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Al Kompis 
Media 
Network

MVH
Redaktionen

är ett medi-
abolag med 
ambitionen 
att underlätta 
integrationen 

mellan de människor och kulturer som finns 
i Sverige idag. Vi på Al Kompis är övertyga-
de om att integrationen är ömsesidig och 
inser att det är viktigt att majoritetssam-
hället 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 distribu-
eras av utdelare och på 40 speciellt utvalda 

platser i Stockholms län, Malmö, Landskro-
na, Helsingborg och Göteborg Vi kan skicka 
tidningen till dig med post, var som helst i 
landet.
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: 1720 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 sys-
tertidning Altid.se.

تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حالًيــا، وتــوزع مجانــا بالبريــد 
ســكونة  منهــا:  مناطــق  عــدة  فــي  ثابتــة  مراكــز  وعبــر 
ولينشــوبنغ  ونورشــوبنغ  ويوتيبــوري  وســتوكهولم 
واسكليســتونا، وهــي خدمــة إعالميــة باللغــة العربيــة هدفها 
ــة  ــيلة إعالمي ــود وس ــى وج ــة إل ــة الحاج ــي تلبي ــاهمة ف المس
تتفاعــل مــع الجاليــات العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل 
ــة  ــات الناطق ــار ومســتجدات تهــم الجالي ــن أخب ــا يجــري م م

بالعربية. 
صحيفــة الكومبــس وســيلة إعالميــة جــادة تحــاول التركيــز 
علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع والتعريــف 

بحقــوق كل األشــخاص والجماعــات حســب وضعهــا القانونــي 
في السويد وأوروبا، إضافة إلى التواصل مع ما يجري في

البــالد العربيــة والعالــم والتشــجيع علــى االســتفادة مــن 
خــالل  مــن  الشــعوب،  بيــن  الثقافــات  وتنــوع  التجــارب 
التعريــف باآلخــر واالطــالع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا 
الشــعوب وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة 

المجتمع وتطوير المؤسسات وزيادة الرفاهية.
العديــد مــن الصحفييــن  الكومبــس تضــم  هيئــة تحريــر 
السويـــد  داخــل  مــن  معهــا  المتعاونيــن  واإلعالمييــن 

وخارجها.

صديقك الناطق بالعربية في السويد

PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

SVERIGES 
STÖRSTA 

TIDNING PÅ 
ARABISKA

ANNONSAVDELNING

AHMED

ALZAYYAN

TEL: 072-588 74 44

STOCKHOLM

SCHEELEGATAN 4, 

11223 STOCKHOLM

TEL: 072 971 88 98

E-POST:
INFO@ALKOMPIS.COM

MALMÖ

OLOF PALMES PLATS 

1, 214 44 MALMÖ

TEL: 073 780 07 48

GÖTEBORG

DROTTNINGGATAN 

69, 411 07 GÖTEBORG

TEL: 072 588 74 44

ESKILSTUNA

TEL: 073 760 98 22

UPPSALA

TEL: 073 717 70 68

المؤسس ورئيس التحرير

د. محمود صالح آغا

07٢971٨٨9٨

ma@alkompis.com

سكرتير التحرير

نزار عسكر

07376414٨9

nazar@alkompis.com

المبيعات
أحمد الزيان

07٢55٨7444
ahmed.a@alkompis.com

مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت

موقع الكومبس بالعربية
alkompis.se

موقع الكومبس بالسويدية
alkompis.se/sv
موقع راديو الكومبس

alkompis.se/radio
جريدة الكومبس الورقية

alkompis.se/magazine
موقع الشبكة الرئيسي

alkompismedianetwork.com

صفحة الكومبس على الفيسبوك
facebook.com/alkompis

د. محمود صالح اآلغا
رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية

الســويد

ليس باألرقام وحدها تقاس 
العنصرية

الكومبــس - كلمــة العــدد: هــل صحيــح أن 
الســويدي،  الشــعب  مــن   %17 مــن  أكثــر 
عنصريــون أو لهــم ميــول عنصريــة، ألنهــم 
أن  أم  ديموكراتنــا؟  ســفاريا  لحــزب  صوتــوا 
هنــاك عوامــل أخــرى لعبــت دورا فــي أن يختــار 
مــن  بــه،  يســتهان  ال  الــذي  الجــزء،  هــذا 
األقــل  علــى  حزبــا  الســويديين،  المواطنيــن 
يوصــف بــأن لــه جــذور نازيــة، وأنــه حــزب بنــى 
علــى  وايديولوجياتــه  وشــعبيته  سياســاته 
للهجــرة،  العــداء  هــو  فقــط،  واحــد  موضــوع 

والتشدد تجاه قضايا االندماج؟ 
لســنا بمعــرض تقديــم تحليــل متكامــل وموثــق 
الحــزب،  هــذا  شــعبية  تزايــد  أســباب  عــن 
ونتــرك األمــر للمختصيــن، ولكــن مــا يهمنــا 
هــذا  انتخــب  مــن  كل  ليــس  إنــه  هــو  قولــه 
الحــزب، هــو بالضــرورة شــخص عنصــري أو 
حتــى يمكــن أن يمتلــك جــذور عنصريــة، مــع 
أن تزايــد نســبة شــعبية هــذا الحــزب، ليــس 
باألمــر الــذي يمكــن أن يكــون بســيطًا، بــل هــو 

مؤشر يجب أن يؤخذ بالحسبان.
األحــزاب  مــن  الســخط  حالــة  تكــون  قــد 
ــد  ــدى العدي ــة ل ــرة والتقليدي السياســية الكبي
فــي  ملموســة  تغييــرات  عــن  الباحثيــن  مــن 
السياســة الســويدية، مــن أهــم عوامــل االنقــاب 
واالشــتراكي  الموديــرات  حزبــي  علــى 
ــح الحــزب اليمينــي  الديمقراطــي تحديــدا لصال
الشــعبوي الصاعــد، خاصــة أن هــذه التوجهــات 
بعــدة  نجاحهــا  أثبتــت  الشــعبوية،  اليمينيــة 

دول أوروبية، والسويد ليست استثناء.
هــذه الشــعبوية نجحــت، فــي جــذب قســم مــن 
الفقــراء وذوي الدخــل المحــدود ليكونــوا خصمــا 
لجــزء آخــر فقيــر ومحــروم ربمــا أكثــر منهــم، 
بحجــة التنافــس علــى فــرص العمــل، والســكن، 
والدراســة، وامتيــازات الرفاهيــة االجتماعيــة 
ككل، ونجحــت أيضــا فــي تقديــم خطــاب بديــل 
فــي  المألــوف  يتجــاوز  لحــد  بالجــرأة  يتمتــع 
الحيــاة السياســية الســويدية، عندمــا يتعلــق 

األمر بالتمييز وعدم التسامح.

أنتشــار هــذا الخطــاب وتعميمــه، هــو المشــكلة 
زيــادة  نســب  أرقــام  وليســت  الحقيقيــة، 
الشــعبية فقــط، لهــذا الحــزب أو لغيــره. خاصــة 
تأثيــر  انتشــار  وقــف  يتــم  لــم  حــال  فــي 
قبــل  مــن  خاصــة  الشــعبوية،  التوجهــات 
قبــل  ومــن  المعتدلــة،  السياســية  األحــزاب 
مؤسســات الدولــة، وطبعــا مــن قبــل اإلعــام 

ومنظمات المجتمع المدني.

ــد النظــرة الســلبية  ــو تزاي ــوم ه مــا نلمســه الي

ــكل مــا هــو أجنبــي وشــرق أوســطي  النمطيــة ل

تحديــدا، فــي المجتمــع. مشــاهدات عديــدة 

وأحــداث تناقلتهــا وســائل اإلعــام تؤكــد وجود 

نزاعات عنصرية، أدت إلى تصرفات خاطئة.

مــن  يعانــي  لشــاب  حصــل  مــا  علــى  المثــال 

اضطرابــات نفســية، أدت إلــى موتــه عطشــا، 

قــد يكــون أحــد األمثلــة علــى النظــرة المســبقة 

لبعــض الموظفيــن والمســؤولين عــن قطاعــات 

غيــر  أصــول  مــن  أشــخاص  تجــاه  عامــة، 

سويدية.

مــا قــد يطمئــن ويزيــد مــن الثقــة بالمجتمــع 

الــذي نعيــش بــه، هــو شــجاعة الصحافــة التــي 

تحدثــت عــن الحــادث وطرحــت الســؤال: مــاذا 

ــة يحمــل اســما ومامــح  ــو كان الشــاب الضحي ل

سويدية؟ هل كان تعرض لنفس المصير؟

موقــف القضــاء أيضــا المســتقل وغيــر المتهاون 

مــع كائــن مــن كان، يجعلنــا نــدرك أننــا نعيــش 

بدولــة قانــون، وأن ال أحــد علــى اإلطــاق فــوق 

القانون.

ــن أهــم أســلحة التصــدي  ــة والقضــاء م الصحاف

لمنــع  كافيــان  غيــر  ولكنهمــا  للتجــاوزات، 

علــى  المســبقة  واألحــكام  الكراهيــة  ظواهــر 

ــون بشــرتهم  أشــخاص فقــط ألن أســمائهم ول

تختلف عن أسماء وألوان أشخاص آخرين.

إذًا مؤشــرات العنصريــة فــي المجتمــع ال تقــاس 

بنســب وأرقــام تتعلــق بانتخــاب هــذا الحــزب أو 

ذاك، بــل تحتــاج إلــى مراقبــة وضبــط الخطــاب 

العنصري في المجتمع.
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من   يتنازل   لمن   ؟!
من أجل انقاذ السويد من خوض انتخابات إضافية

وكمــا كنــا نتابــع، فقــد أفــرزت نتائــج انتخابــات البرلمان 
الســويدي )الريكســداغ( التــي جــرت فــي 9 ســبتمبر/ 
أيلــول، وضعــًا سياســيًا معقــدا فــي الســويد، يمكــن 
وصفــه بأنــه حالــة تاريخيــة فريــدة مــن نوعهــا، وذلــك 
بســبب التقــارب الشــديد فــي عــدد مقاعــد الكتلتيــن 
)االشــتراكي  الخضــر  الحمــر  كتلــة  الرئيســيتين، 
الديمقراطــي والبيئــة واليســار( مقابــل كتلــة الــزرق أو 
أحــزاب االئتــاف األربعــة )الموديــرات والليبرالييــن 

والوسط والديمقراطي المسيحي(. 

حصــول الكتلــة األولــى علــى مقعــد واحــد فقــط أكثــر 
مــن الكتلــة الثانيــة، لــم تكــن المشــكلة الوحيــدة التــي 
جــاء  بــل  الســلطة،  اســتام  حســم  مســألة  ــدت 

ّ
عق

معظــم  ترغــب  ال  الــذي   ،SD الـــ  حــزب  حصــول 
ــد  ــث معــه، ليزي األحــزاب األخــرى بالتعــاون أو الحدي
مــن صعوبــة حصــول أي حكومــة علــى شــرط النصــف 
زائــد واحــد، إال فــي حالــة التخلــي عــن تمتــرس األحزاب 
تحالفــات  وخلــق  التقليديتيــن،  الكتلتيــن  ضمــن 

جديدة.

لكــن التحالفــات الجديــدة تتطلــب توافقــات جديــدة، 
والتوافقــات بدورهــا تتطلــب تنــازالت، مــن جميــع 
الســؤال  ليبقــى  مختلفــة،  بنســب  ولكــن  األطــراف، 
المطــروح هــو: مــن ســيتنازل لمــن؟ مــن أجــل إنقــاذ 
الســويد مــن الذهــاب إلــى انتخابــات إضافيــة جديــدة، 
فحســب الدســتور ســيتم منــح رئيــس البرلمــان 4 

فرص القتراح وتكليف إنشاء الحكومة المنتظرة.

ولكن من هم األوفر حظًا في خوض 
غمار التكليف؟

رئيس حزب المحافظين 
الموديرات أولف 

 Ulf كريستيرسون
 Kristersson

حــزب المحافظيــن برئاســة 
كريستيرســون،  أولــف 
فــي  األكبــر  الحــزب  هــو 
 70 يمتلــك  االئتــاف، 
مقعــدًا، وقــد أكــد هــذا 
أنــه  مــرارًا  الحــزب 
الســتام  يتطلــع 

رئاسة الحكومة.
مــن  يعــزز  قــد  مــا 
أولــف  حصــول  فــرص 

كريستيرســون علــى منصــب رئيــس الحكومــة، هــو أنــه 
مقبــول أكثــر مــن غيــره لــدى حــزب  الـــ SD، فبحســب 
تصريحــات ســابقة لرئيــس الحــزب، جيمــي أوكيســون، 
أكــد أنــه يعتبــر حــزب الموديــرات الحــزب األفضــل 
الـــ SD منــح الموديــرات  البــاد، خاصــة أن  لقيــادة 
دعمــه فــي أول تصويتيــن للبرلمــان الجديــد، األول 
عنــد التصويــت علــى رئاســة البرلمــان والثانــي عنــد 
التصويــت علــى إزاحــة لوفيــن مــن منصبــه كرئيــس 
للحكومــة، التصويتــان حصــا فــي يوميــن متتالييــن 

في 24 و25 سبتمبر.
هــذا ويعتبــر أولــف كريستيرســون نفســه بأنــه أحــق 
بهــذا المنصــب، ألن االئتــاف يعتبــر نفســه أكبــر مــن 
حزبــي البيئــة واالشــتراكيين الديمقراطييــن، فهــم 
المنافســة  الخضــراء  الحمــراء  الكتلــة  مــن  يحذفــون 
ــى 28 مقعــدا،  ــذي حصــل عل لهــم، حــزب اليســار ال

بطريقة حسابية - سياسية غير مفهومة.

مــا هــو واضــح إلــى اآلن أن أولــف كريستيرســون يرفض 
 SD مثلــه مثــل بقيــة أحــزاب االئتــاف، التعــاون مــع الـ
لتأليــف حكومــة قــد تتنــازل عــن بعــض الملفــات لهــذا 
الحــزب. ولكــن هــذا ال ينفــي أن الموديــرات هــم الخيــار 
كان  حــال  فــي  للهجــرة،  المعــادي  للحــزب  األفضــل 

واالشــتراكي  الموديــرات  بيــن  الخيــار 
الديمقراطي.

رئيس االشتراكي 
الديمقراطي ستيفان 

 Stefan لوفين
 Löfven

التصويــت الــذي جــرى يــوم 25 
إزاحــة  علــى  أيلــول  ســبتمبر/ 

ســتيفان لوفيــن مــن رئاســة الحكومــة، ال يعنــي أنــه من 
لحكومــة  رئيســًا  أخــرى  مــرة  يعــود  ال  أن  الممكــن 
ــزال هــو  ــه ال ي ــرة، خاصــة أن ــدة بتحالفــات مغاي جدي
رئيــس أكبــر حــزب فــي البرلمــان بعــدد مقاعــد 100 

مقعد وبكتلة هي األكبر أيضا.

