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Al Kompis 
Media 
Network

MVH
Redaktionen

är ett medi-
abolag med 
ambitionen 
att underlätta 
integrationen 

mellan de människor och kulturer som finns 
i Sverige idag. Vi på Al Kompis är övertyga-
de om att integrationen är ömsesidig och 
inser att det är viktigt att majoritetssam-
hället får möjlighet att lära sig mer om de 
vanor, traditioner och kulturer som de nya 
svenskarna tagit med sig till Sverige.
Al Kompis papperstidning består av 28 sidor 
och trycks i 25 000 exemplar. Den distribu-
eras av utdelare och på 40 speciellt utvalda 

platser i Stockholms län, Malmö, Landskro-
na, Helsingborg och Göteborg Vi kan skicka 
tidningen till dig med post, var som helst i 
landet.
Vill du ha tidningen så skicka din adress till 
oss på: info@alkompis.se
Alkompis.se hittar du på nätet och har redan 
30000 unika besökare varje dag
samt ca: 1890 000 besökare på Facebook 
och en mediaräckvidd på 700 000 personer. 
Al Kompis åtnjuter väldigt högt förtroende 
bland våra läsare som ser oss som “Sverige 
på arabiska”.
Besök gärna också vår svenskspråkiga sys-
tertidning Altid.se.

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

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

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

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

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

وخارجها.
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الســويد

ماذا لو استعانت السويد بدول 
عربية في حل مشكلة 

»الجهاديين« وإعادة تأهيلهم
الســويديين«  »الجهادييــن  عــودة  موضــوع  أخــذ 
السياســية  األوســاط  فــي  متســارع  بشــكل  بالتفاعــل 
واإلعالميــة، هنــا فــي الســويد، كمــا فــي الــدول األوروبيــة 
الرئيــس  أطلقــه  الــذي  التصريــح  بعــد  المعنيــة، 
ــا يشــبه األوامــر،  ــه م ــذي وجــه ب األمريكــي ترامــب، وال
ــن  ــة بســحب رعاياهــا مــن المقاتلي ــدول األوروبي ــى ال إل
يحملــون  التــي  البلــدان  إلــى  وارجاعهــم  وعوائلهــم 

جنسياتها، بأسلوبه االبتزازي واالستفزازي المعهود.
الســويد وكمــا يبــدو وجــدت نفســها بورطــة، أمــام خيــار 
ــون جنســيتها أو الســماح  ــن يحمل ــي عــن مواطني التخل
بأفــكار  ومعبأيــن  مدربيــن  إلرهابييــن  بالعــودة 
لــم  وبالتالــي  المجتمــع،  وســط  والعيــش  متشــددة 
العقبــات  أمرهــا، ألن  نهائــي  الســويد بشــكل  تحســم 
القانونيــة والسياســية واألمنيــة فــي حــال وافقــت علــى 
معقــدة  عقبــات  هــي  توافــق،  لــم  أو  عودتهــم، 

ومتداخلة.

رئيــس الحكومــة الســويدية، ســتيفان لوفيــن وفــي أول 
تصريــح لــه، حــول الموضــوع، يــوم 24فبرايــر، قــال إن 
مقاتلــي داعــش مــن حاملــي الجنســية الســويدية لــن 

يحصلوا على المساعدة في العودة إلى السويد.
ــى هامــش القمــة  ــن، عل ــث للصحفيي ــي حدي وأضــاف ف
األوروبيــة العربيــة فــي مدينــة شــرم الشــيخ المصريــة، 
نصحــت   2011 العــام  ومنــذ  الخارجيــة  وزارة  أن 
رعاياهــا بعــدم الســفر إلــى تلــك المنطقــة، باإلشــارة إلــى 
ــي أن الســويد  ــح ال يعن ســوريا والعــراق« هــذا التصري

تمانع بعودتهم، إلى اآلن على األقل.

وزيــر الداخليــة الســويدي ميكائيــل دامبيــرج، صــرح 
بانــه يجــب محاكمــة مســلحي تنظيــم الدولــة ) داعــش( 
الذيــن يحملــون الجنســية الســويدية، فــي المــكان الــذي 

تم أسرهم فيه، وليس إعادتهم الى السويد.
مارغــوت  الســويدية،  الخارجيــة  وزيــرة  وكانــت 
فالســتروم، قالــت فــي 18 فبرايــر مــن بروكســل، إن 
مســلحي  اســتعادة  قضيــة  فــي  اآلن  تحقــق  الســويد 
الســويدية،  الجنســية  يحملــون  الذيــن  )داعــش(، 

المحتجزين في سوريا، وتقديمهم للعدالة.
فيمــا طالــب قائــد شــرطة يوتبــوري، يــوم 24 فبرايــر 
بســحب الجنســية مــن دواعــش الســويد وعــدم الســماح 
لهــم بالعــودة باســتثناء أطفالهــم. واعتبــر أن الســويد 

متساهلة مع اإلرهابيين حسب وصفه.
وأضــاف فــي مقابلــة مــع صحيفــة يوتبــوري بوســتن، أن 
ســحب الجنســية الســويدية لإلرهابييــن هــي جــزء مــن 
الحــل قائــال، هــو أســهل وأرخــص الحلــول وأكثرهــا دقــة 

من مقاضاتهم في محكمة سويدية«.

هــذا فيمــا نجــد أن الصحافــة الســويدية نشــطت أيضــا 
فــي تنــاول هــذا الموضــوع، فصحيفــة »أفتنبــالدت« 

مقابلــة  يتضمــن  تقريــرا  فبرايــر   24 يــوم  نشــرت 
مصــورة مــع امــرأة بمالمــح ســويدية منقبــة تدعــى ليــزا 
أنديرشــون، تحــت عنــوان: ليــزا تنــادي مــن معســكر 
شــمال ســوريا بالعــودة إلــى بيتهــا فــي الســويد. المــرأة 
تقــول إن أطفالهــا يعانــون مــن ســوأ التغذيــة ومــن قلــة 
العنايــة الصحيــة، وتقــول إنهــا لــن تشــكل أي خطــر 
أنهــا  مــع  ترجــع،  عندمــا  الســويدي  المجتمــع  علــى 

تتفهم المخاوف التي يحملها السويديون تجاهنا.

تجــد  التــي  واألمنيــة  والقانونيــة  السياســية  الورطــة 
الســويد ودول أوروبيــة نفســها بهــا، قــد يكــون لهــا 
جــذور مشــكلة أخالقيــة، تتمثــل بالســؤال الكبيــر: لماذا 
يتطــرف شــبان ولــدوا وترعرعــوا فــي أوروبــا بهــذا 
الشــكل ليصبحــوا إرهابييــن مــن الطــراز األول؟ ولمــاذا 
وااللتحــاق  الســفر  هــؤالء  علــى  الســهل  مــن  كان 
بالمنظمــات اإلرهابيــة؟ أليــس مــن األفضــل أن اتخــذت 
ات منــذ البدايــة بمنــع تدفــع هــؤالء اليائســين  إجــراء
بوهــم  االلتحــاق  علــى  والمتهوريــن  والناقميــن 
المنظمــات اإلرهابيــة وأفكارهــا المضللــة والهدامــة؟ 
أليــس كان مــن األحــرى معالجــة مشــاكل هــؤالء الشــبان 
أزمــة  مــن  يعانــي  قــد  كامــال  جيــال  يشــكلون  الذيــن 

تحديد هويته الثقافية؟

عــدة  جمعــت  التــي  الخاصــة  الجلســات  إحــدى  فــي 
أصدقــاء ومعــارف، وفــي معــرض الحديــث عــن مشــكلة 
عــودة »الجهادييــن األوروبييــن« اقتــرح أحدهــم أن 
تطلــب الســويد والــدول األوروبيــة المســاعدة مــن دول 
بالتعامــل مــع  عربيــة لهــا خبــرة ســابقة ومتراكمــة 
تأهيــل اإلرهابييــن والمتشــددين، شــخص آخــر تبــرع 
باإلجابــة قائــال: قــد يكــون ذلــك ممكنــا وقــد تســتفيد 
الســويد مــن هــذه الخبــرات ولكــن وفــي حــال قــررت 
الســويد اســتخدام القســوة فــي التعامــل مــع هــؤالء، 
نفســه،  المجتمــع  مــن  كبيــرة  انتقــادات  ســتواجه 
تســامحت  وأن  اإلنســانية،  المنظمــات  مــن  وكذلــك 
كبيــرة.  أمنيــة  عواقــب  هنــاك  ســيكون  معهــم 
والمشــكلة أيضــا أن فــي الســويد يوجــد ديكتاتوريــة 
وحكــم  الديمقراطيــة  ديكتاتوريــة  اســمها  قويــة 
مــع  التعــاون  تمنــع  الديكتاتوريــة  وهــذه  القانــون، 

ديكتاتوريات أخرى ومن نوع آخر مختلف.
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مشروع قانون جديد

لتقديم ما ال يقل عن

الحكومة السويدية تخطط

ري
جا

 ال
ام
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الكومبـس: تخطـط الحكومـة السـويدية الجديـدة، لتقديـم مـا ال يقـل عـن 99 مشـروع قانـون جديـد، للبرلمان السويدي 
»الركســداغ« إلقرارهــا والمصادقــة عليهــا، خـــال العـــام الجـــاري 2019، مـــن بيــن هــذا القوانيــن، رفـــع ســـن التقاعـــد الـــى 

69 عامـا، باإلضافـة الـى قوانين أكثر صرامة لمعاقبة المدانين بجرائم اإلتجار في عقود اإليجار. 
طلقهــا 

ٔ
والعديــد مــن مقترحــات القوانيــن الجديــدة، تمثــل وعـودًا انتخابيـة كان الحـزب االشـتراكي الديمقراطـي قــد ا

تــــي فــــي اطــــار مــــا يســــمى باالتفاقيــــة الرباعيــة بيــن 
ٔ
ن البعــــض اآلخــــر منهــــا، يا

ٔ
خــــال حملتــــه االنتخابيــــة، فــــي حيــــن ا

)االشــتراكي الديمقراطــي والبئيــة( مــن جهــة، و)الوســط والليبرالييــن( مــن جهة ثانية. 
فيمــا ال توجــد أي تفاصيــل جديــدة إلــى اآلن فيمــا يتعلــق بالتغيــرات علــى قانــون الجنســية الســويدية التــي كان ضمــن 

النقاط التي اتفقت األحزاب األربعة عليها، ومنها شرط اللغة وغيرها.

عقوبات على البائعين 
والمشترين

ومــن المتوقــع أن تقــدم الحكومــة فــي شــهر نيســان/ 
يتضمــن  جديــد،  قانــون  مقتــرح  المقبــل،  أبريــل 
ات العقابيــة ضــد المتاجريــن بعقــود  تشــديد اإلجــراء
اإليجــار، حيــث يمثــل ذلــك وعــدًا انتخابيــا لرئيــس 

الحكومة ستيفان لوفين.
فــي  القانونيــة  اللجنــة  الــى  المقتــرح  إحالــة  وجــرى 

البرلمان قبل االنتخابات مباشرة.
ويعنــي المقتــرح، أنــه حتــى أولئــك الذيــن يدفعــون 
مــااًل لشــراء عقــود اإليجــار باألســود، ســيتم معاقبتهــم 
بدفــع الغرامــات أو الســجن لمــدة قــد تصــل الــى عاميــن 
أيضــا  المقتــرح  العاديــة. كمــا يتضمــن  الحالــة  فــي 

تجريد المشتري من شقته مباشرة.
ايضــا،  الربيــع  فــي  تقديمــه  متوقــع  آخــر  مقتــرح 

يتعلــق بإلغــاء الضرائــب الخاصــة علــى رواتــب المســنين 

بيــن  الملكيــة  لتغيــر  جديــدة  ضريبيــة  وقوانيــن 

األطراف ذات العالقة في الشركات المحدودة.

سهولة بناء »الشرفات 
األرضية«

ومــن بيــن مشــاريع القوانيــن الجديــدة، ســيتم فــي 

11 نيســان/ ابريــل المقبــل، تقديــم قانــون جديــد، 

بموجبهــا  األفــراد  تمنــح  تســهيالت  تقديــم  حــول 

األرضيــة   الشــرفات  بنــاء  فــي  الحريــة  مــن  المزيــد 

Altan ) يقصــد بهــا تلــك المســاحات الجانبيــة فــي 

حدائــق البيــوت التــي يتــم فيهــا بنــاء أرضيــة خشــبية 

يجري أحيانا كثيرة، بناء غرف زجاجية فوقها(.

ــي الشــهر نفســه، مقترحــا  وســتقدم وزارة العمــل ف

لتوســيع نطــاق حمايــة الموظفيــن حتــى بلوغهــم ســن 

69 عاما.

تهــم  أخــرى  وقوانيــن  مشــاريع  هنــاك  وســيكون 

المســنين فــي شــهر أيــار/ مايــو القــادم. مــن بينهــا 

أكبــر  حمايــة  يوفــر  وآخــر  التقاعــد،  ســن  زيــادة 

للمعاشــات التقاعديــة األساســية، رغــم أن البرلمــان 

سيبت قراره بالمقترحين بعد الصيف.

عقوبات مشددة ضد الجريمة
كمــا ســتكون هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن المقترحــات 

التــي تمنــح الســلطة القضائيــة صالحيــات متزايــدة 

لمكافحة الجريمة.

 11 فــي  مقتــرح  لتقديــم  العــدل  وزارة  وتخطــط 

FOTO: TT
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نســيان/ أبريــل حــول تجريــم المشــاركة والتعــاون مــع 

منــح  المقتــرح  ويتضمــن  اإلرهابيــة.  المنظمــات 

الشــرطة المزيــد مــن القــدرة للوصــول الــى المعلومــات 

االستخباراتية.

