
10 حقائق عن الميزانية الحكومية السويدية وأهميتها وآليات المصادقة عليها 

23  جميع لقاحات كوفيد 19- آمنة وتم اختبارها بعناية                        

OM SVERIGE PÅ ARABISKA

ابتداء من 29 سبتمبر

السويد تتحرر من معظم قيود 
كورونا .. ولكن ماذا بعد
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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

العدد الـ 95
Oktober 2021 | العدد الـ 95 | العام الثامن

2 الكومبس

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

من حق أي شخص أن يرفض اللقاح، 
ولكن هل من حقه أن ينقل العدوى 

لآلخرين؟

ــر  ــم أكب ــا لتطعي ــكل جهده ــويد ب ــعى الس تس
عــدد مــن ســكانها، للتخلــص مــن موجــات الجائحــة الحاليــة ولمنــع 
ــذي  ــح ال ــاح الواض ــن النج ــم م ــى الرغ ــدة، وعل ــات جدي ــدوم موج ق
حققتــه حملــة التطعيــم فــي الســويد وعــدة دول أخــرى إلــى اآلن، 
ــرة تذكــر، إال أن  وعلــى الرغــم مــن عــدم ظهــور مضاعفــات خطي

هناك من ال يزالوا غير مطعمين إلى اآلن.

قــد تختلــف األســباب والظــروف التــي تمنــع البعــض مــن أخــذ 
اللقــاح، علــى الرغــم مــن توفــر اللقاحــات وعلــى الرغــم مــن حمــات 
التوعيــة واإلرشــادات التــي تؤكــد ســامة وأهميــة التطعيــم، إال أن 
االســتهتار بأهميــة اللقاحــات لحمايــة الشــخص لنفســه ولآلخريــن 

هي الصفة السائدة.

قــد يقــول لــك شــخص، ال أملــك الوقــت للذهــاب إلــى مركــز 
ــرة  ــن فت ــاب م ــت مص ــا كن ــك أن ــول ل ــن يق ــاك م ــم، وهن التطعي
ولســت مضطــرا للقــاح اآلن، ولكــن هنــاك مــن لديــه قناعــات 

ثابتة وراسخة بعدم أخذ اللقاح.

علــق أحــد العامليــن بمجــال الرعايــة الصحيــة علــى هــذه الفئــة 

المتصلبــة برأيهــا قائــا، هــؤالء لديهــم أفــكار أيديولوجيــة حــول 
رفــض فكــرة اللقــاح، والخــوف ليــس فقــط عليهــم أو منهــم 
ــى اآلخريــن وأن  ــروا عل لنقــل العــدوى، ولكــن الخــوف مــن أن يؤث
ــاع  ــج إقن ــؤالء حج ــدى ه ــن، ألن ل ــن المترددي ــلبيا بي ــوا دورا س يلعب
ومــع أنهــا غيــر منطقيــة أو علميــة، ولكــن حجــج تعتمــد علــى 
التخويــف ونظريــات المؤامــرة والمهــارة بربط أحــداث ومعلومات 

قد تكون صحيحة، ولكن بسياقات خاطئة وغير واقعية.
المشــكلة مــع هــؤالء أن بعضهــم ال يتخلــى عــن أفــكاره هــذه إال 
إذا أصيــب هــو أو أحــد أفــراد عائلتــه بإصابــة شــديدة بالمــرض، 
عندهــا قــد يبــدي النــدم علــى عــدم أخــذ اللقــاح، ولكــن قــد يكــون 

قراره متأخرا.

اللقاح واالندماج

تقــول اإلحصــاءات إن اإلقبــال ضعيــف علــى تلقــي اللقاحــات فــي 
المناطــق التــي يســكن فيهــا أغلبيــة مــن أصــول مهاجــرة، وســائل 
ــرى،  ــى أخ ــرة إل ــن فت ــة م ــذه المعلوم ــرر ه ــويدية، تك ــام الس اإلع
مــن خــال التقاريــر والمقابــات والمــواد الصحفيــة التــي تنشــرها، 
قــد يكــون هنــاك حســن نيــة أكيــدة لــدى العــدد األكبــر مــن هــذه 
ــن  ــة لليمي ــة وتابع ــرى مسيس ــائل أخ ــاك وس ــن هن ــائل، ولك الوس

»أغلب الرافضين 
للقاحات هم 

بالنهاية ضحية جهل 
وعدم معرفة 

صحيحة بالحقائق 
وبالواقع«

»المشكلة الرافض 
للتطعيم ال يتخلى 

عن أفكاره إال إذا 
أصيب هو أو أحد 

أفراد عائلته بإصابة 
شديدة بالمرض«
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

ــة  ــة ديمقراطي ــي دول ــن ف ــم نح ــول: نع ــرض، يق ــذا الف ــق ه منط
ومــن حــق الشــخص أن يرفــض اللقــاح، ولكــن هــل مــن حــق هــذا 
ــل  ــا، أن ينق ــن مث ــار الس ــع كب ــل م ــة إذا كان يعم ــخص خاص الش

العدوى لهم؟

المساهمة بحمالت التوعية بأهمية التطعيم ال يعني 
تملقًا للدولة

مــن المقــوالت والتعليقــات الغريبــة التــي ســمعناها مؤخــرا، مــن 
التوعيــة  المســاهمة فــي حمــات  المعلقيــن، أن  قبــل بعــض 
ــة  ــق للدول ــط تمل ــو فق ــم، ه ــات التطعي ــا حم ــة ومنه المجتمعي
الســويدية، طبعــا ال يمكــن أن تخطــر مثــل هــذه األفــكار، علــى بــال 
أي شــخص يمكــن أن يكــون ملمــا إلمامــا بســيطا بكيــف تــدار 
الســويد وكيــف يســير المجتمــع هنــا. ومــرة أخــرى نــرى أن قلــة 
ممــن فعــا ال يريــدون التعــرف علــى المجتمــع الســويدي هــم 
ــة االندمــاج، وبالتالــي هــم طــرف أو جــزء ممــن قــد يعيقــون  عقب

خطط مكافحة هذه الجائحة بموجاتها الحالية والمقبلة.

المتطــرف، تبــرز هــذه اإلحصــاءات وتعرضهــا علــى أنهــا إثبــات 
علــى فشــل االندمــاج، أو بكلمــات أخــرى علــى عــدم قابليــة األجنبــي 

المهاجر على االندماج.

طبعــا هــذا كام وحتــى إن كان يســتند إلــى معلومــة إحصائيــة 
الخطابــات  ضمــن  يأتــي  وهــو  باطــل  بــه  يــراد  لكــن  صحيحــة، 
الشــعوبية المناهضــة للهجــرة والتــي ترمــي إلــى زيــادة كراهيــة 

األجانب وزيادة الشرخ في المجتمع.

هنــاك ســويديون ال يؤمنــون باللقــاح، وهنــاك كثــر ممــن هــم 
أصولهــم مهاجــرة تلقــوا اللقــاح، ولكــن أغلــب الرافضيــن للقاحــات 
هــم بالنهايــة ضحيــة جهــل وعــدم معرفــة صحيحــة بالحقائــق 

وبالواقع الذي غيره اللقاح في السويد وفي عدة دول أخرى.

ــرض  ــب أن تف ــن الصع ــويد، م ــل الس ــة مث ــة ديمقراطي ــي دول ف
التطعيــم علــى ســكانها، ولكــن هنــاك دعــوات عديــدة تنــادي 
بفــرض إظهــار شــهادة التطعيــم علــى رواد المطاعــم والحانــات 
واألماكــن العامــة األخــرى، وهنــاك مــن يدعــو إلى فــرض التطعيم 
علــى العامليــن فــي بعــض الخدمــات والمؤسســات الحكوميــة 

والخاصة.

» هناك سويديون ال 
يؤمنون باللقاح، 

وهناك كثر ممن هم 
أصولهم مهاجرة 

تلقوا اللقاح«

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د. محمود أغا
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موضوع الغالف

السويد تخطو نحو التحرر من قيود 
كورونا.. ولكن!

أعلنت الحكومة السويدية، وهيئة الصحة العامة، رفع العديد من قيود كورونا ابتداء من 
29 سبتمبر الجاري، وفقا للخطوة الرابعة من خطة الحكومة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي 

جمع وزيرة الشؤون االجتماعية، لينا هالينغرين، ووزيرة الثقافة والديمقراطية، أماندا 
ليند، بمشاركة المدير العام لهيئة الصحة، يوهان كارلسون.
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وقالت هالينغرين، »إن مجتمعنا في وضع جديد وأفضل«.
ــدد  ــقف لع ــد س ــع تحدي ــيتم رف ــدة، س ــرارات الجدي ــب الق وحس
كالحفــالت  والعامــة  الخاصــة  التجمعــات  فــي  الحضــور 
الموســيقية والمنافســات الرياضيــة، وإلغــاء فــرض مســافة 
بيــن المقاعــد داخــل الصــاالت. كمــا ســتلغى توصيــة العمــل مــن 

المنزل.

ــدد  ــد لع ــاك تحدي ــون هن ــن يك ــاً ل ــرارات أيض ــك الق ــن تل ــن بي وم
ساعات عمل المطاعم.

مقترحــات  قدمــت  الحكومــة  إن  الثقافــة،  وزيــرة  وقالــت 
الفتــرة  خــالل  اســتخدامها  يمكــن  حتــى  اللقــاح  لشــهادات 
تكــون هنــاك حاجــة لقيــود  أنــه قــد  إلــى  االنتقاليــة، مشــيرة 

معينة ألحداث كبيرة.

فيما أوضحت وزيرة الشؤون االجتماعية أنه سيتم استخدام 
اقتراح شهادة مرور كورونا، إذا كان من غير الممكن رفع 

القيود في 29 سبتمبر. ولكن في هذه الحالة، يجب استخدام تلك 
الشهادات فقط في المناسبات الكبيرة التي توصي بها هيئة 

الصحة العامة السويدية، حسب قولها.
ويمكن استخدام هذه الشهادات في المناسبات التي يزيد عدد 

الحضور فيها عن 15 ألف شخص.
من جهته، أكد المدير العام لهيئة الصحة، يوهان كارلسون، على 

أهمية التطعيم.

وقــال » تأكــد مــن حصولــك علــى التطعيــم... المعلومــات التــي 
تطعيمهــم  تــم  الذيــن  األشــخاص  أن  تعنــي،  اليــوم  ذكرناهــا 
يمكنهــم مــن حيــث المبــدأ العيــش كالمعتــاد بعــد 29 ســبتمبر...

يــزال هنــاك خطــر اإلصابــة  أمــا بالنســبة لغيــر الملقحيــن، ال 
بالمرض«.

