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٢٨ صفحة
العــدد الســادس واألربعون

S e p t e m b e r  ٢ ٠ ١ ٧
تصــدر عــن شــبكة الكومبــس

صديقــك الناطــق بالعربيــة فــي الســويد
PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

مازن السائح: 
حققنا حلم تأسيس نادي كرة قدم سـويدي يحمل اسم فلسطين

منى العطار:
حلمي أن يكون هناك رف للكتـب العربية في بيت كل مغترب

الصليب األحمر:ص ١٦
أهمية اإلسعافات األولّية

ص ٨ نصف شركات السكن في سكونه تستخدم 
كاميرات مراقبة في المباني السكنية

ص ١٤

المخرج السويدي المصري طارق صالح لـ الكومبس

فيلم »نايل هيلتون« 
ليس مجرد فيلم 

يتناول حاالت الفساد
في الشرطة المصرية

شــاهد اإلعالن في الصفحة   ٧
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ليــس مــن الســهل أن يغيــر أي شــخص مــكان إقامتــه، 
النباتــات  بعــض  حتــى  ذلــك،  علــى  أجبــر  إذا  خاصــة 
واألشــجار، ال تطيــق تغييــر تربتهــا وبيئتهــا ويمكــن أن 
مكانهــا.  تحريــك  أو  نقلهــا  بمجــرد  وتمــوت،  تذبــل 
عندمــا اضطــرت عشــرات بــل مئــات آالف العائــالت علــى 
 عــن مــأوى أكثــر أمانــا وكرامــة، رافــق 

ً
تــرك أوطانهــا بحثــا

ذلــك مــا يشــبه حــاالت اقتــالع مــن الجــذور، وهــذا مــا 
أحدث شــبه زلزال في حياة هؤالء البشــر.

بالنســبة للبعــض لــم تكــن الســويد هــي النهايــة الســعيدة 
لحظــات  بــكل  الطويلــة،  اللجــوء  لرحلــة  المنتظــرة 
مواجهــة  الرحلــة.  هــذه  مراحــل  صعوبــة  ومحطــات 
صعوبــات أخــرى جديــدة كانــت فــي انتظــار العديــد ممــن 
صدمــة  بعــد  ومســتقرة،  جديــدة  حيــاة  بــدأ  تأملــوا 

الزلزال. 

األزواج  وينفصــل  الزوجيــة  الخالفــات  تــدب  أن  يحــدث 
ــالت بعــد أول مراحــل االســتقرار بالغربــة،  ــكك عائ وتتف
بــل  بالطــالق  العائليــة،  المشــاكل  تنتهــي  أال  ويحــدث 
تتطــور وتتفاقــم، وقــد تــؤدي إلــى نهايــات ســيئة، يدفــع 

 األطفال.
ً
ثمنهــا كل األطــراف خاصة

أغلــب األســباب التــي تقــف وراء تفجــر الخالفــات داخــل 
ــب،  ــى األغل ــة المهاجــرة، هــي أســباب اقتصاديــة عل العائل
ــى ترتيــب شــؤون األســرة  أو يمكــن أن يكــون الخــالف عل
االقتصاديــة هــو الســبب المباشــر للكشــف علــى تراكمــات 
مســتترة  كانــت  التــي  القديمــة  الخالفــات  مــن  أخــرى 
تحكــم  خاصــة  والتقاليــد،  العــادات  انكشــافها  ويمنــع 
وأحيانــا  فــردي  بشــكل  العائلــة  بــإدارة  األب  أو  الــزوج 

، 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

0٧٢9٧١٨٨9٨

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

0٧3٧٦٤١٤٨9

nazar@alkompis.com

المبيعات
أحمد الزيان

0٧00٧٤٤9٥١

sales.skane@alkompis.com

مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على االنترنت

موقــع الكومبــس بالعربية

www.alkompis.se

موقــع الكومبس بالســويدية

alkompis.se/sv

موقــع راديو الكومبس

alkompis.se/radio

جريــدة الكومبس الورقية

alkompis.se/magazine

صفحــة الكومبس على الفيســبوك

www.facebook.com/alkompis.se

موقع الشــبكة الرئيســي

alkompismedianetwork.com

تصدر عن شبكة الكومبس اإلعالمية
السويد -ستوكهولم

www.alkompis.se

Chefredaktör och ansvarig utgivare Mahmoud Agha
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STOCKHOLM
SCHEELEGATAN 43
11223 STOCKHOLM

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

MALMÖ:
OLOF PALMES PLATS 1

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

ANNONSAVDELNING
AHMED ALZAYYAN
TEL: 070 - 0744951

PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد

 SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ
ARABISKA

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

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

بشــكل ديكتاتوري.

ــة قــد  عندمــا يشــعر رب األســرة أن ســلطاته االقتصادي
مرتبــة  علــى  أصبحــا  وزوجتــه  هــو  وأنــه  منــه،  ســحبت 
األســرة،  شــؤون  إدارة  فــي  المســؤولية  مــن  متســاوية 
وأن  فقــدت  قــد  رجولتــه  أن  منهــم  البعــض  يعتقــد 
هيبتــه قــد تأثــرت أمــام زوجتــه وأطفالــه. يــزداد هــذا 
ــة«، عندمــا ال يســتطيع األب  الشــعور بـــ »فقــدان الرجول
الوقــت،  مــع  المجتمــع  فــي  لــه  مناســبا  مكانــا  يجــد  أن 
علــى  الحصــول  وصعوبــة  اللغــة،  تعلــم  بســبب صعوبــة 
عمــل، وصعوبــة إيجــاد شــبكة اجتماعيــة، تســاعده علــى 

االنخراط فــي المجتمع.

مــا أثــار هــذا الموضــوع، رســالة وصلــت لـــ الكومبــس مــن 
أحــد المتابعيــن، يقــول فيهــا، إن الســويد لــم تعوضــه 
يأخــذ  وهــو  يحترمونــه،  ال  أطفالــه  فحتــى  شــيء،  عــن 
لهــا  يدفــع  »السوســيال«  ألن  زوجتــه  مــن  مصروفــه 
الســويد  »فــي  أننــي  أشــعر  لذلــك  الماديــة،  اإلعانــات 

فقــدت رجولتي« !

الرجــل ال يبحــث عــن حــل، مــن خاللنــا، فهــو يعــرف أننــا 
أو  نفســانيين  أطبــاء  ولســنا  إعالميــة  وســيلة  بالنهايــة 
الحــاالت  هــذه  مثــل  إثــارة  ولكــن  اجتماعيــة،  مؤسســة 
عبــر اإلعــالم، يمكــن أن يوجــد منصــة حــوار صريحــة 
حــول هــذه القضايــا االجتماعيــة التــي تواجــه القادميــن 
تغييرهــم  نتيجــة  ســواء،  حــد  علــى  والقدامــى  الجــدد 
ــدأ البعــض منهــم  ــى ب ــن القدام ــى القادمي لتربتهــم، فحت

يتحســس وقوع مشــاكل مع أبنائه عندما كبروا.

مــا يمكــن أن نقولــه لصاحــب الرســالة، إن الرجولــة ليســت 

بمســك إدارة األســرة علــى الطريقــة الشــرقية، وليســت 
بالشــعور بأنــك تملــك المــال، لذلــك أن تملــك الســلطة، 
وعليــه أنــت رجــل. فالرجولــة هــي فــي أن يكــون الشــخص 
نزيهــا وصادقــا ومكافحــا، الكفــاح حتــى تغييــر الواقــع، 

والكفاح في شــرف المحاولة. 

النســاء  علــى  أيضــا  ينطبــق  الرجــال  علــى  ينطبــق  مــا 
ــة والمســاواة  ــوا الحري ــاك لألســف عــدد منهــن فهم فهن
عقــدة  لديهــن  وبقيــت  ومنقوصــة،  خاطئــة  بطريقــة 
االنتقــام مــن الرجــل، عــن تصرفــات ســابقة فــي البلــد األم، 

قائمــة لحيــن أن تســمح الظــروف وتأتي الفرصة.

أن تعطــي مــن حولــك العطــف وتنشــر الحــب والحنــان، 
وتحــاول أن تكــون إيجابيــا، وعندهــا تشــعر بإنســانيتك 
بــدون عــوارض  أيضــا. ال يوجــد تغييــرات  وبرجولتــك 
وتبعــات ومضاعفــات، واالنتقــال مــن بلــد ومجتمــع كانــت 
ــد ومجتمــع آخــر ليــس مجــرد حــادث  ــى بل ــه إل ــا ب جذورن
ــه معطيــات جديــدة  ــل حــدث ينتــج عن ــا، ب ــر بحياتن عاب
يجــب علينــا أن نكــون مســتعدين لهــا ونحــاول التأقلــم 

بهــا، ومن أهم 

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: 1350 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

»في السويد فقدت رجولتي«
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أحـداث فـي المنطقـة العربيـة كان لهـم فيهـا تأثيـر 
ومشـاركة، لكنـه لـم يبـد تفـاؤال حـول إمكانيـة إنجـاز 

عمـل قـد ينتقـد التصرفـات اإلسـرائيلية.

هل لك أن تحدثنا عن 
فيلم نايل هيلتون؟

الفيلـم يتحـدث عـن جريمـة قتـل بدافـع الغيـرة، 
ن  ا ز نيـة سـو للبنا نـة ا لفنا بـع مقتـل ا لعديـد تا فا
تميـم فـي أحـد فنـادق دبـي، ويـروي كيفيـة تعامـل 
لديـن مـع  لمصريـة نـور ا خليـة ا لدا بـط فـي ا لضا ا
لتكشـف لتصـل  لقضيـة عندمـا بـدأت خيوطهـا با ا
لرئيـس مبـارك،  لـى شـخصية مهمـة مقربـة مـن ا إ
قبـل سـقوطه، خاصـة أن هـذا الضابـط كان معروفـا 
بفسـاده وتلقيـه الرشـاوي مـن الشـبكات اإلجراميـة.

هل يعتبر الفيلم شهادة 
من شهادات توثيق 
سقوط نظام حسني 

مبارك، أم أنه فيلم عن 
الجريمة والفساد فقط؟

ممكـن أن يكـون كذلك مع أنـي وعندمـا بـدأت بتنفيذ 
الفكـرة كان نظـام مبـارك ال يـزال فـي السـلطة، وهـذا 
مـا أضـاف أهميـة للفيلـم، وال شـك أن الفيلـم ال يعالـج 
لغيـرة  ئـم ا ئـم، فجرا لجرا فقـط نـوع يتكـرر مـن ا
لشـرف عديـدة وال تقتصـر علـى بلـد معيـن أو  وا
ثقافـة محـددة، حتـى أنهـا تحـدث بيـن السـويديين 
واألوروبييـن وغيرهـم، كذلـك فيمـا يتعلـق بالفسـاد 
وتنـاول ملفاتـه، هـو موضـوع ليـس فريـد فـي مصر أو 
بـأي دولـة أخـرى، ولكـن خصوصيـة هـذا الفيلـم أنهـا 
تأتـي فـي توقيـت معيـن وتطـال شـخصية مقربـة 
جـدا مـن رأس نظـام كان معروفـا وقويـا، إضافـة إلـى 
خصوصيـة مصـر، كأكبـر بلـد عربـي، حيـث تجـد بـه 
جميـع مـا يميـز العالقات بيـن رجـال السـلطة والمال، 
لـث.  لثا لـم ا لعا لـدول األخـرى وخاصـة دول ا فـي ا

ولعـل مـا زاد مـن أهميـة هـذا العمـل توقيـت حـدوث 
الجريمـة، التـي تزامـن التحقيق بهـا مع بداية سـقوط 
نظـام مبـارك، ليكـون هـذا الشـريط بمثابـة شـهادة 
مـن شـهادات توثيـق عمليـة السـقوط لنظـام مـن 

أقـوى األنظمـة فـي العالـم الثالـث.
عندمـا رتبنـا اللقـاء مـع المخـرج طـارق صالـح، كنـا 
نعتقـد أننـا سـنواجه صعوبـة بأخـذ أجوبـة على أسـئلة 
لـم يطرحهـا عليـه اإلعـالم سـابقا، لكـي ال نكـرر مـا 
نه، ونسـتطيع تقديمـه كشـخصية  نشـر علـى لسـا
فنيـة يحمـل ثقافـات متعـددة، فهـو مولود فـي العام 
1972 مـن أم سـويدية وأب مصـري. لكـن ومنـذ 
بدايـة الدردشـة التـي تسـبق طـرح األسـئلة أيقنـا أننـا 
أمـام فنـان منفتـح ومـرح ومطلـع بشـكل رائـع علـى 
أحـداث وتاريـخ المنطقـة بـل علـى تعقيداتهـا أيضـا.

تحدثنـا عمـا يحـدث اآلن مـن تغييـرات كبيـرة فـي 
عـدة دول عربيـة، وعـن القضيـة الفلسـطينية، وعن 
ه مـع إدوارد سـعيد فـي سـتوكهولم قبـل عـام  لقـاء

مـن رحيـل المفكـر الفلسـطيني األمريكـي.
المخـرج طـارق كشـف لنـا أنـه يحضـر ألعمـال تخـص 
القضيـة الفلسـطينية مـع سـينمائيين مـن أمريـكا، 
مشـيرا إلـى رغبـة األمريـكان بالتعـرف عـن قـرب على 

فيمكـن أن نـرى مثـال أنـه فـي بلـد مـا مـن هـذه الـدول 
يوجـد نـوع معيـن مـن الفسـاد أو الخلـل، هـذا النـوع 
يمكـن أال يكـون فـي دول أخـرى، فـي الحالـة المصريـة 

تجـد كل األنـواع متوفـرة دفعـة واحـدة. 

ما الذي سيدفعني أنا 
كشخص عربي لكي 
أذهب إلى السينما 

وأحضر هذا الفيلم؟

نـا أنصـح بمشـاهدة الفيلـم ألن المشـاهد سـيكون  أ
أمـام شـريط ممتـع وملـيء باألحـداث التـي تشـده مـن 
أول لقطـة إلـى آخـر مشـهد، إضافة إلـى أن الفيلـم يعد 
فيلمـا سـويديا يتنـاول قصة عربيـة، بل له أيضـا بعدا 
عالميـا، فهـو مـن إنتـاج سـويدي والممثليـن مـن عدة 
دول عربيـة وغيـر عربيـة، لذلـك فهـذا الفيلـم يعـد 
فريـدا مـن نوعـه، ونتمنـى أن ينـال إعجـاب العـرب 

والناطقيـن بالعربيـة فـي السـويد وأوروبـا.

الكومبس – الغـالف: يقـول المخـرج السـويدي المصري طـارق صالح فـي حديث مـع »الكومبـس«، إن تحويل 
قصة مقتل الفنانة اللبنانية سـوزان تميم، في دبي العام 2008 إلى شـريط سـينمائي، كان يـراد منها إظهار 
جانب مهـم من جوانب الفسـاد في أجهزة الشـرطة، ليـس فقط في مصـر بل فـي أي دولة أخرى، ولكن ما شـده 
أكثر للقيـام بهذا العمل، هو عالقة الشـرطة في مصـر بهذه القضية، ألن مصـر هي بلده الثانـي، ويكن لها كل 

الود والشوق.

السويد تدخل إلى قضايا عربية عبر السينما

لقاء مع المخرج السويدي المصري طارق صالح
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فضـل فيلـم سـويدي يحقـق هـذا  بذلـك يكـون أ
 MÄN SOM العـدد مـن المشـاهدات بعـد فيلـم
HATAR KVINNOR  فـي العـام 2009 .

هل سيعرض الفيلم 
بدول عربية؟

حوالـي 40 دولـة قامـت بشـراء الفيلـم منهـا الواليـات 
نـه سـيعرض  نيـا، كمـا أ لما نيـا وأ لمتحـدة وبريطا ا
بعـدد مـن الـدول العربيـة منهـا المغـرب واإلمـارات، 
لكـن الفيلم ولألسـف لـن يعـرض في مصـر. يذكـر أننا 
اسـتطعنا تصويـر فقـط %10 مـن المشـاهد فـي 
مصـر والباقـي فـي المغـرب، بسـبب صعوبـات كبيـرة 

واجهتنـا أثنـاء التصويـر فـي مصـر.

كيف خطر لك أن تعرض 
البطولة على الممثل 

السويدي اللبناني 
فارس فارس؟

عرضـت الفيلـم علـى الممثـل فـارس فـارس ألننـي 
وجدته مناسـبا جـدا للـدور، وكان هناك عقبـة اللهجة 
المصريـة، لكـن اسـتطعنا أن نتجاوزهـا مـن خـالل 
دورة تعليميـة وتدريبيـة خضـع لهـا فـارس فـي 

متى العرض األول في 
السويد وما هي توقعاتك 

حول تقبل المشاهد 
السويدي للفيلم؟

العـرض األول فـي السـويد هـو فـي الــ 29 مـن شـهر 
أيلـول/ سـبتمبر، وبمـا أن الفيلـم القـى نجاحـا كبيـرا 
فـي فرنسـا، وعـدة دول أخـرى فالتوقعـات أن يكـون 
اإلقبـال فـي السـويد مشـابها لمـا هـو عليـه فـي هـذه 
لـى أكثـر مـن 300 ألـف  الـدول، فاألرقـام تشـير إ
شـخص شـاهدوا الفيلـم فـي دور السـينما الفرنسـية، 

مصـر للتمريـن علـى اللهجـة، النتيجـة كانـت موفقـة 
جـدا واسـتطاع فـارس إتقـان الـدور بشـكل رائـع.

هل هناك أعمال أخرى 
في الطريق على نمط 

نايل هيلتون يخص 
المنطقة العربية؟

نعـم بالتأكيـد تجربـة إنتـاج فيلـم سـويدي يعالـج 
قضايـا عربيـة اثبـت نجاحـه، وبالتأكيـد سـيكون فـي 

المسـتقبل أعمـال مشـابهة.

هل أضفت إلى خبراتك 
من خالل العمل مع 

فنانين عرب ومصريين 
وماذا قدمت بالمقابل 
لهم، كمخرج سويدي؟

لمصريـة، ومعجـب جـدا  بـع جيـد للسـينما ا نـا متا أ
مـى، مثـل عبـد  لقدا لكبـار ا نيـن ا لفنا بالممثليـن وا
فـظ وفريـد األطـرش وسـعاد حسـني  لحليـم حا ا
وفاتـن حمامـة ونجـاة الصغيـرة وغيرهـم، وال شـك 
انـه كان تبـادل للخبـرات مـن خـالل هـذا الفيلـم، ولكـن 
هـذا الفيلـم هـو فيلـم عالمـي ال نسـتطيع أن نقـول 
عنـه مصـري وال حتـى سـويدي مئـة بالمئـة، وحتـى 
فيمـا يتعلـق باإلنتـاج وضخامتـه وطريقـة تنفيـذه.

العـرض األول لفيلـم »حادثـة نايل  ◄
هيلتـون« فـي السـويد بتاريـخ 29 سـبتمبر، 
وقد فـاز الفيلـم وهو مـن إخراج طـارق صالح 
بجائـزة »أفضـل فيلـم أجنبـي« فـي مهرجـان 

سـاندانس األميركـي للسـينما.

تـدور أحـداث الفيلـم حـول قصـة  ◄
حقيقيـة مسـتوحاة مـن التحقيق فـي قضية 
مقتـل الفنانـة اللبنانيـة سـوزان تميـم، والتي 
لكثيـر خاصـة  بعهـا ا إلعـالم وتا نشـرها ا
لتحقيـق  لعـرب، خيـوط ا ا ييـن و لمصر ا
تفضـي إلـى توجيـه أصابـع االتهام لشـخصية 
م طلعـت  لمصـري هشـا ل ا ألعمـا رجـل ا
مصطفـى، وهـو عضـو في الحـزب الوطنـي 
ئـب في مجلـس  لحاكـم ونا لديمقراطي ا ا
م  لمصـري. ورغـم تمتـع هشـا لشـورى ا ا
ئيـس  لر بـه مـن ا ، وقر نـة لحصا طلعـت با
مبـارك إال انـه حكم عليـه بالسـجن 15 عامًا.

 الفيلـم سـيناريو وإخـراج طـارق صالـح، 
مخـرج سـويدي مصـري، مـن أبـرز أعمالـه 
فيلـم  بيـا« و و ميتر نيميشـين » ال فيلـم ا
}تومـي«. وهـذه أول مـرة يقـوم بهـا بإخـراج 

لمصريـة. للهجـة ا فيلـم با

الملصق اإلعالني الخاص بالفيلم ◄
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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
 قريبًا  يمكنك تسجيل نفسك بنفسك عبر موقع الكومبس، لكي

تصبح عضوًا في دليل الكومبس باللغة العربية لألعمال التجارية
info@alkompis.com   لمزيد من المعلومات 

لبيانـات فـإن المملكـة المتحـدة حصلـت  وبحسـب ا
لمشـاريع االسـتثمارية فـي  كبـر عـدد مـن ا علـى أ
أوروبـا تليهـا ألمانيـا ومـن ثـم فرنسـا. وأمـا بالنسـبة 
ا  بـي فقـد شـهدت فنلنـد و ر ألو ل ا لشـما ل ا لـدو
للعـام الخامـس علـى التوالـي أكبـر نسـبة مـن حجـم 
االسـتثمارات األجنبيـة، تليهـا السـويد التـي جـرى 
لـي  لتا سـتثماري، وبا لـي 90 مشـروع ا فيهـا حوا
لمرتبـة 15 علـى مسـتوى حجـم  ت فـي ا فقـد جـاء

االسـتثمارات األجنبيـة فـي أوروبـا.
وكانـت نسـبة النمـو االقتصـادي في السـويد قـد بلغت 
حوالـي 76 ٪ وهـي أعلـى نسـبة فـي أوروبـا السـيما 
بيـن أكثـر 20 دولـة ممـن تتمتـع بأكبـر عـدد مـن 

المشـاريع االسـتثمارية.

