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صحيفتيــن  أشــهر  نشــرت  قصيــرة،  فتــرة  خــالل 
شــبكة  عــن  مختلفيــن  تحقيقيــن  ســويديتين 
الكومبــس، الصحيفــة األولــى SVD أمــا الثانيــة فهــي 
DN فيمــا زارت مكتــب الشــبكة فــي ســتوكهولم، 
قبــل عــدة أيــام مــن طباعــة هــذا العــدد، مراســلة 
 HELSINGIN 

ً
الصحيفة الفنلندية األكثر انتشــارا

SANOMAt إلعداد تقرير آخر.

األوروبيــة  وحتــى  الســويدية  الصحافــة  اهتمــام 
تــزال تجربــة  الكومبــس، والتــي ال  بتجربــة شــبكة 
 
ً
متواضعــة، وفــي بدايتهــا برأينــا، قــد يكــون نابعــا

 وبمــا عملــت بــه 
ً
بمــا اكتشــفته هــذه الشــبكة مبكــرا

العــام 2012. هــذا  كمبــدأ منــذ انطالقتهــا فــي 
االكتشــاف يتمثــل بفكــرة ترســيخ اإلعــالم ووســائله 
الحديثــة فــي خدمــة االندمــاج، فكــرة بــدأت بخطــوات 
بســيطة لكنهــا ثابتــة وراســخة نحــو أهــداف ســامية 
كانــت تحتــاج إلــى جهــد ومثابــرة وإيمــان بمبــادئ 
المجتمــع  الحيــاد عنهــا، وبقيــم  الصحافــة وعــدم 

الذي نقيم به.

ــة  ــى تجرب ــن 4 ســنوات عل ــل م ــرور أق اآلن وبعــد م
الجاليــات  إلــى  التوجــه  فــي  اإلعالميــة  الكومبــس 
بــدأت  الســويد،  فــي  بالعربيــة  والناطقــة  العربيــة 
العديــد مــن وســائل اإلعــالم الســويدية بمــا فيهــا 
الممولــة مــن الضرائــب العامــة )صحافــة الخدمــات 
العامــة( تنتبــه إلــى أهميــة مــا تقدمــه هــذه الشــبكة 

بإمكانيات متواضعة.

، وتــوزع مجانــا 
ً
تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حاليــا

بالبريــد وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا: 

ونورشــوبنغ  ويوتيبــوري  وســتوكهولم  ســكونة 

إعالميــة  خدمــة  وهــي  واسكليســتونا،  ولينشــوبنغ 

باللغــة العربيــة هدفهــا المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة 

إلــى وجــود وســيلة إعالميــة تتفاعــل مــع الجاليــات 

العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل مــا يجــري مــن 

أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليات الناطقــة بالعربية.

تحــاول  جــادة  إعالميــة  وســيلة  الكومبــس  صحيفــة 

التركيــز علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع 

والتعريــف بحقــوق كل األشــخاص و الجماعــات حســب 

وضعهــا القانونــي فــي الســويد وأوروبــا، إضافــة إلــى 

ــم  ــة والعال ــالد العربي ــي الب ــا يجــري ف ــع م التواصــل م

وتنــوع  التجــارب  مــن  االســتفادة  علــى  والتشــجيع 

الثقافــات بيــن الشــعوب، مــن خــالل التعريــف باآلخــر 

واالطــالع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا الشــعوب 

وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة 

المجتمــع وتطويــر المؤسســات وزيادة الرفاهية.

مــن  العديــد  تضــم  الكومبــس  تحريــر  هيئــة 

مــن  معهــا  المتعاونيــن  واإلعالمييــن  الصحفييــن 

داخل الســويد وخارجها.

المؤســس ورئيس التحرير
د. محمــود صالــح آغا

0729718898

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

0737641489

nazar@alkompis.com

المبيعات
مازن كلســلي

0736690378

sales.skane@alkompis.com
مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على االنترنت

موقــع الكومبــس بالعربية

www.alkompis.se

موقــع الكومبس بالســويدية

www.al-tid.se

موقــع راديو الكومبس

www.radioalkompis.se

جريــدة الكومبس الورقية

www.alkompis.se/newspaper

موقــع اإلنتاج االعالمي

www.al-media.se

صفحــة الكومبس على الفيســبوك

www.facebook.com/alkompis.se

موقع الشــبكة الرئيســي

www.alkompismedianetwork.com

تصدر عن شبكة الكومبس اإلعالمية
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صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد
 SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ

ARABISKA

Al Kompis Media Network är ett me-
diabolag med ambitionen att underlätta integratio-

 nen mellan de människor och kulturer som finns i
 Sverige idag. Vi på Al Kompis är övertygade om att
integrationen är ömsesidig och inser att det är vik-

 tigt att majoritetssamhället får möjlighet att lära sig
 mer om de vanor, traditioner och kulturer som de
nya svenskarna tagit med sig till Sverige. Al Kom-

            pis papperstidning består av 28 sidor och trycks i
 25  000 exemplar. Den distribueras av utdelare och
på 40 speciellt utvalda platser i Stockholms län, Mal-
mö, Landskrona, Helsingborg och Göteborg

 Vi kan skicka tidningen till dig med post, var som 
helst i landet. 

تجربــة  تحاكــي  تظهــر  بــدأت  عديــدة  مشــاريع 
الكومبــس فــي عــدة مناطــق فــي الســويد، منهــا مــا 
مــن قبــل مؤسســات وحتــى  هــو ممــول ومدعــوم 
بنــوك وشــركات ســويدية كبيــرة، ومنهــا مــا هــو 
علــى شــكل مشــاريع مؤقتــة، هــذا إلــى جانــب مــا هــو 

موجود من مواقع وصفحات قديمة.

أيضــا  تعــدى  الكومبــس  تقدمــه  بمــا  االهتمــام 
الصحافــة الســويدية واألوروبيــة، فقــد تلقــت الشــبكة 
عــدة دعــوات للقــاءات مــع سياســيين وســفراء عــرب 
وأوروبييــن، حيــث شــارك رئيــس التحريــر وزمــالء 
لوفــد  التونســية  الســفارة  نظمتهــا  بلقــاءات  معــه 
ــى لقــاء ضــم  ــع المســتوى زار الســويد، إضافــة إل رفي
مســؤول  مــع  الســويديين  اإلعالمييــن  بعــض 
الســفير  الفرنســية بحضــور  بالخارجيــة  االتصــاالت 

الفرنسي.

فــي  الحضــور  وهــذا  اللقــاءات  هــذه  أهميــة  علــى 
أن  إال  الماضــي،  الشــهر  خــالل  واإلعــالم،  الصحافــة 
اتصــاال واحــدا كان مــن ســيدة ســويدية بنــا، تــرك 
، قــد يتعــدى تأثيــره كل 

ً
ــرا  كبي

ً
ــا  إيجابي

ً
ــرا ــا أث لدين

هذه اللقاءات واالهتمامات، تقول السيدة المتصلة:

» أنــا مواطنــة ســويدية عاديــة، أحــرص علــى قــراءة 
صحيفــة DN يوميــا، أمــس قــرأت التحقيــق الــذي 
أجرتــه الصحيفــة عــن شــبكتكم، وأود فقــط أن أقــول 
 علــى مــا تقدمونــه للمجتمــع 

ً
، شــكرا

ً
لكــم: شــكرا
السويدي«.

كلمــات هــذه الســيدة التــي شــعرنا بصدقهــا وبحــرارة 
والطاقــة  القــوة  مــن  المزيــد  أعطتنــا  مشــاعرها، 
اإليجابيــة لمتابعــة عملنــا، فمــن الطبيعــي أن نتلقــى 
ــا،  ــن العــرب لن ــن المتابعي ــاء م ــارات الشــكر والثن عب
وهــذا يحــدث دائمــا، ونحــن أيضــا نفتخــر ونعتــز 
بهــذه العبــارات ونرحــب دائمــا بــأي اتصــال حتــى إذا 
كان للنقــد والحــوار، ولكــن أن تتصــل ســيدة ســويدية 
ال تجيــد العربيــة لكــي تؤكــد علــى أن مســاهمات 
الكومبــس اإلعالميــة باللغــة العربيــة، لهــا مــردود 
إيجابــي عليهــا وعلــى المجتمــع، فهــذا يزيــد حتمــا 
ــا  ــه، ويضــع حجم ــوم ب ــا نق ــزاز بم ــن شــعور االعت م
الملقــاة علــى عاتقنــا، مســؤولية  أكبــر للمســؤولية 
المحافظــة علــى مبــادئ الصحافــة، ومســؤولية عــدم 
الحيــاد عــن قيــم المجتمــع الــذي جميعنــا نعيــش بــه 

وننتمي له.

كلمة العدد

رئيس التحرير

د. محمود صالح آغا

 Vill du ha tidningen så skicka din adress till oss
på:
adress@alkompis.se

 Alkompis.se hittar du på nätet och har redan 25000
 unika besökare varje dag samt 335 000 besökare på
Facebook och en mediaräckvidd på 700 000 per-

 soner. Al Kompis åtnjuter väldigt högt förtroende
bland våra läsare som ser oss som “Sverige på ara-
biska”. 

 Besök gärna också vår svenskspråkiga systertidning
Altid.se. 

MVH

Redaktionen

 لكم
ً
مكالمة من سيدة سويدية للكومبس: شكرا
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بعد أن أصبحت ثاني أكبر لغة في السويد

العربية أداة لالندماج في المدارس السويدية

ــن  ــين ضم ــداد المدرس ــدأ دورات إع ــرض أن تب ــن المفت ــات: م ــس – مقاب الكومب
»مشــروع المســار الســريع« خريــف هــذا العــام، فــي ٦ جامعــات ســويدية مختلفــة، 
الكومبــس التقــت مــع المحاضــرة الجامعيــة عريــب قمحــاوي، للتحــدث أكثــر حــول 
ــي  ــداف الت ــد واأله ــا الفوائ ــه وم ــي برامج ــا ه ــتهدف؟ وم ــن يس ــروع وم ــذا المش ه

ــى الوصــول إليهــا. يســعى إل

ما هو عملك ودورك بهذا المشــروع؟

جامعــة  فــي  ســنوات  منــذ  محاضــرة  أعمــل  أنــا 
المخصــص   uLV برنامــج  ضمــن  ســتوكهولم 
إلعــداد المدرســين ممــن حصلــوا علــى تعليــم خــارج 
ــد  ــى هــذا المشــروع الجدي الســويد، واآلن أعمــل عل
»المســار الســريع« أو SNABBSPÅR كمحاضــرة 

باللغتيــن الســويدية والعربية.

الجديــد وبمــاذا  المشــروع  ومــاذا عــن هــذا 
يختلف عن المشــروع الذي قبله؟

فــي  إقامــات  علــى  الحاصليــن  أعــداد  تزايــد  أمــام 
الســويد مــن الناطقيــن بالعربيــة، قــررت الحكومــة 
مــن  حصــول  آليــة  يســرع  خــاص  مشــروع  عمــل 
درســوا أو عملــوا مــن القادميــن الجــدد فــي مجــال 
التعليــم، علــى وظائــف فــي مهنــة التدريــس ودخــول 

الناطقيــن  التالميــذ  ومســاعدة  العمــل.  ســوق 
بالعربيــة علــى ســرعة االندمــاج بالمدرســة وتقبــل 
قبــول  شــروط  مــن  لذلــك  الســويدية.  المناهــج 
حصــول  المشــروع،  بهــذا  للدراســة  المنتســبين 
المنتســب علــى تعليــم لتأهيــل المعلميــن أو تأهيــل 
تربــوي فــي بلــده األم، باإلضافــة إلــى أن يكــون قــد 
حصــل علــى اإلقامــة فــي الســويد، وال يشــترط أن 

يتقــن اللغة الســويدية.

العربيــة  اللغــة  تســاعد  أن  يمكــن  كيــف 
المــدارس الســويدية فــي اســتيعاب التالميــذ 

العرب؟
التالميــذ  الدراســات واألبحــاث أن مخاطبــة  أثبتــت 

لتلقــي  المدرســية،  الصفــوف  فــي  األم،  بلغتهــم 
بعــض األساســيات المهمــة للتعليــم، طريقــة ناجحــة 
ومفيــدة لتأقلــم التلميــذ وتقبلــه تعلــم لغــة المحيــط 
الــذي يعيــش بــه. ووجــود مســاعد للمــدرس فــي 
لــه  ســيكون  الجــدد  التالميــذ  لغــة  يتقــن  الصــف، 

فوائد كبيرة للمدرســة والتلميذ على حد ســواء.

المشــروع  هــذا  فــي  الدراســة  برنامــج  فــإن  لذلــك 
فــي  المتبعــة  التربويــة  الطــرق  تعليــم  يتضمــن 

الســويد باللغتين العربية والســويدية.

ليــس  الســويدية  اللغــة  إتقــان  أن  ذكــرت 
كيــف  للمشــروع،  المنتســبين  لقبــول  شــرطا 

ذلك؟

ــه مــن الصعــب إيجــاد إحصائيــة دقيقــة عــن  الكومبــس – موضــوع الغــاف: مــع أن
عــدد الناطقيــن بالعربيــة فــي الســويد، إال أن دراســة حديثــة بينــت أن لغــة الضــاد 
ــي  ــر لغــة ف ــي أكب ــي ثان ــح بالتال ــة وتصب ــكان اللغــة الفنلندي ــي طريقهــا لتحــل م ف
 تقديــر عــدد الناطقيــن 

ً
الســويد، ولكــن بحســب الدراســة فإنــه مــن الصعــب قليــا

بالعربيــة هنــا.

 MIKAEL الخبيــر اللغــوي فــي جامعــة ســتوكهولم
إحصائيــات  أرقــام  أن  إلــى  أشــار   PARKVALL
عــام 2012 تــدل علــى أن عــدد المتحدثيــن باللغــة 
ــي  ــة فــي الســويد يقــدر بحوال ــة كلغــة أصلي الفنلندي
200 ألــف شــخص، فــي حيــن أن عــدد المتحدثيــن 
وأوضــح  شــخص.  ألــف   155 نحــو  بلــغ  بالعربيــة 
علــى  دراســته  فــي  اعتمــد  أنــه   PARKVALL
 SKOLVERKEt المــدارس  مصلحــة  بيانــات 
األســاس  شــكلت  حيــث  الهجــرة  ومصلحــة 

العربيــة  اللغــة  أن  إلــى  أشــارت  التــي  الســتنتاجاته 
الفنلنديــة فــي الســويد.   لتحــل محــل 

ً
تتجــه حاليــا

فيمــا ترجــح بعــض اإلحصــاءات غيــر الرســمية أن 
تجــاوز  الســويد  فــي  بالعربيــة  الناطقيــن  عــدد 

النصف مليون شــخص.

الحديــث عــن عــدد المتحدثيــن بلغــة أخــرى يعتبــر 
أمــر ضــروري ومهــم لكــي تعــرف الدولــة والمجتمــع 
ــن  ــث عــدد المتحدثي ــن حي ــر اللغــات م ــا هــي أكث م

يمكــن  اإلحصائيــات  هــذه  ألن  الســويد  فــي  بهــا 
االســتفادة منهــا فــي تحديــد نــوع الخدمــات العامــة 
أماكــن  ولمعرفــة  للمجتمــع  توفيرهــا  يجــب  التــي 

تمركــز النــاس، كمــا يؤكــد الخبير اللغوي.

هــذا الواقــع جعــل العديــد مــن المؤسســات تولــي 
اهتمامــا كبيــرة باللغــة العربيــة، خاصــة الســتخدامها 
كأداة إليصــال المعلومــات األساســية عــن الســويد 
مــن  العديــد  جانــب  وإلــى  الســويدي،  والمجتمــع 
شــبكة  بدأتــه  مــا  اتبعــت  والتــي  اإلعــالم،  وســائل 
وســائل  تســخير  أهميــة  فــي  مبكــرا  الكومبــس 
تقــوم  االندمــاج،  خدمــة  فــي  والصحافــة  اإلعــالم 
 عــدة جهــات حكوميــة بتطبيــق مبــدأ تقديــم 

ً
حاليــا

اللغــة  بواســطة  وغيرهــا  المجتمعيــة  المعلومــات 

العربيــة مــن أجــل تســريع عمليــة االندمــاج، فليــس 
مــن المعقــول انتظــار الشــخص القــادم عــدة أشــهر 
أو  كأداة  الســويدية  اســتخدام  يســتطيع  لكــي 
طريقــه  لشــق  تلزمــه  مهمــة  لمعلومــات  مصــدر 

بالمجتمــع الجديد.

مســألة اســتخدام اللغــة األم فــي تقديــم المعلومــات 
أثبتــت جــدوى  الجديــد،  المجتمــع  األساســية عــن 
وفائــدة كبيــرة أيضــا فــي مجــال التعليــم، هــذا مــا 
بهــذا  المتعلقــة  واألبحــاث  الدراســات  أظهرتــه 
بجامعــة  المحاضــرة  أكدتــه  مــا  هــذا  الشــأن. 
ســتوكهولم عريــب قمحــاوي مــن خــالل حديثهــا 

للكومبس عن مشــروع »المســار الســريع«

المحاضرة الجامعية عريب قمحاوي: المشروع الحكومي إلعداد مدرسين من القادمين الجدد

باللغتين العربية والسويدية
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، ألن اختصــار الوقــت هــو أحــد 
ً
نعــم ليــس شــرطا

ســيكون  حيــث  المشــروع،  هــذا  يميــز  مــا  أهــم 
اللغــة  بتعلــم  للمنتســبين  كبيــرة  فرصــة  هنــاك 
الســويدية وخاصــة المهنيــة والتــي تلزمهــم لتقويــة 
العمــل  أو  بعــد،  فيمــا  العلمــي  تحصيلهــم 
كمســاعدين للمدرســين فــي الصفــوف المدرســية. 
اللغــة  لتعليــم  لذلــك ســيكون هنــاك جــزء خــاص 
بالمشــروع. الدراســة  أثنــاء  وتقويتهــا  الســويدية 

مــاذا عــن برنامــج الدراســة الــذي ســيخضع لــه 
المنتسبين؟ الطالب 

األســبوع  وســيكون  أســبوعا،   26 الــدورة  مــدة 
الجامعــة  فــي  يوميــن  التالــي:  النحــو  علــى  مقســما 
محاضــرات مختلفــة، ويوميــن فــي المــدارس تطبيــق 
ــي، ويــوم كامــل مخصــص للغــة الســويدية. أمــا  عمل
فيمكــن  البرنامــج  ســيتضمنها  التــي  المحــاور 

تقســيمها الى 3 هي:
ــن  ــات عــن المدرســة الســويدية، والقواني 1. معلوم

والتعليمــات، ونظــام التعليــم ككل.
تطــور  التدريــس،  فــي  االجتماعيــة  العالقــات   .2

الطفــل وتشــكيل هويته الخاصة.

3. األســاليب التعليمية وأســس التدريس.

ــف اســتقبال  ــاك 6 جامعــات ســتبدأ هــذا الخري هن
جامعــة  وهــي:  الــدورة،  بهــذه  المقبوليــن 
يوتيبــوري،  جامعــة  مالمــو،  جامعــة  ســتوكهولم، 
جامعيــة  أوميــو،  جامعــة  أريوبــرو،  جامعــة 

لينشوبينغ.

ــب قمحــاوي، أن  ــام تؤكــد المحاضــرة عري ــي الخت ف
هــذا المشــروع مــن شــأنه أن يســاهم فــي تســريع 
والتأهيــل  التربويــة  الشــهادات  حملــة  اندمــاج 
التعليمــي، فــي ســوق العمــل، ويســاهم فــي تقديــم 
خدمــات كبيــرة للمــدارس الســويدية التــي تســتقبل 
تجربتهــا  ألن  العربيــة،  باللغــة  ناطقيــن  تالميــذ 
الخاصــة أثبتــت أهميــة إعطــاء المعلومــات األساســية 
عــن التدريــس باللغــة األم. إضافــة إلــى أن الخريجيــن 
مــن دورات هــذا المشــروع ســيكون أمامهــم فــرص 
أو  العلمــي  تحصيلهــم  يــل  لتكــم  إمــا  كبيــرة 

االنخراط بســوق العمل.

تشــير أرقــام إحصــاءات الحكومــة إلــى وجــود حوالــي 1900 معلــم مــن الذيــن وصلــوا 
ــم  ــان تعلي ــى ضم ــإن مشــروع المســار الســريع ســيعمل عل ــك ف  للســويد، ولذل

ً
ــا حديث

هــذه الفئــة اللغــة الســويدية وإتقانهــا بشــكل جيــد ودراســة بعــض البرامــج التدريبيــة 
وجعلهــم  والمهنــي  العلمــي  مســتواهم  رفــع  أجــل  مــن  التدريــس  بمهنــة  الخاصــة 

يتمتعون بكفاءات تناســب مســتوى نظام التعليم الســويدي.

وقالــت وزيــرة ســوق العمــل يوهانســون إن الحكومــة اســتطاعت تأميــن حوالــي 420 
مقعــدا دراســيا هــذا العــام موزعــة علــى نحــو 6 جامعــات بمختلــف أنحــاء البــالد مــن 
 إلــى أنــه مــن المتوقــع أن 

ً
أجــل تقديــم دورات تعليميــة لهــؤالء المدرســين، مشــيرة

يتــم تأميــن حوالــي 720 مقعد دراســي فــي العام المقبل.

وأوضحــت يوهانســون أن الحكومــة تعتــزم اختصــار الوقــت والحــد مــن طــول فتــرة 
التدريــب مــن أربــع ســنوات إلــى عــام واحــد فقــط وبعدهــا يمكــن للشــخص أن يخــرج 

لســوق العمــل ويحصــل على وظيفة مدرس.
وعبــرت عــن اعتقادهــا بأهميــة هــذه الخطــوة كونهــا تعتبــر وســيلة جيــدة لتطويــر 

النمــوذج الســويدي واالســتفادة مــن الخبــرات الموجودة في العالــم الحقيقي.