وتابــع، »الشــيء المهــم هــو أن يفهــم الشــخص أنــه إذا لــم يتلــق 
التطعيم، فسيعرض نفسه لخطر أكبر«

ماذا بعد رفع القيود؟

يبقــى موضــوع انجــاز برامــج التطعيــم مــن أهــم التحديــات التــي 
تواجــه الســويد، خاصــة أن الفضــل األكبــر برفــع القيــود هــو 
لنجــاح التطعيــم، ولكــن هنــاك قيــود علــى شــكل تعليمــات 
ســتبقى قائمــة خاصــة بمــا يتعلــق بالتباعــد ومراعــة التعليمــات 
الصحيــة، وشــروط الســفر، خاصــة مــع تــردد معلومــات عــن 
ــن  ــدة أماك ــول ع ــا لدخ ــهادة كورون ــويد ش ــرض الس ــال ف احتم

عامة أو أماكن عمل.

فقــد أعلنــت الحكومــة أنهــا تســتعد لفــرض شــرط »شــهادات 
مــرور كورونــا« إذا لــزم األمــر. وقالــت الحكومــة فــي بيــان صحفي 
إنهــا تريــد أن تكــون شــهادة التطعيــم جاهــزة لالســتخدام فــي 

التجمعات الكبيرة إذا تدهور وضع كورونا في السويد.

ويعنــي ذلــك أن الحكومــة قــد تفــرض إظهــار شــهادة التطعيــم 
ــة  ــة والرياضي ــيقية والترفيهي ــطة الموس ــور األنش ــرطاً لحض ش
والتجمعــات الكبيــرة، خصوصــاً أن البــالد تســتعد لرفــع معظــم 
قيــود كورونــا اعتبــاراً مــن 29 أيلول/ســبتمبر 2021، بمــا فــي ذلــك 
إلغــاء الحــد األقصــى لعــدد المشــاركين فــي التجمعــات العامــة 

والخاصة.

وفــي حــال فرضــت الحكومــة شــرط »شــهادات مــرور كورونــا« 
الفعاليــات  دخــول  يســتطيعوا  لــن  الملقحيــن  غيــر  فــإن 
ــة  ــرح الحكوم ــم تقت ــة. ول ــات العام ــن التجمع ــة وأماك الجماهيري

موعداً لبدء العمل بشهادات مرور كورونا داخلياً.

وسيستثنى من شرط الشهادات، حسب بيان الحكومة، 
األطفال والمراهقون دون سن الـ16 عاماً، واألشخاص الذين ال 

يستطيعون التطعيم ألسباب طبية.
وكان مستشار الدولة لشؤون األوبئة أندش تيغنيل قال، 

في مؤتمر صحفي، إن هناك حاجة لفرض قيود خاصة بغير 
الملقحين.

كيف تحصل على شهادة كورونا؟

بعــد حصولــك علــى الجرعــة األولــى، ســيبلغ مركــز التطعيــم 
الســجل الوطنــي للتطعيمــات فــي غضــون ســبعة أيــام. وبعدها 
اإللكترونيــة  الهويــة  باســتخدام  الدخــول  تســجيل  يمكنــك 
)BankID أو غيــره( علــى موقــع covidbevis.se، والحصــول علــى 
شــهادة التطعيــم الخاصــة بــك، وطباعتهــا أو حفظهــا. وســيتم 
إرســالها تلقائيــاً إلــى صنــدوق البريــد الرقمــي الخــاص بــك بشــكل 

جاهز لالستخدام.

ماذا لو لم يكن لديك هوية إلكترونية؟

إذا لــم تتمكــن مــن اســتخدام الهويــة اإللكترونيــة، يمكــن إرســال 
الشــهادة بشــكل ورقــي إلــى العنــوان المســجل. ويتوفــر نموذج 
ألي  ويمكــن   .ehalsomyndigheten.se موقــع  علــى  طلــب 
شــخص ليــس لديــه إمكانيــة الوصــول إلــى اإلنترنــت االتصــال أو 

»الشيء المهم هو 
أن يفهم الشخص 

أنه إذا لم يتلق 
التطعيم، 

فسيعرض نفسه 
لخطر أكبر«.

»شهادة كورونا 
تحتوي على 

معلومات 
تطعيمك واسمك 

وتاريخ ميالدك 
وتاريخ الشهادة 

وعدد جرعات 
اللقاح«
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فيهــا  يطلــب  اإللكترونيــة  الصحــة  هيئــة  إلــى  رســالة  كتابــة 
رقــم  لديــك  يكــون  أن  هنــا  ويلــزم  النمــوذج.  علــى  الحصــول 

.)personnummer( شخصي في السويد

ما هي المعلومات الموجودة في شهادة كورونا؟
واســمك  تطعيمــك  معلومــات  علــى  الشــهادة  ســتحتوي 
ــي  ــاح الت ــات اللق ــدد جرع ــهادة وع ــخ الش ــالدك وتاري ــخ مي وتاري
ــات  ــى المعلوم ــول إل ــريع للوص ــز س ــع رم ــا، م ــا وتاريخه أخذته

.QR-kod

هل تحتاج إلى أخذ الجرعتين للحصول على الشهادة؟

يكفــي أن تتلقــى الجرعــة األولــى مــن اللقــاح حتــى تحصــل علــى 

الشــهادة، لكــن ضــع فــي اعتبــارك أن اإلبــالغ عــن التطعيــم قــد 
يســتغرق مــا يصــل إلــى ســبعة أيــام. وقــد تختلــف القواعــد حــول 
دخــول الفعاليــات إذا كنــت بحاجــة إلــى جرعــة أو جرعتيــن مــن 

اللقاح للدخول.

كم مدة صالحية الشهادة؟

الشــهادة صالحــة لمــدة 90 يومــاً، لكــن يمكنــك طلــب شــهادة 
جديدة مجاناً في أي وقت تريد.

قسم التحرير 

»شهادة كورونا 
صالحة لمدة 90 

يومًا، لكن يمكنك 
طلب شهادة 

جديدة مجانًا في أي 
وقت تريد«

بقية - موضوع الغالف
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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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كيف ستوزع الحكومة مبلغ الـ 1000 مليار على مجاالت 
االنفاق؟

وماذا لو فشلت الحكومة بتمرير الميزانية؟

الميزانية الحكومية 

الماليــة  وزيــرة  تحمــل  المتبعــة  التقاليــد  حســب 
ملفــات اقتــراح الميزانيــة بيديهــا وتتوجــه إلــى البرلمان 
مســاعديها،  مــن  عــدد  مــع  األقــدام  علــى  ســيراً 
إلــى  الميزانيــة  اقتــراح  لتقديــم  الســنة  فــي  مرتيــن 

التصويت في البرلمان. 
 20 الميزانيــة جــرت صبــاح اإلثنيــن  مســيرة تقديــم 
ســبتمبر حيــث قدمــت وزيــرة الماليــة الحاليــة مجدالينا 
أندرشــون مقتــرح الحكومــة الســويدية حــول ميزانيــة 

داخــل  مناقشــته  لبــدأ  البرلمــان،  لرئيــس  الخريــف 
البرلمــان  علــى  عرضــه  قبــل  البرلمانيــة  اللجــان 
فــي  األولــى  المرحلــة  مرحلتيــن،  علــى  للتصويــت 

نوفمبر والثانية في ديسمبر.

حقائق عن الميزانية الحكومية 
السويدية وأهميتها وآليات 

المصادقة عليها

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TTوزيرة المالية ماجدلينا أندرشون في طريقها للبرلمان لتقديم الميزانية
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ودور  البرلمانيــة  واألحــزاب  للحكومــة  الميزانيــة  أهميــة 
البرلمان في المصادقة عليها

ــويد ككل  ــبة للس ــة بالنس ــة أو العام ــة الحكومي ــي الميزاني ــاذا تعن م
وخاصــة بالنســبة للبرلمــان والحكومــة ولألحــزاب السياســية ولمــاذا 

يجري كل هذا االهتمام اإلعامي والسياسي والحزبي بها؟
تعــد الميزانيــة هــي الجــزء المهــم واألساســي لعمــل الحكومــة 
مــن أجــل تنفيــذ سياســتها. الميزانيــة التــي تقــدم فــي ســبتمبر إلــى 

البرلمان مخصصة للعام المقبل 2022 

أثنــاء مناقشــة الميزانيــة وبنودهــا، يحــاول كل حــزب إبــراز قوتــه 
وتثبيــت مــا وعــد بــه الناخبيــن مــن خــال النقــاش حــول بنــود 
األمــوال  تخصيــص  أجــل  ومــن  اإليــرادات،  ومصــادر  اإلنفــاق 
علــى  اإلنفــاق  تقليــص  خــال  مــن  أو  الوعــود،  هــذه  لتمويــل 
ــة أو  ــزب أو ذاك مهم ــذا الح ــا ه ــات ال يعتبره ــاالت وتخصيص مج

لها األولوية.

لذلــك مــن الضــروري أن يكــون لــدى الحكومــة أغلبيــة لــي تضمــن 
المصادقــة علــى الميزانيــة التــي تقدمهــا للبرلمــان، حاليــا الحكومــة 
المؤلفــة مــن االشــتراكيين والبيئــة، بحاجــة إلــى دعــم حزبي الوســط 
واليســار لــي تمــر الميزانيــة، وفــي حــال كانــت األغلبيــة غيــر متوفرة 
ولــم تســتطع الحكومــة تأميــن التوافــق مــع أحــزاب أخــرى، فمــن 
الممكــن أن يتــم طــرح اقتراحات أخــرى تقدمها األحــزاب المعارضة 

أخــرى  ميزانيــة  إقــرار  حــال  وفــي  بديلــة،  ظــل  كميزانيــة  تكــون 
معارضــة ســتجد الحكومــة نفســها تنفــذ سياســات ال تتوافــق مــع 
ــا نجــد أهميــة  توجهاتهــا، ممــا قــد يــؤدي إلــى اســتقالتها، مــن هن
خــال  مــن  تمريرهــا  ضمــان  وأهميــة  الميزانيــة  علــى  التوافــق 

ضمان أغلبية األصوات.

كيف يعمل البرلمان السويدي إلقرار الميزانية؟
لتبسيط هذا الدور يمكن أخذ المثال التالي:

قبــل عــدة ســنوات قــرر البرلمــان الســويدي الريكســداغ زيــادة 
كــرون   200 بمقــدار  الدراســية،   studiebidraget مســاعدات 
ــي 400  ــرار حوال ــن الق ــا م ــتفاد وقته ــهر، اس ــي كل ش ــة ف إضافي
ألــف طالــب يســتحقون المســاعدات، هــذه الزيــادة كلفــت خزينــة 
الدولــة مــا يعــادل 800 مليــون كــرون، المســاعدة الدراســية هــي 

فقط بند من بنود مصاريف الميزانية الحكومية.

