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٢٨ صفحة
العــدد الخامــس واألربعــون

A u g u s t i  ٢ ٠ ١ ٧
تصــدر عــن شــبكة الكومبــس

صديقــك الناطــق بالعربيــة فــي الســويد
PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

المدير التنفيذي لشركة JM للبناء: 
واقع قطاع البناء في السـويد وفرص الوافدين الجدد للعمل به

السفير الليبي في السـويد إبراهيم قرادة:  متفائل بواقعية 
بعودة المؤسسات والحياة الطبيعية إلى بالدي

رئيس بلدية ناكا:ص ١٨
نسـتقبل قادمين جدد في البلدية وهذه هي التحديات التي نواجهها

ص ٨ المتحدثة باسم سياسة سوق العمل في حزب المحافظين:
يجب العمل على تخفيف شـروط متطلبات التوظيف

ص ٥
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وزير األنشطة التجارية واالبتكار السويدي لـ الكومبس:

سوق العمل بحاجة لعدد 
كبير من الوظائف وهذه 
نصائحي للقادمين الجدد

شــاهد اإلعالن في الصفحة   ٢٥
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قــد ال يســتطيع البعــض اســتيعاب حقيقــة أن صناعــة 
المعلومــة مــن أهــم أســس االقتصــاد ورفاهيــة المجتمــع 
يعتمــد  ال  االقتصــاد،  هــذا  أن  تصديــق  أو  الســويدي، 
بالدرجــة األولــى فقــط علــى الصناعــة وال علــى الزراعــة، 
مــن   ٪٢٥ مــن  أكثــر  يشــكالن  ال  القطاعــان  فهــذان 
اإلجمالــي  الوطنــي  الناتــج 
 bruttOnAtIOnALPrOduKt, bnP
التــي  الثــروة  مــا هــي  للبــالد. وعندمــا يســألك أحدهــم 
مثــال:  تقــول  أن  يمكنــك  ال  الســويد،  عليهــا  تعتمــد 
هــذه  تســتورد  الســويد  العكــس  بــل  الغــاز،  أو  النفــط 
بثــروة  تشــتهر  البــالد  أن  ومــع  تصدرهــا،  وال  المــواد 
إنهــا  القــول  نســتطيع  ال  أننــا  إال  والمعــادن،  األخشــاب 
ــى رفاهيــة شــعبها  تصــدر هــذه المــواد لكــي تصــرف عل

وعلــى متطلبات مؤسســاتها.
إذا مــا هــي الثــروة التــي يعيــش عليهــا هــذا البلــد الــذي 
حجــم  بلــغ  الغنيــة؟  الــدول  أوائــل  مرتبــة  فــي  يصنــف 
الناتــج الوطنــي اإلجمالــي فــي العــام الماضــي ٢٠١٦ مــا 
ــه  ــا انتجت ــرون، وهــو مجمــوع م ــار ك ــارب ٤٣٧٥ ملي يق
الســويد مــن ســلع وخدمــات لمــدة عــام، وعلــى الرغــم مــن 
بســمعة  وتتمتــع  معروفــة  الســويدية  الصناعــة  أن 
ممتــازة فــي العالــم، نجــد أن حوالــي ٢٠٪ فقــط مــن 
هــذا الرقــم دخــل للســويد عــن طريــق قطــاع الصناعــة، 
ــى صناعــة  ــة إل ــن صناعــة المــواد الغذائي ــكل أنواعهــا م ب
الســيارات والطائــرات والمعــدات الثقيلــة. وألن المجتمــع 
الســويدي هــو مجتمــع »مــا بعــد الصناعــي«، فــإن اعتمــاد 
بقطــاع  تصنيفــه  يمكــن  مــا  علــى  يأتــي  اقتصــاده 
الخدمــات. وبــدوره يعتمــد هــذا القطــاع بشــكل أساســي 

، 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

٠٧٢9٧١٨٨9٨

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

٠٧٣٧٦٤١٤٨9

nazar@alkompis.com

المبيعات
أحمد الزيان

٠٧٠٠٧٤٤9٥١

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
Augusti العدد الخامس واألربعون | السنة الثالثة  ٢٠١٧
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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
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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. 

علــى صناعــة المعلومــات وتحويــل البيانــات إلــى ســلعة 
بالوقــت  أي  الطلــب،  عنــد  وتبــاع  تشــترى  معلوماتيــة، 

والمكان المناســبين.
صناعــة المعلومــة تدخــل فــي أي شــيء يمكــن أن يخطــر 
المعلومــة،  هــذه  واســتخدام  بالنــا،  علــى  يخطــر  ال  أو 
ــى مــا  بالشــكل الصحيــح، ال يســاعد المســتخدم فقــط عل
يريــد أن يعرفــه، بــل تســاهم المعلومــة الجاهــزة، فــي 
القــرار  واتخــاذ  المخاطــر  وتقليــل  الوقــت  اختصــار 

الصحيــح وبالتالــي المســاهمة أيضــا بعجلة االقتصاد.

لالســتخدام  والجاهــزة  المغلفــة  الصحيحــة  المعلومــة 
كســلعة، تمــر بعــدة مراحــل قبــل أن تعــرض علــى مــن 
وتصنيــف  جمــع  المراحــل  هــذه  أهــم  ومــن  يحتاجهــا، 
البيانــات أو المعطيــات، وهــذا يحــدث عبــر مؤسســات 
مختصــة مثــل مكتــب اإلحصــاء المركــزي، أو عبــر تراكــم 
نــوع  حســب  متنوعــة،  مصــادر  وتقاطــع  معطيــات 
المعطــى ومــدى أهميتــه، ولــكل مؤسســة حكوميــة كانــت 
أو خاصــة، قواعــد بياناتهــا التــي تعــد مــن أهــم أصولهــا 

وثرواتها. 
ولعــل هــذه االفتتاحيــة ال تكفــي للدخــول فــي تفاصيــل 
تصبــح  لكــي  وتهذيبهــا  المعلومــة  صناعــة  ومراحــل 
ســلعة، ســهلة المنــال واإلتاحــة واالســتخدام، فضــال عــن 
أن قــرارات التخطيــط االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي 
علــى  اتخاذهــا  يتــم  المســتويات  كافــة  وغيرهــا وعلــى 
، ولكــن 

ً
أســس معلوماتيــة، تكلــف جهــدا ووقتــا ومــواردا

بالنهايــة تحقــق جــدوى بجودة عالية جدا.

مــا يهمنــا مــن كل هــذا الحديــث هــو أن نعتــاد نحــن أيضــا 
ــى مفاهيــم مجتمــع المعلومــات وخصوصياتــه، لكــي ال  عل
ننفصــم عنــه ونصبــح خــارج أي عمليــة اندمــاج نحتــاج 

لها.
مــا ثبــت فعــال ومــن خــالل متابعــة التعليقــات والحــوارات 
ــة  ــاك فئ ــى وســائل التواصــل االجتماعــي خاصــة، أن هن عل
ــى ومفهــوم مجتمــع  ــدة كل البعــد عــن معن ــزال بعي ال ت
المعلومــات، وألننــا كوســيلة إعــالم نتعامــل يوميــا مــع كــم 
جــودة  تحســين  دائمــا  نحــاول  المعلومــات،  مــن  كبيــر 
أن  نجــد  أهميتهــا،  أولويــات  حســب  المعلومــة  تقديــم 
تتمثــل  كبيــرة  مســؤولية  تقــع  أيضــا  المتلقــي  علــى 
بالدرجــة األولــى بضــرورة قــراءة الخبــر أوال لكــي تصلــه 
بســياق  وضعهــا  وضــرورة  مكتملــة  وهــي  المعلومــة 
الحكــم  أو  التعميــم  أو  للتهويــل  قابــل  غيــر  طبيعــي 
بفلــك  تــدور  أفــكار  بــدون  الحــال  وبطبيعــة  المســبق 

نظريــة المؤامــرة، وللحديث بقية

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: 1310 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

التعامل مع مفاهيم مجتمع المعلومات قد 
يغنينا عن تفسيرات »نظرية المؤامرة«
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القادميـن الجـدد ممـن حصلـوا علـى التعليـم بسـرعة 
وخاصـة اللغـة السـويدية لدخـول سـوق العمـل.

ما هي نصائحك للقادمين 
الجدد الراغبين بدخول 
سوق العمل في السويد؟

للغـة السـويدية، وحتـى إن كان  كمـا قلـت تعلمـوا ا
هنـاك قسـم مـن الوظائـف يمكـن الحصـول عليهـا إذا 
كان الشـخص يتحـدث اللغـة اإلنكليزيـة، لكـن البـد 
عليهـم مـن تعلـم لغـة البلـد، كمـا أننـي أطلـب منهـم 
أن يكونـوا فعاليـن ويظهـروا أنهـم حقـا يريـدون 
أن يعملـوا، وأنصحهـم أيضـا بـأن يكونـوا منفتحيـن 
ألعمـال وأشـغال ربمـا لـم يعملـوا بهـا مـن قبـل مـن 
أجـل أن يخطـو خطـوة أولـى لدخـول سـوق العمـل، 
فحصـول الشـخص علـى وظيفـة وأخـذه شـهادة مـن 
ثبـت أنـه عمل بشـكل جيـد هذا سيسـهل 

ُ
رب عملـه ت

لـه الحصـول علـى وظيفـة جديـدة. 

هناك عدد من القادمين الجدد 
يرغبون بفتح عمل أو شركات 

خاصة بهم كيف يمكنكم في الوزارة 
مساعدتهم على القيام بذلك؟

نـا العمـل ببرنامـج جديـد ويدعـى المسـار  لقـد بدأ
السـريع SnAbbSPAr وهـو خـاص بالقادميـن 

الجـدد، وفـي السـويد هنـاك العديـد مـن المنظمـات 
مثـل ALMI تقـدم الدعـم والمسـاعدة وبلغـات 

مختلفـة حـول كيفيـة إنشـاء شـركة فـي السـويد. 
وفـي وزارتنـا قمنـا بإجـراٍء خـاص لالسـتفادة مـن هذه 
ات مـن بينهـا، تلـك التـي كانـت تملـك وتديـر  الكفـاء
شـركات فـي بلدهـا األم وتريـد فتـح شـركات فـي 

لسـويد. ا
وهنا أنصح هؤالء بتصفح موقع 

WWW.VErKSAMt.SEوالتواصـل مـع 
القائميـن عليـه للحصـول علـى معلومـات أكثـر حـول 

كيفيـة إنشـاء شـركة خاصـة.

ما هو التحدي األكبر أمام تقدم 
سوق العمل في السويد؟

هنـاك تحديـان فـي ذات الوقـت، األول هـو أن نخلـق 
لهندسـة  ئـف فـي مهـن ا ظا لو كبـر مـن ا د أ عـد
لتـي تحتـاج لفتـرات دراسـة طويلـة  واالبتـكار، وا
لكـي نكـون قادريـن علـى التنافـس مـع دول أخـرى، 
والتحـدي األكبـر أن هنـاك مئـة ألـف وظيفـة شـاغرة 
فـي شـركات مـن تلـك االختصاصـات ولكنهـا تجـد 

لمناسـبة. لعاملـة ا لقـوى ا صعوبـة فـي إيجـاد ا
يوجـد لدينـا حاليا موقـع جيـد بشـأن تزويـد القادمين 
الجـدد بوظائـف إن اسـتطاع المـرء منهـم أن يزيـد من 

مسـتوياتهم العلمـي ويقـوي لغتـه السـويدية.

 وفيما يلي نص المقابلة:

ما هي أهم المهام لديك كوزير 
لألنشطة االقتصادية واالبتكار؟ 

فـي الواقـع إن مهمتـي الرئيسـية فـي الـوزارة، تقـوم 
علـى جـذب المزيـد مـن الشـركات للعمـل في السـويد 
ومسـاعدتها علـى التوسـع والنمـو، وبالتالـي توظيـف 
المزيـد مـن العمـال وهـي طريقـة نسـتطيع أن نؤمـن 
لعمـل،  ئـف فـي سـوق ا لوظا لعديـد مـن ا عبرهـا ا

وبالتالـي تفعيـل االقتصـاد

كيف يمكن للسويد أن تستفيد 
من الكفاءات القادمة من دول 
أخرى وتعمل على تطويرها؟

لـدى السـويد فرصـة كبيـرة فـي هـذا اإلطـار، حيـث 
أن االقتصـاد السـويدي فـي حالـة جيـدة جـدًا ونمـو 
لكثيـر مـن  لحقيقـة ا مسـتمر وعـال، وهنـاك فـي ا
لتـي تبحـث عـن موظفيـن، لقـد قيـم  ت ا لشـركا ا
لعـام  لعـام وا نـه وفـي خـالل هـذا ا لعمـل أ مكتـب ا
المقبـل سـيكون لدينـا 150 ألـف وظيفـة جديـدة 
فـي السـويد، وأن 8 مـن أصـل 10 مـن هـذه الوظائـف 
ج  ر يـن خـا لد ص مو ة سـتذهب ألشـخا يـد لجد ا

السـويد. 
ات مـن بيـن  واآلن لدينـا فرصـة كبيـرة بـأن نجـد كفـاء

أحيانًا ترحل مصلحة الهجرة 
موظفين لديهم إمكانيات 

عالية بعد أن عملوا لمدة زمنية 
طويلة في السويد ما رأيكم بهذا 

الموضوع، وهل تتواصلون مع الهجرة 
للحفاظ على هذه الكفاءات؟

نـون قديـم لـم تضعـه  نعـم هـذا األمـر متعلـق بقا
 ، بقة لسـا مـة ا لحكو ليـة بـل سـنته ا لحا متنـا ا حكو
ونحـن اآلن نطالـب بتغييـر هـذا القانـون ألنـه خاطـئ، 
ا فـي  ل هنـاك موظفـون عملـو لمثـا فعلـى سـبيل ا
لهندسـة  و فـي شـركات ا شـركة SPOtIFY أ
ء صغيـرة  تيـة، وبسـبب قيامهـم بأخطـا لمعلوما ا

لسـويد. ئهـم فـي ا نهـم يخاطـرون ببقا فإ
وبـرأي أن هـذا القانـون خاطـئ لسـببين األول: ألنـه 
نـه  نيـا أل ثا ، و ء ألخطـا ال يمكـن تصحيـح بعـض ا
يتـم تحميـل الموظـف كامـل المسـؤولية بـداًل مـن 
تحميلهـا لـرب العمـل، الـذي عليـه أن يكـون متنبهـا 
لبعـض األمـور مثـل دفـع الراتـب الصحيـح والجـزء 

المخصـص للتقاعـد 

هل لديكم اقتراح في الحكومة 
لتغيير هذا القانون؟

جرينـا تغيـرات صغيـرة علـى  لفعـل لقـد أ نعـم با
القانـون قـدر المسـتطاع، وتـم تعييـن لجنـة تحقيـق 

بهـدف تغييـر القانـون فـي المسـتقبل.

الكومبـس – موضـوع الغـالف: أكـد وزيـر األنشـطة التجاريـة واالبتـكار فـي الحكومـة السـويدية ميكائيـل 
دامباري على متانة االقتصاد السـويدي، وحاجته إلـى المزيد من القادمين الجدد في سـوق العمل، وأضاف في 
لقاء مع الكومبس أن هناك 100، ألف وظيفة شاغرة في شـركات عديدة في السويد لكن هذه الشركات تجد 

صعوبة في إيجاد القوى العاملة المناسبة.

وزير األنشطة التجارية واالبتكار السويدي لـ الكومبس:

سوق العمل بحاجة لعدد كبير من الوظائف 
وهذه نصائحي للقادمين الجدد

حقائق وأرقام	 
اسم الوزارة بالسويدية:                                                                                           

nÄrInGS- OCH InnOVAtIOnSMInIStEr

اسم الوزير ميكائيل دامباري بالسويدي: 

MIKAEL dAMbErG

من مواليد ١9٧١ متزوج وله طفلين

خريج اقتصاد من جامعة ستوكهولم العام ٢٠٠٠

 ينتمي لحزب االشتراكيين الديمقراطيين

ن لوفيـن ضمـن  ء سـتيفا ا ر لـوز ئيـس ا عيـن مـن قبـل ر
لعـام ٢٠١٤ ريـة ا لوزا لتشـكيلة ا ا

عضو برلمان )ريكسداغ( سابق من ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٤

رئيـس منظمـة شـبيبة حـزب االشـتراكيين الديمقراطيين 
SSu مـن ١999 إلى ٢٠٠٣

مـة  لحكو قـع ا لمخصصـة لـه ضمـن مو لصفحـة ا علـى ا
لـي لتا لنـص ا ية تجـد ا يد لسـو ا

» كوزيـر لألنشـطة االقتصاديـة واالبتـكار، أريـد أن أنظـر 
لـى جعـل منـاخ األعمـال فـي السـويد جيـد بحيـث  ئمـا إ دا
يجـذب المزيـد مـن الشـركات التـي تنمـو وتوظـف العديـد 
مـن األيـدي العاملـة وتصـدر منتجاتهـا وخدماتهـا. وهـذا 

يخلـق فـرص للعمـل فـي السـويد«

 S O M  n Ä r I n G S -  O C H ”
 InnOVAtIOnSMInIStEr VILL JAG
 SE tILL Att FÖrEtAGSKLIMAtEt
 I  SVEr IGE  Är  SÅ  brA Att  dEt
 S t A r t A S  n Y A  F Ö r E t A G ,  A t t
 FÖrEtAGEn VÄXEr, AnStÄLLEr
 F L E r  O C H  E X P O r t E r A r  S I n A
 VArOr OCH tJÄnStEr. PÅ SÅ SÄtt
”.SKAPAS dEt FLEr JObb I SVErIGE
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علـى أهميـة وجـود توظيـف تدريبـي وتعليمـي فـي 
آن واحـد بشـكٍل يمكـن القـادم الجديـد مـن العمـل 
والتعلـم أكثـر حـول الوظيفـة التـي دخـل فيهـا سـوق 
العمـل، وهنـا يمكـن أن يحصـل علـى راتـب أقـل ألنـه 

 أريد أن أجد وظائف  „يكـون فـي طـور التعلـم كمـا تقـول
تدريبية وتعليمية، أي أن 

يتعلم الشخص كيفية العمل 
في الوظيفة نفسها

نـواع  ولـدى سـؤالها عـن وجهـة نظرهـا بطـرق وأ
لعمـل  ا مـن مكتـب  مـة  لمقد ا ت  ا عد لمسـا ا
للقادميـن الجـدد كــ nYStArtSJObb و 

InStEGSJObb„  لدينا اقتراح بدمج
ثمانية أنواع من المساعدات في 

مساعدة واحدة
ل  ت تسـهل دخـو عدا لمسـا ن هـذه ا عتبـرت أ ا
لعمـل حيـث تقلـل لـرب  لجـدد سـوق ا لقادميـن ا ا
العمـل مـن تكاليـف توظيفـه لشـخص جديـد قـادم 
مـن الخـارج، وأشـارت إلـى ضـرورة التنبـه إلـى عـدم 
لذيـن  لعمـل، ا ربـاب ا حـدوث حـاالت غـش مـن أ
ة  يـة بكثـر د لما ت ا عدا لمسـا يسـتعملون هـذه ا

وأضافـت أن هنـاك الكثيـر مـن أنـواع المسـاعدات 
ع مـن هـذه  نـوا نيـة أ ن حزبهـا يريـد دمـج ثما وأ

المسـاعدات فـي نـوع واحـد. 

