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٢٨ صفحة
العــدد الرابــع واألربعون

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

صديقــك الناطــق بالعربيــة فــي الســويد
PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

السطوة االقتصادية داخل البيت 
حق نسوي ُمغتصب ام تهديم لشرقّية الرجل؟

ص ٤ماذا قال زعماء األحزاب لسكان الضواحي في أسبوع يارفا؟
الشاعر أدهم عادل: 

ص ١٦»رسالتي فقط أن يكون اإلنسان حرًا في االختيار«

مهمة تقارب السياسيين 
من سكان الضواحي

البحث عن الثقة...

ص 8الكومبس في أسبوع ألميدالين للسنة الثالثة

ص AL HÄLSA١٢ -الصحة

شــاهد اإلعالن في الصفحة   ٢5
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يحتــوي هــذا العــدد ملفــا كامــال عــن وضــع الضواحــي، 
مســمى  تحــت  الســويدية  الشــرطة  صنفتهــا  التــي 
المناطــق  هــذه  الجريمــة«،  مــن  المتضــررة  »الضواحــي 
»ضاحيــة   ٢3 منهــا  ضاحيــة،   ٦١ عددهــا  بلــغ  التــي 
« رصــدت فيهــا الســلطات أكثــر مــن ٢00 

ً
متضــررة جــدا

شــبكة إجراميــة، تضــم حوالــي 5 أالف شــخص مشــارك 
بجرائــم جنائية.

 كل ذلــك، مــع تصاعــد أعمــال القتــل، وإطــالق الرصــاص، 
وتجــارة المخــدرات إلــى جانــب الجرائــم االقتصاديــة، دفــع 
لمعالجــة  التحــرك  إلــى  السياســية  بالشــرطة، واألوســاط 

وضــع ُوصــف بانه قابــل للتفاقم.
الجهــات األمنيــة  الجميــع تبقــى جهــود  لكــن باعتــراف 
الســكان  تعــاون  دون  قاصــرة،  محــاوالت  والسياســية 
واالتحــادات  المدنيــة  المنظمــات  وانضمــام  أنفســهم 

والجمعيــات المحليــة ووســائل اإلعــالم إلى هذه الجهود.
أال  يجــب  نــراه،  أن  يمكــن  وكمــا  اإلعــالم،  وســائل  دور 
يقتصــر علــى التقاريــر ونقــل األخبــار، خاصــة الســلبية 
منهــا، بــل يجــب أن يكــون محفــزا لجميــع األطــراف علــى 
ضــرورة القيــام بواجبهــا، باإلضافــة إلــى تعزيــز الثقــة بيــن 
الســكان مــن جهــة والســلطات والمؤسســات المعنيــة مــن 

جهة أخرى.
فــي تغييــر دور  أيضــا دور مميــز  واإلعــالم  للصحافــة 
السياســيين غيــر الراغبيــن بإحــداث التغييــر والمكتفيــن 
ــا  ــإدارة ســلطاتهم التــي يتمتعــون بهــا، وبمــا أنن فقــط ب
المشــاركة  تعزيــز  فــأن  ديمقراطــي  بلــد  فــي  نعيــش 
بمحاســبة  الكفيــل  هــو  السياســي  بالعمــل  الشــعبية 
إلــى  المنتخبيــن،  السياســيين  عمــل  وتحفيــز  ومراقبــة 

البرلمــان والمجالــس النيابيــة فــي المحافظات والبلديات.
الديمقراطيــة التــي أوصلــت حــزب تأســس علــى أســس 
للحكومــة  توصلــه  ان  ويمكــن  البرلمــان،  إلــى  عنصريــة 

، 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

0737٦٤١٤89

nazar@alkompis.com

المبيعات
أحمد الزيان

07007٤٤95١

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
Juli ٢0١7  العدد الرابع واألربعون | السنة الثالثة

STOCKHOLM
SCHEELEGATAN 43
11223 STOCKHOLM

TEL: 072  971 88 98
E-POST:
INFO@ALKOMPIS.COM

MALMÖ:
OLOF PALMES PLATS 1

 214  44 MALMÖ
TEL: 073  780 07 48
GÖTEBORG:
DROTTNINGGATAN 69
411  07 GÖTEBORG
TEL: 070  074 49 51
ESKILSTUNA
TEL: 073 760 98 22
UPPSALA
TEL: 073  717 70 68

ANNONSAVDELNING
AHMED ALZAYYAN
TEL: 070 - 0744951

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. 

أن  يمكــن  التــي  نفســها  الديمقراطيــة  هــي  والســلطة، 
توقــف أفــكار هــذا الحــزب واألحــزاب األخــرى التــي تماثــل 
أفــكاره، ولكــن بشــرط تحقيــق مشــاركة تناســب حجــم 

وتنــوع الســكان المعنيين بهــذه الديمقراطية.
إلــى  رياضيــة  وحســابات  أســس  لهــا  الديمقراطيــة  ألن 
جانــب شــرط توفــر مــا يمكــن اعتبــاره بيئــة ومؤسســات 
الرياضيــة  بالحســابات  الخلــل  ديمقراطيــة.  وثقافــة 
للديمقراطيــة قــد تســمح بمــا أســوأ، عندمــا يقــف حــزب 
ــى  ــك ويســتمد شــعبيته مــن أفــكار تعتمــد عل معــادي ل
تصنيفــك أقــل قيمــة منــه، ليوهمــك بأنــه يدافــع عنــك 
ويريــد مصلحتــك ولكــن شــرط أن تعــرف قيمتــك، والتــي 
هــي أقــل مــن قيمــة الســويدي األصلــي، حســب تصنيفــات 

األحــزاب العنصرية. 
الديمقراطيــة التــي ينتقــي منهــا الحــزب العنصــري مــا 
التــي  نفســها  هــي  يعجبــه،  ال  عمــا  ويتغاضــى  يعجبــه 
المهاجريــن  علــى  والمجتمــع  البلــد  مشــاكل  كل  تضــع 
وعلــى ســكان الضواحــي وتصفهــم بالمجرميــن والخارجيــن 
عــن القانــون لســبب واحــد فقــط هــو أنهــم مهاجــرون 

والجئون وليســوا ســويديين أصليين. 
هــو  القوميــة  أو  الدينيــة  المشــاعر  بإثــارة  فاالســتعانة 
أســلوب الجبنــاء، ليــس هنــاك أســهل مــن أن يلجــئ شــخص 
أو حــزب إلــى أســلوب إثــارة المشــاعر الدينيــة أو القوميــة، 
لضمــان نتائــج جمــع التأييــد حولــه ولصالــح رأي أو هــدف 
ذاتــي وســلطوي يســعى لــه، كمــا يمــارس حــزب ســفاريا 

ديموكراتنا. 
المحافظــة علــى جوهــر عمــل اإلعــالم فــي الكشــف عــن 
الحقائــق ونقــل األخبــار والصــورة كمــا هــي ســيكون كفيــال 
بنجــاح دوره الفاعــل بالتواصــل مــع مشــاكل وخصوصيــات 
تفشــي  جــراء  مــن  المتضــررة  أو  المهمشــة  الضواحــي 
الجريمــة، ألن الصعوبــة فــي خــوض هــذه المهمــة تتمثــل 

باســتحالة أن يتحــول اإلعــالم إلــى وســيلة تلقيــن وإرشــاد 
ان  فــي  بــل  المتلقــي.  تفــرض ســلطاتها علــى  وتوجيــه 
يبقــى اإلعــالم والصحافــة ســلطة لصالــح الحقيقــة وفــي 

خدمتها.
الكتابــة عــن األحــداث التــي تقــع بشــجاعة وشــفافية، دون 
تضخيــم أو تهويــل، والكتابــة أيضــا عــن بعــض الحــوادث 
ــا وصــف ونقــل لصــور  التــي ال تقــع أيضــا، والمقصــود هن
المناطــق، دون شــرط  هــذه  مــن حيــاة  يوميــة عاديــة 
اإليجابيــة  الجوانــب  إلظهــار  حــوادث،  وقــوع  انتظــار 
وقصــص نجــاح مــن يشــقون طريقهــم بهــذا المجتمــع 

رغــم الصعوبات الماديــة واالجتماعية.
هنــاك دور كبيــر لإلعــالم أيضــا فــي إظهــار قيــم ومبــادئ 
المجتمــع الجديــد، دون نقصــان أو تشــويه، مــع توضيــح 
أو  الدينيــة  هويتــه  لتغيــر  مضطــر  غيــر  مــا  أحــد  أن 
الثقافيــة الخاصــة، لكــي يكــون مقبــوال بالمجتمــع الجديــد. 
الثقــة  تعزيــز  إلــى  يــؤدي  المجتمــع  بمبــادئ  الثقــة 
بالمجتمــع وبالســلطات والمؤسســات المســؤولة عــن إدارة 

شؤوننا. 
تقاريــر الشــرطة وصفــت بعــض الضواحــي بأنهــا محاطــة 
بأســوار غيــر مرئيــة لكنهــا صعبــة االختــراق، نســجتها 
أو عــدم  المعرفــة  العصابــات والعزلــة والجهــل وعــدم 
ــراق  ــة باخت ــة اآلخــر، فهــل تنجــح الصحاف ــة بمعرف الرغب

أو هدم هذه األســوار؟

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: 1280 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

دور اإلعالم في اختراق أسوار عزلة 
الضواحي المتضررة من الجريمة
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الكومبـس – الغـالف: انتهـت مبـادرة أسـبوع يارفـا للسياسـيين، والتـي اسـتمرت مـن 10 إلـى 18 يونيـو/ 
حزيـران، ومـن المنتظـر أن تبـدأ فعاليـات أسـبوع ألميداليـن مـا بيـن 3 إلـى 11 يوليـو/ تمـوز، أسـبوعان 

سياسيان هدفهما واحد هو التقارب بين السياسيين وجمهورهم.

ما بين أسبوعين: يارفا وألميدالين 
تقليص المسافة بين السياسيين

وسكان الضواحي مسؤولية مشتركة

ء بمبـادرة  ن األسـبوع األول حديـث وجـا  مـع أ
موجهـة تحديـدا لسـكان الضواحـي مـن األغلبيـة 
المهاجـرة، يبقـى أسـبوع ألميداليـن هـو األوسـع 
سـة  لسيا جـه ا و ول مختلـف أ ألشـمل فـي تنـا ا و
فيـة، ومـع ذلـك  لثقا ألنشـطة االقتصاديـة وا وا
يواجـه هـذا األسـبوع تحديـات كبيـرة فـي الحفـاظ 
خـر  ا و ، أ جلـه نطلـق مـن أ لـذي ا لهـدف ا علـى ا
سـتينيات القـرن الماضـي، بعـد السـماح لحـركات 
عنصريـة بالمشـاركة بـه، وبعـد اعتـذار رئيـس 
لمخصـص  ليـوم ا ء كلمـة فـي ا لقـا ء علـى إ ا لـوزر ا
لحزبـه، وأيضـا بعـد تعالـي أصـوات داخـل حـزب 

ألسـبوع. ر لمقاطعـة هـذا ا ليسـا ا

ن  لتقـارب نحـو سـكا رفـا فـي ا سـبوع يا هـل نجـح أ
الضواحـي؟ خاصة بعـد إصدار الشـرطة قائمـة تحتوي 
علـى مجموعـة جديـدة مـن الضواحـي المصنفـة ضمـن 
ألمـن،  ر ا لمتضـررة مـن عـدم اسـتقرا حـي ا لضوا ا
وهـي نفـس الضواحـي الـذي يطلـق عليهـا »الضواحـي 
المنعزلـة، أو المهملـة، أو ذات األغلبيـة المهاجـرة؟
 وهـل سـينجح أسـبوع ألميداليـن بالحفاظ علـى هدفه 
فـي التقـارب مـن جميـع فئـات الشـعب وفـي إبقـاء هذه 
المناسـبة السـويدية العريقـة والفريـدة رمـزا مـن 

رمـوز الديمقراطيـة السـويدية؟

أسبوع يارفا هل اختيار 
المكان هو عامل االقتراب 
األهم من سكان الضواحي 

اختيـار المنطقـة التـي تضـم الضواحـي الشـمالية مـن 
العاصمـة سـتوكهولم، النعقـاد أسـبوع السياسـيين 
الموجـه لسـكان الضواحـي، اختيـار مكاني مناسـب، ألنه 
يتوسـط أكثر المناطـق ذات األغلبيـة المهاجـرة، مثل 
رينكبـي تينسـتا هوسـبي سـبونغا شيسـتا وغيرهـا، 
لكـن هـل المـكان هـو العامـل الوحيـد لتحقيـق هـدف 
لطبـع  ؟ با لمسـتهدفة عـة ا لمجمو رب مـن ا لتقـا ا
ال، خاصـة إذا عرفنـا أن حجـم حضـور الجمهـور مـن 
خلفيـات أجنبيـة كان متواضعـا ولـم يسـتطع هـذا 
لمسـتهدفين بهـذا  لعديـد مـن ا ألسـبوع جـذب ا ا

ط. لنشـا ا

الكومبـس تحدثـت إلـى صاحـب المبـادرة 
أحمـد عبـد الرحمـن، وهـو شـاب مـن أصـول 
صوماليـة فـي الثالثيـن مـن عمـره، اسـتطاع 
لفـت نظـر الصحافـة واألوسـاط السياسـية 
بسـبب جرأتـه وشـجاعته بطـرح المواضيـع 

التـي تعانـي منهـا الضواحـي المهمشـة.

أحمد عبد الرحمن أجاب على سؤال 
الكومبس: هل تعتقد أن حجم 

المشاركة من قبل سكان الضواحي 
مقنعا لك ويحقق هدف الفعالية؟

- اعتقـد أن هنـاك مشـكلة ثقـة بيـن سـكان الضواحـي 
والسياسـيين وهـذه المشـكلة مـن الصعـب أن يجـري 
حلهـا بسـرعة، ولكـن وإلـى حـد مـا كان هنـاك حضـور 

خاصـة باأليـام األخيـرة.

نرى أن هناك تواجد لإلعالم السويدي 
بشكل مكثف، ولكن لماذا لم تنسقوا 

أكثر مع وسائل اإلعالم والتواصل التي 
تخاطب األجانب بلغاتهم الخاصة؟

- نحـن نسـتفيد مـن أخطائنـا، اعتقـد أن الكومبـس 
متواجـد هنـا وأجريـت معـي ومـع ليرنيـا لقـاء ضمـن 
تقريـر مصـور، ومـع ذلـك نقـول إننـا سـوف نتالفـى 
كل األخطـاء ونسـتفيد مـن تجربتنـا للتحضيـر للعـام 

. لمقبـل ا

وفي حديث آخر مع شبكة الكومبس 
أوضح أحمد عبد الرحمن الهدف 

من هذه المبادرة قائاًل:

لقـد عملنـا طـول الفتـرة السـابقة الممتـدة مـن فعالية 
العـام الماضـي، لكـي نقنع رؤسـاء األحـزاب بالمشـاركة، 
وقـد نجحنا فـي ذلـك، لهـذا نـرى أن الفعالية فـي عامها 

الثانـي أصبحـت أوسـع وأكبـر.
نحـن نجـد أن هنـاك مسـافة كبيـرة، بيـن السياسـيين 
وسـكان المناطـق ذات األغلبيـة المهاجـرة وهـذه 
المبـادرة تسـمح بتحسـين ظـروف تفاعـل السـكان 
مـع المواضيـع السياسـية التـي تهمهـم، واألهـم مـن 
ذلـك أن تصـل استفسـارات وتسـاؤالت السـكان إلـى 
السياسـيين، مضيفـا بأنـه سـعيد بهـذا التفاعـل بيـن 
ن  مـة متمنيـا أ لنـاس وهـم يطرحـون مواضيـع ها ا

لنشـاط بالمسـتقبل.  يتطـور هـذا ا

وجـه رئيـس الحكومـة سـتيفان لوفيـن رسـائل عديـدة 
تدعـو إلـى كسـر عزلـة الضواحـي والعمـل علـى االندمـاج، 
للغـة  بـة بتعليـم ا ء ممـن يجـدون صعو بـا آل وخـص ا
حـد يقـرر  ا أ ليـة: ال تدعـو لتا لكلمـات ا لسـويدية با ا
عنكـم أو يحبـط عزيمتـك فـي تعلـم اللغـة واالنخـراط 

 . » لمجتمـع با
وأضـاف أيضـا: »يجـب علـى كل مـن يسـتطيع العمـل أن 
يعمـل« فيمـا أفـرد أيضـا مسـاحة كبيـرة للتحـدث عـن 
االضطهـاد أو الظلـم الـذي يمكـن أن يلحـق بالمـرأة جـراء 
عـادات أو معتقـدات ال تتوافـق مـع المجتمـع السـويدي.

لديمقراطييـن  كيين ا الشـترا ركـزت كلمـة رئيـس ا
ورئيـس الحكومـة الحاليـة، علـى أهميـة التعامـل الحـازم 
مـع الجريمـة، والتعويـل علـى منظومـة المـدارس. وقـال 
أتمنـى أن أرى العديـد مـن شـبان وفتيـات هـذا المنطقـة 
معـة  لـى جا لمتوجـه إ لبـاص رقـم 540 ا يسـتقلون ا

. لم كهو سـتو
نرفـع  بـات و لعقو ء فـي كلمتـه »سـوف نشـدد ا وجـا
مـن عقوبـة الحـد األدنـى مـن جريمـة حيـازة السـالح، 
وسـوف ننـزع مـن أفـراد العصابـات األمـوال والممتلـكات 

. » لثمينـة ا
وأضـاف فـي نبـرة حازمـة: » ال يمكـن ألفـراد العصابـات 
أن يصبحـوا قـدوة فـي المجتمـع، لـن نقبـل أن يعيشـوا 
كالملـوك فـي مناطقهـم، بـل يجـب أن يتـم اعتقالهـم«.
وشـدد لوفيـن علـى أهميـة األمـن فـي المجتمع وتشـديد 
القوانيـن وزيـادة أعـداد الشـرطة ونصـب المزيـد مـن 

كاميـرات المراقبـة.
كمـا تحـدث أيضـا عـن اسـتثمار مليـار ونصـف المليـار 
كـرون فـي منظومـة المـدارس وفـرض إلزاميـة التعليـم 

للقادميـن الجـدد.

ستيفان لوفين رئيس االشـتراكيين الديمقراطيين للمهاجرين كبار السن:

 ال تدعوا أحد يقرر عنكم أو يحبط عزيمتكم

◄ FOTO: MAJA SUSLIN TT :ستيفان لوفين

ماذا قال زعماء األحزاب لسكان الضواحي في أسبوع يارفا؟
علـى مـدار ثمانيـة أيـام تنـاوب زعمـاء األحـزاب الممثلـة فـي البرلمـان السـويدي باإلضافة إلـى الحـزب النسـوي على 
إلقـاء كلماتهـم فـي أسـبوع يارفـا للسياسـيين، مواضيـع مكافحـة الجريمـة والبطالـة والتمييـز ورفـع مسـتوى 
التعليـم والخدمـات األخـرى كانـت مـن أهـم المواضيـع المشـتركة التـي تبارى زعمـاء األحـزاب علـى الحديـث عنها 

كل حسـب منهـج الحـزب الـذي يمثلـه وتوجهاتـه.
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حزب البيئة:

على الجميع الحصول 
على فرص متساوية

الجريمـة وقضايـا العنصريـة والمسـاواة فـي المجتمـع، 
كانـت محـور الكلمـة التـي ألقاهـا الناطـق باسـم حـزب 
ك  ر لمشـا لحـزب ا ، ا ليـن و يد ف فر سـتا لبيئـة غو ا

. ليـة لحا لحكومـة ا با
وشـددت كلمـة فريدوليـن علـى ضـرورة مكافحـة 
لمجتمـع  نتشـرت فـي ا نهـا ا ل أ لتـي قـا يـة ا لعنصر ا

ياهـا بانهـا »ُسـم«. لسـويدي، واصفـا إ ا

لتمييـز فـي  ا قـة و لتفر ه با كمـا تحـدث عمـا سـما
لمتسـاوي حـق  لتعليـم ا المجتمـع، مشـددًا علـى أن ا

لبـالد. لتالميـذ فـي ا لجميـع ا

وقـال ليـس مهمـا أن تكـون تعيـش فـي بلديـة معينـة 
حتـى تنـال فرصـة التعليـم الجيـد، بـل يجـب للجميـع 

الحصـول علـى فرصـة متسـاوية.

◄ FOTO: JOHAN SCHIFF / MILJÖPARTIET DE GRÖNA   رئيس حزب البيئة غوستاف فريدولين

حزب المحافظين:
على المهاجرين االمتثال 
لقيم المجتمع السويدي

ركـزت كلمـة رئيسـة الحـزب اّنـا شـينباري باتـرا علـى 
قضايـا األمـن والعمـل واالندمـاج فـي المجتمـع.

