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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

حزب SD يفشل يف جر المسلمين 
إىل االستفزاز

ــلم، ال  ــالم ومتأس ــلم وإس ــالمي ومس ــن إس ــا بي ــاظ م ــى األلف ــب ع ــاوالت اللع مح

 SD يمكنهــا أن تخــي الهويــة النازيــة والعنصريــة لعــدد كبيــر مــن قيــادات حــزب الـــ

أو ديمقراطيــو الســويد، مــن المؤكــد أن هنــاك فروقــات يف مفاهيــم هــذه الكلمــات 

أو المصطلحــات، لكــن بالنســبة لشــخص يعتنــق األفــكار النازيــة، يه مفــردات 

لمعىن واحد فقط معىن كراهية اآلخر والتعايل عى ثقافة الناس اآلخرين.

لــم يعــد بمقــدور أي نــازي أن يجاهــر علنــا بالتمييــز العــريق ويظهــر كراهيتــه للســود 

مثــال أو لليهــود أو للعــرب أو ألي شــخص مختلــف عنــه بالشــكل واللــون، هــذا كالم 

المســاواة والديمقراطيــة كمبــادئ  الغــريب اختــار  العالــم  لــم يعــد مقبــوال ألن 

راسخة يف بناء مجتمعاته.

 وال يعقــل أن يكــون داخــل الحيــاة السياســة والبرلمانيــة يف هــذه المجتمعــات 

نازيــون أو عنصريــون يعكــرون صفــو هــذه المبــادئ، لكــن هــذا ال يعــي عــى االطالق 

أن النازييــن تبخــروا أو أن الفكــر النــازي قــد اختــى مــن هــذه الــدول، الــي توصــف 

بالمتحضرة.

ال عــى العكــس ال يــزال النازيــون والعنصريــون موجوديــن ولكنهــم لبســوا ثوبــا آخــر 

وقلبوا ألسنتهم عى موجة أخرى تسمى اآلن الفروقات الثقافية.

أي أنهــم اآلن وبــدل أن يقولــوا إن شــكل ولــون هــذا الشــعب يــدل عــى أنــه مــن النوع 

المتــدين، أصبحــوا يقولــون إن ثقافــة هــذا الشــعب متدنيــة، والثقافــة هنــا تشــمل 

ليس فقط العادات والتقاليد بل أيضا األديان والمعتقدات.

ــر  ــا آخ ــوا ثوب ــم لبس ــن ولكنه ــون موجودي ــون والعنصري ــزال النازي ــس ال ي ــى العك ع

وقلبوا ألسنتهم عى موجة أخرى تسمى اآلن الفروقات الثقافية

مــن هنــا جــاء تصريــح ســكريتير حــزب اإلس دي، قبــل أيــام والــذي وصــف اإلســالم 

بالديــن المقــرف. ومــن هنــا يــردد أيضــا هــؤالء النازيــون الجــدد تصريحــات موجــه 

ــم  ــا وتأثيره ــارج أوروب ــن خ ــن م ــن القادمي ــة الالجئي ــن خاص ــة المهاجري ــو ثقاف نح

عى نقاء وصفاء الثقافة السويدية،

 إذا هــم اســتبدلوا مفهــوم العــرق يف تقســيم البشــر إىل مفهــوم الثقافــة، ليــس 

ــا بــل الثقافــة، ولكــن الهــدف بــي واحــد هــو تصنيــف البشــر حســب  العــرق متدني

مراتب يضعون أنفسهم بها يف القمة.

ــه  ــد أن ــرف، وأك ــح المق ــب التصري ــزب الـــ إس دي، صاح ــادي يف ح ــاد القي ــس ع أم

يعــي مــا يقولــه، عندمــا وصــف اإلســالم بالديــن المقــرف، لكنــه حــاول إعــادة توجيه 

ــم يقــدم توضيحــا  ــذر ول ــم يعت ــه ل ــه يقصــد “اإلســالميين” مــع أن ــا أن كالمــه مدعي

لماذا وصف اإلسالم بهذا الوصف.

ــد الواســع بهــذا التصريــح، مــن قبــل جميــع األحــزاب السياســية. قــام   رغــم التندي

زعيــم الحــزب نفســه بالدافــع عــن رفيقــه يف الحــزب متحججــا بــأن الحكومــة 

السويدية ال تفعل ما يكي لمواجهة اإلسالميين. حسب ادعاءه.

هنــا وكمــا قلنــا يف البدايــة، ليــس هنــاك أي فــرق بالنســبة ألصحــاب الفكــر النــازي بيــن 

الثقــايف  الفــارق  اإلســالم والمســلمين واإلســالميين، هدفهــم فقــط أن يظهــروا 

بينهم وبين اآلخرين.

ــاري  ــه حــوايل ملي ــن ب ــن يدي ــة لســان، يف وصــف دي إذا نحــن لســنا أمــام مجــرد زل

شــخص يف العالــم، بــل نحــن أمــا تصريحــات مقصــودة، الهــدف منهــا االســتثمار 

أكثــر يف العــداء لإلســالم، اإلســالم العــدو الجديــد للعديــد مــن النازييــن والعنصريين 

يف السويد وربما يف أوروبا كلها.

ــة  ــات العرقي ــار االصطفاف ــب بن ــع، واللع ــيم المجتم ــد تقس ــج يري ــام منه ــن أم نح

ــاعر  ــه المقرفــة مش ــر كلمات ــىن أن تثي ــد يتم ــح ق ــذا التصري ــب ه ــة ألن صاح والديني

ــوبة  ــر محس ــات غي ــف أو بتصرف ــال عن ــم بأعم ــد قيامه ــات إىل ح ــراد ومجموع أف

للــرد عليــه، عندهــا يحقــق التصريــح هدفــه األول والرئيــي، يف إظهــار همجيــة 

المســلمين حســب تمنياتــه، إضافــة إىل أن صاحــب التصريــح يعــرف أيضــا أن هنــاك 

لألسف من تطربه مثل هذه الكلمات.

عىل العكس ال يزال 
النازيون والعنصريون 

موجودين ولكنهم لبسوا 
ثوبا آخر وقلبوا ألسنتهم 
عىل موجة أخرى تسمى 

اآلن الفروقات الثقافية

نحن لسنا أمام مجرد زلة 
لسان، يف وصف دين 

يدين به حوايل ملياري 
شخص يف العالم، بل 

نحن أما تصريحات 
مقصودة، الهدف منها 

االستثمار أكثر يف العداء 
لإلسالم



الكومبس  5 أبريل /نيسان  2021 العدد 89

Mahmoud Agha
 Chefredaktör

مــرة أخــرى نقــول إن النازييــن الحاليــن لــم يغيــروا أفكارهــم، هــم فقــط غيــروا 

جلدهــم وعدلــوا مــن نــوع خطابهــم، ليصبحــوا أكثــر قبــوال يف المجتمــع وليدخلــوا 

ــن  ــع م ــرة يف المجتم ــالت الفقي ــراد والعائ ــف األف ــى عواط ــروا ع ــات ويؤث البرلمان

سويديين وغير سويديين.

مــا يطمــأن فعــال هــو أنــه وإىل اآلن ال يوجــد أي حــزب يعلــن صراحــة أنــه يريــد 

التعــاون مــع اإلس دي ومــا يطمئــن أيضــا هــو الــويع الــذي يتحــى بــه المســلمون 

ومؤسساتهم هنا يف السويد بعدم االنجرار إىل استفزازهم

ليتغيــر المشــهد ويصبــح الصــراع يف المركــز بيــن ســويدي عاطــل عــن العمــل 

وعاطــل عــن العمــل آخــر مــن القادميــن األجانــب. وهــم عــى أطــراف الدائــرة 

ــن  ــادم م ــل الق ــعبوية مث ــات ش ــالل تصريح ــن خ ــا، م ــراع تأجج ــذا الص ــدون ه يزي

ثقافــة أخــرى ال يصلــح لالندمــاج هــم يصلحــون فقــط كقــوة عمــل يف قطــاع 

الخدمــات، أو أن أبنــاء المهاجريــن فاشــلون يف المــدارس هــم فقــذ ناجحــون بعالم 

الجريمــة، نســبة البطالــة عاليــة بيــن األجانــب، ألنهــم يحبــون اســتغالل السوســيال 

الســويدي …اىل مــا هنالــك مــن تصريحــات ظاهرهــا الحــرص عــى الســويد لكــن 

باطنها عنصري بحت ويهدف إىل تقويض مبادئ الديمقراطية والمساواة.

مــا يطمــأن فعــال هــو أنــه وإىل اآلن ال يوجــد أي حــزب يعلــن صراحــة أنــه يريــد 

SDومــا يطمئــن أيضــا هــو الــويع الــذي يتحــى بــه المســلمون  التعــاون مــع  

ومؤسســاتهم هنــا يف الســويد بعــدم االنجــرار إىل اســتفزازهم، بــل يف تزايــد ثقافــة 

استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن أنفسهم.

ومــا يطمئــن أكثــر أن المجتمــع الســويدي بأحزابــه ومنظماتــه المدنيــة أدان ويديــن 

دومــا التصريحــات المقرفــة عــن اإلســالم أو عــن األقليــات إجمــاال. ليــس للدفــاع عــن 

هذه األقليات فقط بل للدفاع عن المجتمع وقيمه.

نحــن لســنا أمــام مجــرد زلــة لســان، يف وصــف ديــن يديــن بــه حــوايل مليــاري 

شــخص يف العالــم، بــل نحــن أمــا تصريحــات مقصــودة، الهــدف منهــا االســتثمار 

أكثر يف العداء لإلسالم

والجهلــة  الحاقديــن  مــن  العديــد،  يطــرب  الغيــر  كراهيــة  وتــر  عــى  العــزف 

الذيــن  بهــم،  المغــرر  أيضــا  يطــرب  وقــد  المجتمــي.  بالســلم  والمســتهترين 

يســتمتعون بســماع الخطــاب الشــعويب الموجــه فقــط إىل آذانهــم وعواطفهــم 

وليس إىل عقولهم.

