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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: 2100 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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المؤسس ورئيس التحرير

د. محمود صالح آغا

07٢971٨٨9٨

ma@alkompis.com
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مواقع مؤسسة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت

موقع الكومبس بالعربية
alkompis.se

موقع الكومبس بالسويدية
alkompis.se/sv
موقع راديو الكومبس
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الســويد

حتى ال نبقى ضحايا
الدعايــة الشــعبوية اليمينيــة، كمــا هــو معــروف، 
تربــط كل مــا هــو ســلبي فــي الســويد، بزيــادة نســبة 
الخمــس  الســنوات  فــي  خاصــة  الالجئيــن،  تدفــق 
األخيــرة، وتركــز هــذه الدعايــة بذلــك علــى الالجئين 
مــن الــدول العربيــة وأفغانســتان، بشــكل خــاص، 
وبنســب أقــل علــى بقيــة أنحــاء العالــم خــارج أوروبــا، 
مــع أن الســويد اآلن عــادت لتســتقبل أعــدادا قليلــة 

من المهاجرين.
صحيــح أن جــزءًا مــن القادميــن الجــدد والقدامــى، 
ــا  ــر، وربم ــة والفق ــع نســبة البطال ــى رف ســاعدوا عل
زيــادة الجرائــم فــي المجتمــع، ولكــن فــي المقابــل 
هنــاك قســم كبيــر ســاهم أكثــر ببنــاء هــذا البلــد 
ورفــع مســتويات االقتصــاد فيــه، وســاهم بإغنــاء 

المجتمع السويدي وتنوعه الثقافي.
هنــاك مــن يــروج لفكــرة أن الســويد تغّيــرت، بعــد 
موجــات اللجــوء األخيــرة، ويتناســون بــأن الســويد 
مثلهــا مثــل بقيــة الــدول التــي اختــارت االنفتــاح علــى 
بهــذا  ســاهمنا  ونحــن  تتغيــر،  أن  يجــب  العالــم، 
التغييــر مســاهمة فيهــا الكثيــر مــن اإليجابيــة… 
وســاهمنا بالجــزء الســلبي أيضــا، ألننــا ببســاطة لســنا 

مالئكة.
التحــدي هــو أن نكــون واعيــن لحقيقتيــن  ولكــن 
أوال، وأن ال نصــدق  نجلــد ذاتنــا  أن ال  واضحتيــن: 
دعايــة اليميــن المتطــرف بأننــا نحــن عالــة، وأن كل 

مصائب السويد بسببنا.
 حقيقــة أننــا لســنا عالــة، هــي حقيقيــة تعرفهــا 
غالبيــة المجتمــع، والعديــد مــن السياســيين، ولكــن 
دورنــا هــو فــي أن نســاعدهم علــى ترســيخ هــذه 
ة إلــى  الحقيقــة، ووضعهــا أمــام مــن يريــد اإلســاء

الالجئين والمهاجرين.
ــا، نحــن  ــا ضحاي ــر من ــة هــي أن الكثي ــة الثاني الحقيق
ضحايــا بعــض مــن يتقمصــون صــور رجــال الديــن، 
رجــال ديــن ينتمــون لنــا ولكــن يحاولــون تشــويه 
صورتنــا، وحتــى قلــب معتقداتنــا، ألهــداف ســلطوية 
بحتــه، هــؤالء يبحثــون عــن ســلطة لهــم تنافــس 
ســلطة الدولــة ومؤسســاتها، وهــم بالتالــي يحاولــون 

خلق مجتمع مواز للمجتمع الذي نعيش به.
 هــم يريــدون أن يوهمــوا رواد المســاجد والكنائــس 
ودور العبــادة أن الســلطة عليكــم يجــب ان ال تكــون 
بأياديهــم هــم  بــل  المنحرفيــن  الســويديين  بيــد 

»الطاهرة والمعصومة« وبتوكيل من السماء!!
ال شــك أن لرجــال الديــن دور مهــم بيــن جميــع 
ــه  الجاليــات والطوائــف واألديــان، ألن رجــل الديــن ل
األخــالق  بنشــر  يســاهم  وهــو  واحترامــه  مكانتــه 
وتهذيــب التابعيــن لهــم. الحديــث هنــا هــو بالطبــع، 
عــن قلــة قليلــة تعتقــد ان لديهــا توكيــل بنشــر 

التحريض والتعصب وتقويض المجتمع.
 قلــة لــم يمنعهــا أحــد مــن نشــر التعاليــم الصحيحــة 
الجرائــم والمخالفــات  لألديــان والمســاهمة بوقــف 

والكــذب والغــش، تمامــا كمــا تنــادي بــه معظــم 
األديان.

