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٢٨ صفحة
العــدد الثانــي واألربعــون

  M a j  ٢ ٠ ١ ٧
تصــدر عــن شــبكة الكومبــس

صديقــك الناطــق بالعربيــة فــي الســويد
PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

ليالس سماقية:  الُسـويد أتاحت لنا تعليم أطفالنا 
ص 24محسن إبراهيم يدرب في الفريق الذي نشأ به زالتانلغتهم العربية دون قيد أو شرط

مصطفى الشـريف بعد 7 سنوات على وصوله إلى السويد:
ص ١٨يحصل مع زميلة له على جائزة أفضل مشروع تخرج

موقع إنترنت جديد للعناية

لف  كثـر مـن ٣٠ أ بأ
طفـل ممن آبائهم أو 
أمهاتهم في السجون

ص 23نصائح من الصليب األحمر بعدة لغات

AL JURIDIK -القانون

AL HÄLSA -الصحة

AL JOBB -العمل

ص ٦

ص ١٢

ص ١٦
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انخــرط فــي صفــوف أحــد األحــزاب العربيــة  اليســارية 
المعســكر  دول  إحــدى  فــي  ودرس  طويلــة،  فتــرة 
ــى الســويد ويســتقر بهــا،  ــي إل ــل أن يأت االشــتراكي، قب
فــي  العمــل  معنــى  عــن  معــه  حديــث  مناســبة  فــي 
المجتمــع  هــذا  يعطــي  وكيــف  الســويدي  المجتمــع 
الفــرص للشــباب وهــم فــي عمــر مبكــر لكــي يتدربــوا 
ويشــعروا بطعــم جنــي األمــوال بنفســهم، قــص علــّي 
ــي  ــب لهــا وهــي ف ــا تقاضــت أول رات ــه عندم قصــة ابنت
عمــر ١٦ عامــا، بعــد عــدة أيــام عمــل فــي مطعــم 

الوجبــات الســريع »ماكدونالدز« 

لنــا:  تقــول  وهــي  غاضبــة  المنــزل  إلــى  ابنتــي  أتــت   -
مــن  ضرائــب  كــرون   ٨٠٠ مــن  أخــذوا  لقــد  تخيلــوا 
ــي، أنــا  راتبــي؟ كيــف ذلــك؟ هــذا مبلــغ كبيــر بالنســبة ل
 لنظــام الضرائــب القاســي فــي الســويد، 

ً
جــدا غاضبــة، تبــا

ــوا منــي هــذا  ــد تعبــت كل هــذه األيــام لكــي يخصم لق
المبلغ!

وتابــع صديقــي: نظرنــا أنــا وزوجتــي إلــى بعضنــا البعــض 
ــى   إل

ً
ــا ــت تدريجي ــم نســتطع أن نكتــم ابتســامة تحول ول

هــذا  أن  للفتــاة  نشــرح  أن  وحاولنــا  عاليــة،  ضحــكات 
عــن  المســؤولة  الدولــة  خزينــة  إلــى  ســيذهب  المبلــغ 
الصحيــة  والرعايــة  والجامعــات  المــدارس  تأميــن 
والنظافــة  والشــرطة  واألمــن  والدفــاع  والشــيخوخة 

والبيئــة ...الخ.

، 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

٠7٢97١٨٨9٨

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

٠737٦4١4٨9

nazar@alkompis.com

المبيعات
أحمد الزيان

٠7٠٠7449٥١

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
Maj ٢٠١7  العدد الثاني واألربعون | السنة الثالثة

StOcKhOLM

Scheelegatan 43

11223 Stockholm
MAhMOud AghA
tEL: ٠7٢  97٨٨ ١ 9٨

E-POSt:
InfO@ALKOMPIS.cOM

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

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

Eskilstuna
22 98 760 073 :tel

uppsala
68 70 717  073 :tel

ANNONSAVDELNING
Ahmed Alzayyan
0744951 - 070 :tel

GRAFISK AVDELNING
Baseem Munawwar
48 19 008 - 076  :Tel

PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد

 SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ
ARABISKA

Al Kompis Media Network är ett 
mediabolag med ambitionen att underlätta inte-
grationen 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 viktigt att majoritetssamhället får möjlighet att 
lära sig mer om de vanor, traditioner och kulturer 
som de nya svenskarna tagit med sig till Sverige. 
Al Kompis papperstidning består av 28 sidor och 
trycks i            25  000 exemplar. Den distribueras av 
utdelare och på 40 speciellt utvalda platser i Stock-
holms län, Malmö, Landskrona, Helsingborg och 
Göteborg

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

صديقــي المخضــرم وبعــد أن أنهــى قصتــه قــال لــي : 
هــل تعلــم أننــي هنــا فقــط فــي هــذه البلــد، عرفــت 
االشــتراكية  أو  الشــيوعية  للمقولــة  الحقيقــي  المعنــى 
ــه«  ــكٍل حســب حاجت ــه ول  حســب طاقت

ٌ
ــة، » كل المعرف

 أثنــاء حياتــي التــي 
ً
مــع كل مــا خبرتــه وتعلمتــه نظريــا

ســبقت اســتقراري فــي الســويد. عندمــا رأيــت النظــام 
يغطيهــا  التــي  الخدمــات  مــع  وتناســبه  الضريبــي 

لألفــراد وللمجتمع.

تبلــغ حوالــي  التــي  آخــر حدثنــي عــن جارتــه  صديــق 
التســعين مــن عمرهــا، قائــاًل، فــي كل يــوم يتنــاوب 
علــى خدمــة هــذه الســيدة الهرمــة والمريضــة فريــق 
كامــل مــن الموظفيــن، لغســل ثيابهــا وتحضيــر الطعــام 
مــن خدمــات،  مــا هنالــك  إلــى  لهــا وتنظيــف منزلهــا 

وأردف متســائاُل، كــم يــا تــرى كلفة هذه الخدمات؟ 

ال شــك أن الدولــة أو الحكومــات أو المجتمــع ال يحســب 
ــى مصاريــف خدمــات أي شــخص،  وال يضــع فواتيــر عل
طالمــا هــذا الشــخص بحاجــة إلــى هــذه الخدمــات وهــو 
علــى قيــد الحيــاة، وألن اإلنســان وكرامتــه غاليــة فــال بــد 
المســاومة  عــدم  تأمــن  لكــي  مــوارد  هنــاك  يكــون  أن 
ضريبــي  نظــام  هنــاك  كان  لذلــك  وامتهانهــا.  عليهــا 
عــادل أو علــى األقــل يســعى ألن يكــون غيــر ظالــم، 
ــه، ويعطــي  ــه وقدرات ــن المواطــن حســب دخل يأخــذ م
لمواطــن آخــر حســب حاجاتــه ومتطلباتــه التــي تضمــن 

له العيش كإنســان حر.

 
ً
ليــس ذلــك فقــط، الــدول التــي تملــك نظامــا ضريبيــا
يتمتــع بالعــدل والصرامــة تســتطيع أن تؤمــن المــوارد 
علــى  وللمحافظــة  نفســها  لحمايــة  الضروريــة 
المجتمــع،  حكــم  فــي  أساســي  كمبــدأ  الديمقراطيــة 
ــة  ــم أن إعــادة إجــراء محاكمــة كلفــت الدول فعندمــا نعل
الشــك بعــدم  الكرونــات، بســبب  المالييــن مــن  مئــات 
أهليــة المحكمــة الســابقة، نعلــم أن المــال هــو وســيلة 

إلقامــة العــدل وعدم خســارة الثقــة بالنظام القضائي.

لهــذا الســبب كانــت الســويد توصــف بالدولــة االشــتراكية 
مــع أن نظامهــا رأســمالي، ونســب قــول ألحــد المســلمين 
عندمــا زارهــا: لقــد وجــدت اإلســالم فــي هــذا البلــد مــع 

أني لم أجد مســلمين »

كلمة العدد

رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية

د. محمود صالح آغا

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

Alkompis.se hittar du på nätet och har redan 30000 
unika besökare varje dag 
samt ca: 1160 000 besökare på Facebook och en 
mediaräckvidd på 700 000 personer. Al Kompis 
åtnjuter väldigt högt förtroende bland våra läsare 
som ser oss som “Sverige på arabiska”. 
Besök gärna också vår svenskspråkiga systertidning 
Altid.se. 

MVH

Redaktionen

فقط في السويد عرفت معنى:
}كٌل حسب طاقته ولكٍل حسب حاجته«
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الطفـل عـادل )اسـم مسـتعار( هـو واحـد مـن 3٠ 
ألـف طفـل فـي السـويد يقضـي أحـد والديـه عقوبـة مـا 
بالسـجن أو عقوبة الوضـع تحـت المراقبة، تقـول والدة 
عاصـم لــ الكومبـس أنهـا فـي البدايـة كانـت تتهـرب 
لـغ مـن العمـر ٦  لبا بنهـا ا بـة علـى أسـئلة ا مـن اإلجا
سـنوات عندما يسـأل عـن والده، خاصـة عندما يسـمع 
العائلـة واألقـارب يتحدثـون عنـه بمناسـبات عديـدة، 
لكنهـا اضطـرت أخيـرًا أن تصـارح طفلهـا وتقـول 
لـه الحقيقـة: “أبـوك مسـجون ألنـه خالـف القانـون، 
وارتكـب حماقـة”، وتسـتأنف والـد عاصـم الحديـث: 
“فـي الحقيقة أنـا لسـت خبيرة نفسـية لكننـي أكاد أقرأ 
تعابيـر وجـه ابنـي عندمـا أتحـدث معـه عـن والـده، 
وكل مـا أخشـاه أن يشـعر الطفـل بالمهانـة والخجـل 

أمـام أصدقائـه خاصـة عندمـا يكبـر قليـال”.

قـد ال يعـرف العديـد مـن األطفـال مـا هـي مشـاعر 
طفـل مثلهـم لـه أب أو أم فـي السـجن، وقـد ال يعـرف 
ي شـخص معـرض  ن أ ر أ لكبـا يضـا مـن ا لعديـد أ ا
لحـاق ضـرر  و ربمـا إ قـة أ الرتـكاب خطيئـة أو حما
باآلخريـن مـن غيـر أن يعـرف أو يشـعر، وطالمـا أننـا 
نعيـش فـي ظـل “دولـة قانـون” فـال أحـد يمكـن أن 
نـون، ويمكـن ألي شـخص  لقا يكـون فـوق سـيادة ا

فعـال أن يعيـش تجربـة االحتجـاز أو السـجن، وبالتالـي 
يعـرض أطفالـه لكـي يكونـوا متضرريـن، ويخوضـوا 
تجربـة الشـعور بالذنـب مـن غيـر اقتـراف أي ذنـب.

ي  يد لسـو لمجتمـع ا يـة ا د ل عـن ما مهمـا يقـا و
واختالفـه عـن المجتمعـات الشـرقية، التـي ال تـزال 
ليـد عديـدة ومنهـا  دات وتقا ثـر بعـا تهتـم وتتأ
الصيـت السـمعة، إال أن البشـر هـم دائمـا بشـر، وخاصـة 

ل.  ألمـر باألطفـا عندمـا يتعلـق ا
يد  لسـو ا فـي  يمـة   لجر ا فحـة  مكا ة  ئـر ا د
KRIMInALVÅRdEn  اهتمـت بهـذه الفئـة 
مـن األطفـال وحاولـت التعـرف أكثـر علـى مشـاعرهم 
وتفهـم مـا يفكـرون بـه، وقـد وجـدت أن هنـاك فعـال 
لحـزن لـدى  ا لغضـب و ا لخجـل و شـعور قـوي مـن ا
معظـم األطفـال ممـن يخضـع أحـد والديهـم لعقوبـة 

. ئيـة جنا
لهـذا السـبب أطلقـت دائـرة مكافحـة الجريمـة موقعـا 

جديـدا علـى اإلنترنـت بعنـوان:
 WWW. InSIdAn.KRIMInALVARdEn.SE

ويعنـي “فـي الداخـل” لتعريـف األطفـال مـا يجـري 

يضـا رمـزا  لسـجون، وربمـا ليكـون أ م ا خـل نظـا دا
لمشـاعر الطفـل الداخليـة، حسـب مـا جـاء فـي الموقـع. 
لديـه  وهـذا يسـاعد أي طفـل قـد يتعـرض أحـد وا
لعقوبـة السـجن أو االحتجـاز أو الوضـع تحـت المراقبـة، 
لنفسـية لـه وخاصـة  لمسـاندة ا لدعـم وا ولتقديـم ا
عندمـا يتعلـق األمـر بطـرح األسـئلة وتلقـي اإلجابـات 
عنهـا. واألهـم مـن كل ذلـك أن يكـون صـوت الطفـل 

عا. تقول الدائرة إن هذه  „مسـمو
الفئة من األطفال تكاد تكون من 
الفئات المنسية بالمجتمع، على 

الرغم من عددها غير القليل، 
هؤالء األطفال بحاجة إلى دعم 

ورعاية من نوع خاص.
عبـر هـذا الموقـع يمكـن أن يطلـع الجميـع علـى بيئـة 
بـة علـى  لمسـاجين، واإلجا لسـجن، وعلـى أوضـاع ا ا
أسـئلة عديـدة، مثـل: هـل أسـتطيع أن أقـدم هديـة 
عنـد زيـارة أبي/أمـي للسـجن؟ كمـا يمكـن لألطفـال 

إرسـال رسـائل للسـجن أو للمسـؤولين فـي السـجن، 
حيـث يقـدم الموقـع أشـخاص معينيـن للحديـث مـع 
األطفـال، منهـم علـى سـبيل المثـال ماركـس الـذي 
يقـول بالشـريط إنـه عانـى أيضـا عندمـا كان صغيـرا، 
لسـجن وهـو فـي عمـر 4  لـى ا لـده إ حيـث ذهـب وا

ت. ا سـنو
كمـا يتميـز الموقـع باحتوائـه علـى تقنيـات الميديـا 
ة، لفهـم  الحديثـة ورسـوم متحركـة ونصـوص للقـراء

المحتـوى بالطريقـة التـي تناسـب الطفـل. 
ال نعلـم إذا كان هـذا الموقـع سيسـاعد الطفـل عـادل، 
بالتغلـب علـى شـعوره الحالـي، ولكـن وبـدون أدنـى 
شـك سيسـتفيد عـادل ومعـه أكثر مـن 3٠ ألـف طفل 
كثيـرا مـن المعلومـات التـي سـيقدمها هـذا الموقـع، 
وهـي معلومـات يمكـن أن تغيـر تفكيرهـم وهـذا بحد 
ذاتـه مهـم جـدا للتخلـص مـن عقـدة الشـعور بالذنـب، 

أو الغضـب أو الحـزن أو الخجـل.
وقـد يلفـت نظـر الكبـار أيضـا إلـى التفكيـر مليـا قبـل 
الوقـوع فـي أي خطـأ يعرضهـم للسـجن أو المحاسـبة 

القانونيـة، خاصـة عندمـا يكـون لهـم أطفـال.

كيف يشعر حوالي ٣٠ ألف طفل 
ممن لهم أب أو أم محكومين أو تحت المراقبة
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     UTBILDNING & JOBBFÖRMEDLING

ال تتردد ان تتصل بنا حاالً    

     0722-354198
VI ERBJUDER  TJÄNSTEN STÖD OCH MATCHNING SOM ÄR EN KOSTNADSFRI TJÄNST FÖR ARBETSSÖKANDE. FRÅGA PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN OM DU HAR RÄTT TILL TJÄNSTEN.  

نحن هنا لفتح آفاق مستقبلية لك من خالل طاقم
عمل مؤهل ومتخصص يمد لك يد العون ويفتح

لك الطريق للوصول الى هدفك المنشود من خالل
مساعدته لك عملياً ونظريا

ما عليك سوى أستشارة مكتب العمل إن كان لك
الحق في الحصول على خدمة
Stöd och Matchning

وبعدها سيدرس المرشد ظروفك للبدء في تحقيق
أهدافك واالنطالق على الطريق الصحيح عبر جميع

الوسائل المتاحة

تحصل لدينا على مرشد محترف في مختلف المجاالت التى تعّدك
للحصول على فرصة عمل أو دراسة ,اكتساب خبرات متعددة في كتابة السيرة
الذاتية باالضافة الى لقاءات العمل الخاصة واخيرا خبرة التسويق. الشخصي.

لدينا شبكة كبيرة من االتصاالت مع مؤسسات وارباب عمل على المستوى المحلي

ندعم أهدافكم ونحقق آمالكم

www.arcus.nu
نحن متواجدون بأكثر من 60 مدينة في السويد حتى تتأكد اذا لدينا فرع في مدينتك الرجاء زيارة صفحتنا

المحامـي فـي السـويد ال يعمـل فقـط كمدافـع عـن الموكليـن فـي 
المحاكـم، بـل يوجـد تخصصـات أخـرى مختلفـة مثـل القضايـا 
الجنائيـة والعائليـة والبيئيـة وأمـور اللجـوء والتأمينـات باإلضافـة 
إلـى استشـارات قانـون األسـواق واألعمـال. يعمـل المحامـون مـع 

األفـراد والعائـالت والشـركات والمنظمـات.

وتعتبـر تخصصـات المحاميـن فـي األسـواق واألعمـال األكثـر 
رواجـا فـي سـوق العمـل السـويدي حاليـا، حيـث تشـمل مهمتهـم 
إنشـاء االتفاقيـات التجاريـة ومتابعتهـا وتدقيقهـا وتفسـيرها 
باإلضافـة إلـى تقديـم استشـارات للشـركات وإجـراء المفاوضـات.

الدراسة:
ن  أ يجـب  مـي  محا لقـب  علـى  ل  لحصـو ا جـل  أ مـن 
ميـن  لمحا ا بـة  نقا فـي  ًا  عضـو لشـخص  ا ن  يكـو

.A d V O K A t S A M f u n d E t

ويتوجـب علـى مـن يرغـب بدراسـة هـذا الفـرع الحصـول علـى 
شـهادة JuRISt أواًل، أي حقوقـي، حيث تسـتغرق مـا بين أربع 
سـنوات ونصـف وخمـس سـنوات، بعدهـا يجـب العمـل كحقوقـي 

مسـاعد لمـدة ثـالث سـنوات علـى األقـل.
أمـا مـن يرغـب بالعمـل كمحامـي AdVOKAt فإنـه يجـب أن 

يحصـل علـى شـهادة عـن طريـق نقابـة المحاميـن.

 المحامي
ADVOKAT
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السـويد هي دولـة قانـون، ومن حـق أي شـخص أن يطلـع علـى القوانين التـي تهمه خاصـة فـي حياتـه اليوميـة والعادية، هـذه المنصة 
)القانـون( ستسـهل علـى الناطقيـن باللغـة العربيـة فـي السـويد، التعـرف علـى أهـم هـذه القوانيـن، ومتابعـة األخبـار والتعليمـات 
المرافقـة لهـا. كمـا سـيكون جـزء كبير مـن هـذه المنصـة مخصـص للقوانيـن التـي تحكـم العالقة بيـن الشـخص الموجـود في السـويد 
وبيـن المؤسسـات السـويدية، خاصـة مصلحـة الهجـرة، وصنـدوق التأمينـات االجتماعيـة وغيرهـا. ابـراز األمـور القانونيـة التـي تهم 

الالجئيـن والقادميـن الجـدد والمقيميـن وحتـى المواطنيـن، مثـل قضايـا األسـرة وقضايـا العمـل وقضايـا أخـرى القانون
للمزيد من المعلومات زوروا الرابط التلي :

WWW.ALKOMPIS.SE/الحقوق-و-القانون/

AL JURIDIK

AL JURIDIK -القانون

 ال أحـد يعـرف، حتـى اآلن، فيمـا إذا كان هنـاك قانـون 
جديـد سـيصدر، أم سـوف نعـود للقانـون القديـم، أم 
أن العمـل بالقانـون الحالـي سـيبقى مسـتمرًا، مـع إجـراء 

بعـض التعديـالت.
ليـوم وبعـد أن قاربنـا علـى إتمـام عـام مـن  ولكـن ا
ذا سـيحدث لألشـخاص  نـون، مـا لقا تطبيـق هـذا ا
الذيـن حصلـوا علـى إقامـة مؤقتـة لمـدة 13 شـهرًا ) 
إقامـة الحمايـة البديلـة(؟ فكمـا نعـرف فـإن العديـد 
قـد ظلـم فـي ظـل هـذا القانـون الـذي صـدر قبـل عـام، 

ومـا زال مسلسـل الظلـم مسـتمرًا.