فــي مؤتمــر  قــال  لوفيــن  ســتيفان 
صحفــي بعــد فتــرة وجيــزة مــن 
عــن  إبعــاده  علــى  التصويــت 
منصبــه” ارادتــي هي االســتمرار 
فــي خدمــة البــاد كرئيــس 

للوزراء.«

أكــد  كمــا 
لوفين 

انفتاحه 
على 

مــع  االقتراحــات 
التــي  األحــزاب 

تشكل 
الجانب 

اآلخر من الكتلة الزرقاء.
فــرص النجــاح بتأليــف مثــل هــذه الحكومــة ال تــزال 
علــى  االئتــاف  تأكيــد  مــن  الرغــم  علــى  موجــودة 
غيــر  وأنهــم  واحــدة  تفــاوض  كجهــة  التماســك 

راغبين بالتعاون مع لوفين كرئيس للحكومة.

الكومبــس – الغــالف: إلــى حيــن إعــداد هــذا التقريــر، ال تــزال الســويد ال تعــرف مــن سيســتلم قيــادة حكومتهــا ألربــع ســنوات مقبلــة، بعــد 
أن صــوت البرلمــان الجديــد )الريكســداغ( يــوم ٢5  ســبتمبر/ أيلــول، علــى إزاحــة ســتيفان لوفيــن مــن رئاســة الحكومــة، بأغلبيــة ٢04 صوتــا 

من أصل 349  صوت هم مجموع مقاعد البرلمان. لتصبح الحكومة الحالية، حكومة تسيير أعمال.
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ومــن جانــب آخــر وفــي حــال قبــل لوفيــن الذهــاب نحــو 
اليميــن وتقديــم تنــازالت لائتــاف، مــن الممكــن ان 
أمــل،  بخيبــة  لــه  الناخبيــن  مــن  ذلــك جــزء  يصيــب 

يستفيد منها حزب اليسار.

رئيسة حزب الوسط آني لوف  
 Annie Lööf

تتشــكل  أن  األضعــف  االحتمــال 
حكومــة بقيــادة رئيســة حــزب 
الوســط آنــي لــوف، لكنــه حــل 

ينظــر لــه كطريــق وســط 
تشــكيل  عقــدة  يفــك 
مــن  اليــوم.  الحكومــة 

»لــوف«  بقيــادة  الحكومــة  أن تكــون  المرجــح  غيــر 
مدعومــة مــن قبــل SD، لكــن مــن المحتمــل أن تجمــع 

ما يكفي من الدعم القوي من األحزاب األخرى.

لــم تحتــل آنــي لــوف حتــى اآلن أي منصــب 
ان  فــي  ولديهــا طمــوح طبعــا  وزاري 
تصبــح رئيســة للــوزراء، لكــن حزبهــا ال 
مــن   %9 مــن  أقــل  ســوى  يشــكل 

مقاعد البرلمان.
األيــام القليلــة المقبلــة قــد تكشــف لنــا 
المفاوضــات  ســير  نتائــج  عــن 
الحكومــة  لتشــكيل 
ســتذهب  أو  الســويدية، 
السويد النتخابات إضافية.

Andreas Norlén )أندش نورلين( رئيس البرلمان.

ــد للبرلمــان الســويدي )الريكســداغ(  مــن هــو الرئيــس الجدي
وما هي صالحياته؟

بعــد  الســويدي  للبرلمــان  جلســة  أول  فــي 
انتخابــات 2018 وفــي 24 ســبتمبر/ أيلــول، 
 Andreas البرلمــان  أعضــاء  انتخــب 
رئيســا  نورليــن(  )أنــدش   Norlén

للبرلمان.

بطاقة شخصية:
فــي   1973 مايــو   6 مواليــد  مــن   •

ستوكهولم ويعيش حاليا في نورشوبينغ
عضــو فــي اتحــاد شــبيبة الموديــرات   •

منذ العام 1988

)العــام  الحقــوق  فــي  ماجيســتير   •
1996( اختصــاص عاقــات تجاريــة مــن جامعــة 

لينشوبينغ
)العــام  المحامــاة  فــي  ماجيســتير   •

2000( من جامعة ستوكهولم
مــن  الشــركات  قوانيــن  فــي  دكتــوراه   •

جامعة لينشوبينك العام 2004
فــاز بمقعــد فــي البرلمــان الســويدي فــي   •

العام 2006 عن الموديرات
ــا شيلســتروم العــام  متــزوج مــن هيلين  •

2013 ولديهما طفل
رئيــس اللجنــة الحقوقيــة فــي البرلمــان   •

في العام 2014
أصبــح رئيســا للبرلمــان فــي 24   •
ــول 2018 بأغلبيــة 203   ســبتمبر/ أيل

صوتًا.
مــا هــي صاحيــة رئيــس البرلمــان فــي 

السويد
هــو  الســويد  فــي  البرلمــان  رئيــس 
بعــد  الثانيــة،  االعتباريــة  الشــخصية 
ــوزراء، ويمكــن  ــل رئيــس ال ــك، وقب المل
وطنيــة  بمناســبات  البــاد  يمثــل  أن 

ودولية.

يــرأس أعمــال البرلمــان وينســق التشــاورات 
لديــه  البرلمانيــة،  المجموعــات  قــادة  مــع 
اقتــراح  قبــل   ، المفاوضــات  قيــادة  مهمــة، 
بتشــكيل  وتكليفــه  جديــد  وزراء  رئيــس 

الحكومة.
ال يشــارك رئيــس البرلمــان 
فــي أعمــال اللجــان أو فــي 

المناظرات 
التــي  والمناقشــات 

تدور بالمجلس.
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Bild: Jonas Ekströmer/TT

شبكة الكومبس 
اإلعالمية تشارك في 
ملتقى »التواصل بين 
الثقافات المتعددة« 

في مدينة مالمو

قريبًا جدًا

وقّدمــت الزميلــة زينــب وتــوت، مديــرة مكتــب »الكومبــس« فــي المدينــة، 

شــرحًا مفصــًا عــن الهــدف مــن إطــاق شــبكة الكومبــس، والــدور الــذي تقــوم 

بــه، فــي تقديــم المعلومــات التــي تســاهم فــي ســرعة االندمــاج بالمجتمــع 

السويدي، وخدمة المجموعة الناطقة بالعربية.

وشــارك فــي فعاليــات الملتقــى، العديــد مــن المنظمــات المدنيــة، والمؤسســات 

ــي أدارت نقاشــًا حــول العمــل  ــة، منهــا جامعــة مالمــو، الت ــة والتعليمي الثقافي

الكومبــس – ســتوكهولم: ذكــر تقريــر بثــه التلفزيــون الســويدي، أنــه ســيتم تغييــر 
كتــب فيهــا أرقــام الســيارات، فــي الوقــت الحالــي، والمكونــة مــن 

ُ
شــكل اللوحــات التــي ت

ثاثة أحرف وثاثة أرقام.

وســيتم اعتمــاد الشــكل الجديــد الــذي ســيكون علــى شــكل، ثاثــة حــروف فــي البدايــة 
من اليسار الى اليمين، وبعد ذلك رقمين، ومن ثم حرف واحد.

وبحسب التقرير سيجري ذلك في أقرب وقت من العام المقبل 2019.

ويعود الشكل الحالي المعتمد في ارقام تسجيل السيارات إلى مطلع عام 1970.
لكــن أرقــام التســجيل المســتخدمة حاليــًا لــن تختفــي كلّيــا، بــل ســيكون هنــاك نوعــان 
ــاد  ــي الطــرق الســويدية، وســيجري اعتم ــام التســجيل يمكــن ماحظتهــا ف ــن أرق م

الصيغة الجديدة مع السيارات المسجلة حديثًا في البداية.
وتشــهد الســويد زيــادة فــي عــدد الســيارات الحديثــة، حيــث تــم 
تســجيل مــا يقــرب مــن نصــف مليــون ســيارة جديــدة كل عــام، 
خــال الســنوات الثاثــة الماضيــة، وإلغــاء تســجيل مــا يقــرب مــن 
200 ألــف ســنويًا. لكــن يجــب أن يمــر عــام كامــل قبــل أن تتمكــن 
أيــة ســيارة جديــدة الحصــول علــى الرقــم التســجيلي لســيارة 

قديمة.

ألرقــام  الجديــدة  بالصيغــة  العمــل  مباشــرة  يتــم  وقــد 
الســيارات حتــى قبــل عــام 2019 مــع نهايــة العــام الجــاري 

2018، بحسب ما ذكرته مصلحة النقل السويدية.
وتعمــل المصلحــة حاليــًا فــي المراحــل النهائيــة مــن أجــل 
إجــراء تغييــرات علــى نظــام تكنولوجيــا المعلومــات مــن أجــل 

بدء العمل بالصيغة الجديدة.

ودوره في التواصل بين ثقافات المدينة المتعددة.
كمــا شــارك الممثــل الكوميــدي خالــد جبيــر فــي عــرض حــول النظــرة التقليديــة 

تجاه األطفال الذين ينحدرون من أصول أجنبية.
وجــاءت مشــاركة شــبكة الكومبــس فــي الملتقــى، فــي إطــار ســعي البلديــة 
التعريــف بالجهــود التــي تقــوم بهــا الشــبكات والقنــوات اإلعاميــة العاملــة فــي 

مجال االندماج والتي تشهد متابعة من قبل الناطقين بالعربية في مالمو.

لوحات جديدة ألرقام 
السيارات في السويد



طرتئا بضط شغ سغادة ذئغئئ افجظان
Tandläkare Ulla Alvinberg 

  شغ طالمع

في عيادتنا نحرص على تقديم 
خدمات طب ووقاية وتجميل األسنان وفق أحدث 

دار 
ُ
التقنيات،لتوفير بيئة مريحة للمراجعين والعاملين، ت

العيادة وفق البرنامج اإللكتروني لضمان معايير الجودة

للحجز المباشر عبر الموقع اإللكتروني
http://www.tandlakarealvinberg.se

فريق العيادة مكون من 
طبيبة األسنان عال ألفينبيري

وقائية األسنان لينا شولتز
وممرضة األسنان جيني ايكهولم

 اسعارنا هي نفس االسعار الحكومية لطب االسنان في 
(الفولكتاندڤورد) و تندرج ضمنها تكاليف المواد.

عيادتنا مرتبطة بصندوق التأمين االجتماعي لضمان انتفاع 
مراجعينا من جميع  خصومات صندوق التامين االجتماعي.

تمنح عيادتنا األولوية للحالت الطارئة 
حيث نحاول توفير موعد طارئ في نفس اليوم

Erikstorpsgatan 10B, 217 54 Malmö

Tel.040-927788 

Tandläkare Ulla Alvinberg  طب و جراحة الفم واالسنانTandläkare Ulla Alvinberg  طب و جراحة الفم واالسنان

للتحدث باللغة العربية  0723500597

Tandläkare
Ulla Alvinberg
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ثمان سنوات فترة انتظار قبل 

الحصول على شقة جنوب السويد:

طوابير االنتظار 
تتضاعف بشكل 

كبير

ــا  ــة أضعــاف م ــى ثماني ــي بعــض مناطــق ســكونه إل ــى ســكن ف ــر االنتظــار للحصــول عل تضاعفــت طوابي
كانت عليه خالل العامين الماضيين.

 ووصــل متوســط معــدالت االنتظــار فــي كل مناطــق ســيفداال ولونــد الــى نحــو ثمانيــة أعــوام، بحســب مــا 
ذكره موقع Hem & Yyra المعني بقضايا اإلسكان.

طوابيــر االنتظــار »فــي حــال« أصبحــوا بحاجــة الــى 
ســبيل  علــى  ملحــوظ  أمــر  وهــو  مســتقبًا.  الســكن 
ــذي زاد هــو  المثــال فــي متوســط أوقــات االنتظــار، ال

اآلخر في العديد من البلديات.
 وفــي هلســنبوري يســتغرق األمــر فــي المتوســط أكثر 
مــن أربــع ســنوات للحصــول علــى منــزل، مــا يعنــي 
فتــرة أطــول بعــام واحــد عــن الوقــت الــذي يســتغرقه 

المرء للحصول على سكن في مالمو.
إســكان  شــركة  فــي  المســؤولة  تقــول 
ــا:  Helsingborgshem الحكوميــة صوفــي ليلي
»إن الزيــادة فــي عــدد األشــخاص فــي طوابيــر االنتظار 
يعــود الــى أمــور عــدة، منهــا زيــادة المعرفــة بنظــام 
نظــام  فــي  التســجيل  للمــرء  يمكــن  وأنــه  التأجيــر 

وبحسب قانون اإلسكان الجديد، فإن بلديات سكونه 
مجتمعة ستتلقى 1800 وافدًا جديدًا خال العام 
الجاري 2018، وهذا بدوره تسبب في خلق ضغط 

على طوابير االنتظار تلك، بحسب ما ذكرته شركات 
اإلسكان المحلية.

 وأشــارت بلديــات، برومــوال، كليبــان، ســفالوف، هــورر، 
بلديــات  الــى  الجــدد  القادميــن  أن  الــى  أوســتورب 

المقاطعة يشكلون سببًا لزيادة طوابير اإلسكان.

2-   تخطيط أفضل
الســن لســكنهم فــي  العديــد مــن كبــار   ويخطــط 
فــي  أنفســهم  منهــم  العديــد  ويســجل  المســتقبل 

وخــال العاميــن الماضييــن، ازدادت طوابيــر اإلســكان 
فــي جميــع بلديــات مقاطعــة ســكونه تقريبــًا. وأكثــر 
الطوابيــر ازدحامــا كانــت فــي البلديــات الصغيــرة فــي 

شمال المقاطعة.
العــدد  ارتفــع   ،2018-2016 األعــوام  وخــال 
اإلجمالــي لقوائــم االنتظــار بنســبة 25 بالمائــة، مــن 
التــي  الــى 345000، وفقــًا للمراجعــة   275000

قام بها الموقع.
وارتفــع عــدد األشــخاص فــي طوابيــر االنتظــار فــي 
بوباتــس،  جنــوب  اإلقليميــة  اإلســكان  شــركة 
Boplats Syd والتــي تعتبــر الوســيطة لعــدد مــن 
شــركات اإلســكان الحكوميــة والخاصــة مــن 58300 

الى 86700 شخص.

