
ما بعد لوفين؟

OM SVERIGE PÅ ARABISKA

12 حىت يف السويد »تجار األزمات« يجنون الماليين ببيع ضميرهم المهين واألخاليق 

18 ليس فقط بالفالفل يمكن أن نتواصل ثقافياً مع السويديين 

الوقت المثايل لنوم الطفل يف العطلة الصيفية وطرق مساعدته يف النوم مبكراً                  22

عيد منتصف الصيف Midsommar واألساطير                       11 
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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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يعتقد الكثيرون أن التسوق عبر اإلنترنت، أو استخدام 
البطاقات للدفع، أو تحديد هويتك رقمًيا أمًرا طبيعًيا. 

بينما ال ُيعد األمر كذلك بالنسبة للبعض اآلخر. لهذا 
 .Betalningshjälpen السبب أطلقنا الموقع اإللكتروني

ستجد على هذا الموقع بعض األفكار الُملهمة 
والتوجيهات التي تساعدك على بدء حياتك اليومية 

الرقمية بكل سهولة. 

التسوق اآلمن عبر اإلنترنت

إن Betalningshjälpen هي مبادرة أطلقتها Mastercard بالتعاون مع منظمة 
SPF Seniorerna وعدد من أكبر البنوك السويدية.

WWW.BETALNINGSHJÄLPEN.SE
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رأي

مفارقات مدهشة لكنها واقعية يف السياسة السويدية
ما هو معىن »سقوط« رئيس حكومة يف السويد؟

دادغوستار وأوكيسون كالهما ضحية »تطنيش« سياسة لوفين 

هنــاك مــن يســارع دائمــا اىل عقــد المقارنــات بيــن مــا يحــدث يف بــالد 
االغتــراب عامــة وبيــن ذكرياتــه وانطباعاتــه عمــا حــدث ويحــدث يف 
ــكل ســاخر ومضحــك  ــات بش ــدم هــذه المقارن ــة. قــد تُق ــا األصلي بلدانن
النكتــة، ولكــن أغلــب المقارنــات لألســف  مــن قبــل بعــض أصحــاب 
وحــى إن كانــت مضحكــة وســاخرة تكــون مبنيــة عــى عــدم درايــة 

كافية بحقائق المجتمع الجديد الذي نعيش فيه.
هنــاك مــن توقــع عــى ســبيل النكتــة أن تقصــف دبابــات لوفيــن البرلمــان، 
أو أن تنطلــق مســيرات التأييــد لــه ومظاهــرات المؤيديــن لرحيلــه يف 
شــوارع المــدن الســويدية، مفهــوم أن هــذه نكــت لكنهــا تحمــل همومــا 

ما معينة.
ولكــن هنــاك مــن اعتــرض مثــال ألننــا اســتخدمنا كلمــة »ســقوط« يف 
وصــف مــا آلــت إليــه حكومــة لوفيــن بعــد حجــب الثقــة عنهــا. مــع أن 
 Falla كل وســائل اإلعــالم والصحــف يف الســويد اســتخدمت كلمــة

ومشتقاتها أي السقوط.
ممــا يطــرح ســؤاال حــول حاجتنــا للخــروج مــن عقــد إعــالم بلداننــا 

السابقة وذلك عن طريق فهم أوسع لما يحدث من حولنا ...

ــة أو أنهــا مفارقــات  ــدو للبعــض أنهــا غريب ــدة يمكــن أن تب ــق عدي حقائ
غير مألوفة رافقت تطورات أزمة الحكومة السويدية الحالية:

كيــف يمكــن لحــزب يســاري أن يقــف صفــا واحــدا مــع اليميــن واليميــن 
المتطرف ليك يسقط حكومة يقودها حزب محسوب عى اليسار؟

وكيــف يمكــن لرئيســة حــزب اليســار دادغوســتار أن تصــرح بعــد مــرور 
بإســقاط حكومــة  المباشــرة  ســاعة فقــط عــى جلســة مســاهمتها 
لوفيــن وتعلــن عــن اســتعدادها للوقــوف معــه يف تشــكيل حكومــة 

جديدة وبرئاسته.

مــن الضــروري أوال أن نميــز بيــن تعبيــر ســقوط حكومــة رئيــس حــزب يف 
دولــة  يف  رئيــس  ســقوط  وبيــن  الســويد  مثــل  ديمقراطيــة  دولــة 

ديكتاتورية.
يف الحالــة األوىل يمكــن لرئيــس الحكومــة الــي ســقطت اليــوم أن يُكلف 
بتشــكيل حكومــة جديــدة غــدا، حســب مشــاورات األحــزاب البرلمانيــة 
ويمكــن أن يذهــب إىل البيــت ويتقاعــد مــن السياســة، إمــا يف حالــة 
ســقوط رئيــس يف دولــة ديكتاتوريــة مــا فليــس أمامــه إال الســجن أو 

الهرب، هذا إذا بيق عى قيد الحياة.
ــالم  ــر إع ــن بتعابي ــوا متأثري ــا ال يزال ــن لن ــض المتابعي ــد أن بع ــا نج أحيان
الــدول الــي أتــوا منهــا، لذلــك خلطــوا بيــن معــىن ســقوط حكومــة 
لوفيــن بســبب حجــب الثقــة عنــه، وبيــن ســقوط زعمــاء عــرب أيــام 

الربيع العريب، أو ما يسمى بالربيع العريب، إذا أردتم.

الحكومــة  لرئاســة  يعــود  أن  جــدا  الممكــن  مــن  لوفيــن  حالــة  يف   
الســويدية إمــا عبــر انتخابــات إضافيــة أو عبــر مــا يســمى بالسياســة 
لتشــكيل  البرلمــان  رئيــس  جــوالت  أي   »Talmansrunda  « الســويدية 
حكومــة جديــدة، والمقصــود هنــا أن لوفيــن ســيختار االســتقالة وعــى 
رئيــس البرلمــان أن يجــري جــوالت محادثــات مــع األحــزاب والكتــل 

لتشكيل حكومة جديدة.
مــع  اليســار  اتفــق  حــال  ويف  الحــايل  البرلمــان  خريطــة  حســب 
االشــتراكيين والبيئــة والوســط يمكنهــم أن يحققــوا أغلبيــة معقولــة 

لتشكيل حكومة جديدة.

سؤاال قد يُطرح حول 
حاجتنا للخروج من عقد 

إعالم بلداننا السابقة 
وذلك عن طريق فهم 
أوسع لما يحدث من 

حولنا

إما يف حالة سقوط 
رئيس يف دولة 

ديكتاتورية ما فليس 
أمامه إال السجن أو 

الهرب، هذا إذا بيق عىل 
قيد الحياة.
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

مفارقات مدهشة لكنها واقعية يف السياسة السويدية
ما هو معىن »سقوط« رئيس حكومة يف السويد؟

دادغوستار وأوكيسون كالهما ضحية »تطنيش« سياسة لوفين 

حجــب الثقــة عــن لوفيــن وقــال يف وصــف عنادهــا وتمســكها برأيهــا 
وعــدم التخــي عــن شــروطها مــن أجــل عــذم خــذالن ناخبيهــا ..هــذه 
جــودة يف العمــل الســيايس تســتحق التقديــر ، ليــس فقــط إشــادة بــل 
أن أوكيســون وجــد أن لديــه قواســم مــا مشــتركة بينــه وبين دادغوســتار، 
ألن لوفيــن واالشــتراكيين كانــوا طــوال الوقــت يرفضــون الحديــث معــه 
ومــع حزبــه ال إس دي ..هــذا التطنيــش مــن قبــل لوفيــن كانــت قــد 
ــه رئيســة  اليســار وكان أحــد أســباب تمســكها بشــرط حــذف  ــت من عان

بند تحرير أسعار االيجارات
مــن هنــا جــاءت دعــوات جديــدة إىل تغييــر ثقافــة المقاطعــة بيــن 
األحــزاب السياســية واســتبدالها بثقافــة التواصــل والحديــث مــع اآلخــر. 

هذه الدعوة جاءت حى من داخل حزب االشتراكيين.
ال تــزال الســويد بعيــن العاصفــة السياســية لكــن وطالمــا يوجــد دســتور 
مقــدس يف هــذا البلــد وطالمــا يوجــد برلمــان منتخــب وطالمــا يوجــد 
البرلمــان طالمــا  الدســتور وتضمــن عمــل  مؤسســات قويــة تحمــي 
ــاك مــا هــو  ــايل ليــس هن ــة ألي مفارقــات وبالت يوجــد تفســيرات منطقي
مشــاركين  نكــون  أن  علينــا  ونســتغرب  نجلــس  أن  وبــذا  مســتغرب، 
المعرفــة  خــالل  مــن  ولــو  حــى  البلــد  هــذا  سياســة  يف  وفعاليــن 

الصحيحة لما يدور من حولنا...وهذا أضعف اإليمان

لكــن الســؤال هــو هــل ســيكون الوســط مســتعدا للتعــاون مــع اليســار 
ويتعاون معه عى تشكيل حكومة ويتنازل عن بند تحرير اإليجارات؟

خيــارات تأليــف حكومــة يمينيــة بــدون إشــراك الـــ SD ســتكون صعبــة ألن 
والمســيحي  الموديــرات  الســابق  البرجــوازي  التحالــف  أحــزاب 
الديمقــرايط والوســط والليبــرايل لديهــم 143 مقعــد أي أقــل مــن نصف 

أعضاء البرلمان ال 349 
ــض إىل اآلن  ــط الراف ــزب الوس ــيخرج ح ــم س ــم ال SD  له ــال انض يف ح
أقــل  أيضــا  المقاعــد  SD عندهــا ســيصبح مجمــوع  اـ  التعــاون مــع 

بمقعد أو اثنين من النصف
لذلــك مــن المتوقــع أن ال يختــار لوفيــن الذهــاب اىل انتخابــات إضافيــة 
ويمكــن أن يعمــل عــى التوفيــق بيــن اليســار والوســط لتشــكيل حكومــة 

جديدة تبىق حى االنتخابات المقبلة سبتمبر 2022
حكومــة لوفيــن الــي ُســحبت منهــا الثقــة يه غيــر حكومــة للوفيــن 
يمكــن أن تتشــكل يف األيــام او األســابيع المقبلــة، الن شــروط تشــكيلها 

وتحالفاتها سيختلف 
المفارقــة الثانيــة، أو مــا يمكــن وصفــه بالمفارقــة: هــو مــا شــاهدناه مــن 
تشــكيل لحلــف غيــر مقــدس بيــن 3 أحــزاب يمينيــة جــدا مــع حــزب 
يســاري جــدا، نعــم هنــا ال يمكــن أن نســمي هــذا التــاليق المؤقــت 
بالمصالــح بالحلــف لذلــك هــو مجازيــا حلــف غيــر مقــدس ومؤقــت مــن 
ــة تالقــت مــع اليســار عــى  أجــل تحقيــق هــدف واحــد. األحــزاب الثالث

هدف واحد ولكن من أسس ومنطلقات مختلفة.

هنــاك أيضــا مشــاهدة طريفــة حصلــت اليــوم عندمــا أشــاد  ييمــي 
أوكســون اليمــي المتطــرف برئيســة حــزب اليســار دادغوســتار، بجلســة 

دعوات جديدة إىل 
تغيير ثقافة المقاطعة 
بين األحزاب السياسية 

واستبدالها بثقافة 
التواصل والحديث مع 

اآلخر. هذه الدعوة 
جاءت حىت من داخل 

حزب االشتراكيين.

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د. محمود أغا
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موضوع الغالف

لوفين بين خيارين
السويد إىل أين بعد سقوط الحكومة التاريخي؟

ــراح  ــح ج ــت تمس ــا زال ــي م ــويد ال ــع الس ــل وض ال يتحم
كورونــا الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة، أزمــة كهذه. 
هــذا مــا قالتــه الحكومــة وشــريكها حــزب الوســط. فيمــا 
ــّل  ــد أن م ــة بع ــؤولية األزم ــة مس ــار الحكوم ــل اليس حّم
لعــب دور “ممســحة العتبــة” لحــزب السوســيال، حســب 

توصيف رئيسة حزب اليسار نويش دادغوستار.
ويف حيــن يتخــوف كثيــرون مــن تبعــات األزمــة عــى 
وضــع الســويد، ويه تواجــه واحــدة مــن أعــى األزمــات 

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ينظــر محللــون سياســيون 
إىل النصــف المــيء مــن الــكأس، فيــرون يف االنتخابــات 
اإلضافيــة الــي يمكــن أن تفــي إليهــا األزمــة فرصــة يف 
تعزيــز الديمقراطيــة وفــض التشــابك المعقــد بيــن كتلــي 

اليمين واليسار يف البرلمان.

