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كمــا يقــال، لــكل شــيء لــه منافــع ومفيــد، عــوارض 
ــة يجــب أن  ــة طبيعي وتبعــات ســلبية، وكأنهــا ضريب
عليهــا،  نحصــل  التــي  االمتيــازات  مقابــل  ندفعهــا 
ــة التقليــل مــن دفــع   لمحاول

ً
ــا ــا دوم وهــذا مــا يدعون

هــذه الضريبة. 
وهــذا ينطبــق علــى التقــدم العلمــي الــذي حصلــت 
البشــرية عليــه مــن خــالل تطــور تقنيــات المعلومــات 
الفوائــد  مــن  الرغــم  فعلــى  االتصــاالت،  ووســائل 
الكبيــرة التــي نجنيهــا يوميــا مــن وجــود الموبايــالت 
واإلنترنــت وتطبيقــات عديــدة ضمــن عالــم جديــد 
»فضــاء  عليــة  يطلــق  بــات  اإلعــالم  وســائل  مــن 
أيضــا  أصبــح  العالــم  أن  إال  االجتماعــي«  التواصــل 
لهــا  االنتبــاه  تســتدعي  حقيقــة،  مشــاكل  يواجــه 
وإيجــاد حلــول تمنــع تفاقمهــا، فيمــا يتعلــق بنــوع 
مــن  التأكــد  وطــرق  المعلومــات،  تدفــق   وكميــة 

صحتهــا، إضافــة إلــى توقيت ومــكان أتاحتها.
أمثلــة عديــدة عــن الخطــورة التــي يمكــن أن تحــدث 
جــراء نشــر وتــداول معلومــات مضللــة، ســاهمت مثــال 
بإيصــال شــخص مثــل دونالــد ترامــب إلــى حكــم أقــوى 
ــات عــن  ــواد ومعلوم ــم، بعــد نشــر م ــي العال ــة ف دول
وخبيثــة،  ممنهجــة  بطــرق  باالنتخابــات  منافســته 
كمــا ســاعدت علــى صنــع ثــورات وثــورات مضــادة 

فــي عــدد مــن دول العالــم منها دول عربية. 
هــذا مــا دفــع الحكومــة الســويدية وقبيــل االنتخابــات 
المنتظــرة فــي ســبتمبر مــن هــذا العــام، إلــى التوجــه 

، 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

072٩7188٩8

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

073764148٩

nazar@alkompis.com

المبيعات
أحمد الزيان

0700744٩٥1

ahmed.a@alkompis.com

مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت

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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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. 

ــة بمهــام  ــدة مكلف ــة جدي نحــو تأســيس ســلطة عام
مرونــة  وتعزيــز  المضللــة  المعلومــات  مكافحــة 
النفســي  التأثيــر  عمليــات  مواجهــات  فــي  الســكان 
المحتمــل عليهــم. فيمــا أكــد رئيــس الــوزراء ســتيفان 
لوفيــن أن مــن بيــن أهــم األمــور التــي يجــب أن تقــوم 
عليهــا سياســة الدفــاع الشــامل الحديــث عــن الســويد 

هو الدفاع النفســي.
ال  الســويد  مثــل  دولــة  فــي  أن  أيضــا  المشــكلة 
تســتطيع ســن أو تشــريع قوانيــن تمنــع أو تحــد مــن 
حريــة الكلمــة والتعبيــر، فــإذا كانــت الســويد إحــدى 
والحــل  ســهال  األمــر  لــكان  الديكتاتوريــة،  الــدول 
الدائــم هــو إصــدار قوانيــن وتعليمــات بحجــة حمايــة 
البلــد مــن كل عــارض أمنــي، لكــن المحافظــة علــى 

الديمقراطيــة ليــس موضوعــا ســهال أو عابرا ”..
التــي  العامــة  لالنتخابــات  التحضيــر  إطــار  ففــي 
الســويد  عــززت  المقبــل،  الخريــف  فــي  ســتجرى 

دفاعاتهــا ضــد الحمــالت األجنبية المؤثرة.
وتقــوم وكالــة الطــوارئ المدنيــة الســويدية منــذ عــام 
قــد  أو  تتعــرض  الــذي  التهديــد  بتحليــل   2017
تعرضــت لــه الحمــالت االنتخابيــة فــي دول أجنبيــة 
ســبيل  علــى  وألمانيــا،  المتحــدة  كالواليــات  مؤثــرة 
المثــال، بحثــا عــن نقــاط ضعــف يمكــن تالفيهــا فــي 

السويد.
هــذا بالنســبة للمعلومــات المضللــة التــي يمكــن بثهــا 

التواصــل  وســائل  عبــر  خبيثــة،  بطــرق  وتداولهــا 
تتــردد  التــي  المعلومــات  بعــض  عــن  مــاذا  ولكــن 
يوميــا بوســائل اإلعــالم التقليديــة، بقالــب يبــدو أنــه 
حقيقــي مــن الخــارج، لكنهــا فــي الجوهــر معلومــات 
ناقصــة وغيــر ســليمة، لكــي تخــدم أجنــدات وبرامــج 

محددة.
اآلن  ترافــق  التــي  والمعلومــات  األخبــار  مــن  وكــم 
غيــره؟  أم  الحــزب  هــذا  تخــدم  لكــي  االنتخابــات، 
والقادميــن  الالجئيــن  ضــد  موجــه  هــو  مــا  ومنهــا 
الجــدد، مــن قبــل بعــض األحــزاب التــي تريــد حصــد 
ــر شــعبية ممكــن. مســؤولية الكشــف عــن الســم  أكب
ــا جميعــا رفــع  ــب من ــار تتطل فــي دســم بعــض األحب
ــادة المتابعــة واالطــالع واالســتقصاء  المســؤولية وزي
صالحــة  مصفــاة  أو  »فلتــر«  لدينــا  يكــون  لكــي 
المعلومــة  بيــن  خاللهــا  مــن  التمييــز  نســتطيع 

الصحيحــة والناقصــة والمضللة

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: 1421 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

قبول صحة المعلومة أو رفضها 
مسؤولية تحتاج إلى دراية عالية
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فبراير 2018، الكومبس - السـويد: تبدأ الشـرطة في السـويد، اعتبارا من األول من شهر شباط/ 
وحتى 30 نيسـان/ أبريل )أي لمدة ثالثة أشـهر(، العمل بموجـب قانون مؤقت، يقضي بالعفو عن األشـخاص 
الذين يملكون أسـلحة بشـكل غير قانوني، شـريطة أن يقوموا بتسليم أسـلحتهم إلى الشـرطة خالل الفترة 

المحددة المذكورة.

ماذا يعني القانون؟

تقـول الشـرطة فـي شـرحها لبنـود هـذا القانـون، 
لقانـون يعنـي  لواقـع، إن ا ومـا يعنيـه علـى أرض ا
أن السـويد وخـالل فتـرة األشـهر الثالثـة المقـررة 
ستسـمح لألشـخاص الذيـن يملكـون أسـلحة ناريـة 
أو ذخيـرة بـدون ترخيـص )بشـكل غيـر قانونـي( 
فـرض عليهـم أيـة 

ُ
تسـليمها إلـى الشـرطة دون أن ت

عقوبـات، كمـا يمكـن للشـخص أن يكـون مجهـول 
الهويـة، وال يجـري التحقيـق معـه حـول هويتـه فـي 

حـال لـم يـرد ذلـك.

وبخـالف ذلـك، فـإن الشـخص الـذي يملـك سـالحًا أو 
ذخيـرة بشـكل غيـر قانونـي ولـم يقـوم بتسـليمها 
نـه  ، فإ ة د لمحـد لمهلـة ا ل ا طة خـال لشـر لـى ا إ
ذا جـرى اكتشـاف  سـيتعرض لعقوبـة شـديدة إ

لفتـرة. األمـر بعـد انتهـاء هـذه ا

لمهـم وقبـل تسـليم  لشـرطة، أن مـن ا وذكـرت ا
األسـلحة التأكـد مـن أنهـا غيـر محشـوة بالرصـاص. 
وال يسـري قانـون العفـو علـى المتفجـرات أو المـواد 
لهـا  لشـرطة مـن قبو لـن تتمكـن ا ، و ة لمتفجـر ا

ألسـباب تتعلـق باألمـن واألمـان.

مـا الهـدف مـن قانـون العفـو عـن 
؟ سـلحة أل ا

الهـدف مـن القانـون، هـو الحـد مـن انتشـار األسـلحة 
ذ  نقـا لـي إ لتا با لمجتمـع و لمشـروعة فـي ا غيـر ا
المزيـد مـن األرواح وحمايـة المواطنيـن مـن خطـر 

تعرضهـم لـألذى.

لشـرطة، فـإن  لصـادرة عـن ا وبحسـب األرقـام ا
320 حـادث إطـالق نـار شـهدتها السـويد فـي 
العـام الماضـي 2017، لقـى خاللهـا 43 شـخصًا 
مصرعهـم، فيمـا أصيـب نحـو 135 شـخصًا أخـرًا 

ح. ا بجـر

وكان آخـر عفـو عـام أعلنتـه الشـرطة عـن حيـازة 
لـى تسـليم  األسـلحة فـي عـام 2013 قـد أدى إ
15000 قطعـة سـالح إلـى الشـرطة. وهـذا رابـع 

عفـو مـن نوعـه يصـدر فـي السـويد.

ألسـلحة بشـكل غيـر  ل ا و ة تـدا د يـا عتبـر ز أ و
مشـروع سـبب فـي ارتفـاع حـوادث إطـالق النـار فـي 

لبـالد. ا

يشـملها  لتـي  ا سـلحة  أل ا عيـة  نو
! لعفـو ا

ال ينطبـق قانـون العفـو المؤقـت علـى جميـع أنـواع 
األسـلحة، بـل يتعلـق باألسـلحة الناريـة والذخيـرة. 
د  ا و مـو ت أ يـة متفجـرا لشـرطة أ لـن تتسـلم ا و
متفجـرة. كمـا ال ينطبـق القانـون علـى السـكاكين أو 

األشـياء الخطـرة األخـرى.

 ، ت تمـة للصـو لكا سـلحة ا أل لعفـو، ا يشـمل ا و
األسـلحة الرشاشـة والتـي تحمـل خزائـن للطلقـات 
لتـي يشـير  لشـاكلة ا لناريـة وأخـرى علـى هـذه ا ا
 KAP. 3 § 1 :إليهـا قانـون األسـلحة السـويدي

. )VAPENLAGEN )1996:67

 

أسئلة وأجوبة
إذا كنـت علـى معرفـة بشـخص لديـه 
سـالح بشـكل غيـر قانونـي )بـدون 
تسـليم  يمكننـي  هـل   ، ) خيـص تر
السـالح إلى الشـرطة، علـى الرغم 

مـن أنـه ال يعـود لـي؟

الجـواب: نعـم، يمكـن تسـليم السـالح إلـى الشـرطة 

لحـق فـي عـدم الكشـف عـن هويتـه.  وللشـخص ا
وينطبـق قانـون العفـو مـن العقوبـة علـى كل مـن 
لـذي قـام بتسـليم السـالح أو الذخيـرة  الشـخص ا
وعلـى الشـخص الـذي كان السـالح بحوزتـه بشـكل 

نونـي. غيـر قا

ليس لـدّي إمكانيـة المجـيء إلـى مركز 
بالسـيارة، هـل يمكننـي  لشـرطة  ا
إحضـار السـالح أو األسـلحة بواسـطة 
وسـائل النقـل العـام لتسـليمها إلـى 

الشـرطة؟

الجـواب: هنـاك مخاطـر من نقـل األسـلحة بواسـطة 
وسـائل النقـل العـام. ولهـاذ السـبب، فـإن مـن المهـم 
مـن ومخفـي  لسـالح فـي وضـع آ ن يوضـع ا جـدًا أ
بأقصـى حـد ممكـن، كوضعه فـي حقيبـة مقفلـة على 
سـبيل المثـال أو مـا يشـبه ذلـك. ويجـب أن يكـون 
الشـخص يقظـًا علـى السـالح قـدر اإلمـكان بالشـكل 
الـذي يمنـع أن يكـون أشـخاص آخـرون علـى اتصـال 

بالسـالح أو علـى مقربـة منـه.

ت  ا لمتفجـر ا تسـليم  يمكننـي  هـل 
لمشـابهة؟ ا لمـواد  ا مـن  وغيرهـا 

ال علـى  لعفـو إ نـون ا الجـواب: كال، ال ينطبـق قا
ز مطلقـًا  ئـر. ال يجـو لذخا ا يـة و ر لنا ألسـلحة ا ا
حمـل المتفجـرات أو المـواد المتفجـرة إلـى مركـز 

العفو المؤقت عن حيازة األسلحة
فرصة لمنع المزيد من القتل
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الشـرطة. وبـدل عـن ذلـك اتصـل بالشـرطة علـى 
رقـم الهاتـف 11414 واسـأل عـن الكيفيـة التـي 

لمـواد. يجـب أن تتعامـل بهـا مـع تلـك ا

هـل هنـاك شـيء محـدد علـيّ التفكير 
به عنـد التسـليم؟

الجـواب: يجـب عليـك التحقـق بعنايـة مـن أن يتـم 
تفريـغ السـالح قبـل نقلـه وتسـليمه إلـى الشـرطة. 
كمـا يجـب علـى الشـخص نقـل السـالح فـي حقيبـة 

مقفلـة أو مـا يشـابه ذلـك.

 لـدى مشـكلة أو صعوبـة فـي وصولـي 
إلى نقطة الشـرطة لتسـليم السـالح. 
هـل يمكـن للشـرطة أن تأتـي الـيّ فـي 

المنـزل وتأخـذ السـالح منـي؟

الجـواب: بالشـكل الرئيسـي، فـإن األسـلحة الناريـة 
لـى مركـز أو محطـة  ئـر سـيتم تسـليمها إ والذخا
الشـرطة. وفـي حـال كان مـن الصعـب علـى المـرء 
الوصـول إلـى نقطـة الشـرطة، يمكـن لـه االتصـال 
بهـا والسـؤال حـول مـا إذا كان هنـاك إمكانيـة فـي أن 

تقـوم الشـرطة بجلـب السـالح.

نـت على علـم أو معرفة بشـخص 
ُ

إذا ك
يملـك سـالح/ أسـلحة بـال رخصـة 
قانونيـة تسـمح لـه بذلـك، مـا الـذي 
علـيّ فعلـه؟ هـل يمكننـي تقديـم 
أجـل  الشـرطة مـن  لـى  إ لمعلومـة  ا
قيامهـا بجلـب السـالح أو أقـوم أنـا 

؟ بتسـلميها

ن  لـة أ لحا لجـواب: يمكـن للشـخص فـي هـذه ا ا
لـى مركـز الشـرطة  يقـوم بنفسـه بجلـب السـالح إ
أو االتصـال بالشـرطة والطلـب منهـم التحـدث إلـى 

لمحلـي. لشـرطة ا مركـز ا

عدم الكشف عن الهوية!

 هـل يجـب علـيّ الحديـث حـول مـن 
أيـن حصلـت علـى السـالح؟

لعفـو يمكنـك  ن ا نـو ل مهلـة قا ب: خـال لجـوا ا
لذخيـرة وتكـون  و ا ألسـلحة أ لسـالح/ ا تسـليم ا
مجهـواًل تمامـًا، بمعنـى أن يمكـن لـك أن ال تكشـف 
عـن هويتـك. وهـذا يعنـي أن الشـخص غيـر ملـزم 

باإلجابـة عـن أيـة أسـئلة أو ذكـر أسـمه.

مـا المقصـود بإخـالء الشـخص مـن 
المسؤولية، ANSVARSFRIHETEN؟ 

قـوم  أ لـذي  ا لسـالح  ا أن  ثبـت  إذا 
جريمـة  رتـكاب  ا جـرى  بتسـلميه 
فيـه، هـل يمكـن حينهـا محاكمتـي 

والحكـم وإدانتـي؟

الجـواب: إخـالء الشـخص مـن المسـؤولية، ينطبـق 
فقط علـى حيـازة األسـلحة بشـكل غيـر قانونـي. إذا 
كان هنـاك صلـة بيـن السـالح الـذي جـرى تسـليمه 
وبيـن جرائـم أخـرى، فـإن علـى الشـرطة التحقيـق 

فـي ذلـك.

 إذا أردت تسـليم سـالح غيـر قانوني 
سـيحدث  لـذي  ا مـا   ، لعفـو ا بعـد 
لـى  إ ض  تعر سـأ هـل  ؟  حينهـا
زتـه؟ بحيا نـة  إلدا ا و  أ كمـة  لمحا ا

الجـواب: ألن قانـون األسـلحة يتطلـب ترخيصـًا 
لشـخص يرتكـب  لناريـة، فـإن ا بحمـل األسـلحة ا
ري دون  ن لديـه سـالح نـا ل كا جريمـة فـي حـا

. خيـص تر

رخصة سالح!

هـل ينطبق قانـون العفـو إذا كان لدّي 
سـالح بـدون إذن والشـرطة عثـرت 

عليـه؟

الجـواب: مـن أجـل أن ينطبـق قانـون العفـو، يجـب 
تسـليم السـالح طوعـًا. وإذا عثـرت الشـرطة علـى 

سـالح، فـإن ذلـك ال ُيعتبـر طوعيـًا.

مـاذا لـو أردت تسـليم سـالح 
لـدّي ترخيـص بـه؟

لتـي لديـك ترخيـص بهـا،  ألسـلحة ا لجـواب: ا ا
يمكـن تسـليمها دائمـًا إلـى الشـرطة للتخلـص منها، 
سـواء كان هنـاك قانـون عفـو أم ال. لديـك الحـق فـي 
امتـالك السـالح طالمـا كان لديـك ترخيـص بذلـك 
مـن الشـرطة، حتـى لـو أضعـت شـهادة الترخيص أو 

تعرضـت للتلـف.

