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٢٨ صفحة
العــدد الثالــث واألربعــون

  J u n i  ٢ ٠ ١ ٧
تصــدر عــن شــبكة الكومبــس

صديقــك الناطــق بالعربيــة فــي الســويد
PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

نتائج بحث للطبيب فارس الخليلييحدث في شهر يونيو/ حزيران في السويد
ص 16»الكحول عامل لإلصابة بالسكتة الدماغية«

ترقبوا  البرنامج الرمضاني طبق وبلـد على تلفزيون الكومبس 
ص ٢٣خالل شهر رمضان المبارك

رمضان في السويد 
خصوصية الوقت 

والغربة

ال يعرف اسم رئيس وزراء السويد لكنه قد 
ص 18يعرف ثمن كيلو الطماطم في بغداد

ص AL HÄLSA١٦ -الصحة
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يعتقــد البعــض، أن عــدم انفعــال وحمــاس الســويدي، 
وهــو يتحــدث عــن موضــوع يخــص الســويد، هــو نقــص 
بالوطنيــة، أو عــدم اكتــراث بقضايــا البلــد الــذي ينتمــي 
أو  يشــارك  عندمــا  اآلخــر  البعــض  ويســتغرب  لــه. 

يوافق أحد الســويديين رأيا ســلبيا عن الســويد.

أو  جريمــة،  بفعــل  ســويدي  شــخص  يقــوم  وعندمــا 
يقتــرف أي جنحــة أخالقيــة، ال تفكــر الصحافــة ووســائل 
ــأن الكرامــة الوطنيــة الســويدية ســوف تهــان  اإلعــالم ب
وتهتــز وتتمــرغ بالوحــل، فــي حــال قــررت الصحافــة 

نشــر الخبر المتعلق به ألنه ســويدي.

شــعورا  يملكــون  ال  الســويديين  أن  نعتبــر  فهــل 
ــات  ــي مباري ــا؟ وأن هــذا الشــعور ال يظهــر إال ف وطني

كــرة القــدم أو هوكي الجليد؟ 

الجــواب طبعــا ال، بــل علــى العكــس كلمــا ازداد الشــعور 
ألن  بالتعصــب،  اإلحســاس  تناقــص  كلمــا  بالوطنيــة 
األوطــان  وحــب  الجهــل،  عالمــات  مــن  هــو  التعصــب 
وضمــان  عليهــا  الحفــاظ  عــن  بالمســؤولية  مرتبــط 

تقدمهــا وازدهارها.

ــرى ومــن خــالل بعــض التعليقــات مــدى  ــل ن فــي المقاب
ــى  اإلفــراط الوطنــي عنــد فتــح نقاشــات أو حــوارات عل
إلــى دول عربيــة  تنتمــي  بيــن مجموعــات  الفيســبوك 
هــذه  تتخــذ  عندمــا  ذلــك  مــن  واألدهــى  مختلفــة، 
النقاشــات اتجاهــات طائفيــة، ليصبــح التعصــب والجهــل 
 ولــه جنــود وضبــاط يدافعــون عنــه، فــي معــارك 

ً
واضحــا

، 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

07٢97١8898

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

07٣7٦4١489

nazar@alkompis.com

المبيعات
أحمد الزيان

070074495١

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
Juni ٢0١7  العدد الثالث واألربعون | السنة الثالثة

STOcKhOLM

Scheelegatan 4٣

11223 Stockholm
MAhMOuD AGhA
TEL: 07٢  97١ 88 98

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. 

فيســبوكية محتدمــة الوطيس.

مــن المؤكــد انــه ال يوجــد تعميــم، فــي الحالتيــن فليــس 
بطريقــة  بالدهــم  حــب  يمارســون  الســويديين  كل 
ــدة،  ــة الجدي ــة، خاصــة مــع وجــود موجــة النازي حضاري
وليــس كل العــرب أو الشــرقيين هــم متعصبــون بشــكل 
أعمــى لبالدهــم وطوائفهــم، ولكــن لألســف ال يمكــن 

إخفاء هــذه الحقيقة.

ممارســة حــب الوطــن قــد يكــون لهــا معانــي وتصرفــات 
جــدا بســيطة تبــدأ وعلــى ســبيل المثــال بعــدم رمــي 
القــاذورات فــي الشــوارع والحفــاظ علــى البيئــة وترشــيد 
دفــع  أهميــة  بــإدراك  تنتهــي  ال  وقــد  االســتهالك 
الضرائــب والمســاهمة بالقــرارات التــي تهــم مســتقبل 
مختلــف  السياســة ضمــن  المشــاركة  خــالل  مــن  البلــد 
بالمواطنــة  الشــعور  أخــرى  بكلمــات  أي  المســتويات، 
وممارســتها، مــن خــالل معرفــة الحقــوق والواجبــات. 
وهــذه ممارســة يســتطيع فعلهــا أي إنســان مقيــم علــى 
الوطــن الســويدي الجديــد، وليــس هنــاك مــن داعــي ألن 
أبيــض  يكــون  أن  أو  الجــد،  أو  األب  ســويدي  يكــون 

البشــرة وأشقر الرأس.

تقبــل العيــش ببلــد جديــد يتطلــب أيضــا التنــازل عــن 
يتطلــب  ال  المفاهيــم  وتغييــر  قديمــة،  مفاهيــم 
أو  الخارجــي  المظهــر  أو  الشــكل  تغييــر  بالضــرورة 

تبديــل المعتقــدات والعــادات والتقاليد.

وجــود  تقبــل  هــو  عنــه  التنــازل  يجــب  مــا  أهــم  مــن 

صحافــة مســتقلة وحــرة ومســؤولة فــي الســويد تختلــف 
نهائيــا عــن إعــالم األبــواق والتدليــس والكــذب وإخفــاء 
الحقائــق، ألن الصحافــة هنــا ترتبــط أوال وأخيــرا بمهمــة 
الكشــف عــن الحقائــق وعــدم إخفــاء مــا يجــري بحجــة 
الحفــاظ علــى المشــاعر الوطنيــة، فهــذه مشــاعر زائفــة 

أمــام مهمة كشــف الحقائق.

ولعــل أهــم اإلفــرازات المرتبطــة بالعصبيــة المغاليــة 
ــا  ــا نشــهد غالب ــي أو العرقــي، هــو م ــى االنتمــاء الوطن إل
خطابــات  مــن  االجتماعــي  التواصــل  صفحــات  علــى 
علــى  النقــاش،  مــن  متدنيــة  ومســتويات  كراهيــة 
مواضيــع هامــة يمكــن أن يســاهم الحــوار الراقــي فــي 
دعمهــا والتأثيــر عليهــا إيجابيــا. لنجــد ولألســف صــور 
مصغــرة عــن أســباب ومســببات المعانــاة التــي نشــهدها 
فــي بالدنــا األصليــة انتقلــت معنــا إلــى بــالد الغربــة التــي 
طلبنــا بهــا األمــن واألمــان، ومــن هنــا كان البــد أن نثيــر 
دومــا هــذا الموضــوع وندعــو إلــى رفــع دائــم لمســؤولية 

مشــاركاتنا على وســائل التواصل االجتماعي.

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: 1210 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

ممارسة الوطنية فعل حضاري 
وليست عصبية جاهلية
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الكومبـس - تحقيـق:  يعلـم الصائم لشـهر رمضـان المبارك في السـويد، أنه مـا أن ينتهـي من وجبـة اإلفطار، 
حتى يبدأ لالسـتعداد إلى وجبة  السـحور، ليس فقط عامل الوقت وقصر سـاعات الليل وطول ساعات النهار 
هو المسـتجد الوحيد للصائمين القادمين من بلدان جديـدة، بل أيضا هناك عامل الغربـة والبعد عن الوطن، 
خاصة أن هذا الشـهر بالـذات يعيد الذكريـات والحنين إلـى أذهان العديد ممـن هاجروا مخيريـن او مجبرين 

إلى بالدهم الجديد السويد.

رمضان في السويد خصوصية الوقت والغربة

لبلـد   هـذا طبعـا ال  يجعـل الصيـام سـهال فـي هـذا ا
الـذي ال تغيـب الشـمس عـن سـمائه إال سـاعات قليلـة 
جـدًا فـي الصيـف، وفـي بعـض مناطـق الشـمال تـكاد ال 
تغيـب أبـدًا، ومـع ذلـك يؤكـد العديـد ممـن التقتهـم 
الكومبـس علـى أن رمضـان مناسـبة وفرصـة لعمـل 
الكثيـر واسـترجاع ليـس فقـط الذكريـات بـل أيضـا 
هـا معنـا  ليـد جميلـة حملنا ت وتقا دا رسـة عـا مما
ونتمنـى أن نحافـظ عليهـا ونكملهـا مـع مـا وجدنهـا 

هنـا فـي السـويد. 

يختلـف العلمـاء والشـيوخ فـي تفسـير واقـع رمضـان 
فـي السـويد فـي كل عـام، وعلـى الرغـم مـن أن هـذا 
االختـالف يبـدوا طبيعيـا طالمـا ان الطرفان يسـتندان 
إلـى نصـوص وحجـج تقنـع مـن يتبعهمـا، لكـن هنـا ال 
أحـد يجبـر اآلخـر علـى شـيء، فلغـة التسـامح وتقبـل 
راي اآلخـر هـي السـائدة فـي بيئـة تسـمح بـأن يختـار 
الشـخص مـا يناسـبه ويناسـب صحتـه ووضعـه بشـكل 
عـام، خاصـة أنـه ال توجـد فـي السـويد قوانيـن تقلـل 
مـن سـاعات العمـل للصائميـن خـالل شـهر رمضـان، 
لـدول العربيـة  كمـا هـو عليـه الحـال فـي عـدد مـن ا

واإلسـالمية.
الصائمـون يواجهـون سـاعات عمـل طويلـة، ومنهـم 
لـذي  لبلـد ا لمحلـي فـي ا مـن يصـوم وفقـا للتوقيـت ا
يعيـش بـه، وهنـاك مـن يختـار الصـوم  حسـب توقيـت 
لمكرمـة، أو توقيـت تركيـا، ألن طاقتهـم ال  مكـة ا
ر، حسـب  لخيـا م فا لصيـا ت ا عا تتحمـل طـول سـا
الـرأي المتبـع لديهـم هـو الصيـام حسـب أقـرب دولـة 

إسـالمية إلـى  شـمال أوروبـا.
لمحلـي،  ولكـن األغلبيـة يصومـون وفقـا للتوقيـت ا
المتبـع فـي أوقـات الصـالة فـي األجـزاء الشـمالية مـن 
السـويد والتي قـد تصـل فيها طـول فتـرة االمتناع عن 
لـى اثنيـن وعشـرين سـاعة فكيـف  األكل والشـرب إ

لصائمـون يومهـم؟ يقضـي ا
تتعـدد الطـرق التـي يقضـي بهـا المسـلمون رمضـان 
فـي السـويد وتختلـف عاداتهـم لكنهـم يجتمعـون 
علـى بعـض األمـور وهـي فرصـة التقرب مـن اللـه خالل 
هـذا الشـهر وعمـل الخيـر والمسـامحة والتواصـل مـع 

األهـل واألقـارب.
أمـا طـرق إعـداد المائـدة وقضـاء األيـام يختلـف مـن 
شـخص إلـى آخـر، ومـاذا إن لـم يكـن صيامـك فـي بلدك! 
ماهـي الطقـوس التـي يحـرص عليهـا المغتربـون أثنـاء 

صيامهـم رمضـان فـي السـويد؟ 

مازن حماش: “نشتاق في 
رمضان إلى لّمة العائلة”

أمـا مـازن حمـاش فيقـول: “شـهر رمضـان يمـر علينـا 
كمـا لـو انـه سـنة، ليـس لطـول سـاعات الصيـام، ولكـن 
لطـول فـراق األحبـة وبحثنـا عـن أمـل اللقـاء واالجتمـاع 

 . بهـم.
رمضـان فـي السـويد سـيكون صعبـا علينـا خصوصـا 
حلـى مـا بهـذا  علـى مـن سـيقضونه وحيديـن ألن أ
الشـهر هـو لمـة العائلـة..  لذلـك يـا شـهر الخير سـأقف 
في لياليـك أتعبـد وحيـدًا وأخ لي يقـف أيضـا وحيدًا في 
ارٍض بعيـدة ال يجمعنـا إال أن نتضـرع بالدعـاء لخالقـَك 
وخالقنـا بـأن يجعـل أحالمنا حقيقـة ويجمعنـا في ارض 

سـوريا الحبيبـة”.

ماهر العربي: نكثر من 
شراء الحلوى ونفتقد 

األهل واألحبة
ن تخطـر  بـي:  فـي شـهر رمضـا لعر هـر ا يقـول ما
علـى بالـي الحلويـات أكثـر مـن باقـي الشـهور، اشـتري 
للعائلـة كميـات مـن القطائـف والبقـالوة والهريسـة،  
ـا زوجتـي فهـي  تعـد شـراب الـكالج الخـروب 

ً
وأيض

لليمـون، فـي الكثيـر مـن  للـوز وا وعـرق السـوس وا
لـذي يزدهـر  ألقصـى ا لمسـجد ا ألوقـات نتذكـر ا ا
بالمصلييـن فـي مثـل هـذا الوقـت مـن السـنة، الذيـن 
يملؤونـه حتى األبـواب، حيـث تعتبر الصالة بالمسـجد 
بلـة األهـل،  األقصـى فـي شـهر رمضـان فرصـة لمقا
نحـن نفتقد هـذ األشـياء فـي السـويد وأكثـر مـا نفتقده 
ونحـن إليـه هـو مقابلـة األهـل فـي بلدنـا األم وهـذا مـا 

نفتقـده هنـا فـي السـويد .

فاطمة صادق: “الصيام 
مناسبة لتذكر أهمية 

تخفيف الوزن”

فاطمـة صـادق تقـول: “مـن األمـور التـي أقـوم بهـا 
فـي شـهر رمضـان اكثـر مـن بقيـة الشـهور األخـرى، 
هـي االجتمـاع مـع صديقاتـي وعائلتـي أكثـر، وأحـرص 
أيضـا علـى أن تكـون نوعيـة الطعـام مختلفـة، ويـزداد 

تنوعهـا وأيضـا الكميـة.

لسـنة،  قـي شـهور ا كثـر مـن با لحلويـات ا ول ا تنـا أ
وبسـبب طـول فتـرة سـاعات انتظـار الفطـور، فـإن 
لشـي  لصيـام للجسـم، يكـون ا ئـد ا لحديـث عـن فوا ا
غلبنـا  أ ، و ليـوم لـذي يخفـف مـن جـوع وعطـش ا ا
يصبـح خبيـر بوقـت غـروب الشـمس بالضبـط ويبـدأ 
أيضـا التخطيـط لكيفيـة خسـارة الـوزن بعـد العيـد 

 . صـا خصو

هادية أمير: “رمضان 
فرصة لمد الجسور مع 

الوطن والذكريات”
تقـول هاديـة أميـر: “ رغـم أنـي فـي الغربـة، ولكـن 
أحـاول خـالل شـهر رمضـان، مـد جسـور مـع الوطـن 
والماضـي والذكريـات خصوصـا أننـي احـرص ان يشـعر 
أوالدي بـأن شـهر رمضـان لـه خصوصيـة عـن باقـي 

ر. لشـهو ا
لسـويدية،  لمناسـبات ا ننـا نحتفـل أيضـا با  ورغـم أ
ولكننـي فـي كل عـام أقـوم بإعـداد زاويـة فـي البيـت، 
لكثيـر،  ، تعنـي لـي ا نيـة تحتـوي علـى رمـوز رمضا

. لتـي نـي بطفو تذكر و
ـق فانـوس واصنـع الكثيـر مـن 

ّ
 افـرش سـجادة وأعل

التمـر المحشـو بالمكسـرات وأقـوم باسـتغالل فرصـة 
هـذا الشـهر لدعـوة األصدقـاء لطعـام اإلفطـار وأيضـا 

بعـد كل إفطـار أقـوم بتدخيـن النرجيلـة أو  الشيشـة. 

لنا المالح: أقضي أوقات 
أكثر مع العائلة في رمضان

تقـول لنـا المـالح إنهـا عـادة تقضـي أوقـات أكثـر مـع 
العائلـة في شـهر رمضـان، نجلـس حـول مائـدة الطعام 
بشـكل يومـي، وهـو الشـي الـذي ال نقـوم بـه عـادة فـي 
باقـي شـهور السـنة األخـرى، وأيضـا أشـارك أكثـر فـي 
ة  إعـداد الطعـام والتنظيـف والترتيـب وأيضـا قـراء

القـرآن الكريـم”. 

هيام الفضلي: رمضان 
مناسبة للتفكير 

بالمحرومين

لـة عميقـة لمـن  تقـول هيـام الفضلـي: “رمضـان حا
يعيشـه بتفاصيلـه، وهـو حالـة اجتماعيـة من التسـامح 

والرضـا، يعيشـها الفـرد بامتيـاز.  
أنـا اعتقـد انـه إذا اجتمعنـا علـى لّمـة أصدقـاء وأهـل 

فـي األيـام خـارج رمضـان لهـا طعـم بالتأكيـد، ولكـن 
فـي رمضـان األمـر مختلـف، فهـو أكثـر دفئـا. فإحيـاء 
دات  فـات وعـا ختـالف ثقا دلهـا، وا ذكريـات نتبا
وطقـوس تختلـف مـن بيئـة ألخـرى فـي داخـل كل فرد 
لمسـلمين يشـعرون ويعيشـون  ليـوم حتـى غيـر ا ا

لـة. لحا هـذه ا
 والبعـض يحبهـا لمجـرد التعايـش وأخيـرا لتـذوق 
الطعـام مـن ثقافـات مختلفـة ومهـارات مميـزة لـكل 

. مطبـخ
البعـض يعتبـر رمضـان مناسـبة للتفكيـر والشـعور 
بحاجـات النـاس المحروميـن، وهـذا هـدف سـامي مـن 

اهـدف شـهر رمضـان الكريـم.
ر  لنهـا لصعوبـة فـي رمضـان هـي عـدد سـاعات ا  ا
لملـل  لفـرد با لتـي تشـعر ا لسـويد، وا الطويلـة فـي ا
المتناعـه عـن الطعـام والشـراب وخصوصـا للعامليـن 
لـى  ن إ و ة يضطـر نسـبة كبيـر لمهـن و بمختلـف ا
الصيـام بعـد شـهر رمضـان فـي فترة تكـون فيـه عدد 
سـاعات النهـار أقصـر وبرأيـي الشـخصي ال يكلـف اللـه 

نفسـا إال وسـعها.

ياسمين محسر: 
ساعات الصيام صعبة 

لمن يدرس ويعمل
ياسـمين محسـر تقضـي فتـرة طويلـة مـن النهـار هـي 
األخرى فـي إعـداد وتحضير الطعـام، وتقـول: “عادة 
فـي هـذا الشـهر نفكـر بقائمـة إعـداد طعـام الفطـور 
خـالل اليـوم أنـا وعائلتـي. وتقـوم العائلـة بالمشـاركة 
أكثـر فـي إعـداد الطعـام وأيضـا نلتقـي باألصدقـاء 
واألهـل أكثـر رغـم أن طـول سـاعات الصيـام تجعـل 
و  لنسـبة لمـن يعمـل أ ر صعبـا خصوصـا با النتظـا ا

يـدرس”.

