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OM SVERIGE PÅ ARABISKA

لسُت عبئًا 
#inteenbelastning

 فك العزلة ومكافحة التمييز مسؤولية كل السويد
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تصــدر صحيفــة الكومبــس الورقيــة منــذ شــباط/ فبرايــر 2013، مــن ســتوكهولم، وتــوزع بواســطة االشــتراكات إلــى جميــع أنحــاء 
ــا، فــي عــدة مــدن ومقاطعــات كبيــرة، مثــل ســتوكهولم، وســكونة  الســويد، إضافــة الــى أماكــن ثابتــة توضــع بهــا الجريــدة مجان

ومدينة يوتوبوري، وبكميات أقل في أوبساال ونورشوبينغولينشوبينغ وكالمار وغيرها.
كما توجد بأكثر من 100 مكتبة وطنية.

صحيفــة »الكومبــس« الورقيــة هــي مــن إنتــاج مؤسســة الكومبــس اإلعالميــة، التــي تأسســت فــي العــام 2012، واســتطاعت بفترة 
قصيرة اثبات تواجد الفت ومهم بين جميع الجاليات الناطقة بالعربية في السويد.

بعــد النجــاح الــذي حققتــه فكــرة تأســيس جريــدة عربيــة إخباريــة تغطــي أخبــار الســويد، وتناســب وتلبــي حاجــات المجموعــة الكبيــرة 
الناطقــة بالعربيــة، وتعتمــد المعاييــر المهنيــة بأســلوب مميــز ومفيــد، أصبــح موضــوع االنتقــال مــن اإلصــدار الشــهري، الــى 

األسبوعي ضرورة ملحة خاصة أنها ستكون ضمن مشروع مدروس وله جدوى اقتصادية كبيرة.
ويعتمــد نجــاح هــذا المشــروع علــى األســس الواقعيــة التاليــة: الخبــرة التــي اكتســبتها مؤسســة الكومبــس فــي تحديــد محتــوى 

الجريدة ومضمونها.
االســم والشــهرة التــي اســتطاعت المؤسســة تحقيقهــا مــن خالل كســب الثقــة والمصداقية مــن قبــل المجموعة المســتهدفة، 

ومن قبل مؤسسات الدولة السويدية المعنية.

• 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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الكومبــس  مؤسســة  مواقــع 
اإلعالمية على 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 على 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



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 .

يوجد لدينا طبيب أخصائي كسور.

Hyllie Vårdcentral

الموقع االلكتروني

HYLLIE STATIONSTORG 21 :مجاور المكدونالدز، مقابل االمبوريا، مالموالعنوان
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رأي
في الذكرى العاشرة لمجزرة النرويج:

الجانــي ســجين لكــن أفــكاره طليقــة وتنتشــر فــي أوســاط النــاس 
العاديين

العاشــرة علــى مــا يطلــق عليــه  الذكــرى  أيــام  مــرت قبــل 
»مذبحة النرويج«..

ــو/  ففــي حوالــي الســاعة السادســة والنصــف مســاء يــوم 22 يولي
والبالــغ  بريفيــك،  أنــدرس  يدعــى  الــذي  الجانــي  كان   ،2011 تمــوز 
ــارد 77 شــخصا خــال  آنــذاك مــن العمــر 32 عامــاً، قــد قتــل بــدم ب
ــا شــبان وشــابات فــي مقتبــل  ــر مــن 3 ســاعات. أغلــب الضحاي أكث
العمــر، قتلــوا بــدون ذنــب، فقــط ألنهــم ينتمــون إلــى شــبيبة حــزب 
يســاري، ويؤمنــون بالتضامــن األممــي، وبالمســاواة والتســامح 
وبحقــوق اإلنســان، وفقــط ألن هــذا القاتــل أراد أن ينبــه النرويــج 
وأوروبــا إلــى خطــر يؤمــن بــه، خطــر تلــوث نقــاء المجتمــع األوربــي 

األبيض بالمجتمعات والثقافات األخرى المهاجرة.

تأتــي هــذه الذكــرى األليمــة، خاصــة علــى أهالــي الضحايــا وعلــى 
الناجيــن الذيــن ال يزالــوا يحملــون جــراح جســدية ونفســية غائــرة، وال 
يــزال خطــر التطــرف قائمــا، وال يــزال هنــاك مــن يغــذي هــذه 
النزعــات العنصريــة عــن قصــد أو عــن غيــر قصــد. خاصــة أننــا فــي 
الســويد نشــاهد اآلن كيــف تحــاول عــدة قــوى وتيــارات وحتــى 
أحــزاب االســتثمار بمــا يحــدث مــن عمليــات عنــف وقتــل وتفجيرات، 
لصالــح توجهاتهــا العنصريــة، وهــي قــوى تســعى إلــى صناعــة 
خــوف عــام، مــن خطــر اســمه الاجئيــن إجمــاال وتحــذر مــن انفــات 

أمني مصدره الضواحي والشبان األجانب.
فــي المقابــل القليــل جــدا وخاصــة فــي هــذه األيــام يتحدثــون عــن 
خطــر النازيــة والعنصريــة المتنامــي، والــذي أنجــب جــزار النرويــج، 
وانتــج أفــكاره التــي لألســف ال تــزال تنمــو وتكبــر بطريقــة قــد تخــرج 

عن السيطرة.

الخطــورة أيضــا فــي أن أشــخاص عادييــن أخــذوا يتأثــرون بخطــاب 
ــاس  ــؤالء ن ــة أن ه ــب، والمفارق ــد األجان ــة ض ــض والكراهي التحري
ــم  ــب أطفاله ــم أن يذه ــعب، كل همه ــة الش ــن عام ــطاء م بس

أو  النــار  بإطــاق  يتفاجــؤوا  ال  وأن  خــوف  بــدون  المــدارس  إلــى 
لكــن  يســلكونها.  التــي  والطــرق  األحيــاء  فــي  تفجيــر  حــوادث 
المفارقــة األغــرب أن هنــاك مــن هــم من أصــول أجنبيــة ومهاجرة 
يريــدون أن يثبتــوا براءتهــم مــن تهمــة »األجنبــي المشــاغب« أو 
ــرف،  ــن المتط ــزاب اليمي ــى أح ــاب إل ــرم« بالذه ــي المج ــا »األجنب ربم
بــدل الوقــوف مــع قــوى المجتمــع الرافضــة للعنــف وللعنصريــة، 
مــن أجــل التصــدي للجريمــة والبحــث عــن أســبابها وبالتالــي وقــف 

خطر التطرف اليميني أيضا.

الحديــث عــن ذكــرى مجــزرة النرويــج يمكــن أن يذكرنــا بخطــر النازيــة 
والعنصريــة المتنامــي والــذي يحقــق، كمــا قلنــا، شــعبية حتــى بيــن 
ــر ليبســتاد محامــي  ــه غيي ــن. لنقــرأ ونفكــر، بمــا يقول ــاس العاديي الن
ــة أجــرت معــه لقــاء  ــي النرويجــي بريفيــك لصحيفــة نرويجي اإلرهاب

قبل أيام.
يقــول المحامــي: إنــه ال يــزال يحتفــظ بســيل مــن مئــات الرســائل 
التــي تلقاهــا فــور اإلعــان عــن أنــه هــو مــن ســيقوم بالدفــاع عــن 
هــذا القاتــل. أغلــب هــذه الرســائل، هــي رســائل حــب خالــص 
وإعجــاب بهــذا المجــرم، الرســائل وصلــت مــن النرويــج ومــن جميــع 

أنحاء العالم، ولكن أغلبها جاء من أوروبا الشرقية.  
ــدون  ــائل يؤي ــاب الرس ــن أصح ــد م ــا: إن العدي ــي قائ ــع المحام يتاب
بريفيــك ويشــاركونه فــي أفــكاره، أي أنهــم يؤيــدون فكــرة وجــود 
حــرب فــي أوروبــا يــدور رحاهــا بيــن الدفــاع عــن الثقافــة األوروبيــة 
ــة. لألســف، معظــم الرســائل فــي  وبيــن الثقافــات األخــرى الدخيل
ــم لـــ  ــى دع ــوي عل ــي تحت ــي مكتب ــزال ف ــي ال ت ــق الت ــذه الصنادي ه

بريفيك، والكام ال يزال للمحامي.
علــى  بالحــرص  تطالبــه  رســائل  عــدة  محتــوى  يتذكــر  المحامــي 
ــون أو  ــه مجن ــه بأن ــم علي ــدم الحك ــال ع ــن خ ــل م ــاعدة القات مس
مختــل عقليــا. ألن مثــل هــذا الحكــم ســيحرم هــذا القاتــل مــن أن 
ُينظــر إليــه بعــد ذلــك علــى أنــه قائــد وشــخصية ملهمــة، بــل 

هذا القاتل أراد أن 
ينبه النرويج وأوروبا 

إلى خطر يؤمن به، 
خطر تلوث نقاء 

المجتمع األوربي 
األبيض بالمجتمعات 

والثقافات األخرى 
المهاجرة.

في السويد نشاهد 
اآلن كيف تحاول 

عدة قوى وتيارات 
وحتى أحزاب 

االستثمار بما يحدث 
من عمليات عنف 
وقتل وتفجيرات، 

الخطورة أيضا في 
أن أشخاص عاديين 

أخذوا يتأثرون 
بخطاب التحريض 

والكراهية ضد 
األجانب، 
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

ــرا  ــكلون خط ــا يش ــم، طالم ــرة حكمه ــوال فت ــجن، ط ــدران الس ج
علــى المجتمــع، لكــن الخطــر هــو فــي أن أفــكار هــذا القاتــل ال تــزال 

طليقة بل وتزداد انتشاراً.
تخــص  مشــاكل  هــي  الضواحــي  فــي  خاصــة  األمــن  مشــاكل 
الســويد كلهــا، نشــأت واســتفحلت بســبب عــدم وجــود حــل وطني 
شــامل لهــا، ومســألة الحــد منهــا هــي مســألة تحــدي للجميــع وال 
يمكــن أن يكــون الحــل بيــد اليميــن المتطــرف الــذي يحــاول نســف 
ــاواة وروح  ــامح والمس ــى التس ــم عل ــع القائ ــم المجتم ــادئ وقي مب
ــزرة  ــابات مج ــباب وش ــه ش ــادي ب ــا كان ين ــل م ــا مث ــن تمام التضام
والتنكــر  أفــكاره  بتبنــي  القاتــل  تكريــم  يمكننــا  ال  لذلــك  النرويــج، 

للضحايا الذين سقطوا بسبب هذه األفكار العقيمة.
التصــدي لهــذه األفــكار يجــب أن يتــم مــن خــال نشــر الوعــي بيــن 
ــا التــي ال تختلــف علــى اإلطــاق عــن  ــا وتربيتهــم علــى قيمن أوالدن
الجيــدة  القيــم  بيــن  فــرق  فهنــاك  الســويدي،  المجتمــع  قيــم 
واإلنســانية وبيــن عــادات وتقاليــد ســيئة ودخيلــة وال تمــت لنــا 

بصلة.

أحــد أصدقائــي القدامــى هنــا فــي الســويد، ومــع أنــه كان وال يــزال 
يحمــل أفــكار يســارية وليبراليــة يقــول لــي إنــه يجــد صعوبــة بإقنــاع 
ابنــه بعــدم التصويــت لحــزب الـــ SD، فــي كل مــرة يســمع عــن 
حــادث إطــاق نــار أو تفجيــر يــزداد الشــاب قناعــة أن الحــل هــو بيــد 
ــر  ــة خط ــن معالج ــل يمك ــن ه ــا ولك ــق طبع ــزب، ال تعلي ــذا الح ه

بخطر أشد منه؟
صديقــي القديــم هنــا فــي الســويد يجــب أن يقــول البنــه: انظــر إلــى 
ومــا  أجنبيــة  أصــول  مــن  اآلخريــن  الشــبان  وإلــى  أوال  نفســك 
ــر  ــرفة، وانظ ــاهمات مش ــال ومس ــن أعم ــع م ــه للمجتم يقدمون
إلــى الحقــوق التــي نتمتــع بهــا اآلن وكيــف يمكــن أن نخســرها، قبــل 

أن تقرر لمن ستنتخب وتعطي صوتك.

