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٢٨ صفحة
العــدد التاســع والثالثــون

  F e b r u a r i  ٢ ٠ ١ ٧
تصــدر عــن شــبكة الكومبــس

صديقــك الناطــق بالعربيــة فــي الســويد
PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

 يقطع مسافات طويلة
 على نفقته الخاصة
لمساعدة الالجئين

لقتـل فـي  ا ب و لحـر هد ا : مشـا ء مبـس – لقـا لكو ا
سـوريا، وصـور الالجئيـن الذيـن يعبـرون عبـاب البحـر 
ويخاطـرون بحياتهـم بحثًا عـن األمـن، دفعتـه للتحرك 
ومحاولـة فعـل شـيء حيـال مـا يسـميها صفحـة سـوداء 
فـي تاريـخ اإلنسـانية إنـه الناشـط السـويدي الشـاب 
إيـرك غيرهاردسـون، ذي العشـرين عامـًا، الـذي فضـل 
مسـاعدة الالجئيـن علـى رحـل االسـتجمام واالصطياف 
فـي أوروبـا مدفوعـًا بغريزتـه اإلنسـانية القويـة، التـي 

افتقدها كثيرون منا هذه األيام

الكومبـس أرادت التعـرف أكثـر على أيـرك، ونقل مـا يقوم 
به إلـى متابعـي الكومبس فـي هـذا اللقاء

مـا لـذي دفـع شـاب فـي عمـرك للقيام 
بهـذه المهمـة علـى حسـاب وقتـه 

ومالـه الخـاص؟
 لقـد كنـت أتابـع الصـراع الدائـر فـي سـوريا منـذ عـدة 
لكبيـر مـن  لكـم ا رى هـذا ا سـنوات، وعندمـا بـدأت أ
الالجئيـن يتدفقـون إلـى أوروبـا فـي العـام 2015 شـعرت 
بأننـي يجـب أن أتحـرك وأفعل شـيئا مختلفـا لهـؤالء الناس، 

الذيـن يحتاجـون إلـى مسـاعدة

عادة كنـت أذهب إجـازات إلـى اليونـان وهنغاريـا وكرواتيا 
وألمانيـا وحتى داخل السـويد، لكـن عندما شـاهدت صورة 
جثـة الطفـل السـوري »آالن السـوري« ملقيـة علـى شـاطئ 
البحـر، عندهـا قلـت لنفسـي ال يمكـن أن أكـون الشـخص 
المتفـرج على ذلـك، يجـب فعل شـيء للمسـاعدة ومـن هنا 

ابتـدأت رحلتـي

خـالل مسـاعدتك لالجئيـن فـي دول 
أوروبيـة مختلفـة كيـف يمكـن ان 

تصـف لنـا أوضـاع هـؤالء؟
أثنـاء عملـي مـع الالجئيـن فـي السـويد وهنغاريـا واليونـان 
شـاهدت ظروفـا جيـدة وأخـرى صعبـة للغايـة، يمـر بهـا 

الالجئـون.

تتمــة الخبــر فــي الصفحة ١٦

الكومبس تستطلع: 

الجريمة في مالمو ...           
هل هناك ما يستوجب القلق

المدعي العام بمحاكمة سوري متهم 
بجريمة حرب  في حديث مع  الكومبس

على الالجئين أن يكونوا  أقوياء في 
هكذا حصلنا على عملموقع الكومبس في حلة جديدةمواجهة األزمات النفسية

شــاهد اإلعالن في الصفحة   ٢٧
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مطلــب جديــد لحــزب ســفاريا ديموكراتنــا SD، يثبــت مــن 
خاللــه كرهــه لمجموعــة مــن البشــر، ويؤكــد علــى هاجــس 
هــذا الحــزب، فــي تشــويه صــورة الالجئيــن، خاصــة القادميــن 
مــن الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وهــو التعبيــر اآلخــر 

المســتخدم بــدل تعبيــر »الدول العربية«.

التابعــة لهــذا  البرلمانيــة  المجموعــة  أعلــن رئيــس   فقــد 
الحــزب ماتيــاس كارلســون، خــالل مناظــرة تلفزيونيــة، عــن 
رغبــة حزبــه إضافــة بنــد خــاص، يظهــر جنســية مرتكبــي 
إحصــاءات  أي  إجــراء  أو  دراســة  أي  وضــع  عنــد  الجرائــم، 
 عــدد الجرائــم 

ً
تتعلــق بالجريمــة، وذلــك لكــي يكــون واضحــا

التــي يرتكبهــا األشــخاص مــن أصــول مهاجــرة، وألن هــذا 
ــى وضــع دراســة اســتقصائية جديــدة  اإلجــراء سيســاعد عل
مــن قبــل  الســويد  فــي  المرتكبــة  الجرائــم  تظهــر تزايــد 
حســب  األصلييــن،  الســويديين  مــع  مقارنــة  المهاجريــن 

كالمه.

الالفــت فــي هــذه المناظــرة التــي جــرت مــع أحــد خبــراء 
اســتخدمها  التــي  الغوغائيــة  الطريقــة  هــي  الجريمــة، 
كارلســون فــي الدفــاع عــن وجهــة نظــره، طريقــة الــكالم 
النقــاش  بــدل  الخصــم  علــى  المباغــت  والهجــوم  الســريع 

الموضوعــي الهــادئ والمقنع.

مشــاعره  ودغدغــة  المســتمع،  تظليــل  علــى  االعتمــاد 
ــة  ــة المنفصل الوطنيــة مــن خــالل ســوق مجموعــة مــن األمثل
أصــول  مــن  ســويديين  أو  أجانــب  بهــا  قــام  جرائــم  عــن 

، وتــوزع مجانــا بالبريــد 
ً
تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حاليــا

ســكونة  منهــا:  مناطــق  عــدة  فــي  ثابتــة  مراكــز  وعبــر 

ولينشــوبنغ  ونورشــوبنغ  ويوتيبــوري  وســتوكهولم 

واسكليســتونا، وهــي خدمــة إعالميــة باللغــة العربيــة هدفهــا 

إعالميــة  وســيلة  وجــود  إلــى  الحاجــة  تلبيــة  فــي  المســاهمة 

تتفاعــل مــع الجاليــات العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل 

مــا يجــري مــن أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليــات الناطقــة 

بالعربية.

التركيــز  الكومبــس وســيلة إعالميــة جــادة تحــاول  صحيفــة 

والتعريــف  بالمجتمــع  االندمــاج  تهــم  التــي  القضايــا  علــى 

ــي  بحقــوق كل األشــخاص و الجماعــات حســب وضعهــا القانون

فــي الســويد وأوروبــا، إضافــة إلــى التواصــل مــع مــا يجــري فــي 

مــن  االســتفادة  علــى  والتشــجيع  والعالــم  العربيــة  البــالد 

التجــارب وتنــوع الثقافــات بيــن الشــعوب، مــن خــالل التعريــف 

ــاة التــي اختارتهــا الشــعوب  ــى نمــط الحي باآلخــر واالطــالع عل

وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة المجتمــع 

وتطويــر المؤسســات وزيادة الرفاهية.

الصحفييــن  مــن  العديــد  تضــم  الكومبــس  تحريــر  هيئــة 

واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن داخل الســويد وخارجها.

المؤســس ورئيس التحرير
د. محمــود صالــح آغا

٠٧٢9٧١8898

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

٠٧٣٧٦4١489

nazar@alkompis.com

المبيعات
مازن كلســلي

٠٧٣٦٦9٠٣٧8

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

Chefredaktör och ansvarig utgivare Mahmoud Agha
Februari العدد التاسع والثالثون | السنة الثالثة  ٢٠١٧

StOcKhOLM

Scheelegatan 4٣

11223 Stockholm
MAhMOuD AghA
tEL: ٠٧٢  9٧١ 88 98

E-POSt:
InFO@ALKOMPIS.cOM

Malmö:
Scheelegatan 15
Malmö 21 228
tel: 073  669 03 78

göteborg:
Rullagergatan 9
göteborg 41 526
tel: 070  074 49 51

Eskilstuna
tel: 073 760 98 22

uppsala
tel: 073  717 70 68

ANNONSAVDELNING
Ahmed Alzayyan
tel: 070 - 0744951

GRAFISK AVDELNING
Baseem Munawwar
Tel:  076 - 008 19 48

PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد

 SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ
ARABISKA

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

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

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

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

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

مهاجــرة، هــو نفــس األســلوب الــذي يتبعــه أعضــاء هــذا 
الحزب في نقاشــاتهم وعند طرح سياســاتهم.

فرديــة  حــاالت  عــن  الســلبية  األمثلــة  بعــض  إظهــار 
وتعميمهــا علــى المجموعــة ال تعتبــر نزاهــة إنســانية بــل 
ــة سياســية، هدفهــا بــث الكراهيــة ضــد مجموعــة  هــي نذال
بشــرية، وتصويرهــم علــى أنهــم مجرمــون، وتغاضــي أعمــى 
جميــع  علــى  واللجــوء  للهجــرة  اإليجابيــة  الظواهــر  عــن 

األصعدة.

وعنــد الســؤال عــن ســبب مطالــب هــذا الحــزب باتخــاذ مثــل 
هــذا اإلجــراء أفــاد بأنــه مــن الضــروري اتخــاذ إجــراء لمعرفــة 
نتائــج سياســة الهجــرة علــى البــالد. ولكــن نتائــج الهجــرة 

واللجــوء علــى البــالد تبينها أرقــام وحقائق واضحة!

ــي شــخص  ــاًل، أن كل ثان ــه مث فهــل يعــرف كارلســون وحزب
يعمــل فــي صحــة األســنان ورعايتهــا لديــه خلفيــة أجنبيــة؟ 
لديهــم  أســنان  أطبــاء  عشــرة  أصــل  مــن  أربعــة  كل  وأن 
أطبــاء  أصــل عشــرة  مــن  أربعــة  أجنبيــة؟ وأن كل  خلفيــة 
كل  مــن  واحــد  وأن  أجنبيــة؟  خلفيــة  لديهــم  مختصيــن 
ــة؟ وأن  ــة أجنبي خمســة ممرضيــن وممرضــات لديهــم خلفي

كل خامــس طبيــب نفســاني لديــه خلفية أجنبية؟

وهــل يعلــم أن فــي الســويد ١٦% مــن الشــركات تــدار مــن 
منطقــة  فــي  فقــط  أجنبيــة؟  أصــول  مــن  أشــخاص  قبــل 
ــن  ــف شــركة م ــرب ١٧ أل ــا يق ــم تشــغيل م ســتوكهولم يت
ــى  ــة. إضافــة إل ــة أجنبي ــن لديهــم خلفي ــل األشــخاص الذي قب

فــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن   %45 مــن  أكثــر  أن 
الســويد يأتــي مــن التجــارة الخارجيــة التــي تســتفيد مــن 

الهجرة.

مســاهمات  عــن  األخــرى  الحقائــق  مــن  العديــد  هنــاك 
المهاجريــن اإليجابيــة فــي المجتمــع لكــن هــذا الحــزب ال 
يريــد أن يعــرف ذلــك ألنــه يســتمد قــوت شــعبيته مــن وراء 

العــداء لألجانــب بصــورة غوغائيــة معتمدا على الشــعبوية.

حتــى عندمــا تواجههــم بالحقائــق يقولــون لــك إن »جميــع 
غيــر  مقولــة  وهــذه  جرائــم«،  يرتكبــون  ال  المهاجريــن 
صحيحــة ألن الصحيــح هــو أن الغالبيــة العظمــى مــن أصــل 
بالعيــش  وملتزميــن  أبــدا  الجرائــم  يرتكبــون  ال  أجنبــي 

الشــريف والحياة الكريمة في الســويد.

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 ca: 1000 000 besöka-

 re på Facebook och en mediaräckvidd på 700 000
personer. Al Kompis åtnjuter väldigt högt förtroen-

 de bland våra läsare som ser oss som “Sverige på
arabiska”. 

 Besök gärna också vår svenskspråkiga systertidning
Altid.se. 

MVH

Redaktionen

ليست نزاهة إنسانية
بل نذالة سياسية
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المتابعـون لمـا تنقلـه وسـائل اإلعـالم عـن حـوادث 
إطـالق النـار، فـي الفتـرات األخيـرة خاصـة فـي مالمـو 
وسـتوكهولم ويوتيبـوري، ال بـد أن يتملكهـم القلـق، 
علـى أنفسـهم وعلـى أبنائهـم، وال بـد أن يصلـوا إلـى 
نتيجـة مفادهـا أن معـدل الجريمـة فـي تزايـد علـى 

األراضـي السـويدية.

بمـا تذهـب  يـة ر لعفو ا لسـريعة و ت ا جا السـتنتا ا
لنـاس، عندمـا ترتبـط باسـتهداف  بعيـدا بتفكيـر ا
جنسـية معينـة ورعايـا بلـد معيـن، وهنـاك مـن يربـط 
ارتفـاع الجريمـة الظاهـري بارتفـاع أعـداد الالجئيـن 

والمهاجريـن خاصـة مـن البلـدان العربيـة.

ات وهـي أرقـام تملـك مصداقيـة  ومـع أن اإلحصـاء
واقعيـة أكثـر مـن األحـكام المتسـرعة وراء كل جريمة 
تنشـرها وسـائل اإلعـالم، ال توافق علـى نظريـة ارتفاع 
معـدل الجريمة فـي المجتمـع، وهـي ال تربطهـا إطالقا 
بالمهاجريـن والالجئيـن. ومـع ذلـك وبسـبب البـطء فـي 
كشـف عـدة جرائـم قتـل خاصـة فـي مدينـة مالمـو كان 
البـد للحكومـة مـن أن تتحـرك لتالفـي أي نقـص أو خطـأ 

فـي عمـل الشـرطة.

لذبحـاوي  لشـاب أحمـد نجـم ا دثـة مقتـل ا بعـد حا
ة عمـل  بيـوم أو يوميـن أثـارت الصحافـة مسـألة كفـاء
الشـرطة فـي مالمـو، وأعطـت انطباعـا عـن وجـود 
أزمـة يمـر جهـاز الشـرطة ممـا توجـب قيـام وزيـر 
الداخلية أنديـش أيغمان باسـتدعاء قائد الشـرطة دان 
أيلياسـون ومحاولـة إيجـاد تفسـير للتراجـع في سـرعة 
كشـف وحـل الشـرطة لعـدد مـن الجرائـم فـي الوقـت 

لراهـن. ا

مكافحة تهريب السالح 
وزيادة عدد عناصر الشرطة 

من الحلول المطروحة
العديـد مـن السياسـيين وأعضـاء البرلمـان نـادوا باتباع 
طـرق جذريـة لمكافحـة تهريـب السـالح وانتشـاره 
خاصـة بيـن الشـبان، وكذلـك تشـديد العقوبـات علـى 
المخالفيـن وزيـادة عدد عناصر الشـرطة فـي المناطق 
التـي يقـل بهـا األمـن، وتحـاول الشـرطة اآلن فـي مالمـو 
اكتشـاف أسـباب وصـول األسـلحة غيـر المشـروعة إلـى 
متنـاول األيـدي التـي ترتكـب الجرائـم خصوصـا تلـك 
التـي بـدأت بهـا العـام الحالـي بمقتـل الشـاب العراقـي 
أحمـد نجـم الذبحـاوي الـذي أكـدت الشـرطة انـه لـم 
يكـن مـن أصحـاب السـوابق وال وجـود لـه فـي سـجالت 

لشـرطة. ا

الناطق باسم شرطة مالمو: 
ال تزال الشرطة تحقق بكل 

ملفات القضايا المفتوحة
تتحفـظ الشـرطة عـادة بشـكل كبيـر علـى المعلومـات 
التي تصـرح بهـا لإلعـالم حـول الجرائـم التي تحـدث في 

المدينـة.

وعندمـا حاولـت الكومبـس الحديـث مـع الشـرطة، 
بالـكاد صـرح الناطـق الصحفـي لشـرطة مالمـو الرس 
ي  لـم يتوسـع بـأ ت و لمعلومـا فورسـتيل ببعـض ا

معلومـة وعـن سـؤالنا عـن العقوبـات الحاليـة لحمـل 
السـالح أجـاب قائـال: »تختلـف عقوبـة حمـل السـالح 
بـدون ترخيـص حسـب نوعـه وبشـكل عـام تتـراوح 
العقوبـة بيـن سـتة أشـهر وأربـع سـنوات حسـب مـدى 

خطـورة السـالح«.

وأضـاف موضحـا: » كمـا تعلمـون ليسـت الشـرطة هـي 
مـن يحـدد العقوبـات الالزمـة لـكل جريمـة تحـدث فـي 
مالمـو بـل هـذه وظيفـة المحكمـة ومـا زالـت الشـرطة 

تحقـق فـي القضايـا المفتوحـة لغايـة اليـوم«.

المستشـار األمنـي لمجلـس مدينـة 
مالمـو: أنـا قلـق مـن عـدم مشـاركة 
لـذي  لقلـق ا لمـو ا بقيـة سـكان ما

يتعـرض لـه البعـض.
المستشـار األمنـي لمجلـس بلديـة مالمـو اندريـاس 
خونسـتروم عبـر عـن أسـفه لمـا وصـل إليـه الحـال فـي 

لمـو.  ما

وقـال لــ الكومبـس أنـا شـخصيا أشـعر باألمـان فـي هـذه 
المدينـة ولكـن يقلقنـي عـدم مشـاركتي هـذا الشـعور 
مـع بقيـة سـكان مالمـو، أنـا أعـرف أن الضحايـا األبريـاء 
نـون كثيـرا وأيضـا  خصوصـا يجعلـون أهاليهـم يعا
يشـعر باقـي العامـة مـن النـاس األبريـاء أيضـا بالخـوف 
مـن التعـرض لنفـس المصيـر الـذي واجهـه شـخص 

بـريء أيضـا«. 

الكومبس تستطلع: 

الجريمة في مالمو ... هل هناك ما يستوجب القلق
الكومبس – مالمو – خاص: جرائم إطالق النار على أشخاص مسـتهدفين علنًا وفي شوارع وساحات مكشوفة 
هـي جرائم خطيـرة بـكل المقاييـس، وعندما تتكـرر هـذه الجرائم ويكون المسـتهدفين شـبان مـن خلفيات 

معينة قد تزداد الخطورة أكثر.

أرقام وحقائق ◄
مالمـو مدينـة حدوديـة يربـط بينهـا وبيـن الدنمـارك جسـر 

لبعـض إن أغلـب عمليـات تهريـب  لـذي يقـول ا أوريسـند ا

األسـلحة تتـم مـن خاللـه بحسـب أصحـاب هـذه النظريـة.

وبحسـب صحيفـة » SYDSVEnSKAn » ازداد عـدد 

األشـخاص المصابيـن باألسـلحة منـذ عـام 2010 إلـى خمسـة 

أضعـاف وجرائـم القتـل إلـى أربعـة أضعـاف، وتصـدرت مدينـة 

مالمـو الجريمة مـن بيـن كل المدن السـويدية األخـرى، في عدد 

ات التـي حصـل بهـا اسـتعمال القنابـل اليدوية. حـاالت االعتـداء

ووفقـا للصحيفـة المذكـورة، فـإن اسـتعمال السـالح فـي مدينـة 

مالمـو قـد بلـغ 13 حالـة لـكل 100 ألـف سـاكن يقابلـه 4 فـي 

سـتوكهولم و 6 فـي يوتيبـوري. ووصـل عـدد القتلـى فـي مالمو 

خـالل العـام الماضـي 2016 إلـى 11 قتيـل، حسـب إحصائيـة 

مجلـس الوقايـة مـن الجريمـة.

وفـي إحصائيـة أجراهـا التلفزيـون السـويدي بينـت أن حـاالت 

إطـالق النـار فـي المـدن السـويدية قـد تجـاوزت الحـاالت فـي 

أوسـلو وكوبنهاغـن وهلسـنكي.

لدنماركيـة  لعاصمـة ا لمثـال أعلنـت شـرطة ا  علـى سـبيل ا

كوبنهاغـن أن عـدد حـاالت إطـالق النـار منـذ العـام 2011 

بلـغ 122 حالـة بينمـا يصـل الرقـم إلـى الضعـف فـي مدينـة 

يوتيبـوري فقـط، وهـي ثانـي أكبـر مدينـة فـي السـويد، يرجـح 

الكثيـر مـن النـاس إلـى أن تزايـد إطـالق النـار يتـم بواسـطة 

أقـارب الضحايـا الذيـن ينتقمـون للقتيـل.

عدسة: سيزار حسن ◄

المستشار األمني لمجلس بلدية مالمو اندرياس خونستروم ◄

الناطق الصحفي لشرطة مالمو الرس فورستيل ◄
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على هامـش مجلس عـزاء تأبين للشـاب أحمد نجم 
الذبحـاوي أقيم مسـاء السـبت )21 ينايـر 2017( 
فـي مركـز اإلمـام علـي فـي سـتوكهولم، تحدثـت 
الكومبـس مـع والـد الفقيـد وسـألته أوال إذا كان 
راضيا عن مـا قامت بـه الشـرطة إلـى اآلن وتقوم به 

من أجل الكشف عن الجريمة ومعرفة القتلة؟

لتحقيـق قـد  نـا يمكـن أن أتفهـم أن شـروط ا - أ
تتطلب عـدم الحديث عـن المعلومات التـي توصلت 
إليهـا الشـرطة وأن أعـرف أن طبيعـة السـويديين 
يـد  لمـي وحزنـي فـي تزا لسـرعة ولكـن أ عـدم ا
يومـا بعـد يـوم، بسـبب التأخيـر فـي إعـالن نتائـج 
التحقيـق، هـذا الغمـوض يجعلنا فـي حيرة مـن أمرنا 

ويضعنـا فـي قلـق وعـدم راحـة بـال.

هل تثق بالشرطة السويدية؟
- نعـم أثـق بهـم وأتمنـى أن يصلـوا للقتلـة بأقـرب 
فرصة ولكـن كما قلت لـك هـم ال يتحدثون معنـا أبدا 
وأنا أذهـب دائمـا وأطلـب مقابلتهـم وأريـد أن احصل 
عـن أي معلومـة منهـم ولكـن دون فائـدة هـم فقـط 

يوجهـون األسـئلة لنـا وال يوجـد أي إجابـات منهـم.

ماذا تقول لقتلة أحمد؟
أريـد فقـط أن أسـألهم، لمـاذا؟ لمـاذا قتلتـم هـذا 
الشـاب الصغيـر المسـالم والـذي ال يسـتطيع إيـذاء 
أحـد؟ هـل كنتـم تريـدون منـه أي شـيء لمـاذا لـم 

تتصلـوا بأهلـه وتطلبـوا منهـم مـا تريـدون؟ كيـف 
لتـي كانـت  فكرتـم بالقتـل؟ هـل هـذه الطريقـة ا
ممكـن أن تحـل مشـكلتكم؟ لمـاذا حرمتـم أهـل هذا 

الشـاب منـه؟

هل تشك بأحد هل كان 
ألحمد أعداء؟

نحـن ال نشـك بأحـد، ألن أحمـد كان شـابا مسـالما 
وليـس لـه مشـاكل مـع أحـد، لهـذا كمـا نعتقـد تأخـر 
التحقيـق، لذلـك نحـن ال نعلـم الدافـع الـذي كان وراء 
قتـل أحمـد، ومـن هـم الجنـاة؟ هـل هـم عنصريون؟ 

عصابـات مسـلحة؟ إرهـاب؟ ال نعـرف.

كيف تقيم ردة فعل الجالية 
العراقية والجاليات العربية؟

- كان لهـم مواقـف رائعـة تجلـت بـأروع صورها وهم 
يقفـون معنـا ويسـاندوننا بـكل حمـاس وإخـالص، 
منـذ اإلعـالن عـن الجريمـة وقـف معنـا العراقيـون 
لسـويديين فـي  لعديـد مـن ا لعـرب وحتـى ا ا و

االعتصامـات االحتجاجـات.
أود أن أتوجـه بالشـكر لـكل مـن واسـانا ووقـف معنـا 
لجريمـة يمكـن أن  نـا الشـعور بـأن هـذه ا وأعطا
تكـون موجهـة ألي شـاب مـن العراقييـن أو العـرب 
لذلـك يجـب علينـا أن نواجـه العنصريـة والجريمـة 

لمنظمـة معـا. ا

وأشـكر وسـائل اإلعـالم وخاصـة الكومبـس التـي 
شـاركت بتغطيـة ردود الفعـل علـى هـذه الجريمـة 

اآلثمـة. 

أحمد الصائغ: 
»هناك خلل في القانون«

حمـد  ب ا لشـا هـو عـم ا ئـغ و لصا حمـد ا يقـول أ
الذبحـاوي الـذي قتـل منتصـف شـهر ينايـر  هـذا 
العـام بـأن أحـد أهـم أسـباب عـدم توصـل الشـرطة 
إلـى المجرميـن هـو القانـون السـويدي الـذي ينـص 
علـى انـه يتـم اإلفصـاح عـن هويـة واسـم الشـاهد 
علـى عمليـة القتـل بعـد أن يتـم الحكـم علـى المجرم 
مباشـرة قائـال: » لـم أكـن أعلـم بهـذا القانـون قبـل 
ان تتعـرض العائلـة إلـى هـذا الحـدث الصعـب الـذي 
جعلنـا نطلـب المسـاعدة بالتوصـل إلـى القاتـل الـذي 
نحـن متأكـدون مـن وجـود شـهود وقـت حـدوث 
حـد منهـم يجـرؤ علـى  لكـن ال أ لقتـل و عمليـة ا
اإلفصاح عـن المعلومات التـي يعرفها بسـبب خوفه 
أن يتـم الكشـف عـن هويتـه الحقـا وهـذا بالطبـع 
يشـكل خطـرا علـى حياتـه بسـبب إمكانيـة أن تقـوم 
جماعـة المجـرم باالنتقـام للشـخص الـذي يقضـي 
محكوميتـه داخل السـجن.  مـن أهـم مطالبنـا اآلن أن 
يتم تغييـر هذا القانـون للتوصـل إلى حـل الكثير من 
الجرائـم التـي لـم تحـل بعـد وبقـي مرتكبوهـا أحـرار 

لغايـة اليـوم. 

والد الشاب أحمد:

 ألمي يزداد مع كل تأخير بالتحقيق

جانب من مظاهرة في مالمو للتنديد بالعنف ◄
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استطالع لـ الكومبس 
بين سكان مالمو:

 »هل أنت تشعر باألمان؟«
تقـول إسـراء فنجـان التـي تقيـم فـي مالمـو منـذ 24 
عامـا إنهـا لـم تعـد تشـعر باألمـان اآلن مقارنة بالسـابق: 
» عندمـا أمشـي فـي شـوارع مالمـو اليـوم ال أسـتبعد ان 
يكـون الشـخص الـذي يمشـي بقربـي يملـك بحوزتـه 
سـالح، بالطبـع أنـا ال أجـرؤ اليـوم علـى الخـروج ليـال 
وحيـدة في الشـارع ألنـي أخـاف أن أكـون ضحيـة بالخطأ 

لشـخص آخـر تـم اسـتهدافه بقربـي.

أتمنـى أن تكثـف الشـرطة جهودهـا بالمحافظـة علـى 
األمـن فـي مالمـو مـن خـالل مراقبـة الحـدود وتشـديد 
العقوبـات علـى مـن يملـك أسـلحة بـدون ترخيـص«.

جاسم المظفر: 5 مليار كرون 
للنهوض بمالمو أمنيا

جاسـم المظفـر وهـو شـخصية اقتصاديـة معروفـة 
فـي المدينـة ويسـكن فـي مالمـو منـذ 25 عامـا، ال يلقي 
باللـوم كلـه علـى الشـرطة حيـث يعتقـد أن السـويديين 
يـدورون فـي حلقـات مفرغـة بـدون معرفـة األسـباب 

الحقيقيـة النتشـار الجريمـة وتـداول السـالح.