زينب وتوت

هذا آخر  رمضان                           
في الصيف خالل ٢٥ عاما

هذا آخر  رمضان في الصيف خالل ٢5 عاما
بعد 9 سنوات مقبلة سيأتي 

رمضان في فصل الربيع
وبعد 8 سنوات تليها سيأتي في الشتاء

وبعد 8 سنوات أخرى في الخريف
أي أن شهر رمضان لن يعود في 
فصل الصيف إال بعد ٢5 عاما
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خـالل لقاءنـا مـع بعـض السـويديين فـي العاصمـة 
سـتوكهولم وجدنا لـدى البعـض منهـم انطباعات 
مختلفـة عن الشـهر الفضيـل، وإن كان آخـرون على 

غيـر دراية بمـا يعنـي شـهر رمضان.

يوليا فالستروم: أنا 
متفاجئة من قدرة الناس 

عن االمتناع عن تناول 
الطعام كل هذا الوقت

تقـول يوليـا فالسـتروم، التـي تعمـل فـي إحـدى مقاهي 
العاصمـة، إنهـا تعرفـت علـى العديـد مـن المسـلمين 
التـي اعتـادت أن تراهـم فـي المقهـى، حتـى أنهـا كونت 
مـع البعـض صداقـات جيـدة، وتعتبـر أنهـا حسـب مـا 
كونتـه مـن أفـكار عـن رمضـان، أنـه شـهر للصيـام عـن 
األكل والشـرب لسـاعات طويلـة، وأنـه شـهر تكـون 

فيـه أفـراد العائلـة أكتـر قربـا مـن بعضهـم البعـض.
وتضيـف مسـتغربة، أنهـا تتفاجـئ مـن قـدرة بعـض 
النـاس عـن االمتنـاع عـن تنـاول الطعـام حتـى غـروب 
الشـمس، سـيما أن هـذا العـام والعام الـذي سـبقه يأتي 

موعـد الغـروب فـي سـتوكهولم متأخـرا.
لموضـوع ولكـن » ال أعـرف  وتقـول، احتـرم هـذا ا
م لـكل هـذه  لطعـا متنـع عـن ا ننـي ا لمغـزى مـن أ ا
تنـاول  ن لـم أ لسـاعات« وتقـول وهـي تضحـك » إ ا
فطـوري كل يـوم ال أسـتطيع متابعـة بقيـة يومـي«.

العمل والصوم 
لساعات طويلة

لتفكيـر عندمـا  لـم يأخـذ شـارلي وقتـا طويـاًل فـي ا
سـألته عـن معنـى شـهر رمضـان بالنسـبة لـه، بحكـم 
عملـه كموظـف فـي مكتـب العمـل، حيـث يقـول لنـا، 
إنـه يلتقـي الكثيريـن مـن العـرب مـن سـوريا والعـراق 
والصومـال، الذيـن يقدمـون للبحـث عـن وظائـف، إذ 

أنـه بـات علـى درايـة أكثـر بـه.
فـي إحـدى المـرات طلـب منـه أحـد العراقييـن الـذي 
كان مسـؤول عـن ملفـه فـي مكتـب العمـل، بتأخيـر 
موعـد بـدء عملـه الجديـد العـام الماضـي إلـى مـا بعـد 
لصعـب عليـه  نـه سـيكون مـن ا ، أل ن شـهر رمضـا
ممارسـة عملـه، باعتبـار أن العمـل يتطلـب بعـض 

الجهـد البدنـي، وعنـد سـؤاله له عـن السـبب فعلـم منه 
أنـه عليـه الصيـام لسـاعات طويلـة، وهـذه أول سـنة 
يأتـي رمضـان وهـو علـى رأس عملـه، حيـث أنـه مـن 

لجـدد. لقادميـن ا ا
ويقـول تفهمـت موقفـه هـذا الحقـا ، بعـد أن أخبـره 
زميـل لـه إيرانـي األصـل عـن شـهر رمضـان ومـا يعنيـه 

بالنسـبة للكثيـر مـن المسـلمين.

شهر التحدي
صمـة  لعا سـط ا هـي و لمقا حـد ا تـي أل ر يا خـالل ز
ن لـي  ثـو يديين يتحد لم بحثـا عـن سـو سـتوكهو
عـن مـا يعرفونـه عـن الشـهر الكريـم وإنجـاز هـذا 
التحقيـق، صادفـت شـابين اثنيـن يدخنـان النرجيلـة، 
وعندمـا سـألتهما عـن رمضـان أجابنـي أحدهمـا أنـه 
لـم يسـمع أبـدًا بذلـك، فـي حيـن كان الشـخص اآلخـر 
ويدعـى ماتـس يوهانـس، الـذي يـدرس فـي معهـد 
كارولينسـكيا علـى بعـض المعرفـة عـن معانـي هـذا 

لشـهر. ا
نـه شـهر للتحـدي حسـب وصفـه مضيفـا   ويقـول إ
» مـن المثيـر أن تتحـدى ظـروف الطقـس والعمـل 
وتتوقـف عـن األكل والشـرب لثالثيـن يومـا فـإن ذلـك 

لكثيـر مـن الجهـد«. يتطلـب ا
 ويتابـع إن زميـال لـه مـن البوسـنة لـم يسـتطع االلتـزام 
بذلـك العـام الماضـي ألن ظـروف الدراسـة حالـت دون 
قدرتـه علـى فعـل ذلـك، وإنه علـم منـه أن ذلـك مخالف 

للديـن وأنـه البـد مـن االلتـزام بهـذا الشـهر.
ن غيـر  لي لـه عمـا يعرفـه عـن رمضـا ا وحيـن سـؤ
االمتنـاع عـن تنـاول الطعـام والشـراب حتـى موعـد 
الغـروب، أجـاب بالنفـي، وعندهـا هنـا حاولـت تقديـم 
بعـض المعلومـات لـه عـن الشـهر الفضيـل ومـا يعنيـه 
ر  لشـعو حيـة ا صـة مـن نا ، خا لنسـبة للمسـلمين با
بحاجـات اآلخرين السـيما الفقـراء والمحتاجيـن، الذين 
ال تسـعفهم ظـروف الحيـاة لتنـاول مـا يشـتهون مـن 
طعـام، وأنـه ليـس فقـط شـهر لالمتنـاع عـن األكل بـل 

أيضـا عـن ارتـكاب األخطـاء والذنـوب.
مـن ناحيتهـا تؤكـد لنـا سـاره، التـي تعمـل فـي مطعـم 
نهـا ال  لريـا فـي منطقـة شيسـتا، أ داخـل شيسـتا غا
تلحـظ هـذا الفـرق فـي حجـم اإلقبـال علـى مطعمهـا 
خـالل فتـرة شـهر رمضـان وغيـره مـن أوقـات السـنة، 
لعديـد مـن  لمنطقـة ا نـه يتواجـد فـي تلـك ا سـيما أ
أصـول عربيـة وإسـالمية، وإن رأت أن بعـض الوجـوه 
تلحـظ غيابهـا خـالل هـذا الشـهر، كانـت اعتـادت علـى 
رؤيتهـا فـي أوقـات اسـتراحة الغـذاء، لكنهـا باتـت 
علـى علـم بالشـهر مـن خـالل بعـض الطلبـة، الذيـن 
يدرسـون فـي مركـز لتعلـم اللغـة السـويدية داخـل 
الغالريـا بأنـه شـهر مهـم بالنسـبة للمسـلمين، وأنـه 

البـد مـن التقيـد بتعاليمـه.

وتضيـف فـي هـذا اإلطـار، أنهـا تحتـرم هـذه الطقـوس 
وتشـعر أنـه مـن الضـروري بالنسـبة لهـا أن تجـرب أن 

تقضـي نهـارًا كامـاًل بـال تنـاول الطعـام.

رمضان والعائلة
وخـالل بحثـي عـن أشـخاص يتحدثـون لـي عـن هـذا 
الموضـوع للصحيفـة سـألت سـيدة مسـنة تجلـس إلـى 
جانبـي فـي عربـة المتـرو، عمـا إذا كان لديهـا أي خلفيـة 

مسـبقة عـن شـهر رمضـان؟
 ولمـا أجابتنـي بـال، حاولـت أن أشـرح لهـا بعـض مـن 
معانـي هـذا الشـهر الفضيـل، خاصة مـن ناحيـة اجتماع 
ئـدة واحـدة بعـد  ئلـة واألقـارب علـى ما لعا فـراد ا أ
سـاعات طويلـة مـن الصيـام، ولعـل أبـرز مـا جـاء فـي 
ردة فعلهـا علـى ذلـك هـو قولهـا، إن الملفـت للنظـر هو 
أنـه شـهر للعائلـة فمـن الجميـل أن نـرى أفـراد األسـرة 
مجتمعيـن مـع بعضهـم كل يـوم علـى مـدى شـهر، 

وهنـا التفـت إلـي وهـي تقـول »هـذا نـادر الحـدوث بيـن 
أفـراد العائلـة السـويدية«.

مـن خـالل لقائـي الـذي قصـدت بـه بعـض السـويديين، 
الحظـت أن الذيـن يعرفـون شـهر رمضـان يعرفـون 
نـه شـهر للصيـام عـن األكل والشـرب فقـط،  عنـه أ
وليـس الغايـات والمعانـي الحقيقيـة لـه، ولكـن فـي 
نهـم  نـه غيـر متديـن وجـدت أ مجتمـع يوصـف بأ
يقـدرون، أن يكـون هنـاك شـهر تتالقـى فيـه أفـراد 

األسـرة باعتبـار أن ذلـك أمـر فـي غايـة األهميـة.

هاني نصر

رمضان بعيون سويدية

الكومبس - ستوكهولم: بات شـهر رمضان المبارك معروفًا لدى العديد من السويديين، السيما في السنوات 
األخيـرة، التي شـهدت قـدوم الكثير مـن الوافديـن الجـدد، هم فـي معظمهم أتـوا مـن دول عربية وإسـالمية 
مختلفـة، ولـم تمنعهم ظـروف اللجـوء الصعبـة ومعانـاة البعد عـن األهـل والوطن مـن التـزام الكثيريـن منهم 
بطقوس هذا الشـهر الفضيـل، ناهيك عن وجود أجيـال عدة من العرب والمسـلمين الذين اتخـذوا منذ عقود 

طويلة السويد بلدا لهم.
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العيد الوطني 
ويوم العلم

 ، م نيـو مـن كل عـا 6 يو فـي 
تحتفـل السـويد بالعيـد الوطنـي 

لعلـم  م ا يـو و
SVERIGES NATIONALDAG

OCH SVENSKA FLAGGANS DAG

 وهـو يـوم عطلـة فـي السـويد. 
سـابقا ومنـذ العـام 1983 كان 
يطلـق علـى هـذه المناسـبة يـوم 
لسـويدي فقـط، ومنـذ  لعلـم ا ا
لمسـمى  م 1996 تغيـر ا لعـا ا
ليصبـح اليـوم الوطنـي، ولكـن فـي 
لجمـع بيـن  لعـام 2005 تـم ا ا
ليـوم  لمسـميين، لصبـح هـذا ا ا
لعيـد  لسـادس مـن يونيـو هـو ا ا

لعلـم. لوطنـي وعيـد ا ا
ويعـد هـذا اليـوم إحيـاًء لمناسـبة 
اإلصالحـات الحكوميـة فـي العـام 
لحـة  لتـي بقيـت صا ا 1809 و
فـة  لعـام 1974، باإلضا لـى ا إ
لـى مناسـبة تنصيـب غوسـتاف  إ
فاسـا ملـكا علـى عـرش السـويد 
فـي العـام 1592، عندمـا جـرى 
ية  يد لسـو ضـي ا ا ر أل حيـد ا تو

لملـك. تحـت عـرش هـذا ا
يين  يد لسـو ل ا حتفـا يقـة ا طر
بهـذا اليـوم تتخـذ طابعـا شـعبيا 
أللعـاب  ورسـميا حيـث تطلـق ا
ع  ر ا لشـو ن ا ا د تـز ، و يـة ر لنا ا
مـة  لعا صـالت ا ا لمو ئل ا سـا و و
يتلقـى  ، و لسـويدية ألعـالم ا با
الملـك برقيـات ورسـائل التهنئـة 
يد.  لسـو ج ا ر خـا خـل و ا مـن د
دة منـذ عـدة  لعـا كمـا تجـري ا
أعـوام علـى االحتفـال بعـدد مـن 
السـويديين الجـدد، ممـن حصلوا 
علـى الجنسـية السـويدية خـالل 

. لمنصـرم م ا لعـا ا

الكومبس – منوعات: يحفل شـهر يونيو/حزيران بالعديد من المناسـبات والنشاطات التي تترافق مع حلول 
فصل الصيف وابتداء موسـم االجازات، ولكن هناك مناسـبات شـبه ثابتة ودورية يحتفل بها السـويديون كل 

عام بنفس الوقت، لنتعرف عليها:

يحدث في شهر يونيو/ حزيران في السويد
◄ IMAGEBANK.SWEDEN.S

◄ BENGT NYMAN- WIKIPEDIA
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يعـد عيـد منتصـف الصيـف مـن أبـرز األعيـاد فـي 
السـويد، ويحتفـل بـه حاليـا فـي آخـر يـوم جمعـة مـن 
شـهر يونيو، وهـو اليـوم الـذي يصل بـه طـول النهار 
إلـى الـذروة وبالتالـي تبـدأ سـاعات النهـار بالتناقـص 
علـى حسـاب سـاعات الليـل، التـي تطـول فـي فصـل 
الشـتاء، وتـكاد الشـمس ال تظهـر إال نـادرا فـي عـدة 

مناطـق خاصـة شـمال البـالد.
تختلـف طقـوس هـذا االحتفـال وتختلـط العـادات 
والتقاليـد الدينيـة المسـيحية مـع عـادات وتقاليـد 
موروثـة مـن فتـرات تاريخيـة قديمـة، لهـا عالقـة 

بالطبيعـة وخصوبـة األرض ومواسـم الحصـاد.
لسـويد بليلـة  م 2017 تحتفـل ا لعـا ا ا فـي هـذ
لسـبت  ا نيـو، و لجمعـة 23 يو لصيـف ا منتصـف ا
لصيـف، طريقـة االحتفـال بهـذه  يـوم منتصـف ا
المناسـبة تتكـرر منـذ العـام 1952 حيـث تنصـب 
بـع لـكل منطقـة  و منتـزه تا فـي سـاحة حديقـة أ
ألرض  تـد فـي ا د علـى شـكل و مـو يـة عا و بلد أ
MAJSTÅNGEN )عامـود أيـار( يرمـز إلـى 
لنـاس حولـه  عمليـة إخصـاب األرض، ويتحلـق ا

. نـي شـعبية غا أ ت و برقصـا

بعض الحقائق القديمة حول 
مناسبة عيد منتصف الصيف

مـا قبـل العـام 1952 ومنـذ القـرن الرابع عشـر، كان 
يحتفـل بهـذا العيـد يـوم 23 يونيـو الرتباطـه بيـوم 
يوحنـا المعمـدان، وكان بالتالـي لـه طابعـا دينيـا أكثر 
مـن اآلن، ولكـن فـي العـام 1952 تقـرر االحتفـال 
بـه فـي آخـر يـوم جمعـة مـن كل شـهر يونيـو، لكـي ال 

يؤثـر علـى بقيـة أيـام األسـبوع األخـرى.
فيمـا يوجـد بعـض المؤشـرات علـى أن االحتفـال 
بهـذا اليـوم كان مـن تقاليـد مـا قبـل عهـد دخـول 

لسـويد: لـى ا لمسـيحية إ ا

 نفس العيد تقريبا في 
الدول المجاورة

الـدول المجـاورة فـي السـويد تحتفـل بهـذا اليـوم 
بطـرق مشـابهة إلـى حـد مـا ففـي فتلنـدا يسـمى يـوم 
JuhhANuS  أمـا فـي النرويـج والدنمـارك 
فيطلـق عليـه يـوم  ST hANS. فيمـا ظهـرت 
أشـكال قريبـة من )عامـود أيـار( الـذي ينصـب بهذه 
المناسـب فـي بعـض الرسـومات األلمانيـة القديمـة 

مـن القـرن الخامـس عشـر.
لـذي يـدق بـاألرض يحاكـي  يـار( ا رمـز )عامـود أ
ألرض، لكـن  لذكـري، رمـزًا إلخصـاب ا لعضـو ا ا
. ا للصليـب مـز تـه ر عتبر لمسـيحية ا لطقـوس ا ا

أكاليل الزهور وفارس األحالم
معظـم النـاس فـي السـويد يعرفـون العـادة التـي 
كانـت متبعـة مـن قبـل الفتيـات فـي اختيـار الزهـور 
لوضعهـا تحـت وسـادة نومهـم. وهنـاك مـن يعتقـد 
لصيـف  ء مـن ليلـة منتصـف ا لتقليـد جـا ن هـذا ا أ
لمتزوجـات يختـرن  لفتيـات غيـر ا نـت ا حيـث كا
سـبعة أنـواع مختلفـة مـن الزهـور دون أن يراهـن 
أحـد لوضعهـا تحـت الوسـادة، قبـل ذهابهـن للنـوم. 
وبعـد ذلـك سـيحلمن بالشـاب الـذي سـيكون زوج 

. لمسـتقبل ا

الرقص مناسبة للتعارف
عقـد حلقـات الرقـص المشـترك، كانـت مناسـبة لكي 
يتعـرف الفتيـات والشـبان فـي القـرى، علـى بعضهم 
البعـض، تمامـا كمـا يحـدث اآلن فـي حفـالت الرقـص 

التـي يرتادهـا الشـباب.
يضـا بهـذه  لمرتبطـة أ لقديمـة ا ت ا دا لعـا مـن ا
المناسـبة، تجفيـف تيجـان الزهور إلـى فصل الشـتاء، 
ليتـم االسـتحمام بهـا، وذلـك لالعتقـاد بأنهـا تحمـل 
الطاقـة والـدفء، إضافـة إلـى التجـول بـدون مالبـس، 
لكـي تدخـل أشـعة الشـمس إلـى الجسـم وتخزينهـا 

أيضـا لفصـل الشـتاء.

الطقس
ن يـوم مشـمس فـي منتصـف صيـف  ال يمكـن ضمـا
السـويد، ومـن الممكـن أن تهطـل األمطـار، أو حتـى 
لـى معـدالت منخفضـة،  أن تصـل درجـات الحـرارة إ
أدنـى درجـة حـرارة سـجلت فـي هـذا اليـوم كانـت فـي 
العـام 1987 ووصلـت فـي سـتوكهولم إلـى 11 درجة 
مئويـة، فيمـا وصلـت الحـرارة إلـى صفـر ببعـض مناطق 
الشـمال السـويدي فـي يـوم منتصـف صيـف ذاك العـام. 
أعلـى درجـة حـرارة فـي هـذه المناسـبة سـجلت فـي 
العـام 1935 ووصلـت إلـى 35 درجـة فـوق الصفـر.