يضـًا تحليـل حجـم  يـر شـركة EY أ ول تقر وحـا
يع  ر لتـي خلقتهـا مشـا ة ا يـد لجد ئـف ا ظا لو ا
االسـتثمارات األجنبيـة فـي السـويد، حيـث أظهـرت 
األرقـام أن هـذه االسـتثمارات سـاهمت فـي إيجـاد 

. لـي 717 وظيفـة عمـل جديـدة ا حو
يـر  RAGNAR GUSTAVI مد I ل  قـا و
لشـمال  تطويـر األعمـال فـي قسـم منطقـة دول ا
بشـركة EY إن منـاخ االسـتثمار فـي أوروبـا ال يـزال 
يواجـه مجموعـة مـن التحديـات مثـل عـدم اليقيـن 
وانعـدام األمـن. وتتمتـع بلـدان الشـمال األوروبـي 

بتطـور إيجابـي يتمثـل بالقـدرة علـى جـذب وإبقـاء 
ظهـر السـويد زيـادة 

ُ
المسـتثمرين األجانـب، حيـث ت

كبيـرة فـي مسـتوى جـذب المسـتثمرين، وبالتالـي 
فهـي تتميـز بوجـود فـرص جيـدة لمواصلـة زيـادة 

لتنافسـية. لقـدرة ا ا
وتمتلـك الواليـات المتحـدة األمريكيـة أكبـر عـدد 
مـن االسـتثمارات فـي أوروبـا. وهـذا األمـر ينطبـق 
أيضـًا علـى مسـتوى دول الشـمال األوروبـي، السـيما 
لـي عـدد المشـاريع  لـي 16 ٪ مـن إجما وأن حوا
االسـتثماري الموجـودة فـي بلـدان الشـمال األوروبـي 
تملكهـا الواليـات المتحـدة األمريكيـة، فـي حيـن أن 
69 ٪ مـن بقيـة معـدل االسـتثمارات تملكهـا دول 

أوروبيـة أخـرى.
لمتحـدة  ت ا يـا ال لو ت ا ا ر سـتثما يقـدر حجـم ا و
األمريكية فـي السـويد حوالـي 18 ٪، وفـي اإلجمال 
يكيـة  مر أل ة ا لمتحـد ت ا يـا ال لو تشـكل كل مـن ا
والمملكـة المتحـدة البريطانيـة وألمانيـا والدنمـارك 
وفنلنـدا حوالـي 6 مـن أصـل 10 بالنسـبة لمسـتوى 

لمشـاريع االسـتثمارية. معـدل ا

تقنيات الرقمنة تجذب المزيد 
من المستثمرين للسويد

ويوضـح التقريـر أن أكبـر عـدد مـن االسـتثمارات 
لخدمـات  لسـويد هـي ضمـن مجـال ا األجنبيـة فـي ا
، حيـث شـهد  ت مجيـا لبر يـر ا تطو يـة و ر لتجا ا
لعـام الماضـي.  هـذا القطـاع زيـادة كبيـرة خـالل ا

ن  لماضـي أ م ا لعـا نـات ا رنـة مـع بيا لمقا وتظهـر ا
معـدل االسـتثمارات األجنبيـة زاد بنسـبة 76 ٪، 
أي أن هـذه األرقـام القويـة يمكـن أن تسـاهم فـي رفع 

وتنميـة مسـتوى االسـتثمارات فـي السـويد.
وتعمـل شـركة االستشـارات االقتصاديـة EY علـى 
إعـداد تحليـل سـنوي حـول منـاخ االسـتثمارات فـي 
العـام، وطـرق جـذب الـدول لالسـتثمارات األجنبيـة. 
حيـث أعـدت الشـركة أول تقريـر لهـا حـول دول 
ن  ا بيـة بلـد ذ يتعلـق بتقييـم مـدى جا ل و لشـما ا
الشـمال األوروبـي لمشـاريع االسـتثمارات األجنبيـة.

ويشـير التقريـر الـذي حمـل عنـوان »تقريـر جاذبيـة 
دول الشـمال« إلـى أن عـدد االسـتثمارات األجنبيـة 
المباشـرة فـي منطقـة الشـمال األوروبـي ارتفعـت 

بنسـبة 31 ٪.
كة  ت شـر نـا يـر علـى تحليـل بيا لتقر سـتند ا ا و
OXFORD INTELLIGENCE لالستشـارات 
لتـي عملـت علـى تقديـر  لميـة ا لعا يـة ا د القتصا ا
لمباشـرة  وحسـاب حجـم االسـتثمارات األجنبيـة ا

خـالل عـام 2016.
نمـو  ل  سـط معـد ع متو تفـا ر ا بلـغ حجـم  و
االسـتثمارات االقتصاديـة األجنبيـة فـي أوروبـا خـالل 
عـام 2016 نحـو 15 ٪، وبالتالـي فإن هذه النسـبة 
لعشـرة  لسـنوات ا علـى مسـتوى علـى مـدى ا هـي أ

. ضيـة لما ا

وباإلضافـة إلـى فـإن معظـم االسـتثمارات هـي عبـارة 
عـن إنشـاء مكاتـب مبيعـات وتسـويق. وهنـاك أيضـًا 
نمـو فـي عـدد مرافـق الخدمـات اللوجسـتية ومراكـز 

لتطويـر. ا لبحـث و ا
وتمثـل السـويد حوالـي 58 ٪ مـن جميـع مرافـق 
الخدمـات اللوجسـتية التـي تـم إنشـاؤها فـي بلـدان 
الشـمال األوروبـي. وتعمـل الشـركات علـى التركيـز 
أكثـر علـى المزيـد مـن األنشـطة واألعمـال، حيـث 
ات أن السـويد هـي المحور  تظهـر آخر أرقـام اإلحصاء
لشـمال  للوجسـتية فـي دول ا ل ا لرئيسـي لألعمـا ا
األوروبـي. وينجـذب المسـتثمرون األجانـب للسـويد 
أيضـًا بسـبب التمتـع بمجموعـة واسـعة مـن محـاور 

وسـائل النقـل ومراكـز البيانـات.

ويقـول GUSTAVII إن بلـدان الشـمال األوروبـي 
تتمتـع بموقـف قـوي فـي مجـال التقنيـات الرقميـة، 
حيـث تعتبـر الروبوتـات والـذكاء االصطناعـي وكل 
مـا يتعلـق بشـبكة اإلنترنـت هـي مـن ضمـن األشـياء 
ر فـي  د اسـتخدمها باسـتمرا لتـي يـزدا ألمـور ا وا
الكثيـر مـن األنشـطة المختلفـة، ولذلـك فـإن السـويد 
يـة  عـدة قو ء قا لعمـل علـى بنـا صلـة ا ا ج مو تحتـا
مـن التقنيـات الرقميـة والتكنولوجيـة. ومـع تزايـد 
المنافسـة تحتـاج السـويد أيضـًا للتركيـز أكثـر علـى 
قطاعـات النمـو وتنميـة المواهـب واالبتـكار مـن أجل 
اسـتمرار بقـاء السـب الجاذبـة للمسـتثمرين األجانـب.

الكومبـس – سـتوكهولم: نجحت السـويد، فـي زيادة جـذب االسـتثمارات األجنبية، بشـكل كبيـر جدًا خالل 
العـام الماضـي. وبلـغ عـدد االسـتثمارات األجنبيـة التـي شـهدتها البـالد، حوالـي 90 مشـروعا بمواصفـات 
المشـروع االسـتثماري، حيث يعتبر هذا العدد هو أعلى معدل نمو في أوروبا، السـيما في البلدان التي تملك 
أكبر عدد من المشـاريع االسـتثمارية، وذلك حسـبما كشـف تقرير أعدته شركة االستشـارات االقتصادية 

.EY وتدقيق الحسابات المالية

السويد تشهد نموًا قياسيًا في نسبة االستثمارات األجنبية
◄ BILD: FREDRIK SANDBERG, TT



7 | الكومبس

الوكالـة إليهـم، أن مـن الواضـح، أن هنـاك مجموعـة 
لنـاس، تعبـوا مـن التعليقـات العنصريـة تلـك  مـن ا

وقـرروا اإلبـالغ عنهـا.
وقـال تينغمـان: »البعـض مـن األشـخاص يقـف وراء 
كل تلـك البالغـات تقريبـًا. حيـث يقومـون بمتابعـة 
المنشـور منهـا علـى الفيسـبوك ويصـورون مـا تـم 

كتابتـه ويبلغـون الشـرطة عنـه.
ويفضـل األشـخاص الواقفيـن وراء تلـك الشـكاوى، 
ت  يقـا لمضا جـل تجنـب ا ليـن مـن أ ء مجهو لبقـا ا

ت. لتهديـدا ا و

الشباب أيضًا

كمـا بـرزت ظاهـرة اإلبـالغ عـن التعليقـات العنصرية 
أو سـوء المعاملـة بيـن الشـباب أيضـًا. ووفقـًا لتقريـر 
 ،)FRIENDS – صـادر عـن منظمـة، )أصدقـاء
لتـي كتبـت عنهـا صحيفـة يوتيبـوري بوسـطن،  وا
فـإن فتـاة واحـدة بيـن كل خمسـة فتيـات فـي سـن 
لجنسـي علـى  مـًا، تعرضـوا للتحـرش ا 16 عا -10
شـبكة اإلنترنـت، وبشـكل عـام، فـإن أنـواع مختلفـة 
مـن سـوء المعاملـة عبـر مواقـع التواصـل االجتماعـي، 
أصبحـت أكثـر شـيوعًا عمـا كانـت عليـه فـي السـنوات 

بقة. لسـا ا

إلقاء اللوم على اآلخرين

وغالبـًا مـا يكـون الجانـي، هـو زميـل دراسـة أو شـريك 
حالـي أو آخـر سـابق، يسـتخدمون وسـائل التواصـل 
االجتماعـي والهواتـف المحمولـة، كأداة لممارسـة 

التهديـدات والعنـف والسـيطرة.
ومـع ذلـك، فـإن حـاالت قليلـة جـدًا مـن التعليقـات 
ئل  كتـب فـي وسـا

ُ
لتـي ت ، ا لمسـيئة و ا لعنصريـة أ ا

لـى المحاكـم، وفقـًا  التواصـل االجتماعـي، وصلـت إ
د  فـرا لعـام، فيمـا لـم يتمكـن فـرد مـن أ ء ا لالدعـا
الشـرطة، الذيـن تحدثتـم إليهـم الوكالـة الحديـث 

وتتعلـق غالبيـة تلـك الشـكاوى والتعليقـات الـواردة 
فـي وسـائل التواصـل االجتماعـي، حـول العنصريـة، 
اال أن عـدد قليـل منهـا يتـم إبـالغ الشـرطة عنـه. لكـن 
ومنـذ الربيـع الماضـي، تدفقـت إلـى الشـرطة موجـة 
من تلـك الشـكاوى حـول خطـاب الكراهيـة، وتحديدًا 
علـى وسـائل التواصـل االجتماعـي، مثـل الفيسـبوك، 

إنسـتغرام وتويتـر.
وقـال المحقـق تينغمـان: »هـذا العـام، سـيكون هناك 
زيـادة كبيـرة فـي الحـاالت المبلغـة عنهـا مـن جرائـم 
الكراهيـة فـي وسـائل التواصـل االجتماعـي. لدينـا 
رًا حـول تعليقـات، كتبـت علـى  اآلن 101 إخطـا

لفيسـبوك فقـط«. ا

عدد قليل من البالغات في السابق

لجـة عـدد مـن  لشـرطة بمعا لعـادة، تقـوم ا وفـي ا
لحـاالت فـي وقـت واحـد. ا

ووفقـًا للملخـص الصـادر عـن قسـم العمليـات التابـع 
ألشـهر  نـه وخـالل ا ، فإ ا( نـو لوطنيـة ) للشـرطة ا
السـبعة الماضيـة مـن هـذا العـام، وصلـت الشـرطة 
لـواردة  177 شـكوى حـول خطابـات الكراهيـة، ا
ضمـن تعليقـات عبـر وسـائل اإلعـالم االجتماعيـة.

وذكـر عـدد مـن عناصـر الشـرطة، الذيـن تحدثـت 

لمحاكمـة. لـى ا عـن شـكوى واحـدة انتهـت إ
ل تلـك  صـو لتـي تعيـق و ، ا كل لمشـا هـم ا مـن أ و
الشـكاوى إلـى النيابـة العامـة، هـو أن القائميـن بكتابـة 
مثـل هـذه التعليقـات، يضعـون اللـوم علـى شـخص 
آخـر، مدعيـن أنـه كتـب التعليـق دون علـم منهـم. 

وقـال تينغمـان: »يمكـن أن يقـول الشـخص علـى 
سـبيل المثـال: »فـي هـذا المسـاء، كان لـدي حفلـة 
فـي المنـزل. صديـق مـا لـي قـد يكـون كتـب مثـل هـذا 
التعليـق«، عندهـا تقـوم الشـرطة بإغـالق القضيـة«.

الكومبـس – سـتوكهولم: تقول الشـرطة السـويدية، إنهـا باتت تتلقـى اآلن موجة من الشـكاوى حـول جرائم 
الكراهية عبر وسـائل التواصل االجتماعي، منذ الربيع الماضي. وقال المحقق في شـرطة سـتوكهولم، شـاري 
تينغمان لوكالة األنباء السـويدية TT: »هناك مجموعة من األشـخاص، قرروا اإلبالغ عن ذلـك، لكن وفي نفس 

الوقت، فأن غالبية تلك الشكاوى يتم غلقها وعدم التحقيق بها«. 

الشرطة السويدية تتلقى المزيد من الشكاوى 
حول التعليقات العنصرية في وسائل التواصل االجتماعي

◄ JANERIK HENRIKSSON/ TT
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يقـّدم الّصليـب األحمـر الكثيـر مـن األفـالم المتعلقـة 
باإلسـعافات األوليـة يوضـح مـن خاللهـا طـرق اإلسـعاف 
وإليـك بعـض التوجيهـات وكيفيـة القيـام باإلسـعافات 

األوليـة لبعـض الحـاالت الشـائعة:

1_نزيف حاد 

غـط علـى الجـرح إليقـاف أو تقليـل تدفـق الـّدم 
ّ

قـم بالض
وذلـك باسـتخدام مـا فـي متنـاول يـدك كقطعـة قمـاش 

نظيفـة علـى سـبيل المثـال.
قـم بلـف ربـاط ضاغـط علـى كامـل المنطقـة المصابـة 

. م حـكا بإ
قم باالتصال مع الّنجدة على الّرقم 112.

2_الحروق

قـم بتبريـد الحـرق بالمـاء البـارد بوضعـه تحـت صنبـور 
المـاء لمـدة 15 دقيقـة إذا كان الحـرق من الدرجـة األولى 

أي بسـيطًا.
صحّيـة علـى الّرقـم 

ّ
قـم باالتصـال مـع خدمـة الّرعايـة ال

1177 فـي الحـاالت التاليـة:
إذا كان الحرق متقّرح وأكبر من راحة الكف.

إذا أدى الحـرق إلـى تلـف مناطـق حساسـة فـي الجسـم 
مثـل ) الوجـه، البطـن، المفاصـل، الركبـة، الكوع،الورك(.

إذا كان الحرق ناجم عن الكهرباء أو مواد مشتعلة.
 أو إذا تواجـد شـخصًا 

ّ
إذا كان مـن تـأذى طفـاًل صغيـرا

. بـة يتنفـس بصعو

3_انسداد البلعوم ببلع شيء ما

قـم بالضـرب خمـس مـرات علـى ظهـر الشـخص بيـن 
لوحـي الكتـف إلزالـه الشـيء العالـق فـي مجـرى البلعـوم.
لظهـر مـن  ت علـى ا بـا ا لـم تتمكـن خمـس ضر ذ إ
المسـاعدة، فقـم بالوقـوف خلف الشـخص ولـف ذراعيك 
حولـه، ضـع إحـدى يديـك باتجـاه المعـدة بيـن الّصـدر 

لبعـض. لّسـرة ثـم اشـبك يديـك ببعضهـم ا وا
قـم بإمالـة الشـخص إلـى األمـام ثـم قـم بسـحب يديـك 

بقـوة إلـى الداخـل باتجـاه األعلـى خمـس مـرات.
ليـوم  لّصليـب األحمـر بمناسـبة ا بقـي أن يقـّدم لكـم ا
العالمـي لإلسـعافات األوليـة أجمـل األمنيـات بالصحـة 
ت  ا ر و لـّد ع ا تبـا لجميـع علـى ا يشـّجع ا لّسـالمة و ا و
الّتدريبيـة فـي مجـال اإلسـعافات األوليـة فـي مختلـف 

كـزه . مرا
فات  كثـر عـن اإلسـعا لجميـع معرفـة أ ن ا مـكا كمـا بإ
األوليـة عـن طريـق متابعـة صفحـات الّصليـب األحمـر 

مـن خـالل الروابـط التاليـة:
 WWW.REDCROSS.SE/VART-ARBETE/F/FORSTA-HJALPEN

WWW.IFRC.ORG/EN/WHAT-WE-DO/HEALTH/FIRST-AID-

/SAVES-LIVES

I vår vardag kan vi plötsligt och utan 
förvarning stå inför akuta och mycket 
svåra situationer där vi utan förvarning 
blir tvungna att agera. Ett barn kan exem-
pelvis råka svälja en godisbit som fastnar 
i halsen och ofta kan vi höra berättelser 
om personer som överlevt en hjärtattack 
tack vare att det funnits personer kunniga 
inom första hjälpen i deras närhet. Ge-
nom ökad och rätt kunskap inom första 
hjälpen kan flera människor räddas. 
Röda Korset kämpar varje dag för att 
ingen ska lämnas åt sitt öde i sådana situ-
ationer, detta genom att finnas på plats 
och genom att lära ut hur man räddar 
liv i akuta situationer. Ambitionen är att 
människor ska agera och handla genom 
att ge rätt hjälp på plats då en akut situa-
tion uppstår.
Rödakorsrörelsen betraktas som den 
största utbildningsorganisationen inom 
Första hjälpen i världen. I Sverige håller 
Röda Korset utbildningar och kurser 
för tiotusentals människor varje år med 
inriktning på Första hjälpen och hjärt- och 
lungräddning. Syftet är att öka medve-
tenheten och utbilda människor inom 
området.
Azer Alkadi, en nyanländ tandläkare i 
Sverige, han är frivillig i Röda Korset i Hel-
singborg och är en del av det team som 
förmedlar hälsorelaterad information till 
nyanlända vid asylboenden eller SFI-sko-
lor. Syftet är att öka kännedomen och att 
sprida kunskap inom första hjälpen.
Azer säger: 
”Första hjälpen och HLR är oerhört viktigt 
och kan i vissa situationer rädda liv. Ingen 
människa kan veta när olyckan kan vara 
framme. Av den anledningen är det 
otroligt viktigt att personer i ens omgiv-
ning vet hur man ska agera för att vidta 
nödvändiga åtgärder om någon slutar 
andas. Instruktörerna lär ut hur man stop-
par blödningar, hanterar brännskador 
och tillfälligt vårdar frakturer. De lär även 
ut hur man hanterar akuta situationer vid 
kvävning, hjärtinfarkt och stroke. 
«Vårt arbete har accepterats och uppskat-
tats av många, särskilt av dem som tidi-
gare saknade kunskapen eller inte kunde 
förstå den. Arbetet underlättas av att vi 
kan förmedla kunskapen på olika språk så 
att fler kan förstå.” fortsätter Azer.
Röda Korsets team är frivilliga och spe-
cialister som finns på plats i många olika 
sammanhang för att erbjuda nödvändig 
hjälp vid olika krissituationer såsom krig, 

رئـة وظروفـًا صعبـة  مـورًا طا تنـا أ جـه خـالل حيا نوا
فجـأة ومـن دون سـابق إنـذار تفـرض علينـا فـي كثيـر 
مـن األحيـان صّحـة الّتصـرف فكثيـرة هـي المـرات التـي 
فـل مـن ابتـالع قطعـة الحلـوى وبقيـت 

ّ
لـم يتمكـن الط

عالقـة فـي بلعومـه وكثيـرًا مـا سـمعنا عـن أشـخاص نجوا 
مـن مـوت محّتـم إثـر أزمـة قلبيـة بفضـل وجـود أشـخاص 
قامـوا باإلسـعافات األوليـة الالزمـة، لذلـك قدرتنـا علـى 
القيـام باإلسـعافات األوليـة الصحيحـة قـد تنقـذ حيـاة 

إنسـان .
إن منظمـة الّصليـب األحمـر تكافـح يوميـًا مـن أجـل أال 
يتـرك أي شـخص وحيـدًا فـي مـأزق أو كارثـة وذلـك مـن 
خـالل إنقاذهـا ألرواح الكثيريـن وبـث روح األمـل فيهـم 
وتقديمهـا جميـع اإلسـعافات األوليـة الالزمـة وترجمـة 

طموحهـا إلـى عمـل.
لّسـويدي مـن أكبـر  لّصليـب األحمـر ا تعتبـر منظمـة ا
المنظمـات الّتعليميـة فـي مجـال اإلسـعافات األولّيـة 
ت  ت تثقيفيـة وتعليميـة لعشـرا حيـث تقيـم دورا
اآلالف مـن األشـخاص سـنويًا متخصصـة باإلسـعافات 
لرئـوي هدفهـا مـن هـذه  لقلبـي ا األولّيـة واإلنعـاش ا
لنـاس وتدريبهـم علـى ذلـك.  لـدورات هـو توعيـة ا ا
فأحـد المتطوعيـن هـو آزر القاضـي طبيـب أسـنان وأحـد 
لّصليـب  لّسـويد ومتطـوع فـي ا لـى ا الوافديـن الجـدد إ
األحمـر فـي هلسـنبوري ضمـن فريـق اإلسـعافات األولية 
والمعلومـات الّصحيـة، حيـث يقـوم مـع بقيـة المجموعة 
لجـدد فـي  دميـن ا لصحّيـة للقا لمعلومـات ا ء ا بإعطـا
أماكـن اللجـوء أو فـي مـدارس تعليـم اللغـة الّسـويدية 
وتعريفهـم بطـرق اإلسـعافات األوليـة. يقـول آزر :« 
لإلسـعافات األوليـة أهميـة كبيـرة فاإلنسـان معـّرض في 
كل وقـت وفـي كل مـكان للحـوادث واإلصابـات لذلـك مـن 
المهـم جـدًا أن يعـرف اإلنسـان كيفيـة الّتصـرف واتخـاذ 
ات والّتدابيـر الالزمـة للقيـام علـى سـبيل المثـال  اإلجـراء
بالّتنفـس االصطناعـي أو إيقـاف حـاالت الّنـزف والّتعامـل 
لـى حـاالت االختنـاق  لكسـور إضافـة إ لحـروق وا مـع ا
والّنوبـات القلبيـة أو السـكتات الدماغيـة وما إلـى هنالك »

اًل  ا قبـو قـى عملنـا هـذ لقـد ال « : ل ر فيقـو ز ُيكمـل آ
ا  نـو لذيـن كا نًا عنـد كثيريـن وخصوصـًا ا ستحسـا وا
يفتقـرون لهـذه المعلومـات وخاصـة أننـا فـي الفريـق 
ت مختلفـة بحيـث  ت بلغـا مـا لمعلو ل ا يصـا ل إ و نحـا

» يـد فهمهـا. لجد م ا د لقـا يسـتطيع ا
إن فـرق الّصليـب األحمـر مـن متطوعيـن وأخصائييـن 
متواجـدة فـي كل مـكان لتقديـم المسـاعدة الالزمـة 
سـواء فـي حـاالت الحـرب أو الكـوارث أوالمهرجانـات أو 
فـي أي حـاالت طارئـة كمـا يطلـق الّصليـب األحمـر عـدة 
شـعارات لتحفيـز الّنـاس لاللتحـاق بالـّدورات التعليميـة 
ـعارات التـي 

ّ
التـي يقيمهـا إيمانـًا منـه بأهميتهـا ومـن الش

: يطلقهـا
ال تتجمد كالجليد عند وقوع الكوارث. . 1
مع اإلسعافات األولية تنقذ حياة.  . 2
اإلسعافات األولية للجميع.. 3

naturkatastrofer, festivaler och på ställen 
där stora folkmassor kan tänkas befinna 
sig samtidigt. Röda Korset arbetar för 
att kommunicera ut och sprida kunskap 
kring kurserna och vikten av dem. Några 
av ledorden är:
1. - Frys inte till is när olyckan är framme
2. - Med Första hjälpen räddar du liv
3. - Första hjälpen för alla
Röda Korset erbjuder även flera filmer 
som tar upp Första hjälpen. Filmerna visar 
hur man agerar vid olika akuta situatio-
ner.

