
W W W . A L K O M P I S . S E

٢٨ صفحة

 Oktober ٢016 العدد الخامس والثالثون
صديقك الناطق بالعربية في السويد

PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

كلمة العدد:
التعريف بالثقافة 

العربية في السويد 
... الفرص الضائعة

صـ  ٩

صـ   ٢

المحامية ديانا جدريان:

هذا ما يجب أن تعرفه قبل أن تقرر الطالق في السويد!

صـ  ٥

مشاركات عربية في معرض 
يوتوبوري الدولي للكتاب

حتى ال تتحول مبادرات

توظيف القادمين الجدد إلى

جــعـجـعـة
بال طحين المحاميان لودميال يوهانفيشا وروماني بطرس:

ما يجب أن يعرفه الوالدان عند االنفصال عن حضانة 
األطفال

صـ  13

صـ  11

رنا أبو شــنب :
عوائق الشعور باالنتماء للبلد الجديد

صـ  ٢٢

طبيبة الوالدة ساجدة الحجار:
اختالف الثقافات قد يكون أحد المشاكل مع 

المستشفيات واألطباء

شــاهد اإلعالن في الصفحة   ٨



الكومبس | 2

يقــول محدثــي أن الســويد اســتفادت ليــس فقــط 
المهاجريــن  مــن  وديموغرافيــا  اقتصاديــا 
والالجئيــن العــرب وغيرهــم، بــل أيضــا اســتفادت 
ثقافيــا، فقــد ســاهمت شــخصيات عربيــة أو ناطقــة 
خــالل  الســويدي،  الثقافــي  اإلبــداع  فــي  بالعربيــة 
العقــود الماضيــة، التــي شــهدت والدة لنــوع جديــد 
مــن ثقافــة متنوعــة بعــد أن كانــت تملــك ثقافــة 
بوجــه واحــد وبقالــب متجانــس، وهــذا مــا ســاعد 
اهتمــام  الُمعاصــر علــى جــذب  الســويدي  اإلبــداع 
األدب  مجــاالت  فــي   

ً
خصوصــا كبيــر،  عالمــّي 

والســينما والموســيقى واألزياء والتصميم.

ــي محدثــي أســماء عربيــة، مثــل المغنيــة  و يذكــر ل
لوريــن المغربيــة والمغنــي إريــك ســعادة والمخــرج 
فــارس  فــارس  والســينمائي  ســعيد  طــارق 
واإلعالميــة ناديــة جبريــل وغيرهــم ممــن ســاهم 
والســينما واألزيــاء  الموســيقى  بمجــاالت  ويســاهم 
المهاجريــن  مســاهمات  ننســى  وال  الســويد،  فــي 
يضيــف   ، والطهــي  المطبــخ  ثقافــة  فــي  العــرب 

محدثــي موضحا.

أكثــر،  بحديثــه  محدثــي  يســتطرق  أن  وقبــل 
هــذه  محدثــه  أنــا  وأصبــح  دوره  ألخــذ  قاطعتــه 
المــرة موجهــا لــه الســؤال التالــي: هــل انــت راض 

، 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

07376414٨9

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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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. 

فــي  ثقافيــا  العــرب  يلعبــه  الــذي  الــدور  عــن 
الســويد؟ بالنســبة لعددهــم وحجــم اإلرث الثقافــي 
أن  خاصــة  معهــم؟  يحملونــه  الــذي  والحضــاري 
األســماء التــي ذكرتهــا ســاهمت فــي تطويــر الثقافــة 
عــن  شــيئا  للســويديين  تنقــل  ولــم  الســويدية 

الثقافــة العربية؟

محدثــي حــاول اســتعراض مــا تقدمــه الســويد مــن 
الجاليــات واألقليــات لكــي  الفــرص لمختلــف  دعــم 
مختلــف  وعــرض  وتعزيــز  تطويــر  مــن  يتمكنــوا 
نشــاطاتهم الثقافيــة الخاصــة، مــن خــالل تمويــل 
المعــارض والمســارح والمهرجانــات وحتــى إخــراج 
األفــالم. وعندمــا ســألت محدثــي مــرة أخــرى عــن 
علــى  الدعــم  هــذا  تركــه  الــذي  الثقافــي  األثــر 
كل  أن  مباشــرة  أجــاب  الســويدي،  المجتمــع 

الســويديين يعرفــون الفالفــل والحمص والكباب.

فهمــت  ســاخرة  بابتســامة  الكبــاب  كلمــة  وألحــق 
علــى أثرهــا مــدى المــرارة التــي نعيشــها، المجتمــع 
ثقافتــك  لتظهــر  والدعــم  األمــوال  لــك  يقــدم 
وتنشــرها فــي مجتمــع يكافــح مــن أجــل مفهــوم 
إلــى  الدعــم  هــذا  ليتحــول  الثقافيــة«  »التعدديــة 

فرص ضائعة.

محدثــي أســر لــي أن هنــاك تخــوف واضــح مــن أن 
ــن  ــة م ــة الممول ــة العربي تتحــول النشــاطات الثقافي
ــى مجــرد مناســبات يجمعهــا  المجتمــع الســويدي إل
أغلــب  أن  خاصــة  المزمــار،  ويفرقهــا  الطبــل 
القائميــن علــى هــذا النشــاطات يغلــب عليهــم طابــع 
أنــا   :  

ً
مضيفــا الثقافــي،  والشــح  المــادي  الجشــع 

العربــي  الثقافــي  العمــل  أعــرف شــخصيات تقــود 
أمــام الســويديين وال يجيــدون اللغــة الســويدية وال 
اإلنكليزيــة واألدهــى مــن ذلــك أتحــدى إن كانــوا قــد 

فــرؤوا كتابا واحــدا في حياتهم.

ــى ذمــة محدثــي، ولكــن مــا هــو واضــح  ــك عل كل ذل
فعــال أنــه طالمــا الثقافــة أداة تغييــر طويلــة األمــد 
وليســت مجــرد مناســبات، فــإن الثقافــة العربيــة فــي 

الســويد هــي فعــال مجرد »فرص ضائعة«.

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 610 000 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

التعريف بالثقافة العربية في السويد ... الفرص الضائعة
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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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ــادرات  ــن مب ــر ع ــن واآلخ ــن الحي ــالن بي ــري اإلع ــالف: يج ــوع الغ ــس – موض الكومب
جديــدة لمســاعدة القادميــن الجــدد فــي االندمــاج واالنفتــاح علــى المجتمــع ولكــن 

ــى موضــوع العمــل وإيجــاد الوظائــف. أكثــر هــذه المبــادرات تركــز عل

مبــادرات يقــوم بهــا وينظمهــا شــركات ومؤسســات 
ــى أهميــة االســتثمار  ومنظمــات مختلفــة، تنبهــت إل
فــي طاقــات وقــدرات هائلــة يحملهــا معهــم معظــم 
الالجئيــن والقادميــن الجــدد، ومــع أن أغلــب هــذه 
ــى تســهيل دخــول هــذه  ــادرات تهــدف فعــال إل المب
المــوارد البشــرية الجديــدة إلــى ســوق العمــل بأقصــر 
مبــادرات  هنــاك  أن  إال  بأقــل جهــد،  وربمــا  وقــت 
تريــد فقــط ركــوب الموجــة واالســتفادة الربحيــة 
الســريعة مــن برامــج قصيــرة أو مــن دورات تدريبيــة 
أو  مؤقــت،  األغلــب  علــى  مفعولهــا  وتعليميــة 
االســتفادة مــن االزدهــار النســبي لســوق التوظيــف 
والعمــوالت التــي تدفــع مقابــل مهــن معيــن ووظائــف 

محدودة الوقت.

الشــركات،  مــن  البعــض  إدراك  جانــب  إلــى  هــذا   
يمكــن  التــي  العديــدة  للميــزات  الكبــرى  خاصــة 
الحصــول عليهــا مــن قبــل الدولــة والدعايــة اإليجابيــة 
قضايــا  فــي  يســاهم  لمــن  المجتمــع،  أوســاط  فــي 

االندمــاج وتأميــن فرص العمل.

قــد ال  المبــادرات وازدحامهــا  وســط كثــرة هــذه 
»مدلــل«  بأنــه  الجديــد  القــادم  أو  الالجــئ  يشــعر 
لهــذه الدرجــة والــكل يريــد مســاعدته واألخــذ بيــده 

علــى  الحصــول  فــي  االجتماعــي  األمــان  بــر  نحــو 
وظيفــة، بــل يمكــن أن يشــعر بأنــه يشــبه »الســلعة« 

التــي يريــد البعــض المتاجرة به.

خاصــة أن عــدد مــن المســجلين فــي مكاتــب العمــل 
بــدؤوا بفقــد ثقتهــم بهــذه المؤسســة الحكوميــة 
وبالخدمــات التــي يقدمهــا، وهــذا حكــم لألســف فيــه 
الكثيــر مــن اإلجحــاف والحكــم المســبق وقــد يكــون 
ــى عمــل مناســب أو  ــن الحصــول عل ــأس م نتيجــة الي

حتى غير مناســب.

إلــى  وارتقــت  المبــادرات  هــذه  كثــرت  ومهمــا 
مســتوى حاجــة المتلقــي لهــا، يبقــى شــرط قابليــة 
ــى مســاعدة  واســتعداد الالجــئ والقــادم الجديــد عل
مســاعدات  لتلقــي  اســتعداده  مــن  أهــم  نفســه 

اآلخرين.

أن  فــي  هــي  الجديــد  والقــادم  الالجــئ  مســؤولية 
ــذي يريــده مــن هــذه المبــادرات؟  يعــرف أوال مــا ال
ومــا هــي قدراتــه علــى المشــاركة بهــا؟ واألهــم مــن 
ســوق  إلــى  المســتقبلية  توجهاتــه  ماهــي  ذلــك 

العمل؟

مســاعدة الالجــئ والقــادم الجديــد علــى مســاعدة 
ــا  نفســه وتقويــة قواعــد االختيــار لديــه، أهــم برأين

مــن أي مبــادرة تخصصيــة، مــع أن أي مبــادرة يجــب 
عــن  هنــا  الحديــث  ولكــن  بهــا،  يســتهان  ال  أن 

األولويات.

بهــا  تقــوم  التــي  المبــادرات  أغلــب  تميــزت  لقــد 
الشــركات الكبــرى والمتوســطة فــي التركيــز علــى 
اختصاصــات معينــة خاصــة فــي مجــال البرمجيــات 
واالتصــاالت، حيــث ال يعــار أهميــة كبيــرة إلتقــان 
هــذه  مــن  المســتهدف  كان  حــال  فــي  الســويدية 

المبــادرة يجيــد اللغــة اإلنكليزيــة المهنية خاصة.

ومــا قــد يعتبــر إيجابيــا إلــى درجــة كبيــرة انتبــاه 
مكتــب العمــل إلــى أهميــة مســاعدة جيــش كبيــر مــن 
المســجلين لديــه باختصاصــات مطلوبــة مــن خــالل 
تنظيــم دورات تدريبيــة لتقويــة فــرص نجاحهــم 
ــة المهنــة  ــى شــهادات مزاول باختبــارات الحصــول عل

خاصــة فــي مجــاالت الرعايــة الصحية والطبية. 

ــل  ــع يووي ــس م ــة أجرتهــا شــبكة الكومب ــي مقابل وف
هيلســتراند، الموظــف المســؤول فــي مكتــب العمــل 
علــى  الحصــول  الختبــارات  التأهيــل  دورة  عــن 
ــة مهنــة الطبيــب فــي الســويد ودورة  شــهادة مزاول
ــدورة  ــد المســؤول أن هــذه ال ــن، أك أخــرى للممرضي
التدريبيــة ســتكون أفضــل طريقــة لتحضيــر األطبــاء 
قبــل تقديــم امتحــان مجلــس الخدمــات االجتماعيــة 
SOcIALStyRELSEN حــول اختبــار الكفــاءة 
علــى  التعليميــة  الــدورة  هــذه  وســتركز  الطبيــة. 

علــى  االعتمــاد  مــن   
ً
انطالقــا النظريــة  الجوانــب 

الحــاالت المرضيــة الســريرية. وســيحصل المشــاركون 
الفحــص  مجــال  فــي  المســاعدة  علــى  الــدورة  فــي 
تحديــد  مــن  ســيمكنهم  الــذي  األمــر  التشــخيصي 

الفجــوات المعرفيــة الخاصة بهم.

المشــاركون  ســيتمكن  التعليمــي  البرنامــج  وخــالل 
المنهجــي  االندمــاج  علــى  قدرتهــم  ممارســة  مــن 
والنقــد واســتخدام المعــارف، والتعامــل مــع الحــاالت 
التحليــل  وكذلــك  العلميــة  والمعلومــات  المرضيــة 
والتقييــم ومعالجــة الظواهــر المعقــدة والمشــاكل 
واألوضــاع فــي المجــال الطبــي. وســتتضمن الدراســة 
 مــن التماريــن 

ً
 نوعــا

ً
ضمــن البرنامــج التعليمــي أيضــا

والممارســة العمليــة والحــاالت المرضيــة الســريرية 
والزيــارات الدراســية في مجــال الرعاية الصحية.

 

احتياجــات  مــع  المبــادرات  توافــق 
ســوق العمل المستقبلية 

القادميــن  لتوظيــف  مبــادرة  أي  نجــاح  أجــل  مــن 
الجــدد مــن المفيــد أن تكــون هــذه الــدورات شــاملة 
المتلقــي  تفيــد  تدريــب  ووســائل  معلومــات  علــى 
علــى تقويــة خياراتــه، إضافــة إلــى اعتمــاد بعــض 
المبــادرات علــى ورش عمــل ومحاضــرات ومعــارض 
تقــرب بيــن أربــاب العمــل والباحثيــن عــن الوظائــف،  

وان تكون منســجمة مع متطلبات ســوق العمل.

حتى ال تتحول مبادرات توظيف القادمين الجدد إلى

جعجعة بال طحين

وزيرة العمل واالندماج السويدية إيلفا يوهانسون أثناء مؤتمر »معا« الستيعاب القادمين الجدد - عدسة الكومبس
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 فقــد نشــر مكتــب العمــل قوائــم أعدهــا حــول 
حاملــي  مــن  لألشــخاص  الجيــدة  العمــل  فــرص 
شــهادة تعليــم مــا بعــد المرحلــة الثانويــة، وقوائــم 
أخــرى تخــص حاملــي الشــهادات الجامعيــة، وذلــك 
ضمــن بيــان شــمل أيضــا توقعــات حــول تزايــد 
بنحــو  ســتوكهولم  محافظــة  فــي  الوظائــف 
و  عامــي ٢016  خــالل  فرصــة عمــل   57000

 .٢017

وأشــار البيــان إلــى أفضــل المجــاالت للحصــول علــى 
التكنولوجيــا  اختصاصــات  ضمــن  عمــل  فرصــة 
والعلــوم  التقنيــة  والهندســة  والحواســيب 
الطبيعيــة والرعايــة الصحيــة والطبيــة والتعليــم 

والبنــاء والتشــييد، وممــا جاء في البيان:

يوجــد العديــد مــن فــرص العمــل فــي ســتوكهولم 
تتطلــب  ال  التــي  الخدمــات  قطــاع  فــي  الســيما 
شــروط ممارســة التدريــب لمــدة طويلــة والتمتــع 
بالخبــرة المهنيــة الجيــدة، كمــا أنهــا ال تقتصــر 
الذيــن يتقنــون  الشــباب واألشــخاص  فقــط علــى 
اللغــة الســويدية. وخــالل عامــي ٢016 و ٢017 
ســيكون مــن األســهل الحصــول علــى فرصــة عمــل 
ضمــن معظــم مجــاالت األعمــال المهنيــة. ولكــن 
مــع ذلــك فــإن الفــرص بشــكل عــام ســتكون أفضــل 
للمهــن التــي تنــص علــى شــروط تمتــع الشــخص 

بالتعليــم والمعرفــة والخبرة.

تفتــح  الثانويــة  التخــرج  شــهادة 
األبواب

 فــرص عمــل جيــدة فــي العديــد مــن 
ً
ويوجــد أيضــا

والتعليــم  التدريــب  ببرامــج  المتعلقــة  المهــن 
مثــل  الثانويــة،  المرحلــة  مــدارس  فــي  المهنــي 
ــي  ــن ف ــن والعاملي ــن ومســاعدي الممرضي الطباخي

الحــرف المهنيــة المتعلقــة بالبناء.

العمــل  مكتــب  فــي  التســويق  مديــرة  وقالــت 
 PIA AcKMARK وغوتالنــد  بســتوكهولم 
 منــه إن 

ً
فــي بيــان صحفــي تلقــت الكومبــس نســخة

 
ً
االقتصــاد فــي محافظــة ســتوكهولم قــوي جــدا

 علــى 
ً
وبالتالــي فــإن وظائــف العمــل حققــت نمــوا

، وهــذا األمــر يوفــر العديــد مــن 
ً
نطــاق واســع جــدا

فــرص العمــل ألولئــك الذيــن يرغبــون فــي دخــول 
سوق العمل.

منــذ   
ً
وأضافــت “لقــد مضــى وقــت طويــل جــدا

االتجاهــات  هــذه  مثــل  فيهــا  رأينــا  مــرة  آخــر 
بالنســبة  ســواء  العمــل  ســوق  فــي  اإليجابيــة 
لألشــخاص الذيــن حصلــوا علــى شــهادة التعليــم 
بشــهادات  يتمتعــون  الذيــن  أولئــك  أو  الثانــوي 
إنهــاء وإتمــام  الثانــوي. ولكــن  مــا بعــد  التعليــم 
مراحــل الدراســة الثانويــة والحصــول علــى شــهادة 
أساســي  شــرط  تعتبــر  الثانــوي  التعليــم  تخــرج 

للحصــول علــى فرصــة عمل جيدة”.

العمــل حــول  وفيمــا يلــي قائمــة أعدهــا مكتــب 
حاملــي  مــن  لألشــخاص  الجيــدة  العمــل  فــرص 

شــهادة تعليــم مــا بعــد المرحلة الثانوية:

 هندسة البناء وعمال البناء الفنيين	 
 الهندسة المدنية والبناء والتشييد	 
 الهندسة الكهربائية وعمال الكهرباء	 

 مدرســو أوقــات الفــراغ، ومدرســو الحضانــة، 	 
وممرضات الشيخوخة

 معلمــو المرحلــة الثانويــة فــي مــادة هندســة 	 
تقنيات المعلومات

 األطباء	 
 معلمو مدارس المرحلة األساسية	 

التقنيــة  األنظمــة  ومطــوري  الحاســوب  برامــج   
والممرضــات، والتعليــم األساســي، ورعايــة الحــاالت 
النفســي  والطــب  الجراحيــة  والعمليــات  الطارئــة 

والتصوير الشعاعي
 سكرتير الخدمات االجتماعية	 
 هندسة التدفئة والسباكة والصرف الصحي	 

حــول  العمــل  مكتــب  أعدهــا  قائمــة  يلــي  وفيمــا 
فــرص العمــل الجيــدة لألشــخاص ممــن ال يحملــون 

شهادات التعليم العالي:
 عمال البناء وعمال تشغيل آالت البناء	 
 ميكانيكي السيارات	 
 صانع ومركب ألواح الزجاج	 
 عمال بناء الصفائح المعدنية	 
 عمال بناء األرضيات	 
 عمال التركيب	 
 الطباخ	 
 ميكانيكي شاحنات	 
 ّدهان	 
 صانع القراميد	 
 الجزارين والقصابين	 
 التحكم والتقنيات التنظيمية	 
 عمال تركيب األسقف	 
 عمال األخشاب، والنّجار	 
 مساعد ممرض	 
 عمال السباكة والصرف الصحي	 

أما فرص العمل الجيدة والقليلة
 أعمال اإلدارة والسكرتير	 
 موظف مصرف	 
 مساعد الشؤون االقتصادية	 
 الباعة، والبقاليات ومتاجر بيع التجزئة	 
 عمــال األشــغال الصعبــة ضمــن مجــاالت البنــاء 	 

والتشييد
 عمال تقنيات المعلومات	 
 عمال المستودع	 
 الرواتب ومساعدي الموظفين	 
 الناطور	 
 مساعد ممرض	 

ــي الســويد  ــة ف وهكــذا نجــد أن المجتمــع والحكوم
يعطــون أولويــة كبيــرة لموضــوع العمــل خاصــة بمــا 
ــن الجــدد، وألن العمــل ليــس فقــط  يخــص القادمي
ويحفــظ  اإلنســان  متطلبــات  تأميــن  فــي  يســاهم 
للكفــاءات  عمــل  فــرص  تأميــن  ألن  بــل  كرامتــه، 
االندمــاج  لنجــاح  األول  التحــدي  يعــد  الجديــدة 
ــت  واســتيعاب الدفعــات الكبيــرة نســبيا التــي وصل
إلــى البــالد عــن طريــق اللجــوء إلــى جانــب طبعــا 
التداعيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة الناتجــة عــن 

نجاح أو فشل هذا التحدي.

المحرر السياســي

شــبكة الكومبس

الكومبــس - تحقيــق: بــدأت فــي مدينــة 
ســبتمبر،  أيلــول/   ٢٢ فــي  يوتوبــوري 
فعاليــات معــرض يوتيبــوري للكتــاب، 
ــب  ــارض الكت ــر مع ــد مــن اكب الــذي يع
ــام،  ــة أي ــدة أربع ــتمر لم ــة، واس العالمي

ــا. ــورًا عربّي ــهد حض ش

تمحــور الموضــوع الرئيســي للمعــرض حــول حريــة 
مــع   

ً
تزامنــا وذلــك  والعالــم  الســويد  فــي  التعبيــر 

فــي  الصحافــة  حريــة  علــى  ســنة   ٢50 مــرور 
السويد.

تضمــن المعــرض الكثيــر مــن النــدوات والحــوارات 
الــرأي  حريــة  أهميــة  حــول  تركــزت  الثقافيــة، 
والتعبيــر للفــرد والمجموعــة دون تدخــالت رقابيــة 
أو قيــود ســلطوية، التحديــات والتهديــدات التــي 
تواجــه حريــة التعبيــر، واالضطهــاد الــذي يعانــي 
ــن  ــاب والموســيقيين والفناني ــد مــن الكّت ــه العدي من
بخاصــة الذيــن تمكنــوا مــن المجــيء إلــى المعــرض 
لروايــة قصتهــم بعــد الحصــول علــى حمايــة الســويد 

لهم.

وشــاركت الناشــطة إنصــاف حيــدر زوجــة الناشــط 
العربيــة  المملكــة  فــي  المســجون  الســعودي 
الســعودية فــي المعــرض، حيــث تحــدث عــن قضايــا 

حرية الرأي والســجون.

قابلــه  للمعــرض  الرئيســي  الحريــة  عنــوان  لكــن 
عنــوان عريــض آخــر، ال يقــل عنــه أهميــة وهــو أدب 

األطفال . 

ناديــة كعــدان: نشــر الكتــب باللغــة 
األم ال يتعــارض مع اإلندماج

 أهميــة أدب 
ً
حيــث تناولــت نــدوات عديــدة أيضــا

منهــا  عديــدة  ألهــداف  تحقيقــا  األطفــال  وكتــب 
التعليمــي واالندماجــي فــي المجتمعــات الجديــدة. 
العربيــة  باللغــة  كانــت  النــدوات  تلــك  مــن  الكثيــر 
كتــب  كاتبــة  منهــم  عــرب،  نشــر  ودور  لكتــاب 
شــددت  التــي  كعــدان،  ناديــن  الســورية  األطفــال 
علــى أهميــة المعــارض الدوليــة للكتــاب فــي لفــت 

االنتبــاه إلــى قضايا األطفال.

طريقــة  هــي  بلغتهــم  الكتــب  نشــر  إن  وقالــت 
بــالد  فــي  األم  بهويتهــم  لالحتفــاظ  أساســية 
مســألة  مــع  يتعــارض  ال  الــذي  األمــر  االغتــراب، 
االندمــاج فــي المجتمعــات الجديــدة، لكــن مــن حــق 
هــؤالء األطفــال إشــباع توقهــم إلــى رؤيــة البيــوت 
لتلــك  مماثلــة  الكتــب  فــي  والمكتوبــة  المرســومة 
األم.  بالدهــم  عــن  مخيلتهــم  فــي  المطبوعــة 
وأضافــت كعــدان فــي حديــث خــاص للكومبــس أن 

الســويد  فــي  العربيــة  باللغــة  الناطقيــن  األطفــال 
ــر  ــن نقــص كبي ــون م ــراب األخــرى يعان ــالد االغت وب
فــي المرادفــات التعبيريــة التــي تســاهم فــي توســيع 
ــرة أفكارهــم كمــا توســع مــن أفــق اســتيعابهم  دائ
ألفــكار اآلخريــن والغــوص فــي مخيلتهــم، وهــذا ال 
ــى قــراءة الكتــب بخاصــة لغتهــم  يتــم إال بالعــودة إل

األم. 

وُيعــد كتــاب ليلــى… ردي علــّي مــن اهــم مــا نشــرته 
لونــد  أّنــا  جائــزة  علــى  لحصولــه  كعــدان  ناديــن 
ــاب قصصــي لألطفــال ذوي االحتياجــات  كأفضــل كت

الخاصــة عام ٢010.