انتظار ثماني سنوات!
وفي لوند، وصل متوسط فترة االنتظار للحصول 
على سكن الى ثماني سنوات، فيما ضمت طوابير 

االنتظار 70 ألف شخصًا.
 LKF وقــال المديــر التنفيــذي العــام لشــركة إســكان
»لونــد مدينــة  للموقــع:  إيكلونــد  هــوكان  لونــد  فــي 
يســجلون  والكثيــر  فيهــا،  للعيــش  جــدًا  جذابــة 
أنفســهم فــي طوابيــر انتظــار الحصــول علــى ســكن 

مسبقًا لتلبية االحتياجات المستقبلية«.
وعلــى الرغــم مــن زيــادة البنــاء فــي المنطقــة، فــإن 
وضــع اإلســكان ال يــزال متأزمــًا وزاد الضغــط علــى 
المناطــق الريفيــة أيضــًا بعــد أن كان أكثــر تركيــزًا 
علــى المناطــق الحضريــة، بحســب مــا ذكرتــه العديــد 

من شركات اإلسكان المحلية.
لكــن مــع ذلــك، هنــاك عــدد مــن األســباب المؤديــة الــى 

طوابير االنتظار الطويلة:

1-   العديد من الوفدين 
الجدد

التأجير عند عمر 16 عامًا«.

3-   القليل جدًا من وحدات 
السكن للتأجير

 وكثيــرًا مــا تتحمــل شــركات اإلســكان الحكوميــة فــي 
تلــك  ومــن  بأكملــه.  العــبء  الصغيــرة  البلديــات 
المديــر  ذكــر  التــي   Skurupshem الشــركات، 
التنفيــذي العــام لهــا بييــر إسبيورنســون، بــإن بنــاء 
الوحــدات الســكنية كان منخفضــًا للغايــة، حيــث قــال: 
بمــا  البلديــة  فــي  ســكنية  وحــدات  بنــاء  يتــم  »لــم 
يتماشــى مــع زيــادة القادميــن الجــدد اليهــا والباحثيــن 

عن سكن فيها«.

Foto: Gry Bergling/TT grafik

Foto:www.freepik.com
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ــة  ــي التغذي ــاء واختصاص ــاس واألطب ــاد الن ــركاء: اعت ــاالت الش ــس – مق الكومب
علــى تبريــر الزيــادة فــي الــوزن باتهــام البديــن بالشــراهة وزيــادة كميــة 
الســعرات التــي يســتهلكها عــن حاجتــه، ولكــن العلــم الحديــث لــه تصــور آخــر 
عــن الســمنة، حيــث يقــول إن الســمنة ليســت بســبب المبالغة فــي تنــاول الطعام، 
ــاول  ــي تن ــة ف ــى المبالغ ــؤدي ال ــي ت ــي الت ــمنة ه ــأن الس ــس ف ــى العك ــن عل ولك

الطعام.

نصبــح  جعلنــا  بشــكل  جيناتنــا  تكيفــت  ولذلــك    
كلمــا  الحراريــة  الســعرات  خــزن  علــى  مبرمجيــن 

استطعنا لنكون مستعدين لفترة الجوع التالية.
الجســم  فــي  وتطــورت  تكونــت  ذلــك  مــن  وبســبب 
البشــري المئــات مــن الجينــات التــي تحميــه مــن الجــوع، 
ولكــن مقابــل ذلــك لــم يتكــون مــا يكفــي مــن الجينــات 
ــاول  ــه مــن االفــراط فــي تن ــك و تمنع ــوازن ذل ــي ت الت

الطعام.

ــم  ــري مصم ــم البش ــذا ان الجس ــي ه ــل يعن ه
تدفعنــا  لمــاذا  صحيحــة؟  غيــر  بطريقــة 
جيناتنــا لخــزن الدهــون عنــد توفــر الطعــام! 
اال يكــون مــن االفضــل ان تخــزن الســعرات 

الزائدة على شكل عضالت؟
الجــواب هــو ان الجســم البشــري مصمــم بغايــة الدقــة 
لكــن المشــكلة تكمــن فــي أن التغيــر الــذي طــرأ علــى 
ظــروف البشــر جــرى بســرعة أكبــر بكثيــر مــن ســرعة 
تكيــف وتغيــر الجينــات التــي قــد تســتغرق عشــرات 
االالف او مئــات االف مــن الســنين لتواكــب التغييــر فــي 

الظروف. 

االنســان القديــم كان يســتخدم جســده بصــورة كبيــرة 
جــدا مقارنــة بيومنــا هــذا األمــر الــذي أدى الــى زيــادة 
مــن  تحميــه  الدهــون  فــي  وزيــادة  العضــات  وزن 
الــى  فتــرات الجــوع وعــدم توفــر الصيــد هــذا ادى 
تراكــم الدهــون الــذي جــاء بعــد ان بــدأ الدمــاغ باســتام 
ايعــازات بــأن االنســان مقبــل علــى مجاعــة وبــدأ بــدوره 
الطعــام عــن  الجســم بخــزن  لــكل  ايعــازات  ارســال 
طريــق زيــادة الشــهية لــأكل، ابطــاء الشــبع وســهولة 

خزن الدهون. 
إن ســر زيــادة الحــرق وتجنــب زيــادة الدهــون يكمــن 
فــي فهــم كيفيــة عمــل جــزء مــن الدمــاغ يســمى دمــاغ 
الزواحــف وهــو الجــزء االكثــر بدائيــة ويقــوم بمنــع 
كيميائيــة  عاقــات  خــال  مــن  بالشــبع  الشــعور 

وعصبية ال يمكن السيطرة عليها.
ــى  فبســبب مــن العاقــات الكيميائيــة – العصبيــة عل
ســبيل المثــال اذا اختــرت طريــق الحــرب ضــد قطعــة 
الكيــك المفضلــة لديــك فهــذا يجعلــك تخســر المعركة 

في النهاية.
واحــد مــن أهــم مبــادئ فقــدان الــوزن هــو الحفــاظ علــى 
الحــدود  ضمــن  الــدم  فــي  الســكر  نســبة  اســتقرار 

الطبيعية. 
ان انخفــاض مســتوى الســكر فــي الــدم إلــى مــا دون 
ســيطلق   ، طويلــة  لفتــرة  الطبيعيــة  المســتويات 
يتــم  عندهــا  المجاعــة  ببــدء  الدمــاغ  الــى  اشــارات 
تشــغيل كل نظم االنذار لتقنين اســتهاك الســعرات 
عــن طريــق خفــض التمثيــل الغذائــي والبحــث عــن 
مصــدر للســعرات لحمايــة الجســم مــن الجــوع ومــن ثــم 
المــوت ) فــي نظــر هــذا الجــزء مــن الدمــاغ(  هــذا هــو 
الســبب فــي أن معظــم برامــج النظــام الغذائــي القليلــة 
بســبب  قصيــر  تأثيرهــا  مــدى  يكــون  الســعرات 
انخفــاض الســكر الــى مســتويات متدنيــة جــدا لفتــرات 
طويلــة وادخــال الجســم بحالــة انــذار المجاعــة ممــا 
ــادة الرغبــة  ــي وزي ــى خفــض التمثيــل الغذائ يــؤدي ال
فــي الطعــام والتــي ســتنتهي حتمــا بزيــادة الــوزن كمــا 

كان وربما اكثر.

ا فــي نظــري هــي انــه فــي كل  المســألة األكثــر ســوء

ســتفقد  الــوزن  مــن  فيهــا  الجســم  يفقــد  محاولــة 
عنــد  لكــن  ســواء  حــد  علــى  والدهــون  العضــات 
اســتعادة الــوزن ســتكون الزيــادة غالبــا بســبب تراكــم 
ــا العضــات تحــرق 70  ــم أن خاي الدهــون. نحــن نعل
الخايــا  مــن  أكثــر  الحراريــة  الســعرات  مــن  مــرة 
الغذائيــة  االنظمــة  بعــض  اتبــاع  لذلــك  الدهنيــة. 
المتدنيــة الســعرات يجعلــك تفقــد جــزء كبيــر مــن 
قــدرة محــرك حــرق الطاقــة فــي جســمك وبالتالــي 

صعوبة أكبر في فقدان الوزن.

فكــر فــي تلــك األيــام التــي تنشــغل فيهــا عــن وجبتــي 
تخيــل  العمــل.  ظــروف  بســبب  والغــداء  اإلفطــار 
ــى المنــزل فــي المســاء! ســتأكل مثــل أســد  عودتــك ال
بقليــل  بعدهــا  غامــرة.   بســعادة  ستشــعر  جائــع، 
وســينتابك  ة  المملــوء معدتــك  الــم  فــي  ســتفكر 
الشــعور بالذنــب. ستقســم لنفســك أنــك لــن تعــاود 
المــرة  فــي  اعصابــك  ســتتملك  وأنــك  مجــددا  ذلــك 

القادمة لكنك بالتأكيد ستفعل ذلك مرة أخرى. 

لمــاذا نعــاود نفــس الســلوك مــرات ومــرات؟ هــل نحــن 
ــى  ــي مــن مشــاكل نفســية مــع ضعــف القــدرة عل نعان
التحكــم فــي النفــس؟ هــل يجــب أن نجبــر علــى االقامــة 
في المصحات العقلية بسبب هذا السلوك المنحرف؟

الجواب لحسن الحظ »ال.« 
كل هــذه االشــياء لهــا تفســير فــي طريقــة برمجــة 
عمــل  كيفيــة  لفهــم  فقــط  بحاجــة  نحــن  جيناتنــا. 
الزواحــف  دمــاغ  صداقــة  نكســب  كيــف  الجينــات. 

الصغير الذي يتحكم في هذه التصرفات.
 

المسألة معقدة ولكن لحسن الحظ ممكنة.

االمــور  هــذه  ادنــاه  النصائــح  اتبــاع  حــاول 
ستســاعدك كثيــرا فــي الخــروج مــن هــذه 

المشكلة: 
حافــظ علــى نســبة الســكر فــي الــدم بشــكل   .1
تنــاول  خــال  مــن  الكبيــرة  التقلبــات  دون  متســاٍو 

أطعمة صحية ومتنوعة.
تنــاول وجبــات صغيــرة عــدة مــرات يوميــا   .2

لتجنب انخفاض سكر الدم.
ــة  ــى كتل ــظ عل ــة تحاف ــات الرياضي التمرين  .3

عضاتك وتحسن عملية الحرق.
ازالة كل علب الحلويات من المنزل.  .4

مــواد  مــن  بنفســك  الطعــام  بصنــع  قــم   .5
أولية صحية.

التــي تحتــوي  انــواع الســوائل  تجنــب كل   .6
الغازيــة  كالمشــروبات  الحراريــة  الســعرات  علــى 

والعصائر بكل انواعها حتى الطازجة.
ســبب نجــاح فكــرة بالــون المعــدة الــذي بــدأ يأخذ حيزا 
كبيــرا فــي عــاج الســمنة هــو مقدرتــه علــى إبطــاء 
وبالتالــي  االمعــاء  الــى  المعــدة  مــن  الطعــام  ســير 
ضمــن  الــدم  فــي  الســكر  نســبة  علــى  المحافظــة 
الرغبــة  مــن  يقلــل  ايضــا  هــو  المطلــوب.  المســتوى 
بتنــاول الطعــام بســبب الضغــط علــى بطانــة واعصــاب 

المعدة.
ممــا تقــدم نــرى ان هنــاك حافــز جينــي قســري داخــل 
جســمنا يجبرنــا علــى تنــاول الطعــام ولهــذا يــزداد 

عدد البدناء في كل العالم.

الدكتور باهر هادي
علميــة  نظــر  وجهــة  يعــرض 

جديدة حول السمنة:
هــل الســمنة نتيجــة لإلفــراط 

في تناول الطعام حقا؟

البشــرية يعتمــد  العلميــة ان بقــاء  البحــوث  أثبتــت 
فــي جســم  اعتمــادًا كبيــرًا علــى خاصيــة موجــودة 
االنســان اال وهــي انــه مصمــم للحفــاظ علــى الــوزن الــذي 
يكســبه وعــدم خســرانه  بــاي ثمــن و بــدون االعتــراف 
علــى  قادريــن  نكــون  لــن  العلميــة  الحقيقــة  بهــذه 
تصيــب  التــي  الــوزن  فــي  الزيــادة  علــى  الســيطرة 

معظم البشر خال فترة ما من حياتهم.
ان انظمــة التحكــم بــوزن االنســان كثيــرة ومعقــدة، 

ــي  ــات الت ــل بعــض الجين ــم التحكــم فيهــا مــن قب ويت
ــا  ــات التــي تجعلن تقــوم بإنتــاج العديــد مــن الهورمون
نــأكل أكثــر ونكتســب وزنــا عندمــا تكــون لدينــا الفرصة 

متوفرة.
تطــورت الســالة البشــرية علــى مــدى مئــات اآلالف او 
الماييــن مــن األجيــال فــي ظــل ظــروف نقــص الغــذاء 
واالقتتــال مــن اجلــه وليــس فــي ظــل رخــاء ووفــرة 

طعام كما هو الوضع االن.

باهر هادي
اخصائي الجراحة العامة

دكتوراه في جراحة الجهاز الهضمي
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خلــص البروفيســور المســاعد فــي اإلحصــاء 
الدراســي بجامعــة تشــالمرز للتكنولوجيــا فــي 
دراســة  ضمــن  موســتاد  بيتــر  يوتوبــوري 
الطــب  مصلحــة  أن  الــى  بهــا  قــام  جديــدة 
الشــرعي تقييــم بشــكل خاطــئ أعمــار طالبــي 
ــنا  ــر س ــر أو أكب ــوا أصغ ــا إذا كان ــوء، فيم اللج

من 1٨ عاما.

وبيــَن أن مخاطــر التقييمــات الخاطئــة بخصــوص أن 

تكــون أعمــار طالبــي اللجــوء المراهقيــن أكبــر مــن 18 

ــر مــن مخاطــر أن يكــون العمــر أصغــر مــن  ــًا أكب عام

ذلك.

ــار  ــم أعم ــج تقيي ــل نتائ ــى تحلي واعتمــد موســتاد عل

9600 شــخصًا مــن طالبــي اللجــوء الذكــور، وفقــًا لمــا 

جاء في صحيفة »سفنسكا داغبادت«.

المجلــة  فــي  نشــرها  جــرى  التــي  للدراســة،  ووفقــًا 
الدوليــة للطــب الشــرعي، فــإن الحــاالت التــي جــرى 
فيهــا تصنيــف عمــر المراهقيــن مــن طالبــي اللجــوء 
ــة  ــن الحال ــر م ــت أكب ــن كان ــى انهــم أشــخاص بالغي عل
خــال  مــن  ذلــك  تقييــم  يجــري  حيــث  المعاكســة. 

فحص سن العقل ومفاصل الركبة.
 

