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هــل فكــرت قبــل أن تشــعل النــار بســيارة غيــرك 
 
ً
بمــا تفعــل؟ هــل تعتقــد أنــك أنجــزت عمــاًل بطوليــا
ــك وانتقمــت  ــك أرضيــت ضميــرك وشــفيت غليل وأن
 
ً
ــا ــك تعرضــت يوم لنفســك وانتصــرت لهــا بحجــة أن

مــا إلهانــة مــن شــرطي، أو هــل تعتقــد أنــك نلــت 
صفقــة رابحــة عندمــا اتفقــت مــع أحــد مــا علــى 

إحراق ســيارته ؟ 

هــل فكــرت برجــال اإلطفــاء الذيــن فــي كل مــرة 
ال  لكــي  تفتعلــه،  أنــت  حريــق،  إلخمــاد  يهرعــون 
ينتشــر إلــى مناطــق أخــرى وبيــوت وأماكــن ربمــا 
وكأنــك  فيهــا؟  عائلتــك  أفــراد  مــن  أحــد  يكــون 
مــا  لديــه  ليــس  هــذا  اإلطفــاء  رجــل  أن  تعتقــد 
ــى أخــرى  ــه ســوى الركــض مــن منطقــة إل ينشــغل ب

لكــي يطفــئ حرائق ســيارات أنــت تفتعلها؟

 هــل تعلــم أن رجــل اإلطفــاء هــذا هــو بشــر ولــه 
عائلــة وربمــا أطفــال ينتظرونــه، وان رجــل اإلطفــاء 
ــذي  ــاذ أيضــا ال ــي الســويد هــو نفســه رجــل اإلنق ف
لمســاعدة  وجاهــزا  متوفــرا  يكــون  أن  يجــب 
قــد  الســاعة  مــدار  علــى  بحــوادث  المتضرريــن 
تكــون قاتلــة، وأنــت عندمــا تشــغله بإطفــاء حرائــق 

، 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

07٢971٨٨9٨

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

07376٤1٤٨9

nazar@alkompis.com

المبيعات
مازن كلســلي

073669037٨

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
السويد -ستوكهولم

www.alkompis.se
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PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
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. 

مفتعلــة وكأنــك تعطــل عملــه اإلنســاني وتعيقــه 
عــن القيام بواجبه؟

ــت أو  ــا تعتــدي أن ــك أحيان ــل أن ليــس هــذا فقــط، ب
لمســاعدة  جــاء  الــذي  الرجــل  هــذا  علــى  غيــرك 
النــاس بوقــف الحريــق، وقــد تعتــدي علــى أشــخاص 
رجــال  علــى  خاصــة  العامــة  الخدمــة  فــي  وهــم 
اإلســعاف أو علــى رجــال الشــرطة برميهــم بالحجــارة 

أيضا!

هــل يوجــد أقبــح مــن االعتــداء علــى شــخص جــاء 
لمســاعدة اآلخريــن وتقــف بطريقهــم وتعيقهــم 
وصــول  تمنــع  وكأنــك  بواجبهــم  القيــام  عــن 
بطولــة؟  هــذه  فهــل  ينتظرهــا،  لمــن  المســاعدة 
ــك  ــر أنهــم وجهــوا ل هــل هكــذا تنتقــم ممــن تعتب

إهانة؟

لكــي  الثقــاب  عــود  تشــعل  أن  قبــل  فكــرت  هــل 
تحــرق أمــالك اآلخريــن بمــا تفعــل؟ ولمــاذا تفعــل؟ 
وبمــا يترتــب علــى ذلــك مــن عواقــب علــى المجتمــع 

واالقتصــاد والبيئــة وعلى حياة البشــر؟

أنــت أيهــا الشــاب مفتعــل الحرائــق فكــر قبــل أن 
تشــعل وترمــي عــود الثقــاب لتحــرق ســيارة مــا، 

فكــر بأنــك تضــر نفســك أوال، فمــا معنــى أن يصبــح 
اســمك محروقــا كمــا هــي الســيارات التــي تحرقهــا 
لــدى ســجالت  ليصبــح اســمك فــي قوائــم ســوداء 
فكــر  القانــون،  عــن  خــارج  أنــك  علــى  المجتمــع 
 ،

ً
أبــدا بــك  أن تفتخــر  التــي ال تســتطيع  بعائلتــك 

أنــت  وتســاهم  ســينبذك  الــذي  بمجتمعــك  فكــر 
ــة أو تصــرف  ــق أي حادث ــف توث ــم كي بشــرخه، تعل
تعتبــره غيــر قانونــي، تعلــم كيــف تعتــرض ضمــن 
القانــون، وكيــف تســتخدم حقــك فــي الدفــاع عــن 

نفسك.

فكــر قبــل أن تشــعل عــود الثقــاب لتحــرق ســيارات 
كإنســان  نفســك  علــى  تتعــرف  كيــف  اآلخريــن، 
وكشــاب أمامــه مســتقبل ولديــه طاقــات وكمواطــن 

عليــه واجبــات وله حقوق، فكر بنفســك

كلمة العدد

رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية

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 30000
 unika besökare varje dag samt 562 000 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

لك أنت مفتعل حرائق السيارات
فكر قلياًل قبل أن تشعل عود الثقاب
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الكومبــس – موضــوع الغــالف: انتهــت العطلــة الصيفيــة وبــدأ التالميــذ والطــالب 
ــى مقاعــد  مشــوار عــام دراســي جديــد، قســم مــن هــؤالء التالميــذ سيجلســون عل
صفــوف الــدارس الســويدية للمــرة األولــى، بيئــة محليــة جديــدة عليهــم ومناهــج 
قــد تكــون مغايــرة لمــا يتوقعــه أهاليهــم، واألصعــب مــن كل ذلــك اللغــة الغريبــة 
ــون بهــا مــع أقرانهــم ومعلميهــم.  ــى لســانهم وآذانهــم والتــي يجــب أن يتعامل عل
الحكومــة الســويدية وحســب مــا أكــده د. العيــد بــو عــكاز أســتاذ العلــوم التربويــة 
فــي جامعــة مالمــو، تولــي اهتمامــا كبيــرًا لتســهيل انخــراط التالميــذ الجــدد 
بالمــدارس الســويدية، وقــد خصصــت مــوارد كبيــرة لهــذه الغايــة، منهــا مــا وضــع 
ــبقة  ــات مس ــع دراس ــة ووض ــرق المختلف ــن الط ــاد بي ــي االجته ــث ف ــل البح ــن أج م
لتنفيــذ خطــط واقعيــة ومجديــة. ومــع أن الــدول تجتهــد فــال بــد أيضــا للعائــالت 
وأهالــي التالميــذ مــن أن تســاعد فــي هــذا الجهــد أيضــا، كمــا يوضــح المقــال التالــي 

لألســتاذ بــو عــكاز

الجــدد  التالميــذ  اندمــاج  تحديــات 
السويدية بالمدارس 

تواجــه المــدارس فــي الســويد والعامليــن بهــا مــن 
أخــرى تحديــات كبــرى  إداريــة  معلميــن وطواقــم 
فــي مجــاراة ومتابعــة العديــد مــن التغيــرات التــي 
تحــدث فــي العالــم اليــوم، والن المدرســة ال تعيــش 
بعزلــة عــن هــذه التغيــرات كان ال بــد مــن أن تالئــم 
نجــاح  تســتطيع وضــع كل مقومــات  لكــي  نفســها 
يتعلــق  بمــا  خاصــة  للطــالب،  التعلميــة  العمليــة 

بالوافديــن الجــدد وذو األصــول األجنبية.

فــي  ودمجهــم  الجــدد  القادميــن  تأهيــل  موضــوع 
العمليــة التعليميــة الســويدية كان وال يــزال محــل 
إليجــاد  والتربويــة  العلميــة  األوســاط  فــي  نقــاش 
أفضــل المناهــج والطــرق التــي تحقــق هــذه المهمــة 
ــي نجــاح هــؤالء التالميــذ فــي االســتفادة مثــل  وبالتال
المــدارس  تقدمــه  ممــا  التالميــذ  مــن  غيرهــم 
الســويدية. ونســتطيع أن نلخــص هــذه التحديــات 
التــي عــادة مــا تناقــش فــي األوســاط التعليميــة فــي 

الجامعــات ومراكــز التكويــن بما يلي:

)بيداغوجيــة(  تربويــة  تحديــات 
تتعلق بتعليم اللغة الســويدية

والمناهــج  الطــرق  انجــح  إيجــاد  فــي  وتتمثــل 
لتدريــس هــذه اللغــة، وكذلــك عميلــة جــرد وإحصــاء 
المعــارف لــدى الطالــب الوافــد الجديــد إلــى الســويد” 
 KARtLäGGNING AV
 NyANLäNdA ELEVERS
الحكومــة  قامــت  وقــد    .”KuNSKAPER
قوانيــن  بإصــدار  الســنة  هــذه  خــالل  الســويدية 
جديــد تخــص عمليــة جــرد وإحصــاء المعــارف لــدى 
التالميــذ الوافديــن الجــدد والتــي تــم اختصارهــا فــي 
ثــالث مراحــل: األولــى وهــي معلومــات عامــة عــن 
التــي  اللغــات  وعــن  المدرســية  الطالــب  خلفيــة 
يســتعملها. المرحلــة الثانيــة وهــي عبــارة عــن أجــراء 
بعــض االمتحانــات فــي اللغــة والرياضــات لمعرفــة 
مســتوى الطفــل بهــذه المــواد.  أمــا المرحلــة الثالثــة 
واألخيــرة فهــي عمليــة جمــع معلومــات عــن الطالــب 
فــي مختلــف المــواد وعددهــا 15 مــادة. ونشــير إلــى 
أن هــذه المراحــل الثــالث إجباريــة لــكل المــدارس 
فــي الســويد. وتعتبــر عمليــة جمــع المعلومــات عــن 
الطالــب الجديــد مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه 

المدرســة الســويدية رغــم أن الســويد وصلــت إلــى 
مراحــل متقدمــة مقارنــة مــع دول كثيــرة فــي العالــم. 
إضافــة إلــى أن اســتعمال مصطلــح الطالــب الوافــد 
تنتهــي    NyANLäNd ELEV الجديــد 
صالحيتــه بعــد أربــع ســنوات مــن تواجــد الطالــب 
علــى أرض الســويد،  وفــي مدرســة ســويدية حســب 
شــؤون  مديريــة  تعريــف 

”SKOLVEKEt”المدارس

نجاح انخراط 

التالميذ الجدد في 

المدارس السويدية 

مسؤوليات 
مشتركة

القادميــن  تأهيــل  موضــوع 

ــة  ــي العملي ــم ف ــدد ودمجه الج

وال  كان  الســويدية  التعليميــة 

يــزال محــل نقــاش فــي األوســاط 

والتربويــة العلميــة 

عام دراسي جديد وتحديات جديدة
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التالميــذ  دمــج  تنظيــم  تحديــات 
الوافديــن الجدد في المدارس

الســويد  فــي  بهــا  معمــول  نمــاذج  ثــالث  هنــاك 
وتقريبــا فــي كل العالــم إلدمــاج هــذه الشــريحة مــن 
وهــو  األول  النمــوذج  المــدارس.  فــي  التالميــذ 
 dIREKt INtEGRERING اإلدمــاج المباشــر
يبــدأ  حيــث  الصفــوف  داخــل    I KLASSEN
الطالــب فــي الدراســة فــي صفــه العــادي بعــد عمليــة 
تســجيله وتكويــن فكــرة عــن معارفــه مــن خــالل 
قبــل  مــن  الموضوعــة  المعــارف  إحصــاء  عمليــة 
الدولــة. وهنــا يكــون التحــدي كيــف لطالــب ال يتقــن 
ــه الذيــن  ــة ولفظــا أن يجــاري أقران فهــم اللغــة كتاب
مــر عليهــم زمــن فــي الســويد أو ولــدوا فيهــا. هنــا 
تجــدر اإلشــارة إلــى أن اســتعمال نمــوذج االندمــاج 
المباشــر يجبــر المدرســة علــى أخــد التدابيــر الكاملــة 
يلتحــق  حتــى  األم  بلغتــه  الطالــب  مســاعدة  فــي 
بركــب أقرانــه داخــل الصــف ويســتوجب علــى أوليــاء 
التالميــذ متابعــة عمــل المدرســة وإلحاحهــم علــى 
الجانــب  تقويــة  شــأنها  مــن  مســاعدات  تقديــم 
اللغــوي للطالــب. أمــا النمــوذج الثانــي فهــو مــا يســمى 
التحضريــة      بالصفــوف 
نمــوذج  وهــو   FöRBREdELSEKLASSER
يتــم فيــه وضــع الطالــب فــي صــف تحضيــري مــع 
ومنهــا  الجــدد  الوافديــن  التالميــذ  مــن  مجموعــة 
تدريجــي  بشــكل  الصفــوف  فــي  إدماجهــم  يتــم 
وحســب المــواد كأن يتــم إعطــاء الفرصــة للطالــب 
المشــاركة فــي حصــص الرياضــة والمــواد التطبيقيــة 
مثــل الخياطــة وصناعــة الخشــب ومــادة االقتصــاد 

المنزلي.

إذا  النمــاذج  انجــح  مــن  النمــوذج  هــذا  ويعتبــر   
مــا وصلــت  اســتغل بشــكل جيــد وصحيــح حســب 
إقامــة  وهــو  األخيــر  النمــوذج  أمــا  األبحــاث.  إليــه 
األخــرى  المــدارس  عــن  معزولــة  خاصــة  مــدارس 
الجــدد  الوافديــن  للطالــب 
مــا  وهــو   MOttAGNINGSSKOLAN
مدرســة’  أنشــأت  حيــن  مالمــو  بلديــة  بــه  قامــت 
علــى  تقــوم  “التــي   ”MOSAIKSKOLAN
مبــدأ عــزل التالميــذ عــن المــدارس التــي ســيلتحقون 
مــن  العديــد  هنــاك  وكانــت  بعــد،  فيمــا  بهــا 
هــذه  إلنشــاء  العلمــي  الوســط  فــي  االنتقــادات 
تغييــر  إلــى  البلديــة  اضطــرت  والتــي  المدرســة 

ــع إنشــاء  ــون يمن ــة لقان سياســتها بعــد إصــدار الدول
اســتقبال  مراكــز  وجعلهــا  المــدارس  هــذه  مثــل 
بينمــا يــوزع التالميــذ علــى المــدارس فــي حــد ال 

يتجاوز الشــهرين.

الثقافــي  االندمــاج  تحديــات 
واالجتماعي

المدرســة  مســؤولية  فــي  التحــدي  هــذا  ويتمثــل 
التنشــئة االجتماعيــة  والعامليــن بهــا علــى تقويــة 
والديمقراطيــة للطالــب، وهــي عمليــة خلــق نشــاطات 
المعلومــات  مــن  قــدر  مــن خاللهــا  الطالــب  يمنــح 
اندماجــه  عمليــة  لتســهيل  والتطبيقيــة  النظريــة 
فــي المجتمــع الســويدي وممارســة حقوقــه وواجباتــه 

كمواطــن فــي بلد ديمقراطي. 

االندمــاج هنــا، يعنــي  أن تعريــف  بالذكــر  ويجــدر 
المواطنــة  وواجبــات  حقــوق  وممارســة  المشــاركة 
معرفتهــا.  جديــد  وافــد  كل  علــى  يجــب  التــي 
تواجــه  التــي  التحديــات  أكبــر  مــن  هــذا  ويعتبــر 
إلــى  يعــود  وهــذا  الســويد  فــي  التعلميــة  األســرة 
عــدم وجــود منهــج وخطــة موحــدة لــدى المــدارس 
الجديــد  الوافــد  الطالــب  إعطــاء  أجــل  مــن  للعمــل 
فــك  خاللهــا  مــن  يســهل  التــي  وأســاليب  آليــات 
شــفرات المجتمــع الثقافيــة واالجتماعيــة. وتلعــب 
الخلفيــة التــي أتــى منهــا الطفــل ومــدى اســتعداده 
لقبــول األخــر دورا كبيــرا فــي عمليــة اندماجــه فــي 

الوســط المدرســي وفي المجتمع.

علمــا أن عمــل المدرســة فــي مجــال إدمــاج التالميــذ 
المجتمــع،  فــي  العنصريــة  تنامــي  خطــر  يواجــه 
العنصريــة التــي تــرى فــي الوافــد الجديــد عبئــا 
الســويدي.  المجتمــع  كاهــل  علــى  ثقيــل  وحمــال 
فجهــود المدرســة فــي تزويــد الطالــب بمعلومــات 
ــة وحقــوق المواطــن  حــول المســاواة والديمقراطي
قــد يواجههــا واقعــا أخــر خــارج أبــواب المدرســة 
المعاييــر  فــي  باالزدواجيــة  الشــعور  تخلــق  ممــا 

مــن قبل التالميذ.

وموضــوع الهويــة يبقــى حاضــرا وشــائكا فــي نفــس 
الوقــت. فاألوســاط العلميــة تؤكــد ضــرورة احتــرام 
ثقافــة الطفــل األصليــة وان الوافــد الجديــد يحمــل 
معــه إرثــا ثقافيــا عرقيــا ودينيــا يجــب أن يحتــرم 
االندمــاج  عمليــة  فــي  االعتبــار  بعيــن  ويأخــذ 
الثقافــي واالجتماعــي.  فكيــف تواجــه المــدارس 
هــذا التحــدي إلعطــاء كل طالــب فرصــة المحافظــة 
علــى أجــزاء ضروريــة مــن هويتــه واكتســاب مــا 
الســويدي  المجتمــع  فــي  باالندمــاج  يمكنــه 
ــات. ويجــدر  ــات واألعــراق والديان ــف الثقاف المختل
فــي ظــل  المدرســة تعمــل  بــان  هنــا  الذكــر  بنــا 
تنامــي  عــن  الحديــث  يســودها  عالميــة  ظــروف 
العنصريــة واإلرهــاب والتــي أصبحــت مــن األشــياء 
التــي تســتطيع المدرســة أن تتغاضــى عنهــا والتــي 

تؤثــر فــي عميلــة االندمــاج الثقافي واالجتماعي.  

مــن  المدرســة  يواجــه  مــا  اهــم  باختصــار  هــذا 
تحديــات فيمــا يخــص اســتقبال وإدمــاج التالميــذ 
الوافديــن الجــدد، والتــي تتمثــل فــي عمليــة تأهيــل 
الطالــب وتزويــده بالمعــارف الضروريــة والتنشــئة 
االجتماعيــة والديمقراطيــة التــي تدخــل تحــت ظــل 

مظلــة االندماج.

ــذ  ــور التالمي ــاء أم ــراك أولي ــدي إش تح
فــي تســهيل االندمــاج فــي المــدارس 

السويدية

 مــن المفيــد أن ال ننســى أن المــدارس تواجــه كذلــك 
وتزويدهــم  التالميــذ  أمــور  أوليــاء  إشــراك  تحــدي 
فهــم  لهــم  يتســنى  حتــى  الضروريــة  بالمعلومــات 
التعليميــة  العمليــة  ومتابعــة  المدرســة  قوانيــن 

ألبنائهم.

