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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: 1910 000 besökare på Facebook 
och en mediaräckvidd på 700 000 personer. 
Al Kompis åtnjuter väldigt högt förtroende 
bland våra läsare som ser oss som “Sverige 
på arabiska”.
Besök gärna också vår svenskspråkiga sys-
tertidning Altid.se.

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

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

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

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

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

وخارجها.

صديقك الناطق بالعربية في السويد
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SVERIGES 
STÖRSTA 

TIDNING PÅ 
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المؤسس ورئيس التحرير

د. محمود صالح آغا
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ma@alkompis.com

سكرتير التحرير

نزار عسكر
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المبيعات
أحمد الزيان

07٢55٨7444
ahmed.a@alkompis.com

مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت

موقع الكومبس بالعربية
alkompis.se

موقع الكومبس بالسويدية
alkompis.se/sv
موقع راديو الكومبس

alkompis.se/radio
جريدة الكومبس الورقية

alkompis.se/magazine
موقع الشبكة الرئيسي

alkompismedianetwork.com

صفحة الكومبس على الفيسبوك
facebook.com/alkompis

د. محمود صالح اآلغا
رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية

الســويد
اإلعالم وصناعة الثقة

ــذي تشــهده تقنيــة االتصــاالت  مــع التطــور الكبيــر ال
اإلعــام،  وســائل  بيــن  المنافســة  تزايــدت  الرقميــة، 
اللغــة،  بنفــس  الناطقيــن  والمتابعيــن  القــراء  لجــذب 
وجــاء دخــول وســائل التواصــل االجتماعــي بقــوة إلــى 
علــى  أكثــر  المهمــة  ليعقــد  المنافســة،  هــذه  حلبــة 
الصحــف ووســائل اإلعــام التقليديــة األخــرى، فهــا هــي 
جريــدة »متــرو« أكبــر صحيفــة يوميــة فــي الســويد، مــن 
استســامها  تعلــن  المطبوعــة،  النســخ  عــدد  حيــث 
وتراجعهــا أمــام ســطوة هــذه المنافســة، لتتحــول إلــى 

أسبوعية وتضطر إلى تسريح عدد من الموظفين.
أصبحــت مهمــة اإلعــام فــي البحــث عــن ثقــة القــارئ أو 
المتابــع، مــن أهــم عوامــل االســتحواذ علــى عــدد أكبــر 
ــا ليســت فقــط المصداقيــة،  مــن الجمهــور، والثقــة هن
بــل أيضــا الثقــة بالمهنيــة وتقديــم خبــر رشــيق وشــيق 
بالوقــت المناســب أي بغــاف جــاذب، هنــاك وســائل 
المتابعيــن،  ثقــة  كســب  اســتطاعت  إعــام عديــدة 

لفترات تقصر أو تطول.
فــي دولــة مثــل الســويد، هنــاك مؤسســات وجهــات 
عديــدة تهتــم بقيــاس الثقــة، ليــس فقــط فــي العاقــة 
بيــن وســائل االعــام والجمهــور، بــل أيضــا قيــاس الثقــة 
الحــال  المدنيــة وبطبيعــة  بالمؤسســات والمنظمــات 

بالسياسيين أيضا.
مــن بيــن هــذه المؤسســات أكاديميــة وســائل اإلعــام 
عــن  بيانــات  تصــدر  التــي   Medieakademin
ــكل شــيء  ــة الجمهــور ب ــاس ثق ــي قي ــج أبحاثهــا ف نتائ
عــام وبــكل مــن يقــدم خدمــات عامــة، ومن المؤسســات 
ــى نســب عاليــة  ــت فــي األعــوام األخيــرة عل التــي حصل
ــزال  ــذي ال ي ــو الســويدي، ال ــة الجمهــور، الرادي ــن ثق م

األول بوسائل اإلعام.
ولكــن وفــي آخــر نشــرة مــن نشــرات األكاديميــة احتلــت 
الكحوليــة  المشــروبات  بيــع  متاجــر 
Systembolaget الحكوميــة الصــدارة بيــن كل 

الجهات، في حين تتذيل تويتر الترتيب.
هنريــك إكنغــرن أوسكارســون أســتاذ العلــوم السياســية 
بجامعــة يوتيبــوري ومديــر أكاديميــة اإلعــام يقــول: 
يتعلــق األمــر عمومــا بالجهــات الفاعلــة فــي وســائل 
االهتمــام  علــى  المبنيــة  والثقــة  الصغيــرة،  اإلعــام 

والخبرات والتجارب.
الكحوليــة، حصلــت  المشــروبات  بيــع  شــركة متاجــر 
علــى أرقــام جيــدة 78 بالمئــة مــن المســتطلعة آرائهــم 

لديهم ثقة قوية بالشركة.
فــي المركــز الثانــي جــاءت الشــرطة الســويدية، وهــو 
ــه الشــرطة بعــد الهجــوم  ــت علي مركــز متقــدم، حصل
اإلرهابــي فــي شــارع »دروتنينــغ غاتــان«  وســط مركــز 
ســتوكهولم حيــث ازدادت الثقــة بالشــرطة فــي كل 

المقاييس.
ويســتطيع المــرء أن يــرى ارتفاعــا عامــا فــي الثقــة 
بمؤسســات القانــون والنظــام مثــل الشــرطة والدفــاع 

واألمن.

بالقطــاع  الثقــة  فــإن  اإلعــام  أكاديميــة  وحســب 

المصرفــي تزعزعــت، خاصــة بعــد فضائــح دانســبنك 

وسويدبنك.

ثقــة  نســبة  أيضــا عــن قياســات  أعلنــت  األكاديميــة 

الســويدية،  باألحــزاب  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 

حيــث حصــل حزبــا الوســط والليبرالييــن علــى أعلــى 

ــى عكــس حــزب ســفاريا  ــاس، عل ــة الن ــن ثق النســب م

ديموكراتنــا الــذي  حصــل علــى أدنــى درجــات الثقــة مــن 

قبل هذه المؤسسات.

التلفزيــون الســويدي حصــل علــى 61 بالمئــة وكانــت 

النســبة العــام الماضــي 58 بالمئــة ليحــل بالمركــز الثانــي 

بالنســبة لوســائل اإلعــام، خلــف الراديــو الســويدي الــذي 

حصل على الثقة األعلى بـ 65 بالمئة.

ــز  ــل داغين ــة مث ــة اليومي ــة بالصحــف المحلي يوجــد ثق

الصحــف  مــن  أعلــى  نيهيتــر وسفينســكا داغبــادت 

الصحــف  لكــن  وأكسبريســن،  أفتونبــادت  المســائية 

التواصــل  أكبــر علــى وســائل  لهــا شــعبية  المســائية 

االجتماعي.

وتــرى األكاديميــة أن الثقــة بوســائل اإلعــام العامــة 

التــزال مسيســة، فالمتعاطفــون مــع حــزب البيئــة مثــًا 

بالمئــة  العامــة 94  بلغــت ثقتهــم بوســائل اإلعــام 

ســفاريا  أنصــار  عنــد  بالمئــة  الرقــم 24  كان  بينمــا 

ديموكراتنا.

ــة وصناعتهــا وقياســها أصبــح مــن أهــم الحقائــق  الثق

علــى األرض، بينمــا ولألســف اليــزال العديــد منــا، يثــق 

ــار التــي يحــب أن يســمعها حتــى  ــه األخب بمــن يقــدم ل

وإن كانت ال تمت للحقيقة بأي صلة. 



YA 
HABIBI
VAD  
MYCKET 
SURF!
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لماذا علينا دفع الضرائب؟ 
عندمــا نقــوم بدفــع الضرائــب فإننــا ُنســاهم فــي تســيير 

جميــع ُمتطلبــات وأمــور المجتمــع. هــذه الضرائــب 

تذهــب لبنــاء وتطويــر البنــى التحتيــة وفــي تأميــن 

االجتماعيــة  والرعايــة  الطبيــة  الخدمــات  اســتمرار 

والتعليــم وريــاض األطفــال ...الــخ، كمــا ُيقــدم جــزء 

البلــد،  عــن  لدفــاع  لمتطلبــات  الضرائــب  هــذه  مــن 

ولحفظ األمن وألعمال الدفاع المدني، وغير ذلك.

 يجــب عليــك أن تقــدم التصريــح الضريبــي لكــي تكــون 

اإلقــرار  إلرســال  تاريــخ  آخــر  صحيحــة.  الضريبــة 

الضريبي الخاص بمدخولك هو 2 أيار / مايو.

من اين تحصل مصلحة 
الضرائب على بيانات الدخل 

الخاصة بنا؟
مــن  الســويد  فــي  ومســجل  مقيــم  شــخص  كل 

المفتــرض أن يحصــل علــى التصريــح الضريبي الخاص 

ــد الرقمــي. مصلحــة  ــدوق البري ــد أو فــي صن ــه بالبري ب

FOTO: TT

قائمة بأهم االقتطاعات الضريبية

هكذا يمكن أن تقلل من الضرائب التي ستدفعها
أو تزيد من مرتجعاتك الضريبية

 deklarationen ال شــك أنــك اســتلمت كشــف بالتصريــح الضريبــي
ــدوق  ــق صن ــن طري ــا ع ــد، أو رقمي ــط البري ــا بواس ــا ورقي ــك، إم ــة ب الخاص
بريــدك الرقمــي، مــع ذلــك ال يــزال لديــك الوقــت )آخــر موعــد ٢ أيار/مايــو(  
لكــي تقــوم بخصومــات ضريبيــة، إذا كان لــك الحــق بهــا وقــد تقلــل مــن قيمــة 
ــيقلل المبلــغ الــذي ســوف تدفعــه أو  ــا س ــك، مم ــة علي ــب المترتب الضرائ
يزيــد مــن المبلــغ الــذي ســيرجع لــك مــن الضريبــة الُمتبقّيــة. فبــل الحديــث 
ــب  ــن الضرائ ــات ع ــض المعلوم ــا بع ــع مع ــا نراج ــة، دعون ــذه القائم ــن ه ع

ومفهومها في بلد مثل السويد.
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الضرائــب تحصــل علــى معظــم بيانــات الدخــل الخاصــة 
ــاب، أو  ــا، مــن الشــركة التــي تعمــل بهــا، أي مــن أرب بن
مــن البنــك أو مــن صنــدوق الضمــان االجتماعــي. لذلــك 
تكــون مصــادر دخلــك، مســّجلة ُمســبقا فــي التصريــح 

الضريبي الذي ترسله مصلحة الضرائب لك.

كيف نقدم التصريح الضريبي:

عندمــا تســتلم كشــف ضرائبــك، ابــدأ بالتدقيــق فــي 
صحة كل بياناتك.

أي  إجــراء  تريــد  وال  صحيحــة،  البيانــات  كانــت  إذا 
تعديــل أو إضافــة عليهــا، يمكنــك أن توافــق علــى 
المصرفيــة  الهويــة  بواســطة  الضريبــي  التصريــح 
ــع  ــي اســتلمتها م ــوز الت ــة أو بواســطة الرم اإللكتروني
بــكل  بذلــك  وتقــوم  الورقــي..  الضريبــي  التصريــح 

بساطة في تطبيق app مصلحة الضرائب.
كمــا يمكنــك أن تقــّدم التصريــح الضريبــي مــن 
خــالل إرســال رســالة هاتفيــة )SMS( إلــى مصلحة 
ــا أو اســتخدام  ــب، أو االتصــال بهــم هاتفي الضرائ
الخدمــة اإللكترونيــة أو إرســال التصريــح الضريبي 
الورقــي إلــى عنــوان المصلحــة. ولكــن قبــل ذلــك مــن 
المفيــد أن تتطلــع علــى قائمــة الخصومــات الضريبيــة 

التي سوف ندرجها أسفل المقال.

إضافة إلى ذلك عليك االنتباه إلى األمور التالية:
هــل قمــت ببيــع مســكن أو هــل كنــت تتاجــر باألســهم، 
تقــوم  أن  عليــك  إذًا  شــركة؟  صاحــب  أنــت  هــل  أو 

فــي  عليهــا  اإلضافــة  أو  البيانــات  بتعديــل  بنفســك 

فــي  خــاص  لــك  ملحــق  يوجــد  الضريبــي.  التصريــح 

البيانــات  مــن  الكثيــر  وفيهــا  اإللكترونيــة،  الخدمــة 

ة ُمسبقا. المملوء

إذا كان مــن حقــك أن تقــوم باقتطــاع تكاليــف، حســب 

ــن  ــال، كالســفر م ــي هــذا المق ــا ف ــي تجده ــة الت القائم

البيانــات  تضيــف  أن  فعليــك  مثــًا،  وإليــه  العمــل 

ــارك أن  ــي. ضــْع باعتب بنفســك فــي تصريحــك الضريب

تكــون  بحيــث  االقتطــاع  أنظمــة  مــن  أّواًل  تتحقــق 

األمور صحيحة من البداية.

بعــد أن تقــّدم التصريــح الضريبــي، تراجــع مصلحــة 

ــة.  ــب بياناتــك ويتــم حســاب ضريبتــك النهائي الضرائ

وبعــد االنتهــاء مــن ذلــك، ســوف تحصــل علــى اإلقــرار 

ــي. وتــرى فيــه مــا إن كنــت ســتحصل  الضريبــي النهائ

ــك  ــا علي ــي أو ســتدفع م ــض ضريب ــى اســترداد فائ عل

من ضريبة ُمتبقّية.

إذا كنــت ســتحصل علــى فائــض ضريبــي فيمكــن أن 

ــى المــال فــي حســابك البنكــي مباشــرة، إن  تحصــل عل

كنــت قــد بلغــت مصلحــة الضرائــب عنــه ُمســبقا. أمــا إذا 

أن  فيمكنــك  ُمتبقّيــة،  تدفــع ضريبــة  كنــت ســوف 

حســاب  فــي  إمــا  الضرائــب  مصلحــة  إلــى  تدفعهــا 

الهاتفــي  التحويــل  أو عــن طريــق  البنكــي  التجييــر 

)سويش( 

بعض الخصومات الضريبية 
الشائعة

ال يــزال هنــاك وقــت لديــك، لتقــدم اقتطــاع ضريبــي أو 

أكثــر، لذلــك مــن الضــروري أن تقــرأ الكشــف المرســل 

لــك وتطلــع أيضــا علــى قائمــة االقتطاعــات وفيمــا إذا 

كان أحد بنودها أأكثر ينطبق على وضعك.

شــيوعا،  األكثــر  تعتبــر  عاديــة  اقتطاعــات  هنــاك 

مثــل  المعلومــات عنهــا  بعــض  مــلء  فقــط  تحتــاج 

 rot-och وخصومــات  الفائــدة  علــى  الخصــم 

rutavdrag )وهــو خصــم يتيــح الحصــول علــى 

مثــل  المنزليــة،  للخدمــات  ضريبيــة  تخفيضــات 

ــي  ــغ الحــد الضريب ــة والغســيل. يبل ــف والصيان التنظي

50٪ كحــد أقصــى مــن تكلفــة العمالــة ، وقــد يصــل 

إلــى 25  ألــف كــرون كحــد أقصــى للشــخص فــي الســنة 

لمــن تقــل أعمارهــم عــن 65 عامــا، و 50 ألــف  كــرون 

ســنوًيا لألشــخاص الذيــن تبلــغ أعمارهــم 65 عامــا أو 

أكبر(

هنــاك قائمــة بحوالــي 60  خصمــا ضريبيــا، يجــب علــى 

الشــخص أن يراجعهــا بتمعــن، ليــرى اذا كان هــدد 

منهــا مــن حقــه، ومــن الخصومــات الشــائعة جــد خصــم 

وإلــى  مــن  بالواصــات  الســيارة  اســتخدام  تكاليــف 

مــن يطلــب مثــل هــذه  يبلــغ عــدد  العمــل، حيــث 

ــف شــخص،  ــي 900 ال ــي الســويد حوال ــات ف الخصوم

ــس خاصــة  ــق بشــراء ماب ــات تتعل ــى خصوم ــة إل إضاف

للعمل

قائمة ببعض الخصومات 
الضريبية 

فيمــا يلــي جميــع التخفيضــات الضريبيــة التــي يمكــن 

إجراؤهــا فــي التصريــح الخــاص بــك، ولكــن هــذه فقــط 

بمراجــع مصلحــة  االســتعانة  األفضــل  مــن  عناويــن 

علــى  تســاعد  معلومــات  علــى  للحصــول  الضرائــب 

مطابقتها على حالتك الخاصة:

تكاليف المحاماة والمحاكم.

