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عن السويد والمجتمع السويدي
في أحاديثنا الخاصة
الحديــث عــن الســويد والمجتمــع الســويدي ،مــن أهــم
المواضيــع المشــتركة التــي نتحــدث بهــا عنــد اجتماعنــا
مــع األهــل أو األصدقــاء ،خاصــة فــي مناســبات يتشــعب
ً
بهــا الــكالم ويطــول .مــا قــد يفاجئــك فعــا قــدرة البعــض
علــى امتــاك مبــادرة الحديــث ،بهــذه االجتماعــات ،بلغــة
العــارف والواثــق مــن المعلومــات التــي يفتــي بهــا عــن أي
موضــوع يخــص هــذا البلــد ،ومــا يذهلــك أكثــر هــو اعتمــاد
المتحــدث ،علــى أمثلــة ومشــاهدات ،فــي األغلــب تكــون إمــا
خاصــة ،أو منقولــة عــن طريــق نــاس آخريــن ،لكــي يوظفها
في تدعيم تحليالته وتصريحاته.
المشــكلة عنــد هــؤالء ،أصحــاب األحــكام المســبقة
والمتســرعة ،ليســت فقــط فــي قلــة الخبــرة واالطــاع ،على
المجتمــع الســويدي وحقائقــه ،بــل فــي أســلوب كالمهــم
وطريقــة التعميــم واســقاط الصــور المزيفــة علــى واقعنــا
الحالي والمقارنة المجتزأة مع ماضينا في بالدنا األم.
هنــاك مــن بــدأ يحلــل المجتمــع الســويدي ،ويضعــه ضمــن
نظريــات اجتماعيــة وعيــادات نفســية ،بعــد وصولــه
بســاعات مــن مطــار أرلنــدا الدولــي فــي ســتوكهولم ،أو إلــى
محطــة القطــارات فــي مالمــو ،منهــم مــن يقــول مثــا :فعال
هــذه بــاد اكتئــاب ،أو فعــا الســويديون انعزاليــون أو
بــاردون أو غيــر اجتماعييــن ،أن يســتنتج أن نســبة
االنتحــار هنــا عاليــة ،أو يقــول الســويديون فعــا
عنصريــون ،أو فعــا ال يوجــد فــرص عمــل هنا...إلــى مــا
هنالــك مــن أفــكار توالــدت فــي رأســه إمــا مــن مشــاهد
خاصة أو من خالل ما سمعه عن السويد.
بالمقابــل هنــاك مــن يندهشــون اعجابــا بهــذا البلــد ،أيضــا
نتيجــة اســتنتاجات عــن مشــاهد ســريعة ،فيصفــون
السويد بالجنة والسويديين بالمالئكة.
لألســف تنتشــر مثــل هــذه األحــكام التعميميــة ،عــن
الســويد والمجتمــع الســويدي ،بيــن العديــد مــن
المهاجريــن .هــذه األحــكام المبنيــة علــى أســس ومفاهيــم
مغلوطــة ،تنتشــر ليــس فقــط بيــن المهاجريــن الجــدد،
بــل حتــى بيــن مــن يعيــش فــي هــذا المجتمــع ،منــذ
سنوات طويلة ،وكأنها لألسف حقائق راسخة.
وعندمــا تريــد أن تناقــش أحـدًا مــن هــؤالء ،العارفيــن بــأي
شــيء وكل شــيء ،وتعــرض عليــه أن يكــون واقعيــا ،ويــرى
األمــور مــن منظــار آخــر ،يتهمــك إمــا بالتملــق والدفــاع
عــن الســويد ،أو بأنــك جاحــد وناكــر لجميــل الســويديين،
ويمكــن أن يطلــب منــك الهجــرة إلــى دولــة أخــرى عربيــة
تناسبك.
الموضــوع ال يتعلــق بالدفــاع عــن الســويد أو بمحــاوالت
تلميــع أو تشــويه صورتهــا ،لكــن نحــن نتحــدث هنــا عمــا
هــو أهــم مــن ذلــك ،نتحــدث عــن طريقــة تفكيــر وعــن
عالقــة مباشــرة بواقعيــة حكمنــا علــى المجتمــع الــذي
نعيــش بــه ،فهــل يعقــل أن نحمــل انطباعــات وتصــورات
خاطئــة ،مفرطــة فــي ســلبيتها ،وبنفــس الوقــت يمكــن أن
ننجــح ونندمــج ونتفاعــل وننتــج ونربــي أطفالنــا بالشــكل
الصحيــح ،نفــس الشــيء فــي حــال كانــت انطباعاتنــا
وتصوراتنــا مفرطــة فــي إيجابيتهــا ،فالخطــر هــو أن
نصــاب بخيبــة أمــل عنــد أي مشــكلة توجهنــا يصعــب
تصــور حلهــا بالطريقــة المثاليــة التــي اعتدنــا عليهــا
كنمط تفكير.

العالقــات االقتصاديــة هنــا وتعقيداتهــا فرضــت علــى
النــاس ،أن يكونــوا أكثــر دقــة بضبــط مواعيدهــم،
ومصاريفهــم ،وتصرفاتهــم االجتماعيــة ،ممــا أثــر أيضــا
على مجرى عاداتهم وتقاليدهم.
التطــور الــذي أصــاب المجتمــع وتعقيــدات وســائل
اإلنتــاج ،هــي التــي أدت إلــى تكريــس عــادات اجتماعيــة
تعتمــد علــى اســتقالل ذاتيــة الفــرد أكثــر مــن الروابــط
االجتماعيــة والعائليــة ،ولكــن هــذا ال يعنــي أن اإلنســان
هنــا تخلــى عــن أحاسيســه وشــعوره وفقــد الرحمــة
والرأفة من قلبه اتجاه محيطه األسري.
مــن المفيــد التذكيــر أيضــا ،اننــا ال نتحــدث عمــا هــو
أفضــل أو أســوأ ،فليــس كل عاداتنــا الشــرقية بالتقــارب
مــع أفــراد العائلــة والتواصــل معهــم هــي عــادات جيــدة
فــي بالدنــا أو ســيئة فــي الغربــة ،وال يمكــن القــول إن الفارق
الحضــاري بيننــا كمهاجريــن وبيــن الســويد أو العالــم
الغربــي إجمــاال ،هــو أيضــا مــا يميــز الفــرق فــي تعامــات
الســويديين أو األوروبييــن العائليــة ،ألن موضــوع الفــارق
الحضــاري أصــا ســببا غيــر بــريء للحكــم علــى تراجــع
بعــض الــدول والمجتمعــات لصالــح دول ومجتمعــات
أخرى.
فبرأينــا الموضــوع ليــس فارقــا حضاريــا ،بــل فــارق
بالعادات والثقافات فرضها المحيط الذي نعيش به.
تمامــا كمــا يجــب نحــن أن ال نحكــم علــى المجتمــع الــذي
نعيــش بــه مــن غيــر أن نفهمــه ونســتطيع أن نفســر
ظواهــره ،يجــب أن نطلــب مــن المجتمــع عــدم الحكــم
علينــا نحــن كمهاجريــن بأننــا كلنــا إرهابييــن مثــا ،ألن
شــخصًا مــا ينتمــي لنــا ويشــبهننا قــام بعمــل إرهابــي ،أو
ً
ألن عــدد قليــل منــا مثــا يرفــض العمــل واالندمــاج ،فــا
يعقــل أن ُيقــال إن األجانــب أو المهاجريــن أو الشــرق
أوســطيين أو العــرب أو غيرهــم أتــوا إلــى هنــا كعالــة علــى
غيرهم.
هنــاك مــن الســويديين كثــر يظهــرون دائمــا إعجابهــم
بعاداتنــا الشــرقية والعربيــة األصيلــة ،واحترامنــا للكبيــر
وعطفنــا علــى الصغيــر وفــي كرمنــا وحبنــا للعمــل وللحيــاة
...
الموضــوع إذا ومــرة أخــرى ال يتعلــق بالدفــاع عــن بلــد
ومجتمــع بقــدر مــا هــو دعــوة إلــى فهــم أكثــر لهــذا
المجتمــع والقــدرة علــى ادراكــه ،والتخلــي عــن االحــكام
المســبقة المبنيــة علــى مشــاهدات أو االشــاعات ،واألهــم
مــن ذلــك عــدم االكتــراث لمــن ينصبــون أنفســهم عارفيــن
ومحلليــن وخبــراء بالســويد والمجتمــع الســويدي ،فــي
جلساتنا العامة.

د .محمود صالح اآلغا
رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية
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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.
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صديقك الناطق بالعربية في السويد

: اﻟﺴﻌﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ و اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ و رﻓﻊ اﻟﺒﺎﻟﻮن و ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ
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المسؤولة في المركز الوطني لشرطة مكافحة االحتيال:

نبحث في عمليات االحتيال المتزايدة في السويد ونسعى لنشر الوعي
لمكافحتها
لوتا ماوريتسون Nationellt bedrägericenter -

مــع التطــور التكنولوجــي فــي وســائل االتصــال والتســوق اإللكترونــي ،والخدمــات العصريــة التــي تقدمهــا البنــوك والشــركات لزبائنهـا،
ازدادت عمليــات االحتيــال ،وأصبــح لزامــا علــى المــرء فــي عصرنــا الحالــي ،أن ُيحيــط نفســه بالحــد األدنــى مــن الثقافــة المعلوماتيــة
حول طرق مكافحة االحتيال ،وعدم الوقوع في فخ عصابات االحتيال هذه.
«الكومبــس» فــي إطــار ســعيها نشــر المعلومــات حــول طــرق مكافحــة االحتيــال ،ألتقــت بالمســؤولة فــي المركــز الوطنــي لشــرطة حســنا إذا أخذنــا موضــوع أنــواع االحتيــال،
مكافحة االحتيال لوتا ماوريتسون ،فكان معها هذا الحوار:
مــا هــي أكثــر هــذه الجرائــم شــيوعا فــي
أهــا بــك لوتــا ممكــن ان نتعــرف أكثــر االحتيــال  .Nationellt bedrägericenterبجرائــم االحتيــال .نحــن نضــع خطــط لتطويــر السويد؟
االحتيــال ،ونشــر التوعيــة بيــن النــاس ،كذلــك االتصــال
مــع الجهــات التــي لهــا تأثيــر ومشــاركة ،لكــي يعملــوا
تغييرات على روتين عملهم.

فــي العــام  2017حصــل مــا مجموعــه  200ألــف
نحــن نبحــث بأنــواع عمليــات االحتيــال ،التــي تحصــل التحقيقــات فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم .كذلــك لدينــا
على المركز ودورك به؟
عمليــة احتيــال فــي الســويد ،منهــا حوالــي  80ألــف
اســمي لوتــا ماوريتســون وأعمــل فــي مكافحــة جرائــم فــي الســويد ،ونحللهــا ونســاعد أقســام الشــرطة مهمــة مكافحــة والحــد مــن االحتيــال ،وإعــام كل عمليــة احتيــال ضمــن مــا يطلــق عليــه card not
االحتيــال مــن خــال مركــز الشــرطة الوطنــي لمكافحــة الســويدية علــى التنســيق فيمــا بينهــا بمــا يتعلــق األطــراف بكيفيــة حمايــة أنفســهم مــن جرائــم  presentأي الشــراء بــا تفويــض مــن صاحــب
العالقــة ،وباســتخدام البيانــات الموجــودة علــى
بطاقــات بنكيــة للغيــر ،بــدون أن تكــون هــذه
البطاقــات بحــوزة يــد المســتخدم .بــل مــن خــال
اختــراق قواعــد البيانــات التــي تخــزن فيهــا بيانــات
المحتالــون يســتهدفون
ً
بطاقــات البنــك فــي الحواســيب المنتشــرة بالعالــم،
عــادة ،كبــار الســن عبــر المكالمــات
لألســف هنــاك الكثيــر جــدا مــن هــذه البيانــات
الهاتفيــة  ،للحصــول علــى بياناتهــم
المســروقة ،إلــى درجــة أن اللصــوص ال يلحقــون
البنكيــة هــذا النــوع مــن االحتيــال لــم
استخدامها.
يكــن معروفــا قبــل ســنتين ويســمى
الطريقــة األفضــل للحمايــة مــن مثــل عمليــات
Visning
االحتيــال هــذه ،هــو أن تكــون بطاقتنــا غيــر مفعلــة
اثنــاء التســوق االلكترونــي ،فــي حــال أن أحــد غيرنــا
ســيقوم بالتســوق ،عندهــا مــن األفضــل التواصــل مــع
البنــك الــذي سيشــرح لكــم ويدلكــم علــى الطريقــة
األفضل.