الــذي عمــل هــؤالء علــى  المجتمــع  أن  والمفارقــة 
الــذي  المجتمــع  نفســه  هــو  ومعاداتــه،  محاربتــه 
يدافــع عنهــم ليحصلــوا علــى محاكمــات عادلــة. 
وهــو المجتمــع الــذي يمنــع تســفيرهم فــي حــال كان 
علــى حياتهــم خطــر فــي بلدانهــم، وهــو المجتمــع 
الــذي يســتطيع أن يطالــب الجهــات األمنيــة بكشــف 
األدلــة الســرية التــي علــى أساســها يمكــن أن يحاكــم 

عدد منهم.
أيضــا ضحيــة عنصريــة وكراهيــة يزرعهــا  نحــن 
علــى  وعرقيــا،  دينيــا  المتشــددين  بعــض  بيننــا 
بهــا  ويشــارك  اتهــم  وانتماء طوائفهــم  اختــالف 
بعــض أهالينــا الحامليــن للحقــد واالنتقــام معهــم 

من بلدانهم األم.
 نحــن ضحيــة تربيــة خاطئــة لمجموعــة مــن شــبابنا 
وبيــع  ثــأر  بأعمــال  وُيقتلــون  َيقِتلــون  الذيــن 
مخــدرات، شــباب صغــار لــم يجــدوا فــي المنــزل األب 
المثالــي وال األم الواعيــة، وجــدوا بالشــارع وعصاباتــه 
الملجــأ والمــالذ، الــذي يحــل لهــم عقــدة االنتمــاء 
والمدرســة  المنــزل  تناقضــات  بيــن  والضيــاع 

والمجتمع.
والمضللــة  الخاطئــة  المعلومــة  ضحايــا  نحــن 
والمشــككة بــكل شــيء حولنــا، والنتيجــة أننــا أصبحنــا 
ال نثــق بأحــد، كل مــا حولنــا، وكمــا نعتقــد يعمــل 

ضدنا ويكرهنا.
 نحــن ضحايــا أنفســنا، كــم منــا يحــب اآلخــر ويريــد 
لــه الخيــر؟ كــم منــا قــدم بالغــات ووشــايات ضــد 
أقاربــه وأصحابــه فقــط بقصــد األذى؟ وكــم منــا خــان 
بــأن  اعتقــد  ألنــه  فقــط  منــه  وانتقــم  رب عملــه 
لذاتــه  ورضــى  لــه  نفســية  راحــة  هــو  االنتقــام 
المريضــة، وكــم رب عمــل بالمقابــل اســتغل حاجــة 
محتــاج للعمــل خاصــة بيــن الالجئيــن والقادميــن 

الجدد؟ 
يجــب أال نبقــى ضحايــا لكــي ال نبقــى عاجزيــن.. يجــب 
أن  المجتمــع  يســتطيع  لكــي  أنفســنا  نســاعد  أن 
النزعــات  تنامــي  علــى  التغلــب  فــي  يســاعدنا 
إن  نقــول  ولكــي  المتفاقمــة،  والنازيــة  العنصريــة 
الســويد تغيــرت فعــال، ونحــن نســاهم فــي تغييرهــا، 
ألننــا ببســاطة جــزء مــن هــذا المجتمــع وجــزء مــن 

السويد.

د. محمود صالح آغا
رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية



Ya habibi,
vad 
mycket 
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وهــي  الماشــطة،  لقاء: حصلــت ســحر  الكومبــس – 

مواطنــة ســويدية عراقيــة، علــى جائــزة »العمــل ضــد 

 Pris för( والعنصريــة«،  األجانــب  كراهيــة 

 arbete mot främlingsfientlighet

تمنحهــا  التــي   ،2019 للعــام   )och rasism

محافظــة ســتوكهولم، وذلــك مناصفــة مــع مجموعــة 

فــي  والعنصريــة  الســامية  معــاداة  ضــد  العمــل 

مستشفى جامعة كارولينسكا.

الــى  الجائــزة ســنوّيًا  وتمنــح محافظــة ســتوكهولم 

شــخص، أو منظمــة، يعمــالن علــى تعزيــز التعايــش 

ــع، ويســاهمان  ــي المجتم ــة ف ــات المختلف ــن الثقاف بي

بيــن  التواصــل  وتحســين  التفاهــم  زيــادة  فــي 

فــي  األولويــة  وتعطــى  والمهاجريــن.  الســويديين 

العنصريــة  ضــد  والجهــود  األعمــال  الــى  الجائــزة 

وكراهية األجانب.

 تحصل على جائزة »العمل ضد كراهية األجانب والعنصرية« للعام ٢019
الماشطة: »وسائل اإلعالم تنقل صورة سلبية مبالغ فيها عن المهاجرين«

سحر الماشطة

نزار عسكر وتبلــغ قيمــة الجائــزة التــي بــدأ العمــل فيهــا فــي العــام 

1997، 50 ألــف كــرون ســويدي، وتمنحهــا لجنــة 

تحكيــم تتكــون مــن ممثــل عــن كل حــزب سياســي 

من أحزاب مجلس المحافظة.

أنهــا  صحفــي،  بيــان  فــي  التحكيــم  لجنــة  وذكــرت 

منحــت الجائــزة الــى الماشــطة، ألن اللجنــة تــرى أن » 

العنصريــة وكراهيــة األجانــب ازدادت فــي الســويد 

ســحر  بــه  قامــت  مــا  وان  األخيــرة،  الســنوات  فــي 

الماشــطة مــن خــالل مشــروعها القائــم علــى »االندماج 

 Podcast Integration ،»من خالل الممارسة

i praktiken ســاعد علــى زيــادة فهــم ومعرفــة 

الثقافات األخرى في المجتمع السويدي«.