 ويعتقـد المظفـر أن أهـم األسـباب التـي تقـف خلـف 
موجـة العنـف هـذه، هـي عـدم شـعور الشـباب مـن 
أصـول أجنبيـة باالنتمـاء إلـى السـويد وبالتالـي عـدم 
رغبتهـم بالشـعور بأنهـم جـزء مـن هـذا البلـد رغـم أن 
عمليـة النهـوض بمدينـة مالمـو بعـدم انهيارهـا أمنيـا 
كلفـت 5 مليـار كرون! وهـو مبلـغ كان من األجـدر إقامة 
لشـباب يعملـون ويشـغلون  مشـاريع فيـه تجعـل ا

. قتهـم و

مضيفـا: »هنـاك أحيـاء مهمشـة بالكامـل فـي مدينـة 
مالمـو وهـذا أمـر مؤسـف ال ينتبـه إليـه السـويديون«.

النائب جمال الحاج: الناس غير 
معتادين على هذا الكم من الجرائم

جمـال الحـاج النائـب فـي البرلمـان السـويدي وهـو مـن 
أصـول عربيـة ومـن سـكان مالمـو منـذ 32 عامـا يقـول 
انـه يشـعر بالفـرق فـي األمـان مقارنـة بالوقـت السـابق، 

حيـث تتكـرر جرائـم القتـل.

وقـد يكـون أحـد أسـباب تكـرار ذلـك هـو عـدم قـدرة 
الشـرطة علـى حـل كل هـذه الحـوادث مـرة واحـدة، 
حيـث هنـاك لغـز 13 جريمـة قتـل خـالل سـنة واحـدة 

فـي مالمـو و29 جريمـة فـي مقاطعـة سـكونا!

» لكـن مـع هـذا أعتقـد أن السـبب الرئيسـي هـو سـبب 
اجتماعـي يعتمـد على عـدم وجود قـدوة لدى الشـباب 
ومثـل أعلـى يحتـذوا بـه بحـذوه، فهـم ال يشـاهدون 
حـا  دسـة صبا لسا عة ا لسـا هـم ينهضـون فـي ا ء با آ
لالسـتعداد للذهـاب إلى العمـل وبالتالـي لن يكـون لديه 
هـدف فـي الحيـاة وال رغبـة فـي العمـل ونحـن نعتـرف 
أننـا أخفقنـا أيضـا بإيجـاد عمـل لـكل النـاس فالحيـاة 
ال تكـون متوازنـة إال بوجـود عمـل يمارسـه المـرء، 
وعلـى الشـرطة أيضـا إتقـان وظيفتهـا وهـي اإلمسـاك 

لمجرميـن«. با

لداخليـة  لحـاج اسـتنطق وزيـر ا ئـب ا لنا يذكـر أن ا
أنديـش إيغمـان فـي الركسـداغ )البرلمـان السـويدي( 
قبـل أيـام، وطالبه بـأن تزيـد الشـرطة مـن فعاليتها في 
المدينـة بعـد مقتـل شـابين مـن أصـول عراقيـة وهمـا 
ليسـا من أصحاب السـوابق كمـا أكـدت الشـرطة، الوزير 
السـويدي تقبـل مداخلـة النائـب الحـاج ووافـق علـى 
فحواهـا ألنها تدخـل ضمـن توجهـات الحكومـة الحالية 

ريم موسى: حاربنا 
كثيرا للفت االنتباه

لـذي  ريـم موسـى أحـد أقـارب الشـاب رامـي أميـن ا
قتـل فـي شـهر كانـون األول/ ديسـمبر 2016 فـي 
مالمـو تقـول:« شـعور الصدمـة كان يسـيطر علينـا 

بشـكل كامـل بعـد معرفتنـا بخبـر مقتـل رامـي الـذي 
كان يعيـش فـي بولونيـا لمـدة خمـس سـنوات بهـدف 
الدراسـة وعـاد إلـى مدينـة مالمـو ليقتـل بعد 6 شـهور 

مـن تاريـخ عودتـه«.

 حاربنـا كثيـرا نحـن السـويديين مـن أصـول أجنبيـة 
حـث  نـا و يا لـى قضا م إ لعـا ي ا أ لـر ر ا نظـا لنلفـت أ
السياسـيين لالهتمـام بالمصيـر الذي يواجهـه البعض 
منـا، هـل كان علينـا أن نثيـر كل هـذه الجلبـة اإلعالميـة 
ونقـوم بالمسـيرات والمظاهـرات للفـت النظـر أنه البد 

مـن إيجـاد المجـرم ومعاقبتـه؟

 لمـاذا لـم يقـم السـويديين بأمـر مماثـل ألنهـم بالطبـع 
ليـه مثلنـا، فبمجـرد سـماع خبـر أن  ليسـوا بحاجـة إ
شـخص سـويدي قتـل مباشـرة تتجـه أصابـع االتهـام 
ل عـن الذنـب الـذي قـام بـه ليسـتحق  للضحيـة وتتسـاء
القتـل بـدل البحـث عـن الجانـي! ال أحـد يسـتحق هـذا 
العقـاب القاسـي وهـو الحرمـان مـن الحيـاة خصوصـا 
بالنسـبة للشـباب الذيـن قـد يقومـون ببعـض األخطـاء 
فـي بدايـة حياتهـم الجميـع يسـتحق فرصـة أخـرى«.

هكذا يتم استدراج الشباب 
من قبل عصابات الجريمة 

»انـا خائـف جـدا ال يمكننـي أن أدفـع حياتـي ثمنـا لخطـأ 
قمـت بـه ولـم أكـن أعـرف تداعياتـه، عمـري 14 عامـا 
لـى مدرسـتي يوميـا  أعيـش حيـاة عاديـة واذهـب إ
الجميـع كان يطلـق علـّي لقـب جبـان ألنـي مسـالم وال 

أختلـط بـاألوالد األقويـاء!

 فـي أحـد األيـام طلـب منـي أحدهـم طلـب بسـيط هـو 
فقـط الذهـاب إلـى حفـرة فـي مـكان معيـن وفتحهـا 
لـى شـخص  لـه إ يصا إ خـذ منهـا كيـس صغيـر و أ و
لـي  لحصـول علـى مبلـغ ما بلـة وا لمقا لجهـة ا يقـف با
منـه وسـتكون هـذه المـرة األولـى واألخيـرة وعندمـا 
قمـت بتلـك العمليـة بـدأت بعدهـا حياتـي بالتحـول 
إلـى كابـوس بيـن أهلـي وبيـن المحيـط فـي المدرسـة 
واآلن بـدأ اآلخـرون يهددونـي ممـا اضطرنـي أن اطلـب 

المسـاعدة مـن أهلـي«.

هـذه شـهادة أحـد األشـخاص مـن الذيـن طلبـوا عـدم 
نشـر اسـمه، تليهـا الشـهادة الثانيـة التـي طلـب أيضـا 

عـدم نشـر اسـمه:

»عمـري 21 عامـا، ال أتدخـل فيمـا ال يعنينـي ولكـن 
إذا لـن تذكـري اسـمي سـأخبرك إن النـاس والشـرطة 
والجميـع ينظـرون باتجـاه بينمـا الحقيقـة فـي مـكان 
آخـر.. الكثيـر مـن الجرائـم التـي تحـدث يعتقـد النـاس 
أن الضحيـة متـورط بالمخـدرات بينمـا األمـر يتعلـق 
بقضايـا االنتقـام وجرائـم الشـرف التـي حتـى الشـرطة 
هـا  تعتبر هـا و مر يدية ال تسـتطيع حسـم أ لسـو ا

مشـاكل داخليـة.

يتـم قتـل شـباب تورطـوا بعالقـات عاطفية وجنسـية 
ر  لثـأ يضـا ألسـباب األخـذ با ء جثثهـم أ ويتـم إخفـا
ويضطـر الجميـع إلـى البقـاء صامتـا بسـبب الفضائـح 

. لمجتمـع« ا و

فـي بدايـة التقريـر تشـير كل 
ات الواقعيـة علـى أن  اإلحصـاء
يمـة ينخفـض  لجر ى ا مسـتو
لمجتمـع  ا ر فـي  ا سـتمر با
السـويدي، ولكـن مـن المهـام األساسـية لإلعـالم نشـر 
األخبـار عن كل حـادث أو جريمـة لكي يعـرف المجتمع 
عنهـا، ويبقـى الالفـت أيضـا هـو زيـادة عمليـات إطـالق 
النـار، فعندمـا كنـا نسـمع عـن حـوادث طعـن وقتـل 
بطـرق مختلفـة خاصة بيـن الشـباب أصبحنا اآلن نسـمع 
أكثـر عـن إطـالق النـار، مـا يعنـي تزايـد السـالح بيـن 

النـاس وخاصـة الشـباب.

ومن الوقائـع اإلحصائيـة الالفتة أيضـا أن أغلـب حوادث 
القتـل تحصـل بيـن أفـراد العائلـة الواحـدة، وأن أسـباب 
و حتـى  و عنصريـة أ لقتـل علـى خلفيـات عرقيـة أ ا

إرهابيـة هـي األقـل.

ومهمـا عـززت الشـرطة مـن وسـائلها بزيـادة أعـداد 
الشـرطة والدوريـات ورفـع العقوبـات إال أن العديـد 
مـن المفكريـن والكتـاب يؤكـدون أن مكافحـة الجريمة 
مسـؤولية اجتماعيـة وجماعيـة كمـا يجـب االنتبـاه 
إلـى عـدم التهويـل وإعطـاء القضايـا أبعـاد سياسـية 

وعنصريـة دون التأكـد مـن الحقائـق.

ــو لم ما ت  ــو ت و ــب  ين ز

محمــود صالح  ســتوكهولم

وكما ذكرنا
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لتـي عقـدت  وكانـت الجلسـة الخامسـة واألخيـرة وا
صبـاح اإلثنيـن 23 ينايـر/ كانـون الثانـي، وهـي جلسـة 
مـا قبـل النطـق بالحكـم، قـد شـهدت االسـتماع إلـى 
المرافعـات األخيـرة مـن قبـل االدعـاء ومحامـي الدفاع، 
ة  لحيـا لسـجن مـدى ا لعـام با لمدعـي ا لـب ا فيمـا طا

للمتهـم السـوري وإبعـاده مـن السـويد.

ريلسـون  م كريسـتينا ليندهـوف كا لعـا لمدعـي ا  ا
أوضحـت قائلـة: »نـرى بـأن هـذه الجريمـة عقوبتهـا 
مـدى الحيـاة، نحـن نتحـدث عـن 7 جرائـم قتـل«!

طـع  م فـي مطلبـه علـى مقا لعـا لمدعـي ا سـتند ا ا
مصـورة نشـرتها صحيفـة نيويـورك تايمـز فـي شـهر 
لعـام 2013 يظهـر فيهـا  يلـول/ سـبتمبر مـن ا أ
الرجـل، بصحبـة آخريـن مـن مـا يسـمى بفرقـة سـليمان 
المقاتلـة، يعدمـون سـبعة مـن جنـود الجيش السـوري. 
وهنالـك أيضـا مقاطـع ُأخـرى أظهـرت الطريقـة التـي 
تـم التعامـل بها مـع جثـث الجنـود، حيث ُألقـوا فـي البئر 
وُسـكب عليهـم األسـيد حسـب أصـوات ظهـرت فـي 

الفيديـو دون التأكـد مـن القيـام فعـال بذلـك.

واعتـرف المشـتبه بـه أثنـاء التحقيق الـذي أجـري معه، 
بأنـه كان مـع الجماعـة التـي أطلقـت النـار علـى الجنـود 

السـبعة، لكنـه نفـى ارتكابـه الجريمـة.

ورفـض االدعـاء العـام مـا قالـه المتهـم البالغ مـن العمر 
46 عامـا حول أنـه تمـت محاكمة الجنـود السـبعة وفقا 
للقانـون السـوري، واعتبـر االدعـاء أنـه فـي حـال فعـاًل 
حدثـت المحاكمة للجنـود السـبعة، فإنها سـتكون غير 
عادلـة، وال تتوفـر فيهـا الشـروط التـي يضعهـا القانون 

الدولـي لحقـوق اإلنسـان.

محاكمة فريدة من نوعها في السويد

يسـتينا  ن ممثـال بـكل مـن كر م كا لعـا ء ا عـا د ال ا
ليندهـوف كاريلسـون وهنريـك اتوربـس أكـدا فـي 
حديـث مـع الكومبـس أن هنـاك محاكـم سـابقة بجرائـم 

الحـرب أقيمـت فـي السـويد، ولكـن هـذه هـي المـرة 
األولـى التـي تقـام بهـا محاكمـة تبحـث فـي أهليـة قيـام 
محاكـم مـن قبـل جماعـات مسـلحة ومـدى صالحيتهـا 
القانونيـة وعدالتهـا، كمـا أكـدا علـى عـدم ارتبـاط 

المحكمـة بـأي تأثيـرات سياسـية.

لماذا استعانت المحكمة 
بخبراء ومختصين بما 

يجري في سوريا حاليًا؟
- المحكمـة أرادت التأكـد مـن عـدة معلومـات محيطـة 
بالتحقيـق وبأقـوال المتهـم لزيـادة معرفـة المحكمـة 
ا  ذ للتوضيـح مثـال مـا لكـي نكـون موضوعييـن، و و
يمثـل الفصيـل المسـلح الـذي نتحـدث عنـه فـي هـذه 
القضيـة؟ وهـذا ال يعنـي أن المحكمـة يمكـن أن تتأثـر 

بـأي مؤثـرات أو أحـداث سياسـية.

لهذه األسباب تهتم السويد 
بمحاكمة المتهم بجريمة حرب

ولكن هذه المحاكمة مكلفة جدا 
ما فائدة السويد ومصلحتها 

بالغوص بمثل هذه المحاكمات؟
- نحـن أمام جريمـة قتـل 7 أشـخاص، وأمامنـا أدلة على 
تنفيـذ هـذه الجريمـة، والشـخص المتهـم موجـود فـي 
السـويد، وهـذا مـن الطبيعـي أن يمتثـل أمـام المحكمـة 

ه فـي حـال إدانتـه. كـي يأخـذ جـزاء

ء  لقضـا ن ا مبـس، أ م للكو لعـا ء ا عـا د ال ف ا ضـا أ و

السـويدي يريـد إعطـاء إشـارات واضحـة لـكل مـن 
ارتكـب أو يرتكـب جرائـم حـرب بـأن السـويد ليسـت 
البلـد المناسـب لـه لكـي يحتمـي بـه، فالسـويد ال تـأوي 

ئهـم. نتما ن ا لمجرميـن مهمـا كا ا

ونريـد أيضـا إعطـاء الـدول األخـرى إشـارات لحثهـا 
علـى القيـام بنفـس الشـيء ومالحقـة المجرميـن وعـدم 
منحهـم األمـن والمـأوى. ويهمنـا أيضـا أن نؤكـد علـى 
إشـارات ورسـائل أخـرى مفادهـا أن أي مجـرم اقتـرف 
نية مصيـره  إلنسـا و جريمـة ضـد ا جريمـة حـرب أ

الوقـوف أمـام العدالـة والقصـاص منـه.

محامي الدفاع عن المتهم: 
موكلي كان ينفذ أوامر وحكم 

صادر من المحكمة
مـن ناحية أخـرى، أكـد توماس أولسـون محامـي المتهم 
فـي حديـث لــ الكومبـس أن الدفـاع يحـاول إثبـات عـدم 
تـورط المتهـم بقتـل أسـرى حـرب، وأن أمـر القتـل 
اسـتند إلـى قـرار محكمـة، لكنـه وصـف القضيـة بأنهـا 
معقـدة وشـائكة وان االدعـاء يملـك إثباتـات واضحـة.

 ورغـم اعتـراف المتهـم بالمشـاركة بإطـالق النـار إال 
أنـه قـام بذلـك تنفيـذا ألوامـر ولقـرار محكمـة. 

خبراء وأخصائيين في المحكمة
وكانـت إحـدى جلسـات المحاكمـة، بـدأت باالسـتماع 
إلـى مـارك كالمبـري، وهـو أسـتاذ جامعـي فـي شـؤون 
القانـون الدولـي بمجـال حقـوق اإلنسـان، الـذي تحـدث 
عـن كيفيـة إقامـة الفصائـل غيـر الحكوميـة محاكمـات 

خـالل النزاعـات العسـكرية.

  أكـد كالمبـري بـأن هـذا يحصـل بالفعـل فـي النزاعـات 
العسـكرية وبـأن القانـون الدولـي لديـه معاييـر خاصـة 

لألمـان القانونـي فـي تلـك المحاكمـات.

وفـي إحـدى الجلسـات اسـتمعت المحكمـة أيضـا إلـى 
ليـف سـتينبري وهـو بروفيسـور فـي العلوم اإلسـالمية 

والعلـوم الشـرق أوسـطية لـدى جامعـة لونـد.

 ليـف كان قـد اطلـع علـى 4 أفـالم حصـل عليهـا مـن 
قبـل االدعـاء العـام. فيلمـان يظهـران عمليـة اإلعـدام 
لجثـث  ن عمليـة سـحب ا ن يظهـرا خـرا ن آ وفيلمـا

لتصـرف بهـا. وا

وسـبب لجوء االدعـاء العـام إلـى االسـتعانة ببروفيسـور 
في العلـوم اإلسـالمية هـو التوضيـح بـأن فرقة سـليمان 
بـان األحـداث فـي سـوريا،  لتـي تأسسـت إ المقاتلـة ا
لـى جنـب مـع الجيـش السـوري الحـر  وقاتلـت جنبـا إ
لـة  لدو نـة تنظيـم ا ال يمكـن وضعهـا فـي نفـس خا

إلسـالمية. ا

في انتظار قرار المحكمة
وفـي انتظـار قـرار المحكمـة يبـدو أن االدعـاء العـام 
يسـتند مـن جهتـه علـى المـواد والحقائـق التـي تثبـت 
لجنـود، إلظهـار عمليـة  م ا لمتهـم بإعـدا تـورط ا
م أسـرى حـرب مـن قبـل  نهـا إعـدا اإلعـدام علـى أ
منظمـات متمـردة، وهـذا يعـد جريمـة حـرب، فيمـا 
ينطلـق الدفـاع فـي دفاعـه عـن المتهـم مـن إثبـات أن 
هـؤالء الجنـود صحيـح هم أسـرى حـرب، ولكـن خضعوا 
لمحاكمـة وأن تنفيـذ اإلعـدام جـاء علـى أسـاس قـرار 

. محكمـة

ولكـن هل يحـق لمنظمات مسـلحة إنشـاء محاكم؟ وفي 
حـال كان هنـاك محكمة فعـال لهـؤالء الجنود، هـل كانت 
عادلـة ومسـتوفية للشـروط القانونيـة؟ هـذا أيضـا مـا 

يحـاول الدفـاع الطعـن بـه.

قســم التحقيقات

الكومبس – خـاص: من المتوقع أن تصدر محكمة سـتوكهولم االبتدائية خالل 3 أسـابيع مـن موعد صدور هذا 
العدد من جريدة الكومبس، قرارها بحق السـوري الذي يبلغ من العمر )46 سـنة ( المتهم بجريمة حرب، وذلك 
لمشـاركته بقتل 7 جنود سـوريين العام 2012. )الكومبس تتحفظ على نشـر اسـمه قبل صدور الحكم حسب 

األعراف الصحفية السويدية(.

المدعي العام بمحاكمة سوري متهم بجريمة حرب    لـ الكومبس:
هذه هي اإلشارات والرسائل التي نريد نشرها عبر هذه المحكمة

 االدعاء العام الممثل بكل من كريستينا ليندهوف كاريلسون وهنريك اتوربس ◄



الكومبس | 8

االسم : بكر فتاح حسين ◄
مكان وتاريخ الوالدة: السليمانية ١/٦/١95٧

الحالة الزوجية : متزوج وله ابنتان
المهارات اللغوية : الكوردية لغة األم 

وإجـادة اللغـات العربيـة واالنجليزيـة و الفارسـية واإلسـبانية واإليطاليـة 
ليـة لبرتغا وا

المناصب وتاريخ المعارضة: 
-2010 سفيرَا لجمهورية العراق لدى جمهورية البرازيل االتحادية.

-2009 سفيرًا في مركز وزارة الخارجية العراقية.
-2005 عضو برلمان كوردستان.

-1999 ممثـل االتحـاد الوطنـي الكوردسـتاني والمعارضـة العراقيـة فـي 
ليـا. إيطا

-1994 ممثـل االتحـاد الوطنـي الكوردسـتاني والمعارضـة العراقيـة فـي 
إسـبانيا.

-1992 مسـؤول التنسـيق بيـن االتحـاد الوطنـي الكوردسـتاني ولجنـة 
التنسـيق العسـكري لقـوات التحالـف الدولـي فـي مدينـة زاخـو، لحمايـة 

المنطقـة األمنـه فـي كوردسـتان العـراق.
-1989 ممثل االتحاد الوطني الكوردستاني في إيران.

وأضـاف السـفير أن السـفارة طلبت أيضـا مقابلـة عاجلة 
ات  مـع المحقـق العـام السـويدي للوقـوف علـى إجـراء
السـلطات السـويدية الخاصة بهـذه الجريمـة، وطالبت 
بضـرورة التصـدي لمثـل هـذه الجرائـم التـي تشـهدها 
ات التحقيـق  مدينـة مالمـو تحديـدًا، وتكثيـف إجـراء
والمالحقـة القانونيـة لكشـف كافـة المتسـببين بهـا، 
مشـيرا إلـى أن وزارة الخارجيـة العراقيـة تتابـع مـن 
لسـويدية، سـير  لشـرطة ا لسـلطات وا خاللنـا مـع ا

التحقيقـات فـي الجريمـة. 

وحـول رد فعل السـفارة علـى ما حـدث قـال: »طلبنا من 
وزارة الخارجيـة السـويدية ومـن مؤسسـات البحـوث، 
أن يقومـوا بدراسـة ظاهـرة قتـل الشـباب العراقييـن 
فـي السـويد، ويجـب علينـا نحـن العراقييـن أن نـدرس 

هـذا الموضـوع بشـكل دقيـق وعميـق.

 السلطات السويدية قلقة
وأضـاف السـفير العراقـي »أنـا أعتقـد أن هـذه الظاهـرة 
ميـن  لعا ألخيـرة فـي ا ة ا لهجـر تتعلـق بموضـوع ا
األخيريـن، وأن الكثيـر مـن المقاتليـن األجانـب عـادوا 
لـى السـويد وقـد تكـون لهـم عالقـة بهـذه  مؤخـرًا إ
الجرائـم، وأنـا أفضـل أن نكـون علـى تواصـل مسـتمر 
لشـرح وتوضيـح مسـتجدات األمـور، ألن بعـض األخبار 
قـد تكـون أحيانـا غيـر صحيحـة وبعيـدة عـن الواقـع، 
ونحـن مسـتعدون لتقديـم أي معلومـات أو خدمـات 

وأي شـيء للجاليـة العراقيـة«. 

لسـلطات  ن ا لسـفير بكـر فتـاح حسـين أ وضـح ا وأ
ئـم القتـل األخيـرة بقلـق  لـى جرا السـويدية تنظـر إ
كبيـر، وإن هـذه الظاهـرة أصبحـت النقطـة األولـى فـي 
برنامـج الحكومـة، وأنا حضـرت شـخصيا المناقشـة بين 
األحـزاب السياسـية الحاكمـة والمعارضـة فـي البرلمـان 
السـويدي، التـي ركـزت علـى كيفيـة معالجـة المشـاكل 
لعـدل  لقتـل، وإن ذهـاب وزيـر ا لـى ا لتـي تـؤدي إ ا
والهجـرة إلـى مالمـو لمعرفـة حيثيـات الجريمـة، هـو 

بحـد ذاتـه تعبيـرًا عـن قلـق الحكومة مـن هـذا االنفالت 
ألمنـي.  »بإمكان أي عراقي في  „ا

السويد مراجعة القنصلية دون 
موعد مسبق«

فـي موضـوع آخـر، سـألت »الكومبـس« السـفير العراقي 
رة خطـط  ن للسـفا ا كا ذ ح حسـين عمـا إ بكـر فتـا
معـدة لتسـهيل إجـراء معامـالت المراجعيـن، بحيـث 
تسـتوعب العـدد المتزايـد مـن بنـات وأبنـاء الجاليـة 
العراقيـة؟ وهـل يتناسـب عـدد الموظفيـن الحالـي فـي 
القنصليـة وضيـق المـكان فـي هـذا المبنـى مـع الطمـوح 

بتقديـم المزيـد مـن الخدمـات للجاليـة؟

حسـين أكـد أن »لدينـا الطمـوح والرغبـة والكثيـر مـن 
األفـكار، لتقديـم أفضـل الخدمـات لجاليتنـا العراقيـة، 
بالرغـم مـن ضيـق المـكان وتقلـص عـدد الموظفيـن 
ن عـدد  ديـة، خصوصـا وأ القتصا ألزمـة ا بسـبب ا
الالجئيـن الجـدد الذيـن كانـوا يراجعـون السـفارة، لـم 
يعـد بذلـك الزخـم الـذي كان عليـه فـي العـام الماضـي، 
وقـد عمدنـا إلـى تغييـر آليـات العمـل السـابقة، وأصبـح 
بمقـدور أي مواطـن عراقـي لديـه أيـة معاملـة، أن 
يراجـع القسـم القنصلـي دون مواعيـد مسـبقة، فـي 
لـدوام الرسـمية،  كل أيـام األسـبوع خـالل أوقـات ا
ونسـعى بشـكل مسـتمر أن نبقـى علـى تواصـل دائم مع 
جاليتنـا العراقيـة، ألنهـا أكبـر جاليـة عربيـة ومـن أكبـر 

الجاليـات فـي السـويد وتسـتحق منـا الكثيـر«. 

ة  ر لسـفا لتـي تنـوي ا فيـة ا لثقا ت ا طا لنشـا حـول ا
العراقيـة القيـام بهـا، ومـا إذا كان هنـاك نيـة بإقامـة 
األيـام الثقافيـة العراقيـة مجـددًا صيـف هـذا العـام؟ 
قـال حسـين: نحـن نـرى أن نتكاتـف جميعـا ونتعـاون 
مـع بعضنـا ونعمـل سـوية، للقيـام بنشـاطات جماعيـة 
ال تنحصـر علـى مجموعـة معينـة، وأن تتعـاون جميـع 

لتـي تمثـل شـرائح المجتمـع العراقـي،  المنظمـات ا
إلقامـة الفعاليـات الثقافيـة المشـتركة، ألن الموزاييـك 
العراقـي واسـع وغنـي ومتنـوع، وهـذا مصـدر إلثـراء 

الثقافـة العراقيـة«.

 ومـن الممكـن أن نقـدم شـيئا أجمـل وأكثـر تأثيـر 
علـى الشـارع السـويدي، إلن إلغـاء المركـز الثقافـي 
العراقـي في السـويد، خلـق فراغـا ثقافيـا غيـر معهود 
فـي أوسـاط المثقفيـن العراقييـن، وأثـر كثيـرًا علـى 
المنجـز الثقافـي لبنـات وأبنـاء الجاليـة العراقيـة فـي 

لسـويد. ا

غلق المركز الثقافي 
خلق فراغا ثقافيا 

لبرامـج الطموحـة لالتحـادات  وأفشـل الكثيـر مـن ا
والجمعيـات والروابـط الثقافيـة، التـي كانـت تتخـذ 
مـن المركـز الثقافـي العراقـي مكانـا لفعالياتهـا، وبيتـا 
للعطـاء والحـوار واللقـاء مـع الجاليـة بـكل أطيافهـا، 
وجسـرًا للتواصـل مـع المثقفيـن السـويديين ومثقفـي 

الجاليـات األخـرى فـي هـذا البلـد.

لمسـؤولين أصحـاب   وهـذا مـا جعلنـا نخاطـب كل ا
القـرار فـي كافـة الـوزارات المعنيـة بالشـأن الثقافـي 
وبمصلحة الجاليـة العراقية، وطالبنا باسـتثناء السـويد 

مـن قـرار إلغـاء المراكـز الثقافيـة فـي الخـارج، وإعـادة 
فتـح المركـز الثقافـي مجـددًا، ومـا زلنـا ننتظـر، وكذلك 
ننتظـر دعمـا ماليـا إلقامـة أيـام الثقافـة العراقيـة هـذا 

الصيـف ونأمـل خيـرًا. 