كيــف يتعــاون مركزكــم مــع البنــوك وهــل
يوجــد تعــاون مــع مطوريــن فــي تقنيــات
المعلومات لحماية البيانات؟

Foto:www.freepik.com

نعــم بطبيعــة الحــال ،نحــن نقــوم بالتأثيــر علــى البنــوك
لكــي يقدمــوا خدمــات فيهــا أكثــر حمايــة مــن خطــر
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هــذه الجرائــم .نحــن نتعــاون أيضــا مــع عدة مســاهمين
لهــم صــات أو تأثيــرات مــا حــول الكيفيــة التــي يقــوم
بهــا المحتالــون بتنفيــذ جرائمهــم ،فنحــن ننظــر
بتسلســل العمليــة لنــرى كل الجهــات التــي تمــر مــن
اإلجــراءات ،ونحثهــم دائمــا علــى تغييــر الروتيــن،
لنقطع عمليات االحتيال من الحدوث

وقبــل تســلمها ،وهــذا ينطبــق علــى كل األشــياء مثــل
الهواتــف الدراجــات ،وأيضــا الشــقق أو أماكــن الســكن
المعروضــة لإليجــار ،نعــم تحــدث عمليــات احتيــال
كثيــرة بتأجيــر الشــقق ،وتتزايــد عندمــا ينتقــل
الطــاب بدايــة الفصــول الدراســية إلــى المــدن التــي بها
جامعــات مثــل ســتوكهولم لينشــوبيغ وهــذا يحــدث
فــي كل المــدن التــي فيهــا جامعــات ،حيــث يأتــي
الطالــب الســتالم الشــقة أو الغرفــة ،ليجــد شــخصا آخــر
يعيش بها ،نعم هذا يحدث.

ومــاذا عــن التوقيــع االلكترونــي عــن
طريــق البنــك  bank IDأليســت وســيلة
حماية آمنة %100؟
حسنا ما األنواع األخرى؟

نعــم هــي خدمــة تقدمهــا البنــوك وال يوجــد بهــا هنــاك االحتيــال بواســطة «انتحــال البيانــات
مشــاكل ،األمــر يتعلــق بكيــف يتعامــل معهــا الشــخصية» عندمــا يســتخدم أحدهــم بياناتــك
المستخدم ،وليست دائما مرتبطة بالبطاقات.ظظ الشــخصية ،بقصــد االحتيــال ،وهــذا يحــدث غالبــا عنــد
التعامــل بالقــروض (كريديــت) لشــراء بضائــع علــى
حســنا لنعــود إلــى الســؤال األول حــول أنــواع اســمك ،شــراء موبايــات ،مالبــس ،أدوات رياضيــة،
يحجزهــا المحتالــون بواســطة الهاتــف علــى بياناتــك
االحتيال األكثر شيوعا؟
ويطلبــون ارســالها إلــى عناويــن أخــرى ،لكــن الفاتــورة
نعــم النــوع الثانــي مــن عمليــات االحتيــال األكثــر
تصل لك.
انتشــار فــي الســويد هــو االحتيــال بواســط اإلعالنــات،
عنــد البيــع والشــراء ،ممكــن ان تضــع إعالنــا لكــي تبيــع
شــيء مــا ولكــن الشــاري يحتــال عليــك وال يصلــك هــذا يعنــي أننــا يجــب ان نكــون حذريــن
المبلــغ ،أو بالعكــس هنــاك مــن يغــري المحتاجيــن أيضــا علــى أرقامنــا الوطنيــة person
لشــراء شــيء مــا مــن خــال اإلعــان عنــه بســعر رخيــص  nummerأو مــا هــي النصائــح اجمــاال
جــدا ،هــذا النــوع مــن المحتاليــن ،يكونــوا مسـ
ـتعجلين لحمايــة أنفســنا مــن احتيــال انتحــال
عــادة« ،إذا لــم تشــتري أنــت ســأبيع لشــخص آخــر»
وبهــذه الطريقــة يحصلــون علــى أمــوال كثيــرة البيانات الشخصية؟
فــي كل مــرة يريــد شــخص أن يشــتري بواســطة
كعربون من عدة ضحايا.
القــروض ،تقــوم الشــركة البائعــة بالتحقــق مــن قــدرة
الشــاري الماليــة واســتطاعته تســديد المبلــغ علــى
إذا هــم يبيعــون نفــس البضاعــة لعــدة
دفعــات ،مــن خــال اجــراء اســمه
أشــخاص ،علــى فكــرة ،هــذا يحــدث أيضــا  kreditupplysningمــن المفــروض أن ترســل
عنــد اســتغالل حاجــة النــاس الســتئجار للشــاري نســخة مــن كشــف هــذا التحقيــق إلــى المنــزل،
عندمــا يصلــك مثــل هــذا الكشــف وأنــت لــم تطلــب
شــقة ،ويتــم تأجيــر شــقة واحــدة لعــدة
شــراء شــيء ،يمكنــك اكتشــاف أن أحــد مــا يريــد
أشــخاص ،مــا هــي النصائــح فــي هــذه التســويق علــى اســمك ،عندهــا يجــب أن تتصــل
الحالة؟
وبســرعة ،بالشــركة التــي قامــت بالتحقــق مــن وضعــك
يجــب أبــدا عــدم الدفــع مســبقا مقابــل أشــياء لــم نراهـا ،المادي وإيقاف عملية الشراء.

يمكنكم مشاهدة المقابلة على تلفزيون الكومبس

هل يمكن أن يكون الوقت قد تأخر؟

ال بالعــادة يتــم إيقــاف مثــل هــذه العمليــات ،ألنــه
ليــس أنــت مــن قمــت بحجــز المشــتريات ،انــت غيــر
مجبر على الدفع مقابل أشياء لم تشتريها.
يجــب االتصــال بالشــركة البائعــة ،علــى كل حــال اآلن
يوجــد خدمــة صنــدوق البريــد الكترونــي ،يمكــن
للجميــع الحصــول علــى مثــل هــذه الخدمــة ،موجــودة
بموقــع ســلطة الضرائــب ،المشــتركين بهــذا الصنــدوق
تصلهــم كشــوفات التحقــق مــن قدراتهــم الماليــة،
بســرعة عــن طريــق هــذه الخدمــة ،وهــذا يســرع مــن
إجراءات وقف عمليات الشراء المشكوك بها.

ومــاذا يوجــد بعــد مــن أنــواع احتيــال
شائعة؟

نعــم يوجــد نــوع مصنــف تحــت اســم «االحتيــال
بعــروض االســتثمار» وذلــك عندمــا يتــم إغــراء مــن
لديهــم بعــض المــال المدخــر ،يريــدون وضعهــا
بمشــاريع وأعمــال لكــي تزيــد فــي المســتقبل ،علــى
األغلــب يجــد المحتاليــن ضحاياهــم عــن طريــق
اإلعالنــات ،التــي تغــري النــاس بوعــود ،مثــل الفوائــد
العالية جدا والربح السريع.

غير موجودة عليك التوقف.

االحتيــال عــن طريــق االتصــاالت ،يســمى
 visningقــد تزايــد فــي الفتــرة
األخيرة؟

نعــم هــذا نــوع جديــد نســبيا مــن طــرق االحتيــال،
اكتشــف مــن العــام الماضــي ،منــذ شــهر أكتوبــر العــام
الماضــي إلــى اآلن تــم اإلبــاغ عــن أكثــر مــن  4آالف
حالــة احتيــال عــن طريــق االتصــاالت الهاتفيــة ،وهــذه
الحــاالت فــي تزايــد مســتمر .وأغلــب المتضرريــن هــم
من كبار السن فوق السبعين عاما.
يتــم ذلــك عــادة عبــر قيــام شــخص باالتصــال بــك
وتقديــم نفســه علــى أســاس أنــه موظــف بنــك أو أنــه
مــن ســلطة حكوميــة قــد تكــون الشــرطة ،ليخبــرك
مثــا أن حســابك البكنــي يتعــرض لخطــر القرصنــة،
وأنــت ممكــن ان تقلــق وتتفاج ـأ ،وال تريــد بالطبــع أن
تخســر أموالــك ،عندهــا يطلــب منــك المتحــدث
معلومــات دخولــك إلــى الحســاب ،أو أن يطلــب منــك أن
تقــوم أنــت بنفســك إلدخالــه عــن طريــق التوقيــع
بواســطة  Mobil bank IDعندمــا يدخــل إلــى
حســابك يقــوم بتحويــل أموالــك إلــى حســابات أخــرى
إمــا التحويــل مــن حســاب إلــى حســاب أو عــن طريــق
 Swishبعدها يتوزع المبلغ على عدة حسابات.

هــل هــي شــركات مســجلة فــي الســويد مــن
يقــف وراء هــذه اإلعالنــات وبالتالــي وراء ولكــن مــا الــذي يمكــن أن تقــوم بــه
عمليــات االحتيــال؟ أم هــم غالبــا أشــخاص الشــرطة هنــا؟ هــل يمكــن متابعــة األمــوال
عاديين؟
المسروقة واعادتها أم هناك صعوبة؟

غالبــا هــم شــركات ،المحتالــون يســتخدمون شــركات
فــي معظــم الحــاالت مســجلة خــارج الســويد ،يجــب
التنبيــه إلــى أن لــدى الســويد قائمــة بســجل الشــركات
والمؤسســات المصــرح لهــا بالعمــل فــي مجــال
االســتثمار ،والتــي يســمح لهــا بتقديــم عــروض
اســتثمارية ،هــذا الســجل موجــود بدائــرة التفتيــش مــاذا يمكــن أن تقولــي لمــن وقــع ضحيــة
الماليــة  Finansinspektionيمكــن للجميــع
الحصــول علــى القائمــة عبــر االنترنــت ،اذا وجــدت هــذا النــوع مــن االحتيــال ولــم يتصــل
اعــان لالســتثمار ،عليــك التحقــق مــن اســم الشــركة ،بالشرطة؟
إذا كانــت ضمــن القائمــة يمكنــك المتابعــة ،اذا كانــت إذا وقعــت ضحيــة هــذا النــوع مــن االحتيــال وقمــت
إلــى حــد مــا هنــاك صعوبــة بمتابعــة وإرجــاع األمــوال
المســروقة ،هــذه األمــوال تــذوب بســرعة ألنهــا تتنقــل
بســرعة وتتــوزع علــى عــدة حســابات ،تتــوزع علــى
حسابات كثيرة وبسرعة كبيرة ،أي خالل ثواني.
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بإعطــاء بياناتــك البنكيــة لنصابيــن ،عليــك أوال وقبــل
شــيء ،االتصــال مــع بنــكك ،فــي محاولــة وقــف عمليــة
االحتيــال وإلجــراء الــازم ،فــي بعــض الحــاالت تــم فعال
وقــف العمليــة فــي الوقــت المناســب ،عندهــا يجــب
عليك تقديم بالغ للشرطة.

جميعهـا ،ولكــن نحــن ال نهمــل أي بــاغ ،مــن الضــروري
أن يقــوم جميــع المتضرريــن إبــاغ الشــرطة ،ألننــا
نقــوم بربــط هــذه العمليــات ببعضهــا ووضــع كل
جريمــة بمكانهــا لكــي نســتطيع أن نكــون صــورة
أفضــل فــي حــال حصلنــا علــى بالغــات أكثــر ،نحــن
نعمــل كثيــرا بهــذه الطريقــة ،لذلــك نحفــز الجميــع
على تقديم بالغات.

مــن الممكــن أن هنــاك أشــخاص ال يرغبــون
بإبــاغ الشــرطة ألن لديهــم اعتقــاد أن
مــا هــي عقوبــة االحتيــال فــي القانــون
هذا ال يفديهم بشيء؟
ال نحــن نحــاول التحقيــق فــي كل الحــاالت التــي تصلنــا السويدي؟
شــكاوي عنه ـا ،مــن الممكــن أن ال نســتطيع إنجــاز فــي عمليــات االحتيــال العاديــة تصــل العقوبــة إلــى

ســنتين ،ولكــن فــي عمليــات االحتيــال الفاحشــة أو
المتكررة قد تصل العقوبة إلى  6سنوات.
طبعــا مــن المفيــد التذكيــر ببعــض النصائــح لتفــادي
الوقــوع بفــخ االحتيــال بواســطة المكالمــات المزيفــة
والتــي تدعــي أنهــا مكالمــات مــن موظفيــن فــي البنــك
او الشرطة او غيرها من المؤسسات.
فــي حــال اتصــل أحدهــم وطلــب منــك ان تعطيــه
معلومــات الدخــول إلــى حســابك البنكــي يجــب أن تغلــق
الخــط بوجهــه ،وعــدم الــرد عليــه ،أو أن تطلــب منــه
اعطائــك رقــم هاتــف لتقــوم انــت بمعــاودة االتصــال
به بنفسك.