ــالت  ــت بإجــراء مقاب ــان أن الماشــطة قام وأضــاف البي

مــع شــخصيات مــن ثقافــات وخلفيــات دينيــة وأثنيــة 

وا الى السويد ألسباب عديدة. مختلفة، جاء
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فخــورة  »الكومبــس«:  لـــ  الماشــطة 
بالعمل الذي قمت به

 

وفــي لقــاء خــاص مــع »الكومبــس« بعــد حصولهــا علــى 

ــا ســعيدة جــدًا، وأشــعر  الجائــزة، قالــت الماشــطة: أن

بالفخــر، لحصولــي علــى هــذه الجائــزة التــي ُمنحــت لــي، 

تقديــرًا لعملــي فــي البودكاســت الخــاص بــي )قنــاة 

راديــو خاصــة( والــذي يحمــل اســم »االندمــاج مــن 

 podcasten( الممارســة«،  خــالل 

والــذي   )Integration i praktiken

يتضّمــن إجــراء مقابــالت مــع أشــخاص مــن ثقافــات 

مختلفة عبر التطبيق المذكور.

بــدأت بإجــراء  قبــل ثــالث ســنوات ونصــف الســنة. 

ــي  ــخ بيت ــي أســتوديو البودكاســت بمطب ــالت ف المقاب

 التجهيــزات والمعــدات التقنيــة 
ّ

بعــد أن اشــتريت كل

وكتــاب  شــخصيات  مــع  تتــم  ات  اللقــاء المطلوبــة. 

وسياســيين وأعضــاء برلمــان، وناشــطين فــي مختلــف 

المجاالت، سويديين أو غير سويديين.

وكل ثالثــة أســابيع كنــت أقــوم ببــث حلقــة، وكل ذلــك 

هــو عمــل طوعــي وغيــر مّمــول مــن أي جهــة، وهدفي 

ــن الســويديين  ــادة التواصــل والفهــم بي ــه هــو زي من

ــى نقــل الصــورة اإليجابيــة  والمهاجريــن، والعمــل عل

وســائل  الن  الســويدي،  المجتمــع  الــى  للمهاجريــن 

اإلعــالم تبالــغ حســب احصائيــات رســمية فــي نقــل 

صورة سلبية عن المهاجرين.

 

»قصص الناس«
 

بــدأت الماشــطة أيضــا قبــل ســنتين مــن اآلن، بنشــر 

قصــص مهاجريــن قدامــى وجــدد وصلــوا الــى الســويد 

خــالل الســنوات والعقــود األخيــرة فــي سلســلة ضمــن 

البودكاست وسمتها قصص الناس.

القصــص تنقــل حيــاة النــاس الــى المجتمــع الســويدي، 

ــة تجســد  ــة معين ــّر كل واحــد منهــم بتجرب حيــث م

حياتهــم وواقعهــم ومــا عانــوه، وتقــوم الماشــطة 

بكتابــة القصــة أوال، ومــن ثــم تســجيلها بصوتهــا، 

ومنتجتهــا ومعالجتهــا وإدخــال المقاطــع الموســيقية 

إليها، بجهود شخصية ذاتية.

تقــول الماشــطة: »بعــد نشــر عــدة حلقــات مــن هــذه 

القصــص، تلقيــت مقترحــات مــن المتابعيــن، بنشــرها 

علــى شــكل كتــاب، وبالفعــل اتصلــت بعــدد مــن دور 

النشــر، وتفاجــأت أن واحــدة مــن أهــم دور النشــر فــي 

طبــع  علــى  وافقــت  »أطلــس«  دار  وهــي  الســويد، 

القصــص علــى شــكل كتــاب ســيتضّمن 20 قصــة 

وسوف يصدر في ربيع العام المقبل 2020.

مــن مواليــد محافظــة بابــل العراقيــة، مهندســة معماريــة وتعمــل 
في مجال االندماج، هاجرت الى السويد في العام 1989.

عملــت لمــدة 15 عامــًا فــي شــركة ســويكو Sweco الســويدية، 
ومــن ثــم بــدأت العمــل فــي مشــاريع االندمــاج بالمجتمــع مــن 

خالل شركتها الخاصة التي أسستها في العام 2011.
ــًا، كانــت قــد فــازت بجائــزة 

ّ
والماشــطة مصــورة فوتوغرافيــة أيض

 ،2013 العــام  فــي  الفوتوغرافيــة،  للصــور  األولــى  الكومبــس 
وذلــك لقدرتهــا فــي عكــس تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للنــاس، 
العاليــة،  مهنيتهــا  الــى  إضافــة  مدينتهــا،  فــي  الحيــاة  ووقــع 

تها في التصوير الفوتوغرافي. وكفاء
قّدم محاضــرات 

ُ
ت  

ً
ديــر شــركة

ُ
ت انجزت مشــاريع مختلفة وهــي 

وتالقــي  باالندمــاج  يتعلــق  فيمــا  واستشــارات  وســمناريات 
الثقافات.