ســيكون مجــرد مجنــون. وهــذا هــو بالضبــط مــا كان بريفيــك 
نفســه حريصــاً جــداً علــى أال يحــدث، أي أن هــذا المختــل حــاول أن 
يثبــت وآلخــر لحظــة أنــه غيــر مختــل، بــل قــام بفعلــه وهــو بكامــل 

قواه العقلية.
هــذا اإلرهابــي الــذي قتــل 77 شــخصا بــدون أن ينــدم أو يتأثــر، ولــم 
يتوقــف عــن القتــل إال بعــد نفــاذ آخــر رصاصــة فــي مخازن أســلحته، 
ال يمكــن أن يكــون لــه عقــل بشــري، ومــع ذلــك لــم يتلــق كمــا يبــدو 
ــه  ــت ل ــل قدم ــرطة، ب ــن الش ــه م ــى وجه ــدة عل ــة واح وال صفع
النرويــج محاكمــة عادلــة، ولــم يجــد القاضــي أمامــه ســوى الحكــم 
فــي  موجــودة  عقوبــة  أقصــى  وهــي  عامــا   21 بالســجن  عليــه 

النرويج. 
قــد يســتغرب البعــض هــذا التعامــل مــن قبــل النرويــج مــع مثــل 
ــة ال  ــة ديمقراطي ــل أي دول ــا مث ــج مثله ــن النروي ــل، لك ــذا القات ه
تريــد أن تفقــد هيبــة القانــون واســتقال وعدالــة القضــاء. لذلــك 
تعاملــت مــع هــذا المجــرم وفــق مــا يجــب أن تعامــل أي مجــرم آخــر 
دون أن تفقــد هيبتهــا وإنســانيتها التــي يجــب أن تتحلــى بهــا حتــى 

في التعامل مع أي حيوان.
ومــع ذلــك ال يــزال بريفيــك يعتقــد أن الدولــة تنتهــك حقوقــه 
والمهينــة  الاإنســانية  الســجن  ظــروف  خــال  مــن  اإلنســانية 

حسب قوله.
القانــون النرويجــي ينــص أيضــا علــى إمكانيــة إعــادة فتــح ملــف 
الســجين بعــد 10 ســنوات مــن ســجنه، لذلــك هنــاك مــن يســعى 
ويحــاول إطــاق ســراح مشــروط لهــذا المجــرم باالســتناد إلــى 

القانون.
ــد أن  ــك يؤك ــل بريفي ــد للقات ــي الجدي ــتورفيك المحام ــتاين س  أوس
طلــب النظــر باإلفــراج المشــروط عــن موكلــه قيــد الدراســة مــن 

قبل مصلحة السجون.
ال أحــد يعتقــد أن هــذا المجــروم النــازي يمكــن أن يفــرج عنــه ويعود 
طليقــا، ألن القانــون ينــص أيضــا علــى أن يبقــى المجرميــن داخــل 

أغلب هذه الرسائل، 
هي رسائل حب 

خالص وإعجاب بهذا 
المجرم، الرسائل 

وصلت من النرويج 
ومن جميع أنحاء 

العالم، ولكن أغلبها 
جاء من أوروبا 

الشرقية.  

هذا اإلرهابي الذي 
قتل 77 شخصا 

بدون أن يندم أو 
يتأثر، ولم يتوقف 
عن القتل إال بعد 

نفاذ آخر رصاصة في 
مخازن أسلحته، ال 
يمكن أن يكون له 

عقل بشري، 

فهناك فرق بين 
القيم الجيدة 

واإلنسانية وبين 
عادات وتقاليد 

سيئة ودخيلة وال 
تمت لنا بصلة.

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د. محمود أغا
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»لسُت عبئًا« في مواجهة النزعات العنصرية 
الجريمــة  ومكافحــة  والتمييــز  العزلــة  كســر 

مسؤولية كل السويد 

ــن  ــخاص م ــات األش ــزال مئ ــر ال ي ــب اآلخ ــى الجان عل
علــى  ينشــرون  الســويد  فــي  مهاجــرة  أصــول 
صفحــات التواصــل االجتماعــي صورهــم ولمحــات 
عــن عملهــم ودراســتهم تحــت هاشــتاغ » لســُت 
عبئــاً« )inteenbelastning#( الــذي انتشــر بصــورة 

واســعة فــي الفتــرة األخيــرة، فــي محاولــة إلثبــات 
ــوا  ــع وليس ــي المجتم ــون ف ــون ومندمج ــم فاعل أنه
لمســؤولين  تصريحــات  علــى  وكــرد  عليــه،  عبئــاً 
حزبييــن تربــط بيــن الهجــرة وتعثــر االندمــاج وتصــور 
أن الاجــئ عبئــا علــى الســويد، كان آخــر تصريحــات 

رئيــس حــزب المحافظيــن أولــف كريسترشــون الــذي 
وصف الهجرة بأنها »أصبحت عبئاً في السويد«!

أطباء وســائقو تاكســي ورجــال أعمال ومهندســون 
وعمــال وموظفــون مــن كافــة القطاعــات، نشــروا 
صورهــم وتحدثــوا عــن وظائفهــم، ودورهــم فــي 

في تقرير نشر مؤخرًا حول دراسة أجرتها مؤسسة Delmos الحكومية تناول التقرير العزلة 
االجتماعية في مناطق سويدية، وأظهر أن االنقسام المجتمعي والتمييز، تزايد بشكل كبير منذ 

تسعينيات القرن الماضي في البالد. فيما تزداد مساعي أحزاب وجهات يمينية متطرفة إلى ربط كل 
ما يحدث من انفالت أمني بالهجرة واللجوء وبتعثر االندماج.

Foto: TTضاحية رينكبي إحدى الضواحي الضعيفة في السويد

موضوع الغالف
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ــى  ــاً عل ــن بصــوت عــاٍل: نحــن لســنا عبئ المجتمــع واالقتصــاد قائلي
المجتمع.

فيمــا ارتفعــت أصــوات سياســيين ســويديين وناشــطين كثــر تنــدد 
ــزب  ــة ح ــل رئيس ــذار، مث ــه باالعت ــون وتطالب ــات كريسترش بتصريح
البيئــة ميرتــا ســتينيفي، فيمــا كتــب وزيــر العــدل والهجــرة مورغــان 
يوهانســون علــى تويتــر قائــا: »هــذا يذّكــر مــرة أخــرى بضــرورة أال 
يحصــل أولــف كريسترشــون علــى فرصــة لتولــي الســلطة جنبــاً إلــى 

جنب مع SD وبقية اليمين«.
ــة: إن  ــت قائل ــوف صرح ــي ل ــط آن ــزب الوس ــة ح ــا رئيس ــن جهته م
لديهــا وجهــة نظــر »ليبراليــة – برجوازيــة« مختلفــة تمامــاً عــن نظــرة 

كريسترشون لألشخاص الذين هاجروا إلى السويد.

لسنا عبئا ولسنا مضطرين للدفاع عن 
أنفسنا

ولكن لماذا يجب علينا نحن المهاجرين األجانب أن ندافع 
عن أنفسنا، في كل مرة يخطر على بال سياسي أن ينتقد الهجرة 

واالندماج؟ لماذا يجب أن نشعر وكأننا متهمون فقط ألننا من 
أصول مهاجرة؟ ولماذا نشعر وكأننا ملزمون من وقت آلخر 

بإظهار أننا مواطنون طيبون وصالحون وندفع الضرائب وأننا 
لسنا عبئا على المجتمع؟

المفارقــة أن رئيــس حــزب الموديــرات أولــوف كريسترشــون الــذي 
ــي  ــه ف ــد بنفس ــويد، انتق ــى الس ــا عل ــت عبئ ــرة أصبح ــر أن الهج اعتب
فبرايــر العــام الماضــي، تصريحــات مماثلــة لرئيــس حزب الـــ SD  يمي 
الثقافــي  بالعــبء  المهاجريــن  فيهــا  وصــف  أوكيســون، 

واالقتصادي على السويد.
ــذي  ــر ال ــس التعبي ــرار نف ــي تك ــا ف ــون حرج ــد كريسترش واآلن ال يج

يصــف الهجــرة بأنهــا أصبحــت عبئــاً علــى الســويد. فمــا الــذي تغيــر 
حــزب  رئيــس  بعيــون  خاصــة  اآلن؟  إلــى  الماضــي  العــام  مــن 

الموديرات؟
ــن  ــس الـــ SD  وبي ــات رئي ــن تصريح ــا بي ــا م ــاك فرق ــك أن هن ال ش
تصريحــات رئيــس الموديــرات، فحــزب الموديــرات تاريخيــاً وحتــى 
مبدئيــا ال يعــارض مبــدأ الهجــرة، وليــس لديــه نزعــات عنصريــة، كلنــا 
ــرات  ــن المودي نذكــر تصريحــات الرئيــس الســابق لحــزب المحافظي
فريدريــك راينفلــت والــذي كان رئيســا لــوزراء الســويد بيــن أعــوام 
ــم  ــم وقلوبه ــح بيوته ــى فت ــويديين ال ــا الس ــن دع 2006 و2014  حي

للمهاجرين.
 

تصريحات كريسترشون تحايك خطاب 
اليمين الشعوبوي المتطرف

خطورة تصريح الرئيس الحالي للموديرات ليس في أنها 
فقط تشوه الصورة اإلنسانية لحزب الموديرات العريق في 

السياسة السويدية، بل ألنها تصريحات تحايك نهج اليمين 
المتطرف، الذي يعتبر المهاجر عبئا اقتصاديا وثقافيا على السويد.

ــي  ــادي، يعن ــبء اقتص ــو ع ــئ ه ــر أو الاج ــال إن المهاج ــا يق عندم
أنــه عالــة وشــخص مســتهلك بــا انتــاج وأنــه أتــى إلــى هنــا فقــط 
ــويد  ــتغال الس ــي، واس ــاه االجتماع ــزات الرف ــن مي ــتفادة م لاس
اســتثناءات  وجــود  مــع  صحيــح،  غيــر  طبعــا  وهــذا  ونظامهــا، 
ــرات  ــارات وخب ــون بمه ــن يأت ــب المهاجري ــة أن أغل ــيطة، خاص بس
وتعليــم جاهــز ال يحتاجــون إال إلــى عاميــن أو أكثــر ليصبحــوا منتجيــن 
ودافعــي ضرائــب. أي أنهــم ال يكلفــون المجتمــع مــوارد مثــل 
ــذ لحظــة  ــم، من ــة وتعلي ــى رعاي ــا الذيــن يحتاجــون إل المولوديــن هن

أطباء وسائقو 
تاكسي ورجال 

أعمال ومهندسون 
وعمال وموظفون 

من كافة 
القطاعات، نشروا 

صورهم وتحدثوا عن 
وظائفهم، ودورهم 

في المجتمع 
واالقتصاد قائلين 
بصوت عاٍل: نحن 

لسنا عبئًا على 
المجتمع.

خطورة تصريح 
الرئيس الحالي 

للموديرات ليس 
في أنها فقط 

تشوه الصورة 
اإلنسانية لحزب 

الموديرات العريق 
في السياسة 
السويدية، بل 

ألنها تصريحات 
تحايك نهج اليمين 

المتطرف.

#inteenbelastning
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والدتهم إلى يصبحوا منتجين، بعد حوالي 20 سنة. 

خطورة اختباء النزعات العنصرية وراء تعبير 
»الفرق الثقافي«

ولكــن الجانــب األخطــر مــن هــذه المحــاكاة يتمثــل بمعنــى أن 
ــول  ــا يق ــى الســويد كم ــا ثقافيــا عل يشــكل المهاجــر األجنبــي عبئ
أوكيســون، هنــا يمكــن ربــط هــذا القــول بـــ اإليديولوجيــة اليمينيــة 
المتطرفــة التــي ترفــض مبــدأ التعدديــة الثقافيــة وتعتبــر أن هنــاك 
ثقافــة أعلــى مــن ثقافــة، ولننتبــه هنــا إلــى ناحيــة مهمــة، اآلن هــذه 
األحــزاب اليمينيــة المتطرفــة فــي كل أوروبــا ال تســتطيع أن تقــول 
أو  العــرق  البشــر علــى أســاس  بيــن  التمييــز  إنهــا تمــارس  علنــا 
ــة  ــزاب  اآلن الصيغ ــذه األح ــتخدم ه ــك تس ــن لذل ــية أو الدي الجنس
ــارة »الفــرق الثقافــي« بيــن  المخففــة والمقبولــة لألســف هــي عب
البشــر أو تصــادم الثقافــات، ولكــن مــن الواضــح جــدا أن جــذور 
وتوجهــات األحــزاب النازيــة القديمــة ال تــزال راســخة، التغييــر فقط 

على نوع الكلمات والتعابير المستخدمة.