الكحول
ليـوم بشـكل  لكحـول بهـذا ا د نسـبة تعاطـي ا تـزدا
كبيـر جـدا، ممـا يـؤدي إلـى وقـوع العديـد مـن الحـوادث 
ت  لجهـا ا لشـرطة و لتـي يحـذر منهـا ا كل ا لمشـا ا و
االجتماعيـة بشـكل مسـبق، ففـي السـويد يتـم عـادة 
بيـع حوالـي 9 مليـون ليتـر مـن الكحـول أسـبوعيا مـن 
ضمنهـا البيـرة )الجعـة( فيمـا يرتفـع هـذا الرقـم إلـى 
لـي 13 مليـون ليتـر فـي أسـبوع عيـد منتصـف  حوا

 . لصيـف ا
ل  لكحـو ا جـر  متا ئـن  با ز د  عـد
SYSTEMBOLAGET فـي اليـوم الـذي يسـبق 
عشـية منتصـف الصيـف يصـل إلـى 1.1 مليـون زبـون، 
فيمـا ال يتجاوز هـذا العـدد في أيـام الجمعـة العاديـة الـ 

. ن بـو لـف ز 7 أ 0 0

حاالت الحمل
هنـاك إحصائيـة أخـرى تفيـد بـأن أكثـر يـوم يتوالـد 
بـه أطفـال جـدد الـوالدات فـي السـويد هـو يـوم 22 
مـارس/آذار وإذا عدنـا 9 أشـهر إلـى الـوراء مـن تاريـخ 
هـذا اليـوم نجـد أننـا وصلنـا إلـى أسـبوع منتصـف الصيـف.

لثانويـة حفـالت  لمـدارس ا فـي شـهر يونيـو تنظـم ا
ألهـل  لتالميـذ مـع ا تخـرج لتالميذهـا، كمـا يحتفـل ا
واألصدقـاء ضمـن تقليـد مميـز، ويعـرف العديـد مـن 
القـراء ممـن لهـم أبنـاء أو أقـارب مـروا أو يمـروا بهـذه 
الفتـرة خصوصيـة هـذه المناسـبة، التـي يبـدأ التحضيـر 
لهـا قبـل أسـابيع أو حتـى أشـهر، كمـا يشـهد المـارة فـي 
مراكـز المـدن والنواحـي، مواكـب مـن التالميـذ وهـم 
يركبـون سـيارات مختلفـة وجـرارات وسـيارات شـحن 
وقـد زينـت بأغصـان األشـجار والبالونـات وأحيانـا يحمـل 
لتالميـذ مـن خلفيـات غيـر سـويدية، أعـالم  بعـض ا
بالدهـم األصليـة وينشـدون األغانـي وسـط صيحـات 
الفـرح والبهجـة بانتهـاء مرحلـة مـن حياتهـم ودخولهم 

عيد منتصف الصيف

بعض األرقام واإلحصاءات 
المتعلقة بمناسبة 

منتصف الصيف:

إلـى مرحلـة جديـدة.
كمـا يحمـل األهـل عـادة األزهـار وصـور كبيـرة ألبنائهم 
لمدرسـة فـي  ر، عنـد بـاب ا لمتخرجيـن وهـم صغـا ا
انتظـار خـروج التالميـذ uTSPRINGET  بشـكل 
ء مـن  ا جـو سـط أ ، و لمهنئيـن ل ا سـتقبا عـي ال جما
السـعادة والفـرح والغنـاء والرقـص والتلويـح والصـراخ. 
 FÖR VI hAR غنيـة دة أ لتالميـذ عـا ويغنـي ا

 TAGIT STuDENTE
وسـائل اإلعـالم حـذرت فـي اآلونـة األخيـرة مـن ضـرورة 
إرشـاد التالميـذ مـن الوقـوع بحـوادث نتيجـة التهـور أو 

شـرب الكحـول.

االحتفاالت بالتخرج من المدرسة 
الثانوية أو اإلعدادية

يدور عادة التالميذ في مدينة هلسنبوري بعد تخرجهم من الثانوية 7 مرات حول تمثال MAGNuS STENBOcK وسط الساحة الكبيرة وذلك كتقليد متبع ◄
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Burcu Mixed Pickles 4800g

Tomater (EU)  Minella 5L Solrosolja Burcu ost 800g

Fransyska (EU)

Wiesenhof kyckling 800g

Chtoura Green Fields Tahina 800g

19,98 
SEK/st

59,98 
SEK/kg

22,98 
SEK/st

Solsidan för äkta orientalisk matglädje

11,98 
SEK/ kg

17,98 
SEK/ st

34,98 
SEK/ st

39,98 
SEK/ st

59,98 
SEK/ st 24,98 st

22,98 st

www.gbgorienthus.se

info@gbgorienthus.se 031-19 34 19

Alekärrsgatan 8

Våra bästa månadserbjudanden inför Ramadan

Starta din helg med de bästa erbjudandena från Supermarket Orienthus

Välkommen på en jorden runt-resa i Göteborg

måndag-fredag: 09:20
lördag: 09:19
söndag: 10:19

Mat från världens alla hörn

    5 För 

100

    5 För 
100

SEK

SEK

Maghadi Dates Dadlar Khudri 900g Al Madinah Extra Khodari dadlar 800g Tosya Ris 4kg
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تختلـف العـادات والّتقاليـد بيـن بلـد وآخـر ولكـن تجتمع 
هنـا فـي الّسـويد فتتزامـن هـذا العـام االحتفـاالت بعيـد 
لمبـارك ليعلـن  لّصيـف مـع شـهر رمضـان ا منتصـف ا
دل  تبـا لـف و لتآّ ا لمحبـة و ن عـن كـم ا ا يـر شـهر حز

قافـات بيـن الشـعوب.
ّ
لث ا

مـن المؤكـد أن االختـالف كبيـر بيـن العـادات والّتقاليـد 
إن أردنـا المقارنـة بيـن عـادات الّسـويديين وعـادات 
القادميـن الجـدد للسـويد، ولكـن دومـا هنـاك فسـحة 
ن  لجديـد، كمـا ا نـه ا قلـم بمكا إلنسـان ويتأ ليعيـش ا
هنـاك فسـحة للّسـويدي للتعـّرف علـى عـادات وطقوس 

جديـدة .
قـوس ولكـن 

ّ
لط ليـد وا لّتقا رغـم كل االختـالف بيـن ا

تبقـى نقـاط الّتالقي كثيـرة ، هـل حاولتـم الّتفكيـر بذلك 
بقا؟ سـا

إن العـادات هـي أكثـر نقـاط الّتشـابه بيـن عيـد منتصـف 
ئلـة  لعا الصيـف و شـهر رمضـان حيـث يأخـذ كل مـن ا
واألصدقـاء الحّيـز األكبـر بكالهمـا ويجتمعـون حـول 
ت  يـا لحلو ا كـوالت و لمأ ّينـة با لمز م ا لطعـا ئـد ا ا مو

لتقليديـة. لمشـروبات ا ا و
يعتبـر شـهر رمضـان شـهر ذو أهميـة كبيـرة لـدى 
الكثيريـن ولـه طقوسـه الخاصـة فهـو شـهر الّتسـامح 
والّصيـام والفـرح، شـهر لقـاء األحبـة واألقـارب حيـث 
ـهر جميـع أفـراد العائلـة 

ّ
يلتقـي فـي اليـوم األول مـن الش

فـي بيـت الّجـد وينتظـر جميـع األحفـاد »العيديـة » كمـا 
تقـال بالتعبيـر الشـائع وهـي عبـارة عـن نقـود يعطيهـا 
الجـد ألحفـاده ليدخـل الفـرح لقلوبهـم وبالطبـع يكـون 
هنـاك اهتمـام خـاص بإعـداد أشـهى األطعمـة وأشـهى 
ـوارع واألسـواق لشـراء ثيـاب 

ّ
الحلويـات كمـا تزدحـم الش

لّتلفـاز لمـا فيهـا مـن  ـب الجميـع شاشـة ا
ّ
العيـد ويترق

نكهـة مغايـرة فـي هـذا الشـهر.
مـا مختلفـا  لصيـف يو كمـا يعتبـر عيـد منتصـف ا
بالنسـبة للسـويديين وهـو يـوم شـعبي حيـث يحتفـل 
الّسـويديون بهـذا اليـوم ويلتقـون بأقاربهـم ويجـري 
بيعـة، فيمـا يحلـو للكثيـر 

ّ
االحتفـال بالعـادة وسـط الط

ـعبية المطـّرزة 
ّ

هـم الش مـن الّسـويديين ارتـداء أزياء
ويقومـون بإعـداد األطعمـة والمشـروبات التقليديـة 
الخاصـة بهـم كمـا يرقصـون علـى شـكل حلقـات علـى 
ن تقـوم  لّتقليـد أ ـعبية وجـرى ا

ّ
لش نـي ا ألغا م ا نغـا أ

هـور 
ّ
الفتيـات بهـذا العيـد بجمـع سـبعة أنـواع مـن الز

هـور تحـت 
ّ
ق سـبعة أسـوار ثـم وضـع الز

ّ
بصمـت وتسـل

الوسـادة فـي ليلـة منتصـف الصيـف للتنبـؤ بفتـى األحـالم 
. لمسـتقبلي ا

يـة للصليـب  ر ا إلد لهيئـة ا محمـد مكحـل عضـو فـي ا
ـم عـن تجربتـه بعـد أكثـر مـن 

ّ
األحمـر فـي أوميـو يتكل

لّسـويد فيقـول عنـد  قامتـه فـي ا مـا مـن إ عشـرين عا
لـى السـويد كانـت أسـئلة االسـتفهام كثيـرة  قدومـه إ
تهـم  ال حتفا ا يديين و لّسـو ليـد ا تقا ت و ا د عـن عـا
واالسـتغراب كان حاضـرا دومـا ولكـن الفضـول لمعرفـة 
مـا حولـه كان سـببا لمشـاركته مـع عائلتـه فـي احتفـاالت 
منتصـف الّصيـف فتعـّرف بذلـك علـى سـبب احتفالهـم 
نـت نتيجـة  كا لهـم و حتفا يقـة ا طر لعيـد و ا ا بهـذ

مشـاركته شـعوره بالفـرح وأنـه قـادر علـى االنسـجام مع 
اآلخـر .

لمحافظـة علـى  لـى ا لجـدد إ لقادميـن ا محمـد يدعـو ا
العـادات والّتقاليـد الجّيـدة وتوريثهـا لـألوالد وتقّبـل 
ثقافـة اآلخـر وأخـذ مـا هـو مناسـب لهـم. كمـا يدعـو 
لّصيـف  لجـدد بعيـد منتصـف ا دميـن ا لقا ركة ا لمشـا
لسـويديين  وبشـهر رمضـان ليسـتطيعوا مشـاركة ا
باحتفالهـم والّتعـرف عليـه وبالتالـي تعريفهـم علـى 
ليدهـم خـالل  معنـى شـهر رمضـان وعاداتهـم وتقا
هـذا الشـهر فيشـعر اإلنسـان بقدرتـه علـى االندمـاج في 

لجديـد. لمجتمـع ا ا
لـكل احتفـال طابعـه ونكهتـه الخاصـة فـي حياة اإلنسـان 
ولـه وقعـه وأثـره اإليجابـي فـي نفسـه فمجـرد المشـاركة 
فـي احتفـاالت ومناسـبات جديـدة ومختلفـة عـن مـا 
تعـّود عليـه فـي السـابق يشـعره بالفـرح وبأنـه جـزء مـن 
المجتمـع الجديـد وبأنـه قـادر علـى التفاعل مـع اآلخرين 
واالنفتـاح علـى مـا هـو جديـد ويعطيـه حافـزا للتكّيـف 
نينـة  لطمأ ن وا ألمـا مـع كل مـا هـو جديـد فيشـعر با

والقـدرة علـى إمكانيـة العيـش بهـدوء وبتآلـف.
ال تنسـوا أن ألطفالكـم الّنصيـب األكبـر فـي االحتفـاالت 
ن اسـتطعتم جذبهـم بـكل مـا هـو مفيـد،  وخاصـة إ
ليـات  ركة بفعا لمشـا دميـن جـدد تسـتطيعون ا كقا
حمـر فمثـال  أل كـز للصليـب ا ب مر قـر ت أ طا نشـا و
مـوا أوالدكم 

ّ
تسـتطيعون بعيـد منتصـف الّصيـف أن تعل

هـور وتزينـوا رؤوسـهم بها كما 
ّ
طريقـة صنع تيجـان الز

أن بإمكانكـم مشـاركة الّسـويديين بنشـاطاتكم بشـهر 
نـوس رمضـان  رمضـان كتعليـم األطفـال صناعـة فا
ليدكـم مـن خـالل  تكـم وتقا دا وتعريفهـم علـى عا
دعوتهـم لموائدكـم الّرمضانيـة فيشـعرون بالنتيجة أن 

رمضـان كريـم بالفعـل.
مـان يلعبـان دورا كبيـرا فـي جعـل اإلحسـاس 

ّ
المـكان والز

يتناغـم مـع مـا حولـه ، فعلـى الّرغـم مـن كل الّتحديـات 
وصـراع األفـكار والمقارنـة بيـن البلـد األصلـي والبلـد 
الجديـد وكيفيـة معايشـة الّتقاليـد فـي البلـد الجديـد، 
ـخص بإمكانـه التعـّرف عـن مـا حولـه وبنـاء حّيـز 

ّ
إال أن الش

جديـد لـه ليعيـش تقاليـده وعاداتـه ضمـن مجتمعـه 
الجديـد وبذلـك يشـعر بالرضـا والراحـة وبأنـه قـادر علـى 

فعـل مـا يحـّب حتـى لـو لـم يكـن فـي مكانـه الّسـابق.
 الحـق بـأن تفرحـوا فـال تبخلـوا علـى أنفسـكم 

ّ
لكـم كل

ئمـة فـي  بذلـك بـل اجعلـوا مـن هـذه األيـام أعيـاد دا
. ي لسـنو يمكـم ا تقو

Traditioner och seder varierar mellan 
länder, men i Sverige sammanfaller i 
år midsommaraftons festligheter med 
firandet av fastemånaden Ramadan. Juni 
månad blir därmed ett tillfälle för olika 
kulturer att mötas och en chans att visa 
på samhörigheten som existerar mellan 
människor. 

Visst finns det kulturskillnader mellan 
infödda och nya svenskar men samtidigt 
finns det alltid utrymme att anpassa sig 
till sitt nya land och för infödda svenskar 
att lära sig något nytt. Trots kulturella 
skillnader finns det även många gemen-
samma drag, har du tänkt på det förut? 

Traditionen att fira tillsammans med 
familjen är den största likheten mellan 
firandet av midsommar och Ramadan. 
I båda fallen samlas släkt och vänner 
runt traditionellt dukade bord för att 
tillsammans njuta av den mat, dryck och 
sötsaker som traditionen bjuder. 

Ramadan ses av många som en av årets 
viktigaste månader. Med sina specifika 
ritualer är det en månad för fasta men 
också tolerans, glädje och en tid att träffa 
nära och kära. Redan den första dagen i 
Ramadan möts familj och släkt då man 
samlas hos morfar eller farfar. Där invän-
tar barnbarnen “al-eidie”, som man i folk-
mun kallar den gåva som de får av sin 
morfar eller farfar. Självklart är det också 
viktigt med förberedelserna av god mat 
och sötsaker, gator och torg är vanligtvis 
fulla med folk som vill handla kläder till 
högtiden och många passar också på att 
se sina favoritprogram på TV.

Samtidigt är midsommarafton en 
speciell dag för svenskarna som firar 
tillsammans med släkt och vänner, oftast 
ute i naturen. Flera bär också folkdräkt 
och det bjuds på traditionsenlig mat och 
dryck och även dans kring midsommar-
stången, till gamla folkvisor. En gammal 
tradition är att flickor i tystnad under 
midsommarkvällen ska plocka sju sorters 
blommor, samtidigt som de hoppar över 
sju gärdsgårdar. Blommorna lägger hon 
sedan under huvudkudden för att sedan 
drömma om sin framtida partner under 
midsommarnatten.

Mohammad Mukhhal är engagerad i 
Röda Korset i Umeå och delar med sig 
av sina erfarenheter efter över 20 år i 
Sverige. När han var ny i landet kretsa-
de många frågor kring nya traditioner 
och högtider. Trots att en del saker var 
främmande fanns hela tiden en nyfiken-
het att lära sig mer om sin omgivning 

احتفاالت عيد منتصف 
الصيف وشهر رمضان

och det fick han och hans familj att delta 
i midsommarfirande. På så vis lärde han 
sig hur och varför man firar midsommar 
och hur det traditionsenliga firandet går 
till. Resultatet av att vara med under fest-
ligheterna blev också att han kände sig 
glad över att kunna umgås tillsammans 
med folk från den nya kulturen.

Muhammad uppmanar människor som 
är nya i Sverige att bevara viktiga seder 
och traditioner och föra dessa vidare till 
sina barn, men även ta in den nya kul-
turen och ta till sig de delar som passar 
dem. Han inbjuder samtidigt dig som ny 
i Sverige att också delta i midsommarfi-
randet och firandet av Ramadan för en 
chans att umgås med svenskar och lära 
sig mer om deras traditioner. Samtidigt 
är det ett bra tillfälle att i sin tur lära dem 
om betydelsen av Ramadan och tradi-
tioner kopplade till fastemånaden, vilket 
gör det lättare att känna sig som en del 
av det nya samhället. 

Att delta i nya arrangemang, där varje 
högtid har sina speciella kännetecken, 
kommer att skilja sig från det du är van 
vid. Enligt Muhammads erfarenhet ger 
det en känsla av glädje att känna att du 
kan öppna dig för det som är nytt och 
umgås med folk omkring dig. Det gör 
det lättare att anpassa sig till det nya, 
känna lugn, trygghet, tillit och samhö-
righet. 

Glöm inte bort att dina barn har den 
största delen i festligheterna. Som ny 
i Sverige kan du delta i aktiviteter som 
lokala Röda Korset eller andra föreningar 
anordnar. Under midsommar får barnen 
till exempel lära sig att göra en blomster-
krans att pryda huvudet med och under 
Ramadan kan de få göra traditionsenliga 
lyktor. Genom att bjuda in dina svenska 
vänner till firandet av Ramadan är det ett 
tillfälle för dem att lära sig mer om hur 
du firar och för alla att känna att Rama-
dan är en månad av generositet. 

Att hitta sammanhang spelar stor roll för 
förståelsen av sin omgivning och trots 
att det nya landet bjuder på utmaningar 
och möten med nya sätt att tänka så kan 
man lära sig mer om omgivningen för att 
hitta ett utrymme att utöva sina gamla 
traditioner i det nya landet. 
Det skapar lycka att kunna leva som man 
vill, om än inte på samma plats som förr. 
Ni har all rätt att glädjas så gör det, och 
låt dessa dagar bli permanenta helgda-
gar att fira i er kalender. 