العمليــة  فــي  وفعــال  كبيــر  دور  األمــور  وألوليــاء 

اختيــار  كحــق  كثيــرة،  حقــوق  لهــم  التعليميــة 
المدرســة ومطالبــة المدرســة بــكل المعلومــات التــي 
تخــص أبناءهــم بشــكل دائــم. إلــى جانــب مــا يوجهــه 
مــن صعوبــات  الخاصــة  التالميــذ ذوو االحتياجــات 
أخــرى وخاصــة الطــالب ذوو اإلعاقــات غيــر المرئيــة 
وهــو   ”Adhd أو   ”AutISM كالتوحــد” 
اضطــراب يســبب نقــص فــي االنتبــاه مــع زيــادة فــي 
قــوة النشــاط لــدى الطفــل. وكذلــك ُعســر القــراءة » 
عنــه  يعبــر  مــا  أو   dySLExI الدسلكســيا«  
باضطــراب عمــى الحــروف عندمــا ال يــرى الطالــب 

كل حــروف الكلمة. 

ففــي ظــل مــا تطرقــت إليــه فــي هــذا المقــال نجــد أن 
المدرســة مــن معلميــن وإدارييــن يواجهــون مهمــات 
صعبــة فــي اســتقبال الطــالب الوافديــن الجــدد وقــد 
تختلــف نوعيــة تنظيــم اســتقبال وتعليــم التالميــذ 
مــن مدينــة إلــى أخــرى ولكــن تبقــى هنــاك قوانيــن 
ــاء  ــدارس العمــل بهــا وعلــى أولي يجــب علــى كل الم
األمــور متابعــة العمليــة التعلميــة ال بناءهــم فــي ظــل 

هــذه التحديات.

الثقافــي  االندمــاج  تحديــات 
فــي  تتمثــل  واالجتماعــي 
مســؤولية المدرســة والعامليــن 
التنشــئة  تقويــة  علــى  بهــا 
والديمقراطيــة  االجتماعيــة 

. لــب للطا

االندمــاج هنــا، يعنــي المشــاركة 

وواجبــات  حقــوق  وممارســة 

ــى كل  ــب عل ــي يج ــة الت المواطن

وافــد جديــد معرفتهــا

تؤكــد  العلميــة  األوســاط 
ضــرورة احتــرام ثقافــة الطفــل 
الجديــد  الوافــد  وان  األصليــة 
يحمــل معــه إرثــا ثقافيــا عرقيــا 
ودينيــا يجــب أن يحتــرم ويأخــذ 

بعيــن االعتبــار
 د. العيــد بــو عكاز 

أســتاذ التربيــة بجامعة مالمو
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المليونيــر  عــن  لتحقيــق  المأســاة، عنــوان  ويبيــع  الرفاهيــة  مليونيــر يعيــش 
الســويدي المعــروف ليــف إيفــان كالســون نشــرته صحيفــة إكسبرســن المســائية، 

ــام. ــل أي قب

تعبيــر  اســتخدمت  الصحيفــة 
FLyKtINGMILjONäREN أو »مليونيــر-

الالجئيــن« فــي وصــف رجــل األعمــال الســويدي الــذي 
الالجئيــن،  أزمــة  وراء  مــن  المالييــن  مئــات  جنــى 
التقريــر ألقــى الضــوء علــى حيــاة البــذخ والرفاهيــة 
الحيــاة  التــي يعيشــها »مليونير-الالجئيــن« مقابــل 
ــا التــي يعيشــها المئــات مــن  الصعبــة والشــاقة أحيان
الالجئيــن فــي مراكــز اللجــوء التــي يتعهدهــا هــذا 

المليونير.

أزمــة الالجئيــن األخيــرة لفتــت انتبــاه العديــد مــن 
إلــى فــرص جديــدة لجنــي األربــاح  رجــال األعمــال 
الســريعة، خاصــة ممــن يملكــون المــوارد، مثــل ليــف 
إيفــان الــذي ســاعده حســه التجــاري منــذ صغــره 
مــن  فقــط  ليــس  المــال،  مــن  الكثيــر  كســب  علــى 
ــل أيضــا مــن اســتثماراته  خــالل شــركاته الخاصــة، ب

العقاريــة والتجارة في الســيارات.

 وأخيــرا اتجهــت نشــاطاته فــي العمــل علــى الالجئيــن 
فــي الســويد وتمكــن فــي غضــون ســنتين مــن إرســال 
فواتيــر إلــى مصلحــة الدولــة لشــؤون الهجــرة بحوالــي 
كمبلــغ  فقــط  ســنتين  خــالل  كــرون  مليــون   1٤0
إجمالــي مقابــل الخدمــات التــي يقدمهــا مــن خــالل 
الــذي  المبلــغ  هــذا  يملكاهــا،  التــي  اللجــوء  مراكــز 

يتحمــل دافعــي الضرائب كلفته.

أعمالــه هــذه  التحــدث عــن  يرفــض  إيفــان  ليــف   
ويضيــف قائــال »اهتمــوا بحياتكــم الخاصــة بــدال مــن 

االهتمــام بــي وبهؤالء الذين يكســبون المال«.

»مليونيــر- يؤمنــه  الــذي  الســكن  بيــن  المقارنــة 

مــع  عقــده  حســب  الالجئيــن  لمئــات  الالجئيــن« 
مصلحــة الهجــرة وبيــن الســكن الــذي يعيــش بــه هــو 
مــع عائلتــه، مقارنــة مــع أنهــا غيــر منطقيــة إال أنهــا 
التــي  الرفاهيــة  حجــم  عــن  صــورة  تعطــي  قــد 

يوفرهــا بيع المأســاة، حســب تعبيــر الصحيفة.

المقارنــة بيــن غرفــة ال تزيــد مســاحتها عــن ٢5 
الجئيــن  أشــخاص   7 فيهــا  يعيــش  مربــع  متــر 
يتزاحمــون ويصطفــون لدخــول دورة الميــاه، وبيــن 
فيــال بمســاحة 700 متــر مربــع ذات إطاللــه ســاحرة 
علــى بحيــرة ماالريــن، بغــرف نــوم ملكيــة مــع حمــام 
الغرانيــت  حجــر  مــن  مصنوعــة  مضيئــة  وأرضيــة 

النرويجــي هــي فقط للمقاربــة الخيالية.

بــدأ ليــف إيفــان كارلســون بكســب عشــرات المالييــن 
فــي عملــه هــذا قبــل تقريبــا عاميــن، الشــيء الــذي 
ــة  ــة التالي ــا باإلجاب ــه مكتفي ــم عن ــف التكل يرفــض لي
»عملــي فــي هــذا المجــال قليــل جــدا وألننــي لســت 
ناشــطا فيــه بنفســي فأنــا ال اعلــم عــدد الالجئيــن 
فــي الكامبــات التــي أديرهــا، ولكــن يجــب علــى المــرء 
عنــد  أمــا   .} للمجتمــع  المســاعدة  يــد  يقــدم  أن 
ســؤاله عــن كميــة مكاســبه فــي هــذا المجــال وكيــف 
هــي ظــروف المعيشــة فــي كامبــات الالجئيــن فيــرد 

قائــال بانــه ال يعلم.

الصحيفــة التقــت عــدد مــن هــؤالء األشــخاص فــي 
إحــدى هــذه المراكــز، أحدهــم عبــر عــن الظــروف 
الصعبــة التــي يعيشــها بهــذه الكلمــات: »إن ظــروف 
للســكن  والمــكان ال يصلــح  المعيشــة صعبــة جــدا 

وانــه بالكاد يســع الموجودين«. 

يشــكو الالجئــون أيضــا مــن عــدم توفــر الخدمــات 
القيــام  مــن  تمكنهــم  وعــدم  واإلنســانية  الصحيــة 
بأبســط أعمالهــم اليوميــة مثــل اســتخدام الحمامــات، 
ونهــارا  ليــال  االصطفــاف  إلــى  انهــم يضطــرون  إذ 
لدخــول دورة الميــاه. ويقــول أحــد الالجئيــن »يســكن 
متــر   ٢5 مســاحتها  غرفــة  فــي  أشــخاص   7 كل 
مربــع، ال يوجــد فيهــا حمــام ولهــذا فإننــا نضطــر أن 

»مليونيــر „نشــترك في حمام الممرات مع 30 شــخص أخر«. يقــوم  حاليــا 
شــركتين  بــإدارة  الالجئيــن« 
تضــم  الالجئيــن  نــزول  لمراكــز 

672 فردا.

ــى  ــف األعمــار إل يضطــر هــؤالء األشــخاص مــن مختل
ببطانيــات  ومحاطــة  متســخة  أســرة  علــى  النــوم 
مظلــم  مــكان  علــى  للحصــول  أحبــال  علــى  معلقــة 
عــن  الموجوديــن  الشــباب  أحــد  يتكلــم  مــا.  نوعــا 
شــكواهم المهملــة مــن قبــل إدارة الكامــب بخــوف 
الالجئيــن  مــن  عــدد  نفــي  بســبب  وهــذا  وتــردد 
ونقلهــم إلــى مــكان بعيــد بعــد أن اشــتكوا إلــى أحــد 

الصحف عن ســوء حالتهم.

لزيــادة أربــاح شــركاته قــام ليــف ايفــان باســتبدال 
الموظفيــن العادييــن بمتدربيــن مبتدئيــن، الشــيء 
مــن  ولكــن  تلفزيونــي،  برنامــج  عنــه  كشــف  الــذي 
جهتــه فــال يعتقــد انــه مخطــئ فــي تصرفــه هــذا 
ــه ال تســتحق  ــأن أفعال ويقــول مدافعــا عــن نفســه ب

االنتقــاد وان مــن يقومــون بهــذا هم الحاقدون.

ــن« ال ينطبــق فقــط علــى  ــر »مليونيــر الالجئي تعبي
ليــف إيفــان كارلســون بــل هنــاك عشــرات الشــركات 
واألشــخاص الذيــن جنــوا المالييــن مــن وراء أزمــة 

الالجئيــن وهــذه عينة منهم.

المليونيــر  مديرهــا   jOKARjO AB شــركة 
ــة  ــذي أســس فــي بداي المعــروف بيــرت كارلســون ال
تســعينيات القــرن الماضــي حزبــا معاديــا لألجانــب 
أرســل فاتــورة بأكثــر مــن ٨٤ مليــون كــرون فــي 
أزمــة  وراء  مــن  الهجــرة  مصلحــة  إلــى  واحــد  عــام 

الالجئين

أرســلت   tOFtA SNIcKERI AB شــركة 
شــركة  كــرون،  مليــون   ٤1 بحوالــي  فاتــورة 
AttENdO وصلــت فاتورتهــا إلــى ٤7 مليــون 
كرون، شــركة KuLthAMMAR AB أرســلت 
 AMFA شــركة  كــرون،  مليــون   3٤ فاتــورة 
FINANS AB ٤5.٨ مليــون كــرون وهنــاك 5 
ــر كل واحــدة منهــا  شــركات أخــرى تجــاوزت فواتي

مبلــغ ٢5 مليــون كرون.

ــي أي شــركة  ــوع أن تجن ليــس مــن المعيــب أو الممن
أنهــا  آخــر طالمــا  بلــد  أي  أو  الســويد  فــي  أرباحــا 
تلتــزم بدفــع الضرائــب وبعــدم ارتــكاب مخالفــات، 
ولكــن الســؤال هــو هــل فعــال كل هــذه الشــركات 
تطلبهــا  التــي  الخدمــات  توفيــر  بمعاييــر  تلتــزم 
مقابــل  األمــوال  تتلقــى  والتــي  الهجــرة  مصلحــة 
تقديمهــا لالجئيــن؟ وهــل فعــال يوجــد مراقبــة علــى 
ــر  ــن والتوفي ــى التقني أال تعتمــد هــذه الشــركات عل
الجائــر علــى حســاب إنســانية الالجــئ؟ وكــم منهــم 
الرفاهيــة  علــى  لكــي يحصــل  المأســاة فعــال  يبيــع 

المفرطة؟

المقبلــة  التقاريــر  ولعــل  اإلجابــة  برســم  أســئلة 
تكشــف عــن جــزء منهــا، كل مــا نتمنــاه أن يخفــف 
عــدد الالجئيــن بهــذه المراكــز وينتقــل الجميــع إلــى 

سكن أمن.

»مليونير-الالجئين« 
تعبير جديد

يدخل إلى الصحافة 
السويدية

أزمة الالجئين 
تتحول إلى فرص 
لجني أموال طائلة  بعــض غــرف الكامبــات التتجــاوز 2٥ كم ومخصصة لـ 7 أشــخاص      

أحــد القصــور التابعة لمليونير الالجئين ليف كارلســون 
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ــة، إال  ــة الماضي ــابيع القليل ــي األس ــوم ف ــر ي ــم يم ــة: ل ــة إخباري ــس - متابع الكومب
ــه مــدن ســويدية تســجيل حــوادث إحــراق للســيارات، ليصــل عــدد  وشــهدت في
الســيارات المحروقــة منــذ بدايــة العــام الحالــي أكثــر مــن ٢١00 ســيارة. وفــي شــهر 
آب/ أغســطس هــذا العــام لوحــده أضرمــت النيــران فــي أكثــر مــن 50 ســيارة، 
وهــو رقــم يقــارب مــا حــدث فــي شــهري يونيــو ويوليــو مجتمعيــن، حســبما أفــاد 

ــة. ــة الجريم ــي لمكافح ــويدي الوطن ــس الس المجل

اعتقــال  ســوى  اآلن،  حتــى  الشــرطة  تســتطع  ولــم 
صفائــح  علــى  عثــرت  أن  بعــد  واحــد  بــه  مشــتبه 
بنزيــن فــي ســياراته فــي مدينــة مالمــو، وقــد نفــى 
الحقــا التهــم الموجهــة إليــه، لكنــه قــال إن تعامــل 
الشــرطة الســيئ مــع الشــبان فــي الضواحــي وإهانتهــم 
هــو ســبب إحــراق الســيارات، فيمــا ناشــدت الشــرطة 
علــى  القبــض  إلقــاء  فــي  مســاعدتها  المواطنيــن 

الفاعلين.

عدة فرضيات
تصريــح الشــاب المتهــم بإحــراق ســيارات واعترافــه 
ــى أحــد  ــن الشــرطة، يبق ــام م ــأن الســبب هــو االنتق ب
الفرضيــات التــي تغــذي فرضيــة الدوافــع اإلحراميــة 

التــي يقــف ورائها مجموعات شــبابية.

ــن الحــرق  ــة األساســية م ــرى البعــض أن الغاي ــا ي فم
المتعمــد للســيارات، لــه دوافــع ماديــة بحتــة مــن 
قبــل أصحــاب الســيارات للحصــول علــى تعويضــات 
ال  هــؤالء  جــرم  وأن  التأميــن،  شــركات  مــن  ماليــة 
اســتغالل  إلــى  يتعــداه  بــل  ذلــك،  علــى  يتوقــف 
الشــباب العاطليــن عــن العمــل ومــن هــم فــي ضائقــة 
مقابــل  ســياراتهم  إحــراق  إلــى  ودفعهــم  ماديــة 

مبالــغ معينة.

ــع  ــث م ــي حدي ــادي حــرب ف ــن ف ــر التأمي ــول خبي يق

الكومبــس فــي هــذا اإلطــار، إن اإلحصــاءات األخيــرة 
التــي أصدرتهــا شــركات التأميــن، تشــير إلــى أن اكثــر 
تكــون  الســيارات  حــوادث  مــن  بالمئــة   90 مــن 
مفتعلــة مــن أصحــاب الســيارات انفســهم، ألن قيمــة 
التعويضــات عــن حــرق الســيارات قــد يفــوق ثمنهــا 
ــي ممــا يغــري العديــد مــن أصحــاب الســيارات  الفعل

باتباع هذا األســلوب.

لذلــك فقــد تنبهــت شــركات التأميــن إلــى ضــرورة 
قيمتهــا  هــي  كمــا  الســيارة  قيمــة  دفــع  عــدم 
ــل تخفيــض قيمــة  الحقيقيــة فــي حالتهــا الجيــدة، ب
التعويضــات بشــكل واضــح حتــى ال تكــون بمثابــة 

دافــع لمثــل هذه الحوادث.

الســيارات،  إحــراق  حــوادث  آخــرون  ربــط  كمــا 
بمشــاكل االندمــاج فــي المجتمــع الســويدي، خاصــة 
ــم تكــن كلهــا جــرت  ــة هــذه الحــوادث إن ل أن غالبي
فــي أحيــاء تقطنهــا أكثريــة مهاجــرة، فرضيــة يراهــا 
الصحفــي  يقــول  كمــا  بهــا  مبالــغ  حجــة  البعــض 
فــي  الحــوادث  بتحقيقــات  المختــص  الســويدي 
يواكيــم   SydSVENSKAN صحيفــة 
ــس: » إن  ــع الكومب ــث خــاص م ــي حدي بالمكفســت ف
ــن إحــراق للســيارات ال يمكــن  ــا حــدث ويحــدث م م
المنظــم،  الشــغب  أعمــال  خانــة  ضمــن  نضعــه  أن 

لحالــة  عــام  ســخط  عــادة  ســببه  يكــون  والــذي 
مــا  باألمــن،  اإلخــالل  منهــا  المقصــود  اجتماعيــة، 
يحــدث يتعلــق بمجموعــة صغيــرة مــن الخارجيــن 
مــع  مشــاكل  عــن  يبحثــون  الذيــن  القانــون،  عــن 
الشــرطة، وال يوجــد أي رابــط بمشــاكل االندمــاج أو 
فهنــاك  المجتمــع،  أفــراد  بيــن  المســاواة  عــدم 
العديــد مــن الفقــراء الذيــن يعيشــون بــال أمــل أو 
إجراميــة  بأعمــال  يقومــون  مــن  مســتقبل، ومنهــم 
معينــة للحصــول علــى المــال، ولكــن هــؤالء ليســوا 
أو  أثنيــة  لخلفيــة  منتميــن  يكونــون  أن  بالضــرورة 

قوميــة معينة«.

 وعــن المســتفيد مــن هــذه األعمــال يؤكــد الصحفــي 
يواكيــم » المســتفيد األول مــن هــذه الحــوادث، هــم 
ــة  ــون تأســيس ســلطة وهيب المجرمــون الذيــن يحاول
الشــرطة  أن  يــرون  عندمــا  الســيما  بهــم  خاصــة 
تفشــل فــي إلقــاء القبــض عليهــم، وهــذا مــا يزيــد 

مــن تصرفاتهــم العدائية« حســب قوله.

وفــي هــذا الخصــوص، نشــرت جامعــة مالمــو دراســة 
ســببان  همــا  والعزلــة  الفقــر  أن  وجــدت  حديثــة، 
رئيســيان فــي حــدوث عمليــات إحــراق الســيارات، 
واقتــرح الباحثــون لمواجهــة هــذا األمــر، آليــة تعــرف 
النــاس  بقــدرة  تتعلــق  التــي  الجماعيــة  بالفعاليــة 
التــي  المناطــق  تلــك  فــي  ســوية  يعيشــون  الذيــن 
شــهدت أعمــال حــرق الســيارات، علــى التعــاون مــن 
هــدف  إلــى  والوصــول  المشــكلة  هــذه  حــل  أجــل 
ــر إشــاعة األمــن والســالم والهــدوء فــي  مشــترك، عب
أحياءهــم، فمثــل هــذا األمــر يمكــن أن يــؤدي إلــى 

خفــض تلــك الحوادث وفقا للدراســة. 

السويدية  الحكومة 
تتوعد..