دور نشــر عربية في المعرض
اآلفــاق  مــن  محــدود  جيــل  خلــق  تجنــب  مســألة 
لتغيــب  لــم تكــن  اإلنترنــت  التعبيريــة فــي عصــر 
عــن معــرض يوتيبــوري لهــذا العــام، فتــم الحــرص 
اإللكترونيــة  النشــر  مــن دور  الكثيــر  علــى دعــوة 
العالميــة ومنهــا العربيــة لنشــر مواقــع مكتباتهــم 
واإلعــالن  اإللكترونيــة  الكتــب  أالف  تتضمــن  التــي 
وشــراء  قــراءة  عمليــة  تســهيل  ســبيل  فــي  عنهــا 

الكتــب عبــر اإلنترنــت للقــارئ المقيم في الخارج.

 منهــم كان لقاءنــا مــع صــالح شــبارو، صاحــب موقــع 
والــذي  العربيــة  للكتــب  اإللكترونــي  وفــرات  نيــل 
ــروت والقاهــرة  ــن بي ــوزع مكاتبهــم الرئيســية بي تت

ومــدن عربية أخرى.

 شــبارو شــرح للكومبــس أهميــة الكتــب اإللكترونيــة 
فــي عصرنــا الحالــي لســهولة الوصــول لقراءتهــا بــدال 
ــوه عــن مشــروع كبيــر فــي  مــن الكتــب الورقيــة. ون
إلكترونيــة  مكتبــة  وهــو  فيــه  المشــاركة  صــدد 
الــدول  تحــرص  عديــدة  عالميــة  بلغــات  شــاملة 
االســكندنافية مجتمعــة علــى إنشــاءه لكافــة األجانــب 
ــى أراضيهــا مــن  والثقافــات األجنبيــة المتواجــدة عل
سيشــمل  حيــث  ومقيميــن،  والجئيــن  مهاجريــن 
إلــى الكتــب المختلفــة  المشــروع تســهيل الوصــول 
الــدول  فــي  التربويــة  والمؤسســات  للمــدارس 

المذكورة بخاصة الســويد.

ديمــا الحلوة

مشاركات عربية في 
معرض يوتوبوري 

الدولي للكتاب
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ــا معــه فــي بيــروت  ــارز فــي لقاءن ــي ب الكومبــس - خــاص: كشــف مصــدر أمنــي لبنان
ــوا  ــن دخل ــوريين الذي ــال الس ــذي ط ــد ال ــم الجدي ــدار التعمي ــبب وراء إص ــن الس ع
ــم دخــول  ــال إن منعه ــرعية، وق ــر ش ــا بطريقــة غي ــة وخرجــوا منه ــا خلس تركي
لبنــان هــو ألســباب أمنيــة فقــط. وأردف أن الســوري الــذي دخــل تركيــا خلســة هــو 
بطبيعــة الحــال مــر عــن طريــق حلــب وجوارهــا التــي تعــج بحواجــز تابعــة لجماعــات 
تكفيريــة مثــل داعــش وجبهــة النصــرة والجماعــات اإلســالمية، بعيدا عــن أماكــن 
ــه مــن دخــول  ــذا ال نضمــن نيت ــة الســورية، ل ســيطرة الجيــش الســوري أو الحكوم

لبنــان، حســب قولــه. 

وأضــاف أن األمــر يســتلزم طلــب دعــوة مســبق لــه 
العــام  األمــن  مديريــة  إلــى  لبنــان  فــي  أهلــه  مــن 
تأشــيرة دخــول الن  ليســت  أنهــا   

ً
مؤكــدا اللبنانــي، 

الفيــزا تكــون عبــر الســفارات فــي الخــارج وهــذا مــا 
ال نطلبه.

وعبــر عــن اســتغرابه لموجــة االســتهجان الكبيــرة 
القــرار،  صــدور  عقــب  الســوريين  صفــوف  بيــن 
موضحــا أن عليهــم تفهــم الوضــع األمنــي الصعــب 

الذي يعيشــه لبنان والمنطقة، حســب قوله

 الشــرق األوســط كلــه يشــتعل، ونحن 
نســتقبل مليــون ونصــف ســوري فــي 
لبنــان لــذا علينــا التدقيــق بهويــة كل 
ــان  ــة لضم ــا خلس ــل تركي ــوري دخ س
تكفيريــة  جماعــة  ألي  والءه  عــدم 

ــه المــرور بحواجزهــا. ســبق ل

وفــي إجابــة عــن اتهــام الســلطات اللبنانيــة بعــدم 
إرجــاع  عنــد  اإلنســاني  الجانــب  باالعتبــار  األخــذ 
الســوريين مــن مطــار رفيــق الحريــري الدولــي إلــى 
البلــدان التــي أتــوا منهــا، قــال المصــدر األمنــي إن 
الجانــب اإلنســاني يصبــح ثانــوي أمــام التخــوف األمنــي، 
وهــم ال يحمــون بهــذا القــرار اللبنانييــن فقــط بــل 
الموجــودة  األخــرى  الجنســيات  وجميــع  الســوريين 
اللبنانيــة أصــدرت  علــى ارض لبنــان. وأن الحكومــة 
هــذا القــرار عقــب الكثيــر مــن االنتقــادات الداخليــة 
بــأن لبنــان يفتــح حــدوده أمــام الســوريين دون رقابــة 
كبيــرة وهــو البلــد الــذي يســتقبل أكبــر نســبة مــن 
ممــا  ســكانه،  بعــدد  مقارنــة  الســوريين  الالجئيــن 
يحتــم الحــق بأخــذ القــرارات المناســبة لضمــان أمــن 

البالد.

الــذي  القــرار  بأخذنــا  الســوريين  لنــا   فليســمحوا 
نضمــن بــه أمــن لبنــان. وعلــى كل حــال، نحــن ال نمنــع 
دخولهــم بالمطلــق بــل نطلــب مــن الــذي لديــه أحــد 

مــن أقاربــه فــي لبنــان بــأن يقــدم علــى دعــوة مســبقة 
ــم يكــن هنــاك مــا  ــه بدخــول البــالد، وإذا ل للســماح ل
يمنــع دخولــه مــن قضايــا أو غيرهــا فالموافقــة تأتــي 
، هــذه الموافقــة تشــبه الدعــوة المســبقة التــي 

ً
فــورا

تطلبهــا أي دولــة أخرى. 

أمــا فــي حالــة الســوري، الــذي يمتلــك ختــم خــروج 
شــرعي مــن تركيــا، ويرغــب بدخــول لبنــان ليعبــر 
منــه إلــى ســوريا، فقــال المصــدر األمنــي أنــه فــي تلــك 
إلــى  ســريعا  طلبــا  المطــار  أمــن  يرســل  الحالــة 
مديريــة األمــن العام للســماح لــه بالدخــول ترانزيــت 

لمدة ٢4 ســاعة. 

 علــى عــدة شــكاوى وردت مــن عــدة ســوريين 
ً
وردا

عــن معاملــة غيــر الئقــة لهــم فــي المطــار، فقــد أكــد 
بيــن  بلبلــة  لخلــق  مغرضــة  أصــوات  أنهــا  المصــدر 

الســوريين واللبنانيين. 

مصدر أمني لبناني في مقابلة مع الكومبس: 

لهذه األسباب نمنع استقبال السوريين 
القادمين من أوروبا ممن غادروا تركيا 

بطرق غير شرعية
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رغم االنتقادات 
والشعور بعدم الثقة
 ضمن قائمة 

ً
السويد الثالثة عالميا

الدول األفضل بالرعاية الصحية

- »هــذه كلهــا خبريــات وإشــاعات غيــر حقيقيــة. 
بنفــس  الســوريين  ترحيــل  نعيــد  فقــط  نحــن 
اإلجــراءات التــي يتبعهــا أي بلــد آخــر. ويوجــد لدينــا 
قاعــة انتظــار كبيــرة فــي المطــار مكيفــة وكبيــرة 
 يبقــون فيهــا لموعــد ترحيلهــم القــادم. وهــي 

ً
جــدا

لهــم  وليــس  المســافرين  لجميــع  ترانزيــت  قاعــة 
فقط.«

وعــن كيفيــة التأكــد مــن خروجهــم بطريقــة غيــر 
أوروبيــة  إقامــات  علــى  حصولهــم  بعــد  شــرعية 
وغيرهــا، قــال المصــدر األمنــي أن جــوازات الســفر 
التــي ال يوجــد عليهــا ختــم خــروج مــن ســوريا أو 
خلســة،  خرجــوا  أصحابهــا  أن  يعنــي  فهــذا  تركيــا 
ــو أصــدروا جــوازات ســفر جديــدة فبإمــكان  وحتــى ل
أجــراءات  عبــر  بســهولة  األمــر  تبيــان  العــام  األمــن 

يجريهــا بمعرفته.

ــروج  ــم خ ــه خت ــن لدي ــم يك ــا إذا ل  أم
شــرعي مــن تركيــا فهنــا الموافقــة 
تأتــي للنســاء والعائــالت وكبــار الســن 
فقــط، أمــا أن يأتينــا شــاب ســوري في 
العشــرين مــن عمــره، دخــل تركيــا 
ــق التهريــب وخــرج خلســة  عــن طري
بعدهــا  ويأتــي  أوروبــا  إلــى  منهــا 
إلينــا يريــد الدخــول إلــى لبنــان، فـــ 
طخنــا!”  هيــك  هــو  ”يســمحلنا! 
وعلــى األكيــد نعيــده إلــى البلــد التــي 
أتــى منــه! هنــاك حــاالت وأعمــار ال 
ــبب  ــا بس ــماح بمروره ــتطيع الس نس
فــي  الصعبــة  األمنيــة  األوضــاع 

المنطقــة«.

تخلــي  االجتماعيــة  الشــؤون  وزارة 
وتعلــن  اإلنســانية  مســؤوليتها 

تضامنهــا مع األمــن العام اللبناني

وكان لمستشــارة وزيــر الشــؤون االجتماعيــة للشــؤون 
اإلنســانية والدوليــة، والمشــرفة العامــة علــى مشــروع 
االســتجابة للحالــة واألزمــة الســورية، هــال الحلــو، آراء 
ــب  ــار الجان مشــابهة للمصــدر األمنــي مــن حيــث اعتب
اإلنســاني أمــرا ثانويــا أمــام ضمــان امــن البــالد. وفــي 
إن  قالــت  بيــروت،  فــي  مكتبهــا  فــي  معهــا  لقاءنــا 
الموجوديــن  بالســوريين  معنيــة  اللبنانيــة  الدولــة 
اهتمامــا  توليهــم  وهــي  فقــط،  لبنــان  ارض  علــى 
تخطيهــم  رغــم  اإلنســانية،  الناحيــة  مــن  كبيــرا 
المليــون ونصــف فــي بلــد ال يتعــدى تعــداد موطنيــه 
األربعــة مالييــن. أمــا بالنســبة للســوريين القادميــن 
اللبنانــي  الجانــب  خارج اهتمــام  فهــم  الخــارج  مــن 

بهــم مــن جميع النواحي.

العالقــة  متانــة  علــى  المستشــارة  أكــدت  كمــا 
األزمــة  وتخطيهــا  وســوريا  لبنــان  بيــن  التاريخيــة 
للبنــان  نيــة  أيــة  وجــود  ونفــت  الراهنــة.  الســورية 
بتســكير الحــدود ضــد الســوريين، لكــن األمــن العــام 
اللبنانــي بنــاء علــى قــرار الحكومــة الــذي اتخــذ فــي 
يقضــي  والــذي   ،  ٢014 أكتوبــر  شــهر  مــن   ٢3
بإبقــاء الحــدود مفتوحــة أمــام المواطنيــن الســوريين 
الراغبيــن بدخــول لبنــان بغــرض الزيــارة أو الســياحة 

مــن  المزيــد  دخــول  منــع  العمــل،  أو  الطبابــة  أم 
النازحيــن لعــدم احتمــال البــالد المزيد منهم. 

- إذا كانــت أوروبــا كلهــا أعلنــت الصرخــة عندمــا 
دخلهــا 100 ألــف الجــئ واعتبرتهــا أزمــة الجئيــن 
كبيــرة  بأزمــات  يمــر  ببلــد صغيــر  فكيــف  كبــرى، 
مثــل لبنــان! ومــع هــذا فانــه لدينــا اســتثناءات لحــاالت 
بدخــول  اللبنانيــة  الدولــة  فيهــا  تســمح  إنســانية 
وزارة  مــن  دراســتها  بعــد  كنازحيــن  أصحابهــا 

الشــؤون االجتماعية.

 الســوري الذي خــرج مــن لبنــان لــم 
ــة  ــدى مفوضي ــجال ل ــا مس ــد نازح يع
أصبــح  بــل  لدينــا،  المتحــدة  األمــم 
ــا ولزامــا عليــه  ــا ســوريا عادي مواطن
تأميــن األوراق المطلوبــة للســماح لــه 
ــه مثــل أي مواطــن  بدخــول لبنــان مثل

آخــر.

 علــى عــدم إنســانية منــع دخــول المزيــد مــن 
ً
وردا

النازحيــن إلــى لبنــان، قالــت هــال الحلــو أنــه وبســبب 
االهتمــام بالجانــب اإلنســاني فــي الدرجــة األولــى أعلــن 
لبنــان اكتفــاءه مــن دخــول المزيــد مــن الســوريين، 
ــى  ــك الن تخطــي األعــداد الموجــودة ســيؤدي إل وذل
والبنــى  والمــاء  الكهربــاء  تأميــن  فــي  كبــرى  أزمــة 

التحتية لجميــع المقيميــن علــى ارض لبنــان.

- نحــن نعمــل علــى جعــل البــؤس اقــل. اإلنســانية ال 
ــل بجعــل  تعنــي أن تســمحي بدخــول النــاس فقــط، ب

حياتهــم اقــل بؤســا في مــكان اإلقامة الجديدة. 

ــة لجهــة  ــام وزارة الشــؤون االجتماعي ــا عــن اهتم أم
الحريــري  رفيــق  مطــار  عبــر  الســوريين  دخــول 
ــوزارة معنيــة بالســوريين الذيــن  ــت أن ال ــي، قال الدول

يريدون الدخول إلى لبنان عبر ســوريا مباشــرة. 

بالنســبة  آخــر هــو  بلــد  مــن  يأتــي  الــذي  الســوري   
ــان مواطــن غيــر معــرض للخطــر المباشــر، ممــا  للبن
وتأتــي  تختلــف  اإلنســانية  المعاييــر  أن  يعنــي 
بالمرتبــة الثانيــة بعــد المعاييــر القانونيــة إلجــراءات 

الدخول.

هــذا ونوهــت هــال الحلــو عــن أن لبنــان غيــر معنــي 
لعــدم  الالجئيــن  لتوزيــع  المتحــدة  األمــم  بحصــص 

كونــه بلد لجوء.

- إذا كنــا نتكلــم هنــا عــن إعــادة التوطيــن، فدعينــا 
نذكــر أن لبنــان ليــس بلــد لجــوء نهائيــا، دســتور لبنــان 
ينــص علــى عــدم التوطيــن. ممــا يعنــي أن لبنــان هــو 
إلــى  ليعــودوا الحقــا  الســبيل  لعابــري  مــكان  فقــط 
بلدانهــم أو ليمــروا مــن خاللــه إلــى بلــد ثالــث يلجــؤوا 
األمــم  مؤتمــرات  فيــه.  توطينهــم  ويعــاد  إليــه 
وتوزيعهــم  الالجئيــن  أخــذ  علــى  تقــوم  المتحــدة 
ــي تصــدر  ــدول الت ــن ال ــان م ــدان اللجــوء، ولبن ــى بل عل
طالبــي اللجــوء لألمــم المتحــدة. ولألســف لــم يســتطع 
لبنــان تحقيــق الهــدف المرجــو لهــذه الســنة وهــو 
النازحيــن  مــن   ٪10 المتحــدة  األمــم  إعطــاء 
الســوريين فــي لبنــان إلعــادة توطينهــم فــي بــالد 
مــن  اكتفاءهــا  البــالد  تلــك  إلعــالن  وذلــك  اللجــوء 

أعــداد الالجئين لديها.

وزيــر  مستشــارة  عبــرت  حديثهــا  ختــام  وفــي 
ــن  ــو، عــن تخوفهــا م ــة هــال الحل الشــؤون االجتماعي
إصــرار بلــدان اللجــوء علــى انتقــاء خيــرة طالبــي اللجــوء 
الــذي  األمــر  وهــو  لديهــا،  لتوطينهــم  لبنــان  فــي 
المتعلمــة  الفئــات  مــن  ســوريا  تفريــغ  إلــى  يــؤدي 
والمثقفــة التــي مــن الممكــن أن تســاهم فــي إعــادة 
. كمــا كان مــن الملفــت إصــرار تلــك 

ً
اإلعمــار الحقــا

البلــدان علــى أخــذ الســوريين مــن الطائفــة المســيحية 
الشــرق  تفريــغ  أيضــا  يعنــي  ممــا  األولــى  بالدرجــة 
ديموغرافيــة  تغييــر  وبالتالــي  منهــم  األوســط 

المنطقــة بشــكل كبير.

ديمــا الحلوة

الكومبــس – دراســات : احتلــت الســويد المرتبــة الثالثــة علــى مســتوى العالــم ضمن 
ــدة  ــك مــن خــالل دراســة جدي ــد الصحــي، وذل ــى الصعي ــدول األفضــل عل قائمــة ال
نشــر فيهــا باحثــون أميركيــون قائمــة الــدول األفضــل، وأخــرى حــول الــدول األســوأ 
ــدول التــي تتدهــور فيهــا الخدمــات الصحيــة،  ــك ال ــى المســتوى الصحــي، أي تل عل
ــا  ــا فيم ــة بقدراته ــة مقارن ــة متدني ــدة مكان ــات المتح ــالل الوالي ــا احت وكان الفت

حافظــت الســويد علــى مركــز متقــدم.

وحســب مــا نقلــت صحيفــة »ديلــي ميــل« البريطانيــة 
فــي  باحثــون  أعدهــا  التــي  الدراســة  عــن  الجمعــة 
جامعــة واشــنطن، فقــد احتلــت الواليــات المتحــدة 

المرتبــة رقــم ٢٨ فــي قائمــة الــدول األفضــل علــى 
صعيد الخدمات الصحية.

المرتبــة  هــذه  إلــى  المتحــدة  الواليــات  وتراجعــت 

بســبب الوفيــات المتزايــدة نتيجــة إدمــان الكحــول 
وبدانة األطفال ومرض اإليدز.

ــى أهــداف األمــم  واعتمــد الباحثــون فــي الدراســة عل
المتحــدة للتنميــة المســتدامة ذات الصلــة بالصحــة 
لتصنيــف الــدول فــي القائمــة التــي شــملت 1٨٨ بلــدا 
حــول العالــم، كمــا اســتعانوا ببيانــات عــبء األمــراض 

العالمي واإلصابات وغيرها من المعايير.
وفيما يلي الدول الست التي تصدرت القائمة:

1.أيسلندا.
٢.سنغافورة.

3.السويد.
4. جمهورية أندورا.

5. بريطانيا.
6. فنلندا.

تدهــور  بســبب  القائمــة  إفريقيــة  دول  وتذيلــت 
الخدمــات الصحيــة نتيجــة الصراعــات المســلحة التــي 

تشهدها، وهذه أبرزها
1٨٨- جمهورية إفريقيا الوسطى.

1٨7- الصومال.

1٨6. جنوب السودان .
1٨5. النيجر.
1٨4. تشاد.

وتأتــي هــذه الدراســة لتأكــد ارتفــاع كفــاءة النظــام 
الصحــي فــي الســويد ضمــن المعاييــر العالميــة، علــى 
الرغــم مــن االنتقــادات وحــاالت اليــأس وعــدم الثقــة 
التــي تنتــاب العديــد مــن المرضــى خاصــة األجانــب 
األطبــاء  مــن  العديــد  ويرجــع  الجــدد،  والقادميــن 
والمختصيــن ممــن التقتهــم الكومبــس فــي مناســبات 
البيروقراطيــة  إلــى  الحــاالت  هــذه  ســبب  ســابقة، 
واإلجــراءات اإلداريــة التــي يتبعهــا النظــام الصحــي فــي 
الســويد لعــدم الوقــوع فــي أخطــاء ومــن أجــل ســهولة 
إجــراء االســتنتاجات التــي توظــف عــادة فــي مواضيــع 
الوقايــة، إضافــة إلــى عــدم تشــجيع األطبــاء لكتابــة 
الــدواء فــي حــاالت يمكــن لجســم اإلنســان أن يأخــذ 

بنفسه مبادرة طرد المرض.

 هال الحلو - مستشارة وزير الشؤون االجتماعية للشؤون اإلنسانية والدولية
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االتصــال علــى الرقم 073770705٨ 

جواز سفر مفقود

االسم:
زينب حســين جعفر مرزه

ZAINAB huSSIEN JAFFAR MARZEh 
A7500446  رقــم الجواز

االتصــال علــى الرقم 073770705٨ 

جواز سفر مفقود

االسم:
عالء باســم محمد

G٢3641٢1  رقــم الجواز
تاريــخ النفاذ: ٢016-10-06

االتصــال علــى الرقم 076٢613٢05 

جواز سفر مفقود

الكومبــس – قضايــا قانونيــة: الطــالق مــن أكثــر الوقائــع االجتماعيــة المؤلمــة والتــي 
ــي  ــه ف ــد من  ال ب

ً
ــال ــالق ح ــح الط ــك يصب ــع ذل ــرة، وم ــكك األس ــى تف ــؤدي عــادة إل ت

العديــد مــن الخالفــات الزوجيــة المســتعصية عــن الحــل. وفــي حــال اللجــوء إلــى هــذا 
الحــل ال بــد مــن معرفــة إجراءاتــه وتبعاتــه حتــى ال يصبــح بدايــة لمشــاكل جديــدة 

أكثــر تعقيــدا مــن مشــاكل فتــرة الــزواج. 

جدريــان  ديانــا  المحاميــة  كتبتــه  المقــال  هــذا 
يتنــاول الطــالق وإجراءاتــه وتبعاتــه، مــن وجهــة 

نظــر قانونية:

ــدول  ــي قائمــة ال ــة ف ــة متقدم ــل الســويد مرتب تحت
التــي تكثــر فيهــا حــاالت الطــالق، وذلــك قياســا 

لعدد الســكان فيها.

مــرات كثيــرة، يمكــن النفصــال الوالديــن أن يعطــي 
الطفــل حالــة هــدوء أكثــر مــن بقائهمــا وســط بيئــة 
أن  كمــا  والصراعــات،  بالشــجارات  مليئــة  أســرية 
ــوا  ــن األهــل يمكــن لهــم أيضــا أن يتعامل ــر م الكثي
االعتبــار  بعيــن  تأخــذ  بطريقــة  االنفصــال  مــع 

احتياجــات الطفل.

الطفــل يحتــاج لمســاعدة كــي يفهــم لمــاذا يحــدث 
لكــي  وقــت  إلــى  يحتاجــون  فاألطفــال  االنفصــال، 
العائلــة ســتتغير،  بــان  الواقــع  يفهمــوا ويتقبلــوا 
هــم يحتاجــون أيضــا أن يســاهموا وان يســمح لهــم 

بتقديــم اقتراحات حول المســتقبل.

دائمــة  عالقــة  إلــى  عمومــا  األطفــال  يحتــاج   
وثيقــة  وعالقــات  والديهــم،  كال  مــع  ومســتقرة 
بشــكل  الوالــدان  يعيــش  عندمــا  حتــى  معهــم 
منفصــل. لكــي يتــم تواصــل الطفــل مــع كال األبويــن 

ينبــغ وجود تعــاون بينهما

بينمــا إذا كان هنــاك عــداوة وصــراع بيــن الوالديــن 
الطفــل ســيجد  زيــارة  أو  حــول حضانــة، مســكن 

الطفــل نفســه في وضع صعب.

يجــدون  عــادة  البالغيــن  مــع  مقارنــة  األطفــال 
صعوبــة فــي الحفــاظ علــى عالقــة جيــدة باألشــخاص 

الذيــن على عــداوة مع بعضهم.

يمكــن فــي نهايــة المطــاف أن يقــع األطفــال فــي 
صراعــات خطيــرة ومضنيــة. فمحبــة الطفــل ألحــد 
الوالديــن يمكــن أن تشــعره بأنــه يخيــب أمــل الوالــد 
اآلخــر، األطفــال بحاجــة إلــى إرضــاء توقعــات أهلهــم 

مــن أجل االحتفــاظ بمحبتهم.

فــي  يســتخدم  أن  يمكــن  الطفــل  أن  يعنــي  ممــا 
ســبيل  علــى  طــرق  بعــدة  األهــل  بيــن  النزاعــات 

المثــال كســالح أو ميــدان معركــة أو جائزة نصر. 

التربيــة الســليمة للطفــل هــدف كل 
قرار وإجراء

اختيــار الطريــق األفضــل للطفــل هــو حجــر األســاس 
فــي جميــع القــرارات التــي تتعلــق بالحضانــة، ســكن 
ســواء  يشــمل  وهــذا  الطفــل  زيــارة  أو  الطفــل 
األحــكام والقــرارات مــن المحكمــة أو القــرارات مــن 
مــن  الموافقــة  أو  االجتماعيــة  الخدمــات  مصلحــة 

عدمهــا علــى اتفاقــات بين األهل.