الخطــورة أن حــزب SD، يعــد اآلن واحــد مــن أكبــر ثالثــة أحــزاب برلمانيــة ســويدية، 

ــزب  ــن ح ــار وم ــزب اليس ــن ح ــر م ــو أكب ــة فه ــت بالقليل ــعبية ليس ــك ش ــه يمتل أي أن

الوســط ومــن حــزب البيئــة حــى أنــه ينافــس أحيانــا حــزب المحافظيــن عــى المركــز 

الثــاين، ومــن يصــوت لهــذا الحــزب هــم أشــخاص يعيشــون يف الســويد وليســوا يف 

بلد أو كوكب آخر.

ليــس بالضــرورة أن يكــون كل مــن يتعاطــف أو ينتخــب هــذا الحــزب عنصريــا أو 

معاديــا أو كارهــا لألجانــب، ولكــن هنــاك بينهــم من يشــعرون بالســخط مــن األحزاب 

الالجئيــن  تحمــل  الــي  الكراهيــة  بخطابــات  يتأثــروا  مــن  أو  الحاليــة  التقليديــة 

والمهاجرين مسؤوليات كل مشاكل المجتمع،

هــؤالء الســاخطون والمتأثريــن بخطــاب الشــعوبية اليمينــة جــزء كبيــر منهــم ضحايــا 

ألغلــب  النــازي  اإلرث  عــى  محســوبا  الحــزب  هــذا  بــي  إذا  نفســهم  للحــزب 

المؤسسين له.

المفارقــة أن جــزء ال بــاس بــه مــن المؤيديــن والناخبيــن لهــذا الحــزب هــم مســلمون 

وعرب وأجانب يحملون ثقافات متدنية حسب رأي وعقيدة هذا الحزب.

مفارقــة مؤلمــة لكنهــا موجــودة، والغريــب ان قيــادات الحــزب الــي تتمســك بالفكــر 

مــن  تزيــد  أصــوات  مجــرد  ويعتبرونهــم  األعضــاء  هــؤالء  يحتقــرون  العنصــري، 

احتمال وصولهم للسلطة.

ما يطمأن فعال هو أنه 
وإىل اآلن ال يوجد أي 

حزب يعلن صراحة أنه 
يريد التعاون مع اإلس 

دي وما يطمئن أيضا هو 
الويع الذي يتحىل به 

المسلمون ومؤسساتهم 
هنا يف السويد بعدم 

االنجرار إىل استفزازهم

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

د. محمود أغا
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حــزب  يطرحــه  مــا  تحــايك  التصريحــات  هــذه  أغلــب 
ديمقــرايط الســويد الـــ SD مثــل ترحيــل األجانــب ووقــف 
الهجــرة، واإلعــالن بــأن المهاجريــن عــبء ثقــايف، وأن 
ــوا  اإلســالم ديــن بغيــض، وأن األجانــب ال يمكــن أن يكون
عــى  التضييــق  إىل  باإلضافــة  بالكامــل،  ســويديين 

محدودي الدخل والفئات الضعيفة يف المجتمع.

ــر  ــات اســتخدام تعابي ــورة ببعــض هــذه التصريح الخط
جاذبــة لكنهــا مزيفــة، مثــل االقتراحــات الــي قدمتهــا إيبــا 
بــوش زعيمــة الديمقراطيين المســيحيين حول المســاواة 
بيــن الجنســين وتعزيــز النســوية، يف محاولــة الختطــاف 

قضيــة المســاواة بيــن الجنســين، مــن األحــزاب اليســارية، 
ولكــن  المتدهــورة،  حزبهــا  شــعبية  زيــادة  أجــل  مــن 
ــرأة  ــاندة الم ــاء بمس ــة أن االدع ــوهة، خاص ــة مش بطريق
ــانية  ــم اإلنس ــف القي ــن زي ــب يبي ــرد األجان ــة بط والمطالب

لدى أصحاب هذه التصريحات.

باإلضافــة إىل التصريحــات العنصريــة الفجــة والوقحــة 
مشــاعر  إثــارة  تريــد  بأوصــاف  األديــان  توصــف  والــي 
النــاس، وزعزعــة الســلم المجتمــي، مثــل مــا جــاء عــى 
بــأن اإلســالم  SD يومســهوف  الـــ  لســان ســكرتير حــزب 
“أيديولوجيــا وديــن مقرفيــن”، مضيفــاً “ال يــكاد يوجــد أي 

ليــس فقــط فيــروس كورونــا الــذي ينشــر الخطــر يف الســويد حاليــا، هنــاك وبــاء آخــر قــد يكــون أشــد فتــكا مــن 
هــذا الفيــروس التاجــي المســتجد، إنــه وبــاء العنصريــة، الــذي باتــت الســويد عرضــة لــه بعــد التصريحــات 

واالقتراحــات والمواقــف العلنيــة لعــدد مــن السياســيين المحســوبين عــىل اليميــن واليميــن المتطــرف، ويف ظــل 

تجاذبات سياسية أقرب اىل االستقطابات اليت تستخدم الخطاب 

موضوع الغالف

تصريحات تحايك ما يطرحه حزب 

الـ SD مثل ترحيل األجانب ووقف 

الهجرة، وأن المهاجرين عبء 

ثقايف، وأن اإلسالم دين بغيض...

السويد يف مواجهة خطرين

RACISMRACISM
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أن  أريــد  ال  معقــول.  بشــكل  يعمــل  مســلم  مجتمــع 
أشــمل جميــع النــاس لكــي أعــاين مــع األشــخاص الذيــن 
ــدان يف ظــل اإلســالم،  ــدوا رغمــاً عنهــم يف هــذه البل ول
وهــو يف رأيــي أيديولوجيــا وديــن مقرفيــن”. وجــرى نشــر 
تصريحــه عــى حســاب الحــزب الرســمي عــى تويتــر كمــا 

شاركه زميله يف الحزب بيورن سودر. 
واألدىه مــن ذلــك أن رئيــس حزبــه جيمــي اوكيســون أيــد 
هــذه التصريحــات، بقولــه إن يومســهوف “محــق أساســاً 

يف أجزاء كبيرة مما قاله”

جيمي أوكيسون يريد إرجاع السوريين إىل بالدهم
المعــادي  الطابــع  ذات  التصريحــات  بيــن  مــن 
ــويد  ــرايط الس ــزب ديمق ــم ح ــة زعي ــن، مطالب للمهاجري
ــة  ــحب إقام ــون، بس ــي أوكيس ــرف، جيم ــي المتط اليمي
كل مــن ال يعيــل نفســه مــن األجانــب، حــى ولــو كانــت 
اقامتــه دائمــة، فيمــا أكــد أنــه ينبــي عــى الســويد حــث 
الســوريين عــى العــودة إىل المناطــق اآلمنــة يف بالدهــم 
الــي  مشــيراً يف هــذا اإلطــار إىل السياســة الجديــدة، 

اتبعتها الجارة الدنمارك.

أنــه  نيهيتــر،  واعتبــر يف مقابلــة مــع صحيفــة داغينــز 
يثبتــوا  لــم  الذيــن  الالجئيــن،  عــى  الضغــط  يجــب 
الســويدي  المجتمــع  يف  ويندمجــوا  تواجدهــم 
ــكلة يف  ــدي مش ــس ل ــال، ” لي ــم. وق ــم إىل بالده إلعادته
الضغــط عــى األشــخاص الذيــن لــم يثبتــوا وجودهــم 

أوكيسون يريد إرجاع السوريين لبالدهم

هنــا، والذيــن ليســوا جــزءاً مــن الســويد، والذيــن يعيشــون 
يف عزلة يف إحدى الضواحي«.

وأكــد أوكيســون، أن حزبــه ســيكون له تأثيــر يف مفاوضات 
الحكومــة المســتقبلية، خاصــة بالنســبة لسياســة إعــادة 

الالجئين طواعية.

اســتفادة  إمكانيــة  صعوبــة  زيــادة  يريــد  أنــه  وأضــاف 
الالجئيــن مــن نظــام التأميــن االجتمــايع الســويدي حى 

يعود المزيد من المهاجرين طواعية إىل بلدهم األم.
 وقــال: » انظــر إىل الدنمــارك، الــي تحــث الســوريين اآلن 
عــى العــودة ألنهــا تــرى أن أجــزاءً مــن ســوريا آمنــة تماًمــا 

للعودة إليها. يجب أن نفعل اليشء نفسه«.
 وحــول وجــود خطــر عــى إعــادة الالجئيــن طواعيــة إىل 
اثبتــوا عــدم  بأشــخاص  يبــايل  أنــه ال  اعتبــر،  بالدهــم؟ 
الكثيــر   ” الســويدي. وتابــع،  اندماجهــم يف المجتمــع 
يثبتــوا  لــم  دائمــة  إقامــة  تصاريــح  منحناهــم  ممــن 
ــد  ــه ســيكون مــن الجي وجودهــم يف الســويد. أعتقــد أن
جــًدا أن يعــود األشــخاص يف هــذا الوضــع بــدالً مــن 
العيــش عــى دافــي الضرائــب الســويديين” وشــدد عــى 
أنــه يجــب ترحيــل األشــخاص الذيــن ليــس لهــم حــق 
لجــوء يف الســويد. ورأى أوكيســون أن سياســة الهجــرة 
ــبة  ــة بالنس ــة المقبل ــع الحكوم ــاون م ــاح للتع يه المفت

لحزبه.

تراشق بالتصريحات بين لوفين وكريسترشون

من يطالب بطرد األجانب وبغلق 

الحدود أمام الالجئين يمارس 

إنسانية مزيفة.

جيمي أوكيسون: »يجب الضغط 

عىل الالجئين، الذين لم يثبتوا 

تواجدهم ويندمجوا يف المجتمع 

السويدي إلعادتهم إىل بالدهم.«

كريسترشون: يهاجم لوفين وصفه بأنه 

معادي للديمقراطية

أولف كريسترشون: لوفين يهرب 

من مناقشة القضايا الخطيرة عبر 

توجيه االتهامات للمعارضة.
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ديمقراطيــة”، مؤكــداً أن التعــاون مــع SD يخاطــر بأخــذ 
الســويد يف اتجــاه غيــر ديمقــرايط. وقــال لوفيــن يف 
ــاً  ــرى أن كريسترشــون ديمقــرايط، مضيف ــه ي البرلمــان إن
علينــا  ولكــن  األســاس،  يف  قويــة  ديمقراطيــة  “لدينــا 

حمايتها وتعزيزها، وليس اعتبارها من المسلمات”.
وعبّــرت رئيســة حــزب المســيحيين الديمقراطييــن إيبــا 
ــة  ــف المعارض ــم يص ــن ل ــأن لوفي ــا ب ــن اعتقاده ــوش ع ب
ــه  ــت إن “تصريح ــا قال ــر أنه ــة، غي ــر الديمقراطي ــا غي بأنه
“مــن  مبــرر”، مضيفــة  أي  لــه  يوجــد  ال  يخلــق مزاجــاً 
الواضــح أنهــا محاولــة مــن لوفيــن لتغطيــة إخفاقاتــه يف 

مجاالت إنفاذ القانون والرعاية الصحية واالجتماعية”.
فيمــا اتهــم رئيــس حــزب ديمقراطيــي الســويد جيمــي 
ــق اســتقطاب  ــة خل ــن بـ”الكــذب ومحاول أوكيســون لوفي

من أجل البقاء يف السلطة”.

