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تصــدر صحيفــة الكومبــس الورقيــة منــذ شــباط/ فبرايــر 2013، مــن ســتوكهولم، وتــوزع بواســطة االشــتراكات إىل جميــع أنحــاء الســويد، إضافــة 
اىل أماكــن ثابتــة توضــع بهــا الجريــدة مجانــا، يف عــدة مــدن ومقاطعــات كبيــرة، مثــل ســتوكهولم، وســكونة ومدينــة يوتوبــوري، وبكميــات أقــل 

يف أوبساال ونورشوبينغولينشوبينغ وكالمار وغيرها.
كما توجد بأكثر من 100 مكتبة وطنية.

ــات  ــرة اثب ــرة قصي ــة، الــي تأسســت يف العــام 2012، واســتطاعت بفت ــاج مؤسســة الكومبــس اإلعالمي صحيفــة »الكومبــس« الورقيــة يه مــن إنت
تواجد الفت ومهم بين جميع الجاليات الناطقة بالعربية يف السويد.

بعــد النجــاح الــذي حققتــه فكــرة تأســيس جريــدة عربيــة إخباريــة تغــي أخبــار الســويد، وتناســب وتلــي حاجــات المجموعــة الكبيــرة الناطقــة 
ــة  ــرورة ملح ــبويع ض ــهري، اىل األس ــدار الش ــن اإلص ــال م ــوع االنتق ــح موض ــد، أصب ــز ومفي ــلوب ممي ــة بأس ــر المهني ــد المعايي ــة، وتعتم بالعربي

خاصة أنها ستكون ضمن مشروع مدروس وله جدوى اقتصادية كبيرة.
ويعتمــد نجــاح هــذا المشــروع عــى األســس الواقعيــة التاليــة: الخبــرة الــي اكتســبتها مؤسســة الكومبــس يف تحديــد محتــوى الجريــدة 

ومضمونها.
ــل  ــن قب ــتهدفة، وم ــة المس ــل المجموع ــن قب ــة م ــة والمصداقي ــب الثق ــالل كس ــن خ ــا م ــة تحقيقه ــتطاعت المؤسس ــي اس ــهرة ال ــم والش االس

مؤسسات الدولة السويدية المعنية.

اإلعالميــة  الكومبــس  مؤسســة  مواقــع 
عىل 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 عىل الفيسبوك
facebook.com/alkompis

المؤسس ورئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

0729718898

mahmoud@alkompis.com

سكرتير التحرير نزار عسكر
0767999974

nizar@alkompis.com

المبيعات أحمد الزيان
0725587444

ahmed@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. Webben har cirka två 
miljoner besök i månaden. 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

Alkompis - media för integration
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رأي

حىت ال يتحول السياسيون من أصول 
مهاجرة لمجرد أداة 

مقولــة أن تكــون ملكيــاً أكثــر مــن الملــك، تنطبــق عــى عــدد كبيــر مــن ذوي األصــول 

ــد  ــاك العدي ــة، لألســف هن ــن يســتلمون مناصــب سياســية أو حكومي ــة الذي األجنبي

من المشاهدات الي تكاد تثبت ذلك.

آخــر هــذه المشــاهدات مــا صرحــت بــه زعيمــة حــزب الليبرالييــن، نيامكــو ســابوين 

عندمــا أبــدت اســتعدادها للذهــاب إىل حــد االنســحاب مــن اتفــاق ينايــر، وبالتــايل 

العمــل عــى انهيــار الحكومــة الحاليــة احتجاجــا عــى ميثــاق للهجــرة جديــد، 

يحاول جناحا الحكم البيئة واالشترايك الديمقرايط تمريره اىل البرلمان. 

ــد سياســة هجــرة  ــد يعتقــد أن ســابوين تحتــج ألنهــا تري ــذي يســمع هــذا التهدي ال

ــاة مــن  ــر تســامحا نظــرا ألن أصولهــا مهاجــرة ومــن المفتــرض أن تتفهــم معان أكث

ــم بقلــق  ــش بشــكل دائ ــتحق اللجــوء، أو ينتظــر لــم شــمل اســرته، أو مــن يعي يس

وخوف جراء خطر التسفير إىل بالده.

ولكــن الحقيقــة أن ســابوين خائفــة عــى الســويد وحريصــة عــى مــوارد الســويد مــن 

خطر زيادة الهجرة يف حال تم إقرار التوجهات الي صاغتها الحكومة الحالية. 

ــر  ــا اعتب ــى م ــا، ع ــاء حزبه ــن أعض ــى م ــعة ح ــادات واس ــت انتق ــي تلق ــابوين ال س

تهديــدات غيــر مدروســة بالدعــوة إىل انتخابــات مبكــرة، قالــت مــن ضمــن مــا قالتــه: 

إن سياســة الهجــرة المقترحــة جعلــت الــكأس يفيــض... أنــا مســتعدة لمغــادرة 

طاولة المفاوضات… مسألة الهجرة تتعلق بمستقبل السويد.«

المفارقــة أن حــرص ســابوين عــى مســتقبل الســويد جعلهــا تصــدر تهديدا بإســقاط 

ــة وبــاء قاتــل مــن المفتــرض ان  الحكومــة يف قــت يحــرص الجميــع عــى مجابه

تتضافر فيه جهود كل القوى السياسية واالجتماعية لمواجهته؟

نحــن نعلــم ان هــذه الســيدة يمكــن أن تنــى أصولهــا األجنبيــة، ويه بالنهايــة 

ــه مصالــح، ويمثــل مجموعــة مــن الشــعب، انتخبتــه  ــاً ســويدياً عريقــا ل تقــود حزب

بانتخابــات ديمقراطيــة، ولكــن الســؤال هــو لمــاذا يجــب ان تكــون ملكيــة أكثــر مــن 

ــد  ــد أن فق ــا بع ــد تهديده ــا انتق ــد حزبه ــن قواع ــرا م ــددا كبي ــة ان ع ــك، خاص المل

الحزب نسبة كبيرة من شعبيته وأصبح بالكاد يمثل فقط 3 بالمئة من الناخبين.

ــرة  ــت وزي ــدة لنيامكــو ســابوين عندمــا كان ــا نذكــر تصريحــات واقتراحــات عدي لعلن

ــراح  ــا اقت ــات 2016 منه ــد انتخاب ــكلت بع ــي تش ــالف ال ــة االئت ــاواة يف حكوم المس

بضــرورة إجــراء كشــف طــي إلزامــي عــى كل فتيــات المــدارس، للكشــف عــن حــاالت 

ختــان البنــات، عنــد دخولهــم المرحلــة المتوســطة )مــن الســابع إىل التاســع( ال 

نعتقد أن وزيرا من أصول سويدية اثنية يتجرأ عى أن يقترح مثل هذا االقتراح.

يف بلــد مثــل الســويد، نــرى أن هنــاك فرصــاً للجميــع، بمــا فيهــم أصحــاب األصــول 

األجنبيــة، ليصبحــوا وزراء ونــواب ومســؤولين. دخــول هــؤالء إىل عالــم السياســة 

وصعودهــم إىل ســلم الوظائــف والشــهرة، ليــس بســبب فقــط لعبــة شــرط التمثيــل 

ــون الكفــاءة والمهــارة  ــرض أنهــم يحمل ــه مــن المفت ــل ألن ــات المجتمــع، ب ــكل فئ ل

الديمقراطيــة  بالطــرق  والدينيــة  االثنيــة  انتماءاتهــم  بتمثيــل  لهــم  تســمح  الــي 

المتاحة.

ومــع أن النظــام الســيايس الســويدي غيــر قائــم عــى نظــام )الكوتــا( المحاصصــة، 

بشــكل علــي إال أن هنــاك حرصــا عــى أن تفــرز العمليــة الديمقراطيــة تمثيــال واقعيــا 

يتواجد يف قيادات المجتمع والدولة.

هــذا الحــرص َضَمــَن لمــن لهــم أصــول أجنبيــة، مقاعــد يف البرلمــان، ويف مجلــس 

بعــض  إدارة  مجالــس  يف  وحــى  والمحافظــات  البلديــة  مجالــس  ويف  الــوزراء 

الشركات العامة.

المفارقة أن حرص 
سابوين عىل مستقبل 
السويد جعلها تصدر 

تهديدا بإسقاط 
الحكومة يف قت يحرص 

الجميع عىل مجابهة 
وباء قاتل 

يف بلد مثل السويد، نرى 
أن هناك فرصاً للجميع، 

بما فيهم أصحاب 
األصول األجنبية، 

ليصبحوا وزراء ونواب 
ومسؤولين. 
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

بعد كأسين من الخمر؟

هــذه الوزيــرة، ويه مــن أصــول بوســنية مســلمة اســتطاعت أن تبــي شــعبية جيــدة 

لهــا يف أواســط الســويديين لمــاذا؟ ألنهــا كانــت تتبــى قضيــة لــم يســتطع أي حــزب 

أن يجاهــر بهــا ...قضيــة الشــبان الســويديين المهمشــين يف المناطــق النائيــة يف 

الســويد، مقابــل “موضــة” تبــي معظم السياســيين للشــبان المهاجرين المهمشــين 

يف الضواحــي، فهــي أول مــن أطلــق دعــوة لدعــم “إيريــك” واســم “إيريــك” هــو رمــز 

للشــبان الســويديين يف القــرى والبلــدات الســويدية النائيــة. وليــس فقــط دعــم » 

محمد« ويه إشارة إىل الشبان يف الضواحي.

لكــن أي ســيايس  ليســت كذلــك  بالتأكيــد  أن عايــدا عنصريــة يه  هــذا ال يعــي 

سويدي كان يمكن ان يفكر مئة مرة قبل ان يطلق هذه الدعوة.

ــول  ــن أص ــيين م ــتخدم السياس ــات تس ــى حكوم ــزاب وح ــاك أح ــد أن هن ــذا يؤك ه

عــى  يصعــب  واالندمــاج  واللجــوء  الهجــرة  تخــص  أجنــدات  لتمريــر  مهاجــرة 

شــخصيات أخــرى الجهــر بهــا، وهــذا ليــس يف الســويد فقــط فهنــاك دول أوروبيــة 

عينــت وزراء هجــرة مــن أصــول أجنبيــة لتشــديد قوانيــن الهجــرة. عــى الرغــم مــن أن 

السيايس من أصول مهاجرة عليه أن يكون لديه مسؤوليات مضاعفة.

دعونــا أن ال نتوهــم بــأن كل مــن يحمــل اســماً أو مالمــح شــرقية، يمكــن أن يدافــع 

عــن قضايانــا كمهاجريــن والجئيــن، مــع اســتثناءات قليلــة. دعونــا نكــون عــى يقيــن 

أن مــن يحمــي الضعفــاء واألقليــات وأصحــاب الدخــل المحــدود هــو النظــام 

الديمقــرايط بأحزابــه القويــة وبقواعــده الشــعبية، عندهــا يمكــن أن يبــرز مــن بيــن 

أبنائنــا جيــالً ينخــرط بالسياســة بــدون أي يشــعر بــأن عليــه أن يكــون ملكيــا أكثــر مــن 

الملك.

التجربــة اثبتــت أن معظــم السياســيين مــن أصــول أجنبيــة يطبقــون شــعار “أنــا 

ــا إشــكالية  ملــي أكثــر مــن الملــك” أي أنهــم يتبنــون سياســات متشــددة مــن قضاي

يتولــون  فقــط  منهــم  القليــل  والدينيــة.  الثقافيــة  والفروقــات  باالندمــاج  تتعلــق 

الحديــث مــع الالجئيــن والمهاجريــن، ويحاولــون تفهــم قضاياهــم والدفــاع عنهــا، 

ــى  ــن الجــدد ومســاعدتهم ع ــن الســكن للقادمي ــم الشــمل وتأمي ــع ل ــل مواضي مث

الترســيخ يف المجتمــع. فيمــا يحــاول بعــض هــؤالء السياســيين التعاطــف مــع 

قضايا خارجية ينتمون لها أكثر من تعاطفهم مع جالياتهم يف السويد نفسها.

وتتزايــد المفارقــات عندمــا يلعــب السياســيون مــن أصــول مهاجــرة، أدوارا متشــددة 

تجــاه األقليــات الــي ينتمــون لهــا، خاصة عندمــا تدفع بهــم أحزابهم أو المســؤولون 

اإلشــكاالت  أو  الحريــات  أو  األديــان  لقضايــا تخــص  التصــدي  عنهــم إىل واجهــة 

الثقافية اجماال.