أريد تقصير مدة  „
تعليم المهن لكي يتمكن 

القادمين من بلدان أخرى أن 
يحصلوا على وظيفة

وفـي ختـام لقائهـا معنـا أكـدت السـيدة سـفانتيوس 
لفـوارق فـي األجـور بيـن  علـى ضـرورة تقليـص ا
النسـاء والرجـال، والعمـل علـى أن تكـون الوظائـف 
مختلطـة بمعنـى أال تكـون هنـاك أعمـال حكـرًا علـى 
الرجـال وأعمـال أخـرى حكـرًا علـى النسـاء وهـذا مـا 
لـى أجـور متسـاوية بيـن  قـد يسـهم فـي الوصـول إ

لجنسـين حسـب قولهـا.  أعتقد أن  „ا
ً
أحيانا

متطلبات شروط التوظيف 
كثيرة، في العديد من األعمال

وتـرى سفانتيسـون أن أبـرز مـا تفتقـد إليـه الحكومـة 
ليـة هـو عـدم وجـود سياسـة تدعـم عبرهـا  لحا ا
لعمـل لتّمكنـه مـن  ًا عـن سـوق ا مـن يقـف بعيـد
لمزيـد مـن  لسـوق مـن خـالل إيجـاد ا دخـول هـذا ا
لتـي تتناسـب  لتعليميـة، ا لتدريبيـة وا لـدورات ا ا
لوظيفيـة للقـادم  لتعليميـة وا مـع االختصاصـات ا

وضع سوق العمل  „الجديـد. 
 جيدان في 

ً
واالقتصاد حاليا

السويد. ولكن يجب العمل على 
 
ً
سياسة تدعم من يقف بعيدا

عن سوق العمل
وقالـت إنهـا ترغـب بتقصيـر مـدة التعليـم المهنـي 
لكـي يسـتطيع القادمـون الجـدد مـن الحصـول علـى 
 أن تعلـم اللغـة السـويدية 

ً
وظائـف بسـرعة، معتبـرة

أمر ضـروري فـي سـوق العمـل، لكـن هنـاك فـي الوقت 
نفسـه العديـد مـن الوظائـف التـي ال تحتـاج إلـى اتقـان 
لـى التخفيـف ممـا وصفتـه   إ

ً
للغـة بطالقـة، داعيـة ا

بالمتطلبـات الوظيفيـة للحصـول علـى العمـل.
لتـي صـدرت  لدعـوات ا وعـن موقـف حزبهـا مـن ا
مؤخـرًا حـول منـح القادميـن الجـدد رواتـب وأجـور 
ظيفهـم  لعمـل علـى تو ب ا بـا ر قـل لتشـجيع أ أ
أوضحـت سـفانتيوس، أن فـي بلـد مثـل السـويد ال 
يقـرر السياسـيون أجـور الموظفيـن، بـل هـذا األمـر 
مـن مهـام النقابـات وأربـاب العمـل، لكنهـا أكـدت 

الكومبـس - ألميداليـن: الحاجة لوجود سياسـة دعـم حكومية للقـادم الجديد لمسـاعدته على دخول سـوق 
العمل، أبرز ما ركزت عليه إليزابيت سفانتيسـون، المتحدثة باسـم سـوق العمل في حـزب المحافظين خالل 
حديثها مع الكومبس على هامش أسـبوع ألميدالين، الذي انعقد في جزيرة غوتالند فـي الفترة الممتدة من 

2 إلى 9 تموز يوليو 2017.

المتحدثة باسم سياسة سوق العمل في حزب المحافظين لـ الكومبس:

يجب العمل على تخفيف شروط متطلبات التوظيف

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 استشاري 

وموجه إعالني وترغب بالعمل معنا أرسل لنا 

سيرتك الذاتية على العنوان اإللكتروني التالي:

MArKEtInG@ALKOMPIS.COM
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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 

لـي  لتا با ، و لـدول تبنـا وموظفينـا فـي تلـك ا ومكا
مسـؤولة عـن اعضائنـا المشـتركين فـي الموقع فـي 
لـغ عددهـم سـبعة  لبا لشـمال األوروبـي، وا دول ا
يـن فـي  د جو ييـن مو ثـة مال ييـن بينهـم ثال مال

يد. لسـو ا

ما الذي يمّيز موقع LINKEDIN عن 
وسائل التواصل االجتماعية األخرى؟  

الـذي يمّيـز LInKEdIn أنهـا شـبكة محترفـة، 
ة  نهـا تسـتخدم للحيـا ألساسـية منهـا أ لفكـرة ا ا و
صـل بشـكل  ا فـر للشـخص تو ، حيـث تو لمهنيـة ا
محتـرف ومهنـي مـع اآلخريـن وهـذا مـا يمّيزنـا غالبـا 

لفيسـبوك وسـناب تشـات وانسـتغرام. عـن ا

كيف يمكن للمستخدم أن يستفيد 
من LINKEDIN بالشكل األمثل؟ 

ن  ن كا ، إ م لمسـتخد ضـع ا لـك علـى و يعتمـد ذ

المسـتخدم يبحـث عـن عمـل أو لديـه عمـل ولكـن 
يريـد تطويـره، لذلـك هنـاك عـدة توصيـات أقدمهـا 

: م منهـا للمسـتخد
أواًل أن ُينشـأ المسـتخدم حسـابا علـى الموقـع بشـكل 
مهنـي مـن أجـل التواصـل مـع أشـخاص جـدد، وأن 
يحـاول فهم ماهيـة الموقـع، كمـا أن هناك بديـل آخر، 
كأن يدخـل فـي مجموعـات مشـتركة علـى الموقـع 

ومـن خاللهـا يتعـرف علـى مسـتخدمين آخريـن.
ثانيـا إن كان الشـخص عاطـل عـن العمـل، فيمكـن 
به  ن حسـا ن يكـو L أ InKEdIn مـن خـالل
لعمـل  المسـتخدم متوفرًا، ويسـتطيع أرباب   ا
رؤيتـه والتعـرف عليـه وبالتالـي التواصـل معـه مـن 
أجـل عـرض وظيفـي أو مـا شـابه، فمـن خـالل السـيرة 
 LInKEdIn الذاتيـة االلكترونيـة علـى موقـع
ت  كا لشـر م كل ا مـا ًا أ فـر لمسـتخدم متو ن ا يكـو
ن لـم  إ ، و لتـي تبحـث عـن موظفيـن يدية ا لسـو ا
 LInKEdIn يتواجـد المسـتخدم علـى شـبكة
فإنـه يصّعـب علـى نفسـه فرصـة البحـث عـن وظيفة.

هل من الممكن إيجاد 
وظائف على موقعكم؟

 نعـم بالطبـع يمكـن إيجـاد الكثير مـن الوظائـف على 
الموقـع، لدينـا أكثـر مـن 40 ألـف إعـالن عـن وظائـف 
شـاغرة فـي السـويد، وذلـك يعنـي وسـطيا أنه توجـد 

وسـائل التواصـل االجتماعـي أصبحـت جـزءًا مـن حيـاة 
الكثيريـن منـا، كمـا يبـرز منهـا أيضـا وسـائل تواصـل 
اجتماعـي مهنيـة، توفـر للمشـتركين فيهـا إمكانيـة 
التعـرف علـى وظائـف ومهن عديـدة، كمـا أنهـا أيضا 
تشـكل فرصـة ألصحـاب األعمـال ومـدراء الشـركات 

ات مهنيـة ووظيفيـة عديـدة.  للتواصـل مع كفـاء
قـع  ة مو قـع يظهـر بقـو ا لمو ه ا مـن بيـن هـذ و
لمالييـن مـن  لـذي يضـم مئـات ا LInKEdIn ا
المتابعيـن حـول العالـم، وللتعـرف أكثـر علـى هـذا 
لسـيدة ليـزا  لكومبـس ا لتقـت ا ئـده ا لموقـع وفوا ا
ل  غونارشـون، مديـرة موقـع لينكيـدن فـي شـما

أوروبـا وكان هـذا الحـوار

هل من الممكن تعريفنا أكثر 
عن المهام المنوطة بك في 

موقع LINKEDIN   ؟

 أنـا مديـرة موقـع LInKEdIn فـي دول الشـمال 
األوروبـي، وذلـك يعنـي أننـي مسـؤولة عـن زبائننـا 

أكثـر مـن 80 ألـف وظيفـة متوفـرة فمثـاًل، يمكـن 
ن  لتمريـض أ غرة فـي ا لإلعـالن عـن وظيفـة شـا
تحتـاج أو تطلـب مـن 5 لــ 10ممرضيـن فـي مـكان 

لعمـل نفسـه. ا

 LINKEDIN هل موقع
يشهد تفاعاًل في سوق العمل 

السويدي اليوم بشكل جيد؟

أتجـرأ القـول، إنـه موقـع مسـتخدم مـن قبـل كل مـن 
أربـاب العمـل والباحثيـن عـن وظائـف فـي السـويد. 
ن  يسـتعملو ئـف  ظا و عـن  حثيـن  لبا ا ن  إ
LInKEdIn مـن أجـل التعريـف عـن أنفسـهم 
دل  تبـا ، و يـن آلخر صـل مـع ا ا ء شـبكة تو نشـا إ و
المعرفـة واألفـكار، أمـا بالنسـبة ألربـاب العمـل، فـإن 
الموقـع يـزود خدمـة البحـث عـن موظفيـن وأيضـا 
منصـة لنشـر المعلومـات والتواصـل مـع الموظفيـن 
لعمـل  لشـركة مـن أجـل خلـق روح ا لييـن فـي ا لحا ا

. عـي لجما ا

الكومبـس – يـال ألميداليـن: عـدد كبيـر مـن الشـركات، خاصـة الكبيـرة منهـا تبحـث عـن موظفيـن لهـا على 
موقـع LINKEDIN والظهور بشـكل محترف علـى الموقع يزيـد من فرص الحصـول على فرصـة عمل، موقع 
لينكـدإن هـو شـبكة مصنفـة ضمـن وسـائل التواصـل االجتماعـي مثـل بقيـة الشـبكات األخـرى مثـل تويتيـر 

والفيسبوك وإنستغرام ولكن بماذا يتميز هذا الموقع؟

مديرة موقع LINKEDIN   في السويد وشمال أوروبا لبرنامج يال ألميدالين:

هذا ما يميزنا عن بقية وسائل التواصل االجتماعي
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هل يمكن الحصول على وظيفة 
في هذا القطاع إن لم يكن عامل 
البناء يتكلم اللغة السويدية؟

نعـم، ذلـك ممكـن، لكـن هـذا الشـرط يختلف مـن 
لـى أخـرى فنحـن مثـاًل فـي شـركتنا نعتمـد  شـركة إ
إلـى حـد مـا علـى اللغـة السـويدية، بمعنى أنـه يجـب 
أن يتكلـم الموظـف مسـتوى معيـن مـن السـويدية، 
باإلضافـة إلـى االنكليزيـة ومـع ذلـك يمكـن توظيـف 
أشـخاص حتـى ولـو أنهـم ال يجيـدون بشـكل جيـد 
فـة  ألقـل عليهـم معر ، فعلـى ا لسـويدية للغـة ا ا

القليـل مـن السـويدية. 

ماذا تقصد بالقليل من السويدية؟

 أي أن يكـون لديهـم أساسـيات اللغـة ويسـتطيعون 
ن  ن نضمـن أ لتواصـل مـع اآلخريـن، ألننـا يجـب أ ا
الجميـع يفهـم المعلومـات التـي ننشـرها عـن أمنهـم 
وسـالمتهم أثنـاء العمـل ومـا الـذي يجـب فعلـه فـي 

حـال وقـع حـادث مـا.

ما هي المهن الموجودة في قطاع 
البناء والتي يمكن للقادمين الجدد 

الحصول عليها بأسرع وقت؟ 

يمكـن القـول إن جميـع المهـن سـهلة المنـال، فربمـا 
يأتـي أشـخاص مـن سـوريا أو دول أخـرى ومعهـم 
نصحهـم  هنـا أ ، و ل لمجـا ا ا تهم فـي هـذ ا د شـها

بأن يباشـروا بمعادلـة هـذه الشـهادات، لكـي نجـد 
ن  ن كا لنظـر إ سـبة بغـض ا لمنا لوظيفـة ا لهـم ا
لتنظيـف. الشـخص مهندسـا أو يعمـل فـي مجـال ا

حتى بالنسبة للمهندسين! 
البعض يعتبر حصول 

المهندسين من الوافدين الجدد 
على عمل هو أمر صعب!؟

أتفـق مـع هـذا الـرأي، فهنـاك معوقـات اليـوم أمـام 
توظيـف المهندسـين الذيـن نحـن بحاجـة إليهـم، 
ة للمهندسـين  جـة كبيـر ك حا يد هنـا لسـو ففـي ا
لحاجـة بسـبب نقـص  ن نغطـي هـذه ا وال يمكننـا أ
نـا فـي السـنة األخيرة ببرنامـج  عددهـم، وقـد بدأ
لمهندسـين  هيـل ا لعمـل لتأ ص مـع مكتـب ا خـا
المولوديـن خـارج السـويد، وهـذا البرنامـج عـّرف 
المشـاركين بشـركتنا وبسياسـة عملنـا، وكان هدفنـا 
من خالله أن نجـذب المواهـب الجديدة للعمـل معنا. 

ما هي عوائق العمل في هذا القطاع؟

هنـاك ثقافـة منتشـرة وشـائعة تقـول، إن العامليـن 
لبدنيـة  ـوا باللياقـة ا

ّ
لبنـاء يجـب أن يتحل فـي مجـال ا

واألجسـام القويـة، وإنـه مثـاًل لربمـا ليـس مـن السـهل 
لشـخص لديـه ميـول جنسـية أخـرى دخـول هـذا 
القطـاع، وهـذا األمـر ينطبـق علـى المـرأة، ومـن هنـا 
يجـب تغييـر هـذه الثقافـة الشـائعة، وذلـك سـيأخذ 

وقتـا طويـاًل.

ويؤكـد نويباري فـي حديثـه معنا علـى أن قطـاع البناء 
يوفـر وظائـف عديـدة للقادميـن الجـدد، بالرغـم 
مـن وجـود بعـض الصعوبـات بالنسـبة للمهندسـين 
ويشـير فـي معـرض أجوبتـه لالنتقـادات الموجهـة 

لقطـاع البنـاء حـول مـا يسـمى باألمـان الوظيفـي.  

ما هو واقع قطاع البناء 
في السويد اليوم؟

كبيـر، وهـو فـي وضـع  سـع و ا ء و لبنـا ع ا ن قطـا إ
لشـركات  لعديـد مـن ا لسـويد ا جيـد ولدينـا فـي ا
المتخصصـة بالبنـاء التـي توفـر فـرص عمـل كثيـرة.

كيف يمكن للقادم الجديد أن 
يحصل على عمل في قطاع البناء؟ 

هناك جـزء مـن األعمـال يمكـن الحصـول عليهـا عـن 
طريـق مكتـب العمـل أو األكاديميـات المهنيـة، أو 
التواصـل مـع شـركات البنـاء مباشـرة، وأنصـح هنـا 
القادميـن الجـدد بعـدم التـردد بالتواصـل مـع قسـم 
المـوارد البشـرية فـي شـركتنا، وهـم يسـتطيعون 
زيارتنـا أو مراسـلتنا، فنحـن منفتحـون علـى ذلـك. 
ء تعريفـي  لحقيقـة عندمـا يكـون لـدي لقـا وفـي ا
مـع الموظفيـن الجـدد، أجـد أن هنـاك قادميـن مـن 
لثقافـي يزودنـا  لتنـوع ا خلفيـات مختلفـة، وهـذا ا

بأفـكار وآراء جديـدة.

 
ٌ

توّجه لقطاع البناء انتقادات
كثيرة متعلقة بالعمل غير 

القانوني، ماذا تعملون من أجل 
حماية العمال من االستغالل؟

 لدينـا قوانيـن واضحـة جـدًا بخصـوص ذلـك، مثـاًل 
بـات، ونحـن فـي  لنقا عيـة مـع ا لجما قيـات ا التفا ا
لتـي  ئمـا اتفاقيـات مـع الجهـات ا ـع دا

ّ
شـركتنا نوق

نعمـل معهـا، والتـي هـي بدورهـا تعمـل ضـد العمـل 
لعمـل باألسـود( لقانونـي )ا غيـر ا

  فـي الحقيقـة إنـه من غيـر المعتـاد أبـدًا في شـركتنا 
نونـي، ولكـن ربمـا  حـد بشـكل غيـر قا ن يعمـل أ أ
لتـي  يختلـف الوضـع بالنسـبة للشـركات الصغيـرة ا
لديهـا قسـم محامـاة وقسـم مشـتريات خاصـة مثاًل. 

كيف يبدو وضع األمان الوظيفي 
في قطاع البناء في السويد 

وما الذي يجب تحسينه؟

مـا يجـب أن نقـوم بـه هـو العمـل علـى تحسـين هـذه 
السياسـة الوظيفيـة، وإيجـاد بيئـة آمنـة للعمـل دائما، 
لعمـل مهمـة  لة بيئـة ا لنسـبة لشـركتنا فـإن مسـأ با
اتنـا واجتماعاتنـا نحـن نضـع  جـدًا وخصوصـا فـي لقاء
لذيـن  تنـا، فمثـاًل ا ولويا لة فـي صلـب أ لمسـأ هـذه ا
يعملـون فـي المشـاريع يزودونـا دائمـا بالمعلومـات 
المتعلقـة حـول بيئـة العمـل، ونحـن بدورنـا نقيسـها 
علـى مسـتوى كافـة أقسـام شـركتنا، كمـا أننـا نتخـذ 
التدابيـر المالئمـة فـي األقسـام التـي يتعـرض فيهـا 

العاملـون لبعـض الحـوادث.

الكومبـس - ألميدالين: يشـهد قطـاع البناء في السـويد نموًا فـي السـنوات األخيرة، األمـر الذي وفـر العديد 
مـن فـرص التوظيـف للعامليـن فـي هـذا المجـال، وفـي هـذا اإلطـار أجـرت الكومبـس لقـاء مـع السـيد بيتيـر 
نويباري المدير التنفيذي لشـركة JM للبناء في السـويد وهي من كبريات شـركات اإلعمار فـي البالد، وتمتد 

نشاطاتها لتشمل دواًل مجاورة كالنرويج وفنلندا.

المدير التنفيذي لشركة JM للبناء يتحدث لـ الكومبس عن: 

واقع قطاع البناء في السويد وفرص 
الوافدين الجدد للعمل به
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جديـد موزعيـن مـن قبـل مصلحـة الهجـرة. وسـوف 
يأتـي آخـرون عبـر لـم الشـمل وربمـا ينتقـل أفـراد مـن 

أعتقد أن كل بلديات  „بلديـات أخـرى إلـى بلديتنـا. 
ستوكهولم يجب أن تعمل في 

وحدة مشتركة بحيث نفتح 
المجال للحصول على دورات 

تعليمية أينما توفرت.  ولكن 
اآلن كل بلدية تعمل بانفراد، 
نحن نريد بكل سرور التعاون 
ولكن ليس كل البلديات تريد 

ذلك لألسف. 

وماذا يحدث بعد االستقبال كيف 
تتم إجراءات االستيعاب؟

أواًل يجـب أن نؤمـن منـازل لهـم ألن لدينـا نقـص فـي 
إعـداد المسـاكن فـي محافظـة سـتوكهولم عمومـا. 
سـوف نواجه صعوبة ولكـن لدينـا حلول مؤقتـة لهذه 
لمهـم تعلـم  لبعيـد مـن ا لمـدى ا لصعوبـة. علـى ا ا

للغـة السـويدية والحصـول علـى عمـل. ألن ذلـك  ا
يسـهل مـن االندمـاج فـي المجتمـع. 

