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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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• 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
من الطبيعي أن ال يقول ملك السويد
«أننا نجحنا»
ُيشــبه بعــض المعارضيــن تعامــل الســويد مــع وبــاء كورون ـا ،تصريحــات أنــدرش تيغنيــل،
مستشــارالدولة لشــؤون األوبئــة ،بقائــد األوركســترا فــي فيلــم تيتانيــك ،الــذي يواصــل
العــزف ،فيمــا الســفينة مســتمرة بالغــرق ،وينتقــي هــؤالء بعــض التصريحــات المجتــزأة التــي
بــدأ تيغنيــل بإطالقهــا منــذ بدايــة األزمــة مطلــع العــام المنتهــي  ،2020إلثبــات مــا
يروجون له.
هــذا التشــبيه ،هــو طبعــا كنايــة عــن تهمــة «الالمبــاالة» أو « الالمســؤولية» التــي يريــد هــؤالء
المعارضــون لصقهــا بتيغنيــل والقائميــن علــى سياســة مكافحــة كورونــا التــي انتهجتهــا
السويد.
فيمــا تصــب بعــض أحــزاب المعارضــة ،مــن حيــن إلــى آخــر ،جــام غضبهــا علــى تيغنيــل وعلــى
المؤسســة التــي يقوده ـا ،ويطالبــون الحكومــة بتبنــي إجــراءات أكثــر صرامــة ،لمواجهــة
الجائحة.
علــى الجانــب اآلخــر ،ال تــزال هنــاك شــعبية وتفهــم لمــا تقــوم بــه الســويد ،مــن قبــل النــاس
ومــن قبــل الطبقةالطبيــة وحتــى السياســية ،فالعديــد يعتقــدون أن الســويد ليســت فــي
جزيــرة منعزلــة عمــا يجــري فيالعالــم ،وأن الجميــع اآلن بحاجــة إلــى نظــرة واقعيــة وغيــر
متسرعة لتقييم الخطوات المتالحقة في مواجهة األزمة.
وألن الســويد بلــد ديمقراطــي ومنفتــح علــى النقــد وعلــى إبــداء الــرأي ،نــرى أنــه مــن الطبيعــي
أن تظهروجهــات نظــر مختلفــة ،وانتقــادات وحتــى معارضــات متشــددة ،تمامــا كمــا يوجــد
مجــال للموافقيــن والمؤيديــن .ولكــن وفــي كال الحالتيــن تبقــى الحجــج والبراهيــن وطــرق
االقنــاع هــي الحكــم ،ومــن هنــا تأتــي أهميــة وســائل اإلعــام المســؤولة فــي التعامــل مــع أي
نقــاش أو حــوار يطــال مواجهــة الجائحــة ومــا يترتــب عليهــا مــن مضاعفــات اقتصاديــة
واجتماعية.
ومــن هنــا أيضــا تأتــي أهميــة الفــرق بيــن مــا تنشــره وســائل اإلعــام المســؤولة وبيــن مــا يتــم
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تبقى الحجج والبراهين وطرق
االقناع هي الحكم ،ومن هنا تأتي
أهمية وسائل اإلعالم المسؤولة
في التعامل مع أي نقاش أو حوار

تداولــه علــى منصــات التواصــل االجتماعــي مــن اشــاعات وأخبــار مضللــة .ليــس مــن وظيفــة
اإلعــام هنــا كيــل التهــم أو أن يتحــول إلــى بــوق للثنــاء والمديــح ،اإلعــام هنــا يجــب أن يبقــى
محايدا ،يبحث عن الحقيقة ليقدمها كاملة كما هي ،بدون رتوش وبدون مواربة.
تبقــى المشــكلة بعــدد مــن المتلقيــن ،الذيــن ال يريــدون رؤيــة إال الحقيقــة التــي تــروق لهــم،
لذلــك هــم يختــارون الزاويــة المريحــة لهــم ألي مشــاهدة أو ظاهــرة ،مــع تناســي الزوايــا
األخــرى .وللتوضيــح ممكــن أن نأخــذ عــدة أمثلــة تتعلــق ببعــض الحقائــق التــي يتــم
معالجتها ،فقط من زاوية واحدة.
صحيــح أن ملــك الســويد وعلــى ســبيل المثــال اعتــرف بــأن الســويد فشــلت فــي الحفــاظ علــى
أرواح بعــض كبــار الســن ممــن فارقــوا الحيــاة فــي دور الرعايــة ،ولكــن الصحيــح أيضــا أن ملــك
الســويد ال يســتطيع أن يقــول «أننــا نجحنــا» كلمــة «الفشــل» هنــا تعنــي أن هنــاك مســؤولية
ومحاســبة وإعــادة تقييــم ،وهذاالنهــج الطبيعــي للدول الناجحــة ،وللحكومات الديمقراطية،
وهذا أيضا يتعلق بطبيعة الخطأ بالبعيد عن التبجح والمكابرة.

لذلــك نــرى أن أغلــب الصحــف ووســائل اإلعــام األجنبيــة ،اعتبــرت كلمــة الملــك اعترفــا
ليس من وظيفة اإلعالم هنا كيل ســويديا بفشــل اســتراتيجية البــاد ،فيمــا ذهبــت بعــض الصحــف إلــى تحليــل مــا قالــه الملــك
التهم أو أن يتحول إلى بوق للثناء على أساس أنه تدخل منه وألول مرة في األمور السياسية.
والمديح ،اإلعالم هنا يجب أن
الســويد اعترفــت علــى لســان ملكهــا والمســؤولين الحكومييــن بــأن نســبة الوفيــات بيــن كبــار
يبقى محايدا ،يبحث عن الحقيقة الســن مرتفعــة ألن هنــاك أخطــاء قديمــة متراكمــة أدت إلــى عــدم وجــود خطــط واحتياطات
ليقدمها كاملة
لمواجهــة مثــل هــذا الوبــاء ،وهــذا ال يعنــي أن تيغنيــل وخططــه هــي المســؤولة فقــط عــن
هذا التقصير.
مــن بيــن الحقائــق األخــرى هــو أعــداد الوفيــات المعلــن عنهــا بســبب الوبــاء ،صحيــح أن كل
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وفــاة هــي خســارة للســويد وألهــل وأحبــاب وأقربــاء المتوفــي ،ولكــن الحقيقــة التــي ال يريــد
البعــض أن يراه ـا ،هــي فــي أن هــذا الوبــاء هــو جائحــة عالميــة ،وأن هــذا الفيــروس ينتقــي
ضحايــاه مــن الضعفــاء وأصحــاب األمــراض المزمنــة ،ومــع ذلــك فــإن الخطــر هــو ليــس بعــدد
الوفيــات ولكــن هــو خطــر الشــلل الــذي يمكــن أي يصيــب نظــام الرعايــة الصحيــة جــراء
تزايد عدد المصابين.