وكيــف  األزمــة؟  هــذه  إىل  الســويد  أوصــل  الــذي  مــا 
تداعــت المواقــف بســرعة لتضــع رأس الحكومــة عــى 

وليــدة  األزمــة  كانــت  وهــل  الثقــة؟  ســحب  مقصلــة 
خلفياتهــا  لهــا  المتشــنجة  المواقــف  إن  أم  ســاعتها، 

المستندة عى اتفاق يناير، وربما ما قبل ذلك.

ألغام قابلة لالنفجار يف اتفاق يناير
الكتلتيــن  مــن  أي  تحــظ  لــم   ،2018 انتخابــات  بعــد 
واليســار،  اليميــن  الســويدي،  البرلمــان  يف  الرئيســتين 
بأغلبيــة تؤهلهــا لتشــكيل حكومــة مرتاحــة دون التعــاون 

فتح سقوط الحكومة السويدية الباب ألسئلة غير متناهية عن مستقبل تشكيل الحكومة وأساس األزمة، لكن أيضاً 

عن صعود اليمين القومي المتطرف وطبيعة التحالفات يف السياسة السويدية.

يف لحظة تاريخة، وضع خالف رفاق األمس، الخصوم األلداء جنباً إىل جنب. حزب اليسار )V(  يسلم رأس رفيقه 

االشترايك الديمقرايط ستيفان لوفين )S( للمعارضة اليمينية، لتسقط الحكومة وباقتراح من أقىص اليمين المتطرف، 

ديمقراطيي السويد )SD(، ولتكون بذلك المرة األوىل يف تاريخ السويد الحديث.

Nils Petter Nilsson / TTAnders Wiklund/TTClaudio Bresciani/TT
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مــع حــزب اليميــن المتطــرف SD الــذي كانــت جميــع 
وتحــت  عنصريتــه.  بســبب  حينهــا  تقاطعــه  األحــزاب 
ضغــط تعثــر تشــكيل الحكومــة، كان ال بــد مــن اتفــاق 
ــد أحــزاب  ــه الحكومــة عــى تأيي ــر للكتــل، تحصــل في عاب
مــن الكتلــة المواجهــة. وكان أن اتفــق حزبــا االشــترايك 
مــع  اليســار  كتلــة  مــن   )MP( والبيئــة   )S( الديمقــرايط 
حــزيب الوســط )C( والليبرالييــن )L( مــن كتلــة اليميــن عــى 
أن يشــكل ســتيفان لوفيــن حكومــة مــن االشــترايك والبيئــة 
تحــى بدعــم الوســط والليبرالييــن شــرط تقديــم تنــازالت 

للحزبين البرجوازيين يف مفاوضات الميزانية.
االتفــاق عــرف باســم “اتفــاق ينايــر” وحــوى مجموعــة 
مــن البنــود الــي وصــل فيهــا الطرفــان إىل حــل وســط يف 

عدد من القضايا اإلشكالية.
ولتحــى الحكومــة بأغلبيــة يف البرلمــان كان ال بــد أن 

يمنحها حزب اليسار الثقة.

لــم يشــارك اليســار يف الحكومــة لخالفــه اإليديولوجــي 
األعمــق مــع الحزبيــن البرجوازييــن، لكــن رئيــس الحــزب 
ــف  ــة الحلي ــه لحكوم ــح ثقت ــتيد من ــاس خوس ــذاك يون آن
األيديولوجــي ســتيفان لوفيــن، متحفظــاً عــى عــدد مــن 
ــة يف أي  ــقاط الحكوم ــدداً بإس ــر، ومه ــاق يناي ــاط اتف نق
لحظــة إن مــررت اقتراحــاً لتعديــل قانــون العمــل يــرى 
ــر  ــراح تحري ــال، أو اقت ــوق العم ــاً لحق ــار هضم ــه اليس في

أسعار اإليجارات يف المباين الجديدة.
عاشــت الحكومــة منــذ ذلــك الحيــن تحــت ضغــط اليســار 
مــن جهــة، وشــريكيها الوســط والليبرالييــن مــن جهــة 
يف  المنتصــف  مــن  العصــا  لوفيــن  وأمســك  أخــرى. 
معظــم األحيــان، يف حيــن اســتمرت اتهامــات بعــض 
بعبــاءة  يمينيــة  حكومــة  يقــود  بأنــه  اليســار  جمهــور 
يســارية، ويف الوقــت نفســه اســتمر هجــوم اليميــن عليــه 

مع طرح كل قضية.
انفجــرت أوىل أزمــات اتفــاق ينايــر، بعــد مناقشــة تعديــل 
قانــون العمــل، أو مــا عــرف بقانــون “الس”. وبعــد طــول 
أخــذ ورد، وتهديــد حــاد النبــرة، مــن اليســار الــذي تحفــظ 
منــذ البدايــة، والوســط والليبرالييــن الــذي وقعــوا بنــداً يف 
اتفــاق ينايــر وأصــروا عــى تطبيقــه حــى لــو لــم تتفــق 

أطراف العمل؛ النقابات والشركات.
ووســط جــو مشــحون، وتعثــر المفاوضــات أكثــر مــن 
مــرة بيــن أطــراف العمــل، توصلــت نقابــات رئيســة إىل 
اتفــاق مــع اتحــاد الشــركات. ومثـّـل ذلــك حــالً وســطاً لــم 
يــرض أيــاً مــن األحــزاب الضاغطــة عــى الحكومــة، لكنــه 

حفظ ماء وجه الجميع.

إنذار دادغوستار
ــة نــويش دادغوســتار  أمســكت الشــابة مــن أصــول إيراني
يونــاس  إرث  يديهــا  وبيــن  اليســار،  حــزب  يف  القيــادة 
الثقيــل، فالرجــل ذو خبــرة سياســية طويلــة  خوســتيد 

ويتمتع بكاريزما وشعبية يف أوسط ناخي اليسار.
للحكومــة،  خوســتيد  رســمها  الــي  الحمــر  الخطــوط 
كانــت ترســم خطوطــاً لدادغوســتار أمــام ناخبيهــا أيضــاً، 

أو هكذا أرادت يه.
تحقيــق حكومــي يعلــن توصلــه إىل اقتراحــات بخصوص 
الجديــدة.  المبــاين  يف  اإليجــارات  أســعار  تحريــر 
والتحقيقــات الحكوميــة هــو نــوع مــن الدراســات تطلقها 
الحكومــة وتكلـّـف بهــا خبــراء لدراســة قضيــة مــا والخروج 
باقتراحــات تعتمــد عليهــا الحكومــة يف صياغــة مشــروع 

القانون الذي ستقدمه للبرلمان.
يجــري تحديــد أســعار اإليجــار يف الســويد حاليــاً باالتفاق 
ــث  ــتأجرين بحي ــات المس ــارات وجمعي ــالك العق ــن م بي
يكــون إيجــار الشــقق المتماثلــة متســاوياً، يف حيــن نصــت 
وجعلهــا  اإليجــارات  أســعار  تحريــر  عــى  االقتراحــات 
خاضعــة للعــرض والطلــب يف الســوق بالنســبة للشــقق 
الــي تبــىن حديثــاً، ويه الــي قــال لوفيــن إنهــا تمثــل أقــل 

من 1 بالمئة من الشقق يف السويد.
طريقــة  تســتند  الســويد،  يف  المهمــة  القضايــا  وككل 
ويه  الجماعيــة،  االتفاقــات  إىل  اإليجــارات  تحديــد 
عنصــر مهــم مــن عناصــر مــا يعــرف باســم “النمــوذج 
الســويدي” الــذي توصلــت لــه الســويد بعــد كفــاح طويــل 
مــن قبــل النقابــات بخصــوص القضايــا العماليــة، ومثّــل 
الســوق  بيــن سياســات  فريــداً، مــزج  عالميــاً  نموذجــاً 
وحمايــة العمــال والطبقــات الضعيفــة )بيــن الرأســمالية 
واالشــتراكية(، وحقــق للســويد نجاحــات جعلتهــا مهــوى 

أفئدة كثير من سكان العالم.

أســعار  لتحريــر  التحقيــق  اقتراحــات  اليســار  رفــض 
إنــه مســتعد إلســقاط الحكومــة إذا  اإليجــارات وقــال 
ــت الحكومــة ملزمــة  ــه. يف الوقــت نفســه كان مضــت في
ــر أمــام الوســط والليبرالييــن، فأرســلت  بتنفيــذ اتفــاق يناي

اقتراحات التحقيق إىل االطراف المعنية إلبداء رأيها.
ــه، وســط اســتخفاف أحــزاب  اســتمر اليســار يف تهديدات
الــي  لتلــك  مثيلــة  واعتبارهــا  بالتهديــدات.  المعارضــة 

اطلقها الحزب قبل تعديل قانون العمل.

فاجــأت   2021 حزيران/يونيــو   15 الثالثــاء  وصبــاح 
دادغوســتار الجميــع بإعالنهــا إنــذاراً نهائيــاً للحكومــة 
ــراح، أو الشــروع  ــة 48 ســاعة لســحب االقت ومنحهــا مهل
يف مفاوضــات جديــدة مــع اتحــاد المســتأجرين لتعديل 
عــن  الدفــاع  ســتواصل  أنهــا  مؤكــدة  اإليجــار،  قانــون 
حقــوق المســتأجرين حــى النهايــة. وظهــر فيمــا بعــد أن 
“إنــذار دادغوســتار” كان تعبيــراً أيضــاً عــن حنــق شــخيص 

مما أسمته “تجاهل للوفين للحديث معها”.
وأن  لســحبه،  اقتــراح  يوجــد  ال  بأنــه  ردت  الحكومــة 
حكومــي  لتحقيــق  اقتراحــات  مجــرد  اآلن  المطــروح 

يجري التشاور بشأنها.

ــق،  ــا بدقائ ــل انتهائه ــريعة. وقب ــاعات الـــ48 س ــرت الس م
دعــا وزيــر العــدل مورغــان يوهانســون أطــراف ســوق 
أســعار  تحريــر  حــول  محادثــات  إجــراء  إىل  اإلســكان، 
يلــي  بذلــك  أنــه  الجديــدة، معتبــراً  المبــاين  إيجــارات 

مطلب اليسار.
إلنــزال  ســلماً  الحكومــة  إعــالن  يف  محللــون  ورأى 
دادغوســتار مــن أعــى الشــجرة الــي صعــدت إليهــا ولــم 

يعد بإمكانها النزول دون مساعدة لوفين.