 سحر الماشطة 
في سطور
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الكومبس تستطلع أراء 
بعض المسافرين وتوجه 

أسئلة إلى إدارة النقل 
السويدية وللسفارة 

العراقية ولمكتب 
طيران

ــا، ســويدية مــن أصــول  ــت )62( عام ــة رفع عالي
تقــول   Örebro مدينــة  فــي  تقيــم  عراقيــة، 
لـ«الكومبــس«: » كّنــا قبــل فــرض الحظــر، نتكّبــد عنــاء 
الســفر بالســيارة الــى ســتوكهولم، وبعــد ذلــك، نســافر 
بشــكل مباشــر الــى العــراق، واآلن حتــى نــزور عوائلنــا 
وأهلنــا فــي العــراق، يجــب أن نتكّبــد عنــاء ومصاريــف 
عــدة  عبــر  والتنقــل  الســفر  فــي  ووقــت  إضافيــة، 

مطارات حتى نصل الى العراق«.
تضيــف: »أنــا أقــدر بالطبــع حــرص ســلطات الطيــران 
ال  لكــن  وأمنهــم،  النــاس  ســالمة  علــى  الســويدية 
ــا والنمســا،  ــارك وألماني أســتطيع أن أفهــم هــل الدنم

أقل حرصًا على سالمة مواطنيها«؟

ــي  ــا، يعيــش ف ــد )32( عام ــه أحم ــركوت حم س
كان  أنــه  كيــف  »الكومبــس«  لـــ  ســتوكهولم، يصــف 
يعتبــر الســفر الــى مدينــة أربيــل فــي اقليــم كردســتان 
العــراق، أســهل وأقــرب لــه، مــن الســفر الــى يوتوبــوري 

ومالمو، قبل فرض الحظر الجوي.

»كنــت بعــد أربــع ســاعات ونصــف الســاعة، وهــو وقــت 
الرحلــة المباشــرة بيــن ســتوكهولم وأربيــل، أصــل الــى 
ــي بأربيــل، ورغــم أن  ــة التــي يســكن فيهــا أهل المدين
بعــض الرحــالت كانــت تتأخــر، لكــن ســافرت أكثــر مــن 
10 مــرات خــالل عــدة ســنوات، دون أيــة مشــاكل، 
ــف اآلن، يجــب أن أصــرف المزيــد  لكــن كل شــيء أختل
مــن المــال، والكثيــر مــن الوقــت حتــى أصــل أهلــي، 

لماذا؟ ال أعرف؟

حيــدر منعــم رافــع )52( عامــا، يقيــم فــي مدينــة 
لـــ  يقــول  بغــداد  مدينــة  مــن  وينحــدر  أوميــو، 
»الكومبــس«: »نتكبــد ليــس فقــط عنــاء الســفر الــى 
ــا ملزميــن بدفــع  ــو، وأنمــا صرن ســتوكهولم، مــن أومي
مبالــغ كبيــرة لشــركات الطيــران الدوليــة التــي تنظــم 
رحــالت غيــر مباشــرة بيــن ســتوكهولم والعــراق، مثــل 
الخطــوط النمســاوية او التركيــة او القطريــة، وفــي 
بعــض األحيــان، كمــا فــي فيينــا فتــرة الترانزيــت هــي 
ــة  ــرة الثاني ســاعة فقــط، وال نســتطيع اللحــاق بالطائ
المتوجهــة الــى العــراق، وبالتالــي نتخلــف عــن الرحلــة، 
ونضطــر للبقــاء فــي فيينــا يومــا إضافّيــًا. ورغــم أن 
ــا  ــر لن ــادق وتوف ــى الفن ــا ال الخطــوط النمســاوية تنقلن

مسافرون عراقيون: هل السويد وحدها من تهتم بأمن وسالمة المسافرين؟

»الكومبس« تفتح ملف حظر السويد 
للطيران المباشر إلى العراق 

إدارة النقل السويدية لـ »الكومبس«: 
لهذا نمنع الطيران المدني المباشر بين العراق والسويد

الكومبس – تحقيقات: عشرات آالف المسافرين العراقيين في 
السويد، يتعين عليهم منذ شباط/ فبراير ٢017، المرور بدولة 

ثانية، قبل الوصول الى العراق، بسبب قرار الحظر الذي فرضته 
السلطات السويدية في األول من شباط/ فبراير ٢017، عندما تم 
اإلعالن رسمّيًا عن وقف الرحالت الجوية المدنية، بسبب »األوضاع 

األمنية في العراق«.
ر سلبًا على عدة آالف من المسافرين، الذين كانوا 

ّ
هذا القرار، أث

يسافرون بين العراق والسويد مباشرة عبر شركات طيران محلية، 
بعد سنوات قليلة من غزو العراق.

ورغم أن دول أوروبية عديدة، منها الدنمارك والنمسا وألمانيا، 
تسمح بالرحالت المباشرة الى المطارات العراقية، بعد أن كانت هي 
األخرى، قد أوقفتها قبل عدة سنوات، إال أن السويد، هي الوحيدة 

التي بقيت »ُمصّرة« على تطبيق هذا الحظر!