األشخاص الذين حصلوا على إقامة 
لمدة 13 شهر وإقامتهم قاربت على 
االنتهاء لديهم الكثير من التساؤالت 

ومن أهم هذه التساؤالت: 

ا  ذ مـة مـا قا إل ء ا نتهـا بعـد ا  ●  
لتـي سـوف تنتهـي؟ أفعـل أو كيـف أجـدد إقامتـي ا

لجديـدة  مـة ا إلقا كـم مـدة ا  ●  
لتـي سـوف احصـل عليهـا وهـل يمكـن للهجـرة أن  ا

؟ متـي قا إ يـد  تجد منحـي  فـض  تر
ا حصلـت علـى عمـل  ذ هـل إ  ●  
؟ ئمـة ا د مـة  قا إ علـى  حصـل  ا ن  أ يمكـن 

مـاذا افعـل إذا حصلـت علـى   ●  
؟ لعمـل س ا سـا ئمـة علـى أ ا لد مـة ا قا إل فـض ا ر

لكثيـر  ل عنهـا ا لتـي يتسـاء لتسـاؤالت ا هـذه أهـم ا
ممـن حصلوا علـى إقامـة مؤقتة لمـدة 13 شـهر وتلك 
التسـاؤالت التـي سـنجيبكم عنهـا فـي هـذا المقـال مـن 
لتـي أخـذت علـى عاتقهـا  لكومبـس ا خـالل شـبكة ا
مسـاعدة القادميـن الجـدد وتنويرهـم بـكل مـا هـو 
جديد مـن قوانيـن وقـرارات خاصـة بالقادميـن الجدد.

  بعد انتهاء اإلقامة ماذا 
أفعل أو كيف اجدد إقامتي 

التي سوف تنتهي؟

»تجديد اإلقامة ليس تلقائّيا«
تجديـد اإلقامـة ليـس تلقائـي مثلمـا يشـيع البعـض، 
كل شـخص حصـل علـى إقامـة مؤقتـة لديـه الحـق أن 
يتقـدم بطلـب التجديـد قبـل انتهـاء اإلقامـة بثـالث 

شـهر. ا
لتجديـد يكـون عـن طريـق توجـه  لتقـدم بطلـب ا ا
الشـخص بنفسـه ألي مـن إدارات الهجـرة الموجـودة 

فـي جميـع أنحـاء السـويد.
يبـدأ تقديـم طلبـات تجديـد اإلقامـات المؤقتـة مـن 

بدايـة شـهر أيـار/ مايـو.
إذا إقامـة الشـخص انتهـت ولـم يتقـدم بالتجديـد 
وتقـدم بالطلـب بعـد انتهـاء إقامتـه تقـوم الهجـرة 
بدراسـة قضيتـه مـن جديـد ويمنـح إقامـة لمـدة 13 
شـهر مـرة أخـرى، ولذلـك مـن الهـام للغايـة التقـدم 

بطلـب التجديـد قبـل انتهـاء اإلقامـة.

كم مدة اإلقامة الجديدة 
التي سوف احصل عليها؟

كل مـن حصـل علـى إقامـة حمايـة بديلـة لمـدة 13 
لتـي مـن أجلهـا تـم  شـهر و لديـه نفـس األسـباب ا
منحـه اإلقامـة سـوف يمنـح إقامـة لمـدة سـنتين ولكن 
إذا تغيـرت األسـباب التـي مـن أجلهـا منـح الشـخص 

اإلقامـة قـد يتـم رفـض التجديـد.
  مثـال علـى ذلـك إذا كان شـخص مـا قـد حصـل علـى 
إقامـة حمايـة بديلـة، وكان سـبب منحـه اإلقامـة هـو 
حالـة الحـرب فـي بلـده ولكـن عنـد التقديـم لتجديـد 
إقامتـه، وكانـت حالـة الحـرب قـد انتهـت فـي بلـده، 
جلـه حصـل علـى  لـذي مـن أ لسـبب ا سـيكون هنـا ا

اإلقامـة ال وجـود لـه.
 إذًا قانونا لن يتم تجديد إقامة ذلك الشخص.

هـل إذا حصلـت على عمـل يمكـن أن 
احصـل علـى إقامـة دائمة ؟

هذا التسـاؤل غايـة فـي األهمية، نعـم يحق لمـن حصل 
علـى عمـل أن يتقـدم بتجديـد إقامتـه علـى أسـاس 
العمـل وعندهـا يتـم منـح الشـخص إقامـة دائمـة ولكن 
هـل كل مـن لديـه عمـل يمكـن أن يحصـل علـى إقامـة 

ئمـة؟ دا
 مـع األسـف بالطبـع ال ألن هنـاك شـروط عديـدة البـد 
مـن أن تكـون متوفـرة عنـد التقديـم وشـرط واحـد 
منهـا غيـر متوفـر يعطـي الحـق للهجـرة فـي رفـض 
المعاملـة ولذلـك مـن الهـام للغاية للشـخص الـذي لديه 
عمـل ويريـد تحويـل إقامتـه مـن مؤقتـة إلـى دائمـة ان 
يستشـير شـخص مختـص بهـذه األمـور قبـل أن يقدم 
لكـي يتجنـب وقـوع أي أخطـاء ألن تـدارك الخطـأ منـذ 
البدايـة أسـهل مـن تصحيـح الخطـأ بعـد الوقـوع فيـه.

شروط يجب أن تتوافر حتى يحق 
للشخص الحصول على اإلقامة الدائمة

أوال: البـد أن يكـون الشـخص لديـه جـواز سـفر أو 
يكـون لديـه وثيقـة معتـرف بهـا تثبـت شـخصيته.

ثانيـا: يكـون حصـول الشـخص علـى العمـل قبـل 
التقديـم بطلـب التجديـد ولـو كان بيـوم واحـد.

ثالثـا: يكـون رب العمـل قـام بتسـجيل العامـل 
ئـب بمعنـى أن يكـون قـد أخبـر  لـدى مصلحـة الضرا

الضرائـب عـن العامـل أنـه يعمـل لديـه.

رابعـا: عقـد العمـل يكـون غيـر محـدد المـدة أو 
اليقـل عـن سـنتين.

خامسـا: أن يكـون العامـل مؤمـن عليـه بكافـة 
التأمينـات العماليـة مـن قبـل رب العمـل.

سادسـا: عقـد العمـل ال يقـل عـن مواصفـات 
الشـروط النقابيـة وهـذا يعنـي أن راتـب العامـل البـد 
أن يكـون طبقـا للرواتـب المحـددة للمهنـة التـي يعمـل 

فيهـا مـن قبـل النقابـة التابـع لهـا.

إذا توافـرت جميـع الشـروط  السـابقة يكـون 
مـة  قا إل ل علـى ا لحصـو لحـق فـي ا للشـخص ا

ئمـة. لدا ا

ماذا افعل إذا حصلت على 
رفض اإلقامة الدائمة 

على أساس العمل؟
فـي حـال الشـخص قـدم علـى تجديـد اإلقامـة، وكان 
مـة  إلقا لـه علـى ا ن ينتظـر حصو لديـه عمـل، وكا
الدائمـة، ولكـن الهجـرة رفضـت منحـه اإلقامـة الدائمة 
بسـبب نقص فـي شـروط العمـل سـوف يتـم النظر في 
قضيتـه علـى أسـاس اللجـوء وتمديـد اإلقامـة لمـدة 
سـنتين، ولكـن يكـون مـن حـق الشـخص االعتـراض 
علـى قـرار الرفـض إن كان رفـض الهجـرة ألسـباب 

يـرى الشـخص أنهـا خاطئـة.
فـي النهايـة ارجـوا مـن الجميـع ان يتقدمـوا بطلـب 
التجديـد قبـل انتهـاء موعـد اإلقامـة وأن ال تنسـاقوا 
لتـي تقـول اإلقامـة سـوف تجـدد  ء اإلشـاعات ا ورا

ئيـا دون حاجـة لتقديـم طلـب. تلقا
فـة  ن يدقـق فـي كا يضـا مـن لديـه عمـل عليـه أ وأ
المتطلبـات للحصـول علـى اإلقامـة الدائمة واستشـارة 
أهـل الخبـرة والمعرفـة بهـذه األمـور بـدال مـن الوقـوع 

فـي أخطـاء قـد يصعـب تداركهـا فيمـا بعـد.
مـة  إلقا لحصـول علـى ا ا لتوفيـق و تمنـى للجميـع ا ا

ئمـة ا لد ا

روماني بطرس

Romany Botros
Romany Botros Juristbyrå
romanybotrosjuristbyra@gmail.com
Tel nr: 0727333281 - 0704

الكومبس – القانون: في الـ 20 من شـهر تموز/ يوليو هذا العام، سوف نكون قد اسـتكملنا عاما على تطبيق 
قانون األجانب الجديد ) قانـون اإلقامة المؤقت(، وكما كنا قـد ذكرنا من قبل فإن هذا القانـون مؤقت وينتهي 

العمل به في تاريخ 19  تموز/ يوليو 2019، وبعد هذا التاريخ ما الذي سوف يحدث؟

تساؤالت بعد عام على قانون اإلقامة المؤقتة:

هل يمكن لمن حصل على إقامة مؤقتة 
أن يحصل على دائمة عند التجديد؟
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لـذي تـم االتفـاق عليـه  تتعلـق القضيتـان بالمهـر ا
فـي إيـران عنـد توقيـع عقـد الـزواج. فـي كال الحالتيـن 
بلغـت قيمـة المهـر حوالـي 700 قطعـة ذهـب مـن 

النـوع المسـمى باهـار أزادي.
 يعـادل ذلـك حوالـي 1.5 مليـون كـرون  سـويدي، 
ومـع أن القاعـدة القانونيـة المتعلقـة بهديـة العروس 
قـد ألغيـت فـي السـويد منـذ عـام 1920، إال أن ذلك ال 
يعيـق قيـام المحكمـة السـويدية بحسـم نـزاع يتعلـق 
بالمهـر الـذي تـم االتفـاق عليـه فـي الخـارج. يمكـن أن 
تحسـم المحكمـة السـويدية المسـألة إذا كان النـزاع أو 
إذا كان أحـد الطرفيـن فـي القضيـة لـه عالقـة ارتبـاط 
يـا  لقـول إن القضا معينـة بالسـويد. وبهـذا يمكـن ا
المتعلقـة بالمهـر فـي المحاكـم السـويدية أصبحـت 

معتـادة نوعـا مـا.
بنـاء علـى أن قيمـة المهـر ُتحـدد عند عقـد القـران ولها 
عالقـة مباشـرة بالـزواج فـال يمكـن تصنيـف المهـر 
ضمـن المجـال القانونـي المتعلـق بالثـروة، مثـال ديـن 
بيـن شـخصين عادييـن. بـدال مـن ذلـك تـرى المحكمـة 
أن المهـر يعتبر إمـا نفقة تدفع مـرة واحـدة للزوجة أو 

تسـوية لظـروف الثـروة بيـن الزوجيـن.
إن الشـيء الـذي ُيحـدد كـون المهـر نفقـة تدفـع مـرة 
لثـروة بيـن  و تسـوية لظـروف ا حـدة للزوجـة أ وا
الزوجيـن فإنـه يتعلـق حسـب رأي المحكمـة العليـا 
بالهدف الكامـن وراء المهـر وكيف تم تشـكيله. وحتى 
لـو كان للبيئـة الثقافيـة واالجتماعيـة والقانونيـة التـي 
لقـران أهميـة بالنسـبة لتصنيـف  تـم ضمنهـا عـقد ا
المهـر علـى أسـاس كونـه نفقـة تدفـع مـرة واحـدة 
للزوجـة أو تسـوية لظـروف الثـروة بيـن الزوجيـن.

لتـي  يمكـن تعليـل ذلـك علـى أسـاس أن االتفاقيـة ا
لديـون بيـن  لممتلـكات وا تتعلـق بكيفيـة توزيـع ا
الزوجيـن تصّنـف علـى أسـاس كونهـا عالقـة الثـروة 
بيـن الزوجيـن. إن االتفاقيـة التـي تكـون بعـد أخـذ 
احتياجـات الزوجيـن وموجوداتهـم بعيـن االعتبـار 
مخصصـة لالسـتخدام كمعونـة إلعالـة الزوجـة يجـب 

أن يتـم تصنيفهـا آنـذاك علـى أسـاس أنهـا نفقـة تدفع 
مـرة واحـدة للزوجـة. وعلـى أسـاس أي فئـة يدخـل 
المهـر ضمنهـا يتـم حسـم المسـألة حسـب قانونيـن 
مختلفيـن. فـي القضيتيـن اللتيـن اتخـذت المحكمـة 
لتسـديد  ن ا ر أ عتبـا نهما تـم ا رهـا بشـأ لعليـا قرا ا

يشـكل تسـوية لظـروف الثـروة بيـن الزوجيـن.

ماذا رأت المحكمة 
السويدية؟

بالرغـم مـن أن عقـد القـران اإليرانـي تـم فـي إيـران 
حسـب القانـون اإليرانـي وأنـه تـم تسـجيله مـن قبـل 
لطرفيـن  ن ا لمحكمـة أ نيـة فلـم تـرى ا يرا سـلطة إ
اتفقـا علـى سـريان مفعـول القانـون اإليرانـي. إذا لـم 
يقـم الزوجيـن باالتفـاق علـى قانـون أي دولـة سيسـري 
فيجـب أن ُيحسـم األمـر علـى أسـاس أي دولـة كان 

للزوجيـن فيهـا أول سـكن مشـترك.
فـي الحالتيـن كان أحـد الزوجيـن يسـكن فـي السـويد 
والـزوج الثانـي فـي إيـران عندمـا تزوجـا. كان الهـدف 
لـزوج الموجـود فـي إيـران سيسـكن فـي  هـو أن إن ا
السـويد بعـد حصولـه علـى تصريـح اإلقامـة. وهـذا هو 
الشـيء الـذي حصـل. اعتبـرت المحكمـة أن المسـكن 
المشـترك األول لـألزواج فـي الحالتيـن هـو السـويد، 
ممـا أدى إلى جعـل القانـون السـويدي هـو القانـون الذي 

سُيحسـم النـزاع علـى أساسـه.

وكمـا تـم شـرحه سـابقا فقـد تـم إلغـاء هديـة العـروس 
فـي القانون السـويدي منـذ عـام 1920. لذلـك توجب 
علـى المحكمـة مقارنـة االتفاقيـة فـي كال الحالتيـن مـع 
اتفاقيـة تعتبـر نموذجيـة بيـن األزواج فـي السـويد. 
لـزواج  كمثـال علـى هـذه االتفاقيـات هنـاك سـند ا
)بالسـويدية اكتنسـكابس فـور أورد(، وهـو اتفاقيـة 
تعنـي االلتـزام بمنـح هديـة ألحـد الزوجيـن أو اتفاقيـة 
حـول كيـف سـيتم تقسـيم ممتلـكات الزوجيـة الحقـا.

في السويد األمر مختلف!
فـي سـند الـزواج السـويدي ال يمكـن أن يتفـق المـرء 
علـى كـون أحـد الزوجيـن مـدان بكميـة نقـود لـزوج 
اآلخـر. كمـا ال يمكـن االتفـاق أن يحصـل أحـد الزوجيـن 
علـى هديـة فـي وقـت معيـن، مثـال عنـد الطـالق أو 
الوفـاة. في سـند الـزواج يمكـن فقـط االتفاق عـن كون 
أو عـدم كـون أحـد الممتلـكات ملكيـة فرديـة )مثـال 
ها مـن أو إدراجهـا ضمـن تقسـيم ممتلـكات  اسـتثناء

الزوجيـة فـي حالـة الطـالق أو الوفـاة(.
إن الوعـد مـن طـرف أحـد الزوجيـن بمنـح الـزوج اآلخـر 
هديـة هـو شـيء ال يسـري فـي القانـون السـويدي. إن 
لقانـون هـو حمايـة أحـد  السـبب الكامـن وراء هـذا ا
ن تفكيـر متعمـق  ت بـدو قيـا تفا جيـن مـن ا و لز ا
مينـة بيـن  ئنيـن مـن تحويـالت غيـر أ لدا يـة ا وحما

لزوجيـن. ا
كمـا ان االتفاقيـة التـي تتعلـق بكيـف سـيتم تقسـيم 
الممتلـكات الزوجيـة الحقـا )اتفاقيـة مبدئيـة( فإنهـا 
تعتبـر غيـر سـارية المفعـول إذا لـم يتـم تدوينهـا 
مباشـرة عنـد الطـالق. بمـا أنـه يتـم تحديـد المهـر 
عنـد عقـد القـران وليـس عنـد الطـالق فـإن مثـل هـذه 
االتفاقيـة تعتبـر غيـر سـارية المفعـول فـي القانـون 

لسـويدي. ا
بمـا أن المحكمـة العليـا اعتبـرت االتفاقيـة المتعلقـة 
ل كيفيـة تقسـيم  ئيـة حـو قيـة مبد تفا لمهـر كا با
لزوجيـة الحقـا فقـد تـم اعتبارهـا غيـر  ممتلـكات ا

لمفعـول. سـارية ا
علـى أي حـال فـال يعنـي ذلـك بالضـرورة أن القانـون 
السـويدي سيسـري دائمـا علـى النزاعـات المتعلقـة 
بالمهـر. إذا كان كل واحـد مـن الزوجيـن يقيـم فـي 
لقـران وقامـا بتدويـن االتفاقيـة  إيـران عنـد عقـد ا
فـإن القانـون اإليرانـي هـو الـذي يسـري علـى االتفاقيـة 
المتعلقـة بالمهـر حتـى لـو انتقـل الزوجـان فيمـا بعـد 

إلـى السـويد وسـكنا فيهـا عـدة سـنوات.
لـو كان الطرفـان قـد دونـا خطيـا بصـورة واضحـة فـي 
االتفاقيـة أن القانـون اإليرانـي هـو الـذي يسـري علـى 
ممتلـكات الزوجيـن، وليـس المهـر فقـط )حتـى لـو 
نـون بعـد حضـور  لقا تـم تدويـن اتفاقيـة اختيـار ا
الزوجيـن إلـى السـويد(، لكانـت اتفاقيـة المهـر تعتبـر 

لمفعـول. سـارية ا

الترجمة والتعريب: نائل يوسف طوقان

مترجم قانوني مرخص

شركة آدمان إنترناشيونال آ بي – ستوكهولم – السويد

AdMAn IntERnAtIOnAL AB

WWW.AdMAn.SE

بعد قرارين من المحكمة العليا:

قضايا المهر اإلسالمي قد تصبح من 
القضايا المعتادة في السويد

الكومبـس – مقـاالت حقوقيـة: بتاريـخ 29 مـارس )آذار( 2017 أصـدرت المحكمـة العليـا فـي سـتوكهولم 
قراريـن يتعلقـان بالعالقـة القانونيـة اإلسـالمية »المهـر« والتـي ترجمـت إلـى السـويدية على أسـاس كونها 

»صباحية العروس« أو »هدية العروس« أو »منحة العروس«.

في سند الزواج  „

السويدي ال يمكن أن يتفق 

المرء على كون أحد 

الزوجين مدان بكمية نقود 

لزوج اآلخر

إن الوعد من  „

طرف أحد الزوجين بمنح 

الزوج اآلخر هدية هو شيء 

ال يسري في القانون 

السويدي

 AnnA fAYAd - أّنا فياض

محامية مسـاعدة في مكتب العائلة القانوني في ستوكهولم

fAMILJEnS JuRISt I StOcKhOLM

uLf BERgQuISt-  أولف باريكفيست
كبير الشركاء في مكتب المحاماة 
باريكفست وشركاه في ستوكهولم

 BERgQuISt & PARtnERS
AdVOKAtBYRÅ I StOcKhOLM



9 | الكومبس

لية  و لشـخص علـى تحمـل مسـؤ لكـن حـرص ا  و
ورعايـة حقوقـه والتعـاون بشـكل جيـد مـع صاحـب 

لـى خلـق فـرص جيـدة. لـي إ لتا العمـل، يـؤدي با
تقريبـا يجـب علـى جميـع الراغبيـن بالقـدوم للسـويد 
الحصـول علـى تصريـح، أو إذن دخـول قبـل الوصـول 
إلـى السـويد، ولكـن بالنسـبة لطالبـي اللجـوء الذيـن تـم 
رفـض طلبـات لجوئهـم، فإنهـم يملكـون أسـبوعين 

فقـط لتقديـم طلـب الحصـول علـى تصريـح عمـل.
 

شروط تصريح العمل
ومـن أجـل أن يحصـل الشـخص علـى الموافقـة علـى 
طلـب تصريـح العمـل، فإنـه يجـب علـى طالـب اللجـوء 
المرفـوض طلـب لجوئـه أن يكـون يعمـل لمـدة ال تقـل 
عـن أربعـة أشـهر خـالل فتـرة تقديـم الطلـب ويكون 
لديـه جـواز سـفر سـاري المفعـول. ويجـب أن يكـون 
لـف كـرون علـى  لـي 13 أ راتـب الشـخص أيضـا حوا

األقـل قبـل دفـع الضرائـب.
لمـرء مـن تلبيـة جميـع  مـن المهـم جـدًا أن يتأكـد ا
لتـي تعتبـر  لهجـرة ا متطلبـات وشـروط مصلحـة ا
لمثـال يمكـن حصـول  صارمـة جـدًا. وعلـى سـبيل ا
الشـخص علـى رفـض طلـب الحصـول علـى تصريـح 
لـي  لشـهري يبلـغ حوا تبـه ا ذا كان را لسـويد إ فـي ا
12999 كـرون بـداًل مـن راتـب 13000  كـرون. 
أو إذا عمـل الشـخص لمـدة 3 أشـهر و28 يومـا بـداًل 

مـن 4 أشـهر.