ومــن المتوقــع أن تدخــل كل هــذه المقترحــات حيــز 

التنفيذ في شهر آب/ أغسطس القادم.

وهنــاك مقتــرح آخــر يهم الشــرطة بالدرجة األساســية 

وهــو إجبــار شــركات االتصــاالت علــى تخزيــن وتوزيــع 

ــة. حيــث مــن  ــات المــرور فــي التحقيقــات الجنائي بيان

ــي 9 نيســان/  ــون ف ــرح القان ــع أن يكتمــل مقت المتوق

أبريل القادم.

كمــا تســعى الشــرطة جاهــدة الــى أن تكــون قــادرة 

علــى وضــع كاميــرات المراقبــة فــي المواقــع األكثــر 

ــب إذن  ــى طل ــوع الجريمــة دون الحاجــة ال عرضــة لوق

بذلك أواًل.

المزيد من كاميرات المراقبة
ومــن المتوقــع أن يطــرح مشــروع قانــون جديــد حــول 

كاميــرات المراقبــة بهــدف مكافحــة الجريمــة علــى 

طاولــة البرلمــان الســويدي فــي شــهر حزيــران/ يونيــو 

المقبــل. وقــد يعنــي هــذا علــى األرجــح، أن القانــون قــد 

ال يدخل حيز التنفيذ حتى نهاية العام الجاري.

ــر  ــون يعتب ــى مشــروع قان وينطبــق الشــيء نفســه عل

الخطيــرة  والجرائــم  اإلرهــاب  مكافحــة  فــي  هامــا 

األخــرى. وســيمنح هــذا المقتــرح الشــرطة، فرصــة 

ة البيانــات الســرية علــى  للتنصــت علــى الهاتــف وقــراء

مــن  حيــث  خاصــة.  برامــج  بمســاعدة  الحاســوب 

الــذي يســمى  المفتــرض أن يكــون مقتــرح القانــون 

فــي شــهر  الســرية جاهــزًا  البيانــات  ة  قــراء بقانــون 

أيلول/ سبتمبر القادم.

وســيتأخر مقتــرح مشــروع تشــديد العقوبــات علــى 

األشــخاص الذيــن يقومــون بأعمــال عنــف ضــد موظفــي 

ــم  ــاء، حيــث ســيتم تقدي الشــرطة واالســعاف واالطف

القانــون فــي شــهر مايــو/ أيــار، اال أن البرلمــان لــن 

يتخذ إجراًء بذلك اال بعد فصل الصيف.

بشــأن  أخــرى  قوانيــن  مقترحــات  هنــاك  وســيكون 

النظــام القضائــي ســُتقدم الــى البرلمــان الســويدي فــي 

شــهر مــارس/ اذار، مثــل زيــادة األمــن فــي المحاكــم، 

وتشــديد عقوبــات جريمــة القتــل فــي شــهر حزيــران 

واتخــاذ تدابيــر أكثــر صرامــة ضــد الجرائــم المرتبكــة 

بحق ممثلي الدولة المنتخبين في شهر أيلول.

نحن نهتم بصحتكال تنتظر وأنت متألم مع مجموعة واسعة من خدماتنا الصحية في مركزنا الجديد

المركز مفتوح طيلة أيام ا�سبوع

المستوصف يعمل بالتعاون مع
حكومــة مقاطعــة سكـــونة

مرحبًا بكم ف المركز الصحي الجديد Tulpanen في شيتابيري مالمو

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

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

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

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

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

FOTO: TOMAS ONEBORG/SVD/LARS PEHRSON/ISABELL HÖJMAN/JESSICA GOW/LARS PEHRSON/TT

ترجمة وتحرير: لينا سياوش



مارس / آذار  2019 |  العدد 64الكومبس |   6

لقاء مع مسؤولة في الخارجية السويدية: هذه أهم 
إنجازات السويد أثناء عضويتها في مجلس األمن

السويد تشيد بالتعاون مع الكويت ضمن مجلس االمن

Azadeh Alian- مــع  مقابلــة  اإلعالميــة  الكومبــس  شــبكة  أجــرت 
الســويدية  الخارجيــة  بيــن  التنســيق  عــن  المســؤولة   Söderqvist
ومجلــس األمــن، بمــا يخــص قضايــا الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، أثنــاء 
ــا  ــم م ــن أه ــث ع ــي، للحدي ــن الدول ــس األم ــي مجل ــد ف ــويد لمقع ــي الس تول
ــس  ــي مجل ــة ف ــرة عضويتهــا المؤقت ــاء فت ــن أعمــال أثن ــه الســويد م أنجزت
األمــن خــالل العاميــن الماضييــن ٢017-٢01٨، فيمــا يلــي نقتطــف جــزءًا 
www.alkompis. مــن المقابلــة التــي تجــدون نصها الكامل فــي موقعنــا

:se
الكومبــس: حــول موضــوع اليمــن! هــل 
مــا  حــول  أكثــر،  لنــا  تشــرحي  أن  لــك 
ســاهمت بــه الســويد فــي مجلــس األمــن 
فــي  المؤقتــة  فتــرة عضويتهــا  خــالل 

المجلس، لحل األزمة اليمنية؟

ـ هنــاك معانــاة إنســانية ال يمكــن تصورهــا فــي اليمــن. 

لقــد نجحــت الســويد فــي توجيــه تركيزهــا علــى الوضــع 

األكثــر  اليــوم  يعتبــر  والــذي  البــالد  فــي  اإلنســاني 

صعوبة في العالم

هــذا فيمــا طلــب المبعــوث الخــاص لألمــم المتحــدة إلــى 
اســتضافة  الســويد  مــن  غريفيــث،  مارتــن  اليمــن، 
المحادثــات بيــن الشــركاء اليمنييــن فــي الســويد، حيــث 
عقــد االجتمــاع خــارج العاصمــة ســتوكهولم، مــا بيــن 

2018/12/6 و2018/12/13

شــهادة  بمثابــة  المؤتمــر،  هــذا  عقــد  نعتبــر  نحــن 
تصنيــف جيــدة، للدبلوماســية الســويدية، مــن قبــل 
األمــم المتحــدة، بعــد توجيــه طبلهــا لنــا ضمــن هــذه 

القضية.

كمــا ستســتضيف الســويد مؤتمــرًا مــع األمــم المتحــدة 

فــي  اإلنســانية  للجهــود  األمــوال  لجمــع  وسويســرا، 

ــى أنــه ال يوجــد  ــك، ينبغــي اإلشــارة إل اليمــن. ومــع ذل

ــي حــل الصــراع  ــم يكــن أي دور مباشــر للســويد ف ول

اليمني.

الســويد  لــدى  كان  هــل  الكومبــس: 

مفاوضــات  إحيــاء  إلعــادة  محــاوالت 

الشــرق األوســط )القضية الفلســطينية( 

وكيف؟

ستســتصيف  الســويد   

مؤتمــرًا مــع األمــم المتحــدة وسويســرا 
لجمــع األمــوال للجهــود اإلنســانية فــي 

اليمن.

الزميل محمود األغا يحاور المسؤولة عن التنسيق بين الخارجية السويدية ومجلس األمن
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عملــت الســويد خــالل فتــرة عضويتهــا المؤقتــة فــي 
الدولتيــن  حــل  منظــور،  ضمــن  األمــن،  مجلــس 
ــى  ــم عل )الفلســطينية واإلســرائيلية( هــذا الحــل القائ
ــت اتجــاه وضــع حــد  ــي العــام، كمــا عمل ــون الدول القان
لالحتــالل ، وتحســين الوضــع فــي غــزة والحفــاظ علــى 
عملــت  ولذلــك  القــدس.  لمدينــة  الخــاص  الوضــع 
الســويد باســتمرار لضمــان أن يتحمــل مجلــس األمــن 
التابــع لألمــم المتحــدة مســؤوليته عــن عمليــة الســالم 

بين إسرائيل وفلسطين.

إلــى  الســويد  انضمــت  عندمــا 
أولينــا   ،  ٢017 العــام  فــي  األمــن  مجلــس 

مسؤولية خاصة للوضع اإلنساني في سوريا

اإلشادة بالتعاون مع الكويت 
ضمن مجلس األمن

الكومبــس: ومــاذا عــن الشــأن الســوري؟ 
ــورات  ــم لتط ــن قبلك ــة م ــل كان متابع ه

هذا الملف؟
ـ الســويد أولــت الشــأن الســوري، متابعــة دائمــة، أثنــاء 
فتــرة عضويتهــا المؤقتــة فــي مجلــس األمــن، وكان 

هدفنــا هــو تحقيــق نتائــج لصالــح الشــعب الســوري. 

وجهــة نظــر الســويد واالتحــاد األوروبــي هــي أن الحــل 

السياســي للصــراع، هــو الســبيل الوحيــد لتحقيــق ســالم 

مســتدام فــي ســوريا. الطريــق إلــى ذلــك هــو العمليــة 

السياســية التــي تقودهــا األمــم المتحــدة والتــي يجــب 

على النساء السوريات المشاركة بها.

عندمــا انضمــت الســويد إلــى مجلــس األمــن فــي العــام 

2017 ، أولينــا مســؤولية خاصــة للوضــع اإلنســاني فــي 

ســوريا. إن أهــم نتيجــة لعملنــا ضمــن هــذا التوجــه، 

فــي  ومصــر  اليابــان  مــع   )2165( القــرار  إصــدار 

مالييــن  مكــن  القــرار  هــذا   ،  2017 ديســمبر 

الســوريين مــن االســتمرار فــي تلقــي اإلغاثــة اإلنســانية 

مثــل الغــذاء والمــاء والوقــود. وقــد تــم تمديــد العمــل 

بالقــرار، لهــذا العــام وذلــك بالتعــاون الوثيــق والممتــاز 

مع الكويت.

أيضــا  الليبــي  للشــأن  كان  الكومبــس: 
حضــورا الفتــا فــي مجلــس األمــن، خــالل 

الســنتين الماضيتيــن، علــى أي جوانــب 

ركزت السويد بهذا الشأن؟
تركيــز  كان  األمــن،  مجلــس  فــي  عضويتنــا  خــالل 

الســويد علــى انجــاز عمليــة سياســية تدعمهــا األمــم 

المتحــدة تخــص ليبيــا، مــن أجــل تحقيــق التــوازن بيــن 

واالســتعدادات  الملحــة  االنتخابــات  اجــراء  ضــرورة 

الدقيقــة لهــا، وتأميــن مشــاركة ذات مغــزى للمــرأة 

لة. في العملية السياسية والمساء

فــي فتــرة تواجدنــا كعضــو مؤقــت فــي مجلــس األمــن، 

االنتبــاه،  لفــت  المبــدأ،  الســويد، مــن حيــث  ضمنــت 

بشــأن ليبيــا، فــي جميــع بيانــات المجلــس وشــددت 

وأهميــة  البــالد،  فــي  الضعيــف  المــرأة  وضــع  علــى 

كانــت  الســويد  السياســية.  العمليــة  فــي  إدراجهــا 

العضــو الوحيــد فــي المجلــس ، التــي ســلطت الضــوء 

باســتمرار علــى الوضع الضعيــف لالجئين والمهاجرين 

التــي  االجتماعــات  فــي جميــع  تقريبــا،  البــالد،  فــي 

تخص ليبيا في المجلس.

الكرون السويدي من بين أسوأ عمالت العالم أداءًا هذا العام
الكومبــس – اقتصــاد: يبــدو أن العملــة الســويدية فــي 
وضــع ال تحســد عليــه منــذ فتــرة ليســت بالقصيــرة، 
فقــد وصفــت بانهــا أســوأ العمــالت الرئيســية أداءًا فــي 
العالــم، هــذه الســنة، خصوصــا بعــد تراجعهــا فــي 
الُعشــر األخيــر مــن شــباط / فبرايــر الماضــي، بأكبــر 
وتيــرة يوميــة فــي 8 أشــهر، واعتبــار شــهر ينايــر/ 
كانــون الثانــي 2019 األســوأ بالنســبة لهــا منــذ، يناير/ 

كانون الثاني العام 1993.
ــات  وســاهم فــي هــذا الوضــع للكــرون الســويدي، بيان
التضخــم، التــي جــاءت أضعــف مــن التوقعــات، ممــا 
أثــارت القلــق بشــأن قــدرة البنــك المركــزي الســويدي 

على زيادة تكاليف االقتراض.
ــات رســمية صــدرت فــي شــباط/  فقــد أظهــرت بيان
فبرايــر أن معــدل التضخــم الســنوي تراجــع إلــى %2 
ــل %2.2  ــي الماضــي مقاب ــون الثان ــر/ كان خــالل يناي
ــون األول  ــي شــهر ديســمبر/ كان ة المســجلة ف ــراء الق

السابق له.

تراجع مؤشر االستهالك
هــذا  عنــد  الســويد  فــي  التضخــم  ة  قــراء وتعتبــر 
المســتوى، هــي األدنــى منــذ مــارس/آذار مــن العــام 
المحلليــن  توقعــات  مــن  أقــل  أنهــا  كمــا  الماضــي، 

والبالغة %2.3.
أســعار  مؤشــر  فــإن  شــهري،  أســاس  علــى  أمــا 
المســتهلكين فــي الســويد تراجــع بنســبة 1% خــالل 
ينايــر كانــون/ الثانــي الماضــي مقارنــة بالشــهر الســابق 
لــه، وهــي أكبــر وتيــرة هبــوط علــى الصعيــد الشــهري 

في نحو 4 سنوات.

ــى تراجــع  ــي الســويد، إل ــاش األســعار ف ويرجــع انكم

ورحــالت  المالبــس  كتكاليــف  االســتهالك،  مؤشــر 

الطيران الجوية، وفقا لتلك البيانات.