لهذا تأخر االنتقال لبناية 
السفارة الجديدة

وحـول سـبب تأخـر أعمـال الصيانـة للمبنـى الجديـد 
للسـفارة العراقيـة فـي السـويد، والتـي كان مـن المقـرر 
اكتمالهـا فـي نهايـة العـام الماضـي، ومتـى سـتنتقل 
لـى مبناهـا الجديـد فـي سـتوكهولم، قـال  السـفارة إ
السـفير بكر فتـاح حسـين: »كان مـن المؤمـل أن تنتقل 
لمبنـى الجديـد فـي منطقـة )سـولنا(  لـى ا السـفارة إ
بمدينـة سـتوكهولم نهايـة العـام الماضـي، أو علـى 
أقـل تقديـر بدايـة العـام الحالـي، ولكـن، بسـبب األزمـة 
االقتصاديـة والضائقـة الماليـة والتقشـف فـي العـراق، 
لنفـط وتخصيـص جـل  ر ا سـعا نخفـاض أ نتيجـة ا
األمـوال المتوفـرة لمحاربـة اإلرهـاب، جعـل مـن وزارة 
الخارجيـة أن تعيـش فـي حالـة تـأزم تـام شـأنها شـأن 
الـوزارات العراقيـة األخـرى، األمر الـذي أدى إلـى إيقاف 
المبالـغ المخصصـة لمقـر السـفارة، وبالتالـي توقفـت 
أعمـال الترميـم والتأهيـل والصيانـة للبنايـة الجديـدة، 
ونأمـل أن نحصـل علـى األمـوال وننتهـي مـن هـذا األمـر 

وننتقـل إلـى المبنـى الجديـد خـالل هـذا العـام. 

حــاوره: محمد المنصور

الكومبس تحاور السفير العراقي في السويد:

 طلبنـا رسـمّيا اطالعنـا علـى سـير التحقيقـات  فـي قضية 
مقتـل الشـاب أحمـد الذبحـاوي

الكومبـس – تحقيـق: كشـف السـفير العراقي فـي السـويد بكر فتـاح حسـين في لقـاء خاص مـع »الكومبـس » أن 
السـفارة العراقية وجهت مذكرة رسـمية إلى السـلطات السـويدية، طلبت فيهـا توضيحًا لمالبسـات الجريمة 
التي قتل فيها الشـاب أحمد نجم عبيد الذبحاوي، في مدينة مالمو، وتفاصيل الحادث وكافة تطورات التحقيق 

المتعلق به.

   الشاب أحمد نجم عبيد الذبحاوي الذي قتل  في مدينة مالمو ◄

جواز سفر مفقود 
فقد في ستوكهولم جواز 

سفر عراقي    وبطاقة األحوال 
المدنية العراقية باسم
أسامة ماضي عبد السالم

  رقم الجواز
 A4067806  العراق / األنبار

رقم بطاقة  األحوال 
المدنية 00708529  

العراق / األنبار
للتواصل االتصال على الرقم 

0735352475
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بصوتهـا المثقـل بالهمـوم، تحدثـت السـيدة وهـي مـن 
أصـول عراقيـة لــ الكومبـس، مـا حـدث معها في شـباط 
فبرايـر العـام 2013، ال زالـت تذكـر هـذه اللحظـة 
عندمـا طـرق أفـراد الشـرطة بـاب منزلهـا فـي مدينـة 
فالـون حامليـن معهـم تفويضـا مـن السوسـيال بأخـذ 
ابنتهـا ذات األربعـة عشـر عامـا، بعـد شـكوى تقدمـت 
بهـا الفتـاة ضـد والدتهـا، الفتـاة قالـت إن األم هددتهـا 
لعـراق رغمـا عـن االبنـة  لـى بلدهمـا األم ا بالسـفر إ

وإبقائهـا هنـاك.

لـدة تقييـد  لوا ن ا ة إ لفتـا لـت ا  فضـاًل عـن ذلـك قا
تصرفـات ابنتهـا، حيـث تمنعهـا مـن حريـة ارتـداء مـا 
تريـده مـن مالبـس، مثلهـا مثـل زميالتهـا، كمـا أنهـا 
تحرمهـا مـن مصروفهـا النقـدي، وفـوق كل ذلـك تقوم 

باالعتـداء عليهـا بالضـرب.

لتـي تعيـش مـع أوالدهـا األربعـة  تقـول لنـا األم، ا
لوحدهـا بعـد أن انفصلـت عـن زوجهـا متحدثـة عـن 
حالـة الذهـول التـي اصابتهـا بعـد سـماع هـذه التهم:” 
لـم أصـدق مـا الـذي اسـمعه، لقـد صعقـت مـن هـذه 

االتهامـات الصـادرة عـن ابنتـي”! 

لـت كمـا تقـول تفنيـد كل هـذه  و لفـور حا وعلـى ا
ات لعناصـر الشـرطة، مظهـرة لهـم جـواز  االدعـاء
سـفرها وبينـت لهـم مـن خاللـه كيـف أن أنهـا سـافرت 
لـى العـراق ولـم تصطحـب أوالدهـا  أكثـر مـن مـرة إ
أبـدًا معهـا، كمـا عرضـت عليهـم مجموعـة صـور لهـا 
والبنتهـا وهمـا يقضيـان أوقاتـا سـعيدة فـي النزهـات، 
وتشـير لهـم إلـى الثيـاب التـي ترتديهـا فتاتهـا والتـي 
لفتيـات  دة ا لعـا لتـي ترتديـه با به مـع تلـك ا تتشـا
السـويديات، ولـم يقتصـر األمـر علـى ذلـك بـل أطلعـت 
األم الشـرطة علـى حسـابها البنكـي ومـا تقـوم بإنفاقـه 

علـى أوالدهـا بهـدف شـراء حاجياتهـم.

وتضيف لنـا متسـائلة، كيف أبخـل علـى ابنتي وأنـا أتبرع 
دائمـا باألمـوال لطفـل يتيـم موجـود فـي الهنـد عـن 

طريـق إحـدى المؤسسـات الخيريـة ؟!

كل تلـك المحـاوالت مـن الوالـدة، لـم يحـل دون أن تأخذ 
عناصـر الشـرطة ابنتهـا مـن بيـن يديها.

جلسات استماع دون السماح 
لألم برؤية ابنتها

توالـت األيـام، وتـم تحديـد جلسـات اسـتماع لـألم فـي 
المحكمـة مـع السوسـيال، وبحرقـة تقـول األم فـي 
هـذا اإلطـار للكومبـس:” ثـالث جلسـات اسـتماع، لـم 
تحضـر ابنتـي أي واحـدة، منهـا بحجـة أنهـا صغيـرة في 
السـن… كنـت آمـل أن أراهـا لكـن ذلـك لـم يحـدث”. 

وتشـير فـي حديثهـا إلـى اسـتمرار جلسـات االسـتماع، 
كثـر مـن مـرة علـى  ضهـا أ عترا لرغـم مـن ا علـى ا
لتـي كانـت متواجـدة خـالل الجلسـات،  المترجمـة، ا
تهـا ومالحظـات المحققـة عليهـا  بسـبب عـدم كفاء

لهـا. حسـب قو

ألم فـي  ت ا ا ء ، تعـددت لقـا ة لفتـر وخـالل تلـك ا
منزلهـا مـع ممثليـن عـن السوسـيال مـن سـتوكهولم 
ويوتبـوري، والذيـن حاولـوا العثـور علـى أي دليـل 
ضدهـا، لكـن ووفقـا لكالمهـا، لـم يسـتطيعوا إيجـاد أي 
شـيء، يثبـت مـا أدعتـه ابنتهـا عليهـا، واعديـن إياهـا 

بأنهـم سـيردون عليهـا خـالل عشـرة أيـام،

لكـن هـذه األيـام العشـر تحولت إلـى أشـهر ثـالث واألم 
مازالـت تنتظـر الـرد. 

»الفتاة نادمة وترغب 
بالعودة لمنزلها ولكن…«

وأثنـاء تلـك المرحلـة تكشـف لنـا األم عـن اتصـال هاتفي 
تلقتـه مـن ابنتهـا تطلـب فيـه األخيـرة منهـا السـماح، 
وتقـول إنهـا نادمـة ترغـب بالعـودة للبيـت، لكـن بعض 
موظفـي السوسـيال يهددوهـا دائمـا بالشـرطة كمـا 
تدعـي، وهـو ذات الـكالم الـذي قالتـه الفتـاة لوالدهـا، 
عندمـا زارتـه وُسـمح لهـا بالمبيـت فـي منزلـه لمـدة 

أربعـة أيـام. 

وبالرغـم مـن أن المـرأة وحسـب قولهـا لنـا عرضـت 
بنتهـا علـى  لـذي سـجلته مـع ا تفـي ا لها ل ا التصـا ا
السوسـيال، إال أن ذلـك لـم يغيـر أي شـيء فـي القضيـة. 

كانـت األم كل مـرة تحـاول االتصـال بابنتهـا بعـد مـرور 
ثالث أشـهر على آخـر زيارة لمسـؤولين في السوسـيال 
إلـى منزلهـا تتلقـى الجـواب ذاتـه وهـو، إنهـا ال تريـد أن 

تتكلـم معهـا.  

 انقطـع االتصـال بابنتهـا لفتـرة طويلـة قاربـت السـنة 
ل  لسوسـيا يـد وصلهـا مـن ا لسـيدة ببر جـئ ا لتتفا
يخبرهـا فيهـا أن ابنتهـا تتعاطـى الحشـيش، خبـر نـزل 
كالصاعقـة علـى رأس الوالـدة التـي أسـرعت بالذهـاب 
بنتهـا فـي  لـى الشـرطة تشـكي لهـم مـا حصـل مـع ا إ
السوسـيال قائلة لهـم وفـق حديثهـا معنـا: إذا أخذوها 
ليحموهـا منـي وتوفيـر تربيـة جيـدة لهـا كيـف يمكـن 
أن تصبـح متعاطيـة للحشـيش؟ ومـع أن أحـد عناصـر 
الشـرطة بإيصالها  بالسوسـيال لالستفسـار عما يجري 
مـع ابنتهـا لكـن مـع ذلـك لـم تحصـل علـى أي رد مـن 

لسوسـيال. ا

أمـام مـا يجـري معهـا، دخلـت األم فـي حالـة مـن الكآبـة 
ثرهـا  لعجـز، خسـرت علـى إ ليـأس وا لمصحوبـة با ا
عملهـا، ومـع ذلـك ال تـزال تسـعى جاهـدة إليصـال 
لـى الصحافـة واإلعـالم لعـل ذلـك  صـوت قضيتهـا إ
يسـاعدها فـي إنهـاء معاناتهـا، المسـتمرة منـذ أربـع 

ت. ا سـنو

األب يسأل لماذا لم يعطوني 
حق حضانة ابنتي؟ 

الملفت للنظـر هو أن قـرار السوسـيال إعطـاء الفتاة إلى 
عائلـة سـويدية لتعيـش معهـا، رغـم تواجـد والدهـا، 
والـذي يمنحـه القانـون حـق رعايـة ابنتـه في حـال عدم 
أهليـة األم، التي كانـت تملك حـق الحضانـة علـى ابنتها، 

لكـن هـذا األمـر لـم يحـدث. 

اتصلـت الكومبـس بوالـد الفتـاة، الـذي عبـر لنـا عـن 
اسـتيائه مـن تصـرف السوسـيال، الـذي وصفـه بغيـر” 

األخالقـي”  قائـاًل: “ إنـه مـن المعيـب فـي دولـة تّدعـي 
الديمقراطية وحقوق اإلنسـان أن يحـدث ذلك، مدعيا 
وجـود تواطـؤ واضـح بيـن السوسـيال والمحكمـة التـي 
حكمـت بانتـزاع الفتـاة مـن حضـن أمهـا، حيـث اعتبـر 
األب، أن األدلـة التـي بحـوزة الوالديـن تفـوق برأيـه 
تشـكيك السوسـيال الوحيـد فـي أن األبويـن يشـكالن 
خطـرًا علـى الفتـاة مـن ناحيـة إمكانيـة إعادتهـا إلـى 
العـراق، وهـو مـا يـراه مسـتحياًل ، كمـا أشـار األب خـالل 
حديثـه معنـا، إلـى محاولتـه االتصـال بالمديـر الجديـد 
لدائـرة السوسـيال التابعـة لبلديـة فالـون، لكنـه أيضـا 
رفـض المسـاعدة و حتـى الحديـث عـن الموضـوع، 

حسـب قولـه.

المحامي: المحكمة صار 
عندها شك كبير حول أهلية 

األم لحضانة ابنتها
توجهنـا فـي هـذا اإلطـار إلـى المحامـي الـذي وضعـه 
نديـش  هـو آ ، و بنتـه نـة ا لـد فـي قضيـة حضا ا لو ا
أيركسـون،  حيـث أجـاب علـى سـؤالنا، عـن سـبب أخـذ 
السوسـيال للفتـاة بالقـول، إن القـرار النهائـي للمحكمـة 
كان احتفـاظ السوسـيال بحـق رعايـة الفتـاة، بسـبب 
وجـود شـّك كبيـر حـول أهليـة األم وقدرتهـا علـى 

توفيـر الرعايـة الكافيـة للفتـاة . 

ورغـم محـاوالت الكومبـس االتصـال مـرارًا بدائـرة 
السوسـيال ألخـذ رأيهـم بالقضيـة، إاّل أننـا لـم نتلـق أي 
رد مـن قبلهم علـى األقل لنعـرف وجهة النظـر األخرى 
حـول حقيقة مـا جـرى، لكيال تبقـى هنـاك حلقـة ضائعة 

فـي هـذه القصـة. 

لـى أهميـة نشـر مثـل  لمهـم اإلشـارة إ ويبقـى مـن ا
هـذه المواضيـع االجتماعيـة لكـي يسـتخلص منهـا 
القـراء بعـض التجـارب ويستشـف االختالفـات بيـن 
ت  لمجتمعـا بيـن ا ا منهـا و تـو لتـي أ ت ا لمجتمعـا ا
الجديـدة، خاصـة بمـا يتعلـق بتربيـة األطفـال، ومـن 
المهـم أيضـا أن تشـكل هـذه القصـص أساسـا لفهـم 
حقيقتيـن مهمتيـن فيمـا يتعلـق بتربيـة األطفـال فـي 
السـويد، الحقيقـة األولـى: الطفـل هـو انسـان لـه حقـوق 
تخـص كرامتـه وانسـانيته، وهـو ليـس متاعـا أو ملـك 
خـاص ألهلـه. الحقيقيـة الثانيـة: المجتمـع السـويدي 
يعرف ويقـدر ويشـجع دور األهل في تربيـة أطفالهم 
ن  هـق يمكـن أ لمرا و ا لطفـل أ ن ا ليـس صحيحـا أ و
يتصـرف كمـا يريـد دون احتـرام لوالديـه ولدورهـم، 
ولكـن سـوء الفهـم الواقع بيـن بعـض العائلـة المهاجرة 
حـول دورهـم وطبيعـة العالقـة مـع أطفالهـم هـي 

المشـكلة علـى األرجـح

لينا أبو أســعد

الكومبـس – خـاص :     أربع سـنوات مرت لـم تر فيها 
ابنتها، بعـد أن انتزعتها منها الشـؤون االجتماعية 
)السوسـيال(. وبعـد أن أقـرت المحكمـة بعـدم 
أهليتهـا كأم لحضانـة ابنتهـا، سـنوات حاولـت فيها 
األم العثـور على إجابـات عن تسـاؤالت كثيـرة تدور 
في خلدهـا، أولها مـا هو الخطـأ الذي ارتكبتـه لُتحرم 

حتى من التواصل مع ابنتها؟

السوسيال انتزع ابنتي بعد أن اشتكتني للشرطة

مـج KALLA وأنا لم أرها منذ أربع سنوات لكومبـس -مجتمـع: أظهـر برنا ا
FAKTA، الذي تعرضه القناة الرابعة في التلفزيون 
السويدي، أن العديد من النسـاء اللواتي يتعرضن إلى 
العنـف فـي السـويد، يفتقـرن إلـى أماكـن يقمـن فيها 
علـى المـدى الطويل، توفـر لهـن وأطفالهـن الحماية 

القانونية الالزمة.

وبموجـب القوانين السـويدية، فـإن لجـان الخدمـات االجتماعية 
فـي البلديـات السـويدية، مسـؤولة عـن تقديـم الدعـم طويـل 
األمـد والمسـكن للنسـاء المعنفـات، إال أن الواقـع يظهـر أن هناك 
نقصـا فـي ذلـك، مـا ُيجبـر العديـد مـن النسـاء علـى العـودة إلـى 

بيئـات يسـودها العنـف مجـددًا.

يقـول الخبيـر فـي مواجهـة العنـف ضـد المـرأة ميكائيـل ثـورن 
لوكالـة األنبـاء السـويدية: »الكثيـرات ال يملكـن خيـارا آخـر 
غيـر العـودة إلـى البيئـات التـي تشـكل خطـورة حقيقيـة علـى 

. تهـم« حيا

للجـان  لتـي توفرهـا ا لمسـاعدة ا مـج قـد تتبـع ا لبرنا وكان ا
االجتماعية فـي المسـاعدة بتوفير السـكن على المـدى الطويل 
للنسـاء المعنفـات، وتوصـل إلـى أن جميـع النسـاء ال يحصلـن علـى 

هـذا الدعـم، رغـم حقهـن القانونـي فـي ذلـك.

»عدم رضى عن السوسيال«
مـج، تمثلـت فـي  لبرنا لتـي تحـدث عنهـا ا لحـاالت ا حـدى ا إ
امـرأة تعرضـت للضـرب بوحشـية مـن قبـل شـريك سـابق لهـا، 
SAMBO، إال أنهـا لـم ُتمهـل غيـر ثالثـة أيـام فقـط إليجـاد 
لمـكان  هـا فـي ا ء مـدة بقاء نتهـا مسـكن جديـد لهـا بعـد أن ا
عيـة  الجتما للجنـة ا لـذي ُوضعـت فيـه مـن قبـل ا لمحمـي ا ا

. يـة للبلد

ورغـم أنـه لـم يكـن علـى المـرأة الكشـف عـن هويتهـا، كونهـا 
كانـت تعيش فـي ظـروف الحماية ورغـم ديون السـكن السـابقة 
المتراكمـة عليهـا، ُنصحـت بالبحـث عـن السـكن مـن خـالل موقع 
BLOcKEt، أو السـكن فـي منـزل للمشـردين، علمـا أنهـا 

كانـت بمعيـة طفلـة هـي ابنتهـا.

واضطـرت امـرأة ثانيـة كانـت بصحبـة طفـل لهـا هـي األخـرى 
إلـى التنقـل للسـكن فـي غـرف ومناطـق مختلفـة، عثـرت عليهـا 
بنفسـها، مـن دون أن تحصـل علـى مسـاعدة فعليـة مـن لجنـة 
الخدمـات االجتماعيـة فـي الحصـول علـى مـكان للعيـش فيـه 

بـت. بشـكل ثا

نواقص عديدة
ويـرى ثـورن، أن هـذا األمـر خطيـر، وأن اللجـان االجتماعيـة فـي 
مثل هـذه الحـاالت تقـوم بعمـل القليل جـدًا، خاصـة أن النسـاء لم 
يختـرن الوقـوع فـي مثـل هـذه المواقـف، بـل أجبـرن علـى التنقل 

ألنهـن تعرضـن إلـى العنـف مـن قبـل رجـال قامـوا بضربهـن.

وتـرى السـكرتيرة العامـة لجمعيـة المـرأة أولغـا بيرشـون، أن 
الكثيـر مـن النسـاء فـي مثـل هـذه الحـاالت، ُيتركـن لمصيرهـن.

وقالـت لوكالـة األنبـاء السـويدية: »هـذا أمـر شـائع للغايـة. أال 
يكـون للمـرأة أي مـكان تذهـب إليـه بعـد تركهـا المـكان المحمـي 
الـذي كانـت تقيـم فيـه. الحلـول التـي تقـوم بهـا البلديـة، قصيرة 
األمـد، بعدهـا تبـدأ رحلـة النسـاء بالتنقـل هنـا وهنـاك. أعتقـد أن 
الجميـع ُيـدرك كـم يكـون األمـر صعبـا ومجهـدًا للغايـة، خاصـة 
عندمـا يكـون هنـاك أطفـال، يتـم تهجيرهـم مـن الروضـة أو 

المدرسـة واألصدقـاء«.

وتمكـن برنامـج التلفزيون السـويدي مـن الوقوف عنـد العواقب 
الكارثيـة الناتجـة عـن عـودة النسـاء المعنفـات مـع أطفالهـن 
إلـى بيئـة العنـف ثانيـة، وعـرض حـاالت، تعرضـت فيهـا نسـاء 
لـى القتـل بعـد أن لـم يكـن أمامهـن غيـر خيـار  وأطفالهـن إ

العـودة إلـى بيئـة العنـف مـن جديـد.

برنامج تلفزيوني سويدي 
»يفضح« نواقص 

فظيعة في حماية 
النساء المعنفات
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بـكل سـرور لبـى البروفيسـور فريدريـك سابونتشـي 
والمسـاعدة فـي قسـم البحـوث شـارلوت أرويدسـون 
دعـوة الكومبـس للحديـث أكثـر عـن التقريـر الـذي 

تضمـن نتائـج الدراسـة البحثيـة.

البحـث يتنـاول األوضـاع الصحيـة والمعيشـية 
النفسـية بيـن الوافديـن الجـدد وطالبي اللجـوء في 

السـويد

حـول الموضـوع الـذي تناولـه البحـث قـال البروفيسـور 
سابونتشـي:  النـاس الذيـن يفرون مـن الحـرب والصراع 
فـي كثيـر مـن األحيـان كانـوا يمـرون بظـروف صعبـة 
وشـاهدوا أحـداث بالغـة األهميـة يمكـن أن تـؤدي إلـى 
وقوعهـم بمشـاكل نفسـية علـى المـدى الطويـل وإلـى 
اعتـالل بصحتهـم. هنـاك القليـل مـن المعرفـة حـول 
كيفيـة التعامـل مـع تأثيـر هـذه التجـارب الشـخصية.

هذه الدراسـة أجريـت لزيـادة المعرفة بهـذه الجوانب 
وتمـت خـالل الفتـرة مـن مايـو 2015 إلـى تشـرين 
األول/ أكتوبـر 2016، وقـد قـام بهـا معهـد الصليـب 

هناك القليل من  „األحمـر فـي سـتوكهولم.
المعرفة حول كيفية التعامل مع 

تأثير األزمات النفسية
كمـا ستسـاعد علـى تقديـر معـدل انتشـار األمـراض 
النفسـية بيـن القادميـن الجـدد السـوريين باإلضافـة 
إلـى طالبـي اللجـوء الذيـن وصلـوا مؤخـرا مـن سـوريا ومن 
إريتريـا والصومـال، ولتحديـد آثـار األحـداث المؤلمـة، 
واإلجهاد مـا بعد الهجـرة، وضعـف الدعـم االجتماعي.

والهـدف العام هـو تقييـم صحة الالجـئ والتعـرف على 
ظروفـه المعيشـية العامـة وذلـك مـن أجـل اسـتخدام 
نتائـج البحـث فـي تسـهيل عمليـة اندمـاج الوافديـن 

الجـدد فـي المجتمـع

وهل النتائج أظهرت أن 
معظم الالجئين وطالبي اللجوء 

لديهم أمراض نفسية؟

لجـدد مـن  دميـن ا لقا غلـب ا ن أ ئـج أظهـرت أ لنتا ا
السـوريين وأغلـب طالبـي اللجـوء مـن إريتريـا وسـوريا 
والصومـال ال يشـعرون بصحـة نفسـية جيـدة، ولكـن 
لنـاس بأوضـاع  هـذا ال يعنـي أنهـم مرضـى. مـرور ا
نفسـية صعبـة وبأزمـات معينـة ال يعنـي أنهـم مرضـى، 
مـن الناحيـة العلمية هـؤالء الالجئيـن هربوا إلى السـويد 
مـن الحروب ومـن الطبيعي أن يشـعروا بحاالت نفسـية 
صعبـة، يجـب أن يعـرف الجميـع أن الكشـف والعـالج 
لدراسـات  مـر طبيعـي كمـا أن هـذه ا لنفسـي هـو أ ا
النفسـية التـي تخـص فئـات معينـة ليسـت مقتصـرة 
علـى الالجئيـن، كمـا نعـرف هنـاك دراسـات مختصـة 
باألطفـال والمتقاعديـن أو أصحـاب األمـراض المزمنـة 

أو المراهقيـن وغيرهـم...

هنـاك حـاالت نفسـية أيضـا تتعلـق بحـاالت اكتئـاب 
لقلـق، فـي حيـن هنـاك 30%  حقيقـي أو مشـاكل ا

لديهـم أعـراض اضطرابـات مـا بعـد الصدمـة 

ما هي الطريقة 
المستخدمة بالبحث؟

ت مـن خـالل مسـحين منفصليـن  نـا لبيا تـم جمـع ا
باإلضافـة إلـى سـجالت اسـتبيانات شـملت أوال 1215 
شـخصا مـن الوافديـن الجـدد مـن سـوريا ممـن لديهـم 
ئمـة وحصلـوا علـى سـكن فـي  لدا تصريـح اإلقامـة ا
البلديـات السـويدية بيـن عامـي 2011 و2013. 
بعـد أن تـم إرسـال 4000 ورقـة اسـتبيان. وتألفـت 
عينـة الدراسـة الثانيـة مـن 173 مـن طالبـي اللجـوء 
الذيـن وصلـوا مـن سـوريا وإريتريـا والصومـال وهـم 

يسـكنون فـي مراكـز اللجـوء غـرب السـويد.

ما هي النصائح التي يمكن تقديمها 
لالجئين والقادمين الجدد ممن 

يشعرون بصحة نفسية سيئة

أوال يجـب اإلدراك أن هـذا أمـر طبيعـي، يحـدث للنفـس 
لتعـرض لتغييـرات كبيـرة بمـكان  لبشـرية عنـد ا ا
ونمـط معيشـتها، أو ممـن يعيشـون فتـرات انتظـار 
لشـعور بالحـاالت  وترقـب. يجـب أال يتـم تهويـل ا

النفسـية والحكـم عليهـا أنهـا حـاالت مرضيـة.

ويجـب أيضـا عـدم التـردد بطلـب مسـاعدة عندمـا 
يشـعر الشـخص بأنـه بحاجـة لهـا، وهنـاك 6 مراكـز 
لنـاس ممـن تعرضـوا للتعذيـب ومـروا  لمسـاعدة ا
بظـروف الحـرب الصعبـة، ولكن نحـن نطلب ممـن يمر 
بمثـل هـذه الحـاالت بـأن يكـون قويـا ويسـاعد نفسـه 

علـى تخطـي هـذه المرحلـة.

ما معنى أن يكون اإلنسان 
قويًا بهذه الحالة؟

هـذا هـو السـؤال المحـوري، ال شـك أن تحمـل الضغـوط 
خـر، ولكـن مـن  لـى آ لنفسـية تختلـف مـن شـخص إ ا
الواضـح أن النـاس االجتماعييـن والذيـن ال يميلـون 
ليوميـة بشـكل  تهـم ا لعزلـة ويمارسـون حيا لـى ا إ
عـادي وطبيعـي هـم األقـل عرضـة لتدهـور حاالتهـم 

. لنفسـية ا

إذا علـى الشـخص أن ال يعـزل نفسـه ويمـارس األشـياء 
لتـي يحبهـا ويقيـم عالقـات اجتماعيـة وال يجعـل  ا

االنتظـار والقلـق يؤثـر عليـه.

لبعـض لكـي  هـل هنـاك حـاالت تمـارض يمارسـها ا
متيـازات معينـة؟ يحصـل علـى ا

نحـن علـى علـم بمثـل هـذه الحـاالت، ويمكننـا القـول 
إنهـا حـاالت طبيعية لكنهـا قليلة جـدا ويمكن الكشـف 

عنهـا.

ئـج هـذه  شـارلوت أرويدسـون أكـدت علـى أن نتا
كثـر مـن مؤسسـة وجهـة  سـة وزعـت علـى أ لدرا ا
مختصـة، لالسـتفادة مـن نتائجهـا، كمـا طلبـت مـن 
سـئلة حـول  و أ ت أ ا ر ستفسـا جميـع مـن لديهـم ا
الدراسـة ونتائجهـا االتصـال بمعهـد الصليـب األحمـر.