 وفـي حـال أخـذت مصلحـة الهجـرة قـرارًا برفـض 
لشـخص علـى تصريـح عمـل لهـذه  طلـب حصـول ا
األسـباب فإنـه ليـس هنـاك فرصـة أخـرى لالسـتئناف 

لفـوز بالقضيـة. وفي األحوال العادية  „وا
يحصل الشخص على تصريح 

عمل لمدة عامين تقريبًا.

بعـض النـاس يعتقـدون خطـًأ أنـه يكفـي الحصـول 
علـى راتـب شـهري قـدره 13000 كـرون مقابـل 
وظيفـة عمـل عـادًة مـا يكـون راتـب األشـخاص الذين 
يعملـون بهـا يتـراوح علـى سـبيل المثـال بيـن 25 

و30 ألـف كـرون شـهريا.
لمؤلـف مـن 13000 كـرون  تـب الشـهري ا لرا  فا
يمكـن أن يكـون صالحـا لوظيفـة عمـل بـدوام نصفـي 
ولفتـرة مؤقتـة، وبالتالـي فـإن هـذا المبلـغ ليـس كافيـا 

لراتـب بـدوام كامـل.
وتعمـل مصلحـة الهجـرة علـى التأكـد والتحقـق مـن 
مجموعـة مـن الضوابـط المتعلقـة باألجـور المناسـبة 
شـيا مـع  تـب متما ا لر ن ا ذا كا لـة وفيمـا إ لمعقو ا و
االتفاقـات الجماعيـة السـويدية المعروفـة باسـم 
KOLLEKtIVAVtAL والتـي تضمـن مصالـح 
لموظفيـن وفـق شـروط سـوق  ا لعمـل و ب ا بـا ر أ
العمـل، أو ما هـو متعـارف عليـه ضمـن مهنـة أو قطاع 

 . معيـن
بالنسـبة للنـاس العادييـن فمـن الصعـب جـدًا معرفـة 
مـا إذا كان راتبهـم الشـهري ضمـن المسـتوى المقبـول 
من قبـل مصلحـة الهجـرة. وللحصـول على فكـرة عامة 
حـول مسـتوى األجـور الجيـدة فـي السـويد يمكنكـم 
زيـارة الموقـع اإللكترونـي لمكتـب اإلحصـاء المركـزي 

.SE ScB
وهنـاك شـيء آخـر لـه أهميـة كبيـرة جـدًا فيمـا يتعلـق 
ز  لعمـل هـي مـدة صالحيـة جـوا بقضيـة تصريـح ا
جـل  لمتقدميـن مـن أ لسـفر. يجـب علـى جميـع ا ا
الحصـول علـى تصريـح عمـل أن يكـون جـواز سـفرهم 
لشـخص  ز سـفر ا ذا كان جـوا لمفعـول. وإ سـاري ا
نـه ينبـغ تمديـد فتـرة  ء فإ النتهـا هـو علـى وشـك ا
صالحيتـه ألنـه ال يمكـن حصـول المـرء علـى تصريـح 

لمـدة أطـول مـن فتـرة صالحيـة جـواز السـفر.

الرسوم
لبـدء بتقديـم  لمـرء قبـل ا ن يعـرف ا لجيـد أ ومـن ا
الطلـب أن مصلحـة الهجـرة تأخـذ رسـوم ماليـة عنـد 
تقديـم طلـب الحصـول علـى تصريـح العمـل، حيـث 
ليـوم نحـو 2000 كـرون. وأعضـاء األسـرة  تبلـغ ا
البالغيـن الذيـن يقدمـون هـم أيضـا طلبـا مـع الشـخص 
مقـدم الطلـب الرئيسـي للحصـول علـى تصريـح عمـل، 
1000 فيمـا  ليـة تقـدر بنحـو يدفعـون رسـوم ما
تبلـغ تكلفـة الرسـوم الخاصـة باألطفـال نحـو 500 
لطلـب لمصلحـة  ألمـر بتقديـم ا . وعندمـا يتعلـق ا
الهجـرة فإنـه مـن األسـهل واألكثـر سالسـة أن تجـري 
لـة  عمليـة التقديـم عبـر اإلنترنـت، وفـي هـذه الحا
فـإن الشـخص يحتـاج إلـى تعريـف نفسـه علـى سـبيل 

. BAnK Id المثـال عبـر الهويـة اإللكترونيـة
ط  و ك شـر ن هنـا يضـا أ كـر أ لذ يـر با لجد مـن ا و
لتـي توظـف  ومتطلبـات معينـة خاصـة بالشـركات ا

طالبـي اللجـوء. حيـث يتعيـن علـى مصلحـة الهجـرة 
لشـركة جـادة  نـت ا ذا كا أن تنظـر وتتحقـق فيمـا إ
وتتمتـع باقتصـاد جيـد. وبالنسـبة لبعـض قطاعـات 
األعمـال، هنـاك متطلبـات وشـروط أعلـى وأكبـر، مثـل 
العمـل ضمـن مجـاالت البنـاء والخدمـات والتنظيـف 
والعمـل فـي الفنـادق والمطاعـم والتجـارة وتصليـح 

رات.  لسـيا ا

وبسـبب أهميـة أن يتـم مـلء جميـع األوراق بشـكل 
ط جميـع  و ء شـر سـتيفا لتحقـق مـن ا ا صحيـح و
المتطلبـات، فإننـا ننصـح باالتصـال بمحامـي للحصـول 
علـى المشـورة الالزمـة. وإذا ارتكـب الشـخص خطـأ 
مـا أثنـاء تقديـم الطلـب فإنـه يواجـه مخاطـر تتمثـل 
بـأن يسـتغرق معالجـة طلبـه وقتـا أطـول مـن المعتـاد 
بكثيـر. وفـي أحسـن األحـوال سـوف يحصـل الشـخص 
علـى جـواب فـي غضـون بضعـة أشـهر. أمـا فـي أسـوأ 
األحـوال فمـن الممكـن أن يسـتغرق معالجـة الطلـب 

لمـدة قـد تصـل لحوالـي عـام كامـل.

إذا كان لديك أسئلة حول هذا 
الموضوع، يرجى االتصال بنا  أو 
مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني:

0729093250
KOntOREt@SundBYBERgSJuRIStBYRA.SE

الكومبس – القانون: تتزايد يومًا بعد يوم إمكانيات الحصول على تصاريح اإلقامة في السـويد.

 إن إحـدى الطـرق التي ال تـزال تعتبر غيـر صعبة جدًا هـي الحصول علـى تصريح عمـل، فالجـزء الصعب بهذا 
األمر يمكـن أن يتمثل في العثور علـى صاحب عمل جاد، حيث ال يقـوم بالعبث في أوراق تصريـح العمل، أو أال 

يكون موضع ثقة.

ما يجب أخذه بعين االعتبار عند 
التقديم على طلب تصريح عمل؟

AL JURIDIK -القانون
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وذكـر التقريـر، أن الشـخص الـذي ارتكـب أو يشـتبه 
فـي ارتكابـه جرائـم خطيـرة، ليـس لديـه الحـق فـي 
طلـب اللجـوء فـي السـويد أو بقيـة الـدول األوروبيـة 

األخـرى. 
وأورد التقريـر أمثلـة علـى ذلـك، منهـم علـى سـبيل 
المثـال، األشـخاص القائميـن بانتهـاكات قانونيـة، 
كجرائـم الحـرب أو جرائـم ضـد اإلنسـانية، وينطبـق 
األمـر نفسـه علـى األشـخاص الذيـن يشـكلون خطـرًا 

علـى األمـن القومـي للبـالد.
 

تعاون وثيق مع 
الجهات األمنية

وذكـرت المصلحـة، أنهـا منـذ سـنوات عديـدة مضـت، 
تتعـاون بشـكل وثيـق مـع الشـرطة واألمـن واالدعـاء 
العـام مـن أجـل العمـل سـوية لمنـع مجرمـي الحـرب 
واألشـخاص الذيـن لهـم صلـة باإلرهـاب، الهـروب مـن 

لـة. العدا
ة فـي  لهجـر م مصلحـة ا مـا تقـو نـه عند بّينـت أ و
التحقيـق بقضيـة لجـوء، يشـتبه فيهـا أن الشـخص قد 
تـورط فـي جرائـم حـرب أو أنشـطة إرهابيـة، فأنهـا 
لمقصـود هـو  بـالغ شـرطة األمـن بذلـك )ا تقـوم بإ
جهـاز المخابـرات السـويدية المعـروف اختصـارًا ب 

. سـيبو(

االستعانة بـ 30 
متخصص بقضايا 

اإلرهاب
الت منتظمـة  تصـا ن للمصلحـة ا يـر أ لتقر كـد ا أ و
مـع جهـاز األمـن فـي حـاالت خاصـة لمسـاعدته فـي 
القضايـا التـي يشـكل أصحابهـا تهديـدًا أمنيـا محتمـاًل 
لسـتة  لمناطـق اإلقليميـة ا نـه فـي ا لبـالد، وأ علـى ا
ات واضحـة فـي كيفية  لمصلحـة الهجـرة، هنـاك إجـراء
تقديـم مثل هـذا النـوع مـن القضايا إلـى شـرطة األمن.
وبينـت المصلحـة، أن هنـاك 30 متخصصـا فـي هـذه 
القضايـا، يقدمـون المسـاعدة والدعـم للمسـؤولين 
وصنـاع القـرار فـي المصلحـة، للكشـف عـن األشـخاص 
الذيـن مـن المحتمـل أنهـم يشـكلون تهديـدات أمنية 
علـى البـالد والتعامـل مـع مثـل هـذه القضايـا، التـي 

وأكد التقرير أن  „تكـون معقـدة فـي الغالـب.
للمصلحة اتصاالت منتظمة مع 

جهاز األمن في حاالت خاصة 
لمساعدته في القضايا التي 

يشكل أصحابها تهديدًا أمنيًا 
محتماًل على البالد

ن  ن وجـود مؤشـرات ضعيفـة علـى أ وأوضحـت، أ
، قـد يشـكل  للجـوء لمتقـدم علـى طلـب ا لشـخص ا ا
خطـورة محتملـة، تكـون كافيـة ألن تقـوم المصلحـة 
بإبـالغ شـرطة األمـن والطلـب منهـا التدخـل بالقضيـة 

لتحقيـق فيهـا. ا و

جـه مصلحـة  ا لـذي يو لتحـدي ا ن ا كـدت علـى أ أ و
لـدول  ئهـا فـي بقيـة ا لسـويدية، ونظرا لهجـرة ا ا
األوروبيـة األخـرى، هو الكشـف عـن األشـخاص وأفراد 
العصابـات، الذيـن لديهـم أسـباب قويـة جـدًا لحجـب 
معلومـات هامـة عـن السـلطات السـويدية المعنيـة.

زيادة في القضايا 
المحالة للجهات األمنية

لعـام 2014،  وبحسـب المصلحـة، فإنهـا وخـالل ا
لـى  ئـة قضيـة بشـكل رسـمي إ لـة نحـو ما قامـت بإحا
شـرطة األمـن فـي قضايـا تتعلـق بتصريـح اإلقامـة، 
فيمـا أحالـت 461 قضيـة فـي العـام 2015، وارتفـع 
لـى نحـو 740  لعـام 2016، ليصـل إ لعـدد فـي ا ا

. قضيـة
وكانـت المصلحـة، قـد رفضـت نحـو 70 قضيـة لجـوء 
مـن هـذا النـوع، وهـي زيـادة كبيـرة، مقارنـة بحوالـي 
لـى  20 قضيـة، كان يتـم رفضهـا سـنويا، إسـنادًا إ

األسـباب األمنيـة.
لـى ذلـك، فـإن مصلحـة الهجـرة، قدمـت  باإلضافـة إ
طلـب إلـى وزارة العـدل، بينـت فيـه رغبتهـا بالعمـل 
درة علـى سـحب  كثـر قـوة لتكـون قـا ر أ طـا فـي إ
لقومـي،  تصاريـح اإلقامـة ألسـباب تتعلـق باألمـن ا

بيـة. رها نشـطة إ لمشـاركة فـي أ كا
 

صعوبة تنفيذ 
قرارات الترحيل

، هـو  لمصلحـة جهـه ا لـذي توا آلخـر، ا لتحـدي ا ا و
لذيـن يشـكلون  ألشـخاص ا د ا بعـا ة علـى إ لقـدر ا
تهديـدًا أو يشـتبه بأنهـم ارتكبـوا مثـل هـذه الجرائـم، 

لسـويد. للجـوء فـي ا واسـتبعادهم مـن حـق ا
ألوروبـي  التحـاد ا لسـويد وبقيـة دول ا وترتبـط ا
األخـرى، باتفاقيـات دوليـة تلزمهـا بعـدم ترحيـل أو 

مصلحة الهجرة تكثف من إجراءات

الكشف عن المتورطين باإلرهاب أو مرتكبي جرائم حرب
للجـوء المعرضيـن لخطـر  لبـي ا إبعـاد األشـخاص طا
التعذيـب أو سـوء المعاملـة فـي حـال عودتهـم إلـى 

. ألصليـة نهـم ا بلدا

إجراءات سابقة
وكانـت مصلحـة الهجـرة وفـي وقـت سـابق، قـد أوقفت 
لتـي تمنـح  لمؤقتـة ا لقصيـرة وا مـة ا تصاريـح اإلقا
لألشـخاص الذيـن يشـكلون خطـرًا علـى األمـن القومي، 
وعملـت علـى ترحيـل أولئـك األشـخاص بعيـدًا عـن 
لبـالد، لكـن هنـاك عقبـات تواجـه تنفيـذ عمليـات  ا

لترحيـل تلـك. ا
يـح  ر لمصلحـة سـبب توقفهـا منـح تصا ت ا رجـأ أ و
ألشـخاص  ن ا لـى أ ، إ لقصيـرة ا لمؤقتـة و مـة ا إلقا ا
الحاصليـن علـى هـذا النـوع مـن التصاريـح، يكونـون 
قادريـن علـى السـفر إلـى خـارج وداخـل البـالد. حيـث 
تمنـح هـذا الفئـة مـن النـاس نفـس المزايـا والحقـوق 
التي يحصـل عليهـا األشـخاص الحاصلين علـى تصريح 
اإلقامـة، كالجئيـن أو ألسـباب أخـرى تتعلـق بتوفيـر 

يـة لهـم.  لحما ا
وبـدل التصاريـح المؤقتـة القصيـرة، تقـوم مصلحـة 
الهجـرة بتأجيـل موعـد ترحيـل هـؤالء األشـخاص، 

آلن. ا

لينا ســياوش

الكومبس – الهجـرة واللجوء: أصدرت مصلحة الهجرة السـويدية، تقريرًا مطواًل عن اآلليـة التي تعتمدها في 
الكشـف عن طالبي اللجوء من األشـخاص الذين ُيشـتبه بهـم بالتورط في األعمـال اإلرهابية، أو ارتـكاب جرائم 

حرب، وكيفية تعاون المصلحة مع بقيـة الجهات الحكومية المعنية باألمر.
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 أسـباب السـمنة كثيـرة وأكثرهـا شـيوعا هـو اإلفـراط 
بتنـاول السـعرات الحراريـة لكـن التركيبـة الجينيـة 
وبعـض األمـراض قـد تكـون السـبب الرئيسـي للسـمنة 

عنـد بعـض األشـخاص.
عـالج السـمنة يعتمـد علـى سـبب وشـدة الحالـة، فـإذا 
كانـت السـمنة نتيجـة مـرض معيـن فيجـب معالجـة 
المـرض أوال، وإذا كانـت السـمنة بسـبب اإلفـراط فـي 
تنـاول السـعرات الحراريـة فيمكـن عالجهـا بطـرق 

. عـدة
وتشـمل العالجـات الممكنـة تغييـرات نمـط الحيـاة، 
وتغييـر السـلوك، األدويـة، الجراحـة وحديثـا أصبـح 
ئعة  لشـا لعالجـات ا لمعـدة مـن ا لـون ا م با اسـتخدا

لسـمنة. لعـالج ا

تغييرات نمط 
الحياة الصحية

لمسـاعدتك فـي الحصـول علـى وزن صحـي والحفـاظ 
د تغييـر نمـط  عتمـا ، قـد يوصـي طبيبـك با عليـه

الحيـاة الصحـي مـدى الحيـاة.
مـن المهـم التعـرف علـى األطعمـة والمـواد المغذيـة 
ا مـن نمـط األكل  المفيـدة للجسـم والتـي تشـكل جـزء
الصحـي، كمـا مـن المهـم تنـاول كميـة مناسـبة مـن 

السـعرات الحراريـة للحفـاظ علـى وزن صحـي.
 إلنقـاص الـوزن يجـب الحـد مـن السـعرات الحراريـة 
اليوميـة تدريجيـا، وهنـا تأتـي ضـرورة معرفة حسـاب 

السـعرات الحراريـة.

تحـدث مـع طبيبـك قبـل البـدء فـي أي نظـام غذائـي أو 
خطـة لتغييـر جـذري بنوعيـة او كميـة الطعـام كـي 

تضمـن نتائـج جيـدة وصحيـة.
النشـاط البدني هـو عامل مهـم جدًا فـي عمليـة تغيير 
نمط الحيـاة لضمـان الحفاظ علـى وزن صحـي، وفقدان 
وزن الجسـم الزائـد، أو الحفـاظ علـى فقـدان الـوزن 
الناجـح، اسـأل طبيبـك عـن مسـتوى النشـاط البدنـي 

المناسـب لـك.
النـوم الصحـي مهـم جـدا، وقـد أظهـرت الدراسـات 
عالقة بيـن قلـة النـوم والبدانـة، فالحرمان مـن النوم أو 

عـدم انتظـام النـوم قـد يـؤدي إلـى زيـادة الـوزن.

العالج السلوكي
هـل تعلـم أن مراكـز المتعـة والمكافـأة فـي الدمـاغ 
لطعـام، ممـا يجعـل  يمكـن تحفيزهـا عـن طريـق ا
مـن الصعـب تغييـر أنمـاط األكل وفقـدان الـوزن عنـد 
لمباشـر بيـن الطعـام  بعـض األشـخاص لالرتبـاط ا

والشـعور بالسـعادة واالرتيـاح؟
مـن المعـروف علميـا أن مراكـز معينـة فـي أدمغتنـا 
يقـة معينـة بحيـث تنقـل  مـج بطر ن تبر يمكـن أ
الشـعور بالمتعـة والسـعادة مـن الطعام. وهـذا يمكن 
أن يجعلنـا دون وعـي نتـوق للطعـام. ويمكـن أيضـا 
نمـاط األكل لدينـا،  أن تجعـل مـن الصعـب تغييـر أ

وفقـدان الـوزن، أو الحفـاظ علـى وزن صحـي.
عـادة تدريـب  لسـلوكية علـى إ لعالجـات ا  تركـز ا
ه  م بهـذ لطعـا ة با د لسـعا بـط ا م ر غ لعـد مـا لد ا

. لصحيـة يقـة غيـر ا لطر ا

أدوية 
عندمـا ال تكـون التغييـرات فـي نمـط الحيـاة الصحيـة 
م األدويـة،  لـى اسـتخدا ء إ كافيـة، قـد يلجـأ األطبـا
بعـض هـذه األدويـة يمكـن أن تسـاعد علـى تقليـل 
يضـا  ك أ . هنـا . ن يجينـو لر لشـهية مثـل حبـوب ا ا
ليـة ويجـب  كثـر فعا لتـي هـي أ كسـندا ا لسا حقـن ا
أخذهـا تحـت الجلـد بطريقـة تشـبه اسـتخدام حقـن 

. لين نسـو أل ا
ء مـن امتصـاص  لــ أورليسـتات يمنـع األمعـا ء ا دوا
لجسـم مـن  لدهـون مـن األطعمـة وبهـذا يخلـص ا ا

ريـة. لحرا لسـعرات ا بعـض ا

العمليات الجراحية
بعـض المرضى الذيـن يعانون مـن السـمنة المفرطة ال 
تسـتجيب أجسـامهم لتغيـرات نمـط الحيـاة الصحيـة 
واألدويـة بصـورة كافيـة خاصـة إذا كانـت هنـاك بعض 
نـون  ، فقـد يكو نـة ا لبد لمرتبطـة با ت ا عفـا لمضا ا

مؤهليـن للعمليـات الجراحيـة التاليـة:
: يتـم  ر( لمسـا لمعـدة )تحويـل ا وز ا حـة تجـا جرا
توصيـل جـزء صغيـر مـن المعـدة إلـى الجـزء األوسـط 
مـن األمعـاء، وتجـاوز الجـزء األول مـن األمعـاء. هـذا 
يقلـل مـن كميـة الطعـام الـذي يمكنـك تناولـه وكميـة 

الدهـون التـي يمكـن أن تمتصهـا األمعـاء.
اسـتئصال المعـدة. تتـم إزالـة جـزء كبيـر مـن المعـدة 

لتقليـل كميـة الطعـام الـذي يمكنـك أن تتناولـه.
ربـط المعـدة. يتـم وضـع حلقـة حـول الجـزء العلـوي 
مـن المعـدة لتقليـل قابليتهـا علـى اسـتقبال الطعـام

بالون المعدة
بالـون المعـدة بـدأ باالنتشـار حديثـا بسـبب سـرعة 
م  سـتخدا لـى ا جـة إ لحا لعـالج وعـدم ا لة ا وسـهو
لعمليـة تسـتغرق بحـدود 15 دقيقـة  لجراحـة. ا ا

. ضعـي يـر مو بتخد

  

الدكتور باهر هادي 
دكتوراه في الجراحة

 Hans Edvard Teglers Vej 9, 
12920 Charlottenlund
Danmark
Telefon 0045 91 91 88 88
Mail : mail@gastriball.dk

الكومبـس – الصحـة: السـمنة تعنـي زيـادة نسـبة الشـحوم فـي الجسـم، وسـببها عـادة هـو تنـاول سـعرات حرارية 
أكبـر مـن حاجـة الجسـم وقدرتـه علـى حرقهـا ممـا يـؤدي إلـى تخزينهـا تحـت الجلـد وفـي داخـل الجسـم.

