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OM SVERIGE PÅ ARABISKA

إيصال الصوت 
حول سحب األطفال

و ضرورة التحدث بلغة 
يفهمها المجتمع



فبراير / شباط  2022 العدد 299 الكومبس

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 راديو الكومبس
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رأي
من برأيكم أوقف قانون منع ختان 

الذكور في السويد؟ 

الطبيعــة تكــره الفــراغ، مقولــة صحيحــة وتنطبــق تمامــاً علــى مــا يجــري 
ــة  ــات فاعل ــادرات وهيئ ــوم فــي الســويد بالنســبة لالفتقــار إلــى مب الي
وموثوقــة، تقــود عمــاًل منظمــاً وفاعــاًل للدفــاع عــن حقــوق النــاس 
الذيــن يتعثــرون باالندمــاج مــع المجتمــع. نعــم هنــاك حقــوق لهــؤالء 
الذيــن يواجهــون صعوبــة بالتعامــل مــع مؤسســات الدولــة أو حتــى 
أزواجهــم  مــع  أو  أطفالهــم  ومــدارس  أطفالهــم  مــع  التعامــل 

وزوجاتهم في المجتمع الجديد. 
أجنــدات  ولهــا  مؤهلــة  غيــر  جهــات  أن  نــرى  الفــراغ  هــذا  بســبب 
ومضــرة  مشــوهة  بطريقــة  الفــراغ  هــذا  مــلء  تحــاول  واضحــة 

بهؤالء المستهدفين ومضرة بالتالي بكل المجتمع. 
 

قضيــة ســحب األطفــال مــن عوائلهــم، خيــر مثــال علــى ذلــك، هــذه 
القضيــة التــي هــي مــن أهــم تحديــات االندمــاج بالنســبة للقــادم مــن 
ــرقية  ــة ش ــن عائل ــل م ــحب طف ــاً أن س ــويد ككل، خصوص ــارج الس خ
ــد  ــو تح ــك ه ــة، لذل ــذه العائل ــرة له ــاة كبي ــاة ومعان ــد مأس ــذات يع بال

أيضاً بالنسبة لمؤسسات الدولة وبالنسبة للمجتمع.  
هــؤالء الذيــن فطنــوا لوجــود هــذا الفــراغ، يعملــون بــكل جهودهــم 
علــى اســتغالله، مــن خــالل محاولــة تنصيــب أنفســهم واعظيــن 
ومرشــدين لنــاس تحتــاج لمســاعدة كحاجــة الغريــق إلــى قشــة، لكــن 
هــذه القشــة التــي تقــدم لهــم ليســت إلنقاذهــم، بــل لتمريــر هــدف 
واحــد هــو زيــادة الشــرخ وزيــادة عزلــة فئــة مــن ســكان الســويد عــن 

بقية المجتمع.  
 

صحيــح أن موجــات الهجــرة األخيــرة إلــى الســويد التــي كان أغلبهــا من 

تحديــات  وضعــت  بالعربيــة،  والناطقيــن  األوســط،  الشــرق  دول 
إضافيــة أمــام الســويد، ألن الســويد وببســاطة لــم تختــر أو تنتقــي 
الفئــات المهاجــرة لهــا، كمــا تفعــل كنــدا والواليــات المتحدة وأســتراليا 
علــى ســبيل المثــال، المبــدأ الــذي وضعتــه خاصــة الســويد وألمانيــا 
لقبــول الالجئيــن هــو المبــدأ اإلنســاني وحاجــة النــاس للحمايــة، لذلــك 
وكمــا يقــول الواقــع توجــب علــى الســويد أن تبــذل جهــوداً إضافيــة 
وتأميــن  لهــم  دراســة  أو  عمــل  فــرص  وتأميــن  النــاس،  إلدمــاج 

احتياجاتهم من سكن ومدارس وطبابة وغيرها من الخدمات.  

تحولــت عمليــة إدمــاج هــؤالء إلــى أهــم المســائل السياســية فــي 
الفتــرة األخيــرة، ممــا فتــح أيضــاً موضــوع االندمــاج بشــكل عــام، 
ــد  ــألة الح ــاج بمس ــالة االندم ــت مس ــن ربط ــزاب اليمي ــاً أن أح خصوص
مــن الهجــرة إلــى الســويد مــن جهــة، وبمســألة الحــد مــن الجرائــم فــي 
الضواحــي، هــذا الربــط هــو الــذي زاد مــن شــعبية الحــزب اليمينــي 

المتطرف الذي تبنى قضايا االندماج، واللجوء، والنظام واألمن. 
مــا نــراه اآلن أن هــذا الغريــق الــذي يقــدم لــه قشــة واقــع بيــن أمــواج 
تريــد أن تأخــذه إلــى شــواطئ المزيــد مــن العزلــة، بحجــة حمايتــه مــن 
مــن  ادعــاء  حســب  "الفاســقة"،  بالمجتمعــات  االندمــاج  خطــر 
االندمــاج، وبيــن  النــاس فــي مســيرة  يســتغلون مشــاكل وتعثــر 
ــؤالء  ــل ه ــد أن يعام ــذي يري ــرف ال ــن المتط ــن اليمي ــرى م ــواج أخ أم
معاملــة المواطــن مــن الدرجــات المتدنيــة وإثبــات أنهــم غيــر جديريــن 

بالعيش في المجتمعات األوربية. 
 

ــو  ــن ه ــى م ــا عل ــا بينه ــزاب فيم ــارع األح ــي أن تتص ــورة اآلن ف الخط
ــالت  ــمل العائ ــم ش ــف ل ــوء ووق ــص اللج ــي تقلي ــطر ف ــزب األش الح

المشكلة أن 
مسألة العزلة 

وبناء المجتمعات 
الموازية هي واقع 

ملموس تسعى 
إليه قوى كبيرة في 
المجتمع السويدي 

والمجتمعات 
األوروبية 

المبدأ الذي وضعته 
خاصة السويد 
وألمانيا لقبول 

الالجئين هو المبدأ 
اإلنساني وحاجة 
الناس للحماية، 

لذلك وكما يقول 
الواقع توجب على 

السويد أن تبذل 
جهودًا إضافية 
إلدماج الناس 
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

ــف  ــن لألس ــات، لك ــدد الثقاف ــع متع ــانية والمجتم ــد اإلنس ــويد بل الس
أنهــم  أي  الفــرز يقفــون مــع جالدهــم،  العديــد مــن ضحايــا هــذا 
ــات  ــم التوجه ــي دع ــرة ف ــر مباش ــرة أو غي ــة مباش ــاعدون بطريق يس
ــويد  ــول الس ــال أن تتح ــي احتم ــددة، وف ــة المتش ــة والقومي العنصري
تعــدد  مبــدأ  وعــن  وقيمهــا  إنســانيتها  عــن  التخلــي  نحــو  وتنزلــق 

الثقافات السائد حالياً. 
 

ــه  ــه ل ــد أن نخيــف أحــد، نحــن نعــرض واقعــاً موجــوداً لننتب نحــن ال نري
ــية  ــاركة السياس ــي المش ــراً ف ــراً كبي ــاك تقصي ــرف أن هن ــط، ونع فق
ــاك  ــااًل، وهن ــة إجم ــة بالعربي ــات الناطق ــل الجالي ــن قب ــة م والمجتمعي
تقصيــراً فــي اســتخدام أدوات حريــة الــرأي بشــكل صحيح، وفــي أدوات 
التأثيــر علــى الــرأي العــام، هنــاك جمعيــات عديــدة تأسســت وال تــزال 
يجــري تأسيســها ولكــن لألســف مفعولهــا ضعيــف وال يتناســب مــع 
تأســيس  وأهــداف  مبــادئ  مــع  وال  بالعربيــة  الناطقيــن  حجــم 
عــن  نتحــدث  نحــن  الديمقراطيــة،  المجتمعــات  فــي  الجمعيــات 
الجمعيــات فكيــف إذا أردنــا الحديــث عــن تأســيس لوبيــات ومراكــز 

تأثير. 

مثــال بســيط علــى شــكل ســؤال: لمــاذا برأيكــم أوقفــت الســويد 
هــل  األحــزاب؟  بعــض  قدمتــه  الــذي  الذكــور  ختــان  منــع  قانــون 
المســلمون بقوتهــم المنظمــة والمؤثــرة؟ ال نعتقــد ذلــك.. الحقيقــة 
هــذه  القــرار،  هــذا  أوقفــت  التــي  هــي  اليهوديــة  الجمعيــات  أن 
الجمعيــات تمثــل أقليــة صغيــرة ال تقــوم بعمــل خــارق أو مرتبــط 
ــة، لمــاذا  بنظريــات مؤامــرة، هــم ببســاطة جمعيــات منظمــة وفاعل

إذاً ال نتعلم منهم؟ 

وتســفير طالبــي اللجــوء؟ وأن يصبــح التنافــس علــى مــن هــو الحــزب 
األقــدر واألكثــر ذكاًء فــي الحــد مــن المســاعدات المخصصة للترســيخ 
ــن  ــن م ــاري بي ــن التب ــة، أو بي ــرات طويل ــل لفت ــن العم ــن ع أو للعاطلي
يعتقــد ويؤمــن بــأن هنــاك ثقافــة دخيلــة علــى الســويد وبــأن هنــاك 

من يعيش بمجتمعات موازية بسبب العزلة وبطء االندماج. 
المشــكلة أن مســألة العزلــة وبنــاء المجتمعــات الموازيــة هــي واقــع 
الســويدي  المجتمــع  فــي  كبيــرة  قــوى  إليــه  تســعى  ملمــوس 
ــتغل  ــي تس ــها الت ــي نفس ــوى ه ــذه الق ــة، ه ــات األوروبي والمجتمع
ــؤالء  ــن ه ــاع ع ــة للدف ــادرات موثوق ــات ومب ــود هيئ ــدم وج ــراغ ع ف
علــى  بالقــدرة  تتســلح  ألنهــا  كبيــرة  قــوى  هــي  المندمجيــن،  غيــر 
تجييــش نــاس بســطاء وســطحيين وعــدم وعــي مجموعــة ممــن 
ــدون  ــة وال يري ــات معادي ــي مجتمع ــون ف ــهم يعيش ــرون أنفس يعتب
ــاً  ــف أيض ــلحون لألس ــدة، ويتس ــم الجدي ــع حياته ــوا م ــى أن يتأقلم حت
المجتمــع وتكفيــر كل مــن  تكفيــر  الدينيــة مــن خــالل  بالعاطفــة 

يسعى إلى إدماجهم.  
 

الـــSD  ليصبــح ثانــي أكبــر  اآلن عــاد حــزب ديمقراطــي الســويد أو 
األحــزاب فــي الســويد، حســب آخــر اســتطالع للــرأي، وهــو الحــزب 
األول ضمــن الناخبيــن الذكــور، أي لــو كانــت النســاء ال تنتخــب فــي 
ــا أن  ــويد، كم ــي الس ــد ف ــم واح ــو الرق ــزب ه ــذا الح ــكان ه ــويد، ل الس
الناخبيــن رجــااًل ونســاء أعطــوا هــذا الحــزب أعلــى عالمــات التقييــم 
بســبب سياســته ضمــن 3 قضايــا مهمــة للمجتمــع الســويدي: قضيــة 

القانون والنظام، وقضية اللجوء والهجرة، وثالثاً قضية االندماج. 
الفــرز أصبــح علنيــاً فــي المجتمــع الســويدي بيــن التوجهــات العنصريــة 
والقوميــة المتشــددة مــن جهــة وبيــن التوجهــات التــي تريــد أن تبقــى 

هي قوى كبيرة ألنها 
تتسلح بالقدرة على 

تجييش ناس 
بسطاء وسطحيين 
وعدم وعي مجموعة 

ممن يعتبرون 
أنفسهم يعيشون 

في مجتمعات 
معادية 

هناك تقصير في 
استخدام أدوات 

حرية الرأي بشكل 
صحيح، وفي أدوات 

التأثير على الرأي 
العام

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د. محمود أغا
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موضوع الغالف

عائالتهــم  مــن  األطفــال  ســحب  معانــاة 
وضرورة التحدث بلغة يفهمها المجتمع

لقــي نشــر حلقــة مــن حلقــات "ضحايــا األخبــار" تناولــت موضــوع ســحب األطفــال هجومــًا قاســيًا مــن جهــات تصــر علــى وضــع 
نفســها فــي موقــع العــداء مــع الســويد والمجتمــع الســويدي. الهجــوم لألســف تحــول إلــى حملــة ضــد الكومبــس بقيــادة أحــد 
شــيوخ اليوتيــوب مقيــم خــارج الســويد، يديــر صفحــة أقرنهــا باســم اإلســالم. هــذا الشــخص الــذي نصــب نفســه مدافعــًا عــن 
المســلمين فــي الســويد يتبــع أســلوب تضليــل ونشــر شــائعات مــن خــالل مقابــالت مــع آبــاء وأمهــات تضــرروا بالفعــل مــن 
قانــون ســحب األطفــال لكــن دون أن يبيــن إطالقــًا الجانــب اآلخــر لــكل قضيــة، ودون محاولــة إفــادة هــؤالء النــاس بمعلومــة أو 

نصيحة أو موعظة صحيحة. 

