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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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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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رأي

عندما	لم	يعد	شبان	الضواحي	
يقتلون	فقط	بعضهم	البعض

بــدأت جرائــم إطــاق النــار فــي الســويد، تأخــذ أبعــاداً جديــدة، خاصــة 
أنهــا أخــذت تنتشــر خــارج المناطــق التــي ُيطلــق عليهــا »المناطــق 
الضعيفــة« أو ضواحــي المــدن التــي يعيــش فيهــا عــادة نســبة 
كبيــرة مــن محــدودي الدخــل وهــم فــي الغالــب عائات وأشــخاص 

من أصول مهاجرة.
مــع الوقــت أصبــح خبــر مقتــل شــخص مــا فــي الضواحــي، وكأنــه 
مــن األخبــار الروتينيــة، التــي كاد النــاس فــي الســويد االعتيــاد علــى 
170 شــخصا بجرائــم  2018، ُقتــل حوالــي  ســماعها، فمنــذ العــام 
إطــاق الرصــاص فــي الســويد، أغلــب هــذه الجرائــم كانــت تصفيــة 
حســابات بيــن  العصابــات، وفــي ضواحــي منطقــة »يارفــا« فقــط، 
ــائعاً،  ــراً ش ــار أم ــاق الن ــح إط ــتوكهولم، أصب ــة س ــة للعاصم التابع

فقد قتل 17 شابا وصبياً في أتون حرب العصابات.

ــار، ربمــا  ولكــن جريمــة مقتــل مغنــي الــراب الســويدي الشــهير إين
دقــت ناقــوس خطــر مــن نــوع جديــد، خطــر ُينــذر بانتشــار ال يعــرف 
الحــدود، لتمــادي العصابــات وقوتهــا وعــدم توقفهــا عنــد حــد 

معين.
المعــروف  عامــاً(،   19( إريك إينار غرونبيــري  كــورت  نيلــس  وكان 
أكتوبــر/   21 الخميــس  بالرصــاص مســاء  ُقتــل رميــاً  إينــار،  باســم 
الســكنية    Hammarby sjöstadمنطقــة فــي  األول  تشــرين 
جنــوب ســتوكهولم. وأثــار مقتلــه ردود أفعــال عــدد كبيــر مــن 
الفنانيــن والسياســيين الســويديين، بينهــم رئيــس الــوزراء ســتيفان 
لوفيــن الــذي قــال تعليقــاً علــى الجريمــة إن إينــار »كان يعنــي الكثيــر 

للشباب، ومن المأسوي أن شمعة حياة أخرى قد انطفأت«.
أصــداء الجريمــة وصلــت إلــى خــارج الســويد، التــي باتــت جرائــم 
القتــل، تؤثــر علــى ســمعتها األمنيــة. فقــد نشــرت كبريــات الصحف 
ووســائل اإلعــام األوروبيــة والعالميــة الخبــر مشــيرة إلــى ظاهــرة 

إطاق الرصاص المتزايدة في السويد.
بغــض النظــر عــن أســباب مقتــل المغنــي الشــاب، إال أن الدالئــل 
تشــير إلــى ارتبــاط اســمه بالعصابــات، وإلــى أنــه كان مــن المفترض 
المقبــل قبــل  أمــام محكمــة فــي األســبوع  يكــون شــاهدا  أن 
مقتلــه، ضــد عصابــة معروفــة فــي ســتوكهولم. وهــذا مــا يؤكــد 
أن الجريمــة ليــس لهــا هويــة معينــة، بــل وكمــا يبــدو هنــاك انتشــار 

للشبكات اإلجرامية بين عدة شخصيات ومناطق وقطاعات.
نمطهــا  مــن  بالرصــاص  القتــل  أخبــار  أخــرج  جديــد  آخــر  تطــور 
الروتينــي، بعــد أن انتبهــت الصحافــة وكتــاب أعمــدة الــرأي إلــى 
أثنــاء معــارك  وقــوع عــدد مــن األبريــاء ضحايــا بطريــق الخطــأ 
العصابــات فيمــا بينهــا. آخــر هــذه الحــوادث مــا وقــع فــي منطقــة 

»ناكا«، جنوب شرق ستوكهولم، قبل عدة أيام.

ــا  ــل: »عندم ــارات مث ــب عب ــويدية تكت ــة الس ــذت الصحاف ــا أخ عنده
ــطى،  ــة الوس ــكن الطبق ــق س ــى مناط ــات إل ــرب العصاب ــر ح تنتش
فإنهــا تخاطــر بــأن يكــون لهــا عواقــب سياســية واجتماعيــة« أو 
»ُتظهــر الحكومــة فــي معالجــة جرائــم العصابــات أن المســؤولين 
سياســياً يفتقــرون إلــى البصيــرة الثاقبــة للمشــاكل والقــدرة علــى 

اتخاذ اإلجراءات«.

ولكن	جريمة	مقتل	
مغني	الراب	

السويدي	الشهير	
إينار،	ربما	دقت	

ناقوس	خطر	من	
نوع	جديد،	خطر	
ينذر	بانتشار	ال	
يعرف	الحدود،	

لتمادي	العصابات	
وقوتها

صفة	البطء	
باإلجراءات	

وتنفيذها،	هي	
صفة	صحيحة	

وواقعية،	فالسويد	
الحالية	بقوانينها	
وأعرافها،	لم	تكن	
تتوقع	أن	تواجه	

مثل	هذه	األزمات	
المرتبطة	بتراكم	
أخطاء	وعثرات	...
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 Chefredaktör

األزمــات المرتبطــة بتراكــم أخطــاء وعثــرات فــي االندمــاج وبتقليــل 
الفجــوات الطبقيــة فــي المجتمــع الناتجــة عــن البطالــة والفقــر 
وعزلــة الضواحــي، الحكومــة الحاليــة وأي حكومة مســتقبلية ســتجد 
نفســها متأخــرة علــى صعيــد وضــع القوانيــن وتطبيقهــا فــي 
التطــور المتاحــق لتداعيــات حالــة ظهــرت ووضعــت  مواكبــة 

السويد أمام أزمة مفاجئة.
باإلضافــة إلــى الثقــل القانونــي والقضائــي، الــذي يقيــد أي تغييــرات 
ــال  ــاك أثق ــرى، هن ــا أخ ــى قضاي ــر عل ــا أن تؤث ــون يمكنه ــي القان ف
سياســية عديــدة تمنــع تحــرك الحكومــة بســهولة، ألنهــا حكومــة 
قائمــة علــى تحالفــات مــع أحــزاب غيــر متجانســة تمامــاً، خاصــة أن 
هنــاك القليــل الــذي يجمــع بيــن حــزب اليســار وبيــن حــزب الوســط 
فــي  قــرار  أي  لتمريــر  مهمــان  وكاهمــا  المثــال،  ســبيل  علــى 

البرلمان الريكسداغ.
مطالبيــن،  إجمــاال  الســويدي  والمجتمــع  الحكومــة  هــذه  لكــن 
ــية،  ــة وبوليس ــواًل أمني ــط حل ــس فق ــتدامة ولي ــول مس ــع حل بوض
والخــوض فــي جــذور المشــكلة، كمــا قلنــا، وأهــم جــذر مــن هــذه 

الجذور هو تجارة المخدرات وترويجها.
 صحيــح أن أبنــاء الضواحــي يقتلــون اآلن بعضهــم البعــض، ولكــن 
المــدن  مراكــز  فــي  موجــودة  المخــدرات  اســتهاك  أســواق 
شــبان  عليــه  يقتتــل  مــا  يســتهلكون  هــم  الغنيــة،  وضواحيهــا 

الضواحي الفقيرة.

ــورة  ــى خط ــوا إل ــيين انتبه ــض السياس ــة وبع ــف أن الصحاف لألس
العصابــات المســلحة، فقــط عندمــا خرجــت مــن الضواحــي وعندمــا 
أنفســهم  والصبيــة  الشــبان  هــم  فقــط  الضحايــا  يعــد  لــم 

المنخرطين في الجريمة.

مــن  الجرائــم  هــذه  بمكافحــة  المهتميــن  أغلــب  أن  المشــكلة 
سياســيين وغيرهــم، وعنــد تناولهــم للحلــول الممكنــة فــي وضــع 
االســتعراض  منصــة  مــن  ينطلقــون  الظاهــرة،  لهــذه  حــد 
االنتخابــي، وبــات البعــض منهــم يســتخدم الخطــاب الشــعبوي 
للتأثيــر علــى عاطفــة الناخبيــن، دون تقديــم برامــج وحلــول عقانية، 

تذهب إلى جذر المشكلة ومصادرها األساسية.
المعارضــة اليمينيــة التــي تتهــم الحكومــة بالبــطء والتقاعــس، تريــد 
المزيــد مــن إجــراءات التشــديد، خاصــة فيمــا يتعلــق بإلغــاء تخفيــف 
ــة  ــح إمكاني ــة، وبمن ــن القانوني ــت الس ــم تح ــن ه ــى م ــة عل العقوب
إخفــاء شــخصية الشــهود، وبتســهيل قــرارات طــرد مواطنــي 
التهــم  تثبــت  قبــل  حتــى  بالجرائــم  المتهميــن  األجنبيــة  الــدول 

عليهم.
الحكومــة مــن جهتهــا، وكمــا تقــول فعلــت الكثيــر، ضمــن زيــادة 
ــات  ــن العقوب ــديد قواني ــن تش ــا، وضم ــرطة وموارده ــداد الش أع

خاصة على من هم تحت السن.
ولكــن وكمــا يبــدو أن صفــة البــطء باإلجــراءات وتنفيذهــا، هــي 
لكنهــا واقــع، فالســويد  ليســت تهمــة  صفــة صحيحــة، فهــي 
الحاليــة بقوانينهــا وأعرافهــا، لــم تكــن تتوقــع أن تواجــه مثــل هــذه 

الحكومة	والمجتمع	
السويدي	إجماال	
مطالبين،	بوضع	
حلول	مستدامة	

وليس	فقط	أمنية	
وبوليسية،	والخوض	
في	جذور	المشكلة،	
كما	قلنا،	وأهم	جذر	
من	هذه	الجذور	هو	

تجارة	المخدرات	
وترويجها

صحيح	أن	أبناء	
الضواحي	يقتلون	

اآلن	بعضهم	
البعض،	ولكن	

أسواق	استهالك	
المخدرات	موجودة	
في	مراكز	المدن	

وضواحيها	الغنية،	
هم	يستهلكون	ما	
يقتتل	عليه	شبان	
الضواحي	الفقيرة.

