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OM SVERIGE PÅ ARABISKA

أحمــد عيــد
قصة ملهمة تحولت إلى كتاب

من طفولة بائسة إلى أحد أكبر أصحاب الشركات
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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



معاً نحو أوقات أكثر رخاًء

الخطر

إن فائدة التطعيم أكبر بكثير من خطر التعرض آلثار جانبية خطيرة.
ال تتمهل لتلقي لقاح كوفيد-19.

 folkhalsomyndigheten.se/covid19-arabiska اقرأ المزيد على الموقع اإللكتروني 
للحصول على معلومات حول مكان وكيفية تلقي لقاح كوفيد-19، توجه إلى 

 .1177.se الموقع اإللكتروني

يعتبر خطر اإلصابة بكوفيد-19
أكبر من خطر تلقي اللقاح
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رأي
»أوكيسون ليس نازيًا ـ إنه أسوأ من 

ذلك بكثير«
تزايــدت تصرفــات وتصريحــات اليميــن المتطــرف، المســيئة لألقليــات 
ــلمين،  ــد المس ــة ض ــة الموجه ــويد، خاص ــي الس ــة ف ــة والعرقي الديني
فــي اآلونــة األخيــرة، والتــي كان آخرهــا تصريــح للمتحــدث باســم حــزب 
»ديمقراطيو الســويد« الـ SD لشــؤون المدارس، ريشــتارد يومشــوف 
والتــي صــف فيهــا الديــن اإلســامي، بأنــه ديــن ســيء، قائــا وبــكل 
وقاحــة ووضــوح: ال يمكــن القــول بــإن اإلســام جيــد مثــل الديــن 
بــأن اإلســام، ديــن ال يمكــن  المســيحي، بــل هــو أســوأ. مضيفــاً 

السيطرة عليه. 
يترافــق ذلــك مــع أخبــار متاحقــة عــن إســاءات تقــوم بهــا شــخصيات 
قياديــة، فــي هــذا الحــزب، مثــل قضايــا التحــرش الجنســي، واســتخدام 

المال العام على األمور الشخصية، وحتى ارتكاب جرائم القتل.
هــذه التصرفــات المشــينة تعطــي انطباعــا، عــن طبيعــة هــؤالء 
الذيــن يعتقــدون بأنهــم يمثلــون النقــاء الســويدي العرقــي، والمثالــي 
بااللتــزام فــي القوانيــن واألخــاق العامــة، مقابــل طــرح أنفســهم 
بأنهــم يتصــدون للشــوائب مــن األجانــب الخطريــن علــى هــذا النقــاء 
ألن األجنبــي هــو مثــاال للفوضــى والجريمــة واالبتعــاد عــن الــوالء 

للسويد، حسب ما ينشرونه ويروجون له. 
ولعــل أصــدق تعليــق ســمعته حــول هــذا االدعــاء، كان مــن صديــق 
ــن  ــدو أن الممثلي ــاً، يب ــي متهكم ــال ل ــا ق ــويدي، عندم ــي س ــي صحف ل
الحقيقييــن فــي البرلمــان الســويدي للمجرميــن وللجريمــة التــي تحــدث 
ــان  ــوا للبرلم ــم دخل ــزب، ه ــذا الح ــن ه ــاء م ــم أعض ــي ه ــي الضواح ف
بحجــة أنهــم يناضلــون ضــد جرائــم المهاجريــن لكنهــم يمارســون 
أن  إضافــة  مــع  هــذا  آخــر.  حــزب  أعضــاء  أي  مــن  أكثــر  الجريمــة 
تصريحاتهــم العنصريــة ضــد المســلمين وغيرهــم مــن األقليــات هــي 

من أفظع الجرائم أيضا. 
 Åkesson är inte nazist – det är :ــوان ــذا العن ــت ه ــام وتح ــل أي قب
värre än så الــذي يعنــي: »أوكيســون ليــس نازيــاً ـ إنــه أســوأ مــن 
ــويدي  ــب الس ــااًل للكات ــويدية مق ــائية الس ــرت المس ــر« نش ــك بكثي ذل
اليســاري المشــهور Jan Guillou والــذي يلفــظ اســمه بالعربيــة يــان 
ــر  ــره للتحذي ــب وغي ــذا الكات ــرها ه ــاالت ينش ــدة مق ــن ع ــو، ضم غولي
مــن خطــر التطــرف اليمينــي الــذي أصبــح جــزءا مــن الحيــاة السياســية 

السويدية.

 طبعــا صفــة النازيــة ال تــروق لرئيــس حــزب »ديمقراطيــو الســويد 
SD« جيمــي أوكيســون الــذي ُيظهــر الغضــب عندمــا ينعتــه أحدهــم 
بأنــه نــازي، كمــا حــدث اثنــاء أخــر مناظــرة تلفزيونيــة، بيــن رؤســاء 
9 مــن شــهر أكتوبــر، عندمــا استشــاط أوكيســون  األحــزاب، فــي 
غضبــا مــن وصــف حزبــه باللــون البنــي، مــن قبــل مســؤول حــزب 
البيئــة بيــر بولونــد. عندمــا كــرر أوكيســون ســؤاله بغضــب “مــن هــو 

الحزب البني؟ هل تقصد أنني نازي؟«
قصــة ارتبــاط اللــون البنــي بالنازيــة تعــود إلــى بدايــة ثاثينيــات القــرن 
الماضــي، عندمــا أُطلقــت علــى مجموعــة نازيــة شــبه عســكرية كانــت 

ترتدي الزي العسكري البني لقب »القمصان البنية«

ــف  ــاق وص ــن إط ــد م ــى أبع ــب إل ــه يذه ــي مقال ــو ف ــان غولي ــن ي لك
ــو  ــا ه ــأن م ــاه ب ــا معن ــا فيم ــه، موضح ــون وحزب ــى أوكيس ــة عل النازي
أســوأ مــن خطــر النازيــة هــو أن يرتــدي الذئــب لبــاس النعجــة، فاليــوم 
ــي  ــول ف ــة والدخ ــة السياس ــون، ممارس ــون العلني ــتطيع النازي ال يس
ــاة السياســية العاديــة فــي الســويد، ومعظــم الــدول األوروبيــة،  الحي
خاصــة النازيــون الذيــن لــم يتخلــوا عــن وضــوح أفكارهــم وسياســاتهم 
االنتخابــات،  خــوض  مــن  اليــوم  ممنوعــون  فهــم  وتوجهاتهــم، 
وبالتالــي ال يدخلــون إلــى البرلمانــات وال يتمتعون باســتخدام مســاحات 

إعامية وترويجية علنية لنشر سموم أفكارهم الخطيرة.
الطبيعــي أن يرفــض جيمــي أكيســون أن  الحالــة مــن  فــي هــذه 
مهمــة  غيــر  جماعــة  فــي  عضــوا  ســيكون  ألنــه  بالنــازي،  يوصــف 
سياســيا، بــل ســيمنع مــن ممارســة نشــاطاته السياســية العلنيــة 
ــل  ــا، ب ــس نازي ــه لي ــو بأن ــب غولي ــه الكات ــال عن ــك ق ــة، لذل والجماهيري

أسوأ من ذلك بكثير. رغم وضوح لونه السياسي البني.
وتحــت اللــون البنــي، أي المجتمــع السياســي الفاشــي، انخــرط ســابقا 
وينخــرط حاليــاً عــدد كبيــر مــن التشــكيات الحزبيــة المختلفــة، عرفناهــا 
عبــر التاريــخ أو هــي ال تــزال موجــودة بيننــا فــي الوقــت الحاضــر، تمامــا 
األحــزاب  مجموعــة  مثــًا،  األحمــر  اللــون  تحــت  تنضــوي  مــا  مثــل 

والحركات اليسارية والكام ال يزال للكاتب يان غوليو.
فــي الفتــرة التــي ســبقت الحــرب العالميــة الثانيــة وبعدهــا بفتــرة 
وجيــزة، عرفنــا النــوع العنيــف والمتطــرف بقســوة مــن الفاشــيين 

...قائال وبكل 
وقاحة ووضوح: ال 

يمكن القول بإن 
اإلسالم جيد مثل 
الدين المسيحي، 

بل هو أسوأ...

في هذه الحالة من 
الطبيعي أن 

يرفض جيمي 
أكيسون أن 

يوصف بالنازي، 
ألنه سيكون عضوا 

في جماعة غير 
مهمة سياسيا

حزب الـ SD  كان 
دائما يبحث عن رمز 

تاريخي يجذب من 
خالله السويديين 

ويدغدغ 
عواطفهم، فلجأ 

أوال إلى رموز حقبة 
الفايكينغ...
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 Chefredaktör

أثنــاء الحــرب العالميــة  بالنازيــة مثــل رئيــس وزراء الســويد  عاقــة 
الثانيــة Per Albin  وغيرهــم. فــي محــاوالت مســتمرة لتزويــر منهجــي 
اآلبــاء  وكأنهــم  التاريخيــة  الشــخصيات  هــذه  وتصويــر  للتاريــخ 

الحقيقيون للنازية الحديثة.