Nedan presenteras några av de vanligaste 
fallen inom första hjälpen:
1. Allvarlig blödning

Tryck på såret för att stoppa eller minska 
blodflödet genom att använda dig av det 
hjälpmedel som finns till hands, exempel-
vis en ren trasa eller en tygbit. Rulla ihop 
tygbiten och tryck den mot såret, håll fast 
med dina händer eller knyt fast med en 
annan bit tyg. Larma 112.
2. Brännskador 

En brännskadas svårighetsgrad beror på 
djup, utbredning och var på kroppen den 
sitter. För att hejda värmeutvecklingen 
är det viktigt att kyla så fort som möjligt i 
10-15 minuter med rinnande vatten. Sök 
sjukvård/ring 1177: 
- Om skadan är större än den skadades 
egen handflata och har blåsor eller sön-
derbränd hud.
- Vid skador på känsliga ställen som ansik-
tet, över leder (hand, fot, axel, armbåge, 
höft, knä) eller underlivet.
- Om skadan orsakats av el eller frätande 
ämnen.
- Om det är ett litet barn som bränt sig 
eller om någon andats in brandrök.
3. Luftvägsstopp

Slå med handloven 5 bestämda slag 
mellan skulderbladen på ryggen, detta 
för att få ut föremål som eventuellt kan ha 
fastnat i halsen. Om inte fem slag gör att 
hindret lossnar ska du ställa dig bakom 
personen och lägga dina armar runt 
personen. Knyt sedan ena handen och 
placera den mot magen, mellan naveln 
och bröstkorgen. Ta tag med den andra 
handen runt den knutna handen. Luta 
personen framåt och gör 5 bestämda 
buktryck, inåt-uppåt.

Varma hälsningar från Röda Korset i 
samband med internationella dagen för 
Första hjälpen. Vi uppmuntrar alla att 
vända sig till Röda Korset lokalt för att gå 
våra kurser.

Alla kan lära sig mer om Första hjälpen 
genom att läsa mer här. 
www.redcross.se/vart-arbete/f/forsta-hjalpen 
www.ifrc.org/en/what-we-do/health/first-aid-
saves-lives/

أهمية 
اإلسعافات 

األولّية

 Om vikten
 av Första
Hjälpen
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تطوعـي كانـا يقيمانـه مـع آخريـن فـي سـكن مصلحـة 
لـذي كنـت أقيـم فيـه. الهجـرة ا

من هنا بدأت تعلم اللغة

بعـد انتقالـي إلـى سـتوكهولم بـدأت دراسـة اللغـة 
السـويدية لألجانـب SFI وأنهيـت هـذا المسـتوى 
فـي غضـون 4 أشـهر األمـر اعتبـروه فـي مدرسـتي 
للغـة  هـا بصـف ا لتحقـت بعد ا سـيا و قمـا قيا ر
لـذي تقدمـه  لسـويدية للمهندسـين SFINX ا ا
 KTH الجامعـة التقنيـة الملكيـة فـي سـتوكهولم
يين  يد لسـو لمهندسـين ا بـة ا ن مـع نقا و لتعـا با
بلديـة  SVERIGESINGENJÖRER و
يارفـاال JÄRFÄLLA KOMMUN وكان هـذا 

لتدريـب نقطـة مهمـة فـي مسـيرتي. ا
لعديـد مـن   حيـث اسـتطعت مـن خاللـه دراسـة ا
التقنيـات فـي السـويد وتعديـل شـهادتي عـن طريق 
مجلـس التعليـم العالـي UHR والتعـرف علـى سـوق 
العمـل السـويدي وتقويـة مهاراتـي التقنية فـي اللغة 
ننـي وجـدت نفسـي فـي  لـى أ لسـويدية باإلضافـة إ ا
المـكان المناسـب، حيـث التقيـت بزمالئـي وأصدقائـي 
ن  ا لبلـد ميـن مـن مختلـف ا د لقا سـين ا لمهند ا
والثقافـات وتبادلنـا الخبـرات والتجـارب المفيـدة 
كمـا أننـي وبالتزامـن مـع هـذا التدريـب قمـت بدراسـة 
كـورس اللغـة اإلنكليزيـة المطلـوب للقبـول الجامعـي 
ENGELSKA 6 وكان هنـاك بعـض الصعوبـة في 
دراسـته بسـبب قلـة الوقـت حيـث التحقـت متأخـرا به 
ه  وكنـت علـى عجلـة مـن أمـري حتـى اسـتطيع إنهـاء
قبـل انتهـاء الموعـد األخيـر لقبـول طلبـات المفاضلـة 

لماجسـتير. علـى ا
للـه حصلـت علـى  فيـق مـن ا تو بفضـل و  لكـن و
لوقـت  لتسـجيل فـي ا معـدل ممتـاز وتمكنـت مـن ا
المناسـب وتـم قبولـي لدراسـة الماسـتر فـي هندسـة 
الجيوماتكـس بجامعـة لونـد األفضـل واألقـدم فـي 
السـويد، وهـو االختصـاص الـذي يعتبـر امتـدادا لمـا 
درسـته سـابقا فـي الهندسـة المدنيـة باختصـاص 

فيـا. لطبوغرا لمسـاحة وا علـوم ا

هكذا تغلبت على المصاعب

لقويـة  دة ا إلرا ن بـا إلنسـا ن يتحلـى ا لمهـم أ مـن ا
لمصاعـب: لتفـاؤل بالخيـر وأن يحـاول تذليـل ا وا

مـي  أ بـي و ة مـن أ ند لمسـا ا ة و عد لمسـا تلقيـت ا
وأعمامـي وعماتـي وجدتـي الذيـن كانـوا يدعمونـي 
دائمـا ويتمنـون لـي التوفيـق ممـا سـهل علـي الكثيـر 
مـن الصعوبـات باإلضافـة إلـى أن هنـاك العديـد مـن 
األصدقـاء السـوريين والسـويديين الذيـن سـاعدوني 
وسـاندوني ولكـن كنـت اسـتغرب أن هنـاك بعـض 
النـاس الذيـن ينشـرون الطاقـة السـلبية ويضخمـون 

دمـا مـن سـوريا منـذ 18  لسـويد قا لـى ا وصلـت إ
يا فـي كليـة  ر سـت فـي سـو ر يبـا، د ا تقر شـهر
فيـا  لطبوغرا لمدنيـة قسـم هندسـة ا لهندسـة ا ا
يد  لسـو ا فـي  تسـمى  لتـي  ا و حلـب  معـة  بجا
ن  كا LANTMÄTERI و INGENJÖR
لعليـا ولكـن وبسـبب  بـع دراسـتي ا تا طموحـي أن أ
جيـل  تأ طنـي و ة و ر د ت لمغـا ر ضطـر ب ا لحـر ا

. سـة ا ر لد حـي بتكملـة ا طمو

يد وعقـب  لسـو لـى ا يلـة وصلـت إ حلـة طو بعـد ر
حصولـي علـى اإلقامـة الدائمـة قـررت االنتقـال إلـى 
ئـي  صدقا عدة مـن ا لم بمسـا صمـة سـتوكهو لعا ا
 INGRID و BENGT ÖHLÉN السـويديين
ط  فـت عليهـم فـي نشـا لذيـن تعر ÖHLÉN ا

العوائـق ويبعثـون علـى التشـاؤم وأنـا أنصـح جميـع 
ر  فـكا أل د عـن هـذه ا بتعـا ال لجـدد با دميـن ا لقا ا

. لسـلبية ا
أثنـاء دراسـتي فـي كليـة الهندسـة المدنيـة بجامعـة 
حلـب تعلمـت مـن أسـاتذتي الكـرام أن مـن واجـب 
المهنـدس أن يخطـط ويعمـل بدقـة وإتقـان لذلـك 
للـه  كنـت أخطـط لتحقيـق أهدافـي وأتـوكل علـى ا
لمنطلـق وأنصـح كل مـن  وأعمـل عليهـا مـن هـذا ا
يملـك طموحـا أن يخطـط للوصـول إلـى هدفـه وأن 
يعمـل علـى ذلـك بجـد وتفـاؤل خصوصـا أن السـويد 

تدعـم المواهـب واألشـخاص ذوي الطموحـات.

»الحفاظ على الهوية مفتاح لالندماج«

االنفتـاح علـى المجتمـع مـع الحفـاظ علـى الهويـة هـو 
مفتـاح االندمـاج مـن وجهـة نظـري.

مـن المهـم جـدا أن يحـاول القـادم الجديـد االندمـاج 
ا فاعـال فيـه ويحتـرم  لمجتمـع ويكـون جـزء فـي ا
نيـن ويطبقهـا ويكـون عالقـات جديـدة مـع  لقوا ا
يـق  سـهل طر أ لـه و صو أ يتـه و ظ علـى هو لحفـا ا
لالنفتـاح علـى المجتمـع هـو تعلـم اللغـة السـويدية 
لكثيـر مـن  لـذات. هنـاك ا ء علـى ا وعـدم االنطـوا
الطـرق لتعلـم اللغـة السـويدية ولكـن أفضلهـا برأيـي 
هـو أن تطبـق مـا تعلمتـه فـي المدرسـة علـى ارض 
الواقـع وأنـا عندمـا بـدأت دراسـة SFI قـررت عـدم 
ننـي أجيدهـا  لتحـدث باإلنكليزيـة مطلقـا رغـم أ ا
بطالقـة والتحـدث عوضـا عنهـا باللغـة السـويدية 
رغـم كونـي مبتدئـا فيهـا وهـذا األمـر أفادنـي كثيـرا 
ت  لمؤسسـا ا جـر و لمتا تحـدث فـي ا حيـث كنـت أ
للغـة  لرسـمية با ئـر ا ا لدو ا معـات و لجا سـل ا ا ر أ و
ني علـى تحسـين  عد ية فقـط، ممـا سـا يد لسـو ا

مسـتواي وإجادتـي لهـا بشـكل أسـرع.

الكومبــس - قســم التحقيقات 

محمد الناصر.. رحلة لجوء
من حلب إلى جامعة لوند 

الكومبس – قصص نجاح:  يختصر الشاب السـوري محمد الناصر إحدى قصص الرغبة والمثابرة على تحقيق 
النجاح، رغم المصاعب، لم يكتف بالركون إلى االستسـهال والقبول بوضعه لمجرد كونه الجئ في السـويد، بل 
آثر إثبات قدرة اسـتثنائية على االندمـاج والتحول إلـى عنصر فاعل في بلـده الجديد، وربمـا كان من األفضل 

االستماع إلى قصته، كما يرويها لـ الكومبس فيقول:

علـى عمـل وقابليـة لتعلـم اللغـة السـويدية بشـكل 
أسـرع.

لعمـل سـاعات إضافيـة  ء ذلـك عـرض عليـه ا ثنـا أ
خـرى، وتقبـل 

ُ
كسـائق لتوصيل الطعـام إلـى أماكـن أ

هـذا العـرض بـكل سـرور..
صبـح لديـه  شـهر أ لمطعـم لمـدة 7 أ عمـل فـي ا
REFERENSER وهـذا شـيء جـدا رائـع وإيجابـي 
للقادميـن الجـدد، حيـث بـات لديـه فرصـة كبيـرة 
للتقـدم إلـى عمل أخـر. وفعـال في نفـس الفتـرة حصل 
UHR.SE بخصـوص تقييـم  ب مـن  علـى جـوا

ألجنبـي. لتعليـم ا ا

العمل كموظف بديل

تقـدم للعمـل فـي بلديـة HAMMARÖ فيمـا 
يسـمى ببيـوت ETT HVB-HEM كموظـف 

بديـل وسـاعات إضافيـة أيـام العطـل.
خـرى فـي مكتـب 

ُ
أثنـاء عملـه هـذا بحـث عـن فرصـة أ

العمـل فـي مدينـه KARLSTAD وقـد حصـل 
علـى العمـل بـدوام كامـل مـع إبقائـه علـى عملـه فـي 
م  يـا فيـة فـي أ ضا عات إ HAMMARÖ كسـا

لعطـل . ا
منهمـك اآلن فـي مكتـب العمل فـي مدينـه كارلسـتاد 
بمشـروع جديـد يدعـى JOBSKILL وتتمثـل 
ة  لالجئيـن فـي فتـر بلـة ا لوظيفيـة بمقا مهمتـه ا
نفسـهم  عدتهم علـى تسـجيل أ ر ومسـا نتظـا ال ا
قـع  نـه مو . مبينـا أ  JOBSKILLS .SE فـي 
لـه يسـتطيع  مـن خال نيـت، و نتر أل يـد علـى ا جد
الشـخص االختيـار مـن قائمـة متعـددة تعتمـد علـى 
تحصيالتـه الدراسـية، وخبراتـه العمليـة ومهاراتـه 
لتـي يرغـب أن يقـوم بهـا مسـتقبال فـي السـويد.  ا

لشـخص  قـع يسـتطيع ا لمو ا ا مـن خـالل هـذ   و
ملـة عـن كل مـا  لحصـول علـى معلومـات شـبه كا ا

لـى االنجليزيـة  لعربيـة إ للغـة ا عمـل مترجمـا مـن ا
 MOLKOM وبالعكـس فـي مخيـم لالجئيـن فـي
يـع  ز تو لمخيـم و ر ا مـو عد فـي تسـيير أ كمـا سـا
كثـر مـن  أللبسـة فـي مولكـوم وفـي أ لمعونـات وا ا

. لمنطقـة مخيـم فـي ا
في أيـار/ مايـو مـن العـام 2016 حصـل علـى تدريب 
فـي مطعـم وتعـرض لنقـد الذع مـن قبـل جميـع 
ميـا فـي  نـه عمـل محا لسـبب ا ا رفـه تقريبـا، و معا
سـوريا وقـد رأوا انـه مـن غيـر المناسـب أن يعمـل فـي 

. مطعـم
لنـاس كان بحاجـة  لـه ا م لمـا قا ي اهتمـا لـم يعـر أ
لسـويد  لمزيـد عـن ا لمنـزل وتعلـم ا للخـروج مـن ا
للغـة  ا لمجتمـع و لعمـل وا ة فيهـا وسـوق ا لحيـا وا

. ية يد لسـو ا
حصـل علـى قـرار اإلقامـة الدائمـة فـي العـام 2016 
وبعـد فتـرة التدريـب حصـل علـى عمـل فـي نفـس 
المـكان وكسـب ثقـة األشـخاص الذيـن عمـل معهـم 
وهـذا هـو األهـم كمـا يقـول، فبفضـل التدريـب حصـل 

قـام بإدخـال بياناتـه ومـن ثـم إرشـاده إلـى الخطـوات 
الواجـب عليـه اتباعهـا لوصولـه إلـى هدفه، مـع إعطاء 
معلومـات عـن طبيعـة العمـل والدراسـة باللغـة التـي 

ادخـل الفـرد بياناتـه بهـا. 
JOBSKILLS.SE هـو حلقـة وصـل تحـت إشـراف 
مكتـب العمـل مـا بيـن الالجئيـن الراغبيـن بالعمـل 

وأربـاب العمـل الباحثيـن عـن عمـال. 
 يؤمـن برجـس أن العمـل شـرف مهمـا كان نوعـه 
وان التدريـب المتواصـل وعـدم الركـون إلـى الراحـة 

لنجـاح. طريـق ا
بعـة  »لـدي رغبـه كبيـرة وحقيقيـه مسـتقبال بمتا
دراسـتي والعمـل كمحامـي هنـا فـي السـويد« هكـذا 

ختـم برجـس حديثـه إلـى الكومبـس.

الكومبس – العمـل: عندما درس الحقوق في سـوريا، لم يعـرف برجس شـرتوح المولود في مدينة السـلمية 
فـي العـام 1991 أن الظـروف سـتمنعه مـن ممارسـة مهنـة المحامـاة في بلـده علـى الرغم مـن عملـه محاميا 
متمرنا لسـنة واحدة، لكن هذا الهدف لـم يفارقه لحظة واحدة وهو فـي الطريق إلى السـويد التي وصلها قبل 

عامين. بدأ البحث عن تدريب وهو ينتظر قـرار إدارة الهجرة ولم يرغب في أن يكون عالة على أحد.

برجس شرتوح

استقاللية القرار والعمل 
في المحاماة حلم ال ينكسر
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فـي جميـع األديـان وبنفـس الوقـت احـرص علـى أن ال 
يصـاب بالخـوف بـل أن يفهـم بطريقـة صحيحة مـا يدور 
حولـه مـن أحـداث دون التطـرق إلـى تفاصيـل سياسـية 

ودينية. 

أمين بوزين: من الضروري أن يكون 
األهل صريحين مع أطفالهم

يقـول أميـن بوزيـن: »أصبحـت األخبـار السـيئة فـي كل 
مـكان، واليمكـن تجنبهـا ألن األطفـال اصبحـوا اليـوم 
مطلعيـن علـى وسـائل التواصـل االجتماعـي، وان لـم 
ئهـم لذلـك  ألعـالم سـيخبرهم أصدقا ا مـن ا يعرفـو
مـن األفضـل أن يكـون األهـل واضحيـن وصريحيـن مـع 
أوالدهـم، نعيـش فـي فتـرة مـن الصراعـات لم نشـهدها 
مـن قبـل أنـا مثـال مـن المغـرب مـن بلـد فيـه تنـوع ثقافـي 
كبيـر هنالـك حريـة لـكل شـخص الختيـار أسـلوب حياته 
ويؤسـفني مايحصـل فـي بلـدان أخـرى مـن صراعـات 
دينيـة وعنـف متبـادل مـن الطرفيـن والسـؤال هـو لمـاذا 

اآلن بالـذات اصبـح كل هـذا العـداء لبعضنـا البعـض! 

محاسن الزبيدي: فن تجنب تغذية 
الطفل بثقافة الكراهية

محاسـن الزبيـدي وهـي موظفـة فـي بلديـة مالمـو تعمـل 
لمجتمـع  فـي بيـن ا بـط ثقا ا ل بوظيفـة ر ألطفـا مـع ا
السـويدي والجاليـة العربيـة تقـول عـن ذلـك: »البـد مـن 
الوضع بعيـن االعتبار شـخصية الطفـل التي يوجـه إليها 
الحديـث فـإذا كان الطفل حسـاس جـدا فالبد مـن مراعاة 
الـكالم معـه بكلمـات بسـيطة وتعابيـر تخلو الشـدة على 
سـبيل المثـال يمكـن أن نخبر الطفل الحسـاس بـأن هؤالء 
األشـخاص الذيـن قامـوا بالعمـل العنيـف هـم أشـخاص 
عصبييـن ومنفعليـن جـدا يقومـون بأمـور غبيـة اتجـاه 
النـاس األخريـن والسـبب قـد يكـون أنهـم عاشـوا حيـاة 
و تعرضـوا لمصاعـب  غيـر طبيعيـة فـي طفولتهـم أ
جعلتهـم ينشـؤون بطريقـة خطـأ جعلتهـم يعتقـدون 
أن العنـف هـو طريقـة لحـل المشـاكل وهـذا أمـر غيـر 
صحيـح ألن المشـاكل البـد أن تحـل عـن طريـق النقـاش 
والحـوار وليـس مـن خـالل إنهـاء الحيـاة. وحتـى عقـاب 
لمـوت بـل السـجن حتـى  هـؤالء األشـخاص لـن يكـون ا
يمتنعـون مـن تكـرار هـذا السـلوك الخاطـئ وبهـذا نكون 
تجنبنـا تغذيـة الطفـل بثقافـة الكراهيـة والعـداء ضـد 

غيـره مهمـا كانـوا سـيئين.

سامي الفي: الطفل يصبح 
فضوليا مع الذهاب للمدرسة

كـن  بنها يـة كو فـي يعمـل فـي بلد مي ال ل سـا يقـو

كمعمـاري للحلـول البرمجيـة : »العنـف بشـكل عـام مـن 
المـواد المضـرة للطفـل وتربيتـه وينصـح األطبـاء بعـدم 
مشـاهدة األخبـار أمـام األطفـال ألنهـم قـد يتأثـرون 
لـدول  لـى ا تينـا إ لذيـن أ نفسـيا بذلـك خصوصـا نحـن ا
األوربيـة هربـا مـن العنـف والحـروب والمأسـي فـي بلداننا 
لشـرق األوسـط، واعتقـد علينـا بقـدر اإلمـكان  فـي ا
لخـوض فـي مأسـي مـا مررنـا بـه نحـن ونجعـل  عـدم ا
حيـاة أطفالنـا افضـل وأرحـم، األطفـال بصـورة عامـة 
لغايـة دخـول المدرسـة ال يفهمـون األخبـار ولكـن بعـد 
دخولهـم المدرسـة يبدأ الطفـل بأن يكـون فضولـي جراء 
احتكاكـه بزمالئـه وأصدقائـه ومدرسـيه لـذا يلـزم علينـا 
دور الموضـح لمـا يـدور فـي ذهنـه وأحيانـا نفاجـأ بكميـة 
المعلومـات التـي يعرفهـا ومـن الضـروري جـدا عـدم 
تعليمهـم ثقافـة الكـره والطائفيـة ورفـض المختلـف.

