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تصـدر عـن شـبكة الكومبـس
صديقك الناطق بالعربية في السويد
العدد الستـــــون

 ٢٨صفحة
E

november 2018
S

.

S

I

P

M

O

K
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في حفل تقديم جوائز « البناؤون الجدد»

الملك السويدي  :جدي األول جاء إلى السويد مهاجرًا

الفائز بجائزة « البناؤون الجدد»
2018

عماد العبد الله
ليلى علي علمي:
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فخورة كوني أول نائبة محجبة في البرلمان السويدي
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مفاهيم أخرى عن الوالء للوطن
واالنتماء للمجموعة
فــي الســويد ودول أوروبيــة أخــرىُ ،يتهــم مــن ُيفــرط كثيــرًا بحــب وطنــه ويظهــر
التعصــب لقوميتــه ،بأنــه متطــرف ونــازي وعنصــري ،ألنــه يعتبــر نفســه هــو األفضــل،
من غيره ،ويضع اآلخرين بمرتبة أقل منه.
فــي حياتنــا اليوميــة نصــادف لألســف العديــد ،مــن بيننــا نحــن المهاجريــن ،مثــل هــؤالء
األشــخاص المتعصبيــن علــى مبــدأ أنهــم األفضــل ،أو أن بلدهــم أو دينهــم أو طائفتهــم
األحسن أو األصح أو األنقى.
ومــا يدعــو لألســف أن خطــاب الحكومــات واإلذاعــات الوطنيــة كانــت تغــذي هــذا
الشــعور لــدى مواطنيهــا ،بــل وتربــط حــب الوطــن بحــب الحاكــم ،عندمــا يتماهــى
الحــكام مــع األوطــان بشــكل يصبــح مــن المتعــذر الفصــل بيــن الدفــاع عــن كرســي الحاكم
وبين الذود عن ديار الوطن.
نصــادف مثــل هــؤالء هنــا فــي الغربــة ،مــن خــال التعليقــات فــي وســائل التواصــل
االجتماعــي ،ونستشــعر مــدى االفــراط الوطنــي ،عنــد فتــح نقاشــات او حــوارات بيــن
مجموعــات تنتمــي إلــى دول مختلفــة ،واألدهــى مــن ذلــك عندمــا تتخــذ هــذه النقاشــات
اتجاهــات طائفيــة ،ليصبــح التعصــب والجهــل واضحــا ولــه جنــود وضبــاط يدافعــون
عنه ،في معارك فيسبوكية محتدمة.
مــن المؤكــد انــه ال يوجــد تعميــم ،فــي الحالتيــن فليــس كل الســويديين يمارســون حــب
بالدهــم بطريقــة حضاريــة ،خاصــة مــع وجــود موجــة النازيــة الجديــدة ،وليــس كل
العــرب او الشــرقيين هــم متعصبــون بشــكل أعمــى لبالدهــم وطوائفهــم ،ولكــن لألســف
ال يمكن إخفاء هذه الحقيقة.
تقبــل العيــش ببلــد جديــد يتطلــب التنــازل عــن مفاهيــم قديمــة ،وتغييــر المفاهيــم
ال يتطلــب بالضــرورة التخلــي عــن الهويــة الدينيــة أو القوميــة وال يترتــب عليــه تبديل
بشكلنا أو بمظهرنا الخارجي.
مــن أهــم مــا يجــب التنــازل عنــه ،عنــد تغييــر مفاهيــم الــوالء للوطــن واالنتمــاء
للطائفــة ...هــو تقبــل اآلخــر والتســليم بوجــود الــرأي اآلخــر ،وبوجــود صحافــة مســتقلة
وحــرة ومســؤولة فــي الســويد ،تختلــف نهائيــا عــن إعــام األبــواق والتدليــس والكــذب
وإخفــاء الحقائــق ،وبــث الشــعور الوطنــي الــكاذب ،أو التحريــض الطائفــي المقيــت ،ألن
الصحافــة هنــا ترتبــط أوال وأخيــرا بمهمــة الكشــف عــن الحقائــق ،وعــدم إخفــاء مــا
يجــري بحجــة الحفــاظ علــى المشــاعر الوطنيــة ،فهــذه مشــاعر زائفــة أمــام مهمــة
كشــف الحقائــق ،إلن إظهــار حــب الوطــن قــد يكــون بتصرفــات بســيطة ،قــد تبــدأ مــن
الحفــاظ علــى نظافــة الشــارع ،وال تنتهــي بالحــرص علــى دفــع الضرائــب وعــدم التهــرب
منها.

د .محمود صالح اآلغا
رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية
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الســويد
تصدر عن شبكة الكومبس اإلعالمية

Chefredaktör och ansvarig utgivare Mahmoud Agha
العدد الستـــون | السنة الخامسة 2018 november

تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر ً
حاليــا ،وتــوزع مجانــا بالبريــد
وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا :ســكونة
وســتوكهولم ويوتيبــوري ونورشــوبنغ ولينشــوبنغ
واسكليســتونا ،وهــي خدمــة إعالميــة باللغــة العربيــة هدفها
المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة إلــى وجــود وســيلة إعالميــة
تتفاعــل مــع الجاليــات العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل
مــا يجــري مــن أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليــات الناطقــة
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
البــاد العربيــة والعالــم والتشــجيع علــى االســتفادة مــن
التجــارب وتنــوع الثقافــات بيــن الشــعوب ،مــن خــال
التعريــف باآلخــر واالطــاع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا
الشــعوب وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة
المجتمع وتطوير المؤسسات وزيادة الرفاهية.
هيئــة تحريــر الكومبــس تضــم العديــد مــن الصحفييــن
واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن داخــل السويـــد
وخارجها.

مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت

المؤسس ورئيس التحرير
د .محمود صالح آغا
0729718898
ma@alkompis.com

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

المبيعات
أحمد الزيان
0725587444
ahmed.a@alkompis.com

صفحة الكومبس على الفيسبوك
facebook.com/alkompis

platser i Stockholms län, Malmö, Landskrona, 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: 1770 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 sysMVH
tertidning Altid.se.

STOCKHOLM
SCHEELEGATAN 4,
11223 STOCKHOLM
TEL: 072 971 88 98
E-POST:
INFO@ALKOMPIS.COM

Redaktionen

SVERIGES
STÖRSTA
TIDNING PÅ
ARABISKA

سكرتير التحرير
نزار عسكر
0737641489
nazar@alkompis.com

Al Kompis
Media
Network

är ett mediabolag med
ambitionen
att underlätta
integrationen
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

PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقك الناطق بالعربية في السويد

ORIENTAL NIGHT
25 OKTOBER 17.00-21.00

VÄLKOMNA TILL
ORIENTAL NIGHT
25 OKTOBER 17.00-21.00
Vi bjuder in till en helkväll i
orientaliskt tema på vår
mattavdelning med mat,
dryck och härlig stämning.
Hur tillverkas dessa mattor
och vad är deras historia?
Mattexperter på plats för att
förgylla din kväll.

XXXL MATTSORTIMENT - STÖRST UTBUD AV ÄKTA
ORIENTMATTOR I MALMÖ

XXXL MATTSORTIMENT
STÖRST UTBUD AV ÄKTA ORIENTMATTOR
I MALMÖ
FLERA TRENDIGA NYHETER INKOMNA
EXKLUSIVA ATELJÉMATTOR
EXKLUSIVA RABATTER
HITTA MATTOR SOM TABRIZ, KASHMIR, ISFAHAN, NAIN,
KESHAN, GHOM, HAMADAN OCH MÅNGA FLER.

XXXL ERBJUDANDE

50-70%
PÅ ALLA HANDKNUTNA
ORIENTALISKA MATTOR

Gäller ej redan nedsatta produkter. Ytterligare rabatt ges ej. Kampanjen gäller endast ny beställning. Gäller ej produkter märkta Low Price.
Gäller endast den 25 oktober 2018 mellan 17.00-21.00

XXXLUTZ MALMÖ, CEDERSTRÖMSGATAN 2, 212 39 MALMÖ | TEL.: 0406555-000
Alkompis_23_10_oriental_night_röd_1.indd 1
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الملك السويدي:
جدي األول جاء إلى السويد مهاجرًا !

الكومبــس – موضــوع الغــاف :شــهد القصــر الملكــي فــي ســتوكهولم ،يــوم  16أكتوبــر /تشــرين األول ،مراســم تســليم جائــزة “البنــاؤون الجــدد”،
التــي وزعهــا الملــك الســويدي كارل غوســتاف الســادس عشــر ،فــي تقليــد ســنوي يقــام كل عــام ،فــي مثــل هــذا الوقــت مــن كل ســنة ،علــى مــدار ال ـ
 20عامًا الماضية.
ُ
الملــك ألقــى كلمــة بهــذه المناســبة ،قبــل أن يــوزع الجوائــز الملكيــة الســنوية ،ضمــن ثــاث فئــات ،تمنــح ألشــخاص مــن أصــول أجنبيــة ،تمكنــوا مــن
إنشاء مشاريعهم الخاصة والمساهمة في إغناء المجتمع السويدي.

الناجحون من أصول مهاجرة قدوة لجميع من يعيش في السويد
أهمية الجائزة ورمزيتها:

فــي ظــل تنامــي بعــض األصــوات العنصريــة المتطرفــة
التــي تحبــط القادميــن الجــدد وتحمــل معظــم مشــاكل
البلــد وأزماتهــا السياســية والمؤسســاتية للمهاجريــن
واألجانــب ،تأتــي أهميــة االســتمرار بقيــام الملــك
نفســه بتســليم جوائــز مرموقــة ألشــخاص كافحــوا
واجتهــدوا وقدمــوا أمثلــة نجــاح رائعــة فــي
مجتمعاتهم الجديدة.

إذا الجائــزة بفئاتهــا الثــاث ،تهــدف إلــى تشــجيع
ودفــع األجانــب الناجحيــن فــي المجتمــع مــن أجــل
المزيــد مــن التقــدم والتطــور فــي مســيرتهم المهنية،
ومــن أجــل أن يكونــوا قــدوة لغيرهــم ،ومــن المفتــرض
أن ينظــر إلــى هــذا التكريــم الملكــي علــى أنــه جــزء مــن
محاولــة تســليط الضــوء علــى أمثلــة جيــدة ألشــخاص
مــن خلفيــات أجنبيــة فــي المجتمــع الســويدي ،وهــو
تكريــم يعتبــر بديــا عــن محــاوالت التهميــش،

وتكريــس البطالــة وإلثبــات أن المثابــرة والعمــل
تعطــي دائمــا ثماره ـا ،إضافــة إلــى أنــه تكريــم يؤكــد
أيضا على أهمية مكافحة الكراهية في المجتمع.
عمليــة اختيــار الفائــز بهــذه الجائــزة القيمــة ،كمــا
أوضــح رفائيــل بيرميجــو رئيــس مجلس إدارة مؤسســة
 IFSتخضــع لعــدة اعتبــارات وتشــمل كل مناطــق
الســويد ،خاصــة ان اللجنــة التــي تعمــل علــى اختيــار
الفائــز تتألــف مــن مــدراء عــدة شــركات ومؤسســات

كبيــرة فــي الســويد ،وهــي تنظــر إلــى قصــة نجــاح
الفائــز وإلــى وضــع الشــركة االقتصــادي وفكــرة
تأسيســها ،وعــدد العامليــن معه ـا .والجائــزة تقســم
إلــى فئتيــن األولــى يتنافــس عليهــا القادمــون الجــدد
نســبيا إلــى الســويد ،أمــا الثانيــة فهــي لمــن بقــي فتــرة
أطــول وكــرر محاوالتــه إلــى أن نجــح فــي تطويــر نفســه
وأعمالــه ،وفــي هــذا العــام تــم إضافــة فئــة ثالثــة هــي
فئــة الناشــئين ،هــذا ومنــذ تأســيس الجائــزة فــي العــام
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 1999حصــل عليهــا عــدة أشــخاص عــرب أو فــي البورصــة الــى خمســة أضعــاف لتصــل الــى مليــار
كــرون ،حيــث توســعت شــركته بنســبة  200بالمائــة
ناطقين باللغة العربية.
في كل ربع سنة.