Firandet av midsom-
mar och fastemånaden          
Ramadan

◄ JEPPE GuSTAFSSON / TT ◄ SAID KhATIB/AFP/TT
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FAST PRIS

5GB
LYCA SMART L

/30 DAGAR

145KR För att aktivera slå 
*139*46199# och ring

› FRIA SAMTAL INOM SVERIGE
› FRIA SMS INOM SVERIGE
› SAMTAL VÄNTAR

أفضل عرض شهري ثابت

 5 جيجا انترنت
اتصال مجاني داخل السويد

رسائل مجانية داخل السويد
خاصية االنتظار و املكاملات اجلماعية

 فقط 145 كرونة / 30 يوما

lycamobile.se08-520 549 77

För att beställa fri simkort skicka SMS till: 076 955 56 65

LM_SWEDEN_SMART_L_May2017_320x500mm.indd   1 19/05/2017   17:42
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لنسـبة  لجنسـّية با فـة ا لثقا سـم ا ن ا ا يقتـر ذ لمـا
ينيـا  تـة د ت مكبو دم مـن مجتمعـا لقـا هـق ا ا للمر
وعرفيـا واجتماعيـا بمـا بـات ُيطلـق عليـه »االنفـالت 

ألوروبـي«؟ ا
نهـا األكثـر  لسـرّية أ لشـرقية ا لشاشـة ا لـم تثبـت ا أ
تـداواًل للمواقـع الجنسـّية؟ أال يفتـرض تزامّنـا مـع 
لمراهـق  لفسـيولوجية بجسـد ا لتغّيـرات ا ظهـور ا
الشـرقي، ليفهـم علـى األقـل، كيفيـة التحكـم بغرائـزه 
 عضـو بعيـدًا عـن ثقافـة العيـب 

ّ
ومـا هـي وظيفـة كل

فـي؟ لعر ا
لجنسـي لعقليـة  لتثقيـف ا ر ا  وكيـف يمكـن أن نمـّر
البيـت الشـرقي دوّن أن يكـون الثمـن صدمـة ثقافيـة 

مرتـدة أو ضيـاع هويـة؟

كبت ووقاية

الجنـس عيـب كبيـر سـواء داخـل البيـت أو المدرسـة، 
قـب  ، بـل ُنعا صـاًل منهـج خـاص بـه ليـس لدينـا أ و
لنا عـن تفاصيـل  بالتوبيـخ مـن المـدرس إذا مـا تسـاء
ء العضويـة. حساسـة بالجسـد ضمـن مـادة األحيـا

 هـذا الحديـث كاّن جـزء مـن الكبـت النفسـي الـذي بـدأه 
المراهـق العراقـي ) يونـس أبـو العيـون 18 سـنة ( 
 مـا يمكـن أن نحصـل عليـه 

ّ
بهيئـة جـواب قائـاًل: »كل

مـن معلومـات تتضمـن مقاطـع الفيديـو المتنوعـة 
لتـي يتناقلهـا الطـالب بسـرّية تامـة، أو مـن خـالل  ا

العالقـات السـرّية مـع فتيـات بنفـس أعمارنـا.
لمجتمـع  خـل ا ا لوضـع هنـا د ّمـا ا نـس: أ يضيـف يو
السـويدي، فالجنـس ضمـن المنهـج الدراسـي ألنهـم 
يعتبرونه جـزء مـن الثقافة العامـة، لدينـا درس خاص 
لجنسـية وأهميتهـا، وتعريفنـا بأهميـة  فـة ا لثقا با
الجسـد ومـا هـي وظائـف األعضـاء التناسـلية، ومـدى 
لمفاصـل،  لجنسـّية علـى صحـة ا لوضعيـات ا تأثيـر ا

والوقاّيـة مـن األمـراض الناقلـة.
 كل مـا يطرحـه المـدرس بذلـك الـدرس عبـارة عـن 
معلومـات تثقيفيـة كـي ال يلجـأ المراهق إليذاء جسـده 
ء ممـن بنفـس  لجنسـي أو اكتشـاف األشـيا بالجهـل ا
عمـره، علمـا أن إدارة المدرسـة حريصـة جـدًا علـى 
إبقـاء المعلومـات ضمـن إطـار تربـوي، حيـث يقومـون 
بربـِط إيعـاز يعطـي إشـارة لـالب أو األم، إذا مـا دخـل 
المراهـق الحـد المواقـع الجنسـّية والخارجـة عـن إطار 

. لمنهـج ا

عادات ورفض

األم السـورّية ألربعـة مراهقـات وطفليـن )أم عمـر 
ئلـة  ّنـا كأم لعا ّن ممتعضـا: أ 43 سـنة( حديثهـا كا
عيـة  جتما ت ا دا ليـد وعـا بـت علـى تقا شـرقّية تر
معينـة، ال أؤيـد ضـخ الثقافـة الجنسـية بشـكل مباشـر، 
لجنسـي  لتثقيـف ا ن موضـوع ا عتقـد أ حـة ا ا وبصر
للمراهقيـن يجـب أن يتـم حصـره ضمـن األب واألم 
لزائـد والحريـة ومعرفـة تلـك  فقـط، ألن االنفتـاح ا
األمـور وبشـكل مكشـوف صـورة وصـوت واختـالط، 

هـو أمـر ال يناسـب مـا اطمـح لـه تربويـا ودينيـا.
تـي األربعـة نحـو  ر بتوجيـه بنا قـوم باسـتمرا نـا أ  أ
ة، وماهـو  لمـرأ لرجـل وا لعالقـة مـا بيـن ا طبيعـة ا
، فضـاًل  فيـن لطر ل بيـن ا لمقبـو غيـر ا لمقبـول و ا
ّن  لحـرام بينهمـا، وا لحـالل وا عـن مسـاحة ونسـبة ا
صـة  لخا لحصـة ا تـي ا لتـي تعطـي لبنا سـة ا ر لمد ا
بالجنـس، تواجـه رفضهـن لحضـور الـدرس، برغبـة 
لمنهـج. بـدًا مـن تـرك ا نـع أ تربويـة طيبـة وال تما

خصوصية وإرادة

المراهقـة السـورّية )سـارة سـتار 16 سـنة( التـي لـم 
تعـد تنظـر للجنـس ككلمـة مرعّبـة وبمجـرد ذكرهـا 
نـت  هدتها ضمـن مقطـع فيديـو سـري كا و مشـا أ
تتداولـه مـع صديقاتهـا بالمدرسـة، كفيـل بجعلهـن 
منحرفـات بنظـر المحيطيـن، حيـث أكملـت حديثهـا 

: بعصبيـة
ن  حـدة منـا قبـل أ لوا مـا تزويـج ا هنـاك ُيصبـح لزا
تنجـرف نحـو العالقـات واالختـالط بالشـباب ألنهـم 
يعتبـرون عالقتنـا بالشـاب بدايـة الخـراب، أمـا  بداخـل 
ة لمعرفـة  لجـرأ ملـك ا لحـّر صـرت ا لمجتمـع ا هـذا ا
سـة  ر لمد ر مـن ا ستفسـا ال ا صيـل جنسـّية و تفا
المسـؤولة عـن وظيفـة كل عضـو بالجسـم وبـدون أي 

. خجـل
لتحكـم بإرادتـي  لتمّيـز وا ليـوم قـادرة علـى ا نـا ا  أ
الجنسـّية عكـس مـا كان تتوقعـه والدتـي وخوفهـا 
المسـتمر مـن هـذا الموضـوع وإصرارهـا علـى إقناعـي 
 

ّ
باالمتنـاع عـن حضـور الـدرس، لكـن أنـا  مؤمنـة كل
ب  لشـا صيـل جسـد ا ّن تعـرف تفا جـة ال ة بحا فتـا
وكيفيـة التعامـل الصحيـح معـه بالمسـتقبل، مثلمـا 
هـي حاجـة الشـاب لتلـك المعرفـة عّنـا بالمقابـل ودون 

مسـاس أحدنـا بخصوصيـة اآلخـر.

تربية وأخالق

األب العراقـي )زيـاد الحمدانـي 44 سـنة( اعتبـّر أن 
الكبـت الجنسـي هـو بوابـة المصائـب المسـؤولة عـن 
انحـراف الشـاب وتدميـر رغبتـه الجنسـّية وانفالتهـا، 
علـى عكـس مـن يعتقـد بـأن الحرّيـة الجنسـية ضيـاع.
ئلـة  لعا كـرة ا ضـاف: »خطـأ كبيـر ومترسـخ بذا وأ
الشـرقية التـي اعتـادت أن تطلـق الحريـة المنفلتـة 
، فضـاًل عـن غـض  ئـه خطا ضـي عـن أ لتغا ا لـد و للو
 انحرافاتـه السـرية طالمـا كانـت 

ّ
الطـرف وتجـاوز كل

بعيـدة عـن العيـن، أمـا الحديـث عـن تربيـة الفتـاة 
صـاًل  عـي لـه أ ا بسـط حقوقهـا، فـال د ا بـل و لمقا با
بمجتمعاتنـا، أنـا  أعيـش بالسـويد مـن خمسـة عشـر 
عتمـد  ، وا والد وبنـت صغيـرة لـّي ثـالث أ مـا، و عا
اعتمـادًا كليـا علـى المنهـج التربـوي الـذي تعتمـده 
ألخالقـي  ظ ا لحفـا ن ا لمؤسسـة هنـا، صدقينـي أ ا
لـذي  لمجتمـع ا فضـل بكثيـر مـن ا لتثقيـف هنـا ا ا و
 قناعاتـي بحريـة 

ّ
جئـت منـه، وال أنكـر بأننـي ورغـم كل

أوالدي، أنـا  أتابعهـم واحرص علـى النصيحـة بطريقة 
التوجيـه والصداقـة ال بطريقـة العصـا والعقـاب مثلما 

. تربينـا لألسـف«

ضرورة علمية

الناشـطة بمنظمـة اإلغاثـة السـويدية )هـاال السـالم( 
لتـي  ة هـي ا لمتحضـر ت ا لمجتمعـا ن ا ت إ عتبـر ا
لجنسـية  لتوعيـة ا سـبة مـن ا حة منا تخصـص مسـا
لمراهقـة  لـى عمـر ا نتقالهـم إ لألطفـال تزامنـا مـع ا
وظهـور التحـوالت الفسـيولوجية علـى أجسـادهم.

 تقـول هـاال: » التغيـرات الجسـمية بدورهـا تلعـب 
لنفسـية  لتهـم ا ثيـر علـى حا لتأ عـال فـي ا ا فا ر و د

لجنسـية تعـد  فـة ا لثقا عـي، فا الجتما وسـلوكهم ا
لناحيـة العلميـة وذلـك إلنشـاء جيـل  ضروريـة مـن ا
يعـرف نفسـه ليتمكـن مـن التحكـم بغرائـزه ومنعهـا 
مـن أن تسـيطر هـي عليـه، ومـع األخـذ بنظـر االعتبار 
بـان الجهـل بالشـيء ال ينفـي وجـوده، لـذا فأنـا شـخصيا 
أؤيـد نشـر المعرفـة والوعـي حـول الثقافـة الجنسـية 
بيـن الجنسـين بعمـر المراهقـة باالسـتعانة بمناهـج 
يسـاهم فـي وضعهـا مختصـون فـي المجـال العلمـي 
وعلـوم االجتمـاع والطـب النفسـي وطـب األمـراض 

. لجنسـية ا
 إذ أن لهـذه االختصاصـات عالقـة متينـة بموضـوع 
لجـدد  لمغتربيـن ا لـة ا لجنسـية، وفـي حا فـة ا لثقا ا
خاصـة األعمـار المتقدمـة يكـون الوضـع أصعـب منـه 
عنـد األعمـار الصغيـرة، إذ يصـاب الشـاب اآلتـي مـن 
مجتمـع يمـارس الكبـت الدينـي واالجتماعـي ويعتبـر 
الثقافـة الجنسـية خطـا أحمـر غيـر قابـل للمناقشـة 

ويعاقـب علـى طـرح األسـئلة البريئـة منهـا حولـه.
لـة  بحا يسـمى  بمـا  ب  لشـا ا ا  هـذ ب  يصـا  
»cuLTuRAL ShOcK« أو الصدمـة الثقافيـة 
التـي تسـبب تأرجحـا شـخصيا لمـن ينتقـل إلـى مجتمـع 
غريـب عنـه بشـكل واضـح وملمـوس، ممـا سـيجعل 
مهمـة األسـرة كبيـرة فـي الحفـاظ علـى أبنائهـا مـن 
االنحـراف والضيـاع، وقبـل ذلـك عليهـا هـي أوال أن 
تصـل إلـى قناعـة مطلقـة بأهميـة الثقافـة الجنسـية 

هـا. ء بنا لـى أ لهـا إ لتتمكـن مـن إيصا

اندماج طبيعي
المخـرج الفنـي المقيـم بالسـويد )سـعد سـليم( قـال 
إن مـن الضـروري علـى الشـخص القـادم مـن مجتمـع 
مكبـوت فهـم وإدراك ثقافـة المجتمـع الجديـد وإال 
سـوف يـرى نفسـه خـارج هـذا المجتمـع بشـكل كلـي.

لجنسـية  يـة ا لحر سـم ا ن ا ا قتـر لة ا ف: مسـأ ضـا أ
لشـرقي، فهـذا فكـر مغلـوط  ع ا لضيـا بمسـميات ا
فـي مجملـه، الن اغلـب الدراسـات التـي أجريـت حـول 
الحريـة الجنسـية عنـد األوروبييـن أثبتت انهم شـعب 
محافـظ، بـل أكثـر محافظة ممـا يقع فـي بعـض الدول 
العربية نفسـها ولهـذا السـبب يجـب أن ال نعلـق أخطاء 
مجتمعـات بمصطلـح االنفـالت األوروبـي، والجميـل 
لسـويدي، ال يوجـد مصطلـح اسـمه  لمجتمـع ا فـي ا
استسـالم بـل هنـاك مفهـوم االسـتيعاب ألن األسـرة 
هـي المؤسسـة التربويـة األولـى التـي يترعـرع فيهـا 
لمراهـق ويفتـح عينيـه فـي أحضانهـا حتـى يشـب  ا
ويسـتطيع االعتمـاد علـى نفسـه، وان بنـاء شـخصية 
ء وسـليم  لمراهـق جنسـيا واجتماعيـا وبشـكل بنـا ا
سـوف تسـاعده علـى أن يكـون عنصـر ناجـح ومتميـز 

لمجتمـع. فـي ا

آمنــة عبد النبي

الُمراهق داخل المجتمع السويدي

ما بين االنفتاح الجنسـي وثقافة التحريم العرفي
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لكومبـس اإلعالميـة، عقـد  وقعـت شـبكة ا
تعـاون جديـد، مـع وكالـة األنبـاء السـويدية 
كبـر  نيـات أ لتعـاون إمكا TT ، يتيـح هـذا ا
للكومبس لالسـتفادة مـن الخدمـات اإلخبارية 
لسـويدية فـي  ء ا لـة األنبـا لتـي تقدمهـا وكا ا
مجـال البرقيـات والتقاريـر والصـورة، خاصـة 
لسياسـية  ا لمحليـة و ر ا ألخبـا فـي تغطيـة ا

واالقتصاديـة وغيرهـا.

كمـا سـيمكن هـذا االتفاق الشـبكة مـن تطوير 
عملهـا وتنويـع مصادرهـا اإلخباريـة، وبالتالـي 
لتقاريـر  لمزيـد مـن المعلومـات وا تقديـم ا
لسـويد،  ة فـي ا لحيـا قـع ا لصـور حـول وا وا
ليكـون القـارئ علـى علم بمـا يجـري مـن حوله، 

اسـتنادًا إلـى مصـادر موثوقـة.

 ALKOMPIS شبكة
الكومبس توقع عقد 

تعاون جديد مع وكالة 
TT األنباء السويدية

ما الذي يجب فعله لتجنب الرفض؟

اسـتضاف برنامـج »منتديـات« الـذي يقدمـه تلفزيـون 
 ، ) AL KOMPIS WEB TV لكومبـس ) ا
المحامـي المعـروف مجيـد الناشـي، للحديـث معـه حـول 
رفـض طلبـات اللجـوء، ومـا الـذي علـى طالـب اللجـوء 
هـي  ر رفـض بحقـه، وما فعلـه لتجنـب صـدور قـرا
االعتبـارات التـي تأخذهـا مصلحـة الهجـرة مـن كالم 
مقـدم طلـب اللجـوء خـالل مقابلتـه مـع مسـؤول ملفـه؟

تحـدث الناشـي حـول كيـف يمكـن لطالـب اللجـوء تجنب 
الحصـول علـى رفـض مـن بدايـة تقديـم الطلـب، مـن 
خـالل تهيئـة نفسـه بشـكل صحيـح، مـن خـالل معرفـة 
طريقـة تفكيـر مصلحـة الهجـرة وتعريفهـا لألمـور 

وأوضح أن الكثير  „مـن منطلقاتهـا وليـس منطلقاتـه.
يقعون ضحية للرفض، ليس ألنه 

ال يملكون أسبابا كافية، وإنما 
لعدم معرفتهم بالتهيئة 

الصحيحة لتقديم قصتهم.
وتطـرق الناشـي إلـى أهميـة أن يتحـدث طالـب اللجـوء 
بالحقائـق بـدون غمـوض، ويفتـرض أن المحقـق الـذي 
يحقـق معـه، ال يعـرف عنـه وعـن حالـة بلـده أي شـيء، 
ويتجنـب الخـوض فـي تفاصيـل معقـدة وعّصيـة علـى 
الفهـم، موضحـا أن العديـد مـن المحققيـن قـد يكونـون 
مـن الموظفيـن الجـدد، الذيـن ال خبـرة لهـم او معرفـة 
بأوضـاع بلـدان الالجئيـن، ويسـتندون فـي اتخـاذ القـرار 
علـى مـا يسـمعوه مـن الالجـئ ويقارنـوه بمـا لديهـم من 

قواعـد.

لـة فـي  ◄ كا لو يـر فـي مقـر ا لتحر ئيـس ا ة لر ر لصـو ا
. يق لتسـو ا ن و و لتعـا لي قسـم ا و لم مـع مسـؤ كهو سـتو

الدور السلبي للثقافة 
الشفوية )ثقافة الشارع(

أوضـح المحامـي الناشـي فـي معـرض حديثـه أهميـة 
عـدم االسـتماع إلـى »القيـل والقـال« وقـال هـذا وذاك، 
وإنمـا االسـتفادة مـن رأي المحامـي وخبرتـه فـي تقديم 

 . لقصـة ا
وأورد عـدة أمثلـة علـى أشـخاص تأثـروا بمـا ُيقـال لهـم 
لشـارع فحصلـوا علـى  واعتمـدوا علـى سـمعوه فـي ا

ياهـم. رفـض لقضا

برنامج »منتديات« على شاشة تلفزيون الكومبس:

تفاعل مع قضايا الناس، وإجابات مختصين تالمس مشاكلهم
الرفض واالستئناف

شـرح الناشـي فـي سـياق المقابلـة كيـف يمكـن لطالـب 
اللجـوء بالتعـاون مـع محاميـه تقديـم اسـتئناف مقبـول 
يعتمـد علـى أسـس قانونيـة بعيـد عـن كل مـا يعقـد 

القضيـة أكثـر.
يـم  لغـة فـي تقد لمبا م ا هميـة عـد د علـى أ شـد و
شـروحات تضيف جـوا مـن التعقيـد وعـدم المصداقية 
علـى القصـة األولـى، موضحـا ضـرورة أن يكـون المحامـي 
لمـوكل،  قـادرا علـى اإللمـام بـكل هـذه األمـور مـع ا
وتقديمهـا بشـكل يسـاعد طالـب اللجـوء علـى إقنـاع 

. لمحكمـة ا
برنامـج »منتديـات« سـيعرض فـي حلقاتـه القادمـة 
لعديـد مـن المختصيـن فـي  ات مـع ا ء حـوارات ولقـا
مختلـف مجـاالت الحيـاة، لتقديـم المعلومـات  المفيدة 

إلـى شـبكة قـراء ومتابعـي الكومبـس فـي كل مـكان.