رئيس	تحرير	مؤسسة	الكومبس	اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د.	محمود	أغا
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موضوع	الغالف

ما	قبل	الندم	ـ	قصص	من	»السوسيال«
برنامج	تلفزيوني	جديد	على	قنوات	

الكومبس
تبدأ	الكومبس	ببث	سلسلة	حلقات	تستعرض	فيها	قصص	وقضايا	ألشخاص	وعائالت	
من	أصول	مهاجرة	تعرضت	ألزمات	واجهت	بسببها	صعوبات	في	التعامل	مع	الشؤون	

االجتماعية	»السوسيال«.	البرنامج	الذي	يحمل	اسم	»ما	قبل	الندم	–	قصص	من	
السوسيال«	من	إعداد	وتقديم	االستشاري	في	السلوك	المعرفي	والتنمية	البشرية	

فاروق	الدباغ.

Foto: Jessica Gow / SCANPIXالسوسيال يريد لألطفال الشعور باآلمان
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يقــول االستشــاري فــاروق الدبــاغ عــن أســباب وأهــداف 
مؤسســة  وتنشــره  تنتجــه  الــذي  البرنامــج،  هــذا  إطــالق 
الكومبــس: تشــكل كلمــة »السوســيال« عنــد ســماعها لــدى 
مــن  حالــة  خاصــة،  مهاجــرة  أصــول  مــن  هــم  ممــن  العديــد 
التشــكيك أو عــدم االرتيــاح أو حتــى حالــة مــن الخــوف، وتــزداد 
المؤسســات  أهميــة  يجهلــون  مــن  لــدى  أكثــر  الحالــة  هــذه 
االجتماعيــة ومــا تقدمــه مــن خدمــات وال يعرفــون الــدور الهــام 

الذي تقوم به.

أن  فيــه  شــك  ال  ممــا  الدبــاغ:  فــاروق  االستشــاري  ويضيــف 
مواضيــع السوســيال وقوانينــه، تشــغل الكثيــر مــن األفــراد 
ــة، لذلــك  والعائــالت خاصــة عندمــا يكــون األطفــال هــم الضحي
ــى  ــوء عل ــلط الض ــذي يس ــج ال ــذا البرنام ــس ه ــت الكومب خصص
ــاء األمــور  العديــد مــن المشــاكل والمعوقــات التــي تواجــه أولي
مــن المهاجريــن الجــدد، وحتــى القدامــى منهــم بالطريقــة التــي 
تضمــن عــدم االصطــدام مــع قوانيــن البلــد وأعرافــه االجتماعيــة 
خاصــة قوانيــن السوســيال، ومــن أجــل الحفــاظ أيضــا علــى 

العائلة وحمايتها من التفكك.

فــي كل حلقــة مــن حلقــات هــذا البرنامــج ســوف يتــم تنــاول 
ــاكل أو  ــت لمش ــرة تعرض ــالت مهاج ــن عائ ــص م ــة أو قص قص
صعوبــات فــي عالقاتهــا الداخليــة بيــن أفــراد العائلــة الواحــدة أو 
مــع  أو  الدولــة  مؤسســات  مــع  وقضايــا  مشــاكل  واجهــت 
الترســيخ  فتــرة  اثنــاء  خاصــة  إجمــاال  الســويدي  المجتمــع 

واالندماج.
ــاغ أهميــة تواصــل كل مــن  كمــا أوضــح االستشــاري فــارق الدب
ــج  ــع البرنام ــارة م ــى استش ــاج إل ــؤال أو يحت ــكلة أو س ــه مش لدي
social@alkompis. :مــن خالل المراســلة على البريــد االلكترونــي

ــس،   ــع الكومب ــرى م ــل األخ ــائل التواص ــالل وس ــن خ com  أو م
وعبــر إرســال قصــص مــن الواقــع، دون ذكر أســماء األشــخاص 
أو المــدن التــي يعيشــون فيهــا لــي نقــدم المشــورة والــرأي مــن 
تســهيل  فــي  يســاهم  ممــا  وقانونيــة،  علميــة  نظــر  وجهــة 

مهمة عملية الترسيخ االجتماعي في السويد.

 كمــا أكــد الدبــاغ علــى ضــرورة التفاعــل اإليجابــي مــن خــالل 
والتعليقــات  الســلبية  عــن  واالبتعــاد  البنــاءة،  التعليقــات 

المسيئة.

ــى	 ــة	أرســلت	طفلتهــا	إل ــى:	لمــاذا	تفككــت	عائل الحلقــة	األول
الســويد	وبعــد	5	ســنوات	حصلــت	علــى	»لــم	الشــمل«	ولكــن	

الطفلة	رفضت	العودة	لمنزل	عائلتها	األصلية؟
تســتعرض الحلقــة األولــى مــن برنامــج »مــا قبــل النــدم« قصــة 
للمجتمــع  الصحيــح  الفهــم  تحديــات  عــن  فكــرة  تعطينــا  قــد 
بالنســبة لعائلــة قادمــة حديثــا للســويد، قصــة فيهــا لحظــات 
ومواقــف كان يمكــن تالفــي مضاعفاتهــا منــذ البدايــة، قــد يكون 
عنوانهــا مــا معنــى الترســيخ الحقيقــي المطلــوب منــا كوافديــن 

إلى مجتمع جديد.

القصة هي لطفلة عمرها 5 سنوات عندما هاجرت مع عائلتها 
التي تتكون من األب واألم واألخت الوسطى التي كانت تبلغ 10 

سنوات واألخ األكبر 17 سنة، سالكين الطريق عبر المرور في تركيا 
حيث توقفت العائلة لعدم تيسر األموال لمواصلة طريق الهجرة 
الى السويد.هنا قررت العائلة ارسال األبن األكبر 17 سنة مع اخته 

الصغرى ذات الخمس سنوات، وطبعا كانت الفكرة أن الطفلة 
الصغيرة سوف تأخذ االقامة بسرعة وتتمكن من »لم شمل« 

جميع أفراد األسرة. 

وصــل الشــاب مــع أختــه الصغيــرة الــى الســويد وتــم اســتقبالهم 
حســب القانــون، الشــاب تــم فــرزه إلــى دور الشــباب القادميــن 
دون أوليــاء أمورهــم  وتــم وضــع الطفلــة ذات الخمــس ســنوات 
لــدى عائلــة، لتوفيــر األجــواء العائليــة اآلمنــه لهــا ولضمــان نموها 

وحمايتها بشكل طبيعي.

بعــد مضــي خمــس ســنوات، ريثمــا حصلــت الطفلــة واخوهــا 
علــى االقامــة الدائميــة وريثمــا تمــت معاملــة لــم الشــمل لبقيــة 
افــراد العائلــة، وصلــت بقيــة العائلــة إلــى الســويد وحصلــت علــى 
السوســيال،  االجتماعيــة  الشــوؤن  وطالبــت  ســكنية،  شــقة 
باســتعادة الطفلــة وعودتهــا إلــى حضــن العائلــة األم. وذلــك 
مــن خــالل تنظيــم زيــارات تمهيديــة للطفلــة إلــى بيــت عائلتهــا 

األصلية.
هنــا ظهــرت بدايــة تشــكل المشــكلة، فبعــد زيارتيــن متتاليتيــن 
ــة  ــة لــي تلتقــي بعائلتهــا االصلي أجراهــا السوســيال مــع الطفل
بيــن  الثقافــات  اصطــدام  بفــرق  الشــعور  يســمى  مــا  حــدث 
ــة  ــه الطفل ــت ب ــي عاش ــاة الت ــط الحي ــن نم ــا، بي ــة وعائلته الطفل
مــن عمــر 5 إلــى 10 ســنوات وبيــن نمــط عائلــة مهاجــرة جديــدة 

بالنسبة لهذه الطفلة التي كادت تنسى أهلها الحقيقيين. 

السوســيال	يســتخدم	قانــون	LVU	الــذي	بموجبــه	يتم	ســحب	
األطفال	من	عائالتهم

ــة  ــت المدرس ــة دخل ــواء هادئ ــي أج ــت ف ــت وترعرع ــة نم الطفل
واتقنــت اللغــة الســويدية بطالقــة وهــي تمــارس هوايــة ركــوب 

تشكل	كلمة	
»السوسيال«	

عند	سماعها	لدى	
العديد	ممن	هم	

من	أصول	
مهاجرة	خاصة،	

حالة	من	
التشكيك	أو	عدم	

االرتياح	أو	حتى	
حالة	من	الخوف.