واألمثلــة واضحــة وعديــدة، ويه ليســت فقــط ســلبية، بــل منهــا مــا هــو إيجــايب، 

حيــث يتطلــب مــن الســيايس ان يكــون متشــددا وواضحــا يف قضايــا ال تتطلــب 

ــة، أي أن مــن  ــة، ومنهــا مواقــف ســلبية تصــل إىل حــد الدعــوات العنصري المهادن

ينتمي إىل ضحايا العنصرية يتحول إىل جالد أو سوط بيد الجالد.

مــن األمثلــة الــي تعتبــر ســلبية، القيــادي يف حــزب المحافظيــن الموديــرات وعضــو 

البرلمــان حنيــف بــايل، وهــو مــن أصــول إيرانيــة لكنــه ويف كل مناســبة يظهــر عــداء 

وكراهيــة واضحــة ضــد الالجئيــن خاصــة المســلمين منهــم، هــذا مــا دعــا حزبــه إىل 

فصله من عدة مهام قيادية.

هــل تذكــرون وزيــرة اســمها عايــدا هاتســياليج الــي احتلــت مرتبــة أصغــر وزيــرة يف 

تاريــخ الســويد وتذكــرون كيــف أجبــرت عــى تقديــم اســتقالتها ألنهــا قــادت ســيارتها 

التجربة اثبتت أن معظم 
السياسيين من أصول 

أجنبية يطبقون شعار 
“أنا مليك أكثر من الملك” 
أي أنهم يتبنون سياسات 

متشددة من قضايا 
إشكالية تتعلق 

باالندماج والفروقات 
الثقافية والدينية. 

هذا يؤكد أن هناك 
أحزاب وحىت حكومات 

تستخدم السياسيين من 
أصول مهاجرة لتمرير 

أجندات تخص الهجرة 
واللجوء واالندماج 

يصعب عىل شخصيات 
أخرى الجهر بها، 

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

د. محمود أغا
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- استطعنا تغيير المبادئ القديمة لعقود 
اإليجار.. الجميع لهم الحق بعقد إيجار

ً - يجب أن تكون مناطق السكن أكثر اختالطا

Foto :Jonas Ekströmer/ TT

وزير السكن 

لـ الكومبس:
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ــة االجتماعيــة  أنــت تتحــدث عــن التخلــص مــن العزل
مــن خــالل الحصــول عــىل تراخيــص بنــاء متنوعــة 
والمزيــد مــن المبــاين المختلطــة. مــاذا تقصــد فعــالً 

بذلك؟
مــن  الكثيــر  نبــي  أن  جــداً  المهــم  مــن  أنــه  أعتقــد   
المســاكن ونفعــل ذلــك اآلن، أكثــر بكثيــر ممــا فعلنــاه يف 
يتمكــن  حــى  أيًضــا  نبــي  لكننــا  الســابقة،  الســنوات 
ــد  ــد.  وبالتأكي ــكن جي ــى مس ــول ع ــن الحص ــع م الجمي
شــقق  أيًضــا  ولكــن  لإليجــار  شــقق  بنــاء  علينــا  يجــب 
للتمليــك ومنــازل تُبــى بأســعار أرخــص حــى يتمكــن 

الجميع من العيش فيها.
نعتقــد أن هنــاك الكثيــر الــذي يتعيــن علينــا القيــام بــه 
وهــذا أيًضــا هــو الســبب يف أننــا كحكومــة نتدخــل لــي 
ــال،  ــل، عــى ســبيل المث ــد مــن التموي نحصــل عــى مزي
ــن  ــد م ــن المزي ــى يتمك ــة، ح ــار رخيص ــقق إيج ــاء ش لبن
بالفعــل  يمكنهــم  ســكن  عــى  الحصــول  مــن  النــاس 

تحمل تكاليفه.

مــن  اإلســكان  سياســة  ســتحد  طريقــة  بــأي  ولكــن 
)الفصل( أو العزلة االجتماعية؟

ترجــع العديــد مــن مشــاكل العزلــة )الفصــل( االجتماعية 
الشــقق  يف  نقــص  هنــاك  يكــون  قــد  أنــه  حقيقــة  إىل 
المخصصــة لإليجــار. يف بعــض المناطــق يمكنــك فقــط 
شــراء مســكن ويف مناطــق أخــرى يمكنــك فقــط اســتئجار 

مسكن، وال يمكنك الشراء ألنه ال يوجد يشء للشراء.
يجــب أن نتأكــد مــن أن تصبــح مناطــق الســكن أكثــر 
اختالًطــا بيــن الشــقق المؤجــرة وشــقق التمليــك والمنازل 
يف مناطــق مختلفــة. عــى األقــل، يجــب أن نتأكــد مــن 
أن نســبة ارتفــاع أســعار المســاكن الســنوية المرتفعــة 
لــن ترتفــع أكثــر وأكثــر عــن كل عــام بالنســبة  للغايــة، 
للنــاس الراغبيــن يف شــراء منــزل. عندمــا نبــي المزيــد كمــا 
نفعــل اآلن، ســيكون مــن الممكــن لنــا أيًضــا أال نشــهد 
ــا حــاًدا يف أســعار المســاكن.  بعــد ذلــك ســيكون  ارتفاًع

من األسهل عى الناس شراء منزل.

هــل تقصــد أن أســاس العزلــة االجتماعيــة يرجــع إىل 
حقيقــة أن الكثيريــن قــد ال يتمكنــون مــن شــراء شــقة 

خارج المناطق المعرضة للخطر )المهمشة(؟
نعــم، أعتقــد أن هــذا ســبب قــوي جــًدا إىل جانــب أن 
المالــك يطلــب أحيانـًـا شــروط صعبــة جــًدا.  مثــل شــرط 
مــن  لتتمكــن  دائميــن  ودخــل  عمــل  لديــك  يكــون  أن 

الحصول عى عقد إيجار.

قــال وزيــر الســكن الســويدي بيــر بولونــد لـــ »الكومبــس« إن الحكومــة الســويدية اســتطاعت تســهيل شــروط 
ــىل  ــون ع ــن يعيش ــخاص الذي ــك األش ــا يف ذل ــت، بم ــل الثاب ــروط العم ــا ش ــار، ومنه ــد إيج ــىل عق ــول ع الحص

مساعدات البلدية.
وأضاف »اننا نبين أيضا حىت يتمكن الجميع من الحصول عىل مسكن جيد«.

وشــّدد عــىل أنــه »يجــب أن التأكــد مــن أن تصبــح مناطــق الســكن أكثــر اختالًطــا بيــن الشــقق المؤجــرة وشــقق 
ــة تعــود إىل  ــة االجتماعي ــازل يف مناطــق مختلفــة«، مشــيراً اىل أن العديــد مــن مشــاكل العزل التمليــك والمن

حقيقة أنه قد يكون هناك نقص يف الشقق المخصصة لإليجار، حسب قوله.
نص الحوار أدناه:

 نعتقــد أنــه يجــب عــى المالــك أيًضــا تحمل المســؤولية، 
ســوق  يف  تطبيقــه  ســيتم  جديــد  مبــدأ  اآلن  ولدينــا 
مــن  بالفعــل  الشــخص  يتمكــن  أن  يجــب  اإليجــار. 
الحصــول عــى عقــد إيجــار حــى لــو كان لديــه دخــل غيــر 

ثابت. أو ربما إذا كان يعيش عى مساعدات البلدية.

يف  العقــارات  أصحــاب  جميــع  ســيتعاون  هــل  إذا 
تنفيذ هذا المبدأ؟

نعــم، يوجــد اآلن اتفــاق حرصنــا فيــه عــى الوصــول إىل 
ــد  ــن يمتلكــون العدي أصحــاب العقــارات، أي أولئــك الذي
مــن البيــوت، وأيًضــا المســؤولين عــن األماكــن العامــة 
وأيًضــا  للبلديــات،  التابعــة  الســكن  تأجيــر  وشــركات 
ــى  ــاً ع ــوا مع ــن وافق ــالك، الذي ــاب األم ــات أصح منظم

الشروط الي قد يتم طرحها بالفعل.

البيئة الذكية.. ماذا تعين؟

مصطلــح  عــن  كثيــرًا  تتحــدث  أنــت  بوالنــد،  بييــر 
»البيئــة الذكيــة« فمــا يه؟  وهــل يمكــن ان توضحهــا 

لنا؟
لدينــا مشــكلة كبيــرة يف حقيقــة أن مناخنــا قــد تغيــر 
وأننــا يف أزمــة مناخيــة ســتؤثر قبــل كل يشء عــى أفقــر 
ــا  ــا. ثــم يجــب علين ــدان وعــى أفقــر النــاس يف عالمن البل
وهنــاك  المنــاخ.   تدمــر  الــي  االنبعاثــات  تقليــل  اآلن 
األحفــوري.  والوقــود  والنفــط  الفحــم  مــن  انبعاثــات 
لذلــك يجــب أن نتأكــد مــن أننــا نبــي منازلنــا اآلن بطريقــة 
نبــي  أن  المثــال  ســبيل  عــى  انبعاثاتنــا،  مــن  تقلــل 
بالخشــب بــدالً مــن البنــاء بالحجــر والخرســانة أو مــن 
ــاكن ال  ــى مس ــول ع ــاء الحص ــد البن ــرايع عن ــوالذ. ون الف
المنــازل  تســخين  يف  الطاقــة  مــن  الكثيــر  تســتخدم 

واستخدام الكهرباء عى سبيل المثال.
عندهــا يتعيــن علينــا تقديــم مطالــب صارمــة للبنــاء حــى 
نقلــل مــن إهــدار الطاقــة.  كمــا أننــا نطالــب بهــذا عندمــا 
نخصــص األمــوال لتجديــد الشــقق. ونريــد أيًضــا التقليــل 
لنكــون  إنهــا طريقــة جيــدة جــًدا  مــن هــدر الطاقــة.  
قادريــن عــى ضمــان توفيــر الكهربــاء، عــى ســبيل المثــال 
الســيارات الكهربائيــة وكل األفــكار الجيــدة األخــرى ضمــن 
إطــار »المنــاخ الــذيك«. لكــن األمــر عــى هــذا النحــو قــد 

يكلف الكثير من أجل العيش بذكاء مناخي.

 كيــف ســيتمكن الجميــع مــن تحمــل التكاليــف يف 
المستقبل والحصول عىل المردود منها؟

هــذه قضيــة مهمــة للغايــة وبالنســبة لحــزب البيئــة، مــن 
المهــم جــًدا أن يكــون كل فــرد قــادر عــى أن يكــون جــزءًا 
مــن حــل المشــكالت البيئيــة.  اليــوم، عــادًة الحالــة يه أن 
أصحــاب الدخــل المرتفــع يتســببون بانبعــاث معظــم 
االنبعاثــات الــي تؤثــر عــى المنــاخ.  نحــن نريــد أن يكــون 
األشــخاص قادريــن عــى تحمــل تكاليــف الحلــول الذكية، 
بغــض النظــر عمــا إذا كان لديــك دخــل أعــى أو أقــل. 
عــى ســبيل المثــال، نريــد أن يكــون مــن األســهل الســفر 
بوســائل النقــل العــام.  يجــب أن نكــون قادريــن عــى 
ــي  ــى الم ــن ع ــون قادري ــب أن نك ــة، يج ــوب الدراج رك
عــدم  يف  نفكــر  أن  يمكــن  نحــن  باألمــان.  والشــعور 
نعلــم  ألننــا  المثــال،  ســبيل  عــى  الســيارة  اســتخدام 

حينئٍذ أن االنبعاثات ستزداد كثيرًا.
نعتقــد أن أولئــك الذيــن، عــى ســبيل المثــال، لديهــم 
الطيــران  المــال ويمكنهــم تحمــل نفقــات  الكثيــر مــن 
ــم  ــرًا، عليهــم أن يدفعــوا عندهــا ثمــن هــذا الضــرر ث كثي
ــل  ــك لجع ــن ذل ــدالً م ــوال ب ــك األم ــتخدام تل ــا اس يمكنن
ــص.  ــة أرخ ــة أو الدراج ــفر بالحافل ــار أو الس ــفر بالقط الس
نحــن نحــاول التأكــد مــن وجــود حلــول جيــدة للجميــع، 
المســؤولية  مــن تحمــل  الواقــع  يتمكنــون يف  بحيــث 
حلــول  تقديــم  مــع  الواقعيــة  والمســاهمة  المناخيــة 

جيدة بأنفسهم.
النقــل  وســائل  واســتخدام  الســيارات  عــن  االســتغناء 

العام

ولكــن بــأي طريقــة ســيكون مــن األســهل عــىل النــاس 
اســتخدام وســائل النقــل العــام بــدالً مــن اســتخدام 
الســيارات الــي ينبعــث منهــا الكثيــر مــن ثــاين أكســيد 
اليــوم باهظــة  الكهربائيــة  الســيارات  الكربــون؟  ألن 

