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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

هل السويد مصابة فعالً بعمى 
األلوان؟

ــار  مــن الصفــات العامــة لشــخصية أي ســويدي يه حرصــه عــى اختي
الكلمــات المناســبة عنــد الحديــث عــن أمــور حساســة قــد تؤذي مشــاعر 
اآلخريــن، ويــزداد الحــرص عندمــا يكــون هــذا الشــخص مســؤوال أو 
ــا،  ــد م ــة إىل ح ــر حساس ــي تعتب ــور ال ــن األم ــمية، وم ــة رس ــل جه يمث

المسائل الي تتعلق بلون بشرة الناس وخلفياتهم العرقية والثقافية.
 The أيــام أرســل يل مؤســس ومديــر مؤسســة القريــة الدوليــة  قبــل 
Global Village أحمــد عبــد الرحمــن مقابلــة أجراهــا مــع صحيفــة  
SvDبمناســبة إصــدار المؤسســة تقريــراً عــن أوضــاع الصومالييــن يف 
الســويد، يقــول أحمــد وهــو صديــق عزيــز ولــد يف الصومــال ويعيــش يف 
12 ســنة »إن الســويد وبحجــة عــدم الوقــوع  الـــ  الســويد منــذ عمــر 
المجموعــات  بحــق  التمييــز  مــن  نوعــا  تمــارس  عنصريــة  بأخطــاء 
العرقيــة، فالخــوف مثــالً مــن الحديــث عــن لــون البشــرة يحــول دون 
تدريــب المتخصصيــن يف الرعايــة الصحيــة بنفــس القــدر للكشــف عــن 

سرطان الجلد عى األجسام السوداء«.
 ويضيــف أحمــد عبــد الرحمــن: »أنــا فخــور بــأن أكــون ســويدياً مــن ذوي 

البشرة السوداء، أصيل ولون بشريت ملكاً يل«.
هنــا وكأن أحمــد يريــد أن يقــول للســويديين اعفونــا مــن خجلكــم الزائــد 
أيضــا  ســاهموا  ولكــن  بأســمائها،  المســميات  فضلكــم  مــن  وســموا 
واألحــكام  الظاهــرة،  غيــر  العنصريــة  ممارســة  أســباب   بمكافحــة 
المســبقة ضــد غيــر األوروبييــن، وإزالــة الحواجــز الــي يضعهــا مجتمــع 
األغلبيــة أمــام بعــض األقليــات، خاصــة تلــك الحواجــز الــي  تمنــع 
ــون بشــرتهم أو  البعــض مــن الوصــول إىل ســوق العمــل ربمــا بســبب ل

أسمائهم المختلفة.
التقريــر الــذي أصدرتــه مؤسســة القريــة الدوليــة أظهــر أن معــدل البطالة 
بيــن الصومالييــن يف الســويد مرتفــع للغايــة. يف العــام 2018 كان لــدى 

أقــل مــن نصــف )%48( مــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 20 و64 عامــا 
وظيفــة يذهبــون إليهــا، يف حيــن كانــت نســبة مــن لديهــم وظائــف يف 

نفس الفئة العمرية من بين جميع السويديين حوايل 80% . 
التقريــر يبيــن يف المجمــل نتائــج قاتمــة عــن حالــة العزلــة والبطالــة 
واالعتمــاد عــى المســاعدات بيــن أفــراد الصومالييــن يف الســويد حــى 
أولئــك الذيــن يعملــون ولديهــم أجــور منخفضــة، ويتمكــن 4 مــن كل 10 
الجاليــة  أفــراد  عــدد  يبلــغ  حيــث  أنفســهم،  إعالــة  فقــط  أشــخاص 
الصوماليــة حــوايل 110 آالف شــخص، وهــم يشــكلون نســبة تزيــد عــن 
%1 مــن ســكان الســويد أو مــا يقــارب عــدد ســكان مدينــة متوســطة 

الحجم يف السويد مثل هالمستاد، إسكيلستونا أو بوراس.

المفارقــة إذا أن بعــض مؤسســات الدولــة تمــارس حــذراً مبالغــاً بــه بمــا 
مــع  التعامــل  يف  والديــي  العــريق  االنتمــاء  بخصوصيــة  يتعلــق 
المجموعــات الســكانية، ولكــن وبنفــس الوقــت ال تــزال هنــاك نزعــات 
نزعــات  العمــل  المجتمــع، خاصــة يف ســوق  عنصريــة مخفيــة يف 
ــة، وبالتــايل زيــادة الفقــر واحتمــال جنــوح المزيــد مــن  تــؤدي إىل العزل
المراهقيــن نحــو الجريمــة، خاصــة يف المناطــق الــي يُطلــق عليهــا 
 Hammarkullen و Växjö يف  Araby :الضواحي المعرضة للخطر مثل
يف يتوبوري و Norrby يف بوروس و Rinkeby   يف ستوكهولم وغيرها.

لمختلــف  والمشــاكل  الخالفــات  عــن  الحديــث  عــى  الجــرأة  عــدم 
مجموعــات المهاجريــن، ال يســاعد عــى اإلطــالق يف إيجــاد الحلــول، 
لهــذا الســبب وغيــره تقــوم مؤسســة القريــة الدوليــة بوضــع دراســة 
بحثيــة تضمــن مســحاً لظــروف 6 مجموعــات عرقيــة يف الســويد، 3 
ــرق  ــن الش ــا( و3 م ــا وإثيوبي ــال وإريتري ــا )الصوم ــن أفريقي ــات م مجموع

األوسط )سوريا والعراق وإيران(.

وكأن أحمد يريد أن 
يقول للسويديين اعفونا 

من خجلكم الزائد 
وسموا من فضلكم 

المسميات بأسمائها

عدم الجرأة عىل 
الحديث عن الخالفات 

والمشاكل لمختلف 
مجموعات المهاجرين، 

ال يساعد عىل اإلطالق 
يف إيجاد الحلول

من الصعب أن تعامل 
السويد جميع هؤالء 

ككتلة واحدة بدون 
النظر إىل خصوصية كل 
فئة من هذه المجموعة
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

النــاس عــى وظائــف بســيطة حــى تتمكــن مــن تعلــم اللغــة الســويدية 
يف العمــل ومســاعدة ســكان الضواحــي عــى كســر عزلتهــم االجتماعية 

واالقتصادية.
 يقــول أحــد ســكان هــذه الضواحــي: يريــد البعــض منــا العيــش يف 
ــوح،  ــجن مفت ــا يف س ــا، كأنن ــون هن ــا عالق ــعر أنن ــا نش ــر، لكنن ــكان آخ م
ــه،  ــا مغادرت ــك ال يمكنن ــع ذل ــن وم ــال، ولك ــوار أو أقف ــدون أس ــجن ب س

فنحن ال نملك المال وال شبكة تعارف وال نستطيع حى أن نحلم.
لذلــك عــى الســويد ولــي ال تخجــل بطــرح المشــاكل كمــا يه، أن تــرى 
كل أطيــاف اللــون وتعــرف الحقائــق وألننــا كلنــا الســويد ونحــن جــزء 
منهــا ومــن مجتمعنــا، علينــا أن نكافــح معــاً »عمــى األلــوان« ونؤكــد أن 

السويد جميلة أكثر بتعدد ألوانها  

التقريــر األول صــدر بعنــوان »حقائــق للتغييــر: كيــف تبــدو الظــروف 
المعيشــية للصومالييــن الســويديين« وهــو يتنــاول أوضــاع الصومالييــن 
شــهر،  غضــون  يف  ســيصدر  الــذي  التــايل،  التقريــر  أمــا  الســويديين. 

سيكون عن السوريين السويديين.

يتخــوف أحمــد عبــد الرحمــن مــن الطريقــة الــي ســيتم فيهــا تقبــل مــا 
ورد يف الدراســة، متمنيــا أن ال يعتبــره البعــض تقريراً مســيئا للصوماليين 
وموضــع اســتفزاز لهــم، ألن الحقائــق يجــب أن توضــع أمام السياســيين، 
وخاصــة أن التقريــر أشــار إىل أمــور إيجابيــة عديــدة وليــس فقــط مــا 
الدراســة،  ونتائــج  التعليــم،  الدراســة:  تناولــت  حيــث  ســلبياً.  يُعتبــر 
واالكتظــاظ الســكاين، والبطالــة، وريــادة األعمــال، والمعاييــر الماليــة 
ودرجــة االكتفــاء الــذايت خــالل األعــوام مــن 2013 و2019/2018 اســتناداً 

إىل معلومات من مكتب اإلحصاء السويدي.
يعيــش يف الســويد حاليــاً قرابــة 2 مليــون شــخص مــن المولوديــن خارج 
ــكان إىل  ــن واألمري ــن األوروبيي ــع م ــم الجمي ــذا الرق ــمل ه ــويد، يش الس
الشــرق أوســطيين والصومالييــن وبقيــة األفارقــة، لذلــك مــن الصعــب أن 
إىل  النظــر  بــدون  واحــدة  ككتلــة  هــؤالء  جميــع  الســويد  تعامــل 
خصوصيــة كل فئــة مــن هــذه المجموعــة والبحــث يف االختالفــات ويف 
الظــروف المعيشــية، وهــذا مــا يعيــق النظــر إىل خصوصيــة المشــاكل 

وكأنها مشاكل غير مرئية، حسب ما ورد يف التقرير.

الســويد حاليــاً، ووفقــاً لمعطيــات التقريــر تبــدو كأنهــا تعــاين مــن »عمــى 
األلــوان« ألنهــا تــرى المشــاكل كلهــا بلــون واحــد، وال تســتطيع تميــز كل 
والبطالــة  والفقــر  العزلــة  تزايــد  وراء  الحقيقيــة  واألســباب  األطيــاف 
والفروقــات بالدخــل، وغيرهــا مــن الصعوبــات الــي تعــاين منهــا هــذه 
المجموعــات، ودون أن تضــع حلــول جذريــة لهــا، مثــل تســهيل حصــول 

ال تزال هناك نزعات 
عنصرية مخفية يف 

المجتمع، خاصة يف 
سوق العمل نزعات 

تؤدي إىل العزلة وبالتايل 
زيادة الفقر

التقرير التايل، الذي 
سيصدر يف غضون شهر، 

سيكون عن السوريين 
السويديين

السويد حالياً، ووفقاً 
لمعطيات التقرير تبدو 
كأنها تعاين من »عمى 

األلوان«

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د. محمود أغا
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موضوع الغالف

تخوف السلطات السويدية من ضعف إقبال المولدين خارج 
البالد عىل تليق اللقاح

العطلة الصيفية هذه السنة، لن تكون كسابقاتها كما هو معروف 
بسبب كورونا. ورغم أن بصيص أمل يلوح يف آخر النفق، مع استمرار 

عمليات التطعيم، إال أن هيئة الصحة العامة يف السويد، ال تزال تنصح 
الناس، بعدم السفر اىل خارج السويد هذا الموسم أيضا، وقضاء 

العطلة يف داخل السويد.
لكن أين يقيض الناس العطلة؟ فالعديد من الناس، سواء كانوا من 

الالجئين والمهاجرين الجدد وحىت القدامى، يشتكون من الملل يف 

السويد ومن طول الوقت، نهاراً أثناء الصيف، وليالً يف الشتاء، ويعلل 
البعض ذلك من قلة أماكن الترفيه والمناسبات اليت يمكن أن يجتمع 

بها الناس. هؤالء أنفسهم يشتكون أيضا من عدم معرفة البلد 
والمجتمع الجديد الذي وصلوا إليه.

