴﻼن ،واﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ
ﻏﻮﻧﻴﻼ ﻧﻮردﻟﻮف ،وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﰲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﺳﺎم رﻳﺤﺎﱐ.
ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ،واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل وﻧﺼﺎﺋﺢ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻧﺤﻮ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺚ  Alkompis Marknadﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻊ ﺿﻴﻮف
ﻣﺨﺘﺎرﻳﻦ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت .ﻳﺘﻢ ﺑﺚ
اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺒﺎدرة Digital @ Idag

YouTube
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HTTPS://WWW.SHUTTERSTOCK.COM

معرض الكتاب العربي األول في ستوكهولم
المنظمون

الخميس  8أكتوبر ويستمر ليوم األحد  11أكتوبر 2020

تحت شعار :القراءة لكل األجيال  -الكتاب صديق الغربة

يشــارك فــي المعــرض أكثــر مــن  160دار نشــر عربيــة ودور وشــركات توزيــع عاملــة بأوروبـا ،مجموعــة كتــب فــي مختلــف المجــاالت
(اآلداب ،العلوم والتنمية البشرية ،التاريخ ،العلوم االجتماعية ،الدينية ،الكتب التعليمية وكتب األطفال).
يرافــق المعــرض برنامــج ثقافــي مميــزَّ ،
يتضمــن نــدوات وفعاليــات فنيــة وتثقيفيــة وعــدة فعاليــات ترفيهيــة وتعليميــة لألطفــال،
وحلقــات نقــاش بمشــاركة عــدد مــن الكتــاب واإلعالمييــن ومختصيــن ،معظــم الفعاليــات ســيتم نقلهــا علــى قنــوات الكومبــس،
باإلضافة الى إمكانية زيارة المعرض ،مما يتيح لعدد أكثر من المهتمين إما المتابعة بالحضور أو عبر منصات االنترنت.
كما سيستفيد الراغبين باقتناء الكتب من مجموعة عروض وخصومات وكذلك المفاجئات
أوقات الدوام من  12ظهرا وحتى  8مساء.

الراعي الرسمي

والصالة تقع في مبنى  SE Bankenالقديم على العنوان

110 Rissneleden
Ursvik Entrén

ويوجد مواقف للسيارات ،وهناك عدة طرق مؤمنة للوصول إلى المكان عبر المواصالت العامة.

الشريك االستراتيجي

يقام المعرض بتنظيم من مؤسسة صفحات ناشرون وموزعون
ورعاية رسمية من مؤسسة الكومبس اإلعالمية
وشراكة استراتيجية مع مجموعة الناشرين العرب .apg

اصطحب عائلتك وأطفالك وأخبر أصحابك ومعارفك وأهال وسهال بالجميع
الكومبس 16
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ملف اقتراحات ميثاق الهجرة األوروبي

االتحاد األوروبي
يعرض مشروعا
إلصالح سياسة
الهجرة في االتحاد
األوروبي

رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين:
أوروبا يجب أن تثبت للعالم أنها قادرة على إدارة
ملف الهجرة واللجوء
FOTO: FRANCISCO SECO/AP/TT
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ملف اقتراحات ميثاق الهجرة األوروبي

البرلمان األوروبي يجب أن يصادق على اقتراحات
ميثاق الهجرة بين دول االتحاد

FOTO: FREDRIK PERSSON / TT

ً
كشفت المفوضية األوروبية منذ أيام عن ميثاقها الجديد المقترح للهجرة والذي من المفترض أن يخلق توازنا
ً
جديدا بين تحديد سبل مجاالت المسؤولية والتضامن ما بين الدول األعضاء.
ودافعت رئيسة المفوضية األوروبية ،أورسوال فون دير اليين ،عن توازن «عادل ومنطقي» بين «المسؤولية
والتضامن» بين الدول األعضاء الـ 27في االتحاد األوروبي.