هــل هنــاك مخاطــر محــددة باســتخدام

البطاقــة البنكيــة للتســوق عبــر االنترنــت
هنــاك مــن يتخــوف مــن إعطــاء بياناتــه
البنكية؟
ال ليــس هنــاك خطــر مــن التســوق االلكترونــي عبــر
النــت ،ولكــن نحــن نحــذر مــن أن يكــون الشــخص
حريصــا علــى بيانــات بطاقتــه البنكيــة ،ومــن األفضــل
حصــر الجهــات التــي تخــزن بياناتــك وليــس توزيعهــا
علــى عــدة شــركات ،علــى ســبيل المثــال يوجــد خدمــة
 Paypalللتســوق الدولــي ويوجــد Klarna
للتسوق في السويد.

نصائح لحماية نفسك من مكالمات االحتيال التي تستهدف سرقة حسابك البنكي
 ال تســتجيب أبـ ًـدا لالتصــاالت الهاتفيــة التــي تطلــب منــك إعطــاء حســابك البنكيــة ،أغلــق المكالمــة ،أو اطلــب منــه رقــم إلعــادة االتصــال بــه أنــتالمصرفــي أو معلومــات توقيعــك للدخــول إلــى حســابك البنكــي الخــاص بــك بنفســك ،وذلــك بغــض النظــر فيمــا كان الشــخص يدعــي بأنــه قريــب لــك أو
 bankdosa eller bank-idألنه ال يوجد أي ســلطة أو مؤسســة أنه من البنك أو من الشرطة أو من أي جهة كانت.
جديــة وحقيقيــة يمكــن أن تطلــب منــك هــذه المعلومــات عــن طريــق
ال تثــق بالشــخص الــذي يتصــل بــك فقــط ألنــه يعــرف معلومــات عنــك أواتصالها معك بالهاتف.
ال تســتجيب لطلــب أحــد تــرك تفاصيــل بيانــات بطاقتــك البنكيــة أو عن شخصيتك ،يستطيع المحتالون العثور علىكلمــات المــرور (الكــود) إلــى حســابك ،وال تتركهــم فــي أي مــكان غيــر بعض المعلومات عنك عبر اإلنترنت لخداعك.
آمــن دون حمايــة ،هــذه البيانــات حساســة وهــي المفتــاح للدخــول إلــى -إذا وقعــت ضحيــة عمليــة احتيــال أو إذا اشــتبهت بوجــود احتيــال ،اتصــل
بالبنــك الــذي تتعامــل معــه علــى الفــور .قــم دائمــا بإبــاغ الشــرطة ،وتحــدث
حسابك.
 إذا اتصــل بــك شــخص مــا وتحــدث معــك عــن أمــور تتعلــق بحســاباتك مع أشخاص قريبين منك لطلب دعمهم لك.Nationellt bedrägericenter
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«الجهاديون العائدون»

وصعوبات إعادة تأهيلهم في المجتمع السويدي

Foto:TT

الكومبــس – صحافــة :نشــرت وكالــة األنبــاء
الســويدية مؤخ ـرًا تقري ـرًا حــول «الجهادييــن»
الذيــن ســافروا مــن الســويد إلــى ســوريا للقتــال
مع تنظيم الدولة اإلسالمية داعش.
وينقــل التقريــر مــا يــدور فــي ثالثــة أفــام
وثائقيــة ،أنتجتهــا جمعيــة إيكــوس ،التــي تعنى
باألشخاص الراغبين بترك البيئات المتطرفة.

مقاتلــو داعــش ليــس لديهــم
أي معرفة حقيقية بالدين
ً
ويختــم ســمير الفيلــم قائــا بأنــه «شــاب وأحمــق»،
معتب ـرًا أن مــا تعلمــه كان ألســباب دينيــة لكنــه لــم
يكــن يفهــم حقيقــة الديــن ،ورأى أن مقاتلــي داعــش
هنــاك ليــس لديهــم أي معرفــة بالديــن وأن ذلــك
«مجرد خدعة» حسب قوله.
ودعــا فــي هــذا اإلطــار إلــى فهــم الديــن مــن أشــخاص
لديهم معرفة حقيقية بالدين اإلسالمي.
ويذكــر المقاتــل الســابق فــي الفيلــم أنــه عندمــا عــاد
إلى السويد اتصل به مباشرة األمن السويدي.
وعلــى الصعيــد نفســه ،ينقــل تقريــر وكالــة األنبــاء
الســويدية ،عــن جيــر ســتاكت ،مؤســس جمعيــة
إيكــوس المعنيــة بمســاعدة الراغبيــن بتــرك التطــرف
ً
قولــه ،إن هنــاك عــددًا قليــا مــن الجهادييــن العائديــن
مــن أماكــن الصــراع يطلبــون المســاعدة بتــرك هــذه
البيئة المتطرفة.
وأضــاف أن جمعيتــه أنتجــت  3أفــام قصيــرة تحكــي
قصــص جهادييــن مختلفيــن ،وتركــز فــي الوقــت
نفســه علــى ضــرورة زيــادة التفاهــم بيــن األخصائييــن
االجتماعيين والمعلمين والشرطة.

ويظهــر فــي أحــد هــذه األفــام ،مقاتــل ســابق يدعــى
ســمير (أســم مزيــف) ،الــذي يعبــر عــن ندمــه ألنــه
قاتــل إلــى جانــب داعــش ،ويتحــدث عــن أنــه تــم جذبــه
نحــو التطــرف عبــر تأجيــج المشــاعر القائمــة علــى
ضــرورة مســاعدة إخوانــه مــن المســلمين ،الذيــن
يقتلون في سوريا.
ً
وقــال لقــد» رأيــت نفســي فــي البدايــة بطــا ومنق ـذًا
للشــعب» ،لكنــه اعتــرف أنــه وعلــى أرض الواقــع عندما
انضــم للمعــارك ،ســرعان مــا تغيــرت تلــك المشــاعر
إلى حالة «من الشك والبؤس واالشمئزاز».
ونقــل ســمير بعــض المشــاهد التــي كان يراهــا هنــاك،
ومــن بينهــا رجــم أرملــة حتــى المــوت بتهمــة إقامتهــا
عالقة جنسية خارج الزواج.
وتابــع أنــه لــم يكــن يتصــور أن يكــون الواقــع بهــذه
الطريقــة ،وأن مــا رأه خالــف كل تصــوره ،مؤك ـدًا أنــه واعتبــر ســتاكت ،أن مســتوى المعرفــة فــي البلديــات
عــن هــؤالء المتطرفيــن منخفضــة للغايــة فــي كثيــر
كان يرغب بالعودة إلى السويد.

مــن النواحــي ،حتــى أن الكثيــر مــن مســؤوليها لــم محتملــة فــي المجتمعــات المحليــة المتواجديــن فيهـا،
لكنــه يتفــق بــأن المخــاوف تبقــى أكبــر مــن الجهادييــن
يلتقوا أبدا بالمتطرفين العائدين.
ويضيــف أن التطــرف لــدى البعــض قــد ينتــج جــراء العائديــن ،الذيــن لــم يعــاد تأهيلهــم ،فيمــا قــد
مزيــج مــن قناعــة إيديولوجيــة قويــة تكبــر فــي يشــكلوه مــن مصــدر إلهــام ألشــخاص آخريــن فــي
السويد.
منطقة معزولة.

مصدر إلهام لآلخرين
ومــن ناحيتــه قــال ماركــو نيلســون ،الخبيــر فــي
التطــرف اإلســامي ،إن الســويد هــي إحــدى الــدول فــي
أوروب ـا ،التــي ذهــب منهــا العديــد مــن الجهادييــن،
لالنضمــام إلــى الجماعــات المقاتلــة في ســوريا والعراق،
لكــن قلــة ممــن يعــودون منهــم يبحثــون بجديــة عــن
طلــب المســاعدة ،بــل أن غالبيتهــم يحاولــون عــدم
الظهور.
ويتســاءل نيلســون عــن مــدى نجاعــة برامج المســاعدة
تلــك ،والتــي قــد تكــون مجــرد محــاوالت مــن هــؤالء
لنسيان ماضيهم وإخفائه.

علــى إمــام الجامــع مســؤولية
كبيرة
كمــا ينقــل تقريــر الوكالــة ،وجهــة نظــر ،عــوض
علــوان ،اإلمــام فــي مســجد  Fisksätraالــذي قــال،
إنــه التقــى العديــد مــن المتطرفيــن فــي الســجون،
ورأى أن مــا وصفــه باإلدانــة الدينيــة لهــؤالء يمكــن أن
تكون صعبة للغاية.
وأضــاف أنــه ليــس مــن الســهل إعــادة تأهيــل شــخص
يقتنــع بأنــه هــو الصــح والجميــع علــى خط ـأ ،واصفــا
التعصب الديني بأنه قضية نفسية.

وأكــد علــى مســؤولية اإلمــام ورجــال الديــن فــي
ويتابــع أن مــن يرتكــب جرائــم خــال فتــرة وجــوده مســاعدة المتطرفيــن أو المتشــددين علــى تــرك أو
بالخارج يجب أن يقدم للعدالة في المقام األول.
االبتعــاد عــن البيئــة الجهاديــة ،متمنيــا عليهــم تحمــل
ويــرى أن الديــن ال يقــود إلــى الجهــاد ،إال أنــه غالبــا مــا المزيد من المسؤولية في هذه المهمة.
ً
يســتخدم كغطــاء قائــا« ،إنهــا أيديولوجيــة مختلفــة
وقــال »،يقــع علــى عاتــق اإلمــام مســؤولية إدانــة هــذا
تماما تقود هؤالء الناس».
واعتبــر نيلســون أنــه ال يعنــي تقديــم المســاعدة لمثــل النــوع مــن العمــل وهــذا النــوع مــن الجماعــات» مشــيرًا
هــؤالء العائديــن ،انعــدام وجــود مخاطــر أمنيــة إلى أنه كإمام فعل ذلك ألف مرة.

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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IBLAND ÄR
DET ENKLARE
ATT RINGA
Tanka Amigos för riktigt billiga utlandssamtal.
Amigos fr.

50:/mån

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
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يحلمن بالخروج من سجون الغرف الضيقة

قادمون جدد ضاقت بهم سبل الحصول على سكن الئق

سارة :غرف أشبه ما تكون بالقبور»
قسم التحقيقات  -ختام سليم

الكومبــس – تحقيقــات :تتبايــن أعمارهــن
وظروفهــن االجتماعيــة لكنهــن يتفقــن فــي
الهواجــس ودوافــع الهجــرة وكذلــك فــي
المعاناة من قسوة الحياة اليومية.
لــم تنكــر أي منهــن تفهــم ومســاعدة الســويد
لهــن ،بعــد قدومهــن مــن بلدانهــن ،لكــن
محاولــة البحــث عــن شــروط حيــاة أفضــل تبقــى
حــق إنســاني أصيــل .الحلــم الحالــي ال يتجــه إلــى
حــرق المراحــل بســرعة أو تحقيــق كل شــيء
دفعــة واحــدة ،بــل إيجــاد أحــد مــن المعنييــن
لالســتماع الــى معاناتهــن ومحاولــة الوصــول إلــى
حل عاجل.