البند 44
غيــر أن دادغوســتار فاجــأت كثيريــن، وأعلنــت أن مبــادرة 
الحكومــة أشــبه بدعــوة إىل محادثــات “فيــكا” حــول 
لمفاوضــات حقيقيــة  وليســت دعــوة  األســعار  تحريــر 
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عــى قانــون اإليجــار. ويف المؤتمــر الصحــي نفســه، 
مــن  الثقــة  وســحبت  تهديدهــا  دادغوســتار  نفــذت 
ســتيفان لوفيــن، مشــيرة إىل أنهــا تضــع الكــرة اآلن يف 
ملعــب المحافظيــن )M( والمســيحيين الديمقراطييــن 

.SD دون أن تشير إىل حزب اليمين المتطرف ،)KD(
لــم يكــن حــزب اليســار يتوافــر عــى عــدد كاف مــن مقاعد 
البرلمــان لتقديــم طلــب بعقــد جلســة تصويــت عــى 
ســحب الثقــة مــن رئيــس الــوزراء، فذلــك يتطلــب توقيــع 

35 نائباً، بينما عدد نواب اليسار 27.
تلقــف حــزب SD ســريعاً دعــوة اليســار وأعلــن تقديــم 
ــم  ــراً عــن فرحــة ل طلــب ســحب الثقــة مــن لوفيــن، معب
ــه  ــي، أو رئيس ــك فين ــمه هينري ــدث باس ــتطع المتح يس
جيمــي أوكيســون إخفاءهــا، ومعلنــاً بشــكل واضــح أن 
ــون اإليجــار،  ــر عــى قان ــه مــع الحكومــة ال تقتص معركت
رغــم أنــه يؤيــد اليســار يف رفــض تحريــر األســعار، بــل 
بالهجــرة  المتعلقــة  الحكومــة  سياســات  كل  تشــمل 

واألمن واالندماج.
أندريــاس  البرلمــان  رئيــس  حــدد   SD طلــب  عــى  بنــاء 
نورليــن جلســًة الســاعة العاشــرة صبــاح اإلثنيــن 21 يونيــو/

حزيران 2021 للتصويت عى سحب الثقة من لوفين.
وســارع حزبــا المحافظيــن والمســيحيين الديمقراطييــن 
إىل إعــالن أنهمــا ســيصوتان لصالــح ســحب الثقــة، فيمــا 
أعلــن الوســط والليبراليــون أنهمــا لــن يصوتــا ضــد لوفيــن. 
ــة يف البرلمــان  ــك يحصــل ســحب الثقــة عــى غالبي وبذل
ــة إلســقاط الحكومــة )175 مــن  ــة المطلوب تفــوق الغالبي
األربعــة؛  االحــزاب  اجتمــاع  عبــر  عضــواً(،   349 أصــل 
الســويد  وديمقراطيــي  والمســيحيين  المحافظيــن 
واليســار، عــى ســحب الثقــة ووضع لوفيــن أمــام خيارين: 
تســبق  إضافيــة  النتخابــات  الدعــوة  أو  االســتقالة 
االنتخابــات العاديــة المزمــع تنظيمها يف أيلول/ســبتمبر 
2022. وفيمــا يتعلــق بالدعــوة إىل انتخابــات إضافيــة، 
فيجــب أن يعلــن لوفيــن قــراره خــالل اســبوع لتعقــد 
االنتخابــات يف عضــون ثالثــة أشــهر مــن إعالنهــا. أمــا 
االســتقالة فتعــي جــوالت جديــدة مــن تكليــف رئيــس 
للــوزراء، وقــد ينتهــي األمــر بلوفيــن إىل محاولــة الحصــول 
أن  يبــدو  مــا  وهــذا  جديــدة.  لحكومــة  أغلبيــة  عــى 
ــوت  ــن تص ــا ل ــا أنه ــد إعالنه ــه بع ــعت إلي ــتار س دادغوس
لصالــح حكومــة يمينيــة بقيــادة المحافظيــن، مــا يعــي 
أنهــا ســتوافق مجــدداً عــى حكومــة لوفيــن بعــد أن 
تجبرهــا عــى التخــي عــن بنــد اإليجــارات، لتحقــق بذلــك 

نصراً قد يكون مفيداً انتخابياً.
ــث  ــة، حي ــه يف البداي ــك بموقف ــرف متمس ــدا أن كل ط ب
أعلــن الوســط والليبراليــون أنهمــا متمســكان بتنفيــذ البنــد 
اإليجــارات.  بسياســة  والمتعلــق  ينايــر،  اتفــاق  مــن   44
وكذلــك فعــل لوفيــن الــذي تقّصــد يف خضــم األزمــة 
عقــد مؤتمــر صحــي خــاص بتقديــم اقتــراح “عــالوة 
أســبوع األســرة”، وهــو أحــد نقــاط اتفــاق يناير، يف إشــارة 
ــه ذكــر يف  ــر أن ــذ االتفــاق. غي ــه بتنفي ــد تمســك حزب لتأكي
الوقــت نفســه أن حكومتــه ســتحاول اســتطاعتها تجنــب 
األزمــة السياســية، ألن الســويد ال تتحمــل أزمــة يف هــذا 

التوقيت.
جــن جنــون دادغوســتار، واتهمــت الحكومــة بخداعهــا 
عبــر تأخيــر طــرح اقتــراح اإليجــارات إىل نهايــة الفتــرة 
البرلمانيــة. يف حيــن ردت وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة لينا 
اتهاماتهــا  ووصفــت  دادغوســتار  عــى  هالينغريــن 
بـ”الوقحــة”، مشــيرة إىل أن مــا أّخــر تقديــم االقتــراح هــو 

أزمة كورونا.
وصبــاح األحــد 20 حزيران/يونيــو عقــد لوفيــن مؤتمــراً 
صحفيــاً مــع رئيســة حــزب الوســط آين لــوف، بــدا فيــه أن 
األخيــرة تقــدم تنــازالً فيمــا يتعلــق بالبنــد 44 مــن اتفــاق 
ينايــر إلنقــاذ الحكومــة. حيــث قــال لوفيــن إن أطــراف 
ســوق اإلســكان ســتتفاوض حــول تشــريع يتعلــق بأســعار 
اإليجــارات، مشــيراً إىل أنــه يف حــال تــم االتفــاق عــى 
كيفيــة إصــالح نمــوذج اإليجــار يف المســاكن الجديــدة، 
فســتقدم الحكومــة اقتراحــاً يتمــاىش مــع االتفــاق، ويف 
باقتــراح  ســيمي  فإنــه  االطــراف،  تتوافــق  لــم  حــال 
التحقيــق الحكومــي، بعــد إجــراء المشــاورات المناســبة 
حولــه. ويه الطريقــة نفســها الــي اتبعتهــا الحكومــة 

مع تعديالت قانون العمل.
اعتبــر لوفيــن أن هــذا يلــي مــا طلبتــه دادغوســتار. غيــر أن 
ــادرة  ــت مب ــرى، ورفض ــرة أخ ــن م ــأت كثيري ــرة فاج األخي
تافهــة  سياســية  “مســرحية  أنهــا  معتبــرة  الحكومــة، 
لكســب الوقــت”، حيــث “ســتؤدي إىل تفــاوض اتحــاد 
المتســأجرين تحــت الضغــط”. وبــدالً مــن ذلــك طالبــت 
لوفيــن بـ”تحمــل المســؤولية وحــذف البنــد 44 كامــالً مــن 
لوفيــن  عــى دعــوة  تــرد  بذلــك  وكانــت  ينايــر”،  اتفــاق 
جميــع األطــراف لتحمــل المســؤولية بــدل دفــع الســويد 
إىل أزمــة سياســية. علمــاً أن حــزب اليســار كان قــد وافــق 
إبــان مناقشــة  عــى الطريقــة نفســها يف المفاوضــات 
قانــون العمــل الــذي يهــم جميــع العمــال، الجمهــور 

الطبييع لحزب اليسار.

بعد التصويت.. عودة إىل القواعد؟
ــاد” دادغوســتار “مراهقــة سياســية”  ــرون يف “عن رأى كثي
قــادت البــالد إىل المجهــول يف خضــم أزمــة طاحنــة 
يف  أيضــاً  كثيــرون  رأى  حيــن  يف  “كورونــا”،  اســمها 
“إصرارهــا” شــجاعة يف الدفــاع عــن الطبقــات الضعيفــة، 
خصوصــاً بعــد أن مــدت يدهــا للوفيــن مــرة أخــرى، بعــد 
يف  ترغــب  إنهــا  وقالــت  التاريخيــة.  التصويــت  جلســة 
ــراح  ــه رئيســاً للحكومــة لكــن بعــد التخــي عــن اقت عودت

تحرير أسعار اإليجارات. 
دادغوســتار لخصــت القصــة بالقــول “ليــس حــزب اليســار 
هــو الــذي تخــى عــن الحكومــة االشــتراكية الديمقراطية. 
الــي تخلــت عــن حــزب اليســار  بــل إن الحكومــة يه 
مســتعد  “اليســار  أن  مضيفــة  الســويدي«،  والشــعب 
لتقديــم تنــازالت واالنفتــاح عى الحلول يف أي مناقشــات 
مــع لوفيــن حــول حكومــة جديــدة )..( نحــن منفتحــون 

عى التفاوض”.

بــدا األمــر وكأن كل حــزب يعــود إىل قواعــده، اليميــن إىل 
اليميــن، واليســار إىل اليســار. فيمــا بــيق حــزب الوســط يف 
الوســط فعــالً. بينمــا تخــى الليبراليــون عــن لوفيــن، حيــن 
قالــت رئيســة الحــزب نيامكــو ســابوين إن اتفــاق ينايــر لــم 

يعد موجوداً بعد سقوط الحكومة.
الوســط  للحكومــة،  الشــريكان  الحزبــان  وامتنــع 
بعــد  لكــن  لوفيــن.  ضــد  التصويــت  عــن  والليبراليــون، 
الجلســة أعلنت ســابوين أن حزبها سيســى إىل »تشــكيل 
أم  المشــاورات  حكومــة برجوازيــة، ســواء يف جــوالت 

بعد االنتخابات اإلضافية المحتملة«.
ــيع  ــايض الس ــع الم ــرر يف الربي ــن ق ــزب الليبراليي وكان ح
لتشــكيل حكومــة برجوازيــة بعــد انتخابــات 2022، حــى 
ــرف  ــن المتط ــزب اليمي ــع ح ــاون م ــك التع ــب ذل ــو تطل ل

.SD
البرلمــان  مقاعــد  توزيــع  حســب  للوفيــن  يمكــن  وكان 
الليبرالييــن، إذ يكفيــه  تشــكيل حكومــة دون مســاعدة 
الحصــول عــى الدعــم يف البرلمــان مــن الوســط واليســار 
والبيئــة. غيــر أن العقــدة كمنــت مجــدداً يف إمكانيــة 

التفاهم بين حزيب الوسط واليسار.
وكانــت رئيســة الوســط آين لــوف قالــت إن حزبها مســتعد 
للتعــاون مــع لوفيــن مــرة أخــرى عــى أســاس اتفــاق يناير، 
لكنهــا أعلنــت يف وقــت ســابق أنهــا ال تريــد أن تكــون جــزءاً 

من تعاون حكومي مع حزب اليسار.
المنافــس الرئيــس للوفيــن يف منصــب رئيــس الــوزراء هــو 
رئيــس حــزب المحافظيــن أولــف كريسترشــون الــذي قــال 

إنه مستعد لقيادة حكومة جديدة. 
غيــر أن كريسترشــون ال يحــى باألغلبيــة الكافيــة الــي 
تمكنــه مــن تشــكيل الحكومــة. وال تكفيــه أصــوات حزبــه 
مــع المســيحيين الديمقراطييــن وديمقراطيــي الســويد 
)SD(، ولــن يكفيــه حــى تصويــت الليبرالييــن لصالحــه، 
حيــث ســيحصل حينهــا عــى 173 صوتــاً مــن أصــوات 
ــر،  ــزب آخ ــم ح ــيحتاج إىل دع ــك س ــان الـــ349. لذل البرلم
كاليســار، أو الوســط الــذي مــا زال يرفــض التعــاون مــع 

.SD

بين ضحكة أوكيسون وحزن دادغوستار
بعــد جلســة التصويــت التاريخيــة، بالــغ رئيــس SD جيمــي 
أوكيســون يف التعبيــر عــن فرحــه. فيمــا بــدت نــويش 
تعــرف  ال  السياســة  أن  ورغــم  حزينــة.  دادغوســتار 
مــن  أعمــق  دالالت  لألخيــرة  فــإن  غالبــاً،  المشــاعر 

المواقف أحياناً. 
التحالــف المؤقــت الــذي فرضتــه أزمــة اإليجــارات بيــن 
اليســار وSD كان مؤلمــاً لتاريــخ اليســار ولرئيســته الحاليــة 
الملقبــة بـ«جيفــارا اإليجــارات«. فيمــا كانــت تلــك لحظــة 
ــو مــرة يف  ــذي ينجــح مــرة تل ــرة ألوكيســون ال نشــوة كبي
توســيع قاعــدة القبــول لــدى األحــزاب األخــرى، بعــد أن 
كان معــزوالً تمامــاً، فبعــد المحافظيــن والمســيحيين 
الديمقراطييــن، أعلــن الليبراليــون إمكانيــة التعــاون معــه 
لتشــكيل حكومــة يمينيــة، وهــا يه األزمــة تضعــه كتفــاً 

إىل كتق مع اليسار، ألد أعدائه، ولو مؤقتاً. 
وبغــض النظــر عــن مــآالت هــذه األزمــة الحكوميــة الــي 
األســئلة  مــن  واحــداً  فــإن  كثيــراً،  تطــول  أال  يُتوقــع 
المشــروعة الــي عززتهــا، عــى ســتبىق هويــة الســويد 
اشــتراكية ديمقراطيــة بعــد االنتخابــات المقبلــة، عاديــة 
كانــت أم إضافيــة، وهــل مــن شــيئ ســيحد مــن تصاعــد 
»اليميــن  مــع  المقــدس  غيــر  الحلــف  بعــد  اليميــن 

القومي المتطرف«؟ 
إنهــا أســئلة تزيدهــا األزمــة بريقــاً، ويطرحهــا كثيــر مــن 
المهاجريــن المنكويــن بنــار اليميــن المتطــرف، لكــن مــن 

موقع المشاهدة ال الفعالية غالباً. 