ولكـن وبسـبب أن زخـم العمـل قـد يكـون كبيـرًا على 
الشـرطة خـالل فتـرة العفـو، نطلـب مـن الشـخص 
الـذي لديـه ترخيـص بحمـل سـالح نـاري، االنتظـار 
لسـالح بعـد  ذا كان ذلـك ممكنـًا لحيـن تسـليم ا إ

مضـي مـدة العفـو.

أسئلة أخرى!
لـى  إ ح  لسـال ا تسـليم  يكلـف  هـل 

؟ ليـا ما مبلغـا  طة  لشـر ا

الجـواب: كال، تسـليم السـالح إلـى الشـرطة ال يكلـف 
شـيئًا.

    مـا الـذي تفعله الشـرطة باألسـلحة 
والذخائـر التـي يتم تسـليمها؟

الجـواب: يتـم التحقـق مـن جميـع األسـلحة التـي 
بعـة  لتا سـلحة ا أل يتـم تسـليمها فـي سـجالت ا
للشـرطة مـن أجـل التأكـد فـي حـال وجـود شـخص 
مسـجل لديـه ترخيـص بالسـالح. وفـي حـال قمنـا 
بتحديـد صاحـب الترخيـص، سنرسـل إخطـارًا إلـى 
لوقـت  لـذي سـيكون لديـه شـهر مـن ا الشـخص ا
للمطالبـة بالسـالح. وفـي حـال لم يحصـل ذلـك أي لم 
يتـم المطالبـة بالسـالح مـن قبـل مالكـه، سـيذهب 

السـالح إلـى الدولـة.

لـك للسـالح،  وفـي حـال لـم يجـر تشـخيص أي ما
فـإن القانـون األساسـي يشـير إلـى أنـه يتـم إتـالف 
تلـك األسـلحة. فـي بعـض األحيـان قـد يكـون مـن 
المناسـب الحفـاظ عليهـا كممتلـكات فـي المتحـف 
أو األغـراض العسـكرية. ال تعـرض تلـك األسـلحة 

. للبيـع

  هـل هنـاك أي قيـود علـى الشـخص 
الـذي يمكنـه تسـليم السـالح خـالل 
فتـرة العفـو؟ هـل يحتـاج أن يكـون 
الشـخص بالغـا، يعيـش فـي البـالد أو 

يحمـل الجنسـية السـويدية؟

الجـواب: كال، ليـس هنـاك أيـة شـروط أو قيـود 
. لـك لذ

 إذا قـام الشـخص بتسـليم السـالح 
يمكنـه  هـل   ، لعفـو ا ة  فتـر ء  ثنـا أ
؟ حينهـا يـض  تعو علـى  ل  لحصـو ا

الجـواب: كال، ال نقـدم أيـة تعويضـات عـن األسـلحة 
ئـر. مـن ناحيـة أخـرى، نتسـلم األسـلحة  لذخا و ا أ

بـدون فـرض رسـوم.

إعداد : لينا ســياوش

يمكن لك تسليم السالح الذي بحوزتك للشرطة دون عقاب

توضيحات حول قانون العفو المؤقت                                             
عن حيازة األسلحة النارية في السويد
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KALMAR, BLEKINGE, KRONOBERG OCH 
SKÅNE LÄN, REGION SYD

Polisområde Malmö
Malmö Porslinsgatan/Rättscentrum
Malmö Rosengård

Polisområde nordvästra Skåne
Helsingborg Landskrona Ängelholm Båstad Klippan Höganäs Ör-
keljunga Bjuv

Polisområde södra Skåne
Lund Ystad Trelleborg Kävlinge

Polisområde sydvästra Götaland
Kristianstad Hässleholm Ljungby Karlshamn

Polisområde sydöstra Götaland
Karlskrona Kalmar Oskarshamn Västervik Hultsfred Nybro Borgholm 
Växjö Tingsryd

HALLAND OCH VÄSTRA GÖTALANDS 
LÄN, REGION VÄST

Polisområde Storgöteborg
Göteborg, Polishuset Göteborg, City Göteborg, Hisingen Göteborg, 
Nordost Kungälv Mölndal

Polisområde Fyrbodal
Uddevalla Stenungssund Strömstad Trollhättan Vänersborg Åmål

Polisområde Älsvborg
Borås Ulricehamn Mark Alingsås Lerum Vårgårda Herrljunga

Polisområde Skaraborg
Skövde Lidköping Falköping Mariestad Skara Vara

Polisområde Halland
Halmstad Falkenberg Kungsbacka Varberg Hylte Laholm

JÖNKÖPING, SÖDERMANLAND OCH 
ÖSTERGÖTLANDS LÄN, REGION ÖST

Polisområde Östergötland
Motala Linköping Norrköping Finspång

Polisområde Jönköping
Jönköping Värnamo Gislaved Eksjö

Polisområde Södermanland
Eskilstuna Strängnäs Nyköping Katrineholm

STOCKHOLM OCH GOTLANDS LÄN, REGI-
ON STOCKHOLM

Polisområde Nord
Norrtälje Solna

Polisområde Syd
Nacka Botkyrka Södertälje

Polisområde City
Norrmalm Södermalm
Kvarteret Kronoberg, Agnegatan/Rättsenheten

Polisområde Gotland
Visby

GÄVLEBORG, UPPSALA OCH VÄSTMAN-
LANDS LÄN, REGION MITT

Polisområde Gävleborg
Gävle  Sandviken Bollnäs Söderhamn Ljusdal Hudiksvall

Polisområde Västmanland
Västerås Sala Fagersta Köping

Polisområde Uppsala
Uppsala Tierp

DALARNA, VÄRMLAND OCH ÖREBRO 
LÄN, REGION BERGSLAGEN

Polisområde Värmland
Karlstad Kristinehamn Filipstad Arvika Säffle Torsby Hagfors Sunne

Polisområde Örebro län
Örebro Hallsberg Askersund Karlskoga Hällefors Degerfors Lindes-
berg Nora Ljusnarsberg

Polisområde Dalarna
Falun Avesta Borlänge Ludvika Mora Malung Sälen Rättvik Idre

JÄMTLAND, NORRBOTTEN, VÄSTERBOT-
TEN OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN, RE-
GION NORD

Polisområde Västernorrland
Sundsvall Ånge Härnösand Sollefteå Kramfors Örnsköldsvik

Polisområde Jämtland
Östersund Krokom Åre Strömsund Svenstavik Sveg

Polisområde Västerbotten
Umeå Vännäs Vindeln Robertsfors Lycksele Vilhelmina Storuman 
Sorsele Tärnaby Dorotea Åsele Skellefteå

Polisområde Norrbotten
Kiruna Gällivare Jokkmokk Kalix Pajala Övertorneå Haparanda Luleå 
Boden Piteå Arvidsjaur Arjeplog

هنا يمكن تسليم األسلحة إلى الشرطة
سلم األسـلحة والذخائر إلى مركز أو محطة البوليس. وحددت الشرطة قائمة بأسـماء المواقع التي يمكن فيها تسليم األسلحة:

ُ
ت

للمزيد من المعلومات يمكن االتصال برقم الشرطة 
 11414
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الكومبـس – لجـوء:  أصـدرت مصلحـة الهجـرة السـويدية، فـي 19 ينايـر/ كانـون الثانـي 2018، تقيمـا 
جديدًا للوضـع األمني فـي العراق، بعـد إعالن بغـداد رسـمّيًا القضاء علـى تنظيم داعـش، وطرده مـن جميع 
أنحاء العـراق. ومن شـأن التقييـم الجديـد، أن ُيعقـد، وُيّصعب إلى حـد كبير، منـح اإلقامـات إلى طالبـي اللجوء 

العراقيين، وسيكون هذا التقييم أساسًا جديدًا لدراسـة قضايا طالبي اللجوء العراقيين.

ة لمـا يعنيـه  »الكومبـس« تقـدم لكـم، أدنـاه، قـراء
هـذا التقييـم الجديـد، وكيـف سـيؤثر علـى قضايـا 
طالبـي اللجـوء العراقييـن فـي السـويد، وذلـك مـن 
لـواردة فيـه، وتقديـم  لفقـرات ا خـالل تبسـيط ا
وجهـة نظـر قانونيـة، مـن خـالل الخبيـر فـي قضايـا 

الالجئيـن العراقييـن، المحامـي مجيـد الناشـي.

مصلحة الهجرة: »األوضاع 
في العراق آمنة«!

وبموجـب التقييـم الجديـد، فـإن مصلحـة الهجـرة 
لعـراق، تحسـنت  تـرى أن األوضـاع األمنيـة فـي ا
بعـد طـرد تنظيـم داعـش مـن المناطـق التـي كانـت 

خاضعـة تحـت سـيطرته.

وقـال مديـر الشـؤون القانونيـة فـي مصلحـة الهجـرة 
السـويدية فريدريـك بايـر، إن التغييـر الكبيـر هـو 
أننـا لـم نعـد نـرى أن هنـاك مناطـق خطيـرة علـى 
لبقـاء  للجـوء ا لبـي ا العراقييـن، ال يمكـن فيهـا لطا
فيهـا، كمـا كان الحـال عليـه أثنـاء سـيطرة تنظيـم 

داعـش علـى تلـك المناطـق.

لكـن التقييـم الجديـد، أشـار إلى وجـود حـاالت أمنية 
خطيـرة فـي العديـد مـن المناطـق العراقية.

وأوضـح أن بعـض المناطـق مثـل بغـداد وكركـوك 
ن  عـًا مسـلحًا، فـي حيـن أ ا ل تعيـش صر ا ال تـز

بيـل  ر ، أ ث لثـال نية ا سـتا د لكر ت ا فظـا لمحا ا
والسـليمانية ودهـوك تعيـش أوضاعـا مسـتقرة، 
علـى الرغـم مـن أنهـا أحيانـا تكـون هشـه، بحسـب 

يـد. لجد لتقييـم ا ا

ل  ة حـو لهجـر بق لمصلحـة ا لسـا لتقييـم ا فـي ا و
األوضـاع األمنيـة فـي العـراق، والـذي كانـت نشـرته 
فـي 2016، كانـت المصلحـة تعتبـر العديـد مـن 
المناطـق العراقيـة مثـل نينـوى مناطـق نـزاع مسـلح 
خطيـرة، لكنهـا باتـت اآلن تنظـر نظـرة أخـرى إلـى 

األوضـاع فيهـا بعـد طـرد تنظيـم داعـش منهـا.

وبحسـب التطـور الجديـد، فـإن المصلحـة سـوف 
قييـن، علـى  لعرا للجـوء ا لبـي ا يـا طا تـدرس قضا
أسـاس فـردي، كمـا كان الحـال فـي السـنوات القليلـة 
مـات  إلقا لحصـول علـى ا لماضيـة، لكـن فـرص ا ا
سـوف تقـل أكثـر بكثيـر مـن السـابق، كمـا يعتقـد 
لهجـرة  نونيـة فـي مصلحـة ا لقا لشـؤون ا مديـر ا

يـر. لسـويدية فريدريـك با ا

وكانـت أعـداد طالبـي اللجـوء العراقييـن في السـويد 
قـد انخفضـت بشـكل كبيـر فـي أعقـاب موجـة اللجوء 
التـي حدثـت فـي العـام 2015، حيـث تقـدم حوالـي 
20 ألـف عراقـي بطلـب اللجـوء فـي السـويد بحسـب 

أرقـام مصلحـة الهجـرة.

لكـن فـي العـام الماضـي 2017 تقـدم ألفـي عراقـي 
فقـط بطلـب اللجـوء.

المحامي مجيد الناشي:                       
» تّعقدت األمور لكن ال زال 

هناك أمور إيجابية«

يـم  تقد ف  بهـد و
لنظـر  ا جهـة  و
مـا  و  ، نيـة نو لقا ا
يعنيـه هـذا التقييم، 
ثر  سـيؤ كيـف  و
لبـي  يـا طا علـى قضا
قييـن،  لعرا للجـوء ا ا
التقـت »الكومبـس« 
المحامـي مجيـد الناشـي، الـذي تحـدث عـن التقييـم 

: ئـاًل قا

لتقييـم الجديـد لمصلحـة الهجـرة السـويدية،  »ا
يمكـن وصفـه بانـه ّصعـب مـن بعـض األمـور، لكـن 
لبـاب  نـه فتـح ا لوقـت، إ لقـول فـي نفـس ا يمكـن ا
بيـة  يجا ن إ قـد تكـو ألخـرى، و ر ا مـو أل لبعـض ا

. للبعـض

ووفـق التقييـم الجديـد فـإن محافظـة نينـوى التـي 
ء  لبقـا بقا، منطقـة مـن الصعـب ا نـت تعتبـر سـا كا
فيهـا، أصبحـت وفـق التقييـم الجديـد حالهـا حـال 

محافظـات األنبـار وديالـى وصـالح الديـن.

لجديـد سـوف ُيّصعـب مـن  لتقييـم ا ن ا صحيـح أ
قضايـا العراقييـن، لكننـي أرى فيـه بعـض األمـور 
لمثـال،  نيـة، علـى سـبيل ا بيـة مـن جهـة ثا اإليجا
فـان التقييـم اعتـرف أن حمايـة الدولـة العراقيـة 
ن ضعـف هـذه  صبحـت أصعـب، وا طنيـن أ للموا

يضـا. لشـيعة« أ يـة تشـمل »ا لحما ا

ووفـق التقييـم الجديـد فـإن مصلحـة الهجـرة كانـت 
تـرى سـابقا أن بإمـكان جميـع العراقييـن النـزوح 
ن لكنهـا اعترفـت  قليـم كردسـتا لعيـش فـي إ وا
اآلن أن مـن الصعـب علـى جميـع الفئـات البقـاء فـي 
اإلقليـم، منهـم علـى سـبيل المثـال، األشـخاص غير 

المتزوجيـن، والمواطنيـن العراقييـن السـنة.

لتـي لهـا وضـع خـاص  ت ا لفئـا لتقييـم ا وحـدد ا
وصعـب، مثـل األشـخاص الذيـن غّيـروا دينهـم، 
والمثلييـن جنسـّيًا، النسـاء اللواتـي ال حمايـة لهـن، 
األشـخاص المنتميـن إلـى األقليـات الدينيـة، حيـث 
لفئـات فـي  أصبـح وضعهـم أصعـب، إذ أن هـذه ا
حـال تـم تقييـم وضعهـم بعـد دراسـة ملفاتهـم 
علـى أنهـم فـي خطـر، فيجـب فـي هـذه الحالـة أن 
يتـم منحهـم اللجـوء، الـذي يسـمى عـادة باللجـوء 

. سـي لسيا ا

لداخلـي، أصبحـت  لنـزوح ا لـى قضيـة ا لنسـبة إ وبا
قـي  لعرا لمواطـن ا ن ا لهجـرة تعتـرف أ مصلحـة ا
لـى بغـداد، فـإن ذلـك لـم  لـذي يريـد أن يذهـب إ ا
يعـد أمـرًا سـهاًل، حيـث هنـاك شـروط، خصوصـا 
 . لسـنية ئفـة ا ن للطا يـن ينتمـو لذ ص ا شـخا لأل
وبالتالـي لـم تعـد بغـداد بشـكل أوتوماتيكـي تلـك 
المنطقـة التـي يمكـن الهـروب لهـا، فـي حـال وجـود 

 . مشـكلة للشـخص فـي منطقتـه

وتـرى مصلحـة الهجـرة أيضـا فـي تقييمهـا الجديـد، 
لـى البصـرة جنـوب العـراق، لـم يعـد  إن الهـرب إ
بهـذه السـهولة، حيـث يجـب أن يكـون للشـخص 
ارتبـاط بهـذه المحافظـة، حتـى يطلبـون منـه أن 

لـى البصـرة. يعـود إ

التقييـم الجديـد لمصلحـة الهجـرة لألوضـاع األمنية 
فـي العـراق، أظهـر أن طـرد تنظيـم داعـش مـن 
لبـي  قيـة، أصبـح أصعـب علـى طا لعرا لمناطـق ا ا
اللجـوء الحصـول علـى اإلقامـة بشـكل أوتوماتيكـي، 
مـع أن هـذا الشـيء لـم يكـن موجـودًا فـي األسـاس.

التغييـر الجديـد، يفـرض علينـا، كمحامييـن، أن 
نقـدم لمصلحـة الهجـرة عنـد الدفـاع عـن قضايـا 
لمعلومـات  ألدلـة وا لمزيـد مـن ا للجـوء ا لبـي ا طا
ونسترسـل أكثـر فـي ذكـر تفاصيـل القضيـة، وهـذا 
يترتـب عليـه صعوبـة فـي شـرح قضايـا معقـدة.

تعقيد جديد ُيّصعب حصول العراقيين على اإلقامة في السويد

هذا ما يعنيه التقييم الجديد لمصلحة الهجرة 
السويدية لألوضاع األمنية في العراق
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الكومبـس – صحـة: قـرر البرلمـان السـويدي، في 14 كانـون األول/ ديسـمبر 2017، زيـادة بـدل الرعايـة 
العامة لألسـنان، أو ما يعرف بالدعم الحكومي لرعاية األسـنان. وبهدف إلقاء الضوء على أهم بنود هذا القرار، 

وتلخيصها لقرائنا، أجرينا اللقاء التالي، مع استشـاري زراعة األسنان، الدكتور عمر الجودي:

لخص أهم ما 
ُ
هل لك أن ت

جاء في هذا القرار؟

لحكومـي  لدعـم ا ر سـيتم مضاعفـة ا لقـرا وفـق ا
المالـي اعتبـارًا مـن 15 نيسـان/ أبريـل 2018 علـى 

النحـو التالـي:

مـن سـن 23 عامـًا، حتـى سـن 29 عامـًا، سـيكون 
البـدل، أو الدعـم 600 كـرون فـي السـنة، بعـد أن 

كان سـابقًا، 300 كـرون فقـط.

