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وهــي  الملــل،  أصابهــا  عديــدة  ومفــردات  كلمــات 
تكــرر ذاتهــا، فــي وســائل اإلعــالم العربيــة، هــذا مــا 
تربــى عليــه منــذ الصغــر معظــم مــن ال يــزال يحتفــظ 
وال  فيهــا  اإلعــالم  كان  مجتمعــات  عــن  بذكريــات 
شــعبه  ليســير  الحاكــم،  بيــد  وأداة  وســيلة  يــزال، 

ويــروض معارضيــه ويمدح مؤيديه.
ــة  ــا ال يتذكــر كلمــات: اإلصــالح والديمقراطي مــن من
والتقــدم والحريــة والمقاومــة والممانعــة واالزدهــار...
الــخ والتــي اســتهلكت واســتعملت بشــكل جائــر، حتــى 
أصبحــت ولألســف بــال معنــى ومجــرد لــوازم تــردد 

عنــد الحاجة.
هــذا عندنــا، فــي بالدنــا األم التــي ال نــزال وبمقاديــر 
متفاوتــة نحــن لهــا ونشــتاق للعــودة إليهــا. ولكــن 
مــاذا عــن الســويد؟ هــل يوجــد أيضــا هنــا اســتهالك 
مــن  معناهــا  فقــدت  ومفــردات  لتعابيــر  إعالمــي 

كثــرة ترديدها؟
لعــل مــن أهــم هــذه الكلمــات التــي باتــت أن تفقــد 

معناهــا: االندماج، اإلرهــاب، والديمقراطية...
اإلعــالم والصحافــة فــي الســويد قــد تكــون مثاليــة 
مــع  ســلطتها  وبمقارنــة  الــرأي  حريــة  بمقاييــس 
ســلطاتها فــي دول أخــرى، ولكــن هــذا ال يعنــي أننــا 

نعيــش فــي المدينة الفاضلة.
وألن الصحافــة هــي فــي النهايــة مــرآة المجتمــع، أو 
واجبهــا  ألن  كذلــك،  تكــون  أن  يجــب  األقــل  علــى 
بــدون  الواقــع  وتنقــل  تعكــس  أن  منهــا   يتطلــب 
ــوك  ــة، فمــن الممكــن أن تل ــرات إضافي ــوان، أو مؤث أل
إلــى مرحلــة االســتهالك  وتــردد مصطلحــات تصــل 

، 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

07٢971٨٨9٨

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

07376414٨9

nazar@alkompis.com

المبيعات
أحمد الزيان

07007449٥1

sales.skane@alkompis.com

مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على االنترنت

موقــع الكومبــس بالعربية

alkompis.se

موقــع الكومبس بالســويدية

alkompis.se/sv

موقــع راديو الكومبس

alkompis.se/radio

جريــدة الكومبس الورقية

alkompis.se/magazine

صفحــة الكومبس على الفيســبوك

facebook.com/alkompis.se.

موقع الشــبكة الرئيســي

alkompismedianetwork.com

تصدر عن شبكة الكومبس اإلعالمية
السويد -ستوكهولم

www.alkompis.se
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TEL: 073  717 70 68
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PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد

 SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ
ARABISKA

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

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

اإلعالمــي  مفــردات وتعابيــر، دون أن تــدري أنهــا 
تســاهم فــي إخــراج هذه الكلمــات من معناها.

المشــترك هنــا بيــن مــا يســتهلكه اإلعــالم الموجــه 
يــردده  مــا  وبيــن  ديكتاتوريــة  لســلطة  والتابــع 
هــو  الديمقراطيــة  أو  الغربيــة  الــدول  فــي  اإلعــالم 
ــى قطيــع لتســهيل عمليــة قيادتــه  تحويــل النــاس إل
اختــالف  مــع  الهــدف واحــد تقريبــا  بــه،  والتحكــم 

األســاليب واختالف شــخصية الراع.
»غيــر  العالــم  دول  فــي  يكــون  أن  يمكــن  الراعــي 
الديمقراطــي«  شــخص أو عائلــة أو عصابــة أو حــزب 
تحتفــي  فيمــا  هــؤالء،  كل  بيــن  تحالــف  حتــى  أو 
وراء  »الديمقراطيــة«  الــدول  فــي  الراعــي  شــخصية 
شــركات ورؤوس أمــوال ولوبيــات ومجموعــات ضغــط 

وغيرها. 
 HåKAN أيــام  قبــل  منــه  حــذر  مــا  وهــذا 
حــزب  رئيــس  منصــب  شــغل  الــذي   JUHOLT
الحالــي  الرئيــس  قبــل  الديمقراطييــن  االشــتراكيين 
ســتيفان لوفيــن، عندمــا قــال إنــه قلــق علــى مســتقبل 
تفقــد  أن  الممكــن  مــن  الســويد  ألن  أوالده، 
ديمقراطيتهــا، وقيمهــا المجتمعيــة لصالــح أصحــاب 
المصالــح والشــركات والشــخصيات التكنوقراطييــن، 
ســفير  هــو  السياســية  الشــخصية  هــذه  صاحــب 
للســويد فــي آيســلندا حاليــا، لذلــك تلقــى انتقــادات 
شــديدة مــن رئيــس الــوزراء ومــن وزيــرة الخارجيــة، 
أن  يجــب  الســفراء  إن  معنــاه  فــي  بمــا  قالــت  التــي 
دعــت  فيمــا  بلدانهــم،  مصلحــة  أجــل  مــن  يعملــوا 
السياســي  هــذا  تأهيــل  إلعــادة  األصــوات  بعــض 

المخضــرم ليتعلــم أصول الدبلوماســية.
ــي  ــر الت ــرأي والتعبي ــة ال ــة حري ــكار نعم ــا إن ال يمكنن
يســتطيع ممارســتها الجميــع هنــا، فــي مجتمــع مثــل 
فــي  الصحافــة  أن  ننكــر  أن  نســتطيع  وال  الســويد، 
الســويد يمكــن أن تنتقــد نفســها وتراجــع أدائهــا 
مــن أجــل تحســين عملهــا وتطويــره وعــدم الوقــوع 

فــي آلة االســتهالك المملــة والخطيرة أيضا.
ــدان أخــرى،  ــرة مــن بل ــك الخب ــا نمتل نحــن فقــط وألنن
تكــرر  عندمــا  الصحافــة  بنقــد  نســاهم  أن  نريــد 
تعابيــر لالســتهالك فقــط، خاصــة بمــا يتعلــق بنــا 
كمهاجريــن وأجانــب، لكــي ال تلتصــق بنــا تصــورات 
مســبقة مــن صنــع اإلعــالم، لــو اســتطعت الســتحدثت 
االندمــاج  تســهيل  بــدل:  خاصــة  أخــرى  مفــردات 

ومكافحــة اإلرهاب.  

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: 1365 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

االستهالك اإلعالمي
على الطريقة السويدية
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الكومبـس - سـتوكهولم: علـى هامـش النـدوة االقتصاديـة التـي عقـدت فـي سـتوكهولم مطلع شـهر تشـرين 
األول/ أكتوبـر 2017، حـول فـرص االسـتثمار فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا، التقـت شـبكة 
الكومبـس السياسـي والدبلوماسـي السـويدي المخضـرم يـان إلياسـون، والـذي شـغل مناصـب سياسـية 
ودبلوماسـية رفيعة منها، وزير خارجية السـويد في العام 2006 ورئيـس الجمعية العموميـة لألمم المتحدة 

عامي 2005 و2006، كما اسـتلم منصب نائب األمين العام لألمم المتحدة من العام 2012 إلى العام 2016.
يـان إلياسـون أجـاب علـى أسـئلة الزميـل رئيـس تحريـر 

شـبكة الكومبـس: 

الكومبس: لديك خبرة واسعة بالعمل 
السياسي وبالعالقات الدولية، كيف 
ترى الوضع حاليا في البلدان العربية 

وفي منطقة الشرق األوسط هل يمكننا 
أن نتحدث عن مرحلة جديدة من 

االستقرار والهدوء وإعادة البناء؟

 في الوقـت الحالـي ال يمكننـي أن أصـف الوضع بأنـه واعد، 
وليـس مـن السـهل أن نـرى مـا يدعونـا للتفـاؤل الكامـل، 
دعنـي أقـول لـك بأننـي فـي الوقـت الحالـي متفائـل ولكـن 

 . قيم العدل والمساواة  „بقلـق
واحترام حقوق اإلنسان نحصن 

المجتمعات وتقويها

ال تـزال هنـاك أوضـاع صعبـة تمـر بهـا المنطقـة، وهناك 
أيضـا نزاعـات كبيـرة ال تـزال نيرانهـا مشـتعلة، مثـل 
النـزاع فـي سـوريا والحـرب فـي اليمـن، باإلضافـة إلـى 
اسـتمرار القضيـة الفلسـطينية بـدون حـل، وهـذه تعد 
المشـكلة الرئيسـية فـي الشـرق األوسـط باإلضافـة إلـى 
األزمـات الداخليـة التـي تعانـي منهـا بلـدان المنطقـة 
ة،  لمسـاوا يـا ا لحكوميـة وقضا لمتعلقـة بـاإلدارة ا وا
بالمقابـل نـرى كميـة كبيـرة مـن الطاقـات الكامنـة والتي 
تتـوق إلـى تحسـين وتطويـر مجتمعـات أفضل فـي هذا 

الجـزء مـن العالـم
ليـة  لفعا لمجتمعيـن بهـذه ا لـى ا ليـوم إ نـا تحدثـت ا أ
وقلـت لهـم يجـب الوقـوف إلـى جانـب شـعوب الشـرق 

األوسـط ودعـم إراداتهـا، للعمـل سـويا، كمـا هـو الحـال 
ال تزال هناك أوضاع  „فـي بقيـة دول العالـم

صعبة تمر بها المنطقة، وهناك 
أيضا نزاعات كبيرة ال تزال 

نيرانها مشتعلة

الكومبس: العمل سويا، ما الذي 
يمكن للسويد أن تقدمه لشعوب 

المنطقة على مستوى العمل معا؟ 

 هـذا يتوقـف كثيـرا علـى مـدى التقـدم الـذي يمكـن أن 
تحـرزه حكومـات هـذه الـدول بإنشـاء عالقـات تقـارب 
إلـى شـعوبها، مـن خـالل بنـاء منظومـات إدارة رشـيدة، 
تعتمـد علـى تحقيـق السـالم والعـدل وفـرض األمـن 
بالقانـون واحتـرام حقـوق اإلنسـان، وهـذه القيـم تقـوي 
المجتمـع وتحميـه مـن أي اختراقـات يمكـن أن تسـبب 
مشـاكل أو نزاعـات داخليـة، لذلـك يجـب أن يكـون هـذا 

لبلـد، مـن  ضمـن االهتمـام الخـاص فـي الحـرص علـى ا
خـالل إزالـة الحواجـز بيـن الشـعب وبيـن مـن يحكمـه.

الكومبس: ما رأيك بمصطلح 
»الربيع العربي«؟ هل تعتقد 

بوجود مثل هذا الربيع

ال...ال اعتقـد أن أسـمح لنفسـي باسـتخدام هـذا التعبيـر 
مـن فصـول السـنة بهـذه الحالـة، اآلن يمكـن أن نقـول إنه 
»خريـف« أو »شـتاء عربـي« ولكن ليـس ربيعـا، ومع ذلك 
وكمـا تعلـم بعـد كل شـتاء قاسـي يأتـي ربيـع حقيقـي، 
أتمنـى أن تنعـم شـعوب المنطقـة بربيـع حقيقـي بعـد 

هـذه الفتـرة الصعبـة.

حــاوره محمــود فصالح آغا

السياسي والدبلوماسي السويدي المخضرم يان إلياسون لـ الكومبس:

حاليا ال يوجد »ربيع عربي« 
ولكن الربيع يأتي بعد الشتاء القاسي
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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 

طلقـت  عهـا، أ لـى مـن نو و أل ة هـي ا ر د فـي بـا
ن    لـد ر مفا و أل ا مجلـة  مبـس و لكو ا شـبكة 
OMVÄRLDEN مشـروعا إعالميـا مشـتركا 
لـى التعريـف أكثـر باألهداف  العالميـة  يهـدف إ
لمتحـدة  ألمـم ا عتمدتهـا ا لتـي ا لسـبعة عشـر ا ا
لتحقيـق التنميـة المسـتدامة للبشـرية بحلـول العـام 

لــ 2030. ا

المشـروع المشـترك جـاء نتيجـة اهتمـام وحـرص 
جهـة  ا لو لكومبـس ا إلعالميتيـن ا لمؤسسـتين ا ا
اإلعالميـة السـويدية األكبر واألبـرز باللغـة العربية، 
ومجلـة األومفارلـدن، المختصـة بمتابعـة األخبـار 
للغتيـن  طقيـن با لنا يـف ا لـك لتعر ذ مميـة و أل ا
لسـويد بأهـم أهـداف  لعربيـة فـي ا لسـويدية وا ا
األلفيـة كالمسـاواة والغـذاء، وكل مـا يتعلـق بهاتيـن 

لـي. لحا المسـألتين طـوال فصـل الخريـف ا

م لجميـع  ن تقـد مبـس أ لكو ا تتمنـى شـبكة 
المتابعيـن سلسـلة مـواد إعالميـة هامـة تسـاهم فـي 
لتفاعـل معهـا. . لوعـي بهـذه األهـداف وا زيـادة ا

تابعونـا علـى شـبكة الكومبـس واطلعـوا علـى كل 
يـد. جد

Fyra av tio svenskar känner 
fortfarande inte till de globala 
målen, vad de står för – och 
hur vi ska göra för att de ska 
uppnås. Och bland de som har 
annat modersmål än svenska 
är kunskapen sannolikt ännu 
mindre.
Detta vill vi ändra på! I ett 
unikt redaktionellt samarbete 
mellan OmVärlden, Sveriges 
ledande magasin för globala 
frågor och Al-kompis, Sveriges 
i särklass största medieföretag 
för nyheter på arabiska, gör vi 
under hösten en särskild tema-
satsning där de två redaktio-
nerna kommer att samarbeta 
och där material kommer att 
publiceras både på svenska 
och arabiska. 
Det kommer att handla om 
jämställdhet, flyktingsituatio-
nen i Mellanöstern, mat och 

hållbarhet och så förstås – Ag-
enda 2030 och vad som krävs 
av oss alla för att vi ska nå de 
globala målen. Följ oss på 
svenska eller arabiska – eller 
varför inte på båda språken.

أهداف التنمية األممية 
بالعربية والسويدية في 

تعاون إعالمي فريد من نوعه

För mer information 
kontakta: 

 MAHMOUD AGHA,
CHEFREDAKTÖR AL-KOMPIS

 m.agha@alkompis.se

 YLVA BERGMAN,
CHEFREDAKTÖR OMVÄRLDEN

ylva@omvarlden.se

GLOBALA MÅLEN PÅ 
SVENSKA OCH ARABISKA: 
TVÅ REDAKTIONER I 
UNIKT SAMARBETE!
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سـبتمبر  يلول/ لمتحـدة فـي 25 أ ألمـم ا تخـذت ا ا
لـى  لتنميـة المسـتدامة إ 2015 قـرارا حـول خطـة ا
لعامـة لألمـم  لجمعيـة ا لعـام 2030، واعتمـدت ا ا
المتحـدة وثيقـة مفصلـة تتضمـن أهـداف هـذه الخطـة 

ء فيهـا: وكيفيـة تطبيقهـا، ممـا جـا

تحويل عالمنا:
خطة التنمية المستدامة 

لعام 2030

الديباجة

تمثـل هـذه الخطـة برنامـج عمـل ألجـل النـاس واألرض 
وألجـل االزدهـار. وهـي تهـدف أيضـا إلـى تعزيز السـالم 
العالمـي فـي جـو مـن الحريـة أفسـح. ونحـن نـدرك أن 
القضـاء علـى الفقـر بجميـع صـوره وأبعـاده، بما فـي ذلك 
الفقـر المدقع، هـو أكبـر تحـد يواجـه العالم، وهو شـرط 

ال غنـى عنـه لتحقيـق التنميـة المسـتدامة.
وسـتعمل جميـع البلـدان والجهـات صاحبـة المصلحـة 
كة  ا لشـر ر مـن ا طـا لخطـة فـي إ علـى تنفيـذ هـذه ا
التعاونيـة. ونحـن عاقـدون العـزم علـى تحريـر الجنـس 
البشـري من طغيـان الفقـر والعـوز وعلى تضميـد جراح 
كوكبنـا وحفظـه. ومصممـون علـى اتخـاذ الخطـوات 
الجريئـة المفضيـة إلـى التحـول التـي تلـزم بصـورة ملحـة 
لالنتقـال بالعالـم نحـو مسـار قوامـه االسـتدامة والقـدرة 
لصمـود. ونتعهـد، ونحـن مقبلـون علـى هـذه  علـى ا

ه. الرحلـة الجماعيـة، بـأال يخلـف الركـب أحـدا وراء
وتبرهـن أهـداف التنميـة المسـتدامة، البالـغ عددهـا 
يـة،  لـغ عددهـا 169 غا لبا 17 هدفـا، وغاياتهـا، ا

ع نطـاق هـذه  تسـا ليـوم علـى ا لتـي سـنعلن عنهـا ا ا
لمنشـود مـن  لميـة ومـدى طموحهـا. فا لعا لخطـة ا ا
هـذه األهـداف والغايـات هـو مواصلـة مسـيرة األهـداف 
اإلنمائيـة لأللفيـة وإنجـاز ما لم يتحقـق فـي إطارهـا. 
جبـة  لوا ن ا إلنسـا عمـال حقـوق ا كذلـك يقصـد بهـا إ
للجميـع وتحقيـق المسـاواة بيـن الجنسـين وتمكيـن 
النسـاء والفتيـات كافـة. وهـي أهـداف وغايـات متكاملـة 
غيـر قابلـة للتجزئـة تحقـق التـوازن بيـن األبعـاد الثالثـة 
لبعـد  ا ي و د القتصـا لبعـد ا : ا مة ا لمسـتد للتنميـة ا

لبيئـي. ا لُبعد  ا عـي و الجتما ا

لـذي  لعمـل ا ت ا يـا لغا ا ف و ألهـدا وسـتحفز تلـك ا
سـيجري علـى مـدى السـنوات الخمـس عشـرة المقبلـة 
فـي مجـاالت ذات أهميـة جوهريـة للبشـرية ولكوكـب 

ألرض. ا

الناس

 ، ع لجـو ا لفقـر و ء ا نهـا م علـى إ لعـز نـا ا لقـد عقد
لـة كفا و  ، همـا د بعا أ و همـا  ر صو  بجميـع 
أن يمكـن لجميـع البشـر تفعيـل طاقاتهـم الكامنـة فـي 

إطـار مـن الكرامـة والمسـاواة وفـي ظـل مناخ صحـي.

الكوكب

رض مـن  أل كـب ا يـة كو ن علـى حما نحـن مصممـو
في  مة  ا سـتد ال خـي ا ق منهـا تو ر، بطـر هـو لتد ا
االسـتهالك واإلنتـاج، وإدارة مـوارد الكوكـب الطبيعيـة 
ات عاجلـة بشـأن  ء بصـورة مسـتدامة، واتخاذ إجـرا
تغيـر المنـاخ، حتـى يمكـن لـه دعـم احتياجـات األجيـال 

. لمقبلـة ا و لية  لحا ا

االزدهار

لقـد عقدنـا العـزم علـى كفالـة أن يتمتـع جميـع النـاس 
بحيـاة يظلهـا الرخـاء تلبـي طموحاتهـم، وأن يتحقـق 
لتقـدم االقتصـادي واالجتماعـي والتكنولوجـي فـي  ا

انسـجام مـع الطبيعـة.

السالم

نحـن مصممـون علـى أن نشـجع علـى قيـام مجتمعـات 
يسـودها السـالم والعـدل ويجـد فيهـا الجميـع متسـعا 
لهـم، مجتمعـات تخلـو مـن الخـوف ومـن العنـف. فـال 
سـبيل إلـى تحقيـق التنميـة المسـتدامة دون سـالم، وال 

إلـى إرسـاء السـالم دون تنميـة مسـتدامة.