الكومبــس ومنــذ تأسيســها عرضــت وتعــرض عشــرات 
العشــرات مــن قصــص ســحب األطفــال مــن ذويهــم، 
وقابلــت عشــرات المختصيــن والمحاميــن والسياســيين 

لمناقشة هذه المشكلة. 
بالمقابــل كان هنــاك تقبــل كبيــر لحلقــة الكومبــس 
مــن غالبيــة المتابعيــن الذيــن وجــدوا بطريقــة تنــاول 
والواقعيــة  الموضوعيــة  مــن  كثيــراً  المشــكلة  هــذه 
بعيــداً عــن الغوغائيــة واالســتغالل العاطفــي الرخيــص 
لمآســي النــاس. مــع التركيــز علــى بعــض النصائــح، وهنــا 

نص مكتوب للحلقة:

ترويــج محمــوم مصحــوب باألكاذيــب والتضليــل 

متناقضيــن  طرفيــن  قبــل  مــن  واالشــاعات 
والهدف واحد. 

فــي  االجتماعــي  التواصــل  ومنصــات  وســائل  غــزت 
المــواد  مــن  مئــات  وربمــا  عشــرات  األخيــرة  الفتــرة 
ســحب  عــن  قصصــاً  تعــرض  التــي  والفيديوهــات 
أطفــال مــن عوائلهــم خصوصــاً فــي الســويد وعمومــاً 
فــي دول أوروبيــة أخــرى، هــذه القصــص أثــارت موجــة 
مــن التعاطــف وســياًل كبيــراً مــن التعليقــات التــي تتهــم 
ــة.  ــة المعني ــدول األوروبي ــويد وال ــب الس ــن وتس وتلع
األخطــر مــن ذلــك أن هــذه التعليقــات ال تهاجــم فقط 
المجتمعــات الحاضنــة للمغتربيــن بــل تتهمهــا بالعــداء 
رجــال  أن  خصوصــاً  وللمســلمين،  لإلســالم  الصريــح 

نشــطاء  أنفســهم  علــى  يطلقــون  وأشــخاصاً  ديــن 
هــذا  وراء  يقــف  مــن  هــم  واجتماعييــن  حقوقييــن 
نحــن  بيننــا  مــا  للعالقــة  والمدمــر  الهــدام  الترويــج 
المهاجريــن والالجئيــن وبيــن مجتمعاتنــا الجديــدة. كيــف 
ــن  ــداً ع ــال بعي ــحب األطف ــوع س ــة موض ــب معالج يج
االســتغالل العاطفــي الرخيــص وبمــا يضمــن نتائــج 
عمليــة قبــل أن يســتفحل هــذا الموضــوع أكثــر وأكثــر؟ 
وعلــى مــن نرمــي الحــق والمســؤولية؟ هل السوســيال 
والســلطات االجتماعيــة هــم عصابــات ومافيــات فعــاًل 
يريــدون عــن قصــد ســحب أطفالنــا كمــا يــروج لــه اآلن 
علــى نطــاق واســع فــي أوســاط األجانــب والالجئيــن 

االحتجاجات واللجوء إلى القانون ومخاطبة الصحافة من

أهم الوسائل المهمة للمطالبة بالعدالة

وقفة احتجاج في مالمو ضد سحب األطفال من عائالتهم
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غيــر الســويديين؟ أم أن الحــق علينــا نحــن القادميــن مــن دول وثقافات 
ــا  ــم كم ــاج معه ــم واالندم ــتطيع التأقل ــاطة ال نس ــا ببس ــة ألنن مختلف
ــى نطــاق واســع بيــن أوســاط  ــن المتطــرف وأيضــاً عل ــه اليمي ــروج ل ي
والتضليــل  باألكاذيــب  مصحــوب  محمــوم  ترويــج  الســويديين؟ 
ــن  ــن لك ــن متناقضتي ــن جهتي ــعوبية م ــات الش ــاعات والخطاب واالش
بيــن  الشــرخ  زيــادة  هــدف  نفســه،  الهــدف  إلــى  يســيران  كليهمــا 
المهاجــر وبقيــة المجتمــع. أيــن إذاً هــي حقيقــة الحــد مــن ســحب 

األطفال والمراهقين من عوائلهم؟ 

صورة مشوهة للقادمين حديثًا 
مــن الطبيعــي أن نتعاطــف كلنــا مــع أب أو مــع أم، عندمــا نســمع 
الســلطات  ســحب  عــن  ومؤلمــة  بــل  محزنــة،  قصصــاً  منهــم 
االجتماعيــة فــي الســويد أو فــي أي بلــد أوروبــي أطفالهــم منهــم 
وبالتالــي حرمانهــم مــن أعــز مــا يمكــن أن يملــك أي إنســان، لكــن هــل 
يكفــي أن نتعاطــف مــع كل الحــاالت دون أن نســهم بــأي نصيحــة أو 

معلومة نقدمها لهم ولغيرهم يك ال يقعوا في الغلط نفسه؟ 
ــاء  ــؤالء اآلب ــارع ه ــة بمش ــرة حقيقي ــة متاج ــو عملي ــاً ه ــري حالي ــا يج م
واألمهــات وبمشــاعر المتابعيــن أيضــاً. يتــم عــرض المشــكلة مــن 
طــرف واحــد، والمحــاور بــدل أن يســتخلص أي عبــرة مــن القصــة التــي 
أمامــه يعمــل علــى إثــارة صاحــب المشــكلة أكثــر ودفعــه إلــى أن يثبــت 
بأنــه مظلــوم ووقــع عليــه هــذا الظلــم فقــط ألنــه عربــي أو مســلم أو 

ألن السوسيال عبارة عن عصابة مجرمين. 
هــذا المحــاور وإن كان رجــل ديــن أو ناشــط حقوقــي أو اجتماعــي هــو 
ــه  ــبثاً برأي ــى متش ــى أن يبق ــاعده عل ــة ويس ــب القضي ــر صاح ــاً يض عملي
ــي  ــيال وبالتال ــن السوس ــه وبي ــداء بين ــة الع ــن حال ــد م ــه ويزي وبموقف
بينــه وبيــن المجتمــع ككل، ال بــل األخطــر مــن ذلــك يســهم هــذا 
ــن  ــاً القادمي ــن، خصوص ــوهة للمتابعي ــورة مش ــم ص ــي تقدي ــوار ف الح
حديثــاً الــى الســويد، أو إلــى أي دولــة غربيــة أخــرى، هــذا القــادم الجديــد 
إن كان أبــاً أو أمــاً سيشــكل فــي مخيلتــه صــورة مغلوطــة نهائيــاً عــن 
كيفيــة تعاملــه مــع أطفالــه ومــع مدارســهم ومــع أصدقائهــم ومــع 
محيطهــم ككل. انظــروا إلــى حجــم هــذا الدمــار الــذي ينتشــر اآلن 

بكثرة على وسائل التواصل.

إذاً هــذه التجــارة التــي أصبحــت رائجــة اآلن تصــور المشــهد مــن زاويــة 
واحــدة، بهــدف واضــح هــو شــيطنة الســويد والــدول األوروبيــة، 
والمســاهمة بالتأســيس لمجتمعــات موازيــة، مجتمعــات ال تؤمــن وال 
تثــق بالمؤسســات وال بالسياســيين وال بــكل القيــم والمبــادئ التــي 
مــن المفتــرض أن تجمعنــا معــاً مــع بقيــة المواطنيــن فــي دولــة 
واحــدة. وهــي تضلــل كمــا قلنــا النــاس الموجوديــن فــي الســويد وحتــى 
ــات  ــذه التعليق ــة ه ــن لهج ــظ م ــا نالح ــا، كم ــارج أوروب ــن خ الموجودي

المماثلة التي تعد باآلالف.
البرلمان هو من يضع القوانين

ســحب األطفــال فــي الســويد وفــي دول أوروبيــة أخــرى يتــم بنــاء 
ــن  ــريعية، وم ــة تش ــى هيئ ــو أعل ــان، وه ــا البرلم ــن وضعه ــى قواني عل
ــم  ــم وترس ــي تحك ــي الت ــرطة ه ــى الش ــيال أو حت ــأن السوس ــد ب يعتق
وتقــرر فهــو مخطــئ، ألن تلــك جهــات منفــذة للقانــون وفــي حالــة 
أي تقاعــس أو تقصيــر يتــم محاســبة هــذه الجهــات بصرامــة، فبــدل أن 
نســب ونشــتم السوســيال يجــب أن نتفهــم القانــون وأن نحــاول، إن 
ــي  ــع مدن ــات مجتم ــية وجه ــات سياس ــع جه ــل م ــره، العم ــا تغيي أردن

مضاعفات خطيرة 
لعدم إنقاذ 

األطفال 
والمراهقين 

حاالت سحب 
األطفال قصص 

إنسانية مؤلمة جدًا 
تستغل من تجار 

المواقف

المجتمع السويدي 
يؤمن بالفعل 

المنظم والقانوني 
ال بالنحيب والبكاء 

التدخــل  إلــى  السياســيين  ندعــو  أن  البرلمان. يجــب  إلــى  للوصــول 
ــن  ــة م ــكاوى وآراء فئ ــب وش ــم لمطال ــت نظره ــم ولف ــكل منظ بش
ومواضيــع  األطفــال  ســحب  بموضــوع  والمواطنيــن  الســكان 
اجتماعيــة أخــرى. لكــن كيــف يمكــن ذلــك إذا كانــت نســبة مهمــة ممن 
ــا  ــات، وعندم ــي االنتخاب ــى ف ــارك حت ــرة ال تش ــول مهاج ــن أص ــم م ه

تقع لهم مشكلة يكتفون بالتذمر والشكوى وندب مصيرهم. 

العصبية ال تفيد هنا
نقطــة مهمــة أخــرى تغيــب عــن أذهــان تجــار العاطفــة هــؤالء، عــن 
قصــد أو عــن غيــره، وهــي أنــه يجــب اإلصغــاء إلــى النصائــح والتعامــل 
ــة  ــال خصوصي ــحب أطف ــة س ــكل حال ــدة ألن ل ــى ح ــة عل ــع كل حال م
حقوقيــة واجرائيــة تختلــف عــن الحــاالت األخــرى. أغلــب المختصيــن 
يوصــون بالتعامــل الهــادئ والمقنــع والمتعــاون مــع السوســيال، 
وليــس بالتحــدي والمجابهــة والكــذب والتكذيــب وفقــدان األعصــاب 
والخــوف غيــر المبــرر. حاليــاً تقــدم الكومبــس برنامــج "مــا قبــل النــدم" 
لألســتاذ فــاروق الدبــاغ الــذي يعــرض لنــا فــي كل حلقــة قصــة أو 
قصصــاً حقيقيــة مــن السوســيال، يقدمهــا ليــس للمتعــة أو اســتدرار 
عواطــف النــاس، يعرضهــا مــن أجــل هــدف رئيــس واحــد هــو العبــرة 

واالستفادة من أجل التصرف السليم قبل مرحلة الندم.

أخطاء وتجاوزات ترتكب من قبل الموظفين 
نقطــة أخــرى يجــب التنويــه لهــا مجــدداً، نحــن نجــزم بــأن هنــاك أخطــاء 
تحــدث مــن قبــل موظفــي السوســيال، وأحيانــاً مــن الممكــن أن 
النمطيــة  الصــورة  بســبب  عمــد  عــن  مخطئــاً  الموظــف  يكــون 
الموجــودة فــي مخيلتــه عــن ديــن أو قوميــة معينــة. هنــا يجــب العمــل 
بــكل الطــرق القانونيــة لبيــان هــذا الخطــأ واللجــوء الــى الصحافــة وإلــى 
يوجــد  ارتكبــت، كمــا  التــي  الخطــأ  للتركيــز علــى نقطــة  الناشــطين 
ســلطة تراقــب السوســيال اســمها ســلطة IVO يمكن أن نقــدم 
شــكوى لهــم وهــم بــال شــك ســيتصرفون ضمــن اإلطــار الحقوقــي 

والوظيفي المناسب.