نموذج غير ُمجرب في السابق
وقــال موســتاد لوكالــة األنبــاء الســويدية: »إنــه لــم يتــم 
اختبــار نمــوذج الفحــص الــذي يعتمــد الطــب الشــرعي 
علــى أشــخاص معروفــة أعمارهــم. اال أن دراســتنا 
أظهــرت أن ثلــث األطفــال والمراهقيــن الذيــن خضعوا 
لفحــص تحديــد العمــر خــال عــام 2017، جــرى 

تقييمهم على أنهم أشخاص بالغين.
وحــول ســؤال الوكالــة، كيــف يمكــن التأكــد مــن صحــة 
ذلــك، أجــاب موســتاد، قائــًا: »هنــاك عــدم يقيــن حــول 

مــدى ارتبــاط العمــر مــع المؤشــرات التــي تشــير الــى 
العمــر الحقيقــي، مثــل نضــوج الركبتيــن أو األســنان. 
كمــا هنــاك عــدم يقيــن حــول التوزيــع الدقيــق للعمــر 
الــذي تــم تقييمــه فــي عــام 2017. مــا قمنــا بــه هــو 
اننــا اســتخدمنا اإلحصائيــات لمعرفــة أي المجموعــات 
ضمــن هــذه المتغيريــن يمكــن ان تفســر تلــك النتائــج، 
ــرات  ــي تقدي ودراســتنا أظهــرت أن هامــش الخطــأ ف

الطب الشرعي غير صحيحة«.
علــى ســبيل المثــال، يدعــي الطــب الشــرعي أن خطــر 
اجــراء تقييــم خاطــئ فــي أن يتــم تقييــم عمــر مراهــق 
أقــل مــن 18 عامــًا علــى أنــه شــخص بالــغ ال يتجــاوز 

10 بالمائة.
لكننــا أظهرنــا وبشــكل واضــح، أن نســبة مثــل هــذا 
الخطــأ تزيــد عــن 10 بالمائــة. ارقامنــا أيضــًا غيــر 
مؤكــدة، اال ان هامــش الخطــأ فيهــا ال يتجــاوز علــى 

األرجح 40 بالمائة.

الطــب  تقديــرات  أن  هــذا  يعنــي  هــل 
الشرعي خاطئة تماما؟

أجــاب موســتاد، قائــًا: »مــا يجعلنــا نتفاعــل مــع االمــر 
ســتخدم 

ُ
فــي المقــام األول، هــو أن هــذه الطريقــة ت

ــى أشــخاص  ــى نطــاق واســع دون اختبارهــا أواًل عل عل
معروفــة أعمارهــم. هنــاك توقعــات والتوقعــات هــذه 

خاطئة«.
قــام  االجتماعيــة  الخدمــات  مجلــس 
ــار مفاصــل  مؤخــرًا بدراســة حــول اختب
الركبــة لتحديــد العمــر علــى أشــخاص 
ــى  ــق عل ــف تعل ــة، كي ــار معروف ــي أعم ف

ذلك؟
أجــاب: »نعــم، وقــد اســتخدمناها فــي تحلياتنــا ونتائــج 
هــذه الدراســة تدعــم اســتنتاجنا، ألنهــا أوضحــت أن 
نضــوج الركبــة يحــدث فــي وقــت أبكــر ممــا ســبق 

ادعاؤه«.

دراسة:
مصلحة الطب الشرعي تقييم أعمار طالبي اللجوء بشكل خاطئ

Johan Nilsson/TT
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بقلم : هدى المشهراوي

قططــي  علــى  عينــي  أفتــح  الصبــاح  فــي 

تقــف »ســيجارة«  ســريري،  فــوق  تنتشــر 

تنظــر  رأســي  مــن  بالقــرب  كبيرتهــم 

ــى وســعها  ــرة المفتوحــة عل بعيونهــا الكبي

فــي عينــاي وكأنهــا تعاتبنــي علــى تأخــري 

في النوم.

ــز« الســويدي يمــوء فــي اقصــى نقطــة   »نيل

يوميات الجئة 

  ال زلــت أذكــر الــى اليــوم عاقتــي المتوتــرة بالــكاب 
كانــت  التــي  والقلــق  االضطــراب  وكميــة  والقطــط 

تسود وتطغي علَي في حضرة الحيوان.
م تحــب الحيوانــات وتحــاول أن تربيهــا بيننــا 

ُ
 ولــدت أل

فــي بيــت بالــكاد كان يتســع لنــا وبدخــل لــم يكــن يكفــي 
ال طعامنــا. ربمــا كان األمــر برمتــه مــن ناحيتــي فــي 
ذلــك الوقــت غيــرة مــن تلــك الحيوانــات التــي كانــت 
تأخــذ مــن حصتنــا فــي الحنــان وتأخــذ جــزء مــن نصيبنــا 

في الطعام.
 نشــأتي تختلــف عــن نشــئة أمــي فهــي ولــدت وكبــرت 
فــي فلســطين فــي يافــا وحيــدة مدللــة ال يــرد لهــا 
المدينــة  بيــن  عائلتهــا  مــع  تتنقــل  وكانــت  طلــب، 
معاشــرة  تعلمــت  الريــف  فــي  وهنــاك  والريــف 
الحيوانــات وحبهــا. أنــا ولــدت ونشــأت فــي المخيــم فــي 
لاســتخدام  يصلــح  كان  بالــكاد  جــدًا  صغيــر  بيــت 
اآلدمــي وحيــث كانــت الحيوانــات مــن الــكاب والقطــط 

الضالــة تســرق مــن أكلنــا لتعيــش وتدخــل معنــا ومــع 
فــي  لتحافــظ علــى حقهــا  المعــارك  أعتــى  بعضهــا 

الحياة.

اليــوم وعلــى غفلــة منــي أصبحــت مــن أصحــاب القطــط 
وأعيــش فــي دولــة مــن دول الرفــاه حيــث الحيــوان 
االليــف فــي البيــت ضــرورة لتكتمــل الصــورة الحضاريــة 

التي تسود هنا.
ــك فــأن حــدث   قططــي لهــا تأميــن صحــي ورغــم ذل
ومــرض أحــد القطــط أدفــع مبلــغ 1000 كــرون عنــد 

المعاينة.
إذا مرضــت أنــا أدفــع 100 كــرون عنــد زيــارة الطبيب، 
أي أن زيــارة طبيــب قطتــي تكلــف عشــرة اضعــاف مــا 
تكلفــه زيــارة طبيبــي، مــع العلــم أن لكانــا تأميــن 

صحي.
الصحــي  التأميــن  يدفــع  مــن  أنــا  أننــي  هــو  الفــرق   
ــه  ــف ب ــي تتكل ــن الصحــي خاصت ــا التأمي لقططــي بينم
ــك  ــة قططــي الســعيدة ولذل ــا دول ــي أن ــة. أي انن الدول
ولكــي تنعــم القطــط بكامــل الســعادة والرفــاه أشــتري 
لهــا األكل الخــاص بنوعيــة ال بــأس بهــا حتــى ال تمــرض 

وال ادفع تلك التكلفة الباهظة.

الرمــل  مــن  حمــام  أيضــًا  لقططــي    
أشــتريه خصيصــا لتلــك الغايــة فتقضــي 
ــي الطبيعــة  قططــي حاجتهــا وكأنهــا ف
البــري  اإلحســاس  بذلــك  هــي  تنعــم 

وتزكم أنفي رائحة بولها وبرازها.
ل البعــض مــا الــذي يجبرنــي  قــد يتســاء
علــى هــذا األمــر ولمــاذا يجــب أن أتقبلــه 
وأتماشــى معــه إن كنــت ال أريــد ذلــك فأنا 
الحريــة حيــث حريــة  بلــد  أعيــش فــي 
الفــرد فــي اختياراتــه مــن أهــم دعائــم 

هذا البلد.
 األمــر أبســط مــن ذلــك وأقــل تعقيــدًا 
ويعــود أيضــًا بجــزء صغيــر منــه إلــى هــذا 

البلد وعاداته وقوانينه.
فــي  ولــدت وتربــت هنــا  البنــة  أم  أنــا   
الغــرب، وفتحــت عينيهــا علــى حيوانــات 
نظيفــة ترعــى أمامهــا بــكل ادب برفقــة 
فــي  أبنتــي يومــا  لــم تدخــل  أصحابهــا، 
دجاجــة  ســرقت  قطــة  مــع  معركــة 
قــررت  العيــد.  لطعــام  أمهــا  تعدهــا 
البيــت  فــي  تريــد حيــوان  بأنهــا  أبنتــي 
ووعــدت بــأن تكــون مســؤولة مســؤولية 
كاملــة عــن ذلــك الحيــوان، وحيــث أننــي ال 
أســتطيع تبعــا لقانــون البلد بــأن اصفعها 
صفعــة تعيــد عقلهــا الــى رأســها اضــررت 
ــرة اشــترينا قطــة  لشــراء قــط وبعــد فت
لتكــون لقطتنــا ونيســة، تصــورا أنــا التــي 
أعيــش بــا ونيــس مــن عمــر ابنتــي أصبــح الزمــا علــي 

بان افكر بوحدة القطط واعمل على اسعادها.
ــي القطــط، وحيــث  ــي وطــارت وتركــت ل ــرت ابنت  كب
مــي وحنيتــه حتــى علــى 

ُ
إننــي ورثــت أيضــًا رهافــة قلــب أ

الحيوان فلن استطيع يوما التخلص منهم.
وحدتــي  يؤنســون  وبينهــم  معهــم  اليــوم  أعيــش 
واصبحــت بعــون اللــه الســيدة قطــة التــي ســتصبح فــي 

م القطط. 
ُ
المستقبل القريب العجوز الشمطاء أ

مــن الســرير بعيــد عــن متنــاول يــدي حتــى 
ال أســتطيع االمســاك بــه، ويجلــس الشــقي 
الصغيــر األســود المرقــط بالبيــاض »اصــان« 
تحــت اقدامــي يــأكل اصابعــي كوجبــة افطــار 

شهية.
كيــف أصبحــت بيــن يــوم وليلــة وبقــدرة قــادر مــن 

محبي القطط ومن أنصار الحيوان؟
ــه  ــة أم إن ــرة غربي ــن مؤام ــر جــزء م ال أدري، هــل االم
عمليــة غســيل دمــاغ تعرضــت لهــا ألصــل إلــى مــا 
وصلــت إليــه مــن حالــة حضاريــة تتناســب مــع هــذا 

البلد؟

السيدة قطة 
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عماد منصور يجسد مأساة الالجئين في عمل فني

»قارب الموت« : أقدام تصطف على شكل قارب 
ترمز لمهاجرين ابتلعهم البحر

فنــان  منصــور  عمــاد  ثقافــة:    – الكومبــس 
ــي  ــداد، درس ف ــد بغ ــن موالي ــكيلي م تش

التشــكيلية،  الفنــون  معهــد 
ويعيــش اليــوم فــي فرنســا، 

موضــوع  اختــار 
ومعاناتهــم  المهاجريــن 

انــه موضــوع  ألنــه يعتقــد 
ــد آن األوان ان  ــه ق معاصــر وان

عــن  تعبــر  بأعمــال  يقــوم 
اإلنســان فــي بحثــه عــن الحريــة 

خصوصــا وانــه خــرج مــن بلده مشــيا 
توظيــف  قــرر  لذلــك  األقــدام  علــى 

تلــك الفكــرة فــي عــدة أعمــال منهــا 
ــى اقــدام  ــذي يحتــوي عل قــارب المــوت ال

تصطــف علــى شــكل قــارب ليتعمــد جلــب 
تلــك االجــزاء الباقيــة مــن أجســام الذيــن ماتوا 

خــالل رحلــة اللجــوء هربــا مــن الخطــر ويوصلهم 
ــدان  ــدة بل ــه ع ــن أعمال ــان لتحتض ــالد األم ــى ب ال

ــذي  ــي ال ــوار التال ــالل الح ــن خ ــا م ــنتعرف عليه س
يبدأه عماد قائال:

»رحلتــي كانــت مــن العــراق إلــى إيــران ثــم تركيــا، 
فاليونــان. وكان جــزء كبيــر منهــا مشــيًا علــى األقــدام. 
لكــن، مــع فــارق أنــه لــم تكــن ثمــة هواتــف ذكيــة لكــي 

أصور تلك المشاهد. 
لأقــدام  يرمــز  الــذي  العمــل  بهــذا  قمــت  لذلــك، 
العراقيــة أو األفريقيــة أو غيرهــا، لــكل مهاجــري آســيا 
وأفريقيــا الذيــن يتعذبــون مــن أجــل عبــور البحــر. 
ــى  ــون إنمــا عل ــره أوربي ــذي يعب ــك البحــر نفســه ال ذل
متــن بواخــر فارهــة أو طائــرات، قاصديــن الجهــة التــي 
 علــى 

ّ
هــرب منهــا الاجئــون بغيــة شــراء منــزل، يطــل
البحر نفسه الذي تغرق فيه الجموع وتموت. 

تنطــوي الحيــاة حقــًا علــى مفارقــات غريبــة. فمثــًا، 
يستحســن فرنســيون كثيــرون الذهــاب إلــى المغــرب 
متمنيــن العيــش فيهــا لــدفء الجــو. فــي المقابــل، 
يســعى مغاربــة كثيــرون إلــى ســلوك الطريــق المضــاد، 

والعبور نحو فرنسا هربًا من المغرب.
يعتقــد عمــاد أن أحــام العبــور، ســواٌء أكان عبــور 
البحــر أو الحــدود أو الجــدران، تــراود اإلنســان منــذ 

األزل، وأنهــم كثــٌر ممــن مــن يدفعــون حياتهــم ثمنــًا 
للعبور.

 يضيــف: قــررت االســتلهام مــن ذلــك 
الموضــوع قبــل ســنوات. وعملــي »قــارب 
المــوت« شــكل باكــورة سلســة أعمالــي 

عن الهجرة.
 يوضــح أيضــًا: لــدي عمــل آخــر، 
ألننــي  البــاب«  »ثقــب  يدعــى 
إنســان تمتلكــه  أي  أن  أتصــور 
فــي  المبهمــة  الرغبــة  تلــك 
المغــادرة نحــو مــكان آخــر، وكأن 
غيــر  دومــًا  الحالــي  مكانــه 
الحيــاة،  عــن  حتــى  مناســب. 
الديــن  فكــرة  البشــر  خلــق 
والجنــة والنــار أمــًا فــي مــكان 
الكــرة  أن  يعنــي  ذلــك  آخــر. 
األرضيــة نفســها، يتمنــى البشــر 
فــي قــرارة أنفســهم مغادرتهــا 

بعــد المــوت إلــى مــكان أجمــل: الجنــة. إن هاجــس 
الذهــاب إلــى مــكان آخــر، أفضــل، قائــم منــذ 
آالف الســنين. كتــب عنــه الفاســفة. لكننــي 
الحــدود  عبــرت  عندمــا  شــخصيًا  عشــته 
وذهبــت الــى بــاد الحريــات والديمقراطيــة. 
كلنــا لدينــا تلــك الرغبــة فــي بلــوغ مدينــة 
أخــرى أو منطقــة أخــرى. حتــى فــي 
إطــار البيــت، قــد نشــعر أن منــزل 
الغيــر  لــدى  وأن  أفضــل،  الجــار 

أشياء أفضل. 