مع بداية العام الجديد ،هناك
آمال كبيرة لدى مجموعات
واسعة من الناس حول العالم،
بأن يكون عام ينحسر فيه
الفيروس ،لتعود الحياة إلى
والجميــع يمكــن أن يعــرف مــا معنــى أن يصــاب نظــام الرعايــة الصحيــة بالشــلل ،ومــا هــي طبيعتها
التداعيات االجتماعية واالقتصادية التي يمكن أن تنتج عن ذلك.
حســب اإلحصــاءات بــإن عــدد الوفيــات فــي الســويد يبلــغ وســطيا  90ألــف وفــاة فــي كل هناك العديد من االشاعات
عــام ،علــى ســبيل المثــال توفــي فــي العــام  2011مــا مجموعــه  89,938شــخص ،بينمــا واالخبار غير الدقيقة عن
توفــي فــي العــام  2018عــدد أكثــر بقليــل وبلــغ  92,185شــخص ،بينمــا تشــير مخاطر اللقاح ،وربط ذلك
اإلحصــاءات إلــى أن العــام الحالــي  2020وحتــى تاريــخ  4ديســمبر توفــي  87,169شــخصا بنظريات مؤامرة متعددة
وهذا الرقم يشمل الـ  7آالف شخص تقريبا الذين فقدوا أرواحهم نتيجة الوباء.
هــذا يعنــي أن معــدل وفيــات الســويد هــذا العــام وهــو عــام الوبــاء هــو تقريبــا نفــس المعــدل
العــام فــي األعــوام العشــرة الماضيــة ،ومــن الممكــن أن الوفيــات وبســبب الوبــاء قلــت ألســباب
أخرى مثل وفيات الحوادث ووفيات أمراض األنفلونزا وغيرها.
ومــع ذلــك تصــف الســلطات الصحيــة فــي الســويد وفــي العالــم بــأن الوضــع ال يــزال خطيــرا
بــل خطيــرا جــدا ،وتطلــب هــذه الســلطات مــن الجميــع التقيــد بالتعليمــات واالرشــادات
الصحيــة ،ألن التحــدي كمــا قلنــا هــو عــدم إرهــاق نظــام الرعايــة الصحيــة فــي المستشــفيات
والمستوصفات وبالتالي وضع الوباءتحت السيطرة.
مــع بدايــة العــام الجدي ـد ،هنــاك آمــال كبيــرة لــدى مجموعــات واســعة مــن النــاس حــول
العالــم ،بــأن يكــون عــام ينحســر فيــه الفيــروس ،لتعــود الحيــاة إلــى طبيعتهـا ،مــع أن هنــاك
أخبــار متشــائمة حــول ظهورســاالت جديــدة مــن الفيــروس أكثــر فتــكا فــي بريطانيــا ودول
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أخرى.
المشــكلة مــع تشــويه الحقائــق ،بــدأت تنتقــل اآلن إلــى المشــككين باللقــاح .هنــا ومــرة أخــرى،
مــن الطبيعــي أال تخفــي الصحافــة أي معلومــة عــن اللقــاح ومضاعفاتــه ،بــل مــن واجبه ـا،
كشــف كل مــا يتعلــق باللقــاح الــذي اعتمدتــه عــدة دول ،ولكــن وكمــا نالحــظ هنــاك العديــد
مــن االشــاعات واالخبــار غيــر الدقيقــة عــن مخاطــر اللقــاح ،وربــط ذلــك بنظريــات مؤامــرة
متعــددة .مثــل فيديــو يبيــن مــوت ممرضــة علــى الهــواء مباشــرة بعــد أخذهــا للقــاح ،هــذا
الفيديــو الــذي لــم يحــظ بــأي مصداقيــة وال بــأي تأكيــد مــن وســائل االعــام الموثوقــة ،حــول
الوفــاة المزعومــة للممرضــة ،ولكــن لألســف القــى الفيديــو تفاعــا كبيــرا وجــرى تداولــه علــى
نطــاق واســع ،إلــى أن خرجــت التفســيرات التــي تبرهــن علــى أن ردة فعــل الممرضــة كان
ضمن السياق الطبيعي.
يحــق للمشــككين بــكل شــيء أن يشــبهوا تعامــل الســويد مــع الجائحــة بقائــد األوركســترا فــي
فيلــم تيتانيــك ،الــذي يواصــل العــزف فيمــا الســفينة مســتمرة بالغــرق ،ولكــن يجــب عليهــم
أن ال يتجاهلوا بقية مشاهد الفيلم وأحداثه ،لكي توضح الصورة.
رفــع مســتوى الوعــي بمخاطــر الجائحــة وطــرق الوقايــة منه ـا ،والمســاهمة بإبعــاد وهــم
وشــبح نظريــات المؤامــرة عــن اللقاحــات ،وبنفــس الوقــت رصــد ومتابعــة أي تطــور أو
معلومة صحيحة وتقديمها للناس ،هي من أهم واجبات اإلعالم بهذه المرحلة

د .محمود أغا

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
m.agh@alkompis.se
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تدشين «عصر كورونا»
في تاريخ البشرية

2020

أهم األحداث في سطور

ّ
عــام لــم يكــن ككل األعــوام ..كورونــا هــزت العالــم ،وال تــزال! فــي مطلــع العــام  2020لــم يكــن يخطــر
ببــال أحــد أن الســويد والعالــم عمومـا ،علــى وشــك الدخــول فــي جحيــم حقيقــي ،اســمه «كورونــا» .فهــذه
الجائحــة ســيطرت علــى المشــهد تمامـا ،وسـ ّـجلت مالييــن اإلصابــات والوفيــات ،فكانــت الحــدث األبــرز ،الــذي
سجلته سنة .2020
الكومبس تلخص لكم في هذا الملف أهم األحداث التي شهدتها السويد في .2020

يناير  /كانون الثاني
2020-01-11

تنديد سويدي بحادث إسقاط
الطائرة األوكرانية فوق إيران

رئيــس الحكومــة الســويدية ،ســتيفان لوفيــن ،ينــدد بحــادث إســقاط طائــرة ركاب أوكرانيــة راح ضحيتهــا
عشــرات المســافرين بينهــم ســويديون وقــال إن إيــران يجــب أن تتحمــل المســؤولية القانونيــة الكاملــة عــن
الحادثة
الكومبس 6

يناير /كانون الثاني  2021العدد 86

2020-01-16

سابو يطالب بتوسيع قانون
مراقبة األجانب وصالحياته

جهــاز المخابــرات الســويدية  Säpoيطالــب بتوســيع قانــون مراقبــة األجانــب وصالحياتــه ،فــي أن يكــون
قادرًا على احتجاز وطرد المزيد من األشخاص ،الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا للسويد.

