رئيس حزب اليسار يوناس
خوستيت في حوار مع
الكومبس
صفحة 16

الكومبس باللغة
السويدية باسم جديد
وإنطالقة طموحة

نظام تحصيل الديون
الكومپس
ضحايا | 1

قسوة العقوبة وصرامة
القانون
صفحة 17

صفحة 8
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صديقك الناطق بالعربية في السويد
أخبار السويد
www.alkompis.se

أول مدعي عام من أصول عربية في السويد

فخور ألني نشأت في رينكبي

الكومبــس -تجــارب وقصــص نجــاح:

عندمــا تســم ُع معلومــة تقــول :إن « فــرص
النجــاح يف الســويد ليــس لهــا حــدود» ،مــن
شــخص مثــل أرشف أحمــد ،فهــذا يعنــي

أنــك تســتمع أيضــا إىل نصيحــة ،قــد تكــون
موجهــة باألســاس إىل فئــة الشــباب ،مــن
أصــول مهاجــرة ،الذيــن يتلمســون طريــق
املســتقبل يف الســويد.

قــد نســمع عــن وظائــف عديــدة إســتطاع
املهاجــرون ،أو أبنائهــم الوصــول إليهــا يف
الســويد ،ضمــن مجــاالت متعــددة مــن كافــة
املهــن الحرفيــة ،إىل قطــاع املــال واألعــال،

مــرورا ً بوظائــف الهندســة والطــب وأغلــب
الوظائــف الحكوميــة واملناصــب السياســية
األخــرى ،لكــن مــن النــادر ،أن نســمع أن
شــخصاً مــن أصــول أجنبيــة ،قــد وصــل إىل
صفحة 4

مديــر مؤسســة  IFSحول
كيفيــة البــدء بالمشــاريع
التجاريــة فــي الســويد
الكومبــس  -خــاص :كيــف يل أن أفتح
الســويد ،وأي قطــاع
مرشوعـاً تجاريّـاً يف ُ
هــو األفضــل؟ هــل ســأتلقى املســاعدة
املاليــة مــن الدولــة؟ كيــف يل أن أعــرف
الجــدوى اإلقتصاديــة مــن املــروع؟
هــذه األســئلة وغريهــا الكثــر ،تصــل
“ الكومبــس “ بشــكل مســتمر ،مــن
القادمــن ال ُجــدد ،وآخريــن يعيشــون
أساس ـاً فيهــا.
صفحة 7

Reklam

sida 3

sida 12

أرشف أحمد

أهم قضايا إقامات العمل في حوار مع المحامية نادية حاتم
الكومبــس  -خــاص :منحــت الســويد خــال فيهــا أرقــام قياســية .ويعــود اإلقبــال الشــديد  ،2008وكذلــك بعــد إتســاع شــبكة العالقــات املرافقــة لهــا ،وأهــم القضايــا املتعلقــة بذلــك،
أجرينــا اللقــاء التــايل ،مــع املحاميــة ناديــة
العــام املــايض 116500 ،شــخص ترصيــح عــى إقامــات العمــل ،بعــد التعديــات اإلجتامعيــة للمهاجريــن.
اإلقامــة يف البــاد ،إحتلــت إقامــات العمــل القانونيــة التــي أجرتهــا الســويد يف العــام حــول رشوط منــح إقامــة العمــل ،واإلجراءات حاتــم:
صفحة 14

sida 18

sida 10
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تصدر عن شبكة الكومبس االعالمية
ستوكهولم
www.alkompis.se

شبكة الكومبس اإلعالمية
رئيس التحرير

د .محمود صالح آغا
072-971 88 98
Ma@alkompis.com

العدد الثاني السنة االولىdecember 2013

كلمة العدد

سكرتير التحرير

فــي خدمــة أهــداف اإلندمــاج

نزار عسكر
073-764 14 89
nazar@alkompis.com

لإلندمــاج وزارة يف الســويد ،ولهــذه الكلمــة مكانــة هامــة ضمــن أولويــات
الخطــاب الســيايس ملعظــم األحــزاب ،إن مل نقــل لكلهــا.
كلم ـ ُة اإلندمــاج تتكــرر كل يــوم يف وســائل اإلعــام الســويدية ،ويــرف لهــا
وبأســمها مــوارد كبــرة ،كــا تُكتــب عنهــا املقــاالت والكتــب ،وتُعقــد مــن أجلهــا
نــدوات ومؤمت ـرات عديــدة.
وألن املــادة الرئيســة ملوضــوع اإلندمــاج ،كــا نعلــم ،هــي نحــن املواطنــون
املولــودون خــارج الســويد ،واملقيمــون منــذ فــرات ليســت بالطويلــة بهــذا
البلــد ،إضافــة طبع ـاً إىل القادمــن الجــدد ،فأننــا معنيــون نحــن أيضــا بإنجــاح
هــذه العمليــة ،وفقــا ملــا تتطلبــه رشوط الحــد األدىن ،عــى األقــل ،يف تحقيــق
القــدرة عــى التواصــل مــع املحيــط الجديــد ،خاصــة فيــا يتعلــق بإزالــة عوائــق
الحصــول عــى فــرص العمــل ،وبطبيعــة الحــال التمكــن مــن التعامــل مــع
الجهــاز البريوقراطــي للمؤسســات وللدولــة مــن جهــة ،ومــع ثقافــة املجتمــع
العامــة مــن جهــة أخــرى.
خــال فــرة وجيــزة تلقــى موقــع الكومبــس  www.alkompis.seعــر بريــده
اإللكــروين ثــاث رســائل مــن شــخصيات عامــة يف الســويد ،تتضمــن اإلشــارة
إىل أهميــة العمــل اإلعالمــي الــذي نقــوم بــه يف خدمــة أهــداف اإلندمــاج،
فاملعلومــات الصحيحــة باللغــة األم عــا يجــري حــول القــادم الجديــد مــن
أحــداث ،واملعطيــات األساســية حــول املجتمــع الجديــد ،تســاهم بشــكل كبــر
باملســاعدة عــى تلمــس طريــق االندمــاج الصحيحــة.
إحــدى الرســائل الثالثــة ،والتــي كتبهــا يــوين كارســلون ،مســؤول مــروع
ريــايض يف مدينــة الندســكرونا ،تظهــر أهميــة شــبكة لكومبــس ،يف اإلعــام
عــن النشــاطات والفعاليــات التــي تســاهم يف عمليــة االندمــاج ،ووصــول هــذه
املعلومــات إىل قطاعــات واســعة ،خاصــة ممــن ال يجديــد اللغــة الســويدية
حاليــا.

فيــا وصفــت رســالة أخــرى مــن مقــر الصليــب األحمــر باســتوكهومل ،شــبكة
الكومبــس بوســيلة إعــام رصينــة وهامــة يف نــر ثقافــة اإلندمــاج ،واملســاهمة
يف إيصــال معلومــات عــن دور املنظــات املدنيــة ملــن يحتاجهــا.
عنــد قيــام بعــض الصحــف الســويدية بنــر مقابلــة مــع رئيــس تحريــر
الكومبــس مبناســبة إصــدار الجريــدة الورقيــة ،نقلــت بعــض املواقــع اإلخباريــة
املحســوبة عــى اليمــن املتطــرف هــذه املقابلــة ،باســلوب تحريــي ،يســعى
إىل تخويــف املجتمــع مــن بــروز قــوة ومكانــة واســتقاللية ملجموعــة لغويــة
داخــل الســويد ،يهــز مــن هويتهــا ويؤثــر عــى نقاءهــا العرقــي ،ويتــذرع بــأن
اللغــة الســويدية هــي التــي يجــب أن تكــون ســائدة ،وليســت أيــة لغــة أخــرى.
الجــواب عــى هــذا الخلــط بــن أهميــة تعليــم اللغــة الســويدية ،والــذي يدركــه
الجميــع ويســعى إليــه ،وبــن رضورة وجــود وســائل إعالميــة باللغــات األم،
جــاء يف تعليــق عــى نفــس املوقــع ،التعليــق أكــد وجــود دراســات علميــة تثبــت
أهميــة الحصــول عــى معلومــات أساســية عــن املجتمــع األجنبــي بلغتــك األم،
عندمــا تريــد أن تتعلــم لغــة هــذا املجتمــع .هــذا باإلضافــة إىل حــق الجميــع
بالتعبــر عــا يجــري حولهــم بلغتهــم الخاصــة بهــم ،عــر منابــر يختارونهــا
ألنفســهم.
والكومبــس هــو منــر وجــر لإلندمــج يف املجتمــع ،اإلندمــاج الكلمــة التــي
تحتــل مكانــة كبــرة يف السياســة الســويدية.
وألن االندمــاج يجــب أن يكــون مــن الطرفــن ،ســيتم قريبــا اصــدار نســخة
جديــدة عــى اإلنرتنــت باللغــة الســويدية مــن شــبكة الكومبــس ،لتعريــف
املجتمــع الســويدي مبســاهامت القادمــن الجــدد واملولوديــن خــارج الســويد،
وللموضــوع بقيــة
رئيس التحرير
د .محمود صالح آغا

och är viktig för de flesta
politiska partierna. Ordet
integration upprepas varje dag i svenska medier.
Vi får många brev från
våra läsare som bekräftar
att media på modersmålet
kan bidra mycket till rätt
integration

Al-Kompis är ett Media
Network med ambitionen
att underlätta integrationen mellan de människor och kulturer som idag
finns i Sverige och det
svenska samhället. Vi på
Al-Kompis är övertygade
om att integration är ömsesidig och inser att det är
viktigt att majoritetssamhället får möjlighet att
lära sig mer om de vanor,
traditioner och kulturer
som de nya svenskarna
tagit med sig till Sverige.

2014.
• Artikel om Svenska
AL-Kompis blir ny tidning
• Några fakta om Sverige.
• Rapport om kronofogden och skuldproblem
• Hur kan du starta eget
företag? Intervju med IFS
ordförande
• För nyanlända: De oskrivna lagarna i svenska
samhället
• Artikel om nya CSN
regler
• Artikel om bristen på
hyresrätter i storstäderna
Svenska
kulturnyheter,
sportnyheter, krönikor,
och Lathund

Innehållet av tredje
nummret
• Intervju med första
åklagaren med arabisk
bakgrund
• Intervju med Jonas
Sjöstedt, partiledare för
Vänsterpartiet
• Intervju med advokat
om
arbetstillstånd
i
Sve r i ge.
• Sammanfattning av de
Viktigaste nya lagarna för

ANNONSAVDELNING
Samer Alssadi
076-298 98 92
Zainab Witwit
073-738 07 48
GRAFISK AVDELNING
David Alsabty
Basem Monaor

och i 32 platser i Helsingborg och Landskrona.
Al-Kompis online har
funnits i 14 månader och
har redan 20000 unika
besökare varje dag, 80 000
följare på dess Facebook
sida och en medieräckvidd på 420 000 personer. Och vi bara växer och
växer. Al-Kompis åtnjuter
mycket högt förtroende
av läsare som ser oss som
“Sverige på arabiska”.
Sammanfattning av tredje numret
Redaktören har ordet:
Media i integrationens
tjänst
Integrationen har sin egen
ministerpost i Sverige ,

SKÅNE
N.Grängesbergsg. 5
214 44 m Malmö
Kotada Ab Younes
Tel:
072-337 11 05
E-post:
kotada@alkompis.com

Al-Kompis papperstidningen bestå av 24 sidor.
Den kommer att distribueras av utdelare och
på 40 speciellt utvalda
platser i Stockholm län,

STOCKHOLM
Finlandsgatan 64, 3 tr
164 74 KISTA
Mahmmud Agha
Tel:
08-124 10 531
E-post:
info@alkompis.com

هيئة التحرير

لينا سياوش
lena@alkompis.com

نادر عازر
nader@alkompis.com

سنا الجزائري
sana@alkompis.com

أندي فليمستروم
andie@alkompis.com

مدير مكتب سكونة

قتادة أبو يونس
072-337 11 05
kotada@alkompis.com

مسؤولة اإلعالنات

زينب وتوت
073-738 07 48
zainab@alkompis.com

التصميم واالخراج الفني

ديفيد السبتي
www.alsabty.se
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أرشف أحمد

ـمع معلومــة تقــول :إن « فــرص النجــاح يف الســويد ليــس لهــا
الكومبــس -تجــارب وقصــص نجــاح :عندمــا تسـ ُ
حــدود» ،مــن شــخص مثــل أرشف أحمــد ،فهــذا يعنــي أنــك تســتمع أيضــا إىل نصيحــة ،قــد تكــون موجهــة باألســاس
إىل فئــة الشــباب ،مــن أصــول مهاجــرة ،الذيــن يتلمســون طريــق املســتقبل يف الســويد.
قــد نســمع عــن وظائــف عديــدة إســتطاع املهاجــرون ،أو أبنائهــم الوصــول إليهــا يف الســويد ،ضمــن مجــاالت
متعــددة مــن كافــة املهــن الحرفيــة ،إىل قطــاع املــال واألعــال ،مــروراً بوظائــف الهندســة والطــب وأغلــب الوظائف
الحكوميــة واملناصــب السياســية األخــرى ،لكــن مــن النــادر ،أن نســمع أن شــخصاً مــن أصــول أجنبيــة ،قــد وصــل
إىل منصــب «مدعــي عــام» ،خاصــة عندمــا يكــون هــذا الشــخص هــو العــريب الوحيــد إىل اآلن ،الــذي يشــغل هــذا
املنصــب ،منــذ  10ســنوات.
الســويد لهــا الفضــل فــي مــن أهــم دوافــع إلتحاقــه بدراســة الحقــوق ،أنــه كان
مهتــا بــأن يصبــح محاميــا للدفــاع عــن قضايــا الفئــات
تعلمــي للغــة العربيــة
الضعيفــة باملجتمــع ،رغــم عــدم تفهــم أهله لهــذا الخيار،
فهــم كانــوا يريدونــه أن يصبــح طبيب ـاً أو مهندس ـاً.
املدعــي العــام ،أو وكيــل النيابــة ،أرشف أحمــد ،اســتقبلنا وعــن رس اتقانــه للغــة العربيــة ،عــى الرغــم مــن وصوله
يف مكتبــه الواقــع وســط العاصمــة ســتوكهومل ،يف املوعــد للســويد صغــرا ،يقــول لـــ « الكومبــس « إن الفضــل
املحــدد ،ورحــب بنــا ،بلغــة عربيــة ســليمة ،ولكــن يعــود اىل نظــام التعليــم يف الســويد « الــذي أتــاح يل
املفاجئــة كانــت أيضــا أنــه تابــع حديثــه معنــا إىل اآلخــر دراســة لغتــي األم ،أو عــى األقــل التشــجيع عــى عــدم
بالعربيــة ،مســتخدماً تعابــر ومصطلحــات حقوقيــة يف إهاملهــا».
موقعهــا الصحيــح ،وكأنــه وصــل مــن مــر ،قبــل فــرة أرشف أنهــى دراســته الجامعيــة يف كليــة الحقــوق
بجامعــة أوبســاال العــام  1996بدرجــة ماجســتري،
ليســت بالبعيــدة.
وصــل أرشف أحمــد ،اىل الســويد مــن مــر ،عندمــا كان ودرس ســنة يف فرنســا ضمــن برامــج التبــادل الجامعــي
«راســموس».
طفـاً يف ســن الرابعــة مــع عائلتــه يف العــام .1978
طفولــة أحمــد ونشــأته يف ضاحيــة رنكبــي شــال غــرب
ـل :القاضي
ـة العمـ
ـات بدايـ
العاصمــة ،أعطتــه تجربــة اجتامعيــة مميــزة ،متعــددة مفارقـ
الثقافــات ،وهــو يتذكــر كيــف كانــت عائلتــه تجلــس فــي قاعــة المحكمــة اعتقــد
مــع عائــات عربيــة أخــرى ملشــاهدة األفــام املرصيــة أننــي أنــا المتهــم ولســت
بالفيديــو ،وكيــف كان يختلــط مــع أطفــال عائــات المدعــي العــام.
مهاجــرة أخــرى.