يذكـر أن معهـد الصليـب األحمـر السـويدي هـو األكبـر 
مـن نوعـه، مـن بيـن المعاهـد القليلـة األخـرى التابعـة 

للصليـب األحمـر والمنتشـرة بجميـع أنحـاء العالـم.

قســم التحقيقــات/ الكومبس

بروفيسور الصحة النفسية فريدريك سابونتشي:

على الالجئين أن يكونوا أقوياء في مواجهة 
األزمات النفسية وال يستسلموا لها

الكومبـس – خـاص: بعـد التفاعـل الـذي شـهده نشـر الكومبـس لنتائـج دراسـة بحثيـة حـول صحـة الالجئيـن 
النفسـية، وجدنا من الضروري اسـتضافة أحد المشـاركين بالدراسـة وشـخص من إدارة معهد الصليب األحمر 

في السويد الجهة التي نظمت وأشرفت على هذا العمل البحثي الهام.

المساعدة في قسم البحوث شارلوت أرويدسون ◄ البروفيسور فريدريك سابونتشي ◄



11 | الكومبس



الكومبس | 12

شـبكة الكومبس وبعد حوالـي 4 أعوام علـى انطالقها، 
أصبحـت أيضـا أكثـر معرفـة وخبـرة بحاجـات المتلقـي 
العربـي والناطـق بالعربيـة فـي بلـد مثـل السـويد، ومـع 
أن الشـبكة كانـت سـباقة إلـى تجسـيد فكـرة اسـتخدام 
اللغـة األم فـي تقديـم األخبـار والمعلومـات المهمـة 
عـن البلـد والمجتمـع للقادميـن الجـدد، نجـد اآلن أن 
هـذه الطريقـة تسـتخدم علـى مسـتوى الجامعـات 
يسـهم  ر ، حيـث يتـم تد لمعلميـن د ا ا عـد فـي إ
وتعريفهـم علـى مناهـج التعليـم السـويدي باللغـة 
العربيـة، اختصـارًا للوقـت أوال، ولضمـان وصـول هـذه 

المعلومـات بنسـب كبيـرة إلـى المتلقيـن.

موقـع الكومبـس بشـكله وحلتـه الجديـدة، سـيبقى 
محافظـا علـى مضمونـه اإلعالمـي والصحفـي، بالدرجـة 
األولـى، وسـيكون هنـاك إمكانيـة للوصـول إلـى األخبـار 
المحليـة، حسـب كل محافظـة حيـث يختـار المتصفـح 
ذا كان مهتمـا  لتـي يسـكن بهـا إ لمحافظـة ا سـم ا ا

باألخبـار المحليـة.

خدمـة األخبـار المحليـة سـيتم تطويرهـا بالتدريـج 
لتصبـح علـى المسـتوى المطلـوب، وذلـك بالتعـاون مـع 

عـدة جهـات.

مـن خـالل الواجهـة الرئيسـية للموقـع، سـيتم الوصـول 
واالطـالع علـى المنصـات والخدمـات واألقسـام فـي 

. لشـبكة ا

أقسام شبكة الكومبس:

الموقع باللغة العربية:

م  قسـا ، وفيـه أ لرئيسـية للشـبكة جهـة ا لوا وهـو ا
عديـدة مثـل األخبـار المصنفـة إلـى عـدة تصنيفـات، 
منهـا السـويدية، األوروبيـة، الدوليـة، االقتصاديـة، 

الثقافيـة، أخبـار الجاليـات، ومنوعـات. 

قسم القادمين الجدد: 

 كل مـا يهـم القـادم الجديـد مـن معلومـات عـن السـكن 
العمل المدارس الجامعات الصحة وغيرها.

 مفتاح السويد: 
معلومـات عـن السـويد وأنظمتهـا وأحزابها والسـياحة 
لـزواج وقيـادة السـيارة  والدراسـة واالسـتثمار وا

وغيرها.

 مفتاح أوروبا: 

معلومات عـن االتحـاد األوروبي ومـا يخـص المواطنين 
والمقيمين فيه.

 خاص بالكومبس:

لخاصـة  لمقـاالت ا لتقاريـر وا بـالت وا لمقا  ويضـم ا
بالشـبكة إضافـة إلـى قصـص نجـاح، مغتـرب ومهنـة، 
رسـالة اسـتطالعات الـرأي، قضيـة فـي رسـالة، منبـر 

الكومبس، دراسات، يال الميدالين.

 قسم اللغة:

 نظـرا ألهميـة تعليـم اللغـة السـويدية سـيكون هـذا 
للغـة وبطـرق  لقسـم مخصـص للتعريـف بهـذه ا ا
تعليمهـا إضافـة إلـى برامـج وفقـرات تعليميـة مثـل 
برنامـج »يـال نتكلـم السـويدية، وعلـى قـول المثـل 
السـويدي، واضحـك بالسـويدية، ومصطلحـات مـن 

األخبار...إلخ.

موقع الكومبس باللغة السويدية: 

لناطـق  لموقـع ا بعـد توقـف لعـدة أشـهر سـيعود ا
ت  لمجتمعـا يـد ا ن تـم تحد ية بعـد أ يد لسـو با

ول. لتنـا يـا ا ا ألولويـات وزو لمسـتهدفة وا ا

فـذة للمجتمـع  لسـويدية سـيصبح نا لكومبـس با  ا
السـويدي للتعـرف أكثـر علـى الالجئيـن والمهاجريـن 
تهم فـي  هما مسـا تهـم و نيا مكا ا تهـم و فا ثقا و

لجديـد. لمجتمـع ا ا

تلفزيون ويب الكومبس:

نظـرًا لخطـط الشـبكة توسـيع وتكثيـف إنتـاج ونشـر 
مواد مرئيـة عبر شـبكات التواصـل االجتماعـي، أعطى 
التصميـم الجديـد حيـزًا مهمـا لهـذا القسـم، لتسـهيل 
لـى المـواد المرئيـة مثـل نشـرات األخبـار  الوصـول إ

ات والتقاريـر والبرامـج. واللقـاء

راديو الكومبس

 يجـري العمـل علـى تحديـث دائـم لبرامـج وفقـرات 
البـث كما جـاري التعاون مـع إذاعـات عربية وسـويدية 

لتقديـم أعمـال مشـتركة.

جريدة الكومبس الورقية:

يتيـح الموقع الجديـد للجميـع إمكانية تصفـح األعداد 
السـابقة مـن جريـدة الكومبـس الورقيـة، بتصميـم 

عصـري وحديـث.

شبكات التواصل االجتماعي:

صـل  ا لتو ت ا يعة بيـن شـبكا بـط سـر ا و ك ر هنـا
االجتماعي خاصة الفيسـبوك وبيـن الموقـع الجديد، أو 
بالعكـس بيـن أي مـادة منشـورة علـى الموقـع للوصـول 

إلـى هـذه الشـبكات

كما تم استحداث منصات معلوماتية جديدة وهي:

: AL JOBB منصة قسم العمل

ت  سسـا لمؤ ا ت و كا لمنصـة سـتتيح للشـر ه ا هـذ
لالجئيـن  ا لجـدد و دميـن ا لقا لسـويدية تعريـف ا ا
والناطقيـن بالعربيـة إجمـاال بنفسـها و باإلمكانيـات 
المتاحـة والتـي تقدمهـا هـذه الشـركات لسـوق العمـل، 
نحـن نعتقـد أن موضـوع العمـل مـن أهـم مواضيـع 
االندمـاج فـي المرحلـة المقبلـة، وأن هنـاك طاقـات 
وإمكانيـات كبيـرة بيـن المجموعـة التـي نسـتهدفها، 
وهـذه المنصـة ستسـاعد علـى التقريـب بيـن طالبـي 
لشـركات  لمسـتقبليين وبيـن ا و ا لييـن أ لحا لعمـل ا ا

وأربـاب العمـل فـي السـويد.

: AL HÄLSA منصة قسم الصحة

هنـاك ثقـة غيـر كبيـرة بنظـام الرعايـة السـويدي 
بيـن مجموعـات كبيـرة مـن القادميـن الجـدد وحتـى 
القدامـى، مـن أهـم أسـباب حالـة قلـة الثقـة هـذه هـي 
يـة  لرعا لمعلومـات الصحيحـة حـول ا عـدم توفـر ا
الصحيـة والطبيـة ونظامهـا فـي السـويد، إضافـة إلـى 
أن عوامـل عديـدة تعيـق تعريـف هـذه المجموعـة 
علـى أهـم مبـدأ مـن مبـادئ الرعايـة الطبيـة وهـو مبـدأ: 

درهـم وقايـة خيـر مـن قنطـار عـالج. 

 الوقايـة مـن األمـراض يتطلـب تعزيـز ثقافـة المعرفة 
لوصـل بيـن  لمنصـة سـتكون صلـة ا بالصحـة، هـذه ا
األطبـاء خاصـة العـرب والمتابعيـن فـي السـويد وحتـى 

خـارج السـويد.

: JURIDIK منصة قسم القانون

لجـدد  دميـن ا لقا صـة مـن ا لعديـد خا  يتعـرض ا
لـى مشـاكل ومعيقـات فـي مجتمعهـم  لالجئيـن إ وا
بعيـن  لمتا لمنصـة ستسـهل علـى ا لجديـد، هـذه ا ا
لتـي  لحقوقيـة ا نونيـة وا لقا يـا ا لقضا لتعـرف علـى ا ا
تضمـن التقليـل مـن وقوعهـم فـي خانـة المثـل القائـل 
»القانـون ال يحمـي المغفليـن« فـي هـذه المنصـة هنـاك 
للجـوء والهجـرة ولـم  أقسـام عديـدة منهـا قضايـا ا
يـا  يـا األسـرة وقضا لعمـل وقضا لشـمل وإقامـات ا ا

لعمـل وغيرهـا. يـا خالفـات ا ئيـة وقضا جنا

خدمات جديدة:

مـن الخدمـات الجديـدة علـى موقـع الكومبـس بعـد 
: يثـه تحد

اسأل الكومبس/ المنتدى:

وهـو مخصـص لطـرح األسـئلة وتلقـي اإلجابـات خاصـة 
الطبيـة والحقوقيـة واالجتماعيـة، هذا القسـم مرتبط 
ن  لكومبـس أ مـل ا بقة، وتأ لسـا لثالثـة ا لمنصـات ا با
يكـون مكانـا لتلقـي اإلجابـات علـى استفسـارات يوميـة 
وبسـيطة والحصـول علـى نصائـح فيمـا يخـص القضايا 
األكثـر تعقيـدًا، اإلجابـات سـيتولى كتابتهـا مختصون.

الروزنامة:

ت  سـبا لمنا ا ث و ا حـد أل لة تتبـع ا جـل سـهو مـن أ
والنشـاطات التـي تهـم المتتبـع تـم اسـتحداث هـذه 

. مـة لخد ا

دليل الكومبس:

وهـي خدمـة لتعريـف المتصفـح علـى مواقـع وعناوين 
وخدمـات يحتاجونهـا فـي حياتهـم اليوميـة والعادية، 
نـات ذكيـة مرتبطـة بخدمـة  عـدة بيا سـها قا سا أ
خرائـط، يمكـن ألي جهـة ترغب باإلعـالن وكتابة اسـم 
الشـركة ولمحـة عنهـا الدخـول إلـى الموقـع وتسـجيل 

هـذه البيانـات بسـهولة.

فـي النهايـة تتمنـى شـبكة الكومبـس للجميـع متابعـة 
لتـي تقدمهـا  لخدمـات ا د وا مفيـدة وشـيقة للمـوا
الشـبكة، كمـا نرجـو عـدم التـردد باالتصـال بنـا لطـرح 
أي موضـوع أو اقتـراح، أو للحصـول علـى أجوبـة عـن 

استفسـاراتكم أو إلبـداء الـرأي.

الكومبس – خـاص: من المقـرر أن تطلق شـبكة الكومبس اإلعالميـة، موقعها بحلـة جديدة خالل أيـام، مراعاة 
للحاجة إلـى الحصـول علـى المعلومـات اإلخباريـة والمجتمعيـة وغيرها مـن المـواد اإلعالميـة، بطريقـة متاحة 

وأكثر سهولة لالستفادة أيضا من التطورات الحاصلة على وسائل التواصل والتقنيات الرقمية.

موقع الكومبس يطل بحلة جديدة وخدمات إخبارية ومعلوماتية مميزة
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يـا  لسـويد مشـاكل كبيـرة تتعلـق بقضا يوجـد فـي ا
التمييـز. وينطبـق هـذا األمـر علـى سـبيل المثـال علـى 
أصحـاب العمـل الذيـن ال يدعـون إلـى مقابـالت العمـل 
أولئـك األشـخاص الباحثيـن عـن عمـل ممـن يملكـون 
أسـماء ذات خلفيـة أجنبيـة، وكذلـك أيضـا المصـارف 
التـي ترفـض منـح قـروض ماليـة لشـخص مـا لمجـرد أنـه 
كبيـر فـي العمـر، باإلضافـة إلـى األسـتاذ الـذي يسـتهزئ 

ويسـخر مـن طالبـة مـا ألنهـا ترتـدي الحجـاب.

هل يمكنك تقديم 
بالغ شكوى عن ذلك 

لدى الشرطة؟
بالطبـع يمكـن للشـخص أن يقـدم بـالغ لـدى الشـرطة 
حـول مواقـف التمييـز التـي يتعـرض لهـا ولكـن هـذا 
األمـر ال ينطبـق علـى جميـع الحـاالت. وينـص القانـون 
علـى أن حـاالت التمييـز تكـون علـى أسـاس العـرق، 
اللـون، الجنـس، األصـل القومـي أو اإلثنـي، وأيضـا الميـول 
الجنسـية، وتشـمل حاالت التمييز أيضا طريقـة تعامل 
وتصـرف أصحـاب الشـركات أو أي شـخص فـي القطـاع 

لعـام.  ا

وتكـون العقوبـة فـي مثـل هـذه الحـاالت فـرض غرامـة 
ماليـة أو الحبـس في السـجن لمـدة ال تتجـاوز عـام واحد. 
ولكـن إذا قـدم الشـخص بـالغ شـكوى لـدى الشـرطة 
فهنـاك خطـر يتمثـل باحتمـال إغـالق القضيـة. ولذلـك 
مـن المهـم جـدًا أن يحـاول الشـخص االحتفـاظ باألدلـة 
و  لموقـف أ ء عـن طريـق تصويـر ا لبراهيـن سـوا وا
تسـجيله، وذلـك من أجـل أن تكـون الشـرطة قـادرة على 

االسـتمرار فـي التحقيـق بالقضيـة.

وفـي حـال قـررت الشـرطة إغـالق ملـف القضيـة، فـإن 
لعـام.  الشـخص يمكنـه الطعـن فـي قـرار المدعـي ا
وأمـا فـي حـال كان المدعـي العـام يريـد االسـتمرار فـي 
التحقيـق بالقضيـة، فإنـه مـع ذلـك هنـاك احتمـال أن 
ال تتـم معالجـة وطـرح القضيـة. وإذا كان الشـخص 
فـي وهـو مسـتعد لتحمـل مختلـف  لكا ل ا لمـا يملـك ا
التبعـات والمخاطـر بالتالـي فإنـه يسـتطيع الحصـول 
مـي مـا للقيـام  نونيـة مـن قبـل محا علـى مسـاعدة قا
ات مقاضـاة الرجـل الـذي عاملـه بالتمييـز وذلـك  بإجـراء
بـدون تدخـل الشـرطة أو االدعـاء العـام، وهـو مـا يسـمى 
بالدعـوى الخاصـة. أمـا إذا خسـر الشـخص القضيـة فإنـه 
سـيضطر إلـى تحمـل دفـع تكاليـف أتعـاب المحامـي 

اآلخـر أيضـا.

هل هناك أية 
احتماالت أخرى؟

لـى تقديـم بـالغ للشـرطة حـول وقـوع  فـة إ باإلضا
جريمـة تمييـز، فـإن الشـخص يسـتطيع أيضـا أن يقدم 
بـالغ شـكوى لـدى وكيـل الجمهـور لشـؤون التمييـز 
DISKRIMInERIngSOMBuDSMAn . ومـن األسـهل فيما يتعلق 

بحـاالت التعـرض للتمييـز تقديـم بـالغ عـن ذلـك لـدى 
وكيـل الجمهـور لشـؤون التمييـز ألنـه يركـز أكثـر علـى 
اآلثـار التـي تعـرض لهـا الضحيـة وليـس األخـذ بعيـن 
االعتبـار نوايـا الشـخص الـذي قـام بالتمييـز ضـد اآلخـر. 
باإلضافـة إلى ذلك فإنـه يعتبـر أن األفعال هي المسـؤولة 

وليـس الشـخص بحـد ذاتـه.

ويسـتطيع وكيـل الجمهـور لشـؤون التمييـز أن يحـل 
أنـواع عديـدة مـن هـذه القضايـا أكثـر مـن الشـرطة 
واالدعـاء العـام. وينطبـق التمييـز علـى الحـاالت التـي 
تكـون علـى أسـاس الجنـس والميـول الجنسـية واألصول 
اإلثنيـة والديـن واإلعاقـة والعمـر. فـي بعـض الحـاالت 
يقـوم وكيـل الجمهـور لشـؤون التمييـز برفـع دعـاوى 
قضائيـة فـي المحاكـم علـى الشـركات والمؤسسـات 

والسـلطات الحكوميـة. 

واألمـوال التي يمكـن أن يحصـل عليهـا المـرء كتعويض 
هـي قليلـة نوعـا مـا، السـيما إذا كانـت القضيـة تتعلـق 
بالعنصريـة، ويمكـن أن يتـراوح مبلـغ التعويـض بين 5 
آالف إلـى 20 ألـف كـرون، ولكـن هـذا األمـر يتعلـق أيضـا 
بالمـكان الـذي حـدث فيـه موقـف التمييـز، فعلى سـبيل 
المثـال إذا وقعـت حادثـة التمييـز فـي مـكان العمـل فإن 
هـذا األمـر يؤثـر علـى قـرار المحاكـم وبالتالـي تصـدر 

حكمـا بفـرض غرامـة ماليـة كبيـرة.

يعمـل وكيـل الجمهـور لشـؤون التمييـز علـى معالجـة 
عـدد قليـل مـن هـذه القضايـا فـي المحاكـم كل عـام، 
لشـخص يرغـب  ن ا ذا كا ولكنهـا ال تكلـف شـيئا. وإ
بمتابعـة القضيـة فـي المحكمة فإنـه يسـتطيع االتصال 
بمحامـي مـن أجـل أن يفعـل ذلـك. ومـن المحتمـل أن 
يكـون هنـاك إمكانيـة، وذلـك اعتمـادًا علـى نـوع الحالـة، 
أن يتـم تغطيـة تكاليـف الدعـوى القضائيـة عـن طريق 
التأميـن المنزلـي أو الحصـول علـى مسـاعدة حكوميـة.

للتواصل : 08287788 

نحن نتكلم اللغة العربية

متى يصبـح التميز جريمة؟
 مـاذا يمكنك أن تفعل

إذا تعرضـت للتمييز؟

اعتبـارًا مـن بدايـة العـام الحالـي 2017 دخلـت بعـض 
التغييـرات التشـريعية فـي السـويد حيـز التنفيـذ، من 

شـأنها أن تؤثـر علـى عمـل مصلحـة الهجرة.

لمصلحـة علـى شـبكة  قـع ا ء فـي مو جـا وحسـب ما
اإلنترنـت، فإنه ابتـداًء من األول مـن كانون الثانـي يناير، 
باتـت فرص إعطـاء طالبـي اللجـوء عقود تدريـب عملي 
مـن خـارج نطـاق اختصـاص مصلحـة الهجـرة، وبـات 

األمـر محصـورًا بيـد مكتـب العمـل فقـط.

وأشـارت المصلحـة إلـى أن عقـود التدريـب التـي وقعت 
لتنفيـذ سـتبقى سـارية  ر حيـز ا لقـرا قبـل دخـول ا

المفعـول، لكـن لمـدة أقصاهـا أربعـة أشـهر فقـط.

ومـن جهـة أخـرى، أوضحـت المصلحة، أنهـا ومـع بداية 
لمسـؤولة عـن توزيـع  لجهـة ا لعـام أصبحـت هـي ا ا
مسـاعدات السـكن علـى البلديـات، وذلـك بغيـة ضمان 
تنفيذ البلديـات السـويدية للقـرار الذي صدر فـي آذار 
مـارس مـن العـام المنصـرم، الـذي يلزمهـا )البلديـات( 
باسـتقبال الالجئيـن الذيـن حصلـوا علـى حـق اإلقامـة. 

لتوجـه  لـى ا لمصلحـة إ خـر، تشـير ا وعلـى صعيـد آ
الجديـد الـذي قـام بـه االتحـاد األوروبـي والمتمثـل 
بإصـدار تعليمـات علـى دولـه األعضـاء، بضـرورة أن 
ات اللجوء في هـذه الدول مماثلـة لبعضها  تكون إجـراء
البعـض، مؤكـدة أن هـذه التعميمـات دخلـت اعتبـارًا 

مـن األول كانـون الثانـي/ يناير، حيـز التنفيـذ، وذلك لما 
لها مـن دور فـي جعـل  قـرارات الحمايـة لطالبـي اللجوء 

ة. تصـدر بشـكل أسـرع وأكثـر عـداًل وكفـاء

وأكـدت المصلحـة أن التشـريعات السـويدية تلبـي 
إلـى حـد كبيـر هـذه التعميمـات األوروبيـة حتـى قبـل 
صدورهـا، ولكنهـا أشـارت إلـى أن القانون السـويدي قد 
يحتـاج فـي بعـض جوانـب التعميـم ) التوجـه األوروبي 
ات مكملـة، ليتوافـق مـع تنفيـذ  الجديـد( إلـى إجـراء

هـذه التعليمـات. 

اًل علـى ذلـك وهـو،  لهجـرة مثـا وأعطـت مصلحـة ا
إذا أصـدرت المصلحـة اعتبـارًا مـن األول مـن كانـون 
الثانـي/ ينايـر قـرار تنفيـذ فـوري لتسـفير أحـد طالبـي 
اللجـوء وفـق اتفاقيـة دبلـن مثـاًل، وقـام طالـب اللجـوء 
باسـتئناف القـرار وبعدهـا بـدأت محكمـة الهجـرة 
ر حتـى  ا لقـر جيـل تنفيـذ ا نيـة تأ مكا لنظـر فـي إ با
إشـعار آخـر، فعندهـا يؤجـل تنفيـذ القـرار إذا أصدرت 
قرارهـا حولـه ولكـن إذا لـم تصـدر المحكمـة قرارهـا 
بهـذا الخصـوص حتـى نهايـة نفـس العـام،  فإنـه يحـق 

لمصلحـة الهجـرة تنفيـذ قـرار الترحيـل حينهـا.

تغييرات فـي إجـراءات عقود 
ء  للجـو لبـي ا يـب لطا ر لتد ا

اعتبـارًا مـن بدايـة 2017
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 ، : ُتَقـّدم عيادتنـا ء لكومبـس -مسـاحة للشـركا ا
عالجـًا للُسـمنة، باسـتخدام ما ُيسـمى بنظـام »بالون 
المعـدة مـن أوربيـرا«، وهـو نظـام لتخفيـف الـوزن، 
عبـر اسـتعمال بالـون خـاص بالمعـدة يأخـذ حّيـزا 
فيهـا. وهـذا ال يتطلـب عمـل جراحـي، بـل فقـط 
تخديـر موضعـي. هـذا المقـال يسـلط الضـوء علـى 
هـذه الطريقـة العالجيـة، فيمـا تفتـح عيادتنـا فـي 
كوبنهاغـن العاصمـة الدنماركيـة أبوابهـا مجانـًا 
للمحادثـة الشـخصية، والمعلومـات وكذلـك الفحص 

األولي.

ما هو بالون المعدة؟ 
بالـون المعـدة يتكـون مـن مـادة السـيليكون الناعمـة، 
التـي يتحملهـا الجسـم بسـهولة. عنـد وضـع البالـون في 
الجسـم، سـيأخذ حّيـزًا مـن المعـدة، ويّحـد مـن تنـاول 

الطعـام، مـا يعطـي شـعورًا دائمـا بالشـبع.

لبالـون عمليـة جراحيـة، ويجـري  ال يتطلـب وضـع ا
إتمامهـا فـي العيـادة تحـت تأثيـر المخـدر الموضعـي.

الخلفية العلمية الستخدام 
بالون المعدة

لحركـة،  لقـدرة علـى ا نخفـاض ا لسـمنة با ترتبـط ا
والـذي قـد يـؤدي بالتالـي إلـى ظهـور أمـراض أخـرى، 
منهـا ضغـط الـدم المرتفـع، وأمـراض شـرايين القلـب، 
لمفاصـل،  لتهـاب ا ئـي، وا لغذا لتمثيـل ا مـراض ا وأ

وتوقـف التنفـس أثنـاء النـوم. 

 ليـس هنـاك حلـوال سـهلة للمشـكلة. فالنظـام الغذائـي 
والنشـاط الرياضـي مهمـان جـدا، لكنهمـا ال يكفيـان 
ئـم للـوزن.  دومـا للحفـاظ علـى تخفيـض كبيـر ودا
وعلـى الرغـم مـن أن عمليـات الجراحـة للتخلـص مـن 
السـمنة تـؤدي إلـى تخفيـض ثابـت للـوزن، إال أن عـددا 
قليال فقـط، ممـن لديهم نسـبة عاليـة من مؤشـر كتلة 

الجسـم، يقومـون بإجـراء هـذه العمليـات.

لعمليـة  لخـوف مـن ا ء ذلـك تشـمل ا واألسـباب ورا
الجراحيـة والمضاعفـات المحتملـة، إضافـة لحقيقـة 

مفادهـا أن عـددا قليـال فقـط ممـن يعانـون من السـمنة 
مؤهليـن إلجـراء الجراحـة، ولذلـك فـإن التحـدي فـي 

عـالج زيـادة الـوزن والسـمنة، لـدى أولئـك الذيـن ال 
يكفـي معهـم اتبـاع النظـام الغذائـي والنشـاط 

مـا ال تتوفـر  نهـم إ لجسـدي، يكمـن فـي أ ا
فيهـم شـروط إجـراء الجراحـة للعـالج من 

السـمنة، أو أنهـم ال يرغبون 
فـي ذلـك.

 ومعظـم مـن 
يعانون 

من 
زيادة 
الوزن 

يقعون 
فعليا 
ضمن 
هذه 

لمجموعـة. ا

ن  فـإ لـك  لذ و
العـالج باسـتخدام 
خـل  ا ن د لـو لبا ا
يمثـل  ة  لمعـد ا
حـال وسـطا، بيـن 

ب  سـلو أ تغييـر 
ن  لسـمنة لمـن كا حـة ا ا لعيـش وجر ا

مؤشـر كتلـة الجسـم لديهـم بيـن 27 إلـى 40 كلـغ/
م٢، مـع الحصـول علـى نتائـج رائعـة خاصـة إذا اقترنـت 

لعيـش. ب ا سـلو ت فـي أ ا بتغيـر

لـون داخـل المعـدة، يوضـع  إن فكـرة اسـتخدام با
بمسـاعدة المنظـار الداخلـي بغـرض عـالج السـمنة، 
لقـرن  لثمانينـات مـن ا يـة ا نشـأت أول مـرة فـي بدا
الماضـي. قامـت إدارة األغذيـة والعقاقيـر فـي الواليات 
المتحـدة األمريكيـة فـي 1985 بترخيـص وحـدة 
مصنوعـة مـن مـادة بوليوريثـان، إال أنهـا سـحبت الحقا 

مـن السـوق بسـبب ظهـور مضاعفـات كثيـرة.

ومنـذ ذلـك الحيـن طـرح فـي األسـواق العديـد مـن 
األجيـال المتطـورة واألنـواع المختلفـة. لكـن عـددا 
قليـال منهـا جـرى اسـتعماله واعتمـاده فـي الواليـات 

المتحـدة واالتحـاد األوروبـي.