2020-01-19

لوفين يدعو لخفض أعداد
الالجئين وحزب البيئة يندد
رئيــس الــوزراء ،ســتيفان لوفيــن ،يدعــو إلــى إجــراء تخفيــض كبيــر فــي عــدد طالبــي اللجــوء القادميــن إلــى
الســويد ،وهــو أمــر نــادت بــه مــرارا األحــزاب اليمينيــة ،فيمــا انتقــد شــريكه فــي الحكومــة حــزب البيئــة هــذه
الدعوة

2020-01-29

البرلمان األوروبي يوافق على
“طالق” بريطانيا
البرلمــان األوروبــي يعطــي موافقــة نهائيــة علــى طــاق بريطانيــا مــن التكتــل ،حيــث أقــر اتفــاق بريكســت
بموافقة  621عضوا ومعارضة  49عضوا وامتناع  13عضوا عن التصويت

2020-01-31

السويد تعلن عن أول إصابة
بفيروس كورونا

الســويد تعلــن تســجيل أول إصابــة بفيــروس كورونــا وقالــت الســلطات الصحيــة ،إن أول حالــة إصابــة كورونــا قــد
تأكدت قرب يونشوبيغ.
وهي تعود لشابة في العشرينات من عمرها كانت في زيارة لمقاطعة ووهان الصينية
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فبراير  /شباط

2020-02-01

الحكومة تصنف فيروس كورونا
خطرًا على المجتمع
فــي اجتمــاع غيــر عــادي ،قــررت الحكومــة تصنيــف فيــروس كورونــا الجديــد بأنــه مــرض خطيــر ويشــكل
ً
اجتماعيا ،
خطرًا

2020-02-0٤

وزيرة الخارجية تزور موسكو
وزيرة الخارجية تزور موسكو
وزيــرة الخارجيــة الســويدية تــزور موســكو وقــد أعلــن وزيــر الخارجيــة الروســي ،ســيرغى الفــروف ،خــال تلــك
الزيــارة أن العالقــات بيــن روســيا والســويد ليســت فــي أفضــل حاالته ـا ،وأن الخالفــات مــا زالــت قائمــة بشــأن
عدد من القضايا

2020-02-05

الحكومة تعلن عن تغييرات في
قواعد هجرة العمالة إلى السويد
الحكومــة الســويدية تعلــن عــن العديــد مــن التغييــرات فــي القواعــد المتعلقــة بهجــرة العمــال إلــى الســويد
بعد موافقة األحزاب األربعة المنضوية ضمن اتفاق يناير

2020-02-20
البرلمان يقر بأغلبية كبيرة حق “اختراق”
الشرطة البيانات السرية للمجرمين
ً
البرلمــان الســويدي يقــر بأغلبيــة كبيــرة ،تعديــا قانونيــا ،يتيــح للشــرطة الســماح بالولــوج واختــراق الهواتــف
والبيانات السرية للمشتبه بهم في ارتكاب جرائم خطيرة

الكومبس 8
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مارس  /آذار
2020-03-03

الشفاء “السريري” ألول حالة
إصابة بفيروس كورونا في السويد

الســلطات الصحيــة الســويدية ،تؤكــد شــفاء أول حالــة إصابــة بفيــروس كورونــا فــي الســويد “ســريريًا” ،لشــابة
ُ
ُ
صينية مقيمة في يونشوبينغ ،كانت شخصت إصابتها بالفيروس في نهاية يناير.

2020-03-04

أحزاب اتفاق يناير :الموافقة على تفعيل نظام
للعمل خاص باألزمات لمواجهة تداعيات
كورونا

أحــزاب اتفــاق ينايــر فــي الســويد توافــق علــى المضــي قدمــا بتفعيــل وتوســيع اتفاقيــة للعمــل تعــرف ب ـ
 korttidsarbeteوالتــي تســتخدم خــال فتــرات األزمــات وجــاءت تلــك الموافقــة فــي ظــل انتشــار جائحــة
كورونا في السويد وتأثيرها على قطاعات عدة.

2020-03-09

ستوكهولم تسجل ما ُيعتقد أنها أول
إصابة “داخلية” بفيروس كورونا
الســلطات الصحيــة فــي العاصمــة تشــخص حالــة مصابــة بفيــروس كورون ـا ،دون أن تكــون قــد زارت أيــا مــن
الدول الموبوءة بالفيروس أو التقت أحدًا من المصابين بالفيروس.

2020-03-11

أول حالة وفاة بفيروس كورونا
في السويد

الســويد تســجل أول حالــة وفــاة بمــرض كورونـا .حيــث توفــي مريــض مســن فــي وحــدة العنايــة المركــزة فــي
مستشفى جامعة كارولينسكا.
الكومبس 10
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الفﺗص ﻄﺔاﻇا ﺾﻀ
ﻏﻌم جمﺳﺋ ﺦﺊاﺖاً
ﺲمﻂﻐات زرع اﻓﺠﻈان بأﺖﺛث اﻓجﻋﺞة ﺸﻎ السﻌﻏﺛ والﺳالﻃ
Digital Impression Technology
دون الﺗاجﺋ ﻓخﺜ الطﺊﺳات واﺠﺎﺚﺛام اﻓجﻋﺞة الﺼﺛﻏمﺋ

ﻏمﺿﻈﺿﻃ ﺸﺗص أﺠﻈاﻇﺿﻃ
وإﺲطائﺿﻃ الﻈﺧﻐﺗﺋ اﻓﺸﺪﻀ لﺳﻘجﻋا

reception.smarttandvard@hotmail.com

www.smarttandvard.se
smarttandvard@hotmail.se
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+ 46 40 265640 /+46 40260025
+46 737517752
Smart Tandvård

Tessins vägen 4A - 217 58 - Malmö
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عام ٢٠٢٠

2020-03-13

الخارجية السويدية تنصح
المواطنين بتجنب السفر خارج البالد
وزارة الخارجيــة الســويدية تنصــح المواطنيــن بعــدم الســفر خــارج البــاد إن لــم تكــن هنــاك ضــرورة .ودعــت
الــوزارة ،فــي بيــان صحفــي الســويديين إلــى التفكيــر مليــا قبــل قــرار الســفر فــي محاولــة للحــد مــن انتشــار
كورونا.