مقال من الشركاء: 

السـمنة وعالجها من منظور عصري حديث

   مـن خـالل هـذه المنصـة )الصحـة( يمكـن للقـراء متابعـة المعلومـات، و األخبـار الصحيـة وكذلـك التعـرف أكثـر علـى نظـام الرعايـة 
الصحيـة والطبية في السـويد. اسـتخدام اللغـة األم فـي تعريـف القادمين الجـدد وغيرهم علـى خصوصيـات األنظمة الطبيـة، وعلى 
ثقافـة الوقايـة الصحية في السـويد، يزيـل العديـد مـن أجـواء الضبابيـة عـن القوانيـن والتعليمـات المكتوبـة أو المرعية ويزيـل أيضا 

سـوء الفهـم حـول اسـتخدام حـق أي شـخص بتلقـي الرعايـة والعـالج فـي السـويد. االسـتعانة بأطبـاء مختصيـن منهـم الناطقين... الصحة
للمزيد من المعلومات زوروا الرابط التلي :

WWW.ALKOMPIS.SE/hEALth 
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وأفـاد التقريـر أن معـدل األشـخاص الذيـن يعانـون 
مـن زيـادة فـي الـوزن هـو فـي تزايـد مسـتمر، باإلضافة 
لنفسـية  ألمـراض ا بيـن با لمصا ع نسـبة ا رتفـا لـى ا إ

. لعقليـة ا و
 LAKARtIdnIngEn وذكـر الموقـع الطبـي
لـذي  لـة الصحـة العامـة وا لتقريـر السـنوي لوكا أن ا
كـد  « يؤ مـة لعا لصحـة ا يـر ا تطو ن » ا حمـل عنـو
لـذي توصـل لـه التقريـر المرحلـي  االنطبـاع العـام ا
لـذي أعـده  لسـويد وا يـة الصحيـة فـي ا لرعا حـول ا
عيـة الجتما يـة ا لرعا ا لوطنـي للصحـة و لمجلـس ا ا

.SOcIALStYRELSEn
وبحسـب نتائـج التقريـر فـإن السـويدين بشـكل عـام 
يشـعرون بأنهـم فـي حالـة صحية جيـدة، كمـا انخفض 
معـدل الوفيـات بسـبب أمـراض القلـب والشـرايين 

واألوعيـة الدمويـة وأنـواع السـرطان الشـائعة.
وأشـار التقريـر إلـى وجـود مجموعـة مـن األمـور التـي 
تدعـو للقلـق وهـي زيـادة عـدد الذيـن يعانـون مـن 

األمـراض النفسـية والعقليـة، مبينـا أن المراهقيـن 
واألشـخاص ذوي المهـارات التعليميـة المنخفضـة 
هـم األكثـر عرضـًة للتعـرض لمختلـف أنـواع المخاطـر 

الصحيـة بشـكل خـاص.
ووفقـا للنتائـج فقـد ارتفـع أيضـا عـدد الذيـن يعانـون 
مـن السـمنة وزيـادة الـوزن، حيـث أظهـرت األرقـام 
وح  لسـويد ممـن تتـرا ن ا كثـر مـن نصـف سـكا ن أ أ
أعمارهـم بيـن 16 و 84 عامـا يعانـون اليـوم مـن 

السـمنة والزيـادة الحـادة فـي الـوزن.
 JOhAn وقـال مديـر عـام وكالـة الصحـة العامـة
لجيـدة  لنـاس بالصحـة ا cARLSOn إن تمتـع ا
لتنميـة فـي  لعادلـة هـو شـرط أساسـي لتحقيـق ا وا
المجتمـع. واعتمـادًا علـى نتائـج التقريـر فإنـه مـن 
الضـروري جـدًا اسـتمرار االسـتثمارات فـي مجـال 
الصحـة العامـة فـي السـويد وبالتالـي ينبغـي أن يكـون 
العمـل فـي هـذا المجـال جـزء هـام ضمـن جميـع أنـواع 

لتخطيـط. ت ا عمليـا

تفاوت صحي كبير بين السويديين 
ذوي التعليم العالي والمنخفض

مـة  لعا ا لصحـة  ا لـة  كا و تـه  عد أ ي  سـنو يـر  تقر كشـف   : لصحـة ا  – مبـس  لكو ا
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN أن معدل التفاوت الصحي بين السـويديين ممن يتمتعون بمستوى 

تعليمي عالي أو منخفض اليزال كبير جدًا.

 dAgEnS لموقـع الطبـي السـويدي وبحسـب ا
MEdIcIn فـإن بلـدان الشـمال األوروبـي حصلـت 
علـى المراكـز األولـى علـى مسـتوى العالـم ضمـن قائمة 
أفضـل معاييـر الجـودة وشـفافية الرعايـة الصحيـة 

. لطبيـة ا و
لـم،  لـي 32 بلـدًا حـول العا وشـمل االسـتطالع حوا
وتـم قيـاس معاييـر الشـفافية فـي سـتة مجـاالت هي، 
نوعيـة الرعايـة وتجربـة المريـض واإلدارة واألرقـام 
الماليـة وبيانـات العنايـة الطبيـة الشـخصية وبيانـات 

االتصـال الخاصـة بالرعايـة الصحيـة.
وقـال StEfAn LundStRÖM مسـؤول 
قسـم الرعايـة الصحيـة والطبيـة فـي شـركة الخدمـات 

ن  لسـويد KPMg إ لمعرفيـة فـي ا ا لمهنيـة و ا
المقصـود مـن الدراسـة فـي المقـام األول هـو مهنـة 
الرعايـة الصحيـة واألمـور السياسـية التـي تؤثـر علـى 
لتركيـز علـى  ي بلـد، وا مـة فـي أ لعا لصحـة ا مجـال ا
األشـياء التـي تحتـاج بالفعـل للعمـل عليهـا أكثـر وبذل 

جهـود أكبـر فيهـا.
ووفقـا لنتائـج التقريـر فـإن بعـض المناطق تحتـاج إلى 
تحسـين السـجالت الطبيـة غيـر المتوفـرة إلكترونيـا 
لعمـل علـى وضـع نظـام  لـى ا حتـى اآلن، باإلضافـة إ

وطنـي إلكترونـي لتنظيـم بيانـات المريـض.

الكومبـس – الصحـة: احتلـت السـويد المرتبة الثالثـة فيمـا يتعلق بمعاييـر الشـفافية ضمن مجـال الرعاية 
الصحية، حيث نجحت في تحقيق أفضل نتيجة فـي مجال مقاييس جودة الرعاية الصحية.

السويد تحتل المرتبة 
الثالثة عالميًا ضمن قائمة 

جودة الرعاية الصحية
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وألن وجـع الظهـر مؤلـم لدرجـة ال يسـتطيع فيهـا 
الشـخص غالبـا الجلـوس والقيـام أو النـوم بارتيـاح، 
فـكان ال بـد مـن معرفـة أسـبابه وعالجـه وإمكانيـة 

لوقايـة منـه. تفاديـه وا

ما أسباب آالم الظهر؟
أللـم لـدى األشـخاص باختـالف  تتفـاوت درجـات ا
األسـباب التي تـؤدي إلـى آالم الظهـر لديهـم. وتحدث 
اآلالم ألسـباب كثيـرة، د. صبيـح أرجـع هـذه اآلالم إلـى 
ثالثـة أسـباب رئيسـية وهـي: التوتـر، البـرد وعـدم 
االلتـزام بالتماريـن الرياضيـة الصحيحـة. وهـو إذ رأى 
أن التوتـر يصيـب الجميـع ولكـن بعـض األشـخاص 
كثـر مـن غيرهـم، ويصيبهـم  هـه أ سـين تجا حسا
ا يجـب  . لـذ لجسـدي ا لنفسـي و ق ا هـا ر إل نتيجـة ا
السـيطرة عليـه مـن خـالل التنفـس بعمـق وممارسـة 

تمرينـات المـد. 
لعـل تماريـن اليوغـا والسـباحة مـن أهـم مـا يمارسـه 
الشـخص للمسـاعدة فـي االسـترخاء وبالتالـي التخلـص 
مـن التوتـر العضلـي. ويجـب ممارسـتهما باسـتمرار 

دون انقطـاع، يقـول د. صبيـح.

أمـا عـن البـرد والـذي اعتبـره د. صبيـح ثانـي األسـباب 
الرئيسـية لإلصابـة بـآالم الظهـر، فهـو مـن الصعوبـة 
تفاديـه نتيجـة العيـش فـي بـالد بـاردة أو التعـرض 
لبـالد الحـارة.  التعـرض للبـرد فـي  للمكيفـات فـي ا
العظـام والعضـالت ال يمّكـن األشـخاص مـن الحركـة 
والتحـرك بشـكل طبيعـي، وتعتبـر آالمـه مـن أشـد 
لتـي يواجهونهـا فـي أجسـادهم، لـذا يجـب  اآلالم ا
ئيـة  الحـرص علـى عـدم التعـرض ألي تيـارات هوا
وتنـاول المشـروبات الدافئـة باسـتمرار التـي تسـاعد 
علـى قلـة مفعـول فيروسـات البرد في الجسـم. وشـرح 
د. صبيـح كيـف أن الهـواء البـارد المشـبع بالمـاء يخترق 
الجسـم ويـؤدي إلـى شـد كبير فـي العضـالت وألـم قوي 

فـي العظـام.
- البـرد يحـدث نـوع مـن االلتهـاب فـي أوتـار العضالت 
فـي مناطـق الرقبـة، الكتـف والظهـر علـى حـد سـواء، 
ممـا يسـبب ألمـا شـديدا فـي المفاصـل عنـد الحركـة. 
وباللهجـة العاميـة نقـول” أخذنـا رشـقة هـوا” أو 

“رّطـب ظهـري”، يقـول د. صبيـح.

ثالـث أسـباب آالم الظهـر، كمـا أشـار د. صبيـح، هـو 
عـدم ممارسـة الرياضـة بانتظام أو ممارسـتها بشـكل 

خاطـئ، حيث أن قـوة الظهـر تقلل مـن إصابتـه باآلالم. 
وقـال د. صبيـح أن ممارسـة الرياضـة تقـوي عضـالت 
الجسـم وتمنـع األوجـاع الناتجـة عـن روتيـن العمـل 
اليومـي واإلرهـاق نتيجـة الهمـوم والمشـاكل الكثيـرة 

التـي نواجههـا خـالل اليـوم.
لرياضيـة  ريـن ا لتما كـد مـن ممارسـة ا لتأ - يجـب ا
ن  و لكثيـر . ا بتـة عيـد ثا ا بشـكل صحيـح مـع مو
يمارسـون الرياضـة بطريقـة خاطئـة ومضـرة دون 
ن قـد  لـى شـخص كا تـى إ . فمثـال أ تحميـه مسـبقة
تحمـس فـي يـوم لممارسـة الرياضـة فأخـذ يصعـد 
الجبـل وينزلـه دفعـة واحـدة إلـى أن أصيـب بالتهـاب 
لرياضـة، علـى  نـب ا لـى جا نـه إ لمفاصـل. وأضـاف أ ا
فـظ علـى  لتخمـة ويحا ن يتخلـص مـن ا لشـخص أ ا
الـوزن المثالـي لطولـه، فـال يضغـط بشـكل كبيـر علـى 

لفقـرات. لمفاصـل بيـن ا لظهـر وا عضـالت ا

كيفية العالج والوقاية 
من أوجاع الظهر

لـى  ألشـخاص إ لظهـر، يلجـأ ا الم ا بـة بـآ إلصا عنـد ا
الطبيـب للحصـول علـى أدويـة تسـاعد علـى تخفيـف 
األوجـاع. لكـن د. صبيح أكـد أنه ال يوجـد أدويـة إلزالته 
لعضـالت، وال يمكـن  ء ا بـل مجـرد مسـكنات إلرخـا
اعتبـاره عالجـا نهائيـا لـذا مـا يمكـن فعلـه هـو فقـط 
تجنـب األسـباب الثالثـة المذكـورة وهـي التوتـر، البرد 
وعدم ممارسـة التماريـن بانتظـام. كمـا رأى د. صبيح 
أن علـى الرجـال خاصـة أن يضبطـوا الحـركات اليوميـة 
الخاطئـة مثل رفـع األشـياء بشـكل غير صحيـح وعدم 

االلتـزام بتقنيـات االنحنـاء الصحيحـة، كوجـوب ثنـي 
الوركيـن والركبتيـن عنـد التقـاط األشـياء مـن األرض، 
الن مثـل تلـك الحـركات يمكـن أن تكـون ضـارة جـدًا 
وتـؤدي إلـى التـواء العمـود الفقـري. ويكـون عالجـه 
صعبـا مثـل تلـك الحـاالت التـي يولـد بهـا األشـخاص مع 

التـواء خلقـي فـي عمودهـم الفقـري.

آالم الركبة نتيجة الوزن 
الزائد والرياضة العنيفة

وأشـار د. صبيـح إلـى الذيـن يعانـون مـن آالم الركبـة، 
حيـث قـال إن الـوزن مـن أهـم مسـبباته لمـا يسـببه مـن 
ضغـط ثقيـل علـى الركـب، وبالتالـي يـؤدي إلـى نشـاف 
المـادة الغضروفيـة بيـن الركبـة والعظـم مـن الزيـت 
الطبيعـي داخـل الغضـروف والـذي يمنـع االحتـكاك 
بينهمـا. هـذا النشـاف يسـبب االلتهابـات التـي تمنـع 

الشـخص مـن سـهولة التحـرك والمشـي. 
ت  ء مسـكنا عطـا لـة إ لحا ه ا - نسـتطيع فـي هـذ
لتخفيـف األوجـاع الناتجـة عـن االحتـكاك بيـن العظم، 
لكـن تـآكل الغضـروف يبقـى دون عـالج ألنـه ال يوجـد 

مـا يعوضـه.
ض  ا مـر ئـي أ خصا ، أ لطبيـب منيـر صبيـح نصـح ا و
لرياضـات  لفقـري بتجنـب ا لعمـود ا تيـزم وا لروما ا
العنيفـة ألنهـا تلحـق الضـرر بالركبـة والغضـروف كمـا 
لفقـري. لعمـود ا لـذي يضـر با لمسـتمر ا لجلـوس ا ا

قابلتــه: ديما الحلوة

الكومبـس – الصحة: ما إن يتعدى الشـخص سـن البلـوغ حتى يصبح عرضة لمشـاكل آالم أسـفل الظهـر، والتي 
من الممكن أن تكون مزمنة أو بسـيطة. ولعل من أكثر األخطاء شـيوعًا هو اعتبار المرأة أكثر عرضة من الرجل 
فـي اإلصابة بـآالم الظهـر، لكـن الطبيـب منيـر صبيـح، أخصائـي أمـراض الروماتيـزم والعمـود الفقري فـي أكبر 
مستشـفيات السـويد، أكد لـ الكومبس أن هـذا من األخطاء الشـائعة ألن الرجـال يصابون بآالم الظهـر أكثر من 
النسـاء، وذلك نتيجة بيئة العمل القاسـية لمعظمهم وتعرضهم بالتالي ألعمال جسـدية شـاقة. بينما النسـاء 

يصبن غالبا بآالم الظهر نتيجة الوزن الزائد خالل الحمل وبعد الوضع والوالدة. 

ثالثة أسباب رئيسية ألوجاع الظهر

 cAthARInA StRId وقالـت العالمـة النفسـية
لوكالـة األنبـاء السـويدية tt إن الرعايـة الصحيـة يجـب أن 
تأخـذ بعيـن االعتبـار أشـكال جديـدة مـن أسـاليب العالج.

وبحسـب نتائـج الدراسـة البحثيـة التـي أعدتهـا جامعـة 
لونـد أن برنامـج المسـاعدة الذاتيـة عبـر شـبكة االنترنـت 
أو ممارسـة الرياضـة يمكـن أن توفـر عـالج أفضـل مقارنـًة 
مـع العـروض التـي تقدمهـا العديـد مـن المراكـز الصحيـة 
لقلـق  ا ب و الكتئـا لنفسـية مثـل ا ألمـراض ا لجـة ا لمعا

لتوتـر. وا
 cAthARInA StRId وأكـدت العالمـة النفسـية
نـه وفقـا  لبحثيـة أ د األطروحـة ا عـدا ركة فـي إ لمشـا ا
لنتائـج الدراسـة فـإن ممارسـة الرياضـة البدنيـة والعـالج 
السـلوكي المعرفـي KBt عبـر شـبكة اإلنترنـت، تعطـي 
لعـالج االعتياديـة  ليب ا ئـج صحيـة أفضـل مـن أسـا نتا

والمسـتخدمة فـي مراكـز الرعايـة الصحيـة األوليـة.

برنامج المساعدة الذاتية
لـي 900 شـخص فـي الدراسـة حيـث تـم  وشـارك حوا
لـى ثـالث مجموعـات لمـدة اثنـي  ئيا إ تقسـيمهم عشـوا

عشـر أسـبوعا وتلقـوا العـالج عبـر اإلنترنـت، ومارسـوا 
الرياضـة البدنيـة، أو خضعـوا لطـرق العـالج العاديـة فـي 
المراكـز الصحيـة. وُطلـب مـن المرضـى الـذي يخضعـون 
للعـالج عبـر اإلنترنـت اإلجابـة علـى مجموعـة مـن األسـئلة 
لتـي يواجهونهـا قبـل تلقيهـم العـالج  حـول المشـاكل ا
المعتمـد علـى برنامـج دعـم المسـاعدة الذاتيـة والمؤلـف 

مـن مجموعـة مـن الخطـوات المختلفـة.
وبحسـب نتائـج التقييـم فـإن حوالـي 60 % مـن المرضـى 
الذيـن خضعـوا للعـالج عبـر شـبكة اإلنترنـت أو مارسـوا 
التماريـن الجسـدية، تحسـن األداء النفسـي لديهـم فـي 
نهايـة فتـرة العـالج، مقارنًة مـع نحـو 35 % مـن المرضى 

الذيـن تلقـوا العـالج التقليـدي فـي المراكـز الطبيـة.
وعبـرت StRId عـن اعتقادهـا بـأن الرعايـة الصحيـة 
أصبحـت أكثـر انفتاحـا وشـفافيًة مـن أجـل تقديـم العـالج 
لمواظبـة  ليب ا لـذي يعتبـر مـن األسـا إلنترنـت ا عبـر ا
للعـالج عـن طريـق األدويـة وغيرهـا مـن أشـكال العـالج 

. لحديثـة ا

الكومبس – الصحة: أظهرت دراسـة أن العالج عبر شـبكة اإلنترنت وممارسـة التماريـن واألنشـطة الحركية يمكن أن 

يساهم في عالج االكتئاب والتوتر بسـرعة أكبر من العالج التقليدي في مجال الرعاية الصحية األولية.

لنفسـي عبـر شـبكة  ج ا لعـال ا ضـة و يا لر سـة ا ر مما
اإلنترنـت يعطيـان نتائـج أفضـل مـن العـالج التقليدي

AL HÄLSA -الصحة
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 ولكـن كمـا يقـال تجـري الريـاح بمـا ال تشـتهي السـفن. 
لم أقـدر في ذلـك الوقـت الحصول علـى عمـل بتخصصي 
هـذا كـون هـذا التخصـص يعتبـر لمواطنـي البلـد الـذي 
كنـت أعيـش فيـه فقـط، فاضطـررت للعمـل فـي مجـال 
عمـل آخـر. عملـت هنـاك حوالـي خمـس سـنوات منـذ 

عـام 2009 ولغايـة العـام 2013 .
لحـرب فـي سـوريا ممـا  ندلعـت ا لحيـن ا  فـي ذلـك ا
فضـل  لبحـث عـن مسـتقبل أ نـي للتفكيـر با ضطر ا
لعائلتـي. قدمـت إلـى السـويد آمـاًل بمسـتقبل أفضـل ألن 
لمعلومـات حيـث يحظـى  لمكتبـات وا تخصصـي هـو ا

هـذا االختصـاص باهتمـام كبيـر هنـا.