حقائق

   من وثائق المشــروع

خطــة الدراســة للجــزء التحضيــري مــن متطلبــات تأهيــل المعلميــن / المعلمــات فــي مشــروع مســار التأهيــل الســريع للقادميــن الجــدد مــن المدرســين / المدرســات لجميــع المراحــل التدريســية 

بمــا فيهــا المرحلــة التمهيدية.

العمل في المدرســة الســويدية وفي المدرسة التمهيدية
الهــدف: الهــدف مــن الكورس/الــدورة الدراســية هــو إعطــاء المعلومــات عــن توجيــه الحكومــة والبلديــات السياســي للمدرســة، وعــن ممارســة الســلطة ودور الموظفيــن، والنظــام المدرســي 

التعليمــي، النظــرة المعرفيــة، تعلــم األطفــال والتالميــذ، موضوعــات القيــم والمبادئ األساســية والقيادة التربوية.

 مــن األعمــال 
ً
يرتبــط المحتــوى النظــري بتدريــب الطلبــة العملــي فــي المدرســة / والدرســة التمهيديــة ويتابــع فــي حــوار ونقــاش ونــدوات. يشــارك كل طالــب فــي العمــل المدرســي انطالقــا

ــب فــي المدرســة /  ــى الطال ــر االنطباعــات والكلمــات والمصطلحــات التــي تمــر عل ــه فــي ســجل / دفت ــب أن يســجل مالحظات ــى الطال ــة. خــالل التدريــب عل الموجــودة فــي المدرســة التطبيقي

 علــى تطور اللغة الســويدية عند الطلبة.
ً
المدرســة التمهيديــة خــالل فتــرة التدريــب . يركــز فــي الكــورس أيضــا

لغــة التدريس: العربية والســويدية	 

ســرعة الدراسة: دوام كامل	 

 	 uLV المشــاركة والنجــاح فــي الكــورس وفــي التدريــب يعطــي إمكانيــة معادلــة الكــورس للدارس في حالة الدراســة في مشــروع تأهيل األســاتذة األجانب

هدف 
بعــد االنتهــاء مــن دراســة الكــورس والتدريــب يتوقع أن يكون لدى المشــارك

المعلومــات عــن توجيــه الحكومــة والبلديــات السياســي للمدرســة، وعــن ممارســة الســلطة ودور الموظفيــن والنظام المدرســي التعليمي.	 

معرفــة تاريــخ النظــام المدرســي والقــدرة علــى وصف تنظيم وتوجيه النظام المدرســي الســويدي.	 

هدف
 مثــال مــن حقــوق اإلنســان ، القيــم الديمقراطيــة، 	 

ً
القــدرة علــى توصيــف ونقــاش مصطلــح القيــم والمبــادئ األساســية فــي المدرســة الســويدية وكذلــك فــي المدرســة التمهيديــة انطالقــا

المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، المســاواة) بمــا يخــص التطبيقية، الجنس واألصل( واســتدامة التطور.

التفكيــر الملــي حــول وجــوه التشــابه واالختــالف بيــن النظــام المدرســي في الســويد وفي الدولة التــي درس فيها الطالب.	 

. أعط أمثلــة حية للنقاش.	 
ً
 مــن األهــداف المذكورة ســابقا

ً
التدريــب : وصــف مــكان التدريــب انطالقــا
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 مــع 
ً
الكومبــس – لقــاءات: أجــرى برنامــج Rakt علــى تلفزيــون الكومبــس لقــاًء شــاما

ــذي شــغل منصــب الرئيــس الســابق  ــن رشــد عمــر مصطفــى وال مديــر مؤسســة اب
للجمعيــة اإلســامية فــي ســتوكهولم. وجــاء اللقــاء بعــد الضجــة اإلعاميــة التــي 

رافقــت اســتقالة وزيــر اإلســكان محمــد كبــان، فــي ١8 مــن أبريــل.

فقــد كانــت مفاجئــة للكثيريــن، عندمــا وصــل سياســي 
اســمه محمــد، إلــى منصــب وزيــر فــي الســويد، فــي 
العــام 2014 وليــس فقــط االســم، هــو مــا ميــز هــذا 
واالرتبــاط  واالنتمــاء  اللحيــة  أيضــا  بــل  السياســي، 
ــن  ــر م ــا زاد أكث ــن اإلســالمي، وهــذا م ــدي بالدي العقائ
العناصــر التــي فاجــأت المتفاجئيــن. محمــد قبــالن، أو 
قيــل أو 

ُ
مهمــت كبــالن، حســب اللفــظ التركــي لالســم، أ

اســتقال، تحــت ضغــط إعالمــي يتعلــق بشــكل أو بآخــر 
بتصرفات فاجأت المتفاجئين أصاًل بتعينه.

مــن  فــي 13  بالضبــط وتحديــدا  وقبــل 3 ســنوات 
نيســان أبريــل 2013 وجــه الشــاب عمــر مصطفــى 
حــزب  حزبــه  قيــادة  الــى  اللهجــة  شــديدة  رســالة 
مــن  انســحابه  معلنــا  الديمقراطييــن،  االشــتراكيين 
الحــزب ومــن كل المهــام الحزبيــة الموكلــة إليــه. وذلــك 
ــة  ــة اإلداري ــه فــي الهيئ بعــد أســبوع فقــط مــن انتخاب

االشــتراكي  للحــزب  السياســي(  المكتــب  )أو 
هــذا  فــي  قياديــة  هيئــة  أعلــى  وهــي  الديمقراطــي، 

الحزب الذي يعد األكبر بالسويد.

انســحاب الشــاب عمــر مصطفــى مــن العمــل السياســي 
الحزبــي جــاء نتيجــة حملــة إعالميــة كبيــرة اتهمتــه 
بمعــادة الســامية وبأنــه ضــد التســامح تجــاه المثليــة 
الرجــل  بيــن  المســاواة  لقيــم  واالفتقــار  الجنســية 

والمرأة… حسب عناوين هذه الحملة.

مقابلــة عمــر مصطفــى مــع تلفزيــون الكومبــس تناولــت 
عــدة مواضيــع، منهــا تأثيــر االســتقالة األخيــرة لمحمــد 
كبــالن علــى مفهــوم االندمــاج فــي المجتمــع الســويدي، 
خاصــة بعــد انســحاب ناشــط إســالمي آخــر هــو يســري 
خــان مــن العمــل السياســي بعــد تعرضــه النتقــادات 

بسبب رفض مصافحته لسيدة صحفية.

مفهــوم  علــى  التأثيــر  أن  مصطفــى  عمــر  وأوضــح 
االندمــاج قــد يكــون لــه تداعيــات خطيــرة، تزيــد مــن 
عزلــة الشــباب خاصــة فــي المناطــق المهمشــة، وتقلــل 
مــن ثقتهــم بالديمقراطيــة وبالتالــي عــدم إقبالهــم 
علــى المشــاركة بالحكــم وبعمليــة صنــع القــرارات التــي 
تهمهــم وتهــم المجتمــع ككل، حيــث أكــد علــى أهميــة 
عــدم إحبــاط هــؤالء، وتشــجيعهم دائمــا علــى ممارســة 
العمــل السياســي واالجتماعــي مــن خــالل االنتســاب إلــى 
السياســية  والمنظمــات  والجمعيــات  األحــزاب 

واالجتماعية.

وتطــرق اللقــاء إلــى أهميــة االنتبــاه إلــى عــدم زيــادة 
أمــور  مناقشــة  عنــد  واإلثنــي  الطائفــي  االصطفــاف 
الســويدي، حيــث خطــر  المجتمــع  سياســية تخــص 
العنصريــة يهــدد الجميــع وال يفــرق بيــن عــرب أو 
وغيرهــم  ســنة…  أو  شــيعية  أو  ســريان  أو  أكــراد 

حسب تعبيره.

تتعلــق  للضيــف  أســئلة  عــدة  الكومبــس  ووجهــت 
بواجبات ومســؤوليات الشــخصيات التي تترشــح للعمل 
السياســي فــي الســويد، مــن خلفيــات إســالمية، وفيمــا 

إذا كان هنــاك عوائــق دينيــة وثقافيــة تحــول دون 
اســتمرارهم وتطورهــم بهــذا العمــل، وهــل هنــاك 
تحكــم  التــي  الخاصــة  معتقداتهــم  بيــن  حــدود 
الشــخصية  مفهــوم  وبيــن  وســلوكهم  تصرفاتهــم 

السياسية في المجتمع السويدي.

حيــث أجــاب عمــر مصطفــى بــأن الســويد هــي مــن 
أفضــل الــدول األوروبيــة التــي تمنــح فــرص للجميــع فــي 
المشــاركة السياســية، وتقريبــا جميــع األحــزاب تفتــح 
األجانــب  فيهــم  بمــا  المجتمــع  فئــات  لــكل  أبوابهــا 
لالنخــراط بالعمــل السياســي، ولكــن المشــكلة هــو فــي 
تأثيــر بعــض ظواهــر اإلســالموفوبيا والصــور النمطيــة 
المســبقة عــن المســلمين فــي بعــض العقليــات ووســائل 
اتهــام  خطــر  »إن   

ً
مضيفــا قولــه.  حســب  اإلعــالم، 

السياســيين مــن خلفيــات إســالمية بالعمــل مــن خــالل 
أجندات خاصة، لألسف خطر قائم«.

موقــع  زيــارة  يمكنكــم  كاملــة  المقابلــة  لمشــاهدة 
الكومبس على اإلنترنت 

WWW.ALKOMPIS.SE

عمر مصطفى للكومبس:

ما حــدث معي ومع كبالن يجب 
أال يحد من طموح الشباب نحو 

االنخراط في السياسة

الكومبــس - هجــرة: كشــفت مصلحــة الهجــرة الُســويدية، أنها بــدأت بتنفيــذ مبادرة 
جديــدة، تتضمــن سلســلة مــن اإلجــراءات لتعزيــز األمــن والحمايــة فــي مســاكن إيــواء 
 أنهــا وضعــت تدابيــر عديــدة مــن شــأنها جعــل الوضــع 

ً
ــة ــة الاجئيــن، مبين وإقام

المعيشــي فــي الكامبــات أكثــر أمانــا وذلــك مــن خــال زيــادة مؤهــات التعــاون مــع 
الشــرطة وغيرهــا مــن الجهــات والمؤسســات المعنيــة. 

وقالــت المصلحــة فــي بيــان صحفــي تلقــت الكومبــس 
 منــه، أنهــا تحــاول فــي البدايــة وقبــل كل شــيء 

ً
نســخة

إخــالء أماكــن اســتقبال الالجئيــن المؤقتــة والموســمية، 
للتخلــص   

ً
أيضــا تخطــط  فإنهــا  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 

التدريجــي مــن بعــض وحــدات مســاكن طالبــي اللجــوء 
المعيشــية  المســاحة  وزيــادة  القليلــة،  الجــودة  ذات 

ضمن الغرف المخصصة لكل طالب لجوء في الكامب.

المصلحــة  فــي  التنفيذيــة  العمليــات  مديــر  وقــال 
تركــز  شــيء  أهــم  إن   MIKAEL RIBBENVIK
 هــو ضمــان تأميــن أماكــن إقامــة 

ً
عليــه المصلحــة حاليــا

جيدة وآمنة قدر اإلمكان لطالبي اللجوء.

تنفيذيــة  وضعــت خطــة  أنهــا  المصلحــة  وأوضحــت 
لمجموعــة مــن العمليــات خــالل عــام 2016 بهــدف 
الحــد مــن المخاطــر التــي قــد تســاهم فــي انعــدام األمــن 

فــي الكامبــات، كمــا قدمــت اقتراحــات ملموســة للعمــل 
بشــكل فعــال ووضــع مبــادئ توجيهيــة واضحــة لكيفية 

عمل المصلحة في أماكن اللجوء.

التدريب لمنع التهديدات والعنف
ومؤهــالت  كفــاءة  زيــادة  فــإن  المصلحــة  وبحســب 
 فــي جهــود 

ً
موظفــي الكامبــات هــي عامــل مهــم جــدا

بنــاء األمــن وتعزيــز إجــراءات الحمايــة ضمــن المراكــز، 
ولذلــك فــإن المصلحــة ســتقوم بتدريــب وتعليــم كل 
التهديــدات  منــع  كيفيــة  علــى  الكاميــات  موظفــي 

وحوادث العنف ومواجهتها.

مــن جهتهــا قالــت أخصائيــة بيئــة العمــل فــي قســم 
 MARIA JOHANSSON إدارة الموارد البشرية
إن الموظفيــن ســيتم تدريبهــم علــى كيفيــة التعامــل 
مــع ســكان الكامبــات خــالل وقــوع أزمــة معينــة مثــاًل، 

ينبغــي علــى الموظفيــن أن يكونــوا قادريــن علــى فهــم 
األوضــاع قبــل تفاقمهــا، باإلضافــة إلــى قدرتهــم علــى 
المناقشــات  خــالل  مــن   

ً
شــفهيا األوضــاع  تهيئــة 

والتعامل بلغة الجسد.

ــة  ــرة دراســة ومعالجــة قضي وذكــرت المصلحــة أن فت
طالــب اللجــوء ستســتغرق فتــرة طويلــة بالتالــي فــإن 
فتــرات انتظــار الالجئيــن فــي الكامبــات ريثمــا يصــدر 
فــإن  ولذلــك   ،

ً
جــدا طويلــة  ســتكون  اإلقامــة  قــرار 

 علــى تنظيــم مجموعــة مــن 
ً
المصلحــة تعمــل حاليــا

اللجــوء  طالبــو  يمارســها  أن  يمكــن  التــي  األنشــطة 
الستغالل فترات االنتظار بشكل جيد.

ســبل  تطبيــق  واختبــار  إيجــاد  المصلحــة  وتحــاول 
مســاكن  فــي  واالســتقرار  األمــان  لتعزيــز  جديــدة 
 علــى تنظيــم حــوارات مــع 

ً
الالجئيــن، كمــا تعمــل أيضــا

أفــراد الشــرطة والتواصــل معهــم بشــكل فعــال وتبــادل 

المعلومــات وتحديــد آليــة التعامــل مــع بعض المشــاكل 
عــن  واإلضــراب  واالعتصامــات   المظاهــرات  مثــل 

الطعام.

وبينــت المصلحــة أن فريــق الحــوار المشــترك الــذي 
ســيتم تشــكيله بالتعــاون مــع الشــرطة يهــدف إلــى حــل 
عليــه  هــو  ممــا  أســرع  بشــكل  البســيطة  المشــاكل 
، ومحاولــة التقــاط الشــائعات التــي تنتشــر 

ً
الوضــع حاليــا

تقديــم  خــالل  مــن  ومعالجتهــا  اللجــوء  طالبــي  بيــن 
المعلومات عن طريق الخبراء.

وأوضــح RIBBENVIK أن مصلحــة الهجــرة تنفــق 
 الكثيــر مــن األمــوال مــن أجــل ضمــان تعزيــز 

ً
حاليــا

األمــن فــي الكامبــات وزيــادة شــعور الالجئيــن باألمــان 
وهــذا أكثــر مــا يمكننــا فعلــه، كمــا أن التعــاون مــع 
الشــرطة هــو أحــد العوامــل التــي يمكــن أن تســاهم فــي 

نجاح إجراءات توفير األمن والحماية.

مصلحــة الهجــرة تضــع خطــة 
لتعزيــز األمــن فــي الكامبــات
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الكومبــس – تحقيــق: فــي أحــد اســتطاعات الــرأي األخيــرة التــي أجريــت فــي 
ــارج،  ــي الخ ــون ف ــن يعيش ــويديين الذي ــن الس ــرًا م ــما كبي ــن أن قس ــويد، تبي الس
يتفقــون علــى أســباب مشــتركة، قــد تدفعهــم إلــى عــدم العــودة للحياة فــي بلدهم، 
أو يــرون أنهــا إحــدى الجوانــب الســلبية فــي الســويد، لعــل أولهــا النظــام الضريبــي 
والطقــس الســيئ، مــع ذلــك، فإنهــم فــي المقابــل يــرون وجــود إيجابيــات كثيــرة فــي 
هــذا البلــد، قــد ال تتوفــر فــي بلــدان أخــرى، كالرفاهيــة واألمــن االجتماعــي واحتــرام 

حقــوق اإلنســان وأخاقيــات العمــل وغيــر ذلــك.

هنــا  المقيميــن  مــن  عــدد  إلــى  توجهنــا  عندمــا 
بالســؤال حــول مــا يرونــه مــن إيجابيــات وســلبّيات 
ــى بعــض  ــاع عل ــاك، شــبه إجم ــي الســويد، كان هن ف
ــة  ــة، كالشــعور بالحري ــي يرونهــا إيجابي ــب الت الجوان
مشــاكل  كانــت  بينمــا  القانــون،  وســيادة  واألمــان 
الســكن وشــبه انعــدام »الحيــاة االجتماعيــة« وفــق 

تصوراتهــم، إحــدى اهم النقاط الســلبية.

ــي  ــش ف ــك تعي ــيء أن ــم ش ــى: » أه ــة موس نادي
القانون« بلد 

الســويد منــذ  فــي  المقيمــة  ناديــة موســى،  تقــول 
، إن أكثــر األمــور إيجابيــة فــي هــذا 

ً
حوالــي 30 عامــا

البلــد، هــو« أنــك تعيــش فــي دولــة، يســودها النظــام 
والقانــون، وتعطــي أولويــة كبــرى لقضايــا إنســانية 

مهمــة، كمــا رأينــا في تعاملهــا مع الالجئين«.

الرعايــة  نظــام  إلــى  اإلطــار  هــذا  فــي  وتشــير   
االهتمــام  علــى  الســويد  وتركيــز  االجتماعيــة، 
التــي  المكانــة  الســن، فضــاًل عــن  باألطفــال وكبــار 
تحظــى بهــا المــرأة هنــا، وهــذه إحــدى أهــم األمــور 

 عن غيره.
ً
 متميزا

ً
التــي تجعــل الســويد، بلــدا

، والتــي 
ً
 كمــا تــرى، أن مــن األمــور اإليجابيــة أيضــا

نظــام  وجــود  بالفائــدة،  المجتمــع  علــى  تعــود 
مختلــف  علــى  للتطــور  ومواكــب  متقــدم  تعليمــي 
األصعــدة، لكــن مــن زاويــة أخــرى، تعتبــر ناديــة، أن 
الســلبيات،  بعــض  فيهــا  الســويد  داخــل  الحيــاة 
ــاج، فالســويدي  ــى االندم ــاد المجتمــع إل ومنهــا افتق
برأيهــا قــد يكــون غيــر معنــي بغيــره مــن األجانــب 
علــى  التعــرف  فــي  يهتــم  ال  فتــراه  وقضاياهــم، 
ثقافاتهــم أو معرفــة مشــاكلهم، األمــر الــذي يســهم 

كثيريــن  وكمــا  )عنــا(  ســيئة  فكــرة  تكوينــه  فــي 
غيرهــا، تــرى ناديــة، أن أحــد أكبــر األمــور ســلبية 
 
ً
فــي الســويد هــو النظــام الضريبــي الــذي تــراه قاســيا

علــى أصحــاب الدخل المحدود.

ــون والمؤسســات  ــة القان ــي: دول ــد العروق محم
ولكن

كبيــر، محمــد  إلــى حــد  يتفــق معــه  ناديــة،  كالم 
 4 حوالــي  منــذ  الســويد  فــي  المقيــم  العروقــي، 
ســنوات، حيــث يعتبــر أن أكثــر األمــور إيجابيــة هنــا 
فيــه  للقانــون  مؤسســاتي،  بلــد  فــي  العيــش  هــو 
بــأن  تــدرك  وأنــك   

ً
وأخيــرا أواًل  الفصــل  الكلمــة 

دمــت  مــا  أخذهــا  وتســتطيع  مضمونــة،  حقوقــك 
على حق.

 أن األشــياء اإليجابيــة التــي تلمســها 
ً
 ويــرى أيضــا

والثقافــي  االجتماعــي  التنــوع  احتــرام  هــي  هنــا، 
والدينــي مــن قبــل الســويديين، وهــذا مــن األمــور 
التــي تشــعره باالطمئنــان، لكــن فــي المقابــل لديــه 
 
ً
ــرى أنهــا تنعكــس ســلبا ــي ي بعــض التحفظــات، الت
علــى حياتــه وفــي مقدمتهــا، عــدم وجــود حيــاة 

اجتماعية. 

ــه ال يســتطيع أحــد  ويقــول فــي هــذا الخصــوص، إن
طيبــون  غالبيتهــم  فــي  الســويديين  أن  نكــران 
علــى   

ً
كثيــرا منفتحيــن  غيــر  لكنهــم  وودودون، 

اآلخريــن، وهــذا األمــر ال يقتصــر علــى المقيميــن، 
بــل أيضــا تــرى حتــى أن الحيــاة االجتماعيــة بيــن 

الســويديين أنفســهم تكون معدومة.

 
ً
ويتحــدث أيضــا عــن جوانــب أخــرى تحســب ســلبا

حســب  كثيــرون  منهــا  ويعانــي  هنــا  الحيــاة  علــى 
البطيئــة،  الصحيــة  الخدمــات  محمــد، ومــن بينهــا 
التــي تدفعــه للتفكيــر 10 مــرات قبــل الذهــاب إلــى 

المستشفى.

ــي الســويد هــو  ــي ف ــر، أن النظــام الضريب كمــا يعتب
 
ً
المقيــم، يخطــط كثيــرا التــي تجعــل  األمــور  مــن 

للبحــث عــن بلد آخر.

ســلبي  عامــل  الســكن  أزمــة  الرملــي:  ســمر 
كبير!

ســمر الرملــي، المقيمــة منــذ حوالــي ســنتين، تشــير 
الــى أزمــة الســكن كعامــل ســلبي فــي الحيــاة هنــا، 
وتقــول إن أكثــر الجوانــب الســلبية، هــو أن ال تشــعر 
باالســتقرار بســبب عــدم توفــر المســكن، ففــي أي 
مدينــة ســويدية كبيــرة أو صغيــرة تواجــه هــذه 

المشكلة. 