مهند أبو زيتون
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االسكندنافية لالحتفال به كما هو يف شكله الحايل.
 24 يف  المعمــدان  بيوحنــا  تحتفــل  كانــت  الكنيســة 
حزيــران/ يونيــو منــذ القــرن الثالــث بعــد الميــالد، ونقلتــه 

إىل السويد بعد العام 1000 ميالدي.
ــا قبــل  ــود إىل فتــرة م ــف تع ــة منتصــف الصي لكــن كلم
المســيحية وتــدل عــى بــدء الربــع الثالــث مــن العــام أي 
يف 20-22 تمــوز/ يوليــو، أي بعــد شــهر مــن االحتفــال 

المسيحي بيوحنا المعمدان.
أمــا يف األربــاع الثالثــة األخــرى مــن العــام الــي تبــدأ يف 
ــل، 20- ــان/ إبري ــر، 20-22 نيس ــاين/ يناي ــون الث )19-21 كان

بتقديــم  مرتبطــة  فكانــت  أكتوبــر(  األول/  تشــرين   22
األضاحــي يف المصــادر األيســلندية، فيمــا ال يوجــد دليــل 
مــن  الثالــث  للربــع  الصيــف  لمنتصــف  بالنســبة  عليهــا 

العام.
ويف اللغــة الدارجــة انتقلــت كلمــة منتصــف الصيــف 
مــن  الثالــث  الربــع  بــدء  إىل  تشــير  الــي   midsommar

عيد منتصف الصيف Midsommar واألساطير 
المرتبطة به يف السويد

يُعد عيد منتصف الصيف Midsommar واحد من أكثر المناسبات اليت يحتفل بها الشعب السويدي، بعد أعياد 

الميالد ورأس السنة. 

يُحتفل يف هذا اليوم يف وقت تكون فيه السنة أقرب ما يكون لالنقالب الصييف، حيث يكون النهار بأطول فترة له يف 

العام، حىت لو كان توقيت االحتفال مجازي، لكنه يقارب التوقيت العلمي بشكل كبير.

 Midsommardagen ويصــادف يــوم منتصــف الصيــف
يف الســويد، عــادًة، يــوم ســبت مــا بيــن 20-26 حزيــران/ 
يونيــو، وذلــك منــذ العــام 1953، أمــا قبــل ذلــك كان دومــاً 
يقــع يف 24 حزيــران/ يونيــو أي يف يــوم احتفــال الكنيســة 
ــتونيا  ــال اآلن يف إس ــو الح ــذا ه ــدان، وه ــا المعم بيوحن

والتفيا والنرويج.

ويف العــام الحــايل 2021 يصــادف العيــد يــوم الســبت 26 
حزيران/ يونيو.

يجــري االحتفــال بــه عبــر الغنــاء والرقــص عــى شــكل 
حلقــة، حــول عمــود ملفــوف بــأوراق األشــجار والــورود، 
بشــكل صليــب مــع أكاليــل معلقــة عليــه، كمــا يضــع 
بعــض المحتفليــن وخاصــة األطفــال والنســاء أكاليــالً مــن 
الزهــور عــى رؤوســهم، ويتنــاول العديــد منهــم أســماك 
األخضــر  والبصــل  القشــطة  ولبــن  المخللــة  الرِّنجــة 
والبطاطــا ثــم الفريــز كحلــوى، كمــا يشــرب العديــد منهم 

الســيدر والمشــروبات الكحوليــة. لكــن بســبب اإلجــراءات 
ــة الصحــة العامــة لمكافحــة عــدوى  ــي اتخذتهــا هيئ ال
ــه بعــد، تــم تقليــص عــدد الحضــور  ــا الــي تــم تنت كورون

ولن يكون العيد هذه السنة أيضا كما كان يف السابق.

تنــاول البطاطــا يعتبــر حديــث العهــد يف عيــد منتصــف 
الصيــف، أي منــذ عشــرينيات القــرن المــايض، ألنــه قبــل 
ــرة، ألن  ــذه الفت ــرافاً يف ه ــتهالكه إس ــر اس ــك كان يعتب ذل
لــم تكــن قــد نمــت بشــكل كاٍف يف مناطــق  البطاطــا 

شمال السويد.

قبل المسيحية أو بعدها؟

يف المخيلــة الشــعبية يُعتقــد أن عيــد منتصــف الصيــف 
موجــود يف الســويد قبــل انتشــار المســيحية فيهــا، لكــن 
المنطقــة  يف  دليــل  أي  عــى  العثــور  يتــم  لــم  علميــاً 

Foto: Hasse Holmberg

مناسبات
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العــام يف تمــوز/ يوليــو إىل االحتفــال المســيحي بيوحنــا 
المعمــدان يف حزيــران/ يونيــو، وحــى قبــل العــام 1925 
يوحنــا  يــوم  بـــ  الصيــف  منتصــف  يــوم  يــدىع  كان 

المعمدان فقط.

وبحســب المصــادر فــإن عمــود االحتفــال بعيــد منتصف 
الصيــف أىت إىل الســويد مــن ألمانيــا يف القــرن الرابــع 
ــو  ــار/ ماي ــب أي ــدىع أيضــاً بعمــود أو قضي عشــر، وكان ي
majstång، والبعــض يــرى أن االســم المذكــور نشــأ مــن 
الكلمــة القديمــة maja الــي تعــي “وعــد”، والبعــض 

.Maibaum اآلخر يرى أنها نشأت من الكلمة األلمانية

الطبيعة والقوى الخارقة

منتصــف  ليلــة  تعتبــر  الفالحيــن  لمجتمــع  بالنســبة 
الصيــف وقتــاً مهمــاً مــن العــام، وينظــر إليهــا عــى أنهــا 
تكــون مليئــة  الطبيعــة  العــام ســحراً، وأن  ليــايل  أكثــر 
بالقــوى الخارقــة، وكان يعتقــد أن الحــد الفاصــل بيــن 
ــة يف 

ّ
عالــم البشــر والقــوى الخارقــة هــو األكثــر رفعــاً ورق

هذا اليوم.

ليلــة  الطبيــة، يف  واألعشــاب  النباتــات  تُجمــع  Foto: Fotograferna Holmberg / TTوكانــت 

ــة جــداً،  ــه يعتقــد أنهــا تكــون قوي منتصــف الصيــف، ألن
كانــت  كمــا  قوتهــا،  عــى  للحفــاظ  تجفيفهــا  ويجــري 
عــى  للحفــاظ  الميــالد،  عيــد  حّمــام  يف  تســتخدم 
الصحــة خــالل الشــتاء، واســتعملت هــذه النباتــات أيضــاً 

كدواء للحيوانات المريضة.
ويف مجتمعــات الفالحيــن أيضــاً كان هنــاك اعتقــاد أن 
يف منتصــف الصيــف يمكــن التنبــؤ بالمســتقبل ومعرفــة 
حالــة  ســيكون  كيــف  أو  ســيتزوج  أو  ســيموت  مــن 
القــادم، وإحــدى الطــرق القديمــة  المحصــول للعــام 
الــي ال تــزال موجــودة حــى اليــوم، وأصبحــت أيضــاً 
ــة لألطفــال، يه أن يقطفــون ســبع أو تســع زهــور  كلعب
ــادة  ــت الوس ــا تح ــم يضعونه ــام، ث ــت ت ــة صم يف لحظ

للحلم بالشخص الذي سيتزوجون به يف المستقبل.
الســحرية يف  لألفــكار  الصمــت جالبــة  وتعتبــر لحظــة 
مجتمــع الفالحيــن، باإلضافــة إىل األرقــام الفرديــة، ألنــه 
اعتياديــة  أنهــا  عــى  الزوجيــة  األرقــام  إىل  ينظــر 
ــف  ــف الصي ــة منتص ــر إىل ليل ــا كان يُنظ ــة. كم ومتجانس
مــع لحظــات الصمــت عــى أنهــا مناِســبة للباحثيــن عــن 
الكنــوز، حيــث تكــون مرئيــة للباحــث عنهــا يف صمــت، 
ــاً وإىل  ويف حــال كســر الصمــت فــإن الكنــز يختــي نهائي

األبد.
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تحقيق

هــؤالء عــادة »تجــار الحــروب« ولكــن مــاذا يمكــن وصــف 
مــن يبيــع نفســه ويتحــول من شــخص مســؤول ومؤتمن 
إىل مجــرد لــص يبيــع ضميــره المهــي ليجمــع المالييــن 
مــن خــالل اســتغالل حاجــات النــاس وضعــف مراقبــة 

القانون؟ 

هــذا مــا يحــدث اآلن يف ســوق إصــدار شــهادات الســفر 
PCR والــي تضعهــا معظــم شــركات الطيــران كشــرط 
إلتمــام معامــالت الســفر، ومنــذ بدايــة تشــكيل هــذا 

بالتســجيالت  وقــام  الفكــرة،  البعــض  التقــط  الســوق 
وبســبب  لكــن  التصريحــات،  عــى  وحصــل  القانونيــة 
ضعــف المراقبــة وجــدت بعــض المراكــز الفرصــة إلصــدار 
إجــراء  أو مــن خــالل  بــدون حــى فحــص  إمــا  وثائــق 
ــه PCR يف الســويد، عــادة  فحــص ولكــن عــى أســاس أن
ــت  ــتمر لوق ــش أن يس ــن الغ ــوع م ــذا الن ــل ه ــن لمث يمك
معيــن، ولكــن نظــام البلــد هنــا كفيــل بكشــف المحتاليــن 
ولــو بعــد حيــن، ومــن المؤكــد أن العقــاب ســيكون ليــس 

سهال عى مثل هؤالء المحتالين.

حىت يف السويد »تجار األزمات« يجنون الماليين ببيع 

ضميرهم المهين واألخاليق

شهادات الـ PCR للسفر سوق بدون مراقبة 
ومراكز تجين الماليين من وراء التزوير

المصيبــة أن أطبــاء أدلــوا بالقســم ومــن المفتــرض أن 
يحترمــوا شــرف المهنــة هــم مــن إمــا يديــرون هــذا الغش 
أحــد  أن  نســمع  عندمــا  ولألســف  عنــه.  يتغاضــون  أو 
أوســطية  شــرق  أصــول  مــن  طبيــب  هــو  المتورطيــن 
مهاجــرة، نصــاب ببعــض اإلحبــاط نحــن ســكان هــذا 
البلــد القادمــون مــن الشــرق األوســط خاصــة. صحيــح أن 
الســويد كنظــام وكمجتمــع ال تعمــم وتعمــل بمبــدأ 
يشــابه قــول اآليــة الكريمــة »وال تــزروا وازرة وزر أخــرى« 
ولكــن وبشــكل أو بأخــرى مــن شــأن هــذه الممارســات أن 
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تزيــد مــن ذريعــة اليميــن المتطــرف يف وضــع اللــوم 
ــدث يف  ــلي يح ــكل يشء س ــب ب ــن واألجان ــى الالجئي ع

السويد.

