
16 لوفين »حارس اإلنسانية« يقرر الرحيل عن العمل السياسي 

14  10 معلومات عن الطعام في السويد                          

OM SVERIGE PÅ ARABISKA

الشقيقان حيدر ومصطفى يحققان 
أحالمهما في 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
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رأي

أعالم المثلية الجنسية
والتذكير بتقبل اآلخر

أثنــاء احتفــال مدينــة مالمــو الســويدية  والعاصمــة الدنماركيــة 
المــارة  شــاهد  العالمــي،  المثلييــن  بمهرجــان  معــا  كوبنهاغــن 
مظاهــر هــذه االحتفــاالت وتابــع العديــد أيضــا تغطيــات إعالميــة 
غيــر  أو  غاضبــا  أو  قلقــا  كان  ربمــا  منــا  العديــد  الحــدث،  لهــذا 
مســتوعب لهــذا االهتمــام ربمــا الزائــد، بفئــة يعتبرهــا البعــض 
منبــوذة ومهمشــة خاصــة فــي عــدة دول ومجتمعــات، بــل يقــام 

عليها الحد وتقتل في مجتمعات أخرى.
أثنــاء جولــة لــي فــي شــوارع مالمــو، قبــل أيــام، مــع أحــد األصدقــاء 
ــا، قــال لــي بحســرة وألــم وهــو  وهــو مــن حملــة الشــهادات العلي
التــي  بألــوان قــوس قــزح،  الجنســية  المثليــة  أعــالم  إلــى  ينظــر 
ترفــرف فــي كل مــكان مــن حولنــا، كيــف يمكــن العيــش هنــا فــي 
بلــد يشــجع علــى المعصيــة وعلــى الشــذوذ؟ مــاذا أقــول ألطفالــي 
انظــر حتــى  األعــالم،  الذيــن يعيشــون هنــا، ويشــهدون هــذه 

مقاعد األماكن العامة صبغت بهذه األلوان المستفزة.

مــن المهــم قبــل أن نحكــم علــى األمــور، أن نمــر أوال مــرورا ســريعا 
علــى تاريــخ التعامــل مــع المثلييــن فــي الســويد تحديــدا، وفــي 
أوروبــا والعالــم بشــكل عــام. حتــى نفهــم لمــاذا تهتــم الســويد اآلن 
ــة الجنســية بأنواعهــا. ولــي  ــم الدعــم والتعاطــف مــع المثلي بتقدي
نعــرف هــل فعــال الســويد تبالــغ فــي الدعــم والترويــج للمثليــة 

الجنسية؟ 
ــول  ــم أن نق ــن المه ــة م ــة التاريخي ــذه اللمح ــي ه ــل أن نعط وقب
لهــؤالء المغاليــن بالتخــوف وللمبالغيــن باالشــمئزاز واالســتغراب، 
أن موضــوع المثليــة هــو موضــوع موجــود وقائــم وليــس محصورا 
ــد  ــود وق ــو موج ــة، ه ــات مختلف ــاع ديان ــية أو بأتب ــعب أو جنس بش
يفاجــئ أنــاس كثــر عندمــا يكتشــفون أن أقــرب النــاس لهــم يمكــن 

أن يكونوا من المثليين جنسيا بشكل أو بآخر.
اللمحــة  خــالل  مــن  اســتنتاجها  يمكــن  والتــي  الثانيــة  النقطــة 
ــخ التعامــل مــع هــذا  ــى تاري ــي ســنلقيها عل ــة الســريعة الت التاريخي

ــات  ــت العالق ــماوية حرم ــة الس ــان خاص ــو أن كل األدي ــع، ه الواق
ــان إلــى  الجنســية خــارج إطــار الــزواج فمــا بالــك بنظــرة هــذه األدي

عالقات جنسية بين أشخاص من نفس الجنس؟
ولكــن هــل نحــن نعيــش اآلن فــي عصــر ديــن جديــد اســمه ديــن 
ــه المســاواة  ــة، والــذي مــن أهــم مبادئ حقــوق اإلنســان والعلماني
ــم  ــرتهم ومعتقداته ــون بش ــبب ل ــر بس ــن البش ــز بي ــدم التميي وع

وميولهم، بما في ذلك الميول الجنسية؟

حســب تصنيــف العديــد مــن علمــاء المجتمــع الحديــث، الجــواب 
ــا  ــة حالي ــات الغربي ــا المجتمع ــا حالي ــي تتبناه ــادئ الت ــم، المب ــو نع ه
يمكــن تصنيفهــا كديــن جديــد لــه حتــى أنبيــاء وقديســون ومواثيــق 
وشــعائر، حســب عــدد مــن علمــاء االجتماع، الذيــن اعتبروا اإلنســان 
العاقــل بشــكله الحالــي متميــزا عــن باقــي المخلوقــات بقدرتــه 
ــة  ــل اآلله ــو تخي ــه:  فه ــن مخيلت ــكار م ــف أف ــل، أي تألي ــى التخي عل
وصنــع األديــان وتخيــل القوميــة وصنــع الــدول وابتكــر  المــال 
والبنــوك والشــركات فــي مجــال االقتصــاد وبعدهــا اختــرع مواثيــق  
حقــوق اإلنســان تماشــيا مــع المتغيــرات والــدروس التــي تعلمهــا. 
إذا اإلنســان نفســه الــذي وضــع قوانيــن لحفــظ نوعــه وحمايــة 
ــر هــذه القوانيــن مــع  تطــوره هــو نفســه الــذي وجــد حاجــة لتغيي
المتغيــرات التــي حصلــت مــن حولــه. وهــذا أيضــا حســب قــول عدد 

من علماء المجتمع.

ــزل  ــطى، ُتن ــور الوس ــا العص ــت أوروب ــدا كان ــس بعي ــت لي ــي وق ف
عقوبــة المــوت وبطــرق وحشــية بالمثلييــن الجنســيين، خاصــة 
الرجــال منهــم، ألن إثبــات مثليــة النســاء كان أصعــب علــى القضــاة، 
18 مــن القســم العاشــر مــن  وهنــا فــي الســويد كان الفصــل 
المثليــة  الجنســية  العالقــات  علــى  ُيعاقــب  العقوبــات  قانــون 

بالحبس مع الشغل لمدة أقصاها سنتان حتى العام 1934.
والســبب فــي إزالــة هــذا الحكــم هــو كثــرة حــاالت االبتــزاز وصعوبــة 

من الضروري أن 
نفهم لماذا تهتم 

السويد اآلن بتقديم 
الدعم والتعاطف 

مع المثلية الجنسية 
بأنواعها. ولنعرف 
هل فعال السويد 

تبالغ في الدعم 
والترويج للمثلية 

الجنسية؟

بقيت الممارسات 
الجنسية من هذا 
النوع في السويد 

غير قانونية حتى 
العام 1944. ولكن تم 

اعتبار المثلية 
الجنسية مرضًا. 

استمرت وصمة 
المرض على 

المثليين حتى عام 
1979
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

ــي  ــو مثل ــات ه ــذه المهرجان ــارك به ــن يش ــرورة كل م ــس بالض لي
الجنــس، مــع أنــه ال يوجــد مشــكلة أمــام العديــد مــن كونهــم 
ــد  ــم والتأيي ــار الدع ــط إلظه ــن فق ــة، ولك ــذه الفئ ــى ه ــون إل ينتم
ــى  ــت عل ــويد حصل ــرة الس ــى فك ــان، وعل ــوق اإلنس ــن حق ــق م لح
أول وزيــر مثلــي الجنــس بشــكل علنــي العــام 2006 وهــو )أندريــاس 
ــط  ــن الوس ــة يمي ــي حكوم ــرة ف ــر الهج ــا كان وزي ــن( فيم كارلغري

مزدوج الميل الجنسي وهو )توبياس بيلستروم(. 
إلــى اآلن ال يوجــد تقبــل تــام وعلنــي للمثلييــن حتــى فــي المجتمعات 
يمينيــة  ومنظمــات  أحــزاب  وهنــاك  الســويد،  ومنهــا  الغربيــة، 

متطرفة تنادي بنبذهم وعزلهم.

قــد يتســاءل البعــض كيــف كان جوابــي لصديقــي الخائــف علــى 
أطفالــه فــي زحمــة األعــالم ذات ألــوان قــوس وقــزح! نعــم، كان 
جوابــي بســيطاً جــداً، تحدثــت معــه ضمــن إطــار أن يكــون واضحــاً 
وأال يصبــح كالمــه نقيضــا لمــا يشــاهده طفلــه ويســمعه فــي 
ــاول أن  ــه: ح ــت ل ــه، قل ــش ب ــذي نعي ــع ال ــي المجتم ــة وف المدرس

تشرح األمور ببساطة كما هي.
 ال أحــد يمنعنــا مــن تعليــم أطفالنــا عاداتنــا وتقاليدنــا التــي تعلمناهــا 
الجميــع  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  ولكــن  مجتمعاتنــا،  مــن 
ــي  ــقوط ف ــا، والس ــن حولن ــراه م ــا ن ــي م ــض نف ــي تناق ــوع ف الوق

مستنقع الكراهية لآلخرين.
صحيــح هنــاك، وكمــا نحــن نــرى، مبالغــة مــن قبــل بعــض وســائل 
ــن  ــة، ولك ــة ضعيف ــم أي فئ ــف ودع ــة التعاط ــي طريق ــالم ف اإلع
ليــس بالضــرورة أن نوافــق ونؤيــد كل شــيء نــراه فــي اإلعــالم، مــا 
يجــب أن نكــون واثقيــن منــه هــو تقبــل اآلخر وعــدم نشــر الكراهية 
ــا، ويجــب فــي النهايــة  ضــده فقــط ألن ميولــه تختلــف عــن ميولن
أن نعــرف ونتذكــر أننــا نعيــش فــي بلــد اســمه الســويد، ويجــب أن 
نتعــرف أكثــر علــى هــذا البلــد وكيــف تســير األمــور هنــا، حتــى نكــون 

جزءاً من المجتمع وال نعيش فقط على الهامش.

إثبــات التهمــة، وليــس بســبب التعاطــف مــع المثلييــن. ومــع ذلــك 
ــى  ــة حت ــر قانوني ــوع غي ــذا الن ــن ه ــية م ــات الجنس ــت الممارس بقي
ــتمرت  ــاً. اس ــية مرض ــة الجنس ــار المثلي ــم اعتب ــن ت ــام 1944. ولك الع
وصمــة المــرض علــى المثلييــن حتــى عــام 1979، أي قبــل حوالــي 40 

سنة فقط.
أثنــاء هــذه الفتــرة تكبــدت ميزانيــة الضمــان الصحــي مبالــغ طائلــة، 
ألن العديــد ممــن كانــوا يريــدون اخــذ إجــازات مرضيــة يتصلــون 
فقــط بصنــدوق التأمينــات االجتماعيــة، ويقولــون علــى ســبيل 
بمــرض  مرضــى  ألنهــم  العمــل  يســتطيعون  ال  أنهــم  المثــال 
المثليــة الجنســية، عندهــا اضطــرت الســويد إلزالــة صفــة المــرض 

عن المثليين الجنسيين.
فــي أواســط الســتينيات ظهــرت حــركات اجتماعيــة وسياســية 
تنــادي بحقــوق الجنســية كانــت  خاصــة فــي الواليــات المتحــدة 
تنــادي باســتخدام كلمــات وعبــارات تدعــو إلــى االعتــزاز أو الفخــر بمــا 
خلقهــم هللا فيــه، حســب معتقــدات البعــض أو بمــا أوجدتهــم 

الطبيعة عليه حسب معتقدات آخرين.