هـذا مـا نحـاول القيـام بـه، تعليـم اللغـة السـويدية 
بسـرعة وإدخالهـم إلـى سـوق العمـل أو تزويدهـم 
أواًل يجب أن نؤمن  „بتدريـب مهنـي مـن أجـل التمكـن مـن العمـل الحقـا.

منازل لهم ألن لدينا نقص في 
إعداد المساكن في محافظة 

ستوكهولم عموما. سوف نواجه 
صعوبة ولكن لدينا حلول مؤقتة 

لهذه الصعوبة. على المدى 
البعيد من المهم تعلم اللغة 

السويدية والحصول على عمل. 
ألن ذلك يسهل من االندماج في 

المجتمع. 

هل لديك أرقام حول عدد 
القادمين الجدد الذين حصلوا 

على عمل في بلدية NACKA؟ 

ال، ولكـن أعلـم أن الذيـن نقـدم لهـم دورات التعليـم 
بالتعـاون مـع ليرنيـا علـى سـبيل المثـال أو الشـركات 

أهاًل وسهاًل بكم في برنامج يال 
ألميدالن، هل لك أن تخبرنا أواًل 

عن نفسك وطبيعة عملك؟

أهـاًل بكـم، مـن دواعـي سـروري أن أتواجـد معكـم. أنا 
سياسـي منتخـب فـي nACKA، ورئيـس بلديتهـا، 
ل  لشـما ف ا ا طـر تقـع بلديـة nACKA علـى أ
الشـرقي لمدينـة سـتوكهولم ويعيـش فيهـا قرابـة 

مئـة ألـف فـرد.

لدينـا الكثيـر مـن األنشـطة واالهتمامـات اآلن، حيـث 
نبنـي الكثيـر مـن المنـازل ونخطـط لبنـاء متـرو الـذي 

يبـدأ العمـل بـه السـنة القادمـة.

 كم عدد القادمين الجدد 
الذين تستقبلهم بلدية 

NACKA كل عام؟ 

حوالـي ١9٪ مـن سـكان بلديتنـا هـو مـن المولودين 
كبـر مـن  لعـدد أ ن ا لسـويد. يعنـي ذلـك أ رج ا خـا
 . مـة ة عا لسـويد بصـور ألخـرى فـي ا ت ا لبلديـا ا
وبحـدود ٥ آالف هـم مـن آسـيا وألفـان مـن أفريقيـا. 
وهـذا العـام سـوف نسـتقبل ثالثمئـة وسـبعين قـادم 

حقائق وأرقام	 
 رئيس المجلس البلدي باللغة السويدية: 

 KOMMunStYrELSEnS
O r d F Ö r A n d E

اسم رئيس بلدية ناكا بالسويدية:

MAtS GErdAu

وهو من حزب المحافظين

ت  يـا لبلد بيـة فـي ا لنيا لـس ا لمجا ة ا د ب علـى قيـا ا حـز أل فـس ا تتنا
والمحافظـات عبـر صناديـق االنتخابـات كل أربـع سـنوات، بنفـس وقـت 

نيـة لبرلما بـات ا النتخا ا

وتتشـكل إدارات المجالـس مـن األحـزاب الفائـزة وعبـر تحالفـات، األحـزاب 
OPPOSItIOnSrÅd  .األخـرى تشـكل مجلـس معارضـة

الكومبـس – يال ألميداليـن: كان ال بد أيضا من مقابلة أحد رؤسـاء البلديات في السـويد، لنعـرف أكثر عن ألية 
اسـتقبال الالجئين والتحديات التي تواجه ترسـيخهم واسـتقرارهم من ناحية السـكن والمـدارس والمرافق 
األخرى إضافة إلى تأمين فرص عمل. هذا الحـوار مع ماتس غيردا، رئيس مجلـس بلدية NACKA الذي كان 

ضيف برنامج يال ألميدالين

رئيس بلدية ناكا لـ الكومبس:

نستقبل قادمين جدد في البلدية 
وهذه هي التحديات التي نواجهها

األخـرى.
لخاصـة  لـدورات ا و ا لبـاص أ قة ا مثـل دورة سـوا
بمطابـخ المطاعـم فـإن المشـاركين فيهـا يحصلـون 
لـدورة. نجـد أن  ء ا نتهـا علـى عمـل مباشـرة بعـد ا
لتعليميـة تعطـي نتيجـة مهمـة مقارنـة  تنـا ا دورا
بالـدورات الطويلة التـي يقدمهـا مكتب العمـل والتي 
لعمـل بشـكل جيـد. وهـذا  ليسـت مالئمـة لسـوق ا
تعليـم خاطـئ، أمـا نحـن نقـدم تعليمـا صحيحـا حيـث 
يحصـل المشـارك علـى عمـل بعـد ذلـك مباشـرة. 

هل لديكم تعاون مع 
البلديات األخرى؟

ت  يـا ن كل بلد عتقـد أ ًا. أ ن قليـل جـد و لتعـا ا
سـتوكهولم يجـب أن تعمـل فـي وحـدة مشـتركة 
بحيـث نفتـح المجـال للحصـول علـى دورات تعليميـة 
أينمـا توفـرت.  ولكـن اآلن كل بلديـة تعمـل بانفـراد، 
لتعـاون ولكـن ليـس كل  نحـن نريـد بـكل سـرور ا

لبلديـات تريـد ذلـك لألسـف.  ا
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يدير وينسق كافة األعمال في البلدية
يتحمل مسؤولية اقتصاد البلدية.

اللجان البلدية

يقـرر مجلـس البلديـة مـا هـي اللجـان التـي يجـب أن 
ء. ومـن مهمـات  تكـون موجـودة ويختـار األعضـا

للجـان أن: ا
تتحمل مسـؤولية العمل اليومي في البلدية

يـة  لبلد لتـي سـيتخذ مجلـس ا يـا ا لقضا ــر ا
ّ

تحض
ت فيهـا ا ر ا قـر

ـذ القرارات التي يتخذها مجلس البلدية تنفـّ
لسياسـيين –  لموظفيـن – وليـس ا وعمليـا فـإن ا
هـم الذيـن يقومـون باألعمـال اليوميـة فـي اللجـان 
المختلفـة. قـد تكـون مهمـات العمـل: منـح تصاريـح 
للبنـاء أو تقديـم الدعـم االقتصـادي أو تنظيـم رعايـة 
لتـي يمكـن ذكرهـا علـى  ألمثلـة ا لمسـنين. مـن ا ا
لبلديـات: لجنـة  لموجـودة فـي كثيـر مـن ا للجـان ا ا
شـؤون البيئـة ولجنـة الشـؤون االجتماعيـة واللجنـة 
الثقافيـة. وبمـا أن البلديـة هـي التـي تقـرر بنفسـها 
مـا هـي اللجـان التـي تريدهـا، فـإن هنـاك اختالفـات 

إن الحكم الذاتي في  „واسـعة بيـن بلديـات السـويد.
البلدية هو مبدأ أساسي 
منصوص عليه في قانون 

تشكيل الحكومة الذي ُيعتبر 
أحد القوانين األساسية

الحكم الذاتي في البلدية 
يتيح لك إمكانية التأثير

لبلديـة هـو مبـدأ أساسـي  تـي فـي ا لذا لحكـم ا ن ا إ
منصـوص عليـه فـي قانـون تشـكيل الحكومـة الـذي 
ُيعتبـر أحـد القوانيـن األساسـية. ويجـب بالطبـع على 
لبرلمـان  لتـي يحددهـا ا لبلديـات أن تتبـع األطـر ا ا
لحكـم  لحكومـة، ولكـن فيمـا عـدا ذلـك يمنـح ا ا و

 فـي أن:
ّ

الذاتـي البلديـة الحـق
تتخذ قرارات مستقلة

تجبـي الضرائـب مـن السـكان كـي تتمكـن مـن القيـام 
تهـا جبا بوا

بالنسـبة لـك فـإن الحكـم الذاتـي فـي البلديـة يعنـي أنه 
بإمكانـك:

أن تؤثـر علـى قـرارات البلديـة عـن طريـق تقديـم 
ات  اقتراحاتـك كمواطـن أو أن تصـّوت فـي االسـتفتاء

لشـعبية مثـاًل ا
أن تطعن بقرارات البلدية

المراقبة واإلشراف
لبلديـات وتدعمـه مـن  لدولـة فـي عمـل ا تدقـق ا
لحكوميـة سـلطات  لسـلطات ا خـالل كـون بعـض ا
ُمشـرفة أيضـا. فمصلحـة المـدارس مثـاًل هـي سـلطة 
مشـرفة تقـوم بمهمـات مراقبـة المـدارس البلديـة 
والمـدارس الخاصـة فـي كافـة أنحـاء السـويد والتأكـد 
من أنها تسـتوفي الشـروط التـي تنـّص عليهـا قوانين 
المـدارس والخطـط التعليميـة. تتحمـل البلديـات 
( علـى  قبـة ا لمر ا ف ) ا إلشـر لية ا و بنفسـها مسـؤ
ات األمـان ضـد الحريـق مثـاًل وكذلـك معالجـة  إجـراء
ت  با لحسـا . يقـوم مدققـو ا لبلديـة مـة فـي ا لقما ا
ئـق  لوثا م. ا لبلديـة كل عـا لتدقيـق فـي أعمـال ا با

: جيهيـة لتو ا
لبلديـة التنظيمـي وإدارتهـا  يتـم تنظيـم هيـكل ا
ك  ن مشـتر نـو هـو قا ت، و يـا لبلد ن ا نـو فقـا لقا و
ت.  فظـا بيـة للمحا لنيا ت ا لتنظيمـا ا ت و يـا للبلد
وتخضـع البلديـات أيضـا لقوانيـن خاصـة مثـل قانـون 
الخدمـات االجتماعيـة وقانـون المـدارس وقانـون 

. ء لبنـا ا لتخطيـط و ا

أنت تنتخب من سيكون 
في مجلس البلدية

ينتخـب المواطنـون السياسـيين الذيـن سـيكونون 
ت. وتجـري  بـع سـنوا ر لبلديـة كل أ فـي مجلـس ا
هـذه االنتخابـات فـي نفـس الوقـت الـذي تجـري فيـه 
لبرلمانيـة. ولكـي يحـق لـك التصويـت  االنتخابـات ا
يجـب أن تكـون قـد بلغـت سـن 18 عامـا وأن تكـون 
اًل فـي البلديـة. يحـق لـك التصويـت أيضـا إذا  ُمسـجَّ
كنـت مواطنـا فـي إحـدى الـدول األعضـاء فـي االتحـاد 
اًل فـي  األوروبـي أو النرويـج أو ايسـلندا وكنـت مسـجَّ
قيـد النفـوس في السـويد لمـدة ال تقـل عـن 30 يوما. 
وفـي حـال كنـت مواطنـا أجنبيـا فعليـك أن تكـون 
اًل فـي السـويد لمـدة ثـالث سـنوات. إن  أيضـا مسـجَّ
 

ّ
 لـه التصويـت فـي االنتخابـات البلديـة يحـق

ّ
مـن يحـق

لـه أيضـا أن يرشـح نفسـه للقيـام بمهمـات سياسـية. 
لبلديـة يعملـون  لسياسـيين فـي مجلـس ا وأغلـب ا
كسياسـيين فـي أوقـات فراغهـم، أي أنهـم يقومـون 

ينتخب المواطنون  „بمهماتهـم إلـى جانـب أعمالهـم العاديـة.
السياسيين الذين سيكونون في 
مجلس البلدية كل أربع سنوات. 

وتجري هذه االنتخابات في 
نفس الوقت الذي تجري فيه 

االنتخابات البرلمانية

تتخـذ  لية محيطـك و و يـة تتحمـل مسـؤ لبلد ا
قرارات تتعلق بك مباشرة

لبلديـة  يوجـد فـي السـويد 290 بلديـة. تتحمـل ا
لمباشـر،  لمتعلقـة بمحيطـك ا يـا ا لقضا مسـؤولية ا

: مثـل
دار الحضانـة والمدرسـة األساسـية والمدرسـة 	 

الثانويـة.
رعاية المسنين.	 
تقديم المساعدة للمعاقين.	 
خدمات اإلنقاذ.	 
المياه والصرف الصحي.	 
المكتبة.	 
النقـل العـام )بالتعـاون مـع التنظيـم النيابـي 	 

) فظـة للمحا
تمنـح البلديـة كذلـك تصاريـح مـن مختلـف األنـواع، 
لخمـور فـي  ريـح تقديـم ا ء وتصا لبنـا ريـح ا كتصا
لبلديـة أيضـا بشـكل  المطاعـم. وعـادة مـا تعمـل ا
فعـال بالسـياحة والثقافـة والتشـجيع علـى تأسـيس 

شـركات جديـدة.
صـة  تـب خا ت مكا يـا لبلد ى بعـض ا جـد لـد يو
للمواطنيـن لتقديـم المسـاعدة لمـن يريـد الحصـول 
علـى مـكان لطفلـه فـي دار الحضانة أو تسـجيل نفسـه 
فـي قائمـة االنتظـار للحصـول علـى مسـكن. ويمكنـك 
أيضـا أن تجلـب االسـتمارات مـن مكتـب المواطنيـن 
وأن تحصـل علـى إرشـادات لمعرفـة كيفيـة االتصـال 

بالجهـات المعنيـة بمختلـف األمـور.

طريقة إدارة البلدية

مجلس البلدية

رات  لقـرا علـى هيئـة تتخـذ ا لبلديـة هـو أ مجلـس ا
سـيين  لبلديـة سيا . ويضـم مجلـس ا لبلديـة فـي ا
حـب  . ير ت ا بـع سـنو ر لشـعب كل أ ينتخبهـم ا
لـى  لبلديـة بالجميـع للحضـور واالسـتماع إ مجلـس ا
االجتماعـات التـي يعقدهـا. ومـن مهمـات مجلـس 

ن: لبلديـة أ ا
يحـدد ميزانيـة البلديـة ويقـرر مقـدار الضريبـة التـي 

يجـب علـى سـكان البلديـة أن يدفعوهـا
يقرر ما هي اللجان التي يجب أن تكون موجود

يختـار أعضـاء مجلـس إدارة البلديـة واللجـان ومـن 
ن محلهـم ـو ـّ سيحل

يختـار مدققـي الحسـابات الذيـن يدققـون فـي أعمال 
البلديـة.

مجلس إدارة البلدية

ة  ر ا د ـن مجلـس إ لـذي يعيـّ لبلديـة هـو ا مجلـس ا
لبلديـة أن: لبلديـة. ومـن مهمـات مجلـس إدارة ا ا

بإمكانك أن تطعن 
بقرارات البلدية

ثـر عليـك  لـذي يؤ ر ا ا لقـر ن تطعـن با يمكنـك أ
لمعونـة  و ا ء أ لبنـا بشـكل شـخصي، مثـل تصريـح ا
ري  إلدا ـم ا ـّ لتظل عيـة. وهـذا مـا يسـّمى ا الجتما ا
حيـث تكـون أنـت وحـدك الشـخص المعنـي بالقـرار 
مـا كيفيـة الطعـن فـي  لـذي يمكـن الطعـن فيـه. أ ا
القـرار فتكـون مذكـورة فـي القـرار نفسـه. وإذا لـم 
يكـن ذلـك مذكـورًا فعليـك االتصـال بالبلديـة. يجـب 
بيع مـن  سـا لطعـن فـي غضـون ثالثـة أ م با لقيـا ا
تاريـخ اسـتالمك القـرار. إذا كنـت تـرى أن البلديـة قـد 
تجـاوزت صالحياتهـا أو اتخـذت قـرارًا يتعـارض مـع 
القواعـد المعمـول بهـا، فيحـق لـك بصفتـك مواطنـا 
فـي البلديـة أن تطعـن بالقـرار إلـى المحكمـة اإلدارية 
فـي المحافظـة. وهـذا مـا يسـمى “إعادة النظـر فـي 
قانونيـة القـرار“  ويجـب أن يتـم ذلـك فـي غضـون 
فقـة علـى محضـر  لموا ريـخ ا بيع مـن تا ثالثـة أسـا

ر. لقـرا يمكنك أن تطعن  „ا
بالقرار الذي يؤثر عليك بشكل 

شخصي، مثل تصريح البناء أو 
المعونة االجتماعية. وهذا ما 
م اإلداري حيث  يسّمى التظلـّ

تكون أنت وحدك الشخص 
المعني بالقرار الذي يمكن 

الطعن فيه

ضريبة البلدية هي أكبر 
مصدر دخل للبلدية

لـي  لبلديـة حوا لتـي تتقاضاهـا ا ئـب ا لضرا ـي ا تغطـّ
لبلديـة. والدولـة هـي  70 بالمائـة مـن مدخـوالت ا
التـي تقـرر مـا يحـق للبلديـة أن تتقاضـاه مـن ضرائـب. 
ثـم تقـرر كل بلديـة بنفسـها حجـم ضريبـة البلديـة 
وكيفيـة توزيـع األمـوال. وكذلـك تحصـل البلديـات 
علـى مخصصـات حكوميـة مـن الدولـة. وتكـون بعض 
المخصصـات الحكوميـة عامـة، أمـا بعضهـا اآلخـر فـال 
يجـوز اسـتخدامه إال فـي مجـاالت خاصـة تحددهـا 
الدولـة. كمـا أن البلديـة تتقاضـى أتعابـا لقـاء بعـض 

الخدمـات التـي تقدمهـا، كرعايـة المسـنين مثـاًل.

دور ومهام البلديات في السويد
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لـي لنفـس  لتا لشـهر ا لفـا فـي ا لهجـرة تقييـم مخا ا
البلـد، وذلـك بسـبب تغييـر األوضـاع فـي البلـد بشـكل 

سـريع.
فـي الفتـرة األخيـرة هنـاك نقـاش فـي بعـض البلـدان 
األوروبيـة بالنسـبة لوضـع الالجئيـن السـوريين وهـل 
مـن الممكـن أن يحـدث أي تغييـر فـي قضاياهـم. 
الجـواب البسـيط اسـتنادًا علـى مـا ذكرنـا آنفا هـو نعم، 
ولكـن الموضـوع هـو أعقد مـن أن نقـول متـى يمكن أن 

يحـدث هـذا.