ــس  ــد خم ــو أح ــا ه ــة وإقراره ــة الحكومي ــى الميزاني ــة عل المصادق
ــن،  ــرار القواني ــب إق ــى جان ــويدي. إل ــان الس ــها البرلم ــام يمارس مه
ومراقبــة أداء الحكومــة، وصياغــة السياســات الخارجيــة العامــة، 

والعمل مع قضايا االتحاد األوروبي.
الميزانيــة العامــة، أو الميزانيــة الحكوميــة، تتضمــن عــادة جميــع 

بنود النفقات ومصادر الواردات.

foto:Anders Wiklund/TT

أثناء مناقشة 
الميزانية وبنودها، 

يحاول كل حزب إبراز 
قوته وتثبيت ما وعد 
به الناخبين من خالل 

النقاش حول بنود 
اإلنفاق ومصادر 

اإليرادات.

من الضروري أن 
يكون لدى الحكومة 

أغلبية ليك تضمن 
المصادقة على 

الميزانية التي 
تقدمها للبرلمان، 

حاليا الحكومة 
المؤلفة من 

االشتراكيين والبيئة، 
بحاجة إلى دعم حزبي 

الوسط واليسار.
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يبدأ البرلمان 
العمل على 

الميزانية من بداية 
شهر أبريل، في 

كل عام، عندها 
تقدم الحكومة ما 
يسمى باقتراحات 

ميزانية الربيع، 
والتي تحتوي عادة 

على التوجهات 
طويلة األمد 
للسياسات 
االقتصادية 

المقترحة

المصادقة على 
الميزانية الحكومية 

وإقرارها هو أحد 
خمس مهام 

يمارسها البرلمان 
السويدي. إلى 

جانب إقرار 
القوانين، ومراقبة 

أداء الحكومة، 
وصياغة 

السياسات 
الخارجية العامة، 

والعمل مع قضايا 
االتحاد األوروبي.

بمــا يخــص حجــم إيــرادات الميزانيــة الســويدية فهــي تقــدر بحوالــي 
1000 مليــار كــرون ســنويا، إمــا النفقــات فهــي مــن المفتــرض أن 
ــار كــرون ســنويا  ــرادات أي 1000 ملي تكــون بنفــس حجــم رقــم اإلي

أيضا.
وهــي  لإلنفــاق،  مجــال   27 علــى  عــادة  الميزانيــة  نفقــات  تــوزع 

كالتالي:
ــات  ــات ومتطلب ــب القطاع ــي حس ــاق الحكوم ــاالت اإلنف مج

الصرف
1 ـ   نفقات اإلدارة الحكومية 

2 ـ  نفقات االقتصاد واإلدارة المالية
3 ـ  نفقات تحصيل الضرائب والجمارك وجبايات الديون

4 ـ  نفقات السلطة القضائية
5 ـ  نفقات التعاون الدولي

6 ـ نفقات التأهب لألزمات والدفاع والدفاع المدني
7ـ  نفقات المساعدة الدولية

8 ـ نفقات الهجرة
9 - نفقات الرعاية الصحية والطبية والرعاية االجتماعية

10ـ نفقات الضمان المالي في حالة المرض والعجز
11ـ نفقات الضمان المالي في الشيخوخة

12ـ نفقات الضمان المالي للعائات واألطفال
المهاجريــن  وترســيخ  الجنســين  بيــن  المســاواة  نفقــات  ـ   13

والوافدين الجدد
14ـ نفقات سوق العمل والحياة العملية

15ـ نفقات المساعدات الدراسية
16ـ نفقات التعليم والبحث العلمي.

17ـ نفقــات الثقافــة واإلعــام والمنظمــات الدينيــة ونشــاطات 
أوقات الفراغ

والبنــاء وكذلــك  المجتمعــي واإلســكان  التخطيــط  ـ نفقــات   18
سياسة المستهلك

19 ـ نفقات التنمية اإلقليمية
20 ـ نفقات المحافظة العامة على البيئة والطبيعة

21 ـ نفقات الطاقة
22 ـ نفقات االتصاالت

23ـ نفقات إدارة الموارد الطبيعية والريف والصناعات الغذائية
24ـ نفقات دعم تطوير الشركات واألعمال 

25 ـ المنح العامة للبلديات
26ـ أسعار الفائدة على ديون الحكومة المركزية، إلخ.
27 ـ الرسوم المفروضة من قبل االتحاد األوروبي   

ــى عــدد  يحتــوي كل مجــال مــن مجــاالت اإلنفــاق الـــ 27 هــذه، عل
مــن التخصيصــات الماليــة، علــى ســبيل المثــال مجــال اإلنفــاق علــى 
المســاعدات الدراســية، يوجــد بــه عــدد مــن التخصيصــات مثــل: 
 CSN المركزيــة  اإلعانــات  لجنــة  وميزانيــة  الدراســية  القــروض 
األولــي  والدعــم   studiemedel الطابيــة  واإلعانــة 

studiestartstöd   وغيرها.
التــي تتضمــن  تقــدم عــادة الحكومــة اقتراحهــا حــول الميزانيــة 
القــرار  كيفيــة توزيــع األمــوال علــى قطاعــات االنفــاق، ولكــن 
النهائــي هــو للبرلمــان. قبــل التصويــت النهائــي علــى الميزانيــة، 

تقوم اللجان البرلمانية بدراستها وترفع التقارير عنها
البرلمانيــة  اللجــان  تقاريــر  رفــع  بعــد  تناقــش،  التقاريــر  هــده 

ومناقشتها تعرض الميزانية للتصويت في البرلمان.

السياســة  توجهــات  وتحــدد  عموميــة  الربيــع  ميزانيــة 
االقتصادية

عــادة يبــدأ البرلمــان العمــل علــى الميزانيــة مــن بدايــة شــهر أبريــل، 
فــي كل عــام، عندهــا تقــدم الحكومــة مــا يســمى باقتراحــات ميزانية 
األمــد  طويلــة  التوجهــات  علــى  عــادة  تحتــوي  والتــي  الربيــع، 
للسياســات االقتصاديــة المقترحــة، لكــن اقتــرح الميزانيــة األكثــر 
تفصيــا حــول كيــف ســتوزع الحكومــة النفقــات والــواردات، فــي 

العام التالي، تقدمه الحكومة للبرلمان في شهر سبتمبر.
الميزانيــة ضمــن خطوتيــن. فــي شــهر  البرلمــان يصــادق علــى 
العــام  اإلطــار  وعلــى  اإليــرادات  علــى  التصويــت  يتــم  نوفمبــر 
لمجــاالت االنفــاق، أي كيــف ســيتم توزيــع األمــوال علــى كل مجال، 
وفــي شــهر ديســمبر يتــم التصويــت علــى التخصيصــات الماليــة 
المتفرعــة عــن مجــاالت االنفــاق، أي كيــف ســيتم توزيــع األمــوال 
داخــل كل مجــال علــى حــدا. وهــذا التصويــت والقــرارات الناتجــة 
عنــه هــي التــي تخــص وتؤثــر علــى حياتنــا اليوميــة، مثــل قــرار زيــادة 

المساعدات الدراسية على سبيل المثال.

أهم مالمح الميزانية الحالية
1. يجب أن يكون تنفيذ إجراءات التكيف مع المناخ أكثر سرعة.

2. إدخال المزيد من الموارد البشرية إلى سوق العمل.
3. تعزيز الرفاه االجتماعي.

4. يجب أن تكون السويد بلد آمن للجميع.
5. االستمرار في التعامل مع مكافحة جائحة كورونا.



الكومبس  13 أكتوبر /تشرين أول  2021 العدد 95

إلنفــاق علــى المســاعدات الدراســية، يوجــد بــه عــدد 
الدراســية  القــروض  مثــل:  التخصيصــات  مــن 

 CSN وميزانية لجنة اإلعانات المركزية
واألســر  المتقاعــدون،  يســتفيد  أن  المتوقــع  مــن 
ــون  ــن يعيش ــخاص الذي ــال، واألش ــا أطف ــي لديه الت
المــرض  تعويضــات  أو  المــرض  إعانــات  علــى 

والنشاط، من ميزانية الخريف المقبلة.

علــى  الميزانيــة  تلــك  تؤثــر  كيــف  يلــي  وفيمــا 
البعض في السويد:

إعانــة المــرض وتعويضــات المــرض والنشــاط 
 Sjukpenning och sjuk- och

aktivitetsersättning
ــرض  ــة الم ــى إعان ــاج إل ــذي يحت ــخص ال ــبة للش بالنس
sjukpenning ويتقاضــى راتــب قــدره 35000 كــرون 

ســويدي، فــإن الفــارق المــادي الــذي ســيحصل عليــه، 
وفــق الميزانيــة الجديــدة المقترحــة هــو 1300 كــرون 

في الشهر.

بالنســبة ألولئــك الذيــن يعيشــون علــى تعويــض 
 ،sjuk- och aktivitetsersättning المرض والنشاط
ــرون  ــم 1600 ك ــبة له ــرق بالنس ــون الف ــن أن يك يمك

سويدي في الشهر.

المتقاعدون
ســتتم زيــادة عــاوة الســكن للمتقاعديــن وتخفيــض 
بالنســبة  زيــادة  يعنــي  مــا  وهــو  عليهــم،  الضريبــة 
ــا  ــان، بم ــاش ضم ــه مع ــذي لدي ــادي ال ــد الع للمتقاع
فــي  إضافيــة  ســويدي  كــرون   350 مــن  يقــرب 

محفظته.

العائالت التي لديها أطفال
بأســبوع  يســمى  مــا  لتطبيــق  الحكومــة  تســتعد 
ــزب  ــة للح ــود االنتخابي ــد الوع ــذي كان أح ــرة، وال األس
االشــترايك الديمقراطــي فــي الحملــة االنتخابيــة لعــام 
ــي  ــق ف ــه الح ــرة ل ــكل رب أس ــي أن ل ــذا يعن 2018. ه
البقــاء فــي المنــزل ثاثــة أيــام إضافيــة فــي الســنة إذا 
كان لديــه أطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن 4 و 16 عاًمــا 
والحصــول علــى %80 مــن راتبــه. كمــا يحــق للوالديــن 

العازبين البقاء في المنزل لمدة ستة أيام.
فــي  االقتصــادي  الخبيــر  أركيــس،  أرتــورو  وقــال 
كبيــًرا  جــزًءا  »إن  الســويدي،  للتلفزيــون  ســويدبنك 
فــي   40 حوالــي  الحكوميــة،  الخريــف  ميزانيــة  مــن 

المئة ، سيتم إنفاقه على األسر«.