البرنامج	يساهم	
في	عدم	

االصطدام	مع	
قوانين	البلد	

وأعرافه	
االجتماعية	خاصة	

قوانين	
السوسيال،	

ومن	أجل	الحفاظ	
أيضًا	على	العائلة	

وحمايتها	من	
التفكك.
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مــن  اغلبهــم  وصديقــات  أصدقــاء  ولهــا  والســباحة  الخيــل 
الســويديين. الطفلــة رفضــت الزيــارة الثالثــة ألهلهــا وقالــت 
إنهــا ال تريــد العيــش مــع أمهــا وأبوهــا وتفضــل البقــاء مــع 

العائلة السويدية. 

هنــا بــدأت معالــم المشــكلة تكبــر بعــد أن بــدأ الخــالف بيــن 
العائلــة والسوســيال ممــا حــدا بالسوســيال إلــى وضــع الطفلــة 
ــال  ــحب األطف ــيال س ــول السوس ــذي يخ ــون LVU ال ــت قان تح

من ذويهم. 
لقــاء  مــن  الوالديــن  لمنــع  الخطــوة  هــذه  السوســيال  اتخــذ 
الطفلــة، حرصــا علــى ســالمتها النفســية والجســدية ولضمــان 
ــة  ــة الطفل ــد رغب ــزوال عن ــد ن ــليمة وبالتاكي ــا الس ــا ورعايته نموه

قبل كل شي.

الثانيــة	 البنــت	 يســحب	 والسوســيال	 تتفاقــم	 المشــكلة	
األكبر	سنًا

المشــكلة لــم تقــف هنــا عنــد هــذا الحــد، فقــد بــدأ نــزاع وخــالف 
بيــن الــزوج والزوجــة تزايــد وتحــول إلــى صــراخ وتبــادل االتهامــات 
ــويد  ــلت للس ــي أُرس ــت الت ــارة البن ــبب خس ــن س ــات، ع والمالم
مــع أخيهــا مــن أجــل الحصــول علــى »لــم الشــمل« األمــر الــذي 
بــدأ يؤثــر ســلبياً علــى حيــاة الفتــاة الوســطى، البالغــة مــن العمــر 
15 عامــاُ، والتــي كانــت تســعى جاهــدة لتتعلــم اللغــة وتنخــرط 

في المجتمع بنفس الوقت تعيش عمر المراهقة.

تدخــل السوســيال مــرة أخــرى ليفصــل هــذه الطفلــة ويضعهــا 
عنــد عائلــة ثانيــة تحــت نفــس النــص القانونــي. أصبــح األم واألب 
اآلن وجهــاً لوجــه أمــام صــراع دائــم، انتهــى بالطــالق وتفــرق 

األسرة، التي يعيش جميع أفرادها في نفس المدينة.

أين	الخطأ	وكيف	كان	يجب	التصرف؟
مــن نظــره إنســانية لألســف تــم تشــتيت العائلــة، ولــم تعــد 
ــن  ــا م ــي نأخذه ــر الت ــدروس والعب ــن ال ــاًل، ولك ــة أص ــاك عائل هن
هــذه القصــة هنــا، أن  قــرار العائلــة، منــذ البدايــة بإرســال الطفلة 

الصغيرة مع اخوها كان خطاًء كبيراً.
كان  ومنطقيــة،  نظرعلميــة  وجهــة  ومــن  بــرأي  ذلــك،  ومــع 
ــة وعــدم  ــة التريــث باتخــاذ قــرار اســترجاع الطفل يفتــرض بالعائل
ــع  ــم م ــن ابنته ــرب م ــيال، والتق ــع السوس ــدام م ــول بالص الدخ

الوقت لي ال يخسروها بهذا الشكل.

لألسف هناك مهاجرون اليجيدون فن التوازن ما بين الطموح 
واإلمكانيات، لمجرد ان تطأ قدم المهاجر أرض السويد أو بلد 

المهجر يبدأ يحلق المهاجر بالخيال الامتناهي، بتحقيق كل االحام 
دفعة واحدة ويتناسى أن هذا مجتمع مختلف، ويتطلب منا أن 

نفهمه من خال التعرف على قوانينه وأعرافه ومن خال تعلم 
اللغة بشكل يتيح لنا التفاعل مع المجتمع، وعلينا ان نصل الى 

االدراك المعرفي بحجم التغيير الذي طرأ علينا وعلى عوائلنا.

هذه	القصة	فيها	
لحظات	ومواقف	
كان	يمكن	تالفي	
مضاعفاتها	منذ	
البداية،	قد	يكون	
عنوانها:	ما	معنى	
الترسيخ	الحقيقي	

المطلوب	منا	
كوافدين	إلى	
مجتمع	جديد؟

هل	دفعت	
العائلة	ثمن	

تقديم	الطفلة	
كوسيلة	»لم	

شمل«	للوصول	
إلى	السويد،	مما	

أدى	إلى	
خسارتهم	لها؟

بقية	-	موضوع	الغالف

المجتمع مسؤول عن توفير بيئة آمنة للطفل



قسم	التحرير	

أهمية	تواصل	كل	
من	لديه	مشكلة	
أو	سؤال	أو	يحتاج	

إلى	استشارة،	
مع	البرنامج	من	
خالل	المراسلة	

على	البريد	
االلكتروني:	

social@
  alkompis.com

أو	من	خالل	
وسائل	التواصل	

األخرى	مع	
الكومبس.

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

لألســف  الكثيــر مــن المهاجريــن  يذهبــون مــن الفكــرة إلــى 
مؤسســات  مــن  والعــون  االستشــارة  طلــب  دون  التنفيــذ 
تدخــل  ان  قبــل  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  ومــن  الدولــة 
طلــب  عليهــا  السوســيال  قانــون  مــع  بالصــدام  العائلــة 

االستشارة من مكتب استقبال المهاجرين. 

هذه	العائلة	مثلها	مثل	كل	عائلة	تعيش	في	السويد،	لديها	
فرصة	طلب	المعونة	من	المختص	االجتماعي	في	مركز	

الرعاية	االجتماعية.	
لدى	هذه	العائلة	الفرصة	لطلب	النصح	واالستشارة	
من	قسم	يسمى	الحوار	العائلي	وهو	من	فروع	هيئة	

السوسيال.
لدى	هذه	العائلة،	فرصة	أن	تطلب	المساعدة	من	قسم	

استقبال	المراهقين	فيما	يخص	الطفلة	الثانية	ذات	الـ	15 
سنة.	

وأخيرا	يوجد	قسم	كبير	ومجهز	بكل	االختصاصات	اسمه	
يتبع	الى	مستشفى	المدينة	يسمى	قسم	استقبال	االزمات	

النفسية.

ماذا يعني قانون LVU  الذي يخول سحب الطفل من عائلته
نــص القانــون يقــول إن األطفــال والشــباب لهــم الحــق فــي أن 
ينشــأوا ويترعرعــوا  فــي بيئــة آمنــة اجتماعيــاً، واذا كان األطفــال 
والمراهقــون يتعرضــون ألي ضغــط أو تهديــد أو تعنيــف لفظي 
أو نفســي أو جســدي عندهــا يجــب علــى كل المجتمــع أن يتحمــل 
المســؤولية بضمــان الحمايــة والدعــم  الــذي يحتــاج اليــه هــؤالء 
األطفــال والمراهقيــن، وبذلــك يتــم ســحب الطفــل مــن البيئــة 
التــي تؤثــر عليــه نفســيا او جســديا او البيئــة التــي ال توفــر لــه 

الدعم والرعاية والحماية.
لذلــك، وعنــد حــدوث بــوادر مشــكلة أو أزمــة أو ســوء فهــم 
يمكــن أن يتفاقــم، ينبغــي علينــا التوجه إلى الجهــات ذات العالقة 
وليــس إلــى الشــخص الخطــأ الــذي يقــدم النصيحــة الخاطئــة، 
الشــخص الــذي يمكــن أن يكــون »الشــخص الخطــأ«  قــد يكــون 
قــد أمضــى أكثــر مــن 30 عامــا فــي الســويد ولكــن هــذا ال يعنــي 
أنــه الشــخص المؤهــل دائمــا إلعطــاء النصيحــة، ومــن الممكــن 

أن يجهل هذا الشخص أبسط قوانين المجتمع.
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Foto: Johan Nilsson / TT)شرطية في مالمو بعد حادث إطالق نار ) الصورة من األرشيف

64	عامًا	على	
مشاركة	النساء	

في	سلك	
الشرطة
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تعــود مشــاركة النســاء فــي ســلك الشــرطة 
بالســويد إلــى العــام 1957، عندمــا بــدأ العاصمة 
بتوظيــف النســاء فــي هــذا الجهــاز، لتكــون 
عامــاً،   92 اآلن  العمــر  مــن  البالغــة  ســيغريد 
هــذا  فــي  العامــات  النســاء  أوائــل  مــن 

المجال.

ووفــق	إحصــاءات	الشــرطة،	فــإن	النســاء	مثلــن	
الشــرطة	 فــي	 العامــالت	 إجمالــي	 مــن	 	33%

السويدية	في	العام	2019.