الثمن. ما رأيك يف ذلك؟
نعــم، أعتقــد أننــا يجــب أن نفعــل مــا هــو صديــق للبيئــة.  
االســتخدام  ســهل  ويكــون  أيًضــا  رخيــص  هــو  مــا  أي 

للغاية.  لدينا
ــن  ــتثمار م ــى االس ــن ع ــون قادري ــة لنك ــوال كافي  اآلن أم
قبــل البلديــات والمحافظــات يف جانــب توســيع وســائل 
النقــل العــام. عــى ســبيل المثــال، أن نقــوم بتوســيع 
خطــوط التــرام أو أن ننــئ خطــوط حافــالت جديــدة. 
نكــون  فلــن  األمــوال،  بعــض  توفيــر  يمكننــا  عندهــا 
الذيــن  أولئــك  مــن  التكاليــف  كل  أخــذ  إىل  مضطريــن 
يســافرون. عندهــا ســيكون مــن األرخــص ركــوب الحافلــة 
ــارات  ــوط القط ــادة خط ــاول زي ــم نح ــركاب. ث ــار ال أو قط
بحيــث يكــون هنــاك المزيــد مــن الفــرص للســفر بالقطــار 
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المشــاة  طــرق  لتوســيع  للبلديــات  األمــوال  وتقديــم 
والدراجــات الهوائيــة حــى يتمكــن المزيد من األشــخاص 
ــا إىل التأكــد  مــن المــي وركــوب الدراجــات. نحتــاج هن
مــن أن الطــرق المصنفــة ضمــن الــذكاء المناخي ســتكون 

أيًضا أسهل وأرخص استخداًما للتنقل.
ــة  ــق المعرض ــل يف المناط ــوع الفص ــا إىل موض إذا عدن
للخطــر )المهمشــة(، فهــل لديــك خطــة أو هــدف؟  مثــالً 

أنه

 بحلــول عــام 2030 يجــب أن نكــون قــد حققنــا شــيئًا 
مــا أو كيــف يبــدو األمــر بالنســبة لحــزب البيئــة فقــط 

عندما يتعلق األمر بهذه القضية؟
لدينــا طموحــات عاليــة جــداً بأننــا ســنقوم بالعديــد مــن 
ــا  ــن أن لدين ــب أن نضم ــة، يج ــن ناحي ــتثمارات.  فم االس
اآلن المزيــد مــن األمــوال للمــدارس الــي فيهــا أطفــال 
ــد مــن المســاعدة، يجــب أن يكــون  يحتاجــون إىل المزي
لدينــا أيًضــا المزيــد مــن المعلميــن وأن نكــون قادريــن 
عــى تقديــم الدعــم الــذي يحتاجــون إليــه حــى يتمكنــوا 

من النجاح بدرجات جيدة.
للغايــة، يف  كبيــر  بشــكل  المدرســة مهمــة  أن  نعتقــد 
جميــع المناطــق لذلــك يجــب أن نكــون قادريــن عــى 
رفــع مســتوى المــدراس والمــي قدمــا لتكــون المناطــق 
المعرضــة للضــرر قــادرة عــى الحصــول عــى تعليــم 
ــد أيًضــا االســتثمار بشــكل كبيــر يف  ووظائــف جيــدة. نري
تجديــد المناطــق الســكنية والشــقق، لذلــك خصصنــا مــا 
مــدى  عــى  ســويدي  كــرون  مليــارات   5 مــن  يقــرب 
الســنوات القليلــة المقبلــة، حــى نتمكــن مــن تجديــد 
المبــاين الســكنية والشــقق وحــى نحصــل عــى بيئــة 
معيشــية أفضــل، وعــى انبعاثــات أقــل للطاقــة. نريــد 

أيًضــا التأكــد مــن وجــود اســتثمارات جديــدة ووظائــف 
جديــدة يف تلــك المجــاالت حــى نحصــل عــى أمــل 

جديد
 ونــرى أن هنــاك المزيــد مــن الفــرص لعيــش حيــاة كريمــة 
مــن  اليــوم  تعــاين  الــي  المناطــق  يف  أقــل  وجرائــم 

مشاكل كبيرة.

هــذا هــو الهــدف الــذي لديكــم. هــل لديكم أي قواســم 
ــداف  ــرد أه ــا مج ــر أم أنه ــزب آخ ــع أي ح ــتركة م مش

لحزب البيئة؟
ــا نحــاول  ــة كمــا نقــول، لكنن هــذا هــو هــدف حــزب البيئ
الديمقراطييــن،  االشــتراكيين،  مــع  التعــاون  اآلن 
الليبرالييــن وحــزب الوســط ضمــن مــا نســميه اتفاقيــة 
الــذي ســيطرح  المبلــغ  عــى  اتفقنــا اآلن، مثــالً  ينايــر. 
لتجديــد الشــقق المؤجــرة.  ونعمــل اآلن عــى تخصيــص 
أمــوااًل لتقديــم الدعــم ألولئــك الذيــن يرغبــون يف توســيع 
نطــاق النقــل العــام حــول مدننــا الكبــرى.  وأيًضــا األمــوال 
الــي تذهــب اآلن لتقديــم المزيــد مــن الدعــم للمــدارس 
الــي لديهــا عــدة احتياجــات لألطفــال. نحــن نقــود ذلــك 
مــن جانــب حــزب البيئــة ومــن ثــم يســعدنا أن يكــون 

هناك اآلن أطراف أخرى معنا.

بييــر بوالنــد، ســؤايل األخيــر لــك.  أيــن أوجــه القصــور 
يف سياسة اإلسكان بشكل رئييس اليوم؟

يتمثــل العيــب األكبــر يف أنــه عــى مــدار ســنوات عديــدة، 
ــاء القليــل جــًدا مــن المســاكن وعندمــا نبــي أقــل  تــم بن
ممــا هــو مطلــوب فيمــا عــدد الســكان يف تزايــد يصبــح 
النقــص يف المســاكن أكبــر وأكبــر مــع مــرور كل عــام.  
لذلــك تمكنــا اآلن مــن عكــس هــذا التطــور حــى نتمكــن 

مــن بنــاء أكثــر ممــا يمكــن أن نحتاجــه فقــط للســكان 
القادميــن. لذلــك إذا أردنــا اآلن النجــاح يف الحفــاظ عــى 
تقليــل  عــى  قادريــن  البنــاء فســنكون  أعــى يف  وتيــرة 
النقــص يف المســاكن مــع مــرور كل عــام وأنــا فخــور جــًدا 
ــل  ــر مــن ذي قب ــي أكث ــا أن نب ــوم.  يمكنن بقــدوم ذاك الي
وأن نبــي أيًضــا منــازل يســتطيع النــاس تحمــل تكاليفهــا.  
لنــا أن نكــون  أنــه مــن المهــم للغايــة بالنســبة  أعتقــد 
قادريــن عــى الحــد مــن نقــص المســاكن وتقليــل العزلــة 

االجتماعية يف المستقبل.

شبكة الكومبس اإلعالمية

حاورته: ساندي الدوخي

وزير السكن يف مقابلة مع الكومبس عبر الزووم
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 متوفرة بعدة ألوان

امكانية التقسيط بدون فوائد

تتحّول الى سرير بسهولة.

تعرف على آخر العروض و األسعار من موقعنا

كنبة-سرير  3+3+1+1
السعر األصلياكتشف أحدث مجموعاتنا التركية

السعر بعد الخصم
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ستيال
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صوفا- سرير
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معلومات حول دعم الحكومة 

السويدية ألصحاب الشركات ورواد 

األعمال خالل كورونا

 بِِصَفتَِك صاحب عمل أو تدير شركة يف السويد هذه معلومات حول المساعدات الحكومية الي 

يمكن أن تسفيد منها لتخفيف عواقب تفيش جائحة كورونا االقتصادية عىل الوظائف والشركات 

يف السويد.

من الضروري مراجعة المحاسب الذي تعمل معه الختيار البنود الي تستِحُقَها

كما من المهم تقديم الطلب والوثائق المطلوبة حسب الشروط بعد قرأتِها بتمعن..

إجراءات الحكومة السويدية لتخفيف قلق رواد األعمال خالل جائحة كورونا.

كورونا والدعم الحكومي

Foto: Alkompis tv
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Nedstängningsstöd دعم اإلغالق
يف 18 ينايــر 2021  قدمــت الحكومــة دعمــاً يســتهدف 
الشــركات غيــر القــادرة عــى ممارســة أعمالِهــا، نتيجــة 
لقــرار اإلغــالق يف إطــار قانــون كورونــا، يســدد الدعــم مــا 

يصل إىل 100 بالمئة من التكاليف الثابتة للشركات.
 

دعم التكيف للشركات عى أساس خسارة المبيعات
 Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och 

handelsbolag
 يهــدف إىل مســاعدة الشــركات يف التغلــب عــى األزمــة، 

وإعادة هيكلة عملياتِها وتكيُِفها.
الــي تعرضــت  للشــركات  التكيــف  تقديــم دعــم  يتــم   
لخســارة معينــة يف معــدل مبيعاتهــا بيــن فترتيــن. حــى 
اآلن أعلنــت الحكومــة عــن دعــم التكيــف بيــن مــارس 
ســيتم  أنــه  أعلنــت  ينايــر   12 ويف   .2021 وفبرايــر   2020
إىل  نوفمبــر  مــن  الفتــرات  خــالل  الدعــم  هــذا  تعزيــز 

ديسمبر 2020 ومن يناير إىل فبراير 2021.
 

دعم المبيعات للشركات الفردية  والشركات التجارية
 Omställningsstöd till företag baserat på

omsättningstapp
 بمــا أن العديــد مــن الشــركات الفرديــة قــد تضــرروا ماليــاً 
بشــدة، فقــد قــررت الحكومــة دعــم المبيعــات لهــذه 
ــة  ــركات التجاري ــداً للش ــاً جدي ــت دعم ــركات. واقترح الش
األقــل. ســيتم  لديهــا شــريك مــادي واحــد عــى  الــي 
ــد  ــاس قواع ــى أس ــة ع ــركات التجاري ــم الش ــم دع تصمي

دعم الشركات الفردية.
 

تسريح العمال لفترات قصيرة لخفض تكاليف األجور
Korttidspermittering för minskade lönekostnader

التنفيــذ  2020 دخــل قانــون جديــد حيــز  7 أبريــل   يف 
ــن الشــركات مــن الحصــول عــى دعــم مــايل  والــذي مكّ
مــن الدولــة للســماح للموظفيــن بتقليــل ســاعات عملِِهم 
بــدالً مــن فصلهــم. يعــي هــذا الدعــم أنــه يمكــن خفــض 
تكاليــف موظــي الشــركات إىل النصــف بينمــا يمكــن 
مــن  المئــة  يف   90 مــن  بأكثــر  االحتفــاظ  للموظفيــن 
الراتــب. أعلنــت الحكومــة أنــه ســيتم تمديــد هــذا الدعــم 
لمــدة تصــل إىل ســبعة أشــهر أخــرى وأنــه ســيتم زيــادة 

الدعم خالل الفترة من يناير إىل مارس 2021.
 

زيادة مسؤولية الدولة عن تكاليف الرواتب الَمرَضيه
Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

 تعــوض الدولــة أصحــاب العمــل عــن تكاليــف الراتــب 
المــريض بشــكل أعــى ممــا يمكــن اعتبــاره طبيعيـًـا للفترة 
مــن 1 أغســطس إىل 31 ديســمبر. ســيتم تعويــض جميــع 
األشــخاص العامليــن لحســابهم الخــاص والذيــن يديــرون 

شركات فردية أيضاً.
 

تأجيل دفع الضرائب
Anstånd med skatteinbetalningar

 يف 26 مــارس و 3 أبريــل 2020 وافــق البرلمــان الســويدي 
عــى اقتــراح الحكومــة بــأن تكــون الشــركات قــادرة عــى 
ــد. تعــي  ــدة عــام واح ــل مدفوعــات الضرائــب لم تأجي
القواعــد الجديــدة أنــه يمكــن للشــركات الحصــول عــى 
والضريبــة  العمــل  صاحــب  مســاهمات  دفــع  تأجيــل 

األوليــة عــى الرواتــب وضريبــة القيمــة المضافــة. أعلنــت 
الحكومــة يف 9 نوفمبــر أنــه يمكــن تمديــد فتــرة الســماح 
لمــدة عــام آخــر لجميــع أولئــك الذيــن حصلــوا عــى 

تأجيل بموجب اللوائح الجديدة.
التغييــرات  بهــذه  اقتــراح  تقديــم  تــم  ديســمبر   4 يف 
باإلضافــة اىل اقتــراح بمضاعفــة إمكانيــة التأجيــل وإتاحــة 
ديســمبر   18 يف  للتأجيــل.  إضافيــة  كــرون  مليــار   300
أعلنــت الحكومــة أن هــذه التغييــرات ســتكون متاحــة يف 
علِــَن ســابقاً، أي ابتــداء مــن 5 فبرايــر 

ُ
وقــت أبكــر ممــا أ

بدالً من األول من مارس.
 