2020-03-15

لوفين :السويد لن تغلق
حدودها
رئيــس الــوزراء الســويدي ســتيفان لوفيــن يؤكــد أن حكومتــه لــن تتخــذ أي قــرار إلغــاق حــدود البــاد لمنــع
انتشار فايروس كورونا.

2020-03-16
وزيرة المالية :حزمة مساعدات بـ300
مليار لمواجهة تداعيات كورونا
االقتصادية

وزيــرة الماليــة الســويدية ماغدالينــا أندرشــون تعلــن عــن حزمــة مســاعدات بــ 300مليــار كرونــة للحــد مــن
التداعيات االقتصادية النتشار فايروس كورونا.

2020-03-17

إغالق المدارس الثانوية والجامعات في
السويد

الحكومــة توصــي بإغــاق المــدارس الثانويــة والكليــات والجامعــات ومــدارس تعليــم الكبــار مــع اســتمرار
التعليم فيها عن بعد...

الكومبس 12
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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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عام ٢٠٢٠

2020-03-22

لوفين يوجه خطابًا إلى الشعب
السويدي حول كورونا

رئيــس الحكومــة الســويدية ،ســتيفان لوفيــن يوجــه خطابــا الــى الشــعب الســويدي يدعوهــم فيــه إلــى االلتــزام
بتوصيــات الســلطات الصحيــة لمواجهــة كورونــا ويتحــدث عــن االســتراتيجية المتبعــة مــن قبــل الحكومــة
لمواجهة انتشار العدوى.

2020-03-٢٣

إلغاء االمتحانات الوطنية للفصل
الحالي في مدارس السويد

قــررت مصلحــة المــدارس إلغــاء جميــع امتحانــات الربيــع الوطنيــة فــي المــدارس األساســية والثانويــة ،نتيجــة
انتشار فايروس كورونا

2020-03-30
ّ
الحكومة تخفف شروط صناديق البطالة
ّ
وتمدد عقود “إكستراشينست”
الحكومــة تقــر حزمــة بنحــو  11مليــار كــرون لالســتثمار فــي مبــادرات ســوق العمــل وتخفيــض شــرط العمــل
للحصــول علــى التعويــض مــن ســنة إلــى  3أشــهر وكذلــك تمديــد عقــود “ ”nystartsjobbلمــدة عــام
إضافي .

2020-03-31

الحكومة تحظر زيارة دور المسنين
الحكومــة تقــرر فــرض حظــر تــام علــى زيــارة دور رعايــة المســنين فــي البــاد مــع ارتفــاع نســبة اإلصابــات بيــن
المسنين في تلك الدور.

الكومبس 14
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عام ٢٠٢٠

إبريل  /نيسان
2020-04-03

ّ
الحكومة تطلب صالحيات تخولها
فرض قيود على المجتمع

الحكومــة الســويدية تقــدم اقتــراح قانــون يمنحهــا ســلطات أكبــر ويخولهــا اتخــاذ قــرارات ســريعة مرتبطــة
بانتشار وباء كورونا دون الحاجة للرجوع إلى البرلمان.

2020-04-08
لوفين يرد على انتقادات ترامب
رئيــس الــوزراء ســتيفان لوفيــن يــرد علــى انتقــاد الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب الســتراتيجية الســويد
الصحية بالقول “ليس لدي سبب للتعليق إطالقًا”.

2020-04-14
الحكومة تزيد دعمها لتقليل ساعات
العمل إلى %80
الحكومــة مدعومــة بحزبــي الوســط والليبرالييــن ،تعلــن زيــادة دعمهــا ألربــاب العمــل بغيــة تخفيــض ســاعات
عمل .حيث بات بإمكان الموظفين أن يعملوا  %20ويحصلوا على  %90من الراتب

2020-04-30
شركة سويدية تشارك في تطوير لقاح
“أكسفورد” ضد كورونا
شــركة األدويــة الســويدية البريطانيــة  Astra Zenecaتعلــن أنهــا تشــارك مــع جامعــة أكســفورد ،فــي
تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

الكومبس 16
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عام ٢٠٢٠

مايو  /آيار
2020-05-01

لوفين في خطاب عيد العمال :األزمة ستطول
ويمرض ويموت الكثير من األشخاص
رئيــس الحكومــة الســويدية ســتيفان لوفيــن ،يحــذر مــن “أوقــات طويلــة وصعبــة” تنتظــر الســويد ،قبــل
نهايــة أزمــة كورون ـا .وقــال فــي خطــاب بثــه عبــر الفيســبوك إن العديــد مــن األشــخاص ســيمرضون ويمــوت
الكثير منهم.

2020-05-06

رفع سقف تعويض البطالة بعد الـ 100يوم
األولى

الحكومــة واألحــزاب المتعاونــة معهــا تتفــق علــى تقديــم مزيــد مــن المســاعدات لصناديــق البطالــة
( )a-kassanخــال أزمــة كورونـا ،بهــدف رفــع الحــد األقصــى لســقف التعويــض الــذي يتقاضــاه العاطــل عــن
العمل.