الطفــل يكــون تحــت رعايــة الوالديــن معــا )حضانــة 
)حضانــة  أحدهمــا  رعايــة  تحــت  أو  مشــتركة( 
شــخصين  أو  شــخص  رعايــة  تحــت  أو  منفــردة( 
آخريــن يتــم تعيينهــم مــن قبــل المحكمــة )حاضــن 

معين خاص(.

كال  رعايــة  تحــت  يكــون  الــوالدة  منــذ  الطفــل 
حــال  فــي  متزوجــان.  كونهمــا  حــال  فــي  والديــه 
أنهمــا غيــر متزوجيــن فتكــون لــألم فقــط، أمــا إذا 
فتصبــح  الطفــل  والدة  بعــد  الوالديــن  تــزوج 

الحضانــة مشــتركة منــذ تاريخ الزواج.

ــة الطفــل يقتضــي أن الحاضــن  ــك حضان ــون ل أن تك
لــه حــق القــرار فــي أمــور الطفــل التــي تتعلــق علــى 
ســبيل المثــال فــي تعليمــه ودراســته ومــكان ســكنه 
ويقتضــي أيضــا حــق المراقبــة فــي حيــاة الطفــل 

وتعليمــه وحاجتــه للرعاية. 

إن الــذي لديــه حــق حضانــة الطفــل مســؤول عــن 
الطفــل  ومراقبــة  وتلبيتهــا  الطفــل  احتياجــات 
وتطــوره والظــروف المحيطــة بــه حســب عمــره، 

وأن يقــوم إعالــة الطفل واإلشــراف علــى تعليمه.

آخــر  شــخص  إيــذاء  مــن  الطفــل  منــع  بهــدف   
الطفــل  وضــع  الحضانــة  صاحــب  علــى  ســيتوجب 
اإلصالحيــة  اإلجــراءات  واتخــاذ  ناظــره  تحــت 

المناسبة.

ــى أمــور تخــص  فــي حــال عــدم اتفــاق الوالديــن عل
الطفــل أو إذا كان أحدهــم غيــر مناســب ليشــارك 
اللجــوء  اآلخــر  للوالــد  يمكــن  الطفــل  فــي حضانــة 

للمحكمــة للمطالبــة بالحضانــة المنفردة.

بــدون  الطــالق  يحــدث  أن  »يمكــن 
مشاكل«

حــدوث  دون  الطــالق  يتــم  عديــدة  حــاالت  فــي 
مشــاكل أو نزاعــات حــول األطفــال لكــن فــي معظــم 

اتخاذهــم  بعــد  واألب  األم  يســتطيع  ال  الحــاالت 
قــرار االنفصــال أن يتفقــوا علــى حضانــة أو ســكن 
األطفــال وفــي هــذه الحــاالت يحــاول مركــز الخدمــات 
ــى اتفــاق  االجتماعيــة أن يســاعد األهــل للوصــول إل
فــي حــال عــدم موافقــة  الطرفيــن  يوافــق عليــه 
لحــل  للمحكمــة  اللجــوء  يتــم  كالهمــا  أو  أحدهمــا 

النزاع.

النــزاع مشــاعر  فــي بعــض األحيــان يكــون ســبب 
عــن  االبتعــاد  أو  االنتقــام  فــي  رغبــة  متأججــة، 
ســبب  يكــون  أخــرى  أحيــان  وفــي  اآلخــر  الطــرف 
النــزاع أن الطــرف اآلخــر يكــون عنيــف وغيــر قــادر 
علــى  خطــورة  يشــكل  أو  الطفــل  رعايــة  علــى 

الطفل لســبب أو آلخر.

قانونــي  مســار  عبــر  يتــم  الحضانــة  علــى  النــزاع 
للمحكمــة  بطلــب  الطرفيــن  أحــد  يتقــدم  عندمــا 
ــة الفرديــة وذلــك العتقــاده  ــى الحضان بالحصــول عل
أن الطــرف اآلخــر غيــر صالــح أن يأخــذ قــرارات 
متعــاون  أو  متواجــد  غيــر  أو  الطفــل  بخصــوص 
أن  أو  ســابقا  ذكرنــا  كمــا  القــرارات  تلــك  ألخــذ 
الطــرف األخــر يشــكل خطــرا علــى الطفــل وعلــى 

من حوله.

بعــد قــرار االنفصــال يكــون الطرفيــن فــي حالــة 
أن  أو  جيــدة  قــرارات  اتخــاذ  عليهــم  يصعــب 
يتداركــوا الوقــوع فــي أخطــاء أو أن يســيطروا علــى 
األحيــان  بعــض  فــي  يقدمــوا  ولذلــك  مشــاعرهم 
علــى أفعــال مســيئة ألنفســهم وللطفــل وللطــرف 

اآلخر.

القاعــدة الرئيســية هــي أن يكــون لألبويــن الحضانــة 
قــرارات  باتخــاذ  ســوية  يقومــوا  وأن  المشــتركة 
بشــأن الطفــل علــى ســبيل المثــال أيــن يســكن، ألي 
مدرســة يذهــب، اســتصدار جــواز ســفر أو تقديــم 

طلــب للجنســية إلى آخره. 

إذا فشــل األبويــن فــي اتخــاذ قــرارات مشــتركة أو 
االتفــاق حــول الطفــل عندهــا يضعــوا أمرهــم فــي 
يــد المحكمــة التــي تحكــم إمــا أن تبقــى الحضانــة 
مشــتركة إذا رأت المحكمــة أن النــزاع أمــر عابــر أو 
أن تعطــي الحضانــة الفرديــة ألحــد الطرفيــن إذا 

وجدتــه أنــه هــو األفضــل في اتخاذ القرارات.

الحصــول علــى الحضانــة المنفــردة ال يعنــي حرمــان 
تكــون  وأن  الطفــل  مقابلــة  مــن  اآلخــر  الطــرف 

بينهمــا عالقة جيدة.

إن لــم تكــن المقابــالت مــع الطــرف اآلخــر تشــكل 
بأمــور  القيــام  أو  فمنعهــا  الطفــل  علــى   

ً
خطــرا

لعرقلتهــا كاالدعــاء بــأن الطفــل مريــض قــد يــؤدي 

لخســارة الحضانــة المنفــردة لصالــح الطرف األخر.

يتقابــل  أن  المحكمــة  تقــرر  األحيــان  أغلــب  فــي 
الطفــل مــع الطــرف الــذي ال يســكن معــه ألن الغايــة 
هــي حصــول الطفــل علــى عالقــة جيــدة مــع كال 
الطرفيــن. فقــط فــي الحــاالت التــي يوجــد فيهــا 
خطــورة علــى الطفــل مثــال خطــورة تعرضــه لعنــف 
أو خطــف مــن الطــرف األخــر تقــرر المحكمــة بعــدم 

وجوب مقابلة الطفل للطرف األخر.
مــن المفضــل أن يكــون لــدى األطــراف وكيــل قانونــي 
المحكمــة  فــي  القانونيــة  الناحيــة  مــن  يســاعدهم 
وخارجهــا وأن يقــدم القضيــة واألحــداث بطريقــة 
منطقيــة ويجــادل مــن أجــل حقــوق موكلــه وحقــوق 
الطفــل وأن يســاعد موكلــه علــى التحكــم بمشــاعره 

للوصول لنتيجة أفضل لألطفال وللموكل.
 ويعتقــد الكثيــرون أن مــن المكلــف جــدا أن يأخــذ 
مســاعدة مــن محــام فــي قضايــا األحــوال الشــخصية، 
ولكــن فــي كثيــر مــن الحــاالت تتــم تغطيــة التكاليــف 
مــن  القانونيــة  المســاعدة  طريــق  عــن  القانونيــة 
ــى المنــزل  ــة أو عــن طريــق شــركة التأميــن عل الدول
الخــاص بــك. وهــذا الشــيء يمكــن لــي أن أناقشــه مــع 

من يريد استشارة مجانية معنا.
المحامية ديانا جادريان
0165500043
JuRIStEN@FOLKEtSJuRISt.Nu
FOLKEtSJuRISt.WORdPRESS.cOM

هذا ما يجب أن تعرفه قبل أن
تقرر الطالق في السويد!
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 الكومبــس – مكتبــات: تعتبــر المكتبــات فــي الســويد، واحــدة مــن أهم المؤسســات 
الثقافيــة، التــي تحظــى باهتمــام بالــغ، بســبب الخدمــات واالمتيــازات التــي تقدمهــا 
ــم تطــورا، حيــث  ــات العال ــر مكتب ــن أكث ــى أنهــا م ــف عل ّصن

ُ
ــى ســكان المــدن، وت إل

أنهــا توفــر للقــراء كتبــا بمختلــف اللغــات.

الكتــب  اســتعارة  المــرء،  بإمــكان  أن  ومعــروف 
ــر  ــا عب اإللكترونيــة، وتحميلهــا لوقــت محــدد مجان
المكتبــات الوطنيــة، لكــن ُيالحــظ »نــدرة« توفــر 
ــات،  الكتــب العربيــة اإللكترونيــة، فــي هــذه المكتب
بعــدد  الكتــب  هــذه  عــدد  قارّنــا  إذا  خصوصــا 
متحدثــي العربيــة فــي الســويد، حيــث تــكاد تكــون 
بــدل  الســويد  فــي  الثانيــة  اللغــة  العربيــة  اللغــة 
أعدهــا  التــي  الدراســة  وفــق  الفنلنديــة،  اللغــة 
الباحــث اللغــوي فــي جامعــة ســتوكهولم ميكائيــل 

باركفال.

تزايــد  فــي  اإللكترونيــة  الكتــب  علــى  اإلقبــال 
مســتمر، وعلــى ســبيل المثــال، خــالل أحــد األعــوام 
كــرة  نجــوم  اســتعير كتــاب ســيرة ذاتيــة ألحــد 
الورقــي  للكتــاب  مــرة   ٢50 الســويدية  القــدم 
اإللكترونــي  للكتــاب  اســتعارة   1600 يقابلهــا 
وهــذا بالطبــع فــرق شاســع يعــزز مكانــة الكتــاب 

اإللكتروني.

ــة  ــة العربي ــب اإللكتروني ــذا الكت » له
قليلة«

ــا المعلومــات فــي  ــد ســؤالنا مطــورة تكنولوجي  عن
 BIBLIOtEK لمكتبــات  التابــع  القســم 
ســتينا،  آنــا  ســتوكهولم،  فــي   BOtKyRKA
حــول ســبب قلــة الكتــب العربيــة اإللكترونيــة فــي 
الســبب  أن  اعتقــد  قالــت:«  الســويدية  المكتبــات 
يعــود إلــى عــدة عوامــل، منهــا أن مــزود الكتــب 
اإللكترونيــة للمكتبــات العامــة فــي الســويد وهــو 
شــركة ايليــب، يجــب أن يتعــرف علــى الطلــب علــى 
الكتــب اإللكترونيــة باللغــة العربيــة وكذلــك عــدة 
ــد أن  ــا نري ــي الســويد ألنن ــة موجــودة ف لغــات أقلي
نكــون قادريــن علــى أعــارة جميــع النــاس الذيــن 

يعيشــون في مجتمع الســويد«.

هــو  جوابهــم  يكــون  أن  نتوقــع  »نحــن  وأضافــت: 
صعوبــة االتفــاق مــع الناشــرين العــرب، وأيضــا أحــد 
العوامــل التــي تحــد مــن وجــود الكتــب اإللكترونيــة 
فــي المكتبــات الســويدية هــو أن الكتــب اإللكترونيــة 
للعامــة  بالنســبة  كبيــرة  بدرجــة  معروفــة  ليســت 
انــه  يعرفــون  ال  األشــخاص  مــن  الكثيــر  أن  حتــى 
بإمكانهــم اســتعارة الكتــب اإللكترونيــة مجانــا مــن 

المكتبات في الســويد.

مــن  الصعــب  مــن  انــه  المكتبــة  رواد  يعتقــد   
اإللكترونيــة  الكتــب  اســتعارة  التقنيــة  الناحيــة 
وكثيــر مــن النــاس ليــس لديهــم أجهــزة الكتــب 
الهواتــف  اإللكترونــي،  القــارئ  مثــل  اإللكترونيــة 

الذكيــة أو الكمبيوترات«. 

اإللكترونيــة  الكتــب  إعــارة  نســبة  أن  وأوضحــت 
قليــل مقارنــة بالكتــب الورقيــة فــي مكتبتنــا فــي 
بوتشــيركا قــد يكــون بســبب أن الكتــب اإللكترونيــة 
قليلــة جــدا مقارنــة بالكتــب األخــرى، أو قــد تكــون 

العناوين التي لدينا ليســت بالمناســبة.

فقــط  عربــي  إلكترونــي  كتــاب   268
في السويد!

اإللكترونيــة  الكتــب  عــدد  أن  بالذكــر  الجديــر 
العربيــة فــي المكتبــات الســويدية هــو فقــط ٢6٨ 
ــت  ــك قال ــة، وعــن ســبب ذل ــي الســويد كاف ــا ف كتاب
 Py أيليــب  لشــركة  التنفيذيــة  المديــرة 
ناشــري  بجميــع  »نرحــب   :SödERStRöM
ــق دومــا  ــع اللغــات، ولكــن األمــر يتعل الكتــب بجمي
ــة، فنحــن مســتعدين للتعامــل  ــدور النشــر العربي ب
النشــر  دعــم  لتحســين  والمكتبــات  الشــركاء  مــع 
اإللكترونــي باللغــة العربيــة، وقمنــا بنشــر 31300 
 5400 ضمنهــا  مــن  إلكترونــي  لكتــاب  عنــوان 

كتــاب إلكترونــي بغير اللغة الســويدية. 

مــن خــالل بحثنــا تبيــن انــه مــن المســتحيل أن تقــوم 

العربيــة  الكتــب  نشــر  بدعــم  ايليــب  شــركة 
الصيغــة  وهــي   IPuP3 بصيغــة  اإللكترونيــة 
المعتمــدة لتحميــل الكتــب إلكترونيــا فــي المكتبــات 
وان ايليــب ال تملــك التنســيق الخــاص الــذي يدعــم 
النشــر اإللكترونــي باللغــة العربيــة أو الفارســية أو 

العبريــة مــن اليمين إلى اليســار«.

الدعــم  هــذا  تحســين  علــى  نعمــل   « وأضافــت: 
باللغــة العربيــة وخصوصــا فيمــا بتعلــق بالتوريــد 
ــك بأنــه  ــك أنــا ال أواقف للمكتبــات فــي الســويد، لذل
لــم يتــم اتخــاذ أي خطــوة فــي هــذا المجــال والطلــب 
اآلن علــى هــذه الصيغــة أيضــا ال يقتصــر فقــط علــى 
الكتــب العربيــة نحــن نعمــل منــذ فتــرة علــى تلبيــة 
المســؤولين  لســنا  نحــن  ولكــن  الحاجــة  هــذه 
العربيــة  الكتــب  تأميــن  لتطويــر  الوحيديــن 
فالمكتبــات الســويدية حتــى وقــت قصيــر لــم تكــن 
تدعــم القــراءة بهــذه الصيغــة ممــا يعنــي اســتحالة 
قراءتهــا حتــى لــو قمنــا بإعطائهــا إلــى المكتبــة، 
نحــن أيضــا نحتــاج إلــى بيانــات اكثــر تخــص الكتــب 
العربيــة مــن أجــل أن نســتطيع إيجادهــا هــذا األمــر 
نجــد  أننــا  كمــا  زر،  بكبســة  تحقيقــه  يمكــن  ال 
صعوبــة فــي إيجــاد ناشــرين مهتميــن بنشــر الكتــب 

العربيــة اإللكترونيــة من خاللنا«.  

»ال يوجــد تقليــد عربــي لنشــر الكتــب 
اإللكترونية«

المؤسســات  إحــدى  مــع  تحدثــت  »الكومبــس« 
المهتمــة بنشــر الكتــب العربيــة اإللكترونيــة فــي 
المكتبــات الســويدية وهــي »حكايــة« وتحدثنــا مــع 
النصــوص  تحويــل  تدعــم  التــي  الخدمــة  مؤســس 
ــى اليســار  ــن إل ــن اليمي ــة م ــة باللغــة العربي المكتوب
فــي  العربيــة  الكتــب  قلــة  ســبب  عــن  وســألناه 

المكتبات الســويدية. 

قــال مايــكل نورمــان: » أعتقــد أن الســبب الرئيســي 
عليــه  متعــارف  عربــي  تقليــد  وجــود  عــدم  هــو 
لنشــر الكتــب إلكترونيــا فالتركيــز يتــم فقــط علــى 
الكتــب المطبوعــة حيــث يتــم الحصــول علــى الدخــل 

المــادي األكبــر منهــا، علــى الرغــم مــن ان الكتــب 
اإللكترونيــة تحقــق انتشــارا أكبــر، وتكاليــف إنتــاج 
اقــل ولكــن يتــم اســتبعادها مــن قبــل الناشــرين 
هــذه  ونســخ  قرصنــة  يتــم  أن  خشــية  العــرب 

اإلصدارات«.

الصــادرة  العربيــة  الكتــب  »معظــم  وأضــاف: 
إلكترونيــا اليــوم يتــم تصويرهــا وإعــادة نشــرها 
كملفــات إلكترونيــة رديئــة الجــودة، كال المشــكلتين 
يخافــون  الناشــرون  األخــرى،  إحداهمــا  تغــذي 
قرصنــة الكتــب وبالمقابــل هنالــك طلــب علــى الكتــب 

المنتشــرة بطريقــة غيــر قانونية. 

الحــل هــو أن يتــم توفيــر الكتــب ويكــون الحصــول 
علــى النســخ اإللكترونيــة األصليــة بأســعار رخيصــة 
مــن  المجانيــة  الرديئــة  تحميــل  اليتــم  حتــى 

اإلنترنت. 

فالكتــب اإللكترونيــة ليســت منافســة للورقيــة علــى 
ســبيل المثــال نحــن نوفــر فرصــة تحميــل الكتــب 
وجهــة  تغييــر  أن  المشــكلة  ولكــن  إلكترونيــا 

الســفينة يحتــاج إلى وقت«.  

زاهــر: »العــرب فــي مالمــو ال يطلبــون 
اإللكترونية« الكتب 

ــة مالمــو إذا  ــر لمكتب ســألنا زاهــر ســعيد وهــو زائ
كان يعتقــد أن قلــة الكتــب العربيــة اإللكترونيــة 
فــي مكتبــة مالمــو يعتبــر عائــق لوصولــه إلــى الكتــب 
قليــل  العربــي  األدب  أن  اعتقــد   « يقــول:  ال  أم 
ــاآلداب األخــرى الموجــودة فــي  ــة ب ــا مقارن إلكتروني
كاللغــة  األخــرى  اللغــات  بمختلــف  مالمــو  مكتبــة 
الروســية أو اإلســبانية أو اإلنكليزيــة أو الفرنســية 
وهــذا بســبب أن العــرب المقيميــن هنــا ال يطلبــون 
لــدى  حاجــة  تنشــأ  ال  وبالتالــي  العربيــة  الكتــب 

المكتبــات لتوفيــر هذا الطلب«.

 

زينب هادي

حقيقة ندرة الكتب اإللكترونية العربية في مكتبات السويد
آنا ستينامايكل نورمانزاهر ســعيد  بي سودرتروم  
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الكومبــس – مقــاالت الــرأي: تبقى مســألة 
الشــعور باالنتمــاء إلــى البلــد الجديــد مــن 
أهــم عوامــل االندمــاج، شــعور نابــع مــن 
إلــى االســتقرار أوال، باإلضافــة  الحاجــة 
ــر  ــذي وف ــع، ال ــاء للمجتم ــب الوف ــى واج إل
فــرص حيــاة جديــدة لالجئيــن، فمــا هــي 
معيقــات التمتــع بهــذا الشــعور المهــم.

 اســتقبلت أوروبــا فــي األعــوام الماضيــة مئــات اآلالف 
الالجئيــن  مــن  وأكثــر(  مليــون  إلــى  العــدد  )وصــل 
 مــن 

ً
عبــروا البحــار ومختلــف الطــرق األخــرى هربــا

تعصــف  التــي  واالقتصاديــة  السياســية  األزمــات 
ببالدهــم، ال ســيما بســبب مــا يجــري فــي منطقــة 
للقــارة  البعيــد  القريــب  الجــار  األوســط  الشــرق 

العجوز.

وفــرت أوروبــا لهــؤالء المــأوى والمســكن والملبــس، 
بصــورة أعــم األمــن واألمــان، وهــو مجهــود تســتحق 
الجهــود  كانــت  وحكومــات،   

ً
شــعوبا الشــكر  عليــه 

دبلــن  مثــل  مكتوبــة  اتفاقيــات  ثمــرة  األوروبيــة 
المواطــن  أدبيــة تعهــد بهــا  وجنيــف، واتفاقيــات 
إبــان  حــدث  مــا  يتكــرر  أال  وحكوماتــه  األوروبــي 
أرواح  حصــدت  التــي  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
امتهــان لحقوقهــم  مــن  المالييــن وعانــى كثيــرون 

جــرى تحــت عناويــن قوميــة وعرقية بغيضة.

كبيــرة  بأعــداد  الالجئــون  تدفــق  كان،  وهكــذا 
ــت  ــا الغنيــة بشــكل خــاص وكان قاصديــن دول أوروب
الحصــة األكبــر مــن نصيــب ألمانيــا تليهــا الســويد، 
تعالــت أصــوات المواطنيــن األوروبييــن بيــن مرحبيــن 
بالفعــل اإلنســاني لحكوماتهــم، وبيــن آخريــن وجــدوا 
للهويــة   

ً
تهديــدا البشــري  التدفــق  هــذا  فــي 

معهــم  ســيحملون  الجــدد  فالقادمــون  األوروبيــة، 
فــي  وســيؤثرون  وتقاليدهــم  وعاداتهــم  قيمهــم 

المجتمــع المضيــف بصــورة ما كما ســيتأثرون به.

يطالــب األوروبيــون القادميــن الجــدد باالندمــاج فــي 
القــادم  هــذا  الحكومــات  وتســاعد  مجتمعاتهــم، 
ــه احتياجاتــه  وتضعــه فــي بدايــة الطريــق فتقــدم ل
بالمجتمــع،  واالنخــراط  العيــش  مــن  ليتمكــن 
لــه مــدارس مجانيــة  أنهــا توفــر  والخطــوة األهــم 

لتعلــم لغــة البلــد واالطالع علــى ثقافتها.

يخطــو  أن  الالجــئ  مــن  مطلوبــا  يصبــح  بالمقابــل 
فــي   

ً
جهــدا فيبــذل  االندمــاج،  درب  علــى  بــدوره 

ــة الشــعب المضيــف، وهــو  ــم اللغــة وفهــم ثقاف تعل
الالجئيــن  مــن  األكثريــة  بــه  يقــوم  أن  يحــال  مــا 

.
ً
عموما

تبقــى مســألة الشــعور باالنتمــاء إلــى البلــد الجديــد 
مــن أهــم عوامــل االندمــاج، شــعور نابــع مــن الحاجــة 
للمجتمــع  الوفــاء  واجــب  ومــن  أوال  االســتقرار  إلــى 
الــذي وفــر فــرص حيــاة جديــدة لالجئيــن، وهنــاك 
مــن يفهــم الشــعور باالنتمــاء للبلــد الجديــد كبديــل 
للهويــة  واالنتمــاء  بالوطنيــة  الشــعور  عــن  للتخلــي 
األصليــة، وهــذا طبعــا غيــر صحيــح، فمــن الممكــن 
باالنتمــاء  المهاجــر  اإلنســان  يحتفــظ  ان  دائمــا 

لهويتــه األولــى إلــى جانب الــوالء للبلد الجديد.

جــدا  بمراحــل صعبــة  يمــر  المهاجــر  أن  شــك  وال 
حتــى يشــعر باالســتقرار، ومــن ثــم يشــعر باالنتمــاء 
ــه، فعــدا القهــر  للبلــد الجديــد كمقدمــة لالندمــاج ب
والحاجــة التــي أجبرتــه علــى االنفصــال عــن وطنــه، 
باإلضافــة إلــى أهــوال ومشــاق الســفر واللجــوء يمكــن 
لالجــئ أن يفاجــأ بنــوع جديــد مــن المأســاة واإلحبــاط، 
و  الهجــرة  مكاتــب  ببيروقراطيــة  الشــعور  إنــه  
طريقــة عملهــا البطيئــة، التــي تحــول حيــاة الهــارب 
ــى جحيــم االنتظــار  ــار إل مــن جحيــم المعــارك والدم

والقلق.