زيادة المخصصات لصندوق االستحقاق
Utökad avsättning till periodiseringsfond

ــن  ــه يمك ــي بأن ــدة تق ــد جدي ــة قواع ــت الحكوم أدخل
الخاضعــة  األربــاح  مــن  المائــة  يف   100 تخصيــص 
ولكــن  االســتحقاق  صنــدوق  يف   2019 لعــام  للضريبــة 
بحــد أقــى مليــون كــرون . نتيجــة لذلــك  يمكــن للعديــد 
الــي  األوليــة  الضريبــة  اســترداد  األعمــال  رواد  مــن 
عــى  االقتــراح  هــذا  يؤثــر   .2019 عــام  يف  دفعوهــا 
الشــركات الفرديــة واألشــخاص الطبيعييــن الذيــن هــم 

شركاء يف الشركات التجارية السويدية.
 

الصغيــرة  المؤسســات  لقــروض  الدولــة  ضمــان 
والمتوسطة

 Statlig lånegaranti till små och medelstora
företag

يف 25 مــارس تــم تقديــم ضمــان مــن الدولــة لقــروض 
أن  أي  الفيــروس.  بتفــي  تأثــرت ســلبًا  الــي  الشــركات 
القــرض. يصــدر  بالمئــة مــن مبلــغ   70 الدولــة تضمــن 
مكتــب الديــن الضمــان لمؤسســات االئتمــان الــي بدورها 
بطلــٍب  التقــدم  للشــركات  يمكــن  الشــركات.   

ُ
تُقــرُِض

طريــق  عــن  الضمــان  برنامــج  قــرِض  عــى  للحصــول 
فرصــة  للشــركات  تتــاح  البنــك.  أي  بالُمقــرِض  االتصــال 

التقدم للحصول عى قرض حى 31 ديسمبر 2020.
 

قروض ُموََسعه للشركات عبر Almi وغيرها 
 Utökade lånemöjligheter för företag via Almi,

  EKN och SEK
ــارات  ــدره 3 ملي ــا ق ــى Almi Företagspartner مبلًغ  تل
ــطة  ــرة والمتوس ــركات الصغي ــه للش ــادة إقراض ــرون لزي ك
 Svensk يف جميــع أنحــاء البــالد. تمــت زيــادة حــد قــرض
مليــار   200 إىل  كــرون  مليــار   125 مــن   Exportkredit
كــرون.. ويمكــن اســتخدامه إلصــدار ائتمانــات تجاريــة 
مدعومــة مــن الدولــة وشــركات تصديــر ســويدية. تــم 
الســويدية  الصــادرات  ائتمــان  وكالــة  ســقف  تمديــد 
أن  كمــا  كــرون،  مليــار   500 إىل  االئتمــان  لضمانــات 
الشــركات  تمنــح  البنــوك  يف  المخفضــة  الخصومــات 

فرًصا جديدة ومحسنة لالقتراض.
 
 

تخفيض رسوم صاحب العمل مؤقتًا
 Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och

egenavgifter
بيــن 1 مــارس و 30 يونيــو 2020  تــم تخفيــض رســوم 
مماثــل  تخفيــض  إدخــال  تــم  كمــا  العمــل.  أصحــاب 

للشركات الفردية.

خصــم مؤقــت لتكاليف اإليجــار يف الَقطاَعــات المعرضة 
للخطر

 Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta
branscher

 يعــي الدعــم المعــاد تقديمــه اآلن أنــه يحــق ألصحــاب 
ــتأجرين  ــت للمس ــار الثاب ــوا اإليج ــن خفض ــارات الذي العق
خــالل الفتــرة مــن 1 ينايــر إىل 31 مــارس 2021 يف بعــض 
القطاعــات الضعيفــة، التقــدم بطلــب للحصــول عــى 
دعــم للتعويــض عــن جــزء مــن التخفيــض. يُقتــرح منــح 
الثابــت  اإليجــار  مــن  المائــة  يف   50 بنســبة  التعويــض 
ــن المعلومــات  ــد م ــتعلن الحكومــة مزي المخفــض. س

حول تصميم الدعم وإجراءات التقديم القادمة.
 

توســيع نطــاق Almi Invest ليصبــح مســتثمرًا نشــًطا يف 
الشركات المبتكرة

 Ökat utrymme för Almi Invest att vara aktiv
investerare i innovativa företag

 قــررت الحكومــة يف 23 أبريــل تعديل متطلبــات التمويل 
 Almi المشــترك الخــاص إىل 30 يف المائــة ، ممــا يمكّــن
Invest مــن الحصــول عــى حصــة أكبــر مــن االســتثمارات 

يف الشركات المبتكرة الجديدة والقائمة.
 

Almi Invest زيادة القوة االستثمارية لشركة
Ökad investeringskraft för Almi Invest

 تلقــت Almi Invest تَكِملــه قدرهــا 400 مليــون كــرون 
ــرة  مــن أجــل ســد األزمــة يف الشــركات المبتكــرة الصغي
غيــر  واألصــول  الهيــكيل  المــال  رأس  إهــدار  وتجنــب 

الملموسة.
 

ضمانات االئتمان الحكومية لشركات الطيران
Statliga kreditgarantier till flygföretag

الفرصــة   2020 عــام  يف  الطيــران  شــركاُت  ســتُمنح 
للحصــول عــى ضمانــاٍت ائتمانيــة بقيمــٍة إجماليــة كحــد 
، منهــا 1.5 مليــار كــرون  5 مليــارات كــرون  أقــى هــو 
ضمــان  إطــار  تمديــد  تــم  كمــا  ســاس.  إىل  موجهــة 
التصديــر  شــركات  لدعــم  الصــادرات  ائتمــان  مجلــس 

السويدية.
 

تخفيض الضرائب عى االستثمار يف المعدات
  Skattereduktion för investeringar i inventarier

للمســاهمة يف انتعــاش االقتصــاد أعلنــت الحكومــة أنــه 
ــق  ــث يح ــتثمارات بحي ــادة االس ــز لزي ــم حاف ــيتم تقدي س
لمــن يحصلــون عــى المعــدات يف عــام 2021 الحصــول 
ــي  ــض الضري ــالل التخفي ــن خ ــة م ــة مخفض ــى ضريب ع
بمقــدار 3.9 بالمائــة مــن قيمــة اقتنــاء المعــدات. وتجــري 

حاليا مناقشة اللوائح المقترحة.
 

تدابير أخرى ذات صلة
Övriga relevanta åtgärder

سداد تكاليف تحسين الكفاءة يف العمل قصير األجل
 Ersättning för kostnader för kompetensinsatser

vid korttidsarbete
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جديــداً  مرســوماً  ديســمبر   17 يف  الحكومــة  أصــدرت 
ينظــُم إمكانيــات أربــاب العمــل الذيــن يتلقــون دعًمــا 
للعمــل قصيــر األجــل للحصــول أيضــاً عــى تعويــٍض عــن 
تكاليــف تحســين المهــارات الــي يتــم تنظيُمهــا يف إطــار 
الوقــت المتــاح للعمــل قصيــر األجــل. والغــرض مــن ذلــك 
هــو تســهيل الفــرص فيمــا يتعلــق بالعمــل قصيــر األجــل 
لتنفيــذ مبــادرات تهــدف إىل رفــع أو التحقــق مــن مهارات 

الموظفين.
 

أساس جديد لبطالة رواد األعمال )لفترة محدودة(
 Ny tidsbegränsad grund för företagares

arbetslöshet
 

قــررت الحكومــة إجــراء تعديــل عــى المرســوم يمكــن 
ــة رواد األعمــال  ــد لبطال ــه إدخــال أســاس جدي مــن خالل
)لفتــرة محــدودة(. وفًقــا للتعديــل  يمكــن اعتبــار رائــد 
األعمــال عاطــالً عــن العمــل عــى الرغــم مــن بعــض 
ــل.  ــا يف العم ــم اتخاذه ــي يت ــدودة ال ــراءات المح اإلج
الغــرض مــن القــرار هــو تســهيل اســتئناف رجــال األعمــال 

ألعمالِِهم الحًقا.
 

زيــادة فــرص التأميــن ضــد البطالــة يف الشــركات غيــر 
النشطة

Ökad möjlighet till a-kassa vid vilande företag
زادت الحكومــة مــن إمكانيــة تلــي إعانــات البطالــة حــى 

عندمــا تكــون الشــركة خاملــة. ال تؤخــذ االنقطاعــات يف 
العمليــات خــالل عــام 2020 يف االعتبــار عنــد دراســة 
قاعــدة الخمــس ســنوات. ينطبــق هــذا عــى كل مــن 
االختبــارات الــي أجريــت خــالل العــام الحــايل وأيًضــا 

عى أي اختبارات يف المستقبل.
 

اإلعفاء الضريي المؤقت لهدايا الموظفين
Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda

 
قدمــت الحكومــة وحــزب الوســط والليبرالييــن مقترحات 
لإلعفــاء الضريــي المؤقــت للهدايــا الــي تصــل قيمتهــا 
إىل 1000 كــرون لــكل موظــف والــي يمكــن ألصحــاب 
العمــل تقديِِمهــا لموظفيهــم. اعتمد البرلمان الســويدي 

االقتراح يف 27 مايو.
 

تسهيل القواعد المؤقتة لالجتماعات العامة 
 Tillfälliga regler ska underlätta för bolags- och

föreningsstämmor
 

دخــل قانــون مؤقــت يَُســِهُل حضــور اجتمــاع الشــركة أو 
الجمعيــة دون الحضــور شــخصيا حيــز التنفيــذ يف 15 

أبريل.

متعلقــة  الصحــي  التأميــن  يف  وتعديــالت  إجــراءات 
ستوكهولمبفيروس كورونا 

المهندس المايل: ريان رسول

 Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning
av nya coronaviruset

 
تهــدف اإلجــراءات إىل الحــد مــن انتشــار العــدوى وتقليل 
العــبء عــى الرعايــة الصحيــة وتعزيــز األمــن المــايل 

وتخفيف العواقب عى أصحاب العمل.
 

وأخيــرا يجــب االنتبــاه إىل أن هنــاك تحديثــات تجــري 
عــى هــذه القائمــة مثــل تمديــد فتــرة التقديــم أو زيــادة 

أو حذف أحد البنود
من الضروري مراجعة المحاسب الذي تعمل معه.
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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

يعلن مركزنا أنه بداية من أول فبراير  تبدأ ا�خصائية

النسائية الدكتورة: زلفي خفاجي باستقبال حاالت

النساء و الوالدة في نيداال فورد سنترال
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مقــال: صــورة الســويد “اإليجابيــة” يف أذهــان العالــم لــم 
تكــن “نعمــة” دائمــاً. نموذجهــا يجعلهــا مضــرب مثــل، 
ســلبياً أو إيجابيــاً، يف إطــار الصــراع الســيايس حــول أي 
ــائش بفعــل  ــة. آخــر الفصــول الصــراع الســيايس الن قضي
الصحيــة  آثارهــا  وكذلــك  كبيــرة  األزمــة  كورونــا.  أزمــة 
إىل  النــار  يجــر   

ٌ
وكّل تتصــارع  األحــزاب  واالقتصاديــة، 

قرصه.
ــتراتيجيتها  ــويد واس ــت الس ــدة تحول ــات المتح يف الوالي
سياســية،  عصــا  مكســر  إىل  األزمــة  مواجهــة  يف 
دونالــد  الســابق  الرئيــس  قبــل  مــن  حينــاً  اســتخدمت 
كمــا  الصحيحــة  الطريــق  عــى  “نحــن  للقــول  ترامــب 
نفســه  الرئيــس  نطــق  أحيــان مناقضــة  الســويد”، ويف 
الســويد  فعلــت  كمــا  نفعــل  “لــن  مؤداهــا  بعبــارات 

ونودي بالناس إىل التهلكة”.
اليــوم وقــد ارتــاح العالــم ربمــا مــن “تناقــض ترامــب”، 
ــو  ــس ج ــد للرئي ــار الجدي ــالفيت المستش ــدي س ــرج آن خ
بايــدن بشــأن التصــدي لوبــاء كورونــا، يف منشــور عــى 
الخــط  بشــدة  لينتقــد  االجتمــايع  التواصــل  وســائل 
أنــدش  االوبئــة  لشــؤون  الدولــة  ومستشــار  الســويدي 
تيغنيــل، فيكتــب بجانــب صــورة تيغنيــل “إذا كانــت لديــك 
النــاس، فســيتم طــردك يف  تــودي بحيــاة  اســتراتيجية 
النهايــة أو نعتــك بـ”النــازي”، أو كالهمــا”. وفــق مــا نقلــت 