ال يكفي أن تكون مظلومًا ليك تكون مسموعًا
يجــب أن نشــجع وأن نتعلــم ونتــدرب أكثــر علــى اســتخدام حقنــا المتــاح 
لنــا  يكفــل  التــي  النشــاطات  وتنظيــم  واالحتجــاج  االعتــراض  فــي 
ــة ال  ــام بهــا. عــدد العــرب وعــدد الناطقيــن بالعربي المجتمــع حــق القي
ــم  ــل المنظ ــدر العم ــرم وتق ــويد تحت ــويد. والس ــي الس ــه ف ــتهان ب يس
والمؤثــر والمتناســب مــع قوانيــن البلد والمجتمــع. المجتمع الســويدي 
يمكــن أن يتعاطــف معــك فقــط عندمــا تكــون صاحــب حجــة وقــادر 
علــى التأثيــر و عــرض مشــكلتك بشــكل قانونــي وليــس فقــط كونــك 

صاحب مصيبة.
أمــا الجعجعــة والتبــايك والصــراخ والعويــل وكيــل االتهامــات فــال تفيد 
بشــيء، خصوصــاً إذا كان هنــاك مــن يريــد اســتغالل جعجعتنــا وعويلنــا 
فيــه  نعيــش  الــذي  المجتمــع  علــى  ونقمــة  غضــب  إلــى  وتحويلــه 
ليســتفيد منــه كمــا قلنــا طرفــان نقيضــان؛ األول ينشــط فــي أوســاط 
األجانــب غيــر الســويديين ويقــدم نفســه الحامــي والمحافــظ علينــا 
مــن خطــر االندمــاج مــع "المجتمــع الفاســق" حســب تصنيفهــم، 
ــا  ــنا وعزلن ــادي بتهميش ــويديين وين ــن الس ــط بي ــي ينش ــرف الثان والط
ألننــا غيــر جديريــن بالعيــش مــع الســويدي االبيــض وأصحــاب العيــون 

الزرقاء. وللحديث بقية
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بلدية لوليو:

ربما هنا ستجد وظيفة أحالمك!
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معلومة عن السويد:

تعرف على بلدية من بلديات السويد في كل عدد من أعداد الكومبس الورقية

ــي  ــاحة ف ــدول مس ــر ال ــن أكب ــا 58 بي ــي ورقمه ــاس األوروب ــرة بالمقي ــع كبي ــم مرب ــة 447435 ك ــويد البالغ ــاحة الس ــد مس تع
العالم. 

فــي كل عــدد مــن أعــداد جريــدة الكومبــس ســوف نتعــرف علــى بلديــة أو أكثــر مــن بلديــات الســويد، الســويد ُتقســم إداريــاً 
إلــى 21 مقاطعــة )محافظــة( وكل مقاطعــة تقســم بدورهــا إلــى عــدة بلديــات، عــدد البلديــات فــي الســويد 290 بلديــة، تعــد 

جزيرة غوتالند بلدية ومحافظة بنفس الوقت. 

تقــع بلديــة لوليــو Luleå مــع 13 بلديــة أخــرى فــي 
فــي   Norrbottens region نوربوتيــن  مقاطعــة 
ــي  ــن ه ــة نوربوتي ــويد، مقاطع ــمال الس ــى ش أقص
ــر فــي الســويد وتشــكل أراضيهــا ربــع مســاحة  األكب
البــالد. وهــي المقاطعــة الســويدية الوحيــدة التــي 
لهــا حــدود مــع دولتيــن جارتيــن همــا النرويــج وفنلنــدا 

ــة: ــكل المقاطع ــي تش ــات الت ــي البلدي ــذه ه وه

حقائق عن بلدية لوليو
تبلــغ مســاحة بلديــة لوليــا 2110  كــم مربــع )حوالــي 
300 ألــف ملعــب كــرة قــدم( ويبلــغ عــدد ســكانها 78 

ــا.  ألــف نســمة تقريًب
لوليــو هــي مركــز مقاطعــة نوربوتــن. كمــا تضــم 

أبرشــية كال مــن نوربوتــن وفســتربوتن. تأسســت 
للقــرون  تعــود  التــي  الكنيســة  حــول  المدينــة 
وبســبب   .1621 عــام  ياميلســتاد  فــي  الوســطى 
ــازل  االرتفــاع الحــاد لــألرض، كان ال بــد مــن نقــل من
المدينــة مســافة ميــل واحــد مــن الســاحل فــي عــام 
ــا  1649. وكان ذلــك عندمــا انتهــى األمــر بمدينــة لولي

حيــث هــي اليــوم.
شــكل النهــر والبحــر والغابــة والخامــات أهــم معالــم 
الســلمون  الســكان صيــد ســمك  البلديــة. فضــل 
حــروب  لكــن  الوســطى،  العصــور  خــالل  الغنــي 
القــوى العظمــى المحيطــة بالســويد فــي القــرن 
الســابع عشــر أدت إلــى إفقــار المدينــة. نــادًرا مــا كانت 
مصانــع الحديــد والمناشــر فــي القرنيــن الثامــن عشــر 

تعرف على السويد

بلدية لوليو

- Det finns 290 kommuner och 
21 regioner i Sverige

- Gotlands kommun räknas 
in både under kommuner och 
regioner. 
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والتاســع عشــر مشــاريع ناجحــة.
حتــى منتصــف القــرن التاســع عشــر، كانــت لوليــو 
إدارة  مجلــس  انتقــل  ثــم  جــًدا.  صغيــرة  مدينــة 
المقاطعــة هنــا وبــدأ التصنيــع فــي اإلقــالع. نقــل 
المــواد الخــام فــي ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر 
ــر للمدينــة. حــدث توســع جديــد فــي  كان يعنــي الكثي
األربعينيــات مــن القــرن الماضــي. يعتبــر إنشــاء الكلية 
التقنيــة، فــي الســبعينيات مــن القــرن الماضــي حدًثــا 
ــا. ــو للتكنولوجي مهمــا آخــر، اآلن تســمى جامعــة لولي

Bostad i Luleå السكن في لوليو: 
طلــب  يمكــن  للبلديــة  الرســمي  الموقــع  حســب 
ســكن مــن خــالل شــركات الســكن التابعــة للبلديــة 
عنــد  الــدور  علــى  الوقــوف  الخاصــة.  الشــركات  أو 
شــركة Lulebo مجانــي، ويتــم الحصــول علــى شــقق 
ــع نقــاط. كمــا يمكــن شــراء قطــع  مــن خــالل تجمي
أراضــي أيضــا وهنــاك حركــة بنــاء تجــري منــذ عــدة 

ســنوات.

I Luleå kan du söka bostad via det 
kommunala bostadsbolaget Lulebo eller 
via privata förmedlare. Lulebo har ingen 
köavgift och bostäderna förmedlas efter 
poäng.
När det gäller tomter kan du antingen stå i 
kommunens tomtkö till en kostnad av 300 
kronor per år eller så vänder du dig till en 
privat förmedlare.
Flyttbidrag kan inte sökas via kommunen. 
Det råder viss bostadsbrist i Luleå. 
Bostadsbyggandet kom igång för några år 
sedan och pågår fortfarande.

Jobb i Luleå العمل في لوليو:
مــكان  إلــى  صناعيــة  مدينــة  مــن  لوليــو  انتقلــت 
ــر  ــاج اإلبداعــي أكث ــه قطــاع الخدمــات واإلنت ينمــو في
البطالــة منخفــض ويوجــد ســوق  فأكثــر. معــدل 
ــع  ــا تاب ــرى منه ــركات كب ــدة ش ــا. ع ــع هن ــل واس عم
للبلديــة وإلــى مقاطعــة نوربوتــن كمــا يوجــد جامعــة 
تكنولوجيــا  وشــركات   SSAB و  للتكنولوجيــا  لوليــا 
المعلومــات واالستشــارات الحديثــة. لذلــك ســيكون 
فــي بلديــة لوليــو حاجــة كبيــرة إلــى يــد عاملــة إضافيــة 
فــي الســنوات القليلــة القادمــة. ربمــا ســتجد وظيفــة 

ــا! ــك هن أحالم

Luleå har gått från industristad till en 
plats där tjänstesektorn och de kreativa 
näringarna växer allt mer.
Arbetslösheten är låg och här finns en bred 
arbetsmarknad. Allt från stora arbetsgivare 
som Luleå kommun, Region Norrbotten, 
Luleå tekniska universitet och SSAB till nya 
IT- och konsultföretag.
Bara inom Luleå kommun behöver ett stort 
antal personer rekryteras de närmaste åren. 
Kanske finns ditt drömjobb här!

Luleå kommun

Adress:     Luleå kommun, 971 85 Luleå
Telefon:    0920-45 30 00
E-post:     lulea.kommun@lulea.se
Organisationsnummer:  21 20 00-2742

تعرف على السويد
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ــش  ــاء داع ــدى نس ــة إح ــدء محاكم ــر: ب 5 يناي
الســويديات بتهمــة هــي األولــى مــن نوعهــا تتعلــق 
بمســاهمتها فــي تجنيــد طفلهــا للقتــال إلــى جانــب 
العــام  االدعــاء  ووجــه  اإلرهابــي  داعــش  تنظيــم 
ــا  ــرة فيم ــرب خطي ــة ح ــكاب جريم ــة ارت ــرأة، تهم للم
ادعــت المــرأة خــالل المحاكمــة أن ابنهــا الــذي قتــل 
الحقــاً فــي ســوريا هــو الــذي أراد االنضمــام بنفســه 

لهذا التنظيم

أهم أحداث الشهر

توجيه اتهامات المرأة داعش السويدية بتجنيد 
طفلها للقتال مع التنظيم

بقيت جائحة كورونا في السويد والعالم 
هي المسيطرة على أحداث شهر يناير، 
فيما برز حدثان كان لهما وقعهما أيضًا 

على الساحة المحلية أحدهما، قيود 
كورونا الجديدة، واآلخر أزمة الكهرباء في 

البالد، التي وصلت أسعارها إلى 
مستويات قياسية، كما طغى التصعيد 
الكالمي بين أوروبا وروسيا على خلفية 
أزمة النزاع الروسي األوكراني على أهم 

األحداث األوروبية والعالمية.
وفيما يلي أبرز أحداث ذلك الشهر.

في الرابع من يناير اإلعالن عن إصابة 
ملك وملكة السويد بفيروس كورونا 
بأعراض خفيفة، رغم حصولهما على 3 

جرعات من لقاح كورونا حيث اثبتت نتائج 
اختبار الملك، كارل السادس عشر 

غوستاف والملكة سيلفيا نتيجة إيجابية 
..Covid-19 لفيروس

 
Covid-19 نتائج اختبار الملك، كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا نتيجة إيجابية لفيروس Foto: Fredrik Sandberg / TT

Foto: Fredrik Sandberg / TT

قيود كورونا الجديدة.. أزمة الكهرباء... والتوتر 
الغربي الروسي أبرز أحداث يناير

أهم أحداث الشهر األول من العام 2022
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7 ينايــر: أعلنت الســلطات الصحية الســويدية 
ــا  ــات بكورون ــن اإلصاب ــي م ــدد يوم ــى ع ــجيل أعل تس

منذ بدء

الجديــدة  اإلصابــات  عــدد  وبلــغ  الجائحــة.  انتشــار 
المســجلة األربعــاء 23 ألفــاً و 877 حالــة ليتوالــى ارتفاع 

عدد اإلصابات

اليوميــة ويصــل إلــى أكثــر مــن 40 ألــف حالــة يوميــة 
في بعض أسابيع شهر يناير.

وزارة الخارجيــة الســويدية، تنصــح  6 ينايــر: 
ــبب  ــتان، بس ــى كازاخس ــفر إل ــدم الس ــا، بع مواطنيه

االضطرابات الجارية

هناك.يأتــي ذلــك بعــد أن اندلعــت مظاهــرات عارمة 
فــي كازاخســتان، احتجاجــاً علــى ارتفــاع أســعار الوقود، 

وقد تصاعدت

االحتجاجــات إلــى أعمــال عنــف واســعة النطــاق، تــم 
خاللهــا، اقتحــام المبانــي الحكوميــة، وقتــل وجــرح 

العديد من المتظاهرين.