FOTO:FREEPIK.COM
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مصاريــف يــوم واحــد، إال أن األمــر يتعلــق بالتعــب 
اإلضافي واضطراب جدول ومشروع السفر«.

إدارة النقل: نبني 
قراراتنا على المعلومات 
التي تصلنا من المناطق 

المعرضة للخطر
»الكومبــس« تحدثــت مــع رئيــس قســم النقــل الجــوي 
الســويدية  النقــل  إدارة  فــي  والبحــري 
بوســلوك  ســيمون   )Transportstyrelsen(
Simon Posluk(( وطلبــت منــه تفســيرًا حــول 
الســبب الــذي يدفــع بالســويد، وحدهــا دون بقيــة دول 
االتحــاد األوروبــي، الــى إبقــاء الحظــر علــى الطيــران 
المدنــي بيــن الســويد والعــراق، فقــال: » نحــن نبنــي 
قراراتنــا علــى المعلومــات التــي تصلنــا حــول ســالمة 
وأمــن الطيــران المدنــي، ولســنا مســؤولين عــن كيفيــة 

قيام البلدان األخرى بإجراء تقييماتها«.
ات ســالمة الطيــران تختلــف مــن بلــد  وأضــاف أن إجــراء
الــى آخــر فــي النظــر الــى ســالمة الطيــران المدنــي، 

للمناطق المعرضة للخطر.
تنظــر  كيــف  حــول  »الكومبــس«  ســألته  وعندمــا 
مــن  آالف  عــدة  مشــكلة  الــى  الســويدية  الســلطات 
المســافرين بيــن الســويد والعــراق الذيــن يواجهــون 
ــد  ــت الرحــالت عن ــة، وطــول وق ــة جّم ــات مالي صعوب
الســفر الــى العــراق بســبب هــذا الحظــر، ومــا إذا فكــرت 

بهــم ومــاذا يمكــن أن تقــول لهــم؟ أجــاب ســيمون 
قائــاًل: » نحــن نفهــم أن قرارنــا يؤثــر علــى المســافرين، 
ولكــن يجــب أن نضــع ســالمة الــركاب فــي الدرجــة 

األولى. مسؤوليتنا هي ضمان سالمة الركاب«.
وحــول مــا إذا كان هنــاك توقعــات حــول الفتــرة التــي 
ســوف يســتمر فيهــا هــذا الحظــر، ومــا إذا كان هنــاك 
نّيــة لمراجعــة إدارة النقــل قرارهــا فــي المســتقبل، 
ــة الوضــع  ــل بمراجع ــال ســيمون: »تقــوم إدارة النق ق
فــي العــراق بشــكل مســتمر قبــل إعــادة فحــص منــح 
أيــة  العــراق. ال توجــد حالّيــًا  إلــى  المــرور  تصاريــح 
المخاطــر،  تقييــم  حــول  معلوماتنــا  فــي  مؤشــرات 

تتطلب منح هذه التصاريح«.

»مستوى عال من 
التهديدات تواجه 
الطيران المدني في 

العراق«
وكانــت إدارة النقــل الســويدي، نفــت فــي تصريــح آخــر 
ســابق لـــ »الكومبــس« فــي 24 أيــار/ مايــو مــن العــام 
الماضــي 2018، أن تكــون وافقــت علــى منــح تصريــح 
ألي مــن شــركات الطيــران، بتنظيــم رحــالت جويــة 
مباشــرة بيــن ســتوكهولم وأربيــل، ُمؤكــدة أن حظــر 
الرحــالت المباشــرة الــذي اتخذتــه الســويد فــي العــام 
2017، علــى الطيــران المدنــي بيــن الســويد والعــراق، 

ال يزال ساريًا.

مسافرون عراقيون: هل السويد وحدها 
الحريصة على أمننا وسالمتنا؟!

طيــران  شــركة  اعــالن  بعــد  جــاء  التصريــح  وكان 
FLYERBIL، على صفحتها الخاصة في الفيســبوك، 
ــة مباشــرة بيــن مطــار أربيــل  انهــا ستدشــن أول رحل
الدولــي، ومطــار ســتوكهولم، فــي 16 حزيــران/ يونيو 

.2018
وقــال يــان مــاري ســكوگلوند، مــن إدارة النقــل” لــم 
حــول  أي طلــب   FLYERBIL شــركة مــن  نســتلم 
ســتوكهولم  بيــن  مباشــرة  جويــة  رحــالت  تنظيــم 

وأربيل”.

ــح إدارة  ــم تمن ــة عــام 2017، ل ــذ بداي وأضــاف” من
النقــل الموافقــة علــى أيــة رحــالت الــى العــراق، وذلــك 
بســبب المســتوى العالــي مــن التهديــدات التــي تواجــه 

حركة الطيران المدني في العراق”.
حظــر  الســويد  قــرار  أن  شــّدد  ســكوگلوند  وكان 
يــزال  العــراق والســويد ال  بيــن  المباشــرة  الرحــالت 

الشــركات تزعــم  أن بعــض  المفعــول رغــم  ســاري 
تنظيم رحالت مباشرة بين البلدين.