 ركــزت الحــركات االجتماعيــة للمثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميل 
الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية )LGBT(، أو مجتمــع الميــم، 
علــى مســاعدة المثلييــن في تقبل أنفســهم ومســاعدة الشــخص 
فــي   )homophile( الهوموفياليــة  الحركــة  مثــل  لنفســه، 
الخمســينات، وركــز بعضهــا علــى مســألة الحريــة الشــخصية، وعلــى 
المطالبــة بتســاوي الحقــوق، مثــل الحركــة األلفينيــة مــن أجــل 

المساواة في الزواج.
ــب  ــد حس ــي الجدي ــع الغرب ــن المجتم ــمى دي ــا يس ــن م ــا وضم حالي
تصنيــف بعــض علمــاء المجتمــع، كمــا قلنــا، وهــو ديــن حقــوق 
الفئــة  لهــذه  االعتبــار  إعــادة  والغــرب  أوروبــا  قــررت  اإلنســان، 
المضطهــدة بتنظيــم مهرجانــات الفخــر ســنويا والــذي يشــارك بــه 

شخصيات سياسية ووزراء وشخصيات مشهورة.

في وقت ليس بعيدا كانت أوروبا العصور الوسطى، 
ُتنزل عقوبة الموت وبطرق وحشية بالمثليين 

الجنسيين، خاصة الرجال منهم
ليس بالضرورة كل من يشارك بهذه المهرجانات هو 
مثلي الجنس، مع أنه ال يوجد مشكلة أمام العديد من 

كونهم ينتمون إلى هذه الفئة

ال أحد يمنعنا من 
تعليم أطفالنا 

عاداتنا وتقاليدنا التي 
تعلمنها من 

مجتمعاتنا، ولكن 
سيكون من 

الصعب على الجميع 
الوقوع في تناقض 

نفي ما نراه من 
حولنا، والسقوط 

في مستنقع 
الكراهية لآلخرين

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د. محمود أغا

إلى اآلن ال يوجد 
تقبل تام وعلني 

للمثليين حتى في 
المجتمعات الغربية، 

ومنها السويد، 
وهناك أحزاب 

ومنظمات يمينية 
متطرفة تنادي 

بنبذهم وعزلهم
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الشقيقان حيدر ومصطفى يحتفالن بتحقيق مصطفى حلمه بأن أصبح طياراً

موضوع الغالف

الشقيقان حيدر ومصطفى خاضا التحدي

األول يعمل مهندسًا كما كان يريد.. والثاني 
حقق حلمه وأصبح طّيارًا

وصل الشقيقان حيدر ومصطفى الشبلي إلى مدينة يونشوبينغ من العراق الذي مزقته 
الحروب المتكررة قبل 6 سنوات.  كان تعلم اللغة السويدية واالندماج في المجتمع 

صعبًا عليهما في البداية، لكن حيدر يعمل اآلن كمهندس، بينما تخرج مصطفى مؤخرًا 
كطيار.
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يقــول حيــدر: »يمكنــك أن تفعــل كل شــيء إذا قــررت القيــام 
بذلك«.

رغــم »الجــو الســلبي« بيــن بعــض المهاجريــن، ورغــم صعوبــات 
اللغــة واالندمــاج والبــدء مــن الصفــر فــي بلــد جديــد، كان لحيــدر 

ومصطفى أحالم كبيرة وطموحات أكبر.
كتبــت صحيفــة يونشــوبينغ عنهــا تقــول: »وطنهمــا العــراق 
ــدر  ــى وحي ــك رأى مصطف ــدة، لذل ــنوات عدي ــروب لس ــي بالح أبتل
ــا  ــرق لهم ــتقبل مش ــه ال مس ــا أن ــن حياتهم ــر م ــت مبك ــي وق ف
هنــاك، لذلــك قــررا الهجــرة الــى الســويد فــي مــارس/ آذار، 2015 

قبل أشهر قليلة من اندالع أزمة الالجئين في نفس العام.
 

حيدر مهندسًا ومصطفى تخرج كطيار
فــي  استشــارية  شــركة  فــي  مهندســاً  اليــوم  حيــدر  يعمــل 
25عامــاً،  ســيبلغ  الــذي  مصطفــى،  أنهــى  بينمــا   ، يونشــوبينغ 

دراسته في كلية الطيران .
 يضيــف حيــدر: »كالنــا مندفــع بأهدافنــا وأحالمنــا، إن شــعاري 

هو أنه يمكنك فعل كل شيء إذا قررت القيام بذلك«.
 منــذ قــدوم حيــدر ومصطفــى إلــى الســويد، شــعرا أن هــذا هــو 
المــكان الــذي يريــدون بنــاء حياتهــم فيــه. لكــن الطريــق إلــى 
الهــدف ملــيء بالعديــد مــن التحديــات. فقــد كان تعلــم لغــة 
جديــدة والتقــدم للحصــول علــى وظيفــة والتعليــم فــي بلــد جديــد 

مثل السويد أمراً صعباً عليهما.

 يقول حيدر إنه كان من الصعب القدوم إلى بلد بثقافة مختلفة 
تماماً عن تلك الموجودة في العراق. وبحسب حيدر، من الصعب 
مقارنة العراق بالسويد. لكن مصطفى يضيف أن االختالف ليس 

فقط في الثقافة، بل في الطبيعة والجو أيضاً.
لم ُيسمح لحيدر ومصطفى البدء في دراسة تعلم اللغة SFI على 

الفور ألن طلبهما للحصول على تصريح إقامة لم ُيمنح إال بعد 
عام ونصف من قدومهما إلى السويد.

 - عــن تلــك الفتــرة يقــول مصطفــى الــذي أصبــح طّيــاراً اآلن: 
»أصبــت باالكتئــاب ولــم أخــرج مــن الشــقة لعــدة أشــهر. أردت 
ــى  ــل عل ــي أحص ــدي ل ــارى جه ــذل قص ــة وأن أب ــدأ الدراس أن أب
مســتقبل مشــرق فــي الســويد«. أمــا حيــدر فيقــول »ال يمكننــي 
الخــروج  دائمــاً  أرغــب  لكننــي  فقــط،  المنــزل  فــي  الجلــوس 

والتعرف على أشخاص جدد«.

البدء في تعلم اللغة قبل اإلقامة
ــة  ــي دراس ــدأ ف ــور وب ــام األم ــى زم ــى مصطف ــة، تول ــي النهاي  ف
اللغــة الســويدية بنفســه.  بــدأ بالذهــاب إلــى مقهى لغــة وذهب 
إلــى المكتبــة لقــراءة الكتــب المدرســية. ويتذكــر مصطفــى تلــك 
األيــام بالقــول: » بمــا أنــه لــم يكــن لــّدي اقامــة فــي الســويد فــي 
ذلــك الوقــت، لــم ُيســمح لــي باســتعارة الكتــب، لذلــك كنــت 

أجلس دائماً في المكتبة وأقرأ«.

 شــعر حيــدر أيضــاً أنــه ال يريــد الجلــوس فــي المنــزل. حصــل علــى 
الســويدية فــي شــركة  الهجــرة  تدريــب مــن خــالل مصلحــة 
ــه  ــل أخي ــس مث ــب، كان جل ــد التدري ــاء بع ــي المس ــيارات. وف س

لدراسة اللغة السويدية بمفرده.

 خــالل صيــف عــام 2016، حصــل الشــقيقان علــى تصريــح إقامــة 

 المهندس حيدر الشبلي

حيدر: »يمكنك أن 
تفعل كل شيء 
إذا قررت القيام 

بذلك«.

 في صيف عام 
2016، حصل 

الشقيقان على 
تصريح إقامة في 

السويد، وأصبح 
بإمكانهما الدراسة 

والحصول على 
الوظيفة
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علــى  والحصــول  الدراســة  بإمكانهمــا  وأصبــح  الســويد،  فــي 
الوظيفــة، وســارع مصطفــى الــى التأكــد مــن الحصــول علــى 
المؤهــالت األساســية لبــدء دراســة الطيــران، لكــن قبــل ذلــك 
بــدأ كالهمــا العمــل فــي مســتودع فــي جرانــا. وفــي البدايــة كانــا 
كالهمــا مشــغلين لــآالت، ولكــن بعــد أشــهر معــدودة أو نحــو 

ذلك أصبح حيدر قائدا للمجموعة في الشركة.

 عندمــا عمــال لفتــرة مــن الوقــت وشــعرا أنهمــا تعلمــا اللغــة 
بشكل كاف، قررا أن الوقت قد حان التخاذ الخطوة التالية. 

»نحن لسنا أفضل من أحد.. يمكن للجميع النجاح، 
طالما أنك تقاتل وتقرر«

ــل ان  ــراق قب ــي الع ــدس ف ــته كمهن ــى دراس ــد أنه ــدر ق كان حي
يأتــي إلــى الســويد، وبعــد الحصــول علــى اإلقامــة بــدأ العمــل 
مــن  بالكثيــر  باالتصــال  وقــام  هدفــه،  أجــل  مــن  بحمــاس 

الشركات لكنه لم يتلق رداً.

ــة  ــيرته المهني ــن س ــخة م ــة 20 نس ــام بطباع ــه ق ــدر أن ــد حي يؤك
يونشــوبيغ،  مدينــة  فــي  المختلفــة  الشــركات  أبــواب  وطــرق 

وسأل عن إمكانية التدريب والحصول على وظيفة.
يقــول: » فــي ســنة 2018، اتصلــت بشــركة استشــارية، وبعــد 
سلســلة مــن المقابــالت، حصلــت علــى وظيفــة هنــاك، وأنــا 
ــح  ــط لفت ــوم بالتخطي ــث أق ــوم حي ــى الي ــا ال ــل فيه ــل العم أواص

طرق جديدة وتطويرها«.

ــول:  ــه يق ــة عمل ــي بداي ــا ف ــي كان يواجهه ــات الت ــن الصعوب وع
»فــي الســنة األولــى بالــكاد كنــت أفهــم علــى زمالئــي، كان هناك 

»كلمــات هندســية صعبــة للغايــة، لذلــك كنــت اضطــر بعــد 
هــذه  ودراســة  مراجعــة  المنــزل  الــى  العــودة  عنــد  العمــل 

الكلمات«.

من المالحظ أن حيدر ومصطفى يفتخران بنفسيهما عندما 
يتذكران كيف شقا طريقهما الى األمام.

يقول مصطفى« أن أصبح طياراً كان حلماً لي منذ أن كنت 
صغيراً، وكنت دائماً ألعب بالطائرات عندما كنت طفاًل«.

التدريــب كطيــار مكلــف وكان مصطفــى يعمــل فــي وظيفتيــن 
ــن  ــاء م ــل الوب ــة، جع ــن الدراس ــى م ــا انته ــة. عندم ــاء الدراس أثن
الصعــب عليــه الحصــول علــى وظيفــة.  لكــن مصطفــى كان 

متأكد من أنه سيبدأ العمل كطيار قريباً وهو ما تحقق له.

يضيــف: »غالبــاً مــا نجلــس ونتحــدث عــن أحالمنــا وكيــف يجــب أن 
نحققهــا نحــن نحــب التحديــات، نحــن مدفوعــان بأهدافنــا ولدينــا 
أحالمــاً جديــدة، ال نفهــم كيــف يمكــن للمــرء أن يعيــش بــال هدف 

وطموح، فالحياة ستكون مملة.
نريــد أن نقــول للنــاس إن كل شــيء ممكــن التحقيــق، ال يوجــد 
مســتحيل.. لســنا أفضــل مــن أي شــخص آخــر يأتــي إلــى الســويد 
ــع  ــن للجمي ــي، يمك ــخص ذيك أو غب ــد ش ــا. ال يوج ــه هن ــاء حيات لبن

النجاح، طالما أنك تقاتل وتقرر.