الشراكة

لقـد عقدنـا العـزم علـى حشـد الوسـائل الالزمـة لتنفيـذ 
لميـة  لعا لشـراكة ا ا لخطـة مـن خالل تنشيط  هـذه ا
سـاس روح  ، علـى أ مة لمسـتدا لتنميـة ا جـل ا مـن أ
لتركيـز بوجـه  لمعـزز، مـع ا لمـي ا لعا ا لتضامن  ا من 
خـاص علـى احتياجـات الفئـات األشـد فقرا واألكثر 
ضعفـا، وبمشـاركة مـن جميـع البلـدان وجميـع أصحـاب 

لشـعوب. ا لمصلحـة وجميع  ا
لمسـتدامة  لتنميـة ا بـط بيـن أهـداف ا لترا وألوجـه ا
وطابعهـا المتكامـل أهميـة حاسـمة فـي ضمـان تحقيـق 
ذا حققنـا  إ . و لجديـدة لخطـة ا لغـرض مـن هـذه ا ا
نبهـا،  ا مـل جو لخطـة بكا ليـه مـن هـذه ا نطمـح إ ما 
ستتحسـن بشـدة حيـاة الجميـع وسـيتحول عالمنـا إلـى 

. فضـل أل ا

إعالن

مقدمة

لممثليـن . 1 لحكومـات وا لـدول وا ء ا نحـن، رؤسـا
السـامين، المجتمعيـن فـي مقـر األمـم المتحـدة 
فـي نيويـورك فـي الفتـرة مـن 25 إلـى 27 أيلـول/
لمنظمـة  ل ا حتفـا قـت ا سـبتمبر 2015، و
ئها، قـد  نشـا لسـبعين إل ية ا لسـنو ى ا كـر لذ با
قررنـا أن نعتمـد اليـوم أهدافـا عالميـة جديـدة 

. مة ا لمسـتد ا للتنمية 
وباسـم الشـعوب التـي نحـن فـي خدمتهـا، اتخذنـا . 2

را تاريخيـا بشـأن مجموعـة مـن األهـداف  قـرا
لبعيـدة المـدى  والغايـات العالميـة الشـاملة وا
لتحـول.  لـى ا لنـاس وتفضـي إ لتـي تركـز علـى ا ا
جـل  لعمـل دون كلـل مـن أ ونحـن ملتزمـون با
تنفيذ هـذه الخطـة بالكامـل بحلول عـام 2030. 
لفقـر بجميـع  ء علـى ا لقضـا ن ا نحـن نـدرك أ و
صـوره وأبعـاده، بمـا فـي ذلـك الفقـر المدقـع، هـو 
لـم وشـرط ال غنـى عنـه  لعا أكبـر تحـد يواجـه ا
لتحقيـق التنميـة المسـتدامة. ونحـن ملتزمـون 
بتحقيـق التنميـة المسـتدامة بأبعادهـا الثالثـة 
- االقتصـادي واالجتماعـي والبيئـي - علـى نحـو 
متـوازن ومتكامـل. وسـنتخذ أيضـا مـن اإلنجـازات 
التـي تحققت فـي إطـار األهـداف اإلنمائيـة لأللفية 
منطلقـا لنـا ونسـعى إلـى النهـوض بمـا لـم يكتمـل 

لهـا. مـن أعما
ونعتـزم العمـل مـن اآلن وحتـى عـام 2030، . 3

؛  ن ع فـي كل مـكا لجـو ا لفقـر و ء علـى ا للقضـا
ومكافحـة أشـكال عـدم المسـاواة داخـل البلـدان 
وفيمـا بينهـا؛ وبنـاء مجتمعـات مسـالمة وعادلـة 
وشـاملة للجميع؛ وحمايـة حقوق اإلنسـان والعمل 
علـى تحقيـق المسـاواة بيـن الجنسـين وتمكيـن 
النسـاء والفتيـات؛ وكفالـة الحمايـة الدائمة لألرض 
ومواردهـا الطبيعيـة. ونعقـد العـزم أيضـا علـى 

معالم خطة التنمية المستدامة إلى العام 2030
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لمناسـبة للنمـو االقتصـادي  لظـروف ا تهيئـة ا
 ، لجميـع لـذي يشـمل ا د ا لمطـر ا م و لمسـتدا ا
ولالزدهـار العميـم وتوافـر فـرص العمـل الكريم 
للكافـة، مـع مراعـاة مختلـف مسـتويات التنميـة 

لوطنيـة. لقدرات ا وا
لجماعيـة . 4 لرحلـة ا ذ نقبـل علـى هـذه ا ونحـن، إ

ه.  العظيمـة، نتعهـد بـأال يخلـف الركـب أحـدا وراء
وانطالقـا مـن تسـليمنا بـأن كرامـة اإلنسـان أمـر 
يـات  لغا مـل أن نشـهد األهـداف وا أساسـي، نأ
وقـد تحققـت لجميـع األمـم والشـعوب ولجميـع 
شـرائح المجتمـع. وسـوف نسـعى جاهديـن إلـى 
الوصـول أوال إلـى مـن هـم أشـد تخلفـا عـن الركـب.

لخطـة لـم يسـبق لهـا مثيـل مـن حيـث . 5 وهـذه ا
النطـاق واألهميـة. فهـي تحظـى بقبـول جميـع 
ة  عـا ا ، مـع مر لجميـع ن وتسـري علـى ا لبلـدا ا
اختـالف الواقـع المعيـش فـي كل بلـد واختـالف 
ن ومسـتويات تنميتهـا، ومـع  لبلـدا ت ا قـدرا
احتـرام السياسـات واألولويـات الوطنيـة. فهـذه 
أهـداف وغايـات عالميـة تشـمل العالـم أجمـع، 
ميـة علـى حـد  لنا ا لنمـو و لمتقدمـة ا نـه ا ا ببلد
سـواء. وهـي متكاملـة غيـر قابلـة للتجزئـة تحقـق 
لثالثـة. لتنميـة المسـتدامة ا لتـوازن بيـن أبعـاد ا ا

وهـذه األهـداف والغايـات هـي ثمـرة مشـاورات . 6
عامـة واتصـاالت مكثفـة أجريـت علـى مـدى أكثـر 
مـن سـنتين فـي شـتى أنحـاء العالـم مـع المجتمـع 
لمصلحـة،  لجهـات األخـرى صاحبـة ا لمدنـي وا ا
وأولـي فيهـا اهتمـام خـاص ألصـوات أفقـر الفئـات 
لمشـاورات أعمـاال  وأضعفهـا. وشـملت هـذه ا
قيمـة اضطلـع بهـا الفريـق العامـل المفتـوح بـاب 
العضويـة المعنـي بأهـداف التنميـة المسـتدامة 
، كمـا اضطلعـت بهـا  مـة لعا بـع للجمعيـة ا لتا ا
األمـم المتحـدة، التـي قـدم أمينهـا العـام تقريـرا 

تجميعيـا فـي كانـون األول/ديسـمبر 2014.
لتـي . 7 يـات ا لغا ا ألهـداف و نـا ا رؤيتنـا: لقـد ضمَّ

اتفقنـا عليهـا رؤيـة فـي منتهـى الطمـوح تقـوم 
لـم  لـى عا لتحـول. فنحـن نصبـو إ علـى إحـداث ا
خـال مـن الفقـر والجـوع والمـرض والعـوز، يمكـن 
أن تنتعـش فيـه جميـع أشـكال الحيـاة. ونصبـو 
لـى عالـم خـال مـن الخـوف ومـن العنـف. عالـم  إ
ة والكتابـة. وتتـاح فيـه  يلـم فيـه الجميـع بالقـراء
لتعليـم  للجميـع سـبل متكافئـة للحصـول علـى ا
الجيـد علـى جميـع المسـتويات، وعلـى الرعايـة 
يـة االجتماعيـة، وتكفـل فيـه  لحما لصحيـة وا ا
السـالمة البدنيـة والعقليـة والرفـاه االجتماعـي. 
عالـم نؤكـد فيه مـن جديـد التزاماتنـا فيمـا يتعلق 
بحـق اإلنسـان فـي الحصـول علـى ميـاه الشـرب 
المأمونـة وخدمـات الصـرف الصحـي، وتتوافـر 
فيـه سـبل محسـنة للنظافـة الصحيـة؛ وتتـاح فيـه 
األغذيـة الكافيـة والمأمونـة والميسـورة التكلفـة 
والمغذيـة. عالـم تكـون فيـه الموائـل البشـرية 
آمنـة وقـادرة علـى الصمـود ومسـتدامة ويمكـن 
ة  ر قـة ميسـو ل علـى طا لحصـو فيـه للجميـع ا

مة. وموثوقـة ومسـتدا
ئـه . 8 رجا فـة أ لـم يسـود كا لـى عا نحـن نصبـو إ و

احتـرام حقـوق اإلنسـان وكرامـة اإلنسـان وسـيادة 
لـة والمسـاواة وعـدم التمييـز؛  القانـون والعدا
عالـم يحتـرم األعـراق واالنتمـاء اإلثنـي والتنـوع 
لفـرص ويتيـح  فـؤ ا لـم يتيـح تكا فـي؛ عا لثقا ا
هم  لبشـرية ويسـا ت ا نـا إلمكا مـل ا تحقيـق كا
فـي تحقيـق االزدهـار العميـم. عالـم يسـتثمر 
لـه وينمـو فيـه كل طفـل بعيـدا عـن  فـي أطفا
إسـار العنـف واالسـتغالل. عالم يتـاح فيـه لـكل 
ملـة  لكا ة ا ا و لمسـا لتمتـع با لفتيـات ا ا ء و لنسـا ا
ئـق  ا لعو ح عنـه جميـع ا ا تـز لجنسـين، و بيـن ا
لتـي  يـة ا د القتصا ا عيـة و الجتما ا نيـة و نو لقا ا
لعـدل  مـه ا ا لـم قو تحـول دون تمكينهـن. عا
ك  إلشـرا ا ح و النفتـا ا مح و لتسـا ا إلنصـاف و ا و
االجتماعـي للجميـع، وتلبـى فيـه احتياجـات أشـد 

ضعفـا. ت  لفئا ا
ونحـن نصبـو إلـى عالـم يتمتـع فيـه كل بلـد بالنمـو . 9

االقتصـادي المطـرد والمسـتدام الـذي يشـمل 
لكريـم  لعمـل ا فـر فيـه فـرص ا لجميـع، وتتوا ا
نمـاط االسـتهالك  لـم تكـون فيـه أ فـة. عا للكا
واإلنتـاج وأوجـه اسـتعمال كل المـوارد الطبيعيـة 
- مـن الهـواء إلـى األرض ومـن األنهـار والبحيـرات 
وطبقـات الميـاه الجوفيـة إلـى المحيطـات والبحار 
- أنماطا وأوجـه اسـتعمال مسـتدامة. عالم تكون 
لرشـيد وسـيادة  لحكـم ا لديمقراطيـة وا فيـه ا
القانـون وتوافـر بيئـة مواتيـة علـى الصعيديـن 
الوطنـي والدولـي أمـورًا أساسـية لتحقيـق التنميـة 
دي  القتصـا لنمـو ا مة، بمـا فـي ذلـك ا لمسـتدا ا

 ، عيـة الجتما لتنميـة ا ا ، و مل لشـا ا د و ـر
ّ
لمط ا

لبيئـة، والقضـاء علـى الفقـر والجـوع.  وحمايـة ا
لتكنولوجيـا فـي تطويرهـا  لـم تكـون فيـه ا عا
مـة للتنـوع  عيـة للمنـاخ ومحتِر وتطبيقهـا مرا
البيولوجـي وقـادرة علـى الصمـود. عالـم تعيـش 
فيـه اإلنسـانية فـي وئـام مـع الطبيعـة وتحمـى 

فيـه الحيـاة البريـة وأنـواع الكائنات الحيـة.
لمشـتركة: ُيسترشـد فـي . 10 تنـا ا ما لتزا مبادئنـا وا

الخطـة الجديـدة بمقاصـد ميثـاق األمـم المتحـدة 
نـون  م للقا لتـا م ا ا الحتـر ، بمـا فيهـا ا ئـه د ومبا
الدولـي. وترتكـز الخطـة علـى اإلعـالن العالمـي 
لحقـوق اإلنسـان والمعاهـدات الدوليـة لحقـوق 
لختاميـة  لوثيقـة ا اإلنسـان، وإعـالن األلفيـة وا
لمؤتمـر القمـة العالمـي لعـام 2005. وتهتـدي 
لحـق فـي  لخطـة بصكـوك أخـرى مثـل إعـالن ا ا

. لتنميـة ا

ونحـن نؤكـد مـن جديـد نتائـج جميـع المؤتمـرات . 11
الرئيسـية ومؤتمـرات القمـة التـي عقدتهـا األمـم 
رسـت أساسـا متينـا للتنميـة  لتـي أ ا لمتحـدة و ا
لخطـة  سـهمت فـي تشـكيل ا أ مة و ا لمسـتد ا
الجديـدة. وهـي تشـمل إعـالن ريـو بشـأن البيئـة 
لمـي للتنميـة  لعا لقمـة ا تمـر ا مؤ ، و لتنميـة ا و
لمـي للتنميـة  لعا لقمـة ا مة، ومؤتمـر ا لمسـتدا ا
لدولـي  لمؤتمـر ا االجتماعيـة، وبرنامـج عمـل ا
 ، ج عمـل بيجيـن منهـا ، و لتنميـة ا ن و للسـكا
ومؤتمـر األمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة. 
ونؤكـد مـن جديـد أيضـا ما تـم فـي إطـار متابعـة 
ئـج مؤتمـر  هـذه المؤتمـرات، بمـا فـي ذلـك نتا
األمـم المتحـدة الرابـع المعنـي بأقـل البلـدان نمـوا، 
والمؤتمـر الدولـي الثالـث المعنـي بالـدول الجزرية 
الصغيـرة الناميـة، ومؤتمـر األمـم المتحـدة الثاني 
المعنـي بالبلـدان الناميـة غيـر السـاحلية، ومؤتمر 
األمـم المتحـدة العالمـي الثالـث المعنـي بالحـد مـن 

لكـوارث. أخطار ا

القضاء على الجوع أحد أهداف التنمية األممية ◄

الطاقة النظيفة هدف أممي لتأمين بيئة أفضل وطاقة أرخص ◄

النمو االقتصادي المطرد والمستدام لكل بلد من أهم األهداف األممية ◄
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 TALENT WITHOUT B الكومبـس - تحقيـق: زارت شـبكة الكومبـس، الـدورة التـي تنظمهـا جمعيـة
ORDERS “كفاءات بال حدود” في مالمو، والتقت مع القائمين على الجمعية، وتحدثت مع المشـاركين بهذه 
الـدورة، والتي تعد الرابعـة لتأهيل كفاءات أجنبية ضمـن تقنيات البرمجة وتنفيذ مشـاريع تقنيـة المعلومات، 

وزجهم في سوق العمل. 

لجمعيـة MATS WEIDMAR وهـو  رئيـس ا
كـد أن  لوقـت مديـر شـركة JAYWAY أ بنفـس ا
تنظيـم هـذه الـدورات المتالحقـة ومـع أنهـا حافظـت 
علـى نفـس النظـام والهيكليـة إال أنهـا أكسـبت الجمعيـة 
خبـرات متراكمـة بمـا يتعلـق بالتحضيـرات وبطبيعـة 
البرامـج التدريبيـة والتعليميـة وبحاجـة سـوق العمـل 
وبالعالقـة مـع الشـركات المشـاركة، وهـذا مـا أدى إلـى 
لمهتمـة  لشـركات ا لخبـرة وتوسـيع شـبكة ا زيـادة ا

بمثـل هـذه الـدورات. 
را قويـا فـي قطـاع  نتشـا لجمعيـة حققـت ا ن ا كـد أ وأ
الصناعـات اإللكترونيـة ليـس فقـط فـي مالمـو بـل أيضـا 

فـي مـدن سـويدية أخـرى وحتـى فـي كوبنهاجـن. 
لمختصيـن  عيـة ا سـيع نو ك خطـة لتو ن هنـا كمـا أ
المشـاركين وليـس فقـط فـي مجـال تطويـر البرمجيـات 
بـل االنفتـاح علـى كل األكاديمييـن مـن القادميـن الجـدد 

ال.  إجمـا
المختـص فـي البرمجيـات رضـا شـريف والـذي يعمـل 
لمبـادرة  فـي شـركة »سـوني« وهـو صاحـب فكـرة ا
لتأسـيس الجمعيـة قـال إن مـروره عنـد وصولـه للسـويد 
قبـل سـنوات، بنفـس الظـروف التـي يمـر بهـا معظـم 
يـم  ليـا، جعلـه يسـتفيد بتقد لجـدد حا ميـن ا د لقا ا
األفضـل لـرواد الـدورات مـن أجـل تأهيلهـم مـن خـالل 

مـج مكثفـة ونوعيـة. برا

نـه تفاجـئ باتصـال مـن شـركة غوغـل جـاء   وأضـاف أ
مـن مقرهـا فـي إيرلنـدا، لالستفسـار عـن الـدورة وعـن 
برامجهـا، وبعـد فترة طلبـت غوغـل أن تكون مـن إحدى 
الشـركات المشـاركة بتنظيـم الـدورات، وهـذا مـا شـجع 
يـة  فتتـاح فـرع للجمعيـة فـي سـتوكهولم بدا علـى ا

العـام الحالـي، وتنظيـم دورة كاملـة هنـاك. 
وأكـد رضـا الشـريف علـى مـدة الـدورة وهـي 8 أسـابيع 
مناسـبة ألنهـا غيـر مخصصـة لتعليـم البرمجيـات بـل 
ريع حقيقيـة كطلوبـة لسـوق  لمباشـر بمشـا للعمـل ا

: لعمـل ا
ات بـال حـدود” فـي بدايـة  وتخطـط جمعيـة “كفـاء

لخامـس  لمقبـل إلطـالق برنامجهـا ا ينايـر ا
 TALENT WITHOUT معلومـات حـول جمعيـة

ات بـال حـدود” BORDERS “كفـاء
 TALENT  WITHOUT تهـدف جمعيـة
لـى تقديـم  ات بـال حـدود” إ BORDERS “كفـاء
مجيـن  لمبر ا د مـن  لجـد ا ميـن  د للقا ت  تسـهيال
لهـم علـى موطـئ  ، ممـا يضمـن حصو يـن ر لمطو ا و
ك  ر يشـا . و ي يد لسـو لعمـل ا ق ا م فـي سـو قـد
هـم  عـة مـن أ لجمعيـة TWB مجمو ة ا ر ا د فـي إ
لعمـل  ق ا سـخة فـي سـو ا لر ى ا لكبـر ت ا كا لشـر ا
السـويدي مثـل GOOGLE و JAYWAY   و 
SONY MOBILE  و CYBERCOM و 
SOFTHOUSE والعديـد مـن الشـركات المهمـة 

. ى خـر أل ا

مـج تدريبيـة  لـدورات برا لمشـاركون فـي ا ويتلقـى ا
حـول كيفيـة العمـل مـع البرمجيـات السـهلة والرشـيقة 
مثـل AGILE/SCRUM ، باإلضافـة إلـى تحديـث 
ت  ال لمجـا كين ضمـن ا ر لمشـا ء ا ال ت هـؤ مـا معلو
التكنولوجيـة التـي تعتبـر مطلوبـة ومرغوبـة جـدًا فـي 
لتـوازي مـع تطويـر العمـل سـيتم  سـوق العمـل. وبا
 SOFT“ التركيـز أيضـا علـى المحتـوى ذات الصلـة
SKILLS” والتـي تعتبـر مهمـة جـدًا للتعـرف عليهـا 
يضـا تقديـم  مـج أ لبرنا لعمـل. ويشـمل ا ن ا فـي مـكا
معلومـات حـول الثقافـة العامـة لمـكان العمـل، وكيفيـة 
مـة  لمحـة عا يـق، و فضـل شـكل ضمـن فر لعمـل بأ ا
حـول كيفيـة عمـل القيـادة السـويدية، وكيفيـة اتخـاذ 
القـرارات وتقنيـات التقديـم والعـرض وغيرهـا مـن 

األمـور األخـرى.