أوكيســون  تصريحــات  بيــن  التحــايك  خطــورة  هــي  هــذه 
يريــد  الموديــرات  بــأن حــزب  يبــرر  ...هنــاك مــن  وكريسترشــون 
ــبب  ــح الـــ SD بس ــرها لصال ــي خس ــعبيته الت ــن ش ــزء م ــترجاع ج اس
سياســة الهجــرة المتســامحة فــي عهــد راينفلــت، هــؤالء لألســف 
يتناســون أن الحــزب االشــترايك خســر أيضــا جــزء مــن شــعبيته 
لصالــح الـــ SD بســبب سياســة الهجــرة واالندمــاج، ولكــن هــذا ال 
يعنــي أن تتخلــى األحــزاب الســويدية العريقــة يســارية كانــت أم 
يمينيــة عــن مبادئهــا لــي تجــاري خطــاب شــعبوي لحــزب ال يهتــم 

فعا إال بموضوع واحد فقط هو الهجرة واللجوء.

عندما تبحث بعض األحزاب عن شعبيتها 
المفقودة في المكان الخطأ

علــى الموديــرات واالشــتراكيين وغيرهمــا مــن األحــزاب الســويدية 
التقليديــة أن ال تجــاري التيــار الشــعبوي باالنجــرار وراءه والتقليــل 
ــي تهــم الســويد والســويديين،  ــع األخــرى الت ــة المواضي مــن أهمي
مثــل االقتصــاد والتعليــم والصحــة والبيئــة وحتى الدفاع والسياســة 
الخارجيــة، هــذه أمــور ال يمكــن التغافــل عنهــا والتركيــز فقــط علــى 
بالخطــاب  تأثــروا  الناخبيــن  مــن  جــزء  ألن  والمهاجــر  األجنبــي 
والهجــرة  اللجــوء  نغمــة  علــى  فقــط  يعــزف  الــذي  الشــعبوي 

واالندماج..

مشــكلة االندمــاج هــي مشــكلة ســويدية بحتــة، فشــل االندمــاج 
والفشــل األمنــي فــي الضواحــي وفشــل اســتيعاب البعــض مــن 

الاجئيــن فــي ســوق العمــل هــي مشــاكل مرتبطــة بمواضيــع 
األحــزاب  تتصــارع  إذا  لمــاذا  الســويدية،  السياســة  أساســية فــي 
ــى  ــاع إل ــأ، وتنص ــكان الخط ــي الم ــعبيتها ف ــاد ش ــى إيج ــة عل العريق

الدعاية اليمينية المتطرفة بأن األجنبي والاجئ هو السبب.
نعــم كل دولــة لهــا ســيادتها ولهــا خططهــا بتحديد عــدد الاجئين 
إليهــا وطريقــة اســتقبالهم، ولكــن ليــس هــذا هــو الســؤال فقــط 
ــوء  ــرة واللج ــوع الهج ــول موض ــب أن يتح ــاذا يج ــو لم ــؤال ه ..الس
فشــل  ربــط  يتــم  ولمــاذا  الســويد؟  مشــاكل  لــكل  ســبب  إلــى 
الحكومــة واألحــزاب بسياســة االندمــاج، بقضيــة أســرة تســعى إلــى 
أو بقضيــة شــخص يعيــش ســنوات فــي  لــم شــمل أفرادهــا، 

السويد بدون أمل وال أوراق إقامة.

تزايد العزلة والتمييز في عدة مناطق 
سويدية

 Delmos فــي تقريــر نشــر مؤخــرا حــول دراســة أجرتهــا مؤسســة
الحكوميــة تنــاول العزلــة االجتماعيــة فــي مناطــق ســويدية، التقريــر 
أظهــر أن االنقســام المجتمعــي والتمييــز، تزايــد بشــكل كبيــر منــذ 
تســعينيات القــرن الماضــي فــي البــاد. كمــا أكــد التقريــر أن الكثيــر 
مــن المناطــق تعانــي شــبه عزلــة تامــة عــن باقــي المناطــق األخــرى 
فــي الكثيــر مــن المــدن الكبــرى فــي الســويد، هــذا التقريــر ونتائجــه 
يمكــن أو يجــب أن يضــع السياســيين هنــا أمــام الســؤال الكبيــر: مــا 
ــى  ــة عل ــة ومتقوقع ــويد مغلق ــا؟ س ــي تريدونه ــويد الت ــي الس ه
نفســها بــا هجــرة ولجــوء وباقتصــاد ضعيــف وحضــور عالمــي 
هزيــل؟ أم ســويد منفتحــة ومتســامحة تمتلــك سياســة هجــرة 
ــس  ــن لي ــتيعاب المهاجري ــى اس ــادرة عل ــتدامة وق ــة ومس عقاني
فــي بيــوت الهجــرة فقــط بــل فــي المصانــع والحقــول وورش 

العمل وعيادات األطباء وقاعات التدريس ؟

ال يمكــن أن تختــار الســويد النصــف مــن الخيــار األول والنصــف 
وعلــى  وضريبــة  ثمــن  شــيء  لــكل  الثانــي،  الخيــار  مــن  اآلخــر 

السياسيين اختيار األفضل مع أقل الخسائر.
يبقــى أن نقــول أن علينــا نحــن أيضــا القادميــن مــن مجتمعــات 
التــي تريــد بعــض األحــزاب  أخــرى واجبــات فــي تغييــر الصــورة 
لصقهــا بنــا، وعلينــا أن نبــدأ مــن قاعــدة ســهلة وبســيطة تقــول: 
إننــا جــزء مــن هــذا المجتمــع ولســنا مضطريــن أبــدا ألن نضــع 
أنفســنا فــي قفــص االتهــام وندافــع عــن أنفســنا فقــط ألننــا غيــر 
ســويديي المولــد...ال تــزال القوانيــن والمجتمــع الســويدي وأغلــب 
اآلخــر،  وتتقبــل  العنصريــة  تنبــذ  المدنيــة  والمنظمــات  األحــزاب 
ولكــن الحــذر واجــب دائمــا مــن انتشــار وتأثيــر األفــكار الضــارة 

بالمجتمع. 

قسم التحرير 

مشكلة االندماج 
هي مشكلة 

سويدية بحتة، 
فشل االندماج 

والفشل األمني في 
الضواحي وفشل 

استيعاب البعض 
من الالجئين في 

سوق العمل هي 
مشاكل مرتبطة 

بمواضيع أساسية 
في السياسة 

السويدية.

علينا نحن أيضا 
القادمين من 

مجتمعات أخرى 
واجبات في تغيير 
الصورة التي تريد 

بعض األحزاب 
لصقها بنا، وعلينا 
أن نبدأ من قاعدة 
سهلة وبسيطة 

تقول: إننا جزء من 
هذا المجتمع.
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مجتمع

تواصل المتابعين مع »الكومبس والناس«

»ابنتي المراهقة عادت من السوسيال 
مدمنة ومنحرفة«  

االجتماعيــة  الشــؤون  دائــرة  أخذتهــا  التــي  »ابنتــي 
ــادت  ــزل، ع ــن المن ــة م ــة مراهق ــيال( طفل )السوس
لنــا وكأنهــا امــرأة تكبرنــي بعشــرات الســنوات«. هكــذا 
تبــدأ األم نســرين )اســم مســتعار( قصتهــا مــع ابنتهــا 
ريــم )اســم مســتعار( خــال تواصلهــا مــع الكومبــس 
ــان،  ــف اإليم ــذا أضع ــة ألن ه ــر القص ــًة أن ننش راجي

إليصال صوتها للمجتمع. 
وتتابــع: أريــُد أن أقابــل شــخصاً مســؤواًل لــي أســأله 
ــاً فــي  ــم خطئ ــم ابنتــي ألنكــم رأيت بــكل بســاطة، أخذت
طريقــة تربيتنــا لهــا فهــل بالفعــل أصلحتــم ذلــك 

الخطأ؟ 

بعض تفاصيل القصة
تقــول نســرين: فــي يــوم مــن أيــام خريــف 2017 تلقينــا 
ــم،  ــا ري ــة ابنتن ــن إدارة مدرس ــتدعاء م ــي، اس ــا وزوج أن
التــي كانــت وقتهــا فــي ســن الـــ 14 ســبب االســتدعاء 
كمــا عرفنــا الحقــا، حصــول مشــكلة تنمــر لتلميــذة 
ــة  مــع ريــم وصديقتهــا فــي المدرســة، بحســب رواي
المدرســة فــإن ابنتــي وصديقتهــا مارســا التنمــر ضــد 
هــذه التلميــذة بطريقــة أثــرت كثيــرا علــى نفســيتها، 
ــأن  ــم ب ــا وادعائه ــع والدته ــم م ــال تواصله ــن خ م
لديهــا معجبيــن ياحقونهــا، وأنهمــا تآمرتــا فــي نســج 
قصــة مــن خيالهــم حولهــا بحســب روايــة المدرســة. 
ابنتــي كانــت قــد أقســمت علــى أن الروايــة هــذه 
ــدة  ــع وال ــل م ــن التواص ــم م ــة، وأن مقصده محرف
صديقتهــا إلنقاذهــا مــن الحــزن والكآبــة التــي تعانــي 
وليــس  نيــة  طيــب  عــن  تصرفهــم  وكان  منهــا، 

بهدف خلق مشكلة لها.

هذه الزاوية مخصصة لعرض الرسائل واالتصاالت التي تصلنا من الناس، الذين يواجهون مشاكل 
وصعوبات بالتعامل مع المؤسسات والدوائر الحكومية والرسمية، الكومبس تعرضها بعد 
التواصل مع أصحاب الشأن، إلعطاء المتابعين صورة عن الظواهر واألزمات التي تحصل في 

المجتمع الجديد، ليك نأخذ فكرة على األقل ونحاول تفادي الوقوع بمثل تلك األزمات، الكومبس 
تحاول أيضا التواصل مع الطرفين إن أمكن ذلك، أو مع طرف ثالث مختص إلعطاء الرأي

ــن  ــة ولك ــي برعون ــت ابنت ــا تصرف ربم
العقاب كان قاسيا

ريــم لــم تكــن حينهــا ســوى مراهقــة، ربمــا تصرفــت 
بطيــش وبطريقــٍة غيــر محســوبة أو مســؤولة، كلنــا 
نفهــم المراهقيــن وأنهــم قــد يتصرفــوَن برعونــة 
فــي لحظــة مــا، باإلضافــة إلــى أن ريــم كانــت مراهقة 
متمــردة إلــى حــٍد مــا، لكــن لــم يثــر ذلــك قلقــي ولــم 

أتوقع ما سيحصل الحقاً. 

خــال حــواري مــع الموظفــة فــي السوســيال عبــرت 
لهــا عــن رأيي بــكل ثقــة أن هــذه أمــور طبيعيــة 
ــرة فــي  ــه ال أبعــاد خطي ــن، وأن ــن المراهقي تحــدث بي
ــم  ــا ول ــع صديقته ــا م ــول تصرفاته ــي ح ــة ابنت مخيل

تكن تقصد إيذائها بهذا الشكل القاسي.  

ــن  ــم ولك ــادت ري ــل ع ــام كام ــد ع بع
ليست ريم التي نعرفها

فــي أقــل مــن أســبوعين ســحبت ابنتنــا مــن المنــزل 
االجتماعية)السوســيال(  الرعايــة  مســاكن  إلــى 
ــل  ــا وأن الخل ــان بينن ــد األم ــن تج ــم ل ــأن ري ــرروا ب وق
ــه أو  ــتطيع معالجت ــن أن نس ــر م ــا أكب ــي تصرفاته ف

السيطرة عليه ضمن أسرتنا.
ــك  ــذ ذل ــي من ــم حالت ــف لك ــداً أن أص ــب ج ــن الصع م
ــم  ــا ل ــذ حينه ــي من ــزم بأنن ــتطيع الج ــن أس ــخ، لك التاري
أعــد علــى قيــد الحيــاة، ســنة كاملــة وابنتــي بعيــدة 
عنــي، كانــت تمــر األيــام وكأنهــا ســنوات لــم أذق بهــا 

طعم الراحة أو النوم.
ــوم  ــر ي ــارغ الصب ــره بف ــت أنتظ ــذي كن ــوم ال ــي الي وف

عــودة ابنتــي، كانــت صدمتــي الكبــرى، ريــم عــادت 
فعــا لكــن فــي الواقــع لــم تعــد ريــم التــي نعرفهــا. 
عــادت ريــم مدمنــة كحــول ومخــدرات، وهنــاك حتــى 

من قام باالعتداء عليها واغتصبها.