الخارجية السويدية تنصح مواطنيها بعدم السفر 
إلى كازاخستان

السويد تسجل أعلى عدد إصابات منذ انتشار 
كورونا

Vladimir Tretyakov / AP / TT

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

رئيسة الوزراء لروسيا: أمن أوروبا غير قابل للتفاوض

ــا أندرشــون تــزور فنلنــدا وتؤكــد أن أمــن  7 ينايــر: رئيســة الــوزراء مجدلين
أوروبــا “غيــر قابــل للتفــاوض”. كمــا أجــرت أندرشــون مباحثــات مــع حلــف شــمال 
ــد  ــة بع ــية األوكراني ــدود الروس ــى الح ــر عل ــع المتوت ــول الوض ــو( ح ــي )نات األطس
ــت  ــدد وقال ــاء ج ــع أعض ــاون م ــم أو التع ــدم ض ــو بع ــف النات ــيا حل ــة روس مطالب
أندرشــون حينهــا، "نحــن مــن نقــرر سياســتنا الخارجيــة واألمنيــة ونختــار مــن نريــد 

التعاون معه”.
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بدء سريان قيود كورونا الجديدة 

القبض على امرأة مطلوبة في منزل رئيسة الوزراء

أندرشون تتربع على قمة ثقة الناخبين
رئيسة الوزراء: حرية طالبي اللجوء في 

السكن يجب أن تنتهي

الحكومــة  أعلنتهــا  التــي  الجديــدة  كورونــا  قيــود  ســريان  ينايــر:   12
الســويدية ومــن بينهــا العمــل مــن المنــزل لــكل شــخص يمكنــه ذلــك علــى أن 
توائــم الهيئــات الحكوميــة عملهــا مــع المتطلبــات الجديــدة  وكذلــك إغــالق 
الحانــات والمقاهــي والمطاعــم فــي الســاعة 11 مســاء كحــد أقصــى مــع تحديــد 
العــدد علــى كل طاولــة بثمانيــة أشــخاص. فضــال عــن نصيحــة عامــة بالحــد مــن 
األشــخاص  علــى  واقتصــاره  الداخليــة  البيئــات  فــي  البالغيــن  بيــن  التواصــل 

المقربين فقط

8 ينايــر: رئيســة الــوزراء مجدلينــا أندرشــون تــزور فنلنــدا وتؤكــد أن أمــن 
أوروبــا “غيــر قابــل للتفــاوض”. كمــا أجــرت أندرشــون مباحثــات مــع حلــف شــمال 
ــد  ــة بع ــية األوكراني ــدود الروس ــى الح ــر عل ــع المتوت ــول الوض ــو( ح ــي )نات األطس
ــت  ــدد وقال ــاء ج ــع أعض ــاون م ــم أو التع ــدم ض ــو بع ــف النات ــيا حل ــة روس مطالب
أندرشــون حينهــا، "نحــن مــن نقــرر سياســتنا الخارجيــة واألمنيــة ونختــار مــن نريــد 

التعاون معه”.

ثقــة  أعلــى  تحوز علــى  أندرشــون  الوزراء مجدلينــا  رئيســة  ينايــر:   11
من الناخبين بين رؤســاء األحزاب البرلمانيــة فــي اســتطالع شــهر ينايــر الــذي 
أجــراه مركــز ســيفو لصالــح صحيفــة اكسبريســن. لتحصــل علــى ثقــة 51 مــن 
ــم  ــم ثقته ــون إنه ــن يقول ــف الناخبي ــن نص ــر م ــويديين، أي أن أكث ــن الس الناخبي

بأندرشون عالية أو عالية جداً.

11 ينايــر: رئيســة الوزراء مجدلينــا أندرشــون، تعلن أن الحكومــة ســتتخذ ا 
خطــوات رئيســة نحــو إلغــاء مــا يســمى تشــريع EBO تمامــاً. وهــو قانــون يمنــح 
طالبــي اللجــوء الحــق فــي االســتقرار فــي أي مــكان فــي الدولــة إذا كان بإمــكان 
طالــب اللجــوء ترتيــب ســكنه بشــكل فــردي، كأن يســكن مــع صديــق مثــاًل، مــع 
ــي  ــش ف ــذي يعي ــوء ال ــب اللج ــا طال ــل عليه ــي يحص ــاعدات الت ــه بالمس احتفاظ

مراكز اللجوء والمساكن التابعة لمصلحة الهجرة.

Foto: Duygu Getiren / TT

Foto: Marko Säävälä / TT

Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

أهم أحداث الشهر
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مظاهرات في ستوكهولم ويوتبوري ضد "تصاريح كورونا"

الحكومة: مساعدات مالية لألسر المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء

أول مناظرة بين أحزاب البرلمان هذا العام

"هيئة الصحة" تغّير قواعد الحجر الصحي في السويد

22 ينايــر: مدينتا ســتوكهولم ويوتبــوري تشــهدان  مظاهرات مناهضة 
لتصاريــح كورونــا أو مــا يعــرف بجــواز ســفر كورونــا ورفضــا للتطعيــم. حيــث حمــل 
المتظاهــرون شــعارات تنــدد بذلــك. وُكتبــت علــى الفتــات المتظاهريــن عبــارة 

“ال للتلقيح” و “ال تلمسوا أطفالنا”

ــررة  ــر المتض ــاعدة لألس ــم مس ــا تقدي ــن عزمه ــة تعل ــر: الحكوم 12 يناي
من ارتفاع أسعار الكهرباء. وتقدر التكلفة اإلجمالية

ــن  ــر ع ــض األس ــة تعوي ــت الحكوم ــارات كرون.واقترح ــغ 6 ملي ــاعدة بمبل للمس
ارتفاع أسعار الكهرباء في ديسمبر ويناير

ــاء بشــكل قياســي فــي الســويد خــالل الفتــرة  وفبراير.وارتفعــت أســعار الكهرب
األخيرة، خصوصاً في مناطق الجنوب.

واســعاً  حيــزاً  الســويد  فــي  كورونا الجديــدة  نالت قيــود  ينايــر:   12
فــي  العــام  هــذا  الثمانيــة  البرلمانيــة  األحــزاب  األولى لزعمــاء  من المناظــرة 
البرلمــان الســويدي. فــي حيــن قــدم حــزب ديمقراطيــو الســويد تقريــراً إلــى اللجنــة 
الدســتورية فــي البرلمــان، يطالــب بمراجعــة سياســة الحكومــة خــالل جائحــة 

كورونا كما طغت أزمة أسعار الكهرباء على مناقشة قادة هذه األحزاب.

20 ينايــر:  هيئــة الصحــة العامــة  تعلــن عــن قواعــد جديــدة فيمــا يتعلــق 
بالحجــر الصحــي فــي المنــزل. وتضمنــت القواعــد الجديــدة إعفــاء األشــخاص 
األصحــاء الذيــن يوجــد فــي منزلهــم مصــاب بكورونــا من الحجــر الصحــي إذا كانــوا 
ملقحيــن بالجرعــة الثالثــة، أو ســبق لهــم أن أصيبــوا بكورونــا فــي االشــهر الثالثــة 
الماضيــة، أو كانــوا أشــخاصاً رئيســيين فــي عمــل مهــم اجتماعيــاً. فــي حيــن جــرى 

تقصير مدة الحجر الصحي للجميع من 7 إلى 5 أيام.

Björn Larsson Rosvall / TT

Foto Johan Jeppsson / TT

Foto: Anders Wiklund / TT

Foto: Claudio Bresciani / TT
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مقــاالت الشــركاء: يمكــن أن يفتــح اســتخدام برامــج محاســبة باللغــة العربيــة األبــواب أمــام 
فرص جديدة لرواد األعمال وأصحاب الشركات من الناطقين باللغة العربية.

ــر مــن  ــم تأســيس عــدد كبي فــي الوقــت الحالــي، يت
الشــركات فــي الســويد، مــن قبــل رواد أعمــال، 
ونســبة كبيــرة مــن رواد األعمــال الجــدد يتحدثــون 
اللغــة العربيــة كلغــة أم. أن تكــون قــادراً علــى إدارة 
عملــك الخــاص بنفســك، ال يعنــي فقــط أن تتمتــع 
ــن  ــع م ــل م ــرص للعم ــة وف ــن الحري ــر م ــدر كبي بق
يكــون  أن  يمكــن  ولكــن  معــه،  تعمــل  أن  تحــب 
ذلــك أيضــاً وســيلة للدخــول إلــى المجتمــع. العديــد 
أن  يعتبــرون  الخــاص  لحســابهم  العامليــن  مــن 
الشــؤون الماليــة والمحاســبة تشــكل عقبــة، األمــر 
 INBooks ــركة ــم. ش ــاً له ــاً وقلق ــبب ألم ــذي يس ال

Växjö تريد تغيير هذا المفهوم!
يقــدم  الســويد  فــي  برنامــج  يوجــد  ال  اآلن،  حتــى 
الحســابات  دفاتــر  مســك  أو  محاســبة  خدمــات 
ــي  ــة الت ــن الخلفي ــر ع ــض النظ ــة. بغ ــة العربي باللغ
يأتــي منهــا أصحــاب األعمــال، ليــس مــن الســهل 
عليهــم إدارة الشــؤون الماليــة للشــركاتهم، وهــو 
مــا جــذب انتبــاه شــركة INBooks.  والتــي تتمثــل 
الصغيــرة  األعمــال  أصحــاب  بمســاعدة  فكرتهــا 
بســيط  محاســبة  برنامــج  تقديــم  خــالل  مــن 
وســهل االســتخدام وقائــم علــى الويــب بالكامــل. 

إصــدارا  أيضــاً  الشــركة  أطلقــت  الصيــف،  قبــل 
العربيــة  باللغــة  بأكملــه  البرنامــج  مــن  تجريبيــاً 
ــل  ــة. األم ــخة المعدل ــراً النس ــق مؤخ ــادت لتطل وع
ــن  ــخاص المولودي ــن األش ــد م ــذ المزي ــو أن يتخ ه
فــي الخــارج الخطــوة لبــدء أعمالهــم الخاصــة عندمــا 

يتمكنون من الحجز بلغتهم األم.

المبيعــات  مديــر  يونارســون،  بيــر  يقــول 
:INBooks والتسويق في شركة

لمجموعــة  برنامجنــا  تقديــم  أخيــراً  يمكننــا  اآلن   ”-
كبيــرة مــن رواد األعمــال الناطقيــن باللغــة العربية 
فــي الســويد، وهــو أمــر نفخــر بــه جــًدا. كان البرنامــج 
العربيــة  باللغــة  تجريبيــة  كنســخة  فقــط  متاحــا 
أشــهر،  لبضعــة  مجربــون  عمــالء  واســتخدمه 

ولكن يتم طرح اآلن النسخة المعدلة “
جربــوا  الذيــن  العمــالء  قبــل  مــن  كبيــر  اهتمــام 

البرنامج

فــي العــام 2019، كان %28 مــن الشــركات الجديــدة 
قبــل  مــن  مــدارة  شــركات  هــي  الســويد  فــي 
أشــخاص مولوديــن فــي الخــارج، ونســبة كبيــرة 

منهــم يتحدثــون العربيــة كلغــة األم. اللغــة العربيــة 
بهــا  يتحــدث  التــي  الثانيــة  األم  اللغــة  أيضــا  هــي 
الســويدية.  بعــد  الســويد  فــي  النــاس  معظــم 
تبــارك تحســين هــي مندوبــة مبيعــات فــي شــركة 
INBooks وقــد عرضــت البرنامــج علــى أكثــر مــن 
250 شــخص مــن أصحــاب الشــركات الناطقيــن 
باللغــة العربيــة. تقــول تبــارك إن االســتجابة عندمــا 
اتصلــت بهــم وأخبرتهــم عــن البرنامــج كانــت رائعــة. 

وتضيف قائلة:

– “لقــد وجــدوا عمالؤنــا المجربــون النســخة العربية 
االســتخدام  ســهلة  أنهــا  علــى   INBooks مــن 
اســتأجر  لقــد  أيضــا.  معقولــة  وبأســعار  للغايــة 
مــع  للتعامــل  مستشــاًرا  ســابًقا  الكثيــرون 
المحاســبة ألنهــم ال يعرفــون اللغــة، لكنهــم اآلن 
بذلــك  القيــام  عنــد  المــال  مــن  الكثيــر  يوفــرون 
بأنفســهم أثنــاء تعلــم المحاســبة. إننــي ســعيد ألننــا 
نســتطيع خفــض الحــد األدنــى للبدء في المحاســبة 
علــى  يجــب  التــي  القانونيــة  المتطلبــات  وتلبيــة 

العاملين لحسابهم الخاص االمتثال لها”.