وتضيــف أنــه بالرغــم مــن ذلــك فــإن الســويد مــن 
أكثــر البلــدان التــي تشــعرك باألمــان، فالحيــاة فيهــا 
، لكنهــا تشــير إلــى أن إنجــاز المعامــالت 

ً
منظمــة جــدا

 طويــاًل، 
ً
فــي المؤسســات الحكوميــة، يســتغرق وقتــا

وهــذا غريــب في بلد متقدم كالســويد.

وخــالل حديثهــا معنــا، تعتبــر ســمر، أن العــرب هنــا 
يفتقــدون إلــى جانــب مهــم، وهــو الحيــاة االجتماعية، 
وتدلــل علــى ذلــك بمثــال عــن أبنهــا الــذي ســيضطر 
لالنتقــال إلــى مدرســة أخــرى نظــرا لتغييــر مــكان 
ــد  ــول ســاخرة، لق ــث تق إقامتهــا هــي وزوجهــا، حي
تكويــن  أســتطيع  حتــى  ســنوات،   3 إلــى  أحتــاج 

بعــض الصداقات«.

محمد الكردي: اإلنســان أواًل

مــن جهتــه يعتبــر محمــد الكــردي، المقيــم منــذ 
مــن  الكثيــر  هنــاك  أن  ســنوات،  ســبع  مــن  أكثــر 
األشــياء اإليجابيــة فــي الســويد، والتــي قــد ال تراهــا 
فــي بلــدان أخــرى، خاصــة فــي “بلداننــا العربيــة” 

حســب تعبيره.

 ويقــول إنــه فضــال عــن ســيادة القانــون والنظــام 
والمســاواة، فإنــك تــرى كــم لإلنســان مكانــة هامــة 
فــي هــذا البلــد، وتــدرك أنهــا نعمــة تتمتــع بهــا، 
النقــل  حافلــة  المثــال،  ســبيل  علــى  تــرى  فعندمــا 
بعيــن  تأخــذ  معينــة،  بمعاييــر  مجهــزة  العامــة، 
دليــل  فهــذا  الصحــي،  ووضعــك  عمــرك  االعتبــار 
علــى أنهــم كدولــة يفكــرون بــك، وهــذا مــا يشــعرك 
والضمــان  الرعايــة  نظــام  عــن  ناهيــك  باألمــان، 

االجتماعــي المتقدم.

ومــن األمــور التــي يــرى أنهــا ســلبية فــي الســويد، 
اليوميــة،  الحيــاة  روتيــن  وكذلــك  البــارد،  المنــاخ 

جــراء انعــدام التواصل االجتماعي.

ســوزان أبي نادر: » كل شــيء جميل هنا«

وبابتســامة عريضــة، تقــول ســوزان أبــي نــادر، التــي 
تعيــش فــي الســويد منــذ 10 ســنوات، إن كل شــيء 
جميــل هنــا، فيكفــي أنــك تعيــش فــي »فضــاء مــن 
 عــن أي قيــود اجتماعيــة، وتعــدد 

ً
الحريــة«، بعيــدا

لنــا الكثيــر مــن اإليجابيــات، التــي تدفعهــا إلــى عــدم 
المســتوى  مثــل  البلــد،  هــذا  بمغــادرة  التفكيــر 
العالــي للتعليــم والرعايــة التــي توفرهــا الدولــة علــى 
وضمــان  واجتماعيــة  صحيــة  مختلفــة،  أصعــدة 

وظيفي.

ــأن  ــي هــذا اإلطــار، إن مجــرد شــعورك ب ــع ف  وتتاب
مديــرك فــي العمــل مثــاًل، لــن يقــوم بفصلــك مــن 
يشــعرك  أمــر  فهــذا  تافــه،  لســبب  وظيفتــك 
بالطمأنينــة. وتختصــر كالمهــا بالقــول: إنهــا دولــة 

مؤسســات وقانــوٍن يحمي الجميع.

بالقــول،  ضاحكــة  معنــا  حديثهــا  ســوزان  وتختــم 
“هنــاك شــيء واحــد ســيء، وهــو الطقــس البــارد، 

ولكننــا تعودنا«.
هاني نصر

عوامل الطقس والعمل والسكن والقوانين والحياة االجتماعية وغيرها:

الحياة في الُسويد بعيون عربية

  ســمر الرملي  محمــد العروقــي  نادية موســى
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ÖPPETTIDER
MÅN-LÖR 07.00-22.00, SÖN 08.00-22.00

حمص

540g

Priserna gäller fr.o.m. 25 April Med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel

3st /20:-

أرز

5kg

 49.90:-

 Böreklik جنب

800g

4st
/100:-

دبابيس الدجاج

2,5kg

 49.90:-

زيت دوار الشمس

5L 

 59.90:-

باذنجان (درجه ١)

 12.90:-

هولندا

/kg

وره بند

 (درجه ١)

 12.90:-

هولندا

/kg

خيار

(درجه ١)

 12.90:-

السويد

/kg

بقدونس 

درجه ١) )

 19.90:-

إيطاليا

/kg

موز
درجه ١) )

 9.90:-
كوستا ريكا

/kg
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ــات  ــي، فعالي ــن الماض ــاء االثني ــو مس ــة مالم ــي مدين ــت ف ــو: أقيم ــس -مالم الكومب
مبــادرة »أنــا عراقــي أنــا اقــرأ«، للمــرة األولــى فــي الســويد بعــد إقامــة هــذه المبادرة 

منــذ 4 ســنوات فــي العــراق.

القائميــن  بحســب  المبــادرة  فعاليــات  وتهــدف 
عليهــا، الــى إعــادة الحيــاة الــى الكتــاب الورقــي، الــذي 
تعريــف  وكذلــك  التكنولوجيــا،  زحمــة  بيــن  ضــاع 
المجتمــع الســويدي بالنشــاطات الثقافيــة والمدنيــة 

التــي تقــام فــي العراق رغــم أجواء العنف واإلرهاب.

أبنــاء  الــذي حضــره عــدد مــن  المهرجــان  وشــهد 
الجاليــة العراقيــة والعربيــة مشــاركة ســويدية مــن 
كمــا  الثقافــي،  بالشــأن  ومهمتيــن  سياســيين  قبــل 
ــادرة  ــم وثائقــي عــن المب تضمنــت فقــرات عــرض فل
الفوتوغرافيــة، كمــا تــم  للصــور  وافتتــاح معــرض 
 فــي الجــزء األخيــر مــن المبــادرة البــدء بالقــراءة 

ً
أيضــا

الجماعية.

هــذه  علــى  القائميــن  أحــد  ســعدي  ســنان  وقــال 
الفعاليــة فــي تصريــح لشــبكة الكومبــس: » بعــد نجــاح 
هــذه المبــادرة علــى مــدى أربعــة ســنوات ماضيــة فــي 
العــراق، فكرنــا بإقامتهــا فــي دول أوربــا وأمريــكا 
خصوصــا مــع وجــود عــدد مــن المبادريــن، الــذي كانــوا 
األوربيــة،  الــدول  بهــذه  العــراق  فــي  شــاركوا  قــد 
مــن  المبــادرة  هــذه  إقامــة  الــى  وبالفعــل خططنــا 

ثالثــة أشــهر، ويــوم االثنيــن كان موعد إقامتها«.

مــع  بالتعــاون  المبــادرة  هــذه  أقمنــا   « وأضــاف: 
مــع  بالتعــاون  وأيضــا  عراقيــة  ثقافيــة  جمعيــات 
المــكان  لنــا  التــي وفــرت  المركزيــة  مكتبــة مالمــو 
والكتــب، نهــدف مــن خــالل إقامــة هــذه المبــادرة 

ــا  ــى دعــم أهلن فــي الســويد ال
نجحــوا  الذيــن  وأصدقائنــا 
علــى  النشــاط  هــذا  بإقامــة 
الماضيــة  األعــوام  مــدى 
المجتمــع  تعريــف  وكذلــك 
بالنشــاطات  الســويدي 
يقيمهــا  التــي  الثقافيــة 
الداخــل  فــي  العراقيــون 

ومــدى أهميتهــا بالنســبة للمجتمــع، واعتقــد لقــد 
المبــادرة  عــن  مشــرقة  صــورة  نقــل  فــي  نجحنــا 

بجهــود جميــع العامليــن والحاضرين {.

ــب  ــراز الجان ــى إب ــدف ال ــري: » نه ــيل العام أس
المضــيء في ثقافتنا للمجتمع الســويدي«

 أســيل العامــري رئيســة تحريــر مجلــة ننــار وهــي 
داعمــة لهــذا المشــروع قالــت لـــ »الكومبــس« بــأن » 
التمســك  علــى  جاهديــن  نعمــل  بلدنــا،  العــراق 
هكــذا  ندعــم  نحــن  ومبادئنــا  وتقاليدنــا  بهويتنــا 

مبــادرات مــن الشــباب الطمــوح القــادم مــن الداخــل 
واألمــن  األمــان  بلــد  فــي  هنــا  وجــوده  إلثبــات 
الجانــب  الــى  صوتنــا  إليصــال  نســعى  والثقافــة، 
الســويدي ونشــعره بأننــا شــعب يحــب الحيــاة شــعب 

ضــد اإلرهــاب وضد القتل«.

وأضافــت: » دعمنــا لهــذه المبــادرة هــو نابــع مــن 
أيماننــا الكبيــر بمعتقداتنــا الراســخة بــأن ال حيــاة 
بــال ثقافــة وال معرفــة وال علــم 
اليــوم هــذه التظاهــرة الثقافيــة 
المبــدع  الشــباب  أطلقهــا  التــي 
الداخــل  فــي  أهلنــا  مــع  تضامنــا 
للجمــال  نعــم  نقــول  ان  نريــد 
نعــم للقــراءة ال لإلرهــاب والقتــل 

والتدمير{.

فــي  المبــادرة  الخرســاني: 
غاية األهمية

الكاتــب حســن الخرســاني قــال ان » هــذا المهرجــان 
انطالقــه  وأبــارك  الســويد  فــي  متميــز  عراقــي 
هــذه  إقامــة  عــن  المســؤولين  للشــباب  وأباركــم 
المبــادرة فــي الســويد وان شــاء اهلل الثقافــة العراقيــة 
وان  وبالمثقفيــن  الجديــدة  باألجيــال  تشــع   

ً
دائمــا

شــاء اهلل الســالم الدائم للعراق«.

ــي الســويد للمــرة  ــادرة ف ــة هــذه المب ــد أن إقام وأك

ــة  ــي غاي ــر ف ــا بشــكل عــام هــو أم ــي أورب ــى وف األول
الــدول  هــذه  الــى  التجربــة  هــذه  لنقــل  األهميــة 
أخــذت  التــي  المبــادرة  هــذه  بأهميــة  وتعرفيهــم 
صــدى واســع فــي العــراق والتــي حققــت شــيء فاعــل 
القــراءة  علــى  تحفــز  ألنهــا  العراقيــة  الثقافــة  فــي 
والوعــي، والكتــاب مهــم الســتمرار الوعــي والمعرفــة 
بيــن األوســاط االجتماعيــة كافــة، والمهرجــان اليــوم 

كان جميــاًل وفيــه فقــرات فنية متعددة«.

خليــل القصــاب: » نحــن بحاجــة لمثــل هــذه 
المبــادرات ألحياء العربية {

خليــل القصــاب أحــد الحاضريــن فــي المبــادرة يــرى 
خصوصــا  ومهمــة  جــدا  جميلــة  المبــادرة   « بــأن 
إقامتهــا للمــرة األولــى فــي الســويد، مجموعــة مــن 
الفعاليــة  هــذه  نظمــوا  الذيــن  الرائعيــن  الشــباب 
وبالفعــل نحــن محتاجيــن لهــذه المبــادرات لتعزيــز 
اللغــة العربيــة للجاليــة هنــا ألنــه ولألســف الجاليــة 
حتــى  العربيــة  لغتهــم  تتالشــى  بــدأت  العربيــة 
الذيــن ولــدوا خــارج الســويد بســبب االندمــاج الكبيــر 
ــا  ــن لغــة، م ــر م ــد ووجــود أكث ــع الجدي ــي المجتم ف
الوعــي  منســوب  زيــادة  هــو  العوائــل  مــن  نتمنــاه 
مبــادرات  هكــذا  خــالل  مــن  خصوصــا  والمعرفــة 

مهمة {.

عمار الســبع 

ألول مرة في السويد:

عراقيون ُيطلقون مبادرة »أنا عراقي أنا أقرأ«

التظاهــرة „ هــذه 
أطلقهــا  التــي  الثقافيــة 
الشــباب المبــدع تضامنــا 
الداخــل  فــي  أهلنــا  مــع 
نعــم  نقــول  ان  نريــد 
ال  للقــراءة  نعــم  للجمــال 
والقتــل  لإلرهــاب 

والتدمير

 أحــد الحاضريــن في المبادرة أحــد الحاضريــن في المبادرة  خليــل قصاب أســيل العامري أحــد الحاضريــن في المبادرة  ســنان سعدي

  الحاضــرون فــي المبادرة
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الكومبــس – مقابــات: كانــت البدايــة، مقطــع فيديــو صغيــر، نقــل فيــه همــه 
ومشــاكله كاجــئ بطريقــة ســاخرة، واليــوم بــات واحــدًا مــن المشــهورين فــي وســائل 
ــن  ــات اآلالف م ــوب مئ ــى اليوتي ــه عل ــي قنات ــه ف ــع أعمال ــي، يتاب ــل االجتماع التواص

المشــاهدين.
 فــي الُســويد والعديــد 

ً
محمــود بيطــار أصبــح معروفــا

ــه التــي تقــوم علــى  ــم، مــن خــالل أعمال مــن دول العال
حســه الفكاهــي فــي تنــاول الظواهــر االجتماعيــة، عــن 

طريــق كاميرا موبايله الشــخصي.
انهالــت عليــه عــروض العمــل، ولــم يمــر علــى وجــوده 
مــع  اللقــاء  هــذا  فــي  بعــد!  ســنة  الســويد  فــي 

»الكومبــس« يتحــدث بيطــار عن تجربته:
اإلذاعــة  فــي  مشــاريعك  آخــر  مــن  لنبــدأ 

السويدية
هــو برنامــج يدعــى »تــوك شــو بالعربــي«، وهــو عبــارة 
عــن برنامــج أســبوعي باللغــة العربيــة، يهتــم بــكل 
شــيء ســواء مــواد إخباريــة أو أحــداث رياضيــة وفنيــة 
واجتماعيــة، ويناقــش مواضيــع عــدة، تهــم العــرب 
الموجوديــن فــي الســويد، الســيما الالجئيــن والقادمين 
التــي  الفقــرات  بعــض  فيــه  ســتكون  كمــا  الجــدد، 
الجــزء  وهــذا  فكاهيــة،  بطريقــة  تقديمهــا  يمكــن 
ــه ســيعكس  ــي البرنامــج، ألن ــي ف األهــم بالنســبة لعمل

شــخصيتي التــي عرفهــا الناس عني.

لقــد انضممــت إلــى البرنامــج، بعــد مســابقة قــام بهــا، 
عــدد مــن شــركات اإلنتــاج الســويدية، للبحــث عــن 
مقدميــن لمثــل ذاك البرنامــج، وتمكنــت أنــا وزميلتــي 
ــه مــن  ــي مــن نيــل إعجــاب المســؤولين عن مريــم ريائ
الســويد.  أنحــاء  المشــتركين مــن  العديــد مــن  بيــن 
ومنــذ الحلقــة األولــى للبرنامــج التــي كانــت أول أبريــل، 
 مــن الجمهــور العربــي، وهــذا 

ً
لمســت تفاعــاًل جيــدا

إلنجــاح  ومســؤولية  أكبــر  حمــاس  يعطينــي  مــا 
البرنامــج، إذ ســأعمل علــى وضــع كل طاقاتــي فيــه 

علــى مــدار 36 حلقــة قادمــة مخصصة له.

التــي  الفيديوهــات  أفــكار  تختــار  كيــف 
تقدمها؟

فــي الحقيقــة ومنــذ صغــري أحلــم أن أكــون ممثــاًل فــي 
بلــدي ســوريا، ولكــن مــع ظــروف الحــرب واضطــراري 
ــى تــرك وطنــي بقيــت هــذه الفكــرة تســتحوذ علــى  إل
اهتمامــي، لذلــك قــررت أن أجــرب قدراتــي وموهبتــي 
مــن خــالل فيديــو، يصــور معاناتــي خــالل رحلــة اللجــوء 
بطريقــة ســاخرة، ولقــد تفاجــأت بــردة الفعــل مــن 
النــاس بعــد نشــره علــى صفحتــي علــى الفيــس بــوك، 
إنتــاج  علــى  وحفزنــي  أكثــر  شــجعني  الــذي  األمــر 
اللجــوء  حيــاة  حــول  تتمحــور  أخــرى،  فيديوهــات 

الصعبــة بحس فكاهي.

عــن  ابتعــدت  أنــك  يتهمــك  البعــض  لكــن 
تصوير الالجئيــن بطريقة محترمة؟

. أنــا فــي النهايــة كوميــدي 
ً
هــذا الــكالم ليــس صحيحــا

فمــن  فكاهيــة،  بطريقــة  تصويــره  أريــد  مــا  أنقــل 
الطــرح،  طريقــة  فــي   

ً
جديــا أكــون  ال  أن  الطبيعــي 

أعنــي بطريقــة مخالفــة لشــخصيتي، ككوميــدي ينقــل 
الدراما الســوداء بأســلوب مضحك.

ــت إنســان فاشــل، فهــذه  ــم تنتقــد فان ــع إذا ل وبالطب
ــا أتقبــل   مــا، وأن

ً
االنتقــادات دليــل أننــي قدمــت شــيئا

كل االنتقــادات مادامــت بعيــدة عــن التجريــح، وكل 
االعتبــار،  بعيــن  أخــذه  يفيدنــي  أن  يمكــن  انتقــاد 

وأحــاول مــن خاللــه تصحيح أخطائي.

ومــع ذلــك يــرى كثيــرون أنــك فقــط تحــاول 
الحصول على الشــهرة ال أكثر!

الشــهرة أتــت مــن نجاحــي، لــم تــأت مــن عــدم، ولــوال 
نجاحــي وتمكنــي فيمــا أقــوم بــه، لمــا وصلــت إلــى هــذا 

اإلعــالم  وســائل  كانــت  ولمــا  المتابعيــن،  مــن  الكــم 
األجنبيــة قبــل العربيــة اهتمــت بــي، وبمــا قمــت بــه 
ــة  ــت محطــات تلفــزة ســويدية أو بريطاني ســواء أكان
ــة  ــات عربي ــك تلفزيون ــة وكذل ــة أو دانماركي أو ألماني
 بــدون نجاحــي، وفــي 

ً
وهــذا مــا كان ليتــم أواًل وأخيــرا

النهايــة »حالل على الشــاطر«.

ــت  ــا أصبح ــي تقدمه ــكار الت ــد أن األف أال تعتق
مكررة؟

إن األفــكار التــي أقدمهــا غيــر مكــررة، قــد تكــون 
هنــاك قصــص كــررت مــرة واحــدة، لكــن ليــس أكثــر، 
وأغلــب مواضيعــي هــي عــن الالجئيــن، فلهــذا قــد 
ــدة  ــكار جدي ــدي أف ــرار، لكــن ل يشــعر البعــض بالتك

.
ً
ســترى النور قريبا

أشــهر  تســعة  فــي  أنجزتــه  اآلن،  إليــه  وصلــت  مــا 
فقــط، وأهــم نجــاح بنظــري قــد حققتــه خــالل هــذه 
عــن  جميلــة  صــورة  بنقــل  أقــوم  أننــي  هــو  المــدة، 
ــا  الســوريين فــي الســويد، أحــاول أن أظهــر لهــم، أنن
نــاس  لديــه  شــعب،  نحــن  الجئيــن  مجــرد  لســنا 
أن  مثقفيــن ومتعلميــن وموهوبيــن وقادريــن علــى 
يكونــوا جــزءا مــن هــذا البلــد، وبالطبــع هــذا األمــر 
بــوك  الفيــس  علــى  صفحــة  تأســيس  إلــى  دفعنــي 
بعنــوان/ حيــاة عربــي فــي الســويد/ أخاطــب فيهــا 
كانــت  وإن  فيديوهاتــي،  عبــر  الســويدي،  المتلقــي 
لغتــي الســويدية ليســت بهــذه القــوى. ولــم يمــر علــى 
ــام معــدودة، حتــى وصــل عــدد  تأســيس الصفحــة أي
عــدد  ووصــل  اآلف،   7 مــن  أكثــر  إلــى  متابعيهــا 
ــى الصفحــة باللغــة  مشــاهدات أول فيديــو نشــرته عل

الســويدية، إلــى أكثــر مــن مئة ألف متابع.

ببــدء  تفكــر  هــل  المقبلــة  الخطــوة  ماهــي 
تقديــم عرض كوميدي منفرد على المســرح؟

، لكــن 
ً
ــا ــي أفكــر بهــذا الموضــوع جدي ــع إنن ــي الواق ف

أريــد أن يكــون مثــل هــذا العــرض باللغــة اإلنكليزيــة، 
الغــرب عبــره، ونقــل رســالة  أريــد مخاطبــة  ألننــي 
 ،

ً
حاليــا عليــه  أعمــل  األمــر  وهــذا  عنــا،  صحيحــة 

وأحــاول لهــذا الغرض تحســين لغتــي اإلنكليزية.

هــل من عــروض تلقيتها في مجال عملك؟
نعــم. لقــد تلقيــت العديــد منهــا، وكان آخرهــا مــن 
التلفزيــون الهولنــدي، الــذي طلــب منــي فيديوهــات 
مشــابهة لمــا أقــوم بهــا وعرضهــا مــن خــالل برنامــج، 
كذلــك منظمــة االمــم المتحــدة، عرضــت عــن تصويــر 
أورينــت  قنــاة  كذلــك  الالجئيــن،  حيــاة  عــن  فيلــم 
الســورية فــي دبــي، كانــت عرضــت علــي أيضــا تقديــم 
دون  حــال  الجغرافــي،  البعــد  لكــن  ســاخر،  برنامــج 
ذلــك، وفــي بدايــة مايــو أيــار ســأقوم عبــر شــركة 
uR الســويدية، بتقديــم برنامــج قريــب مــن أســلوب 
مــع  الحالــي  عملــي  عــن  فضــاًل  هــذا  فيديوهاتــي، 
هــذه  وبالطبــع  الســويدية،  ميديــا  ماســا  شــركة 

العــروض أقوم بدراســتها مــع مديرة أعمالي.