أريــد أن أحاســب السوســيال كمــا 
حاسبني

منــذ أربــع ســنوات وأنــا أريــد فقــط شــيئاً واحــداً، أريــُد 
أن أقابــل شــخصاً مســؤواًل لي أســأله بكل بســاطة، 
ــا  ــاً فــي طريقــة تربيتن أخذتــم ابنتــي ألنكــم رأيتــم خطئ
لهــا فهــل بالفعــل أصلحتــم ذلــك الخطــأ؟ هــل يحــق 
لــي محاســبتكم علــى خطئكــم أو حتــى ســؤالكم أيــن 
كانــت رقابتكــم فــي منــزل الرعايــة عندمــا كانــت ابنتي 
بيــن أحضانكــم تتعاطــى الكحــول والمخــدرات حــد 
اغتصابهــا؟  تــم  عندمــا  حمايتكــم  وأيــن  اإلدمــان؟ 

ألنها ال تريد أن تخبرنا من فعل هذا.
أحاســب  أن  أريــد  بغلــط؟  الغلــط  أصلحتــم  إذاً 

السوسيال كما حاسبني.

ابنتي ضحية انعدام رقابتكم
ــرات  ــي بعش ــرأة تكبرن ــدو ام ــي تب ــا وه ــادت لن ــم ع ري
الســنوات، وكأنهــا ليســت طفلتــي التــي غادرتنــا، فــي 
ــت  ــا، بات ــة تفكيره ــي طريق ــا ف ــي نظراته ــا ف كامه
ــدت  ــي ابتع ــنة الت ــذه الس ــا وكأن ه ــاً عن ــخصاً غريب ش

بها عنا، سنًة ضوئية.

ــن  ــوًة م ــد قس ــاً وأش ــر إيام ــيئاً أكث ــاك ش ــس هن لي
رؤيــة ولــدك قــد تعــرض ألصعــب وأقــذر أشــياٍء 
فــي الدنيــا وهــو بعيــٌد عنــَك، فــي دوٍر قيــل إنهــا 
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للحماية، ابنتي ليست سوى ضحية انعدام رقابتكم.
 

كأنني فقدت ابنتي لألبد
بعــد ســنٍة مــن عــودة ريــم أعلنــت رغبتهــا بعــدم 
ــي  ــا ف ــرة، وكأنه ــكاٍر كثي ــن أف ــط بي ــا. تتخب ــاء بينن البق
دوامــٍة يصعــب عليهــا انتشــال نفســها منهــا، ومنــذ 
ــب  ــكن قري ــا ومس ــن منزلن ــل بي ــي تتنق ــنتين وه س
أمتــار  منزلنــا  عــن  يبعــد  االجتماعيــة  للرعايــة  تابــع 
قليلــة. أو كمــا قــد يبــدو، لكننــي أشــعر مــع مــرور 

هذه السنوات، أنها أمياٌل وتتوسع يوماً إثر اليوم.

ســتتم ريــم الـــ 18 عامــا قريبــاً، مــا مصيرنــا حينهــا، أيــن 
ســتذهب وهــل ســوف أفقدهــا للمــرة الثالثــة أو 

كأنني سأفقدها لألبد؟
حــدث  مــا  حــول  األم  أقــوال  عــن  ملخــص  هــذا 
البنتهــا، ســلطات الشــؤون االجتماعيــة المعنييــن 
بالقضيــة يرفضــون عــادة التحــدث للصحافــة، عــن 
ملفــات تخــص أشــخاص ال يزالــون علــى تواصــل 
معهــم، لذلــك تواصلــت الكومبــس مــع خبيــرة تربيــة 

األطفال محاسن الزبيدي ألخذ الرأي

رأي مختــص: مــن الضــروري مراقبــة 
وفــق  معهــم  والتعامــل  أطفالنــا 

هذه الطرق 
محاســن الزبيــدي: واســطة ثقافيــة لالندمــاج فــي 

بلدية مالمو\خبيرة بتربية األطفال
ــد  تواجــه العوائــل المهاجــرة تحديــات كبيــرة فــي البل
الجديــد، أهمهــا كيــف تســاند هــذه العائــات أبنائهــا 
وتكســب ثقتهــم لتتخطــي البدايــة الصعبــة بأقــل 
الخســائر، هنــا مــن المهــم أن نذكــر الطــرق التاليــة 

لمراقبة أطفالنا والتعامل معهم:
ــــ عــن طريــق فهــم األهــل للثقافــة الجديــدة لهــذا 
التــي تحــدث ألبنائهــم  التغيــرات  البلــد واســتيعاب 
ــاة األوالد كونهــم يواجهــون ثقافتيــن  ومــدى معان

مختلفتين. 
الحــرص علــى متابعــة دراســتهم والتواصل باســتمرار 
الرســمية  واألماكــن  بالمدرســة  العامليــن  مــع 

والمواظبة على االهتمام بكل ما يتعلق بهم.
ــــ أن نكــون ودوديــن معهم نتحــاور ونحتــرم وجهات 
نظرهــم، هــذه النقطــة تعتبــر مــن أهــم النقــاط 
خــال  مــن  ثقتهــم،  كســب  علــى  تســاعدنا  التــي 
عــن  والســؤال  وتشــجيعهم  الســليم  التعامــل 
احوالهــم بالمدرســة كل يــوم واالســتماع بــكل جديــه 
لهــم والتعــرف علــى أصدقائهــم، هــذه األمــور تخلــق 
وتجعلهــم  تقويهــا  حيــث  للعاقــة  صحيــة  حالــة 
ــال  ــا ايص ــة يمكنن ــذه الثق ــال ه ــن خ ــا وم ــون بن يثق
كل المعلومــات الصحيحــة لهــم بــداًل مــن لجوئهــم 

إلى أصدقاء السوء.
ــــ االنتبــاه للتغيــرات التــي تحصــل عنــد األطفــال منــذ 

ــة كتأخرهــم بالدراســة وشــرودهم أو الخمــول  البداي
ــاعدة  ــب المس ــي وطل ــكلهم الخارج ــي ش ــر ف او تغّي
فــي وقــت مبكــر مــن الجهــات المختصــة فــي حالــة 
اكتشــاف تغّيــر فــي تصرفاتهــم ممــا يتيــح لنــا تافــي 
فــي  الشــائعة  األخطــاء  مــن  بســهولة،  الخطــأ 
ــاعدة  ــب المس ــن طل ــردد م ــاق والت ــا االنغ مجتمعن
ــم  ــوات األوان وتفاق ــد ف ــا بع ــا لطلبه ــا يضطرن مم

الحالة.
ـ نحــاول مســاعدتهم علــى إيجــاد هوايــات تناســب 
القــدم  وكــرة  والرســم  كالســباحة  توجهاتهــم 
ــأل  ــهم وتم ــم بأنفس ــوي ثقته ــرى تق ــاطات اخ ونش
وقــت فراغهــم. متابعــة المواقــع التــي يدخلونهــا 
مــن خــال أجهزتهــم دون لفــت نظرهــم بطريقــه 

مزعجة.
يـــبقى االندمــاج مــن أهــم الوســائل التــي تتســلح بهــا 
ــدان  ــات ألنهــا تجعــل الوال األســرة لتخطــي الصعوب

ــة  ــم بمــا يحــدث بالمجتمــع المحيــط ومواكب علــى عل
التغيــرات التــي تطــرأ علــى أوالدهــم   بســهولة ممــا 
يســاعدهم علــى فهــم تصرفــات ابنائهــم والتعامــل 
معهــم بشــكل منطقــي يجعــل ابنائهــم يســتمعون 
لهــم ويتعاونــون معهــم بــدل مــن االلتجــاء لطلــب 

المساعدة من خارج البيت.

متابعة: سارة سيفو
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Se Möbler لألثــاث المنزلــي، بمــا فيهــا  معــارض 
مــن  ذلــك  وغيــر  والمناضــد  والكراســي  الكنبــات 
معظــم  ُترضــي  بطريقــة  ُصنعــت  بأنهــا  القطــع 
األذواق نظــًرا ألنهــا طمحــْت أن تحقــق أهــم ميزتيــن 

يرغبهما الزبون، وهما:
هــذه  بــه  ُصممــت  الــذي  الجميــل  الشــكل 
إلــى كونهــا مريحــة بصــورة  المفروشــات إضافــة 
الفتــة مــع قابليتهــا ألن تــدوم طويــًا، وهــذه المزايــا 

مجتمعة سوف تجعلها مرغوبة وُمقنعة!

اختر ما يناسب طراز منزلك.
علــى الرغــم مــن أن اختيــار األثــاث ُمهمــة ُممتعــة 
لكنهــا شــاقة بعــض الشــئ، فاألمــر يحتــاج أكثــر مــن 
ُمجــرد شــراء قطــع األثــاث التــي ُتعجبــك، حيــث يجــب 

أن تراعي العديد من المعايير، منها:
تعــرف  أن  يجــب  الغــرف:  مســاحات   •

مقاالت الشركاء: هل مللت من أثاث منزلك القديم وتشعر أن الوقت قد حان 
لتبديله؟ أو أن أثاث منزلك لم يعد مريحًا بالصورة التي تتمناها؟

هل أصبحت تطيل النظر إلى محالت األثاث والمفروشات، ولكنك ال تدري ماذا تختار؟ 
وتفكر كثيرًا بأسعار األثاث الذي تنوي شراءه وتخاف أن يكون باهظ الثمن؟

ــم،  ــابقة بــــ نع ــئلة الس ــى األس ــك عل ــت إجابات إذا كان
إليــك أهــم النصائــح التــي تســاعدك علــى تبديــل أثــاث 
منزلــك القديــم بأثــاث جديــد ومميــز مــن الشــركة 
 SE الســويد  المفروشــات فــي  الرائــدة فــي عالــم 

!Möbler

من أين تبدأ؟
إن األثــاث هــو أهــم عنصــر فــي ديكــور منزلــك، وهــو 
الجذابــة!  وصورتــه  الممّيــز  شــكله  يمنحــه  الــذي 

والمرآة التي تعكس ذوقك وعاداتك وثقافتك!
ومــن الطبيعــي أن يصيبنــا األثــاث القديــم بالملــل، 
نعتادهــا  التــي  األشــياء  مــن  نمــّل  جميًعــا  فنحــن 
تغييرهــا  فــي  كبيــرة  رغبــة  لدينــا  ويصبــح  طويــًا، 
ــاه  ــذي فقدن ــغف ال ــن الش ــًرا م ــا كثي ــى حياتن ــد إل لنعي

باالعتياد والتكرار.
واألثــاث المنزلــي الجديــد خطــوة كبيــرة فــي التجديــد! 

ــداً مــا الــذي أنــت  لكــن يجــب عليــك أواًل أن تحــدد جي
طــراز  مــع  ســيتوافق  وهــل  الســتبدالِه,  بحاجــة 

منزلك؟

ابحث عن مساعدة الخبراء!
مــاذا ســتفعل حيــن تشــك بقدرتــك علــى تحقيــق 

االختيار المناسب؟
ــي  ــرة ف ــذوي الخب ــتعانة ب ــتحاول االس ــك س ــد أن ال ب
هــذا المجــال، حيــث يمكــن لهــم إرشــادك إلــى األثــاث 
المناســب لمســاحة منزلــك ومســاعدتك علــى اختيــار 
التصاميــم واأللــوان المناســبة والتــي تعكــس فــي 
هنــا  ويمكنــك  ورغبتــك،  ذوقــك  الوقــت  نفــس 
الذيــن   SE Möbler عمــل  بفريــق  االســتعانة 

سيقدمون لك النصيحة التي تبحث عنها.
قطع األثاث المميزة!