تحالفات أم استقطابات سياسية جديدة
ــا  ــهد حالي ــويدية تش ــية الس ــاحة السياس ــح أن الس الواض
ــات سياســية قــد تمهــد لرســم خريطــة تحالفــات  تجاذب
ــرات  ــزب المودي ــالن ح ــد إع ــة بع ــدة، خاص ــة جدي حزبي
عــن   KD المســيحي  والديمقــرايط   M المحافظــون 
 SD ترحيبهمــا بالتعــاون مــع حــزب ديمقراطيــي الســويد
واســتعدادهما لضمــه إىل أســاس حكومــي، ومفاوضتــه 

عى الميزانية.

هــذا مــا قــد يقــود إىل أن تشــكل األحــزاب الثالثــة هــذه 
محــورا لتحالــف جديــد، يمكــن أن يضــم حــزب الليبراليين 

يمكــن مالحظــة أيضــا حــدة التصريحــات الــي باتــت 
بيــن  خاصــة  الجديــدة،  السياســية  التجاذبــات  تحــدد 
األحــزاب السياســية التقليديــة، حيــث شــن رئيــس حــزب 
المحافظيــن أولــف كريسترشــون هجومــاً حــاداً عــى 
رئيــس الــوزراء ســتيفان لوفيــن يف البرلمــان  قبــل أيــام. 
وحــّذره مــن اتهــام المعارضــة بأنهــا غيــر ديمقراطيــة، 
معتبــراً أن لوفيــن يهــرب مــن مناقشــة القضايــا الخطيــرة 

عبر توجيه االتهامات للمعارضة.

وكان رئيــس الــوزراء قــال يف مقابلــة للتلفزيــون الســويدي 
ــاون  ــاس التع ــى أس ــن ع ــادة المحافظي ــة بقي إن حكوم
مــع حــزب ديمقــرايط الســويد  SDتخاطــر بأخذ الســويد 

يف اتجاه غير ديمقرايط.
تُســمع  االتهامــات  “هــذه  إن  كريسترشــون  قــال  فيمــا 
عــادة مــن األنظمــة يف دول غيــر ديموقراطيــة”، وأضــاف 
“أعتقــد بــأن هــذا مجــرد جــزء مــن اســتراتيجية انتخابيــة 
لالشــتراكيين الديمقراطييــن. إنهــم ال يريــدون التحــدث 
عــن القضايــا المهمــة بــل يتحدثــون عــن بولنــدا وهنغاريــا 
بــدالً مــن ذلــك، وال يريــدون التحــدث عــن اللقاحــات، بــل 

عن أشياء أخرى”.

يزيــد  ألنــه  مؤســف  أمــر  “إنــه  كريسترشــون  وتابــع 
االنقســام بــدل النظــر يف أيــن يمكننــا أن نتفــق، ومــا الذي 
يمكننــا العمــل عليــه معــاً، وإنجــاز يشء مــا يف الســويد. 

أعتقد بأنه تطور محزن”.
كريسترشــون  قــال   SD مــع  المحتمــل  التعــاون  وعــن 
ــاون  ــه التع ــا يعني ــم م ــاً فه ــن تمام ــتيفان لوفي ــاء س “أس

الجاد يف السياسة”.

يف حيــن نــى لوفيــن أنــه وصــف المعارضــة بأنهــا “غيــر 

ستيفان لوفين: المعارضة “غير 

 SD ديمقراطية”، والتعاون مع

يخاطر بأخذ السويد يف اتجاه غير 

ديمقرايط

يعتقد قادة األحزاب البرجوازية، 

مخطئين أن الثمن الذي يريده 

حليفهم الجديد الـ SDهو فقط 

السماح له بشعور السعادة ألنه 

يجلس معهم

لوفين: يعتبر التعاون مع حزب ديمقرايط 

السويد خطرا عىل الديمقراطية

بوش: تريد اختطاف القيم الت تقليديا ينادي 

بها اليسار

موضوع الغالف
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قسم التحرير

الواقع أثبت أنه حىت حزب 

االشتراكيين الديمقراطيين S قدم 

تنازالت كبيرة تمس جوهر سياسته 

اليسارية لتشكيل الحكومة الحالية

أيضــاً، الــذي سيحســم موقفــه بهــذا الشــأن يف 28 مــارس 
الجاري.

ولكــن مــاذا لــو أقيمــت االنتخابــات اآلن؟ هــل تســتطيع 
تشــكيل  عــىل  المنافســة  الثالثــة  األحــزاب  هــذه 

الحكومة وإقصاء الحكومة اليسارية الحالية؟ 

أن  يمكــن   DN/Ipsos أجرتهــا آخــر إحصــاءات  حســب 
يحصــل حــزب المحافظيــن مــع الديمقرايط المســيحي 
مــا  عــى  الســويد  ديمقراطيــي  الجديــد  وحليفهــم 
مجموعــه %47 مــن أصــوت الناخبيــن، ويف حــال انضــم 
لهــم الليبراليــون سيشــكلون %50 أي أنهــم لن يســتطيعوا 

الحصول عى األكثرية لتشكيل الحكومة.

التحالــف  إىل  العــودة  أيضــا  الصعــب  مــن  وســيكون 
ــة: المحافظــون،  القديــم بيــن األربعــة أحــزاب البرجوازي
ألن  والوســط،  والليبــرايل  الديمقــرايط،  والمســيحي 
مــع  التعــاون  قاطــع  بشــكل  يرفــض  الوســط  حــزب 

ديمقراطيي السويد.
هــذه النســب الحاليــة ممكــن أن تتغيــر، مــن هنــا إىل 
انتخابــات العــام المقبــل، وهــذا مــا تعمــل عليــه كل 
األحــزاب لزيــادة شــعبيتها، مواضيــع كورونــا ومــا يرتبــط 
والهجــرة  االقتصــاد  جانــب  إىل  الصحيــة  بالرعايــة 
ــزاب  ــاول األح ــي تح ــع ال ــم المواضي ــاج يه أه واالندم

من خاللها الوصول إىل صوت الناخب.

يف  للدخــول  ثمنــا   SD الـــ  حــزب  ســيطلبه  الــذي  مــا 
التحالف الجديد

بعــد أن كان مــن المحرمــات بالنســبة لجميــع األحــزاب 
الســويدية البرلمانيــة التفــاوض أو التحــدث مــع حــزب 
الموديــرات  كســر   SD الـــ  الســويد  ديمقراطيــي 
والديمقــرايط المســيحي القاعــدة، لزيــادة فــرص الفــوز 
2022. األحــزاب  بتشــكيل حكومــة مــا بعــد انتخابــات 
الحليــف  يمنحــوا  لــن  أنهــم  ادعــوا  الثالثــة  اليمينيــة 
الجديــد كل مــا يريــده، ألنهــم يثقــون بأنفســهم ويثقــون 
بنزاهتهــم السياســية، حســب مــا أكــد كل مــن: أولــف 
الذيــن  ســابوين،  ونيامكــو  بــوش  وإيبــا  كريسترســون 
حاولــوا تبريــر تقاربهــم مــع الحليــف اليميــي المتطــرف 
ديمقراطــو  حــزب  يحقــق  أن  ينبــي  ال  أنــه  باالدعــاء: 
ــزب أن  ــى الح ــن ع ــة، لك ــارات ملموس ــويد، أي انتص الس
مــع  الجلــوس  يســتطيع  ألنــه  وممتنــاً  ســعيدا  يكــون 

أحزاب ناضجة سياسيا يف نفس الغرفة.

ــن  ــن أن الثم ــة، مخطئي ــزاب الثالث ــادة األح ــد ق إذا يعتق
الــذي يريــده حليفهــم الجديــد هــو فقــط الســماح لــه 
عندهــا  معهــم،  يجلــس  ألنــه  الســعادة  بشــعور 
سيســترخي حــزب الـــ SD عــى أريكــة فاخــرة يف غرفــة 
تحالفاتهــم وينتهــي دوره، وسيســمح لألحــزاب الثالثــة 

الي تسمي نفسها ناضجة بعمل ما يريدون.

قــادة  يتصــور  ممــا  أقــى  تكــون  قــد  الحقيقــة  لكــن 
األحــزاب الثالثــة، ألن عمليــات جــذب حــزب لديــه اآلن 
حــوايل %18 مــن أصــوات الناخبيــن اىل تحالــف جديــد، 

دون ثمن، هو إما سذاجة أو احتيال عى الواقع.
الثمــن الــذي يريــده حــزب الـــSD يف الواقــع قــد يعــرض 
  SD الديمقراطيــة الســويدية برمتهــا للخطــر، ألن حــزب الـ
العامــة،  الميزانيــة  عــى  شــروطا  محالــة  ال  ســيفرض 
وســيتم التضحيــة بالكثيــر مــن السياســات واإلجــراءات 

الي يحاول هذا الحزب إما إلغاءها أو التقليل منها.

الواقــع أثبــت أنــه حــى حــزب االشــتراكيين الديمقراطيين 
S الــذي يتقاســم الحكــم اآلن مــع حــزب البيئــة MP قــدم 
ــا  ــارية عندم ــته اليس ــر سياس ــس جوه ــرة تم ــازالت كبي تن
احتــاج إىل دعــم حــزيب الوســط C والليبرالييــن L لتمريــر 

الميزانية وتشكيل الحكومة الحالية.
عــن  التخــي   S الديمقراطييــن  االشــتراكيين  عــى  كان 
 MP البيئــة  حــزب  مــع  لتعاونــه  ثمنــاً  مبدئيــة  قضايــا 
والوســط C والليبــرايل L مثــل إجبــاره عــى إلغــاء ضريبــة 
مكتــب  خدمــات  مــن  جــزء  وخصخصــة  الحمايــة، 
العمــل، وأمــور أخــرى وجــد الحــزب نفســه فيهــا بــدون 

سلطة فعلية.