أثــارت موجــة إحــراق الســيارات هــذه، حنــق 

توعــدت  التــي  لوفيــن  ســتيفان  حكومــة 

عليهــم،  العقوبــات  بتشــديد  مرتكبيهــا 

إيغيمــان  أنديــرش  الداخليــة  وقــدم وزيــرا 

ووزيــر العــدل والهجــرة مورغــان يوهانســون 

حلقــات  كوضــع  المقترحــات،  مــن  عــددا 

مــن  الجريمــة  مرتكبــي  حــول  إلكترونيــة 

اليافعيــن لمنعهــم مــن االقتــراب مــن مناطــق 

معينــة قــد يرتكبــون فيهــا جريمة مجددا.

بتأســيس  مقترحــا  الوزيــران  قــدم  كمــا 

محاكــم مناوبــة للبــت بالتحقيقــات وإصــدار 

عــن  فضــال  هــذا  أســرع،  بشــكل  األحــكام 

الشــرطة  توزيــع عناصــر  بإعــادة  وعدهمــا 

هــذه  شــهدت  التــي  المناطــق  فــي  الســيما 

الحوادث.

 ودعــا الوزيــران إلــى زيــادة أعــداد كاميــرات 

هــذه  وســتقدم  المــدن،  فــي  المراقبــة 

صيغــة  فــي  مفصــل  بشــكل  المقترحــات 

مقتــرح حكومــي الخريــف القــادم إلــى البرلمــان 

للتصويــت عليها.

إحراق السيارات في بعض الضواحي
ظاهرة إجرامية بأبعاد اجتماعية
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الكومبــس - ســتوكهولم: تتولــى مصلحــة الخدمــات االجتماعيــة، )السوســيال(، 
كل عــام رعايــة حوالــي ٢5 ألــف طفــل، ويكــون ذلــك إمــا بموافقــة ذوي الطفــل، أو 

ــدون موافقتهــم! قســّريا ب

الشــؤون  مصلحــة  يلــزم  الُســويد،  فــي  القانــون 
االجتماعيــة تولــي رعايــة األطفــال والقاصريــن فــي 

الحــاالت التالية:

 إذا كانــوا يتعرضــون فــي المنــزل لســوء معاملــة 	 
ســواء كانت نفســية أو جسدية. 

 إذا كانــوا يتعرضــون الســتغالل أو إهمــال.	 

 إذا كانــت البيئــة المنزليــة التــي يعيشــون بهــا 	 
تجعــل صحتهــم ونموهــم عرضة للخطر.

 فــي حــال تعاطــي األطفــال أو القاصريــن لمــواد 	 
أو  إجراميــة  أعمــااًل  ارتكابهــم  أو  مخــدرة 

تصرفــات اجتماعيــة مدمرة.

إن األطفــال والقاصريــن لهــم الحــق حســب القانــون 
ــأن ينشــؤوا ويترعرعــوا فــي  واالتفاقيــات الدوليــة ب
ظــروف جيــدة وآمنــة، وهــذا الحــق مكفــول لهــم 
 فــي الســويد، لذلــك عندمــا يتــم إلحــاق الضــرر 

ً
أيضــا

 
ً
ــى المجتمــع أن يتدخــل ويضــع حــدا بهــم يجــب عل

لهــذا التجاوز.

هكــذا يبدأ التدخل
الخدمــات  مصلحــة  طريــق  عــن  يتــم  التدخــل 
االجتماعيــة التــي تحــاول أواًل أخــذ موافقــة األهــل أو 
الخامســة عشــرة علــى  تجــاوز ســن  الــذي  القاصــر 
اإلجــراءات التــي تراهــا المصلحــة إيجابيــة لمصلحــة 

الطفل وســالمته الجســدية والنفســية.

 إذا لــم تحصــل مصلحــة الخدمــات االجتماعيــة علــى 
عندهــا  اللجــوء  يتــم  العالقــة  أصحــاب  موافقــة 
الخدمــات االجتماعيــة  القســرية. مصلحــة  للرعايــة 
بالرعايــة  ســريع  قــرار  باتخــاذ  ملزمــة  عندهــا 
القســرية وعــرض القــرار علــى المحكمــة اإلداريــة 

خالل أســبوع من تاريخه.

 
ً
عندمــا تســتلم مصلحــة الخدمــات االجتماعيــة بالغــا

بخصــوص ســوء معاملــة طفــل أو قاصــر هــي ملزمــة 
بفتــح تحقيــق فــي الموضــوع.  التحقيــق يجــب أن 
يتــم بســرعة وفعاليــة وأن تكــون نتائجــه جاهــزة 

خــالل فتــرة ال تتجاوز أربعة أشــهر.

مــن أين تأتي البالغات؟
البالغــات التــي تتلقاهــا مصلحــة الشــؤون االجتماعيــة 
 مــا تكــون مــن المعلــم أو مديــر المدرســة التــي 

ً
غالبــا

يــدرس بهــا الطفــل أو مــن الطبيــب أو الممرضــة 
المشــرفين على عالجه.

بمراقبــة  يقومــون  التدريســي  والــكادر  المدرســة 
حالــة الطفــل الجســدية والنفســية ويقومــون باإلبــالغ 
وجودهــا  حــال  فــي  الخطيــرة  التجــاوزات  عــن 
لمصلحــة الخدمــات االجتماعيــة. كمــا أن أي كدمــات 
علــى الطفــل يتــم اكتشــافها خــالل زيــارة صحيــة 
مــن قبــل الممرضــة أو الطبيــب يتــم اإلبــالغ عنهــا 
لمصلحــة الخدمــات االجتماعيــة إذا كان هنــاك شــك 
بأنهــا ناجمــة عــن ســوء معاملــة أو عنــف جســدي. 
االجتماعيــة  الخدمــات  مصلحــة   

ً
أيضــا تتلقــى  كمــا 

شــكاوى مــن قبــل أشــخاص عادييــن كالجيــران مثــاًل، 
تدعــي وجــود إســاءة أو إهمــال للطفــل أيضــا، هــذه 
االجتماعيــة  الخدمــات  مصلحــة  تلــزم  الشــكاوى 

بإجــراء تحقيق فيها.

مــا الغاية من التحقيق؟
مصلحــة  بــه  تقــوم  الــذي  التحقيــق  مــن  الغايــة 
الخدمــات االجتماعيــة هــو التحقــق مــن وضــع الطفــل 
مــا  عــادة  الغــرض  لهــذا  واحتياجاتــه.  القاصــر  أو 
تقــوم المصلحــة بمقابلــة الطفــل أو القاصــر خــالل 
الفرصــة أن يبــدي رأيــه  التحقيــق إلعطائــه  فتــرة 
فيمــا يجــري فــي محيطــه األســري مــن جهــة ولكــي 
حالتــه  عليــه  ســتؤول  بمــا  التأثيــر  لــه  يتســنى 

المســتقبلية مــن جهة أخرى.

فــي حــال أوضحــت نتائــج التحقيــق احتيــاج الطفــل أو 
القاصــر لرعايــة خــارج بيئتــه المنزليــة يتــم عندهــا 
ــي  ــة الت ــة الرعاي ــة تشــمل نوعي وضــع خطــة متكامل
يحتاجهــا ومدتهــا ومــا هــو الهــدف والنتيجــة أو 

التغييــر اإليجابــي المرجو منها.

والقاصــر  األمــر  ذوي  علــى  تعــرض  الخطــة  هــذه 
الــذي تجــاوز ســن الخامســة عشــرة للحصــول علــى 

موافقــة جديــة ونهائيــة على الخطة.

ــم تعــط الموافقــة أو شــعرت المصلحــة   فــي حــال ل
بعــدم الجديــة أو أن محاولــة الحصــول علــى الموافقــة 
ســتعرض الطفــل أو القاصــر ألي نــوع مــن الخطــر 
قســري  قــرار  باتخــاذ  المصلحــة  عندهــا  ســتقوم 
بســحب الرعايــة وســيعرض هــذا القــرار كمــا ســبق 
ــة للنظــر فيــه خــالل  ــى المحكمــة اإلداري ــا عل وذكرن
أســبوع مــن تاريخــه، وســيحصل ذوي األمــر والطفــل 
بمراجعــة  لمســاعدتهم  قانونــي  ممثــل  علــى 
جديــة  إثبــات  أو  القــرار  فــي  والطعــن  التحقيــق 

الموافقة. 

عنــد إعطــاء الرعايــة لمصلحــة الشــؤون االجتماعيــة 
بموجــب موافقــة مــن األهــل أو القاصــر أو الطفــل 
فــإن هــؤالء بإمكانهــم التراجــع متــى أرادوا ولهــذا 
علــى  األمــر  ذوي  أن  مــن  التأكــد  المصلحــة  تريــد 
قناعــة بــأن الرعايــة المقدمــة هــي لصالــح الطفــل 

وأنهــم لن يوقفوها.

ــى مصلحــة  بعــد ســتة أشــهر مــن الرعايــة يجــب عل
الخدمــات االجتماعيــة إعــادة النظر في قرارها.

تقــرر مصلحــة الخدمــات االجتماعيــة وضــع يدهــا 
علــى الطفــل أو القاصــر بشــكل فــوري إذا شــعرت أن 
الطفــل بحاجــة لرعايــة فوريــة وأن احتياجــه للرعايــة 
كانــت  إذا  أو  االنتظــار.  يحتمــل  وال  طــارئ  أمــر 
بشــكل  للصعــاب  معرضــة  التحقيــق  اســتمرارية 
ســيتعرض  معينــة  خطــوات  اتخــاذ  أن  أو  جــدي 

للعرقلة.

كيــف يجب على األهل التصرف؟
مــن المستحســن أن يتعــاون ذوي األمــر مــع التحقيــق 
ــا أنهــم يجــب أن  ــة وهــدوء كم ــوا بحكم وأن يتصرف
المــدرس  مالحظــات  الجــد  محمــل  علــى  يأخــذوا 
وبصحتهــم  بأطفالهــم  يهتمــوا  وأن  والطبيــب 
روتينــي  نظــام  يضعــوا  وأن  ونومهــم  وأســنانهم 
 
ً
حــدودا يضعــوا  وأن  يومــه  خــالل  الطفــل  يتبعــه 
للطفــل مــن دون إســاءة معاملتــه أو اســتعمال العنــف 
أو الــكالم البــذيء وأن يحترمــوا أطفالهــم وال ينســوا 

إلــى توجيــه ونصائــح منهــم  أنهــم أطفــال بحاجــة 
ورعايــة كاملة.

الوالديــن تأميــن جــو هــادئ ومحفــز   يجــب علــى 
إقحــام  عــدم  يجــب  والتعليــم ألطفالهــم.  لإلبــداع 

األطفال في مشــاكل األبوين.

ال  األبويــن  بيــن  والخالفــات  الحــادة  النقاشــات  إن   
يجــب أن تكــون علــى مــرأى ومســمع األطفــال بســبب 

تأثيرها الشــديد على صحتهم النفســية.

تصرفــات  مالحظــة  أيضــا  األمــر  ذوي  علــى  يجــب 
أطفالهــم لكــي يمنعوهــم عــن التصرفــات الســيئة 
وغيــر المرغــوب بهــا كالتغيــب عــن المدرســة أو 
تعنيــف أو ترهيــب طفــل آخــر حتــى لــو كان هــذا 

الطفــل أحد أخوته.

يجــب التعامــل مــع مصلحــة الخدمــات االجتماعيــة 
نفــس  علــى  يقفــون  األمــر  ذوي  مــع  أنهــم  علــى 
الجانــب وأن هدفهــم واحــد أال وهــو أن ينشــأ الطفــل 
فــي ظــروف جيــدة وآمنــة تســمح لــه أن ينمــو فكريــا 

 بشكل سليم.
ً
وجســديا

المحامية ديانا جدريان
0165500043
juristen@folketsjurist.nu
 folketsjurist.wordpress.com

المحامية ديانا جادريان:

 لهذه األسباب يمكن 
أن يأخذ السوسيال 

أطفالكم ..!

االسم:
علــي رعد ســفيح التميمي

A5٨330٨1 رقــم الجواز
تاريــخ اإلصدار : ٢011-05-19

االتصــال علــى الرقم 076٢33٤055 

جواز سفر مفقود

االسم:
حيــدر خليل جليل

G1553710 رقــم الجواز
تاريــخ اإلصدار : ٢007-09-19

االتصــال علــى الرقم  0٨61٢٢357

جواز سفر مفقود
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الكومبــس – تحقيقــات: نجــم الديــن أحمــد، هــو أحــد األشــخاص الذيــن نجحــوا فــي 
ــى  ــم يمــض عل ــد، ول ــى البل ــه جديــد عل ــه ولعائلتــه، رغــم أن ــى شــقة ل الحصــول عل
نيلــه اإلقامــة أكثــر مــن ســنة ونصــف الســنة فقــط! لكــن فرحــة نجــم الديــن لــم تطــل 
 فقــد خســر شــقته، ولــم يعــد لــه مــكان يســكن فيــه، بســبب وقوعــه ضحيــة 

ً
طويــال

»احتيــال« مــن قبــل أحــد األشــخاص، كمــا يقــول لـــ »الكومبــس«!

فــي هــذا التحقيــق، ننشــر رســالة نجــم، ومــا حــدث لــه، 
وكذلــك جــواب جمعيــة المســتأجرين الســويدية التــي 
اتصلنــا بهــا، وطرحنــا عليهــا هــذه القضيــة، باإلضافــة 
مــن  المشــكلة  لعــرض  قانونــي  مستشــار  رأي  إلــى 

الناحية القانونية.

ع عقد معي واختفى«
ّ

» وق

»أنــا اســمي نجــم الديــن أحمــد حاصــل علــى اإلقامــة فــي 
الســويد منــذ أكثــر مــن ســنة وكنــت أعيــش فــي بيــت 
لــي فــي مدينــة SOLLEFtEÅ فــي شــمال الســويد، 
ولكــن فــي شــهر أيــار/ مايــو ٢016، عثــرت علــى 
منطقــة  فــي  الســويد  جنــوب  فــي  بيــت 

.häSSLEhOLM

ــت وهــو رجــل  ــع صاحــب البي ــد م ــة العق قمــت بكتاب
»ســويدي«، وطلــب منــي أن أدفــع لــه ثالثــة أشــهر 
ضمــان مقدمــا لدخــول البيــت، مــع العلــم أن إيجــار 

البيت هو 5300 كرون في الشهر.

بحســب العقــد، كان تســليم البيــت فــي ٢016-7-1، 
ــى مدينتــي وقمــت بتســليم بيتــي  وبالفعــل، عــدت إل
فــي الشــمال إلــى الشــركة، ورتبــت كل أمــوري علــى 
أســاس االنتقــال إلــى المدينــة الجديــدة فــي التاريــخ 

المذكور.

وبالفعــل وصلــت فــي ذلــك اليــوم إلــى الشــقة، لكــن لــم 
ــي المتكــررة،  ــى اتصاالت ــرد عل ــم ي أجــد صاحبهــا، ول
فذهبــت إلــى البوليــس وقدمــت دعــوى حــول ذلــك، 
لكنهــا لــم تفعــل شــيء ســوى كتابــة بــالغ ضــد صاحــب 
فــي  )الكومــون(  البلديــة  وراجعــت  البيــت، 
لــم  الشــديد  لألســف  لكــن   häSSLEhOLM
يفعلــوا أي شــيء لمســاعدتي، وأنــا اآلن مــع زوجتــي فــي 

الشارع«!!

ــن مســؤول عــن  ــون م ــت للكوم ــد: » قل يضيــف أحم
تقــدم  ســوف  التــي  الجهــة  ماهــي  مســاعدتنا؟ 
المســاعدة لنــا فــي مثــل هــذه الحالــة، فــكان جوابهــم: 

ال نعلم«!!

يختــم أحمــد رســالته بالقــول: »أتمنــى مــن الكومبــس 
ــم نجــد أي  ــه ل ــا النصيحــة والجــواب. ألن أن تقــدم لن
مســاعدة مــن البوليــس أو البلديــة، هــل ســبب عــدم 
حصولنــا علــى المســاعدة هــو أننــا لســنا ســويديين؟ 

أم ماذا«؟؟  يتســاءل نجم الدين

حمايــة  جمعيــة  تقــول  مــاذا 
المستأجرين؟

جمعيــة  فــي  القانونيــة  الشــؤون  وحــدة  رئيســة 
 EVALENA ســكونه  شــمال  المســتأجرين 
مــا  حــول  »الكومبــس«  لـــ  قالــت   ،AGERtOFt
للرجــل  حــدث  مــا  »لألســف،  الديــن:  لنجــم  حــدث 
مــن  النــوع  هــذا  للغايــة.  مؤســف  أمــر  وزوجتــه، 
اختصــاص  مــن  قضيــة  وهــذه  يحــدث  االحتيــال 
المــرء  وعلــى  معهــا.  المتابعــة  ويجــب  الشــرطة، 
التــزام الحــذر والدقــة عنــد تأجيــر الشــقة، والتأكــد 
ــن  ــا م ــر، كم ــي التأجي ــه الحــق ف ــن أن المؤجــر لدي م
 
ً
 أن يوثــق اتفاقــه مــع المؤجــر كتابيــا

ً
الجيــد أيضــا

أخــذ  أو  الوثائــق.  تلــك  مــن  بنســخ  يحتفــظ  وأن 
التأجيــر  عقــود  مــن  للتحقــق  أمكــن،  أن  المراجــع 

الســابقة للمؤجر«.

وأضافــت: »لدينــا نقــص حــاد بالمســاكن فــي الســويد 
اليــوم، وعلــى السياســيين عمــل شــيء حيــال ذلــك. 
مــن  النــوع  هــذا  لمثــل  يمهــد  المســاكن  نقــص 
االحتيــال، حيــث ينظــر البعــض إلــى ذلــك كفرصــة 

لكســب المال بطريقة غير مشــروعة«.

ونصحــت LINNéA KARLSSON مــن القســم 
الصحفــي للمصلحــة األشــخاص فــي مثــل هــذه الحالــة 
»التوجــه إلــى الشــرطة ألن الشــخص يكــون حينهــا 
إلــى   

ً
أيضــا التوجــه  يمكــن  كمــا  لجريمــة،  ضحيــة 

التــي كان الشــخص مســجل فيهــا بــاألول،  البلديــة 
وفــي قصتنــا هــذه بلديــة SOLLEFtEÅ للحصــول 

على المســاعدة«.

رأي قانونــي من المحامي مجيد الناشــي

ــق 
ّ
المستشــار القانونــي، المحامــي مجيــد الناشــي عل

علــى مــا حــدث لنجــم الديــن قائــال: اطلعــت علــى 
ــاك  ــة، لألســف هن ــة الرجــل وهــي بالفعــل محزن قضي

عــدة أمــور ليســت من صالحه فــي هذه القضية.

 أوال: يبــدو أن عقــد الرجــل هــو عقــد إيجــار ثانــوي، 
ولهــذا هــو عقــد غيــر مضمــون. يعنــي ال يجــب أن 
ــل للســكن  ــي وينتق ــد إيجــار أول ــرك الشــخص عق يت
فــي شــقة أخــرى وفــق العقــد الثانــوي، إال فــي حــاالت 

طارئة.

 حســبما يبــدو فــان األخ تعــرض لعمليــة نصــب مــن 
هــذا الشــخص. لألســف تحــدث هــذه الحــاالت بكثــرة 
الضحايــا  عشــرات  هنــاك  يكــون  األحيــان  واغلــب 

لنفس اإلعالن.