ــي  ــا ف ــوف نجده ــي س ــاث الت ــات األث ــز مجموع تتمّي

مقاالت الشركاء
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مقاســات ُغــرف منزلــك لتعــرف أحجــام قطــع األثاث 
المناسبة لكل غرفة.

شــكل ونوعيــة األثــاث: يجــب أن تحــدد   •
فيمــا إذا كان منزلــك يتمتــع بالطــراز الكاســيي أو 
لــذا يتوجــب عليــَك تحديــد خياراتــك فــي  الحديــث، 

الشراء.
األلــوان المناســبة: مراعــاة ألــوان طــاء   •
ــب أن  ــداً، فيج ــة ج ــألة مهم ــة مس ــدران واالرضي الج

يتوافق األثاث الجديد معهم.
نمــط االســتخدام: يجــب ان تعــرف مــن   •
الــذي سيســتخدم أثــاث منزلــك وتراعــي أن يكــون 
أثــاث كل ُغرفــة ُمناســب لألنشــطة التــي ُتمــارس 

داخلها.

تراعــي Se Möbler كثيــًرا متطلبــات زبائنهــا، حيــث 
تناســب  ســتجد ضمــن صاالتهــا خيــارات متنوعــة 

كافة األذواق
لــذا ســتجد مــن يســاعدك ويقــدم النصيحة المناســبة 
التــي  الحســومات  عــن  فضــًا  االختيــار.  فــي  لــك 
تقدمهــا علــى عــدد كبيــر مــن قطــع األثــاث التــي 

تبيعها.

اسأل عن التفاصيل أكثر!
ُتعــّد نوعيــة المــواد التــي تدخــل فــي صناعــة األثــاث 
ــك  ــر ذل ــُث يؤّث ــار، حي ــي االختي ــل ف ــم العوام ــن أه م
األثــاث وعلــى ســعره وعلــى شــكله  علــى جــودة 

العام.

لــذا يتوجــب عليــك عنــد البــدء بعمليــة الشــراء، االنتبــاه 
إلــى جــودة األثــاث والمــواد الخــام الُمصّنــع منهــا، ألن 
المظهــر الخارجــي والفخامــة والجمــال قــد يخفــي 
أحيانــاً رداءة فــي التصنيــع، لتعــرف أكثــر ال بــأس بمزيد 

من األسئلة عن التفاصيل، مثل:
• ما هي المواد الُمستخدمة في التصنيع؟

المعــادن  أو  األخشــاب  نوعيــة  هــي  مــا   •
الُمستخدمة وسماكاتها؟

ــوء  ــر بالض ــل تتأث ــا، وه ــة وألوانه ــة األقمش • نوعي
وَتبُهت وتتغير؟

• هل يتأثر األثاث بالتنظيف أو مواد

 تنظيف معينة؟
المتعلقــة  التفاصيــل  لذلــك، فــإن معرفــة جميــع 
مــا  طبيعــة  معرفــة  علــى  سيســاعدك  باألثــاث؛ 

تقتنيــه بشــكل أفضــل، وتحديــد فيمــا إذا كان يناســب 
احتياجاتك وميزانيتك.

يمكنــك  التــي  العناصــر  أفضــل  أحــد  هــو  األثــاث 
ــن أن  ــام. يمك ــزل األح ــى من ــول عل ــا للحص تكييفه
يــؤدي التخطيــط الســيء أو األلــوان الخاطئــة إلــى 

تدمير كل هذه الجهود.
ــت  ــات فأن ــواع المفروش ــل أن ــار أفض ــا تخت ــا عندم أم
االن تمتلــك المفتــاح األساســي لتحصــل علــى منــزل 

أحامك الذي يعطيك الراحة والسكينة!

الشــركاء  أحــد  مــن  إعــالن  هــذا  إعــالن: 
ــق  ــرورة أن يتواف ــس بالض ــا، لي ــن معن المتعاوني
ــس  ــة الكومب ــع سياس ــادة م ــذه الم ــوى ه محت

التحريرية

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.
- طبيب عام  - طبيب عيون - أخصائي العالج الوظيفي

- طبيب نفسي - أخصائي تغذية - أخصائي عالج طبيعي
- أخصائي مرض السكر  - أخصائي الربو  و ا�نسداد الرئوي المزمن

يقع مقر المركز بين اكشون نيداال ومطعم البالم 
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Västra Hindbyvägen 10
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    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

تم اختيار المركز الصحي نيداال  كأفضل مركز  صحي في مالمو من قبل حكومة سكونة حسب استبيان المرضى لعام 21
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الوالديــن  قيــام  أن  الدراســات،  ُتظهــر   
ألطفالهــم،  والقصــص  الكتــب  بقــراءة 
يمكــن أن يكــون عامــاًل حاســمًا ومهمــًا 
ــا  ــخصياتهم، عندم ــتقرار ش ــي اس ــدًا، ف ج

ينمو الطفل.

ــز  ــى التركي ــل عل ــدرة الطف ــات أن ق ــح الدراس وتوض
جــداً،  لفتــرة طويلــة  تكــون  أن  يمكــن  واالنتبــاه ال 
ولذلــك أحيانــاً يكــون مــن الصعــب معرفــة مــا إذا 
ــراءة  ــد ق ــداً عن ــتمعون جي ــون ويس ــاً ينتبه ــوا حق كان
ــترعي  ــرى تس ــياء أخ ــاك أش ــم أو أن هن ــص له القص

انتباههم.

وذكــرت صحيفــة Expressen أن دراســة أعدتهــا 
 New York University كليــة الطــب فــي جامعــة
School of Medicine أكــدت علــى أهميــة اســتمرار 
ــث  ــم، حي ــص ألطفاله ــراءة القص ــي ق ــات ف األمه
علــى  الطفــل  تعليــم  فــي  العــادة  هــذه  تســاهم 
االســتماع والتمتــع بفوائــد كبيــرة عنــد قــراءة الكتــب 

نصائح لألسرة

لهذا من المهم قراءة الكتب 
والقصص لطفلك!

له.
وحــاول الباحثــون إجمــااًل متابعــة حــاالت نحــو 250 
طفــًا ابتــداءاً مــن عمــر ســتة أشــهر حتــى يبلغــوا 
ــاً، وأجابــت أمهــات  ســن أربعــة أعــوام ونصــف تقريب
الدراســة علــى أســئلة  المشــاركين فــي  األطفــال 
اســتبيانية تتعلــق بعــدد المــرات التــي يقــرؤون فيهــا 
القصــص ألطفالهــم وكيــف تبــدو العمليــة بشــكل 

عام.

التفاعل مهم بين األهل والطفل

يبــدو أن كميــة ونوعيــة قــراءة القصــص  عمومــاً 
لألطفــال تؤثــر كثيــراً على مقــدرة الطفــل وإمكانياته 
فــي الكتابــة والقــراءة، ولكــن نوعيــة القــراءة التــي 
تعتمــد مثــًا على قيــام األم بقــراءة القصة واإلشــارة 
ــه، يبــدو  إلــى الصــور والتحــدث مــع الطفــل ومحاكات

أنها ذات تأثير أكبر وأفضل من غيرها.

وبالتالــي فقــد عبــر الباحثــون عــن اعتقادهــم القــراءة 

ــي  ــرورة ه ــت بالض ــص ليس ــب والقص ــة للكت الفعلي
العامــل الحاســم ولكــن األهميــة تكمــن فــي نشــوء 

المحادثة بين األهل والطفل.

وقــال مؤلــف الدراســة Carolyn Cates لصحيفــة 
القصــص  قــراءة  أن  “أعتقــد   Huffington Post
للطفــل هــي مهمــة جــداً فــي ســياق إغنــاء لغــة 

الطفل ونشوء المحادثة والتفاعل معه”.

ــي  ويأتــي هــذا البحــث ضمــن سلســلة الدراســات الت
تؤكــد التأثيــر االيجابــي لقــراءة األهــل ألطفالهــم، 
علــى ســبيل المثــال أشــارت عــدد مــن الدراســات إلــى 
أن األطفــال الذيــن يعيشــون فــي منــزل يوجــد فيــه 
أهلهــم  قيــام  إلــى  باإلضافــة  الكتــب،  مــن  الكثيــر 
بقــراءة الكتــب لهــم فإنهــم يتمتعــون بفــرص أكبــر 

من غيرهم للحصول على شهادة جامعية.
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مقاالت الشركاء: حيدر الكيشوان، عراقي األصل جاء إلى السويد في سن الخامسة هارًبا 
من حرب الكويت مع أسرته، بدأ والد حيدر حياته هنا، ببيع الخضار في سوق التجارة 
بمنطقة شارهولمن في ستوكهولم، وهو السوق الذي كان بعد سنوات، نقطة 

انطالقة حيدر في ممارسة األعمال التجارية.

ــن  ــة م ــواد غذائي ــتيراد م ــى اس ــك عل ــي ذل ــد ف اعتم
أدار   2008 العــام  وفــي  األوســط.  الشــرق  دول 

.Hot Chilly شركة

شراء معمل األرز
اســتمر حيــدر فــي طريــق النجــاح حتــى وصــل إلــى 
األرز  مصنــع  شــراء  وهــي،  الكبــرى  الخطــوة 

Risfabriken في اسكليستونا في العام 2016.
يقــول فــي هــذا اإلطــار، “كان مــن الصعــب علــّي 
االنتقــال مــن البيــع بالجملــة إلــى اإلنتــاج. لقــد تعلمت 

الكثير خال هذه السنوات األربع. “
اســتورد حيــدر األرز الخــام – مــن باكســتان والهنــد 
تكلفــة  تكــون  حيــث  وفيتنــام،  وتايانــد  وكمبوديــا 

رسومه أقل.

ــرة األرز  ــة قش ــم إزال ــه، تت ــذي يملك ــع ال ــي المصن وف
ــة مســح  والتأكــد مــن ضمــان الجــودة مــن خــال آل

تقوم بفحص كل حبة أرز كما يقول.
تقريًبــا،  بالكامــل  مؤتمتــة  عمليــة  “إنهــا  ويضيــف، 
ــن  ــة م ــرة بالمائ ــوى عش ــتخدم س ــى اآلن ال نس وحت

سعة الماكينات في المعمل”.
ــأت  ــًرا وأنش ــافرت كثي ــنين، س ــر الس ــى م ــع، “عل ويتاب
شــبكة اتصــاالت كبيــرة بيــن المورديــن فــي الشــرق 

حيدر الكيشوان صاحب معمل األرز الوحيد في السويد

طموح ال نهاية له

مقاالت الشركاء

يقــول حيــدر لصحيفــة داغينــز إندســتري، “لقد نشــأت 
هنــاك. قضيــت الكثيــر مــن الوقــت مــع والــدي فــي 
العمــل وســاعدته…هذا هــو المــكان الــذي اهتممــت 

فيه بممارسة األعمال التجارية”.
 وبالفعــل دفعــه طموحــه لتأســيس شــركة للمــواد 
الغذائيــة عندمــا كان فــي ســن الـــ16. حيــث ســافر إلى 

بروكسل لشراء بعض المنتجات.

مــن  األولــى  حاويتــي  اســتوردت  “لقــد  ويقــول 
الصــف  فــي  كنــت  عندمــا  المجمــدة  األســماك 

التاسع”.
تعــرف  التــي   Fittja ضاحيــة  فــي  نشــأته  تؤثــر  لــم 
بانتشــار الجريمــة فيهــا علــى طموحاتــه بــل كان ذلك 

بمثابة تحد له.
ويوضــح فــي هــذا اإلطــار، “كان مــن الممكــن أن 
أســير بطريــق الخطــأ بســهولة، كان هنــاك الكثيــر 
مــن  بالعديــد  األمــر  وانتهــى  حولــي  الجرائــم  مــن 
لكــن  الخطــأ.  بطريــق  الســير  علــى  األشــخاص 
ــه  ــك أن ــح ذل ــك. اتض ــن كل ذل ــي م ــة منعتن الوظيف

مسار جيد جًدا اخترته.”

صناعة تجارة األغذية سيطرت على اهتماماته
ويشــير إلــى أنــه فــي مقتبــل عمــره، كان لديــه خطــط 
األغذيــة  بصناعــة  اهتمامــه  لكــن  محاميــاً،  ليصبــح 
القطــاع  بهــذا  اهتمامــه  أن  حتــى  عليــه،  ســيطر 

دفعه لترك مدرسته الثانوية.
ويعتبــر أن نشــأته بجانــب والــده فــي صناعــة الجملــة 
علمتــه الكثيــر عــن الطعــام. ولكــن قبــل كل شــيء، 

أثارت اهتماًما لديه بالتطور في هذا المجال.