قسم التحرير 

»نحن لسنا أفضل 
من أحد.. يمكن 
للجميع النجاح، 

طالما أنك تقاتل 
وتقرر«

مصطفى يقف فوق جناح الطائرة في لحــظة فرح
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مدارس

نقاشات حول نظام التعليم في 
السويد على منصات التواصل 

االجتماعي

يأخــذون  #الســويد  فــي   « المنشــور:  فــي  جــاء 
فــي  الطبيعــة  وأحضــان  الغابــات  الــى  األطفــال 
األســبوع األول مــن بــدء المدرســة، لتحبيــب وترغيب 
األطفــال بالدراســة، وعــدم الضغــط عليهــم.. صبــاح 

الخير«.
المنشــور القــى تفاعــاًل كبيــراً حيــث عّلــق عليــه حوالــي 
500 شــخص، فيمــا حصــل علــى اإلعجــاب مــن حوالي 

3 آالف شخص، فيما شاركه حوالي 100 شخص.
المعلقــون اتخــذوا مــن المنشــور والصــورة مناســبة 

مع بداية المدارس في السويد، تفاعل متابعو منصات الكومبس على وسائل التواصل 
االجتماعي، مع صورة نشرتها صفحة الكومبس على الفيسبوك ألطفال صغار وهم يجمعون 

الفطر في الغابة في نشاط مدرسي ُيقام مع بداية موسم الدراسة.

الطفولــة،  فــي  الدراســية  حياتهــم  علــى  للتعليــق 
األم  بلدانهــم  فــي  مدارســهم  بيــن  والمقارنــة 

والسويد.
معظــم التعليقــات تناولــت بتهكــم شــديد كيــف كان 
تنظيــف  فــي  الصغــار  األطفــال  اســتخدام  يجــري 
المــدارس وجمــع النفايــات مــن باحــة المدرســة فــي 
أولــى أيــام الــدوام، فيمــا انتقــد البعــض نظــام التعليــم 
ــا  ــر مم ــرن أكث ــه »م ــن أن ــويد معتبري ــي الس ــه ف برمت

يجب أن يكون« بحسب وجهة نظر البعض.

نظام التعليم في السويد

يقضــي قانــون التعليــم فــي الســويد بإلزاميــة التعليــم 
لجميــع األطفــال بــدءاً مــن ســن 6 لمــدة 10ســنوات. 
ولعــل أحــد األســباب الرئيســية التــي ســاهمت فــي 
ريــادة الســويد وتصدرهــا مؤشــرات االبتــكار العالمية 
فتــرة  خــالل  التعليــم  مجــال  علــى  تركيزهــا  هــي 

طويلة.
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رياض األطفال

فــي  البلديــات  وتتوّلــى  إلزاميــة  غيــر  مرحلــة  هــي 
الســويد مســؤولية توفيرهــا مــا بيــن عمــر الســنة 
)أو  األطفــال  ريــاض  أن  أي  ســنوات؛  والخمــس 
مرحلــة مــا قبــل المدرســة اإللزاميــة( غيــر متاحــة 
ألن  وذلــك  األول  عامــه  الطفــل  يبلــغ  أن  قبــل 
الســويد تضمــن للوالديــن إجــازة رعايــة الطفــل التــي 

تبلغ 480 يوم مدفوعة األجر.

يمكن للطفل قضاء 15 ساعة في األسبوع مجاًنا 
في دور رياض األطفال. ولكن بالطبع قد تزيد 

المدة مقابل مقدار مالي تدعمه البلديات ويعتمد 
مقدار الدعم على عدة عوامل مثل: عمر الطفل، 

وما إذا كان الوالدان يعمالن أو يدرسان، أو في 
إجازة رعاية أطفال للعناية بأطفال آخرين، أو 

عاطالن عن العمل.

وترّكز المنهجية التي تتبناها رياض األطفال في 
السويد على أهمية اللعب سواء بمفردهم أو في 

مجموعات أو مع البالغين مما يساهم في 
نموهم واستقالليتهم. فال عجب في أن ترى 
طفاًل في عمر الثانية وهو يأكل ويساعد في 

تنظيف طاولة الطعام ويرتدي مالبسه بدون 
مساعدة.

باألمــور  الوعــي  يكتســب  الحاضــر،  وقتنــا  وفــي 
المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي أهميــة متزايــدة فــي 
ــة، حيــث يســعى النظــام التعليمــي  ــة التعليمي العملي
إلــى حصــول األطفــال علــى ذات الُفــَرص فــي الحيــاة 

ِبَغّض النظر عن النوع االجتماعي.

التعليم اإللزامي

)باللغــة  الســويد  فــي  اإللزامــي  التعليــم  يتكــون 
أربعــة  مــن   )Grundskoleutbildning الســويدية: 
مراحــل: الصــف التمهيــدي، تتبعــه المرحلــة االبتدائيــة 
ثــم  الثالــث(،  الصــف  إلــى  األول  )الصــف  األولــى 
المرحلــة االبتدائيــة المتوســطة )الصــف الرابــع إلــى 
ــا  ــة العلي ــة االبتدائي ــًرا المرحل ــادس(، وأخي ــف الس الص
ــم  مــن )الصــف الســابع إلــى الصــف التاســع(. كمــا يت
الذيــن  للطــالب  لألطفــال  الرعايــة  خدمــة  توفيــر 
عشــرة  والثالثــة  السادســة  بيــن  أعمارهــم  تتــراوح 
ــاء  ــي وأثن ــدوام المدرس ــاعات ال ــد س ــل وبع ــا قب عاًم

العطالت المدرسية.

كذلــك  الســويد  فــي  اإللزامــي  التعليــم  ويشــمل 

ألطفــال  المخصصــة  ســامي  قوميــة  مــدارس 
الســكان األصلييــن مــن قوميــة ســامي، أحــد أقليــات 

السويد القومية الخمس.

التعليم الثانوي

)باللغــة  الســويد  فــي  الثانــوي  التعليــم  مرحلــة 
ثــالث  لمــدة  تســتمر   )Gymnasium الســويدية: 
الثانــي  الصــف  إلــى  العاشــر  الصــف  ســنوات، مــن 
عشــر وهــي مرحلــة اختياريــة. فــي هــذه المرحلــة، 
ــر  ــة عش ــن ثماني ــار بي ــة االختي ــن للطالب/الطالب يمك
منهــا  ســتة  الوطنيــة«،  »البرامــج  تســمى  برنامــج 
تحضيريــة للتأهــل لمرحلــة التعليــم العالــي كااللتحــاق 

بالجامعات، واثنا عشر منها مهنية.

فــي حيــن أن متطلبــات القبــول تختلــف بيــن البرامــج، 
إال أنهــا جميًعــا تتطلــب مــن الطــالب الحصــول علــى 
الســويدية واإلنجليزيــة  اللغــة  النجــاح فــي  درجــات 
التعليــم  مــن  األخيــرة  الســنة  فــي  قسم التحريروالرياضيــات 

اإللزامي.
فــي عــام 2020، تأهــل حوالــي 86 بالمائــة مــن طــالب 
الصــف التاســع ألحــد البرامــج الوطنيــة. أمــا أولئــك 
الذيــن لــم يتأهلــوا فلديهــم خمســة برامــج تمهيديــة 
لالختيــار مــن بينهــا. بعــد االنتهــاء مــن هــذه البرامــج 
أحــد  إلــى  االنتقــال  للطــالب  يمكــن  التمهيديــة، 

البرامج الوطنية.

اإلعاقــات  لــذوي  ثانويــة  مــدارس  أيًضــا  هنــاك 
للرياضييــن  برامــج خاصــة  إلــى  الذهنيــة، باإلضافــة 

على سبيل المثال.

بالمائــة مــن طــالب   72 يقــرب مــن  ويحصــل مــا 
المرحلــة  إنهــاء  شــهادة  علــى  الثانويــة  المرحلــة 

الثانوية )دبلوم المدرسة الثانوية(.
مصدر اإلحصاءات : المعهد السويدي
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2. األظافر الزرقاء
ألــوان األظافــر متعــددة، ومنهــا: تغيــر لونهــا للــون 
ــة الزرقــاء،  األزرق، والمعــروف أيًضــا باســم الالزوردي
والــذي غالًبــا يكــون داللــة على اإلصابــة بأحــد الحاالت 

االتية:
والــذي  الــدم،  بتســمم  والمعــروف  الــدم،  تجرثــم 

يحدث عادًة بسبب العدوى البكتيرية.
اضطرابات في الجهاز التنفسي، مثل:

الربو.
انتفاخ الرئة.

 Chronic( المزمــن  الرئــوي  االنســداد  مــرض 
.)Obstructive Pulmonary Disease

ربما ال تعلم أن ألوان األظافر المختلفة تدل على مشكلة صحية ما، لذا ننصحك 
بقراءة المقال لرانيا عيس من »ويب طب« الذي سيخبرك بكافة التفاصيل 

حول داللة كل لون.

ألوان األظافر
ال تنحصــر وظيفــة األظافــر فــي حمايــة نســيج أصابع 
لمــا  مــرآة  هــي  بــل  فحســب،  والقدميــن  اليديــن 

يحدث داخل الجسم.
ترتبط األظافر باألمراض، فيتغير مظهرها سواء 
من حيث اللون أو الملمس لتدل بذلك على وجود 

مشكلة صحية ما، وقد تتمثل ألوان األظافر 
وداللتها في ما يأتي:

1. األظافر السوداء
ــون األســود مــن المرجــح  ــون األظافــر لل ــر ل إن تغي
أن يكــون داللــة علــى التعــرض لكدمــة تحــت الظفــر، 
والتــي عــادًة مــا تبــدأ باللــون األحمــر ثــم تتحــول إلــى 

األرجواني والبني الداكن وأخيًرا إلى األسود.
ــر  ــرض األظاف ــدم تع ــن ع ــد م ــال التأك ــي ح ــن ف لك
للكدمــات فهنــا يتغيــر األمــر، ويكــون اللــون األســود 

ناتج كعالمة قد تشير إلى االتي:

.)Anemia( اإلصابة بفقر الدم
نقص فيتامين بVitamin B12( 12( في الجسم.

اضطرابات في الغدة الكظرية.
أمراض في الكبد.

اإلصابــة بســرطان الجلــد، وذلــك فــي حــال كانــت 
الحالــة جــًدا متقدمــة ولــون األظافــر أســود جــًدا 
الطبيــب  إلــى  فــوًرا  التوجــه  يجــب  لذلــك  داكــن، 

المختص في هذه الحاالت.

صحة 

ألوان األظافر: إلى ماذا تشير؟
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 Chronic( المزمــن  الهوائيــة  الشــعب  التهــاب 
.)bronchitis

الدمويــة  األوعيــة  خاليــا  فــي  األكســجين  نقــص 
والمحملــة  األصابــع  ألطــراف  الواصلــة  الدقيقــة 
بهيموغلوبيــن الــدم مــن خــالل الــدورة الدمويــة، 
والتــي بدورهــا قــد تســبب أمــراض القلــب المختلفــة، 

.)Arteriosclerosis( مثل: تصلب الشرايين

3. األظافر الصفراء
ألــوان األظافــر الصفــراء قــد تشــير إلى أحــد األمراض 

والدالالت االتية:
جــًدا،  شــائع  أمــر  وهــذا  الفطريــة،  العــدوى 
ــا تعمــل علــى جعــل األظافــر أكثــر  فالفطريــات غالًب
ــى  ــك إل ــة بذل ــا مؤدي ــئ نموه ــا تبط ــا أنه ــمًكا، كم س

تغير لونها لألصفر.
التدخيــن، حيــث أن النيكوتيــن الموجــود فــي الســجائر 

له قدرة على تغير لون األظافر لألصفر.
مرض السكري.