اكسبريسن.
عمــل ســالفيت ســابقاً يف قضايــا الرعايــة الصحيــة يف 
بايــدن اآلن كمستشــار  بــاراك أوبامــا، واســتدعاه  عهــد 
كبيــر للرئيــس األمريــي الــذي وعــد بالســيطرة بســرعة 

عى االنتشار المتزايد للعدوى يف البالد.
عمليــات  عــن  المســتميت  بدفاعــه  ســالفيت  ُعــرف 

اإلغــالق الحــاد، حيــث وصــف نظريــة مناعــة القطيــع 
كانــون  يف  تويتــر  موقــع  عــى  وكتــب  بـ”االستســالم”. 
يف  تتمثــل  الســويد  اســتراتيجية  أن  األول/ديســمبر 
“تجاهــل” العــدوى فقــط. وعــى المنصــة نفســها، قــارن 
أنــدش تيغنيــل بمستشــار األوبئــة المثيــر للجــدل لدونالــد 
ترامــب، ســكوت أتــالس، بعــد أن شــكّك األخيــر يف تأثيــر 
ارتــداء الكمامــات عــى الحــد مــن العــدوى، وعــارض 

عمليات اإلغالق الحادة للمجتمع.
واليــوم يصــف ســالفيت اســتراتيجية الســويد يف حمايــة 
كبــار الســن أوالً بأنهــا “أســطورة” بدأهــا تيغنيــل وأتــالس، 
مشــيراً إىل أن الوفيــات بيــن كبــار الســن تصاعــدت بشــكل 

كبير يف كل من السويد والواليات المتحدة.
وكتــب ســالفيت “نظريــة مناعــة القطيــع يمكــن مقارنتهــا 

باألفكار الطبية يف العصور الوسىط”.

تيغنيل: هذه استراتيجيتنا
وكان أندش تيغنيل دافع عن استراتيجية السويد مراراً 
وتكراراً، موضحاً مرات عدة أنها ال تتبى نظرية مناعة 

القطيع وتعمل مثل الدول األخرى عى الحد من 
انتشار العدوى.

وقــال تيغنيــل ســابقاً “اســتراتيجتنا إبطــاء انتشــار العــدوى 
ــة عــى اإلطــالق  ــا أي رؤي لتســطيح المنحــى، ليــس لدين
للســماح للعــدوى باالنتشــار. قلنــا دائمــاً إننــا نريــد إبطــاء 
ــة  ــة الصحي ــل الرعاي ــم تحمي انتشــار العــدوى حــى ال يت

فوق طاقتها”.
ــون الســويدي  واعتــرض تيغنيــل يف برنامــج عــى التلفزي
األحــد المــايض عــى الشــائعات الــي تفيــد بــأن الســويد 

ســمحت عمــداً بانتشــار العــدوى. وأكــد أن االســتراتيجية 
الســويدية تشــبه يف أساســياتها تلــك الــي عملــت عليهــا 
الــدول األخــرى، للحفــاظ عــى انتشــار العــدوى منخفضاً 
ــم يكــن هنــاك أي نقــاش حــول  قــدر اإلمــكان، مضيفــاً “ل

السماح بالعدوى”.

االستخدام السيايس
مع كل تأكيدات تيغنيل، يبدو استخدام االستراتيجية 
السويدية يف وجه الخصوم السياسيين ببعض الدول 

نوعاً من التسطيح المبالغ به يف قضية خطيرة تؤثر 
فيها عوامل كثيرة، كثقافة المجتمع وطريقة تنظيمه 

وإدارته ومشاكله المتراكمة. وال يمكن فيها القياس عى 
هذه الدولة أو تلك، بل يمكن لكل دولة أن تنشغل 

أساساً باإلجابة عن سؤال أين أخطأت وأين أصابت 
لتتمكن من تحسين تعاملها مع األزمات المقبلة. وهذا 

ما تفعله السويد عى أي حال.

مقال

الرئيس األمرييمستشار الدولة لشؤون االوبئة أندش تيغنيل الرئيس األمريي السابق  Foto: Amir Nabizadeh/ TT

السويد عندما تكون مضرباً للمثل السيئ أو الجيد بين إدارة أمريكية وأخرى

مهند أبو زيتون

مستشار بايدن: تيغنيل “نازي”
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قال المسؤول عن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا يف ستوكهولم ماغنوس ثيبيري Magnus Thyberg لـ 
»الكومبس« إن اللقاحات الجديدة ضد كورونا الي يجري تطعيم الناس فيها بالسويد جرى اختبارها بنفس الطريقة 

تماماً الي يتم بها اختبار جميع األدوية واللقاحات األخرى. 

المختصــة  الهيئــات  مــن  العديــد  هنــاك  أن  وأضــاف 
وكل  األبحــاث  جميــع  بمراجعــة  قامــت  باألدويــة 
الدراســات الســريرية الــي يتــم إجراؤهــا مــن أجــل تقييــم 
ــا  ــن فعاليته ــد م ــد، والتأك ــه التحدي ــى وج ــات ع اللقاح
ــة  ــح صالح ــا لتصب ــة عليه ــل الموافق ــة قب ــا آمن ــن أنه وم

لتطعيم سكان السويد.
حاليــاً ال توجــد إمكانيــة حجــز موعــد، ولكــن عندمــا 
يحيــن الوقــت، ســتكون المعلومــات الخاصــة بكيفيــة 
ومــكان توفــر اللقــاح موجــودة عــى موقــع se.1177 لــذا 

تابع التحديثات هناك.
إذا كنــت ترغــب يف طــرح أســئلة عامــة حــول مــرض 
يمكنــك  المــرض  هــذا  ضــد  والتطعيــم   -19 كوفيــد 
 081236800 عــى  الوطــي  الهاتــف  بخــط  االتصــال 

الخط مفتوح أيام أسبوع العمل بين الساعة 9 إىل 15

مىت يمكن أخذ اللقاح؟
يعتمــد ذلــك عــى المجموعــة الــي تنتمــي إليهــا. نقــوم 
خاصــة  مســاكن  يف  يعيشــون  الذيــن  بتطعيــم  اآلن 
الذيــن  بتطعيــم  نقــوم  أقــل  نطــاق  وعــى  للمســنين. 
ــازل.  يتلقــون رعايــة الخدمــة المنزليــة والصحيــة يف المن
الصحــة  قطــاع  يف  العامليــن  بتطعيــم  نقــوم  كمــا 
والشــؤون البلديــة. باإلضافــة إىل بعــض الطواقــم الطبيــة 

يف المستشــفيات. هــذا مــا نقــوم بــه ضمــن حمــالت 
التطعيــم بشــكل منهجــي آمــن وهــدوء ولكــن يف أســرع 
وقــت ممكــن ألننــا نريــد إدارة عمليــات التطعيــم يف 
وقــت قــي. لذلــك نســتخدم الجرعــات الــي نحصــل 
ــة  ــم بطريق ــام بالتطعي ــاً يف القي ــر أيض ــا نفك ــا. لكنن عليه
تضمــن عــدم انتقــال العــدوى. كمــا يجــب أن تتــم عمليــة 

التطعيم بشكل مدروس.

كيف يمكن للشخص أن يعرف بأن دوره قد حان 
ألخذ اللقاح؟

يمكــن أن يعــرف الشــخص أن دوره قــد حــان مــن طبيبــه 
التلقيــح  حملــة  تباشــر  عندمــا  العمــل.  يف  رئيســه  أو 
بالتقــدم أكثــر، مــن أجــل تطعيــم مجموعــات أكبــر مــن 
ــر  ــع se.1177 وعب ــى موق ــك ع ــن ذل ــنعلن ع ــكان، س الس
قنــوات منطقــة ســتوكهولم األخــرى. لــي يشــعر كل فــرد 
التطعيــم  عــرض  يصــل  وأن  جيــد  اطــالع  عــى  بأنــه 

للجميع.

لماذا يجب أن يتلىق الشخص التطعيم؟
هــذا عــرض مهــم للغايــة وفرصــة كبيــرة لنــا للتغلــب عــى 
الجائحــة. للتخلــص مــن خطــر العــدوى ولنكــون قادريــن 
عــى العــودة إىل حيــاة طبيعيــة أكثــر. أرى أن هــذا يشء 

نعم اللقاح آمن وجرى اختباره بنفس طرق 

األدوية األخرى

مجموعاتنــا  إىل  ينتمــون  للذيــن  كبيــرة  حمايــة  يوفــر 
المعرضــة للخطــر. نــرى أيضــاً أننــا عندمــا نقــوم بتطعيــم 

الناس، سنكون قادرين عى حماية المجتمع.

هل اللقاح آمن؟
يتــم اختبــار اللقاحــات الحاليــة بنفــس الطريقــة تمامــاً 
الــي يتــم بهــا اختبــار جميــع األدويــة واللقاحــات األخرى. 
هنــاك العديــد مــن الهيئــات المختصــة باألدويــة تتقــوم 
الســريرية  الدراســات  وكل  األبحــاث  جميــع  بمراجعــة 
الــي يتــم إجراؤهــا مــن أجــل تقييــم اللقاحــات عــى وجه 
التحديــد، والتأكــد مــن فعاليتهــا ومــن أنهــا آمنــة قبــل 

الموافقة عليها لتصبح صالحة لتطعيم سكان بلدنا.

كيف جرى تطوير اللقاح بهذه السرعة؟
لقــد رأينــا أنــه كان هنــاك قــدر ال يصــدق مــن االلتــزام مــن 
الســلطات  جهــود  كل  العالــم،  يف  الباحثيــن  جميــع 
العالميــة ُســخرت للحصــول عــى لقــاح حــى نتمكــن 
مــن التخلــص مــن الجائحــة. هــذا التعــاون العالمــي 
قادنــا إىل اســتخدام تكنولوجيــا جديــدة، وحاولنــا تقليــل 
الفجــوات بحيــث تســير األمــور يف أســرع وقــت ممكــن. 

لكن نتائج االختبارات كانت يه نفسها يف النهاية.

كورونا يف السويد

Foto: Stig Åke Jönsson Malmö / Bild SCANPIX
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ــة أدوات  ــون يمنــح الحكومــة والســلطات الحكومي القان
أكثــر قــوة لمنــع انتشــار العــدوى، حيــث ســتكون قــادرة 
المتاجــر  العمــل يف  بعــد اآلن عــى تحديــد ســاعات 
والمتاحــف وصــاالت األلعــاب الرياضيــة، ومنــع زيــارة 
المتنزهــات والشــوائط واألماكــن العامــة األخــرى للحــد 

من االزدحام.

كمــا ســتتمكن الحكومــة أيضــاً مــن فــرض إغــالق تــام 
لمراكــز التســوق ومحطــات القطــار ووســائل النقــل العام 
إذا لــزم األمــر. ويمكــن لهــا تغريــم أي شــخص ينتهــك 

الحظر المفروض عى التواجد يف مكان عام.

هــذه  مثــل  عــى  تحصــل  لــم  الســويدية  الحكومــة 
الصالحيات منذ الحرب العالمية الثانية.

ورغــم أن القانــون يمنــح الحكومــة صالحيــات أوســع 

فإنــه لــم يتــرك قراراتهــا دون تقييــد، حيــث أعــىط البرلمان 
حــق مراجعــة قــرارات الحكومــة بالحظــر أو اإلغــالق يف 

غضون أسبوع واحد من صدور القرار.

ويعــي القانــون مجالــس المحافظــات والبلديــات أيضــاً 
انتشــار  مــن  للحــد  محليــة  قــرارات  اتخــاذ  يف  الحــق 

العدوى.

مــا يه األنشــطة الــي يمكــن للحكومــة فــرض حظــر 
عليها حسب القانون الجديد؟

· المســرح والســينما ومباريــات كــرة القــدم والتجمعــات 
العامة والمناسبات العامة األخرى.

وحدائــق  التخييــم  وأماكــن  الرياضيــة  الصــاالت   ·
األنشــطة  أو  الترفيــه  وأماكــن  والمتاحــف  الحيوانــات 

الثقافية.

· المحالت التجارية ومراكز التسوق وما شابه ذلك.
· النقل العام والنقل الجوي المحيل.

· القاعــات، مثــل صــاالت الحفــالت وأماكــن التجمعــات 
الخاصة.

· األماكن العامة، مثل الحدائق ومناطق السباحة.

لعــدد  أقــى  حــد  فــرض  أيضــاً  للحكومــة  ويمكــن 
المشاركين يف التجمعات العامة.