فــي تصريحــات ســابقة لـــ بيــورن ســودر أحــد زعمــاء حــزب SD قــال 
ــار اليهــود وشــعب ســامي علــى أنهــم ســويديون  إنــه ال يمكــن اعتب
حقيقيــون بصراحــة تامــة، فكيــف يمكــن لهــذا الحــزب أن يعتبــر العــرب 

واألفارقة مثا، المقيمون أو المولدون هنا على أنهم سويديون.
مــن المســلم بــه أن حــزب الـــ SD يحــاول تمويــه عنصريتــه األساســية 
أيديولوجًيــا مــن خــال إعــادة صياغــة العبــارات. فــي بيانــات الحــزب، تــم 
اســتخدام كلمــة »جوهــر« بــداًل مــن »عــرق«، لكــن المعنــى هــو نفســه 
بالطبــع. والتهديــد األجنبــي موجــود دائمــا، عندمــا ادعــى جيمــي أن 

األجانب يسيطرون على السويد أو أننا بالفعل في »حرب أهلية«.
تشــمل أســس االســتراتيجية العنصريــة، دائمــا، التشــديد علــى فكــرة 
ــم.  ــون بطبيعته ــرون« مجرم ــون و »اآلخ ــزم بالقان ــعب« ملت أن »الش
ــم  ــرون، فه ــا اآلخ ــم، أم ــو ه ــعب ه ــرة أن الش ــون فك ــون يزرع النازي

كل من ليس سويديا بالعرق، أو بالجوهر حسب التمويه الحديث.
ــع الســويدي العــادي بمثــل هــذه األفــكار  المصيبــة هــي عندمــا يقتن
ــر عندمــا يعتقــد مــن ينتمــي  ــة األكب ويصــوت لهــذا الحــزب، والمصيب
ــو  ــة، فه ــة المتطرف ــزاب اليميني ــب األح ــه إذا انتخ ــرون« بأن ــى »اآلخ إل
بأنــه  يعلــم  ال  لكنــه  شــرهم،  مــن  وسيســلم  منهــم  قريبــا  أصبــح 
ــر، يمكــن أن توصلهــم للحكــم،  يســاعدهم علــى تحصيــل شــعبية أكث
يملكــون  فهــم  ومؤسســاته،  المجتمــع  علــى  بالتالــي  وللســيطرة 
اســتراتيجية طويلــة األمــد، ومتجــذرة بعمــق فــي التاريــخ الفاشــي، 
فبعــد الســيطرة علــى وســائل اإلعــام. عندهــا يتجــه األمــر إلــى عملية 
ــة  ــاة الثقافي ــي الحي ــائدة ف ــارية« الس ــة اليس ــة الليبرالي ــل »الهيمن تحوي
ــن  ــوى اليمي ــا ق ــن عليه ــة« تهيم ــويدية أصولي ــة »س ــى ثقاف ــوم إل الي
ــن  ــا إال م ــرف قيمته ــر ودروس ال يع ــك عب ــي كل ذل ــرف. وف المتط

اطلع على التاريخ وتعلم منه.

والنازييــن مثــل: حركــة Arrow Crosss فــي المجــر، والحــرس الحديدي 
فــي رومانيــا، وحركــة  »Hirden« فــي النرويج، والفاشــيون اأُلصوليون 
فــي إيطاليــا، وحركــة  Falangists  فــي إســبانيا، وبالطبــع النازيــون 
ــن  ــي. لك ــرن الماض ــات الق ــة ثاثيني ــا بداي ــى ألماني ــيطروا عل ــن س الذي
اآلن وفــي العصــر الحالــي، نشــاهد امتــدادات لهــذه الحــركات النازيــة 
وحشــيتنا  عــن  مضطــرة  وتخلــت  نفســها،  بتحديــث  قامــت  التــي 
الدمويــة العنيفــة، لتتخــذ مــن الليونــة طريقا لدخــول الحياة السياســية، 

مع احتفاظها بنفس مواقف أسافها األيديولوجية األساسية. 
الجمعيــة  )اآلن  الوطنيــة  الجبهــة  الحديثــة:  الحــركات  هــذه  ومــن 
الوطنيــة( فــي فرنســا، فيــدس فــي المجــر و SD فــي الســويد. الجوهر 
ــان  ــح للعي ــة واض ــركات الحالي ــذه الح ــي كل ه ــازي ف ــي الن األيديولوج

وال لبس فيه. 
فقــط الحــركات النازيــة المتشــددة الداعيــة إلــى العنــف هــي التــي 

عزلت نفسها سياسيا وبقيت مهمشة.

ــية،  ــركات الوحش ــذه الح ــة له ــة وناعم ــدادات لين ــاء امت ــورة ببق الخط
ــف  ــاب يوص ــو خط ــارع، وه ــه للش ــاب الموج ــر الخط ــي تغيي ــل ف يتمث
بالشــعبوي ولكــن الوصــف األدق لــه الخطــاب الشــارعي أو الشــوارعي 
نســبة للشــارع، فلــم نعــد نجــد اســتخدامات مباشــرة لمفهــوم »نقــاء 
العــرق والجنــس« بــل أصبحنــا نســمع كلمــات ومصطلحــات تناســب 
مــا يتــردد فــي الشــارع، مثــل تخويــف النــاس بتهديــدات وتحذيــرات من 
الخلــط العنصــري، أو مــن خطــر التعدديــة الثقافيــة، أو خطــر تزايــد 
ــل  ــرص العم ــن وف ــوارد الوط ــم م ــرة وتقاس ــبب الهج ــة بس الجريم

والتعليم مع الغرباء.

يوضــح الكاتــب يــان غوليــو أن حــزب الـــ SD  كان دائمــا يبحــث عــن رمــز 
تاريخــي يجــذب مــن خالــه الســويديين ويدغــدغ عواطفهــم، فلجأ أوال 
إلــى رمــوز حقبــة الفايكينــغ ثــم اســتحضروا بطــوالت الملك الســويدي 
وتشــارلز الثانــي عشــر الــذي خــاض حروبــا طويلــة أدت إلــى أن يفقــد 
الشــعب الســويدي نصــف ســكانه بســببها، إضافــة إلــى رمــوز أخــرى 
 Brödernaاألســد قلــب  واإلخــوة   Bullerbyn مثــل  الكتــب  مــن 
لهــا  ليســت  أو شــخصيات سياســية حديثــة نســبيا     Lejonhjärta

فقط الحركات 
النازية المتشددة 

الداعية إلى العنف 
هي التي عزلت 

نفسها سياسيا 
وبقيت مهمشة.

وفي كل ذلك ِعبر 
ودروس ال يعرف 

قيمتها إال من اطلع 
على التاريخ وتعلم 

منه.

من المسلم به أن 
حزب الـ SD يحاول 

تمويه عنصريته 
األساسية 

أيديولوجيا من خالل 
إعادة صياغة 

العبارات. مثل 
استخدام كلمة 

»جوهر« بداًل من 
»عرق«، لكن المعنى 

هو نفسه بالطبع

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د. محمود أغا



ديسمبر /كانون األول  2021 العدد 697 الكومبس

موضوع الغالف

»عندما كانت الشرطة تحتجزني، كنت أرتجف ليس 
خوفا من الشرطة ولكن خجال وخوفا مما سأقوله 

لوالدتي الحبيبة«.

قصة أحمد عيد، بدأت مع وصوله مع عائلته إلى السويد، وهو بعمر 5 سنوات، عاش 
بعدها ظروفًا صعبة، لم يستطع أن يأخذ مكانه في المجتمع الجديد، خاصة بعد انفصال 

والديه وتخلي والده عن العائلة، مما جعله ينجذب بشكل عفوي إلى بعض الشباب، 
الذين دفعوا بعضهم البعض إلى ارتكاب جرائم خطيرة بشكل متزايد.

غالف كتاب  يروي قصة أحمد عيد

 قصة أحمد عيد ألهمت المجتمع وتحولت إلى كتاب 
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ــه  ــدة تعيل ــت وحي ــي أصبح ــه الت ــام والدت ــوف أم ــراره بالوق ــن ق لك
ــا  ــول به ــي أراد أن يح ــة الت ــدث الصدم ــار، أح ــه الصغ ــل إخوت وتعي
الفشــل إلــى نجــاح وأن ينتقــم مــن الظلــم االجتماعــي الــذي وقــع 

عليه بتحقيق النجاح.

 يقول أحمد: »عندما كانت الشرطة تلقي القبض علي، كنت 
أرتجف ليس خوفا من الشرطة ولكن خوفا مما سأقوله لوالدتي 

الحبيبة عندما تعرف أنني عند الشرطة«.
وخال 14 عاما وبعد أن كان اسمه في سجات الشرطة بين 

أصحاب الجنايات، تحول إلى رجل أعمال كتبت عن نجاحه الصحف 
السويدية مثل صحيفة Dagens Industri  المختصة بقطاع 

المال واألعمال، واستضافه الملك السويدي على عشاء مشترك 
بقصره.

 Ulf الســويدي  الذاتيــة  الســير  كاتــب  ألهمــت  أحمــد  قصــة 
Bertilsson الــذي وضــع كتابــاً عــن قصــة حيــاة أحمــد التــي اعتبرهــا 
شــبيه إلــى حــد مــا بقصــة الطفــل الهنــدي فــي فيلــم مــن ســيربح 

المليون.

كتــاب يمكــن أن يلهــم اآلخريــن وباألخــص المهاجريــن إلــى ضرورة 
إثبــات أنفســهم، وأال يتركــوا البيئــة المحيطــة بهم يك تحدد مســيرة 
للنجــاح، وألن  حياتهــم، ألن األخطــاء والتعثــر قــد تكــون بدايــة 
ــؤس،  ــن الب ــروج م ــق للخ ــو  الطري ــل ه ــا، واألم ــل دائم ــاك أم هن

سرد أحمد عيد لسيرته الذاتية في كتاب هو دليل على ذلك. 
 

عــن  للحديــث  عيــد  أحمــد  التقــت  الكومبــس 
مسيرة نجاحه، وللحديث عن حياته وكتابه.