وباإلضافـة إلـى ذلـك، تقـوم المنظمـات بفتـح شـبكات 
إنترنـت شـخصية وترتيـب زيـارات ميدانيـة ألماكـن 
العمـل، وأيـام سـوق العمـل المعروفـة باسـم “األيـام 
المهنيـة” وغيرهـا مـن فـرص التواصـل مـع شـركات 

. ÖRESUND التوظيـف فـي منطقـة
تنطبـق  و مهتـم  شـخص  ي  أ يسـتطيع  و
تيـة  ا لذ ا ته  سـير ل  سـا ر إ ط  و لشـر ا عليـه 
 P E R S O N L I G T لة شـخصية  سـا ر C و V
INFO@   لـي لتا نـي ا إللكترو BREV  للبريـد ا
TALENTWITHOUTBORDERS.IO

GOOGLE مع انضمام شركاء جدد من بينهم شركة

جمعية »كفاءات بل حدود« تستعد لتنظيم 
الدورة الخامسة لها على التوالي

ات بال حدود ◄ المشاركين بالدورة الرابعة لجمعية كفاء

ماتس ويدمار ورضا شريف القائمين على الجمعية ◄
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لتجـارة  ء خـاص: زارت وزيـرة ا لكومبـس – لقـا ا
السـويدية آن ليندي المملكـة العربية السـعودية في 
22 تشـرين األول/ أكتوبر الماضي، أعقبتها زيارة إلى 

سلطنة ُعمان.
وبهـدف إلقـاء الضـوء علـى الهـدف مـن الزيـارة، خصـت 
الوزيـرة الكومبـس بمقابلـة تحدثـت فيهـا عـن أهميـة 
السـعودية كشـريك تجـاري، مضيفـة أنهـا اصطحبـت 
معها وفـد تجاري كبيـر إلـى الريـاض، معلنة أن السـويد 
سـتطلق برنامجـا تعليميـا للنسـاء العامـالت فـي مجـال 

القيـادة وريـادة األعمـال.
لوزيـرة أكـدت أيضـا أن بالدهـا تعمـل علـى إيقـاف  ا
الحـرب فـي اليمـن خاصـة مـن خـالل عضويتهـا بمجلـس 

األمـن الدولـي. إليكـم أدنـاه نـص المقابلـة:
 

ما هو هدف زيارتك للمملكة 
العربية السعودية؟

لسـعودية كوزيـرة  لعربيـة ا لمملكـة ا لـى ا زيارتـي إ
، هـي مـع وفـد سـويدي كبيـر يضـم عـدة  رة للتجـا
شـركات باإلضافـة إلـى المعهد السـويدي الذي سـيطلق 
برنامـج تعليمـي خـاص للنسـاء العامـالت بمجـال القيادة 

SHE LEADS ” وريـادة األعمـال اسـمه

وعلى ماذا سيساعد هذا البرنامج؟ هل 
سيحسن وضع المرأة في السعودية؟

نعـم هـدف البرنامـج تحسـين وضـع المـرأة، باإلضافـة 
لـى هـذا البرنامـج الخـاص سـنناقش مـع المسـؤولين  إ
لشـركات  ن ا لمواضيـع، خاصـة أ لسـعوديين هـذه ا ا
ة، علـى  لمسـاوا لسـويدية حققـت نجاحـات بمجـال ا ا
بـس  لمال كة ا عت شـر سـتطا ل كيـف ا لمثـا سـبيل ا
H&M أن تكـون الشـركة األولـى التـي توظيـف نسـاء 

جرهـا. فـي سلسـلة متا

كيف يبدو حجم التجارة بين 
السعودية والسويد حاليا

العربيـة السـعودية تحتـل اليـوم المرتبـة األولـى بيـن 
دول المنطقـة بحجـم الصـادرات السـويدية التـي تصـل 
إلـى حولـي 10 مليـارات كـرون سـنويا، وهـذا رقـم كبير.
مـا الـذي يمكـن أن تسـتفيد منـه العربيـة السـعودية من 

خـالل تعاملهـا مـع الشـركات السـويدية؟

باإلضافـة إلـى الجـزء المتعلـق بالمسـاواة بيـن الجنسـين 
مة عمـل  سـتدا ك مـا يتعلـق با ة هنـا أ لمـر ووضـع ا
الشـركات ومسـاهمات هـذه الشـركات بالمسـؤوليات 

لتـي تعـرف بــ : لمسـائل ا المجتمعيـة ضمـن ا
 C S R  C O R P O R A T E  S O C I A L

R E S P O N S I B I L I T Y
 وهـذا يعنـي االسـتدامة ومـدى احتمـال تأثيـر العاملين 
بالشـركات فـي أماكـن عملهـم، وفـي تمكيـن المـرأة 
وهـذا شـيء مهـم وأساسـي للشـركات السـويدية. وهـذا 
يعتبـر مـن المزايـا التـي يمكـن أن تقـوم بهـا الشـركات. 
لـم  لعا ء ا ا جـز لسـعودية مثـل بقيـة أ بيـة ا لعر فـي ا
الشـركات يجـب أن تكـون قـدوة فـي العمـل المجتمعـي 

لذلـك أنـا انظـر لألمـور بإيجابيـة.

برأيك هل العربية السعودية 
والسويد بحاجة إلى معرفة أكثر 

باآلخر خاصة من الناحية الثقافية؟

نـه عندمـا تقيـم عالقـات  لمهـم جـدا هـو ا لشـيء ا ا
تجاريـة مـع بلـد مـا يجـب أن تتعـرف عليـه وعلـى ثقافـة 
شـعبه بشـكل كاف، وهـذا ينطبـق بشـكل أكبـر وأكثـر 
أهميـة مـع بلـد هـام مثـل السـعودية. لذلـك سـيكون 
ذلـك جيـدا خطـوة تشـكيل مجلـس شـركات سـيعقد 
ري  لـى مجلـس تجـا فـة إ ضا ت تمهيديـة إ عـا جتما ا

موجـود ويضـم نسـاء بيـن صفوفـه.

هل تجدين تطورات إيجابية في 
السعودية حصلت مؤخرا؟

مـن الممكـن مالحظـة تطـورات إيجابيـة قليلـة حصلـت 
بشـكل ناجـح قـد يكـون السـماح للمـرأة بقيـادة السـيارة 
لسـعوديات  ء ا لكثيـر للنسـا خطـوة مهمـة وتعنـي ا
اللواتـي ناضلـن كثيـرًا مـن أجـل ذلـك مع أن هـذا األمـر في 
عيـون السـويديين تبـدو خطـوة طبيعيـة ألننـا نعتقـد 
أنـه مـن الطبيعـي أن يسـمح للمـرأة القيـام بذلـك. وحتى 
قضايـا أخـرى كمشـاركة المرأة فـي الحيـاة العمليـة نحن 
نـرى أنهـا تسـير باالتجـاه الصحيـح ويجـب الدفـع بهـا 

إلـى األمـام.

 هل تستطيع السويد لعب دور 
ما لوقف الحرب في اليمن؟

السـويد عضـو فـي مجلـس األمـن حاليـا وموضـوع الحرب 
ت  مـا هتما لتـي تشـغل ا ضيـع ا لموا ليمـن مـن ا فـي ا
المجلـس وتحـاول السـويد دائمـا لعـب دور بنـاء فـي 

وضـع حـد لهـذه الحـرب.

 هل سيكون لديك وقت لزيارة 

أماكن في العاصمة الرياض؟

علـى األغلـب لـن يكـون لـدي وقـت وهـذا أمـر مؤسـف 
عـدم القيـام بذلـك وهـذا ال يتعلـق بهـذه الزيـارة بـل 
بجميـع الزيـارات التـي أقـوم بهـا إذ ال يتبقـى لـي وقـت 
لمـدن خـارج برنامـج العمـل  لـم ا إضافـي لزيـارة معا
ولكـن سـيكون هنـاك تنقـالت عديدة فـي السـيارة ومن 

المؤكـد سأشـاهد مـا أسـتطيع مشـاهدته. 

 هناك زيارة لك إلى ُعمان أيضا 
ما الذي ستقومين به هناك؟

ُعمـان بلـد تربط شـركاتنا معـه عالقـات تجارية نشـطة 
لبلـد غيـر معـروف فـي السـويد كمـا هـي  ولكـن هـذا ا
لتـي تعتبـر معروفـة  لسـعودية ا لعربيـة ا لمملكـة ا ا
للشـركات بشـكل جيـد ونحـن نتمنـى زيـادة العالقـات 

مـع ُعمـان.

 ماذا يمكنك أن تقولي ألولئك في 
السويد المعارضين لزيارتك؟

لحديـث  قـول لهـم مـن األفضـل بشـكل كبيـر جـدا ا أ
مباشـرة مـع األشـخاص حتـى لـو كنـت مختلفـا معهـم 
أو ال تعجبـك أفكارهـم لذلـك يجـب احتـرام محتـوى 
النقـاش والحـوار الـذي يتضمـن وجهـات نظرنـا التي قد 
تكـون مختلفـة وهـذا مـا أتوقعـه مـن جانـب أصدقائنـا 

لسـعوديين. ا

 هل يمكن اعتبار األزمة 2015 
بين البلدين قد انتهت؟

لقـول إن العديـد مـن مسـببات األزمـة قـد  يمكننـي ا
انتهـت اآلن، وهنـاك تغييـرات كثيـرة حدثـت علـى 
مـدار السـنوات الماضيـة، وهنـاك إعـادة بنـاء عالقـات 
ق  التفـا بـدال عـن ا بيـة و يجا سـس إ جديـدة علـى أ
لسـويدية هنـاك  لحكومـة ا لغتـه ا لـذي أ لعسـكري ا ا
مجـاالت أخـرى للتعـاون فيمـا يتعلـق بالتعـاون المدنـي 
فـي مجـاالت عديـدة مثـل التجـارة والطاقـة والتعليـم 
آلن  ا ة و ا و لمسـا ا لبيئـة و ا مة و ا لمسـتد لتنميـة ا ا و

العالقـات جيـدة جـدا. 

حاورهــا رئيــس تحريــر شــبكة الكومبــس د. محمود اآلغا

وزيرة التجارة السويدية قبل زيارة السعودية لـ الكومبس: 

من المهم أن يكون هناك تواصل ثقافي
 مرافق للتبادل التجاري

وزيرة التجارة وشؤون االتحاد األوروبي آن ليندي مع  الزميل محمود آغا ◄
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لهـالل  ا ألحمـر و ليـة للصليـب ا لدو لحركـة ا تعتبـر ا
األحمـر أكبـر منظمـة إنسـانية فـي العالـم، حيـث توفـر 
الحركـة الدوليـة المسـاعدة للمتضرريـن مـن الكـوارث 
لسـبعة )  دئ ا لمبـا ت، و تعمـل ضمـن ا عـا ا لصر ا و
اإلنسـانية، عـدم التحيـز، الحيـاد، االسـتقالل، الخدمـة 

لعالميـة(. التطوعيـة، الوحـدة، ا

وللحركة ثالث مكونات أساسية هي:

 	.)ICRC( اللجنة الدولية للصليب األحمر  
ألحمـر 	  لصليـب ا ت ا لـي لجمعيـا لدو د ا التحـا  ا

.)IFRC لهـالل األحمـر ) وا
حمـر 	  هـالل أ حمـر و  190 جمعيـة صليـب أ

. طنيـة و

المهام الرئيسية للجنة الدولية 
ICRC للصليب األحمر

 التأكـد مـن االمتثـال للقانـون اإلنسـاني الدولـي 	 
ه. لمعرفـة بمحتـوا وتطويـره ونشـر ا

يـا فـي 	  ة للضحا عد لمسـا ا يـة و لحما  تنظيـم ا
. ع ا لنـز ة مـن ا لمتضـرر طـق ا لمنا ا

 زيـارة أسـرى الحـرب والمحتجزيـن المدنييـن 	 
لسياسـيين. ء ا لسـجنا وا

 البحث عن األشخاص المفقودين والمختفين.	 
لمنفصلـة 	  ئـالت ا لعا عدة فـي لـم شـمل ا  مسـا

بسـبب النـزاع واسـتقبال وإرسـال رسـائل الصليـب 
ألحمـر. ا

مهام االتحاد الدولي لجمعيات 
IFRC الصليب األحمر والهالل األحمر

 دعـم الجمعيـات الوطنيـة فـي جهودهـا الراميـة 	 
إلـى منـع وتخفيـف المعانـاة اإلنسـانية.

جهـة 	  ا ليـة لمو لدو ثـة ا إلغا د ا  تنسـيق جهـو
الكـوارث، وتنظيـم وتنسـيق أعمـال التطويـر 

لـم. لعا ء ا نحـا لتنميـة فـي جميـع أ وا
ة 	  يـد لجد طنيـة ا لو ت ا لجمعيـا ء ا عـم بنـا  د

. هـا ير تطو و

شارات اإلنسانية
تأسسـت اتفاقيـة جنيـف األولـى بالتعـاون مـع منظمـة 
قـرار شـارة مميـزة للصليـب  الصليـب األحمـر وتـم إ
األحمـر، وهـي عبـارة عـن شـارة الصليـب األحمـر علـى 
أرضيـة بيضـاء كرمـز محايـد. كان الغـرض مـن ذلـك أن 
تكـون عالمـة عالميـة ومحايـدة ومميـزة للحمايـة حيث 
لتعـرف عليهـا وذلـك  لها وا يمكـن للجميـع اسـتعما
مـن أجـل إضفـاء الطابـع الرسـمي علـى حمايـة الخدمـات 
الطبيـة في ميـدان القتـال وحمايـة طواقـم العاملين في 
مجـال الرعايـة الطبيـة والمرافـق الطبيـة مـن التعـرض 
للهجمـات أثنـاء النزاعـات المسـلحة. بالتالـي فالشـارة ال 
تشـير ألي رمـز دينـي، أي أن الرمـز هـو ببسـاطة عكـس 
ألـوان العلـم السويسـري علـى اعتبـار أن سويسـرا هـي 

بلـد هنـري دونانـت الـذي أسـس الصليـب األحمـر.
ألحمـر  لهـالل ا ا ألحمـر و لصليـب ا ز ا مـو تعتبـر ر
والكريسـتالة الحمـراء شـعارات حمايـة بموجـب القانون 
اإلنسـاني الدولـي، وتهـدف لتوفيـر الحمايـة للجرحـى 
والمرضـى وألفـراد الوحـدات الطبيـة التابعـة للقـوات 
المسـلحة والعامليـن فـي مجـال اإلغاثة خـالل الصراعات 
المسـلحة. ويحظـر اسـتهداف أو مهاجمـة األفـراد 
لشـارات  لتـي تحمـل إحـدى ا نـي ا لمبا لمركبـات وا وا
لصليـب  لثـالث أي ا لشـعارات ا لثـالث. كمـا تتمتـع ا ا
يـة  لحما لقـدر مـن ا لة بنفـس ا لكريسـتا ا لهـالل و ا و

. نـة لمكا ا و
إن جميـع الـدول لهـا الحـق فـي اختيـار إحـدى الشـارات 
المقـررة كمـا ترغـب، فالسـويد مثـال قـررت اسـتخدام 
شـارة الصليـب األحمـر. فـي حيـن اسـتخدمت عـدة دول 
مثل سـوريا والعـراق وأفغانسـتان شـارة الهـالل األحمر 
بينمـا اسـتخدمت إندونيسـيا شـارة الصليـب األحمـر 
رغـم أن غالبيـة السـكان فيهـا مـن المسـلمين. وبالتالـي 
فـإن هـذه الرمـوز ليـس لهـا أي مدلـول سياسـي أو دينـي 

أو ثقافـي.
ال تسـتخدم شـارات الحمايـة فـي أوقـات الحـرب فقـط 
نمـا فـي أوقـات السـلم كذلـك ولكـن مرفقـة باسـم  وإ

. لوطنيـة لجمعيـة ا ا
لمعرفـة المزيـد عـن اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر بالعربيـة باسـتطاعتكم زيـارة 

لموقـع ا

WWW.ICRC.ORG/AR  

لمعرفـة المزيـد عـن االتحـاد الدولـي لجمعيـات الصليـب األحمـر والهـالل األحمـر 

لموقـع بالعربيـة باسـتطاعتكم زيـارة ا

 WWW.IFRC.ORG/AR 

                                                                                               يتبع

الحركة الدولية للصليب األحمر
والهالل األحمر

Röda Korset och Röda Halvmånen är de 
största katastroforganisationerna i värl-
den, och stödjer och hjälper de drabbade 
i konflikter och katastrofer. Arbetet grun-
dar  sig på sju grundprinciper som används 
över hela världen )Humanitet, opartiskhet, 
neutralitet, självständighet, frivillighet, 
enhet, universalitet(. 

Internationella Rödakors och rödahalv-
månerörelsen består av :

	 Internationella 
Rödakorskommittén )ICRC(
	 ïInternationella Rödakors- 
rödahalvmånefederationen )IFRC(
	 190 nationella 
Rödakors- rödahalvmåneföreningar
	 Internationella 
Rödakorskommittén )ICRC(

ICRC arbetar med att: 

	 Övervaka att den internatio-
nella humanitära rätten )krigets lagar( 
efterlevs och utvecklas samt sprida 
kunskap om innehållet  
	 Organisera skydd och hjälp 
till offren i konfliktdrabbade områden  
	 Besöka krigsfångar, civilin-
ternerade och politiska fångar  
	 Efterforska saknade och 
försvunna personer  
	 Bistå vid återförening av 
familjer som splittrats på grund av 
konflikt samt ta emot och förmedla 
rödakorsmeddelanden 
Internationella rödakors- och rödahalvmå-
nedfederationen )IFRC(

IFRC arbetar med att:

	 Stödja nationella föreningar 
i deras arbete med att förhindra och 
lindra mänskligt lidande  
	 Samordna internationella 
hjälpinsatser vid katastrofer och or-
ganisera utvecklingsarbete runt om i 
världen  
	 Stödja bildandet och utveck-
lingen av nya nationella föreningar

 

Våra emblem
Röda Korset och Röda Halvmånens historia
I samband med att Internationella Röda 
Korset grundades och den första 
Genèvekonventionen tillkom antogs 
ett rött kors på en vit bakgrund som ett 
neutralt emblem. Det var tänkt att vara 
universellt och lätt att känna igen för att 
skydda sjukvårdspersonal och anläggning-
ar från angrepp under väpnade konflikter. 
Det är alltså ingen religiös symbol. Det 
var helt enkelt färgerna i den schweiziska 
flaggan, fast omvänt. Det land som Henry 
Dunant som lade grunden för Röda Korset 
kom ifrån.  
 
Det röda korset, den röda halvmånen 
och den röda kristallen är skyddsemblem 
enligt den internationella humanitära 
rätten )krigets lagar(. De skyddar sårade 
och sjuka samt civil och militär sjukvård i 
väpnade konflikter. Det är förbjudet att 
angripa personal, fordon eller byggnader 
som bär emblemen.  
 
De tre emblemen har samma skydd och 
status. De skyddar sjukvård i väpnad kon-
flikt och har ingen religiös, politisk eller 
kulturell betydelse.  
 
Emblemen är inte rödakors- och rödahalv-
månerörelsens egna utan “ägs“ av respek-
tive stat. Sverige har beslutat att använda 
det röda korset.  I exempelvis Syrien, Irak 
och Afghanistan används den röda halv-
månen. Men i Indonesien, ett land där 
majoriteten av befolkningen är muslimer, 
används det röda korset.  
Förutom att fungera som skyddsemblem 
för sjukvård i väpnad konflikt får även 
nationella föreningar, som Svenska Röda 
Korset, använda emblemet. Då för att visa 
att en person eller föremål har anknytning 
till organisationen. Svenska Röda Korset 
får också använda det röda korset i freds-
tid men då tillsammans med namnet Röda 
Korset i sin logotyp. 

I nästa nummer av Al Kompis tidning kan 
du läsa mer om Svenska Röda Korset. 
För information på arabiska om ICRC och 
IFRC besök
www.icrc.org/ar och www.ifrc.org/ar/  

 Internationella Rödakors
 och rödahalvmånerörelsen
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 الكومبـس - تقريـر: يعتبـر نقـص عـدد المترجميـن 
مشـكلة كبيرة، ولذلك فإن الحكومة السـويدية تسعى 

حاليًا لتقديم حزمة متكاملة لحل هذه المشكلة.
لحكومـة  لتـي تعتـزم ا لحلـول ا  ومـن بيـن مجموعـة ا
طرحهـا هـي زيـادة االعتمـاد علـى الموظفيـن متعـددي 
اللغـات الذيـن يعملـون فـي المؤسسـات الحكوميـة مـن 
أجـل العمـل أيضـا كمترجميـن شـفويين حسـب الحاجـة.