سابوين قد تنضم إىل التحالف الجديد
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ثقة السويديين بمؤسساتهم ترتفع كثيراً.. 
والغالبية “إيجابيون”

الســويديون أكثــر إيجابيــة خــالل أزمــة كورونــا، ثقتهــم 
بالرعايــة الصحيــة وبمؤسســات الدولــة عمومــاً ترتفــع 
تــرى أن المجتمــع يســير يف  بشــكل كبيــر، وغالبيتهــم 
“االتجــاه الصحيــح” رغــم كل المشــكالت الناتجــة عــن 
ــا  ــذا م ــة. ه ــش يف عزل ــف والعي ــدان الوظائ ــة كفق األزم
ســيفو  كانتــار  مركــز  أعــده  جديــد  اســتطالع  أظهــره 

الستطالعات الرأي.
وأظهــرت نتائــج االســتطالع أن الشــرطة لــم تعــد يه 
الهيئــة الــي تتمتــع بأكبــر قــدر مــن الثقــة بين الســويديين. 
قدمتــه  الــذي  الســنوي  الثقــة  مقيــاس  أرقــام  حســب 

أكاديمية اإلعالم اليوم الثالثاء.
ــة،  ــن الثق ــتوى م ــى مس ــة بأع ــة الصحي ــت الرعاي وتمتع
حيــث بلغــت نســبة الســويديين الذيــن يثقــون يف الرعايــة 
الصحيــة 81 بالمئــة، مقارنــة بنحــو 60 بالمئــة يف العــام 

.2020
العــام،  مفاجــآت  مــن  واحــدة  “”إنهــا  خوريــن  وقــال 
فالرعايــة الصحيــة تحــى بثقــة عاليــة جــداً رغــم إلغــاء 
كثيــر مــن العمليــات وزيــادة الضغــط الناتــج عــن جائحــة 

كورونا”.

للمرة األوىل منذ 2015
الهيئــات  جميــع  يف  الســويديين  ثقــة  وازدادت 
ــة  ــة الطــوارئ وحماي ــاً، باســتثناء هيئ والمؤسســات تقريب

.)MSB( المجتمع
وانعكســت اإليجابيــة أيضــاً يف النظــرة إىل المجتمــع 
أن  الســويديين  مــن  بالمئــة   39 يعتقــد  حيــث  ككل. 
ــة بـــ 36  ــح”، مقارن المجتمــع يســير يف “االتجــاه الصحي
بالمئــة يعتقــدون بعكــس ذلــك. وهــذه يه المــرة األوىل 
منــذ العــام 2015 الــي تكــون فيهــا المجموعــة اإليجابيــة 
أكبــر مــن الســلبية. ويه نتيجــة مختلفــة جــداً عــن العــام 
2018 عــى ســبيل المثــال، عندمــا شــعر نصــف الســكان 

تقريباً بأن المجتمع يسير يف “االتجاه الخائط”.

ثقة باألحزاب الرئيسة
يف العــام المــايض، ارتفعــت الثقــة بحــزيب ديمقراطيــي 
الســويد )SD( واليســار. يف حيــن ارتفعــت الثقــة العــام 
الحــايل بالحزبيــن الكبيريــن، حيــث حصــل المحافظــون 
ــة، تالهــم  ــة األوىل يف الثقــة بنســبة 37 بالمئ عــى المرتب
حيــن  يف  بالمئــة.  بـــ35  الديمقراطيــون  االشــتراكيون 

تراجعت الثقة يف SD من 23 إىل 20 بالمئة.
وعلــق خوريــن عــى هــذه النتائــج بالقــول “ترتفــع الثقــة 
باألحــزاب الرئيســة بالتزامــن مــع اعتقــاد معظــم النــاس 
بــأن الســويد تســير عــى الطريــق الصحيحــة بشــكل عــام. 
ــل  ــن التعام ــوا م ــة تمكن ــك إىل أن الساس ــع ذل ــا يرج ربم
مــع الوضــع، حيــث بــي معظــم النــاس يف وظائفهــم، 

رغم تضرر بعض القطاعات بشكل أكبر”.

أعىل ثقة براديو السويد
وفيمــا يتعلــق بوســائل اإلعــالم، ال يــزال راديــو الســويد 
والتلفزيــون الســويدي يتمتعــان بأعــى ثقــة عــى التــوايل، 
ــراً  ــاً كبي ــف الثقــة اختالف لكــن كمــا العــام المــايض، تختل
ــزب  ــن ناخــي ح ــن الســيايس. فبي حســب توجــه الناخبي
ــو الســويد بنســبة  ــع رادي ــال يتمت ــى ســبيل المث ــة ع البيئ
93 بالمئــة مــن الثقــة، يف حيــن تبلــغ النســبة لــدى ناخــي 

SD نحو 34 بالمئة فقط.

استطالع

الغالبية ترى أن المجتمع يسير يف “االتجاه الصحيح” للمرة األوىل 
منذ 2015
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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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كيفية تقديم التصريح الضريي:
ابــدأ بالتدقيــق يف صحــة كل بياناتــك، إذا كانــت صحيحــة 
ــك أن  ــا، يمكن ــة عليه ــل أو إضاف ــراء أي تعدي ــد إج وال تري
الهويــة  بواســطة  الضريــي،  التصريــح  عــى  توافــق 
المصرفيــة اإللكترونيــة، أو بواســطة الرموز الي اســتلمتها 
بــكل  بذلــك  وتقــوم  الــوريق،  الضريــي  التصريــح  مــع 
ــر هاتفــك المحمــول، كمــا يمكنــك أن تقــّدم  بســاطة عب

التصريــح الضريــي، مــن خــالل إرســال رســالة هاتفيــة 
الخدمــة  اســتخدام  أو  هاتفيــاً  االتصــال  أو   ،)SMS(
اىل  الــوريق  الضريــي  التصريــح  إرســال  أو  اإللكترونيــة، 

المصلحة

هــل قمــت ببيــع مســكن أو أســهم؟ أو هــل أنــت صاحــب 
شــركة؟ إذاً عليــك أن تقــوم بنفســك بتعديــل البيانــات، أو 

اإلضافة عليها يف التصريح الضريي.
إذا كان مــن حقــك أن تقــوم باقتطــاع التكاليــف، كالســفر 
البيانــات  مــن العمــل وإليــه مثــالً، فعليــك أن تضيــف 

بنفسك يف تصريحك الضريي.

تأكــد أن تتحقــق أّوالً مــن أنظمــة االقتطــاع بحيــث تكــون 
األمــور صحيحــة مــن البدايــة. وبعــد أن تقــّدم التصريــح 

هكذا تُصرّح عن دخلك وتسترد أو تدفع  
للضرائب

التصريح الضرييب

يمكنك أن تقّدم التصريح عن طريق رسالة هاتفية )sms(، أو عن طريق الهاتف أو ورقيّاً عبر البريد العادي.
 آخر مهلة لتقديم التصريح الضرييب هو 3 مايو/أيار. تحصل عىل التصريح الضرييب بالبريد العادي، أو يف صندوق 

بريدك اإللكتروين.
 مصلحة الضرائب تحصل عىل معظم بيانات الدخل من رب عملك مثالً أو من البنك أو من صندوق الضمان 

االجتمايع

Foto: ANDERS WIKLUND/TT
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FOTO: HASSE HOLMBERG/TT

الضريــي تراجــع المصلحــة بياناتــك، وتحســب ضريبتــك 
ــك، ســوف  ــة، وبعــد أن تنتهــي المصلحــة مــن ذل النهائي
تحصــل عــى اإلقــرار الضريــي النهــايئ، وتــرى فيــه مــا إذا 
كنــت ســتحصل عــى اســترداد، فائــض ضريي أو ســتدفع 

ما عليك من ضريبة ُمتبقيّة.

أن  فيمكــن  فائــض ضريــي،  عــى  كنــت ســتحصل  إذا 
تحصــل عــى المــال يف حســابك البنــي مباشــرة، إن كنت 
كنــت ســوف تدفــع  إذا  أمــا  بلّغــت عنــه ُمســبقاً.  قــد 
مصلحــة  إىل  تدفعهــا  أن  فيمكنــك  ُمتبقيّــة،  ضريبــة 
طريــق  عــن  أو  المصــريف  حســابك  يف  إمــا  الضرائــب، 

التحويل الهاتي )سويش(.

أكثر األخطاء الشائعة يف التصريح عن الدخل
ــتخدام  ــدم اس ــو ع ــيوعاً، ه ــر ش ــاء األكث ــد األخط إن أح
ومــن  الضرائــب،  لمصلحــة  اإللكترونيــة  الخدمــات 
األخطــاء الشــائعة األخــرى، هــو أن بعــض األشــخاص 
يحاولــون الحصــول عــى مخصصــات ليــس لهــم الحــق 
فيهــا، عــى ســبيل المثــال، أجــور النقــل مــن وإىل العمــل 
ــاً مــا يكــون هنــاك خطــأ يف  ونفقــات بيــع المنــزل، وغالب
ذلــك. كمــا أن حســاب الضرائب عى أســاس بيع األســهم، 
يحــدث غالبــاً بشــكل خــائط. وال تعاقــب المصلحــة، 
األشــخاص الذيــن يقومــون بمثــل هــذه األخطــاء، بــل 
تقــوم بتصحيــح الخطــأ مــن خــالل إجــراء حــوار مــع 

ــة  ــك. ويعاقــب بغرامــة مالي الشــخص المعــي حــول ذل
عــن  تأخــروا  الذيــن  األشــخاص  كــرون،   1250 قدرهــا 

تقديــم إقــرارات الضريبــة يف الوقــت المحــدد لهــا، ويه 
رســوم تأخيــر يمكــن تجنبهــا يف حــال جــرى التصريــح 

بالدخل يف الوقت المناسب.
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يعتبر البيض غذاء كامالً الحتوائه عىل عناصر غذائية مفيدة لصحة البشر، لذلك ظل عنصراً أساسياً من عناصر النظام 
الغذايئ لإلنسان منذ قديم الزمان. كيف يمكننا إذا االستفادة من البيض بشكل جيد؟

يعد البيض من األطعمة المحبوبة عند الناس بكثرة ويتواجد يف كثير من أنظمة الغذاء المتوازنة والصحية باعتباره 
مصدراً للبروتين والفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة اإلنسان.