اضطرابات في الكبد.

4. األظافر الرمادية
األظافــر الرماديــة غالًبــا تكــون داللــة علــى وجــود 

مشكلة صحية، مثل:
أمراض القلب.

الرئــة  استســقاء  مثــل:  الرئتيــن،  فــي  أمــراض 
.)Pulmonary edema(

التهابات المفاصل المزمن.
فقر الدم.

كمــا قــد تتغيــر ألــوان األظافــر للرمادي بســبب ســوء 
التغذية والجفاف بسبب قلة شرب الماء.

5. األظافر الخضراء
مســمى  عليهــا  يطلــق  الخضــراء  األظافــر  ألــوان 
 ،)Green nail syndrome( متالزمــة الظفر األخضــر

والتي غالًبا تحدث بسبب العدوى البكتيرية.
متالزمــة الظفــر األخضــر تنتشــر بيــن األشــخاص 
الذيــن يرتــدون األحذيــة الضيقــة والمغلقــة لمــدة 
طويلــة، فالرطوبــة الحادثــة فــي هــذه الظــروف جــًدا 

مناسبة لنمو البكتيريا.

6. األظافر الحمراء
فــي الحقيقــة إن تحــول لــون األظافــر إلــى اللــون 
ــة  ــه قــد يكــون دالل ــر خطــورة؛ ألن األحمــر هــو األكث

على االتي:

النزيف الدماغي.
السكتة الدماغية بسبب ارتفاع ضغط الدم.

أمراض القلب.
 Carbon( الكربــون  اكســيد  بــأول  الجســم  تســمم 
الطبيــب علــى  زيــارة  monoxide(، ممــا يســتدعي 

الفور لتلقي العالج الالزم.

نصائح هامة حول األظافر
إن ألوان األظافر المختلفة جميعها لها دالالت 
منها البسيط ومنها الخطير، لذا يمكن الحد من 

بعض هذه األضرار باتباع النصائح االتية:

تناول األطعمة المتوازنة.
شرب كميات وفيرة من الماء يومًيا.

االبتعاد عن التدخين.
المحافظة على نظافة األظافر وتقليمها باستمرار.
استخدام األحذية الطبية، والتي قد تساهم في منع 

نمو البكتيريا بشكل أفضل من غيرها من أنواع 
األحذية األخرى.
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ال  الســويديين  أن  البعــض  يظــن  قــد 
بالطبــع  اللحــم وهــذا  إال كــرات  يأكلــون 
بعــض  نشــارككم  دعونــا  صحيــح.  غيــر 
فــي  الطعــام  عــادات  عــن  الحقائــق 

السويد.

1. مربــى التــوت البــري، يمكــن إضافتهــا 
إلى أي وجبة

مــن   )Lingonsylt( البــري  التــوت  مربــى  تعــد 
اإلضافــات الرئيســية علــى المائــدة الســويدية؛ لــذا 
مــن  العديــد  إلــى  إضافتهــا  الســويديون  يعشــق 
األطبــاق، مثــل كــرات اللحــم، والفطائــر، والعصيــدة- 

ولكن الطريف أنه نادراً ما ُتوضع على الخبز.
يوجــد هــذا النــوع مــن التــوت بكميــات كبيــرة فــي 
التقاطــه  للجميــع  ويمكــن  الســويد،  أنحــاء  جميــع 
فــي  العــام  الحــق  بفضــل  الغابــات  مــن  مباشــرة 
الوصــول إلــى الطبيعــة )allemansrätten(، الــذي 
يتيــح للجميــع التنقــل بحريــة فــي الطبيعــة الســويدية 

واالستمتاع بخيراتها.

المنــزل، ويمكــن  التــوت عــادة فــي  ُتصنــع مربــى 
شراؤها في جميع المحال في السويد .

منوعات

10 معلومات عن الطعام في 
السويد

بوفيــه  أي  يكتمــل  المخللــة:ال  الرنجــة   .2
بدونها

علــى  مهًمــا  دوًرا  المخللــة  الرنجــة  لعبــت  لطالمــا 
ــرة  ــبب وف ــك بس ــويد. وذل ــي الس ــام ف ــدة الطع مائ
الشــمال وبحــر  بحــر  الرنجــة فــي كل مــن  ســمك 
ســمك  تخليــل  فــى  الســويديون  وبــدأ  البلطيــق. 

الرنجــة منــذ العصــور الوســطى، كوســيلة لحفــظ 
األسماك للتخزين والنقل.

يزيــل  الــذي  بالملــح  عالجهــا  يتــم  المخللــة  الرنجــة 
ــط  ــي خلي ــى ف ــم ُتنّق ــمك، ث ــن الس ــاء م ــم الم معظ
ــان، يتــم  ــر مــن األحي ــح. فــي كثي الخــل والســكر والمل
ــول  ــى المحل ــرى إل ــاب األخ ــل أو األعش ــة التواب إضاف
الملحــي، بمــا فــي ذلــك أوراق الشــبت أو الغــار. هنــاك 
ــر  ــة، لذلــك يعتب ــد مــن وصفــات الرنجــة المخلل العدي
العديــد مــن الســويديين أنــه مــن الضــروري أن يقــدم 
للضيــوف مجموعــة مختــارة مــن األنــواع خاصــة فــى 
األعيــاد واالحتفــاالت. عــادًة مــا تقــدم المطاعــم فــي 
فتــرة أعيــاد الميــالد )بوفيــه عيــد الميــالد( خيــاًرا مــن 

ستة أنواع أو أكثر منها.

بعــض  إضافــة  مــع  الخبــز،  مــع  الرنجــة  تــؤكل 
الملحقــات مثــل البطاطــس والقشــدة الحامضــة 

والبصل األخضر واألجبان والبيض.

ــات  ــي اإلضاف ــا ه ــش- م ــز المقرم 3. الخب
المفضلة لديك؟

ــز  ــتهالك الخب ــي اس ــة ف ــد طويل ــويد تقالي ــدى الس ل
الخبــز  ُعــرف  وقــد   ،)knäckebröd( المقرمــش 
 500 العــام  منــذ  األســر  معظــم  فــي  المقرمــش 

ميالدي.
أربعــة  المقرمــش مــن  يتــم خبــز  كقاعــدة عامــة، 
المملــح،  غيــر  الجــاودار  دقيــق  فقــط:  مكونــات 
ــكل  ــى ش ــز عل ــون الخب ــاء. يتك ــح والم ــرة، والمل الخمي
علــى  بســرعة  ُتخبــز  ومســطحة  رقيقــة  كعــكات 

درجة حرارة عالية.

فــي  ومنخفــض  باألليــاف  غنــي  المقرمــش  الخبــز 
الســعرات الحراريــة أكثــر مــن البدائــل اللينــة ويصنــف 
بطيئــة.  كربوهيــدرات  علــى  الحتوائــه  جيــد  كخيــار 
مثاليــة  المقرمشــة  الخبــز  شــطيرة  فــإن  لذلــك 
كوجبــة خفيفــة فــي جميــع األوقــات. بالنســبة ألهــم 
الخبــز  يعــد  الســويدية،  الطعــام  مهرجانــات 

المقرمش أمًرا ضرورًيا أيًضا.
تقليديــا، يتــم خبــز المقرمشــات مرتيــن فقــط فــي 
الســنة؛ بعــد الحصــاد ومــرة أخــرى فــي الربيــع عندمــا 

تبدأ مياه األنهار المتجمدة في الذوبان.

فــي 19 فبراير/شــباط مــن كل عــام، يتــم االحتفــال 
يــوم ُتشــرف عليــه  الخبــز المقرمــش، وهــو  بيــوم 
أكاديميــة الخبــز المقرمــش التــي تريــد تعزيــز أهميــة 
ــالل  ــن خ ــي. م ــي صح ــام غذائ ــش لنظ ــز المقرم الخب
المعرفــة  وتطويــر  ونشــر  جمــع  يتــم  األكاديميــة، 
حــول الخبــز المقرمــش، وكيــف يمكــن االســتمتاع 
بــه. المشــاركون هــم الخبازيــن والمطاحــن الذيــن 
يرغبــون جميًعــا فــي حمايــة وتعزيــز وتطويــر ثقافــة 
الخبــز المقرمــش الســويدية وخصائصهــا الغذائيــة 

والصحية ونمو المعرفة الذي يجعل ذلك ممكًنا.

4. الشطائر على الطريقة السويدية
التقاليــد  مــن  واحــدة  هــي   )smörgås( الشــطائر 
الغذائيــة الســويدية المفضلــة، التــي تعــود إلــى القرن 

الخامس عشر الميالدي.
مــن  واحــدة  وهــي  الروبيــان،  شــطائر  أشــهرها 
أبســط الوجبــات التــي يمكــن تناولهــا فــي الكافيهات 
إلــى درجــة  والمطاعــم، أو تحضيرهــا فــي المنــزل. 
 glida in på en« شــائعة:  مقولــة  ألهمــت  أنهــا 
räkmacka« التــي تعنــي حرفيــاً »انزلــق على شــطيرة 
روبيــان« ، ومعناهــا »احصــل علــى رحلــة مجانيــة«. 
كل  فــي  عليهــا  الحصــول  ســهولة  علــى  لداللــة 

مكان تقريًبا في السويد.
ُتعــد االشــطائر وجبــة خفيفــة بســيطة للغايــة، أو 
وجبــة غــداء ُمرضيــة. إنهــا طريقــة رائعــة حًقــا لتنــاول 
وجبــة ســهلة ومتوازنــة فــي حياتــك اليوميــة. هنــاك 

عدد ال حصر له من السندويشات المفتوحة.

األمــر يتعلــق فقــط باســتخدام نــوع الخبــز المفضــل 

Foto: Janerik Henriksson / TT

Foto:Janerik Henriksson  TT
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لديــك وإضافــة المكونــات التــي ترغــب فــي تناولهــا، 
مــن الشــائع فــي الســويد اســتخدام الجبــن الســويدي 
المقّطــع إلــى شــرائح رفيعــة، بعــد ذلــك يمكنــك 
ــل الخضــار المقطعــة إلــى شــرائح  إضافــة أشــياء مث
الشــبت  مثــل  والمخلــالت،  الفاكهــة  أو  رفيعــة 

المتبلة.
أو كــرات اللحــم المقطعــة إلــى شــرائح )تعمــل أيًضــا 
ــد مــع النــوع النباتــي( والشــمندر المخلــل،  بشــكل جي
كذلــك ســمك الســلمون المقــدد وصلصــة الخــردل 

والشبت.