الشــرطة تالحــق طبيــب يديــر مركــز ويمنــح 
شهادات سفر فحص PCRمزورة  

أصــدرت الســلطات القضائيــة الســويدية، أمــر اعتقــال 
عامــاً”،   33 الســعيد،”  حمــاد  الدكتــور  بحــق  غيــايب 
كورونــا  اختبــارات  فضيحــة  يف  بــه  المشــتبه  باعتبــاره 
الســويدية  العاصمــة  يف  المزيفــة   )PCR( خاصــة 

ستوكهولم.
 ” الصحيــة  الرعايــة  شــركة  أن  يف  الشــرطة  واشــتبهت 
Doktorgruppen” الــي يديرهــا الســعيد، أصــدرت نتائــج 
وفــق  ســويدي  ألــف   100 لنحــو  خاطئــة  اختبــارات 

صحيفة إكسبرسن.
الســلطات  أصــدرت  الطبيــب،  هــذا  إىل  وباإلضافــة 

القضائيــة، قــرار اعتقــال غيــايب بحــق شــخصين آخريــن، 
فيمــا اعتقلــت الشــرطة، يــوم الســبت، ثالثــة أشــخاص 

آخرين مشتبه بهم.
واعتُبــر الدكتــور حمــاد الســعيد، مســؤوالً عــن اختبــارات 
كورونــا، الــي صــدرت دون أن يتــم تحليــل نتائجهــا عــى 

اإلطالق، وفًقا لشكوك الشرطة.

تشــتبه الشــرطة أن الطبيــب الهــارب يمكــن أن يكــون قــد 
جىن أكثر من 100 مليون كرون

ويُشــتبه يف أن عمليــة االحتيــال، قــد بلغــت مبيعاتهــا 
عــدد  يقــدر  حيــث  الكرونــات،  مــن  المالييــن  عشــرات 
ضحايــا هــذه الفضيحــة بحــوايل 100000 شــخص دفــع 
كل واحــد منهــم، حــوايل 1500 كــرون، إلجــراء اختبــارات 
إىل  الســفر  مــن  تمكنهــم  صحيــة  شــهادة  مــع    PCR

الخارج.
ــري  ــز ال تج ــذه المراك ــن أن ه ــات ع ــرطة بالغ ــدى الش ول

أصــال أيــة فحوصــات بــل تمنــح الوثائــق المــزورة لقــاء 
 antigentest المــال، أو يف بعــض األحيان تقوم بفحــص

PCR عى أساس أنه فحص
الشــرطة  لــدى  مطلوبــاً  الســعيد،  الطبيــب  ويعتبــر   
ــبب    ــدوى والتس ــيم للع ــار الجس ــه، يف االنتش ــتبه ب كمش

يف خطر جسيم عى حياة اآلخرين واالحتيال.
وباإلضافــة لـــ Doktorgruppenيديــر الســعيد مراكز طبية 
أخــرى يف ضواحــي »شيســتا« و«ماشــتا« و«تيــرس أو« يف 

العاصمة ستوكهولم.
ــع  ــة م ــتوكهولم، اتفاقي ــة س ــت محافظ ــت أنه ــد كان وق
أن  بعــد  المــايض،  مــارس  يف  الســعيد  حمــاد  شــركة 
كشــفت الفحوصــات العشــوائية يف المراكــز الصحيــة 
ــور  ــه قص ــن أوج ــي 2018 و2019 ع ــركته عام ــة لش التابع

يف حسابات الفواتير.

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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الكومبس – ثقافة: أعرب المخرج الفلسطيين المقيم يف السويد محمد خميس، يف حديثه مع 
الكومبس عن سعادته البالغة، بعد فوز فيلمه )تأشيرة خروج( يف مهرجان ميامي لألفالم اإلنسانية 

الذي أقيم يف جنوب شرق والية فلوريدا يف الواليات المتحدة األمريكية

يف  تعيــش  فلســطينية  عائلــة  قصــة  الفيلــم،  ويتنــاول 
فيهــا  تعكــس  مواقــف  لعــدة  تتعــرض  غــزة،  قطــاع 
واقعهــم المعيــي والحرمــان مــن الكثيــر مــن حقوقهــم 
األساســية، كحرمــان الطفــل محمــد وأختــه أمــل مــن 
الدراســة، لوضعهــم الصعــب، حيــث تتــرك أمل المدرســة 
أمهــا  أن فقــدت  بعــد  بعائلتهــا  تعتــي  أن  أجــل  مــن 

المخرج الشاب محمد خميس يحصد جائزتين 
عن فيلمه »تأشيرة خروج«

سينما

 ONLY THE BEST FILM وحصــل الفيلــم عــى جائــزة
مــن  قليلــة  أيــام  بعــد  روايئ  فيلــم  ألفضــل   AWARDS
حصولــه عــى جائــزة World Distribution AWARD يف 

لندن ألفضل مخرج   لندن. 
الجديــر بالذكــر، أن فيلــم )تأشــيرة خــروج( إنتــاج ســويدي 

فلسطيي مشترك.

عــدة  قبــل  غــزة  قطــاع  عــى  الحــرب  أثنــاء  بقذيفــة 
ســنوات، فيمــا يضطــر محمــد لتــرك المدرســة رغمــاً عنــه 

لمساعدة والده يف عمله كمزارع.
الفيلــم مــن إخــراج محمــد خميــس ومــن إنتــاج وإشــراف 

مالك رجب وتأليف الكاتبة إيناس الحجة.
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سامر عيان يحصل عىل وظيفة عن طريق برنامج توظيف

تقرير

مقال الشركاء: خالل 6 سنوات من تاريخ وصوله اىل السويد، خاض سامر عيان تجارب عديدة 
يف سوق العمل، لم تّدر عليه كنزاً من المعارف والخبرات فحسب، بل حصل بفضل معرفته 

 .Jobbsprånget والخبرة اليت أكتسبها عىل وظيفة عن طريق برنامج
عيان يتحدث لـ »الكومبس« عن بدايات وصوله إىل السويد، وكيف استطاع التغلب عىل 

مشكلة اللغة، وكيف استطاع الحصول عىل عمل، يف اللقاء التايل: 

انصح من لديه تجارب سيئة مع شركات 
Jobbsprånget التوظيف اللجوء اىل برنامج
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َمن هو سامر عيان؟ ومىت وصلت إىل السويد؟
اســمي ســامر عيــان مهنــدس مــدين تخصــص مســاحة مــن ســوريا، 
الســويدية  باللغــة  قيــاس،  مهنــدس  وظيــي  بمســمى  أعمــل 
Mätningsingenjör قدمــت للســويد يف أيلــول مــن العــام 2015، لــدي 
كبيــر  اهتمــام  لــدي  كمــا  واللغــات،  والموســيىق  بالســباحة  اهتمــام 

بالتدوين عى شكل مقاالت صحفية أو منشورات.

كيــف اســتطعت التغلــب عــىل مشــكلة تعلــم اللغــة 
الســويدية؟

بــدأت العمــل يف الســويد باللغــة اإلنكليزيــة بعــد قدومــي بحــوايل 
 Umeå يف  لســنة  بمجملهــا  امتــدت  األجــل  قصيــرة  بعقــود  ســنة، 
ــن  ــاك ومتعاوني ــن هن ــالء رائعي ــويد، كان الزم ــمال الس Kommun يف ش
الــي  والنصــوص  التعليميــات  كل  بترجمــة  ســاعدوين  وقــد  للغايــة، 
تهمــي إىل اإلنكليزيــة، وشــيئاً فشــيئاً قــررت بعــد مــي ثــالث ســنوات 
عــى إقامــي يف الســويد االنتقــال للحديــث تمامــا بالســويدية، وهــو 
ــويدي، يف  ــي الس ــال الحكوم ــل يف المج ــد العم ــايس عن ــب أس متطل
بعقــود  المختلفــة  بهيئاتهــا  الحكومــة  أو  المحافظــات  أو  البلديــات 

طويلة األمد.

ما هو تحصيلك العلمي وما يه وظيفتك الحالية؟
ــة  ــة الهندس ــب كلي ــة حل ــن جامع ــنوات م ــس س ــوس خم ــدي بكالوري ل
ــة  ــتير يف جامع ــل ســنتين ماجس ــن أص ــت ســنة م ــد درس ــة، وق المدني
دمشــق مــع بدايــة الحــرب يف ســوريا. أعمــل اليــوم كموظــف دائــم يف 
قســم التخطيــط يف Ljungby Kommun يف الوحــدة الهندســية، يف 
رســم خرائــط البلديــة، وحــدود الُملكيـّـة، والمشــاركة يف مشــاريع البنــاء، 
ــاه المالحــة، وتشــييد  ــة، والمي ــاه المطري ــاه الشــرب، والصــرف للمي ومي

الطرق، بالتعاون مع طاقم المهندسين بالتخصصات المختلفة.

حدثنا عن الطريقة اليت حصلت فيها عىل عمل؟
يف البدايــة تواصلــت مــع فريــق Jobbsprånget بــأورايق الــي كانــت 
جاهــزة باالنكليزيــة، ثــم مــا لبثــت ان حصلــت عــى اتصــال من المســؤولة 
ــو تعــرض عــي العمــل بعقــد مؤقــت يف مشــروع كان  ــة أومي يف بلدي
يجــري يف الشــمال، بــدأل مــن القيــام ببراكتيــك كمــا يه العــادة يف 
ــى  ــا إن انته ــة، وم ــن أول لحظ ــدا م ــة ج ــة موفق ــت بداي ــج، كان البرنام
 Huddinge العقــد بعــد حــوايل ســنة، حصلــت عــى فرصــة تدريــب يف
ــدأت  ــك ب ــه، وبذل ــج نفس ــق البرنام ــن طري ــتوكهولم ع kommun يف س

أبــي مشــواري المهــي متنقــالً مــن الشــمال ثــم الوســط يف ســتوكهولم 
ثم الجنوب.

 
هل يمكن ان تعرف لنا ما هو برنامج 

Jobbsprånget؟
ــة الهندســية ــة الملكي ــن األكاديمي ــارة عــن ثمــرة تعــاون بي البرنامــج عب

IVA  والحكومــة الســويدية، حيــث هنــاك موظفــون كانــوا أكثــر مــن 
ــة  ــة، وإيصالهــا إىل شــركات عالمي عشــرة مهمتهــم جمــع الســير الذاتي
وبلديــات مشــاركة يف البرنامــج، إلعطــاء فرصــة زمالــة للقادميــن الجــدد 
بخلفيــة أكاديميــة، تدريــب يســتمر أربعــة أشــهر، يف مجــاالت الهندســة 
المختلفــة والعمــارة واالقتصــاد والعلــوم، أكاديميــة IVA لديهــا مكاتــب 
عشــرات  منــذ  جــدا  قويــة  وعالقــات  ســتوكهولم،  وســط  يف  رائعــة 

السنوات.
الحكومــة،  مــن  مســبقاً  ممــول  ألنــه  ربحــي،  غيــر  هدفــه  البرنامــج 
يدعــم  الــذي  الوحيــد  البرنامــج  ويعــد  اآلالف ســنوياً،  إليــه  ويتقــدم 

األكاديميين المهاجرين بتمويل مباشر من الحكومة للموظفين.
إىل أي درجــة ســاعدك البرنامــج يف دخــول ســوق 

العمــل الســويدي؟
بالتأكيــد البرنامــج ســاعدين جــدا ألنــه وضعــي عــى المســار الصحيــح، 
المــرادف  بمعرفــة  البدايــة  يف  بالغــة  صعوبــة  لــدي  كانــت  حيــث 
ــه، وكمــا هــو معلــوم فــإن  لتخصــيص باللغــة الســويدية، وأيــن مجاالت
المراســالت بيــن المؤسســات تكــون أســهل مــن التواصــل الشــخيص، 

ويف أحيان كثيرة ناجحة أكثر.
مــن  كبيــر  عــدد  تعلــم  التدريــب  فتــريت  خــالل  مــن  اســتطعت 
باإلضافــة  بتخصــيص،  الســويدية  باللغــة  الهندســية  المصطلحــات 
Autocad land, Geomedia, solen, tekis- الهندســية مثــل  للبرامــج 
 Trimble  والتعلــم عــى األجهــزة  المســاحية مــن فئة ،byggR, Agisoft

و Leica وأمور أخرى يف االستشعار عن بعد، والطائرات المسيرة.