ًا ضـد  د مـا حـا بهـا، هجو ا فـي خطا تـر شـنت با و
البعـض مـن المهاجريـن الذيـن يمارسـون الظلـم 

. ء لنسـا د ضـد ا واالضطهـا

ئلـة:  وأعـادت كالمهـا بشـكل واضـح وصريـح، قا
لينـا فـي السـويد«. لقيـم ال تنتمـي إ »هـذه ا

وتطرقـت باتـرا فـي حديثهـا علـى ضـرورة امتثـال 
لتـي يعتمدهـا  لمهاجريـن للمعاييـر واألنظمـة ا ا
المجتمـع السـويدي، وشـخصت بالتحديـد اضطهـاد 

المـرأة.
وقالـت: »هنـاك مسـاواة فـي السـويد. انتهـي«، فـي 
إشـارة منهـا إلـى أن المسـاواة بيـن الرجـل والمـرأة في 

السـويد غيـر قابلـة للنقـاش.
وأكـدت باتـرا فـي حديثهـا علـى أنـه فـي السـويد، 
ليـس ألحد الحـق مـن منطلقـات دينيـة أو ثقافيـة، أو 
بدافـع حـب السـيطرة، منع شـخص آخـر مـن الخروج 
أو التحـرك بحريـة ولقـاء األصدقـاء أو الذهـاب إلـى 
قاعـات السـباحة أو العمـل أو الحصـول علـى شـهادة. 
لسـويد  لـى ا لقيـم ال تنتمـي إ فـت: »هـذه ا ضا وأ

والمجتمـع السـويدي«. ◄ FOTO : NOELLA JOHANSSON  رئيسة حزب المحافظين انا شينباري باترا

كلمـة الحـزب الديمقراطـي المسـيحي ألقاهـا الرئيـس 
المنـاوب للحـزب ياكـوب فوشـميد، الـذي حـذر ممـا 
سـماه باالنقسـام المحتمـل فـي المجتمـع السـويدي، 
لـى  بسـبب االنقسـام فـي سـوق العمـل، حيـث أشـار إ
أن البطالـة ال زالـت مرتفعـة بيـن المولوديـن خـارج 
د  لجيـد لالقتصـا ء ا ا ألد لرغـم مـن ا لسـويد علـى ا ا

. يدي لسـو ا

كمـا شـدد علـى دور أوليـاء األمـور فـي الحـد مـن انتشـار 
الجريمـة بيـن صفـوف الشـباب، واصفـا دورهـم بالمهـم 
والقـوة التـي يجـب االسـتعانة بهـا، مشـيرًا فـي نفـس 
الوقـت إلـى مسـؤولية السياسـيين الذيـن قـال عنهـم 
إنهـم يجـب أن يعطـوا لهـذه العوائل الفـرص المناسـبة 

لمعرفـة مـا هـو خطـأ ومـا هـو صحيـح.

الحزب الديمقراطي المسيحي: 

انقسام سوق العمل قد 
يؤدي إلى انقسام المجتمع

◄ FOTO: KRISTDEMOKRATERNA.SE :الرئيس المناوب للحزب الديمقراطي المسيحي ياكوب فوشميد

رئيسـة الحـزب آنـي لـووف اقترحـت تخصيـص 280  
مليـون كـرون لضواحـي المـدن الموصوفـة بانهـا أقـل 

منـا. أ
وشـددت فـي كلمتهـا علـى أهميـة إيجـاد المزيـد مـن 
فـرص العمـل فـي المناطـق الريفيـة وتأهيـل البنيـة 

. لتحتيـة ا
لحكومـة فـي  كـدت وجـود تعـاون بيـن حزبهـا وا وأ

ع. لدفـا لهجـرة وا يـا ا قضا

وتجنبـت لـووف إبـداء موقـف صريـح وواضـح مـن دعوة 

رئيـس الحكومـة سـتيفان لوفيـن لحزبهـا الدخـول فـي 

تحالـف مـع الحـزب االشـتراكي فـي االنتخابـات القادمـة 

التـي مـن المقـرر أن تجـري فـي أيلـول/ سـبتمبر مـن 

العـام القـادم 2018.

حزب الوسط:

اقتراح بتخصيص280  مليون 
كرون لضواحي المدن

◄ FOTO: CENTERPARTIET.SE .رئيسة الحزب آني لووف
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لـذي  لقاهـا رئيسـه يـان بيوركلونـد ا لحـزب أ كلمـة ا
تحدث عّما سـماه بالفروقـات والتمايـز الطبقـي الكبير 
فـي المجتمع، قائـال: »يجب وضـع نهاية لألمـل المفقود 
لعمـل،  لمغلـق لسـوق ا لطريـق ا ل، وفتـح ا لألطفـا
وعلينـا أن نضـع نهايـة لحرمـان األشـخاص مـن الحريـة 

واألمـان فـي المجتمـع«.

 ، لفـرص للجميـع د ا جـو هميـة و ل أ تحـدث حـو و

مستشـهدا بتجربتـه مـن عامـل إلـى رئيـس حـزب قائـال 
أن الجميـع فـي ضواحـي المـدن يجـب أن يكـون لديهـم 

لفـرص. نفـس ا
نهـا تسـاهم فـي تعقيـد  لحكومـة با تهـم ا لحـزب ا ا
الوصـول إلـى سـوق العمـل وتجعـل الفـرص أصعـب على 

حـد قولـه.

حزب الليبراليين:

الفرص يجب أن تكون 
متاحة للجميع

لقاهـا رئيسـه  لتـي أ لكلمـة ا شـدد حـزب اليسـار فـي ا
لسـكن  يونـاس خوسـتيدت علـى أهميـة حـل أزمـة ا
وضمـان إيجـاد نظـام جديـد لدعـم شـركات السـكن 
والبنـاء وتسـهيل التأميـن عليهـا مـن أجـل التخفيـف 

مـن األزمـة.

وأقتـرح خوسـتيدت دعـم بنـاء المنـازل فـي األريـاف، 
للتخفيـف مـن االكتظـاظ فـي المـدن الكبيـرة، داعيـا 

شـركات البنـاء إلـى إبـداء المزيـد مـن الجرأة فـي البنـاء في 
جميـع أنحـاء السـويد.

ودعـا الحـزب الحكومـة إلـى ضمـان عائـدات الشـركات 
لمـا بيـن 10 إلـى 15 عامـا، لتشـجيع هـذه الشـركات 
علـى بنـاء المزيـد مـن المسـاكن، خصوصـا فـي األريـاف 

للتخفيـف مـن حـدة أزمـة السـكن.

حزب اليسار:

دعم شركات السكن 
لتخفيف حدة األزمة

يان بيوركلوند رئيس حزب الليبراليين ◄

◄ FOTO: VANSTERPARTIET.SE :رئيس حزب اليسار يوناس خوستيدت

كلمـة رئيـس الحـزب يمـي اوكيسـون حاولـت إظهـار 
لمهاجريـن، عندمـا قـال مخاطبـا  موقـف مـرن مـن ا
إياهـم: » نرحـب بكـم لكـن يجـب عليكـم أن تتعلمـوا 
نفسـكم  ا أ تعيلـو ا و ن تعملـو ا ية و يد لسـو للغـة ا ا

. ا كيـف يعمـل مجتمعنـا« تفهمـو و
لـى  وأضـاف أن حزبـه ليـس ضـد قـدوم المهاجريـن إ
السـويد، التـي »سـوف تسـتمر فـي اسـتقبال القادميـن 
الجـدد حتـى في حـال أصبـح هـو رئيسـا للـوزراء« بحسـب 

. ه تعبيـر
وقـال: »حزبنـا يضـم أشـخاصا يتبعـون القانـون وهـم 
لسـويدية، مـن بينهـا ضواحـي  لمناطـق ا فـة ا مـن كا
المـدن التـي تعانـي مـن صعوبـات اجتماعيـة، وبصفتـي 

قومـي مـن واجبـي أن ابنـي جسـور بيـن القادميـن الجـدد 
ا مـن  والمجتمـع السـويدي وضمـان أن يصبحـوا جـزء

. » لمجتمـع ا
وجوبهـت كلمـة أوكيسـون بضجيـج المحتجيـن عـدة 
مـرات، إلـى جانـب تصفيـق المؤيديـن، وتعالـت أحيانـا 
هتافاتهـم ضـد العنصريـة والتـي مـن بينهـا: ال نريـد 
عنصرييـن فـي شـوارع بلدنـا، وغيرهـا، ورد أوكيسـون 
علـى المحتجين بالقـول: »مـن مبـادئ الديمقراطية هي 
االمتنـاع عـن سـماع مـا ال يـروق لـك« وحـاول أوكيسـون 
تصنيـف المهاجريـن بقادميـن جـدد وقدامـى، معتقدا 
ن يؤثـروا سـلبيا علـى  لجـدد يمكـن أ لقادميـن ا ن ا أ

لقدامـى. ا

حزب سفاريا ديموكراتنا:

مغازلة المهاجرين 
والظهور بمظهر المعتدل

◄ FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT رئيس حزب سفاريا ديموكراتنا يمي اوكيسون

أعلن عن
نشاطك التجاري لدينا

الدليل
 إذا كان لديك شركة أو محل أو مطعم أو أي عمل تجاري

ننصحك باالنضمام إلى : دليل الكومبس  الرقمي
 قريبا  يمكنك تسجيل نفسك بنفسك عبر موقع الكومبس، لكي

تصبح عضوًا في دليل الكومبس باللغة العربية لألعمال التجارية
info@alkompis.com   لمزيد من المعلومات 
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لمرافـق لـكل  لنظـر عـن التضخيـم اإلعالمـي ا بغـض ا
حادثـة أمنيـة أو جريمـة جنائيـة تحـدث فـي الضواحـي 
ن هنـاك  ال أ لمهاجريـن، إ غلبيـة مـن ا لتـي تسـكنها أ ا
ات تظهـر أن هـذه  تأكيـدات، حسـب حقائـق وإحصـاء
الضواحـي تعانـي فعـاًل مـن انتشـار شـبكات إجراميـة 
ومـن بعـض اإلهمـال أيضـا، للنهـوض بهـا وإنقاذهـا مـن 

االنعـزال وتفشـي الجرائـم. 
ات تؤكـد ارتفاع عـدد هـذه الضواحـي المصنفة  اإلحصـاء
ضمـن الضواحـي المتضـررة مـن الجريمـة، القائمـة التـي 
أصبحت تضـم 61 ضاحيـة كان علـى رأسـها 15 ضاحية 
تعتبـر مـن الضواحـي األكثـر تضـررًا اآلن أصبـح هـذا 
العـدد 23ضاحيـة مصنفـة مـن الضواحـي التـي تعانـي 

بشـكل كبيـر مـن االنفـالت األمنـي. 
حـي مثـل GOTTSUNDA فـي  ا قفـزت ضو و
لـى أعلـى  لمـو إ أوبسـاال و LINDÄNGEN فـي ما
قائمـة المناطـق األكثـر تعرضـا لخطـر الجريمـة، بـل إلـى 

نـون فـي خطـر. لقا مناطـق أصبحـت فيهـا سـيادة ا
حسـب إصـدارات سـابقة للشـرطة، يمكـن رصـد أعمـال 
جرائـم وعنـف تحـدث بانتظـام تقـوم بهـا العصابـات 
وشـبكات تحـاول فـرض نفسـها كقـوى موازيـة لسـيادة 
القانـون، حتـى بـات خطـر ارتفـاع جـدران غيـر مرئيـة 
يهـدد بعـض األحيـاء بالعزلـة، ممـا يزيـد مـن عمليـات 
إطـالق النـار، وتجـارة وتعاطـي المخـدرات بشـكل شـبه 
مفتـوح، اسـتفحال خطـر األصولييـن الدينييـن الذيـن 

يحصلـون علـى المزيـد مـن الحريـات.
يمكـن اعتبـار ضواحـي مدينـة يوتيبـوري هـي األكثـر 
ضعفـا فـي السـويد مـن ناحيـة االنفـالت األمنـي، حيـث 
لتابعـة ليتوبـوري والمصنفـة  أصبـح عـدد الضواحـي ا
، تليهـا  حـي ا 7 ضو ة  ر لمتضـر حـي ا ا لضو ضمـن ا
سـتوكهولم بــ 5 ضواحـي فيمـا تملـك مالمـو 3 ضواحـي 

منيـا. ة أ متضـرر
لغربيـة، هنريـك  لمنطقـة ا ويرجـع رئيـس شـرطة ا
لمركـز األول بيـن  مونـك، سـبب احتـالل يوتيبـوري ا
المناطـق المتضـررة إلـى ضعـف المـوارد التـي تملكهـا 

لنقـص.  لبـطء فـي تالفـي هـذا ا لـى ا الشـرطة وإ
منـذ شـهر سـبتمبر / أيلـول مـن العـام الماضـي وقعـت 
خمسـة حوادث قتـل بواسـطة إطـالق النار عن مسـافات 
قريبـة تحديـدا فـي غـرب يوتيبـوري. فـي وقـت متأخـر 
مـن ليلـة الجمعـة )16 يونيـو 2017( قتـل رجـل فـي 
27 عامـا مـن عمـره، قالـت الشـرطة إن عمليـة قتـل هذا 
الرجـل تأتـي ضمـن تصفيـة حسـابات بيـن العصابـات. 

فيمـا اعتبـرت جهـات أمنيـة وسياسـية منهـا مفـوض 
لمحلييـن  سـيين ا لسيا ن ا ، أ سـون ليا ن إ ا لشـرطة د ا
يتحملـون مسـؤوليات كبيـرة فـي الحد مـن جرائـم إطالق 
لنـار وتهريـب المخـدرات وانتشـار ثقافـة الصمـت،  ا
لمجرميـن  دي ا لتـي تشـجع علـى تمـا فـة ا لثقا هـذه ا
وانتشـار جرائمهـم. هـذه الجهـات طالبـت أيضـا بتبنـي 
اسـتراتيجية واضحـة لمعالجـة أسـباب هـذه الجرائـم 

فحتهـا. مكا و

ف شـخص  ال 5 آ لـي  ا حو
ئـم ضمـن  ركين بجرا مشـا
أكثـر مـن 200 عصابـة أو 

ميـة ا جر شـبكة إ

عمليـة تغييـر واقـع هـذه الضواحـي وكسـر األسـوار 
غيـر المرئيـة عنهـا، عمليـة تحتـاج بـال شـك إلـى وقـت 
وجهـد، واألهـم مـن ذلـك تحتـاج أيضـا إلـى التحـرك علـى 
مسـارين متوازييـن المسـار األمنـي والمسـار السياسـي 

عـي. الجتما ا

ومـع أن الشـرطة تعتـرف أن هنـاك الكثيـر ممـا يجـب 
يـد مـن  لعد عت تحقيـق ا سـتطا نهـا ا ال أ فعلـه ، إ
النجاحـات فيمـا يخـص محاربـة جـذور الجريمـة وقطـع 
الطريـق علـى مـن هـم فـي طـور االنخـراط بشـبكات 
اإلجـرام وضـرب البنيـة االقتصاديـة التـي تعتمـد عليهـا 
بعـض العصابـات، وكذلـك القضاء علـى عدة أماكـن كانت 
مسـرحا لتجـارة المخـدرات المفتوحـة، إضافـة إلـى ضبـط 

كميـات كبيـرة مـن األسـلحة والمخـدرات.
الشـرطة زادت أيضـا مـن فعاليـة طـرق جمـع المعلومات 
االسـتخباراتية وتطويـر سـبل التحقيـق، رافـق ذلـك 
تغييـرات مرنـة بالقوانيـن والتشـريعات، واسـتخدام 
تقنيـات جديـدة سـاهمت فـي مكافحـة غسـل األمـوال 

وتعزيـز المراقبـة والتحقيـق الفعـال.

الحلـول األمنيـة مـع أهميتها ال 
تكفـي بـل هنـاك حاجـة لحلـول 
سياسـية واجتماعيـة وزيادة 

في المـوارد

 من أهم األهداف التي تسعى 
الشرطة إلى تحقيقها ضمن مسار 

الحل األمني والمجتمعي:

ئـف  لوظا يـد مـن ا لمز لشـرطة با رد ا ا يـز مـو تعز .1
والعناصـر، وتحسـين بيئـة عملهـم، والتقـرب أكثـر مـن 
الجماهيـر وتعزيـز الثقـة بيـن الشـرطة والسـكان، مـع أن 
العصابـات تحـاول دومـا زعزعـة هـذه الثقـة مـن خـالل 
قتـل وتهديـد الشـهود وترهيبهـم. لذلـك ثقـة النـاس 
بالشـرطة وبمؤسسـات الدولـة يبقـى موضـوع فـي غايـة 

. ألهميـة ا
2. ضمـان تفاعل السـلطات المحليـة مع جهود الشـرطة 
لمعنيـة  لجهـات ا لتعـاون معهـا ومـع غيرهـا مـن ا وا
ا  . وهـذ بـي يجا لمجتمـع بشـكل إ يـر ا يـة وتطو لحما
التعـاون يشـمل الهيئـات البلديـة ومصلحـة الضرائـب 
لتأمينـات االجتماعيـة ومصلحـة تحصيـل  وصنـدوق ا
لمشـروع  لكسـب غيـر ا ا لغـش و فحـة ا لديـون لمكا ا

لنظـام االجتماعـي. واالحتيـال علـى ا

يثـة  لحد لفنيـة ا ت ا لتقنيـا م ا ا سـتخد 3. تسـخير ا
نونيـا وبمـا ال يتعـارض مـع  مها قا ومالئمـة اسـتخدا
لشـرطة اآلن تسـتثمر  مـل بهـا. ا لمتعا لتشـريعات ا ا
ت  ميـرا لفنيـة مثـل كا لحلـول ا ا ألجهـزة و فـة با بكثا
المراقبـة، وأجهـزة الكشـف عـن المتفجـرات، الطائـرات 
بدون طيـار، وابتـكار طـرق تقنية أكثـر فعاليـة وأدوات 

لخطيـرة. ئـم ا لجرا جديـدة السـتكمال مكافحـة ا
4. تفعيـل االعتمـاد علـى نتائـج األبحـاث، التـي تعتمـد 
علـى اختبـار وتقييـم أسـاليب جديـدة، والعمـل ضـد 
لخفيـة ضـد  لجريمـة ا ا عيـة و الجتما ت ا بـا ا الضطر ا
المـرأة وتقنيـات مكافحـة المخـدرات. تطويـر الدعـم 
المنهجـي والتدريـب الـذي يجـري بالتـوازي مـع خطـط 

لشـرطة. تطويـر عمـل ا
رة  دا لوطنـي. وتولـي إ لمسـتوى ا لتنسـيق علـى ا 5. ا
لوطنيـة لرصـد وتحديـد  لمسـتوى ا ت علـى ا عمليـا

 . لمتضـررة لمناطـق ا لتطويـر فـي ا ل ا عمـا أ
6. تعزيـز جهـود الوقايـة مـن الجريمـة ومنـع وقوعهـا 
فـي المناطـق المحرومـة، مـع مسـاعدة مـن المرافـق 
المدنيـة والمنظمـات االجتماعيـة ومـن المتطوعيـن، 
مثـل مكافحـة التهريـب ومنـع تـداول التبـغ والكحـول، 

بشـكل غيـر قانونـي. 