الحصول على خصومات على مدخراتك التقاعدية.

ــزوج أو للزوجــة  ــة ل ــع النفق ــزام بدف ــك الت إذا كان لدي

الســابقة ولكــن يجــب عليــك عــدم خصــم بــدل إعالــة 

الطفل.

إذا كنــت قــد بــدأت نشــاطا تجاريــا مؤخــرا ولديــك 

ســويدي،  كــرون   100000 عــن  يزيــد  ال  عجــز 

فيمكنــك خصمهــا، هــذا ينطبــق فقــط علــى الســنوات 

الخمس األولى.

األعمــال  ألنشــطة  خصومــات  إجــراء  أيضــا  يمكنــك 

الفنية واألدبية والمشابهة.

ومعــدات  واقيــة  مابــس  مصاريــف  لديــك  كان  إذا 

واقية لعملك ، فيجب عليك خصم الضريبة عليها.

إذا كنــت عاطــًا عــن العمــل وحصلــت إمــا علــى إعانــة 

بطالــة أو دعــم نشــاط أو بــدل تنميــة، يتعيــن عليــك 

خدمــة  وإلــى  مــن  الرحــات  علــى  خصومــات  إجــراء 

التوظيف وصندوق التأمينات االجتماعية.

 كشــف التصريــح الضريبــي 

أصبــح متاحــا علــى صنــدوق 
بريدك الرقمي

Digital brevlåda
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إذا كنــت قــد اشــتريت جهــاز كمبيوتــر بنفســك ألنــه 

يتعيــن عليــك القيــام بــه لعملــك، فســوف يتعيــن 

عليــك خصــم تكلفــة ذلــك. شــريطة أن يكــون صاحــب 

ــر.  ــدك بجهــاز كمبيوت ــى تزوي ــادر عل ــر ق العمــل غي

يجب أن تكون قادرا على إثبات الشراء.

ــا إجــراء خصومــات لشــراء اآلالت واألدوات 
ً

يمكنــك أيض

الازمة في الخدمة.

إذا كان لديــك غرفــة عمــل خاصــة بــك فــي منزلــك. 

لــك مكانــا  شــريطة اثبــات أن رب العمــل ال يوفــر 

الكهربــاء  نفقــات  خصــم  أيضــا  يمكنــك  للعمــل. 

والتدفئة والتنظيف. 

رحات السيارة للخدمة

ضمانات الدفع لسداد القروض

قارب من وإلى العمل

ركــوب الدراجــات مــن وإلــى العمــل: إذا اســتخدمت 

دراجتــك مــن وإلــى العمــل، فســتتمكن مــن خصــم 

250 كرونا سويدي على الضريبة. 

االقامــة المزدوجــة: يمكنــك خصــم نفقــات المعيشــة 

المتزايــدة لإلقامــة المزدوجــة إذا كنــت قــد اضطــررت، 

بســبب وظيفتــك، إلــى االنتقــال إلــى مــكان إقامــة جديد 

واحتفظــت بمــكان إقامتــك فــي مــكان اإلقامــة الســابق 

إما لنفسك أو لعائلتك أو لعائلتك األخرى. 

تخفيــض  علــى  الحصــول  يمكنــك  نقابيــة:  رســوم 

النقابيــة المدفوعــة بعــد 1  ضريبــي علــى الرســوم 

يوليو 2018. 

إذا كنــت بحاجــة إلــى شــراء كتــب خاصــة للحفــاظ علــى 

وظيفتك، فسوف يتعين عليك خصمها. 

ــدوق المعاشــات  ــك خصــم رســوم صن ــن: يمكن التأمي

ــر خاضــع  ــك غي ــة لمعــاش التقاعــد الخــاص ب المهني

للضريبة.

وأجهــزة  الاصقــة  والعدســات  النظــارات  تعتبــر 

الســمع تكاليــف خاصــة بشــكل أساســي. ولكــن يمكنــك 

الحصــول علــى خصومــات للعنايــة بالعيــون فــي حــاالت 

فــي  خاصــة  متطلبــات  هنــاك  كانــت  إذا  اســتثنائية 

الوظيفة.

مــن هوايــة، فيمكنــك خصــم  لديــك دخــل  إذا كان 

نشــاطك  فــي  لديــك  كان  الــذي  والعجــز  النفقــات 

التجاري. 

كلــب فــي الخدمــة: إذا كان لديــك كلــب فــي الخدمــة 

ووافقــت مــع صاحــب العمــل علــى أنــه يجــب أن يبقــى 

فــي المنــزل معــك ، فســوف يتعيــن عليــك خصــم 

نفقاتك.

ــن األنشــطة  ــى دخــل م ــا وتحصــل عل ــت رياضي إذا كن

الرياضية ، فيمكنك خصم النفقات المرتبطة به. 

فســوف  تعويضــات،  بدفــع  عليــك  الحكــم  تــم  إذا 

يتعين عليك خصم هذه التكلفة.

ــت تســتخدم  ــا وكن ــت موظف ــوي: إذا كن ــف الخلي الهات

ــة،  هاتفــك المحمــول الخــاص إلجــراء مكالمــات وظيف

فيمكنــك خصمهــا. يجــب أن تكــون قادراعلــى إظهــار 

التكاليف اإلضافية للمكالمات. 

أقــراص الموســيقى: إذا كنــت بحاجــة إلــى أقــراص ألنــك 

خصــم  يمكنــك  بالموســيقى،  تعمــل  أو  موســيقي 

التكاليف.

وقــوف  لرســوم  خصــم  علــى  الحصــول  يمكنــك 

الســيارات إذا كنــت قــد اتخــذت الســيارة للعمــل ولكــن 

فقــط إذا كنــت تســتخدم الســيارة إلــى حــد مــا فــي 

الخدمة. 

عمــل مؤقــت: إذا كنــت تعمــل مؤقًتــا فــي مــكان آخــر، 

ــى مــكان  والنــوم فــي مــكان العمــل وكانــت المســافة إل

اإلقامــة أطــول مــن 50 كيلومتــرا، فيمكنــك إجــراء 

اســتقطاعات للوجبــات ونفقــات صغيــرة خال الشــهر 
األول بمبلــغ قياســي قــدره 115 كرونــا ســويدي فــي 

اليوم. 

ضريبــة  مصاريــف  علــى  خصومــات  إجــراء  يمكنــك 
بســيارتك  األعمــال  رجــال  ســفر  علــى  االزدحــام 
الخاصــة. إذا كان لديــك الحــق فــي إجــراء اســتقطاعات 

للسفر من وإلى العمل بسيارتك الخاصة

ــك،  تأجيــر ســكنك الخــاص: إذا كنــت قــد اجــرت منزل
 40000 بقيمــة  قياســي  خصــم  إجــراء  فيمكنــك 
كــرون ســويدي باإلضافــة إلــى جــزء مــن رســوم االرتباط 

أو اإليجار المتعلقة بالمنزل. 

إذا كان لديــك دخــل أو عقــار يخضــع للضريبــة فــي 
ــة  ــة األجنبي ــك خصــم الضريب خــارج الســويد ، فيمكن
ــى اإلبــاغ بأنــك  المدفوعــة. يجــب أن تكــون قــادرا عل

دفعت الضريبة مرتين.

لمزيــد مــن المعلومــات حــول الخصومــات والشــروط 
ذات الصلــة ، اقــرأ المزيــد فــي قامــوس خصــم مصلحــة 

الضرائب.
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المسؤول الصحفي في مصلحة الهجرة:

الناطــق  الكومبــس: شــكرًا علــى وقتــك بيــر ايــك، 

الصحفي باسم مصلحة الهجرة

مصلحة الهجرة: شكرا لكم

الكومبــس: الســويد حصلــت علــى حكومــة جديــدة، 

أربعــة  بيــن  باتفــاق  مرتبطــة  الحكومــة  وهــذه 

ــرة؟  ــة الهج ــى سياس ــك عل ــر ذل ــف يؤث ــزاب، كي أح

هل من تغيرات كمصلحة الهجرة؟

أن نتوقــع كثيــرًا، ألن  مصلحــة الهجــرة: ال يمكــن 

ضمــن  المختلفــة  االقتراحــات  مــن  العديــد  هنــاك 

االتفــاق الــذي نطلــق عليــه اســم »اتفاقيــة ينايــر«. 

يكــون  أنــه ســوف  هــو  اآلن  الــذي ســيحدث  الشــيء 

هنالــك تحضيــرات لتطبيــق بنــود االتفاقيــة، وعلــى 

مصلحــة الهجــرة اتبــاع نتائــج التحضيــرات، ولكــن قبــل 

معرفــة كيــف األمــور ســوف تتأثــر، علينــا االطــاع 

علــى بنــود االقتراحــات مــن الناحيــة القانونيــة، علينــا 

ــح  ــم يصب ــن ث ــا وم ــك علين االطــاع كيــف ســيؤثر ذل

لدينا االستنتاج والتحليل أسهل.

علــى كل األحــوال يمكننــا رؤيــة وتوقــع بعــض األشــياء 
مثــل علــى ســبيل المثــال تمديــد القانــون المؤقــت، 
والــذي  ينايــر،  اتفــاق  فــي  بــه  القيــام  قتــرح 

ُ
ا الــذي 

ــى  ســوف يؤثــر علــى عــدد طالبــي اللجــوء القادميــن إل
الســويد الــذي نعتقــد بأنــه ســيكون أقــل قليــًا و أكثــر 

استقرارًا. 

نتفهم حاالت اإلحباط في انتظار قراراتنا 
ونعمل على تقصير مدة االنتظار

ســوف  كيــف  معرفــة  قبــل 
يتأثــر عمــل مصلحــة الهجــرة 
الرباعــي،  االتفــاق  ببنــود 
علينــا االطــالع علــى البنــود 

من الناحية القانونية
الكومبس – مقابالت:

فــي إطــار الســعي للحصــول علــى المعلومــة الصحيحــة مــن مصدرهــا، ومــن 

أجــل إلقــاء الضــوء علــى جملــة مــن األســئلة والقضايــا المتعلقــة بالهجــرة 

ــى  ــا إل ــا، توجهن ــية وغيره ــى الجنس ــول عل ــمل والحص ــم الش ــوء ول واللج

مصلحــة الهجــرة وأجرينــا لقــاءًا مــع مســؤول قســم الصحافــة فــي مصلحــة 

الهجــرة بيــر إيــك، ومــع أن المقابلــة لــم تتضمــن أي أخبــار عــن قــرارات 

ــي  ــف واألدوار الت ــض المواق ــاح بع ــة إليض ــت مهم ــا كان ــدة، إال أنه جدي

تقــوم بهــا المصلحــة المســؤولة عــن ملفــات اللجــوء والهجــرة ومنــح 

االقامات بأنواعها، وما يترتب على ذلك من إجراءات.
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وســائل  األســر،  شــمل  لــم  عــن  ومــاذا  الكومبــس: 
اإلعــام تناقلــت بــأن الوضــع ســيكون أفضــل وأســهل، 
بيــن  االتفــاق  هــذا  ضــوء  علــى  للكثيريــن  بالنســبة 

األحزاب األربعة

الكومبــس: حســنا ...إلــى حــد االن ليــس لديــك أيــة 
معلومات بخصوص هذه المسألة!

الكومبــس: بخصــوص األشــخاص المحكــوم عليهــم 
بالتســفير مــن البــالد أو أولئــك الذيــن عاشــوا فتــرة 
طويلــة فــي الســويد ولــم يحصلــوا إلــى اآلن علــى 
مــن  بــأي شــيئ  بالقيــام  اإلقامــة، فهــل تفكــرون 
أجلهــم؟ ألنــه تــم طــرد العديــد مــن األشــخاص علــى 
بعــدم  الشــرطة  مــن معرفتكــم ومعرفــة  الرغــم 

وجود دولة تقبل بهم وتستقبلهم؟ 
مصلحــة الهجــرة: يمكننــا القــول بــأن الشــخص الــذي 
ألســباب  الســويد،  فــي  إقامــة  تصريــح  لديــه  ليــس 
مختلفــة مثــأل أنــه شــخص لــم يحقــق شــروط الحصــول 
علــى لجــوء، أو أن هنــاك ســبب آخــر يمنعــه مــن البقــاء، 
فــي هــذه الحالــة نحــن نعمــل علــى تشــجيعه للعــودة. 
أعنــي إذا الشــخص قيــل لــه أنــه ال يســتطيع البقــاء فــي 
ــي عــاش  ــده الت ــى بل ــه العــودة إل ــد ويتوجــب علي البل
فيهــا مــن قبــل فإننــا نقــوم بمســاعدته قــدر اإلمــكان 
ــى  لكــي يعــود. وفــي حــال رفــض الشــخص الرجــوع إل

مصلحــة الهجــرة: : نعــم تمامــا ،ألن االتفــاق الرباعــي 
يريــد جعــل لــم شــمل األســر أو مــا نســميه ربــط األســر 
حــق  علــى  حصلــوا  الذيــن  ألولئــك  وأســهًا  ممكنــا 
الحمايــة ولذلــك نتوقــع قــدوم العديــد مــن األســر التــي 

تنتظر لم شملها. 
الكومبــس: ولكــن مــا هــو القصــد تمامــا مــن القــول: 
بأنــه  الشــمل؟ هــل تقصــد  لــم  تســهيل عمليــة 

سيكون هناك شروط أقل مثال؟ 
مصلحــة الهجــرة: ال لــم أقصــد الشــروط، بحــد ذاتهــا 
ــب الحصــول علــى الربــط األســري،   ــة طل ــا إمكاني وإنم
أعنــي أن األشــخاص الذيــن حصلــوا علــى حــق الحمايــة 
ســيكون لــدى أفــراد عائلتهــم امكانيــة طلــب الحصــول 

على لم الشمل و اإلقامة في السويد.
بالجنســية  يتعلــق  التالــي  الســؤال  الكومبــس: 
ــتكون  ــي س ــويدية الت ــة الس ــن اللغ ــويدية، وع الس
إحــدى شــروط الحصــول علــى الجنســية، هــل حصلتم 
أيــة معلومــات جديــدة؟ ومــا دور مصلحــة  علــى 

الهجرة في هذا المطلب؟ 
مصلحــة الهجــرة: ليــس لدينــا أية معلومــات بخصوص 
هــذه  دورحاليــا  أي  لدينــا  وليــس  اآلن،  حتــى  ذلــك 
المســألة فهــذا المتطلــب هــو اقتــراح مــن قبــل اتفــاق 

يناير، ونحن ال نعمل على أي شيئ حاليا.

وفــي حالــة لــم تقبــل أي دولــة 
اســتقبال الشــخص الحاصــل 
ــن  ــفير، يتمك ــرار تس ــى ق عل
ــى  ــول عل ــن الحص ــخص م الش
واحــدة  لســنة  اإلقامــة  حــق 
رغــم حصولــه مســبقا علــى 

قرار الطرد.