وهل يساعد هكذا نوع من البرامج يف االندماج 
أكثر يف المجتمع السويدي؟

ــويد،  ــري يف الس ــر مصي ــل أم ــإن العم ــوم ف ــو معل ــا ه ــد، كم ــكل تأكي ب
ويحــى اإلنســان العامــل باحتــرام شــديد مــن مجتمعــه، وتجــد النــاس 
تمــد يــد العــون بشــكل كبيــر لمــن هــم يف ســنواتهم األوىل، ومــن خاللــه 
أحببــت الســويد، وااللتــزام بالقوانيــن، وبنــاء عالقــات الثقــة مــع المديــر 

المباشر، ومع الزمالء، واكتساب معرفة كبيرة بالقوانين السويدية.

ما الذي يميز هذا البرنامج عن غيره وهل تنصح 
الباحثين عن عمل بالتسجيل فيه؟

يتميــز البرنامــج بعالقــات الشــراكة القويــة مــع أربــاب العمــل، الــي 
ــتضافة  ــواء، واس ــتركة وراء األض ــالت المش ــن المقاب ــر م ــن كثي ــت ع نتج
ــم  ــوا ث ــن تدرب ــرون ألماك ــل الكثي ــازة، فوص ــهرة ممت ــاه ش ــه، أعط IVA  ل
عملــوا بهــا أو يف مــكان مشــابه، لــم يكونــوا يحلمــوا بذلــك يف وقــت 
الفــرص  عــى  التقــدم  بمحاولــة  الزمــالء  أنصــح  تأكيــد  بــكل  وجيــز، 
ــا  ــح فيه ــرة تفت ــردد يف Jobbsprånget يف كل م ــدون أدى ت ــة ب المتاح
منصــة التســجيل، بطريقــة كاملــة ومرتبــة، وليثقــوا بأنفســهم قبــل كل 

يشء، بأنهم قادرون عى التعلم والتطور.
أنــا أعلــم أن بعــض الزمــالء لديهــم تجــارب ســيئة مــع شــركات التوظيف، 
إال أن Jobbsprånget يعمــل بآليــة مختلفــة تمامــا، حيــث التقديــم عــى 
رقــم  ولديهــم  الســويد  يتواجــدون حاليــا يف  لمــن  الفــرص مجــاين، 

ربايع.

www.jobbspranget.se للمزيد أنقر عىل الرابط

يتميز البرنامج بعالقات 
الشراكة القوية مع أرباب 

العمل، اليت نتجت عن 
كثير من المقابالت 

المشتركة وراء األضواء

البرنامج هدفه غير 
ربحي، ألنه ممول مسبقاً 

من الحكومة، ويتقدم 
ً إليه اآلالف سنويا

البرنامج ساعدين جدا 
ألنه وضعين عىل المسار 

الصحيح، حيث كانت 
لدي صعوبة بالغة يف 

البداية بمعرفة المرادف 
لتخصيص باللغة 

السويدية
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مقال رأي

ليس فقط بالفالفل يمكن أن نتواصل ثقافياً 
مع السويديين

الصدمــة يه أن عــدد أفــراد الجاليــات العربيــة والناطقــة بالعربيــة هــو 
األكبــر يف الســويد، وأن هــذه الجاليــة اللغويــة قدمــت وأثــرت عــى 
التنــوع الثقــايف يف الســويد بشــكل رائــع، مــن خــالل مســاهمة أفرادهــا 

يف مختلف النواحي الثقافية والفنية والرياضية والمهنية.
لكــن يبــىق لموضــوع ترجمــة الكتــب مــن لغــة إىل أخــرى أهميــة خاصــة 
يف عمليــة التعــارف الثقــايف والتواصــل مــع اآلخــر، وتعي عــادة حركة 
تفكيــر  بكيفيــة  واالهتمــام  الواقعيــة  االنطباعــات  تكويــن  الترجمــة 

وعقلية اآلخر ومدى تطور الحياة الثقافية والمعرفية لديه.
ــن  ــن اتجاهي ــري ضم ــب أن تج ــاج يج ــة االندم ــإن عملي ــم ف ــا نعل وكم
متقابليــن، ليــس فقــط عــى القــادم إىل الســويد أن يعــرف ويتعــرف عــى 
يحــاول  أن  أيضــا  الجديــد  المجتمــع  عــى  بــل  الجديــد،  مجتمعــه 
التعــرف أكثــر عــى مــن يســتقبلهم عنــده، والتــايل يجــب أن يســاهم 
ــرد  ــم مج ــى أنه ــن ع ــويدي للمهاجري ــرة الس ــر نظ ــاه بتغيي ــذا االتج ه
الجئيــن يســتحقون الشــفقة والرعايــة أحيانــا، أو عــى أنهــم أغــراب 

وأشرار أحيانا أخرى.
نعــم مــن الســهل اآلن أن نجــد بيــن الجاليــات العربيــة الطبيــب الناجــح 
ــهل أن  ــن الس ــهور، وم ــي المش ــايض أو المغ ــز والري ــدس الممي والمهن
نجــد العديــد مــن أصحــاب المهــن والحــرف المبدعيــن أيضــا بعملهــم، 
كمــا نــرى أيضــا كيــف غــزت المأكــوالت ومــواد الغــذاء العربيــة مطابــخ 
الســويديين وموائدهــم، ولكــن لمــاذا نجــد فقــط كتابييــن عربييــن تُرجما 
خــالل ســنة، مقابــل أعــدد أكثــر مــن كتــب لغــات أخــرى لهــا تمثيــل أقــل 

يف المجتمع السويدي؟
يف البحــث عــن الســبب يف شــح الترجمــة مــن العربيــة إىل الســويدية، 
نجــد مــن يقــول إن عــدم وجــود كتــب مناســبة أصــال تســتهوي القــراء 
الســويديين، وبالتــايل قلــة الطلــب عليهــا هــو مــن أهــم أســباب هــذا 
الشــح إضافــة إىل عــدم وجــود مترجميــن أكفــاء ، أخــرون يعتقــدون أن 
التقصيــر هــو مــن المؤسســات الســويدية المعــي ومــن دور النشــر الــي 

من المفترض أن تهتم أكثر بالترجمة؟
يوهانــس هولمكفيســت، المديــر يف شــركة ترانــان للنشــر، يرمــي اللــوم 
أبــدى  أن  بعــد  إجمــاال،  بالترجمــة  النشــر  دور  اهتمــام  عــدم  عــى 
اســتغربه مــن قلــة الكتــب العربيــة المنقولــة للســويدية قائــال: ” مــا زلــت 
ــا  ــوظ إذا أخذن ــكل ملح ــض بش ــم منخف ــط( رق ــن فق ــه )كتابي ــد أن أعتق
ــويد  ًــا يف الس ــات تحدث ــر اللغ ــاين أكث ــة يه ث ــة العربي ــار أن اللغ باالعتب

كما أنها منتشرة يف العالم”.
مديــر شــركة ترانــان للنشــر ال يتفــق أيضــاً مــع التفســير القائــل، بأنــه غالبــاً 
ــباب  ــن كأس ــة المترجمي ــب وقل ــة الطل ــى قل ــوء ع ــليط الض ــم تس ــا يت م

قرأنا مند أيام خبراُ يمكن أن يكون صادما للبعض، خاصة للمهتمين بتأثير الثقافة عىل االندماج، الخبر هو حول 

تقرير نشره التلفزيون السويدي، يقول إن كتابين فقط تُرجما إىل اللغة السويدية من العربية، خالل عام كامل، 

مشيرا إىل وجود نقص كبير يف عدد الكتب العربية المترجمة إىل السويدية.

ويقارن التقرير مع كتب بلغات أخرى مترجمة للغة السويدية، خالل العام المايض أيضا، حيث تمت ترجمة 7 كتب 

باللغة الفنلندية، و54 كتاباً باللغة الفرنسية، و508 كتب من اإلنكليزية إىل السويدية.

مقاالت الرأي تعبر عن رأي أصحابها وليس بالضرورة أن تعبر عن وجهة نظر الصحيفة

لنقص وجود الكتب العربية المترجمة للسويدية.

 مضيفــاً ” ال يوجــد الكثيــر مــن الناشــرين الذيــن يقــرؤون أو يمكنهــم 
وجــود  عــدم  مســألة  ليســت  إنهــا  العــريب.  األدب  يف  المشــاركة 
مترجميــن، ألن هنــاك العديــد مــن المترجميــن الجيديــن… إنــه باألحــرى 

عدم اهتمام بالترجمة من جانب الناشرين”.
لكــن لــدى دانييــل ساندســتروم، مــن دار نشــر ألبــرت بونييــه، وجهــة نظــر 
مختلفــة حــول هــذه المســألة، حيــث يعتقــد، أن المشــكلة تكمــن يف 
شــكل صناعــة الكتــاب. ويف قلــة انتــاج الكتــب العربيــة بســبب عــدم 

وجود الحرية الكافية لدى المؤلفين قائال:
“هنــاك نقصــا يف ســوق الكتــاب يف العديــد مــن البلــدان الناطقــة باللغــة 

العربية حيث يمكن للمؤلفين العمل بحرية”. 
مضيفــاً: “غالبــاً مــا تحتــاج الكتــب المكتوبــة باللغــة العربيــة إىل الترجمــة 

للغات مثل الفرنسية واإلنجليزية قبل أن ينقلها الناشرون السويديون”
ويمكــن التركيــز هنــا عــى دعــوة أطلقهــا ساندســتروم تتمثــل يف إيجــاد 
نظــام الكتشــاف المؤلفيــن يف اللغــة العربيــة، عندمــا قــال » اعتبــر أنــه 
بشــكل عــام فــإن ســوق األدب المترجــم يف الســويد صعــب للغايــة. 

داعياً إليجاد نظام الكتشاف هؤالء المؤلفين.«
ال شــك أن البحــث عــن المواهــب وتشــجيعها عمليــة مهمــة يف تنشــيط 
ــا دوراً مهمــاً يف  تأليــف الكتــب بأنواعهــا، ويمكــن أن يلعــب اإلعــالم هن

اكتشاف المزيد من المواهب.

يبــىق أن نوضــح نقطــة مهمــة تتعلــق بعنــوان بالربــط بيــن تأليــف الكتــب 
وصناعــة الفالفــل، نحــن ال نقلــل عــى اإلطــالق مــن أهميــة نشــر ثقافــة 
الــي تكونــت يف منطقتنــا منــذ مئــات الســنين ويجــب أن  الطعــام 
نفتخــر بأننــا ننشــرها يف العالــم، ولكــن بالطبــع نحــن نريــد أيضــا أن 
يتعــارف علينــا المجتمــع الســويدي مــن خــالل مســاهماتنا الثقافيــة 
والمســرحيات ومختلــف  الكتــب  ترجمــة  المتنوعــة ومنهــا  واألدبيــة 

أنواع اآلداب والفنون. 
ــى دور  ــم خاصــة ع ــب أن يكــون مفتوحــاً بشــكل دائ هــذا الســؤال يج
ــك  ــرة، وكذل ــرات األخي ــد عددهــا يف الفت ــة الــي تزاي نشــر الكتــب العربي
عــى العامليــن بالشــأن الثقــايف والفــي واألديب وغيرهــا، بيــن أفــراد 

وجمعيات الجاليات العربية.

ابن الورد

الجاليات العربية 
والناطقة بالعربية تقدم 

وتؤثر عىل التنوع الثقايف 
يف السويد بشكل رائع.

من السهل اآلن أن نجد 
بين الجاليات العربية 

الطبيب الناجح 
والمهندس المميز 

والريايض أو المغين 
المشهور.

البحث عن المواهب 
وتشجيعها عملية مهمة 
يف تنشيط تأليف الكتب، 
ويمكن أن يلعب اإلعالم 

هنا دوراً مهماً يف 
اكتشاف المزيد من 

المواهب.
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الكومبــس – رياضــة: لفــت العــب منتخــب الســويد لكــرة 
اإلســباين،  سوســييداد  ريــال  نــادي  ومهاجــم  القــدم، 
ألكســندر إيســاك، األنظــار إليــه مؤخــرًا، يف ظــل تألقــه 
الواضــح خــالل مباريــات المنتخــب الوطــي بــكأس أمــم 

أوروبا وأيضاً يف الدوري اإلسباين.