أنجــزت عمــًا  الفكــرة،  عــن تلــك 
عــن  عبــارة  البــاب،  عيــن  يجســد 
عيــن ســحرية فــي البــاب لمشــاهدة 
بســبع  قدمُتهــا  عليهــا.  الطــارق 
بوابــات، كل بوابــة تمثــل موضوعــًا. 
فيلــم  بضمنهــا  أفــام،   7 وهــي 
المعــرض  زوار  يشــاهده  قصيــر 

عبــر العيــن الســحرية. يتطــرق الفيلــم إلــى أجــواء 
مواضيــع مختلفــة، فيصبــح الزائــر شــاهد عيــان علــى 
ــدان  ــم فــي بل ــم اآلخــر. تــم عــرض الفيل ــاة العال معان

عدة.
كمــا أنجــزت عمــًا آخــر، فــي عــام 2006، انصــب 
علــى بنــاء جــدران وهميــة وأبــواب مكســرة، مهشــمة 

وقديمة، يأكلها الصدأ، تمثل قصف بغداد.

فنانيــن  حديــث  ســيرتك  كانــت  إذا 
اثنين، كيف تعتقد أنهما سيصفانك؟ 

ســيقولون إن جميــع أعمالــي تتحــدث عــن حضــور 
الغائــب، الممكــن أن يكــون فــي عــداد األمــوات أو 
فــي  مرميــًا  أو  األســرى،  أو  الســجناء  أو  المفقوديــن 
غرفــة فــي نيويــورك أو باريــس أو الســويد. إنــه غيــر 
موجــود. وجــوده وعدمــه الشــيء نفســه. جســديًا، هــو 
موجــود. لكنــه مفقــود فــي الحيــاة، ال ينتــج وال يمتلــك 
أي طمــوح أو أحــام، وال عائلــة. أعمالــي تلــك تشــكل 
إحضــارًا لذلــك الغائــب الــذي ال أعرفــه شــخصيًا، إنمــا 

يهمني أمره.
ــك األحــداث، إذ  ــة خاصــة لتل ــارب المــوت« بمثاب »ق
 منهــم ســوى األقــدام. 

َ
يرمــز إلــى بشــر ماتــوا ولــم يبــق

لذلــك، رســمت القــارب علــى شــكل أقــدام ألشــخاص 
غيــر موجوديــن. وجــاءت الفكــرة مــن خــال الحــروب 
التــي مررنــا بهــا، نحــن كعراقييــن. فصحيــح أننــي 

خرجُت من العراق، لكن العراق لم يخرج مني.

أين ُعرضت تلك األعمال؟
فرنســا.  فــي  ومشــغل  المغــرب  فــي  مرســم  لــدي 
عرضــُت أعمالــي فــي كنــدا وبرليــن وباريــس والدوحــة 
ودبــي وليتوانيــا وموســكو واســطنبول وأذربيجــان. 
الفــن  »معــرض  و  معــارض.  أو5   4 ســنويًا  أقيــم 
»قــارب  اقتنــاء  إلــى  عمــد  ليتوانيــا  فــي  الحديــث« 
المــوت«، الــذي ســأعيد إنجــازه باإلســمنت. فاإلســمنت 
مــادة قاســية ووحشــية، وفــي الوقــت ذاتــه هــي مــاده 
البنــاء بجــدارة. وعندمــا نــرى أبنيــة مهدمــة، نــرى 

اإلسمنت. هكذا، أجد فيه مادة مناسبة للنحت.

هــل تتعمــد اختيــار مــواد معينــة دون 
غيرها؟

أبتعــد عــن المــواد النبيلــة، كالبرونــز والســيراميك، 
المعروفــة باألناقــة والجمــال. الن مادتــي حربيــة، لــذا 
أنطلــق مــن المــواد الموجــودة فــي الحــروب، كالحديــد 
لــب منــي أن 

ُ
واإلســمنت. فــي رومــا، لــدي عمــل كامــل ط

ســيعطيه  البرونــز  ألن  فرفضــُت  بالبرونــز.  أنفــذه 
وكان  القــوة.  فأعطــاه  باإلســمنت  نفذتــه  األناقــة. 
ــارة عــن جثــث متراكمــة، أرمــزت إليهــا قمصــان  عب

صحيح أنني 

 من 
ُ

خرجت

العراق، لكن 

العراق لم يخرج 

مني
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فقــط، جبــل كامــل مــن القمصــان. أنجــزت عمــًا مــن 
مدخنــة تمتــد مــن األرض نحــو الســماء، أو الــى الســقف، 

كأنها محرقه للبشر كلها من القمصان. 

المــوت« عمــل محــزن، يتــرك  »قــارب 
شــعورًا باألســى لمــن يــراه. مــا تعليقــك 

حول ذلك؟
ــي أن  ــًا. أرغــب ف ــم اقصــد هــذا، أو أن يكــون درامي  ل
يشــعر المشــاهد باالرتيــاح عنــد تمعــن العمــل، وليــس 
منظــر الــدم والجــراح. ال أريــد تعذيــب الزائــر، إنمــا 
جعلــه يحــس بمعانــاة اآلخريــن، دون قســوة. هنــاك 
فنانــون ينطلقــون مــن المدرســة الوحشــية، يعجبنــي 
عملهــم لكننــي ال أســتطيع العمــل علــى غرارهــم. 
الشــديد  للغمــوض  ينتقلــون  الفنانيــن  مــن  الكثيــر 
ــى الجمهــور فهــم أعمالهــم،  ــه يصعــب عل لدرجــة أن

إذا لم تفهم فني 

أي أمّ بسيطة 

أمية، فأنا فنان 

فاشل

وبالتالــي يرفــض المعاصــرة. أنــا حتــى اآلن، لــم يســألني 
شــخص »مــا هــو غرضــك مــن العمــل؟« فأعمالــي تقــوم 

على المشاعر واالنفعال.

ــؤال  ــك الس ــرح علي ــك أن يط ــل يزعج ه
»ما معنى هذا العمل؟«

لــم يطــرح علــي الســؤال إال مــرات نــادرة جــدًا. عندمــا 
كنــت أصغــر ســنًا، كانــت أعمالــي تنطــوي علــى قليــل 
مــن الغمــوض. لكننــي تخلصــت منــه. فمــن يشــاهد 
أعمالــي هــم النــاس االعتياديــون، وليــس الفنانيــن. 
علــّي إذن بالبســاطة، وأن أنطلــق مــن مبــدأ »إذا لــم 
تفهــم فنــي أي أّم بســيطة أميــة، فأنــا فنــان فاشــل«. 
الطفــل يحــب عملــي، واألم، واألوروبــي والعربــي معــًا. 

ذلك ألنني أنطلق من منطلقات بشرية.

حاوره: زينب وتوت 
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عــاج  ُيعتبــر  ســتوكهولم:   – الكومبــس 
األســنان مكلفــًا فــي الســويد، خصوصــًا لــذوي 
الدخــل المحــدود. وبهــدف مســاعدة النــاس 
علــى التخفيــف مــن أعبــاء العــاج، تدعــم 
التأمينــات  صنــدوق  طريــق  عــن  الدولــة 
 )Försäkringskassan( العامــة 
عيــادات طــب األســنان، حتــى يتــم خصــم 
علــى  المترتــب  الكلــي  المبلــغ  مــن  جــزء 

المريض دفعه.

 ،TT لكــن تقريــرًا نشــرته وكالــة األنبــاء الســويدية
كشــف أن العديــد مــن أطبــاء األســنان، اتهمــوا أو ادينوا 
بتهــم االحتيــال علــى صنــدوق التأمينــات العامــة، مــن 
خــال الحصــول علــى أمــوال المســاعدات بصــورة غيــر 

قانونية وشرعية. 

الســويدية،  األطبــاء  صحيفــة  عــن  الوكالــة  ونقلــت 
ــه ســيجري  Tandläkartidningen، قولهــا إن
خــال خريــف هــذا العــام محاكمــة 17 شــخصًا يشــتبه 

تورطهــم فــي عمليــات تزويــر وجرائــم اقتصاديــة 

واسعة النطاق.

والشــخص األبــرز بيــن المشــتبه بهــم هــو رجــل يبلــغ 

مــن العمــر 42 عامــًا يقيــم فــي فيكخــو، قــام بافتتــاح 

ثاثــة عيــادات خاصــة فــي طــب األســنان، هدفهــا 

العامــة  التأمينــات  صنــدوق  خــداع  هــو  الوحيــد 

والحصول على أموال منه.

قــدر حجــم األمــوال التــي »احتالهــا« الرجــل لنفســه 
ُ
وت

ــات، جــرى  ــن مــن الكرون بهــذه الطريقــة عــدة مايي

تحويلهــا الــى عــدد مــن حســاباته المصرفيــة الخاصــة. 

ــاس. وقــد جــرى  بعدهــا تعرضــت شــركاته الــى اإلف

ــوا يتعالجــون  اســتدعاء عــدد مــن المرضــى الذيــن كان

في تلك العيادات لإلدالء بشهاداتهم.

 

حاالت إدانة!
وحكمــت محكمــة ســويدية علــى طبيــب أســنان يبلــغ 

مــن العمــر 49 عامــًا يعيــش فــي وســط الســويد فــي 

شــهر آذار/ مــارس الماضــي بإعــادة مبلــغ 1.7 مليــون 

كــرون الــى مصلحــة الضرائــب بعــد أن كانــت المصلحــة 

ــغ  قــد اتخــذت 64 قــرارًا بحقــه بشــأن اســترداد مبال

الدعم التي ُمنحت له في السابق.

ديــن طبيــب 
ُ
وفــي شــهر نيســان/ أبريــل الماضــي، أ

لمــدة  بالســجن  العمــر 35 عامــًا  مــن  يبلــغ  أســنان 

عاميــن بســبب جرائــم اقتصاديــة مشــددة وجرائــم 

احتيــال وعنــف ضــد موظفــي الحكومــة، حيــث حــدث 

ذلــك عندمــا وجــه الطبيــب ضربــة الى حــارس المعتقل 

بعد القاء القبض عليه.

ويواجــه طبيــب آخــر خطــر ســحب رخصــة ممارســة 

المهنــة بعــد أن قــام بتنفيــذ 11500 عمليــة حشــو 

أســنان لـــ 704 مريضــًا. مــا يعنــي أن كل مريــض تلقــى 

16 حشــوة أســنان فــي المتوســط علــى مــدى خمــس 

ألحــد  وأجريــت  الطبيــب،  أرقــام  بحســب  ســنوات، 

المرضى 164 عملية حشو أسنان!!

وتــرى هيئــة رقابــة الرعايــة الصحيــة فــي الســويد، أن 

بشــكل  بالتعامــل  منهجــي  وبشــكل  »قــام  الطبيــب 

ســحب  يجــب  أنــه  ووجــدت  المرضــى«  مــع  خاطــئ 

الطبيــب  رخصــة مزاولــة مهنــة طــب األســنان مــن 

المعني.

Martina Holmberg / TT

WWW.FREEPIK.COM
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نحن نهتم بصحتكال تنتظر وأنت متألم مع مجموعة واسعة من خدماتنا الصحية في مركزنا الجديد

المركز مفتوح طيلة أيام ا�سبوع

المستوصف يعمل بالتعاون مع
حكومــة مقاطعــة سكـــونة

مرحبًا بكم ف المركز الصحي الجديد Tulpanen في شيتابيري مالمو

Norra Bulltoftavägen, Malmö 212 43
Telefonnummer: 040 - 619 1000

في مركزنا الطبي الجديد تجدون أفضل مستويات الرعاية الطبية في السويد، كادرنا الطبي المتخصص يلبي االحتياجات لمختلف المجاالت الطبية: أمراض 
السكري ، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب ، وا�وعية الدموية، ا�مراض الباطنية، ا�مراض الجلدية، أمراض ا�طفال، أمراض العظام والمفاصل، ا�مراض النسائية.

في المركز أيضًا طبيب استشاري مختص في طب وجراحة العيون، يمكنكم الحجز لديه مباشرة. للحجز اتصل بالرقم الموجود أسفل الصفحة أو عن طريق الصفحة 
tulpanenvc.se الرسمية للمركز الطبي

Dropin في الحاالت الطارئة يمكن الحصول على المواعيد في نفس اليوم عن طريق خدمة

13:00 - 18:00أيام السبت وا�حد:08:00 - 20:00من ا·ثنين إلى الجمعة:أوقات الدوام 

خلصــت أطروحــة قــام بهــا خبيــر اللغــات فــي جامعــة 
أوميــو بيــر بوســتروم الــى أن عمــر اإلنســان يؤثــر علــى 

الكيفية التي يتحدث فيها عن مشاعر الحب.
ويــرى بوســتروم، أن كبــار الســن أكثــر رومانســية مــن 
ــث عــن الحــب، رغــم  ــي الحدي الشــباب بطريقتهــم ف
أنــه قــد يكــون مــن الصعــب وصــف المشــاعر بالكلمــات 

عند البعض.

ودرس بوســتروم فــي اطروحتــه كيــف يعبــر المــرء 
ــك  ــة الســويدية، وذل عــن مشــاعره الرومانســية باللغ
أشــخاص ضمــن  بيــن  مــن خــال تحليــل محادثــات 
فئتيــن عمريتيــن، تراوحــت أعمــار المجموعــة األولــى 

بين 25-33 عامًا والثانية بين 50-54 عامًا.

وتمكــن بوســتروم مــن تحديــد ثــاث مفاهيــم كاميــة 
مشــتركة نســتخدمها عنــد الحديــث عــن الحــب، وهــي 
بحســب وصفــه، »أننــا كثيــرًا مــا نتحــدث عــن الحــب 
مــن  شــكل  أنــه  علــى  أو  كملكيــة  أو  ســفر،  كرحلــة 
أشــكال الحاويــات. ويعنــي مــن تشــبيهاته تلــك أن 
النــاس يرغبــون فــي اإلشــارة الــى األشــياء المألوفــة 

عندما يتحدثون عن شيء ما مجرد«.

وقــال: »لدينــا الكثيــر مــن التجــارب حــول الحاويــات في 
حياتنــا اليوميــة، ندخــل ونخــرج مــن الغرفــة، وهــذا 
نــوع مــن أنــواع الحاويــات. نضــع األشــياء فــي حاويــات، 

الجسد عبارة عن نوع من الحاويات«.
وأضــاف، متابعــًا: »فــي هــذه المجموعــات التــي قمــت 

بتســجيلها وتحليلهــا، جــرى الحديــث كثيــرًا بشــكل 
خاص عن الدخول في عاقة«.