منتديات
برنامج منتديات من شبكة الكومبس اإلعالمية
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   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 

AL HÄLSA

AL HÄLSA -الصحة

وبحسـب المقـال فـإن الرجفـان األذينـي هـو وسـيلة تنبؤ 
سـريرية لتقديـر خطـر اإلصابة بالسـكتة عنـد المرضى 
الذين يعانـون مـن الرجفـان األذيني، كمـا يدل علـى منع 
تخثـر الـدم لـدى المرضـى المصابيـن بالرجفـان األذينـي 

الالصمامـي.
وأوضحـت الدراسـة أن عوامـل الخطـر تشـمل القصـور 
القلبـي، ارتفـاع ضغـط الـدم، للرجـال الذيـن هـم أكبـر 
مـن 75 عامـا، وداء السـكري، واإلصابـة سـابقا بالجلطـة 
لدمويـة،  لجلطـات ا ( ا بـرة بـة نقـص ترويـة عا نو (
أمـراض األوعيـة الدمويـة، باإلضافـة إلـى اإلنـاث اللواتـي 

تتـراوح أعمارهـن بيـن 65 و74  عامـا.
ووفقـا للدراسـة فـإن المرضـى المصابيـن بالرجفـان 
األذينـي الالصمامـي ممـن تقـل أعمارهـم عـن 65 عامـا 
وال يوجهـون عوامـل الخطـر المذكـورة فـإن معـدل 
غيـة هـو منخفـض  لدما لسـكتة ا بتهـم با صا خطـر إ
)أقـل مـن 1 % سـنويا(، وبالتالـي فهـي تعتبـر غيـر 
مناسـبة لمنـع تخثـر الـدم، وهـذا األمـر ينطبـق على كال 

الجنسـين مـن الذكـور واإلنـاث.
وحـاول الطبيبـان الخليلـي وفريبـاري دراسـة حـدوث 
الجلطـة الدماغيـة لـدى المرضـى الذيـن يعانـون مـن 
مخاطـر منخفضـة مـن الرجفـان األذينـي الالصمامـي، 
وباإلضافـة إلـى ذلـك فقـد عمـل الطبيبـان علـى التحقـق 
بـة بحـدوث مجموعـة مـن  إلصا رتبـاط ا مـن مـدى ا

المتغيرات السريرية واالجتماعية واالقتصادية.
وحـددت الدراسـة خـالل الفتـرة الممتـدة مـن عـام 
2006 ولغايـة عـام 2012 نحـو 25252 مريـض 
ممـن تتـراوح أعمارهـم بيـن 18 و 64 عامـا ويعانـون 
مـي كمـا  لالصما ينـي ا ذ أل ن ا لرجفـا بـة با إلصا مـن ا
بـة بالجلطـة  يتمتعـون بانخفـاض نسـبة خطـر اإلصا
لـي عـدد الذيـن شـملتهم  الدماغيـة، مـن أصـل إجما
لـي 345123 مريـض ممـن  لـغ حوا لبا لدراسـة وا ا

يعانـون مـن الرجفـان األذينـي.
وعلـى مـدى خمـس سـنوات مـن متابعـة الدراسـة فقـد 
بلـغ معـدل حـدوث السـكتة الدماغيـة نحـو 0.34 لـكل 
100 مريـض سـنويا، فـي حيـن وصـل معـدل حـدوث 
و جلطـة غيـر  لمـخ ونقـص ترويـة أ خـل ا نزيـف دا

محـددة حوالـي 0.39 .
واعتبـرت الدراسـة أن عامـل الخطـر األكبـر لإلصابـة 
بالسـكتة الدماغيـة يكـون فـي الغالـب لـدى األشـخاص 
لتشـخيص  ت بسـبب ا لمستشـفيا لذيـن يـزورون ا ا

لكحـول. لمرتبـط با ا

لسـابقة وجـود  لدراسـات ا ووجـدت مجموعـة مـن ا
صـالت تربط بيـن اسـتهالك الكحـول وحـدوث الرجفان 
رتبـاط كبيـر  لعثـور علـى ا لـى ا األذينـي، باإلضافـة إ

بيـن تنـاول كميـات كبيـرة مـن الكحـول وبيـن حـدوث 
نزيـف داخـل المـخ وبيـن التدخيـن واإلصابـة بالسـكتة 

. غيـة لدما ا
ئـج الدراسـة أن اإلفـراط فـي اسـتهالك  وأكـدت نتا
لسـكتة  بـة با مـل خطـر كبيـر لإلصا لكحـول هـو عا ا
الدماغيـة لـدى هـذه المجموعـة مـن المرضـى، حيـث 
ملة لجميـع  لشـا لطبيـة ا لسـجالت ا يـخ ا ر يوضـح تا

ن  ألذينـي أ ن ا لرجفـا نـون مـن ا لذيـن يعا لمرضـى ا ا
هم فـي  ة يسـا لكحـول بكثـر ل ا و د عـن تنـا البتعـا ا

. غيـة لتقليـل مـن خطـر حـدوث جلطـة دما ا

نتائج بحث للطبيب فارس الخليلي

»الكحول عامل لإلصابة 
بالسكتة الدماغية«

الكومبس - صحـة: تعتبر الجلطة الدماغيـة، من أكثر المضاعفـات الخطيرة على صحة المرضـى الذين يعانون 
من الرجفان األذيني فـي القلب. وكتب كل مـن الطبيب فارس الخليلـي األخصائي في أمراض القلب بسـتوكهولم، 
والطبيب LEIF FRIBERG األسـتاذ المحاضر في معهد العلوم السـريرية بجامعة كارولينسـكا ومستشفى 
DANDERYD، كتبـا مقـااًل طبيـًا فـي الموقـع اإللكترونـي LAKARTIDNINGEN حـول نتائـج البحـث 

العلمي الذي قاما بإعداده حول مخاطر حدوث السكتة الدماغية.

يكيـة  مر سـة أ ا ر ت د عتبـر : ا مبـس - صحـة لكو ا
لمناسـبات االجتماعيـة ربمـا  لمدخنيـن فـي ا ن ا أ
يتعرضـون لنفـس مسـتوى مخاطـر اإلصابـة بأمراض 

القلب تمامًا مثل من يدخنون يوميًا.
نـات  لباحثـون بيا ووفقـا لتقاريـر صحيـة فقـد حلـل ا
تتعلـق بعـادات التدخيـن ومسـتويات الكولسـترول 
وضغـط الـدم لعينـة مـن أرجـاء الواليـات المتحـدة بلـغ 

عددهـا نحـو 39555 شـخصا.
وقـال معظـم المشـاركين فـي البحـث إنهـم ال يدخنـون 
فـي حيـن أفـاد حوالـي 17 % منهـم بأنهـم مدخنـون 
م فـي  نتظـا نهـم يدخنـون با ل نحـو 10 % إ قـا و

مناسـبات اجتماعيـة معينـة.
لمدخنيـن   بغيـر ا

ً
نـة ر نـه مقا سـة أ لدرا وأظهـرت ا

يهـم ضعـف  « لد عييـن جتما ال لمدخنيـن ا ا ن » فـإ
مخاطـر اإلصابـة بضغـط الـدم العالـي كمـا أنهـم أكثـر 
بـة بارتفـاع معـدالت   بنسـبة 53 % لإلصا

ً
عرضـة

. ل و لسـتر لكو ا
سـبات  لمنا لمدخنيـن فـي ا ن ا سـة أ لدرا ء فـي ا وجـا
االجتماعيـة لديهـم تقريبـا نفـس احتمـاالت اإلصابـة 
بعوامـل الخطـر هـذه المسـببة ألمـراض القلـب تمامـا 

ئميـن. لدا لمدخنيـن ا مثـل ا

وقالـت المشـرفة علـى الدراسـة كيـت جوليـك الباحثـة 
فـي كليـة التمريـض بجامعـة أوهايـو فـي كولومبـوس 
»هـذه النتائـج تقـدم دليـاًل قويـا علـى أن التدخيـن، 
بغـض النظـر عـن حجمـه، هو مؤشـر أكبـر علـى مخاطر 
اإلصابـة بأمـراض القلـب والشـرايين ممـا كنـا نعتقـد 

بقا«. سـا
ت  سـبا لمنا خيـن فـي ا لتد ا ليـك » فـت جو ضا أ و
ئيسـيا علـى صحـة  ًا ر ل خطـر ا عيـة مـا ز جتما ال ا
القلـب والشـرايين«. وأضافـت »ال توجـد كميـة آمنـة 

. » خيـن للتد
وجـاء فـي البحـث الـذي تـم نشـره فـي دوريـة )أمريـكان 
خيـن  لتد ن ا ( أ شـن مو و ف هيلـث بر و ل أ نـا ر جو
االجتماعـي أكثـر شـيوعا بيـن البالغيـن عنـد سـن 40 

عامـا ومـا دون ذلـك.
لكـن الدكتـور سـتانتون جالنتـز مديـر مركـز األبحـاث 
والتعليـم لمكافحـة التبـغ فـي جامعـة كاليفورنيـا أشـار 
إلـى أن المشـاكل الصحيـة المرتبطـة بالتدخيـن ليسـت 

مشـاكل دائمـة بالضـرورة. 
لدراسـة »أي  لـذي لـم يشـارك فـي ا وقـال جالنتـز ا
تدخيـن مضـر. الخبـر السـار هـو أنـه مـا إن تتوقـف عـن 
التدخيـن حتـى تـزول آثـاره، إال إذا تسـبب فـي نوبـة 

قلبيـة قبـل ذلـك«.

دراسة:  التدخين الخفيف في المناسبات 
االجتماعية قد يسبب مشاكل للقلب
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الكومبـس - صحـة: لفتـت دراسـة أمريكيـة حديثـة 
إلـى أن النسـاء الشـابات يتحملـن تكاليـف العـالج مـن 
سـرطان الثـدي أعلـى مـن المريضـات األكبـر سـنًا، 
وأرجعت هذا ألسـباب من بينهـا أن إصابتهن باألورام 
تشـخص فـي مراحـل أكثـر تقدمـًا وتتطلـب عالجـًا 

أقوى.
ووجـدت الدراسـة أن متوسـط تكلفـة عـالج النسـاء 
الشـابات الالتـي تتـراوح أعمارهـن بيـن 21 و44 عامـا 
في العـام األول بعـد تشـخيص اإلصابـة بسـرطان الثدي 
أعلـى مـن متوسـط التكاليـف الطبيـة التـي تتكبدهـا 
النسـاء مـن نفـس الفئـة العمريـة ممـن ال تعانيـن مـن 

سـرطان الثـدي بواقـع 97486 دوالرًا.
ء  لنسـا ن متوسـط تكلفـة عـالج ا لنقيـض فـإ وعلـى ا
األكبـر سـنا الالتـي تتـراوح أعمارهـن بيـن 45 و64 
عامـا فـي العـام األول بعـد تشـخيص اإلصابـة بسـرطان 
الثـدي أعلـى ممـا أنفقتـه نظيراتهـن ممـن ال تعانيـن 
مـن سـرطان الثـدي علـى الرعايـة الصحيـة فـي عـام 

بواقـع 75737 دوالرًا.
وشـخصت إصابـة نحـو 40 % مـن المريضـات الشـابات 
بالسـرطان فـي المرحلـة الثانيـة بينمـا شـخصت إصابـة 
نحـو 34 % فقـط مـن النسـاء األكبـر سـنا حيـن كان 

السـرطان قـد وصـل إلـى المرحلـة الثانيـة.
ل  حثـة فـي مجـا لبا ينا ا سـيتز و لـت ستيسـي د قا و

الصيدلـة والصحـة العامـة فـي جامعـة نـورث كاروالينـا 
والتـي لـم تشـارك فـي الدراسـة »ربمـا ترجـع بعـض 
االختالفـات فـي التكاليـف إلـى أن إصابـة النسـاء األصغـر 
سـنا تشـخص فـي مرحلـة أكثـر تقدمـا مـن المـرض«.
لمريضـات  بـة ا فـت »ربمـا يكـون احتمـال إصا وأضا
األكبـر سـنا بالسـرطانات التـي تنمـو سـريعا أو الخضـوع 

لعـالج أكثـر كثافـة أكبـر«.
وتابعـت القـول »قـد يحصلـن علـى عـالج أعلـى كثافـة 
ألنهـن بوجـه عـام فـي حالـة صحيـة جيـدة وربمـا يكـون 
أطباؤهـن أقـل قلقـا بشـأن تأثيـر العـالج« علـى مشـاكل 

صحيـة أخـرى.
وقـال الدكتـور أنيـس تشـاجبار مديـر مركـز الثـدي 
فـي مستشـفى سـميلو للسـرطان فـي كونيتيكـت الـذي 
لـم يشـارك فـي الدراسـة إن التكلفـة ربمـا تكـون أعلـى 
ر  ء األصغـر سـنا ألنهـن يملـن الختيـا لنسـبة للنسـا با
 إذا كـن يواجهـن 

ً
لثـدي خاصـة جراحـات اسـتئصال ا

بات ربمـا يفضلـن  لشـا ن ا ضـاف أ ثيـا. وأ ا خطـرًا ور
لثـدي. لخضـوع لعمليـات ترميـم ا ا

ومضـى قائـاًل »حيـن تضيـف تكلفـة العـالج الكيميائـي 
المكثـف والجراحـة والترميـم وربمـا العـالج اإلشـعاعي 

أيضـا يزيـد هـذا مـن التكلفـة الماليـة كثيـرًا«.

ية  يد ت سـو سـا ا ر : كشـفت د مبـس - صحـة لكو ا
ونرويجيـة أن األدويـة والمراهـم الواقيـة مـن الشـمس 
والتـي تسـتعمل فـي العـادة للحمايـة ضـد اإلشـعاع 
الشمسـي غالبـًا مـا تكـون غيـر فعالـة، ومـن المفارقات 
فـإن األشـخاص الذيـن ال يسـتخدمون أي كريـم واقـي 
يتمتعـون بانخفاض نسـبة مخاطر إصابتهم بسـرطان 

الجلد.
 SVENSKA DAGBLADET وذكـرت صحيفـة
أن السـبب علـى األرجـح يكـون أن هـذه المجموعـة مـن 
لشـمس  ألغلـب ألشـعة ا لنـاس ال يتعرضـون علـى ا ا
كثيـرًا كمـا أنهـم نـادرًا مـا يسـتخدمون جهـاز الشـمس 

. عيـة الصطنا ا
ن عـدة مئـات مـن  لسـويدية فـإ سـة ا لدرا وبحسـب ا
لخبيـث  لجلـد ا بـة بسـرطان ا لمرضـى يتأثـرون باإلصا ا
 مـع األشـخاص الذيـن ال يعانون مـن اإلصابـة بهذا 

ً
مقارنة

لمـرض. ا
لذيـن  ولئـك األشـخاص ا ن أ لبحـث فـإ ئـج ا ووفقـا لنتا
شـعة  يـة مـن أ قيـة للحما ا لو ت ا لكريمـا ا ا سـتخدمو ا
الشـمس يواجهـون مخاطـر مضاعفـة لإلصابـة بسـرطان 

لخبيـث. لجلـد ا ا
ا هـذه  سـتخدمو لذيـن ا ألشـخاص ا مـا مجموعـة ا أ و
الكريمـات الواقيـة خصيصـا مـن أجـل أن يتمكنـوا مـن 
البقـاء طويـاًل تحـت أشـعة الشـمس فـإن معـدل الخطـر 

لـذي يواجهونـه هـو تقريبـا تسـعة أضعـاف. ا
ويقـول hÅKAN OLSSON بروفيسـور علـم 
األورام فـي جامعة لونـد »نحـن ال نعرف بالضبط األسـاس 

الـذي تـم االعتمـاد عليـه. ومـا هـي نوعيـة الكريمـات 
لتـي تـم اسـتخدامها؟ وهـل قـام األشـخاص  لواقيـة ا ا
لكريـم  لدراسـة بدهـن جسـمهم با لمشـاركين فـي ا ا

واالسـتلقاء تحـت أشـعة الشـمس بعـد السـباحة؟«
ء علـى ضـرورة عـدم قيـام األشـخاص  لخبـرا ويؤكـد ا
الذيـن يسـتخدمون الكريمـات الواقيـة باالسـتلقاء كثيـرًا 
تحـت أشـعة الشـمس والبقـاء لفتـرة طويلـة. حيـث أنـه 
غالبـا مـا يصـاب هـؤالء األشـخاص بالحـروق بسـبب ذلـك.

ويشـير الخبـراء إلـى ضـرورة اسـتعمال الكريمـات التـي 
دنـى  لشـمس كحـد أ يـة مـن ا لحما تكـون فيهـا نسـبة ا

حوالـي 15.
وأمـا الدراسـة النرويجيـة فقـد شـملت نحـو 140 ألـف 
للواتـي يسـتخدمن  لنتائـج أن ا امـرأة، حيـث أظهـرت ا
كريمـات تحتـوي علـى عامـل حمايـة عاليـة مـن أشـعة 
بـة  إلصا نخفضـت لديهـن معـدل خطـر ا لشـمس، ا ا

لجلـد. ن ا بسـرطا
عية  إلشـعا لسـالمة ا ن هيئـة ا لصحيفـة أ وضحـت ا وأ
Strålsäkerhetsmyndigheten ال توصـي أبـدًا 
باسـتعمال الكريمـات الواقيـة مـن أشـعة الشـمس فـي 
 عنـد تعـرض المواطنيـن 

ً
النصائـح التـي تقدمهـا عـادة

ًا للشـمس. كثيـر
ويقـول JOhAN GuLLIKSSON المسـؤول فـي 
هيئـة السـالمة اإلشـعاعية »بـداًل مـن التعـرض كثيـرًا 
ولفتـرات طويلـة ألشـعة الشـمس، نحـن ننصـح أن يأخـذ 
لظـل  لجلـوس قليـاًل فـي ا لراحـة وا لنـاس فتـرة مـن ا ا

وارتـداء المالبـس للحمايـة مـن الشـمس«.