أخبرنا من يكون الشاب أحمد عيد؟ 
أســمي أحمــد عيــد مــن أصــول فلســطينية وبالتحديــد مــن مدينــة 
رام هللا الجميلــة، أتيــت إلــى الســويد فــي بدايــة التســعينات، مــع 
والــدي ووالدتــي وأخوتــي األربعــة. وكان عمــري حينهــا 5 ســنوات، 

وترتيبي هو الثاني بين أخوتي.

كيــف تصــف لنــا بداياتكــم فــي الســويد؟ ولمــاذا كان 
لها أثر كبير في حياتك؟

ــي  ــات هــي واحــدة مــن  أهــم األشــياء الت أعتقــد بالفعــل أن البداي
ألهمتنــي فــي مســيرة حياتــي. عنــد قدومنــا إلــى الســويد كنــت أرى 
كيــف كان أبــي يســعى بــكل مــا يملــك مــن طاقــة لدمــج نفســه 
اللغــة  لتعلــم  والــدي  ســارع  حيــث  الســويدي،  المجتمــع  فــي 
ــا  ــل، بينم ــاد عم ــاغل إيج ــغله الش ــه وش ــل هم ــويدية وكان ج الس
تفرغــت والدتــي بالكامــل لإلهتمــام بشــؤون المنــزل وأنجبــت أخــي 

الخامس. 
يتابــع أحمــد: أمــي كانــت تحمــل فــي رأســها بعــض أفــكار مجتمعنــا 
الخاطئــة، وأنهــا خلقــت مــن أجــل العائلــة فقــط، لذلــك كانــت فــي 
منعــزل عــن المجتمــع الســويدي، وكانــت هــذه نقطــة كبيــرة فــي 
حياتنــا، فبعــد بضــع ســنوات قــرر أبــي تركنــا فجــأة وحصــل الطــاق 
ــراه  ــا ن ــذي كن ــي ال ــادر أب ــة، وغ ــن غفل ــى حي ــي عل ــدي وأم ــن وال بي
صمــام األمــان لعائلتنــا دون أن يتــرك لنــا شــيئاً نحتمــي بــه مــن 

جهلنا للمجتمع الذي نعيش فيه. 

ــوع  ــى موض ــك عل ــع أخوت ــك م ــت ردة فعل ــف كان كي
الطالق؟

عانــت أمــي الكثيــر، لقــد وقعــت فــوق رأســها فجــأة كميــة كبيــرة 
ــع  ــة م ــرأة مطلق ــت إم ــة أصبح ــن غفل ــى حي ــؤولية، عل ــن المس م

خمسة أطفال وفي بلد جديد، 
نعــم أقــول فــي بلــد جديــد ألن أمــي بســبب عــدم تعلمهــا اللغــة 
وكأنهــا لــم تكــن تعيــش فــي الســويد، ولــم يكــن لديهــا أي فكــرة 
عــن أي شــيء يــدور خــارج المنــزل، لكنهــا لــم تستســلم ، وفــي تلــك 
الفتــرة قــررت إحــدى معلماتــي فــي المدرســة اســتضافتي فــي 
المجتمــع  فــي  وتدمجنــي  لتعلمنــي  العطــل  أيــام  فــي  منزلهــا 
الســويدي، ألنهــا كانــت تــرى معانــاة والدتــي فــي تعلــم كل شــيء 

من الصفر. 

 متى إذًا بدأ أحمد بالوقوع  في المشاكل؟
بعــد الطــاق ورؤيــة والدتــي وهــي تتعــذب، أخذنــا قــراراً مــن غيــر 
مدينــة  إلــى  ســكارا  مدينــة  مــن  باإلنتقــال  تنســيق  أو  تخطيــط 
نيشــوبينغ، تعذبنــا كثيــراً حينهــا فــي تأميــن حياتنــا، كانــت أمــي تتخبط 
بيــن جهلهــا بالقوانيــن وبيــن ســعيها لتأميــن حيــاٍة جيــدة لنــا، لهــذه 
األحــداث كانــت بالطبــع تأثيــر كبيــر علــى شــخصيتي، لذلــك أنخرطت 
ــر مــن األخطــاء قبــل أن أبلــغ ســن  فــي المشــاكل وارتكبــت الكثي
18، وصــدر فــي حقــي 4 أحــكام، وأصبــح اســمي معروفــاً وموجــودا 

لدى سجات الشرطة في نيشوبينغ.

هــل اتخــذت قــرار التغييرفــي مســيرة حياتــك بســبب 
حادثة معينة؟ 

قــال لــي أخــي الكبيــر، خالــد جملــة عنــد قبولــه فــي الجامعــة وانتقاله 
ــة  ــك الجمل ــال تل ــا وق ــي حينه ــي وجه ــر ف ــرى، نظ ــة أخ ــى مدين إل
المؤثــرة: أحمــد مســؤولية أخوتــك ووالدتنــا علــى عاتقــك اآلن، 

اعتني بهم. 
لقــد كانــت هــذه الجملــة كفيلــة بــأن تجعــل كل شــيء يســتيقظ 
فــي داخلــي، وأن أســأل نفســي بصــوٍت عــاٍل، أحمــد: هــل تريــد أن 
تكــون ســبباً جديــداً لعــذاب والدتــك بعــد كل مــا عانتــه، وكان 

الجواب ومن غير تردد كا. 
وفــور تخرجــي مــن المدرســة الثانوية بــدأت بالعمــل كبائــٍع متجول، 
وعملــت فــي تنظيــف البيــوت، وكان كل مبلــغ يدخــل إلــى حســابي 
ــه  مــن جهــدي وعملــي يشــعرني بقيمــة نفســي وبقيمــة مــا أجني

من نقود. 

متى أسست أول شركة خاصة بك إذًا؟
ســافرت إلــى برشــلونة فــي عمــر 19 ســنة، بعــد نجاحــي فــي مجــال 
المبيعــات، وحققــت هــذا النجــاح بعــد 6 أشــهر فقــط مــن عملــي 
مــع الشــركة التــي أرســلتني إلــى هنــاك، وحينهــا شــعرت أن النجــاح 
األكبــر قــادم، وبعــد ســنتين افتتحــت مــع إثنيــن آخريــن شــركة 
وتوظــف لدينــا 100 عامــل، وبعــد عــدة ســنوات أمتلكــت أكبــر 
ــن  ــات الرياضييـــ ــع احتيـاجـ ــة ببيـ ــويد متخصصــ ــي السـ ــة فــ شــركـ
ــا اآلن متفــرغ  halso och fitness وقمــت ببيعهــا قبــل ســنة وأن
ــح  ــتثمار، وأطم ــال اإلس ــي مج ــاري ف ــل كاستش ــة وللعم للسياس

إلبراز نفسي في المجال السياسي بشكل أكبر.  

أحمد عيد باإلصرار 
واإلرادة تحول 

من اسم في 
سجالت الشرطة 
إلى قوائم أصحاب 

كبرى الشركات.

قررت أن أكون 
عونًا ألمي وتركت 

طريق االنحراف 
وعملت في 

التنظيف وأفتخر 
بذلك.

الصديق الجيد 
سيأخذك إلى 

مكان جيد، 
والصديق السيء 

سيأخذك إلى 
الهالك، سلحوا 
أنفسكم باللغة، 

اللغة مفتاحكم 
لكل شيء. 
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متى أصبح لديك الدافع لكتابة قصتك First Eid؟
ــمة،  ــز واألوس ــن الجوائ ــر م ــتامي للكثي ــي واس ــم تكريم ــد أن ت بع
 Super  101 لـــ   Veckans Affärer قائمــة  علــى  اســمي   وبــرز 
أكثــر  مــن  كواحــٍد  اختيــاري  تــم  كمــا  الســويد.  فــي   Talents
علــى  وحصلــت   Södermanland فــي  المغامــرة  الشــخصيات 
ــن  ــد م ــي Nyköping وأزور العدي ــة ف ــز المحلي ــن الجوائ ــد م العدي
المــدراس وغيرهــا للتحــدث عــن حياتــي، وإعطــاء األمــل والدافــع 
مــن خــال تجربتــي، ألهمــت مســيرتي هــذه أحــد الكتــاب وعــرض 
علــّي كتابــة قصتــي، وهكــذا خرجــت تجربتــي فــي الحيــاة علــى شــكل 

كتاب. 

ــاس  ــى أي أس ــك؟ وعل ــوان كتاب ــك عن ــي ل ــاذا يعن م
اخترته؟  

باللغــة اإلنكليزيــة First Eid  تعــي علبــة اإلســعافات األوليــة، وأنــا 
اإلســعاف  أدوات  أحمــد عيــد  النــاس فــي قصــة  يــرى  أن  أريــد 
األوليــة، فحيــن شــعورهم بالوجــع أو اإلخفــاق أو حتــى الشــعور 
باأللــم وعــدم القــدرة علــى النهــوض مجــدداً ، ســيجدون فــي 
كتابــي كل شــيء يســتطيعون اللجــوء إليــه وإنقــاذ حياتهــم بــه، 

والمضي قدماً والوقوف مجدداً. 