تردد المستثمرين في شراء 
الكرون السويدي

ويــرى محللــون ماليــون، أن أول شــهرين فــي العــام 

الحالــي، أظهــرا أن المســتثمرين متــرددون إلــى حــد مــا 

فــي شــراء الكــرون الســويدي، لكــن مــع ذلــك يبقــى 

هنــاك جــو مــن التفــاؤل لديهــم، يتمثــل فــي احتمــال 

ارتفــاع التضخــم إلــى حــد مــا خــالل النصــف األول مــن 

فــإن  تلــك  وإذا تحققــت توقعاتهــم  عــام 2019، 

ذلــك، ســوف يــؤدي ذلــك إلــى تجهيــز األســواق لرفــع 

ــك المركــزي الســويدي لســعر  ــل البن ــن قب محتمــل م

علــى  يعنــي  بــدوره  وهــو  الخريــف،  هــذا  الفائــدة، 

األرجــح تعزيــزًا تدريجيــا للكــرون الســويدي، وفقــا 

لهؤالء المحللين.

خسائر قوية أمام الدوالر 
واليورو منذ بداية العام 

شــهر  مــن  األخيــر  العشــر  أوائــل  تــداوالت  وفــي 

مقابــل  الســويدي  الكــرون  هبــط  فبرايــر،  شــباط/ 
لــكل  كــرون  لمســتويات 9.35  األمريكــي  الــدوالر 

دوالر.
وخــالل نفــس الفتــرة، تراجعــت العملــة الســويدية 
مقابــل اليــورو، مســجلة مســتوى 10.58 كــرون لــكل 
يــورو، وكانــت تــداوالت 19 مــن فبراير/شــباط، أكبــر 

وتيرة هبوط يومي منذ شهر يونيو الماضي.
مــع العلــم أن الكــرون الســويدي، شــهد خســائر قويــة 
منــذ بدايــة العــام الحالــي، لتكــون هــذه العملــة مــن 
 %3.79 بنحــو  هبطــت  حيــث  أداًء،  األســوأ  بيــن 

مقابل اليورو و4.39% مقابل الدوالر.
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استطالع: توقعات بصعود األحزاب 
المتطرفة لكن يمين الوسط سيظل أكبر 
تكتل في البرلمان األوروبي بعد االنتخابات

 انتخابات البرلمان األوروبي 2019

المتطــرف  اليمينــي  التيــار  يحقــق  أن  الــرأي  اســتطالعات  توقعــت 
مكاســب فــي انتخابــات البرلمــان األوروبــي التــي ســتجري فــي الفتــرة مــن 
ــة  ــل، إال أن األحــزاب السياســية التقليدي ــو المقب ــى 26 أيار/ماي 23 ال
ســتحتفظ باألغلبيــة وســط مؤشــرات متزايــدة بتنامــي االنقســامات 

داخل االتحاد.

ــان الجــدد وعددهــم 705  وسيســاهم أعضــاء البرلم

فــي صــوغ قوانيــن جديــدة لالتحــاد األوروبــي علــى 

واختيــار خليفــة  المقبلــة،  الخمــس  الســنوات  مــدى 

األوروبيــة،  المفوضيــة  رئيــس  يونكــر،  لجان-كلــود 

الذراع التنفيذية لالتحاد.

باســم  المتحــدث  غيلــوت  دوتــش  جــوم  وصــرح 

االنتخابــات  أن  أيــام  قبــل  للصحافييــن   البرلمــان 

ــي  ــة ف ــر الممارســات الديموقراطي ــن أكب »ســتكون م

العالــم« بحيــث ســيتاح ل373 مليــون شــخص مــن 

دول االتحاد ال27 التصويت في االنتخابات.

ولــن يشــارك فــي التصويــت الناخبــون البريطانيــون 

ــه مــن المقــرر أن تخــرج بالدهــم مــن االتحــاد فــي  ألن

29 آذار/مارس.
االتحــاد  حزبــي  تحالــف  وســيظل  ألمانيــا  وفــي 
الديمقراطــي المســيحي/االتحاد االجتماعــي المســيحي 
أكبــر  ميــركل  أنجيــال  المستشــارة  بقيــادة  األلمانــي 
تكتــل حيــث ســيمثله 29 مقعــدا يليــه مباشــرة حــزب 
الرابطــة اإليطالــي الحاكــم حاليــا فــي رومــا وينتمــي 

لليمين المتطرف.
ومــن المتوقــع أن يحصــل حــزب الشــعب األوروبــي 
الــذي تنتمــي إليــه ميــركل علــى 183 مقعــدا، أو 26 
فــي المئــة، مــن مقاعــد المجلــس الجديــد المؤلــف مــن 
705 مقاعــد. وهــذا أقــل مــن نســبة تمثيلــه الحاليــة 

التي تبلغ 29 في المئة

ــرأي جــرت فــي دول  وأظهــر تحليــل الســتطالعات ال
االتحــاد، أن القــوى المواليــة لوزيــر الداخليــة اإليطالــي 
الفرنســية  والسياســية  ســالفيني  ماتيــو  المتشــدد 

اليمينية مارين لوبن، ستحقق مكاسب.
الــذي   -- األوروبــي  الشــعب  حــزب  أن  أظهــر  كمــا 
يوصــف عــادة بأنــه مجموعــة محافظــة مــن يميــن 
ــا مــن حــزب رئيــس  ــك نواب ــه يضــم كذل الوســط ولكن
الــوزراء المجــري الشــعبوي فيكتــور اوربــان - ســيبقى 

أكبر كتلة لها حق التصويت في البرلمان.
القــوة  هــم  والديموقراطييــن  االشــتراكيين  والن 
الثانيــة، فــإن األحــزاب التقليديــة الوســطية ســتبقى 

األكبر في البرلمان الجديد، بحسب االستطالع.
الشــعب  أن يخســر حــزب  وتوقعــت االســتطالعات 
األوروبــي )يميــن( واالشــتراكيون 34 و51 مقعــدا 
كمجموعتيــن  ســيحتفظان  لكنهمــا  التوالــي،  علــى 
برلمــان  فــي  مقعــدا  و135  بـــ183  رئيســيتين 
ــداًل مــن 751  ــى 705 ب ســيتراجع عــدد مقاعــده ال

اليوم بسبب بريكست.
امــا المجموعــة الليبراليــة، وهــي الرابعــة فــي البرلمــان 
مقعــدا   75 مــع  الثالثــة  القــوة  فســتصبح  الحالــي، 

»المحافظيــن  مجموعــة  مــكان  لتحــل   68 مقابــل 
 51 ســينالون  الذيــن  األوروبييــن«  واإلصالحييــن 
ــدال مــن 75 حاليــا بســبب رحيــل نظرائهــم  مقعــدا ب

البريطانيين.
ــدي المشــكك  ــة البولن ــون والعدال وينتمــي حــزب القان
»المحافظيــن  إلــى مجموعــة  األوروبــي  االتحــاد  فــي 

واإلصالحيين األوروبيين«.

تشرذم االتحاد األوروبي
 يشــير االســتطالع إلــى أن عــدد أعضــاء المجموعــة 
الليبراليــة قــد يــزداد إلــى 93 مقعــدا إذا انضــم إليهــم 
االمــام«،  إلــى  الفرنســيون مــن »الجمهوريــة  النــواب 
حــزب الرئيــس ايمانويــل ماكــرون، ســواء رســميا أو مــن 

خالل ائتالف.
ــر أن تكــون مكاســب هــذا الحــزب فــي  ــع التقري وتوق
فرنســا علــى حســاب األحــزاب الوســطية الراســخة، 
وليــس علــى حســاب قائمــة »التجمــع الوطنــي« )أقصــى 

اليمين( التي قد تحصل على 21 مقعدا.
بدورهــا، ســتكون مجموعــة »اوروبــا األمــم والحريــات« 
التــي يشــارك فيهــا »التجمــع الوطنــي« الفرنســي بيــن 

 البرلمان األوروبي
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أكبــر الفائزيــن فــي االنتخابــات مــع احتمــال حصولهــا 
 )  37 مــن  بــدال   59( جديــدا  مقعــدا   22 علــى 
ــا مــن حــزب الرابطــة  ــا اوروبي وخصوصــا مــع 27 نائب
ــه ال يعــارض  ــي بروكســل ولكن ــي، المشــكك ف االيطال

مباشرة عضوية إيطاليا في االتحاد األوروبي.
وبالتالــي، فــإن حــزب وزيــر الداخليــة اإليطالــي ماتيــو 
ــي  ســالفيني ســيزيد مــن نفــوذه فــي البرلمــان األوروب
حيــث لديــه 6 نــواب حاليــا وســيصبح ثانــي أكبــر حــزب 
وطنــي وراء االتحــاد المســيحي الديموقراطــي األلمانــي 
وحليفــه البافــاري المنضوييــن فــي كتلــة حزب الشــعب 

االوروبي.
االتحــاد  فــي  المشــككة  القــوى  فــإن  عليــه،  وبنــاء 
خمــس  مــن  أكثــر  ســتثمل  والشــعبوية  األوروبــي 
ــج مجموعــة  ــي حــال أضيفــت نتائ ــد ف ــان الجدي البرلم
»اوروبــا األمــم والحريــات« ومجموعــة »المحافظيــن 
مجموعــة  نتائــج  إلــى  األوروبييــن«  واإلصالحييــن 
ــا الحريــة والديموقراطيــة« التــي تضــم حركــة  »أوروب
»خمــس نجــوم« حليفــة حــزب »الرابطــة« فــي االئتالف 

الحكومي اإليطالي.
إال أن هذه المكاسب تقارب تمثيلهم الحالي.

معهــد  مــن  فيرغــر  كريســتين  المحللــة  وصرحــت 
»جــاك ديلــورس« لوكالــة فرانــس بــرس »بعكــس مــا 
والقومييــن  المتطرفيــن  فــإن  البعــض،  قالــه 
علــى  الحصــول  مــن  جــدًا  بعيــدون  والشــعبويين 

أغلبية«.

وأضافــت »حتــى لــو زاد عددهــم قليــال، فــإن ذلــك لــن 
يخل بالتوازن الداخلي في شكل كبير«.

وأشــارت إلــى أن مكاســب هــذه المجموعــات فــي دول 
االتحــاد األوروبــي الصغيــرة لــم يكــن لهــا تأثيــر كبيــر 

على المستوى األوروبي.
أمــا كورينــا هورســت مــن صنــدوق مارشــال األلمانــي 
فقالــت إنهــا ال تعلــق »اهميــة كبــرى« علــى نتائــج 

االستطالعات وخصوصا في هذا الوقت المبكر.
واوضحــت هورســت إن القضيــة ال تتعلــق بمكاســب 
البرلمــان  بتشــرذم  تتعلــق  مــا  بقــدر  الشــعبويين 

األوروبــي وقمــم مجلــس االتحــاد األوروبــي التــي تجمــع 
قادة الدول األعضاء.

بــرس أن  لفرانــس  الكترونيــة  واضافــت فــي رســالة 
»الســؤال األكبــر هــو كيــف ســيحكم االتحــاد األوروبــي 

وسط هذا التشرذم«.
وفــي أحــد األمثلــة فــإن االتحــاد األوروبــي منقســم حــول 
تقاســم المســؤولية عــن طالبــي اللجــوء، وهــي القضيــة 
فــي  الشــعبوية  األحــزاب  بــروز  فــي  ســاعدت  التــي 

إيطاليا وغيرها من الدول.
وال يــزال االتحــاد األوروبــي غيــر قــادر علــى حــل هــذه 

الذيــن  المهاجريــن  عــدد  انخفــاض  رغــم  المســألة 
يصلــون الــى أوروبــا بشــكل كبيــر منــذ بلــغ ذروتــه فــي 

.2015
البرلمــان  ينشــرها  التــي  األولــى  هــي  والتوقعــات 
األوروبــي، وســيتم تحديثهــا كل 15 يومــا، وقــد تــم 
جمعهــا مــن اســتطالعات لنوايــا التصويــت أجريــت 
ــي أواخــر  ــي االتحــاد األوروب ــة ســتبقى ف ــي 27 دول ف
ايار/مايــو 2019، إذا خرجــت بريطانيــا مــن التكتــل 

كما هو مقرر في 29 اذار/مارس.

 البرلمان األوروبي
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مقترح دنماركي بفرض رقابة على حدودها مع السويد

الكومبــس – ســكونه: قــدم حــزب الشــعب الدنماركــي مقترحــا الــى 
البرلمــان، األســبوع الماضــي يقضــي بفــرض رقابــة علــى حــدود البــالد 
مــع الســويد لمنــع مرتكبــي الجرائــم والجنــاة الســويديين مــن عبــور 

الحدود. 
واعترفــت الشــرطة الســويدية بحقيقــة ان المجرميــن الســويديين 
ــم فــي الدنمــارك، لكنهــا شــدّدت أن العكــس أيضــا  يرتكبــون جرائ
صحيــح، حيــث يقــوم العديــد مــن المجرميــن الدنماركييــن بارتــكاب 

جرائم مماثلة في السويد. 
وقــال المفــوض فــي وحدة االســتخبارات اإلقليمية بالشــرطة باتريك 
أندرشــون لوكالــة األنبــاء الســويدية، إنــه ليــس هنــاك مــن أرقــام 
مؤكــدة حــول ذلــك، لكنــي أســتطيع القــول إن عــدد الســويديين 
مرتكبــي الجرائــم فــي الدنمــارك يعــادل عــدد الدنماركييــن مرتكبــي 

الجرائم في السويد.

البرلمــان  فــي  اآلن  المطــروح  المقتــرح  أن  ويعتقــد 

»فــارغ مــن محتــواه«، علــى حــد تعبيــره. ألنــه حتــى لــو 

كان علــى جميــع مــن يدخــل الدنمــارك إظهــار جــواز 

سفره، فإن ذلك ال ُيوقف الجريمة.