وحســب موقــع »يت أواليــن« األلمــاين هنــاك العديــد مــن 
األســئلة وحقائــق حــول البيــض تشــغل بــال المســتهلكين 

للحفاظ عى صحتهم.

1. كيف يمكن تخزين البيض؟
ينصــح بتخزيــن البيــض يف الثالجــة بحيــث تكــون الجهــة 
المدببــة نحــو األســفل مــا يســمح ببقــاء المــح يف وســط 

البيضة.

2. كيف نتعرف عىل البيض الفاسد؟
مــا  فعــادة  غريبــة  رائحتهــا  أو  البيضــة  طعــم  كان  إذا 
يرجــع ذلــك إىل خطــأ يف التخزيــن، ألن قشــرة البيضــة 

تمتــص روائــح األطعمــة المحيطــة بهــا بســرعة. إذا تــم 
تخزيــن البيــض يف الثالجــة بجانــب البصــل، عــى ســبيل 
المثــال، فإنــه ال يأخــذ الرائحــة فحســب بــل يختلــف أيضــا 

مذاقه.

3. ماذا تعين النقطة البنية يف صفار البيض؟
ال دايع للقلــق إذا وجــدت نقطــة بنيــة داخــل البيضــة 
فهــي ال تشــير إىل أنهــا مخصبــة ومــن اآلمــن بشــكل تــام 
تناولهــا، فهــذه فقــط قطــع صغيــرة مــن األنســجة، كمــا 
ــذ  ــم أخ ــه يت ــا أن ــاين. وبم ــا« األلم ــع »أوتوبي ورد يف موق
البيضــة بعيــداً عــن الدجاجــة يف الوقــت المناســب للبيــع 
ــب  ــم تخصي ــو ت ــى ل ــوت ح ــو أي كتك ــن أن ينم ــال يمك ف

البويضة بالفعل.

4. ماذا يعين إذا كان بياض البيضة سائالً؟
ــن  ــة م ــن 80 يف المائ ــر م ــن أكث ــض م ــاض البي ــون بي يتك
المــاء، وإذا شــربت الدجــاج المزيــد من المــاء يف الصيف 
فهــذا يؤثــر عــى البيضــة وتصبــح أكثــر ســيولة. كذلــك 
البيــض  مــن  ســيولة  أكثــر  يكــون  الطــازج  غيــر  البيــض 
الطــازج. لذلــك ينصــح بمراقبــة تاريــخ الصالحيــة لتفــادي 

أي مفاجئة.

5. هل يمكن حفظ البيض يف الفريزر؟
يمكــن حفــظ البيــض طالمــا كان نيئــاً وبــدون قشــرة لمدة 

صحة

حقائق يجب أن تعرفها عن البيض!
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تحــت  مئويــة  درجــة   18 أشــهرعند   10 إىل  تصــل  قــد 
الصفــر، أمــا البيــض المســلوق فهــو غيــر مناســب للحفــظ 

يف المجمدة.

6. هل يتوجب حفظ البيض يف الثالجة؟
يف الـــ 18 يومــاً األوىل بعــد وضــع البيــض يمكــن تخزينــه 
القشــرة  تكــون  الفتــرة  هــذه  خــالل  الثالجــة،  خــارج 
بروتيــن  بواســطة  األمــراض  مســببات  مــن  محميــة 
الطبقــة  تكــون هــذه  أن  ذلــك يجــب  الليزوزيــم. ومــع 
ــم غســل البيضــة أو اتســخت  ــر تالفــة، فــإذا ت ــة غي الواقي
القشــرة فســوف تتلــف. لــذا ينصــح بحفــظ البيــض يف 

مكانه المخصص يف الثالجة.

7. لماذا ال ينصح بأكل البيض بملعقة فضية؟
يف العــادة مــا تصنــع مالعــق تنــاول البيض من البالســتيك 
أو مــواد أخــرى، والســبب أنــه إذا المســت ملعقــة فضيــة 
صفــار البيــض يحــدث تفاعــل كيميــايئ ويتشــكل كبريتيــد 
الهيدروجيــن وكبريتيــد الفضــة ويصبــح طعــم البيضــة 

مراً ولون الملعقة أسوداً.

8. هل البيض البين أكثر فائدة؟
لــون البيــض مرتبــط بســاللة الحيــوان، فالبيــض يأخــذ 
لونــه إذا ألســباب جينيــة بحتــة. أمــا فــرق الطعــم فليــس 

بســبب لــون البيــض وإنمــا بســبب البيئــة الــي تتــرىب فيهــا 
الدجاجة والعلف الذي تأكله.

البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية
البيــض مفيــد جــدا للجســم بســب احتوائــه عــى كميــات 
ــوي يف  ــدة تحت ــة الواح ــات. والبيض ــن الفيتامين ــرة م كبي
المعــدل عــى 9 غرامــات مــن البروتيــن و8 غرامــات مــن 
الدهــون. ويحتــوي عــى فيتاميــن »أ« الــذي ينشــط النظــر 
عنــد اإلنســان وفيتاميــن »يب« القابــل للذوبــان المفيــد 
لعمــل الجهــاز العصــي وتنفــس الخاليــا، ومهــم لعمليــة 

األيض )التمثيل الغذايئ( أيضا.
يحتــوي البيــض عــى 277 مليغــرام كولســترول، بينمــا 
مليغــرام   300 إىل  يوميــا  اإلنســان  جســم  يحتــاج 
ــض  ــاول البي ــح بتن ــك ال ينص ــر، لذل ــى األكث ــترول ع كولس
األســبوع،  األكثــر يف  مــرات عــى  ثــالث  وإنمــا  يوميــا، 
ــرة التغذيــة يف  حســب مــا توضــح زيلكــه ريســتماير خبي
»أبوتيكيــن  لموقــع  للتغذيــة  األلمانيــة  المؤسســة 

أومشاو« األلماين.
يعــد بيــاض البيــض )أو زالل البيــض( خاليــا تقريبــا مــن 
الدهــون ويحتــوي عــى القليــل مــن الســعرات الحراريــة 
وأغلــب محتــواه مــن البروتينــات. ويحتــوي بيــاض البيــض 
مثــل  والمعــادن،  الفيتامينــات  مــن  الكثيــر  عــى 

والحديــد  والماغنيســيوم  والبوتاســيوم  الكاليســيوم 
والفسفور.

تتركــز الســعرات الحراريــة والكولســترول يف صفــار البيض، 
إذ يحتــوي الصفــار عــى أكثــر مــن 50 ســعرة حراريــة 

وأكثر من 200 مليغرام من الكولسترول.
هنــاك عــدة طــرق لتحضيــر البيــض، مثــل قليــه يف الزيــت. 
والبيــض بهــذه الطريقــة يكــون غنيــا باألحمــاض الدهنيــة 
المشــبعة وترتفــع نســبة الكولســترول فيــه، تقــول زيلكــه 
األلمانيــة  المؤسســة  يف  التغذيــة  خبيــرة  ريســتماير 
باســتخدام  التغذيــة  ينصــح خبــراء  ال  لذلــك  للتغذيــة. 
الزيــت يف قــي البيــض، وينصحــون أيضــا بعــدم قــي 
ببكتريــا  التســمم  يســبب  قــد  ألنــه  القديــم  البيــض 

السلمونيال.
أمــا البيــض المســلوق فيحتفظ بأغلــب مكوناتــه الصحية 
وفيتاميناتــه. ويف هــذه الطريقــة ينصــح خبــراء التغذيــة 
بعــدم اســتعمال الملــح بصــورة كبيــرة مــع البيــض ألنــه 
ــوائل يف  ــوى الس ــدم ومحت ــط ال ــاع ضغ ــى ارتف ــر ع يؤث
الجســم. وحــى عنــد ســلق البيــض ال ينصــح باســتعمال 
البيــض غيــر الطــازج ألنــه قــد يســبب التســمم ببكتريــا 

السلمونيال.

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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مخاطر االستخدام السيئ لإلنترنت من قبل األطفال

هكذا استطاعت الطفلة غفران وقف التحرش بها عبر 
اإلنترنت

يزور برنامج »الكومبس والناس« منزل غفران ويه فتاة مراهقة من أصل سوري تعرضت للتحرش ومحاولة استدراج 

لكن شجاعتها بمصارحة أهلها ساعد يف وقف هذه المحاولة. غفران تريد اآلن أن يستفيد عدد كبير من األطفال 

والمراهقين من تجربتها.

الكومبس استضافت أيضا المختص بالمعلوماتية أشرف جبايل للحديث عما يمكن لألهايل القيام به لمنع استغالل 

األطفال عىل اإلنترنت ووقف مخاطر االستخدام غير الصحيح لوسائل التواصل االجتمايع.

غفران يه إحدى المراهقات اللوايت تعرضن لظاهرة قد تكون شائعة ويه محاولة التحرش واستدراج األطفال عبر 

تطبيقات اإلنترنت.

تقول غفران: » كنت أستخدم مجموعات الدردشة العتقادي بأنها مكونة من أطفال يف نفس سين، لكنين تفاجأت 

بوجود شبان أعمارهم تفوق العشرين.. وتعرضت لحادثة التحرش عبر إحدى هذه المجموعات من قبل أحد 

الشبان.

غفران يه إحدى المراهقات اللوايت تعرضن لظاهرة قد تكون شائعة ويه محاولة التحرش واستدراج األطفال عبر تطبيقات اإلنترنت.