لم تكن البداية سهلة!
ن  يـات سـهلة علـى اإلطـالق خاصـة أ لبدا لـم تكـن ا
التحديـات المتواجـدة فـي المجتمـع الجديـد ليسـت 
بالتحديـات السـهلة أال وهـي اختـالف الثقافـة واللغـة 

م.  لعـا لشـكل ا لتركيبـة با وا
في بدايـة عـام 2014 بـدأت بدراسـة اللغة السـويدية 
وبالوقـت ذاتـه عملـت جاهـدًا الحصـول علـى تدريـب 
فـي مجـال تخصصـي فـي إحـدى المكتبـات العامـة فـي 

لتـي أقطـن بهـا. عندئـذ كان باسـتطاعتي  المدينـة ا
ث  لجميـع يتحـد . ا يـة نجليز إل للغـة ا ث با لتحـد ا
اإلنجليزيـة هنا ولكـن هذا األمـر ال يعتبـر باألمر السـهل 

ء مقابلـة مـع رب العمـل. عندمـا تريـد إجـرا
عملـت جاهـدًا علـى طـرق جميـع األبـواب وفـي نهايـة 
ى  حـد يـب فـي إ ر ف حصلـت علـى عقـد تد لمطـا ا
زي مـع دراسـتي للغـة  لتـوا لمكتبـات وكان هـذا با ا

. ية يد لسـو ا

إنهاء دراسة اللغة 
السويدية

أنهيـت دراسـة مرحلـة الــ SfI فـي غضـون 6 أشـهر 
ألخـرى مـن  لمسـتويات ا بعـة ا حتـى يتسـنى لـي متا
اللغـة. فـي ذلـك الحيـن حصلـت علـى عمـل فـي المكتبـة 
المتواجـدة هنـا فـي المدينـة ولكـن لـم يكـن بالعمـل 
الثابـت. ومـع هـذا كان ذلـك مفتـاح للدخـول إلـى عالـم 
المكتبـات الملـيء بالتحديـات والـذي أتـاح لـي إقامـة 
لمكتبـات  لموظفيـن مـع ا لعالقـات مـن ا شـبكة مـن ا

األخـرى.

يبـا بشـكل متقطـع  ك لمـدة سـنة تقر  عملـت هنـا
بالتـوازي مـع الدراسـة حتـى اسـتطعت إنهـاء جميـع 

لسـويدية.  للغـة ا لمطلوبـة فـي ا لمراحـل ا ا
ئـي فـي علـم المكتبـات والمعلومـات هنـا فـي  كأخصا
لحصـول علـى عمـل  لسـهل ا ألمـر ا لسـويد ليـس با ا
بسـبب أن الوظائـف الشـاغرة فـي هـذا المجـال قليلـة 
جـدًا. ولكنـي لـم أقـف مكتـوف األيـدي واسـتمريت 
بالمحاولـة حتـى حصلـت علـى ثـالث عـروض بنفـس 

لسـويد.  لوقـت فـي عـدة مناطـق مختلفـة فـي ا ا

قلة ضئيلة  من األجانب 
تعمل بالمكاتبات 

 االندمـاج بالمجتمـع يأتـي مـن خـالل التدريـب وتعلـم 
اللغـة واإلصـرار علـى تحقيـق شـيء مـا. جميـع العامليـن 
إذا لـم نقـل النسـبة الكبـرى التـي تعمـل فـي هـذا المجـال 
هـي مـن السـويديين وخاصـة أن المكتبـات منظمـة مـن 

المنظمـات الثقافيـة فـي البلـد.
 واجهـت الكثيـر مـن التحديـات وخاصـة مـن قبـل القلـة 
القليلـة التـي لـم تتقبلنـي فـي مـكان معيـن وخاصـة فـي 
ر  لمكتبـة. ولكنـي مضيـت قدمـا مصـرًا علـى إظهـا ا
الصـورة الحسـنة والجيـدة عـن ثقافـة مجتمعنـا وبـأن 
هنـاك الكثيـر مـن الحاصليـن علـى الشـهادات الذيـن 
يريـدون أن يكونـوا جـزءًا مـن هـذا المجتمـع المتعـدد 

فـات. لثقا ا
اآلن وبعـد السـنتين ونصـف أعمـل بوظيفـة ثابتـة فـي 
مكتبـة مدينـة سـكارا تخصـص )أخصائـي مكتبـات( 
بمهـام وظيفيـة معينـة، وهـي تطويـر القسـم الخـاص 
بالروايـات بلغـات أخـرى، قسـم الميديـا، ومـن جانـب 
آخـر قسـم االندمـاج التابـع للمكتبـة ممـا يعنـي إقامـة 
نشـاطات للقادميـن الجـدد فـي المكتبة، مـن ضمن هذه 
النشـاطات التـي قمـت بالبـدء بهـا هـي مشـروع مقهـى 

.fIKA PÅ SVEnSKA اللغـة السـويدية

من هنا يأتي اإلبداع
مـن جانـب ثقافي آخـر، عنـد اسـتقرار اإلنسـان فـي مكان 
معيـن يبـدأ باالندمـاج فـي المجتمـع الجديـد عندهـا 
لتـي يبـدع بهـا  لجميلـة ا ء ا لبحـث عـن األشـيا يبـدأ با

ويرغـب بإظهارهـا والتعريـف بهـا إذا صـح القـول.
كونـي عـازف علـى آلـة العـود أحببـت أن أبـدأ مـن جديـد 
بعـد انقطـاع دام قرابـة الثـالث سـنوات، بـدأت بالبحـث 
عـن أشـخاص لديهـم نفـس االهتمامـات الموسـيقية 
ويرغبـون بالبـدء بتلـك التجربـة أال وهـي العمـل علـى 
إنشـاء فرقـة موسـيقية تعنـى بالموسـيقى الشـرقية.

لفرقـة )فرقـة   وهـا نحـن اآلن قمنـا بتشـكيل تلـك ا
أوغاريـت( التـي تتكـون مـن أربعـة عازفين وهـي بداية 

جيـدة لضـم أعضـاء جـدد فـي المسـتقبل القريـب.   

هكذا حصلنا على عمل، بركات الضّماد:

حصلت على العمل في المكتبات رغم ارتفاع 
عدد العاطلين في هذا القطاع

الكومبس – العمل: اسـمي بركات الضّماد، أعيش في السـويد مع زوجتي وأطفالي منذ حوالي ثالث سـنوات في 
مدينة ليدشـوبينغ )LIDKÖPING(. سوري الجنسـية، تخرجت من قسـم المكتبات والمعلومات من سوريا 

في عام 2008 وبعدها انتقلت للعيش في الخليج آمـاًل العمل في تخصصي الذي تخرجت منه.

بلديـة سـكارا )سـكارا كومـون( هـي بلديـة فـي مقاطعـة  ◄
فاسـترا يوتاالنـد فـي غـرب السـويد. يقـع مقرهـا فـي مدينـة سـكارا.

وتتألـف منطقـة البلديـة مـن 16 كيانـا حكوميـا محليـا أصليـا. وقـام اإلصـالح 
البلـدي لعـام 1952 بتجميعهـا فـي أربعـة كيانـات جديـدة. فـي عـام 
1971 تـم دمـج مدينـة سـكارا مـع البلديـات الريفيـة لتشـكيل الوحـدة 

ليـة. لحا ا

◄ .SKARA KOMMun SOM fOtOKÄLLA, ZAfER SOM fOtOgRAf

في هـذه المنصـة “العمـل” التابعـة لشـبكة الكومبس يمكنـك التعـرف عن قـرب على سـوق العمـل السـويدي، لتسـتطيع االختيار 
وتحديـد توجهاتـك بشـكل يناسـب قدراتـك وطموحـك فـي الحصـول علـى عمل. 

مـن خـالل االطـالع وبلغتـك األم علـى معلومـات عـن الشـركات السـويدية ومـا تقدمـه مـن فـرص ومجـاالت، ومـن خـالل المتابعـة 
للمقـاالت واألخبـار التي ننشـرها علـى هـذه المنصة يمكـن أيضا أخـذ تصـورات صحيحـة عن ثقافـة سـوق العمـل، إضافة إلـى التعرف 
أيضـا علـى أمـور هامـة مثـل طريقـة التقديـم وكتابـة السـيرة الذاتيـة ومقابـالت العمـل، أو تعديـل الشـهادات وكذلـك متابعـة 
المبـادرات والـدورات وإعالنـات العمـل وقصـص نجـاح مميـزة وكل مـا يمكـن اعتبـاره مفيـد لتقويـة فـرص إيجـاد عمل مناسـب لك، 

هـذا إلـى جانـب السـعي إليجـاد نـوع مـن الحـوار بيـن أربـاب العمـل وطالبـي الوظائـف الجديـدة العمل
: للمزيد من المعلومات زوروا الرابط التلي
 WWW.ALKOMPIS.SE/العمل/

AL JOBB
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شـهر مـن  ئمـة بعـد 3 أ لدا مـة ا إلقا  حصلـت علـى ا
تقديـم الطلـب ولـم أكـن اعـرف أي شـيء عـن السـويد 
قبلهـا ولكـن الـكل يـردد أن اللغـة هـي بوابـة الدخـول إلى 

المجتمـع السـويدي بمـا فـي ذلـك العمـل.
حصلـت أثنـاء إقامتـي فـي الكامـب وحتـى خارجـه علـى 
عـدد ال يحصـى مـن المحبطـات النفسـية مثـل: ال يوجـد 
لطقـس سـيئ وال يحتمـل!  ! ا للغـة صعبـة ا عمـل! و

لكثيـر. وغيرهـا ا
أخـذت زمـام المبـادرة فـي المحاولـة علـى أقـل تقديـر، 
فلـن اخسـر شـيء وبذلـت الجهد الفـردي فـي تعلـم اللغة 
وهكـذا بعد أقـل مـن 6 شـهور كنـت أسـتطيع التحدث 
باللغـة السـويدية بشـكل مقبـول، وأسـتطيع التفاهـم 

وقضـاء حاجاتـي اليوميـة فـي الحيـاة العامـة.

بعد التدريب حصلت على عمل

معـة  لجا ت با ا ر و لـد ى ا حـد هـا بإ لتحقـت بعد ا
مهنـي  يـب  ر تد علـى  حصلـت  يمييـن و د كا لأل
ية  يد لسـو ا ت  لمنظمـا ا كبـر  أ ى  حـد إ فـي 
هـا  بعد A و B f  Ö S t E R g Ö t L A n d
ت  طا نشـا ل  و مسـؤ ظيفـة  بو معهـم  عملـت 

يـة  VERKSAMhEtLEdARE حتـى نها
نـا  لـى عمـل جديـد أ نتقلـت إ لعـام 2016 بعدهـا ا ا
اخترتـه لـي بعقـد عمـل دائـم وهـو cOAtch فـي 
 StÖd Och مجـال مسـاعدة العاطلين عن العمـل

.M A t c h n I n g
 dELtAgARE نـب جا ركين أ آلن مشـا لـدي ا
نـا أقـدم المسـاعدة والمشـورة لهـم  وسـويديين وأ

. د عمـل يجـا إل
أخيـرًا أنـا أقـول إن الهمـوم كثيـرة والصعاب جمـة ولكن 
الجميـع لديـه فرصـة للتميـز ونحـن مـن يجـب أن نبحـث 
عـن الفـرص، ال يجـب أن ننتظـر المسـاعدة مـن أحـد 
ولكـن اصنـع انـت الفرصـة بنفسـك واثبـت لنفسـك قبـل 
نـك تسـتطيع فعـل شـيء جيـد لنفسـك أوال  غيـرك أ

ئلتـك ولمجتمعـك. ولعا
يـن  لذ لمحبطيـن ا ا نصيحـة ال تسـتمع للسـلبيين و
يفرحـون بفشـل اآلخريـن ... اعمـل مـا بوسـعك وانتظر 

لنتائـج سـتأتي حتمـا. ا
لتـي  لفرصـة ا لكومبـس علـى هـذه ا ا لشـبكة ا شـكر
أحببـت فيهـا أن أوضـح أن ال شـيء مسـتحيل مـع اإلرادة.

هكذا حصلنا على عمل، رائد المسالمة:

نصيحتي: ال تستمع 
للسلبيين والمحبطين الذين 

يفرحون بفشل اآلخرين
الكومبـس – العمل: اسـمي رائد المسـالمة، قدمت من سـوريا إلى السـويد فـي أواخر عـام 2013، رحلـة اللجوء 

استغرقت قرابة الشـهر والنصف بعد عناء كبير اعتقد أن اغلب الالجئين ذاقوا مرارته.

AL JOBB -العمل
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أنهى مصطفـى دراسـته الجامعيـة وحصل على شـهادة 
البكالوريوس فـي الهندسـة المعمارية مـن جامعة لوند 
التكنولوجيـة، وحـاز بالشـراكة مـع الطالبـة العراقيـة 
وهـج فاضـل، أواخـر شـهر آذار/ مـارس 2017 علـى 
لتـي  تكريـم مـن جمعيـة هلسـنبوري التكنولوجيـة، ا
ع بحـث بيـن  ية ألفضـل مشـرو ة سـنو ئـز تقـدم جا
طلبـة جامعـة لونـد الخريجيـن بجميـع تخصصاتهـم 

. لهندسـية ا
ئـزة مـع زميلتـه وهـج، لألهميـة  لجا لشـريف ا ونـال ا
ثيـة  لترا لـم ا لمعا ز ا بـرا لتـي تميـز بـه بحثهمـا فـي إ ا

لعريقـة. ر ا لمـا لتاريخيـة فـي قلعـة كا وا
لكومبـس« اإلعالميـة، إن  لشـريف لشـبكة »ا يقـول ا
مشـروعهما، قـدم مقترحـات حـول إحيـاء وتطويـر 
الخارطـة العمرانيـة المحيطة بقلعـة كالمـار التاريخية، 
لـذي  لشـكل ا لسـويد، با لـى جنـوب شـرق ا لواقعـة إ ا
يجعلهـا أكثـر جذبـا للسـياح، حيـث تسـتقطب المنطقة 

أعـداد هائلـة مـن السـياح، سـنويا. 
وحـول المشـروع، تحـدث، قائـاًل: »منطقـة القلعة، شـبه 
متروكـة فـي الوقـت الحالـي، ولجـذب المزيـد مـن السـياح 

إليهـا، يجـب أن يكـون هنـاك منشـآت ترفيهيـة وثقافية 
أخـرى، تبـرز عراقتهـا، وفـي الوقـت نفسـه ال تحجـب 

الطبيعـة الجميلـة التـي تحيـط بهـا.
وبيـّن، أنـه جـرى تقديـم المشـروع إلـى البلديـة، وهي من 

سـتقرر فـي حـال أرادت العمل بـه، مسـتقباًل.

تكريم في الثانوية أيضًا
وصـل الشـريف، 23 عامـا إلـى السـويد قبـل نحـو سـبعة 
أعـوام، قادمـا مـن العـراق، وكان حينهـا طالـب فـي 
المرحلـة األولـى مـن الدراسـة الثانويـة، وانخـرط سـريعا 
فـي دروس تعلـم اللغـة، حالـه حـال بقيـة أنـداده، ربمـا 
بفـارق بسـيط، أنـه كان قـد أسـس قواعـد راسـخة، لبنـاء 
حلمـه، حيـث حـدد أهـداف واضحـة لـه، سـعى إليهـا 
برغبـة واجتهـاد، األمـر الـذي سـاعده بعـد ذلـك فـي 
المضـي قدمـا، وتحقيـق النجاحـات المتتاليـة، حيـث 
كان قـد أنهـى دراسـته الثانويـة، تخصـص الهندسـة 
المعماريـة، بتفـوق نـال مـن أجلـه التكريـم فـي حينـه 

أيضـا.

للشـريف قناعاتـه الخاصـة، التـي يـرى أنهـا سـاعدته 
علـى التفـوق فـي السـويد وشـق طريقـه نحـو األمـام، إذ 
يقـول: »اللغـة، أواًل وقبـل كل شـيء، هـي األهـم، األمـر 
لـذي حرصـت علـى تعلمـه بسـرعة، ثـم أن يحـاول  ا
المـرء الحصـول علـى شـهادة، ليـس بالضـرورة أن تكـون 
جامعيـة، بـل المهـم أن يكـون اإلنسـان، حاصـاًل علـى 
شـهادة فـي تخصـص أو عمـل مـا، عندهـا سـيكون لـه 

...الحصول على  „مـكان فـي سـوق العمـل«.
شهادة، ليس بالضرورة أن تكون 

جامعية، بل المهم أن يكون 
اإلنسان، حاصاًل على شهادة في 

تخصص أو عمل ما، عندها 
سيكون له مكان في سوق العمل

ة  لحيـا لدراسـة هـي مفتـاح ا ن »ا لشـريف: أ ويـرى ا
. » لمسـتقبل ة فـي ا لسـعيد ا

دور العائلة
ئلـة، األبويـن تحديـدًا فـي رسـم  لعا وال يخفـي دور ا
ئهـم، وحـول ذلـك يقـول  لمسـتقبلية ألبنا لمالمـح ا ا
الشـريف، أن والديـه كانـا بمثابة سـند دائم له فـي جميع 
مراحلـه الدراسـية والحياتيـة، وسـاعداه بالتوجيـه 

واإلرشـاد. 
وقـدم مـن خـالل موقـع »الكومبـس« شـكره وامتنانـه 
لهمـا، مشـيرًا إلـى أن التكريـم، الـذي حصـل عليـه، ليـس 

غيـر إهـداء بسـيط لهمـا علـى كل مـا قدمـاه لـه.
لهندسـة  لتخصـص فـي ا ه ا ر ختيـا ن ا ، أ ضـح و أ و
المعماريـة، كان ناتجـا عـن ولعـه بالرسـم منـذ الصغـر، 
حيـث كان يقبـل على رسـم كل مـا يجـده في طريقـه إلى 
البيـت، كمـا أنـه يـرى فـي هـذا التخصـص، إمكانيـة أكبـر 

اللغة، أواًل وقبل كل  „لإلبـداع فـي أكثـر مـن ناحيـة.
شيء، هي األهم، األمر الذي 
حرصت على تعلمه بسرعة

ي الدراسـة الجامعيـة، أجـد نفسـي  وقـال: »بعـد إنهـاء
أننـي اختـرت الطريـق الصحيـح لدراسـتي القادمـة«.

طموحـات الشـريف ال تجعلـه يقـف عنـد حـد معيـن، 
بـل يسـعى إلـى توسـيعها والمضـي بهـا قدمـا، إذ يكمـل 
اآلن دراسـته الماجسـتير فـي الجامعـة الملكيـة فـي 
سـتوكهولم، قسـم هندسـة تخطيـط وتصميـم المـدن 

الذكيـة.

طالب وأستاذ!
ل  لم إلكمـا لـى سـتوكهو لشـريف إ ن ينتقـل ا قبـل أ
لتـي  دراسـته، عمـل كأسـتاذ فـي نفـس اإلعداديـة ا
درس فيهـا، لمـدة عـام كامـل، إذ اضطـر بعدهـا إلـى 

لجديـدة. اللتحـاق بدراسـته ا لعمـل وا تـرك ا
لتـي كنـت  وحـول ذلـك، يقـول: »مديـرة المدرسـة ا
أدرس فيهـا، اتصلـت بـي وطلبـت منـي العمـل لديهـم 
كمعلـم ضمـن المراحـل الثانويـة الثـالث، األمـر الـذي 

أستغرب لمن يقول إن  „لطالمـا حلمـت بـه وأعتـز بـه اآلن«.
الفرص مغلقة في وجه القادمين 
إلى السويد، إذ لطالما كان للمرء 
هدفًا، ومسلحًا بشهادة جامعية 

أو تخصص مهني، حينها لن 
يكون في وسعه غير مواصلة 

حلمه...
ويوضـح، أنـه وعندمـا كان طالبـا فـي المدرسـة، كان 
يفكـر مـرات مـع نفسـه حـول ضـرورة إجـراء تغييـر 
بطريقـة التدريـس واعتمـاد آليـة أكثـر حداثويـة، إذ 
يقـول: »غالبيـة األسـاتذة الذيـن درسـونا حينهـا، كانـوا 
كبـار فـي السـن، ولهـم طرقهـم التـي اعتـادوا عليهـا، 
لكنـي كنـت أتخيـل نفسـهم واقفـا بـداًل عنهـم، وأقـدم 
لتـي أراهـا أكثـر سـهولة  شـرحي للطلبـة بالطريقـة ا
للفهـم، وهـذا مـا حصـل فعـاًل ومـا أنـا سـعيد بـه اآلن. إذ 

 . تحقـق حلمـي«
يسـعى الشـريف بعـد إنهـاء دراسـته الحاليـة إلـى العمـل 
لمعماريـة،  لهندسـة ا ضمـن شـركة متخصصـة فـي ا
واكتسـاب خبـرات ميدانيـة أوروبيـة، وبعدهـا ينـوي أن 
يؤسـس شـركته الخاصـة، خاصـة أنـه وخـالل الدراسـة 
فـي سـتوكهولم، تعـرف علـى طلبـة آخريـن زمـالء لـه 
مـن أوروبـا وأمريـكا، األمـر الـذي وسـع مداركـه بشـكل 

كبـر. أ
لفـرص  لشـريف: »أسـتغرب لمـن يقـول إن ا يقـول ا
مغلقـة فـي وجـه القادميـن إلـى السـويد، إذ لطالمـا كان 
للمـرء هدفـا، ومسـلحا بشـهادة جامعيـة أو تخصـص 
مهنـي، حينها لـن يكـون في وسـعه غيـر مواصلـة حلمه 
والسـعي إلـى تحقيـق مـا يريـده، والصعوبـات سـتزول 

لوحدهـا«.