جيما ألين مستشارة نفسية: 
هذا ما يجب أن نتحدث به 

مع األطفال المفجوعين
نشـرت صحيفـة »ديلـي تلغـراف« مقـااًل فـي 18 آب/ 
أغسـطس، بقلـم جيمـا أليـن، وهـي مستشـارة كبيـرة 
فـي شـؤون المفجوعيـن لـدى مؤسسـة ونسـتونز ويـش 
وهـي مؤسسـة خيريـة تعنـى برعايـة األطفـال الذيـن 
ل  لمقـا تضمـن ا ، و بيـن لهـم لمقر ن ا ا ا بفقـد فجعـو
النصائـح التاليـة حـول كيفيـة للتحـدث مع األطفـال حول 

الهجمـات اإلرهابيـة وأعمـال العنـف: 

اللغة
بالنسـبة لألطفـال مـن جميـع األعمـار، فـإن أهـم شـيء هو 
طمأنتهـم بأنهـم بأمـان، ال تدخـل فـي السـياق السياسـي 
مـع األطفـال فـي سـن الدراسـة ربمـا يجـوز ذلـك مـع 
األطفـال األكبـر سـنا، ولكـن األهميـة القصـوى لـدى أي 
عمر هـو تقديـم الطمأنينـة والقـول لهـم أنهم فـي آمان.

بالنسـبة ألطفـال مـا قبـل المدرسـة، ال تسـتخدم لغـة 
عامـة مـن غيـر تحديـد فـال تقـل »هـذا الشـخص ذهـب 
للنـوم« أو »لقـد فقدنـا هـذا الشـخص« ألن ذلـك قـد يثيـر 
الخـوف والقلـق لديه، كـن دقيقـا ومراعيـا لتأثيـر لغتك.

العمر 
ر مـا  لمدرسـة، فكـر فـي مقـدا فـي مرحلـة مـا قبـل ا
تعرضـوا لـه، ربمـا كانـوا قـد سـمعوا األخبـار، لذلـك يمكن 
أن تكـون المحادثـة قصيـرة جـدا، وتتمثـل فـي اإلقـرار 
بمـا حـدث، والقـول إن الكثيـر مـن الناس قـد ماتـوا نتيجة 
حـادث سـيء، ويمكنـك أن تقـول إننـا ال نعـرف مـا الـذي 

حـدث علـى وجـه التحديـد.
بصفتـك الوالـد أو المعلـم أو مقـدم الرعايـة، فـإن أهـم 
جـزء هـو تقديـم الطمأنينـة يمكـن أن تقـول: هـذا أمـر 
غيـر عـادي جـدا، وهنـاك الكثيـر مـن عمليـات التحقـق 

مـن السـالمة المعمـول بهـا لحمايتنـا.
لمناسـبة لعمـر الطفـل ومعرفـة مـا  للغـة ا اسـتخدم ا

ثنـا هـل  ا تحد ذ إ ؟ و ا صمتنـا هـل سـنحميهم ذ إ
سـنخيفهم؟ وهل هـم مهيـؤون بعـد لمعرفـة حقائـق 
مـا يحيـط حولهـم مـن أمـور حتـى لـو كانـت هـذه األمـور 

؟  لتهـم مهـم طفو قـد تحر
تـرك األطفـال دون معرفة مبسـطة لألمـور يجعلهم 

ضحايـا الخيـال الخـاص بهمم 
مـا جـاء فـي تحقيـق نشـرته مجلـة »شـتيرن« األلمانيـة 
عـن هـذا الموضـوع: »شـئنا أم أبينـا فأطفالنـا يتمتعـون 
بخيـال خصـب، وهنـا يأتـي دور الوالديـن لمسـاعدتهم 
فـي الفـرز مـا بيـن الواقـع والخيـال، وفـي تخفيـف وطـأة 
الكلمـات والصـور الصادمـة فـي عالمنـا الممتلـئ بـكل مـا 
هـو عنيـف وقـاس، فاألطفـال الذيـن تتـراوح أعمارهـم 
لصعـب عليهـم تفهـم  لـى 8 سـنوات، مـن ا بيـن 5 إ
األحـداث اإلرهابيـة التـي تـدور حولهـم ، ولكـن البـد أن 
يـدرك الطفـل أيضـا أن مـا يحـدث مـن أعمـال إرهابيـة، 
ليـس بفيلم أكشـن أو خيـال علمـي أو ألعـاب فيديـو وإنما 
هـي أمـور أكثـر جديـة. لـذا يجـب تقديـم شـرح للطفـل 
مـن هـم هـؤالء اإلرهابيـون؟ ومـا هـي أهدافهـم؟ لكـن 
بكلمـات بسـيطة مـن دون مبالغـة اعتمـادا بالطبـع علـى 

عمـر ودرجـة تفهـم الطفـل.

نوال عطية: انتقاء الكلمات المناسبة
نـوال عطيـة هـي أم لطفـل عمـره 10 سـنوات، تقـول لــ 
»الكومبـس« حـول هـذه المشـكلة: »أفضـل عـدم طـرح 
الموضـوع مـع األطفـال، مـا لـم يكـن هنـاك حاجـة فعليـة 
لذلـك، خصوصـا إذا لـم يسـأل الطفل عنـه فهـذا يعني انه 
غيـر منتبه لهـذه األحـداث، أمـا إذا بـادر الطفل بالسـؤال 
بشـكل مباشـر فيمكن وقتهـا اختيـار الكلمات المناسـبة 
حسـب عمـره وذلـك كـي يتسـنى لـه فهـم المـراد مـن 
الحديـث وتبسـيط األحـداث حتـى يضمـن األهـل بأنهـم 
سـيكونون دومـا المرجـع فـي الحصـول علـى المعلومـات. 
أخبـرت أبنـي أن هـؤالء األشـخاص لديهـم فكـر متطـرف 

يريـدون فرضـه علـى غيرهـم.

رواء ميرزا: الحوار مع 
الطفل ضروري جدًا

أمـا رواء ميـرزا فتقـول: » عندمـا أخفيـت أخبـار العنـف 
عـن ابنـي وعمـره 8 سـنوات عـاد مـن المدرسـة ليخبرني 
عنهـا ويستفسـر منـي، لذلـك ال أعتقـد اليـوم أن األهـل 
هـم مصـدر المعلومـات الوحيـد للطفـل كمـا أن عـدم 
التطـرق لهـذه األمـور ليـس بالضـرورة الحـل األمثـل 
للجـوء ألحـد أخـر قـد يوصـل لـه  لـى ا حتـى ال يضطـر إ
المعلومـات بطريقـة مشـوهة ، أحـاول دائمـا أن اخبـر 
أبنـي بأنـه ليـس مـن حـق أي شـخص إنهـاء حيـاة شـخص 
أخـر أو معاقبتـه وان القتـل هـو أمـر مرفـوض وحـرام 

يفهمـه طفلـك: هـل يعرفـون حقـا مـا معنـى »مـوت«؟ 
فعـادة مـا ال يفهـم األطفـال أن المـوت دائـم حتـى سـن 
الخامسـة أو السادسـة. مـع المدرسـة االبتدائيـة، فـإن 
الغالبيـة قـد فهـم مـا يعنيـه »المـوت«. لذلك قـد يمكنك 
إضافـة تفاصيـل أخـرى مثـل الجلـوس معـا ومشـاهدة 

نشـرة األخبـار.

الجناة
ء  سـي و سلوك  ء أ ن تتحـدث عـن عمـل سـي يجـب أ
لنـاس سـيئة مـع األطفـال  لقـول أن بعـض ا وتجنـب ا
يجـب أن تكـون حـذرا حـول اللغـة  فالنـاس ليسـت سـيئة 
نهـا أفعـال سـيئة قـد ارتكبوهـا وهـذا يسـاعد علـى  أ
منـع القلـق لـدى األطفـال وزيـادة مخاوفـه ان »النـاس 

ليـه. لسـيئة« قـد يصلـون إ ا

الوسائط االجتماعية
نويـة عبـر  لثا لمدرسـة ا سـيتلقى األطفـال فـي سـن ا
لتواصـل االجتماعـي األخبـار عـن الهجمـات  وسـائل ا
اإلرهابيـة بالفعـل، فيجـب تذكيرهـم بـأن بعض األشـياء 
التـي قرؤوهـا هنـاك قـد تكـون غيـر صحيحـة، أجـري 
محادثـة مـع طفلـك حـول مـا يعتقـد أنـه حـدث، تحـدث 
عـن الصـور التـي شـاهدها، يمكـن أن تكـون الصـور أقوى 

لكلمـات. مـن ا
إذا رأى طفلـك صـورة، ولـم يتحـدث عنهـا مـع شـخص 
يثـق بـه، فإنـه سـيعتقد أن هـذه الصـور شـيئا كبيـرا 
بحيـث ال يمكـن التعامـل معـه، بالتأكيـد أنـت ال تريـد أن 

يبـدأ الطفـل فـي تخيـل أن شـخصا قـد يأتـي ليؤذيـه.

السالم
عندمـا تحدثـت مـع أطفالـي، الذيـن هم فـي سـن التعليم 
االبتدائـي ومـا قبـل المدرسـة، عـن الهجمـات اإلرهابيـة 
السـابقة، حاولـت تحويـل تركيزهـا نحـو التمييـز بيـن 
النـاس الذيـن يقومـون باألفعـال السـيئة، والنـاس فـي 
جميـع أنحـاء العالـم الذيـن يحاولـون الحفـاظ علـى األمـن 

والسـالم.

التحصين
حـاول أن تحصـن طفلك مـن ردود فعـل سياسـية معينة 
مـن قبـل السياسـيين، علـى سـبيل المثـال، قـال جيـب 
بـوش إن اإلرهابييـن فـي باريـس يقومـون »بمحاولـة 
منظمـة لتدميـر الحضـارة الغربيـة«، هذه الهسـتيريا 
هـي بالضبـط مـا يريـده اإلرهابيـون أن يحققـوه مـن 
ء  آلبـا لضبـط مـا يتعيـن علـى ا لهـم، وهـذا هـو با أعما
هـم منـه وبـدال مـن ذلـك،  واألمهـات أن يحصنـوا أبناء
نحتـاج إلى نشـر مفهـوم: أن غالبيـة العالـم يريد السـالم.

وكمـا قـال مسـتر روجـز، مضيـف تلفزيـون األطفـال 
وأحد أبطـال طفولتـي: كلمـا كان هنـاك كارثـة، كان 
هنـاك مـن يقدمـون العـون والمسـاعدة، أن مـن يقدمـون 

المسـاعدة يثبتـون دائمـا أن هنـاك أمـل. 

زينب وتوت

تأثير حوادث العنف على األطفال:

أبي هل لك أن تشرح لي لماذا يقتل الناس بعضهم؟
الكومبـس – تحقيقـات: العنف واإلرهـاب أصبحا مـن األحداث التي تشـكل ضغطًا علـى األهل الذيـن يريدون أن 
يعيـش أطفالهـم بعيدين عـن أجواء الخـوف وعدم الشـعور باألمـان، خصوصا بالنسـبة لنـا نحـن المهاجرين من 
الذين تركنـا، وطن غير أمـن لنعيش في وطـن نعتقد انـه آمن. لكن كيـف سنشـرح ألطفالنا ماحدث على سـبيل 

المثال مؤخرا في برشـلونة أو حوادث العنف والقتل التي تحدث في بعض المدن السويدية؟ 

ٔامين بوزين ◄نوال رواء ميرزا  ◄سامي الفي ◄محاسن الزبيدي ◄نوال العطية ◄
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قانون وبيئات

بنـّي يومـه األول بالمدرسـة بموجـٍز مكتـوب  بـدأ ا
بخـِط اليـد داخـل كراسـه الملـون، يلخـص تفاصيـل 
البدايـة مـع معلماتـه وزمالئـه فـي الـدرس، إضافـة 
لمدرسـة  ألكثـر مـن مقطـع فيديـو قامـت إدارة ا
ّن المدرسـة  لواتـس آب، علمـًا ا بإرسـاله لـي عبـر ا
 بإطعامـه وشـرابه لوجبتيـن غذائيتيـن«.

ّ
تتكفـل

بهـذا الشـغف الجميـل تحدثـت المغترّبـة العراقّيـة 
بشـرى الطائي عـن تجربـة طفلهـا، وحينمـا قاطعتها 
باسـتفزاز متعمـد، حـول عـدم أحقّيـة الحكومـات 
األوربّيـة بسـحب وصاّيـة الوالديـن، أجابـت بغضـب: 
مـن حـق الطفـل أن يحمـّي عالمـه الملـون بالحيـاة، 

مـاذا يفعـل إذا كانـا األبويـن جالديـن؟
م  قـا ر قّية مـن أ لشـر ئلـة ا لعا ّمـا قضّيـة خـوف ا  أ
لتـي تعطـى للطفـل عنـد تعرضـه لسـوء  الهواتـف ا
ًا للخـوف مـن  لـك مبـرر عتقـد هنا ملـة، فـال أ لمعا ا
ع لشـكوى  و مؤسسـة معنيـة باالسـتما ي جهـٍة أ أ
لثقـة  الطفـل إذا مـا كانـت قبلهـا جسـور المحبـة وا
نـُه ال يوجـد  ممـدودة بيـن الطفـل وذويـه، علمـًا ا
رفـع لوصايـة الوالديـن إال فـي حالـة تعـرض األطفـال 
رغـم علـى تربيـة شـرقية متخمة 

ُ
للعنـف األسـري، أو أ

بالعيـب والحـرام والموانـع داخـل دول أوروبـا، ذلك أن 
الطفـل خـالل تكوينـه النفسـي الثقافـي االجتماعـي 
يسـتمد الجـزء األكبـر مـن المجتمـع األوروبـي الـذي 

صـار هـو جـزء منـه«.

صراع ثقافي

تـف  لهوا ء أرقـام ا لخـوف مـن قضيـة إعطـا لمـاذا ا
ألطفـال فـي حالـة تعرضهـم إلـى الضـرب أو الضغـوط 
النفسـية، هـو ليـس أمـرًا موجهـًا ضـد الالجئيـن، بـل 

 تهديـدًا 
ّ

لجميـع، وال أجـده يشـكل ينطبـق علـى ا
لآلبـاء إذا كان الطفـل آمنـًا فـي بيـت أهلـة، كاّن رأي 
لسـليطي: »  لمتخصصـة بشـؤون األسـرة خولـة ا ا
ره  نحـدا ن ا لطفـل مهمـا كا لصعوبـة حجـب ا مـن ا
لمضيـف، ألنـه ببسـاطة يقضـي  لبلـد ا فـة ا عـن ثقا
 أوقاتـه خـارج المنظومـة العائليـة وبهـذا يفقـد 

ّ
جـل

لبلـد  فـة ا لـى ثقا ئلتـه ويتجـه إ فـة عا تدريجيـا ثقا
المضيـف وهنـا سينشـأ بداخلـِه صـراع مـا بيـن ثقافـة 
قديمـة وأخـرى جديـدة ويتصاعـد هـذا الصـراع 
ويأخـذ منحـدرات متعـددة والنتيجـة فـي كثيـر مـن 
لـى ازدواجيـة فـي السـلوك حيـث  فضـي إ

ُ
الحـاالت ت

يظـل هـذا الطفـل حائـرًا مـا بيـن إرضـاء أهلـة وبيـن 
ّمـا إرجـاع  مـا يحملـه مـن قّيـم سـويدية جديـدة، أ
نفسـية الطفـل إلـى الحالـة الطبيعيـة بعـد تعرضـه 
إلـى كـوارث الحـروب أو ضغـوط نفسـية معينـة، هّنـا 
لـى رعايـة خاصـة وحلـول تسـاعد الطفـل  يحتـاج إ
علـى اجتيـاز مرحلـة »مـا بعـد الصدمـة« والملخصـة 
لديـه  لطفـل وزج وا لنفسـية عّبـر زج ا يـة ا لرعا با
باعتبارهمـا شـريك رئيسـي بعمليـة البنـاء التربـوي، 
إذا مـا أردّنـا أن نبنـي ثقافـة متوازنـة للطفـل طرفاهـا 
 

ّ
مصـادر القـوة واإليجابيـة مـن الثقافتيـن ونبـذ كل

لطفـل . ة بشـخصية ا لمضـّر لسـلوكيات ا ا

فراغات وموانع
آثـار التدميـر النفسـّي وضجيـج الحـروب المفضيـة 
ـة هـي أبـرز مـا يمكـن مالحظتـه 

ّ
إلـى االنطـواء والعزل

نـت وجهـة نظـر  لالجئيـن، كا لطلّبـة ا علـى بعـض ا
التربوّيـة العراقّيـة المقيمـة فـي السـويد عبيـر عامـر 
التـي تقـول: »العـالج يبـدأ بضـرورة اندماجهـم مـع 
الطـالب السـويديين ليتـم مـلء الفراغـات السـلبية 
العالقـة بذهنياتهـم، أّمـا المشـكلة التـي أعتقـد أنهـا 
تقـف دائمـًا عائـق بيـن الطالـب والبيئـة السـويدية 
الجديـدة، فتتلخـص بالوصاّيـة التـي يحـاول بعـض 
الختـالط  ئهـم كقضّيـة ا بنا ء فرضهـا علـى أ بـا آل ا
وطبيعـة الملبـس عنـد الفتيـات، تلـك الموانـع التـي 

يشـتكي لّنـا منهـا الطلبـة انفسـهم وبتذمـر.
 وال أسـتبعد اّن يتحـول مـع الوقـت إلـى موقـف صـارم، 
لـذا يجـب تأهيـل األهـل لمعرفـة قوانيـن البلـد وأخـذ 

فكـرة عـن قوانيـن المجتمـع السـويدي.
لمدرسـة حتـى عـن  لوه داخـل ا تصـوري هـم يسـأ
رغبتـه باللحـم المذبـوح علـى الطريقـة اإلسـالمّية أم 
ال، ال أعتقـد أنهـم مجبـورون علـى أدق التفاصيـل لكن 
كمـا أكـدت بـأّن البنـاء التربـوي السـويدّي قائـم علـى 

احتـرام الحريـات الشـخصّية وتقديسـها.

حالـة هـذا الطفـل، وغيـره الكثيـر مـن الذيـن عاشـوا 
ظروفـًا غيـر طبيعيـة فـي بلدانهـم، تنعكـس علـى 
طريقـة حياتهـم الحاليـة بعـد انتقالهـم للعيـش فـي 

المجتمـع الجديـد فـي السـويد.

هروب قاتل
لطفـل: فـي رحلـة هـروب  لـدة ا تقـول أم عمـر وا
يد، فتـم وضـع  لسـو لبحـر وصلّنـا ا مرعبـة عبـّر ا
الطفـل بمركـز نفسـّي خـاص لتهيئتـه لمرحلـة مـا 
بعـد الصدمـة، وكيفيـة التعامـل مـع حـاالت التوتـر 
ء بعـد  ثـل للشـفا ة وهـا هـو يتما لتـي تصيبـه فجـأ ا
مـرور أربع سـنوات علـى الحـادث، أّمـا بشـأّن بناتـي 
اللواتـي تتـراوح أعمارهـّن مـا بيـن بدايـات المراهقـة، 
فأعتقـد اّن موضـوع التعامـل مـع ثقافـة المجتمـع 
الجديـد ألعمـار الفتيـات مـا بيـن 11-15 يجـب أن 
يتـم حصـر المواضيـع الحساسـة منهـا ضمـن األهـل 
مـور حساسـة وبشـكل  النفتـاح علـى أ فقـط، الّن ا
لـى  مكشـوف صـورة وصـوت وباختـالط فيحتـاج إ
تـأٍن، أّنـا أقـوم باسـتمرار بتوجيـه بناتـي األربعـة نحـو 
لمـرأة، ومـا هـو  طبيعـة العالقـة مـا بيـن الرجـل وا

لمقبـول بيـن الطرفيـن. لمقبـول وغيـر ا ا

 

عزل واندماج

لسياسـية، األكاديمـّي علـي  لعلـوم ا لمتخصـص با ا
الشـمري اعتبـّر اّن العائلـة المهاجـرة لديهـا سـوء 
لسـويدي وازدواجّيـة غيـر  لمجتمـع ا ة فـي ا ء قـرا
فقـر  تجـة عـن جهـل و بمـا نا ّنمـا ر إ ة و متعمـد

: ئـاًل ، قا تـي ما معلو
 مـا ينتـج من 

ّ
انهـم يدمجـون المجتمـع السـويدي بـكل

تكنولوجيـا وطـّب واحتـرام للخصوصيـات والحريـات 
ن  لتـي يظنـو تهـم ا ا مـا بيـن معتقد ، و يـة د لفر ا
بالتـوارث أنهـا األمثـل وخصوصـًا الدينّيـة وهـذا خطـأ 
لجانـب التطـوري  ّن يقبـل ا كبيـر، فـال يحـق الحـد ا
األوربـي مـن ناحّيـة صناعـة الحيـاة وفـي الجانـب اآلخر 
ـر للجوانـب الفكريـة باعتبـار اّن الصـدارة مـن 

ّ
ينك

حصـة العقلّيـة الشـرقية، بـل اّن المجتمـع السـويدي 
ُيعتبـر أوربيـًا نمـوذج بالتقـدم الفكـري الـذي يتفـرع 

منـه التطـور لـكِل منـاح الحيـاة المجتمعّيـة.

وفيّمـا يخـص مرحلـة مـا بعـد الصدمـة، هنالـك ثالثـة 
لمـأزوم  لطفـل ا عـادة ا نهـا إ محـاور صحّيـة بإمكا
نفسـيًا إلـى طفولتـه الطبيعيـة، المحـور األول هـو 
المدرسـة والثانـي هـو العائلـة، أّمـا الثالـث فهـو البيئـة 
خـارج هذيـن المحوريـن، عبـر خلـق مناخـات جديدة 
لهـؤالء األوالد باالسـتجابة لهواياتهـم ومـا يرغبـون، 
لكفيلـة  هـب ا ا لمو فيـة لـكِل ا ٍد ثقا ا لديّنـا هنـا نـو
بتنقّيـة ذهنّيـة الطفـل القـادم مـن صخـب االنفجارات 
لة جـدًا مهمـة  ك مسـأ هنـا لمـوت، و بيـس ا ا كو و
وهـي قضيـة الجـو األسـري المفخـخ بأخبـار الحـروب 
والحـوادث التـي يتداولهـا األبويـن وعبـر شاشـات 
 تلك األمور من شـأنها 

ّ
التلفـاز األخبارّيـة العربيـة، كل

إعـادة اجتـرار الماضـي بذهنيـة الطفـل وإلصاقـه 
الإراديـًا بعالمـه القديـم البائـس.

آمنــة عبد النبي

طفولة تحت فاتورة الحساب!