الفائزون هذه السنة بالفئات الثالثة:
جائــزة رواد األعمــال التــي حصــل عليهــا جائــزة البنــاؤون الجــدد وحصــل عليهــا عمــاد
فيكتــور مارتينيــس ،الــذي بــدأ ببيــع حلــوى محليــة
الصنــع وإصــاح الســيارات ،مــا مكنــه مــن توفيــر
التمويــل الــازم لدراســته فــي الســويد .وبالتعــاون مــع
زميــل لــه ،تمكــن مــن تطويــر شــركة مــن الطــراز
العالمــي ،تمكــن الخاليــا البشــرية مــن النمــو وتمكيــن
الكبد
أنســجة
طباعــة
والغضــروف والجلــد
أرباحه
ونجــح فــي زيــادة

العبــد اللــه مــن ســوريا .تكريمــا لجهــوده فــي تطويــر
أداة متقنــة لخلــق منطقــة آمنــة لألطفــال يعبــرون مــن
خاللهــا عــن مشــاعرهم فــي التواصــل مــع المعلــم أو
المعالــج ،مــا يســاهم فــي تشــخيص أســرع للصحــة
العقليــة للطفــل .حيــث وبعــد ســنوات عــدة مــن
العمــل والتطويــر ،تمكنــت الشــركة التــي يعمــل فيهــا
العبــد اللــه مــن إطــاق التقنيــة الجديــدة بشــكل
واسع وبإمكانيات دولية.
جائــزة الــرواد الشــباب ،وحصــل عليهــا
آدم الجرايــدة مــن األردن ،وذلــك لجرأتــه
وعقليتــه التــي أوصلتــه الــى هــذه المرحلــة
المتقدمــة ،حيــث أعتبــر نموذجــا للكثيــر
مــن الشــباب الذيــن يعيشــون فــي
الضواحــي الضعيفــة اقتصاديــا
واجتماعيـا .حيــث نشــأ فــي
بيئــة كان مــن المحتمــل
جـدًا أن تقــوده الــى مســار
مختلف تمامًا.

الملك السويدي:
الناجحــون مــن أصــول
أجنبيــة قــدوة لجميــع مــن
يعيش في السويد
وفــي كلمتــه ،رحــب الملــك الســويدي كارل
غوســتاف الســادس عشــر ،بالحضــور إلــى
قاعــة مكتبــة برنــادوت ،فــي قصــره ،وقــال إن
هــذه المناســبة تتكــرر علــى مــدار العشــرين
عــام الماضيــة ،وذكــر الملــك أن أســافه أيضــا
مــن أصــول مهاجــرة ،عندمــا تحــدث عــن
جــده األول ،جــان بابتيســت برنــادوت،
Jean Baptiste Bernadotte

الــذي جــاء مــن فرنس ـا ،قائــا» منــد ســنوات عديــدة
جــاء شــخص مهاجــر إلــى الســويد ،بعــد أن تــم تعينــه
باالختيــار ،كمــا يقــول اليــوم ،فــي موقــع مفصلــي
وحســاس .كان لديــه امكانيــات كبيــرة ،وفــي مــكان
عملــه الجدي ـد ،تحــدث بالفعــل بلغتــه ،التــي كانــت
الفرنسي» .
وأضــاف أن هــذا العــام هــو الذكــرى ال ـ  200العتــاء
هــذا المهاجــر مــن فرنس ـا ،العــرش الســويدي ،بلقــب
الملــك كارل يوهــان الرابــع عشــر ،اليــوم يمكننــا
مشــاهدة تمثــال هــذا الملــك علــى حصانــه هنــا وقــد
احتل مكانا دائما.
وأوضــح أيضــا قائــا« :كان جــدي األول
هنــا فــي الســويد ،يتمتــع طبعــا
بظــروف جيــدة علــى نحــو غيــر عــادي
لدخــول المجتمــع الســويدي .علــى
الرغــم مــن أنــه جــاء هنــا
وقــد تجــاوز مرحلــة
الطفولــة ،وعلــى الرغــم
مــن أنــه لــم يتعلــم
الســويدية ،إال أن الســجادة
الحمــراء ،إذا جــاز التعبيــر،
فرشت من أجله».
وتابــع الملــك قائــا :مــن ناحيــة
أخــرى ،لــم يكــن الحــال دائمــا
بالنســبة ألولئــك النــاس الذيــن
وصلــوا إلــى هنــا كمهاجريــن
وحققــوا نجاحــات مرموقــة
للحصــول علــى هــذه الجوائــز،
حيــث يكافــح العديــد ألخــذ
مكانهــم فــي المجتمــع
الســويدي ،لقــد عمــل هــؤالء
جاهديــن لتأســيس أعمــال
تعيلهــم وتعيــل أســرهم،
مــن خــال جهودهــم ،وفــي
الوقــت نفســه ســاهموا أيضــا
بخلــق وظائــف للعديــد
غيرهم.

وأكــد الملــك الســويدي علــى أن الناجحيــن مــن أصــول
أجنبيــة ومنهــم الفائــزون بهــذه الجائــزة هــم نمــاذج
إيجابيــة وقــدوة ،ليــس فقــط للمهاجريــن واألشــخاص
مــن خلفيــات أجنبيــة ،بــل بالنســبة لنــا جميعن ـا ،لــكل
الذين يعيشوا هنا في السويد.

عمــاد عبــد اللــه الفائــز بجائــزة «البناؤون
الجــدد :شــكرا للمجتمــع الــذي منحنــي
الفرص والتشجيع

وفــي حديــث مــع الكومبــس ،عبــر الفائــز بجائــزة
«البنــاؤون الجــدد» للعــام  2018عمــاد عبــد اللــه ،عــن
شــعوره بالســعادة والفخــر ،لحصولــه علــى الجائــزة،
وأشــاد بالمجتمــع الســويدي الــذي منحــه فرصــة
تطويــر أفــكاره وتجســيدها لواقــع ،وثمــن أيضــا هــذا
التكريــم الملكــي ومــا يعنيــه ذلــك مــن تشــجيع لدفــع
الكفاءات وأصحاب المواهب ،واالستثمار بهم.
وشــرح أيضــا الناحيــة اإلبداعيــة بمشــروعه الــذي
جمــع بيــن حاجــة الطفــل للرعايــة النفســية وبيــن فــن
التعامــل مــع الطفــل وطريقــة التواصــل معــه عــن
طريق األلعاب وسماع القصص.
وقــال أشــعر إن الجهــود التــي بذلتهــا لــم تذهــب
ســدى ،ومــا لــم نســتطع القيــام بــه فــي بلدنـا ،حققنــاه
هن ـا ،فالســويد كــم تعطيهــا تعطيــك هــي أيض ـا.
بالنســبة لــي هــذا التكريــم ال يعنــي فقــط اســتالم
جائــزة وانمــا شــعور باالنتمــاء الــى البلــد وتحقيــق شــيء
له.
وحــول العمــل الــذي تقــوم بــه شــركته ،قــال« :نحــن
نقدم المســاعدة النفســية واإلرشــاد النفســي لألطفال،
فــي حــال لــم يكــن الطبيب النفســي متواجـدًا ،ونختصر
الكثيــر مــن الوقــت والجهـدّ ،
ونحــول االنتظــار الــى رمــز
لممارسة اللعب».
كمــا تحدثــت الكومبــس مــع والــد عمــاد ،الــذي كان
حاضــرا معــه فــي حفــل التكريــم ،والــد عمــاد أظهــر
الكثيــر مــن عبــارات الفخــر بابنــه ،وبعملــه الــدؤوب
علــى طريــق النجــاح ،كمــا شــكر المجتمــع الســويدي
أيضــا الــذي منــح ابنــه وشــبان أخريــن الفــرص للتألــق
والنجاح.
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ليلى علي علمي:
فخورة كوني أول نائبة محجبة في البرلمان السويدي
أتمنى أن ألهم الشباب
في الضواحي ألخذ
فرصهم في المجتمع
الكومبــس – لقــاء :لــم يكــن مــن الســهل حجــز موعــد ســريع مــع النائبــة ليلى علمي في الريكســداغ،
البرلمــان الســويدي .المســؤولة الصحفيــة فــي حزبهــا قالــت لن ـا ،عندمــا اتصلنــا ألخــذ الموع ـد ،إن
علينــا االنتظــار عــدة أيــام ،حتــى تســتطيع أن تجــد لنــا وقــت ،ولمــا حــان الوقــت وذهبنــا للقــاء ليلــى،
أخبرتنــا المســاعدة الصحفيــة أن هنــاك عــدة وكاالت أنبــاء ووســائل إعــام أوروبيــة وعالميــة،
بانتظار الحديث مع ليلى أيضا.

الزميل محمود آغا مع النائبة ليلي علمي في مبنى البرلمان السويدي

عــدة صحــف ووســائل إعــام عالميــة ليلــى تفــوز ووزيــر اإلســكان الحالــي
يفشــل بجمــع أصــوات كافيــة للفــوز
طلبت لقاء ليلى
بمقعد في البرلمان
تهافــت اإلعــام العالمــي ،ومــن قبلــه اإلعــام
الســويدي ،علــى لقــاء ليلــى وعمــل مقابلــة معهـا ،يــدل
بالدرجــة األولــى علــى أهميــة إظهــار حــدث تاريخــي
وهــو دخــول أول امــرأة محجبــة إلــى البرلمان الســويدي،
هــذا الحــدث كان متوقعــا أن يحــدث فــي يــوم مـا ،ألنــه
يــدل علــى ســامة العمليــة الديمقراطيــة فــي الســويد،
ويشــير إلــى صحــة عمــل البرلمانــات وتكوينهــا فــي
المجتمعــات الديمقراطيــة ،ألن هــذه البرلمانــات
يجــب أن تمثــل تمثيــا حقيقيــا لفئــات الشــعب بــكل
أنواعه واختالفاته الثقافية واأليديولوجية وغيرها.
ليــس مــن المفتــرض أن يكــون النائــب محنـكًا سياسـيًا
بل ممثال أمينا لمن انتخبه.
عندمــا التقينــا بليلــى وجدناهــا كمــا توقعن ـا ،الفتــاة
البســيطة والمتفائلــة والتــي ليســت مــن المفــروض أن
تكــون محنكــة سياســيا مــن طــراز مــا نقابلهــم عــادة
فــي مقابالتنــا الصحفيــة ،ولــم تكــن حتــى متحدثــة
قــادرة أو متمكنــة بصــورة كبيــرة ،مــن كل المواضيــع
والقضايــا السياســية ،مــع ذلــك كانــت المقابلــة معهــا
ممتعة ومفيدة.
فكمــا نعــرف ليــس مــن واجبــات كل نــواب البرلمــان ،أن
يكونــوا سياســيين محترفيــن ،علــى النائــب أوال وأخيــرا
أن يكــون أمينــا ومدافعــا عــن القضايــا التــي انتخــب مــن
أجله ـا ،وهــذا مــا وجدنــاه بليلــى إلــى جانــب الثقــة
بالنفــس ومعرفــة مــا تريــده مــن خــال احتاللهــا
لمقعــد مــن بيــن  349مقعــدا يمثلــون كل المواطنيــن
الســويديين ،وهــذا يكفــي لفتــاة بعمــر ومكانــة هــذه
النائبــة التــي تربــت وترعرعــت فــي «إنغيــرد» إحــدى
ضواحي يوتيبوري المحرومة ،أو المتضررة.

الفتــاة وصلــت إلــى الســويد مــع أهلهــا وهــي بعمــر
ســنتين ،وكانــت معروفــة للجاليــة الصوماليــة فــي
يوتيبــوري ،مــن خــال عملهــا مترجمــة ،قبــل أن
تعمــل فــي التنظيــف وتوزيــع الصحــف ،وكانــت دائمــا
مســتعدة لمســاعدة المهاجريــن فــي تعامالتهــم مــع
المؤسسات السويدية.
ومــن الممكــن أن يكــون حزبه ـا ،حــزب البيئــة نفســه
لــم يكــن يتوقــع فــوز هــذه الفتــاة ،التــي كان ترتيبهــا
رقــم  21فــي القائمــة ،ولــوال التصويــت الشــخصي لمــا
كانــت قــد فــازت ،خاصــة أن أداء حــزب البيئــة كان
ضعيفــا فــي هــذه االنتخابــات ،وحتــى أن وزير اإلســكان
بيتــر إريكســون نفســه لــم يســتطع الفــوز وتحقيــق
عــدد األصــوات المطلوبــة ،علــى الرغــم مــن أنــه كان
في موقع متقدم من القائمة.

