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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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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
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رأي

مقياس خادع لالندماج: »إذا كنت ال 
تستطيع إعالة نفسك...فأنت غير مندمج«

منحــت الســويد خــالل الـــ 15 عامــاً الماضيــة 520 ألــف إقامــة لهــا عالقــة بشــكل أو 

بآخــر بحــق اللجــوء عــى أراضيهــا، باإلضافــة إىل إصــدار حــوايل 400 ألــف تصريــح 

عمــل، هــذه األعــداد الكبيــرة نســبيا بالنســبة لعــدد ســكان الســويد، شــكلت إضافــة 

مهمة لالقتصاد السويدي، وكذلك ضمن إغناء التعدد الثقايف السويدي.

ولكــن وكمــا يه الحيــاة، ال يوجــد يشء وردي ومثــايل دائمــا، فهنــاك أيضــا مــن لــم 

يســتطع الدخــول يف المجتمــع، والتفاهــم مــع محيطــه، وهنــا تظهــر مســألة 

تحديــد مفهــوم االندمــاج وقياســه، خاصــة ضمــن االجتهــادات السياســية بيــن 

مختلــف األحــزاب وتوجهاتهــا. لذلــك نــرى أن موضــوع االندمــاج كان وال يــزال مــن 

أهــم القضايــا الــي تشــغل المجتمــع الســويدي وتحتــل موضعــاً هامــا ضمــن 

برامج األحزاب وكذلك ضمن خطط عمل المؤسسات السويدية.

إذاً يوجــد تقصيــر باالندمــاج، وهــذا مــا يتحــدث عنــه السياســيون ليــال ونهــارا، مــع 

أن أول من يتحمل مسؤولية هذا التقصير هم السياسيون أنفسهم.

يمكــن مشــاهدة قصــور االندمــاج عــى ثالثــة أصعــدة، عــى صعيــد زيــادة معدالت 

البطالــة ضمــن مجموعــة المولوديــن خــارج الســويد، والصعيــد الثــاين االدعــاء 

بارتفــاع معــدالت الجريمــة، إمــا الصعيــد الثالــث فهــو ضمــن العالمــات المدرســية 

ــات  ــدل العالم ــاً لمع ــدد، قياس ــن الج ــاء المهاجري ــا أبن ــوز عليه ــي يح ــة ال المتدني

المدرسية العامة.

يمكــن اعتبــار هــذه العوامــل كأنهــا نصــف الحقيقيــة، أو أنهــا عوامــل جــاءت كنتائــج 

واقعية لقدوم أعداد من الالجئين المحتاجين للحماية ضمن مدة قصيرة.

مــن المعــروف أن أحــزاب اليميــن المتطــرف عــادة مــا تســتخدم نصــف الحقائــق 

هــذه، يف خطابهــا الشــعبوي الموجه إىل عواطف الســويديين وليــس إىل عقولهم، 

لزيــادة الكراهيــة ضــد األجانــب، ولكــن ولألســف أصبحنــا نشــاهد هــذا الخطــاب ولــو 

بلهجــة مخففــة ونســمعه مــن أحــزاب تقليديــة محســوبة عــى اليميــن وعــى 

اليسار أيضا.

قبــل فتــرة عيــن حــزب المحافظــون »الموديــرات« لجنــة لتقديــم اقتراحــات وصفهــا 

ــه  ــب رأي ــائط، حس ــاه الخ ــس االتج ــاج ولعك ــز االندم ــاملة لتعزي ــة والش بالملموس

ــة،  ــوم، مؤكــدا أن االندمــاج مســألة مصيري ــة االندمــاج الي ــه عملي ــذي تســير علي ال

ألنــه يؤثــر عــى جميــع مجــاالت الحيــاة االجتماعيــة والسياســية ومنهــا: الوظائــف 

والمدارس والمنح والجريمة وفرص األطفال من أجل مستقبل أفضل. 

الجديــد القديــم يف مقترحــات حــزب »الموديــرات« هــو المقيــاس الــذي أعلنــه 

كأداة لقيــاس االندمــاج وهــو »االكتفــاء الــذايت« أي أنــك عندمــا تســتطيع إعالــة 

نفسك بنفسك ستكون وقتها مندمجا حسب مقياس الموديرات.

أي أنــه ومــن أجــل النجــاح يف االندمــاج، مــن الضــروري أن يعمــل المزيــد مــن 

المهاجريــن ويدعمــوا أنفســهم. يعتمــد نمــوذج الرفاهيــة الســويدي عــى حقيقــة 

أن الغالبيــة العظمــى تعمــل. ومــع ذلــك، فشــلت الســويد يف االندمــاج، حســب مــا 

جاء باالقتراحات الجديدة.

ــكان  ــن س ــة بي ــدل البطال ــد أن مع ــة تؤك ــام إحصائي ــه بأرق ــزب اقتراحات ــم الح ويدع

 ال يوجد يشء وردي 
ومثايل دائما، فهناك 
أيضا من لم يستطع 

الدخول يف المجتمع، 
والتفاهم مع محيطه، 

وهنا تظهر مسألة 
تحديد مفهوم االندماج 

وقياسه.

قصور االندماج عىل 
ثالثة أصعدة، زيادة 

معدالت البطالة، ارتفاع 
معدالت الجريمة، إما 

الصعيد الثالث فهو 
ضمن العالمات 

المدرسية المتدنية اليت 
يحوز عليها أبناء 

المهاجرين الجدد.
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

مــن األفضــل أن يظهــر اإلعــالم الســويدي النصــف اآلخــر مــن حقيقــة هــذه األرقــام 

الــي تتحــدث عــن البطالــة بيــن المولوديــن خــارج الســويد، أو عــن ارتفــاع معــدالت 

الجريمة بينهم، أو عن انخفاض عالمات أطفالهم يف المدارس.

النصــف الــذي يتحــدث عــن أيــدي عاملــة جــاءت وعملــت وتعمــل بــدون أن تكلــف 

السويد أعواما من التربية والتعليم والتدريب.

مــن األفضــل أن تضــع األحــزاب مقاييــس حقيقيــة وليســت خادعــة لالندمــاج، 

والتقليــل مــن االعتمــاد عــى الخطــاب الشــعبوي يف جــذب الناخبيــن، والتعامــل 

مع مشاكل االندماج بواقعية.

الســويد، المولوديــن خــارج أوروبــا هــو رقــم قيــايس حيــث وصــل إىل أكثــر مــن 26 يف 

الربــع األخيــر مــن عــام 2020. ويســتغرق األمــر يف المتوســط مــن أربــع إىل خمــس 

سنوات لنصف جميع المهاجرين للحصول عى عمل.

مــن المؤكــد أن عمليــة »االكتفــاء الــذايت« يجــب أن تكــون هــدف كل مهاجــر وصــل 

ــدة، ألن انتظــار المســاعدات فقــط ليــس هــو  ــاة جدي إىل الســويد للبحــث عــن حي

ومفهــوم  القدامــى،  أو  الجــدد  القادميــن  مــن  األكثريــة  ورغبــة  أو  طمــوح 

المســاعدات يجــب أن يبــى لمــن يســتحقها بالفعــل وهــم موجوديــن ضمــن كل 

فئات المجتمع من سويديين ومهاجرين.

القادمــون إىل هنــا هــم قــوة عمــل شــبه جاهــزة يســتفيد منهــا المجتمــع بعــد مــدة 

قليلــة نســبيا، مقارنــة بالمولوديــن هنــا يف الســويد، والذيــن يجــب أن يجتــازوا مراحل 

الطفولــة والتعليــم والتدريــب حــى يصبحــوا ضمــن القــوى العاملــة، لكــن الطبيــب 

أو المهنــدس أو عامــل الخراطــة أو الســائق القــادم مــن خــارج الســويد، يحتــاج إىل 

ــب  ــع الضرائ ــل ويدف ــوق العم ــن س ــدا ضم ــح متواج ــم يصب ــن ث ــيخ، وم ــرة ترس فت

ويصبح أيضا مستهلكا ويشتري ويساهم يف رفع االقتصاد.

ولعــل هنــاك أيضــا ســويديين أو أجانــب مولوديــن يف الســويد ال يحققــون االكتفــاء 

الــذايت ومنهــم مــن يحملــون أســماء ومالمــح ســويدية، فهــل هــم أيضــا غيــر 

مندمجين حسب مقياس »الموديرات«.

تخيلــوا لــو أن الشــاب كارلســون لــم يســتطع أن يكتــي ذاتيــا وتوجــه إىل السوســيال، 

هل سيقولون له أنك غير مندمج؟

القادمون إىل هنا هم 
قوة عمل شبه جاهزة 

يستفيد منها المجتمع 
بعد مدة قليلة نسبيا، 

مقارنة بالمولودين هنا 
يف السويد

من المؤكد أن عملية 
»االكتفاء الذايت« يجب 

أن تكون هدف كل 
مهاجر وصل إىل السويد 

للبحث عن حياة جديدة، 
ألن انتظار المساعدات 

فقط ليس هو طموح أو 
ورغبة األكثرية من 

القادمين الجدد أو 
القدامى

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

د. محمود أغا
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مــع بدايــة انتشــار وبــاء كورونــا الجديــد، قبــل حــويل العــام، وتحولــه إىل جائحــة عالميــة، وضعــت البشــرية نصب 

أعينهــا، عــدة أهــداف، كتحديــات عاجلــة لمكافحــة هــذا المــرض المميــت، منهــا: إيجاد وســائل ســريعة ورخيصة 

للكشــف عــن اإلصابــات، العمــل عــىل إصــدار تعليمــات وإرشــادات بــل وقوانيــن تحــد مــن انتشــار الفيــروس، مــع 

ضمــان تقيــد النــاس بهــا، إضافــة طبعــا إىل الهــدف األهــم وهــو العمــل عىل إيجــاد لقاحــات فعالــة بكلفــة معقولة 

وسهلة الشحن إىل مختلف دول العالم.