الكومبـس – مقـاالت: فـي سـاعٍة متأخرة مـن إحـدى ليالـي حلـّب المنكوّبة، شـاهَد بعيّنـه اقتيـاد أباه مـن ِقبل 
المسـلحين، ظـّل طـوال شـهرين وهـو يعانـي مـن صدمـِة المنظـر ويتخّيـل عـودة الرجـال المسـلحين ألخذه 
وعصب عينيه، قبلها امتنع عن الكالم ألسـابيع طويلة ظنًا أنهم يسـمعونه إذا تكلم، كاّن يستيقظ لياًل وهو 

فّزع ويرتجف ويسـأل عن أباه الذي تم العثور عليه بعد عدة أشهر جثة مرمية بأحِد المزابل.

أم عمر ◄

بشرى الطائي ◄

عبير عامر ◄

علي الشمري ◄

جواز سفر مفقود 
جواز سفر عراقي  باسم:

ABBAS ALI IBRAHIM

عباس علي إبراهيم
تاريخا الوالدة: ١9٧٨/١٢/١٢

جهة اإلصدار: بغداد

تاريخ اإلصدار:

٢0١٥/0٨/١٦

للتواصل االتصال على الرقم 

0760283686
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 الوراثة
ا فـي  ثـة يلعـب دور ا لور ن علـم ا لبحـوث أ تبيـن ا
السـمنة. الجينات يمكـن أن تسـبب السـمنة مباشـرة 
عـن طريـق بعـض األمـراض الجينيـة مثـل متالزمـة 
بـرادر- ويلي. الجينـات أيضـا قـد تسـهم فـي قابليـة 
الشـخص لزيـادة الـوزن أكثـر مـن غيـره. حيـث ان 
نـة رغـم تنـاول نفـس  الجسـم يكـون معرضـا للبدا
عـدد السـعرات التـي يتناولهـا شـخص آخـر نحيـف.

بعض األمراض واألدوية
بعـض األمـراض مثـل متالزمـة المبيـض المتكيـس، 
مشـاكل الغـدة الدرقيـة، متالزمـة كوشـينغ وغيرهـا 
مـن األمـراض قـد تكـون السـبب الرئيسـي للسـمنة. 
ت  ا د مضـا ن و و تـز ر لكو قيـر مثـل ا لعقا بعـض ا

اإلكتـاب هـي أيضـا مـن األسـباب المعروفـة.

عالج السمنة

ضيـة  لـة مر ي حا يـة يجـب تشـخيص أ ا لبد فـي ا
لخـاص  وعالجهـا. هـذا يتـم عـن طريـق طبيبـك ا

لمختصيـن. ء ا ألطبـا ون مـع ا لتعـا با
الركيـزة األساسـية لعـالج السـمنة هـي تقليـل عـدد 
السـعرات الحراريـة التـي يتناولهـا الشـخص مقارنـة 
مـع تلـك التـي تحـرق عـن طريـق النشـاط اليومـي، 
ووظائـف الجسـم اليوميـة. هـذا يعنـي التقليـل مـن 

األكل وزيـادة النشـاط البدنـي.
لتـي تسـاعد علـى  األدويـة والعمليـات الجراحيـة ا
لـوزن قـد تكـون عامـال مسـاعدا لتحفيـز  نقـاص ا إ
زن وهـي ليسـت بديـال  لتـوا لشـخص لخلـق هـذا ا ا

ئيـة. لغذا لحميـة ا و ا لبدنـي أ للنشـاط ا

  العالجـات المسـاعدة هـي إمـا  أن تكـون دوائيـة مثـل 

لتـي تقلـل  األدويـة المخفضـة للشـهية واألدويـة ا
امتصـاص الدهـون مـن األمعـاء. هـذا النـوع مـن العالج 
يسـاعد فـي األغلـب فـي حـالت الزيـادة الخفيفـة فـي 
لـوزن. مثـل أي عـالج مسـاعد آخـر يتطلـب هـذا  ا

العـالج حميـة غذائيـة ونشـاط بدنـي.
لثانـي مـن العالجـات هـو العـالج بالتداخـل  لنـوع ا ا
ت  لعالجـا ة مـن ا ع كثيـر ا نـو لـك أ . هنا حـي ا لجر ا
الجراحيـة لكـن اكثرها اسـتخداما هـو تحويل المسـار، 
. هـذه  لمعـدة لتكميـم وحلقـة ا ، ا لمعـدة قـص ا
الجراحـات تكـون عـادة مخصصـة لألشـخاص الذيـن 
يعانـون مـن السـمنة المفرطـة. عـادة مـا تكـون هـذه 
العمليـات مرتبطـة بأعـراض جانبيـة وتعقيـدات 
ص  شـخا لأل سـبة  منا حيـة تجعلهـا غيـر  ا جر

نـة. لبدا لمتوسـطي ا ا
لـون المعـدة. هـذا العـالج هـو  العـالج بواسـطة با
الحـل الوسـط بيـن قلـة فعاليـة األدويـة والخـوف مـن 
مشـاكل الجراحـة. هـذا العـالج بـدأ يكتسـب شـهرة 
فـي السـنوات األخيـرة بسـبب قلـة أعراضـه الجانبيـة 
والتطـور الكبيـر فـي تقنيـة صناعـة بالـون المعـدة.

 مراكزنـا فـي الدنمـارك هـي مـن أكبـر المراكـز فـي 
لمعـدة ومـن خـالل  لـون ا بـا لعمـل با ورو ل أ شـما
لمسـتمرة مـن قبـل  بعـة ا لمتا ا لعمليـة و تطويـر ا
مشـرفي التغذيـة خـالل فتـرة العـالج أصبحـت نتائـج 
هـذه العمليـة تضاهـي نتائـج الكثيـر مـن العمليـات 
ت  حـا ا لجر نـة با ر طتها مقا غـم بسـا حيـة ر ا لجر ا

 . ة لمعقـد ا

المركـز يقـدم محادثـات مجانيـة النتقـاء األشـخاص 
المناسـبين لهـذا النـوع مـن العـالج وتقديـم النصائـح 

لألشـخاص الذيـن قـد تناسـبهم بدائـل أخـرى.
المركز يقدم الخدمات باللغة العربية، 

اإلنجليزية والدنماركية حسب رغبة الشخص.

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

ن تلعـب دورا  مـل يمكـن أ لعوا هنـاك عـدد مـن ا
فـي زيـادة الوزن، وتشـمل هـذه النظـم الغذائيـة 
الخاطئـة، عـدم ممارسـة الرياضـة، العوامـل البيئيـة 
والوراثـة، ويمكـن لنـا مناقشـة بعض هـذه العوامـل 

بإيجـاز أدنـاه: 

الغذاء والنشاط

أحـد اهـم العوامـل المؤديـة لزيـادة الـوزن هـو تنـاول 
سـعرات حراريـة أعلـى مـن تلـك التـي يتـم حرقهـا 
خـالل النشـاط اليومـي. هـذا هـو السـبب الرئيسـي فـي 

اغلـب حـاالت زيـادة الـوزن.
لتـي تـؤدي لإلفـراط بتنـاول السـعرات  األسـباب ا
الحراريـة كثيـرة ومتشـابكة وتدخـل بهـا عوامـل 
نفسـية كثيـرة، مـن خـالل عملنا فـي هـذا المجـال نرى 
أن الكثيـر مـن حـاالت السـمنة للمهاجريـن حصلـت 

بعـد الهجـرة مـن البلـد األصلـي إلـى أوربـا.
لحركـة بسـبب الطقـس  لـى قلـة ا  هـذا قـد يعـزى إ
لملـل بسـبب بطـأ  ا ألم و لبلـد ا يـر لطقـس ا لمغا ا
االندمـاج بالمجتمـع خاصـة فـي السـنوات األولـى خالل 
فتـرة تعلـم اللغـة. هـذا يجعـل مـن تنـاول األطعمـة 
مـالذًا لتعويـض بعـض هـذه المشـاعر، وهنـا تصبـح 
عمليـة تنـاول الطعام ليسـت فقط بسـبب اإلحسـاس 
بالجـوع ولكـن أيضـا انعـكاس لمشـاعر الملـل، الحـزن 
يضـا سـببا  لنـوم هـو أ لفـرح. قلـة ا نـا حتـى ا حيا وأ

نـة. مسـاعدا للبدا

البيئة
العالـم مـن حولنـا يؤثـر علـى قدرتنـا علـى الحفـاظ 
علـى وزن صحي. فمثـال األَسـر التـي تهتـم بأعـداد 
لكبيـرة تـرى اغلـب أفرادهـا  ئيـة ا لوجبـات الغذا ا
لـوزن بسـبب نوعيـة وكميـة  نـون مـن زيـادة ا يعا
لحـاالت يكـون سـببا  األكل. األكل فـي كثيـر مـن ا
ء ووسـيلة للتسـلية  ألصدقـا ا ألسـرة و ع ا جتمـا با

ء وقـت ممتـع.    وقضـا

لهذه األسباب يزداد وزنكم!

الدكتور باهر هادي 
دكتوراه في الجراحة

Telefon 0045 91 91 88 88

لالتصال واالستفسار عن عملية بالون المعدة 
يرجى االتصال بمسؤولة التغذية رشا الموسوي 

على الرقم:  004526471772
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لقلـِق والعكـُس صحيـٌح.  لُمجـرَم با ا
ِل  َك أشـخاصًا يقولـون: مـا ذنـُب رجـا نَّ هنـا تـرى أ

؟! 
ٌ

ِهـق ا َم بهـا ُمر لشـرطِة فـي جريمـٍة قـا ا
 عناصـِر 

ُ
: مـا هـو عمـل

َ
ـى أْن نقـول

َ
ْول

َ
ولكـن مـن بـاٍب أ

َهـا علـى مـا بعـَد وقـوِع 
ُ
الشـرطِة؟ ولمـاذا يقتصـُر عمل

الجريمـة؟!! 
 

ِّ
لمجتمـِع ومـن حـق ًا مـن هـذا ا ء نحـُن أصبحنـا ُجـز

 مـا يشـُعُر بـه دوَن 
َ

ِيـِه ويقـول الجميـِع أْن ُيدِلـَي برأ
د.  خـوٍف أو تـردُّ

:« يجـُب أْن َنراُهم 
ُ

من خـالِل تجُربتـي الشـخصّيِة أقـول
علـى مـداِر السـاعِة.. ويجـُب نشـُر أكبـَر عـدٍد ممكـٍن 
 علـى زيـادِة 

ُ
مـن عناصـِر الشـرطِة، فهـذا سـيعمل

ـِر 
ُّ
نسـبِة األمـاِن عنـد المواطنيـَن وزيـادِة نسـبِة التوت

لـدى أيِّ ُمجـرم.

علي أبو مراســا

مقاالت الرأي تعّبر عن وجهة نظر كاتبها

 أو 
َ
وكأنَّ القـدَر لـه رأٌي آخـٌر:« ال َمفـرَّ لكـم.. ال ملجـأ

 لكـم.« ... 
َ
مـالذ

لـوِم علـى الجنسـّياِت 
ّ
أصبحنـا مـن ِشـّدِة القلـِق ُنلقـي بال

نـا علـى يقيـٍن بـأنَّ تلـَك األحـداِث  نَّ ـَم أ
ْ
الُمختِلفـِة َرغ

ْن ُوِلـَد في   مـن المراهقيـَن والشـباِب ممَّ
ٌ
ـة

ّ
ل
ُ
يقـوُم بهـا ث

)السـويد( .. وال داٍع لتهويـِل األمـوِر بالقـوِل بوجـوِد 
)مافيـاٍت أو عصابـاٍت( قادمٍة مـن ُبلداٍن أخـرى، فهذا 

ـِر والقلـق. 
ُّ
ِة التوت  يزيـُد مـن ِحـدَّ

ٌ
قـول

ِع  ِد اختـرا ْسـَنا بصـَد
َ
ل نحـُن بحاجـٍة لطـرِح حلـوٍل و

زيـُد مـن صعوبـِة األمـر أو التبريـِر لجهـاٍت 
َ
إشـاعاٍت ت

أخـرى علـى حسـاِب مشـاعِر اإلنسـان.. 
ِعَب دوِر الجبان! 

َ
اَنا ل

َ
كف

لماذا ال َنراُهم على مداِر الساعة؟! 
ُرق؟! 

ُ
لماذا ال َنراُهم على مفترقاِت الط

 وجـوِد عناصـِر الشـرطِة باسـتمراٍر أكثـُر 
ُ
ـة

َ
ف
ُ
هـل تكل

ـِة روِح شـخٍص بـريء؟! 
َ
ف
ُ
مـن تكل

 الموضـوِع مـن خـالِل زيـادِة 
ُ
لمـاذا لـم يتـْم معالجـة

عناصـِر الشـرطِة علـى األقـِل فـي األماكـِن العاّمـِة علـى 
مـداِر السـاعة؟!.. فهـذا ُيشـِعُرنا باألمـاِن وُيشـِعُر 

م على 
ُ

راه
َ
لماذا ال ن

مداِر الساعة؟
الكومبـس – مقـاالت الـرأي: كثيـرٌة هـَي المصائـُب فـي اآلونـِة األخيـرِة مـن َسـرقاٍت وقتـٍل .. وكأنَّ شـبَح القلِق 

ِر يطارُد جميَع المهاجريَن الذين دفعوا جميَع أمالِكِهم، ألجِل الشـعوِر بالراحِة واألمان.  والتوتُّ
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ي  ر كة سـكن هلسـنبو لـث شـر لثا كـز ا لمر فـي ا
.H E L S I N G B O R G S H E M

 LKF وأفـاد تقريـر المجلـة أن شـركة شـركة السـكن
لعمـل  لمملوكـة مـن قبـل بلديـة لونـد قـد بـدأت ا ا
 
ً
بهـذه الطريقـة منـذ بضـع سـنوات تقريبـًا، مدعيـة
أن معـدل األضـرار وارتـكاب الجرائـم قـد انخفـض 

كثيـرًا منـذ ذلـك الحيـن.
ويقـول BERTIL LUNDSTRÖM مديـر 
الهندسـة التقنيـة فـي شـركة السـكن LKF »أنـا لـم 
أتلقـى أبـدًا أي إشـارات مـن المسـتأجرين تفيـد بأنهـم 
ميـرات  ن كا لوضـع. اعتقـد أ غيـر راضييـن عـن ا
 
ً
المراقبـة تجعـل المـرء يشـعر باألمـان أكثـر خاصـة
عندمـا يذهـب مثـاًل إلـى مـرآب السـيارات لوحـده«.

 HELSINGBORGSHEM أمـا شـركة السـكن
فهـي تسـتخدم كاميـرات المراقبـة علـى حـد سـواء 
داخـل البنايـات السـكنية وخارجهـا أي فـي المناطـق 

المجـاورة.
ويعتبـر INGE GUSTAVSSON مديـر 
اإلسـكان فـي شـركة سـكن هلسـنبوري أن اسـتخدام 
كاميـرات المراقبـة هـي عبـارة عـن تدابيـر مكملـة 
لتحقيـق األمـن فـي المناطـق السـكنية السـيما عندما 
ات األخـرى لزيـادة مسـتوى السـالمة  فشـلت اإلجـراء

ألمنيـة. ا
وأضـاف »هذا اإلجـراء هـو أمـر متـوازن، ألننا نحـاول أن 
نجعـل هـذه الكاميـرات تعمـل بشـكل محـدد ومقّيـد 
وذلـك بهـدف ضمـان حمايـة الخصوصيـة الشـخصية 
للفـرد. فالغـرض مـن كاميـرات المراقبـة هـو منـع 
ن هـذا  جر فـإ لنسـبة للمسـتأ با ئـم، و ا لجر وقـوع ا

اإلجـراء يجعلـه يشـعر باألمـان أكثـر«.
لمـو  M فـي ما K B لسـكن  كة ا عطـت شـر أ و
ت  ا ميـر كيـب كا ًا لتر خـر خضـر مؤ أل ء ا لضـو ا
ت بمنطقـة  را لسـيا ب ا قبـة جديـدة فـي مـرآ ا مر
لسـكنية، وذلـك  BELLEVUEGÅRDEN ا
ئـق  ا لحر دث ا ا عـة مـن حـو ع مجمو قـو بسـبب و
المتكـررة فـي اآلونـة األخيـرة. وبحسـب الشـروط 
م  سـتخدا لتـي تنظـم عمليـة ا مـة ا لعا نونيـة ا لقا ا
كاميـرات المراقبـة فإنـه ينبـغ أواًل اختبـار وتجربـة 
لبـدء  طـرق أخـرى لتحقيـق السـالمة األمنيـة قبـل ا
باسـتعمال كاميـرات المراقبـة فـي المبانـي السـكنية 

ورة لهـا. لمجـا لمناطـق ا ا و
 M A R G A R E T H A ضـح  هـا تو ر و بد
صـل فـي  ا لتو ة ا يـر SÖDERSTRÖM مد

شـركة السـكن MKB أن الشـركة تفضـل اللجـوء أواًل 
لتجربـة تدابيـر أمنيـة أخـرى مـن أجـل تجنـب احتمال 

قبـة. لمرا ميـرات ا م كا سـتخدا ا
ن جميـع  وأضحـت مجلـة HEM & HYRA أ
ن  و جـر يـن يؤ لذ لسـكنية ا ت ا ا ر لعقـا ب ا صحـا أ
منازلهـم قـد رفضـوا اإلجابـة علـى أسـئلة الدراسـة 
لرغـم مـن  لتـي أعدتهـا، ولكـن با االسـتطالعية ا
رفـض أصحـاب العقـارات المؤجـرة المشـاركة فـي 
االسـتطالع، فـإن المجلـة تمكنـت، مـن خـالل جملـة 
أمـور مـن بينهـا الوثائـق الرسـمية، مـن الكشـف عـن 
إجمالـي عـدد كاميـرات المراقبـة التـي يسـتخدمها 
أصحـاب العقـارات السـكنية فـي محافظـة سـكونه، 
وبحسـب بيانـات القائمـة فـإن الرقـم الحقيقـي هـو 

أكبـر مـن 458 كاميـرا.
لـى أن كاميـرات شـركات السـكن  وتشـير المجلـة إ
لتـي تؤثـر  لوحيـدة فقـط ا ريـة ليسـت هـي ا لعقا ا
لسـكنية  ا طـق  لمنا ا فـي  ين  جر لمسـتأ ا علـى 
لمـو قـد  لتـي يعيشـون فيهـا، ففـي ما ء ا ألحيـا ا و
بـدأت الشـرطة أيضـًا بتركيـب كاميـرات المراقبـة 
لسـكنية  ء ا لمياديـن واألحيـا لشـوارع وا لتصويـر ا
فـي مناطـق HERRGÅRDEN و SEVED و 

.MÖLLEVÅNGEN
وذكـرت الشـرطة أن الغـرض مـن وضـع كاميـرات 
المراقبـة هـو الحـد مـن وقـوع الجرائـم وجمـع األدلـة 

الالزمـة ضـد المشـتبه بهـم.
لتـي وضعتهـا  قبـة ا لمرا وأصبـح عـدد كاميـرات ا
الشـرطة فـي جنـوب السـويد كبيـرًا جـدًا لدرجـة أن 
الشـرطة تنظـر حاليـًا فـي إمكانيـة تنظيـم عمليـات 
ء مركـز جديـد لكاميـرات  نشـا لرصـد مـن خـالل إ ا
قبـة  لضـروري مرا قبـة، حيـث سـيكون مـن ا لمرا ا
هـذه الكاميـرات بشـكل مسـتمر مـن قبـل موظفيـن 
تتعلـق مهمتهـم بمتابعـة األحداث فـي الشـوارع في 

لحقيقيـة. األوقـات ا
ية  يد لسـو ت ا فظـا لمحا ة ا ر ا د نـت هيئـة إ كا و
LÄNSSTYRELSEN فـي محافظـة سـكونه 
طة يعطيهـا  يحـًا للشـر ًا تصر خـر قـد منحـت مؤ
لسـكنية فـي منطقـة  ء ا ألحيـا لحـق فـي تصويـر ا ا
يـة  MÖLLEVÅNGSTORGET منـذ بدا

يـة خريـف عـام 2019. لـي ولغا لحا الصيـف ا
واعتبـر MATS KARLSSON نائـب مديـر 
لمـو أن عمليـة تركيـب كاميـرات  قسـم شـرطة ما

المراقبـة فـي الشـوارع قـد نتائـج جيـدة بالفعـل.

طعـة  لسـكن فـي مقا ت ا كا تسـتخدم نصـف شـر
سـكونه جنوب السـويد، كاميـرات المراقبة فـي مباني 
الشـقق السـكنية أو بالقـرب منهـا، فـي حيـن أن عـددًا 
قليـاًل جدًا مـن النصـف اآلخر لهـذه الشـركات تخطط 
لبـدء اسـتعمال تقنيـة كاميـرات المراقبـة، وبحسـب 
أصحـاب العقـارات السـكنية فـإن الغـرض مـن هـذه 
الكاميـرات هـو إيقـاف اللصـوص ومرتكبـي أعمـال 

لتخريـب. ا
قبـة علـى تسـجيل حركـة  لمرا وتعمـل كاميـرات ا
جميـع األشـخاص سـواء أولئـك الذيـن يتحركـون فـي 
لمناطـق المجـاورة أو الذيـن يسـكنون فـي شـقق  ا
المبانـي السـكنية التـي تسـتخدم هـذه الكاميـرات، 
يضـًا، ولكـن  ر أ لـزوا لشـيء نفسـه علـى ا وينطبـق ا
المئـات مـن عدسـات تلـك الكاميـرات تبحـث أساسـًا 
عـن اللصـوص والمخربيـن، وذلـك حسـبما أظهـرت 
 HEM نتائـج دراسـة اسـتطالعية أعدتهـا مجلـة

.& HYRA
وشـملت الدراسـة جميـع شـركات السـكن الكبيـرة 
فـي منطقـة سـكونه سـواء التابعـة للبلديـات المحليـة 

أو ذات الملكيـة الخاصـة.
ئـب  ا قبـة مر ا لمر ت ا ا ميـر  مـا ترصـد كا

ً
ة د عـا و

السـيارات ومسـتودعات وغـرف التخزيـن ومحطـات 
لتدويـر. إعـادة ا

ية  يد لسـو ت ا فظـا لمحا ة ا ر ا د لـى هيئـة إ تتو و
LÄNSSTYRELSEN فـي محافظـة سـكونه 
ميـرات  م كا سـتخدا ت ا سـة طلبـا ا لية در مسـؤو
المراقبـة فـي األماكـن العامـة واألخـذ بعيـن االعتبـار 

لمجـال. يـد فـي هـذا ا لمتزا مـدى االهتمـام ا
وأكـد نصـف أصحـاب شـركات العقـارات السـكنية 
لـي 40 ٪  لذيـن شـملهم االسـتطالع، أي حوا ا
منهـم أنهـم يسـتخدمون كاميـرات المراقبـة كنـوع 

مـن تدابيـر تعزيـز األمـن.
ويظهر االسـتطالع أن شـركات السـكن فـي البلديات 
الصغيـرة تفتقـر إلـى حـد كبيـر لكاميـرات المراقبـة، 
حيـث كشـف عـدد قليـل جـدًا مـن أصحـاب هـذه 
لشـركات عـن نيتهـم بوضـع خطـط جديـة لبـدء  ا

اسـتخدام كاميـرات المراقبـة.
نـد  يـة لو بعـة لبلد لتا لسـكن ا كة ا حتلـت شـر ا و
لمرتبـة األولـى فـي قائمـة أكثـر الشـركات  LKF ا
قبـة  ا لمر ت ا ميـرا لتـي تسـتخدم كا نه ا فـي سـكو
تليهـا  و  ، لسـكنية ا تهـا  ا ر عقا نـي  مبا فـي 
ت  ء لمـو، فـي حيـن جـا M فـي ما K B كة  شـر

نصف شركات السكن في سكونه تستخدم 
كاميرات مراقبة في المباني السكنية

لقبـض علـى أحـد  بـع »لقـد تمكنـا بالفعـل مـن ا وتا
المتهميـن بارتـكاب جرائـم العنـف وذلـك بعـد أن 
لقطتـه كاميـرات المراقبـة، وكانـت جـودة الفيلـم 

ذات نوعيـة جيـدة جـدًا وبشـكل مدهـش.
ويتطلـب تركيـب كاميـرات المراقبـة فـي البيئـات 

العامـة الحصـول علـى ترخيـص قانونـي.
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مكتبـة عربيـة فـي المدينـة، وقالـوا انهـم سيشـترون 
الكتـب منـي بدال مـن الكتـب التـي كانـوا يشـترونها من 
سـتوكهولم مـن مصـدر واحـد، وكانـت إصـدارات 
لفكـرة  قديمـة وال يوجـد بهـا تنـوع فأعجبتنـي ا

وقلـت: لـم ال !