تمكــن حيــدر مــن تأســيس عامتــه التجاريــة الخاصــة 
مــن  كبيــرة  تشــكيلة  تشــمل  التــي   Alkaizhwan
ــة مــن البرغــل والفــول والعــدس  المنتجــات الغذائي
التمــر.  وحتــى  الطماطــم  هريــس  إلــى  والحمــص 

األوسط وآسيا وأجزاء أخرى من العالم أيًضا.”

ويشــير إلــى حقيقــة ســاهمت فــي نجــاح مصنعــه 
وشــركته مــن قبــل وهــي، أن عــدد ســكان الســويد 
قــد نمــا علــى مــر الســنين، وأن العديــد مــن الســكان 
الجــدد فــي البــاد لهــم جــذور شــرق أوســطية وهــو 

ما أدى إلى زيادة الطلب على سلعه.

نريد أن نكون جزءًا من بدء اتجاه جديد للطعام 
في السويد

ــاك مليــون مســتهلك مــن  ويقــول للصحيفــة، “هن
يتــم  عــام،  كل  وفــي  عديــدة.  عرقيــة  خلفيــات 
فــي  األرز  مــن  كيلوغــرام  مليــون   60 اســتهاك 
ــذا فــإن  ــار كــرون ســويدية. ل الســويد بقيمــة 1.6 ملي

السوق كبير. “
و  Hot Chilly منتجــات  لتســويق  حيــدر  ويســعى 
فــي  التجاريــة  المحــال  كبــرى  فــي   Risfabriken

ICAو COOP السويد مثل

ويوضــح هنــا بالقــول، “نريــد أن نكــون جــزًءا مــن بــدء 
اتجاه جديد للطعام في السويد”.

ــغ اليــوم، حجــم مبيعــات Hot Chilly حوالــي 100  ويبل
مليــون كــرون ســويدي، وفــي عــام 2025 ، ســتكون 
المبيعــات 500 مليــون كــرون وفــق توقعــات حيــدر 
الــذي قــال، “ســنصل إلــى ذلــك … أشــعر بأننــي جاهــز 

لهذه الخطوة اآلن. “

ويختــم حديثــه للصحيفــة، “ال أرى أي عقبــات أمــام 
نجاحنــا. لدينــا القنــوات الشــرائية المناســبة ويمكننــا 
ــا مــا يكفــي للوصــول  تقديــم الســعر المناســب. لدين

إلى الهدف”.
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مــن األفضــل أن تعتــاد علــى قفــل البــاب األمامــي 
دائمــاً حتــى إذا كنــت داخــل المنــزل. فاللصــوص 
كانــت  إذا  فيمــا  التأكــد  األغلــب  علــى  يحاولــون 
وضــع  كثيــراً  نحــب  ألننــا  ال،  أو  مغلقــة  األبــواب 
حقائبنــا ومحفظــة النقــود والمفاتيــح بالقــرب مــن 
غنيمــة  الظــروف  هــذه  وتعتبــر  األمامــي.  البــاب 

سهلة للسارق.
عــدم  علــى  وحريصــاً  أكثــر  حــذراً  تكــون  أن  يجــب 
بالدخــول  معــروف  غيــر  شــخص  ألي  الســماح 
للشــقة. فالعديــد مــن كبــار الســن يتلقــون زيــارات 
وهميــة مــن أشــخاص يدعــون بأنهــم مســؤولين 
ذرائــع  يجــدون  آخريــن  أشــخاص  او  حكومييــن 
وأســباب عديــدة للدخــول إلــى الشــقق الســكنية 
بهــدف ســرقتها. لذلــك يرجــى أن تكــون حاســماً 
الشــخصية  الهويــة  طلــب  خــالل  مــن  وشــديداً 
ــات  ــع هوي ــث أن جمي ــا. حي ــق منه ــة التحق ومحاول
ــام  ــن أرق ــا تتضم ــرف به ــة المعت ــف الخدمي الوظائ

هواتف للتحقق والتأكد من تلك الهويات.
إن الجرائــم فــي البيئــة الســكنية قــد تمنعها بشــكل 

كيف تحمي منزلك من السرقة؟
تقرير

في كل عام تتعرض آالف المنازل في السويد لعمليات السرقة والسطو. ولذلك فقد 
حرصت الشرطة السويدية على تقديم مجموعة من النصائح حول كيف يمكن التقليل 

من مخاطر حوادث السرقة.

األحيــاء  ســكان  تعــاون  بفضــل  وذلــك  جيــد 
وقــوع  مــن  الحــد  فــي  ومســاعدتهم  والجيــران 

الجرائم.

فكر كشخص سارق
مــن الجيــد أن يفكــر المــرء مثــل طريقــة تفكيــر 
وســائل  يعــزز  أن  يريــد  عندمــا  خاصــًة  اللــص، 
الحمايــة لمنــع اختــراق مــكان ســكنه. فالطريقــة 
المفضلــة للصــوص عندمــا يحاولــون دخــول شــقة 
الســفلي  الطابــق  مــن  العبــور  هــي  مــا  ســكنية 
ــي أن  ــزل. وينبغ ــكان منع ــن م ــًة م ــزل وخاص للمن
ــى  ــطو عل ــات س ــن عملي ــة م ــائل الحماي ــز وس ترك

النوافذ وشرفات الحدائق والبلكون.
يحــاول اللصــوص الدخــول إلــى المنــزل غبــر نوافــذ 
الطابــق الثانــي أو مــن خــالل البــاب األمامــي، ولكــن 
ليســت  الســطو  عمليــات  مــن  الطريقــة  هــذه 

شائعة كثيراً.
علــى  الســطو  لعمليــات  األكبــر  الخطــر  ويتركــز 
يجــب  ولذلــك  المنعزلــة  واألماكــن  المســاحات 

التأكــد مــن عــدم وضــع نباتــات ضخمــة جــداً بالقــرب 
ينبغــي  والنوافــذ.  الحدائــق  شــرفات  أبــواب  مــن 
تعزيــز وزيــادة حجــم اإلضــاءة فــي مختلــف أنحــاء 
ــواء  ــاك أض ــون هن ــن أن تك ــا يستحس ــزل. كم المن
ــواء الطلــق والتــي ُتشــعل وتضــيء عنــد  فــي اله
الحركــة خاصــًة عنــد األبــواب الخارجيــة أو عنــد بــاب 

حديقة المنزل.
احتفــظ بــأدوات الزراعــة ومعــدات الحديقــة فــي 
مــكان مــا داخــل المنــزل وذلــك حتــى ال يســتطيع 
اللــص مــن اســتخدام هــذه األدوات خــالل القيــام 

بعملية السطو.

احصل على أقفال ذات نوعية جيدة
يجــب أن تتأكــد مــن أنــك تمتلــك أقفــال ذات نوعية 
جيــدة. ومــن بيــن األنــواع المختلفــة لألقفــال هناك 
بالنوافــذ  الخاصــة  األقفــال  منتجــات  مــن  نــوع 
واألبــواب علــى حــد ســواء والتــي تمتــاز بقدرتهــا 

على عرقلة عملية السطو.
أمــا عمليــة تركيــب جهــاز إنــذار فــإن هــذه الخطــوة 
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يمكــن أن تكــون اإلجــراء األخيــر، ألنــه عليــك أن 
تضــع فــي اعتبــارك أن اإلنــذار يعمــل فقــط عندمــا 

يصبح اللص بالفعل داخل المنزل.
بــك  الخاصــة  التأميــن  بشــركة  االتصــال  يرجــى 
ــود  ــذل جه ــب ب ــك يتطل ــا إذا كان منزل ــة م ومعرف
التعــرض  خــالل  المنــزل  تأميــن  لضمــان  خاصــة 
لحادثــة ســرقة، علــى ســبيل المثــال توفيــر أقفــال 

خاصة بالنوافذ أو أجهزة إنذار.
مــن المهــم أن تصــور أغراضــك الثمينــة وتضــع 
كان  إذا  القيمــة،  األشــياء  علــى  معنيــة  إشــارات 

ذلك ممكناً، وتضع الصور في الخزينة.

MärkDNA عالمة الحمض النووي
MärkDNA عالمــة الحمــض النــووي هــو مصطلــح 
األشــياء  تمييــز  وســائل  مــن  جديــد  لنــوع  عــام 
الثمينــة. وهــي طريقــة جديــدة لحمايــة األغــراض 
الثمينــة وذات القيمــة العاليــة مــن الســرقة، حيــث 
ــراض،  ــع األغ ــزة تتب ــر مي ــيلة توفي ــذه الوس ــح ه تتي
كمــا تســتخدم أيضــاً لمنــع وقــوع جرائــم الســرقات 

وتحديد السلع.
وتطبــق ميــزة MärkDNA علــى األشــياء الثمينــة 

ــر  ــي أداة غي ــا، وه ــض قيمته ــا أو خف دون تدميره
مرئيــة للعيــن المجــردة ويمكــن أن يتــم الكشــف 
عنهــا مــن خــالل التعــرض إلضــاءة خاصــة مــن 

األشعة فوق البنفسجية.
ــر الشــرطة علــى ســلع أو أغــراض تــم  وعندمــا تعث
وضــع MärkDNA عالمــة الحمــض النــووي عليهــا، 
مــع  االتصــال  بســهولة  للشــرطة  يمكــن  فإنــه 

المالك الشرعي لهذه السلع الثمينة.

عندما تسافر وتذهب بعيدًا، فكر في األمور 
التالية:

• إباغ الجيران على الفور بأنك سوف تسافر 
وتذهب إلى مكان بعيد.

• اطلب من شخص ما أن يهتم بالبريد الخاص بك 
ويرعى صندوق البريد حتى ال تصبح مكتظة كثيراً 

وتعطي إشارة بأنه ال يوجد أحد في المنزل.
• احصل على عداد رقمي خاص لتركيبه على عدد 

معين من المصابيح وذلك من أجل أن تشعل 
وتنطفئ في أوقات مختلفة.

• احصل على جهاز منظم للراديو من أجل إشعاله 
وإطفائه في أوقات غير منتظمة.

• يجب أن تتجنب وضع رسالة صوتية على جهاز الرد 
اآللي الخاص بهاتف المنزل، حيث تشير إلى أنك في 

مكان بعيد خارج البيت.
• احرص على تجنب كتابة أي منشور على وسائل 

التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر أو 
المدونة الخاصة بك، تدل على أنك ذهبت بعيداً.

• تحويل الهاتف.
األشخاص الذين يعيشون في الفلل والمنازل 

المنفصلة، يجب عليهم طلب المساعدة في 
األمور التالية:

• قص العشب في حديقة المنزل، إذا كنت خارج 
المدينة لفترة طويلة.

• تعليق الغسيل على رف تجفيف المابس.
• إزالة الثلج، وعمل آثار أقدام في الثلج المتراكم أمام 

المنزل أو الحديقة.
• رمي القمامة في سلة المهمات الخاصة بك في 

بعض األحيان.
• ركن سيارة في الممر الخاص بك في بعض 

األحيان حتى يبدو المنزل وكأنه مأهول بالسكان.

Malmö 
Tandläkarna
Malmö 
Tandläkarna
Malmö 
Tandläkarna
عیادة صحة الفم واألسنان

Malmö Tandläkarna تعلن عیادة 
عن تقدیم عرض ممیز للمراجعین الجدد

072 - 273 87 62 / 040 - 19 25 80
Nikolaigatan 14 - 214 12 Malmö 

فحص وتقییم األسنان باألشعة الدیجیتال
دراسة شاملة لحالة األسنان وتقدیم تقریر کامل ومجاني لخطة 

العالج والتکالیف توضیح کیفیة حصول املریض یلع مساعدة الضمان الصحي
نقدم خدماتنا: باللغة العربیة الکردیة، اإلنجلیزیة، السویدیة، الدنمارکیة، األملانیة و األفغانیة

زراعة األسنان  - إزالة الترسبات الکلسیة - حشوات خزفیة
عـالج أمراض اللثــة - حشوات األعصـاب - تبیـض األسـان

تجمیل األسنان

إعالن إلی جمیع مرضانا االعزاء 

بکل سعادة وسرور  تدعو  عیادة طب األسنان ماملو 
تاند لیکرنه کافة املرضی تنظیف االسنان وإزالة الکلس من 

تحت اللثة وتلمیع األسنان  بأقل من نصف السعر األصلي 
٣٥٠ کرون بدال من ٩٥٠ کرون.