2020-05-29
إعادة فتح المدارس الثانوية والجامعات
الحكومــة تقــرر الصيفــي اعتبــارًا مــن منتصــف حزيــران ســيعود طــاب المــدارس الثانويــة والجامعــات إلــى
مقاعدهم مرة أخرى في فصل الخريف الدراسي .وسيتمكن طالب المدارس الثانوية من حضور التعليم

جواز سفر مفقود
اإلسم:
جابر محسن جابر الحلو
Jaber Muhsen Jaber Al-Heloo
مواليد:
١٩٩٥ - ٠٤ - ١٩
رقم الهاتف :
0769211711
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جواز سفر مفقود

جواز سفر مفقود

اإلسم:
Thamer Jabbar Abbas
المواليد:
١٩٩٢ - ٠٥ - ٠٣
رقم الهاتف :
0728339357
رقم الجواز :
A16025757

اإلسم:
Hiba Falah Sabri
رقم الهاتف :
0762720104
رقم الجواز :
A14803741
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عام ٢٠٢٠

يونيو  /حزيران

2020-06-2
ليندي :ضم إسرائيل للضفة الغربية
انتهاك واضح للقانون الدولي
وزيــرة الخارجيــة الســويدية آن لينــدي تعتبــر أن ضــم إســرائيل ألجــزاء مــن الضفــة الغربيــة الفلســطينية
ّ
ّ
يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ،محذرة من نتائج سلبية .

2020-06-05

المحافظون يقدمون بالغًا ضد لوفين
ويتهمونه بتضليل الجمهور

المحافظــون يقدمــون بالغــا ضــد رئيــس الــوزراء ســتيفان لوفيــن للجنــة الدســتورية فــي البرلمــان .وقــال
المحافظون إن لوفين “ضلل الجمهور بشأن اختبارات كورونا”.

2020-06-09
القبض على متهم بقتل الطفل محمد
عموري قبل  16سنة
بعــد  16عامــا مــن جريمــة هــزت المجتمــع الســويدي .أعلــن االدعــاء الســويدي القبــض علــى المتهــم بقتــل
الطفل محمد عموري وذلك في واحدة من أكبر القضايا بالتاريخ السويدي.

2020-06-29
حزب البيئة يهدد بمغادرة الحكومة
معترضًا على سياسة الهجرة الجديدة
حــزب البيئــة يهــدد بمغــادرة الحكومــة حــال إصــرار حــزب االشــتراكيين الديمقراطييــن علــى مقترحــات
سياسة الهجرة المستقبلية .وفق ما أعلنته الناطقة باسم الحزب إيزابيال لوفين

الكومبس 18
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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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عام ٢٠٢٠

يوليو /أيلول

2020-07-٠١

تعديالت تشريعية تتيح حظر سفر األطفال
فورًا لمنع تزويجهم في الخارج
دخــول تشــديد ات علــى عقوبــات مــا يعــرف بـ”جرائــم الشــرف” حيــز التنفيــذ فــي الســويد مــن بينهــا حظــر
سفر األطفال للحيلولة دون تزويجهم في الخارج.

2020-03-04

لوفين“ ..ال” واضحة لتحديد عدد الالجئين
ً
رفــض مــن رئيــس الــوزراء ســتيفان لوفيــن لفكــرة تحديــد عــدد طالبــي اللجــوء فــي الســويد .قائــا يجــب أال يكون
لدينا عدد ثابت من الالجئين سنويًا مدافعا في الوقت نفسه عن حق اللجوء.

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
إزاﻟﺔ اﻟﺘﺮﺳﺒﺎت اﻟﮑﻠﺴﯿﺔ
ﺣﺸﻮات ﺧﺰﻓﯿﺔ
ﻋﻼج أﻣﺮاض اﻟﻠﺜﺔ

ﻋﺮض ﺧﺎص

إزاﻟﺔ اﻟﺘﮑﻠﺴﺎت
ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻠﺜﺔ
ﻣﻊ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻷﺳﻨﺎن
وﺗﻠﻤﯿﻌﻬﺎ

ﻓﻘﻂ

ﺑـ  ٣٥٠ﮐﺮون

072 - 273 87 62
040 - 19 25 80
اﻟﻌﻨﻮان:

ﺣﺸﻮات اﻷﻋﺼﺎب
ﺗﺒﯿﺾ اﻷﺳﺎن
ﺗﺠﻤﯿﻞ اﻷﺳﻨﺎن
الكومبس 20

ﻧﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ:
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﮑﺮدﯾﺔ،
اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ،اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ،
اﻟﺪﻧﻤﺎرﮐﯿﺔ ،اﻷﳌﺎﻧﯿﺔ و اﻷﻓﻐﺎﻧﯿﺔ
Nikolaigatan 14 - 214 12 Malmö
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أغسطس /آب

عام ٢٠٢٠

2020-08-08

إحراق القرآن الكريم في مالمو
واندالع أعمال عنف

متطرفــون يحرقــون نســخة مــن القــرآن الكريــم فــي مالمــو فيمــا منعــت الســويد زعيــم حــزب «النهج المتشـ ّـدد»
الدنماركـ ّـي اليمينـ ّـي المتطـ ّـرف ،راســموس بالــودان ،مــن دخــول أراضيهــا لمـ ّـدة عاميــن وتســبب الحــدث فــي
اندالع أعمال عنف في مدينة مالمو

2020-08-27

استقالة إيزابيال لوفين

إيزابيــا لوفيــن تعلــن اســتقاتلها مــن رئاســة حــزب البيئــة ومــن مناصبهــا الحكوميــة وتأتــي االســتقالة علــى
خلفية خالفات مع شريكها الحكومي االشتراكي الديمقراطي حول سياسة الهجرة.

سبتمبر  /أيلول
2020-09-09
لوفين يربط بين الهجرة الكبيرة
وتطور الجريمة
رئيــس الــوزراء ســتيفان لوفيــن وفــي إنعاطفــة كبيــرة بمواقفــه يقــول ،إن مســتويات الهجــرة الكبيــرة إلــى
السويد ،أثرت في قضايا االندماج ،وهو بدوره ما ساهم في خلق تواترت اجتماعية في السويد.

2020-09-١٦

المفوضية األوروبية تتجه إللغاء
قواعد دبلن الخاصة باللجوء

رئيســة المفوضيــة األوروبيــة أورســوال فــون ديــر اليــن تعلــن نيــة المفوضيــة إلغــاء قواعــد دبلــن التــي تنظــم
قضايا اللجوء داخل االتحاد األوروبي.
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عام ٢٠٢٠

أكتوبر  /تشرين األول
2020-10-19
هيئة الصحة تفتح الباب لفرض قيود
محلية لمواجهة كورونا
هيئــة الصحــة العامــة الســويدية تعطــي المجــال للمجالــس المحليــة لفــرض قيــود محليــة بغيــة مواجهــة
االنتشار الجديد لفيروس كورونا في السويد.