قــد  المهاجريــن  وباألخــص  الشــبان  مــن  الكثيــر 
ــد،  ــع جدي ــي مجتم ــول ف ــة الدخ ــأ نتيج ــون بالخط يقع

ماذا تقول لهم؟
ــل  ــدأت بالعم ــا ب ــيئين، عندم ــاء الس ــكم باألصدق ــوا أنفس ال تحيط
ــي معــي للعمــل، وانتشــلنا أنفســنا  اســتطعت جــذب كل أصداقئ
مــن عالــم الجريمــة، وكذلــك كنــا نفعــل األمــر ذاتــه عندمــا ارتكبنــا 
ــد ال  ــاء، ق ــدوى األصدق ــمى بع ــا يس ــذا م ــا، ه ــي بداياتن ــاء ف األخط

تشعرون بها لكن هذه الحقيقة.
إلــى مــكان جيــد، والصديــق الســيء   الصديــق الجيــد ســيأخذك 
ســيأخذك إلــى الهــاك، ســلحوا أنفســكم باللغــة، اللغــة مفتاحكــم 
الــذي  المجتمــع  أنفســكم منعزليــن عــن  لــكل شــيء، التدعــوا 
تعيشــون بــه، بســبب جهلكــم بالقانــون، طريــق الخطــأ قصيــر 
ــي  ــا ف ــفوا م ــل، اكتش ــاح طوي ــق النج ــا طري ــة، بينم ــه وخيم ونهايت
بداخلكــم مــن موهبــة جيــدة، وامضــوا بهــا وال تــدع ألحــد فرصــًة 

أن يضع حداً لطموحك. 

اسم كتابي 
 Firstباالنكليزية

Eid  وتعني علبة 
اإلسعافات 

األولية، وأنا أريد أن 
يرى الناس في 
قصة أحمد عيد 

أدوات اإلسعاف 
األولية. 

حاورته: سارة سيفو

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





ديسمبر /كانون األول  2021 العدد 1097 الكومبس

ليــس مقاالت الشركاء 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.

الجمعة السوداء
أياٌم بيضاء ينتظرها سكان السويد

مقاالت الشركاء: مع بداية عام 2021، تأّثرت السويد ببعض المشاكل 
االقتصادّية، والتي كان لها أثٌر كبير على المواطنين في مختلف مناطقها، فمعّدل 
التضّخم شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ األزمة االقتصادية العالمية في عام 2008، 
والحّصة الكبرى في ارتفاع األسعار كانت من نصيب قطاعات السكن والكهرباء 

والوقود، أي أّن أكثر األمور الحيوّية في السويد أصبحت اآلن تشّكل عبئًا على 
المواطنين، فإلى أّي مدى وصل تأثير هذا األمر؟

في السويد SE MATTOR  صورة من متاجر
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فــي الحقيقــة تعتبــر الســويد واحــدة مــن أغلــى البلــدان حــول 
العالــم بالنســبة للمعيشــة، حيــث أّن الفــرد يحتــاج إلــى حوالــي 10000 
بشــكٍل  األساســّية  احتياجاتــه  لتأميــن  شــهرياً  ســويدي  كــرون 
كامــل، وهــذا يجعــل أّي ارتفــاع فــي األســعار كابوســاً حقيقيــاً 

للمواطنين، فما بالك بالنسبة للساكنين الجدد أو الاجئين؟ 

ــن  ــارات يمك ــعار العق ــإّن أس ــويد، ف ــي الس ــط ف ــب المتوس بحس
وصفــه بالجنونــّي، فالشــقق الصغيــرة فــي المــدن الكبــرى فــي 
الســويد قــد يصــل ســعرها مــن 4 إلــى 6 ماييــن كــرون ســويدي، 
أّن  المعــروف  فمــن  والمركبــات،  للســيارات  بالنســبة  أّمــا 
المواصــات العاّمــة يمكــن أن تؤّمــن تنقــات األشــخاص بتوفيــر 
أكبــر، أّمــا بالنســبة ألساســّيات المعيشــة مــن طعــام وملبــس 
ــر  ــازة لتدّب ــة ممت ــروا بطريق ــون أن يفّك ــاج المواطن ــكن فيحت وس

أمورهم في ظّل هذا الغاء الجنونّي!

إلــى  الحــّظ، يمكــن للجاليــة العربّيــة أو الوافديــن حديثــاً  لحســن 
الســويد التأقلــم ســريعاً مــع نمــط الحيــاة التوفيــرّي فــي هــذا البلــد، 
ويتمّثــل ذلــك فــي العديــد مــن التســهيات التــي تقّدمهــا المتاجــر 
للحصــول علــى حســومات معقولــة ســوف توّفــر بضــع مئــات من 
الكرونــات فــي الشــهر، أّمــا بالنســبة لتجهيــز المنــازل باألثــاث ومــا 
شــابه، فأغلــب المواطنيــن ينتظــرون األســابيع األخيــرة من الســنة 
اســتعداداً لشــراء كاّفــة متطلباتهــم بحســومات هائلــة قــد تصــل 

إلى %70 من قيمة البضائع. 

فــي  الســوداء  الجمعــة  فــإّن  المناســبة،  اســم  عكــس  علــى 
مناســبة  هــي  بــل  الحقيقــة،  فــي  ســواد  أي  تحمــل  ال  الســويد 
ســعيدة ينتظرهــا جميــع الســّكان بفــارغ الصبــر، خصوصــاً بعــد أْن 
ــًا  ــدول تفاع ــر ال ــة أكث ــي قائم ــة ف ــة متقّدم ــويد مرتب ــت الس احتّل
مــع هــذه المناســبة، ففــي عــام 2020 حّلــت الســويد فــي مقّدمــة 
ــات الشــراء لتحّطــم رقمــاً قياســياً  الــدول التــي ازدادت فيهــا عملّي
ــة،  بزيــادة %87 عــن مشــتريات هــذه الفتــرة مقارنــة باأليــام العادّي
أّمــا فــي العــام الحالــي فالمتوّقــع أْن تــزداد هــذه النســبة أيضــاً 
لتحقــق رقمــاً قياســياً  جديــداً، خاّصــة بعــد ارتفــاع معــّدالت التضّخم، 
وانخفــاض القــدرة الشــرائّية، ليكــون ذلــك ســبباً إضافّيــاً يجعــل 

المواطنين ينتظرون هذه المناسبة بلهفة كبيرة.

الجمعة السوداء في عام 2021 تصادف في السادس 
والعشرين من نوفمبر وتستمّر عروضها لمّدة يومين، وفي 

 SE بعض المتاجر التي تقّدم عروضاً طويلة مثل شركات
MATTOR و SE MOBLER المتخّصصة في بيع األثاث والسّجاد، 

حيث تستمر عروضها من ال19 من نوفمبر وحّتى نهاية شهر 
نوفمبر، مع حسومات تبلغ %70 من قيمة البضائع! وهنا يبرز 

سؤال هاّم:

لمــاذا تقــوم تلــك المتاجــر بتقديــم عــروض كهــذه، حيــث تبــاع فيهــا 
السلع بأقّل من سعر التكلفة؟ 

أّما الجواب فهو بسيط للغاية: 
ألّن الجمعــة الســوداء هــي فــي األســاس مناســبة تقــع فــي 
الجمعــة التــي تلــي عيــد الشــكر، وباعتبــار أّنهــا فــي نهايــة نوفمبــر، 
وتســبق موســم عيــد الميــاد ورأس الســنة، فــإّن المتاجــر تعمــل 
علــى تصفيــة جميــع البضائــع لديهــا اســتعداداً لعــرض بضائــع رأس 
ــاً  ــبة يوم ــذه المناس ــعبّية ه ــاد ش ــع ازدي ــن م ــدة، ولك ــنة الجدي الس
بعــد يــوم فــي العالــم، أصبحــت المتاجــر تســتثمرها وســيلًة إعانّيــة 
وتســويقية تعــود بالربــح عليهــا، وفــي الوقــت نفســه، توّفــر كثيــراً 

على المشترين.

أّما عن نوعّية العروض التي يمكن االستفادة منها خال 
الجمعة السوداء، فهي تشمل كّل أنواع البضائع، وُتعتبر األدوات 

الكهربائّية واألجهزة االلكترونية هي السلع األكثر شعبّية في 
هذه المناسبة، مع أّن أغلبية المتاجر ال تقّدم عروضاً طويلة 

بالنسبة لالكترونيات. 

التــي تحتاجهــا  البضائــع  العائــات فســوف تجــد كثيــراً مــن  أّمــا 
األســرة معروضــة خــال الجمعــة الســوداء، ومــع أّن المعتــاد أن 
تكــون أغلــب العــروض علــى البضائــع القديمــة أو الرخيصــة نســبياً، 
غيــر أّن الافــت وغيــر المتوّقــع فــي متاجــر SE MATTOR فــي 
الســويد أّنهــم يبــدؤون بتقديــم العــروض الكبيــرة علــى كاّفــة أنــواع 

السجاد، وحّتى المصنوع يدوياً، والمعروف بقيمته الكبيرة! 

الخالصة: 
أّنــك ســواء كنــت تعيــش بمفــردك فــي الســويد، أو كنــت تعيــش 
مــع عائلتــك، حــاول أاّل تنســى الموعــد فــي الســادس والعشــرين 
مــن نوفمبــر الحالــي، فعــروض الجمعــة الســوداء ســتوّفر عليــك 
المنــزل،  تأميــن حاجّيــات  الكرونــات، وتجعــل مــن همــوم  آالف 
 SE MOBLER أثنــاء التســّوق، وتذّكــْر أّن متاجــر  متعــة خالصــة 
ســتكون  للســّجاد   SE MATTOR و  واألثــاث  للمفروشــات 
ــن  ــر م ــع عش ــن التاس ــوداء م ــة الس ــروض الجمع ــارك بع بانتظ
نوفمبــر لغايــة 30 نوفمبــر، لتســتفيد مــن العــروض الهائلــة علــى 

جميع السلع.