الجيـل الجديـد مـن البالونـات داخـل المعـدة مصنوعـة 
مـن مـادة السـيليكون. يجـري إدخـال البالـون 
خلـي. حيـن يتـم  ر دا لمعـدة بمنظـا فـي ا
لـون بمـاء مالحـة  لبا لـون، يمـأل ا لبا تثبيـت ا
م.  3 مـن خـالل صمـا ر 650 سـم بمقـدا
سـيجري العـالج فـي العيـادة ويسـتغرق 
لـة  زا قـل مـن 20 دقيقـة. وسـيجري إ أ

لـون بعـد سـتة أشـهر. لبا ا

يشـعر العديد مـن األشـخاص بالغثيـان وعدم 
االرتيـاح فـي أعلـى المعـدة فـي األيـام األربعـة أو 
الخمسـة األولـى بعـد إدخـال البالـون، لكـن هـذه 
المضاعفـات يمكـن التحكـم بهـا بسـهولة مـن 

خـالل الـدواء.

ن  لـو لبا ا عد  يسـا
تخفيـف  علـى 
مـن  ن  ز لـو ا
خـالل خفـض 
سـعة كيـس 

المعدة 
وسرعته، 

ن تغييـر  ال أ إ
أسـلوب العيـش، 
لـك تغييـر  بمـا فـي ذ
عـادات األكل، والنشـاط الرياضـي، واتبـاع 
نظـام غذائي صحـي هي أمـور أساسـية للمحافظـة على 

 . ن ز مـا تحقـق مـن تخفيـف للـو

هل بالون المعدة يناسبني؟
إن كنـت بحاجـة للسـيطرة علـى شـهيتك للطعـام، 
أو كنـت تبحـث عـن طريقـة أخـرى للبـدء فـي تخفيـف 
وزنـك، فقـد يسـاعدك بالـون المعـدة علـى تخفيـف 
وزنـك وتحقيـق أهـداف أسـلوب العيـش الـذي ترغـب 

فيـه دون إجـراء عمليـة جراحيـة.

هل أنا مؤهل لهذا العالج؟

جميـع األشـخاص الذيـن يزيـد مؤشـر كتلة أجسـامهم 
عـن 27 كلـغ/م2، ولديهـم نسـبة عاليـة مـن الدهـون، 
وجربـوا تخفيـف وزنهـم عـن طريـق تغييـر نظامهـم 
الغذائـي والنشـاط الرياضـي ولـم يحالفهـم الحـظ، هـم 

مؤهلـون لهـذا العـالج.

األشـخاص الذيـن يعانـون مـن التهـاب المفاصـل وآالم 
الظهـر وال يسـتطيعون ممارسـة التماريـن الرياضيـة 
للحصـول علـى جسـم نحيـف، هـم مرشـحون ممتازيـن 

لهـذا العـالج.

النسـاء الالتـي يحاولـن أن يحملـن، ويرغبـن بتخفيـف 
وزنهـن سـريعا، هـن أيضـا مرشـحات نموذجيـات.

إن تخفيـف الـوزن قـد يسـاعدك أيضـا علـى التحكـم 
بارتفـاع ضغـط الـدم والكوليسـترول والسـكري.

دات  إلرشـا لـون، ا لبا مـال )وضـع ا لعـالج كا سـعر ا
الغذائيـة وإزالـة البالـون بعـد سـتة أشـهر هـو 28 ألـف 

كـرون سـويدي.

المحادثة الشخصية، والمعلومات 
وكذلك الفحص األولي هي مجانية.

الدكتور باهر هادي 

دكتوراه في الجراحة

Hans Edvard Teglers Vej 9, 1 
Charlottenlund 2920
Danmark
Telefon 0045 91 91 88 88
Mail : mail@gastriball.dk

د. باهر هادي:
بالونات المعدة تقنية طبية تصبح ضرورية في عدة حاالت
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الكومبـس -العمـل: ليـس كتابـة السـيرة المهنيـة 
بشـكل جيـد، هـو الشـرط الوحيـد الـذي يمكـن أن 
يضمن الحصول على عمل واالسـتمرار فيه، بل هناك 
صفات وعوامل كثيرة، يبحث عنها أرباب العمل، في 
األشـخاص الذيـن يتقدمـون للحصـول علـى عمـل، أو 

الذين هم تحت فترة االختبار.

 صحيفـة »SYDSVEnSKAn« أجـرت لقـاء مـع 
7 مـن أربـاب العمـل فـي قطاعـات مختلفـة يعملـون 
بمقاطعـة سـكونا، ذكـروا أهـم النقـاط التـي يركـزون 
هـم للموظفيـن مـن بيـن األشـخاص  عليهـا عنـد انتقاء

المتقدميـن علـى عمـل لديهـم.

الدافع الذاتي للعمل 
 M A S S I V E كة  ي لشـر لتنفيـذ ئيـس ا لر ا
فيـد  ا لمـو د EntERtAInMEnt فـي ما
بولفيلـدت قـال للصحيفـة: »أبحـث عـن أولئـك الذيـن 
يتحركـون فـي العمـل بقـوة ودافـع ذاتـي، وبنفـس 
ريع.  لمشـا ل ا عمـا دريـن علـى تنظيـم أ لوقـت قا ا
مهمتـي هـي تهيئـة الظـروف لمـن يحمـل هـذه الميزة 

كثـر«. ا أ لحمـاس ومسـاعدتهم لكـي يتطـور ا و

مهارات اجتماعية
المديـرة إيفا داهلبـرغ، التـي اختيرت شـركتها، مؤخرًا 
من بيـن أكثر الشـركات الطموحـة في مقاطعة سـكونا 
فـي العـام الماضـي، والتـي مـن بيـن مـا تديـره فنـدق 
 ،hÖgAnÄS غرانـد مـول وقاعـة للتسـوق فـي
لتـي تبحـث عنهـا عنـد  قالـت بخصـوص المميـزات ا
المتقدميـن للوظائـف: »أعتقـد أن أفضـل بدايـة علـى 
اإلطـالق وخاصـة فـي قطـاع عملنـا، هـو أن تتوفـر لـدى 
الموظـف مهـارات اجتماعيـة. األمـور التـي ال يمكـن 
تعلمهـا فـي أي مدرسـة، بـل تأتـي مـع الوقـت، هـذا أمـر 

مهـم جـدًا«.

الفخر بالمهنة واالستعداد 
لتبادل المعرفة

فيمـا يـرى إريـك فوشـبيري، المديـر اإلقليمـي لشـركة 
tREttOn37 فـي مدينـة لونـد جنـوب السـويد 
أن الطمـوح والعمـل مـن موقـع الفخـر بالمهنة هـو أحد 
اهـم الصفـات التـي يجـب ان تتوفـر بالموظـف قائـال: 
» نتحـرك فـي شـركتنا مـن منطلـق العمـل جنبـا إلـى 
جنـب مـع أشـخاص طموحيـن وفخوريـن بمهنتهـم. 
األشـخاص الذيـن يشـاركوننا قيمنـا وتبـادل المعرفـة 

وليسـوا خائفيـن مـن تحـدي الوضـع الراهـن«.

اإللهام والجدارة بالثقة
 ORKLA FOODS الرئيـس التنفيـذي لشـركة
SVERIgE لألغذيـة فـي مالمـو هنريـك يوليـن أكـد 
علـى أهميـة الثقـة واإللهـام فـي العمـل: »نبحـث عـن 
أشـخاص تحركهـم الحماسـة تجاه مـا ننتجه مـن طعام 
وشـراب. نريـد تأسـيس مفهـوم لشـركتنا بيـن الزبائـن 
والمسـتهلكين يسـتند علـى أن منتوجـات شـركتنا 
ليوميـة للنـاس، لذلـك مـن المهـم  لحيـاة ا صديقـة ا
أيضـا علـى موظفينـا أن تكـون دوافعهـم فـي العمـل 
مبنيـة علـى أسـاس قيمنـا. يعنـي أن يكونـوا شـجعان 

وجديريـن بالثقـة وملهميـن«.

الحرص على العمل روح 
الدعابة والتواضع

وقـال المديـر الرئيـس التنفيـذي لشـركة االتصـاالت 
الرقميـة KAn فـي مالمـو بيـر هاريسـون: »أبحـث 
عـن أشـخاص يحرصـون علـى عمـل »مـا هـو األفضـل« 
وتقديـم الخبـرات والحلـول الرقميـة للزبائـن. نبحـث 
ن  عـن أشـخاص يتمتعـون بقـوة كبيـرة للعمـل وأ
يتمتعـوا بنفـس الوقـت بـروح الدعابـة والتواضـع وأن 
يكونـوا قادريـن علـى العمـل ضمـن فريـق، ويحبـون 

لرياضـة، واألخيـر ال يعـد شـرطا، لكنـه  ممارسـة ا
لحيـاة«. يبسـط ا

اختيار الشخص الصحيح أهم 
من الخبرات المعرفية

كة  شـر يـر  لمد لنسـبة  با مـا  أ
FRAKtKOMPAnIEt  فـي هلسـنبوري 
روبـرت فانرفيلـدت فيعتبـر االنسـجام مـع الزمـالء 
فـي العمـل اهـم مـن المهـارات المهنيـة: »اختيـار 
الشـخص الصحيـح والمناسـب للتواصـل واالنسـجام 
مـع زمالئـه فـي العمـل، هـو أكثـر أهميـة مـن خبـرة 
العمـل فـي قطـاع عملنـا هـذا. المعرفـة بأمـور النقـل 
والخدمـات اللوجسـتية تسـهل العمـل بالتأكيـد، لكـن 
في عملنـا فـإن األمـر يتعلـق فـي جزئـه الكبيـر باهتمام 
لبعـض. مـن  لموظفيـن وتعاونهـم مـع بعضهـم ا ا
األسـهل بالنسـبة لنـا تدريـب األشـخاص المناسـبين 
فـي مجـال النقل مـن أن نقـوم بتغييـر طبيعة الشـخص 
نفسـه. كمـا يتطلـب العمـل لدينـا، معرفـة بمهـارات 
الكمبيوتـر وأن يكـون الفـرد متأقلمـا مـع عملـه إلى حد 

. » كبيـر

الطموح والتفاني بالعمل
  FLYgStOLEn وقـال المديـر التنفيـذي لشـركة
نـا  ر ختيا ا ولسـون: » يـك أ فـي هلسـنبوري فريدر
للموظـف المناسـب، يعتمـد على نوعيـة الوظيفـة التي 
نريـد إيجـاد شـخص لهـا، لكـن بشـكل عـام، أسـتطيع 
القـول إن الطمـوح والتفانـي بالعمـل بهمـة عاليـة، 

يعـدان مـن أهـم مفاتيـح التوظيـف الناجحـة«.

تحرير: لينا ســياوش

هذا ما يبحث عنه أرباب 
العمل في سيرتك الذاتية 

وفي شخصيتك الخاصة 

الكومبـس – عالقـات عربيـة سـويدية: فـي إطـار 
التعـاون المشـترك بيـن السـويد واألردن، أعلنـت 
الشـركة السـويدية األردنيـة للكيماويـات عـن بـدء 
التشـغيل التجـاري لمصنـع كلوريـد الحديديـك، في 
أيار/مايـو المقبل والـذي بـدأ العمل في تشـييده في 
نهايـة عـام 2015 فـي منطقـة الحسـين بـن طـالل 

التنموية في المفرق 

لشـريك  ألردنيـة عـن ا ي« ا لـرأ ا ونقلـت صحيفـة »
المؤسـس ورئيـس مجلـس اإلدارة للشـركة، الرس 
لتجـاري للمصنـع  لتشـغيل ا رينيرفيلـت، قولـه إن ا
سـيبدأ في شـهر أيار المقبـل بطاقـة أولية تقـدر بنحو 
30 ألـف طـن متـري بالعـام مـن كلوريـد الحديديـك 
وتلبيـة الطلـب علـى هـذه المـادة فـي السـوق المحليـة 

وأسـواق الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا.

وبيـن رينيرفيلـت أن هـذه المـادة تسـتخدم لمعالجـة 
الميـاه وتقليـل الفاقـد فيهـا، حيـث تـم نقـل الخبـرات 
والتجـارب األوروبيـة فـي مجـال إدارة ومعالجـة الميـاه 
حيـث تملـك الشـركة مصانـع مماثلـة فـي أوروبـا أنتجت 
مـا يزيـد علـى 3 مالييـن طـن متـري مـن هـذه المـادة 

حتـى نهايـة العـام الماضـي.

وأكـد أن البيئـة المسـتقرة ومـا ينعم بـه األردن مـن أمن 
وأمـان، إلـى جانـب المزايـا االسـتثمارية التي يتمتـع بها 
والموقـع الجغرافـي المميـز، والخبـرات الفنيـة لـدى 
المـوارد البشـرية فيهـا، هـي مـا دفعتـه إلـى االسـتثمار 
فـي المملكـة واتخاذهـا نقطـة انطـالق إلـى أسـواق دول 

. لمنطقـة ا

وتأسسـت الشـركة في العام 2013 لتلبيـة احتياجات 
يـد  ر ة كلو د إلقليميـة مـن مـا ا لمحليـة و لسـوق ا ا
لتـي تسـتخدم فـي محطـات تحليـة  ا لحديديـك و ا
ومعالجـة ميـاه الشـرب والميـاه العادمة وذلـك بموجب 
قيـة ترخيـص مـن شـركة نوميكسـم أصحـاب  تفا ا

الخبـرة الطويلـة فـي تصنيـع هـذه المـادة.

 افتتاح مصنع سويدي - أردني
للكيماويات في األردن أيار المقبل

الكومبـس – عالقـات عربيـة سـويدية: الصـورة 
للسفيرة السـويدية في مصر شـارلوتا أثناء زيارتها 
موقـع البعثـة السـويدية لآلثـار فـي أسـوان والنوبـة 
بمصـر، وذلـك بعـد أيـام مـن تمكـن فريـق دولـي مـن 
خبراء حفريات المقابر األثرية، تترأسـه عالمة اآلثار 
السـويدية ماريا نيلسـون من الكشـف عن واحدة من 

أكبر االكتشافات في مصر خالل السنوات األخيرة.

وكان الفريـق قـد عثـر علـى 55 مقبـرة بالقـرب مـن 
مدينـة أسـوان المصريـة الواقعـة إلـى الجنـوب، العديد 
منهـا تضـم مـا بيـن 10-15 شـخصا فـي كل واحـدة 

منهـا. كثيـر منهـا لـم ُيفتـح بعـد.

واسـتمرت عمليـة البحـث بقيـادة السـويدية نيلسـون، 
التـي ُتـدرس علـم اآلثـار فـي جامعـة لونـد، لنحو تسـعة 

أعـوام. وضـم الفريـق خبـراء مـن جنسـيات مختلفة.

ونقلـت وسـائل اإلعـالم المصريـة عـن مديـر عـام آثـار 
أسـوان نصـر سـالمة قولـه إن زيـارة سـفيرة السـويد 
لجبـل السلسـلة جـاءت لمتابعة عمـل البعثة السـويدية 
بـدت إعجابهـا باالكتشـافات  األثريـة بالمنطقـة وأ
األخيـرة ومـا لمسـته مـن روح التعـاون بيـن البعثـة 

والفريـق المصـري. 

وأضاف مديـر عام آثـار أسـوان والنوبة، فـي تصريحات 
صحفيـة، أن الزيـارة تأتـى فـي إطـار اهتمـام سـفارة 
السـويد بأعمال البعثـة، وتعد هـذه هي الزيـارة الثانية 
لسـفيرة السـويد خـالل عاميـن، والتقطـت خاللهـا 
ريـة للموقـع وفريـق  لتذكا لصـور ا مجموعـة مـن ا

البعثـة العاملـة بالمـكان. 

 اكتشافات أثرية هامة في مصر
بقيادة عالمة آثار سويدية
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 ففـي هنغاريـا كان الالجئـون يصلـون عبـر القطـارات 
إلـى الحـدود مـع النمسـا، كانـت تلـك القطـارات مكتظـة 
بأكثـر مـن 1500 شـخص، رجـال ونسـاء وأطفـال، 
وكان علـى هـؤالء بعـد ذلـك، المشـي لسـاعتين أو ثـالث 
فـي الطقـس الحـار علـى طريـق ضيقـة، وعرة ووسـخة 
بجانـب الطريـق الرئيسـي، وكانـت الشـرطة الهنغاريـة 
ال تسـمح لهـم بالخـروج خـارج هـذا الطريـق، وإذا 
حـاول أحدهـم التوقـف أو االبتعاد عـن المجموعـة التي 
يمشـي برفقتهـا، كانـت تتصـرف معـه بطريقـة سـيئة 
وتطلـق التهديـدات صوبهـم، وربمـا تقـوم بضربهـم 
لقـد كانـت ظـروف هـؤالء فـي هنغاريـا سـيئة جـدًا حتى 
وصولهـم إلـى داخـل النمسـا، عندهـا تتحسـن الظروف

 أمـا فـي اليونـان كانـت األوضـاع مرعبـة فقـد كانـت 
المخيمات محاطة بأسـالك شـائكة وسـيارات الشـرطة 
كانـت الخيـم صغيـرة والحمامـات مقرفـة، ال تسـتطيع 
تخيلهـا، لقـد ذكرتنـي هـذه الصـور بصـور المخيمـات 
التـي كانـت فـي ألمانيـا النازيـة، إنـه شـيء معيـب علـى 

اليونـان وأوروبـا وشـعوب القـارة

وبالنسـبة للسـويد رأيـت بعـض الالجئيـن يعيشـون 
فـي بيـوت صغيـرة رائعـة، حيـث يتوفـر لهـم الطعـام 
وبعض المسـاعدة مـن النـاس المحللين، لكـن في نفس 
الوقـت رأيـت كيـف المئـات مـن الالجئيـن ُيدفعـون 
للعيـش بأعـداد كبيرة فـي وسـط أشـخاص ال يعرفهم 
ويتشـاركون معهـم فـي حمامـات قليلـة وطعام سـيء، 
وفضـاًل عـن ذلـك ُيرسـلون للعيـش فـي مراكـز معزولة 

عـن البشـر والحضـارة

ماهي أصعب اللحظات التي مررت 
بها خالل عملك مع الالجئين

أصعـب تلـك اللحظـات كانـت فـي اليونـان، عندمـا وصل 
قـارب لالجئيـن فـي صبـاح أحـد األيـام وعلـى متنـه 
شـخصين ميتيـن، الزلـت أتذكـر حتـى اآلن صـراخ 
النسـاء واألطفـال، وكيف حـاول المتطوعون اسـتخدام 
 ، ء ا لهـو طـي مـن ا لمطا رب ا لقـا لسـكين لتفريـغ ا ا

ليسـتطيعوا إخـراج الشـخصين الميتيـن، ال أنسـى ذلـك 
الصـوت المرعـب الـذي صـدر عـن القـارب حينهـا، لقـد 
حاولنـا فعـل مـا بوسـعنا إلنقـاذ الشـخصين معتقديـن 
أنهمـا ال يـزاال علـى قيـد الحيـاة ...لن أنسـى ذلـك الصباح 

مهمـا حييـت

 وماذا عن أجمل تلك اللحظات؟
عندمـا كنـت أجلـس وزميلتـي برفقـة طفلـة سـورية 
ن  لطفلـة تحضننـي بقـوة بعـد أ نـت ا وشـقيقها، كا
أنقذناهمـا علـى الشـاطئ، كان شـعور جميـل رؤيتهمـا 
يغنيـان ويضحـكان ويسـتمتعان بوقتهمـا وبمنظـر 

شـروق الشـمس بعـد رحلـة طويلـة

وكيف كان تفاعل الالجئين 
معك ومع المهام التي تقوم 

بها تطوعًا لخدمتهم؟
كل الجـئ قابلتـه كان يشـكرنني علـى مـا أقوم بـه، وعلى 
وجـودي معهـم ومسـاعدتهم، كنـت محاطـا بالحـب 
والتشـجيع والتقديـر منهـم، وهـذا مـا كان يشـعرني 

بالسـعادة

وماهي االنطباعات التي كونتها 
عن الالجئين الذين أتوا من 

بالد وثقافات مختلفة؟  
كان انطباعـا إيجابيـا للغايـة، أنـا منذهـل مـن قوتهـم 
لشـاقة  لرحلـة ا وشـجاعتهم، وكيـف قامـوا بهـذه ا
ومـا يثيرنـي فيهـم أيضـا، هـو رغبتهـم بمشـاركة أي 
شـيء مـع بعضهـم، علـى سـبيل المثـال، عندمـا أوزع 
علـى بعضهـم الطعـام والشـراب كانـوا يعـودون إلـي 

محملين بـذات الطعـام والشـراب، راغبين بالمقاسـمة 
معـي وأن أتشـارك معهـم فـي األكل، كانـوا يصـرون 
ئـع كيـف  ا مـر ر نـه أ ، إ لـك بطريقـة جميلـة علـى ذ
لـوا يرغبـون  ألشـخاص فقـدوا كل شـيء أنهـم ال يزا
مشـاركة األشـياء القليلـة التـي يملكونهـا معـك، فـي 
حيـن هنـاك أشـخاص كثـر فـي هـذا العالـم يملكـون 

أشـياء كثيـرة، وال يرغبـون بمشـاركتها مـع أحـد

إلى أي حد حظيت بالتشجيع 
في مهمتك هذه وهل كان 

هناك من منتقدين لك
لقد حظيـت بتشـجيع كبير مـن أهلـي وأصدقائـي، فقد 
زارنـي والـداي فـي اليونـان ودخـال معـي إلـى مخيمـات 
بعـض الالجئيـن، حتـى أصدقائـي دعمونـي بطريقـة 
ئمـا يحاولـون إضحاكـي وجعلـي  نـوا دا مذهلـة، وكا
مبتسـما في اللحظـات التـي أكـون فيهـا متعبـا أو حزينا

لمنتقديـن لـي، بعـض  وبالطبـع كان هنـاك بعـض ا
األشـخاص كانوا يرسـلون لي رسـائل فيها انتقـادات لما 
أقوم بـه، ويهاجمـون فيها الالجئيـن، لكنني لـم أكترث 
نـوا يشـجعونني علـى متابعـة مهمتـي  فاألغلبيـة كا

نية إلنسـا ا

هـل تعتقـد أن المجتمـع الدولـي 
لالجئيـن؟ خـذل ا

نعـم لقـد خذلهـم، ونحـن علينـا تحمـل مسـؤولية حـل 
ذلـك، فطـوال التاريـخ كان هنـاك حـروب والجئـون، 
علينـا أن نتعلـم مـن التاريـخ ونتوقـف عـن إعادتـه مـن 

يـد جد

مـا فعلتـه أوروبـا والعالـم مـع أزمـة الالجئيـن، هـو حقبة 
سـوداء فـي تاريـخ البشـرية

إذا كنـا نعـرف التاريـخ لمـاذا نتصـرف هكـذا ثانيـة؟ 
خاصـة إذا علمنـا أن هنـاك أجيـال سـتحكم علـى أفعالنـا 
البد لنـا من جعل هـذا الجـزء من تاريـخ البشـرية إيجابيا 

وجيـدًا

قمت بالتعبير عن غضبك 
على صفحتك على الفيسبوك 
من تعديالت قوانين اللجوء 
المشددة في السويد إلى أي 

حد تعتبر هذه القوانين كانت 
مجحفة بحق الالجئين؟

صحيح...أنـا أتفهـم أن السـويد وألمانيـا تلقتـا أكبـر 
عـدد مـن الالجئيـن فـي هـذه األزمـة، لكننـي لـم أتفـق 
مـع قـرارات إغـالق الحـدود وتعقيـد عمليات لم شـمل 
الالجئيـن وجعلهـا مسـتحيلة، لقـد اكتفيـت حقـا، فـإذا 
هنـاك شـيء نبيل فـي الحيـاة فهـو لـن يكـون أنبل مـن لم 

شـمل أفـراد العائلـة مـع بعضهـا البعـض

ال يجـب أن تكـون العائـالت مفرقـة، لذلـك فـإن رسـالتي 
للحكومـة السـويدية والسياسـيين فـي هـذا البلـد أنهـم 
إذا أرادوا فعـاًل حمايـة الالجئيـن، فعليهـم السـماح 
بجلـب أفـراد عائالتهـم، أعـرف الكثيـر مـن الالجئيـن 

الذيـن يملكـون أمـاًل برؤيـة أسـرهم ثانيـة

بعض األوروبيين يخشون 
من أن يشكل هذا العدد 

الكبير من الالجئين تهديدًا 
لمجتمعاتهم وثقافاتهم كيف 

تنظر إلى هذه المخاوف؟
لنـاس قـد يخشـون ذلـك،  أتفهـم أن هنـاك بعـض ا
يخشـون المزيـد مـن الهجمـات اإلرهابيـة، المزيـد مـن 
المـوت لكـن علينـا فـي نفـس الوقـت أن نفهـم أن هـؤالء 
الالجئيـن شـعروا بمـا يشـعر بـه بعـض األوروبييـن 
ومـروا بتجـارب أسـوء، وعلينـا فـي هـذا اإلطـار أن ننظر 
ات، فعلـى سـبيل المثـال العديـد  للوقائـع واإلحصـاء
مـن األشـخاص يقتلـون بسـبب حـوادث السـيارات، 
وإن عددهـم أكثـر مـن أولئـك الذيـن يقتلـون بحـوادث 
إرهابيـة فهـل رأينا أحـدًا يخشـى االسـتمرار في السـير 
علـى الشـوارع وقيـادة السـيارات؟! علمـا أن المخاطـر 
لوقـوع حـوادث السـير أعلـى مـن مخاطـر وقـوع حـادث 

بـي إرها

وكذلـك علينـا رؤيـة األمـور مـن جانـب مختلـف.  أذا 
جعلتنـا مثـل هـذه الهجمـات اإلرهابيـة نخشـى العـرب 
فعلينـا تخيـل مـاذا وكيـف يفكـرون بنـا، عندمـا تقـوم 
دولنـا وقادتنـا بتفجيـر بالدهـم بالحـروب، يفجـرون 

بيوتهـم وعائالتهـم

مشـكلتنا أننـا نسـمح لقادتنـا وحكوماتنـا أن يعاملـوا 
شـعوب تلك الـدول بالطريق التـي يريدونهـا، ومن هنا 
علينـا أن نتخيل ما الفكـرة التـي يكونها هـؤالء الالجئون 

عندمـا يأتـون إلـى بالدنـا

كل مـا علينـا فعلـه، هـو أن نسـاعد هـؤالء بـأن يكونـوا 
جـزءًا مـن المجتمعـات التـي جـاؤوا إليهـا ويندمجـوا 

فيهـا وبالنسـبة لـي فأنـا ال أخـاف منهـم

إلى متى ستستمر بهذه المهمة؟
ال أعتقـد أننـي سـأتوقف بمهمتـي اإلنسـانية هـذه، 
أخطـط لدخـول الجامعـة فـي أيلـول سـبتمبر القـادم 
وأتابع تعليمـي، وبنفـس الوقـت االنغماس أكثـر بهذه 
المهمـة، حيـث سـأعود فـي فبرايـر شـباط القـادم إلـى 

اليونـان ألتابـع مهمتـي

يمكـن لمـن يهتـم بمـا أقـوم بـه أن يدعمنـي بمتابعـة 
صفحتـي علـى الفيسـبوك، المخصصـة لألعمـال  

.»ERIK›S hELPIng hAnD اإلنسانية

 أجــرى الحــوار: هاني نصر

 يقطع مسافات طويلة على نفقته
الخاصة لمساعدة الالجئين

الشاب إيرك غيرهاردسون : العمل اإلنساني مهمة غير محدودة بوقت أو مكان معين
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الكومبـس – مسـاهمات:  فـي هـذه المقالـة سـأعمل 
علـى شـرح نظـام التأميـن الصحـي علـى األدويـة 
سـم  ف با و لمعـر ا يد و لسـو ل بـه فـي ا لمعمـو ا
)HÖGKOSTNADSSKYDD( مـع اإلجابـة 
علـى بعـض األسـئلة فـي هـذا الخصـوص وتقديـم 
بعض النصائـح العملية التي قد تفيـد العديدين من 

المهاجرين الناطقين بالعربية في السويد.