مقاالت الشركاء

الكومبس ماركناد، تستضيف شركة سويدية طورت برنامج INBooks وترجمته إلى العربية، إلزالة هذه العقبة المهمة

فرص جديدة بفضل استخدام برامج 
محاسبة بالعربية
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Burlöv Center
Kronetorpsvägen 2
Ingång 3, 23237 Arlöv
Tel: 040-133330

مركزنا يقدم الفحص

 

السعر العادي للفحص � 899 كرونة سويدية

مجانا
                يتضمن:                       

 • اربعة اشعات ديجيتال لكل ا��سنان  
ا• استشارة ��خصائي زراعة ا��ٔسنان 

ا• فحص شامل ل��ٔسنان واللثة والفكين 
ا• تقييم كامل  لتكاليف الع��ج 

  

�من 7 إلى 28 فبراير�

احجز موعدك هنا

بسبب موقعنا المميز في بارلوف سنتر وتعاوننا

مع فورد سنترال بارلوف سوف نضمن لك ا��هتمام 

بصحة جسمك واسنانك على ايدي افضل ا��طباء 

ا��خصائيين ؤاطباء ا��سنان الذين لديهم خبرة طويلة 

بمجال زراعة وتجميل ا��ٔسنان 

نستقبلكم من 7 فرباير!ر

ع(علما بان المركز مفتوح ايام السبت وا��حد�

المتعاونيــن  الشــركاء  أحــد  مــن  إعــالن  هــذا  الشــركاء:  مــن  مقــال 
ــا، ليــس بالضــرورة أن يتوافــق محتــوى هــذه المــادة مــع سياســة  معن

التحريريــة الكومبــس 

ــعر  ــيك يش ــي أن ال داع ل ــة تعن ــول الذكي الحل
المستخدم بالقلق

فــي الســويد، هنــاك شــرط بــأن تكــون المحاســبة 
باللغــة الســويدية. حلــت INBooks هــذه المشــكلة 
الشــروحات  مــع  برنامجهــا  ترجمــة  خــالل  مــن 
والمعلومــات إلــى اللغــة العربيــة، بينمــا يتــم إنشــاء 
أن  يجــب  الســويدية.  باللغــة  والقســائم  التقاريــر 
ــلطات  ــويدية والس ــب الس ــة الضرائ ــون مصلح تك
األخــرى قــادرة علــى إجــراء المراجعــات والتدقيــق 
باللغــة الســويدية، حتــى لــو كان المســتخدم يعمــل 
باللغــة العربيــة فــي البرنامــج. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ونظــرا ألن اللغــة الســويدية ُتقــرأ مــن اليســار إلــى 
اليميــن، فقــد صمــم المطــورون وظيفــة يمكنــك 

مــن خاللهــا عكــس العــرض والقــراءة مــن اليميــن 
إلــى اليســار كمــا تفعــل باللغــة العربيــة. لقــد ابتكــر 
المطــورون حــاًل يســهل األمــور علــى المســتخدم، 
ولكــن فــي نفــس الوقــت يضمــن أن كل شــيء 

على ما يرام في النهاية.

تقول تبارك بهذا الصدد:
مســتمر  بشــكل  البرنامــج  تطويــر  أيضــا  “يتــم   –
ــدار  ــي اإلص ــف. ف ــن الوظائ ــد م ــه المزي ــى علي ويبن
التجريبــي، لــم يتــم تضميــن جميــع الوظائــف، ولكــن 
فــي اإلصــدار المعــدل الــذي أطلقنــاه اآلن، نغطــي 

جميع االحتياجات ويمكننا حًقا تقديم حل كامل"

 INBooks باإلضافــة إلــى البرنامــج نفســه، تقــدم
ــد  ــف والبري ــر الهات ــة عب ــة العربي ــم باللغ ــاً الدع أيض
ــة  ــا فرص ــك دائم ــة، لدي ــذه الطريق ــي. به اإللكترون
للحصــول علــى المســاعدة إذا شــعرت بصعوبــة 
ــاري،  ــل تج ــدء عم ــي ب ــر ف ــت تفك ــا. إذا كن ــيء م ش
فقــد يكــون هــذا هــو الجــزء األخيــر مــن اللغــز لــي 

تبدأ!

ــع  ــارة موق ــم زي ــات يمكنك ــن المعلوم ــد م للمزي
الشــركة علــى اإلنترنــت للقــراءة عــن المحاســبة 

ومسك دفاتر الحسابات بالعربية
https://inbooks.se/ar
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هال السويد

السباحة الشتوية الساحرة بين قطع 
الجليد تقليد سويدي قديم

الحمــام البــارد والســباحة فــي ميــاه شــبه متجمــدة 
الســويدية  العــادات  مــن  الجليــد،  قطــع  وبيــن 
ــزداد  ــاً ي ــل. حالي ــن طوي ــذ زم ــخة من ــة والراس القديم
المعجبيــن بهــذا التقليــد، بعــد اكتشــاف فوائــد صحية 
منــازل  علــى  المعجبــون  يتدفــق  حيــث  جديــدة، 
فــي  الجميلــة  الحمامــات  بوجــود  تختــص  ســياحية 
ــرات  ــاحل والبحي ــى الس ــرة عل ــق المنتش ــواء الطل اله

السويدية.
القفــز مــن حمامــات الســاونا الســاخنة 

مباشرة إلى المياه شبه المجمدة: 
لقضــاء  الســويديون  وحــب  ارتبــاط  ذلــك  يعــزز 
بهــم،  المحيطــة  الجميلــة  الطبيعــة  فــي  الوقــت 
ــرات  ــن البحي ــد م ــاحل والعدي ــن الس ــتفادة م واالس
الســباحة  هنــا،  البــالد.  أنحــاء  جميــع  فــي  واألنهــار 
البــارد  فالحمــام  صيفــي،  نشــاط  مجــرد  ليســت 
)kallbad( هــو أيضــاً هوايــة مفضلــة فــي الهــواء 

الطلــق فــي فصــول الخريــف والشــتاء من كل ســنة، 
ــابح  ــذه المس ــد رواد ه ــل يعم ــط، ب ــك فق ــس ذل لي
إلــى تســخين أجســادهم فــي حمامــات الســاونا قبــل 
ــاردة، لتكمــل الســاونا الســاخنة  ــاه الب القفــز فــي المي

التجربة العالجية.

حمامات حديثة وأخرى تاريخية قديمة
الحمامــات البــاردة - ومعظمهــا مفتــوح علــى مــدار 
العــام - هــي مــالذات لالســترخاء لهــا عــدة فوائــد 
صحيــة جســدية ونفســية. تحتــوي معظــم الحمامــات 
البــاردة علــى أماكــن مخصصــة للرجــال وعلــى أماكــن 
أخــرى للنســاء. ويمكــن إيجــاد مجموعــة متنوعــة مــن 
الحمامــات البــاردة فــي جميع أنحــاء الســويد - الجديدة 
والتاريخيــة. ظهــر عــدد منهــا خــالل الربــع األخيــر مــن 
التاســع عشــر، وهــي حمامــات مســتوحاة  القــرن 
ــة.  ــات الصحي ــي المنتجع ــودة ف ــق الموج ــن المراف م

بــدأت  الكاملــة،  البــاردة  الحمامــات  ظهــور  قبــل 
فــي  بــدرج  المجهــزة  الخارجيــة  الســباحة  أحــواض 
ــرن  ــينيات الق ــن خمس ــر م ــت مبك ــي وق ــور ف الظه

التاسع عشر.

هل تشعر أنك 
تريد خوض 

التجربة؟

ــت أو  ــل جرب ــؤال: ه واآلن الس

تنــوي تجربــة الحمامــات البــاردة 

في السويد؟

 visitsweden.com  / Foto: Linda Vagnelind متعة السباحة وسط قطع الجليد
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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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ملف كورونا

متحــّور أوميكــرون وعلــى الرغــم مــن خطورتــه قــد 
يكون بداية النهاية

ماذا حققت البشرية من تحديات في مواجهة 
كورونا منذ بداية الجائحة؟

بعــد أن حققــت البشــرية الكثيــر فــي مواجهــة خطــر انتشــار الفيــروس المســبب لمــرض كوفيــد19- ظهــر قبــل أســابيع متحــّور 
جديــد مســبب لهــذا المــرض ُأطلــق عليــه أوميكــرون وصفتــه منظمــة الصحــة العالميــة بأنــه متحــّور مثيــر للقلــق، وذلــك اســتنادًا 

إلى أدلة بأن المتحّور يحتوي على عدة طفرات قد تؤثر على سلوك الفيروس.

ــوص  ــكوك بخص ــن الش ــر م ــدر كبي ــاك ق ــزال هن وال ي
ــأنه  ــة بش ــاث الجاري ــن األبح ــر م ــة الكثي ــرون، وثم أوميك
حاليــاً لتقييــم مــدى ســرعة انتقالــه، وشــدته، وخطــر 

تكرار اإلصابة بالمرض
االنتشــار العالمــي الســريع لوبــاء كوفيــد 19 وتحولــه إلــى 
البشــرية نفســها أمــام خطــر  جائحــة عالميــة، وضــع 
مميــت، يهــدد جميــع شــعوب األرض، ممــا تطلــب 
تعــاون بيــن كل الحكومــات والمنظمــات الدوليــة للحــد 
ــر  ــر 2020 انتش ــي يناي ــل. ف ــريع والقات ــاره الس ــن انتش م
فيــروس كورونــا فــي ووهــان الصينيــة ووصــل خــالل 
ــا.  أقــل مــن ثالثــة أشــهر إلــى جميــع دول العالــم تقريب
وحتــى اآلن ال يوجــد عقــار طبــي يقضــي علــى الفيروس 

ويمنع انتشاره..

 مــن أهــم التوجهــات التــي عملــت البشــرية 
عليها منذ بداية الجائحة: 

1. رفع مستوى الوعي الشعبي، ليك يتبع الناس طرق 
الوقاية الصحيحة، خاصة لدى من ُيعتقد أنه مصاب.

2. تطوير طرق حديثة وسريعة لتشخيص المرض حتى 
لدى من ال تظهر عليهم األعراض.

3. المثابرة والعمل لياًل ونهاراً على تطوير مصل مضاد 
للقضاء على الفيروس ووقف الوباء.

بالنســبة للتحــدي األول، ال تــزال هنــاك صعوبــات خاصة 
ــي  ــر الوع ــق نش ــات تعي ــدول والمجتمع ــض ال ــي بع ف

وقوانيــن  بتعليمــات  االلتــزام  بضــرورة  االجتماعــي 
الثقــة  عــدم  وأهمــا  منهــا  المختصــة  الســلطات 
بالمؤسســات الحكوميــة وطغيــان نظريــات المؤامــرة 
علــى عقليــات البعــض، كمــا أن العديــد مــن الــدول 
نشــر  علــى  تســاعدها  وأنظمــة  أدوات  إلــى  تفتقــد 

الوعي.
فيمــا يتعلــق بالتحــدي الثانــي وهــو: تطويــر طــرق حديثــة 
وســريعة لتشــخيص المــرض حتــى لــدى مــن ال تظهــر 
ــت  ــرية حقق ــول إن البش ــن الق ــراض، يمك ــم األع عليه
الكثيــر فــي إيجــاد مثــل هــذه الطــرق، لكــن هنــاك أبحــاث 
وجهــود لرفــع كفــاءة هــذه الطــرق وتخفيــض ثمنهــا، 
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حتى تصبح على مستوى متاح لألغلبية في عدة دول.
إمــا حــول التحــدي األخيــر، فقــد نجحــت البشــربة فعــال فــي وضــع 
التنســيق  بفضــل  وذلــك  مســبوقة،  غيــر  زمنيــة  بفتــرة  لقاحــات 
األبحــاث  مراكــز  كل  ومــع  الدوليــة  الجهــود  كل  مــع  والتعــاون 
المعرفــة ووضــع ميزانيــات ضخمــة وتســخير  والدراســات وتبــادل 
ــك  ــع ذل ــن. وم ــع الزم ــباق م ــة س ــي عملي ــة ف ــات الحديث ــدث التقني أح
هنــاك جهــود أكثــر لتحقيــق نســب مناعــة أعلــى وتقليــل المضاعفــات 

والظواهر الجانبية على اللقاحات.  