 وبحسـب التقريـر الـذي أعدتـه وكالـة األنبـاء السـويدية 
TT فـإن التكنولوجيـا الحديثـة قـد نجحـت بالفعـل فـي 
إيجـاد ظـروف أفضـل لحـل مشـكلة نقـص المترجميـن 
فـي القطـاع الصحـي والسـيما لـدى اثنيـن مـن أفضـل 

لسـويدية.  لمستشـفيات ا ا
للجـوء منـذ   وعلـى الرغـم مـن انخفـاض عـدد طالبـي ا
عـام 2015، لكـن الحاجـة إلـى المترجميـن الشـفويين 

لـت مرتفعـة.  الزا
 وأشـار التقريـر إلـى أن الرعايـة الصحيـة تواجـه نقصا في 
عـدد المترجميـن وهـو مـا يـؤدي إلـى اضطـرار الكثيـر 
مـن األطفـال القاصريـن إلـى مرافقـة آبائهـم عنـد زيـارة 

الطبيـب والترجمـة لهـم. 
وقالـت ANNA EKSTRÖM وزيـرة المعـارف 
والتعليـم الثانـوي »أسـتطيع أن أتخيـل مـدى صعوبـة 
ألمـر وبشـكل رهيـب جـدًا، السـيما عندمـا يضطـر  ا
 إذا كان األمـر يتعلـق 

ً
الطفـل لمسـاعدة والديـه خاصـة

بالمشـاكل الطبيـة، كالمسـائل الحميميـة علـى سـبيل 
لنسـبة  يضـا با مـر صعـب أ أل ن ا لـك فـإ كذ ، و ل لمثـا ا
لذيـن يحتاجـون للحصـول علـى  لبالغيـن ا لألشـخاص ا
مسـاعدة أبنائهـم مـن أجـل تفسـير مشـاكلهم الصحيـة. 

مشكلة الوقت

 وفـي محاولـة لتأميـن توافـر المترجميـن المحترفيـن 
ة، فـإن جامعـة سـتوكهولم  الذيـن يتمتعـون بالكفـاء
تعمـل حاليـا علـى تعليـم وتدريـب األشـخاص الراغبيـن 
لعمـل كمترجميـن محترفيـن، حيـث هنـاك خطـط  با
حكوميـة جـادة لتوفيـر الكثيـر مـن المـوارد الجديـدة 
بغيـة أن يكـون التواصـل مـع المترجميـن سـهاًل وعبـر 

معاهـد وجامعـات التعليـم المهنـي.
 ولفتـت EKSTRÖM إلـى وجـود مشـاكل حقيقيـة 
ة، ومثـال ذلـك هـو أن المترجميـن نـادرًا  تتمثـل بالكفـاء
مـا يعملـون قبـل السـاعة العاشـرة صباحـا أو بعـد السـاعة 

الثالثـة بعـد الظهـر.
 وأمـا فـي غضـون بضعـة سـاعات خـالل منتصـف اليـوم 
الـذي تقوم فيـه المؤسسـات الحكوميـة بعقـد اجتماعات 
مـع المراجعيـن، فـإن المترجميـن الشـفويين يكونـون 
متوفريـن وفـي متنـاول اليـد فـي كل مـكان، ولكـن لديهم 

صعوبـة فـي تنفيـذ مهمـات عمـل فـي أوقـات أخـرى.
لمفارقـات هـي وجـود  نـه مـن ا لوزيـرة أ  وأوضحـت ا
حاجـة كبيـرة جـدًا للمترجميـن ولكـن هـذا األمـر قـد ال 
يكـون قـادرًا علـى المسـاهمة فـي الحـد المرغـوب لتلبيـة 

لمجتمـع. احتياجـات ا

 مهارات متعددو اللغات

لـي خمـس  ليـة تتطلـع حوا لحا ع ا وعلـى ضـوء األوضـا
مؤسسـات حكوميـة رئيسـية للقيـام بمهمـة تحسـين 
ه  ، حيـث تسـعى هـذ ية لشـفو جمـة ا لتر ة ا ء كفـا
المؤسسـات وهـي »مكتـب العمـل ومصلحـة الضرائـب 
ة  لهجـر عيـة ومصلحـة ا الجتما ت ا مينـا لتأ ومكتـب ا
وهيئـة المعاشـات التقاعديـة« للتعـاون فيمـا يتعلـق 
بمجـال المترجميـن، باإلضافـة إلـى استكشـاف إمكانيـة 
زيـادة االعتمـاد علـى اسـتخدام موظفـي هذه السـلطات 
الذيـن يتمتعـون بمهـارات تعـدد اللغـات للمسـاعدة 

جـة. لحا لعمـل كمترجميـن عنـد ا وا
ة  يـر مـا كنـت مد عند « EKSTRÖM لـت قا  و
مصلحـة المـدارس SKOLVERKET فعلنـا هـذا 
األمـر بالفعـل ضمـن خدمـة االسـتعالمات، ولقـد رأينـا 
ت  ا ر دة مـن مهـا نهـا وسـيلة جيـدة جـدًا لالسـتفا أ

. » ظفيـن لمو ا
 ASTRID وكذلـك األمـر بالنسـبة لمستشـفى األطفـال 
LINDGREN فـي سـولنا بسـتوكهولم حيـث تعتبـر 
لذيـن يتمتعـون  لموظفيـن ا دة مـن ا السـتفا فكـرة ا

بمهـارات تعـدد اللغـات هـي أمـر مفيـد جـدًا. 
 P I A لمختصـة  ا لطبيبـة  ا ل  مـن جهتهـا تقـو
MALMQUIST ورئيسـة القسـم فـي مستشـفى 
األطفـال ASTRID LINDGREN إن األشـخاص 
الذيـن نشـؤوا ضمـن عائلـة تتقـن لغـات متعـددة هـم في 

ئلـة جـدًا. لحقيقـة يتمتعـون بميـزات ها ا
 وفـي بعـض األحيـان يكـون هنـاك صعوبـة فـي تفسـير 
لفهـم  لوضـع للمريـض وتحقيـق مسـتوى جيـد مـن ا ا
لحالتـه ولذلـك يكـون هنـاك حاجـة ماسـة للمترجميـن 

. يين لشـفو ا

 توافر مترجمين فوريين 
ليس مشكلة المستشفى

نحـن  « MALMQUIST لطبيبـة  فـت ا ضا أ  و
نسـتخدم كثيـرًا خدمـة الترجمـة عبـر الهاتـف، وهـو 
نظـام سـهل ويتميـز بالمرونـة ألن المترجـم فـي هـذه 
الحالـة ال يكـون مضطـرًا للتنقـل كثيـرًا. لقـد كان األمـر 
أكثـر صعوبـة فـي السـابق عندمـا كان علـى المترجـم 
جـل  ر شـخصيا مـن أ لحضـو ا ب للمستشـفى و لذهـا ا

 . جمـة لتر ا
وبالتالـي فـإن الحلـول التقنيـة التـي أوجدتهـا الهواتـف 
النقالـة قـد سـاهمت بشـكل كبيـر فـي حـل جـزء بسـيط 

مـن مشـكلة الحاجـة للمترجميـن الشـفويين«.

 MARIA لمختصـة لطبيبـة ا كـدت ا هـا أ ر  بدو
TARANGER ومديـرة األعمـال فـي مستشـفى 
ÖSTRA يوتيبـوري أنهـا لـم تتلـق أي تقاريـر تفيـد 
جميـن  لمتر فيـر ا د مشـكلة فيمـا يتعلـق بتو جـو بو

. يين لشـفو ا
 وتابعـت »نحـن نعتمـد لحـد كبيـر جـدًا علـى اسـتخدام 
عتقـد  نـا ا أ تـف، و لها ييـن عبـر ا لفور لمترجميـن ا ا
شـخصيا أن هـذه الطريقـة هـي األفضـل عندمـا ال يكـون 
ء مـع  للقـا لغرفـة عنـد ا لمترجـم موجـودًا فـي نفـس ا ا

. يـض« لمر ا
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مساعي حكومية لتالفي نقص 
المترجمين ومشاكل الترجمة

 ANNA EKSTRÖM 
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 أرقام ◄
 ومـن المتوقـع أن تحصـل جامعـة سـتوكهولم إلـى إعانـة ماليـة مـن قبـل 
الحكومـة مـن أجـل توسـيع نطـاق تدريـب المترجمين، حيـث سـتحصل على 
مسـاعدة ماديـة بقيمـة 4,2 مليـون كـرون فـي عـام 2018، كمـا سـتأخذ 
حوالـي 7,2 مليـون كـرون خـالل عـام 2019، ونحـو 9,6 مليـون كـرون 
سـنويًا لغايـة عـام 2020. يبلـغ مجمـوع النقـص فـي عـدد المترجميـن 
الشـفويين فـي السـويد حوالـي 6000 آالف مترجـم وفقـًا ألرقـام إحصائيات 

.SEMANTIX شـركة

االســم : أصيل مازن محمد
نــوع الجواز:  عراقي

G٢97٥004  :رقــم الجواز
تاريــخ اإلصدار:  1/٨/٢009

مــكان اإلصدار:  بغداد.
...................................................................

االســم : يمامه عادل محمود
نــوع الجواز:  عراقي

A٢٢4٢6رقــم الجــواز:   ٥٢
تاريــخ اإلصــدار :  ٢011/6/30

مــكان اإلصــدار : نينوى.
 ...................................................................

االســم : عبداهلل أصيل مازن
نــوع الجواز:  عراقي

G٢٨91171  :رقــم الجواز
تاريــخ اإلصدار:  ٢٢/٢009/6

مــكان اإلصدار : بغداد
 .....................................................................

االســم : عبدالرحمن أصيل مازن
نــوع الجواز : عراقي

A٢٢4٢٨69  :رقــم الجواز
تاريــخ اإلصــدار :  ٢011/6/30

مــكان اإلصــدار:  نينوى.
 ....................................................................

االســم : عبــد الحميــد أصيل مازن
نــوع الجواز : عراقي

A433٨0رقــم الجواز:  ٥٥
تاريــخ اإلصــدار:   ٢013/7/1

مــكان اإلصــدار : نينوى
 ....................................................................

رقــم الهاتف 0739٢٥0644
أصيــل مازن محمد 

جوازات سفر مفقودة
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صورة مسجد 
على طابع بريد سويدي

لبريـد  لكومبـس – منوعـات: أطلقـت مؤسسـة ا ا
المركزيـة السـويدية POSTNORD مؤخرًا، عددًا 
من الطوابـع البريدية الجديـدة، منها طابعـًا بريدّيًا 

يحمل صورة مسجد.

وبحسـب بيـان أصدرتـه المؤسسـة، فـإن صـورة الطابـع 
هـي للرسـام السـويدي المعـروف الرس ليريـن، وتعود 

إلـى العـام 2009.

وقـال البيـان إن الطوابـع األربعـة األخـرى تحمـل صـوًرا 
لـم فـي السـويد،  لرسـام ليريـن، لعـدة معا للوحـات ا
مشـيرًا إلـى أن السـويديين أرسـلوا فـي فصـل الصيـف 
الماضـي حوالـي 20 مليـون رسـالة وبطاقـة بريديـة.

ل  التصـا ئل ا لتكنولوجـي فـي وسـا لتطـور ا ورغـم ا
والبريـد إال أن إرسـال الرسـائل الورقيـة ال تـزال تجـد 

لسـويديين. قبـاال كبيـرًا مـن قبـل ا إ

فـة،  لثقا لسـويدية، وا لطبيعـة ا بـع ا لطوا وتظهـر ا
والرياضـة، واألعمـال التجاريـة، واألحـداث الجاريـة، 

والظواهـر والشـخصيات مـن التاريـخ والحاضـر.

والهـدف منهـا هـو نشـر الثقافـة السـويدية وتعريـف 
المجتمـع بهـذه الرمـوز.

تيـح  هـم مفا حـد أ لسـويدي أ لسـفر ا ز ا يعتبـر جـوا
الدخول إلـى العالـم، وبوابة تسـهل السـفر بيـن البلدان، 
لميـا،  لـث عا لثا لمركـز ا ز ا ا لجـو حتـل هـذا ا حيـث ا
مناصفـة إلـى جانـب كوريـا الجنوبيـة، فـي مؤشـر عـدد 
الـدول التـي يمكـن السـفر إليهـا دون التقـدم للحصـول 

علـى تأشـيرة دخـول )فيـزا(.

لـذي يحمـل  لشـخص ا ن ا لمـي أ لعا لمؤشـر ا بّيـن ا و
ز سـفر  ا صـل علـى جـو حا ية و يد لسـو لجنسـية ا ا
سـويدي، يمكنه السـفر إلـى 157 بلـدا في جميـع أنحاء 
العالـم، دون التقـدم لطلـب الحصـول علـى تأشـيرة 
لسـفر  ز ا لثـة بعـد جـوا لثا لمرتبـة ا دخـول، ليحتـل ا

.
َ
األلمانـي بــ )158( بلـدا

وتفـوق الجـواز السـويدي علـى جـواز كوريـا الجنوبيـة 
ليهـا  لسـفر إ ملـه ا لتـي يمكـن لحا لـدول ا فـي عـدد ا
دون تأشـيرة دخـول، بــ 124 دولـة لصالـح الجـواز 
لكـوري  ز ا ا لـة للجـو و بـل 117 د لسـويدي، مقا ا
ز  ا لجـو مـل ا لـة يضطـر حا بـي، وفـي 33 دو لجنو ا
السـويدي الحصـول على فيـزا  لـدى وصوله مطـار البلد 
المنشـود، مقابـل 40 دولـة للجـواز الكـوري الجنوبـي.

أمـا أضعـف جـواز سـفر ضمتـه القائمـة فهـو األفغانـي، 
حيـث ال يسـتطيع حاملـوه السـفر مـن أفغانسـتان إال 
إلـى 22 بلـدا دون تقديـم طلـب للحصـول على تأشـيرة 

دخـول، ثالثـة منهـا فقـط ال تطلـب تأشـيرة دخـول.

الجواز السويدي
 الثالث في قائمة 

األفضل عالميا
الكومبـس – سـتوكهولم: خفضـت مصلحـة الهجـرة 
السـويدية، في أحـدث تقرير رسـمي أصدرتـه في 25 
تشـرين األول/ أكتوبر 2017، خفضت مـن توقعاتها 
لـى  لسـويد ا ء فـي ا للجـو لبـي ا د طا عـدا بخصـوص أ
23500 شـخص، هـذا العـام والـى 24000 شـخصا 

فـي العـام القـادم 2018.
ت بمعـدل 1500  لتوقعـا وهـذا يعنـي خفـض ا
شـخص للعـام 2017 مقارنـة بالتوقعـات السـابقة 
لمصلحـة فـي شـهر تمـوز/ يوليـو  لتـي أصدرتهـا ا ا

. ضـي لما ا
وتتضمـن توقعـات المصلحـة، أن تشـهد أعـداد طالبـي 
اللجـوء فـي السـويد فـي العـام القـادم 2018 خفضـا 

بنحـو 3000 شـخصا.
وتتوقـع المصلحـة أيضـا بـإن تكـون قـادرة علـى حسـم 
67000 قضيـة لجـوء فـي العـام تلـك المقدمـة إليهـا 
للمـرة األولـى، مـا يعنـي خفضـا بمقـدار 3000 قضيـة 
مقارنـة بالتوقعـات السـابقة. وإذا كانـت التوقعـات 
تشـمل قضايـا تمديـد تصاريـح اإلقامـات المؤقتـة، 
لمصلحـة  م ا ن تقـو قـع أ لمتو يـا ا لقضا ن عـدد ا فـإ

بحسـمها فـي هـذه الحالـة سـتبلغ 80000 قضيـة.
وكانـت المصلحـة قد وعـدت بـإن يحصـل جميـع طالبي 
صـر مـن الذيـن تقدمـوا بطلباتهـم فـي عامـي 

ُ
اللجـوء الق

2015 و 2016 علـى قـرار بخصـوص قضاياهـم 
هـذا العـام.

ء  ويبـدو أن المصلحـة لـن تكـون قـادرة علـى اإليفـا
بوعدهـا، حيـث ذكـرت فـي بيـان صحفـي صـادر عنهـا 
أن مـن المتوقـع تسـوية حوالـي 17000 قضيـة هـذا 
العـام، فـي حيـن مـن المحتمـل تأجيـل حوالـي 2000 

قضيـة أخـرى حتـى بدايـة عـام 2018.
وأحـد األسـباب التـي حالـت دون ذلك هـو فحـص تقييم 
العمـر الـذي تطلـب وقتـا أطـول ممـا كان يعتقـد فـي 
السـابق. فـي الوقـت نفسـه ازدادت نسـبة األشـخاص 
الخاضعيـن لتقييمـات العمـر الطبيـة، حيـث يجـري 
لتـي  لسـن ا كبـر مـن ا نهـم أ لبيتهـم علـى أ تقييـم غا
ليهـا  لتـي توصـل إ ئـج ا يتحدثـون عنهـا وفقـا للنتا

المجلـس الوطنـي لألدويـة.

السويد تتوقع وصول 23 ألف 
الجئ إليها العام 2017
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الكومبـس - صحـة:  بلغـت زيـادة نسـبة معـدالت 
السـمنة التي يعاني منهـا األطفال الذكور في السـويد 
حوالي ثالثـة أضعاف، حيـث تترافـق هذه الزيـادة مع 
ارتفـاع نسـبة األطفـال والشـباب الذيـن يعانـون مـن 
السـمنة الـوزن الزائـد بشـكل حـاد فـي مختلـف أنحـاء 
العالم، وذلـك وفقـًا ألرقام دراسـة إحصائية نشـرتها 

.LANCET مجلة

وأفـادت الدراسـة أن العديـد مـن سـكان العالـم يعانـون 
من اإلصابـة بالبدانـة، ولكـن نسـبة األطفـال والمراهقين 
الذيـن يعانـون مـن السـمنة المفرطـة قـد اسـتقرت فـي 
اآلونـة األخيـرة السـيما فـي الكثيـر مـن البلـدان ذات 
الدخـل االقتصـادي العالـي، بمـا فـي ذلـك دول شـمال 
بـة  بـا، فـي حيـن ترتفـع معـدالت اإلصا ورو غـرب أ
بالبدانـة فـي الـدول ذات الدخـل المالـي المنخفـض مثـل 

آسـيا وغيرهـا مـن األماكـن األخـرى.

لـى أن  وأشـار موقـع DAGENS MEDICIN إ
نتائـج الدراسـة كشـفت عـن ارتفـاع معـدل األطفـال 
لسـويد،  لمفرطـة فـي ا لسـمنة ا نـون مـن ا لذيـن يعا ا
حيـث ازدادت نسـبة الفتيـات البدينات مـن حوالي 2,3 
٪ عـام 1975 إلـى نحـو 4,7 ٪ اليـوم. فـي حيـن 
ارتفعـت معـدالت السـمنة بين الذكـور مـن حوالي 2,6 

٪ إلـى 8,5 ٪ تقريبـا.

واعتمـدت الدراسـة التـي أعدهـا باحثـون مـن منظمـة 
الصحـة العالميـة WHO علـى بيانـات مؤشـر كتلـة 
الجسـم BMI لحوالـي 129 مليـون شـخص مـن نحـو 
200 دولـة حـول العالـم ممـن شـاركوا فـي الدراسـة، 
واسـتند البحـث علـى بيانـات الطـول والـوزن والظـروف 

االقتصاديـة واالجتماعيـة والعوامـل البيئيـة.