المســافرين  دخــول  علــى  رقابــة  الســويد  ولــدى 

القادميــن مــن الدنمــارك منــذ عــام 2015، ولكــن 

ذلــك ال يمنــع الدنماركييــن مــن ارتــكاب الجرائــم فــي 

السويد، وفقا الندرشون.

جميع الممرات
وأدرج حــزب الشــعب الدنماركــي فــي مقترحــه الــى 

مــع  الحــدود  علــى  دائمــة  رقابــة  فــرض  البرلمــان، 

الســويد وأن ينطبــق ذلــك علــى جميــع المعابــر مــن 

السويد الى الدنمارك.
وقــال المتحــدث باســم سياســة الهجــرة فــي حــزب 
ــاء  ــة األنب ــن هنريكســن لوكال ــي مارت الشــعب الدنمارك
الســويدية: »لدينــا تجــارب جيــدة فــي رقابــة الحــدود 
مــن  العديــد  منــع دخــول  مــن  ألمانيــا. تمكننــا  مــع 
أيضــا  نصطــاد  كمــا  الشــرعيين،  غيــر  المهاجريــن 
ــى  ــا هــذه ال ــود أن ننقــل تجربتن بعــض المجرميــن، ون

الحدود السويدية أيضا«.
وقــال، إن تلــك الرقابــة ســتمنع المجرميــن الســويديين 

من عبور الحدود.
وأضــاف: »أنــا علــى يقيــن تــام مــن أننــا يمكــن أن ننجــح 
العابــرة  الجريمــة  ضــد  العمــل  فــي  أفضــل  بشــكل 
للحــدود إذا طبقنــا رقابــة حدوديــة، كمــا أعتقــد أيضــا 
غيــر  المهاجريــن  ببعــض  اإلمســاك  نســتطيع  أن 
الشــرعيين، الذيــن يســتطيعون اليــوم الســفر بحريــة 

تامة في الدنمارك«.
ولــدى الدنمــارك، نفــور قــوي ضــد سياســة الهجــرة 
تحدثــت   ،2002 عــام  وفــي  الســويدية.  واللجــوء 
زعيمــة حــزب الشــعب الدنماركــي بيــا كجرســغارد 

عن إمكانية »وضع غطاء على جسر أوريسوند«.
وقــال هنريســكن: »ليــس ســرًا أننــا نشــعر بالقلــق مــن 
غيــر  نعتبرهــا  التــي  للســويد،  الخارجيــة  السياســة 
مالئمــة للغايــة، مــا جعــل الكثيــر مــن النــاس يتوجهون 
ــي ايضــا حــدوث مواقــف فــي  ــى الســويد. وهــذا يعن ال

السويد، علينا الدنمارك أن نحمي أنفسنا منها«.

قلق!
واثــار االقتــراح مخــاوف بيــن المســافرين بيــن البلدين. 
الــركاب  اتحــاد  باســم  الناطــق  قــال  حيــق 
المقتــرح  إن  رانــدروب،  مايــكل   ،Kystbanen
يثيــر القلــق بيــن المســافرين وســيكون لــه عواقــب 
يســافرون  الذيــن  منهــم  لــآالف  بالنســبة  وخيمــة 

بشكل يومي عبر المضيق.
وأوضــح فــي حديثــه للراديــو الســويدي، أن الخطــر 
ســيتمثل فــي تراجــع عــدد رحــالت المغــادرة بيــن 
أن  مــا ســيعني  الســفر.  فــي  أطــول  البلديــن ووقــت 
ــة التنقــل  ــن يتمكنــوا مــن مواصل المزيــد مــن النــاس ل
بهــذا الشــكل، مفضليــن العمــل فــي بالدهــم وليــس 

ضمن المنطقة التي يعيشون فيها.

وقــال المفــوض فــي وحــدة االســتخبارات اإلقليميــة 
بالشــرطة باتريك أندرشــون، إن هناك تعاون مســتمر 
بيــن الشــرطتين الســويدية والدنماركيــة والعديــد مــن 
األمثلــة علــى وجــود مجرميــن دنماركييــن يســتقرون 

في السويد والعكس صحيح.
وأوضــح، ان معظــم التأثيــرات التــي نحصــل عليهــا هــي 
mc- الدراجــات،  عصابــات  لدينــا  الدنمــارك.  مــن 

gäng وعصابــات الشــوارع المســتوردة علــى حــد 
ســواء مــن الدنمــارك. كمــا نعلــم أن الجنــاة الســويديين 

يتبادلون االتصاالت مع الجانب الدنماركي.

ERLAND VINBERG/TT

الدنماركيون متذمرون من »مجرمين سويديين« يدخلون 
األراضي الدنماركية والسويد ترد: »العكس أيضا صحيح«! 
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Barnen från Frostmofjället

فيلــم ســويدي كالســيكي أنتــج فــي العــام 1945، 
الخاصــة  الســويدية  االفــالم  أعظــم  مــن  ويعــد 
باألطفــال، وقــد أحبــه الكبــار والصغــار معــا. وهــو مــن 

إخراج رولف هوسبيري.
 Barnen från روايــة  عــن  مأخــوذ  الفيلــم 
 Laura كتبتهــا  التــي   Frostmofjället

Fitinghoff في العام 1907.
ــد(  ــدور فــي شــمال الســويد )نورالن ــم ت أحــداث الفيل

في منتصف القرن التاسع عشر.
فــي كــوخ صغيــر وعلــى ســفح الجبــل، كانــت األم علــى 
هــا واوصــت ابنهــا البكــر  فــراش المــوت، فجمعــت أبناء
وهــو ابــن الثانيــة عشــرة ان يذهــب بأخوتــه إلــى حيــث 
ــدوا أباهــم  ــد فق ــوا ق ــاة أفضــل، الســيما انهــم كان حي

مســبقا. كانــت األم ال تريــد ألبنائهــا أن يقعــوا تحــت 
ســيطرة جشــع المزارعيــن الذيــن كانــوا ســيضعونهم 
فــي كــوخ للفقــراء ليتــم اســتغاللهم بعــد ذلــك. فيفــر 
االبــن بأخوتــه ويأخــذوا معهــم الماعــز الــذي كانــوا 

فإنهــم  وبالتالــي  حليبهــا.  مــن  ليشــربوا  يمتلكــوه 
يرحلــون إلــى مصيــر مجهــول ويصــادف ان يتــرك االخ 
األكبــر إخوتــه الواحــد تلــو اآلخــر عنــد عائــالت يرميهــا 
القــدر فــي طريقهــم علــى دفعــات. حتــى يبقــى وحيدا 

FOTO : TT

يصــادف راهبــا فيقــرر هــو اآلخــر ان يهــب حياتــه 
لفعل الخير.

أمــا عــن كاتبــة الروايــة الورا فيتنكهــوف فقــد ولــدت 
في عام 1884 وتوفيت في العام 1908.
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بعد تلويح رئيس اتحاد نقابات العمال بالنزول إلى الشارع...

LO-BASEN KARL-PETTER THORWALDSSON. ARKIVBILD.

الكومبــس – ســتوكهولم:  ال تزال تداعيات 
األربعــة،  األحــزاب  بيــن  ينايــر  اتفاقيــة 
 - البيئــة   - الديمقراطــي  )االشــتراكي 
الليبرالييــن - الوســط(، ومــا تحتويهــا مــن 
بنــود وتنــازالت بيــن أطرافهــا – ال تــزال 
ــد  ــرًا، بتهدي ــك أخي ــل ذل تتصاعــد - وتمث
 LO الســويدية  النقابــات  اتحــاد  أطلقــه 
نفــذت  حــال  فــي  الشــارع  إلــى  باللجــوء 
الحكومــة بنــوٍد فــي هــذه االتفاقيــة، تتعلــق 

بالسياسة الضريبية.

ــن  ــي الـــ 20 م ــز إندســتري« نشــرت ف ــة »داغين ــع صحيف ــة م ــي مقابل  فف

بيتــر  كارل  العماليــة،  النقابــات  اتحــاد  رئيــس  لمــح  شــباط  فبرايــر/ 

ثورفالدســون، إلــى حركــة احتجاجــات فــي الشــارع مماثلــة لحركــة الســترات 

الصفــراء، التــي عمــت شــوارع المــدن الفرنســية طــوال األشــهر الماضيــة، 

ــة لحكومــة الرئيــس الفرنســي  ــة والضريبي ــى السياســة المالي احتجاجــا عل

إيمانويل ماكرون. 

تحذيــر ثورفالدســون قــد ينفــذ، فــي حــال ســارت الحكومة الســويدية 

قدمــا فــي موضوعيــن أساســين، األول، فــرض المزيــد مــن ضرائــب 

ات ضريبية لذوي األجور المرتفعة. البيئة، والثاني، منح إعفاء

وقــال ثورفالدســون فــي هــذا اإلطــار، »إنــه يحــذر مــن احتجاجــات 

ــدة،  ــة الجدي ــب البيئ ــي حــال فــرض الضرائ شــبيهة بفرنســا ف

والتي سترتفع بمقدار 15 مليار كرون«.

ات  اإلعفــاء نحــو  الحكومــة  إذا »دفعــت  أنــه  أيضــا،  وأضــاف 

 LO فســيطالب  لألغنيــاء،  الكبيــرة  المعلنــة  الضريبيــة 

ــادة األجــور فــي عقــود  ــه، مــن خــالل زي بالتعويــض ألعضائ

ــر  ــة، تثي ــادم« نظــرًا أن هــذه التوجهــات الحكومي ــام الق الع

انتقــادات شرســة داخــل صفــوف االتحــاد البالــغ عــدد أعضائــه 

1.4 مليون عضو.

اإلعفاءات الضريبية لألثرياء أمٌر سيٌء 
للنمو

ات   ويــرى رئيــس اتحــاد النقابــات العماليــة الســويدية، أن اإلعفــاء

الضريبيــة علــى األغنيــاء ســتزيد هــذه الطبقــة ثراء، فيما ســيزداد 

أصحــاب الدخــول المنخفضــة ســوءًا، معتبــرًا أن هــذا النــوع مــن 

السياسات عفا عليه الزمن.

ويعتبــر أن الســويد هــو البلــد األخيــر فــي العالــم، الــذي يعتقــد أن اإلعفــاء 

ذلــك ســيخلق  أن  االقتصــاد، فبرأيــه  لألثريــاء يحســن  الضخــم  الضريبــي 

المزيــد مــن الفجــوات، وهــو مــا ســيكون أمــرًا ســيئا للنمــو، لدرجــة أنــه رأى أن 

ا« علــى حــد 
ً
تنفيــذ ذلــك ســيعني المخاطــرة فــي إبقــاء »مجتمعنــا متماســك

قوله.

وكانــت اتفاقيــة ينايــر، التــي لوالهــا لمــا أبصــرت حكومــة ســتيفان 

لحــزب  بتنفيــذ مطلــب أساســي  النــور، تضمنــت وعــدا  لوفيــن 

البيئــة، يتعلــق بزيــادة الضرائــب البيئيــة، ومطالــب أخــرى لحزبــي 

ات ضريبيــة علــى ذوي  الوســط والليبرالييــن تتعلــق بمنــح إعفــاء

الدخول المرتفعة ضمن سياسة إصالح ضريبي موسعة. 

ويطالــب رئيــس اتحــاد النقابــات، الحزبيــن األخيريــن، بالتوقــف 

عــن رفــض جميــع الزيــادات الضريبيــة، التــي تفــرض علــى 

األثرياء، إذا ما أرادا رؤية إصالح ضريبي حقيقي في السويد.

ليعــود ويؤكــد مــرارًا فــي تلــك المقابلــة الصحفيــة علــى، أن 

تمويــل التخفيضــات الضريبيــة الكبيــرة مــع زيــادة الضرائــب 

البيئيــة الكبــرى، وخصوصــا علــى الســيارات ووســائط النقــل، لــن 

يكون مجديا وفقا التفاق يناير.

حزب البيئة يرد على رئيس اتحاد 
نقابات العمال 

االنتقــادات،  ببعــض  قوبلــت  تلــك،  ثورفالدســون  تصريحــات 

وخصوصــا مــن حــزب البيئــة وهــي مــا دفعــت رئيســة الحــزب، إيزابيال 

لوفيــن، لوصفهــا بالتصريحــات المفاجئــة، معتبــرة، أنهــا لــم تفهــم مــا 

الــذي يريــده رئيــس اتحــاد النقابــات الســويدية بكالمــه هــذا، علــى 

اعتبــار أن اتفاقيــة ينايــر، وفقــا لهــا، تمثــل »فرصــة فريــدة« إلصــالح 
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بيــن البلديــن علــى الرغــم مــن البعــد الجغرافــي، 
الفتــا إلــى رغبــة البلديــن المشــتركة فــي تحقيــق 

االزدهار االقتصادي واالستقرار االجتماعي.
ونــوه الدخيــل إلــى نيــل أميــر الكويــت الشــيخ صبــاح 
العمــل  “قائــد  لقــب  الصبــاح،  الجابــر  األحمــد 
اإلنســاني”، مــن قبــل األمــم المتحــدة عــام 2013 
تقديــرًا للــدور الكبيــر الــذي تؤديــه الكويــت فــي 
مجــال العمــل اإلنســاني، مــا يترجــم دعمهــا لرســالة 

الســفارة  نظمــت  ســتوكهولم:   – الكومبــس 
الكويتيــة فــي ســتوكهولم حفــل اســتقبال بمناســبة 
الـــ 27  التحريــر  الـــ 57 وذكــرى  الوطنــي  العيــد 

لدولة الكويت.
حضــر الحفــل لفيــف مــن الدبلوماســيين، وممثلــون 

عن المجتمع المدني السويدي والجاليات العربية.
وأكــد نبيــل الدخيــل، ســفير دولــة الكويــت لــدى 
ــى العالقــات الوديــة  مملكــة الســويد فــي كلمتــه عل

سفارة الكويت في ستوكهولم 

تحتفل بالعيد الوطني وذكرى 

التحرير

المنــاخ وتقليــل  ضريبــي يشــمل مواجهــة تغيــرات 

الفجوات في المجتمع على حد قولها.