بدايـة ينـص القانـون السـويدي علـى أن المقيـم فـي 
السـويد أو العامـل فيهـا يدفـع مـن تكاليـف األدويـة 
الموصوفة طبيـا لـه مبلغـا أقصـاه 2200 كرونة خالل 
العـام الواحـد. ويتـم تقسـيم كلفـة األدويـة إلـى مراحل 
أو درجـات وفـق مـا يسـمى سـلم الكلفـة العاليـة وفـق 

الرسـم البيانـي

وفقـا لهـذا السـلم يدفـع الشـخص كامـل كلفـة األدويـة 
لغايـة 1100 كرونـة )دون وجـود أي خصـم(.

أمـا تكاليـف األدويـة بيـن 1101-2100 كـرون 
فيطبـق عليهـا خصـم بمقـدار %50 وبالتالـي فـإن 
أقصـى مـا يدفعـه المريـض سـيكون 1600 كرونـة.

بيـن 2101-3900 يبلـغ الخصـم %75 ويبلـغ 
أقصـى مـا يدفعـه المريـض 2050 كرونـة.

بيـن 3901-5400 يبلـغ الخصـم %90 ويبلـغ 
أقصـى مـا يدفعـه المريـض 2200 كرونـة.

فـوق ذلك تصبـح األدويـة مجانيـة )الخصـم 100%( 
حتـى نهايـة العـام والمريـض عنـده بطاقـة مجانيـة 

.FRIKORt

مالحظات عملية:

ألدويـة 	  لمشـمولة هنـا هـي ا ألدويـة ا  ا
الموصوفـة )من األطبـاء، الممرضـات و أطباء األسـنان(، 
وبالتالـي فهـو ال يشـمل األدوية التـي يتناولهـا المريض 

دون وصفـة.

لموصوفـة مشـمولة 	  ألدويـة ا  معظـم ا
بنظـام )hÖgKOStnADSSYDD( ولكـن 
بعـض األدويـة وأحيانـا بعـض العبـوات لنفـس الـدواء 
قـد التكـون مشـمولة بـه، لذلـك قـد يكـون مـن المالئـم 

سـؤال الطبيـب أو الممرضـة عـن هـذا األمـر والـذي 
لمنفعـة  خـر مشـمول با قـد يـؤدي لوصـف بديـل آ

. FÖRMÅn

 حتـى يكـون هـذا النظـام أمـرًا واقعـا فـإن 	 
لبديـل  ء ا لـدوا ذلـك يتطلـب أن يعـرض الصيدلـي ا
والـذي يبـاع بالسـعر األكثـر اقتصادية في وقـت صرف 
الوصفـة )دواء يحتـوي نفـس المـادة الفعالـة ولكـن قـد 

يكـون مـن معمـل آخـر(.

 	 tLV: tAnDVÅRDS- Och(  تقـوم 
LÄKEMEDELSFÖRMÅnSVERKEt(  بعـرض 
األدويـة التـي يمكـن التبديل فيمـا بينهـا، وهذا يشـمل 
لـة بنفـس  لفعا لمـادة ا لتـي تحـوي نفـس ا األدويـة ا
المقـدار والشـكل الصيدالني و عـدد الجرعـات وبالتالي 
فـإن التبديـل يتم بيـن أدويـة متكافئـة تماما مـن حيث 
الفعاليـة الدوائيـة وطريقـة االسـتخدام ولكـن تختلـف 

تبعـا للشـركة المنتجـة للـدواء.

األطفـال: أدويتهـم مجانيـة حتـى يتمـوا 	 
الثامنـة عشـرة مـن عمرهـم.

فظـة  	  لمحا ا  : فـع يد مـن 
لمريـض. لتـي يقطـن فيهـا ا LAnDStIng  ا

: كال يتـم 	  صـة قـة خا هـل يتطلـب بطا
الحسـاب بشـكل تلقائـي فـي الكمبيوتـر عنـد الشـراء.

أدويـة مانعـات الحمـل الفمويـة: ابتـداء 	 
مـن أول أيـام 2017 سـتكون مجانيـة للفتيـات حتـى 
عمـر 21 سـنة. أغلـب المحافظـات لهـا برامـج خاصـة 

بالحسـم للفتيـات حتـى عمـر 26 سـنة.

نصائح عملية:

ء 	  ا لـدو خـذ ا م بطريقـة أ لتـا م ا ا لتـز ال  ا
ونصائـح الصيدلـي فهـي جزء أساسـي مـن نجـاح العالج.

لتواصـل األنسـب مـع 	   فـي حـال تعـذر ا
للغـة فـإن بعـض شـبكات  طاقـم الصيدليـة بسـبب ا
الصيدليـات لديهـا اهتمـام خـاص بتجـاوز حاجـز اللغة 
وتسـهيل التواصـل بلغـة المريـض األم مـن خـالل فـرق 

عمـل مـن أمكنـة مختلفـة فـي السـويد.

 بالنسـبة لألدويـة التـي يحتاج اسـتخدامها 	 
لتـي  ا يـة مثـاًل و لصدر ت ا خـا لبخا صـا كا شـرحا خا
تسـتخدم تقنيـة خاصـة لإلعطـاء فيمكـن الحصـول 
علـى معلومـات هامـة جـدًا ومبسـطة عـن طريقـة 
االسـتخدام مـع وجـود أفـالم توضيحيـة مـن خـالل 

لـي: لتا الموقـع اإللكترونـي ا

 WWW.MEDIcInInStRuKtIOnER.SE 
هـذا مـع العلم بأنـه ليـس مـن النـادر أن ينصـح الصيدلي 
لموقـع لمعرفـة طريقـة  لعـودة لهـذا ا لمريـض با ا

االسـتخدام األمثـل للـدواء.

فـي الختـام أرجـو أن تفيـد هـذه المعلومـات الناطقيـن 
بالعربيـة والمقيميـن فـي السـويد، كمـا أتوجـه بالشـكر 
لناطقيـن  ئـدة فـي تثقيـف ا ا لر لكومبـس ا لشـبكة ا

بالعربيـة حـول ظـروف الحيـاة فـي السـويد.

عبد الهادي صندوق 
صيدلي سوري مقيم في السويد

معلومات مجتمعية:
نظام الحماية من الكلفة العالية لألدوية في السويد

نعـم، لقـد أعلنتهـا وزارة الهجـرة السـويدية وعلـى 
لسـان وزيرهـا وبـكل شـجاعة وراحـة ضميـر وبنبـرة 
ال تـدل علـى الشـعور بحجـم مأسـاة ومعانـاة هـؤالء 
الالجئيـن، الذيـن اضطـروا إلـى تقديـم طلبـات العـودة 
الطوعيـة نتيجـة خيبـات األمـل وبحـاالت تـكاد تشـبه 

حـاالت االنتحـار الجماعـي. 

نعـم مـا زلنـا متأثريـن حتـى اللحظـة، بالقصـص التـي 
تتالت على مسـامعنا عـن الجئيـن تعرضوا للمـوت بعد 
عودتهـم إلـى أوطانهـم والتـي كانـت قـد صنفـت بأنهـا 
آمنـة كبغـداد. وعـن حـاالت انتحـار الجئيـن نتيجـة 

رفـض ملفـات لجوئهـم كأكـراد إيـران. 

وعـن حـاالت االنتحـار لسـوريين تعرضـوا للمـوت 
البطـيء نتيجـة فتـرات االنتظـار الطويلـة لقـرارات 

 . ئهـم لجو

يـات  لـى يومـا بعـد يـوم قصـص وحكا ا نعـم وتتو
الجئيـن يعانـون بصمـت مـن جـرح ال يلتئـم وتـزداد 

نزيفـه يومـا بعـد يـوم. 

لقتـل  ا لحـروب و ا لفقـر و ا مـن بـالد ا بـو نـاس هر أ
واالعتقـاالت والسـجون والتعذيـب، إلـى بـالد كان مـن 
المفتـرض أن تكـون بـالد األمـان واالسـتقرار والحامـي 

لملجـأ لهـم.  وا

لالجئيـن،  لكثيريـن مـن هـؤالء ا لكـن مـع األسـف، ا
تحطمـت آمالهم وأحالمهـم وتصوراتهـم على صخور 
جامدة بـاردة، قوانين جديـدة، وممارسـات عنصرية، 
وتهميـش لحجـم معانـاة األشـخاص ووضـع الـكل فـي 
سـلة واحـدة علـى أسـاس المسـاواة فـي التعامـل... 
الـخ لتكـون النتيجـة، ضحايـا بالمئـات، ال بـل بـاآلالف، 
ليكـون عـام 2016 عـام انهيـار مفاهيـم الحريـة، 
والديمقراطيـة، وحقـوق اإلنسـان، فـي بـالد أوربـا 

كملهـا.  بأ

ا مـن  ئـع واألحـداث علـى ذلـك، بـدء لوقا  لتشـهد ا
مخيمـات الالجئين فـي صربيا، إلـى ممارسـات الحكومة 
الهنغارية وشـكل تعاملها غير اإلنسـاني مـع الالجئين 
العابريـن للحـدود، والتـي وصلـت إلـى درجـة إطـالق 
الـكالب البوليسـية لتنهـش أجسـاد الالجئيـن العـزل، 

وصـوال إلـى أقصـى بـالد الشـمال األوروبـي. 

وبعـد كل هـذا، هـل أن ارتفـاع أعـداد طالبـي اللجـوء 
الراغبيـن بالعـودة الطوعيـة إلـى أوطانهـم، وارتفـاع 
أعـداد ضحايـا قوانيـن اللجـوء الجائـرة، وارتفـاع أعـداد 
ضحايـا الحـرب النفسـية المتبعـة ضـد الالجئيـن بقصد 
او بـدون قصـد، هـل يعتبـر كل هـذه األعـداد مـن 

الضحايـا، انتصـار، أم هزيمـة؟ 

مقـاالت الـرأي تعبـر عـن ُكتابهـا وليـس بالضـرورة عن 
لكومبـس ا

عزيز حمي

الكومبـس – مقـاالت الـرأي :   ارتفاع أعـداد طالبي اللجـوء الراغبيـن بالعـودة الطوعية إلـى بلدانهم إلى عشـرة 
أضعـاف، هل هو مؤشـر إيجابي يـدل على الخـروج من قضيـة أزمة الالجئيـن بمظهر المحـارب المنتصـر؟ أم هو 
مؤشر سلبي يدل على انهيار مفاهيم الحرية وحقوق اإلنسان في بلد كان وعلى مدى سنين ملجأ ألصحاب الفكر 

والرأي وضحايا اإلرهاب والحروب؟ 

ارتفاع أعداد العودة »الطوعية«:
 انتصار على أزمة اللجوء أم هزيمة لمفاهيم التضامن؟
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جتمعـت فـي  جـرة ا بة سـويدية ومها قـات شـا  طا
عـرض راقـص لتتكلـم بلغـة الجسـد عـن وجـع الحـرب 
ورعـب الفـرار مـن المـوت إلـى قـوارب المـوت، مؤكـدة 
أن الحيـاة تعـود مجـددا مـن هنـا، وأن الشـباب الزالـوا هم 
المسـتقبل واألمـل واليد التـي تمتـد لتجمع دفء الشـرق 

وأصالـة الشـمال.

الشباب مفتاح االندماج

نعـم الشـباب هـم مفتـاح 
ه  االندمـاج، هـذا مـا يـرا
لـذي قـدم  الشـاب نـزار ا
لسـويد مـن سـوريا  لـى ا إ
التـي عمـل فيهـا مخرجـا 
ليسـتكمل   ، حيا مسـر
الفصـل الثانـي مـن حياتـه 
ة علـى  د ا ر إ و ة  بقـو
االندمـاج الكامـل فـي مجتمـع شـرع لـه كل أبـواب النجـاح 

يـد. ر منهـا مـا ير ليختـا

رؤيـة نـزار لموضـوع االندمـاج ليسـت ضيقـة فالعمـر 
ال يشـكل عائقـا طالمـا يتمتـع الالجـئ بسـوية ثقافيـة 

»النساء يتفوقن على  „جيـدة مرهونـة بتقبـل االنفتـاح علـى اآلخـر.
الرجال في تعلم اللغة«         

رغم تميـزه وإقبالـه المحب على تعلـم اللغة السـويدية 
بزمـن قياسـي، يعتـرف نـزار لــ »الكومبـس« بـأن النسـاء 
يتفوقـن بفـارق كبيـر عـن الرجـال بسـرعة تعلـم اللغة، 

كبـر ومسـاحة أوسـع إلثبـات  فهـن لديهـن دافعـا أ
أنفسـهن فـي المجتمـع الجديـد، والبعيـد عـن ثقافـة 
لبـا لسـلطة  لتـي تخضـع غا قية ا لشـر ت ا لمجتمعـا ا

  . جـل لر ا

جوليا ساندويل: »االندماج ال 
يقتصر على الالجئين بل على 

المجتمع المضيف أيضا«

كسـة  لمعا لجهـة ا فـي ا
أوضحـت جوليـا سـاندويل 
سـيقية  لمو ا نـة  لفنا ا
لة  و لمسـؤ ا يدية و لسـو ا
عن أحـد المراكـز المهتمة 
جئيـن فـي  لال ج ا مـا ند با
يونشـوبيغ، أن المقبليـن 
علـى المركـز هـم مـن الذكـور أكثـر مـن اإلنـاث »رغـم أن 
ات بينـت أن نسـبة الالجئيـن مـن اإلنـاث أكثـر  اإلحصـاء
بــ %10 مـن الرجـال فـي السـويد«، مؤكـدة أن اندمـاج 
كل شـخص يتوقـف علـى مـدى قدرتـه علـى تعلـم 
اللغـة والدخـول إلـى سـوق العمـل، مـع امتـالك شـجاعة 
التغييـر واحتـرام اختـالف اآلخـر، مسـتثنية فـي هـذا 

لسـياق األطفـال. ا

ئـع  وأعربـت جوليـا عـن سـعادتها بهـذا المزيـج الرا
للثقافـات فـي السـويد، فــ »كـم هـو جميـل أن يجلـب لنـا 
الالجئـون ثقافاتهـم المختلفـة وتاريخهـم العريـق 

لـى إيقـاع حياتنـا«. لنضيفهـا إ

وفيمـا اعترفـت جوليـا أن الشـعب السـويدي شـعب 
ن  كـدت أ خجـول وال ينفتـح بسـهولة علـى اآلخـر، أ
تزايـد أعـداد الالجئيـن ودخولهـم إلـى الحيـاة العمليـة 
حـا، خاصـة  نفتا ا نـة و كثـر مرو لسـويديين أ جعـل ا
مـع إثبـات عـدد غيـر قليـل مـن الالجئيـن لوجودهـم 
بقـوة، ونجاهـم وتميزهـم فـي مجـاالت شـتى، »فنجـاح 
االندمـاج ال يمكـن أن يقتصـر علـى الالجئيـن وحدهـم، 
بـل يشـمل المجتمـع المضيـف أيضـا ألنـه عبـارة عـن 

عمليـة تمـازج بينهمـا.    

عبير سليم: »أكثر األشخاص 
اندماجا هم الذين يتحلون بالجرأة«

رغـم الخـوف مـن الفشـل 
عبيـر  شـته  عا ي  لـذ ا
لـى  لتـي قدمـت إ سـليم، ا
م  ا عـو لسـويد قبـل 3 أ ا
لمـو،  وسـكنت مدينـة ما
إال أن مـا حققتـه فـي هـذه 
الفترة يؤكـد قـدرة المرأة 
المصممـة علـى النجـاح في 
الوصـول إلـى حلمهـا وتحقيـق هـدف االندمـاج والسـير 

لنجـاح. فـي طريـق ا

عبيـر سـليم فنانـة تشـكيلية هربـت مـن الحـرب لتجـد 
السـالم هنـا وتحظـى بفرصـة للعمـل كمصـورة بعـد أن 
أتقنـت اللغـة التـي اعتبرتهـا بوابـة النجـاح واالندمـاج، 
إضافـة إلـى الثقـة بالـذات واإلصـرار علـى الدخـول فـي 
سـوق العمـل كنقطـة انطـالق ثابتـة نحـو مسـتقبل قـد 

يحمـل آفاقـا أوسـع.

أكثـر األشـخاص اندماجـا فـي رأيهـا هـم الجريئـون 
لقـادرون علـى شـق طريقهـم بأنفسـهم وتجـاوز  وا
المخـاوف والصعوبـات عبر وضع هـدف واضح والسـعي 
لتحقيقـه، مضيفـة أن األطفـال والشـباب هـم األكثـر 
اندماجـا مـع اشـتراط وجـود خلفيـة ثقافيـة منفتحـة 

علـى العالـم، تتقبـل االختـالف وتتعايـش معـه.

»االندماج حالة صحية وليست 
خروجا عن العادات والتقاليد«

امتـالك شـبكة تواصـل واسـعة مـع المجتمـع السـويدي 
خطـوة يراها كريـس أساسـية لالندمـاج مفتاحهـا األول 

هـو اللغـة.

 سـنوات عدة قضاهـا كريس فـي مسـاعدة الالجئين في 
مركـز »كونيكـت« فـي فالشـوبينغ، تعامـل خاللهـا مـع 
أشـخاص من جنسـيات متعددة، عاشـوا كأسـرة واحدة 

يجمعهـم السـالم والتعـاون واالختـالف.

لـم يتـردد كريـس فـي اإلجابـة عـن سـؤال »الكومبـس« 

المتعلـق بمـدى اختـالف قـدرة كل مـن المـرأة والرجـل 
علـى االندمـاج فـي المجتمـع السـويدي مؤكـدا أن المـرأة 
بـال شـك هـي األكثـر واألسـرع اندماجـا، فالمـرأة أكثـر 
عصريـة وأكثـر تقبـال للتغييـر واألفـكار الحديثـة، 
ولديهـا قدرة أكبـر علـى مسـاعدة اآلخريـن، واألهم من 
ذلـك لديهـا إرادة قويـة ال تقهـر إلثبـات نفسـها خاصـة 
إذا كانـت قادمـة مـن بـالد تنظـر إليهـا نظـرة دونيـة 

وتحرمهـا مـن إثبـات جدارتهـا.

وشـدد كريس علـى أهمية الدخـول فـي دائـرة المجتمع 
السـويدي لتحقيـق االندماج الـذي يبدأ من اللغة وسـوق 
العمـل وال ينتهـي عنـد تحمـل المسـؤولية واحتـرام 
لتصويـت النتخـاب  ركة فـي ا لمشـا ا لمجتمـع لـك و ا
أعضـاء البرلمـان، مبينـا أن السـويديين يملكـون قلبـا 
مفتوحـا علـى كل الثقافـات رغـم وجـود بعـض األحـزاب 
لـى تضخيـم  نـا إ المعارضـة للجـوء، وإعـالم يلجـأ أحيا

الواقـع وتشـتيت أفـكار المشـاهد.

لـة صحيـة وليسـت  وأوضـح كريـس أن االندمـاج حا
لتقاليـد مؤكـدا عشـقه لــ »  لعـادات وا خروجـا عـن ا
الفالفـل« والدبكـة التـي يحـاول تعلمهـا مـن أصدقائـه 

. جئيـن لال ا

لمى غطاشة: »دور المستوى 
التعليمي في االندماج«

لـى لمـى  لنسـبة إ مـا با أ
ى  لمسـتو فا شـة  غطا
التعليمـي لالجـئ باسـتثناء 
ل هـو مـا يحـدد  ألطفـا ا
الندمـاج،  لقـدرة علـى ا ا
لتـي  إلنكليزيـة ا للغـة ا فا
تتقنها لمى سـهلت عليها 
فـي البدايـة التحـدث مـع 
السـويديين والعمـل معهـم ضمـن نشـاطات خاصـة 
ة  لصـور عت مـن خاللهـا نقـل ا سـتطا لالجئيـن، ا با
الصحيحـة عـن الالجـئ المثابـر الـذي يسـعى أن يكـون 

لمجتمـع. ال ومنتجـا فـي ا فـردا فعـا

بعـد تعلـم اللغـة السـويدية وعمـل دورات متعـددة، 
منهـا دورة »المجتمـع السـويدي« حصلـت لمـى علـى 
فرصـة عمـل لتدريـس المـادة لالجئيـن لتبـدأ حيـاة 
عمليـة كخطـوة أولـى لالندمـاج فـي مجتمـع يعيـش 
فيـه أطفالهـا، ويحتـرم االختـالف ويسـعى إلـى تحقيـق 

التقـارب الثقافـي مـع الالجئيـن.

ختام ســليم

عند االندماج والتأقلم على المجتمع الجديد:
اإلرادة تكسر حاجز العمر والمرأة تتفوق على الرجل

الكومبـس – تحقيقات: قـدم فيلم” الهاربـون« الذي عـرض مؤخرا فـي مدينة يونشـوبينغ، لوحة فنيـة صادقة 
تعكـس المعنـى أألرقي لمفهـوم االندمـاج فـي المجتمع السـويدي، تحاكـي فكـرة العمل المشـترك مـع الالجئين 
وواقع اندماجهم، والتي طالما شـغلت بال )القادمين الجدد( من جهة، والمعنيين في المجتمع المضيف بعملية 

التمازج واالنصهار من جهة أخرى.

الكومبـس - ثقافـة: ينعقد فـي الفترة مـن 28 كانون 
الثانـي/ ينايـر - 5 شـباط/ فبرايـر القـادم، ملتقـى 
الفـن التشـكيلي المعـروف بــ »شـرق - غـرب« فـي 
متحـف VIRSERUMSCONSTHALL بقريـة 
فيرشـروم، بمشـاركة العديد من الفنانين القادمين 
من مختلف بلـدان العالـم، خصوصـا من بلـدان عربية 

عديدة.

وقـال منسـق الملتقـى غسـان السـعدي، فـي تصريـح لــ 
»الكومبـس« إن الفضـل فـي إقامـة مثـل هـذه الفعاليـة 
لـى »االنفتـاح الملمـوس والترحيـب  الفنيـة، يعـود إ

الكبيـر مـن إدارة متحـف الفـن الحديـث فـي القريبـة.

وأوضـح أنـه وبعـد انتهـاء أعمـال الملتقـى سـيفتتح 
ركين، يسـتمر  لمشـا نيـن ا لفنا ت ا جـا معـرض لنتا
للفتـرة مـن 5 شـباط/ فبرايـر، إلـى 1 آب/ أغسـطس 

لقـادم. ا

وأكـد ان دعـوات وصلـت للمعـرض إلقامتـه فـي ألمانيـا 
وهولنـدا.

ومـن الفنانيـن المشـاركين فـي المعـرض: روال حمـزة، 
لحمـوي،  ء ا براهيـم، ضيـا ن، ربيعـة إ بـو دا طـالل أ

أنـس سـالمة، مرتضـى إبراهيـم، شـام دروبـي، يحيـى 
عشـماوي، عـروة حمـزات، إنانـا بـركات، مـازن عـودة، 
عمـاد رشـدان، محمـود السـعدي، سـوزان ياسـين 

ومأمـون الشـايب.

وأختتـم السـعدي حديثـه للكومبـس قائـاًل: نأمـل أن 
نتمكـن مـن خـالل الفن رسـم لوحـٍة تعبـر عن مـا نحمله 
من رؤى تحمـل كل معاني اإلنسـانية والحـب لبالدنا األم 
وللبـالد التـي احتضنتنـا بعد مـا عانته شـعوبنا مـن قهر 

وظلـم. 

مشـاركة فنيـة عربيـة فـي ملتقـى الفـن التشـكيلي 
»شـرق - غـرب {
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الكومبـس -معلومـات مجتمعية: تقـدم »الكومبس« 
في هذه السـطور، معلومـات مهمة، عن نظـام رعاية 
ات  األسـنان فـي السـويد، وكيفيـة العـالج، واإلجـراء
التي يمكـن للمريض القيـام بها، للحفـاظ على حقوقه 
في حـال لـم يكـن قـد حصـل علـى الرعايـة التـي يراها 

مناسبة.

عـدم معرفـة أسـس هـذا النظـام، وقلـة المعلومـات 
حـول كيفيـة سـير كل ذلـك، يترتـب عليـه سـوء فهـم، 

وضبابيـة حـول طـرق عـالج األسـنان.

عن رعاية األسنان 
الطبية؟

هنـاك أماكـن عديدة يمكـن للمـرء االتصـال بها، فـإذا كان 
لديه شـكوى ضّد مراكز رعاية األسـنان الطبيـة، فهناك 

جهات مختصـة مختلفة يمكنـه االتصـال بها.

 تعتمـد الجهـة التـي يتصـّل بهـا المريـض علـى الشـيء 
الـذي هـو غيـر راض عنـه، ومـا الـذي يرغـب بالحصـول 
على مسـاعدة بخصوصه. فـي أكثر الحاالت يمكـن إيجاد 
حلول للشـكاوى وسـوء الفهم بواسـطة االتصـال بمن قام 

بتقديـم رعايـة األسـنان الطبيـة لـك.

إذا لـم تتمكـن االتفـاق أو كان الموضـوع يتعلـق بخطـأ 
فـي العـالج أو حـدوث إصابـات وأضـرار، فيمكـن أن تكـون 
حاجـة لالتصـال بجهـة مختصـة، مثـل مـع هيئات شـؤون 
فـي مجالـس المحافظـات، لجـان المندوبيـن المؤتمنيـن 
الخاصـة بأطبـاء أسـنان القطـاع الخـاص، المجلـس األعلـى 

.LÖF للشـؤون االجتماعيـة أو تأميـن المرضـى

وبغـض النظـر عـن الجهـة التـي يتـم االتصـال بهـا فمـن 
المستحسـن أن تطلـب جوابـا مكتوبـا لتجنـب وقوع سـوء 

الفهـم.

كيف تقدم شكوى؟
لـى  يمكـن للمـرء أن يقـّدم شـكواه بالدرجـة األولـى إ
لـذي قـام بفحصـه ومعالجتـه. وهـذا قـد  الشـخص ا
يتعلـق مثاًل بمـا إذا كان الشـخص غيـر راِض عـن العمل 
الـذي تـّم أداؤه، أو تـّم مقابلتـه بشـكل خاطـئ أو انـه 

يعتقـد بأنـه دفـع مبلغـا مرتفعـا جـدًا.

إذا كان المرء قد ُعولَج 
في العيادات الشعبية 

لرعاية األسنان 
FOLKTANDVÅRDEN

إذا لـم يكـن المـرء راغبـا فـي االتصـال بالشـخص الـذي 
عالجـه أو لـم يسـتطيعا التوصـل إلـى اتفـاق، فيمكـن 
للمـرء االتصال بـإدارة العيـادة أو المدير المسـؤول. كما 
يمكـن االتصـال برئيـس العيـادات الشـعبية لرعايـة 
األسـنان فـي مجلـس المحافظة/اإلقليم أو بشـخص آخر 

مسـؤول عـن العيـادات الشـعبية لرعايـة األسـنان.

ويوجـد فـي كل مجلـس محافظـة أو إقليـم مـا ُيسـمى 
نـا أيضـا  لتـي تسـمى أحيا بلجـان شـؤون المرضـى، وا
هيئـة ممثلـي المرضـى المؤتمنيـن. تقـوم لجـان شـؤون 
 PAtIEntnÄMnDERnA لمرضـى ا
باسـتقبال الشـكوى ووجهـات النظـر بأمـور عديـدة 
منهـا طريقـة االسـتقبال، التشـخيص، العـالج الطبـي، 
لمتعلقـة  يـا ا لقضا ا لرسـوم و ، ا لمقدمـة يـة ا لرعا ا

بالسـّرية. إن أعضـاء اللجنـة مـن السياسـيين، ولكـن 
الموظفيـن ُهـم مـن يقومـوا بدراسـة الشـكاوى. أعضـاء 
اللجنـة السياسـيون والموظفـون لديهـم واجـب كتمـان 

لمعلومـات. سـرية ا

تمنـح لجنـة شـؤون المرضـى نصائـح وإسـناد لألشـخاص 
الذيـن لديهم شـكاوى ضـّد العيـادات الشـعبية لرعاية 
األسـنان أو بخصوص عـالج طبـي تّم دفـع تكاليفـه كليا 

أو جزئيـا مـن ِقبـل مجلـس المحافظـة أو اإلقليم.