ولكن هل فعال ال يوجد أماكن يمكن زيارتها، والتعرف من خاللها عىل 
السويد؟ ولماذا إذا يأيت اىل السويد ماليين السواح من كل دول 

العالم؟ هل يأتون إىل هنا لممارسة الملل مثالً؟

أخــرى،  بيانــات  مــع  تزامنــت  المفرحــة  األرقــام  هــذه 
ــة  ــة الصح ــفت هيئ ــد كش ــة، فق ــا محبط ــن اعتباره يمك
العامــة عــن اختالفــات كبيــرة يف معــدل التطعيــم بيــن 
مــن  وغيرهــم  الســويد  يف  المولوديــن  المســنين 

المولوديــن خــارج الســويد. وكان المعــدل األدىن لإلقبــال 
ــا  ــن يف أفريقي ــخاص المولودي ــن األش ــم بي ــى التطعي ع

وأمريكا الجنوبية والشرق األوسط وآسيا.
هــذا مــا دعــا الهيئــة العامة للصحــة إىل توجيــه انتقادات 

إىل المحافظــات ودعــت إىل مزيــد مــن العمــل لضمــان 
الخــارج. يف حيــن  المولوديــن يف  إىل  اللقــاح  وصــول 
تتعــرض الهيئــة نفســها لالنتقــاد حاليــاً. حيــث قــال مديــر 
 SVTمؤسســة “القريــة العالميــة” أحمــد عبــد الرحمــن لـــ

اللقاح ضوء يف نهاية النفق 

العودة إىل الزمن الجميل
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
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حملة الكومبس: #اللقاح_مسؤولية
لعــل كالم مستشــار األوبئــة أنــدش تيغنيــل عــن أن هنــاك 
خــارج  المولوديــن  إقبــال  تــدين  وراء  عميقــة  أســباب 
الســويد عــى أخــذ اللقــاح، كالم فيــه الكثيــر مــن الصحــة، 
ــال  ــر يف إيص ــن تقصي ــط ع ــف فق ــوع ال يتوق ألن الموض
المعلومــات إىل هــذه الفئــة. وقبــل أن نلــوم النــاس ألنهــا 
ترفــض أخــذ اللقــاح وقبــل أن يســتغل اليميــن المتطــرف 
المعــادي للمهاجريــن هــذه الحقيقيــة ويتخذهــا حجــة 
لدعــم خطــاب الكراهيــة ضــد األجانــب، ال بــد للمجتمــع 
أن يســاعد هــذه الفئــة عــى تقبــل الحقائــق العلميــة 

وإزالة الشك وتعزيز الثقة بالمجتمع ومؤسساته. 
مــن هنــا جــاءت أهميــة حملــة #اللقاح_مســؤولية الــي 
أطلقتهــا الكومبــس، مــن أجــل التوجــه إىل عقــول النــاس 
الثقــة  تعزيــز  أجــل  ومــن  عواطفهــم،  إىل  وليــس 
االجتماعيــة  الرعايــة  عــى  تشــرف  الــي  بالمؤسســات 

والصحية.
الحملــة تتنــاول عــدة محــاور واتجاهــات، منهــا إنتــاج 
ــع  ــوارات م ــراء لقــاءات وح ــة مختلفــة وإج ــواد إعالمي م
المســؤولين ومــع أصحــاب االختصــاص  النــاس ومــع 
والخبــرة، إضافــة إىل التعــاون مــع مبــادرات مماثلــة يف 
أفــراد  وبقيــة  خصوصــا  بالعربيــة  الناطقيــن  أوســاط 

المجتمع عموما.

الدكتــور محمــد الهاشــمي، أخصــايئ يف طــب األســرة، 
يف  الطــي  “روزنغــورد”  مجمــع  يف  األطبــاء  ورئيــس 
شــخصية،  طوعيــة،  حملــة  يطلــق  مالمــو،  مدينــة 
لتشــجيع المهاجريــن عــى التطعيــم ضــد كورونــا، وأخــذ 

اللقاح
تتمثــل مبــادرة د. الهاشــمي باالتصــال مــع الشــخصيات 
عــى  ولحثهــم  المهاجريــن،  مجتمــع  يف  المؤثــرة 
االنضمــام اىل حملتــه مــن أجــل التأثيــر عــى النــاس، 
المؤامــرة  بنظريــات  التصديــق  عــدم  اىل  ودعوتهــم 
التواصــل  منصــات  عــى  المنتشــرة  والشــائعات 

االجتمايع، حول المخاوف من أخذ اللقاح.
المضــاد  اللقــاح  إن  “الكومبــس”  لـــ  الهاشــمي  يقــول 
الفيــروس،  للفيــروس، يســاعد الجســم عــى مكافحــة 

ويقلل من خطر اإلصابة بالشكل الحاد من المرض.

ما الذي دفعك القيام بهذه الحملة؟

مــع بــدء حمــالت التطعيــم باللقــاح ضــد فيــروس كورونــا 
والمعلومــات  الشــائعات  بعــض  انتشــرت  العالــم،  يف 
الخاطئــة عــى مواقــع التواصــل االجتمــايع )السوشــيال 
ــاره  ــا وآث ــاح كورون ــن لق ــذر م ــب، وتُح ــر الرع ــا( تنش ميدي
ــاً  ــة وحرص ــاعات الكاذب ــذه االش ــة ه ــة. ولمواجه الجانبي
منــا عــى ســالمة النــاس، وايمانــاً بمســؤوليتنا الطبيــة 

النــاس  توعيــة  بهــدف  اإلجــراءات  بعــض  اتخذنــا 
ــم  ــى صحته ــاً ع ــاح حرص ــذ اللق ــى أخ ــجيعهم ع وتش
مــن  أكثــر  عــدداً  طعمنــا  فكلمــا  االخريــن،  وصحــة 
األشــخاص، كلمــا ســاهم ذلــك يف الحــد مــن انتشــار 

العدوى وانحسار الفيروس.

وما يه هذه اإلجراءات؟

المســاعدة  وطلبــت  “الكومبــس”،  بـــ  االتصــال  بــادرت 
منكــم بهــدف الوصــول اىل الناطقيــن بالعربيــة، وإيصــال 
المعلومــات الصحيحــة لهــم حــول اللقــاح ومحاربــة 
الشــائعات. كمــا قمــت باالتصــال باألشــخاص المؤثريــن 
والجاليــة  المجتمــع  يف  الواســعة  العالقــات  وذوي 

د. محمد الهاشمي

بيــن  التطعيــم  معــدل  )تراجــع  ذلــك  يفاجئنــا  ال   “
المولودين يف الخارج(، فهذا يشء حذرنا منه قبالً”.

واعتبــر عبــد الرحمــن أن هيئــة الصحــة كان ينبــي أن 
تفعــل المزيــد للحــد مــن هــذه االختالفــات، مــن خــالل 
معرفــة التحديــات يف وقــت مبكــر. وأوضــح “كان عليهــا 
يف وقــت مبكــر التواصــل مع الناس، وإعداد اســتطالعات 
رأي لمعرفــة مــا الــذي يقلقهــم، وكــم نســبة المســتعدين 

ألخذ اللقاح”.

تيغنيل: هناك أسباب عميقة والمشكلة ليست 
بقلة المعلومات

هــذا فيمــا حــّذر مستشــار الدولــة لشــؤون األوبئــة أنــدش 
لــدى  تيغنيــل مــن خطــورة تراجــع معــدل التطعيــم 
بعــض الفئــات، غيــر أنــه لــم يقــدم تفســيراً لهــذا التراجــع. 
وقــال “لــم نــدرس القضيــة بشــكل دقيــق بعــد. يمكــن أن 

يكــون هنــاك كثيــر مــن األســباب وراء ذلــك. نعلــم أن هناك 
ومــن  الموضــوع،  عــن  اإلعالميــة  المــواد  مــن  كثيــر 
تواصــل  مســألة  مجــرد  ليســت  المشــكلة  أن  الواضــح 

بسيطة، بل هناك بالتأكيد أسباب عميقة”.

ولفــت تيغنيــل إىل أن هيئــة الصحــة العامــة تعمــل اآلن 
مــع ســلطات أخــرى لفهــم مــا الــذي يدفــع البعــض إىل 
االمتنــاع عــن اللقــاح أكثــر مــن غيرهــم. ورداً عــى ســؤال 
لحــل  أخــرى  بأشــياء  القيــام  بإمكانهــم  كان  إذا  عمــا 
بأنــه  المحافظــات  “أخبرنــا  تيغنيــل  أجــاب  المشــكلة، 
ســتكون هنــاك حاجــة إىل بــذل جهــود إضافيــة للوصــول 

إىل مجموعات معينة”.
وأضــاف “فعلنــا كثيــراً مــن األمــور، لكــن األرقــام إشــارة لنــا 
جميعــاً نحــن الذيــن نعمــل عــى هــذه القضايــا بــأن مــا 

نقوم به ال يكيف”.

فروق كبيرة يف معدالت التطعيم
بيــن  التطعيــم  معــدالت  يف  الفــروق  يــيل  وفيمــا 
المولوديــن يف الســويد والمولوديــن يف دول أخــرى مــن 

العالم، حسب أرقام هيئة الصحة العامة.
ــويد 91  ــدون يف الس ــوق: المول ــا ف ــنة فم ــر 80 س يف عم
بالمئــة، المولــدون يف دول الشــمال األخــرى 85 بالمئــة، 
66 بالمئــة، الشــرق  81 بالمئــة، آســيا  أمريــكا الشــمالية 
األوســط 62 بالمئــة، أمريــكا الجنوبيــة 62 بالمئــة، شــمال 

أفريقيا 59 بالمئة، بقية أفريقيا 44 بالمئة.

يف  المولــدون  عامــاً:   79 إىل   65 مــن  العمريــة  الفئــة 
الســويد 41 بالمئــة، المولــدون يف دول الشــمال األخــرى 
34 بالمئــة، أمريــكا الشــمالية 28 بالمئــة، آســيا 19 بالمئــة، 
الشــرق األوســط 19 بالمئــة، أمريــكا الجنوبيــة 18 بالمئــة، 

شمال أفريقيا 17 بالمئة، بقية أفريقيا 16 بالمئة.
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العربيــة، لتقديــم المســاعدة، وتوزيــع المنشــورات حــول 
اللقاح يف أماكن تجمع الجالية.

ما أبرز الشائعات المتداولة حول اللقاح؟

هنــاك الكثيــر مــن الشــائعات المنتشــرة بيــن النــاس منهــا 
أن اللقــاح يغيــر الجيــن الــورايث للشــخص، وأن اللقــاح ال 
يغيــر أو يتفاعــل مــع الجيــن الــورايث، وأن اللقــاح يحتــوي 
تســجل  الصغــر  يف  متناهيــة  وشــرائح  أجســام  عــى 
ــن  معلومــات عــن األشــخاص وترســلها اىل شــبكة تخزي
المعلومــات المملوكــة مــن قبــل مؤسســات وأجهــزة 

مخابرات دولية.
هنــا أود التأكيــد أنــه ال وجــود حــى اآلن لمثــل هــذه 
التقنيــة الــي تســمح بإدخــال أجســام صغيــرة اىل جســم 

اإلنسان من خالل اللقاحات.
كمــا هنــاك شــائعات كثيــرة مثــل اللقــاح يســبب العقــم، 
يف حيــن ان الحقيقــة تقــول إن اللقــاح ال يســبب العقــم 
الشــهوة  عــى  أبــداً  يؤثــر  وال  النســاء،  أو  الرجــال  عنــد 

الجنسية.