الكومبس والناس
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هل يه مجرد ألعاب.. أم هناك محادثات خاصة عن طريقها!
تقول راوية )والدة غفران( إنه كان لديها فكرة مسبقة عن المخاطر الي 

يتعرض لها األطفال عن طريق استخدام برامج اإلنترنت.
وعبــرت راويــة عــن رأيهــا بالقــول إن أي طفــٍل يســتخدم اإلنترنــت قــد 
ــم  ــاط أطفاله ــة نش ــل متابع ــى األه ــب ع ــك يج ــاكل لذل ــرض لمش يتع

عند استخدام اإلنترنت.
األطفــال يمارســون األلعــاب اإللكترونيــة فقــط ألن هنــاك بعــض األلعاب 
ــا  ــم عبره ــون معه ــا يتواصل ــاء وأطفالن ــخاص غرب ــن أش ــا م ــة كله مكون
كلعبــة ببجــي، يجــب معرفــة هــل يه مجــرد لعبــة أم هنــاك أشــياءً 

خاصة تحصل يف الخفاء.

»لم أقم بإلقاء اللوم عىل أبنيت«
تقــول راويــة: »لقــد عــودت أبنــي أن تصارحــي بــكل يشء لذلــك عندمــا 
ــوم  ــط أن تق ــا فق ــت منه ــرش طلب ــة التح ــاري بحادث ــي بأخب ــت أبن قام
بحــذف المجموعــة، فقــد كان هــدف أبنــي فقــط اللعــب، وتكويــن 

يف مجموعات الدردشة.. يحصل الكثير من الشتائم والسباب

قالــت غفــران إنهــا دخلــت مجموعــات الدردشــة عــى اإلنترنــت عــن 
ــن  ــع مراهقي ــات م ــن صداق ــة، لتكوي ــات الدردش ــدى تطبيق ــق إح طري
مــن عمرهــا ألن ليــس لديهــا أصدقــاء يف الســويد، لكنهــا بعــد حيــن 
تفاجــأت بوجــود شــباٍن تجــاوزوا العشــرين مــن العمــر يقومــون بكتابــة 
الدخــول  الفتيــات  مــن  ويطلبــون  الشــتائم،  وإلقــاء  بذيئــة  كلمــاٍت 

بمحادثاٍت خاصة.
 وروت غفــران كيــف عــرض عليهــا أحــد الشــبان )يفــوق عمــره 20 عامــا(، 
لهــا  أشــياء  شــراء  االنترنــت  عــى  الدردشــة  مجموعــات  طريــق  عــن 
ووضعهــا يف حســابها، مقابــل االتصــال بهــا، والتواصــل معهــا عــن 
طريــق مكالمــات الفيديــو، وعندمــا قامــت غفــران بالرفــض، كانــت ردة 
فعــل الشــاب عصبيــة، وبــدأ التحــدث عنهــا بطريقــة ســيئة أمــام بقيــة 
ــالق  ــدأ بإط ــا، وب ــا منه ــل إخراجه ــن أج ــة م ــة الدردش ــاء مجموع أعض

الشائعات حول غفران كالقول، بأنها فتاة غير صالحة.

كيف كانت ردة فعل غفران وكيف واجهت الموقف؟
وأوضحت بأنه فور وقوع حادثة التحرش لجأت لوالدتها، الي طلبت 
منها الخروج من المجموعة والقيام بمسحها، وشرحت ما يحصل 

عادًة عندما يقوم الشبان باستدراج الفتيات عن طريق االنترنت، وكيف 
يقومون باستغالل صورهن وبأن غايتهم  منذ البداية بالتأكيد لم تكن 

بريئة.

ــة  ــا مقدم ــت منه ــا طلب ــا عندم ــاء جيله ــة ألبن ــران نصيح ــت غف ووجه
البرنامــج تقديــم كلمــات لهــم فقالــت: » عندمــا تحصــل معكــم حادثــة 
تحــرش.. اذهبــوا إىل أمهاتكــم.. هــذا أفضــل لكــم، حــى ال تكبــر القصــة 
وتحصــل أمــور أكثــر أخبروهــم بمشــاكلكم .. األمهــات أكبــر ســنناً منّــا، 
وقــد يكونــوا مــروا بتجــارب مماثلــة، لذلــك ســيقومون بإرشــادنا إىل 

الخط الصحيح.

راوية )والدة غفران( تقول لم أقم باللوم عىل ابنيت

»غفران: 
أنصحكم باللجوء 

إىل أمهاتكم«

راوية: »أوازن 
بين حرية أبنيت 
ومراقبتها ..عن 

طريق الحوار«

صداقــاٍت جديــدة مــع أطفــاٍل مــن عمرهــا، غفــران لــم تســتطع تكويــن 
صداقــاٍت جديــدة يف الســويد، لكنهــا تفاجــأت بوجــود شــباٍن فــوق 

العشرين عاماً يتحدثوَن بشكل يسٍء كما وضحت يل أبني« .

راوية: »أوازن بين حرية أبنيت ومراقبتها ..عن طريق الحوار«
ــق لغــة الحــوار  ــة بأنهــا تراقــب أبنتهــا وتتابعهــا عــن طري أوضحــت راوي
والســؤال عــن حالهــا مــا إذا كانــت ترغــب بــأن تخبــرين شــيئاً، مــع تــرك 

مساحٍة من الحرية لها، يف حال إذا لم ترغب غفران بالتحدث.
وأضافــت أنهــا لــم تقــم بأخــذ هاتــف ابنتهــا بعــد حادثــة التحــرش، بــدالً 
مــن ذلــك شــرحت لهــا بهــدوٍء عــن أبعــاد الموضــوع، وعــن وجــودي إىل 

جانبها دائماً يف أي يشٍء تمر به أبني. 

»كونوا أصدقاء أطفالكم«
ناشــدت راويــة أمهــات وأهــايل األطفــال أن يكونــوا أصدقــاء أطفالهــم ..

وأن يبقــوا لغــة الحــوار مفتوحــة بينهــم دائمــاً. وطلبــت مــن األمهــات 
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بشكل ٍ خاص أال يقيموا الحواجز ما بينهم وبين فتياتهم.
وقالــت: » تكــرار كلمــات هــذا عيــب.. هــذا خطــأ يقيــم الحواجــز مــا 
أمــام  الحديــث  يف  يرغبــوا  لــم  إذا  خصوصياتهــم  .احترمــوا  بينكــم 
خــاص  بشــكل  نزهــاٍت  يف  معهــن  أخرجــوا   .. والدهــم  أو  أخوتهــم 
تحدثــوا معهــن وكأنهــن صديقاتكــن بالفعل..أخبروهــن بعض أســراركن 
..ســتقومون حينهــا بتوليــد الجــرأة لــدى أبنائكــم ويصبحــون أقــرَب لكــم 

...ويكسرون حاجز الصمت. 

مختص معلوماتية: قد يكون أبنك مستغل عبر اإلنترنت.. أو 
مدمن وأنت ال تعلم

يقــول المختــص يف المعلوماتيــة أشــرف جبــايل إن »المخاطــر الــي 
يتعــرض لهــا أطفالنــا عبــر اإلنترنــت مشــابهة للمخاطــر اليوميــة لكــن 
بشــكل مضاعــف، فأطفالنــا بعمــر مبكــرٍ يســتخدمون اإلنترنــت بعــد أن 
غــزا بيوتنــا«، محــذراً مــن أن أبناءنــا قــد يكونــون مســتغلين عبــر اإلنترنــت 

أو مدمنين ونحن ال نعلم.
وأوضــح جبــايل بعــض المخاطــر عــى األطفــال، الــي تحــدث بســبب 
طريــق  عــن  الجنــي  كاالســتغالل  لإلنترنــت،  الخــائط  االســتخدام 
بعــض ألعــاب اإلنترنــت حيــث يتعاملــون مــع غربــاء مــن كل أنحــاء 

العالم.
 ووصــف توجيــه األطفــال إىل المواقــع اإلباحيــة مــن أســوأ وأخطــر 
أنــواع الجرائــم الــي يتعــرض لهــا الطفــل عــن طريــق اإلنترنــت، ألنــه مــن 

الصعب عى الجهات المسؤولة تتبع هذه الجرائم.

»توجيه أبنائنا للمواقع اإلباحية من أسوأ مخاطر االستخدام 
الخائط لإلنترنت«

وأكــد أن هنــاك نوعــاً آخــر مــن المخاطــر ويه االســتغالل المــادي، مــن 
خــالل إغــراء األطفــال بالقيــام بعمليــات شــراء غيــر مراقبــة عــن طريــق 

البطاقات البنكية ألهاليهم.
وتحــدث أيضــا عــن مخاطــر االســتغالل الفكــري لألطفــال عــن طريــق: 
إمــا المعلومــات الخاطئــة الــي يحصــل عليهــا الطفــل عبــر اإلنترنــت أو 

ــن  ــواد ع ــاهدة م ــق مش ــن طري ــة، أو ع ــر موثوق ــادر غي ــالِل مص ــن خ م
طريــق اإلنترنــت، والــي تهــدف إىل التأثيــر عــى أفكارهــم بشــكل ســلي 

وتوجيهها بشكل خائط.

كورونا .. أحد أسباب زيادة استغالل األطفال عبر اإلنترنت
ــم عــن بعــد  ــي فرضــت عــى األطفــال التعل ــا ال وحــول جائحــة كورون
عــن طريــق اإلنترنــت، قــال جبــايل إن أوقــات احتــكاك أطفالنــا باإلنترنــت 
أصبــح أطــول، لذلــك أصبحــت كورونــا واحــدة مــن أحــد مســببات زيــادة 

استغالل األطفال.
ــة  ــدون مراقب ــل األطفــال ب ــت مــن قب ــايل اســتخدام االنترن ووصــف جب

بأنه »خطير جدا«.
وأضــاف أن العديــد مــن شــركات التكنولوجيــا يه مســبب أســايس، وأن 
القصــور يف بعــض البرامــج الحكوميــة وبعــض الجهــات المختصــة 
حمايــة  كيفيــة  حــول  معهــم  والعامليــن  األطفــال  أهــايل  بتوعيــة 

األطفال من مخاطر اإلنترنت يه أسباب أخرى أيضاً.