موضوع الغالف

Foto: Stefan Jerrevång / TT

التطعيم ليس إجبارياً لكنه 

واجب أخاليق
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أن تخطــو  اســتطاعت  العــام  البشــرية وخــالل حــوايل  ان  نــرى  اآلن 
خطــوات هامــة لتحقيــق هــذه األهــداف. ونــرى كيــف تســابق عــدة دول 
الزمــن يف االنتهــاء مــن تطعيــم معظــم أفــراد ســكانها، فيمــا يبــدو وكأن 
البقــاء والتطــور عبــر تغييــر شــكله وجيناتــه  الفيــروس يحــاول أيضــا 

ليظهر بنسخ أخرى.
اعتمــاد عــدة لقاحــات والشــروع باســتخدامها، يبشــر باالنفتــاح الحــذر 
وبعــودة الحيــاة إىل طبيعتهــا، ولكــن المشــكلة الــي بــدأت تظهــر يه 
يف تخــوف عــدد مــن النــاس مــن أخــذ اللقــاح، أمــام انتشــار الشــائعات 
حــول األعــراض والمضاعفــات الــي يمكــن أن تحــدث بعــد التطعيــم، 
ومــع قلــة المعلومــات الــي تعــي اليقيــن والطمأنينــة للنــاس وبالتــايل 

امتناعهم عن الوقوع يف شباك الشائعات الكاذبة.

الســويد البلــد المعــروف بأنــه يعتمــد اعتمــادا كبيــرا حــى يف اقتصــاده 
عــى المعلومــة ويحــاول دائمــا التعامــل معهــا كســلعة بــل كثــروة لهــا 
جودتهــا مــن حيــث المصداقيــة والتقديــم والتخزيــن واالســتخدام، 
تحــاول انتــاج وتقديــم معلومــات تتعلــق بالجائحــة وحقائقهــا وطــرق 
الوقايــة منهــا، بكفــاءة ونوعيــة عاليــة. ألن المعلومــة الصحيحــة يه 

من أهم مقومات محاربة الجائحة.
إضافــة إىل أهميــة المعلومــة هنــاك اعتبــارات عديــدة تحــاول الســويد 
ــاظ  ــا الحف ــاء. منه ــذا الوب ــد ه ــا ض ــا، يف حربه ــذ به ــرى األخ ودول أخ

عى القيم الديمقراطية وقواعد أخالق الطب.   

الحفاظ عىل القيم الديمقراطية وأخالقيات الطب
مــن هــذه األســئلة الــي تتعلــق بقيــم الديمقراطيــة واألخــالق الطبيــة: 
هــل يجــوز فــرض التطعيــم عــى األفــراد، حــى إن كان الهــدف محاصرة 
وبــاء عالمــي؟ وكيــف يمكــن أن يكــون توزيــع لقــاح كورونــا أكثــر عــدالً؟ 
د المجموعــات الــي لهــا أولويــة بالتطعيــم ووفــق أي  وكيــف تُحــّدً

خطط وتشريعات؟ 
بأخــذ  أولويــة  لهــا  الــي  المجموعــات  تحديــد  اســتطاعت  الســويد 
اللقاحــات، وبــدأت بكبــار الســن األكثــر وهنــاً إضافــة طبعــا إىل طواقــم 
الجبهــات  خطــوط  عــى  المتواجــدة  واالجتماعيــة  الطبيــة  الرعايــة 

األوىل يف مكافحة المرض.

لكــن  اجباريــا،  ليــس  اللقــاح  أخــذ  أن  وأكــدت  الســويد  أعلنــت  كمــا 
ــراء الطــب واألوبئــة يؤكــدون عــى  الســلطات الطبيــة والسياســيين وخب
ضــرورة أن نأخــذ اللقــاح لحمايــة أنفســنا وحمايــة المجتمــع، حــى أن 

بأنهــم  اللقاحــات  أخــذ  عــن  يمتنعــون  مــن  اتهــم  السياســيين  أحــد 
يتسببون بقتل آخرين.

البشــرية لحظــة »أخالقيــة« صعبــة، بســبب قلــة  هــذا فيمــا تعيــش 
اللقاحات أمام خيار من سيتم تطعيمه أوال؟

ــر عرضــة للخطــر إن كان  ــات األكث ــة الفئ ــار الجهــات الصحيّ فكيــف تخت
عــدد اللقاحــات محــدودا؟ وإذا تضاءلــت اإلمــدادات، هل مــن اإلنصاف 

يف يشء تلقيح المرىض وكبار السّن، أم تلقيح الشباب؟

عــادة يقــّدم الباحثــون والمختصــون يف األخالقيــات الطبية، استشــارات 
لصنــاع القــرار يف قضايــا مثــل خطــط التلقيــح، وهــم نفســهم يقدمــون 
أيضــا استشــارات مصيريــة، تتعلـّـق باإلجهــاض والقتــل الرحيــم، والتبــرع 
باألعضــاء وعدالــة توزيــع الرعايــة الطبيــة واالختبــارات العلميــة عــى 

األجنة والتعديالت الجينية واالستنساخ.

ــد  ــلفانيا، هارال ــة بنس ــة يف جامع ــات الطبي ــتاذ األخالقي ــدد أس ــا يح هن
تحديــد  خــالل  المختصيــن،  شــغل  الــذي  األبــرز  الســؤال  شــميدت، 
األولويــات، وهــو: »هــل علينــا تقليــل عــدد الوفيــات، أم الحــد مــن انتشــار 

الوباء«؟
كانــت إجابــة »مراكــز الســيطرة عــى األمــراض والوقايــة منهــا«، ويه 
ــة  ــة، إّن األولوي ــة تشــرف عــى السياســات الصحي ــة أمريكي ــة فدرالي وكال
الخطيــرة،  اإلصابــات  مــن  والحــّد  الوفيــات،  عــدد  »لتقليــل  ســتكون 

والحفاظ عى سير األعمال يف المجتمع، وتخفيف أعباء الوباء ».
األســئلة األخالقيــة المرتبطــة باللقاحــات، ليســت جديــدة، وعمرهــا مــن 
عمــر اختــراع اللقاحــات األوىل. لكنهــا تبــدو اليــوم أكثــر إلحاحــاً مــع 
ــدول  ــة وال ــدول الغني ــن ال ــد - 19بي ــا كوفي ــي أظهره ــوة ال ــم الفج حج

الفقيرة، وبين الفئات االجتماعية الميسورة، وتلك األكثر هشاشة.

يبــى مــن المهــم لنــا خاصــة يف الســويد الحفــاظ عــى قيــم المجتمــع 
الديمقراطيــة وبنفــس الوقــت رفــع الــويع بأهميــة التطعيــم يف حمايــة 
أنفســنا والمجتمــع، والحفــاظ أيضــا عــى أخالقيــات مهنــة الطــب، 
وهــذا الــدور الــذي تحــاول الســويد أن تلعبــه عــى المســتوى العالمــي 
ــم ممــا  ــا أيضــا أن نتعل ــح اللقــاح متوفــرا، علين أيضــا، اآلن بعــد أن أصب
ــم األزمــات - وكيــف ننظــم  ــاء بشــأن المخاطــر - وتقيي ــاه الوب ــا إي علمن

المجتمع يف المستقبل؟

المعلومة 

الصحيحة يه من 

أهم مقومات 

محاربة الجائحة.

هل يجوز فرض 

التطعيم عىل 

األفراد، حىت إن كان 

الهدف محاصرة 

وباء عالمي؟ وكيف 

يمكن أن يكون 

توزيع لقاح كورونا 

أكثر عدالً؟ وكيف 

د المجموعات  تُحّدً

اليت لها أولوية 

بالتطعيم ووفق أي 

خطط وتشريعات؟

إضافة إىل أهمية المعلومة هناك اعتبارات 

عديدة تحاول السويد ودول أخرى األخذ بها، 

يف حربها ضد هذا الوباء. منها الحفاظ عىل 

القيم الديمقراطية وقواعد أخالق الطب

عادة يقّدم الباحثون والمختصون يف 

األخالقيات الطبية، استشارات لصناع القرار 

يف قضايا مثل خطط التلقيح، وهم نفسهم 

يقدمون أيضا استشارات مصيرية، تتعلّق 

باإلجهاض والقتل الرحيم، والتبرع باألعضاء
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Magnus_ ــتوكهولم ــة س ــات يف محافظ ــق اللقاح منس
بخطــة  تتعلــق  أســئلة  عــدة  عــى  أجــاب   thyberg
المحافظــة للتطعيــم ضــد كوفيــد 19 منهــا، هــل يمكــن 
لـــ ســتوكهولم الوصــول إىل هــدف التطعيــم بحلــول 
خطــة  تنفيــذ  يســتغرق  ولمــاذا  الصيــف؟  منتصــف 

التطعيم وقتاً طويالً؟
وإىل مــاذا يمكــن أن تــؤدي التوقعــات غيــر الموثوقــة؟ 
أقــل مــن  لقاحــات  وهــل تحصــل ســتوكهولم عــىل 

المحافظات األخرى؟ 
وبماذا يجب أن نفكر أثناء انتظار التطعيم؟ 

يجيب منسق اللقاحات عى هذه األسئلة قائال:
نحــن نخطــط ليكــون لدينــا القــدرة عــى تطعيــم جميــع 
ســكان ســتوكهولم قبــل منتصــف الصيــف. اآلن نحــن 
ــار إيجابيــة حيــث نحصــل بالفعــل  ــاً إىل أخب نحتــاج قريب
عــى لقاحــات أكثــر ممــا تشــير التوقعــات. نحــن بحاجــة 
للحصــول عليهــا يف أبريــل ومايــو ويونيــو إذا أردنــا أن 

نكون قادرين عى الوصول إىل الهدف.
 الســبب الــذي يجعــل عمليــات التطعيــم تســتغرق وقتــا، 

هــو أن شــحنات اللقاحــات المقــررة لنــا يف ينايــر وفبرايــر 
أصبحــت أقــل، أقــل بكثيــر جــدا ممــا وعدتنــا بــه شــركات 
تصنيــع األدويــة. كان مــن المتوقــع أن نتلــى حــوايل 
أننــا  اتضــح  اآلن  فبرايــر.  خــالل  جرعــة  مليــون  نصــف 
حصلنــا عــى أقــل بقليــل مــن 150 ألــف جرعــة فقــط، 
وهنــاك فــرق كبيــر جــداً طبعــا بيــن النصــف مليــون والـــ 
150 ألفــا، وهــو فــرق ال يــزال يؤثــر بشــكل شاســع عــى 

معدل التطعيم لدينا.
اعتمدهــا  تــم  الــي  اللقاحــات  إحــدى  أن   إضافــة إىل 
ســابقاً، ال يــوىص بهــا اآلن لتطعيــم كبــار الســن. لدينــا 
وضــع صعــب لوضــع الخطــط وهــذا مــا يُصعــب علينــا 
بشــكل كبيــر إبــالغ مــن يقــدم خدمــة التطعيــم وكذلــك 
ــع  ــن المتوق ــى م ــة وم ــات الصحيح ــكان بالمعلوم الس
اللقــاح نقــوم اآلن بتطعيــم المســنين  يُقــدم لهــم  أن 