كمـا تقـوم لجنـة شـؤون المرضـى بإعطـاء معلومـات عن 
الجهـات التـي يمكـن للشـخص االتصـال بهـا فـي أنـواع 

عديـدة مـن القضايـا للتحقيـق فيمـا جـرى.

االتصـال بلجنـة شـؤون المرضـى مجانـي. وليـس هنـاك 
أيـة حـدود زمنيـة فيمـا يتعلـق بِقـدم القضيـة.

إذا كان المرء قد ُعولَج 
في عيادة خاصة

إذا لـم يكـن المـرء راغبـا فـي االتصـال بالشـخص الـذي 
عالجـه أو لـم يسـتطيعا التوصـل إلـى اتفـاق، فيمكـن 
للمـرء االتصـال بـإدارة العيـادة أو المديـر المسـؤول.

أمـا إذا كان المـرء قـد ذهـب إلـى عيـادة قطـاع خـاص 
عضو فـي منظمـة أطباء أسـنان القطـاع الخـاص فيمكن 
للمرء أيضـا أن يتصـل بأحد لجـان المندوبيـن المؤتمنين 
لمـرء  لخـاص. كمـا يمكـن ا ع ا لقطـا ن ا سـنا ء أ ألطبـا
االتصـال بهيئـة ممثليـن مؤتمنيـن إذا كان قـد عولـج 
من ممرضـة أسـنان أو أخصائـي نظافـة األسـنان يعملون 
ء أسـنان  لـدى طبيـب أسـنان مرتبـط منظمـة أطبـا

القطـاع الخـاص.

توجـد لجـان المندوبيـن المؤتمنيـن لـدى أطبـاء أسـنان 
القطـاع الخـاص فـي أمكـن مختلفـة وعديـدة فـي البـالد 
تفـاق  حـات بخصـوص كيفيـة عقـد ا قترا وتقـدم ا
مـع طبيـب األسـنان الخـاص بـك. وإذا لـم يّتبـع طبيـب 
األسـنان الخـاص توصياتهم فلن ُيسـمح له أو لهـا بالبقاء 
فـي منظمـة أطبـاء أسـنان القطـاع الخـاص. وال يقـوم 
الممثلـون المؤتمنـون فـي األحـوال العاديـة بالتحقيـق 

فـي قضايـا مضـى عليهـا أكثـر مـن سـنتين.

سـبة  لمنا لمؤتمنيـن ا لممثليـن ا ل بهيئـة ا ولالتصـا
يـة األسـنان  يمكـن للمـرء االتصـال بمعلومـات رعا

صـة لخا ا

.PRIVAttAnDVÅRDSuPPLYSnIngEn 

وإذا لـم يكـن المـرء راضيـا عـن قـرار لجنـة المندوبيـن 
المؤتمنين يمكن الطعـن بالقرار لدى الهيئـة المركزية 
للممثليـن المؤتمنيـن لدى منظمـة أطباء أسـنان القطاع 

الخـاص.

يمكـن الحصـول علـى معلومـات فـي الموقـع اإللكتروني 
التابـع لمنظمة أطباء أسـنان القطـاع الخاص عـن الجهة 
التي يمكن للمـرء االتصال بهـا إذا كان لديه شـكوى. كما 
يمكـن هنـاك البحـث لمعرفـة إذا كان طبيـب األسـنان 

مرتبـط بأطبـاء أسـنان القطـاع الخـاص

إذا لـم يكـن الطبيـب مرتبطـُا بمنظمـة أطبـاء أسـنان 
ن  ل بلجـا التصـا لخـاص فـال يمكـن للمـرء ا ع ا لقطـا ا
المندوبيـن المؤتمنين. مع ذلـك يمكن متابعـة القضية 
مـن الناحيـة القانونيـة، ولكـن يجـب علـى المـرء أن يكون 
على بيّنـة مـن أخطـار دفـع التكاليـف القضائيـة الخاصة 

بـه وبالطـرف الخصـم إذا خسـر المـرء الدعـوى.

كمـا يمكن للمـرء أيضـا أن يتصـل بلجنـة شـؤون المرضى 
التابعـة لمجلـس المحافظـة حيـن يكـون عولَج مـن ِقبل 
طبيـب خـاص نشـاطه ممـّول كليـا أو جزئيـا مـن مجلـس 

هذا ما يجب معرفته
 عند معالجة 

أسنانك في السويد
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لمحافظـة. ويمكـن أن يشـمل ذلـك عيـادة تقـدم  ا
رعايـة صحيـة لألطفـال واألحـداث.

يمكـن للمـرء أن يتصـل أيضـا بلجنـة شـؤون المرضـى 
بخصـوص رعايـة أسـنان أجريـت تحـت سـقف القطـاع 
فـة  ئـي نظا و أخصا لخـاص ولكـن طبيـب األسـنان أ ا
األسـنان لديـه اتفاقيـة مـع أحـد مجالـس المحافظـات 
لرعايـة األسـنان الطبيـة كجـزء مـن عـالج طبـي خـالل 

فتـرة محـدودة.

إذا اعتقد المرء أن 
خطأ ما قد ارُتكب

يمكن إبـالغ المجلـس األعلـى للشـؤون االجتماعية حول 
حادثـة أو شـخص عولـَج المـرض مـن قبلـه. وال أهميـة 
لمـا إذا ذلـك الشـخص يعمـل فـي العيـادات الشـعبية 

لطـب األسـنان أو فـي عيـادة خاصـة.

ويجـب تقديـم البـالغ خـالل عاميـن بعـد العـالج كمـا 
يجـب أن يكـون البـالغ مكتوبـا. بالدرجـة األولى فـإن على 
المرء نفسـه بصفتـه مريضا أن يقـّدم البـالغ، ولكن يحّق 
لألقـارب واألشـخاص المقربيـن أن يقومـوا بالتبليـغ إذا 

كان المـرء ال يسـتطيع القيـام بذلـك.

ألعلـى للشـؤون  لمجلـس ا لـى ا م إ لمقـّد لبـالغ ا ن ا إ
ن  و علـى للشـؤ أل لمجلـس ا ر ا ا قـر عيـة و جتما ال ا
االجتماعيـة وثيقتـان علنيتـان يمكـن لمـن يرغـب 
تهـا. ولكـن علـى خـالف ذلـك ُتفـرض السـرية علـى  قراء
سـجالت المرضـى والوثائـق المشـابهة التـي تدخـل فـي 

لتحقيـق. ر ا طـا إ

يمكـن للمجلـس األعلـى للشـؤون االجتماعيـة أن يّوجـه 
نقـدًا إلـى العامليـن فـي مجـال رعايـة األسـنان الطبيـة 
ويمكنـه أيضـا أن يقـدم بالغـا إلـى لجنـة المسـؤولية 
الخاصـة بالرعايـة والعنايـة الصحيـة، hSAn. ويجب 
أن يتـم هـذا عنـد الضـرورة إليقـاف الروتينـات أسـاليب 

العمـل التـي يمكـن أن تكـون محفوفـة بالمخاطـر.

يمكن لـ HSAN أن 
تقوم بدراسة القضايا 
واتخاذ قرار بخصوص

 سـحب رخصـة مزاولـة المهنـة مـن طبيـب األسـنان أو 
أخصائـي نظافة األسـنان الذي أسـاء فـي ممارسـة عمله.

 إصدار قـرار بفتـرة اختبار، األمـر الذي يعنـي أن طبيب 
السـنان أو أخصائـي نظافة األسـنان يجـب أن بكـون تحت 
المراقبـة إلـى فتـرة تصـل إلـى ثـالث سـنوات، وكذلـك 

إعـداد خطـة خاصـة خـالل هـذه الفتـرة

 تحديـد أو سـحب حـق كتابـة طبيـب األسـنان للعقاقيـر 
واألدويـة فـي رخصـة طبيـب.

لمـرء  ا ا ذ ال تتخـذ hSAn موقفـا بخصـوص مـا إ
سـيحصل علـى تعويـض. إذا اعتقـد المـرء إنـه أصيـب 
بضـرر جـّراء العـالج فعليـه تقديم طلـب للحصـول على 

.LÖF تعويـض مالـي مـن تأميـن المرضـى

ألعلـى للشـؤون  لمجلـس ا لـى ا يمكـن تقديـم بـالغ إ
االجتماعيـة حتـى إذا كان لـدى المـرء شـكاوى شـاملة. 
ويمكـن أن يخـّص ذلـك نقـدًا موجهـا ضـّد التنظيـم أو 
نواقـص عامـة فـي سـالمة المرضـى. يجـب التحقيـق 
فـي الشـكاوى بشـكل غيـر مشـروط وال يجـب أن يعـرف 
المـرء نفسـه مـن الـذي قـام بارتـكاب خطـأ مـا أو ماهـو 

الشـيء الـذي لـم يكـن يعمـل بشـكل صحيـح.

والمجلـس األعلـى للشـؤون االجتماعيـة هي الجهـة التي 
يجـب االتصـال بهـا عندمـا يريـد المـرء حـذف شـيئ مـن 

سـّجله الطبـي.

إن العيادة الشـعبية لرعاية األسـنان أو العيـادة الخاصة 
ألعلـى  لمجلـس ا لتبليـغ عـن نفسـها لـدى ا ملزمـة با
للشـؤون االجتماعيـة فـي حـال حـدوث إصابـة أو إذا كان 
أحـد ما يتعـرض إلـى خطـر اإلصابة بأضـرار خطيـرة في 
رعاية األسـنان الطبيـة. وهذا يتـّم طبقا لـ ليكـس ماريا 
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إمكانيات الحصول 
على تعويض

 باإلمـكان الحصـول علـى تعويـض إذا تعـّرض المـرء إلـى 
إصابـة

إذا تعـّرض المـرء إلـى إصابـة عنـد حصولـه علـى رعايـة 
األسـنان الطبيـة فقـد يكـون للمـرء أحيانـا الحـق فـي 
التعويـض مـن تأميـن المرضـى، الـذي يجـب أن يكـون 
لـدى جميـع عيـادات رعايـة األسـنان الطبيـة. وال 
يّهـم إن كانـت اإلصابـة قـد حدثـت فـي إطـار العيـادات 
الشـعبية لرعايـة األسـنان أو لدى عيـادات طب األسـنان 
فـي القطـاع الخـاص. يمكـن الحصـول علـى تعويـض 
لألضـرار الناجمـة عـن إجـراء فحـص أو عـالج. ويسـري 
هـذا حتـى إذا كانـت اإلصابـة حدثـت مثـاًل بسـبب خطـأ، 
أن تكـون األجهـزة قـد تعطلـت أو أن يحصـل المـرء على 

تشـخيص خاطـئ يـؤدي إلـى حـدوث ضـرر.

بعض األمثلة على الحاالت 
التي يستطيع المرء فيها 

الحصول على تعويض 
من تأمين المرضى:

 أخطـأ الطبيـب فـي تشـخيص ومعالجـة مـرض مـن 
لداعمـة )التهـاب مـا حـول السـّن(  لنسـج ا مـراض ا أ
ء  لرغـم مـن إجـرا tAnDLOSSnIng علـى ا
فحـوص دوريـة لكامل الفـّك، األمـر الـذي أدى إلـى اإلصابة 

بالتهـاب مـا حـول السـّن.

 تّم إصالح أو قلع سّن آخر غير السّن المقصود.

 أصيب المرء بأضرار بسبب عطل األجهزة في العيادة.

نـاة الجسـدية أو  لمعا لتعويـض ا يمكـن أن يشـمل ا
النفسـية، تكاليـف رعايـة األسـنان الطبيـة اإلضافيـة أو 
تكاليف السـفر الناجمة بسـبب اإلصابة إضافة إلى فقدان 

لعمـل. دخـل ا

علـى أي حـال فـإن عـالج األسـنان ينطـوي دائمـا علـى 
ن  عفـات ال يمكـن تجنّبهـا. أ طـر حـدوث مضا مخا
ن تحـدث  و أ ة أ لمرجـّو لنتيجـة ا لعـالج ا ال يعطـي ا
إزعاجـات بسـبب األلـم بعـد قلـع أحـد األسـنان أو بعـد 
إصالحـه هـو مثـاًل شـيء ال يمكـن تجنبـه. وال يحصـل 

لمـرء علـى تعويـض لـه. ا

أمثلة على حاالت ال يحصل 
المرء فيها على تعويض:

لنتيجـة أصبحـت غيـر   عندمـا يعتقـد الشـخص أن ا
نيقـة، مثـاًل لـون أو شـكل خاطـئ لتيجـان األسـنان  أ

والجسـور أو الحشـوات.

 حصـل المـرء علـى طقـم أسـنان ال يكـون ثابتـا عندمـا 
يـأكل المـرء أو يتحـدث.

لمـرء   عندمـا ال تـدوم حشـوة للسـّن ويجـب علـى ا
ن مـرات عديـدة لغـرض  ألسـنا جعـة طبيـب ا مرا

. نيـًة صالحـه ثا إ

لمـرء علـى تعويـض يتعلـق علـى  إن عـدم حصـول ا
األغلـب بـأن مـا حـدث لـم يكـن باإلمـكان تفاديـه.

يقـوم المـرء نفسـه بتقديـم بـالغ إلـى تأميـن المرضـى 
و  ء أ ن ُيقـّدم مـن أحـد األقربـا LÖF. كمـا يمكـن أ
لشـخص نفسـه ال  ن ا ا كا ذ بيـن إ لمقر ألشـخاص ا ا

. لـك يسـتطيع ذ

يجـب تقديـم البـالغ خـالل ثـالث سـنوات بعـد معرفـة 
المـرء بإمكانيـة تقديمـه طلـب للحصـول علـى تعويـض 
مالـي لإلصابـة. كمـا يجـب أيضـا أن يكـون مـن الممكـن 
لشـركة التأميـن تقييـم وجـود إصابـة. وتقـوم شـركة 
التأميـن بذلـك بمسـاعدة السـجاّلت الطبيـة والصـور 
الشـعاعية مـن طبيـب األسـنان الـذي فحـَص اإلصابـة.

المصدر: ١١٧٧
VÅRDguIDEn

مـا فـي  لــ 105 عا رلسـون بميالدهـا ا وتحتفـل كا
شـهر آيـار/ مايـو القـادم، وبحسـب مـا تحدثـت بـه إلـى 
التلفزيـون السـويدي، فـإن التحديـات المسـتمرة التـي 
لحصـول علـى نـوع  مـام نفسـها، وآخرهـا ا تضعهـا أ
متطـور مـن الهواتـف الذكيـة، هـي مـا تجعـل قدراتهـا 

الذهنيـة فـي حركـة مسـتمرة ونشـطة.

وذكـر التلفزيـون السـويدي، أن أي عوامـل شـيخوخة 
فيمـا يخـص الحركـة ال تبـدو ظاهـرة علـى كارلسـون، 
حيـث أنها تتحـرك بخطـوات أسـرع مـن غيرها، مشـيرًا 
لـى أن العديـد مـن الدراسـات أظهـرت أن سـرعة  إ
المشـي لـدى كبـار السـن، هـي إحـدى أهـم المؤشـرات 

علـى طـول الفتـرة المتوقعـة التـي يعيشـها الفـرد.

تقـول كارلسـون: »أتحرك بشـكل يومـي، وأخـرج للتنزه 
والمشـي لمـا ال يقـل عـن عشـرين دقيقـة فـي اليـوم، 
تنـاول طعامـي بشـكل  وكحـد أقصـى 40 دقيقـة. أ
مـر علـى نفـس  صحيـح، واسـتخدم رأسـي، فهـذا أ

الدرجـة مـن األهميـة«.

1.9 مليون زائر!

وأبرزت كارلسـون أهميـة إبقاء الدماغ نشـطا. وبالنسـبة 
لهـا، فـإن الحيـاة االجتماعيـة مهمـة، وهـذا واضـح فـي 
موقعهـا اإللكترونـي الخـاص بهـا، والـذي يظهـر مـدى 

اتهـا مـع األشـخاص. نشـاطها ولقاء

وتقـول: » ال أحـب الجلـوس لوحدي فـي المنزل، هـذا أمر 
ليس لطيـف بالمرة. إذا بقي اإلنسـان وحيـدًا، فإنه يفقد 
الرغبـة فـي األشـياء. ال تقـل الحيـاة االجتماعيـة فـي 

الواقـع أهميـة عـن الطعـام ».

وتـرى كارلسـون، أن هنـاك متطلبـات اجتماعيـة علـى 
الجيـل الـذي يشـيخ اآلن، أكثـر مـن الجيـل الـذي تنتمـي 

هـي إليـه.

وأوضحـت، قائلـة: »أولئـك الذيـن يكبـرون اآلن، سـيرون 
بأنفسـهم أنهـم أصبحـوا أكثـر مرئييـن. ليسـوا جبنـاء 

كمـا كان جيلـي«.

»تعلم أشياء جديدة«
ويؤكـد العديـد مـن الباحثيـن علـى أن الرغبـة فـي تعلـم 
أشـياء جديـدة هـي مـا تولـد »عامـل الشـباب«. وأن 
يسـتمر المـرء فـي تعلـم أشـياء جديـدة حتـى لـو كان 

الشـخص فـي سـن كبيـرة.

وفيمـا يخـص كارلسـون، فقـد تمكنـت وبنفسـها مـن 
تعلـم كيفيـة اسـتخدام الحاسـوب وزيـادة معارفهـا 
اإللكترونيـة، وبلـغ عـدد زوار موقعهـا الخـاص حتـى 

اآلن 1.9 مليـون زائـر.

وتقـول: »إذا لـم يقـم المـرء بتطويـر نفسـه، يصـاب 
لملـل. تمكنـت مـن  بركـود وحينهـا ال يكـون غيـر ا
الحصـول علـى حيـاة جديـدة مختلفـة تمامـا مـن خـالل 
موقعـي اإللكترونـي وأتلقـى ردود فعـل كثيـرة مـن 

لنـاس«. ا

وتتابـع: »سأشـتري هاتف نقـال حديـث، ألن الـذي معي 
أصبـح قديمـا. وسـأجلس وأتصفـح بالهاتـف الجديـد 
مثلمـا يفعـل الجميع في هـذا الوقـت. هـذا ما سـأفعله«.

المعمرة السويدية داغني كارلسون 104 أعوام:

 »عليك أن تبقي العقل نشطًا
 لتعيش طويال«!!

◄ SVt داغني كارلسون- الصورة من التلفزيون السويدي

الكومبس - منوعات: قالت السـويدية داغني كارلسـون، البالغة من العمر 104 عامًا، والتـي تعتبر أكبر مدونة 
إلكترونيـة فـي السـويد، إن اهتمـام الفـرد بنشـاطه الذهني أمـر ال يقـل أهمية عـن اهتمامه بجسـده، وهـذا ما 

يطيل العمر.
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مـن بيـن هـؤالء، شـاب لجـأ  إلـى السـويد قبـل أكثـر مـن 
عـام، بحثـا عـن أمـل جديـد، بعـد أن أغلقـت الحـرب فـي 
بـالده العديـد مـن الفـرص أمامـه، وهـا هـو اآلن وفـي 
فتـرة قصيـرة جـدًا، أصبـح مديـر المشـاريع فـي نقابـة 
LEDARnA تلـك النقابـة التي تضم فـي عضويتها 
ت  لمؤسسـا يـر لمختلـف ا لـف مد كثـر مـن 90 أ أ

والشـركات فـي السـويد. 

لـذي تحـدث  إنـه مضـر قولـي عمـره 32 عامـًا ا
للكومبـس حـول الـذي اسـتطاع فعلـه فـي غضـون 

عـاٍم تقريبـًا مـن وجـوده هنـا.

يقـول مضـر: إنـه وصـل إلـى السـويد فـي 25 مـن آب 
أغسـطس 2015 وفـي اليـوم التالـي تقـدم بطلـب 
لجـوء إلـى مصلحـة الهجـرة، وفـي ذات اليـوم توجـه 
مباشـرة إلـى مكتـب العمـل بحثـا عـن وظيفـة، بعـد أن 
أعطتـه المصلحة حـق العمـل في البـالد، حيـث عرضوا 
عليـه قائمـة بفـرص العمـل المتوفـرة ومنهـا، مـدرب 

لكـرة المضـرب فـي جامعـة سـتوكهولم.

نـي  لثا ليـوم ا ويضيـف: لقـد اتصلـت بالجامعـة فـي ا
وكيـف ال، وأنـا بطـل سـوريا فـي التنـس لثـالث مـرات، 
لكننـي لـم أصـدق كيـف حصلـت علـى هـذه الوظيفـة 
نـا  أ بلـة! و لمقا جريـت لـي ا لـذي ُأ ليـوم ا فـي نفـس ا
مسـتمر فـي العمـل معهـم  حتـى اآلن، معتبـرًا ذلـك 
بدايـة جيـدة لحياتـه الجديـدة فـي السـويد، وصقـاًل 
لموهبتـه الرياضـة، حيـث أن كل كـرون كان يتقاضـاه 
لـى  لجامعـة يخصصـه لعائـالت الجئـة بحاجـة إ مـن ا

. ة عد مسـا

فكرة مشروع خاصة به 
تلقى نجاحًا باهرًا

مضـر الـذي عمـل سـنوات طويلـة فـي مجـال التسـويق 
واإلعـالن تقـدم بعـد أسـبوع فقـط مـن عملـه فـي 
الجامعـة لوظيفـة فـي مجـال تخصصـه، ورغـم حصوله 
عليهـا، إال أن مصلحـة الهجـرة نصحتـه بعقـد تدريبـي 
وفرتـه لـه مـع كبريـات الشـركات السـويدية فـي مجـال 
لعمـل  لتـي فضلهـا عـن ا لتسـويق وهـي nOA، ا ا
براتـب شـهري حتـى يكسـب المزيـد مـن الخبـرة والتـي 

تسـاعده فـي وظائـف الحقـة مسـتقباًل.

وبالرغـم مـن أن عقـده مجـرد تدريـب معهـم، إاّل 
لشـركة فكـرة مشـروع يهـم  أن مضـر طـرح علـى ا
الالجئيـن، وهـي الفكرة التـي القت استحسـان الشـركة، 

ويعتمد المشروع  „وقامـت بتنفيذهـا محققـة نجاحـا باهـرًا.
على تأسيس خط ساخن 

للتواصل بين الالجئين السوريين 
وأمهاتهم في سوريا.

يقـول لنـا: قررنـا اسـتئجار مسـاحات إعالنية فـي إحدى 
لسـورية ُتبـث خاللهـا رسـائل  لمحليـة ا اإلذاعـات ا
صوتيـة مـن الالجئيـن إلـى أمهاتهـم، األمـر الـذي القـى 
تفاعـاًل كبيـرًا بيـن الالجئيـن خاصـة لمـن فقـد التواصل 

مـع عائلتـه ألسـباب عـدة.

وقـد حظـي المشـروع بتغطيـة إعالميـة لـم يقتصـر 
الحديـث عنهـا في وسـائل اإلعـالم السـويدية فحسـب، 

بـل تعداهـا إلـى صحـف أمريكيـة وبريطانيـة.

لشـركة  زت ا لمشـروع، حـا ح هـذا ا ء نجـا ا ر مـن و
عالميـة  ئـز إ ا لتـي يتـدرب بهـا مضـر علـى 4 جو ا
يـة واإلعـالن، كمـا  فـي مهرجـان EPIcA للدعا
يـة  لـى مهرجـان كان لدعا لمشـروع إ تـم ترشـيح ا

. تيـن ئز ًا فيـه جا صـد يق حا لتسـو ا و

من نجاح إلى نجاح آخر

فتح نجـاح مضر البـاب أمامـه نحـو المزيد، فقـد اهتمت 
بالعمـل معه نقابـة LEDARnA التـي عرضت عليه 
إمكانيـة التعـاون معهـم فـي مشـاريع تخـص الالجئين 

فـي موضوعـي سـوق العمـل واالندماج.

صـة  هـا فر ر عتبا ليهـم با نضـم مضـر إ فعـاًل ا و
لشـركات  لعديـد مـن ا ء ا بـة تضـم مـدرا مهمـة لنقا

 . ية يد لسـو ت ا سسـا لمؤ ا و

لرئيـس  لمشـروع ا لعمـل علـى ا حيـث بـدأ معهـم ا
للنقابـة وهـو MAngER EXPRESS الذي يعنى 
بتنظيـم دورات مكثفـة جـدًا لالجئيـن والحاصليـن 
علـى إقامـة، ممـن لديهـم خبـرات إداريـة أو ممـن كانوا 
أصحـاب مشـاريع سـابقة فـي بالدهـم، وتعمـل الـدورة 
علـى إعطـاء هـؤالء المشـاركين آليـات العمـل الالزمـة 

للبـدء بمشـروع مـا خـاص فـي السـويد.

يقـول مضـر، إن فكـرة هـذا العمـل هـي تشـجيع الكثيـر 
مـن الالجئيـن علـى اسـتغالل خبراتهـم بشـكل جيـد 
واسـتثمارها فـي سـوق العمـل السـويدي، حيـث تقـوم 
النقابـة بعـد انتهـاء الـدورة، بإجـراء مقابـالت شـخصية 
مـع المشـاركين، وتقـدم لهـم نصائـح إرشـادية عـن 
لتعامـل مـع شـركات  لسـويد وكيفيـة ا لعمـل فـي ا ا
التوظيـف، كمـا يسـتدعى لهـذه الـدورات ممثلـون 
عن شـركات كبرى مهتمـة بتوظيـف القادميـن الجدد 

والعمـل معهـم.

لعـام  لمشـروع فـي آب أغسـطس ا ومنـذ انطـالق ا
الماضـي، تـم عقـد دورتـان وتمكـن عـدد جيـد مـن 
صـة  لخا ريعهم ا ركين فيهـا مـن فتـح مشـا لمشـا ا

لعمـل.  ئـف فـي سـوق ا وآخـرون حصلـوا علـى وظا

ويضيـف أن هنـاك دورة جديـدة فـي شـهر شـباط 
لقـادم. فبرايـر ا

االبتعاد عن القوقعة شرط 
ضروري لالندماج

وأمام هـذه التجربـة الكثيفـة والقصيرة فـي آن يحدثنا 
لعمـل فـي  لحصـول علـى ا مضـر عـن تجربتـه فـي ا
السـويد؟ حيـث يقـول، إن أول مـا تلمسـه خـالل عملـك 
فـي السـويد، هـو الشـعور بالمسـاواة فـي مـكان العمـل، 
فـال توجـد نظـرة فوقيـة بيـن المديـر والموظـف بـل 

يسـود جـو العمـل التقديـر والنديـة معـا.

ويعتبـر أن أهـم مـا يميـز العمـل فـي هـذا البلـد، هـو 
يع  ر لمسـبق للمشـا لتخطيـط ا ا قـت و لو م ا ا حتـر ا

وس. لمسـتقبلية بشـكل مـدر ا

ويختـم كالمـه معنـا بالحديـث عـن مـدى قدرتـه علـى 
االندمـاج مـع المجتمـع السـويدي؟ وذلـك بالتأكيـد 
نـاس فقـط مـن  علـى االبتعـاد عـن “القوقعـة مـع أ
جنسـيتك أو بلـدك أو ثقافتـك، بـل التعـرف أكثـر علـى 
السـويديين« الذيـن وصفهـم بالطيبيـن والهادئيـن 
والمنتظريـن ألن يفتـح أحـد معهـم أي موضـوع نقاش 
كـي يقتربـوا منـه أكثـر، مشـيرًا إلـى أهميـة مشـاركته 
لنشـاطاتهم االعتياديـة مـن رياضـة الركـض حتـى إلـى 
المشـي برفقة حيواناتهـم األليفة فـي الحدائـق العامة.

 فـي نهايـة اللقـاء تمنينـا لمضـر التوفيـق والمزيـد مـن 
النجاح فـي أعمالـه خاصة أنهـا أعمـال تسـاعد الالجئين 

والقادميـن الجـدد

حصل على عمل بعد يومين من قدومه إلى السويد:
Ledarna مضر قولي: في أقل من عام بات مدير مشاريع في نقابة

الكومبس – قصـص نجاح:  كثـٌر هم الذين يستسـلمون أمـام أول حجـر عثرة يعتـرض طريقهم، وكثـٌر هم من 
يرضى باألمر الواقـع الذي فرض عليهـم، ولكن في المقابـل هناك الكثيـرون ممن يرفضون االستسـالم والخنوع 
أمام المتطلبات التي تواجههم في حياتهم، ال بل يتغلبون عليها، حاملين شـعار التصميم والمثابرة والرفض 

ألن يكونوا تحت إمرة واقٍع قاٍس فرض عليهم.