وأشــارت فــي تصريحــات لهــا اليــوم مــن بروكســل لإلعــان عــن إطــاق الميثــاق الجديـد ،إلــى
أن أوروبــا يجــب أن تثبــت للعالــم أنهــا قــادرة علــى إدارة ملــف الهجــرة واللجــوء كمــا ســبق
وأدارت ملفات أخرى.
وفــي تغريــدة لهــا قالــت ،فــون ديــر الييــن« ،يقـ ّـدم ميثــاق المفوضيــة بشــأن الهجــرة
واللجــوء ،الــذي نقدمــه اليــوم ،بدايــة جديــدة .نحــن نعلــم أنــه يتعيــن علينــا بنــاء الثقــة بيــن
دول االتحاد األوروبي وثقة المواطنين أيضا في قدرتنا على إدارة ذلك كاتحاد».
كمــا اعترفــت المفوضيــة األوروبيــة بــأن كارثــة مخيــم موريــا لالجئيــن فــي اليونــان كانــت
نقطة تحول فيما يتعلق بسياسات الهجرة واللجوء في االتحاد األوروبي.
ويهــدف الميثــاق الجديــد إلــى تحســين اإلجــراءات وإعــادة بنــاء الثقــة بيــن الــدول األعضــاء،
ووصفــت المســؤولة األوروبيــة اإلعــان عــن الميثــاق بـ”اإلنجــاز” الــذي يــوازي إنجازاتهــا
السابقة مثل السوق الداخلية الموحدة ومخطط التعافي.
هــذا ويســتند الميثــاق علــى عــدة دعائــم ،حســب ،فــون ديــر الييــن ،مثــل ضبــط الحــدود
الخارجيــة لالتحــاد بالشــكل األمثــل ،تســريع البــت بطلبــات اللجــوء ،تعزيــز وتفعيــل عمليــات
إعــادة مــن ال يســتحقون الحمايــة الدوليــة مــن المهاجريــن ،والتعــاون مــع الــدول التــي
“تصـ ّـدر” المهاجريــن والــدول الشــريكة ،وقالــت ،فــون ديــر الييــن« :يعتمــد اقتــراح
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رئيسة المفوضة
األوروبية :أوروبا يجب
أن تثبت للعالم أنها
قادرة على إدارة ملف
الهجرة واللجوء كما
سبق وأدارت ملفات
أخرى.

المفوضيــة علــى األخــذ بعيــن االعتبــار الوضــع الجغرافــي والخيــارات السياســية لــكل دولــة
ً
عضــو ..لكنــه يأخــذ أيضــا فــي االعتبــار أيضــا مســألة الضغــط علــى حدودنــا والــذي يأخــذ
اتجاهــات متغيــرة ،األمــر ال يقتصــر علــى أن الــدول تدعــم المبــادرة بالتضامــن والمســاهمات
ولكــن كيــف ينبغــي أن تكــون أشــكال الدعــم المقــدم .كارثــة مخيــم موريــا أيقظت إحساســنا
لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة بشأن الهجرة وعلينا ً
جميعا أن نتقدم».
كمــا أعلنــت رئيســة الجهــاز التنفيــذي األوروبــي عــن إقامــة مشــروع رائــد بالتعــاون مــع
الســلطات اليونانيــة لتحســين حيــاة المهاجريــن علــى جزيــرة ليســبوس اليونانيــة ،مشــيرة
إلــى أن بروكســل جاهــزة لمواكبــة الــدول األعضــاء فــي جهودهــا للتعامــل مــع تحديــات
الهجرة.
وفــي تغريــدة لهــا قالــت رئيســة المفوضيــة األوروبيــة« :تأثــرت لرؤيــة رد فعــل ســعاد بعــد
كلمتــي التــي ألقيتهــا عــن حــال االتحــاد ،أمثــال ســعاد ،الالجئــة ًالســورية التــي تحلــم بــأن
تصبــح طبيبــة هــي فرصــة لالتحــاد األوروبــي .اليــوم ســنقدم ميثاقــا بشــأن الهجــرة واللجــوء.
وســيمنح األشــخاص الذيــن لديهــم الحــق فــي البقــاء الوســائل لبنــاء مســتقبل أفضــل فــي
أوروبا»
وتنـّـص الخطــة أيضــا علــى آليــة ســريعة الســتبعاد المهاجريــن الذيــن مــن غيــر المرجــح أن
يحصلــوا علــى حمايــة دوليــة .وهــم بحســب المفوضيــة أولئــك القادمــون مــن دول تسـ ّـجل
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ملف اقتراحات ميثاق الهجرة األوروبي
ّ
معــدل اســتجابة لطلبــات اللجــوء أقــل مــن  %20مثــل تونــس والمغــرب .بالنســبة لهــؤالء
المهاجريــن ،ســيجري النظــر بطلباتهــم علــى الحــدود وفــي مهلــة  12أســبوعًا .فــي حــال
ّ
واجهــت دولــة «ضغــط» مهاجريــن واعتبــرت أنهــا غيــر قــادرة علــى التكفــل بهــم،
فبإمكانها تفعيل «آلية تضامن إلزامية» ُيفترض أن تتخذ المفوضية قرارًا بشأنها.
وتســتخلص بذلــك بروكســل الــدروس مــن إخفــاق نظــام الحصــص فــي إعــادة توزيــع
الالجئيــن الــذي اتفــق عليــه عــام  ،2015بتخليهــا عــن اإللــزام بتوزيــع المهاجريــن علــى
الدول األوروبية ،وهو مبدأ رفضته خصوصًا المجر.
ّ
وتقيــم المفوضيــة عــدد المهاجريــن الــذي يجــب التكفــل بــه .وينبغــي علــى كافــة الــدول
المســاهمة ،بنــاء علــى حجــم اقتصادهــا وعــدد ســكانها .لكــن لديهــا خيــار بيــن اســتقبال
طالبــي لجــوء أو «رعايــة» إعــادة مهاجريــن ال يحــق لهــم البقــاء فــي االتحــاد األوروبــي ،إلــى
بلدانهم األصلية أو المساعدة خصوصًا في بناء مراكز إيواء.
وأكــد وزيــر الداخليــة الفرنســي ،جيرالــد دارمانــان األربعــاء أن بــاده تأمــل فــي «تضامــن
ُ
أوروبــي» أكبــر فيمــا يخـ ّـص النظــر فــي طلبــات اللجــوء مضيفــا أن «مســألة الهجــرة ال تحــل
إال علــى المســتوى األوروبــي» .فــي حــال حصــول «أزمــة» مماثلــة لمــا حصــل فــي ،2015
عندمــا وصــل أكثــر مــن مليــون مهاجــر فجــأة إلــى أوروبـا ،يقتصــر الخيــار أمــام الــدول علــى
التكفــل بإعــادة توزيــع الالجئيــن أو إعــادة المهاجريــن المرفوضيــن إلــى بلدانهــم األصليــة.
لكــن فــي حــال فشــلت دولــة فــي االتحــاد األوروبــي فــي إعــادة المهاجريــن إلــى بلدانهــم فــي
غضــون ثمانيــة أشــهر ،ســيترتب عليهــا اســتقبالهم .والبدائــل المطروحــة غيــر قابلــة
للتحقيق بالنسبة للدول الصغيرة التي ال تملك الوسائل.
وتتوجــه حاليــا ســفينة «آالن كــردي» التابعــة لمنظمــة «ســي آي» غيــر الحكوميــة األلمانيــة
إلــى مارســيليا وعلــى متنهــا  133مهاجـرًا ،بعدمــا فشــلت محاولتهــا للوصــول إلــى الســواحل