“جيرمانيــا”  الجويــة  الخطــوط  شــركة  وكانــت 
Germania التــي كانــت قــد أعلنــت إفالســها قــد 
لهــا  للســماح  رســمي  بطلــب  ذلــك  قبــل  تقدمــت 
بتنظيــم رحــالت مباشــرة بيــن العــراق والســويد فــي 
بحســب  المنصــرم،  العــام  مــن  مــارس  آذار/   26
ســكوگلوند، لكــن إدارة النقــل المســؤولة عــن منــح 
تصاريــح المــرور لشــركات الطيــران التــي ترغــب فــي 
الســفر مــن الســويد إلــى دول خــارج االتحــاد األوروبــي، 
فــي  األمنيــة  األوضــاع  بســبب  الطلــب  رفضــت  قــد 

العراق.

النقــل  إدارة  لــم تمنــح  بدايــة عــام 20١7،  منــذ   
الموافقــة علــى أيــة رحــالت إلــى العــراق، وذلــك بســبب 
المســتوى العالــي مــن التهديــدات التــي تواجــه حركــة 

الطيران المدني في العراق

FOTO:TRAVELLERS AT ARLANDA AIRPORTPHOTO/ TT
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قسم التحقيقات

السفير العراقي في 
ستوكهولم أحمد 

الكمالي: اجتماع قريب 
بين العراق والسويد 

حول المشكلة
»الكومبــس« تحدثــت مع الســفير العراقي في الســويد 
هــذه  مــن  العــراق  موقــف  حــول  الكمالــي،  أحمــد 
القضيــة، فقــال لنــا إن »الســفارة  وضعــت موضوعــة 
إعــادة فتــح الخطــوط الجويــة المباشــرة بيــن العــراق 
والســويد كأحــد أهــم أولوياتهــا، وأنــه شــخصّيًا طــرح 

ــى العديــد مــن المســؤولين الســويديين،  المشــكلة عل
على المستويين التنفيذي والتشريعي«.

ــالده  ــع ســلطات ب ــة م ــع هــذه القضي ــه تاب وأضــاف أن
أيضــا، وتمخــض عنهــا إرســال العــراق مذكــرة للجانــب 
الســويدي يعــرب فيهــا عــن رغبتــه الجــادة بالتباحــث 
مــع الجانــب الســويدي لمعالجــة مشــكلة الحظــر علــى 

الرحالت الجوية المدنية المباشرة.
وكشــف الســفير عــن وجــود اجتمــاع وشــيك للســفارة 
تمهيــدًا  الســويدية،  النقــل  إدارة  مــع  العراقيــة 
لمباحثــات رفيعــة المســتوى بيــن الجهــات المعنيــة 

لدى الطرفين.
ــم  ــي الحكي ــة العراقــي محمــد عل ــر الخارجي وكان وزي
قــال فــي تصريــح ســابق لـــ »الكومبــس« اثنــاء زيارتــه 
لســتوكهولم فــي 14 أيــار/ مايــو 2019، إنــه طــرح 
هــذه المشــكلة علــى المســؤولين الســويديين أثنــاء 

اته معهم. لقاء

علــى  الســفر  تذاكــر  شــراء  إمكانيــة  توفــر  رغــم 
زالــوا  ال  المســافرين،  مــن  العديــد  أن  إال  اإلنترنــت، 
يفضلــون التعامــل مــع شــركات الســفر والســياحة، فــي 

شراء التذاكر، خصوصا كبار العمر.

إسحاق: الرحالت 
المباشرة كانت غير 

منتظمة وفيها مشاكل 
كبيرة

 Andy أنــدي ريســور الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
resor كمــال إســحاق قــال لـــ »الكومبس« إن الرحالت 
المباشــرة بيــن الســويد والعــراق، كانــت تقــوم بهــا 
قبــل فــرض الحظــر، شــركات صغيــرة، ســرعان مــا 
ــم  أفلــس العديــد منهــا، والســمة البــارزة فيهــا أنهــا ل
تكــن دقيقــة فــي مواعيدهــا، والكثيــر مــن العراقييــن 
غيــر  طائراتهــا  رحــالت  كانــت  كيــف  يتذكــرون 
مســتقرة وتشــهد تأخيــرات طويلــة، وبعضهــا يتــم 

إلغاؤها.

ســبب لنــا مشــاكل 
ُ
وأضــاف أن تلــك االضطرابــات كانــت ت

كثيــرة مــع المســافرين، كوننــا نحــن الحلقــة الوســيطة 
بينهــم وبيــن تلــك الشــركات التــي كانــت هي المســؤولة 

باألساس عن تعويض المسافرين.
ورغــم أن بيــع التذاكــر قبــل الحظــر كان أوســع وأكبــر، 
لكــن أنــا مــن وجهــة نظــري الشــخصية، فــإن التعامــل 
فهــذه  لنــا،  أفضــل  الكبــرى،  الشــركات  مــع  الحالــي 