ومـن سـن 30 إلـى سـن 64 سـيكون الدعـم 300 
كـرون فـي السـنة بعـد أن كان 150 كرونـًا.

لدعـم 600 كـرون فـي  ومـن سـن 65 يكـون ا
. لسـنة ا

وما هو الحد األدنى للعالج 
المجاني لألسنان في السويد؟

نـًا فـي السـويد،  لحـد األدنـى لعـالج األسـنان مجا ا
هـو 22 عامـًا، وهـذا الحـد قـد يصـل إلـى 24 عامـًا، 

فـي بعـض المقاطعـات السـويدية وليـس كلهـا، 
 ،VÄSTRA GÖTALAND كمقاطعـة
مـن عليـه فـي  لمؤ لشـخص ا ن ا ا يعنـي أ هـذ و
ن  ألسـنا لحصـول علـى طـب ا لسـويد، يحـق لـه ا ا
مجانـًا، حتـى هـذه األعمـار، ويشـمل القـرار طـب 
األسـنان الحكومـي الممثـل بمـا يسـمى بالسـويدية 

FOLKTANDVÅRD والعيـادات الخاصـة.

هناك مفهوم متداول حول 
ما يسمى بحماية التكلفة 

العالية، هل يمكن ان 
توضح ذلك للقراء؟

لتكلفـة  يـة ا ك حما ن هنـا سـنا أل يـة ا عا فـي ر
لـة  لمريـض فـي حا ن ا ، وهـو مـا يعنـي أ ليـة لعا ا
العالجـات الرئيسـية يقـوم بدفـع جـزء مـن التكلفـة 
لتأميـن االجتماعـي  بنفسـه ثـم يدفـع صنـدوق ا
F بقيـة  Ö R S Ä K R I N G S K A S S A

. ليـف لتكا ا

وتصبـح حمايـة التكلفـة العاليـة سـارية المفعـول 
عندمـا يتلقـى المريـض عالجـات خـالل فتـرة اثنـي 
عشـر شـهرا يتجـاوز سـعرها المرجعـي اإلجمالـي 

ثالثـة آالف كـرون.

ثـم يتلقـى المريـض التعويـض بعـد 
هـذا المبلـغ ويحسـب كالتالـي:

%50 مـن التكاليـف يدفعهـا صنـدوق الضمـان 
االجتماعـي إذا كانـت تكلفـة العـالج بيـن ثالثـة آالف 
كـرون و15 ألـف كـرون. و%85 مـن التكاليـف 
يدفعهـا الصنـدوق إذا تجـاوز سـعر العـالج 15 

ألـف كـرون.

عـي بتحديـد  الجتما ن ا لضمـا ويقـوم صنـدوق ا
لتكلفـة لـكل عـالج وعلـى أسـاس مرجـع  مرجـع ا

يـض. لتعو لتكلفـة يحسـب ا ا

هل هناك فروقات بين 
المواطنين في استخدام الدعم 

الحكومي لرعاية األسنان؟ 

ميـن  لتأ ق ا يـر صنـدو بعتـي لتقر مـن خـالل متا
االجتماعـي الـذي ذكرنـاه، تبّيـن أن النـاس ذوي 

ا فـي  لـدو لذيـن و ، ا تفـع لمر لدخـل ا ا
السـويد، أو الذيـن لديهـم التعليـم 
م دعـم  سـتخدا ا با مـو لـي، قا لعا ا
رعايـة األسـنان إلـى حـد أكبـر بكثير 
د،  لمحـدو لدخـل ا ب ا صحـا مـن أ
حيـث أظهـر التحليـل أن مـا يعـادل 
٪80 مـن أصحـاب الدخـل المرتفـع 
اسـتخدم الدعـم الحكومـي مقارنـة بــ 
٪48 ممـن اسـتخدموا هـذا الدعـم 

لمنخفـض. لدخـل ا مـن أصحـاب ا

هل من كلمة حول هذه 
التغييرات؟

أتمنـى أن يسـتفيد الجميـع مـن هـذا الدعـم بشـكل 
أفضـل، وذلـك مـن خـالل الفحـص السـنوي لألسـنان، 
فالهـدف مـن الدعـم هـو تشـجيع المواطنيـن علـى 
ئـي السـنوي لألسـنان، وبذلـك يتـم  لوقا الفحـص ا
لفـم واألسـنان فـي مراحـل  مـراض وا اكتشـاف أ
مبكـرة وعالجهـا قبـل أن تتحـول علـى عالجـات 

صعبـة ومكلفـة للمريـض.

 

أجرى اللقاء: نزار عسكر

البرلمان السويدي يقرر زيادة بدل الرعاية العامة لألسنان:

أهم الفئات المستفيدة من قرار زيادة 
الدعم المادي لعالج األسنان

الكومبـس – سـتوكهولم: سـتدخل حّيـز التنفيـذ فـي السـويد قواعـد جديـدة فـي 20 أيـار/ مايـو لفحـص 
السيارات قد تحظر 600 ألف سيارة عن القيادة في شوارع البالد.

ب  صحـا ية أ يد لسـو لنقـل ا ة ا ر ا د حثـت هيئـة إ و
السـيارات إلـى التأكـد مـن تاريـخ فحـص سـياراتهم 

يـد. مـن جد

وتتماشـى القواعـد الجديـدة مـع تشـريعات االتحـاد 
األوروبـي وسـتؤثر علـى نحـو 4.5 مليـون سـويدي.

وإحـدى تلـك التغييـرات أن بعض السـيارات سـتحصل 
علـى تاريـخ جديـد للفحـص وبشـكل أقـرب، مـا قـد 
رة  لـف سـيا ن نحـو 600 أ لعملـي أ لشـكل ا يعنـي با

فقـًا  ، و ة د لقيـا ضـة لخطـر حظـر ا ن معر سـتكو
لنقـل. ت هيئـة ا با لحسـا

وقـال المحقـق فـي الهيئـة أنـدرش غونيريوسـون فـي 
بيـان صحفـي: »يجـب علـى جميـع أصحـاب السـيارات 
التحقـق مـن تاريـخ فحـص السـيارات الخـاص بهـم، 
باألخـص الذيـن جـرى فحـص سـياراتهم فـي بدايـة 

فتـرة الفحـص األخيـرة«.

تجنب حظر القيادة!
ل  لحصـو ا لتجنـب  نـًا  ما أ كثـر  أل ا يقـة  لطر ا و
لتسـجيل  قـم ا ل ر خـا د ة هـو إ د علـى حظـر قيـا
لنقـل  ا سسـة  لمؤ نـي  و لكتر إل ا قـع  لمو ا فـي 
 TRANSPORTSTYRELSENS  السـويدية
. رة لسـيا HEMSIDA لمعرفـة موعـد فحـص ا

وقـال غونيريوسـون: »يجـب علـى أصحـاب السـيارات 
أيضـًا أن يكونـوا يقظيـن مـن أن تاريـخ فحـص السـيارة 
القـادم المـدون فـي أخـر بروتوكـول فحـص قـد يكـون 
غيـر صحيحـًا، ألن هـذا التاريـخ يسـتند علـى القواعـد 

المعمـول بهـا فـي الوقـت الحالـي«.

قواعد جديدة للفحص السنوي للسيارات
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لجسـم هـو قديـم قـدم  ليـة ا نية بمثا إن حلـم اإلنسـا
التاريـخ، ولكـن مفهـوم البشـرية حـول الجمـال تغيـر 
مـع تغيـر العصـور، وهـذا مـا تعكسـه دراسـة اللوحـات 
والتماثيـل القديمـة. وعلـى سـبيل المثـال ال الحصـر 
لوحـات الرسـام الشـهير )بيتـر بـاول روبينـز( تصـور 
سـيدات راقيـات سـمينات ورجـال تـرف ذوي بطـون 

مـدورة. 

الثـورة الفرنسـية والتغيـرات االجتماعيـة التـي لحقتهـا 
ل  ن لجمـا إلنسـا ة ا ت فـي نظـر حملـت معهـا تغيـرا
لمسـيطر  لنحيـل هـو ا لجسـم ا صبـح ا لجسـد حيـث أ ا
علـى مقاييـس الجمـال. هـذه النزعـة للجسـم النحيـل 
اسـتمرت فـي العالـم الغربـي حتـى يومنـا هـذا واجتاحتـه 

لتصـل إلـى كل أنحـاء العالـم. 

إن تغييـر محيـط الخصـر كان مميـزا ومحصـورا علـى 

الطبقـة الراقيـة مـن المجتمـع وعـادة مـا يتـم ذلـك مـن 
خـالل األحزمـة الضيقـة )الكورسـيهات(. فـي ذلـك 
العصـر كان الخيـاط الماهـر هـو الـذي يقـوم مقـام نحـات 
الجسـم حاليـا واسـتمر ذلـك إلـى مـا قبـل 100 عـام مـن 

اآلن تقريبـا. 

فـي عـام 1921 تمـت أول عمليـة شـفط للشـحوم فـي 
العالـم فـي مدينـة باريـس مـن قبـل الجـراح )تشـارز 
دوجاريـر(. حيـث تـم إقنـاع الدكتـور) تشـارز( بإجـراء 
عمليـة إزالـة الشـحوم غيـر المرغوب فيهـا من السـاقين 
السـفليين لراقصـة باليـه مشـهورة. نتيجـة العمليـة لـم 
تكـن ناجحـة كمـا ترافقـت أيضـا مـع اختالطـات التهابية 

وأذيـة فـي األوعيـة الدمويـة. 

لـى أن رأت عمليـة  اسـتغرق األمـر 40 عامـا أخـرى إ
. لضـوء لشـحوم ا شـفط ا

 قـدم الطبيـب )جوزيـف سـكرودي( فـي ألمانيـا العديـد 
مـن التقاريـر حـول عمليـات شـفط شـحوم ناجحـة مـن 
مناطـق فـوق الوركيـن والركبتين. لكـن في نفـس الوقت 
تحـدث جراحـون آخـرون عـن اختالطـات ترافقـت مـع 
عمليـات شـفط الشـحوم مثـل النزيـف الحـاد المهـدد في 

بعـض الحـاالت لحيـاة المريـض. 

بدايـة نجـاح عمليـة شـفط الشـحوم بالشـكل األمثـل بـدأ 

علـى يـد الطبيـب اإليطالـي )أربـاد فيشـر( وفيمـا بعـد 
ابنـه )جورجيـو فيشـر( وكالهمـا مـن رومـا حيـث نشـروا 
عـام 1975 أول تقريـر عـن االسـتخدام التجميلـي 
لعمليات شـفط الشـحوم مـع نتائج جيـدة. هـذه التقنية 
لطبيـب  لتـي اسـتخدموها تـم تطويرهـا مـن قبـل ا ا
والجـراح )أيفـز جيـرارد إلـوز( مـن مدينـة باريـس عـام 

 .1977

لتقنيـة فـي منتـدى  م 1082 تـم عـرض ا فـي عـا
الجراحيـن التجميليـن األمريكييـن التـي قوبلـت بالشـك 
فـي البدايـة ثـم سـاد الرضـى التـام عـن التقنيـة وأصبـح 
الجميـع ممتنـون لهـذه التقنيـة فـي إزالـة الشـحوم غيـر 

لمرغـوب بهـا.  ا

كما هـي الحـال فـي جميـع التقنيـات الحديثـة والعالجات 
األخـرى التي تحتـاج لبعـض الوقت حتـى تعتمـد وتحدد 
اسـتخداماتها المثلـى. أحد األخطاء الشـائعة والمنتشـرة 
هـو االعتقـاد بـإن عمليـة شـفط الشـحوم هـي إحـدى 
الوسـائل المسـتخدمة فـي تخفيف الـوزن لـدى المصابين 
بالسـمنة المفرطـة وهذا أمـر خاطـئ. أيضا مـن المفاهيم 
الخاطئـة أن شـفط الشـحوم يقـي مـن زيـادة الـوزن فـي 
المسـتقبل. طريقـة شـفط الشـحوم اآلمنـة والفعالـة 
مـع اسـتخدام التقنيـات الحديثـة اسـتغرقت حوالي 10 

سـنوات إلـى أن رأت النـور. 

لقـد تغيـرت عمليـة شـفط الشـحوم مـن عمليـة غيـر 
لقـرن  ئـج غيـر مضمونـة فـي ثمانينـات ا آمنـة مـع نتا
الماضـي إلـى واحـدة مـن أكثـر عمليـات التجميـل أمانـا 
إلعـادة نحـت الجسـم وإعـادة تشـكيله. ال نزيـف، ال 
التهابـات وليـس هنـاك أي أذيـة فـي األنسـجة باإلضافـة 
إلى أنه باسـتطاعة المريـض أن يغادر المشـفى في نفس 
اليـوم وال حاجـة لبقائـه فـي المشـفى. تـم إطـالق اسـم 

عمليـة وقـت الغـداء علـى عمليـة شـفط الشـحوم. 

لشـحوم  ليـة فـي عمليـة تطـور شـفط ا لتا لخطـوة ا ا
هـي عمليـة نقـل الشـحوم حيـث يتـم نقـل الشـحوم مـن 
المناطـق الغيـر مرغـوب بوجودهـا إلـى المناطـق التـي 

لجتهـا. مع المزيد من التطور  „يرغـب بمعا
تغير اسم عملية شفط الشحوم 
من شفط شحوم إلى نحت الجسم

لمتحـدة  ت ا لواليـا ن( مـن ا لمـا لدكتـور )كو ن ا  كا
األمريكيـة فـي طليعـة الثـورة المسـماة )زرع الدهـون( 
أو )نقـل الدهـون(. فـي الوقـت الحالـي تسـتخدم تقنيـة 
عمليـة نقل الدهـون فـي كل مـن الجراحـة التجميلية كما 
هـو الحـال فـي نقـل الشـحوم للوجـه، للصـدر، للخلفيـة أو 
حتـى فـي الجراحـة الترميميـة والتعويضية مثـل جراحة 
تعويـض الثـدي بعـد سـرطان الثـدي علـى سـبيل المثال 

ال الحصـر.   

سـم عمليـة شـفط  لتطـور تغيـر ا لمزيـد مـن ا مـع ا

الشـحوم مـن شـفط شـحوم إلـى نحـت الجسـم. كما يشـير 
االسـم هـو تتمـة عمليـة شـفط الشـحوم بعمليـة نقلهـا 
إلـى المناطـق المختـارة فـي الجسـم. تـم تطويـر عمليـة 
شـفط الشـحوم دون اإلضـرار بالخاليا الشـحمية مـن قبل 
الطبيب )كليـس إيبيريتـر( من مدينـة برلين فـي ألمانيا 
وهـو الـذي ادخـل جهـاز )بـودي   جيـت( الـذي اعتمـد 
لشـحوم  فيمـا بعـد كمعيـار ذهبـي لعمليـات شـفط ا

نقلهـا.  أحــد األخطــاء الشــائعة  „و
بــإن  االعتقــاد  هــو  والمنتشــرة 
عمليــة شــفط الشــحوم هــي إحــدى 
الوســائل المســتخدمة فــي تخفيــف 

الوزن لدى المصابين بالسمنة

ليـة ال تمـت بصلـة  لحا م ا لشـحو عمليـة شـفط ا
لعمليـات شـفط الشـحوم التـي أجريـت فـي ثمانينيـات 

. ضـي لما ن ا لقـر ت ا تسـعينيا و

لتـي  سـنقوم اآلن بتسـليط الضـوء علـى مراحـل ا
  . م لشـحو تلحـق عمليـة شـفط ا تسـبق و

المرضـى الحالييـن لديهـم إدراك واسـع لماهيـة هـذه 
التقنيـة واسـتخداماتها.  خـالل االستشـارة الجراحيـة 
لجلـد ومرونتـه فـوق  لجـراح بتقييـم نوعيـة ا يقـوم ا
المنطقـة المـراد اجـراء معالجتهـا. إن قـدرة الجلـد علـى 
العـودة والتقلـص بالـغ األهميـة فـي نتيجـة العمليـة. 
الشـقوق الجلديـة ال يمكـن معالجتهـا بشـفط الشـحوم 
لكـن يمكـن عـن طريـق عمليـة شـد البطـن. تتـم عملية 
لتخديـر  لصحيـة وتحديـد ا لمريـض ا لـة ا توثيـق حا

لـالزم للعمليـة.  ا

ليـوم  لشـحم تنـدرج تحـت عمليـات ا عمليـة شـفط ا
الواحـد. تبـدأ العمليـة مـن خـالل لقـاء الجـراح المختـص 
وتكـرار مـا تـم التخطيـط لـه. يتـم وضـع عالمـات علـى 
المناطـق المـراد معالجتهـا باسـتخدام قلـم خـاص. 

تتـم عمليـة شـفط الشـحوم بعـد حقـن المناطـق المـراد 
معالجتهـا بسـائل يحتوي علـى مـواد طبية تمنـع النزيف 

الدمـوي وبنفـس الوقـت تملـك تأثيـرا مخـدرا. 