ازدياد معدالت السمنة بين األطفال الذكور في السويد

الكومبس - صحـة:  اعتبرت دراسـة حديثة أن وضعية 
نوم النسـاء الحوامل خالل الليل قد تزيد من خطر وفاة 
الجنين أثنـاء الوالدة السـيما خـالل المراحـل المتقدمة 

من فترة الحمل.
ووفقـا لنتائـج الدراسـة فـإن وضعيـة النـوم علـى الظهـر 
خـالل المراحـل النهائيـة مـن فتـرة الحمـل قـد يسـبب 

مشـاكل صحيـة للجنيـن.
وأظهـرت النتائـج أن الجنيـن يكـون أكثـر نشـاطا عندمـا 
تنـام األم علـى الجانـب األيمـن أو األيسـر خـالل الليـل، 
لنشـاط همـا مقيـاس شـعور  حيـث تعتبـر الحيويـة وا

لجنيـن بشـكل جيـد. ا
وبحسـب موقـع DAGENS HÄLSA فقـد أوضحـت 
الدراسـة أنـه عندمـا تتحـرك األم خـالل نومهـا فـي الليـل 
وتنتقـل علـى سـبيل المثـال مـن جهـة اليميـن أو اليسـار 
لجنيـن  لنـوم علـى الظهـر، فـإن نشـاط ا لـى وضعيـة ا إ
ينخفـض بسـرعة ويظـل الطفـل يتأثـر بشـكل سـلبي 

طالمـا أن المـرأة الحامـل ال تـزال تنـام علـى ظهرهـا.
وبشـكل عام أشـار البحـث إلـى أن وضعيـة نـوم األم يمكن 
أن يكـون مرتبطـا بزيـادة مخاطـر والدة الجنيـن ميتـا 
السـيما خـالل المراحـل النهائيـة مـن فتـرة الحمـل أي 

تقريبـا بعـد األسـبوع 28 مـن الحمـل.

وشـملت الدراسـة حوالـي 30 امـرأة حامـل ممـن امتـدت 
فتـرة حملهـن بيـن األسـبوع 34 و38، حيـث يعتبـر 
لبحـث هـو األول مـن نوعـه مـن ناحيـة دراسـة  هـذا ا
وضعيـة نـوم األم ومتابعـة حالـة الجنيـن خـالل الليـل.

ومـن الجديـر بالذكـر أن جميـع النسـاء اللواتـي شـاركن 
فـي الدراسـة يتمتعـن بصحـة جيـدة وأجنـة جيـدة.

ت  سـا ا لدر ن تركـز ا ة أ سـة بضـرور ا لدر لبـت ا وطا
تـي تبلغـن عـن  للوا لمسـتقبلية أيضـا علـى األمهـات ا ا
نشـاط وحركـة الجنين أثنـاء الحمـل والتي يمكـن أن تكون 

لمـوت. مرتبطـة بزيـادة خطـر ا
لمسـؤول عـن  لباحـث ا وقـال PETER STONE ا
إعـداد الدراسـة أنـه فـي الحالـة التـي قـد ال يكـون فيهـا 
الطفـل جيـدًا، كالجنيـن الـذي يعاني مـن ضعف فـي النمو 
مثـاًل، قـد ال يكـون قـادرًا علـى التعامل مـع تأثيـر وضعية 

نـوم األم علـى ظهرهـا.
وأضـاف »نقتـرح فـي ضـوء األدلـة الجديـدة بتوصيـة 
األمهـات بضـرورة تجنـب النـوم علـى الظهـر أي النـوم 
علـى الطـرف الخلفـي خـالل فتـرة الحمـل، وذلـك علـى 
اعتبـار أن هـذا الشـكل مـن وضعيـات النـوم قد يكـون لها 

تأثيـر واضـح علـى صحـة الطفـل«.

نوم المرأة الحامل على 
ظهرها يؤثر سلبًا 

على صحة الجنين
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الكومبس - صحة: يسـاعد تناول حوالي 100 غرام من 
الفاكهة الطازجة يوميًا، فـي تقليل خطر حاالت الوفاة 
الناجمـة عـن اإلصابـة بالسـكتة الدماغيـة أو أمـراض 

القلب واألوعية الدموية.
وقـال الموقـع السـويدي SUND.NU إن مجموعة من 
الباحثيـن أعـدوا دراسـة اسـتمرت لحوالـي سـبع سـنوات 
لـى أن تنـاول الفاكهـة  ونصـف تقريبـا، توصلـوا فيهـا إ
الطازجـة يقلـل مـن خطـر المعانـاة مـن اإلصابة بالسـكتة 

الدماغيـة والنوبـات القلبيـة.
لـي مليـون شـخص تقريبـا لـم  لدراسـة حوا وشـملت ا
لقلـب واألوعيـة  مـراض ا نـي أي منهـم مـن أ يكـن يعا
الدمويـة أو السـكتة الدماغيـة فـي بدايـة إعـداد البحـث، 
وكان المشـاركون يتناولـون الكثيـر مـن فاكهـة التفـاح 

ل. لبرتقـا ا و
ومـن المعـروف أن الفاكهـة بشـكل عـام تحتـوي علـى 

الكثيـر مـن البوتاسـيوم واألليـاف الغذائيـة ومضـادات 
األكسـدة ومختلـف المركبـات الحيويـة.

ووجـدت الدراسـة أن هنـاك عالقـة تربـط بين اسـتهالك 
لفـرد  لتدخيـن ومسـتوى تعليـم ا كهـة وعـدم ا لفا ا
لسـكر فـي  لـدم وانخفـاض نسـبة ا وانخفـاض ضغـط ا

لـدم. ا
وخلصـت الدراسـة التـي أعدتهـا جامعـة  أكسـفورد إلـى 
أن أولئـك األشـخاص الذيـن يأكلـون 100 غـرام يوميـا 
بـة  لفواكـه الطازجـة تقـل لديهـم مخاطـر اإلصا مـن ا
بأمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة أو السـكتة الدماغيـة 
لذيـن ال يتناولـون   مـع أولئـك ا

ً
بنحـو 33 ٪ مقارنـة

لفاكهـة الطازجـة. ا

تناول الفاكهة الطازجة 
يقلل خطر اإلصابة 
بالسكتة الدماغية 

الكومبـس - صحـة:  أظهـر بحث جديـد أعـده معهد 
كارولينسـكا أن النسـاء المصابـات بالربـو غالبـًا مـا 
يتأثـرن بعـدد مـن المضاعفـات الصحيـة خـالل فترة 

الحمل وأثناء الوالدة.
وبحسـب موقـع HEALTH CARE فقـد حـاول 
لباحثـون إعـداد دراسـة شـاملة للتحقـق مـن مـدى  ا
وجـود عالقـة تربـط بيـن اإلصابـة بالربـو خـالل فتـرة 
ن  لتـي يمكـن أ لصحيـة ا لمضاعفـات ا لحمـل وبيـن ا ا
لباحثـون علـى  لـوالدة، حيـث اعتمـد ا ء ا ثنـا تحـدث أ
صـة بـوالدة  لخا لسـجالت ا ا ت و ئيـا إلحصا ت ا نـا بيا
األطفـال والعقاقيـر الطبيـة التـي حصلـت عليهـا النسـاء 

لبحـث. تـي شـملهن ا للوا مـل ا لحوا ا
لـي مليـون  وبلـغ عـدد المشـاركين فـي الدراسـة حوا
طفـل رضيـع و700 ألـف امـرأة، حيـث تبيـن أن حوالـي 
10 ٪ مـن األطفـال الذيـن شـملهم البحـث قـد ولـدوا 

مـن أمهـات يعانيـن مـن اإلصابـة بالربـو.
ء تعرضـن لمخاطـر  لنسـا ن تلـك ا ئـج فـإ ووفقـا للنتا
متزايـدة مـن المضاعفـات الصحيـة خـالل فتـرة الحمـل 

وأثنـاء الـوالدة.
لباحـث فـي معهـد  وقـال GUSTAF REJNÖ ا
كارولينسـكا فـي بيـان صحـي إن حوالـي 4 ٪ من النسـاء 

يتأثـرن مقدمـات االرتعـاج »نوبـات تشـنجية« وهـي 
عبـارة عـن ارتفـاع ضغـط الـدم بعـد 20 أسـبوع مـن 
الحمـل. حيـث اكتشـفنا أن خطـر حـدوث تسـمم الحمـل 
هـو أعلـى بنسـبة 17 ٪ لـدى النسـاء المصابـات بالربـو 

 مـع أولئـك الذيـن ال يعانـون مـن اإلصابـة بـه.
ً
مقارنـة

لحامـل بمقدمـات االرتعـاج  لمـرأة ا بـة ا وتـؤدي إصا
»النوبـات التشـنجية« أو تسـمم الحمـل إلـى انخفـاض 
معـدل تدفـق الـدم مـن خـالل المشـيمة وبالتالـي تقليـل 
تدفـق األوكسـجين إلـى الجنيـن، ممـا قـد يبطـئ النمـو 

ويسـاهم فـي حـدوث الـوالدة المبكـرة.
واعتمـادًا علـى نتائـج الدراسـة فـإن النسـاء الحوامـل 

المصابـات بالربـو يتعرضـن أيضـا لمخاطـر صحيـة أكبـر 
لـوالدة عـن طريـق  مـور مـن بينهـا ا تتمثـل بجملـة أ
القيصريـة، أو الـوالدة فـي وقـت مبكـر جـدًا، أو والدة 

الجنيـن بـوزن منخفـض جـدًا.
وأوضـح الباحـث REJNÖ أن هـذه المضاعفـات ال 
عالقـة لهـا بالعوامـل البيئيـة والوراثيـة وإنمـا تحـدث 
لـي فـإن  لتا با لربـو، و بـة با إلصا لـب بسـبب ا لغا علـى ا
السـيطرة علـى الربو خـالل فتـرة الحمـل يمكـن أن تقلل 
مـن التـرددات النسـبية لحـدوث المضاعفـات الصحيـة 

خـالل الحمـل وأثنـاء الـوالدة.

نتائج طبية جديدة حول الحوامل المصابات بالربو
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الفنانة غوسـيا كوسـيك مـن بولنـدا أقامـت العديد مـن المعارض فـي أوربـا والواليـات المتحدة  ◄
ولهـا أسـلوبها الخاص فـي الرسـم بحيـث تتقصد الغمـوض فـي لوحاتهـا من خـالل الرسـم بتقنيـة عالية.

 الفنان MJJ، اسـمه يتكون فقـط من هـذه الحروف الثالثـة، ولد فـي بولنـدا ودرس التصميم  ◄
الداخلـي والهندسـة المعماريـة قاعدته فـي األلوان هـي االكرليـك ولكنه يسـتعمل تقنيـات مزج الحبـر والزيت 
يقول إنـه جاء الـى مالمـو ليعـرض لوحات تعبـر عن الحيـاة واألفـكار واألحـداث التـي تدور فـي العالـم وهذه هي 

زيارتـه األولـى. 

الكومبس – مالمو: »ليلـة المعارض الفنية« في مالمو، ليسـت ككل الليالي، 
فهي حدث سـنوي، درجـت العادة منذ عشـرين عامـا على إقامتـه، كل 30 

أيلول/ سبتمبر من كل عام.

المعـرض يعتبـر فرصـة رائعـة الكتشـاف الفـن فـي مدينـة مالمو حيـث تفتح 
المتاحـف، وبيـوت الفنانيـن أبوابهـا، لمتذوقـي الفـن، للدخول مجانـا واإلطالع 

علـى نتاجاتهـم الفنيـة.

وفـي معـرض السـنة الحاليـة، شـارك 54 فنانـا، قدمـوا مزيجـا مـن تعبيـرات 
فنيـة مختلفـة باإلضافـة إلـى عـروض فنيـة مثـل الرقـص والغنـاء باللغـات 

العربيـة والسـويدية والدنماركيـة. 

صور من ليلة 
المعارض في مالمو
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مع أن عـروض الخزف ليسـت شـائعة جدا فـي ليلـة المعـارض ولكـن الفنانة بينت بروسـبول هانسـن  ◄
اختـارت مجموعة مـن التصاميـم التـي اسـتلهمتها مـن الثقافـة العربية أثنـاء جوالتهـا في بلدان الشـرق األوسـط.

بيرجيت سـوندرغارد هي أسـم معـروف في األفـالم السـويدية وأيضا فـي مجـال تقديم البرامـج ولكن  ◄
ركـزت علـى الفـن منـذ العـام 1995 تقـول إنهـا أرادت تقديـم شـيء جديـد مـن خـالل هـذا المعـرض لتوقـظ الفضـول 

عنـد الـزوار مـن خـالل اهتمامهـا العميـق بالتفاصيـل .
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الكومبس – تحقيـق: حاالت عديـدة يفقد فيها أحـد الوالدين حقـه برعاية أطفالـه وحتى رؤيتهـم واالجتماع 
بهم، بسـبب الخالفات الزوجية، ويزداد األمر تعقيدا عندما تفصل الحدود والـدول بين األطفال وأحد والديه، 
ليصبح للمشـكلة أبعاد ليـس فقط حقوقيـة وقضائيـة بل أبعـاد دولية تتشـابك بهـا القوانين وتتعقـد األمور، 
وتبـدو المسـألة بدون حل سـوى أن يستسـلم مـن يعتبر نفسـه مظلومـا لألمـر الواقع وأن ينسـجم مع نفسـه من 

يعتبر أنه انتقم لنفسه.
لـم يكـن يتوقـع أنـور الشـاب التونسـي، أن يكـون يـوم 
وداعـه لزوجتـه الحامـل وطفليـه الذاهبين لقضـاء إجازة 
سـنوية في السـويد عنـد شـقيقتها، هـو آخر يـوم يراهم 
فيـه، بعـد أن قـررت زوجتـه البقـاء هنـاك، كمـا يقـول، 

وبـدء حيـاة جديـدة بعيـدًا عـن الـزوج.
 اآلن مـر أكثـر مـن سـنتين واألب محـروم مـن رؤيـة 
أوالده ويقـف عاجـزًا عـن فعـل أي شـيء كمـا يقـول فـي 

لكومبـس.   حديثـه مـع ا
يوضـح أنـور البالـغ مـن العمـر 32 إن زوجتـه سـافرت 
فـي 14 مـن كانـون األول ديسـمبر 2015 إلـى السـويد، 
لزيـارة شـقيقتها المقيمـة هنـاك منـذ سـنوات، وقضـاء 
لجديـدة، وكان مـن  لسـنة ا عطلـة معهـا قبـل رأس ا
لتاريـخ،  لمقـرر أن تعـود بعـد 15 يومـا مـن ذلـك ا ا
لكـن أنـور تفاجـئ باتصـال مـن زوجتـه تقـول فيـه إنهـا 
ستسـتغل وجودهـا فـي السـويد لتقديـم لجـوء هنـاك، 
ضـة  نهـا معر ة بأ لهجـر ع لمصلحـة ا ر نهـا سـتتذ إ و
للتهديـد فـي تونـس بحكـم طبيعـة عملهـا كشـرطية 

فـي قـوى األمـن.
ورغـم محـاوالت أنـور إقنـاع زوجتـه بالعـدول عـن األمـر 
إاّل أن ذلـك لـم يثنهـا عـن قرارهـا، معبـرًا عـن صدمتـه 
مـن هـذه الخطـوة المفاجئـة والمصيريـة علـى حيـاة 

. ئلتـه عا
حـد  لخصـوص مـع أ ا ا نـه تحـدث بهـذ كـد أ ر أ نـو أ
المحامييـن فـي تونس، والـذي بـدوره نصحه االسـتمرار 
عتبـر 

ُ
بمحـاوالت إقناعهـا للعـودة بطـرق وديـة، ألنهـا ت

اآلن أنهـا تحـت حمايـة الدولـة السـويدية وأن أي تصـرف 
خاطـئ منـه سـينقلب عكسـا عليـه.

 ويعبـر األب عـن مـدى شـوقه لطفلتـه فاطمـة وتلهفـه 
لرؤيـة ابنـه حيـدر، مؤكـدًا أن مـا يزيـده حرقـة هـو عـدم 
رؤيتـه بعـد ألبنـه الـذي ولـد فـي السـويد، ويضيـف أن 
كل مـا يهمـه فـي هـذه الحيـاة هـم أوالده، وأنـه لـم يعـد 
يكتـرث لمسـتقبل زواجـه علـى اعتبـار أن زوجتـه هـي 

التـي قـررت السـير بهـذا االتجـاه.

ذريعة لتقديم اللجوء في السويد 

ويصـف أنـور عالقتـه مـع الزوجـة بأنهـا كنـت جيـدة فـي 
البدايـة، إذ كانـت دائمـا مـا ترسـل لـه صـور وفيديوهـات 
ألوالده فـي السـويد، لكن كل شـيء تغيـر بعـد أن رفضت 
مصلحـة الهجـرة السـويدية طلـب لجوئهـا، حيـث دخلـت 

فـي حالـة وصفهـا بالهسـتيرية.
وكانـت مصلحـة الهجـرة رفضـت طلـب لجـوء الزوجـة، 
والـذي كان علـى أسـاس أن حياتهـا معرضـة للتهديـد 
فـي تونـس بسـبب اإلرهـاب، وقـد قدمـت لهـم دليـاًل 
هـا فـي شـرطة مدينـة  علـى ذلـك وهـو مصـرع أحـد زمالء
سوسـة على يـد اإلرهابيـن، وفي هـذا اإلطـار يقـول أنور، 
إن مـا قدمته زوجتـه كان ادعـاء كاذبـا، حيث أن الشـرطي 

الـذي ذكرته فـي إطـار التحقيقـات مـع مصلحـة الهجرة، 
لـم يكـن يعمـل معهـا، بـل كان تابعـا لمركـز شـرطة فـي 
مدينـة تونسـية أخـرى، هـي مدينـة القيـروان، وهـذا 
لسـويدية، عندمـا  نـور لمصلحـة الهجـرة ا مـا أكـده أ
أتصلـت بـه لتأخـذ منـه كمـا يقـول بعـض المعلومـات 
عـن زوجتـه، مطالبـا السـلطات السـويدية التأكـد مـن 
اتهـا« مـن خـالل السـفارة التونسـية فـي  صحـة »ادعاء

. لم كهو سـتو
نـه وبعـد رفـض الهجـرة لطلـب لجـوء  نـور أ ويعتبـر أ
زوجتـه زادت المشـاكل بينهمـا، حيـث بـدأت تعاملـه 
بطريقـة أكثـر جفاء، مؤكـدة لـه أنها لـن تعود إلـى تونس 

وطلبـت منـه لهـذه الغايـة الطـالق. 

محاوالت للبقاء في السويد بشتى الطرق

ويدعـي أنـور، أن زوجتـه بـدأت ترسـل لـه كالمـا وصـورًا 
لهـا ولرجـال غربـاء، وأنهـا فـي عالقـة حاليـا مـع أحدهـم 
نـت  لتـي كا لدردشـة ا )وقـد أطلعنـا علـى بعـض مـن ا
تجـري بينهمـا عبـر تطبيقـي واتسـاب وفايبيـر( ومـن 
بيـن هـذه الدردشـات، تأكيدهـا لـه علـى أنهـا سـتفعل 
مـا بوسـعها للبقـاء فـي السـويد، حتـى لـو أنجبت طفـاًل في 

»الحـرام«، كمـا تطالبـه بـأن يعيـش حياتـه بدونهـا. 
لتواصـل  نـه حـاول ا نـور، إ وفـي هـذا اإلطـار يقـول أ
لتـي أكـدت أنهـا ال  مـع مصلحـة الهجـرة السـويدية، ا
تسـتطيع التدخـل فـي هـذا األمـر، كمـا أنـه تلقـى وعـدًا 
مـن وزارة الخارجيـة التونسـية بأنهـا سـتتابع قصتـه من 
خـالل السـفارة التونسـية فـي سـتوكهولم، لكـن ال جواب 

حتـى اآلن مـن قبلهـا.
ويختـم األب التونسـي، الـذي لـم يتحصـل علـى الفيـزا 
للسـفر إلـى السـويد حديثـه معنـا بالقـول، إنـه بـأي حـق 
يحـرم مـن رؤيـة أوالده، مناشـدًا السـلطات السـويدية 
ئل  سـا لو لقضيـة عبـر ا ه ا بعـة هـذ نسـية متا لتو ا و
الدبلوماسـية، خاصـة أن وضعـه النفسـي والصحـي قـد 

تدهـور جـراء هـذه القضيـة. 

المفارقة أيضا أن الهجرة السويدية 
رفضت منحها اإلقامة، وال تستطيع 
من ناحية أخرى تسفيرها إلى بلدها.