بوعودهــم بنقلهــا مــن الغرفــة الصغيــرة التــي تعيــش أســبوع أو أســبوعين فقــط! فأخبرتــه عــن وضــع
بهــا إلــى ســكن آخــر أكثــر راحــة ،تتوافــر فيــه ظــروف الفنــدق الســيء ،وغرفتــي الصغيــرة التــي ال أســتطيع
ترتيــب أشــيائي فيه ـا ،وحاجتــي الماســة للعيــش فــي
صحية للعيش.
بيــت مســتقل ..مــر أســبوعا ثــم الشــهر ..ليتصــل بــي
ويخبرنــي أنــى البــد ان انتقــل مــن الــدور الســادس إلــى
غرفــة فــي الــدور الرابــع فــي نفــس الفنــدق!!! لقــد
يجب أن تكوني سعيدة كانــت صدمــة بالنســبة لــي ،لمــاذا؟ قدمــت لــه تقريـرًا
طبيــا يثبــت حاجتــي الصحيــة لمغــادرة المــكان
الن لديك مكان تنامين فيه
ووعدنــي أن أنتقــل فــي منتصــف ابريــل نيســان بــكل
تأكيد.
مــا حــدث بعدهــا أن هــذا المســؤول لــم يعــد يــرد علــى
اتصاالتــي وال ايميلــي وال يقابلنــي عندمــا ذهابــي الــى
تقــول ســارة« :عندمــا جئــت الــى ســتوكهولم فــي  29البلدية.
كانــون األول /ديســمبر  2017اســتقبلني المســؤول
عــن الســكن فــي المحطــة ،وأوصلنــي الــى الفنــدق ألضــع الزلــت أعيــش هــذه الدوامــة ،والمفاجــأة الكبــرى
حقيبتــي ،ثــم أوصلنــي إلــى البلديــة أيضــا لكــي يشــرح حصلــت عندمــا تــم إعالمــي أننــي ســأوقع عقـدًا جديـدًا
لــي هنــاك الكثيــر مــن األمــور المتعلقــة بعالقتــي لمــدة  6أشــهر إضافيــة فــي نفــس الفنــدق ،وإذا لــم
ً
بالبلديــة وكيــف اتواصــل معهــم ،وأعطانــي عقــد اوافــق فيجــب ان اخــرج مــن الفنــدق حــاال وابحــث
ايجــار غرفــة فــي الفنــدق لكــي أوقعــه ،وكانــت مدتــه لنفســي عــن بيــت ،وقــال لــي المســؤول فــي البلديــة
 3أشهر.
«يجــب أن تكونــي ســعيدة الن لديــك مــكان تناميــن

المعانــاة الكبــرى حاليــا ال تتعلــق باالندمــاج أو التعلــم
أو العمــل بــل فــي توفيــر مــكان الئــق وصحــي للســكن،
مــا يمكنهــن مــن االهتمــام بتفاصيــل تعلــم اللغــة
واالندمــاج فــي المجتمــع بعيـدًا عــن القلــق اليومــي مــن
فيه».
كيفيــة قضــاء الســاعات فــي غــرف بالغــة الضيــق ،ثــم جــاء معــي أيضــا إلــى البنــك لكــي يســاعدني فــي
ٌ
وتفتقــد ألبســط مقومــات الحيــاة الحقيقيــة ،ســكن فتــح حســاب خــاص بــي ،لقــد كان يومــا متعبــا لكنــه
يضمــن جريــان الهــواء ال أكثــر ،غــرف أكثــر رحابــة جيـد ،وكان المســؤول يومهــا لطيفــا جـدًا ،ويعكــس ما
للتحرك وممارسة الحياة الطبيعية.
يحملــه الســويديون مــن إنســانية ،ووعدنــي فــي نفــس
أعيش في غرفة تشبه
اليــوم أننــي ســأنتقل إلــى بيــت مســتقل بعــد شــهر أو
ســارة مفضــل مــن اليمــن تعيــش حاليــا فــي فنــدق شهرين فقط.
القبر
مونــن بســتوكهولم ،حســب ســارة فــإن المســؤولين
عنهــا فــي بلديــة  Huddingeلــم يبذلــوا جه ـدًا مــر الشــهران ،وعندمــا ســألت المســؤول عــن االنتقــال
تعانــي مهريــت  Mihret Fissehaمــن أريتريــا
لحــل معاناتهــا فــي الســكن ،كمــا أنهــم لــم يفــوا قــال إن هنــاك بعــض الترتيبــات وســوف انتقــل بعــد

من مشكلة مشابهة لصديقتها سارة.
تقــول مهريــت للكومبــس« :عمــري  50ســنة ،واتبــع
بلديــة ســتوكهولم ،وادرس حاليــا اللغــة الســويدية
ضمن برنامج الترسيخ.
أعيــش فــي غرفــة صغيــرة جــدا 2.5 ،متــر × 4
متــر ،وال يوجــد فيهــا نافــذة ،واشــعر باالختنــاق فــي
الليــل ،أصحــو مــرات عــدة واذهــب خــارج الغرفــة حتــى
اتنفــس قليــا .غرفتــي تشــبه القبــر وال تصلــح للعيــش
اآلدمــي .أمــا التواليــت والــدوش فأعدادهــا قليلــة
بالنســبة لعــدد ســاكني الفنــدق ،وهــي مشــتركة،
ويتســبب ذلــك فــي تأخــري عــن انشــغاالتي ،باإلضافــة
الــى انهــا غيــر نظيفــة طــوال الوقــت ،ورائحــة الســجائر
فيهــا دائم ـا ،المطبــخ مشــترك وهــو فــي الــدور
الســادس واتعــب كثيــرا مــن الصعــود والنــزول يوميــا
لمــرات عــدة ،أشــيائي كلهــا مكومــة فــي جوانــب
الغرفــة ،ولــدي بــراد صغيــر جــدا وال يعمــل ،لذلــك
اضطر لشراء الطعام وطبخه كل يوم.

نعيش في أماكن مريبة
ومرعبة ومقرفة !!
لوتشــيا مــن أرتيريــا عمرهــا  46ســنة ،تتبــع أيضــا
بلديــة ســتوكهولم ،تقــول «أعيــش فــي غرفــة صغيرة
وبــدون نافــذة ،فقــط أربــع جــدران ،ممــا يضطرنــي أن
أتــرك بــاب الغرفــة مفتــوح أغلــب األوقــات أمــام
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الجميــع؛ هــذا الوضــع ال يحتمــل فليــس فيــه اي احترام
لإلنسان وال لخصوصيته.
أمــا جواهــر  30عامــا تقــول« :أعيــش انــا وابنتــي التــي
تبلــغ مــن العمــر شــهرين ،فــي فنــدق اســمه هوتيــل
مونــن» ،المســكن حســب قولهــا «مريــب ومرعــب
ومقــرف» ،إضافــة إلــى أن الغــرف ال نوافــذ فيه ـا ،وال
ثالجــة ،المطبــخ مزدحــم دائمــا وال يقومــون
ً
بالتصليحــات فيــه ،كنــت حامــا فــي الشــهر الســادس
عندمــا لجــأت أول مــرة ألوتيــل مونــن .اعيــش فــي
غرفــة متريــن فــي  3أمتــار و ليــس فيهــا نافــذة
للهــواء لكــي استنشــق و انــا حامــل و لكــن لألســف كنــت
مرغمــه إيجــاد أي مــكان للعيــش ،أخــرج بعــد منتصــف
الليــل الستنشــاق األوكســجين جــراء الحــرارة العاليــة
وقلــة الهــواء فــي الغرفــة ،تعبــت مــرات عــدة وتــم
نقلــي للمشــفى ،فضــا عــن وجــود الحمــام بمــكان بعيــد
يصعــب الوصــول إليــه بســهولة فــي الليــل ،كمــا أننــي
أصبــت بســكري الحمــل مــا زاد وضعــي خطــورة ولــم
يتم نقلي.
بعــد الــوالدة تــم نقلــي إلــى غرفــة أخــرى فيهــا حمــام
خاص بي ،لكن ال زالت اعاني من مشاكل عدة..

ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﺟﺎت  FMﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮددات  101.1و 95.3

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

قد يكون من السهل الحصول على اإلقامة  ،لكن من الصعب الحصول على سكن الئق

ON AIR
RADIO

www.alkompis.se/radio/

حفل موسيقي ضد
العنصرية في بلدية
أرفيكا
نظمــت الجمعيــة الثقافيــة الســورية فــي أرفيــكا بالتعاون مع مدرســة «انغســوند» للموســيقى
ً
ومقاطعــة فارمالنــد حفــا موســيقيًا حمــل اســم « »Tillsammansموجــه ضــد العنصرية
ولنشر المحبة بين الجميع.
شــارك فــي الحفــل العديــد مــن الفــرق الموســيقية والشــعبية مــن مهاجريــن وطالبــي لجــوء
وفنانيــن ســويديين ،وشــهدت الفعاليــة حش ـدًا كبي ـرًا غصــت بــه صالــة العــرض ،وعلــى
هامــش الحفــل تــم جمــع تبرعــات بلغــت  12000كــرون ســويدي ومنحهــا لجمعيــة العالــم
في فارمالند التي تم تأسيسها لمساعدة الالجئين.
وستشــارك فرقــة  Tillsammansالتــي تــم تأسيســها علــى اســم الحفــل بإحيــاء حفــات
ثقافية وخيرية في بلدات مختلفة من المقاطعة.

تصوير :خلدون غانم
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هوس ماركات المالبس:

قل لي أي ماركة تلبس  ..أقــول لك من أنت

الكومبــس – تحقيقــات :فــي دراســة قامــت بهــا مؤسســة  Ungdomsenkätفــإن واحـدًا مــن كل ثالثــة أشــخاص ،فــي عمــر  15عامــا ،يعتقــدون
أن المالبس ،هي أهم من التحصيل العلمي ،أو الثقافة ،أو العمل.
ماركــوس جيانيســكي ،الــذي أعــد هــذه الدراســة للمؤسســة المذكــورة ،يقــول إن « العالمــات التجاريــة جــزء ال يتجــزأ مــن ثقافــة الشــباب المعاصــرة،
وفــي بعــض األحيــان تكــون رمــوزًا قويــة لتمنــح قيمــة تعريــف بالهويــة فــي مــا يتعلــق بمجــال الرؤيــة والمظهــر وهــو األمــر الــذي يركــز عليــه الشــباب..
ويضيــف :يميــل الشــباب الــى إعطــاء األحــكام مــن خــال المظهــر ،أعتقــد ان الشــباب يركــزون علــى الفرديــة والتمييــز وإظهــار القــوة الشــرائية».
ماركوس وهو أستاذ في جامعة يوتوبوري كان قدم في  2012دراسة حول عالقة الشباب بالماركات التجارية وخرج فيها بنتائج مهمة.
الكومبس استطلعت آراء عدد من الناس حول هذا الموضوع.

نتائج الدراسة في سطور:
المظهــر الخارجــي هــي اإلشــارة االولــى التــي نرســلهاللناس.
 الكثيــر مــن الشــباب يعتقــدون ان قيمتهــموتفوقهــم همــا مــن خــال الماركــة المطبوعــة علــى
مالبسهم.
 الشــباب يشــعرون بالتفــوق االقتصــادي والرضــى عــنارتداء المالبس الغالية.
 عــدد الشــبان الذيــن يهتمــون بالمــاركات هــو ضعــفعدد الفتيات.

«يفضلــون الماركــة علــى ســفرة
إلسبانيا»!
تقــول نهلــة وهــي أم لشــاب وشــابة فــي 19و  21عامــا
«شــراء المالبــس واألحذيــة ذات المــاركات المشــهورة،
اصبــح أمـرًا يســتنزف العائلــة ماديــا ويرهــق الميزانيــة
بشــكل كبيــر لدرجــة اننــا عندمــا ّخيرنــا األوالد بيــن
الذهــاب فــي اإلجــازة فــي ســفرة الــى اســبانيا فأنهــم
قــرروا شــراء «جاكيــت» شــتوي بســعر 12000
كرون! «

زينب :أتفهم حاجات أبني

زينــب الكنانــي هــي أم ألربعــة أطفــال تقــول « حــب
الظهــور بشــكل مميــز ومختلــف عنــد المراهقيــن أمــر

زينــب الكنــاني

ال يمكننــا ان نــراه فقــط بعيــن الشــخص البالــغ
الســلطوي الــذي يحــاول ان يرســم مقاييــس الشــباب
علــى الخطــوط البيانيــة لتفكيــره .ومــن الصعــب
مقارنــة متطلبــات جيليــن مختلفيــن بنشــأتين
يفصلهمــا فــارق التطــور التكنولوجــي واختــاف
وسائل التواصل مع األصدقاء.
لنكــن منصفيــن وواقعييــن ال يمكننــا هــذا اليــوم اال
اســتعارة عيــون ابناء نــا للنظــر الــى عوالمهــم وتقلبــات
مزاجهــم ،تفهــم حساســيتهم المفرطــة لــكل قطعــة
مالبــس قــد تجلــب إعجــاب او ســخرية أقرانهــم ،امــا
حــب المــاركات العالميــة والتباهــي بهــا فهــو أمــر
مستشــري عنــد المراهقيــن بشــكل عــام ان كانــوا
مســرفين فــي الشــراء أم ال وال فــكاك منــه ٬لكــن يمكــن
تحجيمــه بتحديــد ميزانيــة الشــراء لــكل مراهــق