أشــرطة  أحــد  فــي   
ً
ســابقا نصحــت  كنــت 

الفيديــو الالجئيــن بعــدم القــدوم إلــى الســويد، 
ــودك  ــى وج ــنة عل ــة الس ــرور قراب ــد م اآلن وبع

هنا كيــف ترى الحياة فيها؟
ــن  ــوع م ــو كان ن ــي الفيدي ــه ف ــا ذكرت ــة م ــي الحقيق ف
 .. مــا شــعرت بــه فــي 

ً
 أبــدا

ً
الفكاهــة، ولــم يكــن جديــا

الســويد هــو أن هــذا البلــد، مســتعد ألن يدعــم أي 
مــا  وهــذا  النهايــة،  حتــى  وفعــال  ناجــح  شــخص 

حصلــت عليــه خالل وجودي هنا.

حــاوره: هاني نصر  

محمود البيطار:

الكوميديا 
السوداء بالنسبة 

لي أسلوب لنقل 
جزء من معاناة 

الالجئين
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 Dagens” صحيفــة  نشــرت 
nyheter“ الُســويدية، فــي ١2 أبريل/ 
عــن   

ً
مفصــا تحقيقــا  نيســان20١٦، 

ــلطت  ــة، ّس ــس اإلعامي ــة الكومب مؤسس
فيــه الضــوء علــى جهودهــا فــي أن تكــون 
 للناطقيــن بالعربيــة الــى المجتمــع 

ً
دليــا

الُســويدي.

بدايــة  فــي  االنتشــار  الواســعة  الصحيفــة  وأوردت 
ــه رئيــس تحريــر شــبكة الكومبــس  التحقيــق، مــا قال
 
ً
د. محمــود اآلغــا: » الالجئــون الذيــن وصلــوا حديثــا

ولكنهــم  والغــذاء،  المالبــس  يحتاجــون  للســويد، 
إلــى المعلومــات، وأريــد أن أقــول إن   

ً
بحاجــة أيضــا

مثــل  األهميــة  مــن  القــدر  بــذات  هــي  المعلومــات 
الطعام والكســاء”.

موقــع  هــي  »الكومبــس  التحقيــق:  فــي  جــاء  وممــا 
باللغــة  وتعنــي  ورقيــة،  وصحيفــة  إلكترونــي 
 لهــذا المعنــى يريــد 

ً
الســويدية “الصديــق”، ووفقــا

مشــابها  الصحيفــة  عمــل  يكــون  أن  آغــا  محمــود 
لــدور الصديــق للقادميــن الجــدد، أي كشــخص يأخــذ 
يــد صديقــه ويحدثــه بــكل وضــوح عــن كيفيــة ســير 

األمور في الســويد.

أول عــدد مــن الكومبــس الورقيــة صــدر فــي عــام 
الجريــدة   .30 رقــم  هــو  الحالــي  والعــدد   2013
كل  فــي  نســخة  ألــف   25 حوالــي  تطبــع  الورقيــة 
فــي  للتوزيــع  موقعــا  حوالــي 150  وهنــاك  عــدد، 
عــدة مــدن منهــا ســتوكهولم ومالمــو ويوتيبــوري 
وهلســنبوري والندســكرونا وغيرهــا. الشــبكة تمــول 
مــن اإلعالنــات، كمــا تــوزع علــى حوالــي 300 عنــوان 
ــى نحــو 40  مــن عناويــن مراكــز اللجــوء، باإلضافــة إل
جانــب  إلــى  اآلن،  إلــى  بالجريــدة  مشــتركة  مكتبــة 

مشــتركين آخرين.

عــدد زوار موقــع الكومبــس أكثــر مــن 100 ألــف 
فــي األســبوع ولــدى صفحــة الكومبــس علــى الفيســبوك 

أكثــر مــن 332 ألف متابع.

 : Dagens nyheter صحيفة

الكومبــس دليل للناطقين 
لــى المجتمــع  ا بالعربيــة 

السويدي

معرفــة  بهــدف  خــاص:   - الكومبــس 
اتجاهــات الــرأي لــدى قــراء الكومبــس، مــن 
مختلــف القضايــا التــي يواجههــا مجتمــع 
المهاجريــن الــى الســويد، أجــرى قســم 
الكومبــس  شــبكة  فــي  االســتطاعات 
فــي األونــة األخيــرة، عــدة اســتبيانات 
حــول قضايــا االندمــاج والرعايــة الصحيــة 
العمــل  وفــرص  العنصريــة  وتنامــي 

والبطالــة، نلخصهــا لكــم أدنــاه:

»قلــة فــرص العمــل« أكبــر عقبــة فــي طريــق 
االندماج في المجتمع السويدي

فــي اســتطالع للــرأي أجرتــه »الكومبــس« حــول مــا هــي 
بالمجتمــع  االندمــاج  فــي طريــق  تقــف  أكبــر عقبــة 
الســويدي، وفــق رأي القــراء، قــال 39 % مــن الذيــن 
شــاركوا فــي االســتطالع، وعددهــم )حتــى 24 نيســان 
، إن أكبــر عقبــة هــي »قلــة 

ً
/ أبريــل( 513 شــخصا

فرص العمل«.

26 % مــن هــؤالء اعتبــروا أن صعوبــة تعلــم اللغــة 
الســويدية، هــي أكبــر عقبــة، فيمــا 21% وجهــوا 
اللــوم الــى القوانيــن واألعــراف االجتماعيــة التــي رأوا 

فيها أكبر عقبة في طريق االندماج.

أما 14 % فأكدوا أنه ال توجد عقبات.

 » بنظــام 
ً
قــراء الكومبــس » ال يثقــون مطلقــا

الرعاية الصحية الُسويدي
 نظــاُم الرعايــة الصحيــة، أهميــة كبيــرة، لــدى 

ُ
يحتــل

المهاجريــن، ســواء القدامــى منهــم، أو الُجــدد. وعــادة 
ــز  ــث عــن المستشــفيات والمراك ــا يجــري الحدي عندم
الصحيــة، تتوالــى االنتقــادات الالذعــة، لهــذا النظــام، 
»المأســاوية«،                    قصصهــم  األشــخاص،  ويســرد 
و » تذمرهــم«، ممــا يصفونــه، بـــ »عجــز« و » فشــل« 

المؤسسات السويدية الصحية في معالجتهم.

 ،
ً
وفــي اســتطالع للــرأي أجرتــه شــبكة الكومبــس مؤخــرا

حــول مــدى الثقــة بنظــام الرعايــة الصحيــة في الســويد، 
 
ً
أعــرب 43 % منهــم، عــن عــدم ثقتهــم مطلقــا
بهــذا النظــام، فيمــا قــال 31 % منهــم إنهــم يثقــون 
بــه لكنــه »بيروقراطــي«، بينمــا أكــد 26 % منهــم 

»ثقتهم المطلقة« فيه.

موقــع  فــي  أجــري  الــذي  االســتطالع،  فــي  شــارك 
الرئيســي علــى شــبكة اإلنترنــت  3189  الكومبــس 

.
ً
شخصا

تأمين فرص العمل أهم ما يشغل بال القراء
الحصــول علــى عمــل فــي الُســويد، أهــم مــا يشــغل بــال 
القــراء. هــذا مــا أظهــره اســتطالع رأي آخــر للكومبــس 

أجرته على موقعها الرئيسي في اإلنترنت

WWW.ALKOMPIS.SE 

 %  45  ،
ً
شــخصا  2034 االســتطالع  فــي  شــارك 

ــرص العمــل هــو الموضــوع  ــن ف ــوا إن تأمي منهــم، قال
األكثــر أهميــة فــي السياســة الســويدية، بالنســبة لهــم، 
فيمــا قــال 25 % منهــم إن موضــوع الهجــرة واللجــوء، 

هو األكثر أهمية.

19 % مــن الذيــن جــرى اســتطالع رأيهــم، أكــدوا مــن 
جهــة ثانيــة، أن أهــم مــا يهتمــون بــه فــي السياســة 
الســويدية هــو تأميــن مســاكن رخيصــة لهــم، بينمــا 9 
% فقــط قضايــا االقتصــاد والضرائــب، فيمــا جــاءت 
السياســة الخارجيــة فــي المرتبــة األخيــرة مــن اهتمــام 

القراء، بنسبة 2 % فقط!

هجمــات  بعــد  العنصريــة  تنامــي  مــن  قلــق 
بروكسل

أواخــر مــارس/ آذار الماضــي، اســتطلعت »الكومبــس« 
بتنامــي  يشــعرون  كانــوا  إذا  مــا  حــول  القــراء،  آراء 
العاصمــة  هجمــات  بعــد  الُســويد،  فــي  العنصريــة 
البلجيكيــة بروكســل، ومــا حــدث بعدهــا مــن تداعيات، 
واحتجــاز أحــد المواطنيــن الذيــن يحملــون الجنســية 

السويدية، لالشتباه في تورطه بالتفجيرات.

 قــال %45 
ً
شــارك فــي االســتطالع 2784 شــخّصا

فــي  العنصريــة  بتنامــي  يعتقــدون  إنهــم  منهــم، 
الســويد، وأنهــم قلقــون مــن ذلــك، فيمــا ذكــر %25 
منهــم أنهــم هــم أيضــا يعتقــدون بتناميهــا لكنهــم 

أعربوا عن عدم شعورهم بالقلق.

غيــر أن 20% مــن مجمــوع الذيــن شــاركوا فــي هــذا 
االســتطالع رفضــوا أي تنامــي للعنصريــة فــي الُســويد، 
 أي داعــي للقلــق، بينمــا 

ً
وقالــوا إنــه ليــس هنــاك أساســا

10 % مــن المســتطلعين لــم يدلــوا بــأي رأي وقالــوا 
ــالد  ــي الب ــة ف ــت العنصري ــا إذا كان إنهــم ال يعلمــون م

في تنامي أم ال.

بعض نتائج استطالعات الرأي التي تجريها الكومبس في مواضيع:

عقبات االندماج والرعاية الصحية 
والسياسات السويدية وخطر اإلرهاب
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الكومبــس – تحقيقــات: لــم تكتمــل فرحــة الزوجيــن علــي وجميلــة، فــي وصــول أول 
ــع ســنوات، فقــد بقــت منقوصــة الن الزوجــة  ــي أرب ــل حوال ــا قب ــى حياتهم ــة إل طفل
عندمــا اســتفاقت مــن عمليتهــا القيصريــة، وجــدت نفســها عاجــزة بشــكل شــبه 
ــض  ــي رف ــا ف ــل أيض ــب، ب ــك فحس ــى ذل ــر عل ــف األم ــم يتوق ــي، ول ــن المش ــي ع كل
المشــفى الــذي تــم تحويلهــا إليــه معالجتهــا، باعتبارهــا، ال تحمــل تصريــح اإلقامــة 

فــي الســويد، وال يوجــد لديهــا الرقــم الوطنــي الســويدي ) البرشــون نمــر(.

قســوة  قســوتين،  أمــام  أصبحــا  والزوجــة  الــزوج 
دفــع  ان عليهمــا  وهــو  القانــون،  المــرض وقســوة 
تكاليــف العــالج علــى نفقتهــم، بســبب عــدم وجــود 

إقامــة لهمــا، وهــو ما يعنــي مبالغ هائلة!

هكذا بدأت القصة

الســيدة  وضعــت   2012 فبرايــر  شــباط/   8 فــي 
مشــفى  فــي  طفلتهــا  طــارق،  أبــو  جميلــة 
مــن  القريــب   VARDcENtRAL NÄSBY
مالمــو، لكــن وبعــد انتهــاء العمليــة، تعرضــت لبعــض 
المضاعفــات حيــث وجــدت نفســها غيــر قــادرة علــى 
ــي  ــم شــديد ف ــع أل ــك م ــك قدميهــا ترافــق ذل تحري

أســفل الظهر.

زوجهــا علــي القــادم مــن المغــرب، والــذي يعيــش 
فــي الســويد منــذ 5 ســنوات، دون أن يحصــل حتــى 
اآلن علــى اإلقامــة، يقــول لـــ »الكومبــس »، إن أطبــاء 
المشــفى عجــزوا عــن معرفــة الســبب الحقيقــي لحالــة 
ــي مــن أوجــاع فــي ظهرهــا  الزوجــة التــي كانــت تعان
ومنطقــة الصــرة حتــى أســفل قدميهــا، أذ أنهــا ال 
، أمــا القــدم 

ً
تســتطيع تحريــك قدمهــا اليســرى بتاتــا

أن زوجتــه  اليمنــى فتحركهــا بصعوبــة، ويضيــف، 
ومنــذ أربعــة أعــوام إلــى اآلن تعيــش علــى المســكنات 

كالمورفيــن الــذي أثر على جســمها.

 فــي المستشــفى، 
ً
بقــي الزوجــان حوالــي ســبعين يومــا

لكــن دون فائــدة، وخــالل تلــك المــدة تــم تحويــل 
ــراض النفســية،  ــادة متخصصــة باألم ــى عي ــة إل جميل
الضغــوط  بعــض  تكــون  أن  األطبــاء  رجــح  حيــث 
ــي  ــن ف ــا حصــل لهــا، لكــن المختصي النفســية وراء م
 لعلــي، لــم يجــدوا أي عامــل نفســي 

ً
العيــادة ووفقــا

فــي حالتهــا تلــك معتبريــن أن الســبب عضــوي، ومــن 
أنــه قــد ظهــر جــراء العمليــة القيصريــة  الممكــن 

دون تأكيــد ذلك.

وبعــد دراســة المختصيــن فــي المشــفى المتواجــد 
ــل  ــرر تحوي ــة، تق ــن للحال ــة الزوجي ــة إقام ــي منطق ف

الملــف الطبــي إلــى قســم العــالج الطبيعــي فــي مشــفى 
 HÄSSLEHOL فــي   SMÄRtREHAB
لتأتــي المفاجــأة برفــض إدارة ذاك المشــفى قبــول 

طلب العالج. 

لــدى محاولتــه  إنــه  يقــول علــي فــي هــذا اإلطــار، 
إنــه  لــه،  قيــل  الرفــض،  ســبب  عــن  االستفســار 
يتوجــب عليــه دفــع نفقــة العــالج، لعــدم حملهمــا 
إقامــة رســمية فــي الســويد أو مــا يعــرف بالرقــم 
 
ً
الوطنــي، وهــو مــا يصعــب عليهمــا القيــام بــه، نظــرا
لوضعهمــا المــادي المعتمــد فقــط علــى المســاعدات 

الشــهرية مــن مصلحة الهجرة.

تفاقــم الحالة الصحية والرفض مســتمر

ــذي  وأمــام هــذا الواقــع، اكتفــى المشــفى الرئيســي ال
أنجبــت فيــه جميلــة بتحويلهــا إلــى العيــادة المركزيــة 
 
ً
لهــا عالجــا لتقــدم  إقامتهــا  بالقــرب مــن منطقــة 

 لســاعة واحدة في األســبوع.
ً
فيزيائيا

 حســب 
ً
ومــع ذلــك، فــإن هــذا العــالج لــم يكــن كافيــا

والذيــن  هنــاك  عليهــا  المشــرفين  واألطبــاء  علــي 
ــة لعــالج طبيعــي مناســب، وهــو  يــرون حاجــة جميل

غيــر متوفــر في عيادتهم.

ويتابــع علــي، إن عــدم حصــول زوجتــه علــى العــالج 
الكافــي، تســبب فــي تعــرض قدمهــا اليســرى لبعــض 
المضاعفــات، التــي جعلتهــا تضمــر وتقــل طــواًل عــن 

نظيرتهــا اليمنــى بضعة ســنتمترات.

مــن  قبــول  علــى  للحصــول  المتتاليــة  المحــاوالت 
المشــفى لــم تنجــح، الرفــض ذاتــه تلقيــاه، عندمــا 
ــى أحــد مشــافي اوبســاال  ــة إل تــم تحويــل ملــف جميل
هــي  الهجــرة  دائــرة  أن  حتــى  ســتوكهولم،  فــي 
هــذا  أن  الــزوج،  يقــول  كمــا  اعتبــرت  األخــرى، 

الموضوع خــارج اختصاصها.

مــن  بتعاطــف  لجميلــة  الصحيــة  الحالــة  حظيــت 
الصحــف  بعــض  أن  حتــى  بهــا،  المحيــط  المجتمــع 

هــذا  حــول  مــرة  مــن  أكثــر  كتبــت  الســويدية 
الموضــوع، وهــذا مــا شــجع الزوجيــن للتوجــه إلــى 
إحــدى الجمعيــات الحقوقيــة فــي مالمــو، التــي أكــدت 
لهمــا، أنهــا ســتتابع الموضــوع مــع دائــرة الهجــرة 
أن  دون  لكــن  العــالج،  نفقــة  تحملهــا  وإمكانيــة 

يحصــل أي جديــد فــي هذا اإلطار.

قــرار  إنســانية  ألســباب  اإلقامــة  بــدل 
للمغرب بالترحيل 

بهــا  يمــر  التــي  المعانــاة  عــن  لنــا  علــي  يعــرب 
فــي  وقتــه  معظــم  يقضــي  بــات  حيــث  وزوجتــه، 
ــد هــم  ــرة، وليزي ــا الصغي ــة ابنتهم رعايتهــا ورعاي
مــن  فتــرة  قبــل  قــرار  صــدر  آخــر،   

ً
همــا العائلــة 

أفرادهــا  بترحيــل  المختصــة  الســويدية  الســلطات 
إلــى المغــرب، وهــذا مــا كاد أن يحصــل فــي ســبتمبر 
أيلــول مــن العــام الماضــي، لــوال رفــض كابتــن الطائــرة 
وجميلــة  علــي  تقــل  أن  المقــرر  مــن  كان  التــي 
بركــوب  للزوجــة  الســماح  بلدهــم،  إلــى  وطفلتهمــا 
الطائــرة باعتبــار أن حالتهــا الصحيــة ال تســمح لهــا 
هــذه  لمثــل  مخصصــة  غيــر  الطائــرة  وأن  بذلــك، 
الحــاالت، وهــذا مــا دفــع بالســلطات إلــى أعادتهمــا، 
حيــث قــدم علــي الحقــا دعــوى اســتئناف ضــد قــرار 

الترحيل.

ماذا قال المشــفى لـ »الكومبس«؟
الكومبــس  اتصلــت  الموضــوع،  لهــذا  ومتابعــة 
لالستفســار  جميلــة  عــالج  رفــض  الــذي  بالمشــفى 
عــن ســبب هــذا الرفــض، حيــث تــم التأكيــد لنــا مــن 
الســويدية، فــإن هــذا  للقوانيــن   

ً
أنــه وفقــا قبلهــم 

النــوع مــن العالجــات ألشــخاص مجوديــن فــي الســويد 
مــن دون إقامــة غيــر متــاح، إال إذا قــام المريــض 

بتحمــل نفقة العالج.

مــن  وردنــا  الــذي  اإللكترونــي  البريــد  وحســب   
يحملــون  ال  الذيــن  األشــخاص  كل  فــإن  المشــفى، 
إقامــة أو أتــوا مــن خــارج منطقــة االتحــاد األوروبــي 
و EEA كالمغــرب عليهــم تحمــل أعبــاء الرعايــة 
الصحيــة. اإلجابــة ذاتهــا، حصلنــا عليهــا مــن جمعيــة 
خدمــات المرضــى فــي مالمــو GSF التــي أكــدت لنــا 

ذات الكالم.

ولكــن حيــن مراجعتنــا لقوانيــن وتعليمــات دائــرة 
الجــئ  كل  حــق  علــى  تؤكــد  أنهــا  رأينــا  الهجــرة، 
ــي  ــة ف ــة الطبي ــى العناي مســجل لديهــا، الحصــول عل

الحــاالت الطارئــة التــي ال تســتطيع االنتظــار، أمــا 
ــادة  ــه يجــب مراجعــة العي فــي الحــاالت األخــرى، فإن
المختصــة فــي المنطقــة التــي يقيــم فيهــا الالجــئ 
حســب  العــالج  لتلقيــه  الموافقــة  علــى  للحصــول 

الحالــة التــي يمر بها.

يعلــق علــي علــى ذلــك بالقــول، إنــه وزوجتــه الجئــان 
مســجالن لــدى مصلحــة الهجــرة، وقامــا باتبــاع مــا 
راجعــت  جميلــة،  الزوجــة  أن  إذ  المصلحــة،  تقولــه 
األخصائييــن فــي المشــفى الرئيســي فــي منطقتهــا، 
إلــى  تحتــاج  حالتهــا  أن  قــرروا  بدورهــم،  الذيــن 
العــالج الطبيعــي، وبنــاء عليــه تــم تحويلهــا أكثــر 
 SMÄRtREHAB مشــفى  الــى  مــرة  مــن 
أن  هــي  هنــا  المشــكلة  لكــن  بذلــك،  المتخصــص 
عــدم  بحجــة  اســتقبالها  رفــض  نفســه  المشــفى 
وجــود رقــم وطنــي لديهــا، وأن عليهــا تحمــل دفــع 

نفقــات العالج.

هــو  مــا  أعــرف  ال  قائــال:  حديثــه  الــزوج  يختــم 
 
ً
ــر حرجــا ــاك أكث ــة الحرجــة، هــل هن تقييمهــم للحال

أصبحــت  التــي  قدميهــا  فــي  زوجتــي  معانــاة  مــن 
التــي  الحالــة  وهــي  األخــرى،  مــن  أطــول  إحداهــا 
غيــر  جعلتهــا  لدرجــة  األخــر  تلــو   

ً
يومــا تتفاقــم 

قــادرة حتــى التحكم فــي عملية التبول؟  

قســم التحقيقات

عندما تتقيد اإلنسانية بحدود التفسيرات المختلقة للقوانين 

مأساة جميلة وزوجها 
العالج المشروط 

باإلقامة
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 الكومبــس – مبــادرات: ال يتوقــف العديــد مــن القادميــن الجــدد عــن بــذل الجهــود 
البتــكار أفــكار مميــزة والقيــام بأنشــطة فــي ســبيل إثبــات وجودهــم فــي الســويد 

وتعزيــز اندماجهــم بالمجتمــع الجديــد وخلــق نــوع مــن التواصــل مــع اآلخريــن.