تــدرج املحامــي أرشف أحمــد ،ضمــن الخدمــة العامــة،
يف عــدة مناصــب ،بعــد تخرجــه مــن الجامعــة .وعمــل
يف عــدة مناطــق يف الســويد ،منهــا مدينــة سوندســفال
يف الشــال .ويف ســؤال لـــ « الكومبــس « عــا إذا كان قــد
تعــرض ملفارقــات مــا أثنــاء عملــه ،أجــاب مبتســا أنــه
يف إحــدى امل ـرات وعندمــا كان يحتــل مكانــه املخصــص
لإلدعــاء العــام يف قاعــة املحكمــة عــى ميــن القــايض،
واملتهــم يجلــس عــى الجهــة اليــرى ،وجــه القــاض
كالمــه يل مش ـرا بيــده نحــوي لــي أتكلــم ،عــى أســاس
أننــي أنــا املتهــم .وتابــع أرشف حديثــه وهــو يضحــك« :
أنــا بالتاكيــد مل أتأثــر ،مــع أن القــايض ميكــن أن يكــون
قــد أخطــأ موقعــي بســبب مالمحــي الرشقيــة».
ومبناســبة هــذا الحديــث ،أكــد أرشف أنــه مل يتعــرض
إطالقــا للتمييــز خــال انخراطــه بالدراســة أو العمــل،
بــل كان يجــد كل اإلحــرام والتفهــم ،خاصــة انــه كان
يثــق بنفســه وبقدراتــه وبالهــدف الــذي وضعــه نصــب
عينيــه.
«أدعــو الشــباب المهتميــن
بدراســة الحقــوق إلــى عــدم
التــردد بطلــب العمــل فــي
ســلك النيابــة العامــة»
يعتــر املدعــي العــام أرشف ،أنــه لــيء طبيعــي أن يفــرز
النظــام االجتامعــي يف الســويد نــوع وعــدد وظائــف
متثــل جميــع مكونــات املجتمــع .وعــن صعوبــة تحقيــق
الوصــول إىل نســب حقيقيــة لهــذا التمثــل ،يعتقــد ارشف
أن الجــرأة واملثابــرة ،هــي التــي تســاعد عــى وصــول
املواطنــن مــن أصــول أجنبيــة إىل أيــة وظيفــة يســعون
لهــا.
ـة
ـة ومعرفـ
ـة العربيـ
ـان اللغـ
«اتقـ
الثقافــة الشــرقية عوامــل
ـي
ـي كمدعـ
ـي منصبـ
ـاعدة فـ
مسـ
عــام»

حاوره محمود االغا

يقــول أرشف إن منصــب املدعــي العــام هــو منصــب
حســاس جــدا ً ولــه إســتقالليته ،وال يســتطيع حتــى
مســؤويل املبــارش التدخــل يف عمــي ويف قـرارايت طاملــا ال
تخــرج هــذه الق ـرارات عــن اإلطــار القانــوين ،خاصــة أن
القضــاء ،كــا نعلــم هــو ســلطة مســتقلة ومنفصلــة عــن
بقيــة الســلطات ،وهــذا مــا متارســه الســويد قــوالً وفعـاً.
ويضيــف :هــذه املهنــة قــد تضعــك أحيانــا يف مواقــف

عنــد اتخــاذ القــرار ،تحتــاج منــك أن تجــد التــوازن
املطلــوب بــن كونــك إنســاناً لــك مشــاعر ،وبــن كونــك
صاحــب منصــب مســؤول عــن تنفيــذ القانــون .ألن
ق ـرارات املدعــي العــام ميكــن أن تغــر حيــاة األشــخاص
املعنيــن ،وتقلبهــا رأســا عــى عقــب.
يؤكــد أرشف أنــه يف عــدة مـرات كان يعطــي معلومــات
عــن نصــوص القانــون يف الســويد باللغــة العربيــة
للمدعــن وللمدعــى عليهــم ،ويتحــدث معهــم بلغتهــم
األم ،كــا حــدث يف قضيــة عصابــة ســوديرتاليا الشــهرية،
حيــث اســتخدم أرشف اللغــة العربيــة عــدة مــرات يف
الحديــث مــع طــريف القضيــة ،وهــذا مــا كان يســهل
يف كثــر مــن األحيــان إج ـراءات املحكمــة والتحقيقــات.
مضيفــاً أنــه يف كثــر مــن األحيــان كان يكــر حاجــز
الخــوف مــن الرشطــة والســلطة القضائيــة ،أمــام مــن
يتكلــم معهــم بالعربيــة ،ويســاعدهم عــى تفهــم مهمــة
الرشطــة الحقيقيــة يف الســويد.
يذكــر ايضــا أنــه وأثنــاء فــرة مناوبتــه الليليــة كمدعــي
عــام يف ســتوكهومل ،وصلــت لــه قضيــة محاولــة اغتصــاب
ســيدة مــن قبــل زوجهــا ،وكان بامكانــه الحجــز عــى
املدعــى عليــه ،لكنــه إكتفــى بتأنيبــه ،والــرح لــه بــأن
القانــون الســويدي مينــع مامرســة الجنــس حتــى مــع
رشيكــة الحيــاة بــدون موافقتهــا ،وحــذره مــن تكــرار
ذلــك قائــاً لــه « يف املــرة املقبلــة ،ويف حالــة تكــرار
الفعلــة ،ســاحجز عليــك مبــارشة».
وهنــا يؤكــد املدعــي العــام أرشف أحمــد عــى أهميــة أن
يحصــل القادمــون ال ُجــدد تحديــدا ً ،وكل األجانــب إجامال
عــى معلومــات صحيحــة حــول املجتمــع الســويدي
وقوانينــه وأعرافــه ،مثنيــاً عــى شــبكة « الكومبــس»
اإلعالميــة ألنهــا تســاهم يف نــر املعرفــة عــن الســويد،
واملجتمــع الســويدي باللغــة العربيــة ،مضيفـاً أن الجهــل
بالقانــون يعــرض أحيانــا النــاس للوقــوع بالخطــأ.
يف نهايــة املقابلــة شــكرنا املدعــي العــام أرشف أحمــد
عــى مــا خصصــه لنــا مــن وقــت ،كــا وعدنــا بلقــاءات
يف مناســبات مقبلــة للحديــث عــن قضايــا مختلفــة
ضمــن مجــال القضــاء واإلدعــاء العــام.

محمود االغا
ma@alkompis.com
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السويد :حقائق وأرقام

 588ميدالية أوملبية
• حصلــت الســويد حتــى العــام  2006عــى 588
ميداليــة أوملبيــة وهــذا يعتــر إنجــاز كبـرا مقارنــة بعــدد
ســكانها ،علــا أن األلعــاب األوملبيــة تجــري كل أربعــة
اعــوام.

30جائزة نوبل
اوروبــا ،ووصلــت إىل  76%عــى الرغــم مــن أن متوســط
عمــر اإلنجــاب لــدى املــرأة الســويدية هــو ثالثــن عامـاً ،
وهــو األعــى يف اوروبــا ويقــارب مــا هــو عليــه يف ايرلنــدا
وهولنــدا.

• الشــعب الســويدي لديــه أطــول متوســط للعمــر يف • إجــازة األمومــة واألبــوة يف الســويد هــي واحــدة مــن
أوروبــا وهــو  80,51ســنة ،حســب إحصــاءات  2006أطــول وأكــر اإلجــازات ســخاءا ً يف العــامل ،بحيــث يســمح
لــأب واألم أن يحصلــوا عــى مجمــوع  480يومــاً يف
واعتبــارا ً مــن عــام  2010تراجعــت الســويد إىل املرتبــة
املقابــل يدفــع لهــا  77,6مــن الراتــب
الخامســة يف أوروبــا بفــارق بســيط عــن ســويرسا،
إيطاليــا ،أيســلندا وفرنســا.
• الســويديون يقضــون وقتــاً أطــول يف التعليــم العــايل
مبتوســط عمــر للطالــب  25.5ســنة ،وأن  40%مــن
• حققــت الســويد أدىن نســبة تفــاوت يف الدخــل بــن النســاء و 32%مــن الرجــال الذيــن تــراوح أعامرهــم
أفـراد الشــعب ،مقارنــة مــع بقيــة شــعوب لعــامل ،حســب بــن  25إىل  64يشــاركون أيضــا يف التعليــم أو يف أماكــن
مــؤرش جينــي  23يف عــام  2005إضافــة إىل أن لديهــا أدىن التدريــب.
نســبة تفــاوت يف معــدل التوظيــف بــن الرجــل واملــرأة
• الســويد وحتــى عــام  2006تصــدرت قامئــة الــدول
يف العــامل 4٪ ،فقــط لصالــح الرجــال.
األكــر ســخاءا ً يف العــامل بتقديــم املســاعدات للــدول
• الســويد لديهــا أعــى نســبة لألمهــات العامــات يف الفقــرة ،وانهــا الدولــة الوحيــدة التــي تجــاوز رقــم

فرقةABBA
التربعــات فيهــا  %١مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،وال • لــدى الســويد أعــى معــدل لنســبة الرضيبــة عــى
ننــى أيضــا إســتقبالها للعديــد مــن الالجئــن القادمــن القيمــة املضافــة يف العــامل وهــي  .25%ويصــل مجمــوع
مــن جميــع البــاد العربيــة ورشق اوروبــا.
الرضائــب يف الســويد إىل  2,54%مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل ،وهــو أعــى مســتوى يف جميــع أنحــاء العــامل.
• للســويد حصــة كبــرة ،يف تقــدم أشــهر وأعظــم
املغنيــن وفــرق البــوب ،يف العــامل مثــل فــرق آبــا ( • )Abbaالرشكــة الســويدية الرائــدة إريكســون حققــت يف
والكارديغنــز ( )The Cardigansوروكســيت ( )Roxetteعــام  2012أكــر مصنــع يف العــامل لشــبكات االتصــاالت
وآيــس أوف بايــس ( )Ace of Baseولوريــن ()Laureen
املتنقلــة مــع  38%مــن حصــة الســوق العامليــة .امــا
والســويديش هــوس مافيــا ()Swedish House Mafia
صناعــة الســيارات فهــي أيضــا مــن إختصــاص الســويد،
وآفيــي )Avicii(.
فلديهــا ســمعة ومكانــة مميــزة عامليــا مــع صناعــة
• الســويد حصلــت عــى  30جائــزة نوبــل منهــا خمســة ســيارات فولفــو وســاب وشــاحنات ســكانيا .وال ننــى
جوائــز للســام ،حتــى أواخــر عــام .2012
أيضــا سلســلة األثــاث ذو الشــهرة العامليــة إيكيــا التــي
تأسســت عــام  1943وغــزت العــامل مبفهومهــا لصناعــة
• تــم تعيــن الســويد لتصبــح أول دولــة يف العــامل تتخــى
األثــاث بأســعار يف متنــاول الجميــع .ومــن منــا ال
عــن البنزيــن مقابــل إنتــاج الوقــود الحيــوي.
يقتنــي قطعــة مالبــس مــن أحــدث األزيــاء والتصاميــم
• تحتــل الســويد املرتبــة الثانيــة يف اإلنجــاز التكنولوجــي مــن محــات (  ) H & Mالتــي تأسســت عــام 1947
وأصبحــت يف أيامنــا هــذه األشــهر عامليــا؟
يف أوروبــا بعــد فنلنــدا.

«جمعية المستأجرين» دور هام في الدفاع عن حقوق المستأجرين
الكومبــس – مؤسســات :تدافــع جمعيــة املســتأجرين
عــن حقــوق أعضائهــا ،أمــام اصحــاب رشكات الســكن،
وتعمــل عــى التأثــر دامئــا يف دفــع السياســيني وواضعــي
االقرتاحــات لبنــاء املزيــد مــن الشــقق املخصصــة اليجــار،
وفــق مــا رصح بــه غريغــر بيوركيغريــن رئيــس منطقــة
ســتوكهومل يف الجمعيــة ،يف لقــاء مــع الكومبــس مضيفــا:
إن دعــم جمعيــة املســتأجرين لألعضــاء ميكنهــم مــن أن
يصبحــوا مؤثريــن يف تحســن ظــروف ســكنهم ،وحــل
مشــاكل صغــرة أو كبــرة مــن مشــاكل غرفــة الغســيل
و حتــى املشــاكل الكــرى مثــل التهديــد بإلغــاء عقــد
اإليجــار .مضيفــا أن الجمعيــة ميكنهــا حــل القضايــا
البســيطة مبــارشة عــر الهاتــف ،كــا ميكنهــا متثيــل
األعضــاء أمــام املحاكــم إذا لــزم األمــر.
جمعيــة املســتأجرين تقــوم حاليــا بحملــة يف أوســاط
األجانــب والقادمــن الجــدد يف كل أنحــاء الســويد ،مــن
أجــل التعريــف بهــذه الجمعيــة وأهدافهــا ودورهــا
ونشــاطاتها ،خاصــة للقادمــن مــن بلــدان ومجتمعــات
ال تعطــي الكثــر مــن األهميــة لعمــل املنظــات غــر
الحكوميــة .عــن أهــداف هــذه الحملــة يقــول غريغــر

بيوركيغريــن:

مــن املهــم أن نصــل إىل كل املجموعــات اللغويــة يف
املجتمــع الســويدي ،وأن ال يقــف حاجــز عــدم معرفــة
اللغــة الســويدية ،عائقــا أمــام توصيــل املعلومــات حــول
عمــل جمعيــة املســتأجرين ،لهــذا الســبب نقــوم بحملــة
بعــدة لغــات لــي يعــرف الجميــع أم هنــاك إمكانيــة
للمســاهمة يف الدفــاع عــن حقوقهــم ودعــم أهــداف
عديــدة تخــص موضــوع الســكن.

ـة
ـه الجمعيـ
ـعى إليـ
ـذي تسـ
ـا الـ
مـ
ـا؟
ـال عملهـ
ـن خـ
مـ
نحــن نعمــل لــي تكــون إيجــارات الســكن عادلــة .ومــن
أجــل أن تتمتــع مســاكن اإليجــار بنفــس اإلمتيــازات
املمنوحــة ألنــواع ألخــرى للســكن و يجــب أن ال تكــون
مثقلــة بالرضائــب والرســوم املرتفعــة.
وألن الســويد تحتــاج إىل املزيــد مــن منــازل اإليجــار
و منــازل مــن مختلــف األحجــام و أن تكــون مناســبة
للنــاس يف مختلــف املراحــل العمريــة ،فنحــن نحــاول
التأثــر دامئــا عــى دفــع السياســيني وواضعــي االقرتاحــات
يف هــذا الشــأن.
إضافــة إىل أن العديــد مــن املناطــق الســكنية قدميــة و

تحتــاج إىل تحديــث .لــكل فــرد الحــق يف العيــش الجيــد
مقابــل إيجــار معقــول .وهــذا مــا نعمــل عــى املســاهمة
بــه .وهــذا يتــم مــن خــال تكويــن رأي عــام مســاند
وألن املســاكن املؤجــرة هــي طريقــة جيــدة للســكن،
لهــذا فــإن آالف األشــخاص النشــيطني يف جمعيــة
املســتأجرين يهتمــون بأمــور تحســن املســاكن وتعزيــز
حقــوق املســتأجرين الحاليــن واملســتقبليني .يوجــد اآلن
نقــص يف املســاكن يف أج ـزاء كثــرة مــن البــاد.

مــا هــي أكثــر القضايــا التــي
تدافعــون فيهــا عــن حقــوق
المســتأجرين؟
هنــاك قضايــا متنوعــة ،نحــن نجيــب يوميــا عــى مئــات
األســئلة واالستفســارات ،تتعلــق مثــل باإلصالحــات
والصيانــات ،التــي يجــب أن يقــوم بهــا مالــك العقــار،
أو عــن حقــوق اإليجــار مــن الدرجــة الثانيــة ،أو عــن
خالفــات تتعلــق باملرافــق امللحقــة بالســكن ،وارتفــاع
اإليجــارات وغــر ذلــك .فنحــن نتفــاوض مــع املالــك عــى
هــذه االمــور لصالــح املســتأجر.