ATB طع تص السغادة لستإ الـ
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صفحــات  مؤسســة  تنظمــه  الــذي  المعــرض 
مؤسســة  مــع  بالتعــاون  وموزعــون  ناشــرون 
ثقافيــا  برنامجــا  ســيتضمن  اإلعاميــة،  الكومبــس 
ويقــام بمشــاركة أكثــر مــن 200 دار نشــر عربيــة ودور 
وشــركات توزيــع عاملــة بأوروبــا، تعــرض مــا يزيــد 
عــن 17000 فــي مختلــف المجــاالت )اآلداب، العلــوم 
االجتماعيــة،  العلــوم  التاريــخ،  البشــرية،  والتنميــة 

الدينية، الكتب التعليمية وكتب األطفال(.

ــرض  ــى المع ــام عل ــرف الع ــع المش ــث م ــي حدي وف
يــزن يعقــوب صــرح لنــا أن تنظيــم المعــرض بدورتــه 
الثانيــة جــاء بعــد النجــاح الــذي حققتــه الــدورة األولــى 
للمعــرض بالعاصمــة الســويدية ســتوكهولم والتــي 
لبــت جــل متطلبــات الجاليــة العربيــة حيــث كانــت 
ــر  ــا عب ــات. كم ــذه الفعالي ــل ه ــر لمث ــة تفتق العاصم
عــن تفاؤلــه بالــدورة الثانيــة ووعــد الــزوار بمفاجئــات 
لــم تكــن فــي الــدورة األولــى مــن حيــث أعــداد الكتــب 

والتنظيم واإلدارة.

ســيقام المعــرض هــذا العــام بنفــس المــكان )فــي 
العنــوان:  علــى  القديــم   SE Banken مبنــى 
 Rissneleden 110, 17457 Sundbyberg, Ursvik

)Entré

وســيكون مــن الســهل اتبــاع ارشــادات هيئــة الصحة 
وطريقــة  الصالــة  لمســاحة  نظــراً  الســويدية 

تنظيمها.
كمــا يوجــد مواقــف للســيارات، وهنــاك عــدة طــرق 
المواصــات  عبــر  المــكان  إلــى  للوصــول  مؤمنــة 

العامة.

ومــن جهــة أخــرى قــال يعقــوب: إن موقــع صفحات 
لمعــارض  رافــدة  األساســية  بيئتــه  لتكــون  ــز  ُجهِّ
شــكل  علــى  بنائــه  خــال  مــن  العربــي  الكتــاب 
النشــر  دور  تضــّم  منصــة  دولــة  لــكلِّ  منصــات، 
ــى  ــهل عل ــا يس ــع مم ــي الموق ــا ف ــدة بكتبه المتواج

القارئ الوصول للكتاب المطلوب.

ــرض  ــن المع ــة م ــدورة الثاني ــوب أن ال ــاف يعق وأض
تعــد بدايــة لعــودة نشــاط معــارض الكتــاب فــي 
ــدورة األولــى لمعــرض  ــي توقفــت بعــد ال ــا الت أوروب

ستوكهولم  بسبب تفشي جائحة كورونا.

يرافــق المعــرض برنامــج ثقافــي متنــوع، يتضمــن 
الفكريــة  القضايــا  لمناقشــة  وفعاليــات  نــدوات 
ــاب  ــم الكت ــة وتلــك المتعلقــة بعال ــة واألدبي والتاريخي
ــن.  ــاب واإلعاميي ــن الكت ــدد م ــاركة ع ــر، بمش والنش

 » في القراءة حياة.. الكتاب صديق الغربة«

بدء التحضيرات إلطالق معرض ستوكهولم للكتاب العربي

إلــى أمســيات شــعرية لمجموعــة مــن  باإلضافــة 
ــات  ــن فعالي ــا ع ــا، فض ــي أوروب ــرب ف ــعراء الع الش
خاصــة باألطفــال، وســيعلن عــن تفاصيــل البرنامــج 

الثقافي الحقاً.

يذكــر أن البرنامــج الثقافــي للــدورة األولــى شــهد 26 
ــة  ــرض األربع ــام المع ــدار أي ــى م ــت عل ــة أقيم فعالي
وكانــت  واالفتراضــي  الواقعــي  بيــن  وجمعــت 
مؤسســة الكومبــس قامــت ببــث الفعاليــات عبــر 
تغطيتهــا  ســاهمت  كمــا  اإلعاميــة.  شــبكتها 

اإلعامية بتحقيق زيارات كبيرة للمعرض.
ــر  ــجيل عب ــرض التس ــي المع ــاركة ف ــن بالمش للراغبي

الرابط التالي واختيار نوع المشاركة:

االستمارات:
ولمتابعة آخر األخبار عن المعرض يمكنكم متابعة 

المناسبة )اإليفينت( على منصة الفيسبوك الخاصة 
بالمعرض ومؤسسة صفحات ناشرون وموزعون 

وأيضاً عبر منصات الكومبس .
 Rissneleden 110, 17457 Sundbyberg, :العنوان

Ursvik Entré

تاريخ المعرض: 02 حتى 05 سبتمبر/أيلول
08PM 12 حتىPM :أوقات الدوام

ثقافة

مقاالت الشركاء: تحت شعار: » في القراءة حياة.. الكتاب صديق الغربة«، بدأت التحضيرات إلطالق معرض ستوكهولم 
للكتاب العربي، حيث تقرر يوم الخميس 2 سبتمبر/ أيلول موعدًا النطالق الدورة الثانية للمعرض في العاصمة السويدية 

ستوكهولم، بعد النجاح الذي حققته الدورة األولى في العام الماضي، وسيستمر المعرض لمدة 4 أيام.
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مقاالت الشركاء

مواطنون: اتباع التوصيات أهم من 
ممارسة العادات االجتماعية

مقال من الشركاء: عندما وصلت كورونا إلى السويد، لم يكن الكثير من الناس، يفكرون أن عليهم التخلي عن 
ممارسة الطقوس الدينية والنشاطات االجتماعية وإقامة الحفالت والتجمعات العائلية للحد من انتشار كورونا. 

وحتى بعد أن وصلت معدالت االنتشار الى الذروة، نشرت العديد من الصحف تقارير عن استمرار بعض الناس في 
إقامة حفالت الزواج، والحفالت الشخصية والتجمعات دون أدنى شعور بالمسؤولية، كما أن احتفاالت التخرج 

والتجمعات العائلية في رمضان، والصالة في الكنائس والجوامع، لم يجر االلتزام به في البداية من قبل عدد قليل 
من الناس، إال بعد أن سارعت إدارة المساجد والكنائس الى إغالقها. لكن هذه التقاليد واألعراف االجتماعية لم 
يكن من المستحيل تأجيل ممارستها، والتحلي بالمسؤولية من أجل مكافحة العدوى والحد منها، وهو ما حدث 

بالفعل لدى العديد من العائالت المولودة في الخارج.

رغــم أن بعــض األشــخاص لــم يلتزمــوا بتوصيــات، 
لكــن الكثيريــن قــرروا تأجيــل االحتفــاالت وعــدم 
الــذي  متــي  شــمعون  منهــم  فيهــا،  المشــاركة 

يسكن مدينة نورشوبينغ.

فــإن  االجتماعيــة  أعرافنــا  »فــي  متــي:  يقــول 
المشــاركة فــي حفــالت زواج األقــارب، هــو تقليــد 
مهــم، ُيعّبــر عــن مــدى إظهــار االحتــرام لآلخــر، لكــن 

أنــا وعائلتــي اعتذرنــا عــن المشــاركة فــي حفــل زواج 
أحــد أقاربنــا، رغــم أن المشــرفين علــى الحفــل قالــوا 

إنهم سوف يلتزمون بالتباعد وترك مسافة«.

يضيــف: رفضنــا المشــاركة ألننــا نعلــم مســبقا أنــه 
ــخاص  ــن األش ــافة بي ــى مس ــاظ عل ــن الحف ال يمك
الذيــن يحضــرون مثــل هكــذا مناســبات يتــم فيهــا 

الرقص وتناول الطعام المشترك مع بعض.

إن  أحمــد عبــد هللا مــن ســتوكهولم يقــول  أمــا 
معظــم العائــالت التــي يعرفهــا »التزمــت بالتخلــي 
خــالل  رمضــان  لشــهر  المرافقــة  العــادات  عــن 

السنة األولى خصوصاً من انتشار كورونا«.

لــدى  الصيــام  شــهر  هــو  رمضــان  أن  معــروف 
الســويد يحتفــظ  العالــم، وفــي  المســلمين فــي 
بعــد  الجماعــي  اإلفطــار  تنــاول  بعــادات  النــاس 

Foto: Unsplash.com



الكومبس  23 أغسطس /آب  2021 العدد 93

عــدوى  انتشــار  لكــن  الصيــام.  ســاعات  انتهــاء 
كورونــا ســاهم كثيــراً فــي الحــد مــن ممارســة هــذه 

العادات.
رابط خارجي:

Krisinformation.se إقرأ المزيد على

الثقافة الدينية ليست ضد قيود كورونا
االفتــاء  مجلــس  رئيــس  عــزام  ســعيد  الشــيخ 
الســويدي دعــا المســلمين فــي الســويد مــن خــالل 
التباعــد  بقواعــد  االلتــزام  الــى  »الكومبــس« 
االجتماعــي، خصوصــا اثنــاء مراســيم الدفــن، وطلب 
منهــم التقييــد بالعــدد 20 الــذي كانــت هيئــة الصحة 

حددته.
التــزام  أن  علــى  التأكيــد  مــرات  عــدة  كــرر  عــزام 
يتعــارض  المســلمين بشــروط قيــود كورونــا ال 

مع تعاليم الدين اإلسالمي.

المطــران ســعد ســيروب الزائــر الرســولي للكلــدان 
إن   « »الكومبــس:  لـــ  قــال  وأوروبــا  الســويد  فــي 
الكنيســة منــذ بدايــة األزمــة وانتشــار الوبــاء اتخــذت 
إجــراءات جــداً ســريعة، بإلغــاء كافــة االحتفــاالت 
ولقــاءات  المســيحي،  التعليــم  ودورات  الدينيــة 
الشــبيبة، والقداديــس العامــة مــع عــدد كبيــر مــن 

الناس.
وأضــاف أن الكنيســة أصــدرت تعليمــات داخليــة 
ــذي  ــاء ال ــع الم ــل رف ــادات مث ــر الع ــن بتغيي للمصلي
ُيوضــع فــي مدخــل البنايــة، لرســم الصليــب علــى 
ــد،  ــافة تباع ــرك مس ــة، وت ــع المصافح ــن، ومن الجبي
ألغيــت،  التــي  الطقــوس  مــن  الكثيــر  وغيرهــا 

بهدف خفض التماس بين المؤمنين.

الوقــف  رئيــس  موســى  حســان  الشــيخ  أمــا 
فقــد  والتواصــل  للحــوار  اإلســالمي  الســويدي 
ــو  ــس فيدي ــون الكومب ــة تلفزي ــى شاش ــرض عل ع

الشيخ سعيد عزام المطران سعد سيروب الشيخ حسان موسى 

وهو يأخذ اللقاح ضد كورونا.
ضــد  التطعيــم  الــى  المهاجريــن  دعــا  موســى 
ــا  ــود م ــدم وج ــى ع ــر عل ــو اآلخ ــّدداً ه ــرض مش الم
يتعــارض فــي الشــريعة اإلســالمية، مــع التقييــد 
وااللتــزام بالتعليمــات والتوصيــات الصــادرة مــن 

هيئة الصحة.