رأي الحقوقي روماني بطرس

ومن أجـل أخـذ رأي حقوقـي حـول القضيـة، عرضنـا قصة 
أنـور، علـى المحامـي رومانـي بطـرس والـذي أجـاب قائاًل: 

»مـن الصعـب الحكـم علـى الموضـوع مـن زاويـة واحـدة، 
مـن الضـروري أن نسـتمع إلـى رأي الطـرف اآلخـر، وإلـى 
الظـروف التـي أوصلـت العالقـة بيـن الزوجيـن إلـى هـذا 

لحـد. ا
هناك أسـئلة كثيـرة يمكـن أن تطرح حـول هـذه القضية 
نـة  يـا حضا ن قضا لوحيـد هـو أ بـت ا لثا لشـيء ا ولكـن ا
األطفـال هـي قضايـا معقـدة ويـزداد تعقيدهـا عندمـا 
تصبـح مرهونـة بقوانيـن بلديـن مختلفيـن ويصبـح أحـد 

الوالديـن ببلـد مـع أطفالـه والوالـد اآلخـر ببلـد ثـان.
لبوليـس الدولـي فـي بعـض الحـاالت،  هنـا يأتـي دور ا
ولكنـه ال يسـتطيع عمـل شـيء، ألن قوانيـن البلـد ممكـن 
أن تحمـي الشـخص المطلـوب اسـترجاعه، ويمكـن أيضا 
أن يكـون هنـاك خطـر حقيقـي عليـه، عنـد اسـترجاعه.

فـي حالـة أنـور يمكـن فعـال أن تتعـرض وزجتـه للخطـر 
فـي حـال عـادت إلـى تونـس.

المفارقـة أيضـا أن الهجـرة السـويدية رفضـت منحهـا 
اإلقامـة، وال تسـتطيع مـن ناحيـة أخـرى تسـفيرها إلـى 

بلدهـا.
كيـف يمكـن حرمـان أب مـن أوالده؟ هـذا سـؤال هـام 
لـب بفيـزا للحضـور  لحـل هـو أن يبقـى يطا وإنسـاني، ا
إلـى السـويد، ومـن األفضـل أيضـا أن يحصـل علـى قـرار 
محكمـة ينـص علـى أن الحضانـة علـى األقـل مشـتركة 

بينـه وبيـن زوجتـه.
ا  لـزوج علـى فيـز لسـهل حصـول ا طبعـا ليـس مـن ا

يضـا. ا ليـس مسـتحيال أ لكـن هـذ يد، و للسـو

أٌب من تونس لـ الكومبس:

زوجتي سافرت منذ سنتين مع أطفالنا إلى السويد 
لزيارة شقيقتها لكنها قررت عدم العودة
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تصفّح اإلنترنت كما 
 في المنزل - في كل

االتحاد األوروبي!

يمكنك اآلن تصفّح اإلنترنت واالتصال هاتفيا 
وإرسال رسائل نصية قصيرة بسعر رخيص 

كما في السويد - في كل االتحاد األوروبي.
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الكومبـس – لقـاء: مـن المقـرر أن تتسـلم الصحفيـة السـويدية مـن أصـل يمنـي، أفـراح ناصـر، فـي الــ 15 مـن 
تشـرين الثاني نوفمبـر الجاري، جائـزة منظمة حريـة الصحافـة في الواليـات المتحدة، عـن مقاالتهـا الصحفية 

وتقاريرها، التي نقلت عبرها معاناة الشـعب اليمني جراء الحرب الدائرة هناك منذ سنوات.
وتمكنـت الصحفيـة المقيمـة فـي مدينة يوتيبـوري، من 
تسـليط الضـوء علـى واقـع اليمنييـن ووضـع الصحفييـن 
فـي ذاك البلـد، األمـر الـذي عرضهـا لتهديـدات كثيـرة 

بالقتـل بسـبب منشـوراتها الصحفيـة.
وبـرزت أفـراح ناصـر مؤخـرا بقـوة فـي وسـائل اإلعـالم 
السـويدية، بعد كشـفها عـن رفـض السـفارة األمريكية 
منحهـا تأشـيرة دخـول إلـى الواليـات المتحـدة لحضـور 
حفـل تسـلم جائزتهـا، وذلـك بسـبب أصولهـا اليمنيـة 
لـد  لـذي وضعتـه إدارة دونا لسـفر ا نـون حظـر ا وقا

ترامـب علـى رعايـا عـدة دول منهـا اليمـن.
الكومبـس التقـت الزميلـة أفـراح وكان لنـا معهـا الحـوار 

لـي: لتا ا

حديثنا أكثر عن الجائزة التي منحت 
لك من منظمة حرية الصحافة 

فـي الحقيقـة الجائـزة كانـت مخصصـة هـذا العـام لليمـن 
ومعانـاة شـعبه فـي ظـل الحـرب الدائـرة هنـاك، وكذلـك 
ء  لمتـردي جـرا فـة ودورهـا ا لصحا خصصـت لوضـع ا
الحـرب، وفـي الوقـت نفسـه فقـد أراد القائمـون علـى 
الجائـزة تكريمـي علـى دوري فـي نقـل هـذا الواقـع منـذ 
لعـام 2011 عبـر مقاالتـي وتقاريـري الصحفيـة،  ا
والصعـاب التـي واجهتنـي جـراء هـذا األمـر، ومـن بينهـا 
تهديـدات بالقتـل، بسـبب مدونـات كتبتهـا فـي العـام 
2011 ضـد نظـام الرئيـس اليمنـي السـابق وقتهـا علـي 

عبـد اللـه صالـح.

كيف استطعت نقل معاناة اليمنيين 
في تقاريرك الصحفية التي كتبتيها 
عن اليمن وأنت كنت بعيدة جغرافيًا 

على األقل عن هذه المعاناة؟

ننـي بـدأت عملـي كصحفيـة  لـى أ رة إ البـد مـن اإلشـا
ننـي اضطـررت لتـرك بلـدي  أ لعـام 2008 و منـذ ا
جـراء الظـروف األمنيـة هنـاك فـي العـام 2011 وهـذا 
كثـر قليـال  أ ت و ا يشـت ثـالث سـنو ننـي عا ، أ يعنـي
الوضـع المأسـاوي فـي اليمـن وباألخـص وضـع الصحافـة 
لسـنوات كونـت شـبكة  لصحفييـن، وخـالل هـذه ا وا
عالقـات ومعـارف مـع صحفييـن سـاعدوني فـي عملـي 
علـى نقـل الحقائـق التـي تجـري علـى أرض اليمـن أثنـاء 

تواجـدي خـارج بلـدي. 
كنـت علـى تواصـل مسـتمر مـع هـؤالء للتعـرف علـى مـا 
يجـري فـي اليمـن مـن انتهـاكات خـالل وبعـد الثـورة، 
وقـد سـاعدتني وسـائل التواصـل الحديثـة فـي ذلـك 
وسـهلت مهمتـي وتواصلـي مـع شـريحة كبيـرة مـن 
اليمنييـن داخـل اليمـن وخارجـه، ناهيـك عـن أن أغلـب 

وحسب ترتيب منظمة  „عائلتـي التـزال موجـودة هنـاك.
مراسلين بال حدود، فقد تم 
تصنيف الحوثيين في اليمن 

كأكبر جهة معتقلة للصحفيين 
في العالم بعد تنظيم داعش.

كيف تصفين أكثر واقع 
الصحافة في اليمن؟

بعـد »الربيـع العربـي« حدثـت انتكاسـة أكبـر للصحافـة 
العربيـة جـراء الثـورات المضـادة والخالفـات األهليـة 
التي حصلت سـواء فـي اليمـن أو سـوريا أو مصـر وغيرها، 
فأغلـب الصحفييـن مطارديـن أو محبوسـين أو محكـوم 

عليهـم أو أنهـم اضطـروا للجـوء فـي الخـارج.
وحسـب ترتيـب منظمـة مراسـلين بـال حـدود، فقـد تـم 
كبـر جهـة معتقلـة  ليمـن كأ لحوثييـن فـي ا تصنيـف ا

للصحفييـن فـي العالـم بعـد تنظيـم داعـش. 

من خالل دراستك وعملك في 
السويد ما هو الشيء الذي يميز 

الصحافة واإلعالم هنا؟

لتـي  ن ا لبلـدا ئـل ا وا لسـويد مـن أ ن ا لمعـروف أ مـن ا
لتعبيـر منـذ 250  يـة حريـة ا نـا لحما نو وضعـت قا
لتعبيـر، وهـذا  سـنة، وضمنـت حـق أي مواطـن فـي ا
ن تمتعـا بحريـة  لبلـدا كثـر ا لسـويد مـن ا مـا جعـل ا
الصحافـة، لكـن مؤخـرا الحظـت وجـود رقابـة ذاتيـة مـن 
الصحـف والصحفييـن فـي عـرض مواضيـع مختلفـة، 
نظـرًا العتبـارات عديـدة تأخـذ فـي الحسـبان  ضـرورة 
االبتعـاد عـن التحريـض والعنصريـة، وهـذا مـا خفـف 
مـن وجـود الراديكاليـة الصحفيـة، دعنـي أقـول إن هناك 
فـي الصحافـة السـويدية ثقافـة »الدقـة السياسـية« 
وهـي أحيانـا تضـر الصحافـة أكثـر ممـا تفيدهـا بنظـري، 
فمثـال عندمـا يحصـل حـادث إرهابـي أو عمـل تخريبـي 
فـي األماكـن التـي تقطنهـا أغلبيـة مهاجـرة نجـد فـي 
الصحافـة السـويدية صعوبـة فـي قـول أو كشـف جنسـية 
المسـؤول عـن هـذا العمـل وأسـباب وقوعـه، تجنبـا 
إلثـارة الحساسـية بيـن أبنـاء المجتمـع، لكنهـا فـي نفـس 

لحقيقـة غيـر مكتملـة للمتلقـي.   لوقـت تجعـل ا ا

 بالرغم من حصولك على الجنسية 
السويدية إاّل انه تم رفض طلب 

الفيزا الخاصة بك للسفر إلى الواليات 
المتحدة مرتين لحضور حفل تسلم 
جائزتك، حدثينا عن هذا الموضوع

لقـد كان أمـرًا مفاجئـا بالنسـبة لـي، عندمـا قدمـت علـى 
طلـب التأشـيرة ONLINE   بالحصـول علـى جـواب 
أوتوماتيكـي بأننـي غيـر مخولة بالحصـول على تأشـيرة، 
ل  لسـؤا ن ا نيـة حيـث كا ألمـر معـي مـرة ثا وتكـرر ا
المطلـوب اإلجابـة عليـه فـي الطلـب هـو، معرفـة ماهـي 
أصولـي، ومـا إذا كنـت منـذ شـهر آذار مـارس 2011 
موجـودة فـي إحـدى الـدول التـي شـملها قـرار اإلدارة 
األمريكيـة حظـر السـفر، واليمـن بينهـا، وبالفعـل أنـا 
فـي ذلـك التاريـخ كنـت متواجـدة فـي اليمـن، وعندمـا 
لرفـض علـى منحـي  نـي ا ء ب، جا إليجـا بتهـم با و جا

  . شـيرة لتأ ا

 لقد راجعت الخارجية  „
السويدية عبر البريد 

اإللكتروني، لكن لألسف لم يكن 
هناك أي رد من قبلهم

أبلغـت منظمـة حمايـة الصحفييـن ما جـرى معـي، والتي 
بدورهـا اهتمـت بالقصـة ونشـرت تغريـدة لهـا علـى 
موقـع تويتـر الخـاص بهـا، والقـت تفاعـال كبيـرًا مـن 
جميـع أنحـاء العالم، حيـث أبـدى الكثيـرون اسـتنكارهم 
مـن خـالل تغريـدات علـى صفحـة السـفارة األمريكيـة 
فـي سـتوكهولم علـى تويتـر، كمـا نقـل الخبـر وسـائل 
إعـالم سـويدية وعربيـة وفرنسـية وإنكليزيـة عديدة.
بلـة  لثـة، عندمـا حـدد لـي موعـد مقا لثا لمـرة ا وفـي ا
ألمريكيـة الحظـت وجـود  رة ا لسـفا شـخصية فـي ا
تغييـر كبيـر فـي المعاملـة، فقـد تعرفـت على الشـخص 
نـِت ... سـوف  ئـاًل »هـذه أ المسـؤول فـي السـفارة قا

! ا« لفيـز نمنحـك ا

هل راجعت الخارجية 
السويدية في هذا األمر؟

نعـم لقـد راجعـت الخارجيـة السـويدية عبـر البريـد 
اإللكترونـي، لكـن لألسـف لـم يكـن هنـاك أي رد مـن 
قبلهـم، بـرأي أن قانـون حظـر السـفر األمريكـي هـو 
ب ظنـي مـن  لقـد خـا نـون عنصـري وتمييـزي، و قا
الحكومـة السـويدية بأنهـا لـم تتصـرف أو تفعـل أي 
شـيء تجـاه مـا جـرى معـي، لقـد أشـعرني الموقـف أننـي 

لثانيـة. مواطنـة مـن الدرجـة ا

كيف يمكنك تسليط الضوء خالل 
تواجدك في أميركا على هذا التمييز 

الذي يتعرض له أبناء بعض الجنسيات 
من قبل اإلدارة األمريكية الحالية؟

لتمييـز مـن خـالل مـا  ننـي مثـال حـي لهـذا ا اعتقـد أ
تعرضـت لـه، وأنـا أيضـا مثـال لـكل مشـاكل اليمـن ككل 
ه  بنـاء كبلـد مثقـل بانتهـاكات حقـوق اإلنسـان بحـق أ
داخـل وخـارج اليمـن وفـي المقابـل، هنـاك نظـام عالمـي 
غيـر قـادر علـى االعتـراف بحـق اليمنييـن فـي العيـش 

مـة. ا بكر
إن إدارة ترامـب التـي تشـارك فـي الحـرب فـي اليمـن عـن 
طريـق دعمهـا للتحالـف العربـي بقيـادة السـعودية، 
هـي فـي نفـس الوقـت تعيـق عبـر قانـون الحظـر وصـول 
أصـوات مـن المجتمـع المدنـي إلـى أميـركا، وترفـض أن 
تجلـس معنـا وتحاورنـا وتناقـش قضايانـا ومعاناتنـا.    

حاورهــا: هاني نصر

الصحفية السويدية من أصل يمني أفراح ناصر لـ الكومبس:
خارجية السويد أشعرتني أنني 

مواطنة من الدرجة الثانية
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ه فيلـم  ل كبيـر شـهد قبـا : إ فـة مبـس – ثقا لكو ا
 ، لعربيـة لمـو للسـينما ا ن ما ء مهرجـا ثنـا »محبـس« أ
لـذي تفاعـل مـع  لجمهـور ا 10 أكتوبـر، ا مـا بيـن 6-
ة  ر مـل تـا لتأ با ، و ة ر لضحـك تـا لفيلـم با هد ا مشـا
ئـع يـكاد  أخـرى، خـرج بانطباعـات عـن عمـل فنـي را
لكراهيـة بالسـخرية والضحـك. لعنصريـة وا  يكافـح ا

ب  سـلو يـا بأ ميد لكو م ا ا سـتخد ع ا سـتطا لفيلـم ا ا
ة  يـد ئل عد ة علـى مسـا ء ضـا قعـي لإل ا و سـلس و
بـل  ، مقا لحقـد ا لتعصـب و ا يـة و لعنصر مـن بينهـا ا
ر  قـع مـن منظـو ا لو فهـم ا مح و لتسـا ة علـى ا ر لقـد ا
 آخـر بعيـد عـن القوالـب الجاهـزة لتفسـير األحـداث.

حبكـة الفيلـم اتسـمت بالبسـاطة، وكان لوجـود الفنـان 
القديـر بسـام كوسـا، طعمـا آخـر لمشـاهد الفيلـم مـن 
لسـريع، ليظهـر  ع ا إليقـا لخفيفـة وا لنـكات ا ل ا خـال
 هـذا الشـريط وكأنـه فيلـم عربـي بكوميديـا جديـدة.

كتابة السيناريو أخرجت كما يبدو بحذر شديد. 

قـة  لعال ر ا ثـا لتـي تتحـدث عـن آ يـة ا ا و لر ت ا ء جـا و
ألهليـة ومـا  لحـرب ا حـل ا لسـورية فـي مرا نيـة - ا للبنا ا
لـى الغـوص المباشـر بالتاريـخ  بعدهـا، دون االضطـرار إ
. يمـة نفسـها لقد طة ا شـر أل ض ا ا سـتعر ن ا و د  و

ن فيلـم »محبـس«  لمخرجـة صوفـي بطـرس إ وتقـول ا
د  لتـي تعـو ميـة ا ا ر لد ا لثقيلـة و كـة ا لتر قـش ا ينا
لهـا مـن  ، فيحو ن هليـة فـي لبنـا أل ب ا لحـر ت ا ا لسـنو
ية مـن  لسـخر ا لـى منصـة للضحـك و لمـة إ كتلـة مؤ
ن  لبنـا يـن ) لبلد ا ئلتيـن و لعا ب بيـن ا و لنـد تلـك ا
. فـض بعضنـا لبعـض ( كمـا يسـخر مـن ر يا ر سـو  و
ذ تجبـر  إ بيـة،  يجا لفيلـم بطريقـة إ حـداث ا وتتطـور أ
تهـا  سـية علـى تغييـر حيا لقا ا ة و لمتحجـر ة ا أ لمـر ا
ه  لتـي تولـد بداخلهـا تجـا لمحبـة ا جذريـا وعلـى قبـول ا
. ى خـر عة فأ بنتهـا فـي قلبهـا سـا يـس ا ئلـة عر  عا
لفيلـم نجـوم مـن لبنان وسـوريا،  ويشـارك فـي بطولـة ا
منهـم جوليـا قصـار وعلـي الخليـل وبسـام كوسـا وناديـن 
خـوري وبيتـي توتـل وجابـر جوخـدار وسـيرينا الشـامي 

ن. وسـعيد سـرحا

سيعرض الفيلم في صاالت العرض السويدية ابتداًء من 
تاريخ 27 أكتوبر، وستكون تلك فرصة مثالية لمشاهدة 

عمل فني مميز مثل »محبس« مع العائلة أو األصدقاء.

فيلم »المحبس« يحصل على 
جائزة جمهور مهرجان مالمو

ويعرض بصاالت كبرى المدن السويدية

، مـا بيـن  بيـة لعر لمـو للسـينما ا ن ما جـا بعة لمهر لسـا لنسـخة ا : حققـت ا فـة مبـس – ثقا لكو ا
مـن  ، و م فـال أل ر ا لكبيـر علـى حضـو لشـعبي ا ل ا قبـا إل ل ا ، مـن خـال ضحـا ا حـا و ، نجا بـر كتو 1 أ 0 -6
 . بـي لعر و غيـر ا ، أ ي يد لسـو هد ا لمشـا كثـر مـن ا ب أ لتقـر ت ا ال و محـا لتنظيـم و ة ا ل قـو خـال
يـث عـن  سـعة للحد ا ت و حا ، مسـا ليـة و بيـة د عر ية محليـة و يد ة صحـف سـو ت عـد د فـر فيمـا أ
يـام المهرجـان. لتـي بثـت طـوال أ لتقاريـر المصـورة ا لـى جانـب ا  المهرجـان وبرنامجـه ووقائعـه، إ

وعلـى الرغـم مـن أن عـدد النجـوم الكبيـرة كان قليـال هـذه السـنة، إال أن ذلـك لـم يؤثـر علـى مسـتوى 
األفـالم والعـروض وعلـى النتائـج بطبيعـة الحـال. ولعـل أهـم هـذه النتائـج هـو محافظـة المهرجـان 
 علـى مكانتـه كأحـد أهـم المهرجانـات العربيـة السـينمائية خـارج البلـدان العربيـة، أو ربمـا أهمهـا.