 

صغار السن أكثر عملية!
كمــا الحــظ فــي المحادثــات التــي جرت بين المشــاركين 
ــي نتحــدث فيهــا  ــة الت ــن، أن الطريق ــي المجموعتي ف
عــن الحــب تميــل الــى االختــاف، اعتمــادًا علــى الجيــل 
الــذي ننتمــي إليــه، ووصــف المشــاركين األصغــر ســنًا 

بأنهم أكثر عملية في وصفهم للحب.
ــار الســن  ــال: »يمكــن ماحظــة ان كب ــك، ق وحــول ذل
عــن  ســيتحدثون  أنهــم  واضــح،  هــدف  لديهــم 
مشــاعرهم وسيشــعرون بأنهــم يقدمــون علــى عمــل 

الفعــل الصحيــح وســيفعلون شــيئًا حيــال األمــر. وإذ لــم 
يحسوا بأنهم على صواب، فهو أمر ال يستحق«.

بكلمــات  أنفســهم  عــن  المســنون  يعبــر  مــا  وغالبــًا 
رومانســية أو يتحدثــون عــن الحــب كمــرض! وأكثــر 
الصياغــات الكاميــة شــيوعا التــي قامــوا باســتخدامها 
حــب  فــي  »وقعــوا  أنهــم  هــي  الحــب  عــن  للتعبيــر 

شخص ما« أو أنهم »أصيبوا« بالحب.
ــر  ــي كثي ــون ف ــار الســن يتحدث ــال بوســتروم: »كب وق
مــن األحيــان عــن الحــب كقــوة، تؤثــر علــى المــرء أكثــر 
مــن تأثيــر المــرء علــى نفســه. وهــذا تفكيــر أكثــر 
رومانســية. وملخــص كل هــذا هــو أن الحــب يســيطر 
علــى المــرء ويؤثــر كثيــرًا عليــه بالشــكل الــذي يمكــن 

أن يشعر فيه المرء بالعمى«.

كبار السن
»أكثر رومانسية« 

Foto: Pontus Lundahlعند حديثهم عن الحب
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السياســية  لأحــداث  المتابعــة  هــي  الخطــوات  تلــك  أول 
واالقتصادية واالجتماعية.

 فــا ضيــر بــأن يعــرف المواطــن كيــف تســير األمــور، مــن هــم 
تحــدث  ولمــاذا  القــرار  وينفــذ  ُيصنــع  وكيــف  السياســيون 

االحداث وما أسبابها وتبعاتها.

 طبعــا يمكــن لشــخص مــا أن يســكن فــي دولــة معينــة لســنين 
ــه  ــا يحــدث، و لكن ــن دون أن يعــرف أي شــيء عــن م ــة م طويل
حينهــا ســوف يكــون منفصــًا عــن ذلــك المجتمــع ويصبــح 

حينها بمرتبة الزائر، وليس المواطن.

ثانيــًا، فهــم القانــون فــي البلــد الــذي يعيــش فيــه المواطــن 
وذلك لكي تعرف ما هو لك وما هو عليك.

 وهــذا الــكام يشــمل القوانيــن علــى مســتوى الدولــة والمحافظة 
وايضــا البلديــة. ففــي كل مجتمــع هنــاك قوانيــن حديثــة وأخــرى 
ــة  ــة وملزم ــن معروف ــك القواني ــة، وتكــون تل ــة ومتعارف موروث
للمواطنيــن فــي مجتمــع معيــن، وهنــا إن لــم يكــن شــخص مــا 
مطلــع علــى القوانيــن، فيكــون حينهــا عرضــة ألن يكــون خــارج 

القانون وبالتالي ليس فردًا في المجتمع.

 ثالثــًا المشــاركة بالنشــاطات والفعاليــات السياســية مــن قبيــل 
المشــاركة بحــوارات سياســية، مخاطبــة السياســيين بالرســائل 
بجمعيــات  االلتحــاق  اقتراحــات،  إعطــاء  المباشــر،  والحــوار 
ــى  ــك او حت ــط ب ــد للمجتمــع المحي ــة ذات نشــاط مفي اجتماعي

االلتحاق بحزب يمثل توجهك السياسي. 
هــذه الخطــوات وغيرهــا تدخــل فــي إطــار مــا يســمى بالمشــاركة 
المجتمــع  حيــاة  فــي  المواطــن  يشــارك  حيــث  المجتمعيــة، 
ــك جــزء مهــم مــن  سياســيا مــن موقعــه كمواطــن ويصبــح بذل

المجتمع

الكومبس – مقال رأي:
فــي بدايــة تكويــن النظــام الديمقراطــي بشــكله الحالــي، كان بعــض 

المواطنيــن اليونانييــن يجتمعــون فــي ســاحة أثينــا، وهــم يرتــدون 

مابســهم البيضــاء الفضفاضــة ليتحدثــوا فــي أمــور الحيــاة، ومــن ثــم 

فــي  المباشــرة  المشــاركة  طريــق  عــن  القــرار  يصنعــون  كانــوا 

التصويت لقرار معين.

وتطــورت  البشــرية،  المجتمعــات  اتســعت  الوقــت  مضــي  ومــع   

الحكــم  بنظــام  التمســك  بقــي  ولكــن  المواطنيــن،  عــدد  وازداد 

الديموقراطــي هــو األســاس ألنــه األكثــر فاعليــة وحيويــة إلدارة 

المجتمع في كل مكان.

بشــكل  المجتمــع  يــدار  لكــي  التخصصيــة  الحيــاة تتطلــب   وألن 

ــع القــرار مــن قبــل جميــع  ــم يعــد مــن الممكــن أن يصن متكامــل، ل

األفراد.

ــل إن  ــا القديمــة، ب ــي اثين ــا الحــال ف ــم تعــد بســيطة كم ــور ل  فاألم

ــك  ــة تل ــى التخصصيــة فــي كل مجــال ومــن جمل ــاج إل المجتمــع يحت

التخصصات هي السياسة.

 ولــذا كان الحــل االمثــل هــو انتهــاج »الديموقراطيــة التمثيليــة«، 

حيــث يختــار المواطنــون ممثليهــم )السياســيين( ليكونــوا هــم مــن 

يتصــرف ويقــرر، بينمــا يتســنى لأفــراد أداء واجباتهــم التخصصيــة 

كل في مهنته.

 اآلن وقــد انتهــت االنتخابــات العامــة فــي الســويد، فقــد قمنــا نحــن 

المواطنــون بتلــك الخطــوة الديموقراطيــة، ولكــن الديموقراطيــة 

أكثر من ورقة في صندوق االنتخابات.

ــد  ــا نري ــك إال ألنن ــم نفعــل ذل ــى الســويد، ل ــا إل  ونحــن الذيــن هاجرن

ــى  ــا أعل ــذي يكفــل لن العيــش داخــل إطــار النظــام الديموقراطــي ال

مستويات الحياة والحرية الفكرية.

نعــم قــد نعتقــد أن الديموقراطيــة هــي مجــرد وضــع تلــك الورقــة 

ــا عنــد هــذا الحــد، لكــن هــذه  فــي صنــدوق االقتــراع وينتهــي دورن

فكــرة خاطئــة تمامــا، فاالنتخــاب هــو خطــوة واحــدة مــن جملــة 

خطوات كثيرة في المسار المستمر للديموقراطية.

ويــكاد يكــون الوقــت مــا بيــن االنتخابــات هــو أهــم مــن فتــرة االنتخاب 

بحد ذاتها.

 فــكل مــا يحــدث فــي فتــرة انتخابيــة معينــة يؤثــر علــى مجــرى 

االنتخابــات التــي تليهــا. فحتــى ولــو اتفقنــا علــى ان نخــول السياســيين 

مهمــة ادارة المجتمــع سياســيا، فهــذا ال يعنــي أن نتــرك المســؤولية 

ــم  ــو ل ــى ول ــه مهمــات سياســية حت كلهــا للسياســي، فالمواطــن لدي

تكن مفروضة عليه قانونيا.

الديموقراطية 
أكثر من مجرد 

ورقة في صندوق 
االنتخابات

» من الضروري فهم القانون في 
البلد الذي يعيش فيه 

المواطن وذلك لكي تعرف ما 
هو لك وما هو عليك«

»نحن المهاجرون ّصوتنا في 
االنتخابات، ألننا نريد العيش داخل 

إطار النظام الديموقراطي الذي يكفل 
لنا أعلى مستويات الحياة والحرية 

الفكرية«

مقاالت الرأي تعبر عن 
أصحابها وليس بالضرورة عن 

الكومبس.

علي خان 
كاتب

مقيم في السويد
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القطاعــات،  العديــد مــن  الــذي تتوقــع  الوقــت  فــي 
تزايــد الحاجــة الــى األيــدي العاملــة فــي ســوق العمــل، 
ات الــى  بشــكل قياســي، تــزداد حــاالت طــرد الكفــاء

خارج السويد بسبب اخطاٍء إدارية بسيطة.
 وعلــى الرغــم مــن قــرارات المحكمــة العليــا األخيــرة، 
ــل  ــل مســتمرة ألشــخاص مث ــات الترحي ــزال عملي ال ت
شــركة  فــي  كبيــر  مهنــدس  وهــو  أومومــي،  علــي 

.ABB
وقــد كشــفت النتائــج األوليــة لدراســة أجرتهــا مؤسســة 
التنــوع )Stiftelsen Diversify(، وهــي مبــادرة 
أطلقتهــا يونيفرســوم جلوبــال، عــن اآلثــار النفســية 
والجســدية التــي مــن المحتمــل ان تتركهــا عمليــات 
الطــرد، لنحــو 14 ألــف شــخص يعيشــون حالــة عــدم 
اليقيــن بســبب خطــر الترحيــل، وهــو مــا يمثــل قضيــة 

إنسانية.
وقــد أطلقــت عــدد مــن الجمعيــات مبــادرة للتعريــف 
بمعانــاة هــذه الفئــة مــن النــاس، واآلثــار المترتبــة علــى 

تلك القرارات.

ومــن هــذه الجهــات: صــوت لحامــل تصريــح العمــل«، 
وصحيفة »السويد« المحلية.

لت هــذه الجهــات عــن مــا وصفتــه بالمنطــق مــن  وتســاء
ات، والتأثيــرات التــي تتركهــا علــى ســوق  هــذه اإلجــراء

العمل.
وقــال رئيــس العمليــات فــي مؤسســة التنــوع مــات 
كريتمــان: » النتائــج األوليــة تظهــر أن 94% منهــم 
قــد أكملــوا درجــة البكالوريــوس أو أعلــى، ولكــن أكثــر 
فــي  الجامعيــة  دراســاتهم  أكملــوا  نصفهــم  مــن 
يظهــرون  الســويدية،  اللغــة  يتكلمــون  الســويد، 
تواصــل اجتماعــي ممتــاز، هــم أعضــاء فــي نقابــات، 

وبصفة عامة مهاجرين شرعيين مثاليين«.

 IT / أكبــر مجموعــة مــن المشــاركين تأتــي مــن قطــاع
ــرات  ــادق / المؤتم الحاســوب، تليهــا المطاعــم / الفن
والهندســة، علــى التوالــي، وهــي قطاعــات اثبتــت مرارا 
وتكــرارا أن لديهــا فجــوة فــي التوظيــف، و«نقــص فــي 

المهارات«.

دراسة تتناول التأثيرات المترتبة على طرد المهاجرين أصحاب الكفاءات 

عمليات الطرد تأتي 
وسوق العمل السويدي 
بحاجة ماسة إلى األيدي 

العاملة الماهرة

التنــوع  الكومبــس : نشــرت مؤسســة 

نتائــج   )Stiftelsen Diversify(

ــة  ــار الناتج ــت اآلث ــة تناول ــة لدراس أولي

عــن طــرد وتســفير الالجئيــن خاصــة 

ســوق  تفيــد  كفــاءات  لديهــم  ممــن 

العمل السويدية.

WWW.FREEPIK.COM
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لنقــص  وأظهــر تحليــل غرفــة تجــارة ســتوكهولم 
العمالــة فــي الســويد أن الوظائــف الشــاغرة فــي القطــاع 
الخــاص زادت بنســبة 45% عــن عــام 2017، علــى 

المستوى الوطني و55% في ستوكهولم.

ــو، مــن غرفــة التجــارة فــي  أمــا الباحــث باتوهــان كوتل
ســتوكهولم، أكــد أن »ســتوكهولم تضــررت بشــكل 
خــاص بســبب النقــص الشــديد فــي األيــدي العاملــة، 
كونهــا محــرك النمــو فــي البلــد بأكملــه، ويمكــن أن 

يؤثر ذلك على االقتصاد ككل على المدى الطويل«.
و   Novospection همــا  مؤسســتان  وتقــوم 

ويســمح  اإلحصائيــات،  بهــذه   Parlalmetrics
باألســئلة الكاملــة غيــر الموجهــة واإلجابــات النصيــة 

المجانية.
وأضــاف رئيــس العمليــات فــي مؤسســة التنــوع مــات 
فــي  كان  الدراســة  هــذه  مــن  »هدفنــا  كريتمــان: 
األســاس إلعــام الجمهــور العــام حــول هــذه المشــكلة، 
ــت  ــي وق ــذ هــذه السياســة ف ــم تنفي ــف ت ولمــاذا وكي

تعاني فيه سوق العمل من نقص في المهارات«.

 )Stiftelsen Diversify( تريد مؤسسة التنوع
ــات  ــن المرفوضــة طلب ــد مــن المهاجري تشــجيع المزي

تمديــد اقاماتهــم المشــاركة فــي االســتطاع الــذي 
تنظمه هذه المؤسسة. 

ــة لاســتطاع  ــج األولي ــإن النتائ وبحســب المؤسســة ف
الــذي شــارك فيــه 237 شــخصًا، أظهــرت النتائــج 

التالية:

تكســب األغلبيــة )40%( مــا بيــن 30000 أو   .1
أكثر من 75000 كرون في الشهر.

مطــور،  مهنــدس،  شــيوًعا:  األكثــر  الوظائــف   .2
مدير، عامل في مطعم، منظف، على التوالي.

تأتــي غالبيــة المشــاركين مــن بنغاديــش والهنــد   .3

وإيران وباكستان على التوالي.
المشــاركين،  مــن  مــن %70  أكثــر  يوصــي  ال   .4

األجانب اآلخرين بالقدوم إلى السويد.
أبلــغ 92% عــن اآلثــار المتعلقــة بالصحــة بشــكل   .5

عام بسبب العملية.
اآلثــار الصحيــة للمشــاركين: اإلجهــاد - 32 %،   .6

واالكتئاب، 21 %، قضايا النوم: 14 %.
الحــاالت الفرديــة: االستشــفاء، واألدويــة، ونوبــات   .7
النصفــي،  والصــداع  الــدم،  وضغــط  الهلــع، 
ــات  والكولســترول، اإلجهــاض، عــدم انتظــام دق

القلب، واإلرهاق.