«أفــراد الجاليــة الصوماليــة الذيــن
دعموهــا هــم مواطنــون ســويديون
أيضا»
الشــابة ذات األصــول الصوماليــة حصلــت علــى 1467
صوتــا وتقدمــت جميــع المرشــحين اآلخريــن فــي
حزبهـا .الكثيــر مــن منافســيها لــم يســمع بهـا .لتصبــح
المــرأة الوحيــدة المحجبــة التــي تجلــس فــي البرلمــان
والعضو األول من أصول صومالية.
قبــل انتخابــات  2014بوقــت قصيــر انضمــت لحــزب
البيئــة حيــث تقــول إنــه كان لديهــا الكثيــر مــن اآلراء
القويــة ،كانــت تتابــع التلفزيــون والصحــف وقــررت

نوفمبر  /تشرين الثاني  | 2018العدد 60

 | 7الكومبس

االنضمــام للحــزب للدفــاع عــن الفئــات المهمشــة
والعاطلين عن العمل لفترات طويلة في المجتمع
عندمــا قــررت ليلــى الترشــح للبرلمــان الســويدي عــن
طريــق حزبه ـا ،لقيــت دعمــا مــن الجاليــة الصوماليــة،
ً
وكانــت تنشــط باالنفتــاح علــى الجميــع ،فمثــا تلقــت
دعــوة مــن النــادي الرياضــي بيرجيســون إس كيــه،
الصومــال إس كيــه ســابقًا ،ومقــره ضاحيــة مجــاورة،
لجلســة حواريــة لســاعتين استفســر خاللهــا مشــرفوه
عــن طموحهــا وبرنامــج عملهــا المتعلــق بالضواحــي،
وعلــى إثرهــا قــرر النــادي القيــام بحملــة لدعمهـا ،ليلــى
تقــول بهــذا الصــدد :إنهــا ســلكت نفــس الطــرق التــي
يتبعهــا المرشــحون ،وأن أفــراد الجاليــة الصوماليــة
التي دعمتها هم مواطنون سويديون أيضا.

•أنــا اســمي ليلــى علــي علمــي ،نائبــة فــي البرلمــان •هــذا يعنــي الكثيــر بالنســبة لــي وبالنســبة للكثيــر مــن
الســويدي (الريكســداغ) عــن حــزب البيئــة ،عمــري النســاء المحجبــات ،أنــا فخــورة جــدا كونــي فتــاة محجبــة
واســتطعت الفــوز بمقعــد فــي البرلمــان الســويدي،
 30سنة ونشأت في مدينة غوتنبرغ.
وهــذا يمكــن أن يشــجع الفتيــات اللواتــي مثلــي ،ألن
مــا هــي أبــرز القضايــا السياســية التــي الحجــاب ال يمكــن أن يحـ ّـد مــن طموحهــن عنــد بنــاء
المســتقبل المهنــي واالجتماعــي ،ألنهــن يســتطعن
تهتمين بها؟
بناء المستقبل الذي يرغبن به بالحجاب أو بدونه.

حمــات كراهيــة تســتهدف
وليــس
مظهرهــا
التزاماتهــا ومواقفهــا
السياسية

تعالــت عــدة أصــوات فــي الســويد تتســاءل عــن
مســتقبلها فــي البرلمــان ،هــل ســتركز علــى قضايــا
المســلمين أو الصومالييــن أم تكــون نائبــة تقليديــة
تلتــزم بقضايــا يحددهــا لهــا حزبهــا؟ وإلــى أي مــدى
ســتكون مســتقلة عــن جاليتهــا التــي دعمتهــا للوصــول
إلــى هــذا المنصــب ،وأنــه لــوال دعــم جاليتهــا والتركيــز
عليهــا لمــا اكتســبت هــذا الفــوز حســب انتقــادات
وجهــت لهــا وصلــت إلــى حــد أن ليلــى أصبحــت هدفــا
لحمــات كراهيــة ضدهــا علــى شــبكات التواصــل
االجتماعــي ،لتصبــح الشــابة توصــف بأنهــا «متطرفــة»
منتخبة بالتصويت القبلي أو «تصويت العشائر».
حمــات الكراهيــة ضــد هــذه الشــابة ،تركــزت
لألســف حــول حجابهــا ومظهرهــا
وأصوله ـا ،وليــس حــول القضايــا التــي
تلتــزم بهــا وواجباتهــا تجــاه الضواحــي
أو التعليم أو المساواة.

•اهتــم بقضايــا ســوق العمــل والتعليــم ،أريــد تحقيــق
عدالــة أكثــر فــي ســوق العمــل ،وإعطــاء فــرص
للعاطليــن عــن العمــل لفتــرات طويلــة ،وكذلــك تأميــن
مقاعــد تعليــم .أنــا نفســي نشــأت فــي الضواحــي
المتضــررة (المهمشــة) لذلــك أريــد أن يكــون هنــاك
مساواة واضحة بتوزيع الفرص.
•بالنســبة لــي مــن المهــم جــدا فتــح حــوار مــع
األشــخاص الذيــن يشــعرون بأنهــم مهمشــون وخــارج
مــا هــو ردك علــى بعــض الصحــف المجتمــع ،وأن نتواجــد معهــم ونكــون قريبيــن منهــم،
الســويدية التــي تقــول إنــك نجحــت ونحــاول إيجــاد حلــول تأخــذ بعيــن االعتبــار آراء
المتضررين بهذه المناطق.

كيــف يمكــن لــك وانــت نائبــة فــي
البرلمــان المســاهمة فــي حــل مشــكلة
الضواحي المتضررة (المهمشة)؟

بفضــل أصــوات الصومالييــن؟ ومــا هــي
تؤكــد ليلــى علــى أنهــا تريــد «إلهــام
ـى
ـ
عل
ـا
ـ
قطعتيه
ـي
ـ
الت
ـة
ـ
االنتخابي
ـود
ـ
الوع
الشــباب» إلظهــار أن الفــرص موجودة،
مــا الــذي يمكــن أن تنصحــي بــه الفتيــات
والمهم عدم االستسالم .نفسك للناخبين من أصول صومالية؟
مــن أصــول أجنبيــة خاصــة اللواتــي جئــن
مــن هــي ليلــى علــي •بطبيعــة الحــال ،يوجــد صوماليــون ضمــن الناخبيــن مؤخرا لهذا البلد؟
علمي؟
الذيــن صوتــوا لــي ،ولكــن هــم أيضــا مواطنــون
يجــب أن يثقــن بأنفســهن وأن يكــن لديهــن شــعور
باألمــان ،كونــك مــن أصــول مهاجــرة فهــذا ليــس عائقـا،
الفــرص كبيــرة ،وعليــك أن تعتمــدي علــى نفســك،
وتدفعي بنفسك إلى األمام.

ســويديون ،أنــا تابعــت هــذه االنتقــادات ،لكنهــا
انتقــادات غيــر صحيحــة ،أنــا عملــت علــى الحملــة
االنتخابيــة ،طرقــت أبــواب الناخبيــن ،وكنــت متواجــدة
فــي مراكــز الترويــج االنتخابــي ،أي أننــي اجتــزت كل
مراحــل الترشــيح بصــورة نظاميــة وكان لــي تواصــل كيــف يمكــن الحــد مــن إمكانيــة تزايــد
مــع النــاس ،أنــا اعتقــد أنــه مــن الطبيعــي أن يتواصــل النزعات العنصرية في المجتمع؟
المرشــح مــع وســطه ،وهــذا مــن شــروط العمليــة
الديمقراطية.
•يجــب عــدم االستســام لمثــل هــذا الواقــع ،وعــدم
الشــعور بالشــلل اتجــاه التصــدي لهــذه النزعــات،
أنــت النائبــة الوحيــدة التــي ترتــدي يجــب علينــا أن ال نخــاف وأن نأخــذ مواقعنــا فــي
الحجــاب وأول امــرأة محجبــة تدخــل المجتمــع ،مــن المهــم أن نكــون فعاليــن وأن نســاهم
فــي الديمقراطيــة الســويدية ونمارســها ،ومــن المهــم
البرلمــان الســويدي ،كيــف تعلقيــن علــى
أن ننتخب.

ذلك؟
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هل يجب أن
ننقل فقط ..
األخبار لمفرحة؟
يوجــه البعــض مــن متابعــي «الكومبــس» انتقــادات لمحتــوى مــا تنشــره ّ
يوميــا ،حــول أخبــار الجرائــم والعنــف فــي
المجتمــع الســويدي ،تصــل هــذه االنتقــادات أحيانــا ،الــى «اتهامــات» بأننــا «نشــوه صــورة المجتمــع» ،و»نهتــم
بالســلبيات أكثــر» .وهنــاك مــن ال يريــد أن ننشــر شــيئًا ،يتعــارض مــع فكرتــه الجاهــزة ،وتصوراتــه المســبقة،
عن كيف هي السويد في مخيلته!!
أبعــد مــن ذلــك ،يذهــب البعــض ،الــى كيــل الشــتائم
ً
لفريــق عملن ـا ،عندمــا نقــدم محتــوى يتعلــق مثــا
بقــرارات جديــدة ال تناســب فئــة معينــة ،أو ننشــر
أحــداث وقعــت علــى أرض الواقــع ،قــد تكــون ليســت
ّ
جغرافيــا عــن الشــخص ،لكنــه لــم يســمع بهـا،
بعيــدة
فيســارع ومــن يحمــل معــه هــذه التصــورات الجاهــزة
الى اتهامنا بـ «الكذب»!

أن تهتــم الكومبــس بحــدث مثــل االنتخابــات والحيــاة
السياســية الســويدية ،وأهميــة كل ذلــك علــى حيــاة
المهاجريــن تحدي ـدًا ،ومســتقبلهم ومســتقبل
أطفالهــم ،ال يحمــل طابــع نشــر الثقافــة السياســية
الحزبيــة التقليديــة التــي ّمــل منهــا المهاجــرون فــي
بلدانهــم ،فاألمــر هنــا يتعلــق بمصيــر ومســتقبل
مئات آالف المهاجرين.

أن تحتــرق أجــزاء كبيــرة مــن مدرســة فــي أوبســاال ،أو
تحتــرق عشــرات الســيارات فــي يوتوبــوري ،أو ُيقتــل
أشــخاص فــي حــوادث إطــاق النــار ،بشــكل يومــي
تقريبــا ،وتقــع جرائــم اغتصــاب شــنيعة هنــا وهنــاك،
هــي أحــداث بالفعــل ســلبية ،لكنهــا أحــداث واقعيــة
جــرت علــى أرض الواقــع ،وتتحــدث بهــا كل الصحافــة
الســويدية ،ولــم تصنعهــا الكومبــس ،بــل تعمــل
بمهنيــة علــى وضعهــا أمــام المتابعيــن ،خصوصــا
للقادميــن الجــدد ،أو الذيــن ال يجيــدون اللغــة
الســويدية ،لوضعهــم علــى مســافة قريبــة مــن مــا
يحدث حولهم.

هنــاك مســافة قــد تكــون طويلــة أو قصيــرة بيــن مــا
يحملــه الشــخص مــن نظــرة مســبقة وتصــورات عــن
الســويد ،وبيــن الواقــع الحقيقــي لمــا يحــدث فيه ـا.
وتختلــف هــذه النظــرة مــن شــخص الــى آخــر .فنحــن ال
نصنــع األحــداث ،بــل ننقــل بمهنيــة وحياديــة مــا يــدور
كمــا نقــدم أخبــار فنيــة وثقافيــة ورياضيــة وأخبــار
حولنا.
عــن االقتصــاد وحركتــه ،وعــن الطبــخ والتجميــل
«ولكــن» هــل بالفعــل ،ال تنشــر الكومبــس والموضــة والصحــة ،والعشــرات مــن المــواد علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي مــن أخبــار خفيفــة
غيــر األخبــار التــي يصفهــا البعــض ب ـ
وفيديوهات وصور حول مختلف المواضيع.
«السلبية»؟
نحــن نقــدر أن ذائقــة المهاجــر المتعــب مــن الحــروب

والجرائــم و»السياســة» فــي بلــده األم تميــل الــى رفــض
عفــوي لــكل هــذه المفــردات« ،ولكــن» أن يعيــش
المــرء فــي مجتمــع ال يعــرف مــا يحــدث فيــه ،لــن يغيــر
من الواقع بشيء!