لينا ســياوش

الكومبس – قصص نجاح: للنجاح مسـميات مختلفة، يعكـس فيها أصحابها قصصهـم وتجاربهم وتطلعاتهم 
نحو أهداف محـددة، يسـعون إليها بثبـات. وقصة الشـاب العراقـي مصطفى الشـريف، إحدى مسـميات النجاح 

تلك.

مصطفى الشريف بعد 7 سنوات على وصوله إلى السويد:

يحصل مع زميلة له على 
جائزة أفضل مشروع تخرج

مصطفى الشريف ◄
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ليث صباح:
نقلت خبرتي في 

قطاع المطاعم من 
السويد إلى المغرب

هـذه التجربـة لـم تنتـه فـي المغـرب، حيـث فتـح قبـل 
سـنوات مشـروعا كبيـرًا جديـدًا، هـو عبـارة عـن مطعم 
إسـباني علـى كورنيـش المحيـط األطلسـي فـي مدينـة 

أكاديـر المغربيـة.
السـويدي مـن أصـول عراقيـة ليـث صبـاح، يقـول لــ 
»الكومبـس« فـي معـرض الحديـث عـن تجربتـه فـي 
ليـه للنجـاح هـو  لمطاعـم: » كل مـا تحتـاج إ قطـاع ا
لجـودة،  بـرة، وتقديـم ا لمثا نـي فـي عملـك، وا لتفا ا
إضافـة إلـى األهـم مـن كل ذلـك، هـو الجـرأة فـي الخطـو 

خطـوات جديـدة«.
لتـي يتحـدث عنهـا ليـث، اسـتخدمها  ة ا لجـرأ هـذه ا
خـارج السـويد، بعـد النجـاح الـذي حققـه فيهـا، فقـرر 

فتـح مطعـم فخـم فـي المغـرب.

البدايات
وصـل ليـث البالـغ مـن العمـر 44 عامـا، إلـى السـويد، 
فـي نوفمبـر/ تشـرين الثانـي مـن العـام 1991، فقـرر 
عـدم انتظـار مجـيء الفـرص لـه، وإنمـا الذهـاب إليهـا 
برجلـه كمـا ُيقـال، فـكان أن وجـد عمـاًل تدريبّيـا فـي 
أحـد المطاعـم، رغـم أنـه لـم يكـن يملـك أي خبـرات فـي 

لمطاعـم. قطـاع ا
اهتماماتـه األولـى فـي شـبابه فـي العـراق كانـت تنحصـر 
فـي الموسـيقى، حتـى أنـه أسـس فرقـة موسـيقية فنيـة 
فـي مدينـة نورشـوبينك حيـث كان يقيـم قبـل انتقالـه 

مـع عائلتـه قبـل سـنوات إلـى المغـرب.
يقـول عـن بداياتـه: » كنـت فـي البدايـة أعمـل أحيانـا 
12 سـاعة فـي اليـوم، الن العمـل فـي المطاعـم يتطلب 
ذلـك، خصوصـا فـي البدايـات، بعدهـا نجحـت فـي شـراء 
مطعـم، ومـن ثـم مطعم كبـاب آخـر، وقـد دخلـت خالل 
فتـرة وجـودي فـي نورشـوبينك بالسـويد فـي ثـالث 

مشـاريع مـن هـذا النـوع«.

من نورشوبينك 
إلى المغرب

لسـويد، قـرر ليـث  لـذي حققـه فـي ا ح ا لنجـا بعـد ا
استكشـاف فـرص االسـتثمار فـي فتـح مطعـم راق فـي 
المغـرب، فـكان لـه مـا أراد، فـي تجربـة جديـدة يصفهـا 
بــ »تجربة تحـدي كانـت تحتاج إلـى الكثيـر مـن الجرأة«.
يقـول عـن تجربتـه: »بعـد استكشـافي سـوق العمل في 
قطـاع المطاعـم بمدينـة أكاديـر السـياحية، اتخـذت 
قـرارا بفتـح مطعـم جديـد هنـا، وذلـك ألسـباب كثيـرة، 
منهـا أهميـة هـذه السـوق، والتسـهيالت التـي يقدمهـا 

المغـرب للمسـتثمرين«.
يضيـف: » بدأنا العمـل في المشـروع في العـام 2013، 
حيـث قامـت البلديـة فـي المدينـة ببنـاء هـذا المطعـم 
لثـور، وهـو  ي ا ه » EL tORO » أ لـذي سـمينا ا
مطعـم وبـار، يقـدم مختلـف صنـوف الطعـام خصوصـا 

البحريـات الطازجـة.
ن  بقا كا لمشـروع، كمـا قلـت سـا لدخـول فـي هـذا ا ا
تحدّيـا، والحيـاة هـي عبـارة عـن تحـدي، وقـررت أن 

لتجربـة، وهـا قـد نجحـت. أخـوض هـذه ا
اسـتفدت كثيـرًا مـن تجربتـي والخبـرة التـي اكتسـبتها 
فـي السـويد، خصوصـا أن قوانيـن االسـتثمار والعمـل 

والتأمينـات هـي مثـل السـويد.
واجهـت بالطبـع صعوبـات فـي هـذه التجربـة خصوصـا 
مـل  لتعا فـي ا ت و طيـا ا قر و لبير مـا يتعلـق منهـا با
والعالقـات مـع العامليـن في هـذا القطـاع، لكن كل شـيء 
سـار بشـكل جيـد والنتائـج كانـت حقـا إيجابيـة جـدًا.

هنـاك دعـم مـن قبـل الدولـة المغربيـة للمسـتثمرين، 
رغـم وجـود حـاالت فسـاد، لكـن سـوق العمـل بالنسـبة 
إلـى المسـتثمرين يختلـف مـن قطـاع إلـى آخـر، فعلـى 
سـبيل المثـال، أرى مـن خـالل معرفتـي أن االسـتثمار 

لمستشـفيات  ا لصحيـة و يـة ا لرعا ع ا مثـاًل فـي قطـا
لحـال  مختلـف تمامـا، وصعـب جـدا، وليـس كمـا هـو ا

لـى قطـاع المطاعـم. عليـه بالنسـبة إ
ن معـي فـي  آل ن ا لـي يعيشـو طفا أ ئلتـي و طبعـا عا

حيـن فيهـا. تا مر ة طبيعيـة و ب حيـا لمغـر ا

عقد المطعم والوضع 
القانوني للمستثمر

حـول الصيغـة القانونيـة المتـالك مطعـم فـي المغـرب 
لعقـد  ن ا ، فـا ج ر لخـا لـى مسـتثمر مـن ا لنسـبة إ با
بخصـوص المطعـم الـذي يملكـه ليـث هـو أن العقـد مـع 
البلديـة يتجـدد بعـد 12 سـنة مـن افتتاحـه، بعـد ذلـك 

تصبـح المـدة كل ثـالث سـنوات.
أمـا الوضـع القانونـي للشـخص المسـتثمر فانـه يحصـل 
علـى إقامـة عمـل لمـدة ثـالث سـنوات فـي البدايـة، ثـم 

يجـري تجديدهـا كل 10 سـنوات.

التجربة السويدية 
أحد أسباب النجاح 

تعّلـم ليـث مـن تجربتـه فـي السـويد، كيفيـة االهتمـام 
بالزبائـن، ومراعـاة أذواقهـم فـي الطعـام، وطريقـة 
نـاس مـن  لتعامـل مـع أ لـى فنـون ا تقديمـه، إضافـة إ
سـتثمره فـي مشـروع  ، وهـو مـا ا فـات مختلفـة ثقا

يـد. لجد ا
زبائـن مطعمـه فـي المغرب هـم خليـط غيـر متجانس، 
مـن سـياح ورجـال أعمـال وزوار يأتـون مـن مختلـف 

دول العالـم.
وفتحـت ميـزة التحـدث باللغـة السـويدية لـه فـرص 
لذيـن  لسـويديين ا لسـياح ا كثيـرة فـي اسـتقطاب ا
يتـرددون إلـى مطعمـه ويعتبـروه أحيانـا كمـا يقـول، 

نّيا بنكهـة وصناعـة سـويدية! مطعمـا أسـبا

الكومبـس - تجـارب وقصـص نجـاح: ال حـدود لطموحـه، يكتشـف فـرص العمـل الجديـدة، بطريقتـه الخاصـة، 

معتمـدًا علـى تجربتـه التـي تمتـد أعوامـا طويلـة فـي السـويد.

أعلن عن نشاطك التجاري لدينا

الدليل
 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

info@alkompis.com   لمزيد من المعلومات 
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يضيـف: »عندمـا كنـت طفـال أحببـت الرسـم، وأحـب 
أخـي الموسـيقى، ولكـن عندمـا بدأنـا الدراسـة وجـدت 
نفسـي ادرس الموسـيقى، وهـو يدرس الرسـم فـي كلية 
الفنـون الجميلـة فـي بغـداد، التـي قبـل أن ادخـل لهـا لـم 

يكـن لـدي أي عالقـة بالموسـيقى«.

علي صباح في سطور
ولـد فـي بابـل، ودرس فـي كليـة الفنـون الجميلـة فـي 

لـة العـود. بغـداد وتخصـص فـي آ
أسـس مـع زمالئـه فرقـة منيـر بشـير التـي سـميت بهذا 
االسـم تيمنـا واعتـزازا بعـازف العـود العراقـي الـذي 

يعتبـر هويـة العـود فـي العـراق.
وعندمـا تأسسـت الفرقـة فـي البدايـة، بمبـادرة مـن 
األسـتاذ سـامي نسـيم، بعدهـا ازداد عـدد أعضائهـا، 
ألردن  ق فـي ا لعـرا رج ا وبـدأت تحيـي حفـالت خـا
لـى  ن ومصـر، وعندمـا وصـل إ لكويـت تونـس لبنـا ا
السـويد اسـتطاع أن يلفـت أنظـار السـويديين ألعمالـه 
ه لعـدد مـن األمسـيات والمهرجانـات. مـن خـالل إحيـاء
ترشـح لجائـزة أفضـل مؤلـف للموسـيقى الشـعبية فـي 
السـويد وهـو اليـوم يديـر فرقـة موسـيقية بمشـاركة 
لتـي تهتـم  قـة ا لفر ه ا ، هـذ يين يد فيـن سـو ز عا
بإنتـاج مزيـج مـن المقطوعـات الفلكلوريـة عراقيـة 
لبومـا موسـيقيا بعنـوان  نتجـت مؤخـرًا أ وسـويدية أ

بليـة«. يـات با »حكا

عندما قررت المجيء إلى السويد 
هل اعتقدت أن الموسيقى 
ستكون مجدية لك في هذا 
البلد لتكون مصدر دخل؟

لـم يكـن لـدي أي تصـور عـن حياتـي كعـازف عـود فـي 
السـويد نهائيـا ولكـن الطمـوح كان موجـود بداخلـي 
وكل مـا حـدث الحقـا أثبـت لـي أن الموسـيقى هـي قدري.

ماذا يعني العود بالنسبة لك؟

العود هو شريك حياتي الذي يمنحني السعادة. 

َمن الذي شّجعك أن 
تكون عازف عود؟ 

لطالمـا كان األشـخاص مـن حولـي يعتقـدون أننـي اعزف 
بطريقـة احترافيـة أكثـر مـن مجـرد هـاوي وأيضـا تـم 
اختيـاري مـن قبـل متعهـد هولنـدي لحفـالت العـود 
الـذي كان يختـار األمهـر مـن كل بلـد عربـي للذهـاب إلـى 

هولنـدا والعـزف هنـاك وهكـذا بـدأت القصـة.

  

وكيف كانت قصتك مع 
أعضاء هذه الفرقة؟

رعيـن جـدا فـي  ن وبيـر همـا با ألخويـن دا هذيـن ا
عزفهمـا علـى مختلـف اآلالت الموسـيقية ويمتـازان 
بالفضـول لجميـع أنـواع موسـيقى الشـعوب ويعشـقان 
الموسـيقى الشـرقية، وهـم باألصـل يعزفـون بعـض 
اإليقاعـات الشـرقية ويمتلكـون آالت موسـيقية كثيـرة 
مـن ضمنهـا الطبلـة وكذلـك هـم درسـوا نفـس مجالـي 

لفلكلوريـة.  وهـو الموسـيقى الشـعبية ا
لتـي  د هـي ا لـف ميعـا لتـي هـي خيـر مـن أ لصدفـة ا ا
م  ، فـي عـا يين يد لسـو قتـي ا ء فر عضـا جمعتنـي بأ
2010 كنـت أعمـل لفتـرة فـي صالـون حالقـة الشـعر 
وكان لـي صديـق يعمـل فـي محـل بقالـة بقـرب الصالون، 
وفـي أحـد األيـام كان األخويـن السـويديين يتسـوقون 
مـن محـل البقالـة وكان يحملـون معهـم بعـض اآلالت 
لموسـيقية وعندمـا رآهـم صديقـي أخبرهـم عنـي  ا
وطلـب منهـم الذهـاب لصالـون الحالقـة للتعـرف علـى 
لـذي يعـرف كيـف يعـزف وهكـذا  الشـاب العراقـي ا

لـّي الحقـا. وصلـوا ا
 أتذكـر أننـا فـي أول مـرة جلسـنا سـوية لنعـزف وذهبـت 
إلـى بيتهـم الـذي كان بالنسـبة لـي مثـل متحـف لجميـع 
نـوا يعتقـدون  نواعهـا، كا لموسـيقية علـى أ اآلالت ا
كملـت  مـا أ عند سـيقى و و للمو ننـي شـخص هـا إ
لمقطوعـة كنـت قـد حصلـت علـى إعجابهـم  عـزف ا
اتنـا  واسـتغرابهم بنفـس الوقـت، وهكـذا زادت لقاء
لبعـض.  لمضـي سـوية للعـزف مـع بعضنـا ا وقررنـا ا

هل أكملت دراسة الموسيقى 
هنا في السويد؟ 

نعـم أكملـت دراسـة الماجسـتير فـي نفـس التخصـص 
وهـو الموسـيقى الشـعبية الفلكلوريـة وأثنـاء دراسـتي 
نـات  لمهرجا لذهـاب للعـزف فـي أحـد ا طلبـوا منـي ا
وأخبرتهـم أنـي أريـد أن أعـزف بصحبـة اثنيـن معـي 
نـا نحـن  أ ليـوم بد لـك ا لـك ومنـذ ذ ا علـى ذ فقـو ا وو
الثالثـة بالظهـور والعـزف سـوية وأصبـح لنـا جمهـور 

. بعيـن متا و

إلى أي حد يتقبل أو يتذوق الموسيقى 
السويدي الموسيقى الشرقية؟ 

وهل يمارسها كحرفة أم انه يشعر 
بها حقا أثناء األداء برأيك؟ 

مليـن  نهـم غيـر مجا لسـويديين بأ غلبيـة ا ز أ يمتـا
وبالتالـي إذا لـم يكـن قـد أحـب األمـر وشـعر بـه فهـو 
لـن يقـدم علـى تنفيـذه وهـذا مـا حصـل مـع األخويـن 
ع  يقـا إ س و حسـا ن بإ فـا يين فهمـا يعز يد لسـو ا
نهـم  قية يلمسـهم فعـال، حتـى أ لشـر سـيقى ا لمو ا
قيـة علـى سـبيل  لعرا لكلمـات ا لكثيـر مـن ا تعلمـوا ا
المثـال إذا أرادوا أن يصفـو أمـرا جيـدا قـد نـال إعجابهـم 
و يقولـون كلـش زيـن  نـه ذهـب! أ نهـم يقولـون إ فإ
وهـو أمـر مضحـك جـدا ولكنـه يبيـن انهـم يريـدون 
االنغمـاس فعـال وتعلـم المزيـد عـن الثقافـة الشـرقية. 

تطور الموسيقى األوروبية يختلف 
عن تطور الموسيقى الشرقية فهل 

هناك نقطة التقاء في الموسيقى 
بين حضارتين مختلفتين وأين؟ 

فـات  لثقا لـذي يربـط بيـن ا لجسـر ا لموسـيقى هـي ا ا
لمجتمـع  ا لبلـد و فـة ا لبشـر وهـي ثقا ويجمـع بيـن ا
ئـي  قا صد لتـي جمعتنـي بـكل أ سـيقى هـي ا لمو فا

. م ليـو يديين ا لسـو ا
 الموسـيقى الشـعبية السـويدية القديمـة التـي كانـت 
تعـزف قبـل 100 عـام تحتـوي أيضـا علـى إيقـاع الربـع 
تونة والتـي هي موجـودة لدينـا في الموسـيقى الشـرقية 
ن  نـا أعتقـد أ أ ء كثيـرة، و لتقـا لذلـك فهنـاك نقـاط ا
الموسـيقي السـويدي يجـد تحديـا فـي عزف الموسـيقى 

. لشـرقية ا
 النـاس علـى مر األزمـان كانـت تسـافر وتهاجـر وأهم ما 
تحملـه معهـا هـو الموسـيقى ومـا يحـدث أن الموسـيقى 
لبلـد الجديـد وتنتـج  األصليـة تمتـزج مـع موسـيقى ا
نوعـا جديـدا علـى سـبيل المثـال األلبـوم الموسـيقي 
الـذي تـم إصـداره تحـت مسـمى حكايـات بابليـة هـو 
لتـي  بـل ا عبـارة عـن سـفرة موسـيقية مـن مدينـة با
لـى منطقـة بلنكنيـك وهـي منطقـة  نـأ بهـا إ لـدت ا و

مسـقط رأس األخويـن السـويديين.

ماهي اإلنجازات التي قمت بها 
مع األخوين السويديين؟ 

لتـي أنجزتهـا هـي إصـدار سـي دي  مـن أهـم األمـور ا
باسـم حكايـات بابل علـى ضوئـه كانـت هنالـك مقطوعة 
اسـمها الهـام نالـت أعجـاب السـويديين وتـم ترشـيحي 
كأفضـل مؤلـف موسـيقي فـي السـويد لعـام 2016 
ي  لسـنو ن ا جـا لمهر ا فـي ا شـحي لهـذ د تر مجـر و
للموسـيقى الشـعبية والعالميـة فـي مدينة فيسـتروس 
للقـب  فـز با نـي لـم أ لنسـبة لـي رغـم أ نجـاز با يعتبـر أ

ولكنـه مـن األمـور التـي أعطتنـي دعمـا كبيـرًا. 

كيف تنظر إلى مشاريعك 
المستقبلية؟ 

نقـوم باإلعـداد لحفـل سـوف نقـوم فيـه بعـزف أغانـي 
شـعبية سـويدية قديمـة لموسـيقي سـويدي مشـهور 
مـع فرقـة رباعـي وتـري مـع تغييـر اإليقـاع ومـزج 
الموسـيقى الشـرقية، وأيضـا نقـوم بتقديـم مسـرحية 

ل. موسـيقية لألطفـا

ماهي ردود فعل المتلقي السويدي 
بعد سماعه لمقطوعة شرقية 

تعزف بواسطة عربي وسويديين؟ 
لنسـبة  ئمـا تبقـى سـاحرة با لشـرقية دا لموسـيقى ا ا
للمسـتمع السـويدي ويسـتطيع الشـعور بهـا إذا كانـت 
حزينـة أو مفرحـة ويتفاعـل كثيـرا مـع اإليقـاع. عندمـا 
عزفـت مقطوعـة الهـام فـي مسـرح مالمـو اليـف وقـف 

الكثيـر مـن الجمهـور وصفقـوا لفتـرة طويلـة.