وتجنبــت لوفيــن فــي مقابلــة مــع التلفزيــون الســويدي 

بثــت فــي الـــ 22 مــن شــباط/فبراير الــرد مباشــرة علــى 

ــك  ــي أن أولئ ــاء، تعن ــة لألغني أن التخفيضــات الضريبي

الذيــن يحصلــون علــى دخــل أكثــر ســيحصلون علــى 

أكبــر قــدر مــن هــذه التخفيضــات، مكتفيــة بالقــول، إن 

ذلــك ليــس مــن أولويــات حزبهــا بالوقــت الحالــي، نظــرًا 

ألن هــذه التخفيضــات طالبــت بهــا أطــراف أخــرى فــي 

اتفاقيــة ينايــر، مشــيرة فــي الوقــت نفســه، إلــى أن 

ــر فــي وقــت  ــا أكب حكومتهــا ســتجري إصالحــا ضريبي

الحــق، لكــن مــن غيــر الواضــح، بــأي طريقــة ســيكون 

ذلك وفقا للوفين.

ويبقــى الســؤال المطــروح، هــل بالفعــل ســوف نشــهد 

الســترات  الحتجاجــات  مماثلــة  احتجاجــات  حركــة 

اإلصالحــات  تنفيــذ  حــال  فــي  الفرنســية،  الصفــراء 

الضريبيــة كمــا جــاء فــي اتفاق يناير؟ وكيف ســتتعامل 

حكومــة ســتيفان لوفيــن مــع تهديــدات اتحــاد نقابــات 

ــى تحالفاتهــا  ــاظ عل ــي تحــاول الحف ــال، وهــي الت العم

االتفــاق  أطــراف  جميــع  إرضــاء  عبــر  الجديــدة، 

الرباعي؟

السويديون أقل الشعوب التي 
تنظم إضرابات

ــى  ــن اإلشــارة إل ــد م ــث عــن االحتجاجــات، الب وبالحدي

إحصائيــات رســمية جديــدة تشــير إلــى أن العمــال فــي 

الســويد، هــم أقــل مــن يقــوم بتنظيــم اإلضرابــات فــي 

ســوق العمــل علــى مســتوى العالــم كلــه، علــى الرغــم 
مــن أنهــم يلوحــون بذلــك عندمــا يجــري التفــاوض 
علــى حقوقهــم النقابيــة، وبحســب األرقــام، فــإن بلــدان 
ــون مــرات  ــي المجــاورة للســويد يضرب الشــمال األوروب
عــدة أكثــر مــن الموظفيــن والعمــال الســويديين، ففــي 
الســنوات العشــر الماضيــة، كان لــدى الســويد نحــو 21 

ألــف يــوم عمــل ســنويا ضائعــة فــي اإلضرابــات، نتيجــة 
ــدى الدنمــارك  الصــراع فــي ســوق العمــل، فيمــا كان ل
300 ألــف يــوم والنرويــج 128 ألــف يــوم وفنلنــدا 

84 ألف يوم.

BILD: JESSICA GOW / TT

متابعة: هاني نصر

األمــم المتحــدة النبيلــة للحفــاظ علــى الســالم واألمــن 
الدولييــن، ونشــر مبــادئ العــدل والمســاواة، وضمــان 

الحياة الكريمة والرفاهية لشعوب العالم.
تواجــه  وجــود عقبــات  إلــى  كلمتــه  فــي  وتطــرق 
تمكيــن المــرأة فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومــع ذلــك، 
فــإن المجتمــع الدولــي، الــذي تشــكل دولــة الكويــت 
جــزءًا منــه، يعمــل علــى وضــع نهــج لدعــم هــذه 

القضية.
وأوضــح أن المــرأة الكويتيــة تتبــوأ مناصــب رفيعــة 
وسياســية  وتعليميــة  اجتماعيــة  مجــاالت  فــي 
ــة  ــب وزراي ــرة، كمــا تســلمت حقائ ــة كثي واقتصادي
ــى البرلمــان ومناصــب دبلوماســية عــدة،  ــت إل ووصل

إضافة إلى دخولها السلك القضائي.
المركــزي  المكتــب  أصدرهــا  بدراســة  واستشــهد 
لإلحصــاء فــي عــام 2015 تبيــن أن نســبة النســاء 

الكويتيــات فــي القــوى العاملــة فــي القطــاع العــام 
بلغــت 46 فــي المئــة وفــي القطــاع الخــاص 48.5 
المنهــاج  فــي  الكويــت  أدخلــت  كمــا  المئــة،  فــي 
المدرســي مــادة “حقــوق المــرأة” وأنشــأت محكمــة 

لألسرة.
الدســتور  مــن   29 المــادة  إلــى  الدخيــل  وأشــار 
النــاس  “جميــع  أن  علــى  تنــص  والتــي  الكويتــي 
والحقــوق  اإلنســانية  الكرامــة  فــي  متســاوون 
والواجبــات العامــة أمــام القانــون، دون تمييــز بســبب 
العــرق أو األصــل أو اللغــة أو الديــن”، مــا يعكــس 

أهمية قضية حقوق اإلنسان في الكويت.
مــن  المزيــد  الســفير  تمنــى  كلمتــه  ختــام  وفــي 
بيــن  الثنائيــة  العالقــات  فــي  والتقــدم  االزدهــار 

البلدين.
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تجــارب وقصــص نجــاح: قــرار تــرك الوطــن بــكل مــا فيــه، ليــس 
بالقــرار الســهل، إنــه يعنــي أن تتــرك أناســا مقربيــن مــن أهــل 
وأحبــة وأصدقــاء وزمــالء لســبب هــو أقــوى مــن طاقــة تحملــك 

لتحافظ على حياتك وحياة أسرتك.
 وهــذا األمــر بالنســبة للمــرأة هــو أشــد تأثيــرًا ربمــا مــن الرجــل، 
وبيتهــا  بوالديهــا  وتعلقهــا  عاطفتهــا  عنهــا  معــروف  فهــي 

وأقاربها وحتى جاراتها.
ــى مــكان آخــر ســيحتم عليهــا أن تحمــل  ــك فــإن الهجــرة إل  لذل
كــي  قوتهــا  تبــرز  أن  عليهــا  هنــا  وأحزانهــا.  معهــا همومهــا 
تعيــش بســالم وتــودع ذكريــات الحــرب المؤلمــة لربمــا.. عليهــا 
ــى فــي  أن تكــون صامــدة أمــام عائلتهــا كــي تكــون مثلهــم األعل
ــف تمامــا عمــا  ــذي يختل ــاء إنســان يليــق بالمجتمــع الجديــد ال بن

تركته خلفها.. 
أو  سياســي  نفــوذ  صاحبــة  المــرأة  تصبــح  ان  شــرطا  وليــس 
اقتصــادي فــي البلــد الجديــد كــي نقــول عنهــا إنهــا ناجحــة، إنمــا 
ان تكــون عضــوا فعــااًل يعتمــد عليــه فــي مجــال مــن المجــاالت 
فذلــك هــو النجــاح.. ومــا أكثــر النســاء اللواتــي أثبتــن ذلــك النجــاح 

في المجتمع السويدي.

سمر جاسم: فخورة بنفسي
ســمر جاســم، هــي إحداهــن. ونســتطيع اإلقــرار بنجاحهــا.. وهــي 
أم وزوجــة ومــع ذلــك فإنهــا لــم تهمــل بنــاء نفســها واســتطاعت 

أن تفوق في مكانتها على ما كانت عليه في البلد األم..
تقــول ســمر عــن تجربتهــا: » كان العــام 2009 نقطــة تحــول 
فــي حياتــي، بعــد أن قــرر زوجــي تــرك العــراق بســبب الظــروف 
والصراعــات التــي خلفتهــا الحــرب.. ومــا أن وضعــت قدمــي علــى 
أرض الســويد حتــى بــدأت بالســير فــي الطريــق الصحيــح، أال وهــو 

تعلــم اللغــة الــذي كنــت علــى يقيــن بأنــه البــاب الــذي ســيدخلني 
إلــى هــذا المجتمــع الجديــد.. وفــي مــدة قياســية تمكنــت مــن 
إنهــاء مرحلــة الدراســة فــي SFI فــي مدينــة كاتريناهولــم حيــث 

سكننا واستقرينا.. 
لــم يكــن طموحــي هــو مجــرد ان افهــم لغــة البلــد، لذلــك اتجهــت 
صــوب مكتــب العمــل فــي المدينــة وتمكنــت مــن الحصــول علــى 
وبعــد   ،)förskolan( المــدارس  إحــدى  فــي  )براكتيــك( 
انتهــاء المــدة وبعــد فتــرة قصيــرة اتصلــوا بــي مــن المدرســة كــي 
اعمــل فيهــا إليمانهــم بقدرتــي علــى التطــور، وفعــاًل عملــت فــي 
تلــك المدرســة، لكــن عملــي لــم يوقــف طموحــي فلجــأت إلــى 
إكمــال دراســتي فــي الوقــت ذاتــه واســتطعت الحصــول علــى 
ــم  ــي ل ــي الجامعــة، الســيما أنن ــي للدراســة ف ــي تؤهلن ــاط الت النق
أتمكــن مــن الدراســة الجامعيــة فــي بلــدي العــراق، حيــث كنــت 

قد أكملت إعدادية التجارة وتزوجت بعدها.

»أحب مهنة التعليم«
علــى  الحصــول  مــن  تمكنــت  ألننــي  بنفســي  فخــورة  أنــا  اآلن 
الســويدية،   Linköping مــن جامعــة الجامعيــة  الشــهادة 
وأمــارس مهنــة التعليــم )förskollärare(.. هــذه المهنــة 
التــي احببتهــا جــدًا، فهــي تمكننــي مــن تأهيــل األطفــال الذيــن 

هم المستقبل..
ال أســتطيع ان أنكر أن مرحلة الدراســة قد ســرقتني من عائلتي 
نوعــا مــا، ولــم يكــن ذلــك ســهاًل بالتأكيــد. لكــن عائلتــي الصغيــرة 
كانــت خيــر عــون لــي فيمــا وصلــت إليــه. كنــت اتلقــى التشــجيع 
المســتمر مــن زوجــي وأوالدي. وهــذه كانــت مــن األمــور المهمــة، 

فالمناخ المالئم هو الذي يدفع للنجاح دائما. 
ومــن تجربــة ســمر نســتطيع ان نصــل الــى نقطــة مهمــة وهــي، 
أن علــى اإلنســان امــرأة كانــت أم رجــاًل، أال يســتهين بقدراتــه وال 
يرمــي بطموحــه فــي ســلة المهمــالت مهمــا قســت ظــروف الحياة 
عليــه. ومــن واجــب العائلــة ان تقــف بجانــب األم التــي اعطتهــم 
ــن إعــداد نفســها كشــخص  ــر كــي تتمكــن هــي األخــرى م الكثي
يعتمــد عليــه فــي المجتمــع.. شــخص يســتطيع تحويــل ألــم 
األوطــان إلــى قصــص نجــاح فــي بلــد فتــح ذراعيــه ووفــر كل 
الكريــم  العيــش  فــي توفيــر  النفــس  الفــرص لالعتمــاد علــى 

إضافة إلى اإلحساس بالفخر واالعتزاز بالنفس.

تجربة سمر جاسم في الحصول على عمل
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ساكنة أحمد

بنفســي  فخــورة  أنــا   
ألننــي تمكنــت مــن الحصــول علــى 

الشهادة الجامعية
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مصطلحات من األخبار

Namninsamling تعنــي اســم أو Namn .ــف مــن كلمتيــن ــح مؤل ــار: Namninsamling مصطل ــن األخب ــح م مصطل
لقــب، ويرافقهــا ett فــي حالــة النكــرة، فيمــا تبقــى نفســها أثنــاء الجمــع. كلمــة insamling تعنــي َجمــع 

بّرع، ويرافقها en في حالة النكرة، وتصبح insamlingar أثناء الجمع.
َ
أو ت

المعنى الكامل يصبح: عريضة أو جمع تواقيع أو جمع أسماء.
وتعتبــر العريضــة وســيلة إلظهــار تأييــد النــاس لقضيــة معينــة أمــام صّنــاع القــرار ومــن أجــل زيــادة 
االهتمــام بالموضــوع مــن قبــل وســائل اإلعــالم. ويمكــن أن يتــم جمــع التواقيــع علــى أوراق عاديــة أو عبــر 

شبكة االنترنت.

 Studielån ،تعنــي دراســة أو بحــث Studie .مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Studielån:مصطلــح مــن األخبــار
ــرض أو َديــن، 

َ
ويرافقهــا en فــي حالــة النكــرة، وتصبــح studier أثنــاء الجمــع. كلمــة lån تعنــي ق

ويرافقها ett في حالة النكرة، فيما تبقى نفسها أثناء الجمع.

المعنى الكامل يصبح: قرض دراسي.
وتعتبــر مؤسســة اللجنــة المركزيــة للدعــم الدراســي CSN هــي الجهــة الرســمية المســؤولة عــن تنظيــم 

ومنح القروض الدراسية في السويد.
وتقــدم اللجنــة المركزيــة أيضــا قرضــا للتجهيــزات المنزليــة مخصصــا للقادميــن الجــدد، وفــق شــروط وحــدود 
معينــة، مــن أجــل بــدء حيــاة جديــدة فــي الســويد. وتدفــع اللجنــة المركزيــة ســنويا مــا يقــارب 23 مليــار 

كرون إلى حوالي 900 ألف طالب وطالبة.