أو  الموظفيــن  بنقــص  تتحجــج  الهجــرة  مصلحــة 
بســبب توخــي الدقــة فــي دراســة القضايــا، ففــي بلــد 
ــث يســود نظــام يمكــن أن يكــون  ــل الســويد حي مث
ــح المــرء  ــا مــن النظــام االشــتراكي، قــد ال يصب قريب
 فعــااًل فــي المجتمــع مــا لــم يحصــل علــى كــرت 

ً
عضــوا

اإلقامــة و الرقــم الرباعــي، خــارج هــذا اإلطــار هــو 
كائــن مؤقــت فــي وضعيــة االنتظــار، وقــد تطــول 
هــذه الحالــة ألشــهر وربمــا ســنوات، هــذه الفتــرة 
حكوميــة،  لدائــرة  بالنســبة  طويلــة  تبــدو  ال  قــد 
 
ً
رقمــا أو ســنتين  أن ســنة  تعتقــد  خاصــة عندمــا 

ــه حتمــا رقمــا  غيــر هــام  فــي تاريــخ البشــرية، لكن
مهمــا فــي حيــاة كل فــرد بحــد ذاتــه، و بقــاء أي 
ــة االنتظــار عامــل  ــى وضعي شــخص هــذه المــدة عل
ســلبي فــي عمليــة اندماجــه، و بنــاء مــا تبقــى مــن 
ــي  ــي الت ــده األصل ــي بل ــذي كاد يفقــده ف مســتقبله ال
تعانــي مــن حــروب أو فقــر أو مجاعــات. ولكــي ال 
علــى  عــبء  أو  عالــة  المهاجريــن  أعــداد  تبقــى 
المفــروض منحهــم  التــي تســتقبلهم،  المجتمعــات 
الشــعور باالنتمــاء، هــذا الشــعور قــد ال يقــل أهميــة 
طعــام  مــن  اإلنســانية  االحتياجــات  تأميــن  عــن 

ومســكن، ألنــه بدايــة الطريق نحــو اندماج حقيقي.

مالمو ســبتمبر ٢016

رنا أبو شــنب

عوائق الشعور باالنتماء للبلد الجديد

الكومبــس - تجــارب : اســمي محمــد زهيــر، وعمــري 3٥ عامــا ، قدمــت 
مــن ســوريا إلــى الســويد مــع زوجتــي وطفلتــي فــي تمــوز/ يوليــو  

.٢014

مكثنــا فــي كامــب تابــع للهجــرة معــزول عــن 
المجتمــع الســويدي فــي ضيعــة تبعــد عــن 
ســنة  لمــدة  دقيقــة   50 حوالــي  يافلــي 
ســبب  البعــد  هــذا  وكان   ،

ً
تقريبــا ونصــف 

الســويديين وتعلــم  لتأخيــر اندماجنــا مــع 
اللغة.

 وفــي شــهر كانــون األول/ ديســمبر ٢015 
قــام مكتــب العمــل بنقلنــا وتوفيــر بيــت لنــا 
رحلــة  بــدأت  وهنــا  فالــون.  منطقــة  فــي 
إثبــات الــذات بالنســبة لــي بعــد االســتقرار 
مــع  المبدئيــة  ومقابالتــي  الســكن  فــي 
مســؤولتي فــي مكتــب العمــل، حيــث وجــدت 
لــدي حمــاس كبيــر لتعلــم اللغــة الســويدية 

وممارســة مهنتــي كطباخ.

 بــدأت تعلــم اللغــة فــي مدرســة األســفي فــي 
شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر ٢016 لكنــي 
يشــبع  ال  المدرســة  وضــع  أن  أحسســت 
رغبتــي الكبيــرة فــي تعلــم اللغــة الســويدية 

مــع أنــي اكتــب وأتحــدث االنجليزيــة بطالقــة. 
أخــرى  طريقــة  بــأي  باالســتعانة  فبــدأت 
لتســريع التعليــم واهمهــا الراديــو الســويدي 

الذي كنت اســتمع له بشــكل متواصل.

فبــدأت  اشــهر   3 خــالل  اللغــة  وأتقنــت 
ــدون  ــع األشــخاص الســويديين ب التحــدث م
أصبحــت  التــي  اللغــة  قواعــد  أتعلــم  أن 

بمــرور الوقت اتقنها. 

اســتدعاني  أبريــل  نيســان/  شــهر  وفــي 
مكتــب العمــل وعــرض علــي الدخــول فــي 
فــي  أســبوعين  لمــدة  ســريعه  اختبــارات 

مجــال الطبــخ إلثبات قدراتي.

اختبــارات  عــن  عبــارة  كانــت  حيــث   
تحريريــة وعمليــة فــي فنــدق ) ســكاندك (. 
وحصلــت علــى شــهادة اعتــراف كطبــاخ مــن 
الســويد  فــي  والمطاعــم  الفنــادق  منظمــة 

. uhR

العمــل  مكتــب  قــام  مباشــرة  وبعدهــا 
بإدخالــي فــي دورة مكثفــة لمــدة 5 أســابيع 
 yRKES AKAdEMIN فــي أكاديميــة
الســويدي  المطبــخ  أصــول  لتعلــم  وذلــك 
مطبــخ  أي  فــي  العمــل  وأســاليب  وطــرق 

سويدي. 

تــم  الــدورة  هــذه  فــي  يــوم  أخــر  وفــي 
فالــون  مستشــفى  مطبــخ  فــي  توظيفــي 
بوظيفــة كاملــة مدفوعــة األجــر. وبعــد 3 
تمــت  بالمستشــفى  عملــي  مــن  اشــهر 
عــن  فالــون  فــي  الكومــون  مــع  مقابلتــي 
بعقــد  وتوظيفــي  العمــل  مكتــب  طريــق 
دائــم للعمــل لديهــم فــي مــدارس المنطقــة 

حيــث اعمل اآلن. 

وتطــورت اللغــة لــدي بشــكل كبيــر خــالل 
مــع  االحتــكاك  بســبب  كلهــا  عملــي  فتــرة 
باللغــة  والتحــدث  العمــل  فــي  األشــخاص 

الســويدية فقط.   

اضــف إلــى ذلــك خبرتــي الكبيــرة فــي الطبــخ 
لمــدة ٢0 ســنة فــي عــدة مطاعــم وفنــادق 

في بلدي.

هكذا حصلنا على عمل

محمد زهير: »خبرتي كطباخ 20 سنة في بلدي لم تذهب سدى«
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الكومبــس - خــاص : تبقــى عيــون العديــد مــن الالجئيــن معلقــة باتجاه فتحــة البريد 
ــول  ــئ بوص ــا ينب ــدرت صوت ــا أص ــة كلم ــكنونها، خاص ــي يس ــقق الت ــواب الش ــي أب ف
رســالة، قــد تحمــل معهــا األمــل بعــد معانــاة االنتظــار ورحلــة اللجــوء الشــاقة، وقــد 
تحمــل العكــس، الرســالة التــي اســتلمها محمــد إســماعيل كانــت تحمــل لــه مفاجــأة 

مــن نــوع آخــر.

هــذه الفتحــة، عندمــا تنفتــح بيــد ســاعي البريــد، 
ويســقط منهــا ذلــك الظــرف األبيــض، الــذي يحمــل 
الهجــرة،  لمصلحــة  ــون 

ّ
الٌمل الشــعار  زاويتــه  فــي 

وعوائلهــم  بشــر  حيــاة  معهــا،  وتنهــض  تســقط 
بالكامل. 

الحصــول  ُبشــرى  الفتحــة حملــت  هــذه  كانــت  وإذا 
علــى اإلقامــة لعشــرات ومئــات ألــوف المهاجريــن، 
ــب  ــن، منهــم طال ــت » أحــالم اآلف آخري فإنهــا »قتل
طلــب  الــذي  إســماعيل،  محمــد  العراقــي  اللجــوء 
اللجــوء فــي الســويد، العــام الماضــي، وكان ينتظــر 

هــذا الظــرف طويــاًل! فماذا حمل له؟

الــذي صعــق  وحــده  هــو  الرفــض  قــرار  يكــن  لــم 
تلــك  مــن  الــذي ســقط  فالظــرف  محمــد فحســب! 
الــذي  العمــل  فــي  محمــد  حــق  اســقط  الفتحــة، 
يمارســه اآلن. فهــو يعمــل ميكانيكــي ســيارات فــي 
إحــدى الشــركات الســويدية التــي وظفتــه بعــد فتــرة 

قصيــرة مــن التدريب فيها!

الهجــرة  مصلحــة  قــررت  الظــرف:  ذلــك  فــي  جــاء 
مايلي:

رفــض طلــب اإلقامــة، وتصريح العمل.. 1
رفــض منحــك صفة الجئ ووثائق الســفر.. ٢
رفــض كل أنــواع الحماية.. 3
الطرد من الســويد.. 4

»عليك العودة إلى أفغانســتان«
 بعــد مــرور 

ً
لــدى محمــد مألوفــا كل ذلــك، أصبــح 

البريــد،  بفحــوى هــذا  مــن معرفتــه  وقــت قصيــر 
عندمــا ترجمــه لــه صديقــه، لكــن الــذي ال يســتطيع 
فهمــه واســتيعابه، هــو قــرار طــرده مــن الســويد، 

وترحيلــه إلى أفغانســتان!!

نعــم إلــى أفغانســتان، وهــو الــذي لــم يراهــا ســوى 
علــى الخارطــة، وفي شاشــات التلفزيون!! 

محمــد ال يــكاد يصــدق مــا حــدث لــه، فهــو كمــا 
يقــول لـــ »الكومبــس« قــّدم كل الوثائــق التــي تثبــت 
هــذه  مــن  نســخة  وارســل  مواطنــا عراقّيــا.  كونــه 
الوثائــق إلــى الكومبــس، ومــن أهمهــا الجــواز العراقــي، 
الــذي يحمــل بشــكل واضــح ال لبــس فيــه، صورتــه 
األحــوال  هويــة  وكذلــك  األخــرى،  والمعلومــات 

المدنيــة العراقية.

ماذا قالــت مصلحة الهجرة؟
فــي  الصحفــي  القســم  مــع  تحدثــت  »الكومبــس« 
مصلحــة الهجــرة واستفســرت منهــا عــن ســبب قــرار 
فقالــت  العــراق،  وليــس  أفغانســتان  إلــى  اإلبعــاد 
LINN NILSSON : » جــاء أســم البلــد الخطــأ 
فــي صفحــة واحــدة فقــط مــن صفحــات القــرار، فيمــا 
ورد أســم البلــد الصحيــح فــي المعلومــات المثبتــة 

لدينــا في نظــام الكومبيوتر«.

وأضافــت: »أن هــذا يعنــي أنــه لــم يكــن مــن الممكــن 
إطالقــا ترحيــل الشــخص إلــى أفغانســتان، وأن الخطــأ 
بذلــك،  الشــخص  وإبــالغ  تــم تصحيحــه،  المطبعــي 

وكذلــك الممثــل القانوني له«.

العمــل ال يكفل له البقاء
محمــد الــذي يعمــل حاليــا، ويدفــع الضرائــب للدولــة، 
ال يســتطيع فهــم لمــاذا يتــم طــرده وهــو الــذي 
وجــد عمــال ويمــارس عملــه بنشــاط وليــس لديــه 

أيــة مخالفة.

يقــول: » بعــد فتــرة قليلــة مــن تدريبــي، أخذونــي 
مــن  معــي  أحملهــا  خبــرات  أملــك  ألننــي  للعمــل، 

العراق«.

ــل عــدم 
ّ

»الكومبــس« تحدثــت مــع خبيــر قانونــي فض
نشــر أســمه، قــال إن مصلحــة الهجــرة تنطلــق فــي 
رفــض طلــب محمــد وترحيلــه، الن طلــب الحمايــة 
يقــول »تهديــدات »  مــا  مــن  الســويد، هربــا  فــي 

ــه، وهــي أســباب ال تراهــا  ــى حيات تشــكل خطــرا عل
مصلحــة الهجــرة كافيــة، لمنحه اإلقامة.

ــذ  ــوم، من فالمصلحــة قّســمت العــراق، كمــا هــو معل
عــدة ســنوات، إلــى عــدة مناطــق، آمنــة وشــبه آمنــة 

ومناطق تشــهد صراعات مســلحة.

وبحســب الخبيــر، فــان المصلحــة تــدرس كل قضيــة 
كان  وإذا  لوحدهــا،  علــى  العراقييــن  قضايــا  مــن 
محمــد قــد أخــذ رفضــا فــان عليــه أوال تنفيــذ قــرار 
ــة  المصلحــة والخــروج مــن الســويد، وإذا أراد مواصل
عملــه، عليــه تقديــم طلــب جديــد، يتــم دراســته 

وهو خارج الســويد.

قضايــا  الســويد  تعالــج  هكــذا 
العراقيين

تقيمــا  الســويدية،  الهجــرة  مصلحــة  أصــدرت 
العــراق، فــي تشــرين األول/ أكتوبــر  لألوضــاع فــي 
مناطــق،  عــدة  إلــى  البــالد،  فيــه  قّســمت   ٢014
وهــي  تواجههــا،  التــي  العنــف  مســتويات  بحســب 
فــي  حاســمة  تكــون  مــا  عــادة  التــي  المســتويات 
علــى  إمــا  منهــا،  القــادم  اللجــوء  طالــب  حصــول 

الحمايــة واللجــوء، أو رفــض طلبه.

ثالث مســتويات من الخطر
ــذي أعــدت شــبكة  ــي تقيمهــا ال ــت المصلحــة ف وقال
الكومبــس اإلعالميــة ملخّصــا ضافّيــا لــه، اســتنادا إلــى 
القانــون  وبموجــب   « إنــه  قالــت  الســويدي،  النــص 
الســويدي أو األعــراف القانونيــة، فــإن هنــاك ثالثــة 
أنــواع أو تصنيفــات لألوضــاع األمنيــة هــي: العنــف 
العــام، النــزاع الداخلــي المســلح، ومواجهــات حــادة 

أخرى«.

وأوضحــت قائلــة إنــه »إذا تــم تصنيــف منطقــة مــا 
تكــون  الخطــورة  فــان  عامــا،  فيهــا  العنــف  بكــون 
كبيــرة فــي تضــرر أي شــخص كان مــن أعمــال العنــف 
الســائدة فيهــا. لذلــك فــان الفحــص الفــردي الــذي 
تقــوم بــه المصلحــة فــي مثــل هــذه الحــاالت يقــود 
يمكنــه  ال  اللجــوء  طالــب  بــأن  التوصــل  الــى  عــادة 
يتعلــق  ومــا  بلــده.  فــي  الحمايــة  علــى  الحصــول 
الهجــرة تعتبــر محافظــات  فــان مصلحــة  بالعــراق 
األنبــار ونينــوى وصــالح الديــن بانهــا تتميــز بالعنــف 

العام«.

التصنيفــات  مــن  الثانــي  المســتوى  بخصــوص  أمــا 
والتــي تشــمل محافظتــي كركــوك وديالــى فبّينــت 
المصلحــة فــي تقيمهــا انــه » إذا كان الوضــع األمنــي 
فــي منطقــة مــا بمســتوى النــزاع الداخلــي المســلح، 
ــى انتهــاؤه ضمــن  الــذي ال تشــير فيــه التقديــرات إل
األفــراد  تعــرض  خطــورة  فــإن  وجيــزة.  فتــرة 
العتــداء تكــون كبيــرة. لذلــك تقــوم مصلحــة الهجــرة 
ضمــن  لجــوء  طالــب  لــكل  دقيــق  فحــص  بإجــراء 
المعلومــات الراهنــة الــواردة عــن البلــد. وفــي الوقــت 
فــي  الوضــع  الهجــرة  مصلحــة  تقّيــم  الحالــي، 
داخلــي  صــراع  بأنــه  وديالــى،  كركــوك  محافظتــي، 

مسلح«.

وبخصــوص بغــداد ومحافظــات الوســط والجنــوب، 
فــان التقيــم الجديــد، صنفهــا فــي المســتوى الثالــث 
تشــهد  التــي  بالمناطــق  عليــه  أطلقــت  والــذي 
نزاعــات  فيهــا  تحــدث  ال  لكــن  حــادة،  مواجهــات 

مســلحة بيــن المجاميــع المختلفة فــي المنطقة.

واعتبــرت المصلحــة أن الوضــع فــي هــذه المناطــق » 
والجرائــم  الهجمــات  بســبب   ،

ً
خطيــرا زال  ال 

المتعلقــة  القضايــا  لكــن  السياســية،  واالضطرابــات 
يجــري  المناطــق،  مــن هــذه  القادميــن  باألشــخاص 
ــن  ــاء الفحــص، م ــردي. وأثن  فحصهــا بشــكل ف

ً
أيضــا

المهــم األخــذ بمعلومــات البلــد الراهنــة، لتقييــم مــا 
يتعــرض له الفرد بشــكل فردي«.

»آمنــة  المصلحــة  اعتبرتهــا  التــي  المناطــق  أمــا 
« وحددتهــا باللــون األخضــر، فهــي فقــط فــي 

ً
نســبّيا

محافظــات   
ً
وتحديــدا العــراق،  كردســتان  إقليــم 

إذ تعتبــر  أربيــل، والســليمانية وحلبجــة ودهــوك، 
المصلحــة أن الوضــع مســتقر فيهــا نســبّيا، » رغــم 
األعــداد  بســبب   

ً
 جــدا

ً
أصبــح مجهــدا الموقــف،  أن 

الكبيــرة مــن الالجئيــن الذيــن أســتقبلهم اإلقليــم فــي 
اآلونة األخيرة«.

نزار عسكر

»خطأ مطبعي« كاد يهدد بترحيل طالب لجوء عراقي إلى أفغانستان
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الكومبــس – قضايــا قانونيــة: يعتبــر موضــوع حضانــة األطفــال مــن المواضيــع 
الشــائكة والتــي قــد يكــون لهــا تداعيــات كبيــرة علــى األطفــال وحالتهــم النفســية 
ــن،  ــن الوالدي ــال بي ــد االنفص ــا بع ــاكل م ــات ومش ــوع خالف ــال وق ــب احتم ــى جان إل
ــد  ــل العدي ــل ويزي ــال قــد يقل ــة األطف ــة لموضــوع حضان ــة النواحــي القانوني معرف
ــال  ــان لودمي ــا، المحامي ــن أو كليهم ــد الوالدي ــا اح ــي ال يتوقعه ــآت الت ــن المفاج م
يوهانفيشــا ورومانــي بطــرس كتبــا هــذا المقــال لتنبيــه القــراء إلــى فقــرات وإجراءات 
هامــة تتعلــق بحضانــة األطفــال قــد يســاهم التعــرف عليهــا بالتقليــل مــن الخالفات 

ــاء حــول مصيــر أطفالهمــا بعــد االنفصــال. الحــادة بيــن األمهــات واآلب

-الحضانــة  األطفــال  حضانــة  مــن  نوعــان  هنــاك 
ــزواج  ــي حــال ال ــردة. ف ــة المنف المشــتركة أو الحضان
ــا بمجــرد  ــة مشــتركة للزوجيــن تلقائي تكــون الحضان

والدة الطفل. 

أمــا فــي حــال كانــت العالقــة ســامبو فإنــه يجــب علــي 
الطرفيــن إبــالغ المســئولين عــن قســم قانــون األســرة 
لــم  حالــة  وفــي  للطفــل  المشــتركة  بحضانتهــم 
الحضانــة  تكــون  الحضانــة  عــن  بالبــالغ  يقومــوا 

منفــردة لألم ..

الحضانــة المشــتركة بيــن األب واألم تعنــي أن علــى 
ذات  الهامــة  األمــور  بجميــع  التعــاون  الطرفيــن 
ــي  ــة الت ــال لهــذه األمــور الهام ــة ألطفالهــم. مث الصل
يجــب أن يتفــق عليهــا الطرفيــن اختيــار الروضــة أو 
ــل، إصــدار جــوازات  ــوان الطف ــر عن المدرســة، تغيي
الصحيــة،  والرعايــة   ، الخــارج  إلــى  والســفر  الســفر 

الخ.....

ولكــن إذا كانــت الحضانــة منفــردة ألحــد الوالديــن 
يكــون له/لهــا حــق التصــرف منفــرد دون الرجــوع 

للطــرف األخــر بــكل مــا يخــص الطفل من معامالت.

معالجة مشــاكل األطفال الخاصة
ــة والســكن والزيــارة( فــي   بـــ ) الحضان

المحكمة

إذا كان الطرفــان ألي ســبب مــن األســباب، قــد قــررا 
االنفصــال يكــون لديهمــا الحــق بنفــس طلــب الطــالق 
أن يطلبــا مــن المحكمــة النظــر فــي مســألة الحضانــة 
ــي  ــة ف ــارة لكــي تفصــل لهــم المحكم ــة والزي واإلقام

هــذه األمــور مع طلب الطالق.

وقــررا  ســامبو  الطرفيــن  كان  حــال  فــي  وأيضــا 
ــة للنظــر  ــع دعــوي قضائي ــا رف االنفصــال يحــق لهم

في مســألة الحضانة والســكن والزيارة.

إقامــة  قبــل  للطرفيــن  يمكــن  األحــوال  كل  وفــي 
يقدمــا  أن  األمــور  بهــذه  للنظــر  قضائيــة  دعــوي 
طلــب لــدى قســم قانــون األســرة وهــو )جــزء مــن 
ــة الوســاطة واالتفــاق  الخدمــات االجتماعيــة( لمحاول
علــى القضايــا المتعلقــة بحضانــة األطفــال، واإلقامــة 

والزيارة.

حق المســاعدة القضائية
قضائيــة  دعــوى  إقامــة  الطرفــان  قــرر  حــال  فــي 
وليــس لديهمــا دخــل أو أن الدخــل قليــل يحــق لهمــا 
الحــالت  بعــض  وفــي  القضائيــة  المســاعدة  طلــب 

تأميــن المنــزل يتحمل المصاريــف القضائية.

ويمكــن للطرفيــن أن يختــارا المحامــي وهــو يقــوم 
بتقديــم طلــب المســاعدة القضائية.

الطفــل لــه الحــق فــي زيــارة والــده/
والدتــه له وليس العكس

بموجــب القانــون الســويدي، الطفــل لديــه الحــق فــي 
زيــارة احــد والديــه الــذي ال يعيــش معــه . وهــذا 
ــوا مــن المحكمــة  ــي أن الوالديــن يمكــن أن يطلب يعن
مــع  بالزيــارة  المتعلقــة  المســألة  فــي  تبــت  أن 
أطفالهــم. طلــب الزيــارة فــي الغالــب ال يرفــض لكــي 
ال يحــرم الطفــل مــن مقابلــة احــد والديــه ألن مــن 
المهــم أن الطفــل يحافــظ علــى اتصــال وثيــق وجيــد 

مــع كال الوالدين. 

يمكــن أن تكــون الزيــارة برعايــة احــد المســئولين 
علــى  خطــر  هنــاك  كان  إذا  االجتماعيــة  بالشــؤون 
الطفــل واحيانــا يكــون اللقــاء عــن طريــق الشــؤون 
االجتماعيــة فــي البدايــة لتهيئــة الوضــع بيــن الطفــل 
وتعــود  اللقــاءات  كثــرة  ومــع  والدتــه  أو  ووالــده 
أي مســئول  بــدون  اللقــاء  يكــون  أن  الطفــل يمكــن 

بالشــؤون االجتماعية.

ــل وليــس األفضــل  ــدأ األفضــل للطف مب
للوالدين

المبــدأ األساســي واألهــم فــي القانــون الســويدي عنــد 
ــزاع خــاص بالطفــل ينظــر بمــا هــو  النظــر فــي أي ن
األفضــل للطفــل. وهــذا يعنــي انــه عنــد النظــر  فــي 
الســكن  الطفــل،  بحضانــة  المتعلقــة  المســائل 
والزيــارة  يوضــع فــي االعتبــار المخاطــر التــي يمكــن 
مــن  اآلخــر،  الوالــد  قبــل  مــن  الطفــل  تصيــب  أن 
مصلحــة الطفــل أن يكــون لديــة اتصــاالت جيــدة مــع 
كال الوالديــن ولكــن القانــون الســويدي يحتــرم رغبــة 
الطفــل بهــذا الشــأن وينظــر لــه مــن حيــث عمــر 

الطفــل ونضوجه .

اإلقامة بالتناوب ليســت إلزامية
كثيــر مــن النــاس يعتقــدون خطــأ أن األطفــال بعــد 
كال  مــع  بالتنــاوب  يعيشــوا  أن  يجــب  االنفصــال 
مــن  يطلبــا  أن  الوالديــن  علــى  ولكــن  الوالديــن. 

المحكمــة اتخــاذ قرار بشــأن كيفيــة إقامة الطفل..

إذا أحــد الوالديــن لــم يمتثــل لحكــم 
المحكمة

عندمــا يكــون هنــاك حكــم خــاص بالحضانــة والســكن 
والزيــارة واحــد األطــراف لــم يمتثــل لهــذا الحكــم 
يحــق للشــخص اآلخــر رفــع دعــوى لتنفيــذ الحكــم 
ــى  ــب األحــوال تحكــم المحكمــة بغرامــة عل وفــي اغل
مــن لــم يمتثــل للحكــم وقــد تصــل الغرامــة إلــى حــد 

عشــرة أالف كرون.

قضيــة حضانــة األطفــال هــي قضيــة متعبــة ومرهقــة 
للوالديــن واألطفــال لذلــك يجــب ميــزان األمــور بدقــة 
إيجابيــات  إلــى  والنظــر  القضيــة  فــي  البــدء  قبــل 
وســلبيات القضيــة، ولكــن فــي بعــض األحيــان يشــعر 
أمــر  التغييــر  وان  يطــاق  ال  الوضــع  أن  الطرفيــن 
ــر اللجــوء للقضــاء للوصــول  ــا عليهــم غي ضــروري وم

إلــى حل مناســب للجميع.

فــي النهايــة نتمنــى لكــم حيــاة ســعيدة بعيــدة عــن 
المشــاكل مــن اجل حيــاة افضل لألطفال.