غريغر بيوركيغرين
وكيــف تســتطيع الجمعيــة
القيــام بهــذا العمــل؟
لــدى جمعيــة املســتأجرين مســؤولني وخ ـراء قانونيــن
يعرفــون قانــون اإليجــار حــق املعرفــة .نقــوم كل ســنة
بتقديــم دعــا وخدماتنــا آاللــف أعضــاء .وننطلــق دامئــا
مــن كــون املســتأجر لديــه حقــوق بصفتــه مســتأجرا
ميكنــه معرفتهــا عــر املشــورة الهاتفيــة أوعــر لقــاء
شــخيص .أو حتــى عــر اســتخدام خدمــة
جمعية املستأجرين عىل
www.hyresgastforeningen.se
الكومبس
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تعــرف علــى المجتمــع ُ
الســويدي
للقادميــن ُالجــددّ :

الكومبــس  -خــاص :هنــا ،تنــر « الكومبــس « معلومــات عامــة ،بلغــة مبســطة ومفهومــةّ ،
ملخصـاً عــن القوانــن ماهو التأجير بعقد ثانوي؟
الســويدي ،التــي تهــم القادمــن ال ُجــدد وغريهــم مــن الذيــن ال ُيجيــدون اللغــة ،وذلك للمســاهمة
وعــادت املجتمــع ُ
ميكــن لــك تأجــر شــقتك بعقــد ثانــوين ،لشــخص آخــر،
يف تســهيل اإلندمــاج باملجتمــع الجديــد.
حقــوق الطفــل فــي المجتمــع وأن يُعــروا عــن أنفســهم بحريــة ،وأن يُســتمع إليهــم .ولفــرة زمنيــة محــددة ،مــع الحفــاظ عــى شــقتك
ـك تعرضت
ـً أنـ
ـعرت يومـ
ـل شـ
هـ
كذلــك فــان املحاكــم ُملزمــة بســاع األطفــال ،يف القضايــا بإســمك ،لكــن مقابــل رشوط.
الســويدي
ُ
التــي تهــم حياتهــم ،كــا ال يحــق للوالديــن ،قــراءة يجــري ذلــك رشط الحصــول عــى موافقــة رشكة الســكن ،للتمييــز فــي المجتمع؟
الســويدية املذكـرات اليوميــة لألطفــال ،ورســائلهم الشــخصية ،دون وأن تكتــب عقــد إيجــار كعقــد ثانــوين ،بــن الشــخص التمييــز ممنــوع يف الســويد .ويُقصــد بالتمييــز ،أن عــددا ً
كثـرا ً مــا يجــري اإلستشــهاد عامل ّيـاً ،بالتجربــة ُ
املســتأجر الــذي ميلــك عقــد الشــقة األويل ،والشــخص مــن األفـراد ،أو املجاميــع ،يجــري التعامــل معهــم ،وفــق
يف الحفــاظ عــى حقــوق الطفــل .فامهــي الحقــوق التــي موافقتهــم.
أدلــة ،بطريقــة مختلفــة عــن اآلخريــن ،ألســباب تتعلــق
الســويدي يُتيــح للطفــل الــذي يحتــاج اىل الثــاين الــذي يرغــب يف اإليجــار بعقــد ثانــوي.
يتمتــع بهــا األطفــال فيهــا؟
القانــون ُ
أوىل هــذه الحقــوق ،هــي ضــان عــدم التمييــز بــن التحــدث مــع شــخص آخــر كبــر ،اإلتصــال مبنظمــة مــن الناحيــة القانونيــة ،يجــب أن يكــون هنــاك ســبب مثـاً ،بالجنــس أو امليــول الجنســية ،أو الديــن واملعتقــد،
األطفــال ،وأن تضــع الســلطات الترشيعيــة واملحاكــم ،حقــوق األطفــال يف املجتمــع ،التــي تســاعد األطفــال مقبــول لتأجــر الشــقة ،كأن يكــون مثــاً العمــل يف أو القوميــة.
دامئــاً ،مصلحــة الطفــل يف املقدمــة ،وأن ت ُلــزم الدولــة واملراهقــن الذيــن تقــل أعامرهــم عــن  18عامــاً ،مدينــة أخــرى ،ويوافــق املؤ ّجــر عــادة عــى التأجــر ملــدة عــى مــن يتعــرض اىل متييــز يف هــذه الحــاالت ،اإلتصــال
بوكيــل املظــامل لشــؤون التمييــز ،وهــي ســلطة حكوميــة،
اآلبــاء واألمهــات ،تربيــة أطفالهــم بطريقــة تنســجم مــع ويعانــون مــن املشــاكل والقلــق ،وميكــن اإلتصــال ســنة واحــدة يف كل مــرة.
ســتكون أنــت املســؤول عــن ضــان دفــع اإليجار بشــكل تراقــب تطبيــق القانــون املذكــور ،وتحــرص عــى ضــان
أعامرهــم ،وتتيــح لهــم النمــو والتطــور بشــكل ســليم ،بالجمعيــة مجانــاً عــن طريــق الرقــم .116111
حصــول الجميــع عــى نفــس الحقــوق والفــرص.
جميــع مؤسســات الدولــة واملــدارس واملستشــفيات
لديهــا خطــط عمــل لضــان عــدم وقــوع التمييــز بــن
املوظفــن ،وكذلــك خدمــات القطــاع الخــاص ايضــا ملزمة
بهــذا القانــون .يف حــال تأكــدت أنــك أصبحــت ضحيــة
التمييــز ،عليــك تقديــم شــكوى اىل هــذه الجهــة ،عــن
طريــق اإلنرتنــت مــن خــال املوقــع التــايلwww.do.se :
مســتمر ،ومبوعــده ،وإذا مل يقــم املســتأجر الثانــوي
بدفــع اإليجــار ،أو قــام بإزعــاج الجـران ،فســتكون أنــت
املســؤول.

ـة للجميع
ـن مضمونـ
ـة التديـ
حريـ
الســويد
في ُ
الســويد يف العــام  1951قانون ـاً متطــورا ً ،تُــرب
أقــرت ُ
بــه األمثــال يف العــامل ،حــول حريــة التديــن ،يُتيــح لــكل
فــرد اإلميــان بالديــن الــذي يريــده ،وضــان حقــه يف
إختيــار الديــن الــذي ي ـراه مناســباً لــه.
يضمــن القانــون املذكــور ،حــق الجميــع يف مامرســة
شــعائرهم الدينيــة ،وتأســيس جمعياتهــم ،وطبــع
وتوزيــع الصحــف واملعلومــات عــن دينهــم ،كــا مــن
حقهــم تعليــم الديــن ،واإلحتفــال مبناســباتهم وأعيادهم.
ومينــع القانــون منــع أي إنســان مــن مامرســة طقــوس
دينــه ،أو إعتقــاده ،وال يجــب التمييــز بــن النــاس عــى
اســاس هــذا اإلعتقــاد ،كــا مــن حــق اآلبــاء واألمهــات
تربيــة أطفالهــم تربيــة دينيــة تتناســب مــع معتقداتهــم
الدينيــة.
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مدير مؤسسة
 IFSحول كيفية
البدء بالمشاريع
التجارية في
السويد

مارون عون

الســويد ،وأي قطــاع هــو األفضــل؟ هــل ســأتلقى وكنــا وســطاء يف الحصــول عــى حــوايل  900قــرض
الكومبــس  -خــاص :كيــف يل أن أفتــح مرشوعــاً تجاريّــاً يف ُ
املســاعدة املاليــة مــن الدولــة؟ كيــف يل أن أعــرف الجــدوى اإلقتصاديــة مــن املــروع؟ هــذه األســئلة وغريهــا تجــاري ،بقيمــة حــوايل  300مليــون كــرون ســويدي.
الكثــر ،تصــل « الكومبــس « بشــكل مســتمر ،مــن القادمــن ال ُجــدد ،وآخريــن يعيشــون أساس ـاً فيهــا.
بهــدف إلقــاء الضــوء عــى هــذه القضايــا ،أجــرت « الكومبــس « ,لقــاءاً مــع مــارون عــون املديــر التنفيــذي لكــن هنــاك مــن يقــول إن
ـي
ـل فـ
ـتثمار والعمـ
ـن اإلسـ
الســويدية ألصحــاب الــركات األجانــب التــي تقــدم املســاعدة  ،لرجــال األعــال الذيــن يريــدون قوانيـ
لجمعيــة ُ IFS
الســويد صعبــة ومعقــدة جــدًا
إقامــة مشــاريع تجاريــة ،إليكــم أدنــاه نصــه:
الجــدد الصغــرة ،لكــن هــذه املشــاريع أصبحــت متوفــرة بكــرة قياســً لــدول أخــرى؟
العديــد مــن القادميــن ُ
أعتقــد أن الســويد مــن البلــدان التــي تقــدم املســاعدات
الســويد يريــدون إقامــة يف الســوق.
الــى ُ
مشــاريع تجاريــة ،لكنهــم أنصــح كل مــن يريــد تأســيس مــروع تجــاري مراجعتنا ،عــى مختلــف املســتويات ،الصحــاب املشــاريع الصغــرة
ال يعرفــون كيــف؟ بمــاذا أو مراجعــة البلديــة التــي يعيــش فيهــا ،للحصــول عــى واملتوســطة ،مــن خــال مــا تحدثنــا عنــه ،وكذلــك يف
تنصحهــم وانــت تعمــل فــي املعلومــات املهمــة حــول القطــاع الــذي يريــد العمــل مجــال اإلخرتاعــات واملنتجــات الجديــدة ،وبالتــايل
أصنــف الســويد أوروبــا مــن البلــدان املتقدمــة يف هــذا
ّ
هــذا المجــال؟
فيــه ،فعــى ســبيل املثــال ،إذا يريــد أي شــخص فتــح
مطعــم جديــد ،عليــه معرفــة كــم هــو عــدد الســكان ،املجــال.
أهــم يشء هــو أن يوفــر املــروع املــردود الــذي ي ّؤمــن وماهــو املســتوى املعــايش لهــم ،وكــم مطعــم يف املنطقــة بالتأكيــد هنــاك معوقــات تتعلــق باالشــخاص وشــبكة
العيــش لصاحبــه ،وأن يكــون للشــخص فكــرة تجاريــة لــي يقــدر معرفــة عــدد الزبائــن املفرتضــن ،ونحــن املعــارف التــي تســاعد يف نجــاح أصحــاب الــركات
جيــدة ،وزبائــن ومــردود ،وأربــاح ،لــي يســتمر ،كذلــك نقــدم املشــورة حــول ذلــك بالعديــد مــن اللغــات ومنهــا أن ينجحــوا ،وأيضــا هنــاك القليــل مــن التمييــز عــى
مــن الــروري دراســة جيــدة للســوق ومعرفــة بســوق
صعيــد املعاملــة يف بعــض الحــاالت ،لكــن رغــم كل ذلــك،
طبعــا العربيــة ،ومكاتبنــا موجــودة يف كل املــدن.
العمــل والجــدوى اإلقتصاديــة منــه ،وهــي الخدمــات
إســتطاع األجانــب يف الســويد أن ينجحــوا فيهــا ،حيــث
التــي نقدمهــا نحــن بــكل اللغــات.
ماهــي أهــم ميــزة أو شــرط يوجــد لدينــا أعــى نســبة أصحــاب رشكات مــن أصــول
عــادة األجانــب يُقدمــون عــى فتــح رشكات صغــرة ،مثل
أجنبيــة ،ليــس يف أوروبــا وإمنــا يف العــامل كلــه .فبحســب
ـذي
ـخص الـ
ـا بالشـ
ـب توفرهـ
يجـ
املطاعــم أو املحــات التجاريــة ،أو رشكات الخدمــات
اإلحصــاءات فــان  20%مــن الــركات التــي يتــم
يريــد فتــح المشــروع؟
تأسيســها تتــم عــى يــد أشــخاص مــن أصــول أجنبيــة.
أهــم يشء هــو أن يكــون الشــخص قــد حســم قـرار فتــح
وهنــاك قطاعــات نســبة األجانــب أكــر مــن 90%
املــروع ،ويكــون لديــه اإلرادة يف ذلــك ،بعــد ذلــك
فيها ،لذلك فان إمكانية النجاح كبرية جدا ً فيها.
نســاعده نحــن عــن طريــق مستشــارين لديهــم خـرات
واســعة يف الســوق ،ونســاعده يف كيفــة إدارة املــروع،
هــل تعتقــد أن هنــاك تراجعــً
وضبــط الحســابات ،وكذلــك الحصــول عــى قــروض
فــي قطــاع المطاعــم الــذي
تجاريــة تســاعده يف بــدء املــروع .وبحســب خــريت
تديــره أغلبيــة أجنبيــة؟
التــي متتــد اىل اكــر مــن عــر ســنوات ،فــان العامــل
ال أعتقــد هنــاك تراجع ـاً ،بــل حدثــت تغ ـرات جذريــة
املهــم يف نجــاح املــروع ،هــو إرادة الشــخص ومــدى فيــه ،إزدادت معهــا رشوط العمــل ومراقبــة مصلحــة
قناعتــه باملــروع الــذي يُقــدم عليــه.
الرضائــب ،وبالتأكيــد مــن يريــد فتــح مطعــم اآلن ســيجد
هــل تقدمــون هــذه الخدمــات
مجانــً؟
نعــم خدماتنــا مجانيــة ،نتعــاون مــع الدولــة يف مســاعدة
أصحــاب الــركات األجانــب ،ونحــن حلقــة وســط
بينهــا ،نؤمــن القــروض التجاريــة لهــم ،ونســاعدهم يف
الحصــول عــى موافقــات العمــل مــن قبــل املؤسســات
الرســمية ،وليــس لدينــا ربــح خــاص ،وكل مــا يهمنــا
هــو أن األجانــب الذيــن يأتــون اىل الســويد ،ينجحــوا يف
مشــاريعهم التجاريــة.
نســتقبل يف العــام حــوايل  5000شــخص يطلــب
مســاعدتنا يف فتــح مــروع تجــاري جديــد ،ويف الســنة
املاضيــة ســاعدنا يف فتــح حــوايل  2000رشكــة جديــدة،

الــى هجــرة رؤوس األمــوال الــى
ـويد
ـد ان السـ
ـل تعتقـ
ـارج ،هـ
الخـ
مهتمــة برغبــة العديــد منهــم
اإلســتثمار فيهــا؟ وهــل تــرى
انهــا منفتحــة لذلــك مثــل
بقيــة الــدول؟
برصاحــة الســويد ليــس لديهــا نفــس اإلنفتــاح ،بالنســبة
لــرؤوس األمــوال ،لكنهــا منفتحــة أكــر عــى املســتثمرين
الذيــن ميلكــون املــال الــكايف والخــرة يف فتــح وإدارة
رشكات جديــدة يكــون لديهــا مــردود مــايل ،توفــر فــرص
عمــل ،أو األشــخاص الذيــن يشــرون مؤسســات ورشكات
قامئــة بحــد ذاتهــا ،ويطوروهــا.
هجــرة رؤوس األمــوال العربيــة مل تكــن كبــرة اىل
الســويد ،وميكــن أن يكــون لذلــك عالقــة بالتعقيــدات
والروتــن يف منــح تأشـرات الدخــول ومعامــات إقامــات
العمــل ،لكــن هنــاك الكثــر مــن النــاس نجحــوا يف هــذا
املجــال كمســتثمرين ،خصوصــا الذيــن كانــت لديهــم
خــرات مــن بلدانهــم ،وبالتــايل ميكــن القــول أن رأس
املــال وحــده ليــس كافيــا لالســتقرار يف الســويد .وهنــاك
أشــخاص عديديــن نجحــوا يف ذلــك ،وأســتقروا ،ولهــم كل
الضامنــات والحقــوق التــي للمواطنــن الســويديني.
وماذا بخصوص أصحاب الكفاءات والمهارات
مثل األطباء والمهندسين والفنيين؟
بــرأي يجــب عــى مــن يريــد اإلســتثامر واإلســتقرار يف
الســويد ،ان يكــون تفكــره واســعاً ،فهنــاك الكثــر مــن
االعــال والخدمــات مــن املمكــن تأســيس رشكات فيهــا
ال تحتــاج اىل رأس مــال ،مثـاً بإمــكان أصحــاب الكفاءات
فتــح رشكات يف مجــاالت إختصاصهــم والتعويــل عــى
شــهاداتهم مــن خــال معادلتهــا.
ال يوجــد إحتــكار يف ســوق العمــل ،بإمــكان كل واحــد
فتــح املــروع الخــاص بــه ،وليــس رشط ان يكــون
هــذا املجــال يف قطــاع املطاعــم والخدمــات .ورغــم ان
اللغــة الســويدية مهمــة يف ذلــك ،لكــن بنفــس الوقــت
اللغــة االنجليزيــة تســتخدم هنــا بشــكل جيــد .وهنــاك
الكثــر مــن املزايــا يف صالحهــم ،مثــل شــبكة العالقــات
االجتامعيــة واالجانــب مــن الجيــل الثــاين.