 Tingsrättsdomen تعنــي Tingsrätt .مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Tingsrättsdomen :مصطلــح مــن األخبــار
 dom أثنــاء الجمــع. كلمــة tingsrätter فــي حالــة النكــرة، وتصبــح en محكمــة ابتدائيــة، ويرافقهــا

تعني ُحكم أو قرار المحكمة ويرافقها en في حالة النكرة، وتصبح domar أثناء الجمع.

المعنى الكامل يصبح: قرار المحكمة االبتدائية.
فــي الســويد، يوجــد 48 محكمــة ابتدائيــة، تتنــوع بيــن الصغيــرة التــي يعمــل لديهــا أقــل مــن 20 موظــف 

وموظفة، وبين الكبيرة التي يعمل لديها مئات الموظفين والموظفات.
وتعتبــر المحكمــة االبتدائيــة أول محكمــة تنظــر فــي القضايــا الجنائيــة مثــل العنــف والمخــدرات والضرائــب 
وحتــى مخالفــات المــرور. ومــن مهــام المحكمــة أيضــا حــل النزاعــات بيــن األفــراد، مثــاًل الخالفــات العائليــة، 

وقضايا أخرى متنوعة مثل التبّني وحاالت اإلفالس.

Könsuppdelade klasser Kön .مصطلــح مؤلــف مــن ثــالث كلمــات Könsuppdelade klasser :مصطلــح مــن األخبــار
الجمــع. كلمــة  أثنــاء  النكــرة، وتبقــى نفســها  أنثــى(، ويرافقهــا ett فــي حالــة  أو  تعنــي جنــس )ذكــر 
 en تعنــي صــف أو نــوع أو صنــف، ويرافقهــا klasss عــة. كلمــة

َّ
ــمة أو ُموز سَّ

َ
uppdelade تعنــي ُمق

في حالة النكرة، وتصبح klasser أثناء الجمع.

المعنى الكامل يصبح:صفوف مقسمة على أساس الجنس.
وبــدأت الســويد، منــذ العــام 1940، محــاوالت دمــج الجنســين فــي صفــوف مختلطــة خــالل الســنوات األربــع 
األولــى مــن التعليــم االبتدائــي، فيمــا ينفصــل الجنســين فــي الســنوات األربــع األخيــرة. وكان للذكــور معلميــن 
مــات. فيمــا كانــت المــدارس فــي المــدن الصغيــرة واألريــاف مختلطــة، حيــث كانــت الصفــوف 

ّ
ولإلنــاث ُمعل
قليلة العدد.

وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بــدأ خلــط الجنســين فــي المــدارس الرســمية الســويدية بشــكل تدريجــي حتــى 
أصبحت كل المدارس مختلطة بحلول العام 1972.
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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 األولى من نوعها 
باللغة العربية.

مهامه الرئيسية هي تصميم وتركيب وتطوير وصيانة وحماية شبكات البنية 
التحتية الرقمية التي تربط أجهزة االتصاالت والمواقع اإللكترونية والحواسب 
ببعضها البعض عبر شبكات، وذلك ضمن المؤسسات أو المنظمات أو الشركات. 

كما يقدم الدعم للعاملين والزبائن.
مهامه  وتكون  أخرى.  شركة  عبر  أو  شركته  في  موظفًا  يعمل  أن  ويمكن 
العمل  أماكن  في  متخصصة  تكون  فيما  الصغيرة  العمل  أماكن  في  متعددة 

الكبرى، وقد تشمل أجهزة موجودة في دول مختلفة من العالم.
مستخدمي  ومع  للشبكات  الموردة  الشركة  مع  تعاونًا  أيضًا  المهام  وتشمل 

الشبكة وتعليمهم كيفية استعمالها.
على  قدرة  المهنة  وتتطلب  أحيانًا.  والعطالت  الليل  في  تكون  العمل  أوقات 

التعاون وتمكن من اللغة اإلنكليزية.
الدراسة:

يوجد دراسة فني شبكات nätverkstekniker ضمن الكليات المهنية: 
/https://www.yrkeshogskolan.se

 IT المعلومات  تكنولوجيا  مجال  ضمن  جامعية  شهادة  طلب 
ُ
ت أن  ويمكن 

وخصوصًا تخصصات الشبكات واالتصاالت من أجل الحصول على وظيفة.
/http://www.studera.nu :للمزيد يمكن البحث في

٠١

٠٣

دليل
 المهـــن

Nätverkstekniker فني شبكات

Spelutvecklare مطّور ألعاب

التقنية  مشاكلها  وحل  المعلوماتية  األنظمة  وإصالح  الوقاية  الرئيسية  مهمته 
األنظمة  أمن  على  الحفاظ  أي  الخارجية،  التهديدات  مع  والتعامل  الداخلية 
حماية  كيفية  حول  االستشارة  يقدم  كما  إليها.  المستخدم  وصول  وإمكانية 

أنظمة الشركات والمؤسسات والمصارف والمنظمات.
التواصل  على  وقدرة  والتجهيزات،  البرمجيات  في  فهمًا  المهنة  وتتطلب 
والتعاون والتحليل والتركيز األمني وتغطية لكل ما هو جديد في عالم التقنية، 

كما تتطلب العمل في الليل والعطالت بحسب درجة استخدام األجهزة.
الدراسة:

غالبًا ما تتطلب المهنة شهادة جامعية بتخصص حاسوب data، ويتم إكمالها 
.IT-säkerhet بدورات إضافية ضمن التخصص األمني المعلوماتي

/http://www.studera.nu :للمزيد يمكن البحث في
/https://www.yrkeshogskolan.se
/https://www.yrkeshogskolan.se

٠٢

Säkerhetsansvarig inom IT
مسؤول أمن أنظمة معلوماتية

إلى  األفكار  تحويل  هي  الرئيسية  األلعاب  مطور  مهمة 
جودة  بأفضل  األساس  من  اللعبة  تصميم  أي  ألعاب، 

ممكنة.
ويقسم العمل إلى ثالثة تخصصات رئيسية وهي:

هذا  ويتطلب   :speldesigner األلعاب  مصمم   -
اللعبة  تكون  لكي  التفاصيل  في  وعمل  دقة  التخصص 
(المنتج النهائي) بأفضل شكل ممكن، ولتكون تفاعلية من 

بدايتها إلى نهايتها.
- مصمم الغرافيكس grafiker: يعمل على إظهار ما 
له المصمم، كالشخصيات والبيئة المحيطة مستخدمًا 

َّ
ك

َ
ش

التصميميات واأللوان المناسبة.

٠٤

Systemförvaltare مسؤول أنظمة

األنظمة  لتشغيل  المدى  طويلة  إدارة  على  يعمل 
دعم  أجل  من  وأمانها  تطويرها  ويضمن  المعلوماتية، 
استخدامها.  من  الزبائن  أو  الموظفين  وتمكين  العمل 
أو  األنظمة  وتعديل  تغيير  عن  أيضًا  مسؤوًال  ويكون 
إضافة أجزاء جديدة لها، بعد مشاورة المستخدمين سواء 

كانوا موظفين أو زبائن.
خاص  أو  مالي  أو  أمني  المعلوماتي  النظام  يكون  وقد 
بالمعاشات. وأحيانًا يعمل أكثر من مسؤول متخصص في 

نظام معلوماتي واحد.
تنتشر هذه المهنة في جميع المنظمات أو المؤسسات أو 

الشركات الكبرى التي تملك أنظمة معلوماتية، بغض 

النظر عن القطاع.
وتتطلب المهنة قدرة على تحمل المسؤولية والتنظيم واتخاذ 
القرارات والتعاون مع اآلخرين والتركيز على التطوير والتحديث.

الدراسة:
 data- الكمبيوتر وعلم األنظمة تتطلب شهادة جامعية في 

.och systemvetenskap
/http://www.studera.nu :للمزيد يمكن البحث في

- المبرمج programmerare: ويعمل على برمجة األلعاب 
اللعبة  بتجربة  يقوم  أن  قبل  واألوامر،  البرمجة  لغات  بمساعدة 

للتأكد من صحة العمل.
وتتطلب المهنة إبداع وقدرة على التواصل والتنظيم والتعاون 
العمل،  نجاح  أجل  من  المختلفة  بالتخصصات  العاملين  بين 

باإلضافة إلى التحلي بنظرة شاملة عن المشروع.
والجامعات  الكليات  في  التخصصات  من  العديد  الدراسة:يوجد 
األلعاب  تطوير  مجال  ضمن  والمعاهد 
dataspelsutveckling، قبل التخصص في التصميم أو 

الغرافيكس أو البرمجة، ويمكن البحث في:
/http://www.studera.nu

/https://www.yrkeshogskolan.se
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مع فاروق حمزاوييوم 
الجميع هنا متساوون    

ولهم نفس القيمة واألهمية

اليــوم هــو يــوم الثالثــاء لذلــك الجميــع يعمــل علــى 
ــل  ــا قب ــرة م ــي فت ــت. ف ــي البي ــا ف قــدم وســاق هن
الظهيــرة، هنــاك فرصــة للغســيل واالســتحمام، 
دروس  هنــاك  ســيكون  الغــداء  تنــاول  وبعــد 
علــى  أرد  أن  أحــاول  الســويدية.  اللغــة  لتعليــم 
رســائل البريــد اإللكترونــي وإجــراء االجتماعــات 
بواســطة الســكايب قبــل أن نفتــح فــي الصبــاح، 
وذلــك ألننــي ال أريــد أن أغلــق بــاب المكتــب علــى 

نفسي، عندما يكون لدينا زوارهنا.

العديــد مــن الذيــن يأتــون إلــى هنــا ليــس لديهــم 
مــكان لإلقامــة، وال يســتطيعون قضــاء الليــل فــي 
الغرفــة  إلــى  أتطلــع  أنــا  والقطــارات.  الحافــالت 
المخصصــة للراحــة لدينــا، والتــي هــي غرفــة عازلــة 
طــال  الــذي  النــوم  توفيــر  أجــل  مــن  للصــوت، 
انتظــاره ألولئــك الذيــن يحتاجــون إليــه. المــكان 
مظلــم وهــادئ دائمــا والجميــع يحتــرم القواعــد - 

ال كالم وال هواتف محمولة.

اليــوم ، يكــون جــدول الحجــز ممتلئــا لــكل مــن غــرف االســتحمام )الــدوش( 
وأماكــن غســيل المالبــس )الغســاالت(. ســوف يحصــل كل شــخص قــام بحجــز 
وقــت علــى إيصــال بموعــد دوره لالســتحمام وغســيل المالبــس. روتيــن الحجــز 
ــاك  ــا، وليــس هن ــع يعــرف القواعــد هن ــن، والجمي ــن الســالم واألم ــة م ــق حال يخل

حاالت فوضى وتدافع عندما تفتح األبواب.

ــاب، يوجــد  ــور كالعــادة طويــل حتــى خــارج الب حــان اآلن موعــد االفتتــاح! الطاب
اليــوم 30 شــخصا ينتظــرون فــي هــذا الطابــور، بعضهــم ليــس لديــه حجــز 
ــا  ــن لدين ــزوار المألوفي ــن ال ــر م ــي الكثي ــا ألتق ــة االنتظــار. أن ــى قائم ســيبقون عل

والمعروفين، ولكن أيضا هناك زوار جدد. الجميع موضع ترحيب هنا.

هــذه هــي حياتــي. أنــا أعمــل مــع الصليــب األحمــر 
منــذ 25 ســنة و أحــب هــذا العمــل. كمــا أحــب أن 
أســاعد النــاس عندمــا ال يتمكــن المجتمــع مــن 

القيام بذلك.
انضممــت إلــى  المركــز الــذي يدعــى »بيــت الصليب 
األحمــر« وتمنيــت أن يتــم فتــح المزيــد مــن أماكــن 
االجتماعــات المماثلــة. إننــي أرى مــكان النشــاطات 
هــذا كأنــه كــوخ كبيــر حيــث أن الجميــع موضــع 
ــى المســاعدة  ــاس للحصــول عل ــي الن ــب. يأت ترحي
بــدءًا مــن االحتياجــات األساســية  فــي كل شــيء 
والعمــل  المجتمعيــة،  المعلومــات  إلــى  وصــواًل 
التشــاركي، وزيــادة فــرص االندمــاج. يعتبــر بيــت 
الصليــب األحمــر أيضــا مكانــا لألشــخاص الذيــن 
يرغبــون فــي المشــاركة كمتطوعيــن مــن أجــل 

مجتمع أكثر إنسانية.
أنــا أحــاول أن أرى اإلمكانيــات وأتجاهــل المشــاكل. 
صحيــح أن حالــة الضعــف تتزايــد فــي المجتمــع. 
حيــث أرى ذلــك بيــن األشــخاص المقيميــن بصــورة 
غيــر شــرعية، أو بيــن األشــخاص الذيــن رفضــت 
طلبــات لجوئهــم.  إن المــرارة تتزايــد وتصبــح 
»بيــت  يكــون  أن  أريــد  الوقــت.  مــر  كلمــا  أكبــر 
الصليــب األحمــر« المــكان الــذي يشــعر فيــه النــاس 
متســاوون  هنــا  الجميــع  والتقديــر.  باالحتــرام 

ولهم نفس القيمة واألهمية.
عــن  الكثيــر  أســمع  أننــي  مــن  الرغــم  علــى 
الصعوبــات، إال أن هــذا يعطينــي قــوة للعمــل هنــا. 
إننــي أشــعر بالرضــا عنــد فتــح البــاب للمحتاجيــن، 

هذا يجعلني أنام براحة لياًل.