في حال واجهت دولة
«ضغط» مهاجرين
واعتبرت أنها ّغير
قادرة على التكفل
بهم ،فبإمكانها تفعيل
«آلية تضامن إلزامية»
ُيفترض أن تتخذ
المفوضية قرارًا
بشأنها.

لدى االتحاد األوروبي
حاليًا  24اتفاقية
إعادة مع دول خارج
االتحاد ،لكن كلها «ال
تصلح»

اإليطاليةّ .
وينص الميثاق أيضًا على آلية تضامن بشأن عمليات اإلنقاذ في البحر.
ّ
وتذكــر المفوضــة األوروبيــة للشــؤون الداخليــة إيلفــا يوهانســون بــأن الوضــع مختلــف ج ـدًا
عمــا كان عليــه فــي  ،2015إذ إن عــدد الوافديــن غيــر القانونييــن إلــى االتحــاد األوروبــي
تراجــع عــام  2019إلــى  140ألفــا .وإذا تمكــن  %90مــن المهاجريــن عــام  2015مــن
الحصــول علــى وضــع الجــئ ،ال يتمتــع ثلثاهــم اليــوم بحــق الحصــول علــى حمايــة دوليــة ،وفــق
قولها ،ما يؤدي إلى تقليص عدد المهاجرين الذين قد تتم إعادة توزيعهم.
وبهــدف زيــادة عــدد العائديــن إلــى دولهــم األصليــة ،سـ ّ
ـتعين المفوضيــة منسـقًا سيســتند
ّ
إلى شبكة «خبراء» في الدول األعضاء و»سيكثف المفاوضات» مع الدول األصلية.
ولــدى االتحــاد األوروبــي حاليــا  24اتفاقيــة إعــادة مــع دول خــارج االتحــاد ،لكــن كلهــا «ال
تصلــح» ،بحســب يوهانســون .وإحــدى وســائل الضغــط ســتكون نشــر تقاريــر ســنوية ّ
تقيــم
قــدرة دولــة مــا علــى إعــادة اســتقبال مواطنيهــا وســتكون لهــا عواقــب علــى إصــدار
التأشيرات لهؤالء المواطنين.
ّ
واتهمــت منظمــة «أوكســفام» المفوضيــة ب ـ «الرضــوخ للحكومــات المناهضــة للهجــرة».
ويــرى مراقبــون ،أنــه يجــب علــى االتحــاد األوروبــي إنهــاء المعانــاة المنهجيــة علــى حــدوده .
تحتــاج الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي إلــى تقاســم المســؤولية بشــأن مســألة اللجــوء من
خــال إعــادة التوطيــن وإظهــار التضامــن مــع كل مــن الالجئيــن والــدول الواقعــة علــى
الحدود.