وكان	فيديــو	نشــرته	»الكومبــس«	فــي	العــام	
2020	لشــرطية	مــن	أصــول	عربيــة	تدعــى	»منــى«	
ــى	 وهــي	تدعــو	النســاء	المهاجــرات	االنضمــام	ال
ــرًا	فــي	منصــات	 الشــرطة،	قــد	القــى	تفاعــاًل	كبي

التواصل	االجتماعي.
منــى	كانــت	أكــدت	فــي	الفيديــو،	أنهــا	اختــارت	
العمــل	فــي	الشــرطة	»لرغبتهــا	في	هــذا	العمل،	
ــاس«،	ورأت	أنهــا	مــن	 وحبهــا	للتواصــل	مــع	الن
وتشــعر	 مفيــدًا	 شــيئًا	 تقــدم	 عملهــا	 خــالل	

بالفخر.

ــة،	أطلقــت	الشــرطة	 وخــالل	الســنوات	الماضي
لتشــجيع	 الحمــالت	 مــن	 العديــد	 الوطنيــة	

الشرطة	السويدية	تشجع	
النساء	على	االنضمام	لها

من	الذاكرة	السويدية

النســاء،	خصوصــا	المهاجــرات	علــى	االنضمــام	
اليها.	

الشــرطة	 توليهــا	 التــي	 الواجبــات	 أهــم	 ومــن	
نوعيــة	 إلــى	تحقيقــات	 أهميــة	خاصــة،	وتحتــاج	
ــب	األســلحة	 ــد	مــن	تهري ــى	الح هــي:	العمــل	عل
إلــى	الســويد،	والقيــام	بحمــالت	توعيــة	لمكافحــة	
العائلــة	 وســط	 فــي	 تحصــل	 التــي	 الجرائــم	
واألقربــاء	مثــل	الجرائــم	المتعلقــة	بمــا	يســمى	

»جرائم	الشرف«.

ومخابــر	 مختصــة	 كفــاءات	 الشــرطة	 تمتلــك	
ــم	بأحــدث	 ــى	كشــف	الجرائ ــل	والعمــل	عل للتحلي
الطــرق.	كمــا	لديهــا	قــدرات	عاليــة	فــي	مجــال	
واالتصــاالت،	 واإلنترنــت	 المعلومــات	 تقنيــة	
وتســتطيع	الوصــول	واســتخدام	مــوارد	وبرامــج	

تابعة	لمؤسسات	الدولة.

علــى	 الســويد	 فــي	 الشــرطة	 عمــل	 ينقســم	
الرقعــة	الجغرافيــة	للبــالد	إلى	7	مناطــق	جغرافية	
والوســطى	 الشــمالية	 المنطقــة	 وهــي:	
ومنطقــة	 والغربيــة	 والشــرقية	 والجنوبيــة	
البــالد	 غــرب	 وســط	 ومنطقــة	 ســتوكهولم،	

.Bergslagen	منطقة	عليها	أطلق
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لماذا	يجب	أن	نفرز	النفايات	ونترك	
بيئة	السكن	حولنا	نظيفة؟

بيئة

في	كل	منطقة	سكنية	بالسويد	تجد	غرفة	أو	مساحة	لحاويات	النفايات،	ألصق	
على	كل	حاوية	منها	صورة	واسم	المواد	المخصصة	لها،	وتتراوح	هذه	المواد	 	

بين	)نفايات	الطعام	العضوي،	البالستيك،	الزجاج،	المعادن،	الخشب،	الورق،	
البطاريات،	اإللكترونيات(.	أما	النفايات	من	الحجم	الكبير	كاألثاث	والثالجات	فيجب	

نقلها	إلى	مراكز	إعادة	التدوير	المنتشرة	في	كافة	البلديات	حيث	يتم	رميها	في	
حاويات	كبيرة	مخصصة.

Foto: Fredrik Sandberg /TTنفايات متكدسة أمام الحاويات في إحدى مناطق ستوكهولم
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ووفــق موقــع الســويد التابــع للمعهــد الســويدي 
وصــل  العالــم  فــي  بلــٍد  أول  كانــت  الســويد  فــإن 
ــررت  ــه فق ــر نفايات ــادة تدوي ــي إع ــباع ف ــة اإلش لمرحل
اســتيرادها مــن دول أخــرى فــي االتحــاد األوروبــي”، 
قــد تعطــي هــذه المعلومــة انطباعــاً خاطئــاً بــأن 
إعــادة التدويــر هي مشــروع ربحــي بحت، ومســؤولية 
إعــادة  أن  هــو  الواقــع  أن  غيــر  فقــط،  حكوميــة 

التدوير هي مسؤولية الجميع في السويد.

إن الحفــاظ علــى بيئــة نظيفــة لألجيــال القادمــة هــي 
لمــا  ذلــك  ولــوال  الســويد،  فــي  اجتماعيــة  ثقافــة 
ــات  ــرز النفاي ــة ف ــال سياس ــبيل المث ــى س ــت عل نجح
ــراء  ــعى لش ــويد تس ــت الس ــة جعل ــى درج ــة إل المنزلي
النفايــات مــن دول أوروبيــة أخــرى كإيطاليــا وبريطانيا 

لتشغيل معاملها بكامل طاقتها.
وفــي العــام 2018 أعلنــت الســويد أن %0.5 فقــط 
مــن نفايــات الســويديين تســتقر فــي الطبيعــة، وأن 
الـــ %99.5 يتــم إعــادة تدويرهــا أو اســتخدامها فــي 
توليــد الطاقــة الحيويــة، وصناعــة األســمدة العضوية 
وغيرهــا. وأن هــدف الحكومــة القــادم هــو الوصــول 

إلى عملية تدوير كاملة للنفايات. 

توليد	الكهرباء	وتسخين	المياه	من	النفايات

ــة  ــؤولية الحكومي ــى أن المس ــا إل ــارة هن ــب اإلش ويج

واالجتماعيــة، ال تعنــي بــأي حــال مــن األحــوال إخــاء 
المنتــج  عاتــق  علــى  تقــع  حيــث  المنتجيــن،  طــرف 
إعــادة  أو  النفايــات،  اســتخدام  إعــادة  مــن  التأكــد 
بــأي  معالجتهــا  أو  الطاقــة،  اســتعادة  أو  تدويرهــا، 
مــن  والغــرض  بيئًيــا.  مقبولــة  أخــرى  طريقــة 
أخــرى،  أشــياء  بيــن  مــن  هــي،  المنتــج  مســؤولية 
الحصــول علــى المنتجــات التــي تســتهلك أقــل قــدر 
تكــون  أن  يجــب  الطبيعيــة،  المــوارد  مــن  ممكــن 
مــواد  علــى  تحتــوي  وأال  التدويــر  إلعــادة  ســهلة 

خطرة بيئياً.

ــرق  ــات وح ــن النفاي ــي %49 م ــر حوال ــادة تدوي ــم إع يت
حيــث  الطاقــة،  توليــد  محطــات  فــي  منهــا   50%
إلــى بخــار يــدور التوربينــات لتوليــد  تتحــول الحــرارة 
محطــات  مثــل  تمامــاً  المــاء  وتســخين  الكهربــاء، 
الطاقــة التقليديــة التــي تحــرق الفحــم أو الغــاز. وبلغــة 
األرقــام فــإن أربعــة أطنــان مــن القمامــة تحتــوي 
علــى طاقــة تعــادل طــن واحــد مــن النفــط، 1.6 طــن 
مــن الفحــم، أو خمســة أطنــان مــن نفايــات الخشــب، 

.Avfall Sverige وفقا لشركة

ــي  ــن إجمال ــراً م ــزءاً صغي ــات ج ــلة المهم ــل س تمث
الطاقــة  “تولــد  الســويد؛  فــي  الطاقــة  إمــدادات 
ــاء  ــن كهرب ــي %83 م ــة حوال ــة النووي ــة والطاق المائي
الســويد، بينمــا تولــد الريــاح %7”. لكــن القمامــة توفــر 

ــكان  ــاردة لس ــهر الب ــال األش ــرارة خ ــن الح ــر م الكثي
نســمة.  ماييــن   10 حوالــي  عددهــم  البالــغ  البــاد 
الطاقــة مــن القمامــة تعــادل الطلــب علــى التدفئــة 
ألــف   680 ل  والكهربــاء  شــقة  مليــون   1.25 مــن 

Avfall Sverige منزل، وفقا لـ

خطورة	النفايات	االلكترونية

خطــرة  مــواد  علــى  اإللكترونيــة  النفايــات  تحتــوي 
كالرصــاص والزئبــق والزرنيــخ تتطلــب معالجــة آمنــة 
ألســباب بيئيــة وصحيــة. مــن ناحيــة أخــرى فهــي غنيــة 
بالمعــادن الثمينــة كالذهــب والباتيــن التــي ســيتم 

هدرها إذا لم يتم إعادة تدويرها بشكل صحيح.
تدويــر  إلعــادة  العالميــة  المعــدالت  أن  ورغــم 
األجهــزة اإللكترونيــة هــي فــي حــدود الـــ %20 حــول 
تدويــر  إعــادة  فــي  نجحــت  الســويد  أن  إال  العالــم، 
ــن  ــة م ــات إضافي ــتيراد كمي ــوم باس ــل وتق ــة، ب كامل

دول أخرى لتشغيل مصانعها.
ــزة  ــات األجه ــن نفاي ــن م ــع 132,700 ط ــم جم ــد ت لق
الكهربائيــة واإللكترونيــة باســتثناء البطاريــات عــام 

2016، بمعدل 13.3 كغ للشخص الواحد.