من الجيـد أن تعـرف أن عملية شـفط الشـحوم ال تترافق 
مـع آالم كبيـرة وذلـك بسـبب المخـدر الموضعـي الـذي 
يحقـن أثنـاء العمليـة ويحمـي المريـض مـن اآلالم لعـدة 
لتـي  أيـام بعـد العمليـة. عـادة مـا تكفـي المسـكنات ا
تعطـى بعـد العمليـة لتسـكين األلـم. يعـود المريـض 
لمراجعـة  للمنـزل بعـد عـدة سـاعات مـن العمليـة. ا

األولـى تتـم خـالل األسـبوع األول. 

عمليـة شـفط الشـحوم ونقلهـا تتـم بعمليـة مشـابهة 
لعمليـة شـفط الشـحوم ولكـن الفـرق الوحيـد هـو نقـل 
لمـراد معالجتهـا وحمايتهـا مـن  لشـحوم للمناطـق ا ا

لعمليـة. الضغـط بعـد ا

 االختالطـات بعمليـات شـفط الشـحوم شـبه نـادرة 
عندمـا تتـم مـن قبـل جـراح مختـص وذو خبـرة عاليـة. 
االلتهابـات شـبه معدومـة، هنـاك غيـاب فـي الحـس 
لعـدة أشـهر فـي المنطقـة المعالجة. فـي بعـض األحيان 
يحتـاج بعـض المرضـى لعمليـة تتمـة بعـد سـتة أشـهر 
مـن العمليـة األولـى. الحـاالت الفرديـة مـن مضاعفـات 
قاتلـة لشـفط الشـحوم فـي العالـم ترتبـط مـع عمليـات 
شـفط كبيـرة مـن الدهـون بنفـس الوقـت. باختصـار إن 
عمليـة شـفط الشـحوم هـي عمليـة آمنـة وفعالـة جـدا. 
هـذه التقنيـة تـم دراسـتها وتنقيحهـا خـالل الثالثيـن 
عامـا الماضيـة وقـد تطـورت كثيـرا وال تـزال تتطـور 
لموجـودة فـي  لجذعيـة ا لخاليـا ا ل ا خاصـة فـي مجـا
الخاليـا الشـحمية وأهميتهـا فـي إبطـاء الشـيخوخة. هـذا 
التطـور يحمـل آمـاال واسـعة بمسـتقبل مزهـر لعمليـات 

 . لتجميـل ا

الجراحة التجميلية: 100 عام من التاريخ الطبي 

شفط الشحوم في الماضي ونحت الجسد حاليا

الدكتور ماركوس غيرلي 
استشاري الجراحة التجميلية 

مشفى غيرلي للجراحة 
التجميلية 
هلسنبوري

الدكتور أحمد دياب 
استشاري الجراحة 

التجميلية و التعويضية 
مشفى غيرلي للجراحة 

التجميلية 
هلسنبوري

               بعــــــد                                                                               قبـــــل
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                                    ، لمكفيسـت كيـم با ا ي يو يد لسـو لصحفـي ا ء مـع ا مبـس لقـا لكو ت شـبكة ا جـر : أ ء مبـس - لقـا لكو ا
JOAKIM PALMKVIST أحـد أشـهر الصحفييـن السـويديين المختصيـن يعالـم الجريمـة والعصابـات، 
واسـتطاع خالل عمله المهني أن يقابل العديد من المتورطين مع العصابات ومعرفـة أدق التفاصيل حول عالم 

الجريمة في السـويد، كما أنجز أربع كتب عن العصابات في مالمو وأثار ضجة ألنه قابل ناس مثيرين للجدل

مـع تزايـد نشـاط األعمـال الجنائيـة واإلجراميـة خاصـة 
كيـم مقـاال دعـا فيـه  لصحفـي يوا لمـو، كتـب ا فـي ما
لإلصغاء إلـى األشـخاص المتورطيـن بعمليـات إجرامية، 

وكسـر حاجـز الصمـت الـذي يلـف عالمهـم.

لماذا تعتقد أنه من الضروري 
أن نصغي لألشخاص الذين 

لهم صلة بعالم اإلجرام؟

بهـم لتلـك  تكا ر ن نفهـم سـبب ا حتـى نسـتطيع أ
فـع  لدا لتـي يتهمـون بهـا، قـد يختلـف ا ، ا ئـم ا لجر ا
لـذي يجعلهـم يرتكبـون الجريمـة ألنهـم مختلفيـن  ا
لعامـة  كبشـر، ولكـن أعتقـد هنـاك بعـض األسـباب ا
والمشـتركة، التـي تطغـى علـى غيرهـا مثـل الفقـر وقلة 
الفـرص الحياتيـة المتاحـة، أو عـدم إدراكهـم بوجـود 
و  لمدرسـة أ لمتعـددة مثـل دخـول ا لفـرص ا هـذه ا
الحصـول علـى وظائـف افضـل أو قد يكـون بسـبب وجود 
العديـد مـن المشـاكل المحيطـة بهـم والتـي تـؤدي إلـى 

لطريقـة  إفسـادهم بتلـك ا

ماهي النتيجة التي توصلت 
لها بعد مقابالتك للعديد من 

األشخاص الذين ينتمون لعالم 
األجرام أو اختراق القانون ؟ 

لكثيـر مـن هـؤالء  لتـي خرجـت بهـا هـي أن ا لنتيجـة ا ا
الذيـن يتورطـون بارتـكاب الجرائـم قـد وصلـوا لهـذا 
لسـيئة  وف ا لظـر ا ، و فـة لصد يـق ا ل عـن طر لحـا ا
المحيطـة بهـم وحتـى إن أرادوا  الخـروج مـن هـذا العالم 
فهـم يجـدون صعوبـة كبيـرة وقـد ال يسـتطيعون 

لجريمـة  لـم ا ألنهـم متورطيـن بعا

هل تعتقد أن وضع الجريمة في 
السويد قد تفاقم مؤخرا؟ 

ماذا تقصدين أي فترة زمنية بالضبط! 

دعنا نقول في العشرين سنة 
األخيرة على سبيل المثال؟ 

اليـوم األمـن متشـدد اكثـر مـن الوقـت السـابق وبشـكل 
ئـم المرتكبـة، ولكـن هـذه  عـام انخفـض عـدد الجرا
كثـر عنفـًا مـن  لتـي قـل عددهـا أصبحـت ا لجريمـة ا ا
حيـث النوعيـة. أي أن نـوع بعـض الجرائـم قـد تزايـدت 

تهـا ر الدافــع  „خطو يختلــف  قــد 
الــذي يجعلهــم يرتكبون الجريمة، 
ولكــن  كبشــر،  مختلفيــن  ألنهــم 
أعتقــد أن هنــاك بعــض األســباب 
الرتــكاب  والمشــتركة  العامــة 
الجرائــم: مثــل الفقــر وقلــة الفــرص 
عــدم  أو  المتاحــة،  الحياتيــة 
إدراكهــم بوجــود هــذه الفــرص 

المتعددة.

ما هو سبب تفاقم الجريمة من 
حيث نوعها برأيك الشخصي ؟ 

أنـا اعتقـد أن السـبب يعـود أن الفـروق الطبقيـة بيـن 
فئـات المجتمـع أصبحـت مختلفـة اكثـر، فالثـري اصبـح 

الفــروق الطبقيــة بيــن  „اكثـر غنـى والفقيـر أصبـح أكثـر فقـرآ. 
فئــات المجتمــع أصبحــت مختلفــة 
ــى  ــر غن ــح اكث ــري اصب ــر، فالث اكث

والفقير أصبح أكثر فقرآ.

كيف يمكن محاربة اإلجرام 
في السويد، برأيك؟

الشـرطة تسـتطيع الوصـول إلـى أدلـة بسـهولة ولكـن 
شـاهدي العيـان يواجهـون عواقـب وخيمـة فـي حـال 
تـم اإلدالء بشـهادتهم علـى أمـور تتعلـق بتلـك الجرائـم 

لذلـك ال بـد أن يكـون هنالـك الحـق للشـرطة بالتنصت في 

أي وقـت وكذلـك تجميـع سـجل المكالمـات الهاتفيـة 
ئـب وكذلـك  ا لضر خـرى مـن مصلحـة ا ت أ مـا ومعلو
يـد مـن  لمز عـي ووضـع ا الجتما ميـن ا لتأ صنـدوق ا

قبـة  لمرا ميـرات ا كا

باإلضافـة إلـى صـرف المزيـد مـن األمـوال  علـى األبنيـة 
ء  ر فـي بنـا السـتثما زل وشـقق وا لقديمـة مـن منـا ا
المـدارس ورواتـب المدرسـين وأفـراد الشـرطة، علـى 
ئـف ممولـة مـن  لـك وظا لمثـال أن تكـون هنا سـبيل ا
لعامليـن  لعـام حتـى يتمكـن األفـراد غيـر ا لقطـاع ا ا
مـن الحصـول علـى وظيفـة وبهـذا الطريقـة يتوقـف 

ئـم  لجرا تســتطيع  „المجرمـون عـن ارتـكاب ا الشــرطة 
الوصــول إلــى أدلــة بســهولة ولكــن 
شــاهدي العيــان يواجهــون عواقب 
اإلدالء  تــم  حــال  فــي  وخيمــة 
تتعلــق  أمــور  علــى  بشــهادتهم 

بتلك الجرائم

هل تعتقد أن هنالك رابط 
بين تزايد الجرائم وتزايد 

عدد الالجئين خاصة من 
الشرق األوسط ؟ 

لتـي تقـع خلـف  لمجتمـع ا لـة ا نعـم أعتقـد ذلـك ضحا
األغلبيـة بالواقـع، فالقـادم مـن بلـد أخـر لديـه صعوبـة 
لبلـد الجديـد ومجتمعـه وعاداتـه  فـي االندمـاج فـي ا

واالختـالط والحصـول علـى عمـل. 

فيختـار الطريـق األسـهل وهـو الجريمـة، بغـض النظـر 
أن كان الشـخص قـادم مـن الصيـن أو أفريقيـا أو الشـرق 
األوسـط أو فلنـدا أو غوتالنـد عندمـا يكـون الطريـق 
صعـب ألتبـاع القوانيـن واالمتثـال لتعاليـم المجتمـع 

فالجريمـة تكـون هـي البديـل

أجــرى اللقــاء : زينب وتوت

الصحفي السـويدي يواكيم بالمكفيست المختص بعالم الجريمة

يجب أن نصغي إلى المتورطين 
باإلجرام واالستماع إلى مشاكلهم
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هـل سـيفضل العاطليـن عـن العمـل لفتـرات طويلـة 
لجلـوس فـي  ت علـى ا بـا لغا ب للعمـل فـي ا هـا لذ ا
المنـزل والتـردد علـى الهيئـات البلديـة للحصـول علـى 
مسـاعدة؟ مـن المؤكـد أن هنـا سـيقبل بهـذا الخيـار، 
بـات،  لغا ن كان فـي ا لذهـاب للعمـل حتـى وا ر ا خيـا
لمانحـة  لكـي يتخلـص مـن سـطوة وتحكـم الهيئـات ا
للمسـاعدات والتـي تسـتخدم أسـلوب اإلذالل فـي كثيـر 
مـن الحـاالت قبـل إقـرار مسـاعدة ال تكـف إال لسـد الرمق 

لفواتيـر األساسـية ودفـع ا

لسـويدية مشـروعًا جديـدًا  لحكومـة ا فقـد قدمـت ا

تحـت عنـوان )طـرق خضـراء أبسـط للعمـل( يهـدف إلى 
مسـاعدة القادميـن الجـدد علـى دخـول سـوق العمـل

عتهـا  ا بـات وزر لغا يـة با لعنا ن ا لحكومـة إ تـرى ا و
وتنظيـف الشـواطئ هـي أعمـال بسـيطة – يمكـن أن 
تكـون طريقـًا لدخـول سـوق العمـل للقادمين الجـدد إلى 

لسـويد، والعاطليـن عـن العمـل لفتـرة طويـل

وقـال وزيـر األنشـطة التجاريـة واالبتـكار فـي الحكومـة 
السـويدية ميكائيـل دامباري 

“إن الهـدف هـو إعطـاء الوافديـن الجـدد والعاطليـن 

عـن العمل لفتـرة طويلـة فرصـة للحصـول علـى التعليم 
الـالزم والخبـرة الجيـدة، حتـى يتمكنـوا مـن العمـل فـي 

قطـاع الغابـات “.

وسـيتم توظيـف حوالـي 5000 شـخص فـي المشـروع 
علـى مـدى ثـالث سـنوات، حيـث سـيعملون ويتعلمـون 
دوات مختلفـة  مـل مـع أ لتعا لوقـت كيفيـة ا بنفـس ا
بـات  لغا ة للتوظيـف فـي مجـال ا ليصبحـوا أكثـر كفـاء

والحفـاظ علـى الطبيعـة.

وتسـتثمر الحكومـة 270 مليـون كـرون هـذا العـام 
و320 مليـون كـرون فـي العاميـن التالييـن، وسـيجري 
فـي المرحلـة األولـى، توظيـف 375 1 مـن القادميـن 

الجـدد والعاطليـن عـن العمـل لفتـرة طويلـة

لمـرء  ن ا لينـا سـكوغ أ رو لبيئـة كا وتعتقـد وزيـرة ا
يتمكـن مـن إصابـة ثالثـة عصافيـر بحجـر واحـد مـن 

لمشـروع حسـب تعبيرهـا. ــو إعطــاء  „خـالل هـذا ا إن الهــدف ه
الوافديــن الجــدد والعاطليــن عــن 
فرصــة  طويلــة  لفتــرة  العمــل 
الــازم  التعليــم  علــى  للحصــول 
ــوا  ــرة الجيــدة، حتــى يتمكن والخب

من العمل في قطاع الغابات 

وتقـول فـي هـذا اإلطـار، “لدينـا الكثيـر مـن الوظائـف 
التـي يجـب القيـام بهـا فـي جميـع أنحـاء البـالد كذلـك 
يوجـد الكثيـر ممـن يواجهـون صعوبـة فـي الدخـول إلـى 

سـوق العمـل وفـي الوقـت نفسـه سيسـتفيد أصحـاب 
لعاملـة  ليـد ا لذيـن يبحثـون عـن ا لتجـاري ا لنشـاط ا ا

. ة لخبيـر ا

ويقـوم مجلـس الغابـات بتنسـيق المشـروع بمشـاركة 
26 سـلطة، وال سـيما مجالـس إدارات المقاطعـات.

نحـاء  لعمـل متوفـرة فـي جميـع أ  وسـتكون فـرص ا
لعاصمـة سـتوكهولم،  لتركيـز حـول ا لسـويد، مـع ا ا
نـد  حل نورال والنـد ÖLAND وعلـى طـول سـا أ

. بـي لجنو توظيــف  „ا وســيتم 
حوالي 0005 شــخص في المشــروع 
ــاث ســنوات، حيــث  ــدى ث ــى م عل
بنفــس  ويتعلمــون  ســيعملون 
الوقــت كيفيــة التعامــل مــع أدوات 
مختلفــة ليصبحــوا أكثــر كفــاءة 
الغابــات  مجــال  فــي  للتوظيــف 

والحفاظ على الطبيعة.

ويأمـل وزيـر البيئـة أن يتقـدم الكثيـر مـن األشـخاص 
للحصـول علـى هـذا العمـل.

وأكـدت كارولينـا سـكوغ مـن حـزب البيئـة، أن التجـارب 
لهـذا النـوع مـن المبـادرات أثبتـت أن 40 فـي المئـة مـن 
الباحثيـن عـن العمـل يحصلـون علـى وظائـف مباشـرة 

فـي هـذا المجـال.

اقتراح العمل في الغابات 

قد يكون أفضل من التردد على أبواب 
الهيئات المانحة للمساعدات

ات التـي تقـوم بهـا الجهات المسـؤولة  هـل تفلح اإلجـراء
عـن شـبكات التواصـل االجتماعـي بالحـد مـن انتشـار 
لتعليقـات  لعديـد مـن ا لتـي تسـود ا لكراهيـة ا لغـة ا
ولهـا  لتـي تتدا لمنشـورات األخـرى ا لمقـوالت وا وا
عـي؟ وهـل يمكـن فعـال  الجتما صـل ا لتوا ئل ا وسـا
مكافحـة هـذه الظاهـرة التـي يعانـي منهـا الكثيـرون؟

فقـد أظهـرت إحصائيـات جديـدة لالتحـاد األوروبـي 
أن شـركات التواصـل االجتماعـي فيسـبوك وتويتـر 
ويوتيـوب التابعـة لغوغـل سـّرعت بدرجـة كبيـرة مـن 
وتيـرة عملياتهـا إلزالـة خطابـات الكراهيـة المنشـورة 
لشـكاوى  كثـر مـن ثلثـي ا عبـر اإلنترنـت بمراجعـة أ

خـالل 24 سـاعة.

ت  لضغـط علـى شـركا بـي ا و ألور د ا التحـا وكثـف ا
التواصـل لزيـادة جهودهـا لمكافحـة تزايـد المحتـوى 
المتطـرف وخطابـات الكراهيـة عبـر منصاتهـا لدرجـة 

أنـه هددهـا بسـن تشـريعات فـي هـذا الصـدد.

ووقعـت شـركات مايكروسـوفت وتويتـر وفيسـبوك 
ويوتيـوب مدونة سـلوك مـع االتحـاد األوروبي فـي مايو 
أيـار 2016 لمراجعـة أغلـب الشـكاوى خـالل إطـار 

زمنـي مدتـه 24 سـاعة.