الحياة تعود تدريجّيًا الى طبيعتها
اعتبــاراً مــن 1 تمــوز/ يوليــو الحالــي، أعلنــت الحكومــة 
تخفيــف قيــود كورونــا فــي الســويد بعــد تراجــع 
انتشــار العــدوى، لتقتــرب الحيــاة أكثــر مــن العــودة 
ــق  ــد«، وف ــه بع ــم ينت ــر ل ــن »األم ــا، لك ــى طبيعته إل
أول  مــن  الصحيــة. واعتبــاراً  الســلطات  تأكيــدات 
لعــدد  األقصــى  الحــد  ســقف  زاد  تموز/يوليــو، 

المشاركين في التجمعات العامة.
 300 إلــى  يصــل  جمهــور  بوجــود  حاليــا  ويســمح 
البيئــات  فــي  العامــة  التجمعــات  فــي  شــخص 
المغلقة، و3 آالف شــخص فــي األماكن المفتوحة. 
ويســمح للمطاعــم والمقاهــي والحانــات بــأن تفتح 
أبوابهــا فتــرة أطــول عبــر إلغــاء توجيهــات أغلقهــا 
فــي وقــت محــدد، كمــا يســمح لمزيــد مــن الضيوف 
بالجلــوس علــى كل طاولــة، بعــدد 8 أشــخاص علــى 

كل طاولة بداًل من 4.

لعــدد  األقصــى  الحــد  الحكومــة  ورفعــت 
)أعيــاد  الخاصــة  المناســبات  فــي  المشــاركين 
الميــالد واألعــراس( أيضــاً إلــى 50 شــخصاً. فــي حيــن 

كانت حددته سابقاً بـ8 أشخاص.
وعّدلــت هيئــة الصحــة العامــة التعليمــات الخاصــة 
بعــدم التواصــل مــع مخالطيــن جــدد، لتتيــح إمكانيــة 
مخالطــة أنــاس جــدد مــع محاولــة تجنــب العــدوى 

قدر اإلمكان.

قالــت  لينــد  أمانــدا  والرياضــة  الثقافــة  وزيــرة 

الحيــاة  عــودة  إلــى  متشــوقون  منــا  “كثيــرون 
لطبيعتهــا، لكــن أود أن أذكركــم بأننــا إذا أردنــا أن 
ــة  ــا بحاج ــح، فإنن ــاه الصحي ــي االتج ــير ف ــل الس نواص
مقابلــة  مــن  لنتمكــن  التطعيــم،  مواصلــة  إلــى 
أحبائنــا وتعــود الحيــاة الــى طبيعتهــا بالنســبة لنــا 

جميعاً”.

حفالت التخرج.. بين التقييد بالتوصيات 
وعدم تحمل المسؤولية

ابتســام عبــد هللا تعيــش فــي مدينــة مالمــو جنــوب 
الســويد، عاشــت هــذه ضغوطــا كبيــرة بســبب 
تزامــن تخــرج أبنهــا هــذه الســنة مــع قيــود كورونــا. 
حدثــاً  ُيعتبــر  البنــت،  أو  األبــن  تخــرج  جهــة  فمــن 
مهمــاً جــداً فــي حيــاة العائلــة، وال يمكــن أن يمــر 
ــن  ــة م ــود المفروض ــن القي ــه، لك ــال ب دون االحتف
ــة الصحــة العامــة، منعــت الشــباب مــن  قبــل هيئ
االحتفــال بمــا يليــق بهــذه المناســبة، وهــو مــا دفــع 
بالكثيــر مــن األشــخاص الــى االلتــزام بالقيــود، فــي 
حيــن أن عــدد ال بــأس بــه وفــق ابتســام »لــم يلتــزم 
خصوصــا الموســم الدراســي الحالــي، حيــث شــاهدنا 
وعــدم  الحفــالت  إقامــة  فــي  البعــض  اســتهتار 

التقييد بتجنب االزدحام«.
ابتســام تــرى أن باإلمــكان التخلــي موقتــا عــن هــذه 
العــادات االجتماعيــة والتحلــي بالمســؤولية وذلــك 

من أجل »صحتنا وصحة الجميع«.
رابط خارجي:

Krisinformation.se إقرأ المزيد على

إعالن: هذا إعالن من أحد الشركاء 
المتعاونين معنا، ليس بالضرورة أن 

يتوافق محتوى هذه المادة مع سياسة 
الكومبس التحريرية
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صحة

ــى  ــرير، يبق ــرا للس ــض مبك ــا البع ــن ذهاب ــم م بالرغ
ــر  ــم. األم ــق يومه ــل يراف ــب المتواص ــعور التع ش
النــوم بــل  قــد ال يكــون متعلــق بعــدد ســاعات 
مرتبــط بمواعيــد النــوم الخاطئــة، وهــو مــا يتطلــب 
الذهــاب إلــى النــوم فــي أوقــات معينــة فقــط مــن 

أجل راحة الجسم.
المقــدار  هــي  ســاعات  ســبع  أن  الخبــراء  يعتقــد 
األمثــل مــن النــوم، ولكــن تحقيــق ذلــك يمكــن أن 
ــي  ــتيقظون ف ــع يس ــراً ألن الجمي ــاً نظ ــون صعب يك
شــعور  منــا  الكثيــر  ويعــرف  مختلفــة.  أوقــات 
أنــه  الفــراش لســاعات فــي حيــن  التملمــل فــي 

ضبط المنبه على توقيت مبكر.
لذلــك يــرّوج موقــع “بالينــدز كومبانــي” اإللكترونــي 
المختــص بمشــاكل النــوم لمــا يســميه “حاســبة 
تحديــد  الزائريــن  مــن  الموقــع  ويطلــب  النــوم”. 
وقــت االســتيقاظ المطلــوب ليحــدد لهــم أوقــات 
ــان  ــل ضم ــن أج ــا م ــب اتباعه ــة الواج ــوم الخاص الن

استيقاظ نشط ومريح للجسم.
عنــه  نشــرت  الــذي  البريطانــي،  للموقــع  وطبقــاً 
 DW )واعــادت  خاصــاً،  تقريــراً  “ميــرور”  صحيفــة 
عــالء جمعــة( نشــره فــإن التعــب واإلنهــاك الــذي 

ــم  ــة الجس ــرده حاج ــون م ــد ال يك ــد ق ــب الجس يصي
ــت  ــط بمواقي ــر مرتب ــو أم ــل ه ــوم، ب ــن الن ــد م لمزي
نــوم خاطئــة نتبعهــا. فمــن يواجــه مشــكلة فــي 
النــوم أو صعوبــة فــي االســتيقاظ عــادة مــا يذهــب 

إلى السرير في التوقيت الخطأ.
فــإن  اإللكترونــي،  الموقــع  لنصائــح  ووفقــاً 
االســتغراق فــي النــوم وعــدد ســاعات النــوم يتبــع 
طريقــة أشــبه بدائــرة تتكــرر كل 90 دقيقــة. لذلــك 
إذا كنــت تســتيقظ فــي الوقــت الخطــأ خــالل دورة 
النــوم، ســتجد نفســك متعبــاً، حتــى لــو كنــت نائمــاً 
لفتــرة أطــول. حينئــذ، مــا عليــك القيــام بــه هــو 
االلتــزام باألوقــات المدرجــة التــي يقدمهــا الموقــع 
ســاعات  مــن  المزيــد  علــى  الحصــول  مــن  بــداًل 

النوم.

االستيقاظ الساعة السادسة صباحًا
الموقــع  هــذا  فــي  الخبــراء  لحســابات  وطبقــاً 
بنشــاط  االســتيقاظ  أجــل  مــن  فإنــه  المختــص، 
ــى  ــاب إل ــب الذه ــاً، يتوج ــة صباح ــاعة السادس الس
مســاء  مــن   8.46 التاليــة:  األوقــات  فــي  الســرير 
اليــوم الســابق أو الســاعة 10.16 مســاءاً أو الســاعة 

11.46 أو الســاعة 1.16 صباحــاً. ويتــم ذلــك باســتخدام 
ــة،  صيغــة علــى أســاس إيقاعــات الجســم الطبيعي
إذ تعمــل حاســبة النــوم علــى تقديــم أفضــل وقــت 
النــوم.  بالنســبة لــك مــن أجــل االســتغراق فــي 
ويقــول الموقــع إن الشــخص الطبيعــي بحاجــة إلــى 
14 دقيقــة مــن أجــل النــوم بعــد اســتلقائه علــى 
الســرير، وهــذا األمــر أخــذ فــي عيــن االعتبــار ضمــن 

األوقات المقدمة.

الساعة السابعة صباحًا
أمــا مــن يريــد االســتيقاظ الســاعة الســابعة صباحاً، 
فيوصــي الموقــع المختــص بذهابــه إلــى الســرير 
فــي هــذه األوقــات فقــط: 9.46 أو 11.46 مســاءاً، أو 

12.46 بعد منتصف الليل، أو الساعة 2.16 صباحاً.

الثامنة صباحًا
صباحــاً  الوقــت  مــن  المزيــد  يملكــون  مــن  أمــا 
ويريــدون االســتيقاظ متأخــراً قليــاًل، مثــل الســاعة 
الثامنــة صباحــاً، فــإن مواعيــد الذهــاب إلــى الســرير 
منتصــف  بعــد   12.16 أو  مســاءاً   10.46 إلــى  تتغيــر 

الليل أو  1.46 و3.16 صباحاً.

لالستيقاظ مبكرا ونشيطا عليك 
النوم في هذه األوقات فقط!
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أخبار منوعة
صورة مسجد على طابع بريد سويدي

هــل تعلــم أن الســويد أطلقــت قبــل ســنوات طابعــاً بريدّيــاً يحمــل صــورة 
مســجد، للتعبيــر عــن التعــدد الثقافــي فــي المجتمع الســويدي؟ فمؤسســة 
البريــد المركزيــة الســويدية Postnord كانــت أصــدرت عــدداً مــن الطوابــع 

البريدية الجديدة، منها طابعاً بريدّياً يحمل صورة مسجد.

الســويدي  للرســام  هــي  الطابــع  صــورة  فــإن  المؤسســة،  وبحســب 
المعــروف الرس ليريــن، وتعــود الــى العــام 2009. ومــن الطوابــع األخــرى 
التــي أطلقتهــا المؤسســة للفنــان الرســام ليريــن، طوابــع تحمــل عــدة 

معالم في السويد.

ورغــم التطــور التكنولوجــي، وســهولة التواصــل عبــر منصــات التواصــل 
ــون  ــويديين ال يزال ــن الس ــن م ــإن الماليي ــة، ف ــف الذكي ــي والهوات االجتماع

يرسلون البطاقات البريدية والرسائل عبر البريد.
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الكلمات 
المتقاطـعة

علــى  شــعبيًة  المنطقيــة  األلعــاب  أكثــر  مــن  الســودوكو  إن 

اإلطــالق. الهــدف مــن الســودوكو هــو مــلء جــدواًل مكوًنــا مــن 

9×9 خانــات بأرقــام بحيــث يحتــوي كل صــف وعمــود وقســم مــن 

3×3 خانــات علــى كل األرقــام مــن 1 إلــى 9. كونهــا أحجيــة منطقية 

فــإن الســودوكو لعبــة ممتــازة لتمريــن العقــل. إذا حرصــت علــى 

قــوة  فــي  تحســٍن  برؤيــة  فســتبدأ  يومًيــا  الســودوكو  لعــب 

تركيزك وقواك العقلية بشكل عام. ابدأ اللعب اآلن.

٥٢٨

٨٣٤

٢٩٥

٩٦٤

٢٤٦٥

٦٩٢

١٣٦

٥٤٣

سودوكو 
SUDOKU

استراحة

أفقيًا:
1 – ممثل مصري كبير له عدة روائع سينمأيية

2 - يكترث - إقليم في وسط السعودية
3 - مدينة في شمال إيطاليا - للندبة

4 - أشرف - ناقش
5 - سقطة - مدينة هامة في اليمن

6 - متشابهان - بالغ في األمر 
7 - إمارة عربية - هبط 

8 - دولة أسيوية - شجع
9 - صاح - مدينة أردنية قرب الحدود السورية

رأسيًا:
برنامــج  تقديــم  فــي  عمــل  ســوري  ممثــل   –  1

معلوماتي شهير
2 – وذي - دولة عربية 

عاصمتهــا  المتوســط  فــي  مســتقلة  جزيــرة   –  3
فاليتا - يجيب

4 – غنج - متشابهان
5 – نمق - عاصمة عربية 

6 – ضمير
7 – عملة أسيوية - انكسار جيش العدو

8 – سخاء - كاتب
9 –  إنصاف - كرر



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



واصلوا كفاحكم ع� طول الطريق.
ًا. جهودكم تحدث فرًقا كب�	

شكًرا لهؤ�ء الذين ذهبوا 
ل��سواق بمفردهم.