كيف ستؤثر ميزانية الخريف على البعض 
في السويد؟

المركز بدأ بخدمة المحادثة مع الطبيب من خالل الفيديو
لتسهيل التواصل و عدم الحاجة للسفر نستقبل الحاالت من جميع انحاء السويد عن طريقة خدمة الفيديو

المستوصف يعمل بالتعاون مع
حكومــة مقاطعــة سكـــونة

كادرنا الطبي المتخصص يلبي االحتياجات لمختلف المجاالت الطبية
كطبيب ا�سرة. نحن نسعى جاهدين لالستمرارية ورعاية عالية الجودة

والعالج الشخصي للمرضى من جميع ا�عمار.
- 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
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يجب عليك االستمرار في اتباع توجيهات السلطات المختصة حتى بعد حصولك على اللقاح.

بادر بالحصول على التطعيم للحد من انتشار العدوى

1. يقيك اللقاح من اإلصابة بمرض خطير أو الموت 
في حالة اإلصابة بفيروس كورونا.

2. جميع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تم اختبارها 
بعناية شديدة، ومن ثم فإنها آمنة لالستخدام.

3. بعد الحصول على اللقاح، يوفر الجسم الحماية 
ضد كوفيد-19. 

4. في حالة حصولك على اللقاح، تتقلص مخاطر 
نقل العدوى لآلخرين. 

مًعا نحو أوقات أكثر رخاًء
5. حصل الماليين من الناس في جميع أنحاء العالم 

على اللقاح المضاد لكوفيد-19.

6. يمكن ألي شخص يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكبر الحصول 
على اللقاح المضاد لكوفيد-19. علمًا بأن التطعيم مجاني.

7. يمكن لجميع األشخاص - بما في ذلك المتقدمين بطلب 
لجوء أو المقيمين في السويد دون تصريح، الحصول على اللقاح. 

8. يمكنك الحصول على التطعيم حتى إذا كنت ال تحمل 
بطاقة هوية أو رقم ضمان اجتماعي أو رقم تنسيق. 

folkhalsomyndigheten.se اقرأ المزيد على الموقع اإللكتروني 

 أو اتصل على الرقم 00 680 123-08 للحصول على معلومات بعدة 

لغات مختلفة. أما إذا أردت الحصول على معلومات حول مواعيد الحصول 

 .www.1177.se  على اللقاح، فيرجى التفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
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يجب عليك االستمرار في اتباع توجيهات السلطات المختصة حتى بعد حصولك على اللقاح.

بادر بالحصول على التطعيم للحد من انتشار العدوى

1. يقيك اللقاح من اإلصابة بمرض خطير أو الموت 
في حالة اإلصابة بفيروس كورونا.

2. جميع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تم اختبارها 
بعناية شديدة، ومن ثم فإنها آمنة لالستخدام.

3. بعد الحصول على اللقاح، يوفر الجسم الحماية 
ضد كوفيد-19. 

4. في حالة حصولك على اللقاح، تتقلص مخاطر 
نقل العدوى لآلخرين. 

مًعا نحو أوقات أكثر رخاًء
5. حصل الماليين من الناس في جميع أنحاء العالم 

على اللقاح المضاد لكوفيد-19.

6. يمكن ألي شخص يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكبر الحصول 
على اللقاح المضاد لكوفيد-19. علمًا بأن التطعيم مجاني.

7. يمكن لجميع األشخاص - بما في ذلك المتقدمين بطلب 
لجوء أو المقيمين في السويد دون تصريح، الحصول على اللقاح. 

8. يمكنك الحصول على التطعيم حتى إذا كنت ال تحمل 
بطاقة هوية أو رقم ضمان اجتماعي أو رقم تنسيق. 

folkhalsomyndigheten.se اقرأ المزيد على الموقع اإللكتروني 

 أو اتصل على الرقم 00 680 123-08 للحصول على معلومات بعدة 

لغات مختلفة. أما إذا أردت الحصول على معلومات حول مواعيد الحصول 

 .www.1177.se  على اللقاح، فيرجى التفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
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أثاث وديكور

دليلك الختيار أثاث منزلك وفق مدارس التصميم 
العالمية

مقال من الشركاء: شراء أثاث جديد للمنزل خطوة نقدم عليها بحماس كبير؛ فامتالك األثاث 
المناسب من حيث التصميم والميزانية ربما يشكل تحديًا صعبًا. 

وال شك أن اختيار األثاث المناسب والمتفق مع ذوقك سيساعدك في تطوير المظهر العام 
لمنزلك. وسيمنحك شعورًا بالرضا واإلنجاز.

بــك  الخــاص  الديكــور  أن تطويــر أســلوب  حيــث 
هــو عمليــة تدريجيــة. لكــن األمــر يســتحق بالتأكيــد 
ــلوب  ــى أس ــور عل ــي العث ــت ف ــض الوق ــاء بع قض
الديكــور والتصميــم الــذي يرضــي طموحــك قبــل 

ــوال. ــاق األم ــي إنف ــدء ف الب

التصميــم  نمــط  اختيــار  كيفيــة  تعلــم  لــك  يتيــح 
منزلــك  تزييــن  شــخصيتك  مــع  يتناســب  الــذي 
المظهــر  عــن  مســبقة  تصــورات  وبنــاء  بثقــة، 
الجمالــي المرغــوب والمتســق مــع رؤيتك ألســباب 
الســعادة واالبتهــاج فــي الفضــاء المنزلــي. وبهــذا 
ــاء  ــر مــن الجهــد والمــال، أثن ــر الكثي تســتطيع توفي

القيــام بتأثيــث منزلــك.

أبرز العوامل التي تجعلك تتردد عند 
اختيار األثاث لمنزلك؟

القطــع  اختيــار  عنــد  األذواق  •اختــالف 
. ت ا ر ا كسســو إل ا و

•تنــّوع الطموحــات، والتــي تتــراوح مــا بيــن جمــال 
شــكل وتصميــم األثــاث مــن جهــة، وبيــن قابليتــه 

ــة. ــة ثاني ــن جه ــا م ــا ومريًح ــون عمليًّ ليك
المســاحات  مــع  يتناســب  الــذي  األثــاث  •اختيــار 
تأثيثهــا. ينبغــي  التــي  المتاحــة  األماكــن  وشــكل 

المصــادر  واختــالف  التصاميــم  وتنــّوع  •كثــرة 
والمــدارس التــي أخــذ عنهــا مصممــو األثــاث أفــكاًرا 
أنتجــوه مــن  نّفذوهــا فيمــا  وابتــكارات  وأشــكااًل 

الحديــث! المنزلــّي  األثــاث  أشــكال 

ما هي أهم المدارس والمصادر التي 
يّتخذها مهندسو الديكور المنزلي 

ومصممو األثاث مرجًعا يستقون منها 
ابتكاراتهم إلنتاج أثاث مميز؟

يــزداد  ، كيــف  المدونــة  ستكتشــفون فــي هــذه 
ــا وابتــكاًرا حيــن تتمــازج أذواق  تصميــم األثــاث تنّوًع
أو  واالتجاهــات  ثقافاتهــم  حســب  المصمميــن 
المــدارس الفنيــة التــي ينتمــون إليهــا، وخصوصــاً 
اإليطاليــة  المدرســتين  عــن  نتحــدث  حيــن 
واإلنجليزيــة فــي تصميــم األثــاث، حيــث تشــّكالن 
األثــاث  تصميــم  مصــادر  بيــن  الفتيــن  مرجعيــن 

! جميًعــا

ليــس  معنــا،  المتعاونيــن  الشــركاء  أحــد  مــن  إعــالن  هــذا  إعــالن: 
ــس  ــة الكومب ــع سياس ــادة م ــذه الم ــوى ه ــق محت ــرورة أن يتواف بالض

التحريريــة.
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ما هي المدرسة اإليطالية لتصميم 
األثاث؟

يعــد االتجــاه اإليطالــي فــي تصميــم األثاث انعكاســاً 
للنهضــة اإليطاليــة فــي مختلــف نواحــي الفنــون 
مــن رســم ونحــت وهندســة وأزيــاء، والتــي رســمت 
مســار الــذوق الفنــي اإليطالــي عبــر قــرون عديــدة، 
وامتــازت باألصالــة والقــدرة الدائمــة علــى االبتــكار!

المدرســة  حســب  األثــاث  تصميــم  جانــب  وكان 
اإليطاليــة أحــد تجّليــات النهضــة الفنّيــة فــي إيطاليــا 
إضافــة  فيهــا،  الفتــة  ســمة  الفخامــة  وظّلــت 
إلــى مجموعــة مــن الخصائــص التــي تمّيــزت بهــا 

المدرســة اإليطاليــة فــي تصميــم األثــاث.

 أبرز سمات المدرسة اإليطالية لتصميم 
األثاث:

•التنــوع: يعتمــد اإليطاليــون التنــوع فــي مصــادر 
عندهــم  ونجــد  األثــاث،  تصميــم  ابتــكارات  أفــكار 
مزجــاً واضًحــا بيــن الطــراز الكالســييك والحديــث، 
والمــزج  والمتوســطي،  األوربــي  المــزاج  بيــن  أو 
الســاحر بيــن الرخــام والخشــب، أو بيــن القمــاش 
ــيلفر  ــي والس ــه الذهب ــل, بلوني ــتانلس الصقي والس

المصمــم بكامــل األناقــة!

التناغــم  لتحقيــق  الحثيــث  الســعي  •التــوازن: 
والتــوازن فــال يفلــت أي عنصــر مــن عناصــر تصميــم 
قطعــة األثــاث مــن بيــن يــدي اإليطالييــن ليخالــف 
ــي  ــم ف ــت أن التناغ ــن الثاب ــات م ــة! وب روح القطع
تصميــم األثــاث اإليطالــي يمثــل حالــة جماليــة ال 

يمكــن التفريــط بهــا.