بعــض الصعوبــات مل تكــن موجــودة مثــا قبــل  10او
 15عام ـاً ،لكــن هــذا ال يعنــي إســتحالة العمــل يف هــذا
القطــاع ،خصوصــا إذا إســتطاع صاحــب املــروع تقديــم
منتجــات جديــدة ونوعيــات أفضــل ،فاكيــد ســيكون
النجــاح حليفــه.
ال ننــى أن األجانــب يســتثمرون اآلن يف اإلنتــاج الغذايئ،
وهــذا القطــاع كبــر جــدا ً ،خصوصــاً أن العديــد مــن
أصحــاب املشــاريع يأتــون مــن بلدانهــم حاملــن خـرات
يف صناعــة املأكــوالت الجديــدة ،وإســتطاعوا النجــاح يف
إنتاجهــا هنــا وتوزيعهــا وبيعهــا للمحــات الســويدية،
نزار عسكر
لذلــك أعتقــد اإلزدهــار لهــذا النــوع.
nazar@alkompis.com
أدت ثــورات الربيــع العربــي
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شبكة الكومبس اإلعالمية تجدد موقعها الجديد باللغة السويدية

الكومبــس باللغــة الســويدية
باســم جديــد وإنطالقــة طموحة
ينطلــق قريبــا موقــع الكومبــس باللغــة
الســويدية تحــت أســم «التيــد» AL-TID
وبهيئــة تحريــر جديــدة ،وســيتوىل رئاســة
التحريــر الصحفــي الســويدي مــن أصــل
تشــييل غونزالــو بينــا رويــاس ،والــذي عمــل
ســابقا يف جريــدة Skånska Dagbladet
وموقــع أمريــكا الالتينيــة Latinamerika.nu
وموقــع ميتــرو .Miteroi.com
يقول رئيس تحرير «التيد» للقراء
القراء األعزاء
ســيكون مــن املمتــع واملفيــد العمــل بهــذه
الصحيفــة االلكرتونيــة الجديــدة ،والتــي تتمتــع
بتصميــم جميــل ورسعــة عاليــة ،واألهــم أنهــا
تحمــل مضمــون مختلــف ومميــز عــا هــو
موجــود حاليــا مــن صحــف ومواقــع ،وهــي
بالتــايل ســتكون ملتقــى للعديــد مــن النــاس.
هنــا ســتجدون مقــاالت إخباريــة ،تقاريــر
مصــورة ،مقــاالت رأي ،وغريهــا.
وألننــا ســنابع األخبــار املتعلقــة بالالجئــن
واملهاجريــن والقادمــن الجــدد ،إضافــة إىل
متابعــة كل الفئــات املســتهدفة بالتمييــز،
لذلــك نحــن دامئــا بحاجــة ملســاعدتكم.

هــل تعرضــت أنــت أو أحــد ممــن تعرفهــم
الضطهــاد أو متييــز؟ ميكنــك دامئــا االتصــال بنــا
لعــرض مشــكلتك أو شــهادتك ،هــل حاولــت
االتصــال بالصحافــة ومل يتــم االســتجابة
لطلبــك ،نحــن دامئــا ميكننــا االســتامع لــك،
وميكننــا بالتعــاون معــك إحــداث تغيــرات.
موقــع صحيفــة «التيــد» الناطقــة بالســويدية
مــن إصــدار شــبكة الكومبــس ،لديهــا إلتــزام
بتقديــم املعلومــات العامــة للمتابعــن
وخاصــة أولئــك الذيــن وصلــوا لتوهــم إىل
الســويد .هــذه املعلومــات ميكــن أن تجدونهــا
تحــت قســم لوحــة اإلعالنــات .كــا ســتعرض
للمجتمــع الســويدي أمثلــه عــن قصــص
نجاحــات الالجئــن واملهاجريــن ،غــر ســويديي
املولــد ،ونحــاول تقديــم أمثلــة عــن الثقافــات
املختلفــة يف املجتمــع الســويدي
كل ذلك وأكرث ميكنك مشاهدته عرب
.AL-TID.se

 :CSNســعر الفائــدة
علــى القــروض القديمــة
أكثــر تكلفــة مــن الجديــدة
الكومبــس – ســتوكهومل :قالــت اللجنــة
املركزيــة للدعــم الــدرايس يف الســويد ،CSN
أن ســعر الفائــدة عــى القــروض الدراســية
القدميــة أكــر تكلفــة مــن الجديــدة ،وب ّينــت
ان اللجنــة منحــت قروض ـاً بقيمــة  198مليــار
كــرون.
ٌ
معــروف أن هــذه املؤسســة ،متنــح الطــاب
يف الســويد ،منحــاً مجانيــة ،وقروضــاً ملزمــة
التســديد ،ملســاعدتهم عــى إكــال دراســتهم.
وأوضحــت أرقــام إحصائيــة جديــدة صــادرة
عــن الـــ  ،CSNأن متوســط القــرض الــذي
منحتــه اللجنــة لــكل زبــون لديهــا خــال
الســنوات الثــاث أو األربــع املاضيــة ،بلــغ
قرابــة  130ألــف كــرون.
وبــ ّن مديــر قســم منــح القــروض يف اللجنــة
بويــل ماغنوســون ،أن ســعر الفائــدة عــى
القــروض الدراســية التــي منحــت بعــد العــام
 ،2001إنخفضــت عــن مثيالتهــا التــي منحــت
خــال الفــرة مــن .2001-1989
وبلــغ متوســط املبلــغ امللــزم إعادتــه اىل

اللجنــة للطالــب الــذي إســتدان املبلــغ بعــد
العــام  ،2001قرابــة  126690كــرون ،فيــا
كانــت قيمتــه للفــرة مــن ،2001-1989
 138582كــرون.
وقــال ماغنوســون ،إن هنــاك مــن يتوســط
قامئــة املقرتضــن ،مببالــغ كبــرة جــدا ً ،الفتـاً اىل
وجــود زبــون ،إســتدان مــن اللجنــة مبلــغ 2.5
مليــون كــرون ،فيــا هنــاك قرابــة  20شــخص،
تجــاوزت قيمــة املبالــغ التــي أســتدانوها مبلــغ
الـــ  1.5مليون.
جديــر ذكــره ،إن لجنــة الدعــم الــدرايس
الســويدي  ،CSNمتنــح قروضــاً للطلبــة
الدراســن يف الســويد وقروضــاً مــن أنــواع
أخــرى ،بســعر فائــدة يتغــر مــن فــرة ألخــرى.

الكومبس

بريد الكومبس العدد الثالث
Januari 2014

 | 9الكومپس

إجابات على أسئلة شائعة

هــذه مقتطفــات مــن أجوبــة علــى بعــض األســئلة
التــي تــرد إلــى بريــد موقــع الكومبــس ،عبــر
قســم «أســئلة واستفســارات«
عدم تطابق األسم
أنــا حاصــل علــى الجنســية الســويدية ،ومقيــم
منــذ  15عامــً ،لكــن إســمي هنــا ال يتطابــق مــع
أســمي الحقيقــي فــي العــراق .كيــف يمكننــي
تصحيــح وضعــي؟ ومــا هــي أفضــل الطــرق
القانونيــة لذلــك؟

اىل الحاميــة ،لذلــك فــأن البقــاء طويــاً خــارج الســويد ،بعــد
الحصــول عــى اإلقامــة ،يناقــض الســبب الــذي حصلــت مبوجبــه
عليهــا ،وهنــاك إحتــال كبــر بســحب اإلقامــة مــن الشــخص،
يف حــال غــاب عــن الســويد أكــر مــن ســنة .ويتعــن تعويــض
الســفرات الطويلــة ،ضمــن الخمــس ســنوات الكافيــة للحصــول
عــى الجنســية ،إذا يجــب الشــخص الــذي ســافر طويــا ،ان
ينتظــر فــرة اخــرى بعــد مــرور خمــس ســنوات ،بحســب مــدة
ســفره لتعويضهــا ،لكــن مــن حــق املقيــم أن يتمتــع بإجــازات
ســنوية قصــرة ،ال يتــم إحتســابها.
حضانة الطفل

ميكنــك تقديــم طلــب تصحيــح األســم إىل مصلحــة الرضائــب،
عــى هيئــة رســالة تكتــب بهــا مــا تريــد تغيــره وكيــف .وعليــك هــل يحــق للعــم حضانــة ابــن اخيــه الشــقيق
أن تثبــت صحــة كالمــك مــن خــال تقديــم الوثائــق العراقيــة الــذي وصــل الــى الســويد؟ علمــً ان العــم مــا زال
طالــب لجــوء ولــم يحصــل علــى االقامــة؟ أم أن
الرســمية واملصدقــة إلثبــات كالمــك.
الهجــرة الســويدية ســتأخذ الطفــل الــى دار حضانة
او عائلــة ســويدية؟
ـويد وفتـ
ـارج السـ
ـاء خـ
ـدة البقـ
مـ
ـرة عليــك التواصــل مــع مكتــب الخدمــات اإلجتامعيــة املســؤول عــن
الجنســية
ـدي
الطفــل وتقديــم طلــب رســمي لضــم الطفــل إليــك .عــى والـ ّ
مــا هــي أطــول فتــرة زمنيــة يمكننــي فيهــا الطفــل كتابــة رســالة مفصلــة ومنحــك الحضانــة فيهــا مــع توقيــع
الســفر خــارج الســويد لحيــن مــرور الخمــس اثنــن مــن الشــهود لــدى كاتــب العــدل ثــم إرســالها إليــك وتقــدم
ســنوات قبــل التقديــم للحصــول علــى الجنســية صــورة عنهــا للســلطات التــي ســوف تتواصــل معهــا.
الســويدية؟ و هــل يتــم احتســاب هــذه الفتــرة وأنا أمــا الحضانــة فبإمكانكــم الحصــول عليهــا رســميا مــن خــال
خــارج الســويد مــن حســاب الخمــس الســنوات إقامــة دعــوى قضائيــة واملطالبــة بذلــك واالستشــهاد برســالة
الالزمــة للحصــول علــى الجنســية ؟
الوالديــن .إن رغبــة الطفــل مهمــة للغايــة فــإذا كان الطفــل يريــد
عندمــا تحصــل عــى اللجــوء يف الســويد ،يعنــي أنــك كنــت بحاجة

العيــش معكــم فلــن تكــون هنــاك أيــة عرقلــة يف األمــر.
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البدء بالموجود أفضل من إنتظار غودو!
الكومبــس  -مقــاالت الــرأي :الحيــاة ليســت ســهلة وقتهــم بدرايــة او رمبــا بغــر داريــة منهــم.
يف الســويد ،والخيــارات الكثــرة املتاحــة أمــام الفــرد ،ورمبــا يف غفلــة مــن الزمــن ،يســمحون لتلــك الظــروف،
ليســت مجانيــة .الفــرص فيهــا كثــرة والكفــاءات أكــر ،بــأن متنــع عنهــم الحلــم يف تحقيــق وجودهــم وحفــر
وهــذا مــا يُعيــق يف أحيــان كثــرة مــن الوصــول اىل موطــىء قــدم لهــم يف املوطــن الجديــد .هنــا يبــدأ
الهــدف ،رغــم أن األمــر ليــس مســتحيالً.
الــراع الحقيقــي بــن الفــرد وبــن ذاتــه ،فــا هــو
بالقريــب مــن نفســه ،وال هــو بالقــادر عــى التكيّــف
مــع الصعوبــات التــي تواجهــه يف إثباتهــا ،وبــن اإلثنــن
هــوة عميقــة ،تحتــاج الكثــر مــن القــوة والســيطرة،
لتجنــب الوقــوع يف آتونهــا.

مــن ذلــك ،أشــبه باملاكنــة املتحركــة التــي تســر وفــق باملســتقبل ،فالوقــت محســوب ،وامل ُنســاب منــه ال ميكــن
خطــط مدروســة وخطــوات متســارعة ،يُلفــظ خارجــاً لــه الرجــوع ،متامـاً كــا هــو حــال امليــاه الجاريــة.
مــن ال يواكــب خطواتهــا ،وهــو أمــر ليــس مــن صالــح
الحريــات الكثــرة املتاحــة أمــام الشــباب يف الســويد،
أحــد اإلنتهــاء إليــه .فيــا تكــون املميـزات التــي يحصــل
تحتــم يف الواقــع الكثــر مــن املســؤوليات ملــن يعــي
عليهــا الفــرد ،مقيــاس للجهــود التــي يبذلهــا ،فــا يشء
ذلــك ،وكل مــا يُقــدم عــى فعلــه اليــوم ،محســوب
مجــاين يف الغــرب!
النتائــج للغــد .ال يشء بــدون مثــن ،فالتجربــة مجانيــة
وســوق العمــل يف الســويد ليــس ثابت ـاً عــى حــال ،مــا والعواقــب إلزاميــة!
يتطلــب الحكمــة والنباهــة يف ســلوك أقــر الطــرق
التــي تــؤدي للحصــول عــى العمــل ،حتــى وإن تطلــب والشــباب الذيــن يبــدأون بدايــات متواضعــة ،قــد ال
ذلــك يف بعــض األحيــان ،دراســة تخصصــات جديــدة او تليــق بإمكانياتهــم وال تحــايك أحالمهــم ،أفضــل حــاالً
توجيــه التخصصــات القدميــة بإتجــاه متطلبــات ســوق بكثــر مــن الشــباب الذيــن يُوهمــون أنفســهم بــإن
العمــل ،مــا يزيــد مــن فــرص العمــل ويجعلهــا أقــرب الفــرص ســتطرق أبوابهــم ومتــد أمــام أقدامهــم الســجاد
األحمــر ،ذلــك ليــس باملمكــن ،عــى األقــل يف الســويد.
مــن أن تكــون حل ـاً.