لحسن الحّظ، 
يمكن للجالية 

العربّية أو 
الوافدين حديثًا 

إلى السويد 
التأقلم سريعًا 
مع نمط الحياة 

التوفيرّي في هذا 
البلد

 SE في متاجر
MATTOR في 

السويد أّنهم 
يبدؤون بتقديم 

العروض الكبيرة 
على كاّفة أنواع 

السجاد
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شــارك فــي الــدورة الجديــدة، عــدد مــن المرشــحين 
مــن عــدة مــدن ومحافظــات ســويدية، وعــدد مــن 

ممثلي القطاع االقتصادي والمؤسسات المعنية.
وتــم افتتــاح الــدورة بكلمــة مــن الملــك الســويدي 
كارل الســادس عشــر غوســتاف، الــذي أكــد علــى 
أهميــة دور رواد األعمــال مــن أصــول أجنبيــة وأثنــى 
ــر  ــي تطوي ــاهمة ف ــة للمس ــم المبذول ــى جهوده عل

المجتمع.

جائــزة »البنــاؤون الجــدد« هــي جائــزة تســلم لــرواد 
األعمــال مــن أصــول أجنبيــة، تهــدف إلــى تكريمهــم 
ــاء  ــخصية وإنش ــات الش ــاوز التحدي ــن تج ــم م لتمكنه

شركاتهم المبتكرة والمفيدة للمجتمع.

وفــي العــام الحالــي، جــرى توزيــع 6 جوائــز علــى ثــاث 
ــي،  ــام الحال ــن للع ــات 3 فائزي ــك الفئ ــن تل ــات. وم فئ

وثاثة من العام الماضي.

الفئات الثالثة مقسمة تحت اسم:
جائزة الشركات الجديدة السنوية

Årets Nystart 
جائزة رواد األعمال السنوية

 Årets Pionjär Årets 
جائزة رواد األعمال الشباب السنوية

Unga Pionjär 

علي معمار: السويد بلد الفرص ال تضيعوها

جوائز ملكية لرواد أعمال من أصول 
مهاجرة

البناؤون الجدد

الكومبــس أجــرت مقابــات مــع الفائزيــن بالجوائــز 
فــي القصــر الملــي منهــم علــي معمــار، مــن مدينــة 
الســلمّية فــي ســوريا، وهــو فنــي أســنان وعمــره 37 
عامــاً، فــازت شــركته التــي هــي مختبــر أســنان يتعامل 

مع أطباء لمساعدة المرضى. 

كان  ومــا  بالجائــزة  الفــوز  تتوقــع  كنــت  هــل 
شعورك بتسلمها من ملك السويد؟ 

ــم  ــك، ل ــماع ذل ــرد س ــف لمج ــرح ال يوص ــعرت بف ش
أشــعر بالفخــر أكثــر ممــا أشــعر بــه اآلن، أشــعر أن 
ــي  ــر، وأنن ــاق أثم ــل الش ــل والعم ــهر اللي ــب وس التع
اآلن أقطــف ثمــار النجــاح وأرى النتيجــة. أن اســتلم 
الفخــر  يعطينــا  هــذا  الســويد  ملــك  مــن  الجائــزة 

حصل سوريان يقيمان في السويد، على جوائز يمنحها الملك السويدي كارل السادس عشر 
غوستاف، ضمن جوائز »البناؤون الجدد« للعام الحالي 2021، وكذلك العام الماضي 2020، التي تم 

تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

وجرت المراسيم يوم األربعاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في القصر المليك وسط ستوكهولم.
وفاز بجائزة الشركات الجديدة للعام 2021، على معمار، فيما فاز مضر قولي بالجائزة للعام الماضي 
2020، بينما فازت إيزابيال بالمغرين بجائزة رواد األعمال الشباب السنوية عن السنة الماضية أيضا.

الملك السويدي كارل السادس عشر غوستاف يسلم الجوائز بنفسه للفائزين في كل عام منذ العام 1999
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ويشــعرني بالمســؤولية الكبيــرة التــي البــد مــن أن 
تدفعنــي إلــى األمــام لــي نســتمر بإعطــاء صــورة 

جميلة وبيضاء عن المهاجرين.
 

الذيــن  الجــدد  للقادميــن  نصيحتــك  هــي  مــا 
يرغبون في تطوير أعمالهم؟

هــذه البلــد هــي بلــد الفــرص ويوجــد فيهــا إمكانيــات 
ــوح  ــم طم ــن لديه ــخاص مم ــاعد األش ــرة، وتس كبي
وأفــكار لــي يبنــوا شــيئاً جميــًا، لذلــك ال تضيعــوا 
لتأســيس  إمكانيــة  أصحــاب  كنتــم  وإذا  الفــرص.. 

شركة فا تترددوا.
 

الجائــزة  هــذه  لنيــل  أهلــك  الــذي  مــا  برأيــك 
المرموقة؟ 

الــذي  هــو  الليالــي  وســهر  والصبــر  الجــاد  العمــل 
جعلنــي أصــل. أعــط مــن قلبــك لــي تأخــذ الثمــار 
واليــوم أنــا قطفــت الثمــار وبالطبــع هنــاك دعــم مــن 

األسرة ال محدود.

لمن تهدي فوزك؟
أهــدي فــوزي لوالــدي والــى الســويد ولجالــة الملــك 

وزوجتي وعائلتي واخوتي وكل شخص يحبني.

مضر قولي: كن صبورا ومثابرًا 
مضــر قولــي عمــره 36 مــن دمشــق، جــاء الى الســويد 
فــي العــام 2015 وربحــت شــركته الخاصــة بتصنيــع 
المابــس الجائــزة، حيــث قامــت والدتــه بالتعــاون مــع 
العديــد مــن نســاء منطقتهــا بتعليمهــم الخياطــة 

وبدء صنع المابس وبيعها عن طريق االنترنت.
 

كان  ومــاذا  بالجائــزة  الفــوز  تتوقــع  كنــت  هــل 
شــعورك بتســلم الجائــزة مــن ملــك الســويد 

بنفسه؟ 
لــم أكــن أتوقــع بســبب تواجــد الكثيــر من المنافســين 
األقويــاء، لكننــي أعتقــد أننــا نســتحق هــذا الفــوز ألننــا 
نقــوم بمســاعدة النــاس مــن خال شــركتنا، وشــعور 
ــم  ــيء عظي ــه ش ــك بنفس ــن المل ــزة م ــتام الجائ اس

وجميل حقاً.
 

الذيــن  الجــدد  للقادميــن  نصيحتــك  هــي  مــا 
يرغبون في تطوير أعمالهم؟

أبــق صبــورا وكــن دومــاً مثابــراً علــى تحقيــق الهــدف، 
وأعمــل علــى تطويــر نفســك دائمــاً وإذا كانــت لديــك 
فكــرة جيــدة البــد أن تؤمــن بأنهــا ســتنجح وال تقــف 

أمام أي عقبة.
 

ــى  ــول عل ــك للحص ــك أهّل ــذي برأي ــبب ال ــا الس م
هذه الجائزة المرموقة؟

ــه  ــو لدي ــبب، فه ــو الس ــي ه ــن أخ ــي وبي ــاون بين التع
مواهــب تختلــف عنــي وأنــا لــّدي مواهــب تختلــف 
عنــه وشــركتنا تلبــي احتياجــات عديــدة هنــا فــي أوروبــا 

وفي سوريا أيضا.

على معمار الفائدز بجائزة الشركات الجديدة للعام 2021.

مضر قولي الفائز بالجائزة للعام الماضي 2020

إلى من تهدي هذا الفوز؟
أهــدي الجائــزة إلــى نفســي وأخــي بالمرتبــة األولــى 
أيضــا  هــي  والدتــي،  الــى  وأهديــه  نســتحق،  ألننــا 
تســتحق أن تكــون هنــا لتســتلم الجائــزة، والــى كل 
الفريــق الــذي يعمــل معنــا فــي دمشــق والفريــق 

الذي يعمل معنا هنا في السويد.

إيزابيــال بالمغريــن: شــبكة العالقــات االجتماعيــة 
مهمة في تطوير األعمال

إيزابيــا بالمغريــن تبلــغ مــن العمــر 30 عامــاً ربحــت 
مجــال  فــي  تعمــل  التــي  شــركتها  عــن  جائزتهــا 
التخلــص مــن الجســيمات الباســتيكية الدقيقــة التــي 
ــراً  ــزة تقدي ــى الجائ تلقــى فــي البحــر، وقــد حصلــت عل

لجهودها هذه التي تساهم في رفاهية البشر.

هل كنت تتوقعين الفوز بالجائزة؟
ال لــم أكــن أتوقــع، ولــم أكــن قــد حّضــرت كلمــة 
الشــكر، وهــذه الجائــزة تعنــي لــي الكثيــر خصوصــاً 
بســبب الشــركات القويــة التــي كانــت فــي المنافســة 

لذلك لم أكن اتوقع ذلك.
 

 مــا كان شــعورك بتســلم الجائــزة مــن ملــك 
السويد بنفسه؟ 

ال توجــد جائــزة فــي الســويد أكبــر مــن هــذه الجائــزة، 
لذلك هذا يعني لي الكثير. 

 
الذيــن  الجــدد  للقادميــن  نصيحتــك  هــي  مــا 

يرغبون في تطوير أعمالهم؟
ــة  حــاول االســتثمار فــي مجــال العاقــات االجتماعي
فــي  تتواصــل  أن  حــاول  النــاس،  مــع  والتواصــل 
مــع  تواصــل  االنترنــت  طريــق  عــن  مجموعــات، 

شركات ومجموعات تساعدك. 
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 ما هي جوائز »البناؤون الجدد«؟
ــرواد  ــاً ل ــر تكريم ــويدية األكث ــز الس ــدى الجوائ ــي إح ه
األعمــال مــن أصــول أجنبيــة. أول مــرة تــم تقديــم 

الجائزة في عام 1999 وال تزال مستمرة كل عام.
ــي  ــو راع ــتاف ه ــر غوس ــادس عش ــك كارل الس المل

علــى  والمســابقات  الترشــيحات  تجــري  الجائــزة. 
الســويد  مســتوى  وعلــى  المحافظــات  مســتوى 

كلها.