جهود مكافحة الوباء على مستوى السويد
مــن فتــرة إلــى أخــرى تجــدد الحكومــة الســويد التعليمــات والقيــود 
واإلجــراءات فــي مجــاالت عــدة لمكافحــة فيــروس كورونــا المســبب 
لمــرض كوفيــد19-. وتتقــدم الهيئــات الحكوميــة، المكونــة مــن خبــراء 
أو  تأثيــرات حكوميــة  ومختصيــن والتــي تتمتــع باســتقاللية عــن أي 
حزبيــة فــي الســويد بتوصيــات، ومــن ثــم تتخــذ الحكومــة القــرارات 

المناسبة بناًء على تلك التوصيات.

فــي  أمامهــا  الســويدية  الحكومــة  وضعتــه  مــا  أهــم  ولعــل 
التصدي ألزمة جائحة كورونا التحديات التالية:

•العمل على الحد من انتشار العدوى في البالد
•ضمان عمل النظام الصحي وتوفير موارد الرعاية الصحية

• الحد من تأثير الجائحة على خدمات الطوارئ
ــى  ــة عل ــة المترتب ــار الجائح ــف آث ــة لتخفي ــة واجتماعي ــراءات اقتصادي •إج

األفراد والشركات
•توفيــر المعلومــات الصحيحــة ومخاربــة االشــاعات لتخفيــف الشــعور 

بالقلق، وزيادة الثقة بالمؤسسات.
يركــز تعامــل الســويد مــع جائحــة فيــروس كورونــا، علــى أســاس تنفيــذ 
اإلجــراءات الصحيحــة فــي وقتهــا المناســب لضمــان فعاليــة أكثــر، كمــا 
يســتند تعامــل الســويد علــى وعــي النــاس والتقيــد بالتعليمــات. فعلــى 
ســبيل المثــال ُتوصــي الســلطات بالبقــاء فــي المنــزل إذا ظهــرت 
عليــك األعــراض، وعلــى غســل اليديــن، والحفــاظ علــى مســافة مــع 
ــداًل مــن  اآلخريــن، وتجنــب وســائل النقــل العــام إن أمكــن وغيرهــا، ب

أن تفرض حظرا كاماًل على مستوى الدولة.

التركيز على مبدأ المسؤولية
مبــدأ المســؤولية هــو عمــود ارتــكاز فــي إدارة األزمــات فــي الســويد. 
وهــذا يعنــي أن الهيئــة الحكوميــة المســؤولة عــن مســألة معينــة فــي 
ظــل الظــروف العاديــة مســؤولة أيًضــا عــن هــذه المســألة فــي حالــة 

حدوث أزمة.
تقــوم الهيئــات الحكوميــة المســتقلة فــي الســويد والمكونــة مــن 
ــراء بتقديــم النصــح للحكومــة حــول اإلجــراءات المطلــوب اتخاذهــا  خب
)كوفيــد19-(  كورونــا  فيــروس  انتشــار  مــن  كالحــد  والضروريــة 
األمــر  يعــود  ثــم  المجتمــع ومــن  العــدوى فــي  انتشــار  ومكافحــة 
للحكومــة الســويدية فــي اتخــاذ القــرارات المناســبة. ويمكــن لهــذه 
الهيئــات المســتقلة، المكونــة كذلــك مــن خبــراء، أن تتخــذ بعــض 

القرارات المستقلة المتعلقة بمكافحة انتشار العدوى.

حول اللقاحات المضادة لكوفيد19- 
ــمبر/ ــي ديس ــد19- ف ــد كوفي ــم ض ــج التطعي ــى برنام ــويد ف ــدأت الس ب
كانــون األول 2020. طبًقــا إلحصــاءات شــهر يناير/كانــون الثانــي عــام 
ــن  ــة م ــي المئ ــة 82 ف ــد19- قراب ــاح كوفي ــى لق ــل عل ــد حص 2022، فق

السكان في السويد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاًما أو أكثر.
 ،)Folkhälsomyndigheten( وفًقــا لوكالــة الصحة العامــة الســويدية
ــة  ــود المفروض ــن القي ــد م ــة المزي ــة إلزال ــر أهمي ــرط األكث ــإن الش ف
اللقاحــات ضــد  الحاصليــن علــى  زيــادة نســبة  المجتمــع، هــو  علــى 

كوفيد19-.
وتواصــل هيئــة الصحــة العامــة علــى حــث المواطنيــن علــى الحصــول 
على اللقاح ضــد كوفيــد19-، وكذلــك مراقبــة انتشــار العــدوى لمعرفــة 
مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى اتخــاذ أي تدابيــر احترازيــة جديــدة. وقامــت 
الهيئــة مؤخــًرا بإصــدار توصيــة لتطعيــم األطفــال من ســن 5 ســنوات، 

األكثر عرضة لإلصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي.

على الناس 
مسؤولية التفكير 

بغيرهم وبالبشرية 
وأال يكونوا سببًا 
النتشار العدوى 

الجرعة الثالثة 
مهمة لتنشيط 

ذاكرة خاليا المناعة 
عند الناس وال تزال 

األبحاث قائمة 
حولها 
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ــد  ــر واح ــافة مت ــود مس ــع وج ــخاص، م ــن 8 أش ــد ع ــات ال تزي مجموع
علــى األقــل بيــن هــذه المجموعــات. أمــا فــي االحتفــاالت الدينيــة، 
فُيســمح بالمشــاركة وقوًفــا. ويلــزم أيًضــا تقديــم شــهادات التطعيــم 

في الفعاليات التي يشارك فيها أكثر من 50 شخًصا.
• فــي المعــارض التــي تضــم أكثــر مــن 50 مشــاركا، يلزم تقديم شــهادة 
التطعيــم، كمــا يجــب أن يتــم توفيــر مســاحة ال تقــل عــن عشــرة أمتــار 

مربعة لكل شخص.
• فــي المطاعــم والحانــات والمقاهــي، ال يمكــن أن يزيــد عــدد األفــراد 
فــي المجموعــة الواحــدة عــن 8 أشــخاص. مــع الحفــاظ علــى مســافة 
متــر بيــن الجالســين، كمــا تغلــق المطاعــم فــي موعــد ال يتجــاوز 11 

مساًء.
المغلقــة  األماكــن  فــي  التواصــل  مــن  بالحــد  البالغــون  ُينصــح   •
مــن  كبيــر  اعــدد  العشــاء  دعــوات  إلــى  الحضــور  عــن  واالمتنــاع 
األشــخاص أو الحفــالت أو المناســبات االجتماعيــة المماثلــة. التوصيات 
الســابقة لتجنــب االزدحــام واالبتعــاد عــن المنــزل والعمــل مــن المنزل 

وتجنب السفر خالل ساعات الذروة ال تزال سارية.
• ال يســمح بإجــراء المســابقات والمعســكرات الداخليــة غيــر االحترافيــة 

حتى إعادة النظر في 31 يناير/كانون الثاني.
• يوصــى بالتعلــم عــن بعــد فــي مؤسســات التعليــم العالــي، لخلــق 
مســافة بيــن الطــالب داخــل قاعــات المحاضــرات، ولكــن لــن يتــم 
ــة، علــى أن تســتمر الفصــول  تطبيقــه بــدوام كامــل، بــل بصفــة جزئي
العمليــة، مثــل االمتحانــات، والفصــول الخاصــة بتعليــم الكبــار مــع 

اتخاذ تدابير للحد من مخاطر التعرض للعدوى.
• ينصــح باســتخدام أقنعــة الوجــه فــي وســائل النقــل العــام إذا لــم 

تتوفر مسافات آمنة للتباعد االجتماعي.

قانون الجائحة المؤقت
قانوًنــا  الســويد  حكومــة  أصــدرت   2021 الثانــي  يناير/كانــون   10 فــي 
مؤقًتــا للجائحــة يمنــح الحكومــة المزيــد مــن الصالحيــات القانونيــة 
للحــد مــن انتشــار كوفيد19-. يســمح القانــون للحكومــة باتخــاذ إجراءات 

مثل فرض قيود على أعداد الزوار أو مواعيد العمل.
ويظل قانون الجائحة سارًيا حتى 31 يناير/كانون الثاني 2022.

القيود والتوصيات
ــات  ــود والتوصي ــري القي ــويدية تس ــة الس ــة العام ــة الصح ــا لوكال وفًق

التالية:
•يجــب علــى الجميــع تجنــب األماكــن المزدحمــة والعمــل مــن المنــزل 

قدر اإلمكان.
•يجــب أن يتــم توفيــر مســاحة ال تقــل عــن عشــرة أمتــار مربعــة لــكل 
شــخص عنــد زيــارة المعــارض التجاريــة ومراكــز التســوق وأماكــن 

األنشطة الثقافية والترفيهية.
ــر  ــة غي ــكرات الداخلي ــة والمعس ــات الرياضي ــراء المنافس ــى بإج •ال يوص

االحترافية.
ــن،  ــة للبالغي ــن الدراس ــي أماك ــدوى ف ــة الع ــراءات مكافح ــى بإج •يوص
لتجنــب االزدحــام والتجمعــات الكبيــرة. ال يــزال التدريــس فــي الفصــول 
الدراســية مســموًحا بــه، ولكــن يمكــن اللجــوء للتدريــس عــن ُبعــد فــي 

معاهد التعليم العالي.
ــر  ــد أكث ــال تواج ــي ح ــراب، ف ــام والش ــدم الطع ــي تق ــن الت ــي األماك •ف
مــن 20 شــخصا، ُيســمح بتقديــم الطعــام والشــراب علــى الطاولــة 

فقط، كما يجب الحفاظ على مسافات تباعد بين الجالسين.
ــن 20  ــر م ــد أكث ــال تواج ــي ح ــة، ف ــبات العام ــات والمناس ــي التجمع •ف
شــخًصا، ُيســمح فقــط باألماكــن المخصصــة، بغــض النظــر عــن 

توافر شهادة التطعيم.
والمناســبات  التجمعــات  فــي  التطعيــم  شــهادة  تقديــم  بــدون   •
العامــة، يجــب مراعــاة المســافات بيــن الحاضريــن، كمــا يجــب أال يزيــد 
عــدد األشــخاص فــي التجمــع الواحــد عــن ثمانيــة أشــخاص وبحــد 

أقصى 500 شخص.
 500 الفاعليــات ألكثــر مــن  ُيلــزم تقديــم شــهادة التطعيــم، فــي   •
ــد  ــمح بتواج ــن، ويس ــن الحاضري ــافة بي ــى المس ــاظ عل ــخص، والحف ش

ثمانية أشخاص كحد أقصى في الصحبة الواحدة.

القيــود  تســري   ،2022 الثانــي  يناير/كانــون   12 مــن  اعتبــاًرا 
والتوصيات التالية:

• فــي التجمعــات والمناســبات العامــة التــي تضــم أكثــر مــن 20 شــخًصا 
ُيســمح بالمشــاركة جلوًســا للحاضريــن علــى أن يتــم ضمهــم فــي 

الملقحين بجرعتين 
حتى إذا أصيبوا 

بالعدوى 
يستعيدون 

صحتهم وحاسة 
الذوق أسرع من 

األشخاص غير 
الملقحين  

البيانات عن انتشار 
أوميكرون تعتبر 

إيجابية لكن علينا 
انتظار األسابيع 

المقبلة 

ملف كورونا
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يشــكل المتحــّور الجديــد )أوميكــرون( ضغطــاً شــديد علــى 
الرعايــة الصحيــة فــي الســويد، ســجلت الموجــة الرابعــة الحاليــة 
مــن جائحــة كورونــا، أرقــام إصابــات قياســية لــم تشــهدها 
الســويد فــي الموجــات الســابقة. وخلصــت دراســات أوليــة 
أجريــت علــى المتحــّور الجديــد أوميكــرون إلــى أنــه أكثــر عــدوى 
أقــل  يســببها  التــي  األعــراض  لكــن  ســابقاته،  مــن  بكثيــر 
خطــورة. وهــذا االنتشــار الكبيــر للعــدوى قــد يكــون لــه جانــب 
إيجابــي وبحســب الخبــراء قــد يكــون أوميكــرون بدايــة النهايــة 
ــع  ــة القطي ــمى بـــ مناع ــا يس ــى م ــبة إل ــا، نس ــورة كورون لخط
نتيجــة االنتشــار الكبيــر للعــدوى أي المناعــة الجماعيــة ضــد 

الفايروس. 
 