 | 15الكومبس

ديسمبر  /كانون األول  | 2018العدد 61

ً
ومحاولــة توضيــح الوضــع المــادي للعائلــة أوال وضرورة
توفيــر النقــود لنشــاطاتهم الرياضيــة والترفيهيــة
مــن جهــة اخــرى وعــدم تكريســها للمشــتريات غيــر
الضرورية.
فمثــا أنــا متفهمــة رغبــة ابنــي المراهــق لشــراء حــذاء
ماركــة عالميــة ،أشــتريه برحابــة صــدر ألنــه لســبب
أساســي بحاجــة للحــذاء واتفهــم ايضــا رغبتــه بــأن
يكــون محــط إعجــاب شــرط ان ال يكــون االمــر مدعــاة
للتبختر او يتكرر على نحو غريب وبشكل ُملح.٬
أبــدي اعجابــي بصورتــه األنيقــة علــى االنســتغرام
وأشــجعه علــى االهتمــام بمظهــره مــا زالــت اهتماماته
ال تتمحــور حــول المالبــس أو االســتعراض الخارجــي.
محاسن الزبيدي
وقــد ال يخلــو االمــر مــن تضــارب بالــرأي أحيانــا لكــن
المهــم ان تكــون وســيلة االقنــاع البعيــدة عــن التزمــت «فســحة مــن الحريــة حتــى لــو األهــل لــم يكونــوا
هــي المخــرج الســلمي مــن الموقــف ٬فالعائلــة لهــا دور مقتنعيــن بهــا» ،هــذا مــا تقولــه محاســن الزبيــدي
مهــم فــي تحديــد األمــور باإلطــار المقبــول أو انفالتهــا ألنها تعتقد ان الضغط يولد االنفجار.
وفقدان السيطرة عليها».
وتضيــف» التغيــرات الفســيولوجية التــي تتزامــن مــع
ســن المراهقــة والتــي ينــدرج تحتهــا التغيــرات فــي
الهرمونــات وايضــا طريقــة التفكيــر وهــي عبــارة عــن
انتقــال ســريع مــن مرحلــة الطفولــة الــى الشــباب لذلــك
يحــدث تخبــط فــي تحديــد الهويــة ولجؤهــم القتنــاء
المــاركات بشــكل مبالــغ فيــه تعبيــر عنهــم وان
قيمتهــم قــد ترتفــع مــن قيمــة المالبــس المرتفعــة
الثمــن ،وهــذا قــد يكــون احيانــا بشــكل مبالــغ بحيــث
يدفــع المراهــق لســلوك غيــر قانونــي حتــى يتمكــن
مــن شــراء تلــك المــاركات ،بعــد فتــرة عندمــا يجــدون
نفســهم اكثــر ويســتقرون نفســيا فــأن إقبالهــم علــى
شــراء المــاركات الغاليــة يقــل أيضـا ،لذلــك انــا ال اعتقــد
ان مــن واجــب األهــل ان يتصــدوا لرغبــات اوالدهــم الن
ذلــك يــؤدي الــى نتيجــة عكســية ولكــن مــن الممكــن
مـــنى العطــــار
تلبيــة رغباتهــم بحــدود بحيــث يبقــون متماشــين مــع

ﻋﻴﺎدة اﻟﺸﻬﺒﺎء
ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺘﺎن
) اﻟﻄﻬﻮر(













ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ:
اﻟﻌﻨﻮان(Värnhem ) Zenithgatan 14 ,21214 Malmö :
alshabaklinik@gmail.com
ﻫﺎﺗﻒ٠٧٣٥٧٣١٤١١ :
عــن التأثيــر والنفــوذ مــن خــال عــرض نــوع المــاركات
والقــدرة علــى شــرائها هــي محاولــة للتأثيــر والســيطرة
علــى األخريــن مــن أجــل أســباب كثيــرة مثــل المكانــة،
جــذب الفتيــات او الشــباب او مــن أجــل الشــعور
بالتفوق والتميز.

منــى العطــار” :المشــكلة فــي الســويد
أكثر من بلداننا األصلية»

أمــا منــى العطــار وهــي أم لثالثــة شــباب فتقــول« :انــا
اعتقــد ان هــذه المشــكلة موجــودة في الســويد بشــكل
متزايــد عــن البلــدان التــي جئنــا منهـا ،وأتذكــر عندمــا
كان أوالدي مراهقيــن كانــت المــاركات بالنســبة لهــم
أمــر مهــم ج ـدًا بحيــث يمكــن ان يبقــى أبنــي طــوال
الســنة يســتعمل بنطلــون واحــد ماركــة علــى ان
يشــتري عــدة بنطلونــات بســعر أقــل وكذلــك األحذيــة
مــن المهــم ان يكــون لديهــم احذيــة ال يقــل ســعرها
عن التي لدى اصدقائهم».

ماركــة المالبــس أهــم مــن إصالح شاشــة
التلفون!

عندمــا ســألت الصبــي م  .أ وعمــره  15عامــا مــن أقرانهــم الن ذلــك ايضــا يبنــي شــخصيتهم ومــع
مدرســة  österportskolanوالــذي رفــض الزمن والكبر والنضوج كل شيء يتصلح».
الظهــور باســمه وصورتــه وكان يلبــس بلــوزة عليهــا
شــعار ماركــة الكوســت يقــول «لــو لــم يكــن شــعار عمــاد رســن :يمكــن فهــم الظاهــرة مــن
التمســاح ظاهــرا بوضــوح علــى هــذه البلــوزة لــم أكــن خالل علم النفس
ألشــتريها بســعر  2000كــرون ،هــذا أمــر يســعدني عمــاد رســن وهــو طالــب دكتــوراه فــي علــم االجتمــاع
وأحــب ان اكــون مثــل أصدقائــي الذيــن يلبســون أيضــا فــي جامعــة لونــد يقــول :بصــورة عامــة ال يمكــن
نفــس الماركــة ،المهــم لــدي ان يكــون الشــعار واضحــا تفســير ظاهــرة التباهــي لــدى المراهقيــن باقتنــاء
للعيــان ،طلبــت مــن ابــي ان يشــتري لــي لــي هــذا البلــوز المالبــس الغاليــة ،مــن خــال ســبب واحــد محــدد،
فــي عيــد ميــادي بــدل إصــاح شاشــة هاتفــي ولكــن وبصــورة عامــة يمكــن فهــم هــذه الظاهــرة مــن
المكسورة»!
خــال بعــض الفرضيــات التــي يزودنــا بهــا علــم النفــس
االجتماعي.
محاسن :ال يجب التصدي لرغباتهم!
علــى ســبيل المثــال يمكــن فهــم هــذه الظاهــرة علــى

آيــات :بالطبــع الــذي يلبــس ماركــة
أغلى يعجبني أكثر!

عمــــاد رســــــن
أنهــا حاجــة ماســة لــدى الشــباب ألثبــات هويتهــم
الذاتيــة واالجتماعيــة فمــن ناحيــة فــي عمــر المراهقــة
يحــاول المراهــق ان يؤكــد هويتــه الذاتيــة بمعنــى مــن
أنــا ومــاذا أريــد مــن خــال عــرض مــا يملكــه وكل مديــح
وأعجــاب لــه هــو تأييــد لهويتــه الذاتيــة التــي يبحــث
بها عن االستقرار النفسي.
مــن ناحيــة أخــرى ،يحتــاج المراهــق أثبــات هويتــه
االجتماعيــة واالنتمــاء الــى هويــة المجموعــة ،مثــا
االنتمــاء لهويــة طبقــة اجتماعيــة معينــة ذات دخــل
مــادي عالــي واظهــار بعــض المــاركات هــو محاولــة
للبحــث عــن هويــة ترتبــط بقيمــة الماركــة الماديــة
وهــي عمليــة رفــع للشــأن أمــام االخريــن حســب
تصوره.
وكذلــك يمكــن فهــم هــذه الظاهــرة مــن خــال البحــث

تقــول آيــات رضــا  21ســنة» :انــا ال أســتطيع فــي
البدايــة ان أتعــرف الــى اعمــاق الشــخص لذلــك فــي
البدايــة انــا انظــر اليــه مــن الخــارج وكيــف تبــدو
مالبسه».
وعندمــا ســألتها مــا إذا كانــت ســتعجب أكثــر بالشــاب
الــذي يلبــس ماركــة أكثــر مــن الشــاب الــذي يلبــس
مالبــس عاديــة أخبرتنــي «بالتأكيــد ســوف أعجــب
بالشــاب الــذي يلبــس ماركــة وايضــا ليــس كل الماركات
فهنالــك مــاركات معينــة يلبســها الشــباب ال يثيــرون
اعجابــي مثــل مــاركات اخــرى ،علــى ســبيل المثــال
الــذي يلبــس  Adidasأكثــر صبيانيــة وأقــل نضجــا
من الذي يلبس !!»boss
وبهــذا تكــون آيــات قــد أضافــت معلومــة جديــدة
لعالــم المــاركات والمظاهــر الــذي يغــرق فيــه معظــم
الشباب
ولكــن هــل هــم فقــط الشــباب مــن يركــزون علــى هــذا
األمر؟
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هكذا يصنع المجتمع المتعدد الثقافات

تقاليد السويد الحديثة
وأعيادها
الكومبــس – ســتوكهولم :تشــتهر الســويد فــي العصــر الحديــث،
بتنــوع طقــوس االحتفــال فيه ـا ،باألعيــاد والمناســبات المختلفــة،
خصوصــا فــي الســنوات األخيــرة ،حيــث دخلــت الــى المجتمــع
الســويدي ،عــادات وتقاليــد جديــدة ،تعكــس المجتمــع المتعــدد
الثقافــات ،الــذي تطمــح البــاد ،الوصــول إليــه ،رغــم ّالمــد اليمينــي
الذي يحاول عزلهاّ ،وصد الثقافات األخرى.

Foto:TT

ومــع قــرب االحتفــال بمناســبة أعيــاد الميــاد ،ورأس
الســنة الجديــدة ،نشــرت وكالــة االنبــاء الســويدية ،TT
تقريـرًا تناولــت فيــه الكيفيــة التــي يتــم فيهــا تشــكيل
التقاليــد الســويدية ،وكيــف تتأثــر بالتقاليــد األجنبيــة
في السنوات األخيرة وخاصة األمريكية.
يقــول الباحــث فــي متحــف الســمال يونــاس إنغمــان ،إن
التقاليــد التــي نحتفــل بهــا اليــوم ،علــى األغلــب ليــس

منشــأها الســويد ،مســتثنيًا مــن ذلــك مــا يســمى ب ـ
 ،fredagsmysetأي ( تجمــع الجمعــة) والتــي
يجتمــع فيهــا افــراد العائلــة مســاء الجمعــة ،آخــر أيــام
المدرســة والعمــل ويتناولــون الطعــام والحلويــات
وهو وقت خاص باألطفال بشكل عام.
وأوضــح ،ان غالبيــة التقاليــد التــي تعتمدهــا الســويد
فــي معظــم الحــاالت األخــرى ،ناتجــة عــن األحــداث

Foto:LEIF R JANSSON TT

العالميــة والحــروب واألفــام ووســائل التواصــل «قــد نتأثــر أيضــا بالمزيــد مــن االحتفــاالت اإلســامية
االجتماعــي ،وقبــل كل شــيء ،الهجــرة التــي شــكلت بســبب تدفــق المهاجريــن الــى أوروبــا مــن تلــك البلدان.
حيــث يتــرك شــهر رمضــان علــى ســبيل المثــال
تقاليد اليوم.
انطباعــا علــى مجتمعن ـا ،باإلضافــة الــى عيــد رأس
السنة الفارسي نوروز.
تقاليد الشرق
وقــال الباحــث الســويدي إنغمــان إنــه فــي المســتقبل لكــن إنغمــان أوضــح أن مــن المؤكــد «ليــس كل
األشــخاص الذيــن يأتــون الــى البــاد مــن مــكان آخــر
يكونــون قادريــن علــى اجــراء مثــل هــذا التغييــر ،حيــث
كان هنــاك العديــد مــن المهاجريــن الفنلندييــن،
الذين ال نرى لتقاليدهم أثر في السويد».
ويــرى إنغمــان ،أن األشــخاص الذيــن هاجــروا الــى
الســويد ســيعتمدون االحتفــاالت والمناســبات التــي
ُ
تقام في بلدانهم األصلية.

هالوين

احتفاالت منتصف الصيف أصبحت مألوفة لدى جميع سكان المجتمع السويدي

وحــول طــرق االحتفــال بأعيــاد الميــاد ورأس الســنة
فــي الســويد قــال إنغمــان « الطريقــة التــي نحتفــل بهــا
بعيــد الميــاد هــي خليــط مــن تقاليــد مســيحية
وألمانيــة وتجاريــة مختلفــة .وأمســية القديســة
فالبورج ـا ،هــو تقليــد دينــي قديــم مــن العصــر
الكاثوليكــي .هالويــن ،هــو تقليــد جلبــه المهاجــرون
األيرلنديــون الــى الواليــات المتحــدة وانتقــل الــى
الســويد مــن خــال األفــام األمريكيــة واألدب ووســائل
التواصل االجتماعي».
وأوضــح ،أن هالويــن يناســب طريقــة تفكيرنا وثقافتنا
في كيفية االعتناء بالموتى.
وأشــار الــى ان عيــد الشــكر ،وهــو تقليــد أمريكــي
يصــادف  22مــن هــذا الشــهر ،لــم ينــدرج ضمــن
التقاليد السويدية حتى اآلن.
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رفع سعر الفائدة على القروض الدراسية في عام 2019
بقيمــة  200ألــف كــرون ،فــإن ذلــك يعنــي أن ســعر
الفائــدة ســتكون  28كــرون فــي الشــهر ،مقارنــة ب ـ
 22كــرون شــهريًا فــي العــام الماضــي ،وفقــا لمــا
كتبته صحيفة .Di
وفــي الوقــت الحالــي ،هنــاك  1.5مليــون شــخص
يقومون بتسديد قروضهم الدراسية.
وتــم ارســال الوثائــق الــى الحكومــة ،والتــي ضمــت
توقعــات ســعر الفائــدة علــى القــروض الدراســية لعــام
 2019والعامين التاليين.