 تقــوم لجنــة ترشــيح فــي خمــس مناطــق ولجنــة 

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

إيزابيال بالمغرين بجائزة رواد األعمال الشباب- عن السنة الماضية

تقرير : ليندا الجنابي

وطنيــة علــى مســتوى الســويد بتقييــم ترشــيحها 
ــر،  ــا لمعايي ــة وفًق ــول أجنبي ــن أص ــال م ــرواد األعم ل
روح المبــادرة والتنميــة االقتصاديــة، والتركيــز علــى 
المســتوى االســتراتيجي، والتأثيــر علــى العالــم الخارجي 

والتأثير الشخصي واالبتكار.

وهــي  ثالثــة  فئــة  إضافــة  تــم   ،2018 مــن  اعتبــاًراً   
ــت  ــون تح ــب أن يك ــح يج ــباب، المرش ــة للش مخصص
ــة. الغــرض  ــد أو والــدة أجنبي الثاثيــن ســنة ومــن وال
مــن الجائــزة هــو كســر بعــض الصــور النمطيــة عــن 
المهاجريــن وجعــل الــرأي العــام الســويدي يفهــم 
الظــروف الخاصــة التــي تنطبــق علــى العديــد مــن 
المهاجريــن الذيــن يختــارون ريــادة األعمــال كنمــوذج 
لكســب العيــش. وتســليط الضــوء علــى الصعوبــات 

الخاصة التي قد يواجهها رواد األعمال.
فــي  الدوليــة  األعمــال  رواد  مؤسســة  وتدعــم   
الســويد، IFS ، رواد األعمــال ورجــال األعمــال مــن 
وإدارتهــا  الشــركات  لبــدء  األجنبيــة  الخلفيــة  ذوي 
وتطويرهــا منــذ عــام 1996. تعمــل المؤسســة أيضــا 

على ضمان ظروف مواتية لريادة األعمال  
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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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مقاالت الشركاء

مقال من الشركاء: بالعادة يربط الكثير من الباحثين عن العمل بين حصولهم عن العمل وبين متطلبات 
مصلحة الهجرة. وبالتأكيد ليس من الخطأ أبدًا أن نخبر صاحب العمل بإن نوعية العقد قد تأثر على حصولك 

على االقامة الدائمة، ولكن، متى تخبره ذلك وكيف؟ هنا يكون من الذكاء ان تفكر أكثر بطريقة حكيمة.

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.

مــاذا ينتظــر صاحــب العمــل منــك 
في البداية!!

ينتظــر صاحــب العمــل منــك ان تأتــي الــى العمــل في 
وقتــك وان تكــون ذلــك الشــخص الــذي يكــون جــزء 
مــن حــل التحديــات اليوميــة وان تتحمل مســؤوليتك 

فــي العمــل. »ان تكــون حــا ال مشــكلة ببســاطة«.
يمكــن  الــذي  الفعــال  الشــخص  ذلــك  تكــون  ان 
ــون  ــك ان تك ــه، وعلي ــاد علي ــل االعتم ــب العم لصاح
عــن  النظــر  بغــض  الشــخص  ذلــك  باســتمرار 
متطلبــات مصلحــة الهجــرة، وإذا تــم بنــاء عاقــة مــن 
الثقــة المتبادلــة يمكنــك ان تطلــب العقــد المســتمر 

او مــا نســميه أحيانــا )فاســت جــوب(.

هــذه  تجنــب  ذلــك  قبــل  ولكــن 
األخطاء الكبيرة:

صاحــب  يــرى  ان  العمــل  مقابلــة  مــن  الهــدف 
لذلــك  ال.  أم  العمــل  لذلــك  مؤهــل  أنــك  العمــل 
بمقابلــة العمــل ال تســأل أبــدا.. أبــدا ... وثــم ابــدا ان 
كان بإمكانــك الحصــول علــى عقــد عمــل مســتمر 
ــه سيشــعر بعــدم الراحــة لهــذا  »فاســت جــوب« ألن
الطلــب وقــد يكــون ســببا كبيــرا لعــدم حصولــك علــى 
ــل  ــن تحص ــك ل ــاً أن ــؤدي اتوماتيكّي ــذا ي ــة وه الوظيف
علــى االقامــة الن صاحــب العمــل ينتظــر مــن يحــل 
لــه مشــاكله فــا تقحــم نفســك كمشــكلة عليــه ان 

ــو. ــا ه يحله

 الوقــت مهــم لصاحــب العمــل فــإذا ســألت عــن 
امكانيــة مســاعدة صاحــب العمــل لــك مــن اجــل 
مصلحــة الهجــرة، عليــك ان تتأكــد ان تطلبهــا فــي 
ال  فعــاال  شــخصا  تكــون  المناســب...ان  الوقــت 
يســتغني عنــك، وقتهــا ســيتم تنفيــذ ذلــك لــك بــكل 

ســرور.
بالنهايــة ال تربــط العمــل ابــدا باإلقامــة فــي مقابات 
العمــل، ركــز علــى الحصــول العمــل واإلقامة ســتأتي 

بالتأكيــد وليــس العكس.

Trim-tab
www.trim-tab.se

العقد الدائم من منظور صاحب العمل 
Trim-tab
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Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF),
genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden.
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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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مقــاالت الشــركاء: هــل هنــاك حديــث عــن أن مالــك الســكن العقــاري الــذي تســكن بــه، يريــد 
تحــول الشــقق التــي تســكن بهــا مــن اإليجــار إلــى التمليــك bostadsrätter ؟ هــل لديــك 
تســاؤالت عمــا إذا كان هــذا ســيكون شــيًئا جيــًدا بالنســبة لــك؟ هنــا نســتعرض الفــرص التــي 

يوفرها لك هذا التحول وفوائد امتالك سكن.

– يقــول ياســين كيــان، مديــر قســم الشــراكة 
فــي بنــك Nordax : إن هنــاك الكثيــر ممــن فاتتهــم، 
صفقــة جيــدة ألنهــم لــم يكونــوا علــى معرفــة كاملة 
ــويدية:  ــمى بالس ــذي يس ــول، وال ــذا التح ــه ه ــا يعني م

Ombildas till bostadsrätter

ألســبوع  راعــي  هــو   Nordax بنــك  كان 
Järvaveckan ومــن خــال التواجــد هنــاك كانــوا 
عــن  كافيــة  معلومــات  إلعطــاء  اســتعداد  علــى 
ــم  ــه ت ــة – ألن ــى الملكي ــار إل ــن اإليج ــقق م ــول الش تح
تحويــل العديــد مــن الشــقق المؤجــرة فــي المنطقــة 
الوقــت،  تمليــك ســكنية. فــي ذلــك  إلــى وحــدات 

اتضــح أن هنــاك العديــد مــن النــاس، لــم يكــن لديهم 
التحــول.  علــم ومعلومــات كافيــة عمــا هــو هــذا 
ومــن الواضــح أيضــا أن األغلبيــة اختــارت أن تقــول 

“ال” لهذا التحول وخسرت بالتالي صفقة جيدة.

هــو  الصفقــات  هــذه  مثــل  أن  يوضــح  ياســين   –
ــل  ــون تحوي ــا يك ــادة م ــول: “ع ــث يق ــح حي ــل مرب عم
عقــد اإليجــار إلــى تمليــك عمــًا مربحــا، ألنــه فــي 
العــادة أنــت تشــتري منزلــك بنســبة 70 - 75 ٪ مــن 
منزلــك  امتــاك  إلــى  باإلضافــة  الســوق.  ســعر 
بشــكل عــام يعنــي انخفــاض تكلفــة الســكن علــى 

المدى الطويل”.

أن  هــي  ياســين،  بحســب  المشــاكل،  إحــدى 
الســويدية  باللغــة  تكــون  مــا  عــادة  المعلومــات 

ومعقدة للغاية بحيث يصعب فهمها.

عقبــة.  والثقافيــة  اللغويــة  االختافــات  “تصبــح   –
لذلــك، مــن المهــم جعــل المعلومــات حــول التحــول 
وســوق اإلســكان فــي متنــاول الجميــع. قبــل كل 
ألننــي  الشــخصية،  بالمقابــات  أؤمــن  أنــا  شــيء، 
أعتقــد أن لهــا مــردود جيــد فــي بنــك Nordax لدينــا 
الكثيــر ممــن يتحدثــون لغــات مختلفــة ويجيــدون 

شرح المصطلحات وسير العمليات.

مقاالت الشركاء

Nordax ياسين كاهيان مدير في قسم شركاء بنك

لهذه األسباب سوف تقول »نعم« 
لتحويل شقتك من اإليجار للتمليك
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المتعاونيــن  الشــركاء  أحــد  مــن  إعــالن  هــذا  الشــركاء:  مــن  مقــال 
ــا، ليــس بالضــرورة أن يتوافــق محتــوى هــذه المــادة مــع سياســة  معن

التحريريــة الكومبــس 

للمزيــد مــن المعلومــات يرجــى زيــارة الموقــع 
www.nordax.se :التالي

لمــاذا يجــب أن أدفــع رســوم ســكن 
التمليك bostadsrättsavgift ؟

ــه،  ــاء عمل ــين أثن ــه ياس ــاً تواج ــي غالب ــئلة الت ــد األس أح
هــي: لمــاذا يجــب عليــك دفــع رســوم ســكن التمليــك 
كل شــهر مقابــل شــقة قمــت بشــرائها. باإلضافــة 
إلــى تكاليــف الفائــدة علــى قــرض الســكن، فأنــت 
المســتأجرين- لجمعيــة  شــهرية  رســوما  تدفــع 

المالكيــن التــي تكــون شــريًكا فيهــا. ثــم يتــم اســتخدام 
األمــوال إلصــاح والعنايــة بالممتلــكات وكل مــا هــو 
الرســوم  هــذه  العقــار.  منطقــة  فــي  موجــود 

الشهرية هي أقل بشكل عام من اإليجار.