من هم أكثر من يشتري الكتب 
العربية من مكتبتك؟

المكتبـات السـويدية التـي تشـتري الكتـب وتضعهـا 
لناطقيـن  ء ا لقـرا فـي رفوفهـا كـي يسـتفيد منهـا ا
بالعربيـة، وكذلـك بعـض المـدارس العربيـة، إضافـة 
طبعـا  إلـى المهتميـن والقـراء بصـورة عامـة مـن هواة 

ة.  القـراء

وكيف تحصلين على الكتب العربية 
وتضمنين وصولها إلى السويد؟

مـن دور النشـر فـي الـدول العربيـة، مثـل »كلمـات« 
و«السـاقي« بلبنـان و«الشـروق« و«الجمـل«، ومـع أكبر 

مركـز توزيـع وهـو »نيـل وفـرات« أوناليـن. 

 أال يجعل ذلك سعر الكتاب مرتفعًا؟

لجميـع  لكتـاب بمتنـاول ا أحـاول أن أجعـل سـعر ا
لشـحن  يـف ا ر ، بسـبب مصا ا لـي جـد ليـس غا و
لكتـاب أرخـص ممـا لـو طلبـه  ئـب ويكـون ا والضرا

نـت. نتر أل يـق ا لشـخص عـن طر ا

 كيف تقيمين اإلقبال على شراء 
الكتب العربية في السويد؟ 

إقبـال جيـد خصوصـا فـي معـرض الكتـاب الـذي زاره 
ورة  لمهاجريـن حتـى مـن دول مجـا لكثيـر مـن ا ا
فتنـا  صـل مـع ثقا ا صـة للتو ه فر و عتبـر نهـم ا أل

العربيـة.  
اعتقـد أن المهاجريـن القدامـى لديهـم مصادرهـم 
لكتـب فهـم يسـافرون  لتـي يحصلـون منهـا علـى ا ا
ل  خـال مـن  عليهـا  ل  لحصـو ا ن  يسـتطيعو و
لسـفر  لجـدد ال يتمكنـون مـن ا رهم بينمـا ا سـفا أ
لسـنين قادمـة، لذلـك يحتاجـون الكتـب الموجـودة 
نهـم حريصـون علـى تعليـم  لسـويد وخصوصا ا با
أطفالهـم اللغـة العربيـة، لذلـك يوجـد طلـب كبيـر 

. لتعليميـة لكتـب ا علـى ا
 وبحكـم عملـي السـابق باختصـاص تعليـم األطفـال 
اعـرف نوعيـة الكتـب العربيـة التـي تناسـب طريقـة 
التعليـم بالسـويد لكـي يكـون سـهل علـى األطفـال 
لكتـاب  هـن علـى جـودة ا را نـي أ ي أ ن يتقبلوهـا أ أ
وأحـاول توفيـر وسـائل تعليميـة ألنهـا غيـر متوفـرة 
للوحـات  ا لجمـل الصور  باألسـواق، مثـل تركيـب ا

لتعليـم الجديـدة.  الممغنطـة ووسـائل ا

ما أهمية هذه المكتبة للناطقين 
بالعربية في السويد؟

ة باللغـة العربيـة، ووفـرت  أشـعر بانـي دعمـت القـراء
جيـن  لسـويد وهـم غيـر محتا لكتـب هنـا با لهـم ا
يضا وجـود  وأ ئها،  لـة عربيـه لشـرا للذهـاب لدو
فـة  عـم للثقا لمـو هـو د بيـة فـي ما لعر لمكتبـة ا ا
للغـة العربيـة، فنحـن ال شـك لدينـا تـراث كبيـر  وا
وعمـق كبيـر لـألدب العربـي ولدينـا كـم كبيـر مـن 
األدبـاء والشـعراء البـد أن يكونـوا معروفيـن لألجيـال 

. لجديـدة ا
 

من هي منى العطار؟
تقيـم فـي السـويد منـذ 26 عامـا، وهـي مـن أصـل 
عراقـي، ترعرعـت ودرسـت فـي سـوريا وعملـت فـي 
مجـال تربيـة الطفـل فـي السـويد لمـدة 8 سـنوات، 
سـي  ا لدر لتوجيـه ا ختصـاص ا وبعدهـا درسـت ا
جيـه  لتو جسـتير فـي ا صلـة علـى ما ، حا لعمـل ا و

سـي. لدرا ا
تقـول لــ »الكومبـس”: »عالمي هـو الكتـب، أهرب من 
الغربـة ومن آالمـي ومـن كل المصاعـب التـي تواجهني 
واعتبـر الكتـب العربيـة واحـة لالسـتراحة مـن الـم 
الغربـة، وحلمـي أن يكـون هنالـك رف للكتـب العربيـة 

فـي بيـت كل مغتـرب عربـي«.
لـذي  لمـي، حلمـي ا ن هـذا عا وتضيـف: » اشـعر أ
حلمـت بـه منـذ فتـرة طويلـة مـن بدايـة حياتـي«.

 

كيف خطرت فكرة إقامة مكتبة 
عربية في مالمو على بالك؟ 

 الحاجـة إلـى الكتـب العربيـة المطبوعـة فـي السـويد 
لـك  لـى رغبتـي أن تكـون هنا فـة إ موجـودة باإلضا
، تعمـل  بيـة لعر طقيـن با لنا بيـن ا مكتبـة للمغتر
كحلقـة وصـل بينهـم وبيـن الوطـن األم، وبمجـرد أن 
سـنحت لـي الفرصـة بـدأت بتحقيـق الحلـم القديـم.

 بـدأت الفكـرة عـام 2009، عندمـا كنـت أعمـل 
فـي مشـروع تابـع لمكتبـة مالمـو، واكتشـفت انهـم 
ليـس لديهـم فكـرة عـن الكتـب العربيـة، فبـدأت 
أسـاعدهم باختيـار الكتـب. فاقترحـوا علـي أن افتـح 

ماهي نوعية الكتب المطلوبة 
بالدرجة األولى؟

لطلـب عليـه تقريبـا  يوجـد كتـاب مميـز جـدا، وا
لعشـق األربعـون«  يومـي، وهـو كتـاب » قواعـد ا
للكاتبـة التركيـة أليف شـفق، والطلـب كبير جـدا على 

الكتـب الصوفيـة وهـذا أمـر لفـت نظـري كثيـرًا.
عـات  لصرا لحـروب وا لنـاس ملـت مـن ا ن ا يبـدو أ
لزهد، ويوجـد طلـب علـى  فاتجهـت للصوفيـة وا
ن  إلنسـا ء شـخصية ا لتـي تعمـل علـى بنـا لكتـب ا ا

لمسـرحيات وهـذا شـيء جديـد. وطلـب علـى ا

هل تبيعون في مكتبة مالمو 
كتبًا غير عربية؟

يوجـد لدينـا كتـب باللغتيـن العربيـة - السـويدية، 
إلنكليزيـة، ولدينـا مشـروع جديـد  ـ  ا لعربيـة ا و
لتـي تبـاع لدينـا  حاليـا هـو بيـع الكتـب المدرسـية ا

. مسـتعملة

كيف تنظرين للمستقبل مع مشروعك هذا؟
ء  لتقـا ن ال لمكتبـة لتصبـح مـكا ن تكبـر ا حلمـي بـا
المثقفيـن واألدبـاء ومـكان لعقـد النـدوات، ودعـوة 
األدبـاء من البلـدان العربيـة أي أن تكـون مركـزا ثقافّيًا 
أكثـر مـن كونهـا مكتبـة فقـط تبـاع فيهـا الكتـب. 

حاورتهــا: زينب وتوت 

منى العطار:

حلمي أن يكون هناك رف للكتب العربية في بيت كل مغترب
الكومبـس - مالمـو: في وسـط مدينـة مالمـو المعروفـة بتنوعهـا الثقافـي، وقدرتها علـى اسـتيعاب ثقافات 
مختلفـة، وبالقرب من سـاحة الخضـرة، التي تعـج بالحيـاة، وفي مركـز تجـاري صغير تقـع مكتبة منـى العطار 
لإلصـدارات باللغـة العربيـة، هـذه المكتبة كانـت فكرة سـرعان مـا تحولت إلـى حقيقة، علـى رغـم التحديات 
الكثيـرة، وأصبـح باألماكـن لمـن كان يسـتعير الكتـب وال يعيدهـا، أو يوصـي عليهـا القاصـي والدانـي ممـن 
يسـافرون إلى بلـدان عربيـة، أن يأتـوه بالكتـاب الذي يريـده، أصبـح اليـوم بإمكانه الحصـول عليه مـن مكتبة 
»ارابيسـكا بوكـر« التي تعتبرهـا منى فرصـة لمن اشـتاقوا إلـى األدب العربي مـن القدامى في السـويد، وكذلك 

الذين وصلوا مؤخرا للحفاظ على ثقافتهم العربية. 
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لتـي  أللـوان ا عيونـه فعملـت بطريقـة تعبيريـة وا
لتـي تجمعنـي بـأدم   لعالقـة ا اسـتخدمتها تخـص ا
ومـن الممكـن أن أتأثـر باللوحة حتـى بعد أن ارسـمها  
أول شـيء أقـوم بـه عندمـا اسـتيقظ مـن النـوم اذهـب 
للوحـة ألراها هـل تحتـاج لعمـل إضافـي أم ال ؟ واحيانا 
و  للوحـة ألننـي تعلقـت بهـا أ اذهـب ألصبـح علـى ا

. حببتهـا أ

هل تشبه الوجوه التي 
ترسمها تماما األصل؟ 

أنـا ال أرسـم بطريقـة الواقعيـة المفرطـة وال أحبهـا 
ألنـي أعتقـد أن الفنـان البـد أن يضيـف مـن مشـاعره 
وحزنه وفرحـه وإبداعه ورسـالته التي يريد إرسـالها 
للمتلقـي  إلـى اللوحـة وإال مـا فائـدة نقـل صـورة طبـق 
األصـل عـن الوجـه بينمـا هنالـك التصويـر مـن قـام 

بهـذه المهمـة ! 

هل من فنانين معينين تتابعهم 
ومهتم بنتاجاتهم الفنية؟

 أتابـع فنـان نمسـاوي يدعـى فـوكا احبـه كثيـرا ومـن 
الفنانيـن العراقييـن كاظـم الداخـل والكثيـر منهم ال 
أسـتطيع ذكـر أسـماء الجميـع فالـكل متفرد بأسـلوبه 
مثـال محمـود فهمـي عبـود قـد الأسـتطيع أن ارسـم 

بأسـلوبه ولكنـه قـد يتمكـن مـن الرسـم بأسـلوبي.
 ممكن تتحدث للقراء عن طقوس الرسم لديك؟

لجهـد عندمـا  لكثيـر مـن ا خـذ منـي ا كل لوحـة تأ
تسـتفزني شـخصية ألرسـمها احضر األلـوان والفرش 
وانفصـل عـن العالـم الخارجـي وأنا متعـود على سـماع 
األغاني خصوصـا أم كلثوم عندما ارسـم ولكـن عندما 

ادخـل بعمق اللوحـة انقطع عن سـماع األغانـي وعند 
االنتهـاء مـن اللوحـة انتبـه أن األغنيـة انتهـت بـدأت 
أغنيـة أخـرى وعندمـا انجزهـا أشـعر أنـي منهـك ألنـي 

أعطيتهـا مـن نفسـي .

كيف تقيم الفرص المتاحة أمام 
الفنان وهو يعيش خارج وطنه؟

عندمـا كنـت فـي المرحلـة الرابعـة فـي كليـة الفنـون 
لفنـان عندمـا  لجميلـة أخبرنـا احـد األسـاتذة أن ا ا
يخـرج للبلـدان األوروبيـة سيسـتقبلونه باألحضـان 
لفـن ممـا جعلنـا  بيـة تقـدر ا و ألور ن ا لبلـدا الن ا
نتشـوق إلكمـال الدراسـة والسـفر إلـى خـارج العـراق 
واعتقـدت أن أوربـا هـي جنـة الفنـان ولكن مـع وصولي 
إلـى السـويد اكتشـفت أن األمـر ليـس بتلـك السـهولة 
أبـدًا حتـى أن السـويدين أنفسـهم لديهـم قـول شـائع 
بـأن الفنـان اليسـتطيع العيـش مـن فنـه. ولكـن هـذا 
اليجعلنـا ننكـر بـأن الـدول األوربيـة تأخـذ الفـن علـى 

محمـل الجـد أكثـر مـن العربيـة؟
لنخبـة فقـط هـم مـن  لبلـدان العربيـة هنالـك ا فـي ا
يتذوقـون الفـن بينمـا المجتمـع األوروبـي تقريبـا كل 
النـاس متذوقيـن للفـن وهـذا ليـس باألمـر الغريـب 
إذا تذكرنـا مثـال عندمـا كنـا نـدرس فـي العـراق كانـت 
لـى  لـى رياضيـات أو يخرجونـا إ لفـن إ تحـول حصـة ا
لفـن فـي  سـاحة المدرسـة لتنظيفهـا ولـم يعتبـر ا
المدرسـة مـادة هامـة بـل يريـد أغلـب األهالـي أن 
ننـي  ء ومهندسـين. اذكـر أ يصبـح أوالدهـم أطبـا
لجميلـة تعرضـت  لفنـون ا ختـرت كليـة ا عندمـا ا

. ية للسـخر

عملت لفترة كمدرس لمادة الفن 
في مدرسة سويدية حدثنا عن 
أهم المفارقات التي واجهتك ؟ 

عملـت فـي تدريـس الرسـم للمرحلـة مـن األول إلـى 

 عمـل كصحفـي ورسـام كاريكاتيـر لصحيفـة الصبـاح 
العراقيـة، جـاء إلـى السـويد عـام 2007 وسـلطت 
عليـه الضـوء وسـائل اإلعـالم السـويدية خصوصـا 
بعـد رسـمه لوحـة زالتـان بحجـم كبيـر 3 * 4 أمتـار 
نـه قـام بإلصـاق 30 لوحـة  وبتحـدي أكبـر حيـث أ

قديمـة ليصنـع منهـا أرضيـة لرسـم وجـه أجنبـي

11 معرضا في السويد

يقـول يـوس لــ »الكومبـس« : » أقمـت 11 معرضـا 
لسـويد  لـى ا لسـويد أولهـا كان بعـد وصولـي إ فـي ا
بثـالث شـهور كنـت أسـكن مـع 5 شـباب وأوجـدت 
لبيـت لتكـون مرسـمي، أحـب  زاويـة صغيـرة فـي ا
رسـم ألوجـوه بشـكل خـاص ألنهـا األكثـر تعبيـرا عـن 
األشـخاص، ألعيـن، أاللتفاتـه والنظـرة هـي ألحالـة 
اإلنسـانية الحقيقيـة، أحـب رسـم وجـوه كبـار السـن 
بسـبب التجاعيـد الموجـودة علـى وجوههـم والضـوء 
عندمـا ينـزل علـى هـذه التجاعيـد وخطـوط الوجـه 
والتعابيـر التـي تتكـون وتظهر عليهـا تعب السـنين 

والخبـرة ومراحـل الحيـاة بصـورة عامـة. 

هل هنالك لوحة محددة واجهت 
صعوبة في رسمها؟

دم كان تحـدي  لـذي رسـمته ألبنـي أ لبورتريـه ا ا
كبيـر بالنسـبة لـي ألنـي أول مـرة أرسـم قطعـة منـي، 
أحسسـت بارتبـاك فظيـع وبصعوبـة كنـت أسـيطر 
علـى الفرشـاة. رسـمت ابنـي كمـا أراه بعينـي فلقـد 
لعيـون اكثـر مـن الطبيعـي الن  كّبـرت مـن حجـم ا

لعيـون. لحقيقـي هـو فـي ا لتعبيـر ا ا
ن ممكـن يتحكـم  نسـا إل ب فا تكـذ ن ال لعيـو  فا
فـي  لتحكـم  ا يسـتطيع  ال لكـن  و مته  بتسـا با

التاسـع وال أنكـر أنـي انبهـر بقاعـات الرسـم والمـواد 
المتوفـرة لـدى الطلبـة أذهلتنـي بـل أن هنالـك مـواد 
أنـا كرسـام منـذ 20 عاما لـم أعـرف لـَم تسـتخدم ولم 

أشـاهدها مـن قبـل.
كان هنالـك مخـزن تابـع للمدرسـة نحصـل منـه علـى 
المـواد عندمـا تنقـص مـن الصـف وعندما كنـت أذهب 
إليـه أشـعر أنـي دخلـت مغـارة علـي بابـا  ألنـه يحتـوي 
علـى مـواد يمكـن تغـذي كليـات الفنـون الجميلـة فـي 
كل العـراق لمـدة 5 سـنوات وهـو مختـص بالمـواد 
الفنيـة فقـط لألطفـال وهـذا يبيـن لـك مـدى االهتمام 
بمـادة الفـن كمـا أن المنهـج الذي يـدرس إلـى األطفال 
فـي السـويد بمرحلـة الصـف السـادس درسـناه نحـن 
فـي مرحلـة الكليـة وهـذا يجعـل الطفـل متـذوق للفـن 
يعـرف المـدارس الفنيـة ويعـرف يتـذوق اللوحـة 
للوحـة عملـي مـع األطفـال  ليـة ا وكيـف يـرى جما

اسـتفدت منـه كثيـرا.

ماهي االنطباعات التي 
تسمعها من السويديين 

عندما يزورون معارضك ؟  

بصـورة عامـة السـويديين مجامليـن كثيـرا ولكـن 
نـه  للوحـة اعـرف ا عندمـا يتكلمـون عـن تفاصيـل ا
فعـال معجـب باللوحـة ولكـن اجمـل شـيء اسـمعه مـن 
السـويديين انـه إذا شـاهدنا لوحـة مـن رسـمك بعـد 
سـنوات وبـدون توقيـع سـنعرف بانهـا لـك وهـذا 
الشـي يسـعدني كثيـرا خصوصـا أنـي أنسـى التوقيـع 
علـى اللوحة ألنـي اهتـم بمحتـوى اللوحـة اكثـر فـال 

اهتـم بالتوقيـع أو اإلطـار. 

قســم التحقيقــات - مالمو

الكومبس – ثقافة: يوسـف عـكار فنـان مجتهد يمتلك ريشـة مميـزة.  من مواليـد العـام  1978 خريج كلية 
الفنـون الجميلة قسـم الفن التشـكيلي فرع الرسـم سـنة 2006 من جامعـة بغداد، وهـو عضو نقابـة الفنانين 

التشـكيليين، عضو نقابة الصحفيين، وعضو جمعية الفنانين.
.

يوسف عكار: » لوحتي أول شيء تبصره عيوني صباحا«
درس الفن لطالب السادس في السويد كان ُيدرس في كلية الفنون الجميلة ببغداد
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                                                    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

برؤيـة أحفـاده يسـيرون على خطـى جدهـم وأبيهم، 
ليغمـض عينيـه ذات يـوم راحـاًل عـن هـذه الدنيـا، 
وقـد زرع شـجرة فـي أرض الغربـة، ويتـرك ذريـة 

تعطـي ثمرهـا وخيرهـا.
ولعـل الخيـر هـذا يصـل بـالد الشـرق. مـرت األيـام 
لعمـر وسـنينه مـن  مسـرعة وهـو يفنـي سـاعات ا
أجـل أوالده، مـن أجـل مسـتقبلهم وسـعادتهم. 
كبـر فـارس، درس فـارس، ونجـح فـارس. تخطـى 

الكومبـس - قصـة قصيـرة :  أتـى الرجـل مهاجـرًا 
لفـرص، عمـل  لغـرب، أرض األحـالم وا لـى بـالد ا إ
بجـد وجهـد، تـزوج، أنجـب فقـط ولـدًا وبنتـًا، عمـال ً 
بمـا هـو سـائد فـي بـالد الغـرب، ليسـتطيع العنايـة 
بأسـرته الصغيـرة وتهيئـة الفـرص لهـم. سـمى ابنـه 
لفروسـية مـن  فـارس، لمـا تحمـل كلمـة فـارس وا
معـان رجوليـة، وسـمى ابنتـه مريـم لمـا فـي االسـم 
مـن طهـر ونقـاء. وبـدأ الحلـم يـراود خيالـه دائمـًا، 
برؤيـة ولـده وابنتـه يتسـلقون سـلم النجـاح، وبعدهـا 

تزوج فارس
فتحطمت أحالم أبو فارس

ثالثينـات العمـر، وأصبـح حلـم أبـو فـارس وأم فـارس 
أن يفرحـوا بـه وقـد أصبـح عريسـًا، ومـن ثـم يـروا 

. دهـم حفا أ

وكان أبـو فـارس يقـول بيـن الدعابـة والجـد، اسـمع يـا 
فـارس، لمـا يجيـك أول ولـد بـدك تسـمي علـى أسـمي، 
بتسـامة  لطلـب كان فـارس يبتسـم ا مـام هـذا ا وأ
صفـراء، تحمـل معـاٍن لـم يفهمهـا أبـو فـارس. وكان 
فـارس في كل مـرة يغيـر الموضـوع ويرفـض الزواج، 
فالعمـل يأخـذ كل وقتـه، وأمـام هـذا الموقـف كان 
يخالـج قلـب أبـو فـارس مزيجـا مـن المشـاعر، جـزء 
بنـه يسـعى لتحقيـق  ن ا ز أ العتـزا لفخـر وا منهـا ا
المزيـد مـن النجـاح والحلـم الـذي حمـل أبـو فـارس 
علـى الهجـرة إلـى بـالد األحـالم، والجـزء اآلخر مـن تلك 
المشـاعر هـو الرغبـة فـي أن يـرى فـارس عريسـًا، 
ومـن ثـم أن يـرى أوالد فـارس قبـل أن يغـادر أبـو 

فـارس هـذه الدنيـا. 