الكثــر مــن الشــباب املهاجريــن ،يحملــون كفــاءات
وإمكانيــات عاليــة ،كانــت لتكــون مثمــرة جــدا ً لــو
عرفــت بلدانهــم كيفيــة إســتثامرها وتشــجيع حامليهــا
عــى البقــاء ! مــا لنــا والحديــث يف مــا ال نقــوى عــى
فهمــه فكيــف بتغيــره!
ويف مرسحيــة الكاتــب االيرلنــدي صموئيــل بيكيــت
شــباب مهاجــرون كثــرون ،ميلكــون توق ـاً كب ـرا ً للعمــل ،الشــهرية «يف إنتظــار غــودو» ،التــي كتبهــا أواخــر
فقــط لــو أتيحــت لهــم الفرصــة لذلــك ،هــم حريصــون أربعينيــات القــرن املــايض ،وأثــارت حينهــا الكثــر
فعــاً لإلســتفادة وإفــادة مجتمعهــم الجديــد ،وليــس مــن الجــدل ،ينتظــر بطــا املرسحيــة «فالدميــر»
صحيحــاً كــا يدعــي البعــض أن جميــع املهاجريــن و»اس ـراغون»  ،شــخصاً يدعــى «غــودو» ،لكنــه مل يــأت كمهاجريــن ،ليــس لدينــا الكثــر مــن الوقــت للتفكــر البدء باملوجود ،أفضل من إنتظار غودو!
كُســاىل وال يحبــون العمــل .لكــن عندمــا يصطــدم هــؤالء ابــدا ً ،مــا بعــث اليــأس يف نفســيهام .فكــرة املرسحيــة مبــا مــى ومبــا كنــا عليــه يف الســابق ،فالحيــاة تبــدأ مــن
بواقــع ســوق العمــل يف الســويد ،ومتطلباتــه العاليــة ،وجوديــة ،تُــرب مث ـاً ملــن ينتظــر يشء لــن يــأيت أبــدا ً ،النقطــة التــي نحــن فيهــا ،ووفقــاً لتغــرات الظــروف
يرتاجــع كثــر منهــم ،وفيــا تتزعــزع ثقــة أخريــن ورغــم ذلــك يبقــى اإلنتظــار قامئــاً ،مــا يولــد اليــأس
املوضوعيــة التــي نجــد أنفســنا يف طاحونتهــا .هــي لينا سياوش
بأنفســهم ،يــر أخــرون عــى العمــل بنفــس األعــال كنتيجــة حتميــة.
هكــذا حتــى وان كان ذلــك خــارج قناعاتنــا ،مــا يتطلــب lena@alkompis.com
التــي كانــوا ميارســونها يف بلدانهــم ،وهــو بذلــك يضيعــون الحيــاة يف أوروبــا بشــكل عــام ،والســويد ليســت إســتثناء منــا عــدم إضاعــة الوقــت ومزامنــة العمــل مــع التفكــر
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في السويد

وجــدت اإلســام ولــم أجــد المســلمين !!
الســويدي تتطابــق مــع تلــك املفاهيــم والقيــم االســامية
العليا.

الكومبــس  -مقــاالت الــرأي :منــذ اللحظــة االوىل التــي
المســت فيهــا قدمــي االرض الســويدية ،تغــرت الكثــر
مــن القناعــات والقيــم التــي كنــت معتنقهــا عــن هــذه نظــام شــبكة التأمــن والضــان االجتامعــي هــي ارقــى
الشــعوب االوربيــة ،وعــاد يب رشيــط ذكريــات حيــايت النظــم املعمــول فيهــا يف العــامل ،والعــدل واملســاواة هــي
الكــر مــن اربعــن عامــا ،والتــي فيهــا محطــات كثــرة ابــرز ســات هــذا النظــام ،وأحــرام املــرأة واملســاواة
أكتســبتها مــن خــال تعليمــي ودراســتي االبتدائيــة بينهــا وبــن الرجــل يف العمــل ويف مناحــي الحيــاة هــي
وحتــى الجامعيــة ،كنــا فيهــا نــدرس ســرة اســافنا مــن مــن صلــب ديننــا االســامي الصحيــح ،نظــام رعايــة
الرمــوز االســامية والتأريخيــة التــي كانــت تحمــل معــاين املســنني لــن تجــد لهــا شــبيها يف اي دولــة إســامية،
االســام الصحيــح املتســامح ،االســام العــدل ،االســام ونظــام حقــوق االطفــال ونظــام التأمــن الصحــي بــل
الــذي يحــرم املــرأة ،االســام الــذي يرعــى الكبــر املســن ،حتــى انهــم وضعــوا قوانــن وأنظمــة لرعايــة حقــوق
االســام املبنــي تعاملــه عــى الصــدق وليــس الكــذب الحيــوان والنبــات ،كلهــا قوانــن وانظمــة جاء بها اســامنا
والتدليــس والغــش والريــاء.
الحنيــف الصحيــح قبــل أكــر مــن  1430عامـاً ،كل هــذه
كانــت هــذه هــي الصــورة التــي ترســخت يف أذهاننــا االمــور جعلتنــي اتلمــس واردد مــع نفــي أننــي وجــدت
والتــي تعلمناهــا عــن اســامنا الحنيــف ،وكانــت االســام يف املجتمــع الســويدي وبــن قوانينــه وانظمتــه
ال تتعــدى حــدود الذاكــرة التــي تختزنهــا ،فالديــن الضابطــة للمجتمــع لكننــي مل اجــد املســلمني.
املعاملــة ،ولالســف الشــديد مل أتلمســها يف شــعوب فالحريــة مكفولــة مبعناهــا الحقيقــي لــكل فــرد يعيــش
عاملنــا االســامي ،يف الجانــب االخــر كان االعــام الرشقــي يف املجتمــع الســويدي ،ال فــرق بــن جنــس واخــر وديــن
بشــكل عــام ،والعــريب بشــكل خــاص وبكافــة امناطــه مــن واخــر ال فــرق بــن الرجــل واملــرأة ،والصــدق يف التعامــل
صحافــة وتلفزيــون واذاعــة كانــت تصــور لنــا أن العــامل اليومــي بــن افــراد هــذا املجتمــع جعلتنــي أســتذكر
الغــريب وشــعوبه هــم « كفــرة وصليبيــن» ،ليــس لديهــم كلــات كانــت تــردد عــى مســامعي يف مجتمعاتنــا
غــر االنفــات االخالقــي والتفــكك االرسي بجانــب العربيــة دون ان أجــد لهــا تطبيقــا عمليــا ملموســا (
تقدمهــم الصناعــي والعلمــي.
النجــاة يف الصــدق ) ،ويف كل يــوم اتعلــم شــيئاً جديــدا ً
وحــن تعايشــت مــع املجتمــع الســويدي وخضعــت
لقوانينــه وثقافــة البلــد الــذي اعيــش تحــت ســائه
وجــدت الكثــر الكثــر مــن تلــك املعــاين االســامية
التــي جــاءت بهــا الرســالة االســامية الســمحاء ،ال بــل
ان القوانــن الســويدية التــي وضعــت لبنــاء املجتمــع

يف حيــايت وانــا اعيــش يف مجتمــع غــر املجتمــع الــذي
نشــأت وتعلمــت وترعرعــت فيــه بالرغــم مــن تجــاوزي
الخمســن مــن ســنني عمــري ،واملاســاة التــي اصطدمــت
بهــا يف هــذا املجتمــع أننــي اجــد بعضــا مــن املســلمني
ممــن يلبســون رداء االســام ويلتحفــون بــه ميارســون

الكــذب والتدليــس والغــش وهــم يعيشــون وينعمــون
مبــا وفــره لهــم املجتمــع الســويدي وقوانينــه التــي
حمتهــم ووفــرت لهــم األمــن واالمــان والرعايــة بكافــة
اشــكالها ،وهــم الذيــن كان يحلمــون بتوافــر  5%يف
بلدانهــم التــي هجروهــا.
رشيــط الذكريــات واملراجعــات التــي قمــت بهــا مــع
نفــي جعلتنــي اســتنبط واخــرج بــدروس مهمــة عــن
اســباب تخلــف بلداننــا وعاملنــا االســامي ،اننــا أخذنــا
قشــور االســام وتركنــا جوهــره ووظفنــا االســام ملصالحنا
الضيقــة وتركنــا مجتمعاتنــا تعصــف بهــا االزمــات
واملشــاكل وكانــت النتيجــة ماســاوية يف التخلــف الفكري
والثقــايف والعلمــي بينــا نجــد الشــعوب االوربيــة

والشــعب الســويدي اســتطاع ان يوظــف تلــك االمنــاط
االيجابيــة ويحولهــا لقوانــن ضابطــه للفــرد وللمجتمــع،
والنتيجــة كانــت تقدمــه االنســاين والفكــري والثقــايف
واالجتامعــي والعلمــي والصناعــي.
فهــل نســتطيع ان نســتنبط الــدروس واملعــاين وننقلهــا
اىل شــعوبنا العربيــة واالســامية ؟ هــذا مــا تثبتــه او
تنفيــه القــادم مــن الســنني.

حازم العبيدي
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دور مؤثــر لألجانــب فــي إدارة الشــركات
بمدينــة يوتوبــوري
الكومبــس  -يوتوبــوري :ذكــرت مؤسســة
 Almi Företagspartnerلدعــم الــركات،
أن مــا يقــارب نصــف إدارة نصــف الــركات
يف مدينــة يوتوبــوري إنتقلــت إىل متعهديــن
أجانــب ،بعــد تقاعــد أصحابهــا أو مدرائهــا
الســويديني يف النصــف الثــاين مــن عــام .2013
وقالــت املؤسســة لصحيفــة «ميــرو» ،إنهــا
تســاعد مــن  40اىل  50رشكــة كل عــام يف نقــل
امللكيــة إىل جيــل جديــد ،وغالبــاً مــا تكــون
بتســلم الرشكــة مــن قبــل فــرد آخــر مــن أفـراد
األرسة ،لكــن مــا حــدث يف الســتة أشــهر األخــرة،
هــو انتقــال نصــف الــركات إىل أشــخاص مــن

خلفيــات أجنبيــة.
وقــال املستشــار يف رشكــة  Almiشــاهروخ
تاغفامانيــش للصحيفــة « إذا نظرنــا إىل الســتة
أشــهر األخــرة ،ســرى مــن  20-15حالــة انتقــال
رشكات إىل أجانــب ،أمــا يف العــام  2012كانــت 5
فقــط خــال العــام كلــه».
وأكــد «شــاهروخ» أن هــذا تطــور مهــم يســاهم
يف زيــادة اإلندمــاج يف املجتمــع ،قائـاً« :عندمــا
يعمــل أحدهــم ،يصبــح لــه عالقــات وثيقــة مــع
ســوق العمــل والــركات والســلطات ،وتقــرب
عالقتهــم مــن املجتمــع ،باإلضافــة إىل أنهــم
يصبحــون قــدوة».

الطــاق لــم يعــد
ســببًا كافيًا لإلسراع
فــي الحصــول علــى
شــقة بســتوكهولم

اإلســكان يف ســتوكهومل ،إنــه يجــب أن يكــون
هنــاك صعوبــات حقيقيــة قويــة يعــاين منهــا
الشــخص ،تســمح مبنحــه األولويــة عــن
املتقدمــن للســكن يف الئحــة اإلنتظــار ،كوجــود
اإلضطرابــات النفســية التــي تجعــل مــن
الحصــول عــى الشــقة أمــرا ً مهمــة يف حيــاة
الفــرد ،ال بديــل عنــه.
وبـ ّن أوبســن ،أن حاجــة املــرء اىل املنــزل برسعة
بســبب الطــاق ووجــود األطفــال مل يعــد ســبباً
كافيـاً ملنــح األولويــة.
وتناقصــت أعــداد األشــخاص الحاصلــن عــى
األولويــة يف الئحــة إنتظــار الســكن خــال
األعــوام الـــ  12املاضيــة ،ففــي العــام  2001بلــغ
عــدد الحاصلــن عــى األولويــة يف الحصــول عــى
الســكن قرابــة  600شــخصاً يف ســتوكهومل ،فيــا
بلــغ العــام املــايض  250شــخصاً فقــط.

الكومبــس  -ســتوكهومل :بــات مــن الصعــب
عــى كثرييــن ممــن يريــدون الحصــول عــى
شــقة يف ســتوكهومل ،تقديــم أســائهم إىل
مراتــب متقدمــة يف الئحــة اإلنتظــار ،ألســباب
إجتامعيــة ،كانــت تأخــذ بهــا رشكات الســكن
ســابقاً.
وقــال «أولــف أوبســن» العامــل يف برنامــج

الباراســتيمول تؤثــر علــى نمــو الدمــاغ
بحســب دراســة ســويدية
الكومبــس  -ســتوكهومل :قــد تحتــاج اىل التمهل
قليــاً اآلن قبــل تنــاول مســكنات األمل التــي
تحتــوي عــى الباراســتيمول ،حيــث خلصــت
دراســة قامــت بهــا جامعــة أوبســاال الســويدية
اىل ان تلــك املســكنات ،ميكنهــا أن تتعــارض مــع
منــو املــخ وتتســبب بإحــداث تغ ـرات ســلوكية
لــدى الشــخص يف مرحلــة البلــوغ.
وكانت الدراسة قد طُبقت عىل الفرئان أوال.
ويــرى هرنيــك فيــري أحــد الباحثــن املشــاركني
فيهــا اىل ان هنــاك مــا يدعــو اىل الحــد مــن
إســتخدام الباراســتيمول أواخــر فــرة الحمــل،

وان يجــري تحديــد إعطــاء األدويــة التــي
تحتــوي عــى تلــك املــادة ضمــن أضيــق الحــدود
لألطفــال الرضــع.
وتعتــر مــادة الباراســتيمول مــن أكــر مســكنات
اآلم شــيوعاً ،وتوجــد يف عقاقــر طبيــة ،كـــ
ألفيــدون ،باندوديــل ،بامــأول وريليــف.
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أهم قضايا إقامات العمل في حوار مع المحامية نادية حاتم