زينــب وتــوت ـ مالمو

الكومبس – مقابالت: عازف العـود العراقي علي صباح، يطمح أن يكون وسـيلة فنية وثقافيـة في إيصال نغمة 
الموسيقى الشرقية إلى األذان السـويدية، كتعبير على أعلى مستويات االندماج الثقافي.

يقول لـ »الكومبس«: »الموسيقى هي رسالة حب وسالم إلى كل العالم«.

عازف العود العراقي علي صباح: 

العود شريك حياتي
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ليالس سماقية وطالبها خالل  أحد الدروس ◄

تقول سـماقية فـي حديث خـاص لشـبكة »الكومبس« 
اإلعالميـة، إنهـا أسسـت فـي العـام الماضـي، جمعيـة، 
أطلقـت مـن خاللهـا مدرسـة مصغـرة، يـداوم فيهـا 
الطلبـة الراغبيـن بتعلـم اللغـة العربيـة، يـوم األحـد 
لـى  لعاشـرة صباحـا إ لسـاعة ا مـن كل أسـبوع، مـن ا

الخامسـة عصـرًا.
ليـالس سـماقية وهـي خريجـة أدب عربـي حاصلـة 
لـغ  لبا آلداب، قّسـمت طلبتهـا، ا علـى دبلـوم فـي ا
لـى ثالثـة مجموعـات،  لبـا إ عددهـم نحـو 40 طا
المجموعـة األولـى للمبتدئيـن، والتـي تعـد األساسـية، 
تتـراوح أعمارهـم بيـن 5-6 أعـوام، والثانيـة بيـن 
6-8 أعـوام، والثالثـة وهـي األخيـرة بيـن 13-10 

مـا. عا
 

تعلم اللغة مهم 
في الصغر

لصحيحـة  يقـة ا لطر ن تعلـم ا ، إ قية ل سـما تقـو
ألساسـيات اللغـة، أمـر مهـم جـدًا فـي الصغـر، لـذا 
تولـي المجموعـة األولـى، التـي تقـوم بهـا بتدريسـها، 

. صـة هميـة خا أ
وتلتـزم المـدارس السـويدية بشـكل عـام، بحصـة 
للغـة األم، حيـث يتـم فيهـا  يطلـق عليهـا، حصـة ا
تدريـس الطلبـة لغتهـم األساسـية، ليتمكنـوا مـن 
التواصـل مـع ذويهـم وعوائلهـم وليحافظـوا علـى 
لغتهـم، لكـن الكثيـر مـن معلمـي اللغـة، سـواء أكانـت 
العربيـة أم غيرهـا، ال يحملـون شـهادات تخصصيـة 
بذلـك، بـل يجيـدون الحديـث بهـا، فيمـا أن البعـض، 
لقليـل فقـط، يكـون حاصـاًل علـى شـهادة تؤهلـه  ا

لقيـام بذلـك.  ا

وتـرى سـماقية، أن مـن الضـروري أن يكـون الشـخص 
الـذي يقـوم بعمليـة تعليـم اللغـة العربيـة أو أي لغـة 
أخـرى، علـى درايـة أكاديميـة جيـدة بهـا، ومعرفـة 
لهـا، حـال بقيـة  بقواعدهـا وطـرق تدريسـها، حا

المعـارف العلميـة األخـرى.
وتضيـف، أنهـا تحـب التعليـم وتعتمـد في تدريسـها 
اللغـة علـى المناهـج الدراسـية السـورية وبطريقـة 
المنهـج النشـط والمحايـد، وأنهـا كانـت تحلـم، بـأن 
 ، بيـة لعر للغـة ا صـة با لخا سـتها ا ن لهـا مدر يكـو

تهـا الفرصـة اآلن لتحقيـق ذلـك. وجاء
م،  ربعـة أعـوا لسـويد قبـل أ لـى ا وصلـت سـماقية إ
مصحوبـة بعائلتهـا، زوجهـا وسـتة أبنـاء، وتواصل اآلن 
دراسـتها الجامعيـة ضمـن مشـروع مكتـب العمـل، 
ل  لسـريع، SnABB SPÅR، إلكمـا ر ا لمسـا ا
شـهادتها الدراسـية والتخـرج كمعلمـة فـي السـويد 

مـن جامعـة أوميـو. 
 

قبول واستحسان
تقـول سـماقية، إنهـا تحـب التعليـم، لـذا اختـارت 
القيـام بمشـروعها هـذا، واصفـة إيـاه، بأنه القـى قبواًل 
واستحسـانا مـن الكثيـر مـن أوليـاء األمـور، وأن لديهـا 
لعربيـة، يحرصـون علـى  لقوميـة ا طلبـة مـن غيـر ا

للغـة العربيـة. تعلـم ا
بـع، أن زميلـة لهـا، وهـي مدرسـة رياضيـات،  وتتا
تسـاعدها بشـكل طوعـي فـي المدرسـة، حيـث تقـوم 
سـماقية، بإعطائهـا المـواد التدريسـية الالزمـة التـي 

تقدمهـا بدورهـا إلـى الطلبـة.
لـم تحصـل سـماقية علـى أي دعـم مـن مجلـس إدارة 
لـوا لـي، إن  لتـي تقيـم فيهـا، وتقـول: »قا لبلديـة ا ا

عليهـم االنتظـار لمـدة عاميـن علـى األقـل، ليتأكـدوا 
مـن مصداقيـة العمـل بالمشـروع«.

لمتمثلـة  ليـة للمدرسـة، ا لما ليـف ا لتكا ولتغطيـة ا
ء  فـي إيجـار قاعـة خاصـة لتدريـس الطلبـة، وشـرا
لـب  لتدريـس، يدفـع كل طا القرطاسـية ومناهـج ا
مبلـغ 150 كـرون فـي الشـهر، كرسـوم مشـاركة، كما 

تسـاهم سـماقية مـن مالهـا الخـاص.
وخـالل فتـرة تواجدهـا القصيـرة نسـبيا فـي السـويد، 
عملـت سـماقية فـي مدرسـة بقسـم الطلبـة مـن ذوي 
االحتياجـات الخاصـة، وقامـت بتدريـس اللغـة بشـكل 

طوعـي.
تقول سماقية، إن  „ 

فكرة مشروع مدرسة لتعليم 
اللغة، بدأت في العام الماضي، 

عندما قامت بنشاطات صيفية 
للطلبة، ثالث مرات في األسبوع، 
إذ طلب منها األهالي االستمرار 

بتلك النشاطات، وتعليم 
األطفال اللغة في فصل الشتاء.

نشاطات صيفية
تقـول سـماقية، إن فكـرة مشـروع مدرسـة لتعليـم 
مـت  ضـي، عندمـا قا لما م ا لعـا ت فـي ا ، بـدأ للغـة ا
بنشـاطات صيفيـة للطلبـة، ثـالث مـرات فـي األسـبوع، 
إذ طلـب منهـا األهالـي االسـتمرار بتلـك النشـاطات، 

للغـة فـي فصـل الشـتاء. وتعليـم األطفـال ا

وتوضـح، أن تلـك النشـاطات ستسـتمر، صيـف هـذا 
العـام أيضـا.

ل علـى  لحصـو قية مـن ا ًا، تمكنـت سـما خـر مؤ و
مسـاعدة ماليـة بقيمـة 20 ألـف كـرون مـن شـركة 
لصيـف. سـكن يفلهغـوردن، تصـرف لهـا، هـذا ا

ن يخـدم  مـل كبيـر، بـأ : »عنـدي أ قية تقـول سـما
المشـروع أكبـر عـدد ممكـن مـن األطفـال«، لكنهـا 
لـى  ج إ ، تحتـا لتعليـم هـذه ن عمليـة ا تؤكـد علـى أ
فتـرة ليسـت بالقصيـرة، كـي تزهـر، وأنهـا تحدثـت 
مـع أوليـاء األمـور حـول ذلـك، حيـث يتـم نقـل الطلبـة 
لـى مسـتوى أعلـى، عندمـا يظهـرون  مـن مسـتوى إ

نيـات تسـتوجب ذلـك. مكا إ
ء علـى  لثنـا ا لشـكر و لسـويد، با قية، ا وخصـت سـما
الفـرص التـي يقدمهـا هـذا البلـد لالجئيـن، للمحافظـة 
علـى ثقافتهـم ولغتهـم العربيـة، والسـماح بعمـل 

ذلـك دون فـرض شـروط.

الكومبـس - خـاص: تديـر الُمعِلمة السـورية ليـالس سـماقية، َمْدرسـة لتعليـم اللغـة العربية فـي منطقـة يفله، 
التابعـة لمقاطعـة يفلبهـوري، أطلقـت عليهـا أسـم »قـادة المسـتقبل«، تقـوم مـن خاللهـا بتعليـم الطلبـة، 

ة والكتابـة بهـا. الذيـن ينتمـون إلـى أعمـار مختلفـة، قواعـد اللغـة العربيـة وأصـول القـراء

ليالس سماقية:

 الُسويد أتاحت لنا تعليم أطفالنا لغتهم 
العربية دون قيد أو شرط

جواز سفر مفقود 
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نصائح من الصليب 
األحمر بعدة لغات

اللغة العربية:
األحـداث الصعبـة تخلـق معانـاة كبيـرة حيـث تختلـف 
مـل مـع  لتعا ا يـش و لتعا ص فـي ا ألشـخا يقـة ا طر
اإلجهـاد النفسـي، فعلـى الرغـم مـن أننـا نعايـش الحدث 
نفسـه إال أن احتياجاتنـا تختلـف، لذلـك ال يوجـد طريقـة 

محـددة تناسـب الجميـع.

مجموعة من النصائح حول كيفية 
التقليل من مخاوفك  وقلقك:

 ال تكن لوحدك وتفكر بالحدث كل الوقت.. 1
تحدث مع شخص ما عن قلقك وشعورك . 2
 التقـي مـع شـخص مـا تشـعر باألمـان معـه، حتـى . 3

لحديـث عـن مخاوفـك  ن لـم تكـن ترغـب با وإ
قلقـك و

 ال تكـرر متابعـة التقاريـر اإلخباريـة أو األحاديث . 4
المتعلقـة بمـا حـدث كل الوقـت.

 اسـتمر فـي القيـام بفعـل األشـياء التـي تجعلـك . 5
تشـعر بأنـك فـي حالـة جيـدة

 حافظ على األمور الروتينية. 6
 نشط حركتك الجسدية. 7
لتفكيـر باألمـور مـن . 8 فـكارك وتجنـب ا  وازن أ

بيـض« و أ منطلـق »أسـود أ

هكذا يمكنك التحدث مع 
األطفال والشباب البالغين:

ن يكونـوا . 1 ئهـم وأ ل يحتاجـون ألقربا  األطفـا
لحـدث  قريبيـن منهـم جسـديا السـيما بعـد ا

. لصعـب ا
 كـن واقعيـا خـالل حديثـك حـول مـا حصـل لكـن . 2

لتفاصيـل  لطفـل فـي ا لخـوض مـع ا مـن دون ا
لغيـن. لبا صـة با لخا ا

 عندمـا يسـأل الطفـل، جـاوب بطريقـة مبسـطة . 3
وبشـكل ملمـوس وواقعـي قـدر اإلمـكان.

 ال تخلـط المعلومـات مـع مخاوفـك الشـخصية . 4
وقلقـك. فالمشـاعر هي مؤثـرة ومعديـة والطفل 
ة االضطـراب ومالحظـة القلـق،  يسـتطيع قـراء
وبالتالـي فهـو يجعـل هـذه المخـاوف خاصـة بـه.

 كـن صادقـا ! تأكـد مـن أن مـا تقولـه هـو صحيـح، . 5
ولكـن ال تجعـل مخاوفـك أو مشـاعر قلقـك تطغى 
علـى الطفـل. قـل علـى سـبيل المثـال إنـك ال تملك 
كل األجوبـة وأنـه مـن الصعـب حتـى بالنسـبة لـك 
أن تفهـم قيـام النـاس بفعـل مثـل هـذه األشـياء 

لمؤلمـة. ا
ت . 6 لكلمـا ء مـن خـالل ا لهـدو ا ن و مـا أل نقـل ا  ا

لتصرفـات. خصـص بـكل سـرور  واألفعـال وا
ئهـا معـا. فيـة لقضا إلضا ألوقـات ا لمزيـد مـن ا ا

اللغة اإلنكليزية
Difficult events creates great 
suffering. Peoples’ way of expe-
riencing and dealing with stress 
also varies. Even though we may 
experience the same event we do 
not have the same needs. There-
fore there is not one method that 
suits, or helps, everyone. 

SOME TIPS ON HOW TO 
LESSEN YOUR WORRY: 

1. Don’t be alone and contem-
plate

2. Talk to someone about your 
worry and your feelings

3. Spend time with someone 
you feel safe with, even if you 
don’t want to talk about your 
worry

4. Don’t get wrapped up in news 
reporting or conversations 
about what happened

5. Continue doing things that 
make you feel good

6. Maintain routines 
7. Activate yourself physically
8. Balance your thoughts and 

avoid thinking in “black or 
white”

THIS IS HOW YOU TALK 
TO CHILDREN AND 

YOUTH

1. Children need their loved 
ones to be physically close to 
them after a difficult event 

2. Be concrete in conversations 
about what happened with-
out giving the child to much 
“grown-up” details 

3. When the child asks ques-
tions, answer as simple and 
concrete as possible 

4. Don’t couple the information 
with your own worry. Feelings 
can be contagious and the 
child can sense your worry 
and make it into his/her own. 

5. Be honest! Make sure what 
you are saying is true, but that 
it doesn’t overwhelm or scare 
the child. For instance don’t 
say you have all answers, but 
that it is hard even for you to 
understand why people do 
bad things. 

6. Convey calm and security 
through words and actions. 
Allocate extra time together. 

اللغة السويدية
Svåra händelser skapar ett mycket 
stort lidande. Människors sätt att 
uppleva och hantera stress varie-
rar också stort. Trots att vi kan ha 
varit med om samma händelse 
har vi inte samma behov. Det 
finns därför inte en metod som 
passar, eller hjälper, alla. 

NÅGRA TIPS FÖR ATT MINSKA 
DIN ORO 
1. Var inte ensam och 
grubbla
2. Tala med någon om 
din oro och dina känslor
3. Umgås med någon 
som du känner dig trygg med, 
även om du inte vill prata om 
din oro
4. Slukas inte upp av 
nyhetsrapporteringen eller 
samtal om det som har hänt 
5. Fortsätt göra saker du 
mår bra av 
6. Bibehåll rutinerna
7. Aktivera dig fysiskt 
8. Balansera dina tankar 
och undvik att tänka i ”svart 
eller vitt”

SÅ TALAR DU MED BARN OCH 
UNGDOMAR
1. Barn behöver sina när-
maste och att vara fysiskt nära 
dem efter en svår händelse
2. Var konkret i samtal 
om det som har hänt utan att 
överösa barnet med vuxende-
taljer
3. När barnet frågar, svara 
så enkelt och konkret som 
möjligt
4. Ladda inte informatio-
nen med din egen oro. Känslor 
smittar och barnet kan läsa 
oron och göra den till sin egen
5. Var ärlig! Var noga med 
att det du berättar är sant, 
men inte överväldigar eller 
skrämmer barnet. Säg exem-
pelvis att du inte har alla svar 
och att det är svårt även för 
dig att förstå att människor 
gör så onda saker
6. Förmedla lugn och 
trygghet genom ord och hand-
lingar. Avsätt gärna extra tid

اللغة الفارسية:
 تنها بسر نبريد و  به فکر فرو نرويد . 

 در مـورد نگرانـی و احسـاس تـان بـا ديگـران 
صحبـت نماييـد . 

 بـا شـخصی کـه خـود تانـرا بـا او محفـوظ احسـاس . 1
ميکنيـد بيشـتر معاشـرت کنيـد، ايـن حتـی در 
صورتيکـه نخواسـته باشـيد بـا او در مـورد نگرانـی 

تـان صحبـت کنيد . 
 راپورهـای خبـری يـا گفتگوهـا در مـورد آنچـه کـه . 2

رخ داده اسـت را مصـرف نکنيد . 
 کارهايـی کـه بـرای تـان احسـاس خـوب ميدهد را . 3

انجام بدهيد . 
 عادات روزانه ای تانرا حفظ نماييد . . 4
 مشغول يک فعاليت جسمی خود را بسازيد . . 5
 موازنـه ای فکـری تانـرا حفـظ نماييـد و از فکـر . 6

فکـردن بـه طريق”سـياه و سـفيد” خـودداری 
کنيد . 

بـه ايـن طريـق بـا اطفـال خـورد و بـزرگ تـان 
ييـد  صحبـت نما

 اطفـال ضـرورت بـه نزديکتريـن هايشـان را . 1
دارنـد کـه بـه طـور فزيکـی بعـد از وقـوع يـک 

حادثـه بـا ايشـان حضـور داشـته باشـند . 
 بـا اطفـال در مـورد آنچـه اتفـال افتـاده اسـت . 2

ملمـوس صحبـت کنيـد و از دادن معلومـات زيـاد 
بـه ايشـان خـود داری نماييـد . 

 در صورتيکـه طفـل از شـما در مـورد حادثـه . 3
چيـزی ميپرسـد بطـور سـاده و بسـيط جـواب 

ارائـه کنيـد . 
تـی را کـه در مـورد حادثـه بـه دسـت . 4  معلوما

زيد.  ن يکجـا نسـا نـی خودتـا ا يـد بـا نگر ور ميا
احساسـات  تان بـه ديگـران سـرايت ميکنـد و 
باعـث ميشـود کـه طفـل تـان متوجـه آن شـود و آن 

نگرانـی را از خـود نمايـد . 
صـادق باشـيد! احتيـاط بـه خـرچ دهيـد تاآنچـه . 5

بـه طفـل تـان ميگوييـد حقيقـت داشـته باشـد 
امـا باعـث آن نشـود کـه طفـل تـان تحـت تاثيـر آن 
معلومـات قرار گيـرد يـا بترسـد. بطور مثال شـما 
ميتوانيـد چنيـن جـواب بدهيـد کـه تمـام جـواب 
هـا را شـما نميدانيـد و اينکـه حتـی بـرای شـما درک 
کـردن ايـن حادثـه کـه يـک انسـان چنيـن کار بـد را 

انجـام دهـد مشـکل اسـت 
 از طريـق کلمـات و برخوردتـان باعـث آرامـش و . 6

امنيـت شـويد. کوشـش نماييـد تـا اوقـات بيشـتر 
را بـا همديگـر سـپری نماييـد .
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لـى جهـد  ج إ شـئين عمـل كبيـر ويحتـا لنا يـب ا تدر
وعنايـة ألن المـدرب بالنهايـة يـزرع بـذرة مسـتقبل 
م  بمـا نجـو ر فيـن و عبيـن محتر ل علـى ال للحصـو

. ين ر مشـهو
لـى منطقـة فـي مدينـة  لـذي ينتمـي إ لفريـق ا نـادي ا
مالمـو، تضم عـدة قوميـات وإثنيـات مختلفة، يكتسـب 
ء  ا لمـدر ، فهنـاك عـدد  مـن ا خصوصيـات عديـدة
والمدربيـن مـن أصـول عربيـة، منهـم المـدرب عمـر 
عبـد الرحمـن ومحسـن إبراهيـم وكليهمـا مـن العـراق 
وإداري آخـر مسـؤول الفئـات العمريـة وهـو مـن أصـول 

. فلسـطينية
براهيـم،  لمـدرب محسـن إ لكومبـس تحدثـت مـع ا ا
الـذي بـدأ مـع النـادي كمـدرب متطـوع، ليصبـح مدربـا 
معتمـدا ومسـاعدا للمـدرب الرئيسـي، كمـا أعـرب عـن 
اعتـزازه مـن النتائـج التـي حققهـا الفريـق، وخططـه 
لمهنـة  ت ا بـا لـى بعـض صعو فـة إ ضا ، إ لمسـتقبلية ا
ات أظهـرت  كمـدرب لكـرة القـدم، خاصـة بعـد إحصـاء
اسـتياء وتذمـر العديـد مـن المدربيـن فـي السـويد، مـن 

تدخـل األهالـي. 