ردود الفعل «ال ترضي أحدًا»
على مقترحات تنظيم وإصالح سياسة الهجرة األوروبية
ســعت دول قليلــة مــن االتحــاد األوروبــي ،إلــى تنظيــم موضــوع الالجئيــن
وإصــاح سياســة الهجــرة لتصبــح قوانيــن الــدول األعضــاء أكثــر توافقــا
فيمــا بينهـا ،وليصبــح توزيــع الالجئيــن أكثــر عــدال ،خاصــة الــدول التــي
تعتبــر أنهــا تتحمــل عــبء اســتقبال الالجئيــن أكثــر مــن غيره ـا ،منهــا
الســويد وألمانيــا اللــذان يدعــوان دائمــا إلــى سياســة هجــرة أوروبيــة
موحــدة أو علــى األقــل فيهــا نوعــا مــن التضامــن أو التوافــق ،خاصــة أن
هاتيــن الدولتيــن مــن الــدول األوروبيــة التــي اســتقبلت ربمــا نســب أعلــى
من غيرها من الالجئين.
وفــي المجمــل يبقــى موضــوع الهجــرة واللجــوء مــن أهــم القضايــا التــي
تشــغل دول االتحــاد األوروبــي ،واآلن تقدمــت مفوضــة الشــؤون الداخليــة
فــي االتحــاد األوروبــي ،الســويدية إيلفــا يوهانســون ،بمقترحــات قــد
تحدد مالمح سياسة هجرة أوروبية مشتركة.
وتشــمل االقتراحــات ثــاث نقــاط رئيســة لعــل أبرزهــا إلغــاء قواعــد دبلــن
التــي تنــص علــى تقديــم الالجــئ طلبــه فــي أول دولــة يصلهـا ،وبــدل ذلــك
التركيــز علــى صلــة طالــب اللجــوء بالبل ـد ،كأن يكــون درس ســابقًا فــي
إحــدى الــدول أو لــه أشــقاء أو أقــارب مقربيــن فــي دول معينــة مــن االتحــاد
األوروبي.
المقتــرح الثانــي ينــص علــى جعــل االتحــاد األوروبــي أكثــر فعاليــة فــي
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أمــا المقتــرح الثالــث فهــو إقــرار آليــة تضامــن إلزاميــة بيــن دول االتحــاد
األوروبــي .وإذا احتاجــت دولــة عضــو إلــى مســاعدة فــي التعامــل مــع
الهجرة ،فيجب مساعدتها.
ردود الفعــل علــى االقتراحــات تبيــن أنهــا لــم تــاق ارتياحــا مــن عــدة
أحــزاب ومنظمــات مدنيــة ،عــدم االرتيــاح جــاء مــن طرفيــن ،الطــرف
الــذي اعتبرهــا اقتراحــات ســخية وال تقيــد الهجــرة وال تفــرض عليهــا
قيــودا مشــددو ،والطــرف الثانــي اعتبرهــا اقتراحــات ظالمــة وغيــر
إنسانية.
المفوضة إيلفا يوهانسون

FOTO: TT

ضمــان عــودة طالبــي اللجــوء المرفوضيــن إلــى بلدانهــم األصليــة ،مــع
توفيــر مســار تقييــم ســريع مباشــرة علــى حــدود االتحــاد األوروبــي ،مثــل
إنشــاء مراكــز لجــوء علــى حــدود أوروب ـا ،تبــت مباشــرة بالحــاالت التــي
يكــون مــن الواضــح أنهــا ســتحصل علــى رفــض .وفــرز الالجئيــن اآلخريــن
إلــى دول االتحــاد ،إضافــة إلــى مســاعدة البلــدان األصليــة علــى اســتقبال
األشخاص المرفوضين.

االقتراحــات التــي ســتعرض علــى البرلمــان األوروبــي للتصويــت عليه ـا،
مــن المتوقــع أنهــا “لــن ترضــي أح ـدًا” ألن الخالفــات حولهــا شــديدة،
المفوضــة إيلفــا يوهانســون تقــول بهــذا الصــدد“ :ال أعتقــد أن أي دولــة
عضــو ســتكون راضيــة تمامــا ،لكنــي أعتقــد بــأن الجميــع ســيرى أننــا قمنــا
بمحاولة جادة لتقديم اقتراح متوازن»
ال يمكــن ألي اتفــاق أن يرضــي أح ـد ،ولكــن االتفاقــات عــادة تبــرم مــن
أجل تقاسم الخسارة على أمل تأجيل تقاسم الربح.

قسم التحرير
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اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

أوﻗﺎت اﻟﺪوام
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ اﻟﻄﺒﻲ ﺗﺠﺪون أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ،

ﻣﻦ ا©ﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ:

ﻛﺎدرﻧﺎ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻳﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻛﻄﺒﻴﺐ اﺳﺮة .ﻧﺤﻦ ﻧﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة
واﻟﻌﻼج اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻋﻤﺎر.