الشركات هي المسؤولة عن أي تأخير أو إلغاء.
العــراق فــي  الــى  المتاحــة للســفر  وحــول الوجهــات 
مــن  العديــد  »هنــاك  إســحاق:  قــال  الحالــي،  الوقــت 
عالميــة  طيــران  شــركات  تديرهــا  التــي  الوجهــات 
والــى  مــن  العراقيــون  خاللهــا  مــن  يســافر  كبــرى، 
مطــاري  خــالل  مــن  الســويد   ( وهــي  الســويد، 
الــى  ثــم  ومــن  قطــر  الــى  ويوتوبــوري  ســتوكهولم 
و  القطريــة،  الجويــة  الخطــوط  وتديــره  العــراق( 

ــوط  ــح الخط ــادة فت ــة إع ــت موضوع ــفارة  وضع »الس
الجويــة المباشــرة بيــن العــراق والســويد كأحــد أهــم 
علــى  المشــكلة  طــرح  شــخصّيا  وأنــه  أولوياتهــا، 
علــى  الســويديين،  المســؤولين  مــن  العديــد 

المستويين التنفيذي والتشريعي«.

)الســويد الــى فيينــا ومــن ثــم الــى العــراق( وتديــره 
ــا  ــى تركي ــة النمســاوية، و) الســويد ال الخطــوط الجوي
ومــن ثــم العــراق( وتديــره الخطــوط الجويــة التركيــة 
وشــركة طيــران تركيــة محليــة، وكذلــك ) الســويد 
الــى العــراق( وتديــره  عبــر فرانكفــورت ومــن ثــم 

شركة لوفتهانزا«.
رحــالت  العراقيــة  الجويــة  الخطــوط  تنظــم  كمــا 
مباشــرة مــن العاصمــة الدنماركيــة كوبنهاغــن، الــى كل 

من بغداد وأربيل والسليمانية.
ومعظــم هــذه الخطــوط تنظــم رحــالت غيــر مباشــرة 
مــن الســويد، ومباشــرة مــن الدنمــارك والنمســا وألمانيا، 
الــى خمــس مطــارات دوليــة فــي العــراق، هــي بغــداد، 

البصرة، النجف، أربيل، والسليمانية.
الســفر  ووفــق إســحاق يبلــغ معــدل ســعر تذكــرة 
ــي 5 آالف كــرون، وبالطبــع  ــى العــراق حوال العاديــة ال
واثنــاء  الســفر،  مواســم  فــي  يــزداد  المبلــغ  هــذا 

العطالت.

تاريخ من عدم 
االستقرار في حركة 

النقل الجوي
 ،Transportstyrelsen إدارة النقل السويدية 
ــت قــررت فــي 5 آب/ أغســطس 2015، ســحب  كان
ترخيــص الطيــران لشــركة الخطوط الجويــة العراقية، 
ومنعهــا مــن التحليــق مــن وإلــى الســويد، وذلــك لعــدم 

ــي فرضهــا  ــدة، الت ــات الســالمة الجدي تلبيتهــا متطلب
االتحاد األوروبي.

 Iraqi العراقيــة الجويــة  الخطــوط  وكانــت شــركة 
موافقــة  علــى  الحصــول  طلبــت  قــد   Airways
 Third Country أو TCO مشــغل البلــد الثالــث
نــوع  وهــي   ،Operator authorisation
ــران  ــى شــركات الطي ــن الرخــص فرضــت عل ــد م جدي
التــي يقــع مقرهــا خــارج االتحــاد األوروبــي وتســير 

رحالتها منه وإليه أو إلى عدد من دوله.
 EASA وبحســب الوكالــة األوروبيــة لســالمة الطيــران
تكــن  لــم  العراقيــة  الجويــة  الخطــوط  شــركة  فــإن 
قــادرة فــي ذلــك الوقــت علــى تلبيــة متطلبات الســالمة، 
لذلــك أصــدرت قــرارًا منتصــف شــهر تمــوز/ يوليــو 
2015، بمنعهــا مــن التحليــق داخــل أجــواء االتحــاد 

األوروبي.

وكان المســؤول فــي إدارة النقــل الســويدية ســيمون 
حينهــا:  صحفيــة  تصريحــات  فــي  قــال  بوســلوك 
الشــركات،  وأعمــال  أنشــطة  مجمــل  فــي  “ننظــر 
ونظــام جودتهــا وتوجيههــا، وكيفيــة ضمــان ســالمة 
الخطــوط  أن شــركة  رأينــا  الرحــالت، وبذلــك  وأمــن 
الجــودة  مطالــب  إلــى  ترقــى  ال  العراقيــة  الجويــة 

الموجودة لدينا في أوروبا”.
وتابــع قولــه: “إن مــن يرغــب بالقــدوم إلــى الســويد 
عبــر شــركة الخطــوط الجويــة العراقيــة، عليــه العثــور 

على شركة طيران أخرى من أجل ذلك”.
ووفــق تقديــرات رســمية فــإن 18.329 شــخصًا 
الخطــوط  الســويد، عبــر شــركة  وإلــى  مــن  ســافروا 

الجوية العراقية، في العام 2014.