أغلب البلدان األوروبية 
تتبع بعضها البعض

أغلـب البلـدان تمـر بمرحلـة يتغيـر فيهـا وضـع البلد، 
وعنـد حـدوث مثـل هـذا التغييـر تسـعى الهجـرة 
لالجئيـن مـن  لتغييـر تقييمهـا تخفيضـا لضغـط ا
البلـد المعيـن. هـذا يعنـي أن أغلـب البلـدان األوروبيـة 
تتبـع إحداهما األخـرى بطريقـة مـا. إذا بقي بلـد واحد 
فقـط يتقبـل الالجئيـن مـن بلـد معيـن فهـذا سـيؤدي 
إلـى أن كل الالجئيـن سـيتوجهون لتقديـم لجـوء إلـى 
ء علـى  لبقـا لمنطقـي ا لبلـد، ولهـذا مـن غيـر ا هـذا ا

تقييـم مـا إلـى مـدى يـؤدي إلـى اختـالل بالموازيـن.
ي يعتمـد علـى مـا سـيحدث  ر لسـو ضـع ا لو ن ا إ
بالمسـتقبل القريـب فـي سـوريا. هـذا وخاصـة بعـد 
لـى  لعـراق سـتتجه األنظـار إ إخـراج داعـش مـن ا
سـوريا ومـا سـيحدث هنـاك. مـن اآلن صـار بإمكاننـا أن 
نـرى أن مصلحـة  الهجـرة بـدأت تلمـح بشـكل واضـح 
إلـى أن وضـع العـراق أكثـر أمانـا وهـذا مـا سـيعني علـى 
األرجـح أن عـدد الرفوضـات سـيزداد فـي قضايـا 
ليـة سـتظهر مـا  لتا لمرحلـة ا قييـن. ا للجـوء للعرا ا
إذا اسـتقر الوضـع فـي العـراق فعندهـا سـيكون مـن 
الطبيعـي أن تقـل إمكانيـة الحصـول علـى لجـوء أمـا 
إذا أصبـح الوضـع أسـوء فعندهـا قـد تقـوم الهجـرة 

تقييمهـا بتغييـر 

الوضع في سوريا
الوضـع فـي سـوريا يحتـوي علـى نفـس االحتمـاالت 
فكلمـا ازداد )األمـان( فـي البلـد كلمـا أصبـح احتمـال 

تغييـر التقييـم لوضـع السـوريين أكبـر
يـا  مـر مثلمـا حصـل فـي قضا أل يمكـن تشـبيه ا
العراقييـن فـي سـنة 2005 و 2006 حيـث كان، 
كل العراقييـن يحصلـون علـى إقامـة بمجـرد إثبـات 
كونهـم عراقييـن ولكـن فـي سـنة 2007 جـاء قـرار 
مـن رئيـس الهجـرة فـي ثـالث قضايـا عراقييـن حـدد 
علـى أساسـها أي قضايـا يمكـن للعراقييـن الحصـول 
يـا  لتغييـر تحولـت قضا مـة. بهـذا ا قا فيهـا علـى إ
العراقييـن مـن أن تكـون قضايـا يكفـي فيهـا الوضـع 
يـا  لـى قضا لشـخصية إ ب ا ألسـبا م وال يهـم ا لعـا ا
تتطلـب أن يكـون هنـاك أسـباب شـخصية والحـال هو 

عليـه منـذ حينهـا فـي هـذه القضايـا.

من المهم إدراك كيف 
تعمل مصلحة الهجرة

هـذا يعنـي أن الهجـرة مـن الممكـن أن تقـوم فـي أي 
لالجئيـن  ج ا لهـذا يحتـا وقـت بتغييـر تقييمهـا و
هميـة  ا أ فـو ا كـي يعر كيـن لهـذ ا مدر نـو ن يكو أ
تقديمهـم لقضاياهـم بطريقـة واضحـة. مثـاًل أن 
الذيـن يمكـن أن يخسـروا فـي هـذا النـوع مـن القضايـا 
هـم الذيـن عملـوا مقابلـة بالهجـرة ولكـن لـم يصـدر 
الء 

ُ
قـرار بحقهـم عنـد صـدور التعديـالت. مثـل َهـؤ

األشـخاص قـد يكونـوا متكليـن علـى أن قضاياهـم 
لحقيقـة  لكـن فـي ا يـم و لقد لتقييـم ا لة با مشـمو
الهجـرة ال تعتمـد علـى تاريـخ التقديـم أو تاريـخ 
المقابلـة بـل علـى تاريـخ اتخـاذ القـرار. فـإذا قـدم 
الشـخص أسـباب جـدًا ضعيفـة وتـم تغيير القـرارات 
فهـذا يضـع الشـخص فـي وضـع انـه ممكـن أن ينـال 

به ضعيفـة رفـض ألن أسـبا

االحتياط  لخطر آخر
الخطـر اآلخـر هـو فيمـا إذا قامـت الهجـرة بتقسـيم 
سـوريا إلـى إجـراء واعتبـرت جـزءًا منهـا آمنـا وبهـذا 
يمكـن إرجـاع النـاس أليـة. تمامـا مثـل التقسـيم الـذي 
قامت به الهجـرة على مـر السـنين األخيرة فـي قضايا 
العراقييـن. هـذا الوضـع سـيجعل بعـض األشـخاص 
يأخـذون إقامـة مـع أن أسـبابهم قـد تكـون أضعف من 
أشـخاص آخريـن لمجـرد أنهـم مـن منطقـة اعتبرتها 

الهجـرة آمنـة.
 مـن المسـتحيل التنبـوء بمـا سـيحصل فـي المرحلـة 
المقبلـة،  ولكـن التغييـرات تحصـل عاجـاًل أم آجـال 
فـي أغلـب بلـدان العالـم ولهـذا مـن المهـم أن يكـون 
الشـخص المعنـي متابعـا للتغييـرات التـي قـد تنشـئ 

مـا هـو ثابـت ومعـروف هـو قيـام مصلحـة الهجـرة، 
نونـي فيمـا  ء تقييـم قا لـى آخـر، بإعطـا مـن وقـت إ
يتعلـق بالمخاطـر الموجـودة فـي بلـدان متعـددة. 
هـذا التقييـم الـذي يصـدر عـادة مـن قبـل المسـؤول 
القانونـي لمصلحـة الهجـرة يحتـوي علـى إرشـادات 
الهـدف منهـا توحيـد نظـرة الهجـرة لقضايـا بعـض 

ن لبلـدا ا

بعض التقييمات التي 
أصدرتها الهجرة 
في اآلونة األخيرة

نييـن  فغا أل يـا ا نـي لقضا نو ك تقييـم قا مثـاًل هنـا
مـن شـهر كانـون الثانـي لسـنة 2016 والتـي يتـم 
ء إقامـات لـكل  نـه ال يمكـن إعطـا لتوضيـح فيهـا ا ا
ليمنييـن  يـا ا لقانونـي لقضا لتقييـم ا األفغـان. فـي ا
فـي شـهر تشـرين األول لسـنة 2016 تـم التوضيـح 
أن كل اليمنييـن القادميـن مـن اليمـن يحتاجـون إلـى 
حمايـة، وبهـذا سـيكون بإمكانهـم الحصـول علـى 

إقامـة فـي السـويد.
فـي التقييم مـن شـهر أكتوبر/تشـرين األول 2016 
تـم االسـتنتاج أن القادميـن مـن الضفـة الغربيـة فـي 
هم  فلسـطين ال يمكـن ترحيلهـم ولهذا يجـب إعطاء
إقامـة محـددة )لمـدة سـنة(. وختامـا تـم تقييـم 
الوضـع فـي سـوريا فـي شـهر تشـرين الثانـي 2015 
باعتبـار وجـود خطـر فـي كل أنحـاء سـوريا ولهـذا 
ات(  يمكـن لـكل السـورين )مـا عـدا بعـض االسـتثناء

أن ينالـوا إقامـة بمجـرد إثبـات كونهـم سـوريين.
ة  لهجـر لتقييـم يسـهل علـى ا ع مـن ا لنـو ا ا هـذ
لقضيـة مسـبقا  ا نتيجـة  فـة  جـر معر لمها ا و
وخصوصـا إذا كان الشـخص قـادم مـن بلـدان صـدر 
فيهـا قـرار واضـح المعالـم مثـل قضايـا اليمنييـن، 
والفلسـطينيين مـن غـزة والسـوريين ولكـن ال يكـون 
واضحـا إذا كان هنـاك تقييـم يعتمـد علـى معاييـر 

قييـن واألفغـان. لعرا يـا ا عديـدة مثـل قضا
مـن الطبيعـي أن يكـون هـذا التقييـم لمـدة محـدودة 
ولكـن في أغلـب األحيـان ال يمكـن معرفة طـول المدة 
مسـبقا. مثـاًل مـن الممكـن أن يصـدر تقييم في شـهر 
معيـن عـن بلـد معيـن، ولكـن مـن الممكـن أن تصـدر 

فـي هـذا الشـأن. باختصـار ممكـن القـول إن الوضـع 
األمنـي سـيحدد أي تغييـرات تحـدث عن قريـب. أمر 
آخر يمكـن التنويـه إليـه، هـو أن السـفر الذي يقـوم به 
األشـخاص بعـد حصولهـم علـى اإلقامـة إلـى بلدانهـم 
سـينعكس سـلبيا عاجـاًل أم آجـاًل عليهـم ألنـه يـدل 
علـى أن الخطـر ليـس كبيـر مثلمـا يدعـي األشـخاص.

الهـدف مـن هـذا المقـال هـو توضيـح الوضـع القانونـي 
لقضايـا اللجـوء، ولكـي يـدرك صاحـب العالقـة مسـبقا 
ي تغييـر  ل حصـل أ مـا يجـب عليـه عملـه فـي حـا
مفاجـئ،  وليـس أخـذ موقـف تجـاه األمـر بشـكل او 
بأخـر، واعتقـد أن أغلـب القـراء هـم علـى درجـة وعـي 
لنهايـة  لتـي هـي با كافيـة فـي تقديـر المعلومـات ا

لنـاس وليـس لتخويفهـا. لفائـدة ا
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مـا يعـادل 3,3 ٪ .
 HEIdI وقالـت رئيسـة اتحـاد األطبـاء السـويدي
StEnSMYrEn إن هـذه األرقـام مخيفـة، 
فعلـى الرغـم مـن أن هنـاك إجمـاع واسـع إلـى حـد مـا 
فـي السـويد أن هنـاك عـدد قليـل جـدًا مـن أسـّرة 
المستشـفيات، إال أن العـدد يواصـل فـي االنخفـاض.
وأوضحـت أن الحـل األفضل يكمـن في توسـيع قاعدة 
التوظيـف فـي المستشـفيات وتوظيـف المزيـد مـن 
لتمريـض بحيـث يصبـح  لممرضيـن ومسـاعدي ا ا
هنـاك المزيـد مـن األيـادي العاملـة. ولكـن يوجـد 

مليـن فـي  لعا لمزيـد مـن ا يضـا لتوظيـف ا جـة أ حا
لرعايـة الصحيـة األوليـة  المسـتوصفات ومراكـز ا
وذلـك بهـدف أن تأخـذ الجـزء األكبـر مـن المرضـى 

لمستشـفيات. لضغـط علـى ا وتخفيـف ا
يـة الصحيـة فـي  لرعا بـدوره اعتبـر مديـر قسـم ا
 HAnS هيئـة األقاليـم والمحافظـات السـويدية
KArLSSOn إن هـذه النسـبة 3,3 ٪  ليـس 
لـى  ئيـا إ ألمـر يرجـع جز ن هـذا ا ، مبينـا أ جئـة مفا
اسـتمرار تحويـل المرضـى لمراكـز الرعايـة الصحيـة، 
لـى صعوبـة الحصـول علـى الموظفيـن. باإلضافـة إ

وتعانـي مجالـس المحافظات السـويدية منذ سـنوات 
لممرضيـن  عديـدة فـي حـل مشـكلة نقـص عـدد ا
فـي مراكـز الرعايـة الصحيـة المتخصصـة، السـيما 

ن  وذكـر موقـع LÄKArtIdnInGEn أ
ات السـنوية التـي تصدرهـا هيئـة األقاليـم  اإلحصـاء
لسـويدية SKL منـذ نحـو عشـرة  لمحافظـات ا وا
أعـوام، تبيـن أن عـدد األسـّرة فـي مستشـفيات البالد 
لنسـبة لألرقـام  ء با نخفـاض سـنوي، سـوا هـو فـي ا
لـي عـام  أو بالنسـبة لعـدد السـكان. ولكـن منـذ حوا
2008 تقريبـا لـم يكـن هـذا االنخفـاض كبيـرًا مثلما 

هـو عليـه الحـال خـالل العـام الماضـي.
ات فقـد فقـدت  ء حـدث اإلحصـا م أ ووفقـا ألرقـا
مستشـفيات البـالد حوالـي 645 سـرير عالجـي، أي 

انخفاض قياسي في عدد أسّرة المستشفيات السويدية

وذكـرت وكالـة األنبـاء السـويدية tt إن الدراسـة 
شـملت حوالـي 30 ألـف امـرأة مسـنة فـي محافظتـي 
ئـج  ظهـرت نتا نالند، حيـث أ فيسـتما ال و بسـا و أ
لتـي  وات ا لخضـرا كـه وا لفوا لدراسـة أن تنـاول ا ا
لمضـادة لألكسـدة، تـؤدي  لمـواد ا تحتـوي علـى ا
إلـى الحـد مـن خطـر اإلصابـة بمرض السـاد »المـاء 
األبيـض، أو عتامـة العيـن، أو إعتـام عدسـة العيـن«.
 u P S A L A  n Y A بحسـب صحيفـة  و
tIdnInG فـإن هـذا المـرض يصيـب عدسـة 

العيـن الطبيعيـة القائمـة خلـف الحدقـة فيعتمهـا 
ويفقدهـا شـفافيتها ممـا يسـبب ضعفـا فـي البصـر 
لسـاد مـن  لمصـاب با نـي ا لـم، ويعا و ا دون وجـع أ
تحسسـه لإلنـارة المبهـرة والقويـة مـع ضعـف فـي 
 أو كال العينين 

ً
النظـر ليـاًل، وقـد يصيـب عينـا واحـدة

.
ً
ية سـو

وشـارك فـي الدراسـة مجموعـة كبيـرة مـن كبـار 
السـن مـن النسـاء السـويديات، حيـث أجابـوا علـى 
أسـئلة عـدد مـن االسـتبيانات الشـاملة حـول عـادات 

دراسة سويدية: 

الفواكه والخضار تقلل خطر اإلصابة بمرض إعتام عدسة العين
قـة  لطا لـى حسـاب ا فـة إ لشـرب، باإلضا ا ألكل و ا

لمضـادة األكسـدة. لشـاملة للمـواد ا ا
واعتمـدت الدراسـة علـى متابعـة هـؤالء المشـاركين 
فـي البحـث علـى مـدى ثمانـي سـنوات تقريبـا، حيـث 
اكتشـف الباحثـون وجـود عالقـة تربـط بيـن اإلصابـة 
بإعتـام عدسـة العيـن وبيـن كميـة المـواد المضـادة 

لألكسـدة.
وأكـد الباحثـون أن نتائـج هـذه الدراسـة ال يمكـن 
أن تؤخـذ كذريعـة مؤكـدة لبـدء تنـاول المكمـالت 
عيـة  لصنا ت ا كا لشـر قها ا لتـي تسـو ئيـة ا ا لغذ ا
المنتجـة للمـواد الغذائيـة بحجـة أنهـا تمـد الجسـم 

لمضـادة لألكسـدة. د ا لمـوا با

وأن بيئـة العمـل السـيئة تقـود الكثيريـن إلـى إنهـاء 
لـى خلـق  أو تقليـص سـاعات عملهـم ممـا يـؤدي إ

مشـاكل عديـدة.
ودعـا KArLSSOn إلـى ضـرورة العمـل بنشـاط 
أكبـر مـع قضايـا البيئـة، السـيما وأننـا لـم ننجـح فـي 
هـذا المجـال بعـد، وقـد يشـمل هـذا األمـر إدخـال 
الخريجيـن الجـدد وضـرورة تحسـين ظـروف العمـل.

لـى حـدوث  وتـؤدي مشـكلة نقـص أماكـن العـالج إ
لمرضـى ونوعيـة  عواقـب سـلبية تتمثـل بسـالمة ا
يـة  لرعا لمريـض علـى ا ن حصـول ا لعـالج وضمـا ا

لالزمـة. لطبيـة ا ا

   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 – الرعايـة الصحيـة: انخفـض عـدد األسـّرة فـي المستشـفيات السـويدية بنسـبة 3,3 ٪ خـالل 
الفترة الممتدة من عام 2015 ولغاية 2016، ويعتبر هذا المعدل أكبر انخفاض منذ حوالي عشـر سنوات.

الكومبـس – الصحـة: كشـفت نتائج دراسـة سـويدية أن تنـاول كميـات كبيرة مـن المـواد المضادة لألكسـدة 
الموجودة في الطعام والشـراب تسـاهم في تقليل خطر اإلصابة بمرض عتامة عدسـة العيـن »الماء األبيض« 

الذي يصيب عدسة العين الطبيعية.

وبحسـب موقـع LAKArtIdnInGEn فـإن 
المشـروعين ينطويـان ضمـن برنامـج المسـار السـريع 
لـذي يشـرف علـى إدارتـه  SnAbbSPÅrEt ا
اتحـاد األطبـاء السـويدي، وذلـك مـن خـالل التعـاون 
بيـن مكتـب العمـل وشـركاء سـوق العمـل، ويهـدف 
المشـروع إلـى تقصيـر عمليـة بـدء القادميـن الجـدد 

بممارسـة مهـن الرعايـة الصحيـة والطبيـة.

ويرتكـز المشـروع األول علـى عمليـة التواصـل حيـث 
يتعـاون اتحـاد األطبـاء السـويدي مع عـدد مـن النقابات 
 ،SKL لسـويدية لمحافظـات ا ليـم وا ألقا وهيئـة ا

ألنترنـت مـع  جـل تطويـر منصـة علـى شـبكة ا مـن أ
المعلومـات الالزمـة حـول الهـدف مـن برنامـج المسـار 

. لسـريع ا

وقالـت المنسـقة الدوليـة فـي اتحـاد األطبـاء السـويدي 
MILLA JÄrVELIn » نحـن نـرى أن هنـاك 
حاجـة للحصـول علـى المعلومـات، وربمـا هنـاك ارتبـاك 
والتبـاس فـي المفاهيـم، حـول مـا هـو برنامـج المسـار 
السـريع SnAbbSPÅrEt ؟ ومـاذا يعنـي؟ ومـا 
هو المقصـود إذا تـم تسـجيل الشـخص األكاديمـي الذي 
يحمـل شـهادة جامعيـة ضمـن خطـة الترسـيخ التابعـة 

لمكتـب العمـل عبـر برنامـج المسـار السـريع؟

نيـة  و لكتر يـر منصـة إ يـد تطو نحـن نر فـت » ضا أ و
لوافديـن الجـدد  جديـدة لـكل مـن أربـاب العمـل وا
لجيـدة  لمعلومـات ا لحصـول علـى ا بحيـث يمكنهـم ا

لسـريع. لمسـار ا مـج ا لالزمـة حـول فكـرة برنا وا

وأمـا المشـروع الثانـي الـذي يشـترك فقـط فـي إعـداده 
ليـم  ألقا ء وهيئـة ا ألطبـا د ا تحـا ف عليـه ا إلشـرا وا
والمحافظـات السـويدية SKL، فهـو يشـمل القيـام 
بدراسـة اسـتقصائية حـول أنـواع المبـادرات المتاحـة 
والموجـودة فـي البـالد والتـي تخـص األطبـاء الذيـن 
درسـوا خـارج االتحـاد األوروبـي والمنطقـة االقتصادية 

األوروبيـة.

مكتب العمل يدعم 
مشروع خاص باألطباء 

من القادمين الجدد

وتقـول JÄrVELIn » هنـاك بعـض المبـادرات 
لمحافظـات أطلقـت  لـس ا ن مجا لخاصـة السـيما وأ ا
مبـادرات شـبيهة ومماثلـة لبرنامـج المسـار السـريع. 
نحـن نريـد أن نعـرف مـاذا يوجـد خـارج البـالد، ومـاذا 
يمكننـا أن نتعلـم مـن األطبـاء القادميـن مـن خـارج دول 
االتحـاد األوروبـي، ومـن ثـم موائمـة مهاراتهـم حتـى 
نتمكـن مـن رفعهـا إلـى المسـتوى الوطنـي فـي مواصلـة 
العمـل علـى برنامـج المسـار السـريع. وهنـاك سـوف 
نحصـل علـى مسـاعدة مـن إحـدى الشـركات وإجـراء 

مقابـالت الدراسـة«.