7. وضـع اسـتراتيجيات علـى نطـاق واسـع مـن أجـل 
تحقيـق تغييـر دائـم ومسـتدام فـي هـذه المناطـق، الن 
ذلـك يمكـن ان يتطلـب سـنوات عديـدة. ومـن الشـروط 
لبرلمـان علـى تخصيـص  لحكومـة وا األساسـية حـث ا
مـوارد لزيـارة احتياجـات الشـرطة وطلـب دعـم مـن 
الهيئـات التشـريعية لوضـع عقوبـات أكثـر صرامـة بحـق 
المجرميـن الخطريـن. وتشـديد العقوبـات علـى جرائـم 
اسـتخدام وتهريـب ولبيـع السـالح بشـكل غير شـرعي.، 
ة  وزيـادة فرصـة المراقبـة بالفيديـو، والوصـول إلـى قـراء
البيانـات السـرية والوصـول المسـتمر ألماكـن تخزيـن 

البيانـات فـي حـال احتاجتهـا الشـرطة.
8. ومـن الضـروري أيضـا التواصـل مـع الجهـات الفاعلـة 
لمناطـق  لـى ا لكبيـرة إ األخـرى لجـذب االسـتثمارات ا
ن تكـون  لبـالد. علـى أ ئـم فـي ا ا ألكثـر تعرضـا للجر ا
اسـتثمارات كافيـة وغيـر مقيـدة زمنيـا وتلبـي الحاجـة 
إلـى تعزيـز طويـل األجـل مـن الخدمـات األساسـية مثـل 
المـدارس والخدمـات االجتماعيـة والرعايـة الصحيـة 
ألخـرى.  لخدمـات األساسـية ا لتوظيـف وا مـج ا وبرا
وهنـاك فعـال خطـط بنـاء بـدأت بالتنفيـذ علـى تخـوم 

هذه قائمة بعدد من الضواحي 
التي تعد األكثر تضررًا 

من ضعف األمن فيها
Fakta. Utsatta områden

61 bostadsområden klassas av polisen som utsatta och 22 
av dessa som särskilt utsatta. De är:

1. Vivalla, Örebro
2. Gottsunda, Uppsala

3. Alby, Botkyrka
4. Fittja, Botkyrka

5. Hallunda/Norsborg, Botkyrka
6. Husby, Stockholm

7. Rinkeby/Tensta, Stockholm
8. Ronna/Geneta/Lina, Södertälje

9. Araby, Växjö
10. Karlslund, Landskrona

11. Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö
12. Rosengård söder om Amiralsgatan, Malmö

13. Bergsjön, Göteborg
14. Biskopsgården, Göteborg

15. Gårdsten, Göteborg
16. Hammarkullen, Göteborg

17. Hjällbo, Göteborg
18. Lövgärdet, Göteborg 

19. Tynnered/Grevgården/Opaltorget, Göteborg 
20. Hässleholmen/Hulta, Borås

21. Norrby, Borås
22. Skäggetorp, Linköping

الشرطة : بعض الضواحي باتت تحت تهديد 
ي لسيادة القانون

ّ
خطر غياب كل

وداخـل بعـض المناطـق، لكسـر عزلتهـا وهـدم األسـاور 
لمرئيـة حولهـا. غيـر ا

لــ 5000 شـخص ضمـن  9. مـع وجـود مـا يقـرب ا
القوائـم الجنائيـة و 200 عصابـة أو شـبكة مـن الشـبكات 
اإلجراميـة فـي هـذه الضواحـي. ومـع احتمـاالت تزايـد 
هـذه األعـداد. تبقـى السـويد بحاجـة إلـى جهـد مركزيـة 
علـى المسـتوى الوطنـي، وجهـود طويلـة األمـد. كمـا 
لشـرطة مـع  ر بيـن ا لحـوا لـى تكثيـف ا جـة إ هنـاك حا
ن معـا وضـع  عيـة وضمـا الجتما لمصلحـة ا ب ا صحـا أ

لمناطـق 61.  خطـط عمـل لجميـع ا
ن تحـل  لشـرطة وحدهـا ال يمكـن أ ن ا بـت هـو أ لثا ا
الوضـع فـي المناطـق المتضـررة، ولكـن بفضـل الجهـود 
المشـتركة للمجتمـع، تنهـا تسـتطيع أن تحـدث فرقـا 

. ا كبيـر
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برنامج »يال ألميدالين«
تواجد إعالمي في ألميداين ويارفا لنقل الصورة باللغة العربية

شـبكة  ك  ر تشـا  : لم كهو سـتو  - مبـس  لكو ا
»الكومبـس« اإلعالميـة، بالتعـاون مـع مؤسسـة الرنيا 
التعليمية، للعـام الثالـث علـى التوالـي، فـي فعاليـات 
أسـبوع مهرجان ألميدالين السياسـي السـويدي، الذي 

يعقد صيف كل عام في جزيرة فيسبي.
وقبـل انطـالق فعاليـات هـذه السـنة، جـرت نقاشـات 
لعمـل، تـم تقديمهـا  خاصة حـول موضـوع سـوق ا
مـن منطقـة يارفـا شـمال غـرب سـتوكهولم، فـي 13 

حزيـران/ يونيـو.
وتشـارك مؤسسـة الرنيـا بالتعـاون مـع »الكومبـس« فـي 
ليـن السياسـي مـن خـالل  نقـل وقائـع مهرجـان ألميدا
إجـراء الحـوارات مـع السياسـيين وصنـاع القـرار ورجـال 
 ، ل، ونقلهـا بلغـة سـويدية ُمبسـطة ألعمـا ل وا لمـا ا

. وترجمـة بعضهـا للعربيـة
والهـدف مـن ذلـك، هـو إمكانيـة نقـل الخطـاب السياسـي 
العـام، لألشـخاص الذيـن يتحدثـون بلغـة أم أخـرى غيـر 
السـويدية، كمـا تقـوم وسـائل اإلعـالم التابعـة للكومبس 
بنشـر أخبـار وتقاريـر نصيـة وتلفزيونيـة وتحقيقـات 

حـول المهرجـان باللغـة العربيـة.
لموقـع اإللكترونـي لــ »الرنيـا { عـن كاترينـا  ونقـل ا
ديفيـل مـن المؤسسـة، قولهـا: »إن موضـوع العمـل، 
سـيكون مـن أكثـر القضايـا التـي سـيتم التركيـز عليهـا 
فـي برنامـج »يـال ألميداليـن«، هـذا العـام. أعتقـد أن مـن 
المهـم أن نسـتكمل الحـوار مـن JÄRVA، لمواصلـة 

النقاشـات خـالل أسـبوع ألميداليـن«.
وأضافـت: »أسـبوع يارفـا السياسـي، مبـادرة جيـدة، 
تتماشـى تمامـا مـع هـدف برنامـج »يـال ألميداليـن«، مـن 
خـالل نقـل حـوارات السياسـيين الـى النـاس المشـمولين 
بتلـك النقاشـات. والمحادثـات العامـة سـتكون للجميع«.

لكومبـس«  وقـال رئيـس تحريـر ومؤسـس شـبكة »ا
اإلعالميـة، الدكتـور محمـود آغـا: »نعلـم، بـأن معرفـة 
القادميـن الجـدد وسـكان الضواحـي، بأسـبوع ألميداليـن 
السياسـي، ضعيفـة، لذلـك نعمـل باسـتمرار علـى رفـع 
مسـتوى إيصـال المعلومـات إلـى هـذه الجماعـات، ممـا 
سـيرفع درجة الوعـي وتحمل المسـؤوليات حـول كيفية 
التأثيـر علـى المناقشـات فـي المجتمـع، والتـي تـؤدي 
بدورهـا إلـى اتخـاذ قـرارات سياسـية، وبالتالـي التأثيـر 

علـى جميـع مـن يعيشـون فـي السـويد«.
سـبوع  لكومبـس« فـي تغطيـة أ ا وسـيمثل شـبكة »
ألميداليـن السياسـي، كل مـن رئيـس التحريـر د. محمود 
آغـا وجوليـا آغـا وأسـبيد وانيـس وأحمـد سـتيتية وأحمد 

الزيـان وغيرهـم.

مـن خـالل هـذا البرنامـج سـيتم إجـراء مقابـالت مـع وزراء 
وسياسـيين وجهـات اجتماعيـة وتعليميـة وثقافيـة، 
أثنـاء هـذه الفعاليـة األشـهر فـي السـويد، وذلـك لمحاولة 
إيصـال صـوت جـزء ممـن ال يسـتطيعون المشـاركة بهذا 
لناطقيـن باللغـة العربيـة،  األسـبوع، خاصـة مـا يهـم ا
وطـرح األسـئلة واالستفسـارات علـى ممثلـي األحـزاب 

والمؤسسـات والسـلطات والشـركات المختلفـة.
ومـن أجـل أن تكـون التحضيـرات علـى مسـتوى الحـدث، 
ويحصـل البرنامـج علـى األهـداف التي وضعـت لـه بنجاح، 
أجـرت شـبكة الكومبـس سلسـلة مـن اسـتطالعات الـرأي 
لفيسـبوك  بق، علـى موقـع وصفحـة ا لسـا م ا لعـا فـي ا
لتابعـة لهـا، بـدأت بطـرح سـؤال: مـاذا تعـرف عـن  ا
أسـبوع ألميداليـن، فقـط %6 مـن المسـتطلعة آرائهـم 
ليـة،  لفعا بـوا بأنهـم يعرفـون بشـكل جيـد هـذه ا أجا
فيمـا أجـاب %14 بأنهـم سـمعوا بهـا لكـن ال يعرفـون 
الكثيـر عنهـا، أمـا النسـبة الباقيـة وهـي حوالـي 80% 
كين فـي  ر لمشـا عـدد ا ء عنهـا. ) ا شـي فلـم يسـمعو

االسـتطالع تجـاوز األلـف مشـترك(.

مـة  لها ة ا هـر لتظا ه ا ة لتغطيـه هـذ جـة كبيـر لحا ا
والتعريـف بهـا والمشـاركة بتغطيتهـا والتفاعـل معها.

االسـتطالع اآلخـر الـذي أجرتـه شـبكة الكومبـس انطلـق 
مـا  لقضيـة األكثـر اهتما لـي: مـا هـي ا لتا لسـؤال ا مـن ا
ت اإلجابـات  بالنسـبة لـك فـي السياسـة السـويدية، وجـاء

لـي فـي المرتبـة األولـى: تأميـن فـرص  لتا لنحـو ا علـى ا
لهجـرة  نيـة: سياسـية ا لثا لمرتبـة ا لعمـل %34، ا ا
لسـكن  ميـن ا لثـة: تأ لثا لمرتبـة ا للجـوء %20 ، ا ا و
لرابعـة: محاربـة التطـرف بجميـع  %19، المرتبـة ا
أشـكاله %10 ، المرتبـة الخامسـة: الرعايـة الصحيـة 
%9، التعليـم المرتبـة السادسـة %7 ، والسياسـية 

الخارجيـة %2 واحتلـت المرتبـة السـابعة.

إن وجـود شـبكة إعالميـة ناطقـة باللغـة العربيـة فـي 
هـذا المحفـل السياسـي الهـام مـن شـأنه أن يعـزز الفكـرة 
ليـن، وذلـك  الديمقراطيـة األساسـية ألسـبوع ألميدا
حسـب العديـد ممـن يـرون ضـرورة المشـاركة الواسـعة 
بنقاشـات وحـوارات هذا األسـبوع وعـدم اقتصارهـا على 
المشـاركين التقليدييـن أو المقتدريـن ماديـا، ألن هـذه 
المشـاركة تسـاهم بإعطـاء فرصـة لمجموعـة لغويـة 
هامـة فـي السـويد، وبإيصـال أصـوات قـد تكـون غيـر 

حاضـرة علـى قـدم المسـاواة مـع األصـوات األخـرى.

للتعرف أكثر على 
أسبوع ألميدالين: 

»سوق عكاظ بأسلوب 
الديمقراطية السويدية«

لـم يكـن أولـف بالمـه، يعلـم أن خطبـة عابـرة ألقاهـا، 
رة  ن وزيـرا للتربيـة، مـن علـى ظهـر سـيا عندمـا كا
شـاحنة، فـي منتجـع علـى جزيـرة غوتالنـد، صيـف عـام 
1968 لإلجابـة علـى أسـئلة بعـض المصطافيـن، يمكـن 
أن تتحـول إلـى طقـس سـنوي، وتظاهـرة سياسـية هـي 
األشـهر فـي السـويد، ال تـزال مسـتمر منـذ 47 عامـا.

أولفـه بالمـه الـذي أصبـح رئيسـا لـوزراء السـويد لفترتين، 
اغتيـل بجانـب زوجتـه فـي العـام 1986 لكـن أسـمه 
بقـي حاضـرا بالسياسـة السـويدية الحديثـة، ومرتبطـا 

بعـدة مناسـبات منهـا هـذه المناسـبة السـنوية.
هـذا الطقـس السياسـي قـد يكـون فريـدا مـن نوعـه فـي 
نـب مـن سـوق عـكاظ  لـم، وقـد يشـبه بعـض جوا لعا ا
أيـام الجاهليـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة، عندمـا كانـت 
العـرب تأتـي لعـرض ليـس فقـط منتوجاتهـا المادية من 
تمـر وعسـل وخمـر وحنطـة، بـل أيضـا منتوجـات فنيـة 
وأدبيـة، فكانـت قبائلهـم )أحزابهـم( تتناشـد شـعرا 

وتتفاخـر وتتناظـر وتتبـادل الحجـج واألفـكار.
سـوق عـكاظ السـويدي المفتـوح أمـام مناقشـة أي أمـر 
لسـويدي، يعتبـر فرصـة  لمجتمـع ا أو قضيـة تخـص ا
نيـة خاصـة لعـرض  لبرلما لسـويدية ا مـام األحـزاب ا أ
أفـكار جديـدة وتقديـم منتوجـات سياسـية مبتكـرة 
ية  يد لسـو ة ا يـر لجز لمجتمعيـن فـي ا طنيـن ا ا للمو

لسـويد ء ا وللمتابعيـن لهـم فـي مختلـف أرجـا
أسـبوع مـن 7 أيـام ويـوم، علـى عـدد أحـزاب البرلمـان/ 
فيـة  ا قعـة جغر ، يعقـد فـي ر نيـة لثما غ ا ا كسـد لر ا
ت  ا و لنـد ت ا ميـا مئـا ض بـه يو يعـر ، و ة د محـد
بـع فرصـة حقيقيـة  ت، ممـا يتيـح للمتا ا ظـر لمنا ا و
للمقارنـة، ولتكويـن قاعـدة رأي واقعيـة، يسـتطيع مـن 
خاللهـا التمييـز بيـن منتوجـات األحـزاب ومعروضاتهـا، 
فـه  و سـب ظر ينا سـبه و ر مـن ينا ن يقـر قبـل أ
واحتياجاتـه، ليكـون الخيـار عنـد منـح صوته، ليـس على 
أسـاس عاطفـي وال يتحكـم بـه اي والء آخـر سـوى الـوالء 

لمجتمـع. لبلـد وا دة ا لألفضـل، األفضـل لقيـا
ألميداليـن هـو أسـم لحديقـة جميلـة تتوسـطها بحـرة 
مـع نافـورة مـاء، تقـع بيـن سـور مدينـة فيسـبي عاصمـة 
جزيـرة غوتالنـد السـويدية وبيـن شـاطئ بحـر البلطيق، 
الـذي شـهد صـد العديـد مـن سـفن الغـزاة واسـتقبل 
العديـد مـن سـفن التجـار علـى مـر التاريـخ، وهـو أسـبوع 
لتـي  لثمانيـة ا متـاح ليـس فقـط لألحـزاب السـويدية ا
تتمثـل فـي البرلمـان السـويدي الحالـي، بـل أيضـا لـكل 
األحـزاب والهيئـات والمؤسسـات والبلديـات والـوكاالت 

والمنظمـات وحتـى الشـركات التـي تريـد عـرض أفـكار 
جديـدة حـول عملهـا، والهـدف هـو دائمـا واحـد: تقديـم 
كله  ه ومشـا يـا لمجتمـع وحـل قضا دة ا ألفضـل لقيـا ا

بالطـرق العقالنيـة المناسـبة
فـي هـذا األسـبوع السياسـي الحافـل، ال تجـد رقابـة أو 
ضوابـط علـى حريـة مـا تقولـه ومـا تطرحـه، وعلـى مـا 
تريـد أم ال تريـد أن تسـمعه، الرقابـة والضوابـط ذاتيـة 
كـم  ا ن مكتسـبة مـن تر قـد تكـو ، و بـة غيـر مكتو و
التقاليـد الديمقراطيـة التـي تمارسـها البـالد منـذ عقود.

عـدد الفعاليـات التـي شـهدها أسـبوع ألميداليـن فـي 
ي  ليـة ونشـاط، ا لعـام 2013 بلغـت 2300 فعا ا
بزيـادة تقـدر بحوالـي %25 عـن العـام 2012 وفـي 
العـام السـابق 2014 كان للفعاليات وقع كبيـر ألنه كان 
عامـا انتخابيـا جـرت فيـه انتخابـات البرلمـان السـويدي، 
ومجالـس البلديـات والمحافظـان وانتخابـات البرلمـان 
األوروبـي. وللمقارنـة بلـغ عـدد الفعاليـات فـي العـام 

2007 فقـط حوالـي 500 فعاليـة
ويغطـي فعاليـات ألميداليـن عـادة مئـات الصحفييـن، 
لـي 900  فقـط بلـغ عددهـم فـي العـام 2013 حوا
صحفـي يمثلـون عـدة صحـف ووسـائل إعـالم، إلـى جانـب 
ضيـوف مـن عـدة بلـدان مـن بينهـا بلـدان عربيـة، حيـث 

احتـل الربيـع العربـي مكانـا هامـا مـن بيـن الفعاليـات.
التوسـع المضطـرد واالهتمـام المتزايـد بهـذا الحـدث 
السـنوي خلـق أيضـا نوعـا مـن اإلربـاك للمنظميـن فـي 
اسـتيعاب الضيـوف وتوزيـع الفعاليـات، فهنـاك حوالـي 
500 فعاليـة تجـري فـي آن واحـد، ممـا زاد أيضـا مـن 
ثمـن إيجـارات الغـرف والشـقق، ومـن ناحيـة أخـرى يعـد 
هـذا االسـبوع فرصـة طيبـة ألهالـي الجزيـرة مـن اصحـاب 

المحـالت والمرافـق السـياحية.
لـذي كان يعـرض  لتاريـخ: إن سـوق عـكاظ ا يقـول ا
األدب والفـن والخطابـة، إلـى جانـب المبـادالت التجاريـة، 
نـه كان ينتهـي أحيانـا بنزاعـات وخالفـات بيـن  ومـع أ
لـى حـروب، لكنـه كان مناسـبة  ئـل قـد تتطـور إ لقبا ا
سياسـية قبليـة بامتيـاز. فيمـا يعتبـر أسـبوع ألميداليـن 
السـويدي فـي زماننـا هـذا، مناسـبة إلظهـار أن السياسـة 
أصبحـت شـأنا عامـا يهـم الجميـع، وليسـت حكـرا علـى 
مـن يمتهنهـا فقـط، فالسياسـة اليـوم تعنـي مصيـر كل 
فـرد ومصيـر المجتمـع فـي آن واحد...لقـد ولـى زمـن مـن 

يقولـون: أنـا ال أتدخـل فـي السياسـة.

معلومات عن مؤسسة الرنيا

لتعليميـة  ت ا لمؤسسـا حـدة مـن ا ا نيـا هـي و لير
الرائدة فـي السـويد التـي تقـدم المعرفـة، والخدمات 
التعليميـة مـع مجموعـة واسـعة مـن الحلـول لتأهيـل 

وإعـداد القـوى العاملـة.
ليرنيـا تطـور وتالئم مهـارات األفـراد مـع احتياجات 
لسـويد.  ء ا نحـا لشـركات فـي جميـع أ ومتطلبـات ا
لعمـل  ق ا مل لسـو ل فهـم شـا لـك مـن خـال ذ و
لمطلوبـة. وبهـذه الطريقـة، يمكـن  ات ا ء لكفـا وا
لتعليـم  لحصـول علـى ا لنـاس ا كبـر مـن ا لعـدد أ

لصلـة. ئـف ذات ا لوظا وا
لـى ثالثـة مجـاالت رئيسـية  نحـن نقسـم خدماتنـا إ
للعمـل. هـذا يسـمح بتقديـم خدمـة أفضـل لعمالئنـا 
الت  ة فـي مجـا لخبـر لـى ا جـة إ لحا سـب مـع ا تتنا
محـددة. وفـي الوقـت نفسـه، تقديـم رؤيـة شـاملة 
لالحتياجـات األكثـر تعقيـدا للشـركات واألفـراد على 

. ء لسـوا ا

يمكننا مساعدتك في:
الوظائف

نقدم حلـول فـي مجـال التوظيـف المؤقت لألشـخاص 
المؤهليـن فـي مجـاالت متعددة.

التعليم
نيابـة عـن البلديات فـي جميـع أنحـاء السـويد ومكتب 
العمـل، وهـو دائـرة التوظيـف العامـة السـويدية، 
تقـوم ليرنيـا بتعليـم الكبـار مـع التركيـز المهنـي، 
وخدمـات التدريـب الوظيفـي ومجموعـة متنوعـة 
مـن خدمـات التكامـل الموجهـة نحـو المهاجريـن.

عمليات خدمات التغيير
تتيـح عمليـة تغييـر الخدمـات التـي نقدمهـا فرصـا 
لموظفيـن،  لفردييـن. نحـن ندعـم ا للموظفيـن ا
ونقابـات العمـال وأربـاب العمـل مـن خـالل إعـادة 
لخدمـات  لتنظيـم وتقليـص مـا ال يلـزم للعمـل. ا ا
المتكاملـة التـي تقدمهـا ليرنيـا تعنـي أننـا يمكـن أن 
نقـدم دعمـا فريـدا فـي إيجـاد فـرص عمـل جديـدة.