20:00 - 08:00

 ﻃﺒﻴﺐ ﻋﺎم  -ﻃﺒﻴﺐ ﻋﻴﻮن  -أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻃﺒﻴﺐ ﻧﻔﺴﻲ  -أﺧﺼﺎﺋﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ  -أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻋﻼج ﻃﺒﻴﻌﻲ -أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮ  -أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺮﺑﻮ و اﻧﺴﺪاد اﻟﺮﺋﻮي اﻟﻤﺰﻣﻦ

أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﺣﺪ:
18:00 - 13:00

اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺪأ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ و ﻋﺪم اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ
ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻧﺤﺎء اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ا´ن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ

VIDEOCARE
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ Applestore/ Playstore
او ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺢ اﻟﻜﻮد ﻓﻲ اﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻫﺎﺗﻔﻚ

Android
Playstore

IOS
Applestore

ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻛﺸﻮن ﻧﻴﺪاﻻ وﻣﻄﻌﻢ اﻟﺒﻼم

040-700 30
www.nydalavc.se
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صحة

«لهذا يرتفع ضغط الدم :قلة الحركة ،السمنة ،األنظمة
الغذائية غير الصحية ،اإلفراط في تناول المشروبات
الكحولية ،التدخين بأنواعه ،التشنج العصبي ،قلة النوم»

نصائح مهمة حول صحة األسنان من
مؤسسة  Folktandvårdenالطبية
من هي “العمة فلور”
من أجل صحة أسنان أفضل ،تعمل خدمة طب األسنان العامة  Folktandvårdenعلى إرسال مرشدات
ومرشدين إلى المدارس االبتدائية ،للعمل بشكل وقائي مع التالميذ منذ الطفولة ،هؤالء المرشدين يطلق
عليهم لقب العمة فلور  fluortanterوالعم فلور  fluormänوالهدف هو تحسين صحة األسنان منذ
الطفولة لجميع السكان

بــدأ العمــل بمرشــدات األســنان “العمــات فلــور” أول مــرة فــي مــدارس
الســويد فــي ســتينيات القــرن الماضــي ،كمبــادرة بعــد أن قررت الســلطات
وقتهــا تحســين صحــة أســنان األطفــال المتدهــورة ،كان علــى التالميــذ
غســل أفواههــم مــن خــال أكــواب مــاء مــع محلــول فلوريــد الصوديــوم
بنســبة  0.2بالمائــة ،مــرة كل أســبوعين .المبــادرة الحكوميــة حققــت
نجاحــا واضحــا وتحســنت صحــة األســنان ،بعــد ذلــك وفــي بدايــة
التســعينات توقفــت جميــع هــذه العمليــات فــي المــدارس واختفيــت
العمات فلور.
العمة فلور تعود مرة أخرى
حســب دراســات أجريــت فــي محافظــة ســتوكهولم ،بــدأت صحــة األســنان
فــي التدهــور مــرة أخــرى فــي مناطــق معينــة فــي المحافظــة ،ممــا دعــا
خدمــة رعايــة األســنان العامــة  Folktandvårdenفــي مقاطعــة
ســتوكهولم إلــى إطــاق برنامــج يســمى الوقايــة مــن تســوس األســنان،
 .kariespreventionsprogramممــا اســتدعى عــودة عمــل
المرشــدين فــي المــدارس ،كجــزء مــن البرنامــج ،ومــع بدايــة العقــد األول
مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،ظهــر مــرة أخــرى ،العمــة والعــم فلــور
في المدارس.
يقــدم هــؤالء المرشــدون ،فــي مقاطعــة ســتوكهولم دراســا لجميــع
األطفــال فــي كل ســنة ،يشــمل فصــول مــا قبــل الدخــول إلــى المدرســة
حتــى الصــف الخامــس ،الــدروس تتضمــن كيفيــة الحفــاظ علــى األســنان
بصورة صحية.
فــي حــاالت معينــة ،اتخــذت خدمــة رعايــة األســنان العامــة ،زمــام
المبــادرة فــي قيــام التالميــذ بغســل أفواههــم بالفلوراي ـد ،وهــو أمــر
يقــوم بــه المعلمــون بعــد ذلــك بأنفســهم .فــي المجمــوع ،يتلقــى أكثــر مــن
ً
 50000طالــب دروســا فــي صحــة الفــم ويتلقــى مــا يزيــد قليــا عــن
 8500طفــل غســيل للفــم واألســنان بواســطة الفلورايــد فــي كل عــام
دراسي.