األكثر وهناً.
 بعدهــا ســيوزع اللقــاح مــن قبــل هيئــة الصحــة العامــة 
ــن إىل  ــدد المنتمي ــاً لع ــويد وفق ــاء الس ــع أنح ــى جمي ع
هــذه المجموعــة يف كل منطقــة. ألن يف ســتوكهولم 

ــن الســكان، ســيكون  عــدد الشــباب واألصحــاء مرتفــع بي
عــدد اللقاحــات قليــل نســبياً. نحــن نتفهــم جيــدا حــاالت 
ــا لــم نحافــظ عــى  الشــعور لــدى البعــض باإلحبــاط ألنن

الجدول الزمين وأن هناك سيكون تأخيرا.
 نحــن نفعــل كل مــا يف وســعنا لتطعيــم أكبــر عــدد 
ــد مــن  ــد والمزي ــم المزي ممكــن. بقــدر مــا نقــوم بتطعي
ــا إىل  ــرب تدريجي ــا نقت ــدر م ــي، بق ــكل تدريج ــاس بش الن
إمكانيــة العــودة إىل الحيــاة الطبيعيــة. هــذا ليــس طريقــا 
تــام. هنــاك أشــياء قمنــا عــى مســتوى  بشــكل  ســالكاً 
المحافظــات والســلطات والشــركات بفعلهــا وبنائهــا يف 
وقــت قيــايس بعدهــا ســيكون أمامنــا طريــق شــائك قليــالً 
هــذه  ضمــن  نحــن  جميعــاً،  منــا  يتطلــب  وذلــك 

المنظومة، القليل من الصبر.

شبكة الكومبس اإلعالمية

قسم التحرير

منسق اللقاحات يف ستوكهولم: 

أمامنا طريق شائك 

وذلك يتطلب منا 

جميعاً القليل من 

الصبر

منسق اللقاحات يف ستوكهولم
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صحيفة تظهر بشكل مبالغ به عالقة 
قرابة بين متهم بجريمة اقتصادية 

كبيرة ونائب برلماين من أصول لبنانية

وضعت صحيفة تنتمي إىل اليمين المتطرف صورة نائب من أصول لبنانية أمام صورة ابن أخية المشتبه باختالسه 

مئات الماليين من كرونات الضرائب. وعنونت المقال بـ: سبق صحيف- أحد المتهمين باختالس المليارات يف أكبر 

الجرائم االقتصادية يف السويد قريٌب لنائب يف البرلمان.

وكعــادة الخطابــات الشــعوبية الــي تمارســها أحــزاب 
األصــول  أن  وجــدت  وصحافتهــا،  المتطرفــة  اليميــن 
الــي  القرابــة  وعالقــة  باالختــالس  لمتهــم  األجنبيــة 
تجمعــه مــع قيــادي يف حــزب ســيايس، مــادة إعالميــة 
األجانــب  لسياســة خطــر  الترويــج  أجــل  مــن  دســمة، 
تعامــل  يف  المنطــق  أن  خاصــة  االندمــاج.  وفشــل 
األشــخاص  تحميــل  يرفــض  الســويدي  المجتمــع 

ــة  ــة القراب ــت درج ــا كان ــم، مهم ــال أقاربه ــؤولية أفع مس
قوية بينهم.

بصحيفــة  جــاء  كمــا  اإلخبــاري  المقــال  محتــوى 
Samhällsnytt

ذكــرت الصحيفــة، أنهــا اكتشــفت عالقــة قرابــة قويــة بيــن 
أحــد المتورطيــن بواحــدة مــن أكبــر جرائــم االحتيــال 
االقتصــادي يف الســويد ويــدىع، جــورج حــداد، وبيــن 

البرلمــان،  يف  والنائــب  الليبرالييــن  حــزب  يف  القيــادي 
روجيــه حــداد، حيــث أن الســيايس روجيــه عــم المتهــم 

جورج.
العــم،  الســيايس  اإلثنيــن  ووضعــت الصحيفــة صــورة 
بجانــب ابــن الشــقيق المتهــم، وقالــت إن المــديع العام، 
تلــك  بــأن  القضيــة  تيبلينــغ، المســؤول عــن هــذه  يــان 
الجريمــة متشــابكة ويه بمثابــة »هجــوم« عــى الســويد، 

النائب البرلماين جورج حداد عىل يمين الصورة وابن اخيه يف اليسار كما نشرتها الصحيفة اليمينية المتطرفة

تحقيقات



الكومبس  11 مارس /آذار  2021 العدد 88

بعد أن كلفت دافيع الضرائب السويديين، المليارات من الكرونات.  
ــث  ــدة دول، حي ــتهدف ع ــوم يس ــذا الهج ــام، أن ه ــديع الع ــد الم وأك
يشــتبه يف أن أكثــر مــن مئــة شــركة جــزء منــه، حســب الوكالــة الســويدية 

للجرائم االقتصادية.

الجريمة مقسمة إىل قسمين
ــن  ــة يمك ــغ، أن الجريم ــام تيبلين ــديع الع ــر الم ــة، اعتب ــق الصحيف ووف
تقســيمها إىل قســمين، يتعلــق القســم األول جزئيًــا، ببيــع الشــركات 
للبضائــع، وال ســيما الهواتــف المحمولــة، دون دفــع ضريبــة القيمــة 
المضافــة إىل مصلحــة الضرائــب الســويدية. والقســم الثــاين، يتعلــق بــأن 
ــة القيمــة المضافــة مــن  ــب باســترداد أمــوال ضريب ــك الشــركات تطال تل
مصلحــة الضرائــب الســويدية - ويه أمــوال لــم يتــم دفعهــا أصــالً مــن 

قبل تلك الشركات.
ولنجــاح هــذا النــوع مــن الجرائــم، فيجــب أن يتمكــن المتورطــون بهــا 
ــويد،  ــط يف الس ــس فق ــركات، لي ــن الش ــر م ــدد كبي ــول إىل ع ــن الوص م
ولكــن أيًضــا يف دول االتحــاد األورويب األخــرى ويف دول خــارج االتحــاد. 
ــي قضيتهــا يف  ــع عشــرة ال ــه خــالل الســنوات األرب ــغ، »إن ويقــول تيبلين
الســلطة لــم أشــهد مثــل هــذه الفضيحــة الكبيــرة المتعلقــة بجرائــم 

البيئة... إن هذا »هجوم« عى السويد«.
 وتابــع، » أريــد أن أقــول إن هــذه الجريمــة تــم توريدهــا مــن هنــا. ال 

عالقة لها بالهجرة«.
ويوضــح تيبلنــغ، »أن هــذه الجريمــة، تســتهدف عــدة دول وليســت 
الســويد فقــط. مثــل الــدول الــي ليــس لديهــا »ضريبــة القيمــة المضافــة 

العكسية«.

أكثر من 10 تحقيقات  
أكثــر مــن عشــرة  الســويدية  الســلطات  الحــايل، تجــري  الوقــت  ويف 
تحقيقــات أوليــة حــول هــذه القضيــة، ووجهــت يف الشــهر المــايض، 
ــة أشــخاص متورطيــن، مــن بيــن  محكمــة يف فيكخــو، تهمــاً إىل ثماني
أمــور أخــرى، بجريمــة ضريبيــة خطيــرة، والمســاعدة والتحريــض عــى 

جريمة ضريبية خطيرة، وغسل األموال.
كمــا صــدر الخريــف المايض، مــن قبل محكمــة مقاطعة فيســتمانالند، 
ــغ مــن  ــوب، جــورج حــداد، البال ــايب ضــد المطل حكمــاً باالعتقــال الغي
 Västerås لشــركة  الســابق  التنفيــذي  الرئيــس  عاًمــا، وهــو   29 العمــر 
Iskana Investments، وهــو مــن المتورطيــن الرئيســيين بهــذا النــوع 

من الجرائم.

 وأشــارت الصحيفــة، إىل أنــه يف عــام 2018، أعلنــت شــركته، فجــأة، عــن 
ــم  ــو رق ــويدي – وه ــرون س ــار ك ــة 2.3 ملي ــع، بقيم ــات مرتف ــم مبيع رق
ــم  ــى الرغ ــل ABB،  وع ــر مث ــركة كبي ــات ش ــم مبيع ــا حج ً ــادل تقريب يع
مــن هــذا الدخــل القيــايس للشــركة يف ذلــك العــام، إالّ أنهــا أعلنــت عــن 

إفالسها يف نوفمبر من العام المايض.

حكم غيايب عى جورج حداد الموجود يف ديب
ــاً لالشــتباه يف  ــا، ومطلوب ــر، جــورج حــداد، رهــن االعتقــال غيابي  ويعتب

جرائم، مخالفة ضريبية خطيرة، ومخالفة محاسبية خطيرة. 
ــي قالــت صحيفــة Samhällsnytt، إنهــا  ــق المحكمــة، ال وحســب وثائ
راجعتهــا، فقــد فــر جــورج مــن الســويد، ووفًقــا لحســاباته عــى وســائل 

التواصل االجتمايع، فهو متواجد حالياً يف ديب.
وال يوجــد بيــن الســويد واإلمــارات العربيــة المتحــدة اتفاقيــة تســليم 
للســلطات  جــورج  تســليم  الصعــب  مــن  يجعــل  ممــا  المجرميــن، 

السويدية.
وحســب الصحيفــة، فــإن القاســم المشــترك بيــن القضيتيــن الجنائيتيــن 

قسم التحقيقات يف الكومبس

يف محكمــي فيخيــو و فيســتمانالند، هــو أن المســؤولين الرئيســيين 
ينتمــون إىل مجموعــة عرقيــة واحــدة، ويه الســريان، ومــع ذلــك، ال 
يريــد المــديع العــام، يــان تيبلينــغ الحديــث عــن كيفيــة ارتبــاط العديــد 

من التحقيقات المختلفة ببعضها البعض.
وقــال للصحيفــة، ال أريــد التعليــق عــى ذلــك لكــون التحقيــق ال يــزال 

جاريا ً... ال أستطيع اإلجابة بسبب السرية«.