5. حساء البازالء
ُيعــرف هــذا الحســاء الذهبــي المصنــوع مــن البــازالء 
الخنزيــر  ولحــم  الجذريــة  والخضــروات  المجففــة 
 – الســويدية   )husmanskost( باســم  والتوابــل 

والتي تعني وجبة »مطبوخة في المنزل«
مــع  البــازالء  حســاء  تنــاول  يجــب  للتقاليــد،  وفًقــا 
ــادة  ــذه الع ــد أن ه ــس، ُيعتق ــوم خمي ــر كل ي الفطائ
كان  عندمــا  الوســطى،  العصــور  إلــى  تعــود 
الســويديون يشــاركون فــي التقليد المســيحي لصيام 
أن  أقلهــا  ليــس  الجمعــة. وألســباب  يــوم  اللحــوم 
منــذ  الســويدية  المســلحة  والقــوات  المــدارس 
ــازالء  ــاء الب ــدم حس ــت تق ــة كان ــة الثاني ــرب العالمي الح
أيــام الخميــس. وعــادة مــا يــؤكل مــع الفطائــر ومربى 

التوت البري.

كل  تناســب  كعكــة  األميــرة،  كعكــة   .6
االحتفاالت

تتكــون الكعكــة مــن طبقــات مــن الكيك اإلســفنجي 
المحشــوة بالمربــى والكريمــة، ثــم ُتغطــى بطبقــة 
ثقيلــة مــن الكريمــة المخفوقــة، وُتغطــى الكيكــة 
بعنايــة بطبقــة رقيقــة مــن المرزبــان األخضــر الحلــو 
المحلــى. تعلوهــا وردة مصنوعــة مــن الســكر زهريــة 

زاهية.
ظهــرت كعكــة األميــرة ألول مــرة فــي عشــرينيات 
القــرن الماضــي، بــإذن مــن جينــي أوكرســتروم. كانــت 
ــس  ــتاف الخام ــك غوس ــقيق المل ــات ش ــة لبن معلم
األميــر كارل برنــادوت - األميــرات مارغريتــا ومارثــا 
ــًرا لدرجــة أنهــم ألهمــوا  ــوه كثي وأســتريد - الذيــن أحب

اسمه.
األســبوع الثالــث مــن شــهر ســبتمبر هــو أســبوع 
كعكــة األميــرة رســمًيا، يتــم تنــاول هــذه الكعكــة 
الخاصــة  المهرجانــات  خــالل  اآلن  الشــهيرة 
وتســتخدم لالحتفــال بالعديــد مــن األعيــاد التقليديــة 
وتأتــي بألــوان مختلفــة - مــن األخضــر الكالســيي إلــى 
للهالويــن  والبرتقالــي  الفصــح،  لعيــد  األصفــر 

واألبيض لحفالت الزفاف.

7. تقويم خاص بالحلوى
الخــاص فــي الوقــت  لــه يومــه  كل شــيء تقريًبــا 

ــام خاصــة وعطــالت  ــاك أي الحاضــر فــي الســويد. هن
لكل شيء تقريًبا.

فــي بعــض األحيــان يكــون األمــر ممتًعــا، عندمــا 
يذكــر التقويــم الســنوي أن الوقــت قــد حــان ألكل 

فطيرة الشوكوالتة، أو
كعكــة القرفــة مثــاًل التــي بــدأ األحتفــال بــه فــي عــام 
1999، عندمــا احتفــل مجلــس الخبــز المنزلــي بالذكــرى 
ــركات  ــن ش ــدد م ــل ع ــن قب ــه، م ــن لتأسيس األربعي
األغذيــة الســويدية التــي تتاجــر فــي الدقيــق والخميــرة 

والسكر.
كعكــة  بيــوم  األحتفــال  النــاس  بــدأ   ،2012 عــام 
الثالــث  إعتبــار  علــى  األتفــاق  وكان  الســاندويتش، 
ــوم  ــو ي ــام، ه ــن كل ع ــر م ــهر نوفمب ــن ش ــر م عش
لتاريــخ  الموافــق  الرســمي،  الســاندويتش  كعكــة 
ــة  ــور كعك ــرع وط ــذي اخت ــجودال، ال ــار س والدة جون

الساندويتش.
 يتــم تنــاول الكعــك المملــوء بالكريمــة ومعجــون 
التقليــد  وفــق   semlor باســم  المعروفــة  اللــوز 
المســيحي يــوم الثالثــاء بعــد يــوم األحــد، أي قبــل عيــد 
الفصــح بـــ 47 يوًمــا.  فــي )fettisdagen( كما يســميه 
الســويديون - فــي اليــوم الســابق ألربعــاء الرمــاد، 
الــذي يعتبــر اليــوم األول مــن الصــوم الكبيــر. وبالتالــي، 
فــإن اليــوم متغيــر، وال يمكــن أن يأتــي قبــل 3 فبرايــر 

وال يتجاوز 9 مارس.

9. خالف حول سمك )سورسترومينغ(
الرنجــة المخمــرة أو الرنجــة الحامضــة، هــذا الطبــق 
يتناقــض حولــه الكثيــرون. بعــض النــاس يمتدحونــه، 
ــه  ــبب رائحت ــرف، بس ــه مق ــد أن ــر يعتق ــض اآلخ والبع

الخاصة.
غالًبــا مــا ترتبــط الرنجــة الحامضــة بالجــزء الشــمالي 
ــا  مــن الســويد، ولكنهــا تــؤكل فــي عــدة أماكــن جنًب

إلى جنب مع الخبز المقرمش والبصل.
يتــم  الربيــع.  أوائــل  الرنجــة فــي  يتــم صيــد ســمك 
شــطف الرنجــة التــي يتــم اصطيادهــا حديًثــا وتمليحها 
ووضعهــا فــي أحــواض مفتوحــة حيــث يبــدأ التخميــر. 
بعــد فتــرة التخميــر، يتــم تعبئتهــا فــي علــب مــن أجــل 
مــا بعــد التخميــر. إذا ســارت األمــور علــى مــا يــرام، 
الخميــس  فــي  جاهــزة  الحامضــة  الرنجــة  ســتكون 
الثالــث مــن شــهر أغســطس. يصــادف ذلــك اليــوم 

العرض األول لسمك الرنجة الحامض.

10 حلــوى يــوم الســبت، تقليــد ســويدي 
أصيل

فــي الســويد، هنــاك عالقــة خاصــة مــع الحلــوى التــي 
الشــخص  يختارهــا  أن  يمكــن  التــي  بالكيلــو  ُتبــاع 
ــعبية  ــى بش ــواع. وتحظ ــات األن ــن مئ ــن بي ــه م بنفس

كبيرة بين الصغار والبالغين على حد سواء.
فــي الماضــي لــم يكــن بإمــكان الســويديين شــراء 
الحلــوى أكثــر مــن مــرة واحــدة فــي األســبوع، عندمــا 
أظهــر الباحثيــن أن األســنان تتضــرر الكثيــر مــن تناول 

السكريات.
اليــوم الســويديون هــم أبطــال العالــم فــي تنــاول 
الحلويــات، بمعــدل ســبعة عشــر كيلوغراًمــا لــكل 
األوروبــي  المواطــن  يــأكل  بينمــا  شــخص ســنوًيا، 

العادي سبعة كيلوغرامات سنوًيا.

)Kräftskivan ( 8. احتفال جراد البحر
فــي  النبــالء  طعــام  البدايــة  فــي  البحــر  جــراد  كان 
العصــور الوســطى، ولــم ينتشــر تقليــد أكل جــراد 
البحــر حتــى نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن 

العشرين بين الجماهير العريضة.
التقاليــد تقــول أنــه يجــب أن يتــم أكلــه فــي بدايــة 
 8-7 شــهر أغســطس - علــى ســبيل المثــال فــي 
أغســطس أو أول أربعــاء فــي أغســطس. نظــًرا ألن 
المهــم  البحــر نفســه ال يشــبع كثيــًرا، فمــن  جــراد 
بيــن  مــن  أخــرى.  شــهية  بأطبــاق  الطاولــة  مــلء 
ــن  ــن جب ــة م ــن المصنوع ــرة الجب ــرى، فطي ــياء أخ أش
ال  أشــياء   - والحلــوى  الطــازج  والخبــز  فاســتربوتن، 

غنى عنها لوجبة ناجحة.

Foto:Johan Nilsson / TT 

Foto:Holmberg / TT

المصدر: موقع السويد
sweden.se
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لوفين »حارس اإلنسانية« يقرر 
الرحيل عن العمل السياسي

سياسة

قرار فاجئ الجميع، هكذا كانت ردود فعل معظم السياسيين والكتاب الصحفيين على قرار 
ستيفان لوفين االستقالة، في نوفمبر المقبل، من رئاسة الحزب االشترايك الديمقراطي وبالتالي 

من رئاسة الحكومة، عندما أعلن في نهاية خطابه الصيفي األحد 22 أغسطس قائال: » لقد نضج 
هذا القرار لدي خالل فترة قصيرة، أصبحت رئيسًا للحزب لمدة عشر سنوات تقريبًا، ورئيسًا للوزراء 

لمدة سبع سنوات«. متابعا »في الحملة االنتخابية العام المقبل، سيقود الحزب االشترايك 
الديمقراطي شخص آخر غيري، أنا مقتنع أن من يخلفني سيمنح الحركة العمالية والحزب طاقة 

جديدة«.
الصحفي الشهير أليكس سكولمان: لن 

نعرف قيمة لوفين إال حين يختفي
أليكــس  الشــهير  الســويدي  الصحفــي  كتــب 
ســكولمان مقــااًل نشــرته داغينــز نيهيتــر قــال فيــه 
ــي  ــن ف ــتيفان لوفي ــراً س ــتفتقد كثي ــويد س إن الس
ــو  ــيين نح ــن السياس ــر م ــرف كثي ــذي ينج ــت ال الوق
“الشــعبوية” ويهاجمــون الضعفــاء للحصــول علــى 

أصوات أكثر.

وقال سكولمان تعليقاً على إعالن رئيس الوزراء 

ستيفان لوفين عزمه االستقالة من رئاسة حزبه 
والحكومة “أطفأت البث المباشر )لخطاب لوفين(، 

سألت نفسي: ما الذي سأفتقده؟ فكرت في 
قصيدة لغونار إيكيلوف كتب فيها “هناك شيء ال 

يمكن مالحظته إال عندما يختفي” ربما هذه هي 
الحال مع لوفين أيضاً سنعرف أنه كان مهماً لنا 

حين ال يعود صوته مسموعاً”.

ــذي  ــت ال ــي الوق ــأفتقده ف ــا س ــرف م ــاف “أع وأض
ينجــرف كثيــر مــن السياســيين نحــو الشــعبوية، 

أكثــر  تعابيــر  باســتخدام  ألنفســهم  ويســمحون 
الضعفــاء.  تجــاه  مضــى  وقــت  أي  مــن  قســوة 
رفــض ســتيفان لوفيــن دائمــاً الســير فــي هــذه 
الطريــق. والحظــت فــي ذلــك اليــوم كيــف قــدم 
الديقراطييــن  للمســيحيين  البرلمانــي  المرشــح 
موجــة  حــول  نظــره  وجهــة  هوغالنــد  فيليــب 
الالجئيــن مــن أفغانســتان بالقــول “هــا نحــن نراهــا 
مــرة أخــرى. قطعــان مــن النــاس، معظمهــم مــن 

الشباب، تتحرك نحو أوروبا”.
وتابــع “إن وصــف الالجئيــن بـ”القطعــان” ليــس 

Foto: Henrik Montgomery / TT
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أو جديــداً علــى اإلطــالق، بــل هــو األخيــر فــي  أمــراً اســتثنائياً 
سلســلة مــن األمثلــة الكثيــرة علــى السياســيين الســويديين 
الذيــن يجــردون الضعفــاء مــن إنســانيتهم. يحــدث ذلــك طــوال 
الوقــت فــي النقــاش الســويدي العــام، وفــي كل مــرة ينزلــق 
النقــاش إلــى اتجــاه خطيــر. لذلــك ســأفتقد ســتيفان لوفيــن، 
األمــر ال يتعلــق بالسياســة، بــل بكيفيــة حديثنــا عــن اآلخريــن، 
وكيــف ننظــر إليهــم وكيــف نعاملهــم”. متابعــاً »لوفيــن كان 

حارساً لإلنسانية«

االشتراكيون مصدومون
بعــد إعــالن رئيــس الــوزراء ســتيفان لوفيــن قــرار االســتقالة 
ورئاســة  الديمقراطييــن  االشــتراكيين  حــزب  قيــادة  مــن 
تلقــي  كيفيــة  عــن  جديــدة  معلومــات  تكشــفت  الحكومــة، 
قيادييــن فــي الحــزب النبــأ وحجــم مفاجأتهــم، حيــث أُبلغــت اللجنة 
التنفيذيــة قبــل ســاعات قليلــة مــن إلقــاء لوفيــن خطابــه بنيتــه 
إعــالن االســتقالة. فيمــا قالــت وزيــرة مــن الحــزب إنهــا لــم تعرف 
بذلــك إال عندمــا أعلنــه لوفيــن فــي خطابــه. وبــدأ أن ســرية كبيــرة 

أحاطت بقرار لوفين.