ورومانــي  يوهانفيشــا  لودميــال  المحاميــن  بقلــم 
بطرس

 Ludmila Juhnevica och Romany Botros
Romany.botros@sundbybergsjuristbyra.se

O729093250

ما يجب أن يعرفه الوالدان عند االنفصال عن حضانة األطفال

كيف يمكن الحصول على 
مساعدة قانونية لتسوية 

نزاعات الحضانة

جائزة نوبل
تتجــه أنظــار العالــم إلــى الســويد فــي شــهر تشــرين 
األول/أكتوبــر مــن كل عــام، حيــن يتــم إعــالن أســماء 
الفيزيــاء  مجــاالت  فــي  نوبــل  بجوائــز  الفائزيــن 
باإلضافــة  واالقتصــاد،  واألدب  والطــب  والكيميــاء 
لجائــزة نوبــل للســالم والتــي يعلــن عنهــا بالنرويــج 
ــز  ــت. ويســتقطب اإلعــالن عــن جوائ ــي نفــس الوق ف
 ألهميــة 

ً
 نظــرا

ً
 واســعا

ً
نوبــل مــن كل عــام اهتمامــا

يمكــن  جائــزة  أرقــى  باعتبارهــا   
ً
عالميــا الجائــزة 

الحصــول عليهــا فــي هذه المجاالت.

السويد والحرب
 تعــد الســويد مــن الــدول القالئــل فــي العالــم التــي لــم 

تدخــل فــي أي حــرب منــذ الحــرب ضــد النرويــج فــي 
العــام 1٨14 المصاحبــة إلنشــاء االتحاد.

األولــى والســويد تنتهـــج  العالميــة  الحــرب   ومنــذ 
سياســة عـــدم االنحيــاز فــي الســلم والحيـــاد فــي زمــن 
الحرب، مستنـــدة في ضمان أمنهـــا إلى دفــــاع وطنـــي 

قـوي. 
ورغــم ذلــك، انضمـــت الســويد إلــى عصبــة األمــم فــي 
المتحــدة فــي عـــام 1946.  عــام 19٢0 واألمــم 
ــات األمــم  ــد فــي عمليـ ــة للسـويـ ــت أول مسـاهمـ وكان
المتحـــدة هــي إرســـال قــوات سويـديـــة ضمــن قــوات 
العــام  فــي  الســويس  قنــاة  إلــى  المتحــدة  األمــم 

.1956
كذلــك تعاونــت السـويـــد منــذ 1994 مـــع حلـــف 

النـاتـــو فــي ظــل الشــراكة مــن أجــل الســـالم. فمــن 
فــي  السـويـــد  انخرطــت  المنظمـــات  هـــذه  خـــالل 

العـديــــد من بعثات حفظ الســالم الدولية.
السويد واالتحاد األوروبي

فــي               األوروبــي  االتحـــــاد  إلــى  السـويـــد  انضمــت 
1 ينـايـــر 1995. فــي استفتـــاء شــعبي عــام فــي 
ــن علــى عــدم  ــة الناخبي ــرع غالبي ــام ٢003، اقت الع
الحـكومـــة  تــرى  اليــورو.  إلــى  الســويد  انضمــام 
السويـديـــة إن دورهــا فــي االتحــاد األوروبــي عنصــــر 
هـــام لمسـتقبـــل البـــــــالد. تولـــــت السـويــــد رئاســة 
االتحــــاد األوروبــي لمرتــــين: فــي األول مـــن ينـايـــر – 
30 يونيـــو ٢001، والمرة الثـانيـــة مـــن 30 يـونيــو 

– 31 ديسمـــبر ٢009.

هل تعلم؟
عن 

السويد

يوهانفيشاروماني بطرس لودميال 
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جواز سفر مفقود

الكومبــس - تحقيــق: قصــص عديــدة ينســجها أفــراد وعائــالت مــن بلــدان ومناطــق 
أو جنســيات معينــة مهدديــن بالترحيــل إلــى المجهــول بســبب إمــا األوضــاع العامــة 
ــي  ــدان الت ــي البل ــي ف ــب والقاس ــم الصع ــبب وضعه ــم أو بس ــا بلدانه ــر به ــي تم الت
ــي  ــاة االنتظــار ومــن بعــده الرفــض وربمــا التخفــي والعيــش ف ــوا منهــا. معان هرب

الظــل وعلــى بصيــص أمــل قــد يعفيهــم مــن العــودة إلــى المجهــول.

تكــون  ربمــا  تخــص جمــال وعائلتــه  القصــة  هــذه 
قصــة اســتثنائية بســبب األمــراض التــي يعانــي منهــا 
يمثــل  لكنــه  وطــن«  »بــال   

ً
مصنفــا كونــه  وبســبب 

معانــة العديــد مثلــه مــن الفلســطينيين اللبنانييــن 
المرفوضــة طلبــات لجوئهــم والمعرضيــن للترحيــل 
ــذي يعاملهــم، وبحجــة السياســة  ــد ال ــان، البل ــى لبن إل
والديمغرافيــا وربمــا الجغرافيــا علــى أنهــم أقــل مــن 
البشــر، فهــم محرمــون مــن مزاولــة عشــرات المهــن، 
وال يحــق لهــم الحصــول علــى الوظائــف، وال البنــاء وال 
التمييــز  مــن  أخــرى  قوائــم  إلــى  إضافــة  التملــك، 

بحقهم. 

جمــال أحــول، اســم شــخصية هــذه القصــة متواجــد 
والدتــه  مــن  المؤلفــة  عائلتــه  مــع  الســويد  فــي 
المريضــة، وشــقيقه األصغــر. يقــول جمــال لشــبكة 
ووالدتــي  أنــا  الســويد،  الــى  »وصلنــا  الكومبــس: 
 مــن األوضــاع 

ً
وشــقيقي قبــل ثــالث ســنوات، هربــا

الصعبــة التــي وصلــت الــى مرحلــة تهــدد حياتنــا فــي 
لبنــان، وقدمنــا علــى طلــب لجــوء فــي الســويد، ولكننــا 
حصلنــا علــى ثــالث قــرارات رفــض، النهائــي منهــا 

كان في شــهر تشــرين األول/ أكتوبر الماضي.

فــي الســويد، اكتشــف جمــال أنــه مصــاب بالســرطان، 
كانــون  شــهر  فــي  جراحيــة  لعمليــة  أخضعــه  مــا 
مستشــفى  فــي  أجراهــا   ،٢015 ديســمبر  األول/ 
أكاديميــة ساهلغرينســكا بمدينــة يوتوبــوري، جــرى 
مــن  الحــد  بهــدف  كليتــه،  اســتئصال  مــن خاللهــا 

انتشــار المرض في بقية أنحاء جســده.

صحــة والــدة جمــال ليســت بأفضــل حــال مــن صحتــه، 

إذ تعانــي هــي األخــرى مــن مشــاكل فــي عمودهــا 
الفقــري، أخضعتهــا لعمليــات جراحيــة باإلضافــة إلــى 
مشــاكل صحيــة أخــرى، بــدأت تتزايــد فــي اآلونــة 
التــي  الكبيــرة  النفســية  الضغــوط  بســبب  األخيــرة 

تولدهــا أوضاعهــم الحياتية.

أنــام مــن  لـــ »الكومبــس«: »ال  تقــول والــدة جمــال 
الليــل غيــر ســاعة أو ســاعتين. أفكــر فــي حالنــا وفــي 
المجهــول الــذي ننتظــره. هربنــا مــن المــوت المباشــر 
فــي لبنــان، لنمــوت بشــكل بطــيء فــي الســويد. لــم 
، اعتقــدت بأننــا 

ً
أتصــور أن األمــر ســيكون هكــذا أبــدا

ســنبدأ حيــاة جديــدة، لكن ذلــك لم يتحقق«.

خــرج مــن المدرســة 
ُ
، أ

ً
شــقيق جمــال األصغــر ســنا

ــي، وخــالل  ــرار بالرفــض النهائ ــى ق ــه عل بعــد حصول
تلــك الفتــرة أتقــن اللغــة الســويدية وكــّون مجموعــة 
فــي  جالــس  وهــو  اآلن  يفتقدهــم  األصدقــاء،  مــن 

البيت بدون أي نشــاط يقوم به. 

يقــول جمــال، عندمــا ســأل شــقيقي إدارة المدرســة 
عمــا ســيفعله وهــو جالــس فــي البيــت، أخبــروه بــأن 

!
ّ

يتمشــى قلياًل ليحس بشــكل أفضل

الطرد من المســكن
كانــت  الــذي  المســكن  مــن  وعائلتــه  جمــال  ــرد 

ُ
ط

مصلحــة الهجــرة قــد أمنتــه لهــم بعــد شــهرين مــن 
حصولهــم علــى قــرار بالرفض النهائي.

وال  الصحــي  لوضعــي  يهتمــوا  لــم  جمــال:  يقــول 
 ،

ً
للعمليــة الجراحيــة التــي كنــت قــد أجريتهــا حديثــا

أال  أمــل  علــى  حالتــي  تؤكــد  وثائــق  منــي  وطلبــوا 

يشــملني القــرار بســبب وضعــي الصحــي، وأرســلتها 
إليهــم ولمــرات عــدة جميــع أوراقــي الصحيــة عــن 
وكلــت إليــه قضيتــي، لكنهــم 

ُ
طريــق المحامــي الــذي أ

ــأن تلــك األوراق لــم  فــي كل مــرة كانــوا يتحججــون ب
وتحــدث  المحامــي  بهــم  اتصــل  أن  إلــى  تصلهــم، 
ــه، أن األوراق  ــوا ل إليهــم بشــكل مباشــر، حينهــا قال

وصلــت لكــن موعدها فات.

ويتابــع: »ســألت المصلحــة، لكــن أيــن ســنقيم ونحــن 
بهــذا الوضــع، قالــوا لنا أبقوا في الشــارع«.

ويضيــف: »منــذ ذلــك الحيــن أنــا وعائلتــي ننتقــل مــن 
بيــت صديــق آلخــر، تعبنــا من هذه الحالة«.

الكومبــس تتصل بمحامي الدفاع
الحصــول  حاولــت  قــد  »الكومبــس«  شــبكة  وكانــت 
علــى تعليــق مــن محامــي الدفــاع كريســتيان آهلبيــري 

المــوكل بقضيــة جمال أحول.

لكــن المحامــي وفــي رســالة إلكترونيــة بعــث بهــا إلــى 
الشــبكة، رفــض التعليــق علــى الموضــوع، العتبــارات 
أن  أســتطيع  ال  لألســف   « قائــاًل:  وكتــب  قانونيــة، 
أعلــق فيمــا إذا كان الشــخص المعنــي )جمــال أحــول( 

 لــدى المكتب أم ال«. 
ً
زبونــا

وأوضــح، أنــه وبســبب ســفره إلــى خــارج البــالد، فأنــه 
المالحظــات  عــن  الحديــث  مــن  حتــى  يتمكــن  لــن 
التــي  والمشــاكل  الجديــد  التشــريع  فــي  العامــة 
اللجــوء المرفوضــة طلباتهــم  يتســبب بهــا لطالبــي 
فــي الســويد والذيــن لســبب مــن األســباب يجــدون 

صعوبــة فــي العودة إلــى بلدانهم األصلية.

جديــر ذكــره، أن مصلحــة الهجــرة وضمــن قراراتهــا 
الجديــدة الخاصــة بتشــديد سياســة الهجــرة، كانــت 
قــد أعلنــت أن طالبــي اللجــوء الحاصليــن علــى قــرارات 
الســكن  مــكان  مــن  ســيحرمون  النهائــي،  بالرفــض 

الــذي توفــره مصلحــة الهجرة لهــم والبدل اليومي. 

أربعــة أعوام لتجديد األمل
وليتمكــن  الســويدية  الهجــرة  قوانيــن  وبحســب 
، عليــه 

ً
مــن فتــح قضيتــه مجــددا جمــال وعائلتــه 

بطلــب  ليتقــدم  أخــرى،  أعــوام  أربعــة  االنتظــار 
 لمــا أخبــره بــه المحامــي، لكــن الســؤال 

ً
جديــد، وفقــا

هــو فــي الكيفيــة التــي ســتعيش فيهــا هــذه العائلــة 
ووالدتــه  جمــال  أن  خاصــة  الفتــرة،  هــذه  خــالل 
لــن  والتــي  الصحيــة  عالجاتهــم  متابعــة  عليهــم 
تكــون ممكنــة أن لــم يكونــوا مواطنيــن فــي البــالد 
مدرجيــن ضمــن النظــام الصحــي المتبــع، كمــا أنهــم 
ســيحتاجون إلــى مصــدر لكســب العيــش، فــي الوقــت 
ــذي ليــس لديهــم أي فرصــة للعمــل، ســواء لجهــة  ال

وضعهــم القانونــي أم الصحي. 

تقــول والــدة جمــال: »الظــروف مســتحيلة وصعبــة 
. وال نعــرف مــا الــذي ســنعمله، ال طريــق أمامنــا 

ً
جــدا

ــا أو فــي بيــروت كــي يســاعدونا،  ــا هن وال أهــل لدين
ــا لضغــوط كثيــرة  ــان بعــد أن تعرضن ــا مــن لبن هربن
وليــس لدينــا أي حقــوق فــي لبنــان. صرفنــا كل مــا 
أجــل  مــن  كثيــرة  أمــوال  باســتدانة  وقمنــا  نملــك 
وصولنــا إلــى الســويد، والنتيجــة أننــا لــم نحقــق غيــر 

حــرق الوقت واألعصــاب وربما الضياع«.

لينا ســياوش

مصاب بالسرطان ويعيش بكلية واحدة:

جمال مثال على معاناة الفلسطينيين اللبنانيين 
المهددين بالترحيل من السويد 
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الكومبــس - تحقيــق: قــد ال تنتــه مشــاكل الكثيــر مــن الالجئيــن وهمومهــم بمجــرد 
ــرات،  ــو مت ــا آالف الكيل ــن أجله ــوا م ــي قطع ــا، الت ــم أرض أوروب ــت أقدامه أن حط
عبــر اليابســة وخاطــروا بحياتهــم عبــر ركــوب زوارق المــوت ببحــر هائــج اليفــرق 
بيــن صغيــر وكبيــر، كل ذلــك بحثــا عــن األمــن واآلمــان، بعيــدًا عــن أصــوات القتــل 

والدمــار.

هــذا  نفــع  هــو  مــا  منهــم،  الكثيريــن  بنظــر  لكــن 
األرض  علــى  لهــم  يتوفــر  ماقــد  ونعيــم  األمــن 
األوروبيــة ومنهــا الســويد إذا كانــوا بــدون لــم شــمل 
يجمــع األم بإبنهــا أو الــزوج بزوجتــه أو األخ بشــقيقه!

منــذ بدايــة حركــة الهجــرة األخيــرة لالجئيــن مــن 
منهــم،  الســوريين  الســيما  األوســط  الشــرق  دول 
فــإن أكثــر مايــدور فــي خاطرهــم تلــك التســاؤالت 
 مــع تزايــد تعقيــدات إجــراءات 

ً
التــي تــزداد تعقيــدا

لــم الشــمل إلــى الســويد، ففضــاًل عــن طــول فتــرة 
 ســنتين، 

ً
االنتظــار للــم الشــمل التــي قــد تأخــذ أحيانــا

وهــذا أمــر تبــرره مصلحــة الهجــرة بضغــط عــدد 
ــم الشــمل، فــإن مــن يحالفــه الحــظ ويأخــذ  طلبــات ل
موافقــة علــى لــم شــمل عائلتــه يصطــدم بعقابــات 
 
ً
ــا ــة أي ــراد العائل ــة أف ــكان مقابل ــدة، أاّل وهــي، م جدي

كانوا في الســفارات الســويدية في الخارج.

فأمــام الالجئيــن وبالتحديــد الســوريين خمــس دول 
يســتطيعون مــن خاللهــا عقــد مقابلــة لــم الشــمل 
وهــي تركيــا، مصــر، اإلمــارات ،الســعودية واألردن ، 
دخــول  تأشــيرات  تتطلــب  الــدول  هــذه  وكل 

لشــروط  أن زيارتهــا تحتــاج  أو  إليهــا،  للســوريين 
الســوريين  علــى  يصعــب  قــد  معينــة  ووثائــق 
تأمينهــا، مــا قــد يحــول دون الذهــاب إلــى موعــد 
المقابــالت فــي الســفارة المعينــة الــذي تحــدده لهــم 
مــن  العــودة  مايعينــه  وهــذا  الهجــرة،  مصلحــة 
آخــر،  موعــد  ألخــذ  االنتظــار  دائــرة  إلــى  جديــد 
األهــل  مــن  أصحابــه  عــذاب  معــه  يطــول  أنتظــار 
ــة  ــا( المحروم ــا هــو حــال الســيدة )ريم ــاء، كم واألبن

.
ً
مــن رؤيــة ابنتيهــا منذ ثالث ســنوات تقريبا

فهــذه الســيدة، ) نمــوذج يعكــس مئــات الحــاالت 
المماثلــة ( التــي هربــت مــن بلدهــا ســوريا بتهمــة 
أنهــا معارضــة للنظــام، وتــم اعتقالهــا لهــذا الســبب 
واالعتــداء  للضــرب  تعرضــت خاللهــا  أيــام  عشــرة 
أثــرا علــى ســمعها وأســنانها كمــا تقــول لنــا، قصــدت 
عليهــا  ابنتيهــا  مــن  وخــوف  زوجهــا  مــن  بدعــم 
لبنــان، حيــث بقيــت هنــاك فتــرة مــن الزمــن قبــل أن 
تقــرر الســفر مثلهــا مثــل غيرهــا لتؤمــن بذلــك علــى 
تــروي  كمــا  عائلتهــا  ومســتقبل  مســتقبلها 

للكومبس.

بمنــح  يصطــدم  المقابلــة  موعــد 
التأشيرة

وتضيــف، أنهــا بعــد أن تلقــت الدعــم مــن أســرتها، 
ركبــت كغيرهــا مــن الالجئيــن عبــاب البحــر قاصــدة 
أوروبــا ومنهــا إلــى الســويد لتحصــل علــى اإلقامــة 
عــام، وقدمــت بعدهــا  لمــدة  انتظــار  بعــد  فيهــا 
طلــب لــم الشــمل لزوجهــا وابنتيهــا، والــذي جــاءت 
تاريــخ  مــن  ســنة  بعــد   

َ
أيضــا عليــه  الموافقــة 

تقديمهــا له.

ــم  ــا ت ــت التوصــف عندم ــا، إن فرحتهــا كان ــول لن تق
تحديــد موعــد لمقابلــة أفــراد أســرتها فــي الســفارة 
الســويدية فــي تركيــا التــي اختــارت هــي بنفســها أن 
تكــون المقابلــة هنــاك عنــد تقديمهــا الطلــب، ولكــن 
كل آمالهــا بلقاءهــم تبخــرت بســرعة عندمــا فرضــت 
إلــى  الســوريين  دخــول  علــى  فيــزا  ســمة  تركيــا 
منحهــم  حينهــا  أنقــرة  رفضــت  وقــد  أراضيهــا 
 
ً
ــي موعــد المقابلــة، واصفــة تأشــيرة، ليفوتهــم بالتال

لنــا معاملــة أعضــاء الســفارة التركيــة فــي بيــروت 
للمراجعيــن المطالبيــن بتأشــيرات دخــول لمقابــالت 
وصفهــا،  حســب  والدونيــة  بالســيئة  الشــمل  لــم 
 علــى لســان ابنتيهــا الشــعور بالــذل مــن قبــل 

ً
وناقلــة

أحــد الموظفيــن لوالدهما.

 عنــد منحهــم موعــد 
ً
األمــر وتكــرر مجــددا عــاد 

آخــر للمقابلــة، حيــث تــم رفــض منحهــم التأشــيرة ، 
 أكبــر أغلــق فــي وجههــا أي 

ً
 أثقــل ريمــا همــا

ٌ
رفــض

أمــل، وهــذا مادفعهــا لالنتحــار مرتيــن قبــل أن يتــم 
إنقــاذ حياتها.

تقــول فــي هــذا اإلطــار “مانفــع الحيــاة وأنــا بعيــدة 
عــن أغلــى مــا املــك؟ تخيلــوا شــعور أم لــم تــرى 
ابنتيهــا منــذ ثــالث ســنوات وهمــا فــي عمــر بأمــس 
أن  ( مضيفــة، 

ً
والدتهما)11-15عامــا إلــى  الحاجــة 

كل هدفهــا كان تأميــن مســتقبل عائلتهــا فــي ظــل 
الظــروف التــي يمــر فيها بلدها.

الحكومــة  رئيــس  مكتــب  مخاطبــة 
السويدية

شــوق ريمــا لرؤيــة أفــراد أســرتها جعلهــا تتوجــه 
ــك  ــى الحكومــة الســويدية نفســها، إذ خاطبــت بذل إل
ببريــد  لوفيــن،  ســتيفان  الــوزراء،  رئيــس  مكتــب 

إلكترونــي روت عبــره قصتهــا، ليأتيهــا الــرد بعــد 
لرئيــس  الصحفــي  المكتــب  مــن  أيــام  عــدة 
عــن  فيهــا  يعبــر  مرفقــة(  الــرد  الحكومة)صــورة 
مشــاعر التضامــن والتعاطــف معهــا ومــع مايحصــل 
الــدول  إلــى  الســفر  لمشــاكل  بلدهــا، وتفهمــه  فــي 
لــم  للقــاءات  التــي يخصــص فيهــا موعــد  الخمــس 
 المكتــب إلــى أن القنصليــة الســويدية 

ً
الشــمل، منوهــا

الخدمــات   بتقديــم هــذه 
ً
لبنــان التقــوم حاليــا فــي 

علــى  تعمــل  الخارجيــة  وزارة  أن  مــع  للســوريين، 
متابعــة هذا الموضوع.

باعتبــاره  لريمــا  شــيء  أي  الــرد  هــذا  اليعنــي  قــد 
مــن  الكثيــر  ومشــاكل  لمشــكلتها  حــٍل  أي  يغفــل 
منهــم  اآلالف  أو  فالمئــات  الســوريين،  الالجئيــن 
مشــاعر  تعــد  ولــم  ريمــا،  قصــة  قصتهــم  تشــبه 
التعاطــف والتعاضــد تكفيهــم، فــكل مايصبــون إليــه 
هــو لــم شــملهم بأفــراد أســرتهم حتــى يســتطيعون 

مواصلــة الحيــاة واالندمــاج في هذا البلــد ومجتمعه.

وقــد اعتصــم مؤخــرا العديــد مــن الالجئيــن أمــام 
 
ً
مقــر مصلحــة الهجــرة فــي مدينــة مالمــو احتجاجــا

علــى هــذه المشــكلة التــي تــؤرق حياتهــم، فيمــا قــام 
التواصــل  وســائل  علــى  صفحــات  بإعــداد  آخــرون 
االجتماعــي بهــدف إيصــال قضاياهــم فــي لــم الشــمل 
الــدول  إلــى المســؤولين ســواًء فــي الســويد أو فــي 
التــي تحــدد فيهــا موعــد المقابــالت علــى أمــل أن 

يجــدوا مــن يحل مشــكتهم تلك.

هاني نصر

معاناة لم الشمل تصل إلى رئيس الوزراء

ستيفان لوفين:
»نتعاطف مع العوائل 

م 
ّ
التي تنتظر ل

الشمل«
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ــدد  ــدون الج ــا الواف ــي يواجهه ــات الت ــركاء: الصعوب ــن الش ــاالت م ــس – مق الكومب

ــر  فــي الســويد الســيما المتعلقــة بالدخــول فــي ســوق العمــل هــي واحــدة مــن أكب

ــع. ــه المجتم ــي تواج ــات الت التحدي

 hERO KOMPEtENS وتنظــم اآلن مؤسســة
حيــث  العمــل،  وظائــف  حــول   

ً
جديــدا  

ً
معرضــا

الجــدد  للقادميــن  المهمــة  ســيعمل علــى تســهيل 
ــن خــالل  ــك م ــف، وذل ــى وظائ ــن أجــل الحصــول عل م
الذاتيــة  الســيرة  بكتابــة  الخاصــة  العمــل  ورش 
ومقابــالت االختبــارات باإلضافــة إلــى إيجــاد نــوع مــن 
ــر الشــركات الســويدية  ــن أكب ــق بي المالئمــة والتطاب

والباحثيــن عن عمل.

 hERO KOMPEtENS مؤسســة  وأعلنــت 
الحالــي  ســبتمبر  أيلــول/   ٢7 يــوم  ســتنظم  أنهــا 
 hELA بعنــوان  العمــل  وظائــف  حــول   

ً
معرضــا

الشــركة  وترحــب   ،VäGEN tILL JOBB
 أن المعــرض 

ً
الراغبيــن بالمشــاركة، مبينــة بجميــع 

الجــدد  القادميــن  خــاص  بشــكل  يســتهدف 
الســويد الســيما  ولــدوا خــارج  الذيــن  واألشــخاص 
فــي دخــول ســوق  يجــدون صعوبــة  الذيــن  أولئــك 

العمــل والعثــور علــى وظائف عمل.