وحســب مراقبيــن رياضييــن، فإنــه ورغــم قلــة أهــداف 
ــه  ــة الــي يتمتــع بهــا وقدرت إيســاك، إال أن الســرعة العالي
عــى المراوغــة والتمركــز الصحيــح، جعلتــه هدًفــا لعــدد 

من األندية الكبرى.
يجــذب  أوروبيــة،  رياضيــة  إعــالم  وســائل  وحســب 
ــة،  ــة اإلنجليزي ــن األندي ــدد م ــار ع ــاك، أنظ ــكندر إيس ألس
ــيي،  ــر س ــا نشتس ــنال وم ــيليس وآرس ــول وتش ــل ليفرب مث

رياضة

العب المنتخب السويدي “إيساك” يلفت 
أنظار كبرى األندية األوروبية إليه

باإلضافة إىل ناديي برشلونة وريال مدريد اإلسبانيين.
الالعــب،  كــون  حقيقــة  فــإن  رياضيــة،  مواقــع  ووفــق 
 70 قيمتــه  وتبلــغ  العمــر،  يف  صغيــرًا  يــزال  ال  إيســاك، 
ريــال  بالنســبة إىل  يــورو، جعلــه هدًفــا جذابًــا  مليــون 
مدريــد، نظــرًا للمبالــغ الكبيــرة الــي قــد يدفعهــا مقابــل 

خيارات أخرى.

ريــال  إيســاك مــع  2020-2021، لعــب  وخــالل موســم 
تمكــن  المســابقات،  كافــة  يف  مبــاراة   44 سوســييداد، 
خاللهــا مــن تســجيل 17 هدًفــا وصنــع هدفيــن آخريــن 

جميعهم يف الدوري اإلسباين.

ومــع تعــرض المخضــرم، زالتــان إبراهيموفيتــش لإلصابة، 

فــإن إيســاك أصبــح هــو حامــل لــواء هجــوم منتخــب 
ــم  ــه ل ــورو ″2020، لكن ــا “ي ــة أمــم أوروب الســويد يف بطول

يسجل أو يصنع أي أهداف خالل البطولة.
ويمتلــك إيســاك، الــذي بــدأ رحلتــه الكرويــة الدوليــة عــام 
2017 يف مســيرته مــع منتخــب الســويد األول 24 مبــاراة، 

سجل خاللها ستة أهداف.

Foto: Anatoly Maltsev / TT
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الفتص طةاظا ضض
غعم جمسئ خئاتًا

سمطغات زرع افجظان بأتثث افجعجة شغ السعغث والسالط
Digital Impression Technology

دون التاجئ فخث الطئسات واجاثثام افجعجة الصثغمئ

غمضظضط شتص أجظاظضط
وإسطائضط الظخغتئ افشدض لسقجعا
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نصائح صحية

الوقت المثايل لنوم الطفل يف العطلة الصيفية 
ً وطرق مساعدته يف النوم مبكرا

يجب أن يعتاد الطفل عىل النوم مبكراً واالستيقاظ مبكراً، حيث إن السهر والتأخر يف النوم يؤدي إىل تأثيرات سلبية عديدة عىل 

صحة الطفل، كما ذكر موقع ويب طب يف مقال نشره مؤخراً.

فيف العطلة الصيفية، يميل كثير من األطفال للنوم يف وقت متأخر، فال يشء يضطرهم لالستيقاظ يف وقت مبكر صباحاً.

ومع االستيقاظ يومياً يف وقت متأخر، يعتاد األطفال عىل السهر لفترات طويلة ليالً، مما يؤدي إىل تأثيرات سلبية عىل صحتهم.

الوقت المثايل لنوم الطفل

ــه  ــوم الطفــل وفقــاً لمرحلت ــايل لن يختلــف التوقيــت المث
العمريــة، ولكــن ال يجــب أن يتعــدى الســاعة الحاديــة 

عشر مساءاً خالل فترة االجازة.
ولتحقيــق هــذا، يجــب أن يبــدأ يف تطبيــق روتيــن مــا قبــل 
النــوم مــن الســاعة العاشــرة والنصــف مســاءاً، والــذي 
يتمثــل يف االســتحمام وغســل األســنان وتنــاول كــوب 

الحليب الدائف.
ويمكــن الســماح لســهر الطفــل قليــالً يف أوقــات األعيــاد 
والســفر، عــى أن يعــود لروتينــه مــرة أخــرى يف األيــام 

العادية.

مدة النوم المثالية للطفل

ــره،  ــاً لعم ــكل طفــل وفق ــبة ل ــوم المناس ــن مــدة الن تتباي
ويه كالتايل:

ــن 2-3 ســنوات: 9  ــراوح أعمارهــم بي ــن تت - األطفــال الذي
إىل 13 ساعة نوم يومياً.

- األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 3-5 ســنوات: 10 
إىل 12 ساعة نوم يومياً.

- األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 12- ســنة: 8 إىل 
10 ساعات نوم يومياً.

أضرار نوم الطفل يف وقت متأخر
ــى  ــود ع ــي تع ــة ال ــرار الصحي ــن األض ــد م ــاك العدي هن

الطفل يف حالة نومه بوقت متأخر، ويه:
- تأثيــرات عــىل النمــو: يســاعد النــوم جيــداً يف نمــو 

الطفــل وتطــور الدمــاغ لديــه بصــورة أفضــل، وخاصــًة 
نــوم الليــل، وبالتــايل فــإن الحرمــان مــن النــوم جيــداً 

يعيق تطور الصحة العقلية والبدنية لديه.
ــام الطفــل يف  ــاق: عندمــا ين ــب واإلره ــعور بالتع - الش
وقــت متأخــر، فغالبــاً ال يحصــل عــى قســط كاف مــن 
النــوم، ليســتيقظ يف الصبــاح ويشــعر بالتعــب، ممــا يؤثــر 
عــى حالتــه المزاجيــة وقدراتــه ألداء مختلــف األنشــطة 

اليومية والتفاعل مع االخرين.
- كثــرة النــوم: أيضــاً يمكــن أن يعتــاد الطفــل عــى الســهر 
ــر مــن  ــة نهــاراً، ممــا يضيــع جــزء كبي ــرة طويل والنــوم لفت

اليوم الذي يمكن أن يستفيد به الطفل.

ــدة  ــرات ســلبية عدي ــه تأثي ــل ل ــوم لوقــت طوي كمــا أن الن
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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 
PlaystoreApplestore/ Playstore

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

في مركزنا الطبي تجدون أفضل مستويات الرعاية الطبية في السويد،

VIDEOCAREيمكنكم ا·ن تحميل برنامج محادثة الفيديو مع الطبيب

بالبحث عن البرنامج في أو من خالل مسح الكود
 من خالل كاميرا هاتفك

عــى الجســم، ويمكــن أن يــؤدي إىل االم الرأس والشــعور 
بالتوتر.

- اإلصابــة بــاألرق: نتيجــة االعتيــاد عــى الســهر، يصعــب 
عــى الطفــل النــوم بشــكل طبيــيع يف الليــل، ويمكــن أن 
لوقــت  ويبــىق مســتيقظاً  النــوم  مــن صعوبــة  يعــاين 

طويل حى يتمكن من االستغراق يف النوم.
إىل  الطفــل  يحتــاج  الغــذايئ:  النظــام  اختــالل   -
الحصــول عــى التغذيــة الصحيــة والمتكاملــة، ويف حالــة 

النوم متأخراً، فإن النظام الغذايئ لديه يتغير.
حيــث أنــه ال يحصــل عــى وجبــة اإلفطــار يف موعدهــا، 
ويمكــن أن يســتيقظ يف موعــد الغــداء، وبالتــايل يفتقــد 

القيمة الغذائية لإلفطار.
تنــاول  مــن  اإلكثــار  فرصــة  مــن  يزيــد  الســهر  أن  كمــا 
الــي  ليــالً، وخاصــًة األطعمــة غيــر الصحيــة  الطعــام 
يفضلهــا األطفــال، ممــا يســبب زيــادة الــوزن واإلصابــة 

بالسمنة.
ــح  ــر يتي ــتيقاظ المبك ــوم: إن االس ــتفادة بالي ــدم االس ع
للطفــل القيــام بالعديــد مــن األنشــطة النهاريــة المفيــدة 

له، سواء ممارسة الرياضة أو تعزيز مواهبه ومهاراته.
ولكــن النــوم المتأخــر واالســتيقاظ المتأخــر ســوف يؤثــر 

عى نظام اليوم ويصعب القيام بأي أنشطة.
جيــداً،  النــوم  عــدم  نتيجــة  المنــايع:  الجهــاز  خلــل 

تحــدث اضطرابــات يف وظائــف الجهــاز المنــايع، ممــا 
يزيد من مخاطر اإلصابة باألمراض المختلفة.

ً طرق مساعدة الطفل يف النوم مبكرا

ولمســاعدة الطفــل عــى تنظيــم النــوم وعــدم الذهــاب 
إىل الفــراش يف وقــت متأخــر، ينصــح بتطبيــق بعــض 

اإلجراءات، وتشمل:

عــى  الطفــل  يعتــاد  عندمــا  مبكــراً:  االســتيقاظ 
االســتيقاظ مبكــراً يف الصبــاح، فإنــه لــن يســتطع مقاومــة 

النوم يف وقت مبكر ليالً.
ــل غرفــة الطفــل  ــة داخ ــر اإلضــاءة الطبيعي ينصــح بتوفي
الصبــاح، فهــذا سيســاعده يف االســتيقاظ ســريعاً  يف 

والشعور بالنشاط.
مشــاركة الطفــل لوقــت نومــه: ال يمكــن إقنــاع الطفــل 
ــوم مبكــراً وهــو يجــد كل أفــراد األســرة مســتيقظين  بالن
ــاركة  ــدان بمش ــوم الوال ــب أن يق ــك يج ــه، ولذل ــن حول م
الطفــل يف وقــت نومــه، فهــو يشء صحــي لجميــع أفــراد 

األسرة.
تهيئــة أجــواء النــوم: وذلــك مــن خــالل إطفــاء األنــوار أو 
جعلهــا خافتــة، مــع إيقــاف أي أصــوات أو مصــادر إزعــاج 

للطفل.

الطفــل عــى  ليعتــاد  للنــوم:  تحديــد موعــد يومــي 
النــوم يف هــذا الوقــت، وتتأقلــم الســاعة الداخليــة عــى 

الشعور بالنعاس يف هذا الموعد يومياً.
عــى  االنتظــام  فمــع  يوميــاً:  النــوم  روتيــن  تطبيــق 

روتين النوم اليومي ستكون مهمة النوم سهلة.
وغســل  دائف  حمــام  أخــذ  يف  النــوم  روتيــن  ويتمثــل 
ــل  ــدائف وقصــة مــا قب ــب ال ــاول كــوب الحلي األســنان وتن

النوم.

يف  هــذا  ويكــون  مختلفــة:  بأنشــطة  الطفــل  قيــام 
النصــف األول مــن النــوم، حيــث يســاعد هــذا يف إخــراج 
الطفــل الطاقــة الموجــودة بداخلــه نهــاراً، ويميــل إىل 

الراحة والهدوء ليالً.
ــا يمكــن أن  ــوم: ألنه ــل الن ــطة قب ــز األنش ــب تحفي تجن
أو  الحركيــة  األلعــاب  الطفــل، مثــل  نشــاط  تزيــد مــن 

مشاهدة التلفاز والجلوس أمام األجهزة اللوحية.
تجنــب بعــض األطعمــة والمشــروبات قبــل النــوم: 
بتقلصــات  الشــعور  تســبب  دســمة  أطعمــة  فهنــاك 
المعــدة واالم البطــن والغــازات، ممــا يعيــق نــوم الطفــل 

بطريقة طبيعية.
كمــا ال ينصــح بتنــاول الطفــل المشــروبات الــي تحتــوي 
عــى منبهــات ألنهــا ضــارة بصحــة الطفــل وتســبب األرق 

واضطرابات النوم.
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ارشادات

هــل تفكّــر بالســفر خــارج الســويد يف العطلــة الصيفيــة؟ 
ــا معلومــات تهمــك مــن صنــدوق التأمينــات العامــة  هن
بطاقــة  عــى  الحصــول  حــول   ،Försäkringskassan
تعتبــر  الــي   EU-kortet األوروبيــة  الصحيــة  الرعايــة 
إحــدى حقــوق المواطنيــن الذيــن يحملــون الجنســية 

السويدية.