مــن يتابــع بجديــة وســائل إعــام شــبكة الكومبــس،
يجــد وبشــكل يومــي ،العديــد مــن األخبــار المنوعــة
و»اإليجابيــة» إذا ّصــح التعبيــر ،عــن قــرارات وقوانيــن
تهــم مصلحــة الكثيريــن ،وتنشــر العديــد مــن التقارير
واللقــاءات والتحقيقــات الصحفيــة عــن النجاحــات التــي
حققهــا مهاجــرون علــى ســبيل المثــال فــي مختلــف وإذا علمنــا أن الصحافــة فــي بلــد ديمقراطــي عريــق
مثــل الســويد ،هــي ســلطة رابعــة حقيقيــة ،ســنعلم أن
قطاعات المجتمع.
مــا تنشــره كل يــوم مــن هــذا الكــم الهائــل مــن األخبــار،
لدينــا فــي برامجنــا التلفزيونيــة مثــا برامــج ترفيهيــة والمعلومــات ليــس لإلســاءة والتشــهير فــي البل ـد ،بــل
ومنوعــة نقــدم فيهــا محتــوى سلســل ذات مغــزى لمراقبــة عمــل الســلطات والمؤسســات ووضــع الحقائق
يهــدف الــى إفــادة القــارئ أيضــا بالكثيــر مــن كمــا هــي بــدون تجميــل او تزويــق علــى شاشــات
التلفزة والهواتف الذكية للمتابعين في كل مكان.
المعلومات.
ومــا تقــوم بــه الكومبــس ،هــو عمــل مهنــي مــن نــوع
آخــر ،لــه طابــع مســاعدة المهاجريــن علــى االندمــاج
فــي المجتمــع ،والدخــول بســرعة فــي ســوق العمــل،
ومعرفة ما يدور حولهم بلغاتهم األصلية!
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لماذا يمتنع عدد من الطالب عن االستحمام في
حمامات المدارس؟
الكومبــس  :مــن العــادات المتعــارف عليهــا فــي
المــدارس الســويدية أن يســتحم الطلبــة بعــد حصــة
الرياضــة ،ورغــم أن ذلــك لــم يكــن موضــوع تســاؤل
قــط قبــل عقــد مــن الزمــن ،إال أن العديــد مــن الطلبــة
وخــال الســنوات األخيــرة الماضيــة ،يجــدون أن ذلــك
األمــر غيــر مريــح ومخجــل فــي بعــض األوقــات ،رغــم
وجــود حمامــات مخصصــة للطالبــات اإلنــاث وأخــرى
للطلبة الذكور.
وحــول ذلــك ،نشــر التلفزيــون الســويدي تقريــر
اســتطلع فيــه أراء بعــض الطلبــة ومعلمــي الرياضــة
فــي هــذه القضيــة ،حيــث قالــت معلمــة الرياضــة أوســا
شــيلبيرغ فــي مدرســة « :Bjursåsإن ًكال مــن غير مريح ومخجل!
الفتيــات والفتيــان يعتقــدون أن تغييــر المالبــس ووصــف العديــد مــن الطلبــة هــذه القضيــة فــي

واالستحمام أمر صعب ويمتنعون عن ذلك».
وتعمــل شــيلبيرغ معلمــة رياضــة منــذ  18عامــا،
وخــال ذلــك الحظــت التغييــرات التــي حصلــت فــي
هــذا المجــال مــع مــرور الوقــت ،وتــرى أن وســائل
التواصــل االجتماعــي تشــكل جــزء أساســي مــن
المشكلة.
وقالــت« :فــي وســائل التواصــل االجتمــاع ،يــرى المــرء
العديــد مــن األجســام دون مالبــس ،وهــي نحيفــة.
حيــث يعتقــد البعــض أن مــن الصعــب وضــع أنفســهم
فــي موقــف يكشــفون مــن خاللــه عــن أجســادهم التــي
ال تتبع هذا النمط».

حديثهــم للتلفزيــون الســويدي
بالمخجلة والحساسة.
حيــث قالــت الطالبــة أوليفيــا نيــز
مــن مدرســة  ،Bjursåsإن
الطلبــة ال يريــدون إظهــار
أجســادهم لآلخريــن ،وأن العديــد
مــن زمالء هــا فــي الصــف ال
يســتحمون فــي المدرســة لهــذا
السبب.
وتنتمــي أوليفيــا لمجموعــة الطلبــة
الذين يستحمون في المدرسة.
وتــرى معلمــة الرياضــة شــيلبيرغ ،إنــه ولحــث المزيــد
مــن الطلبــة علــى االســتحمام ،تحتــاج المدرســة

نقص بمعرفة مشكال لتحرش
الجنسي في الكليات الجامعات
السويدية
قــال تقريــر ســويدي جدي ـد ،إن هنــاك ّ
نقصــا كبي ـرًا
فــي المعرفــة ،حــول مشــكلة التحــرش الجنســي فــي
الكليات والجامعات السويدية.
وقــد تــم إعــداد التقريــر ،بطلــب مــن مجلــس البحــوث
السويدي.
ُ
وبحســب أحــد كتــاب التقريــر وهــو فريدريــك
بوندســتام ،مــن جامعــة يوتوبــوري ،فــإن مــن الصعــب
معرفــة مــدى تأثيــر التعــرض للتحــرش الجنســي فــي بعد سنة من حملة «مي تو»
الجامعــات ،ألســباب كثيــرة ،منهــا التغييــر المســتمر
فــي القوانيــن واإلجــراءات التــي تتعاطــى مــع هــذه مــن جهــة ثانيــة :تباينــت آراء النســاء والرجــال فــي
المشــكلة ،خصوصــا بعــد أن أصبحــت مشــكلة عالميــة ،الســويد حــول النتائــج التــي خرجــت بهــا حملــة ” مــي
تــو” المناهضــة للتحرشــات الجنســية ،وذلــك بعــد
في السنة األخيرة ،من خالل حملة «ميت تو».
وأضــاف أن هنــاك العديــد مــن أشــكال الضعــف فــي مرور نحو عام على بدء تلك الحملة.
معالجــة هــذه الظاهــرة ،والمخاطــر الناجمــة عنه ـا،
وتأثيرهــا علــى المســتوى العلمــي للطــاب ،وكذلــك
على أوضاعهم النفسية.
ويأمــل القائمــون علــى التقريــر أن تتفاعــل المؤسســات
الســويدية بشــكل أكبــر مــع نتائــج التقريــر وإيجــاد
وسائل وطرق جديدة لمكافحة هذه المشكلة.

FOTO: TT

والمجتمع الى الكثير للتفكير فيه.
ُ
وقالــت« :علينــا أن نظهــر للشــباب أن وســائل التواصــل
االجتماعــي هــي مســار واحــد وأن كل األجســام جميلــة
ولها هدف واحد تؤديه بشكل جيدا.

تقرير

وأظهــر اســتطالع للــرأي قــام بــه معهــد نوفــوس
بتكليــف مــن التلفزيــون الســويدي ،أن  45بالمائــة مــن
الرجــال يــرون أن هنــاك تغيي ـرًا فــي ســلوك الرجــال
الذيــن يتحرشــون بالنســاء ،فيمــا كانــت النســبة التــي
أيدت ذلك بين النساء  28بالمائة فقط.
ومــع ذلــك ،فــإن  65بالمائــة مــن الســويديين ،نسـ ًـاء
ً
ورجــاال ذكــروا أن حملــة مــي تــو أدت الــى حــدوث
تغييرات.
وقــال المديــر التنفيــذي لمعهــد نوفــوس للتلفزيــون
الســويدي توربيــون خوســتروم ،إن غالبيــة
المســتطلعين ذكــروا أن الحملــة أدت الــى تغييــر
حقيقي ،مشيرًا الى ما في ذلك من إيجابية.

Foto:www.freepik.com

وأوضــح ،أن الموضــوع الــذي دارت حولــه الحملــة لــم
يكــن بســيطًا أو عاب ـرًا ،حيــث ومــن بيــن النتائــج التــي
خلصــت إليهــا مســاهمتها فــي تغييــر ســلوك النســاء
وعــدم الســكوت عــن الســلوكيات الســيئة التــي
يتعرضــن لهــا مــن قبــل بعــض الرجــال ،بــل اإلبــاغ عــن
ذلك.
وكان االســتطالع قــد شــمل نحــو  1000شــخصًا.
والفئــة األكبــر التــي ذكــرت أنهــا تأثــرت بالحملــة
بشــكل مباشــر كانــت مــن الشــباب الذيــن تتــراوح
أعمارهــم بيــن  29-18عامــا وبنســبة  28بالمائــة،
فيمــا كانــت النســبة لــدى األشــخاص الذيــن تراوحــت
أعمارهم بين  79-65عامًا ،ثمانية بالمائة.

ﻣﺮﺣﺒ ًﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
Nydala vårdcentral
ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻤﻮ

ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺘﻚ






اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

18:00 - 13:00


www.nydalavc.se
.ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم

:اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻔﺘﻮح ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﺳﺒﻮع
:أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﺣﺪ
20:00 - 08:00

Västra Hindbyvägen 10, Malmö 58 214
Telefonnummer: 040-700 30

:ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻛﺸﻮن ﻧﻴﺪاﻻ وﻣﻄﻌﻢ اﻟﺒﻼم
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مقابلة مع
نائل طوقان:

بمناسبة
اليــوم العالمــي للترجمــة،
والــذي يصــادف  30أيلــول /ســبتمبر
مــن كل عــام ،اســتضاف برنامــج «فيــكا بالعربي»
علــى تلفزيــون الكومبــس ،المترجــم القانونــي المحلــف
نائــل طوقــان ،الــذي وصــل إلــى الســويد كطالــب مــن
الكويــت قبــل حوالــي  49ســنة ،وذلــك بهــدف إكمــال
دراســته للهندســة المعماريــة ،وبعــد  6أشــهر فقــط من
وصولــه وبســبب حبــه للغــات بــدأ العمــل كمترجــم فــي
الســويد ثــم أصبــح بعدهــا مالــك ومديــر إلحــدى
أكبــر شــركات الترجمــة واإلعــان فــي
أوروبا.

الحياد هي الصفة
األهم التي يجب
أن يتحلى بها
المترجم
خالل عملي زرت  98دولة
ووجدت أن السويد أكثر دولة

ً
عــن مهنــة الترجمــة تحــدث طوقــان للكومبــس قائــا:
الترجمــة مهنــة ممتعــة ومتعبــة وفيهــا مســؤوليات
كبيــرة ،ويجــب علــى الشــخص أن يكــون دقيقــا
باختيــاره لمهنــة الترجمــة ،إذ أن الترجمــة ليســت
فقــط معرفــة لغتيــن أو الترجمــة بينهم ـا ،إنمــا هــي
الترجمــة بيــن ثقافتيــن ،ويجــب علــى المترجــم أن بعــض الجهــات الحكوميــة ،بينمــا المترجــم هــو الــذي رافق الملك كمترجم فوري
يترجــم بشــكل خطــي ويكــون معــرض للمراقبــة
يمتلــك كميــة كبيــرة مــن المعلومــات عــن الثقافــة بشكل أكبر بسبب وجود ترجماته بشكل خطي.
وعــن تجربتــه كمترجــم فــوري مرافــق للملــك
التي يترجم منها والتي يترجم إليها أيضًا.
الســويدي كارل غوســتاف الســادس عشــر قــال :تــم
والمترجــم يجــب أن يقــدم ترجمتــه لتناســب كل اختيــاري مــن قبــل القصــر الملكــي بعــد ســؤالهم عنــي
وعــن الفروقــات بيــن أنــواع المترجميــن قــال طوقــان :فئــات وشــرائح المجتمــع وأن يبســط المعلومــات مــن مجلــس التجــارة الســويدي ومجلــس التصديــر
الترجمــان هــو مــن يترجــم شــفويًا بيــن شــخصين أو بعيدًا عن تعقيدات المصطلحات األكاديمية.
الســويدي الذيــن كانــا مــن أكبــر الزبائــن لــدي ،وثــم
أكثــر كالمترجميــن فــي المســتوصفات أو المشــافي أو
اتبعــت دورات فــي البروتوكــول وبعــض األساســيات
مــن قبــل القصــر الملكــي ،رافقــت الملــك إلى الســعودية
ومصــر وقمــت بالتحضيــر بشــكل جيــد لــكل مــا يمكــن
أن ُيطرح ضمن االجتماعات.

كمــا يجــب علــى المترجــم الفــوري أن يحمــل دفت ـرًا
أثنــاء عملــه لتســجيل كافــة المالحظــات والتواريــخ
الهامــة ،وعليــه أن يطــور لغــة خاصــة بــه بالكتابــة كــي
تســهل عليــه الترجمــة وتذكــر مــا ينقلــه أثنــاء
الترجمة.
وأكــد طوقــان علــى أن الحيــاد هــي الصفــة األهــم التــي
يجــب أن يتحلــى بهــا المترجــم ،وعلــى المترجــم أن
ُيبقــي عواطفــه بعيــدة عــن الترجمــة وعــدم التعاطف
مــع أي طــرف ،وأن يكــون كأداة ترجمــة فقــط بيــن
الطرفين.