 مضر قولي   32 عاما ◄
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لنجـاح هـذه ليسـت محصـورة فقـط، فـي  وقصـة ا
لحصـول علـى وظيفـة “مرموقـة”، أو ”  نتيجـة ا
مرتبـة وظيفيـة كبيـرة”، رغـم أهميـة ذلـك. فمجـرد 
النجـاح فـي التوظيـف، وممارسـة العمـل، واالعتمـاد 
علـى الـذات، ُيعـد مؤشـرا، ومقياسـا للنجـاح، خصوصـا 

إذا جـاء كل ذلـك فـي فتـرة قصيـرة نسـبّيا.

الكومبـس تنشـر بشـكل مسـتمر تجـارب عـدد مـن 
األشـخاص، يسـردون فيهـا، طريقتهـم فـي تخطـي 
حاجـز اللغـة، وحصولهـم علـى عمـل. والهـدف مـن 
ذلـك كلـه، هـو تبـادل الخبـرات والتجـارب، وتعريـف 
القـراء بتجـارب اآلخريـن، وطريقتهـم فـي النجـاح. 
وتشـجيع المجتمـع أيضـا علـى أن يـرى بـكل قـادم 
لـة  ن فعا ن تكـو بيـة يمكـن أ يجا قـة إ يـد طا جد

. لمجتمـع با

يزن الصباغ: طريق الوصول 
إلى مدير اإليرادات في أشهر 

الفنادق السويدية

األحـداث المؤسـفة فـي بـالدي كانـت السـبب في قـراري 
السـفر والعيـش فـي السـويد، خصوصـا أن زوجتـي مـن 
المواطنيـن السـويديين ممـا جعـل انتقالنـا إلـى موطـن 
زوجتـي أكثـر سـهولة، ولكـن عائـق العمـل كان هـو 

نفسـه لجميـع الوافديـن.

لبحـث عـن عمـل بـدأت بتقديـم طلـب  رحلتـي فـي ا
 ،ScAnDIc hOtELS  توظيـف فـي شـركة
وبالفعـل ٌطلبـت إلجـراء مقابلـة، بسـبب خبرتي فـي هذا 
المجـال، ردة فعـل السـيدة التـي أجـرت المقابلـة معـي 
كانـت ممتـازة لكـن لألسـف الطلـب انتهـى بالرفـض 

والسـبب كان اللغـة السـويدية!

عندهـا علمـت أن اللغـة السـويدية هـي المفتـاح وال 
بـد مـن إتقانهـا، توجهـت بطلـب لاللتحـاق بمدرسـة 
لتـي تسـمى كمـا  ر ا لسـويدية للكبـا للغـة ا تعليـم ا
هـو معـروف بــ SFI إال أنـه كان علـي االنتظـار حوالـي 
شـهرين ونصـف الشـهر، بانتظـار دورة تدريسـية 
جديـدة، لكـن عندمـا شـرحت للمسـؤولين فـي مكتـب 
العمـل أنني أريـد البـدء بأقـرب وقـت ممـن عرضـوا علّي 
االلتحـاق فـي دورة لغـة سـويدية مخصصـة لمسـتوى 
أعلى بقليـل وليـس للمبتدئيـن، قبلت التحـدي، عندها 
واجهـت القليـل مـن المصاعب فـي البدايـة لكـن النتائج 
كانـت ممتـازة، حيـث كنـت مـن أوائـل األشـخاص الذيـن 
يسـتطيعون إنهـاء جميـع الكتيبـات المخصصـة لهذه 

الـدورة ضمـن المـدة المخصصـة بسـبب إصـراري.

خـالل فتـرة الدراسـة بقيـت ابحـث عـن عمـل وحاولـت 
إيجـاد طـرق جديـدة وغيـر تقليديـة فـي تقديـم 
ل نسـخة مـن  رسـا كتـف بإ تـي، فلـم أ ا نفسـي وخبر
ء موقعـي  تيـة فقـط، ال بـل قمـت ببنـا لذا سـيرتي ا
اإللكترونـي الخاص علـى هيئة سـيرة ذاتيـة إلكترونية 

وقمـت بـإدراج آراء أشـخاص عملـت معهـم سـابقا 
لخاصـة بهـم )طبعـا بعـد  مـع معلومـات االتصـال ا

فقتهـم( كمرجـع لـي. موا

»تّحولت من اإلنجليزية للسويد 
فتم قبولي في الوظيفة«

لتـي أجـرت  بعـد سـتة أشـهر قامـت ذات السـيدة ا
 ScAnDIc hOtELS  بلـة فـي لمقا معـي ا
بمعـاودة االتصـال بـي والسـؤال عـن مسـتوى لغتـي 
السـويدية حيـث توفـر شـاغر آخـر، فقمـت علـى الفـور 
لسـويدية، عندهـا  لـى ا باالنتقـال مـن اإلنكليزيـة إ
طلبـت منـي زيارتهـا مـرة ثانيـة لمتابعـة المقابـالت، 
 REVEnuE وِفـي النهايـة عرضـت علـى وظيفـة
MAnAgER فـي الشـركة وقبلـت العـرض بـكل 

سـرور.

واجهـت بعـض الصعوبـات فـي البدايـة بسـبب اللغـة 
حيـث أنهـا كانـت تجربتـي األولـى للعمـل فـي شـركة 
لغتهـا األساسـية هـي السـويدية. لكـن اإلصـرار، الوقت 
والخبـرة المكتسـبة كانـت كافيـة لتجـاوز كل هـذه 

لصعوبـات. ا

بعـد قليـل مـن الزمـن وبعـد تمكنـي مـن العمـل قمـت 
بمتابعـة بتطويـر مهاراتـي وحصلـت علـى شـهادتين 
 cRME - cERtIFIED REVEnuE :همـا
MAnAgER EXEcutIVE وكذلـك شـهادة 
 chIA - cERtIFIcAtE In أخـرى تسـمى
hOtEL InDuStRY AnALYSIS كمـا 
وقامـت إدارة   ScAnDIc hOtELS بتكريمـي 

كمديـر اإليـرادات األكثـر إبداعـا.

وِفي نهايـة عـام 2015 )أي بعـد اقل من سـنتين( تم 
ترقيتـي إلـى محلـل اإليـرادات لجميـع فنـادق الشـركة 
فـي السـويد. اإلصـرار واإلرادة الحقيقية للوصـول كانتا 

السـبب فـي نجاحـي.

الكومبس – تجـارب القادمين الجـدد: قد تكون قصة عاديـة ليس فيها الكثيـر من عوامل اإلثارة والتشـويق، 
التي تواكب قصـص نجاح أخرى فـي المجتمـع، لكن نجـاح أي قادم جديد في الُسـويد، فـي إعادة تنظيـم حياته، 
والتأقلـم مـع البيئـة الجديدة، هـي قصـة تسـتحق أن يكتـب عنهـا وأن تقـرأ، ألنهـا تعطي األمـل للعديـد ممن 

يشقون طريقهم في مجتمع ودولة جديدة عليهم.

هكذا حصلنا على عمل

وأكـد تقريـر للمنظمـة أن أسـعار العقـارات فـي الـدول 
المتقدمـة ومنهـا السـويد بلغـت مـرة أخـرى ذروة 

مقلقـة تهـدد بانفجـار فقاعـة عقاريـة خطيـرة.

وقالـت كبيـرة االقتصادييـن فـي المنظمـة كاثريـن 
مـان، إن أسـعار العقـارات فـي تلـك الـدول ارتفعـت إلـى 
أعلـى مسـتوياتها منـذ األزمـة الماليـة العالمية فـي عام 
2008، التـي تسـببت بهـا أزمة قطـاع الرهـن العقاري 

األمريكـي.

وحـددت كاثريـن مـان بلديـن وهمـا كنـدا والسـويد، 
لسـكنية  ت ا را لعقـا ر ا سـعا ع أ رتفـا ل علـى ا كمثـا
والتجاريـة، بمـا ال يتناسـب مـع مؤشـرات اسـتقرار 

ريـة. لعقا لسـوق ا ا

إذ تشـهد أسـعار األصـول عامـة وفـي مقدمتهـا العقـار 
لمتقدمـة، شـبه  لـدول ا لسـويد وغيرهـا مـن ا فـي ا
غليـان فـي السـنوات األخيـرة، يجعـل أغلـب المحلليـن 
ر  الت عمليـة تصحيـٍح لألسـعا يتحسـبون الحتمـا

بشـكل مفاجـئ وكبيـر يقـود إلـى أزمـة.

محلل اقتصادي: أسعار العقار 
ستنخفض في السويد خالل 

2017 لكن المشكلة في العرض
وفـي هـذا اإلطـار ال يتوقـع المديـر التنفيـذي لشـركة 

القتصـادي علـي  لخبيـر ا ا لفنيـة و ء للخدمـات ا دا أ
حمـودي، فـي اتصـال مـع الكومبـس مـن مدينـة دبـي 
اإلماراتيـة، حـدوث أي انهيار بمعنـاه الكبير في سـوق 
العقـار فـي السـويد ويقـول، إنـه مـن الممكـن رؤيـة 
بعـض االنخفـاض فـي األسـعار، ولكـن مـن المعـروف 
أن السـويد تواجـه مشـكلة العـرض والطلـب، فليسـت 
فيـة للذيـن  ات كا ء نشـا و إ زل جديـدة أ هنـاك منـا

يدخلـون سـوق العقـار للمـرة األولـى.

أمـا عـن االتحـاد األوروبـي ككل والسـويد عضـو فيـه 
يؤكـد حمـودي مجـددًا، أنـه ال يتوقـع أن يكـون هنـاك 
انهيـار عقـاري فـي منطقـة اليـورو بالتحديـد أو فـي 
االتحـاد األوروبـي ككل بـل ربمـا نـرى انخفاضـا فـي 

أسـعار العقـارات.

وحسـب رأيـه فـإن أي عمليـة تصحيحيـة فـي أسـعار 
العقـار لـن تكـون بنفـس مـا رأينـاه فـي عـام 2008.

وأردف أنـه أمـا إذا بـدأت أسـعار الفائـدة باالرتفـاع أكثر 
فـي الواليـات المتحـدة ربمـا نـرى حـدًا لالرتفاعـات 
الكبيـرة، ولكـن إذا كانـت هـذه االرتفاعـات بأسـعار 
الفائـدة بوتيـرة سـريعة فإنـه ووفقـا لحمـودي، سـنرى 
انخفاضـا كبيـرًا فـي مبيعـات المنـازل وكذلـك تراجـع 
عـدد المشـترين الجـدد الذيـن يدخلـون سـوق العقـار 

للمـرة األولـى.

مجـددًا التأكيـد، أن أي انخفـاض في أسـعار المنـازل في 
السـويد وأوروبـا لـن يكـون حسـب قولـه بنفـس حـدة ما 

رأينـاه فـي األزمـة المالية عـام 2008.

وتتحسـب المؤسسـات الدوليـة الكبـرى الحتمـاالت 
لتغييـرات  لعـام، وكذلـك ا لتضخـم هـذا ا رتفـاع ا ا
المتوقعـة فـي السياسـات النقديـة واحتمـاالت رفـع 
الفائـدة لكبـح جمـاح التضخـم، مـا يمكـن أن يـؤدي إلـى 

كارثـة انهيـار قطـاع العقـار.

هل تنجو السويد من أزمة عقارية محتملة هذا العام 2017؟
المخاوف العقارية ال تقتصر 

على السويد والدول المتقدمة 
وعنـد الحديـث عـن وضـع سـوق العقـار فـي أوروبـا 
لـى واقـع القطـاع  لنظـر إ لـم البـد حينهـا مـن ا لعا وا
نـي كنمـوذج، حيـث تملـك نسـبة  لبريطا لعقـاري ا ا
لكثيـر مـن  ن ا ن بيوتهـا، كمـا أ لسـكا ة مـن ا كبيـر
الشـركات الدوليـة الكبـرى تتخـذ مـن لنـدن مقـرًا لهـا، 
ممـا يزيـد الطلـب علـى العقـارات التجاريـة واإلداريـة.

فقـد بلغـت أسـعار عقـارات العاصمـة لنـدن ذروتهـا 
فـي بدايـة عـام 2016، لكنهـا تراجعـت فـي الربـع 
األخيـر، بينمـا لـم يكـن االنخفـاض كبيـرًا علـى مسـتوى 

نيـا ككل. بريطا

وترجـع كاثريـن مـان مـن منظمـة التعـاون االقتصـادي 
ت فـي  ا ر لعقـا ر ا سـعا نخفـاض أ لتنميـة سـبب ا ا و
بريطانيـا، إلـى عـدم اليقيـن السـائد فـي هـذا البلـد بعـد 
التصويـت للخـروج مـن االتحـاد األوروبـي. وأكـدت أن 
ذلـك يؤثـر أيضـا علـى بقيـة أوروبـا خاصـة اقتصاداتهـا 

الرئيسـية مثـل فرنسـا وألمانيـا وإيطاليـا.

لغربيـة  لـدول ا لسـويد وا ألمـر علـى ا وال يقتصـر ا
المتقدمـة، فالقطـاع العقـاري فـي أغلـب دول العالـم، 
مثـل الصيـن، يمـر بحالـة مشـابهة تقريبـا مـا يزيـد مـن 
احتمـال انفجـار األزمة علـى نطاق واسـع، إذا مـا حدثت 

بشـكل مفاجـئ.

وحـذر تقريـر المنظمـة مـن أن التوقعـات االقتصادية 
تشـير إلـى اسـتمرار حالـة التصحيـح فـي العقـارات 
المسـعرة بأعلـى مـن قيمتهـا، نتيجـة التضخـم فـي 

السـنوات القليلـة الماضيـة.

ليـة فـي  لما لمخاطـر ا قبـة ا  كمـا حـذرت هيئـة مرا
االتحـاد األوروبـي مـن أن 8 دول فـي االتحـاد تواجـه 
تدهـورًا اقتصاديـا، رغـم تبنيهـا سياسـة تخفيـض 

لفائـدة. أسـعار ا

الكومبس – اقتصـاد: تحذيرات من أزمة عقاريـة عالمية تلوح في األفـق خالل العام الجديـد 2017، أطلقتها 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مؤخرًا، وذلك إذا اسـتمرت وتيرة النمو الجامح في أسـعار العقارات، التي 
شهدتها الدول المتقدمة في السـنوات األخيرة، مما ينذر بحدوث انخفاضات حادة في األسعار تقود إلى أزمة 

عقارية عالمية.

الخبير االقتصادي علي حمود المدير التنفيذي لشركة أداء  ◄ كاثرين مان كبيرة االقتصاديين في منظمة التعاون االقتصادي ◄
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 إذا كان لديك شركة أو محل أو مطعم
 أو أي عمل تجاري ننصحك باالنضمام

إلى : دليل الكومبس  الرقمي

 قريبا  يمكنك تسجيل نفسك بنفسك عبر
 موقع الكومبس، لكي تصبح عضوًا في دليل
الكومبس باللغة العربية لألعمال التجارية

أعلن عن نشاطك التجاري لدينا

info@alkompis.com   لمزيد من المعلومات 

الدليل
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مصطلحات
ســــويدية

للمزيد:
www.alkompis.se

واالجتماعـات وجلسـات المحادثـة والمشـاركة بهـا 
بشـكل فّعـال. ُيمنـع علـى الشـباب المشـاركين ارتكاب 
جرائـم جديـدة أو تعاطـي المخـدرات، كمـا يتوجـب 

و عملهـم. سـتهم أ م بدرا الهتمـا عليهـم ا
وتقـوم مؤسسـة الخدمـات االجتماعيـة بمتابعة خطة 
العمـل، ومـن ثـم إحالتهـا إلـى المدعـي العـام فـي حـال 
إهمالهـا، ليجـري إرسـال تحذيـر أو تحديـد عقوبـة 

أخـرى.
ويتـم منـح شـهادات للمشـاركين فـي برنامـج »خدمـة 

الشـباب« بعـد انتهائهـم منـه.

 UTMATTNINGSSYNDROM

 utMAttnIng .مصطلـح مؤلـف مـن كلمتيـن
تعني إرهـاق أو إعيـاء، ويرافقهـا En في حالـة النكرة. 
مـن  و تزا كلمـة SYnDROM تعنـي أعـراض أ
أعـراض المـرض، ويرافقهـا Ett فـي حالـة النكـرة، 

فيمـا تبقـى نفسـها أثنـاء الجمـع.
المعنـى الكامـل يصبـح: متالزمـة اإلرهـاق أو التعـب أو 

االحتـراق النفسـي.
ت  مـا لعال عـة مـن ا ض يتسـم بمجمو هـو مـر و
واألعـراض والمتغيـرات النفسـية والجسـدية، تصيـب 
اإلنسـان بعـد ضغـط نفسـي وتوتـر لفتـرة طويلـة، 
وتـؤدي إلـى تغيـرات فـي السـلوك المهنـي و/أو الحيـاة 

. صـة لخا ا
وقـد يصـاب المريـض بشـكل متـدرج أو أحيانـا بشـكل 
مفاجـئ. علـى سـبيل المثـال يفقـد المصـاب القـدرة 
علـى توجيـه نفسـه وتنفيـذ أمـور اعتياديـة يوميـة، 
مثل إقفـال بـاب المنزل. أمـا األعـراض النفسـية فتكون 
لراحـة،  تعبـا شـديدًا ال ُيمّكـن الشـخص حتـى مـن ا
كـرة وقلـق وهلـع  لذا لـى تشـويش فـي ا فـة إ باإلضا

وصعوبـة فـي النـوم وخفقـان فـي القلـب. 
 ، ض ا عـر أل لجـة بحسـب ا لمعا ق ا د طـر تتعـد و
وتشـمل تماريـن رياضيـة وعـالج طبيعـي وفيزيائـي 

رات. دثـات واستشـا ومحا

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

 RÄDDnIng .مصطلـح مؤلـف مـن كلمتيـن 
تعنـي إنقـاذ، ويرافقهـا En فـي حالـة النكـرة. كلمـة 
 En تعنـي وظيفـة أو خدمـة، ويرافقهـا tJÄnSt
فـي حالـة النكـرة، وتصبـح tJÄnStER فـي حالـة 

. لجمـع ا
المعنـى الكامـل يصبـح: خدمـات الطـوارئ أو خدمـات 

اإلنقـاذ.
 SFS وبحسـب »قانـون الحمايـة ضـد الحـوادث« )
2003:778( فـإن خدمـات اإلنقـاذ هـي مفهـوم 
يشـمل مهمـات اإلنقـاذ، التـي تكـون الدولـة والبلديـات 
مسـؤولة عنهـا، أثنـاء حصـول الحـوادث، أو لتجنبهـا 
ودرء مخاطرهـا، وذلـك للحـد مـن الخسـائر فـي األرواح 

وتقليـل إصابـات البشـر أو الممتلـكات أو البيئـة.  
SÄKERHETSAGENTER

 SÄKERhEt .لـف مـن كلمتيـن مصطلـح مؤ
تعنـي أمـان أو تأكيـد أو ضمـان، ويرافقهـا En فـي 
و  . كلمـة AgEnt تعنـي وكيـل أ لنكـرة لـة ا حا
لنكـرة، وتصبـح  لـة ا عميـل، ويرافقهـا En فـي حا

لجمـع. ء ا ثنـا AgEntER أ
المعنـى الكامـل للمصطلح يصبـح: وكالء األمـن أو رجال 

األمـن.

SPRÅKBRUKET

 مصطلـح مؤلـف مـن كلمتيـن. SPRÅK تعنـي لغـة، 
ويرافقهـا Ett فـي حالـة النكـرة، فيمـا تبقـى نفسـها 
أثنـاء الجمـع. كلمـة BRuK تعنـي اسـتخدام أو عـادة 
أو معمـل، ويرافقهـا Ett فـي حالـة النكـرة، فيمـا 

تبقـى نفسـها أثنـاء الجمـع.
المعنى الكامل يصبح: االستعمال اللغوي.

ويقصـد بـه طريقـة اسـتخدام اللغـة فـي السـياقات 
المختلفـة كالسياسـة، والرسـائل، ومخاطبـة األطفـال، 

والعديـد مـن المجـاالت األخـرى.
STATSRÅDSPENSION

 مصطلـح مؤلـف مـن ثـالث كلمـات. StAt تعنـي 
لـة  دولـة أو حكومـة أو بلـد، ويرافقهـا En فـي حا
لجمـع. كلمـة  ء ا ثنـا لنكـرة، وتصبـح StAtER أ ا
RÅD نصيحـة أو مجلـس أو قـدرة ماليـة، ويرافقهـا 
ء  ثنـا لنكـرة، فيمـا تبقـى نفسـها أ لـة ا Ett فـي حا

. لجمـع ا
كلمتـي StAtSRÅD مجتمعـان، تعنـي وزيـر، 
لنكـرة، وتبقـى نفسـها  لـة ا ويرافقهـا Ett فـي حا
PEnS تعنـي  IOn مـا كلمـة  . أ لجمـع ء ا ثنـا أ
تقاعـد، ويرافقهـا En فـي حالـة النكـرة، وتصبـح 

لجمـع. ء ا ثنـا PEnSIOnER أ
المعنى الكامل يصبح: راتب تقاعد الوزراء.

وهـو قانـون حـول الراتـب التقاعـدي الـذي يمنح لـوزراء 
الحكومـة السـويدية، بعـد حصولهـم علـى مكافـأة 
انتهـاء الخدمـة فـي العـام األول بعـد انتهـاء واليتهـم.
وللحصـول علـى أدنـى حـد لــ »راتـب تقاعـد الـوزراء« 
يتوجـب علـى الشـخص إمـا أن يكـون قـد عمـل لمـدة 
سـتة أعـوام متفرقـة كوزيـر، أو سـتة أعـوام متتاليـة 

كوزير أو وزيـر دولـة أو ُمحافـظ أو مدير عـام، ويعتبر 
الحـد األدنـى 85 % مـن المعـاش الـوزاري. ولكـي 
يحصـل الوزيـر علـى راتـب تقاعـدي كامـل، فيتوجـب 
عليـه العمـل لمـدة 12 عامـا فـي مناصـب مختلفـة 

كوزيـر أو محافـظ أو مديـر عـام.
وجـرى تطبيـق نظـام الراتـب التقاعـدي الجديـد، عـام 
2005 بعـد انتقـادات مـن المواطنيـن السـويديين، 
لشـّدة »سـخائه«، وبالتالي أصبح أكثر تشـددًا، ويشـمل 
الـوزراء الذيـن يزيـد عمرهـم عـن 50 عامـا فقـط، 
ء  لمـدرا عندمـا يغـادرون الحكومـة، فيمـا يشـمل ا

العاّميـن فـوق سـن الــ 55 عامـا.

 UNGDOMSTJÄNST

مصطلـح مؤلـف مـن كلمتيـن. ungDOM تعنـي 
لنكـرة، وتصبـح  لـة ا شـاب، ويرافقهـا En فـي حا
 tJÄnSt أثنـاء الجمـع. كلمـة ungDOMAR
تعنـي وظيفـة أو عمـل أو خدمـة، ويرافقهـا En فـي 
حالـة النكـرة، وتصبـح tJÄnStER أثنـاء الجمـع.

المعنى الكامل يصبح: خدمة الشباب.
وهـي عقوبـة بديلـة عـن الغرامـات والسـجن، للشـباب 
بأعمـار مـا بيـن 15 و 21 عامـا، والمدانيـن بارتـكاب 
لـى الحـد مـن عـودة  جرائـم فـي السـويد، وتهـدف إ

الشـباب إلـى عالـم الجريمـة.
لمحكـوم  ن يعمـل ا لشـباب« أ وتتطلـب »خدمـة ا
دون راتـب، وأن يشـارك فـي جلسـات محادثـة حـول 
الجريمة. وعلـى العمل أن ُينفـذ في المسـاء والعطالت، 
ل  لبـا مـا يتـم لـدى جمعيـات مختلفـة فـي مجـا وغا
التنظيـف أو رعايـة الحدائـق. وتـوزع مهـام العمـل 
ب.  يـة للشـا لفرد ت ا ا لقـدر سـب مـع ا بشـكل يتنا
وعـادة مـا تتـراوح نوبـة العمل بيـن سـاعتين إلـى ثالث 

سـاعات، مـرة أو مرتيـن فـي األسـبوع.
د  ن يحـد مـج أ نا لبر ك با ر ب مشـا علـى كل شـا و
عيـة  الجتما ت ا لخدمـا خطـة عمـل مـع مؤسسـة ا

. فين لمشـر حـد ا أ « و ل سـيا لسو ا «
عيـد  ا لمو م با ا لتـز ال لعمـل ا تشـمل خطـة ا و



الكومبس | 26

فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء 
والدفــاع المدنــي والشــرطة، يجــب االتصــال علــى الرقــم ١١٢ 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؟ 112
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

 ٣٦8٦ BOX
StOcKhOLM 59 ١٠٣

DO@DO.SE البريــد اإللكتروني
رقم الهاتف 

٠8 - ٧٠٠ ٢٠ ١٢٠
المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

أفقي
١ - بطلــة كأس العالــم لكــرة القدم 2006 - نصف 

طعام

٢ - طير طويل األرجل والمنقار - ســئم - لتفســير 

واالستطراد. المعنى 

3 - مجموعــات مــن األوامر للكمبيوتر لعمل شــيء ما 

- متالزمة االلتهاب التنفســي الحاد.

4 - قبــر - حيــث يلتقي الملتقون.

5 - مجموعــة طقــوس وتقاليد لحدث ما - احد 

الوالدين

6 - أخطأ - قدح وذم شــعرا - ســأم وضيق من بطء 

مرور الوقت.

٧ - للنــداء - عكس منغلق

٨ - الســنة النار الشــديدة - متشابهات

9 - نصــف خــروج - توقف لعمل شــيء جانبي أثناء 

القيام برحلة أساســية.

١٠ - بطلــة كأس العالــم لكرة القدم 1998 - 

اســتجد وأظهر لونا جديدا.

10  9  8  ٧  6  ٥  ٤  ٣  2  1  

1

2

٣

٤

٥

6

٧

8

9

10

رأسي
١ - بطلــة كأس العالــم لكرة القدم ١994.

٢ - يقطــع باألســنان وخاصة اللحم - مدينة 

باكستانية.

3 - أشــياء غيــر مفهومة أو صعبــة الفهم - يصيبه 

الجنون.

4 - فعــل أمــر يقــال عند الصالة O خوف مرضي

5 - ارتفع وعال.

6 - بحــر - فجــوات بالغة الصغر في الجســم أو ورق 

النبات.

٧ - عكــس الحــرب - من ينعق.

٨ - نصــف نبــات - ما يوضــع على األثاث لحمايته أو 

لزينتــه فتفرش عليه.

9 - العب ليبي في نادي الشــباب الســعودي.

١٠- العب وفاق ســطيف الجزائري

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

    مستوى متقدم
    مستوى مبتدئ

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن 8١ خانــة , 
9*9 مقســمة إلــى 9 مربعــات 
الخانــات  مــلء  عليــك   ٣*٣
ــى 9  الفارغــة بأرقــام مــن ١ إل
ــم   عــدم تكــرار أي رق

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي 
3وداخــل كل مربع
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 الكلمات المبعثرة
قواعــد اللعبة

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

خالل المساعدة المبينة مقابل كل 
مجموعة خانات.

الكلمة أو الكلمات الحمراء تتكون 
من نفس الحروف المطلوب إدخالها 

و لكنها بترتيب غير صحيح.

١

2

العب كرة قدم فرنسي من اصل جزائري
)   يدزنا (

 روائي مصري حائز على جائزة نوبل
) بجني فظوحم (

العب تنس اسباني محترف
) فيلئارا دالنا (

مكتشف الدورة الدموية
)بنا نلفاسي(

عالم عربي في العصر الحديث
) دمحأ يلوز (
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