الكومبــس  -خــاص :منحــت الســويد خــال العــام املــايض 116500 ،شــخص ترصيــح اإلقامــة يف البــاد ،إحتلــت
إقامــات العمــل فيهــا أرقــام قياســية .ويعــود اإلقبــال الشــديد عــى إقامــات العمــل ،بعــد التعديــات القانونيــة
التــي أجرتهــا الســويد يف العــام  ،2008وكذلــك بعــد إتســاع شــبكة العالقــات اإلجتامعيــة للمهاجريــن.
حــول رشوط منــح إقامــة العمــل ،واإلجـراءات املرافقــة لهــا ،وأهــم القضايــا املتعلقــة بذلــك ،أجرينــا اللقــاء التــايل،
مــع املحاميــة ناديــة حاتــم:
ماهــي األنــواع الشــائعة الدامئيــة ،وبعــد ذلــك للجنســية الســويدية.
ـل
ـات العمـ
ـن إقامـ
ـة مـ
والمعروفـ
ـن
ـل مـ
ـل أقـ
ـد العمـ
وإذا كان عقـ
فــي الســويد؟
ـرة؟
ـذه الفتـ
هـ
النــوع الــذي يتــم عــى أســاس التوظيــف بعقــد عمــل ،متنــح اإلقامــة وفــق عقــد العمــل ،فــإذا كان عقــد العمــل
وعــن طريــق اإلســتثامر ،وهــا متشــابهان يف العديــد من دامئ ّيــاً ومفتوحــاً بــدون تحديــد وقــت فيــه ،توافــق
األمــور .يف الحالــة األوىل تشــمل مثـاً ،أشــخاص يربمــون مصلحــة الهجــرة عــى ســنتني ،قابلــة للتمديــد كــا
عقــودا ً مــع املطاعــم أو املحــات التجاريــة ،ويجــب ان ذكرنــا.
تتــم مــن خــارج الســويد ،أمــا الحالــة الثانيــة ،فتتطلــب
تقديــم الجــدوى مــن املــروع ،ويُشــرط فيهــا ان يكــون ومــاذا ينطبــق بخصــوص
الشــخص مؤهـاً لفتــح املــروع مــن عــدة نواحــي.
االشــخاص المقيميــن فــي
إحــدى دول اإلتحــاد األوروبــي،
ـية
ـون جنسـ
ـن يحملـ
ـن الذيـ
كيــف تبــدأ الخطــوات األولــى أو مـ
لذلــك؟
بلــد أوروبــي ثــان؟
أوالً يجــب أن يكــون لصاحــب الطلــب إتصــال مــع بالنســبة اىل املقيــم وليــس حامــل الجنســية ،ســتنطبق
جهــة تقبــل بتوظيفــه يف الســويد ،بعدهــا يجــب كتابــة عليــه نفــس الــروط الســابقة تقريبــا ،وهــي الحصــول
عقــد رســمي ،مــع رب العمــل ،ثــم تعبئــة إســتامرات عــى عقــد العمــل ،أمــا املتجنــس ال يحتــاج اىل إقامــة
خاصــة ،مــن قبــل املوظــف ورب العمــل ،ومســؤولية عمــل ،بــل معامــات ســهلة وبســيطة جــدا ً يف مصلحــة
تقديــم األوراق كلهــا تقــع عــى عاتــق صاحــب الطلــب الهجــرة.
اىل أقــرب ســفارة ســويدية لديــه .وطريقــة التقديــم
تتــم إمــا عــن طريــق أخــذ األوراق وتســليمها باليــد ،ماهــي الجهــة التــي يجــري
ـبة
ـا بالنسـ
ـب إليهـ
ـم الطلـ
أو تعبئتهــا عــن طريــق اإلنرتنــت يف موقــع مصلحــة تقديـ
الهجــرة ،وإختيــار الســفارة التــي يريــد صاحــب الطلــب الــى األشــخاص الذيــن هــم
اجــراء املقابلــة فيهــا ،حيــث ســتقوم الســفارة حتــاً ،خــارج اإلتحــاد األوروبــي؟
بإجـراء مقابلــة معــه ،وترســلها اىل مصلحــة الهجــرة التــي التقديــم يجــب ان يتــم مــن خــال الســفارة الســويدية
هــي مــن ســتتخذ الق ـرار النهــايئ.
يف بلــد صاحــب الطلــب ،أو يف أقــرب ســفارة اىل بلــده،
رشط أن يكــون مقي ـاً يف ذلــك البلــد بطريقــة رســمية،
ـخص أن يشـ
ـي لشـ
ـل يكفـ
هـ
ـتري وليــس بشــكل غــر قانــوين.
عقــارًا لكــي يحصــل علــى
اإلقامــة؟
هــل يحــق لطالبــي اللجــوء
ـول
ـم للحصـ
ـن التقديـ
كال .حتــى لــو كانــت قيمــة مــا يشــريه املاليــن ،فــان المرفوضيـ
ذلــك ليــس كافيــاً .يجــب أن يتواجــد الشــخص أوال يف علــى إقامــة العمــل؟
الســويد ،ويقــوم بنفســه بتأســيس رشكــة ،تــدّر عليــه ال  .يجــب أوالً تنفيــذ قــرار الطــرد ،والعــودة اىل البلــد
أرباحـاً يعيــش منهــا .وواحــدة مــن أهــم رشوط اإلقامــة األصــي ،أو أي بلــد آخــر يوجــد فيــه للســويد ســفارة،
هــو أن يكــون املســتثمر متواجــدا ً يف الســويد.
رشط ان يكــون الشــخص دخــل اليــه بطريقــة رســمية،
لكــن هــذا الــيء ال يشــمل الســوريني الذيــن كانــوا
هــل إقامــة العمــل ترتبــط مرفوضــن ســابقا ،الن الســويد متنحهــم اإلقامــة حاليــا.
بمــدة زمنيــة معينــة؟
بالتأكيــد .إقامــة العمــل هــي ملــدة ســنتني يف البدايــة ،وكيــف يجــري التعامــل
وقبــل نهايتهــا يجــب تقديــم طلــب جديــد ،يجــري النظر مــع قضايــا طالبــي اللجــوء
بــه وتقييــم النتائــج التــي تحققــت ،وعــى ضــوء ذلــك العراقييــن فــي مثــل هــذه
يجــري إتخــاذ قـرار التمديــد ،فــإذا كان القـرار باملوافقــة ،الحالــة؟
مينــح الشــخص املوافقــة عــى ســنتني أخريتــن ،وقبــل لديهــم الحــق يف مطالبــة مصلحــة الهجــرة بفتــح
إنتهــاء الســنة الرابعــة ،يحــق للشــخص التقديــم لإلقامــة ملفاتهــم مــن جديــد ،بعــد مــرور أربــع ســنوات عــى
ق ـرار الطــرد مــن املحكمــة العليــا .وعنــد إعــادة النظــر
مبلفاتهــم يحــق لهــم العمــل ،أثنــاء دراســة طلبهــم
مــن جديــد ،يف حــال كان لديهــم مستمســكات ثبوتيــة
قدموهــا ملصلحــة الهجــرة .ومــن هــذا البــاب ميكــن لهــم
الحصــول عــى عقــد عمــل والتقديــم القامــة العمــل يف
حــال مــى عــى عملهــم  6أشــهر ،عندهــا يحــق لهــم
تقديــم طلــب الحصــول عــى اقامــة العمــل مــن الســويد
وليــس مــن خارجهــا.
هــل يســتطيع الحاصــل علــى
إقامــة العمــل ،لــم شــمل األم
ـه؟
ـوات معـ
ـوة واألخـ
واألب واإلخـ
كال  .إال يف حــال تعلــق األمــر بالــزوج  /الزوجــة واألطفــال
دون ســن  18عاماً.
هنــاك حــاالت أفــراد حصلــوا

املحامية نادية حاتم

علــى إقامــات عمــل ويعيشــون ماهــي أبــرز المشــاكل التــي
ويعملــون فــي الســويد ،لكــن تواجــه المحاكــم حاليــا
عنــد تقديــم طلــب التمديــد بخصــوص إقامــات العمــل؟
ـاء مدة
ـة إنتهـ
ـون بقضيـ
يصطدمـ
هنــاك الكثــر مــن األشــخاص يتكفلــون بــكل املصاريــف
نفــاذ جوازاتهــم كيــف ينظــر
املرتتبــة عليهــم وعــى رب العمــل ،وهــذا غــر قانــوين،
القانــون الــى هــذه الحالــة؟
الن القانــون يلــزم أربــاب العمــل بدفــع الرضائــب
ال يوجــد ذكــر يف القانــون لهــذه الحــاالت ،وهنــاك نقــاش
عنهــم ،لكــن العديــد منهــم يســتغلون حاجــة املوظفــن
وجــدل حولهــا ،ومصلحــة الهجــرة عندمــا تــدرس طلــب
اىل اإلقامــة فيجربوهــم عــى دفعهــا بــدال عنهــم ،ناهيــك
التمديــد ،وتقــرر املوافقــة عــى التمديــد ،فانهــا متنــح
عــن الرواتــب القليلــة التــي يدفعونهــا لهــم.
مــدة االقامــة لحــن إنتهــاء صالحيــة الجــواز ،لكــن يحــق
العديــد مــن األشــخاص يتصــورون ان كل يش ســوف
للشــخص الحصــول يف مثــل هــذه الحالــة عــى قــرار
ينتهــي مبجــرد الحصــول عــى اقامــة العمــل ،لكــن
بالتمديــد لســنتني ،يف حــال حصــل عــى جــواز نافــذ
هنــاك الكثــر مــن الــروط يجــب االلت ـزام بهــا حتــى
جديــد.
يتــم التمديــد ،مثــل الرضيبــة ،ودفعهــا بشــكل منتظــم
والســبب يف ذلــك ،يعــود اىل ان مصلحــة الهجــرة اخــذت
مــن قبــل العامــل ورب العمــل ،وكذلــك تقديــم ســجالت
بنظــر االعتبــار ان بإمــكان كل مواطــن ان يحصــل عــى
الرواتــب خــال فــرة العمــل ،ومــدى كــون الراتــب
جــواز مــن ســفارة بلــده بســهولة ،لكــن حقيقــة األمــر
مــوازي للمعايــر الســويدية .وأثنــاء فــرة التمديــد يحــق
ليســت كذلــك ،فهنــاك الكثــر مــن النــاس يصبحــون
ملصلحــة الرضيبــة التدقيــق يف حســاب البنــك ومعرفــة
ضحيــة لذلــك.
حقيقــة األمــوال التــي تلقاهــا الشــخص.
أمــا الشــخص الــذي يعمــل وتــم طــرده ،أو أفلســت
الرشكــة التــي يعمــل فيهــا ،يجــب ان يحصــل عــى شــغل
ماهــي الحــاالت التــي تمنــح
يف نفــس املجــال خــال ثالثــة اشــهر ،وبعكــس ذلــك
فيهــا الســويد إقامــات العمــل
يجــب ان يعــود اىل بلــده.
أســرع مــن الحــاالت العاديــة؟
ـرع يف حــاالت الكفــاءات الخاصــة
مصلحــة الهجــرة تُـ ّ
املرغوبــة يف ســوق العمــل الســويدي ،مثــل األطبــاء
األكفــاء ذوي اإلختصاصــات والخــرات النــادرة،
نزار عسكر
واملهندســن العاملــن يف مجــاالت خاصــة ،وغريهــا مــن
nazar@alkompis.com
اإلختصاصــات املهمــة.
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بعض أهم القوانين الجديدة في العام2014
الكومبــس – خــاص :يق ـ ّر الربملــان الســويدي «الركســداغ» يف كل عــام عــدة قوانــن جديــدة ،أو تعديــات عــى
قوانــن ســارية ،ويتابــع أيضــاً كيفيــة أداء الحكومــة لعملهــا .وتعــد الســويد مــن أكــر بلــدان العــامل تحديثــا
تعديــات لصالــح الطلبــة وقــروض
لقوانينهــا ،ملراعــاة التطــورات والتغــرات الطارئــة عــى املجتمــع.
بتســهيالت
التعليــم :القوانــن الجديــدة قامــت ّ
للطــاب لتمكينهــم مــن العمــل أثنــاء الدراســة وتلقــي
فقــد ناقــش الربملــان الســويدي يف العــام  2012مــا
مجموعــه  995اقرتاحــا ملشــاريع قوانــن ،قدمــت إمــا ســحب بعــض األوراق الماليــة مــن التــداول :املســاعدة املاليــة الدراســية يف الوقــت عينــه .فقــد تــم
كان يتعــن عــى األشــخاص الذيــن يحتفظــون بــأوراق زيــادة املبلــغ املقــرض الــذي ســيتم العفــو عنــه اىل
مــن الحكومــة أو مــن داخــل الربملــان نفســه.
وجــرت العــادة مــع بدايــة كل عــام يف الســويد ،البــدء نقديــة مــن فئــة الــف ،وخمســن كــرون ،التــي ال يوجــد حــوايل  15الــف كــرون لكــن فصــل ،وهــو مــا يعنــي،
بتطبيــق معظــم هــذه القوانــن ،التــي تتعلــق مبختلــف فيهــا رشيــط األملنيــوم ،تبديلهــا قبــل بدايــة العــام  ،2014ان بإمــكان الطالــب بــدوام كامــل كســب مايصــل اىل 86
أوجــه الحيــاة يف البــاد .وهنــا جملــة مــن أهــم هــذه ولكــن جــرى متديــد هــذه الفــرة بســبب عــدم اســتالم الــف كــرون يف نصــف ســنة.
البنــوك إال عــى جــزء مــن هــذه األوراق املتداولــة ،مــع
القوانــن للعــام الجــاري:
إعطــاء صفــة الســرية لبعــض الوثائــق:
فــرض رســوم عــى عمليــة التبديــل.
إبتــداءا ً مــن هــذا العــام ،ميكــن للدولــة ان تصنــف بعض
تطبيــق الخفــض الضريبــي :خــال العــام
ـل ،والتــي أصبحت الوثائــق الخاصــة باالتحــاد األورويب ،بأنهــا رسيــة ،وال
ـة الطفـ
ـى نقديـ
ـات علـ
الجديــد  ،2014بــدأ الخفــض الرضيبــي الخامــس الــذي تعديـ
أقرتــه حكومــة ميــن الوســط الحاليــة ،بقيــادة حــزب متنــح اىل األطفــال حتــى ســن  12عام ـاً ،بعــد ان كانــت ميكــن اإلطــاع عليهــا ،مــن قبــل عامــة النــاس .معــروف
املحافظــن ،حيــث ســتقل الرضيبــة عــى رواتــب حتــى ســن  8أعــوام ،لكــن فقــط اىل األطفــال املولوديــن ان الدســتور الســويدي يســمح لعامــة النــاس اإلطــاع
األشــخاص الذيــن يعملــون ،وكذلــك عــى الرضائــب التــي إبتــداءا ً مــن األول مــن كانــون الثــاين ( ينايــر )  ،2014عــى الوثائــق الرســمية يف إطــار حريــة الجمهــور يف
تخــص املتقاعديــن الذيــن زادت أعامرهــم عــن  65عامـاً .وأيضــا رشط ان يتــم التمتــع بأخــذ نقديــة الوالديــن قبــل الوصــول اىل املعلومــات.
بلــوغ الطفــل ســن الرابعــة.
اهتمــام أكبــر بمكتبــات األطفــال
إرتفــاع أســعار المشــروبات الكحوليــة:
جــرى رفــع أســعار املرشوبــات الكحوليــة بســبب زيــادة مســاعدة الســكن للعائــات التــي واألقليــات :أصبــح هنــاك إهتــام أكــر مــن قبــل
زيــادة الرضيبــة عليهــا ،عــى الرغــم مــن أن الرضائــب لديهــا أطفــال :تزايــد مبلــغ الطفــل الــذي يتقاضــاه املكتبــات باالطفــال وذوي اإلحتياجــات الخاصــة،
عــى املرشوبــات الكحوليــة والســجائر ،يف الســويد تعــد كمســاعدة يف الســكن ،عــدة مئــات مــن الكرونــات ،وأبنــاء القوميــات واألقليــات الذيــن لغتهــم األم ليســت
مرتفعــة مقارنــة مــع العديــد مــن الــدول األخــرى .كــا ان نقديــة الطفــل ســوف يتــم توزيعهــا بعــد اآلن ســويدية.
بالتســاوي بــن األم واألب ،بــدال مــن األم كــا هــو متبــع
ـب
ـج لحليـ
ـة الترويـ
ـركات اإلعالنيـ
ـع الشـ
أمــوال دعــم إضافيــة للشــركات التــي حاليــا ،وذلــك لضــان الحصــول عليهــا بشــكل متســاوي ،منـ
األطفــال الرضــع عــى أنــه بنفــس جــودة حليــب
توظــف فئــات العاطليــن عــن العمــل :زيــادة ودفعــا للمشــاكل الناجمــة عــن الطــاق.
األم ،وذلــك لتشــجيع األمهــات عــى الرضاعــة الطبيعيــة
الدعــم الــذي تقدمــه الدولــة ألربــاب العمــل الذيــن
يوظفــون الشــباب مــن الذيــن ال يتمتعــون مبهــارات إلــزام البلديــات باســتقبال األطفــال التــي تقــول اإلحصــاءات إنهــا إنخفضــت خالل الســنوات
وخــرات عاليــة ،مــن خــال امــوال إضافيــة .كذلــك الالجئيــن :بالنســبة اىل األطفــال الالجئــن القــر األخــرة.
ســوف يجــري خفــض أجــرة اإلشــراك يف صنــدوق الذيــن تقــل أعامرهــم عــن  18عامــا ،القادمــن اىل
التأمــن ضــد البطالــة ،وســيجري توحيــد األجــور لــكل الســويد بــدون والديهــم ،ســوف تكــون البلديــات ملزمــة المزيــد مــن الحمايــة للذيــن يتعرضــون
ـف إحتلــت قضيــة العنــف ضــد األشــخاص،
ـى العنـ
بإســتقبالهم بعــد الحصــول عــى اإلقامــات ،ولــن تكــون الـ
املســتويات.
مخــرة يف ذلــك ،كــا هــو الحــال عليــه االن.