اســتعمال  علــى  اإليطالييــن  إلحــاح  يكــون  وقــد 
التــي  األثــاث  قطــع  فــي  الطوالنيــة  الخطــوط 
هــذا  تخــدم  يرونهــا  أخــرى  عالمــة  يصممونهــا 
إلــى  يطمحــون  الــذي  الفنــي  والتناغــم  التــوازن 

صــورة! بأجمــل  تحقيقــه 

ــي  ــم ف ــة التناغ ــدو حال ــا تب ــر م ــوان: أكث ــم األل •تناغ
األلــوان  اختيــار  فــي  اإليطالــي  األثــاث  تصميــم 
النظــر  تمنــح  وخبيــرة  ســاحرة  بلمســة  المحايــدة 

والهــدوء. الراحــة 

ــكان  ــتثمار الم ــي اس ــم ف ــكان: براعته ــول الم •حل
ــكار  ــى ابت ــا عل ــادرون دوًم ــم ق ــة، فه ــل طريق بأمث
ــا،  الحلــول مهمــا تنّوعــت األماكــن وضاقــت الزواي
ــن  ــزج بي ــي الم ــم ف ــك طريقته ــي ذل ــعفهم ف يس
القديــم والحديــث، وهــذا يمنحهــم رؤيــا واســعة 

ــول! ــكار الحل ــب البت ــارات أرح وخي

المدرسة اإلنجليزية لتصميم األثاث:
رغــم أن بريطانيــا شــّكلت فيمــا مضــى إمبراطوريــة 
ــن  ــر م ــي كثي ــا ف ــمس، إال أنه ــا الش ــرب عنه ال تغ
اتجــاه  صاحبــة  تكــن  لــم  وتجّلياتــه  الفــن  جوانــب 

ــا! ــاص به خ

ففــي مجــال تصميــم الديكــور واألثــاث اســتعان 
ــة،  ــب مختلف ــي حق ــن ف ــرات اإليطاليي ــز بخب اإلنجلي
وكان هــذا التواصــل إمــا عبــر اســتقدام الفنانيــن 
ــا  ــى إيطالي ــالت إل ــر الرح ــرا، أو عب ــى إنجلت ــان إل الطلي
كانــت  التــي  المختلفــة  الفنيــة  المزايــا  ومعرفــة 

المــدن اإليطاليــة تعــّج بهــا!

ــة  ــي هندس ــة ف ــة اإلنجليزي ــمت المدرس ــد اتس وق
الديكــور وتصميــم األثــاث بمجموعــة مــن المزايــا 
ــرا: ــر عنهــا تســمية كل مرحلــة مــّرت بهــا انجلت تعّب

• الطريقــة القوطيــة القديمــة: والتــي شــكلت 
الخطــوط  عليــه  طغــت  كالســيكياً  أســلوًبا 
المســتقيمة والكتــل الضخمــة المحفــورة والثقيلــة، 

المتوقعــة.  الراحــة  وخلــت مــن توفيــر أســباب 

•أســلوب النهضــة فــي التصميــم: حيــث أصبحــت 
ــدو  ــوط تب ــذت الخط ــة، وأخ ــة وخّف ــر رق ــل أكث الكت
ويمكــن  واالنســياب،  االنحنــاء  فــي  حريــة  أكثــر 
المدرســة  بــه  إلــى ملمــح تمّيــزت  أن نشــير هنــا 
ــاد  ــو االعتم ــاث، أال وه ــم األث ــي تصمي ــة ف اإلنجليزي
لهــذه  مميــزة  جمالّيــة  كعالمــة  األزرار  علــى 
المدرســة، وهــذا كلــه قــد انعكــس علــى الــذوق 
أكثــر  ليصبــح  األثــاث  تصميــم  فــي  اإلنجليــزي 
انطالًقــا وحيويــة، وبخاصــة بعــد أن زادت نســبة 
التأثــر بالمــدارس األوربيــة األخــرى للتصميــم وفــي 

اإلســبانية. ثــم  اإليطاليــة  المدرســة  مقدمتهــا 

اتجاهات التصميم المعاصرة
مثلمــا أن الذهــن البشــري ال يتوّقــف عــن العمــل، 
كذلــك فــإن نتاجــه مــن اإلبــداع وتطويــر األفــكار 

ــتمًرا. ــّل مس ــوف يظ س
فــإن  المنزلــي،  األثــاث  تصميــم  مســتوى  وعلــى 
المشــتغلين فــي هــذا المجــال قــد رصــدوا تطورات 
ــاث،  ــم األث ــي تصمي ــا ف ــة وتجّلياته ــدارس الفني الم
وتابعــوا منجــزات كّل منهــا، ثــم قدمــوا ابتكاراتهــم 
تصميــم  فــي  الفائقــة  الجماليــات  ذات  المميــزة 
ــي  ــدى مصمم ــا ل ــل م ــت أفض ــي جمع ــاث، والت األث

ــور.  ــر العص ــاث عب األث
وهــذا بالضبــط مــا فعلتــه SE Möbler حيــن أبدعت 
تداخــل وتمــازج  بأســلوب فّنــي فريــد، فيــه  أثاًثــا 
بــارع بيــن أذواق وذهنيــات وأســاليب مختلفــة مــع 
إضافــة لمســاتها االســتثنائية الخاصــة! وقــد تجلــى 
تفوقهــا خصوصــاً فــي التحفــة المميــزة دينا-ديمــا؛ 
التــي تــم فيهــا االبتعــاد عــن النمطيــة والخــروج عــن 
المألــوف عبــر تصميــم قطعــة أثــاث مريحــة مزجــت 
ــة  ــوط الطوالني ــن الخط ــا بي ــابق له ــة ال س بطريق
ــات  ــي, واالضاف ــاث اإليطال ــز األث ــي تمي ــة الت األنيق
المتنوعــة للســتانلس بلونيــه الذهبــي والســيلفر 
مميــزاً  مظهــراً  أضفــت  التــي  تفصيالتهــا  فــي 
ــس  ــي تعك ــة الت ــى األزرار المترف ــًة إل ــدا، اضاف وفري
الكالســيكية، فشــكلت  الفخامــة االنجليزيــة  روح 
أيقونــة فنيــة ذات طابــع مختلــف وغيــر معهــود 
المتداخــل  واالنجليــزي  اإليطالــي  بالــذوق  ينطــق 

ــا!  ــن زواياه ــة م ــي كل زاوي ف

والطــرق  المبتكــر  األثــاث  تصميــم  ُيذكــر  عندمــا 
 SE اســم  فــإن  للمنــزل،  األثــاث  الختيــار  المثلــى 
Möbler  ســيلمع فــي الذهــن، ويلهــب حماســنا 
يك نســارع لزيــارة صاالتهــا الغنيــة بالروائــع، ونمتــع 
طرًقــا  تعكــس  الجمــال،  بارعــة  بتحــف  أبصارنــا 
ــاث  ــار أث ــاث، وتجعــل اختي ــم األث مبتكــرة فــي تصمي

المنــزل متعــة تفــوق الوصــف!
لمــن يريــد الحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات 
ــط  ــالل الراب ــن خ ــول م ــه الدخ ــت، يمكن ــر اإلنترن عب

التالــي:
https://semobler.se/dima-dina-soffgrupp 
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ــرة  ــًا كان للكنيســة فــي الســويد أدوار كبي تاريخي
األشــخاص  واختيــار  والســلطة  الحكــم  فــي 

المؤثرين على الناس.

اآلن تحولــت الكنيســة فــي الســويد إلــى مؤسســة 
وإنســانية  مجتمعيــة  مهــام  لهــا  ديمقراطيــة 

متعددة في السويد وخارجها.
الكنيســة الســويدية مؤسســة أصبحــت مســتقلة 

عن الدولة في العام 2000.

ــويد.  ــي الس ــة ف ــف الديني ــر الطوائ ــل أكب ــي تمث وه
ويبلغ عدد أعضائها 5.8 مليون عضو.

بقيمــة  االلتــزام  المســيحية  المؤسســة  تتضمــن 
وكرامــة جميــع النــاس والعمــل النشــط فــي مجال 

البيئة والمناخ.

لماذا تجري انتخابات الكنيسة 
السويدية

انتخابات

علــى  الســويدية  الكنيســة  فــي  العضويــة  تنــص 
مســاهمة األعضــاء فــي األعمــال المجتمعيــة، مــن 
مثــل  نشــاطات  بجملــة  المشــاركة  خــالل 
المعموديــة وحفــالت الزفــاف والخدمــات األخــرى 
األطفــال  وأنشــطة  المدرســية  والمســاعدة 

والشباب والجوقات والحفالت الموسيقية.

كمــا تســاهم العضويــة أيضــا فــي الحفــاظ علــى 
التــراث الثقافــي المشــترك، والمشــاركة فــي دعــم 
الذيــن  للكنيســة لألشــخاص  العمــل االجتماعــي 

يعانون من الضعف والوحدة والحزن.

يــوم األحــد 19 ســبتمبر هــو يــوم االنتخابــات فــي 
ــنوات،  ــري كل 4 س ــي تج ــويدية. والت ــة الس الكنيس
يمكــن لجميــع األعضــاء المســجلين فــي الكنيســة 

الســويدية، والذيــن تبلــغ أعمارهــم 16 عامــا فمــا 
فــوق التصويــت علــى الطريقــة التــي يريــدون بهــا 

أن ُتدار الكنيسة السويدية. 

فــي حــال تريــد التأكــد أنــك عضــوا فــي الكنيســة أم 
ال أو فــي حــال أردت الحصــول علــى العضويــة قــم 

بزيارة هذا الموقع:
svenskakyrkan.se/medlem
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غمضظضط شتص
أجظاظضط وإسطائضط
الظخغتئ افشدض

لسقجعا

سمطغات زرع افجظان بأتثث
افجعجة شغ السعغث والسالط

إسقن إلى جمغع طرضاظا اقسجاء 

Digital Impression Technology
دون التاجئ فخث الطئسات
واجاثثام افجعجة الصثغمئ

reception.smarttandvard@hotmail.com
smarttandvard@hotmail.se

www.smarttandvard.se

+ 46 40 265640 /+46 40260025 +46 737517752

Smart Tandvård - Tessins vägen 4A - 217 58 - Malmö 

بضض جسادة وجرور  تثسع  
سغادة ذإ افجظان جمارت 

تاظث شعرد  ضاشئ المرضى 
لسمض تظزغش اقجظان وإزالئ 

الضطج طظ تتئ الطبئ وتطمغع 
افجظان  بأصض طظ ظخش 

السسر افخطغ
 

350 ضرون بثق طظ 
950 ضرون.