الصحيفــة تبالــغ بالتشــديد عــى قرابــة المتهــم مــع النائــب روجيــه 
حداد

أبــرزت الصحيفــة يف أكثــر مــن مــكان أن جــورج حــداد، هــو ابــن شــقيق 
النائــب عــن حــزب الليبرالييــن، روجيــه حــداد، وذكــرت أن جــورج أديــن 
بارتــكاب جرائــم عديــدة يف الســويد أخرهــا إدانتــه بجرائــم أســلحة 

ومخدرات.
ــه، كان مــن عــام  ولفتــت الصحيفــة إىل أن، عــم المتهــم، النائــب روجي
باســم  المتحــدث  منصــب،  يشــغل   ،2018 انتخابــات  حــى   2014
السياســة القانونيــة لليبرالييــن. كمــا كان عضــوًا يف مجلس إدارة الشــرطة 
الوطنيــة، وكان عضــوًا يف لجنــة العــدل يف البرلمــان، موضحــًة أنــه تــم 
ــه ابــن شــقيقه  ــذي ارتكــب في ــك المهــام يف نفــس الوقــت ال تكليفــه بتل

جرائم متكررة وخطيرة.

ــم  ــدث باس ــا كمتح ــي قضاه ــرة ال ــالل الفت ــه خ ــب روجي ــدث النائ وتح
السياســة القانونيــة لحــزب الليبرالييــن، عــن أهميــة االتحــاد األورويب يف 

مكافحة الجريمة المنظمة الدولية بشكل مشترك.
ويف اقتــراح برلمــاين يف عــام 2016، كتــب روجيــه حــداد، أن »الجرائــم 
الخطيــرة عبــر الحــدود متشــعبة. ويعــد االحتيــال عــى ضريبــة القيمــة 

المضافة مشكلة كبيرة وعابرة للحدود«.
 وقالــت الصحيفــة، إن مــا ذكــره النائــب هــو تمامــا مــا قــام بــه ابــن أخيــه، 
عبــر شــركة Iskana Investments، الــي أصبحــت جــزءًا أساســيًا مــن 

تحقيق وكالة جرائم البيئة السويدية.  
ــذي  ــكان ال ــن الم ــة ع ــغ اإلجاب ــان تيبلين ــام ي ــديع الع ــتطيع الم وال يس

ذهبت إليه مليارات الضرائب المختلسة.

وقــال، »إن ذلــك جــزء مــن تحقيقنــا، وال يمكننــا الخــوض يف ذلــك حــى 
اآلن. هذا ما نعمل عليه ونأمل أن نعود بنتائج«.

مخاوف من تمويل اإلرهاب

وأضــاف أن مــن يتعامــل مــع هــذا النــوع مــن الجرائــم   يف الســويد 
يحصــل عــى نصيــب مــن أموالهــا، ثــم هنــاك مــن هــم خــارج الســويد 

يحصلون عى نصيب أكبر.
ويخــى المــديع العــام، مــن وجــود مخــاوف بــأن األمــوال مــن هــذا 
النــوع مــن االحتيــال يف ضريبــة القيمــة المضافــة، ربمــا تــم اســتخدامها 

لتمويل اإلرهاب.
وختــم حديثــه للصحيفــة بالقــول، » مــن الممكــن حــدوث ذلــك، ال 

يمكننا التعليق حالياً، لكنه حدث يشء مماثل من قبل«. 

جورج حداد، رهن 
االعتقال غيابيا، ومطلوباً 

لالشتباه يف جرائم، 
مخالفة ضريبية خطيرة، 

ومخالفة محاسبية 
خطيرة. 

الصحيفة يف أكثر من 
مكان أن جورج حداد، 

هو ابن شقيق النائب عن 
حزب الليبراليين، روجيه 

حداد

الصحيفة ركزت عىل أن 
القاسم المشترك بين 

القضيتين الجنائيتين يف 
محكميت فيخيو و 

فيستمانالند، هو أن 
المسؤولين الرئيسيين 
ينتمون إىل مجموعة 

عرقية واحدة
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البرنامــج هــذه المــرة هــم الممثــالت  المشــاركون يف 
يوهــان رابايــوس وســيو مالمكفيســت والمغنيــة أرجــا 
ســايجونما والخبيــر يف عصيــر العنــب المعتــق كارل يــان 

غرانكفيست.
العالــم  اساســيات  البرنامــج  يف  المشــاركون  ويتعلــم 
الرقمــي المتمثــل يف االنترنــت والهواتــف الذكيــة. العالــم 

الذي أصبح ذو أهمية متزايدة يف مجتمعنا اليوم.

تباعــد  مــن  ذلــك  يتطلبــه  ومــا   19 كوفيــد  وبــاء  ومــع 
اجتمــايع، أصبحــت اللقــاءات تتــم الكترونيــاً عبــر وســائل 
المحادثــة والتواصــل االجتمــايع بشــكل أكبــر بكثيــر ممــا 
 UR ــة ــاة التعليمي ــه يف الســابق، مــا دفــع القن كانــت علي
يف التلفزيــون الســويدي اىل انتــاج حلقــات جديــدة مــن 

.Seniorsurfarna مسلسل

كسر العزلة والوحدة

وبــات مــن الممكــن للمعرفــة الرقميــة كســر الشــعور 
بالوحدة والعزلة ومنح الفرد صوتاً يف المجتمع.

األشــخاص  مــن  كل  الهــام  اىل  المسلســل  يهــدف 
المعتاديــن اىل حــد مــا عــى اســتخدام وســائل التصفــح 
ذلــك  عــى  المعتاديــن  غيــر  واألشــخاص  االلكتــروين 
ــك  ــه ذل ــا يتطلب ــدة وم ــياء جدي ــة أش ــى تجرب ــدام ع لألق

من شجاعة وصبر.
 Seniorsurfarna ويركــز الموســم الجديــد مــن مسلســل
أيضــاً عــى ضــرورة عــدم تصديــق جميــع مــا يتــم قراءتــه، 
بمعــى نقــد المصــدر ومعرفــة الجهــات الــي يمكــن 
الوثــوق بمــا تنشــره. حيــث يركــز البرنامــج عــى أســئلة 
مثــل: هــل مــن الممكــن الوثــوق بمــا هــو موجــود عــى 
االنترنــت؟ هــل مــن اآلمــن حقــاً اســتخدام التعريــف 

االلكتروين e-legitimation؟

كمــا يتــح المسلســل أيضــا لمتابعيــه فرصــة التعــرف عــى 
المزيــد مــن األمــور التقنيــة الي تعتبر كوســائل مســاعدة 
لمــن يعانــون مــن ضعــف البصــر أو الســمع أو صعوبــة 

يف استخدام أصابع اليد.
ويجــري يف مسلســل Seniorsurfarna اختبــار تطبيقــات 

ووســائل الكترونيــة مختلفــة تســاعد يف جعــل الحيــاة 
ــاظ  ــة الحف ــول كيفي ــح ح ــم نصائ ــهل وتقدي ــة أس اليومي
مــن  العديــد  خــالل  مــن  المحمــول  الهاتــف  عــى 
الهواتــف  يف  بالفعــل  المتوفــرة  البســيطة  التطبيقــات 

الذكية.

 Seniorsurfarna وتــم عرض الحلقة األوىل من مسلســل
، يف الســاعة التاســعة مــن مســاء الثالثــاء 9 شــباط/ فبراير 
 UR ــى ــل ع ــاهدته بالكام ــن مش ــاة SVT1، ويمك ــى قن ع

.Språkplay
ال تتــردد يف اخبــار األصدقــاء والمعــارف حــول المسلســل 
ــن  ــد م ــم المزي ــدة لتعل ــة فري ــر فرص ــذي يوف ــد ال الجدي
التكنولوجيــا الجديــدة واللغــة الســويدية عــى حــد ســواء 

وبشكل مجاين.

مسلسل تلفزيوين تعليمي جديد مع 
دعم للمتحدثين بالعربية

إعالنات الشركاء

إعالن: يعرض التلفزيون السويدي SVT1 وعىل قناته التعليمية UR Språkplay مسلسل تلفزيوين جديد يحمل عنوان 
Seniorsurfarna، يتم من خالله تقديم المعلومات حول استخدام التطبيقات االلكترونية، حيث يقدم البرنامج 

دعماً خاصاً للناطقين باللغة العربية من كبار السن الذين ال يجيدون التحدث باللغة السويدية.
والمسلسل موجه لألشخاص الذين يحتاجون اىل تحسين قدراتهم يف استخدام االنترنت والتطبيقات اإللكترونية 

والهواتف الذكية واألمور المشابهة لذلك.

UR Språkplay عىل التلفزيون السويدي عبر قناته التعليمية Seniorsurfarna مسلسل تلفزيوين جديد يحمل عنوان
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أظهرت إحصاءات حديثة لمعدل الوفيات الزائدة بسبب كورونا أن السويد كانت أقل تضرراً من معظم الدول 
األوروبية، لكن السويد كانت األعىل بين دول الشمال األورويب. فيما استنتج مؤرخ سويدي من إحصاءات الوفيات 

أنماطاً مثيرة لالهتمام تتكرر تاريخياً يف أوروبا. 
ويسود اعتقاد متداول كثيراً مفاده أن السويد من بين أكثر الدول تضرراً من فيروس كورونا يف أوروبا. وكان هذا 

صحيحا إىل حد ما يف نهاية الموجة األوىل أيار/مايو المايض، لكن حالياً فإن السويد واحدة من أقل البلدان تأثراً من 
حيث معدل الوفيات الزائدة.

وحســبت اإلحصــاءات الفــرق يف الوفيــات بيــن األرقــام 
المســجلة يف 2020 مقارنــة بـــالفترة مــن 2016 إىل 2019 
يف 31 دولــة أوروبيــة. وجــاءت الســويد يف المرتبــة الـــ23 
ــت  ــن حل ــة. يف حي ــت 7.6 بالمئ ــات بلغ ــادة يف الوفي بزي
ــادة يف  ــدل زي ــر مع ــة األوىل بأكث ــتاين يف المرتب ليختنش
الوفيــات بلــغ 20.8 بالمئــة، تلتهــا إســبانيا وبولنــدا. وكانــت 

النرويج األقل تضرراً بمعدل زيادة 0.4 بالمئة.