ــات،  ــة معلوم ــا أي ــس لدين لي
شــرط  بخصــوص  اآلن،  إلــى 

اللغة للحصول على الجنسية
نتوقــع قــدوم العديــد مــن األســر 

التي تنتظر لم شملها

الزميل محمود األغا يحاور المسؤول عن قسم الصحافة في مصلحة الهجرة بير إيك

الشــرطة  إلــى  قضيتــه  بتحويــل  نقــوم  فإننــا  بلــده 

والشــرطة تتولــى فــي هــذا الحــال أمــره. وفــي حــال لــم 

يكــن للشــخص أي مــكان للرجــوع إليــه ، كمــا ذكــرت 

فــي ســؤالك،  فهنالــك شــيئ يســمى بـــ »عائــق التنفيذ« 

ــى ســبيل  ــل عل ــب، مث ــاك عواق ــأن هن ــي ب ــذي يعن وال

المثــال ليــس هنالــك بلــد بإمكانهــا اســتقبال الشــخص، 

وفــي هــذه الحالــة يتمكــن الشــخص مــن الحصــول علــى 

حــق اإلقامــة لســنة واحــدة رغــم حصولــه مســبقا علــى 

قرار الطرد. 

تبــدأون  ســوف  بأنكــم  تقصــد  هــل   : الكومبــس 
القــرار  هــذا  أن  أم  القــرار؟  هــذا  مثــل  بتطبيــق 

معموله به حاليا؟

بــه حاليــا،  القــرار معمــول  مصلحــة الهجــرة: هــذا 

وهــذا يعنــي أنــه يجــب أن يكــون هنالــك بلــد يســتطيع 

الشــخص الرجــوع إليهــا عندمــا يتــم تســفيره. وأريــد 

التأكيــد علــى أننــا نــدرس الحالــة بشــكل فــردي بنــاًء 

علــى أســباب اللجــوء ولمــاذا يريــد الفــرد البقــاء هنــا،  

ومــن ثــم نقــوم بالتحقيقــات والتقييمــات لحالــة البلــد 

التــي عــاش فيهــا الشــخص وكيــف أيضــا هــي حالــة 

بلده األصلي.

فــي  أشــخاص عاشــوا  هنالــك  يوجــد  الكومبــس: 
الســويد أكثــر مــن الخمــس أو ســت ســنوات ولــم 
لديكــم  هــل  اإلقامــة.  علــى  اآلن  حتــى  يحصلــوا 

استثناء أو قانون مخصص لهم؟

التحقيــق  هــو  بــه  نقــوم  مــا  ال،  الهجــرة:  مصلحــة 

بأســباب اللجــوء ولمــاذا يريــد الشــخص البقــاء فــي البلــد، 

فــإذا قيمــت األســباب بأنهــا غيرمقنعــة فيتوجــب علــى 

الشــخص العــودة إلــى بلــده، وإذا وافــق الشــخص علــى 
العــودة فإننــا نقــوم بمســاعدته عــن طريــق دفــع 
بأســاليب  نســاعده  أو  هنــاك  إلــى  العــودة  تكاليــف 
أخــرى، وإذا لــم يوافــق الشــخص علــى القــرار و رفــض 
العــودة فنقــوم حينهــا بتحويــل ملفــه إلــى الشــرطة 
التــي تقــوم هــي بتنفيــذ تســفيره مــن البــاد. نحــن 

ات. نقوم بتنفيذ القوانين بدون أية استثناء

الكومبــس: هــؤالء الذيــن يملكــون إقامــات مؤقتــة 
لمــدة ســنتين أو ثالثــة، خاصــة الســورين،  هــل 
ــى إقامــات دائمــة؟  أم  ســيتمكنون مــن الحصــول عل

أنهم سيحصلون مرة أخرى على إقامات مؤقتة؟ 
ــذي تتــم  ــون المؤقــت ال ــرة: وفقــا للقان ــة الهج مصلح
مناقشــة تمديــده فهــذا يتضمــن أيضــا منــح إقامــات 
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تقصيــر  علــى  »نعمــل  إيــك: 

أوقــات معالجــة أي قضيــة ألننــا 

نفهــم ونقــدر أن الــذي ينتظــر 

قد يصاب باإلحباط«

ــذ  ــه ومن ــه أن ــك: »يجــب التنوي إي

عــام ٢015 حتــى اآلن أصبحــت 

أوقــات االنتظــار أقصــر مقارنــة 

بما سبق«

مصلحــة الهجــرة: ال ، ال يوجــد تغيــرات محــددة، مــا 
يتــم تداولــه حاليــا هــو مــا يحــدث علــى المســتوى 
ــى  ــي عل ــي وكيفيــة اشــتراك دول االتحــاد األورب األورب
التنســيق فيمــا بينهــا وحــل األمــور معــا، وهنــاك يجــري 
العمــل علــى عــدة نقــاط بهــدف حلهــا، وحتــى اآلن لــم 
تتحقــق أي نتيجــة علــى المســتوى األوروبــي، ولكــن 

مستمرون ويقومون بالعمل على ذلك. 

الكومبــس: ســؤالي األخيــر يتعلــق بفتــرة االنتظــار، 
قــرار  ينتظــرون  الذيــن  األشــخاص  مــن  العديــد 
تمديــد  أو  الشــمل  ،لــم  اإلقامــة  علــى  حصولهــم 
وقــت  ينتظــر  معظمهــم  فــإن  المؤقتــة  اإلقامــة 

مؤقتــة، وهــذا يعنــي أنــه عنــد نفــاذ وقــت اإلقامــة وال 
يــزال يمكــن للمــرء العــودة إلــى وطنــه أو هنــاك ال يــزال 
هنالــك أســباب مقنعــة للجــوء فيتوجــب علــى الشــخص 

تجديد إقامته.

ــى  ــا عل ــخص حينه ــيحصل الش ــل س ــس: وه الكومب
إقامة دائمة

مصلحة الهجرة: ال، مؤقتة أيضا 

الكومبس: مؤقتة لعدة مرات؟
ــرة: ممكــن أن تكــون لعــدة مــرات، ال  ــة الهج مصلح
الوضــع  ســيكون  كيــف  تحديــدًا  الجــواب  أســتطيع 
وماهــي المــدة ألنــه مــن الصعــب معرفــة كيــف الحــال 

سيكون في بلد مثل سوريا بعد عدة سنوات. 

اســتطاعوا  الذيــن  األشــخاص  ولكــن  الكومبــس: 
ترســيخ أنفســهم هنــا لديهــم فرصــة الحصــول علــى 

إقامة دائمة؟.
عــن  نتكلــم  فعندمــا  بالضبــط  الهجــرة:  مصلحــة 
الترســيخ هــذا يعنــي بــأن الشــخص لديــه عمــل أو 
ُمؤســس هنــا. ففــي هــذه الحالــة يمكــن للشــخص طلــب 
الحصــول علــى أنــواع مختلفــة مــن اإلقامــة، لدينــا أيضــا 
وعلــى ســبيل المثــال إقامــة العمــل. وماهــي مــدة أو 
ــه مــن  ــواع المختلفــة مــن اإلقامــة فإن شــكل هــذه األن
ــى  ــك يرتبــط عل ــك ولكــن ذل المبكــر الحديــث عــن ذل

التقييمات الفردية ، لذلك من الصعب التعميم.

ــد  ــل يوج ــن، ه ــة دبل ــوص اتفاقي ــس: وبخص الكومب
هنالك أية تغيرات؟

طويــل، فمــا هــو الســبب برأيــك؟ هــل لديكــم خطــة 
لتقصير مدة االنتظار؟ 

مصلحــة الهجــرة: نعــم نحــن نطمــح لتقصيــر المــدة 
علــى  نعمــل  نحــن  ينتظــرون،  الذيــن  أولئــك  علــى 
تقصيــر أوقــات معالجــة أي قضيــة ألننــا نفهــم ونقــدر 
أن الــذي ينتظــر قــد يصــاب باإلحبــاط مــن مصلحــة 
الهجــرة، ونحــن نقــدر ونأخــذ بعيــن االعتبــار حالــة كل 
مــن ينتظــر لفتــرات طويلــة، لذلــك نعمــل بجهــد 

لتقصير المدة.
ولكــن نتوقــع أن يتفهــم النــاس حالتنــا أيضــا فمــا 
أعــداد  تدفقــت  ،عندمــا   2015 عــام  فــي  حــدث 
ــى هنــا، جعلنــا نعمــل كل الوقــت  كمصلحــة الهجــرة إل
ــا أيضــا نعمــل  مــع طلبــات متعــددة ومختلفــة وجعلن
بطريقــة كانــت تقصــر مــدة معالجــة أي قضيــة مقارنة 
أنــه ومنــذ عــام  باألعــوام الســابقة، ويجــب التنويــه 
2015 حتــى اآلن أصبحــت أوقــات االنتظــار أقصــر 
مقارنــة بمــا ســبق علــى الرغــم مــن نقــص الموظفيــن 
بشــكل  بعملنــا  نقــوم  أننــا  يــدل علــى  لدينــا، وهــذا 
صحيــح فنحــن نقصــر فتــرة العمليــة ويمكننــا التحدث 
أيضــا عــن أننــا نجعــل العمليــة تقنيــة، أي أننــا نتعامــل 
مــع المعامــات عــن طريــق االنترنت و بهــذه الطريقة 
نقــوم أيضــا بتقصيــر المــدة، نعــم نحــن نريــد بالطبــع 
ــا مــن تقصيرهــا  أن نقصــر مــدة االنتظــار وقــد تمكن

مقارنة بغير سنوات.

الكومبس: ولكن لديكم موارد أقل اآلن؟
مصلحــة الهجــرة: نعــم بالضبــط ألن عــدد طالبــي 
الجــوء انخفــض اآلن فنحــن بحاجــة إلــى تكييــف أعمالنــا 
هــذه  بتقســيم  نقــوم  فنحــن  األعــداد،  هــذه  مــع 

المصادر لكي تعطي نتيجة جيدة و فعالة.

الكومبــس: يوجــد العديــد مــن األســئلة لدينــا والتــي 
ــأن نتعــاون  ــى ب ــق بقضايــا فرديــة، ولكــن أتمن تتعل
إيصــال  مــن  لنتمكــن  المســتقبل  قــي  معكــم 
والمســتجدات  الهجــرة  قضايــا  عــن  المعلومــات 
لألشــخاص  الهجــرة   سياســة  علــى  الطارئــة 

المتابعين لنا
مصلحــة الهجــرة: بالطبــع.. بالطبــع، ولكــن بمــا يخــص 
ــن  ــن األفضــل أن تســأل أشــخاص مختصي السياســة م

بها.

ــى اســتقبالك  ــال، عل ــع شــكرًا جزي الكومبــس: بالطب
لنا هنا

مصلحة الهجرة: شكرًا لك.
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الكاتبة رودي سليمان: أتكلم الكردية كلغة أم 
لكنني أكتب بالعربية التي أعشقها منذ الصغر

ر: 
حوا

 - 
س

ومب
الك

قلمي متمّرد...                 الحرية والسالم هدفي
بترت أصابعي            وبترت طفولتي 

بترني أخي من قائمة األخّوة  بترت سذاجتي،       

وبترت بعض األصدقاء 
المستغلين لطيبتي .. 

أال تعلمون أننا اآلن 
نمارس البتر في كل 

مارس 
ُ
 ت

ٌ
األمور؟ فنحن أمة

ذات القواعد بصور 
ا 

ّ
مختلفة.. نعم ال بريء من

في البتر والقتل«!

عبر عنه الكاتبة والشاعرة السورية المقيمة في مدينة كالمار السويدية،
ُ
إنه سرٌد متمرٌد ت

رودي رياض سلمان، فهي تصف بأسلوبها وتعبيرها »الممارسات التي يقوم بها اإلرهاب ضد المدنيين في سوريا«.
رودي من مواليد سوريا في العام 19٨4 وهي أم لطفلين يعشقان أيضا الفن وألوانه.

 الكومبس أجرت الحوار التالي معها تحدثت فيه عن الشعر، النثر، التجربة الحياتية وكل ما يخص كاتٍب تحرر من الحرب وبقي مقيدًا 
بروحه فيها.

أحيــت الكاتبــة واألديبــة الســورية عشــرات األمســيات 
علــى مســتوى العديــد مــن الــدول، منهــا علــى ســبيل 
المثــال الســويد، بلجيــكا، ألمانيــا، هولنــدا ودول أخــرى. 
وفــي الســويد شــاركت فــي عــدة نــدوات فــي عــدد مــن 
كالمــار  فــي  وقريبــا  وشــوبينغ  كهالمســتاد  المــدن 
فــي  للمشــاركة  مدعــوة  أنهــا  كمــا  أخــرى.  ومــدن 
أمســيات مماثلــة خــارج االتحــاد األوروبــي فــي كل مــن 

القاهرة ورام الله وأربيل في كردستان العراق.

رجــم الــى اللغــة الفرنســية، 
ُ
قســم مــن كتابــات رودي ت

وهــي فــي طــور االنتقــال لخطــوة جديــدة مســتقبًا 

في طرح كتاباتها باالسويدية والعربية. 
ــا التقــت  ــي السادســة والنصــف مســاء عندم إنهــا حوال
الكومبــس رودي العائــدة للتــو مــن عملهــا. عمــل ال 
يخلــو كمــا تقــول مــن »صعوبــات جّمــة لاجــئ مــن 
براثــن الحــرب، وباألخــص المــرأة وحيــدة مــع طفليهــا. 
حيــاة تتجســد فــي البــدء منــذ درجــة الصفــر بنحــت 
الصخــر فــي المجتمــع الجديــد، وترتبــط بمــاٍض حاضــٍر 
ملخصــه مخلفــات حــرب ال تــزول برأيهــا بالنســبة لهــا 

سوى بالهروب نحو الكتابة«. 

أمضتهــا  ومريــرة«  »قاســية  ســنوات  أربــع  حوالــي 

رودي فــي الســويد، لكنهــا برأيهــا »وبــا شــك كانــت 
مليئــة بالتحــدي والتمــرد علــى الواقــع المفــروض. نعــم 

إنها الحياة.. هي هكذا بكل بساطة...!!«. 

ــزل  ــة تن ــة. هــي لعن عــن الحــرب تقــول: »الحــرب لعن
تمامــا علــى الجميــع. ال تفــرق بيــن أحــٍد وأحــد. يخســر 
 

ُ
القاتــل والمؤيــد،   

ُ
المعــارض والغنــي،  الفقيــُر  فيهــا 

والمقتــول. الجميــع هنــا خســران، والجميــع علــى حــق، 
والجميــع يّدعــي النبــّوة والشــرف والنضــال فــي ســبيل 
شــيء ســامي، ولكــن ال نعــرف مــا هــو الصــواب! ســوى أن 

الموت هو السائد هنا«.

لعنة الكتابة!

حــادث  حياتــي  فــي  الشــعر  »كان  رودي:  تقــول 

. قلمــي هــو ســر انتمائــي لنفســي 
ً
اصطدمــت بــه فجــأة

ولعالمــي، هــو الحــل لــكل مأزقــي. أتكلــم اللغــة الكرديــة 

ــة التــي أتقنهــا  ــي أكتــب باللغــة العربي كلغــة أم، لكنن

جيدًا وأعشقها منذ أن كنت طفلة«.