هل تحتاج إلى إرشادات؟
لعمـالء للحصـول علـى  ل بخدمـة ا التصـا يرجـى ا

 . ة عد مسـا

الصورة : كاتارينا من الرنيا تتوسط أحمد عبد الرحمن صاحب المبادرة  ود. محمود آغا  رئيس تحرير شبكة الكومبس ◄



9 | الكومبس



الكومبس | 10

ن تحـدث  لتـي يمكـن أ ا لّصغيـرة و ء ا ألشـيا بعـض ا
فرقـا وتسـاعدك علـى الشـعور بالراحـة والطمأنينـة 
لبحـث  فـزا لتسـتمر فـي فضولـك فـي ا و تعطيـك حا
عـن كل مـا هـو جديـد. ففـي كثيـر مـن األحيـان مجـرد 
لمألوفـة  ئـح أو تذوقـك لألطعمـة ا استنشـاقك للروا
ن وتحقـق  لمـكا الرتبـاط با لديـك تجعلـك تشـعر با

لّراحـة واالسـترخاء المرجوّيـن.« بذلـك ا
لـم أكتـف بذلـك بـل توجهـت لمقابلـة الفـرق الّتطوعيـة 
لوقـت  لّصيـف هـو ا لّصليـب األحمـر وخاصـة أن ا فـي ا
األنسـب لتعريـف القادميـن الجدد للسـويد علـى قوانين 
الطبيعـة هـذا مـا عرفتـه منهـم وهـذا مـا قامت بـه ديما 
ألحمـر حيـث  لّصليـب ا عيسـى وهـي متطوعـة فـي ا
رّوجـت لمشـروع يتضمـن عـدة نشـاطات للقادميـن 
لجـدد ومـن مختلـف األعمـار، هـذا المشـروع نظـم  ا
بالتعـاون بيـن كل مـن الّصليـب األحمـر والمرشـدين 

 )NATURSKYDDSFÖRENINGEN(
وبلديـة اوربـرو وغايـة المشـروع هـي المسـاهمة فـي 
كبـر بمـا  لطبيعـة بشـكل أ لّسـويد وا لّتعـرف علـى ا ا
فـي ذلـك القوانيـن الخاصـة بالطبيعـة. تقـول ديمـا: » 
األمـر األول الـذي فكـرت بـه كان البحـث عـن نشـاطات 
قـل  بأ لجـدد و دميـن ا لنسـبة للقا يـة با د عتيا غيـر ا
تكلفـة ممكنـة فـكان قضـاء يـوم فـي الغابـة بيـن أحضان 
الطبيعـة المـكان األفضـل وبالفعـل كان الّنشـاط ناجحـا 
فمـن خالله قـام المرشـدين )بتعريـف النـاس بالقوانين 
الخاصـة بالطبيعـة مثـل األماكـن المسـموحة إلشـعال 
النـار وتعريفهـم بالنباتـات الضارة ومـا إلـى هنالك وكان 
لهـذا النشـاط األثـر اإليجابـي بالنسـبة للجميـع وخاصـة 
أنهـا المـرة األولـى التـي يقومـون بهـا بنشـاط مغايـر عـن 

مـا تعـودوا عليـه.«
هنـا أنهيـت جولتـي ضمـن مركـز الصليـب األحمـر وبقـي 
أن أعيـش الّتجربـة الجديـدة خـالل اإلجـازة الّصيفيـة 
وأنتـم أيضـا مـا عليكـم إال أن تفسـحوا المجـال ألنفسـكم 
لخـوض تجـارب جديـدة واالسـتمتاع بطـرق مغايـرة 
نهـا تحـب  نكـم شـعوب معـروف عنهـا أ صـة أ وخا
الفـرح، فحاولـوا نشـر الّسـعادة مـن حولكـم وخاصـة أن 
اطفالكـم لهـم كل الحـق فـي رؤيـة جوانـب الفـرح وحـب 
الحيـاة والتفـاؤل لديكـم رغـم كل مـا تمـرون بـه مـن 

صعوبـات وظـروف قاسـية. 
لكـم أجمـل األمنيـات مـن فريـق الصليـب األحمـر بقضاء 

أيـام صيفيـة ممتعـة.
ريم لحدو

تسـتطيعون معرفـة المزيـد عـن وكالـة حمايـة البيئـة 
للغـة  لخاصـة بالطبيعـة با نيـن ا لقوا واالطـالع علـى ا

العربيـة علـى الرابـط:
WWW.NATURVARDSVERKET.SE

لمعرفـة النشـاطات الصيفيـة فـي الصليـب األحمـر علـى 
الرابـط:

KOMMUN.REDCROSS.SE

”Äntligen är sommaren här”, är en 
mening jag fått höra otaliga gånger 
de senaste dagarna, som jag till-
bringat med mina kolleger i Röda 
Korset. Jag är nyanländ från Mellan-
östern och det har därför ännu inte 
sjunkit in att när man bor i Sverige 
så innebär det att man bara kommer 
få uppleva en kortare tid med soliga 
dagar och en längre period av vinter 
och mörker.  
Efter ett antal kommentarer om hur 
underbart det är att sommaren är 
här blev jag nyfiken på vad anställ-
da och frivilliga brukar göra under 
sommaren. När de berättade vad 
de helst gör förstod jag att somma-
ren var den bästa tiden på året för 
många. Deras leenden avslöjade 
dem. 
«Jag äter jordgubbar och njuter av 
att läsa böcker utomhus.»  /Anna 
«Jag går på festivaler och fikar med 
mina vänner.» /Charlotta
Jag gillar att shoppa och tycker bäst 
om alla loppmarknader som finns på 
sommaren.” /Najwa.
”Jag tycker om att vara nära havet, 
att fiska och jogga i solen.”/Magnus 
«Jag har picknick med mina vänner i 
skogen och njuter av att upp-
täcka naturen runt omkring mig «/
Linn
«Jag går med mina barn till skogen 
och till lekplatser och vi grillar.»/  
Ahmad
Svaren jag fick överraskade mig men 
gav mig även nya intryck av saker 
jag aldrig tidigare tänkt på eftersom 
de inte betytt så mycket. Deras be-
rättelser fick mig att börja tänka på 
att jag borde ta till vara på och njuta 
av sommaren och solen på ett helt 
annat sätt än vad jag är van vid.  
Man kunde tydligt se hur lättade 
och lyckliga de är när de pratar om 
sina aktiviteter under sommaren. 
Det fick mig att ringa Sara Hedreni-
us, rådgivare i psykosocialt stöd i 
Röda Korset, för att fråga om hur 
dessa aktiviteter påverkar människor 
i allmänhet och hur nyanlända ska 
kunna hitta saker att göra så att de 
känner sig trygga och avslappnade i 
det nya landet.  
– Sommarledigheten är då det 
skapas möjligheter att träffa vän-
ner och hitta på olika aktiviteter för 
att komma bort från vardagen. Att 
campa eller ta en promenad längs 
sjön är något som gör stor skillnad 
för människor.
Hon berättar även att det är ett bra 
tillfälle för nyanlända att integrera 
sig genom att ta del av traditionella 
sommaraktiviteter.
 - Det är ett bra sätt att lära känna 
det nya landet och skapa nya er-
farenheter och minnen.
– Men det är också viktigt att du un-
der sommaren och andra ledigheter 
gör saker som du tidigare brukade 
göra i ditt hemland för att koppla 
av. Det bästa är att försöka hitta en 
balans mellan sina tidigare erfaren-
heter och de nya upplevelserna för 
att få ett bra liv i Sverige.
Hon förklarar att även om man kän-
ner en väldigt stark saknad till de sa-
ker man brukade göra i hemlandet 

så finns det även här i Sverige små 
saker som man kan göra och som 
gör stor skillnad för ens självkänsla. 
-Det är viktigt att fortsätta vara 
nyfiken på nya saker för att skapa 
en trygghet och må bra. Ibland kan 
det räcka med att känna igen en 
doft eller äta något som väcker en 
nostalgisk känsla för att skapa band 
till en plats.
Sommaren är en bra årstid för att 
kunna ge nyanlända en inblick om 
vad som gäller när man vistas i 
naturen. Frivilliga i Röda Korset har 
mycket kunskap och arbetar med 
nyanlända varje dag och kan därför 
ge viktig information.
Dima Issa, frivillig i Röda Korset, är 
en av initiativtagarna till ett projekt 
som riktar sig till nyanlända i alla 
åldrar i Örebro kommun. Projektet 
är ett samarbete mellan Natur-
skyddsförening, Röda Korset och 
Örebro kommun och ska bidra till 
ökad kunskap om Sverige och na-
turen, bland annat genom att förstå 
vad ”allemansrätten” är.
– Det första jag tänkte på var att 
försöka hitta något ovanligt för en 
nyanländ att göra, en aktivitet som 
inte heller kostar en större slant, 
säger Dima.
Det visade sig att en heldag i skogen 
och naturens härliga omgivning var 
det bästa alternativet. Dima berättar 
att det var ett bra tillfälle att infor-
mera om vilka lagar och regler som 
gäller i naturen. Nyanlända fick lära 
sig om flera viktiga saker som ex-
empelvis var man inte får göra upp 
eld och vilka växter som är giftiga. 
Det blev en otroligt lyckad aktivitet 
för de som deltog, inte minst då de 
fick uppleva något för första gången 
och skapa sig nya erfarenheter i det 
nya landet. 
Efter min tid i Röda Korset och alla 
nya erfarenheter och upplevelser 
som jag fått ta del av så vill jag av-
sluta med att dela med mig av mina 
tankar.  Ta vara på sommaren och 
njut av nya och spännande erfaren-
heter i det nya landet, vi är kända 
för vår livsglädje. Sprid din glädje till 
människor omkring dig. Dina barn 
har rätt att se det positiva i livet trots 
att du just nu kanske befinner dig i 
en svår situation. 
Somriga hälsningar från Röda Korset 
Rim Lahdo
På Naturvårdsverkets hemsida kan 
du läsa allemansrätten på arabiska 
http://www.naturvardsverket.se/ 
På http://kommun.redcross.se/ kan 
du leta fram vad Röda Korset lokalt 
gör i sommar. 

»وأخيـرا جـاء الّصيـف« جملـة اعتـدت أن أسـمعها هـذه 
األيـام فـي مركـز الّصليـب األحمـر حيث أعمـل وبمـا أنني 
ـمس لـم أشـعر بوقـع تلـك 

ّ
قادمـة جديـدة مـن بـالد الش

المفـردات كاآلخريـن وهـم ينتظـرون األيام المشمسـة 
القليلـة نسـبيا بعـد شـتاء طويـل مظلـم، لذلـك أخذنـي 
فضولـي للتنقـل بيـن مكاتـب الّصليـب األحمـر وسـؤال 
لتـي  ت ا طا لّنشـا عيـن عـن ا لمتطو ا ظفيـن و لمو ا
يقومـون بهـا ليسـتمتعوا بالّصيـف فكانـت ابتسـاماتهم 

تسـبق إجاباتهـم التاليـة:
لكتـب فـي  ة ا ء ا سـتمتع بقـر لفريـز كثيـرا وأ كل ا »آ

ّنـا  «  آ لطبيعـة ا
»أتابـع المهرجانـات وأحتسـي القهـوة مـع أصدقائـي 

خـارج المنـزل)FIKA(«  جارلوتـا
ـل األسـواق الشـعبية 

ّ
»أذهـب ألماكـن التسـوق وأفض

)LOPPMARKNAD(«  نجـوى
مـارس الصيـد  لبحـر وأ »أقضـي يومـي علـى شـاطئ ا

كنـوس لشـمس«  ما لجـري تحـت أشـعة ا وا
بـات  لغا ئـي فـي إحـدى ا لّتخييـم مـع أصدقا »أقـوم با

لطبيعـة مـن حولـي«  ليـن وأسـتمتع باكتشـاف ا
»أخـرج بصحبـة أوالدي إلـى الغابـات وأماكـن األلعـاب 

ونقـوم بالشـواء«  أحمـد
تهـم مصـدر دهشـة ومعرفـة   با جا نـت إ حقيقـة كا
بالنسـبة لـي حيـث اختلفـت وتنوعـت وحملـت كل مـا هو 
جديـد ووهبـت قيمـة ألمـور صغيـرة لـم تكـن تعنـي 
لـي فـي السـابق وأعطتنـي حافـزا ألغتنـم أيـام الّصيـف 
ـمس ولكـن اآلن 

ّ
وآخذهـا فرصـة لالسـتمتاع بأشـعة الش

بطريقـة مغايـرة عـن مـا اعتـدت عليهـا. 
إن كـم الّراحـة التـي كانـوا يشـعرون بهـا وفرحهـم أثنـاء 
لنشـاطات الصيفيـة دفعنـي أن أهاتـف  ـم عـن ا

ّ
لتكل ا

عـم  لّد ة فـي ا ر هـي مستشـا ينـوس و ة هيدر ر سـا
لّنفسـي واالجتماعـي فـي الّصليـب األحمـر وسـؤالها  ا
عن تأثيـر هـذه الّنشـاطات علـى األشـخاص بشـكل عام 
ر 

ّ
لقـادم الجديـد للسـويد أن يسـخ وكيـف يسـتطيع ا

األنشـطة فـي تحقيـق الّراحـة واألمـان، تقـول سـارة:« 
لوقـت األنسـب الجتمـاع  لّصيفيـة هـي ا إن اإلجـازة ا
و  لتخييـم أ ألنشـطة كا م ببعـض ا لقيـا ا ء و األصدقـا
لمفيـد  لبحيـرة. ومـن ا لقيـام بنزهـة علـى شـاطىء ا ا
للقـادم الجديـد أن يفعـل كمـا يفعـل اآلخـرون فذلـك 
يسـاعده فـي التعـّرف علـى البلـد الجديـد وعلـى خلـق 
ذاكـرة جديـدة تجمـع بيـن األصدقـاء القدامـى والجـدد 
.ومـن المهـم جـدا لـك باعتبـارك قـادم جديـد للسـويد 
أن تقـوم بالنشـاطات التـي كنـت تقـوم بهـا فـي بلـدك 
خـالل اإلجـازة الصيفيـة أو أيـام العطـل والتـي كانـت 
ولتهـا هنـا  ء وتعـود لمزا تجعلـك تشـعر باالسـترخا
أيضـا. إن البراعـة تكمـن فـي تحقيـق التـوازن بيـن ما هو 
مألـوف ومـا هـو جديـد كالتعـرف علـى سـبل الحيـاة فـي 

» لسـويد. ا
تواصـل سـارة كالمهـا عـن طـرق الحصـول علـى الّراحـة 
واالسـتمتاع بأيـام الّصيـف فتقول:«تذكـر أنـه حتـى 
لـو كنـت تشـتاق لألشـياء التـي كنـت تقـوم بهـا سـابقا 
ولـم تعـد قـادرا علـى القيـام بهـا فـي الّسـويد فهنـاك 

SOMMAREN 
I SVERIGE

أنشطة الّصـــــــــــيف
في الّســــويد
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 GUNILLA BYSTRÖM تقـول الطبيبـة
أخصائيـة الطـب العـام إنـه مـن الضـروري جـدًا أن 
لذيـن  لهـم ا ينتبـه األهـل لكيفيـة مسـاعدة أطفا
يعانـون مـن السـمنة، ولتحقيـق هـذا الهـدف يجـب 
أن يكـون هنـاك بيئـة تـدل علـى التفهـم ووجـود 

. حـدود معينـة
نـي مـن  وتوضـح  BYSTRÖM أن الطفـل يعا

زيـادة الـوزن ولكـن هـو أيضـا طويـل القامـة جـدًا 
بالنسـبة لعمـره، وبالتالـي فـإن السـبب األكثر شـيوعا 
للسـمنة هـو  أن الطفـل يـأكل سـعرات حراريـة أكثـر 

ممـا الكميـة التـي يحرقهـا فـي العـادة.

تقليل األكل أهم من الرياضة

ولكـن تجـدر اإلشـارة إلـى أن أي شـخص يـأكل نفـس 
الكميـة التـي يأكلهـا هـذا الطفـل ال تـؤدي إلـى زيـادة 
الـوزن بنفـس القـدر الـذي يـزداد فيـه وزن الطفـل، 
مـل  ا لعو ك بعـض ا ن هنـا لمحتمـل أ لذلـك مـن ا و
الوراثيـة التـي تلعـب دورًا كبيرًا فـي ذلـك. وباإلضافة 
إلـى ذلـك فإنـه مـن المهـم جـدًا األخـذ بعيـن االعتبـار 
حلـة  ن خـالل مر لـوز ر ا كيـف تتـم عمليـة تطـو
الطفولـة. وهـل كان الطفـل كبيـر الحجـم وسـمين 
عنـد الـوالدة، أم أن وزنـه ازداد بشـكل ملحـوظ فـي 

اآلونـة األخيـرة؟

وعبـرت الطبيبـة BYSTRÖM عـن اعتقادهـا 
لـذي  لـة الطفـل ا بضـرورة أن يفحـص الطبيـب حا
لـي  يبلـغ عمـره سـبع سـنوات ويقـدر وزنـه بحوا
لـوزن  م، وذلـك لمعرفـة أسـباب ا 50 كيلـو غـرا
لزائـد وتحديـد مـا إذا كانـت بسـبب حـدوث خلـل  ا
فـي الهرمونـات أو نتيجـة بعـض األسـباب األخـرى. 
باإلضافـة إلـى ضـرورة مراقبـة نمـط حيـاة الطفـل 
ئـي  ا لغذ لنمـط ا ا كل و أل ت ا ا د عـا شـهيته و و

لحركـة. لرياضـة وا وممارسـة ا

ويتأثـر وزن الجسـم بشـكل عـام بأكثـر مـن ثالثـة 
أربـاع مـا نأكلـه، وأقـل بكثيـر مـن ممارسـة الرياضـة، 
لرياضـة  ولكـن هـذا األمـر ال يعنـي بـأن ممارسـة ا
ليسـت مهمـة، إال أنـه مـن الواضـح أن الطعـام هـو 

ألهـم. ا

ذا كان هنـاك  نـه إ لـى أ وتشـير BYSTRÖM إ
رغبـة فـي إجـراء تغييـر فـي كثيـر مـن األحيـان فـإن 
المطلـوب هـو أن تسـاعد األسـرة بأكملهـا السـيما 
وأنـه مـن المحتمـل أن تضطـر إلـى تغييـر عاداتهـا 

لحيـاة. ئيـة ونمـط ا الغذا

برنامج لمساعدة 
الطفل السمين

م  قسـا ل وأ ألطفـا ت ا دا ن جميـع عيـا وذكـرت أ
اسـتقبال المرضـى األطفـال لديهـم برنامـج خـاص 
 
ً
لرعايـة األطفـال الذيـن يعانـون مـن البدانـة، وعـادة
مـا يعتمـد هـذا البرنامـج علـى إيجـاد وسـيلة للتعـاون 
بيـن أفـراد األسـرة والطبيـب والممرضيـن وأخصائـي 
التغذيـة وربمـا أشـخاص آخريـن للعمـل علـى إنقاص 
لـى  لتـي تـؤدي إ لجـة األسـباب ا وزن الطفـل ومعا

بتـه بالسـمنة.  إصا
ية  يد لسـو س ا ر ا لمـد يضـا تمتلـك ا لـك أ كذ و
لـب  لطا سـم صحـة ا ف با صـا يعـر مجـا خا نا بر
سـلوب  لـف مـن أ ELEVHÄLSAN وهـو يتأ

. لصحيـة لجـة ا لمعا معيـن مـن ا

فضـل طريقـة  ن أ وضحـت BYSTRÖM أ أ و
ألهـل  م ا لطفـل هـو قيـا لسـمنة لـدى ا لجـة ا لمعا
بالتواصـل مـع إحـدى عيـادات اسـتقبال األطفـال 
وإجـراء تقييـم أولـي حـول وضعـه الصحـي وتحديـد 
األسـباب التـي يمكـن أن تكـون سـبب زيـادة وزنـه، 
ومـن ثـم ربمـا يكـون هنـاك حاجـة إلحالـة الطفـل إلـى 
طبيـب مختـص في أحـد المراكـز الطبيـة والمباشـرة 
بعالجـه، وكذلـك أيضـا مشـاركة الطفـل فـي برنامـج 
نـون مـن  لذيـن يعا ل ا لمخصـص لألطفـا لعـالج ا ا

الـوزن الزائـد.

ولمعرفـة مـاذا يمكـن أن يفعـل اآلبـاء حيـال الـوزن 
لدليـل  ئـد لـدى األطفـال، فقـد عـرض موقـع ا لزا ا
   VÅRDGUIDEN 1177 الطبـي السـويدي
إحـدى الحـاالت الطبيـة حـول طفـل عمـره حوالـي 
سـبع سـنوات ويعانـي مـن زيـادة الـوزن، حيـث يبلـغ 
طولـه نحـو 138 سـنتيمتر ووزنـه حوالـي 50 كيلـو 

غـرام.

نصائح طبية سويدية لعالج 
حاالت السمنة لدى األطفال

ثيـة. ا لور لجينـات ا حـدوث ضـرر فـي ا
ويقـول DAVID E. FISHER بروفيسـور 
أمـراض الجلـد فـي كليـة الطـب بجامعـة هارفـارد 
سـة »نحـن  ا لدر د ا عـدا ركين فـي إ لمشـا حـد ا أ و
متحمسـون لالسـتفادة مـن هـذه الفرصـة وتطويـر 
الصبغيـات الداكنـة فـي الجلـد البشـري ولكـن مـن 
دون التأثـر باألضـرار الناجمـة عـن التعـرض ألشـعة 

لبنفسـجية. لشـمس فـوق  ا ا
وأكـد البروفيسـور فيشـرعلى وجـود حاجـة إلجـراء 
المزيـد مـن الدراسـات التـي تعتبـر ضروريـة دائمـا 
لمـرء بتطويـر الوسـائل الجديـدة  عندمـا يرغـب ا
للعـالج، ولكـن مـن الممكـن أن تـؤدي هـذه الطـرق 
الجديـدة للحمايـة مـن الضـرر، علـى سـبيل المثـال 
الحمايـة مـن احتمـال اإلصابـة بسـرطان الجلـد الناجـم 

عـن التعـرض لألشـعة فـوق البنفسـجية.
وأضـاف »الـدواء لـه تأثيـر فعـال وقـوي. ومـن خـالل 
لميكروسـكوبي نـرى ميالنيـن حقيقـي،  لفحـص ا ا
يقـة  لصبغـة بطر يـن ا يعمـل علـى تنشـيط تكو
ألشـعة فـوق  نة با السـتعا يـق ا مسـتقلة عـن طر

. » لبنفسـجية ا
وتختلـف هـذه الطريقـة عـن طـرق تتحايـل علـى 
يـة مـن  فيـر حما ن تو و ه مـن د لجلـد لتسـمير ا
الميالنيـن وحمامـات الشـمس، التـي تعـرض الجلـد 
لألشـعة فـوق البنفسـجية، أو األقـراص التـي تزعـم 
الشـركات نجاحهـا فـي تعزيـز إنتـاج الميالنيـن لكـن 
تظـل هنـاك حاجـة إلـى األشـعة فـوق البنفسـجية.