جواز سفر مفقود
Foto: Jessica Gow / TT

الكومبــس – ســتوكهولم :مــن المتوقــع أن ترفــع اللجنــة المركزيــة للمعونــات الدراســية،
 CSNمن سعر الفائدة على القروض الدراسية في العام المقبل .2019

وإذا جــرى األمــر كذلــك فــإن مــن المتوقــع أن يتــم
رفــع ســعر الفائــدة مــن  0.13بالمائــة الــى 0.17
بالمائة.

ورغــم أن اللجنــة هــي مــن تضــع أســاس القــرار ،إال أن يتأخــر اإلعــان النهائــي عــن القــرار الــى وقــت غيــر
الحكومــة هــي مــن تتخــذه بشــكل فعلــي .لذلــك فقــد محدد من كانون األول /ديسمبر .2018
وعلــى ســبيل المثــال ،فــإن الشــخص الــذي عليــه ديــون

اإلسم :أسامة عبد السالم
نوع الجواز :عراقي
مكان اإلصدار :األنبار
الرجاء من يجده يتصل على

073535٢475
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٠١

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.

VVS-montör/Industrirörmontör
ﻓﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪات اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﺜﺒﻴﺖ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪات وأﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻷﺑﻨﻴﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
وﻳﺸﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪات اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻗﺺ ووﺻﻞ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
وﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻞ أﺣﻴﺎﻧﴼ اﻟﻠﺤﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻤﻀﺨﺎت
واﻟﻤﺒﺪﻻت اﻟﺤﺮارﻳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻻﺣﻘﴼ.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  Industrirörﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ أﻧﺎﺑﻴﺐ
ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﺎم ،وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻄﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺪواﺋﻴﺔ.
اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء وﺣﺮﻓﻴﺔ ﻳﺪوﻳﺔ وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون،
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﻬﺎدة ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ﺿﺮورﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ  ،VVS- och fastighetsprogrammetوﺑﻌﺪ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ وﻧﺼﻒ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
رﺧﺼﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ.
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ:
اﻟﺪراﺳﺎت
ﻓﻲ
اﺑﺤﺚ
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ
/http://www.gymnasieinfo.se
واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ /https://www.yrkeshogskolan.se
واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﻬﺎدات ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ/http://vvsyn.se :
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ﱢ
 Träarbetareﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨ َﺠﺎرة
ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮاﻟﺐ ﻟﺼﺐ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺼﻨﻴﻊ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺧﺸﺒﻴﺔ
ﻟﻸﺳﺎﺳﺎت واﻷﻋﻤﺪة واﻟﺠﺪران اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺼﻨﻊ وإﻃﺎرات اﻟﻨﻮاﻓﺬ
واﻷﺑﻮاب وﻛﺴﺎء اﻟﺠﺪران واﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻛﺒﻨﺎء اﻟﺠﺴﻮر واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻀﺨﻤﺔ.
ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﻨﻮع ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وأﺣﻴﺎﻧﴼ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻜﻮن
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻤﺎل اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ.
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻗﺪرة ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون وﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ،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

الكلــــــــمات المتقاطـــــــعة
 Undertaksmontörﻋﺎﻣﻞ ﻓﻨﻲ داﺧﻠﻲ

أفقيًا:

 -1ممثلة مصرية من أفالمها رجال بال مالمح.
 - 2ﺑﺮﻳﻖ – ﻧﻘﻴﺾ ﻋﺎق – واﻟﺪ .
 –٠٣ﻟﺪﻏﺎت .
 - 3ﻛﺘﺎب
 - 4ﺳﺎﺣﺎت .
 -۵ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن – ﻣﻨﻊ – ﺿﺪ ﺧﺸﻦ
 -۶طرقات – ﻗﻬﻮة ُ
ﱠ
 -۷رﺻﺪ – ﺿﺪ ﺣﺰن – دﺑـﺮ المكاﺋﺪ
 -۸ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻀﻴﺎت – واﺿﺢ
 -۹ﺷﻌﺒﺔ – واﻇﺐ – ﺑﺤﺮ
 -10ﺿﺪ ﺑﺎرد – زاد
 -۱۱ﻋﺎﻳﻦ  -زﻋﻴﻢ

عموديًا:

 -۱ﻣــﻤــﺜــﻞ ﻣـــﺼـــﺮي ﻣـــﻦ أﻓـــﻼﻣـــﻪ (ﺣــﺒــﻴــﺒــﻲ داﺋﻤﴼ)
 -۲ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم المنصرمة – ﺛﻨﻰ – ﺳﻘﻰ
 -۳ﻣﻨﺎزل – اﻧﻄﻠﻖ المركب
ﻳﻬﺘﺪي – ﻗﺘﺎﻟﻲ – ﻓﺎﺻﻞ
 -۴ﺿﺪ٠٤
 -۵ﻣﻦ أدوات اﻟﻨﻘﻞ (ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ) – ﻣﺠﺎل
 -۶ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺜﻤﺮة – واﻟﺪة  -اﺧﺘﻼﻓﺎت
 -۷ﺿﺪ ﺻﺎﻟﺢ – ﻳﻨﻈﺮ
ّ -۸خيالة  -ما يشرب
 -۹ﻟﻮم – ﺟﻮاب
 -10ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن – ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر
ً -۱۱ﺿﺤﻚ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺻــﻮت – ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻮﺟﻪ

 4ﻟﻸﺑﻨﻴﺔ،
اﻷﺟﺰاء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ 1وﺗﺜﺒﻴﺖ 2اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 3
ﻛﺎﻟﺪﻳﻜﻮر واﻟﺴﻘﻮف اﻟﻤﺴﺘﻌﺎرة وﺗﻤﺪﻳﺪ اﻷﺳﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
واﻟﻌﺰل اﻟﺤﺮاري واﻟﺼﻮﺗﻲ .وﻳﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺒﻨﺎء1 ،وﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻛﺎﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى.
اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻠﻲ ،وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وأﺣﻴﺎﻧﴼ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن 2
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻬﻨﺔ دﻗﺔ واﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ،وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون وﺣﻞ
3
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ،وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺷﻬﺎدة ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻳﻤﻜﻦ 4
دراﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﻨﺸﺂت -bygg

5

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺸﻴﻴﺪ10
9 och anläggningsprogrammet
8
7
6
 ،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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 Användbarhetsexpertﺧﺒﻴﺮ ﺟﻮدة

ﻣﻬﻤﺔ 6ﺧﺒﻴﺮ اﻟﺠﻮدة ﺗﺒﺴﻴﻂ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
واﻷﻟﻌﺎب واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻔﻀﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم،
وﻳﻌﺘﺒﺮ7ﻋﻤﻠﻪ راﺑﻄﴼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم/اﻟﺰﺑﻮن واﻟﻤﻄﻮر/اﻟﻤﺒﺮﻣﺞ.
وﻳﺴﻤﻰ ﺧﺒﻴﺮ اﻟﺠﻮدة أﻳﻀﴼ ﺑﺎﻟﻤﺼﻤﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ
 interaktionsdesignerأو ﺧﺒﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم UX
اﺧﺘﺼﺎرﴽ8ﻣﻦ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .user experience
وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺧﺒﻴﺮ اﻟﺠﻮدة ﻛﺎﺳﺘﺸﺎري أو ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮوع ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻄﻮر 9اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻤﺒﺮﻣﺞ واﻟﻤﺼﻤﻢ.
ً
وﻳﻘﻮم أوﻻ ﺑﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ وﺧﻠﻔﻴﺘﻬﻢ وأوﺿﺎﻋﻬﻢ
ﻋﺒﺮ ﻣﻘﺎﺑﻼت واﺳﺘﻄﻼﻋﺎت رأي وورﺷﺎت ﻋﻤﻞ .ﻟﻴﻘﺪم ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺤﻠﻮل
10
ً
اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺷﻜﻞ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﺜﻼ،

11

ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺰﺑﻮن.
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﻹدارة واﻟﺪﻋﻢ وإﻟﻬﺎم اﻵﺧﺮﻳﻦ
واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وﺗﺸﻤﻞ
أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻠﻮك  ،beteendevetenskapوﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ  civilingenjörﺑﺘﺨﺼﺺ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ أو اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﺨﺒﻴﺮ ﺟﻮدة.
ﻓﻲ:
اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ
/http://www.utbildningsinfo.se
وأﻳﻀﴼ/http://www.studera.nu :

11
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ﯾُﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
أذﮐﺮ ﻣﺎ ﯾُﻤﮑﻨﻚ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻪ!
هﻞ ﮐﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﮐﺎت ﺗُﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ ذوي ﺧﺒﺮة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ؟

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ  jobskills.seﺧﺪﻣﺔ ﻣُﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻮاﻓﺪﯾﻦ اﻟﺠﺪد ﻓﻲ اﻟﺴﻮﯾﺪ
ﺗُﺴﻬِّﻞ ﻟﻬﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ.

ﺗﺮﺟﻢ ﺳﯿﺮﺗﻚ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﯽ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ

ﺑﺤﯿﺚ ﯾﮑﻮن ﺑﺈﻣﮑﺎﻧﻚ إﻇﻬﺎر اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.

ﺑﺴﺮﻋﺔ ،وﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻣﺠﺎﻧًﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ  jobskills.seوﺗُﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .Arbetsförmedlingen
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ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
اﻟﺪور رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
Grabbarna gräs

4

1

Huddinge GRB

Santa Rosa

1

5

TRFC

FC Rossoneri

0

1

Åkersberga FC

FC Södersidan

3

2

Västerås K

اﻟﺪور ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
Åkersberga FC

1

0

Grabbarna gräs

FC Södersidan

1

2

TRFC

اﻟﺪوراﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
TRFC

الكومبــس – ســتوكهولم :اختتمــت فــي
ســتوكهولم منافســات بطولــة الرافديــن
العاشــرة لكــرة القــدم ،والتــي ينظمهــا فريق
طيــف الرافديــن (الجاليــة العراقيــة فــي
الســويد) برعايــة ســفارة جمهوريــة العــراق
لــدى مملكــة الســويد لدعــم رفــع الحظــر
عــن المالعــب العراقيــة وذلــك تحــت شــعار
«نعمــل معــا لرفــع الحظــر عــن المالعــب
العراقية».
شــهدت البطولــة مشــاركة  16فريقــا مــن
مختلــف مــدن الســويد ،وتــم تقســيم الفــرق
المشــاركة إلــى  4مجموعــات تأهــل فريقــان
مــن كل مجموعــة إلــى الــدور ربــع النهائــي،
وحصــل فريــق طيــف الرافديــن علــى
البطولــة بفــوزه فــي المبــاراة النهائيــة علــى
أوكشــبيريا بهــدف دون رد ســجله ســعد
حسناوي.

1

0

Åkersberga FC
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 تأهــل منتخــب الســويد للرجــال إلــى التصنيــف األول مــن دورياألمــم األوروبيــة لكــرة القــدم بعــد صدارتــه للمجموعــة الثانيــة فــي
التصنيــف (ب) برصيــد  7نقــاط إثــر فــوزه علــى منتخــب روســيا
بهدفيــن مقابــل ال شــيء فــي لقــاء اإليــاب الــذي جمــع المنتخبيــن
فــي ســتوكهولم ليتأهــل منتخــب الســويد بســبب األفضليــة
بالمواجهات المباشرة بعد التعادل ذهابًا بدون أهداف.
 ســجل المنتخــب الســويدي  5أهــداف كأفضــل هجــوم فــيالمجموعة في حين تلقت شباكه  3أهداف فقط.
 خســر مباراتــه االفتتاحيــة فــي البطولــة  3-2أمــام منتخــبتركيا على ملعب فريندز أرينا في ستوكهولم.
 خطف نقطة التعادل من المنتخب الروسي على أرضه. نجــح فــي تعويــض خســارته ذهابــا والخــروج بنقــاط المبــاراةكاملة بعد الفوز على تركيا إيابًا بهدف مقابل ال شيء.
 المنتخــب الســويدي هــو فــي المرتبــة الثانيــة فــي المجموعــة مــنحيث الضغط على الخصم بمعدل  46.5بالمئة.
 أكثــر منتخــب ســدد علــى المرمــى فــي المجموعــة بمعــدل 11.5بالمباراة.
 كســر مهاجــم الســويد ماركــوس بيــري صيامــه التهديفــي الــذيطال لمدة  409أيام بتسجيله الهدف الثاني في مرمى روسيا.
 ســينضم منتخب الســويد لكل من أوكرانيا والبوســنة والدنماركفــي المربــع الذهبــي ،الــذي ســيقام خــال شــهر مــارس/آذار
المقبــل ،والفائــز بالنهائــي ســيتأهل مباشــرة لنهائيــات أمــم أوروبــا
“يورو .”2020
 ســيحصل المنتخــب الســويدي علــى مبلــغ يصــل إلــى  53مليــونكــرون ســويدي بســبب مشــاركته فــي التصنيــف (ب) وتأهلــه إلــى
التصنيف األول.