الكومبس 22

 – Folktandvårdenأسنان صحية طوال حياتك
ما هي رسالة “العمة فلور”
ترفع خدمة رعاية األسنان العامة شعار :أسنان صحية طوال
إجماال رسالة “العمة فلور” بسيطة ويمكن تلخيصها كالتالي:
حياتك ،وهذا يعني أنه من المهم العناية بأسنانك والحفاظ عليها
• أسنانك مهمة  ،فأنت بحاجة إليها طوال حياتك.
• نظــف أســنانك جيـدًا باســتخدام معجــون أســنان يحتــوي علــى الفلــور من خالل األخذ بهذه النصائح:
– صباحًا ً
• من المهم الحفاظ على صحة أسنانك
ومساء.
• دع أسنانك ترتاح بين وجباتك – تجنب تناول الوجبات السريعة • .اذهب إلى طبيب األسنان بانتظام
• من المهم استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلور
• اشرب الماء عندما تشعر بالعطش.
• انتبــه لألســنان الجديــدة ،خاصــة األســنان تحــت خــد الطفــل .نظفهــا • حاول أال تفرط في األكل بين الوجبات
• ال تتناول السكر والسكريات
بعناية فائقة.
• تنــاول الحلويــات مــرة واحــدة فــي األســبوع .إذا أكلــت كل شــيء دفعــة • تجنــب تنــاول األشــياء التــي تســبب تــآكل أســنانك ،مثــل المشــروبات
الغازية ومشروبات الطاقة والفواكه الحامضة.
واحدة ،فال ضرر كبير على الفم.
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فوائد مادة الفلور بمعجون األسنان
كيف يمكنني تقليل السكر في طعامي؟
أحــد األســباب الرئيســية لصحــة الفــم واألســنان الجيــدة فــي الســويد هــو تتمثــل إحــدى الطــرق فــي البــدء بالحــد مــن المنتجــات الحلــوة مثــل
أن معظــم النــاس يســتخدمون اليــوم معجــون أســنان يحتــوي علــى المشــروبات الغازيــة والحلويــات واآليــس كريــم والكعــك .مــن المهــم
الفلور.
تقليــل الكميــة ،خاصــة فــي الحيــاة اليوميــة .مــن المهــم بشــكل خــاص
الفلــور عنصــر موجــود فــي الطبيعــة ،وفــي الهــواء الــذي نتنفســه ،تجنــب المشــروبات الغازيــة وغيرهــا مــن المشــروبات الحلــوة ألنــه مــن
وبطبيعة الحال في مياه الشرب وفي كثير من الطعام الذي نتناوله .السهل شرب كميات كبيرة دون الشعور بالشبع.
الفلــور اليــوم هــو أفضــل مــا لدينــا لمواجهــة التســوس ،ومقاومــة نخــر
األســنان .التأثيــرات الوقائيــة للفلــور المضــادة للتســوس موثقــة جيـ ًـدا وال
توجــد مــواد أو عوامــل بديلــة لهــا تأثيــر مثبــت ً
علميــا ضــد التســوس.
يمكــن لمعجــون األســنان بالفلــور ومضمضــة الفــم بــه أن يقــاوم تلــف
التسوس ومنع حدوث أضرار جديدة.

تحتــوي الكثيــر مــن األطعمــة الشــائعة علــى الســكر .تتمثــل إحــدى
الطــرق الســهلة لتقليــل الســكر فــي اختيــار الخبــز والحبــوب والموســلي
التــي عليهــا صــورة ثقــب المفتــاح باللــون األخضــر .أنهــا تحتــوي علــى
ســكر أقــل مــن المنتجــات التــي لــم يتــم تمييزهــا بهــذه الصــورة .عندمــا
يكــون الســكر مرتفعــا فــي جــدول المحتويــات  ،فــإن المنتــج يحتــوي
على الكثير من السكر.

يزيد من كمية اللعاب في الفم.
• ال ينبغــي إعطــاء األطفــال حتــى ســن السادســة مشــروبات حلــوة مثــل
شــوربة ثمــر الــورد وعصيــر زجاجــة األطفــال عندمــا يكونــون عطشــى،
وال ســيما أثنــاء الليــل عندمــا ينخفــضإنتــاج اللعــاب .األفضــل أن يشــربوا
الماء.
• إذا كان لديــك خطــر متزايــد لإلصابــة بتلــف ألســنانك  ،يجــب أن
تتجنــب فــي المقــام األول الكراميــل الحامــض وكذلــك المشــروبات
واألطعمة الحمضية.
• بعــد شــرب المشــروبات الحمضيــة مثــل العصائــر والمشــروبات
الغازية  ،من الجيد االنتظار لمدة ساعة قبل غسل أسنانك بالفرشاة.
األطعمــة األساســية مثــل الحليــب والجبــن والمكســرات يمكــن أن تقلــل
الحمض في الفم.