من الضروري جدا فرز النفايات بحسب أنواعها Foto: Janerik Henriksson/ TT 
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مًعا نحو أوقات أكثر رخاًء

اللقاحات آمنة وفعالة. 
من بين 14 مليون جرعة، أبلغ أقل من 0.5 عانوا من آثار جانبية خطيرة لكل 

ألف حالة. وتمت الموافقة على لقاح كوفيد-19 واختباره بخبرة واسعة.

خطر اإلصابة بكوفيد-19 أكبر من خطر تلقي اللقاح.
فائدة التطعيم أكبر بكثير من خطر المعاناة من آثار جانبية خطيرة.

 
للحوامل، يوصى بتلقيحك في فترة الحمل.

تم اختبار اللقاحات واعتمادها للحوامل.

يجب أيًضا أن يتم تطعيم الشخص المصاب بفيروس كوفيد-19.
لقد طور أولئك الذين سبق أن أصيبوا بالمرض المناعة، لكننا ال نعرف إلى 

متى ستستمر المناعة.

ال تنتظر لتلقي لقاح كوفيد-19. اللقاحات آمنة وفعالة.

folkhalsomyndigheten.se اقرأ المزيد على الموقع اإللكتروني

للحصول على معلومات حول مكان وكيفية الحصول على اللقاح، 

.1177.se انتقل إلى الموقع اإللكتروني

حملة التطعيم مستمرة



الكومبس  15 أكتوبر /تشرين الثاني  2021 العدد 96

مًعا نحو أوقات أكثر رخاًء

اللقاحات آمنة وفعالة. 
من بين 14 مليون جرعة، أبلغ أقل من 0.5 عانوا من آثار جانبية خطيرة لكل 

ألف حالة. وتمت الموافقة على لقاح كوفيد-19 واختباره بخبرة واسعة.

خطر اإلصابة بكوفيد-19 أكبر من خطر تلقي اللقاح.
فائدة التطعيم أكبر بكثير من خطر المعاناة من آثار جانبية خطيرة.

 
للحوامل، يوصى بتلقيحك في فترة الحمل.

تم اختبار اللقاحات واعتمادها للحوامل.

يجب أيًضا أن يتم تطعيم الشخص المصاب بفيروس كوفيد-19.
لقد طور أولئك الذين سبق أن أصيبوا بالمرض المناعة، لكننا ال نعرف إلى 

متى ستستمر المناعة.

ال تنتظر لتلقي لقاح كوفيد-19. اللقاحات آمنة وفعالة.

folkhalsomyndigheten.se اقرأ المزيد على الموقع اإللكتروني

للحصول على معلومات حول مكان وكيفية الحصول على اللقاح، 

.1177.se انتقل إلى الموقع اإللكتروني

حملة التطعيم مستمرة



أكتوبر /تشرين الثاني  2021 العدد 1696 الكومبس

مقاالت	الشركاء

مقال	من	الشركاء:	ليس	من	األمر	السهل	إتمام	عملية	شراء	شقة	أو	منزل،	في	السويد،	ومن	الصعب	فهم	
كيفية	سير	هذه	العملية،	خاصة	إذا	كان	المشتري	شخصًا	جديدًا	في	السويد،	وربما	إذا	كان	الشخص	معتادًا	

على	طرق	أخرى	لشراء	العقارات.
	يشعر	Christoffer Asplund،	مسؤول	عن	القروض	السكنية	في	بنك	Nordax	،	أن	بعض	الناس	يتعاملون	
مع	األمر	باستخفاف	عند	شراء	الشقق	والمنازل	وعند	طلب	قروض	السكن،	على	الرغم	من	حقيقة	أن	عملية	

شراء	سكن،	ربما	تكون	أكبر	صفقة	في	العمر.

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.

أن يحصلــوا  الجميــع يمكــن  بــأن  اعتقــاد  “هنــاك 
يقــرر  لذلــك   ،lånelöfte أو  بقــرض  الوعــد  علــى 
البعــض الحصــول علــى هــذا الوعــد بــدون االنتبــاه 
عقــوًدا  األشــخاص  يوقــع  مهمــة.  أمــور  إلــى 
ملزمــة، عليهــم إتمــام عمليــة شــراء دون التحــدث 
إلــى البنــك، ثــم تأتــي العديــد مــن طلبــات القــروض 
الشــراء  عمليــة  إتمــام  بعــد   låneansökningar

فعليــاً “.

يتردد العديد ممن يخططون لشراء سكن في 
السؤال

بتكليــف   Alkompis أجرتــه  الســتطالع  وفًقــا 
مــن بنــك Nordax ، أجــاب أكثــر مــن ٪20 بأنهــم 
يوافقــون كليــاً أو جزئيــاً علــى أنهــم اتخــذوا قــرارا 
لمــا  كامــل  فهــم  دون  ماليــة  بشــؤون  يتعلــق 
إحــدى  عنهــا،  ينتــج  قــد  ومــاذا  قراراتهــم،  تعنيــه 
هــي  كريســتوفر  الحظهــا  التــي  المشــكالت 
فــي  األســئلة  طــرح  فــي  يتــرددون  الكثيريــن  أن 

البنــك. مــع  االجتمــاع 

“مــن نــواح كثيــرة، ال تريــد أن تكــون الشــخص الــذي 
يســأل. قــد ال ترغــب فــي الظهــور كمــا لــو كنــت ال 

ــوف  ــر المأل ــن غي ــس م ــن لي ــف. ولك ــرف الموق تع
ــزاًل  ــد شــراء منــزل. ال تشــتري من عــدم امتالكــه عن

بشــكل مباشــر كل يــوم “.

ــقته  ــترى ش ــا اش ــه عندم ــتوفر نفس ــر كريس يتذك
األولــى ويقــول: كنــت وقتهــا قلقــاً للغايــة بشــأن 
عمليــة شــراء الســكن برمتهــا ومــا تعنيــه هــذه 
ــى  ــا عل ــل دائم ــن أن تحص ــل. ال يمك ــة بالفع العملي
ــه.  ــدة لمــا يجــب أن تقــوم ب ــة المراجعــة الجي إمكاني
مســاعدة،  إلــى  الزبائــن  يحصــل  أن  المهــم  مــن 
حتــى الزبائــن الذيــن يقولــون إنهــم مســيطرون 

Christoffer AsplundNordax مسؤول قروض السكن في بنك

يساعدك	
كريستوفر	

على	فهم	كل	
شيء	قبل	

شراء	السكن
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ــم  ــاعدة، ننصحه ــى مس ــون إل ــهم وال يحتاج بأنفس
بطلــب لمراجعــة مــع البنــك، حتــى يعرفــوا مــا الــذي 
يدخــل بالتفاصيــل. االلتــزام بســداد قــرض المنــزل 

يمكــن أن ألن يســتمر لمــدة 30 عامــا ».

المتابعة في جميع الخطوات
يحــرص كريســتوفر وزمــالؤه دائمــا علــى توجيــه 
العميــل خطــوة بخطــوة خــالل عمليــة القــرض 

بأكملهــا. العقــاري 
»تســتغرق المحادثــات التــي تجريهــا مــع الزبــون 
للمــرور ومراجعــة طلــب القــرض، خــالل التطبيــق 
حوالــي ربــع ســاعة وفــي هــذا الوقــت يتــم تقديــم 
ــن  ــك، م ــون. لذل ــى الزب ــات إل ــن المعلوم ــر م الكثي
التاليــة  المحادثــة  فــي  المتابعــة  أيضــا  المهــم 
أســئلة  علــى  واإلجابــة  اإللكترونــي.  البريــد  وفــي 

كريســتوفر.

تأكد من أنك تتابع
قــرض  علــى  الحصــول  عمليــة  مــن  مهــم  جــزء 
ــذي  ــزل ال ــن أن المن ــد م ــاً التأك ــي أيض ــاري، يعن عق
تنــوي شــرائه هــو اســتثمار جيــد. يقــول كريســتوفر 
ــي  ــا ه ــه اآلن وم ــد تحتاج ــا ق ــك إدراك م ــب علي يج
اإلجــراءات التــي ســتتخذها الحقــاً، باإلضافــة طبعــاً 

ــتضعها. ــي س ــة الت ــى الكلف إل

“تأكــد دائمــا مــن أنــك علــى إدراك بــكل الخطــوات، 
وخاصــة عنــد شــراء منــزل ألن المخاطــر تكــون 
عــادة أعلــى مــن شــراء الشــقة، االنتبــاه إلــى تقريــر 
والتكاليــف   besiktningsprotokollet الفحــص 
المحيطــة بــه. هــل ال يــزال لديــك بعــض المدخــرات 
الماليــة لعمــل بعــض التصليحــات فــي المنــزل؟ 
هــل قــرأت وفهمــت تقريــر الفحــص؟ هــل تحدثت 

ــخ.” ــش؟ إل ــع المفت م

عملية الحصول على القروض العقارية بلغتك 
األم

لغــات  عــدة  يتحدثــون  زمــالء  لديــه  كريســتوفر 
والعربيــة  اإلســبانية  ذلــك  فــي  بمــا  مختلفــة، 
مقابلــة  فــي  عظيمــة  ميــزة  وهــي  والفارســية، 
الزبائــن الذيــن ال يتحدثــون الســويدية كلغــة أم *.