2020-10-31

رئيسة جديدة لحزب اليسار
حــزب اليســار الســويدي ،وهــو رابــع أكبــر األحــزاب البرلمانيــة الســويدية يعلن ،عن انتخاب نوشــي دادغوســتار،
رئيسة له ،في المؤتمر الوطني للحزب الذي ُعقد ا عبر اإلنترنت ،بسبب فيروس كورونا

نوفمبر  /تشرين الثاني
2020-11-11
منع تقديم المشروبات الكحولية بعد
الـ 10مساء
الحكومــة تقــرر فــرض حظــر علــى تقديــم المشــروبات الكحوليــة فــي المطاعــم والحانــات مــن الســاعة 10
ً
ً
اعتبارا من يوم الجمعة  20نوفمبر.االنتشار الجديد لفيروس كورونا في السويد.
مساء

2020-11-17
الحكومة توقع على اتفاقيات لشراء
لقاح كورونا
أعلنــت الحكومــة عــن توقيــع اتفاقيــة لشــراء لقاحــات مــع ثــاث جهــات تصنيــع مختلفــة .وذلــك مــع إعــان
شــركات عالميــة عــن نجــاح تجاربهــا بشــأن لقــاح كورونــا المنتظر.رئيســة لــه ،فــي المؤتمــر الوطنــي للحــزب
الذي ُعقد ا عبر اإلنترنت ،بسبب فيروس كورونا
الكومبس 22
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ديسمبر /كانون األول

عام ٢٠٢٠

2020-12-01
توصيات جديدة بشأن طلبة المدارس
صــدور توصيــات جديــدة تدعــو إلبقــاء األطفــال فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة فــي منازلهــم إذا كان لديهــم
شخص مصاب بكورونا في العائلة

2020-12-03

إغالق المدارس الثانوية

الحكومــة تعلــن إغــاق المــدارس الثانويــة اعتبـ ًـارا مــن يــوم االثنيــن الموافــق  7كانــون األول حيــث أن التدريــس
خــال بقيــة الفصــل الدراســي ســيتم عــن بعد.وفــي نفــس اليــوم تقــرر هيئــة الصحــة العامــة الســويدية إمكانيــة
إصدار أمر تقييدي في بعض دور المسنين مع عودة انتشار الفيروس في تلك الدور .

2020-12-04

لقاح كورونا مجاني

الحكومــة تعلــن أن التطعيمــات ضــد كورونــا ســتكون مجانيــة للمواطنيــن .فــي الوقــت نفســه ،ســيتم توفيــر
 300مليون كرون سويدي إضافي حتى تتمكن المناطق من االستعداد للتلقيح الشامل.

2020-12-15

لجنة كورونا :السويد فشلت في
حماية المسنين

لجنــة كورونـا ،التــي كلفتهــا الحكومــة فــي التحقيــق بطريقــة تعامــل الســويد مــع الوبــاء ،تخلــص إلــى أن المجتمــع
الســويدي فشــل فــي حمايــة المســنين .فيمــا اعتبــر رئيــس الحكومــة أن حكومتــه والحكومــات الســابقة تتحمــل
مسؤولية عدم حماية المسنين
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غفران مهندسة معمارية تحصل على وظيفة
بفترة قياسية بفضل برنامج Jobbsprånget
مقاالت الشركاء:
غفــران جمــال الديــن ،مهندســة معماريــة تخرجــت
مــن جامعــة دمشــق فــي ســوريا ،لجــأت الــى الســويد
في العام  2018بسبب الحرب في بالدها.
أدركــت غفــران فــي وقــت مبكــر ،أنــه مــن الضــروري لهــا بــدء تعلــم اللغــة
الســويدية ،إذا مــا أرادت دخــول ســوق العمــل فــي بلدهــا الجديـد ،الــذي
ستبني مستقبلها فيه كما تقول.
لكــن فــي الوقــت نفســه ،واجهــت صعوبــات فــي العثــور علــى عمــل ،رغــم
أنهــا تحمــل شــهادة جامعيــة معتــرف بهــا هنــا فــي الســويد ،فضــا عــن
بعض سنوات من الخبرة في مجال الهندسة المعمارية.
ال يخفــى علــى أحـد ،أن مــن أهــم مفاتيــح الدخــول إلــى مجتمــع جديـد ،هــو
“العمــل” ،الــذي يلعــب دورًا رئيس ـيًا فــي اندمــاج المهاجريــن ،لكــن
بالطبــع الحصــول علــى وظيفــة ،ليــس باألمــر الســهل ،خصوصــا أن
متطلبــات ســوق العمــل فــي المجتمــع الجدي ـد ،قــد تختلــف عمــا كان
اعتاد عليه المهاجر في بلده األصلي.
وبــرزت فــي الســويد فــي اآلونــة األخيــرة ،برامــج تدريبيــة عمليــة،
تهــدف إلــى صقــل مهــارات الوافــد الجديــد وإكســابه المعرفــة والخبــرة
المهنيــة الالزمــة للدخــول إلــى ســوق العمــل الســويدي والتأقلــم مــع
شروطه.
ويعــد برنامــج  Jobbsprångetإحــدى البرامــج التدريبيــة
المعتمــدة ،المختصــة فــي مســاعدة حاملــي الشــهادات الجامعيــة مــن
القادميــن الجــدد ضمــن مجــاالت العلــوم والهندســة والعمــارة واالقتصــاد
والصيدلة.
الكومبس 24