 أفضــل مــا يمكــن فعلــه هــو تقديــم بــالغ للشــرطة 
وهــذا مــا حصــل. ولكــن الشــرطة ال تتصــرف بســرعة 
ــت فيهــا  ــم الب ــو ت ــى ل ــا، وحت ــي حــل هــذه القضاي ف
فــكل مــا يمكــن الحصــول عليــه هــو اســترجاع المــال 

وال يمكن الفرض على الشــخص أن يخلي الشــقة.

أمــر  فهــذا  وتجاربهــا  بالبلديــة  يتعلــق  فيمــا   
يختلــف مــن بلديــة إلــى أخــرى. هنــاك بلديــات لديهــا 
مســاكن للحــاالت الطارئــة بينمــا ال يوجــد مثــل هــذه 

الحلــول فــي بلديات أخرى.

 فــي حــال كان لــدى الرجــل عقــد إيجــار أولــي فــي 
البلديــة األولــى فأنصحــه أن يتصــل بهــذه البلديــة 
ألنهــا ملزمــة أكثــر بمســاعدة الشــخص إذا خســر 

ــى  ــة عل ــدة ليســت ملزم ــة الجدي ــا البلدي ــه بينم منزل
اإلطــالق باعتبــاره لم يكن مســجال فيها.

 طبعــا ال أرى هنــاك أي ســبب لالعتقــاد إن الشــخص 
لــو كان ســويدي كان ســيختلف األمــر بــل القضيــة 

تعتمــد علــى البلديــة ونــوع الخدمات فيها.

ــة »  ــت الطاول ــن »تح ــرون م ــف ك 70 أل
مقابل الحصول على شــقة

شــخص  أخــرى، ضحيتهــا  قصــة  تنشــر  الكومبــس 
آخــر ُعــرض عليــه دفــع مبلــغ رشــاوي لموظــف فــي 

شــركة ســكن، مقابل الحصول على شــقة.

أســمه:«  نشــر  عــدم  الــذي طلــب  الشــخص  يقــول 
قصتــي هــي أننــي متــزوج ولــدي طفليــن، وأنــا أحمــل 
كنــت  ودخــل  عمــل  ولــدي  الســويدية،  الجنســية 
اســكن فــي الجنــوب، وأحببــت أن انقــل عملــي إلــى 
مدينــة يوتيبــوري، بحثــا عــن األفضــل فلــم يكــن 
 ANdRA شــقه  فاســتأجرت  هنــا،  منــزل  لــدي 

hANd )عقــد ثانوي(.

كنــت مســجاًل منــذ ثــالث ســنوات فــي شــركة ســكن 
بالمدينــة، ولكــن انتهــى عقــد البيــت فاضطــررت أن 
ــة لإلخــالء  ــي مهل ــه أعطان ــه ألن ــزل لصاحب أســلم المن
ثــالث  احتــاج  لــي  فقالــوا  الســكن  لشــركة  فذهبــت 
ســنين أخــرى ولكــن المشــكلة انــه يوجــد أشــخاص 
فالتقيــت  كمافيــات  يعملــون  الســكن  شــركة  فــي 
بأحدهــم ولكــن أراد منــي مبلــغ 70 ألــف لحصولــي 
علــى مــا أريــد وهــذا أكثــر النــاس علــى علــم بــه 
فيوجــد مــن يدفــع ويوجــد العكــس، وأنــا اآلن بــال 

منــزل ومهــدد بفقدان وظيفتي.

ســؤالي هــو لمــاذا ال يوجــد مــن يردعهــم؟ أنــا فقــط 
أحببــت أن أطــرح هــذا الســؤال وأن تنشــر الكومبــس 
قصتــي ليعــرف القــراء والــرأي العــام بهــا ويســاعد 
ظاهــرة  الظاهــرة،  هــذه  علــى  للقضــاء  الجميــع 

اســتغالل الناس لحاجتها إلى ســكن.

لينا ســياوش

قصص عن محتالين ومستغلين لحاجات الناس إلى سكن

لماذا ال يوجد من يردعهم؟
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lernia.se

Lernias tjänst Stöd och matchning passar dig som vill ha hjälp att  
hitta ett jobb. Vi plockar fram dina styrkor och ser till att du  
kommer i kontakt med företag i hela Sverige. 

Vi söker dig som:
 söker jobb
 vill bli matchad med arbetsgivare 
 kan börja nytt jobb omgående
 

Sök idag! Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen  
och säg att du vill börja på Stöd och matchning hos Lernia.

Arbetsförmedlingen bedömer ditt behov av tjänsten och avgör om du får börja.

هل تتكلم اللغة العربية 
وتبحث عن عمل؟

لدينا موظفون 

يتكلمون اللغة 
العربية.
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الكومبــس - ســتوكهولم: عشــرات الســنين فــي العمــل الدبلوماســي، تحــدد الكثيــر 
ــي  ــة د. عل ــية الجنوبي ــدة العباس ــن بل ــويد، اب ــي الس ــان ف ــن شــخصية ســفير لبن م
ــهادة  ــا ش ــة، آخره ــهادات الجامعي ــة بالش ــة حافل ــيرة ذاتي ــا س ــي، تدعمه عجم
ــنة ١99٨.  ــروت س ــي بي ــة ف ــة اللبناني ــن الجامع ــة م ــة العربي ــي اللغ ــوراه ف الدكت
ولعــل القليــل يعــرف أن هــذا الدبلوماســي الــذي خــدم بــالده بعــدة دول فــي أفريقيا 

ــا هــو أيضــا كاتــب ويعشــق اللغــة العربيــة. وأمريــكا الالتينيــة وأوروب

مــع  التعاطــي  بإجادتــه  يشــيدون  بــه  المحيطــون   
درجــة  مــن  تخلــو  ال  وإنســانية،  بحنكــة  اآلخريــن 
اللبنانييــن  مــن  والعديــد  المصداقيــة.  مــن  عاليــة 
 
ً
يذكرونــه بالخيــر ألن بــاب مكتبــه دائمــا كان مفتوحــا

للجميــع، ليــس فقــط اللبنانييــن بــل جميــع مــن طلــب 
خاصــة  قــدم  فهــو  كمراجــع،  اللبنانيــة  الســفارة 
للســوريين كل مــا يســتطيع وتســمح بــه صالحياتــه، 
كمــا يؤكــد العديــد ممــن التقــى هــذا الســفير الــذي 

.
ً
يودع الســويد قريبا

الزميلــة ديمــا الحلــوة التقــت بــه بمناســبة قــرب 
ــه  ــي الســويد، وأجــرت مع ــه ف ــرة عمل انتهــاء فت

التالي: اللقاء 

هــي  مــا  دبلوماســي  كونــه  عــن  عــدا 
قصــة اختصاصــك باللغة العربية ؟

إنهــا قصــة طويلــة، فانــا عندمــا انتهيــت مــن مرحلــة 

الثانويــة، وكنــت المعــا فــي المــواد العلميــة، لــم يكــن 
لــدي المــال الكافــي أللتحــق بالجامعــة فــي بيــروت، 
ولــم يكــن هنــاك جامعــة فــي مدينــة صــور الجنوبيــة 
ــة  كمــا اآلن. وبعــد أن بقيــت ٨ ســنوات دون مواصل
التعليــم الجامعــي، حيــث كنــت حينهــا أمــارس مهنــة 
االنتســاب  أخيــرا  اســتطعت  فــي قريتــي،  التعليــم 
لــم يكــن هنــاك  بيــروت. وألنــه  فــي  الجامعــة  إلــى 
ــم  ــي ل ــة، إال أنن ــارا آخــرا إال الفــروع األدبي ــي خي أمام
 علــى هــذا االختصــاص. كان مــن الممكــن 

ً
انــدم أبــدا

، لكــن أن 
ً
 رائعــا

ً
 أو طبيبــا

ً
 عظيمــا

ً
أن أصبــح مهندســا

.
ً
أصبــح كاتبــا وأديبــا ليس باألمــر القليل أيضا

أي نــوع من األدب تفضل؟ 
طــوال حياتــي أحــب األدب واللغــة العربيــة كثيــرا، 
قصيــدة  كتبــت  الثانويــة  مرحلــة  فــي  أننــي  حتــى 

كاملــة، ولكن 

القصــة والروايــة، مــن أهــم مــا أفضــل مــن األدب، 
 
ً
خاصــة ذلــك النمــوذج الــذي تختاريــن فيــه حدثــا

أو  القصــة  أحــداث  عليــه  وتبنيــن   
ً
معينــا  

ً
تاريخيــا

ــك األســلوب فــي  ــة. وأفضــل مــن يســتخدم ذل الرواي
اللبنانــي  الكاتــب  معلــوف،  أميــن  هــو  كتاباتــه، 
ــاًل،  ــه ســمرقند، مث ــا فــي روايت الفرنســي. فأجمــل م
تاريخــّي  إطــار  ضمــن  الروائيــة  حبكتــه  بنــى  أنــه 
وأحــداث حقيقيــة وقعــت فــي الفتــرة التــي عــاش 

فيها عمر الخيام وســعدي الشــيرازي.

هل تأثــرت بأديب أو كاتب معين؟
نجيــب محفــوظ، ممــا ال شــك فيــه كان لــه التأثيــر 
 .

ً
ــّي فــي البدايــة، ثــم أميــن معلــوف الحقــا األكبــر عل

بــاألدب   
ً
كثيــرا تأثــرت  العالمــي،  الصعيــد  وعلــى 

أســتطيع  ال  روايتــان  هنــاك  اآلن  إلــى  الروســي. 
نســيانهما، همــا الحــرب والســالم لليــو تولســتوي، 

وروايــة الــدون الهادئ لميخائيل شــولوخوف.

مــا هو آخر كتاب قرأته؟
 روايــة شــرف لكاتبــة تركيــة مدهشــة 

ً
أقــرأ حاليــا

تدعــى إليــف شــافاق. تجــري أحداثهــا بيــن تركيــا 
ــي  ــة تعان ــالت كردي ــدن، وتحكــي فيهــا عــن عائ ولن
مــن مالحقــة العــادات والتقاليــد لهــا، مهمــا تنوعــت 

وهــي  فيهــا.  للعيــش  ينتقلــون  التــي  المجتمعــات 
 فــي اإلطــار المحبــب إلــّي، وهــو أن تأخــذ 

ً
تكتــب أيضــا

 وتبنــي عليه قصتها.
ً
 تاريخيــا

ً
حدثــا

مــا أفضل كتاب قرأته؟
هنــاك كتــاب مهــم مــن الصعــب أال أنــوه عنــه، وهــو 
كتــاب الحــروب الصليبيــة كمــا رآهــا العــرب للكاتــب 
أميــن معلــوف. وأهميتــه تكمــن فــي ســرده لألحــداث 
يعتمــد  حيــث  عربــي،  منظــور  مــن  التاريخيــة 
مثــل  العــرب  المؤرخيــن  شــهادات  علــى  محتــواه 
ــة.  ــك الحقب المقريــزي وغيــره مــن الذيــن عاشــوا تل
ــي لألســف، ال نعــرف عــن  ــا العرب ــي تاريخن فنحــن ف
الحــروب الصليبيــة إال مــن منظــار المؤرخيــن فــي 
الغــرب. والتاريــخ الــذي يكتبــه المنتصــر يأتــي دائمــا 
ــي  ــكل عرب لصالحــه. وهــذا الكتــاب جديــر بالقــراءة ل

متعلــق بعروبته.

ما أســوء كتاب قرأته؟
هنــاك الكثيــر. وعــادة ال أكمــل القــراءة رغــم االســم 
الرنــان للكّتــاب، حيــث تجديــن أن إنتاجهــم األدبــي ال 
ذكــر  أريــد  وال  الالمعــة.  أســماءهم  مــع  ينطبــق 

أســماء من باب الدبلوماســية!

بمناسبة انتهاء مهمته في السويد السفير اللبناني د. علي عجمي:

تعاملي مع الناس يرجع إلى طيبة الفالح في 
شخصيتي
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والشــعر،  األدب  مــن  إنتــاج  لديــك 
خاصــة القصــص القصيــرة. لمــاذا لــم 

تتجه إلــى كتابة الروايات الطويلة؟
كتابــة القصــص القصيــرة أصعــب بكثيــر مــن كتابــة 
لألخيــرة  الزمنــي  المــدى  ألن  الطويلــة.  الروايــة 
ــى التحكــم بالوقــت. أمــا القصــة  يــزودك بالقــدرة عل
القصيــرة فهــي عبــارة عــن ومضــه أو فرقعــة إصبــع! 
هــي لحظــة مــن الوقــت تتمســكين بهــا لتبنــي عليهــا 
تلــك الفكــرة. فمثــاًل فــي مجموعــة القصــص حــاالت، 
أبــدأ بقصــة وحشــة، حيــث دارت الفكــرة حــول رجــل 
يحفــر قبــره بنفســه وينــام فيــه ليلــة كل جمعــة. 
تلــك القصــة نالــت اإلعجــاب الكبيــر وحصــدت عليهــا 
ــا بقصــة تواطــؤ، دارت حــول  ــان. كم ــي لبن ــزة ف جائ
 للقــارئ ولــم يعلــم بأمرهــا 

ً
فكــرة بقــي ســببها مبهمــا

إال فــي النهاية.

هــل تســعى إلعطــاء القــارئ مــن خــالل 
ليســرح   

ً
هامشــا القصيــرة،  القصــص 

ــي  ــز ف ــك موج ــة أن ــه؟ خاص ــه بخيال في
الجمل. 

إطالــة الجملــة أو تقصيرهــا لهــا عالقــة بالقصيــدة 
أو بــروح القصــة. أنــا أعطــي أهميــة للنقــاط والفواصــل 
 للفكــرة التــي أريــد إيصالهــا، 

ً
ألنهــا تضــع حــدودا

علــى  وقتــي  بضيــق   
ً
أبــدا عالقــة  لــه  ليــس  وهــذا 

ــور جــدا و”مــا حــدا قــدي طويــل  ــا صب اإلطــالق. أن
ــى إيصــال  ــا أحــرص عل البــال”! لكــن فــي كتاباتــي، أن
الفكــرة للقــارئ بطريقــة جميلــة وســهلة، دون أن 
يكــون بحاجــة ألن يضــع معاجــم اللغــة العربيــة لفــك 
ــد  ــر األدب رســالة، وأري ــا أعتب ــات. أن طالســم الكلم

إيصالهــا بدقــة ومن دون إرباك. 

مــن هــم برأيــك جمهــورك مــن القــراء؟ 
وهــل تشــعر أنــك تكتــب طبقــة دون 

أخرى؟
أنــا أكتــب لــكل النــاس. وكلمــة طبقــات مــن القــراء 
مــع  آخريــن،  وإعــالء  أنــاس  بانتقــاص شــأن  توحــي 
فــي  الطبقــات  هــو  منهــا  المقصــود  أن  العلــم 
للنــاس. وأنــا  المســتوى الفكــري والثقافــي واألدبــي 
فهمــه  يســهل  بأســلوب  الكتابــة  علــى  أحــرص 
لكننــي   

ً
نرجســيا اآلن  أبــدو  أن  أقصــد  وتلقيــه، وال 

ــة  ــة! والغاي ــاًل فــي الكتاب  جمي
ً
ــك أســلوبا بالفعــل امتل

منهــا هــو إخــراج مخزون ذاتي وأن أشــعر بالمتعة.

وإنتاجــك  كتاباتــك،  فــي   
ّ

مقــل لكنــك 
أصابــع  يتعــدى  لــم  اإلصــدارات  مــن 

اليد. ما السبب؟
أعبــاء الحيــاة التــي أعيشــها كدبلوماســي، هــي مــن 
اهــم األســباب لذلــك. نحــن جمهــور مــن النــاس ال 
نملــك نعمــة االســتقرار. وحــال اســتقرارنا وبنائنــا 
ــا، نضطــر  ــد م لعالقــات إنســانية واجتماعيــة فــي بل

إلــى تــرك كل شــيء واالنتقــال إلى بلد آخر. 

إلــى  األديــب  ينتقــل  عندمــا 
الدبلوماســية، علــى مــاذا يحصــل وعــن 

ماذا يتخلى؟
ــواب العمــل إال  . مهمــا تعــددت أث

ً
ــدا ال شــيء تحدي

أن الجوهــر يبقــى نفســه. إال أن القــراءة تســاعد علــى 
 
ً
جــدا مطلوبــة  وهــي  العامــة  الثقافــة  تنميــة 
 علــى ثقافــات عديــدة، 

ً
للدبلوماســي، وتجعلــه مطلعــا

ممــا يســهل عليــه ممارســة حياتــه مــع اآلخريــن فــي 

المجتمعــات الجديدة.  

بحكــم عملــك الدبلوماســي، أي البــالد 
شــعرت أنــك تســتطيع العيــش فيــه 

طوال حياتك؟ 
البرازيــل، وتأتــي بعــد بلــدي لبنــان. اعتبــر البرازيــل 
بجمالهــا، وروعــة شــعبها  المدهشــة  البلــدان  مــن 
البرازيــل  إلــى  يذهــب  مــن  كل  والطيــب.  الــودود 

يصعــب عليه العودة. 

حياتــك  ســنين  اســتعدت  مــا  إذا 
الماضيــة، مــا الــذي ســتغيره فــي مســار 

حياتك؟
أن  القــول  أســتطيع  لكننــي  صعــب!  ســؤال  أوف... 
ــى  رغــم كل الجماليــة فــي حياتــي كدبلوماســي، إال أن
أتمنــى لــو بقيــت فــي بلدتــي الجنوبيــة فــي لبنــان. مــع 
أن جوهــر ذاتــي لــم يتغيــر طــوال ســنين عملــي، ومــا 
خبــز  علــى  تربــوا  الذيــن  الفالحيــن  طيبــة  زالــت 
األرض يغلــب علــى شــخصيتي بخاصــة فــي تعاملــي 
فــي  الدفينــة  بالرغبــة  واإلحســاس  النــاس  مــع 

مســاعدتهم دون ثمــن أو مقابل.

ــن أن  ــذي ال يمك ــف ال ــا الموق ــرا، م أخي
علــى  األكبــر  األثــر  لــه  وكان  تنســاه 

حياتك؟
فأنــا عندمــا كنــت  أمــي، رحمهــا اهلل.  مــع  موقــف 
 بعمــر الســنتين، تركنــا أبــي، أنــا وأمــي وأخــي 

ً
صغيــرا

أفريقيــا  إلــى  وهاجــر  الرضيعــة،  وأختــي  األكبــر 
الطــالق  أمــي  أخــرى. حينهــا رفضــت  مــن  وتــزوج 
بالحقــل  والعمــل  تربيتنــا  فــي  حياتهــا  وكرســت 
إلعالتنــا لعــدم كفايــة األمــوال التــي يرســلها إلينــا 

ــي ســن الـــ15،  ــه ف ــا ال أنســى أن ــن الخــارج. أن ــي م أب
ــا  ــم يعــد لدين ــي، ول  مــن أب

ً
ــا انقطعــت النفقــة نهائي

مــا يكفــي لتغطيــة حاجاتنــا. عندهــا اقترحــُت علــى 
المــال  واجنــي  ألعمــل  المدرســة  تــرك  أمــي 
 تلــك اللحظــة 

ً
لمســاعدتها. وهنــا أنــا ال أنســى أبــدا

مــا  وقالــت:«  فيهــا  بالضــرب  علــّي  انهالــت  التــي 
عنــدك أّي شــيء تعملــه إال أنــك تكفــي دراســتك«، 
ورفضــت أن يتــرك أحــد منــا الدراســة ومســاعدتها. 
 أقــول بأعلــى صــوت ومــن علــى المنابــر، 

ً
لــذا أنــا دائمــا

أن مــا وصلنــا إليــه أنــا وأخــي الطبيــب وأختــي هــو 
أمــي  تدوســها  كانــت  التــي  »الغبــرات  بفضــل 

بحذائهــا، الحاجــة أم الخضر«.