»الكريمات الواقية من 
أشعة الشمس غير فعالة«

الكومبس - صحة: أفادت دراسـة صغيرة أن الشخص 
 C لفيروسـي مـن نـوع لكبـد ا المصـاب بالتهـاب ا

يستطيع التبرع بكليته.
 DAGENS  MEDIc IN قـع  بحسـب مو و
نـه  ألمريكيـة أظهـرت أ سـة ا لدرا ن ا لسـويدي فـإ ا
بعـد وقـت قصيـر مـن عمليـة زرع الكلـى ثبـت وجـود 
فيـروس لـدى األشـخاص الذيـن تلقـوا الكلـى، وبالتالـي 
تتـم معالجـة جميـع األشـخاص مـن خـالل اسـتخدام 

األدويـة الجديـدة وذات التأثيـر المباشـر ضـد 
التهـاب الكبـد الوبائـي c، والـذي هـو عبـارة 
عـن مـرض فيروسـي يمكـن أن يسـبب فـي 

ن  بـة بسـرطا إلصا لمطـاف ا يـة ا نها
لكبـد. ا

ع  لنـو ا ا  هـذ هم  سـا  و
ء  ج فـي شـفا لعـال مـن ا
المتلقيـن الذيـن أصيبوا 
ب  لتهـا يضـا با هـم أ
لكبـد c بعـد عمليـة  ا
لتـي تـم  لكلـى ا ع ا ر ز
ص  شـخا نقلهـا مـن أ

لفعـل  با بيـن  مصا
بااللتهـاب c، أي أن نتائـج 

الفحـوص أظهـرت أن مسـتوى 
لمتلقيـن لـم يتـم  ى ا س لـد و لفيـر ا

. م لـد فه فـي ا كتشـا ا
ومـن المعـروف أن فتـرات االنتظـار للحصـول 

علـى كليـة جديـدة هـي طويلـة جـدًا. ولذلـك فقـد حاول 
مجموعـة مـن الباحثيـن األمريكييـن بإعـداد دراسـة 
تهـدف لمعرفـة مـا إذا كانـت عمليـة نقـل كليـة مـن 
لفيروسـي c هـي  لكبـد ا لتهـاب ا شـخص مصـاب با
طريقـة آمنـة وفعالـة لالسـتفادة مـن كلـى األشـخاص 
الذيـن يعانون مـن عـدوى فيروسـية، حيـث من الشـائع 
جـدًا اليـوم التخلـص مـن أعضـاء هـؤالء األشـخاص بعـد 
حـاالت الوفـاة ولكـن وفقـا لنتائـج الدراسـة الجديـدة 

فإنـه يمكـن اسـتخدام هـذه األعضـاء.
ورأى الباحثـون أن الدراسـة التجريبيـة أظهـرت وجـود 

بيـر وفتـرات  جـل تقصيـر طوا عـدة مـن أ ئـج وا نتا
االنتظـار وزيـادة عـدد الكلـى التـي يمكـن االسـتفادة 

. منهـا
لمرضـى  ن ا يبيـة أ لتجر سـة ا ا لدر ت ا نـا وتشـير بيا
ينتظـرون وسـطيا حوالـي 58 يومـا قبـل الحصـول على 

األعضـاء الجديـدة.
ء بحـث  ليـا إلجـرا لباحثـون أن يخططـون حا وأعلـن ا
علمـي جديـد يهـدف لدراسـة مـدى إمكانيـة زرع قلـب 
الشـخص المتبـرع المصـاب بالتهـاب الكبـد 

.c الوبائـي
لـي 10 أشـخاص  وشـملت الدراسـة حوا
ص  شـخا أ كلـى  علـى  ا  حصلـو
بيـن  مصا عيـن  متبر
لكبـد  ا ب  لتهـا با
ت  لفيروسـي c ذا ا
لجينـي  ا لنمـط  ا
ع  لنـو هـو ا 1، و
عا  كثـر شـيو أل ا
س  و لفيـر ا مـن 
يسـبب  ي  لـذ ا
األمـراض. ووفقـا 
نـه لـم  سـة فإ ا ر للد
يصـب أي شـخص مـن 
ى قبـل  لعـد لمتلقيـن با ا

. ع ر لـز عمليـة ا
ركين  لمشـا ألشـخاص ا بلـغ متوسـط عمـر ا و
فـي الدراسـة نحـو 59 عامـا وكانـوا يخضعـون لغسـيل 

الكلـى، وتلقـوا العـالج الطبـي لمـدة 12 أسـبوعا.
أمـا فـي السـويد فـإن النـاس المصابيـن بالتهـاب الكبـد 
الوبائـي c فإنهـم يسـتطيعون التبـرع بكليتهـم فـي 
ظـروف خاصـة ومعينـة، منها علـى سـبيل المثـال إجراء 
لمتلقـي  لشـخص ا لكلـي فـي حـال كان ا عمليـة زرع ا
يحمـل نفـس الفيـروس أي مصـاب هـو أيضـا بالتهـاب 

.c الكبـد

دراسة: الشخص المصاب بالتهاب 

الكبد C يمكنه التبرع بكليته
تكلفة عالج 

سرطان الثدي لدى 
الشابات أعلى من 
النساء األكبر سنًا

AL HÄLSA -الصحة
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ال شـك أن هـذا السـؤال المتعلـق بمتابعـة الفضائيـات، 
يثار بشـكل أوضـح خصوصـا في رمضـان، ويطـرح جداًل 
فـي أوسـاط المؤسسـات العاملـة فـي مجـال االندمـاج، 
لحـال فـي المجتمـع السـويدي عمومـا، وبيـن  وكـذا ا

المهاجريـن أنفسـهم بيـن مؤيـد ومعـارض.
لـى أي حـد يمكـن القـول إن مشـاهدة القنـوات  لكـن إ
لمجتمـع  ندماجهـم فـي ا لعربيـة يؤثـر سـلبا علـى ا ا
السـويدي، كمـا يعتقـد البعـض؟ أليـس مـن حـق النـاس 

أن تحافـظ علـى روابـط الصلـة فـي ثقافـة األم؟ 
فـي مقابـل ذلـك، أليـس المهاجـر الـذي أصبحت السـويد 
بلـده، مطالـب بفهم ثقافـة المجتمـع الجديـد، ومحاولة 
االندمـاج اإليجابـي بـه، وبالتالي فهـو مطالـب بمتابعة ما 

يجـري حولـه وبمحيطـه؟ 
هـذه األسـئلة، وغيرهـا، تحـاول الكومبـس إثارتهـا 
فـي هـذا التحقيـق الـذي يتنـاول كيـف يتفاعـل النـاس 
ويتأثـرون بمـا تعرضـه القنـوات الفضائيـة العربيـة، 

خصوصـا فـي شـهر رمضـان الكريـم. 

هناك من ال يتابع أخبار 
السويد حتى بلغته األم

وصـل الحـال مـع بعـض مـن يتابـع قنـوات مـن خـارج 
السـويد، إلـى معرفـة دقائـق األمـور فـي بلـده األصلـي، 
لبلـد  لكنـه ال يعـرف أبسـط األمـور فمـا يحـدث فـي ا
الـذي يعيـش بـه، يعـرف كـم هـو سـعر كيلـو الطماطـم 
ء فـي  ا ر لـوز ئيـس ا سـم ر د، وال يعـرف أ فـي بغـدا
السـويد، وهنـاك مـن يتابـع »أراب أيـدول« وليـس لـه 
أي علـم ببرنامـج يـورو فيجـن! هـذا هـو حـال عـدد مـن 
المهاجريـن الذيـن يصلـون إلى السـويد، فمنهـم حتى ال 
يتابعـون أخبـار السـويد بلغتهـم األم، بعـد توفـر هـذه 

لهامـة. لميـزة ا ا
قـع  لوا لتكيـف مـع ا لـذات، وا لبعـض يسـعى لجلـد ا ا
لماضـي واالعتقـاد  لجديـد، عبـر تقطيـع أوصـال ا ا
بضـرورة األخـذ بالواقـع الجديـد كمـا هـو، فيمـا يسـعى 
البعـض اآلخـر إلـى الحفـاظ علـى المـوروث، والتزمـت 
أكثـر بالعـادات والتقاليـد التـي جلبهـا معـه خوفـا مـن 
عمليـة اندثـار ثقافـي وروحـي، فيمـا القليـل يسـتطيع 

الحفـاظ علـى نـوع مـن التـوازن بيـن هـذا وذاك.

»نتابع االثنين ومندمجين«

لقنـوات  بعـة ا ن متا يـي أ د فاخـره: »برأ يقـول عمـا
العربيـة ال تؤثـر نهائيـا علـى االندمـاج، علـى سـبيل 
لمـدارس السـويدية  لمثـال أوالدي يدرسـون فـي ا ا
ولغتهـم السـويدية جيدة جـدا ولكنهـم أيضـا يتابعون 
القنـوات والبرامـج العربيـة وهـذا األمـر ال يؤثـر عليهـم 
بالعكـس فهـو يعـزز لغتهـم العربيـة التـي أحـرص أنـا 
علـى أن يتقنوهـا، وأنـا شـخصيا أتابـع األخبـار العربيـة 
وأيضـا أتابـع األخبـار السـويدية ولكـن باللغـة العربيـة 

ألنـي مـا زلـت غيـر متمكـن مـن اللغـة«.

محمد شريف: ال يجب المبالغة 
في متابعة المحطات العربية

يعتقـد محمـد شـريف أحمـد أن االندمـاج هـو التعـرف 
علـى السـويدين مـن الداخـل ومـن الخـارج مـن خـالل 
لتـي  ث ا ألحـدا فـة ا رهـم ومعر خبا الطـالع علـى أ ا
تحصـل فـي بلدهـم وأيضـا التفاعـل معهـا، والمبالغـة 
بمتابعـة المحطـات الفضائيـة العربيـة ووسـائل اإلعالم 
العربيـة يؤثـر علـى االندمـاج ويجعله محـدودا بالنسـبة 

لألشـخاص الذيـن وصلـوا مؤخـرا إلـى السـويد.
يضيـف: »نتعلـم كثيـرا إذا تابعنـا اإلعـالم السـويدي 
فـكل شـيء هنـا مختلـف عـن بلدنـا األصلـي«، ويقـول 
ممازحـا:   الدجـاج هنـاك نسـميه فـروج وهنـا أصبـح 
لجبـن  ا فيسـك« و لسـمك » ا شـيكلينك« و سـمه » أ

 ! وسـت« »أ

سامي الفي: »متابعة ما يجري في حارات 
البلد األم ال يساعد على االندماج«

يقـول سـامي الفـي خبيـر قضايـا االندمـاج فـي بلديـة 
لمجـال فـي  لناشـطين فـي هـذا ا كوبنهاغـن، وأحـد ا
الدنمـارك: » كلمـا كان االنتقـال مـن مـكان إلـى مـكان 
أبعـد تظهـر اختالفـات أكثـر ونعانـي بعـض الشـيء مـن 
عمليـة االندمـاج فـي المجتمـع الجديـد فـي المدينـة 
الجديـدة أو الدولـة الجديـدة التـي انتقلنـا لهـا والبعـض 
يعانـي اكثـر مـن غيـره والبعـض نـراه سـريع التأقلـم 
مـن خـالل فهمـه للغـة واللهجـة الدارجـة للمـكان وحتى 
فهمـه لنكاتهـم والمـزاح الخـاص بهـم واغلبنـا جـرب 

االنتقـال فـي حياتـه مـن مدينـة إلـى أخـرى«.
يضيف: » علـى سـبيل المثـال عندمـا انتقلت أنا لدراسـة 
علـوم الحاسـبات مـن بغداد إلـى البصـرة مـررت بمراحل 
لجديـد وتعلمـت  لبصـراوي ا لمجتمـع ا تعايـش مـع ا
لتـي  لجديـدة ا ت ا لمفـردا لكثيـر مـن ا ا لهجتهـم و
تختلـف عـن مدينتـي األصليـة بغـداد فمـا بالـك أذن بمن 
ينتقـل مـن بلد عربـي إلـى بلد أوربـي ولغـة جديـدة لذلك 
يكـون المغتـرب فـي حاجـة ماسـة لألخبـار التـي تتعلـق 
لنفسـية  حـة ا لرا ببلـده وهـي معلومـات تحقـق لـه ا
الشـخصية ولكنهـا ال تسـاهم فـي عمليـة اندماجـه فـي 

المجتمـع الجديـد لألسـف«. 
مـا يحتاجـه الالجـئ الجديـد هـو معلومـات عـن مدينتـه 
الجديـدة وعـن أخبـار مدرسـة المحلـة وعـن أهميـة 
المسـاهمة فـي التراكيـب المختلفـة للمجتمـع الجديـد، 

مـن هيئـة إدارة المدرسـة التـي يقـوم بهـا أهالـي الطلبـة 
هـذه أشـياء جديـد ال يعـرف بهـا وال توجـد فـي مدينتـه 

األصليـة فـي الشـرق األوسـط.
 يحتـاج إلـى معرفـة القوانيـن الخاصـة بالالجئيـن فـي 
دولتـه الجديـد، يحتـاج إلـى معرفـة مـا يمكـن أن يفعلـه 
لـى  ا ن وجـدت و دته أ لـة شـها د للحصـول علـى معا
إمكانيـة حصولـه علـى عمـل مـا. كل هـذا المعلومـات 
لقنـوات  لقنـوات الفضائيـة وإنمـا توفـره ا ال توفـره ا

لجديـدة. لمحليـة للدولـة ا ا
 ال بـأس للقنـوات الفضائيـة بعمـل التقاريـر الخبريـة 
لجديـد بحيـث تزيـد  لمجتمـع ا لمنطقـة وعـن ا عـن ا
هـذه التقاريـر مـن المعلومـات الخاصـة لالجـئ والتـي 
ممكـن تسـهل مـن إمكانيـة حصولـه علـى عمـل والـخ. 
لكـن أخبـار دولتـه األصليـة ومـا يجـري فـي حاراتهـا ال 

تسـاعده فـي االندمـاج فـي أوروبـا أو السـويد«.

ياسمين بايلوند: البعض 
يعيش منذ 20 عاما في السويد 

ومنعزلين عن المجتمع
أمـا ياسـمين بايلونـد فتقـول: »أنـا أعتقـد أن متابعـة 
المحطـات الفضائيـة العربيـة يؤثـر بشـكل مباشـر علـى 
عمليـة االندماج فالشـخص الذي يصـل إلى السـويد البد 
أن يبـدأ بمتابعـة أخبـار البلـد الـذي ينـوي االسـتقرار بـه 
مـع أوالدة مسـتقبال والتعـرف علـى القضايـا السياسـية 
المحركـة فـي البلـد والتـي تصنـع القوانيـن التـي تخـص 

الالجـئ أيضـا«.
هنالـك أشـخاص لألسـف موجوديـن فـي السـويد منـذ 
عشـرين عـام والزالو لغايـة اليوم بـدون لغة ويعيشـون 
ننـا ال نشـعر  نـات االجتماعيـة ويقولـون إ علـى اإلعا
بالغربـة وأنهـم يشـعرون لغايـة اليـوم وكأنهـم فـي 
د ألي تغييـر  ا السـتعد ليـس لديهـم ا نهـم و ا بلد
ليـن عـن  لسـويدية ويبقـون منعز للغـة ا و لتعلـم ا أ

. لسـويدي« لمجتمـع ا ا
لنـاس ليـس لديهـا  لفئـة مـن ا ن هـذه ا نـا أعتقـد أ  أ
االحتـرام للشـعب السـويدي ألنهـا تريـد أن تعيـش هنـا 
ولكـن بالطريقـة التـي كانـوا يعيشـون بهـا فـي بلدانهم، 
أنا جئـت إلـى السـويد عندمـا كان عمـري فقط 8 شـهور 
أفتخـر بوجـودي هنـا وممتنـة لبلـد السـويد الذي عشـت 

فيـه بأمـان وسـالم وسـط شـعب متسـامح«. 

»االندماج ال يتم من خالل التلفزيون 
وإنما عن طريق االختالط«

لسـويد منـذ سـنتين،  لحنيطـي يعيـش فـي ا محمـد ا
يقـول انـه يتابـع المحطـات الفضائيـة العربيـة ولهـدف 
لسياسـية فـي  بعـة آخـر األحـداث ا معيـن، وهـو متا

لبلـدان العربيـة. ا
» يهمنـي جـدا أن أتابـع األمـور الحياتيـة اليوميـة فـي 
لترفيهيـة  مـج ا لبرا لـى ا فـة إ لعربـي باإلضا لوطـن ا ا
ألنـي أشـعر بالملـل عندمـا أتابـع القنـوات السـويدية 
 ، يدية لسـو يـة تعلمـي للغـة ا ا لـت فـي بد ز نـي ما أل
لذلـك أميـل لمشـاهدة البرامـج العربيـة وأتابـع أيضـا 
األخبـار السـويدية فـي التلفزيـون السـويدي ألنهـم 
يسـتخدمون اللغـة التـي نتعلمهـا فـي المدرسـة أعتقـد 
أن أفضـل طريقـة لتعلـم اللغـة واالندمـاج مـع المجتمـع 
السـويدي ليـس مـن خـالل التلفزيـون وأنمـا مـن خـالل 
االختـالط الواقعـي مـع المجتمـع السـويدي والتحـدث 

لعمـل معهـم«. و ا معهـم أ

بيتر واسترغ: »متابعة القنوات 
العربية لن يضيف شيء إلى 

رصيدك في السويد«
بيتـر واسـتبرغ الـذي يعمـل فـي مؤسسـة ليـال كلوسـتر 
جئيـن فـي خطـة  لال ة ا عد لتـي تعمـل علـى مسـا ا
لـى الشـخص نفسـه  لقـرار يعـود إ لترسـيخ يقـول »ا ا
ر  و يختـا لماضـي أ لعيـش فـي ا ن يسـتمر ا د أ را ذا أ إ

. ج الندمـا لمسـتقبل هـو ا ا لمسـتقبل و ا
متابعـة القنـوات السـويدية واألخبـار وأحـداث السـويد 
تؤثـر بشـكل إيجابـي وكبيـر علـى سـرعة تعلـم الالجـئ، 
للغـة وأيضـا تّسـرع مـن إيجـاد  واسـتعداده لتقبـل ا
فرصـة عمـل مـن خـالل معرفتـه ألهـم مـا يـدور فـي 
األوسـاط السـويدية مـن نقـص ألعمـال مهنـة معينـة، 
أمـا متابعـة التلفزيـون العربـي لـن تضيـف إلـى مسـيرة 

القـادم الجديـد إلـى السـويد، أي شـيء كمـا أعتقـد«.

»مقاطعة المجتمع الجديد 
تعني الخيبة والكآبة«

صـالح حسـن كاتـب عراقـي يعيـش فـي هولنـدا يقـول: 
»هنـاك طريقتـان للعيـش فـي المجتمعـات الغربيـة 
بالنسـبة للمغتربيـن، األولـى هـي االنخـراط بالمجتمـع 
لـي  لتا با فتـه و فـة ثقا معر تعلـم لغتـه و يـد و لجد ا
البحـث عـن عمـل مناسـب لالندمـاج بالمجتمـع الجديـد 
غـة نمـط مقبـول مـن  آلخريـن فـي صيا ركة ا ومشـا
العيـش المشـترك، إذ يشـعر الشـخص المغتـرب فـي 
هـذه الحالـة أنـه عضـو فـي جماعـة ويسـاهم فـي بنـاء 
هـذا المجتمـع الـذي يعيـش فيـه وبالتالـي يتخلـص مـن 

عقـدة الشـعور بالدونيـة واالغتـراب.
أمـا الطريقـة الثانيـة فهـي علـى العكـس تمامـا، إذ يلجـأ 
لـى مقاطعـة المجتمـع الجديـد  الشـخص المغتـرب إ
نهائيـا والعيـش بعزلـة تامـة خوفـا مـن االختـالط الـذي 
يقـود إلـى تمـزق الهويـة والضيـاع كمـا يعتقـد أصحـاب 
هـذا الـرأي، لكـن النتيجـة المزريـة التـي تترتـب علـى 
لتـي يكتشـفها  يـة األمـر وا لمقاطعـة فـي نها هـذه ا
بـة  لكآ ن هـي ا ألوا لمغتـرب بعـد فـوات ا لشـخص ا ا
والخيبـة وأمـراض نفسـية مضافـة إلـى األمـراض التـي 

يعانيهـا أي شـخص مغتـرب .