تنحــدر الكاتبــة والشــاعرة الســورية مــن عائلــة مثقفــة 

اللغــة واألدب »نوعــا مــا« علــى حــد تعبيرهــا.  فــي 

تــردف رودي هنــا: »أذكــر أن أول نــص كتبتــه كان فــي 
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الصــف الثامــن اإلعــدادي. كذلــك كنــت مــن المتفوقيــن 
ــم أتلقــى  ــر اللغــوي. ل ــون التعبي دائمــا فــي اللغــة وفن
ــة  ــي الكتاب ــا ف ــي، أقصــد هن ــدي ووالدت ــن وال ــا م دعم
واالســتمرار فيهــا، لكــن لعنــة الكتابــة هــي مــن تجبــر 

المرء على المضي بها رغما عنه«.
وتتابــع بالقــول: »كان لــي ابــن عــم والــدي وهــو مــن 
دراســة  انهيــت  وعندمــا  بالشــعر،  جــدًا  المهتميــن 
المرحلــة اإلعداديــة أهدانــي كتــاب شــعري وكان أول 
كتــاب شــعري قرأتــه. كان لنــزار قبانــي. أمــا أهلــي 
فكانــوا )تقليدييــن( إن جــاز التعبيــر. كانــوا يريدوننــي 
أن أصبــح طبيبــة، وهــو مــا اضطرنــي أن أدخل تخصص 
أكمــل  لــم  لكننــي  الثانويــة  المرحلــة  فــي  علمــي 
المســيرة. بعدهــا درســت الموســيقى وكانــت بالنســبة 
ــي الخيــار األقــرب للغــة وفنونهــا والشــعر وبحــوره،  ل

بينما بقيت الكتابة كل ما في القلب والروح«.

من نتاجات الكاتبة:

الحاليــة  الحيــاة  »عندمــا أحــول الهــروب نحــو 
الشــمال  بــاد  بــي كســورية الجئــة فــي  فأمــر 
بحياتهــا  بادنــا  عــن  البعــد  كل  البعيــد 
االجتماعيــة ونمطهــا وعاداتهــا واختافاتهــا، 
اصطــدم بواقــٍع ال يمكــن الفــرار منــه. كمــا أننــي 
بيــن  الواقــع  الصــوت  كأننــي  بالتيــه،  أحــس 
المطرقــِة والســندان الــذي ال يســتطيع الهــروب 
أبــدًا. هنــا يأتــي القلــُم مــرة أخــرى ليكــون البطــل 
والمنقــذ لروحــي ولــرودي مــن كل هــذه الفوضــى 

نحو عالم من الَجمال«

أنا كاتبة متمّردة بطريقتي!

وعــن طريقــة كتابتهــا تقــول رودي: »أعشــق 
الشــعر  الســردية أكثــر مــن  النصــوص  كتابــة 
أحيانــا  الفوضــى  أعشــق  والخواطــر.  المــوزون 
ــي  ــل. برأي ــة والســرد الطوي ــي الكتاب ــون ف والجن
ــى نصــه  الكاتــب العاقــل ال يمكنــه أن يســبغ عل
رونــق الــروح بــدون الجنــون. وأنــا هنــا ال أقصــد 
)اإلباحيــة( فــي الكتابــة. أن  بالجنــون مــا يعــرف بـ

تكــون فــي الزاويــة المحظــورة ليــس دومــا طريقــة 
الســتثارة اآلخريــن. المهــم جــدًا هــو روح النــص كمــا 
قلــت. الفكــرة والمغــزى والهــدف. هــذا بالــذات برأيــي 
 الوصــول 

َ
 ســهلة

ً
مــا يخلــق كاتبــا قريبــا للقلــب وكتابــة

لآلخرين وقابلة بنفس الوقت للتطوير«.
وفــي إجابــة علــى اعتمــاد أســباب رودي نمــط الكتابــة 
المتمــردة أحيانــا أجابــت: »ال حــدود لعالمــي الكتابــي. 
كل شــيء فــي حياتــي أقــرره بنفســي بمــا فيــه مــا يكتبــه 
قلمــي. أعتقــد حجــم اإلشــكاالت والمعانــاة التــي مررت 
تلــك  منــي  وصنعــت  الكثيــر  الشــيء  علمتنــي  بهــا 
اإلنســانة المســالمة العنيدة التي ال يمكن أن تستســلم 
بيــوم لواقعهــا. لهــذا كان التمــرد فــي كتاباتــي ليــس 
علــى  تمــرد  بــل  والمعقــول،  المنطــق  علــى  تمــردًا 
النفــس ليقّومهــا. أؤمــن جــدًا بضميــري، وهــو الموجــه 
األساســي لــرودي فــي كل خطــوة فــي حياتهــا، والنســب 
فــي تصنيــف  متفاوتــة  دائمــا  للشــخص  التقويميــة 

األمــور، فمــا هــو مقبــول لــي قــد ال يكــون مقبــول لــك 

للجميــع  الشــخصية  الحريــة  تأتــي  وهنــا  ولغيــرك، 

والســام  الحريــة  جهتــي  مــن  احترامهــا.  ووجــوب 

هدفــي. أعشــق هــذا الهــدف، وأبحــث عنــه دومــا فــي 

كل ما أقوم به«.

من كتابات رودي عن الحب

»الحــب صــوت بعيــد يأتــي لينتشــل المــرء مــن نفســه 

ومــن حولــه ومــن الحيــاة لُيبعَدُه كثيــرًا، حيث الطيراُن 

دون قيــود بحريــٍة معهــودة، بهمــٍس حنــوٍن وشــوٍق 

متوّهــٍج فــي الَحميــم. الحــب هــو الخــاص، هــو الحيــاة، 

هــو روح وطعــم وقدســّية الحيــاة. الحيــاة ربمــا يمكــن 

ــن  ــا أنهــا ل ــي أجــزُم تمام ــدًا، ولكنن  جي
َ

عــاش
ُ
لهــا أن ت

تكتمــل إال بوجــود ذاك اإلحســاِس الغريــِب الرهيــِب 

الذي ترتعش له كل العروق«.

 له!
َ

 الكل وال صديق
ُ

الكاتب صديق

لــت الشــعر 
ّ
رودي التــي تؤكــد اقتدائهــا بقامــات مث

العربــي الحديــث منهــم الشــاعر محمــود درويــش، 

ســليم بــركات، ســام حلــوم، نــزار قبانــي وآخريــن، 

صــّر علــى طابعهــا الخــاص فــي الكتابــة وتــرى فيهــا 
َ
ت

تجســيدًا لمعتــرك األلــم واألمــل فــي حيــاة مــن يخــوض 

غمارهــا. الكتابــة بــرأي الشــاعرة الثاثينيــة هــي »فــن 

التعبيــر عــن الــذات بطريقــة رســم الكلمــات نفِســها 

بنفِسها«.

ــرأي رودي إال »إذا  ــا ب ــن يكــون كاتب ــب ل ــا أن الكات كم

جرفتــه الحيــاة بمياههــا نحــو المنحــدر دائمــا ليعــود 

مرة أخرى ويرجع مع السيل«.

ــًا.  ــه ســمك الســلمون مث ــول أن ــف: »يمكــن الق  تضي

هــذا يجعــل الكاتــب معاصــر ألشــخاص كثيريــن فــي 

حياتــه، وهــذا مــا يجعلــه أيضــا قــادرًا أكثــر علــى فــك 

ألغــاز الحيــاة لكثــرة الحــوادث التــي يمــر بهــا. بالمقابــل 

يشــعر الكاتــب بنفســه وحيــدًا بيــن جــدران الــورق 

األبيــض والقلــم، وهنــا هــو يرســم ذاتــه بمعاركــه 

شــكل  علــى  تأتــي  ككتابــات  الحيــاة،  فــي  الكثيــرة 

نــص  أو  ســرد  أو  روايــة  أنهــا  علــى  ورقيــة  أطبــاق 

شــعري. هنــا يصــادق الكاتــب برأيــي الجميــع فيكتــب 

عنهــم، لكــن ال صديــق فعلــّي لــه إال القلــم.. لهــذا أقــول 

الكاتب صديق الكل ولكن ال صديق له«.

االندماج: الملوخية والسمك المقّدد!

أن  شــك  »ال  رودي:  تقــول  فيــه  ورأيهــا  االندمــاج 

فــي  عليــه  العمــل  جــاري  مهــم  محــور  االندمــاج 

ــق البتــة  ــا أرى أن إشــكال االندمــاج ال يتعل الســويد. أن

بفئــة دون أخــرى، إنمــا يقــع التزامــه علــى الطرفيــن، 

والســويديين  الســويد  فــي  الاجئيــن  وأقصــد بهمــا 

أنفسهم«. 

)األرض(  أهــل  بيــن  االندمــاج  »ســرعة  وتضيــف: 

الســويديين أقصــد والاجئيــن كانــت بطيئــة نوعــا مــا 

وال زالــت لهــا عراقيــل عــدة. منهــا أن الســويد كدولــة 

ــى المــدى  ــا وصراعــات عل ــم تدخــل باألســاس حروب ل

مــع  عاقتهــا  بذلــك  فكانــت  والمتوســط  الحديــث 

المحيــط )أقصــد هنــا الغربــاء( نوعــا مــا محــدودة، 

الســويدي مختلفــة عــن  مــا جعــل شــخصية  وهــذا 

نظرائــه األوربييــن وكذلــك منغلقــة نوعــا مــا علــى 

الســماحة  وهــو  مهمــا  أراه  أخــر  عامــل  نفســه. 

الجغرافيــة للبلــد وتــوزع الســكان الديموغرافــي وهــو 

بمجموعــه شــّتت عامــل التواصــل وأدى إلــى بــروٍد آخــَر 
فــي شــيء اســمه العاقــات ومــن ثــم فــي مفهــوم مــا 
يســمى االندمــاج. وثالثــا الجــو المناخــي الــذي يؤثــر 
ينــا بارديــن 

ّ
بــدوره علــى اإلنســان )يعنــي البــرد بخل

شعوريا كمان(« والكام لرودي.

هل أنت مندمجة؟

اللغــة  يعنــي  االندمــاج  كان  إذا  نفســها.  رودي  »أنــا 
ــع  ــم اللغــة الســويدية وأعمــل م ــا أتكل ــات فأن والعاق
ســويديين ولــي أصدقــاء منهــم. هــذا هــو االندمــاج 
برأيــي ال أكثــر. أكثــر مــن ذلــك ال أســتطيع. هنــاك 
أمــور ال يمكــن أن أقــوم بهــا لكــي أصبــح ســويدية، 
حتــى لــو حصلــت علــى الجــواز الســويدي. نحــن مــن 
بيئــة ذات عــادات وتقاليــد مختلفــة تمامــا، وهــم أيضــا 
أنــا ال  الخاصــة. هنــا  لهــم عاداتهــم وتقاليدهــم 
أقصــد الموازنــة بيننــا وبينهــم، وال أقصــد أيضــا 
أننــا األصــح أو العكــس. الشــيء الوحيــد الــذي 

يجمعنا برأيي هو المبدأ اإلنساني والضمير«.
وتتابــع »كان لــي جــارة ســويدية تعاملــت معــي 
بعنصريــة لكننــي تعاملــت معهــا وفــق القانــون 
واألصــول. أعتقــد أن كل شــخص عنصــري حتــى 
أنــا هــو مريــض نفســيا. وهنــا أعيــد  لــو كان 
ألؤكــد أننــي وبــرأي الشــخصي أضــع ثلثــي الحــق 
فــي مســؤولية  نحــن كاجئيــن  أنفســنا  علينــا 
االندمــاج. نحــن القادميــن للبلــد، ونحــن بالدرجــة 
ســبل  عــن  البحــث  واجــب  علينــا  مــن  األولــى 
الشــعب. وبطبيعــة  التعايــش والتقــارب مــن 
ــا  ــام بم ــة األخــرى القي ــن الفئ ــوب م الحــال مطل
عليهــا فــي هــذا الصــدد. بالمختصــر أن نتقبــل 
نحــن أكل الســمك المقــّدد لديهــم وأن يتقبلــوا 
المثــال  ســبيل  علــى  لدينــا...!  الملوخيــة  هــم 
أقــول ذلــك...! وهــذا األمــر بطبيعــة الحــال ال 
يقتصــر تعريفــه علــى الطعــام فقــط، بــل يجــب 
أن يعرفــوا ثقافتنــا، أدبنــا وكل مــا نفتخــر بــه 

وأن نعرف عنهم الشيء نفسه«.
وعــن رأيهــا فــي الروابــط التــي تجمــع اللغتيــن 
اللغــات  أن  رودي  تــرى  والســويدية  العربيــة 
ــة  ــي جذورهــا إلــى صلــة قراب جميعهــا ترجــع ف
معينــة هــي »شــرح الواقــع ليصبــح تاريخــا صحيحــا«. 
وتــردف مؤكــدة تمســكها بهويتهــا الكرديــة وبــذات 
الوقــت رغبتهــا فــي الكتابــة باللغــة العربيــة كمعشــوق 
لهــا. وتشــير إلــى اطاعهــا علــى أنمــاط مثــًا مــن فنــون 
الكتابــة باللغــة الســويدية وتــرى أنهــا: »فنــون جيــدة 
ولهــا عمــق معيــن عنــد مــن يكتبهــا، ولذلــك قــد نحــب 
أســاليب الكتابــة باللغــة الســويدية وقــد نقــرأ الكثيــر 
والكثيــر منــه، لكننــا نعــود فــي النهايــة إلــى لغتنــا 

العربية لكونها األم وتعبر عنا أكثر« وفقا لرودي.

أكتب ألحياء الكتابة وليس إلحياء اللغة!

تعتبــر رودي أنهــا تمــارس الكتابــة إلحيــاء الشــعر 
وليــس  األدبــي،  التاريــخ  وتوثيــق  واألدب  والكتابــة 
ألنهــا ضليعــة أو عالمــة فــي اللغــة العربيــة. برأيهــا 
»اللغــات لهــا متخصصيــن يطورونهــا دائمــا ويســعون 
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واللغــات  الحيــاة  لمواكبتهــا  جيــد  هــو  مــا  لتحقيــق 
العالمية«.

ومــن زاويــة أهميــة العربيــة واللغــات األم ككل، تــرى 
أيضــا أن مواكبــة األطفــال تعلــم لغتهــم األم أو اللغــات 
فــي البــاد التــي قدمــوا منهــا أمــر مهــم ويقــع بــذات 
الوقــت علــى عاتــق الدولــة المســتضيفة. وتشــير هنــا 
إلــى أن الســاعات المقــررة فــي المــدارس الحكوميــة 
ــم اللغــة األم قــد ال تفــي فــي الغــرض مــن حيــث  لتعل
كتابــة  األم  لغتهــم  ممارســة  علــى  األطفــال  قــدرة 

ة ومحادثة معا.  وقراء

وفــي نظــرة مــن زاويــة أخــرى تعتبــر أن: »اإلعــام 
أيضــا أداة مهمــة وحساســة جــدًا فــي المجتمــع. أن 
يكــون هنــاك إعــام باللغــة العربيــة فــي الســويد موجــه 
لخدمــة الناطقيــن باللغــة العربيــة أمــر مهــم للغايــة، 
لكــن شــرط عــدم اغفــال اعتمــاد الترجمــة فــي طــرح 
كان  ســواء  العربيــة  يتقــن  ال  الــذي  للقــارئ  المــواد 
أن  أقصــد  هنــا  أخــرى.  جنســيات  مــن  أو  ســويدي 
ــا ومــا فيهــا مــن  ــا وأدبن ــا وثقافتن نعكــس جمــال لغتن

كنوز للجميع«.

ــن  ــدة م ــًا شــبكة رائ ــس مث ــة: »الكومب ــف قائل وتضي
مــن  العربيــة  باللغــة  للناطقيــن  موجهــه  نوعهــا 
ــم  ــرح أن يت ــا أقت ــا، وهن ــن فــي الســويد وأوروب الاجئي
اعتمــاد اللغــة الســويدية كلغــة مترجــم إليهــا كافــة مــا 

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 

يصــدر عــن الشــبكة بالعربيــة إليصــال صــورة األخبــار 

والتقاريــر للغيــر ممــن ال يتكلــم العربيــة، وخصوصــا 

للمجتمع المضيف«.