وقالت النائبة في البرلمان عن االشتراكيين الديمقراطيين بيا 
نيلسون لـSVT “عقدنا اجتماعاً لقيادة الحزب قبل يومين ولم يكن 
هناك أي حديث عن االستقالة«، وبدت الصدمة نفسها عند كثير 

من قياديي الحزب الذين تحدث معهم SVT. ويبدو أن قرار 
لوفين باالستقالة ظل ضمن دائرة صغيرة جداً في الحزب.

وقالــت وزيــرة المجتمــع المدنــي لينــا ميكــو إن قيــادة الحــزب لــم 
ــاً.  تتلــق الخبــر إال صبــاح يــوم األحــد. وأضافــت “كان إعالنــاً مفاجئ
كنــا نتوقــع أن يســتمر خــالل االنتخابــات. أنــا أتفهــم قــرار لوفيــن 

لكنه بدا محزناً”.

ــزب  ــاً الح ــه كان رئيس ــي إن ــر صحف ــي مؤتم ــال ف ــن ق وكان لوفي
حوالــي عشــر ســنوات ورئيســاً للــوزراء لمــدة ســبع ســنوات، 
مضيفــاً “كانــت ســنوات رائعــة. لكــن كل شــيء لــه نهايــة وأريــد 
أن أمنــح خلفــي أفضــل الظــروف. كمــا أننــي مقتنــع بــأن الرئيــس 
طاقــة  العماليــة  والحركــة  الحــزب  ســيعطي  للحــزب  الجديــد 
إضافيــة جديــدة. وســيكون لــدى االشــتراكيين الديمقراطييــن 
2022، مرشــحاً لرئاســة الــوزراء  فــي الحملــة االنتخابيــة للعــام 

يمكنه قيادة الحزب والبلد لسنوات عديدة مقبلة”.

دموع في العيون
نبــأ  إرنكرانــس  ماتيلــدا  العالــي  التعليــم  وزيــرة  تعــرف  ولــم 
االســتقالة إال حيــن ســمعته فــي البــث المباشــر لخطــاب لوفين. 
وقالــت “عرفــت ذلــك كأي شــخص آخــر اســتمع إلــى الخطــاب”، 
مضيفــة “أصبــت بالدهشــة وأعتقــد بــأن الدمــوع ســتمأل عينــي 
حيــن أرى لوفيــن قريبــاً”. وشــبهت عضــو مجلــس إدارة الحــزب 
ــة  ــماء صافي ــي س ــت ف ــة ومض ــأة بـ”صاعق ــون المفاج ــا نيلس بي
تمامــاً”. وقالــت “كان قــراراً غيــر متوقــع ال يمكــن التنبــؤ بــه. 

أصبت بالصدمة والدهشة”.

قرار مفيد للحزب
قــرار  يتفهمــون  إنهــم  كثيــرون  قــال  نفســه،  الوقــت  وفــي 
ــك  ــة فريدري ــي وزارة المالي ــة ف ــر الدول ــزب. ورأى وزي ــس الح رئي

أولوفسون إنه من الحكمة أن يتنحى لوفين.
وأوضــح “علــى المســتوى اإلنســاني، هــذا منطقــي جــداً. مــن 
الصعــب أن يكــون المــرء رئيســاً للحكومــة فــي فتــرة صعبــة جــداً. 

وإذا لم يكن بكامل طاقته فمن الحكمة التنحي”.
وقــال النائــب فريدريــك ســاميلي إن القــرار “مفيــد للحــزب فــي 
نهايــة المطــاف”، مضيفــاً “بعــد أن اســتوعبت الصدمــة وفكــرت 
ــزب  ــيتمكن الح ــد. س ــيء جي ــه ش ــد بأن ــاعات، أعتق ــك لس ــي ذل ف
مــن دخــول حملــة انتخابيــة جديــدة مــع رئيــس جديــد. وســيكون 

ذلك مفيداً لنا كحزب”.

يفضلون امرأة
ــدث  ــن تح ــن الذي ــتراكيين الديمقراطيي ــن االش ــد م ــأ أح ــم يتنب ول
إليهــم SVT بمــن ســيخلف لوفيــن، غيــر أن بعضهــم قــال إنهــم 

سيكونون سعداء إذا اختار الحزب امرأة لقيادته.
وقالــت النائبــة كارينــا أوديبرينــك “ســيكون رائعــاً أن يختــار الحــزب 

امرأة. ليس لدينا رئيسة وزراء في السويد حتى اآلن”.
وكانــت تنبــؤات توقعــت اختيــار وزيــرة الماليــة الحاليــة ماغدالينــا 

أندرشون لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة.

لوفين: لهذا السبب قررت االستقالة
قال رئيس الحكومة، ستيفان لوفين إن قرار استقالته ليس 

سهاًل، لكنه صحيح.
 وأوضح في مقابلة مع التلفزيون السويدي، أنه سيقود البالد 
حتى يتم تعيين رئيس وزراء جديد، مضيفاً، “أنا دائًما، ودائًما، مع 

مراعاة المصالح الفضلى للبلد”.
وسيستمر لوفين في منصبه حتى فترة انعقاد مؤتمر الحزب 

االشترايك الديمقراطي في يوتبوري بين 3 و7 نوفمبر المقبل، 
حيث سيتم انتخاب رئيس للحزب، سيكون بالتالي رئيساً للوزراء في 

حال وافق البرلمان السويدي عليه.

وحــول التصويــت علــى االســم الجديــد فــي البرلمــان قــال لوفين، 
“ال أستطيع أن أضمن بالضبط كيف تبدو هذه العملية”.

ــادة الحــزب االشــترايك  لكنــه ال يــزال يتوقــع حكومــة جديــدة بقي
الديمقراطــي، بالنظــر إلــى أن حزبــي الوســط واليســار، وعلــى 
الرغــم مــن أزمــة الحكومــة الصيــف الماضــي، قــد قبــاله مؤخــراً 

كرئيس للوزراء مرة أخرى.
السياســية  خياراتهمــا  الحزبــان  هــذان  اتخــذ  “لقــد  وأضــاف، 
والمبدئيــة هــذا الصيــف، ويبــدو األمــر أنــه ســيبقى علــى حالــه 

اآلن”.
وأكــد لوفيــن أنــه ال يوجــد أبــًدا وقــت مثالــي لالســتقالة، معتبــراً 

أن هناك دائًما عقبات يجب التعامل معها.
وعــن وعــده الســابق بقيــادة البــالد لفتــرة رئاســية جديــدة قــال 

لوفين، إن قرار االستقالة قد نضج لبعض الوقت.
ويشــرح لوفيــن قــراره المفاجــئ بالقــول، إنــه كان زعيــم الحــزب 
لمــا يقــرب مــن عشــر ســنوات ورئيــس الــوزراء لمــدة ســبع 

»السويد 
ستفتقد كثيرًا 

ستيفان لوفين 
في الوقت الذي 
ينجرف كثير من 

السياسيين نحو 
“الشعبوية” 

ويهاجمون 
الضعفاء 

للحصول على 
أصوات أكثر

رئيس حزب 
المحافظين:

“لطالما احترمت 
ستيفان لوفين 

كزميل، نجري 
تحليالت مختلفة 

جًدا لما تبدو 
عليه المشكالت 

المجتمعية وما 
تحتاجه السويد”
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سنوات.
ــة  ــه نهاي ــيء ل ــن كل ش ــة. لك ــنوات رائع ــت س ــد كان ــع، “لق وتاب
وأريــد أن أمنــح خلفــي أفضــل الظروف…كمــا أننــي مقتنــع أن 
الرئيــس الجديــد للحــزب ســيعطي الحــزب والحركــة العماليــة 

طاقة إضافية جديدة.  

وأضاف، “في الحملة االنتخابية لعام 2022 ، سيكون لدى 
االشتراكيين الديمقراطيين مرشح لرئاسة الوزراء يمكنه قيادة 

الحزب والبلد لسنوات عديدة قادمة”.
ويخشى لوفين أنه إذا استمر في االنتخابات، فإن “نصف الحركة 

االنتخابية” ستتركز حول التكهنات عن موعد استقالته.
وفيما إذا كان هناك أسباب شخصية لالستقالة، أجاب: “أنا أفكر 

في الحزب. كيف سيحصل الحزب على أفضل الظروف في 
الحملة االنتخابية القادمة”.

ــن:  ــاب لوفي ــتقالته، أج ــالن اس ــعوره بإع ــن ش ــئل ع ــا ُس وعندم
“ليــس األمــر ســهاًل ، لكنــه صحيــح. أهــم شــيء مــا هــو األفضــل 

للحزب وما هو األفضل للبلد”.
وفــي الصيــف الماضــي، صــرح لوفيــن أنــه سيســتقيل إذا صــوت 
البرلمــان الســويدي ضــد ميزانيتــه فــي أوائــل ديســمبر. لكنــه 
رفــض خــالل تلــك المقابلــة التعليــق علــى مــا إذا كان ينبغــي 

لخليفته المحتمل االلتزام بهذا “التهديد”.

 ووفًقا لمعلومات وكالة األنباء السويدية TT، فقد أرسلت رسالة 
نصية قصيرة حول إشعار االستقالة للوفين إلى مجلس الحزب 

قبل دقائق قليلة من خطابه الصيفي، الذي ألقاه قبل ظهر اليوم 
األحد.

ويبدأ الحزب االشترايك الديمقراطي، اآلن، البحث عن زعيم جديد 
له.

وكانت هناك تكهنات في وسائل اإلعالم حول وزيرة المالية، 
ماغدالينا أندرسون، ووزير الداخلية ميكائيل دامبري.

كمــا تــم ذكــر اســم وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة، لينــا هالينغريــن، 
التــي لعبــت دوًرا بــارًزا للحكومــة أثنــاء وبــاء كورونــا، لكنهــا تخضــع 

حالًيا لعالج من سرطان الثدي.
وبعــد ســاعات مــن إعــالن لوفيــن نيتــه االســتقالة، لــم يرغــب أي 

من المرشحين المحتملين في التحدث إلى وسائل اإلعالم

ماذا قالوا عنه؟

نوشي دادغوستار رئيسة حزب اليسار
وقــت  خــالل  الســويد  لــوزراء  رئيًســا  لوفيــن  ســتيفان  كان 
العماليــة  الحركــة  فــي  متجــذر  متواضــع  شــخص  صعــب. 
الحقيقــي. حًظــا  أقــدر لطفــه وصراحتــه والتزامــه  الســويدية. 