هل يوجد طرق تقنية لحماية ومراقبة استخدام األطفال 
لإلنترنت؟

قــدم أشــرف جبــايل بعــض النصائــح التقنيــة توفــر الحمايــة اإللكترونيــة 
مــن المنــزل كبعــض مخدمــات اإلنترنــت الــي توفــر تطبيقــات، وظيفتها 

إغالق جميع المواقع غير المرغوب بها لألطفال.
 وأشــار إىل وجــود برنامــج مجــاين مقــدم مــن محــرك البحــث جوجــل 
مراقبــة  خدمــة  لآلبــاء  التطبيــق  هــذا  يقــدم   )family Link(يــدىع
أطفالهــم وحمايتهــم بحيــث يوفــر هــذا التطبيــق  لألهــل خاصيــة إغــالق 
بعــض المواقــع، والمــواد غيــر المرغــوب بهــا، ومراقبــة األنشــطة الــي 
يقــوم بهــا األطفــال عــى االنترنــت، ويســتطيعون أيضــاً مــن خاللــه 

التحكم بساعات دخول األطفال لإلنترنت.
فيهــا  دعاهــم  األطفــال  ألهــايل  نصيحــًة  أشــرف  وجــه  الختــام  ويف 
بمشــاركة أطفالهــم ألعــاب اإلنترنــت وعــدم مشــاركة بطاقاتهــم البنكيــة 
يف أجهزة األطفال، مشّددا عى أهمية الثقافة والتوعية االلكترونية.    

»توجيه أبنائنا 
للمواقع اإلباحية 
من أسوأ مخاطر 

االستخدام 
الخائط 

لإلنترنت«

 أشرف جبايل ، مختص يف المعلوماتية
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إىل مصلحة الهجرة مع أطيب التمنيات

الشرطة تريد ترحيل هند بعد مرور 9  سنوات عىل وجودها يف السويد

9 سنوات بدون إقامة يف السويد
هند 68 عاماً: مصلحة الهجرة ترفض منحها اإلقامة 

والشرطة ال تستطيع ترحيلها إىل غزة

هند، سيدة فلسطينية تبلغ من العمر 68 عاماً، طالبة لجوء، تعاين من عدة أمراض، قدمت إىل 
السويد قبل 9 سنوات من اآلن، لكنها بعد كل هذه المدة، تعيش ظرفاً إنسانيّاً صعباً للغاية، 

بعد قرار مصلحة الهجرة السويدية، ترحيلها من السويد. 

ورغم أن هند وافقت عىل ترحيلها اىل غزة، لكن الشرطة السويدية ال تستطيع تسفيرها اىل 
هناك، بل تطلب من هند الموافقة عىل السفر اىل مصر أو األردن، وهو ما ترفضه، ألسباب 

كثيرة. 
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»الكومبس« أجرت اتصاالً هاتفيّاً بهند، وسألتها عن وضعها 
وتفاصيل قصتها اإلنسانية يف الحوار التايل:

 
هل تعرفينا عن نفسك، ومىت جئت اىل السويد؟

 9 قبــل  الســويد  قدمــت اىل  68 عامــاً  البطــران عمــري  اســمي هنــد 
سنوات من غزة

 أتيــت إىل الســويد بســبب قضيــة كبيــرة ومعقــدة يف غــزة، حيــث حيايت 
كانت مهددة بالخطر هناك، وقتل فيها.

 لماذا تم رفض طلب اللجوء من قبل مصلحة الهجرة؟
ــة  لقــد تــم رفــض اللجــوء 3 مــرات، ألســباب خاصــة، منهــا تثبيــت الهوي
الســلطة  مــن  صــادر  رســمي  ســفر  جــواز  بإخــراج  قيامــي  رغــم 
الفلســطينية، وقمــت بتقديمــه باإلضافــة ألوراق أخــرى تثبــت هويــي 
ــة لظهــري.  كملــي الطــي مــن مشــى يف غــزة، وقمــت بأجــراء عملي
لكنهــم لــم يفتحــوا قضيــي اىل حيــن انتهــاء مــدة الجــواز، بعدهــا قمــت 
بإبــالغ مســؤوليي بأنــي ال أريــد البقــاء يف الســويد، لكنهــا نصحتــي 
بفتــح قضيــة لجــوء جديــدة، عــى أمــل الحصــول عــى اإلقامــة، وبعــد 

تأكدهم من أن جواز سفري غير مزور.
 

وهل قدميت طلباً جديداً بالفعل؟ 
ــن  ــل م ــد بالفع ــم التأك ــه ت ــق بأن ــرين المحق ــة أخب ــم.. ويف المقابل  نع
هويــي وســأعامل معاملــة أهــل غــزة، ولكــن يجــب أن أجــدد جــواز 
ســفري، وتقديــم تقريــرٍ طــي عــن حالــي الصحيــة، فأنــا أعــاين مــن 
مشــاكل صحيــة وأحتــاج اىل رعايــة طبيــة خاصــة، وبالفعــل قمــت 

بإحضار كل ما طلب مي.

ما يه المشاكل الصحية اليت تعانين منها؟
صعوبــة  ولــدي  والعضــالت،  بالمفاصــل  مزمــن  ألتهــاٍب  مــن  أعــاين 
بالحركــة، ومفاصــل الركــب لــدي تحتــاج اىل تبديــل، وبســبب أين ال 
أمتلــك اإلقامــة الدائمــة لــم أســتطع أجــراء العمليــة، وأســتعين بجهــاز 
ال أســتطيع تحريكهــا بشــكل  أيضــاً  اليمــىن  يــدي  )الووكــر(..  المــيش 
كامــل، وبســبب وضــي الصحــي أحصــل عــى الخدمــة المنزليــة، مثــل 

التحميم وغسل المالبس وتنظيف المنزل.

تــم رفــض طلــي للمــرة الثالثــة، وجــاء قــرار ترحيــي ولكــن بســبب أزمــة 
كورونــا أوقفــوا اتخــاذ اإلجــراءات، وقــرروا أبقــايئ يف المنــزل وعــدم 
قطــع المســاعدة الماليــة ألنــي كنــت أحصــل عــى معــاٍش شــهري مــن 

مصلحة الهجرة.

هل لديِك أحد من أفراد أسرتك أو أقارب يف السويد؟
لــدي أبنــاء أخــي يعيشــون يف الســويد، أحدهــم حصــل عــى الجنســية 
ــارك  ــي يف الدنم ــاء أخ ــدي أبن ــنوات، ول ــذ س ــه من ــع عائلت الســويدية م

منذ 30 سنة، وبفضلهم أتلىق المساعدة والدعم اإلنساين. 

هل تحصلين عىل المساعدة المالية اىل اآلن؟
كال تم قطع المساعدة المالية منذ 3 أشهر.

 
من أين إذا تحصلين عىل المال؟

أعيش اآلن بفضل أبناء الحالل، وأقوم ببيع أثاث منزيل عبر اإلنترنت.

 
هل تم إعالمك اىل أية دولة سيتم ترحيلك؟

ــه  ــن أن ــم م ــر أو األردن بالرغ ــي اىل مص ــون  ترحي ــه يحاول ــروين بأن أخب
يوجــد لــدي أوراق تثبــت أن هــذه الــدول ال تســتطيع اســتقبايل، فطلبــت 
أرســايل اىل غــزة لكنهــم أجابــوا أنهــم ال يســتطيعون أرســايل اىل هنالــك 
مباشــرة ألن حيــايت مهــددة بالخطــر هنــاك، ولــدي مكالمــات مســجلة 
مــي  ويطلبــون  مصــر  اىل  يرحلــوين  ســوف  بأنهــم  فيهــا  يخبــروين 
الذهــاب بمفــردي وعــى مســؤوليي اىل غــزة مــن هنــاك، ويقولــون إن 
وأنهــم  غــزة،  معبــر  اىل  بالبــاص  ســترحلي  المصريــة  الســلطات 
ســيدفعون 150 دوالر فقــط أجــرى البــاص يل، باإلضافــة اىل تكفــل ســعر 
بتوصيــي اىل  أنــه ســيقوم  يفتــرض  الــذي  أخــي،  أبــن  بطالــة ســفر 
القاهــرة. ويف نفــس الوقــت قالــوا يل مــرة أن أمــن مطــار القاهــرة ســوف 

يتركي يف مصر »ألني كبيرة يف العمر«.

إذا ما هو مطلبك من مصلحة الهجرة؟ وما الحل الذي تريديه؟
لــم أعــد أطمــح اىل اإلقامــة يف الســويد، فقــد تعبــت مــن كل مــا جــرى 
مــي، وتعبــت مــن االنتظــار وعــدم االســتقرار، أريــد فقــط العــودة اىل 
)غــزة( رغــم كل الظــروف المحيطــة يب، وظــروف المدينــة، ولكــن أطالب 
يُصــرف  الــذي  الطوعيــة،  العــودة  تعويــض  مبلــغ  عــى  بالحصــول 
ــاق  ــك أي يشء لإلنف ــي ال أمل ــة، ألن ــودون طواعي ــن يع ــخاص الذي لألش

عى نفي.

وهل حصلت عىل ضمانات بالفعل بأنهم سوف يدفعون 
التعويض؟

كال لقــد تــم رفــض إعطــايئ المبلــغ ألنــه بحســب أقوالهــم فــان قــرار 
التســفير اىل مصــر، وليــس اىل غــزة، وعندمــا راجعتهــم بذلــك قالــوا 
نســتطيع دفــع المبلــغ إذا اســتطعت تقديــم رقــم حســاب أحــد أقاربــك 
يف فلســطين، وبالفعــل قمــت بإرســال رقــم حســاب أبــن أخــي هنــاك 
واألوراق المطلوبــة، لكــن مــع هــذا حصلــت عــى الرفــض، ألن قــرار 

ترحيي حسب قولهم هو اىل غزة. 
أناشــد المنظمــات اإلنســانية ومصلحــة الهجــرة النظــر يف معانــايت 
اإلنســانية، ومراعــاة وضــي الصحــي، والمشــاكل القانونيــة الــي تعيــق 

ترحيي اىل غزة، فأنا امرأة كبيرة بالعمر، وأحتاج اىل االستقرار.