المعيار الحقييق
وقال فريدريك ليونيكفيست المؤرخ يف جامعة 

ستوكهولم ومؤلف كتاب “كورونا – جائحة عصرنا 
من منظور تاريخي”. إن حوايل ثليث البلدان يف أوروبا 

لديها معدل وفيات زائد أعى بكثير من السويد. لكن 
يف منطقة الشمال، ال تزال السويد يه األعى إىل حد 
بعيد حى اآلن، ألن الوضع يف الدنمارك يتدهور منذ 

بداية العام.
ويتــم حســاب الوفيــات الزائــدة مــن خــالل مقارنــة عــدد 
األشــخاص الذيــن توفــوا خــالل العــام مقارنــة بالســنوات 
األربــع الســابقة، ويه إحــدى الطــرق األكثــر دقــة لفحص 
كيفيــة تأثــر المجتمــع بالجائحــة، ويعتبرها ليونيكفيســت 
األداة األساســية لتحليــل عواقــب المجاعــات واألوبئــة 
قــوي  مقيــاس  ألنهــا  األخــرى،  التاريخيــة  واألحــداث 

كورونا يف السويد

Bild: Johan Hallnäs / TT

إحصاءات جديدة: السويد يف المرتبة الـ23 بين 31 دولة يف معدل 
وفيات كورونا

معدل وفيات كورونا يف السويد أقل مما هو 
متوقع بالنسبة لدول أوروبية
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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

يجعــل مــن الممكــن مقارنــة البلــدان المختلفــة ذات 
التركيبــة الســكانية المتشــابهة، يف حيــن أن تقاريــر الــدول 
عــن عــدد الوفيــات واإلصابــات بكورونــا “ال معــى لــه مــن 
حيــث المبــدأ”، ألن االختبــارات والمعاييــر تختلــف كثيــراً. 

حسب ليونيكفيست.

ً ظاهرة تتكرر تاريخيا
ورأى ليونيكفيســت مــن خــالل جمــع أحــدث البيانــات 
العــام  يف  أوروبــا  يف  الزائــدة  الوفيــات  عــن  المتاحــة 
ــر إىل حــد كبيــر بكيفيــة تأثيــر األوبئــة  2020، أنماطــاً تذكّ
الســابقة عــى أوروبــا، مضيفــاً “إنهــا ظاهــرة تتكــرر دائمــاً، 
فالبلــدان األقــل تأثــراً بالموجــة األوىل تتعــرض لضربــة 

أقوى بكثير خالل الموجة الثانية”.
وســط  مثــل  مناطــق  “تأقلمــت  ليونيكفيســت  وتابــع 
ــا  ــة األوىل، لكنه ــع الموج ــد م ــكل جي ــا بش ــرق أوروب وش
الخريــف  يف  الثانيــة  الموجــة  خــالل  بشــدة  تضــررت 
الجائحــة  الجديــد، ضربــت  العــام  والشــتاء. اآلن بعــد 

أيضاً بشدة إيرلندا والبرتغال وسلوفاكيا والتفيا”.

نمط الشمال
وأشار ليونيكفيست إىل نمط آخر مثير لالهتمام 

يمكن رؤيته يف دول الشمال االورويب، فخالل أحدث 
األوبئة الي ضربت العالم مثل اإلنفلونزا اآلسيوية 
)1957(، وإنفلونزا هونغ كونغ )1968(، واإلنفلونزا 

الشديدة يف العام 1976، تضررت السويد، إىل جانب 
الدنمارك، بشكل أكبر من النرويج وأيسلندا وفنلندا. ولم 

يتمكن أحد من شرح سبب ذلك بشكل كامل. ووفًقا 
لليونيكفيست، يمكن أن تكون األسباب المحتملة 

يه المناطق الحضرية األكبر يف السويد والدنمارك 
واالتصال األوثق بالقارة األوروبية.

تأثير متناقض لتطور الطب
حالــة  كانــت  الحــادة  “األوبئــة  إن  ليونيكفيســت  وقــال 
شــائعة نســبياً عبــر التاريــخ، حيــث أثــرت عــى البشــرية كل 
غيــر  مــن  لكــن  األخيــرة،  القــرون  يف  تقريبــاً  عامــاً   30
المعتــاد أن يســتمر الوبــاء لفتــرة طويلــة. وهــذا هــو أحــد 
األســباب الــي تجعــل الكثيريــن غيــر مســتعدين اليــوم”. 

ــا للمــرض والمــوت أيضــاً بشــكل  وأضــاف “تغيــرت نظرتن
كبيــر. نحــن نعتبــر المــرض شــيئاً يمكــن تجنبــه، لذلــك 
فنحــن لســنا معتاديــن عــى إصابــة كثيــر مــن األشــخاص 

بمرض خطير أو وفاتهم يف وقت قصير”.

التطــورات  لجميــع  المتناقــض  “التأثيــر  أن  إىل  ولفــت 
الطبيــة يتمثــل يف أن الفيروســات األقــل خطــورة يمكــن 
ــر خطــورة اليــوم، حيــث زادت  أن يكــون لهــا عواقــب أكث
يف  وهــذا  كبيــر.  بشــكل  والضعفــاء  الســن  كبــار  نســبة 
األســاس يشء إيجــايب جــداً ألنــه مؤشــر عــى تطــور 
ــة، لكنــه يف الوقــت نفســه يصّعــب عــى  ــة الصحي الرعاي
ألن  كهــذه  جائحــة  مــع  التعامــل  مهمــة  المجتمــع 
تســبب  األوبئــة  أن  إىل  مشــيراً  كبيــرة،  تكــون  الخســائر 
عــادة قلقــاً وذعــراً شــديدين. ومــن ثــم يصبــح من الســهل 

فقدان المنظور الشامل”.
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رحاب إحدى ضحايا الختان: جرٌح غائر بالجسد والروح

باحثة: ختان اإلناث ليس له عالقة باإلسالم وإنما نتيجة 
عادات بالية وقديمة 

رحاب سلمان، سويدية من أصل سوداين، يه واحدة من النساء اللوايت تعرضن لعمليات الختان، عندما كانت فتاة 

صغيرة يف التاسعة من عمرها. وقد أجريت لها عمليتان بعد فشل العملية األوىل.

ــاس«، »  ــس والن ــج »الكومب ــى برنام ــة ع ّــت ضيف ــي حل ــاب ال ــول رح تق
كنــت اعتقــد أن هــذا أمــر اعتيــادي نظــراً لصغــر ســين...كل مــا أتذكــره 
أي  بــدون  بدائيــة  أدوات  ...اســتخدموا  كانــت عمليــة موجعــة  أنهــا 

تخدير...حى اآلن أشعر باأللم عندما أتذكر ما جرى يل«.
وتشــير إىل أن جدتهــا أصطحبتهــا إىل امــرأة متقدمــة بالســن من ســكان 
ــم تكــن  ــات، رغــم أنهــا ل قريتهــا، كانــت متخصصــة بإجــراء هكــذا عملي

طبيبة رسمية.

ــة  ــاث، وقــد تصــل عقوب ــان اإلن ــات خت ــون الســويدي، عملي يجــرم القان
المتورطيــن فيهــا إىل الســجن كحــد أقــى، 4 ســنوات، كمــا أنــه يف 
حــال شــككت مؤسســة الخدمــات االجتماعيــة »السوســيال« يف تعــرض 
أو احتمــال تعــرض، فتــاة مــا لعمليــة ختــان فإنــه مــن الممكــن ســحب 

الفتاة من عائلتها.
وقــد خصصــت الســويد، 530 مليــون كــرون، لمشــروع التوعيــة الجنســية 
ومكافحــة الختــان يف الــدول األفريقيــة عــن طريــق منظمــة )ســيدا( 
للمســاعدات، لتقديــم الدعــم اىل النســاء يف الــدول الواقعــة جنــوب 
ــك تشــير اإلحصــاءات إىل وجــود حــوايل  ــة، ومــع ذل الصحــراء األفريقي

40 ألف امرأة مقيمة يف السويد، أجريت لهن عمليات ختان. 

الختان...اغتصاب وإهدار لكرامة اإلنسان
تقــول رحــاب إنهــا مــع مــرور الســنوات، وخــالل مراحــل دراســتها، بــدأت 
تشــعر أنهــا مختلفــة عــن بقيــة الفتيــات وأن هنــاك يش يف جســدها 
ــرح  ــان ج ــان ناقص...الخت ــين إنس ــي أن ــعرت بنف ــا. »ش ــتؤصل منه اس

غائر بالجسد والروح... إنه يشء بشع«.

الباحثة رحاب سلمان ، يف لقاء مع تلفزيون الكومبس ضمن برنامج )الكومبس والناس(

الكومبس والناس

يجرم القانون 
السويدي، عمليات 

ختان اإلناث، 
وقد تصل عقوبة 
المتورطين فيها 

إىل السجن كحد 
أقىص، 4 سنوات
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الجســدية  أثارهــا  وأن  باالغتصــاب  الختــان،  عمليــة  رحــاب  وشــبهت 
والنفســية ال تــزال مســتمرة حــى اآلن، معتبــرة إياهــا بأنهــا إهــدار لكرامة 

اإلنسان.

اآلثار النفسية والجسدية للختان
وعــن تداعيــات الختــان عــى المــرأة، تؤكــد رحــاب أنهــا، مــن أوىل هــذه 
التداعيــات، البــرودة الجنســية بيــن الرجــل والمــرأة وهــذا مــا يــؤدي إىل 
فشــل العالقــة الزوجيــة حيــث تنحــرم المــرأة مــن الشــعور الــي تحــس 

به المرأة الطبيعية عند ممارسة الجنس.
وفضــالً عــن ذلــك، يســبب الختــان للمــرأة، آالمــاً خــالل الــدورة الشــهرية 
وأحيانــا مشــاكل ســلس البــول والعقــم، ناهيــك عــن أن العديــد مــن 
الفتيــات، توفيــن خــالل إجــراء العمليــة لهــن جــراء النزيف الحــاد، وتحذر 
ــر  ــة غي ــه يف حــال كانــت األدوات المســتخدمة يف العملي أيضــاً مــن أن

معقمة قد تنقل للفتاة أمراض عدة مثل، اإليدز.

وتــرى رحــاب أن المســؤولية ال تقــع فقــط عــى األم واألب بــل عــى 
المجتمــع ككل مشــيرة إىل أن يف بلدهــا وحــى وقــت قريــب، كانــت 
مثــل هــذه األفعــال غيــر مجرمــة بالقانــون، خصوصــاً أن رجــال الديــن 

يشجعون عى إجراء الختان، رغم أنها ليست عادة إسالمية.
واعتبــرت أن أهلهــا ومجتمعهــا ارتكبــا جريمــة بحقهــا ومــع ذلــك فــإن 

عائلتها ال تزال متمسكة بهذه العادة.