وأضــاف :خــال عملــي لقرابــة  22ســنة مــع مجلــس
التجــارة الســويدي كمســؤول عــن امتحانــات
المترجميــن الفورييــن ،دائمــا كنــت أركــز علــى إعطــاء
نصيحــة لــكل المترجميــن ،بعــدم االجتهــاد الشــخصي
بالترجمــة ،إنمــا الســماع الجيــد وبعدهــا الفهــم ومــن
ثــم الترجمــة .إضافــة إلــى اعتمــاد الجمــل القصيــرة
بالترجمة كي ال ينسى المترجم أي جزء من الحديث.

وأضــاف :خــال عملــي زرت  98دولــة ووجــدت أن
الســويد أكثــر دولــة ديناميكيــة بالعالــم ،وعملــت مــع
مختلــف الســلطات ،كمصلحــة الهجــرة وســلطة
الضرائــب والمحاكــم وغيره ـا ،ودائمــا كنــت أالحــظ
تطور الثقافة والقوانين.
وعــن أبــرز ترجماتــه للعربيــة يقــول طوقــان :ترجمــت
أغلــب ترجمــات مصلحــة التأمينــات االجتماعيــة

ديناميكية بالعالم

المترجم ليس بحاجة إلى
رأس مال سوى معرفته
وخبرته اللغوية
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ُ
على المترجم أن يبقي
عواطفه بعيدة عن سياق
الترجمة

ومكتــب العمــل لعــدة لغــات وليســت العربيــة فقــط،
كمــا ترجمــت للقطــاع الطبــي فــي محافظــة ســكونة
وللعديد من الجهات الحكومية والخاصة.
وعــن تعــدد اللغــات للمترجميــن فــي الســويد قــال:
مجلــس صناديــق التجــارة المســؤول عــن تحليــف
المترجميــن لــم ينجــح بتخريــج أكثــر مــن  35لغــة،
بينمــا فــي شــركتنا نترجــم  256لغــة مختلفــة وهــذا

منعزلــون بشــكل كامــل عــن المجتمــع عــدا عــن بعــض تقليديــا واس ـمًا مــن الطابــع العربــي القديــم فكانــت
مصطلحــات العمــل فــي الشــركات والمعامــل التــي النصيحــة مــن ابــن عمــي الدكتــور فــواز طوقــان الــذي
ّ
نقــح القامــوس ووصفــه بالتحفــة ثــم قررنــا بعــد ذلــك
يعملون بها.
أن يكون االسم على هذه الشاكلة.
هــذا األمــر شــكل صدمــة لــي الســيما أن هدفــي مــن وســيكون هنــاك تطويــر جديــد للقامــوس ليواكــب
القــدوم إلــى هنــا هــو تعلــم اللغــة الســويدية لتكملــة
دراســتي الجامعيــة ،وقــررت أن أقاطــع تلــك القهــوة
ﻋﻴﺎدة اﻟﺸﻬﺒﺎء
واالنخــراط بالمجتمــع الســويدي واالحتــكاك

هناك صورة مغلوطة
شكلها البعض عن
المجتمع السويدي
الرقــم رغــم انــه كبيــر إال أنــه جــزء بســيط مــن عــدد بالســويديين أكثــر ،والحظــت أن هنــاك صــورة
مغلوطــة شــكلها البعــض عــن الســويديين فوجدتهــم
لغات العالم التي تتجاوز  1200لغة في العالم.
شــعب طيــب ولطيــف يرحــب باآلخريــن لكــن يغلبهــم
عــن االنتاجيــة الربحيــة لمهنــة الترجمــة اعتبــر نائــل الحــذر ،لكــن عندمــا تحصــل علــى ثقــة الســويدي
طوقــان أن المترجــم ليــس بحاجــة إلــى رأس مــال ســوى فسيكون إلى جانبك دائمًا وداعمًا لك.
معرفتــه وخبرتــه اللغويــة وهــذه هــي اســتثماره الــذي
كمــا أكــد علــى أهميــة الرياضــة والفنــون بالتقريــب بيــن
يحصل مقابله على المال.
المهاجريــن والســويديين ومــا تحققــه مــن فائــدة
عــن بداياتــه بمرحلــة تعلــم اللغــة الســويدية أكــد لألطفــال باالندمــاج الســريع واالبتعــاد عــن الشــارع
طوقــان أنــه لــم يكــن ليتعلــم اللغــة الســويدية بهــذه ورفــاق الســوء وكل مــا يمكــن أن يشــكل ضــررًا علــى
الســرعة لــوال االختــاط الكبيــر مــع الســويديين ،مستقبلهم.
ويذكــر انــه عنــد أول قدومــه إلــى هــذا البلــد ذهــب إلــى
مقهــى فــي مدينــة ســوديرتاليا والحــظ أن كل وعــن القامــوس الســويدي باللغــة العربيــة الــذي تحــول
مجموعــة لغويــة تجلــس منعزلــة عــن األخرى ،الســيما مــن  17ألــف كلمــة فــي البدايــة إلــى  28500كلمــة،
أن معظمهــم مهاجريــن كانــوا يعملــون فــي شــركات وعــن ســبب تســميته بـ»التحفــة الورديــة باللغــة
الســويدية» قــال طوقــان :عندمــا كنــت أبحــث عــن
مثل سكانيا وألفا الفا وغيرها.
وال يمتلكــون أي معرفــة باللغــة الســويدية وكأنهــم اســم مناســب للقامــوس لــم أكــن أرغــب أن يكــون اسـمًا

التغيــر المســتمر فــي المجتمــع وديناميكيــة البل ـد،
وهنــا أتــت الحاجــة لتحديــث القامــوس وهــو متوفــر
علــى موقــع الجامعــة الهندســية الملكيــة الموجــودة
فــي ســتوكهولم .كمــا يتوفــر القامــوس فــي المكتبــات
الحكومية والخاصة.

ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺘﺎن
) اﻟﻄﻬﻮر(













ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ:
اﻟﻌﻨﻮان(Värnhem ) Zenithgatan 14 ,21214 Malmö :
alshabaklinik@gmail.com
ﻫﺎﺗﻒ٠٧٣٥٧٣١٤١١ :
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دراسة:
ّ
ُ
		 السكر الصناعي خالي السعرات يعطل بكتريا األمعاء

أسبوعان من المكمالت
الغذائية منخفضة السعرات
الحرارية كافية لتعطيل
بكتيريا األمعاء

باهر هادي

اخصائي الجراحة العامة
دكتوراه في جراحة الجهاز الهضمي

الكومبــس – مقــاالت الشــركاء :أظهــر بحــث جديــد تــم تقديمــه فــي
االجتمــاع الســنوي للجمعيــة األوروبيــة لدراســة مــرض الســكري
( )EASDأن اســتهالك المحليــات منخفضــة الســعرات الحراريــة
( )LCSيمكــن أن يغيــر أنــواع البكتيريــا الموجــودة فــي األمعــاء،
بالترافق مع اضطراب تنظيم مستويات السكر في الدم.

أجــرى البحــث البروفيســور ريتشــارد يونــغ وزمــاؤه
مــن كليــة أدياليــد فــي أســتراليا ،مــع باحثيــن مــن
معهــد البحــوث الصحيــة والطبيــة في جنوب أســتراليا،
أدياليــد  ،وجامعــة فلنــدرز جنــوب أســتراليا .بحثــت
الدراســة فــي آثــار المحليــات خاليــة الســعرات علــى
بكتريــا األمعــاء وكيــف يمتــص الجســم وينظــم الســكر
في الدم.
تشــير الدراســات الســابقة إلــى أن تنــاول كميــات
كبيــرة مــن المشــروبات المدعمــة بالمحليــات الخاليــة
الســعرات يرتبــط بزيــادة خطــر اإلصابــة بالســكري
مــن النــوع الثانــي ،ولكــن اآلليــة الكامنــة فــي كيفيــة
حــدوث ذلــك غيــر معروفــة .وقــد أظهــر الباحثــون
مؤخـ ًـرا أن إضافــة هــذه المحليــات إلــى األنظمــة
الغذائيــة لمــدة أســبوعين كان كافيــا إلحــداث تغييــرا
ســلبيا ملحوظا في كيفية اســتجابة الجســم الســتهالك

تــم أخــذ عينــات البــراز قبــل وبعــد العــاج لتحديــد
أنواع وأنواع الكائنات الحية الدقيقة الموجودة.
ووجــدت الدراســة أن األفــراد الذيــن تناولــوا المحليــات
ً
أظهــروا تباينــا أكبــر فــي أنــواع الميكروبــات الموجــودة
فــي برازهــم إلــى جانــب انخفــاض كبيــر فــي البكتيريــا
المرتبطــة بالصحــة الجيــدة كمــا تناقصــت أعــداد
األنــواع البكتيريــة المفيــدة التــي تســاعد علــى تخميــر
الغــذاء ،فــي حيــن كان هنــاك ارتفــاع كبيــر فــي اعــداد
بكتيريا األمعاء السيئة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،الحــظ فريــق انخفــاض فــي اعــداد
البكتيريــا المرتبطــة بالســيطرة علــى مســتويات
الســكر فــي الــدم .وأخيــرا ،كانــت هنــاك تغييــرات فــي
الجينــات الميكروبيــة المشــاركة فــي عمليــة التمثيــل
الغذائــي للســكريات البســيطة مثــل الســكروز

تمت الدراسة على مجموعة من  29شخصا
غير مصابين بالسكري
الســكر .ال يــزال مــن غيــر الواضــح ،مــا إذا كان تغييــر والجلوكــوز ممــا ادى الــى اضطــراب فــي تنظيــم هــذه
فــي تــوازن البكتيريــا يســاهم أيضــا فــي التغيــرات السكريات.
الســلبية الملحوظــة فــي مســتويات الســكر فــي الــدم ،
هــذا البحــث الرفيــع المســتوى يثبــت ان أســبوعين مــن
كما لوحظ في الدراسات السابقة على القوارض.
تمــت الدراســة علــى مجموعــة مــن  29شــخصا غيــر المكمــات الغذائيــة منخفضــة الســعرات الحراريــة
مصابيــن بالســكري بمتوســط عمــر  30عامــا كافيــة لتعطيــل بكتيريــا األمعــاء وزيــادة وفــرة تلــك
ومتوســط مؤشــر كتلــة الجســم  24كجــم  /م  2التي تكون غائبة عادة في األفراد األصحاء.
للدراســة .تــم اختيــار جميــع االشــخاص بصــورة ويخلــص الباحثــون إلــى أن «النتائــج التــي توصلنــا إليهــا
عشــوائية .خمســة عشــر مشــاركا الســتهالك تدعــم المفهــوم القائــل بــأن مثــل هــذه المحليــات
وهمــي( ، )placeboفــي حيــن أن  14اســتهلك تعطــل الســيطرة علــى نســبة الســكر فــي الــدم عــن
محليــات عديمــة الســعرات مــا يعــادل شــرب حوالــي طريــق تعطيــل تنظيــم امتصــاص الغلوكــوز
 1.5ليتــر مــن المشــروبات المحــاة عديمة الســعرات والتخلــص منــه ،وكذلــك مــن التغيــرات فــي تــوازن
يوميـا .كانــت تــدار الجرعــة فــي شــكل كبســوالت التــي بكتيريــا األمعــاء .وهــذا يبــرز أهميــة مــواد التحليــة فــي
تــم أخذهــا  3مــرات فــي اليــوم خــال فتــرة أســبوعين .اضطراب السيطرة على السكر في الدم عموما« .

: اﻟﺴﻌﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ و اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ و رﻓﻊ اﻟﺒﺎﻟﻮن و ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ
 ﻛﺮون ﺳﻮﻳﺪي ﻟﺒﺎﻟﻮن اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ٢٤٫٠٠٠
 ﻛﺮون ﻟﺒﺎﻟﻮن اﻟﺴﻨﺔ٣٢٫٠٠٠

ﺑﺎﻟﻮن اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻮزن
ﺑﺪون ﺟﺮاﺣﺔ


اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺎﻫﺮ ﻫﺎدي
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الحمية الغذائية
أصبحت جزءًا من
ثقافة المجتمع
السويدي

الكومبــس – صحــة وتغذيــة :قــال باحثــان ســويديان إن النظــام الغذائــي بقواعــده
الصحيــة الواضحــة يحــل محــل الديــن فــي الســويد العلمانيــة ،وأشــارا الــى أن هــذا مــا
يفسر اتباع الكثير من األشخاص في وقتنا الحالي حميات فردية خاصة بهم.