ويعمـل حاليـا كل مـن اتحـاد األطبـاء وهيئـة األقاليـم 
والمحافظـات السـويدية SKL ضمـن فريـق مشـترك 
لتوسـيع تطويـر الـدورة التعليميـة التمهيديـة عبـر 
شـبكة األنترنت حول نظـام الرعايـة الصحيـة والطبية. 
لـدورة التمهيديـة  حيـث هنـاك فكـرة حـول إجـراء ا
يـة  لرعا مليـن ضمـن مهنـة ا لعا لموظفيـن ا لجميـع ا

الصحيـة وعـدم االقتصـار فقـط علـى األطبـاء.

وتجـدر اإلشـارة إلـى أنـه سـيتم اإلعـالن عـن التقريـر 
النهائـي للمشـروع فـي شـهر كانـون األول/ ديسـمبر 

. لمقبـل ا

الكومبـس – الرعايـة الصحيـة: خصـص مكتـب العمـل حوالـي 5 مليـون كـرون لتمويـل الترويـج لمشـروعين 
يهدفـان إلـى تمهيـد الطريـق مـن أجـل حصـول األطبـاء الذيـن درسـوا خـارج االتحـاد األوروبـي والمنطقـة 
االقتصاديـة األوروبيـة علـى شـهادة ترخيـص مزاولـة المهنـة فـي السـويد، حيـث يشـارك فـي إعـداد هـذا 

المشروع اتحاد األطباء السويدي.
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لفالفونويـد هـي مضـادات  ن ا لصحيـة السـيما وأ ا
أكسـدة مركبـة تتمتـع بآثـار صحيـة إيجابيـة. وتؤدي 
مركبـات الفالفونويـد أيضـا العديـد مـن الوظائـف 
لقيـام بالوظيفـة المضـادة لاللتهابـات  مـن بينهـا ا
لقلـب واألوعيـة  مـراض ا يـة مـن أ لوقا وتحسـين ا

لدمويـة. ا

كـه  ا لفو يـد فـي ا نو فو لفال ت ا كبـا جـد مر تو و
والخضـراوات والشـوكوال السـوداء والنبيـذ األحمـر.

واعتمـد الباحثـون فـي هـذه الدراسـة علـى اسـتخدام 
بيانـات مأخـوذة مـن نتائـج دراسـة أمريكيـة ضخمـة 
ومعروفـة، وشـملت حوالـي 69.622 امـرأة تمـت 
ل  و مـا، حيـث حـا بعتهـن علـى مـدى 14 عا متا
الباحثـون مراقبـة نظـام تناولهـم للوجبـات الغذائيـة 
كـه  لفوا سـتهالك كميـة ا بمـا فـي ذلـك تفاصيـل ا

ر. لخضـا وا

ووجـد الباحثـون أن النسـاء اللواتـي يتناولـن كميـات 
كبيـرة جـدًا مـن مـادة الفالفونويـد الموجـودة فـي 
لفواكـه الحمضيـة انخفضـت لديهـن نسـبة خطـر  ا
 
ً
اإلصابـة بالجلطـة الدماغيـة بنحـو 19 % مقارنـة

وذكـر الموقـع السـويدي Sund.nu أن الفواكـه 
الحمضيـة تلعـب دورًا كبيـرًا فـي التخفيـف مـن خطـر 
اإلصابـة بالسـكتة الدماغيـة، حيـث أرد الباحثـون مـن 
خـالل الدراسـة الحاليـة فحـص مركبـات الفالفونويـد 
، ومعرفـة  ء لمـا بلـة لالنحـالل فـي ا لقا يـة ا لعضو ا
مـدى تأثيرهـا علـى خطـر إصابـة الشـخص بالجلطـة 

لدماغيـة. ا

وأثبتـت العديـد مـن الدراسـات السـابقة أن مركبـات 
الفالفونويـد تسـاعد فـي توفيـر الكثيـر مـن الفوائـد 

مـع أولئـك الذيـن يتناولـوا كميـات قليلـة مـن الفواكـه 
. لحمضيـة ا

لدراسـة نشـرت  ئـج ا ن نتا لـى أ رة إ وتجـدر اإلشـا
يكيـة  مر أل ا لقلـب  ا مجلـة جميعـة  قبـل  مـن 
 JOurnAL OF AMErICAn HEArt

.ASSOCIAtIOn

الكومبـس – الصحة: ذكرت دراسـة جديـدة أن المركبات المضادة لألكسـدة فـي الفواكه الحمضيـة يمكن أن 
تسـاهم في التقليل من خطر اإلصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 20 % تقريبًا.

الحمضيات تقلل 
خطر اإلصابة 

بالجلطة الدماغية
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لطلـب لجـوء قائـاًل، كيـف لـم تقتنـع بأسـباب لجوئـه 
واقتنعـت بهـا بالنسـبة لولديـه؟ وهـي ذات الظـروف 

هـم. كـرت بملـف لجوء
ُ
التـي ذ

نـه عنـد  بـو زهـري فـي حديثـه معنـا، أ بـع أ يتا و
مراجعتـه للمصلحة لـم يسـتطع منهم الحصـول على 

أجوبـة كافيـة، خصوصـا أن القـرار لـم يتضمـن طلـب 
تسـفيره وبالرغـم مـن إفصاحـه للمصلحة عـن رغبته 
بالعـودة الطواعيـة إلـى الضفـة، إال أنـه وحسـب قولـه 
رفضـوا ذلـك باعتبـار أنـه اليمكـن إعادتـه إلـى بلـده 
كمـا رفضـوا فـي ذات الوقـت إرجـاع جـواز سـفره إليه.

واليحبـذ أبـو زهـري أن يقـدم طلـب اسـتئناف ضـد 
القـرار، ألنـه برأيـه سـوف يحصـل علـى نفـس جـواب 
لعمليـة سـتأخذ وقتـا طويـاًل  ن هـذه ا لرفـض وأ ا
حـد  نـه يقطـن فـي أ تـه علمـا أ نا يـد مـن معا تز و
الكامبـات، بعيـدًا عـن ولديـه اللذيـن يعيشـان مـع 

لغربيـة  لضفـة ا ء مـن ا لـذي جـا بـو زهـري ا يقـول أ
المحتلـة برفقـة ابنيـه )17 و18( عامـا فـي تشـرين 
لـى مدينـة مالمـو جنـوب  نـي نوفمبـر 2015 إ لثا ا
السـويد، بعـد أن قطعـوا مسـافات طويلـة مـن الضفـة 
إلـى األردن ومـن ثـم مـن تركيـا عبـر البحـر إلـى أوروبـا 
يقول، إن السـويد كانـت بمثابـة حلم لـه ولعائلتـه لبدء 
حياة جديـدة بعيدًا عـن الظـروف اإلنسـانية الصعبة 
نـوا يعيشـونها فـي الضفـة المحتلـة، حيـث  لتـي كا ا
الحواجـز التـي يضعهـا االحتـالل اإلسـرائيلي، وقلـة 
توفـر فـرص العمـل وغيرهـا مـن منغصـات الحيـاة.

ويضيف أنـه أوضـح للمحققيـن في دائـرة الهجـرة كل 
األسـباب التـي دفعتـه الصطحـاب أوالده والقـدوم 
لـى السـويد، لكنـه اسـتغرب مـن تعليـل المصلحـة  إ
كثـر مـن  مـة لـه بعـد أ إلقا سـباب رفضهـا منـح ا أ
سـنة ونصـف مـن انتظـار القـرار، بحجـة تشـكيكها 
لتـي دفعتـه  لظـروف ا قيـة كالمـه حـول ا بمصدا

خـرى. لتهـم فـي منطقـة أ خا
ويتابـع متسـائاًل “مالـذي يريدونـه مـن هـذا القـرار 
ن  بعـادي عـن ولديـي خاصـة أ ذا يريـدون إ ولمـا

لقانونـي؟” أحدهـم اليـزال تحـت السـن ا
لهجـرة  لكومبـس مصلحـة ا لرجـل عبـر ا ويناشـد ا
باألخـذ بعيـن االعتبـار وضعـه والعمل إمـا علـى منحه 
اإلقامـة ليبـدأ حياتـه مـع ولديـه هنـا مـن جديـد، أو 
السـماح لـه بالرحيـل والعـودة إلـى الضفـة ألنـه غيـر 

قـادر بعـد علـى تحمـل هـذا

الكومبس - مالمـو: تفاجأ حسـين أبو زهري 48  عامـًا بما حمله لـه بريد مصلحـة الهجرة الذي وصـل إليه قبل 
أسـابيع، وقـد خبأ فـي طياتـه قـرار رفـض المصلحـة منحه حـق اإلقامـة فـي السـويد، فيمـا أعطت هـذا الحق 
لولديـه، اللذين كانـا بملف اللجـوء ذاته مـع والديهما، ليجد نفسـه كمـا يقـول للكومبس أمام حائط مسـدود، 

سيما أن الهجرة رفضت طلبه بالرحيل طواعية.

ويضيف قائاًل،  „
كيف لم تقتنع بأسباب 

لجوئه واقتنعت بها 
بالنسبة لولديه؟ وهي ذات 
كرت بملف 

ُ
الظروف التي ذ

لجوءهم.

مالذي يريدونه  „
من هذا القرار ولماذا 

يريدون إبعادي عن ولديي 
خاصة أن أحدهم اليزال 

تحت السن القانوني؟

مصلحة الهجرة منحت أطفالي 
اإلقامة ورفضتني مرتين

فرصـا للسـالم. إسـرائيل هـي الطـرف األقـوى فـي هذا 
النزاع لـذا فعليهـا أن تتحمل مسـؤولية خاصـة. وعلى 

كل األطـراف أن تنبـذ األعمـال اإلرهابيـة.
ت غيـر  ا لمسـتعمر ء ا سـة بنـا يجـب علـى سيا -

ًا. ر فـو قـف و ن تتو نيـة أ نو لقا ا
ضـي  ألرا ر علـى ا لجـدا ا ت و لمسـتعمرا ء ا ن بنـا إ -
المحتلـة واحتـالل الضفـة الغربيـة والقدس الشـرقية 
وحصـار قطاع غـزة هـي غيـر قانونيـة وهـي تهديدًا 

مباشـرًا لحـل الدولتيـن.
-يجب منح الالجئين الفلسـطينيين حق العودة.

صمـة  كيـد عا لتأ قية هـي با لشـر س ا لقـد ن ا إ -
. ة لحـر ا لفلسـطين 

إن القـرار األول الـذي اتخـذه حـزب االشـتراكيين 
الديمقراطييـن عنـد توليـه الحكـم فـي السـويد هـو 

االعتـراف بدولـة فلسـطين.
يتوجـب علـى المجتمـع الدولي إجـراء حوارًا مـع جميع 
األطـراف المعنيـة فـي النـزاع. إن وجـود عسـكري 
دولـي يمكـن أن يكـون ضروريـا لتوفيـر األمـان بعـد 
اتفاقيـة سـالم. إن السـويد علـى اسـتعداد أن تشـارك 

بمثـل هـذا المجهـود.

ت  ا لمسـتعمر ء ا ة فـي بنـا ئيل مسـتمر ا سـر ن إ إ
ء  ن بنـا لدوليـة. إ رات ا لرغـم مـن االسـتنكا علـى ا
لمحتلـة يشـكل  ضـي ا ا ر أل ت علـى ا ا لمسـتعمر ا
لغربيـة. يجـب علـى  حولـي نصـف مسـاحة الضفـة ا
ات لمحاربـة بنـاء  االتحـاد األوربـي أن يتخـذ إجـراء
لـف لحـق  لمخا ا نـي و نو لقا ت غيـر ا ا لمسـتعمر ا
الشـعوب. إن المسـتعمرات واحـدًا مـن أكبـر العوائـق 
لحـل الدولتيـن. إن التجـارة بمنتجـات المسـتعمرات 
يـؤدي لتلـك الحالـة الراهنـة. فمـن اإليجابـي أن ُيبـرم 
ئيل،  سـرا رة مـع إ قيـة تجـا تفا ألوربـي ا د ا التحـا ا
لقادمـة مـن  لمنتجـات ا ن نؤكـد بـأن ا لكننـا نريـد أ
المسـتعمرات ال تكـون مشـمولة بامتيـازات هـذه 
االتفاقيـة إلنهـا بضائـع ليسـت مـن إسـرائيل نفسـها. 
إننـا نرحـب بقـرار االتحـاد األوربـي الصـادر بتاريـخ 
تشـرين الثاني/نوفمبـر لعـام 2015 القاضـي فـي 
إدخـال أحـكام كتابـة مصـدر البضائـع القادمـة مـن 
المسـتعمرات اإلسـرائيلية الموجـودة فـي الضفـة 
لشـرقية وفـي مرتفعـات  لقـدس ا لغربيـة وفـي ا ا

. لجـوالن ا

الكومبـس - مقـاالت: لإلطـالع علـى الموقـف الراهن 
للحزب االشـتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد 
مـن الصـراع الفلسـطيني اإلسـرائيلي يمكـن  قـراءة 

مايلي في قاعدة بيانات برنامج:
  SAPPEn

إسرائيل وفلسطين
يؤمـن حزبنا بمسـتقبل نجـد فيـه دولتان حرتـان ذات 
قـوة ذاتيـة وديمقراطيـة تعيشـان جنبـا إلـى جنـب. 
نحـن نعمـل ألن ينعـم اإلسـرائيين والفلسـطينيين 
منـة  ن ضمـن حـدود آ ألمـا ا لتطـور و ا يـة و لحر با
ومعتـرف بهـا. إنهـا شـعوب قـد عانـت علـى مـدى 

عقـود مـن النـزاع.
وعلـى أثـر النـزاع فـي الشـرق األوسـط خابـت العديـد 
مـن فـرص للتطـور وانهـارت فـرص للسـالم. فمـن 
المهـم أن تصـل مفاوضـات السـالم بيـن إسـرائيل 

وفلسـطين إلـى سـالم دائـم. إنهـا عمليـة صعبـة.
علـى جميـع األطـراف أن تبتعـد عـن العنـف وتوفـر 

إننا في الحزب االشتراكي الديمقراطي نسعى ل:
- أن تقـوم لجنـة االتحـاد األوربـي بتشـريع قوانيـن 
لتـي تدعـم  ليـة ا لما لتحويـالت ا أوربيـة لمحاربـة ا

. ت ا لمسـتعمر ا
- وأن تطالـب السـويد عالميـا مـع االتحـاد األوربـي 
لمبنـي  لجـدار ا ء المسـتعمرات، وهـدم ا لوقـف بنـا
علـى األراضـي المحتلـة و إنهـاء االحتـالل لـكل مـن 
الضفـة الغربيـة والقـدس الشـرقية وإنهـاء الحصـار 

لمفـروض علـى قطـاع غـزة. ا

ترجمة رشــيد الحجة 

المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه

موقف الحزب االشتراكي 
الديمقراطي السويدي 
من إسرائيل/فلسطين
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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
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بينـو  بينـي و ئـل » لقا لمثـل ا ن ا و خـذ ن يأ و كثيـر
لعالقـات باآلخريـن  ًا لتوطيـد ا ر خبـز وملـح« شـعا
عـام 

ّ
لط لحواجـز ليصبـح ا لحـدود وكسـر ا وتجـاوز ا

ي  يد . فكـم مـن سـو ك بينهـم لمشـتر سـم ا لقا ا
ق  حّبهـا وكـم مـن مغتـرب تـذّو أ لـة و لتبو ق ا تـذّو

؟ حّبـه أ KÖttbuLLAr( و ل) ا

-الّصليب األحمر يرّحب 
بالوافدين الجدد:

عـام بالمـكان الجديـد عالقـة ذو اتجاهيـن 
ّ
عالقـة الط

فمشـاركة الوافـد الجديـد المجتمـع طعامـه يسـاعد 
ـعور باالنتمـاء للبلـد الجديـد كمـا يسـاعد 

ّ
الوافـد فـي الش

المجتمـع فـي التعـّرف علـى ثقافـة الوافـد، وللصليـب 
األحمـر دور فّعـال فـي ذلـك حيـث يقـوم المتطوعـون 
لجـدد فـي خلـق فسـحة جديـدة تتيـح  فـدون ا لوا وا
لتعـّرف علـى ثقافـة بعضهـم  لفرصـة فـي ا لكالهمـا ا

البعـض وتعزيـز أواصـر التواصـل بينهـم.
 كثيـرة هـي الّنشـاطات التـي تقيمهـا مراكـز الصليـب 
هـا كان  لّسـويد وإحدا األحمـر فـي مختلـف مناطـق ا
ألحمـر فـي منطقـة  لّصليـب ا مـه ا قا لـذي أ لّنشـاط ا ا
FArStA( حيـث كان نشـاطا اجتماعيـا جمـع  (
للجـوء  لبـو ا ألحمـر وطا لّصليـب ا لمتطوعـون فـي ا ا
مـوا بتحضيـر  لمنطقـة وقا ئـالت فـي نفـس ا لعا مـن ا
ـرقية فـي مطابـخ غربيـة، كان لهـذا 

ّ
مأكوالتهـم الش

النشـاط وقعـا وأثـرًا كبيـرًا فـي نفـوس العائـالت حيـث 
كانـت مشـاعر الفـرح طاغيـة علـى الجـو العـام وروح 
عيـن فـي  لمتطو بيـن ا ضحـة بينهـم و ا ن و و لّتعـا ا

ألحمـر. لّصليـب ا ا
ن  لّصليـب األحمـر هنـا بـل كا لـم تتوقـف نشـاطات ا
ء فـي مدينـة  لنسـا ميـا لمجموعـة ا هنـاك نشـاطا ختا
KArLStAd فاجتمعـت األطعمـة الّتقليديـة مـن 
ـرت المـكان بروائـح 

ّ
أفغانيـة وسـويدية وسـورية وعط

لقرفـة لتعلـن عـن تمـازج  لبهـارات وا عفـران وا
ّ
لز ا

ئـع. ثقافـات را

المراجـع عـن الطعـام، الهويـة، الهجـرة واالندمـاج على 
الرابـط 

www.abwab.eu/author/ritabariche
للتواصل مع أقرب مركز للصليب األحمر عل الرابط 

kommun.redcross.se 

Har du tagit med dig dina mattra-
ditioner till det nya landet?

Hur förmedlas din kultur genom 
maten?

Är du snabb att fråga efter arabis-
ka restauranger och butiker, kö-
per du arabiskt bröd och arabiska 
kryddor och diskuterar du vilka 
som är de bästa bulgursorterna?

Har ”fika” blivit en ny vana i din 
vardag?
Är det fortfarande ost tillsam-
mans med vattenmelon som 
signalerar att sommaren är här?
Mellan det gamla och det nya, mel-
lan anpassning och motstånd, nya 
matvanor och åsikter som går isär så 
är vi överens om vikten av att bygga 
en bro mellan människor. Allt det 
här påverkar vår fysiska och psykiska 
hälsa. 

Många av er har åkt långa sträckor 
för att njuta av er favorit-shaworma. 
Ärligt talat så är det inte någon ma-
gisk shaworma som får dig att göra 
det. Snarare lockas du nog av nos-
talgi och längtan efter att känna att 
du lever som vanligt. Kanske också 
ett försök att ta med sin matkultur, 
tillsammans med de minnen, värme 
och känslor som den för med sig, 
till det nya landet och för att känna 
att du fortfarande bär med dig din 
gamla identitet.