وتعدد رحاب 3 أنواع للختان ويه:
الســنة«، والثــاين اســتئصال  البظــر، ويســمى »ختــان  األول اســتئصال 
البظــر ومــا حولــه ويســمى »الختــان الفرعــوين«، والثالــث اســتئصال كل 

الجهاز التناسيل للمرأة وخياطته وإبقاء فتحة المهبل.
إىل  تداعيــات  مــن  ذلــك  رافــق  ومــا  للختــان،  رحــاب  تعــرض  دفــع 
ــل  ــان، تعم ــة للخت ــويدية مناهض ــة س ــات اجتماعي ــا لمنظم انضمامه
عــى التوعيــة مــن مخاطرهــا عــى المــرأة نفســياً وجســدياً، وقــد قوبــل 
بالمعيــب  موقفهــا  وصفــوا  الذيــن  أهلهــا،  مــن  برفــض  الــي  هــذا 

والمعارض لعادات المجتمع وتقاليده.
توعية المجتمع

وحــول مــا هــو المطلــوب لمواجهــة هــذه الظاهــرة؟ تقــول رحــاب 
للكومبــس، » إن أهــم يشء يجــب فعلــه هــو، توعيــة المجتمــع عــن 

طريــق منظمــات المجتمــع المــدين، وأال تقتصــر جهــود التوعيــة عــى 
المــدن بــل أن تتوســع لتشــمل المناطــق النائيــة يف بعــض البلــدان الــي 
تكثــر فيهــا عمليــات الختــان«. وتختتــم حديثهــا معنــا بالقــول، » عاملــوا 

بناتكم كأنهن بشر«

باحثة: ختان اإلناث ال عالقة له بالشريعة اإلسالمية
مــن جهتهــا، تصــف الباحثــة االجتماعيــة والناشــطة النســائية، مريــم 
المــزوق، الختــان بأنهــا ظاهــرة باليــة، ال تــزال موجــودة يف بعــض دول 
الشــرق األوســط وأفريقيــا، وحــى أن بعــض المهاجريــن جلبوهــا معهم 

إىل دول االغتراب يف أوروبا وأميركا.
ــن أقــى مظاهــر العنــف واالضطهــاد  وتقــول، »إن هــذه الظاهــرة م
ضــد المــرأة، ونــوع مــن التمييــز الجنــي بيــن المــرأة والرجــل.. يه 
أنــى«  الفتــاة، فقــط ألنهــا  عبــارة عــن اســتئصال عضــو مــن جســم 
مشــددة عــى أنهــا ليــس لهــا أي عالقــة بالشــريعة اإلســالمية وإنمــا 

نتيجة عادات بالية وقديمة.
وحــول عمليــات الختــان يف الســويد، أوضحــت المــزوق، أنــه توجــد 
بعــض العمليــات تجــرى يف الســويد بطريقــة غيــر شــرعية وســرية، 
باعتبــار أن القانــون الســويدي يجرمهــا ألن حقــوق المــرأة وكرامتهــا 
مصونــة يف هــذا البلــد، مشــيرة إىل أن أغلــب تلــك العمليــات تجــرى يف 

الخارج.

باحثة: ختان 
اإلناث ال عالقة 

له بالشريعة 
اإلسالمية

 يسبب الختان 
للمرأة، آالماً خالل 

الدورة الشهرية 
وأحيانا مشاكل 

سلس البول 
والعقم، ناهيك 

عن أن العديد 
من الفتيات، 

توفين خالل إجراء 
العملية لهن جراء 

النزيف الحاد،

اإلسم: 
نعيمه علي حسين 

رقم الهاتف :
0733135859

رقم الجواز :
A 6022445
نوع الجواز: عراقي

جواز سفر مفقود
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تقنية »التعرف عىل الوجوه« مثار جدل يف 
السويد وأوروبا مع مخاوف انتهاكها 

للخصوصية  

علــم  أســتاذة  ينغفيشــن،  فغورتــس  ســوزان  وقالــت 
ــن  ــه م ــتوكهولم، »إن ــة Enskilda يف س ــالق بجامع األخ
الجيــد أن يكــون لديــك موقــف نقــدي تجــاه التكنولوجيــا 
ــه يشء  ــدو التعــرف عــى الوجــوه وكأن الجديدة...قــد يب
لكــن  التســعينيات.  مــن  حركــة  فيلــم  مــن  مأخــوذ 
التكنولوجيــا الــي يتــم فيهــا اســتخدام المظهــر الخارجي 

المادي الخاص بك تنتشر وتصبح أكثر شيوًعا«.

يســتعيد  بــأن  اســمها،  يوحــي  كمــا  المبــادرة،  وتريــد 
ويــرى  وجوههــم،  حمايــة  يف  الحــق  المواطنــون 
القائمــون عليهــا أن تقنيــة التعــرف عــى الوجــه، تشــكل 
خطــرًا عــى الخصوصيــة مــن خــالل االســتخدام الواســع 

النطاق لها.

انتهاكات لحقوق اإلنسان 
وبحسب هؤالء فإن هناك بالفعل ما يسمونه »انتهاكات 

حقوق اإلنسان« والمراقبة غير المشروعة يف دول 
أوروبا، جراء مثل هذه التقنية.

وال يــزال اســتخدام تقنيــة التعــرف عــى الوجــه، مثــار 
للجــدل يف الســويد، فــي اآلونــة األخيــرة، وجــدت هيئــة 
ــون  ــة )IMY( أن الشــرطة انتهكــت قان ــة الخصوصي حماي
ــا للتعــرف  البيانــات الجنائيــة، عندمــا اســتخدمت تطبيًق
ــن  ــد األطفــال الذي عــى الوجــوه يف العمــل عــى تحدي

تعرضوا لجرائم جنسية.
ــا 2.5  ــة، قدره ــى الشــرطة دفــع غرام  وفرضــت IMY ع

مليون كرون سويدي كرسوم جزائية.

تقنيات حديثة

أطلقت 39 منظمة حقوقية سويدية وأوروبية مستقلة، مبادرة جديدة، تحت عنوان »استعد 
وجهك« تطالب المشرعين األوروبيين، بوقف استخدام تقنية التعرف عىل الوجوه من قبل 

السلطات المختصة يف السويد ودول االتحاد.

Foto: Audun Braastad / NTB / TT  

اســتخدام  حظــر  تــم  المتحــدة،  الواليــات  يف  وحــى 
تقنية التعرف عى الوجه يف بعض المدن.

 وأظهــرت الدراســات، أن أشــياء مثــل العــرق والجنــس 
تؤثــر بشــكل كبيــر عــى احتماليــة عثــور الخوارزميــات 

المتبعة يف تلك التقنية عى نتيجة صحيحة.

وتهــدف مبــادرة »اســتعد وجهــك« إىل جمــع مليــون 
توقيــع عــى األقــل يف غضــون عــام، وهــو المســتوى 
هــذه  مــع  للتعامــل  األوروبيــة  للمفوضيــة  المطلــوب 
القضيــة، وقــد تــم يف أول يوميــن عــى إطــالق المبــادرة، 

تسجيل ما يزيد قليالً عن 20000 توقيع.
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الفتص طةاظا ضض
غعم جمسئ خئاتًا
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وقالــت لــوف إن سياســة االندمــاج يف الســويد، قــد فشــلت جــراء مــا 
ــتغراق  ــة اس ــن ناحي ــيما م ــام، ال س ــرة يف النظ ــاء كبي ــه بـــ “أخط وصفت
ــة الســلطات اىل  ــل، للحصــول عــى وظيفــة”، داعي الالجــئ وقــت طوي

إزالة “العقبات” للحصول عى وظيفة أسهل.
ــو  ــدة، ه ــرة الجدي ــة الهج ــن سياس ــا م ــدف حزبه ــوف، أن ه ــدت ل وأك
ــل إىل  ــم التوص ــًة، أن يت ــرة، أمل ــد للهج ــل األم ــم وطوي ــل دائ ــاد ح إيج

قانون جديد يف الصيف المقبل.
وكتبــت لــوف يف صفحتهــا عــى الفيســبوك، بعــد المقابلــة منشــوراً 
تحدثــت فيــه عــن المقابلــة مــع “الكومبــس” وقالــت إن “االندمــاج 
قضيــة مهمــة للمســاواة بيــن الجنســين، بالنســبة يل، مــن المهــم للغايــة 

أن يحصــل األشــخاص الذيــن يأتــون إىل الســويد مــن بلــدان أخــرى عــى 
فرصــة لدخــول المجتمــع والوقــوف عــى قدميهــم. لهــذا الســبب أشــعر 
بالقلــق إزاء الفجــوة الموجــودة بيــن الرجــال والنســاء المولوديــن يف 

الخارج عندما يتعلق األمر بالتوظيف”.
وأضافــت: “يعــد توظيــف النســاء الوافــدات حديثــاً أمــراً مهمــا حــى ال 
ينتهــي بهــن األمــر يف وضــع االعتمــاد عــى الرجــل. أريــد أن يكــون مــن 
ــة  ــى وظيف ــول ع ــارج الحص ــودات يف الخ ــاء المول ــى النس ــهل ع األس
والقــدرة عــى بــدء عمــل تجــاري بأنفســهن. يجــب أن يكــون هنــاك تركيــز 

أكبر عى الوظائف واللغة”.

لقاء خاص

Foto: Anna Simonsson/SvD/TT 

صورة لـ آين لوف أثناء المقابلة التلفزيونية اليت أجرتها مع الكومبس

وأكدت لوف، أن هدف 
حزبها من سياسة 

الهجرة الجديدة، هو 
إيجاد حل دائم وطويل 

األمد للهجرة

آين لوف لـ »الكومبس«:
السويد فشلت يف إدماج الالجئين ويجب إيجاد حل دائم 

وطويل األمد للهجرة

أثارت التصريحات اليت أدلت بها رئيسة حزب الوسط السويدي آين لوف لـ “الكومبس” حول 
االندماج، تفاعالً كبيراً يف منصات التواصل االجتمايع، خصوصا ما يتعلق باالندماج.
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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



مارس /آذار  2021 العدد 2288 الكومبس

منوعات

هل تخطط للحصول عىل شهادة 

سياقة؟ إليك بعض النصائح

شــخص  مــع  الســيارات  قيــادة  عــى  تــدرب   •
مناســب يســتطيع تعليــم غيــره. )هنــاك مــن هــو بــارع 
إىل  ويفتقــد  غيــره  تعليــم  يســتطيع  ال  لكنــه  بالقيــادة 
مــع مــدرب  ذلــك  يكــون  أن  يُمكــن  التعليــم(  مهــارات 
خــاص أو يف مدرســة لتعليــم القيــادة، أو كليهمــا. وعــادة 
التدريــب مــع مــدرب خــاص ويف مدرســة  يــؤدي  مــا 

لتعليم القيادة إىل نتائج جيدة.
قــم بوضــع خطــة مــع مدربك/معلمــك، وتأكــد   •
الكُتيــب  ويف  القيــادة.  يف  يشء  كل  عــى  تدربــك  مــن 
Körkort för personbil behörighet B )رخصــة القيــادة 
هــو  مــا  حــول  القــراءة  يُمكنــك  الخاصــة(  للســيارات   B

مشمول يف االختبار.