ويتبــع الكثيــر مــن الســويديين المعروفيــن
بأجســادهم الرشــيقة وحبهــم للرياضــة وتنــاول الغــذاء
الصحــي ،حميــات غذائيــة يحافظــون مــن خاللهــا علــى
قوامهــم ،وليــس مــن الغريــب أو المحــرج ان يطلــب
شــخص مدعــو الــى حفلــة أو عنــد زيارتــه لمطعــم
طعام خاص يتناسب مع الحمية التي يتبعها.
ويــرى الباحثــون أن المثيــر لالهتمــام أن يعتمــد
أشــخاص كثيــرون هــذه الطريقــة للتفكيــر فيمــا
يتناولونه من طعام.

المتخصــص فــي قضايــا الحميــة الغذائيــة ريتشــارد
تيلســتروم ،توجــه الســويديين نحــو التــزام حميــات
غذائيــة باالنحرافــات الغذائيــة الثقافيــة ،وهــو يــرى أن
الســويد بلــد مثالــي ألولئــك الذيــن يريــدون اتبــاع
حمية غذائية.
وقــال للتلفزيــون الســويدي« :إن التقاليــد والديــن
والمجتمــع الجماعــي فــي الســويد أقــل أهميــة بكثيــر
ممــا عليــه فــي معظــم البلــدان األخــرى ،لدينــا قيــم
متطرفة جدًا ،علمانية وحسية».

الدين والطعام

الشوق لشيء أكبر!

تــرى بروفيســورة األخالقيــات بجامعــة ســتوكهولم
للتكنولوجيــا ســوزان ويغورتــس ،إن هنــاك أوجــه
تشــابه بيــن الرغبــة فــي اتبــاع القواعــد الغذائيــة
والدين.
وقالــت للتلفزيــون الســويدي« :فــي المســيحية،
يتحــدث المــرء عــن الخضــوع كنــوع مــن الحريــة .حيــث
ومــن خــال التخلــي عــن شــيء مــا والتضحيــة بالنفــس،
ً
والمعاناة قليال ،يشعر المرء بأنه فعل شيئًا جيدًا».
وتــرى أن ذلــك يمثــل قــوة دافعــة مماثلــة لقــوة
االنغماس في اتباع نظام حمية غذائي.
وقالــت« :الحميــة الغذائيــة يمكــن أن تمنــح المــرء
شــعورًا بالحيــاة بحيــث يمكنــك أن تكــون جـ ًـزء ا مــن
السياق وتكوين مجتمع ذي معنى».
ويصــف المتخصــص فــي علــم األعــراق فــي جامعــة
ســتوكهولم والجامعــة الســويدية للعلــوم الزراعيــة

وأوضــح أنــه وفــي البلــدان األخــرى ذات الثقافــة
الغذائيــة األكثــر تقليديــة ،يكــون مــن الصعــب كثيـرًا
علــى الفــرد أن يعــزل نفســه عــن األســرة أو عــن
المجموعــة مــن خــال القــول إنــه يتبــع حميــة غذائيــة
أو نظــام غذائــي خــاص وال يريــد أن يــأكل مثلمــا يفعــل
اآلخرين.
لكــن وفــي الســويد ،فــإن المــرء بنفســه هــو مــن يقــرر
ســعادته الخاصــة وطريقــه نحــو النجــاح ،وعندهــا
يكــون مــن الطبيعــي ان يتحــدث المــرء عــن نظامــه
الغذائــي دون أن يتســبب ذلــك برفــع الحاجبيــن لــدى
اآلخرين.
وأشــار الباحثــان الــى أنــه وحتــى فــي البلــدان العلمانيــة
جـدًا ،فــإن اإلنســان يتــوق الــى شــيء أكبــر ،شــيء يعطــي
معنــى للحيــاة والعديــد مــن األشــخاص يجــدون ذلــك
في اتباع حمية غذائية.
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تقرير:

مستوى الفقر
في السويد
األدنى في أوروبا
الكومبــس – ســتوكهولم :أظهــر تقريــر
جديــد صــادر عــن مكتــب اإلحصــاء المركــزي
فــي الســويد أن حوالــي واحــد بالمئــة ،أي مــا
يعــادل  100ألــف مــن ســكان الســويد
يعيشــون فــي فقــر مــادي شــديد ،بحســب
مقاييس العيش السويدية واألوروبية.

ورغــم أن التقريــر صــدر مؤخ ـرًا ،إال أن األرقــام لــم
تتغيــر تقريبــا ،حيــث بــدى الوضــع فــي الســويد علــى
حاله في السنوات األخيرة.
ويعتبــر مســتوى الفقــر فــي الســويد منخفضــا ،مقارنــة
بمعدالتــه فــي االتحــاد األوروبــي ،حيــث يبلــغ متوســط
الفقر فيها  7بالمائة.

Foto: Leif R Jansson / TT

أعلى نسبة في بلغاريا

وأكثــر الفئــات التــي لوحــظ فيهــا الفقــر المــادي ،هــم
األشــخاص المولــودون خــارج البــاد والعاطليــن عــن
العمــل ،حيــث يكــون وضعهــم أصعــب مــن األشــخاص
المولوديــن فــي الســويد والذيــن ينتمــون ألبويــن
مولودين في البالد أيضًا أو الذين لديهم عمل.

واعتمــد مركــز اإلحصــاء المركــزي فــي قيــاس مســتوى وتتشــارك الســويد مــع سويســرا فــي أن كالهمــا لديــه
ورغــم ذلــك ،فــإن مســتوى الفقــر فــي الســويد هــو الفقــر فــي الســويد علــى تعريــف االتحــاد األوروبــي أقــل نســبة مــن الســكان الذيــن يعيشــون ضمــن خــط
للفقر المادي.
الفقــر المــادي ،فيمــا ســجلت أعلــى نســبة بيــن ســكان
األدنى في أوروبا.

بلغاريــا واليونــان ،حيــث بلغــت فــي األولــى  30بالمائــة
وفي الثانية  21بالمائة في العام الماضي .2017
ويختلــف مفهــوم الفقــر المــادي فــي أوروبــا عــن دول
العالــم الثالــث ،حيــث هنــاك تســع نقــاط تحــدد الفقــر
المــادي الخطيــر يعتمدهــا االتحــاد األوروبــي .منهــا
علــى ســبيل المثــال ،أال يملــك المــرء المــال الكافــي
ً
لشــراء هاتــف أو ســيارة ،وليكــون الشــخص مشــموال
بتعريــف الفقــر المــادي يجــب أن تتوافــر فيــه أربعــة
نقاط من مجموع النقاط التسعة.
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 21شخصًا ضحايا
حوادث المرور في
شهر أيلول
الكومبــس – ســتوكهولم :بلــغ عــدد
ضحايــا حــوادث الطــرق المروريــة فــي
الســويد خــال شــهر أيلــول /ســبتمبر
الماضــي 21 ،شــخصًا ،وذلــك بحســب
البيانــات األوليــة الصــادرة عــن هيئــة
إدارة النقل.
وهــذا يعنــي تراجعــا بســت حــاالت وفــاة ،مقارنــة بالفتــرة نفســها
من العام الماضي.
وفيمــا يخــص عــدد اإلصابــات فــي الحــوادث المروريــة خــال
األشــهر االثنــي عشــر الماضيــة ،مــن تشــرين األول /أكتوبــر
 – 2017أيلــول /ســبتمبر  ،2018لقــي  274شــخصًا
مصرعهــم فــي حركــة المــرور ،مقارنــة ب ـ  256حالــة وفــاة بيــن

األحكام المسبقة
وهوية المجرمين

أخران على الدراجة الهوائية.
شهري تشرين الثاني  – 2016وأيلول .2017
وفيمــا يخــص عــدد اإلصابــات نتيجــة حــوادث الطــرق لهــذا العــام ،وبلــغ عــدد الرجــال الذيــن لقــوا مصرعهــم علــى الطريــق فــي
أيلول الماضي  19شخصًا.
ُسجلت  1452إصابة 189 ،إصابة منها كانت خطيرة.
ونصــف الذيــن توفــوا فــي حركــة المــرور خــال الشــهر الماضــي ،وتحــاول هيئــة إدارة النقــل الســويدية العمــل علــى أال يزيــد عــدد
كانــوا يســتقلون ســيارتهم الشــخصية ،وأربعــة منهــم علــى ضحايا الحوادث المرورية عن  220شخصًا في عام .2020
الدراجــات الناريــة وشــخصان أثنــاء قيادتهمــا الشــاحنة وأثنــان
الكومبــس  -مقــال رأيّ :
كلمــا وقعــت جريمــة فــي الســويد،
يســتعجل البعــض فــي إلصــاق التهمــة ،بفئــة محــددة مــن
المهاجريــن ،وتحديـدًا القادميــن مــن الشــرق األوســط والمغــرب
العربي.
َ
حتــى أن البعــض ،قبــل أن يعــرف حقيقــة مــا جــرى ويجــري ،ومــن
هــو الجانــي ،يقفــز بكبســة زر ،علــى هاتفــه الذكــي ،فيتهــم
مجموعــة دون أخــرى ،فــي تصــرف ال يتــم حتمــا علــى أي ذكاء ،أو
فطنة.
ليــس خافيــا أن معــدالت الجريمــة العابــرة للحــدود األوروبيــة،
تزايــدت منــذ فتــح الحــدود بينهـا ،فعصابــات محترفــة ّ
تربــت فــي
بيئــات إجراميــة أوروبيــة ،ال تجــد صعوبــة فــي شــن مــا يمكــن
وصفــه ب ـ «غــارات ســطو» تســتمر أيــام وربمــا حتــى ســاعات،
لتجتاز الحدود بعد إتمام جرائمها..
النظــرة المســبقة ،والتعميــم ،وحتــى «الكســل» فــي البحــث عــن
الحقيقــة ،تدفــع البعــض الــى التغاضــي عــن هــذه الوقائــع ،واللجــوء
الــى التفكيــر الســطحي المبســط األقــرب الــى القناعــات الجاهــزة،
مــن خــال تحميــل مهاجــري منطقــة معينــة المســؤولية فــي
ارتكاب الجرائم دون غيرهم!
الشــرطة الســويدية أصــدرت فــي الخامــس مــن تشــرين األول/
ّ
أكتوبــر الجــاري ،بيانــا حــذرت فيــه المواطنيــن ،مــن مجموعــة
لصــوص دخلــوا الســويد فــي األيــام القليلــة الماضيــة ،ويقومــون
اآلن بسرقة السيارات وقطع غيارها.
الشــرطة أكــدت بشــكل واضــح أن المجموعــة مرتبطــة بعصابــات

إجرامية مقرها في جمهورية ليتوانيا.
رئيســة وحــدة االســتخبارات فــي اإلدارة الوطنيــة لعمليــات
الشــرطة الســويدية ( نــوا ) لينــدا ســتاف قالــت إن الشــرطة تقــوم
بــكل مــا لديهــا مــن إمكانــات فــي متابعــة هــذه العصابــات،
والتعاون مع الدول األجنبية للحد منها ،والقضاء عليها.
«لكــن» هــل مــن يقــوم بارتــكاب الجرائــم هــو بالفعــل مــن خــارج
السويد؟ وهل الجريمة والمجرمين لهم هوية واحدة؟
ال أحــد يمكــن لــه أن ينفــي أن العديــد مــن المهاجريــن القادميــن
مــن الشــرق األوســط والمنطقــة المحيطــة بهــا عموم ـا ،وقعــوا
فريسة عصابات الجريمة ،ألسباب كثيرة ال مجال لذكرها اآلن.
كمــا ال يمكــن القــول إن مــن يقــوم بتنفيــذ الجرائــم فــي الســويد
هــم عصابــات الجريمــة المنظمــة فــي أوروبــا الشــرقية ودول
االتحاد السوفيتي السابق.
األرقــام والمعطيــات علــى أرض الواقــع ،تقــول إن الجريمــة هــي
نتــاج ظــروف وتفاعــل عوامــل ،يتــورط فيهــا كائــن مــن يكــون،
ومن مختلف األعراق واألديان والطوائف.
ُ
ومــا تشــهده الســويد ودول أوروبيــة أخــرى ،يثبــت ان الجريمــة
ليســت حكـرًا علــى فئــة دون أخــرى ،وأن مــن غيــر المنصــف رمــي
التهــم جزافــا علــى مهاجــري الشــرق األوســط والمغــرب العربــي
تحديـدًا ،فهــذه الفئــة مــن المهاجريــن ،ليســت كتلــة متجانســة،
فيها حالها حال فئات المهاجرين األخرى ،الصالح والطالح!!
نزار عســكر
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IBLAND ÄR
DET ENKLARE
ATT RINGA
Tanka Amigos för riktigt billiga utlandssamtal.
Amigos fr.