والصحــة  األوبئــة  علــم  فــي  الباحــث  الخطيــب  زيــاد  د. 
فــي  الطبــي  كارولينســكا  معهــد  لــدى  العالميــة 
ســتوكهولم، يجيــب عبــر الكومبــس علــى العديــد مــن 
التســاؤالت حــول هــذا المتحــّور، مثــل: فعاليــة اللقــاح 
فــي مواجهــة المــرض، وإذا كانــت المؤشــرات البيانيــة 
بالفعــل، وعــن أهميــة  إيجابيــة  بأخبــار  للعــدوى تبشــر 
ــا،  ــروس كورون ــار في ــبة النتش ــة بالنس ــابيع القادم األس

وجوانب عديدة أخرى. 
 

هــل يبشــر المتحــّور الجديــد أوميكــرون علــى الرغــم مــن 
خطورته بنهاية خطر كورونا فعاًل؟ 

بدايــة يجــب توضيــح بعــض األمــور حــول المتحــّور أوميكــرون، 
عبــر التحــدث بلغــة الحســابات والبيانــات، وبحســب البيانــات 
المتحــّور الجديــد لديــه قــدرة أكبــر بثــالث مــرات مــن المتحــّور 
ــم  ــن بالرغ ــاس، لك ــن الن ــال بي ــى االنتق ــا( عل ــبقه )دلت ــذي س ال

 
مــا هــو مــدى أهميــة الجرعــة الثالثــة مــن اللقــاح فــي 

مواجهة أوميكرون؟       
الجرعــة الثالثــة مــن اللقــاح تدعــى الجرعــة المنشــطة، وعمــل 
هــذه الجرعــة هــو تنشــيط ذاكــرة خاليــا المناعــة عنــد النــاس، 
ــول  ــرة أط ــا لفت ــاظ عليه ــة والحف ــة المناع ــي تقوي ــذا يعن وه
فــي مواجهــة العــدوى، وفــي الوقــت الحالــي توجــد دراســات 
ــع هــذه  ــر الجرعــة الرابعــة مــن اللقــاح، لكــن بالطب ــم تأثي لتقيي

الدراسات تحتاج لبعض الوقت 
 

هــل تعتقــد أن هنــاك أزمــة ثقــة بالعلــم واالختبــارات 
الجارية؟

عــن  معلومــات  كباحثين أيــة  لدينــا  يكــن  لــم  الســابق  فــي 
كورونــا ألنــه وبــاء جديــد، كثفنــا الدراســات واألبحــاث ألجــل 
ونقــوم  ســنكافحه  كيــف  لنتعلــم  الوبــاء،  هــذه  تفهــم 
بمواجهتــه، لكــن كورونــا يفاجئنــا دائمــاً بمتحــّور ات جديــدة، 
فــي  والباحثــون  األطبــاء  يســعى  جديــد  متحــّور  كل  ومــع 
مواجهتــه وفهــم المســتجدات التــي يطــور الفيــروس نفســه 
علــى أساســها، لذلــك مــن المهــم جــداً مــن النــاس عــدم 
ــاء  ــن انته ــة، لحي ــات العلمي ــم والمؤسس ــة بالعل ــدان الثق فق
ــاس  ــن الن ــات بي ــدم دب الخالف ــداً ع ــم ج ــن المه ــاث وم األبح

بسبب اآلراء العلمية المختلفة بين الباحثين.  
ويجــب عــدم جعــل االختالفــات العلميــة، حجــة لنشــر شــائعات 
غيــر صحيحــة بيــن بعضنــا البعــض، مــن المهــم جــداً أن نتحلــى 
بالمســؤولية عنــد قــول أي معلومــة حــول كورونــا والتأكــد 
مــن مصداقيــة مصدرهــا كمــا تحــذر هيئــة الصحــة العامــة 

بذلك وتؤكد على الناس أن يقوموا بذلك.  
 

يجــب علــى البشــرية أجمــع التكاتــف مــع بعضهــا البعــض فــي 
مواجهــة هــذا الوبــاء المنتشــر عالميــاً عــن طريــق االلتــزام 
بتعليمــات الهيئــات الصحيــة والمعرفــة الصحيحــة بــه، والبحــث 
وراء الحقائــق العلميــة الصحيــة، وأيضــاً أؤكــد عــدم تصديــق 
الشــائعات ونشــرها والعمــل بهــا، كل ذلك خطوات مهمــة 

جداً ومسؤولية على الجميع للعمل على حد انتشار الوباء.  

ــرى أن  ــام ن ــة األرق ــى لغ ــود إل ــاالت، ونع ــي الح ــادة ف ــن الزي م
ــن  ــي بينتهــا األرقــام تظهــر أن أعــداد المصابي اإلحصــاءات الت
والعنايــة  الطبيــة  لدخول المراكــز  احتاجــوا  الذيــن  بالعــدوى، 
بكثيــر وهــذا  أقــل  الســابق دلتــا  بالمتحــّور  الفائقــة مقارنــة 

بالطبع تطور إيجابي. 
بالنســبة إلــى مــا إذا كان أوميكــرون يبشــر بنهايــة خطــر كورونا، 
ــزم  ــب ج ــن الصع ــي م ــت الحال ــي الوق ــول أنه ف ــتطيع الق أس
أي شــيء لكــن االتجاهــات البيانيــة للمتحــّور الجديــد تدعــو إلــى 
القادمــة مهمــة جــداً، ألن كورونــا  االطمئنــان، واألســابيع 
ــور  ــة ظه ــاً احتمالي ــد دائم ــدة، ويوج ــياء جدي ــاً بأش ــا دائم يفاجئن
ــر مــن التوقعــات تعتمــد علــى  متحــّورات جديــدة، لذلــك الكثي

الفترة القادمة.  
 

ــّور  ــن بالمتح ــن بجرعتي ــخاص الملقحي ــاب األش ــاذا يص لم
الجديد؟  

ــة،  ــة 100 بالمئ بشــكل عــام  اللقاحــات ال يمكــن اعتبارهــا فعال
لذلــك نجــد نســبة مــن النــاس يصابــون بالعــدوى رغــم تلقيهم 
ــدوى  ــدرة الع ــمى ق ــل يس ــى عام ــود إل ــك يع ــن، وذل الجرعتي
علــى اختــراق اللقــاح، ومــع ذلــك وبالعــودة إلــى  لغــة األرقــام 
بجرعتيــن  الملقحيــن  إلــى  بالنســبة  قليلــة  األعــداد  أن  نــرى 
وأصيبــوا بعدهــا بعــدوى واضطــروا لدخــول المستشــفى، 
الملقحيــن  األشــخاص  قــدرة  أن  أيضــاً  أظهــرت  والبيانــات 
ــر  ــرع بكثي ــم أس ــتعادة عافيته ــى اس ــدوى عل ــن بالع والمصابي
مــن غيــر الملقحيــن، ينطبــق ذلــك علــى الذيــن اســتعادوا 
حاســة الــذوق بفتــرة أقــل، بالمقارنــة مــع األشــخاص غيــر 
ــة ممــا يســمى  الملقحيــن، حيــث عانــى هــؤالء ألشــهر طويل

عوارض اللقاح طويلة األمد.  

حقائق جديدة عن متحّور أوميكرون
د. زيــاد الخطيــب المختــص بالفيروســات: لهــذه األســباب 

يصاب األشخاص الملقحين بجرعتين بالمتحّور الجديد

حاورته : سارة سيفو
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ثقافة ـ كتاب لك

أخــذ أمــر اختيــار كتــاب، ليكــون أول كتــاب فــي 
ــر  ــن التفكي ــرًا م ــًا كثي ــك" وقت ــاب ل ــة "كت زاوي
ــا  ــتحق أن نقرأه ــي تس ــب الت ــث، فالكت والبح
ــرٌة جــدًا والكتــب التــي لــو قرأناهــا  جميعــًا كثي
عــدة مــرات الســتخلصنا فــي كل مــرة أفــكار 
ــن  ــا م ــم نراه ــًا ل ــا زواي ــفنا به ــدة واكتش جدي
قبــل كثيــرًة جــدًا أيضًا. وأثنــاء بحثــي وتفكيري، 
الكولومبــي  الكاتــب  قــول  اســتذكرت 
ــه  ــول في ــذي يق ــز وال ــيا ماركي ــل غارس غابريي
"يجــب أن نقــرأ فقــط، الكتــب التــي تجبرنــا 
علــى أن نعيــد قراءتهــا". وفــور اســتذكاري 
للقــول، رأيــت أمــام أعينــي روايــة 1984، كيــف 
ال وأنــا الــذي أعــدت قراءتهــا حتــى اآلن ثــالث 

مرات. 

روايــة 1984 للكاتــب اإلنكليــزي جــورج أورويــل كتبــت 
ــف  ــه، وتصن ــذي يلي ــام ال ــي الع ــرت ف ــام 1948 ونش ع
الروايــة ضمــن األعمــال الديســتوبية، أي أدب المدينة 
مــن  ويمكنكــم  المريــر،  الواقــع  أدب  أو  الفاســدة 
تصنيــف الروايــة معرفــة ســبب تكــراري لقراءتهــا 
عــدة مــرات، فأنــا مــن الجيــل الحديــث الــذي شــق 
طريقــه فــي هــذه الحيــاة علــى أصــوات القذائــف 

وأخبار الحروب وأرقام الضحايا.

تقــع أحــداث الروايــة فــي "آيــر ســتريب " )بريطانيــا 
دولــة  مــن  مقاطعــة  وهــي  ســابًقا(  العظمــى 
عظمــى تدعــى "أوشــينيا" فــي عالــم ال تهــدأ فيــه 
بالشــعب.  والتالعــب  الحكوميــة،  والرقابــة  الحــرب، 
ــا  ــر" كم ــد " األخ األكب ــى ي ــة عل ــك المنطق ــم تل وُتحك
ــق  ــرف الح ــة ال يع ــم طاغي ــو زعي ــه وه ــمي نفس يس
ســبيل إلــى حياتــه، ويمســك زمــام حكومتــه نخبــة 
مــن أعضــاء الحــزب الداخلــي الذيــن يالحقــون الفردية 
والتفكيــر الحــر بوصفهــا جرائــم فكــر. ويســعى الحــزب 
الروايــة  بطــل  أمــا  ســواها.  لشــيٍء  وال  للســلطة 
وينســتون ســميث فهــو عضــٌو فــي الحــزب الخارجــي 
عــن  المســؤولة  الحقيقــة،  وزارة  فــي  وموظــٌف 
الدعايــة ومراجعــة التاريــخ. وعملــه هــو إعــادة كتابــة 
المقــاالت القديمــة وتغييــر الحقائــق التاريخيــة بحيــث 
وتتــم  الــدوام.  علــى  الحــزب  يعلنــه  مــا  مــع  تتفــق 
العمليــة ضمــن آليــة مدروســة مــن قبــل الحــزب 
الحقيقــة  وزارة  فــي  الموظفــون  يتلقــى  الداخلــي، 

المطلوبــة،  التصحيحــات  تحــدد  تعليمــاٍت  خاللهــا 
ويســموها تصحيحــات أو تعديــالت وهــي بالحقيقــة 
تزويــر وتشــويه للحقائــق. كمــا يعكــف جــزء كبيــر مــن 
التــي ال  الــوزارة علــى تدميــر المســتندات األصليــة 
ــل  ــك أي دلي ــي بذل ــالت. ليختف ــك التعدي ــن تل تتضم
علــى الحقيقــة. ورغــم اجتهــاد وينســتون وتأديتــه 
لعملــه علــى أكمــل وجــه، إلــى أنــه يبغــض الحــزب 

سراً ويحلم بإضرام ثورة على األخ األكبر.

ســأتوقف عــن الحديــث عــن أحــداث الروايــة عنــد 
ــط  ــو خ ــي ل ــة أن قلم ــق كل الثق ــي أث ــد، ألن ــذا الح ه
جملــة أخــرى، لــن يســتطيع بعدهــا التوقــف عــن 
شــرح كل تفاصيــل الروايــة. وأجــزم لكــم أنــي ســأكون 
أنتــم  ولكنكــم  التفاصيــل  أكملــت  إن  ســعيداً 
ــن  ــة م ــرأوا الرواي ــم تق ــعداء إن ل ــر س ــتكونون غي س
قبــل، ألن كافــة األحــداث ســتكون حرقــت. وهــذا مــا 
وجــه  علــى  الكتــاب  لهــذا  فاختيــاري  أريــده  ال 
الخصــوص كان ألنــه يســتحق أن يقــرأ كمــا كتبــه 

أورويل وليس يعقوب بالتأكيد.