ما هي فوائد امتالك منزل؟
أن تشــتري شــقة  المنطقــي  يبــدو مــن غيــر  قــد 
وتســتمر بدفــع رســوم شــهرية عليهــا. لكــن هنــاك 

أنــك  أحــد األســباب هــو  فوائــد المتــاك ســكن. 
تتمتــع بحريــة أكبــر فــي فعــل أي شــيء تريــده تقريًبــا، 
مثــل تجديــد الشــقة حســب رغبتــك. ولكــن قبــل كل 

شيء، هناك فوائد مالية للشراء.

ــدى  ــى الم ــص عل ــراء أرخ ــة الش ــام كلف ــكل ع – “بش
الطويــل مقارنــة باإليجــار. كلمــا زادت قيمــة قرضــك 
الســكني، كلمــا انخفضــت تكاليــف الســكن. مــن ناحية 
ــن  ــداًل م ــاع ب ــى االرتف ــار إل ــة اإليج ــل كلف ــرى، تمي أخ

ذلك ألن السوق يتحكم بهذه األسعار.

“- يعتبــر شــراء منزلــك فــي معظــم الحاالت اســتثمارا 
ألن  الطويــل،  المــدى  علــى  ثمــاره  يعطــي  جيــدا 
أســعار المســاكن فــي الســويد ترتفــع تاريخيــا بمــرور 

الوقت” كما يقول ياسين، والذي يتابع القول.

إذا كان يمكنــك  البنــك  تحقــق مــع 
الحصول على قرض سكن

ــى  ــرة إل ــقة المؤج ــل الش ــى تحوي ــة عل ــل الموافق قب
شــقق تمليــك أو بــدء العمليــة بنفســك، مــن الجيــد 
أن تتحقــق فيمــا إذا كان بإمــكان البنــك منحــك قرض 
ســكني أم ال، ومــا هــو حجــم هــذا القــرض؟  فــي 
ــول  ــب للحص ــدم بطل ــك التق Nordax Bank ، يمكن
علــى قــرض ســكني، حتــى بــدون أن يكــون لديــك 
وظيفــة دائمــة. إذا كنــت موظفــا فــي مشــروع أو 
كموظــف بديــل، أو تعمــل لحســابك الخــاص، فقــد 
يكــون عــادة مــن الصعــب الحصــول علــى قــرض 

سكني من البنوك الكبيرة.

بالكاراتيــه مــن جيبــي كدفوعــات الســفر مــن أجــل 
المشــاركة فــي البطــوالت، وأشــياء أخــرى، ويكلفنــي 
هــذا الكثيــر، حلمــي أن أكمــل دراســتي وأن أصبــح 
بطــًا عالميــاً، لكننــي تخليــت حاليــاً عــن حلــم الدراســة، 
المصاريــف  لســد  كامــل  بــدوامٍ  اآلن  وأعمــل 

الباهظة. 

العــب الكاراتيــه رأفــت النمــر )21 عامــاً( ينتمــي إلــى 
عائلــة رياضيــة، حيــث كان يعمــل والــده يحــى النمــر 
مدربــا لمنتخبــات ســوريا فــي لعبــة الكاراتيــه، كمــا تــم 
انضمــام أخيــه محمــد النمــر إلــى منتخــب الســويد 
الوطنــي للعبــة الكاراتيــه، الــذي أتــى قبله إلى الســويد، 
محمــد حصــل علــى الميداليــة الذهبيــة لمــدة 3 أعــوام 

متتالية في بطولة المملكة السويدية للكاراتيه.  
شــارك رأفــت فــي العديــد مــن البطــوالت علــى 

مســتوى الســويد فــي ســتوكهولم وهيلســنبوري 
وعلــى مســتوياٍت دوليــة مثــل بولنــدا وألمانيــا، وفــي 
بولنــدا فــي بطولــة العالــم لألنديــة كان رأفــت العــب 
الكاراتيــه الوحيــد الحاصــل علــى ميداليــة برونزيــة مــن 

بين الاعبين السويديين المشاركين في البطولة. 
يقــول رأفــت للكومبــس: أتيــت إلــى الســويد قبــل 3 
ســنوات لذلــك لــم أحصــل علــى الجنســية حتــى اآلن، 
المتعلقــة  المصاريــف  كل  بدفــع  أقــوم  وبالتالــي 

العب الكاراتيه

رأفت النمر: أقوم 
بتمويل نفسي 

بنفسي
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جاليات

إدارة جديدة وطموحات كبيرة في مؤتمر 
تجمع األطباء الفلسطينيين في السويد

أوروبــا  فــي  الفلســطينيين  األطبــاء  تجمــع  عقــد 
فــي  الســنوي  مؤتمــره  الســويد،  فــرع   –  Palmed
ســتوكهولم، بحضــور حوالــي 50 طبيبــا مــن مختلــف 
المــدن والمناطــق الســويدية، وبــدأ االجتمــاع بعــزف 
النشــيد الوطنــي الفلســطيني، تــاه تعريــف بالحضور 
وكلمــة ترحيبيــة ونبــذه تعريفيــة عــن أبــرز إنجــازات 
الســويد  داخــل  الماضــي،  العــام  خــال  التجمــع، 
وخارجهــا، خاصــة دور التجمــع بالتواصــل مــع األطبــاء 
فــي  الطبيــة  والمؤسســات  والمستشــفيات 

فلسطين. 

ثــم تحــدث ضيــوف الشــرف: رئيــس تحريــر مؤسســة 
الكومبــس، د. محمــود االغــا الــذي أكــد علــى أهميــة 
فــي  المدنيــة  والمنظمــات  الجمعيــات  تواصــل 
المهجــر مــع العالــم، لتعريــف المجتمــع الســويدي 
بالــدور المجتمعــي والمهنــي الهــام الــذي تقــوم بــه، 
خاصــة أن المجتمــع الســويدي بحاجــة اآلن إلــى الــدور 
األطبــاء  بــه  يقــوم  أن  يمكــن  الــذي  التوعــوي 
ــة  ــص جائح ــا يخ ــة، بم ــة الصحي ــي الرعاي ــن ف والعاملي
العالــم فــي  إلــى أهميــة  كورونــا وغيرهــا، إضافــة 
الجمعيــات  لعمــل  الديمقراطيــة  القيــم  ترســيخ 

بشكل عام.

فيمــا تحــدث ضيــف الشــرف، إميــل صرصــور رئيــس 
اتحــاد جمعيــات المهاجريــن ســابقا، عــن تجاربــه فــي 

التعامــل مــع الجمعيــات ومنظمــات العمــل المدنــي 
ــي  ــن حوال ــع م ــه لتجم ــال إدارت ــن خ ــويد م ــي الس ف
40 جمعيــة فــي أوبســاال تمثــل جاليــات مختلفــة مــن 
الصيــن إلــى أمريــكا الاتينيــة، وعــن أهــم شــروط 
اســتدامة وتطويــر عمــل الجمعيــات. إضافــة إلــى 
األولــى  بالدرجــة  الفلســطينية  الجاليــة  تهــم  أمــور 
الســويد  فــي  عــام  بشــكل  بالعربيــة  والناطقيــن 

وأوروبا.
وتحــدث د. زيــاد ســليم الرئيــس األســبق للتجمــع عــن 
لخدمــة  بهــا  القيــام  تــم  التــي  النشــاطات  بعــض 

القطاع الطبي الفلسطيني.
العمــل  برنامــج  مناقشــة  االجتمــاع  تضمــن  كمــا 
ــه  ــة إلي ــام الموكل ــرز المه ــويد وأب ــرع الس ــاص بف الخ
فــي  الطبــي  الوعــي  تعزيــز  فــي  دوره  الســيما 
الطبــي  القطــاع  ودعــم  المحلــي  المجتمــع 
الشــعب  احتياجــات  علــى  والوقــوف  الفلســطيني 

الفلسطيني في الوطن والشتات.

ــي  ــم العلم ــاء إلنجازه ــض الزم ــم بع ــم تكري ــد ت وق
علــى الصعيــد الشــخصي لهــذا العــام وهــم: د. عــاء 
ــي،  ــل، آلء دراج ــا هل ــوازن عط ــص، ه ــن مصيب الدي

محمد الدهم، محمد أبو جزر.
فيمــا جــرى انتخــاب هيئــة إداريــة جديــدة للتجمع 

تألفت من:
1 .د. محمد الغزالي رئيسا للتجمع والمسؤول العلمي.

إلغاثــة  ومســؤولة  الرئيــس  نائــب  الشــرافي  رانيــة  .د.   2
والوفود الطبية.

3.د. أسيل عبد القادر أمينة السر ومسؤولة العالم.
4 .د. حازم شبير المسؤول المالي.

5 .د. محمد الظاهر مسؤول عن العالقات العامة
6 .الصيدالنيــة: آالء دراجــي مســؤولة أيضــا عــن العالقــات 

العامة.
7 .د. هوازن عطا هلل مسؤولة العالقات االجتماعية .