50:/mån
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الصيف الحار وتأخر تشكيل
الحكومة يتسببان في ضعف
اإلقبال على السفر
الكومبس – ستوكهولم:
تســبب فصــل الصيــف الحــار ،الــذي شــهدته الســويد
هــذا العــام ،والتأخيــر فــي تشــكيل الحكومة الســويدية
الجديــدة ،ومــا يخلفــه ذلــك مــن تأثيــرات علــى الوضــع
االقتصــادي للفــرد الســويدي ،أدى كل ذلــك ،الــى
تراجــع حجــوزات الســفر ،وفقــا لشــركة الســفر تيكــت،
.Ticket
وبعــد الصيــف الطويــل الحــار والخريــف المعتــدل

الــذي عاشــته الســويد هــذا العــام ،تراجعــت رغبــة
الســويديين فــي المزيــد مــن الشــمس والســباحة فــي
الهــواء الطلــق ،وأثــر ذلــك علــى انخفــاض حجــوزات
الســفر لفصــل الشــتاء بنســبة  14.5بالمائــة ،مقارنــة
بالعام الماضي.
ومــع ذلــك ،ذكــر  46بالمائــة مــن الســويديين أنهــم
يخططــون للســفر الــى خــارج البــاد هــذا الشــتاء ،وهــي
نســبة أعلــى مــن العاميــن الماضييــن ،وفقــا لمســح

TINA REMIUS STRÖMBERG/TT

أجــراه معهــد ســيفو بتكليــف مــن شــركة تيكــت
للسفر.
وقالــت مســؤولة االتصــاالت فــي الشــركة كاترينــا
دانيالــز لوكالــة االنبــاء الســويدية ،إن الوضــع معلــق،
يالحــظ المــرء أن هنــاك اهتمــام كبيــر بالســفر لكــن
يبــدو الوضــع معلقــا أكثــر ممــا كان عليــه فــي العــام
الماضي.
وأوضحــت أنــه وباإلضافــة الــى الطقــس الحــار ،هنــاك

ﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ وأﻧﺖ ﻣﺘﺄﻟﻢ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ

عــدد مــن العوامــل األخــرى التــي يمكــن أن توضــح
ســبب تراجــع الحجــوزات ،مشــيرة الــى أن عــدم
تشــكيل حكومــة لحــد اآلن قــد يكــون ســببًا لذلــك،
حيــث هنــاك الكثيــر مــن الحديــث حــول رفــع أســعار
الفائــدة وأن الســويديين ينتظــرون الشــكل الــذي
ســينتهي فيــه األمــر ،وكيــف ســيؤثر ذلــك علــى
وضعهم االقتصادي.

ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺘﻚ

ﻣﺮﺣﺒ ًﺎ ﺑﻜﻢ ف اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ  Tulpanenﻓﻲ ﺷﻴﺘﺎﺑﻴﺮي ﻣﺎﻟﻤﻮ

ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺠﺪون أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﻛﺎدرﻧﺎ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻳﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ :أﻣﺮاض
اﻟﺴﻜﺮي  ،ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ،أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ  ،واوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ،اﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ،أﻣﺮاض اﻃﻔﺎل ،أﻣﺮاض اﻟﻌﻈﺎم واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ،اﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ أﻳﻀ ًﺎ ﻃﺒﻴﺐ اﺳﺘﺸﺎري ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻴﻮن ،ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة .ﻟﻠﺤﺠﺰ اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮد أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻔﺤﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺒﻲ tulpanenvc.se
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ Dropin

اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻔﺘﻮح ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﺳﺒﻮع

أوﻗﺎت اﻟﺪوام

ﻣﻦ ا·ﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ:

اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

20:00 - 08:00

أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﺣﺪ:

18:00 - 13:00

Norra Bulltoftavägen, Malmö 212 43
Telefonnummer: 040 - 619 1000
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تقرير جديد لمنظمة الصليب األحمر السويدي:
				

القانون المؤقت يزيد من المعاناة النفسية

الكومبس – مقاالت الشركاء:
تلتقــي منظمــة الصليــب األحمــر الســويدي
يوميــا ،بأشــخاص أصابهــم األذى جــراء
القانــون المؤقــت ،حيــث تتمثــل معاناتهــم
بطــول انتظــار الجــواب بشــأن حصولهــم
علــى تصريــح اإلقامــة ،وعــدم معرفتهــم
بالوقت المنتظر للقاء عائالتهم مجددًا.
فــي تقريــر جديــد صــادر عــن منظمــة
الصليــب األحمرالســويدي تــم تســليط
الضــوء علــى العواقــب اإلنســانية التــي نتجــت
عــن هــذا القــرار مــع تســجيل اعتــراض قــوي
على تمديد هذا القرار.
RÖDA KORSETS
أصــدر البرلمــان الســويدي فــي حزيــران عــام 2016
قــرارًا متعلقــا بالقانــون المؤقــت لألجانــب بهــدف
تخفيــض عــدد طالبــي اللجــوء فــي الســويد ،وحــث
البلــدان األخــرى علــى تحمــل مســؤولية أكبــر اتجــاه
اســتقبال المزيــد مــن الالجئيــن .إن هــذا القانــون
المؤقــت الجديــد يتضمــن عــدة أمــور مــن بينهــا
تضييــق نطــاق الحصــول علــى تصريــح اإلقامــة فــي
الســويد بشــكل واســع ،وتخلــي الســويد عــن تطبيــق
الحــد األدنــى مــن قانــون االتحــاد األوروبــي فيمــا يخــص
استقبال الالجئين.

َ
ويبيــن التقريــر بشــكل واضــح أن الحالــة النفســية
َالصحيــة قــد تدنــت بشــكل كبيــر لــدى األشــخاص
الذيــن تأثــروا بذلــك القــرار .لقــد خلــق تصريــح اإلقامــة
المؤقتــة حالــة مــن عــدم االســتقرار واألمــان لــدى
األطفــال والبالغيــن الذيــن فــروا مــن الحــروب
والصراعــات ،حيــث تعــرض الكثيــر منهــم مســبقًا
للصدمــات النفســية جــراء الحــروب ولذلــك هــم بحاجــة
للشــعور باألمــان واالســتقرار ليتمكنــوا مــن التفاعــل
مــع الظــروف المحيطــة بهــم .كمــا أن تقليــص الحــق
فــي لـ ِـم شــمل عائالتهــم يزيــد مــن إثــارة قلــق كبيــر
لديهــم ،وهــذا مــا يجعــل األمــر صعبــا علــى أولئــك
الذيــن حصلــوا علــى حــق الحمايــة بــأن يتكيفــوا مــع
المجتمــع ويشــعروا أنهــم علــى مــا يــرام .وخاصــة أن
أفــراد عائالتهــم مازالــوا يعيشــون فــي مناطــق الحــرب
أو مخيمات الالجئين في ظروف صعبة للغاية.

ويســتند تقريــر منظمــة الصليــب األحمــر علــى
مراجعــة القــرارات واألحــكام التــي تــم فيهــا تطبيــق
القانــون المؤقــت لألجانــب ،وعلــى مقابــات مــع
أشــخاص حصلــوا علــى تصريــح إقامــة مؤقتــة فــي
الســويد ،وعلــى آراء مختصيــن فــي الرعايــة الصحيــة
وباحثين ومتطوعين في منظمة الصليب األحمر.
بنــاء علــى نتائــج هــذا التقريــر الــذي صــدر عــن منظمــة

منظمة الصليب األحمر  -السويد

الصليــب األحمــر ،أصــدرت المنظمــة عــددًا مــن
التوصيات والمقترحات وهي:
 عــدم تمديــد تطبيــق قانــون األجانــب المؤقــتالحالــي ،بــل العــودة الــى تطبيــق قانــون األجانــب
الســابق والتحقيــق فــي الكيفيــة التــي ينبغــي بهــا
صياغــة قانــون هجــرة إنســاني وآمــن مــن الناحيــة
القانونية وذلك على المدى الطويل.
ـ إذا كان أصحــاب تصاريــح اإلقامــات المؤقتــة هــم مــن
الحاصليــن علــى حــق اللجــوء السياســي والحاصليــن
علــى حــق الحمايــة البديلــة ،فيجــب منحهــم تصريح
اإلقامــة الدائمــة عندمــا يتقدمــون بطلــب تمديــد
تصريــح اإلقامــة ،وهــذا فــي حــال أن حاجتهــم
للحمايــة مازالــت قائمــة .كمــا أن تصريــح اإلقامــة
بنــاء علــى ظــروف مؤلمــة خاصــة ،يجــب أن يكــون
مــن الممكــن منحــه لمــدة أطــول مــن  13شــهرًا إذا
لــزم األمــر وذلــك بغــرض الحصــول علــى الرعايــة
الصحيــة .كمــا يجــب أن يتــم منــح تصريــح اإلقامــة

الدائمــة لــكل حالــة بعــد ثــاث ســنوات بغــض
النظر عن أسباب تصريح اإلقامة للشخص.
ـ إذا تــم تمديــد العمــل بالقانــون الحالــي ،أو تغييــره
إلــى قانــون دائــم لإلقامــة ،فيجــب فــي كلتــا الحالتيــن،
ضمــان حــق لــم شــمل األســرة ،لحاملــي صفــة اللجــوء
السياســي والمحتاجيــن للحمايــة البديلــة .أمــا شــرط
اإلعالــة الــذي يعرقــل أو يجعــل مــن غيــر الممكــن
لم شمل العائلة فيجب أن ينتهي العمل به.
ـ يجــب إلغــاء شــرط منــح تصريــح اإلقامــة فقــط بســبب
ظــروف مؤلمــة ،فــي حــال أن قــرار التســفير
للشــخص ســيتعارض مــع التزامــات المعاهــدة
الســويدية .ومــن المفــروض وجــود مجــال ألخــذ
الحالــة الصحيــة بعيــن االعتبــار وكذلــك الظــروف
الشــخصية األخــرى لتجنــب العواقــب اإلنســانية غيــر
المعقولة لطالبي اللجوء وخاصة األطفال منهم.
التقريــر بأكملــه موجــود بشــكل مفصــل فــي موقــع
الصليب األحمر.