هل من كلمة أخيرة لدى رودي؟
»أود فــي النهايــة مــن منبــر الكومبــس أن أتقــدم لهــا 

وللعامليــن فيهــا بالشــكر إلتاحــة الفرصــة لهــذا اللقــاء، 

أتمنــى  والنجــاح.  التقــدم  مــن  مزيــدًا  لهــا  وأتمنــى 
السام والمحبة للجميع«.

 حـاورها: أســــــامــــة الماضــي
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قصة نجاحي
عندمــا اكملــت صــف تعليــم اللغــة الســويدية فــي مــدة 
 TYCHO  ( زمنيــة قصيــرة دخلــت فــي الثانويــة
 ،)  BRAHE SKOLAN HELSINGBORG
أفضــل  جائــزة  علــى  حصلــت   2013 العــام  وفــي 
مشــروع تخــرج تقنــي فــي مدينــة هلســمبوري علــى 
ادخــل  ان  حلمــي  كان  الثانويــة.  المــدارس  مســتوى 
لمواصلــة  لونــد  فــي  المعماريــة  الهندســة  جامعــة 

النجاح. 
مرحلــة  فــي  الدراســة  مــن  ســنوات   3 مــرت 
 LUND  ( لونــد  جامعــة  فــي  البكالوريــوس 

TEKNISKA HÖGSKOLA( وفي
هــذه المــدة كنــت اعمــل كمعلــم ل8 مــواد مدرســية 
فــي المدرســة الثانويــة التــي تخرجــت منهــا . التعييــن 
كان بطلــب مــن المديــرة التــي اثنــت علــى قدرتــي 

التحفيزية والواضحة في شرح المواد للطاب. 
 هــذه مــن النقــاط المهمــة لــدى الســويديين وأربــاب 
العمــل وهــي أن يــروا الثقــة فــي قــدرات الشــخص أثنــاء 

أداء المهام.
فــي نهايــة مرحلــة البكالوريــوس ســنة 2016 حصلت 
علــى جائــزة أفضــل مشــروع تخــرج فــي جامعــة لونــد 

والحلم بالنجاح بدH يكبر ويقترب من تحقيقه.

تطــورت فلســفتي فــي العمــل والحيــاة فــي 
جامعة ميان اإليطالية

 رحلــة النجــاح اســتمرت فــي أول خطواتــي في شــهادة 
دراســات  بعثــة  علــى  حصلــت  حيــث  الماجســتير 
ــي المــواد الدراســية  ــي ف ــن الســويد لتفوق ــة م خارجي
فــي الجامعــة, انتقلــت الــى إيطاليــا تحديــدا فــي مدينــة 
للمصمميــن  قبلــة  وقالبــا  قلبــا  هــي  والتــي  ميــان، 

والتصميم بشتى انواعه.
المعماريــة  ميــان  جامعــة  فــي  درســت  هنــاك   
POLITECNICO DI MILANO وتوســع أفق 
تفكيــري وتطــورت فلســفتي فــي العمــل والحيــاة مــن 
خــال مقابلتــي اصحــاب شــركات، مصمميــن ، اســاتذة 

جامعات وطاب من مختلف الدول.
بعــد ذلــك عــدت الــى ســتوكهولم وأكملــت رســالة 
 KTH THE الملكيــة  الجامعــة  فــي  الماجســتير 
 ROYAL INSTITUTE OF

.TECHNOLOGY
 اآلن اعمــل فــي ســتوكهولم فــي شــركة استشــارية 
تعتبــر مــن ضمــن أقــدم الشــركات الخاصــة فــي تاريــخ 
الســويد المهتمــة بتخطيــط المــدن وتصميــم األحيــاء، 

.Landskapslaget AB وهي شركة
 حصلــت علــى عقــد دائــم فــي الشــركة، والقائميــن علــى 
ــكار  ــي حققتهــا، واألف الشــركة أشــادوا بالنجاحــات الت
وأعطونــي  بــي وشــجعوني  التــي طرحتهــا، ورحبــوا 
صاحيــات تنســجم مــع رؤيتــي المســتقبلية للمــدن، 
وقــد   لــي،  منحوهــا  التــي  بالثقــة  جــدًا  ســعيد  وأنــا 
أصبحــت عضــوًا اساســيا وفعــاال  فــي الفريــق العالمــي 
ينظــم  الــذي   TED TALK xStockholm
فعاليــات إللقــاء الخطــب التحفيزيــة لتوعيــة وتحفيــز 
المجتمــع مــن خــال أشــخاص بارزيــن و ناجحيــن فــي 

مجاالت حياتهم العملية والشخصية. 
 أيضــا أنــا عضــو فــي الفريــق العالمــي المنظــم للمؤتمــر 
حــول  الســويد  دولــة  تســتضيفه  الــذي  العالمــي 

L التصميم في مجال ال
  landscape architecture design

 IFLA World Congress اســم المؤتمــر هــو
.  2021

عوامل النجاح 

الطريــق لــم يكــن ســها ابــدا، لكــن هنالــك عوامــل 
اساســية للنجــاح ومواصلــة الســير علــى هــذا الطريــق، 

وهي:
- أن يكــون لديــك حلــم وان تؤمــن بــه إيمانــا تامــا 

بتحقيقــه، خاصــة فــي الســويد. هنــا االحــام تصبــح 
ــه و اصــراره  ــدر عمل حقيقــة والفــرد يكافــىء علــى ق
وعزيمتــه ورؤيتــه المســتقبلية. اذا عزمــت ان تتقــدم 
فســوف  حلمــك  تحقيــق  و  النجــاح  نحــو  خطــوة 
االقتصــادي،  النظــام  خــال  مــن  الســويد  تســاعدك 
ــي التقــدم 100  ــي ف االجتماعــي و التعليمــي و العمل

خطوة. 
-الــروح والطاقــة اإليجابيــة التــي اســتمدتها مــن النــاس 
ــت ســندي والبعــض مــن  ــي كان ــي الت ــي مــن عائلت حول
هــذا  فــي  للنجــاح  كبيــر  عامــل  فهــم  اصدقائــي. 
تحفيــزي  بعــد  الثانــي  المحفــز  وهــم  المجتمــع. 

الشخصي لنفسي.

ــاس  ــن الن ــر م ــي تخلصــت مــن الكثي ــد أن أذكــر أنن الب
ذوي الرؤيــة المحــدودة، الذيــن لطالمــا احبطــوا مــن 
ــت  ــو أصغي ــة الســلبية، ول ــي بالطاق ــي و زودون عزيمت
لهم لما تقدمت خطوة في مشوار الـ 1000 ميل. 

ففــي  العقبــات.  كبــرت  مهمــا  االستســام  عــدم   -
بعــض االحيــان تنحــرف عــن مســار احامــك و تصبــح 
بعيــدا كل البعــد عنهــا. لكــن هــذه ليســت النهايــة، فــي 
ــا  ــا انن ــا طالم ــي داخلن ــم يظــل يعيــش ف الســويد الحل
نؤمــن بــه و ســوف يتحقــق بعــد 5, 10 او 20 ســنة. 

فابد من مواصلة العمل لتحقيقه.

رســالة مــن مجــال عملــي الــى القادميــن 
الجدد

اوجــه رســاله الــى القادميــن الجــدد الــى الســويد وايضــا 
مشــروع  كل  خــال  العربيــة.  الجاليــة  مــن  القدمــاء 
تطويــر مدينــة او حــي ســكني او حديقــة عامــة هنــاك 

عندما تبتعد عن »السلبيين«
تأكد أنك على الطريق الصحيح

الكومبس - مقاالت تجارب وقصص نجاح:  كان حلمي عند قدومي الى السويد هو أن أصبح 
مهندسا معمارّيا.

وصلت السويد مع عائلتي مهاجرًا من العاصمة العراقية بغداد  سنة 2010 عندما كان 
عمري 16 عاما فقط.

 لطالما راودني هذا الحلم منذ صغري والذي تحول الى هدف حقيقي في حياتي مع 
وصولي الى السويد ورؤيتي لإلمكانيات و الخدمات المتوفرة في هذه 

الدولة المتقدمة.
 اآلن و بعد 9 سنوات من العمل الشاق و التحدي و روح 

المغامرة اصبح الحلم حقيقة. انا اعمل كمهندس معماري 
ومتخصص استشاري في تطوير المدن المستقبلية المستدامة.
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السويد كفاكهة 
جوز الهند 

الكومبــس - مقــاالت تجــارب وقصــص 
مــن فلســطين  بوهــالل 

ٔ
ا نجــاح:  معتــز 

حاصــل علــى درجــة البكالوريوس 
التركيبــات  اختصــاص  فــي 
مــن  ســنان 

ٔ
ا لطــب  الفنيــة 

ــة فــي ســيغو  الجامعــة الطبي
فيــال، كوبــا ٢014، جــاء 

ٔ
دي ا

عــام  فــي  الســويد  إلــى 
٢016، وحصــل منــذ أكثــر 
ــي  ــل ف ــى عم ــن عل ــن عامي م
ــدث  ــه، يتح ــال أختصاص مج

هــذا  فــي  تجربتــه  عــن 
المقال:

 قدومنــا إلــى هــذا البلــد الجديــد هــو عبــارة عــن والدة جديــدة، والتعايــش فــي بيئــة تختلــف عــن 
التــي اعتدنــا عليهــا، علينــا جميعــا البــدء مــن الصفــر لكــي نضــع بيــن أعيننــا هــدف جديــد فــي 
حياتنــا وان نقــوم بفهــم مبــادئ هــذا المجتمــع لكــي نحصــل علــى فرصــة فــي االندمــاج واالنخــراط 

في المجتمع، من أوسع األبواب .
ان االندمــاج فــي المجتمــع ال يقتصــر علــى تعلــم اللغــة الســويدية او امتــاك  العديــد مــن 

األصدقاء،  بل وأيضا على  فهم مبادئ هذا المجتمع.
الســويد تبــدو للوهلــة األولــى للقــادم الجديــد عبــارة عــن بلــد تحكمــه قوانيــن صارمــة جــدًا، 
ــد،  ــك اآلن، خصوصــا أن قوانيــن هــذا البل ــم يعــد األمــر كذل ــي ل ــة الفهــم، لكــن بالنســبة ل وصعب

منشورة في العديد من اللغات.
جئــت الــى هــذا البلــد الجديــد حيــث بــدأت مــن الصفــر، واجهــت العديــد مــن العقبــات التــي وقفــت 
فــي طريقــي ولكــن ثابــرت مــن أجــل فهــم هــذا المجتمــع الــذي الــذي يقــول البعــض إن مــن 
الصعــب تحمــل عاداتــه وقوانينــه التــي يصفونهــا بأنهــا »صعبــة ومعقــدة« لكننــي ال أتفــق معهــم 

بذلك بالطبع.
المجتمــع الســويدي ال يؤمــن بالدمــوع والعواطــف والتباكــي، بــل هــو مجتمــع عملــي يتيــح لــكل 

من يجتهد الحصول على فرصة، واألساس الذي يحكم هذا البلد هو القانون طبعا.
ــة  ــرة بمعادل ــا طــب األســنان، قمــت خــال هــذه الفت ــي تكنولوجي ــي ف ــارس عمل ــا أم ــان وأن عام
شــهادتي الجامعيــة مــن مجلــس التعليــم العالــي فــي الســويد وحصلــت علــى درجــة الماجســتير 

في تكنولوجيا طب األسنان.
ات قدمــوا الــى الســويد، ولهــم أقــول مــن خــال تجربتــي:  العديــد مــن حملــة الشــهادات والكفــاء
ــق فــرص جديــدة فــي حياتكــم اليوميــة،  »ال تضيعــوا وقتكــم فــي االنتظــار، الن بإمكانكــم خل

تساعدكم في الوقوف مجددًا وبدأ حياة جديدة«.
الســويد عنــد الوهلــة األولــى نجدهــا »بلــدًا معقــدة« مــا ُيصيبنــا بالخــوف والقلــق، مــن المضــي قدمــا 
ــو  ــد، ليســت بحســن المنظــر، لكــن مذاقهــا حل ــة فيهــا، كفاكهــة جــوز الهن ــا العملي ــي حياتن ف

ورائع، ولها فوائد صحية.
لنتذكــر أن هــذا البلــد أعطانــا فرصــة مــن أجــل العيــش مــن جديــد، وهنــاك العديــد مــن األشــخاص 

الذين لم تتوفر لديهم مثل هذه الفرصة في بلدان أخرى.
 يجــب علينــا جميعــا تعلــم قوانيــن ومبــادئ هــذا المجتمــع مــن أجــل االنخــراط بــه بشــكل 

يساعدنا على العيش فيه.

قانــون يجبــر المســتثمر و شــركة البنــاء و مالــك األرض 
بأخــذ رأي النــاس حــول هــذا المشــروع التطويــري. 
علــى النــاس أن يعبــروا عــن رايهم اذا ما كان المشــروع 
غيــر مزعــج بالنســبة لهــم و ينســجم مــع بيئتهــم. 
 samråd تســمى  القانونيــة  الفقــرة  هــذه 

Medborgaredialog

انــا اجريــت العديــد مــن »المحــاورات العامــة« حــول 
مشــاريع تطويريــة خاصــة فــي مدينــة ســتوكهولم ، 
مــن المحــزن أننــي ال أرى الجاليــة العربيــة متواجــدة فــي 
مثــل هــذه النقاشــات، و تعبــر عــن رأيهــا بالمشــروع 

التطويري.

اتذكــر عندمــا كنــت طالبــا فــي الثانويــة وكنــت أســكن 
ــوب الســويد  فــي مدينــة Helsingborg فــي جن
واذهــب الــى Medborgaredialog »المحاورة 
مــع العامــة« لــم ارى اي شــخص عربــي، لكــن هنــاك 

اقبال من الجاليات األخرى للتعبير عن رأيهم . 

الكثيــر مــن المشــاكل نعانــي منهــا عنــد عــدم اشــتراك 
الجاليــة العربيــة. علــى ســبيل المثال الســكان يحتاجون 
بشــدة الــى حديقــة عامــة و مــكان ترفيهــي للبالغيــن و 
للشــباب. لكــن لــم يذهــب أي أحــد مــن الســكان الــى 

مشــاريع  لديهــم  المســتثمرون  العامــة.  المحــاورة 
ــدأ  ــا يب ــه الســكان. وهن ــا يتطلب ــا عــن م مختلفــة تمام
الخــاف بيــن المســتثمر والســكان، ألنهــم لــم يعبــروا 

عن رأيهم. 

علينــا جميعــا المشــاركة والتعبيــر عــن رأينــا فــي بنــاء 
وتطويــر األحيــاء و المــدن التــي نســكن بهــا. الننــا جــزء 
مــن هــذا الحــي او هــذه المدينــة. وهــذه المشــاريع 
أطفالنــا  وحيــاة  حياتنــا  علــى  تأثيــرا  تؤثــر  ســوف 
مــن  و  ايجابيــا  تأثيــرا  لنجعلــه  القادمــة.  واألجيــال 
صالحنــا. نحــن لدينــا ثقافــة مختلفــة ويجــب علينــا 
ايصالهــا حتــى نســاعد المســتثمر والبلديــة فــي فهمنــا 
ننفتــح  و  إليهــم  نتقــرب  بدورنــا  و  الينــا  والتقــرب 

عليهم. 

الســويد تضمــن الحــق الديمقراطــي لكل فــرد بالتعبير 
عــن رأيــه. و القليــل جــدا مــن الــدول فــي العالــم تضمــن 
هــذا الحــق لســكانها بغــض النظــر إذا كانــوا مواطنيــن 
األحيــاء  تطويــر  فعلينــا  مقيميــن.  او  متجنســين 
والمــدن ســويا، فمــدن المســتقبل و االماكــن التــي فيهــا 
ــات اخــرى،  ــى جالي ــى الســويديين او عل ال تقتصــر عل

بل هي للجميع. 