ATB طع تص السغادة لستإ الـ
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مجتمع

100 عام على نيل المرأة السويدية حق االنتخاب
هكذا »انتزعت« المرأة حقها في االنتخاب قبل 

100 عام

تحتفل السويد هذا العام، بمرور 100 عام، على نيل المرأة السويدية، الحق الدستوري في االنتخاب.
فهل ُتعد مفارقة أن تكون النساء في السويد، آخر من حصلن على الحق الدستوري في االنتخاب في دول الشمال األوروبي 

في العام 1921؟ 
وهل كانت السويد تنظر للمرأة بالفعل على أنها كانت أقل من الرجل؟ ما الذي تغّير قبل 100 عام؟ وكيف ُينظر لحقوق النساء 

اآلن؟

ــن،  ــا فيلي ــام، بيرث ــث ت ــيلغرين، إليزابي ــتين هيس شيش
خمــس  أول  هــن  أوســتلوند،  أغــدا  تورينــغ،  نيللــي 
نســاء فــي البرلمــان الســويدي، فيمــا كان الرجــال فــي 
ــى الحــق الدســتوري فــي  ــوا رســمّياً عل الســويد حصل
المزارعيــن  باســتثناء   ،1909 العــام  فــي  االنتخــاب 
للطبقــة  المنتميــن  ومعظــم  المصانــع  وعمــال 
باالقتــراع  يســمى  مــا  النســاء.  وجميــع  الوســطى، 

العام والمتساوي لم يكن عاما وال متساويا.
لم يتم استبعاد النساء فحسب، ولكن أيضا العديد 
من المجموعات األخرى. لم يكن الحق الدستوري 

في االنتخاب مكفول سوى، لنصف عدد الرجال 

السويديين في بداية القرن العشرين.
السبب الرئيسي الذي دفع السويديين إلى مناقشة 

الحق الدستوري في االنتخاب في نهاية القرن 
التاسع عشر هو التعليم.

فما هي التحديات التي واجهتها النساء 
للحصول على هذا الحق؟

أســتاذة التاريــخ كريســتينا فلوريــن، المتخصصــة فــي 
تاريــخ المــرأة، درســت تاريــخ حصــول المــرأة علــى 
الحــق الدســتوري فــي االنتخــاب فــي الســويد، تقــول 
ــد  ــع للمعه ــويد التاب ــع الس ــره موق ــو نش ــي فيدي ف

الســويدي، إن الكثيــر مــن التحديــات واجهتها النســاء، 
فالسياســة كانــت قاصــرة علــى الرجــال بــدون منــازع، 
فالــرأي العــام المنتشــر كان علــى األقــل بيــن الرجــال 
فــي  لانخــراط  مناســبات  غيــر  النســاء  أن  حينهــا، 
السياســة، وأنهــن ال يرغبــن فــي الحصــول علــى حــق 
التصويــت فــي االنتخابــات، ولــم يكــن متعلمــات بمــا 
يكفــي للتعامــل مــع أفــكار معقــدة مثــل الدولــة 

واألمة«.
فتحــت  الجامعــات  أن  »حقيقــة  فلوريــن:  تضيــف 
أبوابهــا أمــام النســاء فــي منتصــف القــرن التاســع 
ــن  ــبيا م ــرة نس ــة كبي ــود مجموع ــى وج ــر، أدت إل عش

نساء سويديات يتظاهرن في يوتوبوري في 1918 للمطالبة بمنحهن حق االنتخاب  )الصورة: ويكيبيديا(.



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

النســاء المتعلمــات تعليمــا جيــدا فــي الســويد، هؤالء 
النســاء شــكلن أســاس لحركــة كبيــرة للحصــول علــى 
ــد  ــم تع ــذا ل ــاب، ل ــي االنتخ ــتوري ف ــرأة الدس ــق الم ح

حجة عدم وجود نساء متعلمات مقبولة.
أنحــاء  جميــع  فــي  النســاء  مــن  العديــد  ســافرت 
المــرأة،  بحقــوق  الوعــي  مســتوى  لرفــع  الســويد 
اجتماعــات،  وعقــدن  عرائــض،  علــى  ووقعــن 

ونظمن احتجاجات. 
تقــول فلوريــن، االجتمــاع فــي حــد ذاتــه كان أمــرا 
بشــكل  الرســالة  نشــر  إمكانيــة  للغايــة،  مهمــا 
القضايــا  فــي  دورات  تعقــد  فكانــت  شــخصي، 
السياســية وبهــذه الطريقــة صــارت حركــة معرفيــة، 

لتمكين المرأة.
 إلحــداث تغييــر، يجــب أن يكــون لديــك رؤيــة بــأن 
ــت  ــي التصوي ــق ف ــح الح ــذا أصب ــن، ل ــور ستتحس األم
ــد مــن المجــاالت،  ــات المــرأة فــي العدي رمــزاً، إلمكان

كالتعليم والسياسة والمهن.

»تنانير النساء الواسعة ال تسمح بمرورهم 
في أروقة البرلمان«!!

المناهضــة  األصــوات  كانــت  الوقــت  ذلــك  فــي 

للمــرأة فــي البرلمــان كثيــرة ومدويــة، لكــن اليــوم 
تبــدو العديــد مــن هــذه الحجــج غريبــة، مثــل تلــك 
التــي تدعــي بــأن التنانيــر التــي ترتديهــا النســاء واســعة 

بدرجة ال تسمح لهن بالمرور في أروقة البرلمان.
ــلغرين  ــن هيس ــت كل م ــام 1921 نجح ــي الع ــراً ف أخي
دخــول  فــي  وأوســتلوند  وفيليــن  وتورينــغ  وتــام 

البرلمان السويدي. 
ســيغني  الــى  كبيــر  بشــكل  بذلــك  الفضــل  يعــود 
بيرغمــان، التــي يرجــع لهــا الفضــل فــي جمــع مــا 
يقــرب مــن نصــف مليــون توقيــع مــن النســاء لدعــم 

الحق الدستوري في االنتخاب. 
ليســت  بيرغمــان  فــإن  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى 
معروفــة بشــكل كبيــر فــي التاريــخ الســويدي. كانــت 
بيرغمــان حقــا شــخصية محوريــة، كانــت  ســيغني 
ــة،  ــة واإلنجليزي ــية واأللماني ــات الفرنس ــدث باللغ تتح
االنطــاق  الســويدية  للحركــة  ســمح  الــذي  األمــر 

دوليا. 
بيرغمــان هــي فــي نظــر فلوريــن ملكــة حــق النســاء 

الدستوري في االنتخاب.

حتى بعد 1921 بقيت بعض الفئات مستبعدة

وعلى الرغم من أن السويد طبقت حق التصويت 
العام والمتساوي في العام 1921 إال أن بعض 

الفئات ظلت مستبعدة. 

لم يكن لك الحق في االنتخاب إن كانت لديك إدانة 
سابقة، وال بد أن تكون قد أنهيت خدمتك 

العسكرية، كما لم يكن لدى األشخاص الذين تم 
إلحاقهم بالمؤسسات اإلصاحية حق االنتخاب. 

القيود العملية واإلدارية حدت من حقوق االنتخاب 
للكثيرين، مثل قومية سامي، ومن لم يكن لديه 

عنوان ثابت. 

علــى الرغــم مــن أنــه ال يــزال هنــاك بعــض الجهــود 
ــة  ــام الماضي ــة ع ــا، إال أن المئ ــام به ــن القي ــي يتعي الت
قــد ســدت الفجــوة بيــن الجنســين بشــكل جزئــي 

على األقل.
فــي العــام 1921 ُســمح لــكا الجنســين بالتصويــت 
فــي الســويد ألول مــرة، وحينهــا ذهــب 47 بالمئــة 
صناديــق  فــي  بأصواتهــن،  لــإلدالء  النســاء  مــن 
االقتــراع. وفــي انتخابــات عــام 2018 تضاعفــت نســبة 

أصوات النساء لتصل إلى 88 بالمئة. 
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أنواع الشامات 
تختلــف أنــواع الشــامات مــن حيــث وقــت ظهورهــا 

وشكلها، نذكر في ما يأتي هذه األنواع:

أنواع الشامات تبًعا لوقت ظهورها
تنقســم أنــواع الشــامات بحســب وقــت ظهورهــا 

إلى ما يأتي:
1. الشامات الخلقية

ــرة  ــى البش ــودة عل ــون موج ــي تك ــامات الت ــي الش ه
منــذ الــوالدة أو التــي تظهــر بعــد الــوالدة بمــدة 

قصيرة. 
2. الشامات المكتسبة

هــي مــن أنــواع الشــامات التــي تظهــر علــى البشــرة 
خــال مرحلــة الطفولــة والمراهقــة وقــد تظهــر 

أحياًنا في عمر أكبر.
أنواع الشامات تبًعا لشكلها

تنقســم أنــواع الشــامات بحســب شــكلها إلــى مــا 
يأتي:

1. الشامات النمطية
بســبب  عــادًة  وتظهــر  طبيعيــة  شــامات  تكــون 
الجينــات، فقــد تجدهــا منتشــرة بيــن أفــراد العائلــة 

الواحدة.
2. الشامات غير النمطية

تكــون ذات حــواف وشــكل غيــر منتظــم وذات حجــم 
كبير نسبًيا بقطر أكبر من 6 ميلليمتر.

إضافــًة إلــى لونهــا غيــر المتجانــس والــذي قــد يكــون بألوان 
غير اعتيادية كاألحمر، أو الوردي، أو الرمادي، أو األزرق. 

كيف تتكون الشامات على الجلد؟ 
ــا تدعــى  ــا عديــدة منهــا خاي ــد علــى خاي يحتــوي الجل
عــن  المســؤولة  الخايــا  وهــي  الميانينيــة  الخايــا 

إعطاء الجلد لونه المميز.
ــدة  ــة جدي ــا ميانيني ــج خاي ــرة تنت ــدد البش ــا تتج عندم
مــن  كثيــر  فــي  ولكــن  الجلــد،  طبقــة  فــي  تنتشــر 
األحيــان بــدل أن تنتشــر هــذه الخايــا علــى كامــل 
البشــرة، قــد تتجمــع الخايــا الميانينيــة علــى بعضهــا 
البعــض مكونــًة نمــو جلــدي ذو لــون غامــق، يعــرف 

بالشامة أو الخال.

كيف يكون الشكل الطبيعي للشامات؟
يتميــز كل شــخص بلــون وشــكل وحجــم مختلــف 
مــن أنــواع الشــامات، ولكــن هناك بعــض الخصائص 

التي تتشابه بها معظم أنواع الشامات منها:
اللون

ــراوح بيــن  ــا مــا تكــون الشــامة ذات لــون بنــي، يت غالًب
البنــي الفاتــح القريــب مــن لــون الجلــد والبنــي الغامق، 

أو اللون األسود.
قــد يتغيــر لــون بعــض أنــواع الشــامات للــون أغمــق 
ــعة  ــرض ألش ــال التع ــي ح ــل أو ف ــرة الحم ــال فت خ
ــي  ــد تختف ــا أو ق ــت لونه ــد يبه ــرة، وق ــمس بكث الش

تماًما مع التقدم في السن. 
الشكل

واضحــة  حــواف  مــع  الشــكل  بيضــوي  أو  دائــري 
ــر، أو  ــا 6 ميلليمت ــاوز قطره ــا ال يتج ــة، وغالًب ومنتظم

ما هي أنواع الشامات.. ومتى تصبح الشامات مصدرًا 
للقلق؟

صحة

مــا يقــارب حجــم ممحــاة قلــم الرصــاص، وقــد تكــون 
مسطحة أو لها نتوء واضح على الجلد.