زينب وتوت 

الكومبـس – تقريـر: مـع اقتـراب شـهر رمضـان، وزيـادة زخـم البرامـج الترفيهيـة المتنوعـة التـي تعرضهـا 
المحطات الفضائيـة، يعود السـؤال التالي إلـى الواجهة: ما هي سـلبيات وإيجابيـات متابعة برامـج ال تمت بصلة 
إلى الواقع السـويدي وتبث عبر آالف الكيلومترات من مكان تواجدنا؟  خاصة مع كثـرة المتابعين من المغتربين 
للتلفزيونات العربية بشـكل مكثف. حيث تكاد أغلب البيـوت العربية، تتوفر عل ى أجهـزة التقاط القنوات من 

خارج السويد.

متابعة الفضائيات العربية أثناء شهر رمضان هل تعيق االندماج؟

ال يعرف اسم رئيس وزراء السويد لكنه 
قد يعرف ثمن كيلو الطماطم في بغداد
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اكتشاف الموهبة
ولـد قاسـم مهـدي شـاوي فـي مدينـة العمـارة محافظة 
نيسـان جنـوب العـراق عـام )1959(، وقـد فاجـئ 
المعلميـن والطـالب وهـو فـي الصـف الثالـث االبتدائـي، 
ة ونقلهـا  عندمـا رسـم صـورة لجنـدي فـي كتـاب القـراء
إلـى السـبورة، وعلـى إثرهـا أعفـي مـن مـادة الرسـم فـي 
المدرسـة، وفـي الصفيـن الخامـس والسـادس شـارك 
فـي معـارض النشـاط المدرسـي، وقـدم أعمـااًل متميزة 
فـي النحـت والتخريـم، أثنـاء الدراسـة المتوسـطة بـدأ 
بالرسـم والتخطيـط لصور المشـاهير فـي العالـم، منها 
صـور ألدبـاء عـرب مثـل األديـب )نجيـب محفـوظ(، 
ن  لفنـا ه ا ذ سـتا ك أ ه حينـذا يرعـا ن يشـجعه و كا و
الراحـل )عاصـم نجـم(، وفـي الصفيـن الثانـي والثالـث 
المتوسـط ظهرت عنـده موهبـة التمثيل، وبمسـاعدة 
 ، ء لمدرسـيين وتشـجيع مـن األهـل واألصدقـا مـن ا
عمـل فـي المسـرح وتجـاوز حـدود مدينتـه إلـى رحـاب 
لعراقيـة األخـرى، مـن األعمـال المسـرحية  لمـدن ا ا
التـي قدمهـا: )مجنـون ليلـى، وثمـن الـدم(، واألوبريـت 
)أغنية إلـى أرض الزيتون، سـوالرا، وكلكامـش(، بعدها 
قـدم طلبـا للدراسـة فـي معهـد الفنـون الجميلـة فـي 
البصـرة عـام )1977(، لكـن طلبـه رفـض مـن قبـل 
إدارة المعهـد نتيجـة لميولـه السياسـية اليسـارية.

 تعدد المنافي
فـي مرحلـة الدراسـة الثانويـة قـدم مسـرحية )مهزلـة 
لجمهـور يكتـب  ألمريكيـة( ومسـرحية ا لـة ا لعدا ا
النهايـة(، وعمـل فـي مجـال التصويـر الفوتوغرافـي 
لعـراق، ونتيجـة لصعوبـة  لعمـارة فـي ا فـي مدينـة ا
مواصلتـه الدراسـة الجامعيـة فـي العـراق، والمضايقات 
السياسـية واألمنيـة التـي تعـرض لهـا، أضطـر شـاوي 
إلـى مغـادرة العـراق باتجـاه إيـران فـي منتصـف عـام 
)1980(، أي قبـل اشـتعال الحـرب العراقيـة اإليرانية 
كثـر مـن  ن أ يـرا بثالثـة أشـهر تقريبـا، ومكـث فـي إ
لعـة  لمطا ة وا ء خمـس سـنوات، خصـص جلهـا للقـرا
وحضـور الفعاليـات الثقافيـة المتنوعـة، إضافـة إلـى 
عملـه فـي أسـتوديو للتصويـر الفوتوغرافـي، بعدهـا 
توجـه إلـى سـوريا منتصـف عـام )1986(، التـي كانـت 
لنشـاطات  دبيـة وفنيـة لـه، لكثـرة ا حـة أ بـة وا بمثا
لعاصمـة دمشـق، ولتعـدد  لثقافيـة وتنوعهـا فـي ا ا
المراكـز الثقافيـة العالميـة فيهـا مثـل: المركـز الثقافي 
الروسـي والمركـز الثقافـي الفرنسـي وغيرهمـا، بعدهـا 
قـرر الذهـاب إلـى االتحـاد السـوفيتي عـام )1988(، 
لدراسـة األدب الروسـي فـي )جامعـة كوبان( فـي مدينة 
)كراسـندار( جنـوب روسـيا، واقتصـر نشـاطه الثقافـي 
علـى إقامـة معـرض فنـي تشـكيلي مشـترك واحـد خـالل 

فتـرة دراسـته فـي االتحـاد السـوفيتي.

المسرح والتشكيل
فـي ألكثـر مـن عشـر  لمنا ن تنقـل شـاوي فـي ا بعـد أ
 ،)1991 لـه فـي السـويد عـام ) سـنوات، حـط رحا
وبـدأ مشـواره الفنـي مـع فرقـة )سـومر( المسـرحية 
ل  ألعمـا لعديـد مـن ا فـي مدينـة يتبـوري، وقـدم ا
المسـرحية مـع الفنانـة )زينـب(، منهـا: )صـور وصـور 
شـعبية مـن إعـداد الفنانـة )زينـب(، الصخـرة للكاتـب 
لفنـان )داود جرجيـس(،  لتكرلـي( إخـراج ا )فـؤاد ا
المـوت والعـذراء إخـراج الفنـان )لطيـف صالـح(، كمـا 
أعـد وأخـرج أوبريـت غريـب علـى الخليـج للشـاعر )بدر 
شـاكر السـياب( قدمـه مـع الفنانـة )أنـوار البياتـي(، 
ن حمـودي  لفنـا وي مـع ا ن مهـدي شـا لفنـا رك ا شـا
لتـي  لتـراث اإليقاعيـة، ا شـربة فـي تأسـيس فرقـة ا
شـاركت فـي مهرجـان )فالـون( الموسـيقي السـنوي، 
إضافـة المهرجانـات والفعاليـات الثقافيـة فـي مدينـة 
يتبـوري، سـاهم فـي العديـد مـن المعـارض التشـكيلية 
المشـتركة منهـا: المعـرض الـذي أقامتـه مجلـة الصحـة 
والنـاس فـي عـام )1997(، والـذي شـارك فيـه أكثـر 
لـم،  لعا نـا تشـكياًل مـن مختلـف أنحـاء ا 40( فنا مـن )
وفـازت لوحتـه )البوسـتر( عن مـرض )اإليـدز(، بجائزة 
التشـكيل الرابعـة ضمـن سـتة جوائـز، وأصبحـت صـورة 
الغـالف األولـى لمجلـة الصحـة والنـاس، وحصـل شـاوي 
علـى شـهادة تقديريـة مـن لجنـة التحكيـم، وأرسـلت 
لوحتـه ضمـن األعمـال الفائـزة إلـى منظمـة اليونسـكو. 

لغة األلوان
أسـس شـاوي بالتعـاون مـع مؤسسـة المـدى، )مكتبـة 
بغـداد( العربيـة فـي مدينـة يتبـوري، وعمـل فيهـا بين 
أعـوام )1998 - 2002(، كمـا أنـه عمـل فـي اإلذاعـة 
العربيـة السـويدية فـي المدينـة بيـن أعـوام )1999 
- 2011(، معـدًا ومقدمـا ومخرجـا لبرامـج إخباريـة 
وثقافيـة، أسـس بعدهـا إذاعـة )المسـاء العربـي( فـي 

عـام )2013( التـي اسـتمرت حتـى عـام )2015(، 
مثـل فيلمـا تسـجيليا قصيـرًا عـن المهاجريـن في سـوق 
العمـل عـام )2000(، لبرنامـج )موزايـك( فـي القنـاة 
الرابعـة فـي التليفزيـون السـويدي، منذ عـام )2007( 
يعمـل شـاوي فـي المجـال الثقافـي مـع كبـار السـن فـي 
دار للمسـنين فـي مدينـة يتبـوري، وقـد خصـص ضمـن 
هـذه النشـاطات يومـا للرسـم، بدأهـا شـاوي بالرسـم 
المباشـر وتقديـم أعمالـه لكبـار السـن، حتـى ألتحـق 
كافـة المسـنين المقيميـن فـي الـدار ببرنامـج )الجميـع 
يرسـمون(، واآلن هـو يعـرض أعمـال هـؤالء المسـنين 
وأقـام لهـم معرضيـن، وقـد حضـي هـذا اإلنجـاز بالقبول 
لمدينـة وكتبـت عنـه مجلـة  واالستحسـان مـن أهـل ا

)سـنيور ليـف( المحليـة.

إيقونة الصورة
لتـي قدمهـا فـي  لتشـكيلية ا ل ا ألعمـا لـى ا فـة إ ضا إ
السـويد، قـدم كذلـك أعمـااًل نحتيـة مـن مـادة األلمنيوم 
المسـتعملة، منهـا عمـاًل مميـزًا يمثـل مجموعـة مـن 
لـه فـي  لقـوارب النهريـة )المشـاحيف(، ينجـز أعما ا
مرسـمه الخـاص المسـمى )قبـو األلـوان(، وقـد درس 
بسـيطة  ت سـهلة و ا ميـر يـر مـن كا لتصو ي ا و شـا
لـى كاميـرات متقدمـة ومتطـورة، يركـز اآلن علـى  إ
)البورتـري، الفوتوغـراف، والتشـكيل(، وإضافـة إلـى 
المدرسـة التجريديـة فهـو ينتمـي إلـى المدرسـة )الـال 
تشـخيصية(، وقـدم أعمـااًل عديـدة فـي هـذا المجـال، 
قـام  لبيئـة، وقـد أ لديـه مشـروع جديـد لـه عالقـة با
معرضـه الشـخصي األول للفوتوغـراف فـي ربيـع هـذا 
العـام، الـذي حمـل اسـم )ذاكـرة كاميـرا(، وقـد ضـم 
)26( عمـاًل، لديـه مسـاهمة اآلن فـي معـرض مشـترك 
مـع مجموعـة مـن الفنانيـن مـن مختلـف دول العالـم، 
وقـد أفتتـح المعـرض قبـل أيـام فـي إيطاليـا وسـينتقل 
إلـى دول أخـرى، ويبقـى مهـدي شـاوي يرسـم النـاس 
فـي )قبـو األلـوان( ويصورهـم فـي بيئتهـم الطبيعيـة 

لثقافـي. لتنـوع ا ويحاكيهـم بلغـة ا

مهدي شاوي

 مواهب متعددة في 
التشكيل والفوتوغراف 

والمسرح
الكومبس - ثقافة: يقال أن الموهبة تولد مع اإلنسـان وتكبر معه كونها ذات أصل جيني، وباكتساب المهارات 
األكاديميـة والقـدرات النفسـية والعقليـة المتعلقـة بالوراثة والبيئـة، يولـد االبتكار واإلبـداع والتميـز، لكن 
هذه الموهبة قد تبقى حبيسـة في الرؤوس، إذا لم تعـزز بالبحث والمثابرة وتصقل بالعمـل والتجريب، وغالبًا 
مـا ينفـرد األشـخاص الموهوبيـن بنـوع واحـد مـن أنـواع اإلبـداع، إال أن لـكل قاعـدة اسـتثناء كما هـو معروف، 
فهنـاك أشـخاص يمتلكون قـدرات عقليـة متعددة تكشـف عن أنمـاط متنوعـة من اإلبـداع، ترفد اإلنسـانية 
بمنجـزات العلـم والمعرفـة وتلون باألمـل والفـرح حياة النـاس، وقد يكـون الفنـان العراقـي المغتـرب )مهدي 
شـاوي( واحدًا مـن هـؤالء األشـخاص الموهوبين، الـذي فـازت لوحتـه )البوسـتر( عن مـرض )اإليـدز( بالجائزة 
الرابعـة، واختارتها مجلة صحـة الناس فـي مدينة يتبـوري )كوتنبيرغ( صـورة الغالف األولى، وأرسـلت لوحته 

الفائزة إلى منظمة اليونسكو.
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لعبـث،  لجنـون وحـد ا  درس المسـرح وعشـقه حـد ا
وكانـت أعمالـه المسـرحية نصوصـا وتمثيـاًل وإخراجـا 
جريئـة جـدًا ومثيـرة للجـدل، ممـا تسـببت بخـدش 
لـة  لدو لمسـؤولين فـي ا ا دة و سـي للقـا لسيا ء ا لحيـا ا
العراقيـة واألحـزاب السياسـية الحاكمـة، األمـر الـذي 
دفـع بالبيروتـي إلـى مغـادرة العـراق مكرهـا ال بطـاًل.

 تـرك بلـده حربـا تفجـر حـرب وحريقـا يشـعل حريـق، 
ئقـه  ا ن يطفـئ فيـه بعـض مـن حر يبحـث عـن مـكا
، فوجـد فـي مدينـة  تـه يتسـع لقـدر مـن طموحا و
ية فسـحة للعمـل  يد لسـو ( ا غ تنبيـر كو ي ) ر يتبـو
والحلـم والتأمـل، ونافـذة يطـل منهـا علـى مـا حققتـه 
الفنـون المسـرحية مـن تطـور وعلـى مـا أنجزتـه الفنـون 
اإلبداعيـة األخـرى مـن تقـدم فـي الدولـة السـويدية، 
التـي تحتـرم اإلنسـان وتصـون حقوقـه وتدافـع عـن 
حريـة الـرأي والتعبيـر وترعـى اآلداب والفنـون، إنـه 

لبيروتـي. لفنـان المسـرحي العراقـي إحسـان ا ا

نبذة عن حياته:
ولـد إحسـان سـالم جاسـم البيروتـي فـي مدينة الشـطرة 
عـام )1988( فـي محافظـة الناصريـة فـي العـراق، 
درس الفنـون المسـرحية في أكاديميـة الفنـون الجميلة 

فـي بغـداد وتخصـص فـي اإلخـراج المسـرحي.
قييـن وعضـو فـي  ا لعر نيـن ا لفنا بـة ا  عضـو فـي نقا
لعديـد مـن  ، مثـل فـي ا يكـرز سـكوب( كـروب تا (
المسـرحيات بعـد التخـرج منها: مسـرحية )فـي انتظار 
هاملـت( ومسـرحية )ال وجـه للشـجر( ومسـرحية )الذي 
ليـف  لمسـرحيات كلهـا مـن تأ يأتـي وداعـا( وهـذه ا

وإخـراج الفنـان )حيـدر عبـد اللـه(.
ليـف  لـدم( تأ ئحـة ا  ومثـل كذلـك فـي مسـرحية )را
وإخـراج الفنـان )فكـرت جاسـم(، كمـا مثـل وأخـرج 
 ، ) لـي عـالء كو ليـف ) ج قـوس( تأ ر خـا مسـرحية )
ومسـرحية قـف )STOP( تأليـف )ياسـر كريـم(، 
ومسـرحية )سـكة احتضـار( تأليـف )علـي سـهر(، وقـد 
ألـف وأخـرج البيروتـي مسـرحية )فـراغ( ومسـرحية 
حـاول مـرة أخـرى، )TRY AGAIN( ومثـل وأخـرج 
مسـرحية الفـرن )OVEN( وهـي مـن تأليـف )علـي 
ن  ئـي قصيـر بعنـوا ا سـهر(، كمـا مثـل فـي فيلـم رو
)فـرات( للمخـرج )مهنـد حيـال(، وفيلـم روئـي قصيـر 
لـث( للمخـرج )أسـامة خيـر  ن )وطـن ثا خـر بعنـوا آ
اللـه(، الـذي حصـل علـى الجائـزة األولـى فـي مهرجـان 
أكاديميـة الفنـون الجميلـة السـنوي لألفـالم القصيـرة 

د.   فـي بغـدا

المهرجانات والجوائز
أهـم المهرجانـات التـي شـارك فيهـا البيروتـي هـي: 
 ، لوطنـي فـي كربـالء لتجريبـي ا لمسـرح ا )مهرجـان ا
مهرجـان مسـرح الشـباب فـي بغـداد، مهرجان المسـرح 
التعبيـري فـي البصـرة، مهرجـان ميسـان المسـرحي، 
مهرجـان المسـرح العراقـي فـي ذي قـار، ومهرجـان 
أكاديميـة الفنـون الجميلـة السـنوي لألفـالم القصيـرة.
 أمـا أهـم الجوائـز التـي حصـل عليهـا البيروتـي فهـي: 
مـل عـن مسـرحية قـف  فضـل عمـل متكا ئـزة أ جا (
)STOP(، فـي مهرجـان مسـرح الشـباب فـي بغـداد، 
ئـزة أفضـل عمـل متكامـل عـن مسـرحية )خـارج  جا
د،  لشـباب فـي بغـدا ن مسـرح ا قـوس( فـي مهرجـا
سـكة  نـي عـن مسـرحية ) فضـل عمـل ثا ة أ ئـز جا و
ي فـي  لتعبيـر ح ا لمسـر ن ا جـا ر( فـي مهر حتضـا ا
البصـرة(، ولديـه مشـاريع أعمـال مسـرحية قادمـة فـي 

يد. لسـو ا

رسائل مشفرة
ن  حسـا لتـي قدمهـا إ لمسـرحية ا ل ا ألعمـا ول ا ن أ إ
البيروتـي فـي مدينـة الشـطرة فـي الناصريـة، كانـت 
لتـي تتحـدث عـن أول  STOP(، ا مسـرحية قـف )
جريمـة ارتكبهـا اإلنسـان بحـق أخيـه اإلنسـان، وقـد 
حـاول البيروتـي أن يبعـث برسـالتين مـن خـالل هـذه 
المسـرحية، الرسـالة األولـى مفادهـا: »إن القتـل هـو 
امتـداد ألول جريمـة قتـل فـي التأريـخ«، وهـي إشـارة 
إلـى مـا ورد فـي القصـة الشـهيرة )هابيـل وقابيـل(، التـي 
تقـول: »عندمـا سـخر قابيـل مـن أخيـه هابيـل بدليـل 
القصـة التاريخيـة القائلـة: )بـأن أختهـم أحبـت هابيـل 
أكثـر مـن قابيـل(، عندهـا أصبـح قابيـل يرسـم أخيـه 
هابيـل ويعلـق عليـه بجمـل حـادة، ممـا دفـع قابيـل 