وتابـع »هدفنـا الحقيقـي هـو تهيئـة اسـتراتيجية 
جديـدة لحمايـة الجلـد مـن األشـعة فـوق البنفسـجية 

والسـرطان«.
لباحثـون مـادة هـي عبـارة عـن نـوع مـن  وطـّور ا
الجزئيـات التـي تصـل إلـى عمـق بشـرة الجلـد وتمنـع 
إنتـاج بروتيـن معـروف باسـم  SIK، ويبـذل فريـق 
ج مسـتحضر  نتـا فـع إ ًا كبيـرة بدا لعمـل جهـود ا

يـد. تجميـل جد
 JOHAN HANSSON عتبـر ه ا ر بـدو
الطبيـب األخصائـي والبروفيسـور فـي معهـد علـم 
األورام بجامعـة كارولينسـكا والباحـث فـي أمـراض 
لنتائـج هـي مثيـرة جـدًا  سـرطان الجلـد، أن هـذه ا

لالهتمـام، ولكـن هنـاك اتفـاق عـام على وجـود حاجة 
إلجـراء المزيـد مـن الفحـوص.

لجديـد هـو  لنهـج ا نـا اعتقـد أن هـذا ا وأضـاف »أ
محاولـة لتحريـك عوامـل الحمايـة مـن األشـعة فـوق 
لبنفسـجية الخاصـة بالجلـد، حيـث مـن الضـروري  ا
التركيـز علـى إجـراء المزيـد مـن االختبـارات والبحـث 
عـن اآلثـار الجانبيـة المحتملـة، وبالتالـي فـإن هـذا 
لذيـن  ن يكـون مفيـدًا لألشـخاص ا ألمـر يمكـن أ ا

يعانـون مـن حساسـية الجلـد الزائـدة«.
 CELL ونشـرت نتائـج هـذه الدراسـة فـي مجلـة

. REPORTS

لشـمس خـالل فصـل  شـعة ا ن أ لمعـروف أ ومـن ا
الصيـف يمكـن أن تشـكل خطـرًا كبيـرًا جـدًا بسـبب 
األشـعة فـوق البنفسـجية التـي تضـر البشـرة كثيـرًا، 
وهـو األمـر الـذي يمكـن أن يـؤدي فـي نهايـة المطاف 

إلـى اإلصابـة بسـرطان الجلـد.
وبحسـب تقريـر التلفزيـون السـويدي SVT فقـد 
تـم خـالل العـام الماضـي تشـخيص إصابـة حوالـي 4 
آالف شـخص فـي السـويد بسـرطان الخاليـا الصبغيـة 
ألكثـر شـيوعا مـن  لشـكل ا هـو ا مـا« و لميالنو ا «
لمـرض بشـكل  لجلـد. حيـث يؤثـر هـذا ا سـرطان ا
رئيسـي علـى األشـخاص مـن ذوي البشـرة الفاتحـة، 

وكذلـك أيضـا األفـراد مـن ذوي الشـعر األحمـر.
وكان نفـس فريـق البحـث قـد حـدد فـي عـام 2006 
ج خاليـا  نتـا لتـي تقـوم بتشـغيل إ ة ا د لمـا نـوع ا
الجلـد ذوي الصبغـة الداكنـة، والتـي تعتبـر أفضـل 
وسـيلة لحمايـة البشـرة مـن أضـرار األشـعة فـوق 

. لبنفسـجية ا
ونجـح الباحثـون فـي عـام 2006 فـي التوصـل لهذه 
النتائـج مـن خـالل إجـراء مجموعـة مـن التجـارب علـى 
لـي 11 تمكـن الباحثـون  الفئـران، ولكـن بعـد حوا
أيضـا مـن إنتـاج الخاليـا الصبغيـة الداكنـة علـى جلـد 
اإلنسـان الـذي يعتبـر أكثـر سـمكا مـن جلـد الفئـران.

ة  د لمـا ه ا غ هـذ صطبـا ن ا حثيـن فـإ فقـا للبا و و
لتـي  ت ا لصبغيـا لضبـط نفـس ا ة هـي با يـد لجد ا
يحصـل عليهـا المـرء عنـد التعـرض لألشـعة فـوق 
ن  و لكـن د لشـمس و لتـي تنتجهـا ا لبنفسـجية ا ا

ما هي العوامل الجديدة التي يمكن أن تمنع اإلصابة بسرطان الجلد؟

   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 

الكومبـس - الصحة: تمكـن باحثـون أمريكيون من اكتشـاف عوامل جديدة تسـاعد فـي الوقاية من سـرطان 
الجلـد، حيث نجحـوا في اكتشـاف مادة تجعل البشـرة سـمراء وفـي نفس الوقت تسـاعد فـي حمايـة الجلد من 

األشعة فوق البنفسجية الضارة.

الكومبـس - الصحـة: يعانـي العديـد من األطفـال من زيـادة الـوزن والسـمنة، التي هي عبـارة عـن تراكم غير 
طبيعي أو مفرط للدهون ما يؤدي إلـى إلحاق الضرر بالصحـة، وبالتالي فهي واحدة من الحـاالت الطبية األكثر 

شيوعًا، وأكثرها صعوبًة من ناحية العالج والتصدي للسمنة.
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بشـكل غيـر صحيـح لتغطيـة نفقـات المسـاعدات 
لطبيـة  يـة ا لدولـة للرعا لخاصـة بدعـم ا ليـة ا لما ا

. ن لألسـنا

وفيما يلي أمثلة عن 
أهم المقترحات:

معالجـة أهـم الثغـرات وأوجـه القصـور   .1
الموجـودة فـي النظـام اإللكترونـي لصنـدوق التأمين 

TANDEN عيـة الجتما ا

هـذا المقتـرح، على سـبيل المثـال، يمكـن أن ينطوي 
ئـق فـي  لعوا جـز وا لحوا لمزيـد مـن ا ء ا نشـا علـى إ
النظـام اإللكترونـي بهـدف تعطيـل بعـض التقارير 
المعينـة التـي تـم فيهـا اسـتغالل المـوارد الماليـة 
بشـكل مفـرط. أي أن النظـام سـيكون قـادرًا علـى 
إعطـاء إشـارات تحذيريـة تنبـه مـن وجـود بعـض 
لـى  فـة إ لطبيعيـة. باإلضا لتقاريـر غيـر ا نمـاط ا أ
زيـادة تتبـع عمليـات الدفـع بـدءًا مـن مرحلـة تلقـي 
التقاريـر وحتـى دفـع المسـتحقات الماليـة المتعلقة 
بدعـم الدولـة للرعايـة الطبيـة لألسـنان، وكذلـك 
لتحقـق  بعـة عمليـات ا لفرصـة لمتا تاحـة ا يضـا إ أ

والمراقبـة فـي وقـت الحـق.

لفرصـة  حـة ا تا إ نيـة و إلمكا ء ا عطـا 2.  إ
لصنـدوق التأمينـات االجتماعيـة برفـض أو إخـراج 
أصحـاب المراكـز الصحيـة مـن النظـام اإللكترونـي.

وقـد سـاهم غيـاب هـذه الفرصـة فـي الوقـت الحالـي 
بإعطـاء إمكانيـة كبيـرة ألصحـاب المراكـز الصحيـة 
يـة  لرعا لخـاص با لحكومـي ا م ا لنظـا سـتغالل ا با

لطبيـة لألسـنان. ا

ت  مـا لمعلو يـم ا 3.  تحسـين طـرق تقد
ضـى للمر

لالزمـة حـول كيفيـة  لمعلومـات ا ج ا درا ينبغـي إ
لخاصـة بدعـم  ليـة، ا لما لمسـاعدات ا م ا اسـتخدا

 MINA لرعايـة الطبيـة لألسـنان، فـي خدمـة ا
SIDOR. وتطويـر المعلومـات المتعلقـة بدعـم 
نيـات  لطبيـة لألسـنان، وزيـادة اإلمكا يـة ا لرعا ا
لتـي تحصـل، وكذلـك  لكشـف عمليـات االحتيـال ا
سـيلة  لو ه ا ة مـن هـذ د سـتفا ال يضـا يمكـن ا أ
المعلوماتيـة لتنبيـه المرضـى حـول بعـض حـاالت 
ت  مينـا لتأ ق ا و هـا صنـد لتـي يتلقا يـر ا ر لتقا ا
االجتماعيـة والتـي تكـون تكلفتهـا الماليـة أغلـى مـن 
القيمـة الحقيقيـة، حيـث يضطـر المرضـى فـي هـذه 

لـى دفـع رسـوم ماليـة عاليـة جـدًا. الحالـة إ

ومـن بيـن األمـور التـي تـم األخـذ بهـا بعيـن االعتبـار 
خـالل الدراسـة هـي حجـم المشـكلة المتعلقـة بسـوء 
المعاملـة واالسـتخدام المفـرط للمـوارد، ومـدى 
نجـاح عمليـة التحقـق مـن العمـل، ومـا هـي أوجـه 
القصـور والمشـاكل والثغـرات الموجـودة، باإلضافـة 

إلـى التدابيـر الوقائيـة المقترحـة.

وكان صنـدوق التأمينـات االجتماعيـة قـد كشـف 
خـالل تقريـر أصـدره فـي عـام 2015 أن حجـم 
المسـاعدات الماليـة غيـر الصحيحة التي تـم دفعها 
لطبيـة  يـة ا لـة للرعا لدو لتغطيـة نفقـات دعـم ا
لألسـنان تراوحـت بيـن 104 و178 مليـون كـرون 

يا. سـنو
 ويمكـن أن يكـون السـبب فـي ذلـك هـو قيـام أصحاب 
المراكـز الصحيـة باإلبـالغ عـن مبالـغ ماليـة كبيـرة 
لصنـدوق التأمينـات االجتماعيـة وذلـك مـن أجـل 
الحصـول علـى تعويضـات أكبـر مـن حجـم التكلفـة 

الحقيقيـة للخدمـات الطبيـة التـي تـم تقديمهـا.

وتشـير بعـض التقديـرات إلـى وجـود دالئـل قويـة 
تؤكـد أن جـزء مـن التجـاوزات وعمليـات االحتيـال 

لمنظمـة. مرتبطـة بالجريمـة ا
وقـدم صنـدوق التأمينـات االجتماعيـة مجموعـة 
لمقترحـات للحـد مـن حـاالت دفـع األمـوال  مـن ا

طريقة جديدة لكشف االحتيال 
على نظام المساعدات المالية

الكومبس – الرعاية الصحية: يجري صندوق التأمينات االجتماعية، دراسـة بحثية حول الجهود التي تبذلها 
هذه المؤسسـة الحكومية، في سـبيل الحد من عمليات الدفـع غير الصحيحـة المتعلقة بالمسـاعدات المالية 

الممنوحة للمواطنين وفقًا لقانون دعم الدولة للرعاية الطبية لألسـنان.
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نقص 
نفسي

نـي  ا لحمد ئـد ا ا  ر
د ممتعضـا مـن  ر
جـل  لر ا م  تهـا ا
لـم  لظا يـة ا بنظر
والمظلـوم، فقـال: 
ا تعتبـر  ذ لمـا » و
ة  د ة قيـا أ لمـر ا
يـة 

ّ
لجميـع، هـو سـطوة رجول لـذي يضـم ا لبيـت ا ا

وثـورة مكبوتـة؟ لمـاذا هـذا االفتـراض الخاطـئ، 
والمبنـي على نظريـة الظالـم والمظلوم؟ أنا شـخصيا 
لـدّي أصدقـاء طلبـوا مـن زوجاتهـم الجلـوس بالبيـت 
نظـرًا لالهتمـام باألطفـال أو ربمـا كنـوع مـن الـدالل 

. ة بيـت« هـا كسـيد د يـر لوجو لتقد ا و

ل: » السـّنا شـرقيين ولنـا عاداتنـا مثلمـا لآلخـر  يتسـاء
عاداتـه؟ مـع أن المشـاركة االقتصاديـة وفقـا للنظام 
األوربـي هـي منطلـق جميـل وال اعتـراض عليـه، لكن 
السـؤال هـل اسـتثمرته المـرأة الشـرقية هنـا للتفـّرد 
و لنقـل لتدعيـم بيتهـا، ال تهديمـه  بطموحهـا أ

وضيـاع األسـرة؟
 صرّنـا نالحـظ الكثيـر مـن التفـكك األسـري التـي تبدأ 
فيهـا المـرأة حـال وصولهـا ألوروبـا بطلـب الطـالق 
وكأن القضيـة مبيتـة وثأريـة بأثـر رجعـي، أنـا هنـا ال 
ابـرأ الرجـل لكـن بنفـس الوقـت أجـد مـن بعض النسـاء 
انفالتـا وغـرورًا غيـر مبـرر منطقيـا وإنمـا لمجـرد 

لنفسـي بشـخصياتهّن. لنقـص ا سـد ا

قوانين 
جائرة
اإلعالمية 
المقيمة 

ر  نـو يد  لسـو با
القيسـي اعتبرت 
ضـع  لو ا ّن  ا

االقتصادي 
المترهل 

عالميـا، هـو مـن اجبـر المـرأة أن تدخـل سـوق العمـل 
والمنافسـة االقتصاديـة التـي دفعهـا إليهـا الرجـل 
سـم  مـاًل بتقا نـا متكا و ج تعا لنتـا ن ا صـاًل ليكـو أ

. يـف ر لمصا ا

لمشـكلة تكمـن فـي أن عقليـة  لقـول: » ا تضيـف ا
ب قضيـة  سـتيعا قي ال يمكنهـا ا لشـر جـل ا لر ا
المشـاركة االقتصاديـة ومنحهـا نوعـا مـن السـلطة 
والتحكـم بـإدارة األمـور داخـل البيـت الن الرجـل 

تحكمـه عقليـة قادمـة مـن بيئـة تعامـل فيهـا المـرأة 
كمواطـن مـن الدرجـة الثانيـة، أمـا هنـا فالموضـوع 
مـا الّن االسـتقالل االقتصـادي داخـل  اختلـف تما
المجتمـع السـويدي أعطـى للمـرأة ثقـة بطموحهـا 
لويـل  لـك نسـاء شـرقيات عانيـّن ا وفاعليتهـا، هنا
لتـي  ، ا لرجـل وقسـوته لشـرقية مـن ا نهـن ا ببلدا
لتسـلطية، سـيما  ألنظمـة ا نيـن وا لقوا تدعمهـا ا
النسـاء المنفصـالت واألرامـل والوحيـدات، أمـا هنـا 
ة  نيـن عادلـة وحمايـة للمـرأ داخـل أوروبـا فالقوا
ن يتحكـم  جـل أ يحـق للر ، فال يـة لو و لطفـل أ ا و
بقرارتهـا قسـرًا، لذلـك تجديـن وعـي ناضـج لحقـوق 
المـرأة مـن المـرأة نفسـها، وتبقـى القضيـة محصـورة 
تهـا علـى تحطيـم  ر قد ة بنفسـها و أ لمـر بثقـة ا

ألغـالل. ا

منافسة 
وهمّية

طلمـس  مهنـد 
ي لـم يجـد  لـذ ا
ئـة  ًا لتجز ر مبـر
المشـكلة لمجـرد 
ر علـى  لنـا فتـح ا
ن  ، ال ل جـا لر ا
الموضـوع عبـارة 
ئـة يحكمهـا  ملـة غيـر متجز مـة متكا عـن منظو

. عـي جتما ال ا ينـي و لد لصعيـد ا ا

وقـال: »البـالد التـي نشـأ فيهـا الطرفيـن علـى أسـاس 
التقاليـد العربيـة التي ترغـم الرجـل على المسـؤولية 
ة  لمـرأ ل، فنشـأت ا ة واألطفـا لمـرأ ملـة عـن ا لكا ا
العربيـة هـي التـي منحـت الرجـل سـلطة مطلقـة مـن 
خضوعهـا إلنجـاب اكبـر عـدد مـن الصبيـة ودعائهـا 
المسـتمر أن تنجـب الطفـل الذكـر كـي تضمـن عـدم 

زواج الرجـل«.

وأضـاف: »ال ننسـى تجاهـل المـرأة فـي مجتمعاتنـا 
علـى الصعيـد العـام حتـى فـي البرلمـان فـي العـراق 
مثـال، تـم تخصيـص كوتـا للنسـاء كونهـم يعلمـون أن 

المـرأة ال يمكـن أن تنافـس الرجـل بالنتيجـة«.

ضحية شرقية
الناشـط المدنـي المغتـرب حيـدر الحـداد اعتبـر أن 
المـرأة والرجـل كالهمـا ضحيـة شـرقّية: »اسـتغرب 
لمـاذا يحتـج الرجـل ويعتبرهـا كسـرًا لهيبتـِه، مـع أن 
جوهـر القضّيـة ال تطمـح أن تكـون مسـاوية ونـدًا لـه، 
وإنمـا القضيـة الحقيقيـة هـي إنهـا تسـعى لممارسـة 
دورهـا الطبيعـي فـي المشـاركة واتخـاذ القـرارات 
وزًا علـى صالحيـة  وهـذا ليـس عيبـا وال هـو تجـا
ت مـن بيئـة شـرقية  الرجـل، ولكـن كونهـا قـد جـاء
د  نـه تمـر م بـه سيحسـب إ فـكل تصـرف سـتقو
ومحاولـة للمسـاواة أو الثـأر، مـع اّن الجدليـة ال هـذه 
وال تلـك مجـرد أنهـا متطلبـات الحيـاة األوربيـة هـي 
مـن تفـرض علـى المـرأة والرجـل االنصيـاع والطاعـة 

للمسـتجدات األوربيـة«.

 

نبهـا ستسـعى لتجربـة كونهـا تحولـت  هـي مـن جا
إلـى سـيدة مسـتقلة وذات دخـل مسـتقل ومـن هـذا 
لـزوج  ا عليـه يفتـرض أن يتقّبـل ا ء لمنطلـق وبنـا ا
الكثيـر مـن التفاصيـل التـي كانـت مـن المحظـورات 
بشـكل كبيـر  هم و لبيئـة يسـا بقا، فتغييـر ا سـا
بترويـض الشـرقية التـي فـي داخلـه، الّن البيئـة هـي 
يـة  لرجـل وصا لمسـؤولة عـن كل شـيء بمنحهـا ا ا
غيـر محـدودة علـى كل شـيء فقـط لكونـه يتكفـل 
عـة  لطا مـا هـي فتتكفـل با ، أ ة لحيـا يـف ا ر بمصا
العميـاء لهـذه الوصايـة واإلذعـان لهـا نظـر لتوجـه 
. ككل  لمجتمـع  ا

آمنــة عبد النبي

الكومبـس – تحقيقـات: لمـاذا يعتبـر البعـض مـن 
أصحاب العضالت المفتوّلة، وسي السيد، استقالل 
المـرأة اقتصاديـًا داخـل المجتمـع السـويدي هـو 
تهديم لشـرقيته؟ في حين تقوم بعـض الوافدات 
زواجهـن، وتحويـل  النتفـاض علـى أ حديثـًا با
المصروف داخل البيـت إلى عملية ثأر شـرقي تحت 
عنـوان الحريـة الُمغتصبـة! وهـل يمكـن اعتبارهّن 
محقـات بأثـر رجعـي، أم باحثـات عـن سـد نقـص 

نفسي كما يعتقد الرجل الغاضب؟
ي  سـر صفـة تفـكك أ لمنا نتجـت تلـك ا ا ا ذ لمـا  و
باعتبارهـا نوعـا مـن إعطـاء المـرأة صالحيـة التحكـم 

؟ جـل لر با

جدارة 
نسوّية

للغـة  ّسـة ا ر مد
السـويدية الهـام 
ن  علـي، تعتبـر أ
المـرأة الشـرقية 
علـى  بـت  تر
الخضـوع للرجـل 
د لمـا  نقيـا ال ا و

. ينهـى عنـه مـر و يأ
لنفسـّية هنـا  تهـا ا ر سـتغرب ثو : » ال ا ل تقـو و
بالمجتمـع األوربـي كنـوع مـن رد الفعـل أمـام اهتـزاز 
معـادل الثقـة وإعـادة هيبـة شـخصيتها المنسـحقة 
سـابقا، مـع اّن النسـاء اللواتي لـم يكـّن لديهـن عمل أو 
دخل اقتصـادي فـي مجتمعاتهّن الشـرقّية سـيتبين 
دم  د وصـا لفعـل بشـكٍل كبيـر وحـا د ا عليهـّن ر
للرجـل، أّمـا اللواتـي كـّن أصـاًل بشـخصيات مسـتقلة 

اقتصاديـة ال اعتقـد أن التغّيـر سـينالهّن«.