ر  بـو فـارس، بعـد تكـرا لشـكوك تسـاور أ بـدأت ا
تهـرب ابنـه مـن موضـوع الـزواج، وغضبـت أم فـارس 
غضبـاً شـديداً ، عندمـا فاتحهـا أبـو فـارس بشـكوكه 
بنـي وأعرفـه، هـذا  ألم، ا لـت ا لسـبب، وقا حـول ا
مسـتحيل. وبعدهـا بفتـرة، أعلنهـا فـارس صراحـة، 
لـذي  نـه يريـد أن يتـزوج، يتـزوج مـن صديقـه ا بأ

يسـكن معـه، يريـد أن يعلـن عشـقه وحبـه وعالقتـه 
بذلـك الرجـل علـى المـأل 

عندهـا تحطمـت أحـالم أبـو فـارس وأم فـارس، علـى 
صخـرة واقـع مفاجئ لهمـا، قـد يكـون سـببه دفعهما 
بـو فـارس كثيـرًا  ء«، بكـى أ لحمقـا لحريـة ا ثمـن »ا
وبصمـت، وبكـت أم فـارس علنـًا وبصـراخ حتـى جفـت 
الدمـوع، لكـن بعـد فتـرة اختـارا التـزام الصمـت ولـم 

يتكلمـا فـي الموضـوع.
لكن الصدمـة وتبعاتهـا قضت علـى أبو فـارس وفارق 
الحيـاة. حزنـت أم فـارس مـن الحـزن، وأصبحـت غيـر 
قـادرة علـى النظـر فـي عيـون األهـل واألصدقـاء، 
مـع أنهـا  لـم تتخلـى عـن ابنهـا وكلمـا زارهـا فـارس 
تفـرح بـه وبقدومـه، فرحـًا ال يخلـو مـن الحـزن، فهـي 

بالنهايـة ابنهـا وعليهـا أن تتقبلـه كمـا هـو.

بقلــم محمد ترعاني 
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RING UPP TILL
66 MINUTER 
TILL SYRIEN FÖR 
50 KR

Mer tid med släkt och vänner!

Irak 52 minuter

Syrien 66 minuter

Turkiet 207 minuter

Eritrea 22 minuter

Priserna gäller till fasta telefoner.
Öppningsavgift 0,99 kr/samtal tillkommer.

Hur länge kan jag ringa till ett land för 50 kr?
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 . ئلتـي نـا بعيـد عـن عا أ ج و مـا ند ال  »أشــعر أننــي مشــلول  „ا
الحركــة،  علــى  قــادر  غيــر 
مــن  يحــد  أمــر  فاالنتظــار 
قدراتــك علــى التفكيــر والعمــل 
، ال 

ً
أقضــي معظــم وقتــي وحيــدا

أرغــب بالخــروج وأشــعر بالعجــز 
عندمــا يســألني أبنــي البالــغ مــن 
العمر 7 سنوات متى سنراك؟« 

وبالرغم مـن أنه غيـر نادم علـى اختيـاره ألمانيـا كبلد 
لجـوء لـه، لمـا للحيـاة فيهـا مـن ميـزات فـي المسـتقبل 
السـيما علـى أوالده، لكنـه يقـول دائمـًا بينـه وبيـن 
معارفـه أنـه وعندمـا تنتهـي الحـرب سـيعود لبلـده 

فـي اليـوم الثانـي علـى انتهائهـا.
نـي منهـا أمجـد، ال تختلـف عمـا  لتـي يعا لمشـكلة ا ا
قـي  ا لعر مـًا( ا 42 عا مـري ) لعا لـب ا جهـه طا يوا
المقيـم فـي ذات المدينـة منـذ سـنتين، والـذي يقـول 
لــ الكومبـس إنـه وبعـد طـول انتظـار للحصـول علـى 
ئلتـه،  قامـة عليـه االنتظـار مجـددًا للـم شـمل عا إ

والتـي لـم يراهـا منـذ أكثـر مـن 3 سـنوات.

المعاناة من 
البيروقراطية 

 ويعبـر فـي هـذا اإلطـار عـن اسـتيائه ممـا سـماها 
البيروقراطيـة المتأصلـة حسـب وجهـة نظـره فـي 
آليـة العمل فـي دائـرة الهجـرة األلمانيـة قائـاًل، »إنهم 
ليـس لديهـم أوالد.. أال  ناتنـا.. أ ال يشـعرون بمعا

يشـتاقون ألوالدهـم؟! { 
ويضيـف نعـرف أنهـم اسـتقبلونا وأنقذونـا مـن براثـن 
الصـراع فـي بلدنـا ولكـن ال يعنـي ذلـك أن »نحـرم مـن 
رؤيـة أوالدنـا وأحبابنـا طـوال هـذه السـنوات« وهـي 

أمـور تحـد مـن فـرص اندماجـه فـي هـذا المجتمـع.
للغـة  لـى مدرسـة تعلـم ا نـه لـم يذهـب إ ويؤكـد أ
األلمانيـة منـذ فتـرة »أعـرف أننـي مخطـئ لكننـي غير 
قـادر علـى ذلـك... أشـرد طـوال الوقـت وأخجـل من أن 

يـرى أحـد مـن زمـالء الصـف الدمـوع فـي عيونـي وأنـا 
أتذكـر أبنـي وابنتـي«.

إقامة الحماية 
المؤقتة والشعور 
بعدم االستقرار 

دمـوع أمجـد يشـعر بهـا كثيـرون منـا، ولكـن القوانين 
واألنظمـة المرعيـة فـي بلـدان اللجـوء، قـد ال تعتـرف 
لكبيـر مـن  لعـدد ا عر، فا لمشـا ا ع و لدمـو بتلـك ا
المهاجريـن والالجئيـن الذيـن دخلـوا ألمانيـا مؤخـرًا 
تسـبب بزيـادة الضغـط علـى الموظفيـن المختصيـن 
فـي دائـرة الهجـرة األلمانيـة، هـي تلـك اإلجابـة، التـي 
كثيـرًا مـا سـمعها قصـي الزبيـدي، الالجـئ العراقـي 
الشـاب عنـد مراجعتـه للهجـرة عندمـا كان ينتظـر 
قـرار إقامتـه، والتـي تأخـر صدورهـا أكثـر مـن سـنة 
ونصـف ليحصـل بعـد هـذا االنتظـار الطويـل علـى 

إقامـة حمايـة بديلـة لسـنة واحـدة فقـط.
يقـول قصـي لــ الكومبـس، »ال أعـرف كيـف بهـذه 
للغـة والحصـول  السـنة سـأكون قـادرًا علـى تعلـم ا
علـى عمـل لتزيـد فرصـي فـي تجديـد اإلقامـة« ويـرى 
أن هـذا الموضـوع يـؤرق الكثيريـن، حيـث يعتبـرون 
أنفسـهم غيـر مسـتقرين أو كمـا وصفهـا لنـا )قـدم 

»ال أعــرف كيــف بهذه  „لألمـام وقـدم للخلـف(.
 علــى تعلــم 

ً
الســنة ســأكون قــادرا

عمــل  علــى  والحصــول  اللغــة 
تجديــد  فــي  فرصــي  لتزيــد 
اإلقامــة« ويــرى أن هــذا الموضــوع 
حيــث  الكثيريــن،  يــؤرق 
غيــر  أنفســهم  يعتبــرون 
مســتقرين أو كمــا وصفهــا لنــا 

)قدم لألمام وقدم للخلف(.

ألمـر فـي  لسـويد فكذلـك ا ل فـي ا لحـا وكمـا هـو ا
ألمانيـا التـي اسـتقبلت العـدد األكبـر مـن الالجئيـن 
السـيما السـوريين والعراقييـن ضمـن سياسـة البـاب 
المفتـوح للجـوء والتـي القـت ردود فعـل مختلفـة مـن 
األلمـان سياسـيًا واجتماعيـًا بيـن مؤيـد ومعـارض.

وخـالل زيارتنـا لمدينـة فرانكفـورت، وهـي واحـدة 
لطبـع مـن غيـر  لبـالد، بـات با مـن كبريـات مـدن ا
لعربيـة  لمزيـد مـن المظاهـر ا المسـتغرب رؤيـة ا
والشـرقية، التـي حملهـا معهـم الالجئـون بمختلـف 

تهـم.  تهـم وخلفيا ا ء نتما ا
ميـة  ليو ت ا بـا لصعو تـت ا قـت، با لو فـي نفـس ا و
التـي يعانـي منهـا هـؤالء فـي بلدهـم الجديـد محـور 
اتهـم، سـواء فـي المنـزل أو علـى  أحاديثهـم أثنـاء لقاء
هـذه القهـوة أو تلـك، حيـث يقصدونهـا للتنفيـس 
بيـن بعضهـم عـن همومهـم وتحدياتهـم مـع كـوب 
مـن الشـاي بصحبـة النرجيلـة، التـي أصبحـت رؤيتهـا 
بكثـرة فـي المطاعـم أمـرًا عاديـًا، جـراء تزايـد الطلـب 

عليهـا مـن القادميـن الجـدد.

كيف سأكون قادرًا 
على االندماج وأنا 
بعيد عن عائلتي 

يقـول لنـا أمجـد عمـر )37 عامـًا( المقيـم بالقـرب 
مـن فرانكفـورت، وهـو الجـئ سـوري مـن ضواحـي 
العاصمـة دمشـق، جـاء قبـل عاميـن إلـى ألمانيـا، إن 
أكبـر الصعوبـات التـي تواجهـه وتؤثـر علـى محاولتـه 
لجديـد، هـي مشـكلة لـم شـمل  لبلـد ا قلـم مـع ا لتأ ا
زوجتـه وولديـه، فبعـد مـرور أكثـر مـن سـنة علـى 
تقديمـه الطلـب اليـزال بانتظـار صـدور قـرار بهـذا 
الشـأن، علمـًا أن العائلـة أجـرت مقابلـة فـي السـفارة 
األلمانيـة فـي بيـروت منـذ 5 أشـهر وال رد حتـى اآلن. 
ر علـى  د ل غيـر قـا ننـي مشـلو شـعر أ أ بـع » يتا و
تـك علـى  مـر يحـد مـن قدرا لحركـة، فاالنتظـار أ ا
التفكيـر والعمـل أقضـي معظـم وقتـي وحيـدًا، ال 
أرغـب بالخـروج وأشـعر بالعجـز عندمـا يسـألني أبنـي 

لـغ مـن العمـر 7 سـنوات متـى سـنراك؟«  لبا ا
ًا علـى  ر د ن قـا كو عـرف كيـف سـأ يضيـف، ال أ و

لتـي يواجههـا فـي االندمـاج  لتحديـات ا ويلخـص ا
صـة عمـل  د فر يجـا بـة فـي إ لصعو ، با لمجتمـع با
مناسـبة، فهـو كخريـج جامعـي يحتـاج توظيفـه فـي 
اختصاصـه لشـروط معقـدة، أصعبهـا أنـه قـد يعـود 
للدراسـة لسـنوات عدة فـي الجامعـة، معتبـرًا أن ذلك 

بالنسـبة لـه يعنـي العـودة إلـى الصفـر. 
ويـرى أن وضـع القـدم فـي سـوق العمـل األلمانـي ليس 
باألمـر الهيـن علـى الالجـئ، ويضطـر الكثيـرون مـن 
معارفـه العثور علـى وظيفة عبر شـركات وسـيطة، 
تقـوم بتشـغيل الالجئيـن مع جهـات متعاقـدة معها 
لبعـض ال يتوفـق بذلـك،  لفتـرة مـن الوقـت، لكـن ا
حيـث يشـعرون باسـتغالل مـادي بحقهـم، إذ يتلقـى 
معظـم العامليـن فـي تلـك الشـركات الحـد األدنـى 

لألجـور فـي ألمانيـا. 
وأثنـاء زيارتنـا لمدينـة بيرمسـن الصغيـرة والقريبـة 
مـن فرانكفـورت، وتجوالنـا فـي شـوارعها الهادئـة 
كثيـرًا مـا تجـد بيـن سـكانها أشـخاصًا ذوي مالمـح 
عربيـة غالبتهـم مـن الالجئيـن، يقـول لنـا البعـض 
ممـن التقيناهـم وبطريقـة سـاخرة »نحنا مـن أرجعنا 
الحيـاة إلى هـذه المدينـة« بعـد أن كانت يغلـب عليها 
الملـل والهـدوء، وفـق تعبيـر هـادي أبـو زيـد، سـوري 
آخـر انتقـل مؤخـرًا للعيـش فـي هـذه المدينـة الـذي 
يـرى فضـاًل عـن مـا ذكرنـاه حـول تحديـات القادميـن 
الجـدد فـي االندمـاج بالمجتمـع األلمانـي بـأن  طبيعـة 
لبعـض منهـم، قـد تحـد مـن  و ا لنـاس هنـا أ ة ا حيـا

إمكانيـة هـذا االندمـاج.
ة  لحيـا لشـرق شـعب نحـب ا  ويقـول، »نحـن فـي ا
والسـهر وتكويـن الصداقـات وهـذا األمـر قلمـا تـراه 
هنـا« فجـارك قـد ال تعـرف حتـى مجـرد أسـمه أو أنـك 
إذا صادفتـه أمـام بـاب المبنـى الـذي تسـكن فيـه قـد 
تتفاجـئ أنـه يسـكن فـي الشـقة المقابلـة لـك، واصفـًا 
األلمـان بالشـعب الهـادئ، الـذي يقضـي يومـه بيـن 
المنـزل والعمـل، ويؤكـد أن االعتيـاد علـى هـذا النـوع 
. . . ة االجتماعيـة سـيأخذ وقتـًا طويـاًل لحيـا مـن ا

عي لهـذا  سـتما وتذكـرت مبتسـمًا هنـا وخـالل ا
لسـويد. لحديـث ا ا

هانــي نصــر - ألمانيا

الكومبس – فرانكفـورت: قد ال تختلف هواجس الالجئين والمشـاكل التي تواجههم خـالل محاولة اندماجهم 
مع المجتمعات الجديدة التي أتوا إليها بين دولة أوروبية وأخرى، وإن كان ذلـك بدرجات متفاوتة. ولعل أبرز 
القضايا التـي تقلق هـؤالء الالجئيـن تلك التـي تتعلـق بعمليات لم الشـمل مـع أسـرهم، وإمكانية إيجـاد فرص 

عمل، هذا فضاًل عن تعلم لغة للبلد الجديد، وكل هذه من المقومات األساسـية لتحقيق اندماج ناجح.

لم الشمل وإيجاد فرص عمل
من أكثر التحديات التي تواجه الالجئ في ألمانيا

هادي أبو زيد ◄طالب العامري ◄



21 | الكومبس



الكومبس | 22

فـي أمريـكا« مثلمـا قدمنـا »عبوسـي فـي باريـس« 
وكان المفـروض أن نقـدم »عبوسـي فـي السـويد« 
و}عبوسـي فـي إنكلتـرا« ولكـن الظـروف السياسـية 
ووفـاة سـليم البصـري عـام 1997، وضعـت حـدا 
لـكل هـذه المشـاريع ألننـي ال أسـتطيع تقديمهـا 
لوحـدي، وأنـا لم أعـد »عبوسـي« الشـاب، لقـد أصبحت 

جـدا لعبوسـي وليـس حتـى أبـوه. 
نبـي  لبصـري سـوية، مـن جا نـا وسـليم ا كنـا نكتـب أ
كنـت أهـئ لـه الناحيـة الفنيـة فنبـدأ مـن الصبـاح الباكر 
بـو نـواس  حتـى الظهـر، بعدهـا نذهـب لمنطقـة  أ
ونـأكل السـمك المسـكوف واكثـر األوقـات أصحـاب 
مطاعـم السـمك اليأخـذون منـا ثمـن الطعـام ألن كل 
واحـد منهـم كان يتمنـى أن يأتـي »حجـي راضـي« لـه 
ليـأكل مـن مطعمـه وفـي الليـل أحيانـا أنـام فـي بيتـه 
أو هـو ينـام فـي بيتـي ونعيـد صياغـة العمـل والحـوار 
وكان سـليم البصـري يعـد الحـوار بنسـبة 90 بالمئـة 
وأنـا أضيـف 10 بالمئـة فقـط، كمـا أضيـف روح فنيـة 
ن متخصصـا  لكـن سـليم كا ج و نتـا مو وتقطيـع و
بالحـوار البغـدادي األصيـل ولـم نكـن نلتـزم بالنـص 
فلقـد كان هنـاك أرتجـال فـي بعـض األحيـان حتـى أن 

المخـرج تعـود علـى ذلـك.

هل من مواقف طريفة 
حدثت معك أثناء التصوير 
ال تزال باقية في ذاكرتك؟ 

سـأحدثك عـن الحمـار الـذي كلفتنـا أجـوره ضعـف 
أجـور الممثليـن، ففـي إحـدى الحلقـات عـام 1964 
}حمـار حسـاوي« ويكـون شـكله يشـبه  احتجنـا لـ
الحصـان صاحـب هـذا الحمـار بالـغ فـي طلباتـه وأراد 
لـه أكل خـاص ووجبـات متعـددة ومشـروب كحولـي 
للحمـار حتـى يكـون هادئـا أثنـاء المشـهد فوصلـت 
أجرتـه مـع التكلفـة إلـى 9 دنانيـر فـي وقتهـا، وأنـا 

كممثل كان أجـري 3 دنانيـر فقـط. 

مكتــب مالمــو - الكومبس

الكومبس – حوار: أسـم نقش في الذاكـرة العراقية 
الشـعبية من خـالل مسلسـل »تحـت مـوس الحالق« 
الـذي كان يعـرض علـى شاشـة تلفزيون العـراق في 
سـتينيات القرن المنصرم،ف ورغم انـه قدم أعمال 
كثيـرة مـع فنانيـن عراقييـن كثيريـن، إال أن »تحت 
مـوس الحـالق« وشـخصية »عبوسـي« التـي بـدأت 
كشـخصية ثانويـة وتحولـت إلـى رئيسـية بقيـت 

عالمة فارقة لحمودي الحارثي.
 مؤخـرًا ضيفـًا علـى مدينـة مالمـو جنـوب 

ّ
الحارثـي حـل

السـويد، فـي إطـار زيـارة إلـى الدنمـارك بدعـوة مـن 
األكاديميـة العربيـة، ومـن ثـم إلـى مالمـو بدعـوة مـن 

جمعيـة بارادايـم تايمـز.
علـى هامـش زيارتـه مالمـو، التقـت »الكومبـس« بـه 

وكان معـه الحـوار التالـي:

كيف وجدت تفاعل أبناء 
الجالية العراقية مع 

وجودك في مدينة مالمو؟ 
أمس كنـت مدعوًا علـى الغداء لوجبة سـمك مسـكوف 
علـى الطريقـة العراقيـة، ولكـن لـم أسـتطع تنـاول 
الطعـام ابدأ من كثـرة المعجبيـن، وطلبـات التصوير، 
وعبـارات الترحيـب، وهـذا الحـب كلـه هـو مـا بقـي لـي 
وهـو رأس مالـي الـذي حصلـت عليـه مـن خـالل عمـل 
تلفزيونـي بسـيط يحاكـي العقليـة البغداديـة الطيبة 
قـدم ألول مـرة عـام 1960 كتمثيلية بعدهـا قدمنا 

مـا يقـارب 50 حلقـة علـى الهـواء مباشـرة.
 وهـذا العمـل وضـع حـد لـكل األعمـال الهابطـة التـي 
كانـت تقـدم فـي ذلـك الوقـت، فمـن خـالل الحـوار 
البغـدادي األصيـل الـذي أنفـرد بـه الكاتـب الراحـل 
سـليم البصري، وفـي وقـت البث كانـت مناطـق بغداد 
تبـدو وكأنهـا تخضـع لحظـر التجـول ألن الجميـع كان 
يذهـب لبيتـه لمشـاهدة الحلقة، فلـم يكن فـي حينها 
موبايـل وال أي شـيء يسـلي النـاس غيـر الشاشـة ذات 

اللونيـن األسـود واألبيـض.
فـي أمريـكا قدمنـا حلقـة خاصـة اسـمها »عبوسـي 

العراقيون في مالمو يحتفون 
بحمودي الحارثي  ) عبوسي (
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ما هي أهم مميزات رياضة 
الجري خاصة في السويد؟

عيـة  لجما ح ا و لـر ضـة مبنيـة علـى ا يا لر ه ا هـذ
والتنافـس، هـذا مـا ترسـخ عنـدي خاصـة بعـد وصولي 

لسـويد، فقـد وجـدت أيضـا  لـى ا إ
اإلمكانيـات الكبيـرة المتاحـة هنـا، مـن أجـل ترسـيخ 
هـذا المفهـوم، وهـو البعـد اإلنسـاني لهـذه الرياضـة. 
ع مـن  لنـو ا ا جـد تقبـل شـعبي كبيـر لهـذ كمـا يو
الرياضـات الـذي يعطينـي دافـع وقـوة لالسـتمرار. 
لكنهـا  ل و ألبطـا لسـويد ال تصنـع ا لحقيقـة ا فـي ا
تقـدم اإلمكانيـات الالزمـة والجـو المناسـب لألبطـال 

لتحقيـق أهدافهـم وأحالمهـم.