 تم رفض اللجوء 3 مرات، 
ألسباب خاصة، منها 

تثبيت الهوية رغم قيامي 
بإخراج جواز سفر رسمي

لم أعد أطمح اىل 
اإلقامة يف السويد، فقد 

تعبت من كل ما جرى 
ميع، وتعبت من 

االنتظار وعدم االستقرار

شبكة الكومبس اإلعالمية

حاورتها: سارة سيفو
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طب

ما هو الوسواس القهري؟ وما العالج؟

ــاً  ــر مرض ــر األم ــة ال يعتب ــية والتحليلي ــة النفس ــن الناحي م
ألن الوســواس موجــود يف حياتنــا وربمــا يكــون نوعــاً مــن 
التأهــب والحــذر الــذي يســتخدمه اإلنســان لي يســتطيع 
ــال  ــاة. مث ــي تواجهــه يف الحي أن يتفاعــل مــع األمــور ال
ــاس  ــب الن ــه اغل ــذي يمــر في ــك هــو الوســواس ال عــى ذل
بســبب فيــروس كورونــا لكــن هــذا الوســواس ال ينقلــب اىل 
والحالــة  معينــة  بحالــة  مربــوط  ألنــه  وذلــك  مــرض 
المعينــة هنــا تكمــن يف )تعليمــات هيئــِة الصحــة العامــة 

والحكومة(.
إذا الخــوف والقلــق الــذي يُوَلـِـد وســواس معيــن يف تلــك 

الحالة ال يعتبر مرضاً. مى إذا يعتبر األمر مرضاً؟
متكــررة  أفــكار  إىل  والقلــق  الخــوف  يتحــول  عندمــا 
ــيطرة  ــة الس ــل محاول ــررة ألج ــات متك ــا ممارس تصاحبه
عــى هــذه الحالــة الوسواســية، وبالتــايل تنقلــب هــذه 
األفــكار والممارســات اىل تنظيــم حيــاة هــذا االنســان 

وجعله حبيس لهذه االفكار.
الوســواس القهــري يتكــون مــن جزئيــن، االول يــدور حــول 
أفــكار وسواســية والثــاين يه افــكار تتلوهــا ممارســات 

وسواسية.

األمــراض والجراثيــم يه مــن أكثــر الوســاوس شــيوعاً، 
ــم  ــق مــن األمــراض والجراثي وتتجــى يف الخــوف او القل
ومــن البيئــات غيــر النظيفــة. هــذه الفكــرة الوسواســية 
)االســتحمام  لموضــوع  عبيــداً  النــاس  بعــض  تجعــل 
ألمــراض  بالتــايل  يــؤدي  وهــذا  المفــرط،  والتنظيــف( 
يف  اإلســراف  بســبب  بأنفســهم  يلحقونهــا  جلديــة 

استخدام المنظفات.

ــر،  ــض البش ــدى بع ــاً ل ــود ايض ــي موج ــاوس الجن الوس
تتعلــق  هواجــس  اىل  األفــكار  تتحــول  عندمــا  وذلــك 
بالجنــس وربمــا هــذه االفــكار الجنســية لهــا عالقــة بواقــع 
تُعــرض  الهواجــس  هــذا  الخيــال،  مــن  تكــون  قــد  او 
االنســان لمشــاكل مــع محيطــه بســبب هــذه الوســاوس 
ايضــاً  يتعلــق  فيمــا  الوســواس  يخلــو  وال  الجنســية. 
ومــا  والحســد  والســحر  والشــياطين  الجــن  بمواضيــع 

شابه.

يف  يدخــالن  جانبــان  أيضــا  همــا  والمظهــر،  الشــكل 
الوســواس القهــري لــدى العديــد مــن الناس، مثــل طريقة 
ــاين  ــذي يع ــض ال ــاك البع ــره، هن ــخص لمظه ــل الش تقب
مــن وســاوس تخــص المظهــر تجعــل منهــم مثــالً ال 

يتقبلوا حجم او شكل األنف واىل ذلك.

هنــاك دراســات كثيــرة تقــول إن نســبة االطفــال الذيــن 
يولــدون مــن والديــن يعانــون مــن وســواس قهــري.. فربما 
لذلــك  األعــراض،  هــذه  ايضــاً  الطفــل  عــى  تظهــر 

الوسواس القهري كما ورد يف بعض الدراسات يتوارث. 

األسباب

اســباب الوســواس القهــري غيــر معلومــة إىل يومنــا هــذا 
ــا يف  ــة لكنه ــة بالمئ ــباب مئ ــدد األس ــتطيع ان نح وال نس

بعــض األحيــان ربمــا تكــون وراثيــة. الوســواس القهــري 
يظهــر ايضــاً كأعــراض أمــراض أخــرى، كأن نجــده عنــد 
بعــض النــاس المصابــة بالتوحــد وايضــاً لــدى المصابيــن 

بمتالزمة )آزبرگر( وايضاً لدى بعض المكتئبين.
الشــخصية  )اضطــراب  أو  الوسواســية  الشــخصية 
الوسواســية( لهــا عالقــة بشــخصية اإلنســان فهــؤالء الناس 
بأنهــا  تُفســر  قــد  الــي  الممارســات  مــن  نــوع  لديِهــم 

وسواس قهري لكنها ليست كذلك.

العالج:
عــالج مــرض الوســواس القهــري هــو عــالج معقــد، ليــس 
مــن الســهل القــول ان عــالج األدويــة كايف، رغــم وجــوِد 
كثيــر مــن األدويــة لهــذه الحــاالت وهنــاك عديــد مــن 
ولكــن  العالجــات،  لهــذه  يســتجيبون  الذيــن  المــرىض 
مــرىض )الشــخصية الوسواســية( بالتحديــد يحتاجــون 
لجلســات تحليليــة نفســية وعــالج ســلويك معــريف. هنــاك 
وســائل اخــرى للعــالج، قســم منهــا يعتمــد عــى تخفيف 
بهــا  يمــر  الــي  الوسواســية  الطقــوس  أو  الممارســات 
ــة  ــى توعي ــر ع ــد األم ــر يعتم ــم اآلخ ــض. يف القس المري
األدويــة  مــع  بوساوســه،  وإدراكــه  بحالتــه  المريــض 
مــع  يتفاعــل  ان  بالتــايل  الشــخص  يســتطيع  والــويع 

العالج بشكل تدريجي.
هــذه االمــور المعالجــة تحتــاج اىل جهــد كبيــر ليــس 
فقــط بالعــالج الــدوايئ او الســلوك المعــريف ولكــن ايضــاً 

بإدراك المريض ومعرفته بحالته، هو والمحيطين به.

هو حالة من الخوف والقلق عىل أشياء معينة يمر بها االنسان، مثل ان يخاف المرء يف مرحلة معينة من أن يطرد من عمله أو أن 

يخاف من الجراثيم وما شابه ذلك من حاالت.
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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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موسوعة العمل

هذه أهم 10 مهن مطلوبة يف سوق العمل السويدي، رغم األزمة االقتصادية اليت فرضتها جائحة كورونا. ويف 

المعلومات الواردة أدناه، تجدون الفترة الزمنية المطلوبة للدورات الدراسية التعليمية اليت تتطلبها كل مهنة، 

باإلضافة اىل متوسط الراتب.

أهم 10 مهن يف السويد يف زمن 
كورونا

الكومبس موسوعة المهن: تقوم الكومبس بنشر سلسلة تعريفية عن المهن يف السويد 
باللغة العربية، لتعريف المتابعين بمعظم المهن المتوفرة يف سوق العمل السويدي 

وشروط الحصول عليها وكيفية دراستها. وبذلك تكون الموسوعة األوىل من نوعها 
باللغة العربية.

1. مساعد تمريض.. الرعاية المنزلية.. دور رعاية 
المسنين

Undersköterskor, hemtjänst, äldreboende
التعليم: عام ونصف العام 

متوسط الراتب: 27900 كرون

2. ممرضات أساسيات
Grundutbildade sjuksköterskor

التعليم: 3 سنوات
متوسط الراتب: 35700 كرون

 

3. البرمجة ومطوري أنظمة
Mjukvaru- och systemutvecklare

التعليم: حوايل فصل درايس واحد إىل عامين
متوسط الراتب: 43100 كرون
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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

4. التسويق عبر الهاتف
Telefonförsäljare

التعليم: ال توجد متطلبات عامة
متوسط الراتب: 24900 كرون

5. مساعد شخيص
Personliga assistenter
ً التعليم: من 10 إىل 18 شهرا

متوسط الراتب: 26700 كرون
 

6. مندوب مبيعات األعمال
Företagssäljare

التعليــم: ال توجــد متطلبــات عامــة، لكــن بالنســبة لبعــض 

ــم  ــوي أو تعلي ــم ثان ــزم الحصــول عــى تعلي الوظائــف يل
ما بعد الثانوي

متوسط الراتب: 42600 كرون
 

7. موظيف خدمة العمالء
Kundtjänstpersonal

التعليــم  بخــالف  عامــة  متطلبــات  توجــد  ال  التعليــم: 
الثانوي

متوسط الراتب: 26200 كرون

8. المطاعم ومساعدي طبخ
Restaurang- och köksbiträden

التعليم: ال توجد متطلبات عامة، ولكن هناك تعليم 

ً أسايس لمدة 6 أشهر تقريبا
متوسط الراتب: 23200 كرون

 
9. عمال النظافة

Städare
التعليم: ال توجد متطلبات عامة

متوسط الراتب: 23100 كرون
 

10. المستودعات والموظفين المحطة
Lager- och terminalpersonal

التعليــم: ال توجــد متطلبــات عامــة، لكــن توجــد دورات 
ً تعليمية للكبار مدتها 35 أسبوعا

متوسط الراتب: 27900 كرون
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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.

18329

351

6574

2178

9562

485

562

5297

سودوكو 
SUDOKU

استراحة

أفقياً:
تتميــز  عربيــة  ٕامــارة   - لبنــان  يف  تاريخيــة  مدينــة    –  1

بنهضتها العمرانية الكبيرة 
2 –  نهرصغير-مراقب 

3 – غنج–من الورود
4 – ليث-والدة

5 –  العب-سئم
6–أرشد–نهرهام يف شمال فرنسا

7–رد-ألزق
8–ممثل سوري قدير

9– متشابهان – طن – سطح السفينة

رأسياً:
ــعودية تلقــب بعــروس  1 – عاصمــة عربيــة – مدينــة س

البحر 
2 –  ٕانصاف – تشغيل اليشء

3 –  ممثلة مصرية شهيرة
4 – ضد بحر–شتم–من أوجه القمر

5– مثيل – حرف نصب
6– شعور - بحار
7– عاصمة تنزانيا

8– جزيرة يف البحر األحمر تتبع اليمن - يسكت
9 – يضع القوانين - رقبة
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