 ،
ً
ســامر ســقة قــدم للســويد منــذ عــام ونصــف تقريبــا

ويمتلــك تجربــة فريــدة مــن نوعهــا حيــث اقتــرح 
فــي    VAMMARSKOLAN مدرســة  علــى 
دورات  تنظيــم   VALDEMARSVIKS بلديــة 
للطــالب بهــدف تعليمهــم وتدريبهــم علــى تقنيــات 
الطباعــة والتصميــم، وبالفعــل وافقت إدارة المدرســة 
علــى إجــراء الــدورات، وقــام ســامر بتأميــن جميــع 
ــى حســابه الخــاص، واشــترط أن  أجهــزة الطباعــة عل
يتــم دمــج الطــالب الســويديين مــع القادميــن الجــدد 
فــي الصــف الواحــد وخلــق التواصــل فيمــا بينهــم مــن 
ــد  ــادم جدي ــع ق ــب ســويدي م ــوس كل طال خــالل جل

على نفس المقعد.

ــه  ــرت مع ــقة وأج ــامر س ــع س ــت م ــس التق الكومب
الحوار التالي:

ما هي فكرة المشروع؟
تضــم  تدريبيــة  دورة  عــن  عبــارة  هــو  المشــروع 
 لغايــة الثامــن، ويعتمــد علــى تعليــم الطــالب 

ً
صفوفــا

فيهــا علــى التصميــم الغرافيكــي وتقنيــات الطباعــة 
واألطبــاق  والكــؤوس  المالبــس  مثــل  المــواد  علــى 
وأكسســوارات الهواتــف النقالــة وغيرهــا، أمــا الفكــرة 
شــرط  بمثابــة  كانــت  وهــي  للمشــروع  الرئيســية 
بالمشــروع  للبــدء  المدرســة  إدارة  علــى  اشــترطته 
وتضمنــت جلــوس طالــب مــن القادميــن الجــدد مــع 
ــة أو المقعــد فــي  ــى نفــس الطاول ــب ســويدي عل طال
بيــن  األفــكار  وتقريــب  اندمــاج  أجــل  مــن  الصــف 
البعــض  بعضهــم  فهــم  أســس  وتعزيــز  الطــالب 
وضمــان عــدم وجــود نــوع مــن الحواجــز فيمــا بينهــم، 
ــم  ــإن المشــروع يهــدف لتعلي ــك ف ــى ذل ــة إل وباإلضاف
ــرء  ــى أن يكــون للم وإعطــاء فكــرة للطــالب عــن معن
عمــل حــر خــاص بــه، أي بمعنــى آخــر تهيئــة الطالــب 
للعمــل  التطلــع  علــى  وتشــجيعه   

ً
وعلميــا  

ً
نفســيا

المســاعدات  علــى  فقــط  االعتمــاد  وليــس  الخــاص 
والدولــة أو الوظائــف الحكوميــة وإنمــا تعليمهــم علــى 

بدء التفكير على االنطالق بمشاريع صغيرة.

المدرســة  مــع  التواصــل  تــم  كيــف 
واقتراح المشروع؟

المــرات حصلــت مشــكلة صغيــرة بيــن  فــي إحــدى 
الطــالب األجانــب مــن القادميــن الجــدد وبيــن الطــالب 

 VAMMARSKOLAN السويديين في مدرسة
، وباعتبــار أن ابنــي هــو أحــد التالميــذ فــي المدرســة 
فتــم اســتدعائي للمشــاركة فــي اجتمــاع أوليــاء األمــور 
حــول  والمديــر  أنــا  حديثــي  وخــالل  اإلدارة،  مــع 
المشــاكل الموجــودة وعــدم وجــود نــوع مــن التواصــل 
اقترحــت  فئاتهــم،  بمختلــف  الطــالب  بيــن  الكافــي 
عليــه تنظيــم دورة تعليميــة حــول تقنيــات التصميم 
 
ً
والطباعــة الســيما وأن هــذا المجــال يعتبــر ممتعــا
األعمــار،  هــذه  فــي  والمراهقيــن  للشــباب   

ً
جــدا

 ألول 
ً
وعرضــت عليــه تحمــل التكاليــف الماديــة كاملــة

مــرة، وإجــراء الــدورة باللغــة اإلنكليزيــة ألننــي ال أتقــن 

 اللغــة الســويدية، وبالفعــل فقــد رحــب المديــر 
ً
جيــدا

بالفكــرة واقتــرح علــّي تنظيــم اجتماع مع المســؤولين 
ــي االجتماعــي ومســؤول  ــل األخصائ ــي المدرســة مث ف

قضايا االندماج وغيرهم.

وفــي اليــوم التالــي عقدنــا االجتمــاع فــي المدرســة 
ــى فكــرة المشــروع  وبعــد انتهــاءه وافقــت اإلدارة عل

وأعطت الضوء األخضر للبدء بتنفيذه.

جهد ومبادرة شخصية
يؤكــد ســامر أن المشــروع هــو عبــارة عــن جهــد 
شــخصي وبمبــادرة ذاتيــة يتحمــل هــو نفســه تغطيــة 
نفقــات التكلفــة الماديــة مــن خــالل تأميــن أجهــزة 
لــم  الغرافيكيــة، وبالتالــي فهــو  التصاميــم  طباعــة 
ــد مــادي مــن تنفيــذ المشــروع،  ــى أي عائ يحصــل عل
أمــا فــي المســتقبل وفــي حــال تــم اعتمــاد هــذه المــادة 
 وأننــي 

ً
كحصــة دراســية ثابتــة فــي المدرســة خاصــة

بــدأت اشــعر وأالحــظ مــدى اهتمــام اإلدارة بالمشــروع 
اإلنتــاج  وجــودة  العمــل  الحترافيــة  وتقديرهــم 
وتفكيرهــم بشــكل جــدي لتطويــر المــادة وتفعيلهــا 

ــدورة نتيجــة تقبلهــم  ــادة عــدد طــالب ال ــر وزي أكث
ــي فمــن الطبيعــي  ــى نطــاق واســع، وبالتال للفكــرة عل
العمــل بشــكل  الحالــة أن ال اســتمر فــي  فــي هــذه 
 
ً
تطوعــي الســيما إذا تــم االتفــاق علــى التفــرغ تمامــا

للمشــروع وتطبيقــه علــى جميــع الصفــوف الدراســية 
ليشمل جميع الطالب.

وحــول ســبب اختيــار تدريــب الطــالب علــى التصميــم 
والطباعــة، يوضــح ســامر أنــه يمتلــك خبــرة عمــل 
شــركة  يملــك  كان  ألنــه  المجــال  هــذا  فــي  طويلــة 

إعالنات وطباعة التصاميم الغرافيكية.  

ــي  ــزة الت ــاريع الممي ــم المش ــي أه ــا ه م
أنتجها الطالب؟

ــة  ــم الطــالب كيفي ــة أن أعل ــي كل مرحل ــا أحــاول ف أن
مــواد  علــى  إعــداد تصميمــات معينــة وطباعتهــا 
بدأنــا  الــدورة  مــن  األولــى  الفتــرة  ففــي  محــددة، 
بتصميــم رســومات وطبعناهــا علــى األكــواب، بعــد 
ذلــك قــام الطــالب بطباعــة أكسســوارات هواتفهــم 
بجميــع  ألنفســهم  الطــالب  ويحتفــظ  المحمولــة، 
المــواد التــي أنتجوهــا، وهــي مــن األشــياء التــي ســاهمت 
فــي خلــق نــوع مــن الحمــاس لــدى الطــالب ألنهــم 
قامــوا  التــي  المــواد  علــى  الحصــول  يســتطيعون 
بشــكل  وإنتاجهــا  وإعدادهــا  رســوماتها  بتصميــم 
إبداعهــم  وعــن  عنهــم  تعبــر  وبأفــكار  شــخصي 

وطبعوها بأيديهم.

كيــف يتــم تعليــم الطــالب علــى تقنيــات 
الطباعة والتصميم الغرافيكي؟

مــن المعــروف أن المــدارس الســويدية لديهــا حصــة 
الــدورة  هــذه  بتنظيــم  قمنــا  وبالتالــي  نشــاط، 
الحصــص  فــي  وبدأنــا  رســمية،  مــادة  واعتبرناهــا 

األولــى بإعطــاء الطــالب محاضــرات نظريــة وتدريبهم 
علــى أســس التصميــم والفوتوشــوب وبعــض البرامــج 
األخــرى، ومــن ثــم كانــت الحصــص التاليــة عبــارة عــن 

تطبيقات عملية،

الطــالب  اندمــاج  فكــرة  نجحــت  هــل 
ــالل  ــدد خ ــن الج ــع القادمي ــويديين م الس

الحصص التدريبية؟
بيــن  اندمــاج  وجــود  عــدم  البدايــة  فــي  الحظــت 
الطــالب، وشــعرت بــأن هنــاك نــوع مــن الحواجــز فيمــا 
 كأســتاذ مــن 

ً
بينهــم، وحتــى بالنســبة لــي أنــا شــخصيا

أصــول أجنبيــة شــعرت مــن تعابيــر وجــوه الطــالب 
فــي بــادئ األمــر أنهــم كانــوا حذريــن ومســتغربين مــن 
ــذي ال يتقــن  ــد ال ــادم الجدي ــن هــو هــذا الق فكــرة م
 
ً
دروســا يقــدم  ســوف  ولكنــه  الســويدية  اللغــة 

 تغيــر األمــر 
ً
ــا تعليميــة، ولكــن بعــد حصتيــن تقريب

 وبــدأ الطــالب الســويديون باالنســجام معــي ومــع 
ً
كليــا

وأصبحــوا  الجــدد  القادميــن  مــن  الطــالب  بقيــة 
يحاولــون تعليمنــا اللغــة الســويدية مــن خــالل ترجمــة 
بعــض المصطلحــات اإلنكليزيــة، وتغيــرت لديهــم 
الصــورة النمطيــة المتمثلــة بــأن القــادم الجديــد هــو 

على هامش المجتمع وال يمكنه فعل شيء.

ويدعــو ســامر جميــع القادميــن الجــدد إلــى عــدم 
التوقــف عــن تقديــم األفــكار وحتــى وإن كانــت غريبــة 
 مــا، وعــدم اإلصغــاء لمحــاوالت البعــض إحبــاط 

ً
نوعــا

الســلبيات  علــى  تركيزهــم  خــالل  مــن  العزيمــة 
وصعوبــات البــدء فــي البلــد الجديــد وإتقــان اللغــة، 
ولذلــك يجــب إهمــال هــذه األفــكار الهدامــة ومحاولــة 
المجتمــع  فــي  الوجــود  إثبــات  علــى  أكثــر  العمــل 

الجديد.

:
ً
 كبيرا

ً
مبادرة مشروع القت ترحيبا

سامر يشترط جلوس 
التالميذ من القادمين 
الجدد مع السويديين 

لنجاح مشروعه

الجميــع „ »أنصــح  ســقة:  ســامر 
األفــكار  تقديــم  عــن  التوقــف  عــدم 
مــا،   

ً
نوعــا غريبــة  كانــت  وإن  وحتــى 

البعــض  لمحــاوالت  اإلصغــاء  وعــدم 
العزيمة« إحباط 
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الكومبــس – تحقيقــات: أثــار امتنــاع السياســي المســلم فــي حــزب البيئــة يســري 
خــان مصافحــة ســيدة صحفيــة عــدة انتقــادات طالــت ليســت فقــط شــخص 
السياســي بــل فتحــت نقاشــا حــول تعاليــم اإلســام ومســألة االندمــاج فــي المجتمــع 

ــويدي. الس

أمــام   
ً
حاجــزا اإلســالم  تعاليــم  تقــف  فهــل 

ــا إذا  ــل م ؟ وه
ً
ــا ــع حق ــذا المجتم ــي ه ــاج ف االندم

ــي  ــك يعن ــإن ذل ــع، ف ــي المجتم ــلم ف ــج المس اندم
تخليــه عن مبادئ دينه؟ 

علمــاء ديــن مســلمين وأشــخاص متدينيــن التقتهــم 
»الكومبــس« رأوا إن تعاليــم اإلســالم وآيــات القــرآن 
اندمــاج  أمــام   

ً
حاجــزا تقــف  وال  تمنــع  ال  الكريــم، 

ــى العكــس  ــل عل المســلم فــي المجتمــع الســويدي، ب
مــن  العديــد  معانــي  تفســير  يمكــن  ذلــك،  مــن 
االختــالط  مــع  تتعــارض  ال  أنهــا  علــى  اآليــات، 

واالندمــاج فــي المجتمعات الجديدة.

إيجــاد  علــى  الحــرص  ضــرورة  علــى  هــؤالء  وأكــد 
آليــات ومناخــات تحقــق هــذا التعــارف مــن خــالل 
ويجتمــع  للســويد،  انتمائهــا  فــي  صادقــة  قنــوات 
بطبيعــة  ومعرفــة  فهــم  القنــوات  هــذه  لــدى 
بطبيعــة  ومعرفــة  وفهــم  الســويد  وخصائــص 

وخصائص اإلسالم. 

إلــى  الشــحاد: اإلســالم يدعــو  الشــيخ عطــا 
عدم العزلة 

إمــام متخصــص فــي  الشــحاد، وهــو  الشــيخ عطــا 
ــم التشــريع، يــرى ان » تعاليــم اإلســالم ال تقــف  عل
ــاج فــي المجتمــع الســويدي، ألن  ــام االندم حاجــزا أم
ــٍر 

َ
ك

َ
ــْم ِمــْن ذ

ُ
َناك

ْ
ق
َ
ل
َ
ــا خ نَّ ــاُس إِ َهــا النَّ يُّ

َ
اهلل يقــول: } َيــا أ

 ،} ــوا 
ُ
ِلَتَعاَرف  

َ
َباِئــل

َ
َوق ــُعوًبا 

ُ
ش ــْم 

ُ
َناك

ْ
َوَجَعل ــٰى 

َ
ْنث

ُ
َوأ

أخبــر  فــاهلل  العزلــة والتصــادم،  التعــارف  وعكــس 
النــاس فــي هــذه اآليــة أنــه خلقهــم متنوعيــن فــي 
جنســهم ذكــورة وأنوثــة، وجعلهــم شــعوبا وقبائــل 
وعقولهــم  وألوانهــم  طباعهــم  فــي  متعدديــن 
هــذا  تســتثمر  أن  إلــى  النــاس  ودعــا  وألســنتهم، 
التعــدد والتنــوع فــي التعــارف علــى مــا ينفعهــم 
التــي  اآليــة  وهــذه  يســعدهم،  مــا  علــى  والتالقــي 
التعــارف موجــودة فــي ســورة  إلــى  النــاس  تدعــو 
فيهــا  اهلل  وضــع  ســورة  وهــي  الحجــرات،  اســمها 

أســس بناء المجتمع اإلنســاني القوي المترابط.

ويضيــف » أمــا عــن الســبيل األســهل لالندمــاج فــي 
المجتمــع الجديــد، فهــو الحــرص علــى إيجــاد آليــات 
ومناخــات تحقــق هــذا التعــارف مــن خــالل قنــوات 
ــدى هــذه  صادقــة فــي انتمائهــا للســويد ويجتمــع ل
القنــوات فهــم ومعرفــة بطبيعــة وخصائــص الســويد 
فهــم ومعرفــة بطبيعــة وخصائــص اإلســالم لتقــف 
علــى المشــترك اإلنســاني بيــن الســويد التــي تبــذل 
جهدهــا لتحقيــق ســعادة اإلنســان وبيــن اإلســالم 
أمــا عــن  الهــدف،  نفــس  فــي  يلتقــي معهــا  الــذي 
مســاهماتنا كرجــال ديــن فــي ذلــك، فنحــن دائمــا 
نركــز فــي خطابنــا علــى التعريــف بمقاصــد اإلســالم 
النــاس  إلســعاد  جــاءت  التــي  اإلنســانية  وقيمــه 
الدراســية  الحلقــات  فــي  فنتحــدث  وحمايتهــم، 
مكانــة  عــن  والنــدوات  والمحاضــرات  والخطــب 
بنــاء  فــي  المســلم  ودور  اإلســالم،  فــي  اإلنســان 
ــه وســالمته،  ــى أمن ــه والحــرص عل المجتمــع ونهضت
ــة،  ــد اإلقام ــوالدة وبل ــد ال ــاء لبل ــن االنتم والمســلم بي
لنؤكــد علــى أن انتمــاء المســلم لبلــد إقامتــه يجــب أن 
ال يقــل عــن انتمائــه لبلــد والدتــه، وقدوتنــا الرســول 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم وســائر إخوانــه الرســل 
الذيــن هاجــروا إلــى بــالد ليقيمــوا فيهــا فحرصــوا 
إنســانية  حضــارة  فيهــا  وصنعــوا  عمارتهــا  علــى 

راشدة ».

ــا  ــون بإقامتن ــن محظوظ ــة: نح ــان الطوالب عثم
في مجتمــع يؤمن بالتعددية

عثمــان الطوالبــة أســتاذ فــي جامعــة أوبســاال وباحــث 
فــي تاريــخ األديــان يقــول: » اإلســالم بطبيعتــه ديــن 
هــو  وبالتالــي  وزمــان،  مــكان  لــكل  صالــح  عالمــي، 
عــن  التنــازل  دون  المحيطــة،  بيئتــه  مــع  يتفاعــل 
الثوابــت فــي االعتقــاد والعمــل، أو تمييــع األحــكام، 
فــإن كان االندمــاج بمعنــى الذوبــان التــام، فهــذا أمــر 
ال يقــره اإلســالم، وإن كان االندمــاج بمعنــى التعايــش 

والتعــاون مــع غيــر المســلمين، واالنفتــاح عليهــم، 
فهــذا هــو االندمــاج اإليجابــي الــذي يحــض عليــه 

اإلسالم.

األكثريــة  مجتمــع  مــع  والتفاعــل  الجســور  بنــاء   
الصــورة  وإعطــاء  اإلســالم،  مفاهيــم  لتصحيــح 
، بــل هــو 

ً
الحقيقــة لــه قــوال وعمــاًل، أمــر جائــز شــرعا

واجــب فــي مثــل واقعنــا اليــوم. المســلم ال بــد أن 
ــه مواطــن فــي  يكــون جــزءا مــن واقعــه، ويشــعر بأن
الســويد كغيــره مــن المواطنيــن، وأن يتوجــه نحــو 
ــاء والتعــاون مــع الجميــع، والدخــول فــي شــراكة  البن
حقيقيــة تقــوم علــى المواطنــة، لتحقيــق المصالــح 
ــر يعــود بالنفــع  ــن الســويديين، أم ــة للمواطني العام

علــى الجميع{. 

ويضيــف » أقــول لجميــع الناطقيــن بالعربيــة، مــن 
أنكــم  مســلمين،  وغيــر  مســلمين  وأخــوات،  إخــوة 
هــذه  الســويد،  فــي  بإقامتكــم  محظوظــون  اليــوم 
األرض الطيبــة وشــعبها المعطــاء، فبالرغــم مــن كل 
مــا  ســواء  إشــكاليات  مــن  الســويد  فــي  نالقــي  مــا 
الســويد  إن  إال  بغيرهــا،  أو  بالعنصريــة  يتعلــق 
تصنــف ضمــن خانــة أفضــل دول األرض، تعامــاًل مــع 
األجانــب، االندمــاج يتأتــى بعــدة طــرق ووســائل، قــد 
اللغــة  إتقــان  ولكــن  اآلن،  إحصاءهــا  نســتطيع  ال 
الســويدية، هــو الوســيلة المفتاحيــة األهــم، فاللغــة 
ليســت فقــط وســيلة للتخاطــب، وإنمــا هــي جســر 
وحضارتــه  الســويدي  المجتمــع  علــى  للتعــرف 
وثقافتــه، والقوانيــن المكتوبــة، إضافــة إلــى المعاييــر 
العرفيــة،  الناحيــة  مــن  الســويديين  بيــن  الســائدة 
، فالتحــرر مــن 

ً
التخلــص مــن العقــد أمــر هــام أيضــا

عقــدة النقــص التــي يشــعر بهــا البعــض، والتخلــص 
يظنهــا  التــي  التــام،  الكمــال  عقــدة  مــن  كذلــك 
بشــر   

ً
جميعــا فنحــن  الســويديين،  لــدى  البعــض 

متســاوون، بعضنــا أتيحــت لــه الفــرص واســتثمرها، 
والبعــض لــم تتح له الفرص.

ســامر ســروجي: اإلســالم ليــس ضــد االندمــاج 
بل على العكس

ســامر ســروجي » مــن وجهــة نظــري فــإن اإلســالم ال 
االندمــاج ألن  أمــام موضــوع  أو حاجــز  يقــف مانــع 

التعــرف  يحثنــا  أيضــا  وديننــا  القرآنيــة  تعاليمنــا 
علــى نــاس جديــدة وثقافــات جديــدة، ويجــب ان 
والثقافــات  بنــا  المحيطيــن  النــاس  علــى  نتعــرف 
األخــرى ونندمــج بالمجتمــع الجديــد، وهــذا الشــيء ال 
يتعــارض مــع عاداتنــا وتقاليدنــا وال مــع أفكارنــا بــل 
العكــس أرى مــن الضــروري ان نطلــع علــى الثقافــات 

واألديــان واألفكار األخرى{. 

اي  حــق  ومــن  كبيــرة  حريــة  فيــه  بلــد  الســويد 
شــخص ان يمــارس دينــه وطقوســه بــكل أريحيــة 
حــل  أينمــا  معــه  ســيكون  دينــه  علــى  والمحافــظ 

والديــن للجميع. 