كيف وصلت إلى مركز مدرب في 
فريق معروف ولم يمض على 

وجودك في السويد سوى سنتين؟

لسـويد منـذ أكثـر مـن سـنتين  نـا موجـود فـي ا نعـم أ
بقليـل، تعرفـت علـى نـادي روزنكـورد بحكـم قـرب 
تـدرب  لنـادي ومالعبـه، وبـدأت أ سـكني مـن مقـر ا
ء فـي  قـا ألصد ة رشـحني بعـض ا ك، بعـد فتـر هنـا
النـادي لكـي أصبـح متـدرب متطـوع للناشـئين، وخـالل 
أسـبوعين كفتـرة تجريبيـة اسـتطعت الحصـول علـى 
ي  لرئيـس للفريـق 06 أ عمـل كمسـاعد للمـدرب ا

ليـد 2006. موا

ما هي المهارات والقدرات التي 
استطعت إقناع الفريق بها 

للحصول على مركز مدرب؟

أنـا كنـت العب كـرة قـدم فـي فريـق شـباب نـادي الطلبة 
فـي بغـداد، وامتلك خبـرة جيدة من هـذا النـادي، إضافة 
إلـى أنـي اسـتطعت إقنـاع إدارة النـادي السـويدي باننـي 
امتلـك فكـر رياضـي وثقافـة كرويـة جيـدة. كمـا أنـي 
وجـدت لغـة مشـتركة مـع المـدرب الرئيسـي عمـر عبد 
الرحمـن العـب فريـق منتخـب الشـباب العراقـي سـابقا، 

سـاعد أيضـا بذلـك

ما المقصود بالفكر الرياضي 
والثقافة الكروية؟

كمـا تعلـم كـرة القـدم قاربـت أن تكـون علمـا أو تقنيـة 
إلـى جانـب المهـارات الجسـدية والمواهـب الخاصـة، 
وهـذا مـا يطلـق عليـه »التكتيـك« والفكـر الرياضـي 
يتمثـل بكيفيـة التدريـب وطـرق الدفـاع والهجـوم 

واالحتفـاظ بالكـرة بوقـت أطـول وغيـر ذلـك.

ما هي الفئات العمرية التي 
تلعب في النادي؟

لـى العشـرين سـنة، ويلعـب  مـن عمـر سـت سـنوات إ
الالعبـون الناشـئون مـن 6 إلـى 11 عامـا فـي مالعـب 
لعاديـة،  لمالعـب ا صغيـرة تقـارب نصـف مسـاحة ا
ويلعـب بهـذه الحالـة 7 العبـون مقابـل 07 وبعـد سـن 
12 عامـا يلعـب الالعبـون فـي مالعـب عاديـة و11 

العـب مقابـل 11 العـب.

ما هي إنجازات الفريق إلى اآلن؟

لقـد حققنـا نجاحـات فـي بطولـة تومباكـوب وحصلنـا 
لـى ربـع نهائـي  لثانـي، وكذلـك وصلنـا إ علـى المركـز ا

بطولـة سـكونا كـوب.. ونحـن علـى وشـك السـفر إلـى 
أسـبانيا لمقابلـة كل مـن برشـلونة واتلتيكـو مدريـد 
واسـبانيول، اآلن نلعـب الـدوري علـى مسـتوى الجـزء 

لجنوبـي مـن سـكونا. ا
لمعنـوي مـن قبـل  لدعـم ا لـى ا ونحـن طبعـا بحاجـة إ
شـبكة الكومبـس عـن طريـق إظهـار الفريـق إعالميـا 
وتعريـف القـراء العـرب علـى الفريـق. علمـا بـأن معظـم 
القائميـن علـى الفريـق وعـدد مـن الالعبيـن هـم مـن 

أصـول أجنبيـة وهـم بحاجـة إلـى الدعـم المعنـوي.
صـة بعـد  ألهـل؟ خا كل مـع ا ن مشـا جهـو ا هـل تو
بيـن  لمدر ن عـدد كبيـر مـن ا ظهـرت أ ئيـة أ حصا إ
لـي؟ ئفهـم بسـبب ضغـط األها يفكـرون بتـرك وظا

لـي األطفـال  ها لمدربيـن وأ لتصـادم بيـن ا مشـكلة ا
المتدربيـن، هـي مشـكلة مزمنـة، وموجـودة بشـكل 
أو بآخـر لدينـا فـي النـادي، ولكـن نحـاول دائمـا التقليـل 
منهـا وإيجـاد لغـة مشـتركة بيننـا وبيـن األهـل لمـا فيـه 
مصلحـة الطفـل ومسـتقبله. يحـدث أحيانـا أن يتدخلـوا 
رة وضـع  إلدا و يطلبـون مـن ا ة أ را لمبـا بمجريـات ا
لتـي هـم  لدفـاع والهجـوم ا أطفالهـم علـى خطـوط ا

نهـا. و ر يختا
لكننـا نحـاول أن نجـد حـوار بيننـا ونقنعهـم أن الطفـل 
يتطـور بالموقـع الـذي نختـاره لـه وهـذا هـو مقيـاس 

ح. لنجـا ا

هل لك أن تذكر لنا حادثة 
معينة عن نوع الخالف 

بينكم وبين األهالي؟
نعـم فـي مباريـات معينـة قـد يصـرخ األب علـى ابنـه 
أو ابنتـه أن تعطـي »بـاس« أو أن تواصـل المراوغـة، 
لـة يتشـتت ويفقـد تركيـزه علـى  لحا الطفـل بهـذه ا

للعـب. مجريـات ا
 ، لهـم طفا تشـجيع أ ر و لحضـو طبعـا يحـق لألهـل ا
المشـكلة هـي التدخـل وفـرض الـرأي علـى إدارة النادي، 
وهـي مشـكلة مزمنـة كمـا قلنـا وقـد تخـرج الالعـب مـن 

جـو المبـاراة وتشـتت الطفـل.

هل يتأثر الطفل بالضغط 
الذي يمارسه األهل لكي يصبح 

نجما كما هم يتمنون؟
كـرة القـدم هـي اللعبـة الشـعبية األولـى وأغلـب األهالـي 
فـة مـا بهـا،  لديهـم معر للعبـة و متعلقيـن بهـذه ا
ر  لـى االسـتثما ء إ آلبـا لعديـد مـن ا وال شـك يطمـح ا
بأطفالهـم ليصبحـوا نجـوم، ولكـن نحـن نسـاعد علـى أن 
يسـتفيد األطفـال مـن هـذه الرياضـة، ونتدخـل عندمـا 
نـرى أن األهـل يضغطـون بشـكل غيـر مقبـول علـى 

. لطفـل ا
نونـا جديـدا  لسـويد قا  وكمـا نعلـم فقـد أصـدرت ا
يمنـع منـح مراكـز لفـرق األطفـال تحـت سـن 12 عامـا 
لحمايـة األطفـال مـن أي تأثيـر عكسـي علـى المنافسـة، 
ولتحريـر هـذه اللعبـة مـن أي مضاعفـات سـلبية علـى 

لطفـل. نفسـية ا
ل لديهـم قـدوة العـب معيـن  ألطفـا لعديـد مـن ا ا

ال لهـم نـه مثـا و يعتبر
المـدرب محسـن ذكـر لنـا عـدة أسـماء ألطفـال بفريقـه 
ومعـه اسـم الالعـب الـذي يقتـدي بـه، ولكنـه قـال إن 
لفريـق  بـرا« العـب ا لـى »إ أغلـب األطفـال ينظـرون إ
السـابق الـذي أصبـح نجمـا عالميـا بعـد أن كان مثلهـم 

لفريـق. العـب طفـل وناشـئ بنفـس ا
محسـن أراد مـن خـالل شـبكة الكومبـس الحديـث أكثـر 
عـن الفريـق وليـس عـن نفسـه ونجاحاتـه، وأراد أن 
لـذي يسـتحقه مـن  لمعنـوي ا لدعـم ا يتلقـى فريقـه ا
الجمهـور، لكننـا كنـا مصريـن أيضـا أن نسـمع منـه عـن 
تجربتـه كقـادم جديـد فـي الدخـول إلـى عالـم الرياضـة 

فـي السـويد.
الكومبـس سـتجري تحقيقـا ميدانيـا عـن الفريـق بعـد 
عودتـه مـن إسـبانيا، راجيـن لـه التوفيـق فـي رحلتـه 

للقـاء برشـلونة واتلتيكـو مدريـد واسـبانيول.

ماجــد الماجد

الكومبس – رياضة: تمامـا كما بدأ نجم كـرة القدم زالتان ابراهيموفيتش مشـواره من ضاحيـة روزنغورد في 
مالمو، وتحديدا من نادي الناشـئين يطمح العديد من أطفال وشـبان هذا النادي إلى السـير علـى نفس الخطى 

والوصول إلى الشهرة من خالل كرة القدم.

فريق روزنغورد للناشئين يحقق نتائج طيبة:

محسن إبراهيم يدرب في الفريق الذي نشأ به زالتان
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مصطلحات
ســــويدية

للمزيد:
www.alkompis.se

 RÄTTIGHETER OCH
SKYLDIGHETER

الكلمـة األولـى RÄttIghEtER تعنـي حقـوق 
 ، لنكـرة لـة ا فقهـا En فـي حا زات، ويرا متيـا و ا أ
 . لجمـع ء ا ثنـا تصبـح RÄttIghEtER أ و
كلمـة SKYLdIghEtER تعنـي واجبـات أو 
التزامـات، ويرافقهـا En فـي حالـة النكـرة، وتصبـح 

لجمـع. ء ا ثنـا SKYLdIghEtER أ
المعنى الكامل يصبح: الحقوق والواجبات.

وتعتبـر الحقـوق والواجبات إحـدى أساسـات المواطنة 
لتـي يتمتـع بهـا  لحقـوق ا لحديـث: ا وهـي بشـكلها ا
المواطنـون فـي بلدهـم أو خارجـه بحسـب اإلعـالن 
العالمـي لحقـوق اإلنسـان، الـذي يضمـن حريـة التنقـل 
والحيـاة الكريمة وعدم االتجـار بالبشـر، بينما تتضمن 
الواجبـات مـا يلتـزم بـه المواطنـون فـي التعامـالت 
العامـة ومنهـا عـدم القتـل والسـرقة وترويـع اآلمنيـن، 
باإلضافـة إلـى الواجبـات بحسـب الديـن الـذي يؤمـن بـه 

لفـرد. ا

OPINIONSMÄTNINGSINSTITUT

 OPInIOn .مصطلـح مؤلـف مـن ثـالث كلمـات
تعنـي رأي أو اعتقـاد، ويرافقهـا En فـي حالـة النكـرة، 
لجمـع. كلمـة  ء ا ثنـا وتصبـح OPInIOnER أ
MÄtnIng ويرافقهـا En فـي حالـة النكـرة، 
وتصبـح MÄtnIngAR أثنـاء الجمـع. أمـا كلمـة 
InStItut تعنـي معهـد، ويرافقهـا Ett فـي 

حالـة النكـرة، فيمـا تبقـى نفسـها أثنـاء الجمـع.
المعنى الكامل يصبح: معهد استطالع الرأي.

ويوجـد فـي السـويد العديـد مـن معاهـد ومؤسسـات 
ي، تجـري مسـوحات وفقـا لطلـب  لـرأ سـتطالع ا ا
المؤسسـات اإلعالميـة والسياسـية والجهـات األخـرى 
فـي البـالد، لمعرفـة موقـف الـرأي العـام وخاصـة فـي 
نسـبة تأييـد األحـزاب السياسـية والقضايـا األخـرى 

المهمـة فـي السـويد.

PARTI- OCH DETALJHANDEL

مصطلحين مركبين. 
لـى  ألو لكلمـة ا ا ألول PARtIhAndEL، و ا
 Ett تعنـي مجموعـة أو حـزب، ويرافقهـا PARtI

فـي حالـة النكـرة، وتصبـح PARtIER أثنـاء الجمـع. 
كلمـة hAndEL تعنـي تجـارة أو متجـر، ويرافقهـا 

En فـي حالـة النكـرة. 
ويصبح معناها الكامل: تجارة الُجملة.

لكلمـة  ا نـي dEtALJhAndEL، و لثا ا و
و  و تفصيـل أ لـى dEtALJ تعنـي قطعـة أ الو ا
لنكـرة، وتصبـح  لـة ا فقهـا En فـي حا ، ويرا جـزء

. لجمـع ء ا ثنـا dEtALJER أ
ويصبـح معناهـا الكامـل: تجـارة بالمفـرق أو تجـارة 

. ئـة لتجز ا

PEDOFILHÄRVA

مصطلـح مؤلـف مـن كلمتيـن. PEdOfIL كلمـة 
تشـير إلـى األشـخاص البالغيـن المولعيـن باألطفـال 
 En نيـة، ويرافقهـا لغلما و مـا يسـمى با جنسـيا، أ
فـي حالـة النكـرة، وتصبـح PEdOfILER أثنـاء 
الجمـع. كلمـة hÄRVA تعنـي شـبكة أو مجموعـة 
خيـوط، ويرافقهـا En فـي حالـة النكـرة، وتصبـح 

ء الجمـع. ثنـا hÄRVOR أ
مـل يصبـح: شـبكة مسـتغلي األطفـال  لكا لمعنـى ا ا

. جنسـيا
حـدى  نهـا إ فيليـا بأ لبيدو و ا نيـة أ لغلما ُتعـرف ا و
االضطرابـات الجنسـية لـدى بعـض البالغيـن، حصـرًا، 
حيـث يتميـز المصـاب بهـا بتخيـالت واشـتهاء وولـع 
وتحفـز جنسـي كبيـر تجـاه األطفـال، وخاصـة مـن 

الذيـن تقـل أعمارهـم عـن 13 عامـا.
ويعـود تاريـخ البيدوفيليـا إلـى قـدم البشـرية والتاريخ 
لرسـوم  لنقـوش وا لعديـد مـن ا حيـث وجـدت فـي ا

القديمـة لـدى الكثيـر مـن الحضـارات.

POST- OCH TELESTYRELSEN

مصطلـح مؤلـف مـن ثـالث كلمـات. POSt تعنـي 
بريـد أو منصـب أو حصـة، ويرافقهـا En فـي حالـة 
ء الجمـع. كلمـة  ثنـا لنكـرة، وتصبـح POStER أ ا
لسـلكية  الت ا التصـا لـى ا بقة تشـير إ tELE سـا
StYRELSE تعنـي مجلـس  ، و  لالسـلكية ا و
لنكـرة، وتصبـح  لـة ا إدارة، ويرافقهـا En فـي حا

لجمـع. ء ا ثنـا StYRELSER أ
المعنـى الكامـل يصبـح: السـلطة السـويدية لالتصاالت 

والبريـد.
وهـي مؤسسـة حكوميـة وإداريـة سـويدية، تأسسـت 
عـام 1992، وتتبـع لـوزارة التجـارة واالبتـكار. تعمل 
علـى إصـدار قوانيـن البريـد واالتصـاالت والتواصـل 
اإللكترونـي، كمـا تمنـح رخـص الموافقـة لشـركات 

لمختلفـة. لتشـغيل ا ا
وتشـمل مهمتهـا حمايـة االتصـاالت اإللكترونيـة، 
كالهاتفيـة والمعلوماتيـة والراديـو، والقطـاع البريدي 
فـي السـويد، ومراقبـة األسـعار والخدمـات المقدمـة 
لمنافسـة، كمـا تهـدف  ئـن، مـن أجـل تعزيـز ا للزبا
لبريـد لجميـع  ا إلنترنـت و تـف وا لهوا لـى توفيـر ا إ

. طنيـن ا لمو ا

RADIKALISERINGSPROCESS

 . كلمتيـن مـن  لـف  مؤ مصطلـح 
لفعـل  RAdIKALISERIng مشـتقة مـن ا
لـذي يعنـي ُيطـّرف أو  RAdIKALISERA ا
ينشـر التطـرف. كلمـة PROcESS تعنـي عملية أو 
مقاضـاة أو محاكمـة، ويرافقهـا En فـي حالـة النكـرة، 
. لجمـع لـة ا تصبـح PROcESSER فـي حا و

المعنى الكامل يصبح: عملية نشر التطرف.

En gammal dam som hette Josefin skulle 
fylla 91 år och ställde till med kalas för sina 
tre tillgivna söner.
Sedan hennes man hade dött var sönerna 
allt hon hade kvar i livet.

Sönerna var sedan barnsben alla tre riktiga 
mammas pojkar och brukade tävla om vem 
som kunde ge hennes bäst presenter på 
hennes födelsedag.

Och i år hade alla tre bestämt sig för att de 
skulle vinna sin mors gunst.

Den första sonen köpte en stor och fin herr-
gård till henne och tänkte att det var det 
bästa någon av dem kunde ge en gammal 
dam.

Den andra sonen köpte en vit och lyxig 
Mercedes, inklusive chaufför, till sin mam-
ma och tänkte att det skulle garanterat göra 
honom till mammans favorit.

Den tredje sonen var tvungen att kom-
ma på något som skulle bräcka de andra 
brödernas gåvor så han köpte en sällsynt 
papegoja som han tränade upp till att 
kunna hela bibeln utantill. Man kunde be 

papegojan läsa vilken vers som helst ur den 
heliga skrift och den kunde den ord för ord. 
Sonen var väldigt nöjd med sin gåva.

Efter kalaset ringde Josefin sina söner.

Till den första sonen sa hon:

– Min kära son, huset är underbart, men det 
är för stort för mig. Jag bor endast i ett rum 
och det blir för mycket för mig att städa och 
hålla rent. Jag behöver inte huset, men tack 
ändå!

Sedan ringde hon den andre sonen:

– Min kära son, bilen är så fin och lyxig, men 
jag kan inte köra själv och jag gillar inte 
chauffören, så du kan lämna tillbaka bilen 
snälla du.

Tillslut ringde hon sin tredje son:

– Min kära son, jag vill tacka dig för den 
mest omtänksamma gåvan av alla! Kyck-
lingen var utsökt!

إضحك
بالسويدي

الكومبـس – اضحـك بالسـويدي: تبـارى ثالثـة أبنـاء علـى كسـب رضـى 

أمهـم، وشـراء الهدية األفضـل لها في عيـد ميالدهـا الـ 91 االبـن األكبر 

اشـترى لوالدتـه قصـر كبيـر بغـرف متعـددة، االبـن األوسـط اشـترى 

لهـا سـيارة فارهـة وفخمـة مـع توظيـف سـائق خـاص لهـا، أمـا االبـن 

األصغـر فقـد اسـتطاع الحصـول علـى ببغـاء نـادر، كهديـة لوالدتـه، 

ة أي جـزء  يحفـظ الكتـاب المقـدس عـن ظهـر قلـب،  يسـتطيع قـراء

بمجـرد سـماعه بضـع كلمـات مـن الكتـاب المقـدس

بعد فترة  على انقضاء عيد الميـالد اتصلت األم بولدها الكبير

– ولـدي العزيـز، القصـر جميـل لكنـه كبيـر جـدا وأنـا لسـت بحاجـة لـكل 

هـذه الغـرف أرجـو منـك اسـترداد القصـر غـدا

:كما اتصلت بولدها األوسط

–  ابنـي العزيـز، شـكرا علـى السـيارة لكـن ليـس لـي قـدرة علـى السـياقة 

ولـم اسـتطع التفاهـم مـع السـائق لذلـك ارسـل أحـد لكـي يأخذهـا

وعند اتصالها باالبن األصغر قالت له

شـكرا جزيـال ولـدي العزيـز لقـد كانـت هديتـك مدروسـة وهـي األكثـر 

فائـدة، لقـد اسـتمعت جـدا بشـوربة هـذا الطيـر ولحمـه اللذيـذ

الترجمة تمت عن هذا النص السويدي ولكن باختصار وتصرف
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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

 3٦٨٦ BOx
StOcKhOLM ٥9 ١٠3

dO@dO.SE البريــد اإللكتروني
رقم الهاتف 

٢٠ ١٢٠ - ٠٨ 7٠٠
المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

أفقي

١ - ممثل ســوري

٢ - يصنع من قشــور التفاح - حر النار

٣ - متشــابهان - نزيف االنف

4 - اســم ذكر - نصف ارجع

5 - لتفســير المعنى و االسترســال - كلمة الي 

مبعثرة

6 - كلمة لإلطراء معكوســة

٧ - للتعريف - ضد يأس معكوســة

٨ - لمس شــيء بيده - واحد باإلنكليزي - عكس 

ايمن

9 - للنداء - اكبر دولة في العالم مســاحة

١٠ - اســم جهاز رصد الزالزل
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رأسي

١- ســنة - مدينة أثرية سورية

٢ - كلمة جوهر معكوســة - محى شــيئ ما

٣ - من األســماء الخمســة - نعم باألجنبي

4 - أغنية لراشــد الماجد - للســؤال باألجنبي

5 - مــن اختــرع المصباح الكهربائي

6 - للتمنــي - نصف روعة

٧ - اقصــر نهــر في العالــم - كلمة أخرى للموبايل 

معكوسة

٨ - الــم - القمار

9 - عمر - اســم زوجة فرعون

١٠ - ولد بالغ - حيوان صغير معكوســة

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

    مستوى متقدم
    مستوى مبتدئ

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن ٨١ خانــة , 
9*9 مقســمة إلــى 9 مربعــات 
الخانــات  مــلء  عليــك   3*3
ــى 9  الفارغــة بأرقــام مــن ١ إل
ــم   عــدم تكــرار أي رق

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي 
4وداخــل 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.

٨

2

عالم مسلم مشهور
) بنا سناي (

  أكبر دولة بالعالم من حيث المساحة 
) ساوري (

أحد أشهر موسيقيي العالم  
) فنبيوته (

غابات تعتبر رئة قارة أمريكا الالتينية
)أزالمانو (

دولة تتألف من أكثر من 1٣٠٠٠ جزيرة
) دنوأينيسا(
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