ــد  ــويد وبع ــى الس ــوه إل ــل لت ــون وص ــا زب “كان لدين
ذلــك بالطبــع كان األمــر صعبــا عليــه مــع اللغــة 
ــي  ــتطاع لكنن ــدر المس ــاعدته ق ــد س ــويدية. لق الس
حصلــت لــه أيضــا مســاعدة. إنــه يتحــدث الفارســية 
يتحدثــون  الذيــن  زمالئــي  أحــد  ســاعدني  وقــد 
اســتمر  لذلــك،  معــه.  التواصــل  فــي  الفارســية 
ــات،  ــراء المحادث ــد اج ــف عن ــدل النص ــل بمع التواص

فــي النهايــة ســارت األمــور بشــكل ممتــاز “.

ــة  ــركة ترجم ــع ش ــا م ــك Nordax أيض ــاون بن * يتع
ليتمكــن مــن مقابلــة الزبائــن الذيــن ال يتحدثــون 

الســويدية كلغــة أم.
أدوات شرح الكلمات الصعبة

بغــض النظــر عمــا إذا كانــت اللغــة الســويدية هــي 
لغتــك األم أم ال، فليــس مــن الســهل تمامــا فهــم 
جميــع المفاهيــم والمصطلحــات الماليــة المرتبطــة 
 Belåningsgrad مصطلــح  العقاريــة.  بالقــروض 
ــي  ــات الت ــد المصطلح ــو أح ــراض ه ــدل اإلق أو مع

ُيســأل كريســتوفر عنهــا.

ــاري  ــرض العق ــة الق ــى قيم ــرض إل ــبة الق ــغ نس تبل
ــة  ــم الخاطئ ــن المفاهي ــزل. م ــة المن ــن قيم ٪85 م
الشــائعة أن القيمــة هــي الســعر الــذي تشــتري 
ــى  ــة أعل ــون القيم ــا تك ــادة م ــن ع ــه. ولك ــزل ب المن
إعــادة  أي   ombildning عنــد  بكثيــر.  ذلــك  مــن 
ــادًة  ــك ع ــب من ــال ُيطل ــبيل المث ــى س ــب، عل الترتي

دفــع ٪70 مــن القيمــة الفعليــة “.

“ما	زلت	أنتظر	

ستند”
هذا	الم

“Jag väntar 

fortfarande på det 

här	do
kumentet“

ت	معي
“هل	أن

ي	هذا؟”
	ف

“Är du med

	på	de
t	här?

“

*	يتعاون	بنك	Nordax	أيضا	مع	شركة	
ترجمة	ليتمكن	من	مقابلة	الزبائن	الذين	

ال	يتحدثون	السويدية	كلغة	أم.
أدوات	شرح	الكلمات	الصعبة

أنت	ربما	أصبحت	أكثر	حيرة	اآلن؟	يمكنك	
إذًا	االستعانة	بخدمة	“Banklingo	أو	
المكون	اإلضافي	لبنك	Nordax			الذي	
يشرح	ويترجم	مباشرة	كلمات	البنك	

الصعبة	عند	تحريك	مؤشر	الماوس	فوق	
الكلمة	على	أحد	المواقع..	الخدمة	متاحة	

حاليا	باللغات	اإلنجليزية	والعربية،	والتركية،	
والفارسية،	والبوسنية،	والكرواتية،	

والصربية.	خدمة	“Banklingo”	مجانية	
 Google	المتصفح	من	تنزيلها	ويمكن

. nordax.se/banklingo	على	Chrome

“الرجاء	مالحظة	أنه	يمكنك	تسجيل	

هنا	وتنزيل	الملف”	وما	إلى	
الدخول	

ذلك…

 “Tänk på att du kan 

logga in här och ladda 

ner	det“
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باالكتئــاب  يســمى  مــا  إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن 
الموسمي.

ويرتبط االكتئاب الموسمي بانخفاض الضوء.
ووفقــاً لكاتيــا فالــي، كبيــرة المحاضريــن فــي علــم 
النفــس فــي جامعــة ســكوفد، فقــد »يكــون أحــد 
ــد  ــن عن ــاج المياتوني ــاب هــو، أن إنت تفســيرات االكتئ
ــن  ــار. لك ــال النه ــداً خ ــاً ج ــون مرتفع ــخاص يك األش
لمــاذا يكــون بعــض النــاس أكثــر حساســية لتقلــص 

الضوء هو أمر غير معروف«.
وأشــار آرنــي لوديــن إلــى أنــه حتــى الســاعة العاشــرة 
صباحــاً يكــون للضــوء تأثيــر واضــح علــى خايــا الجســم 
تكويــن  يتغيــر  ذلــك،  بعــد  نشــطة،  يجعلهــا  ممــا 
الضــوء، ممــا يعنــي أن الجســم لــم يعــد يســتجيب 

بنفس النشاط، كما يقول.

عتمــة الخريــف والظــام، تصــل هــذه األيــام الــذروة، 
ــر مــن  ــراً ســاعات النهــار، ويــكاد الكثي حيــث تقــل كثي
النــاس، خصوصــا الذيــن يعملــون ســاعات طويلــة، ال 

يرون الضوء لعدة أشهر.
ــة  ــى أهمي ــد عل ــن جدي ــدوا م ــويديون أك ــون س باحث
الضــوء فــي حيــاة اإلنســان لمواجهــة مــا بــات ُيطلــق 

عليه »كآبة الخريف والشتاء«.
الصبــاح  ضــوء  مــن  المزيــد  أن  األبحــاث،  وتظهــر 
يمكــن أن يســاعدنا علــى الشــعور بتحســن خــال 
والشــتاء،  الخريــف  فصلــي  مــن  المظلمــة  الفتــرة 
ــل  ــي يقل ــة، وبالتال ــعور باليقظ ــن الش ــد م ــث يزي حي

من خطر اإلصابة باالكتئاب.

ــاعة  ــارب الس ــادة عق ــع إع ــه م ــون، أن ــح الباحث وأوض
ــت  ــى التوقي ــال إل ــة، واالنتق ــاعة كامل ــوراء، س ــى ال إل
الشــتوي لــم تظهــر أي آثــار ســلبية علــى الصحــة مــن 

خال تعديل الوقت.

ويوضــح هــؤالء، أن »الضــوء فــي الصبــاح يمنحنــا 
الطاقــة ويــوازن إيقــاع الســاعة البيولوجيــة، إذ يتحكــم 
الضــوء فــي العديــد مــن الوظائــف المهمــة للجســم 
ويمنحنــا فــي الصبــاح الطاقــة، كمــا أنــه يــوازن اإليقــاع 

اليومي«.
عنــد  الســويد،  فــي  الضــوء  يكــون  مــا  وعــادة 
ــتاء،  ــل الش ــال فص ــة خ ــة للغاي ــتويات منخفض مس
وحتــى مــع بدايــة الخريــف تصــل نســبة الضــوء إلــى 14 
فــي المئــة فقــط مــن الضــوء العالمــي، ثــم يتناقــص 

أكثر خال أشهر الشتاء.

بجامعــة  النفــس  علــم  فــي  المشــارك  األســتاذ 
ســتوكهولم، آنــي لوديــن، ظهــر فــي عــدة مقابــات 
تلفزيونيــة وقــال فيهــا: »بســبب بيولوجيتنــا، فــإن 

لضوء النهار الخافت عدة عواقب سلبية«.
وأوضــح، أن شــهر نوفمبــر هــو الشــهر، الــذي يشــعر 
فيــه طــاب المــدارس باالكتئــاب الشــديد، وهــو مــا 

بعبارة	أخرى،	أفضل	طريقة	لعدم	فقدان	أعصابك	خالل	فترة	الظالم	هي	الخروج	في	الهواء	الطلق	قبل	الساعة	العاشرة	صباًحا	على	األقل.

منوعات

مع	بدء	»موسم	العتمة«:	هذه	
أفضل	طريقة	تجنبك	»كآبة	الشتاء«



الكومبس  19 أكتوبر /تشرين الثاني  2021 العدد 96

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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عدم	اعتناء	المستأجرين	بشققهم	قد	
يكلفهم	أموااًل	طائلة

سكن

ــد	تــرك	ومغــادرة	 ــى	أخــذ	الحيطــة	والحــذر،	عن تدعــو	شــركات	الســكن	المســتأجرين	دائمــًا،	إل
ــث	 ــى	مــكان	آخــر،	حي ــل	االنتقــال	إل ــي	كان	يعيــش	فيهــا	المســتأجر	قب الشــقة	الســكنية،	الت
مــن	الممكــن	أن	يتحمــل	الشــخص	تكاليــف	عاليــة	وكبيــرة	جــدًا	عنــد	المغــادرة،	فــي	حــال	عــدم	

التنبه	جيدًا	لرعاية	المسكن	وتنظيفه	بشكل	صحيح.