منــا  المطلــوب  ليــس   « موقــاري:  ســالم 
االندماج الكامل ...المســألة مسألة وقت«

تعاليــم  ثمــة  اعتقــد   « أن  تبيــن  موقــاري  ســالم 
هــذا  فــي  االندمــاج  موضوعــة  فــي  حاجــز  تقــف 
قــدر  نحــاول  أننــا  الــى  يعــود  والســبب  المجتمــع، 
اإلمــكان المحافظــة علــى التعاليــم ونصــل الــى نتيجــة 
لســنا  أننــا  أؤكــد  لكنــي  االندمــاج،  الــى  لــم تؤهلنــا 
مجبريــن علــى الخــروج عــن تعاليمنــا ومبادئنــا ألجــل 
االندمــاج الكامــل. اعتقــد أنهــا مســالة وقــت فحســب 
لكــي نصبــح جــزء مــن هــذا المجتمــع مــع االحتفــاظ 
ــا  ــا حتــى يســتطيع الجميــع تقبلن ــا وتقاليدن بعاداتن
بالمقابــل نحــن نتقبــل اآلخريــن ونحصــل علــى اندمــاج 

مثالي«.

مالمو - عمار الســبع

اإلسالم واالندماج...آراء ووجهات نظر

االســم: نور فاضل عمران الجبوري
G1740344 رقــم الجواز

مــكان اإلصدار: بغداد
فقدان جواز ســفر ســوري

1 - االســم: حســين المحمد  
رقــم الجواز: 008618215

2 - االســم: جابر المحمد
رقــم الجواز: 009050853

االتصــال على الرقم
0720396912 

جوازات سفر مفقودة

  عثمــان الطوالبــة  عطا الشــحاد  ســامر سروجي  ســالم موقاري
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Du kommer möta hat. Du kommer se 
saker gå sönder. Människor. Familjer. 
Du kommer fatta sekundsnabba beslut. 
Du kommer ställa saker till rätta. 
Hjälpa. Skydda.

För att lyckas kommer du behöva ditt 
förnuft. Ditt mod. Din medkänsla. 
Du kommer aldrig kunna förvänta dig 
ett tack. Men du kommer alltid att 
behövas. 

Sök till polisutbildningen 
senast den 1 juni 2016.
Läs mer på polisen.se/blipolis
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الكومبــس – تجــارب نجــاح: اإليمــان والثقــة بالــذات وإظهــار التمييــز، أهــم مــا يجــب 
أن تكــون بحــوزة كل مــن يبحــث عــن مــكان مناســب فــي المجتمــع الجديــد، هكــذا 
يعتقــد أحمــد الكفائــي، وهــو شــاٌب ُســويدي، مــن أصــل عراقــي، لــه تجربــة متميــزة 
ــارة  ــتحق اإلش ــة، تس ــات حكومي ــي مؤسس ــف ف ــى وظائ ــول عل ــاح، والحص ــي النج ف
ــى إيجــاد عمــل   قــد يســتفيد منهــا كل مــن يريــد ويســعى إل

ً
إليهــا، لتكــون مثــاال

يتناســب مــع قدارتــه وطموحــه.

هندســة  خريــج   ،
ً
عامــا  )29( الكفائــي  أحمــد   

البرمجيــات مــن الُســويد التــي وصلهــا وعمــره 17 
عامــا فقــط، أكمــل دراســته اإلعداديــة والجامعيــة 
المرحلــة خــاض تجــارب عمــل  تلــك  فيهــا، ومنــذ 
مجــال  فــي  خاصــة  شــركة  أســس  حيــث  عديــدة، 
ــل أن يتخــرج مــن الجامعــة،  ــة، قب الهندســة البرمجي
كمــا عمــل فــي مصلحــة الضرائــب، ويعمــل حاليــا فــي 

مصلحــة التقاعد.

ذاتيــة  ســيرة  كل  »ليــس  »الكومبــس«:  لـــ  يقــول 
ورســالة شــخصية، يقدمهــا الشــخص للحصــول علــى 
علــى  وتســتحوذ  العمــل  رب  تســتوقف  وظيفــة، 
مقابلــة عمــل يجريهــا  ليــس كل  مثلمــا  اهتمامــه، 

الشــخص تنتهــي بقبوله«.

 فــي التركيــز 
ً
وانطالقــا مــن ذلــك لــم يوفــر جهــدا

علــى أهــم النقــاط التــي بإمكانهــا منحــه األولويــة فــي 
الحصــول علــى العمــل، بــل ســاعده فــي ذلــك تجاربــه 

العمليــة المتنوعة.

ويــرى الكفائــي، أنــه يجــب علــى الشــخص المتقــدم 
وإظهــار  بنفســه  ذلــك  متابعــة  مــا  عمــل  علــى 
بالمســؤول   

ً
االتصــال هاتفيــا اهتمامــه عــن طريــق 

عــن الوظيفــة والــذي ُيــدرج اســمه تحــت كل إعــالن 
عــن  للحديــث   

ً
وقتــا معــه  يحــدد  وأن  وظيفــي، 

ــواردة فــي  التفاصيــل الغامضــة أو غيــر المفهومــة ال
اإلعــالن، الــذي يكتــب فــي الغالــب بشــكل واســع، قــد 

 بعــض الغمــوض وعدم الفهم.
ً
يكتنفــه أحيانــا

ويضيــف: »االتصــال الهاتفــي مهــم لتبيــن اهتمامــك 
بالوظيفــة، وربمــا عليــك االتصــال أكثــر مــن مــرة، 
ســواء بعــد تقديــم الســيرة المهنيــة أو حتــى بعــد 
ــة العمــل، كمــا يمكــن للشــخص الســؤال  أجــراء مقابل
عــن أســباب رفضــه فــي حــال جــرى ذلــك، ومــا الــذي 
 
ً
 لديــه وكان موجــودا

ً
ــم يجــده رب العمــل متوافــرا ل

ــة  ــدى اآلخريــن. أســئلة مــن هــذا النــوع تكــون فعال ل
الشــخص  اهتمــام  بــرز 

ُ
ت ألنهــا   ،

ً
جــدا ومفيــدة 

بالوظيفة.

ويتابــع، قائــاًل: أهــم شــيء أقــوم بالتركيــز عليــه، هــو 
مــن  أكثــر  عــن  عامــة  معلومــات  لــدي  يكــون  أن 
تقنيــة واحــدة وفــي مجــاالت عمــل عــدة. فأنــا وفــي 
ظهــر مــا أنجزتــه 

ُ
دعــى لهــا، أ

ُ
مقابــالت العمــل التــي أ

مــن أشــياء ومــا يمكننــي انجــازه فــي عملــي الجديــد 
 مــن ذلــك، بمعنــى أنــي أقــدم صــورة واقعيــة 

ً
انطالقــا

مثيــرة لالهتمــام عــن الخدمــات التــي يمكــن أقدمهــا 
وال أكتفــي فقــط بالحديــث النظري.

ويــرى الكفائــي، أن مــن الضــروري أن يكــون الشــخص 
ــب  ــدم بطل ــذي يتق ــكان ال ــات عــن الم  بمعلوم

ً
ــا ملم

 علــى 
ً
الحصــول علــى عمــل فيــه، كــي يكــون قــادرا

الحديــث بتفاصيــل واقعيــة وربــط الخبــرات الســابقة 
فيهــا  التوظيــف  يريــد  التــي  المؤسســة  بعمــل 
والحديــث بتفاصيــل عمليــة تبيــن لــرب العمــل أن 

المــرء قــادر علــى تقديم الجيــد والمفيد له. 

موقعــه  خــالل  مــن  بالكفائــي  االتصــال  ويمكــن 
اإللكتروني 

WWW.ALKIFAEY.cOM

مقابــالت العمل تحتــاج الى تحضير وخبرة!

فــي  العمــل  علــى  الحصــول  بــأن  الكفائــي  يــدرك 
ــر اليســير،  ــن ليــس باألم الســويد وخاصــة للمهاجري
ألن  المثــال،  ســبيل  علــى  منهــا  عديــدة  ألســباب 
مقابــالت العمــل بحــد ذاتهــا تحتــاج الــى خبــرة والــى 
معرفــة فــي كيفيــة إداراتهــا وأن تلــك الخبــرة تتأتــى 
مــن خــالل إجــراء المزيــد والمزيــد مــن المقابــالت، 
, كمــا أن بعــض 

ً
والتــي تعــد تجــارب مفيــدة جــدا

المقابــالت ال تنتهــي عنــد حــد رفــض طلــب الشــخص 
بــل أن المؤسســة قــد تعــود إليــه مــن جديــد بغــرض 
العــام  عــن  حتــى  تزيــد  قــد  مــدة  بعــد  توظيفــه 
الواحــد وربمــا أكثــر مــن ذلــك وهــذا مــا حــدث معــي 
. ويقــول: يمكــن ألي إنســان وفــي مرحلــة 

ً
شــخصيا

مــن  اليــأس   مرحلــة  الــى  يصــل  أن  المراحــل  مــن 
الحصــول علــى وظيفــة، لكنــي أرى أن التقــدم ألكثــر 
.  أعتقــد 

ً
مــن عمــل وبشــكل مســتمر، أمــر مفيــد جــدا

ــع بهــا الشــخص  ــي يتمت ــاءات والمهــارات الت ان الكف
هــي الكفيلــة بتحقيــق ذلــك، قــد ال تنفــع التجــارب 
األولــى، عندهــا يحــاول الفــرد الحصــول علــى وظائــف 

قصيــرة ويبنيهــا بشــكل متسلســل، مــا يزيــد مــن 
الجــدي  اإلنســان  صــورة  ويمنحــه  العمليــة  تجاربــه 
والملتــزم، وهــذا مــا يزيــد مــن فرصــه فــي الحصــول 
ــى أن األمــور  ــى فــرص عمــل بعقــود ثابتــة، بمعن عل
تســير بشــكل تدريجــي ومــن الخطــأ توقــع الحصــول 

علــى عمــل من المحاوالت األولى.

»على المرء أن يكون نفســه«
عمــل  بأماكــن  تنقلــه  خــالل  ومــن  الكفائــي  تمكــن 
مؤسســاتية عــدة مــن تكويــن شــبكة عالقــات طيبــة 
مــع زمــالءه ومرؤوســيه فــي العمــل، األمــر الــذي قــد 
الثقافــات  اختــالف  بســبب  ســهاًل،  يكــون  ال 
االجتماعيــة بيــن الســويديين والمهاجريــن، وحــول 
ذلــك، يقــول: » البشــر مختلفــون، لــكل منــا طريقتــه 
الخاصــة. ليــس هنــاك طريقــة يجــب تعلمهــا غيــر أن 
ومــع  العمــل  فــي  وأســلوبي  نفســه.  المــرء  يكــون 
مــن جهــد  أملكــه  مــا  أقــدم كل  أن  اآلخريــن، هــو 
ومعلومــات، أال أبخــل بشــيء، وبهــذه الطريقــة أضمــن 

 بــه وموضع ثقة«.
ً
أن يكــون وجــودي مرحبــا

أال  للفــرد  األفضــل  مــن  أن  يجــد  كان  إذا  وفيمــا 
ــال  ــل االنتق ــكان عمــل واحــد ب ــي م ــاء ف يكتفــي بالبق
ــك،  ــه األمــر بذل ــى مؤسســات أخــرى إذا مــا ســمح ل ال
يبحــث  ومــا  الشــخص  علــى  ذلــك  »يعتمــد  يقــول: 
عنــه. يمكــن للبعــض أن يطــوروا أنفســهم ضمــن 
ــال، يســاعد  ــن مج ــر م ــي أكث المؤسســة الواحــدة وف
وإمكانيــة  كبيــرة  المؤسســة  كانــت  إذا  ذلــك  فــي 
لمــن  آلخريــن  ويمكــن  ممكنــة.  فيهــا  التطــور 
الالزمتيــن،  والخبــرة  الكفــاءة  بأنفســهم  يجــدون 
 .

ً
التوســع الــى عمــل قــد يكــون أكثــر فائــدة وربحــا

جميــع النــاس مبدعــون بشــكل أو بآخــر، لكــن قــد 
األمــر  ذلــك.  إظهــار  طريقــة  الــى  البعــض  يفتقــر 
لقدراتــه  الشــخص  إدراك  علــى  معتمــد  برمتــه 
أو  المعرفيــة  الناحيــة  مــن  ســواء  وقابليتــه، 

االجتماعيــة واالقتصادية«.

حاورته: لينا ســياوش

تجربة أحمد الكفائي في تحقيق النجاح:

 ذاتك 
َ

ْن أنت
ُ

ك
عندما تتقدم 

للعمل!
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نصائــح لكتابة
ســيرة ذاتية

) C.V (  جيدة
الكومبــس – معلومــات: كيــف ينبغــي أن تكــون الســيرة الذاتيــة C.V؟ هنــا بعــض 
 
ً
النصائــح لمســاعدتك علــى تجنــب كتابــة عبــارات غيــر مهمــة، والتركيــز بــدال

مــن ذلــك علــى كتابــة مجموعــة مــن أهــم المؤهــات التــي تتمتــع بهــا فــي ســيرتك 
ــة. الذاتي

علــى  لــك  تقــدم  التعليميــة   LERNIA مؤسســة 
 عــن الســيرة الذاتيــة 

ً
 جاهــزا

ً
موقعهــا اإللكترونــي قالبــا

.
ً
يمكنك تحميلها وملء البيانات الخاصة بك مباشرة

الكومبــس وبالتعــاون مــع مؤسســة ليرنيــا تقــدم لكــم 
أهم عشر خطوات لكتابة أفضل سيرة ذاتية:

رائعة وقصيرة
ضــع فــي اعتبــارك أن ســيرتك الذاتيــة هــي علــى األرجــح 
 مــن الســير الذاتيــة 

ً
واحــدة ضمــن مجموعــة كبيــرة جــدا

الموجــودة لــدى مــدراء التوظيــف المســؤولين عــن تلقــي 
cV ودراســته وتقييمــه، لذلــك حــاول أن يكــون النــص 

 وتجنب كتابة الجمل المعقدة والطويلة.
ً
قصيرا

هنــاك قاعــدة جيــدة هــي أن أي ســيرة ذاتيــة يجــب أن 
ال يكــون عــدد صفحاتهــا أكثــر مــن صفحتيــن مــن 
قيــاس A4، وبالتالــي يجــب أن تتأكــد مــن أن ســيرتك 
ــد صاحــب العمــل أن يعــرف  ــا يري ــة تتضمــن م الذاتي

عنك وليس فقط كتابة ما تريد أنت أن تقوله.

اكتب األشياء الصحيحة بالترتيب الصحيح
 لوصــف نفســك، 

ً
إذا كان لديــك مســاحة صغيــرة جــدا

 علــى كتابــة األمــور فــي نصابهــا 
ً
عليــك أن تركــز جيــدا

الصحيــح، أي حــاول أن تبــدأ فقــرة قصيــرة توضــح فيها 
مــن أنــت كرجــل مهنــي ومــن ثــم متابعــة الشــرح بشــكل 
ــي  ــة ف ــك المهني  لوصــف أهداف

ً
مختصــر وموجــز جــدا

 بالنســبة لك أن 
ً
الحيــاة العمليــة، وكذلــك مــن المهــم جدا

ــادر  ــك ق ــى أن ــة إل تشــير بشــكل تدريجــي خــالل الكتاب
علــى تحمــل المزيــد مــن المســؤولية فــي العمــل، وحــاول 
 بالحديــث عــن آخــر عمــل لــك عندمــا 

ً
أن تبــدأ دائمــا

تســرد تجــارب العمــل والتدريــب الخــاص بــك، وكذلــك 
ــدورات التعليميــة التــي  ــى آخــر البرامــج  وال اإلشــارة إل
خلفيتــك  عــن  الحديــث  خــالل  بدراســتها  قمــت 
 
ً
 أنــك ال تحتــاج أبــدا

ً
التعليميــة، وعليــك أن تــدرك جيــدا

ــق بالحديــث  ــوراء فيمــا يتعل  لل
ً
ــرا للرجــوع بالزمــن كثي

عــن أخــر عمــل صيفــي SOMMARJOBB قمــت 
به.

ال تنسى كل شيء يمكنك القيام به
مــن  الكثيــر  حــول  رســمية   

ً
أوراقــا نملــك  ال  نحــن 

المواهــب والخبــرات التــي نتمتــع بهــا، لكنهــا ال تــزال 
 بالنســبة لنــا نحــن كأشــخاص، فعلــى ســبيل 

ً
مهمــة جــدا

المثــال حــاول أن تكتــب فــي الســيرة الذاتيــة إذا كنــت 
 
ً
تتــدرب مــع أحــد الفــرق الرياضيــة أو كنــت عضــوا
 فــي أحــدى الجمعيــات أو لديــك قنــاة خاصــة 

ً
مشــاركا

 عــن أي 
ً
بــك علــى اليوتيــوب، وال تنســى أن تخبــر أبــدا

مهارات لغوية تتمتع بها.

 في المجال الصحيح
ً
كن مبدعا

 
ً
فــي بعــض مجــاالت وقطاعــات العمــل مــن الجيــد جــدا
 علــى أداء التجــارب فــي أكثــر 

ً
 وقــادرا

ً
أن تكــون مبدعــا

مــن مجــال، ولكــن فــي بعــض القطاعــات يــكاد يكــون 
 أن تركــز 

ً
هــذا األمــر مســتحياًل، ولذلــك حــاول كثيــرا

مثــل  بهــا  تتمتــع  التــي  المميــزة  المؤهــالت  علــى 
قواعــد وأساســيات العمــل والتــي تميــزك عــن غيــرك 
مــن بقيــة النــاس، ولكــن ينبغــي أن ال تقــع فــي فــخ أنــك 
تحــاول جــذب األنظــار ولفــت االنتبــاه، ومــن المهــم 
ــذي اخترتــه   أســلوب العمــل ال

ً
 أن تتقــن جيــدا

ً
كثيــرا

وإال فإنــه يمكــن أن يكــون وكأنــك وقعــت فــي الهاويــة، 
ولذلــك مــن األفضــل أن تتمســك بالنمــوذج واألســلوب 

.
ً
األكثر شيوعا

اختر صورة هادئة ومحايدة
  يرجى اســتخدام صورة لنفســك في الســيرة الذاتية، 
ولكــن كــن علــى إدراك جيــد بــأن الصــورة يجــب أن 
تبــدو مهنيــة، ويفضــل أن تكــون هادئــة وذات خلفيــة 
 علــى الوجــه وليــس 

ً
محايــدة، ويجــب أن تركــز كثيــرا

على األطراف.
ً
افتح عيونك جيدا

اللغــة المكتوبــة فــي cV تكشــف الكثيــر عــن نفســك، 
 لمراجعــة الســيرة الذاتيــة 

ً
 جيــدا

ً
ولذلــك خــذ وقتــا

أكثــر مــن مــرة وتأكــد مــن الصياغــة والشــكل النهائــي 
واســمح  اإلمالئيــة،  األخطــاء  فــي  التدقيــق  وحــاول 
 أن يصحــح األخطــاء وبعــض 

ً
لشــخص مــا تثــق بــه جيــدا

، ألنــه مــن 
ً
 عامــا

ً
 نهائيــا

ً
العثــرات ويعطيــك تقييمــا

 أن ال تــرى بعــض األمــور أو تنتبــه لهــا، 
ً
الســهل جــدا

 ،
ً
لذلــك فــإن الشــخص اآلخــر يمكــن أن يســاعدك كثيــرا

 
ً
باإلضافــة إلــى ذلــك يمكــن أن يكــون مــن اللطيــف جــدا

أحــد  مــع  الذاتيــة  ســيرتك  تفاصيــل  تناقــش  أن 
األشخاص.

اجعــل ســيرتك الذاتيــة مناســبة لــكل عمــل 
تبحث عنه

احــرص علــى إبــراز مختلــف أنــواع الخبــرات والمهــارات 
 لنــوع العمــل الــذي تبحــث عنــه، 

ً
التــي تتميــز بهــا تبعــا

وذلــك مــن أجــل أن يشــعر صاحــب العمــل أن ســيرتك 
خــاص  وبشــكل   

ً
مباشــرة كتابتهــا  تمــت  الذاتيــة 

للشــركة، وأنهــا ليســت مجــرد ســيرة ذاتيــة عامــة يتــم 
إرسالها للجميع.

الوسطية بشكل مبالغ
 
ً
تذكــر أنــك فــي نهايــة المطــاف يجــب أن تكــون قــادرا

ــى أداء جميــع المهــام واألعمــال التــي كتبتهــا فــي  عل
الســيرة الذاتيــة، فبعــض النــاس لديهــم ميــل إلــى 
المبالغــة فــي تقديــر مهاراتهــم وقدراتهــم، فــي حيــن 
أن البعــض اآلخــر يقلــل مــن مكانتــه، ولذلــك قــد يكــون 
 قبــل كتابــة ســيرتك 

ً
 أن تفكــر كثيــرا

ً
مــن المفيــد جــدا

الذاتية أي نوع من األشخاص أنت.

أو  توصيــة  بكتابــة  الذاتيــة  ســيرتك  أنهــي 
RefeRenseR مرجع

 مــن هــو الشــخص أو المصــدر الــذي يمكــن 
ً
فكــر جيــدا

أن يعطــي صــورة جيــدة ودقيقــة عنــك، وحــاول أن 
تســأل قبــل فتــرة جيــدة مــن إرســال cV فيمــا إذا 
المرجــع  يكــون  أن  اخترتــه  الــذي  الشــخص  يقبــل 
الخــاص بــك عنــد ســؤال صاحــب العمــل عنــك، كمــا أنــه 
ســيكون من الجيد لو ســألت الشــخص ماذا ســيتحدث 

عنك لرب العمل.