فــي  والنجــاح  التوفيــق  لــك  نتمنــى 
ــة المقبلــة بعــد إتمــام مهمتــك  المرحل

قريبا في الســويد كسفير لبالدك
والتوفيــق  النجــاح  للكومبــس  ونتمنــى  لكــم  شــكرا 

 
ً
أيضا

حاورتــه ديما الحلوة

Frankeras ej. 
Mottagaren 
betalar 
portot.

Svarspost
206 816 29
164 20 Kista

Alkompis

Vill du prenumerera på Alkompis? 
Vi vill ge ut Alkompis som prenumererad nyhetstidning på papper. Men för att starta 
krävs 2000 föranmälda prenumeranter. Vill du prenumerera?
I prenumerationen ingår:
 1. Alkompis, som papperstidning, i brevlådan varje vecka
 2. Dagliga nyhetspuffar i mobilen eller datorn från alkompis.se
 3. Tillgång till textarkivet och andra bonustjänster från alkompis.se
  politiken.se, nättidning och databas på svenska
Kryssa för ditt alternativ:
 Jag vill prenumerera 500 kr/år
 Jag vill betala för 5 gåvoprenumerationer
 Min arbetsplats/organisation/kommun vill prenumerera
Skriv din adress:
Namn:  
Företag: 
Adress:  
Postadress: 
Telefon: 
E-post: 
Anmälan är bindande, men faktura skickas inte förrän tidningen startar. Klipp ut ku-
pongen och posta! Det går även att anmäla sig per e-post: pren@alkompis.nu, eller 
på webben: www.alkompis.nu/pren

هــل تريد االشــتراك بجريــدة الكومبس الورقية؟
نحــن جاهــزون للبــدء بإصــدار الجريــدة الورقيــة لكننــا بحاجة إلى  ٢000 مشــترك

االشتراك يشمل:
ــى . 1 ــة إل  باإلضاف

ً
ــى صندوقــك البريــدي  أســبوعيا ــة حيــث نقــوم بإيصالهــا إل ــدة الكومبــس بنســختها الورقي جري

باقة من 
ــك الجــوال أوجهــاز . ٢ ــر هاتف  عب

ً
ــك مباشــرة ــي تصل ــن ALKOMPIS.SE والت ــة واإلشــعارات م ــار اليومي األخب

الكمبيوتــر الخاص بك.
- إمكانيــة الوصــول إلــى أرشــيف جريــدة الكومبــس باإلضافــة إلــى العديــد مــن الخدمــات اإلضافيــة األخــرى . 3

المقدمــة مــن  ALKOMPIS.SE  وأيضــا مــن الصحيفــة اإللكترونيــة وقاعــدة البيانــات باللغــة الســويدية 
 POLItIKEN.SE

ضع إشــارة X على الخيار الذي يناســبك
ً
أريد االشــتراك وقيمته 500 كرون ســنويا

أريد إهداء 5 اشــتراكات
مكان العمل/الشــركة أو المؤسســة/البلدية ترغب باالشــتراك

امــأ المعلومــات التالية من فضلك 
االســم بالكامل 

الشركة
العنوان

العنــوان البريدي
الهاتف

البريــد اإللكتروني
يمكنكــم البــدء بالتســجيل اآلن مباشــرة لكــن لــن يتــم إرســال اي فواتيــر حتــى إصــدار العــدد األول مــن الجريــدة مــن 
فضلــك قــم بقــص القســيمة وار ســالها عبــر البريــد أو قــم بالتســجيل عــن طريــق إرســال المعلومــات إلــى البريــد 

اإللكتروني 
PREN@ALKOMPIS.Nu

WWW.ALKOMPIS.Nu/PREN
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ــي الســويد، هــي الحصــول  ــر المشــاكل ف ــن أكث الكومبــس - ســتوكهولم: واحــدة م
علــى ســكن، لذلــك الكثيــر مــن النــاس يلجــؤون  الســتئجار منــزل عــن طريــق عقــد 

»انــدرا هانــد« أي عقــد غيــر مباشــر، ومــن مســتأجر ثانــي »عقــد بالباطــن«. 

مــا هــو عقــد اإليجــار ”انــدرا هانــد”  ومــا القانــون 
منــزل  الشــخص  يســتأجر  عندمــا  يطبــق  الــذي 
”انــدرا هانــد” ؟ هــذا هــو مــا ســنحاول إيضاحــه 

مــن خــالل هذا المقال.

عندمــا تســتأجر منــزال البــد أن يكــون هنــاك عقــد، 
والعقــد  مكتــوب،  أو  شــفوي  يكــون  قــد  والعقــد 
يكــون بخصــوص إيجــار ســكن أو جــزء مــن الســكن 

ومحــدد قيمة اإليجار.

عقــد الفوشــتا هانــد هــو عبــارة عــن إيجــار مــن قبــل 
شــركة الســكن مباشــرة أمــا عقــد الـــ ”انــدرا هانــد”  
ــن شــركة  ــن المســتأجر األول وليــس م هــو إيجــار م

السكن.

كمــا ذكرنــا عقــد اإليجــار يمكــن أن يكــون مكتــوب 
خالفــات  عنــه  ينشــأ  الشــفوي  العقــد  شــفوي.  أو 
ــى ســبيل المثــال قيمــة األجــرة أو  عديــدة منهــا عل
ــك  مــدة العقــد وكيفيــة إنهــاء العقــد وتمديــده لذل
مــن األفضــل أن يكــون العقــد مكتــوب ولكــن هــذا ال 
يعنــي أن العقــد المكتــوب ال ينشــأ عنــه نزاعــات، 
العقــد المكتــوب أيضــا قــد ينشــأ عنــه نزاعــات مثــال 
العقــد  إنهــاء  كيفيــة  علــى  االتفــاق  إغفــال  ذلــك 
ــزاع بخصــوص تفســير  ــا يكــون الن ــده وأحيان وتمدي
بنــد مــن بنــود العقــد او ان أحــد األطــراف يريــد 

اجــراء تغيــر العقــد. لذلــك مــن األمــور الهامــة ان 
تضمــن  صحيحــة  قانونيــة  بصيغــة  العقــد  يكتــب 

لــكل طــرف حقوقه والتزاماته.

أن  يعنــي  هانــد”   ”انــدرا  باإليجــار  الســماح 
ــه  ــه الحــق أن يعطــي كل حقوق ــي ل المســتأجر األصل
أو جــزء منهــا للمســتأجر الثانــي ولكــن هــذا ال يعنــي 
األول وشــركة  المســتأجر  بيــن  انتهــت  العالقــة  ان 

السكن.

 المســتأجر األول يظــل مســؤوال عــن الســكن أمــام 
شــركة الســكن. وكمثــال علــى ذلــك، عندمــا تحــدث 
نزاعــات وخالفــات حــول مــن الــذي ســيكون مســؤوال 
عــن مــا حــدث للشــقة مــن أضــرار، والجــواب هــو أن 
شــركة الســكن تقــوم بخصــم كل ذلــك مــن المســتأجر 

األول.

هــو  يظــل  الســكن  شــركة  مــن  األول  المســتأجر 
المســؤول أمــام الشــركة عــن الســكن وهــذا يعنــي انــه 
فــي حالــة حــدوث أي مخالفــة أو إســاءة  أو إزعــاج فــي 
المســؤول  هــو  األول  المســتأجر  يكــون  الســكن 

وترســل له الشــركة المخالفات واإلنذارات باســمه.

قانــون اإليجــارات ميــز بيــن حالتيــن للـــ 
”انــدرا هاند” وهما كاالتي:

الحالــة األولــى هــي ان المســتأجر األول يؤجــر الســكن 

ــي ويظــل هــو بنفــس الســكن فــي هــذه  لشــخص ثان
الحالة القانون لم يشــترط موافقة شــركة الســكن.

الحالــة الثانيــة هــي ان المســتأجر األول يؤجــر الســكن 
هــذه  فــي  منفــردا  الســكن  ويتــرك  ثانــي  لشــخص 
الحالــة القانــون اشــترط موافقــة شــركة الســكن لكــي 

يكــون العقد صحيحا.

إذا  مــا  حالــة  فــي  يحــدث  مــاذا 
المســتأجر األول قــام باإليجــار بــدون 
ــن  ــة م ــح بالموافق ــى تصري ــول عل الحص

السكن؟ شركة 
فــي حــال قيــام المســتأجر األول بإيجــار الســكن بــدون 
شــركة  مــن  بالموافقــة  تصريــح  علــى  يحصــل  أن 
يمكــن  بذلــك  الســكن  شــركة  وعلمــت  الســكن 
للمســتأجر األول أن يفقــد عقــد إيجــاره لمخالفتــه 
للقانــون ولكــن يمكــن لــه أن يقــدم طلــب للشــركة 
الشــركة  تتخــذ  لــم  إن  تصريــح  علــى  بالحصــول 

إجــراءات قانونيــة إلنهاء العقد.

الحيازة حماية 
لحمايــة  قواعــد  توجــد  اإليجــارات  قانــون  فــي 
الحيــازة  القواعــد تســمي حمايــة  المســتأجر هــذه 

وهــي نوعين كاالتي:

أوال: بالنســبة للمســتأجر األول مــن شــركة الســكن لــه 
الحــق فــي تمديــد عقــد اإليجــار حتــي إذا شــركة 
ــة تكــون  ــررت إنهــاء العقــد وهــذه الحماي الســكن ق

حــق للمســتأجر فــورا بمجــرد انتقالــه للســكن ولكــن 
بشــرط  أن المســتأجر ال يكون اخل بالعقد.

ثانيــا: بالنســبة للمســتأجر الثانــي ”انــدرا هانــد”  لــه 
ــى  الحــق فــي حمايــة الحيــازة بعــد مــرور عاميــن عل
التعاقــد ولكــن هــذه الحمايــة تكــون فقــط اتجــاه 
ــه الســكن وليــس  ــذي اســتأجر من المســتأجر األول ال
أن  تعنــي  هنــا  الحمايــة  الســكن.  شــركة  اتجــاه 
المســتأجر الثانــي يحــق لــه اســتمرار العيــش بنفــس 
مــن  العقــد  تحــول  يعنــي  ال  هــذا  ولكــن  الســكن 

مســتأجر ثاني إلى مســتأجر أول.

فــي النهايــة مــا نــود أن نقولــه هــو أن مــن أجبــره 
الوضــع الســيئ للســكن فــي الســويد علــى أن يكــون 
مســتأجر ثانــي أي مســتأجر بعقــد ”انــدرا هانــد”  

عليــه االنتباه من شــيئين:

أوال أن يكــون العقــد مكتــوب بدقــة موضحــا حقــوق 
والتزامــات كل طرف.

ثانيــا التأكــد مــن أن المســتأجر األول حصــل علــى 
”انــدرا  الســكن  إيجــار  علــى  بالموافقــة  التصريــح 

هاند” .
chARLOttE MANI Och ROMANy BOtROS

INFO@SuNdByBERGSjuRIStByRA.SE

  tEL : 0٨٢٨77٨٨

لزيادة معلوماتك حول حقوق السكن في السويد:

عقود إيجار السكن في القانون 
السويدي وحماية المستأجر

الكومبــس – خــاص: حصــل ١١ ســوريا علــى اللجــوء فــي اليابــان منــذ بدايــة 
األحــداث فــي ســوريا، بحســب  األســتاذة فــي جامعــة طوكيــو للغــات األجنبيــة أيكــو 

ــد. ــكل جي ــة بش ــة العربي ــد اللغ ــي تجي ــيكيدا، الت نيش

 وعنــد ســؤالها عــن ســبب هــذا »البخــل« اليابانــي 
بــدول  مقارنــة  الســوريين  الالجئيــن  اســتقبال  فــي 
أخــرى، قالــت األســتاذة اليابانيــة : »اليابــان بلــد حــذر 
جــدا بمــا يخــص اســتقبال الالجئيــن فهــو بلــد مغلــق 
ال يســتقبل الالجئيــن منــذ عقــود عديــدة، وهــذا ال 
ــن العــرب أو الســوريين  ــى الالجئي ــف فقــط عل يتوق
مــن  األســيوية  الالجئيــن  بــل علــى موجــات   ،

ً
حاليــا
قبل«.

 الوصــول 
ً
ولكــن كيــف اســتطاع هــؤالء الـــ11 شــخصا

إنهــم  نقــول عنهــم  أن  اليابــان؟ وهــل يمكــن  إلــى 
الشــمس  بــالد  فــي  يعيشــون  ألنهــا  محظوظيــن 

المشرقة؟

تقــول األســتاذ أيكــو نيشــيكيدا » ال تتعــاون اليابــان 
المتحــدة  لألمــم  برامــج  أي  مــع  اإلطــالق  علــى 
الســتقبال الالجئيــن، كل مــن اســتطاع الحصــول علــى 
إقامــة لجــوء فــي اليابــان قدمــوا طلبــات لجوئهــم فــي 

اليابانيــة  الســلطات  ولكــن  اليابانيــة،  المطــارات 
منحــت  حتــى  ومعقــدة  طويلــة  بإجــراءات  قامــت 

الـ11 شــخصا اإلقامات«.

بالدهــا  فــي  اللجــوء  أن ظــروف  تأكــد  نيشــيكيدا   
 وعمليــة منــح الجنســية تــكاد تكــون 

ً
صعبــة جــدا

وصعوبــة  المعيشــة  غــالء  إلــى  إضافــة  مســتحيلة 
اللغة.

إذا اليابــان بلــد مغلــق وليــس بلــد للجــوء الكريــم وال 
حتــى اللجــوء المقنــن، ومــع ذلــك تهتــم اليابــان بأمــور 
الالجئيــن وترســل الوفــود األكاديميــة إلــى مناطــق 

العالــم المختلفة لدراســة الظاهرة.

ومراكــز  جامعــات  بعــدة  يعملــون  باحثــون  أربعــة 
والمعطيــات  الحقائــق  يجمعــون  يابانيــة،  بحــث 
لعمــل دراســات تتعلــق بموجــات اللجــوء مــن البلــدان 
ألوضــاع  مقارنــات  يتخللهــا  دراســات  العربيــة، 
وظــروف الالجئيــن فــي األردن تحديــدا والســويد، 

المعهــد  فــي  األســتاذ  المقارنــة  هــذه  ســبب  عــن 
اليابانــي لدراســات الشــرق األوســط تــاكاوكا يوتاكــو، 
وهــو بالمناســبة يتكلــم اللغــة العربيــة أيضــا يقــول: 
» لقــد الحظنــا أن األردن قــد اســتقبل نســبة مقاربــة 
لالجئيــن الســوريين لمــا اســتقبلته الســويد، النســبة 
هنــا لعــدد الســكان، كمــا الحظنــا أن عــدد كبيــر مــن 
األردن  فــي  والفلســطينيين  الســوريين  الالجئيــن 
الســويد  أن  ومــع  الســويد،  إلــى  الوصــول  يتمنــون 
شــددت مــن قوانينهــا المتعلقــة بالهجــرة إال أنهــا ال 

تــزال جاذبــة لالجئين أجمااًل.«

للتاريــخ  اليابانــي  المعهــد  فــي  الدكتــوراه  طالــب 
شيمســزو،  كيــن  الســويدية  الخارجيــة  والسياســة 
والــذي يجيــد اللغــة الســويدية بطالقــة، يقــول إن 
أغلــب الالجئيــن الذيــن التقاهــم يعتبــرون أن النظــام 
االجتماعــي اآلمــن فــي الســويد هــو العامــل األكثــر 

جذبــا لالجئيــن إلــى هذا البلد.

الكومبس تلتقي مع وفد ياباني أكاديمي يزور 
السويد لبحث قضايا الالجئين

رئيــس تحرير شــبكة  الكومبــس برفقة الوفد الياباني
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بعــد األحــداث الداميــة فــي بلــدي الحبيــب ســوريا 
فــي  األمــور  إليهــا  التــي وصلــت  الســيئة  واألوضــاع 
أمــري  حزمــت  حلــب،  رأســي  ومســقط  مدينتــي 
وتوجهــت إلــى تركيــا علنــي أجــد عمــال أو فرصــة 
ــى  ــة مــن زوجــة وطفلتيــن عل ألعيــن أســرتي المكون
بعــد  يومــا  المتزايــدة  الحيــاة  مصاعــب  مواجهــة 

يوم.  

فــي خريــف ٢015 ومــع تدفــق آالف الالجئيــن مــن 
تركيــا إلــى دول االتحــاد األوروبــي وبعــد مكوثــي فــي 
تركيــا لمــدة شــهر وعــدم القــدرة علــى إيجــاد عمــل 
مناســب، قــررت التوجــه إلــى أوروبــا وكانــت وجهتــي 

الســويد وذلك لوجود أخي فيها من ســنة ٢01٢.

خضنــا غمــار البحــر عــن طريــق مراكــب المــوت إلــى 
اليونــان ومنهــا بــرا عبــر سلســلة مــن الــدول هــي علــى 
مقدونيا-صربيا-كرواتيا-هنغاريا-النمســا- التوالــي 

ألمانيــا، وأخيــرا الســويد، اســتقبلني أخــي وعائلتــه 
ــى هــذه اللحظــة، وبعــد  ــم حت ــث أقي ــه حي ــي منزل ف
البــالد  هــذه  علــى  بالتعــرف  بــدأت  أيــام  عــدة 
الحيــاة  اختبــر  وبــدأت  والمتطــورة  الجديــدة 

الجديــدة فــي هذا البلد.

التحدث باإلنكليزية عامل مســاعد
اإلنكليزيــة  باللغــة  التحــدث  علــى  لقدرتــي  كان   
علــى  فــي تعرفــي وقدرتــي  األكبــر  األثــر  بطالقــة 
ــدأت أبحــث  ــد، ب ــي هــذا المجتمــع الجدي التواصــل ف
العلميــة  إمكانياتــي  تناســب  التــي  الشــركات  عــن 
حيــث أننــي مهنــدس مدنــي، ولــدي خبــرة حوالــي 9 
العمــل  جوانــب  مختلــف  فــي  العمــل  مــن  ســنوات 

الهندســي واإلنشائي.

 بــدأت بالتســجيل فــي مواقــع الباحثيــن عــن العمــل 
ولكــن لألســف لــم تثمــر هــذه الخطــوة كثيــرا فــي 
تغييــر  فقــررت  مقابــالت،  علــى  الحصــول 
اســتراتيجية البحــث عــن العمــل وذلــك بالبحــث عــن 

شــخصي  بشــكل  وزيارتهــا  اإلنشــائية  المواقــع 
وعــرض مــا لــدي مــن إمكانيــات علــى إدارة المشــروع 
بــدأت تثمــر وحصلــت  الخطــوة  المتواجــدة. هــذه 
لشــركة  تابــع  مشــروع  فــي  لــي  مقابلــة  أول  علــى 
SKANSKA، وهــو عبــارة عــن مشــروع مركــز 
أبحــاث للطاقــة الذريــة تابــع للمفوضيــة األوروبيــة 
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بعــد االنتهــاء مــن المقابلــة أخبرونــي أن الــرد ســيكون 
أو ثالثــة وذلــك ألنهــم يقومــون  أســبوعين  خــالل 
المتقدميــن  األشــخاص  مــن  العديــد  بمقابلــة 

للوظيفة.