Mat är inte bara något som ska 
dämpa hunger, den speglar också 
vår identitet som vi bär med oss vart 
vi än befinner oss och vi försöker få 
maten att smaka som den brukar. 
Hur många har inte ansträngt sig för 
att få grädden att smaka som man 
är van vid? Och hur många familjer 
har inte gjort Marouk under Rama-
dan för att känna att man lever som 
man brukade göra?

Integration genom maten

Rita Bariche är författare och blog-
gare inom mat och kultur. Hon är 
specialiserad på tillagning av det 
syriska köket i olika länder och säger 
så här:
– Det är viktigt att fortsätta att äta 
orientalisk mat i sitt nya land. Matva-
nor är något som det är svårt att 
vänja sig av med och dessutom bär 
maten med sig en kultur och påmin-
ner dig om dina gamla vanor. Men 
det är också ett sätt att integreras i 
det nya samhället. När du använder 

svenska råvaror i maten och skapar 
nya goda smaker så skapas också 
utrymme för kommunikation med 
andra människor.

Många använder det arabiska ut-
trycket; ”mellan oss – bröd och salt” 
som ett motto för att stärka rela-
tionerna med andra och riva murar 
mellan folk. Mat blir en gemensam 
nämnare mellan människor. Hur 
många har inte smakat tabbouleh 
för första gången och älskat det? 
Och hur många har inte prövat kött-
bullar och blivit lika förtjusta i det?

Röda Korset välkomnar nya i 
Sverige
Relationen till mat i det nya landet 
är en tvåvägskommunikation. Att 
laga mat man känner till kan vara 
ett sätt att hitta lugn och känna 
trygghet, något som är viktigt för att 
skapa en relation till det nya sam-
hället. Maten kan även vara ett sätt 
att uttrycka sig och kommunicera 
med det nya samhället. Volontärer 
i Röda Korset arbetar tillsammans 
med människor på flykt för att skapa 
en så bra start som möjligt i det nya 
landet, få människor att känna sig 
välkomna och organisera aktiviteter 
för att stärka banden mellan indivi-
der.

Det finns många exempel på akti-
viteter som lokala rödakorsfören-
ingar gör runtom i Sverige.  I Farsta, 
utanför Stockholm, möttes volon-
tärer och asylsökande familjer från 
samma område och lagade tillsam-
mans orientalisk mat. Aktiviteten 
hade positiv inverkan på familjerna 
där atmosfären var fylld av glädje 
och samarbete. 

Under en aktivitet med en kvinno-
grupp i Karlstad möttes traditio-
nell matlagning från Afghanistan, 
Sverige och Syrien. Lokalen fylldes 
av dofter av saffran, kanel och andra 
kryddor som markerade en unik mix 
av kulturer.

För referenser angående mat, iden-
titet, immigration och integration, 
följ länken:
www.abwab.eu/author/ritabariche

För att kontakta Röda Korset nära 
dig, gå in på:
 kommun.redcross.se 

فقـة  بر يـد  لجد ا كـم  لبلد تم  فر سـا هـل 
؟ تكـم  ال كو مأ

هل نقلتم ثقافتكم عبر طعامكم ؟

ا عـن  و تستفسـر ا و لو عتم لتسـأ ر هـل سـا
المطاعـم والمحـاّلت العربيـة، وقمتـم بشـراء 
وابـل العربيـة وتناقشـتم 

ّ
الخبـز العربـي والت

حـول أجـود أنـواع البرغـل؟

قـوس 
ّ
لط حـدى ا FIKA( إ هـل أصبحـت ال)

؟ ميـة ليو تكـم ا ة فـي حيا يـد لجد ا

هـل مازالـت الجبنـة برفقـة البطيـخ )الجبـس( 
تعلـن حلـول فصـل الصيـف؟

مـة  و مقا لتكّيـف و ، بيـن ا يـم لقد ا يـد و لجد بيـن ا
عـام تختلـف وجهـات الّنظـر 

ّ
الّتغيـرات فـي نمـط الط

وتتفـق لتقيـم جسـرًا يتواصـل اإلنسـان مـن خاللـه مـع 
اآلخريـن .األمـر الـذي يحمـل انعكاسـاته علـى صحـة 

لعقليـة . لبدنيـة وا األشـخاص ا
كثيـرون منكـم قطعـوا المسـافات الطويلـة لينعمـوا 
ـاورما المحبـب لديهـم، حقيقة ليس السـحر 

ّ
بمـذاق الش

ـاورما بمقدار حنينكم وشـوقكم لتشـعروا 
ّ

في أكلـة الش
أنكـم تعيشـون طقوسـكم  فحاولتـم بشـتى الطـرق 
نقـل مأكوالتكـم لبلدكـم الجديـد ومزجتموهـا بكـّم 
لجميلـة  تكـم ا لقديمـة وذكريا لمشـاعر ا لحنيـن وا ا
كـم تشـعرون أنكـم فـي 

ّ
لتقدموهـا بـكل حـّب ودفٍء عل

عـام 
ّ
وطنكـم وأنكـم مـا زلتـم حامليـن هويتكـم . إن الط

ـبع فقـط لـدى 
ّ

لش لـة ا دة تحقـق حا ليـس مجـرد مـا
اإلنسـان وإنمـا هـي تلـك الّصـورة عـن ذواتنـا وهويتنـا 
ـرق 

ّ
التـي ننقلهـا معنـا أينمـا ذهبنـا باحثيـن عـن كل الط

ن  لتـي كا لّنكهـة ا ا عـم و
ّ
لط منـا بنفـس ا لنجعـل طعا

يختـص بهـا فـي وطننـا فكـم مـن سـيدة بحثـت جاهـدة 
عـن البدائل لتجعـل طعم القشـدة مشـابها لمـا تعودت 
عليه فـي بلدها؟ وكـم مـن عائلة بـدأت بصنـع المعروك 
فـي شـهر رمضـان لتشـعر أنهـا تعيـش الحالـة نفسـها 

كمـا كانـت سـابقا؟

-االندماج بالمجتمع عن طريق الطعام:

تقـول ريتـا باريـش وهـي كاتبـة ومدونـة فـي مجـال 
لمنزليـة  لثقافـة والمطبـخ ومتخصصـة بالطبخـات ا ا
الّسـورية المعـّدة فـي دول االغتراب:«من المهـم تناول 
ـرقي فـي دول االغتـراب فهـو أواًل إحـدى 

ّ
عـام الش

ّ
الط

العـادات التـي تعودنـا عليهـا والتـي ال نسـتطيع الخروج 
عـام يحمـل ثقافـة 

ّ
منهـا بسـهولة ناهيـك عـن أن الط

البلـد ويذكـرك بالجلسـات القديمـة كمـا أنـه أحـد طـرق 
االندمـاج بالمجتمـع الجديـد فعندمـا تقـوم باسـتخدام 
لمثـال فـي  لّسـويدية علـى سـبيل ا ئيـة ا لمـواد الغذا ا
 مغايـرة عـن 

ً
طعامـك وتعطيـه طعمـا لذيـذًا ونكهـة

عـم الـذي تعـّود الّسـويديون علـى تذوقه تكـون قد 
ّ
الط

أوجـدت فسـحة للتواصـل مـع اآلخريـن.«

I ett främmande 
land,  ackompanjerad                                
av traditionell mat                                   
men… med nya smaker.

في بلد االغتراب بصحبة مأكوالتكم 

قليدية ولكن... بنكهة جديدة
ّ

الت

	 FOtO: MÅrtEn SJÖStrAnd 	 FOtO: MÅrtEn SJÖStrAnd
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Sista minuten-resor till Tunisien.
Res på en billig sista minuten till Sousse ,Tunisien . Välj bland 
paketresor med flyg och specificerat boende eller köp endast 
en flygbiljett.
Hotell Jenene,3 stjärnig, Sousse
1. 1 vecka, halv pension: 6974 kr per person*
2. 2 veckor, halv pension: 9974 kr per person*
3. *Priserna gäller per person och är baserat på att 2 vuxna 

med del i dubbelrum.

رحالت »اللحظة األخيرة« إلى تونس
احجز رحلتك إلى منتجع سوسـة في تونس ضمن عروض »اللحظة األخيرة

يمكن االختيار بين رحالت تتضمن اإلقامة بمواصفات محـددة وبين فقط تذكرة رحلة الطائرة 

  ثالث نجوم في بسوسة JEnEnE  فندق 

لمدة أسـبوع، منامة مع وجبتي طعام ٦9٧٤ كرون للشخص الواحد. 1

لمدة أسـبوعين، منامة مع وجبتي طعام 99٧٤ كرون للشخص الواحد. 2

األسعار لشخص واحد وعلى أساس تقاسم شـخصين بالغين لغرفة مزدوجة. 3
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نشأ في طرابلس الغرب.	 
سـية 	  ا ر ت د ا د ة شـها صـل علـى عـد  حا

ت  لعالقـا ا لتنميـة و ت عليـا، فـي ا سـا ا ودر
الدوليـة واالقتصاديـة، مـن عـدة جامعـات فـي 

رك. لدنمـا ا ليبيـا و
عمـل فـي صفـوف المعارضـة الليبيـة السـابقة 	 

منـذ أوائـل التسـعينات.
م 	  لعـا لسـويد فـي ا ًا لليبيـا فـي ا عّيـن سـفير

2014 .

أنت سفير لبلد في حالة استثنائية 
يمر في ظروف استثنائية 

صعبة. ماهي األولويات التي 
ركزت عليها خالل فترة وجودك 

كسفير في السويد؟

 فـي الحقيقـة عندمـا عينـت سـفيرا فـي السـويد فـي 
العـام 2014 كانـت الظـروف صعبة فـي ليبيـا لكنها 
كانـت واعـدة وأفضـل ممـا هـي عليـه اآلن. لكـن منـذ 
النصـف الثانـي مـن 2014 األوضـاع تطـورت، فـي 
مناحـي لـم نرغبهـا وال نريدهـا. فالوضـع فـي ليبيـا 
تعقـد سـواء علـى المسـار السياسـي أو علـى الصعيـد 

األمنـي أو أيضـا علـى المسـار المعيشـي.
بـذل جهـدا مـن  نـت دافعـا الن أ هـذه األوضـاع كا
موقعـي، وأقـدم المسـاعدة لشـعبي ووطنـي فـي هـذا 

الظـرف، فـي كل أجـزاء ليبيـا.

ما الذي جعلك معارضا 
لنظام القذافي السابق؟

كبرنـا مـع نظـام يحكمـه شـخص واحـد. وعندمـا 
يكبـر اإلنسـان ويـرى الظـروف السياسـية، والمعانـاة 
والدكتاتوريـة، والـرأي الواحـد، وسـوء إدارة أمـور 
الدولـة، اإلنسـان بالتأكيـد سـوف يفكـر كيـف يحقـق 
 ، فضـل ف فـي مجتمـع أ ألهـدا ا ألحـالم و بعـض ا
ومـن أجـل الديمقراطيـة وتوزيـع الثـروات بشـكل 
لشـعبية، فوجـدت  ركة ا لمشـا أفضـل، وتحقيـق ا
نفسـي داخـال فـي المعارضـة مـن أجـل تحقيـق هـذه 

 الحوار وحده كفيل  „األهـداف.
بحل الصراع في ليبيا

لكن هذه األهداف لم تتحقق 
والوضع أصبح أسوأ مما كان عليه، 

هل هناك نوع من الندم، من قبل 
األطراف السياسية الليبية على 
ما وصلت إليه األوضاع في ليبيا؟

المعارضـة الليبيـة انتهـت بالمعنـى التاريخـي بقيـام 
ثـورة 17 فبرايـر 2011، وبقـي الشـأن شـأن ليبـي 

إبراهيـم قـرادة، هـو السـفير الليبـي فـي سـتوكهولم 
منـذ العـام ٢٠١٤ شـخصية أكاديميـة وسياسـية 
لنظـام  لمعارضـة قبـل سـقوط ا ر ا فيـة اختـا وثقا
لكومبـس وأجـرت معـه  لتقتـه شـبكة ا بسـنوات، ا
حوار تلفزيونـي خاص، تنـاول األوضـاع الحاليـة لليبيا 
وأوضـاع الجاليـة الليبيـة فـي السـويد وأوروبـا إجمـاال، 
باإلضافـة إلـى حـاالت اللجـوء مـن ليبيـا عبـر القـوارب.

لالجئيـن  زمـة ا ء عـن أ للقـا لسـفير فـي ا وتحـدث ا
الذيـن يتدفقـون علـى أوروبـا انطالقـا مـن األراضـي 
لليبيـة، وشـرح موقـف ليبيـا مـن ذلـك، وكذلـك  ا
تحـدث عـن أوضـاع الجاليـة الليبيـة وعددهـا وكيـف 
تعمـل السـفارة الليبيـة مـع السـويد واالتحـاد األوربـي 
حـول حـل أزمـة الالجئيـن. كمـا أعـرب عـن تفاؤلـه، 
لصعوبـات  لرغـم مـن كل ا بمسـتقبل بـالده علـى ا
والتدخـالت، تفـاؤل علـى أسـاس واقعـي وليـس علـى 
أسـاس األوهـام فـي إنهـاء هـذا الصـراع، حسـب قولـه.

وعّبـر قـرادة عـن رؤيتـه للكثيـر مـن القضايـا، وأثنـى 
علـى دور »الكومبـس« فـي اختصـار الطريـق أمـام 
لتـي تريـد االسـتفادة مـن وجودهـا فـي  الجاليـات ا

لسـويد. ا
إليكم أدناه نص الحوار:

السفير الليبي إبراهيم 
قرادة في سطور:

من مواليد 1964.	 

للـكل، مـن أجـل بنـاء الدولـة الديمقراطيـة الوطنيـة 
المدنيـة التـي فيهـا مسـاحة للـكل.

األوضـاع تدهـورت لعـدة أسـباب، جـزء منهـا لوجـود 
لـة  ريخيـة، ألننـا فـي ليبيـا لـم نـر دو كمـات تا ترا
مؤسسـات، عسـكرية أو تعليميـة الـخ، الدولـة كانـت 
تسـير علـى نظـام يقـوم علـى شـخص واحـد. هـذا 
جانـب، مـن جهـة ثانيـة، كل منطقتنـا مـّرت بظـروف 
صعبـة، وهـو مـا انعكـس علـى الشـأن الليبـي الداخلـي، 

إضافـة إلـى التدخـالت.
ال يمكـن اآلن معالجـة المسـألة الليبيـة بمعـزل عـن 
مـا يحـدث فـي المنطقـة، ولكـن هنـاك ال تـزال فـرص 
وواجـب أن ننقـذ وطننـا الليبـي ومنطقتنـا كلهـا فـي 

سـبيل أن نضمـن حيـاة أفضـل لألجيـال القادمـة.

برأيك ما الذي تحتاجه ليبيا 
حاليا، ماهي األولوية األولى؟

ليبيـا تحتـاج إلـى اسـتبدال الصـراع المسـلح بالحـوار 
لجلـوس مـع بعـض. كمـا لدينـا إشـكاالت أخـرى  وا
كمـا أسـلفت، مثـل إشـكالية اإلرهـاب، الـذي يمتـد 
لـى أفغانسـتان، كذلـك لدينـا  مـن غـرب أفريقيـا إ
إشـكالية الهجـرة، كـذا الحـال لدينـا إشـكاليات أخـرى 
مثـل أن المنطقـة تمـر بمشـاكل بيئيـة مثـل الجفـاف، 

واألجيـال التـي تضيـع عليهـا فـرص التعليـم.
لجلـوس مـع بعـض  ، غيـر ا ك حـل جـد هنـا ال يو

ر. ا لحـو ا و

الكومبـس – لقاء خاص: أسـئلة ومواضيع عديـدة تجول بخاطـر أي صحفي يمكن أن يسـتعد لمقابلة السـفير 
الليبي فـي السـويد، فهـدا البلد يمـر بظـروف اسـتثنائية حاليا، ومـر أيضـا بتغيرات جذريـة ال تـزال آثارها 

تنعكس ليس فقط على ليبيـا والليبيين بل أيضا على بلدان المنطقة

السفير الليبي في السويد إبراهيم قرادة لـ »الكومبس«: 

متفائل بواقعية بعودة المؤسسات 
والحياة الطبيعية إلى بالدي

 السفير الليبي في السويد إبراهيم قرادة ) يمين الصورة ( مع رئيس تحرير شبكة الكومبس د. محمود اآلغا ) يسار الصورة ( 	
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نحـن نتدخـل فـي حـاالت خاصـة قانونيـة، مثـل طلـب 
بعـض األشـخاص العـودة الطوعيـة، وكذلـك فـي 
حـاالت الترحيـل القسـري عندمـا يطلـب الشـخص 

  „نفسـه التدخـل بشـكل قانونـي.
ً
  ليبيا ليست جزءا

من مشكلة تدفق الالجئين 
والحل هو بعالج مشاكل الدول 

المصدرة للمهاجرين

هل لديكم تعاون مع الحكومة 
السويدية، واالتحاد األوروبي إجماال 

حول موضوع الهجرة عبر القوارب؟

صبـح قضيـة  رب، أ ا لقـو لهجـرة عبـر ا موضـوع ا
دوليـة وأوروبيـة وليبـي أيضـا. دعنـي أقـول إن ليبيـا 
دولـة عبـور، وليسـت دولـة مصـدر، وليبيـا تعانـي 
كمـا تعانـي أوروبـا، ونسـبة مـا يصلـون إلـى أوروبـا هـم 
نسـبة ضئيلـة جـدا ممـا هـم فـي ليبيـا، والظـرف الليبي 
لموضـوع يناقـش علـى مسـتوى  معـروف، وهـذا ا
لسـلطات  لـذي يتعـاون مـع ا االتحـاد األوروبـي، ا

لليبيـة فـي هـذا الخصـوص.  ا
ونحـن كسـفارة فـي السـويد نتعـاون مـع السـلطات 
الرسـمية السـويدية ونتبـادل الحـوار معهـم، ونؤكد 
ا مـن المشـكلة وإنمـا تعانـي  دائمـا أن ليبيـا ليسـت جـزء
مـن وجـود أعـداد كبيـرة مـن الالجئيـن علـى أراضيها، 

رغـم األوضـاع الصعبـة فيهـا حاليـا.
ورؤيتنـا لحـل المشـكلة هـو أن يتـم عـالج المشـاكل 
ء  لمصـدرة لالجئيـن سـوا ن ا لبلـدا لرئيسـية فـي ا ا
كانـت سياسـية أو اقتصاديـة وذلـك للحـد مـن تدفـق 

يـن.  جر لمها ا

أنا متفائل بواقعية  „
وليس بناء على أوهام

سعادة السفير إلى أي قدر انت 
متفائل في قدرة ليبيا على بناء 

مؤسساتها، وتبدأ من جديد 
كدولة موحدة ومستقرة؟

ت  بـا لصعو د ا جـو غـم و ، ر قعيـة ا ئـل بو نـا متفا أ
والتحديـات. وقاعـدة هـذا التفـاؤل ليسـت مبنيـة 
علـى أوهـام. رغـم هـذه الظـروف الصعبـة، حافـظ 
الشـعب الليبـي علـى وحدتـه، ووطنـه وعلـى وحـدة 
دولتـه، رغم التدخـالت والظـروف الصعبـة، ال توجد 
مؤشـرات علـى أن الشـعب الليبـي وساسـته يفكـرون 
المسـاس بهـذه الوحدة، هـذه نقطـة انطـالق جيدة، 
تجمعنـا كلنـا. لكـن ذلـك يحتـاج إلـى عمـل وان نمـد 
أيدينـا لبعـض، ونتنـازل لبعضنـا فـي سـبيل أن نقصـر 
عمـر هـذه األزمـة، ونسـتعد لتعويـض وبنـاء وإعمـار 
مـا فاتنـا حتـى تجـد األجيـال القادمـة فـرص لالنطـالق 

إلـى األفضـل ممـا هـو موجـود اآلن.