يف  التحكــم  أساســيات  عــى  جيــًدا  تــدرب   •
الســيارة، عــى ســبيل المثــال اســتخدام ناقــل الحركــة 
والفرامــل والســرعات والتحكــم يف الســيارة وتوجيههــا. 
إذا تعلمــت تقنيــة جيــدة للقيــادة، ســيكون مــن األســهل 
الســيارات  ذلــك  يف  بمــا  مختلفــة،  ســيارات  قيــادة 

المرتفعة جًدا.
تــدرب عــى القيــادة يف بيئــات مروريــة مختلفة،   •
ــة.  ــق الحضري ــة ويف المناط ــرق الريفي ــن الط ــى كل م ع
ــل،  ــن قب ــا م ــن فيه ــم تك ــن ل ــادة يف أماك ــا بالقي ــم أيًض ق
المروريــة  المواقــف  مــع  التعامــل  عــى  تعتــاد  حــى 

الجديدة. سوف تستفيد كثيرًا من ذلك.
تــدرب كثيــرًا ولمــرات متعــددة. تحتــاج العديــد   •

مــن المواقــف إىل معايشــتها عــدة مــرات حيــث يمكــن 
أن تختلــف حــاالت المــرور. فالتدريــب الكثيــر يجعلــك 
ســائًقا أكثــر ثقــًة وأمانـًـا. وهــذا يقلــل مــن التوتــر والضغــط 

العصي يف يوم إجراء اختبار القيادة.
تــدرب أيًضــا عــى المعــارف النظريــة. )هنــاك   •
إن  كثيــرا(  مهمــة  غيــر  النظريــة  الــدروس  يعتبــر  مــن 
ــح  ــي تُصب ــا ل ــا مهًم ــا أساًس ــة يه أيًض ــارف النظري المع

سائًقا جيًدا.
اســتخدم أموالــك ووقتــك لتثقيــف نفســك بــدالً   •
مــن إجــراء العديــد مــن االختبــارات، )قبــل التأكــد مــن 
أنــك أصبحــت جاهــزا(. كمــا أنــه مــن المهــم أيًضــا أال 

تتعلم من أجل اجتياز االختبار فقط.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

اإلسم: 
ليث عبدالحسن راضي 

الكوز
رقم الجواز :

A9612485 
نوع الجواز: عراقي

اإلسم: 
بان علي عباس عبدلي

رقم الجواز :
A9612487 
نوع الجواز: عراقي

جواز سفر مفقود
Borttappat pass

جواز سفر مفقود
اإلسم: 

 Zainab Kareem Noor
رقم الهاتف :

0768480099
رقم الجواز :

A7416006
نوع الجواز: عراقي

اإلسم: 
Saif Hamad Abbas Al-zajrawee

رقم الهاتف :
0046790165749

رقم الجواز :
A9788458
نوع الجواز: عراقي

جواز سفر مفقود

رقم الهاتف : 0767147599
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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.

97

78132

37

35

9861

512

4785

7643

6471

سودوكو 
SUDOKU

استراحة

أفقياً:
1 –  ممثل مصري شهير 

2 –  مدينة أردنية – يحفر الحجر 
3 – كتاب الشعر – ندم

4 – بحر – مقلة
5 – طبيب وفيلسوف عريب

6–ضد حلو – شعر بعض الحيوانات
7–مجلس – بلح ناضج

8–من النباتات – حدق يف اليء
9– خوف – ئوذي.

رأسياً:
1 – مغنية وممثلة مصرية قديرة – دولة عربية  

2 – سخي – عين ماء
3 – مرض صدري – شك يف األمر 

4 – يالعب – لٔولٔو 
5–محافظة يف العراق شهيرة بآثارها

6–سيق – صلة القرابة – متشابهان
7–عطف – يعلو

8–عمل الخير – درب
9 – نزع ريش الطائر – أعى قمة يف العالم.
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قضايا مجتمعية

إهانات وسوء معاملة يف دار لرعاية القاصرات

قرار وضع المراهقين والمراهقات يف دور خاصة للرعاية االجتماعية، هو قرار ليس سهال عىل األهل وال حىت عىل 

هؤالء المراهقين، وبغض النظر عن األسباب اليت تؤدي إىل هذه النهاية، إال أن المجتمع يرى أن هذا القرار هو إجراء 

هام لمصلحة المراهقين أو لتهذيبهم. ولكن المشكلة يه حين يتحول هذا اإلجراء إىل أداة لإلهانة وسوء المعاملة. 

قبــل أيــام بــث التلفزيــون الســويدي، تقريــرا ضمــن برنامــج 
الشــهير ســلط مــن  Uppdrag granskning األســبويع 
خاللــه الضــوء عــى جانــب مهــم مــن هــذه القضيــة، 
ــرة تواجدهــن يف  ــاء فت ــات اثن ــاول تجــارب فتي جانــب يتن
مجلــس  إلدارة  العائــدة  القاصــرات  رعايــة  منــازل 
المؤسســات الحكوميــة SIS ، بعــد أن جــرى الحديــث 
عــن تســريب عــدة أخبــار عــن ســوء معاملــة يتعرضــن لهــا 
القاصريــن  رعايــة  دور  مــن  عــدد  يف  الفتيــات  هــؤالء 

والقاصرات.
ــات  وتمكــن البرنامــج مــن التواصــل مــع عــدد مــن الفتي
اللــوايت تحدثــن عــن التجــارب الــي مــررن بهــا اثنــاء فتــرة 
تواجدهــن يف دار Björkbacken واختــارت معظمهــن 

عدم الكشف عن هويتهن.
ودار  Björkbacken هــو دار تابــع لمجلــس المؤسســة 

يهــدف اىل مســاعدة  أنــه  المفتــرض  الحكوميــة، مــن 
الفتيــات القاصــرات اللــوايت يعيشــن ظروفــاً صعبــة يف 
منازلهــن االصليــة وتقديــم الدعــم لهــن للوقــوف عــى 
أقدامهــن والحصــول عــى حيــاة طبيعيــة أســوة بغيرهن 
مــن المراهقــات. لكــن وخــالل الســنوات األخيــرة، رفعــت 
شــكاوى داخليــة عــدة ضــد القائميــن عــى إدارة المنــزل 
إجــراءات  أي  اتخــاذ  يتــم  لــم  ولكــن  فيــه،  والعامليــن 

بخصوص ذلك قبل اآلن. 

الــذي قامــت  الفيلــم  الموضــوع اآلن، هــو  ومــا حــرك 
بتصويــره كاميــرا مراقبــة كانــت مثبتــة داخــل الــدار، والــي 
كشــفت مــا يحــدث بالفعــل خلــف األبــواب المغلقــة. 
بهــن  انتهــى  اللــوايت  القاصــرات  الفتيــات  وتحدثــت 
 Björkbacken المطاف ألســباب مختلفة للعيش يف دار

عــن المعاملــة الســيئة واإلهانــات واإلســاءة الــي كــن 
يتعرضن لها. 

ويديــر دار Björkbacken، مجلــس المؤسســة الحكومية 
ويطلــق عليهــا اختصــاراً SIS، وهــو واحــد مــن بيــن 22 دارا 

لرعاية المراهقين موزعين يف جميع أنحاء البالد.

إهانات مستمرة
وتحدثــت غالبيــة الفتيــات اللــوايت التقاهــن البرنامــج عــن 
ســوء المعاملــة واالهانــات المتكــررة الــي كان يقومــوا 
بهــا الموظفيــن الرجــال ضدهــم، حيــث ومــن بيــن األمــور 
ــن فيهــا  ــي كان الموظفي ــة ال ــا(، الكيفي ــي شــرحتها )لي ال
يقومــون بـــ »مــد الفتيــات عــى األرض وشــل حركتهــن«، 
يف خطــوة كان يهــدف مــن خاللها اىل اظهــار الموظفين 

نوع من القوى من القوة امام الفتيات.

Foto: Annika af Klercker SvD/ SCANPIX
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كانــت ليــا تبلــغ مــن العمــر 14 عامــاً عندمــا جــرى نقلهــا 
اىل منــزل Björkbacken للعيــش هنــاك، وتحدثــت كيــف 

انها اعتادت ان تكون ذراعيها مغطاة بالكدمات.

المسؤولة ترفض الحديث
يف   Sis الشــباب  رعايــة  عمليــات  مديــرة  ترغــب  ولــم 
ــئلة أو  ــى األس ــة ع ــتلينغ يف اإلجاب ــن أوس ــوب مالي الجن
عــى  القائمــون  حــاول  عندمــا  معهــا  مقابلهــا  إجــراء 
البرنامــج االتصــال بهــا، لكنهــم تمكنــوا مــن اجــراء مقابلــة 
مــع الممرضــة الســابقة يف Björkbacken والــي اختارت 
عــدم الكشــف عــن وجههــا عنــد الحديــث معهــا، حيــث 
ــض  ــعرت ان البع ــايل: »ش ــكل الت ــف بالش ــت الموق وصف
عــن  مســؤولين  كانــوا  الذيــن  المــدراء  او  اإلدارة،  يف 
لــم يتحملــوا المســؤولية عــن األشــياء   ،Björkbacken
ــوايت  ــت. شــعرت ان المراهقــات الل ــي حدث ــرة ال الخطي

عملنا معهن لم يتلقين أي رعاية أو عالج«.

Björkbacken الكومبس تلتيق احدى ضحايا دار
وتمكنــت الكومبــس الحقــاً مــن االتصــال بفتــاة تبلــغ مــن 
مجموعــة  مــن  واحــدة  كانــت  عامــاً   16 اآلن  العمــر 
 .Björkbacken يف  لإلســاءة  تعرضــن  اللــوايت  الفتيــات 
هويتهــا،  عــن  الكشــف  عــدم  األخــرى  يه  واختــارت 

وأطلقت عى نفسها اسم نورا.
كانــت نــورا تبلــغ مــن العمــر 11 عامــاً عندمــا وصلــت 
الســويد قادمــة مــن العــراق مــع عائلتهــا، الــي حصلــت 
ألســباب  الســويد  يف  باإلقامــة  تصريــح  عــى  بســرعة 

شــخصية، اال انــه وبالتدريــج تحولــت الحيــاة الــي كانــت 
تحلم بها نورا اىل العكس تماماً.