وأظهـرت إحصائيـات لالتحاد األوروبـي اطلعـت عليها 
رويتـرز أن الشـركات تمكنـت مـن تحقيـق هـذا الهـدف 

فـي 81 بالمئـة مـن الحـاالت، مقارنـة مـع 51 بالمئـة 
فـي مايـو أيـار 2017 وهـو موعـد آخـر مـرة راقبـت 
فيهـا المفوضيـة األوروبيـة التـزام الشـركات بمدونـة 

لسـلوك. ا

وسـبق لمفوضـة العـدل األوروبيـة فيـرا جيروفـا أن 
قالـت إنهـا ال تريـد أن يصـل معـدل الحـذف إلـى مئـة 

بالمئـة إذ أن ذلـك قـد يؤثـر علـى حريـة التعبيـر.

وقالـت” ال أخفـي أننـي ال أحبـذ سـن تشـريعات صارمـة 
ألن حريـة التعبيـر بالنسـبة لـي تـكاد تكـون ال جـدال 

.“ فيهـا

ن يبقـى  لشـك يجـب أ ت ا ال فـي حـا فـت ” ضا أ و
لتعبيـر لهـا  لمحتـوى( علـى اإلنترنـت ألن حريـة ا )ا

. “ صـة نـة خا مكا

وأظهـرت اإلحصائيـات أن أكثـر مـن نصـف خطابـات 
الكراهيـة التـي تـم إبـالغ الشـركات عنهـا كان منشـورا 
لمئـة منهـا علـى  ن 24 با علـى فيسـبوك، بينمـا كا

لمئـة علـى تويتـر 26 با يوتيـوب و

ومـع ذلـك يبقـى الـرادع األخالقـي هـو األهـم باإلضافـة 
الـى التكاتـف والتعـاون بيـن الجهـات المعنيـة لمكافحة 

هـذه الظاهـرة.

محاوالت جدية لمكافحة خطاب 
الكراهية على وسائل التواصل االجتماعي
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تعرف على األحزاب التي تشكل حاليا  البرلمان السويدي 
»الركسداغن« ما بين انتخابات 2014 و2018

حزب االشتراكيين الديمقراطيين 
SOCIALDEMOKRATERNA

لديه 113 مقعدا من أصل 349

يشارك في تأسيس الحكومة الحالية مع حزب البيئة

من األحزاب المحسوبة على اليسار 

رئيسه ستيفان لوفين رئيس الوزراء الحالي
STEFAN LÖFVEN

حزب المحافظين الموديرات
MODERATERNA 

 لديه 83 مقعدا من أصل 349

يتزعم أحزاب االئتالف المعارض المؤلفة من 4 أحزاب

من األحزاب المحسوبة على اليمين

رئيسه أولف كريستيرسون

ULF KRISTERSSON

حزب سفيريا دميكراتنا
 )ديمقراطيو السويد(

SVERIGEDEMOKRATERNA 

لديه 45   مقعدا من أصل 349

من أحزاب أقصى اليمين

رئيسه جيمي أوكيسون 
JIMMIE ÅKESSON

حزب البيئة )الخضر(
MILJÖPARTIET 

لديه 24   مقعدا من أصل 349

يشارك في الحكم مع االشتراكيين الديمقراطيين 

من أحزاب يسار الوسط

يترأسه شخصان: غوستاف فريدولين وإيزابيال لوفين

GUSTAV FRIDOLIN  - ISABELLA LÖVIN

حزب الوسط
CENTERPARTIET 

لديه 22   مقعدا من أصل 349

من أحزاب يمين الوسط

ينتمي إلى أحزاب االئتالف المعارض

تترأسه: أنيا لووف
ANNIE LÖÖF

 حزب اليسار
 VÄNSTERPARTIET

 
لديه 21  مقعدا من أصل 349 

حزب يساري معارض

يترأسه يوناس خوستيد

JONAS SJÖSTEDT

  حزب الديمقراطيين المسيحيين
KRISTDEMOKRATERNA 

لديه 16   مقعدا من أصل 349

من األحزاب اليمينية

ينتمي إلى أحزاب االئتالف المعارض 

تترأسه: إيبا بوش ثور

EBBA BUSCH THOR

حزب الليبراليين )الشعب سابقا(
LIBERALERNA 

لديه 19   مقعدا من أصل 349

من األحزاب اليمينية

ينتمي إلى أحزاب االئتالف المعارض 

يترأسه: يان بيوركلوند

JAN BJÖRKLUND

هناك أحزاب أخرى في السويد لم تستطع الحصول 
على نسبة الحد األدنى لدخول البرلمان

نسبة الحد األدنى هي %4 من األصوات

هذه معلومات أولية تابع حملة #JALLARÖSTA على شـبكة الكومبس
لتعرف المزيد عن األحزاب السـويدية وتوجهاتها وعن االنتخابات

السويد لك أيضًا ... شارك بانتخابات 2018...شارك بالتأثير

ن لمـا لبر ا فـي  ا  مقعـد   3 4 9 ن  يحتلـو ب  ا حـز أ    8
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الكومبـس - مقـاالت الـرأي: حصـول المواطـن علـى مترجـم، هـو حـق منصـوص عليـه فـي القانـون حسـب 
المـادة 8 مـن القوانيـن اإلداريـة “FÖRVALTNINGSLAGEN” والمـادة 2 مـن قوانيـن الرعايـة 
الصحيـة         ” HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSLAGEN” والمـادة 5 مـن قانـون أصـول المحاكمـات 
RÄTTEGÅNGSBALKEN . والمترجـم هـو حلقـة الوصـل األساسـية بيـن المجتمـع السـويدي والقادمين 
الجدد، بدون المترجم ُتشـّل حركة معظم دوائر الدولة وال تتـم عملية اندماج القادم الجديد فـي هذا المجتمع 

وفهمه بالصورة الصحيحة. 

إذًا دور المترجـم ال يمكـن التعويـض عنـه ومـع ذلـك 
نجـد أن الترجمـة هـي المهنـة الوحيـدة التـي لـم تحظـى 
بالمكانـة التـي تسـتحقها فـي السـويد. وليـس مبالغـة أن 
نقـول إن حـق المترجـم وبخاصـة الحاصـل علـى شـهادة 
 AUKTORISERAD ”لُمعتَمـد لمترجـم ا ا

TOLK« حـق مهـدور فـي السـويد. 

فبينمـا نجـد المحامـي يـدرس القانـون فقـط والطبيـب 
يـدرس الطـب فقـط، أمـا موظـف الخدمـات االجتماعية 
»السوسـيال« يـدرس مـادة علـم المجتمـع وجميعهـم 
لتخـرج  بـت بعـد ا لة علـى عمـٍل ثا ن بسـهو يحصلـو
لكثيـر مـن  لمترجـم يـدرس ا بـت، بينمـا ا وبدخـٍل ثا
القانون والكثيـر من الطب ومـادة المجتمـع بحذافيرها 

ومـع ذلـك ليـس لديـه عمـل ثابـت وهـو 
فـي قلـٍق دائـم مـن المسـتقبل. مع 

أن كاًلّ مـن الطبيـب والمحامـي 
وموظـف السوسـيال لـن يتـّم 
عملـه بصـورة كاملـة بـدون 

وجـود مترجـم.

ـف وأسـتاذ 
ّ
لُمحل وِفـي حـوار أجريتـه مـع الترجمـان ا

) FOLKUNIVERSITET ( مـادة الترجمـة فـي
إسـماعيل عثمـان يتحـدث عـن متاعـب هـذه المهنـة 
لوحيـدة فـي  لمهنـة ا لترجمـة هـي ا « مهنـة ا ئـاًل قا
السـويد التـي يشـعر المـرء فيهـا أنـه خاسـر مـن جـراء 
التحصيـل العلمـي، المترجمـون المتمكنـون يتركـون 
المهنـة يومـًا بعـد يـوم، ظـروف العمـل سـيئة. معظـم 
ـف مترجميـن غيـر محترفيـن، 

ّ
شـركات الترجمـة توظ

بـة علـى  قا لر رس ا ئـرة حكوميـة تمـا ا وال توجـد د
هـذه المهنـة، كمـا ال يوجـد اتفـاق بيـن النقابـات علـى 
تسـعيرة محـددة لسـاعة الترجمـة.. وكل ذلـك يعـود 

لـى اسـتهتار السياسـيين بالمهنـة. فـي النهايـة إ

وِفـي هـذا السـياق أظهـر اسـتقصاء قامـت بـه 
لسـويدية، أن ضعـف خبـرة  جامعـة لونـد ا
ـر بشـكل كبيـر 

ّ
المترجميـن الفورييـن قـد أث

علـى تحقيـق القانـون لمسـاره فـي العديـد 
مـن القضايـا المتعلقـة بالالجئيـن خصيصـًا 
م  لسـويدية بشـكٍل عـا لـة ا لدو ئـر ا ا فدو
لمترجـم األرخـص ثمنـًا بـدل مـن  ر ا تختـا
اتخـاذ الجـودة كمعيـار عند شـراء 
خدمـات الترجمـة الفوريـة

 مـا عـدا المحاكـم فهـي الوحيـدة حاليـًا التـي تسـتعين 
. فيـن

ّ
بمترجميـن محل

ورغـم أن أخطـاء المترجميـن تـؤدي إلـى إعـادة النظـر 
بالقضايـا )إذا مـا تـم اكتشـاف هـذه األخطـاء طبعـًا( 
مثـل قصـة المهاجـر زكريـا الميـس الـذي كانـت لديـه 
قضيـة فـي المحكمـة وأجبـرت المحكمـة بعـد ذلـك علـى 
إعـادة كل الجلسـة بسـبب ضعـف الترجمـة. وقـد ذكرت 
صحيفـة GEFLE DAGBLAD تلـك القصـة فـي 
20 آذار 2008 وبالتالـي هـذه اإلعـادة تكلـف مبالغـًا 

أكبـر ممـا يكلـف تعييـن مترجـم ُمعَتمـد )ُمحلـف(.

وبالعـودة لحديـث المترجـم المحلـف إسـماعيل عثمـان 
فهـو يؤكـد علـى وجـود منافسـة كبيـرة بيـن مكاتـب 
الترجمـة تـؤدي إلـى خفـض أجـور المترجميـن لتتمكـن 
الشـركة مـن الحصـول علـى المزيـد مـن المتعاقديـن 
وبالتالـي هنـاك الكثير مـن المترجميـن الذيـن يرفضون 
تـب  ـف ألن مكا

ّ
لحصـول علـى رخصـة مترجـم محل ا

لترجمـة لـن تسـتعين بهـم فـي المسـتقبل الرتفـاع  ا
أجورهـم.

مفارقات ومواقف مضحكة 

عنـد سـؤال المترجـم المحلف إسـماعيل 
ء  ثنـا أ بـه  عـن مواقـف مضحكـة مـرت 
العمـل ضحـك وذكـر لـي، انـه تـم طلبـه 
شـخص  لـح  لصا جمـة  للتر ة  مـر ت  ا ذ
مصـاب بإعاقـة وعليـه القيـام برياضـة 
معينـة فـي المسـبح وقـد ذهـب المترجم 
كالعـادة مرتديـًا بـزة رسـمية و يحمـل 
حقيبـة وهـو بكامـل أناقتـه، لكنـه تفاجئ 
بـأن المـكان كالسـاونا و شـعر بالحـر 
الشـديد فاسـتأذن مـن الطرفيـن أن 
يخلـع جاكيـت البـزة، وبعـد قليـل ازداد 
الحـر فاسـتأذن المترجـم ثانيـة وخلـع 
ربطـة عنقـه.. ثـم اضطـر لخلـع القميص 
ثـم البنطلـون والحـذاء مـن كثـرة الحـر 
ليجـد نفسـه شـبه عـاري فضحـك وطلـب 
لترجمـة  ا ء ومتابعـة  لمـا ا فـي  لنـزول  ا

»عالبـارد« .

وِفـي قصـة أخـرى حدثـت مـع مترجـم آخـر تـم طلبـه 
ق حصـل علـى كرسـي  يضـًا للترجمـة لشـخص معـا أ
متحـرك جديـد وسـيقوم مـدرب سـويدي بإرشـاده إلـى 
كيفيـة االسـتخدام الصحيـح للكرسـي.. وجـاء المترجـم 

بكامـل أناقتـه أيضـًا ومرتديـًا بـزة رسـمية وتفاجـئ أنـه 
سـيترجم فـي الشـارع مشـيًا علـى األقـدام. المـدرب 
كان يرتـدي بـزة وحـذاء رياضـي ورويـدًا رويـدًا ازدادت 
سـرعته بالمشـي والمترجـم  حـاول أن يسـرع أيضـًا ثـم 
تمكـن المريـض مـن اسـتخدام الكرسـي و إذا بـه ينطلـق 
لمترجـم  مـا ا نبـه أ لـى جا لمـدرب يركـض إ مسـرعًا وا
لمسـكين اضطـر للركـض حامـاًل حقيبتـه و حـذاؤه  ا
الرسـمي بالـكاد يسـاعده علـى الركـض وربطـة عنقـه 
تطيـر فـي الهـواء.. ضحـك إسـماعيل كثيـرًا.. قـال ال 
يمكـن التنبؤ بمـا قد يتعرض لـه المترجم مـن مواقف.  

وعنـد سـؤاله ماهـي النصيحـة التـي يـود توجيههـا لمـن 
يرغبـون العمـل بهـذه المهنـة قـال: المترجـم الناجـح 
فـي مهنتـه البـد مـن أن يمتلـك أرضيـة ثقافيـة، وحـب 
نـا أعمـل  . أ ئـم لتطويـر معارفـه. ة وسـعي دا ء للقـرا
بالمهنـة منـذ 15 عامـًا ومـع ذلـك ال زلـت أتعلـم كل يوم 
كلمـة أو مصطلـح جديـد.. والنقطـة األهـم أن ال يهمـل 
المترجـم لغتـه األم ألنـه مـع مـرور الزمـن و التركيـز 
علـى تعلـم السـويدية ينسـى المـرء تدريجيـًا الكثيـر 
مـن قواعـد ومصطلحـات لغتـه. كذلـك يجـب أن يكـون 
المترجـم سـريع البديهـة بحيـث ال يترجـم حرفيـًا كل 
مـا يقـال.. أحيانـًا يذكـر أحـد الطرفيـن مثـاًل شـعبيًا 

كهـذا المثـل السـويدي :

” det är svårt att lära en gammal 
hund sitta” 
 فـال بمكـن أن تترجمـه بمعنـاه الحرفـي للشـخص: ) مـن 
الصعـب أن يتعلـّم الكلـب المسـّن الجلـوس( ألن  الكلـب 
ال يحظـى بالمكانـة نفسـها عنـد العـرب مثلمـا يحظـى 
م مثـل  لمترجـم اسـتخدا لسـويد .هنـا يمكـن ا بهـا با
لمثـل  شـعبي بلغتـه األم يشـبه المعنـى ضمنيـًا مثـل ا

العراقـي :)مـن الصعـب تعليـم المسـّن العجـن(.

فـي النهايـة لـكل مهنـة متاعبهـا، ولكـن وألن الطلب قد 
تزايـد بالفتـرة األخيـرة علـى مهنـة الترجمـة، يجـب أن 
تكـون المسـاعي منصبة علـى عدم االنحـدار بالمسـتوى 
لـذي يجـب أن يمتلكـه  العلمـي والمعرفـي والثقافـي ا
المترجـم، وهـذا يعنـي زيـادة االهتمـام بهـذا المجـال 

لهـام.  ا

لينا أبو أســعد 

متاعب مهنة الترجمة ومفارقاتها
»قد تكون المهنة الوحيدة التي ال تحظى باالهتمام الكاف في السويد«
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الكومبس – مالمو: كشـف التلفزيون السـويدي عـن صالون للتدليك ) مسـاج(، فـي مالمو، ربما ليـس الوحيد من 
نوعه في البـالد، يعمل فـي الواجهة علـى أنه صالـون تدليك اعتيـادي يسـاعد زبائنه على االسـترخاء فـي الحياة 
اليومية، إال أنـه خلف الجـدران يعرض علـى زبائنـه تقديم خدمات جنسـية بأسـعار مختلفـة وفقًا لنـوع الخدمة 

التي يتم تقديمها.

علـى طـرف مـن مالمـو، تقـع منطقـة صناعيـة باليـة. وفـي 
بيـت مـن الصفيـح هنـاك صالـون تدليـك. وفـي وسـائل 
التواصل االجتماعي، جرى تسـويق الصالـون معززًا بصور 

نسـاء يقمـن بالتدليـك بوضعيـات وأشـكال مختلفـة.

ويسترسـل التلفزيـون السـويدي الـذي كان قـد التقـى 
الشـخص المسـؤول عـن إدارة المـكان، والـذي لـم يـدون 
أسـمه فـي األوراق الرسـمية كصاحـب المـكان، وأقـدم 
لـون  لتلفزيـون علـى حجـز موعـد لـه فـي صا مراسـل ا
التدليـك، وهنـاك جـرى سـؤاله فيمـا إذا كان يريـد »نهايـة 
سـعيدة – HAPPY ENDING« للتدليـك مـع 
تحديـد السـعر مسـبقًا لنوعيـة الخدمـة الجنسـية التـي 

يريدهـا.

 

لمـــــــــزيـــــــــــــد ا

وفي متابعـة أقرب للصالـون، ُعثـر أيضًا علـى العديد من 
اإلعالنـات التي ال تفصح سـوى عـن معنى جنسـي خالص، 
باإلضافـة الـى مواقـع أخـرى تقـدم الخدمـات الجنسـية 

مرفقـة معهـا، معـززة بصـور جنسـية للنسـاء.