ولكــن  اليــأس  ببعــض  شــعرت  أننــي  أخفيكــم  ال 
قــررت المضــي فــي محاوالتــي وبعدهــا حصلــت علــى 
ــة أخــرى فــي شــركة استشــارات هندســية فــي  مقابل
ســتوكهولم تدعــى ÅF وهــي مــن أكبــر الشــركات 

المختصة في االستشــارات الهندســية في الســويد.

 ذهبــت إلــى ســتوكهولم وأنــا مفعــم باألمــل تمــت 
التالــي  اليــوم  فــي  خيــرا،  واستبشــرت  المقابلــة 
للمقابلــة اتصلــوا بــي هاتفيــا وأخبرونــي أننــا ســنكون 
ســعداء بانضمامــك إلينــا فــي ســتوكهولم وفــي نفــس 
شــركة  مــن  إلكترونــي  بريــد  وصلنــي  اليــوم 
ســعداء  ســيكونون  بأنهــم  يفيــد   SKANSKA
كانــت فرحتــي ال توصــف  إليهــم وهنــا  بانضمامــي 

وذلــك لحصولــي علــى فرصتيــن في نفس الوقت!

 وبعــد تفكيــر عميــق قــررت االنضمــام إلــى شــركة 
ــذي ســأعمل  ــك ألن المشــروع ال SKANSKA وذل
بــه مــن أقــوى وأكبــر المشــاريع حاليــا علــى مســتوى 
العمليــة  خبرتــي  مــن  وســيزيد  والعالــم،  أوروبــا 
اللغــة  هــي  المشــروع  هــذا  فــي  الرســمية  واللغــة 
اإلنكليزيــة، ممــا يجعــل العمــل فيــه أكثــر ســهولة 

بالنســبة لي.

»هكــذا تغلبت على الصعوبات«
ــى الشــخص  ــرى هــي الوصــول إل ــة الكب ــت الصعوب كان
المناســب للحصــول علــى مقابلــة حيــث أننــا نمتلــك 
المقــدرة العلميــة ولكــن لألســف هنــاك نظــرة ســلبية 
ــك  ــا يمتل ــا م ــن واليوجــد فيمــا بينن ــا الجئي ــى أنن عل

قــدرات مؤهلة لدخول ســوق العمل.

الصعوبــة األخــرى هــي الوضــع القانونــي حيــث أننــي 
حتــى هــذه اللحظــة لــم أحصــل علــى تصريــح اإلقامــة 
وكان لهــذا الموضــوع صعوبــات فــي إتمــام المعامالت 
اإلداريــة مــن عقــد عمــل وتســجيله والحصــول علــى 

حســاب بنكي.

ــات إال أن الحكومــة  ــى الرغــم مــن الصعوب  ولكــن عل
الســويدية ســهلت هــذا الموضــوع إلــى حــد كبيــر 
مؤقــت  رباعــي  رقــم  علــى  حصلــت  أننــي  حيــث 
معانــاة  بعــد  بنكــي  حســاب  فتــح  واســتطعت 

شهرين.

ــات المقــدرة  ــي أســعى كل جهــدي إلثب ــا أالن فإنن أم
ــي الجديــد وأحمــد اهلل عــز وجــل  والكفــاءة فــي عمل

علــى نعمة التوفيق.

ــى لقــاء أســرتي فــي أقــرب وقــت فهــم اآلن فــي  أتمن
سوريا.

 أتمنــى مــن الحكومــة الســويدية تســريع إجــراءات 
الحصــول علــى اإلقامــة لجميــع الالجئيــن الموجوديــن 

في السويد.

أنصــح إخوانــي المثابــرة والعمــل بأقصــى جهدهــم 
الرئيســي  المفتــاح  أنهــا  حيــث  اللغــة  مــن  للتمكــن 

للحصــول على عمل.

المهندس المدني فراس وازن: 

اتبعت طريقة مبتكرة 
غير تقليدية في 
البحث عن العمل

 هكذا تغلبنا على الصعوبات وحصلنا على الوظائف
 ناجحون في أعمالهم:



19 | الكومبس

ــة طــب األســنان فــي بغــداد،  ــدأت مــن كلي ــي ب رحلت
مدينــة  فــي  خاصــة  عيــادة  بفتــح  وانتهــت 

فيستروس. 

ــي  ــة الشــهادة ف ــور مراحــل اللغــة ومعادل فبعــد عب
فتــرة قياســية، بــدأت العمــل فــي مدينــة ليدشــوبنج 
العاصمــة  فــي  ســنوات  لعــدة  العمــل  ثــم  ومــن 
فاديــا  الصيدالنيــة  بزوجتــي  التقيــت  ســتوكهولم، 
وســط  فــي  لصيدليــة  مديــرة  تعمــل  كانــت  التــي 

العاصمة. 

عمليــات زراعــة األســنان كانــت محــط اهتمامــي منــذ 
باإلضافــة  ســتوكهولم،  فــي  للعمــل  األول  اليــوم 
لقيامــي بمختلــف عمليــات الجراحــة مثــل عمليــات 
بنــاء العظــم، جراحــة اللثــة وكذلــك عمليــات قلــع 

ســن العقل المطمور.

العراقييــن  األســنان  أطبــاء  لزمالئــي  كان  كذلــك   
فــي  كبيــر  دور  الزراعــة  بعمليــات  المتمرســين 

مســاعدتي وتطويــر قدراتــي في هذا المجال.  

ماهــي أهــم األمــور فــي عمليــات زرع 
األسنان؟ 

 أهــم العوامــل التــي تحــدد نجــاح علميــات زراعــة 
بعــض  ففــي  الفــك،  عظــم  كميــة  هــي  األســنان 
األحيــان تكــون كميــة العظــم قليلــة ونحتــاج لعمليــة 
ثــم  األســنان،  زراعــة  قبــل  العظــم  لبنــاء  ابتدائيــة 
العامــة  الصحــة  أهمهــا  مــن  أخــرى  عوامــل  هنــاك 
للمريــض. ومــن الضــروري أن يكــون المريــض مــن 
ســبب  التدخيــن  يكــون  حيــث  المدخنيــن  غيــر 
تــؤدي  بدورهــا  التــي  اللثــة  التهابــات  فــي  رئيســي 

لتســاقط األسنان والزراعات. 

فــي  الســويدي  النظــام  تقيــم  كيــف 
األسنان؟ معالجة 

نظــام الرعايــة الصحيــة لألســنان فــي الســويد مجانــي 
حتــى عمــر 19 ســنة فــي أغلــب مــدن الســويد، وفــي 
، وهــذا 

ً
البعــض اآلخــر مجانــي إلــى عمــر ٢٤ عامــا

ــي المجتمــع  ــة لألســنان ف الشــيء جعــل الصحــة العام
الســويدي متقدمــة علــى دول العالم. 

بعــد ســن 19 يحصــل المريــض علــى جــزء تعويضــي 
 FORSäKRINGSKASSA للعالج من مؤسسة
عندمــا يتجــاوز مبلــغ العــالج 3000 كــرون، حيــث 
يدفــع المريــض مــا يعــادل تقريبــا 50 % فقــط 
مــن ثمــن العــالج، بعــد 3000 كــرون، و ٨5% 

ــف  ــغ 15 أل ــن ثمــن العــالج بعــد أن يتجــاوز المبل م
كرون.

زراعــة  عمليــات  حتــى  يشــمل  التعويــض  هــذا 
األســنان. مثــل هــذا الدعــم يعتبــر عامــل إيجابــي 
للكثيــر مــن المرضــى للتســهيل فــي إمكانيــة دفــع 

أجور العالج.

طــب األســنان فــي القطاعيــن الحكومــي 
والخاص  

فــي  العمــل  عــن  يختلــف  الخاصــة  العيــادة  إدارة 
الحكوميــة  العيــادات  ففــي  الحكوميــة،  العيــادات 
المســؤولية تتركــز إلــى حــد كبيــر تجــاه المرضــى، 
لكــن فــي العيــادة الخاصــة تكــون المســؤولية موزعــة 
بيــن المرضــى والموظفيــن، وهــذا يتطلــب مرونــة 
إلــى  باإلضافــة  الموظفيــن  مــع  التعامــل  فــي  أكثــر 

ســاعات عمل أكثر.

 كذلــك تختلــف إدارة العيــادة عــن المتعــارف عليــه 
فــي بلدنــا العــراق علــى ســبيل المثــال، حيــث يعمــل 
ــن ال يمكــن  ــي حي ــاك، ف ــب األســنان لوحــده هن طبي
االســتغناء عــن دور الممرضــات فــي الســويد، حيــث 
األشــعة،  أخــذ  مثــل  المهــام  بمختلــف  يقومــون 
توجيهــات العنايــة بأســنان المريــض، القيــام باألمــور 
لــي  العــالج، حتــى يتســنى  المكتبيــة وحجــز مــواد 
المريــض  علــى  أكبــر  بشــكل  التركيــز  كطبيــب 

ــر  ــزل الكثي ــن العمــل يخت وعالجــه0 هــذا النمــط م
مــن الجهــد علــى طبيــب األســنان للعمــل بفعاليــة 

أكثر.   

دور أساســي لزوجتي في نجاح أعمالي
زوجتــي التــي قدمــت للســويد مــن عمــر السادســة 
فــي  حاليــا  تعمــل  أوبســاال  مــن جامعــة  وتخرجــت 
األبحــاث،  مجــال  فــي  كارولينســكا  مستشــفى 
تطويــر  علــى  تتركــز  للدكتــوراه  واطروحتهــا 
األدويــة المضــادة للتخثــر التــي يســتعملها مرضــى 

القلــب بكثــرة واألعــراض الجانبية لها.  

ومعرفتهــا  الصيدليــة،  إدارة  فــي  زوجتــي  خبــرة 
الســعي  وكيفيــة  البــالد،  فــي  الصحــي  بالنظــام 
لتحقيــق النجــاح ســاعدني فــي الكثيــر مــن األمــور، 

منهــا أيضــا األمور اإلدارية.

أطبــاء  مــن  الجــدد  للقادميــن  كلمــة 
األسنان

والراغبيــن  الجــدد  القادميــن  إلخوتــي  نصيحتــي 
بمعادلــة شــهادة طــب األســنان هــو التركيــز علــى 
المعادلــة  مفتــاح  فهــي  الســويدية  اللغــة  تعلــم 
المجتمــع  إلــى  الدخــول  مفتــاح  ذلــك  مــن  واألهــم 

السويدي. 

طبيب األسنان عمر الجودي: 

عمليات زراعة األسنان كانت محط اهتمامي 
منذ اليوم األول لعملي في السويد

أســمي كانيــوار عبــاس، أنــا مــن ســوريا، ولــي فــي 
الســويد ســنة ونصــف الســنة، أمــارس هوايــة الجــري، 
وأنــا أعشــق هــذه الرياضــة، وكنــت دائمــا أجــري فــي 
الغابــة، وأتمــرن بنفســي، حتــى ال يكــون هنــاك وقــت 

فراغ، وأن اشــغل نفســي بشــيء مفيد لي ولصحتي.

فــي العــام الماضــي، ركضــت حوالــي 1300 كيلومتــر، 
وفــي هــذه الســنة أخطــط للركــض مســافة ٢000 
إلــى ٢0  بيــن 7  مــا  أركــض  يــوم  كيلومتــر، وكل 

كيلومتر.

لقطــع  باإلنترنــت   NIKE موقــع فــي  مشــارك  أنــا 
مســافة 1000 كلم بالســنة.

الصحــي  المركــز  قبــل  مــن  اســتدعائي  تــم  عندمــا 
للفحــص العــادي، تعجبــت الممرضــة مــن نقــاء دمــي، 

وقال دمك صافي، ما هو الســبب؟ 

أشــرب  وال  الجــري،  رياضــة  أمــارس  لهــا،  فقلــت 
الكحــول وال أدخــن، وال أتنــاول الملــح أو الســكر أو 
مــع  الدافــئ  المــاء  أتنــاول  فقــط  والشــاي،  القهــوة 
هــذه  مقابــل  الحليــب  وأشــرب  العســل كل صبــاح، 

األمور.

عندمــا علمــت باهتماماتــي أرســلت اســمي إلــى نــادي 
وهــي  فيهــا  أعيــش  التــي  المدينــة  فــي  الجــري 
لمقابلتــي  موعــدا  فحــددوا   OLOFStRöM
ــذي كان  ــار ال ــى االختب ــت إل ــي، وذهب ــار قدرات واختب
لمــدة ســاعتين فنجحــت فيــه، وأصبحــت عضــوا فــي 

النادي.

وبعــد تدريــب قاســي مــن قبــل مدربتــي، ودعــم مــن 
بحــر  بمســابقة  فــزت  للنــادي،  الخــاص  المــدرب 

المركــز األول  الذهبيــة، وفــي  بالميداليــة  البلطيــق 
الفضيــة  بمســابقة ٨00 متــر رجــال، وبالميداليــة 
رجــال،  متــر   ٤00 مســابقة  فــي  الثانــي  والمركــز 

وهذه أول مشــاركة لي على هذا المســتوى.

المســابقة حدثــت فــي آب / أغســطس ٢016، فــي 
وأســم  بلكينغــه،  مقاطعــة  فــي  كارلســامن  مدينــة 

.öStERSjöSPELEN المســابقة كان

كانيوار عباس: 

من هاوي للجري إلى الميدالية الذهبية في بطولة البلطيق اإلقليمية



الكومبس | 20

الكومبــس - تجــارب: نــواف الجزائــري، 
عراقــي يقيــم فــي النرويــج، علــى موعــد 
ــك النرويــج لتكريمــه مــع آخريــن  مــع مل
حققــوا نجاحــات فــي االندمــاج بالمجتمــع 
والحصــول علــى عمــل بشــكل ســريع. 
الصليــب  لمنظمــة  مديــر  اآلن  وهــو 
األحمــر فــي إحــدى المــدن النرويجيــة. 

ــس«. ــه لـــ »الكومب ــن تجربت ــول ع يق

درســت الفنــون الجميلــة فــي البصــرة قســم اإلخــراج 
ولــدي هوايــة العــزف علــى ألــه البيانــو والرســم، كنــت 
اعمــل مســاعد مخــرج فــي إحــدى القنــوات العراقيــة 
هــو  وكمــا  األكاديميــة،  فــي  الوقــت،  ذات  وادرس 
تجــرك  وقــد  األحــالم  تكســر  الحــروب  كل  حــال 
للهــروب مــن كوابيســها كان لــدي حلــم، لــم اكمــل 
فصولــه.. كان المــراد أن أطــور نفســي إعالميــا وفنيــا 

وثقافيا.

جئــت الجئــا للنرويــج قبــل تســعة ســنوات ونصــف 
مــن تاريــخ اليــوم، وبــدأت فــورا بالبحــث عــن أدوات 
لغــة  أنهــا  ووجــدت  النرويجيــة!  اللغــة  تعليــم 
تســمعها عــن قــرب وببطــيء ســتكون ســهلة التعلــم 
بالــكالم  الصفــة  هــذه  يملكــون  األطفــال  أن  وبمــا 
ــا فــي  ــي مكان ــى ريــاض األطفــال ألجــد ل فتوجهــت إل
كيــف  إليهــم  مســتمعا  األطفــال  أراقــب  إحداهــا 

يتكلمــون وينطقــون الحــرف والصوت والكلمة.

 تعلمــت مــا يكفــي وبمــا أن صفتــي كانــت متــدرب 
علــى اللغــة، كنــت أســاعد األطفــال قــدر الممكــن فــي 
ولــم  الخارجيــة،  والتوعويــة  الجبليــة  رحالتهــم 
اعــرف وقتهــا أن الــكادر اقتنــع بانــي موظــف مثالــي 
وصحــي ويجــب توظيفــي فــي المرحلــة القادمــة ألنــي 
اآلخريــن  مــن  بعــض  يجيــده  لــم  مــا  أجــدت 
ــر، وهــو اإلصغــاء للطفــل،  ــن فــي هــذا األم المختصي

تواضــع الكبيــر للصغيــر، فــن الحــوار وكســب حبهــم 
ببراءتهم، ومقابلة الشــيء بأحســن منه.

هنــا اســتفدت مــن دراســتي المســرح فــي العــراق 
اإللقــاء والكاريزمــا والتعامــل فــي اســتحضار  وفــن 
ــي.  ــا الواقعيــة بشــكل إيجاب هــذه األدوات فــي حياتن
الشــمال  فــي  عمــل  فريــق  كأفضــل  تكريمنــا  تــم 

وقتهــا وهــذا إنجاز في الغربة:

لغة االندمــاج غير التقليدية
باإلعــالم  اهتمــام  لــي  كان  األخــرى  الناحيــة  مــن   
والمســرح والموســيقى، وكنــت راغبــا فــي الدخــول 
إلــى هــذا المجــال، ولكــن كيــف ادخــل هــذا العالــم 

وأنــا غريب هنا؟

لــي:  فقــال  البلديــة،  فــي  الموظفيــن  أحــد  ســألت 
وقــد  الفنيــة  الفــرق  بإحــدى  نفســك  عــن  عــّرف 
تنجــح! فقابلــت مديــر البيــت الثقافــي فــي مدينتــي 
فــي الشــمال، وســألت أن كان ممكنــا أن اكــون عضــوا 

مشــاركا في المهرجانات الموســيقية.

 بعــد االختبــار زاد عــدد أصدقائــي فــي 
المدينة!

مــن خــالل تجربتــي عرفــت أن االندمــاج بمجتمعــات 
ومختصــرة،  قصيــرة  بطــرق  تأتــي  قــد  كالنرويــج 
فمثــل أن أريتهــم أنــك لســت فقــط هنــا للعمــل أو 
لألســف  منهــم  العديــد  الن  واللجــوء  الســكن 
أو  األفضــل!  لنــأكل  إلــى هنــا  أننــا جئنــا  يعتقــدون 

أخــذ أموالهــم دون أن نقــدم شــيء بالمقابل.

الشــمال والجنــوب  لــي مــن  الدعــوات  يتــم توجيــه 
للعــزف فــي مهرجانــات »بلديــت«، وقــد تــم تكريمــي 
ــم  ــي. ل ــي العرب ــي ولون ــي أشــاركهم باســمي العرب ألنن
أكثــر،  بــي  لذلــك أصبحــوا يفتخــرون  أغيــر شــيئا، 

ويقولــون هــذا هــو العراقــي والعربــي الــذي يملــك 
الثقافــة والحضــارة الراقيــة ويشــاركنا فــي الفنــون 
ويمــارس التواصــل الحضــاري والتعايــش المشــترك 

بشــكل متحضر.

عمــل جديــد وفرصــة جديدة فــي جنوب النرويج

لهــذا  انتقلــت  أن  بعــد  النرويــج  جنــوب  فــي  أمــا   
الجــزء مــن النرويــج جئــت لمدينــة صغيــرة وقتهــا 
العمــل  فوجــدت  النرويجيــة  اللغــة  اجيــد  كنــت 
خبــرات  تتضمــن  التــي  أوراقــي  بســبب  بســرعة 

وشــهادات من مؤسســات نرويجية مهمة.