المؤقــت  كورونــا  قانــون  يمنحهــا  واســعة  صالحيــات 
ــذا  ــتخدم ه ــدى ستس ــإىل أي م ــويدية، ف ــة الس للحكوم
الحــق يف فــرض إجــراءات متشــددة لمواجهــة جائحــة 

تودي بحياة مزيد من الناس يف البالد؟

هذا ما يجب أن تعرفه حول »قانون 
كورونا« يف السويد

قانون كورونا

يف سابقة تاريخية، حصلت الحكومة السويدية عىل الحق يف الحد من حرية حركة السكان وتنقلهم. فقد وافق 
البرلمان السويدي يف 8 كانون الثاين/ يناير 2020 عىل ما يعرف بـ«قانون كورونا المؤقت«، وبذلك، أصبح القانون 

سارياً اعتباراً من 10 كانون الثاين/ يناير وحىت نهاية أيلول/سبتمبر 2021.

  Foto: Adam Ihse / TT 
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- كيف يمكن السيطرة عىل تناول الطعام العاطيف؟ 

- كيفية التمييز بين الجوع النفيس والجوع الفيسيولوجي؟

عاليــة  بهــا  نتســى  الــي  األطعمــة  أغلــب  ولألســف 
ــة والدهــون الضــارة وال تحتــوي عــى  بالســعرات الحراري
اي عناصــر غذائيــة مفيــدة، والنتيجــة ســتكون زيــادة يف 

الوزن ومشاكل صحية.
إذا مــا هــو الحــل؟ كيــف يمكــن الســيطرة عــى تنــاول 

الطعام العاطي؟ 

والجــوع  النفــي  الجــوع  بيــن  التمييــز  علينــا  أوال 
علينــا  يظهــر  الفيســيولوجي  الجــوع  الفيســيولوجي. 
أعــراض جســديه مثــل تقلصــات يف المعــدة، فقــدان 
أمــا  عــام.  بشــكل  االكل  يف  التفكيــر  والتركيــز،  للطاقــة 
الجــوع النفــي ليــس لــه أعــراض جســدية، وانمــا يعتــري 
اإلنســان شــعور الرغبــة بتنــاول الطعــام وغالبــا مــا تكــون 
كالحلويــات  والدهــون  الحراريــة  بالســعرات  عاليــة 

والنقرشات المالحة.
يجــب أن نبحــث عــن طــرق غيــر تنــاول األطعمــة لتفريــغ 

المشاعر السلبية الي نشعر بها من هذه الطرق:
- ممارســة الرياضــة، ولكــن بســبب الظــروف الــي نمــر بهــا 
النــادي،  اىل  الذهــاب  مقدرتنــا  وعــدم  األيــام  هــذه 
فباإلمــكان البحــث عــن التماريــن المناســبة عبــر موقــع ال 
ــه  ــة مهم ــي ، الرياض ــكل يوم ــتها بش YouTube  وممارس
جــدا فهــي تعتبــر طريقــه فعالــه لتفريــغ الطاقــة الســلبية 

والتقليــل مــن التوتــر واالكتئــاب وترفــع هرمــون الســعادة، 
غير الفوائد الصحية ألجسامنا.

ــه فيهــا تحــدي ومنافســة،  لعــب ألعــاب تفكيري  -
مثــل الشــطرنج، ورق اللعــب، تركيــب ال puzzle وألعــاب 
ــا  ــط خالي ــي تنش ــاب ال ــن األلع ــر م ــد الكثي ــاز، يوج االلغ

الدماغ ويف نفس الوقت نقي وقتا ممتعا فيها.
الدمــاغ  خاليــا  تحفــز  فهــي  الكتــب،  قــراءة   -
ــل  ــر، وتقت وتنشــطه وتقــوي الذاكــرة وتخفــف مــن التوت

الملل.
عــن  بعيــدا  بهــا  لنتســى  الطــرق  مــن  الكثيــر  يوجــد 
الطعــام ولكــن عنــد الشــعور بالرغبــة لتنــاول الطعــام، 

يوجد خيارات صحية بإمكاننا تناولها، منها :
الســعرات  قليــل  الصحيــة  األطعمــة  مــن  البشــار،   -
الحراريــة ، الحصــة الواحــدة 3 أكــواب ، غــي باألليــاف 
الــي تعــي شــعور بالشــبع وغــي بمضــادات األكســدة، 
والفيتامينــات والمعــادن مثــل )فيتاميــن ب ، مغنيســيوم 

، بوتاسيوم ، زنك ، نحاس (.
- تنــاول الترمــس ، فــول ، حمــص بليلــه، أطعمــة مفيــدة 
بالبروتينــات  غنيــة   ، والمعــادن  بالفيتامينــات  غنيــة 
النباتيــة، مــن فوائدهــا التقليــل مــن ارتفــاع الســكر يف 

الدم ، تحتوي عى الياف تعي الشعور بالشبع: 
 تناول كوب للحصة الواحدة

عالج مشاعرك خارج المطبخ

ــدة،  ــد عدي - شــرب القرفــة مــع الجــوز، القرفــة لهــا فوائ
فهــي تقلــل مــن الشــهية وطلــب الســكريات ، ترفــع مــن 
ــة انقــاص  ــة األيــض يف الجســم فتســاعد يف عملي عملي
ــعور  ــي ش ــدم ، وتع ــكر بال ــبة الس ــض نس ــوزن ، تخف ال

بالشبع لفترة أطول. 
omega 3 والجوز غي بالدهون المفيدة وال

- شــرب الزهــورات ) بابونــج ، نعنــاع ، يانســون ، شــومر ، 
شــاي الماتشــا ، شــاي أخضــر....(  ، مشــروبات مفيــدة 

وتعمل عى تهدئة األعصاب.
يوجــد العديــد مــن الخيــارات الصحيــة والمفيــدة، لكــن 
مــن  بــدال  دائــم  بشــكل  بيوتنــا  يف  نوفرهــا  ان  المهــم 

األطعمة الضارة عالية السعرات الحرارية 
كفيلــه  منتظــم  بشــكل  الصحيــة  العــادات  ممارســة 
بتقليــل كميــة الضغــط النفــي الــذي نتعــرض لــه، النــوم 
مبكــرا وأخــذ وقــت كايف يقلــل مــن هرمــون الكورتيــزون 

الذي يعمل عى زيادة الشهية لألكل.

كم مره تدخل المطبخ يف الليلة 

بالرغم من عدم شعورك بالجوع؟

نحن اآلن يف فصل الشتاء وأغلب 

الوقت نقضيه يف المنزل ومشاعر 

مختلطة تعم األرجاء )ملل، كآبة، 

وحدة، قلق ... ( ، فنلجأ للطعام 

كمتنفس اعتقادا منا أننا سنشعر 

بمزاج أفضل..

أخصائية تغذية

آالء خواص 

صحة وغذاء

  Läkaren Nawfal Bedi / Foto: Bertil Enevåg Ericson  Scanpix
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الفتص طةاظا ضض
غعم جمسئ خئاتًا

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

www.smarttandvard.se
smarttandvard@hotmail.se

Smart Tandvård
Tessins vägen 4A - 217 58 - Malmö 

+ 46 40 265640 /+46 40260025
+46 737517752

reception.smarttandvard@hotmail.com
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دراسة سويدية:
ليلة واحدة من النوم المضطرب قد 

تزيد من خطر اإلصابة بالزهايمر

دراسة سويدية

ليلة واحدة من النوم المضطرب عند الذكور األصحاء تؤدي إىل مستوى أعىل لبروتين تاو، وهو 
مؤشر بيولوجي لمرض الزهايمر، حسب دراسة جديدة لجامعة سويدية. فكيف تمت تلك 

الدراسة؟ وما أهميتها لمكافحة الزهايمر؟

  Läkaren Nawfal Bedi / Foto: Bertil Enevåg Ericson  Scanpix
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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

يف دراســة حديثــة لجامعــة أوبســاال الســويدية، تــم نشــر 
نتائجهــا يف مجلــة “نيرولــويغ” )علــم األعصــاب( توصــل 
ــه  ــة واحــدة قــد يكــون ل ــوم لليل ــة الن ــون إىل أن قل الباحث
تأثيــر خطيــر يف اإلصابــة بالزهايمــر، حســبما كتــب موقــع 

شبكة “هايل براكسيس” األلمانية.

أن  للدراســة  األوليــة  النتائــج  تظهــر  للباحثيــن،  ووفقــا 
النــوم بشــكل  يتمكنــوا مــن  لــم  إذا  الرجــال األصحــاء، 
صحيــح يف ليلــة واحــدة فقــط، يصبــح لديهــم مســتوى 
أعــى مــن بروتيــن “تــاو” يف الــدم، مقارنــة بنظرائهــم 

الذين ينامون لمدة ليلة كاملة دون انقطاع.

لكن ما هو بروتين تاو؟
هــو بروتيــن موجــود يف الخاليــا العصبيــة، يمكــن أن 
ــل يف  ــذه الكت ــم ه ــرة، وتتراك ــال صغي ــكل كت ــم ويش يتراك
الزهايمــر،  مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص،  أدمغــة 
ويمكــن أن يبــدأ هــذا التراكــم قبــل عقــود مــن ظهــور 
“هايــل  موقــع  نقــل  مــا  بحســب  المــرض،  أعــراض 

براكسيس”.

قــام الباحثــون يف جامعــة أوبســاال بإجــراء الدراســة عــى 
مرحلتيــن لمــدة أربــع ليــال عــى ذكــور أصحــاء يف إحــدى 

ــمح  ــة س ــن الدراس ــة األوىل م ــفيات. يف المرحل المستش
أول  يف  انقطــاع  وبــال  طبيــي  بشــكل  بالنــوم  لهــؤالء 

ليلتين.

بشــكل طبيــي  ليلــة  أول  نامــوا  الثانيــة  المرحلــة  ويف 
ــوم،  ــاك حرمــان مــن الن ــة كان هن ــة التالي أيضــا، ويف الليل
وبقيــت األنــوار مضــاءة والمشــاركون جالســين يف األســرة 
يلعبــون ألعابــا مختلفــة أو يشــاهدون أفالمــا أو يتناولــون 

أطراف الحديث.

ــة  ــوم لليل ــن الن ــؤالء م ــان ه ــون أن حرم ــف الباحث وأكتش
واحــدة زاد مــن كميــة بروتيــن تــاو يف الــدم بنســبة 17 يف 
المائــة، بينمــا كانــت نســبة الزيــادة بعــد ليلــة مــن النــوم 

بشكل طبيي وكاٍف يه اثنان يف المائة فقط.

هل هذه الدراسة صالحة للجميع؟
عندمــا تكــون الخاليــا العصبيــة نشــطة، يــزداد إطــالق 
ــن أن  ــي يمك ــة، ال ــب الدراس ــخ، حس ــاو يف الم ــن ت بروتي
تقــدم رؤى مهمــة حــول مــا إذا كان يجــب أن تبــدأ يف 
ســن مبكــرة التدخــالت الــي تســتهدف طريقــة النــوم، 
ومــا إذا كان ذلــك قــد يقلــل مــن خطــر اإلصابــة بالخــرف 

أو مرض الزهايمر.

اإلسم: 
PARZHIN FATHALLA JALAL

رقم الهاتف :
0046704143519

رقم الجواز :
A10173501 

P نوع الجواز: عراقي نوع

جواز سفر مفقود

وجديــر بالذكــر أنــه ال يمكــن تعميــم نتائــج هــذه الدراســة 
ألســباب منهــا أنهــا أجريــت عــى عــدد قليــل مــن الشــبان 
عــى  مثــال  نتائجهــا  تنطبــق  ال  قــد  ولذلــك  األصحــاء، 

النساء وكبار السن.
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أجــرت الكومبــس اســتطالعاً أظهــر أن %40 مــن متابعينــا يوفــرون المال 
بانتظــام وأن %16 فقــط يملكــون أســهم ومشــاركين يف صناديــق ماليــة. 

مما يشير إىل أهمية تخصيص حلقة تشرح أهمية توفير األموال.