وما يه أبرز المعلومات المغلوطة؟

المناعــة  تعــي  واحــدة  جرعــة  إن  يقــول  البعــض 
تلــي  يجــب  الحقيقــة  يف  لكــن  للوقايــة،  المطلوبــة 
جرعتيــن مــن اللقاحــات المتداولــة يف الســويد. بعــد 
الجرعــة االوىل مــن اللقــاح يتــم تنشــيط الخاليــا المناعيــة 
الــي تبــدأ عملهــا بتصنيــع االجســام المضــادة يف الــدم. 

زيــادة مســتويات  تبــدأ عمليــة  الثانيــة  الجرعــة  وبعــد 
مــن  للحمايــة  كافيــة  لمســتويات  المضــادة  االجســام 
المــرض الشــديد. كذلــك توجــد معلومــات مغلوطــة 
يجــري تداولهــا يف منصــات التواصــل االجتمــايع تقــول 
ــب أن  ــا ال يج ــروس كورون ــة بفاي ــه االصاب ــبق ل ــن س إن م
يأخــذ اللقــاح، لكــن يف الحقيقــة يجــب أخــذ اللقــاح الن 

المناعة المكتسبة من االصابة ال تدوم.

د. رياض البلداوي: تشكيل القناعة بأخذ 
اللقاح يأيت من زيادة المعرفة والثقة 

 ضمــن حملــة اللقــاح مســؤولية اســتضافت الكومبــس 
الطبيــب النفــي واألســتاذ الجامــي ريــاض البلــداوي 
للحديــث عــن الجانــب النفــي يف تكويــن القناعــة بأخــذ 

اللقاح

لــكل  موجــه  بســؤال  ابــدأ  ســوف  البلــداوي:  د.   يقــول 
الناطقيــن بالعربيــة خاصــة المتردديــن منهــم، مــا الــذي 
األخــرى  الوســائل  اللقــاح؟  مــا  أخــذ  مــن  يمنعكــم 
المتوفــرة لديكــم لمنــع اإلصابــة بهــذا المــرض؟  لــو كانــت 
لديكــم وســائل أخــرى لتجنــب اإلصابــة بالمــرض أرجوكــم 
نــود االطــالع عليهــا.  يف الوقــت الحــايل كمــا نــرى نحــن 
والعالــم كلــه ال يوجــد أي وســيلة أخــرى لتجنــب المــرض 
اللقــاح مســؤولية اجتماعيــة  لذلــك  اللقــاح  غيــر اخــذ 
وفرديــة ممــا يعــي أن الفــرد جــزء مــن المجموعــة وبمــا 
ــح  ــروس إال إذا أصب ــا ال نســتطيع أن نقــي عــى الفي أنن
لدينــا مناعــة جماعيــة، فالمســاهمة بوقــف انتشــار هــذا 

الفيــروس تصبــح أيضــا مهمــة فرديــة خاصــة بــكل واحــد 
منا.

ــوم تفكــر مــن  ــت الي ــاس مــا زال ــاك بعــض الن لألســف هن
َصــب وبالتــايل لــن اضطــر 

ُ
ناحيــة أنانيــة، أقولهــم أنــا لــم أ

للمساهمة بخلق هذه المناعة المجتمعية. 

رغم محاوالت السلطات إليصالها أهمية 
التطعيم للجميع ما زال هناك أناس غير 

مقتنعة ما يه األسباب برأيك؟

 األســباب قــد تكــون كثيــرة لهــا عالقــة باإلنســان نفســه 
ــر والمؤسســات  ــاك فئــة يشــككون بطبيعتهــم بالدوائ هن
ــون  ــويد قادم ــة يف الس ــة العربي ــب الجالي ــمية وأغل الرس
الشــعب  بيــن  ثقــة  فيهــا  يوجــد  ال  عربيــة  بلــدان  مــن 
والســلطات.  الســلطة هنــاك ســلطة قــد تكــون جائــرة 
لهــذا اإلنســان يتخــوف أن يســتجيب لمثــل هكــذا نشــرات 
ــا الوضــع مختلــف يجــب أن نذكــر  ــة،  لكــن هن مــن الدول
الجرعــة  تكلــف  لقــاح  جرعــات  تقــدم  الســويد  بــأن 
الواحــدة منهــا 150 دوالر هكــذا مبلــغ ليــس مــن الممكــن 
أن يصــرف إال إذا كان هنــاك ضــرورة ملحــة ألجــل إيصــال 

الناس إىل هذا األمان.
 اتفهــم هــذا التشــكيك الحاصــل ألن حــى المؤسســات 
الجائحــة،  بدايــة  يف  تخبــط  يف  وقعــت  الســويدية 
التنســيق بيــن  مؤسســات الدولــة  والحكومــة كان ضعيفــا 
وأدى إىل عــدم فــرض قيــود صارمــة.  ممــا أدى إىل خلــق 
تشــكيك بيــن النــاس باإلضافــة إىل خلفية نظريــة المؤامرة 

الي يفكر بها البعض.
لكــن حــى هــذا التضــارب هو أمــر طبيــي، ألن الفايروس 
ــت  ــه وكان ــة عن ــات كافي ــاك معلوم ــن هن ــم يك ــد ول جدي
األبحــاث قائمــة عليــه ومســتمرة ومــا زالــت إىل اليــوم 

غير متكاملة.
وأيضــا  للقــاح  الرافضيــن  األشــخاص  نســبة  لألســف 
المؤمنيــن بنظريــة المؤامــرة بيــن األجانــب يه أعــى 
مــن المعــدل العــام. مثــالً يف منطقــه رينكبــي  كان عــدد 
مــن قــام بحجــز موعــد لتلــي اللقــاح فقــط %5 مــن 

نسبة عدد السكان المفروِض تلقيحهم.

 اليــوم مــن الممكــن أن تحصــل أمــور أخــرى يف حــال لــم 
هــذه  يف  التلقيــح  عمليــات  مــع  االجانــب  يســتجيب 
الحالــة ســتقوم الدولــة بإزالــة هــذه النســبة مــن المراكــز 
للمناطــق  وتحولهــا  باألجانــب  المليئــة  المناطــق   يف 

السويدية.
قضيــة اإلقنــاع يجــب أن تتشــكل مــن خــالل زيــادة الــويع 
واإلدراك ويجــب أن تكــون داخليــة، مــن داخــل اإلنســان، 
مــن  االســتفادة  اللقــاح  إىل  بحاجــة  أننــا  نــدرك  حــى 

المعلومات الي تطرح.

د. رياض البلداوي

قسم التحرير
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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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تقارير

أماكن يمكن زيارتها يف العطلة الصيفية بدالً من 

السفر اىل خارج السويد

العطلة الصيفية هذه السنة، لن تكون كسابقاتها كما هو معروف بسبب كورونا. ورغم أن بصيص أمل يلوح يف آخر 

النفق، مع استمرار عمليات التطعيم، إال أن هيئة الصحة العامة يف السويد، ال تزال تنصح الناس، بعدم السفر اىل 

خارج السويد هذا الموسم أيضا، وقضاء العطلة يف داخل السويد.

لكن أين يقيض الناس العطلة؟ فالعديد من الناس، سواء كانوا من الالجئين والمهاجرين الجدد وحىت القدامى، 

يشتكون من الملل يف السويد ومن طول الوقت، نهاراً أثناء الصيف، وليالً يف الشتاء، ويعلل البعض ذلك من قلة 

أماكن الترفيه والمناسبات اليت يمكن أن يجتمع بها الناس. هؤالء أنفسهم يشتكون أيضا من عدم معرفة البلد 

والمجتمع الجديد الذي وصلوا إليه.

ولكن هل فعال ال يوجد أماكن يمكن زيارتها، والتعرف من خاللها عىل السويد؟ ولماذا إذا يأيت اىل السويد ماليين 

السواح من كل دول العالم؟ هل يأتون إىل هنا لممارسة الملل مثالً؟

Vikingaliv سفينة من عصر الفايكينغ يف متحف Foto: Henrik Montgomery / TT
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قلعة مالمو هوسماليه Liseberg يف يوتوبوري

يتكبــد الســائح القــادم خاصــة مــن أقــايص الشــرق أو عبــر 
المحيطــات عنــاء وكلفــة الســفر إىل هــذا الجــزء الشــمايل 
مــن الكــرة األرضيــة، لــي يشــاهد ويــزور أماكــن تعــد 
ــا  ــة أو عراقته ــة والفني ــا الثقافي ــة قيمته ــن ناحي ــدة م فري
التاريخيــة، ولكــن قــد يعيــش البعــض منـّـا، هنــا لســنوات، 
حــى  يفكــرون  وال  األماكــن  هــذه  مــن  مقربــة  وعــى 

باالطالع عليها ومعرفة أية معلومات عنها.

ــا عــن معرفــة الســويديين،  وهــذا مــا قــد يفســر ابتعادن
طبعــا نحــن نطلــب ونحــرص عــى أن يتعــرف الســويدي 
ــا، مــن خــالل المأكــوالت والمطاعــم  ــا وعــى ثقافتن علين
والموســيىق ومعــارض الرســم وربمــا المناســبات الــي 

متاحف ستوكهولم
الكثيــر مــن متاحــف ســتوكهولم متاحــة لدخــول النــاس 
الســويدي  التاريــخ  متحــف  أشــهرها  ومــن  مجانــاً، 
Historiska Museet، وهــو أكبــر المتاحــف الســويدية. 
المتحــف الوطــي Nationalmuseum، ومتحــف الفــن 
المتاحــف  مــن  وهــو    .Moderna Museet الحديــث 
ــة  ــر واحــدا مــن أرىق المجموعــات الفني الشــهيرة واختي
والعشــرين،  والواحــد  العشــرين  القــرن  العالــم يف  يف 
 ،Vasa وكذلــك متحــف فــازا ،ABBA كذلــك متحــف فرقــة
وهــو عبــارة عــن ســفينة حربيــة ضخمــة تعــود للقــرن 
الســابع عشــر غنيــة بالنقــوش األصليــة، غرقــت وأعيــد 
ــر  ــزور هــذا المتحــف ســنوياً أكث ســحبها وتجميعهــا، وي
مــن مليــون زائــر ممــا يجعلــه المتحــف األكثــر زيــارة عــى 

اإلطالق يف شمال أوروبا.
كمــا تضــم المدينــة العديــد مــن أماكــن الترفيــه الــي 
تجــذب الصغــار والكبــار، منهــا مثــالً مدينــة المــاليه 
سكانســن  متحــف  وأيضــاً   ،Gröna Lund لونــد  غرونــا 
Skansen، والــذي يعتبــر متحفــاً مفتوحــاً لتــراث الســويد 
القديــم، باإلضافــة إىل حديقــة حيوانــات بهــا العديــد 
ــن  ــة م ــق مختلف ــش يف مناط ــي تعي ــات ال ــن الحيوان م
الســويد، كمــا تقــام يف سكانســن العديد مــن االحتفاالت 
الميــالد  وأعيــاد  الربيــع  احتفــاالت  مثــل  الســويدية، 

ومنتصــف الصيــف، وهــو المــكان الــذي تجتمــع فيــه 
بعيدهــا  لالحتفــال  ســنوياً  أيضــا  النرويجيــة  الجاليــة 

القومي.