ن  ال أ ، إ قـع لمو لصـور ُحذفـت مـن ا ومعظـم تلـك ا
يـد. تهـا مـن جد د عا ن تمكـن مـن إ يـو لتلفز ا

الموظفـات العامـالت فـي صالـون التدليـك، هـن نسـاء 
بولنديـات يأتيـن إلـى مالمـو لفتـرات قصيـرة. فـي بعـض 
يـام فقـط  األحيـان ال تـدوم زيارتهـن غيـر بضعـة أ

لـون. للعمـل فـي الصا

خدمات التدليك العاري

لنـص نفسـه  ر ا ، يتكـر نيـة إلعال ت ا يـا لدعا فـي ا و
لمريـح،  لتدليـك ا لـى ا لزبـون إ لـذي يرحـب با ئمـًا. ا دا
ولكـن أيضـًا يقـدم لـه مـا يسـمى بــ »تدليـك نـورو – 
NURUMASSAGE«، الـذي يعنـي أن الطرفيـن، 
مـًا، فيمـا يمـد  ة تما لزبـون يكونـان عـرا لمدلكـة وا ا

لزبـون. لمدلـك جسـده علـى ا ا

وعلـى الموقـع اإللكترونـي لصالـون التدليـك، تتوالـى 
بعـًا  لتـي تتخـذ طا ا سـئلتهم و أ ئـن و با لز ت ا تعليقـا
جنسـيًا. حيـث يناقـش األعضـاء فـي الموقـع حـول مـا 
الـذي يتضمنـه التدليـك االنزالقـي علـى جسـد الزبـون.

ويكتـب أحدهـم، قائـاًل: »هـل الجنـس ضمـن ذلـك؟« 
وأسـئلة أخـرى تتضمـن معانـي جنسـية واضحـة جـدًا.

 

هل تريد نهاية سعيدة!

ومـن أجـل المزيـد مـن المتابعـة والدخـول الـى داخـل 
صالـون التدليـك، قـام مراسـل التلفزيـون السـويدي فـي 
سـكونه بتحديـد موعـد لـه مـع الصالـون، لكـن كزبـون 

وليـس كصحفـي.

وبعـد نحـو 45 دقيقـة مـن التدليـك، جـرى سـؤاله مـن 
قبـل المـرأة التـي قامـت بتدليكـه: »هـل تريـد نهايـة 
سـعيدة HAPPY ENDING ؟« ُمخيـرة إيـاه بيـن 

طريقتيـن جنسـيتين تسـتخدمهما فـي ذلـك مـع ذكـر 
سـعر كل طريقـة، األولـى بــ 700 كـرون والثانيـة بــ 

الدعايــات  „400 كـرون. وفــي   
ــه  ــص نفس ــرر الن ــة، يتك اإلعاني
. الــذي يرحــب بالزبــون إلــى 

ً
دائمــا

 
ً
أيضــا ولكــن  المريــح،  التدليــك 
ــا يســمى بـــ »تدليــك  ــه م يقــدم ل
نــورو – egassamurun«، الــذي 
المدلكــة  الطرفيــن،  أن  يعنــي 
 ،

ً
تمامــا عــراة  يكونــان  والزبــون 

ــى  ــك جســده عل فيمــا يمــد المدل
الزبون.

النساء غير مرحبات بهن كزبائن!

لسـويدي تحديـد  لتلفزيـون ا بـل حـاول ا لمقا وفـي ا
موعـد مـع الصالـون لمراسـلة التلفزيـون. وجـاء الـرد بانـه 
ليـس لـدى الصالـون وقـت للتدليـك وليـس هنـاك فرصـة 

للحجـز يـوم غـد.

وبعـد عشـر دقائـق مـن ذلـك، اتصـل صحفـي آخـر مـن 
التلفزيـون وسـأل عـن موعـد أيضـًا وكان الجـواب أنـه 

يسـتطيع المجـيء بعـد نصـف سـاعة.

لـون بتخييـر  لصا مـالت فـي ا لعا ة مـن ا مـرأ مـت ا وقا
المراسـل بيـن النسـاء اللواتـي كـن يعملـن فـي الصالـون 

وأي منهـن يريـد.

لـى صاحـب  لحديـث إ لسـويدي ا لتلفزيـون ا وحـاول ا
الصالـون، وهـو رجـل يبلـغ مـن العمـر 25 عامـًا، إال أنـه 

أنكـر وجـود أي نـوع مـن مبيعـات الخدمـات الجنسـية، 
قائـاًل: »أن األمـر مجـرد تدليـك طبيعـي« وأنـه ليـس 
.»HAPPY ENDING هنـاك »نهايـة سـعيدة

ولــم يكتــف التلفزيــون  „ 
مجريــات  بمتابعــة  الســويدي 
أو  التدليــك  صالــون  فــي  العمــل 
الحديــث إلــى صاحبــه، بــل تابــع 
 الزبائــن الذيــن يحضــرون إلــى 

ً
أيضــا

ــن  ــر أن غالبيتهــم م المــكان، وذك
الرجــال الذيــن يتمتعــون بمناصــب 
فــوق  واجتماعيــة  وظيفيــة 
ســيارات  يقــودون  المتوســط، 
غاليــة الثمــن واألكثــر مــن ذلــك أن 
ولديهــم  متزوجــون  غالبيتهــم 

أطفال.

الزبـــائـــن

لتلفزيـون السـويدي بمتابعـة مجريـات  ولـم يكتـف ا
العمـل فـي صالـون التدليـك أو الحديـث إلـى صاحبـه، بـل 
تابـع أيضـًا الزبائـن الذيـن يحضـرون إلـى المـكان، وذكـر 
أن غالبيتهـم مـن الرجـال الذيـن يتمتعـون بمناصـب 
ن  لمتوسـط، يقـودو عيـة فـوق ا جتما ا وظيفيـة و
سـيارات غاليـة الثمـن واألكثـر مـن ذلـك أن غالبيتهـم 

متزوجـون ولديهـم أطفـال.

خـر مديـر رفيـع  فيـة وأ ن شـخصية ثقا أحدهـم كا
لـث متجـرًا  لمسـتوى لشـركة دوليـة، فيمـا يديـر ثا ا

. ئيـة لغذا د ا للمـوا

وتابـع التلفزيـون أحـد الزبائـن بعـد خروجـه مـن صالـون 
ه فتـرة سـاعة مـن الوقـت هنـاك،  التدليـك بعـد قضـاء
وأجـرى حـوارًا معـه لكـن مـع تضليـل وجهـه وصوتـه.

وسـأله التلفزيـون عـن نـوع الخدمات التـي حصـل عليها 
وأنه علـى علـم بمـا يتـم عرضه مـن خدمـات جنسـية في 
الصالـون، وأجـاب الزبـون وهـو شـخص يبلـغ مـن العمـر 
38 عامـًا، بانـه بالفعـل جـرى سـؤاله عـن فيمـا إذا كان 
يريـد »نهايـة سـعيدة«، لكنـه رفـض ذلـك ألنـه غيـر 

مهتـم باألمـر.

ترجمــة وتحرير: لينا ســياوش

صالونات تدليك في الواجهة وفي الخفاء خدمات جنسية
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الكومبس - دراسـة:  تشـير دراسـة جديدة إلى أن األشـخاص الذيـن يعانون مـن اضطرابات النوم فـي منتصف 
العمـر أو عنـد تقدمهـم فـي السـن يكونـون أكثـر عرضـة لإلصابـة بضعـف اإلدراك، مقارنـة باألشـخاص الذين 

يحصلون على نوم هادئ دون انقطاع.

 وعكـف الباحثـون علـى فحـص بيانـات أربـع دراسـات 
كيـة  ئـف اإلدرا لوظا لنـوم وا لعالقـة بيـن ا تتنـاول ا
سـتين تتبعتـا 3400 شـخص لمـدة  وتشـمل درا
تربـو علـى 20 عامـا منـذ أن كانـوا فـي الخمسـينات مـن 

 . هـم عمر

لذيـن  ألشـخاص ا ن ا لمجموعتيـن كا تيـن ا وفـي ها
يعانـون مـن كوابيـس وأرق عنـد منتصـف العمـر أكثـر 
عرضـة للضعـف اإلدراكـي مـع تقـدم العمـر مقارنـة 
باألشـخاص الذيـن كانـوا ينعمـون بنوم هـادئ فـي فترة 

بقة.  عمريـة سـا

وعندمـا فحـص الباحثـون بيانـات الدراسـتين فضـال 
عـن الدراسـتين األخرييـن اللتيـن تابعتـا أشـخاصا فـي 

لـى أن  السـبعينات والثمانينـات مـن العمـر، خلصـوا إ
األرق واضطرابـات النـوم العامـة فيمـا بعـد مرتبطـة 

أيضـا باالضطرابـات اإلدراكيـة. 

وقالـت المشـرفة علـى الدراسـة شـيرين سـيندي مـن 
معهد كارولينسـكا فـي سـتوكهولم بالسـويد وإمبريال 
كوليـدج فـي لنـدن ”فـي حيـن تمثـل اضطرابـات النـوم 
عامـال خطـرا مهمـا للتراجـع اإلدراكـي، النبـأ السـار هـو 
أنهـا عامـل خطـر قابـل للتعديـل“. وأضافـت سـيندي 
نـي  ن نعا إللكترونـي” يمكـن أ لبريـد ا لة با فـي رسـا
لنـوم فـي بعـض األحيـان إمـا  جميعـا مـن صعوبـات ا
بسـبب مسـتويات الضغـط العاليـة أو تنـاول الكافييـن 
تـج  لنا لسـفر ا و بسـبب إرهـاق مـا بعـد ا لكحـول أ و ا أ

عـن اختالفـات التوقيـت... لكـن إذا عانـى شـخص مـن 
اضطرابـات النـوم بشـكل مزمـن مثـل صعوبـات الخلـود 
إلى النـوم أو االسـتيقاظ أثنـاء الليـل أو االسـتيقاظ مبكرا 
لنـوم،  للغايـة فـي الصبـاح أو عانـى مـن سـوء نوعيـة ا
فمـن المهـم أن يطلـب المسـاعدة مـن خبيـر فـي مجـال 

لصحـة“.  ا

وقـال الباحثـون فـي دوريـة )طـب النـوم( إنـه رغـم 
ارتبـاط الحرمـان مـن النـوم والصعوبـات فـي الحصـول 
علـى راحـة جيـدة أثنـاء الليـل باالضطرابـات اإلدراكيـة 
لوقـت منـذ وقـت طويـل، لـم يكـن يعـرف  بمـرور ا
الكثيـر بدقـة عـن نـوع مشـكالت النـوم التـي قـد تؤثـر 

علـى وظائـف المـخ. 

وفـي الدراسـة الحاليـة، جمـع الباحثـون البيانـات مـن 
أربـع دراسـات أصغر تشـمل أشـخاصا مـن عموم سـكان 
السـويد. وخلصـت الدراسـة إلـى أن اضطرابـات النـوم 
بمـا فـي ذلـك األرق ارتبطـت بتراجـع نتائـج اختبـارات 

الوظيفـة اإلدراكيـة بعـد فتـرة تتـراوح بيـن ثالثـة 
أعـوام إلـى 11 عامـا. 

لذيـن  ن األشـخاص ا لـى أ يضـا إ لدراسـة أ وخلصـت ا
لعمـر يتراجـع  بيـس فـي منتصـف ا نـون مـن كوا يعا
لديهـم اإلدراك بعـد 21 إلـى 31 عامـا مـن المتابعـة. 
ن  خـرى يمكـن أ مـل أ يضـا بعوا لكـن ذلـك يرتبـط أ
تؤثـر علـى جـودة النـوم ووظائـف المـخ مثـل التدخيـن 
وشـرب الخمـر وعـدم ممارسـة التماريـن الرياضيـة 

لعقليـة. لصحـة ا فضـال عـن مشـكالت ا

سـعة مـن  ا ك مجموعـة و ن هنـا لـت سـيندي إ قا  و
لجـة  عد فـي معا ن تسـا لتـي يمكـن أ ت ا جـا لعال ا
لعـالج  لعقاقيـر وا لنـوم بمـا فـي ذلـك ا بـات ا اضطرا
السـلوكي المعرفـي وتغييـر نمـط الحيـاة للتخلـص مـن 
أشـياء مثـل السـجائر والكحـول والتركيـز علـى العـادات 
لرياضيـة  ريـن ا لتما لصحيـة وممارسـة ا ئيـة ا لغذا ا

. م نتظـا با

دراسة: 

تراجع وظائف اإلدراك 
مرتبطة باضطرابات 

النوم عند منتصف العمر
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الكومبـس - مالمـو: أصـدرت مؤسسـة ابـن رشـد فـي السـويد، بيانـا صحفيـا أعلنـت فيـه عـن إقامـة الـدورة 
الثانيـة لمعـرض الكتـاب العربي فـي إسـكندنافيا، جاء فيـه: »بعـد النجاح الـذي حققه معـرض الكتـاب األول في 
إسـكندنافيا، والذي أقيـم العـام الماضـي 2017 تقرر إقامـة المعـرض الثانـي للكتاب العربـي في مدينـة مالمو، 

جنوب السويد، وذلك في تاريخ 22 نيسان/أبريل 2018

قبـاال كبيـرا وصـل  لمعـرض األول قـد شـهد إ وكان ا
كثـر مـن  ئـر، كمـا تـم بيـع أ كثـر مـن 7 آالف زا لـى أ إ
لمعـرض  لمعروضـة، فيمـا سيشـهد ا لكتـب ا نصـف ا
بيـة  لعر لكتـب ا ت با ركا لمشـا يـد مـن ا لمز لمقبـل ا ا
والسـويدية وباألنشـطة المرافقـة والمخصصـة لجميـع 
ة الكتـب المنوعـة، والشـعر  أفـراد األسـرة، مثـل قـراء

لرقـص واأللعـاب وغيرهـا.  لموسـيقى وا وا

ء منصـة  نشـا يـد إ لمعـرض ير ن ا ، أ ن لبيـا ف ا ضـا أ و
ع،  ألنـوا فـة ا لكتـب مـن كا ة ا ء مشـتركة لمحبـي قـرا
وذلـك كجـزء مـن عمـل مؤسسـة ابـن رشـد فـي مجـال 
الديمقراطيـة، ومـن أجـل أن تلبـي هـذه المنصـة القدرة 
على تبـادل األفـكار والخبـرات، إضافـة إلى تكويـن رغبة 
لمتابعيـن للمعـرض، للتعليـم وتطويـر  كبـر لـدى ا أ
للغـات، ليـس فقـط عـن طريـق االشـتراك بسـوق  ا
الكتـب العربيـة المتناميـة فـي أوروبـا ككل، ولكـن أيضـا 
مـن خـالل التفاعـل مـع األعمـال المترجمـة إلـى العربيـة 

مـن السـويدية أو اإلنجليزيـة.

 أن المعـرض يريـد إنشـاء منصـة مشـتركة 
ة الكتـب مـن كافـة األنـواع،  لمحبـي قـراء
وذلـك كجـزء مـن عمـل مؤسسـة ابـن رشـد 
فـي مجـال الديمقراطيـة، ومـن أجـل أن 
تلبـي هـذه المنصـة القـدرة علـى تبـادل 
األفـكار والخبـرات، إضافـة إلى تكويـن رغبة 
أكبـر لـدى المتابعيـن للمعـرض، للتعليـم 

اللغـات،  وتطويـر 

نجاح الدورة األولى أعطى حافزا 
لتنظيم الدورة الثانية

لـدول  بـي فـي ا لعر ألول للكتـاب ا لمعـرض ا ن ا وكا
اإلسـكندنافية قـد أقيـم فـي  20 أبريـل \ نيسـان فـي 
مدينـة مالمـو علـى مـدار أربعـة أيـام، بمشـاركة العديد 
مـن دور النشـر العربيـة مـن مختلـف الـدول العربيـة 
واألوروبيـة، كمـا ترافـق المعـرض مـع برنامـج ثقافـي 

تضمـن محاضـرات وورش عمـل وتوقيـع كتـب.

وعـن فكـرة المعـرض تحـدث، عـالء القـط، المديـر 
لتعليميـة جنـوب  شـد ا بـن ر لتنفيـذي لمؤسسـة ا ا
ت فكـرة المعـرض بعـد اقتـراح  السـويد قائـاًل، » جـاء
قدمـه عـدد مـن المتطوعيـن الشـباب مـن القادميـن 
الجـدد إلـى السـويد، حيـث تـم تشـكيل فريـق العمـل 
لـذي بـدأ يتشـاور فيمـا بينـه لالنطـالق  للمعـرض وا
بالمعـرض الـذي يعـد األول مـن نوعـه ليـس في السـويد 

لـدول اإلسـكندنافية«. فقـط إنمـا فـي ا

وأضـاف أن مؤسسـة ابـن رشـد كجهـة منظمـة سـعت 
حـة ألن يحقـق  لمتا نيـات ا إلمكا فـة ا لـى تقديـم كا إ
لطريـق نحـو  لمتمثلـة بتمهيـد ا فـه ا لمعـرض أهدا ا
نها  عيـة مـن شـأ جتما ا تية و تهيئـة بنيـة مؤسسـا
تعزيـز الثقافـة لتحقيق حريـة التعبيـر وتعزيـز ثقافة 
االندمـاج فـي المجتمعـات اإلسـكندنافية، وتعزيـز 

التنميـة المتبادلـة للقـدرات بيـن النظـراء واسـتحداث 
نمـاذج مـن التعـاون / الشـراكة بيـن الناشـرين العـرب 
ج  نتـا إل فيين فـي حقـل ا نا سـكند إل ئهـم ا ا نظر و

. لترجمـة ا و

وكان المعـرض األول للكتـاب العربـي فـي 
الـدول اإلسـكندنافية قـد أقيـم فـي  20 
أبريـل \ نيسـان فـي مدينـة مالمو علـى مدار 
أربعـة أيـام، بمشـاركة العديـد مـن دور 
النشـر العربيـة مـن مختلـف الـدول العربيـة 
المعـرض مـع  واألوروبيـة، كمـا ترافـق 
برنامـج ثقافـي تضمـن محاضـرات وورش 

عمـل وتوقيـع كتـب.