سعيًدا في الفصل التالي من حياتك”.

 جيمي أوكيسون زعيم حزب ديمقراطيو السويد
ــد  ــويد لق ــبة للس ــر بالنس ــاً كبي ــكل فرق ــن ال تش ــتقالة لوفي اس
َمثــَل حزبــه وسياســته لفتــرة طويلــة وأحياًنــا فــي ظــروف صعبة 
الجــروح  لتضميــد  طويــاًل  وقًتــا  األمــر  للغاية…سيســتغرق 

فــي  العديــدة  الحكومــة  إخفاقــات  مزقتهــا  التــي  العميقــة 
مجتمعنــا. لســوء الحــظ، ال يعنــي إعــالن رحيــل ســتيفان لوفيــن 
أي فــرق كبيــر بالنســبة للســويد، علــى األقــل ليــس علــى المــدى 

القصير.”

نيامكو سابوني رئيسة الحزب الليبرالي
»ســتيفان لوفيــن كان رئيًســا للــوزراء يلتــزم بكلمتــه. القليــل مــن 
األشــياء توحدنــا – واألهــم مــن ذلــك أننــي كنــت دائًمــا أختبــر أن 
االتفــاق معــه هــو اتفــاق ُيطبــق. كشــخص، كنــت دائًمــا أرى أنــه 
حكمــه  فتــرة  تميــزت  بالثقــة.  وجديــر  متعاطــف  متواضــع، 
ــع.  ــك للمجتم ــي وكذل ــد السياس ــى الصعي ــرة عل ــاوالت كبي بمح
أفهــم أن ســتيفان لوفيــن يريــد اآلن أن يفعل شــيًئا آخــر وأتمنى 

له كل التوفيق في المستقبل “.

بير لوند من حزب البيئة:
»شــكًرا لــك ســتيفان علــى القيــادة القويــة والتعــاون الجيــد جــًدا 
لســنوات عديــدة! مًعــا، قدنــا أول حكومــة للســويد ذات اللونيــن 
الهــدف  نحــو  رئيســية  خطــوات  واتخذنــا  واألخضــر  األحمــر 
المتمثــل فــي أن تصبــح الســويد أول دولــة رعايــة اجتماعيــة 

خالية من الوقود األحفوري في العالم. هذا العمل مستمر”.

أولف كريسترسون رئيس حزب المحافظين
تحليــالت  نجــري  لوفيــن كزميــل.  احترمــت ســتيفان  “لطالمــا 
مختلفــة جــًدا لمــا تبــدو عليــه المشــكالت المجتمعيــة ومــا تحتاجه 
أبــًدا فــي نوايــاه الحســنة وإرادتــه  لــم أشــك  الســويد. لكننــي 
ــد للســويد. أعتقــد أنــه مــن المهــم أن تكــون  لفعــل مــا هــو جي
قــادًرا علــى التمييــز بيــن الشــيء والشــخص. شــكرا لــك علــى 

هذه السنوات المشتركة في السياسة السويدية.”

زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، إيبا بوش
 إن “السياســيين مثــل Löfven الذيــن عملــوا بجــد يســتحقون 
أن  الواضــح  »مــن  وقالــت  اســتدركت  لكنهــا   ،“ جزيــاًل  شــكراً 
ــا إلــى القــدرة علــى  االشــتراكيين الديمقراطييــن يفتقــرون تماًم
تســتحق  الســويد  البــالد.  تواجههــا  التــي  المشــكالت  حــل 

األفضل”.

زعيمة حزب الوسط، آني لوف
قالــت إن هنــاك ثقــة بينهــا وبيــن لوفيــن وكتبــت فــي منشــور 
لهــا علــى إنســتغرام أنهــا وســتيفان لوفيــن كانــا قــد خاضــا 
الطويلــة،  والمفاوضــات  الصعبــة  المناقشــات  مــن  العديــد 

ولكنهما أجريا أيًضا نقاشات دافئة حول السياسة والمجتمع.
وعلــى  للــوزراء  كرئيــس  جهودكــم  علــى  لكــم  جزيــاًل  “شــكراً   
المحادثــات والمفاوضــات والمناقشــات التــي أجريناهــا علــى مــر 
أمــًرا  الحساســة  وقيادتــك  شــخصيتك  كانــت  لقــد  الســنين! 

حاسًما ألنه كان لدينا تعاون جيد ومحترم. “

 النائبة كارينا 
أوديبرينك 

“سيكون رائعًا 
أن يختار الحزب 

امرأة. ليس لدينا 
رئيسة وزراء في 

السويد حتى 
اآلن”.

لوفين: “ليس 
األمر سهاًل ، 

لكنه صحيح. أهم 
شيء ما هو 

األفضل للحزب 
وما هو األفضل 

للبلد”.
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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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ُيقــال إن المــدن الســويدية »هادئــة« وتخلــو الشــوارع 
ــن  ــام، لك ــن االزدح ــادة م ــكنية ع ــق الس ــي المناط ف
مــع هــذا فــإن العديــد مــن الســويديين يفضلــون 

العيش بعيداً عن المدن.

“كانتــار  مركــز  بــه  قــام  كبيــر،  مســح  خلــص  وقــد 
مــن  الكثيــر  أن  الــرأي،  الســتطالعات  ســيفو” 
الســويديين يحلمــون بالعيــش بعيــداً عــن المــدن 
الكبيــرة، ويفضلــون علــى األغلــب المناطــق الريفيــة 

في منزل يطل على شاطئ البحر.

وشــمل المســح الــذي أجــري لصالــح وكالــة العقارات 
تتــراوح  الذيــن  مــن  شــخص   2500 الســويدية 
حــول  أســئلة  وضــم  عامــاً،   79-16 بيــن  أعمارهــم 
الســكن  وتغيــر  واالقتصــاد،  اإلســكان،  قضايــا 

والتكنولوجيا الحديثة.

وأجــاب نحــو 28 بالمائــة مــن المســتطلعين، أن منزل 
ــا  ــويدي. فيم ــف الس ــي الري ــو ف ــي ه ــالم الحقيق األح
ذكــر 20 بالمائــة أنهــم يفضلــون العيــش فــي مدينــة 

متوسطة الحجم و14 بالمائة في مناطق األرخبيل.
ثمانيــة  كل  بيــن  فقــط  واحــد  مســتطلع  وأجــاب 
ــو  ــم ه ــبة له ــالم بالنس ــزل األح ــتطلعين أن من مس

العيش في مدينة كبيرة.

ــخص  ــر ش ــة، ذك ــر جاذبي ــزل األكث ــف المن ــي وص وف
واحــد مــن بيــن كل شــخصين أن ذلــك ينبغــي أن 
ــال 15  ــا ق ــر. فيم ــاطئ البح ــى ش ــال عل ــي في ــون ف يك
ــراز.  ــة الط ــقة حديث ــو ش ــم ه ــزل الحل ــة أن المن بالمائ
واألقــل شــعبية كان الســكن العائــم فــي شــكل 

المراكب.

ــي  ــك ف ــا إيلي ــة تاني ــة للوكال ــرة التنفيذي ــت المدي وقال
العيــش  يريــدون  النــاس  يــزال  “ال  صحفــي:  بيــان 
المركــزي،  الموقــع  ذات  الوظائــف  مــن  بالقــرب 
مــن  بالقــرب  العيــش  أيضــاً  يريــدون  ولكنهــم 
الطبيعــة، ونعتقــد أن هــذا االتجــاه سيســتمر فــي 
النمــو أكثــر مــع زيــادة فــرص التنقــل وتحســين البنيــة 

التحتية في السويد”.

سويديون يفضلون العيش في الريف بعيدًا 
عن المدن الكبيرة

منوعات

Credits: Alexander Hall/imagebank.sweden.se / ID: 6276

اإلسم: 
SOHAIB SABAH SALEH

رقم الهاتف :
0737766657
رقم الجواز :
A6178604
نوع الجواز:

 عراقي

جواز سفر مفقود
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معرض الفنون

نوي لجمعّية الفنون  المعرض السَّ
التَّشكيلّية واألعمال اليدوّية في هوسبي

صبري يوسف – ستوكهولم 
تتابُع جمعّية الفنون التَّشكيلّية واألعمال اليدوّية بإدارة الفّنانة التَّشكيلّية 

ويدّية »شيشتين ڤيكستروم«، وبدعمٍ من مدينة ستوكهولم،  السُّ
ُمُه في شهر آب )أغسطس( من كلِّ  نوي اّلذي تقدِّ افتتاح معرضها السَّ

اعة الّثانية عشرة  عام، حيث تمَّ يوم الّسبت 21. 8. 2021 في تماِم السَّ
نوي في »هوسبي كونستاهال«/  ظهرًا، افتتاح معرض الجمعّية السَّ

غاليري هوسبي الفّنّية، الواقعة في إحدى ضواحي ستوكهولم، وسط 
ين والمهتّمات بالفنِّ  جمهور غفير من الفّنانين والفّنانات والمهتمِّ

التَّشكيلي.

وشــاهدوا  المعــرض  فــي  الــّزوار  طــاَف  وقــد 
االفتتــاح  ــَل  وتخلَّ كبيــر،  بفــرٍح  الفّنيــة  األعمــال 
جهــة  مــن  والفّنانــات  الفّنانيــن  بيــن  نقاشــات 
وبينهــم وبيــن الجمهــور مــن جهــة أخــرى، وشــاَرَك 
ــي واحــٌد وأربعــوَن فّنانــاً  فــي هــذا الكرنفــال الفنِّ

العالــم.  مــن  دوٍل  ِة  عــدَّ مــن  تشــكيلّية  وفّنانــًة 
أو  تيــن  فّنيَّ بلوحَتيــن  وفّنانــٍة  فّنــاٍن  كلُّ  وشــارَك 
عمــٍل فّنــي إذا كان مــن األعمــال الّتركيبّيــة. يســتمرُّ 
ــادم.  ــيبتمبر( الق ــول )س ــة 5 أيل ــى غاي ــرض حّت المع
الفّنانيــن والفّنانــات  يلــي قائمــة بأســماِء  وفيمــا 

المعــرض. فــي  والمشــاركات  المشــاركين 
Hamideh Shastan  1ـ حميدة شاستان

Ewelina Piotrowska  2. إيڤلينا پيوتروسكا
 Francina الرشــون  دالمولــدر  فرانســينا   .3

Dalmulder Larsson

جانب من المعرض

صبري يوسف
ولّية   الم الدَّ أديب وتشكيلي سوري، رئيس تحرير مجلة السَّ
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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

 Abuzar Gharaee4. أبو زر جهارايي
Pawel Dykas 5. پاول ديكاس

Alvaro Munos 6. ألڤارو مونوس
 Sumia Madi 7. سمّية ماضي

Yakob Jokhadar 8. يعقوب جوخدار
Birgitta Jonsson 9. بيرغيّتا جونسون

Raid Hattab اب 10. رائد حطَّ
Ina Pauls 11. إينا پولس

Mia Nyqvist  12. مّيا نيكڤيست
Gerd Nisslon 13. جيرد نيلسون

Gisela Löwenberg 14. جيزيال لوينبيري
Rohi Kohandani 15. روحي كوهانداني

Myada Jassim 16. مّيادة جاسم
Faten Ahmed 17. فاتن أحمد

Nidal Sawas 18. نضال سّواس
Ingrid Haus 19. إنغريد هاوس

Intisar Thanoon 20. انتصار ذّنون
 Marcelin Elia 21, مارسيلين إيليا

Safinaz Farhat 22. صافيناز فرحات
Shakir Attiyah 23. شاكر عطّية

Showkot khan 24. شوكوت خان
Sabri Yousef 25. صبري يوسف

 Mina Dastanian 26. مينا داستانيان

Anna Sollevi ا سوّليڤي 27. آنَّ
Katrina Thollander 28. كاترينا ثوالندر

  Kjell Rönnberg 29. شيل رونبيري
Ingrid Strandin 30. إنغريد ستراندين

 Fernanda Melgarejo 31. فيرناندا ميلغاريجو
Åke Bengtsson 32. أويك بينغتسون

Annett Klinke 33. آنيت كلينكه
Hannele Kankainen 34. هانيل كانكايِنن

أفيش المعرض

Seywan Saedian 35. سيوان سايديان
Mahjat Fakka 36. بهجت فّقة

Nadir Al khishali 37. نادر الخشالي
 Gerd Nilsson 38. جيرد نيلسون

Abbas Al Abbas 39. عّباس العباّس
Kiko Pino 40. كيكو پينو

.Imad Zubair Dr 41. د. عماد زبير
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تمنــح  كمــا  اإللكترونــي،  والتواصــل  واالتصــاالت 
رخص الموافقة لشركات التشغيل المختلفة.