يف  والترفيهيــة  التراثيــة  األماكــن  بعــض  عــن 
يوتيبوري

تقــع مدينــة يوتيبــوري غــرب الســويد عــى ســاحل بحــر 
بعــد  الســويد  يف  مدينــة  أكبــر  ثــاين  ويه  الشــمال، 
  Liseberg ســتوكهولم. تعــد مدينــة المــاليه ليســبيري
أشــهر معلــم بالنســبة للكثيريــن، حيــث أنهــا أكبــر مدينــة 
ــزوار  ــا، وتكتــظ بال مــاليه عــى اإلطــالق يف شــمال أوروب
إىل حــد كبيــر خصوصــاً يف المناســبات، كمــا تقــام فيهــا 

حفالت غنائية كبيرة خالل فصل الصيف.

بالقــرب مــن مدينــة المــاليه ليســبيري يقــع معلــم آخــر 
العلمــي  المركــز  وهــو  والكبــار  الصغــار  يعشــقه 
Universum، يحــوي المركــز العلمــي حديقــة حيوانــات 
ــوض  ــوي ح ــا تح ــدة أدوار، كم ــى ع ــة ع ــة مقام طبيعي
أســماك كبيــر، ويف المركــز أيضــاً أقســام علميــة ترفيهيــة 
الفضــاء،  وقســم  اإلنســان،  وجســم  الصحــة  كقســم 

وغيره.
كمــا يمكنــك زيــارة مبــى المدينــة القديــم، والــذي يعتبــر 

مــن أقــدم المبــاين يف المدينــة، وهــو مكــون مــن ســت 
طوابــق وكان يســتخدم قديمــاً كمســتودع لألســلحة، 
الشــوكوالتة  بيــع  ومحــالت  المقــايه  حولــه  وتنتشــر 

والساعات والفخار والزجاج.

ماذا يمكن أن تزور يف مالمو
مالمــو ثالــث أكبــر مدينــة يف الســويد، اكبــر مــدن جنــوب 
ــن  ــا بكوبنهاج ــهير يربطه ــوند الش ــر أوريس ــويد، جس الس
عاصمــة الدانمــارك. ويعتبــر هــذا الجســر نفســه معلمــاً 
مميــزاً حيــث أنــه يتألــف مــن ثالثــة أقســام، قســم معلــق 
ــة وقســم يف  ــرة اصطناعي فــوق المــاء وقســم عــى جزي

نفق تحت المياه.

 Malmöhus مــن أهــم المعالــم فيهــا قلعــة مالموهــوس
، والــي يعــود تاريخهــا إىل عصــر النهضــة أي إىل حــوايل 
600 عــام، ولكنهــا ُدمــرت إمــا بســبب الحروب أو ألســباب 
معظمهــا  عــى  أىت  كبيــر  حريــق  آخرهــا  كان  أخــرى، 
ــرات.  ــدة م ــا ع ــد بناءه ــر، وأعي ــن عش ــرن الثام ــر الق أواخ
الفــن،  همــا متحــف  متحفيــن  حاليــاً  القلعــة  وتضــم 
ومتحــف التاريــخ الطبيــي، كمــا تضم حديقــة حيوانات 

مائية شهيرة اسمها تروبيكاريوم.
 ،Folkets park  كمــا يمكنــك زيــارة حديقــة الشــعب أو

نرقص بها “الدبكة” ونحضر بها الحمص والتبولة.
 ولكــن بالمقابــل القليــل منــا فقــط يحرصــون عــى التقرب 
والتعــارف أكثــر عــى الثقافــة الســويدية مــن خــالل عــى 
أو  موســيقية  حفلــة  حضــور  أو  متحــف  زيــارة  األقــل 
المشــاركة بمناســبة طعــام ورقــص خاصــة بالعــادات 

السويدية.

ــد  ــويدية العدي ــات الس ــدن والبلدي ــب الم ــد يف أغل يوج
مــن األماكــن الــي يمكــن ألي شــخص أن يقــي بهــا 
ومــن  بهــا  يتعــرف  الوقــت  وبنفــس  ممتعــة  ســاعات 
إمــا  نواحــي  مــن  الســويد  تخــص  أمــور  عــى  خاللهــا 

تاريخية أو فنية أو ثقافية وتراثية، إضافة إىل أن

معظم زيارات المتاحف يف السويد مجانية.
والمتحــف كمــا نعلــم هــو مؤسســة تقــام بشــكل دائــم 
ــات  ــى مجموع ــاظ ع ــع والحف ــرض جم ــت، بغ أو مؤق
او تكنولوجيــة  أو علميــة  تاريخيــة  أو  ذات قيمــة فنيــة 
ولعرضهــا عــى الجمهــور، مــن اجــل تحقيــق التعلــم 
انحــاء  يف  المتاحــف  عــدد  ويبلــغ  والســرور  والمتعــة 
ــكل منهــا طابــع  ــم حــوايل عشــرين ألــف متحــف ل العال

معين يتميز بالتخصص يف عرض جوانب معينة.

وهنــا بعــض المعلومــات عــن أماكــن ومتاحــف يف عــدة 
مدن سويدية:

Foto: Björn Larsson Rosvall / SCANPIXFoto: Johan Nilsson/TT
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ــياحية  ــم الس ــن المعال ــد م ــات تع ــة النبات ــا أن حديق كم
ــد  ــور، تمت ــق الزه ــن يعش ــكل م ــازاً ل ــزاراً ممت ــارزة، وم الب
الحديقــة عــى مســاحة كبيــرة وتحــوي أكثــر مــن 7000 
صنــف مــن النباتــات والزهــور. وللترفيــه نجــد يف لونــد 
 ،Högevall هوغيفــال  يــدىع  مشــهوراً  مائيــاً  متنزهــاً 

الذي يحوي العديد من األلعاب المائية.

سيغتونا أقدم مدينة معروفة يف السويد
ــة  ــع مدين ــر. وتق ــرن العاش ــائها إىل الق ــخ إنش ــود تاري يع
ســيغتونا شــمال مدينــة ســتوكهولم بالقــرب مــن مطــار 
آرالنــدا، وبمــا أنهــا أقــدم مدينــة فــإن الطابــع القديــم 

والــي تعــد أقــدم حديقــة عامــة يف العالــم، وتحــوي 
الترفيــه  وأماكــن  الخضــراء  المســاحات  مــن  الكثيــر 

لألطفال.

معالم وطبيعة جزيرة غوتالند
الســياحة مــن أهــم وأقــدم المــوارد المهمــة لجزيــرة 
جوتالنــد، إذ تشــير الوثائــق التاريخيــة إىل أن أول وجــود 
للســياح فيهــا يعــود إىل القــرن التّاســع عشــر للميــالد، 
ومــن ثــّم صــارت مــن األماكــن الســياحية الــي يزورهــا 
وتُعتبــر  الواحــد،  العــام  خــالل  الّســياح  مــن  العديــد 
الرَّحــالت  يف  تُســتخدم  الــي  األماكــن  مــن  الجزيــرة 

االستكشافية المعتمدة عى التَخييم.
الجزيــرة ســنوياً  تَــزور  الســياحية  الُســفن  مــن  العديــد 
أغلــب  وتعــود  فيهــا،  األثريــة  األماكــِن  زيــارِة  بهــدف 
المواقــع التاريخيــة يف المدينــة إىل العصــور الوســى، 
والكنائــس  والقــالع،  القصــور،  إنشــاء  فيهــا  كَثُــر  والــي 
القديمــة، ومــا زالــت آثــار أغلبهــا موجــودًة حــى هــذا 

الوقت .

مدنية لوند المشهورة بجامعتها
وتشــتهر  الســويد،  جنــوب  يف  لونــد  مدينــة  تقــع 
بجامعتهــا الــي تعــد أحــد أشــهر الجامعــات الســويدية 
عــى مســتوى العالــم، ولكــن تتميــز لونــد أيضــاً بأنهــا 

وجهة سياحية جميلة.

التاريخــي  المتحــف  المدينــة  هــذه  يف  مــا  أبــرز  مــن 
الطلــق  الهــواء  يف  مفتــوح  متحــف  وهــو   ،Kulturen
العصــور  مــن  بدايــة  المدينــة  مــايض  إىل  بــك  يعــود 
الوســى، ويحــوي العديــد مــن المبــاين القديمــة، بمــا 
يف ذلــك مبــاين قديمــة تــم نقلهــا مــن أماكــن أخــرى إىل 

هذا المتحف للحفاظ عليها.

ستراه غالباً عى المباين والمنازل يف كل مكان.
مــن الوجهــات الســياحية البــارزة يف مدينــة ســيغتونا يه 
متحــف الطيــران الــذي يقــع قــرب مطــار آرالنــدا، والــذي 
ــك  ــا يف ذل ــران، بم ــال الطي ــويد يف مج ــخ الس ــم تاري يض
الســويد،  يف  صناعتهــا  تمــت  طائــرة   ٥۰ مــن  أكثــر 

ومحركات، وغير ذلك.

يف  تختلــف  الــي   Steninge قلعــة  زيــارة  يمكــن  كمــا 
نفــس  ببنائهــا  وقــام  المعتــادة،  القــالع  عــن  شــكلها 

المهندس الذي بى القصر الملي يف ستوكهولم.

جزيرة غوتالند تشتهر بأماكنها األثرية

جامعة لوند

Foto: Sören Andersson / TT

Foto: Johan Nilsson / TT
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صمتت أصوُت المعارك األخيرة وخمدت نيرانها وكأنها »هدنة ملغومة« ال يعرف أحداً مىت ينفجر الوضع الحايل مرة ثانية، الناس يف غزة 
بدأت تتفقد ضحاياها وما فعلته آلة الحرب الحديثة ببيوتها ومدارسها ومرافقها العامة. هذه الجولة من الحرب بدت وكأنها تعيد يف كل 

مرة، التذكير بحقائق وجذور صراع غير واضحة للعديد حول العالم.
أصداء هذه المعارك الجديدة، وصلت بقاع العالم كلها، منها السويد، اليت شهدت العشرات من التظاهرات وفعاليات التضامن والوقفات. 

وحرصا عىل استخدام أساليب تعبير حضارية وبعيدة عن التهور واالنفعال واستخدام عبارات »معادية للسامية« عند إظهار المساندة 
والتأييد لشعب يعاين من االحتالل والحصار والتمييز. وجد مجموعة شبان وشابات، أنه يمكن إضافة مبادرة جديدة يف استخدام تقنيات 

الرقمنة، لزيادة التفاعل بين السويديين مع قضية باتت تهم كل العالم، من خالل نقل الحقائق للناس. هذه مبادرة مبتكرة، ومختلفة تماماً، 
عن أساليب التعبير التقليدية األخرى.

مبــادرة الشــباب الــي وصلــت ســتوكهولم يف )21 أيــار/ 
المواطــن  وضــع  فكــرة  عــى  تقــوم   ،)2021 مايــو 
التاريخيــة  المعلومــات  وحقيقــة  بصــورة  الســويدي، 
حــول فلســطين، وكيــف جــرى احتاللهــا، ومــاذا يقــول 
األرايض  واحتــالل  االســتيطان  حــول  الــدويل  القانــون 
الفلســطينية، وذلــك مــن خــالل تشــجيعه وحثــه عــى 
هــاين  أطلقــه  اإلنترنــت  عــى  موقــع  إىل  الدخــول 
الصفــدي مــع مجموعــة مــن الشــباب اآلخريــن، فيــه 

معلومات عن فلسطين وحقيقة ما يجري فيها.
أحمــد األســمر، شــاب يف مقتبــل العمــر، ينتمــي اىل 
العالــم  مــع  يتعامــل  الــذي  الجديــد،  الشــباب  جيــل 
ويتواصــل معــه عبــر رمــوز وكــودات السوشــيال ميديــا 

وعصر المعلومات الرقمية.