قرعــت بــاب البلديــة، وســألت أن كان هنــاك مجــال 
اقترحــت  باهتمــام،  لــي  فاســتمعوا  لالقتراحــات 
ــا، وهــو  ــه هن ــاح مســرح مصغــر الن ال وجــود ل افتت
أب للفنــون فوافقــوا بعــد أن اطلعــوا علــى شــهادتي، 
الســابقة، فأعطونــي  وخبرتــي فــي بعــض األعمــال 

قاعــة كبيــرة في بنايــة الصليب األحمر.

ــت بيــن المــدارس واألماكــن المختصــة بالثقافــة  رحل
والفنــون أشــاهد وأتعــرف علــى اهتماماتهــم الفنيــة 
ــرا  ــح منب ــذي أصب ــاح المســرح ال ــر، فقمــت بافتت أكث
ومســاحة مفتوحــة تجــد فيــه النرويجــي واألجنبــي، 
الجميــع  اندمــاج  فــي  النجــاح  يعكــس  والمســرح 

بمنظمــة المجتمــع المتعــدد الثقافات.

لفــت ذلــك انتبــاه البلديــة ومجلــس إدارتهــا، فطلــب 
هــذه  أســاعد  ألنــي  وكرمنــي  مقابلتــي  الكومــون 
المدينــة بطريقــة سلســة وبســيطة لجعــل الفــن بــاب 
لالندمــاج الن كثيــر مــن القادميــن للبــالد يريــد أن 
ــد لكــن ال يجــد  يجــد نفســه داخــل مجتمعــه الجدي

الوسيلة.

واآلن بعــد ســنة مــن هــذا العمــل، ونشــاطات عديــدة 

جــدا أصبحــت مديــرا للصليب األحمــر في مدينتي. 

افتتحنــا مــع البلديــة ورشــة عمــل لتوظيــف األجانــب 
لمحــدودي  صيفيــة  رحــالت  وأقمنــا  وتدريبهــم، 
الدخــل، باإلضافــة إلــى نشــاطات رياضــة موســمية، 
الجــدد  القادميــن  تدريــب  للمحتاجيــن،  تبرعــات 
علــى اللغــة، وتعميــم فكــرة أن القــادم للنرويــج هــو 

إنســان ليس اقل شــأنا من مســتضيفينا.

دعــوة للقاء الملك
كنــت ســعيدا أن أجــد نفســي فــي أكثــر مــن 1٢ 
عــن  للحديــث  إذاعــي  ولقــاء  نرويجيــة  صحيفــة 
نشــاطاتي فــي المجتمــع، وعكســي لصــورة المغتــرب 
آخريــن  مــع  ودعوتــي  الغربــة  بــالد  فــي  األجنبــي 
للقصــر الملكــي للقــاء العائلــة المالكــة فــي النرويــج 
فــي تقليــد يحــدث كل مــا بيــن 10-٢0 ســنة، حيــث 
ترشــح كل مدينــة فــي البــالد، أربعــة مــن المؤثريــن 

إيجابيــا فيهــا لمقابلــة العائلــة الملكية.

اليــوم أنــا اعتبــر نفســي ناجحــا فــي النرويــج، ولســت 
فقــط عبــارة عــن يبرشــون نومبــر، أو رقــم شــخصي، 

أســعدني أنــى حققــت فــي مكان مــا تغييرا إيجابيا. 

وكاريزمــا  وأســلوب  موهبــة  لديــك  كان  إذا 
اســتخدمها إيجابيــا فــي مجتمعــك وال تقــف عنــد 

زاويــة ما وتنطوي.

تأكــد أن المجتمــع يراقــب مــا تفعلــه مــن إيجابيــات، 
أخــرى،  شــخصية  تفتعــل  وال  ذاتــك،  انــت  كــن 

وســيأتي اليــوم الذي تنال فيــه المكافئة.

 كــن مثابــرا ألتنظــر فقــط للماديــات فهنــاك أشــياء 
تفتخــر  التاريــخ  فــي  لــك  محفوظــة  تكــون  ســوف 

بها.

نواف صباح الجزائري:

»كن أنت ذاتك عربّيا 
تفتخر بنفسك وتقدم الوجه 

الحضاري لهويتك«
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ــا بــات ال يعــرف الكنافــة النابلســية، أو حتــى 
ّ
الكومبــس –مســاحة للشــركاء: مــن من

ــى بــالد الشــام حيــث نشــأتها  ال يشــتاق لرائحتهــا ومذاقهــا، الممــزوج بالحنيــن إل
وجذورهــا؟

اســمها،  مــن  واضــح  هــو  كمــا  النابلســية،  الكنافــة 
مــا  وذلــك  الفلســطينية،  نابلــس  مدينــة  مصدرهــا 
هــذه  ولكــن  النــاس،  مــن  الكثيــر  عليــه  يجمــع 
وثــم  الشــام،  دول  جميــع  فــي  عرفــت  الحلويــات 

انتشــرت بالــدول العربيــة ومنهــا إلى أوروبا والعالم.

 كانــت مدينــة نابلــس الفلســطينية ســّباقة بتســجيل 
العالــم  نابلســية فــي  أكبــر ســدر )صينيــة( كنافــة 
ودخــول موســوعة غينيــس لألرقــام القياســية وذلــك 
فــي عــام ٢009 وكان وزنهــا 1765 كغــم بطــول 

7٤ مترا. 

األقــارب  هديــة  الســابق  فــي  الكنافــة  هــذه  كانــت 
الــدول  مــن  أوروبــا  إلــى  المســافرين  واألصدقــاء 
تعتبــر  وكانــت  وأصدقائهــم،  ألقاربهــم  العربيــة 

هديــة قيمــة وذلــك لندرتهــا أو حتــى عــدم وجودهــا 
ــا، ولكــن اآلن خاصــة فــي الســويد،  مطلقــا فــي أوروب
بتوفيــر  تقــوم  التــي  المحــال  مــن  العديــد  يوجــد 

هــذه الكنافة الشــهية لزبائنها.

 وقــد اشــتد التنافــس بيــن هــذه المحــال فــي الفتــرة 
األخيــرة لتقديــم أألشــهي واألطيــب، ولكــن تكثــر 
هــذه المحــال فــي المــدن الكبيــرة فــي الســويد مثــل 
كانــت  لذلــك  ومالمــو،  يوتيبــوري  ســتوكهولم، 
المبــادرة مــن شــركة الرّيــس للحلويــات ومقرهــا فــي 
ــع للكنافــة النابلســية  ــوري بإنشــاء مصن ــة يوتيب مدين
وتجميدهــا ومــن ثــم توزيعهــا علــى المحــال، ليقــوم 
فــي  مــكان  كل  فــي  عليهــا  بالحصــول  المســتهلك 

أنحاء الســويد. 

أقــام هــذا المصنــع كل مــن علــي حســن القــادم مــن 
مدينــة نابلــس الفلســطينية، والســيد عصــام علــي 
فــي  األعمــال  إدارة  مجــال  فــي  الخبــرة  صاحــب 

السويد. 

» الكومبــس { زارت المصنــع، والتقــت علــي حســن 
والــذي أوضــح أن هــذا العمــل هــو ميــراث عائلــي مــن 
مــن  كل  فــي  موجــودة  محالهــم  وأن  والجــد  األب 
فلســطين واألردن وبعــض الــدول العربيــة منــذ عــام 

195٢ ليومنــا هذا«. 

ــذ عــام  ــي المقيــم فــي الســويد من أضــاف الســيد عل
يقومــا  أن  علــي  وعصــام  هــو  قــرر  بأنــه   1997
بإنشــاء مصنــع للكنافــة المجمــدة، وذلــك مــن أجــل أن 
الجــوار  ودول  الســويد  أنحــاء  جميــع  إلــى  تصــل 
بســهولة، وذلــك لتزايــد الطلــب عليهــا فــي مختلــف 

المــدن البعيــدة عن يوتيبوري. 

ــالث أحجــام  ــة مجمــدة وبث وأوضــح أن »هــذه الكناف
بتســخينها  المســتهلك  يقــوم  حيــث  مختلفــة 
بالمايكرويــف فتصبــح جاهــزة لــألكل، وهــي مطابقــة 
)الغذائيــة  الســويد  فــي  الجــودة  لشــروط  تمامــا 
والبيئيــة( وقــد تــم الحصــول علــى جميــع الشــهادات 
المعنيــة  الدوائــر  جميــع  مــن  للترخيــص  الالزمــة 

بذلك«. 

المســتفيد  هــو  »المســتهلك  إن  القــول  وأختتــم 
ووصــول  وجــود  وتســهيل  تطويــر  مــن  الوحيــد 
المنافســة  اشــتدت  وكلمــا  الســويد  فــي  المنتــج 
ــث الســعر  ــن حي ــن الســلعة م اســتفاد المســتهلك م

والجودة«. 

أحمــد محمود

الرّيس ينقل عراقة صناعة »كنافة نابلس« إلى السويد
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ــة آن  الكومبــس – ثقافــة: فــي كتابهــا ثــالث ســويديات فــي القاهــرة تلقــي الكاتب
ايديلســتام الضــوء علــى مصــر، مــن خــالل جدتهــا هيلــدا ووالدتهــا انجريــد ومــن 
خاللهــا هــي آن حيــث تزوجــت الجــدة قاضيــا ســويديا يدعــي طورشــتين ســالين، 

انتقــل إلــى مصــر عــام ١9٢9 ولحقــت بــه هيلــدا زوجــة لــه.

عاشــت الجــدة مــع طورشــتين فــي المنصــورة ثــم 
فــي القاهــرة ثــم فــي اإلســكندرية وانجبــت فيهــا 
ابنتهــا انجريــد التــي نشــأت وترعرعــت فــي مصــر 
الشــعر ال  فكانــت تعتبــر نفســها مصريــة شــقراء 

سويدية.

عانــى أجدادهــا مــن الحــرب العالميــة الثانيــة التــي 
اقتربــت مــن مصــر إلــى درجــة عكــرت صفــو الحيــاة 
ممــا  لألجانــب  العــداء  مــن  موجــة  وخلقــت  فيهــا 
اضطــر كثيــرون مــن الطليــان واليونــان إلــى المغــادرة 
وبــدأت التغيــرات السياســية واالجتماعيــة تظهــر 
علــى مختلــف نواحــي الحيــاة، هــذه التغيــرات التــي 
مبينــة  وموضوعيــة،  بأمانــة  آن  الكاتبــة  رصدتهــا 
تطــورات الحيــاة هنــاك واالختالفــات بيــن المجتمــع 

خــالل  مــن  الســيما  الســويدي  والمجتمــع  الشــرقي 
نظــرة كال المجتمعيــن للمرأة

غــادر أجدادهــا مصــر عــام 19٤9 بانتهــاء عمــل 
الكاتبــة  انجريــد والــدة  لكــن  المختلطــة،  المحاكــم 
 ســوى 

ً
غــادرت مكرهــة فهــي ال تعــرف لهــا وطنــا

مصــر، مــا لبثــت أن عــادت زوجــة للســفير الســويدي 
فــي القاهــرة، فعاشــت آن فتــرة مراهقتهــا وشــبابها 

هناك

جدتهــا  حيــاة  آن  علينــا  تقــص  رشــيق  بأســلوب 
ــدا ووالدتهــا انجريــد وحياتهــا هــي فــي مصــر،  هيل
الثمانينيــات  منتصــف  فــي   

ً
نهائيــا غادرتهــا  التــي 

لكنهــا مــا انقطعــت عــن زيارتهــا، حتــى أنهــا ذهبــت 

العربــي  بالربيــع  يســمى  مــا  عقــب  القاهــرة  إلــى 
لنــا رؤيتهــا  التحريــر ونقلــت  واعتصامــات ميــدان 

عــن كل المتغيــرات الحياتيــة فيها.

آن  الســويدية  الكاتبــة  أشــارت  جهتهــا  مــن 
إيديليســتام ، فــي نــدوة ســابقة عقــدت فــي القاهــرة، 
إلــى أن روايتهــا هــي قصــة حقيقيــة تتضمــن حقائــق 
تاريخيــة، لكنهــا ليســت كتابــا تاريخيــا. مشــيرة إلــى 
ــة  ــع رســالة »بواب ــق م ــاب يتواف ــن الكت أن الهــدف م
الحضــارات« فــي أن تكــون جســًرا ثقافًيــا للتقــارب 
بيــن الشــعوب. وأضافــت أنهــا أصــدرت كتاًبــا عــن 
رغــب  وعندمــا   ٢006 عــام  المصــري  التاريــخ 
الناشــر فــي إصــدار جــزء ثانــي مــن الكتــاب فكــرت 
فــي أن صــدوره فــي صيغــة روايــة ســيكون أكثــر 

جاذبية لألجيال الشــابة في مصر والســويد. 

 كمــا أكــدت أن اختيارهــا ألن يكــون الكتــاب عاكًســا 
القاهــرة  فــي  ســويديات  ســيدات  ثــالث  لحكايــات 

مــن  جــزء  شــخصًيا  وهــي  ووالدتهــا  جدتهــا  هــن 
إبــرازه،  وضــرورة  المــرأة  صــوت  بقــوة  إيمانهــا 
ومســتقالت  قويــات  مصــر  فــي  »النســاء  وأضافــت 
الغربيــون  الكتــاب  يحــاول  كمــا  وليــس  جــًدا، 

تصويرهــن فــي صورة الضحية«. 

الكاتبــة آن ايديلســتام باحثــة اجتماعيــة فــي علــم 
وصحفيــة  إســالمية،  ومؤرخــة  البشــرية،  األجنــاس 

تتحدث الســويدية والفرنســية واالنجليزية.  

إعداد رنا أبو شــنب

قراءة في كتاب

»ثالث سويديات في القاهرة« 
للكاتبة آن إيديليستام

    أسلوب قصصي رشيق عن حقائق تاريخية ترصد تحوالت المجتمع المصري

ــة:  مــن مشــهد واحــد فــي  ــس – ثقاف الكومب
فيلــم ) الحيــاة حلــوة ( للمخــرج اإليطالــي فيدريكــو 
أنيتــا  الســويدية  النجمــة  شــهرة  بــدأت  فيللينــي 
مــن يعــرف  لــم يكــن هنــاك  ايكبيــرغ. قبــل هــذا 
عارضــة األزيــاء الجميلــة التــي قصــدت أميــركا وهــي 
عــروض  تلقيهــا  بعــد  العشــرين  ســنواتها  فــي 
للعمــل هنــاك. لكــن ثمــة انعطافــه كبيــرة ســتغير 
حياتهــا حيــن تقــرر شــركة إنتــاج أميركيــة إيفادهــا 
بوصفهــا  الروائــع  مخــرج  مــع  للعمــل  رومــا  إلــى 
ــاك  ــم الشــهير. ليــس هن ــي الفيل ــة ف ســائحة أميركي
لــم يغمــره  الســابع  للفــن  دارس أو محــب أو هــاٍو 
هــذا الفيلــم بالحــب وتوســع األحــالم علــى مــدارك 

التحــد والتوصــف، حتــى يبــدو معهــا حكــي فيللينــي 
مــن أن األحــالم هــي الحقيقــة الوحيــدة فــي حياتنــا 

أمرا واقعيا.

مشــهد بركــة المــاء فــي الفيلــم يــكاد – زمنيــا – 
ثمــة  تنتهبــه.  التــي  الفســوق  بمشــاهد  اليقــارن 
قدســية غامــرة فيــه. يريــد المخــرج منــه لبطلــه أن 
يتطهــر علــى يــد ) أجمــل امــرأة فــي هــذا الزمــان ( 
كمــا يقــول لهــا الصحفــي مارشــيلو حيــن يشــاهدها 
فــي البركــة، بيــن النوافيــر، وتحــت أقــدام التماثيــل 

الغارقــة فــي جمال مطلق. 

الجميــع فــي فيلــم ) الحيــاة حلــوة ( ينتظــر وصــول 
ايكيبيــرغ للتطهــر، كمــا لــو أن هــذا الجميــع يغــرق 

فــي فســاد وفجــور وشــراهة ماديــة التنتهــي، وتشــاء 
أحضــان  إلــى  تعــود  أن  الســويدية  النجمــة  أقــدار 
لتمــارس  منهــا،  خرجــت  التــي  األوروبيــة  القــارة 
أكثــر  تغــرق  حضــارة  فــي  البهــي  الســحر  طقــس 
بعــد  البرجوازيــة  ممارســات  انحطــاط  فــي  فأكثــر 
الحــرب  فــي  إيطاليــا  عاشــتها  منهكــة  جــوالت 
العالميــة الثانيــة، وهاهــي تتدبــر أمورهــا بالخــروج 
ــاة  ــي ســيرورة الحي ــرا ف ــل تأثي ــن هــذا الحســم أق م
يرفضهــا  فيمــا  الجميــع،  لهــا  يتحمــس  التــي 
مارشــيلو بســلوك شــخصي معانــد، أكثــر مافيــه أنــه 
ال يتجــرع طعــم هــذه الحيــاة الفاســدة، وهــو يصــر 
ردات  والفــي  لباســه،  الفــي  بهــا.  يتشــبه  أال  علــى 
فعلــه، وعندمــا يحيــن موعــد لقــاءه بانيتــا ايكيبيــرغ 
فــي الفيلــم ســيكون لمشــهد بركــة المــاء أثــرا خالــدا 
الســينما  وفــي  فيللينــي،  فيديريكــو  أفــالم  فــي 

عموما.

بعــد هــذا المشــهد لــن تعــود النجمــة الســويدية 
المولــودة فــي مالمــو عــام 1931 ) توفيــت فــي 
ينايــر ٢105 ( هــي نفســها بعــده. ســتعمل فــي 
أفــالم كثيــرة أقــل شــهرة مــن ) الحيــاة حلــوة (، 
لكنهــا ســتحظى بمطــاردات عدســات المصوريــن، 
وســتظل فــي هــذا المشــهد » أول امــرأة تخلــق فــي 
هــذا العالــم ». وســيظل الفيلــم عالمــة نــادرة فــي 
تطــور الســينما اإليطاليــة وخروجهــا عــن الواقعيــة 
الجديــدة بميســم خــالق رؤيــوي، يكــون فيــه لألحــالم 
دورا رئيســا فــي تبصــر مصائــر اإلنســان الخــارج لتــوه 
مــن متاهــة الحــرب الكونيــة الثانيــة، والغــارق فــي 
الغرائــز، وليــس هنــاك مــن دواء ألمراضــه  وحشــة 
ايكبيــرغ،  أنيتــا  إال  الكــون  هــذا  فــي  المســتعصية 

حــواء الخلــق واألحالم الكبيرة.

فجــر يعقوب

أنيتا ايكبيرغ في 
)الحياة حلوة(
حّواء الخلق واألحالم الكبيرة 
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ــى الســويد،  الكومبــس - رياضــة: مــن الطاقــات الرياضيــة العربيــة المهاجــرة إل
ــة  ــن األندي ــد م ــل العدي

ّ
ــذي مث ــود، ال ــد محم ــل أالء حمي ــي األص ــب العراق الالع

ــل منتخــب شــباب العــراق، ولديــه عــدد مــن 
ّ
العراقيــة فــي الــدوري الممتــاز، ومث

ــة. ــات الدولي المباري

يقــول لـــ »الكومبــس« : »لــدي عــدة مباريــات دوليــة، 
وفــي منتصــف ســنة ٢00٨ أتيــت إلــى الســويد وكان 
الرياضــي  العمــر  يكــن  ولــم  ســنة،   ٢6 عمــري 
المناســب قــد تبقــى منــه الكثيــر لالســتمرار فــي 

ممارسة اللعبة بشكل دائمي ومستمر.