تجنب تناول السكر
الخالصة :بعض الحقائق عن خدمة رعاية األسنان العامة
الســكر هــو مســبب رئيســي لتســوس ونخــر األســنان .كثيــر مــن النــاس ال فــي مختلــف األطعمــة والمشــروبات ،يضــاف الســكر كمكــون تحــت عــدة Folktandvården
يفكرون في كمية السكر الموجودة في بعض المنتجات.
أســماء مختلفــة مثــل الســكروز والجلوكــوز والفركتــوز والمالتــوز وســكر علــى مــدى  80عامــا ،ســاعدت خدمــة طــب األســنان العامــة
ً
النظــام الغذائــي الجيــد لألســنان هــو الطعــام والشــراب الــذي يحتــوي علــى العنــب والســكر المقلــوب والعســل واأليــزو غلوكــوز  ،والــذي يســمى أيضا  Folktandvårdenالشــعب الســويدي فــي الحصــول علــى صحــة
أقل قدر ممكن من السكر والحمض.
 ، HFCSشراب الذرة عالي الفركتوز.
فم وأسنان أفضل.
البكتيريــا الموجــودة فــي الفــم هــي التــي تحــول الســكر إلــى حمــض عندمــا
نــأكل األطعمــة الســكرية ونشــرب المشــروبات الحلــوة .عندمــا تتعــرض نصيحة غذائية
لــدى  Folktandvårdenســتوكهولم مــا يقــرب مــن 2000
األســنان ألحمــاض أكثــر ممــا تســتطيع تحملــه ،يمكنهــا إحــداث ثقــوب هناك بعض األشياء التي يجب وضعها في االعتبار عندما يتعلق
موظــف منهــم أطبــاء وأخصائــي أســنان وممرضيــن وأخصائييــن بصحــة
في األسنان وتلف باألسنان.
األمر بعادات األكل لحماية أسنانك:
األسنان ،الجميع لديهم الكثير من المعرفة وااللتزام الكبير.
تمتلــك  Folktandvårdenأكثــر مــن  80عيــادة فــي مقاطعــة
• تناول وجباتك بانتظام.
ســتوكهولم تتــوزع علــى أكثــر مــن  60موقعــا جغرافيــا فــي المقاطعــة.
• دع أســنانك ترتــاح .تجنــب تنــاول الوجبــات الخفيفــة بيــن الوجبــات .مــن نورتاليــه  Norrtäljeفــي الشــمال إلــى نينســهامن
ثــم يكــون للعــاب الوقــت الــكاف إلصــاح األضــرار الصغيــرة التــي يســببها  Nynäshamnفــي الجنــوب .نحــن نشــيطون فــي مجــاالت طــب
الحمض.
األسنان العام وطب األسنان وطب األسنان المتخصص.
• اشــرب المــاء أو المشــروبات غيــر المحــاة إلرواء عطشــك بيــن
الوجبات.
•تنــاول األطعمــة التــي تتطلــب مضغه ـا ،مثــل األطعمــة الغنيــة اقرأ المزيد عن األسنان وصحتها
باأللياف .إنه جيد إلنتاج اللعاب.
https://www.folktandvardenstockholm.se/
• مضــغ العلكــة الخاليــة مــن الســكر لمــدة  15دقيقــة بعــد الوجبــة /lista-dig
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Malmö Tandläkarna
ﻋﯿﺎدة ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻢ واﻷﺳﻨﺎن

ﺗﻌﻠﻦ ﻋﯿﺎدة Malmö Tandläkarna
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮض ﻣﻤﯿﺰ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻟﺠﺪد
ﻓﺤﺺ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻟﺪﯾﺠﯿﺘﺎل
دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺳﻨﺎن وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ وﻣﺠﺎﻧﻲ
ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻼج واﻟﺘﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﯿﻔﯿﺔ ﺣﺼﻮل اﳌﺮﯾﺾ
ﯽﻠﻋ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ

زراﻋﺔ اﻷﺳﻨﺎن  -ﺣﺸﻮات ﺧﺰﻓﯿﺔ
ﻋﻼج أﻣﺮاض اﻟﻠﺜﺔ  -إزاﻟﺔ اﻟﺘﺮﺳﺒﺎت اﻟﮑﻠﺴﯿﺔ
ﺣﺸﻮات اﻷﻋﺼﺎب
ﺗﺒﯿﺾ اﻷﺳﺎن
ﺗﺠﻤﯿﻞ اﻷﺳﻨﺎن

ﻋﺮض ﺧﺎص

إزاﻟﺔ اﻟﺘﮑﻠﺴﺎت
ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻠﺜﺔ
ﻣﻊ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻷﺳﻨﺎن
وﺗﻠﻤﯿﻌﻬﺎ

ﻓﻘﻂ

ﺑـ  ٣٥٠ﮐﺮون

072 - 273 87 62
040 - 19 25 80
اﻟﻌﻨﻮان:
Nikolaigatan 14 - 214 12 Malmö

ﻧﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﮑﺮدﯾﺔ  ،اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ
اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ ،اﻟﺪﻧﻤﺎرﮐﯿﺔ
اﻷﳌﺎﻧﯿﺔ و اﻷﻓﻐﺎﻧﯿﺔ
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مصطلحات سويدية

هذه فقرة من قسم اللغة في موقع الكومبس نختار منها بعض المصطلحات السويدية التي من الممكن أن
تكون غير موجودة في القواميس مع تقديم شرح لها ،في هذا العدد اخترنا لكم المصطلحات التالية لالطالع
على المزيد يمكنكم زيارة موقع الرابط https://alkompis.se/swedish

 Tvångsäktenskapالزواج القسري
مصطلح مؤلف من كلمتين Tvång  تعني إجبار أو إرغام ،ويرافقها  ettفي حالة النكرة ،وتبقى نفسها أثناء الجمع.
وكلمة Äktenskap  وتعني زواج أو قران .يرافقها  ettفي 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
عادة أشخاص آخرين للتأثير على استقالل قرارهمُ .ي َّ
جرم الزواج القسري في السويد وتصل عقوبته إلى السجن  4سنوات.
FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