وعـن اختيـار مدينـة مالمـو النطالقـة المعـرض، يقـول 
المديـر التنفيـذي لمؤسسـة ابـن رشـد إن مالمـو هـي 
المدينـة األولـى سـويديًا مـن ناحيـة تعـدد الثقافـات، 
حيـث تشـكل المدينـة مثـااًل للتعايـش بيـن الجاليـات 
لـدول  فيـة متعـددة مـن ا مـن خلفيـات دينيـة وثقا
األوروبيـة واآلسـيوية واإلفريقيـة، كمـا أنهـا تشـكل 
لرسـمية واألهليـة حاضنـة للنشـاطات  بمؤسسـاتها ا
والفعاليـات الدوليـة والمتعـددة الثقافـات حيـث يقـام 
فيهـا العديـد مـن المهرجانـات والمؤتمـرات الفنيـة 

لثقافيـة الدوليـة. وا

شبكة الكومبس الشريك 
اإلعالمي في المعرض

ونظـرا ألهميـة اإلعـالم فـي نقـل وتـداول وتفاعـل 
التفـاق مـع شـبكة  لثقافيـة إجمـاال، تـم ا األحـداث ا
الكومبـس اإلعالميـة لتكون الشـريك اإلعالمـي المواكب 
للمعـرض وفعاليتـه، وفـي اجتماع ضـم وفدًا من شـبكة 
بـن رشـد فـي جنـوب السـويد،  الكومبـس ومؤسسـة ا
اتفـق الطرفـان على ضـرورة التعـاون في عـدة فعاليات 
أخـرى لخدمـة الناطقيـن باللغـة العربيـة فـي المجتمـع 
ت  طا لكومبـس بنشـا لسـويدي. وسـتقوم شـبكة ا ا

إعالميـة مرافقـة للمعـرض 

كتب تعليم اللغة 
العربية حاضرة بقوة

مـن جانبـه أكـد ريـادي األعمـال حـازم أبـو يونـس، أن 
الكتـب التعليميـة للغـة العربيـة كانـت حاضـرة ضمـن 
المعـرض األول، وذلـك مـن خـالل العديـد مـن السالسـل 
للغـة  لمتخصصـة بتعليـم ا سـية ا لمدر لتعليميـة ا ا
العربيـة، وذلـك لتعزيـز الثقافـة العربيـة فـي السـويد.

ويشـير أبـو يونـس إلـى أن إدارة المعـرض حرصـت علـى 
أن يتضمـن المعـرض جميـع أنـواع الكتـب العربيـة بمـا 
يتناسـب مـع اهتمـام العائلـة العربية فـي السـويد، حيث 
لفكريـة  لكتـب ا لعديـد مـن ا لمعـرض ا يتواجـد فـي ا
واألدبيـة والعلميـة إضافـة إلـى كتـب المـرأة والطفـل 

والروايـات.

يذكـر أن معـرض الكتـاب العربـي األول في إسـكندنافيا 
كان العـام الماضـي، فـي دورتـه األولـى الحـدث األول مـن 
نوعـه فـي الـدول األوروبيـة بشـكل عـام ودول رابطـة 
الشـمال )السـويد، الدنمـارك، فنلنـدا، النرويـج( الـذي 
لمتوسـط فـي  لـدول فـي جنـوب ا فقـة ا يسـعى لمرا
مسـيرتها لتطويـر وتعزيـز السياسـات والممارسـات 
الثقافيـة المرتبطـة بالقطـاع الثقافـي، حيـث يعتمـد 
هـو ُينفـذ  كيًا و ر يًا تشـا ر ستشـا لمعـرض منهجـًا ا ا
لمدنـي  باالشـتراك مـع جهـات فاعلـة فـي المجتمـع ا
السـويدي ومؤسسـات معنيـة بالثقافـة فـي القطاعيـن 
العـام والخـاص وغيرهمـا مـن القطاعـات ذات الصلـة.

للمزيد من المعلومات االتصال مع حازم يونس

hazem.youness@ibnrushd.se

MOB: 0736 72 22 90

 بعد النجاح الذي حققه في دورته األولى

معرض الكتاب العربي ينطلق مجددا في أبريل المقبل
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ئـزة  لنيـل هيلتـون« علـى جا دثـة ا حصـل فيلـم »حا
م                    يـا لم قبـل أ كهو هبيـة فـي سـتو لذ ء ا لخنفسـا ا
 GULDBAGGEN )2018 فـي 23 ينايـر(
لعـام 1964  ئـزة سـويدية انطلقـت منـذ ا وهـي جا
وتعـد بمثابـة جائـزة األوسـكار السـويدية، وتمنـح مـن 
قبـل المعهـد السـينمائي السـويدي، وتشـمل خمسـة 
عشـر جائـزة لألفـالم الروائيـة، القصيـرة، والوثائقيـة، 
وهـذا العـام رشـح الممثـل المصـري ياسـر علـي ماهـر  
كأفضـل دور ثانـوي عـن الفيلـم و يجسـد فيـه دور لـواء 
شـرطة فاسـد، الكومبـس التقـت ياسـر علـي ماهـر ، فـي 

سـتوكهولم وكان لنـا معـه هـذا الحـوار: 

لـح  فيلـم طـارق صا مبـروك حصـول  واًل  أ
»حادثـة هيلتـون....« علـى جائـزة رفيعـة 
مثـل جائـزة الخنفسـاء الذهبيـة ومبـروك 
أيضـا  ترشـحك  للحصـول علـى جائـزة افضـل 
دور ثانـوي، مـا هـو شـعورك كأول عربـي 
يترشـح لنيـل جائـزة فـي هـذا المهرجـان 

؟ لمهـم ا

فـي الحقيقـة، أنـا سـعيد وفخـور جـدًا ..خاصـة أنـي أول 
عربـي يترشـح لهـذه الجائـزة، وهـي لحظـة مـن أهـم 
المحطـات فـي حياتـي، بـل هـي تتويـج لحياتـي المهنيـة 

. كلهـا

اسـتفدت كثيـرًا فـي التعامـل مـع المخـرج الموهـوب 
واإلنسـان الراقـي طـارق صالـح والمنتجـة كريسـتينا 

التـي وفـرت لنـا إمكانيـات لخلـق عمـل جيـد. 

هـل كنـت تتوقـع ترشـح دورك لمهرجـان 

يطلـق عليـه أوسـكار السـويد؟

فـي الحقيقـة، نعـم والسـبب طريقـة تعامـل المخـرج 
طـارق مـع دوري..حيـث قدمـت شـخصية جديـدة 
ومختلفـة، أجـواء العمـل كانـت مريحـة جـدا جعلتنـي 
لـدور دون االنشـغال باألمـور  لـة ا أسـتغرق فـي حا
الثانويـة األخـرى مثـل المالبـس والمكيـاج  وغيرهـا 
مـن األمـور التـي نواجههـا فـي مصر،وتلهينـا عـن الـدور 
الرئيسـي، ولكـن سـنتطور فـي حـال تبادلنـا الخبـرات 

بفيلـم  لعمـل  ا مـع  تجربتـك  نـت  كا كيـف 
سـويدي وقصـة مسـتوحاة مـن الواقـع العربي 

لمصـري؟ ا

تجربـة أغنتنـي كثيـرًا حصلـت مـن خاللهـا علـى خبـرات 
رائعـة، كمـا أن االسـتفادة األكبـر كانت باكتشـاف نفسـي 
كممثـل، حيـث إن النظـام السـينمائي األوروبـي يعتمـد 

علـى االحترافيـة وهـذا جـدًا مهـم غيـر أن أجورهـم 
قليلـة للممثليـن علـى عكـس الـدول العربيـة بنـاء علـى 
أسـس عامـة تقـوم علـى دفـع 7٥٪ للعامليـن وراء 

النقد وارد، وبالنهاية  „الكاميـرا والباقـي لمـا يعمـل أمامهـا.
هو الكاتب سويدي وال يعرف لغة 

 ولكنه كان يستجيب 
ً
عربية أبدا

لنا في حال كان هناك شبهة تناول 
مصري أو عربي خاطئ ولكنه يحب 

بلده بطريقته الخاصة.

الفيلـم حقـق نجاحـا ولكـن تعـرض النتقادات 
أيضـا منهـا ضعـف السـيناريو على أسـاس أن 
الكاتـب بعيد عن مفـردات الشـارع المصري، 

لذلك وقـع بنـوع من المباشـرة السـاذجة؟

النقـد وارد، وبالنهايـة هـو الكاتـب سـويدي وال يعـرف 
لغـة عربيـة أبـدًا ولكنـه كان يسـتجيب لنـا فـي حـال كان 
هنـاك شـبهة تنـاول مصـري أو عربـي خاطـئ ولكنـه 

يحـب بلـده بطريقتـه الخاصـة.

هـل هنـاك بـوادر لرفـع المنـع عـن الفيلـم مـن 
عرضـه فـي مصـر ، نظـرًا لتناولـه انتقـادات 

للشـرطة وللنظـام  كمـا قيـل؟

الفيلـم ال يتنـاول الدولـة إنمـا  أفـراد، وال يتنـاول بلـدي 
أو يسـيء لهـا  أبـدا وإال كنـت رفضتـه، غيـر أن الفيلـم لـم 

يرفـض رسـميًا ولـك يقـدم حتـى للجهـات الرسـمية.

 ، ل عمـا أ سـبعة  ضـي  لما ا م  لعـا ا مـت  قد
وحاليـا بصـدد تصويـر أربعـة أعمـال، كيـف 
مـن  لكـم  ا هـذا  بيـن  لتوفيـق  ا تسـتطيع 

األعمـال مـن ناحيـة الوقـت؟

الـكالم صحيـح، ولكـن تنظيـم الوقـت مـن قبـل مـدراء 
اإلنتـاج جعلنـي أصـور كمـا مـن األعمـال فـي فتـرة زمنية 

واحـدة 

كلمة أخيرة لجمهور الكومبس؟

ر  لجمهـو تمنـى مـن ا أ سـعدت بوجـودي معكـم و أ
العربـي مشـاهدة الفيلـم وأن ينـال حسـن الظـن لمـا فيـه 

لعمـل مـن تعـب وجهـد لفريـق ا

الفنان ياسر علي ماهر لـ الكومبس:

ترشحي لجائزة »الخنفساء الذهبية« في السويد
تتويج لحياتي المهنية
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لمـو كاترينـا كارلسـون فـي  أفتحـت مديـرة متحـف ما
نـي/ ينايـر 2018، معرضـًا لقصـص  لثا نـون ا 20 كا
وصـور الالجئيـن تحـت عنـوان: »فـي الهاتـف يكـون المرء 
لـذي سيسـتمر لغايـة 18 آذار/ مـارس  بأكملـه«، وا

 . لمقبـل ا

لفنـان السـويدي هنريـك   فكـرة المعـرض اقترحهـا ا
ن يتعـرف هـو شـخصيًا علـى  ن، عندمـا قـرر أ تيلمـا
الجانـب اإلنسـاني والقصـص الذاتيـة للمهاجريـن الجـدد، 
بالتعـاون مـع الصحفية زينـب وتـوت، التي رافقتـه في 8 
رحـالت حـول السـويد للعيـش فـي مراكـز إيـواء الالجئيـن 
للغـة  لتحـاور معهـم با لمـدة أسـبوع فـي كل مـرة، وا
لـى اإلنكليزيـة  العربيـة، ومـن ثـم ترجمـة النصـوص إ
والسـويدية، ليصـدر منهـا كتـاب يحمـل نفـس العنـوان 

ويضـم قصصـا وصـورا للمهاجريـن. 

مـن بيـن األسـئلة التـي كان يوجههـا هنريـك وزينـب لمـن 
يلتقـون بهـم، ماهـو أفضل يـوم عمل فـي حياتـك؟  كيف 
تنظـر إلـى الحـب؟ والـزواج؟ إذا تذكـرك مدينتـك ماهـي 

األصـوات التـي ستسـمعها والرائحـة التـي تتذكرهـا؟ 

ت  يـا لذكر لكثيـر مـن ا ت با بـا جا إل تـي ا لطبـع تأ با و
والحنيـن إذ قـد يتذكـر المشـارك رائحـة فـرن الصمـون 
بقـرب منزلـه أو رائحـة البرتقـال فـي األشـجار التـي كانـت 

 . تـه ر بحا

لسـويد بخلفيـات  لـى ا لمهاجريـن إ تـي اآلالف مـن ا يأ
متنوعـة وخبـرات حياتيـة مختلفـة ولكـن مـاذا يعـرف 
السـويدين عنهـم؟ أن هـذا المشـروع هـو مـن المشـاريع 
ت بيـن  فا يـب للمسـا تقر لتـي تشـكل حلقـة وصـل و ا

ن  ج أ سـتنتا ع با و لمشـر ا يصـل ا بهـذ ، و فيـن لطر ا
، منهـم  ب شـتى ر د هـم مـن مشـا لجـد ميـن ا د لقا ا
معلميـن، والعبـي كـرة قـدم، وأطبـاء، وطـالب وجزئيـة 

لالجـئ هـي فقـط قـدر بسـيط مـن هويتـه.  ا

ثمانيـة متاحـف عرضـت العمـل الـذي قـام بـه هنريـك 
تيلمـان وزينـب وتوت مـن أوبسـاال فـي الشـمال إلـى مالمو 

فـي الجنـوب. 

للحظـات  بيـة وا نـب اإليجا لجوا لمشـروع علـى ا ركـز ا
لوصـول  جـر رغـم رحلـة ا لمها ة ا لسـعيدة فـي حيـا ا
لـى  سـتمع هنريـك وزينـب إ لسـويد وا لـى ا لصعبـة إ ا
إجابـات مختلفـة حـول أسـئلتهم منهـا: »فـي السـويد 
كلمـا رأيـت شـيئًا جميـاًل أتذكـر وطنـي وِفـي وطنـي كلمـا 
رأيـت بؤسـًا وموتـًا اشـكر الـرب علـى غربتـي« و »العـراق 
هـو المـكان الـذي اشـتاق إليـه والـذي أخـاف مـن زيارتـه 

أيضـا« و »مافـي متـل الشـام«.

وتقـول الصحفيـة زينب وتـوت، »سـاهم المشـروع بفتح 
قنـاة تواصـل جديـدة ليتعـرف مـن يعيـش فـي السـويد 
علـى هـؤالء القادميـن الجـدد، وكـم هم مـن شـعوب غنية 
ومتنوعـة ومتعـددة الخلفيـات والثقافـات واألعـراق، 
بالدهـم غنيـة باختـالف لغاتهـا وأديانهـا وأشـكالها 
نـت غنيـة  تهـا وقومياتهـا بـكل خالفاتهـا كا ا ء نتما وا
مقارنـة بالسـويد التـي اغلبهـا كانـت تنتمـي للمسـيحية 
البروتسـتانتينية مـع نـدرة التعـدد الثقافـي فهـا منـذ 

مئـات السـنين«.

تصوير صفاء النهر

معرض يحاكي قصص حياة المهاجرين:

»في الهاتف يكون المرء بأكمله«
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نكيـا  هقيـن أ ا لمر ا ل و طفـا أل لفـة كتـب ا لـت مؤ قا

نهـا  لكومبـس إ بلـة مـع شـبكة ا لـم، فـي مقا ويدهو

لعـرب  أرادت تحقيـق رغبـة العديـد مـن األطفـال ا

ة كتبهـا باللغـة العربيـة، بعـد أن علمـت مـن خـالل  لقـراء

أصدقـاء مقربيـن لهـا عـن هـذه الرغبـة لـدى األطفـال، 

مـن خـالل ترددهـم علـى المكتبـات العامـة ومكتبـات 

المـدارس، إضافـة إلـى أن اللغـة العربيـة باتـت اللغـة 

الثانيـة بعـد السـويدية مـن حيـث عـدد المتحدثيـن بها 

فـي السـويد، وهـي مـن اللغـات العالميـة األكثـر انتشـارا 

لميـا. عا

 »SPÖKSPANARNA« كتـاب كشـافة األشـباح

بطولـة صديقتيـن مالفـا وحنـا، وهمـا مقربتيـن جـدا مـن 

بعضهمـا لكنهمـا مختلفتيـن كليـا بالطبـاع، فـي رحلـة 

بحثهمـا عـن حقيقـة شـخصية شـريرة عاشـت منـذ 

أكثـر مـن 100 عـام فـي المكتبـات يواجهـان العديـد 

مـن المغامـرات المثيـرة

الكتـاب باللغـة العربيـة مـن المتوقـع صـدوره فـي5  من 

فبراير/شـباط وسـيتبعه صـدور المزيـد مـن الكتـب 

للكاتبـة ويدهولـم فـي الخريـف المقبـل.