 

تضيـف: »علمـا أن الرجـل هنـا حينمـا يأتـي كبيـرًا 
بالسـن أي فـوق األربعيـن مثـال، ال يسـتطيع التأقلـم 
ة،  لمـرأ لحـال مـع ا لسـويدي كمـا هـو ا لمجتمـع ا با
لمـرأة  فتجديـه منطويـا علـى نفسـه علـى عكـس ا
القـادرة علـى التكيـف والعطـاء واإلنتاجيـة، وهنـا  
أتحـدث عـن غالبيـة الرجـال وخصوصـا أولئـك الذيـن 
بعـض  معـي و لجا ا نـوي و لثا ن للتعليـم ا يفتقـدو
الحرفييـن، ألننـي قابلـت الكثيـر مـن النسـاء اللواتـي 
اسـتطعن أن يدخلـن فـي مجـاالت عمـل مختلفـة 
ويتمّيـزن بجـدارة، بينمـا الـزوج تجديـه يجلـس فـي 
البيـت يتذمـر وبسـبب هـذا الطمـوح حدثـت الكثيـر 
مـن حـاالت الطـالق لـدى المغتربيـن الشـرقيين.

السطوة االقتصادية داخل البيت 

حق نسوي ُمغتصب ام تهديم لشرقّية الرجل؟

ال استغرب  „
ثورتها النفسّية هنا 

بالمجتمع األوربي كنوع 
من رد الفعل...

 السّنا  „
شرقيين ولنا عاداتنا 
مثلما لآلخر عاداته؟ 

 المشكلة  „
تكمن في أن عقلية 

الرجل الشرقي ال 
يمكنها استيعاب 

قضية المشاركة 
االقتصادية

نشأت  „
المرأة العربية هي التي 

منحت الرجل سلطة 
مطلقة 

القضية  „
الحقيقية هي إنها 

تسعى لممارسة دورها 
الطبيعي في المشاركة 
واتخاذ القرارات وهذا 

ليس عيبًا وال هو 
تجاوزًا على صالحية 

الرجل
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الكومبـس – ثقافـة: »مـو ملحـد« ) لسـت ملحـدًا (، هي 
القصيـدة التـي أشـتهر بهـا، الشـاعر الشـاب أدهـم 
عـادل، وأثـارت حولـه أيضـا الكثير مـن التهـم، حتى أن 
التلفزيـون السـويدي التقى بـه فـي زيارته إلـى العراق، 
ألعـداد تقريـر عـن الصعوبـات التـي يواجههـا شـاعر 
بفكر حر، وترجمت قصيدته التي ظهرت بالسـويدية 

على التلفزيون السويدي وهو يقول:

  گبل ال احّجب بنيتي
افهمها الشعر مو عيب

لكن عيب لو ينضفر
بيد إنسان ميحبه
گبل ال اقتل المرتد
افكر ليش عاف الله
ه خبز وهدوم

ّ
اشّبعن

واحترمه
گبل ال ينگطع چفه
حالل البوگ للجايع

إذا راد المريض ينام
عيب يأذن الجامع

أدهـم عـادل مواليـد عـام 1987 لديـه بكالوريـوس 
فـي األدب اإلنكليـزي، زار السـويد مؤخـرًا، وأقيمـت لـه 
العديـد مـن النـدوات واألمسـيات الشـعرية، أثنـى علـى 
شـعره الشـاعر العراقـي عريـان السـيد خلـف وأخبـره 
يـه شـغف  ا مهمـا، لد عر مـا مـا سـيكون شـا نـه يو بأ

ة. ء لقـرا با
 صـدرت لـه أربعـة دواويـن شـعر. تأثـر بالكثيـر مـن 
الشـعراء أهمهـم الماغـوط الـذي يقـول أدهـم إنـه يحـب 
أن يكـون سـوداويا مثلـه، ويضحـك ممازحـا: أضـوج مـن 
الضحكـة .. أضـوج مـن األمـل ) أنزعـج مـن الضحـك، 

أنزعـج مـن األمـل (.

ه فـي  د جـو ء و ثنـا لتقـت بـه أ مبـس ا لكو  ا
: ر ا لحـو ا ا ن هـذ يد فـكا لسـو ا

من الذي قدم لك الدعوة إلقامة 
األمسيات الشعرية في السويد 

وعدد من الدول األوربية؟ 

نية  لمنظمـات اإلنسـا تمـت دعوتـي مـن قبـل بعـض ا
لمـرأة بصفتـي شـاعرًا  وجمعيـات حقـوق اإلنسـان وا
أكتـب كثيـرًا فيمـا يتعلـق بهـذه المواضيـع التـي تقـف 
لـى  ضـد التفرقـة والطائفيـة، ولـم أمانـع فـي المجـيء إ
السـويد للقـاء مـن يهتـم بتـذوق الشـعر مـن المغتربيـن، 
وفعـال حصلـت علـى الفيـزا إلـى السـويد وبعدهـا تطـور 
األمـر إلـى زيـارة الدنمـارك وهولنـدا والجيـك وألمانيـا، أنـا 

والشـاعر حمـزة الحلفـي.

شعري رسالة ضد الطائفية

ركـزت فـي مواضيـع شـعرك علـى الطائفيـة والعالقة مع 
اللـه، هل تحـاول بذلـك إثـارة الجـدل لتكـون معروفا 

أنـا شـاب عراقـي أثـرت علـّي الطائفيـة فـي العراق بشـكل 
مباشـر، فقـدت عمـي وخالـي وابـن عمـي وأخـي أصيـب 

أيضـا بسـبب الحـرب الطائفيـة.
بـدأت بالتفكيـر لمـاذا الشـباب العراقـي يفكـر بهـذه 
الطريقـة، وأردت أن أقـدم رسـالة مـن خـالل شـعري 
إلـى النـاس لتقلـل مـن تحاملهـم علـى بعضهـم البعـض، 
وتجعـل الشـاب العراقـي أكثـر وعيـا ومدنيـة وتقبـال 
لآلخـر، وفعـال لمسـت التغييـر علـى الكثيـر مـن متابعـي 
شـعري، ولكـن بنفـس الوقـت أيضـا تعرضـت إلـى الكثيـر 

مـن المضايقـات واالتهامـات باإللحـاد والزندقـة .

مو ملحد وأحب الله وأعرفه 
بيا كتر موجود... وأندله

مثل ْحديثة تندل جرة الكحلة
ودرب گلبه سهل بالضحكة توصل له

ما عنده وجه مسدود .. ماعنده 
جهنم .. اليعذب ناس 
وال يحچي سوالف سود

هذه الكلمات مطلع أحد قصائدك 
التي اشتهرت تقول فيها »مو ملحد«                                                                                      

) لست ملحدًا ( وذكرت أيضا قبل 
قليل انك تعرضت لالتهام بأنك 
ملحد، هل تعتبر األلحاد تهمة 

لتقوم بإنكارها أو تأكيدها ؟

اإللحـاد ليـس تهمـة، هـو فكـر معيـن ألشـخاص اختـاروا 
أن يعتنقـوه، ولكـن فـي مجتمعاتنـا الشـرقية المغلقـة 
األلحـاد تهمـة يسـتحق معتنقهـا أن يقتـل بينمـا اإليمـان 
ليـس تهمـة يحاسـب عليهـا مـع أن اإلثنيـن همـا فكـر 
معيـن ولكن تهمـة اإللحـاد هـي أكثر شـي جاهـز إللصاقه 
بـي والحـاق األذى بي مـن خاللـه ولكـن فعليـا أنـا ال يهمني، 
فرسـالتي ليسـت أن أجعـل النـاس مؤمنيـن أو ملحديـن 

رسـالتي فقـط أن يكـون اإلنسـان حـرا فـي االختيـار .

بسبب هذه األفكار التي تتحدث 
عنها بصوت عال، أال تتعرض 

لإلقصاء من المجموعة التي 
تحيط بك في بلدك العراق؟ 

نعـم أتعـرض كثيـرا للنبـذ، ولكـن بنفـس الوقـت لـم يعـد 
نـا لـدي فكـرة  يهمنـي أن أكـون مرفوضـا مـن النـاس، أ
أطرحهـا وبعدهـا أسـدل السـتار، وال أتابـع مـاذا يحـدث 

بعـد طرحـي الفكـرة.

يزخـر الوسـط الثقافـي والسياسـي بيـن شـباب اليـوم فـي 
العـراق ومختلـف البلـدان العربيـة، باإلحبـاط واليـأس، 
كلمـا ورد الحديـث حـول قضايـا الوطـن والديـن والمرأة.. 

هـل تـرى أمـاًل فـي شـباب اليـوم؟
الظـروف التـي مـر بهـا العـراق، لـم تكـن وليسـت سـهلة 
أبـدًا، واليمكـن مقارنة ظـروف العراق بـأي بلد آخـر لذلك 
التلومـي الجيـل الجديـد، الـذي ظهـر ونشـأ علـى الخـوف 
والتعتيـم وقمـع الحريـات ألكثـر مـن 35 عامـا، ولكـن 
مـع هـذا أنـا أعتقـد أن بلـدي اليـوم يمـر بأكثـر مرحلـة 
مفصليـة، البـد أن يحـدث بعدهـا تغييـر وتنشـأ ثقافـة 
جديـدة تعتـرف باالختـالف، بغـداد مـن المسـتحيل أن 
تكـون قندهـار، خصوصـا وانـه بلـد يحتـوي علـى تنـوع 

كبيـر باألديـان واألطيـاف .

ماهو االنطباع األول الذي تكون 
لديك أول مادخلت السويد؟ 

تخيـل نفسـي وقـد  نـا أ ئـزة نوبـل، أحيا لـي هـوس بجا
ع  نطبـا ول ا نـي أحملهـا بيـدي، وأ ا حصلـت عليهـا، و
لـدي كان أنـي وصلـت للبلـد الـذي يعطـي لـألدب تقديـر 
وقيمـة، وفعـال أول شـيء قمـت بـه هـو زيـارة متحـف 

. بـل نو

من خالل تجوالك في السويد، وهو البلد 
الذي قضيت به الفترة األطول خالل 

رحلتك، ماهو األمر الذي لفت انتباهك؟

الحميميـة أكثـر مـا ينقـص بلـد مثـل السـويد، الحظـت أن 
كل شـخص هو لوحـده، وكل عائلة هـي لوحدها، وليسـت 
هنالـك عالقـات اجتماعيـة متينـة، والجيـرة، ولكنـي 
لعـراق  أيضـا وجـدت هنـا شـيئا تمنيـت وجـوده فـي ا

بشـدة .

ماهو؟

عـدم السـخرية مـن اآلخـر. يحضـر فـي بالـي اآلن كالم 
ن  لـم أ لعا ئلـه ولكـن مفـاده »مشـكلة هـذا ا نسـيت قا
ء يمتلئـون  ء فيـه غيـر واثقيـن بينمـا األغبيـا العظمـا

. » لثقـة با
 لألسـف فـي العـراق لدينـا تهكـم وسـخرية علـى الكثيـر 
لمـرأة ولبسـها  مـن األمـور، مثـال يتـم السـخرية مـن ا

وشـكلها وأرائهـا والحكـم عليهـا.
نـت شـاعرة يحكـم عليهـا  لمثـال إذا كا  علـى سـبيل ا
لنـاس  بانعـدام األخـالق، كل هـذا التهكـم جعـل مـن ا
أشـخاص غيـر واثقيـن مـن أنفسـهم ومهزوزيـن، علـى 
سـبيل المثـال إذا خـرج شـخص بمالبـس غريبـة قليـال 
فأنـه يتعـرض للسـخرية فيخجـل ويعـود لبيتـه، بينمـا 
هنا فـي السـويد الحظـت أن األغلبيـة لديها ثقة بنفسـها، 
لتطـور بينمـا  ء وا لبنـا لفـرق بيـن الطبيعـة وا ال أجـد ا

أالحظـة فـي بنـاء اإلنسـان نفسـه. 

 ما االنطباع الذي تّولد لديك عن 
المغتربين الذين يعيشون في أوربا ؟

الحظـت أن المغتـرب العربـي محـط شـكوك وعـدم ثقـة 
مـن العامـة أكثـر مـن المغتربيـن األتـراك أو اإليرانييـن 
نهـم قلقيـن علـى  قييـن فالحظـت ا ا لعر مـا ا مثـال، أ
يعيشـون فـي  و يضـا علـى وطنهـم ، أ ، و مسـتقبلهم
فوضـى فكريـة بيـن الماضـي والحاضـر، وأيضـا الخـوف، 
كثـر نجاحـا  مـى أ لقدا لمغتربيـن ا ن ا ولكـن الحظـت ا
ويشـغلون مناصـب أكثـر أهميـة، ولمسـت أيضـا العـداء 
بيـن المغتربيـن بعضهـم لبعـض بينمـا مـن المفتـرض 
لعامـة  أن يكونـوا يـدا واحـدة بالطبـع هـذه نظرتـي ا

ات . وأكيـد هنالـك اسـتثناء

كيف وجدت إقبال المغتربين 
العرب على حضور أمسياتكم؟ 

إقبـال واسـع جـدا، تفاجـأت بتعطـش الجمهـور لسـماع 
الشـعر وخصوصـا وانـي مـن العـراق البلـد الـذي عـرف 
باأللـم والمآسـي ، أرادت النـاس أن تعـرف مـاذا سـيقول 

شـاعر مـن العـراق .

حصلت على معدل98 في الثانوية 
العامة ومع ذلك لم تكمل دراسة 
هندسة الحاسبات التي بدأتها، 

الم تشعر بالندم الحقا على 
عدم إتمامك دراستك؟ 

لدراسـة  لك يذكرنـي بتعليـق أحـد زمالئـي فـي ا سـؤا
الذيـن تخرجـوا مـن كليـة الهندسـة حيـث قـال لـي: » كلنا 
اعتبرنـاك غبيـا ألنك تركـت الدراسـة، ولكـن اليـوم يبدو 
أنـك األذكـى ألنـك لفيـت كل دول أوربـا ونحـن مازلنـا فـي 
العـراق لـم نخـرج مـن سـوق مريـدي«، لـم أنـدم ألنـي لـم 

أحـب مجـال الدراسـة .

اليوم أنت في السويد وقضيت 
مايقارب الشهرين في أوربا ومازلت 

تريد العودة إلى العراق لماذا ؟

البد أن أعود إلى العراق وهذه هي مشكلتي .

ماذا ستخبر أصدقائك عن السويد 
بعد أن تعود للعراق ؟ 

سـأخبرهم أنـي رأيـت كل البحيـرات التـي كان يسـافر 
نيلـز فوقهـا. 

حــوار: زينب وتوت

الشاعر أدهم عادل: 

»رسالتي فقط أن يكون 
اإلنسان حرًا في االختيار«
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مع � تستطيع إجراء

اتصاالتك الدولية
دائمًا بأسعار فائقة الرخص
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هل شهدت السويد مثل هذه 
اإلشكالية عندما تم تحويل العملة 

الورقية إلى العملة الجديدة ؟ 

ال ، لـم تواجـه السـويد مثـل هـذه المشـكلة فـي تحويـل 
العملـة الورقيـة ، التحـدي األصعـب كان فـي تغييـر 
العملـة المعدنيـة مـع أن التوقعـات السـائدة كانـت هـي 
أن يجـري التبـادل بالعملـة المعدنيـة السـريعة بشـكل 
أسـرع لكـن الواقـع يؤشـر إلـى حـدوث بطـئ غيـر مبـرر 

لعمليـة التبـادل التجـاري بالعملـة الجديـدة  

حدثنا قلياًل عن تاريخ استعمال 
العملة المعدنية الكرون؟

أسـتخدم الكـرون السـويدي ألول مـرة عـام 1873 
بالتعـاون مـع االتحـاد اإلسـكندنافي للعمـالت، كانـت 
قيمـة الكـرون موحـدة فـي كل مـن السـويد والدنمـارك 
والنرويـج ولذلـك أصبحـت عملـة موحـدة القيمـة فـي 

هـذه الـدول.
عنـد إصـدار العمـالت يجـب أن يكـون لـدى البلـد القيمة 
المقابلـة للعملـة برصيـد للذهـب، أي عنـد إصـدار أي 
عملـة يجـب أن يكـون هنـاك رصيـد مـن الذهـب يـوازي 

قيمـة العملـة تمامـا. 

ما سبب التفاوت الذي كان قد حصل في 
قيمة الكرون بين هذه البلدان الثالثة ؟

بعـد أن انتهـى العمـل باتحـاد العمـالت عـام 1914 
السـويد مـرت بعـدة مراحـل مـن تعويـم العملـة ، فـي 
التعويـم تهبـط عـادة قيمـة العملـة كمـا حـدث بدايـة 
التسـعينات وفـي إعـادة التقيـم يحـدث أحيانـا ارتفـاع 

 . لعملـة ا

ومعنـى التعويـم هـو إجـراء قسـري تقـوم بـه بعـض 
البلـدان لخفـض قيمـة العملـة الوطنيـة مقابـل العمالت 
ز  و تجـا د و القتصـا دة هيكلـة ا عـا ألخـرى بغيـة إ ا

األزمـات.
القيمـة الرخيصـة للعملـة تفتـح شـهية المسـتثمرين 
عـة  لصنا ة ا نهـا تدعـم بقـو لـى أ فـة إ ضا نـب إ ألجا ا
لميـة  لعا لحـرب ا يـة ا لتصديريـة للبلـد، وبعـد نها ا
الثانيـة جـرت إعـادة تقييـم للعملـة السـويدية ممـا 
رتفـاع قيمتهـا %14 وبذلـك تجـاوزت  أسـهم با
لنرويجـي  لكـرون ا لسـويدي قيمـة ا لكـرون ا قيمـة ا

كـي. ر لدنما ا و

ومالذي حصل بعدها لتتراجع 
قيمة الكرون السويدي؟ 

اسـتقرت العملـة السـويدية لفتـرة طويلـة جـدًا حتـى 
عـام 1992 حيـث تعـرض االقتصـاد السـويدي إلـى 
أزمـة كبيـرة ممـا اسـتدعى تعويـم العملـة السـويدية 
لسـويدية  لعملـة ا سـهم فـي تخفيـض قيمـة ا ممـا أ
بنسـبة %30 مـن قيمتهـا مقابـل العمـالت األخـرى 
وبعـد عـام 2000 تـم االعتمـاد بشـكل كبيـر علـى 
عمليـات الدفـع بواسـطة كارت البنـك ممـا أسـهم أيضا 

بخفـض قيمـة العملـة الورقيـة أو المعدنيـة . 

ماهو مستقبل العملة 
المعدنية السويدية ؟ 

م  لمركـزي فـإن اسـتخدا لبنـك ا ئيـات ا حسـب إحصا
العملـة منـذ عـام 2010 أصبـح يقـل يومـا بعـد يـوم 
ويتوقـع البنـك المركـزي السـويدي أن تختفـي العملـة 
م 2030  ئـي عـا لورقيـة بشـكل نها ا لمعدنيـة و ا
لكـرون اإللكترونـي وبذلـك تكـون  وسـيحل محلهـا ا
لـم يتوقـف عـن اسـتخدام  لعا السـويد أول بلـد فـي ا

لتجاريـة.  لتعامـالت ا لعملـة فـي ا ا

ت بيـن  ليا شـكا نيـة خلـق إ لمعد لعملـة أ يـل ا  تحو
لمركـزي لـم  لبنـك ا لشـركات الصغيـرة وزبائنهـا فا ا
يسـتلم سـوى %33 مـن المبلـغ اإلجمالـي الـذي ينبـغ 

. يلـه تحو
 يذكـر انـه عندمـا تـم تغييـر ألعملـة المعدنيـة مـن 
فئـة الخمسـين ئـورة أو النصـف كـرون فـي عـام 2010 
أيضـا لم يتـم اسـترجاع أكثـر مـن 30 بالمئـة مـن المبلغ 
اإلجمالـي، واليـوم وحسـب التقديـرات األوليـة للبنـك 
المركـزي السـويدي فـأن مجمـوع مايمكـن أسـتبداله 
أيضـا لـن يتجـاوز نصـف المبلـغ الـذي مـن المفتـرض أن 

يعـود !
إللقـاء المزيـد مـن الضـوء علـى هـذا الموضـوع، 
تحدثـت الكومبـس مـع الخبيـر االقتصـادي فـي بنك 

ALMI جاسـم المظفـر: 

لماذا تحويل العملة المعدنية 
خلق إشكاليات بين الشركات 

الصغيرة وزبائنها ؟ 

الن المحـالت الصغيـرة تتحاشـى االسـتالم بالعملـة 
بـة  ألخـرى مـن صعو نـي هـي ا لمعدنيـة حيـث تعا ا
تحويلهـا فـي البنـوك، خصوصـا عندمـا يتعلـق األمـر 
لمعدنيـة مـن  لعملـة ا باسـتالم كميـات كبيـرة مـن ا

ئنهـم .  با ز

الخبير االقتصادي جاسم المظفر:

اإلشكاليات التي تواجه تجديد العملة 
المعدنية الجديدة في السويد

الكومبـس – لقـاءات: هنـاك 1,8 مليـار كـرون معدنـي بحاجـة إلـى تغيير قبـل منتصـف الليل مـن يـوم الجمعة 
المصـادف 30 حزيـران / يونيـو، حيـث يجري بعـد ذلك إسـقاط العملـة المعدنيـة والورقيـة القديمة بشـكل 

كامل. هذه المبالغ توجد اليوم في جيوبنـا وفي حصاالت توفير النقود ألمعدنية.