ومصطلحــات روايتنــا 1984 دخلــت إلــى االســتخدام 
الشــائع منــذ نشــرها، ومنهــا: "األخ الكبيــر"، و"التفكيــر 
 ،"101 و"الغرفــة  الفكــر"،  و"جريمــة  المــزدوج"، 
و"شاشــة العــرض"، و"2 + 2 = 5". وانتشــرت صفــة 
لتعنــي  أورويــل(  المؤلــف  إلــى  )نســبًة  "أورويلــّي" 
وتالعــب  الســرية،  والمراقبــة  الحكومــي،  الخــداع 
الموثــق.  بالتاريــخ  الســلطوية  الشــمولية  الدولــة 

 2005 عــام  الروايــة  األمريكيــة  تايــم  مجلــة  اختــارت 
ــة  ــة اإلنجليزي ــت باللغ ــة كتب ــة رواي ــل مئ ــن أفض ضم
ــي دار  ــى قائمت ــت إل ــنتي 1923 و2005. ووصل ــن س بي
روايــة  مئــة  ألفضــل   "Modern Library" نشــر 
قائمــة  علــى  عشــر  الثالــث  المركــز  فــي  متربعــة 
المحــرر، والمركــز الســادس فــي قائمــة القــراء. وفــي 
عــام 2003 وصلــت إلــى المركــز الثامــن فــي اســتفتاٍء 

أجرته هيئة اإلذاعة البريطانية. 

الترجمة العربية لـ 1984
ترجمــت روايــة 1984 إلــى أكثــر مــن 65 لغــة حتــى عــام 
1989 مــن بينهــم اللغــة العربيــة، وتجــاوزت أي روايــة 
إنكليزيــة أخــرى فــي ذلــك الحيــن، وبعــد ذلــك تعددت 
ليتجــاوز  المميــز  العمــل  لهــذا  العربيــة  الترجمــات 
عددهــا الـــ 25 ترجمــة. ويختلــف عــدد الصفحــات فــي 
النســخة العربيــة مــع اختــالف الترجمــة، ولكــن الروايــة 

تقع في متوسط 400 إلى 450 صفحة.

فيلم 1984
تحولــت روايــة 1984 إلــى عمــل ســينمائي صــدر عــام 
1984 أي فــي نفــس العــام الــذي يتحــدث عنــه أورويل 
فــي الروايــة، وكان الفيلــم مــن تأليــف وإخــراج مايــكل 
رادفــورد، وفــي البطولــة جــون هيــرت، وريتشــارد 

بيرتون، سوزانا هاملتون وسيريل كوزاكوفي.
ــنة  ــي للس ــم بريطان ــل فيل ــزة أفض ــم بجائ ــاز الفيل وف
فــي  توليــب  جولــدن  بجائــزة  فــاز  كمــا   .1985 عــام 
مهرجــان اســطنبول الســينمائي الدولــي فــي نفــس 
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بقلم: عالء يعقوب

المصادر
https://en.wikipedia.org/wiki/Nineteen_

Eighty-Four

/https://www.imdb.com/title/tt0087803
https://en.wikipedia.org/wiki/Nineteen_

)Eighty-Four_)1984_film

العــام. وفــي عــام 2003 حــاز علــى المركــز الثامــن فــي 
مــن  المقتبســة  الروايــات  علــى  التصويــت  حملــة 

الكتب.

الكاتب في سطور
ــم  ــو ل ــى ل ــمعناه حت ــذي س ــم ال ــل االس ــورج أوروي ج
ــر".  ــر بلي ــك آرث ــتعار لـــ "إري ــم المس ــو االس ــه ه ــرأ ل نق
وهــو مــن مواليــد )25 يونيــو 1903. وهــو صحافــي 
وروائــي بريطانــي. كتــب فــي النقــد األدبــي والشــعر 
أعمالــه  واشــتهرت  الجدليــة  والصحافــة  الخيالــي 
بالوضــوح والــذكاء وخفــة الــدم والتحذيــر مــن غيــاب 
الشــمولي  الحكــم  ومعارضــة  االجتماعيــة  العدالــة 
وإيمانــه باالشــتراكية الديمقراطيــة. أشــهر أعمــال 
أورويــل األدبيــة هــي  روايتنــا 1984 عــام 1949 والرواية 
وتصنــف   .1945 عــام  الحيــوان"  مزرعــة   " الخياليــة 
الروايتــان ضمــن األعمــال األعلــى مبيعــاً فــي القــرن 

العشرين. 
فــي عــام 2008 وضعتــه صحيفــة التايمــز فــي المرتبــة 
ــذ  ــي من ــب بريطان ــم 50 كات ــة "أعظ ــي قائم ــة ف الثاني
عــام 1945". عانــى أورويــل مــن مــرض الســل فــي 
وقــت مبكــر، وتوفــي فــي 21 ينايــر 1950 ولــم يبلــغ 

حينها سوى السادسة واألربعين من العمر.

اقتباسات من الرواية
اختــرت لكــم عــدة اقتباســات مــن الروايــة، وأؤكــد 
لكــم أن هــذه االقتباســات هــي جــزء بســيط ممــا 

سيجذبكم في سطورها
ــى زمــان يكــون  ــى الماضــي.. إل ــى المســتقبل و إل - إل
الفكــر فيــه حــرا.. عندمــا يتميــز الرجــال كل عــن اآلخــر 
وال يعيشــون منفرديــن.. و إلــى زمــن ســيجد الصــدق 
لنفســه مكانــا فيــه.. وال يمكــن أن يلغــى فيــه مــا أبــرم 

من عمل.

فــي  يتحكــم  الماضــي،  فــي  يتحكــم  مــن  إن   -
المســتقبل.. ومــن يتحكــم فــي الحاضــر، يتحكــم فــي 

الماضي.
ال  الشــدائد  وقــت  فــي  المــرء  أن  فجــأة  وأدرك   -
يقاتــل أبــدا ضــد عــدو خارجــي.. بــل يكافــح دائمــا ضــد 

جسده.
- المشــكلة التــي نحــن بصددهــا هــي كيــف نســتطيع 
أن نبقــي دوالب الصناعــة دائــرة بغيــر أن تزيــد الثــروة 
ــا  ــتمر إنتاجه ــب أن يس ــلع يج ــم.. فالس ــة للعال الفعلي
إال أنهــا يجــب أن تــوزع أيضــا.. والطريقــة العمليــة 

لتحقيق هذه الغاية هي الحرب المستمرة.
الــذل...  و  األلــم  إثــارة  فــي  تتمثــل  الســيطرة  إن   -
الســيطرة هــي تمزيــق العقــول البشــرية إلــى أجــزاء 
ثــم جمعهــا ثانيــة وصياغتهــا فــي قالــب جديــد يختــاره 

صاحب السلطة.- سوسي شمعون )ستوكهولم(

آفــاق  دار  الروايــة، طبعــة  العربيــة مــن  النســخة 
ترجمــة شــفيق أســعد  للنشــر والتوزيــع- مصــر، 
فريــد وعبــد الحميــد محبــوب، ومراجعــة عبــد الرحيم 

رشوان، صادرة عام 2017.

التاريخ اللبناني بين الحاضر 
والمستقبل في معرض فني جديد

عمــل شــعري مصــور عــن كــون المــرء الجــئ 
ــن األوراق  ــة م ــة مصنوع ــورة مجمع ــرب، وص ح
ــذه  ــاء. ه ــل إطف ــورة لرج ــة وص ــة الممزق النقدي
بعــض األعمــال الفنيــة المتواجــدة فــي معــرض 
 Ateljé فــي  بيضــاء"  جبــال  ســوداء،  "شــمس 
أعمــااًل  فنانيــن  تســعة  ويعــرض   ،SKHLM
متعلقــة بلبنــان وبأوضاعــه، أو كيــف يمكــن أن 

تكون، وأن تكون شاباً لبنانياً اليوم.
المعــرض مــن تنســيق وإنتــاج الفنــان وأســتاذ 
جــذور  مــن  وهــو  شــمعون،  جــورج  الفنــون 
الســويدية  العاصمــة  فــي  ويقيــم  لبنانيــة 
المعــرض  ويــرى شــمعون فــي  ســتوكهولم. 
مشــاعر  تنقــل  التــي  األعمــال  مــن  مجموعــة 
وحاضــره  لبنــان  تاريــخ  حــول  الفنانيــن  وأفــكار 
ــرب  ــن الح ــي م ــرت عائلت ــول "ف ــتقبله. ويق ومس
األهليــة فــي لبنــان وأتــت إلــى الســويد عندمــا 
كان عمــري 3 ســنوات فــي 1988. أثنــاء نشــأتي، 
ــت  ــئ وحاول ــي كالج ــن أصول ــل م ــعرت بالخج ش
أمــر  وهــو  اإلمــكان،  قــدر  نفســي  اســتيعاب 

ــد مــن المهاجريــن يمكــن أن تصــل  أعتقــد أن العدي
إليــه. وكان إنتــاج هــذا المعــرض وســيلة بالنســبة لــي 
للتواصــل مــع جــذوري وإقامــة عالقــات جديــدة مــع 

فنانين آخرين من بلدي األم. 

ويشــارك فــي المعــرض مجموعــة مــن الفنانيــن 
وهم:

أحمد غدار )بيروت(
بريندا الريس )ستوكهولم(

الرا أبي صابر )بيروت(
محمد عبدوني )بيروت / اسطنبول(

 / )بيــروت  مالكيــان  نوردلــوف  وأفرنــج  حلــو  نــور 
ستوكهولم(

ميريام بولس )بيروت(
بيرال الخوري )بيروت(

سوسي شمعون )ستوكهولم(
مواعيد وأيام المعرض:

ــاعة 16:00  ــن الس ــر 2022، م ــبت 22 يناي ــاح: الس االفتت
إلى 19:00

فترة المعرض: من 22 يناير إلى 19 فبراير 2022
ســاعات العمــل: مــن االثنيــن إلــى الســبت، مــن 

الساعة 14:00 حتى الساعة 18:00
 FOLK i Skärholmens الموقــع: 
 utställningsrum Ateljé SKHLM,
 Skärholmens centrum )mellan Kjell &

.)Company och Deichmann
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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.

921

623

9

81

173

692

36

15

745

سودوكو 
SUDOKU

استراحة

أفقيًا:
1 – رسام مصري كبير 

2 – ثبات – عاصمة عربية 
3 – حلق في الفضاء – اسم إشارة - للندبة

4 – ال نظير له - طلى
5 – رمل – سائل يجري في العروق

6 – سكن – صّوت الحصان
 7 - جمال - شتم

8 – عاصمة أرمينيا - ود
9– اســم أطلقــه العــرب علــى إســبانيا والبرتغــال 

قديماً.

رأسيًا:
ــة  ــوة والمتان ــعره بالق ــاز ش ــي امت ــاعر تونس 1 -  ش

وبنزعة قومية وطنية 
2 – من الدواب  – أرض غير مزروعة

3 – دولة عربية
4 – حب – لؤلؤ - مزالج

5 – قطع - متشابهان 
6 – سرور – شحذ القلم

7 – أخو األب - سكب
8  – عاصمة أفريقية - تسوية

9 – اقترب - ثياب.
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Burlöv center
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نخبة من األطباء األكفاء المتحدثين بلغات عديدة العربية والسويدية واإلنجليزية والفارسية وغيرها

الطبي بورلوف  مستوصف 
العائلة كل  مستوصف 

الدكتورة

 إعتدال حميد
التوليد النساء و  خبرة طويلة في أمراض  األولى أولويتنا  عائلتك هي  صحتك وصحة 

طاقم متكامل من األطباء والممرضين واألخصائيين النفسيين وأخصائيي التغذية وأخصائيي العالج الطبيعي

لتوفير الخدمة الطبية األفضل لك ولعائلتك

المستوصف يقع داخل مركز بورلوف التجاري الذي يبعد بالسيارة حوايل عشر دقائق من سنتر الروزنجورد 

وله مدخل من داخل المركز التجاري ومدخل مستقل من جهة موقف السيارات
ســـجل عبر موقعنـــا اإللكتروني

أو البار كود باألســـفل
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