وتشــمل مهمتهــا حمايــة االتصــاالت االلكترونيــة، 
والقطــاع  والراديــو،  والمعلوماتيــة  كالهاتفيــة 
األســعار  ومراقبــة  الســويد،  فــي  البريــدي 
تعزيــز  أجــل  مــن  للزبائــن،  المقدمــة  والخدمــات 
الهواتــف  توفيــر  إلــى  تهــدف  كمــا  المنافســة، 

واإلنترنت والبريد لجميع المواطنين.

 Radikaliseringsprocess
 Radikalisering .مصطلح مؤلف من كلمتين

مشتقة من الفعل radikalisera الذي يعني 
ُيطّرف أو ينشر التطرف. كلمة process تعني 

عملية أو مقاضاة أو محاكمة، ويرافقها en في 
حالة النكرة، وتصبح processer في حالة الجمع.

المعنى الكامل يصبح: عملية نشر التطرف.

Rättigheter och skyldigheter
 الكلمة األولى Rättigheter تعني حقوق أو 

امتيازات، ويرافقها en في حالة النكرة، وتصبح 
rättigheter أثناء الجمع. كلمة skyldigheter تعني 
واجبات أو التزامات، ويرافقها en في حالة النكرة، 

وتصبح skyldigheter أثناء الجمع.
المعنى الكامل يصبح: الحقوق والواجبات.

أساســات  إحــدى  والواجبــات  الحقــوق  وتعتبــر 
ــة وهــي بشــكلها الحديــث: الحقــوق التــي  المواطن
خارجــه  أو  بلدهــم  فــي  المواطنــون  بهــا  يتمتــع 
بحســب اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، الــذي 
وعــدم  الكريمــة  والحيــاة  التنقــل  حريــة  يضمــن 
ــزم  ــات مــا يلت االتجــار بالبشــر، بينمــا تتضمــن الواجب
بــه المواطنــون فــي التعامــالت العامــة ومنهــا 
عــدم القتــل والســرقة وترويــع اآلمنيــن، باإلضافــة 
بــه  يؤمــن  الــذي  الديــن  بحســب  الواجبــات  إلــى 

الفرد.

مصطلحات سويدية

 Opinionsmätningsinstitut
 Opinion كلمــات.  ثــالث  مــن  مؤلــف  مصطلــح 
حالــة  فــي   en ويرافقهــا  اعتقــاد،  أو  رأي  تعنــي 
كلمــة  الجمــع.  أثنــاء   opinioner وتصبــح  النكــرة، 
ــح  ــرة، وتصب ــة النك ــي حال ــا en ف mätning ويرافقه
ــاء الجمــع. أمــا كلمــة Institut تعنــي  mätningar أثن
معهــد، ويرافقهــا ett فــي حالــة النكــرة، فيمــا تبقــى 

نفسها أثناء الجمع.
المعنى الكامل يصبح: معهد استطالع الرأي.

معاهــد  مــن  العديــد  الســويد  فــي  ويوجــد 
ومؤسســات اســتطالع الــرأي، تجــري مســوحات 
وفقــاً لطلــب المؤسســات اإلعالميــة والسياســية 
والجهــات األخــرى فــي البــالد، لمعرفــة موقــف 
األحــزاب  تأييــد  نســبة  فــي  وخاصــة  العــام  الــرأي 

السياسية والقضايا األخرى المهمة في السويد.

 Parti- och detaljhandel
مصطلحين مركبين. 

األول Partihandel، والكلمــة األولــى Parti تعنــي 
مجموعــة أو حــزب، ويرافقهــا ett فــي حالــة النكــرة، 
وتصبــح partier أثنــاء الجمــع. كلمــة handel تعنــي 

تجارة أو متجر، ويرافقها en في حالة النكرة. 
ويصبح معناها الكامل: تجارة الُجملة.

 detalj االولــى  والكلمــة   ،detaljhandel والثانــي 
 en تعنــي قطعــة أو تفصيــل أو جــزء، ويرافقهــا

في حالة النكرة، وتصبح detaljer أثناء الجمع.
ويصبــح معناهــا الكامــل: تجــارة بالمفــرق أو تجــارة 

التجزئة.

 Pedofilhärva
كلمــة   Pedofil كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح 
المولعيــن  البالغيــن  األشــخاص  إلــى  تشــير 
بالغلمانيــة،  يســمى  مــا  أو  جنســياً،  باألطفــال 
 pedofiler فــي حالــة النكــرة، وتصبــح en ويرافقهــا
أو  شــبكة  تعنــي   härva كلمــة  الجمــع.  أثنــاء 
ــة النكــرة،  مجموعــة خيــوط، ويرافقهــا en فــي حال

وتصبح härvor أثناء الجمع.
المعنــى الكامــل يصبــح: شــبكة مســتغلي األطفال 

جنسياً.
إحــدى  بأنهــا  البيدوفيليــا  أو  الغلمانيــة  وُتعــرف 
البالغيــن،  بعــض  لــدى  الجنســية  االضطرابــات 
بتخيــالت  بهــا  المصــاب  يتميــز  حيــث  حصــراً، 
تجــاه  كبيــر  جنســي  وتحفــز  وولــع  واشــتهاء 
األطفــال، وخاصــة مــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 

13 عاماً.
البشــرية  قــدم  إلــى  البيدوفيليــا  تاريــخ  ويعــود 
ــوش  ــن النق ــد م ــي العدي ــدت ف ــث وج ــخ حي والتاري

والرسوم القديمة لدى الكثير من الحضارات.

 Post- och telestyrelsen
مصطلح مؤلف من ثالث كلمات. Post تعني بريد 

أو منصب أو حصة، ويرافقها en في حالة النكرة، 
وتصبح poster أثناء الجمع. كلمة tele سابقة 

تشير إلى االتصاالت السلكية والالسلكية، و 
styrelse تعني مجلس إدارة، ويرافقها en في 

حالة النكرة، وتصبح styrelser أثناء الجمع.
الســويدية  الســلطة  يصبــح:  الكامــل  المعنــى 

لالتصاالت والبريد.
ســويدية،  وإداريــة  حكوميــة  مؤسســة  وهــي 
التجــارة  لــوزارة  وتتبــع   ،1992 عــام  تأسســت 
البريــد  قوانيــن  إصــدار  علــى  تعمــل  واالبتــكار. 
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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.
- 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 
NYDALA VÅRDCENTRAL
Västra Hindbyvägen 10

214 58 MALMÖ
040-700 30

www.nydalavc.se

أوقات الدوام 
من ا®ثنين إلى الجمعة:

19:00 - 08:00
السبت :

ا�حد : مغلق
18:00 - 13:00

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

تم اختيار المركز الصحي نيداال  كأفضل مركز  صحي في مالمو من قبل حكومة سكونة حسب استبيان المرضى لعام 21

دراسة سويدية

ــرة مــن »نــوم  ــرات قصي خلــص بحــث علمــي أُجــري فــي جامعــة أوبســاال، أن فت
قليل« تعمل على تخفيف أعراض االكتئاب، وتزيد شهية الشخص للطعام.

وكانــت الدراســة التــي أُجريــت علــى 16 رجــاًل بالغــاً، قــد أظهــرت أن المســتطلعين 
الذيــن ُســمح لهــم بالنــوم أربــع ســاعات فقــط فــي الليلــة الواحــدة، زاد لديهــم 

.endocannabinoid تركيز نوع من الدهون في الجسم يدعى
القلــق  مــن  الحــد  علــى  قدرتــه  فــي  معــروف   endocannabinoid ولكــون 
ــة  ــادة الشــعور بالجــوع، فــأن الباحثيــن اســتخلصوا أن هنــاك عالقــة بيــن قل وزي

النوم وبين األعراض المذكورة أعاله.
إفــراز  علــى  يؤثــر  ال  النــوم  مــن  الحرمــان  أن  الدراســة  وأظهــرت 
endocannabinoider فــي الجســم خــالل العمــل الشــاق، وأن هــذا اإلفــراز 

يعطي شعوراً قوياً بالسعادة.

ــام  ــح القي ــاذا يمن ــول لم ــي ح ــير بيولوج ــاك تفس ــى أن هن ــة، ال ــت الدراس وخلص
بجهــد شــاق شــعوراً قويــاً لــدى المــرء باإلحســاس الجيــد حتــى بعــد النــوم القليــل 

جداً في بعض الليالي.

فترات »من النوم القليل« تخفف الكآبة 
وتزيد الشهية
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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.

41

26

197

938

58194

76

647

9

4325

سودوكو 
SUDOKU

استراحة

أفقيًا:
1 – مدينــة مصريــة اشــتهرت قديــم  بصناعــة الحريــر 

الطبيعي
2 - بدا وظهر – منتجع سياحي على البحر األسود

3 -  يدرب – لهيب النار
4 - رجوع - سقي

5 - جزيرة ٕايطالية في المتوسط - ركيزة
6 - متشابهان - رجحان 

7 - مدينة سياحية في فلوريدا األميركية 
8 - ضد هزل – مدينة ٕايطالية في أميليا

9 - هرب – ركائز – خالص كل شيء
رأسيًا:

لــه  نجــد  العربيــة جنوبــي  الجزيــرة  ٕاقليــم فــي   –  1
ٔاهمية تاريخية

2 – عاتب – جمع - سحب 
3 – صدر البيت - بسط

4 – عاصمة ٔافريقية
5 – لباس - جاف 

6 –  ٔاهم مدن جزر كناريا في كناريا الكبرى
7 – مرض )معكوسة( - ماشى

8 – تحليق في الفضاء - سئم
9 –  عاصمة ٔاوروبية - مدخل



08-520 549 77lycamobile.se

Lyca Smart SUPER

Lyca Smart L

INOM SVERIGE

INOM SVERIGE

25

8

GB

GB

FRIA SAMTAL & SMS

FRIA SAMTAL & SMS

+100 Fria minuter 
till 45 länder *

+300 Fria minuter 
till 45 länder *

/30 DAGAR

149kr

/30 DAGAR

99 kr

قارن بنفسك مع اآلخرین
بالتأكید نحن األفضل واألرخص في

عالم االتصاالت واإلنترنت في السوید

للحصول على شریحة
مجانیة .. تواصل معنا دون تردد
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