WWW.DIVERSIFYFOUNDATION.ORG
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ببالغ احلزن   األسى ينعي

محمد الفقعاوي

وأعزي أ�� وصديقي ضياء حبيل
وأخو�ھ عادل وحسن�ن �� مص�ب��م
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منظمة الصليب األحمر - السويد

باســتطاعتكم متابعــة المزيــد عــن مســاعدة الصليــب األحمــر فــي الوظائــف المدرســية علــى 
http://www.redcross.se/vart-arbete/l/laxlasning :الموقع

كمــا باســتطاعتكم متابعــة المزيــد عــن دورات اللغــة الســويدية التــي يقيمهــا الصليــب 
األحمر على الموقع:

 http://www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/integration-av-nyanlanda/trana-svenska

كما باستطاعتكم معرفة المزيد عن الصليب األحمر في مناطقكم على الموقع :
http://kommun.redcross.se

info@redcross.se أو عن طريق البريد اإللكتروني
 أو االتصال على الرقم 00 95 0771-19 

يوميا خالل األوقات التالية: من 10 حتى 1٢ ومن 13 حتى 16.

بين الوالدين ومدارس األوالد ...

     أين تكمن الحلقة الضائعة؟

الكومبس – مقاالت الشركاء:  
هــم 

ّ
كثيــرون هاجــروا إلــى الّســويد هروبــا مــن ويــالت الحــروب وأهوالهــا وبحثــا عــن األمــان وإيجــاد مســتقبل أفضــل ألبنائهــم لكن

ل 
ّ

عليــم واختــالف نظــام المــدارس ناهيــك عــن اختــالف اللغــة التــي تشــك
ّ

واجهــوا مشــاكل عــّدة فــي البدايــة كاختــالف نظــام الت
عليمــي فــي المدرســة والّصراعــات الكبيــرة التــي تــدور فــي مخيلــة الوالديــن عــن كيفيــة 

ّ
واصــل مــع الــكادر الت

ّ
تحديــا كبيــرًا فــي الت

عامل مع أوالدهم بما يناسب حياتهم الجديدة مع الحفاظ على مكتسباتهم األم.
ّ

الت

الّصعوبات التي تعترض 
الكادر اإلداري والحلول 

المقترحة

تقــول هيليــن أندرشــون وهــي مديــرة إلحــدى ريــاض 
متنوعــة  صعوبــاٌت  اســتوكهولم:  فــي  األطفــال 
الجــدد  القادميــن  مــن  األمــور  أوليــاء  مــع  تعترضنــا 
عــام الــذي تقّدمــه المدرســة و 

ّ
كقلقهــم حيــال الط

عــام أو قلقهــم 
ّ
الط المســتخدمة فــي  اللحــوم  أنــواع 

المدرســة  تقّدمهــا  التــي  الّدينيــة  التوعيــة  اتجــاه 
وتفكيرهــم فــي كيفيــة بقــاء أطفالهــم خارجــًا فــي 

طقس بارد لساعات طويلة. 
ــز هيليــن علــى ضــرورة طــرح األســئلة لاســتفهام 

ّ
ترك

عــن كل مــا يريــدون واالســتعانة بمترجــم إذا احتــاج 
األمــر وأهميــة مراعــاة الوالديــن الّدقــة فــي أوقــات 
لحــرارة  المناســبة  األلبســة  ارتــداء  وأهميــة  وام  الــّدً
الطقــس خارجــًا، وتؤكــد أنــه مــن أجــل فهــم أكبــر 
ــن  ــل اإلفصــاح عــن مشــاكلهم للمربي

ّ
ألطفالكــم يفض

فــي المدرســة مــع العلــم أن المــدارس هــي موضــع 
كتمان ألسراركم وأهل للثقة.

-إن اختــاف أســاليب وطــرق الّتعليــم فــي الّســويد 
لبعــض  يشــكل غموضــًا  األم  الموطــن  مــع  مقارنــة 
العائــات فماهيــة الّتعليــم فــي الّســويد ال تعتمــد علــى 
وإنمــا  فحســب  وحفظهــا  المعلومــة  الــب 

ّ
الط تلقــي 

الّتجــاوب مــع هــذه المعلومــة وتحليلهــا إضافــة إلــى أن 
بيعــة تأخــذ حيــزًا كبيــرًا فــي كثيــر مــن الّنشــاطات 

ّ
الط

ــم ذو 
ّ
لــق بهــدف التعل

ّ
وأن الخــروج إلــى الهــواء الط

فــل مــن 
ّ
أهميــة كبيــرة فــي الّســويد حيــث يتيقــن الط

ــة بمفــرده  ــى االستكشــاف وخــوض الّتجرب قدرتــه عل
ناهيك عن الفوائد الّصحّية الستنشاق الهواء الّنقي.

قدرة أولياء األمور على إزالة 
الّصعوبات التي تعترضهم 

في البلد الجديد

تؤكــد غــادة ســرديني وهــي قادمــة جديــدة للســويد 
وإحــدى المتطوعــات فــي منظمــة الّصليــب األحمــر 
المجتمــع  علــى  االنفتــاح  ضــرورة  علــى  الّســويدية 
فــل فــي بنــاء شــخصيته فتقــول: 

ّ
الجديــد لمســاعدة الط

التــي  الّنشــاطات  جميــع  فــي  أطفالــي  مــع  أشــارك 
تقيمهــا المدرســة محاولــة دمــج أطفالــي فــي الجــو 
العــام للمدرســة وبالطبــع مــع المحافظــة علــى مــا 

يخــص موروثاتنــا وتقاليدنــا ومعتقداتنــا كمــا أقــوم 
ــي  ــور الخاصــة الت ــكادر الّتدريســي عــن األم بإعــام ال
التــي  كالمشــاكل  أطفالــي  عــن  يعرفوهــا  أن  يجــب 
عــام التــي ال يتناولوهــا إيمانًا 

ّ
يعانــون منهــا أو أنــواع الط

منــي بضــرورة التعــاون بيــن المربيــن والوالديــن لفهــم 
فــل بشــكل أكبــر ومســاعدته فــي الّتخلــص مــن 

ّ
الط

مشاكله.

تقــول غــادة: مــن أجــل فهــم رســائل البريــد التــي 
عــن  بالمترجــم  أســتعين  المدرســة،  مــن  تصلنــي 
تــب فــي 

ُ
طريــق الهاتــف المحمــول محاولــة فهــم مــا ك

االجتماعــات  كافــة  وأحــرص علــى حضــور  الّرســالة 
ــًا الســتخدام اللغــة االنجليزيــة  المدرســية وألجــأ أحيان

للتواصل مع المعلمات.

الّدعم الذي يقّدمه الّصليب 
األحمر للوالدين واألوالد:

الّصليــب األحمــر دوٌر فعــال فــي  حقيقــة لمنظمــة 
مســاعدة الوالديــن واألوالد مــن القادميــن الجــدد فــي 
الّتــدرب علــى ممارســة اللغــة الّســويدية حيــث يقــوم 

متطوعــو الّصليــب األحمــر بتنظيــم أنشــطة متنوعــة 
 språkcaféer”, ”träna وبشــكل دوري مثــل
أو  األحمــر  الصليــب  مراكــز  فــي   »»svenska
الّصليــب  فــي  المتوطوعــون  يقــّدم  كمــا  المكتبــات، 
األحمــر دعمــًا إضافيــًا لمســاعدة األطفــال والشــباب 
نشــاط  ضمــن  المدرســية  وظائفهــم  فــي 

.”läxhjälp”
التــي تعتــرض  الّتحديــات والّصعوبــات  كثيــرة هــي 

الوالديــن فــي مجتمــع جديــد ولكــن تبقــى الحكمــة 
وصحــة الّتصــرف ومحاولــة االندمــاج بالمجتمــع بمــا 
يتوافــق مــع أفــكار وأهــداف الوالديــن هــي األســاس 
فــل فــي بنــاء شــخصيته الّســوية وعــدم 

ّ
لمســاعدة الط

ضياعــه بيــن المدرســة والمنــزل وخاصــة أن كثيــرون 
ممــن هاجــروا ســابقًا كان لهــم دور كبيــر فــي جعــل 
أطفالهــم عندمــا كبــروا شــخصيات ناجحــة ومتفــّردة 

ببصماتها المتميزة في موطنهم الجديد.

RÖDA KORSETS
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 Röda Korset

Föräldrar och barnens skola...

    vad är den svaga länken?
Många har migrerat till Sverige för att undkomma krigets fasor och få 
uppleva trygghet och en bättre framtid för sina barn. Men de ställs inför 
flera utmaningar till en början, såsom skillnaden i utbildningssystemet 
och det främmande språket som gör att det kan bli svårt att kommunicera 
med skolpersonalen. 

Det kan även vara en utmaning 
för många föräldrar att anpassa 
sitt sätt att vara gentemot sina 
barn utifrån det nya livet i Sverige 
och samtidigt inte uppleva att 
man förlorar sina rötter. 

Svårigheter som 
personalen stöter på 
och förslag på 
lösningar

Helén Andersson, förskolechef i 
Stockholm, säger: ”Vi märker att 
föräldrar i nyanlända familjer 
uttrycker oro och exempelvis har 
frågor om skolans mat, vilken typ 
av kött som används, serveras, 
skolans religiösa utbildning och 
att deras barn vistas ute i kylan i 
flera timmar.”

Helén betonar vikten av att våga 
ställa frågor om det uppstår 
funderingar och att de bör 
använda sig av en tolk om 
behovet finns. Hon nämner även 
hur viktigt det är att passa tider 
och att barn klär sig i lämpliga 
kläder utifrån vädret för att 
kunna vistas ute. Helén påminner 
att föräldrar alltid bör prata med 
förskolepersonalen om det finns 
något som de bör känna till om 
barnets situation och även 
tydliggöra det faktum att 
förskolan har sekretess och är 
tillförlitlig. 
– Vissa familjer upplever 
skillnader i utbildningsmetoder 

jämfört med i hemlandet. 
Utbildningen i Sverige består inte 
bara av att lära sig saker innantill 
utan även att analysera det du lär 
dig. Naturen tar mycket utrymme 
i många aktiviteter, barnet får 
utforska och uppleva saker på 
egen hand, för att inte tala om 
hälsofördelarna med att andas 
frisk luft, säger Helén. 

Föräldrars förmåga 
att lösa svårigheter i 
det nya landet

Ghada Sardini, är nyanländ i 
Sverige och även volontär i Röda 
Korset och betonar behovet av 
att öppna upp för det nya 
samhället för att hjälpa barnet 
att bygga sin identitet. 

– Jag deltar med mina barn i alla 
skolans aktiviteter och försöker 
integrera dem i skolans allmänna 
atmosfär. Vi informerar också 
lärare om de specifika sakerna de 
behöver veta om mina barn, till 
exempel om problem de har eller 
vilken typ av mat de inte äter. Jag 
tror att man behöver ha ett bra 
samarbete mellan lärare och 
föräldrar för att förstå barnet och 
kunna hjälpa vid  svårigheter. 

–  För att kunna läsa e-post som 
skolan skickar tar jag hjälp av min 
mobiltelefon för att översätta 
och förstå vad som skrivs och då 
missar jag inte heller något 

Du kan läsa mer om Röda Korsets läxhjälp på: 
http://www.redcross.se/vart-arbete/l/laxlasning/
Du kan även läsa om Röda Korsets olika kurser på: 
http://www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/integration-av-
nyanlanda/trana-svenska/

Vill du veta om Röda Korset där du bor erbjuder träna svenska 
eller läxhjälp?

Gå in på Röda Korsets hemsida
http://kommun.redcross.se/
eller kontakta Röda Korset genom att maila info@redcross.se 
eller ringa på 0771-19 95 00 
vardagar mellan 10-12 och 13-16. 

skolmöte. Ibland använder jag 
engelska för att kunna 
kommunicera med lärarna, säger 
Ghada. 

Stöd som Röda 
Korset ger till 
föräldrar och barn 

Röda Korset har en aktiv roll i att 
hjälpa nyanlända föräldrar och 
barn i att träna sig i det svenska 
språket. Röda Korsets volontärer 
organiserar återkommande 
aktiviteter som exempelvis 
”språkcaféer”, ”träna svenska”-
träffar i Röda Korset egna lokaler 
eller i bibliotek. Volontärer i Röda 
Korset erbjuder även ”läxhjälp” 
för barn och ungdomar som 

behöver extra stöd. 
Föräldrar stöter på många 
utmaningar och svårigheter i det 
nya samhället men de försöker 
ändå förhålla sig utifrån ett klokt 
och hälsosamt beteende för att 
kunna integrera sig. Föräldrars 
drömmar och mål är i slutändan 
att hjälpa sina barn att bygga 
upp sin identitet utan att förlora 
sig själva mellan skolan och 
hemmet. För många av de 
föräldrar som levt i Sverige en 
längre tid har just denna 
mångfald och unika identitet 
spelat en viktig roll för att skapa 
de bästa förutsättningarna för 
deras barn att växa upp och bli 
framgångsrika i det nya landet.
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الكلـمات المتقاطـعة
أفقيا:

1- اإلسم الكامل لشاعر وفارس عربي أحب ابنة عمه )عبلة(.
ُه .

َ
ك

َ
٢ - سقط - َدل

3 - جماعة من الناس تلزم الثغور على الحدود مع العدو - كالم منظوم.
4 -تصرف اإلنسان بتهذيب مع اآلخرين.

5 - مدينة في فلسطين - أخو األب - تسوية.
6 -حب - وقت - زعيم.

7 - صوت الحمار - سلم على شخص - زلق وسقط.
٨ - برق - ارتكز على عصا.

9 - عضو حاسة الشم - فتل.
10 - طري - انتقال المرض من عليل إلى سليم.

11 - أمير البحر - هدف.

عموديا:

1 - لقب اشتهر به الشاعر قيس بن الملوح.
٢ - ضوء - أسود - بحر .

3 - ضد تباعد - يقاسي.
4 - خوف - لصق. 

5 - كتابة يستعملها المشعوذ ويزعم أنها تحمي من األذى - ثعبان. 
6 - ساكن في البادية - ضد سعد - أرشد. 

7 - من البقول الزكية الرائحة - يتبع. 
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الكومبس موسوعة المهن: 
تقوم شبكة الكومبس بنشر 

سلسلة تعريفية عن المهن في 
السويد باللغة العربية، 

لتعريف المتابعين بمعظم
المهن المتوفرة في سوق 
العمل السويدي وشروط 
الحصول عليها وكيفية 
دراستها. وبذلك تكون 

الموسوعة األولى من نوعها 
باللغة العربية.

التقنيات والمواد إال أنها ال تزال  البناء، ورغم تغير  تعتبر إحدى أقدم مهن 
الجدران  ِبناء  هي  االعتيادية  اء  الَبنَّ مهام  عتبر 

ُ
وت والمهارة.  الحرفية  تتطلب 

إكساء  إلى  باإلضافة   ،
ّ

الَرش طريق  عن  أو  يدوي  بشكل  باإلسمنت  ها  وإكساء
أو  األرضيات  تركيب  في  البناؤون  يعمل  وقد  بالقرميد.  المباني  واجهات 

السيراميك أو الزخرفة بالجص.
ويتطلب العمل قدرة جسدية جيدة، وعمل في الخارج أو على ارتفاعات عالية، 

وغالبًا ما تكون شهادة قيادة السيارة ضرورية من أجل التوظيف.