واكتــب فــي ســيرتك الذاتيــة مثــاًل أن »المرجــع متــاح 
بنــاًء علــى الطلــب »، بــداًل مــن كتابــة أســماء وأرقــام 
الهواتــف وذلــك مــن أجــل تجنــب أن يتــم االتصــال 
بالمرجــع الخــاص بــك فــي كل مــرة ترســل بهــا ســيرتك 
الذاتيــة، وفــي هــذه الحالــة فــإن مديــر التوظيــف يمكن 
أن يتصــل بــك ويطلــب منــك إعطائــه اســم ورقــم أحــد 
ــوا كمرجــع للســؤال  األشــخاص الذيــن يمكــن أن يكون

عنــك، وفــي هــذا الوضــع تســتطيع أن تشــعر بأنــك فــي 
دعوتــك  يتــم  أن  يمكــن  حيــث  الصحيــح  الطريــق 

وعرض العمل عليك. 

احذر من كتابة أسوأ 
ثالث عبارات في السيرة 

الذاتية

، تجنــب العبــارات التــي يمكــن 
ً
 وليــس آخــرا

ً
أخيــرا

أن تجعل صاحب العمل يتنهد بشدة، وهي:

 JAG ÄR GLAD, SPONtAN( أواًل: 
وعفــوي  مــرح  »أنــا   ،)  OcH öPPEN
ومنفتــح«، هــذه هــي الكلمــات الثــالث التــي تعنــي 
 نفــس الشــيء، ولذلــك يكفــي أن تكتــب 

ً
تقريبــا

واحــدة مــن هــذه الكلمــات، وبــداًل مــن ذلــك حــاول 
أن تبحث عن جوانب أخرى في شخصيتك.

 JAG VILL GÄRNA JOBBA(  :
ً
ثانيــا

أحــب  »أنــا    ،)  MED MÄNNISKOR
بســرور العمــل مــع األشــخاص«، هــذا التعبيــر هــو 
ــك أن  ــداًل مــن ذل ــي حــاول ب ، وبالتال

ً
عمومــي جــدا

تصــف مــا هــي الطريقــة التــي تريــد أن تعمــل 
ــن،  ــة الزبائ ــاس، ربمــا هــي رعاي بموجبهــا مــع الن

الخدمات أو العناية؟

 JAG GILLAR Att HA(  :
ً
ثالثــا

 MÅNGA BOLLAR I LuFtEN
بمعنــى  أي   ،)OcH ÄR StRESStÅLIG
»أنــا أحــب أن يكــون هنــاك الكثيــر مــن المهــام 
الوظيفيــة للتعامــل مــع العديــد مــن األشــياء فــي 
وقــت واحــد، وتحمــل ضغــط العمــل«، ولكــن مــن 
األفضــل أن تكتــب بــداًل مــن هــذا المصطلــح أنــك 
حــل  تفضــل  أنــك  كمــا   

ً
ســريعا العمــل  تحــب 

العديد من المشاكل في نفس الوقت.
ً
 سعيدا

ً
حظا
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ــي  ــرب ف ــن والع ــن العراقيي ــن المثقفي ــع م ــف واس ــادى طي ــة: تن ــس - ثقاف الكومب
ــب  ــي، فــي أمســية غال الســويد، الســتذكار الشــاعر والكاتــب الراحــل زهيــر الدجيل
فيهــا الفخــر والزهــو، محبــي وأصدقــاء الدجيلــي الــذي حفــر اســمه عميقــا فــي 
جداريــة المجــد، علــى تداعيــات الحــزن واألســى، بفقــدان قامــة مــن قامــات العــراق 
الشــامخة، فتناثــرت كلمــات األهــل واألحبــة ورودًا بألــوان أطيافهــم، وعانقــت 
الطيــور )الطايــرة( روحــه فــي ســماء الخلــود، فهــو الــذي روض المفــردة الجامحــة 
وصــاغ منهــا نظــم القصيــدة }بحرفنــة{ الماهــر، واقتنــص الصــورة لحظة تشــكيلها 
وخلــق منهــا حكايــة العاشــق الفــارس، وطــوع ملكتــه الحســية وموهبتــه اإلبداعيــة 
ليفيــض منهــا شــعرًا رهيفــا، ينــدي صباحــات األهــل ويقطــر علــى أمســيات الوطــن، 
أســكن الحــزن فيــه وتســامى علــى جراحاتــه وأطلــق العنــان لدفــق إعطاءاتــه، فجــال 
ــي امتهنهــا، وكتــب  ــة الت ــن الصحاف فــي دروب السياســة التــي خبراهــا وفــي ميادي
الســيناريوهات الســينمائية والمسلســات التليفزيونيــة، وكتــب لألطفــال البرنامــج 
ــن  ــر م ــب األكب ــل النصي ــن واأله ــم(، وكان للوط ــا سمس ــح ي ــهير )افت ــوي الش الترب
ــاب  ــاد الكت ــا اتح ــا إليه ــي دع ــتذكارية الت ــية االس ــذه األمس ــد أدار ه ــه، وق عطائ
العراقييــن فــي الســويد، الكاتــب كريــم الســماوي بالتنــاوب مــع الكاتبــة زينــب 

ــي 9 نيســان/ أبريــل 20١٦. ــك ف ــي، وذل الكنان

جســيمة  »خســارة  الكتــاب:  اتحــاد  كلمــة 
العراقي« لألدب 

بــدأت األمســية بكلمــة التحــاد الكتــاب العراقييــن 
هــداد،  جاســم  األســتاذ  قرأهــا  الســويد،  فــي 
الشــاعر  وتحــدث فيهــا عــن والدة ونشــأة وصبــا 
زهيــر الدجيلــي، وتطــرق فيهــا إلــى حياتــه وتعــدد 
ســجونه التــي نزفــت فيهــا جراحاتــه، ثــم تحــدث 
المغنــاة  قصائــده  خاصــة  أشــعاره،  تطــور  عــن 
منجزاتــه  وعــدد  الطايــرة«  طيــور  »يــا  وأبرزهــا 
والمسلســالت  لألفــالم  الســيناريو  كتابــة  فــي 
التليفزيونيــة، وتطــرق إلــى مســاهماته الصحافيــة 
عــن  بالحديــث  وختــم   ،

ً
عامــا أربعيــن  مــن  ألكثــر 

فــي  الدجيلــي  وأن غيــاب زهيــر  غربتــه ومرضــه، 
لــألدب  جســيمة  خســارة  يمثــل  المرحلــة،  هــذه 
والخليجيــة  العراقيــة  والثقافــة  العراقــي  الشــعبي 

والعربية.

كريــم الســماوي: »الســجن مصنع للرجال«
ســجن  عــن  الســماوي،  كريــم  الكاتــب  تحــدث 
مــن  مبكــرة  مرحلــة  فــي  الدجيلــي  زهيــر  الشــاعر 
، وكان ســجن 

ً
حياتــه، قبــل أن يتكــرر ذلــك مــرارا

الشــاعر،  علــى  وأشــدها  أطولهــا  الســلمان  نقــرة 
جاســم  مــع  بالتعــاون  الدجيلــي  زهيــر  وتمكــن 
المطيــر، مــن كتابــة القصــص عــن قضايــا التعذيــب 
 )150( هنــاك  وكانــت  واإلعدامــات،  والمــوت 
معتقــالت  فــي  جــرى  مــا  وتوثــق  تــؤرخ  صفحــة 
الحــرس القومــي وقصــر النهايــة لروايــات التعذيــب 
والقتــل، كمــا تمكــن الســجناء مــن تحويــل الســجن 

ومصنــع  كفــاح  وجبهــة  وجامعــة  مدرســة  إلــى 
بهــا  يتغنــى  والزمــة  بأهزوجــة  واشــتهر  للرجــال، 
عمــره  الســلمان  »المايــزور  ونصهــا:  الجميــع 

خسارة«.

فــرات المحســن: » مــا كان يســعده شــيء غيــر 
ذكر العراق«  

بهــذه  أخوتــي«  آخــر  ورحــل  انكضــه..  يــوم  »وهــا 
الكلمــات بــدأ الكاتــب فــرات المحســن حديثــه عــن 
كانــت  مــا  وقــال:  الدجيلــي  زهيــر  الراحــل  أخيــه 
ــا  ــي كل بقــاع الدني ــر الدجيل ــب أخــي زهي لتســعد قل
ــه غيــر  ــا كان يســعده ويطرب التــي تنقــل فيهــا، وم
مترعــة  مفعمــة  عنــده  القصيــدة  العــراق،  ذكــر 
بالحبيبــة،  فيهــا  الوطــن  يتماهــى  غريــب  بوجــد 
، عجنتــه وصيرتــه 

ً
تجربتــه تمتــد بقســوتها دهــرا

، كل تلــك الســنين العجــاف وأيامهــا 
ً
 وشــاعرا

ً
عاشــقا

المؤذيــات الممحــالت، أعــوام غربــة قاســية، ووطــن 

مــن بعيــد وهــو ينهــب ويبــاع ويتمــزق،  يترقبــه 
ولكــن ومــع كل عذاباتهــا لــم تجفــف فــي قلبــه نــداوة 
 فــراح 

ً
 وتعلقــا

ً
ــل زادتــه وجــدا الحــب وطراوتــه، ال ب

يلهــج بوطــن ويمجــده حبيبــة، يلثــم بقبالتــه هديــل 
القبــاب وهــو يحثهــا علــى نقــل أشــواقه  حمامــات 
لفــرط  وهجرهــا  هجرتــه  التــي  الضيــاع،  لتلــك 
حبــات  يصقــل  عبوديتهــا،  وفــروض  وحشــيتها 
أوراقــه بعدهــا  بيــن طيــات  ثــم يدســها  كلماتــه، 

يطشــها فــوق راحــة أيادي محبيه. 

النــوارس  نــواح  وصــوت  األنهــر  ومســنايات  ميــاه 
ــذور القديســين ورائحــة الشــمع  وضجيــج فرحهــا، ن
واليــاس، خريــر المــاء فــي بدعــة الشــطرة، وزحــام 
الصبايــا فــي أزقــة عكــد الهــوى، وشــوارع بغــداد 
فــي  وعريشــة  والشــاكرية،  الصالحيــة  واســتراحات 
بيــت صغيــر تفــوح منــه رائحــة أهــل ومحبيــن، ودرب 
رفــاق كان يــدرج فيــه منــذ صبــاه، وتزدحــم ذاكرتــه 
محتفظــة بــكل ذاك الصخــب والفــرح والمحبــة، التــي 
الحــروف، كان يعــب كل  ألهمتــه وعلمتــه أبجديــة 
ذلــك بشــغف وعذوبــة ونشــوة، يقتنصهــا مفــردة 
ــه فتكــون العــراق،  مفــردة يرصهــا بيــن شــغاف قلب
وطــن ليــس كباقــي األوطــان كان العــراق، ولزهيــر 

بــكل ذرة تــراب فيــه وقفــة ولوعة محب.

جاســم الوالئي: قصائد للدجيلي
بهــا  فاضــت  والحنيــن،  والغربــة  الحــب  مــن  وفــرة 
رافقــت  وحيــرة  الدجيلــي،  زهيــر  الشــاعر  قصائــد 
 مــن 

ً
الشــاعر جاســم الوالئــي، وهــو يختــار لنــا بعضــا

ــرأ: »البارحــة.. هاجــت أشــواق  ــي، فق ــد الدجيل قصائ
ــي  ــر هموم ــك بأكب ــت ال العمــر كلهــا البارحــة.. وحنّي
ــه  ــك ّحنــة غريــب.. ويذكــر أحباب ــت ال البارحــة.. حنّي
لــو  بعــد غيبــة وســفر.. وشــايف حنيــن الصيــف.. 

جــاه الشــتا وبــال مطــر.. وردتــك تعاشــرني أبــدال 
غصــب..  تســامرني  نجمــة  ســارحة..  كانــت  أنجــوم 

ونجمــة تقلــّي رايحة.. البارحة«.

ناظم الســماوي: »عرفتك«
رفيــق الشــاعر زهيــر الدجيلــي، فــي ســجن )نقــرة 
الســلمان(، الشــاعر ناظــم الســماوي مــن بغــداد، كان 
قرأهــا  )عرفتــك(،  بعنــوان  قصيــدة  عبــر  معنــا 
الشــاعر محمــد المنصــور: عرفتــك! صــوت يتمرجــح 
ــك..  ابوحشــة ليــل! ومــن ينطــر فجــر ينرســم بعيون
وعرفتــك گمــر لــو ســافر يجيــب أحبــاب ونتــه أول 
زهيــر،  مــو،  وعرفتــك  يبشــرونك..  وبــي  حبيــب 
مــن  واحــد  چنــي  واهيســك  الــروح  نديــم  أجمــل، 
ينادونــك!.. چــذب يــا بــو هــدف ال يــا صديــق الــزاد 
يــل تســأل عليــه ابچلمــة اشــلونك.. خيعــون الثقافــه 
تــرف  يــا  أنجبــت  المثلــك  قرطــاس  كل  وحبــر 
خيعونــك.. أغمــض اعيونــي بعــدك واســكن الحيطــان 

وانطــي! إمراد عمــري لليذكرونك.

محمــد المنصور

الدجيلي في ســطور:
ــة الشــطرة  ــور فــي مدين ــي الن ــر الدجيل أبصــر زهي
مــن  وتشــرب  الناصريــة،  فــي   )1939( عــام 
أهلهــا،  وعذابــات  نخيلهــا  وباســقات  دجيلتهــا 
فنــون الفكــر اليســاري وصياغــة القصيــد وحرفــة 
فــي  وهــو  والســجن  لالعتقــال  فتعــرض  اإلبــداع، 
فــي  والشــتراكه   ،)1954( عــام  مبكــرة  ســن 
المظاهــرات عــام )1956(، وعــاد للســجن مــرة 
أخــرى بعــد انقــالب عــام )1963(، ســجن )نقــرة 
بعدهــا  الســماوة،  باديــة  فــي  الشــهير  الســلمان( 
 عــن وطنــه، لكــن الوطــن 

ً
عــاش فــي الكويــت غريبــا

 فيــه حتــى يــوم رحيلــه األبــدي، فــي 
ً
كان ســاكنا

صوتــك  »البارحــة..   :)2016( آذار  مــن  الثالــث 
أســمعه يعتــّب مــن أبعيــد.. أســمعه.. منيــن أصيــح 
أمنيــن؟ يــا صــوت النخــل بالريــح يبكــي ودمعــي 
دمعــه.. منيــن أصيــح أمنيــن؟ يــا صــوت الوطــن 
مذبــوح وماكــو أحــد يســمعه.. منيــن أصيــح أمنيــن؟ 
واســمعه..  وياهــا  وابعــد  تبعــد..  الدنيــا  وكــن 
منيــن أصيــح أمنيــن؟ والمشــكلة.. نجمــة تســامرني 

غصــب.. ونجمــة تقلــّي رايحة.. البارحة«.

العراقيون في السويد يستذكرون 

الكاتب والشاعر الراحل 

زهير الدجيلي
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عائلة رياضية تتغلب على 
صعوبــات اللجــوء وتحقق 

نجاحات في السويد
الكومبــس - رياضــة: ظــروف اللجــوء ومشــاقه، لــم تمنــع أفــراد عائلــة الكــردي 
الرياضيــة، مــن متابعــة مــا بنتــه فــي ســوريا قبــل الحــرب، لتتحــدى بذلــك صعوبــات 

ــذ الصغــر. ــدأ من ــذي ب ــرة، واجهتهــم وكادت أن توقــف طموحهــم، ال كثي

، لـــ »الكومبس« 
ً
يقــول نــور الديــن الكــردي، 21 عامــا

إنــه شــارك وأخوتــه الثــالث )شــقيقان وشــقيقة( فــي 
بطــوالت عديــدة للكاراتيــه، كبطولــة مالمــو، التــي 
ســارة،  وشــقيقته  محمــد  وأخــوه  فيهــا  أحــرز 
ــك األمــر  ــة، كذل ــة وبرونزي ــة وفضي ــات ذهبي ميدالي
فــي كأس بطولــة لونــد، وبطولــة الســويد المفتوحــة، 
أيضــا  لهــم  وكان   LANDSKRONA وكأس 
شــرف المشــاركة فــي بطولــة دوليــة، اســتضافتها 
ــان  ــة، بينهــا الياب ، بمشــاركة 12 دول

ً
ــالد مؤخــرا الب

.
ً
 رياضيا

ً
والواليــات المتحــدة و15 ناديــا

ويضيــف أن هــذه اإلنجــازات لــم تــأت مــن فــراغ، بــل 
كانــت تتمــة لمــا حققــوه فــي بلدهــم ســوريا، ويتابــع 
نعومــة  منــذ  الرياضــي،  طريقهــم  خطــوا  أنهــم 
ــاز أواًل، بدافــع وتشــجيع  ــة الجمب أظافرهــم فــي لعب

مــن والدهــم، الــذي كان متخصصــا فــي هــذه اللعبــة، 
لينتقلــوا بعدهــا إلــى رياضــة الكاراتيــه، التــي فتحــت 
لهــم المشــاركة، فــي بطــوالت عديــدة فــي ســوريا، 
القــاب مختلفــة علــى  إحــراز  مــن  تمكنــوا عبرهــا، 
فــي  جيــدة  مراكــز  وكذلــك  الجمهوريــة،  مســتوى 
والمغــرب  مصــر  فــي  أقيمــت  دوليــة،  بطــوالت 

وغيرهــا من الدول.

عوائق كثيرة

هــذه  حيــاة  فــي  جديــدة  بــدء صفحــة  ومــع  لكــن 
معينــة  عوائــق  مــن  البــد  كان  الرياضيــة،  العائلــة 
أهدافهــم،  فــي طريــق  تقــف  أن  واجهتهــم، دون 
وفــي هــذا اإلطــار يشــير نــور الديــن، إلــى اضطرارهم 
ــى التوقــف عــن  جــراء الحــرب الدائــرة فــي بلدهــم، إل
مــع  ذلــك  وترافــق  ونصــف،  ســنة  لمــدة  التمريــن 

انتقالهــم  خــالل  لفتــرة  العائلــة  أفــراد  تشــتت 
المنفصــل إلــى الســويد، فضــال عــن كل ذلــك فإنــه ال 
ــن منظمــة ومســتمرة، ألنهــم  يوجــد لديهــم تماري
 ،

ً
 كمــا يقــول تحمــل ذلــك ماديــا

ً
ال يســتطيعون حاليــا

فيكتفــون باللعــب فــي أحــد األنديــة المتخصصــة، 
أجــل  مــن  يقطعــون  فقــط،  األســبوع  فــي  مرتيــن 
ليصلــوا  متــر،  كيلــو   80 حوالــي  مســافة  ذلــك، 

للنادي.

 لهــم 
ً
ــا ــف مادي  ويقــول إن هــذا األمــر متعــب ومكل

و  المواصــالت  تكلفــة  فدفــع  لجــوء،  كطالبــي 
بالبطــوالت  المشــاركة  وتكلفــة  بالنــادي  االشــتراك 
عــن  ناهيــك  األخــرى،  المقاطعــات  فــي  الرياضيــة 
المصاريــف الخاصــة األخــرى، كل هــذا يشــكل عبــأ 

 على كاهلهم.
ً
كبيــرا

ــة،  ــر كافي  غي
ً
ــب أيضــا ــى أن مــدة التدري  ويشــير إل

إلــى االعتمــاد علــى أنفســهم، مــن  لذلــك يلجــؤون 
ــذي  ــزل، ال ــة المن ــي حديق ــي ف ــب اليوم خــالل التدري

، دون 
ً
أحيانــا الســويد  فــي  الســيئ  الطقــس  يحــول 

اســتمراره بشــكل منتظم.

 إال أن نــور الديــن وأشــقائه، 
ً
 ومــع كل مــا ذكــر أنفــا

فــي بطــوالت  األولــى  المراكــز  إحــراز  مــن  تمكنــوا 
مختلفــة داخــل الســويد، لكــن دون أن يلقــى ذلــك 
الجهــات  مــن  المطلوبيــن  والرعايــة  باالهتمــام 

المختصة في الســويد، بحســب ما يرون.

ــم يتجــاوب أي مســؤول رياضــي  ــه ل ــا يقــول، إن  وهن
 أن يحظــى وأخوتــه 

ً
ســويدي مــع نجاحاتهــم، متمنيــا

المناســب، كــي ال يذهــب تعبهــم ســدى،  بالدعــم 
المنتخــب  مــن   

ً
أن يكونــوا الحقــا، جــزءا أمــل  علــى 

الســويدي فــي البطــوالت الخارجيــة، فبرأيــه أنــه مــن 
الجميــل، أن يكــون ممثــال فــي مثــل هــذه البطــوالت 
للبلــد الــذي احتضنــه فــي زمــن الحــرب، وفــي الوقــت 

نفســه يشــار إليهم بأنهم رياضيون ســوريون.

الكومبــس - رياضــة: محمــد نعنانــي بطــل أولمبــي وعالمــي فــي رياضــة الجــودو، رغــم 
تحقيقــه إلنجــازات فــي هــذه الرياضــة، اال انــه يتمنــى متابعــة مســيرته االحترافيــة 
ــق للرياضييــن  ــه مــع »الكومبــس« التأل فــي مجــال التحكيــم، ويتوقــع فــي حديــث ل

الســويديين فــي األولمبيــاد القادمــة.

نعناعــي مــن مواليــد مدينــة حلــب 1980 والعــب 
منتخــب ســورية منــذ الصغــر، بــدأ بممارســة الجــودو 
بطــل  وكان  عمــره،  مــن  الســابعة  فــي  وهــو 

الجمهوريــة في ســن مبكرة. 

وفضيــة  ذهبيــة  ميداليــات  عــدة  »حملــت  يقــول: 
ــة واهمهــا تصنيفــي  ــدورات الدولي ــة فــي ال وبرونزي
ــي أســياد أســيا   ف

ً
 والخامــس أســيويا

ً
ــا الســابع عالمي
قطر 2006.

حصلــت علــى اكثــر مــن 10 ميداليــات ذهبيــة دوليــة 
ــدورات العربيــة التــي أقيمــت  وذهبيتيــن وفضيــة ال

فــي الجزائــر 2004 ومصر 2001.