األســمر واحــد مــن الشــبان الذين أطلقوا يف ســتوكهولم، 
فعاليــة ) الكيــو أر كــود (  QR-kod الــي تقــوم عى أســاس 
طبــع كــود عــى الكنــزات والتيشــيرتات، وعــى األوراق 
والملصقــات، وتوزيعهــا عــى النــاس، وحثهــم القيــام 
بمســح الكــود والدخــول اىل الموقــع المذكــور. )رابــط 

الموقع عى اإلنترنت هو 
.) /https://alsafadi.github.io/PalestineUnderAttack

ــة يف  ــم إطــالق الفعالي يقــول أحمــد لـــ »الكومبــس«: » ت
مدينــة هيلســنبوري يف البدايــة، وكانــت الفكــرة بمبــادرة 
مــن شــباب غيــر تابعيــن ألي جهــة، أو منظمــة معينــة، 
وقــد تكاتفــت جهــود الشــباب وكانــت الخالصــة هــذه 
الفكــرة، والقائــم عــى الموقــع هــو األخ هــاين الصفــدي 
تطبيــق  يف  شــارك  تطــويع  عمــل  فريــق  اىل  اضافــة 

الفكرة«.

مــزج  اىل  الفكــرة  تطــورت  هيلســنبوري  بعــد 
الرقمنة بالفن يف ستوكهولم

جنــوب  يف  المبــادرة  نجــاح  بعــد   « أحمــد:  يضيــف 
ــل  ــام بهــا يف ســتوكهولم، مــع تعدي ــا القي الســويد، قررن
ار  )الكيــو  كنــزات  ارتــداء  بســيط عليهــا، فباإلضافــة اىل 
كــود(، نســى اىل تقديــم لوحــة فنيــة معينــة لهــا داللــة 
مرتبطــة بفلســطين. ســيقوم عــى العمــل مجموعــة 
مــن الشــباب الحــر مــن مختلــف الجنســيات المؤمــن 
ــة الحــق وبشــرعية مقاومــة الشــعب الفلســطيي  بقضي
الُمحتــل لتحريــر اراضيــه. نســى مــن خــالل عملنــا نشــر 
الصــورة بواقعيتهــا بعيــداً عــن أروقــة السياســة واإلعــالم 
بمــا  والحقيقــة  الخبــر  تشــكيل  يعيــد  الــذي  الموجــه 

يتناسب معه ومع معطيات حكومته«.
يأمــل أحمــد والمشــاركين يف المبــادرة » أن يــرى العالــم 
مــا يجــري بعيــن الحقيقــة، وأن يســتيقظ مــن أوهــام 
ــة  ــن الحقيق ــث ع ــدأ البح ــالم وأن يب ــائل اإلع ــض وس بع
ــه لوســائل اإلعــالم  ــه ووعي بنفســه، وال يســلم الفــرد عقل
الــي تقــود العقــول اىل غيــر الحقيقــة وتُّعطــل الفكــر 

والبحث«.
»يــرى  بالقــول:  »الكومبــس«  لـــ  حديثــه  أحمــد  يختتــم 
الشــباب القائميــن عــى العمــل أهميــة أن تنتشــر الفكــرة 
ــم  ــبابية يف العال ــة ش ــة ألي مجموع ــون الصالحي ويعط
الموقــع  عــى  الموجــودة  األدوات  اســتخدام  عــى 
الموقــع  فــيف  القضيــة.  يخــدم  بمــا  بهــا  والتصــرف 
ــزات  ــو ار كــود ( عــى الكن تعليمــات لكيفيــة طباعــة )الكي
ــي توضــح يشء قليــل  ــن المعلومــات ال وفيــه الكثيــر م
الكبيــرة المتعلقــة بمــا يحصــل يف  جــدا مــن القصــة 

فلسطين.

جيل الشباب يف السويد يستخدم الرقمنة للتعريف بقضية فلسطين

أحمد األسمر: مبادرة QR-kod طريقة حديثة 
وحضارية للتعبير عن الرأي 

مبادرات

شباب المبادرة وسط ستوكهولم الجمعة )21 أيار/ مايو 2021(أحمد األسمر أحد المسؤولين عن المبادرة يف ستوكهولم

قسم التحقيقات
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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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تلف الطعام
مــن الشــائع حــدوث تلــف الطعــام يف الصيــف خاصــة 
بــرودة األطعمــة، ال  عــى  لــذا حافــظ  النزهــات  أثنــاء 
تحتفــظ بــأي أطعمــة يف درجــة حــرارة الغرفــة لفتــرة 
أطــول مــن ســاعتين، أو ســاعة إذا كانــت درجــة الحــرارة 
مرتفعــة جــداً.. ال تعيــد اســتخدام األطبــاق الــي تحتوي 

عى اللحم النيئ حى تغسلها جيداً.

الشواء
ال يحلــو الصيــف دون الشــوي يف الهــواء الطلــق، لكــن 
ــاع بعــض  ــك اتب ــه دون التعــرض للخطــر علي لتســتمتع ب

القواعد البسيطة: 
عــن  بعيــداً  آمــن  مــكان  يف  الشــواء  موقــد  ضــع   •

األشياء الي قد تحترق.
ال تترك الموقد دون مراقبة.  •

عــن  بعيــداً  األليفــة  والحيوانــات  األطفــال  ابــي   •
الموقد.

ال تتناول الكثير من الدهون.  •

بالصور 6 أشياء انتبه لها يف الصيف

لدغات البعوض
ينتشــر البعــوض كثيــراً يف الصيــف، وهــو مزعــج، يمكــن 
الغــريب.  النيــل  حمــى  فيــروس  ينتشــر  ان  للبعــوض 
معظــم األشــخاص الذيــن يصابــون بالفيــروس ال يعانــون 
مــن أي أعــراض عــى اإلطــالق، ولكــن يمكــن أن يحــدث 
مميــت.  يكــون  قــد  وأحيانــا  الخطــورة  شــديد  مــرض 
يــوىص تجنــب لدغــات البعــوض، مــن خــالل اســتخدام 
طــارد البعــوض، وإذا ســمح الطقــس، الســراويل الطويلــة 

واألكمام الطويلة.

مخاطر البحر والبرك
حــى  تســحب  أن  والتيــارات  البحــر  ألمــواج  يمكــن 
األذى  تســبب  أن  يمكــن  وبالتــايل  األقويــاء.  الســباحين 
منهــا إصابــات يف النخــاع الشــويك والغــرق، باإلضافــة اىل 
الغــرق مــن الممكــن أن تصــاب ببعــض البكتريــا الــي 
تتواجــد يف المــاء خاصــة يف بــرك الســباحة ممــا قــد 
يســبب لــك العــدوى لــذا يــوىص ان تختــار شــاطئا مــع 
وتقديــم  الميــاه،  أحــوال  عــن  إخبــارك  يمكنــه  منقــذ، 
المســاعدة يف حالــة حــدوث الخطــر، والحــرص عــى 

نظافتك الشخصية قبل وبعد السباحة.

إرشادات

عادة ما نقيض وقتا ممتعا يف الصيف، إذ تكثر فيه الرحالت واالستجمام، لكن هناك 
بعض المخاطر اليت نشرها موقع »ويب طب« قد تنغص علينا فرحتنا إذا لم ندركها 
ونتجنبها. تعرفوا بالصور عىل المخاطر اليت قد تواجهكم بالصيف، وكيف تتجنبوها 

لتستمتعوا بالصيف:

شبشب البحر
مــن الشــائع ارتــداء شبشــب البحــر يف فصــل الصيــف، إال 
ــن  ــه يمك ــاً، إذ ان ــاً دائم ــاراً صائب ــون خي ــد ال يك ــذا ق أن ه
لهــذا الحــذاء ان يتســبب لقدميــك بــأذى كبيــر ودائــم، 
ناهيــك عــن أنــه قــد يزيــد مــن فــرص تعرضــك للتعثــر أثنــاء 

الميش أو الجري.

ضربة الشمس
احــرص عــى وضــع وايق مــن الشــمس دائمــاً. تجنــب 
ارتــد  اليــوم.  القويــة خــالل منتصــف  الشــمس  أشــعة 
مالبــس تحمــي ذراعيــك وســاقيك وقبعــة تحمــي وجهــك 
 3 كل  الشــمس  مــن  واق  اســتخدم  وعنقــك.  وأذنيــك 

ساعات، أو أكثر إذا كنت تتعرق أو تسبح.
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http://www.Hyllie-vardcentral.se

Din Hälsa i goda händer

المركز الطبي الجديد

TEL: 0406170007 هاتف:

المركز مجهز بطاقم أطباء كامل و ممرضات و معالج طبيعي 
ومعالج نفسي والمختبر، كما يوجد لدينا استشاري تغذية.

كما لدى المركز طبيبة استشارية باالمراض النسائية و 
استشاري بطب و جراحة العيون و كذلك اخصائي قلبية .

Hyllie Vårdcentral

الموقع االلكتروني
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مقاالت الشركاء

مؤسسة ليرنيا يف بازار أسبوع يارفا 

مساعدة العديد من األشخاص للحصول عىل 
عمل عبر الشاشات الرقمية 

وحقــوق  للديمقراطيــة  ســاحة  يارفــا  أســبوع  يعتبــر 
اإلنســان ومــكان لحــوار شــامل ومفتــوح. يعــد االندمــاج 
وســوق العمــل قضيتيــن رئيســيتين هــذا األســبوع الــذي 
يســتضيف السياســيين، ســيكون عــى شــكل رقمــي هــذا 
ــف  ــات التوظي ــم خدم ــي تض ــا ال ــة ليرني ــام. مؤسس الع
والمطابقــة والتدريــب ســتكون واحــدة مــن المشــاركين 
يف بــازار أســبوع يارفــا، ويه منصــة لســوق العمــل حيــث 
ــي. يف  ــه مه ــب توجي ــل طل ــن العم ــن ع ــن للباحثي يمك
ــد  ــر بأح ــال مباش ــى اتص ــتكون ع ــت س ــا ، أن ــاح ليرني جن

مدريب ليرنيا المهنيين.
تقــول كاتارينــا ديفيــل، مديــرة االتصــاالت يف مؤسســة 

ليرنيا:

» تســتطيع يف بعــض األحيــان أن تجــد الوظيفــة المثالية 
الــي تناســبك وتتقــدم عليهــا مباشــرة، وإذا لــم تجــد مثــل 
هــذه الوظيفــة، فأمامــك العديــد مــن فــرص التعليــم 
أمــام  الطريــق  لــك  يســهل  أن  يمكــن  الــذي  المهــي 
الوظائــف الــي تريدهــا. يف كل األحــوال، نحــن ســنكون 
ــا  ــى م ــور ع ــخاص يف العث ــاعدة األش ــع لمس يف الموق

يناسب وضعهم ويلي رغباتهم الخاصة«.