التقرير بأكمله موجود بشكل مفصل في موقع الصليب األحمر :
http://kommun.redcross.se
أو عن طريق البريد اإللكتروني info@redcross.se
أو االتصال على الرقم 0771-19 95 00
يوميًا خالل األوقات التالية :من  10حتى  12ومن  13حتى .16
باستطاعتكم متابعة المزيد عن مساعدة الصليب األحمر في الوظائف المدرسية على الموقع:
http://www.redcross.se/vart-arbete/l/laxlasning
كما باستطاعتكم متابعة المزيد عن دورات اللغة السويدية التي يقيمها الصليب األحمر على الموقع:
http://www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/integration-av-nyanlanda/trana-svenska
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Ny rapport från Röda Korset:

Den tillfälliga lagen bidrar till
stort psykiskt lidande
Röda Korset möter dagligen
människor som påverkas av
den tillfälliga lagen. De
väntar på besked om
uppehållstillstånd eller om
och när de ska få träffa sina
familjer igen. I en ny
rapport från Röda Korset
lyfts de stora humanitära
konsekvenser som lagen
fört med sig, med stark
invändning mot att lagen
ska förlängas.
RÖDA KORSETS
Sveriges riksdag beslutade i juni
2016 om en tillfällig utlänningslag
i syfte att minska antalet
asylsökande i Sverige. Man
menade också att den syftade till
att förmå andra länder att ta ett
större ansvar. Den tillfälliga lagen
innebar bland annat att rätten
till uppehållstillstånd kraftigt
begränsades och att Sverige lade
sig på EU-rättens miniminivå.
Rapporten från Röda Korset
baseras på en genomgång av
beslut och domar där tillfälliga
lagen tillämpats, intervjuer med
personer som fått tillfälliga
uppehållstillstånd i Sverige,
specialister inom vård, forskare
samt volontärer inom Röda
Korset.
Rapporten visar tydligt att den
psykiska hälsan har ökat hos
människor som påverkas av
lagen.
De
tillfälliga
uppehållstillstånden
skapar

ska
otrygghet hos både barn och migrationslagstiftning
vuxna som flytt krig och utformas.
konflikter. Många har utsatts för
tidsbegränsade
trauman och är därför i behov av • Om
trygghet och stabilitet för att uppehållstillstånd är det som
kunna läka och tillgodogöra sig ska gälla för flyktingar och
alternativt skyddsbehövande
behandling.
permanent
Åtstramningen kring rätten att få bör
förenas med sin familj bidrar uppehållstillstånd beviljas vid
även den till stor oro, vilket gör ansökan om förlängning av
om
det svårt för den som fått skydd uppehållstillståndet
kvarstår.
här att anpassa sig och må bra. skyddsbehovet
Familjemedlemmar är många Uppehållstillstånd på grund av
gånger kvar i krigsdrabbade ömmande omständigheter bör
länder eller flyktingläger under kunna beviljas för längre tid än
13 månader om det är
svåra förhållanden.
nödvändigt för att få
Utifrån rapportens resultat har livsnödvändig vård. I vart fall
permanent
Röda Korset tagit fram ett antal bör
uppehållstillstånd beviljas efter
rekommendationer:
• Förläng inte den tillfälliga tre år, oavsett grund för
utlänningslagen! Återgå till den uppehållstillstånd.
ordinarie utlänningslagen och
utred hur en långsiktig, human • Om lagen förlängs eller görs
och
rättssäker permanent måste rätten till

familjeåterförening garanteras
för både flyktingar och
alternativt skyddsbehövande.
Försörjningskravet
som
försvårar eller omöjliggör
familjeåterförening måste ses
över.
• Kravet på att uppehållstillstånd
endast får beviljas på grund av
ömmande omständigheter om
en utvisning skulle strida mot
svenska konventionsåtaganden
bör tas bort. Det måste finnas
utrymme att ta hänsyn till
hälsoskäl och andra personliga
omständigheter för att undvika
orimliga
humanitära
konsekvenser för enskilda,
särskilt när det gäller barn.
Rapporten i sin helhet finns på
Röda Korsets hemsida:
www.redcross.se .
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دﻟﻴﻞ
اﻟﻤﻬـــﻦ
اﻟﻜﻮﻣﺒﺲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﻬﻦ:
ﺗﺒﺪأ 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 اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

 Plattsättareﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ
ﻣﻬﻤﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ ﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻘﺮﻣﻴﺪ واﻟﺨﺰف
واﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ واﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء واﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران أو اﻷرﺿﻴﺎت .وﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻠﻲ ﻏﺎﻟﺒﴼ ،وﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻔﺮق اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﻴﻦ وﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻤﺪﻳﺪات اﻟﺼﺤﻴﺔ وآﺧﺮﻳﻦ.
وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺴﺒﻖ ﻷﺧﺬ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﺣﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ وﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺰل اﻷرﺿﻴﺎت واﻟﺠﺪران وﻣﻨﻊ ﺗﺮﺳﺐ
اﻟﻤﻴﺎه ﻣﻨﻬﺎ .وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺷﻬﺎدة ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ﺷﺮﻃﴼ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﻨﺸﺂت bygg- och
 anläggningsprogrammetﺗﺨﺼﺺ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
 ،husbyggnadوﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﻒ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم وﻧﺼﻒ ﻗﺒﻞ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ.
وﻳﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﺒﺮ دراﺳﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎء:
/http://byn.se
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ:
اﻟﺪراﺳﺎت
ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﻤﻜﻦ
/http://www.gymnasieinfo.se
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 Ställningsbyggareﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻘﺎﻻت ﺑﻨﺎء
ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺴﻘﺎﻻت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ واﻟﻘﻀﺒﺎن
ﺑﻤﺸﺎﺑﻚ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ إﻧﺠﺎز ﻣﻬﻤﺎﺗﻬﺎ.
وﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻳﺠﺮي ﻓﺤﺺ ﻗﺪرة اﻟﺴﻘﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤﻞ .وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻞ
أﻳﻀﴼ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺴﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ.
وﻳﻮﺟﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻘﺎﻻت ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻜﻮن ُﻣﺮﻛﺒﴼ وﺟﺎﻫﺰﴽ وﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻋﺠﻼت ،وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أدراج وﺳﻼﻟﻢ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻷن اﻟﺴﻘﺎﻻت ﻳﺠﺐ
أن ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎﻧﴼ آﻣﻨﴼ ﻟﻠﻌﻤﺎل .وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺎﻫﻘﺔ ،وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرة
ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ وﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﻨﺸﺂت bygg- och
 anläggningsprogrammetﺗﺨﺼﺺ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
 ،husbyggnadوﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﻒ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم وﻧﺼﻒ ﻗﺒﻞ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ.
وﻳﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﺒﺮ دراﺳﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎء:
/http://byn.se
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ:
اﻟﺪراﺳﺎت
ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﻤﻜﻦ
/http://www.gymnasieinfo.se
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻟﻤﺘﻌﻬﺪي ﺳﻘﺎﻻت اﻟﺒﻨﺎء:
/http://stib.a.se

 Stenmontörﻓﻨﻲ ﺻﺨﻮر
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ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ اﻟﺼﺨﻮر ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻷرﺿﻴﺎت وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷدراج واﻟﻮاﺟﻬﺎت ﻣﻦ
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻟﺮﺧﺎم واﻟﻐﺮاﻧﻴﺖ واﻟﺼﺨﺮ اﻟﺠﻴﺮي ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻣﺘﻴﻨﺔ وﺟﻤﻴﻠﺔ ﺗﺪوم ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة .وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺨﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﺼﺎرف.
وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﻨﻲ ﺻﺨﻮر ﻗﺪرات ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،واﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﻟﻮان
واﻷﺷﻜﺎل واﻟﺪﻳﻜﻮر ،وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺷﻬﺎدة ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ﺿﺮورﻳﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﻨﺸﺂت bygg-
 och anläggningsprogrammetﺗﺨﺼﺺ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
 ،husbyggnadوﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﻒ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم وﻧﺼﻒ

ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ.
وﻳﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﺒﺮ دراﺳﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎء:
/http://byn.se
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ:
اﻟﺪراﺳﺎت
ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﻤﻜﻦ
/http://www.gymnasieinfo.se
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ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﻌﺎزﻟﺔ واﻟﺴﻘﻮف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﺑﻨﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻨﻮات اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻤﺰارﻳﺐ.
وﺗﺘﻜﻮن اﻟﺴﻘﻮف ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻳﻬﺪف اﻟﻌﺰل إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺒﺮودة
واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻋﺒﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻮرق اﻟﻤﻘﻮى وﺻﻔﺎﺋﺢ
اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ أو اﻟﻘﺮﻣﻴﺪ.
ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن وﻣﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻗﺪرة ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ودﻗﺔ وﺣﺮﻓﻴﺔ ،ووﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺷﻬﺎدة ﻗﻴﺎدة
اﻟﺴﻴﺎرة ﺷﺮﻃﴼ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﻨﺸﺂت bygg-
 och anläggningsprogrammetﺗﺨﺼﺺ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

 ،husbyggnadوﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﻒ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم وﻧﺼﻒ
ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ.
وﻳﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﺒﺮ دراﺳﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎء:
/http://byn.se
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ:
اﻟﺪراﺳﺎت
ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﻤﻜﻦ
/http://www.gymnasieinfo.se
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تزايد هجمات الدببة..

بسبب بحثها عن الطعام في الغابات السويدية
أعلــن عــن مقتــل دبيــن خــال فتــرة وجيــزة فــي شــهر
اكتوبــر هــذا العــام ،علــى يــد مزارعيــن ،بســبب
هجماتهــم علــى حيوانــات أليفــة داخــل هــذه المــزارع،
خاصــة الغــزالن ومــع أن الســويد تحظــر صيــد الدببــة،
إال أنــه وفــي حــاالت الدفــاع عــن النفــس ،يضطــر
المزارعيــن إلطــاق النــار علــى هــذه الحيوانــات
المحمية.
الصيــف الحــار قلــل مــن ظهــور األعنــاب البريــة التــي
يقتــات عليهــا عــادة الدببــة ،ممــا جعلهــم يوســعون
مــن دوائــر بحثهــم عــن الطعام ،ويزيد مــن احتكاكهم
مــع البشــر ومــع بعــض الحيوانــات المنزليــة مثــل اإلوز
وغيرها
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ماركوس بيري يعيش أصعب أيامه مع المنتخب
يعيــش مهاجــم المنتخــب الســويدي ماركــوس بيــري
أصعــب أيامــه مــع المنتخــب ألنــه لــم يجــد طريقــا إلــى
شــباك المنافســين منــذ أكثــر مــن عــام ،وتحديـدًا منــذ
رباعيتــه فــي مرمــى منتخــب لوكســمبورغ فــي
التصفيــات األوروبيــة المؤهلــة لمونديــال روســيا
.2018
خــاض بعدهــا صاحــب الــ 32عامــا  15مبــاراة دوليــة
لــم يســجل فيهــا أي هــدف ،األمــر الــذي انعكــس علــى
نتائــج المنتخــب الســويدي أيضــا ،ســواء بالمونديــال
األخير أو في مبارياته في دوري األمم األوروبية.
الصيــام عــن التهديــف رافــق الالعــب مــع المنتخــب
فقــط علــى عكــس مشــواره االحترافــي فــي الــدوري
اإلماراتــي إذ أحــرز ماركــوس بيــري بطولــة دوري
الخليــج العربــي مــع ناديــه العيــن اإلماراتــي الموســم
الماضــي  2018/2017ونــال لقــب هــداف الــدوري
برصيــد  25هدفــا .وخــال  4مباريــات هــذا الموســم
 2019/2018ســجل بيــري  3أهــداف مــع العيــن
في بطولة الدوري.
وكان الســويدي قــد انتقــل إلــى اإلمــارات بصفقــة
انتقــال تجــاوزت  3مالييــن كــرون ســويدي قادمــا مــن
باناثينايكــوس اليونانــي الــذي حقــق معــه لقــب هــداف
الــدوري اليونانــي موســم  2017/2016برصيــد 22
هدفًا.
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Tandläkare
Ulla Alvinberg

ﻄرﺖﺊا بﺿﻃ ﺸﻎ ﺲﻐادة ﺬﺊﻐﺊﺋ اﻓﺠﻈان

Tandläkare Ulla Alvinberg
ﺸﻎ ﻄالمﻌ

ﺗﻤﻨﺢ ﻋﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻼت اﻟﻄﺎرﺋﺔ
ﺣﻴﺚ ﻧﺤﺎول ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺎرئ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم
ﺿﻤﻦ ﺳﻌﻴﻨﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ أﻓﻀﻞ
ﻳﺴﺮ ﻋﻴﺎدﺗﻨﺎ أن ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ اﻧﻀﻤﺎم اﻷﺳﺘﺎذ اﻷﺧﺼﺎﺋﻲ
اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻤﻮ Jenö Kisch

Cert.Specialist Prosthetic Dentistry, Periodontology
Odont.doc.b.c.,DDS

وﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ...
ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻴﺎدﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ

ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﺳﻨﺎن اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻲ اﻟﺸﻔﺎف )اﻧﭭﻴﺰاﻻﻳﻦ(
Invisalign

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

Erikstorpsgatan 10B, 217 54 Malmö

Tel.040-927788

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻴﺎدة ﻣﻜﻮن ﻣﻦ
ﻃﺒﻴﺒﺔ اﻷﺳﻨﺎن ﻋﻼ أﻟﻔﻴﻨﺒﻴﺮي
اﻷﺳﺘﺎذ اﻷﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎري Jenö Kisch
وﻗﺎﺋﻴﺔ اﻷﺳﻨﺎن ﻟﻴﻨﺎ ﺷﻮﻟﺘﺰ
وﻣﻤﺮﺿﺔ اﻷﺳﻨﺎن ﺟﻴﻨﻲ اﻳﻜﻬﻮﻟﻢ

ﻟﻠﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 0723500597
ﻃﺐ و ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻔﻢ واﻻﺳﻨﺎن Tandläkare Ulla Alvinberg