وقالــت RANyA SAId المديــرة التنفيذيــة فــي 
شــركة hERO KOMPEtENS » نحــن نــرى 
الهائلــة  اإلمكانيــات  مــدى   hERO مؤسســة  فــي 
يأتــون  الذيــن  الجــدد  الوافديــن  لــدى  المتوفــرة 
ــق اإلطــار المناســب  ــك نحــن نريــد خل للســويد، ولذل

لالحتياجــات وجعلهــا في المركز«.

 hELA VäGEN إن الشــيء الــذي يميــز معــرض
tILL JOBB عــن بقيــة المعــارض األخــرى حــول 
وظائــف العمــل، وكمــا يوحــي اســمه، هــو تنظيــم 
مجموعــة مــن األنشــطة ضمــن سلســلة كاملــة تتعلــق 

بالبحــث عن عمل.

ــى الشــركات  ويســتطيع زوار المعــرض التعــرف عل
الباحثيــن عــن  مــع  وااللتقــاء  المشــاركة  الســويدية 
التــي  األداة  علــى  الحصــول  إلــى  باإلضافــة  عمــل، 
تســاعد فــي عمليــة البحــث عــن عمــل، مثــل حلقــات 
عمــل وإعــداد الســيرة الذاتيــة ومقابــالت االختبــارات 

والمحاضــرات الملهمة.

وتوضــح رانيــا ســعيد »األمــر الــذي نحــاول القيــام بــه 
 hELA VäGEN tILL JOBB عبــر معــرض
هــو جمــع كل الخطــوات التــي تقــود إلــى العمــل فــي 
 ضمــن مراحــل 

ً
مــكان واحــد، وأينمــا كنــَت موجــودا

عمليــة البحــث عــن عمــل، فــإن أي جــزء مــن أقســام 
المعــرض يمكــن أن تســتفيد منه«.

معــرض  فــي  الشــركات  مــن  العديــد  وتشــارك 
hELA VäGEN tILL JOBB مثــل شــركة 
 hEMFRId و ScANdIc و BAuhAuS
 FIRSt و   FAZER FOOd SERVIcES و 

.hOtELS

 اليــوم 
ً
وتقــول رانيــا ســعيد »نحــن نتحــدث كثيــرا

عــن عــدم وجــود وظائــف عمــل، ولكــن هنــا نــرى 
عــدد مــن الشــركات الكبــرى ضمــن مجموعــة واســعة 
 بوجــود حاجــة 

ً
مــن الصناعــات ممــن يعتقــدون حقــا

 hELA VäGEN للتوظيــف. ومــن خــالل معــرض
tILL JOBB يمكننــا ربــط الباحثيــن عــن عمــل 
الذيــن يرغبــون فــي دخــول ســوق العمــل مــن جهــة 
ــن  ــن م ــون عــن موظفي وأصحــاب العمــل ممــن يبحث

ذوي الخبــرات مــن جهة أخرى«.

 hERO KOMPEtENS مؤسســة  وتدعــو 
خدمــات  مثــل  العمــل  وظائــف  وســاطة  خدمــات 

ــب فــي مناطــق  ــم والتدري الدعــم والمالئمــة والتعلي
فــي  للمشــاركة  وســتوكهولم  ويوتوبــوري  ســكونه 
فــي  بســرعة  المســاهمة  بهــدف  وذلــك  المعــرض، 

إنشــاء أســرع ترســيخ للقادمين الجدد في الســويد.

معلومات:
مــكان عنــوان المعرض في ســتوكهولم:

 Bryggarsalen Konferens, Norrtullsgatan 12, 

Odenplan

تاريخ المعرض ٢7 أيلول/ ســبتمبر من الســاعة 
.
ً
الواحــدة ولغايــة الســاعة الرابعة عصرا

يمكــن التواصــل مــع المديرة التنفيذية لمؤسســة 
hERO KOMPEtENS رانيا ســعيد عبر 

البريــد اإللكتروني 

 INFO@hEROKOMPEtENS.SE

أو عبــر رقــم الهاتف التالي:

 0٢ - ٨0 57 70

معرض جديد حول وظائف العمل يركز على القادمين الجدد

»البحث عن أطر مناسبة لالستفادة من إمكانيتهم الهائلة«
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الكومبــس - تحقيــق: هشــام الذهبــي رجــل مــن عامــة النــاس فــي العــراق، اهتمــت بــه 
وســائل اإلعــالم العالميــة، ومنظمــات حقــوق اإلنســان، وذلــك مــن خــالل فتــح بيــت 

أســرته المتواضــع ببغــداد لألطفــال اليتامــى والمشــردين.

الذهبــي نجــح فــي إنقــاذ العديــد مــن األطفــال، وقــد 
مــن )٢5(  أكثــر  أطفالــه  أفــالم وأعمــال  حصــدت 

جائــزة عالميــة قدمت للعراق.

ــام  ــل أي ــارة قــام بهــا قب »الكومبــس« التقتــه فــي زي
إلــى الســويد، وأجرت معــه الحوار التالي:

ما الهدف من زيارتك الســويد؟
 بمثــل هــذه الرحلــة إلــى بعــض البلــدان، 

ً
أقــوم ســنويا

الغــرض منهــا هــو إظهــار الجانــب اإلنســاني للعــراق، 
والتعــرف علــى بعــض البرامــج التــي تصــب فــي مجــال 
تخصصــي، مــن خــالل زيارتــي لبعــض المؤسســات 
التــي أجريهــا مــع  التــي تعنــى بالطفــل، واللقــاءات 
الجاليــة العراقيــة فــي دول االغتــراب، وجميــع هــذه 
الجــوالت التــي أقــوم بهــا، هــي لغــرض االســتفادة مــن 
ــدى الجاليــة العراقيــة، وتلقــي  ــرات المتراكمــة ل الخب
ال  ألنــه  المــادي،  الدعــم  وليــس  المعنــوي  الدعــم 
المســاعدات  طلــب  عملنــا  ســياقات  فــي  توجــد 

الماديــة مــن أية جهة كانت.

إنقــاذ  فكــرة  لديــك  انطلقــت  كيــف 
األطفال المشــردين في الشوارع؟

لفــت انتباهــي مجموعــة مــن األطفــال المشــردين فــي 
أعمارهــم  تتجــاوز  ال  ببغــداد،  الفــردوس  ســاحة 
 بمالبــس رثــة ومتســخة وشــعر أشــعث 

ً
)1٢( عامــا

 
ً
كيســا بيــده   

ً
ماســكا منهــم  واحــد  وكل  وكثيــف، 

هــذا  أن   
ً
الحقــا عرفــت  )وقــد  فيــه،  ويستنشــق 

الكيــس يحــوي علــى مــادة الســنر أو مــادة الســكوتين 
الالصــق، وهــذه المــواد تؤثــر علــى اإلنســان وتجعلــه 
أشــبه بمــن أفــرط فــي تنــاول الكحــول(، مــن هنــا 
جــاءت الفكــرة ومعهــا نقطــة التحــول فــي حياتــي، 
فقــررت أن أعمــل مــع هــذه الشــريحة مــن األطفــال 

المشــردين في الشوارع.

وقــد عملــت مــا بيــن أعــوام )٢003 - ٢006( مــع 
أطفــال الشــارع، دون أن أتلقــى الدعــم مــن أشــخاص 

أو مؤسســات أو أي جهــات أخــرى، وعشــت ثــالث 
ــي الشــارع، وقــد اســتطعت  ــال ف ــع األطف ســنوات م

أن أكــون عالقــة طيبة معهم.

فــي نهايــة عــام )٢004( جــاءت منظمــة حمايــة 
إليــواء   

ً
دارا تفتــح  أن  وقــررت  كردســتان،  أطفــال 

فاســتعانوا  بغــداد،  فــي  المشــردين  األطفــال 
ــا مــن بينهــم، وبمــا  بمجموعــة مــن الشــباب كنــت أن
أننــا حديثــي العمــل فــي هــذا المجــال، فقــد بدأنــا 
بطفــل واحــد واثنيــن وثالثــة وهكــذا، إلــى أن أصبــح 
الغريــب أن أول طفــل  العــدد )47( طفــاًل، ومــن 
الــذي فشــلنا  الوحيــد  هــو  الــدار  إلــى هــذه  وصــل 
بتهمــة  الســجن  ودخــل  الشــارع  إلــى  وعــاد  معــه، 
ســرقة )قنانــي الغــاز(، مــع العلــم أنــه كان أصغــر 
 فــي الدراســة 

ً
 ومجتهــدا

ً
طفــل فــي الــدار، وكان هادئــا

ويتحــدث اللغــة اإلنكليزيــة بطالقــة، وفــي المقابــل 
نجحنــا مــع آخريــن غارقيــن فــي المشــاكل، يكبرونــه 

 وعدوانية.
ً
 وإدمانا

ً
 ويفوقونــه إجرامــا

ً
ســنا

مــن  مشــردين  أطفــااًل  أخــذت  بأننــي  أفتخــر  وأنــا 
الشــارع وأســكنهم فــي بيتــه، وكانــت هــذه العمليــة 
 فــي نهايــة عــام )٢004(، 

ً
مجازفــة خطــرة جــدا

 والــدي، 
ً
بســببها فقــدت عالقتــي مــع أهلــي وخصوصــا

وأول يــوم دخلــوا األطفــال إلــى بيتــي كانــوا بحالــة 
مزريــة، وكنــا نســكن أنــا وزوجتــي وأطفالنــا األربعــة، 
فــي شــقة مــن ثالثــة غــرف فــي عمــارة مــن ثالثــة 
طوابــق، وكل طابــق مــن ســتة شــقق بمجمــع فــي 
تتخيلــوا  أن  فعليكــم  ببغــداد،  الحبيبــة  منطقــة 
بالــذات،  والبنايــة  المنطقــة  هــذه  ســكان  دهشــة 
وهــم يشــاهدونني أصطحــب أطفــااًل مشــردين مــن 

الشــارع وأســكنهم في بيتي، أي بين هؤالء الناس.

كيــف كانــت األيــام األولــى مــع األطفــال 
المشــردين في بيتكم؟

كان أول شــيء فعلتــه لألطفــال مســاء اليــوم األول، 

كان  الــذي  المتســخ  الطويــل  شــعرهم  قــص  هــو 
أدخلتهــم  ثــم  أخــرى،  ولحشــرات  للقمــل   

ً
مســكنا

المــاء  وكان  اآلخــر،  تلــو   
ً
واحــدا لالغتســال  الحمــام 

، ولــم أســتطع 
ً
 أســودا

ً
يســيل مــن أجســادهم زيتــا

 مــن أن 
ً
ــا ــى الفجــر، ليــس خوف ــة حت ــك الليل ــوم تل الن

 مــن الفشــل 
ً
 مــن البيــت، وإنمــا خوفــا

ً
يســرقوا شــيئا

وأقاربــي  أهلــي  أمــام  الصعــب،  االختبــار  هــذا  فــي 
لــو  الفكــرة، وكنــت أتمنــى حتــى  الرافضيــن لهــذه 
أن  البيــت،  فــي  مــا  شــيء  علــى  أياديهــم  امتــدت 

يبقــون معنــا وال يغادرونا.

ــى   وقفــزت إل
ً
ــا بعــد إغفــاءة بســيطة نهضــت مرعوب

البــاب، فرأيتهــم جالســين بانتظــار وجبــة اإلفطــار 
أفرشــتهم  رتبــوا  وقــد  زوجتــي،  تعدهــا  التــي 
الجلــوس،  غرفــة  زاويــا  إحــدى  فــي  ووضعوهــا 
فشــعرت بالغبطــة والفــرح الشــديد، وأنــا أرى هــؤالء 
األطفــال المشــردين بهــذا الســلوك المتحضــر، الــذي 
فــي  يعيشــون  الذيــن  أطفالنــا  مــن   

ً
يومــا أراه  لــم 

كنفنــا وتحــت رعايتنا.

أطفــال  أربعــة  إيــواء  مــن  بــدأت 
مشــردين فــي بيتــك ومــن ثــم افتتحــت 
 لهــم فكــم بلــغ عــدد األطفــال فــي 

ً
دارا

تلك الدار؟
ــدار )47( طفــاًل بأعمــار  ــغ عــدد األطفــال فــي ال بل
متفاوتــة وجميعهــم مــن الذكــور، وقــد تــم دمجهــم 
عــدا  مــا  بديلــة،  أســر  ومــع  ذويهــم  مــع   

ً
جميعــا

ــدار،  ــي ال ــال ف ــدم األطف ــن أق  فقــط م
ً
ــاًل واحــدا طف

وهــو اآلن مهنــدس حاســبات )كمبيوتــر( وســنزوجه 
حتــى  أخــرى،  وجبــات  ذلــك  بعــد  وجــاءت   ،

ً
قريبــا

ــدار، أكثــر  وصــل عــدد األطفــال المتخرجيــن مــن ال
الــدار  فــي  يتواجــد   

ً
وحاليــا طفــاًل،   )150( مــن 

)37( طفــاًل فقط.

 لدار األيتام؟
ً
متــى أصبحت مديرا

 ،)٢006( عــام  الطائفيــة  الحــرب  بــدأت  عندمــا 
قــررت المنظمــة إغــالق المشــروع وتســليم األطفــال 
إلــى  ترســلهم  بدورهــا  والدولــة  الدولــة،  إلــى 
محافظاتهــم إن لــم يكونــوا مــن ســكنة بغــداد، ومــن 

دار  إلــى  ترســلهم  ثبوتيــة  أوراق  لديهــم  ليــس 
األحــداث، واألطفــال دون السادســة مــن العمــر فقــط 
هــذا  رفضــت  فأنــا  األيتــام،  دار  إلــى  ترســلهم 
األطفــال،  مــع  القويــة  عالقتــي  وبحكــم  التصنيــف 
 فــي مدينــة الثــورة )الصــدر( 

ً
اســتأجرت لهــم دارا

وأســكنتهم فيهــا، ومنذ نهاية

المشــروع،  مديــر  أنــا  اليــوم  وإلــى  عــام )٢006( 
وأول عمــل قمــت بــه لهــؤالء األطفــال المشــردين هــو 

اســتحصال )حجــة وصايــا( عليهم من الدولة.

مــن أيــن لــك كل هــذه األمــوال للصــرف 
علــى أســرتك ودراســتك ودار األيتــام؟ 
الحكوميــة  والمؤسســات  الدولــة  هــل 

تمولك؟
ليــس لدينــا فــي العــراق هــذه الثقافــة المجتمعيــة 
ــي هــي  ــع المدن ــات المجتم ــب منظم ــة، وأغل التكافلي
ــا المنظمــات اإلنســانية  ــى الدعــم، أم أصــاًل بحاجــة إل
ــك األمــوال  العالميــة التــي تــزور العــراق، فهــي تمتل
وكالء  مــع  تتعاقــد  لكنهــا  الكثيــرة،  واإلمكانيــات 
نصــف  يســرقون  العــراق،  فــي  )سماســرة(  لهــم 
األمــوال ويــزورون فــي إيصــاالت الدفــع ويشــترون 
الذمــم، وهــؤالء الــوكالء )السماســرة( كانــوا ومــا زالــوا 

 مــن الفضيحة.
ً
يتجنبــون التعامــل معنــا خوفا

 للــدار فــي منطقــة شــعبية ومصروفنــا 
ً
اخترنــا موقعــا

كان قليــاًل، وكنــا نحضــر الطعــام لألطفــال فــي بيتنــا، 
وأصدقــاء لنــا فــي ســوق )الشــورجة( يوفــرون المــواد 
الغذائيــة التــي نحتاجهــا، وكانــت المدرســة قريبــة 
 مــن الــدار، وقــد تكفــل أصدقــاء آخــرون فــي 

ً
جــدا

الســوق العربــي وســوق الشــورجة بمالبــس األطفــال، 
علــى  ســاعدتنا  والتســهيالت  الظــروف  هــذه  كل 

البقاء واالســتمرار.

ــي  ــرت ف ــد ذك ــا، وق ــة جهــة الدعــم لن ــدم أي ــم تق ل
«، أســماء مــن دعمنــا 

ً
كتابــي: »هــؤالء جعلونــي إنســانا

ومقــدار ونوع الدعم.

محمــد المنصور

هشام الذهبي يتحدث لـ »الكومبس« من ستوكهولم: 

قصة رجل فتح بيت أسرته لألطفال واليتامى المشردين
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تلقــت  الطبيــة:  الرعايــة   – الكومبــس 
الكومبــس المعلومــات التاليــة مــن مركــز 
تهــدف  دراســة  حــول   KTA Prim
إلــى منــع اإلصابــة بالجلطــة أو الســكتة 

الدماغيــة،

 
ً
حاليــا مدينــة ســتوكهولم  بلديــة محافظــة  تقــوم 

ــة بالجلطــة أو الســكتة  ــع اإلصاب ــة لمن بدراســة علمي
الدماغية التي قد تســبب الشــلل النصفي.

ســكاني  مســح  خــالل  مــن  الدراســة  هــذه  تجــرى   
شــامل لألشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 75 
ــي  ــان األذين ــة الرجف ــا الكتشــاف حال ــن عام و 76 بي
فــي القلــب المســببة للجلطــة الدماغيــة والتــي يمكــن 
تقليــل احتمــال حدوثهــا عــن طريــق تنــاول األدويــة 

الخاصــة التــي تميع للدم.

 عــدد المصابيــن بحالــة 
ً
 هــذا البحــث يحــدد أيضــا

تــم  الذيــن  المرضــى  وعــدد  األذينــي  الرجفــان 
ــم إرســال هــذه  ــة. لهــذا الســبب ت عالجهــم باألدوي
المعلومــات إلــى الكثيــر مــن األشــخاص الذيــن هــم 
فــي الفئــة العمريــة المذكــورة، لالستفســار منهــم، 
الدراســة  هــذه  فــي  المشــاركة  فــي  رغبتهــم  عــن 

المهمــة لصحتك.

 KtA PRIM تجــرى هــذه الدراســة فــي مركــز 
التابع لمستشــفى كارولينســكا.

لماذا نجري هذه الدراســة؟ 
اضطــراب  حــاالت  أكثــر  هــو  األذينــي  الرجفــان 
 وحدوثــه يــزداد مــع التقــدم 

ً
ضربــات القلــب شــيوعا

ــات  ــة تســبب عــدم انتظــام ضرب بالعمــر. هــذه الحال
فــي  ومختلفــة.  كثيــرة  مرضيــة  وعالمــات  القلــب 
بعــض الحــاالت يكــون الرجفــان األذينــي بــدون أي 
الفائــدة  ســتكون  الســبب  لهــذا  مرضيــة.  عالمــات 
الصامــت  األذينــي  الرجفــان  اكتشــاف  فــي  كبيــرة 
بــدون أي عالمــات. مــن خــالل هــذا البحــث ســنحاول 
دراســة إمكانيــة اكتشــاف الرجفــان األذينــي بوســائل 

غيــر طريقــة تخطيط القلــب التقليدية.

 فــي هــذه الدراســة ســوف نقــوم بأخــذ عينــة دم مــن 
الشــخص المشــارك الكتشــاف مــادة فــي الــدم يرتفــع 
فــي  أو  األذينــي  الرجفــان  حــدوث  عنــد  تركيزهــا 
تقــرر  التحليــل  هــذا  نتيجــة  القلــب.  عجــز  حالــة 

مســار التشــخيص بعد ذلك.

ســوف نــدرس إمكانيــة اســتخدام األجهــزة المحمولــة 

البحــث  األذينــي.  الرجفــان  الكتشــاف  الصغيــرة 
ســيجيب عــن الســؤال إن كان هــذا المســح الطبــي 
عــن  الناجمــة  االقتصاديــة  الكلفــة  مــن  ســيخفف 
التــي  األســباب  وعــن  الدماغيــة  الجلطــة  اإلصابــة 

تمنع األفراد من المشــاركة في هذه الدراســة. 

اإلصابــة  خطــورة  نســبة  يزيــد  األذينــي  الرجفــان 
تكــون خثــره  بســبب ســهولة  الدماغيــة،  بالجلطــة 
ذيــن القلــب. إن خطــر حصــول الجلطــة 

ُ
الــدم فــي أ

الدماغيــة تقــل بنســبة 60 إلــى 70٪ عنــد تنــاول 
األدويــة المميعــة للــدم والمانعــة لتخثــره. جديــر 
بالذكــر أن هــذه األدويــة قــد تزيــد بنســبة قليلــة 

خطــر اإلصابــة بحالة نزيف غير بســيط.

هــذه  فــي  مشــاركتك  تعنــي  مــاذا 
الدراسة؟

الدراســة  هــذه  فــي  المشــاركة  علــى  وافقــت  إذا   
بعــض  علــى  باإلجابــة   

ً
مشــكورا تقــوم  أن  فعليــك 

األســئلة عــن صحتــك العامــة وســوف نقــوم بفحــص 
نبضــك. بعــد ذلــك ســوف تؤخــذ منــك عينــة دم 
لقلبــك  تخطيــط  بإجــراء  أيضــا  ونقــوم  للتحليــل 
ــر محمــول يســجل التخطيــط  بواســطة جهــاز صغي
عــن طريــق تثبيــت إبهــام اليديــن عليــه )تخطيــط 
اإلبهــام(. إذا اتضــح أن التخطيــط ســليم وتحليــل 
هــذه  فــي  مشــاركتك  تنتهــي  ســوف  كذلــك  الــدم 

الدراســة عند هذا الحد.

عاليــة  التحليــل  نســبة  نتيجــة  كانــت  إذا  أمــا 
والتخطيــط ســليم فــي نفــس الوقــت ســوف نجــري 
لــك التخطيــط اإلبهامــي مــرة ثانيــة للكشــف عــن 
لفتــرات  يظهــر  الــذي  الصامــت  األذينــي  الرجفــان 
 
ً
يوميــا مرتيــن  أجــراءه  يتــم  التخطيــط  قصيــرة. 
أســبوعين  ولمــدة  مــرة  لــكل  ثانيــة   30 لمــدة 

متواصلين.

 إذا اتضــح أنــك تعانــي مــن الرجفــان األذينــي ســيكون 
باإلمــكان تحويلــك لزيــارة طبيــب قلــب مختــص لكــي 

يقــرر كيفية عالجك.

 
ً
 فــي حــال كانــت نتيجــة تحليــل الــدم عاليــة جــدا
القلــب  فحــص  إمكانيــة  عليــك  نعــرض  ســوف 
يظهــره  عمــا  النظــر  بغــض  الصوتيــة  باألشــعة 

تخطيــط القلب.

 ســوف تتــم متابعــة صحــة المشــاركين فــي هــذا 
ســجالت  طريــق  عــن  ســنوات   5 لمــدة  الفحــص 
وزارة الصحــة للمستشــفيات وذلــك بصــدد مراقبــة 
أدويــة  تنــاول  ونســبة  الدماغيــة  الجلطــة  حــدوث 
الجلطــة  و  الــدم  لتخثــر  المانعــة  الــدم  مخففــات 

الدماغية.

 ال تتطلــب هــذه الدراســة مشــاركة فعليــة منــك 
خــالل المتابعــة الطويلــة. عينــة الــدم التــي تؤخــذ 
مــواد  فحــص  يمكــن  حتــى  تحفــظ  ســوف  منــك 
جديــدة فــي المســتقبل قــد تســاعدنا بشــكل أســهل 

علــى تشــخيص الرجفان األذيني.

لكــي نتمكــن مــن رصــد العوامــل المؤثــرة علــى نســبة 
ــب  ــي هــذه الدراســة ســوف نطل ــراد ف مشــاركة األف
االقتصاديــة  العوامــل  تســمى  ممــا  معلومــات 
العلمــي  التحصيــل  )مثــل  للفــرد  واالجتماعيــة 
مــن  وذلــك  الــوالدة(  بلــد  و  االجتماعيــة  والحالــة 
ــة. هــذه المعلومــات  دائــرة اإلحصــاء المركزيــة للدول
 .

ً
إلجــراء اإلحصــاء ولــن ترتبــط بالمشــاركين شــخصيا

أن كنــت ال ترغــب بــان نطلــب هــذه المعلومــات عنــك 
بالشــخص  االتصــال  طريــق  عــن  إبالغنــا  فنرجــوا 

المســؤول في نهايــة المعلومات.

 ال توجــد إمكانيــة ماليــة لتغطيــة نفقــات التنقــالت 
للمشــاركين في هذه الدراســة.

 هــل هنــاك أضــرار أو إزعــاج أو خطــورة 
في المشــاركة في هذا البحث؟

 إن كٍل مــن اإلصابــة بالرجفــان األذينــي واســتخدام 
الشــخص  تعــرض  قــد  للــدم  المخففــة  األدويــة 
التعــرض  نســبة  تقليــل  ولكــن  معينــة،  لمخاطــر 
نســبة  مــن  بكثيــر  أفضــل  هــو  الدماغيــة  للجلطــة 
الخطــورة بســبب العــالج. وزارة الصحــة الســويدية 
ترجــح العــالج المخفــف للــدم فــي برنامجهــا الوطنــي 

الطبــي فــي عالج أمراض القلب.

 المشــاركة فــي الفحــص مــن اجــل تشــخيص الرجفــان 
األذيني خالية من الخطورة للشــخص المشــارك.

ــي  ــاركتك ف ــي مش ــدة ف ــاك فائ ــل هن  ه
هذه الدراسة؟

 مشــاركتك تعنــي إمكانيــة اكتشــاف وعــالج حالــة 
مرضيــة تزيــد احتمــال اإلصابــة بالجلطــة الدماغيــة. 
مــن  الدراســة  هــذه  ذلــك ســتمكننا  إلــى  باإلضافــة 
فــي  الكثيريــن  ســتفيد  قيمــة  معلومــات  جمــع 

المستقبل.