أهمية توفير األموال حسب المدرب المايل ألكسندر غوستافسون
يقــول ألكســندر: هنــاك العديــد مــن األســباب الــي تدفعــك للتوفيــر. أوالً، 
يمكــن أن تحــدث أشــياء يف الحيــاة تجعــل المــرء بحاجــة فجــأة إىل 

القليل من المال اإلضايف.
يمكــن أن يحــدث طــارئ مــا، مثــل أن ينكســر يشء مــن األثــاث أو أي 

يشء آخر نعتمد عليه يف حياتنا، عندها نحتاج إىل أموال إضافية
ثــم يمكنــك أيضــا اســتخدام مدخراتــك لتحقيــق حلــم مــا. ربمــا يكــون 
الحلــم أن نقــوم برحلــة، أو شــراء منــزل أكبــر أو ربمــا الحصــول عــى 

رخصة قيادة.
لدينــا جميعــاً أحــالم مختلفــة، لكــن التوفيــر يمكــن أن يجعــل هــذه 
األحــالم ممكنــة. حينهــا يصبــح التوفيــر ضــرورة وحاجــة، إنــه لمــن 
الممتــع أن نــرى أن الكثيريــن قــد خصصــوا يشء مــن المــال للتوفيــر، 
وربمــا كان مــن األفضــل أن يخصــص البعــض أمواالً لألســهم وللصناديق 
ــد  ــه الحصــول عــى عائ ــك في ــذي يمكن ــة ألن هــذا هــو المــكان ال المالي

إضايف اليوم.
ــور  ــادة، أم ــت الوس ــة أو تح ــر العادي ــابات التوفي ــال يف حس ــظ الم حف
ــك  ــابات البن ــادة أو يف حس ــت الوس ــال تح ــدة، ألن الم ــر مفي ــر غي تعتب
العاديــة، ال يمكنــه أن ينمــو. لذلــك تخصيــص األمــوال لوضعهــا يف 
صناديــق اســتثمار يمكــن أن يجعلهــا يف مــكان قابــل للنمــو، هنــاك يزداد 

المال أكثر عى المدى الطويل .

اقتصاد

Foto: Anna Simonsson/SvD/TT 

التوفير يمكن أن يحول أحالمنا إىل حقائق

معلومات عن التوفير واألسهم وأسواق البورصة 

كيف يمكن أن نخصص مبالغ للتوفير من دخلنا للمستقبل؟ ما يه األسهم والبورصة والسندات؟ هذه أهم 

األسئلة الي حاولت الحلقة الثالثة من برنامج »الكومبس ماركناد« اإلجابة عليها، والي نشرت مع بداية 

 Alexander المالية Nordnet السنة الجديد 2021. الحلقة الي استضافت مدرب االستثمار من مؤسسة

Gustafsson ورئيس بورصة ستوكهولم Fredrik Ekström، حاولت إلهام المتابعين إىل بداية عام موفقة 

لهم يف مجال اقتصادهم الخاص، والتشجيع عىل توفير جزء من مداخيلهم الشهرية. 

خاصة أن هناك العديد من الناس تقوم بالتوفير فعال، ولكن هناك عدد أكثر ال يستطيعون القيام بذلك 

لعدة أسباب أهمها عدم االنتباه إىل أهمية التوفير وإىل اإلمكانيات المتوفرة لديهم للقيام بذلك. 

Alexander Gustafsson المالية Nordnet برنامج »الكومبس ماركناد« استضاف مدرب االستثمار من مؤسسة

لدينا جميعاً أحالم 
مختلفة، لكن التوفير 
يمكن أن يجعل هذه 

األحالم ممكنة... حينها 
يصبح التوفير ضرورة 

وحاجة
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حقائق حول البورصة

 مدرب االستثمار من مؤسسة Nordnet المالية 
 Alexander Gustafsson

ــا بــدأت بالتوفيــر، مــن أجــل تأميــن ســكن، كان هــذا أمــراً  بالنســبة يل أن
مهمــاً بالنســبة يل. كنــت أعلــم أنــي ســأحتاج إىل منــزل. أنــا لســت مــن 
ســتوكهولم، لكــي أملــك اآلن ســكن، ألن االســتئجار يف ســتوكهولم 

مكلف.
كان هــذا ســبباً مهمــاً بالنســبة يل، بعــد ذلــك، أنــا ال أزال مســتمرا يف 
التوفيــر، ألن عنــدي المزيــد مــن األحــالم الــي أريــد تحقيقهــا، مثــل 
ــاً.  ــر أمان ــاة أكث ــام حي ــكل ع ــك بش ــر يعطي ــة.  التوفي ــة رائع ــام برحل القي

هذه األشياء مهمة بالنسبة يل، وهذا ما يجعلي أدخر.

الفرق بين االستثمار يف البورصة وحسابات التوفير
ــا واحــدا يف البورصــة الســويدية يف عــام   إذا كنــت قــد اســتثمرت كرون
1950 ثــم انتظــرت إىل بدايــة عــام 2020 ، فــإن هــذا الكــرون كان ســينمو 
ــن أو 100  ــتثمرت كروني ــك اس ــل أن ــرون. تخي ــن 7000 ك ــر م ــح أكث ويصب
ــت  ــف كان ــال كي ــنفهم فع ــا س ــهر. عنده ــرون يف كل ش ــرون، أو 100 ك ك
هــذه الكرونــات ســتزداد يف ســوق األســهم. إذا قارنــا هــذا بحســاب 
التوفيــر، فــإن الكــرون الواحــد كان ســيعطيك فقــط 44 كــرون، بــدل مــن 

7000 كرون وهذا فرق كبير.
لمــاذا هــذا الفــرق؟ يف حســاب التوفيــر، تكــون أموالــك يف حســاب 
بني، دون أي مخاطرة وســوف تنمو قليال بســهولة. يف ســوق األســهم، 
هنــاك مخاطــرة، أنــت تســتثمر يف الشــركات الــي يمكــن أن تعمــل 

بشكل جيد ولكن هناك شركات تعمل بشكل أسوأ أيضا. 
كمــا نــرى خــالل الـــ 70 عامــاً ســارت األمــور بشــكل جيــد جــًدا، يف بعــض 
الحــاالت كان هنــاك أزمــات، حدثــت بعــض األزمــات عــى مــر الســنين، 
ــو  ــا ه ــايس هن ــاح األس ــل. المفت ــدى الطوي ــى الم ــاح ع ــاك نج ــن هن لك

التوفير يف األسهم وعى المدى الطويل 
ــح الكــرون الواحــد يســاوي 7050 كــرون بعــد 70 عامــاً. مــع  حــى يصب
األخــذ بالحســبان، مــن زاويــة صغيــرة، مــا يحــدث يف عــام 2020 عندمــا 
انهــارت أســواق األســهم حــول العالــم يف بدايــة العــام بســبب جائحــة 
ــر  ــا. خــالل العــام المــايض كان هــذا وقــت مضطــرب للغايــة وغي كورون

مــن المعــروف أن أقــدم بورصــة يف العالــم، 
يف  تأسســت  وقــد  أمســتردام  بورصــة  يه 
ــتريت  ــة وول س ــد بورص ــا تع ــام 1602. فيم الع
يف نيويــورك أكبــر البورصــات يف العالــم. أمــا 
فقــد  الســويدية،  العاصمــة  ســتوكهولم، 
 1863 العــام  يف  لهــا  بورصــة  أول  افتتحــت 
ــا تمثــل بورصــة ســتوكهولم حــوايل 1 %   وحالي
ــدد  ــم. ع ــهم يف العال ــداول األس ــم ت مــن حج
األشــخاص الذيــن يملكــون أســهم يف الســويد 

وصل إىل أكثر من 2.3 مليون شخص 

تزايــد االهتمــام بتــداول األســهم بشــكل كبيــر، 
يف الســويد ووصــل إىل رقــم قيــايس، خــالل 
المــايض  العــام  التســعة األوىل مــن  األشــهر 
ارتفــع عــدد المســاهمين يف الســويد   2020
الســوقية  القيمــة  وصلــت  كمــا   .%  8 بنســبة 
لألســهم المملوكــة مــن قبــل القطــاع الخــاص 
أي إىل  تريليــون  العــام إىل  الســويد هــذا  يف 

ألف مليار كرون سويدي

التوفير يعطيك 
بشكل عام حياة أكثر 

ً أمانا

المفتاح األسايس 
هنا هو التوفير يف 

األسهم وعىل المدى 
الطويل

مســتقر، ولكــن عنــد إلقــاء الضــوء عــى مــا حــدث، ونشــاهد النتائــج مــن 
منظــور أكبــر، نالحــظ أن حــى قيمــة الكــرون لــم تهبــط إال بقــدار صغيــر 

جداً.
يف حــال كان النظــر عــى المــدى األبعــد يكــون الهــدف قــد تحقــق لذلــك 
ابــدأ بالتوفيــر، هــذا هــو الــيء المهــم وهــذه نصيحــي. لمــاذا يجــب أن 
تبــدأ يف التوفيــر؟ ألن أموالــك يمكــن أن تنمــو بعــد ذلــك بحيــث يتبــى 
لديــك المــال إذا حــدث يشء مــا. ولكــن أيضــاً حــى تتمكــن مــن تحقيــق 

أحالمك.
ــك 10 آالف كــرون هــذا العــام ويه تنمــو بنســبة 10  ــا. لدي ــا هن إذا نظرن
بالمائــة. هــذه نســبة األربــاح تقريبًــا الــي ضمنتهــا ســوق األســهم يف 
ســوق  نتائــج  تكــون  أن  يمكــن  طويلــة.  فتــرة  مــدى  عــى  المتوســط 
األســهم أســوأ إذا كانــت عــدد الســنوات أقــل، والنتائــج أفضــل عــى 

المدى األطول.

إذا حصلــت اآلن عــى عائــد بنســبة %10، فســوف ينمــو مبلغ الـــ 10 آالف 
الخــاص بــك إىل 11 آلــف بعــد عــام واحــد. إذا تركــت المبلــغ فتــرة أطــول، 
فســيصبح مــع نفــس نســبة %10 العــام المقبــل 12100 كــرون. كمــا 

تالحظ المبلغ بدأ ينمو باطراد 
ــر مــن اآلن. إذا كنــت تخصــص  ــغ للتوفي هــذا مــا يحــدث إذا تركــت مبل
أيًضــا جــزءًا مــن دخلــك للتوفيــر كل شــهر. عــى ســبيل المثــال، عنــد إيداع 

1000 كرون يف العام، أي أقل بقليل من 100 كرون يف الشهر.
ثــم ســيكون هنــاك فــرق بيــن 10000 و 12000 ضمــن نفــس نســبة الـــ 
ــد بنســبة  ــالً وحصلــت عــى عائ ــر قلي ــداع أمــوال أكث %10. إذا قمــت بإي
%10 ســيصبح المبلــغ 14200. اآلن نالحــظ أن كــرة الثلــج هــذه تبــدأ يف 
التدحــرج بشــكل أســرع، عــى مــدار ســنتين فقــط. مــاذا يحــدث عندمــا 

نوسع الفترة عى مدى 20 عاما؟
ــر 1000 كــرون كل عــام. بعــد 20 عامــاً، ســيكون 

ّ
ابــدأ بـــ 10 آالف كــرون، وف

 10 لمــدة  بالبقــاء  بالنمــو  لهــذا  إذا ســمحت  كــرون.  ألــف   124 لديــك 
ــك  ــرون. لذل ــف ك ــارب الـــ 340 أل ــا يق ــك م ــيكون لدي ــرى، فس ــنوات أخ س
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نالحــظ أنــه كلمــا طالــت مــدة الســماح ألموالــك بالنمــو، 
كلما تزايد المبلغ مع الوقت.

النصيحــة هنــا يه أن تبــدأ يف االدخــار بقــدر ما تســتطيع 
اليــوم، دون أن تبالــغ بترفيــه حياتــك ]هــذا يعــي دون 
»التضحيــة« عــى حســاب نوعيــة حياتــك أو دون أن يؤثــر 

ذلك عى حياتك[ أو أن تشتري كل ما عليك شرائه.
كلمــا تمكنــت مــن تخصيــص المزيــد للتوفيــر، كلمــا كبرت 
كــرة الثلــج. يمكنــك رؤيــة المنحنيــات الزرقــاء الفاتحــة 
هنــا، إنــه مقــدار مــا توفــره والمنحنيــات الزرقــاء الداكنــة 
يه العائــد أو ]الربــح[ إذاً، انظــر كــم أنــت اســتردت مــن 
قمــت  إذا  التأثيــر  يصبــح  هكــذا  التوفيــر.  هــذا  خــالل 

بالتوفير عى المدى الطويل.
ــد تحقيقهــا  ــة يري ــات معين ــدى البعــض رغب قــد يكــون ل
أن  الجميــع بحاجــة إىل  إن  أقــول  أنــا ال  التوفيــر.  مــن 
يصبحــوا مــن أصحــاب المالييــن، لكــن البعــض يعتقــدون 
ــغ  ــه مبل ــة. إن ــة رائع ــق رغب ــم تحقي ــن له ــر يؤم أن التوفي
كبيــر وقــد يشــعر الكثيــرون أنه ربمــا يكون من المســتحيل 
ممكــن  هــذا  أن  يه  الحقيقــة  لكــن  عليــه.  الحصــول 

ً تماما
حــاول العثــور عــى أفضــل الشــركات لالســتثمار فيهــا. إذا 
ــا نالحــظ  ــد أعــى، فإنن ــك الحصــول عــى عائ كان بإمكان
ســوف  اآلن  المليــون.  هــذا  تحقيــق  األســرع  مــن  أنــه 
الماليــة. يف  والصناديــق  األســهم  كيفيــة شــراء  نــدرس 
هــذه  أن  وتشــعر  مهتمــاً  تكــون  قــد  الحــايل،  الوقــت 

فرصة، ولكن تقول: كيف أفعل ذلك؟
العائــد؟ هنــاك عــدة طــرق  كيــف أحصــل عــى هــذا 
مختلفــة للتوفيــر. ســنتحدث عــن األســهم والصناديــق 

المشتركة وهذه يه أكثر الطرق شيوًعا.
يمكنــك أن تتصــور بأنــك تصنــع آلــة نقــود. نعــم يه آلــة 
ــك.  ــال علي ــتدر الم ــة س ــذه اآلل ــترى أن ه ــك س ــود، ألن نق
ويبــدو األمــر كذلــك عندمــا تنظــر إىل مــا تقــوم بتوفيــره، 
فإنــك توفــر مبلــغ مــن المــال اليــوم وتتمــى أن ينمــو 
ويصبــح أكبــر يف المســتقبل. وســيكون هنــاك المزيــد مــن 

المال يف المستقبل.
ــة نقــود. بهــذه الطريقــة، أنــت فقــط  ــره آل هــذا مــا نعتب
لفتــرة  واهتمــام  إلهــام  مصــدر  يبــى  أن  يمكنــه  مــن 

طويلة.