احامي

لــدي أي  يــوم وال يوجــد  أحامــي تكبــر يومــا بعــد 
ســقف خــاص وانــا فــي الســويد. االحــام تعيــش معنــا 
لطالمــا كنــا علــى قيــد الحيــاة. ربمــا الحلــم األكبــر لــدي 
اآلن هــو أن أســاهم فعليــا فــي إعــادة إعمــار المــدن 
فــي  أوطاننــا  فــي  الحــروب وال ســيما  التــي دمرتهــا 
الشــرق االوســط. حلمــي الكبيــر هــو تعميــر وتطويــر 
بلداننــا التــي كانــت يومــا مــن االيــام مثــال تنظــر إليــه 
كل األمــم وتقتبــس منــه تصاميــم مــدن العالــم. انــا 

واثق ان هذا اليوم سيأتي. 

رسالة شكر

علــى  الكومبــس  لجريــدة  الجزيــل  بشــكري  أتقــدم 
مؤازرتهــا ودعمهــا والهامهــا لجميــع أفــراد المجتمــع. 
انــا كنــت مــن القــراء لمقــاالت # قصــص النجــاح و 
لطالمــا كانــت تعطينــي اإللهــام الكــون جــزء مــن هــذه 

المقاالت و فخر لجميع الجاليات. 

معتــز أبــــو هـــــال

 جواز سفر مفقود
Namn: 

Ali  FARHOOD  CHALAWI  

CHALAWI

Pass nummer :A34٢9990 

iraq IQ 

Födels datum : 19٨5/1٢/07

Telefonnummer är 

07٢9100٢03
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تجربة رفعت شاهين في الحصول على عمل

أنا فخور في الحصول على العمل 
الذي أحببته منذ صغري

الكومبــس - مقــاالت تجــارب وقصــص نجــاح: رفعــت 
شــاهين، يبلــغ مــن العمــر ٢٢ عامــا، وهو مــن منطقة 
كوبانــي فــي ســوريا، وصــل الــى الســويد فــي ٢5 آذار/ 
مــن  تمكــن  قصيــرة  فتــرة  وفــي   ،٢016 مــارس 

الحصول على عمل.

يقــول لـــ »الكومبــس«: » درســت اللغــة الســويدية فــي 
الكامــب(، عندمــا  اللجــوء )  مركــز اســتقبال طالبــي 
كنــت انتظــر تصريــح اإلقامــة، وذلــك عــن طريــق 
ــى  ــم اللغــة، خصوصــا عل عل

ُ
اإلنترنــت والمواقــع التــي ت

هــذه  مــن  كثيــرًا  اســتفدت  وبالفعــل  اليوتيــوب، 
الــدروس، وتمكنــت مــن تكويــن فكــرة عــن اساســيات 

اللغة السويدية.
ويضيــف: » واجهــت بالطبــع صعوبــات كثيــرة فــي 
البدايــة فــي تعلــم اللغــة، خصوصــا أننــي لــم يكــن لــّدي 
معهــم  أتحــدث  أشــخاص  أو  ســويديين،  أصدقــاء 
باللغــة الســويدية، وهــذا مــن أصعــب األشــياء التــي 
تواجــه الشــخص المبتــدأ الــذي يريــد تعلــم اللغــة مــن 

الصفر«.

بعد اإلقامة

فــي  اإلقامــة  تصريــح  علــى  رفعــت  حصــول  بعــد 
الســويد، أول مــا قــام بــه، بعــد هــذا التحــول الهــام فــي 
حياتــه، هــو الذهــاب إلــى أقــرب مدرســة لتعلــم اللغــة 

السويدية للكبار، SFI والتسجيل فيها.
ات اختبــار  هنــاك فــي المدرســة، خضــع رفعــت إلجــراء
فــي  االختبــار  بعــد  وضعــه  وتــم  اللغــة،  مســتوى 
فــي  اللغــة  دراســة  أنهــى  وعندمــا   ،3C مســتوى 
المدرســة، أصبحــت لغتــه أقــوى مــن قبــل، وبــات قــادرًا 
علــى تمشــية الكثيــر مــن أمــور الحيــاة اليوميــة الخاصة 

به، في مناحي الحياة العامة.

أولى خطوات الحصول على عمل

خطــى   SFI الـــ  دراســة  مرحلــة  مــن  االنتهــاء  بعــد 
رفعــت خطــوة عمليــة أخــرى، قّربتــه مــن هدفــه فــي 
الحصــول علــى عمــل بالســويد، وكانــت هــذه الخطــوة 
ــة  ــخ، فهــي المهن ــم الطب التســجيل فــي معهــد لتعلي

التي أحبها من أن كان صغيرًا كما يقول للكومبس.
 Astar المعهــد الــذي ســجل رفعــت نفســه فيــه هــو
AB وحصــل علــى مقعــد فيــه عــن طريــق مكتــب 

العمل في مدينة كارلستاد في مقاطعة فارماند.
يقــول رفعــت لـــ »الكومبــس« عــن تجربتــه فــي هــذه 
ــن  ــة: » بعــد 6 أشــهر م ــه العملي ــن حيات ــة م المرحل
الدراســة النظريــة والعمليــة فــي المعهــد المذكــور، 
حصلــت علــى عقــود تدريــب عمليــة فــي عــدة مطاعــم 
ســويدية وإيطاليــة وأمريكيــة، وفــي أوقــات الفــراغ 

كنــت أدرس الســياقة و أتعلــم قيــادة 
الســيارة. وفــي الصيــف مارســت عمــًا 
مؤقتــا، لكننــي حصلــت علــى عمــل ثابــت 
أول مــا تخرجــت مــن المعهــد، وأنهيــت 

الدراسة فيه«.
ألننــي  جــدًا  ســعيد  أنــا   « يضيــف: 
حققــت حلمــي، فــي العمــل بالمهنــة 

كنــت  أن  منــذ  بهــا  حلمــت  التــي 
فــي  فخــور  وأنــا  صغيــرًا، 
نجاحــي، وأبحــث دائمــا عــن 
والمثابــرة  نفســي،  تطويــر 
حياتــي  فــي  النجــاح  فــي 

العملية«.
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قصة نجاح مستمرة عنوانها: شركة      

المثابرة والثقة وتسخير التقنيات الحديثة
قصــص  الشــركاء:  مقــاالت   - الكومبــس 

ويســطرها  ســطرها  عديــدة  نجــاح 

الجــدد  القادميــن  مــن  مهاجــرون، 

والقدامــى، فــي الســويد. مجــاالت ابــداع 

ــدًا  ــم تقتصــر أب الناجحيــن وتفوقهــم ل

علــى مهــن وقطاعــات معينــة، العديــد 

منهــم اســتطاعوا دخــول أعمــال كانــت 

ــة عليهــم، فقــط ألن  ــدوا أنهــا صعب تب

خلفياتهــم مهاجــرة، وقــد ال يمتلكــون، 

ــويديين  ــن الس ــم م ــه غيره ــا يمتلك م

كل  ورغــم  الســويد.  فــي  المولوديــن 

نحــن  نشــعر  الصعوبــات  هــذه 

نســمع  عندمــا  بالفخــر  المهاجريــن 

أو  شــخص  نجاحهــا  أبطــال  قصــص 

أشخاص من أصول مهاجرة.

TransferGalaxy حاصلــة علــى 
الرقابــة  هيئــة  قبــل  مــن  ترخيــص 
الماليــة الســويدية وتباشــر أعمالها، 

بقوة وثبات

بهــا  يقــوم  التــي  الناجحــة  األعمــال  أكثــر  لعــل 
المهاجــرون، هــي األعمــال التــي يحتاجهــا المهاجــرون 
علــي،  و  وخالــد  يوســف  أثبتــه  مــا  وهــذا  أنفســهم، 
ــا ابتكــروا  ــن، عندم ــن الشــبان الطموحي ومجموعــة م
طريقــة ســهلة وآمنــة ورخيصــة، لتحويــل األمــوال 
ــى األجهــزة اللوحيــة و  للخــارج، بواســطة تطبيــق عل
المحمولــة، واســتطاعوا عمــل ذلــك مــن خــال شــركة 
أطلقــوا عليهــا اســم TransferGalaxy الشــركة 
ــة  ــى ترخيــص مــن قبــل هيئــة الرقاب التــي حصلــت عل

المالية السويدية.
وباشرت أعمالها، بقوة وثبات 

فــي البدايــة جــرب يوســف محمــد 
ورفاقــه التحــدث مــع أكثــر مــن 100 
ولــم يكتــرث بهــم  شــركة تمويــل 
ينافســون  أصبحــوا  اآلن  أحــد، 

العمالقة

TRANSFER GALAXY بنجاحــات الســويدية  الصحافــة  إهتمــام 
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رحلــة الوصــول إلــى النجــاح، لــم تكــن ســهلة، لكــن 
هــذه  بــه  تقــوم  بمــا  والثقــة  والمتابعــة  اإلصــرار 
المجموعــة، أعطــى بالنهايــة نتائــج رائعــة، جعلــت 
وأخبارهــم  صورهــم  تتناقــل  الســويدية  الصحافــة 

وتتحدث عن نجاحهم.

فــي البدايــات أكثــر مــن 100 شــركة تمويــل رفضــت 
التحدث معهم، وتجاهلت الفكرة التي يحملونها.  

اليــوم يمكــن القــول إن الفكــرة تحولــت إلــى حقيقــة 
تتحــدى   TransferGalaxy شــركة  هــي  وهــا 
العمالقــة مثــل Western Union وغيرهــا، بعــد 
أن منحــت للمســتخدمين فرصــة إرســال األمــوال عبــر 
األجهــزة المحمولــة بــداًل مــن تحويل األموال وإرســالها 

عبر مراكز التحويل و الصرافة. 

وفــي مقابلــة لنــا مــع فــراس أيبش، الشــاب الســوري 
المســؤول عــن قســم الشــرق األوســط فــي الشــركة 

قال لنا:
قبــل  مــن  مرخصــة   TransferGalaxy شــركة 
خدمــة  وتقــدم  الســويدية،  الماليــة  الرقابــة  هيئــة 
تحويــل األمــوال الفوريــة وغيــر النقديــة، التــي تمكــن 
مــن  أحبائهــم  إلــى  األمــوال  إرســال  مــن  األشــخاص 
الهاتــف الذكــي أو الجهــاز اللوحــي أو جهــاز الكمبيوتــر 
تمكيــن  إلــى  باإلضافــة  بكثيــر،  أفضــل  وبأســعار 
ــة مــن اســتام النقــد  ــة المتلقي المســتلمين فــي الدول

فورا.
 

إلــى  الحاجــة  رأينــا  ايبــش:  فــراس 
نظــام تحويــل جديــد ومبتكــر يتيــح 
ــة  ــة آمن ــى خدم ــول عل ــالء الحص للعم
ومريحــة ومتاحــة علــى مــدار الســاعة 

وطوال أيام األسبوع

تحويــل  شــركات  تعتمــد  حاليــا  فــراس:  ويوضــح 
األمــوال فــي خدمــة زبائنهــا علــى وكيــل خدمــات أو 
شــركات الصرافــة، حيــث يتعيــن إحضــار األمــوال نقــدًا 
ويجــب التقيــد بأوقــات محــددة مــع ســاعات العمــل. 

أيضا الرسوم مرتفعة بشكل غير متناسب.

أما عن سبب نجاح المشروع، فيقول فراس:
لقــد رأينــا الحاجــة إلــى نظــام تحويــل جديــد ومبتكــر 
يتيــح للعمــاء الحصــول علــى خدمــة آمنــة ومريحــة 
ومتاحــة علــى مــدار الســاعة وطــوال أيــام األســبوع. 
لذلــك، قمنــا بتطويــر حــل رقمــي متكامــل يتفــوق 

على ما هو مطروح في القطاع النقدي التقليدي.

مســيرة  بعــد  اآلن  الشــركة  أيــن  الســؤال:  وعــن 
انطاقتها؟ أجاب فراس:

بــدأت شــركة TransferGalaxy منــذ ســنوات 
األفريقيــة،  الــدول  مــن  للعديــد  الخدمــات  بتقديــم 
وبعــد النجاحــات الكبيــرة التــي تحققــت فــي فتــرة 
قصيــرة قــررت الشــركة توســيع نطــاق خدماتهــا إلــى 

الدول العربية.
دول  فــي  والمقيمــون  المواطنــون  ســيتمكن  حيــث 
االتحــاد األوروبــي مــن تحويــل األمــوال إلــى البلــدان 
المباشــر دون  التحويــل  العربيــة مــن خــال خدمــة 

وسيط من قبل شركتنا.
كخطــوة أولــى ، ســنقدم خدمــة التحويــل المباشــر 
علــى أن يتــم تســليم الحــواالت نقــدا مــن 25 دولــة فــي 

االتحــاد األوروبــي إلــى الــدول التاليــة: لبنــان و األردن و 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة واليمــن ومصــر باإلضافــة 
ــة جــدا  ــا خطــط قريب ــا وأفغانســتان. ولدين ــى تركي إل
لكــي تشــمل خدماتنــا باقــي الــدول فــي الشــرق األوســط 
والمملكــة  وســوريا  العــراق  مثــل  أفريقيــا  وشــمال 

العربية السعودية وتونس والمغرب و فلسطين.
فــي المرحلــة الثانيــة ومــن خــال تعــاون شــركتنا مــع 
الــدول  فــي  الماليــة  االتصــاالت والشــركات  شــركات 
الفــوري  للتســليم  آمنــة  حلــواًل  ســنوفر  المســتقبلة 

للمبالغ المرسلة.

وآمنــة،  وســهلة  بســيطة  الخدمــة 
ســنقدم  المشــتركين،  ولتشــجيع 

لهم أول تحويل يقومون به مجانا

ما هي خطوات تحويل من خالل شركتكم؟
عمليــة التحويــل عــن طريــق شــركتنا تتــم بثــاث 
بلــد  )أختيــار  وآمنــة  وســهلة  بســيطة  خطــوات 
األســتام، التعريــف عــن المســتلم، تحديــد طريقــة 
الدفــع ثــم األرســال(، ولتشــجيع المشــتركين، ســنقدم 
ــد إنشــاء  ــع أي رســوم عن ــدون دف ــل ب لهــم أول تحوي
حســاب جديــد فــي شــركتنا، لكــي يتأكــد المســتخدم 

من سرعة ودقة التحويات من خال خدمتنا.

ما هي خططكم المستقبلية؟
خطــوات  نلمــس  أن  للغايــة،  ممتــع  شــعور  إنــه   -
نجاحنــا بشــكل واضــح ،آلن نعمــل علــى زيــادة الــدول 
بعــد  اليهــا،  األمــوال  لعمائنــا تحويــل  التــي يمكــن 
ودول  الســويد  فــي  الشــركة  حققتــه  الــذي  النجــاح 
إلــى  التحويــل  مجــاالت  فــي  خاصــة  أخــرى  أوروبيــة 
الــدول األفريقيــة، نحــن نطمــح اآلن للعالميــة، ليصبــح 

نشاط الشركة في معظم دول العالم.

......انتظروا المزيد عن الشركة...... 