فالتدخيــن مثــًا داخــل الشــقة، واألرضيــات الباليــة 
ــة  ــاري المائي ــدع المج ــزل وتص ــح المن ــة مفاتي وإضاع
وتــرك الشــحوم والبقــع علــى جــدران البيــت وإهمــال 
ــم  ــي يت ــور الت ــم األم ــن أه ــي م ــية، ه ــة األساس البني
أو  الســكن  شــركات  قبــل  مــن  عليهــا  التدقيــق 

أصحاب العقار عندما يتم مغادرة المنزل.
وبحســب الشــروط المتبعــة فإنــه مــن الضــروري 
جــداً أن يتــم تنظيــف الشــقة جيــداً قبــل أن يقــوم 

المستأجر بمغادرتها.
معــروف أن شــركات الســكن تجــري عمليــة تفتيــش 
ــل  ــن أج ــتأجر م ــل المس ــن قب ــه م ــل ترك ــزل قب للمن
التــي تعرضــت لهــا الشــقة  تقييــم مــدى األضــرار 

ومقدار التكلفة المالية إلصاحها.
وتقــول شــركات الســكن إن عــدداً مــن المســتأجرين 
قبــل  صحيــح  وبشــكل  جيــداً  الشــقة  ينظفــون  ال 
تعتبــر  المســألة  هــذه  فــإن  ولذلــك  مغادرتهــا، 

شــائعة جــداً وتــؤدي فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى 
ــك  ــتأجرين ومال ــن المس ــة بي ــات قانوني ــوء خاف نش
ماليــة  غرامــات  فــرض  عنهــا  ينجــم  وقــد  العقــار، 
كبيــرة علــى المســتأجرين، ولذلــك فإنــه مــن الممكــن 
التنظيــف  شــركات  إحــدى  إلــى  الشــخص  يلجــأ  أن 

إلجراء التصليحات في المنزل قبل تسليم للشقة.



أنابيب	تنقل	النفايات	تحت	األرض	
لمسافة	تصل	إلى	كيلومترين

ابتكارات	سويدية

وجــدت هــذا الحــل الــذيك لجمــع النفايــات مــن خــال الهــواء المضغــوط الــذي 
يستخدم في كثير من دول العالم.

جمع النفايات عن طريق الهواء المضغوط يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون بنسبة تصل إلى %90، كما يلغي هذا النظام الحاجة إلى الطرق والبنية 

التحتية التي تحتاج إليها وسائل جمع النفايات القديمة، كما أن التخلص من 
مركبات جمع النفايات في المدن يقلل بشكٍل كبير من انبعاثات الغازات 

المسببة لاحتباس الحراري وتلوث الهواء، ويخفف من ازدحام حركة المرور.

يتــم التخلــص مــن النفايــات والمــواد القابلــة إلعــادة التدويــر مــن خــال مداخــل 
نفايــات صحيــة وآمنــة. وبمجــرد امتائهــا، تبــدأ مــراوح قويــة فــي محطــة التجميــع 
ــات  ــى حاوي ــات إل ــص النفاي ــلبي يمت ــواء س ــق ه ــك تدف ــن ذل ــج ع ــل، فينت بالعم
ــن،  ــى كيلومتري ــل إل ــد يص ــد ق ــى بع ــودة عل ــع الموج ــة التجمي ــي محط ــرة ف كبي

حيث تلتقط مركبة جمع النفايات الحاويات الممتلئة.
الشــركة التــي تأسســت عــام 1953 لهــا حاليــاً 34 مكتبــاً فــي 20 دولــة حــول العالــم، 

بما في ذلك الشرق األوسط.

الســويد رائــدة عالمّيــاً فــي مجــال تدويــر النفايــات، واالســتفادة مــن الطاقــة 
ــوم  ــويدي، تق ــكار س ــي ابت ــور، ه ــي الص ــاهدونها ف ــي تش ــب الت ــة، واألنابي البديل

بنقل النفايات تحت سطح األرض.
ــي  ووفــق موقــع المعهــد الســويدي فــإن شــركة »إنفــاك« الســويدية هــي الت

كاريكاتير

بريشة	الرسام	أحمد	قدورة	المقيم	في	مدينة	يتيبوري
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الوثائــق  بعــض  علــى  الســويدية  المؤسســات 
بالــزواج، والطــاق، والــوالدة،  المتعلقــة  العراقيــة 
والوفــاة، تحظــى باهتمــام وحــرص بالغيــن مــن قبــل 
للجاليــة  االخــرى  بالمعامــات  لصلتهــا  الســفارة، 

العراقية الكريمة في السويد«.
وأضافــت الســفارة: » وقــد دأبــت الســفارة منــذ بــدء 
المؤسســات الســويدية تنفيــذ قرارهــا بعــدم تصديق 
الوثائــق العراقيــة، بعقــد اجتماعــات ومراســات مــع 
ــاً، ويحظــى  تلــك المؤسســات، والعمــل ال يــزال جاري
بمتابعــة الســلطات العراقيــة العليــا، ومــن المقــرر 
مــع  الصــدد  بهــذا  للســفارة  قريــب  لقــاء  عقــد 
آليــة  ايجــاد  لغــرض  المعنيــة،  الســويدية  الجهــات 
يراعــي  الــذي  بالشــكل  العراقيــة  الوثائــق  لتصديــق 
مصلحــة الطرفيــن، ونحــن متفائلــون بتحقيــق تقــدم 

وشيك بهذا الملف«.

تصريــح  فــي  الســويدية،  الهجــرة  مصلحــة  قالــت 
خــاص لـــ »الكومبــس« إنهــا تقبــل الوثائــق العراقيــة 

الصادرة عن السفارة العراقية في ستوكهولم. 
وأضافــت المصلحــة أنــه »يمكــن تقديــم جــواز الســفر 
وهويــة  العراقيــة،  الجنســية  وشــهادة  العراقــي، 
األحــوال المدنيــة، كدليــل إلثبــات الجنســية العراقية«، 
ــف  ــق يختل ــم الوثائ ــت أن تقيي ــة أوضح ــن المصلح لك

اعتماداً على الوثائق نفسها ومعالجة كل قضية«.
حــول  »الكومبــس«  لـــ  تتحــدث  المصلحــة  وكانــت 
موقفهــا مــن االعتــراف بالوثائــق العراقيــة، رداً علــى 
أســئلة وجهتهــا »الكومبــس« لهــا، بعــد أن أدعــى 
أن  أوروبيــة،  دولــة  فــي  يقيــم  عراقــي  مواطــن 
الســلطات الســويدية، رفضــت االعتــراف بوثائقــه 
العراقيــة، فــي معاملــة لــم شــمل تقــدم بهــا بعــد أن 
تــزوج فــي العــام 2016 مواطنــة ســويدية مــن أصــل 

عربي تعيش في السويد.
وقــال الرجــل الــذي طلــب عــدم نشــر اســمه، إن 
محكمــة الهجــرة والمصلحــة رفضتا االعتــراف بجوازه 
العراقــي، وإنــه شــعر بالصدمــة عندمــا عــرض علــى 
مــن  صــادر  رســمي  كتــاب  تقديــم  الســلطات 
الســفارة، لكــن الجــواب كان بحســب روايــة الرجــل 
»نحــن ال نعتــرف بالوثائــق العراقيــة، ألن العــراق مــن 
ــر بلــدان الفســاد والرشــاوي، وال نرغــب بالتحقــق  أكب
مــن الجــواز العراقــي، حتــى لــو كان موقــع ومختــوم 

من السفير العراقي«.

رد	السفارة	العراقية
فــي  العراقيــة  الســفارة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
ــي لـــ  ــد اإللكترون ــر البري ــالة عب ــي رس ــتوكهولم، ف س
مصادقــة  عــدم  موضوعــة  »ان  »الكومبــس«: 

تقارير

عراقي:	الهجرة	والقضاء	ال	يسجالن	زواجي	
ألنهما	يعتبران	الوثائق	العراقية	صادرة	من	

»بلد	فاسد«

مصلحة	الهجرة	لـ	
»الكومبس«:	

»نقبل«	بالوثائق	
الصادرة	من	

السفارة	العراقية	
في	ستوكهولم

والسفارة	
العراقية	ترد
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http://www.Hyllie-vardcentral.se

Din Hälsa i goda händer

المركز الطبي الجديد

TEL: 0406170007 هاتف:

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

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

يوجد لدينا طبيب أخصائي كسور.

Hyllie Vårdcentral

الموقع االلكتروني

HYLLIE STATIONSTORG 21 :مجاور المكدونالدز، مقابل االمبوريا، مالموالعنوان
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عيد	الهالوين

آراء	العائالت	مختلفة	حول	السماح	
لألطفال	باالحتفال	بعيد	الهلوين

في	31	من	أكتوبر/تشرين	األول	من	كل	عام،	تحتفل	العديد	من	البلدان	حول	العالم	بعيد	الهالوين.
	تتميز	طقوس	هذا	العيد	بارتداء	الناس،	خاصًة	الصغار	منهم،	أزياء	غريبة	وأقنعة	مرعبة،	ويقومون	برسم	الكدمات	على	

أجسادهم،	أو	صبغ	أجسامهم	بلون	الدم،	لتبدو	أشكالهم	مرعبة،	قدر	اإلمكان!	وترى	األسواق	ممتلئة	بهذه	البضائع،	ويتم	
الترويج	لها	بشكل	تجاري	ضخم.	وبما	أن	هذا	النوع	من	المناسبات	يعد	دخياًل	على	ثقافة	معظم	المهاجرين،	تتعدد	اآلراء	وسط	
أهالي	األطفال،	بين	من	يرفض	أن	يحتفل	أطفالهم	بهذه	المناسبة،	وبين	من	يرحب	بالفكرة،	وال	يرى	ضررًا	من	االحتفال	بها.
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علــى طاقــة ســلبية كبيــرة تنتقــل ألطفالنــا مــن غيــر 
أن ننتبــه، أفكــر أيضــاً كيــف ســتتعود عيــون األطفــال 
علــى رؤيــة المناظــر المعبــرة عــن العنــف وأنــا أؤمــن 

تماماً بأن العنف يجر العنف.
ــن  ــدف م ــدة أو اله ــا الفائ ــنا م ــأل أنفس ــف: لنس تضي
ــلية  ــبب التس ــل الس ــن؟ ه ــا بالهالوي ــال أطفالن احتف
حيــن يرتــدون األقنعــة واألزيــاء المخيفــة؟ قــد يكــون 
هــذا شــيء مســلي بالفعــل بالنســبة لألطفــال، لكــن 
ــراءة  ــن ب ــرة ع ــة ومعب ــاء لطيف ــون األزي ــاذا ال تك لم
ــر عــن عالــم  ــاء الهالويــن الحقيقــة تعب األطفــال، أزي

العنف وال تشبه عالم األطفال البسيط.    