حضرتك ستغادر السويد 
كسفير وسوف تستلم مهام أخرى 

في مواقع أخرى، ماذا تقول إلى 
الجالية الليبية في السويد والدول 

االسكندنافية وأوروبا عموما في 
نهاية فترة خدمتك في السويد؟

يد  لسـو ة فـي ا لخبـر ملـك بعـض ا نـا أ حقيقـة أ
واسـكندنافيا، صحيـح ال توجـد حيـاة سـهلة، لكـن 
لسـويد للتعلـم، وتكويـن  لفـرص موجـودة فـي ا ا
الـذات. فقـط اإلنسـان يحتـاج إلـى أن يضـع هدفـا، 
ويكـون لديـه اإلرادة الكافيـة. وعندمـا يقـوم بهـذا، 
فهـو يخـدم نفسـه، ويخـدم بلـده وجاليتـه، فيكـون 

عدد الجالية الليبية  „
يصل إلى حوالي 5 آالف شخص

رغم أن ليبيا بلد غني، إال إنها ال 
زالت تصدر الالجئين. هل تتوقع أن 
يستمر ذلك؟ وكم هو عدد الجالية 

الليبية وكيف تقييم أوضاعها؟

أسـباب خـروج الليبييـن ليسـت جديـدة، تعـود إلـى 
أيـام النظـام السـابق، وأنـا بنفسـي كنـت مـن هـؤالء، 
لمشـاركة  لسياسـي، وعـدم ا ألفـق ا م ا نعـدا الن ا
لـى  لنـاس إ لفـرص تدفـع ا فـؤ ا تكا ، و سـية لسيا ا
سـط  ا و ب منـذ أ لشـبا لكثيـر مـن ا ا ، و ة لهجـر ا
ة  آلن لحيـا ت ال يجـدون فرصـة حتـى ا لتسـعينا ا
كريمـة لذلـك يهاجـرون. ومـا حـدث بعـد الثـورة مـن 
صراعـات سياسـية وعسـكرية سـاهم كذلـك فـي 

. لهجـرة ر ا ا سـتمر ا
بالنسـبة إلـى عـدد الليبييـن يصـل إلـى حوالـي 5 آالف، 
نصفهـم تقريبـا فـي مرحلـة طلـب اللجـوء، أم النصـف 
اآلخـر فلـدى قسـم منهـم الجنسـية والقسـم اآلخـر 
لذيـن يفشـلون فـي  أوراق اإلقامـة. واألشـخاص ا

الحصـول علـى اللجـوء، يجـب أن يعـودوا إلـى ليبيـا.

هل هناك تواصل بين السفارة 
الليبية ومصلحة الهجرة السويدية 

بخصوص طالبي اللجوء الليبيين؟

فـي موضـوع طالبـي اللجـوء، هنـاك جوانـب قانونيـة 
فنيـة. طالـب اللجوء هـو تحـت حمايـة القانـون الدولي، 
ال يحـق لنـا كسـفارة أن نتدخـل وهـم تحـت الحمايـة 
الدوليـة، حسـب اتفاقيـة جنيـف. لكـن فـي نتدخـل 
فـي حـال طلـب الشـخص نفسـه ذلـك شـخصّيا وكذلك 

طلـب مصلحـة الهجـرة التدخـل. 

عضـو مفيـد.
نـة  ر ، مقا لحقيقـة ن تتمتـع فـي ا ا لبلـد ه ا هـذ
لـة  لعدا لـم األخـرى، بقـدر كبيـر مـن ا لعا بـدول ا
والديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان، وتوفـر فـرص 
كبيـرة لبنـاء الـذات يجـب اسـتثمارها والتـي سـتكون 
يضـا. لوطنـه أ ا للشـخص نفسـه و عد مـال مسـا عا

الكومبس ستختصر  „
الطريق عليكم

سعادة السفير شكرا 
لك على هذا اللقاء

نـه  للقـاء، إ شـكرا لكـم، أود القـول فـي نهايـة هـذا ا
لـى السـويد، كنـت ابحـث عـن نوافـذ  عندمـا جئـت إ
لبلـد. أخـذت مـدة لكـن بعـد ذلـك  بـواب لهـذا ا وأ
لنافـذة مـن  لبـاب وا وجـدت »الكومبـس« فكانـت ا
ناحيـة المعلومـات والتواصـل، سـواء علـى الصعيـد 

ليـات. لجا و ا لرسـمي أ ا
أتمنـى لمشـروع الكومبـس النجـاح والتوفيـق، وأنـا 
أعتبـره أهـم شـمس فـي السـويد، وأتمنـى إشـعاعه 

يعـم أكثـر.
لعربيـة  لليبيـة وا ليـة ا وأقـول إن ذلـك فرصـة للجا
فـي السـويد: هنـاك الكومبـس سـتختصر الطريـق 

 . عليكـم

ــة  ــس اإلعالمي ــر شــبكة الكومب ــس تحري حــاوره: رئي
د. محمــود اآلغا

                                                    لتبقى على اطالع دائم حول مايحدث في السويد
 ومايخص أخبار اللجوء والهجرة ومواضيع أخرى شيقة

تطبيق الكومبس لألجهزة المحمولة
التطبيق الرسمي لشبكة الكومبس بحلته الجديدة

 متوفر اآلن عبر متجري
  APP STORE     و    PLAY STORE

قم بتحميل التطبيق اآلن
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GOTEBORGSKULTURKALAS.SE • 16–20 AUGUSTI 2017
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

قراءة القصص يف مهرجان األطفال
الخميس 17 أغسطس من الساعة18:30  اىل الساعة 19:00 ) لألطفال من 2 إىل 6 سنوات)

 أاستمع إىل قصة ) تصبح عىل خري، ألفونس أوبارى ) باللغة االنجليزية

  الجمعة 18 أغسطس من الساعة 16:00 اىل الساعة 16:30 ) لألطفال من 4 إىل 8 سنوات ) 

قصة و أقرتاحات لكتب شيقة باللغة االنجليزية ىف خيمة القصص و الحكايات

الجمعة 18 أغسطس من الساعة 18:30 إىل الساعة 19:00 ) لألطفال من 2 إىل 6 سنوات ) 

أستمع إىل قصة ) تصبح عىل خري، ألفونس أوبارى ) باللغة العربية

السبت 19 أغسطس من الساعة 17:00 إىل الساعة 17:30 ) لألطفال من 4 إىل 8 سنوات ) 

قصة و أقرتاحات لكتب شيقة باللغة الفارسية  ىف خيمة القصص و الحكايات

األحد 20 أغسطس من الساعة 16:00 إىل الساعة 16:30 ) لألطفال من 4 إىل 8 سنوات ) 

قصة و أقرتاحات لكتب شيقة باللغة العربية  ىف خيمة القصص و الحكايات

مهرجان جوتنربج الثقايف لألطفال
Trädgårdsföreningen يوجد أكرث من 200 فقرة لألطفال ىف

املواعيد

من األربعاء إىل السبت من الساعة 12:00 إىل الساعة 19:30 -  يوم األحد من الساعة 12:00 إىل الساعه 18:00  

 يف مهرجان جوتنربج لألطفال ميكن للعائلة كلها األستمتاع بيوم جميل و شيق من خالل املوسيقي، الرقص، 

األبحار ، األعامل اليديوية و الفنون

تعاىل إىل نزهة ىف الهواء الطلق . كل النشاطات مجاناً

Barnens Kulturkalas
Över 200 programstarter i Trädgårdsföreiningen 
Öppettider Onsdag – lördag kl. 12 – 19.30 och söndag kl. 12 – 18

• På Barnens Kulturkalas kan hela familjen ha en rolig dag.
• Dans, musik, segling, slöjd och konst.
• Ta med picknic och ät i gräset.
• Alla aktiviteter är grattis.

مهرجان هامر كولني
  األحد 20 أغسطس من الساعة 13:00 اىل الساعة 15:00 – آفنيني -  يتحرك كرنفال كبري بإسم

Hammarkullekarnevalen من يوتابالتسن اىل كونج سبورت بالتسن من خالل شارع آفنيني 

Hammarkullekarnevalen
Färgsprakande karnevalståg med över 600 dansare och musiker från 
när och fjärran.  
Söndag 20 augusti klockan 13 - 15 på Avenyn. Avgår från Götaplatsen till 
Kungsportsplatsen.

Sagoläsning på  
Barnens Kulturkalas
Lyssna på God natt Alfons Åberg

• På engelska: Torsdag 17 aug kl. 18.30 – 19 (för dig 2 – 6 år)
• På arabiska: Fredag 18 aug kl. 18.30 – 19 (för dig 2 – 6 år)

Saga och boktips i Sagofestens tält

• På engelska: Fredag 18 aug kl. 16 – 16.30 (för dig 4 – 8 år)
• På persiska: Lördag 19 aug kl. 17 – 17.30 (för dig 4 – 8 år)
• På arabiska: Söndag 20 aug kl. 16 – 16.30 (för dig 4 – 8 år)

Göteborgskulturkalas_250x370 juli2.indd   1 2017-07-18   13:16:38
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Den libanesiska världsstjärnan

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

GOTEBORGSKULTURKALAS.SE • 16–20 AUGUSTI 2017
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

                                                                                                 För mer information /              
Johanna Olander, johanna.olander@goteborg.com

Mohamed Amer, mohamed.amer@goteborg.com, +46 (0) 703 070 361

ملزيد من املعلومات

Göteborgskulturkalas_250x370 juli1.indd   1 2017-07-18   13:17:23
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ننـي بصراحـة  بذهـول : مـاذا يحـدث هّنـا، اشـعر أ
ال اقـرأ أراًء، بـل هجومـا أنثويـا بأثـر رجعـي، وكأنمـا 
 عقـد الجنـس ومشـاكل الكبـت النسـوّية، 

ّ
تحولـت كل

برقبـِة الرجـل وتهمتـِه الشـرقّية، طيـب لمـاذا لـم 
تسـأل نفسـها المرأة الشـرقّية لمـاذا التعطـي بأذهان 
لـذي تعطيـه األوربيـة،  لرجـال نفـس االنطبـاع ا ا
أوليـس السـلوك فعـل ورد فعـل، أنـا كرجـل الزلـت 
أتحاشـى بعض الخصوصيات مع سـيداتنا الشـرقّيات 
ألوربيـات  ن ا فهـم بطريقـة خاطئـة مـع أ كـي الا
لُعقـد، الن عقليـة بعـض  ليـات تمامـا مـن تلـك ا خا
النسـاء الشـرقيات وال اقصـد الـكل طبعـا، بعضهـّن 
التفهم مـن حديـث الرجـل أو غزلـه أو إعجابـه أو حتى 
كلماتـه اللطيفـة سـوى بحثـه عـن الجنـس، أتعرفيـن 
لمـاذا ألنهـا ابنـة المجتمـع الشـرقي غـرس بذهنيتهـا 
ذلـك األسـاس، أنهـا عقـدة النقـص يـا سـيدتي، لدينـا 
هنـا أغلبيـة نسـوّية تفتقـر إلـى اآلن إلقنـاع المجتمـع 
األوربـي قبـل الشـرقي، بقـوة شـخصيتها وتمّيزهـا 
مـن خـالل النتـاج ال المناكفـات واسـتعراض المفاتـن.

انسحاق وعجز

يمـة  كر ّبـة ) لمغتر قيـة ا ا لعر ل ا عمـا أل ة ا سـيد
السـعدي( تعتبـر اّن ثقتهـا بنظـرة الرجـل الشـرقي 
للجسـد بـدون عقـد جنسـّية، تـكاد تكـون معدومـة، 
بيتهـم  ئلـة : تر ، قا ل ًا للرجـا يهـا مسـتفز أ ّن ر كا
الذكورّيـة الصارمـة التـي تلغـي الفـرد مـن الطفولـة 
وتجعـل مـن جسـد المـرأة تحديـدًا اليحـق التصـرف 
بـه إال بموافقـة مجتمـع معـاق أصـاًل ومـن ثـم األهـل 
وحتـى األقربـاء مـن الدرجـة الثانيـة، أنـا اعتقـد أن 
الرجـل والمـرأة همـا أسـيرا تلـك النظـرة المنسـحقة، 
الّن المجتمـع األوروبـي غيـر متفـكك أنـا اسـتغرب، 

لشـرقي كـي يقنـع  لفـرد ا طلقـه ا وهكـذا وصـف ا
نفسـه بواقعـه وعجـزه عـن التغييـر واالندمـاج، بـل 
المجتمـع األوروبـي يتعامـل مـع اإلنسـان كفـرد بغض 
النظـر عـن جنسـه ويسـن القوانيـن التـي تحمـي الفرد 
بالتسـاوي، مـع وجـود أحـزاب ومنظمـات أوروبيـة 
التـزال تناضـل مـن اجـل إذابـة الفـوارق، واليمكـن 

لشـرقية. لمنظمـات ا قطعـا مقارنتهـا مـع ا

بضاعة وتسويق

ية  لبشـر بيـة للتنميـة ا و ر و أل لجمعيـة ا ة ا يـر ُمِد
لشـخصية  نّيـة ا لهـّر ( تحدثـت عـن دو ) قـدرة ا
ئلـة  األنثويـة بصراحـة ُمحرجـة لبعضهـّن ربّمـا، قا
يـا لمسـته عنـد بعضهـن وقـد  : دعينـي اطـرح رأ
ّن  لنـا متفقيـن ا

ُ
، ك ت جنسـّي يسـتفز غضـب بنـا

قـدم مـن خـالل السـلوك والقصـد ُهّنـا 
ُ
الشـخصّية ت

يكـون ضمـن التفاصيـل العامـة والخاصـة تحديـدًا، 
أنـا أجـد مـن تلـك المنطقـة التسـويقية بـأّن الجسـد 
لشـرقي ُيقـدم نفسـه كمـادة جنسـّية أو  األنثـوي ا
ت  مـا هتما لسـرير فـي مقدمـة ا نـه يضـع ا لنقـل ا
تركيـز الرجـل، أو طريقـه جـذب اهتمامـه أو إثـارة 
لـك بعضهـن حينمـا  ، بـل هنا طفـي لعا نـِه ا جنو
لجنسـّية تعـود  تفشـل مراهنتهـا علـى بضاعتهـا ا
نـه ليـس  بأ لرجعيـة و لشـرقّية ا لرجـل با م ا التهـا
كثـر مـن عضـو ذكـري بهيئـة رجـل، ولعـل تلـك  ا
المقاربـة المقلوبـة تكـون واضحـة جـدًا مـع شـخصّية 
المـرأة األوروبيـة المرئيـة بـكل شـيء ولكـن مـع ذلـك 
عامـل مـن الرجـل كمـادة جنسـية قبـل 

ُ
تجدينهـا ال ت

نية. نسـا ن تكـون إ أ

شهوانّية وتخلف

قـد أتفهـم الُرخـص األخالقـي لبعـض الرجـال الجـدد 
علـى البيئـة األوربيـة، ولكـن مـن الُمعيـب وليـس مـن 
المعقـول اّن يفاجئك باسـتغالل جسـدِك بشـهوانيته 
المتخلفـة، مـن تعتقديـن عقليتـه ممزوجـة بالبيئـة 

األوربيـة ألكثـر مـن عشـرين عامـا.!
لمكبـوت  ء مـن ا ضـب، جـز لغا لـكالم ا ا ا ّن هـذ كا
الذكـوري العالـق بذهنّيـة الشـرقيّين كمـا تؤكـده 
ّنـة التشـكيلية المغترّبـة )ناريمـان  لفنا بتجربتهـا ا
دلشـاد( قائلـة : أنا سـيدة مولـودة أصـاًل في أوربـا، ولم 
انكـر شـرقيتي واحتـرم الرصيـن منهـا، فكيـف الحـال 
حينمـا توجـه لـّي دعـوة خاصـة وبمـكان خـاص ولسـت 
بـدًا، ولكـن المفاجـأة حينمـا تكـون  أمانـع الفكـرة أ
الدعـوة باطنهـا دعـوة جنسـّية للسـرير، لمجـرد أننـي 
سـيدة احتسـي الشـراب وأراقـص أصدقائـي وارتـدي 
مايتطابـق مـع أي امـرأة أوروبيـة متحـررة وتعتبـر 
اّن إظهـار المفاتـن شـأن خـاص بهـا، السـؤال لمـاذا 
لـم يصادفنـي هـذا الشـيء مـن أصدقائـي األوربييـن 
للذيـن اكـون معهـم بجلسـات ودعـوات وأماكـن  ا
اكثـر خصوصيـة، ولكـن مـع هـذا تجديهـم يراعـون 
صداقتنـا بكامـِل الُرقـي، قطعـا أنـا ال اشـمل الـكل لكـن 
ازدواجّيـة السـلوك ماتـزال عالقـة بذهنيـات شـرقّية 
لمـرأة إال مـن خـالل ثقـب  مريضـة التنظـر لجسـد ا

. ة لشـهو ا

مفاتن ومناكفات

الطبيـب العراقي المقيم بالسـويد) حسـن القاسـمي( 
اسـتغرب مـن ذلـك الهجـوم النسـوي الحـاد، وتسـائل 

ذهنّية تحريم

سـت  ر لسينا ، ا عيـة الجتما مـا ا ا ر لد لمختصـة با ا
ّن ذهنّيـة  لسـعود ( اعتبـرت ا تـن ا لمغترّبـة ) فا ا
ة  لجسـد تفـرض عليـه نظـر لرجـل مـع ا مـل ا تعا
الحريـم كمـا نسـمّيها شـرقيا، مكملـة بصراحـة : ال 
تلومـوه، فصعوبـة بالغـة تواجـه الرجـل الشـرقي فـي 
أن ينظـر ألي جسـد هـذه النظـرة النقيـة الّن القضيـة 
تتطلـب إيمانـا كاماًل بإنسـانية الجسـد ككيـان ُمقدس 
ال كشـهوة شـرقيا كان أم غربيـا، وبمـا اّن عقليتـه 
مـن الصغـر متشـبعة بالقلـق مـن وجـود أنثـى بالبيـت 
أصـاًل، فهـذا يفـرض عليـه ازدواج المعاييـر فهـو 
يعامـل نسـاء الغـرب وفـق مفهـوم إنهـا ولـدت هكـذا 
وهـذا مـا تربـت عليـه وبالتالـي يحـق لـه اّن يعاملهـا 
بمعـزل عـن عقـده وشـهواته الرسـمية ومحاذيـره، 
أمـا المحسـوبات علـى بيـت الشـرف الرفيـع فـال يجـب 
تلطيخهـّن بتلـك المكبوتـات، ولـكل قاعـدة شـواذ 

. قطعـا

آمنــة عبد النبي

الكومبس – تحقيـق: هل حقًا اّن العقلّيـة الذكورّية المغروسـة بقلِب حقول االنفتاح األوربـّي، التزال  تمارس 
عقدتها العرفّية بتصنيف الجسـد األنثوي حسـب مقاسـات مايظهر منه من ُعري وجاذبّية وإغـراء، باعتباِر 
اّن ما ترّبت عليـه المرأة األوربّيـة ُيبيح لـه اّن يعاملها بمعزل عـن وقارِه ومحاذيره السـرّية، أّما المحسـوبات 
على بيت الشـرف الرفيع فال يجـب تلطيخهّن بتلـك المكبوتـات، وماحكاية النسـّوة اللواتي اليجدّن ما ُيشـبع 
عقدهـّن النفسـّية وشـخصياتهّن المهـزوزة إال مـن خـالِل تسـقيط الشـريك الشـرقّي واعتباره عضـو ذكري 

بهيئِة رجل !