كيــف يتــم جمــع المعلومــات الشــخصية 
والحفاظ على ســريتها؟

فــي  تخــزن  ســوف  تجمــع  التــي  المعلومــات  كل   
المخزونــة هــي  المعلومــات  اإللكترونيــة.  الســجالت 
عبــارة عــن االســم والرقــم الشــخصي وعنــوان الســكن 
باإلضافــة إلــى معلومــات عــن العوامــل التــي تزيــد 
فــي نســبة خطــر حــدوث الجلطــة الدماغيــة وكذلــك 
تخطيــط القلــب ونتائجــه. موافقتــك علــى االشــتراك 
حفــظ  علــى  موافقتــك  تعنــي  الدراســة  هــذه  فــي 

وموافقتــك  أعــاله  المذكــورة  المعلومــات  وخــزن 
أيضــا علــى إمكانيــة حصولنــا علــى ســجالتك المرضيــة 
هــذه  الحاجــة.  دعــت  إذا  الطبيــة  المراكــز  مــن 
المعلومــات ســوف تكــون بمتنــاول مــن يعمــل فــي 
ــن تعطــى ألي جهــة  هــذه الدراســة فقــط وســوف ل
أخــرى خــارج نطــاق هــذا البحــث. مــن حقــك كمشــارك 
عليهــا  نحصــل  التــي  المعلومــات  علــى  االطــالع 
الشــخصية  المعلومــات  قانــون  حســب  ونحفظهــا 
§٢6 )PuL( وذلــك عــن طريــق االتصــال بالجهــة 

التالية:

 PESONuPPGIFtSOMBudEt, SISSI

 MyLLyNIEMI, KANSLI-Och

 MILJöAVdELNINGEN, NORRBAcKA
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الدراســة  هــذه  فــي  مشــاركتك  هــل   
طوعية؟

لــك  ماليــة  كلفــة  أي  بــدون  اختياريــة  المشــاركة   
عــن  بالتوقــف  شــئت  متــى  الحــق  ولــك  كمشــارك 
المشــاركة واالنســحاب  الكللــي دون أن يؤثــر ذلــك 
فــي  تحتاجهــا  قــد  التــي  الصحيــة  الخدمــات  علــى 
المســتقبل. تكاليــف أي دواء تحصــل عليــه نتيجــة 
ضمــن  مشــمولة  الدراســة  هــذه  فــي  مشــاركتك 

حقوقــك فــي النظام الصحي الســويدي.

 

االتصال:
إن كنــت ترغــب بمعلومــات إضافيــة عــن هــذا البحــث 
وعــن حقوقــك كمشــارك أو أن حدثــت أي مشــاكل 

بســبب البحــث فعليــك االتصال بالشــخص التالي:

 KtA ــي مركــز الممرضــة المســؤولة عــن البحــث ف
PRIM
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الطبيــب المســؤول عن البحث:

البروفيســور مورتن روسينكفيســت
Mårten Rosenqvist
Överläkare/Professor
E-mail: marten.rosenqvist@ds.se
KTA Prim
Sabbatsbergs sjukhus
Dalagatan 9
Stockholm 61 113

شارك في هذه الدراسة:

من أجل منع اإلصابة بالجلطة
أو السكتة الدماغية
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الطبيبــة  تقــدم  لقــاءات:   – الكومبــس 
الســويدية مــن أصــل عراقــي، ســاجدة 
حجــار فــي هــذا اللقــاء مــع »الكومبــس«، 
الناطقيــن  تفيــد  هامــة،  معلومــات 
النظــام  الســويد، حــول  فــي  بالعربيــة 
عملــه  وكيفيــة  البــالد،  فــي  الصحــي 
مــا  خصوصــا  المرضــى،  مــع  وتعاملــه 
والمشــاكل  والــوالدة  بالحمــل  يتعلــق 

ذلــك. الناجمــة عــن 

علــى  الحصــول  كيفيــة  فــي  تجربتهــا  تشــرح  كمــا 
عمــل، وإعــادة مزاولــة المهنــة مــن جديــد، بعــد أن 
واألوضــاع  الحــرب  مــن  هربــا  العــراق،  مــن  جــاءت 

المعروفــة هناك.
ســاجدة الحجــار، طبيبــة نســائية، تحمــل اختصــاص 
مهنــة  مارســت  والتجميــل،  والعقــم  الــوالدة  فــي 
الطــب فــي العــراق، لمــدة خمــس ســنوات، وبعــد 
اســتمرار تــردي األوضــاع هنــاك، قــررت الهجــرة إلــى 
الســويد، وتقــول إن أولــى التحديــات التــي واجهتهــا 
واألهــل  الوطــن  عــن  والبعــد  الغربــة   « كانــت 
لكــن  والعقــل،  القلــب  فــي  فالعــراق  واألحبــاب، 

للضــرورة أحكام«. 

كان   « اللغــة.  كان  واجهتــه  الــذي  اآلخــر  التحــدي 
واجتــزت  فيــه،  نجحــت  بالفعــل،  حقيقــي  تحــدي 
اختبــار اللغــة بعــد عــام مــن وصولــي للســويد، وكنــت 
اعتمــد فــي ذلــك، علــى اإلنصــات للراديــو وبرامــج 

الطبــخ، إضافــة إلــى كل شــيء يتعلــق بتعلم اللغة«.

ــا  ــة كم ــكل حري ــة ســاجدة عملهــا ب تمــارس الطبيب
غيــر  مجتمــع  الســويدي  »فالمجتمــع  تقــول، 
عنصــري، علــى درجــة عاليــة مــن الفهــم والثقافــة 
الراقيــة، وال ينظــر إلــى الطبيــب مــن خــالل دينــه أو 
عرقــه، أو مــن أي بلــد جــاء، بــل فقــط إلــى الكفــاءة 

المهنيــة التــي يحملها«.

هكــذا يبــدأ األطبــاء الُجــدد بالعمــل 
من جديد!

بحســب الدكتــورة ســاجدة فــان نقابــة األطبــاء تقــوم 
بإلــزام األطبــاء الجــدد بــأداء اختبــارات مهنيــة طبيــة 
قبــل إعطاءهــم رخصــة مزاولــة المهنــة، كمــا »حــدث 
معــي، وكانــت االختبــارات تقريبــا 6 شــهور وبعدهــا 

يحصــل الطبيــب على الرخصة«.

»شــخصية  هــي  مهمــة،  تراهــا  التــي  األمــور  ومــن 
مفتــوح  هنــا  فالنظــام  ومهاراتــه،  نفســه  الطبيــب 
األطبــاء  إلــى  بحاجــة  والســويد  األطبــاء،  لجميــع 

المهرة«.
دقيــق  الســويد  فــي  الصحــي  النظــام 

وراق
يتمتــع النظــام الصحــي الســويدي، بحســب الدكتــورة 
علــى  ينقســم  وهــو  المتناهيــة،  »بالدقــة  ســاجدة، 
المــوارد  قســمين:  إلــى  الحصــر،  ال  المثــال  ســبيل 
والتحليــل  واألشــعة  األجهــزة  فــي  تتمثــل  والتــي 

الطبــي، وأنظمــة توفيــر اآلمــان الصحي للمريض.

أمــا الجانــب الثانــي، يتعلــق باألفــراد ومهــارة الفريــق 
ذلــك  والممرضيــن، وكل  باألطبــاء  المتمثــل  الطبــي 
أفــراد  إلــى  باإلضافــة  طائلــة  أمــوال  إلــى  يحتــاج 

مدربيــن بكفاءة عالية.
كمــا أحــب أن أضيــف أننــي كطبيبــة قبــل أن أمــارس 
دورة  علــى  حصلــت  الســويد،  فــي  هنــا  مهنتــي 
دراســية، حــول كيفيــة التعامــل مــع المرضــى بــكل 

أنواعهــم وأعراقهــم، وأنــا أجــزم أن هــذه الــدورة، 
ســاعدتني كثيــرا فــي فهــم طبيعة المرضى.

كــذا الحــال أن الخدمــة الطبيــة المقدمــة للمرضــى 
ــع  ــض يدف ــال، فالمري ــدر بالم ــا ال تق ــاس عموم والن
العــام  خــالل  فقــط  كــرون   1500 مبلــغ  للدولــة 
الواحــد، وفــي المقابــل يحصــل علــى العــالج الــالزم 
الثمــن،  غاليــة  واألدويــة  الجراحيــة  والعمليــات 
بشــكل مجانــي، إذا تجــاوزت المبلــغ المذكــور، وهــذه 

خدمــة كبيــرة جــدا قلمــا توجد في بلدان أخرى. 

وأريــد أن أشــير إلــى النظافــة الشــديدة، واالنضبــاط 
فــي الغــرف والمستشــفيات، التــي تمتــاز بهــا مرافــق 

الرعايــة الصحية الســويدية.

المرضــى  بعــض  يواجهــه  مــا  أبــرز 
الناطقيــن بالعربية في المستشــفيات

مــن أبــرز التحديــات أو المشــكالت التــي تظهــر لــدى 
فــي  بالعربيــة  الناطقيــن  المرضــى  مــن  عــدد 
هــي  الــوالدات،  أثنــاء  الســويدية  المستشــفيات 
عامــل  فهــذا  والثقافــات،  التفكيــر  نمــط  اختــالف 

مهــم جــدا، ويعتمــد علــى درجة وعي المريض.

فالنســاء اللواتــي نتحــدث عنهــن لديهــن اعتقــاد أن 
تكــون  أن  يجــب  بتوليدهــن  تقــوم  أن  يجــب  مــن 
طبيبــة وليســت ممرضــة، وهنــاك مــن تشــترط أن 
يكــون حصــرا طبيبــة وليــس طبيبــا، وهــذه مشــكلة، 
االســتجابة  يتــم  بالطبــع  طبيبــة  هنــاك  كان  فــإذا 
لرغبــة األم الحامــل، لكــن إذا لــم تكــن موجــودة فمــا 

هــو الحــل؟ ومــاذا بإمكان النظــام الصحي فعله؟

تســمى  التــي  القابلــة  أو  الممرضــة  الســويد  فــي 
BARNMORSKA هــي المســؤولة عــن التوليــد، 
وهــي مدربــة بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة علــى القيــام 
بعملهــا، ونحــن كأطبــاء نتدخــل فــي حــاالت الــوالدات 

القيصريــة والصعبــة، التــي تســتلزم وجود طبيب.

األم  بهــا  تقــوم  أن  يجــب  خطــوات 
الحامل 

الحوامــل مــن  الدكتــورة ســاجدة قدمــت لألمهــات 
التــي  الخطــوات  حــول  نصائــح  »الكومبــس«  خــالل 
يجــب أن يقمــن بهــا لضمــان الحصــول علــى الرعايــة 
مراجعتهــن  وكيفيــة  الصحيحــة،  الصحيــة 
مــع  الصحيــح  التواصــل  لضمــان  المستشــفيات، 
أنهــا  األم  تــرى  عندمــا   « وقالــت:  المستشــفيات، 
حامــل تقريبــا فــي األســبوع التاســع، يجــب عليهــا ان 
المراكــز  وتلــك  األم،  رعايــة  مركــز  إلــى  تتوجــه 
متواجــدة فــي كل أنحــاء البــالد، وكل منطقــة مــن 

مناطــق المــدن، توجــد فيهــا مثل هذه المراكز«.

هــذه المراكــز يوجــد فيهــا أشــخاص متخصصيــن 
حيــث  والتوليــد،  والطفولــة  األمومــة  مجــال  فــي 
يتــم  حيــث  الالزمــة،  الفحوصــات  إجــراء  ســيتم 
ــة الصحيــة لــألم الحامــل كل شــهر عــن  متابعــة الحال
ــن،  ــض الجني ــوزن ونب ــدم وال ــام ضغــط ال ــق قي طري
وإذا لــزم األمــر يتــم عــرض األم علــى طبيــب فــي 

حال وجود مشــاكل في الحمل.

النصائــح  يقدمــن  المراكــز  هــذه  فــي  الممرضــات 
ــاذا يجــب  ــوع الطعــام وم المهمــة لألمهــات، حــول ن
أن يفعلــن فــي الحــاالت المرضيــة الصعبــة، مثــل فقــر 

الــدم الناتــج عــن الحمــل، وبعض الحاالت األخرى.

وهنــاك أيضــا أخصائــي نفســي يعمــل علــى تأهيــل 
ــوالدة  ــى تقبــل فكــرة الحمــل وال األمهــات الجــدد عل
مــن  نفســية  مشــاكل  مــن  يعانــون  ممــن  وهــؤالء 

الحمــل، ومــا يعــرف بكآبة الحمل.

ندا اســماعيل

طبيبة الوالدة ساجدة الحجار حول الوالدة في السويد والنظام الصحي:
اختالف الثقافات قد يكون أحد المشاكل مع المستشفيات واألطباء

ــن  ــة م ــويد، حزم ــي الس ــة ف ــة العام ــة الصح ــت وكال ــتوكهولم: قدم ــس - س الكومب
النصائــح حــول حمايــة األطفــال مــن خطــر اإلصابــة بمــرض الســعال الديكــي، الــذي 
ارتفعــت عــدد اإلصابــات بــه بشــكل حــاد فــي البــالد فــي الســنوات القليلــة القادمــة.

األطفــال  تصاحــب  التــي  الســعال  لنوبــات  ويمكــن 
المرضــى أن تــؤدي إلــى جملــة عــوارض خطيــرة، منهــا 

توقف التنفس.
ويبــدأ مــرض الســعال الديكــي لــدى األطفــال كنزلــة 
ــم  ــه أل ــك الســعال، يلي ــة، حيــث يتضمــن ذل ــرد عادي ب

في الحنجرة وارتفاع الحرارة في بعض المرات.
وبعــد بضعــة أيــام، يصبــح الســعال أســوء وقــد يــؤدي 
اشــتداد  عنــد  والتقيــؤ  التنفــس  توقــف  إلــى  ذلــك 

هجمات السعال.
وتريــد الوكالــة اآلن اتخــاذ إجــراءات حــادة ضــد المرض، 
صحيفــة  نشــرتها  جديــدة  بتوصيــات  خرجــت  لــذا 
»إكسبرســن«، لضمــان حصــول األطفــال على المســاعدة 
فــي الوقــت المناســب، وباألخــص عندمــا يتعلــق األمــر 

باألطفال الُرضع.
ــة برنيــس  وقالــت طبيــب األطفــال والباحــث فــي الوكال
لصحيفــة  أرونســون 
LäKEMEdELSVäRLdEN: »يجــب أن ُنذكــر 
الــذي  مــن  العديــد  أن  نالحــظ  الديكــي.  بالســعال 
عليهــم  الســعال،  ضــد  الصحيــة  الرعايــة  يطلبــون 
االنتظــار طويــاًل قبــل أخــذ العينــة منهــم، ونعتقــد 
بأنــه يمكــن حمايــة الكثيــر مــن األطفــال الُرضــع عنــد 
عــن  المعلومــات  مــن  المزيــد  حــول  االنتبــاه  لفــت 

المرض«.
ــد  ــن ال تزي ــن بالمــرض والذي ــال المصابي ــد األطف وعن
ــة أشــهر، فــأن ســبع حــاالت مــن  أعمارهــم عــن الثالث
فــي  الصحيــة  الرعايــة  تلقــي  تتطلــب  عشــرة  أصــل 

 فــي العمــر، 
ً
المستشــفى. وكلمــا كان الطفــل صغيــرا

كلما بدا المرض أكثر خطورة. 
المجــال  فــي  العامليــن  الموظفيــن  تدريــب  وســيتم 
الصحــي اآلن لتطعيــم األطفــال فــي الوقــت المحــدد وأن 

يجري الكشف عن المرض في مرحلة مبكرة.
هكذا تساعد طفلك حسب الدليل الصحي 1177:

 المســاهمة فــي 
ً
 للوكالــة، يمكــن للوالديــن أيضــا

ً
ووفقــا

مســاعدة أطفالهــم أثنــاء اإلصابــة بالمــرض، بــأن يكونــوا 
 خاصة إن العدوى بالمرض سهلة. 

ً
أكثر انتباها

- اجعــل الطفــل ينــام بحيــث يكــون مســتوى رأســه 
 لتسهيل التنفس.

ً
مرتفعا

- الشــراب يتســبب بزيــادة المزيــج المخاطــي وهــذا 
بدوره يجعل السعال أسهل.

، فمــن الجيــد تركــه فــي الهــواء 
ً
- إذا كان الطفــل قــادرا

الطلــق، حيــث يشــعر البعــض بتحســن عنــد النــوم فــي 
غرفة باردة.

متى تطلب المســاعدة الطبية؟
بحســب الدليــل الصحــي، فــأن وقــت العــالج والشــفاء مــن 
بيــن 10-1٢  يتــراوح   

ً
وقتــا يتطلــب  قــد  المــرض 

.
ً
أسبوعا

ويجــب علــى أوليــاء األمــور طلــب الرعايــة الصحيــة عنــد 
حدوث التالي:

- االشــتباه بأنــك كشــخص بالــغ أو بــأن أطفالــك مصابين 
بالسعال الديكي.

- عندمــا يكــون عمــر الطفــل أقــل مــن عــام واحــد 
وتعرض لعدوى اإلصابة بالسعال الديكي.

- إذا كنــت كشــخص بالــغ أو أحــد أطفالــك تعانــون مــن 
السعال لمدة تزيد عن 3-4 أسابيع.

واألعــراض  الديكــي  الســعال  مــن  يعانــي  طفلــك   -
تتغيــر، وعلــى ســبيل المثــال أن تزيــد حــرارة الطفــل 

أو أن يكون لديه آلم في موضع جديد من جسمه. 

نصائح من وكالة الصحة العامة لحماية األطفال من السعال الديكي
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الكومبــس - منوعــات: اهتمــت صحــف العالــم بالســبب الحقيقــي الــذي دفــع الممثلــة 
ــك  ــت، وذل ــراد بي ــل ب ــا الممث ــن زوجه ــالق م ــب الط ــي لطل ــا جول ــة انجلين األميركي
بعــد مــرور أكثــر مــن عقــٍد علــى ارتباطهمــا بعالقــٍة عاطفيــة، ونحــو ســنتين علــى 

زواجهمــا.

التقاريــر الصحافيــة ذكــرت أن بيــت متــورط بعالقــٍة 
عاطفيــٍة مــع الممثلــة الفرنســية ماريــون كوتيــارد 
 ،ALLIEd األخيــر التــي قاســمته بطولــة فيلمــه 
تتعلــق  المســألة  أن  أخــرى  تقاريــر  ذكــرت  بينمــا 
بعــدم موافقــة جولــي علــى أســلوب بيــت فــي تربيــة 
ــة باألنشــطة  ــت أخــرى أن انشــغال الفنان ــاء، وقال األبن
اإلنســانية ومســألة الالجئيــن الســوريين علــى حســاب 

عائلتها هو الســبب.

البذخ وراء االنفصال

 INquISItR موقــع  علــى  نشــر   
ً
تقريــرا أن  إال 

خالفــات  أن  ذكــر   ،٢016 مايو/أيــار  فــي  نشــر 
أســلوب  عــن  ناجمــة  الثنائــي  بيــن  نشــبت  ماديــة 

حياتهمــا الباذخ.

عقــارات  شــراء  علــى  المالييــن  الزوجــان  أنفــق  إذ 
ــزل  ــا باســتئجار من ــا قام ــوت باهظــة الثمــن، كم وبي
لنــدن  البريطانيــة  العاصمــة  فــي  العائلــة  إلقامــة 

.
ً
بكلفة ٢1 ألف جنيه اســترليني شــهريا

هــذا عــدا عــن اســتمرار شــرائهما لمنتجــاٍت كماليــٍة 
باهظــة الثمــن، ناهيــك عــن تنقالتهمــا حــول العالــم 
أبنائهمــا فــي عــدة جــوالت ســياحية، شــملت  مــع 
ــى الفضــاء مــع أبنائهمــا الـــ 6  ــة إل تخطيطهمــا لرحل
ألــف  الـــ ٢00  لهــا  الواحــدة  التذكــرة  كلفــة  تبلــغ 

دوالر!

كم ســيكلفهما الطالق؟

 400 بمبلــغ  الشــهيرين  الزوجيــن  ثــروة  تقــدر 
مليــون   ٢40 بيــت  يملــك  حيــث  دوالر؛  مليــون 
دوالر، فيمــا تملــك جولــي 160 مليــون دوالر، وال 
يعــرف أحــد معلومــة مؤكــدة حــول توقيعهمــا علــى 
أي أوراق قبــل الــزواج حــول تقســيم أموالهمــا فــي 
يعتمــده  اختيــاري  إجــراء  وهــو  الطــالق،  حالــة 
معظــم المتزوجيــن فــي المجتمــع األميركــي يعــرف 

.PRENuPtIAL AGREEMENt بـــ

فــي هــذه الحالــة، ال يوجــد أي رقــم معــروف بعــد 
وأن  الطــالق، خاصــة  بعــد  الماليــة  التســوية  حــول 
بالطلــب  تقدمــت  عندمــا  نفقــة  تطلــب  لــم  جولــي 
، بــل طالبــت بحضانــة أطفالهمــا الـــ 6، فيمــا 

ً
رســميا

 BuSINESS موقــع  علــى  نشــر  تقريــر  أورد 
بيــت،  خيانــة  ثبتــت  حــال  فــي  أنــه   INSIdER
ســينتقل  بينمــا  الحضانــة،  علــى  جولــي  فســتحصل 
ــدوق ادخــار باســم  ــى صن  إل

ً
جــزء مــن أموالهمــا معــا

أبنائهمــا ال يســتطيع أي منهــم التصــرف بــه قبــل 
غيــر  معلومــات   

ً
أيضــا وهــي   ،1٨ الـــ  عامــه  بلــوغ 

مؤكــدة حســب التقرير المذكور.

 thE INdEPENdENt صحيفــة  ونشــرت 
طــالق  حــاالت  أعلــى  رصــد   

ً
تقريــرا البريطانيــة 

محاميــة  مــع  حديــث  بعــد   ،
ً
كلفــة المشــاهير 

المشــاهير عائشــة فارداغ، وهي كما يلي:

1- رومــان وايرينا ابراموفيتش

يعتبــر طــالق المليارديــر مالــك تشيلســي اإلنكليــزي 
ورجــل األعمــال الروســي رومــان ابراموفيتــش مــن 
زوجتــه ايرينــا فــي العــام ٢007، بعــد زواج دام 
 رغــم التكتــم 

ً
ــى تكلفــة  هــو الطــالق األعل

ً
16 عامــا

الــذي أحــاط بالتســوية التــي صيغــت فــي موســكو، إال 
أن تقاريــر تســربت حــول تســلم ايرينــا مبلــغ ٢50 

مليــون جنيه اســترليني.

التــي  الثــروة  أن  تثبــت  ألن  بحاجــة  تكــن  لــم  إذ 
جنيــه  مليــار   1٢ الـــ  تجــاوزت  زوجهــا  جمعهــا 
اســترليني، والتــي كونهــا بعــد زواجهمــا، حيــث كان 
ــه يبيــع األلعــاب البالســتيكية   حيــن التقــت ب

ً
مفلســا

على شــكل طيور البط.

بدايــة  فــي  إال  ثــروة  تكويــن  يســتطع  ولــم 
الســوفييتي،  االتحــاد  انهيــار  بعــد  التســعينيات 

والــذي تزامــن مع بدايــة حياته الزوجية.

2- بيرني وســالفيكا اكلستون

التــي  النــادرة  الحــاالت  مــن  الطــالق  هــذا  يعتبــر 
 مــن الناحيــة الماديــة 

ً
يخــرج فيهــا الرجــل منصفــا

الملياريــر اإليطالــي  بعــد االنفصــال، فعندمــا قــام 
اكلســتون-  بيرنــي  باســم  المعــروف  امبراســريو 
رئيــس مجلــس إدارة ســباقات ســيارات فورمــووال 1 
العــام ٢009،  -، بتطليــق زوجتــه ســالفيكا فــي 
جنيــه  مليــون   300 بمبلــغ  المحكمــة  لــه  حكمــت 

استرليني.

مليــاري   
َ

فــاق  
ً
مبلغــا حــّول  قــد  اكلســتون  كان  إذ 

فــي  اســتثماري  صنــدوق  إلــى  اســترليني  جنيــه 
لوكســمبورغ باســم زوجتــه، بعــد أن مــرت بظــروف 
فــي  عقــدت  التــي  المحكمــة  لكــن  صحيــة صعبــة، 
فــرض  اســتطاعت  لنــدن،  البريطانيــة  العاصمــة 
نفوذهــا خــارج حــدود بريطانيــا وأجبــرت الزوجــة 

علــى إعــادة جــزء كبيــر من المبلغ إلــى طليقها.

3- ميــغ جاغار وجيري هال

البريطانــي  للمغنــي  القانونــي  الفريــق  اســتطاع 
 ROLLING الشــهير ميــغ جاغــار، نجــم فرقة غناء
StONE أن يشــكك فــي صحــة زواج المغنــي مــن 

زوجتــه جيــري هــال، ألنهمــا عقــدا قرانهمــا حســب 
الطقــوس الهندوســية خــارج بريطانيــا ولــم يكــن 

 به.
ً
 معترفا

ً
 موثقــا

ً
عقــدا

ــي   الت
ً
ــا ــرة الـــ ٢٢ عام ــأت أن فت إال أن المحكمــة ارت

عاشــتها هــال مــع جاغــار بعــد مراســم الــزواج عــام 
 حتــى 

ً
الــزواج صحيحــا 1977، كافيــة ألن تعتبــر 

 وحكمــت لهــا بمبلــغ 30 مليــون 
ً
ولــو يكــن موثقــا

ــان بـــ ٢00  ــروة الفن ــّدرت ث ــه اســترليني، إذ ق جني
مليــون جنيه.