الدراسة:
 bygg- och والمنشآت البناء  برنامج  ضمن  الثانوية  عبر  دراستها  يمكن 
المباني  تشييد  تخصص   anläggningsprogrammet
قبل  ونصف  سنتين  لمدة  شركة  لدى  العمل  يتم  وثم   husbyggnad

الحصول على شهادة لمزاولة المهنة.
ويوجد طريق بديل عبر دراسة مهنية للبالغين في لجنة صناعة البناء: 

http://byn.se
ويمكن البحث في الدراسات الثانوية: 

http://www.gymnasieinfo.se

٠١

٠٣

دليل
اء المهـــن

َّ
Murare َبن

Kranförare سائق رافعة

يعتبر عامل الدهان متخصصًا في معالجة األسطح، ويعمل على طالء األبنية من 
واألبواب.  النوافذ  معالجة  إلى  باإلضافة  الجدران  ورق  ولصق  والخارج  الداخل 
والمستشفيات  والمصانع  والمكاتب  المساكن  بين  الَدّهان  عمل  أمكنة  وتتنوع 

وأماكن البناء.
ة وحرفية وخاصة 

ّ
الزبائن، وِدق لتلبية حاجة  باأللوان  المهنة االهتمام  وتتطلب 

لمن يعمل في الزخرفة، كما تتطلب قدرات جسدية معينة وتعاون مع الزمالء 
والزبائن.

الدراسة:
 bygg- والمنشآت  البناء  برنامج  خالل  من  الثانوية  في  المهنة  دراسة  يمكن 
och anläggningsprogrammet تخصص دهان måleri، وبعدا 
الحصول على شهادة مزاولة  التدرب في شركة لمدة عامين ونصف قبل  يتم 

المهنة.
ويمكن دراستها أيضًا للبالغين لمدة سنة قبل التدرب لدى شركة لمدة تقارب 

ثالث سنوات.
http://www.gymnasieinfo.se :للمزيد يمكن البحث في

http://www.malare.nu :واللجنة المهنية لقطاع الدهان

٠٢

Målare عامل الدهان

أو  البناء  بها وتوجيهها في مواقع  التحكم  الرافعة  تعتبر مهام سائق 
المواد  وتنزيل  ورفع  بتحميل  ويقوم  الموانئ.  أو  الصناعية  المحطات 

الثقيلة والبضائع.
يوجد رافعات ثابتة ومتنقلة، وتكون الثابتة برجية ويتم تركيبها في 
مرة صغيرة 

ُ
التحكم بها من ق الكبيرة، ويجري  البناء والمشاريع  أماكن 

أو من األرض عبر أجهزة تحكم عن بعد، فيما يتم  ارتفاع عاٍل  على 
استخدام الرافعات المتنقلة في المشاريع األصغر.

على  وقدرة  شديدة  ومسؤولية  السالمة  على  تركيز  العمل  ويتطلب 
التنظيم والتعاون مع الزمالء على األرض، والتحكم بأكثر من حركة في 

.C نفس الوقت، باإلضافة إلى شهادة قيادة من الفئة
الدراسة:

غالبًا ما تجرى الدراسة عن طريق شركات يجري التدرب لديها بشكل 
بأكملها  العملية  وتستغرق  بعد،  عن  النظرية  الدراسة  وتتم  عملي، 
عامين ونصف. ويمكن التعلم أيضًا عن طريق اللجان والنقابات المذكورة 

أدناه.
http://byn.se :للمزيد يمكن التواصل مع لجنة صناعة البناء

http://www.tya.se :اللجنة المهنية والبيئية لنقابات النقل
أو جمعية سائقي الرافعات: 

http://www.mobilkranforeningen.se

٠٤

Kyl- och värmepumpstekniker فني مضخات التدفئة والتبريد

التبريد  أنظمة  وصيانة  وفحص  تركيب  األساسية  مهمته  تعتبر 
توفير  أجل  من  التهوية  أنظمة  مع  بالتنسيق  الحرارية،  والمضخات 

الطاقة.
ويعمل الفني غالبًا في شركات صغيرة لديها أقل من عشرة موظفين، 
ويوجد تخصصين: فني التركيب montör الذي يجري المهام األبسط 
نظرية  دراسة  لديه  الذي   tekniker والتقني  والتركيب،  كالتجميع 

أطول ومعرفة أكبر في هذا المجال.
ويشمل العمل تمديد األنابيب والتركيبات كهربائية وتتطلب المعرفة 
النظرية بكيفية عمل األنظمة وحرفية عالية وقدرة على حل المشاكل.

والمكاتب  السكنية  والمجمعات  الفيالت  في  الحرارة  مضخات  توجد 
الكبيرة والشركات الصناعية، وتعمل عبر استخالص الحرارة الموجودة 

للتدفئة  واستخدامها  األرض  باطن  أو  كالهواء  المحيطة  البيئة  في 
وغرف  الغذائية  المواد  محالت  في  توجد  التبريد  أنظمة  أما  الداخلية. 

التبريد وقاعات التزلج، وتعمل عبر إزالة الحرارة من الداخل.
الدراسة:

يمكن دراستها عبر الثانوية ضمن برنامج العقارات والتدفئة والتهوية 
والصرف الصحي VVS- och fastighetsprogrammet، كما 
توجد في المدارس المهنية عبر برنامج فني مضخات التدفئة والتبريد 

.kyl- och värmepumpteknik
للمزيد ابحث في الدراسات الثانوية: 

http://www.gymnasieinfo.se
https://www.yrkeshogskolan.se والمهنية
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الالعب الدولي السوري 

رسالن الكردي: لم أحظى بفرصة حقيقية في الدوري السويدي

مثل أي العب كرة قدم يحلم بأن يلعب 

باألندية األوروبية الكبرى، جاء الالعب الدولي 

السوري رسالن الكردي )٢٨( عاما، عبر 

قوارب الموت من تركيا إلى اليونان ومن ثم 

 بتحقيق 
ً
 إلى السويد أمال

ً
تابع رحلته وصوال

حلم حياته.

لكن رسالن، لم يحظى كما يقول بفرص 

حقيقية في الدخول الى الفرق الرياضية 

السويدية ألسباب عديدة يشرحها في اللقاء 

التالي الذي أجرته معه »الكومبس«:

وصلت 
إلــى الســويد فــي أيلول/

كــي  ســورية  بلــدي  تــاركًا  عــام 2015  ســبتمبر 
أحتــرف كــرة القــدم فــي أوروبــا، وألننــي ال أعــرف أحــدًا 

هنا بدأت بطرق أبواب األندية بمفردي.
ــدوري الســويدي(  ــادي مالمــو )بطــل ال ــى ن ــت إل  ذهب
وطلبــت مقابلــة مــدرب الفريــق األول أو مديــر الفريــق 
أو أي مســؤول مــن النــادي لكنهــم طردونــي بطريقــة 

سيئة.
ثــم لجــأت إلــى مراســلة األنديــة عبــر البريــد االلكتروني 
لكــن دون الحصــول علــى رد وعــدم وجــود اإلقامــة 

السويدية زاد المهمة صعوبة.
ووســط هــذه المعانــاة تعرفــت علــى »ســعيد« مــن 
ــل، ســاعدني  ــن طوي ــذ زم ــي الســويد من ــن ف المقيمي
بالتواصــل مــع األنديــة وقدمنــي لنــادي »كفارنبــي« فــي 
مالمــو وكان ذلــك أول عقــد لــي فــي الســويد حيــث 
ــدرب  ــي م ــم اتصــل ب ــت معهــم موســم واحــد، ث لعب
فريــق الندســكرونا بويــس الــذي يلعــب فــي الدرجــة 
األولــى، ووقعــت 

معهم 

لمدة سنتين.

سوء الحظ

لكــن ســوء الحــظ رافقنــي فــي تجربتــي مع الندســكرونا 
إذ تعرضــت إلصابــة فــي الربــاط الصليبــي فــي مباراتــي 
ــاة  ــع المعان ــة م ــة ثاني ــدأ رحل ــق، لتب ــع الفري ــى م األول
ســواء مــع النــادي أو مــع األطبــاء، انتظــرت أكثــر مــن 4 

شهور للحصول على موعد للعمل الجراحي.
تلقيــت صدمــة كبيــرة بعــد معرفتــي أن وعــود النــادي 
ذلــك  علــى  صبــرت  لكننــي  صادقــة،  غيــر  كانــت 
ــى  ــل بمشــفى الندســكرونا للعــودة إل وخضعــت لتأهي
الماعــب وفــي تلــك الفتــرة تأهــل الفريــق إلــى دوري 
»الســوبر ايتــان« إال أن مديــر التعاقــدات اتصــل بــي 
بســبب  عقــدي  فســخ  يريــدون  بأنهــم  وتفاجــأت 
)الكبــر بالســن( رغــم وجــود العبيــن أكبــر منــي بثــاث 

أو أربع سنوات في الفريق.

بعد 
الشــفاء مــن اإلصابــة 

نــاٍد  عــن  البحــث  ولرحلــة  للتدريبــات  عــدت 
جديــد، المفارقــة كانــت بأننــي أحصــل علــى القبــول 
المباشــر مــن األنديــة عنــد اطاعهــم علــى الســيرة 
الجميــع  لكــن  للمقابلــة  ودعوتــي  المرفقــة  الذاتيــة 
يغيــرون رأيهــم بعــد معرفتهــم بأننــي خــارج مــن 

إصابة.

إلــى أن اتصــل بــي مــدرب )أ ف ك مالمــو( وذهبــت 
إليهــم واتفقنــا علــى اللعــب معهــم بعقــد لمــدة ســنة، 
واســتمرت مســاعدة »ســعيد« لــي بترتيــب فرصــة 
مقابلــة للعمــل فــي مدرســة »هيرمــودزال« فــي مالمــو 

وبدأت العمل معهم منذ شهر آذار الماضي.

االندماج في البلد الجديد

دائمــًا البدايــات تكــون صعبــة، الســيما 

الكومبس – رياضة:
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التفكيــر بتصريــح اإلقامــة ربمــا كان الهــم المشــترك 
ــكل القادميــن الجــدد، لكــن بفضــل مســاعدة بعــض  ل
الســويديين لــم أتعــذب كثيــرًا باالندمــاج فــي المجتمع 
الســويدي، مــن أجمــل األشــياء فــي الســويد إلــى جانــب 
ــي  ــك ف ــك وواجبات ــة حقوق ــة شــعبها هــي معرف طيب

المجتمع األمر الذي يسهل عليك الحياة هنا.
خــال  مــن  أســرع  بوتيــرة  اللغــة  تعلــم  اســتطعت 
التواصــل واالحتــكاك مــع المجتمــع الســويدي ســواء 
أساســي  مفتــاح  اللغــة  خارجهــا،  أو  الرياضــة  عبــر 
لمتابعــة الدراســة أو العمــل أو لاندمــاج وهــذه تعــود 
العائلــي  الصعيــد  علــى  وشــخصيته.  إنســان  لــكل 
تزوجــت هنــا بعــد وصولــي مــن فتــاة ســويدية ولدينــا 

بنت عمرها شهر ونصف اسمها ياسمين.

صدمة

بــكل صراحــة أقولهــا، المســتوى فــي الــدوري الســوري 
قبــل الحــرب كان أفضــل مــن الــدوري الســويدي ســواًء 
ــب تشــكل  ــا القوانيــن والضرائ ــًا، ربمــا هن ــًا أو فني مادي

عائقًا لتطور مستوى اللعبة واالحتراف.
فــي ســورية وفــي المباريــات العاديــة لفريقــي الوحــدة 
ألفــًا،   25 عــن  يقــل  ال  الجماهيــري  الحضــور  كان 
وأعتقــد أن أيــًا مــن فــرق المقدمــة فــي ســورية لــو 

يلعب في الدوري هنا سيأخذ البطولة.
دوري  بيــن  فروقــات  يوجــد  ال  الســويد  فــي 

»الدرجــة  أو  ايتــان«  »الســوبر  و  »السفينســكان« 
لكــرة  مثاليــة  ليســت  هنــا  األجــواء  برأيــي  األولــى«. 
القــدم، علــى عكــس مــا كنــت أتخيلــه، فالماعــب ذات 
الفتــرة  فيهــا  تطــول  مثــًا  الصناعــي  العشــب 
التحضيريــة بســبب المنــاخ فــي الســويد وتكــون مــدة 
ــى العشــب الطبيعــي قصيــرة جــدًا. إضافــة  اللعــب عل
إلــى قلــة المشــاركات الخارجيــة للفــرق الســويدية فــي 
البطــوالت القاريــة، علــى عكــس الوضــع فــي ســورية إذ 
دائمــًا يوجــد أكثــر مــن فريــق يشــارك فــي البطــوالت 

العربية أو بطوالت قارة آسيا.

نصيحة

نصيحتــي للشــباب ممــن يرغبــون بتطويــر مســتواهم 
واللعــب باألنديــة الكبــرى، الخطــوة األولــى يجــب أن 
تكــون صحيحــة ومدروســة يجــب أن تكــون النشــأة فــي 
نــاٍد محتــرف، فرصــة تكــون أكبــر مــن الذيــن يبــدأون 
مشــوارهم فــي أنديــة الدرجــة األولــى أو الثانيــة، علــى 
الاعــب أن يختــار النــادي الصحيــح حتــى لــو كان بغيــر 
وموهبتــه  بقدراتــه  اإليمــان  أهميــة  مــع  منطقــة، 

وعدم اليأس.
وأوجــه شــكري لشــبكة الكومبــس وللعامليــن بهــا علــى 
متابعتهــا أخبــار القادميــن الجــدد والمهاجريــن بشــكل 
المجتمــع  علــى  لنــا  العربيــة  النافــذة  وهــي  عــام، 

السويدي.

بطاقة الالعب

نــادي  مــع  الرياضــي  مشــواره  بــدأ  الكــردي  رســان 
المجــد الســوري وارتــدى قميصــه لمــدة 13 عامــًا 
شــارك خالهــا بــدوري أبطــال العــرب وكأس االتحــاد 
اآلســيوي ثــم انتقــل إلــى الوحــدة الســوري وحقــق معــه 

ــكأس مرتيــن كمــا شــارك  ــة ال ــدوري وبطول ــة ال بطول
معهم بكأس االتحاد اآلسيوي.

أولمبيــاد  تصفيــات  االولمبــي  المنتخــب  مــع  ولعــب 
لنــدن، كمــا لعــب مــع المنتخــب الوطنــي األول تصفيــات 

كأس آسيا وقسم من تصفيات كأس العالم.
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