النظرة الدونّية لجسد المرأة  كوعاء جنس
حقوق نسـوّية تصارع الكبت الذكوري!
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االنضمام للنـادي الجديـد مفتـوح للجميـع.
كمـا حظيـت فكـرة هـذا النـادي بمتابعـة مـن وسـائل 
إعـالم محليـة أشـارت إلـى دور مثـل هـذه الخطـوة فـي 
تعزيـز مظاهـر االندمـاج فـي المجتمـع مـن خـالل إقامة 
العديـد مـن النشـاطات المتنوعـة، التـي تعـرف القـادم 
الجديـد بالقوانيـن المختلفـة والثقافـات فـي السـويد

 وأوضـح القائمـون علـى هـذا النـادي فـي رسـالة بعثوها 
إلـى الكومبـس، بـأن الهـدف الرئيـس للنـادي، هـو تعليم 
لقـادم الجديـد طـرق وقوانيـن صيـد األسـماك فـي  ا
السـويد، بشـقيها الصيـد البحـري والصيـد فـي الميـاه 
العذبـة، وجمـع الصياديـن كافـة فـي هيكليـة موحـدة، 
والعمـل علـى تنظيـم المسـابقات فـي أنحـاء مختلفـة 
مـن السـويد، وهـذا مـا بدأتـه بالفعـل هـذه المجموعـة 
مـن الصياديـن حيـث أداروا ثالثـة مسـابقات لصيـادي 
األسـماك علـى مسـتوى البالد، تـم خاللهـا توزيـع جوائز 
قيمـة للفائزيـن وفـق مـا أوضحـه لنـا أحـد القائميـن علـى 

فكـرة النـادي ويدعـى جهـاد حميـد.
وأوضـح حميـد أنـه تـم أيضـا إنشـاء صفحـة لمجموعـة 
عـي  الجتما لتواصـل ا لمشـتركين علـى شـبكة ا مـن ا
الفيسـبوك تضم حتـى اآلن أكثر من 5 آالف شـخص من 
محبـي الصيـد، يتشـاركون عبرها طـرق وأماكـن للصيد 
ويتبادلـون فيهـا نصائـح باللغـة العربيـة حـول أسـاليب 
الصيـد بطـرق محترفـة وباللغـة العربيـة، مشـيرًا إلى أن 

الكومبـس - منوعات: مـن المقـرر أن تطلق مجموعة مـن القادميـن الجدد إلى السـويد أول نادي لصيد السـمك 
على مسـتوى البالد يضم عددًا من الصيادين المحترفين، الذين وصلوا مؤخرًا إلى السويد.

قادمون جدد يؤسسون 
نادي لصيادي األسماك 
المحترفين في السويد



الكومبس | 24

لتعـادل  يوهانسـون، وكاد الضيـوف أن يدركـوا ا
للقـاء إال أن المدافـع  فـي ربـع السـاعة األخيـر مـن ا
يسـبر نايهولـم اسـتطاع إبعـاد الكـرة مـن علـى خـط 
المرمـى. وعنـد الدقيقـة 85 أنهـى هينـوك جويتـوم 
أحـالم الفريـق البوسـني بتسـجيله هـدف آيـك الثانـي 
ليتأهـل إلـى الجولـة التأهيليـة الثالثـة، وكان الفريقـان 

قـد تعـادال سـلبا فـي لقـاء الذهـاب.
ن  لـة كا لبطو ه ا ع هـذ د لـذي و يد ا لسـو ممثـل ا
مـام  لترجيـح أ لـذي خسـر بـركالت ا نورشـوبينغ ا
مضيفه تـراكاي مـن ليتوانيا، تقـدم الفريـق الليتواني 
بهدفيـن فـي الحصـة األولـى عبـر العبـه ماكسـيم 
ماكسـيموف د11 و د35، وكانـوا قـاب قوسـين 
مـن تسـجيل الهـدف الثالـث إال أن نورشـوبينغ أجبـر 
لتمديـد بتسـجيله هـدف  لـى ا لذهـاب إ مضيفـه با
تقليـص الفـارق عبـر سـيمون سـكراب قبيـل نهايـة 

لوقـت األصلـي. ا
فييـن، لجـأ  إلضا لشـوطين ا دل فـي ا لتعـا بعـد ا و
الفريقـان إلـى ركالت الترجيـح التـي انتهـت لمصلحـة 

تـراكاي بخمسـة أهـداف مقابـل ثالثـة.
فـي الجولـة التأهيليـة الثالثـة سـيكون أوسترشـوند 
بانتظـار ضيفـه فـوال مـن لوكسـبمورغ، فـي حيـن 

لـي. لبرتغا سيسـتضيف آيـك فريـق براغـا ا

كان التعـادل فـي لقـاء اإليـاب بهـدف لهـدف كافيـا 
ألوسترشـوند ليتأهـل علـى حسـاب غالطـة سـراي 
التركـي )بطـل الـدوري التركـي لعشـرين مـرة( بعـد 
أن فـاز الفريـق السـويدي فـي لقـاء الذهـاب بهدفيـن 

. نظيفيـن
بعـد شـوط أول سـلبي النتيجـة، اسـتطاع العراقـي 
بـروا نـوري مـن أن يقضـى علـى أحـالم أصحـاب األرض 
وسترشـوند  ا« بتسـجيله هـدف أ د نتـا لريمو ا » بـ
الوحيـد بالمبـاراة مـن عالمـة الجـزاء عنـد الدقيقـة 
لـى  59، األمـر الـذي جعـل غالطـة سـراي بحاجـة إ
4 أهـداف لكـي يتأهـل إلـى الـدور التالـي، ولـم ينفـع 
لتعـادل بعدهـا  لتركـي تسـجيله لهـدف ا لفريـق ا ا

ئـق. بتسـع دقا
وكان نـوري كابتـن أوسترشـوند قـد تعـرض لحملـة 
قـع  ا ي علـى مو ا لطـة سـر ر غا نصـا شرسـة مـن أ
التواصـل االجتماعـي تعرضـوا فـي لالعـب بالشـتائم 
والتهديـد، كمـا تلقـى الالعـب مضايقـات عنصريـة 
مـن العبـي غالطـة سـراي خـالل المبـاراة حسـب مـا 

أفـادت الصحافـة السـويدية.
أما آيـك فاسـتطاع أن يفوز علـى ضيفـه زيلجيزنيكار 
ن  كا بـل و ن مقا و سـني بهدفيـن د لبو يفو ا ر سـا
الفريقـان قـد تعـادال سـلبا فـي لقـاء الذهـاب، انتظـر 
آيـك حتـى الدقيقـة الثالثـة مـن الشـوط الثانـي ليفتتح 
التسـجيل عبـر رأسـية كابتـن الفريـق نيلـس اريـك 

أوسترشوند وآيك يمضيان بالدوري األوروبي 
والعراقي بروا نوري يتعرض للمضايقات من األتراك

الكومبس - رياضة : نجح ممثال السـويد )أوسترشـوند و آيك( بالتأهل إلـى الجولة التأهيليـة الثالثة للدوري 
األوروبـي، علـى عكـس مواطنهـم نورشـوبينغ الـذي انتهـت مغامرتـه األوروبيـة بعـد الخسـارة مـن تاراكـي 

اللتواني بركالت الترجيح.

لمنتخـب  ئـد ا مـا( قا 33 عا سـجلت لوتـا شـيلين )
لدقيقـة  لهـدف األول لفريقهـا عنـد ا لسـويدي ا ا
22 مـن الشـوط األول، وأصبحـت األكثـر تهديفـا 
للسـويد فـي أمـم أوروبـا برصيـد 7 أهـداف متجـاوزة 
هانـا يونبيـري وزالتـان إبراهيموفيتـش، وضاعفـت 
زميلتهـا سـتينا بالكسـتينيس )21 عامـا( النتيجـة 
ن  ئـع بعـد أ لدقيقـة 51 بمجهـود فـردي را فـي ا
واجهـت حـارس المنتخـب الروسـي وتكفـل الدفـاع 

بإيصـال كرتهـا نحـو الشـباك.

ة  ر ا يد صـد لسـو ت ا ا عتلـت سـيد ز ا لفـو ا ا بهـذ
المجموعـة بأربـع نقـاط بعـد تعادلهـا فـي الجولـة 
األولـى مـع المنتخـب األلمانـي دون أهـداف، وبقـي 
المنتخـب الروسـي برصيـد 3 نقـاط، فـي الوقـت الـذي 
سـيلتقي فيـه المنتخـب األلمانـي )حامـل اللقـب( مـع 

لمجموعـة. لـي متذيـل ا لمنتخـب اإليطا ا

وسـتلتقي السـويد مـع إيطاليـا فـي الجولـة المقبلـة 
فـي المجموعـة يـوم الثالثـاء القـادم، فيمـا يواجـه 
المنتخـب األلمانـي نظيـره الروسـي بالجولـة ذاتهـا.

أمم أوروبا للسيدات: السويد بصدارة المجموعة 
الثانية مؤقتًا بعد الفوز على روسيا

الكومبـس – رياضـة: واصـل منتخـب السـويد للسـيدات تفوقـه علـى نظيـره الروسـي وحقـق فـوزًا ثمينـًا 
ومسـتحقًا بهدفيـن دون مقابـل فـي المرحلـة األولـى مـن منافسـات المجموعـة الثانيـة لبطولـة أمـم أوروبـا 

للسيدات، وهو الفوز الخامس على التوالي لسـيدات السويد على نظيراتهن الروسيات.
لشـوط األول  لمـو فـي ا لرغـم مـن تقـدم ما وعلـى ا
بهـدف دون مقابـل جـاء مـن ركلـة فـي الدقيقـة 16 
سـجلها ماركـوس روسـينبيري فـي مباراتـه األخيـرة 
ح بـه بعـد  لدوليـة )حسـب مـا صـّر لسـاحة ا علـى ا
اللقـاء(، إال أن الفريـق السـماوي تلقـت شـباكه ثالثـة 

أهـداف فـي الشـوط الثانـي.

وكان مالمـو قـد تعـادل علـى أرضه مـع فـاردار بهدف 
لـكل منهما فـي لقـاء الذهـاب الـذي أقيـم يـوم األربعاء 
 4 لماضـي. لتنتهـي مغامـرة مالمـو بالخسـارة 2- ا

بمجمـوع المباراتيـن ولـن يسـتطيع المشـاركة فـي 
الـدوري األوروبـي ألن القوانيـن تمنـع الفـرق التـي 
تخـرج فـي الجولـة التأهيليـة الثانيـة لتصفيـات دوري 

األبطـال مـن المشـاركة فـي الـدوري األوروبـي.

بقلم: حســام الحمادة

الكومبس – رياضة: خّيب مالمو السـويدي آمال جماهيـره بعد أن وّدع التصفيـات المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا إثر خسـارته في الجولة التأهيلية الثانية بهدف مقابـل ثالثة أمام فاردار المقدونـي في لقاء اإلياب 

الذي جمعهما مساء أمس في مقدونيا.

خروج مخّيب لمالمو 
من تصفيات دوري 

أبطال أوروبا
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 SPECIALISTOFFICER
ضابط متخصص

لمسـلح  لهجـوم ا لسـويد ضـد ا لدفـاع عـن ا لرئيسـية هـي ا مهمتـه ا
وحمايـة المجتمـع والمسـاهمة في تحقيـق األمـن للبالد والضابـط يكون 
متخصـص فـي مجـال معيـن مثـل القتـال الجـوي والبـري والخدمـات 
الهندسـية والبحريـة واللوجسـتية. وتشـمل مهنـة الضابـط العمـل مـع 

األفـراد فـي فريـق عمـل فـي وضـع الخطـط التكتيكيـة.
بعـة  و متا ن يملـك وظيفـة مدنيـة أ لمتخصـص أ بـط ا يمكـن للضا

بـط. لمهنـة كضا نـب ا لـى جا سـته إ درا
مـكان العمـل يكـون داخـل البـالد فـي مختلـف الوحـدات البحريـة أو 

البريـة أو تنفيـذ المهمـات فـي الخـارج.
تتطلـب المهنـة قـدرات جسـدية مناسـبة وقيـادة وقـدرة علـى اتخـاذ 

القـرارات وتعـاون مـع اآلخريـن.
الدراسة:

ة  د لقيـا عمليـة ضمـن تخصـص ا يـة و سـة نظر ا ر تتطلـب د
LEdArSKAP والمهـارات المهنيـة، لمـدة سـنة ونصـف وتتوفـر 

لبـالد. لمسـلحة فـي ا لقـوات ا فـي مـدارس ا

 SJÖMAN/SOLDAT
ة  جندي وجندي َبحريَّ

يعمـل ضمـن مجموعـات الجيـش والبحريـة وسـالح الجـو أو أن 
لعسـكرية  لتدريبـات ا لعسـكرية. ويقـوم با لخدمـة ا يجـري ا
واختبـار المهـارات والتحديـات الفرديـة القتاليـة. ومـن المهـام 
األخـرى التـي يعمـل بهـا المجنـد وجنـدي البحريـة علـى الرغـم 
مـن اختـالف مهـام العمـل هـي المراقبـة واالسـتطالع والصيانـة 
الفنيـة، أو االتصـاالت، والقيـادة والخدمـات التقنيـة، باإلضافـة إلـى 

الوظيفـة األمنيـة واالسـتخباراتية.

م  ا لعمـل بـدو لوظيفيـة هـي ا لعقـود ا تتوفـر فرصتيـن مـن ا
كامـل أو جزئـي. الجنـدي الـذي يعمـل بـدوام جزئـي يكـون لديـه 
عمـل منتظـم بجانـب الدراسـة أو عمـل وظيفـي آخـر فـي الحيـاة 

. نيـة لمد ا

الشـخص الـذي يختـار العمـل كمتطـوع فـي الخدمـة العسـكرية ال 
يكـون موظفـا بـل يتـم العمـل باالتفـاق مـع الدفـاع المدنـي لمـدة 
تتـراوح بيـن 4 و 13 يـوم عمـل فـي السـنة. ويتوجـب أن يكـون 
جاهـزًا لجميـع الظـروف الصعبـة التـي تواجـه البـالد مثـل الكـوارث 

الطبيعيـة وحـاالت اإلختفـاء.

مـكان عمـل المجنـد وجنـدي البحريـة يكـون فـي الجيـش والقـوات 
البحريـة والجويـة أو الخدمـة فـي الدفـاع المدنـي، ويعمـل فـي 

وحـدات عسـكرية فـي مواقـع مختلفـة مـن البـالد.
الدراسة:

لعسـكرية كجنـدي  لدراسـة ا لتعليـم األساسـي فـي ا تتطلـب ا
وجنـدي َبحرّيـة فـي القـوات المسـلحة مدتهـا 3 أشـهر وبعـد ذلـك 
لمهنـة بإمكانيـة الحصـول علـى عقـد تجريبـي  ولـة ا يمكـن مزا

لمـدة 6 أشـهر.

OFFICERSYRKEN
مهن الضباط

مهمتهـم القيـادة العسـكرية مـن أجـل الدفـاع عـن السـويد ضـد أي 
هجـوم مسـلح، والمسـاعدة علـى تحقيـق السـالم واألمـان فـي العالـم 
وتعزيـز وحمايـة المجتمـع السـويدي، وتحمـل المسـؤولية علـى كافـة 
األصعـدة فـي العمـل العسـكري. ويمكنهـم العمـل كضبـاط احتيـاط 

إلـى جانـب الوظيفـة المدنيـة لديهـم.

يـا  لتعامـل مـع القضا لذلـك يتوجـب أن يكـون الضابـط قـادر علـى ا
التكتيكيـة باإلضافـة إلـى تمتعـه بالمهـارات القياديـة واللغويـة فهـي 

شـرط أساسـي فـي العمـل.

ألرض”  ع علـى ا فـا لد ا ة “ د مـل شـها بـط حا لضا ن ا لبـا يكـو غا
س أو خبيـر  MArKFÖrSVArSutbILdnInG أو ُمـدرِّ
أو مديـر. والضابـط فـي قـوات حفـظ السـالم السـويدي يجـب أن يخلـق 
حيـاة أفضـل لألفـراد فـي حـال الصـراع والمشـاكل الدائـرة علـى األرض.

ينحصـر مـكان العمـل للضابـط إمـا داخـل السـويد أو القيـام بمهمـات 
عسـكرية خـارج البـالد.

الدراسة:
بـط  لضا ا مـج  نا بر سـة  ا ر د تتطلـب 
OFFICErSPrOGrAMMEt لمـدة 3 سـنوات والتـي تـؤدي 
إلى التأهيـل األكاديمي فـي 180 نقطـة جامعيـة. وتتوفر الدراسـة في 
.FÖrSVArSHÖGSKOLAn كليـة الدفـاع فـي سـتوكهولم

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

 ٣٦٨٦ bOX
StOCKHOLM ٥9 ١٠٣

dO@dO.SE البريــد اإللكتروني
رقم الهاتف 

٧٠٠ ٢٠ ١٢٠ - ٠٨
المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

    مستوى متقدم
    مستوى مبتدئ

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن ٨١ خانــة , 
9*9 مقســمة إلــى 9 مربعــات 
الخانــات  مــلء  عليــك   ٣*٣
ــى 9  الفارغــة بأرقــام مــن ١ إل
ــم   عــدم تكــرار أي رق

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي 
وداخــل كل مربع

 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.

أفقي
١ - بطلــة كأس العالــم لكــرة القدم 2006 - نصف 

طعام

٢ - طير طويل األرجل والمنقار - ســئم - لتفســير 

واالستطراد. المعنى 

3 - مجموعــات مــن األوامر للكمبيوتر لعمل شــيء ما 

- متالزمة االلتهاب التنفســي الحاد.

4 - قبــر - حيــث يلتقي الملتقون.

5 - مجموعــة طقــوس وتقاليد لحدث ما - احد 

الوالدين

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

مرور الوقت.

٧ - للنــداء - عكس منغلق

٨ - الســنة النار الشــديدة - متشابهات

9 - نصــف خــروج - توقف لعمل شــيء جانبي أثناء 

القيام برحلة أساســية.

١٠ - بطلــة كأس العالــم لكرة القدم 1998 - 

اســتجد وأظهر لونا جديدا.

10  9  8  ٧  6  ٥  ٤  ٣  2  1  

1

2

٣

٤

٥

6

٧

8

9

10

رأسي
١ - بطلــة كأس العالــم لكرة القدم ١994.

٢ - يقطــع باألســنان وخاصة اللحم - مدينة 

باكستانية.

3 - أشــياء غيــر مفهومة أو صعبــة الفهم - يصيبه 

الجنون.

4 - فعــل أمــر يقــال عند الصالة O خوف مرضي

5 - ارتفع وعال.

6 - بحــر - فجــوات بالغة الصغر في الجســم أو ورق 

النبات.

٧ - عكــس الحــرب - من ينعق.

٨ - نصــف نبــات - ما يوضــع على األثاث لحمايته أو 

لزينتــه فتفرش عليه.

9 - العب ليبي في نادي الشــباب الســعودي.

١٠- العب وفاق ســطيف الجزائري
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اكبر مقاطعات السويد
) رونوبنت (

 اكبر خليج في العالم  
) اليسكمك (

 مقاطعة التي انضمت إلى السويد في القرن السابع عشر 

) كسنوه (
اقرب النجوم لألرض

)شسالم (
أكبر دولة في العالم

) سريوا(
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