بيـل«. لقتـل أخيـه ها

 أمـا الرسـالة الثانيـة فهـي أكثـر جـرأة: »شـنق العلـم 
لخـاص، ألن  قـي«، نعـم، شـنقه مـن مفهومـه ا لعرا ا
البيروتـي يـرى: أن هـذا العلـم يعطـي شـرعية للقتـل، 
عندمـا يوضـع فـوق توابيـت الشـهداء«، وثانـي األعمـال 
لتـي  ، ا رج قـوس( نـت مسـرحية )خـا لمسـرحية كا ا
لحـروب  نتجتـه ا لـذي أ لمحنـة ا تتحـدث عـن جيـل ا
وأصبـح رمـادًا، ورسـالة العمـل تقـول: »علينـا نحـن 
جيـل المحنـة أن نحلـم، وأن يكـون حلمنـا صحيحـا، وأن 
ال ندخـل فـي الدوائـر الخطـأ، التـي ترسـمها لنـا بعـض 

لدينيـة أو السياسـية«. لمؤسسـات ا ا

 

2015(، قـدم  2010( وحتـى عـام ) منـذ عـام )
و  لنهـج أ لمسـرحية علـى نفـس ا لـه ا لبيروتـي أعما ا
الطريقـة التـي تطـرح التسـاؤالت وتثير الجـدل، وهو ال 
يبحـث عـن حـل فـي أعمالـه، يـل يطـرح فقـط المشـكلة 
لطـرح عـادة مـا  لجـة للمتلقـي، إال أن ا لمعا ويتـرك ا
يتميـز بالجـرأة ويبحـث عـن أسـاس ألصـل المشـكلة 

لمنـا. لتـي غـزت عا ا

لمسـرحي  لبيروتـي أن يقـدم عملـه ا  ولـم يسـتطع ا
لواقـي(، لمـا يحملـه مـن جـرأة فـي الطـرح  األخيـر )ا
لـذي يدعـو فيـه المواطـن العراقـي  والتشـخيص، وا
لحمايـة نفسـه مـن األمـراض السياسـية والدينيـة، التـي 
أشـاعت الدمـار والخـراب وهـددت حيـاة العراقييـن، 
نـا أؤمـن بـأن المسـرح هـو أداة  لبيروتـي: »أ ويقـول ا
لمفهـوم  و ا لمنطلـق أ تغييـر للمجتمـع، ومـن هـذا ا
لمثيـرة للجـدل،  للمسـرح، بـدأت بتقديـم األعمـال ا
والتـي تبحـث عـن حيـاة أفضـل لإلنسـان العراقـي، حيـاة 
مليئـة بالعدالـة االجتماعيـة والمسـاواة، وخاليـة مـن 
الوجع والمـوت والخوف وكل أنـواع الرعب، التـي رافقت 
اإلنسـان العراقـي«، وهنـا فـي السـويد يحـاول إحسـان 
البيروتـي جاهـدًا أن يقـدم أعمـااًل مسـرحية متميـزة، 
تنسـجم مـع الواقـع الـذي يعيـش فيـه وتقـدم خدمـة 
لإلنسـانية جمعـاء، ويطمـح بـأن يكـون لـه اسـما فـي 

لسـويدي. لمسـرح ا ا

محمــد المنصور

الكومبـس – ثقافـة: ولـد فـي ظـل الحـرب واستنشـق رائحـة الـدم وتعايـش مـع المـوت وتداعيـات وإفـرازات 
الحـروب العبثيـة، أكمـل تعليمـه األولـي والثانـوي واألكاديمـي وسـط أزيـز الرصـاص ودوي المدافـع، وفرقعـة 

القنابـل اإلعالميـة الزائفـة واالنتصـارات الكاذبـة فـي ظـل الحـروب المجانيـة.

إحسان البيروتي:

مسرحيٌ عراقي مثير 
للجدل وعاشق للعبث
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محطـات كثيـرة عبرهـا كريـم منـذ مالمسـة يـده للكرة 
للمـرة األولـى، بـدأ الحلـم فـي سـوريا واسـتكمل نضجـه 
لمـكان  فـي السـويد، متحديـا صعوبـة الظـروف فـي ا

لجديـد.  ا

الكومبـس التقـت الالعـب السـوري الواعـد 
كريـم سـعيد يغلجـي لينقـل عبـر صفحاتهـا 

بعضـا مـن طموحاتـه وأحالمـه الرياضيـة. 

متى بدأت ممارسة كرة 
اليد ومن شجعك؟ 

مارسـت هـذه اللعبـة منـذ 10سـنوات، ووجـدت فيهـا 
كل مـا أريـده مـن اإلثـارة والحمـاس.

ر  ا السـتمر لـدي بموهبتـي وشـجعني علـى ا ا مـن و آ
ومواجهـة كل التحديـات، أعتقـد أننـي مديـن بهـذه 
اللعبـة التـي عرفتنـي علـى أصدقـاء كثـر فـي الوسـط 

 . ضـي يا لر ا

ما هي أبرز محطاتك مع 
كرة اليد في سوريا؟

قبـل المجـيء للسـويد لعبـت فـي نـادي الجزيرة فـي فئتي 
لمنتخـب  لشـباب، و كذلـك فـي صفـوف ا لناشـئين وا ا
سـيا فـي مدينـة  لـة آ ركت فـي بطو لسـوري، وشـا ا
ناينجينـغ فـي الصيـن تحـت 18 عامـا مـا مثـل بالنسـبة 

لـي انطالقـة حقيقيـة فـي عالـم كـرة اليـد.

أين لعبت في 
السويد وكيف ؟ 

سـكنت فـي مدينـة ماشـتا ولعبـت مـع نـادي سـوكنلة 
السـويدي، بعـد فتـرة انتقلت إلـى منطقـة أخـرى تدعى 
سـانتفيكن و بـدأت بالتمـرن وحيـدًا بـدون أي نـادي 
حتـى انتقلـت إلـى  مدينـة سـودرتاليا، و كان لـي صديـق 
يعيـش هنـاك، وهـو أيضـا يلعـب كـرة اليـد فاصطحبنـي 
إلـى الفريـق الـذي يتـدرب معـه، وهكـذا لعبت مـع نادي 
سـنادال وتدربت فتـرة حتى اسـتعيد لياقتي وشـاركت 
لنـادي فـي دوري تحـت ال٢0 بمعـدل  فـي صفـوف ا

مباراتيـن أسـبوعيا.

ما الذي دفعك 
الختيار هذا النادي 

وما هو طموحك؟
اخترتـه ألنـه فريـق جيـد وألن أسـرة النـادي عاملتنـي 
باحتـرام كبيـر وكأننـي ولـدت هنـا، أمـا عـن طموحـي 
فـي المسـتقبل فأريـد مبدئيـا تكـرار اإلنجـازات التـي 

حققتهـا فـي سـوريا.

هل راودتك فكرة 
ترك كرة اليد 

والتفرغ للدراسة؟
لـم أفكـر أبـدًا فـي تـرك كـرة اليـد ألنهـا تجـري فـي دمي، 
وال توثـر مطلقـا علـى دراسـتي، وأسـتطيع الموازنـة 

بيـن األمريـن.

ما الذي تحتاجه كرة 
اليد وكيف تصنفها؟

هـي ليسـت رياضـة صعبـة، لكنهـا بحاجـة للكثيـر مـن 
الـذكاء والرشـاقة، 

كيف تنظم وقتك؟
للغـة  تعلـم ا سـة أل لمدر لـى ا ح إ لصبـا ذهـب فـي ا أ
السـويدية، وأتمـرن مـع الفريـق يوميـن فـي األسـبوع 
أمـا فـي األيـام األخـرى أمـارس تماريـن كمـال األجسـام. 

كيف ترى كرة اليد 
السويدية؟ 

ليـد  لسـويديون منفتحـون علـى كـرة ا لرياضيـون ا ا
وهـي مـن اشـهر واعـرق الرياضـات عندهـم، و افضـل 

الالعبيـن فـي كـرة اليـد سـويديين. 

أين أصبح حلمك 
في االحتراف؟

أفضـل االحتـراف فـي أوروبـا، ولكـن هـذا يحتـاج إلـى 
لتفـرغ. لكثيـر مـن الجهـد وكذلـك ا ا

ما الفرق بين كرة اليد 
في سوريا والسويد؟

ليـد فـي سـوريا شـعبية كبيـرة، وكان  تمتلـك كـرة ا
هنـاك فـرق قويـة، لكـن مـا لفـت نظـري فـي السـويد 
هـو التحكيـم، إذ يتـم إيقـاف المبـاراة كثيـرا مـا يفقـد 

لمنافسـة. رة ا لالعبيـن حـرا ا

 ايلــي لولي  

الكومبس -  رياضـة: الوصول إلـى العالمية عبر بوابة السـويد حلم الالعب كريم سـعيد يغلجي. فقد تكشـفت 
موهبتـه فـي عمـر مبّكـر، مظهـرا إمكانـات كبيـرة في كـرة اليـد تجعـل مـن أمنيـة االحتـراف فـي أوروبـا هدفا 

مشروعا قابال للتحقق.

 كريم بغلجي:
شغف كرة اليد وحلم االحتراف األوروبي

جواز سفر مفقود 
جواز سفر عراقي  باسم:

شاكر محمد شاكر
فقد بتاريخ: ١١/٢0١7/05

  رقم الجواز
 A8053357  / العراق / أربيل

تاريخ اإلصدار:
٢0١4/١٢/١٦

للتواصل االتصال على الرقم 
0737515451
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Tanka 
50 KR 
0,5 GB ingår

Tanka 
100 KR

1 GB ingår

Tanka 
200 KR

2 GB ingår

RING

TILL HELA 
VÄRLDEN MED 

AMIGOS.

أرخص من البصل
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ق/ أو مسؤول متخصص
ّ

محق
 UTREDARE/KVALIFICERAD 

 HANDLÄGGARE

يعمـل المحقـق علـى تحليـل الوقائـع والتخطيـط والمراقبـة ومـن ثـم 
وضـع المقترحـات، ويبـدأ عملـه بجمـع الحقائـق حـول المجـال الـذي 
ات وتحميـل المـواد. وبعـد  سـيعمل بـه، بعـدة طـرق، مثـل اإلحصـاء
عمليـة التحليـل والدراسـة يقـدم المقترحـات لتحديـد اإليجابيـات 
والسـلبيات فـي الحلـول الجديـدة، التـي قـد تكـون إعـادة التنظيـم فـي 

الشـركة أو المؤسسـة أو إيجـاد فريـق عمـل جديـد.
يعمـل معظـم المحققيـن فـي البلديـات والمحافظـات، كمـا يمكنهـم 

العمـل داخـل المنظمـات والشـركات الكبيـرة أيضـا.
ضمـن المؤسسـات الحكوميـة يجـري المسـؤول المتخصـص التحقيقات 

ويكتـب المقترحـات قبـل إصـدار مجلس النـواب لقـرار جديد.
وضمـن إدارة المحافظـات يتابـع كيفيـة تطبيـق قـرارات البرلمـان 
لتحقـق مـن  الجديـدة علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي، ويجـري ا
التـزام مصنـع مـا بكميـة االنبعاثـات، مثـاًل، أو يحقـق فـي قضايـا الرعاية 
لرقميـة  الصحيـة وكيفيـة تحسـينها، أو يحقـق فـي أمـن السـجالت ا

. ضـى للمر

وضمـن البلديـات يعمـل المحقـق بشـكل وثيـق مـع لجنـة السياسـيين 
المحلييـن، ويحقـق فـي المقترحـات قبـل قـرارات المجلـس البلـدي.

أمـا فـي الشـركات الخاصـة يعمـل المسـؤول المتخصـص علـى التحقـق 
و  و إعـادة هيكلـة أ لبـدء بنشـاطات توسـيع جديـدة أ مـن عمليـة ا

. ظفيـن تقليـص للمو
ويتطلـب عمـل المحقـق جـودة فـي التحليـل وقـدرة علـى التواصـل مـع 
النـاس شـفهّيا وخطّيـا، وتعـاون مـع اآلخريـن وفكـر لوجسـتي ودقـة 

وتركيـز علـى القوانيـن.
ويمكـن أن يعمـل المسـؤول المتخصص/المحقـق لوحـده أو ضمـن 

. عـة مجمو
الدراسة: تتطلب غالبا شـهادة جامعية، بمختلف التخصصات.

موظف المقسم
TELEFONIST 

يعتبر موظف المقسم أول شـخص يتم التحدث معه أثناء االتصال 
بالشركات أو المؤسسـات أو المنظمات أو شركات المقسم.

لشـخص  لمتصـل با بـط ا لعمـل تقديـم خدمـة جيـدة ور يتطلـب ا
ألشـخاص  ع ا ا نـو مـل مـع جميـع أ لتعا نـة فـي ا و مر لمطلـوب، و ا

. ت لمـا لمكا ا و
يمكـن أن يعمـل موظـف المقسـم عـن طريـق شـركات تشـغيل فـي 
مـكان آخـر أو مـا يعـرف بــ cALLcENTER، حيـث يكـون موظـف 
المقسـم مسـؤواًل عـن أكثـر مـن شـركة فـي الوقـت ذاتـه، وبالتالـي يّتبـع 

تعليمـات مختلفـة مـن شـركة ألخـرى.
فـي الشـركات الصغيـرة يكـون لـدى موظـف المقسـم واجبـات أخـرى 
ء مختلـف  ئـن وتسـيير األمـور اإلداريـة وإجـرا لزبا مثـل اسـتقبال ا

الحجـوزات واالهتمـام بالبريـد الـوارد والصـادر.
أوقات العمل تختلـف وتتنوع بين الدوام الكامل والجزئي.

الدراسـة: يتطلـب العمـل كموظـف/ة مقسـم شـهادة ثانويـة علـى 
نـه ال يوجـد دراسـات معينـة أو  األقـل، فـي معظـم الشـركات، إال أ
متطلبـات رسـمية، لكـن إتقـان العديـد مـن اللغـات يعتبـر مـن المزايـا 

الجيـدة، وخاصـة اإلنكليزيـة أو العربيـة أو لغـات األقليـات األخـرى.

المهن السياحية 
 TURISMYRKEN

تتنـوع المهـن السـياحية كثيـرًا، وتتمحـور حـول ثالثـة تخصصـات 
لنشـاطات للسـياح،  لتسـويق وتنفيـذ ا لتخطيـط وا رئيسـية وهـي ا
وغالبـا يتـم العمـل بالتعـاون مـع فنـادق ومطاعـم وشـركات محليـة أو 

منظمـات أو بلديـات.
مـكان العمـل يتنـوع أيضـا بيـن المدينـة والريـف والطبيعـة، وأوقـات 

العمـل أيضـا بيـن األيـام العاديـة والعطـل واإلجـازات.
العمـل فـي مجـال النشـاطات يحتوي علـى مجـاالت عديـدة منهـا الدليل 
والمرشـد فـي الصيـد والجبـال والبـراري والغابـات والتخييـم والتجذيف 

وركـوب الخيـل وحتـى الطبـخ فـي الطبيعـة.
لسـياحية  لعامليـن لوحدهـم فـي شـركاتهم ا ويوجـد العديـد مـن ا
الخاصـة، حيـث تتطلـب قـدرات تسـويقية وإبداعيـة وعلـى تنويـع 

المهـام والعمـل فـي عـدة أشـياء مختلفـة فـي آن واحـد.
وبشـكل عـام تتطلـب المهـن السـياحية قـدرة علـى تحمـل مسـؤولية 

العمـل والنـاس، والتركيـز علـى خدمـة الزبائـن وأمانهـم.
لعمليـة  لمجـال يعتبـر مدخـاًل للحيـاة ا لعمـل فـي هـذا ا لدراسـة: ا ا
بالنسـبة للشـباب والشـابات، كمـا يتـم توظيـف مـن ال يملكـون دراسـات 

رسـمية، حيـث يتـم تعليمهـم فـي المـكان.
وتعتبـر الخبـرة فـي المجـال االقتصـادي والتسـويقي مهمـة للعمـل فـي 

السـياحة.
حة  سـيا ق و د يـة تخصـص فنـا نو لثا حلـة ا لمر جـد فـي ا كمـا يو
 ،hOTELL- Och TuRISMPROGRAMMET
لشـعبية  لكلّيـات ا حية فـي ا لـى وجـود تخصصـات سـيا فـة إ باإلضا
لتسـويق  لرسـمية فـي مجـاالت ا لجامعـات ا لمهنيـة، وا لمعاهـد ا وا

د. قتصـا ال ا و

للمزيــد وزروا موســوعة الكومبــس للمهن:
www.alkompis.se/job/occupations

موسوعة المهن
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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

 ٣٦8٦ BOx
STOcKhOLM 59 ١0٣

DO@DO.SE البريــد اإللكتروني
رقم الهاتف 

08 - ١٢0 ٢0 700
المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

أفقي

١ - نبتة عشــبية جبلية توضع لتزكية الشــاي أو 

للعــالج -  قوام

٢ - فضة ســائلة  -  أرشــد - نصف فارغ

3 - طائــر أســطوري يحيــا بعد احتراق  -  كثير 

جدا

4 - إمــارة عربية

٥ - ماكينــة تحــرك مــا نركبه برا وبحرا وجوا

6 - انخفــاض درجــة الحــرارة  -  نصف راية -  

العــزوة والمكانة العائلية

٧ - احد الوالدين  -  صباحك مثله  -  يابســة

٨ - نبــات طيــب في الســلطة  -  منطقة متنازع 

عليهــا في جنوب مصر

9 - قبول حســن

١٠ - مثــل عربــي قديم يقــال في توافق اثنين في 

الشــكل أو الشخصية

1٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  2  1  

1

2

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

1٠

رأسي

١ - وحــدة معلومــات فــي الكمبيوتر - نبات صحراوي

٢ - يؤوي ويعطي األمان - مســؤول - متشــابهان

3 - عملة عربية )جمع ومعكوســة( - دمر وقلب رأســا 

على عقب

4 - مؤنس - فول ســوداني

٥ - من أوالد آدم - ندرة )معكوســة(

6 - من األطراف - استحســنه

٧ - تدعو للخجل - وزراء الملك وحاشــيته

٨ - جهنم )معكوســة( - وبخ

9 - توقــف - مــن يعطي النــاس دينا مقابل فائدة

١٠ - مجموعــة )كلمتان(

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

    مستوى متقدم
    مستوى مبتدئ

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

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي 
9وداخــل كل مربع
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٨
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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.

3

1

شاعر سوري راحل 
) رازن يقانب (

 مؤلف رواية العجوز والبحر  
) نسأتر هوجنميا (

 دولة كانت تعتبر من اهم نقاط طريق الحرير 
) تنساغفأنا (

حيوان زاحف منقرض
)نيادالرصو (

مؤلف كتاب البخالء
) الجظحا(
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