 Könsuppdelade klasserصفوف مقسمة على أساس الجنس

FOTO: WOODLEYWONDERWORKS

مصطلح مؤلف من ثالث كلمات Kön .تعني جنس (ذكر أو أنثى) ،ويرافقها  ettفي حالة النكرة ،وتبقى نفسها أثناء الجمع.
َ
َّ
كلمة  uppdeladeتعني ُمق َّسمة أو ُموزعة .كلمة  klasssتعني صف أو نوع أو صنف ،ويرافقها  enفي حالة النكرة،
وتصبح  klasserأثناء الجمع.
المعنى الكامل يصبح :صفوف مقسمة على أساس الجنس.
وبدأت السويد ،منذ العام  ،1940محاوالت دمج الجنسين في صفوف مختلطة خالل السنوات األربع األولى من التعليم االبتدائي،
ّ
فيما ينفصل الجنسين في السنوات األربع األخيرة .وكان للذكور معلمين ولإلناث ُمعلمات .فيما كانت المدارس في المدن
الصغيرة واألرياف مختلطة ،حيث كانت الصفوف قليلة العدد.
وبعد الحرب العالمية الثانية بدأ خلط الجنسين في المدارس الرسمية السويدية بشكل تدريجي حتى أصبحت كل المدارس
مختلطة بحلول العام .1972

 Dubbelmordجريمة قتل مزدوجة
مصطلح مؤلف من كلمتين Dubbel .صفة تعني مزدوج .كلمة  mordتعني جريمة قتل ،ويرافقها  ettفي حالة النكرة،
فيما تبقى نفسها أثناء الجمع .المعنى الكامل يصبح :جريمة قتل مزدوجة.
ووفقًا للمجلس الوطني للوقاية من الجرائم في السويد فإنه في العام  2015حدث  112جريمة ما بين القتل العمد وغير العمد
واالعتداء ،بزيادة  25جريمة عن العام الذي سبقه .ورغم ذلك فإن مستوى ازدياد جرائم العنف في السويد قد شهد انخفاضًا
منذ العام  1990وفقًا لهيئة مكافحة الجريمة.

 papperslösaاألشخاص المتواجدون في البالد بصورة غير
شرعية
مصطلح مؤلف من مقطعين األول يعني أوراق والثاني يعبر عن فقدان الشيء وهو يطلق على األشخاص المتواجدين في البالد
بطريقة غير شرعية ،أي بدون أي وثائق تسمح لهم بالبقاء في الدولة .
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استراحة
سودوكو SUDOKU

4
3

7
8

8
8
٣

ً
إن الســودوكو مــن أكثــر األلعــاب المنطقيــة شــعبية علــى اإلطــاق .الهــدف مــن الســودوكو هــو مــلء
ً
ً
جــدول مكونــا مــن  9×9خانــات بأرقــام بحيــث يحتــوي كل صــف وعمــود وقســم مــن  3×3خانــات علــى
كل األرقــام مــن  1إلــى  .9كونهــا أحجيــة منطقيــة فــإن الســودوكو لعبــة ممتــازة لتمريــن العقــل .إذا
حرصــت علــى لعــب الســودوكو ً
يوميــا فســتبدأ برؤيــة تحسـ ٍـن فــي قــوة تركيــزك وقــواك العقليــة بشــكل
عام .ابدأ اللعب اآلن.
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١
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الكلمات المتقاطـعة
أفقيًا:
 -1أكبر دولة في العامل من حيث المساحة ،مدينة وميناء فلسطيني محتل

1

-2يتمايل في مشيته ،عكس إدبار
 -3ضروري أو أساسي (م)  ،مخلص أو صدوق
-4في البيضة (م) ،قطر أو مصر ،حرف جر
-5منصف ،أحرف متشابهة،
 -6ال يصل أو يهجر ،ينغلق

1
2

-7وقف بعد قعود ،عكس دنا (م)

3

-9واد بجهنم ،عكس سيد.

4

-8عملة آسيوية ،لم يكتم ،ضوء
-10حصينة ،عاصمة المملكة الهاشمية األردنية.

عموديًا:
-1مطربة جزائرية
-2عكس أمام  ،شريعة أو ناموس
-3حول أو عام ،سبح  ،متشابهان
-4عكس ميت (م) (م) ،الذ (م)  ،صناديق
-6رجاء ،عزوة إسالمية
-7يكبل ،ثلثا «عين» ،نصف «بعيد»
-8ولد ،اضراب البحر (م) ،أجل
-9حرف موسيقي ،عاصمة دولة نووية
 -10عائلة ملكية حاكمة في الخليج العربي ،حيوان مفترس (ن) (م).
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َ
ﺗﺨﻂ اﻟﺤﺪود و ﺣﻮل إﱃ اﻟﻌﺮاق
ﺳﻬﻮﻟﺔ

أول ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ
إﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪ

ﺳﺮﻋﺔ
رﺳﻮمﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﺑﺪون ﺟﻬﺪ
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