لــي تكــون قــادراً عــى مواجهــة التحديــات الــي يواجهــا 
اللغــة  يتحدثــون  ال  الذيــن  األشــخاص  مــن  العديــد 
لوظيفــة جديــدة،  التقــدم  عنــد  أم،  كلغــة  الســويدية 
اســتطاعت مؤسســة ليرنيــا تطويــر عــدد مــن األدوات. 

مــن بيــن أشــياء أخــرى، تقــدم المؤسســة الدعــم لتعلــم 
الســويدية  اللغــة  ودورات  الكمبيوتــر  اســتخدام 
بلغــات  العمــل  ســوق  حــول  مهمــة  ومعلومــات 
مختلفــة. يف عمليــة المطابقــة، يتــم أيضــاً الحــرص عــى 
أصحــاب  عــى  معنــا  المشــاركين  وتعريــف  تقديــم 
لغــات  يتحدثــون  أشــخاص  لديهــم  الذيــن  العمــل 
مختلفــة. كمــا تؤكــد كاتارينــا ديفيــل، مديــرة االتصــاالت 

يف مؤسسة ليرنيا:
يف  نســاهم  أن  نريــد  المناســبة  األدوات  خــالل  مــن   «
تقديــم فرصــة للحصــول عــى وظيفــة لــكل فــرد. الــيشء 
الــذي نبــدأ منــه هــو فهــم أوضــاع األشــخاص الذيــن 
يبحثــون عــن عمــل، واالختــالف بيــن كل حالــة، وهــذا هــو 

مقال الشركاء: عندما ينطلق أسبوع يارفا Järvaveckan هذا العام 2021 يف صيغته الرقمية، ستكون مؤسسة ليرنيا Lernia متاحة 

لمساعدة األشخاص الباحثين عن العمل أو الذين يرغبون يف تغيير وظائفهم. البازار Bazaren  يه منصة سوق العمل يف أسبوع 

يارفا للتعيين والتدريب، وخالل الفترة ما بين 2-6 يونيو ، يمكنك الحصول عىل إرشادات يف البحث عن وظيفة يف منصة ليرنيا 

الرقمية. تتمتع ليرنيا بخبرة واسعة يف العمل مع األشخاص الذين ال يتكلمون اللغة السويدية كلغة أم وتقدم المؤسسة مجموعة 

من الخدمات المخصصة لهؤالء األشخاص.
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بالضبــط ســبب ســعادتنا الشــديدة ألن نكــون جــزءاً مــن 
نشــر  يف  خبــراء  قبــل  مــن  يــدار  الــذي  يارفــا،  أســبوع 

وجهات النظر الالزمة لتحقيق االندماج«

حول أسبوع يارفا 2021 المباشر
ــا Järvaveckan Live 2021 أســبوع  ســيكون أســبوع يارف
الديمقراطيــة األول يف الســويد أكبــر هــذا العــام مــن أي 
2-6 يونيــو ســيتم بــث  وقــت مــى ويســتمر مــا بيــن 
أســبوع يارفــا عــى الهــواء مباشــرة عــى مــدار الســاعة 
ولمــدة 100 ســاعة مــن اســتوديو يف Rinkeby وذلــك 
كل  مــن  النظــر  وجهــات  مــن  المزيــد  تقديــم  بهــدف 
الســويد والوصــول إىل كل مناطــق البلــد بأكملهــا مــن 
كاكان  البرامــج  مقدمــي  بقيــادة  مختلفــة.  مواقــع 
هيرمانســون وســيغال محمــد ومارتــن موتومبــا وكاليس 
ــام و  ــة أي ــدة خمس ــور لم ــوة الجمه ــتتم دع ــر، س دي في
ــن  ــاس م ــن الن ــات بي ــات والمحادث ــاعة لالجتماع 100 س
يف  رينكيــي  مــن  مباشــرة  المجتمــع  أنحــاء  جميــع 

ستوكهولم.

حول مؤسسة ليرنيا

مؤسسة Lernia تقدم حلول تتصف بالكفاءة الرائدة من أجل صناعة المستقبل.
لقــد طورنــا مهــارات األفــراد بنــاءً عــى احتياجــات ســوق العمــل ألكثــر مــن 100 عــام 
وقدمنــا للصناعــة الســويدية العديــد مــن الوظائــف ألكثــر مــن 20 عامــا. بلغــت مبيعــات 
ــا  ــالد. كم ــاء الب ــع أنح ــروع يف جمي ــا ف ــام 2020 وله ــويدي يف ع ــرون س ــار ك ــا 2 ملي ليرني
قمنــا بتدريــب 11500 شــخص وعملنــا كوســطاء استشــاريين لتوظيــف 8300 شــخص. تــم 
اعتمــاد ليرنيــا كشــركة توظيــف مباشــر وتدريــب وتأجيــر موظفيــن وإعدادهــم حســب كل 

مؤسسة عى حدا ضمن مختلف المجاالت.
.lernia.se اقرأ المزيد عى موقعنا 

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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أنــا ياســر معمــر، تجــدون اســمي يف ملفاتكــم، منــذ 7 
ســنوات وأنــا لــم أســتطع أن ألــم شــمل عائلــي، كنــت 
الفــرج  جــاء  وبعدمــا  ســنوات   4 لمــدة  لجــوء  طالــب 
وحصلــت عــى إقامــة، اتضــح أنهــا مؤقتــة وال تعــي يل 
الحــق بلــم شــمل عائلــي مــن غــزة. اآلن رجعــت طالــب 

لجوء من جديد.
أنــا أعلــم أن هــذه المعلومــة أصبحــت ال تهمكــم كثيــراً، 
ألنــه يوجــد مثــيل العديــد مــن طالــي اللجــوء المعلقيــن 
بيــن األرض والســماء، وال هــم الجئيــن وال هــم مقيميــن، 
فقــط مجــرد بشــر ينامــون وهــم عــى حلــم وصــول ورقــة 

تحمل قرارا سعيدا بمنح اإلنسانية الضائعة لنا.

نعــم أنــا واحــد مــن ربمــا آالف المعلقيــن والحالميــن أو 
ــا مــن التســفير أو  ــن يعيشــون عــى أعصابهــم خوف الذي
خوفــا مــن عــدم إيجــاد قــوت يومهــم يف بلــد أورويب 

وديمقرايط يعد من أرىق وأكثر الدول إنسانية.
لكــن أنــا أصبحــت مختلفــا قليــال عــن اآلخريــن، منــذ بــدأ 

الهجــوم اإلســرائييل األخيــر عــى غــزة، يف 
كل يــوم وأنــا أتابــع ســماع أرقــام الضحايــا 
ــا ومــن بينهــم أطفــال.  الــي تســقط يومي
أصبــح ألمــي وترقــي مضاعفــا، أصبحــت 
يف  أطفــايل  صــور  أشــاهد  أن  أخــى 
ضحايــا  بيــن  مــن  األخبــار  نشــرات 
االعتــداءات عــى غــزة، وأنــا هنــا معلقــاً 

ولم أشاهدهم منذ 7 سنوات.

 منــذ ســبع ســنواٍت ودعــت غــزة وودعــت 
أطفــايل الخمســة، لوحــت بيــدي لعائلــي 
وقلــي يعتصــر مــن األلــم، فهــذا القطــاع 
تحــول إىل ســجن كبيــر ال يوجــد بــه أي 
فــرص للعيــش، اختــرت الســفر عــى أمــل 
ــد  ــان، ق ــر أم ــكان أكث ــايل يف م ــاِء أطف بلق
يكــون األرايض الســويدية، وهــذا مــا كان 
ــل  ــن األم ــم، لك ــبء فراقه ــن ع ــف م يخف

هجرة ولجوء

»أخاف أن أشاهد صور أطفايل بين ضحايا 
غزة وأنا يف السويد«

زاوية »إىل مصلحة الهجرة« تحررها وتنشرها مؤسسة الكومبس بناء 
عىل رسائل من متابيع الكومبس الذين لهم قضايا مع مصلحة 

الهجرة
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 بعد التحية والسالم

أنــا طالبــة لجــوء تونســية منــذ العــام 2019، اســمحوا يل 
أزعجكــم  لــن  الثميــن،  وقتتكــم  مــن  دقائــق  بضعــة 
ــم  بالســؤال عــن إقامــي، وال عــن تطــورات قضيــي، أعل
أن هــذا الســؤال ممــل لكــم، وجوابــك واحــد: انتظــري لــم 

نبت بعد بطلبك.

ــة  ــم بقص ــو فقــط ألخبرك ــذه ه ــالي ه ســبب كتابــة رس
حصلــت مــي، قصــة صغيــرة لكــن فيهــا معــى واحــد 
كبيــر، يه وبســبب أننــا طالــي لجــوء يتــم التعامــل معنــا 

ليس عى أساس أننا بشر، بل أرقام لملفات لديكم.
القصــة أنــي أضعــت بطاقــي التعريفيــة كطالبــة لجــوء، 
دون قصــٍد مــي بالطبــع فقــدت هــذه الورقــة الصغيــرة 
ــن  ــرقت م ــا س ــا، أو ربم ــان هن ــودي كإنس ــت وج ــي تثب ال
صنــدوق البريــد عندمــا أرســلت إيل. ولكــن ليســت هــذه 

كل المشكلة.

الجــزء اآلخــر واألهــم للمشــكلة يه أين مريضــة بــداء 
الســكري، لذلــك لــم أســتطع الحصــول عــى الــدواء مــن 
ــب أن  ــي يج ــة، ألن ــة اإللكتروني ــق الوصف ــات وف الصيدلي

إبراز ما يثبت شخصيي.
عــى مــدار شــهر كامــل وأنــا أســأل نفــي: كيف أســتطيع 
إقنــاع جســدي المريــض بــداء الســكري بأنــي لــم أســتطع 
بســبب ضيــاع بطاقــي، حــى  الــدواء  عــى  الحصــول 

يمهلي قليال من الوقت قبل أن يتفاقم المرض؟
جــدوى،  دون  ولكــن  الصيدليــات،  عــى  أتــردد  كنــت 
ذهبــت  منــك،  شــخصية  اثبــات  نريــد  واحــد  الجــواب 
لمصلحــة الهجــرة لــي يســتعجلوا منحــي هويــة أخــرى، 
فمــا كان منهــم إال أن يرمــوا الكرة يف ملعــب الصيدليات: 

أخبريهم 

ويمكنهــم  الشــخصية  البطاقــة  إرســال  تنتظــري  بأنــك 
التواصــل معنــا للتأكــد مــن هويتــك، وبالفعــل أخبــرت 
الصيدليــة االتصــال بكــم فمــا كان منهــم إال أن أعــادوا 
االتصــال  قائليــن:  اآلخــر  الملعــب  إىل  الكــرة  رمــي 
بمصلحــة الهجــرة ليــس ضمــن اختصاصنــا، وهكــذا كنت 

أشعر أني أالحق كرة وهمية بين ملعبين.
ــد  ــدة أي بع ــي الجدي ــول بطاق ــد وص ــع بع اآلن وبالطب
مــا يقــارب الشــهر اســتطعت الحصــول عــى الــدواء، لكــن 
هــل مــن الممكــن أن تتخيلــوا وضــع جســدي بعــد هــذه 

المدة الي انقطعت فيها عن أخذ الدواء؟ 
أن  تعرفــوا  لــي  الصغيــرة  هــذه  قصــي  نشــر  أردت 
بيروقراطيــة صغيــرة منكــم يمكــن أن يــؤدي إىل أن يفقــد 
إنســان حياتــه، فنحــن كمــا قلــت لكــم بشــر ولســنا مجــرد 
أرقــام لملفــات لجــوء يف كمبيوتراتكــم أو عــى رفــوف 

مكاتبكم. 