كيف نختار الشركة الي سنشتري منها األسهم؟
ليســت كل الشــركات مدرجــة يف البورصــة حيــث يمكنــك 
شــراء األســهم، ولكــن معظم الشــركات الكبــرى موجودة 
هنــاك. أقــل مــا يمكنــك االســتثمار فيــه هــو ســهم واحــد. 
ستكســب المــال مــن األســهم إذا كانــت الشــركة تعمــل 
ــهم. إذا  ــذا الس ــعر ه ــم ســيرتفع س ــد اآلن. ث ــكل جي بش
ــرام بالنســبة للشــركة وحققــت  ســارت األمــور عــى مــا ي
أرباحــاً كافيــة، فعــادة مــا يشــاركون هــذا الربــح أيضــاً. 
يطلــق عــى تقســيم األربــاح utdelning يحــدث هــذا 

عادة مرة أو مرتين يف السنة يف الشركات األكبر قليالً.
إذا كانــت شــركة أصغــر قليــالً، فقــد يحتاجــون إىل النمــو 
لكنهــم  األربــاح  يشــاركون  ال  قــد  ذلــك  وبعــد  أكثــر 
يســتثمرون يف إنشــاء منتجــات وخدمــات جديــدة. لذلك 

يمكن أن تصبح هذه الشركة أكبر يف المستقبل.
ــركة  ــه الش ــوم ب ــا تق ــم م ــن فه ــن م ــو أن تتمك ــم ه المه
ومــا الــذي تبيعــه، وهــل تعتقــد أنهــا ســتبيع المزيــد يف 
المســتقبل؟ هــذه يه اإليجابيــات، ولكــن هنــاك أيًضــا 
مخاطــر ومــن المهــم معرفتهــا. يمكنــك أن تخســر المــال 

جراء فقدان أسهمك.

أننــا  الــي نعتقــد  الشــركات  ذكــر فريدريــك إيكســتروم 
 Amazon و Google و Facebook و  Apple :نعرفها ويه
و Microsoftهــذه يه إىل حــد بعيــد أكبــر الشــركات يف 

الوقت الحايل ويمكنك أن تصبح شريكًا فيها، مضيفاً:
هــذه عبــارة عــن أســهم ومــن المثيــر جــًدا أن تتمكــن مــن 
أن تصبــح شــريكًا يف شــركة، ولكــن وكمــا قلنــا تحتــاج أوال 

لالطالع والقراءة عنها قليالً.
أنــت بحاجــة إىل محاولــة فهــم مــا تبيعــه الشــركات وهل 
ــك،  ــى نفس ــهل ع ــد أن تُس ــت تري ــد. إذا كن ــتبيع المزي س
فــإن الصناديــق الماليــة المشــتركة يه بديــل جيــد. عــى 
ــارة  ــو عب ــدوق ه ــول إن الصن ــا الق ــد، يمكنن ــه التحدي وج
ــون  ــرورة أن تك ــس بالض ــهم. لي ــن األس ــة م ــن مجموع ع
مجــرد أســهم، لكــن هنــاك حزمــة أســهم ويه األكثــر 
شــيوًعا وتســمى بصناديــق األســهم. إنهــا مجموعــة مــن 
األســهم، هنــاك شــخص آخــر قــام بتجميعهــا وهــذا 
يعــي أنــك تحصــل عــى تنويــع للمخاطــر وهــذا ســهل 
ــا  ــم ربم ــدة ث ــة واح ــراء حزم ــوى ش ــك س ــا علي ــة. م للغاي

تحصل عى أسهم يف 20 أو 50 شركة مختلفة.

ما الذي يجب التفكير به عند اختيار التداول باألسهم
مــا تحتــاج إىل التفكيــر فيــه هــو المــكان الــذي تريــد وضــع 
ــع المخاطــر، أي أن  ــا يه توزي ــه. النصيحــة هن ــك ب أموال
يكــون لديــك صنــدوق أســهم ســويدي وصنــدوق أســهم 
عالمــي وصنــدوق أســواق ناشــئة. ثــم لديــك انتشــار جيــد 

حول العالم ويف السويد.
تجدهــا  الــي  المناطــق  وإضافــة  تغييــر  يمكنــك  كمــا 
ممتعــة. نصيحــة جيــدة يه أن يكــون لديــك عــى األقــل 

عدد قليل من الصناديق المختلفة.

بالمهمــة هــذا يعــي أن  بمــا أن شــخص آخــر يقــوم 
ًــا كلفــة ماليــة مــا، ألن هــذا الشــخص يحتــاج  هنــاك غالب

إىل الحصول عى أموال مقابل جهده.
أو  إداريــة صغيــرة،  رســوم  لديهــا  الصناديــق  فــإن  لــذا 
رســوم ســنوية. مــن الجيــد أن تعــرف هــذا قبل أن تشــتري 

صندوًقا حى تعرف ما يكلفك.
غالبـًـا هــذه الكلفــة تكــون مــا بيــن نصــف بالمائــة إىل ربمــا 
1.5 بالمائــة وكلمــا زادت تكاليــف الصنــدوق، كلمــا يجــب 
أن ترتفــع قيمتهــا أكثــر حــى تســتعيد أموالــك وتكســب 
قليــالً .النصيحــة يه التأكــد مــن تتبــع تكلفــة أموالــك 

ومقارنتها.
فــإن  الطويــل،  المــدى  عــى  االدخــار  تريــد  كنــت  إذا 
صناديــق األســهم أو األســهم يه الخيــار األفضــل. أهــم 
يشء لتتمكــن مــن التوفيــر هــو أن يكــون لديــك حســاب، 
 Nordnet  إذن فأنــت مرحــب بــك لفتــح حســاب عنــد
والثــاين هــو التأكــد مــن القــدرة عــى تخصيــص مبلــغ 
مــن الراتــب. خصــص جــزءًا صغيــرًا مــن راتبــك لمدخراتــك 
كل شــهر. وآخــر يشء هــو شــراء بعــض الصناديــق الماليــة 
والتأكــد مــن االدخــار يف تلــك الصناديــق بانتظــام. إذا 
قمــت بذلــك، فتــح حســاب وتخصيــص جــزءًا مــن الراتــب 
المــدى  عــى  جيــًدا  هــذا  فســيكون  مدخولــك،  ومــن 
الطويــل. أهــم يشء هــو أن تبــدأ بالتوفيــر، كمــا يقــول 
رئيــس بورصــة ســتوكهولم فريدريــك إيكســتروم لبرنامــج 

»الكومبس ماركناد«

الرئيس التنفيذي لبورصة ستوكهولم فريدريك 
إيكستروم

الكومبس التقت أيضا مع الرئيس التنفيذي لبورصة ستوكهولم 

فريدريك إيكستروم. هذه معلومات قدمها لمتابيع الكومبس حول 

سوق األسهم والصناديق

فريق عمل برنامج »الكومبس ماركناد«
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منوعات

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

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

072 - 273 87 62
040 - 19 25 80

العنوان: 

زراعة األسنان 

إزالة الترسبات الکلسیة

حشوات خزفیة

عالج أمراض اللثة

حشوات األعصاب

تبیض األسان

تجمیل األسنان

نقدم خدماتنا:
باللغة العربیة الکردیة،

اإلنجلیزیة، السویدیة،
الدنمارکیة، األملانیة و األفغانیة

المناخ الدائف  نسبيا يتسبب 

بتزايد عدد الثعالب الحمراء 

يف جبال شمال السويد

الكومبــس – ســتوكهولم: يتزايــد انتشــار الثعالــب الحمــراء 
الســويد، وهــو مــا  الجبليــة مــن شــمال  المناطــق  يف 
يشــكل تهديــدا عــى حيــاة الثعالــب الجبليــة “المحمية”، 

.P4 Västerbotten وفًقا لتقرير
دفئًــا  األكثــر  المنــاخ  تســبب  فقــد  الخبــراء،  وحســب 
مناطــق  إىل  الحمــراء  الثعالــب  مــن  المزيــد  بوصــول 

الشمال.
وينافــس هــذا النــوع، غيــره مــن الثعالــب الجبليــة يف 

الحصول عى الطعام يف غابات الشمال الجبلية.  
ويعمــل فريــق بحــي مــن جامعــة ســتوكهولم عــى 
 Vindelfjällen رســم خريطــة لظهور الثعلب األحمــر يف

.Västerbotten يف
وتبيــن أنــه مــن خــالل التحليــالت الجينيــة لفضــالت تلــك 
الثعالــب، يمكــن معرفــة مــا تأكلــه. حيــث وجــدوا أنــه يف 
القــوارض الصغيــرة  انتشــار  الــي كثــر فيهــا  الســنوات، 
الثعالــب  مــن  المزيــد  وصــل  المنــاخ،  تغيــر  بســبب 

الحمراء إىل الجبال.
ــوان  ــم الحي ــم عل ــة يف قس ــن، الباحث ــن نوري ــت كاري وقال
“عندمــا  الدراســة،  تقــود  والــي  ســتوكهولم  بجامعــة 
يكــون هنــاك الكثيــر مــن حيوانــات الآلمــوس والفئــران 
عــى الجبــل، يــزداد تدفــق الثعالــب الحمــراء الــي تنافــس 

حيوان ثعلب الجبل عى طعامها”.

Foto: TT
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الكلمات المتقاطـعة

إن الســودوكو مــن أكثــر األلعــاب المنطقيــة شــعبيًة عــى اإلطــالق. 
الهــدف مــن الســودوكو هــو مــلء جــدواًل مكونـًـا مــن 9×9 خانــات بأرقام 
بحيــث يحتــوي كل صــف وعمــود وقســم مــن 3×3 خانــات عــى كل 
األرقــام مــن 1 إىل 9. كونهــا أحجيــة منطقيــة فــإن الســودوكو لعبــة 
ممتــازة لتمريــن العقــل. إذا حرصــت عــى لعــب الســودوكو يوميًــا 
ــام.  ــكل ع ــة بش ــواك العقلي ــزك وق ــوة تركي ــٍن يف ق ــة تحس ــتبدأ برؤي فس

ابدأ اللعب اآلن.

3192

25437

869

59413

9546

718

74538

285

653174

سودوكو 
SUDOKU

استراحة

أفقياً:
حركــة  يف  مهــم   دور   لعــب  بريطــاين  فيلســوف   –  1

التنوير ا ألسكتلندية 
2 – جميل – قصيدة 

3 – شتاء – تناول الطعام 
4 – شبه جزيرة صحراوية يف مصر 

5 – ماىش – للتعريف
6–توعدبٕانزال عقوبة – ليونة

7–عاهد–أدبر
8–عقل–وىش

9– عالــم ألســي أميــريك رويس األصــل عــرض طريقــة 
لتحليل الكالم.

رأسياً:
1 – أول مدرسة طبية عربية أنشئت يف القاهرة 

2 – طبخ – رايات » كليلة ودمنة « 
3 – حكيم هندي ألف مقدمة 

4 – سئم – قصر شهير يف بريطانيا عى التايمز 
5–هرب–والد

6–أعىقمة يف العالم–كسر
7–مانع–يفر
8–بكاء–فرك

9 – الصواب – للندبة.
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