العدد
يعتمــد عــدد الشــامات علــى جينــات الشــخص، أو 
مــدى تعرضــه ألشــعة الشــمس، ويتــراوح العــدد 
فــي الغالــب بيــن 10-40 شــامة تقريًبــا، والتــي قــد 

تظهر على أي مكان في الجسم. 
نمو الشعر

مــن الطبيعــي والشــائع نمــو شــعر علــى بعــض 
أنواع شامات الجسم.

متى تصبح الشامات مصدرًا للقلق؟
الرغــم مــن كــون الشــامات شــائعة للغايــة  علــى 
وتظهــر بشــكل طبيعــي عنــد غالــب النــاس إال أن 
بعــض أنــواع الشــامات قــد تصبــح مصــدًرا للقلــق 

في حاالت معينة.
ينصــح فــي هــذه الحــاالت بمراقبــة الشــامات بشــكل 
ــال  ــي ح ــة ف ــراض جلدي ــي أم ــة أخصائ دوري ومراجع

حدوث أي تغيير عليها، نذكر منها ما يأتي: 
حــدث تغييــر علــى شــامة موجــودة أصــًا إمــا بالحجــم، 

أو الشكل، أو اللون.
أصبحــت الشــامة تشــعرك باأللــم أو الحكــة، أو إذا 

أصبحت تنزف دم أو قيح بدون جرح أو كشط.
يوجــد لديــك شــامات خلقيــة أو شــامات غيــر نمطيــة 
بكثــرة، وجــود أكثــر مــن 50 شــامة نمطيــة، أو فــي 
حالــة ظهــور شــامات جديــدة بعــد عمــر 25، قــد تزيــد 
الــورم  خاصــًة  الجلــد،  بســرطان  اإلصابــة  فرصــة 

 .)Melanoma( الميانيني الخبيث

كيف تتكون الشامات؟ وما هي أنواعها؟ وكيف نستطيع تمييز الشامات الطبيعية عن غيرها؟
الدكتور ديما أبو الهيجاء كتبت في »ويب طب« عن هذا الموضوع، تقول فيه، إن الشامات تعد من أكثر عالمات الجلد 

المميزة شيوعًا، فكيف تتكون هذه العالمات؟ وما هي أنواع الشامات المختلفة؟ وهل للشامات عالقة بسرطان الجلد؟ 
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كوفيد 19

جميع لقاحات كوفيد 19- آمنة وتم اختبارها بعناية

مقــال مــن الشــركاء: تــّم فــرض العديــد مــن 
المتطلبــات العاليــة علــى اللقاحــات ضــد كوفيــد 
19- كمــا هــو الحــال فــي اللقاحــات األخــرى. قبــل 
ــم  ــخاص، يت ــن األش ــد م ــات للعدي ــاء اللقاح إعط
اختبارهــا بدقــة وبعــدة طــرق مختلفــة، بحيــث 

ــة. ــة وفعال ــون آمن تك
تحمــي  فإنــك  نفســك،  تطعيــم  خــالل  مــن 

واآلخريــن. نفســك 

كيف يتم اختبار لقاحات كوفيد 19-؟
صارمــة  اللقاحــات  لجميــع  الســالمة  متطلبــات 
العاليــة  المتطلبــات  نفــس  فــرض  يتــم  للغايــة. 
ضــد  تطويرهــا  تــم  التــي  اللقاحــات  علــى  أيضــا 
فيــروس كورونــا. قبــل البــدء فــي إعطــاء اللقاحــات 
للعديــد مــن األشــخاص، يتــم اختبارهــا بعــدة طــرق 
ــع  ــر. جمي ــى البش ــم عل ــر ث ــي المختب ــة. أواًل ف مختلف

لقاحــات كوفيــد 19- آمنــة وتــم اختبارهــا بعنايــة.
ــويد،  ــي الس ــد ف ــاح جدي ــتخدام لق ــم اس ــل أن يت قب
ــن  ــل كل م ــن قب ــه م ــة علي ــم الموافق ــب أن تت يج
ــويدية. ــر الس ــة العقاقي ــي ومصلح ــاد األوروب االتح

بهــذه  مســجلة.  الســويد  فــي  اللقاحــات  جميــع 
اللقاحــات  نجــاح  متابعــة  يمكــن  الطريقــة 
ــد  ــى بع ــات حت ــة اللقاح ــتمر مراقب ــالمتها. تس وس
بــدء اســتخدامها، حتــى يتــم التمكــن مــن اكتشــاف 

العاديــة. غيــر  الجانبيــة  اآلثــار 

إذا كانــت لديــك أســئلة حــول التطعيــم ضــد كوفيــد 
ــم  ــى الرق ــال عل ــك االتص ــة، فيمكن ــة العربي 19- باللغ
الحصــول علــى مزيــد  أيضــا  0812368000. يمكنــك 
https://www. مــن المعلومــات عبــر هــذا الرابــط
folkhalsomyndigheten.se/covid19-arabiska

بهــذه   -19 كوفيــد  لقاحــات  تطويــر  تــم  كيــف 
؟ لســرعة ا

نظــرا ألن الوبــاء خطيــر جــدا، فقــد تــم اســتثمار 
 .-19 مــوارد هائلــة جــداً لتطويــر لقاحــات كوفيــد 
تعــاون عــدد مــن الباحثيــن فــي بلــدان مختلفــة 
ــى  ــاح عل ــد اللق ــاح. اعتم ــر اللق ــة تطوي ــاز مهم إلنج
تقنيــة تــم اســتخدامها ســابقا عنــد تطويــر لقاحــات 
ــة  ــات آمن ــر لقاح ــة تطوي ــاح إمكاني ــك أت ــرى. وذل أخ

وفعالــة بشــكل أســرع مــن المعتــاد.

ما أهمية التطعيم؟
العــدوى  شــديد  مــرض  هــو   -19 كوفيــد  أن  
ــم  ــر. إذا ت ــكل خطي ــض بش ــك مري ــن أن يجعل يمك
تطعيمــك، فهنــاك خطــر ضئيــل للغايــة أن تصــاب 

العــدوى. تنقــل  أو  بالعــدوى 
يحميــك التطعيــم مــن اإلصابــة الخطيــرة بفيــروس 
كوفيــد 19-. بعــد التطعيــم، يقــوم جهــاز المناعــة 
فــي الجســم ببنــاء الحمايــة ضــد كوفيــد 19-. وإن 
ــف  ــكل خفي ــاب بش ــح أن تص ــن المرج ــت، فم أُصب

ــراض. ــل اع ــع اق م
يقلــل التطعيــم أيضــاً مــن خطــر نقــل العــدوى 
إلــى أشــخاص آخريــن معرضيــن لإلصابــة الخطيــرة 
فإنــك  نفســك،  تطعيــم  خــالل  مــن  بأالمــراض. 
تســاهم فــي الحــد مــن انتشــار العــدوى فــي جميــع 
أنحــاء المجتمــع علــى المــدى الطويــل، وهــو أمــر 
ــش  ــي العي ــدء ف ــن الب ــن م ــى نتمك ــا حت ــروري لن ض

ــرى. ــرة أخ ــاد م كالمعت
حتــى إذا اصابــك مــرض كوفيــد 19- مــن قبــل فأنــت 
مــا زلــت بحاجــة إلــى التطعيــم. لقــد أكتســب أولئــك 
الذيــن أصيبــوا بفيــروس كوفيــد 19- حمايــة ضــد 
المــرض، لكننــا ال نعــرف اليــوم إلــى متــى تــدوم هــذه 

الحمايــة.

لماذا يجب أن تأخذ جرعتين من اللقاح؟
ــك  ــاح فأّن ــن اللق ــى م ــة األول ــك للجرع ــرد تلقي بمج
بالمــرض  اإلصابــة  مــن  الحمايــة  علــى  تحصــل 
الجرعــة  محــدودة.  زمنيــة  لفتــرة  خطيــر  بشــكل 
الثانيــة تســاعد علــى إدامــة حمايــة اللقــاح لفتــرة 
طويلــة. لذلــك، مــن المهــم جــًدا أخــذ الجرعــة الثانيــة 

مــن اللقــاح أيضــا.

Foto: Johnér Bildbyrå AB كوفيــد 19- هــو مــرض شــديد العــدوى يمكــن أن يجعلــك مريــض بشــكل خطيــر. إذا تــم تطعيمــك، فهنــاك خطــر ضئيــل 
للغايــة أن تصــاب بالعــدوى أو تنقــل العــدوى.

ليــس  معنــا،  المتعاونيــن  الشــركاء  أحــد  مــن  إعــالن  هــذا  إعــالن: 
ــس  ــة الكومب ــع سياس ــادة م ــذه الم ــوى ه ــق محت ــرورة أن يتواف بالض

التحريريــة.
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قانون

عندمــا ُيــدان أحدهــم بهــذه الجرائــم، أو يصبح ضحية 
ابتــزاز مــن نــوع مــا، يتــم تــداول مفاهيــم وتصــورات 
ــي  ــتند ف ــال”، ال تس ــل والق ــة “القي ــا ثقاف مصدره
الغالــب علــى نصــوص قانونيــة، بــل ويتبعهــا أيضــا 
مجموعــات وصفحــات تحــرض علــى مثــل هــذه 

المواضيــع يك تزيــد مــن االنقســام بالمجتمــع.

ماهــي الحــاالت التــي تنــدرج فــي إطــار جريمــة 
القانــون؟ عليهــا  يعاقــب  وكيــف  االغتصــاب، 

ــة يعنــي ممارســة  ــة القانوني االغتصــاب مــن الناحي
الجنــس مــع شــخص آخــر دون موافقتــه. حتــى 
الممارســات التــي تشــابه ممارســة الجنــس تعتبــر 
اغتصــاب وعقوبــة هــذا األمــر مــن 2 إلــى 6 ســنوات 
ــكالم أو  ــا بال ــون إم ــب أن تك ــة يج ــجن. الموافق س

ــل.  الفع

ال يمكن اعتبار الشخص مشترك طوعيا إذا:
1. تعرض للضرب، العنف، التهديد أو ما شابه.

الوعــي،  عــن  غائــب  لكونــه  اســتغالله  تــم   .2
نائــم، خائــف، ســكران، مريــض، الــخ مــن حــاالت 

. ل ســتغال ال ا
3. تم استغالله من قبل شخص يعتمد عليه.