الطفل العراقي غيث
التميمي
يفوز بفضية بطولة
السويد والدنمارك
للجودو
أحــرز الطفــل العراقــي غيــث التميمــي ( 13عامــا)
المركــز الثانــي فــي بطولــة الســويد والدنمــارك للجــودو
وحصــل علــى الميداليــة الفضيــة ،وشــهدت البطولــة
مشاركة عدد من أبطال السويد والدنمارك.
وصيــف هــذا العــام حصــل غيــث علــى بطولــة
يوتوبــوري فــي الجــودو ،وكان قــد حصــل العــام الماضي
على المركز األول والميدالية الذهبية أيضًا.
ويملــك غيــث فــي جعبتــه  9ميداليــات فضيــة و5
برونزيــة ،وسيشــارك الشــهر المقبــل فــي فــي البطولــة
االسكندنافية.
يتابــع غيــث دراســته وهــو فــي الصــف الســادس حاليــا
ومتفــوق بدراســته وخاصــة مــادة الرياضيــات التــي
يحبهــا كثي ـرًا ،ويطمــح لمواصلــة مشــواره الرياضــي
في األلعاب القتالية الفردية إلى جانب دراسته.

غيث التميمي على يسار الصورة
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سجل بطوالت الدوري لـ AIK
1900
1901
1911
1914
1916
1923
1932
1937
1992
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2009
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أحــرز فريــق آيــك بطولــة الــدوري الســويدي الممتــاز لكــرة القــدم
بفــوزه علــى مضيفــه كالمــار  0-1فــي الجولــة األخيــرة ،ليتـ ّـوج
ببطولــة الــدوري للمــرة ال ـ  12بتاريخــه بعــد غيــاب  9ســنوات عــن
منصــات التتويــج وتحديـدًا عنــد فــوزه ببطولــة الــدوري فــي العــام
.2009
رغــم أن الفريــق كان قــادرًا علــى حســم اللقــب قبــل نهايــة الــدوري

إال أنــه تعــرض لثــاث تعــادالت فــي الجــوالت الخمــس األخيــرة ممــا
تــرك المنافســة مــع نورشــوبينغ مفتوحــة حتــى آخــر دقيقــة مــن
عمر الدوري.
وفــاز آيــك بالبطولــة بعــد صدارتــه الــدوري برصيــد  67نقطــة مــن
 19انتصــارًا و  10تعــادالت فــي حيــن تعــرض لهزيمــة واحــدة
خــال الثالثيــن مبــاراة التــي خاضهــا هــذا الموســم فــي الــدوري

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

وكانــت مــن نورشــوبينغ «الوصيــف» بهدفيــن دون رد فــي األســبوع
 ،21وفــي رصيــد آيــك  50هدفــا فــي حيــن تلقــت شــباكه 16
هدفًا فقط كأفضل دفاع بين فرق الدوري.
هــداف الفريــق لهــذا الموســم هــو اإليرتيــري هينــوك غويتــوم إذ
سجل  12هدفًا ومرر  5تمريرات حاسمة.

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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جودي األفندي تحلق في لوحاتها نحو الحرية

السويد شرعت أبوابها لي ألحقق أحالمي
ال يعــرف اإلبــداع مكانــا أو زمانــا أو حتــى لغــة ،خاصــة ســوريا عــن عمــر  12عامــا ،تحمل ذكريــات طفولتها شــاركت جــودي فــي معــرض تشــكيلي مشــترك فــي
إذا كانــت لغتــه الفــن وأدواتــه ألــوان تعكــس إشــراقة التــي أضاعتهــا الحــرب وتخبــئ حلمــا زاهيــا أرادت “آريــا ســكوالن” فــي هالســبيري واختــارت الحريــة
النفس ،بأنامل شابة مقبلة على الحياة.
تحقيقــه فــي الســويد ،حيــث للفــن قيمــة وللحريــة عنوانًا للوحاتها الثالث.
تقــول جــودي ل ـ «الكومبــس»“ :عبــرت اللوحــات عــن
جــودي األفنــدي ،فنانــة تشــكيلية ،غــادرت حلــب فــي عنوان.
شــعوري بالحريــة التــي منحتنــي إيــاه الســويد ،حريــة
الــرأي ،حريــة االختيــار ،حريــة الحيــاة ،التــي تفتقــد
إليها احيانا في سوريا”.
تضيــف جــودي” الســويد شــرعت أبوابهــا لــي ألحقــق
أحالمــي ،أعطتنــي الدعــم النفســي والمــادي ،وأمنــت لــي
حيــاة مريحــة أســتطيع مــن خاللهــا رســم لوحاتــي،
والتحليق بعيدا في مخيلتي”.

«أجمل أوقاتي عندما
أمسك ريشتي»

ختام سليم

االنطباعــات حــول المعــرض كانــت بالنســبة لجــودي
“إيجابيــة» وتقــول« :هــذا منحنــي جرعــة مــن األمــل
والتفــاؤل والثقــة ألكمــل طريقــي وانجــز باقــي

الخطــوات فــي مجــال الرســم وأخطــط للعديــد مــن
المعارض الخاصة بي في المستقبل».
اســتخدمت جــودي فــي لوحاتهــا ألــوان “اإلكليريليك”
التــي لفتــت انتبــاه الــزوار وطلــب البعــض منهــم شــراء
اللوحــات ،لكــن جــودي ترغــب فــي االحتفــاظ بلوحاتهــا
التــي شــعرت مــن خاللهــا وألول مــرة بمعنــى الحريــة
وجمال هذا الشعور اإلنساني.
تعتبــر جــودي أن “أجمــل أوقاتــي عندمــا أمســك
ريشــتي وقلمــي وأرســم ،فبهــذه الموهبــة أســتطيع
التعبير عن مشاعري واخراج كامل أحاسيسي”.
تتابــع “مــن أكثــر االشــخاص الداعميــن لــي وشــجعوني
علــى تنميــة هــذه الموهبــة ،اســتاذي ســليمان مــدرس
الرســم فــي مدرســتي ،باإلضافــة الــى اهلــي وزوجــي
الذي يساندني ويأخذ بيدي نحو تحقيق حلمي”..
اللوحــة المفضلــة لجــودي كانــت لوحــة الفتــاة التــي
تطيــر عاليــا بــا حــدود“ ،إنهــا انــا أحلــق بســعادة نحــو
مستقبل جميل”.
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أكثر من 300
قرار «سري»
بترحيل الجئين
مرفوضين
.Foto: Johan Nilsson/TT

خــال العــام الماضــي  ،2017اتخــذت مؤسســة إصالح
المجرميــن والشــرطة ،أكثــر مــن  300قــرار حــول
الترحيــل القســري ،لطالبــي اللجــوء المرفوضــة
طلباتهــم مــن الســويد ،بــدون أن تعلــن عــن ذلــك ،أو
حتى إبالغ مصلحة الهجرة.

الوقــت فــإن مصلحــة الهجــرة مكلفــة بمراقبــة كيــف
تتم هذه العمليات.
وفــي آب /أغســطس الماضــي ،بــدأت مصلحــة الهجــرة
الســويدية فــي مهمــة التحقــق مــن كيفيــة تنفيــذ
قــرارات الطــرد مــن قبــل مؤسســة إصــاح المجرميــن
وشرطة الحدود المكلفة بعمليات الترحيل.

جــاء ذلــك فــي تقريــر بثــه الراديــو الســويدي ،أوضــح
فيــه أن الحكومــة منحــت التفويــض لهــذه المؤسســات وقالــت المســؤولة فــي مصلحــة الهجــرة إيليــن
بتنفيــذ قــرارات الترحيــل القســري ،لكــن فــي نفــس سفينســون إن عــددًا مــن عمليــات الترحيــل القســري

مهمــة للغايــة لذلــك مــن الضــروري جـدًا مراقبــة كيــف
تتم.
معــروف أن العديــد مــن عمليــات الترحيــل القســري
تنتهــي بالفشــل ،وذلــك ألســباب كثيــرة منهــا
اســتخدام العنــف مــن قبــل الشــرطة مــا يــؤدي الــى
رفــض شــركات الطيــران الترحيــل علــى متــن
طائراته ـا ،او قيــام ناشــطين بإعاقــة عمليــات
الترحيــل ،إضافــة الــى عــدم اســتالم مطــارات العديــد
من الدول المرحلين إليها قسرًا.

وتقــوم الشــرطة فــي أحيــان كثيــرة بمباغتــة طالــب
اللجــوء واحتجــازه بشــكل فجائــي بعــد أن يكــون قــد
صــدر قــرار نهائــي بالطــرد بحقــه مــن قبــل محكمــة
الهجرة العليا وتم تحويل قضيته الى الشرطة.
وتقــول الشــرطة إن عــدم إبــاغ مصلحــة الهجــرة
بتاريــخ الترحيــل يهــدف الــى حمايــة المعلومــات
الســرية عــن الترحيــل وعــدم تعريــض العمليــة
لخطر الفشل.
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المالبس المستعملة

تساهم بتحقيق االستدامة من عدة نواحي
الكومبس – مقاالت الشركاء:

FOTOGRAF: IDA THUNBERG
يمكننــا العثــور تقريبــا علــى كل شــيء فــي متجــر المالبــس
المســتعملة ،مــن تصفيــات المحــات الفاخــرة ،والمالبــس
الطريفــة الــى البــدالت واألزيــاء ذات الجــودة العاليــة مــن
مختلــف العصــور .لهــذا فــإن الفائــدة مضاعفــة ،فالربــح ال
يكمــن فقــط فــي الحصــول علــى خزانــة مالبــس جديــدة
بســعر زهي ـد .إنمــا الفائــدة أكبــر بكثيــر حيــث تشــمل كال
من المتبرع والمشتري وتكمن تلك الفائدة فيما يلي:
 انخفــاض االســتهالك وهــذا أمــر مفيــد ج ـدًا ألن إعــادةاســتخدام شــيء مســتخدم مســبقًا يعــد أفضــل مــن تصنيــع
شــيء جديـد .إن ذلــك يســاهم بتحقيــق ربــح ثابــت كل عــام
بحســب قــول مارتينــا بوزيــك مطــورة األنشــطة التجاريــة
للمالبس المستعملة في الصليب األحمر.
 أربــاح المبيعــات فــي متاجرنــا تخصــص لدعــم أنشــطتناوتســاهم أيضــا فــي تحقيــق مجتمــع متماســك ،ألننــا ندعــم
لم شــمل العائالت والمســاعدة في أداء الواجبات المدرســية،
كذلك نمنح الدعم في وقت الكوارث وما إلى هنالك.
وتشــدد مارتينــا بوزيــك علــى أهميــة ان يســتمر النــاس
بالتبــرع ل ـ «الســكاند هانــد» وذلــك بالتحديــد بســبب الفائــدة
المضاعفــة التــي ذكرتهــا آنفـا .إذ تقــول ( إن التبــرع لنــا مــن
قبل الناس شيء أساسي).
فــي كل عــام يتولــى الصليــب األحمــر أمــر حوالــي 4000
طــن مــن المنســوجات ،يبــاع الكثيــر منهــا فــي متاجرنــا التــي

يبلــغ عددهــا  300متجــر فــي كل أنحــاء الســويد .والباقــي
يعــاد تدويــره ألن سياســة الصليــب األحمــر فيمــا يخــص
المالبــس هــي أن تتولــى مســؤولية المنــح (الهبــات) التــي لــم
يتم بيعها.