خصوصــاً النســاء ،مكانــة هامــة يف القوانــن الجديــدة
يف العــام  .2014فبعــد اإلنتقــادات التــي وجهــت اىل
الرشطــة والقوانــن الحاليــة ،بعــدم وضع حــد للمعتدين،
ســيكون بإمــكان الرشطــة والجهــات املختصــة منــع
إتصــال أي شــخص ،يُــدان بإرتــكاب العنــف ،برشيكــه
اآلخــر ،خصوصــاً إذا كان وجــوده يشــكل خطــرا ً عــى
اآلخــر.
وســيكون عــى األشــخاص الخاضعــن للتحقيقــات
الدوليــة ،بســبب إنتهاكهــم للقوانــن القدميــة او
الجديــدة ،املوافقــة عــى إجــراء تحقيــق معهــم مــن
خــال لقــاء فيديــوي.
ـادة
ـاء قيـ
ـف اثنـ
ـتخدام الهواتـ
ـن اسـ
ـد مـ
الحـ
الســيارات :قانــو ٌن جديــد يحــد مــن اســتعامل
الهاتــف النقــال والكمبيوتــر أثنــاء قيــادة الســيارة ،وذلــك
إعتبــارا ً مــن األول مــن كانــون األول ( ديســمرب ) العــام
 . 2013ولكــن هــذا القانــون الجديــد لــن مينــع منعــا باتا
ســائقي الســيارات مــن اســتعامل الهاتــف أثنــاء القيــادة،
إمنــا ســيتم تغريــم الســائقني يف حــال قيادتهــم للســيارة
بطريقــة خطــرة تعــرض حيــاة اآلخريــن للخطــر ،مثــل
قيــادة الســيارة بطريقــة ملتويــة تفقــد الســيطرة عليهــا
أثنــاء اســتعامل الهاتــف أو الحاســوب.
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رئيس حزب اليسار يوناس خوستيت

رئيس حزب اليسار على هامش مؤتمر الحزب:

رفضنا للعنصرية مركز قوتنا

ــ «الكومبــس»:
الكومبــس – خــاص :يف حديــث خــاص للكومبــس أكــد رئيــس حــزب اليســار ،عــى هامــش جلســات مؤمتــر الحــزب خوســتيت لـ
ـن
ـام بيـ
ـاع العـ
ـع القطـ
ـض بيـ
عــى رفــض وجــود مــدارس ميكــن أن تعلــن إفالســها يف أي وقــت ،أو دور رعايــة للمســنني تبــاع بــن ليلــة وضحاهــا .نرفـ
واختتــم حــزب اليســار الســويدي مؤمتــره األربعــن ،الــذي عقــد يف ســتوكهومل مابــن  10اىل  12كانــون الثــاين ( ينايــر ليلــة وضحاهــا
)  ،2014بالتأكيــد عــى تعزيــز منظومــة الرفاهيــة اإلجتامعيــة ،والحــد مــن األربــاح الجشــعة فيهــا.
وعــى هامــش املؤمتــر ،إلتقــت « الكومبــس « برئيــس
الحــزب وســألته عــن الفهــم الــذي ينطلــق منــه الحــزب
وألقــى يونــاس خوســتيت رئيــس الحــزب الــذي أُعيــد الرفاهيــة إحتلــت هــي األخــرى إهتاممـاً كبـرا ً مــن قبــل
ملنظومــة الرفاهيــة اإلجتامعيــة ،فقــال « :إننــا نرفــض
إنتخابــه باإلجــاع  ،كلمــة يف الجلســة الختاميــة ،أعــرب املندوبــن ،وهــو مــا عكســه رئيــس الحــزب يف كلمتــه،
وجــود مــدارس ميكــن أن تعلــن إفالســها يف أي وقــت ،أو
فيهــا عــن ارتياحــه لنتائــج املؤمتــر واألولويــات التــي عندمــا قــال « :علينــا اإلختيــار بــن تخفيضــات الرضائــب
دور رعايــة املســنني تبــاع بــن ليلــة وضحاهــا ،يجــب أن
وضعهــا الحــزب يف برنامجــه الســيايس كــا تطــرق إىل غــر املجديــة أو إصالحــات مبتكــرة وفعالــة ،وبــن جعــل
نبنــي رفاهيــة اجتامعيــة هــي أصــا للطــاب واملســنني،
قضايــا البيئــة واإلحتبــاس الح ـراري واملــدارس والســكن املجتمــع مــكان اختبــار لســوق متحــررة وبــن عدالــة
لذلــك نحــن نرفــض مبــدأ الربــح يف هــذه القطاعــات،
واملســاواة وتخفيــض ســاعات العمــل وقضيــة املــرأة .ورفاهيــة للجميــع ،بــن إتحــاد أورويب منفتــح أو إتحــاد
إضافــة اىل ان ذلــك ،يــؤدي اىل املزيــد مــن البطالــة،
وشــدد يونــاس خوســتيت يف كلمتــه عــى نوعيــة املجتمع أورويب يتوســع فيــه اليمــن املتطــرف».
وتخفيــض عــدد املوظفــن».
الــذي يســعى إىل بنائــه الحــزب ،متهـاّ رئيــس الحكومــة وأكــد عــى رفــض الحــزب التعــاون مــع األحــزاب
فريدريــك راينفيلــدت «بالتفكــر بأســاليب قدميــة تــرى اليمينيــة ،ومعلنــا ترحيبــه املشــاركة يف حكومــة «حمـراء
هــل يمكــن الفصــل بيــن
أن سياســة الســوق هــي حــل لــكل املشــاكل ،ومــا ال خــراء» يكــون فيهــا حــزب اليســار فاعــاّ.
ـس مــن
الربحيــة والتملــك ،أليـ
ميكــن حلــه فــان تخفيــض الرضائــب هــو العــاج» ،عــى وتحــدث خوســتيت حــول كيفيــة محاربــة أو مواجهــة
الطبيعــي أن تكــون الشــركات
العنرصيــة وحــزب «ســفرييا دميوكراتنــا» ،قائــاً إن
حــد تعبــره.
الخاصــة هدفهــا الربــح؟
وقــال إن هــذه الطريقــة يف التفكــر تــؤدي اىل رصاع العنرصيــة هــي العمــود الفقــري لهــذا الحــزب وهــو
مــن الطبيعــي أن تكــون الــركات الخاصــة هدفهــا
بــن فئــات املجتمــع ،مضيفــا « نحــن نســعى إىل تحقيــق موجــود لذلــك ،وإن الوقــت قــد حــان ملواجهــة
الربــح ،لكــن ليــس يف القطــاع العــام الــذي يهــم حيــاة
مجتمــع يســتطيع فيــه كل األف ـراد مبــا فيهــم املعاقــون نظرياتهــم ونظرتهــم للبــر ،مؤكــدا ّ أن «اتحادنــا ورفضنا
النــاس ،وإذا أرادت هــذه الــركات أن تكــون فاعلــة
أن يعملــوا ويســافروا ويســتمتعوا يف حياتهــم» ،مؤكــدا ً للعنرصيــة هــو مركــز قوتنــا».
ضمــن منظومــة الرفــاه اإلجتامعــي فعليهــا إســتثامر
عــى « رضورة أن يســتطيع كافــة األطفــال الذهــاب اىل وأضــاف « :لقــد اســتطاع الحــزب املذكــور اإلنتشــار
األربــاح لتحســينها.
بشــكل كبــر ضمــن الطبقــة العاملــة بســبب فقــدان
مــدارس جيــدة وليــس اىل مــدارس تعلــن إفالســها».
الضــان ورشوط العمــل ،حيــث يتــم اســتغالل القادمــن
لمــاذا ال تحصلــون علــى تأييــد
حــزب اليســار يؤيــد حكومــة الجــدد يف أماكــن العمــل بــدل تشــغيل العاطلــن يف
ـرأي؟
ـتطالعات الـ
ـي إسـ
ـر فـ
كبيـ
حمــراء خضــراء يكــون فيهــا الســويد ،وبذلــك يســتغل حــزب «ســفرييا دميكراترينــا»
يــزداد عــدد املؤيديــن لنــا يف اســتطالعات الــرأي ،لكننــا
حــزب اليســار فاعــ ّ
مشــاكل العاطلــن ويدعــي ان ســبب املشــكلة هــم
ا
نعتقــد أننــا يجــب أن نكــون أكــر فاعليــة يف العديــد
أوىل املؤمتــر إهتاممــاً كبــرا ً لإلنتخابــات الربملانيــة األجانــب».
مــن القضايــا التــي تهــم املواطنــن ،إذ يجــب علينــا أن
القادمــة ،وصــاغ سياســة الحــزب وبرنامجــه الســيايس
نطبــق سياســتنا عــى ارض الواقــع ،وهــذا مــا نفعلــه،
للمرحلــة املقبلــة ،لكــن مســألة صيانــة مكتســبات نظــام
وأن يكــون لنــا سياســة اقتصاديــة صحيحــة ،لكننــا نــرى

أن أكــر األمــور املؤثــرة لحزبنــا هــي موقفــه مــن قضيــة
الخصخصــة.

لكــن لمــاذا صوتــم لصالــح
تخفيــض اإلنفــاق الحكومــي؟
ويخصخصــة شــركة  Teliaعــام
2 0 0 0؟
أعتقــد أن ذلــك كان خطــأ ،وعلينــا التعلــم منــه ،حــدث
ذلــك منــذ زمــن بعيــد وقبــل دخــويل اىل الربملــان ،كلنــا
نرتكــب األخطــاء.
ـي
ـم فـ
ـتحققون مطلبكـ
ـف سـ
كيـ
ـل
ـام ،هـ
ـاع العـ
ـع القطـ
ـف بيـ
وقـ
ـان ،أم
ـال البرلمـ
ـن خـ
ـي مـ
يكفـ
ـوارع؟
ـى الشـ
ـتنزلون الـ
سـ
ســندافع عــن رأينــا ومقرتحاتنــا مبنــع بيــع القطــاع العــام
عــى أســاس دميقراطــي ،ونعتقــد أن هــذا األســلوب
فعــال وناجــح يف مواجهــة الخصخصــة والربــح يف قطــاع
الدولــة العــام.
مــاذا ســيكون موقفكــم بعــد
ـي
ـاركوا فـ
ـم تشـ
ـات إذا لـ
اإلنتخابـ
الحكومــة؟
سنكون يف املعارضة.

أندي فليمستروم
andie@alkompis.com

مقاالت العدد الثالث
Januari 2014

 | 17الكومپس

ضحايانظامتحصيلالديونقسوةالعقوبةوصرامةالقانون
الكومبــس  -ماملــو :متتلــك الســويد نظام ـاً خاص ـاً بإســتحصال الديــون ،تديــره وتــرف عليــه مؤسســة حكوميــة،
تدعــى مصلحــة جبايــة الديــون الســويدية  Kronofogdenالتــي تعمــل عــى أن يلتــزم الجميــع بدفــع القوائــم
واالســتحقاقات املاليــة التــي عليهــم أن يدفعوهــا .وبعكســه تضــع املصلحــة « نقطــة ســوداء « عــى أســم مــن ال
يلتــزم بذلــك ،مــن شــأنها أن تعقــد اىل حــد كبــر ،حيــاة الفــرد يف البــاد ،وتكبلــه اىل أن يعيــد مــا بذمتــه ،وتتأكــد
مــن عــدم تك ـرار ذلــك ،لســنوات عديــدة بعــد إرتكابــه هــذه املخالفــة القانونيــة.
وهــذا يعنــي بــأن الشــخص الــذي يُــدرج أســمه يف
مــا يســمى بـــ « القامئــة الســوداء « ،ال يســتطيع أخــذ
قــروض أو إســتئجار شــقة أو إي يشء يتضمــن ميــزات
التقســيط والتســهيالت الرشائيــة .وتختلــف العقوبــة
بحســب إختــاف املبلــغ املطلــوب تســديده ،قــد تصــل

هرنك برانستاد يف حوار مع الكومبس

إىل حــق الحجــز عــى جــزء مــن راتــب الشــخص أو بيــع
ممتلكاتــه الشــخصية لتســديد ماعليــه مــن ذمــة ماليــة.
يبقــى الشــخص املخالــف ضمــن القامئــة املذكــورة
لعــدة ســنوات ،حتــى لــو دفــع املبلــغ املطلــوب ،وهــو
مــا يعتــره البعــض « قاســيا» وبــدون « مــرر « النهــم
ســددوا مــا كان بذمتهــم.
ــ  CSNفحصلت
ـرض الـ
ـادة قـ
ـن إعـ
ـت عـ
تخلفـ
ـوداء «
ـة سـ
ـى « نقطـ
علـ
ً
عليــاء  30عامـا مــن مدينــة ماملــو تقــول لـــ « الكومبــس
« إن نقطــة ســوداء ُوضعــت عــى إســمها لتخلفهــا عــن
دفــع  15ألــف كــرون كانــت إقرتضتــه مــن اللجنــة
املركزيــة للدعــم الــدرايس  ،CSNالنهــا أهملــت عــن
طريــق الخطــأ الــرد عــى بريــد وصلهــا مــن اللجنــة،
يســألها ،مــا إذا كانــت وجــدت عمـاً لــي تبــدأ بتســديد
القــرض».
وتضيــف « :مل أنتبــه للربيــد الننــي كنــت نقلــت عنــوان
ســكني ،ومل أبلــغ مصلحــة الرضائــب بتغيــر العنــوان،
إلكتشــف بعــد ذلــك بالق ـرار بعــد فــرة ،ورغــم أننــي
ســددت املبلــغ كامــا ،إال أن ذلــك مل يجــد نفعـاً ،فــازال
أســمي يف القامئــة الســوداء ،وفشــلت يف الحصــول عــى
عمــل وجدتــه الحقــا بســبب ذلــك».

تــرى عليــاء أن القــرار قــاس وفيــه نــوع مــن الظلــم
النهــا « ســددت كامــل مــا بذمتهــا املاليــة لكــن عليهــا
اإلنتظــار لثــاث ســنوات أخــرى ،يك تصبــح خــارج القامئــة
الســوداء».
ـت
ـو كنـ
ـرار ولـ
ـن القـ
ـي عـ
ـا راضـ
ـار « :أنـ
بشـ
ببلــد عربــي لدخلــت الســجن»
بشــار مــن هلســنغبوري ُوضــع إســمه يف القامئــة
الســوداء بســبب تخلفــه عــن دفــع فواتــر كثــرة تقــارب
 150ألــف كــرون ،حيــث كان ُ
ميلــك رشكــة أفلســت
ألســباب تتعلــق بــاإلدارة وســوء التخطيــط اإلقتصــادي.
لكنــه رايض متام ـاً عــن الق ـرار ،ويقــول لـــ « الكومبــس
«  « :لــو أننــي كنــت أعيــش بدولــة عربيــة لكنــت قــد
واجهــت حكـاَ بالســجن لعــدة ســنوات ،الســويد أرحــم
مــن بلداننــا العربيــة» .لكــن يف نفــس الوقــت يعتقــد
بشــار بــأن القانــون يشــجع املحتالــن مــن أصحــاب
النفــوس الضعيفــة ،عــى النصــب عــى البنــوك مببالــغ
كبــرة ،مقابــل عقوبــات غــر قاســية.
مصلحــة جبايــة الديــون :ننصــح بدفــع
الديــون قبــل وصــول القضيــة إلينــا
« الكومبــس « إلتقــت الناطــق اإلعالمــي بإســم مصلحــة
جبايــة الديــون الســويدية  Kronofogdenهــرك
برانســتاد ،ملعرفــة طريقــة عمــل املؤسســة ،فقــال« :
نحــن قاعــدة بيانــات للــركات األخــرى ،عملنــا يقتــي
بــأن الجهــة التــي تطالــب بحــق إســرداد ديــن ،مبلــغ،
أو فاتــورة مــا ،بعــد أن طلبــت مــن الشــخص امل َديــن
دفــع مــا بذمتــه ،ومل تتلقــى الجــواب منــه ،تلجــأ إلينــا

لنســاعدها يف تحصيــل املبلــغ».
ويضيــف « :نقــوم مبخاطبــة الشــخص امل َديــن ،وإن مل
نتلقــى الجــواب أيضــا ،نضــع إســمه يف قامئــة تكــون
متاحــة للــركات واملؤسســات الحكوميــة ،للتأكــد مــن
خلفيتــه اإلقتصاديــة ،وتوفــر املعلومــات عــن ماقــام بــه،
لــي يكــون لديهــا تصــور حولــه ،وباالخــر يعــود للرشكــة
حــق إقـرار عقــد صفقــة معــه ،أو بيعــه مــا يريــد أم ال».
وأوضــح أن املصلحــة تقــوم أحيانــا بالحجــز عــى
ممتلــكات الشــخص يف بعــض األحيــان لتســديد دينــه أو
جــزء منــه ،ان كان لديــه عمــل ،لكــن نأخــذ باإلعتبــار
عــدم املســاس بنفقــات الشــخص األساســية مثــل املنــزل
واألطفــال والحــد األدىن مــن متطلبــات املعيشــة.
ويشــر اىل أن « هنــاك حــاالت يد ّعــي فيهــا البعــض
بأنهــم غــر مطالبــن بأيــة أمــوال ،عندهــا نقــوم بتحويــل
القضيــة اىل املحكمــة ،لتقــرر مــن هــو صاحــب الحــق،
فلســنا نحــن مــن يقــرر ذلــك».
ينصــح هــرك األشــخاص الذيــن يواجهــون مشــاكل يف
دفــع مــا عليهــم مــن مســتحقات باإلتصــال مــع الجهــة
املطالبــة وتســوية األمــور معهــا وعــدم تجاهــل املشــكلة
قبــل وصــول القضيــة إلينــا ألن املشــكله لــن تــزول بــل
ســوف تكــر وتتضاعــف.