 IFK مــع  األول  الفريــق  مــع  لعبــت  أن  وبعــد 
LIdINGö، أصبحــت هــداف الفريــق والتقــت بــي 

العديد من الصحف السويدية وكتبت عني.

 وبعدهــا قــرر النــادي أن يســتخدمني فــي تدريــب 
كــروي  نجــم  كونــي  الســويدية  المواهــب  وصقــل 

وهداف النادي.

لــي كمــدرب فــي نــادي ليدينگــو فــي  أول عمــل 
الصيفــي. وبعدهــا عملــت كمديــر  نــادي زالتــان 
الشــابات   ،F1٨ البنــات  لفريــق  )مــدرب(  فنــي 
لمــدة ثــالث ســنوات وحققــت معهــم نتائــج مميــزة 
ــات  ــن عشــرة العب ــر م ــد اكث ــى تصعي ــت عل وعمل
األولــى  الدرجــة  المشــارك فــي  الفريــق األول  إلــى 

نساء.

وبعدهــا قــررت أن أخــوض فــي مجــال تدريــب الرجــال 
وقــد دربــت الرجــال رديــف c LAG. وبعدهــا دربت 

.0٢ POjKAR لسنتين ولحد اآلن

االتحــاد  فــي  تدريبيــة  دورات  عــدة  ودخلــت   
 ,AVSPARK, BAS1 منهــا.  الســويدي 
فــي  كنــت  وقــد   .Och dIPLOM  BAS٢
الزيــو  نــادي  فــي  تدريبيــة  معســكرات  عــدة 

اإليطالي.

واآلن اعمــل أيضــا كمــدرس رياضــة فــي اإلعداديــة 
كونــي خريــج مــن العــراق ودرســت هنــا لمعادلــة 

الشهادة.

الــذي  هلل  الفضــل  يعــود   « القــول:  أالء  يضيــف 
ــدي، ولكنــي وجــدت بعــض  ســهل جميــع األمــور ل
فيهــا  عملــت  التــي  الســنين  أول  فــي  الصعوبــات 
علــى تطويــر لغتــي ولــدي الجــرأة والطابــع القيــادي 
فــي عملــي كونــي محتــرف كــرة قــدم. وواثــق مــن 

مــا أقول وأدرب فريقي«.   

رياضيون مهاجرون - الالعب أالء حميد محمود:

حققت نتائج طيبة في مجال التدريب

الكومبــس – رياضــة: مخلــد الغانمــي، العــب عراقــي، يعيــش فــي الســويد حاليــا، 
ــق  ــراق، ليتأل ــد كالع ــي بل ــا ف ــا م ــة نوع ــد غريب ع

ُ
ــي ت ــبول، الت ــة البيس ــار لعب اخت

معهــا، ويصبــح مــن أفضــل الالعبيــن العــرب، لــم تمنعــه ظــروف الحــرب فــي بــالده، 
مــن مواصلــة اللعــب، والتدريــب والوصــول للمراتــب العليــا وتحقيــق اإلنجــازات.

ــر  ــة لكنهــا غي ــة عالمي ــي لعب ــق ف التأل
شعبية في بالده

ــى  ــا، جــاء إل ــغ مــن العمــر اآلن ٢6 عام الغانمــي، يبل
»ألن  للجــوء،  طالبــا   ٢015 نهايــة  فــي  الســويد 
ــر ومســتقبل  ــان كبي ــة يوجــد فيهــا أم الســويد دول
لتحقيــق حلمــي، وإكمــال ممارســة البيســبول«، كمــا 

يقــول لـ »الكومبس«.

لعــب الغانــي مــع المنتخــب العراقــي، وحصــل علــى 
لســنتي  العربيــة  الــدول  فــي  رامــي  أفضــل  لقــب 

٢013 و ٢01٤ علــى التوالــي.

يضيــف: »كانــت أول بدايــة لــي فــي لعبــة البيســبول، 
بعــد تخرجــي مــن كليــة التربيــة الرياضيــة ســنة فــي 
األنديــة  إحــدى  فــي  والتحقــت   ،٢011 العــام 
العراقيــة، وبعــد ســنة مــن التدريبــات جــرى ضّمــي 

إلــى المنتخــب الوطنــي العراقــي، وكنــت مــن الالعبيــن 
العراقــي، بحصولــي علــى  الــدوري  فــي  المتميزيــن 

لقب أفضل وأحســن رامي في الدوري.

شــاركت فــي أول بطولــة خارجيــة فــي تونــس، وهــي 
البطولــة العربيــة للبيســبول وحصلــت علــى أحســن 
وحققــت   ،٢01٢ ســنة  فــي  البطولــة  فــي  رامــي 
نفــس اإلنجــاز فــي ســنة ٢013، ورغــم التقشــف 
واألوضــاع الصعبــة المعروفــة فــي العــراق،  لكــن لــم 
تمنــع مــن االســتمرار فــي التدريــب والوصــل إلــى 

هدفي.

  بعــد ذلــك شــاركت فــي بطولــة غــرب أســيا فــي 
باكســتان بدايــة ســنة ٢015، حصلنــا علــى المركــز 
ــى منتخــب باكســتان  ــع وتــم طلبــي لالنضمــام إل الراب

ورفضت ذلك«. 

»لهذا اخترت البيســبول«
»اختــرت لعبــة البيســبول لكونــي أعشــق هــذه اللعبــة 
مــن صغــري، حققــت فــي بلــدي اســرع رميــة واحســن 
والخارجيــة،  الداخليــة  البطــوالت  كل  فــي  رامــي 
ــا  ــدي لكــن م ــى إكمــال اإلنجــازات فــي بل وكنــت أتمن
 وال يســتطيع أي رياضــي 

ً
يجــري هنــاك صعــب جــدا

إكمــال وتحقيق حلمه.

 GötEBORG نــادي  فــي  العــب  أنــا   
ً
حاليــا  

اآلن  لحــد  الســويدي  الــدوري  فــي  رامــي  وأحســن 
للتدريــب  بحاجــة  أنــا  ولكــن  للمزيــد،  واطمــح 
المكثــف والعمــل علــى تطويــر نفســي لكــي أســتطيع 

الوصــول لحلمي.

وهدفــي مــن هــذه اللعبــة فــي الســويد هــو أن اكــون 
إلــى  انضــم  وان  العالــم  فــي  الالعبيــن  أفضــل  مــن 
رياضــة  ألن  المســتقبل،  فــي  الســويدي  المنتخــب 
بوجــود 1٨   

ً
جــدا الســويد جيــدة  فــي  البيســبول 

ممتــاز  تنافســي  ودوري  الســويد،  كل  فــي  نــادي 
.
ً
جدا

تلقيــت الدعــم مــن قبــل أصدقائــي للبحــث والتواصــل 
التدريبــات  وتلقيــت  الســويدية،  األنديــة  مــع 

. jONNy والدعــم مــن قبــل مدربي

الســويد  فــي  معجبيهــا  لديهــا  البيســبول  رياضــة 
الرياضيــة،  األلعــاب  بقيــة  بقــدر  ليــس  لكــن 
التدريبــات  فــي  اســتمر  أن  الحالــي هــو  وطموحــي 
فــي  للمشــاركة  الســويدي  المنتخــب  إلــى  للوصــول 

الدوري األوربي. 

لعبــه  إلــى  االنضمــام  الجــدد  القادميــن  انصــح 
مــن  وأكثــر   

ً
جــدا جميلــة  لعبــة  ألنهــا  البيســبول 

ــو نقــوم  رائعــة. ورياضــة البيســبول ليســت هوايــة ل
أن  نجــد  ســوف  األمريكــي  الــدوري  إلــى  بالنظــر 
كــرة  مشــجعي  مــن  أكثــر  اللعبــة  هــذه  مشــجعي 
القــدم ويوجــد الكثيــر مــن الالعبيــن المحترفيــن 
وكوريــا  والصيــن  اليابــان  فــي  العالــم  نطــاق  علــى 
وروســيا وكثيــر مــن الــدول أتمنــى أن تكــون الســويد 

مــن هذه الدول. 

ايلي لولي

العب البيسبول السابق في المنتخب العراقي مخلد الغانمي:

أطمح للوصول إلى 
النجومية من بوابة 

السويد
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مصطلــح مؤلــف مــن ثــالث كلمــات. LIV تعنــي ُعْمــر أو حيــاة 
أو نشــاط أو ضجــة، ويرافقهــا Ett فــي حالــة النكــرة، فيمــا 
تبقــى نفســها أثنــاء الجمــع. كلمــة RäddNING تعنــي 
كلمــة  أمــا  النكــرة.  حالــة  فــي   EN ويرافقهــا  إنقــاذ، 
أو  اتحــاد  أو  مجموعــة  أو  ُصحبــة  تعنــي   SäLLSKAP
رابطــة أو نــاٍد، ويرافقهــا Ett فــي حالــة النكــرة، وتبقــى 

نفســها أثناء الجمع.

المعنــى الكامــل للمصطلــح يصبــح: جمعية اإلنقاذ.

خيريــة  منظمــة  الســويدية  اإلنقــاذ  جمعيــة  وتعتبــر 
الميــاه  فــي  األمــان  زيــادة  أجــل  مــن  تعمــل  تطوعيــة، 
إلــى  وتعــود جذورهــا  الســويد.  فــي  المتجمــدة  والمناطــق 
إقليمــي  اتحــاد   ٢٤ مــن  وتتألــف  عشــر،  التاســع  القــرن 

مســتقل باإلضافــة إلــى اتحاد مركزي.

مصطلــح مؤلــف مــن ثــالث كلمــات. BOStAd تعنــي 
مســكن أو بيــت أو بنــاء، ويرافقــه EN فــي حالــة النكــرة، 
 Rätt أثنــاء الجمــع. كلمــة BOStädER ويصبــح
تعنــي صحيــح أو مباشــر أو وجبــة أو حــق أو عدالــة أو 
وتصبــح  النكــرة،  حالــة  فــي   EN ويرافقهــا  محكمــة، 
مصطلــح  أمــا  الجمــع.  أثنــاء   RättER

BOStAdSRätt يصبــح بيــت تمليك.
ــزة، ويرافقهــا  ــي ســعر أو ثمــن أو جائ كلمــة PRIS تعن

Ett فــي حالــة النكــرة، وتصبــح PRISER أثناء الجمع.
أســعار  أو  العقــارات  أســعار  يصبــح:  الكامــل  المعنــى 

بيــوت التمليك.

cSN اختصــار مــن ثالثــة أحــرف، أو لفــظ أوائلــي لثــالث كلمــات 
سويدية وهي:

.cENtRALA StudIEStödSNäMNdEN 

أو  متوســط  أو  مركــزي  تعنــي  صفــة  هــي   cENtRAL كلمــة 
 StudIE ــاء الجمــع. كلمــة ــح cENtRALA أثن رئيســي، وتصب
ــح  ــة النكــرة، وتصب ــي دراســة أو بحــث، ويرافقهــا EN فــي حال تعن
StudIER أثنــاء الجمــع. وكلمــة Stöd تعنــي دعــم أو مســاندة، 
ويرافقهــا Ett فــي حالــة النكــرة، فيمــا تبقــى نفســها أثنــاء الجمــع. 
حالــة  فــي   EN ويرافقهــا لجنــة،  تعنــي   NäMNd كلمــة أمــا 

النكرة، وتصبح NäMNdER أثناء الجمع.
المعنى الكامل يصبح: اللجنة المركزية للدعم الدراسي.

وهــي مؤسســة حكوميــة ســويدية، مقرهــا الرئيســي فــي سوندســفال، 
ــا يقــارب 900 شــخص فــي 11 منطقــة بالبــالد.  ويعمــل فيهــا م
ــف الدعــم الدراســي  ــع تكالي ــرارات ودف تشــمل مهامهــا إصــدار الق
ــي الســويد أو  ــن يدرســون ف ــروض لألشــخاص الذي ــات والق والمعون
 علــى عمليــة إعــادة تســديد القــروض مــن 

ً
خارجهــا، وتشــرف أيضــا

قبل الطالب.
 
ً
 للتجهيــزات المنزليــة مخصصــا

ً
 قرضــا

ً
وتقــدم اللجنــة المركزيــة أيضــا

للقادميــن الجــدد، وفــق شــروط وحــدود معينــة، مــن أجــل بــدء حيــاة 
جديدة في السويد.

ــى  ــار كــرون إل ــا يقــارب ٢3 ملي  م
ً
ــة ســنويا ــة المركزي وتدفــع اللجن
حوالي 900 ألف طالب وطالبة.

مصطلــح مؤلــف مــن ثــالث كلمــات. tRäd تعنــي شــجرة، 
ويرافقهــا Ett فــي حالــة النكــرة، وتبقــى نفســها أثنــاء الجمــع. 
كلمــة GÅRd تعنــي فنــاء أو ســاحة أو مزرعــة، ويرافقهــا 
EN فــي حالــة النكــرة، وتصبــح GÅRdAR أثنــاء الجمــع. 
كلمــة ARBEtE تعنــي عمــل أو شــغل ويرافقهــا Ett فــي 

حالة النكرة، وتصبح ARBEtEN أثناء الجمع.
المعنى الكامل يصبح: عمل الحدائق أو البستنة.

وقــص  بالمزروعــات،  االهتمــام  الحدائــق  عمــل  ويشــمل 
األحجــار،  والشــجيرات، ووضــع  األشــجار  وتقليــم  األعشــاب، 

باإلضافة إلى خدمات أخرى.

مصطلحــات
ســــــويدية

 Centrala studiestödsnämnden

 Bostadsrättspriser

Livräddningssällskap

Trädgårdsarbete

للمزيد:
www.alkompis.se

 IdENtItEt األولــى كلمتيــن،  مــن  مؤلــف  مصطلــح 
حالــة  فــي   EN ويرافقهــا  شــخصية،  أو  هويــة  تعنــي 
النكــرة، وتصبــح IdENtItEtER أثنــاء الجمــع. الكلمــة 
الثانيــة KAPNING تعنــي خطــف تحــت التهديــد، أو 
وتصبــح  النكــرة،  حالــة  فــي   EN ويرافقهــا  خطــف، 

KAPNINGAR أثناء الجمع.

المعنى الكامل يصبح: انتحال شخصية أو سرقة هوية.

ويقصــد بانتحــال الشــخصية، أن يســتفاد محتــال مــا مــن 
أو  بضائــع  شــراء  عبــر  آلخــر،  الشــخصية  المعلومــات 
أغــراض، أو ســحب قــروض، أو توقيــع اشــتراك مــع إحــدى 
اســتخدام  يتــم  الحــاالت  مــن  العديــد  وفــي  الشــركات. 
فقــط،   PERSONNuMMER الشــخصي  الرقــم 

 تتم عبر هوية مسروقة أو مزورة.
ً
وأحيانا

Identitetskapning

تعنــي   BEFOLKNING كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح 
تصبــح  فيمــا  النكــرة،  حالــة  فــي   EN ويرافقهــا  ان، 

ّ
ُســك

 tILLVäxt أثنــاء الجمــع. كلمــة BEFOLKNINGAR
تعني نّمو ويرافقها EN في حالة النكرة.

المعنى الكامل يصبح: ُنمو سكاني.

ويتــم حســاب النمــو الســكاني فــي البلــدان عبــر جمــع عــدد 
الوالدات والمهاجرين، ثم طرح عدد الوفيات.

Befolkningstillväxt
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أفقي
1 - مخترع الموتور الكهربائي - ســحب

2 - مخترع الغســالة.

3 - مختــرع النظارة الطبية.

4 - متشــابهان - الكل يســعى إليه في 

السباقات.

٥ - قام بهمة ونشــاط - نصف نرحل.

6 - شــجر معمر معروف في لبنان - ســال 

- زهر نذكــره في تحية الصباح.

7 - متشــابهان - مخترع الالســلكي.

8 - رفاهية زائدة - عشــب )معكوســة(.

9 - دواء لوجــع الرأس

10 - مخترع المدفع الرشــاش - لعبة كرة 

المضرب.
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رأسي
1 - مختــرع مقيــاس الحرارة فهرنهايت.

2 - إله الشــمس والريــح والخصوبة عند قدماء 

المصرييــن - مخترع التكييف )معكوســة(.

3 - رجل )مبعثرة( - حرك وخض بشــدة.

4 - مــن هم في مســتواه فــي التفكير - غير 

ناضج.

٥ - ضعــف )عاميــة من االجنبية( - موقع 

النزال والمنافســة )معكوسة(.

6 - يزيــد قليــال - لربط اطراف القميص.

7 - هــدوء - حيــوان أليف من العائلة 

السنورية.

8 - مخترع البندقية - مخترع فرشــاة 

األسنان.

9 - المــورث الحامــل للصفات الوراثية في 

األحياء - نشــرب به القهوة

10 - غيــر ذي لياقــة في التصرف وغير ذي 

هندام في الشــكل - مخترع المنطاد.

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 11٢ 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؟ ١١٢
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

 36٨6 BOx
StOcKhOLM 59 103

dO@dO.SE البريــد اإللكتروني
رقم الهاتف 

0٨ - 1٢0 ٢0 700
المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن ٨1 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 
4وداخــل كل مربع
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 الكلمات المبعثرة
اللعبة قواعد 

الملونــة  بالحــروف  الخانــات  مــأل  المطلــوب 
تــدل علــى  أكثــر  أو  باألحمــر لتكويــن كلمــة 
تتعــرف  هكــذا  و  بلــد  اســم  أو  شــخصية 
عليهــا مــن خــالل المســاعدة المبينــة مقابــل 

كل مجموعــة خانات.

الكلمــة أو الكلمــات الحمــراء تتكــون مــن نفــس 
الحــروف المطلــوب إدخالهــا و لكنهــا بترتيــب 

غيــر صحيح.
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9
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أعلى قمة في أفريقيا
) لكماجرنو (

أكبر بحيرات السويد  
) ärenvn (

أشهر برنامج مكتبي في العالم  
) فأوسي (

دولة تطل على األسود
)انرمواي (

أكبر الدول العربية
) جالزرائ(

5
٣

٣
٧
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ÖPPETTIDER
MÅN-LÖR 07.00-22.00, SÖN 08.00-22.00

DURU BULGUR (olika sorter)Lipton Te
100st

Priserna gäller från 29 Augusti Med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel

Nefis Vit Ost 60%
800g 1kg

Caprisonne  (Olika Smaker)

200ml

 

Midi Croissant
300g

Mokate Cappuccino (Olika Smaker)

100g

 

Dardanel Tonfisk
Bitar i Solrosolja
160g

Dan Socker
2kg

Wiesenhof Tysk Kyckling 
850g

Lindom Nuddlar (Olika Smaker)

200g

 
/st 

Cebe Nussa Choklad Kräm/Mix 

750g
Karoon Ris
5kg

2st
/25:- 19.90

/stHAJDU MOCHALALE22.90 
/st 34.90

/st

14.90
/st 9.90 

/st 9.90  
/st

 

94.90
/st 5st

/100:-
19.90

/st 5st
/10:-

14.90
/st