فاروق
حمزاوي

يعمل: فاروق حمزاوي »كمسؤول المشروع 
في بيت الصليب األحمر« في منطقة خارهولمن

العائلة: األطفال سامي وسلمى وسارة
يعيش: في منطقة تبعد 5 دقائق بالدراجة 

عن مكان عمله هذا ممتاز

FOTO: MARIE SPARRÉUS 
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العنوان:

هنــا نجــد إحــدى العائــالت القادمــة مــن ســوريا. ســوف تنتقــل العائلــة إلــى كيرونــا غــدًا ، نحــن نحــرص 
علــى أن يحصــل أفــراد العائلــة علــى مالبــس دافئــة قبــل الشــتاء. هنــاك رجــل آخــر ســينتقل إلــى منطقــة 
بيتيــو وهــو ســوف يحصــل علــى المالبــس المناســبة أيضــا قبــل فصل الشــتاء. نحن نقوم بملء مســتودعنا 
باســتمرار بالمالبــس واألحذيــة التــي تصلنــا مــن المانحيــن والمتبرعيــن. الطلــب األكبــر هــو علــى 

السترات واألحذية ذات األحجام الكبيرة. 

تحتــوي قائمــة الطعــام اليــوم علــى حســاء نباتــي وســاندويتش الجبــن. نحــن نقــدم الغــداء لــكل مــن 
يحتاجه. يتواجد المتطوعون هنا في الصباح الباكر لطهي الطعام وإعداد الموائد.

إن دوراتنــا فــي اللغــة الســويدية تحظــى بشــعبية. حيــث نقــوم بتصنيــف المجموعــات وفقــا لمســتوى المعرفــة 
لدى الزوار. هناك العديد منهم قد تدرب، في حين يعتبر البعض اآلخر من المبتدئين.

ينتهي الدوام اآلن ، ونغلق أبوابنا لهذا اليوم. 
جميــع  يعــود  أن  قبــل  الوقــت،  لبعــض  جميعــا  نلتقــي  أن  تعودنــا 
المتطوعيــن إلــى منازلهــم. أحيانــا نســمع قصصــا رهيبــة مــن زوارنــا ومــن 
التعذيــب  عــن  رجــل  أخبرنــا  مثــاًل،  فاليــوم  عنهــا.  التحــدث  المهــم 
واالضطهــاد الــذي تعــرض لــه والكثيــر منــا قلقــون للغايــة.  حقيقــة نحــاول أن نســتجمع قوانــا لليــوم التالــي مــن 

خالل تبادل األفكار والخبرات.

يعــد »بيــت الصليــب األحمــر« مكانــا اللتقــاء األشــخاص 
الضعفــاء المحتاجيــن للمســاعدة، مــع التركيــز علــى 
االتحــاد  خــارج  مــن  والمهاجريــن  اللجــوء  طالبــي 

األوروبي. البيت مفتوح كل أيام األسبوع تقريبا.

 Rödakorshuset ــدار بيــت الصليــب األحمــر ي
منطقــة  فــي  األحمــر  الصليــب  مركــز  قبــل  مــن 
خارهولمــن. حيــث يعمــل شــخصين فقــط كموظفيــن 

ويشارك ما يقارب 40 شخصا كمتطوعين.

أتبــادل أطــراف الحديــث مــع إحــدى الزائــرات، وهــي 
مــن  واحــدة ممــن تعرفــت عليهــم جيــدًا. هــي 
الالجئيــن غيــر الشــرعيين وتعيــش فــي ظــروف 
صعبــة للغايــة، وحيــدة وبــدون عــون. بالنســبة لــي، 
مــن المهــم جــدًا اإلصغــاء إلــى زوارنــا وإعطائهــم 
الشــعور بأننــا إلــى جانبهــم. يجــب أن يكــون بيتنــا 

مكانا آمًنا يلتقي فيه الجميع باحترام.

دون  مــن  األحمــر«  الصليــب  »بيــت  يعمــل  لــن 
رائعيــن  إنهــم  معنــا،.  العامليــن  المتطوعيــن 
 Birgit Eneqvist  ومذهليــن، إن المتطوعــة
هــي واحــدة منهــم. هــي هنــا كل يــوم تقريبــا. اليــوم 
لدينــا 8 أشــخاص هــم قــوى طوعيــة تســاعدنا فــي: 
آخــر  شــيء  وأي  والتعليــم  والطعــام  الحجــوزات 

نحتاجه.
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Vegetarisk soppa och ostsmörgås står på 
menyn i dag. Vi serverar lunch till alla som 
vill ha. Våra volontärer är här tidigt på 
morgonen för att fixa maten och förbereda 
servering. 

Nu stänger vi för i dag och innan alla 
volontärer går hem samlas vi en stund. Ibland 
får vi höra hemska berättelser från våra 

besökare och det är viktigt att få prata av sig. 
Just i dag har en man berättat om tortyr och förföljelse som han har 
varit utsatt för och många av oss är väldigt berörda. Genom att dela 
våra tankar och upplevelser hämtar vi kraft inför nästa dag.

Rödakorshuset är en mötesplats för utsatta människor, med fokus på 
asylsökande, papperslösa och EU- migranter. Huset har öppet nästan 
varje vardag.

Rödakorshuset drivs av rödakorskretsen i Skärholmen. Två personer 
är anställda och ett 40-tal volontärer är engagerade.

 En familj från Syrien är här. De ska flytta till Kiruna i morgon 
och vi ser till att de får varma kläder med sig inför vintern. En 
man som ska flytta till Piteå får också klädförrådet påfyllt. Vårt 
lager fylls ständigt på med kläder och skor som skänks till oss. 
Jackor och skor i stora storlekar är det som går åt mest.

Jag tar ett snack med en av 
besökarna, som jag har lärt känna 
väl. Hon är papperslös och lever 
under väldigt tuffa förhållanden, 
ensam och utsatt. För mig är det 
jätteviktigt att lyssna och finnas 
till för våra besökare. Vårt hus ska 
vara en trygg plats där alla möts 
med respekt.

Utan våra volontärer skulle 
Rödakors- huset inte fungera. De 
är helt fantastiska! Birgit Eneqvist 
är en av dem. Hon är här i stort 
sett varje dag. I dag har vi åtta 
frivilliga krafter som hjälper till 
med bokningar, mat, 
undervisning och allt annat 
mellan himmel och jord.

Våra kurser i svenska är populära. Vi anpassar grupperna efter 
vilken kunskap besökarna har. En del har tränat mycket medan 
andra är nybörjare.

 جواز سفر مفقود جواز سفر مفقود
اإلسم:

 أحمد عبد الله خضير

مواليد: 03/11/19٨٨

P نوع الجواز: جواز عراقي من نوع

A1977973:رقم الجواز

الرجاء من يجده يتصل على 

  0739994٨6٢

اإلسم: 

محمد عبد الزهرة كاطع شريف

اللقب : العبودي

مواليد: 1979/05/11

Gنوع الجواز: جواز عراقي من نوع

رقم الجواز:1٢٨5403

الرجاء من يجده يتصل على 

0737٢9097٢
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En dag med - Farouk Hamzaoui

”Här är alla lika 
   mycket värda”

Det här är mitt liv. Jag har jobbat 
för Röda Korset i 25 år och älskar 
det. Att få hjälpa människor när 
samhället inte räcker till.
Jag var med och drog igång 
Rödakorshuset och hoppas att 
fler liknande mötesplatser ska 
kunna öppnas. Jag ser 
verksamheten som en stor stuga, 
dit alla är välkomna. Människor 
kommer för att få hjälp med allt 
från basala behov till 
samhällsinformation, gemenskap 
och ökad chans till integration. 
Huset är också en plats för 
personer som vill engagera sig 
som volontärer för ett 
medmänskligare samhälle.
Jag försöker att se möjligheter, 
inte problem. Men visst är det så 
att utsattheten ökar i samhället. 
Jag ser det bland papperslösa och 
människor som har fått avslag på 
sina asylansökningar. Bitter- 
heten blir större ju längre tiden 
går. Jag vill att Rödakorshuset ska 
vara en plats där människor 
känner sig sedda och respek- 
terade. Här är alla lika mycket 
värda.
Trots att jag får höra mycket som 
är jobbigt, så ger det mig styrka 
att jobba här. Jag mår bra av att 
få öppna dörren till behövande, 
det gör att jag sover gott om 
natten. 

Farouk
Hamzaoui

Jobbar som: Projektledare på 
Rödakorshuset i Skärholmen utanför 
Stockholm.
Familj: Barnen Sami, Selma och Sara.
Bor: I området. Det tar mig fem minuter 
att cykla till jobbet, perfekt!

I dag är det tisdag och då är det 
full fart här i huset. På 
förmiddagen finns möjlighet att 
tvätta och duscha och efter 
lunch blir det undervisning i 
svenska. Jag vill inte sitta 
instängd på kontoret när våra 
besökare är här så därför passar 
jag på att svara på mejl och ha 
Skype möten innan vi öppnar på 
morgonen.

Många som kommer hit har 
ingenstans att bo och tillbringar 
nätterna på bussar och tåg. Jag 
tittar till vårt vilrum, som är 
ljudisolerat och ger en stunds 
efterlängtad sömn till dem som 
behöver. Här är alltid mörkt och 
tyst och alla respekterar 
reglerna – inget prat, inga 
mobiltelefoner. 

Nu öppnar vi! Kön är som vanligt lång utanför 
dörren, i dag väntar 30 personer och fler 
kommer säkert droppa in. Jag träffar en hel 
del bekanta men också nya besökare. Alla är 
välkomna hit.

I dag är bokningsschemat fullt för både 
dusch och tvättmaskiner. Alla som bokat sig 
får ett kvitto med sin tid. Bokningsrutinerna 
skapar lugn och trygghet, alla vet vad som 
gäller och det blir ingen rusning när vi 
öppnar.

FOTO: MARIE SPARRÉUS 
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خبراء سويديون يتوقعون 
»سنة صعبة« للمصابين بحساسية حبوب الطلع

الكومبــس – صحــة: يتوقــع الخبــراء فــي مجــال الصحــة والحساســية، أن تكــون الســنة الحاليــة، »صعبــة جــدًا« علــى 
المصابين بحساسية ما يسمى بحبوب الطلع، أو )حساسية الربيع(، خصوصا في غرب وجنوب السويد.

ويقــول الباحــث فــي جامعــة يوتوبــوري، أوســلوك داهــل: »ربمــا ســتكون هــذه الســنة واحــدة مــن أســوأ الســنوات 
في مجال حساسية حبوب الطلع، منذ أن بدأنا بقياس نسبة هذه الحساسية.

أو التهيــج لغيــر مرضــى الحساســية، و لكــن جهــاز 
بإفــراز  يقــوم  الحساســية  مصابــي  لــدى  المناعــة 
األجســام المضادة )IgE ( و التي تتفاعل مع مســبب 
و  كالهيســتامين  معينــة  مــواد  تنتــج  و  الحساســية 
أعــراض  ظهــور  فــي  رئيســيا  دورًا  يلعــب  الــذي 

الحساسية .
اللقــاح  حبــوب  هــي:  الحساســية  مســببات  وأشــهر 
أنــواع  وبعــض  العطــور  العفــن،  الغبــار،  )الطلــع(، 

األغذية.
أي عمــر، فهــي ال  فــي  بالحساســية  اإلنســان  يتأثــر 
ــب  ــي الغال ــار، ف ــن األعم ــة م ــة معين ــى فئ تقتصــر عل
فــي ســن  أعراضهــا  وقــد تظهــر  األطفــال  تصيــب 
ــوغ ولكــن  ــد يســتمر بعــد البل ــو ق ــاًل الرب ــوغ. فمث البل

حساسية األنف تقل مع تقدم العمر.
لمــاذا تصيــب الحساســية بعــض النــاس و ال تصيــب 
األخريــن، أو لمــاذا الجســم المضــاد )IgE ( المســؤول 
عــن التفاعــالت التحسســية يوجــد عنــد البعــض أكثــر 

من غيرهم؟ ما هي العوامل التي تؤثر على ذلك:

1- الوراثة:
الوراثــة هــي العامــل الواضــح ومــن األســباب الرئيســية 
للتأثــر بالحساســية، حيــث تتضاعــف نســبة اإلصابــة 
بالحساســية إذا كان أحــد األبــاء مصابــا بأحــد أمــراض 
الحساســية وتصبــح النســبة أربعــة أضعــاف إذا كان كال 
ــراض التحسســية، ولكــن  ــن بأحــد األم ــن مصابي األبوي
المــرض  الوراثــة لنفــس  ليــس بالضــرورة أن تكــون 

وبنفس الشدة.

٢- العامل البيئي:
ــة  ــك قابليــة وراثيــة لإلصاب ــا يجــب أن تكــون هنال وهن
المســبب  للعامــل  التعــرض  بالحساســية، فكلمــا زاد 
للحساســية وبشــكل متكــرر تــزداد فرصــة اإلصابــة 

بالحساسية.

3- عوامل أخرى تزيد نسبة 
اإلصابة كالتدخين، التلوث، 

العدوى والهرمونات.
لتفاعــالت  عرضــة  تكــون  التــي  الجســم  وأجــزاء 
الجلــد،  الرئتيــن،  األنــف،  العينيــن،  هــي  الحساســية 
والمعــدة. وعلــى الرغــم مــن أن األمــراض المختلفــة قد 
ظهــر حساســية مختلفــة، ولكــن جميعهــا تحــدث 

ُ
ت

نتيجة استجابة جهاز المناعة.
التقليل من النزهات

طرق للتغلب على حساسية 
الربيع 

فــي كل ربيــع تطلــق األشــجار مليــارات مــن حبــوب 
اللقــاح الصغيــرة فــي الهــواء، وعندما يتنفس الشــخص 
وتعلــق هــذه الحبــوب فــي األنــف والرئتيــن، بإمكانهــا 

أن تؤدي إلى تحسس.
يســاعد  أن  يمكــن  البيــت  فــي  البقــاء  فــإن  لذلــك، 
ــد  ــى المشــكلة، الســيما عن ــب عل ــى التغل الشــخص عل

الخبــراء، أن  ويعتقــد 
التفســيرات  أحــد 

للحساسية 
أن  هــو  المبكــرة، 
حــارًا  كان  الماضــي  الصيــف 
بشــكل غيــر عــادي، 
مــن  الكثيــر  وأن 
ســوف  األشــجار 
العــام  هــذا  تنمــو 

بشكل مبكر.
الخبــراء  لكــن 
مقــدار  أن  يعتقــدون 
حبــوب الطلــع فــي شــرق 
العــام  مــن  أقــل  ســتكون  الســويد 

الماضي.
فهــم  والشــركات  المــدارس  داهــل  الباحــث  ودعــا 
علــى  تأثيرهــا  ومــدى  الحساســية  هــذه  طبيعــة 

الطالب والموظفين.