قتادة أبو يونس

kotada@alkompis.com
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الفنان حاتم العراقي يكشف من ستوكهولم
لـــ « الكومبــس « مشــاريعه الفنيــة القادمــة

الكومبــس  -ســتوكهومل :زار الفنــان العراقــي املعــروف حاتــم العراقــي ســتوكهومل أواخــر الشــهر املــايض ،يف زيــارة
فنيــة ،أقــام خاللهــا حفلــة يف املدينــة حرضهــا جمهــور كبــر مــن محبيــه ومــن أبنــاء الجاليــات العربيــة يف الســويد،
كــا أقــام حفلــة أخــرى يف مدينــة دوســلدروف األملانيــة.
« الكومبس « إلتقت العراقي ،فكان معه الحوار التايل:
كيــف تقيــم حفلتــك فــي
ســتو كهو لم ؟
الجمهــور كان جميــاً جــدا ً واســتمتع يف الحفلــة التــي
أقيمــت مبناســبة أعيــاد امليــاد ورأس الســنة الجديــدة،
وأود القــول كل عــام وانتــم بخــر وإنشــاء اللــه ينعــاد
عليكــم بالخــر والصحــة والســامة ،وانشــاء اللــه نعــاود
الزيــارات لجمهورنــا يف بــاد املهجــر.
مؤخــرًا شــاهدنا قصــي ماشــي
علــى خطــاك بعــد مشــاركته
ـم
ـف تقيـ
ـج  The voiceكيـ
ـي برنامـ
فـ
تجربتــه؟
قــي الحمــد اللــه هــو مثــريت القادمــة ،والحمــد للــه نجــح
بالوصــول ملراحــل نهائيــة مــن الربنامــج .مــن خــال موقــع
وراديــو « الكومبــس» أود أن اشــكر الجمهــور الــذي ســاند
قــي بحبــه وتصويتــه ودعمــه وحتــى عنــد خروجــه مــن
الربنامــج قلــت لــه انــت فــزت بحــب الجمهــور وهــو
االهــم بالنســبه للفنــان .مــن خــال خــريت يف عــامل الفــن
قلــت لــه ان حــب الجمهــور هــو اهــم لــك مــن الجائــزة
وانــت الحمــد للــه قمــت مبجهــود يشــهد لــه الجميــع يف
برنامــج  the voiceامتنــى لــه كل الخــر.

جمهــوري الحبيــب ،وقامــت بتوزيــع البومــي يف كل مــكان
مثــل املطــارات وجميــع مكاتبهــا يف انحــاء العــامل.
ســمعنا مؤخــرًا عــن تعامــل
ـان
ـر زيـ
ـان عامـ
ـن الفنـ
ـك وبيـ
بينـ
فــي مجــال التلحيــن ،نتمنــى ان
نســمع منــك التفاصيــل عــن
هــذا الموضــوع؟
نعــم هــذا الخــر صحيــح .عامــر زيــان قــام بعمــل البــوم
خليجــي عراقــي فقمنــا بعمــل  6اغــاين  4اغــاين مــن
الحــاين و  2مــن الحــان ابنــي قــي ،انشــالله ســيكون
األلبــوم جمي ـاً مــع عامــر فهــو فنــان جميــل ومواضــب
ومحــب لعملــه هــذا مــا شــاهدته مــن خــال تعامــي
معــه ،امتنــى لــه كل املوفقيــه والنجــاح.

وماهــي أهــم مشــاريعك فــي
التعــاون مــع الفنانيــن العــرب؟
لــدي اغنيتــان للفنــان صابــر الرباعــي يف البومــه القــادم،
ولدينــا ايضــا أغنيــة للفنانــة شــذى حســون بإســم
«ولهانــه» مــن كلــات كاظــم الســعدي والحــاين .لكــم
ايض ـاً خ ـرا ً حرصيّ ـاً منــي لـــ « الكومبــس « ،وهــو عمــل
أغنيــة مشــركة بينــي وبــن الفنــان اللبنــاين املعــروف
ـا قليـ ً
ا عــايص الحــاين وايضــا لدينــا تعــاون انــا والفنــان املحبــوب
ـك أن تحدثنـ
ـل لـ
ـب هـ
طيـ
اميــن زبيــب.
ـة؟
ـك الفنيـ
ـر أعمالـ
ـن آخـ
عـ
بعــد ألبــوم «ذكرناكــم» الــذي يحتــوي عــى االغــاين «
ـم
ـان حاتـ
ـن الفنـ
ـره مـ
ـة أخيـ
شــعلومة» و «شــيب رأيس»  ،هنــاك إنشــاء اللــه البــوم كلمـ
ـكان
ـي كل مـ
ـه فـ
ـي لمعجبيـ
جديــد يف عيــد الحــب ،يحتــوي عــى  12اغنيــة باالضافــة العراقـ
ـويد؟
ـي السـ
ـً فـ
اىل مواويــل الن جمهــوري معتــاد عــى ســاع املواويــل وخصوصـ
منــي ،فلذلــك أريــد اقــدم لهــم يش أمتنــى أن ينــال رضاهم أمتنــى لجمهــوري الحبيــب مــن خــال إذاعــة وجريــدة «
واستحســانهم .ســيكون االلبــوم مشــرك مابــن ملحنــن الكومبــس « انشــاء اللــه تســمعون دامئ ـاً آخــر أخبــاري
وكل جديــدي مــن خــال «الكومبــس» وكل عــام وانتــم
وموزعــن وشــعراء عــرب وعراقيــن.
وهنــا أريــد تقديــم الشــكر لرشكــة روتانــا فهــي رشكــة بالــف خــر.
حوار :هيلين آحو
كبــرة قدمتنــي بشــكل جميــل وشــكل صحيــح اىل

كتاب شعريٌ جديد للشاعر سليم بركات
ٌ
الكومبــس  -ثقافــة :الكتــاب الشــعري الجديــد
للشــاعر والــروايئ ســليم بــركات الــذي صــدر عــن
ـص شــعري طويــل كعــادة
دار املــدى العراقيــة .نـ ٌ
ســليم بــركات يف أعاملــه الشــعرية منــ ُذ رصختــه
األوىل يف عاملــه الشــعري و ُمــذ سـلَّ َم مقاليـ َد يقينــه
إىل الكلــات.
يف «شــال القلــوب أو غربهــا (عشــاق مل يحســموا
أمرهــم) الوصــف ألحــوا ٍل يف الحــب والهــوى
والغــرام والشــغف يف هــذا الكتــاب «امل ُخــا ِدع»
وغــر «امل ُخــادع» مبوضوعــه .الوصــف لعشــق أو
لوعــة ،والتالعــب بكلــات املحبِّــن يف التعبــر
صم ،أو مكائــد
عــن محنــة أو إغــواء أو ْ
وصــل أو َ ْ
ـاب قصيــدة عــن العشــاق
«ال ُع ـ َّزال» ،بــل هــو كتـ ٌ
بطبائــع متخيَّلــة ،وطبائــع محتملــة ،وطبائــع
ـب مؤجــل ،وقلــوب مؤجلــة
إفرتاضيــة .عشــاق بحـ ٍّ
يف «اللعبــة» الشــعرية ،مــع خطــط كثــرة لإليقــاع
بهــم يف مفاجــآت قلوبهــم :لــكل عاشــق عــرة
قلــوب .تســعة مفقــودة إذا عــر عليهــا حسـ َم أمـ َره

عاشــقاً.
ـاب «محـ ِّـر»
قصيــدة طويلــة ( 137صفحــة) يف كتـ ٍ
يلقــي بقارئــه كإلقائــه بعشــاقه يف الحــرة ،مــع رىض
عنهــم« :ماأحســنهم».
ومحــرون
حائــرون
مذهلــون،
هــم عشَّ ــاق
ِّ
ـب قبــل العثــور
كالقصيــدة ذاتهــا« :عــروا عــى الحـ ِّ
عــى قلوبهــم» ،فخــورون بــكل يشء :باملقايضــات
التــي التنتهــي ،بالخيانــات ،بيقينهــم الهــاذي،
باتجاهــات أرواحهــم ،بالقطــن قَلِقــاً ،بتجريــد
بالســحب ال َّن َّحاتــة ،بالوجــدان الكلبــي،
الليــلُّ ،
بالقــوارب ذات املجاذيــف القمريــة ،باملغيــب
اليُ ْد َحــض ،بنوافــر األفــاك ،بكســاد املــوت ،ب َع ـ ِّد
أنفــاس الكلــات حتــى املائــة ،باســتعادة املــوىت
عشــاقاً ،بتهذيــب الشــفرات ،بأســاطري النــدى.
فخــورون بأنهــم مل يحســموا أمرهــم .لهــذا يــردِّد
الكتــاب ،يف كل فقراتــه ،كلمــة «ماأحســنهم».
وليد هرمز  -السويد

غالف الكتاب

الفنان حاتم العراقي
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كلمات متقاطعة
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
افقي
 .1هو الذي كلام طال قرص • يرافق االنسان طوال حياته
ويراه ولكنه ال يستطيع أن ميسكه
 .2مساحة ضحلة قرب الشاطئ • شكرا بالفرنسية
 .3تأكل منه وال تستطيع أن تأكله • ما يعرتي الوجه من
لون عند الخوف
 .4مدينة فلسطينية شاملية • ركزت عىل مخارج الكالم
لوضوحه
 .5أبن أوى • قطعه وأدماه • نعم بالفرنسية
 .6تكلم (بصيغة األمر) • رشب
 .7الرسائل غري املرغوب بها يف الربيد االلكرتوين • نصف
بالغ
 .8نراه يف الليل ثالث مرات ويف النهار مرة واحدة
 .9رقم هذا الخط األفقي يف الشبكة • رياضة هندية
ميارسها من يريد تعلم قوة الرتكيز
 .10كلام أخذت منه كرب وإذا وضعت فيه صغر • برج ال
يعيش فيه إال اثنان

2
3
4
5
6
7
8
9
10

رأسي
 .1حيوان بحري له ثالثة قلوب
 .2نبات يطبخ من فصيلة القَرنيّات الفراشيّة كالبازالء•
مدة زمنية (معكوسة)
 .3نبات تؤخذ جذوره وتغىل وترشب مربدة خاصة يف
رمضان • بني معنى الكالم
 .4للتفسري واالسهاب • نلبسها ومتيش وتقف ولكن ليس
لها أرجل
 .5اسم فاكهة من  4حروف الرابع والثاين واألول اسم
حيوان اسيوي مفرتس • بوسة
 .6وضع فوق بعض • مسقط ماء
 .7ميلء بالثقوب ولكنه ميسك املاء • من شهور السنة
امليالدية
 .8مكن املكفوفني من القراءة (معكوسة) • فاكهة تسمى
باالنجليزية اسام يعني اصابع
 .9قارة • ثلثا أغا
 .10بناه الفرنسيون لقناة السويس ولكنه وضع يف ميناء
نيويورك • اليشء الذي ال ميكن تناوله يف وجبة إفطار أو
عشاء

المتاهة
ساعدك نفسك يف الخروج من هذه املتاهة ,ابتدأ بالسهم االعىل

اختبر معلوماتك:
 •1ما أسم أكبر بحيرة في السويد؟
 •2ما هي أعلى قمة في السويد؟
ـات
ـت اساسـ
ـذي وضعـ
ـك الـ
ـو الملـ
ـن هـ
 •3مـ
ـه؟
ـال حكمـ
ـويدية خـ
ـة السـ
الدولـ
ـب
ـد منصـ
ـذي تقلـ
ـويدي الـ
ـو السـ
ـن هـ
 •4مـ
ـام 1953؟
ـدة العـ
ـم المتحـ
ـام لألمـ
ـن العـ
األميـ
 •5متــى شــغلت الســويد منصــب رئاســة
اإلتحــاد األوروبــي؟

الحل
 .1بحرية ڤينارن مبساحة  5,650كلم مربع.
 .2قمة كيبنيكايسه ويبلغ ارتفاعها  2,103م
 .3امللــك غوســتاف ڤاســا مــا بــن أعــوام -1560
1523
 .4داغ همرشولد.
 .5يف مناســبتني :مــن  1ينايــر إىل  30يونيــو 2001
ومــن  30يونيــو إىل  31ديســمر.2009

عناوين وهواتف مهمة

حل الكلمات المتقاطعة
افقي
 .1العمر • الظل
 .2خور • مريس
 .3طبق • اصفرار
 .4بيسان • نربت
 .5واوي • شج • وي

 .4اي • ساعة

 .10حفرة • جوزاء

 .3عرق سوس • فرس

 .9تسعة • يوغا

 .2لوبيا • فرتة

 .8حرف الالم

 .1اخطبوط

 .7سبام • اغ

رأسي

 .6قل • غب

يف حــال التعــرض لحــوادث خطــرة ولطلــب
املســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة
اإلطفــاء والدفــاع املــدين والرشطــة ،يجــب
االتصــال عــى الرقــم  112والذي ميكــن االتصال
عليــه الهواتــف األرضيــة أو النقالــة (املوبيــل)
مجانــا ومــن أي منطقــة يف الســويد .العاملــون
يتقنــون اللغتــن الســويدية واإلنجليزيــة ،وعنــد
االتصــال يــرد عليــك أحــد العاملــن ويســألك:
مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقــم
الهاتــف الــذي تتكلــم منــه؟

 .5رمان • قبلة
 .6رص • شالل
 .7اسفنج • مايو
 .8لريب • موز
 .9اروبا • غا
 .10لربيت • غداء

رقم الطوارئ في الســويد

مركــز  1177للخدمــات والرعايــة الصحيــة ،هــو
خدمــة إلعطــاء اإلرشــادات واملعلومــات عــن
الرعايــة الصحيــة بواســطة الهاتــف أو اإلمييــل
عــى مــدار الســاعة ،ميكــن للمتصــل أن ال
يفصــح عــن شــخصيته فيــا ميكنــه أن يتلقــى
اإلجابــات مــن األطبــاء واملمرضــن مبــارشة،
خدمــة  1177ترشــدك تلقائيــا إىل األماكــن
املختصــة لتلقــي العــاج يف حــدود املنطقــة
الجغرافيــة التــي تعيــش فيهــا ،كــا يتــم تزويــد
املتصــل بكافــة الروابــط واملعلومــات املتعلقــة
بعالجــه.
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