الــى  فيهــا  العقوبــة  تصــل  الجســيمة  الجريمــة 
أو  إذا اشــترك عــدة أشــخاص  10 ســنوات، مثــال 

الــخ. قاســية  ممارســات  علــى  احتــوت 
أن  ممكــن  الشــخص  أن  هــو  ضــروري  آخــر  أمــر 
يحكــم عليــه بحالــة اغتصــاب ألنــه أهمــل بشــكل 
جســيم أن يتأكــد أن الشــخص اآلخــر موافــق وهــذا 
انــه  عــارف  يكــون  أن  الشــخص  يحتــاج  ال  يعنــي 

يقــوم بعمليــة أغتصــاب. 
النــوع اآلخــر يســمى بـــ »ارغام جنســي«، وهــو تهديد 
الشــخص اآلخــر مــن أجــل ممارســة الجنــس، ومدة 
الحكــم القصــوى فيهــا، ســنتان واذا كانــت الجريمــة 
جســيمة فيكــون الحكــم مــن 6 شــهر الــى عــدة 

ســنوات.
ممارســة  اســتغالل  فهــو  الثالــث،  النــوع  أمــا 
ــة عــوز، ويحكــم  الجنــس مــع شــخص آخــر فــي حال

وإذا  ســنتين،  اقصاهــا  مــدة  المــدان  علــى  فيهــا 
كانــت الجريمــة جســيمة فيكــون الحكــم مــا بيــن 6 

أشــهر الــى عــدة ســنوات.
وبالنســبة الــى ممارســة الجنــس مــع األطفــال 
تحــت ســن 15 عامــا ومــدة الحكــم فيهــا هــي مــن 2 
– 6 ســنوات. كذلــك هنــاك نــوع آخــر، يعتبــر جريمــة 
الجنســية  األفعــال  أو  الــكالم  يشــمل  جنســية، 
آخــر،  شــخص  إلهانــة  الشــخص  يمارســها  التــي 
والعقوبــة تكــون مــن غرامــة الــى ســنتين ســجن.

هنــاك انطبــاع لــدى عامــة النــاس أن األحــكام 
الصــادرة فــي الجرائــم الجنســية شــائعة جــدا فــي 

ــويد.  الس
الجرائــم الجنســية هــي مــن أصعــب انــواع الجرائــم، 
ــي  ــكام ف ــض، فاألح ــوره البع ــا يتص ــس م ــن عك لك
ــر  ــكاوى. تظه ــن الش ــر م ــل بكثي ــا، أق ــذه القضاي ه
االحصــاءات فــي 2014 أن 76 ألــف شــخص تعرضــوا 
لجرائــم جنســية مختلفــة، لكــن 18 ألــف حالــة وصلت 
هــذه  مــن   %  15 معاقبــة  تــم  فقــط،  للمحاكــم 
الحــاالت، بأنواعهــا الكثيــرة مــن مــا يســمى الجرائــم 
الخفيفــة مثــل التعــري لإلزعــاج الــى أقصــى الجرائــم 
مثــل االغتصــاب الجســيم، ولكــن مــن هــذه الحالــة 
ــاالت  ــذه الح ــن ه ــة م ــط 18000 حال ــم فق ــم تقدي ت

تــم معاقبــة حوالــي 15 % فقــط.

هــل يمكــن أن يعاقــب الــزوج بســبب ارغامــه 
لزوجتــه علــى ممارســة الجنــس معــه؟

نعم، يمكن ذلك، ألن القانون ال يستثني أحداً.

هنــاك فهــم شــائع أن باســتطاعة كل امــرأة 
ــد  ــل تري ــال أي رج ــويد ) إذا أرادت (، إدخ ــي الس ف
حــاول  انــه  االدعــاء  خــالل  مــن  الســجن،  فــي 

اغتصابهــا، كيــف ينظــر القانــون الــى ذلــك؟
انــه  يعنــي  ال  هــذا  ولكــن  بــالغ،  تقديــم  ممكــن 
ســيكون كافيــاً إلدانــة الرجــل. عــادة تتــم الجرائــم 
الجنســية دون ايــة شــهود، ولهــذا تحتــاج المحكمة 
الــى اثباتــات اضافيــة يك تقــدر ان تقــوم بالحكــم 

المحامي مجيد الناشي 

قضايا االغتصاب 
واالعتداء الجنسي 

من وجهة نظر القانون

ازدادت في الفترة 
األخيرة، مشكلة 

االتهامات باالعتداء 
الجنسي أو االغتصاب.
 وبما أن العديد ممكن 

أن يقعوا ضحية مثل 
هذه التهمة، أو ممكن 

أن يتعرضوا الى اعتداء، 
ولكن يلوموا نفسهم 
ألنهم كانوا موجودين 

في المكان الخطأ 
والوقت الخطأ. 
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علــى الشــخص.

التهمــة بحــد ذاتهــا غيــر كافيــة إذا لــم يكــن هنــاك 
اثباتــات اضافيــة مثــل اصابــات تظهــر ان المــرأة 

تعرضــت لعنــف اثنــاء الممارســة الجنســية.
يقــع العديــد فــي فــخ، عندمــا يمارســون الجنــس مــع 
امــرأة ســكيرة بموافقتهــا، لكــن القانــون كمــا ذكرنــا 

يمنــع ذلــك.

يوجــد حــاالت يكــون فيهــا الطرفــان موافقيــن 
ــا أن  علــى الممارســة الجنســية، ولكــن يحــدث أحيان
يرفــض أحــد الطرفيــن فجــأة االســتمرار، عندهــا ال 
يمكــن القــول إن الطــرف اآلخــر يحــق لــه االســتمرار 
ــب  ــل يج ــة، ب ــي البداي ــة ف ــى موافق ــل عل ــه حص ألن

انهــاء الممارســة فــوراً.

لكــن هنــا يبــرز ســؤال وهــو: أال يتــم معاقبــة 
المــرأة التــي قدمــت شــكوى كاذبــة فــي هــذه 

الحالــة؟
هنــاك فــرق كبيــر بيــن أن ال تســتطيع الشــرطة 

ــون  ــن أن تك ــة، وبي ــات الجريم ــام إثب ــي الع أو المدع
الشــكوى كاذبــة. وإثبــات ان المــرأة التــي كذبــت 
أدلــة، وإذا توفــرت هــذه  فــي شــكواها يتطلــب 
ــهير  ــذف وتش ــى ق ــول ال ــة تتح ــان القضي ــة ف األدل
ــوة  ــة الدع ــة صاحب ــري محاكم ــن ان يج ــن الممك م

ــجن. ــنتين س ــى س ــة ال ــن غرام ــة م الكاذب

المحاكــم  إن  يقــول  الــذي  الــرأي  توافــق  هــل 
الســويدية تعاقــب المواطــن األجنبــي أكثــر مــن 

المواطــن األصلــي فــي هــذه الجرائــم؟
االعتبــار  بعيــن  أخــذ  أن  إال  أقــدر  ال  كمحامــي 
االحصائيــات، ولهــذا ال أجــد دليــاًل كافيــاً علــى ذلــك. 
ولكــن هــذا ال يعنــي أن قلــق البعــض ليــس فــي 
محلــه. علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت العقوبــة فــي 
ــن  ــن الممك ــى، م ــد أقص ــنوات كح ــا 4 س ــة م جريم
وآخــر  ســنوات،  بأربعــة  شــخص  علــى  يحكــم  ان 

بثــالث وثالــث بســنتين.
ال تنســى أن القضــاة هــم بشــر ويتأثــرون بمــا يرونــه 
ويســمعونه. فــاذا كثــرت جرائــم االغتصــاب فــي 
مدينــة معينــة، فقــد يكــون مــن الطبيعــي ان تــزداد 

ازدادت  اذا  األمــر  ونفــس  اراديــا،  ال  الحكــم  مــدة 
ــي  ــن الطبيع ــب فم ــن األجان ــاب م ــاالت االغتص ح
القانونيــة  المــدة  )ضمــن  الحكــم  مــدة  تــزداد  ان 
ــت  ــس الوق ــي بنف ــر ال يعن ــذا االم ــموحة(. ه المس
أن األجنبــي دائمــا ُيحكــم عليــه، بــل اإلثباتــات يجــب 

ــخص. ــى الش ــم عل ــم الحك ــة يك يت ــون كافي ان تك
مــن خبرتــي علــى مــدى ســنوات فــي هــذا الشــأن، 
أرى أن حــاالت البالغــات الكيديــة موجــودة، ولكنهــا 

ليســت بالكثــرة التــي يصفهــا البعــض.
جنســي  تعــدي  بتهمــة  اتهامــك  تــم  حــال  فــي 
فتذكــر أن أول تحقيــق معــك هــو أهــم تحقيــق، 

محامــي. معــك  يكــون  ان  تأكــد  ولهــذا 
وفــي حــال تعرضــِت العتــداء جنســي فلــك كل 
ــك.  ــن حق ــع ع ــي يداف ــى محام ــول عل ــق الحص الح
أهــم  هــي  معــك  التحقيقــات  أول  أن  تذكــري 

الحقــا..  التحقيقــات 
يوجــد لدينــا محاميــات فــي المكتــب يســرهم تقديــم 
الــى اغتصــاب او  المســاعدة فــي حــال تعرضــت 
ــول  ــك ح ــرح ل ــم ش ــن تقدي ــي، ويمك ــرش جنس تح

ــف. ــل التكالي ــة تتحم ــا ألن الدول ــك، مجان حقوق
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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.
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استراحة

أفقيًا:
ــك  ــب ب »مل ــريك لق ــاز ٔامي ــيقى ج ــازف موس 1 – ع

الجاز«
2 – طري – دولة عربية 

3 – يعالج المريض بالدواء–زاوية
4 – زقزق الطائر–معبر
5 – يلعب–اسم ٕاشارة

6 – ضد حلو – رفض
كارولينــا  عاصمــة  ٔاميركيــة  مدينــة   – زمــن   –  7

الشمالية
8 – متشابهان – يحل العقدة – ضد ثقل

9 – مدينة هندية شهيرة بمساجدها
رأسيًا:

ــم  ــد الحلي ــوم وعب ــدم  ألم كلث ــري ق ــن مص 1 – ملح
مجموعة من ٔاروع ا أللحان

2 – قليل الوجود – مخيف
3 – يصيح 

4 – جمع – للنداء
5 – طبيب ٕانكليزي اكتشف الدورة الدموية

6 – مقبــض )معكوســة( – ٕامــارة مســتقلة علــى 
المتوسط

7 – سبب –مرض 
8 – شجر كثيف ملتف – شقيق

9 – ٕاحدى قمم هماليا بالهند
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