فراس أيبش
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الكومبــس - مقــاالت الشــركاء: الخدمــة االجتماعيــة، أو دائــرة 

ــق عليهــا »السوســيال«،  ــات ُيطل الشــؤون االجتماعيــة، التــي ب

هــي الســلطة المســؤولة قانونيــا علــى تنشــئة الطفــل فــي بيئــة » 

آمنــة«، حيــث تتعــاون مــع الطفــل ومــع حامــل حــق حضانــة 

الطفل، بطرق مختلفة، منها على سبيل المثال، الحوار.
ت هــذه المؤسســة بوجــود خطــر علــى حالــة الطفــل الصحيــة أو النفســية، 

ّ
وفــي حــال شــك

يجوز لها أخذ الطفل عنوة 

أخــذ الطفــل يحــدث عندمــا يقــوم مثــًا أحــد مــن األســاتذة، الجيــران، أو أي شــخص آخــر 
ــه،  ــى خطــورة وضــع الطفــل فــي منزل بإبــاغ الخدمــة االجتماعيــة بوجــود مــا يشــير ال
عندهــا يقــوم مســؤول مختــص بالتحقيــق فــي وضــع الطفــل، وعلى أســاس هــذا التحقيق 
ات المطلوبــة، وتقــرر أيضــا مــا إذا كانــت هــذه  تقــرر الخدمــة االجتماعيــة اإلجــراء

ات سوف تحدث طوعا أو بشكل قسري.  اإلجراء

العديــد مــن االســتطاعات أظهــرت، فــي الســنوات األخيــرة، بــأن أخــذ األطفــال عنــوة 
من قبل الخدمة االجتماعية أكثر شيوعا عند أسر المهاجرين من األسر السويدية. 

فوفقــا لتقريــر أجرتــه الدولــة فــي عــام 2012 فــإن مــا يقــارب مــن نصــف أعــداد 
خــذوا عنــوة لديهــم أم أو أب مــن خلفيــة مهاجــرة، علــى الرغــم مــن أن 

ُ
األطفــال الذيــن أ

ــر مــن عــدد األطفــال مــن  ــن فــي الخــارج أقــل بكثي ــن مولودي عــدد األطفــال مــن أبوي
أبوين مولودين في السويد.

افتراضات مسبقة

الشــؤون  دائــرة  فــي  المختصيــن  المســؤولين  بعــض  لــدى  يكــون  أن  الشــائع  مــن   
االجتماعيــة، مواقــف توصــف بأنهــا ســلبية تجــاه األشــخاص مــن ثقافات أخــرى، خصوصا 
إذا كانــوا مــن خلفيــات مســلمة، وكذلــك قــد يكــون لهــم افتراضــات مســبقة بــأن اآلبــاء 

من خلفية مهاجرة هم أسوأ من السويدين! 

أخــذ الطفــل مــن والديــه هــو أمــر مؤلــم جــدًا، حيــث يشــعر الوالــدان بأنــه تــم التعامــل 
ــج القضيــة والخدمــة االجتماعيــة.  ــوم معال ــة، ويقومــان بل معهــم بطريقــة غيــر عادل
ــدان أيضــا بمهاجمــة الخدمــة االجتماعيــة، وهــذا  وفــي كثيــر مــن األحيــان يقــوم الوال

األمر يجب تجنبه إلمكانية استخدام هذا الموقف كدليل ضد األهل.

التصرف الصحيح

علــى الرغــم مــن أن ذلــك ســيكون صعبــا للغايــة، لكــن مــن األفضــل عمومــا  أخــذ موقــف 
اســتيعابي وتعاونــي تجــاه الخدمــات االجتماعيــة حتــى ال يتفاقــم الوضــع. فــإذا ذكــرت 
الخدمــة االجتماعيــة أن هنــاك مشــكلة محــددة فــي المنــزل ينبغــي علــى الشــخص 
التفهــم والنظــر فــي ذلــك، حتــى لــو كان ال يوافقهــم الــرأي، وذلــك للحصــول علــى فرصــة 

أكبر لحل الوضع.
يمكننــا مســاعدتك إذا كنــت تواجــه مشــاكل مــع الخدمــة االجتماعيــة التــي تريــد أخــذ 

طفلك واالعتناء به، أو إذا كنت تواجه أي مشاكل عائلية! 

هكذا يمكن لكم تجنب أن تأخذ الدولة 
أطفالكم!

رأي قانوني:

Jurema AB
Box 1177

74 116 Stockholm

Besöksadress:
Trondheimsgatan 3

Husby centrum

Telefon: 287788-08
Telefax: 58769992-08
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محاربو البطالة هم أنفسهم 
أصبحوا عاطلين عن العمل

ــا تســرح شــركة أو مؤسســة عــدد  ــال رأي: عندم ــس – مق الكومب
كبيــر مــن الموظفيــن، يعتبــر ذلــك خبــرا اقتصاديــا ســيئا، ويحتــل 
معظــم عناويــن وســائل اإلعــام علــى مســتوى البلــد ككل، عندهــا 
ســيتوجه أغلــب هــؤالء المنضميــن إلــى طوابيــر البطالــة، إلــى مكتــب 
العمــل،  ولكــن األمــر قــد يــزداد ســوءًا عندمــا يصبــح المســرحين هــم 

أنفسهم من مكتب العمل.
مــن  أكثــر  الرباعــي، ســيصبح  ينايــر  اتفــاق  بنــود  حســب بعــض 
4500 موظــف عاطــا عــن العمــل، نتيجــة إغــاق عــدد كبيــر مــن 

مكاتب العمل، خال هذا العام 2019.
بعــد أربــع ســنوات مــن خدمــة القادميــن الجــدد والعاطليــن عــن 
القــرار  هــذا  يأتــي  الاجئيــن،  تدفــق  أزمــة  بعــد  خاصــة  العمــل، 
المجحــف بحقنــا، مــن الصعــب أن تواجــه مصيــرا مجهــوال بعــد حالــة 

االستقرار التي كنت تشعر بها. 
نعــم هنــاك مــن يظهــر مشــاعر الشــماتة بنــا ويوقــظ مشــاعره 
الدفينــة لتظهــر علــى الســطح، خاصــة اننــا تابعنــا العديــد مــن 

التعليقــات والتــي منهــا ) احســن يســرحوكون شــو بتعملــوا غيــر  
الفيــكااا(. هــؤالء ليســوا علــى معرفــة ودرايــة بحجــم وطبيعــة العمــل 
هــؤالء  معظــم  ان  اعتقــد  بــه،  يقــوم  العمــل  مكتــب  كان  الــذي 
ســيفتقدون إلــى خدمــات هــذه الدائــرة المهمــة، وهنــاك طبعــا 
آخــرون ممــن لمســوا أهميــة مكتــب العمــل ألنهــم حصلــوا علــى 

مساعدة حقيقية«.
اعتقــد أن المنصفيــن والغالبيــة مــن المجتمــع لديهــم تخــوف مــن أن 
التــي  المســتقبلية  المســاعدة  نوعيــة  علــى  القــرار  هــذا  يؤثــر 

ينتظرها الباحثون عن عمل.
إلــى اآلن ال نعــرف مصيرنــا، ولــم تصــدر قائمــة المســرحين بعــد، لكــن 
كل مــن عمــل لمــدة قصيــرة يعــرف مســبقا ان اســمه ســيدرج عاجا 
ام اجــا، هــذه ليســت نظــرة ســوداوية وانمــا نظــرة تحضيريــة 

وتهيئة نفسية . 
ايــام قليلــة وســيوجه الســؤال الشــهير لنــا: مــا هــي خطتــك لتحصــل 
علــى عمــل فــي أســرع وقــت ممكــن. هــذه المــرة ســيكون هــذا 

سافة إبراهيممقاالت الرأي تعبر عن أصحابها وليس بالضرورة عن الكومبس.

سالفة إبراهيم، إحدى الموظفات في مكتب العمل، والتي تشعر بأنها مهددة بالتسريح، كتبت  هذا المقال لـ الكومبس:
السؤال من زميلة تقاسمنا معها الزمالة والخبز والملح والفيكا. 

ســنقدم تقريرنــا الشــهري عــن األشــغال التــي بحثنهــا عنهــا وان 
خانتنا الذاكرة سيكون خصم A-kassa في المرصاد.

علينــا مراقبــة البريــد اإللكترونــي والورقــي منتظريــن دعــوات مكتب 
ــي الوقــت المحــدد واال خصــم  ــا الحضــور ف العمــل الرســمية، وعلين
جديــد ينتظرنــا، ربمــا حــان الوقــت ألوقــع آخــر قــرارات الدعــم 
المــادي ألشــخاص ســاعدتهم للحصــول علــى العمــل، ســأترك قلمــي 
وأبــدأ ذات الرحلــة. ســأترك ملفاتــي وفــي كل منهــا حكايــة وســيفتح 

ملفي لتبدا حكايتي أنا. 
وكمــا للحيــاة وجهــان األبيــض واألســود كذلــك قــرار التســريح رغــم 
ــي  ولمعظــم الـــ 4500  قســاوته، يمكــن أن يفتــح آمــاال جديــدة ل
موظــف الســابق فــي مكتــب العمــل، نحــن ســنترك عملنــا ونحــن 

نحمل معنا خبرات كبيرة وآمال واسعة.
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بوستر للفنان فراس 
البصري، تخليدا لضحايا 

»عبارة الموصل«
ــة، وأودى  وقــع الحــادث الخميــس 21 مــارس/ آذار، فــي ميــاه دجل

بحياة أكثر من 100 شخص أغلبهم من النساء واألطفال.
وكان الحــادث المأســاوي قــد أدى الــى إقالــة عــدد مــن المســؤولين مــن 

بينهم محافظ نينوى.
ــق، موجــة  ــاس، خــال دقائ ــار غــرق هــذا العــدد الكبيــر مــن الن وأث
ــف شــعوب  ــن والعــرب ومختل ــي أوســاط العراقيي حــزن شــديدة ف
العالــم، وال زالــت هــذه المأســاة تتصــدر اهتمامــات نشــطاء منصــات 

التواصل االجتماعي من أبناء الجالية العراقية في السويد والعالم.
ونــال هــذا البوســتر الــذي نشــرته صفحــة الكومبــس علــى الفيســبوك 
المئــات مــن التعليقــات وآالف نقــرات اإلعجــاب مــن قبــل متابعــي 

وقراء الكومبس.
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الكومبــس - ثقافــة: تواصــل فرقــة » المســرح العربــي« بالتعــاون مــع 
المســرح الوطنــي »ريكســتياترن« تقديــم مســرحية »دون كيخوتــة« 
المأخــوذة عــن الروايــة اإلســبانية العالميــة »دون كيخوتــي دي ال 

مانتشا« لألديب اإلسباني »ميغيل دي ثيربانتس«.
دون  شــخصية  حــول  المســرحية  أحــداث  تــدور 
بكتــب  المولــع  الرجــل  كيخانــو(  )ألونســو  كيخوتــه 
ة ويقــرر  الفروســية حتــى فقــد عقلــه مــن كثــرة القــراء
ينصــر  كفــارس  الرحــال  ويشــد  منزلــه  يتــرك  أن 

المظلوم ويرفع راية العدل.

هيلين الجنابي: نحاول تبسيط العمل

هــا تحدثــت هيليــن  عــن هــذه المســرحية والفكــرة وراء
للكومبــس:  العربــي  المســرح  مــن مؤسســي  الجنابــي 
»الهــدف األول هــو تقديــم مســرح باللغــة العربيــة 
وهــذا العمــل الثالــث للمســرح العربــي فــي الســويد بعــد 
مســرحية األميــر الصغيــر وشــفق قطبــي، لمــاذا دون 
كيخوتــه؟ ألننــا مهتميــن بتقديــم قصــص كاســيكية 
هــذه  للجمهــور،  لطيــف  فنــي  بمحتــوى  عالميــة 
لمئــات  تعــود  التــي  األدبيــة  األعمــال  أو  الروايــات 
بأســلوب  طرحهــا  ونحــاول  حيــة،  مازالــت  الســنين 
مختلــف لتبســيط األعمــال األدبيــة بالمســرح الناطــق 

باللغة العربية«.

وتضيــف الجنابــي: »عــادة تقــدم مثــل هــذه األعمــال 
األدبــي  النــوع  هــذا  يقــدم  مــرة  أول  وربمــا  للكبــار، 
لنــا  تحــٍد  ل 

ّ
شــك الــذي  األمــر  والعائلــة،  لألطفــال 

بتقديمــه بشــكل مبســط، وهــذه المســرحية هــي ثانــي 
عمل لألطفال بعد مسرحية األمير الصغير«.

عــن التحضيــرات التــي ســبقت العمــل تقــول هيليــن: 

»فريــق العمــل مؤلــف مــن ممثليــن محترفيــن مــن 
ســوريا ومخــرج ســويدي مــن أصــول لبنانيــة، وهــو مــن 
إنتــاج المســرح العربــي »أرابيســكا تياتــر«، النــص مــن 
إعــداد وائــل قــدور وهــو كاتــب مســرحي يعيــش فــي 
باريــس، اســتمرت التدريبــات لمــدة شــهرين قبــل 
ــة العــرض فــي المــدن الســويدية والتــي تــم  ــدء جول ب
تنفيــذ 18 عرضــا مــن أصــل 38 تنتهــي فــي منتصــف 

شهر نيسان«.

عــن دورهــا بالمســرحية قالــت الجنابــي: »أقــوم بــدور 
سيســيليا وهــي خادمــة بالمنــزل الــذي يعيــش فيــه 
دونكــي خوتــه، وهــي تحبــه مــن طــرف واحــد وتحــاول 
ــه إليهــا بأيــة طريقــة، وتكــون شــريكة لشانســو  جذب
بمحاولــة إعــادة دونكــي خوتــه إلــى المنــزل مــن خــال 
جــره إلــى مبــارزة تخيليــة مــع فــارس القمــر األبيــض، 
إدخــال  أخــذت علــى عاتقهــا  التــي  هــي  وسيســيليا 
ــة المســرح مــن خــال التفاعــل معهــم  الحضــور بلعب

وعدم البقاء كمتفرجين فقط«.

ترجمة فورية الى السويدية

الكومبــس ســألت هيليــن عــن دور المســرح باالندمــاج، 
فقالــت: »بالرغــم مــن أن المســرحية باللغــة العربيــة إال 
أنــه تــم توفيــر ترجمــة فوريــة بالنســبة للجمهــور 
أســعار  توفيــر  علــى  حريصيــن  وكنــا  الســويدي، 
مخفضــة أو دخــول مجانــي لألطفــال كــي يكون المســرح 
الوســط  فــي  لاندمــاج  للجميــع، وهــذا مهــم  متــاح 

فرقة »المسرح العربي« تقدم
»دون كيخوته« بأسلوب مبسط 

لألطفال وبمحتوى فني لطيف
الثقافــي الســويدي واســتقطاب الجمهــور الســويدي 
المســرحية،  األعمــال  لحضــور  العربــي  جانــب  إلــى 
الســيما بوجــود صــورة مســبقة لــدى الســويديين أن 

الجالية العربية بمعظمها ال تحب المسرح«.

غيــر  ســويدية  العربــي« جمعيــة  »المســرح  فرقــة 
ــون األول/ ديســمبر 2015  ربحيــة تأسســت فــي كان
فــي ســتوكهولم- الســويد، أسســها كل مــن هيليــن 

الجنابــي )المديــرة الفنيــة( وأوســكار ُروســين )منتــج 
ومديــر تنفيــذي( ، وتضــم ثاثــة عشــر موظــف مابين 
مخــرج  مســرح،  كّتــاب  محترفين)ممثليــن،  فنانيــن 
عًروضــا  تنتــج  اإلداري،  بالمجــال  وعامليــن  أفــام( 
للغــة  العربيــة مــع ترجمــة مرافقــة  باللغــة  وأفــام 
وللكبــار  واليافعيــن  لألطفــال  موجهــة  الســويدية 
وذلــك بهــدف التواصــل الثقافــي مــع الجمهــور الناطــق 

باللغة العربية عبر اللغة األم.