لسـينما  ظيـف ا ع تو سـتطا ي ا لـذ ن ا جـا لمهر ا
ت  نـه بـا ت، ال شـك أ فـا لثقا ا بـر للحـدود و كفـن عا
قعيـة  لوا ة ا لصـور ا مهمـا فـي تقديـم ا يلعـب دور
نيـه مـن  عمـا تعا بيـة و لعر ت ا لمجتمعـا عـن ا
همة بتغييـر  لمسـا لـي، ا لتا با ، و عيـة جتما كل ا مشـا
قعيـة  ا لو غيـر ا لنمطيـة و ة ا ر لصـو يـد مـن ا لعد ا
. بيـة لعر ت ا فـا لثقا ا ن و ا لبلـد ا ب و لعـر  عـن ا

يقـول الناقـد السـينمائي طـارق الشـناوي بهـذا الصـدد: 
»يجـب أن نملـك رؤيـة محايـدة ونحـن ُنقيـم تواجدنـا 
العربـي فـي المهرجانـات الدوليـة الكبـرى حيـث باتـت 
نـات  لمهرجا لضـاد مظلومـة دومـا فـي أغلـب ا لغـة ا
الكبـرى. قضايانـا دائمـا حاضـرة علـى الشاشـات، هـذه 
حقيقـة، لـو حللـت رقميـا مـا الـذي يشـغل العالـم فـي 
القطـاع األكبـر الكتشـفت أننـا ُنشـكل النسـبة األكبـر، 
صنـع فـي األغلـب، بعيـون وفكـر غربـي 

ُ
إال أن قضايانـا ت

ُيطـل علـى المشـهد بعيـن مختلفـة، ليسـت بالضـرورة 
ظالمـة ولكنهـا أيضـا غيـر ملمـة بـكل التفاصيـل، مثلمـا 
سـيطر علـى قسـط وافـر مـن 

ُ
نـرى قضيـة الالجئيـن ت

األفـالم فـي العالـم وتحتـل الصـدارة فـي المهرجانـات، 
فهـي األهم حاليـا، ألنهـا تـؤرق الضميـر العالمـي وأغلب 
الالجئيـن هـم حاليـا مـن العـرب وتحديـدا السـوريين، 
. ت منهـم« ا ا للعشـر تـت مقصـد يد مثـال با لسـو ا  و

لتـي تنظـم  لعربيـة ا ئية ا لسـينما نـات ا لمهرجا ذا ا إ
خـارج البلـدان العربيـة، ومنهـا مهرجـان مالمـو، يمكـن 
أن تمـأل فراغـا لـم تسـتطع المهرجانـات الدوليـة التـي 
ه تقديـم  تجـا ن تمـأله ا فالمـا عربيـة أ تسـتضيف أ
 القضايـا العربيـة للمتابـع األوروبـي والعالمـي إجمـاال.

لعريقـة فـي  لعربيـة ا نـات ا لمهرجا ن ا لـى أ فـة إ إضا
الداخـل العربـي مثـل قرطـاج والقاهـرة ودبـي وغيرهـا، 

قـد يكـون لهـا همومـا وأهـداف مغايـرة.

بعة لسـا لمـو بنسـخته ا ن ما ئـز مهرجـا ا  حصيلـة جو
هيـم«  ا بر إ ة و لمصـري »علـى معـز ا لفيلم  حصـل ا
للمخـرج شـريف البنـداري، علـى جائـزة أفضـل فيلـم 
روائـي طويـل فـي مهرجـان مالمـو السـينمائي، وفـاز 
أيضـا فيلـم »نسـور صغيـرة« للمخـرج المصـري محمـد 

رشـاد بجائـزة أفضـل فيلـم وثائقـي طويـل.
للـه خـالل دورة  وتـم تكريـم المخـرج يسـرى نصـر ا
المهرجـان علـى مجمـل أعمالـة التـي أثـرت فـي السـينما 
ء  لمـا ا لعربيـة، كمـا تـم عـرض فيلميـن لـه وهمـا » ا

والخضـرة والوجـه الحسـن« و«بعـد الموقعـة« .
ته  بقا فـي مسـا ن  جـا لمهر ا ئـز  ا علنـت جو أ و
: لـي لتا ا لنحـو  ا علـى  ت  ء جـا و لمختلفـة   ا
فـي مسـابقة األفـالم الروائيـة الطويلـة حصـل الممثـل 
لعـرب كعـاظ علـى جائـزة أحسـن  لمغربـي عـز ا ا
حصلـت  ، و ة د لمفقـو لسـلطة ا ممثـل عـن فيلـم ا
الممثلـة التونسـية أنيسـة داوود علـى جائـزة أفضـل 

ممثلـة عـن دورهـا فـي فيلـم »غـدوة حـي«

يـة فحصـل  ير ئـزة أفضـل موسـيقى تصو مـا جا أ
لدفـن« للمخـرج  لرجـال فقـط عنـد ا عليهـا فيلـم »ا

لكعبـي. للـه ا تـي عبـد ا اإلمارا

 » يـت علـى كـف عفر نسـي » لتو لفيلـم ا حصـل ا و
للمخرجـة كوثـر بـن هنيـة علـى جائزتيـن همـا   أفضـل 
سـيناريو وأفضـل مديـر تصويـر، أمـا جائـزة 
الجمهـور التـي خصصتهـا مدينـة مالمـو فقـد كانـت مـن 
للبناني »محبـس« للمخرجـة صوفـي  لفيلـم ا نصيب ا
بطرس وهـو بطولـة بسـام كوسـا وجوليـا قصـار وقيمة 

الجائـزة   25 آلـف كـورون سـويدي.

ئيـة  ا و لر م ا فـال أل بقة ا ئـز مسـا ا نـت جو بينمـا كا و
فضـل فيلـم  ة ا ئـز ة فحصـل علـى جا لقصيـر ا
ج  للمخـر بـة  غيبو فيلـم  قصير  ئـي  ا و ر
ج  لمخـر ا حصـل  و  ، علـي و  عمـر ي  ر لسـو ا
عة  لسـا مـي عـن فيلـم ا لعصا قـي سـعد ا ا لعر ا
يـه خـاص ن تنو ا ئـزة تحـت عنـو مسـة على جا لخا  ا
جـة  للمخر ن  د ر أل مـن ا  » ء لببغا ا مـا فيلـم » أ  
علـى  فقد حصل  شـيد  لر مجـد ا ا م و يـن سـال ر ا د
هـا صـة فحصد لخا لتحكيـم ا ة لجنـة ا ئـز  جا
ئـزة  لفـوز طنجـور« بجا ا لسـوري » لمخـرج ا ز ا وفـا

مهرجان مالمو للسينما العربية أضواء باهرة رغم قلة النجوم
كـي« فـي  لخا للـون ا با افضـل مخـرج عـن فيلـم »
لوثائقيـة الطويلـة، ومنحـت لجنـة  مسـابقة األفالم ا
التحكيـم الخاصـة فيلـم يـا عمـرى جائـزة خاصـة وهـو 

نـي هـادى زكاك. للبنا للمخـرج ا

ت جوائـز األفـالم الوثائقيـة القصيـرة لتختتـم  وجـاء
لفلسـطيني »عـودة رجـل«  لفيلـم ا ز ا لحفـل، وفـا ا

فضـل فيلـم  ة أ ئـز ى فليفـل بجا ج مهـد للمخـر
ت  ز فـا ، و يدي ن سـو و ر آلف كـو قيمتهـا 10 ا و
ئـزة أفضـل  نيـا توفيـق بجا قيـة را لعرا لمخرجـة ا ا
ة عـن فيلـم  ئقيـة قصيـر ثا م و فـال ج أ مخـر

» بـي غنيتـي أل أ «

الكومبــس/ القســم الثقافي
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الكومبس – ثقافة: خلدون جاويد: شـاعر ينشـد األمل ويعشـق الحياة في ثنائية حب نقية، يـرى فيها الوطن 
في عيـون الحبيبة والحبيبة فـي فضاءات الوطن، لم يسـتكن ولم يهادن وبالشـعر يقاوم، على الجـرح يتكأ وينز 
من قصيدتـه الفـرح، وفرة مـن العطاء ودواويـن تنتظـر الصـدور، أعجب بوالـده كثيرًا حـد الهيـام واالفتتان، 
وأعجب بالشـعر الذي يقـرأه ويغنيـه وبحافظته الرائعـة، كان يسـتلهم هذا الجمـال ويمني النفس بـأن يكتب 
مثل هـذه الروائـع، لـم يكـن لمدينتـه التـي ولـد فيهـا عالقـة بتكوينـه الشـعري، وال حتـى لمدينة بغـداد ذاك 
الفضـل، لكن بغداد أضافـت له في واقـع الحال، كان يقـرأ الرصافـي والكاظمي وعلي الشـرقي والجواهـري، فصاغ 
قصيدتـه األولـى ومنهـا انطلـق فـي تزيـن العقـد، كان تركيـزه علـى الشـعر أكثـر منـه علـى الفكـر والسياسـة، 
»الشـعر هـو كل حياتـي، أو هـو الهالـة التـي أدور فيهـا، ذهبـت إلى بـدر شـاكر السـياب وإلى نـزار قبانـي اللذين 
أثرا بي تأثيرًا كبيـرًا، وحاولت أتشـبه بهما بالكتابـات األولى، عـدا الديباجـة الرصافية والجواهريـة، التي كنت 

أستلهمها في الكتابة«. 

أسر القصيدة

كان هنـاك وفـاء غيـر طبيعـي للشـعر فـي حيـاة خلدون، 
لـى الشـعر، ويكتـب  فـكان يتـرك الدراسـة ويذهـب إ
فـي كل ليلـة قصيـدة حتـى فـي ليلـة االمتحـان، وكان 
يعاقـب علـى هـذا مـن قبـل والـده، الـذي اكتشـف ذات 
مـرة قصيـدة غيـر مكتملـة، كان خلـدون قـد وضعهـا 
فـي كتـاب الجغرافيـة، كتبهـا عـن صديـق لـه 
فقـد حياتـه إثـر حـادث سـير، فقرأهـا 
والـده واكتشـف أن القصيـدة جيـدة 
لـو لـم تكـن  ( : ل لـه عجبتـه فقـا وأ
قبتـك  لقصيـدة جميلـة لعا هـذه ا
لعقـاب! أكملهـا(، أعجـب  ذاك ا
خلـدون بالتشـكيل الشـعري ألنـه 
جميـل ويعطـي ويعلـم ويثـور 
لكنـه لـم يدخلـه فـي  ، و للغـة ا
حياتـه، »ألنـي كنـت أسـير فـي 
فيـة  صا لر ة ا لقصيـد ر ا سـا أ
مـي  ليو ث ا لحـد حقـة ا فـي مال

 ، يخـي ر لتأ ا

بمعنـى أنـي لـن أخـرج مـن التأريـخ، لكنـي أيضـا أدبـج 
قصيدتـي بجماليـات التشـكيل وهـذا ضـروري، ألنـه 
لتشـكيل  يجـب أن تكـون القصيـدة ضفيـرة مـا بيـن ا
وبيـن التأرخـة، وبيـن الموقـف المضـاد أي القصيـدة 
المضـادة، وأنـا هـذا ديدنـي طيلـة الفتـرات الطويلـة، 

وأصـدرت دواويـن وكتابـات فـي هـذا المنحـى«. 

أول الغيث 

إن القصيـدة التـي أشـرت لخلـدون شـاعرًا، كتبهـا فـي 
بغـداد فـي نيسـان عـام )1973(، واعتبرهـا القصيـدة 
األولـى وكانـت بعنـوان: )لمشمسـة العينيـن(، قرأهـا في 
قاعـة سـاطع الحصـري فـي كليـة التربيـة فـي مهرجـان 
الربيـع، وكانـت قصيـدة ثوريـة تبجـل الحزب الشـيوعي 
العراقـي، وثـورة السـودان وقتهـا، ومدينـة الناصريـة 
العراقيـة، »كان الجـو ملغومـا فـي القاعـة وقـد سـخر 
الجمهـور مـن بعـض الشـعراء، فقلـت لصديقتـي التـي 
أصبحـت فيمـا بعـد زوجتـي، أنـي سـوف أنسـحب وال أقـرأ 
وال أريـد أن أتعـرض إلـى السـخرية، فقالـت لـي ال، عليـك 
أن تذهـب ألن قصيدتـك قويـة، وفـي كل األحـوال أعتبر 
نفسـك تقرأهـا لـي أنـا فقـط، فسـرت فـي الممـر حتـى 
صعـدت إلـى المسـرح وأنـا العاشـق الولهـان قلـت: )إذا 
كانـت قصيدتـي سـببا فـي شـتمي، فإنـي سـأحتضن كل 
شـتائمكم فـي قلبـي، وذلـك ألنـي أغنـي قصيدتـي إلـى 
تربـة الناصريـة، التـي أول مـا نبتـت عليهـا وفـي بـالدي 
لمسـرح  لـى ا (، فصعـد إ ء لحمـرا كية ا ثـورة االشـترا
شـخص مـن االتحـاد الوطنـي لطـالب العـراق، ووضـع 
أمامـي ورقـة مكتـوب عليهـا، )ليـس هكـذا يـا صديقي(، 
لـم أعـر أي اهتمـام لذلـك وقـرأت قصيدتـي التـي كان 
لشـرق ال تخافـي فوجهـي نصبـوه  مطلعهـا: »مـدن ا
للعاشـقين صليبـا .. عربـات النزيـف تلهـث فـي رأسـي 
زهـورًا مـن الدخـان لهيبـا .. وإذا يحرقـون كل حديـد 
األرض نـارًا فـي جثتـي لـن أذوبـا .. أنـا فيتنـام كالفـرات 

بـالدي كل شـبر فـي الناصريـة كوبـا«. 

شمعة تضيء الجزائر

غـادر خلـدون العـراق مكرهـا فـي ربيـع عـام )1979( 
ريـا ومكـث فيهـا بضعـة أشـهر، ومنهـا  ه بلغا باتجـا
إلـى الجزائـر إلـى مدينـة فـي قلـب الصحـراء، تبعـد عـن 
لعاصمـة ثالثـة أالف كيلومتـر تقريبـا، حيـث عيـن  ا
فيهـا مدرسـا وعـاش فيهـا ألكثـر مـن ثمانـي سـنوات، 
ة كرسـت جلـه  ء لوقـت للقـرا لكثيـر مـن ا »كان لـدي ا
ئيـة  ا ء رو ئريـة، وقـد أعجبـت بأسـما لجزا يـة ا ا للرو
مهمـة وكبيـرة منهـا: )الطاهـر وطـار، رشـيد بـو جـدرا، 
وأميـن الـزاوي(، وقـد تأثـرت أيضـا بعـدد مـن الشـعراء 
الشـباب وبقصائدهـم الثوريـة، ألنهـم يمثلـون اإلرث 
الثـوري ألبائهـم وأجدادهـم، والمالحـم البطوليـة التـي 
سـجلوها أبـان االحتـالل الفرنسـي لبلدهـم الجزائـر، 
فكانـت قصائدهـم تسـحرني كمـا أسـحرني الشـعر 
لنحـو  لفلسـطيني، وبنيـت قصيدتـي علـى هـذا ا ا
وبـدأت أتشـبه بقصائـد هـؤالء الشـعراء الشـباب«، 
إضافة إلـى هذا كان خلـدون يقـرأ الصفحـات الثقافية 
فـي كل الصحـف اليوميـة التـي تصل إلـى تلـك الوالية، 
وكان يكتـب نقـدًا لبعـض القصائـد المنشـورة فيهـا، 
إضافـة إلـى كتابـة الكثيـر مـن القصائـد ونشـرها فـي 
العديـد مـن الصحـف منهـا: )جريـدة النصـر، الشـرق 
لجمهوريـة، وجريـدة  نيـة، ا ا لوهر ئـري، ا ا لجز ا
فـي  لثقا لصعيـد ا لشـعب(، وكان معروفـا علـى ا ا

فـي الجزائـر، حتـى أن اإلعالمـي الجزائـري )عبـد القـادر 
دعميـش(، الـذي يعمـل اآلن فـي قنـاة الجزيـرة، كتـب 
عنـه مقـااًل بعنـوان صـادم: )خلـدون جاويـد شـمعة 
تضـيء الجزائـر قاطبـة(، وذلـك لكثـرة مـا كان جاويـد 

ئـد بقصائـده. يمطـر الجرا

هذا العتاب

بعدمـا تجـاوزت شـهرته الجزائـر، قـرر خلـدون السـفر 
إلـى سـوريا عـام )1988(، وعمـل لـدى شـاعر العـرب 
لكثيـر  لجواهـري(، وكتـب ا األكبـر )محمـد مهـدي ا
مـن الشـعر الجميـل فـي دمشـق، ومـن أشـهر مـا كتـب 
ق  آلفـا لتـي طفقـت شـهرتها ا ، ا ئعـة ا لر قصيدتـه ا
بعنـوان: )هـذا العتـاب(، الـذي يمـدح فيهـا الجواهـري 
نـت ال تشـعر  م أ ن واحـد: »أتشـعر أ ويهجـوه فـي آ
بـأن سـكوتك ذا مضجـر«، وقـد نشـرت فـي جريـدة 
النـداء اللبنانيـة وتـردد صداهـا فـي دمشـق، إضافـة إلـى 
مطـوالت عديـدة تجـاوزت أبياتهـا المائـة فـي بعـض 
القصائـد، ولـم يطـل بخلـدون المقـام فـي دمشـق حتـى 
غادرهـا متوجهـا إلـى موسـكو عـام )1989(، ومكـث 
لمطـاف فـي  نيـة أشـهر، حتـى اسـتقر بـه ا فيهـا ثما

لدانمـارك. مدينـة كوبنهاجـن فـي ا

البوصلة الشعرية

يـد بـه  و عجـب جا لفلسـطيني فقـد أ لشـعر ا مـا ا أ
كثيـرًا، وكثيـرًا مـا قـرأ لهـؤالء الشـعراء العظـام مثـل: 
لقاسـم، محمـود درويـش،  )توفيـق زيـاد، سـميح ا
عزالديـن المناصـرة، وأبـي سـلمى(، وكانـت القصيـدة 
الفلسـطينية وقتهـا، »هـي البوصلـة الشـعرية الفكريـة 
العظيمـة، وهي بحـد ذاتها ثـورة ثقافيـة، وكان الشـعر 
نيـق وجميـل، وفيـه  أ لفلسـطيني شـعر محـرض و ا
مـن الجـدة مـا يضاهـي أو يتغلـب علـى األدونيسـية فـي 
وقتهـا، كانـت األدونيسـية واقـع الحـال، وفـي معظمهـا 
ضوئيـات أكثـر ممـا تسـتهدف الواقـع، أي أنهـا ليسـت 
قصيـدة تأريخيـة، القصيـدة الفلسـطينية هـي قصيدة 
الحالـة والتحريـض والثـورة وتحريـك التأريـخ، بينمـا 
هنـا القصيـدة األدونيسـية تعيـش مثـل نحلـة فـي عالـم 
اللغـة، ومـن ذلـك كان اإلعجـاب بالجـدة، بينمـا القصيدة 
الفلسـطينية ليـس فيهـا مـن الجمـال الضوئـي مـا يرقـى 
إلـى القصيـدة األندونيسـية، ولكـن فيهـا مـن الجمـال 
المبدئـي واألخالقـي والهيلينـي والبطولـي والتحريضـي، 

هـذه هـي قوتهـا فهـي هـرم شـاهق فـي التأريـخ«.  

محمــد المنصور

 الشاعر خلدون جاويد

هذا وطننا .. وطن القيامة .. فمن يدافع عنه غيرنا؟

االسم:
AZAD IBRAHIM MOHAMMAD

A60٢٢464: رقــم الجواز
تاريــخ اإلصدار : ٢01٢/4/1  

هاتــف : 076٢01٥619 

جواز سفر مفقود
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الكومبس - رياضـة: حقق نادي مالمو لقب الدوري السـويدي للمرة الـ 20 في تاريخه، والثانيـة على التوالي، قبل 
ثالث جوالت من انتهاء المسـابقة، عقب تغلبه خارج قواعده على نادي نورشوبينغ وبنتيجة 1/3.