مــن  بمجموعــة  المجتمعــون  خــرج  الختــام  وفــي 
ــع  ــل التجم ــين عم ــي تحس ــب ف ــي تص ــات الت التوصي

وتطوير أدائه.

اجتماع فرع السويد لتجمع األطباء الفلسطينيين 
Palmed جرى برعاية إعامية من مؤسسة 

الكومبس اإلعامية،
وبرعاية الشركات التالية:

Onexes AB- Tandläkare Rania
MoDent AB- Tandläkare M. Althaher

Alghazali Medicinkonsult AB

للتواصل مع تجمع Palmed في السويد:
Forum för Palestiniska läkare i Sverige – PalMed Sweden

E-post : info@palmedsweden.net
www.palmedsweden.net
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حفل لتكريم األطباء العراقيين في 
ستوكهولم

بــدأ الحفــل بكلمــة مختصــرة وعــرض ســريع للتقريــر 
تضمــن  والــذي  الجمعيــة،  لنشــاط  الســنوي 
محاضــرات علميــة عبــر الــزوم شــارك فيهــا عــدد مــن 
باإلضافــة  الســويد،  فــي  العراقييــن  األطبــاء 

لمحاضرات أدبية عبر الزوم.
كمــا تضمــن الحفــل فقــرات أدبيــة وأشــعار مرتبطــة 

باألدب العراقي الشعبي ومنها األبوذية.
ثيمــة الحفــل كانت هــذه الســنة الســدارة )الفيصلية( 

التي ارتداها الكثير من الحضور أثناء الحفل.

 وقــد قــام د.صالــح العلــي بعــرض تاريخــي لتاريــخ 
ــواع المابــس،  العــراق المعاصــر المرتبــط كذلــك بأن
وتخلــل الحفــل أيضــا توزيــع جوائــز لمــن يجيــب علــى 

أسئلة تخص تاريخ العراق المعاصر. 

ــن  ــدد م ــن الج ــم الخريجي ــة بتكري ــت الجمعي ــا قام كم
ــن  ــن العراقيي ــباب م ــنان الش ــاء األس ــاء وأطب األطب
الســويدية  الطــب  كليــات  مــن  تخرجــوا  الذيــن 
واالوروبيــة وكذلــك تكريــم مــن جــاء مــن العــراق 
وقــام بمعادلــة الشــهادة وذلــك بإجــراء االمتحــان 

وتعّلم اللغة في فترة قياسية .

للخريجيــن  وورود  كتــب  اهــداء  الحفــل  وتضمــن 
مطربيــن  بمشــاركة  غنائيــة  وفقــرات  الشــباب، 

عراقيين وفرقة الدي جي.

وقــال رئيــس الجمعيــة الطبيــة العراقي في الســويد، 
»فــي  الحفــل:  عــن  حســوني،  آل  محمــد  الدكتــور 
نهايــة نوفمبــر حيــن يبــدأ الصقيــع باالنتشــار فــي 

وحيــن  عظامنــا  إلــى  البــرد  يتســرب  وحيــن  خايانــا 
ــدأ  ــن يب ــويد وحي ــارات الس ــن نه ــمس م ــي الش تختف
الحــزن بالتســرب إلــى ارواحنــا يقــرر أطبــاء العــراق فــي 
الســويد ضمــن الجمعيــة الطبيــة العراقيــة ان يتحــّدوا 
وأن  مســاءاتهم  إلــى  الــدفء  ويجــّروا  ذلــك  كل 
ورقصهــا  وألحانهــا  بادهــم  شــمس  يســتعيروا 
فــي  جميــل  لعــراق  ينتمــوا  ان  ودبكتها...قــّرروا 
مــن  خاليــا  نظيفــا  الزمــن  كان  حيــن  مخيلتهــم 
ــن  ــة م ــافات طويل ــوا لمس ــة.  ركب ــة والتفرق الكراهي
والغــرب  الجنــوب  المحافظات...مــن  مختلــف 

والشمال ومن ستوكهولم الحّرة .

شــهدت ســتوكهولم يوم 20 تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2021، حفاًل للجمعية 
الطبيــة العراقيــة فــي الســويد، بمشــاركة واســعة مــن األطبــاء وعائالتهم 

من مختلف المدن السويدية.

جاليات
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فنون جميلة

عال باقر: طالبة 
دكتوراه وأم تجمع 

بين مسؤوليات 
العائلة وموهبة 

الرسم والدراسة
تجتمع األمومة والطموح والموهبة لدى المهندسة العراقية 

والفنانة التشكيلية الشابة عال باقر القادمة الى السويد من 
أرض الرافدين وبالتحديد من العاصمة العراقية بغداد. حملت 

معها حلم طفولتها الذي لم تستطع تحقيقه بسبب معارضة 
أهلها دخولها كلية الفنون الجميلة فحولت حلمها إلى حقيقة 

عندما سنحت لها الفرصة.
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»الكومبــس« تحدثــت مــع عــال عــن موهبتهــا 
وطموحاتها في اللقاء التالي: 

 متى بدأت موهبة الرسم تظهر لديك؟ 
منــذ  يرافقنــي  الرســم  حلــم  كان  الحقيقــة  فــي 
أتلــق أي تشــجيع مــن أهلــي  طفولتــي لكننــي لــم 
وعلــى العكــس لــم أجــد ســوى المعارضــة منهــم 
ــة  ــاطات المدرس ــي نش ــارك ف ــت أش ــك كن ــع ذل وم
ــت  ــا. عارض ــى جدرانه ــم عل ــن وأرس ــص الف ــي تخ الت
والدتــي دخولــي كليــة »الفنــون الجميلــة« واختــارت 

لــي فــرع » هندســة البرمجيــات« وبالفعــل قمــت 
بدراسته وتخرجت منه. 

إذًا متى بدأتي برسم أولى لوحاتك؟
بعــد انتقالــي إلــى الســويد منــذ حوالــي 8 ســنوات كان 
حلــم الرســم يكبــر ويكبــر ولــم أتخــل عنــه يومــاً، ومــع 
تطــور وســائل التواصــل االجتماعــي ووجــود العديــد 
مــن الصفحــات المتخصصــة عــن الفــن علــى تطبيــق 
ــن  ــض الفناني ــات لبع ــم اللوح ــدأت برس ــبوك، ب فيس
وأصبحــت  موهبتــي  وطــورت  لهــم،  وإرســالها 
رســوماتي مــن أفــكاري الشــخصية، وشــاركت خــال 
ــة  ــارض الدولي ــن المع ــد م ــي العدي ــا ف ــرة كورون فت

ونلت عدة تقديرات. 

للوحاتــك مــن  هــل تســتوحين األفــكار 
أشياء معينة؟ 

بالطبــع مــن تراثنــا العربــي األصيــل، أنــا أفتخــر بهــا 
وتلهمنــي فــي رســم معظــم لوحاتــي مثــل رســم 
المــرأة العربيــة بالــزي التقليــدي ورســم الحصــان الــذي 
يــدل علــى األصالــة التــي نمتكلهــا فــي تاريخنــا العربــي. 
وأقــوم  العربــي  الخــط  بفــن  مؤخــراً  بــدأت  كمــا 

بالكتابة على األكواب بالخط العربي.   

العائلــة  بيــن  أمــورك  تنظميــن  كيــف 
واألطفال والرسم؟ 

باألحــرى بيــن العائلــة واألطفــال وموهبــة الرســم 
لكليــة  دخولــي  مــن  وبالرغــم  ألننــي  والدراســة 
ــن  ــي أؤم ــخصية، لكنن ــة ش ــدم رغب ــن ع ــة ع الهندس
أن العمــل جــزء أيضــاً مــن طموحاتــي، وبمســاندة 
ودعــم زوجــي درســت فــي الســويد ماجســتير وأقــوم 
اآلن بدراســة الدكتــوراه، بالطبــع هــذا شــيء متعــب، 
التــي  واإلرادة  اإلصــرار  بالمســتحيل،  ليــس  ولكنــه 

أمتلكها طريقي للوصول إلى األهداف دائماً. 
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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.

951

758

8

67

463

19

518

937

72

سودوكو 
SUDOKU

استراحة

أفقيًا:
1 – ٔاديــب ٕانكليــزي اشــتهر بكتبــه لألطفــال ومنهــا 

»ٔاليس في بالد العجائب« 
2 – منتصف الشيء – دولة ٔاوروبية

 3 – ناضج - ماشى
4 – مادة قاتلة – كرباج – حرف جر

5 – عاصمة عربية
6 – يسابق - سار
7 – طين - خراب

8 – بداية الشيء - قبيح
9– مدينة ٕاسبانية من مدن األندلس

       المشهورة - هرب.

رأسيًا:
1 – ٔاديــب وروائــي فرنســي انتقــد الظلــم االجتماعــي 

واشتهر بميوله اإلشتراكية
2 – نيشان - مالح

3 – يرن - منطاد
4 – كتلة جبلية في السعودية - للنفي

5 – امتنع - شريان
6 – فيلسوف يوناني كبير – فترة من الزمن

7 – نظر - كمال
8 – جميل - نبيل

9 – مرفٔا في شرق قبرص – ضدحلو.



149Kr
30 dagar

99Kr
30 dagar



من السلطات السويدية

استمروا في االعتناء ببعضكم البعض.
ابقوا في المنزل إذا كنتم تشعرون بالمرض.

أجروا الفحوصات إن لم تكونوا قد تلقيتم اللقاح.
معًا نبطئ انتشار العدوى.

krisinformation.se :اقرأ المزيد على الموقع اإللكتروني