الن المحالت  „

الصغيرة تتحاشى االستالم 

بالعملة المعدنية حيث 

تعاني هي األخرى من صعوبة 

تحويلها في البنوك

Vill du ha jobb?
Välkommen på öppet hus:

Tisdagar och Torsdagar kl 14.00

Adress: Byfogdegatan 6C, 415 05 Göteborg, 031-175080, www.samjobb.se
Facebook.com/samjobb       Vi har öppet hela sommaren

SAMJOBB

di
n
 f
ra

m
tid

مطلوب مستشاري إعالنات
هل لديك الخبرة في مجال الدعاية واإلعالن 

وتطمح بزيادة دخلك الشهري؟

نحن بحاجة إلى مندوبي مبيعات بنظام 
العمولة في جميع أنحاء السويد

شروط التقديم

الخبرة في مجال الدعاية واإلعالن أو التسويق

اللغة السويدية )تحدث وكتابة(

اللغة العربية )تحدث وكتابة(

معرفة جيدة بالكومبيوتر

اذا كنت ترى بنفسك القدرة على العمل بدون دوام ولكن 
ملتزم بمواعيدك مع الزبائن ولديك المقدرة التنافسـية في 
سوق العمل لتكون استشـاري وموجه إعالني وترغب بالعمل 
معنا أرسل لنا سـيرتك الذاتية على العنوان اإللكتروني التالي:

MARKETING@ALKOMPIS.COM
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بعـد حصولـي علـى قـرار الترسـيخ خـالل هـذه الفتـرة 
قـررت بـأن أركـز علـى اللغـة السـويدية لكـي أبحـث عن 
لـذي  طريقـة مـا لالندمـاج فـي المجتمـع السـويدي ا

يـؤدي غالبـا إلـى الحصـول علـى فرصـة عمـل.

أهم شيء في تعلم اللغة 
أن يفهم المرء كيف يبدأ

 و خالل 5 أشـهر  كنـت قـد حصلت علـى المفتـاح األول 
للغـة السـويدية SFI وبـدأت التحـدث بشـكل شـبه 
مقبـول، حيـث كنـت أفكـر بـأن أهـم شـيء فـي اللغـة هـو 
بـأن المـرء يفهـم كيـف يبـدأ ويطـور لغتـه مـن خـالل 
االسـتمرار والحصـول علـى فرصـة عمـل فـي مجـال 

تخصصـه أو فـي أي مجـال آخـر.
بـت  لتدريـب حصلـت علـى عقـد ثا لـدورة و ا بعـد ا

فـي المدرسـة اإلعداديـة، التحقـت بعدهـا بإحـدى 
لتـي تسـمى  يمييـن ا د كا معـة لأل لجا ت با ا ر و لـد ا
  K O R T A  V Ä G E N لمختصـر  يـق ا لطر با
 TORSBY وحصلـت علـى تدريـب مهنـي فـي بلديـة
فـي مجـال المعلوماتيـة وقبـل انتهـاء فتـرة التدريـب 
علمـت بـأن ال توجـد فرصـة عمـل فـي الوقـت الراهـن 
عمـل  ن أ قتـرح بـأ لبلديـة ا لكـن مديـري فـي تلـك ا
لجـدد فديـن ا لوا لفتـرة 3 أشـهر كمشـرف علـى ا
STUDIEHANDLEDARE   فـي المدرسـة 
سـة  ا لدر يـا لتسـهيل ا يـة ودعمهـم لغو د إلعدا ا
وتقصيـر فتـرة اإلندمـاج فـي المـدارس السـويدية.
 و قبـل انتهـاء العـام الدراسـي 2016 وبالصدفـة 
بـت فـي مدرسـة  قـرأت إعـالن عـن فرصـة عمـل ثا
لـي  ديـة فـي بلديـة أخـرى تقـع علـى بعـد حوا إعدا
لمدينـة، حينهـا حصلـت علـى عقـد  35 كلـم مـن ا
تجريبـي لمـدة 6 أشـهر وبعـد ذلـك حصلت علـى عقد 
  TILLSVIDAREANSTÄLLNING ثابـت
بموجـب اتفاقيـة بينـي و بيـن إدارة المدرسـة أثنـاء 

. بلـة لمقا ا

هكذا حصلنا على عمل

كسرى محمود: ال تجلس في البيت وأنت تحت تأثير األفكار السلبية
ليس مهما اإلصرار 
على العمل في مجال 

تخصصك فقط!
لمهـم أن تصـر  لقـول بـإن ليـس مـن ا ريـد ا أخيـرًا أ
نمـا  إ ل تخصصـك و ن تبحـث عـن عمـل فـي مجـا بـأ
إيجـاد فرصـة عمـل لتصبـح جـزء فعـااًل فـي المجتمـع 
السـويدي وتكـون قـادرًا علـى تأميـن حيـاة كريمـة لـك 

. ئلتـك لعا و
نصيحـة لجميـع أخوانـي وأصدقائـي وأحبابـي بـأن ال 
نمـا حـاول قـدر  لبيـت وال تستسـلم وإ تجلـس فـي ا
اإلمـكان بـإن تبـدأ وال تسـتمع للسـلبيين والمحبطيـن 
الذيـن يفرحـون بفشـل اآلخريـن، اعمـل مـا بوسـعك 

ئـج سـتأتي حتمـا. لنتا نتظـر ا وا
لتـي  لفرصـة ا لكومبـس علـى هـذه ا شـكرًا لشـبكة ا
أحببـت فيهـا أن أوضـح أن أننـا نسـتطيع أن نحقـق ولـو 

جـزء مـا نريـده بالرغبـة الشـديدة واإلرادة.

تبـدو السـماء أقـرب، والحيـاة أكثـر سـعة ورحابـة.
قصـص روتهـا الكومبـس وسـتظل تـروي منهـا الكثيـر 
لتقـدم لـكل مقيـم علـى أرض السـويد وصفـة النجـاح 

السـحرية بكلمـة واحـدة » التحـدي«.

الدرب الصعب

يـة نجـاح صغيـرة  ليـوم حكا لقصيـر يـروي ا يهـم ا أ
سـتكبر مسـتقبال، بعـد ان اختـار الـدرب الصعـب علـى 
لفشـل منـذ أن وطـأت قدمـاه أرض  االستسـهال وا
لسـويد، فبعـد نجاحـات عمليـة سـجلها فـي كبـرى  ا

الشـركات المعلوماتيـة ببلـده األم سـوريا، كان ال بـد من 
طـي الصفحـة والذهـاب بعيـدا نحـو المجهـول هاربـا من 

حـرب سـرقت آمالـه وأحالمـه.
طريـق اللجـوء الـذي لـم يخـل مـن المخاطـر كان حافـزا 
لـه للمضـي نحـو األمـل، انتظـر عامـا كامـال منـذ وصولـه 
للسـويد عـام 2015 ليأخـذ حـق اإلقامـة فيهـا، كان 
هـذا العـام بمثابـة »أكـون أو ال أكـون« حيـث قـرر أيهـم 
للغـة السـويدية  لفـراغ ليـدرس ا أن يسـتغل فتـرة ا
ويتمكـن مـن مفرداتهـا، مـا فتـح لـه المجـال للعمـل 
بشـكل جزئـي فـي إحـدى الشـركات، ومـا أن فتحـت لـه 
األبـواب وبـدأ بالدراسـة الفعليـة حتـى اكتشـف بـذور 
إنجـازه، فمـا تعلمـه سـابقا جعلـه يـدرك أنـه تجـاوز 
يـات، فصـار يبحـث عـن فـرص أخـرى  لبدا مرحلـة ا
تسـاعده فـي إثبـات نفسـه وتقديـم ملكاتـه فـي بلـده 

لجديـد. ا

يقـول أيهـم: » بحثت كثيـرا فـي األنترنت عن نشـاطات 
ل  مليـن بمجـا لعا صلـت مـع بعـض ا ا تو ، و ة يـد جد
التكنولوجيـا، وتابعـت إعالنـات فـرص العمـل حنـى ان 

بعضهـا كانـت تعلـن فـي الكومبـس«.
يبـي مكثـف  مـج تدر نا لـي فـي بر يضيـف » تـم قبو
للقادميـن الجـدد فـي مجـال تطويـر البرمجيـات كان 
لملكـي للتكنولوجيـا  لمعهـد ا تنظيـم مشـترك بيـن ا

ونوفـاري بوتنسـيال.
بـدأ الخطـوة األولـى فـي سـموالند لينتقـل بعدهـا إلـى 
العاصمـة سـتوكهولم، » قـرار االنتقـال كان سـريعا 
ودون أي تحضيـر مسـبق، لـم يكـن سـهال، لكـن كان 
علـّى المغامـرة وعـدم تضييـع الفـرص، بـدأت دورة 
لشـركات فـي  يبيـة تعرفـت مـن خاللهـا علـى ا تدر
السـويد وأسـاليب عملهـا باإلضافـة لتدريـب مكثـف في 

لبرمجـة«. مجـال ا
لـى  ب إ لشـبا لكثيـر مـن ا ل ا لـه حـا يهـم حا تقـدم أ
مقابـالت عمـل مـع عـدة شـركات وحصـل علـى عرضـي 
عمـل بعـد نحـو 7 اشـهر مـن الحصـول علـى اإلقامـة.

ليست كل المقابالت مرضية 

ب  لشـا « يؤكـد ا ة ز ت ممتـا للحظـا لـم تكـن كل ا « 
رب  لتجـا نـا تكـون بعـض ا حيا أ لسـوري، مضيفـا » ا
ألهـم  ، لكـن ا بـالت غيـر مرضيـة لمقا ا ، و محبطـة

. لهـدف« لعمـل لتحقيـق ا ا بعـة و لمتا ا
يتابـع »أعمـل اآلن فـي شـركة اكسـلنت لالستشـارات 
البرمجيـة التـي تتعامـل مـع كبـرى الشـركات فـي البلـد، 
لعمـل اسـتقبلوني وسـاعدوني  لجـدد فـي ا لزمـالء ا ا
لفريـق خـالل  ننـي جـزء مـن ا بشـكل كبيـر، شـعرت أ
أسـبوع واحد فقـط، وقدمـت كل جهـدي إلثبات نفسـي 

وقدراتـي«.
يعتبـر أيهـم أنـه فـي البدايـة، وال يـزال هنـاك الكثيـر 
رات  لمهـا ا للغـة و ح وتطويـر ا لنجـا ت ا مـن خطـوا

ألخـرى. ا
تجربـة أيهـم أكـدت لـه أن اهـم عامـل للنجـاح هـو عـدم 
االهتمـام بالمحيط السـلبي إن وجـد، مؤكدا » لـن يعرف 
أحـد عنـك أو عـن مهاراتك إن لـم تحـاول تقديم نفسـك 

عمليـا بشـكل قوي وصـادق«.

ختام ســليم

 الحـظ حقيقـة لكنهـا مـن صنـع اإلرادة والجسـارة فـي 
اختبـار الـذات، جينـات النجـاح توصيـف خاطـئ ملتبـس 
وانتقـاص مـن شـرط إنسـاني، حديـث النجـاح يتصـل 
 : ء ألسـما حيـة متعـددة ا خـرى مفتا ا بجينـة أ ز مجـا
مثابـرة، جلـد، أمـل ال ينضـب وثقـة فـي النفـس تمنـح 
صاحبهـا قـوة النهـوض بعـد كل كبـوة أو عثـرة علـى 

الطريـق الصاعـد أبـدا  إلـى ذرى النجـاح.
لتأرجـح فـي  لطريـق األسـهل وا كثيـرون اختـاروا ا
المـكان، أو حتـى العبـور نحـو الخلـف محمليـن بذكريـات 
وإنجـازات الماضـي، لكـن أيضا كثيـرون اختـاروا التحدي 
لخطـوة  ت ا لثبـا ن ا لـى، فـكا نـا لصفحتهـم ألو ا عنو
الوليـدة فـي طريـق صعـب لكـن مـع كل خطـوة فيـه 

أيهم القصير

طريق النجاح معبد باإلرادة

الكومبس – تجارب وقصص نجاح: أنا حاصل على شـهادة ماجسـتير في علوم الحاسـوب، قدمـت مع عائلتي 
إلى السـويد فـي بداية عـام 2013، وخـالل 11 شـهرًا حصلنا أنـا وأوالدي علـى اإلقامـة الدائمة، لكـن زوجتي 
حصلت علـى رفـض وترحيـل وذلك بسـبب أنهـا مـن جنسـية أخـرى، لكـن بسـبب إصـراري واألوراق الثبوتية 
وبمسـاعد الكنيسـة في بلـدة SUNNE  حصلـت زوجتي علـى اإلقامـة الدائمة بعد عنـاء وطعن فـي قرارات 

المحكمة العلية للهجرة.

الكومبس – تجارب وقصص نجاح: الحظ شـماعة الفاشـلين، أو عزاء الخائبين، وهم يرقبـون نجاحات اآلخرين.  
الخائبون وحدهم ال يتقنـون مغادرة المربـع األول، متوهمين أنـه العالم كلـه، وان العبور من عتبتـه خروج على 

طبيعة األشياء.



21 | الكومبس



الكومبس | 22

أحداث المسرحية
تـدور أحـداث المسـرحية حـول التناقـض بشـكل عـام 
بيـن االسـتجابة أو الرفـض لمـا نتعـرض لـه مـن ضغـوط 
اتهـم،  ء نتما ئـق بمختلـف تنوعهـم وا لحرا مشـعلي ا
وذلـك مـن خـالل حكايـة مشـّوقة عـن شـخصية صاحـب 
لكنـه  لعمليـة و ة ا لحيـا مح فـي ا مصنـع غيـر متسـا
يعيـش فـي المنـزل بشـكل الئـق وودود، لكنـه يمكـن 
دية  سـتبدا ت أ ا لشـخصيا ن يكـون تجسـيد يضـا أ أ
لذيـن  لئـك ا و يـخ مثـل أ ر لتا ة فـي ا وجشـعة كثيـر
تقودهـم أنانيتهـم إلـى إشـعال الحرائـق علـى أنواعهـا، 
ثـم يعـودون إلـى بيوتهـم ليتصرفـوا بشـكل مصطنـع 

ومـؤدب يوحـي بشـعور االسـتقامة البرجوازيـة.
ثنيـن  فة أ لشـخصية باسـتضا  حيـث تتـورط هـذه ا
مشـعلي الحرائـق والسـماح لهـم المبيـت فـي غرفـة فـي 
سـطح المنـزل، بعـد أن اسـتمع إلـى تزلفهـم وتوددهـم 
المصطنـع وأقتنـع بأنهـم مثلـه يـودون التخلـص مـن 
لخـالف، فأقنعـوه بـأن  لذيـن يناصبهـم ا كل أولئـك ا
يسـتقروا علـى سـطح منزلـه لينتهـي األمـر بقيامهـم 
بإضـرام النـار فـي منزلـه أيضـا بعـد أن أشـعلوا حرائـق 
أخـرى فـي كل ضواحـي المدينـة.  المسـرحية بالطبـع 

تعـرض كوميديـا سـوداء ليسـت واقعيـة ولكنهـا تصف 
ضعـف المبـادئ بشـكل عـام اتجـاه الشـر الـذي يحـدث 
فـي العالـم، وورطـة وسـذاجة أولئـك الذيـن يتسـترون 
نهـم بذلـك  ئـق لظنهـم أ لحرا و يدعمـون مشـعلي ا أ

يتجنبـون شـرهم.
 ذلـك التفكيـر األنانـي الفـردي يرتـد فـي اآلخـر علـى 
صاحبـه ويجلـب لـه الخـراب الـذي حـاول تجنبـه. كان 
فريـق التمثيل يتشـكل مـن سـبعة ممثالت سـويديات 
حـي بمـا  يقـة تو لعـرض بطر ت ا جسـدن شـخصيا
لمسـرحي حيـث تنتمـي  لعـرض ا لة ا سـا ه ر تضمـر
قـف االجتماعيـة  لموا لشـخصيات لمـا تمثلهـا مـن ا ا
هـا لصفتهـا  نتماء والطبقيـة والسياسـية أكثـر مـن ا
الجنسـية كامـرأة أو رجـل، وهـذا مـا جعـل فكـرة تغييـر 
فقـة مـع  ا ء تبـدو متو لـى نسـا لشـخصيات جميعـا إ ا

لعـرض.   محتـوى ا

كريم رشيد: 
اإلرهاب يوقد حرائق 

الكراهية والتزمت
وحـول سـبب اختيـار هـذا المسـرحية يقـول المخـرج 
كريم رشـيد: » تنشـب الحرائق ألسـباب كثيرة بعضها 
تافـه للغايـة لكنهـا قـد تتسـبب بتدميـر مجتمعـات 
بكاملهـا، خصوصـا تلـك التـي تنشـب بسـبب التطـرف 
السياسـي والدينـي، وهـذا مـا نشـهده حاليـا فـي أجـزاء 

ئـق  لـم، حيـث يوقـد اإلرهـاب حرا لعا مختلفـة مـن ا
الكراهيـة والتزمـت«.

مـن مـن تلـك  نـه فـي مأ لبعـض ا يضيـف: » يظـن ا
الحرائـق طالمـا أنهـا بعيـدة عنـه دون ان يـدرك أن 
الحرائـق عندمـا تنشـر لـن توقفهـا حـدود، فيمـا يظـن 
البعـض اآلخـر أن دعمـه لمشـعلي الحرائـق قـد يجنبـه 
خطرهـم لكـن ذلـك محـض وهـم وغبـاء. وهنـاك أيضـا 
ئـق  لتـي تندلـع ألسـباب مثـل الجشـع كحرا ئـق ا الحرا
السـيارات وحرائـق أخـرى لغـرض طـرد المهاجريـن 
لالجئيـن  مـة ا قا كـن أ ما لمتطرفـون أ حيـث يحـرق ا
لتـي هـي أشـد خطـرا  ئـق الفكـر ا ، كمـا أن هنـاك حرا
،  لهـذا أختـرت هـذه المسـرحية لتكـون صفارة إنـذار 
تذكرنـا بـأن اإلرهـاب الـذي أشـعل الحرائـق فـي العالـم 
العربـي  لـن يتوقـف هنـاك وأنـه سينشـر حرائقـه فـي 
كل مـكان يصـل أليـه ، وهـذا مـا نشـهده حاليـا فـي أوربـا 
ويشـكل تحديـا كبيـرا للسياسـة األوربيـة كمـا أنـه جعل 
المهاجريـن العـرب أمـام إشـكالية جديـدة لـم يكـن 
طرفـا فيهـا ، إذ أنـه غالبـا مـا يتحمـل ردود األفعـال 
الناتجـة عـن العصابـات اإلرهابيـة التـي  تقـوم علـى 

التطـرف الدينـي والفكـري« .

زينب  

عندمـا كنـت فـي طريقـي إلـى المسـرح لحضـور عـرض 
السـاعة السـابعة مسـاًء كنـت أبنـي توقعاتـي عـن عـدد 
حضـور األشـخاص السـويدين بالنسـبة للعـرب بيـن 
لعـرب  لعـرض ، وكنـت علـى قناعـة بـأن ا جمهـور ا
سـيكونون األغلبيـة حيـث سـنقف مفتخريـن بإنجـاز 
هـذا المخـرج العراقـي وعرضـه المسـرحي الـذي تـدور 
فكرتـه حـول األجانـب أو الغربـاء أومشـعلي الحرائـق ، 
تلـك التهمـة التـي طالمـا ألصقـت بنـا لسـبب أو آلخـر ، 
تهمـة إشـعال تلـك الحرائـق المغرضـة بغـض النظـر 
إذا كانـت حرائـق فيزيائيـة حدثـت بالفعـل أو معنويـة 
وفكريـة، ولكـن بمجـرد وصولـي إلـى المسـرح اكتشـفت 
نـي الحاضـرة العربيـة الوحيـدة بيـن حشـد   لألسـف أ

الجمهـور فـي ذلـك اليـوم.  
بـدأ العـرض بمجـرد مرورنـا عتبـة الدخـول المسـرح 
حيـث اسـتقبلتنا ممثلتـان وقفتـا عنـد البـاب، أخافتنـي 
لتني بصـوت منخفـض ومثيـر  همـا عندمـا سـأ حدا إ
للريبـة عمـا إذا كان لـدي والعـة أو علبـة كبريـت أم ال؟  
وأوقـدت فـي داخلـي سـؤاال عمـا يعنيه ذلـك وصلتـه في 
العـرض، وموقفنـا مـن الحرائـق التـي يتصاعـد لهيبهـا 

فـي أماكـن كثيـرة وألسـباب مختلفـة هنـا وهنـاك. 