وماهي مشاريعك القادمة؟ 

ك  ر شـا ن أ ف أ ي هـد ، فلـد ي ر ا كمل مشـو سـأ
باألولمبيـاد الدوليـة والعالميـة وتحقيـق مـا أسـعى 

. ليـه إ

الكومبس – رياضـة: أحمد الجاسـم عداء مسـافات 
طويلة في ألعاب القوى من سـوريا، عندما وصل إلى 
السـويد طالبـا للجـوء فيهـا هربا مـن أوضـاع بالده، 
تفاجئ باهتمـام السـكان المحليين بهـذه الرياضة، 
لـه طموحـات كبيـرة فـي الوصـول إلـى االحترافيـة 

وتمثيل السويد وبالده في المحافل الدولية.

ومنـذ قدومـه للسـويد شـارك في عـدة بطـوالت، كما 
كان نشـطا جـدا فـي سـباق نـال التغطيـة اإلعالميـة 
مـن اجـل المتضرريـن مـن قانـون اإلقامـات المؤقتـة.

الكومبس تحدثت معه وكان هذا الحوار:

لماذا اخترت رياضة ألعاب القوى، 
وتحديدًا المسافات الطويلة؟

الرياضـة هـي أسـمى شـيء، مـن وجهـة نظـري، وهـي 
ممارسـة إنسـانية بالدرجـة األولـى قبـل أن تكـون 
منافسـات ونتائـج، وقـد أختـرت هـذه الرياضـة ألنهـا 
ياتهـا وحتـى  نية، منـذ بدا نسـا وجـدت ألغـراض إ

يومنـا هـذا. 

كيف وجدت االهتمام بهذه 
الرياضة في السويد؟ 

عنـد وصولـي إلـى السـويد الحظـت االهتمـام الكبيـر 
لرياضـة مـن قبـل السـكان المحلييـن، هـذا  بهـذه ا
لتحـدي داخلـي بعـد  الشـيء أحيـا الموهبـة وروح ا
فتـرة فتـور طويلـة، وأعطانـي الدافـع السـتكمال مـا 
بـدأت بـه وجعلنـي أؤمـن بمقدراتـي وأننـي أسـتطيع 

أن أكمـل حلمـي أينمـا كنـت.

متى بدأت بممارسة الرياضة، 
وماذا كان تأثير العائلة؟

كان للعائلـة دور إيجابـي كبيـر فـي تشـجيعي، فهـم 
دائمـا مؤمنيـن بقدراتـي وبـدأت بممارسـة رياضـة 
الجـري منـذ وقـت مبكـر مـن حياتـي، لكـن بسـبب قلـة 
االهتمـام مـن االتحـاد الرياضـي وضعـف اإلمكانيـات 
فـي بلـدي األم، اضطـررت أن أسـلك طريـق الدراسـة 

لتأميـن حياتـي المسـتقبلية.

ما الذي حققته منذ وصولك للسويد؟

بدأت مسـيرتي فـي اإلنجـازات الفردية واأللقـاب بعد 
وصولـي للسـويد ببضعـة شـهور فقـط وقبـل حصولي 
ثـون فـردي  را مـة قمـت بعمـل ما ر اإلقا علـى قـرا
يـن مـن  ر لمتضر عالميـة لدعـم ا تحـت تغطيـة إ
قانـون اإلقامـة المؤقتـة وأنـا أحـد المتضرريـن أيضـا 
انطلقـت بماراثونـي الفردي من محـل إقامتـي بمدينة 
سـودرتاليا وصـوال إلـى سـاحة البرلمـان فـي العاصمـة 

أي مـا يقـارب 45 كيلومتـرًا.

ليـة  ا لميد لـي علـى ا يـة حصو د لفر ب ا لقـا أل مـن ا
الذهبيـة بسـباق نصـف ماراثـون سـتوكهولم مسـافة 
21 كيلومتـر، وكان ذلـك قبـل حصولـي علـى اإلقامـة 
ألول علـى مجموعتـي،  لمركـز ا يضـا، وحققـت ا أ
لميـل فـي  ق ا ليـة فـي سـبا ا حصلـت علـى ميد و

لم   10 كيلومتـر. سـتوكهو

هل تلقيت عروضا من أندية 
محلية منذ إقامتك في السويد؟

نعـم تلقيـت بعـض العـروض مـن األنديـة المحليـة 
لكـن ال أسـتطيع االرتبـاط مـع األنديـة فـي الوقـت 
الحاضـر ألسـباب خاصـة ربمـا سأسـتطيع بعـد فتـرة 

زمنيـة الحقـة.

العداء أحمد الجاسم:

في السويد ترسخت لدي المفاهيم اإلنسانية للرياضة

فـي المسـتقبل أتوقـع الكثيـر مـن اإلنجـازات والمزيد 
تـي  نـي بنفسـي وقدرا يما لذهبيـة فإ لفـرص ا مـن ا
سـر قوتـي وإصـراري ولكـن لـدي بعـض الخـوف مـن 
لحقيقـة  لمؤقتـة. فـي ا قامتـي ا لمسـتقبل بسـبب إ ا
ال أشـعر باألمـان الكلـي بسـب القـرارات التـي تصـدر 
بحقنـا من حيـن آلخر ورغـم وجودي فـي السـويد قبل 
صـدور اإلقامـات المؤقتـة إال انـه طبـق القـرار علـي.

مـة نعـم  لميـة متقد ب عا لقـا حـي تحقيـق أ طمو
أحلـم أن أكـون شـخص إيجابـي وناجـح فـي المجتمـع 
لحافـز لـكل شـاب أو فتـاة  لسـويدي وأن أشـكل ا ا

و هـدف يسـعون لتحقيقـه لديهـم حلـم أ

ايلي لولي

 التوفيـق بيـن الدراسـة والعمـل والرياضـة صعـب 
جـه  ا و أ لسـويد و لـى ا دم حديثـا إ نـي قـا جـدا، كو
تحديات كبيـرة فأنـا بالمراحـل األولى مـن تعلـم اللغة 
لدعـم  توقـع ا لسـويدي وأ لمجتمـع ا الندمـاج با وا

ر هنـا. ا لالسـتمر

هل تعتقد أن رياضة ألعاب 
القوى هي رياضة صعبة؟

نعـم هـي مـن الرياضـات الصعبـة جـدا تتطلـب لياقـة 
ليـة ووزن خفيـف وقـدرة تحمـل فائقـة  بدنيـة عا

وتحتـاج أيضـا للصبـر واإلصـرار. 

كيف تنظر إلى المستقبل، 
وماهي العوائق التي تواجه 

مسيرتك الرياضية؟
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EKONOMYRKEN مهن االقتصاديين

يتواجـد خبـراء االقتصـاد فـي جميـع قطاعـات سـوق العمـل، لكـن تختلـف مهامهـم 
 

ّ
تبعـًا للتخّصـص، وقـد تشـمل تدقيـق الحسـابات أو حتـى تسـويق المنتجـات. وبغـض
لّنظـر عـن التخصـص فـإن القـدرة علـى التحليـل واالهتمـام فـي المهنـة تعتبـر  ا

أساسـيات العمـل فـي االقتصـاد.
االقتصاديـون يحملـون العديـد مـن األلقـاب والتسـميات الوظيفيـة، ودراسـتهم 
األساسـية هـي االقتصـاد أو العلـوم االقتصاديـة وتفرعاتهـا الموجـودة فـي الكليـات 

والجامعـات السـويدية.
مهنة االقتصاد يمكن دمجها مع مجاالت أخرى مثل:

مليـن بهـا بتطبيـق  لعا لصحـي: يتخصـص ا د ا القتصـا ا  ●  
النظريـات االقتصاديـة إلـى جانـب أسـاليب الرعايـة الصحيـة، كمـا يحللـون اآلثـار 
ات فـي مجـال الرعايـة الصحيـة، ومنهـا األمـراض  االقتصاديـة لمختلـف اإلجـراء

. ل ا مـو أل لكثيـر مـن ا لمجتمـع ا ـف ا
ّ
لتـي تكل ث ا د ا لحـو ا و

االقتصـاد البيئـي: االقتصاديـون البيئيـون هـم خبـراء فـي   ●  
تطبيـق االقتصـاد علـى القضايـا البيئيـة، حيـث يحللـون قـدرة اإلنسـان الفـرد علـى 
تحسـين البيئـة اقتصاديـًا، باإلضافـة إلـى الشـركات والمصانـع وطـرق االنتـاج التـي 

. لبيئـة ثـر علـى ا تؤ
العلـوم االقتصاديـة: يسـتطيع خبـراء العلـوم االقتصاديـة   ●  
العمـل فـي مجـاالت متعـددة، علـى سـبيل المثـال، يجـرون دراسـات وتحليـالت 
وتوقعـات اجتماعيـة واقتصاديـة. وتتنـوع أماكن العمـل بيـن المؤسسـات الحكومية 

رف. لمصـا ا ت و لمنظمـا ا ة و لكبيـر ت ا كا لشـر ا و

الدراسة:
برنامـج االقتصـاد موجـود فـي معظـم الكليـات والجامعـات السـويدية، وهـي بدايـة 

لمـدة ثـالث سـنوات، ويمكـن إضافـة دورات أخـرى لهـا ودراسـات عليـا.
للمزيد من المعلومات:
STUDERA.NU

GYMNASIEINFO.SE
مسؤول/مشرف عقاري 

FASTIGHETSFÖRVALTARE

يعالـج المسؤول/المشـرف العقـاري إدارة وصيانـة المبانـي واألراضـي المتعلقـة 
 مـا يكـون مسـؤواًل عـن تخطيـط عمليـات الصيانـة، كاإلشـراف علـى 

ً
بهـا، وعـادة

خدمـات التدفئـة والتنظيـف، و/أو مسـؤول عـن إدارة العقـارات ماليـًا، كالتنسـيق 
مـع المسـتأجرين والمقاوليـن وعّمـال الصيانـة والفنييـن ومتابعـة الميزانيـة وعقـود 

اإليجـار واألمـور الضريبيـة والقانونيـة.
يختلـف عمـل المسـؤول العقـاري وفقـًا لنـوع وحجـم العقـارات واألبنيـة المسـؤول 

عنهـا، وقـد يكـون متخصصـًا فـي مجـاالت معينـة أن قـد تكـون مسـؤولية عامـة.

الدراسة:
الدراسـة المناسـبة للعمـل كمسـؤول عقـاري موجـودة فـي مؤسسـة الكلّيـات المهنية 

WWW.MYH.SE
/HTTP://WWW.FASTUN.SE لمزيد من المعلومات

ون واالقتصاديون المالّيون 
ّ
المحلل

 FINANSANALYTIKER OCH
FINANSEKONOM

ـون واالقتصاديـون الماليـون فـي السـوق المالـي السـويدي، ويحللـون 
ّ
يعمـل المحلل

ويقّيمـون اقتصـاد الشـركات وأوضاعهـا الماليـة وآفاقهـا المسـتقبلية، عبـر نمـاذج 
تحليليـة. ويعملـون فـي إدارة رأس مـال الشـركات الكبيـرة والمصـارف وشـركات 

التأميـن واألوراق الماليـة.
لشـركات، ويعملـون وفـق  ليـون أسـهم وسـندات ا لما ديـون ا القتصا ويحلـل ا
تخصصـات وتسـميات مثـل محلـل أسـهم أو محلـل فوائـد أو محلـل صناديـق ماليـة. 
لتـي يعملـون بهـا. ويجمعـون المعلومـات حـول تطـور الشـركات والقطاعـات ا

االقتصـادي المالـي FINANSEKONOM يعمـل علـى اقتـراض المـال وإقراضـه 
وتوزيـع رؤوس األمـوال علـى صناديـق أو عمـالت أو سـندات، ويضمـن حصـول 

لقـروض المطلوبـة. كمـا يعمـل علـى عالقـات  لتـي يعمـل لديهـا علـى ا الشـركة ا
التواصـل مـع المصـارف وشـركات التأميـن واالئتمـان.

وفي شـركات التصديـر الكبيـرة يعمل علـى تقييـم المخاطر لـدى صفقـات التصدير، 
مثـاًل يجـري تقييـم للوضـع األمنـي والسياسـي واالقتصـادي للبلـد المسـتورد، ويرتـب 

أمـور القـروض والصفقـات خـارج البـالد.

الدراسة:
للعمـل فـي هـذا المجـال يتوجـب أواًل الحصـول علـى شـهادة جامعيـة فـي االقتصـاد، 

وبتخصـص تمويـل.
ويتطلب مهارات في الحاسـوب واللغات وخاصة اإلنكليزية.

./HTTP://WWW.STUDERA.NU :للمزيد من المعلومات

بائع واستشاري التأمينات 
 FÖRSÄKRINGSSÄLJARE OCH

FÖRSÄKRINGSRÅDGIVARE

يقـوم بائـع/ة واستشـاري/ة التأميـن بتسـويق وبيـع التأميـن إلـى األفـراد أو الشـركات، 
ويجـري أيضـًا تحليـالت ويعطـي نصائـح حـول الحاجـة إلـى تأمينـات مناسـبة لحاجـات 

الزبائـن.
يجـري بائـع واستشـاري التأميـن محادثـات مـع الزبائـن، الموجوديـن مسـبقًا أيضـًا، من 
أجـل إيجـاد حلـول أو أفـكار جديـدة، قـد ترتبـط بالتقاعـد أو العقـارات أو الزراعـة أو 

الصناعـة أو المنشـآت، باإلضافـة إلـى تحليـل الوضـع المالـي والضريبـي للزبائـن.
ومـع تطـور المجتمـع ازدادت المهنة تشـعبًا في بعـض الشـركات، لتشـمل العمل في 
قضية التأميـن بأكملهـا، وبذلـك أصبح مطلوبـًا خبـرات اقتصاديـة وقانونية إلـى جانب 

المبيعـات.
أوقـات دوام بائـع واستشـاري التأمينـات تشـمل المسـاء والعطـالت، وتتطلـب قـدرة 

عاليـة علـى التعامـل مـع الزبائـن وتقديـم خدمـة محترفـة.

الدراسة:
لتأمينـات لديهـم علـى األقـل دراسـة لمـدة ثانويـة  معظـم بائعـي واستشـاري ا
ء دورات  لتأميـن بإجـرا تخصصيـة لمـدة ثـالث سـنوات، فيمـا تتكفـل شـركات ا

سـية خاصـة لموظفيهـا. درا
لمعلومـات، ابحـث/ي فـي: UTBILDNINGSINFO.SE و  للمزيـد مـن ا

.YRKESHÖGSKOLAN لـى فـة إ STUDERA.NU باإلضا

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

موسوعة المهن

الكومبـس – رياضـة: تأسـيس نـادي كـرة قـدم 
لسـويد يحمـل اسـم فلسـطين، كان حلمـا  فـي ا
يـراود مـازن السـائح المولـود فـي السـويد مـن 
أبويـن فلسـطينيين فـي العـام 1980 منذ نشـأته، 
بالتعـاون مـع عـدة شـبان مـن جيلـه، وفـي العـام 
2013، اسـتطاع أن يضـع اللبنـات األولـى لهـذا 
الحلم عبر تأسـيس رسـمي للنادي الذي أطلق عليه 
اسـم SVENSK-PALESTINSKA FF النادي 

السويدي الفلسطيني لكرة القدم.

لدينا 300 العب من مختلف 
الفئات العمرية

يقـول مـازن لــ الكومبـس: فـي البدايـة كان التجـاوب 
النتسـاب  لـي علـى ا ألها صـة مـن قبـل ا ضعيفـًا خا
للنـادي، ولكـن عندمـا بدأنـا بتحقيـق إنجـازات بفضـل 
حسـن اإلدارة والتنظيـم أصبحنـا نتلقـى العديـد مـن 

ت. لطلبـا ا
كثـر مـن 300 العـب ضمـن مختلـف  آلن نحـن أ ا
لعمريـة، فلدينـا فئـات تبـدأ مـن سـن 5  لفئـات ا ا
سـنوات ولدينـا فريـق للرجـال يلعـب بـه العبيـن فوق 

مـا. لثالثيـن عا ا
لـى الدرجـة السادسـة  اسـتطاع الفريـق االنتقـال إ
مـن الدرجـة السـابعة، ولدينـا طمـوح لالنتقـال إلـى 
درجـات أعلـى، ولكـن هـذا ال يحـدث بيـوم وليلـة، 

لـى جهـد وتعـب ودعـم.  ويحتـاج إ
وعلـى سـيرة الدعـم، يقـول مـازن إن عـدد قليـل 
مـن رجـال األعمـال الفلسـطينيين فـي السـويد قـدم 
الدعـم للنـادي، وحاليـًا يعتبـر الداعـم األكبر لنـا رجل 
أعمـال سـرياني، وعـد منـذ التأسـيس بـأن يدعمنـا، 

وأوفـى بوعـده.

أكبر راعي للنادي الفلسطيني 
تاجر لبناني من أصل سرياني

دي  لنـا ، ا زن دي فيقـول مـا لنـا ف ا هـدا مـا عـن أ أ
كثـر  مفتـوح للجميـع وهنـاك العبيـن سـويديين أ
مـن الفلسـطينيين، باإلضافـة إلـى جنسـيات أخـرى، 
وكنـا نطمـح بـأن نجمـع أكبـر عـدد مـن أبنـاء العائـالت 
لفلسـطيني  ا لعمـل  ا نحيـي  لكـي  لفلسـطينية  ا
دي  ألعلـى بذلـك نـا لرياضـة، ومثلنـا ا مـن خـالل ا
ي  لـذ ا ، و لفلسـطيني فـي تشـيلي ليسـتينو« ا با «

لكـروي  لنشـاط ا لديـه أكثـر مـن 100 عـام مـن ا
لفلسـطينية  ليـة ا لجا لمميـز داخـل ا واالجتماعـي ا
ليـس فقـط فـي تشـيلي بـل أيضـا فـي قـارة أمريـكا 
الجنوبيـة كلهـا، وهـذا النـادي الـذي ينافـس دائمـا 
داخـل الدرجـات العليـا فـي تشـيلي هـو فخـر لنـا وكلنـا 
نطمح بأن نصبح في  „أمـل أن نصبـح مثلـه علـى مسـتوى القـارة األوروبيـة.

أوروبا على مستوى فريق 
»باليستينو« في أمريكا 

الجنوبية
مـن أهدافنـا أيضـا التعـاون مـع الفـرق الفلسـطينية 
لفلسـطيني  لداخـل ا فـي عـدة بلـدان وخاصـة فـي ا
وتبـادل الالعبيـن والخبـرات، فالكـرة الفلسـطينية 
حققـت إنجـازات كبيـرة فـي العشـر سـنوات األخيـرة 
سـيا، رغـم  ئيـات كأس بطولـة أ لـى نها ووصلـت إ
ظـروف االحتالل والحصـار. فالسـويد ترفـد المنتخب 

الفلسـطيني بعـد العبيـن مـن الـدورة السـويدي مـن 
لمعروفيـن:  لالعبيـن ا صـول فلسـطينية، مثـل ا أ
حمـد  د عيـد، أ ، محمـو ة فلسـطين عتـر د ز عمـا

عـوض، حسـام عايـش.

ندعو العائالت الفلسطينية 
والعربية إلى تشجيع أطفالهم 

لالنتساب إلى النادي

لسـائح وجـه كلمـة  فـي نهايـة الحديـث مـع مـازن ا
إلـى المتابعيـن علـى وسـائل الكومبـس، تمنـى فيهـا 
نهم علـى  والدهـم ويشـجعو ألهـل أ ن يدعـم ا أ
االنتسـاب إلـى النـوادي الرياضيـة، وتمنـى انضمـام 
العبيـن مـن كل الجنسـيات إلـى فـرق النـادي خاصـة 
مـن الفلسـطينيين الـذي يحمـل النـادي اسـمهم. مـن 
أجـل أن تفعيـل للذاكـرة والتـراث الفلسـطيني حتـى 

مـن خـالل الرياضـة.

مازن السائح: 

حققنا حلم تأسيس نادي كرة قدم
سويدي يحمل اسم فلسطين
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فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء 
والدفــاع المدنــي والشــرطة، يجــب االتصــال علــى الرقــم ١١٢ والــذي يمكــن االتصــال عليــه 
الهواتــف األرضيــة أو النقالــة )الموبيــل( مجانــا ومــن أي منطقــة فــي الســويد. العاملــون يتقنــون 

اللغتيــن الســويدية واإلنجليزيــة، وعنــد االتصــال يــرد عليك أحد العاملين ويســألك:

مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقم الهاتف الــذي تتكلم منه؟ 112
ــع التمييــز بيــن أفــراد المجتمــع،  ــم لشــؤون التمييــز OD مــن أجــل من يعمــل أميــن المظال

يحــدث التمييــز عندمــا يتعــرض أحــد األشــخاص إلى معاملة أســوأ من اآلخرين.
 DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN

 3٦٨٦ BOX
STOCKHOLM ٥9 ١03

DO@DO.SE البريــد اإللكتروني
رقم الهاتف 

0١٢ - ٨0 ٢0 ٧00
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   3*3
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- نصــف النصف - أمانع

٢- مجموعــة من مجموعــات متتالية - أعلو

3- نصــف منار - العــب تنس أميركي من أصول 

إيرانية

4- متشــابهة - كثير هطول الماء.

5- ســال )مبعثــرة( - تخطــى مرحلة الطفولة - قرأ

6- أثــار انتباهــه - رمــي الرماد في العيون - نعم 

)مبعثرة(.

٧- ذرة من المادة فقدت أو اكتســبت إلكترونا - 

نصــف مناص - حرف نصب.

٨- هدم وســوى باألرض - تســتحق الشفقة.

9- قــارة - لم يعد يذكر.

١٠- العب كرة ســعودي ســابق سجل ثالث أفضل 

هــدف في تاريــخ كأس العالم ضد بلجيكا.
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رأسي
١- نجم التنس األســباني.

٢- أســطورة التنس األلماني.

3- ازدحــم - ماكنــة بحــث إنترنت عالمية - نصف 

واصل.

4- بمعنــى - حــرف للتأكيد على صحة رأي.

5- كون شــيئا من المعدن - اختلف عن البقية - ســال

6- العــب تنــس أميركــي معتزل حقق ١4 لقبا في 

الرياضي تاريخه 

٧- دهن الطعام)معكوســة( - يعود عن رأيه وال 

يحقق ما وعد )معكوســة(.

٨- العب تنس برازيلي معتزل - ســهولة

9- بطلــة كأس العالــم في كرة القدم ١99٠.

١٠- لقــب المنتخــب المصري لكرة القدم.
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شاعر وفيلسوف عربي
) رمعالي (

ممثل كوميدي مصري  
) نحس يسحن (

 خليج يطل على البحر األحمر 
) القبعة (

مدينة عربية فيها أحد أكبر موانئ العالم
)بيد (

أكبر مدينة في العالم حسب كثافة السكان
) وكطوي(
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