تقــول نــورا لـــ »الكومبــس«: شــرع والــداي يف شــجارات 
كثيــرة ثــم بــدأ أيب يف الشــرب كثيــراً لدرجــة انــه لــم يكــن 
عــى درايــة بمــا كان يفعلــه. أتذكــر انــه غالبــاً مــا كان 

يضرب أمي بشدة لدرجة انها كانت تنزف احياناً«.

وتتابــع، قائلــة: »كنــت صغيــرة وطفلــة، لــذا لــم أســتطع 
فعل الكثير«.

 تزايــدت بعدهــا المشــاكل يف منــزل نــورا، وقــام الجيــران 
برفــع شــكاوى عــدة ضــد عائلــة نــورا. ويف إحــدى األيــام 
عندمــا كانــت نــورا يف المدرســة ويف انتظــار عودتهــا اىل 
المنــزل، ولكــن بــدالً مــن ان تقابلهــا والدتهــا، فوجئــت 
معهــا.  اخذتهــا  الــي  االجتماعيــة  الرعايــة  بخدمــات 
حيــث ارتــأت الخدمــات وبعــد كل التقاريــر واألدلــة الــي 
تلقتهــا مــن الجيــران اىل فصــل نــورا عــن عائلتهــا، لتوضــع 
يف وقــت الحــق مــن ذلــك يف منــزل Björkbacken يف 

يوتوبوري.
يف البدايــة لــم تواجــه نــورا غرابــة كبيــرة يف الســكن وكان 
بــدأت ســوء  وبالتدريــج  لكــن  لطفــاء معهــا،  الجميــع 

المعاملة.
رجــال  عــدة  بإمــكان  كان  كيــف  »أتذكــر  نــورا:  تقــول 
الوقــوف خــارج البــاب وحراســي، أو عندمــا كان رجــال 
باســتمرار  يقومــون  المســكن  يف  يعملــون  مختلفــون 
بطرحــي عــى األرض. لطالمــا شــعرت بألــم يف جســدي 
وكان هنــاك العديــد مــن الكدمــات عــى ظهــري وذرايع. 

كنت خائفة، لكنها ضعيفة يف داخيل«.
موجــود  الســكن  ان  المفتــرض  مــن  ان  نــورا  وتــرى 
لمســاعدة الفتيــات اللــوايت يعانيــن مــن ظــروف صعبــة 
العنــف  مــن  للمزيــد  تعريضهــن  اجــل  مــن  وليــس 
والخــوف. اال ان نــورا وبــدالً عــن ذلــك تعرضــت باســتمرار 
اىل اإلســاءة والــي كانــت تحــدث عــى مــرآي موظــف 
مســاعدة  او  بمســاعدتها  أحــد  يهتــم  لــم  لكــن  اخــر 

الفتيات االخريات. 

ــة  ــاة البالغ ــورا، الفت ــد ن ــم تع ــا ل ــام، عندم ــد األي ويف أح
مــن العمــر 14 عامــاً تقــوى عــى المزيــد مــن االحتمــال، 
قــررت الــرد مــا نتــج عنــه حرمانهــا مــن أي طعــام طــوال 

اليوم.
تتحــدث نــورا كيــف كان يمكنهــا ســماع صــراخ فتيــات 
اخريــات يف المنــزل، الــيء الــذي ال تــزال تحلــم بــه حــى 

اليوم. 

حصلــت والــدة نــورا عــى الطــالق مــن والدهــا خــالل 
 ،Björkbacken العاميــن اللذيــن عاشــت فيهمــا نــورا يف
وبعــد عمليــات مطولــة تمكنــت نــورا مــن لــم شــملها 

مع والدتها مجدداً.
تختــم نــورا، قائلــة: »بالتأكيــد، لــم أعــد أعيــش يف الســكن 
هنــاك، لكنــين مصابــة بصدمــة نفســية وأواجــه صعوبــة 
ــاب  ــاً والب ــاً دائم ــي مضيئ ــاح غرف ــيق مصب ــوم. اب يف الن
ــكل مــا  ــم ب مفتوحــاً. التــيق بطبيــب نفســاين ألنــين أحل

عشته كل ليلة«.
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كلمات شائعة تهمك يف قضيتك عند 
مصلحة الهجرة السويدية

منذ عدة سنوات تستخدم مصلحة 
الهجرة السويدية ضمن عملية 

اللجوء، قائمة تحتوي عىل حوايل 70 
من الكلمات والتعبيرات المترجمة 

إىل اللغة العربية. وقام عدد من 
المترجمين الفوريين من ذوي 

اللهجات المختلفة بمناقشة الكلمات 
اليت تستخدم غالبا عندما تحقق 

مصلحة الهجرة يف طلب لجوء.
 واتفق المترجمون عىل كيفية ترجمة 
هذه الكلمات، ثم قام خبير يف اللغة 

العربية بالتدقيق عىل الترجمات.

مصطلحات سويدية

Foto: Marcus Ericsson/TT

Alternativ skyddsstatusförklaring تصريح الحماية البديلة

Alternativt skyddsbehövande
اىل  بحاجــة  شــخص  بديلــة،  حمايــة  تحــت 

حماية بديلة

Anförda asylskäl اسباب اللجوء المطروحة او المقدمة

Asylutredning تحقيق يف طلب اللجوء، تحقيق باللجوء

AT-UND
اســتثناء للعمــل بــال تصريــح، تصريــح عمــل 

استثنايئ ،استثناء من تصريح العمل

Avviken ، متخلف، متغيبمُت َهرَِبّ

Avvisning رفض ؛ إبعاد، طرد

Belastningsregister
الســجل العــديل، ســجل الســوابق العدليــة، 

سجل االسبقيات

Beteckningsnummer, dossiernummer, 

dossnummer, LMA-nummer eller 

ärendenummer

 \ الطلــب   \ المعاملــة  رقــم  الملــف،  رقــم   

القضيــة، رقــم بطاقــة طالــي اللجــوء، رقــم 

االضبارة \ الدوسيه

Bevisbörda – bevisningsskyldighet عبء االثبات واجب االثبات

Bifall موافقة

Databas
بنــك  بيانيــة،  قائمــة  البيانــات،  قاعــدة 

المعلومات، بنك البيانات

Dublinförfrågan
عــى  بنــاء  ســؤال  توجيــه  دبلــن،  اســتعالم 

معاهدة دبلن، استفسار دبلن،

Dublinförordningen إتفاقية دبلن، مرسوم دبلن

Familjeanknytning إرتباط او لم شمل عائيل، صلة عائلية

Familjebild الصورة العائلية

Flyktingförklaring تصريح أو وثيقة لجوء

Flyktingstatusförklaring تصريح أو وثيق ة لجوء

Folkbokföring قيد النفوس، سجل النفوس

Folkgrupp/etnicitet العرق، القومية، اإلثنية

Främlingspass جواز سفر لألجانب

Första asylland بلد اللجوء االول

Förvaltningslagen القانون االداري

Förvar حَجزْ اداري

God man ّ
ويص،ّ قيمِ

Handläggare معالج القضية

Hemvist وطن ، موطن

Hur kom det sig?
ــار  ــف ص ــرى؟ كي ــف ج ــذا؟ كي ــل ه ــف حص كي

ذلك؟

Hushållsgemenskap شراكة منزلية

Identitet هويّة

Inhibition تعليق القرار، وقف التنفيذ

Inlaga عريضة التماس

Medborgarskap المواطنة أو الجنسية

Minderårig قاصر

Omedelbar avvisning ابعاد فوري

Praktik عمل تطبييق، تدريب مهين

Preskription av ett av- eller 

utvisningsbeslut
إبطال قرار اإلبْعاد أو الرفض بالتقادم

Process اجراءات

Prövningstillstånd إذن باالستئناف

Resedokument, RD وثيقة سفر

Rättighet حقوق

Rättsligt ställningstagande اتخاذ موقف قانوين

Sanningsplikt واجب قول الحق / الحقيقة

Sannolik/sannolikt محتمل، مرجَحّ

Sekretess سرية

Självmant återvändande عودة طوعية

Skyddsbehövande تحت الحماية، بحاجة للحماية

Skyldighet واجبات

Smugglare/människosmugglare /مهرب البشر مُهرِبّ

Styrka/styrkt اثبت/ مثُبَتّ

Synnerligen ömmande omständigheter
ظروف فاقة استثنائية، ظروف قاهرة 

استثنائية

Säkert tredjeland بلد ثالث أمن

Tidsfrist مهلة

Tjänsteman موظف

Tystnadsplikt واجب كتمان السر

Underlag اساس، قاعدة

Uppsikt إشراف، مرُاقبة

Utlänningslagen قانون االجانب

Utvisning رفض؛ إبعاد، طرد

Verkställighet av beslut تنفيذ قرار

Verkställighetshinder عوائق التنفيذ

Vinna laga kraft اكتسب الصبغة القانونية، دخل حيز التنفيذ

Vistelse اقامة، تواجد

Vårdnadshavare الحاضن، ويل االمر

Välgrundad ansökan
طلب مبرر، طلب له ما يبرره او ذو اسباب 

مبررة

Yrka يطالب

Yttrande ابداء الرأي، تعليق، تصريح، مذكرة، عريضة

Åberopa يستشهد ب، يشير عى، يستند عى

Återetableringsstöd
دعم اعادة الترسيخ، مساعدة اعادة الترسيخ 

او التأسيس

Återreseförbud منع العودة

Återtagande استرجاع

Återvändandedirektiv تعليمات العودة، توجيهات العودة

Överklagande طعن، استئناف

Övrig skyddsstatusförklaring تصريح حماية من نوع آخر

Övrigt skyddsbehövande
تحت حماية من نوع آخر، بحاجة لحماية 

من نوع آخر
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031 53 46 23

info@dentali.se

www.dentali.se

TALIDEN

Nordanvindgatan 2A, 
417 12 Göteborg

                         الفحص الكامل مع إزالة التكلسات والتنظيف وا�شعة
 

                     ( القيمة 3355 كرونة سويدية )                                   

     تصوير ا�سنان ث�� ا�بعاد باستخدام جهاز

للحجزاتصلوا ع� رقم 

031 53 46 23

 + الع�ج بتقنية                 مجانًا
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