ماهية الحساسية؟ 
تعتبــر الحساســية أحــد أمــراض العصــر التــي انتشــرت 
ــرة، و الحساســية هــي  ــة األخي ــي األون ــر ف بشــكل كبي
التعــرض  عنــد  البشــري  المناعــة  جهــاز  اســتجابة 
لمســببات الحساســية أو األجســام الغريبــة التــي تدخــل 
الجســم البشــري عــن طريــق الجلــد، التنفــس، الجهــاز 
الهضمــي أو غيرهــا، وهــذه األجســام الغريبــة هــي 
غالبــا غيــر ضــارة و ال تســبب أي نــوع مــن التفاعــالت 
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هبــوب الهــواء وخــالل ســاعات الصبــاح األولــى عندمــا 
تكون أعداد حبوب اللقاح في مستوياتها العليا.

وعنــد الخــروج، ينصــح باســتخدام النظارات الشمســية 
إلبعاد حبوب اللقاح عن العينين.

وبمجــرد العــودة إلــى الداخــل، يجــب الحــرص دائمــا 
علــى االســتحمام وتغييــر المالبــس، وإال ستتســرب 

حبوب اللقاح إلى المنزل.

استخدام أدوية للحساسية
أمــا بالنســبة لألعــراض األكثــر حــّدة، يمكــن اســتخدام 
رذاذ األنــف، مــع اإلشــارة إلــى أن األعــراض ال تتالشــى 

على الفور، فقد يستغرق األمر بضعة أيام.

وقــد يوصــي الطبيــب بلقاحــات ضــد الحساســية فــي 
حــال لــم تفلــح األدويــة األخــرى فــي تخفيــف األعــراض. 
وتحتــوي هــذه اللقاحــات علــى كميــة صغيــرة مــن 
ــة هــذه  ــى مقاوم ــاح، وتســاعد الجســم عل ــوب اللق حب
الحبــوب. وقــد يحتــاج الجســم علــى األرجــح ألخــذ لقــاح 

كل شهر لمدة ثالث إلى خمس سنوات.

الحماية االحترازية
يمكــن للشــخص أن يتنــاول األدويــة قبــل أســبوع علــى 
األقــل مــن بدايــة فصــل الربيــع، وذلــك قبــل أن تظهــر 

عليه األعراض من دمع العينين والعطس.
فــي  موجــودة  األدويــة  ســتكون  الطريقــة،  وبهــذه 

جسم الشخص عندما يحتاج إليها.

تغييرات بسيطة
يمكــن إجــراء تغييــرات بســيطة فــي المنــزل، لكنهــا 
قــد تحــدث فرقــا مهمــا. فإغــالق جميــع النوافــذ يمنــع 
حبــوب اللقــاح مــن الدخــول إلــى المنــزل. وعوضــا عــن 
لتبريــد  الهــواء  بمكيفــات  االســتعانة  يمكــن  ذلــك، 

المنزل.
يمكــن خلــع الحــذاء عنــد بــاب المنــزل والطلــب مــن 

الضيــوف فعــل الحركــة نفســها، لبقــاء المــواد المســببة 

للحساســية فــي الخــارج. وينصــح بتنظيــف األرضيــات 

بمكنســة كهربائيــة لســحب كل الجزيئــات المجهريــة 

من المكان.

وأخيــرا، ينصــح بعــدم التدخيــن ألن ذلــك يفاقــم مــن 

أعراض الحساسية.

التحدث إلى الطبيب
تكــون االستشــارة الطبيــة ضروريــة لبعــض الحــاالت 
المتقدمــة مــن الحساســية، والتــي لــم تنفــع معهــا 

العديد من االحتياطات.
فبإمــكان الطبيــب تشــخيص الحالــة ووصــف الــدواء 
المناســب، وإعطــاء المزيــد مــن اإلرشــادات النافعــة 

لكل حالة على حدة.
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أحمد كامل الزبيدي 
العب كرة قدم سابق 

في العراق

وجدت حلمي 
الضائع في 
السويد

العــب  ألي  األخطــر  الكابــوس  تشــكل  اإلصابــات 
رياضــي، ال ســيما أنهــا قــد تنهــي حياتــه الرياضيــة 
كالعــب وتقتــل كل األحــالم التــي رســمها الشــخص 

بعالم الرياضة.

احمــد كامــل الزبيــدي العــب كــرة قــدم ســابق فــي 
فــي  االســتمرار  مــن  منعتــه  إصابتــه  لكــن  العــراق 
ــات القــرن الماضــي، لكــن  ــة فــي ثمانين ممارســة اللعب
حلمــه لــم يمــت وقــرر أن ينتقــل إلــى مجــال التدريــب 
لكــن الفــرص التــي كان يتمناهــا كــي يشــق طريقــه فــي 

هذا االختصاص لم يحصل عليها في العراق.

فــي العــام 2004 غــادر بلــده متوجهــا إلــى إحــدى 
الــدول العربيــة ورغــم البقــاء هنــاك لمــا يزيــد عــن 10 

سنوات إال أنه لم يتمكن من تحقيق ذلك الحلم. 

وصــل الزبيــدي إلــى الســويد قبــل 3 ســنوات، وهنــا 
وجــد إمكانيــة أن يحقــق ما 

بــه،  يحلــم  كان 

وبــدأ بتشــكيل نــواة فريــق مــن القادميــن الجــدد فــي 
وتمكنــوا   Tjorn و   Stenungsund بلديتــي 
مــن تســجيل الفريــق رســميا كنــادي كــرة قــدم يحمــل 

.STENUNGSUND IF اسم

الزبيــدي قــال للكومبــس: »اللغــة لــم تكــن عائقــا كــي 
نلتقــي ونشــكل الفريــق بــل علــى العكــس كان وجودنــا 
ضمــن الفريــق فرصــة لالندمــاج بالمجتمــع الســويدي 
لــم  الفريــق  تشــكيل  وفرحــة  الرياضــة،  بــاب  مــن 
وتــرك  إنجــازات  بتحقيــق  طموحنــا  ننســى  تجعلنــا 
ــة بتحقيــق  ــت البداي بصمــة فــي حقــل الرياضــة، وكان
دوري  ضمــن   2018 للموســم  الثالــث  المركــز 

الدرجة السابعة.

وأضــاف: »كأي مشــروع فــي الحيــاة البــد مــن 
ســواء  البدايــات،  فــي  الصعوبــات  وجــود 

صعوبــة التدريــب بســبب بــرودة 

الطقــس فــي الشــتاء الســيما أننــا بدأنــا فــي شــهر كانــون 
الثانــي 2018، كمــا كانــت هنــاك معانــاة بالعثــور علــى 
العبيــن مهاجريــن للبــدء بتشــكيل الفريــق، لكــن بعــد 
البيئــة  بدعــم  ننطلــق  أن  اســتطعنا  وجيــزة  فتــرة 
المحيطــة لنــا، تلقينــا الدعــم المعنــوي من الســويديين 
رغــم  التدريبــات  وباشــرنا  البلديــة،  فــي  والعــرب 

الثلوج واألمطار«.

وعــن مســتوى الالعبيــن قــال: »كان عمليــة البحــث 
عــن العبيــن جاهزيــن صعبــة للغايــة، انضــم إلينــا 
العديــد مــن الالعبيــن لكــن ينقصهــم بعــض الخبــرة 
وهــذا مــا كنــت أعمــل علــى تحســينه مــن خــالل 
ــا  ــا انضــم لن ــة، وحالي الحصــص التدريبي
بعــض الالعبيــن الســويديين أيضــا ممــا 
يســهم فــي تعزيــز عمليــة االندمــاج 
وبيــن  جــدد  كقادميــن  بيننــا 

السويديين«.

وعــن دور الرياضــة باالندمــاج يضيــف: »الرياضــة هــي 
الســويدي  المجتمــع  فــي  االندمــاج  مفاتيــح  أحــد 
والتعــرف علــى ثقافــة المجتمــع مــن خــالل االختــالط 
بالالعبيــن الســويديين أو ببعــض الداعميــن، وهــذا 
يشــكل حافــزًا لنــا لكــي نقــدم أفضــل مــا لدينــا كــي 
نثبــت بأننــا نســتحق الفــرص التــي تمنــح لنــا فــي هــذا 

البلد، وبأننا جزء من هذا المجتمع«.

وتوجــه الزبيــدي بشــكر لشــبكة الكومبــس لمتابعتهــا 
وتغطيتهــا لكافــة األنشــطة الرياضيــة التــي تتعلــق 
نجاحاتهــم  علــى  الضــوء  وتســليط  بالمهاجريــن 

ودعمهم إعالميا.
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ال مفاجآت في الجولة األولى من 
كأس السويد

خلــت الجولــة األولــى مــن مســابقة كأس الســويد بكــرة 
القــدم للعــام 2019 مــن المفاجــآت واســتطاعت كل 
عــدا  الفــوز  تحقيــق  مــن  الممتــاز  الــدوري  فــرق 
فالكنبيــري الصاعــد حديثــا مــن دوري الســوبر ايتــان 
والــذي خســر أمــام Öster بهــدف مقابــل هدفيــن، 

ومــن أبــرز النتائــج كانــت فــوز هاكيــن علــى براغــي 
علــى  الفســبوري  و  هــدف  مقابــل  أهــداف  بســتة 

هاسليهولم بخمسة أهداف مقابل هدف.
وفيما يلي نتائج مباريات الجولة األولى:
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الكلــــــــمات المتقاطـــــــعة
أفقيًا:

1 - ممثلة ومطربة مصرية شاركت كرامة « صالح ذو الفقار في فيلم
 » كرامة زوجتي« - مغنية لبنانية 

٢ - ضرير أو كفيف – اتقاد أو اضطرام
3 - هجم – واسع – اشتاق

4 - ناضج – عالمة
5 - مكسب – ضد باطل – أخو األب

6 - قنوط – تباين
7 - تسوية – طلب – طراز

٨ - سكب – شاحب – تاه
9 - ضد معقد – نافذة

10 - ضد بطيء – مدينة في جنوب سورية
11 - مداد – أداة لنحت قلم الرصاص

عموديًا:
۱- مغنية كولومية من أصل لبناني - مغنية لبنانية

٢ - سكان البادية - سجن 
3 - سائل حيوي لونه أحمر - نحيف - ضد عسر

4 - غالم ناهز البلوغ - غيث
5 - سيف - بحر

6 - استيقظ - متفرع
7 - بائع الفحم - انتظر

٨ - يصير ضعف ما كان - خاصم
9 - جواب – من الفواكه - طابة

10 - أرض طيبة في صحراء - برق
11 - وقت - حاجات أو مقتضيات
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SUDOKUقواعد اللعبة
أمامــك شــبكة مــن 81 خانــة , 9*9 مقســمة إلــى 9 مربعــات 3*3 عليــك مــلء الخانــات الفارغــة بأرقــام مــن 

1 إلى 9 مراعًيا عدم تكرار أي رقم في أي خط أفقي أو عمودي وداخل كل مربع
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مرحبًا بكم في المركز الصحي الجديد
 Nydala vårdcentral 

في مالمو

نحن نهتم بصحتك










www.nydalavc.se

في الحاالت الطارئة يمكنكم الحصول على مواعيد في نفس اليوم.

المركز مفتوح طيلة أيام ا�سبوع:

المستوصف يعمل بالتعاون مع
حكومــة مقاطعــة سكـــونة

يقع مقر المركز بين اكشون نيداال ومطعم البالم 

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

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



Mai-britt- Bahir-

Mia Gruppe-0433

Gastriball Malmö
Lockarpsvägen 14A, 
238 41 Oxie, 
Sverige
Tlf +46704870207

Gastriball Göteborg
Nordanvindsgatan 2A
417 17 Göteborg
Tlf +46704870207
eller +46 31534623

Gastriball Oslo
Rådmann Halmrasts vei 18, 
1337 Sandvika, 
Norge
+47 46672033

السعر يتضمن العملية و المتابعة و رفع البالون و يبدأ من :بالون المعدة لتخفيف الوزن
٢٤٫٠٠٠ كرون سويدي لبالون الستة أشهر

٣٢٫٠٠٠ كرون لبالون السنة
بدون جراحة


الدكتور باهر هادي

Camilla- Mirja-

Hanne- Lone-

Mai-britt- Bahir-

Mia Gruppe-0433

Mai-britt- Bahir-

Mia Gruppe-0433

Camilla- Mirja-

Hanne- Lone-

Camilla- Mirja-

Hanne- Lone-

Camilla- Mirja-

Hanne- Lone-






mail@kirurgen.dk

NANNA - NURSE MIA - NURSE

BAHIR - SURGEON

PIA - NURSEHANNE - NURSELONE - SECRETARY

MIRJA-DIETICIANCAMILLA-DIETICIAN

THOMAS- SURGEON MAI-BRITT - NURSE STEEN- SURGEON

Gastriball Danmark: 
Hans Edvard Teglers Vej 9, 1 
 2920 Charlottenlund
+45 919 18888