وقبـل ثـالث جـوالت مـن انتهـاء المسـابقة، حقـق أبنـاء 
المدرب ماغنـوس برسـون 60 نقطـة، متفوقين بـ 10 
نقـاط كاملـة عـن آيكـو، صاحـب المركـز الثانـي، وأقـرب 

لمالحقيـن. ا

وبالعـودة للـدوري فقـد الحظنـا أن مالمـو هـو األقـرب 
واألوفـر حظـا لنيـل للقـب، نظـرًا لمـا يمتلكه مـن العبين 
علـى مسـتوى عالـي، ولكـن بالنسـبة لباقـي األنديـة فقـد 
شـاهدناها فقـط تتنافـس فيمـا بينهـا، وكأن الـدوري 
نتقـد  لمحلليـن والصحفييـن ا ال يعنيهـا وكثيـر مـن ا
األنديـة السـويدية ألنهـا فيمـا بينهـا تتنافـس وتحقـق 
نتائـج كبيرة، وأمـام مالمـو تسـقط وال تسـتطيع مجاراة 
هـذا النـادي ولكـن يجـب أن ننصـف مالمـو، ألنـه قـدم 
مسـتوى كبيـرًا وحقـق نتائـج كبيـرة باإلضافـة انـه حقـق 
الفـوز علـى كافـة األنديـة التـي تنافسـه، واسـتحق لقـب 
الـدوري العشـرين، ومـن الممكـن أن يسـتمر بتحقيـق 
اللقـب لسـنوات عديـدة فـي ظـل تألـق الالعبيـن وثبات 

المـدرب.

اوسترسوند كيف وصل 
وحقق هذه النتائج وتصدر 
مجموعته بالدوري األوروبي

لـدوري  نطـالق تصفيـات ا ئليـن قبيـل ا لمتفا بـرز ا أ
األوروبـي لـم يكـن يتوقـع أن يصـل هـذا النـادي لمـا هـو 
عليـه أو حتـى التأهـل لـدوري المجموعـات ولكـن بعـد 
تأهلـه وتحقيقـه النتصاريـن متتالييـن وتعـادل كاد أن 

يكـون فـوز مـع أقـوى فـرق المجموعـة اتلتيكـو بلبـاو 
اإلسـباني وهـو قـاب قوسـين أو أدنـى مـن التأهـل للـدور 
القـادم وأصبـح حديـث السـاعة فـي السـويد وحتـى مـن 

كافـة أنديـة المجموعـة.

وبعـد فرضـه التعـادل علـى النـادي اإلسـباني خرجـت 
كل الصحـف تتحـدث بالعنـوان العريـض أن بلبـاو ينجـو 
لفريـق  لتعـادل وا بصعوبـة مـن فـخ اوسترسـوند با
السـويدي يبقـى متصـدرا، وينسـب هـذا التألـق لمـدرب 
الفريـق ألنـه وجـد التوليفـة المناسـبة لهـذه البطولـة 
الكبيـرة واسـتطاع مجـاراة األنديـة واصبـح يحسـب 
لـه ألـف حسـاب باإلضافـة لوجـود العبيـن قادريـن علـى 
حسـم المباريـات وأبرزهـم الالعـب العراقـي بـروا نـوري 
هـداف النـادي والرقـم األقـوى فـي خـط الهجـوم وزميله 

لـذي يتميـز بتسـديداته  السـوري غابرييـل صومـي ا
. ة لبعيـد ا

وبعـد انقضـاء ثالثـة جـوالت علـى البطولـة سـيكون بـكل 
تأكيـد نـادي اوسترسـوند فـي الـدور القـادم وسـيكون 
الرقـم األبـرز فـي المسـابقة وقـد يلتقـي بالـدور القـادم 
مـع أنديـة كبيـرة مثـل ارسـنال اإلنكليـزي أو ميـالن 

اإليطالـي.

إيطاليا والسويد وجهًا لوجه لخطف 
بطاقة التأهل لكأس العالم

أوقعـت قرعـة الملحـق األوروبـي المؤهـل لـكأس العالـم 
ليـا فـي مواجهـة  مـام منتخـب إيطا لسـويد أ منتخـب ا
كبيـرة، وصعبـة جـدًا خصوصـا علـى منتخـب السـويد 
الـذي عانـى فـي أخـر لقـاء فـي التصفيـات أمـام هولنـدا، 
وخسـر، ولكـن فـي أولـى التصريحـات بعـد القرعـة قـال 

مـدرب المنتخـب السـويدي يـان اندرسـون: إنَّ فريقـه 
أظهـر قدرتـه علـى مواجهـة فـرق مثـل إيطاليـا، بعدمـا 
أوقعتـه القرعـة فـي مواجهـة األتـزوري فـي الملحـق 

األوروبـي للتأهـل لـكأس العالـم.

وأشـاد المـدرب بقـوة إيطاليـا وكونهـا أحـد المرشـحين 
الدائميـن للفـوز، لكنـه اعتبـر أّنها ليسـت أصعـب خصم، 

كان يمكـن أن تضعـه القرعـة.

ذا كان أصعـب  ندرسـون: »ال أعـرف إ وأضـاف أ
لملحـق نحـو  خصـم، إذا كنـت ترغـب فـي عبـور ا
لة سـتكون صعبـة بغـض  لمسـأ ن ا لمونديـال فـإ ا
النظـر عـن هويـة الخصـم، لديهـم تاريـخ والعبـون 

ا للملحـق ر، لكنهـم مثلنـا وصلـو كبـا

لفنـي لمنتخـب  لمديـر ا نيـة تحـدث ا ومـن جهـة ثا
إيطاليـا، جيامبيـرو فينتـورا عـن اللقـاء: السـويد خصـم 
م، لقـد تغلـب علـى فرنسـا  قـوي، يسـتحق االحتـرا

وأنهـى التصفيـات متفوقـا علـى هولنـدا«.

السـويد ستسـعى لتحقيـق نتيجـة جيـدة علـى ملعبهـا 
في لقـاء الذهـاب ألنهـا تـدرك أن التعـادل أو الخسـارة في 
سـتوكهولم مـن المسـتحيل التعويـض فـي لقـاء اإليـاب 
خصوصـا أن إيطاليـا علـى ملعبها فريـق مرعـب ويمتلك 

أسـماء فـي الدفـاع تسـتطيع إيقـاف كل المهاجميـن.

ايلي لولي

مالمو بطل الدوري السويدي لكرة القدم
◄ FOTO : MALMÖ FF | FB
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JURISTYRKEN المهن القانونية
نيـن  لقوا لقانونيـة وتفسـير ا  المشـاكل ا

ّ
يعتبـر الحقوقـي خبيـر فـي تحليـل وحـل

واالتفاقّيـات. هـذه المهنـة تنتشـر فـي جميـع القطاعـات وأكثرهـا شـيوعا هـي 
التحقيـق، والتفـاوض، وإنشـاء ومراجعـة العقـود وغيرهـا مـن الوثائـق القانونيـة. 

وعلـى الحقوقـي تقديـم الّدعـم فـي جميـع المسـائل القانونيـة التـي يقـوم بهـا.
فـي إطـار النظـام القضائـي، يعمـل الحقوقيـون كقضـاة ومّدعيـن عامّيـن وجابيـن 
نـه يوجـد لـدى المؤسسـات الحكوميـة والمنظمـات محاميهـم  حكومّييـن. كمـا أ
الخاّصيـن. أمـا فـي القطـاع الخـاص فـإن الحقوقيـون موجوديـن فـي مكاتـب المحامـاة 
وشـركات التأميـن والتمويـل والمصـارف. كمـا يعملـون فـي الكليـات والجامعـات فـي 

مجـال التدريـس والبحـث.
حقوقـي الشـركات يضمـن أن شـركته تتصـرف ضمـن القانـون، حتى لـو تغيـر. ويعمل 
أيضـا علـى كتابـة االتفاقيـات ويمثـل الشـركة فـي حـال نشـوء نزاعـات مثـل األعطـال 

ات االختـراع وحقـوق العمـل. والضـرر ومشـاكل توصيـل البضاعـة وبـراء
الحقوقـي اإلداري يعمـل علـى نصـح وإرشـاد المؤسسـات الحكوميـة حـول القوانيـن 
لتنفيذيـة  ئـح ا للوا بـة ا المتوجـب اتباعهـا، وصياغـة االتفاقيـات والعقـود. وكتا
والتوجيهـات العامـة ضمـن المؤسسـة، كمـا يمكنـه إبـداء الـرأي فـي تغييـرات قانونية 

محتملـة قبـل تنفيذهـا.
الحقوقـي النقابـي يمثـل نقابتـه ويقـدم النصائـح لألعضـاء، ويمثلهـم أثنـاء النزاعـات 

ويشـارك فـي المفاوضـات، ويتطلـب معرفتـه المعمقـة فـي القضايـا القانونيـة.
الباحـث فـي مجـال الحقـوق يحلـل آليـات تطبيـق القوانيـن وكيفيـة تغييرهـا. وغالبـا 
مـا يكـون متخصصـا فـي مجـاالت معينـة مثـال القانـون المدنـي واألسـري واإلداري 

والشـركات.
قـرارات الحقوقييـن مهمـة لآلخريـن، لذلـك يتوجـب عليهـم أن يكونـوا جيديـن فـي 

الحكـم ودقيقيـن، باإلضافـة إلـى تمتعهـم بسـهولة فـي التعبيـر.
الدراسة:

دراسـة الحقـوق فـي الجامعـات والكليـات تشـمل أربـع سـنوات ونصـف. للمزيـد مـن 
المعلومـات:

WWW.STUDERA.NU

KRONOFONGDE الجابي الحكومي
. ويتضمـن  نـي بشـكل مسـتقل ومسـؤول نو لقا مـي عملـه ا لحكو بـي ا لجا ينفـذ ا
عملـه التواصـل مـع األفـراد والشـركات والمؤسسـات األخـرى، باإلضافـة إلـى إجـراء 
لـرأي للمحاكـم وضمـان أن القانـون يجـري  التحقيقـات القانونيـة وتقديـم إبـداء ا
اتباعـه. ويقـوم بتنفيـذ عمليـات بيـع العقـارات والممتلـكات الشـخصية مـن أجـل 

الحصـول علـى ثمـن الديـون واألمـوال والضرائـب غيـر المدفوعـة.
ويعمل لدى مؤسسـة جباية الديون التي تعمل تحت وزارة المالية.

لعديـد مـن  نـون متخصـص فـي ا لعمـل ضمـن قا بـي حكومـي يعنـي ا لعمـل كجا ا
المجـاالت، بهـدف خلـق التـوازن بيـن دافـع األمـوال ومسـتحقها. ويضمـن حصـول 
مسـتحق األمـوال علـى المسـاعدة الكافيـة فـي ذلـك، باإلضافـة إلـى مسـاعدة دافـع 
الديـون علـى دعـم لتنفيـذ ذلـك، فـي حـال كان فـردًا أو شـركة، ومحاولـة التنسـيق فـي 

ذلـك مـع المصـارف.
ويعمـل أيضـا الجابـي الحكومـي بشـكل وقائـي، أي محاولـة الحـد مـن زيـادة الديـون، 
ومـن عـدد المدانيـن مـن أفـراد وشـركات. كمـا يشـرف أيضـا علـى عمليـات إفـالس 

لشـركات. ا
الدراسة:

للعمـل كجابـي حكومـي فـي السـويد، يتوجـب الحصـول علـى إجـازة فـي الحقـوق 
)JURISTEXAMEN( لمـدة 4 سـنوات ونصـف، وأن يكـون الشـخص مؤهـاًل 
للعمـل ككاتـب عـدل أو مـا شـابه ذلـك )أي أن يكـون قـد خـدم لمـدة سـنتين فـي 
محكمـة ابتدائيـة أو إداريـة( ، وينبغـي أيضـا أن يكـون الشـخص مواطنـا سـويدّيا، 

ولديـه شـهادة قيـادة السـيارة.
بعـد عمليـة التوظيـف يدخـل الجابـي الحكومـي فـي دورة دراسـة لمـدة 45 أسـبوعا 

تتضمـن دروس نظريـة وعمليـة.
WWW.STUDERA.NU:للمزيد ابحث في

 LEDNINGS- OCH مطّور إداري وتنظيمي
ORGANISATIONSUTVECKLARE

المطـّور اإلداري والتنظيمـي يعمـل فـي مشـاريع تغييـر نشـاط أو شـكل المنظمـات 
أو المؤسسـات أو الشـركات وحـل مشـاكلها، مـن خـالل التحليـل والتحقيـق والفحـص، 
ئـج  لنتا لـى األهـداف وا لوصـول إ لعمـل وتسـهيل ا لـى تحسـين ا ويهـدف عملـه إ

لمرجـوة. ا
يمكـن للمطـّور اإلداري والتنظيمـي العمـل فـي الشـركات الكبيـرة أو المنظمـات أو 
المؤسسـات الحكوميـة أو اإلدارات البلديـة أو مجالـس المحافظـات، كمـا يمكنهـم 

لعمـل كمستشـارين. ا
ويعمـل المطـور اإلداري والتنظيمـي علـى دعـم اإلدارة الموجـودة، وبعـد إجـراء 
ات الواجـب اتباعهـا لتطويـر  التحليـالت والتحقيقـات يعـرض اقتراحاتـه باإلجـراء
العمـل، وكيفيـة تنفيذهـا. وقـد تتعلـق االقتراحـات بتغييـر شـكل تنظيـم الشـركة 
ة  نيـة بشـكل أفضـل أو رفـع كفـاء لميزا أو تطويـر طريقـة العمـل أو اسـتخدام ا

الموظفيـن واإلدارة.
مـن الصفـات التـي يتوجـب علـى المطـور اإلداري والتنظيمـي أن يتحلـى بهـا هـي 
القـدرة علـى التحليـل وخاصـة القضايـا المعقـدة، وإيجـاد الحلـول للمشـاكل، والتعـاون 
مـع اآلخريـن، والتواصـل بشـكل واضـح لتقديـم الحلـول بشـكل مفهـوم، والتركيـز 

علـى النتائـج، والقـدرة علـى تحفيـز الموظفيـن والعمـال واإلدارييـن.

الدراسة:
الخلفيـة الدراسـية للمطوريـن اإلدارييـن والتنظيمييـن هـي جامعيـة، وتتنـوع 
بحسـب الشـركة أو المنظمـة، بيـن التقنيـات والتنكولوجيـا أو العلـوم االجتماعيـة أو 

لتربويـة. ا
رييـن  بقة للمطوريـن اإلدا لمؤسسـات تطلـب خبـرات سـا لشـركات وا معظـم ا

لتنظيمييـن ضمـن إدارة المشـاريع وتطويـر األعمـال أو إدارة. وا
للمزيد من المعلومات حول الدراسـات الجامعية ابحث في:

WWW.STUDERA.NU

LOGISTIKER الموظف اللوجستي
يعمـل الموظـف اللوجسـتي علـى التخطيـط واإلدارة وتوجيـه تدفـق المنتجـات أو 

البضائـع التابعـة للشـركة التـي يعمـل بهـا، ومـا يرافقهـا مـن أعمـال إداريـة.
علـى اللوجسـتي أن يمتلـك نظـرة شـاملة للعمـل لكـي يكـون المنتـج الصحيـح فـي 
مكانـه وزمانـه الصحيـح لـدى الزبـون مـع العمـل علـى تقديـم أفضـل خدمـة بأقـل 

ليـف. لتكا ا
وتتنـوع التسـميات الوظيفيـة للوجسـتي بيـن مخطـط النقـل أو لوجسـتي المعلومـات 
ـط اإلنتـاج أو مطـور عمليـات التوصيـل أو مديـر 

ِّ
أو مسـؤول المشـتريات أو ُمخط

سلسـلة التوريـد.
مـكان عمـل اللوجسـتيين يتنـوع أيضـا بيـن القطاعـات الصناعيـة والتجاريـة بالجملـة 
والمفـرق أو شـركات الشـحن أو شـركات الكمبيوتـرات والشـبكات، كمـا يعمـل علـى 

جميـع المسـتويات أي العملياتـي واالسـتراتيجي.
ويعمـل اللوجسـتي أيضـا علـى تطويـر العمـل بشـكل دائـم، وإجـراء تقييمـات تقنيـة 
واقتصاديـة مـن أجـل حـل مشـاكل النقـل والتخزيـن والمسـتودعات والتوصيـل إلـى 

الزبائـن.
علـى اللوجسـتي أن يتمتـع بقـدرة علـى التحليـل والتنظيـم وحـل المشـاكل والتعـاون 

مـع اآلخريـن.
الدراسة:

ـب هـذه المهنـة دراسـة جامعيـة، ولكـن أحيانـا قـد يكفـي التعليـم 
ّ
غالبـا مـا تتطل

الثانـوي مـع الخبـرة الجيـدة فـي نفـس المجـال.
الشـهادات المناسـبة تتنـوع بيـن الهندسـة واالقتصـاد ونظـم المعلومـات وأيضـا 

للوجسـتية. لبرامـج ا بعـض ا
بعض الدراسات المناسبة توجد في:

WWW.YRKESHOGSKOLAN.SE 
WWW.STUDERA.NU/ :وأيضا

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

موسوعة المهن
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فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء 
والدفــاع المدنــي والشــرطة، يجــب االتصــال علــى الرقــم 11٢ 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

 36٨6 BOX
STOCKHOLM ٥9 103

DO@DO.SE البريــد اإللكتروني
رقم الهاتف 

0٨ - 1٢0 ٢0 700
المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

    مستوى متقدم
    مستوى مبتدئ

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن ٨1 خانــة , 
9*9 مقســمة إلــى 9 مربعــات 
الخانــات  مــلء  عليــك   3*3
ــى 9  الفارغــة بأرقــام مــن 1 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.
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أفقي

١ - مخترع الموتور الكهربائي - ســحب

٢ - مخترع الغســالة.

3 - مختــرع النظارة الطبية.

4 - متشــابهان - الكل يســعى إليه في الســباقات.

5 - قام بهمة ونشــاط - نصف نرحل.

6 - شــجر معمر معروف في لبنان - ســال - زهر 

نذكــره في تحية الصباح.

٧ - متشــابهان - مخترع الالســلكي.

٨ - رفاهية زائدة - عشــب )معكوســة(.

9 - دواء لوجــع الرأس

١٠ - مخترع المدفع الرشــاش - لعبة كرة 

المضرب.

1٠  9  8  7  6  5  4  3  2  1  
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6
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8

9

1٠

رأسي
١ - مختــرع مقيــاس الحرارة فهرنهايت.

٢ - إله الشــمس والريــح والخصوبة عند قدماء 

المصرييــن - مخترع التكييف )معكوســة(.

3 - رجل )مبعثرة( - حرك وخض بشــدة.

4 - مــن هم في مســتواه فــي التفكير - غير ناضج.

5 - ضعــف )عاميــة مــن األجنبية( - موقع النزال 

)معكوسة(. والمنافسة 

6 - يزيــد قليــال - لربط أطراف القميص.

٧ - هــدوء - حيــوان أليف من العائلة الســنورية.

٨ - مخترع البندقية - مخترع فرشــاة األســنان.

9 - المــورث الحامــل للصفــات الوراثية في األحياء - 

نشرب به القهوة

١٠ - غيــر ذي لياقــة فــي التصرف وغير ذي هندام في 

الشــكل - مخترع المنطاد.

أعلى قمة في أفريقيا
) لكماجرنو (

أكبر بحيرات السويد  
) ärenvn (

أشهر برنامج مكتبي في العالم  
) فأوسي (

دولة تطل على األسود
)انرمواي (

أكبر الدول العربية
) جالزرائ(
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Arab Cinema in Sweden - ACIS

EN FILM AV SOPHIE BOUTROS

DEN SYRISKA

FÖRLOVNINGSRINGEN

  يعرض فى جميع دور العرض السويدية إعتبارنًا من     
Stockholm - Zita Folkets Bio / Malmö - Panora / Västerås - Elektra / Båstad - Scala bio 

Norrköping - Cnema / Umeå - Folkets Bio Väven / Östersund - Regina / Smedjebacken - Folkets hus 
Växjö - Folkets Bio / Lund - Kino / Skurup - Biorama / Uppsala - Fyrisbiografen 

Uppsala - Fyrisbiografen / Eskilstuna - Bio Royal / Hallstavik- Rosen / Ljusdal - Bio Kontrast 
Sjöbo - Flora bio / Karlstad - Arenan / Horn - Horn bio / Jönköping - Folkets Bio

الفيلم الفائز بجائزة الجمهور فى مهرجان مالمو للسينما العربية 

SVENSK BIOPREMIÄR 
27 OKTOBER 2017

27 أكتوبر 2017