مؤسسة الكومبس اإلعالمية

متابعة: سارة سيفو

ــم بحصــويل عــى الرفــض المتكــرر وعــى  ــول إىل أل تح
ــم تســتطيعوا إىل اآلن أن تنفــذوه.  ــل، قــرار ل قــرار الترحي
واآلن تضاعــف األلــٌم أكثــر مــع بــدء القصــف عــى غــزة، 

فهل حدث لهم مكروه وأنا هنا؟

مصلحة الهجرة األعزاء

ال أريــد أن أحملكــم مســؤولية حرمــاين مــن رؤيــة عائلــي 
عــى  الــي  المعاييــر  يه  مــا  ولكــن  الفتــرة،  هــذه  كل 
أساســها قررتــم منحــي إقامــة مؤقتــة لمــدة قصيــرة؟ 
ــول  ــتطع الحص ــم أس ــويد ل ــنواٍت يف الس ــدار س ــى م ع
عــى إقامــة تســمح يل بلــم شــمل اســريت، رغــم تقديمــي 
إىل مصلحتكــم كل الدالئــل الــي تثبــت خطــورة عــوديت 
إىل غــزة، وتبيــن أن أطفــايل يف حاجــٍة إىل االجتمــاع مــع 

والدهم.

يف العــام 2018 جــاء الخبــر أخيــراً مــن مصلحتكــم أنــي 
حصلــت عــى اإلقامــة ومــأل األمــل قلــي مجــدداً، برؤيــة 
أنهــا إقامــة مؤقتــة كان  أطفــايل لكنــي حيــن علمــت 
أطفــايل  أعــُد  كنــت  بأنــي  خصوصــاً  مريــراً،  شــعوري 
دومــاً بحيــاٍة يســودها األمــان كمــا يســتحق كل طفــل 

عى هذه األرض.
 

ــد  ــَن عق ــتطع تأمي ــم أس ــبع ل ــنوات الس ــذه الس ــة ه طيل
عمــل دائــم يك أســتطيع مــن خاللــه الحصــول عــى 
إقامــٍة دائمــة ولــم شــمل عائلــي وأطفــايل الذيــن كنــت 
أراهــم وهــم يكبرون عبــر الصــور والمحادثــات اإللكترونية 
فقــط، لكنــي يف الوقــت نفســه لــم أوفــر يومــاً أيــة فرصــة 

عمل صادفتي.
عــن  تخبــرين  أن  مصلحتكــم  مــن  أطلبــُه  مــا  كل  اآلن 
قانــوٍن يمكــن أًب مــن رؤيــة أطفالــه أمــاَم عينيــه بأمــاٍن، 

أٌب خائــٌف مــن رؤيــة أطفالــِه يومــاً مــا يف نشــرات األخبــار 
وقــد مســهم أي ســوٍء وهــذا أمــرٌ ليــس ببعيــد رغــم أنــي 

أريد أن أتخيلُه أنُه بعيد.
العالــم كلــُه كمــا تــرون يتناقــل أخبــار وصــور القصــف 
عــى غــزة، وأنــا أســتقبل صــور أطفــايل المتنقليــن يف كل 
ــزة،  ــا يف غ ــف منزلن ــد أن قص ــد بع ــزٍل جدي ــوم إىل من ي
كل مــا يف حــوزيت اآلن أضعــه بيــن أيديكــم صــور أطفايل 
ــن  ــاٍن ل ــن أم ــاً ع ــس بحث ــان يون ــح وخ ــن رف ــن بي المتنقلي

يجدوه. 
وآخــراً أســمحوا يل بـــ ســؤال: هــل لعائلــي عــى أرايض 
الســويد بقعــٌة صغيــرة آمنــة يــأوون إليهــا بعــد كل هــذا 
الســويد  قــوة  تســتطيع  هــل  والمعانــاة؟  التعــب 

وعظمتها لم أسرة بعد 7 سنوات من التشتت؟ 

إىل مصلحة الهجرة: هل هذه بيروقراطية أم ال 
مباالة بإنسانية اإلنسان

ياسرـــ مع أطيب التمنيات 

سعاد/ مع أطيب التمنيات.
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صحة

عمليات جراحة تكبير الثدي.. طرقها ومخاطرها!

يشيع استخدام السيليكون يف جراحة تكبير الصدر، وهذا ينطبق عىل الجراحة التجميلية لتكبير الثدي بعد تعرض 

المرأة لسرطان الثدي مثال. لكن زراعة السيليكون يف الثدي تحمل معها مخاطر أيضا، فمايه؟ وهل هناك بدائل 

الستخدام السيليكون؟السيليكون مادة طبيعية أساسها السيليكون، وهو ثاين أكثر العناصر وفرة يف األرض بعد 

األكسجين ويتواجد عىل سبيل المثال يف الحجارة والطين والرمل. ويتم استخدام السيليكون الطيب يف عمليات 

الزرع ولكن نجده أيضا يف منتجات طبية عديدة كضمادات الجروح ومواد جراحية طبية أخرى مثل إبر البزل أو 

القسطرة.

حشوات السيليكون

الثــدي  حشــوات  جميــع  مــن  المائــة  يف  تســعون 
مصنوعــة مــن الســيليكون ولهــا أحجــام وأوزان مختلفــة. 
ــزج  ــن ل ــم الجراحي ــتخدمه معظ ــذي يس ــيليكون ال والس
ــدي  ــة والملمــس مــن نســيج الث ــث البين وقريــب مــن حي

الشحمي الطبيي.

ويمكــن أن يختلــف الســيليكون مــن حيث قوة التماســك، 

حيــث تتــراوح درجــات تماســكه مــن واحــد إىل ثالثــة. وال 
يــزال هنــاك نقــاش حــول درجــة القــوة الــي ســتحقق 
قــوة  درجــة  الجــراح  يقــرر  مــا  وعــادة  نتيجــة.  أفضــل 

تماسك السيليكون األنسب لعملية ثدي معينة.

ما يه المخاطر؟
يتصلــب ويصبــح  أن  يمكــن  الســيليكون جســم غريــب 
وبالتــايل إىل صــدر  التهــاب  إىل  تــؤدي  كبســولة صلبــة 

صلــب أو مشــوه. وتشــكُل هــذه الكبســولة الصلبــة أحــد 
ــيوعا يف  ــر ش ــا واألكث ــوب فيه ــر المرغ ــة غي ــار الجانبي اآلث
ــن  ــيليكون م ــرب الس ــال تس ــدي. ويف ح ــات زرع الث عملي
مــا  األنســجة  تُهيــج  كويــرات  تتشــكل  الحافــظ  كيســه 
يســبب ألمــا للمــرأة ويجعلهــا يف حاجــة ماســة إىل عــالج 

طي سريع.

Foto: Annika af Klercker SvD/ SCANPIX
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زراعة السالين لتكبير الثدي

الهيــكل  إدخــال  يتــم  العمليــات  مــن  النــوع  هــذا  يف 
يكــون  الثــدي، حيــث  وتثبيتــه يف  لمكانــه  الســيليكوين 
فارغــا. وبعــد ذلــك يتــم حقــن الســالين، الــذي هــو عبــارة 
عــى  الحصــول  حــى  معقــم،  ملحــي  محلــول  عــن 
الحجــم المناســب والمرغــوب فيــه عندهــا يتــم وقــف 

الحقن.

المائــة  يشــكل عشــرة يف  العمليــات  النــوع مــن  هــذا 
ــة  ــدو زراع ــرى مؤي ــدي. وي ــر الث ــات تكبي ــن عملي ــط م فق
الغــالف  تلــف  حالــة  يف  أنــه  الثــدي  لتكبيــر  الســالين 

الخارجــي يمكــن للجســم أن يتخلــص مــن المحلــول 
الملحي بسهولة وإخراجه يف النهاية مع البول.

الدهون الذاتية
لــم  الذاتيــة  الدهــون  الثــدي بمســاعدة  تكبيــر  طريقــة 
تفــرض تفســها بعــد لكــون األبحــاث يف هــذا النــوع مــن 
العمليــات لــم يتــم البحــث فيــه بشــكل كاٍف. يف هــذه 
العمليــة يأخــذ الطبيــب خاليــا دهنيــة مــن جــزء آخــر مــن 
إزالــة  الصــدر. وتتــم  الجســم ويحقنهــا بعــد ذلــك يف 
الخاليــا الدهنيــة لــدى معظــم النســاء مــن األماكــن الــي 

يعتقدون أنها مزعجة.

تكبيــر الثــدي بالدهــون الذاتيــة يحمــل معــه مخاطــر 
ــؤدي إىل  ــل الضغــط أو التكلــس مــا يمكــن أن ي أيضــا مث
ــة إىل  ــدي. باإلضاف ــرطان الث ــات س ــاء فحوص ــاكل أثت مش
ذلــك ليــس مــن الواضــح تمامــا مــا إذا كان زرع الخاليــا 
الجذعيــة مــن األنســجة الدهنيــة الذاتيــة يمكــن أن يعــزز 

تكوين األورام.

حمض الهيالورونيك
يبــدو أن حمــض الهيالورونيــك هــو الحــل الســحري يف 
صناعــة مســتحضرات التجميــل لســنوات ويســاعد يف 
عــالج عالمــات الشــيخوخة والتجاعيــد يف الوجــه. لكــن 

هذه الطريقة لم تثبت جدواها يف جراحة الثدي.
المخــاوف مــن حمــض الهيالورونيــك كبيــرة الســيما وأنــه 
عنــد  الســينية  الألشــعة  يف  مغالطــات  إىل  يــؤدي 
تشــخيص الســرطان. وقامــت الشــركة المصنعــة بســحب 
حمــض الهيالورونيــك لتكبيــر الثــدي مــن الســوق٬ لــم يعــد 

معروضا لهذا الغرض.