لفـة  لمؤ جمـة كتـب ا ر تر ا ن قـر لفـة أ لمؤ ضـح ا تو

ألولـى األطفـال  لدرجـة ا لعربيـة، اسـتهدف با لـى ا إ

والمراهقيـن الناطقيـن بالعربيـة فـي السـويد، فهـذه 

الخطـوة قـد تسـهل علـى القادميـن الجـدد منهـم تعلـم 

اللغـة السـويدية مـن خـالل مقارنـة النصيـن، السـويدي 

األصلـي والترجمـة العربية، كمـا يسـاعد من يريـد تعلم 

لغتـه األم ممـن مـر علـى تواجـده مـع عائلتـه فتـرات 

يلـة طو

م  هتمـا لكتـب موضـع ا ن تكـون هـذه ا كمـا يمكـن ا

لـم. لعا لعـرب فـي كل ا ل ا لألطفـا

لفـة  لمؤ تهـا ا ر ختا لتـي ا لترجمـة ا عـن منهجيـة ا و

ء العـرب، تقـول إنهـا كانـت  فـي إيصـال كتابهـا للقـرا

محظوظـة ألن لديهـا إحـدى المعـارف المتمكنيـن مـن 

اللغـة العربيـة والمهتميـن بكتبهـا، ومـن أجـل تخطـي 

لبلـدان العربيـة، تمـت  عقبـات تعـدد اللهجـات فـي ا

لمبسـطة. لعربيـة الفصحـى ا للغـة ا لـى ا لترجمـة إ ا

الكاتبـة أنكيـا ويدهولـم تعتقـد أن الكتابـة لألطفـال 

لكبـار،  لـى ا بـة إ يتطلـب جهـدا إضافيـا مقارنـة بالكتا

خاصـة أن األمـر يتعـدى تأليـف كتـب تعليميـة أو كتـب 

فقـط لإلثـارة والمغامـرات

كشافة األشباح...كتاب لألطفال باللغة العربية من السويد

أنكيا ويدهولم  لـ الكومبس:

اللغة العربية إحدى اللغات العالمية 
وهي الثانية في السويد

 للمزيد من المعلومات عن الكتاب وحجز نسخة عنه

W W W . H E G A S . S E
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REVISOR مدقق حسابات
ت فـي جميـع  با لحسـا قـق ا يعمـل مد
ت مـن  سسـا لمؤ ا ت و كا لشـر ع ا ا نـو أ
ت  كا لشـر لـى ا ة إ لصغيـر جـر ا لمتا ا
مـن  . و ة لكبيـر لميـة ا لعا ا ليـة و و لد ا
ت  با لحسـا ئيسـية تدقيـق ا لر مـه ا مها
الماليـة واإلداريـة ومسـتندات المحاسـبة 
السـنوية للشـركات وتقييمهـا. ويتطلـب 
هـذا العمـل التعـاون مـع جميـع أقسـام 
ض  يسـتعر . و لمختلفـة ظفيـن ا لمو ا
مدقـق الحسـابات للشـركة كيفيـة عمـل 
بـة اإلداريـة، ويجمـع المعلومـات  لرقا ا
والبيانـات الماليـة األخـرى، ويقّيـم جـودة 
ة إدارتهـا، ويقدم  اقتصـاد الشـركة وكفـاء
ئـح حـول كيفيـة تطويـر  مشـورة ونصا
العمـل، ومـا ينبـغ تحسـينه فـي السـنة الماليـة المقبلـة للشـركة. ويسـاعد أيضـًا فـي عمليـة التصريـح الضريبـي، 
والتدقيـق فـي الصفقـات وعمليـات بيـع الشـركات، وتقديم المشـورة حول شـكل ونـوع الشـركة الجديـدة. ينهي 
مدقـق الحسـابات عملـه بمـا يعـرف بتقريـر مدقـق الحسـابات REVISIONSBERÄTTELSE. ويتطلـب 
عمـل مدقـق الحسـابات زيـارة العديـد مـن أماكـن العمـل، وأن يكـون مرنـًا ويتعامـل مـع مختلـف المواقـف وبرامج 
المحاسـبة، وأن يمتلـك خبـرة فـي قانـون الضرائـب والمحاسـبة الدوليـة والبيئـة. المتخـرج الجديـد مـن تخصـص 

بات. لحسـا لعمـل كمسـاعد مدقـق ا لعلـوم االقتصاديـة CIVILEKONOM يمكنـه ا ا
لبـًا  ـف، وغا

ّ
لمحاسـبين فـي شـركات األسـهم يتوجـب عليهـم حمـل شـهادة محاسـب معتمـد أو محل مـا ا أ

مـا يعملـون عبـر شـركات أخـرى أو لهـم شـركاتهم الخاصـة. الموظـف لـدى شـركة بشـكل مباشـر يسـمى 
 SKATTEREVISORER أمـا الموظفيـن لـدى المؤسسـات الضريبيـة يسـمون ،INTERNREVISOR
ويراقبـون دفـع الشـركات لضرائبهـا. يتطلـب العمـل كمدقـق حسـابات دقـة واهتمـام بالتفاصيـل ومتابعـة 

القانـون والتعليمـات وقـدرة علـى التعـاون.
الدراسة:

شـهادة جامعيـة فـي االقتصـاد والعلـوم االقتصاديـة، باإلضافـة إلـى متطلبـات أخـرى يمكـن العثـور عليهـا فـي: 
HTTP://WWW.REVISORSNAMNDEN.SE/RN/INDEX.HTML

SKADEREGLERARE م األضرار
ِّ
ُمنظ

ـم األضـرار غالبـًا لـدى شـركات 
ِّ
يعمـل ُمنظ

ي يتلقـى  لـذ لشـخص ا هـو ا ، و ميـن لتأ ا
و  ت أ لشـركا و ا د أ ا ألفـر الت مـن ا صـا

ّ
ت ال ا

دث مـا،  و حـا ت بسـبب مشـكلة أ لمنظمـا ا
كحريـق أو سـرقة أو أعطـال، وذلـك مـن أجـل 
لمناسـب. لتعويـض ا لمسـاعدة وا تقديـم ا
ويقـوم منظـم األضـرار بتقييـم حجـم الضـرر 
عبـر المعلومـات والوثائـق الـواردة وأحيانـًا 
نـة أو محققيـن، قبـل أن  عبـر موظفـي صيا

يقـدر ثمـن التعويـض المسـتحق.
لتأميـن عبـر  لتواصـل مـع شـركات ا ويتـم ا

الهاتـف أو البريـد العـادي أو اإللكترونـي.
ويتطلـب العمـل كمنظـم أضـرار قـدرة علـى 
لمواقـف،  لنـاس فـي مختلـف ا لتعامـل مـع ا ا
وقـدرة علـى اتخـاذ القـرار الصحيـح والسـريع 
مـع الحفـاظ علـى الهـدوء، وقـدرات تعاطفية 
وإمكانيـة إبـالغ الزبـون بالقـرارات اإليجابيـة 
أم السـلبية، حتـى لـو كان الزبـون منفعـاًل أو في 

حالـة نفسـية سـيئة بسـبب الضـرر الـذي حصـل معـه. 
بعض منظمي األضرار يذهبون بأنفسـهم لتفقد حجم الضرر في موقع الحادثة.

الدراسة:
معظـم الموظفيـن فـي هـذه المهنـة لديهـم دراسـة ال تقـل عـن ثـالث سـنوات فـي الثانويـة أو عملـوا فـي مهنـة 

أخـرى متعلقـة، ومـن ثـم يتـم إجـراء دورات دراسـية لهـم داخـل شـركة التأميـن.
ويمكـن لموظفـي األضـرار االسـتفادة مـن الـدورات الثانويـة أو الجامعيـة ضمـن تخصصـات االقتصـاد أو الحقـوق 

أو التقنيـات.
للمزيد من الدراسات المناسبة ابحث في:

/HTTPS://WWW.YRKESHOGSKOLAN.SE
/HTTP://WWW.STUDERA.NU

/HTTP://UTBILDNINGSINFO.SE

SKATTEHANDLÄGGARE موظف الضرائب
لـذي يضمـن  لشـخص ا ئـب هـو ا ا لضر موظـف ا
لألشـخاص والشـركات دفـع الضرائـب بالطريقـة 
الصحيحـة وذلـك مـن خـالل التواصـل مـع األفـراد 
ئـي  لخاصـة، كمـا يعمـل بشـكل وقا لشـركات ا وا
لتحليـل  لتهـرب الضريبـي مـن خـالل ا لمكافحـة ا
والتحقيـق وإصـدار القـرارات فـي كل مـا يخـّص 
المسـائل الضريبيـة، وذلـك بالتركيـز علـى العمـل 
ضمـن العديـد مـن أنـواع الضرائـب المختلفـة، مثـل 
فـة  لمضا لقيمـة ا لضريبـي وضريبـة ا لتصريـح ا ا
)MOMS( وضريبـة الشـركات، وضريبـة الدخـل 

لدوليـة. ئـب ا والضرا
ويعمـل موظفـو الضرائـب فـي مصلحـة الضرائـب 
ل  S( ضمـن مجـا K A T T E V E R K E T (
الخدمـات والمعلومـات الخاصـة للشـركات واألفـراد 
ئـب،  لضرا مـة عـن ا لعا ويجيبـون علـى األسـئلة ا
تـف  لها يـق ا ت عـن طر مـا لخد ه ا م هـذ تقـّد و

لـى وسـائل اإلعـالم االجتماعيـة. لبريـد اإللكترونـي باإلضافـة إ وا
ويتطلب العمل قـدرة تحليلية واهتمام بالتفاصيل واألرقام وقدرة علـى التواصل والتعاون وخدمة الزبائن.

الدراسة:
تتطلـب شـهادة جامعيـة ال تقـل عـن 180 نقطة/سـاعة معتمـدة فـي مجـال االقتصـاد أو الحقـوق. وتختلـف 
أحيانـًا المتطلبـات مـن وظيفـة إلى أخـرى، حيـث توجـد العديد مـن الوظائـف تطلـب شـهادة ثانوية فقـط وتكون 
غالبـا ضمـن مجـال االقتصـاد، وبالتالـي يمكـن للشـخص العمـل كمحاسـب ضرائـب لكـن قـد يتطلـب هـذا خبـرة 

                                                                   /HTTP://WWW.STUDERA.NU المهنيـة فـي العمـل. للمزيـد مـن المعلومـات

/HTTP://WWW.GYMNASIEINFO.SE

SOCIALFÖRSÄKRINGSHANDLÄGGARE  مسؤول تأمينات اجتماعية

لتأمينـات االجتماعيـة  يسـاعد مسـؤولو ا
لحصـول علـى حصتهـم مـن  لنـاس علـى ا ا
نظـام الحمايـة االجتماعـي فـي حـال المـرض 
ئيسـية  لر مهـم ا مـن مها . و لـة لبطا و ا أ
اإلبـالغ عـن القوانيـن الجديـدة والتحقيـق 
والتقييـم وإصـدار قـرارات التعويضـات 
صـل مـع  لتوا لـى ا فـة إ ، باإلضا لمسـتحقة ا
يعمـل  و ألخـرى . ت ا لمؤسسـا ا لنـاس و ا
معظمهـم فـي صنـدوق التأمينـات العامـة 

 ،FÖRSÄKRINGSKASSAN
لباقـون لـدى أحـد صناديـق  فيمـا يعمـل ا
يشـمل  و .A - K A S S A لـة  لبطا ا
لتأمينـات  لـذي يقدمـه مسـؤول ا لدعـم ا ا
االجتماعيـة التعويضـات الماليـة، والدعـم 
الشـخصي عبـر موظـف/ة تـالزم الشـخص 

. يـض لمر ا

يوجد ثالثة تخصصات لموظفـي التأمينات االجتماعية:
مسـؤول التأمينـات FÖRSÄKRINGSHANDLÄGGARE يجـري التحقيقـات ويصـدر قـرارات التعويضـات والدفـع 

لمسـتحقيها، ومعظـم مهامهـم إداريـة وقـد تتطلـب التواصـل مـع األشـخاص/الزبائن لـدى الحاجـة.
المسـؤول الشـخصي PERSONLIG HANDLÄGGARE يعمـل علـى تقديـم الدعـم لألشـخاص أثنـاء مرضهـم أو 
تعرضهـم إلصابـة مـا أو إعاقـة، ويلتقـي بالزبائـن بشـكل شـخصي أو عبـر الهاتـف أو البريـد، كمـا يتعـاون المسـؤول الشـخصي 
مـع المؤسسـات األخـرى مثـل مكتـب العمـل أو القطـاع الطبـي أو أصحـاب العمـل، ويهـدف عملهـم إلـى أن يتمكـن األشـخاص 

نفسـهم.  لـة أ عا لُمسـتحقين مـن إ ا
محقـق التأمينـات FÖRSÄKRINGSUTREDARE يجـري تحقيقـات وتحليـالت للوثائـق الطبيـة واألخـرى المتعلقـة 
ويقـوم بإصـدار القـرارات. ومعظـم مهامهـم إداريـة وتوثيقيـة، وقـد تتضمـن أحيانـًا التواصـل مـع الزبائـن والمؤسسـات المعنية.

الدراسة: 
لتأمينـات  للعمـل كمسـؤول تأمينـات يتطلـب علـى األقـل شـهادة ثانويـة أو خبـرات تعادلهـا. أمـا محقـق ا

والمسـؤول الشـخصي يتطلـب شـهادة جامعيـة أو خبـرات تعادلهـا.
طلب شـهادة ثانوية على األقل، لكن غالبًا ما ُيرغب بالشهادة الجامعية.

ُ
لدى صندوق البطالة ت

وتعتبر الشـهادات األكثر طلبًا لهذه المهنة الحقوق والعلوم االجتماعية والسلوكية.
وتجرى دومًا دورات تمهيدية وتخصصية للموظفين الجدد فـي صناديق التأمينات والبطالة.

STUDERA.NU :للمزيد حول الدراسة ابحث/ي في

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

الكومبس موسوعة المهن: تقوم شـبكة الكومبس بنشر سلسلة تعريفية عن المهن في السـويد باللغة العربية، لتعريف المتابعين بمعظم 
المهن المتوفرة في سوق العمل السويدي وشروط الحصول عليها وكيفية دراستها. وبذلك تكون الموسـوعة األولى من نوعها باللغة العربية.
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فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء 
والدفــاع المدنــي والشــرطة، يجــب االتصــال علــى الرقــم 112 والــذي يمكــن االتصــال عليــه 
الهواتــف األرضيــة أو النقالــة )الموبايــل( 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

 3686 BOX
STOCKHOLM ٥٩ 103

DO@DO.SE البريــد اإللكتروني
رقم الهاتف 

08 - 120 20 700
المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

أفقي
١ - الذهــب األبيض - الماشــية مما يقتنيها 

البدوي أو الفالح - شــقيق

٢ - وديــع )مبعثــرة( - أماكن اجتماع القوم

3 - إذا تعدى اثنين شــاع - يوم يبتدئ اإلنســان 

حياته

٤ - اشــتهر فــي التاريــخ بتحويل التراب إلى ذهب 

- أبيــض )باالنجليزية(

5 - يضغط إلطالق النار - شــجر صحراوي مثمر

٦ - قــْرض - بناء للمراقبة

7 - ســقيا - دولة جنوب شــرق أفريقية

٨ - يتحــرك كالمــوج - يحقق إنجازا

9 - فيها طالبو العلم والشــهادات - متشــابهان

١٠ - الذهــب البنــي - بلد اســمها يعني بلد األحرار

1٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  2  1  

1

2

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

1٠

رأسي
١ - ألوانــه تظهــر بعد المطر - يلغي

٢ - تحليق في الســماء - فاكهة لذيذة قشــرها أحمر 

كالجوهر وحباتها 

3 - منافــس ومســاو في اإلمكانــات - أغلى المعادن على 

اإلطالق

٤ - بشــكل رأســي - أنت طلبت األكل لشــعورك بحاجته

5 - واحــد )باالنجليزية( - اغتاب -متشــابهان

٦ - مخلوق صغير يحمل عشــرة أمثال وزنه - شــاي 

)باالنجليزية(.

7 - متشــابك بشــكل منتظم ومكرر - ثني

٨ - دولة أوروبية معنى اســمها بلد األرانب

9 - أخــف الغازات في الطبيعة

١٠ - من الخضروات - تفضيل شــيء على آخر

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

    مستوى متقدم
    مستوى مبتدئ

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن 81 خانــة , 
٩*٩ مقســمة إلــى ٩ مربعــات 
الخانــات  مــلء  عليــك   3*3
ــى ٩  الفارغــة بأرقــام مــن 1 إل
ــم   عــدم تكــرار أي رق

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي 
٨وداخــل كل مربع

٢

٢
١ ٤

٦ ١

٧

٧
12

٨

٣
٥

٦

٦

٥
٥

٩

٩
 ٥

٨
2

٦
1

٣
٧

٥

٨

٤

7
٤

7
7

٩
٦

1

٣
1

٣

٥

٨

٩١

٤ 3

9

7
٦

٨

٦

٦

5

٤

 الكلمات المبعثرة
اللعبة قواعد 

باألحمــر  الملونــة  بالحــروف  الخانــات  مــأل  المطلــوب 
ــى شــخصية أو اســم  ــدل عل ــر ت ــة أو أكث ــن كلم لتكوي
بلــد و هكــذا تتعــرف عليهــا مــن خــالل المســاعدة 

المبينــة مقابــل كل مجموعــة خانات.

نفــس  مــن  تتكــون  الحمــراء  الكلمــات  أو  الكلمــة 
الحــروف المطلــوب إدخالهــا و لكنهــا بترتيــب غيــر 

صحيح.

 1

٨
2

٧

٧

٩

٩

عروس البحر األبيض المتوسط
) يدنرساكألة (

  برنامج للقاء والمناقشة على األنترنت 
) بساكي (

 جزيرة أكثر من ٤٠٪ من كلمات لغتها عربية 
) طماال (

دولة تطل على البحر األحمر
)وادلسنا (

الديناميت مخترع        
) رفأدل بلون(
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