 أخــرى فــي 
ً
الجديــر بالذكــر أن هــال تزوجــت مــرة

ورجــل  الصحافــة  امبراطــوار  مــن   ٢015 العــام 
األعمال األســترالي روبرت ميردوخ.

4- بــول مكارتني وهيذر ميل

اســتطاعت عارضــة األزيــاء هيــذر ميــل أن تحصــل 
جنيــه  مليــون  ونصــف   

ً
مليونــا  16 مبلــغ  علــى 

اســترليني بعــد طالقهــا مــن زوجهــا مغنــي البيتلــز 
بقيمــة  ومنقــوالت  مكارتنــي  بــول  األســطوري 
مبلــغ  وكذلــك  اســترليني،  جنيــه  مالييــن   7.٨00
35 مليــون جنيــه اســترليني نفقــة ســنوية البنتهمــا 

فــي العام الواحد!

وكان مكارتنــي قــد رفــض توقيــع اتفــاق مالــي قبــل 
عقــد القــران الــزواج اســتمر مــن العــام ٢00٢ حتــى 
 منــه أن هــذا الــزواج ســيدوم 

ً
العــام ٢00٨، ظنــا

أصدقــاؤه  بــه  نصحــه  مــا  علــى عكــس  األبــد،  إلــى 
 مــا وصفــوا ميلــز بالماديــة »الباحثــة 

ً
الذيــن دائمــا
عن الذهب«.

thE huFFINGtON POSt :المصــدر

أغلى أربع طالقات للمشاهير

الكومبــس - ثقافــة: ُعرضــت فــي مدينــة يونشــوبينك األحــد ٢٥ أيلــول/ ســبتمبر 
٢016، فلــم يتحــدث عــن المعانــاة التــي عاشــها مجموعــة مــن الالجئيــن مــن تركيــا 

إلــى اليونــان عبــر قــوارب المــوت.

ويشــارك فــي الفلــم الــذي أخرجتــه الفنانــة الســويدية 
EIVA EdEVIK، عــدد مــن الســوريين منهــم 
محمــد نــزار الحمــدو، رافــي ســطوت وكذلــك إيليــن 

إيساكسون.

تــدور أحــداث الفلــم حــول المآســي التــي يتعــرض لهــا 
احــد قــوارب المــوت، ومــا يمــر بهــم مــن أحــداث 
ــق وخــوف مــن المــوت الوشــيك، وأيضــا  خطيــرة وقل
عــن األطفــال والنســاء واألشــخاص الذيــن ماتــوا غرقــا 

فــي البحــر، قبل الوصول إلى »الحلم األوروبي«.

وقــال محمــد نــزار الحمــدو لـــ »الكومبــس« : » نريــد 
أن نخبــر العالــم األوربــي وخاصــة الســويدي لمــاذا 
ــد أن  ــا نري ــى الســويد، إنن ــا إل ــاذا أتين ــا ولم نحــن هن
ننقــل إلــى النــاس فــي الســويد بعــض مــن معانــاة 

وأوجــاع المهاجرين«.

وأضــاف: » يتضمــن الفلــم أيضــا بعــض الكلمــات عــن 
عــن  وأيضــا  الطيــران  وقصــف  الســورية  الحــرب 

براميــل المــوت التــي كانــت تســقط علــى حلــب وكيــف 
كان شــعوري عندمــا كنــت بيــن النــاس الذيــن دمــرت 
بيوتهــم وفقــدوا بعــض مــن عائلتهــم الذيــن قتلــوا 
المدنييــن  علــى  الوحشــي  والقصــف  بالبراميــل 

وطريقــة هــرب المدنييــن بطريقــة محزنة جدا«.

وأشــار إلــى أن »الفيلــم يتضمــن عرضــا راقصــا يعبــر 
ــم بلغــة  ــم أي رقــص تعبيــري يتكل عــن الحــزن واألل
الجســد ليعبــر بطريقــة الحــزن عــن المأســاة التــي 
ــة بالرقــص االســتعراضي  ــا … طريقــة فني ــت بنن حل

يحاكــي األلم والوجع«.

فيلم سويدي يحاكي 

قصص »قوارب الموت«
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الكومبــس - رياضــة: ال يختلــف اثنــان فــي 
عالــم كــرة القــدم أن المنتخــب الســويدي 
الحالــي يضــم العبيــن شــباب قادريــن 
ــى  ــب إل ــودة بالمنتخ ــوض والع ــى النه عل
الســؤال  يبقــى  ولكــن  عهــده،  ســابق 
لمــاذا فــي كل مــرة يتعثــر، وال يســتطيع 

ــر؟ ــوح الجماهي ــق طم تحقي

زالتــان  األول  الســويد  نجــم  اعتــزال  مــع 
ابراهيموفيتــش مــع المنتخــب، الكثيــر مــن النقــاد 
والمحلليــن انقســموا إلــى قســمين منهــم مــن اكــد أن 
والكثيــر  الــوراء،  إلــى  بالســويد  ســيعود  اعتزالــه 
الثــالث  التيجــان  منتخــب  أن  عــن  تحدثــوا  منهــم 
المقبلــة  الســنوات  فــي  كبيــر  شــأن  لــه  ســيكون 
لظهــور جيــل جديــد، قــادر علــى الوصــول ألبعــد 
مــن كأس العالــم واكثــر مــن نصــف الفريــق ممــن 

حققــوا لقــب بطولة أمم أوروبا للشــباب.

أمــم أوروبــا التــي أقيمــت فــي الصيــف الحالــي أظهــرت 
ــان  ضعــف شــخصية المنتخــب حتــى مــع وجــود زالت
وعــم القــدرة علــى مجــاراة الكبــار، وكل هــذا يعــود 
لســوء اإلدارة الفنيــة وعلــى رأســها المــدرب ولكــن 
مــع انطــالق تصفيــات أمــم أوروبــا، وفــي المبــاراة 
الســويدي  المنتخــب  فيهــا  اســتضاف  التــي  األولــى 
نظيــره الهولنــدي والتــي انتهــت بالتعــادل اإليجابــي 
المنتخــب  أن  النظــر  وبعــض  لهــدف  بهــدف 
الهولنــدي لــم يعــد الفريــق المرعــب، ولكــن تحســب 
نقطــة إيجابيــة للســويد بالتعــادل ولكــن هــل طمــوح 
علــى  المنافســة  أو  التعــادل  فقــط  هــو  الســويد 
التأهــل مــن بوابــة الملحــق ولمــاذا ال تتأهــل بالصــدارة 
بنفــس  وفرنســا  وبلجيــكا  هولنــدا  وجــود  رغــم 

المجموعة؟

آمال الجمهور الســويدي
الجمهــور الســويدي ال يؤمــن بالتأهــل لــكاس العالــم 
فــي روســيا ٢01٨ وكيــف يأمــل ومجموعــة الســويد 
فيهــا هولنــدا وبلجيــكا وفرنســا وإذ مانظرنــا لفــارق 
اإلمكانيــات والتحضيــرات، واألســماء لوجدنــا الســويد 
وبلجيــكا  فرنســا  خلــف  ســتكون  المنطقــي  مــن 
الملحــق،  فــي  حتــى  تتأهــل  لــن  أنهــا  أي  وهولنــدا 
فكــرة  فقــط،  الــورق  علــى  كالم  كلــه  هــذا  ولكــن 
ومــا  ال  وكيــف  الملعــب  ارض  علــى  القــدم تحســم 
ــا، وكيــف أن البرتغــال حققــت  شــاهدناه بأمــم أوروب
مــن  مطلــق  بشــكل  اســتبعادها  رغــم  اللقــب، 
الترشــيحات، مــن هــذا المبــدأ يؤمــن العبــي المنتخــب 
ــكادر  ــج ال الســويدي بوجــود فرصــة كبيــرة مــع مزي
للنهــوض  والفنيــن  الالعبيــن  مــن  الجديــد  الفنــي 

بالمنتخب الســويدي.

مــن  القادمــة  األيــام  تحمــل  مــاذا 
مفاجآت؟

مــن  الثانيــة  الجولــة  ستشــهد  المقبلــة  األيــام 
تصفيــات كأس العالم.

الفــوز،  وعليهــا  لوكســمبورج  ســتواجه  الســويد   
علــى  المنافســة  فــي  لالســتمرار  كبيــرة  وبنتيجــة 
 أن بعدهــا بأربعــة 

ً
إحــدى بطاقــات التأهــل خصوصــا

األكبــر  المرشــح  بلجيــكا  الســويد  أيــام ستســتقبل 
للتأهــل وخطف الصدارة.

هــل ستشــارك الســويد لمجــرد المشــاركة، وتحضيــر 
فريــق للمســتقبل أم أنهــا ســتكون الحصــان األســود 
أنهــا  وتثبــت  العالــم  لــكأس  وتتأهــل  لمجموعــة، 

مازالــت علــى خارطة كرة القــدم العالمية؟

نورشــوبينغ  اللقــب  وحامــل  مالمــو 
منافســة شرســة للظفر بلقب الدوري

احتدمــت المنافســة بيــن حامــل اللقــب نورشــونبيغ 

الممتــاز،  الســويدي  الــدوري  لقــب  علــى  ومالمــو 
ويســعى كل نــادي لحصــد اكبــر عــدد مــن النقــاط 
 أن النادييــن ودعــوا كل التصفيــات المؤهلــة 

ً
خصوصــا

للبطــوالت األوربيــة ولكــن يظهــر مالمــو أفضليــة 
كافــة  فــي  أداء  وتقديــم  االســتقرار  خــالل  مــن 
الــذي رغــم وجــوده  مبارياتــه عكــس نورشــوبينغ 
فــي وصافــة الــدوري اال انــه لــم يقــدم األداء المتوقــع 
عــن  ويبحــث  اللقــب  حامــل  انــه   

ً
وخصوصــا منــه 

الحفــاظ عليه.

ويبتعــد يوتوبــوري فــي المنافســة علــى اللقــب هــذا 
وعــدم  العبيــه  مــن  كثيــر  غيــاب  بســبب  العــام 
توليفــة التشــكيلة ولكــن يبقــى فريــق كبيــر ومــن 

اعرق األندية الســويدية.

أمــا أنديــة العاصمــة فــال يوجــد فريــق قريــب مــن 
ــارق  ــه يبتعــد بف ــك ولكن ــادي أي ــق اللقــب إال ن تحقي
جيــد مــن النقــاط ومــن الصعــب تحقيــق لقــب دوري 
بوجــود مالمــو ولكــن قــد تحــدث المفاجــآت ويصــل 
 
ً
ــا أيــك تصعــب مهتمــه جــدا للصــدارة، ولكــن نظري

 فــي األســابيع الماضيــة عندمــا تعــادل أمــام 
ً
خصوصــا

هاماربــي فــي ديربــي ســتوكهولم، وفقــد نقطتيــن 
فيمــا  الصــدارة،  عــن  لالبتعــاد  كفيلتيــن  كانتــا 
ــي ويورغــوردن للبقــاء ضمــن  يســعى كاًل مــن هامارب
ــذ  ــأداء ســيئ من ــا ب ــاز بعــد ظهورهم ــدوري الممت ال

انطالق الدوري.

الواحــد  للمركــز  تتراجــع  الســويد 
 حســب أخــر إصــدار 

ً
واألربعيــن عالميــا

للفيفا 
الواحــد  للمركــز  الســويدي  المنتخــب  تراجــع 
ــدور  واألربعيــن عالميــا، وذلــك بعــد خروجــه مــن ال
األول مــن بطولــة أمــم أوروبــا ولــم تشــفع لــه نقطــة 
التعــادل مــع هولنــدا فــي بدايــة تصفيــات المونديــال 

ليتقــدم قليــاًل إلى األمام.

أخــر  فــي  الســويدي  المنتخــب  فــإن  عــام  وبشــكل 
الواحــد  المركــز  مــن  اكثــر  يتقــدم  لــم  الســنوات 
الرابــع  كان  لــه  وصــل  مركــز  وأســوأ  والثالثيــن 
 
ً
جــدا ســيئ  الحالــي  موقعــه  ويعتبــر  واألربعيــن، 

 مــا 
ً
ولكــن مــع الظــروف المرافقــة لهــا يعتبــر نوعــا

تكمــن  ولكــن  المنتخبــات،  لباقــي  بالنســبة  جيــد 
المشــكلة أن منتخبــات كالســنغال وإيــران وروســيا 

والجزائــر ورومانيــا تســبقه بالترتيب.

الســويد  فــان  الفيفــا  مــن  إصــدار  آلخــر  وبالنســبة 
انطــالق  مــع  ولكــن  واحــدة  مرتبــة  تراجعــت 
يتحســن  ان  المتوقــع  مــن  الموندياليــة  التصفيــات 
المقبــل  العــام  بدايــة  فــي   

ً
وخصوصــا التصنيــف 

وكثيــر مــن النقــاد يتوقفــون أن تكــون الســويد فــي 
المراتب العشــرين األولى.

ــة الحديــث عــن كــرة القــدم فــي الســويد  وفــي نهاي
اليســعنا أن نقــول إال أن مــن يقــرأ تاريــخ الســويد 
واســتضافتها  الخارجيــة  ومشــاركاتها  الرياضــي 
ســتعود  أنهــا  كبيــر  بشــكل  يؤمــن  العالــم  لــكأس 
للواجهــة عــن قريــب وســيكون لهــا شــأن عظيــم فــي 
الذيــن  الالعبيــن  مــع  القريــب خصوصــا  المســتقبل 
الذيــن  والناشــئين  الشــباب  لمنتخــب  يلعبــون 
مســتقبل  وخيــر  واألكاديميــات  القواعــد  يعتبــروا 

لجيل كروي على مســتوى الســويد وأوروبا.

متابعــة: ايلي لولي

متى تنتهي كبوة المنتخب السويدي لكرة القدم؟
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مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. RöK تعنــي دخــان أو غمــام، 
ــة النكــرة، وتصبــح RöKAR أثنــاء  ويرافقهــا EN فــي حال
الجمــع. كلمــة FöRBud تعنــي حظــر أو منــع، ويرافقهــا 

Ett فــي حالــة النكــرة، فيمــا تبقى نفســها فــي حالة الجمع.
المعنــى الكامــل يصبــح: حظر التدخين.

ويقصــد بحظــر التدخيــن، منــع تدخيــن التبــغ والســجائر فــي 
المغلقــة  واألماكــن  المنــازل  فــي   

ً
وغالبــا العامــة،  األماكــن 

كالمطاعــم والمقاهــي والنــوادي الليليــة والحانــات. وتختلــف 
قوانيــن حظــر التدخيــن فــي العديــد من دول العالم. 

المطاعــم  فــي  بالتدخيــن  لألشــخاص  يســمح  الســويد،  فــي 
المفتوحــة،  المطاعــم  تصنيــف  لكــن  المفتوحــة،  واألنديــة 

، فقــد يوجد ســقف في المــكان المفتوح.
ً
 صعبــا

ً
يعتبــر أمــرا

الســبب األكبــر لحظــر التدخيــن هــو مــن أجــل منــع التدخيــن 
الســلبي، الــذي يســبب مــا يقــارب ٨0 ألــف حالــة وفــاة ســنوية 
حــول العالــم، ومــن أجــل تجنــب بعــض أنــواع الحساســية، كمــا 
 لغيــر المدخنيــن. وتعتبــر 

ً
أن دخــان الســجائر يعتبــر مزعجــا

 ،
ً
أيضــا التدخيــن  حظــر  أســباب  أحــد  واألمــان  الســالمة 

باإلضافــة إلــى الصــورة الســيئة، التــي قــد ينقلهــا التدخيــن 
مــن الكبــار إلــى المراهقيــن والصغــار، مــا يجعلهــم يتعلقــون 

.
ً
بالتدخيــن الحقا

تعنــي   ALLIANS .كلمتيــن مــن  مؤلــف  مصطلــح 
حلــف أو تحالــف سياســي، ويرافقهــا EN فــي حالــة 
النكــرة، وتصبــح ALLIANSER أثنــاء الجمــع. كلمــة 
FRIhEt تعنــي حريــة، ويرافقهــا EN فــي حالــة 

النكرة.
المعنى الكامل يصبح: الحياد أو عدم االنحياز.

التحالفــات  خــارج  البقــاء  االنحيــاز،  بعــدم  ويقصــد 
العســكرية، بغــرض الحفــاظ علــى الحيــاد فــي حالــة 
قــدوم الحــرب. واعتمــدت الســويد منــذ فتــرة طويلــة 
مبــدأ »عــدم االنحيــاز فــي فتــرة الســلم بغــرض الحيــاد 

في فترة الحرب«.
ويشــير المصطلــح إلــى كلمتــي الحيــاد وعــدم االنحيــاز، 
إال أنــه يوجــد فــرق بســيط بينهمــا. عــدم االنحيــاز 
السياســية  التعاونــات  خــارج  الــدول  بقــاء  يعنــي 
والعســكرية. أمــا الحيــاد فهــو مبــدأ، يتبــع للقانــون 
 
ً
 عســكريا

ً
الدولــي، ويعنــي أن ال يعطــي بلــد مــا دعمــا

إلى أي طرف آخر أثناء الحرب.
مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. RIKE تعنــي مملكــة أو دولــة، و 

ARKIVEt تعني أرشيف أو سجل.
أو هيئــة األرشــيف  الوطنــي،  الكامــل هــو: األرشــيف  المعنــى  أمــا 

الوطني.
ــف تحــت إدارة وزارة الثقافــة،  صنَّ

ُ
وهــي ســلطة حكوميــة ســويدية، ت

وتعــد إحــدى أقــدم الهيئــات العامــة فــي الســويد، حيــث تعــود 
جذورها إلى القرن السابع عشر.

وتشــرف هيئــة األرشــيف الوطنــي علــى جميــع الســجالت العامــة 
ــى الشــركات الخاصــة  للســلطات الحكوميــة فــي الســويد، باإلضافــة إل

التي ترغب بتزويدها بالوثائق، لتكون متاحة لألبحاث.
وتتضمن هيئة األرشيف الوطني:

ــر مســؤواًل عــن   األرشــيف العســكري: تأســس عــام 1٨05 ويعتب
التفتيــش والرقابــة علــى الســجالت العســكرية، كمــا يمتلــك ســجالت 

عسكرية منذ القرن السادس عشر.
 مركــز أبحــاث SVAR، ويعتبــر مســؤواًل عــن تســجيل ســجالت 

 ومنشورات.
ً
األسر واألنساب، ويوفر مرافق بحثية ويصدر كتبا

ــر مــن نوعــه فــي  ــر األكب ــل اإلعالمــي MKc، ويعتب  مركــز التحوي
 ،

ً
أوروبــا، حيــث يصــدر أكثــر مــن 100 ألــف صــورة ديجيتــال يوميــا

الثقافــي  التــراث  لمــواد  ورقمنــة  مســح ضوئــي  ويجــري عمليــات 
والتاريخي.

القــرن  مطلــع  وتأســس  اإلقليميــة،  الدولــة  محفوظــات  مركــز   
العشرين، ولديه وثائق المحافظات والمقاطعات السويدية.

 قاعــدة بيانــات األرشــيف الوطنــي NAd، وهــي قاعــدة بيانــات 
ومعلومــات واســعة وشــاملة ومتوفــرة علــى اإلنترنــت، وتحتــوي علــى 
وأعمــال  ومنظمــات  وعقــارات  أفــراد  ســجالت  حــول  معلومــات 

وسلطات.

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. KRIS تعنــي أزمــة، ويرافقهــا 
ــة الجمــع.  ــة النكــرة، وتصبــح KRISER فــي حال EN فــي حال
ــي لقــاء أو اجتمــاع، ويرافقهــا Ett فــي  كلمــة MötE تعن

حالة النكرة، وتصبح MötEN في حالة الجمع.
المعنى الكامل: اجتماع أزمة.

وبحســب القامــوس الســويدي فــإن اجتمــاع األزمــة هــو لقــاء بيــن 
شخصين أو أكثر لمناقشة وضع أو ظاهرة خطيرة ناشئة.  

مصطلحــات
ســــــويدية

Riksarkivet

Alliansfrihet

Rökförbud

Krismöte

للمزيد:
www.alkompis.se

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. BESPARING تعنــي 
وتصبــح  النكــرة،  حالــة  فــي   EN ويرافقهــا  خــار،  ادِّ
BESPARINGAR أثنــاء الجمــع. كلمــة PLAN تعنــي 
خطــة أو مخطــط أو ملعــب، ويرافقهــا EN فــي حالــة 

النكرة، وتصبح PLANER أثناء الجمع.
المعنى الكامل يصبح: خطة االدخار أو التوفير.

وهــي إحــدى أنــواع الخطــط االقتصاديــة التــي تلجــأ إليهــا 
نفقاتهــا  تقليــص  أجــل  مــن  الشــركات  أو  الــدول 

ومصاريفها.

Besparingsplan
مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. ASyL تعنــي لجــوء، ويرافقهــا 
EN فــي حالــة النكــرة، وتصبــح ASyLER أثنــاء الجمــع. كلمــة 
BOENdE تعنــي ســكن، ويرافقهــا Ett فــي حالــة النكــرة، 

فيما تبقى نفسها أثناء الجمع.
المعنى الكامل يصبح: مسكن للجوء.

وتعتبــر مســاكن اللجــوء فــي الســويد، أماكــن يقيــم فيهــا طالبــي 
اللجــوء، بعــد تقديمهــم للطلــب، وقبــل حصولهــم علــى ســكن 
أو انتقالهــم بشــكل إرادي، أو قبــل ترحيلهــم مــن البــالد، وذلــك 
الهجــرة  مصلحــة  وتكــون  طلباتهــم.  المرفوضــة  لألشــخاص 
مســؤولة عــن هــذه المســاكن إمــا بشــكل مباشــر أو عــن طريــق 
عمليــات  بعــد   

ً
عقــودا معهــا  توقــع  وشــركات  متعهديــن 

مناقصة

Asylboende
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أفقي
1- الذهــب األبيض - الماشــية مما يقتنيها 

البدوي أو الفالح - شــقيق

2- وديــع )مبعثــرة( - أماكن اجتماع القوم

3- إذا تعدى اثنين شــاع - يوم يبتدئ 

اإلنسان حياته

4- اشــتهر في التاريــخ بتحويل التراب إلى 

ذهــب - أبيض )باالنجليزية(

5- يضغط إلطالق النار - شــجر صحراوي 

مثمر

6- قــْرض - بناء للمراقبة

7- ســقيا - دولة جنوب شــرق أفريقية

8- يتحــرك كالمــوج - يحقق إنجازا

9- فيها طالبو العلم والشــهادات - 

متشابهان

10- الذهــب البني - بلد اســمها يعني بلد 

األحرار
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رأسي
1- ألوانــه تظهــر بعد المطر - يلغي

2- تحليق في الســماء - فاكهة لذيذة قشــرها 

أحمــر وحباتها كالجوهر

3- منافس ومســاو في اإلمكانات - أغلى 

المعادن على اإلطالق

4- بشــكل رأســي - أنت طلبت األكل لشعورك 

بحاجته

5- واحــد )باالنجليزية( - اغتاب - متشــابهان

6- مخلــوق صغير يحمل عشــرة أمثال وزنه 

- شــاي )باالنجليزية(.

7- متشــابك بشــكل منتظم ومكرر - ثني

8- دولة أوروبية معنى اســمها بلد األرانب

9- أخــف الغازات في الطبيعة

10- من الخضروات - تفضيل شــيء على آخر

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؟ 11٢
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 
1وداخــل 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.

 ٥

4

٥

3

اكبر مقاطعات السويد
) رونوبنت (

 اكبر خليج في العالم  
) اليسكمك (

 مقاطعة التي انضمت الى السويد في القرن السابع عشر 

) كسنوه (
اقرب النجوم لالرض

)شسالم (
أكبر دولة في العالم

) سريوا(

6
٢

4
٨

٢

4
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ÖPPETTIDER
MÅN-LÖR 07.00-22.00, SÖN 08.00-22.00

Hushålls Ost
ca. 1,5kg

Priserna gäller  fr.o.m. 26 Sep Med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel

Sera Vita Bönor
Orta Boy 900g

Jozo Salt 1kg Skåne Möllarens 
Vetemjöl 5kg Rifai Mixade Nötte

2+1 Gratis 300g

Puck Ost 240g Danpo Vingar
2kg

HAJDU MOCHALALE39.90 
/st

HAJDU LABNEH

Balim Honung
450g

Fruity Fresh
Granatäpple Juice 100% 1L

3st

HAJDU MOCHALALE44.90 
/kg 16.90 

/st

Egyptiska Frön Agadeer Kyckling
Lever, Mage & Hjärta

14.90 
/st 9.90 

/st

5.90 /st HAJDU MOCHALALE19.90 
/st

Comfort Sköljmede

24.90 

2st19.90 
/st 19.90 

/st 10.00 
/st

59.90 
/st

/st