يضيــف: » كان حلمــي ان اكــون بيــن أبطــال أولمبيــاد 
ــى اســتعداد لهــذا الحــدث  ــت عل ــدن 2012 وكن لن
العظيــم، لكــن ظــروف بــالدي حرمتنــي مــن تمثيــل 

المنتخــب، وبدأنــا نتألــم اكثــر علــى مانحــن فيــه حتــى 
قدمــت إلــى هنا الى الســويد في 2015/8/10«.

وحــول توقعاتــه لحياتــه الرياضيــة ومــا إذا كان قــد 
فكــر بأنهــا علــى وشــك االنتهــاء، قــال: » كنــت أتوقــع 
حيــاة  ابــدأ  وســوف  الرياضــة،  مــن  انتهيــت  أننــي 
ــورس حتــى  عاديــة، لكــن اســتقبلني نــادي مدينــة ب
اكــون العــب فــي صفوفهــم، وأجريــت اختبــار كالعــب 

أحــرزت فيهــا ذهبيتيــن وفضية خالل 6 اشــهر«.

وعــن الســبب الــذي دعــاه الــى االنتقــال الــى مجــال 
التحكيــم والتدريــب بعــد تحقيــق هــذا اإلنجــاز قــال: 
ــي  أريــد ان اكمــل حياتــي فــي رياضــة الجــودو  » ألن
مــا  واعطــي  اقــدم  ولكــي  دولــي  وحكــم  كمــدرب 
عنــدي مــن خبــرات رياضيــة والنــي بحكــم العمــر فأنــا 
فــي  دخلــت  لذلــك  والثالثيــن،  الخامســة  ســن  فــي 
شــارة  علــى  وحصلــت  والتحكيــم  التدريــب  مجــال 

بالســويد  التحكيــم   مجــال  فــي  أول  وطنــي  حكــم 
وأنهــا   

ً
وخصوصــا أوربــا  فــي  لــي  األفضــل  وهــو 

ــي ان اكــون  ــى بعضهــا وهــذا يســاعد ف منفتحــة عل
مــدرب وحكم عالمي«.

الفرق بين الجودو في الســويد وبلده
حــول ذلــك يقــول: » نعــم هنــاك فــرق كبيــر بيــن 
الفروقــات  وافضــل  والســويدية  الســورية  الرياضــة 
هــي كثــرة االحتــكاك الداخلــي والخارجــي حيــث انهــم 
الــى  بثــالث دورات  الواحــد  الشــهر  فــي  يشــاركون 
والشــباب  والناشــئين  للصغــار  بالنســبة  أربعــة 

والرجال.

الالعــب  لتطويــر   
ً
أيضــا تدريبيــة  دورات  وهنــاك 

، وهــذا فــي ســوريا خاصــة والبــالد العربيــة 
ً
دائمــا

عامــة مفقــودة هذه الدورات.

وعــن االهتمــام الــذي تلقــاه فــي النــادي يؤكــد انــه 
كان هنــاك »اهتمــام كبيــر بــي واألفضــل مــن هــذا 
 منهــم كأســرة واحــدة فــي هــذه 

ً
أننــي أصبحــت واحــدا

الرياضــة، وال يوجــد فــرق بينــي وبيــن اي العــب مــن 
 فــي عمــر 15 

ً
الســويد، ولــو كنــت قدمــت مبكــرا

ــم، وهــذا  ســنة مثــاًل لكنــت احــد افضــل أبطــال العال
الســورية ألننــا نصنــع  الرياضــة  بــه  ألــوم  الشــيء ال 
بطــل مــن قليــل مــن االحتــكاك وضعــف التدريــب 
مقارنــة مــع أوربــا كبلــد واحــد واحتــكاك كبيــر كمــا 

تســمى مصنــع األبطــال في قوة الخبرات«.

ــن لســوريا  ــا مدي ــة اللقــاء معــه يقــول : »أن فــي نهاي
وأعطتنــي  الكثيــر  منــي  صنعــت  فهــي   ،

ً
كثيــرا

وعلمتنــي ولــم تبخــل علــي بشــيء ولكــن الظــروف 
صعبة وهذا يؤســفني«.

يحققهــا  قــد  التــي  بالنتائــج  توقعاتــه  وحــول 
الجــودو،  رياضــة  فــي  الســويديون  الرياضيــون 
 فــي أولمبيــاد ريــو دي جانيــرو فــي الصيــف 

ً
خصوصــا

الســويد  فــي  للرياضييــن  »بالنســبة  قــال:  المقبــل، 
انهــم  وأتوقــع  أوربــا  مــع  مقارنــة  أبطــال  فهــم 

ســيحققون ميداليــات فــي األولمبياد القادمة«.

إيلي لولي

محمــد  و  د لجــو ا بطــل 
نعناني يواصل مســيرته 
فــي الســويد عبــر بوابة 

لتحكيم ا
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تعنــي   uNDERHÅLL كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح 
إعانــة أو نفقــة أو صيانــة، ويرافقهــا Ett فــي حالــة النكــرة. 
كلمــة BIDRAG تعنــي إعانــة ماليــة أو مســاعدة ماديــة، 

 Ett فــي حالة النكرة.
ً
ويرافقهــا أيضــا

ــزوج/ة  المعنــى الكامــل يصبــح: تعويــض الحضانــة أو نفقــة ال
المطلقة.

ــن لآلخــر،  ــي يدفعــه أحــد الوالدي ــغ مال ــارة عــن مبل وهــي عب
الــذي يعيــش الطفــل لديــه، وذلــك بعــد االنفصــال أو الطــالق، 
ونشــاطات  وطعــام  ســكن  تكلفــة  توفيــر  منهــا  والغايــة 

الطفل.
 مــن شــهر 

ً
ــارا  وبشــكل شــهري، اعتب

ً
ــا ــع مقدم ويجــري الدف

االنفصــال، وذلــك بعــد االتفــاق علــى المبلــغ بيــن الوالديــن، 
العامــة،  التأمينــات  صنــدوق  بموقــع  االســتعانة  ويمكــن 

لمعرفــة المبلــغ المعقول.
، وبشــكل متنــاوب، لــدى 

ً
أمــا لــدى وجــود الطفــل أســبوعيا

أحــد الوالديــن، فإنــه ال يتوجــب دفــع هــذا التعويــض، مــع 
ــن،  ــا يكــون دخــل أحــد الوالدي ــك عندم وجــود اســتثناء، وذل

أكبــر بكثيــر من دخل اآلخر.

تعنــي   BOStAD كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح 
النكــرة،  حالــة  فــي   EN ويرافقهــا  بيــت،  أو  مســكن 
وتصبــح BOStÄDER فــي حالــة الجمــع. أمــا كلمــة 
KONtRAKt تعنــي عقــد أو اتفاقيــة، ويرافقهــا 
ــة النكــرة، فيمــا تبقــى نفســها فــي حالــة  Ett  فــي حال

الجمع.
المعنــى الكامــل يصبح: عقد ســكن.

مالــك  بيــن  مباشــر  يكــون  أن  الســكن  لعقــد  ويمكــن 
والمســتأجر  العقار/المؤجــر 
باطنــي  أو   FöRStAHANDSKONtRAKt
يكــون  أن  أي   ANDRAHANDSKONtRAKt
العقــد بيــن شــخص آخــر ومالــك العقار/المؤجــر، عبــر 

 لشــروط معينة.
ً
المســتأجر المباشــر، وفقا

مؤلــف  مصطلــح   SYSSELSÄttNINGSGRAD
مــن كلمتيــن. SYSSELSÄttNING تعنــي تشــغيل 
 SYSSELSÄttER أو عمالة، وهي مشــتقة من الفعل
الماضــي  فــي  الفعــل  ويصبــح  ل، 

ّ
ُيشــغ يعنــي  الــذي 

التــام  الحاضر/الماضــي  وفــي   SYSSELSAttE
أو  درجــة  تعنــي   GRAD كلمــة   .SYSSELSAtt

رتبة أو حد أو مدى، ويرافقها EN في حالة النكرة.
معــّدل  أو  التشــغيل  معــّدل  يصبــح:  الكامــل  المعنــى 

العمالة.
ويعــرف معــّدل التشــغيل بأنــه النســبة بيــن عــدد العاملين 
ومجمــوع األشــخاص فــي ســن العمــل، وتشــمل األشــخاص 
العمــل،  ســوق  إلــى  الدخــول  إجــراءات  يخوضــون  الذيــن 

واآلخرين الذين في إجازات مرضية.
وفــي الســويد يعتبــر األشــخاص الموجوديــن فــي ســن 
 ،

ً
العمــل، هــم األشــخاص بعمــر مــا بيــن 15 و 74 عامــا

 للتعريــف الدولــي. ويتأثــر معــدل التشــغيل بالوضــع 
ً
وفقــا

االقصــادي للبلــد، وقــدرة ســوق العمــل، والتركيــب العمري 
للسكان، وعدد المتعلمين.

 
ً
الســويد 65,9% وفقــا فــي  التشــغيل  ويبلــغ معــدل 
مكتــب  عــن  الصــادرة  فبرايــر 2016  شــباط/  ألرقــام 

اإلحصاء المركزي.

للمزيد:
www.alkompis.se

تعنــي   SÄKERHEt .كلمتيــن مــن  مؤلــف  مصطلــح 
و  النكــرة.  حالــة  فــي   EN ويرافقهــا ضمــان،  أو  أمــان 

POLIS تعني شرطة، ويرافقها EN في حالة النكرة.
المعنــى الكامــل يصبــح: الشــرطة األمنيــة، أو مــا يعــرف بـــ 

.)SÄPO( بالـ 
ً
“االستخبارات”، وتعرف اختصارا

الســويد حمايــة  فــي  األمنيــة  الشــرطة  وتعتبــر مهمــة 
المواطنيــن،  وحرّيــات  وحقــوق  الديمقراطــي،  النظــام 
منــع  خــالل  مــن  وذلــك  القومــي،  األمــن  إلــى   باإلضافــة 
وكشــف الجرائــم ضــد أمــن المملكــة، ومكافحــة اإلرهــاب، 

وحماية القيادة المركزية للدولة.

مصطلحــات
ســــــويدية

Sysselsättningsgrad

Bostadskontrakt

Underhållsbidrag

Säkerhetspolisen

مصطلــح يتألــف مــن كلمتيــن. MÅL تعنــي قضيــة أو 
لغــة أو وجبــة أو مرمــى أو هــدف، ويرافقهــا Ett فــي 
ــة، ويرافقهــا  ــي ِملكي ــة النكــرة. و ÄGANDE تعن حال
أمــا ÄGANDEN معناهــا  النكــرة،  Ett فــي حالــة 

مالك أو صاحب.
المعنــى الكامــل للمصطلــح يصبــح: صاحــب القضيــة أو 

الدعوى، أو المجني عليه.
الشــخص  المجنــي عليــه،  أو  القضيــة  ويقصــد بصاحــب 
الــذي ارتكبــت بحقــه جريمــة مــا، أو تعــرض إلهانــة، أو 

عانى من أذى أو اعتداء.

Målsäganden
ــل  ــي أوائ ــي ف ــة. O تأت ــة والحق ــن كلم ــف م ــح مؤل مصطل
و  النفــي.  علــى  للداللــة  الكلمــات  بعــض 
الفعــل  مــن  مشــتقة   SuBVENtIONERAt
SuBVENtIONERAR الــذي يعنــي، يقــدم إعانــة 

.
ً
مالية أو يدعم ماديا

. ويرافقــه 
ً
المعنــى الكامــل يصبــح: غيــر مدعــوم ماليــا

ليصبــح   ARBEtE كلمــة   
ً
غالبــا

عمــل  أي   OSuBVENtIONERAt ARBEtE
.
ً
غير مدعوم ماديا

ويقصــد بهــا الوظائــف التــي ال تقــدم الحكومــة الســويدية، 
تقــوم  ال  أي  لهــا.  الدعــم  العمــل،  مكتــب  عــن طريــق 
أجــل  مــن  العمــل،  ألربــاب  تعويضــات  بدفــع  الحكومــة 
تشــجيعهم علــى توظيــف القادميــن الجــدد أو األشــخاص 
لفتــرة تزيــد عــن  العمــل،  الذيــن كانــوا عاطليــن عــن 

العام.
أمــا SuBVENtIONERAt ARBEtE فيقصــد 

.
ً
به عمل مدعوم ماديا

Osubventionerat

ــي  ــاذا يعن الكومبــس – هجــرة ولجــوء: م
أن يمــر قرابــة عقــد مــن عمــرك، دون 
ــتقرار؟  ــنواته باالس ــوال س ــعر ط أن تش
أو أن تعــرف ماهــي الخطــوة التاليــة فــي 
الطــرق  كل  أن  وجــدت  وقــد  حياتــك، 
ســدت فــي وجهــك؟! ذلــك مــا ينقلــه لنــا 
الشــاب العراقــي أحمــد طالــب الخفاجــي، 
الموجــود فــي الســويد منــذ أكثــر مــن 
تســعة أعــوام، ولــم يحصــل علــى حــق 
اإلقامــة فــي هــذا البلــد، رغــم أن آخريــن 
ظروفــه،  لنفــس  جــاؤوا  كانــوا  غيــره 
ــويدية ــية الس ــن للجنس ــوا اآلن حاملي بات

ففــي العــام 2007 هــرب أحمــد مــن بلــده، الــذي 
قاصــدا  داخليــة  وصراعــات  حــرب  تمزقــه  كانــت 
 لألمــن، وبالرغــم مــن 

ً
الســويد التــي رأى فيهــا ملجــأ

الهجــرة فــي ذاك  التــي قدمهــا لمصلحــة  األســباب 
لجوئــه، وأولهــا  أســباب  بــرر فيهــا  والتــي  الوقــت، 
البحــث عــن األمــان واســتقرار معاشــي ومــادي، إال أنــه 
تــم رفــض طلبــه، ولــم يقتصــر الرفــض علــى مــرة 
رفــض   2012 حتــى  العــام  ذاك  فمنــذ  واحــدة، 

طلبــه أربع مرات

يقــول فــي حديثــه للكومبــس بنبــرة مســتهزئة، إنــه 
الحــظ وقــف فــي طريقي واليزال إلى اآلن.

 االســتياء الــذي بــدى علــى أحمــد خــالل حوارنــا معــه 
، ويتابــع فــي هــذا اإلطــار، إن كثيريــن 

ً
كان واضحــا

ســنوات،  منــذ  دائمــة  إقامــات  علــى  مثلــه حصلــوا 
وكونــوا  مســتقرة،  حيــاة  يعيشــون  اآلن  وباتــوا 
المجتمــع  مــن  جــزءا  وأصبحــوا  لهــم،  عائــالت 

الســويدي فــي حيــن حــرم هو من كل ذلك

بعدمــا رفــض طلبــه أكثــر مــن مــرة، صــدر قــرار 
بإبعــاده خــارج الســويد، احتجــز علــى أثرهــا لمــدة 
شــهرين قبــل صــدور قــرار مــن المحكمــة األوروبيــة 
بإطــالق ســراحه فــي نهايــة العــام 2010 ليقــدم 
بعدهــا علــى طلــب لجــوء آخــر، وكان الرفــض فــي 

المرصاد

عقــد عمل وإقامة مرفوضة  
حصــل أحمــد فــي العــام 2013 علــى أذن عمــل مــن 
دائــرة الهجــرة كــي يؤمــن قــوت حياتــه، وباشــر نظــام 
اختصــاص  بنــاء،  شــركة  فــي  العملــي  التدريــب 
تمديــدات كهربائيــة، لمــدة ســتة أشــهر، ليتوظــف 
 فــي الشــركة، لكــن الحــظ العاثــر كمــا 

ً
بعدهــا رســميا

قــدم  إذ  الموضــوع،  فــي هــذا  رافقــه حتــى  يقــول 
أحمــد خــالل عملــه ذاك علــى طلــب إقامــة عمــل لكــن 
ــدم  ــه ق ــل بالرفــض، بحجــة أن ــه هــذا قوب  طلب

َ
أيضــا

عليــه قبــل انتهــاء أربعــة أشــهر مــن تاريــخ توظيفــه 
 لقوانيــن مصلحــة الهجــرة، وهــذا مــا جعلهــا 

ً
وفقــا

ترفــض طلبه

ــن  ــذي اســتعد م ــرار، وهــو ال ــد الق ــم يصــدق احم ل
كل النواحــي لحيــاة جديــدة فــي هــذا البلــد، وبــدأ 
واالجتماعــي  المــادي  واألمــان  االســتقرار  شــعور 

ً
 رويدا

ً
يدخــل علــى حياته رويدا

ــة عــن  ــى معلوم ــه أدن ــم يكــن لدي ــه ل ــا، أن يوضــح لن
أنــه يجــب عليــه تقديــم طلــب إقامــة العمــل بعــد 
قبــل،  وليــس  توظيفــه  علــى  أشــهر  أربعــة  مــرور 
ســواء مــن رب عملــه أو مــن موظفــي مصلحــة الهجــرة 

مراجعــة  ولــدى  الطلــب،  لهــم  تقديمــه  عنــد 
مــن  ليــس  هــذا  أن  عليــه،  ردهــم  كان  المصلحــة، 

واجبهم

ــه بعــد رفــض إقامــة  ــرك عمل ــى ت اضطــر أحمــد عل
العمــل، كمــا تــم رفــض اســتئنافه الــذي رفعــه ضــد 
أمــر  بصــدور  تمثــل  آخــر،   

ً
مأزقــا ليواجــه  القــرار 

 من البالد       
ً
ترحيلــه وإبعــاده نهائيــا

 
ً
      وبصــوت مرتفــع يحــاول أن يبقــى فيــه متماســكا

يقــول لنــا الالجــئ العراقــي الــذي دخــل هــذا العــام 
أيــن  إلــى  ذلــك،  كل  بعــد  مــاذا  األربعيــن،  ســنته 
ســأذهب، ال يوجــد لــدي أي شــيء فــي العــراق، أفــراد 

عائلتــي مشــتتون فــي دول المهجــر المختلفة

أســئلة كثيــرة تــدور فــي ذهــن أحمــد، الــذي بــات بــال 
دخــل مــادي، بعــد قطــع المســاعدات الشــهرية عنــه 
 عبــر 

ً
 قــد يكــون بــال مســكن يأويــه، مناشــدا

ً
وقريبــا

الكومبــس الجمعيــات الحقوقيــة، النظــر فــي قضيتــه 
 أنهــا قضيــة إنســانية. فهــل 

ً
التــي يراهــا أواًل وأخيــرا

من مســتجيب؟ 

 الجــئ عراقــي يمضــي 9 ســنوات مــن عمــره في الســويد بــدون إقامة

5 قرارات رفض رغم حصوله على عقد عمل 
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أفقي
1- مدينــة عربية فيهــا أكبر موانئ العالم 

- عاصمة فنزويا

٢ - تتكلــم البرتغاليــة دون دول أميركا 

الجنوبية

٣ - مجموعــة متكــررة من التصرفات واألداء 

يســبق عما معينا - لســباق للخيل

4 - مثل األم - فاز بالســامة والحياة

5 - قــدح - أخذ ورد وكر وفر

6 - العاملــون في مجــال عالي التقنية - إعط 

المصرية باللهجة 

٧ - الشــديد الصابة )معكوســة( - عكس 

برد

8 - أعطــى توجيهــات ال تقبل الجدل - رد 

وواجه - ضعف شــديد

9 - معافى

10 - العــب كــرة انجليزي في نادي ليفربول
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رأسي

1 - ذو رائحة طيبة - تشــاور في األمر

٢ - كــب وصــب - علمنا به األكرم

٣ - ملــك بابل الذي بنــى الحدائق المعلقة

4 - مجاميــع النقود المدفوعة في المشــاريع 

االســتثمارية - أكل بنهم

5 - ثلثا كاس - البنات اســتمررن

6 - ترســل بالبريد - أعناق )معكوســة(

٧ - عمليــات حيوية في الجســم - عكس حلو

8 - رابــع أعلى قمة فــي العالم )في أفريقيا(

9 - أتقــن - ترك وامتنع

10 - دولة أفريقية يعني اســمها )قمة األســد(

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

    مستوى متقدم
    مستوى مبتدئ

فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء 
والدفــاع المدنــي والشــرطة، يجــب االتصــال علــى الرقــم 112 والــذي يمكــن االتصــال عليــه 
الهواتــف األرضيــة أو النقالــة )الموبيــل( مجانــا ومــن أي منطقــة فــي الســويد. العاملــون يتقنــون 

اللغتيــن الســويدية واإلنجليزيــة، وعنــد االتصــال يــرد عليك أحد العاملين ويســألك:

مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقم الهاتف الــذي تتكلم منه؟ ١١2
ــع التمييــز بيــن أفــراد المجتمــع،  ــم لشــؤون التمييــز OD مــن أجــل من يعمــل أميــن المظال

يحــدث التمييــز عندمــا يتعــرض أحــد األشــخاص إلى معاملة أســوأ من اآلخرين.
 DISKRIMINERINGSOMBuDSMANNEN

 3686 BOx
StOcKHOLM 59 103

DO@DO.SE البريــد اإللكتروني
رقم الهاتف 

08 - 120 20 700
المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن 81 خانــة , 
9*9 مقســمة إلــى 9 مربعــات 
الخانــات  مــلء  عليــك   3*3
ــى 9  الفارغــة بأرقــام مــن 1 إل
ــم   عــدم تكــرار أي رق

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي 
1وداخــل كل مربع
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أول رئيس لجمهورية مصر العربية
)  دمحم  جنبي (

أول محطة فضاء أمريكية
) اكيس الب (

مخترع قلم الرصاص 
) نركواد نسرج (

ممثل عربي مصري عالمي
)رمع شافير(

عاصمة جمهورية النيجر
)ايمين(

 الكلمات المبعثرة
قواعــد اللعبة

المطلوب مأل الخانات بالحروف 
الملونة باألحمر لتكوين كلمة أو 
أكثر تدل على شخصية أو اسم 
بلد و هكذا تتعرف عليها من 

خالل المساعدة المبينة مقابل كل 
مجموعة خانات.

الكلمة أو الكلمات الحمراء تتكون 
من نفس الحروف المطلوب إدخالها 

و لكنها بترتيب غير صحيح.
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