حسام حمادة

Bild:Markus Gårder

Bild:Markus Gårder
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الفنان العراقي سامي كمال:

األغنية مسؤولية 
وموقف إنساني  

الكومبــس - لقــاء: ســمعت بالفنــان العراقــي المقيــم في 

الســويد ســامي كمــال قبــل أن أراه . يومهــا كان اســمه 

يتــردد علــى الســنة العراقييــن وهــو يطربهــم بصوتــه 

الشــجي )رايــح يارايــح ويــن( ، التــي فــازت كأحســن 

العيــون(  جرفيــن  و)بيــن   ،  1978 عــام  أغنيــة 

وغيرهــا مــن األغانــي التــي قدمهــا لإلذاعــة والتلفزيــون 

األيــام  ودارت   . الماضــي  القــرن  ســبعينيات  فــي 

الَهــْم العراقــي ونلتقــي فــي الســويد عــام  ليجمعنــا 

1989 ، فعرفتــه إنســان حقيقــي ، دمــث األخــاق ، 

والجمــال  للحــب  غنــى   ، مبــدع  وموســيقي  فنــان 

واإلنسان … التقيت به وبادرته بالسؤال التقليدي :

- كيف حالك اليوم ؟
* ليــس علــى مايــرام ، فحــال العــراق وكل بــاد العــرب 

تصعــب علــى أي إنســان لديــه ولــو شــيء مــن اإلحســاس 

والضميــر ، فكيــف ومثلــي أمضــى ســنوات كثيــرة مــن 

عمره يقدم فنه ويبشر الناس بغٍد أفضل !

- يبدو أن لقاءك بالعراق مؤلما وصعبا !
* بــل أكثــر مــن مؤلــم ، فالنظــام الســابق وحروبــه 

 ، اإلنســان  وخربــت  النســل  وأبــادت  الــزرع  أحرقــت 

وتبعــه االحتــال واإلرهــاب وفســاد النظــام الحالــي ، 

فأجهــزوا علــى مــا تبقــى مــن أمــل بحيــاة أفضــل للنــاس 

. كنــت أمشــي فــي شــارع الرشــيد ، وأشــعر بالحــزن ، 

فالخــراب يعــم المــكان . مــا شــاهدته صدمنــي وآلمنــي 

لــي أزمــة صحيــة فأصبــت بجلطــة  كثيــرًا ، وســبب 

دماغية بعد وصولي للسويد .

السياســة ، جمهــور  ابتعدنــا عــن  لــو   -
القــراء اليــوم يريــد أن يعــرف شــيئا عــن 
ســامي كمــال الفنــان ، فكيــف كانــت البداية 

والمسيرة الفنية ؟
 * حســنا ، ســأحاول قــدر اإلمــكان ، رغــم أنــك تعــرف 

دور  مــن  والسياســيين  للسياســة   مــا  الواقــع  فــي 

وتأثيــر ســلبي فــي حياتنــا . كانــت بدايتــي فــي فرقــة 

اإلنشــاد التابعــة لإلذاعــة والتلفزيــون العراقــي ، يومهــا 

كانــت الفرقــة مدرســة فنيــة تضــج بالحيويــة والنشــاط 

. وبرغــم أنــي كنــت محاصــرا ، كغيــري ممــن لــم ينتــم 

األغانــي  مــن  ، فقــد ســجلت عــدد  الســلطة  لحــزب 

لإلذاعة والتلفزيون .

فــي عــام 1976 ســافرت للكويــت باقتــراح مــن )ناجي 

كان  الــذي   ، األســبق  العــراق  وزراء  رئيــس  طالــب( 

يســتمع لغنائــي فــي جلســة خاصــة ، وكتــب رســالة 

ــراء الكويــت . ســجلت  ــه مــن أم توصيــة ألحــد أصدقائ

هنــاك عــدد مــن األغنيــات للتلفزيــون ، ثــم فضلــت 

التــي  المغريــة  العــروض  رغــم   ، للعــراق  العــودة 

قدمت لي للبقاء هناك .

- لــم تمــدح نظامــا أو شــخص مــا ، كمــا 
فعل آخرون قبلك وبعدك ؟

* إطاقــا ، وأوضــح دليــل هــو رفضــي االنتمــاء لحــزب 

الســلطة ومــا يوفــره مــن امتيــازات . ومــرة حــدث 

موقــف فــي حفلــة خاصــة حيــن غنيــت )ليــت الــذي 

بينــي وبينــك عامــر وبينــي وبيــن العالميــن خــراب( ، 

فقــام المحتفــى بــه – وليــس لــي معرفــة بــه وال باســمه 

-  وقــدم لــي رزمــة مــن فئــة الخمســة دنانيــر عراقيــة 

، عرفــت حينهــا أن اســمه )عامــر( . رفضتهــا وتوقفت 

عن الغناء .

- وماذا بعد الكويت ؟
* ذهبــت لإلذاعــة والتلفزيــون فابلغونــي بقــرار نقلــي 

ماهــي  أعــرف  وال   ، األفــام  اســتيراد  مديريــة  إلــى 

عاقتــي بهــذه الدائــرة وأنــا مغنــي وملحــن وعــازف 

ــة موســيقية ؟! كان هــذا فــي زمــن  ــى أكثــر مــن آل عل

محمد سعيد الصحاف .

ن ِكِحل فوگ الدم
َ
ن ال ِتَنگط

َ
َمْيل

امة ِتنگط َسْم
ّ
َمْيلن َورَدة الِخز

اَبه ما ِيلَتم
ّ
َجْرح صويِحب بِعط

ال ِتفرح بَدْمنه ال يِلگطاعي
صويِحب ِمْن ِيموت المنجل يداعي !

كلمات الشاعر الكبير: مظفر النواب
ألحان وغناء: سامي كمال

- وما هو سبب نقلك ؟
* صــدور قــرار بإبعــاد غيــر البعثييــن مــن اإلعــام ، 

وســبق وطلبــوا منــي أكثــر مــن مــرة االنتمــاء لحــزب 

للفرقــة  ونقلونــي  عــادوا  ثــم   . فرفضــت  الســلطة 

طلــب  كــرروا  وهنــاك   ، الشــعبية  للفنــون  القوميــة 

االنتماء فرفضت .

بســبب تزايــد المضايقــات غــادرت العــراق إلــى الكويت 

عــام 1978 ، بقيــت فيهــا شــهرين ثــم ســافرت إلــى 

اليمــن الجنوبيــة ، يومهــا كان الفنــان الراحــل فــؤاد 

ســالم قــد ســبقني اليهــا . وهنــاك تشــكلت رســميا 

)فرقــة الطريــق( مــن الفنانيــن كمــال الســيد - فــؤاد 

- حميــد  - حمــودي شــربه  كمــال  - ســامي  ســالم 

فائــز   - ابــو شــمس   - العطــار  - شــوقية  البصــري 

الطيــار - ثامــر الصفــار - وام ريمــا . وكان لنــا نشــاط 

وجوالت في طول اليمن الجنوبي  وعرضها .

- كان لك حضور خاص هناك ؟
* نعــم مــن خــال مــا قدمتــه مــن الحــان للمطربــة 

اليمنيــة )كفــى عراقــي( ، مثــل )هــا ياغالــي( .  كمــا 

كنــت مســؤول دائــرة الموســيقى فــي وزارة الثقافــة 

والسياحة اليمنية .

- ثم غادرت اليمن؟
، فتقــرر  * كنــت بحاجــة إلجــراء عمليــة جراحيــة 

إرســالي إلــى مستشــفى الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت 

، وبعدهــا حدثــت بعــض اإلشــكاليات أعاقــت رجوعــي 

لليمــن ، فتغيــر طريــق العــودة ، وســافرت إلى ســوريا 

1982 - قبــل االجتيــاح اإلســرائيلي للبنــان - وهنــاك  

التقيــت )قيــس الســامرائي - أبــو ليلــى( ، وهــو قيــادي 

فــي الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين ، عــرض 

علّي تولي مسؤولية )فرقة بيسان( فوافقت  .

ــي إبداعــك  ــة ســوريا ف ــة مرحل ــا أهمي - م
الفني؟

 ، فنيــا  جــدا  غنيــة  فتــرة  لــي  بالنســبة  ســوريا   *
فباإلضافــة لعملــي فــي )فرقــة بيســان( أسســنا )فرقــة 
بابــل للغنــاء( مــن الفنانيــن ســامي كمــال - كمــال الســيد 
- كوكــب حمــزة - فــاح صبــار - حمــودي شــربة - 
ات  لقــاء لنــا  كانــت   . وآخــرون   ، البغــدادي  محفــوظ 
ــواب  وجلســات يوميــة رائعــة مــع الشــعراء مظفــر الن

وسعدي يوسف وممدوح عدوان وغيرهم .

- األغنية العراقية كيف تراها اليوم ؟
* أيــة أغنيــة عراقيــة ! ال توجــد أغنيــة عراقيــة ، 

فقدت طابعها المميز ، ربما توجد مامح منها .

- وهــذا اإلنتــاج الغنائــي مــاذا يمكــن أن 
نسميه ؟

* ســميه ماشــئت ، لكــن الصلــة لــه باألغنيــة العراقيــة 
ال باللحــن وال بالكلمــات )الهابطــة( . األغنيــة مســؤولية 

وموقف ، ال أقصد سياسي ، بل إنساني راقي .

- حدثنا عن تجربتك في السويد 
* هنــا كنــت أطمــح أن أقــدم أعمــاال موســيقية تجمــع 
ــم  ــي إال أن القــدر ل بيــن الفــن العراقي/الشــرقي والغرب
يمهلنــي فأصبــت بجلطــة أفقدتنــي القــدرة علــى الغنــاء 

والعزف والتلحين .
تبقــى لــدي مســاحة مــن الفــرح فــي نجــاح أفــراد عائلتــي 
، لكــن فرحــي األكبــر هــو حــب النــاس وتواصلهــم معــي 

… هذا هو الفرح العظيم .
 : هــل ال يــزال 

ُ
قبــل أن نفتــرق قلــت ألبــي فريــد مناكفــا

 
ُ
»صويحــب ِمــن يمــوت المنجــل يداعــي« !  رد مبتســما

: بــدون شــك ، فهــذه قضيــة صــراع وجــوالت بيــن 
ــور والديجــور ، بيــن الحــب والكــره ، بيــن الجمــال  الن

والقبح ... في النهاية اإلنسان هو المنتصر !

حـاوره : محمد ناجي 
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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
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انطالق منافسات الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم ٢019

Allsvenskan
٢019

الكومبس - رياضة:
القــدم  لكــرة  الممتــاز  الســويدي  الــدوري  عجلــة  تعــود 
)Allsvenskan( للــدوران مجــددًا للعــام 2019 بمشــاركة 
16 فريقــا يشــاركون بثاثيــن جولــة مقســمة علــى ذهــاب 

وإياب.

فالكنبيــري  مــن  كل  عــودة  العــام  هــذا  نســخة  وتشــهد 
ــاز  ــدوري الممت وايسكيلســتونا وهيلســنبوري للمشــاركة فــي ال

مجددًا بعد التأهل من دوري سوبر ايتان.

يعتبــر فريــق مالمــو الفريــق األكثــر تتويجــا بالمســابقة التــي 
انطلقــت ألول مــرة عــام 1924، ويمتلــك الفريــق الســماوي فــي 
 IFK رصيــده 23 بطولــة، يليــه فــي المركــز الثانــي كل مــن
Göteborg و IFK Norrköping برصيــد 13 لقبــا 

لكل منهما.

ــدوري للعــام الماضــي 2018  ــق آيــك لقــب بطــل ال أحــرز فري
ــق  ــر فري ــر أكث ــه فــي المســابقة، ويعتب محققــا ســادس لقــب ل

أحرز المركز الثاني بـ14 مرة باالشتراك مع مالمو.

Omgång 1

Falkenbergs FF - Örebro AFC Eskilstuna - IFK Göteborgsön 31 mar sön 31 mar

sön 31 mar mån 1 apr

sön 31 mar mån 1 apr

sön 31 mar mån 1 apr

AIK - Östersund Djurgården - GIF Sundsvall

Kalmar FF - IK Sirius FK IF Elfsborg - Hammarby

Helsingborgs IF - IFK Norrköping Malmö FF - BK Häcken

Omgång 2

GIF Sundsvall - Malmö FF Hammarby - Kalmar FFlör 6 apr sön 7 apr

lör 6 apr mån 8 apr

sön 7 apr mån 8 apr

sön 7 apr mån 8 apr

BK Häcken - Helsingborgs IF IK Sirius FK - AFC Eskilstuna

Östersund - Falkenbergs FF IFK Norrköping  - AIK

IFK Göteborg - IF Elfsborg Örebro - Djurgården

Omgång 3

AFC Eskilstuna - Örebro AIK - IK Sirius FKfre 12 apr sön 14 apr

lör 13 apr sön 14 apr

lör 13 apr mån 15 apr

sön 14 apr mån 15 apr

Falkenbergs FF - BK Häcken Malmö FF - Östersund

Kalmar FF - IFK Norrköping Helsingborgs IF - Hammarby

IF Elfsborg - GIF Sundsvall Djurgården - IFK Göteborg
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Omgång 6

IK Sirius FK - IF Elfsborg Östersund - Helsingborgs IFlör 27 apr mån 29 ap

sön 28 apr mån 29 ap

sön 28 apr mån 29 ap

sön 28 apr mån 29 ap

BK Häcken - AFC Eskilstuna GIF Sundsvall - Falkenbergs FF

Hammarby - Djurgården IFK Göteborg - AIK

IFK Norrköping - Malmö FF Örebro - Kalmar FF

الكلــــــــمات المتقاطـــــــعة
أفقيا:

1 - ممثل مصري مــن أفــالمــه «امــرأة على الطريق» 
٢ - نضير أو شديد الخضرة – شك – مبسم 

3 - علوم – ساحة ُ
4 - ي تعب - حرف جر - قهوة

5 - نــوع مــن الــغــنــاء الشعبي – ضد أبيض 
6 - مثيل – بقل مــن الــبــقــول الطيبة الرائحة – ما يكتمه اإلنسان 

7 - سهاد - إطراء َّ 
٨ - يقايضون – ود 

9 - دساس – صوت الرعد 
10 - عودة – يتصف بصفة معينة 
11 - طن الجرس – يخفي – مهارة

عموديا:
۱- - ممثلة نمساوية قضت انتحارًا من أفالمها «أشياء الحياة» 

٢ - قائل الشعر – طريق – جذب 
3 - نقود – ما ينظم عالقات المجتمع

4 - يبعثرون – ماء العين
5 - تسنم العرش

6 - ضد بحر – ضد خفاء – بريق 
7 - ضد أيسر – طمأنينة – اكتمل 

٨ - غزال – هيأ – اعتقل .
9 - ما عقد بالنار من عصير العنب

10 - مشعل يحمل في الليل - نقيض ميت 
11 - سعر – قوائم منتظمة يعلوها متكأ 
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Omgång 4

Östersund - IF Elfsborg IK Sirius FK - Malmö FFfre 19 apr lör 20 apr

fre 19 apr sön 21 apr

fre 19 apr sön 21 apr

lör 20 apr mån 22 apr

IFK Norrköping - Falkenbergs FF BK Häcken - Djurgården

Örebro - AIK Hammarby - AFC Eskilstuna

GIF Sundsvall - Kalmar FF IFK Göteborg - Helsingborgs IF

Omgång 5

Falkenbergs FF - IK Sirius FK AIK - BK Häckenons 24 apr ons 24 apr

ons 24 apr tor 25 apr

ons 24 apr tor 25 apr

ons 24 apr tor 25 apr

IF Elfsborg - Örebro Helsingborgs IF - GIF Sundsvall

Malmö FF - Hammarby Kalmar FF - IFK Göteborg

AFC Eskilstuna - Östersund Djurgården - IFK Norrköping 