وللحديــث عــن أهميــة هــذا البرنامــج فــي مســاعدة الوافديــن علــى الوظيفة ،التي أعمل بها حاليًا في مكتب للعمارة.
الحصــول علــى عمــل ،التقــت الكومبــس ،بإحــدى الســيدات اللواتــي
اســتفدن مــن البرنامــج ،وحصلــن عبــره علــى وظيفــة وفــق تخصصهــا هــذا البرنامــج فعــال جـدًا ،واثبــت كفاء تــه علــى كتيــر مــن األصعــدة ،وأن
الدراسي والمهني.
العديد من األشخاص حصلوا على عمل من خالل Jobbsprånget
الذي يساعد األكاديميين بالدرجة األولى.
كيف حصلت على عمل في السويد؟
لقــد التحقــت بعــدد مــن الــدورات التدريبيــة ،ومــع ذلــك اســتمريت وهــل يســاعد هكــذا نــوع مــن البرامــج فــي االندمــاج أكثــر فــي المجتمــع
بمواجهــة الصعوبــات فــي الحصــول علــى وظيفــة ،حتــى قــرأت عــن السويدي؟
برنامــج  jobbsprångetالــذي كان يوفــر فــرص تدريــب بشــركة بالطبــع أنــه يلعــب دورا كبيــرا فــي التعــرف علــى نمــط الحيــاة وقوانيــن
عقاريــة ،فالتحقــت بالبرنامــج ،وهــا أنــا وبفضــل هــذه الــدورة حصلــت علــى العمــل والمجتمــع فــي الســويد ..فبطبيعــة الحــال ،العمــل ،شــرط أساســي
وظيفــة منــذ  4شــهور فــي مكتــب للعمــارة وإدارة المشــاريع…إنني لالندماج في أي مجتمع جديد.
ســعيدة جــدا أننــي عــدت لممارســة مهنتــي التــي أحــب ،وأن أكــون شــخصًا
ً
فعــاال ومنتجــا بالمجتمــع ،وجــزء كبيــر مــن الفضــل فــي الواقــع يعــود لهذا مــا الــذي يميــز هــذا البرنامــج عــن غيــره وهــل تنصحيــن الباحثيــن عــن
البرنامج طبعا.
عمل بالتسجيل فيه؟
مــا يميــزه هــو أنــه يختصــر المســافة بيــن الباحــث عــن عمــل ورب العمــل،
لكن ما هو برنامج Jobbsprånget؟
ويزيد من فرصة الحصول على وظيفة بعد التدريب.
البرنامــج هــو عبــارة عــن جســر بيــن الباحــث عــن العمــل وأصحــاب وبالطبــع أنصــح الجميــع التســجيل بــه ،وحتــى إن كان تدريــب غيــر
العمــل ..وســيط يســهل ويســرع عمليــة دخــول األكاديمييــن الجــدد فــي مدفــوع ،ألنــه فــي الحقيقــة قيمتــه كبيــرة جـدًا ،ويضيــف للشــخص علــى
ســوق العمــل …هــو فــي الحقيقــة يعطــي فرصــة كــي يتعــرف الشــخص الصعيــد المهنــي ،ويعطيــه فكــرة عــن ســوق العمــل بالســويد ،وبنفــس
علــى مهنتــه مــن منظــور ســوق العمــل الســويدي ،ويســاعده علــى الوقــت يمنــح فرصــة حتــى ألربــاب العمــل ،للتعــرف علــى الكفــاءات
المقارنــة بيــن خبراتــه ومهاراتــه ومــا يحتاجــه الشــخص ليتابــع فــي الجديدة
مهنته على أكمل وجه.
وأتمنــى عــن طريــق الكومبــس ،أن تصــل رســالتي أيضــا ،ألربــاب العمــل
إلى أي حد ساعدك البرنامج في دخول سوق العمل السويدي؟
أن يشــاركوا فــي هــذا البرنامــج ،والتعــرف علــى مــا لــدى القادميــن الجــدد
إن هــذا البرنامــج صقــل مهاراتــي وخبرتــي المهنيــة ،كمــا أنــه وســع مــن من خبرات مهنية.
دائــرة معارفــي ومــن أفــق البحــث عــن عمــل ،وهــو أصعــب مــا يواجهــه
القــادم الجدي ـد ،فمــن خــال برنامــج  Jobbsprångetومــا يوفــره للمزيد أنقر على الرابط www.jobbspranget.se
مــن جهــات تواصــل فــي ســوق العمــل ،تمكنــت مــن الحصــول علــى
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برنامج تلفزيوني جديد عن الموضة بالتعاون
بين محالت  Indiskaوالكومبس
نتيجــة تعــاون مشــترك بيــن سلســلة محــات  Indiskaومؤسســة الكومبــس اإلعالميــة ،انطلــق قبــل أيــام
ُالبرنامــج التلفزيونــي الرقمــي حــول األزيــاء والموضــة «أزيــاء وأذواق» والــذي يبــث باللغــة العربيــة .وقــد
وضعت خطة إلنتاج  13حلقة في البداية ،بطريقة سلسلة وممتعة وتالئم وسائل التواصل االجتماعي.

كمــا ســيقوم البرنامــج بدعــوة العديــد مــن العالمــات التجاريــة الســويدية
فــي صناعــة األزيــاء لعــرض آخــر منتجاتهــم وتوجهاتهــم عبــر قنــاة
تعتبــر جديــدة ،لمخاطبــة مجموعــة جديــدة مســتهدفة ،بهــدف
تحقيق االنفتاح الثقافي على الجميع.
فــي عــام  ، 2020عملــت  Indiskaبشــكل مكثــف لتوســيع نشــاطها
الدولــي ،ســواء مــن خــال ترجمــة موقعهــا الخــاص إلــى عــدة لغــات أو
بتنشيط مبيعاتها عبر منصات خارجية ،مثل منصة .Zalando
فيمــا ســتطلق  Indiskaموقــع إنترنــت باللغــة العربيــة لبيــع
منتوجاته ـا ،ومــن هنــا تأتــي أهميــة انتــاج برنامــج الموضــة التلفزيونــي
 Alkompis Modeوالذي سيطلق عليه اسم “أزياء وأذواق”.