متجر كارل ستاد للبضاعة المستعملة:

إن أحــد متاجــر «الســكاند هانــد» الــذي يعمــل بشــكل فعــال
علــى مبــدأ الفائــدة المضاعفــة يوجــد فــي مركــز كارل ســتاد.
المتجــر يــزوره العديــد مــن النــاس الذيــن يجــدون تشــكيلة
واســعة مــن أصنــاف المالبــس كافــة وبجميــع األلــوان
واألشــكال .باإلضافــة الــى تشــكيلة واســعة مــن الزجــاج
والبورسلين وأواني المطبخ وغيرها من األدوات.
 ويقــول دان بــورغ مديــر المتجــر (إن أكثــر األصنــاف مبيعــافــي متجرنــا هــي المالبــس و بخاصــة المالبــس ذات النوعيــة
الجيــدة ،هنــاك طلــب دائــم عليهــا) .ومــن أجــل أن يتــم
العمــل فــي المتجــر بأفضــل صــورة عمــل دان بــورغ والعديــد
من المتطوعين على وضع إجراءات جيدة وواضحة.
يحصــل المتجــر فــي كل يــوم علــى  60كيلــو مــن المالبــس
واألقمشــة واألحذيــة .يتــم وزنهــا جميعــا قبــل فرزهــا
وخالل شهر يصبح مقدار ما نتلقاه حوالي 1,5طن.
 ويتابــع دان بــورغ (نقــوم بإحصــاء مــا نتلقــاه بالكيلــو مــنقمــاش و مالبــس بشــكل إجمالــي أوال وهــذا يشــمل مــا يجــب

يســبب انتــاج األقمشــة وتصنيعهــا حــول
العالــم انبعاثــا لثانــي أوكســيد الكربــون،
يفــوق فــي الســنة الواحــدة مــا تطلقــه جميــع
الطائــرات والســفن المخصصــة للســفر مــن
ذلــك الغــاز الســام .إن أبســط طريقــة لكــي
تخفــف مــن نســبة هــذه الغــازات فــي الجــو،
وتحمــي البيئــة هــي عــن طريــق شــراء
المالبــس المســتعملة مــن متجــر «الســكاند
هانــد» وأن تتبــرع بالمالبــس الفائضــة عــن
حاجتــك لذلــك المتجــر .تتلقــى متاجــر
الصليــب األحمــر نحــو  4000طــن مــن
القمــاش ســنويًا .يتــم بيــع غالبيــة تلــك
األقمشــة والمالبــس ،أمــا مــا تبقــى منهــم
فيتم إعادة تدويره.

بيعــه و كذلــك مــا يجــب إعــادة تدويــره .إن قطــع المالبــس
التــي يتــم تقييمهــا بأنهــا غيــر صالحــة للبيــع توضــع فــي
أكياس زرقاء يتم وزنها أيضًا).
 إننــا حتمــا نرغــب بالحصــول علــى قطــع مالبــس يمكــنبيعهـا ،ولكــن مــن أجــل المحافظــة علــى البيئــة وضعنــا علــى
عاتقنــا مهــام إضافيــة للتصــرف بتلــك المنســوجات التــي إن
لــم يتــم إعــادة تدويرهــا ســترمى فــي القمامــة ثــم يتــم
حرقها.
لقــد عمــل الصليــب األحمــر فــي كارل ســتاد بشــكل مكثــف
للحصــول علــى روتيــن عملــي جيــد وثابــت فــي مجــال
االستدامة.
 يجــب أن يكــون العمــل بســيطًا وواضحــا بحســب قــول دانبــورغ الــذي يــرى أيضــا أنــه مــن المهــم اقتــراح إحصــاءات لكــي
يــرى المتبرعــون والمتطوعــون وعامــة النــاس نتيجــة عملنـا.
العديــد مــن متاجــر الصليــب األحمــر للبضائــع المســتعملة
«الســكاند هانــد» تعمــل علــى مبــدأ إعــادة التدويــر .تســمى
هــذه الفعاليــة فــي كارل ســتاد ( إعــادة التصميــم) وتضــم
مجموعــة مــن الخياطيــن الذيــن يلتقــون بانتظــام و ّ
يخيطون
مالبــس جديــدة وســتائر وحقائــب وأشــياء أخــرى مــن
األقمشة و المالبس التي ال مجال لبيعها كماهي.
فتتكــون بهــذه الطريقــة بضاعــة جديــدة يتــم بيعهــا فيمــا
بعد في المتجر.
 تقــول مارتينــا بــوزوك (يعــد متجــر كارل ســتاد لــأدواتً
المســتعملة مثــاال رائعــا لكيفيــة عمــل الصليــب األحمــر و
تحمله المسؤولية تجاه تحقيق مجتمع مستدام).

لوكنــت تشــتري وجبــة مــن سلســلة مطاعــم وجبــات ســريعة
( اشــتري ثــاث وجبــات و ادفــع فقــط ثمــن اثنتيــن) هــل
كنــت ستشــتري ثــاث شــطائر بســعر اثنتيــن و تــأكل أكثــر
مما تحتاجه من طعام و تضر صحتك؟
ينطبــق االمــر تمامــا علــى شــراء ثــاث كنــزات بســعر
كنزتيــن ،هــذا ليــس جيـدًا ال للبيئــة وال لخزانتــك .ال يتوجــب
عليــك شــراء شــيء جديــد إذا كنــت تريــد أن تحتــوي خزانتــك
فقــط علــى مالبــس عاليــة الجــودة .اشــتري بتــروي وخــذ
وقتك.

 -اإلكسسوارات

هــل أنــت مبتــدأ؟ هــل ترغــب أن تبــدأ بالشــراء مــن متجــر
األلبســة المســتعملة ولكــن تجــد صعوبــة فــي أن تبــدأ بشــراء
ً
المالبــس منــه؟ ابــدأ بشــراء االكسســوارات أوال مثــل لفحــات
العنــق واألوشــحة و الحقائــب والقبعــات والحلــي التقليــدي،
إنها ستميز شخصيتك.

ّ
 -تعلم المزيد

اكتشــف مــا هــو الشــيء ذو النوعيــة عاليــة الجــودة ،إذا تمكنت
مــن ذلــك ســتصبح بارعــا فــي اقتنــاص تصفيــات البضائــع
الممتــازة و المباعــة بســعر أرخــص .فمثــا حقيبــة يــد
مصنوعــة مــن جلــد حقيقــي ســتبقى جيــدة لمــدة طويلــة بــل
وستصبح أجمل مع مرور السنين.

 -اشتري مواد مصنوعة من خامات طبيعية

إنهــا ذات نوعيــة جيــدة وتحتفــظ بجودتهــا حتــى بعــد
الغســيل واالســتخدام المتكــرر .يمكنــك أيضــا أن تتخــذ
خطــوة لألمــام وتبــدأ البحــث عــن مــواد فاخــرة حقيقيــة مثــل
ّ
الكشــمير والصــوف .ولكــن بالمقابــل ســيقل االهتمــام
تقــدم الســا بيلغريــن ( )Elsa Billgrenخبيــرة بالعالمــة التجاريــة الموجــودة علــى قطعــة المالبــس .الجــودة
المالبــس العتيقــة الطــراز والزبونــة المحبــة للشــراء مــن والنوعية هي األهم.
متاجــر «الســكاند هانــد» أفضــل نصائحهــا ليتمكــن
 اختر الجينز من المتاجر المستعملةالمــرء مــن تغييــر عــادات الشــراء للوصــول الــى نمــط
يتوفــر الجينــز بشــكل كاف حــول العالــم ويعـ ّـد تصنيعــه
حياة مستدامة.
ضــار بالبيئــة .إن ســروال الجينــز يصبــح أكثــر مالئمــة للجســد
ّ
 فكر مليًامــع مــرور الســنوات وينطبــق ذلــك علــى كل قطــع الجينــز
يمكــن أن تح ّتــوي خزانــة مالبســك فقــط مالبــس مســتعملة .األخرى.
يجــب أن نعــود أنفســنا علــى االســتهالك بهــذه الطريقــة و
لتقريــب الصــورة تخيــل أنــك عندمــا تشــتري مالبــس كمــا
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Second hand – hållbart på flera sätt
Världens textilproduktion släpper ut mer koldioxid
per år än all flyg- och båttrafik tillsammans.
Ett enkelt sätt att göra stor skillnad är att köpa,
och skänka till, second hand.
I Röda Korsets butiker passerar varje år 4 000 ton
textilier. Det mesta säljs, resten återvinns.
Lyxiga fynd, roliga outfits,
kvalitetsplagg och kläder från olika
tidsepoker. Det mesta går att hitta
på second hand.
Och förutom vinsten i att kunna få
en ny garderob för en billig peng
så bidrar alla second handshoppare och givare till något mer:
– Second hand är dubbelt bra! Vid
sidan av att inte konsumera alls är
det det näst bästa att återanvända
det som redan finns. Det bidrar till
stora hållbarhetsvinster varje år,
säger Martina Bozic,
verksamhetsutvecklare för second
hand på Röda Korset.
– Genom att överskottet av
försäljningen i våra butiker går till
våra verksamheter så bidrar man
också till social hållbarhet. Det
handlar om familjeåterförening,
läxhjälp, katastrofinsatser. Listan
kan göras lång.
Martina Bozic trycker på vikten av
att människor fortsätter att skänka
till second hand, just på grund av
de dubbla hållbarhetsvinsterna.
– Människors gåvor till oss är
oumbärliga, säger hon.

För att få en så välfungerande
butik har Dan Borg och de många
volontärerna jobbat fram bra och
tydliga rutiner.
Varje dag får butiken in 60 kilo
kläder, textilier och skor.
Allt vägs innan det sorteras. Under
en månad blir det runt 1,5 ton.
– Vi för statistik räknat i kilo över
inkomna kläder och textilier, både
för det vi ska sälja och det vi skickar
till återvinning. De plagg vi
bedömer att vi inte kan sälja läggs i
blå säckar, som också vägs, berättar
Dan Borg.
– Självklart vill vi helst ha plagg i
gott skick som går att sälja. Men
för hållbarhetens skull tar vi gärna
det extrajobb som krävs för att ta
hand även om sådant som annars
skulle slängas och brännas.

I Karlstad har Röda Korset jobbat
intensivt för att få till bra och fasta
rutiner i sitt hållbarhetsarbete.
– Det är A och O. Det måste vara
tydligt och enkelt, säger Dan Borg,
som även anser det viktigt att föra
statistik för att kunna visa både
givare, volontärer och allmänheten
Varje år tar Röda Korset hand om
vad arbetet ger.
cirka 4 000 ton textilier. Mycket
Många av Röda Korsets butiker
säljs i någon av de nära 300 second jobbar också med återbruk. I
hand-butikerna runt om i Sverige.
Karlstad kallas verksamheten
Resten återvinns. Enligt Röda
Re:Design och består av en grupp
Korsets klädpolicy ska man
som träffas regelbundet och syr
nämligen ta ansvar även för gåvor nya kläder, gardiner, väskor och
som inte kan säljas vidare. En av
andra saker av kläder och textilier
second hand-butikerna som arbetar som inte går att sälja. De nya
aktivt med hållbarhet finns i
varorna säljs sedan i butiken.
centrala Karlstad. Butiken är
– Karlstadbutiken är ett jättebra
välbesökt och härlig med
exempel på hur Röda Korset tar
välsorterade kläder i alla tänkbara ansvar och jobbar för ett hållbart
färger och former, och så en del
samhälle, säger Martina Bozic.
glas, porslin, husgeråd och andra
Group
prylar.
– Det som säljer allra bäst är
Elsa Billgren är vintage-expert och
exklusivare kläder av bra kvalitet.
van ¬s¬econd hand-fyndare. Här är
Det efterfrågas alltid, berättar Dan hennes fem bästa tips för att växla
Borg, butiksledare.
om till ett mer hållbart liv.
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Tänk om!
Din garderob kan bestå av enbart
second hand! Vi måste vänja oss av
vid att konsumera på det sätt vi gör
– att gå till snabbmatskedjor fast
för kläder, med ”ta tre toppar
betala för en”. Det är inte bra,
varken för miljön eller garderoben.
Du måste inte alltid köpa något
nytt om du bygger upp en
garderob av kvalitetskläder. Låt det
få ta tid.

exempel! Den kommer att hålla och
bara bli vackrare med åren.

Accessoarer
Är du nybörjare och vill fynda på
second hand men tycker det är
svårt med kläder i början? Börja
med accessoarer! Skärp, scarves,
väskor, hattar och smycken ger
mycket karaktär.

Välj second ¬hand-jeans
Det finns tillräckligt med jeans i
världen, och tillverkningen är
absolut inte bra för miljön.
Passformen blir dessutom bättre
med åren för jeans och andra
denimplagg.

Lär dig mer
Ta reda på vad som är god kvalitet!
Har du koll så kan du bli en
fyndare. En väska i riktigt skinn, till

Köp naturmaterial
Det är bra kvalitet och håller år
efter år genom tvättar och
användning. Du kan också gå ett
steg längre och leta efter riktigt
lyxiga material som kashmir och ull.
Däremot är jag mindre intresserad
av vilket märke det är på plagget.
Kvaliteten är det viktiga.

IDA THUNBERG/RÖDA KORSET

Merry Christmas
and a
Happy New Year
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