مــا	هــو	رأي	الطــب	النفســي	باآلثــار	النفســية	
التــي	يتأثــر	فيهــا	الطفــل	والمراهــق	فــي	عيــد	
الهالويــن،	وكيــف	تؤثــر	فعاليــات	وأزيــاء	هــذا	

العيد	على	األطفال	والمراهقين؟

ــد	 ــان	وهــو	وال »الكومبــس«	تحدثــت	مــع	كن
ــن،	 ــون	بالهالوي ــن	يحتفل ــال	الذي ــد	األطف أح
مشــاركة	 ترفــض	 أم	 وهــي	 زيــن،	 ومــع	

أطفالها	بالمناسبة.	

كنــان:	لــم	أر	حقيقــة	أي	شــيء	مــؤذي	فــي	
طقوس	الهالوين	

يشــاركون  الذيــن  األطفــال  أحــد  والــد  كنــان 
بالهالويــن يقــول: ال أمانــع أن يشــارك ابنــي بهــذا 
النــوع مــن المناســبات، ألننــي ال أرى أي نــوٍع مــن 
األذى النفســي أو الجســدي فــي عيــد الهالويــن، نحــن 
جــزء مــن المجتمــع الســويدي وعندمــا يــرى طفلــي 
ــا  ــد بينم ــذا العي ــل به ــه يحتف ــط ب ــع المحي أن المجتم
نحــن نرفــض مشــاركته فــي الهالويــن سيشــعر بأنــه 
ــي  ــة أنن ــال، باإلضاف ــة األطف ــن بقي ــد ع ــب وبعي غري
ــم أر حقيقــة أي شــيء مــؤذي فــي طقــوس هــذا  ل
بارتــداء  يســتمتعون  األطفــال  أن  كمــا  العيــد، 
الجانــب  أرى  لذلــك   ، وجوههــم  وتلويــن  األقنعــة 
اإليجابــي فــي هــذا العيــد وهــو حصــول األطفــال 

على المتعة والتسلية.

تعويــد	 هــو	 بالهالويــن	 االحتفــال	 زيــن:	
عيون	أطفالنا	على	العنف	

زيــن والــدة طفلتيــن ترفــض احتفــال بناتهــا فــي 
عيــد الهالويــن، حيــث تعتقــد أن األمــر يجــب التفكيــر 
ــى  ــن عل ــد الهالوي ــلبي لعي ــر الس ــث التأثي ــن حي ــه م ب

األطفال.
ــى وإن  ــاء حت ــة الدم ــر رؤي ــي منظ ــاذا يعن ــول: م وتق
كانــت مــن مــواد صناعيــة؟ إن منظــر الدمــاء يحتــوي 

زين والدة طفلتين ترفض احتفال بناتها في عيد الهالوين

الدكتور	رياض	البلداوي	-	استشاري	الطب	النفسي	في	استوكهولم

المشــارك  األســتاذ  علــى  طرحنــاه  الســؤال  هــذا 
فــي  النفســي  والتحليــل  الطــب  واستشــاري 
ســتوكهولم الدكتــور ريــاض البلــداوي، الذيــن ســألناه 
علــى  هالويــن  لطقــوس  النفســي  التأثيــر  عــن 

األطفال حتى عمر 9 سنوات، فقال:

يجــب علينــا أن نفهــم أن أطفالنــا حتــى ســن التاســعة 
يبنــون العالــم مــن حولهــم ويتفهمونــه مــن خــال 
عيــد  قصــة  بســرد  نقــوم  عندمــا  لذلــك  الخيــال، 
العيــد،  هــذا  هــو  مــا  ســيدركون  الهالويــن 
ســيتفهمونها ألنــه عــن طريــق الســرد يتخيلــون 
األحــداث ولــن يصابــوا بالصدمــة عنــد رؤيــة طقــوس 

عيد الهالوين ويشاركون به بشكل طبيعي.
متــى	قــد	يتأثــر	الطفــل	بشــكل	ســلبي	بعيــد	

الهالوين؟
ان  بــدون  يعمــل  الخــاص  خيالهــم  نتــرك  عندمــا 
يــدور حولهــم،  نعطيهــم معلومــات كافيــة عمــا 
ــن  ــد الهالوي ــي عي ــُا ف ــاحرة مث ــة زي الس ــد رؤي فعن
قــد يشــعر بعــض األطفــال بالرعــب وســيتخيلون 
أنهــا ســتقوم بخطفهــم، أمــا فــي حــال شــرحنا لهــم 
الســاحرة  قصــة  وماهــي  أزيــاء  مجــرد  هــذا  أن 
وباألخــص عنــد ارتدائهــم للــزي سيكســرون حاجــز 
الطــب  لذلــك  مخاوفهــم  وســيجابهون  الخــوف 
النفســي ال يــرى أي مانــع مــن مشــاركة األطفــال 

في عيد الهالوين. 

كيــف	يكــون	التأثيــر	النفســي	لعيــد	الهالويــن	
على	المراهقين؟

تمامــاً،  مختلــف  األمــر  فــإن  للمراهقيــن  بالنســبة 
ــم،  ــدور حوله ــا ي ــاً لم ــر اإلدراك تمام ــي عم ــم ف ألنه
لذلــك يكــون األمــر بالنســبة لهــم  مــن بــاب التســلية 
ــاركون  ــا يش ــض عندم ــم البع ــن بعضه ــة بي والمتع
ــر  ــد تأثي ــك ال يوج ــن، لذل ــد الهالوي ــي عي ــال ف باالحتف

سلبي نفسي سيء عليهم.

الســويد	تحتفــل	بعيــد	الهالويــن	بشــكل	
حديث	نسبيًا	

الســويد  فــي  العــادة  فــي  يحــدث  الهالويــن  عيــد 
عشــية مســاء عيــد القديســين أي قبــل يــوم مــن 
بالهالويــن  يحتفــل  حيــث  القديســين،  جميــع  عيــد 
تقليديــاً فــي 31 تشــرين األول/ أكتوبــر. وفــي الســويد 
يتــم االحتفــال بعيــد الهالويــن بعــدة طــرق مختلفــة. 
اللبــاس  مــن  نوعــاً  النــاس  يلبــس  العــادة  وفــي 
بعبــارة  والصــراخ  األبــواب  طــرق  ويتــم  التنكــري 

»خدعة أم حلوى«.
 االحتفــال بيــوم الهالويــن فــي الســويد هــو مــن 
ــعينات،  ــة التس ــي بداي ــبياً أي ف ــة نس ــد حديث ــرة تع فت
ــه  ــال ب ــادات االحتف ــر ع ــى نش ــار إل ــعى التج ــث س حي

على نطاق واسع لتحقيق األرباح.

سارة	سيفو

طبيب نفسي ال يرى تأثيراً سيئاً على األطفال المحتفلين 
بالهالوين
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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.

3549

4

472

965

679

173

123

985

45

سودوكو 
SUDOKU

استراحة

أفقيًا:
القنــاة  جــزر  كبــرى  جــرزي  جزيــرة  عاصمــة   –  1

االنكليزية 
2 – ناعم – للتفسير 

3 – مدينة فرنسية –التهم
ــا – ــرقي ٔاوروب ــوب ش ــي جن ــة ف ــة قديم 4 – منطق

غيرمطهو
5 – ضدحر–تكلم من غير روية ٔاوتفكر

6 – زهور–ٕاشراق7–ضوء–سكب–عاصفةبحرية
8 – مادةقاتلة – مصلحة - تســلم وتســليم الرســأيل 

9 – مٔورخ عربي كبير.

رأسيًا:
1 – مرفــٔا هــام وعقــدة خطــوط في جزيــرة نيوفاوند 

الند الكندية
2 – سجين – عاصمة ٔاوروبية

3 – مدينــة ٕايرانيــة مــن مراكــز الحضــارة اإلســالمية 
في القرون الوسطى

4 – رابية – من الحيوانات – قهوة
5 – شجع – صاح

6 – مرفٔا في فلسطين – طريق
7 – للتمني – حرف نصب – هدم الحائط

8 – عاصمة آسيوية
9 – دولة كبرى عاصمتها موسكو – ثقل.
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Lyca Smart SUPER

Lyca Smart L
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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