ً
المحليــة عامــا مهمــا لتحقيــق هدفن ـا .ومــع ذلــك ،يجــب أال نقلــل مــن خالل تقليل فجوة المعلومات في المجتمع.
أهميــة إدراكنــا بأننــا موجوديــن فــي الســويد وهــي ســوقنا المحليــة ،ولكــن
هنــاك حقيقــة أخــرى وهــي أن حوالــي  600000شــخص فــي الســويد بهــذا الصــدد تقــول جوليــا بيلســتيا آغ ـا ،الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة
يتحدثون العربية ،مما يجعلها ثاني أكبر لغة أم في السويد”.
الكومبــس“ :بعــد مــرور عــام تقريبــا علــى ظــروف الوبــاء الصعبــة،
الحظنــا أن متابعينــا متعطشــون لمتابعــة أشــياء فيهــا روعــة وحيويــة
وتعتبــر الكومبــس مــن المؤسســات الســويدية اإلعالميــة األكثــر انتشــارا أكثــر .ضمــن هــذا الســياق يأتــي تعاوننــا اآلن مــع محــات Indiska
فــي الســويد بيــن الناطقيــن باللغــة العربيــة ،ولديهــا متابعيــن مــن أوروبــا كمثــال علــى توجــه إضافــي وجديـد ،لمواكبــة تطلعــات متابعينــا بالتنــوع
أيضـا ،حيــث وصــل عــدد المتابعيــن علــى الفيســبوك إلــى أكثــر مــن  2.2ومشــاهدة مــا يعكــس مختلــف األلــوان فــي الحيــاة اليوميــة .فــي الوقــت
مليــون متابــع .وتصــدر المؤسســة باإلضافــة إلــى المتابعــات اإلخباريــة ،نفســه ،نظهــر لمجموعتنــا المســتهدفة أن الشــركات الســويدية مهتمــة
تقاريــر وبرامــج ومــواد تحتــوي علــى معلومــات مجتمعيــة ومعرفيــة عــن بالتواصــل معهــم ،ليــس فقــط عندمــا يتعلــق األمــر بمبــادرات االندمــاج،
ً
الســويد والمجتمــع الســويدي باللغــة العربيــة ،كمــا لديهــا عــدة قنــوات ولكن أيضا ألنها أصبحت كمجموعة مستهدفة وقوية.
مثــل :موقــع ويــب وصحيفــة ورقيــة وراديــو ويــب ،وتلفزيــون ويــب ،إلــى
جانب قنوات التواصل االجتماعي.

وحــول أهميــة هــذه الخطــوة تقــول كاريــن لينــدال ،الرئيــس التنفيــذي
لشــركة  Indiskaللكومبــس“ :نحــن نســعى جاهديــن ليكــون لدينــا
هويــة تخاطــب زبائنن ـا ،وبمــا أننــا نتوســع اآلن دوليــا ،أصبحــت اللغــات تختصــر الكومبــس مهمتهــا بالســعي إلــى تعزيــز االندمــاج والتكامــل مــن
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تعرف على نقابة
Kommunal
والفائدة التي
تجنيها من
االنضمام اليه
مقاالت الشركاء:
نشــعر بقــوة أكبــر بوجــود المزيــد مــن
األشــخاص! أكثــر مــن  500ألــف شــخص
هم أعضاء في نقابة .Kommunal

لماذا توجد نقابة Kommunal؟
مــن أهــم األشــياء التــي تقــوم بهــا النقابــة هــي أن تضمــن حصولــك علــى راتــب جيـد ،وان تشــعر بالرضــا فــي مــكان
عملــك .قــد تكــون منســجمًا مــع مديريــك فــي العمــل ،لكــن عندمــا يتعلــق األمــر بتحســين ظــروف عملــك ،فــأن
النقابــة هــي التــي تقــدم لــك الدعــم .نحــن نســاعدك فــي الحصــول علــى بيئــة عمــل جيــدة ،وأن يكــون لــك المزيــد
من التأثير وفرص التطور.
النقابة تساعدك في طرح اسئلتك
بمســاعدة االتحــاد البلــدي ،يمكنــك بســهولة معرفــة القواعـد ،علــى ســبيل المثــال ،جــدول عملــك أو عطلتــك.
باإلضافــة الــى ذلــك ،يمكننــا ان نعمــل كدعــم للتغييــر الــذي تريــد احداثــه فــي عملــك .مــا الــذي تريــد ان تؤثــر
فيه في العمل؟ نحن نساعدك!
هذا ما تعمل النقابة من أجله
تعمــل نقابــة  Kommunalمــن أجــل تحســين ظــروف ومــكان العمــل .يجــب أن يحــس الموظفيــن باألمــان،
ويجــب ان تكــون بيئــة العمــل جيــدة ،ويجــب ان يكــون الراتــب مناسـبًا ،ويجــب ان تتــاح للجميــع فرصــة التطــور
المهني.
النقابة في مكان عملك
إذا كانــت لديــك مشــكلة أو فكــرة تتعلــق بعملــك ،باشــر بالحديــث الــى زمالئــك فــي العمــل! فأنتــم مــن لديكــم
إطالع أفضل على مكان عملكم ،ولديكم على األغلب مقترحات حول الطريقة التي تريدون العمل بها.
مايكانــو عثمــان هــو ممثــل مــكان العمــل ،ويعمــل فــي مجمــع ســكني فــي بلديــة لوليــو .يشــعر عثمــان ان
بإمكانه تغيير األمور في مكان عمله ،سواء لنفسه أو لألخرين.

أن نكــون جميعــا بهــذا العــدد ،فهــذا

حاول اتخاذ الخطوة والمشاركة!
يقــول عثمــان“ :تذكــر أنــك تســاعد نفســك وتســاعد اآلخريــن .تحتــاج أيضــا الــى بعــض الوقــت فــي االســتماع
ً
الــى أعضــاء النقابــة الذيــن لديهــم تســاؤالت عــن األشــياء .عندمــا تكــون ممثــا فــي مــكان العمــل ،تحصــل أيضــا
علــى فرصــة لالنخــراط فــي دورات مهنيــة ،عندهــا تكــون أكثــر اطالعــا علــى كيفيــة ســير األمــور ومعرفــة
كيف يمكنك مساعدة األعضاء في مكان عملك”.

ومعرفــة متراكمــة وقــدرة علــى إحــداث

هل تود االنضمام؟
بصفتــك عضـوًا فــي النقابــة ،تحصــل علــى الدعــم لتطويــر نفســك وعملــك ،ومشــورة الخبــراء حــول جميــع مــا
يخــص مهنتــك والمســاعدة عنــد حــدوث شــيء م ـا .باإلضافــة الــى تقديــم المشــورة المتخصصــة بخصــوص
ظروف العمل الخاصة بك والحصول على احدى أفضل تأمينات المنازل والحوادث في السوق.

األفضل والمزيد من األمان.

المزيد من المعلومات في اإلنترنت تجدونها على:
www.kommunal.se/medlemskapet

يمنحكــم الكثيــر مــن الفوائــد .يمكنــك ان
تحصــل علــى شــبكة أمــان واســعة،
التغييــر .يمكنــك ببســاطة الحصــول علــى
المزيــد مــن فــرص التطــور ،والتحكــم
معًا نحدث التغيير!
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