»مشعلو الحرائق« في عرض مسرحي بمالمو

 »اإلرهاب الذي أشعل الحرائق في 
العالم العربي لن يتوقف هناك«

MALMOSTADSTEATER.SE

UNGA TEATERNS UNGDOMSTEATERGRUPP

PREMIÄR 31 MAJ PÅ STUDION AV MAX FRISCH
I ÖVERSÄTTNING AV ERWIN LEISER

BIEDERMANN OCH
PYROMANERNA 

الكومبس – ثقافة: مشـعلو الحرائق هو أسـم مسـرحية عالميـة كتبت باألصـل باللغـة األلمانية تأليـف الكاتب 
السويسـري ماكس فريش في عـام 1953 وترجمت إلى لغـات عديدة وتحولـت إلى عمل درامـي إذاعي ومثلت 
علـى مسـارح عالميـة عديـدة ولكنهـا لـم تظهـر بنسـختها السـويدية إال مـن خـالل المخـرج العراقـي كريـم 
رشـيد وهذا ما أثـار حمـاس الجمهـور السـويدي ليشـاهدوا مـا الـذي يمكـن أن يقدمـه لهـم مخـرج اجنبي من 
خالل تقديمـه لمسـرحية عالميـة كان السـّباق بنقلها إلى السـويد ، حيـث بدأ العـرض المسـرحي األول بتاريخ 

2017/5/31 في مسرح األستوديو التابع للمسرح البلدي في مالمو. 
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GOTEBORGSKULTURKALAS.SE • 16–20 AUGUSTI 2017

Den libanesiska världsstjärnan

NAWAL EL ZOGHBI
Lördagen den 19 augusti 2017 kl. 21.30 på Götaplatsen i Göteborg

Göteborgs Kulturkalas är en kulturfestival som hålls varje år och som är gratis. Upplev musik, dans, teater, barnkultur och mycket mer.

ÖPPET  
FÖR 
ALLA

HELT  
GRATIS

يترشف مهرجان جوتنربج الثقايف بدعوتكم مجاناً لحضور حفل النجمة اللبنانية العاملية نوال الزغبي

  تشاهدون النجمة الذهبية نوال الزغبي يوم السبت املوافق 19 أغسطس/ آب 2017 الساعه 21:30 ىف يوتا بالتسن – آفنيني – جوتنربج – السويد

مهرجان جوتنربج الثقايف هو أحتفال سنوي كبري مفتوح مجاناً للجميع و يتضمن فقرات كثرية و متنوعة

Göteborgskulturkalas_250x370.indd   1 2017-06-22   16:10:21
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الكومبس تحدثت معه في الحوار التالي: 

متى بدأت ممارسة كرة القدم، 
وفي أي مراحل بدأت حتى وصلت 

للفريق األول في سوريا؟

ن  ن كا لقـدم منـذ أ ة ا رسـة لعبـة كـر ت مما بـدأ
عمـري 14 عامـا، ومثلـت عـدة أنديـة علـى مسـتوى 
المدينـة، وطبعـا انطالقتـي الحقيقيـة بـدأت مـن 
لجزيـرة  دي ا ، ولعبـت لنـا لجزيـرة ل ا نـادي عمـا
للشـباب، وحققـت معـه فـي دوري الدرجـة الثانيـة 

لييـن. ف لموسـمين متتا لهـدا لقـب ا

لماذا اخترت كرة القدم وهل كان لذلك 
تأثير سلبي على حياتك الدراسية؟

بالتأكيـد ال، أنـا طموحـي وحلمـي كان كـرة القـدم مـن 
األول، باإلضافـة إلـى أن أنديـة الـدوري كانـت تطالـب 
بالتعاقـد معـي ومنهـا نـادي الكرامـة والجيـش ونادي 
سـالم زغرتـا فـي لبنـان وحتـى وصلتنـي عـروض مـن 
الكويـت ولكـن لـم اذهـب رغـم العـروض المغريـة.

ماذا حققت مع النادي األول الجزيرة 
حتى انهالت العروض عليك؟

حققـت لقـب هـداف النـادي، لعـدة مواسـم، وطبعـا 
كنـت بيـن الخمسـة األوائـل للهدافيـن علـى مسـتوى 

الـدوري.

هل مثلت المنتخب السوري 
األول؟ ومع من لعبت من أسماء 

كبيرة على مستوى سوريا؟

طبعـا مثلـت المنتخـب األول وشـاركت مـع وتدربـت 
ء كبيـرة علـى مسـتوى  مـع العبيـن ومنهـم أسـما
سـوريا مثـل عمـار ريحـاوي وسـيد بيازيـد وجومـرد 
موسـى والدكتـور عمـار عـوض وحاليـا هـو محلـل في 

قنـاة إم بـي سـي.

ماهو النادي الذي فتح لك باب 
االحتراف في أوروبا؟

ن يلعـب فـي  لسـويد، وكا نـادي اسيريسـكا فـي ا
الدرجـة الممتـازة، وانتقلـت إليـه فـي عـام 2000 
لنـادي لمـدة ثالثـة سـنوات متتاليـة،  ولعبـت مـع ا
ول العـب سـوري  ننـي أ لكثيـر يعـرف أ وطبعـا ا
محتـرف العـب فـي أوروبـا بمعنـى أخـر إننـي الالعـب 
األول الـذي لعـب مـع أنديـة سـورية وانتقلـت للعـب 

فـي أوروبـا.

ماذا حققت في السنوات الثالث 
مع النادي وكيف كانت األجواء 

بالنسبة لك كونك العب محترف؟

فـي أول دوري حققـت لقـب هـداف النـادي وسـجلت 
زة طبعـا  لممتـا لدرجـة ا 18 هدفـا وبقينـا فـي ا
الغربـة فـي البدايـة تكـون صعبـة جـدا لدرجـة أننـي 
كنـت اعمـل فـي متجـر للخياطـة بعـد االنتهـاء مـن 

لتدريـب. ا

هل لعبت مع انديه أخرى في 
السويد بعد انتهاء السنوات 
الثالث مع ناديك اسيريسكا؟

لعبت مـع نـادي خوفده لمـدة موسـم كامـل، وبعدها 
عـدت لنـادي سيريانسـكا ولعبـت لنـادي اسيريسـكا 
لنـادي وسـجلت 28  رمنيسـكا وكنـت هـداف ا وا

هدفـا.

هل صحيح انك عند توقف 
الدوري في السويد كنت تعود 

لسوريا وتلعب مع ناديك؟

نعـم صحيـح هنـا يتوقـف الـدوري فـي الشـتاء، ولكـن 
فـي بلـدي سـوريا يكـون الـدوري فـي البدايـة وبقيـت 
على هـذه الحالـة لمدة ثالثـة مواسـم في وقتهـا كنت 
العـب الذهـاب بكاملـه مـع نـادي الجزيـرة وأعـود 

للسـويد وقتهـا يكـون قـد انطلـق الـدوري.

من خالل تجربتك االحترافية 
في السويد ماهي الفائدة األكبر 

التي جنيتها هذه السنوات؟

اهـم شـي كنـت أحمـل اسـم بلـدي واسـم مدينتـي، 
وأيضـا أنـا كان لـدي عائلـة، ولكـن كـرة القـدم كانـت 
هوايتـي والزالـت، واصبح لـدي خبـرة فـي كل مجاالت 

كـرة القـدم.

هل تتفق مع من يقول إن كرة القدم  في 
السويد ضعيفة بالنسبة لباقي البلدان؟

نعـم هـذا صحيـح بالطبـع، وأنـا وغيـري مـن الالعبيـن 
نعـرف هذا الشـيء يوجـد فرق شاسـع بين كـرة القدم 
فـي السـويد وباقـي بلـدان أوروبـا، بالنسـبة لرواتـب 

الالعبيـن أو حتـى لنظريـة االحتـراف.

هل فكرت يوما ما بخوض 
تجربة التدريب؟

أنا فـي سـن صغيـرة وحتـى اللحظـة أنـا العب فـي نادي 
الجزيـرة العائلـي ضمـن نطـاق صغيـر، وطبعـا ليـس 
لـدي الوقـت الكثيـر وكمـا قلـت لـك كـرة القـدم فـي 
السـويد التكفـي للمعيشـة، وأنـا املـك الخبـرة ولكـن 

ليـس لـدي شـهادات.

ماهي اجمل لحظات حياتك 
الرياضية في السويد؟

كانـت فـي الدرجـة الممتـازة مـع اسيريسـكا، فقـد 
لجمهـور  تـي ولكـن هنـا ا يـام حيا قضيـت اجمـل أ
بـي مثـال عنـد  لعر ر ا لجمهـو يدي ليـس كا لسـو ا
نـا  لفـوز يشـعر بنفـس اإلحسـاس وأ الخسـارة أو ا
كالعـب عنـد الخسـارة ابكـي أو عنـد الفـوز قـد أبقـى 

نـا اشـعر بالفـرح. يومـان وأ

كيف تقارن ممارسة لعبة كرة 
القدم في سوريا والسويد؟ 

فـي اآلونـة األخيـرة أصبحـت سـوريا لديهـا االحتـراف 
بشـكل كبيـر ودعنـي أقـول أن االحتـراف فـي سـوريا 
فـي الفتـرة الماضيـة قـد يكـون افضـل بكثيـر مـن 
لكـن  لتطبيـق و ا لالعبيـن و يد مـن خـالل ا لسـو ا
لنفسـية قـد تكـون افضـل مـن خـالل  لـة ا لحا هنـا ا

ء. المعسـكرات واألجـوا

هل تلقيت عروض من أوروبا 
ومارأيك بهذه اللعبة في السويد؟

أكيـد والعـرض األكبـر كان مـن نـادي بايـرن ميونـخ 
ولكـن أتمنـى البقـاء فـي السـويد ألننـي احبهـا.

وبالنسـبة لكـرة القـدم السـويدية، حاليـا بصراحـة 
ليسـت ذات شـأن كبيـر، ومباريـات الـدوري ال تجـذب 
قـول فـإن مباريـات  لجمهـور، وكمثـال علـى مـا أ ا
م باقـي  لديربـي يكـون بهـا حضـور جماهيـري، ا ا
لمباريـات ال يتجـاوز الحضـور 5000 مشـجعا. ا

ماذا تمنيت من خالل 
تجربتك االحترافية؟

تمنـى تمثيـل  أ لسـويد و تمنيـت تمثيـل منتخـب ا
كتسـبتها فـي  لتـي ا لخبـرة ا منتخـب سـوريا بعـد ا
السـويد وأتمنـى أن أعـود لبلـدي واقـدم خدمـات فـي 

لرياضـة. مجـال ا

ايلي لولي

الالعب بسام كانون: 

هناك فرق شاسع 
بين كرة القدم 

السويدية 
واألوروبية

الكومبـس – رياضـة: بسـام كانـون، العـب كـرة قـدم سـوري محتـرف، يقيـم اآلن فـي السـويد، ليواصـل بذلـك 
مسيرته االحترافية، من خالل اللعب في عدة أندية سويدية.
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 CONTROLLER المراقب
يعمـل المراقـب/ة علـى تحليـل ومراقبـة وضـع االسـتراتيجيات فـي 
الشـركات أو المؤسسـات، ويقـدم الدعـم إلدارتـه مـن خـالل تحليـل 

مجـاالت العمـل، كاالقتصـاد أو جـودة العمـل.

قـد يعمـل المراقـب/ة فـي جميـع أنـواع المؤسسـات، مـن الشـركات 
لـى الشـركات العالميـة والمؤسسـات الحكوميـة. الخاصـة الصغيـرة إ

ويقـوم المراقـب/ة بتحليـل كيفيـة عمـل اإلدارة وتحسـينها مـن أجـل 
الحصـول علـى النتائـج المرجـوة، ضمـن مجاليـن رئيسـيين للعمـل.

 F INANSIELL/ACCOUNTING لـي لما قـب ا ا لمر ا
CONTROLLER مهمتـه تحليـل الوضع السـابق والحالـي باألرقام، 
وتقديمهـا علـى شـكل تقاريـر إلـى اإلدارة وباقـي موظفـي المؤسسـة، 
لكـي يحصلـوا علـى صـورة جيـدة عـن الوضـع الحالـي وفهـم المسـتقبل.

   B U S I N E S S لعمـل  ا قـب  ا مر
VERKSAMHETSCONTROLLER مهمتـه تتعلـق 
لمشـروع، كتحليـل  جـل نجـاح ا لمسـتقبل، أي وضـع تحليـل مـن أ با
نمـو السـوق، ومتابعـة القوانيـن الجديـدة وتأثـر جـودة المنتجـات أو 
الخدمـات، مـن أجـل مسـاعدة اإلدارة علـى وضـع اسـتراتيجيات علـى 

. يـل لطو ا و لقصيـر  ا ى  لمـد ا

ويشـترط أيضـا علـى المراقـب معرفـة مـا يحصـل داخـل وخـارج 
الشـركة، والقـدرة علـى عـرض النتائـج بوسـائط مختلفـة.

الدراسة:
غالبـا مـا تكـون الشـهادة جامعيـة ومرتبطـة باالقتصـاد، لكـن 
أحيانـا قـد تكـون مـن خلفيـات مختلفـة تمتلـك خبـرة اقتصاديـة 
مـن وظائـف أخـرى. وكلمـا تعقـدت مهـام المراقـب كلمـا ازدادت 

المتطلبـات الدراسـية.
لمؤسسـة  لشـركة أو ا بشـكل عـام تتطلـب معرفـة فـي مجـال ا
المعنيـة، وقـدرة جيـدة جـدًا علـى التواصـل والقيـادة والتحليـل 

والتعـاون وتحفيـز اآلخريـن.

كاتب دعايات 
 COPYWRITER

تتطلب مهنة كاتـب/ة الدعايات إبداع وابتكار أفكار ومهارات 
كتابّية وأسلوب شـّيق وجذاب يتمكن من إيصال الفكرة 

للمتلقي، التي قـد تكون منتج أو خدمة أو مجرد فكرة.

ر لنصـوص بغـرض  فـكا يـات علـى وضـع أ لدعا تـب ا يعمـل كا
لمعلومـات. ويشـتغل كاتـب  و إيصـال ا لتواصـل أ و ا اإلعـالن أ
الدعايـات لـدى مكاتـب عالقـات عامـة أو شـركات تسـويق أو 
مؤسسـات، كمـا أن العديـد يعملـون بمفردهـم FRILANS أي 

لتعاقـد لفتـرات قصيـرة أو طويلـة. ا
وغالبـا مـا يتـم العمـل ضمـن مشـاريع تحـت إشـراف مديـر وإلـى 
جانـب مصمـم أو مخـرج فنـي، وقـد يتـم العمـل علـى عدة مشـاريع 
لعمـل بحسـب  ت ا عا لـي تختلـف سـا لتا با ، و تـه ا لوقـت ذ فـي ا
لوقـت  ئـه فـي ا لبـا مـا تكـون مكثفـة إلنها لمشـروع، لكـن غا ا

. سـب لمنا ا
كمـا يشـمل عمـل كاتبـي الدعايـات إجـراء بحـوث وجمـع معلومات 
و  لمنتجـات أ ا لـذي يعملـون لديـه و لطـرف ا ئـق حـول ا وحقا
لفئـة  لـى ا فـة إ إلضا يجهـا با لتـي سـيقومون بترو ت ا لخدمـا ا
المسـتهدفة، ومـن ثـم يركـزون علـى المعلومـات األهـم واألكثـر 
و  مـا طويلـة وشـاملة أ لـى نصـوص إ لتـي سـتتحول إ جوهريـة ا

مختصـرة أو شـعارات مؤثـرة، لتتناسـب مـع وسـائل اإلعـالم المطبوعة 
و  ئيـة لبيـع منتـج أو خدمـة أ لرقميـة، وقـد تكـون نصـوص دعا وا

لمتلقـي. لـى جـذب ا معلومـات علـى موقـع إلكترونـي تهـدف إ

الدراسة:
تتنـوع دراسـة كاتـب الدعايـات بسـبب وجودهـا بمسـتويات عديـدة 

فـي الجامعـات والكلّيـات والمـدارس المهنيـة والمعاهـد الخاصـة.

القاضي
DOMARE

القاضـي هـو مـن يتزعـم كتابـة األحـكام وفقـا للقانـون، كمـا أنـه يقـود 
ضـي يعمـل بشـكل مسـتقل  لقا . ا لمحكمـة لجلسـة فـي ا يتـرأس ا و
لنـاس مـن خـالل  لكثيـر مـن ا بـل ويجمـع بيـن ا ومتنـوع، حيـث يقا
لـى جميـع األطـراف فـي المحكمـة. وبعـد جمـع األدلـة،  االسـتماع إ

لقـرارات وإصـدار األحـكام. يتوجـب علـى المحكمـة اتخـاذ ا

على القاضي أن يتمتـع بمهارات القيادة والتعاون والتواصل.

يعمـل القاضي/القضـاة فـي المحاكـم العامـة أو اإلداريـة أو الخاصـة، مثـل 
محكمـة العمـل. كمـا أنه يعمـل فـي المحاكـم العليـا واالسـتئناف.

الدراسة:
مـن أجـل الحصـول علـى لقـب قاضـي فـي السـويد يجـب علـى الشـخص 
أن يكـون حاصـل علـى إجـازة الحقـوق فـي القانـون السـويدي أو فـي دول 
الشـمال. كمـا أّن دراسـة الحقـوق متاحـة فـي العديـد مـن الجامعـات 
 THE SWEDISH COURTS – لمعلومـات للمزيـد مـن ا

SVERIGES DOMSTOLAR

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

 3٦8٦ BOx
STOCKHOLM 59 ١03

DO@DO.SE البريــد اإللكتروني
رقم الهاتف 

08 - ١٢0 ٢0 700
المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

أفقي

١- اكبر جزيرة في العالم قبل اكتشــاف اســتراليا

رنّيات الفراشــّية كالبازالء 
َ

٢- نبــات من فصيلة الق

O يابسة

3- لباس ال تحب لبســه وعندما تلبســه ال تراه - 

ثلثــا صاد - طعم محبوب

4- إن لم تقطعه قطعك )معكوســة( - آلة 

جلدية موسيقية 

5- ثلثــا برك - ثلثا ولد

6- اعترف - عاصمة أفغانســتان

٧- ثخانة - أعلى ما في اإلنســان

٨- قشــرة األرض أو ســطحها - حنق

9- اذا تعــدى اثنين شــاع - كلمــا ذبحته تبكي عليه 

- باللهجــة المصرية تقــال للولد الصغير.

١٠- زعيــم الثــورة الصينيــة - تاجر من التجار إذا 

اقتلعنــا عينه طار
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رأسي

١- عواصــف الدمــاغ ونتاجــه - إذا أكلته كله تعيش 

وإذا أكلــت نصفه تموت

٢- مدينــة مغربية )معكوســة( - غرفة صغيرة 

مظلمــة فيها انعكاس الحياة

3- اســتراق الســمع - ترأس وتبعه تابعوه

4- نصــف روما - نصعــد به لظهر الحصان

5- يســير بال رجلين ويعشــق األذنين - نصف ناصع

6- ألــف ليلــة وليلة - الكلمة الوحيــدة في المعجم التي 

تقرأ غلط دائما

٧- للنــداء - الكوكــب الوحيــد الذي تراه ليال ونهارا

٨- تعيش في األعشــاش وإذا فاعت هرب الناس

9- وطن - ثلثا ســوس

١٠- هي ســتة في فلســطين وخمسة في سوريا 

وأربعة فــي تونس وثالثة في مصر.

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

    مستوى متقدم
    مستوى مبتدئ

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن 8١ خانــة , 
9*9 مقســمة إلــى 9 مربعــات 
الخانــات  مــلء  عليــك   3*3
ــى 9  الفارغــة بأرقــام مــن ١ إل
ــم   عــدم تكــرار أي رق

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي 
٨وداخــل كل مربع
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 الكلمات المبعثرة
قواعــد اللعبة

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

خالل المساعدة المبينة مقابل كل 
مجموعة خانات.

الكلمة أو الكلمات الحمراء تتكون 
من نفس الحروف المطلوب إدخالها 

و لكنها بترتيب غير صحيح.

9

٣

العب كرة قدم فرنسي من اصل جزائري
)   يدزنا (

 روائي مصري حائز على جائزة نوبل
) بجني فظوحم (

العب تنس اسباني محترف
) فيلئارا دالنا (

مكتشف الدورة الدموية
)بنا نلفاسي(

عالم عربي في العصر الحديث
) دمحأ يلوز (
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