طرق بديلة يف زراعة الثدي
لزراعــة  بديلــة  طــرق  عــرض  تــم  قصيــرة  لفتــرة  فقــط 
الثــدي، مســتحضرات محشــوة بزيــت الصويــا أو زيــت 
بــذور اللفــت. لكــن هــذه الطــرق لــم تعــد موجــودة أيضا، 
مــن  النمــط  هــذا  يف  يســتبعدوا  لــم  العلمــاء  لكــون 
العمليــات أن تتحلــل هــذه المــواد ويمكــن أن تــؤدي إىل 
ــد  ــوات تفس ــت الحش ــان كان ــض األحي ــرطان. يف بع الس

وينتج عنها روائح كريهة عى الجلد.
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نعتمــد أحيانــا يف تناولنــا لألخبــار عــى المثــل القائــل )الكتــاب بايــن مــن عنوانــه( وكأننــا 
فعــال فهمنــا كل الخبــر مــن العنــوان، نقــول لمــن يحــب األمثــال أن يأخــذ بهــذه الحالــة 

مثالً آخر نحاول أن نتجاهله، المثل الذي يقول ) ال تحكم عى الكتاب من غالفه(. 
مناســبة هــذا الــكالم يه الشــكوى الــي يرددهــا البعــض مــن تغطيــة األخبــار المتعلقــة 

بجائحة كورونا، ويطلقون عبارات مثل: احترنا، من نصدق؟ هذا تناقض، ..ألخ 

هــؤالء ينســون أهميــة التفاصيــل، ألنــه ورغــم عصــر الســرعة الــذي نعيشــه، هنــاك أمــور 
ال نســتطيع ان نمــر عليهــا مــرور الكــرام و نتصــور أننــا فهمناهــا ، فقــط مــن خــالل 

مشاهدة العنوان أو قراءة مقدمة الخبر، أو من خالل متابعة التعليقات..
بأنهــا  اإلعــالم،  وســائل  يتهمــون  عنوانــه«  مــن  بايــن  »الكتــاب  أن  مقولــة  أصحــاب 
مخادعــة، أو كاذبــة ، أو ُملفقــة، والعديــد إىل مــا هنالــك مــن هــذه االتهامــات، الحجــة 

 باعتقادهم يه )التناقضات(.
ــار وتنوعهــا، يمكــن أن يضــع البعــض يف دوامــة التناقضــات، ألنهــم  ــة نقــل األخب أمان
ــياقات  ــن الس ــرة ع ــذوا فك ــي يأخ ــال، ل ــر كام ــراءة الخب ــهم ق ــون أنفس ــاطة ال يكلف ببس

الي وضعت بها معلومات المادة اإلخبارية.
يف اليــوم الواحــد أو عــى نفــس الصفحــة الواحــدة يمكــن أن نقــرأ عنوانيــن لخبيريــن 
ــل: » الســويد مــن  ــوان األول إيجــايب مفــرح مث ــن، العن يظــن البعــض أنهمــا متناقضي

بين أفضل البلدان يف التطعيم ضد كورونا«

والثــاين عــى العكــس غيــر مفــرح وهــو »انتشــار كورونــا يف الســويد أعــى مــن كل بلــدان 
االتحاد األورويب« 

يف هــذه الحالــة يعتقــد البعــض أن الوســيلة اإلعالميــة وقعــت يف تناقــض، فهــل هــذه 
الوسيلة  تهدف إىل أن تُفرح المتابعين أم إىل أن تُنكد عليهم؟

مــع أن أي وســيلة إعــالم مهنيــة ال ترمــي عــى اإلطــالق إىل أن تفرحنــا وال إىل أن تُنكــد 
علينا، يه تريد فقط أن تُخبرنا بالحقيقية.

ــدا عندمــا يدخــل الموضــوع  ــر تعقي ــة أكث ــاك أمثل ــال بســيط جــدا، ولكــن هن هــذا مث
بمسائل النسبة والتناسب يف إظهار انتشار العدوى ومقارنة ذلك مع دول أخرى.

ــن دون االطــالع  ــل وجهــات تســتغل العناوي ــاك أشــخاص ب ــات هن وعــى ذكــر المقارن
عــى التفاصيــل لتضــع أحكامــا عشــوائية غيــر صحيحــة، مثــل خبــر عن عدد األشــخاص 
الذيــن يقتلــون أنفســهم يف الســويد ســنويا، ونســبة الزيــادة أو التناقــص عــن كل ســنة، 
عناويــن مثــل هــذه تقــود البعــض إىل اســتنتاج أن نســب االنتحــار يف الســويد أعــى مــن 
غيرهــا، دون أن يكــون لديهــم معطيــات أو حقائــق عــن أعــداد المنتحريــن يف الــدول 

األخرى.

المهــم أن نقــول لهــؤالء الذيــن يعتمــدون عــى مقولــة )الكتــاب بايــن مــن عنوانــه( أن 
المعلومــة الناقصــة أحيانــا تكــون معلومــة مضــرة وليــس لهــا اي فائــدة. علينــا أن ) ال 

نحكم عى الكتاب من غالفه( 

ليس دائما  

)الكتاب باين من عنوانه(

مقال رأي

ليندا الجنايب

صديقك الناطق بالعربية يف السويد 

لتعرف ما يدور حولك 

alkompis.se
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منوعات

ماذا تفعل عندما ترسل لك سيارة 

الشرطة إشارة التوقف؟

ربمــا تعــرف جيــداً كيــف تبــدو إشــارة ضــوء التوقــف الــي 
تصدرهــا ســيارة الشــرطة، حيــث يجــب عليــك عنــد رؤيــة 
جانــب  عــى  وســيارتك  أنــت  التوقــف  اإلشــارة  هــذه 

الطريق.
ولكــن مــن أجــل تفــادي حــدوث أي ســوء فهــم ومعرفــة 
مــا يحــدث بالضبــط عنــد رؤيــة ســيارة الشــرطة وأنــت 
إشــارة  إصــدار  عنــد  أو  الطريــق  عــى  ســيارتك  تقــود 
الســويدية  الشــرطة  أصــدرت  فقــد  الضوئيــة،  التوقــف 
بيانــاً توضــح فيــه كيفيــة التصــرف بشــكل صحيــح يف 

هذه الحالة.
وقالــت الشــرطة يف بيــان صحــيف »يف حــال لــم تتوقــف 
عنــد رؤيــة عالمــة التوقــف الضوئيــة الــي تصدرهــا ســيارة 
الشــرطة، فــإن هــذا التصــرف قــد يجعلــك مذنبــاً وتعتبــر 

كأنك ارتكبت جريمة«.
وأوضحــت الشــرطة أن العديــد مــن ســائي الســيارات 
يشــعرون بالتوتــر عنــد رؤيــة الضــوء األزرق يف مــرآة الرؤية 
ــو  ــب ه ــوء األزرق يف الغال ــدار الض ــون إص ــة. ويك الخلفي
الطريــق  التنبيــه واإلشــارة إىل ضــرورة إفســاح  لمجــرد 
إذا  المــرور، ولكــن  الشــرطة مــن  حــى تتمكــن ســيارة 
كانــت ســيارة الشــرطة تومــض أضــواء التوقــف فإنــه مــن 
المحتمــل أن الشــرطة تريــد منــك التوقــف عــى جانــب 

الطريق.
عــى  فيديــو   Dalsland الشــرطة يف منطقــة  ونشــرت 
صفحتهــا عــى موقــع التواصــل االجتمــايع الفيســبوك 

توضح فيه كيف تبدو بالضبط إشارة التوقف الضوئية.
وتؤكــد الشــرطة »إذا لــم تتوقــف عــى جانــب الطريــق 
ــم  ــاً ويت ــر مذنب ــت تعتب ــف، فأن ــة التوق ــرى عالم ــا ت حالم
للقانــون  مخالفــة  جريمــة  ارتكبــت  بأنــك  إليــك  النظــر 
بســبب عــدم التوقــف عنــد قيــام ســيارة الشــرطة بإصــدار 

إشارة التوقف الضوئية«.

تــرى إشــارة  هكــذا يجــب أن تتصــرف عندمــا 
الشرطة للتوقف

التوقــف،  مصبــاح  تســتخدم  لمــاذا  الشــرطة  وتفســر 
وكيــف يتــم اســتخدامها، ومــاذا يجــب أن يفعــل الســائق 

عند رؤيتها.
تقــول الشــرطة »إذا قمنــا باإلشــارة لــك بمصبــاح التوقــف، 
فأنــت يجــب أن تتوقــف، ونحــن نريــد أن توقــف الســيارة 
يف أقــرب وقــت ممكــن. ومــع ذلــك نحــن ال نريــد أن تركــن 
هنــاك  يوجــد  كان  إذا  الطريــق  منتصــف  يف  الســيارة 
ــيارات أو  ــف للس ــود موق ــل وج ــل مث ــرى أفض ــة أخ فرص

محطة توقف الحافالت قريبة من الموقع«.

وإذا لــم يكــن يوجــد يف المــكان أي موقــف للســيارات أو 
حافــالت النقــل، فإنــه ينبــي الذهــاب إىل أقــى جانــب 
ــق بشــكل آمــن قــدر  ــق والتوقــف عــى حــد الطري الطري

اإلمكان.
وتبيــن الشــرطة »هنــاك العديــد مــن األشــخاص الذيــن ال 
يعرفــون مــا هــو القانــون للتصــرف بشــكل صحيــح عنــد 
ســيارة  عــن  الصــادرة  الضوئيــة  التوقــف  إشــارة  رؤيــة 
الشــرطة، ولذلــك فإنــه مــن المهــم التذكيــر بالقوانيــن 

المعمول بها يف هذه الحالة«.

Foto:Johan Nilsson / TT 
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الكلمات المتقاطـعة

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

ابدأ اللعب اآلن.
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سودوكو 
SUDOKU

استراحة

أفقياً:
1 –  بحــار قرطاجــي أول مــن طــاف حــول ٕافريقيــة – 

قبطان 
2 –  عاصمة أوروبية – مرض رئوي

3 – سوء العاقبة – يقوى عى اليشء 
4 – بطاقة تخول حاملها بعض الحقوق

5 – والدة–غيرمتعلم–حرفعطف
6 –حاجب–جدال

7 –يأخذاليشء– متشابهة
8 – قلب اليشء عى وجهه – عاصمة أفريقية

9 – وقت اليشء – للتأفف

رأسياً:
1 – ملك بابيل اشتهر بشرائعه

2 –بىك الميت – عاصمة روسيا
3 – بائع الورق – لحق 

4 – ريايض نرويجي مخترع نظرية التكامل اإلهليلجي
5 – بحر – حرف جر

6 – ضد يسار – للنداء
7 – شبه جزيرة يف ليبيا – تتبع ا ألمر

8 – زمن – مدينة ٕايطالية يف اميليا
9 – ممثل مصري قدير
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ي اتباع توجيهات السلطات المختصة ح�ت بعد حصولك عىل اللقاح.
يجب عليك االستمرار �ف

معلومات مهمة حول اللقاح

صابة  ي الحد من خطر االإ
1. يساعد اللقاح �ف

بمرض خط�ي أو الوفاة نتيجة كوفيد-19.

2. بعد الحصول عىل اللقاح، يعمل جهاز 
ي الجسم عىل بناء نوع من المقاومة 

المناعة �ف

والحماية ضد كوفيد-19.

3. ح�ت إذا لم تتعرض شخصًيا للمرض، 
يحد اللقاح من خطر نقل العدوى للآخرين.

ي جميع 
4. يحد اللقاح من انتشار العدوى �ف

أنحاء المجتمع.

5. يتوفر اللقاح لكل شخص يبلغ من العمر 
ي تماًما.

. التطعيم مجا�ف 18 عاًما أو أك�ب

ي ذلك 
6. يمكن لجميع االأشخاص - بما �ف

ي السويد 
ف �ف ف بطلب لجوء أو المقيم�ي المتقدم�ي

دون ترصيح، الحصول عىل اللقاح. 

7. يمكنك الحصول عىل التطعيم ح�ت إذا 
كنت ال تحمل بطاقة هوية أو رقم ضمان 

اجتماعي أو رقم تنسيق. وسوف تتلقى رقًما 

مؤقًتا من نظام الرعاية الصحية.

صابة  8. يحصل أولئك المعرضون لخطر االإ
ة عىل اللقاح أوالً.  بأمراض خط�ي

ي folkhalsomyndigheten.se أو اتصل عىل الرقم 00 680 08-123 
و�ف لك�ت اقرأ المزيد عىل الموقع االإ

للحصول عىل معلومات بعدة لغات مختلفة. أما إذا أردت الحصول عىل معلومات حول مواعيد الحصول عىل 

 .www.1177.se ي
و�ف لك�ت جى التفضل بزيارة الموقع االإ اللقاح، ف�ي

مًعا نحو أوقات أك�ث رخاًء