 التفكيــر باإلصابــات واألمــراض هــو أمــر غيــر مســتحب 
ــإن  ــه، ف ــت نفس ــن يف الوق ــالد، لك ــارج الب ــفر خ ــل الس قب
أشــياء صغيــرة، مثــل األمــراض، قــد تدمــر العطلــة، لذلــك 
مــن المهــم جــداً اقتنــاء بطاقــة EU-kortet خالل الســفر، 
ألنهــا تخــول حاملهــا الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة 

الطارئــة يف المستشــفيات والعيــادات الطبيــة، داخــل 
دول االتحــاد األورويب ودول منطقــة التجــارة األوروبيــة، 

باإلضافة إىل سويسرا.

الطبيــة  الرســوم  يدفعــون   EU-kortet بطاقــة  حاملــو 
نفســها الــي يدفعهــا الســكان المحليــون فقــط، لكــن يف 
حــال اإلصابــة بالمــرض يف بلــد خــارج االتحــاد األورويب، 
وال تملــك الســويد أي اتفاقيــة معــه، فإنــه ال يمكــن دفــع 
تعويضــات مــن قبــل صنــدوق التأمينــات العامــة، لذلــك 
ــن  ــفر )م ــاص للس ــن خ ــى تأمي ــول ع ــم الحص ــن المه م
قبــل شــركات خاصــة( يمكنــه تغطيــة هــذه التكاليــف، 
ــة نفقــات أخــرى، حــى يف حــال عــدم التمكــن مــن  وأي

وكان  المحــدد  الوقــت  يف  الخاصــة  البطاقــة  اقتنــاء 
تأميناتهــا  فــإن  التأميــن،  الشــخص مســجالً يف شــركة 

ستغي التكاليف بجميع األحوال.

وبحســب صنــدوق التأمينــات فإنــه يمكــن للشــخص دفع 
المبلــغ كامــالً، وحفــظ جميــع الفواتيــر، للحصــول عــى 
التأمينــات  بصنــدوق  االتصــال  أو  الحقــاً،  التعويضــات 
إىل  ترســل  مؤقتــة،  شــهادة  عــى  للحصــول  العامــة 

المستشىف.

ــدوق  ــع صن ــر موق ــة EU-kortet عب ــب بطاق ــن طل ويمك
أو   www.forsakringskassan.se العامــة  التأمينــات 

االتصال عى هاتف الخدمة الذاتية 020524524.

ــة إىل  ــة EUKORT باإلضاف ــال كلم ــاً إرس ــن أيض ــا يمك كم
personnummer عبــر رســالة  رقــم التســجيل الوطــي 
نصيــة، وإرســالها إىل 71020 كمــا يمكــن أيضــاً االتصــال 

عى رقم التأمينات العامة: 0771524524.

أيــام  عشــرة  فتــرة  طلبهــا،  بعــد  البطاقــة،  وتســتغرق 
ــه  ــال، فإن ــاب األطف ــال اصطح ــا، ويف ح ــول عليه للحص

يتوجب أن يكون لديهم بطاقتهم الخاصة.

Foto: Staffan Almquist SCANPIX/TT

جواز سفر مفقود جواز سفر مفقود
Borttappat pass Borttappat pass

اإلسم: 
NAEEMAH ALI HUSSEIN

رقم الهاتف :
0733564159

رقم الجواز :
A60224445
نوع الجواز: عراقي

اإلسم: 
 خليف مطر ناصر خليف

Khalif Matar Nasser Khalif
رقم الهاتف :

+46 72 032 36 83
رقم الجواز :

A3495682
نوع الجواز: عراقي

هذا عادة ما ينساه معظم المسافرين 
خارج السويد يف العطلة!

منها بطاقة 
 EU-kortet
للتأمين ضد 

الطوارئ
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مصطلحات سويدية

Bilhandeln  تجارة السيارات

تعــي   Bil كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح   Bilhandeln

ســيارة، ويرافقهــا en يف حالــة النكــرة، وتصبــح bilar يف حالــة 

 en تعــي تجــارة أو متجــر، ويرافقهــا handel الجمــع. كلمــة

يف حالة النكرة.

المعىن الكامل يصبح: تجارة السيارات.

التعليم: 3 سنوات

متوسط الراتب: 35700 كرون

Fyrverkeripjäser قطع ألعاب نارية

Fyrverkeripjäs وتصبــح fyrverkerier أثنــاء الجمــع. كلمــة 

pjäs تعــي قطعــة أو مســرحية أو حجــر شــطرنج، ويرافقهــا 

en يف حالة النكرة، وتصبح pjäser أثناء الجمع.

المعىن الكامل يصبح: قطع ألعاب نارية.

يشــار إىل أن األلعــاب الناريــة وصلــت إىل أوروبــا مطلــع القــرن 

Konjunkturutveckling نمــو اقتصــادي أو تنميــة 
اقتصادية.

Konjunkturutveckling مصطلــح مؤلــف مــن كلمتين. 
Konjunktur تعــي وضــع اقتصــادي، ويرافقهــا en يف 
حالــة النكــرة، وتصبــح konjunkturer يف حالــة الجمــع. 
 en تعــي تطــّور أو نمــو، ويرافقهــا utveckling أمــا كلمــة
حالــة  يف   utvecklingar وتصبــح  النكــرة،  حالــة  يف 

الجمع.
تنميــة  أو  اقتصــادي  نمــو  يصبــح:  الكامــل  المعــىن 

اقتصادية.
االقتصــاد  حالــة  تطــور  االقتصــادي  الوضــع  ويصــف 
ويشــمل  الراهنــة،  االقتصاديــة  الحالــة  أي  الــكي، 
المصطلــح البطالــة والتضخــم والنمــو. وغالبــاً مــا يرافقــه  
högkonjunktur وتعــي وضــع اقتصــادي مرتفــع، أو 

lågkonjunktur وتعي ركود اقتصادي.

Konsumentskydd حماية المستهلك.
كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح   Konsumentskydd
en يف حالــة  Konsument تعــي ُمســتهلك، ويرافقهــا 
النكــرة، وتصبــح konsumenter يف حالــة الجمــع. كلمــة 
skydd تعــي حمايــة أو وقايــة أو دفــاع، ويرافقهــا ett يف 

حالة النكرة، فيما تبىق نفسها يف حالة الجمع.
المعىن الكامل يصبح: حماية المستهلك.

ويف القانــون الســويدي، تُعــرّف حمايــة المســتهلك، بأنهــا 
ــدف إىل حمايــة  ــن التدابيــر التشــريعية ته ــة م مجموع
مــع  عقــد  أو  اتفــاق  أي  يجــرون  عندمــا  المســتهلكين 
التجــار، فيمــا ال يمكــن تطبيقهــا عندمــا يتفــق أو يتعاقــد 
بعضهــم  مــع  مهنتهــم  أو  عملهــم  خــارج  شــخصين 

البعض. 
وأهــم القوانيــن يف الســويد حــول حمايــة المســتهلك 
يه، قانــون االســتهالك konsumentköplagen، وقانــون 
 ،konsumenttjänstlagen االســتهالكية  الخدمــات 
 ،distansavtalslagen بُعــد  عــن  التعاقــد  وقانــون 
 ،konsumentkreditlagen وقانــون ائتمــان المســتهلك
وقانــون )1994:1512( حــول شــروط العقــد يف حــاالت 

االستهالك.

جمــع  أو  تواقيــع  جمــع   Namninsamling
أسماء..

كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح   Namninsamling
حالــة  يف   ett ويرافقهــا  لقــب،  أو  اســم  تعــي   Namn
كلمــة  الجمــع.  أثنــاء  نفســها  تبــىق  فيمــا  النكــرة، 
insamling تعــي َجمــع أو تَبــرّع، ويرافقهــا en يف حالــة 

النكرة، وتصبح insamlingar أثناء الجمع.
المعــىن الكامــل يصبــح: عريضــة أو جمــع تواقيــع أو 

جمع أسماء.
وتعتبــر العريضــة وســيلة إلظهــار تأييــد النــاس لقضيــة 
ــام  ــادة االهتم ــل زي ــن أج ــرار وم ــاع الق ــام صنّ ــة أم معين
بالموضــوع مــن قبــل وســائل اإلعــالم. ويمكــن أن يتــم 

جمع التواقيع عى أوراق عادية أو عبر شبكة االنترنت.

الخامــس عشــر، فيمــا ســبقه البــارود يف القــرن الثالــث عشــر. 

ويعــود أصــل األلعــاب الناريــة إىل الصيــن، الــي تعــرف البارود 

تســتعمل  كانــت  حيــث  بكثيــر،  المذكــورة  الفتــرة  قبــل 

وطــرد  إخافــة  أجــل  مــن  الصيــن  يف  قديمــاً  المفرقعــات 

األرواح الشــريرة يف العديــد مــن المناســبات واالحتفــاالت 

واألعراس وحى الجنازات.

er مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. Fyrverkeri تعــي ألعــاب 

نارية، ويرافقها ett يف حالة النكرة، 

Grundvattennivå مستوى المياه الجوفية.
Grundvattennivå مصطلــح مؤلــف مــن ثــالث كلمــات. 
 en تعــي أســاس أو قاعــدة أو ســبب، ويرافقهــا Grund
يف حالــة النكــرة، وتصبــح grunder أثنــاء الجمــع. كلمــة 
vatten تعــي مــاء، ويرافقهــا ett يف حالــة النكــرة، فيمــا 
تبــىق نفســها أثنــاء الجمــع. وكلمــة grundvatten تعــي 

مياه جوفية.
حالــة  يف   en ويرافقهــا  مســتوى،  تعــي   nivå كلمــة 

النكرة، وتصبح nivåer أثناء الجمع.
المعىن الكامل يصبح: مستوى المياه الجوفية.

موســوعة  يف  ورد  كمــا  الجوفيــة،  الميــاه  وتعــرف 
ويكيبيديــا، بأنهــا ميــاه موجــودة يف مســام الصخــور 
أو  حديثــة  مختلفــة،  أزمنــة  عبــر  تكونــت  الرســوبية، 
قديمــة جــداً تعــود إىل مالييــن الســنين. مصــدر هــذه 
الميــاه غالبــا المطــر، أو األنهــار الدائمــة أو الموســمية، أو 
الجليــد الذائــب، وتتســرب الميــاه مــن ســطح األرض إىل 

داخلها فيما يعرف بالتغذية. 
عمليــة التســرب تعتمــد عــى نــوع التربــة الموجــودة 
الســطحية  الميــاه  تالمــس  الــي  األرض  ســطح  عــى 
التربــة مفككــة وذات  التغذيــة( فكلمــا كانــت  )مصــدر 
فراغــات كبيــرة ومســامية عاليــة ســاعدت عــى التســرب 
ــاه  ــزون مي ــى مخ ــول ع ــايل الحص ــاه وبالت ــل للمي األفض
جوفيــة جيــد بمــرور الزمــن. وتتــم االســتفادة مــن الميــاه 
الجوفيــة بعــدة طــرق منهــا حفــر اآلبــار الجوفيــة أو عبــر 

الينابيع أو تغذية األنهر.
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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 – فلــيك عــريب أنجز » الزيــج الحاكمي « ويه مجموعة 

جداول فلكية
2 - ظهر – ضد ٕاقبال

3 - دولة آسيوية - شاعر
4 - حرف شرط –  حجب - متشابهان

5 - قر -ضرب
6 - سهل-يشاهد

7 - سيق)معكوسة(–تقدمونمو
8 - سعر–مثيل – حرف شرط

9 - مدينة أميركية مشهورة بمسابحها - فاز

رأسياً:
1 – عالــم موســويع عــريب أطلــق اســمه عــى ٕاحــدى 

الفجوات البركانية عى سطح القمر
2 – سمين-يليق

3 – من األسنان–قهوة–ضميرمتصل
4 – سجن

5 – مخرج أميريك مخترع شخصية »مييك ماوس« 
6 – مثيل - كرر

7 –أسر العدو – أفزع )معكوسة(
8 – أحدق باليء من جوانبه - حرض

9 –  مرفأ يف مصر غريب االسكندرية
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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
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متى ميكنني الحصول عىل اللقاح؟
كيف يتم التلقيح؟

كيف تكون حالتي بعد الحصول عىل اللقاح؟