SOFIA ERIKSSON/TT صورة: سعادة السفير العراقي في السويد أحمد الكمالي
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وفــي دولــة مثــل الســويد، تتســابق األحــزاب السياســية 
علــى رضــى المواطنيــن، فــي كل المراحــل، كما تتســابق 
علــى أصواتهــم وقــت االنتخابــات، لكــن ال يســتطيع 
حــزب واحــد أن يكــون ماهــرا ومرضيــا للناخــب بــكل 
المواضيــع التــي تهــم المواطــن، لذلــك يوجــد نــوع مــن 
تتعلــق  التــي  األســئلة  يطــرح  الــرأي  اســتطالعات 
بالحــزب المفضــل لــدى الناخــب فــي قضيــة معينــة، 
مثــل قضيــة الرعايــة الصحيــة علــى ســبيل المثــال، 
فهنــاك عــدد مــن الناخبيــن يعتقدون أن االشــتراكيين 
الديمقراطييــن هــم األفضــل بينمــا يعتقــد عــدد آخــر 

بأن المسيحيين الديمقراطيين أفضل منهم.
تحاكــي  عينــة  علــى  عــادة  تطــرح  األســئلة  هــذه   
العمريــة  والفئــات  الجنــس  حيــث  مــن  المجتمــع 
تعــرض  فيمــا  ذلــك،  وغيــر  التعليمــي  والمســتوى 
النتائــج بطريقــة تســهل علــى المطلــع معرفة شــعبية 

األحزاب بكل قضية من القضايا المطروحة.

استطالعات الرأي: ما هي 
األحزاب األكثر شعبية 

حسب أهم القضايا 
التي تهم 
الناخبين؟

ــرأي  ــرة لقياســات ال ــة كبي ــاك أهمي ــة: هن الكومبــس –سياســة داخلي
تهــم  التــي  السياســية  للقضايــا  خاصــة  السياســي،  المجتمــع  فــي 
المواطنين، وال تتوقف اســتطالعات الرأي الخاصة بشــعبية األحزاب، 
إلــى فتــرات  بــل يمكــن أن تمتــد  علــى أوقــات االنتخابــات فقــط، 

متفاوتة، بشكل دوري، أو عند بروز ظاهرة أو حدث معين.

مؤسســة  مؤخــرا  بــه،  قامــت  الــذي  االســتطالع 
 10 حــدد  الســويدي  التلفزيــون  لصالــح   Novus
قضايــا اعتبــرت مــن أهــم القضايــا التــي تهــم الناخــب 

السويدي حاليا، وهي:
1. الرعايــة الصحيــة 2. الهجــرة واالندمــاج 3. فــرض 
القانــون والنظــام 4. المــدارس والتعليــم 5. البيئــة 
واالندمــاج 6. رعايــة الشــيخوخة 7. االقتصــاد الوطني 

8. التقاعد 9. مكافحة البطالة 10. الضرائب.

الســويد«  »ديمقراطيــو  شــعبية 
تتعدى مواضيع الهجرة

ا 
ً
لــم يعــد حــزب »ديمقراطيــو الســويد« حزًبــا بــارز

فقــط فــي قضيــة انتخابيــة واحــدة، كمــا تشــير نتائــج 
مؤسســة  مؤخــرا  بــه،  قامــت  الــذي  االســتطالع 

ــون الســويدي، هــذا الحــزب  ــح التلفزي Novus لصال
الــذي يحصــد شــعبيته عــادة مــن التركيــز علــى قضيــة 
الهجــرة اللجــوء، أصبــح اآلن لــه حضــور متقــدم فــي 3 
قضايــا سياســية، مــن أصــل 10 قضايــا يهتــم بهــا 

الناخبون عادة، جرى إدراجها باالستطالع.
توربيــان   Novus لمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس   
ــر أن »ديمقراطيــو الســويد« عــززوا  خوســتروم اعتب
حضورهــم فــي عــدة قضايــا انتخابيــة قائــال »الشــيء 
األكثــر وضوحــا الــذي يمكــن أن نــراه فــي اســتطالعاتنا 
ــح لهــم  ــو الســويد« أصب ــرة، هــو أن »ديمقراطي األخي
تواجــد فــي العديــد مــن القضايــا السياســية. حتــى اآلن 
لــم يعــد بإمكانــك القــول إن هــذا الحــزب، يعتمــد فقــط 
فــي شــعبيته علــى قضيــة واحــدة تــدور حــول قضيــة 

الهجرة«.
ومــع ذلــك، وحســب نتائــج االســتطالع ال يــزال الحــزب 

»ديمقراطيــو الســويد« يحتــل المركــز األول بموضــوع 
ــه  ــدة، لكن ــل لســنوات عدي ــن قب ــا كان م الهجــرة، كم
اآلن أصبــح فــي المرتبــة الثانيــة فــي قضايــا القانــون 
ــل الحــزب  ــة التقاعــد، بينمــا يحت والنظــام وفــي قضي
ــا العشــرة  ــة الثالثــة فــي ســتة مــن بيــن القضاي المرتب

األكثر أهمية.
الســويد«  »ديمقراطيــو  أن  أيضــا  بيــن  االســتطالع 
مــدى  علــى  بالثقــة،  نســبية  زيــادة  علــى  حصلــوا 
أكثــر  شــعبية  وعلــى  الماضيــة،  الخمــس  الســنوات 
اتســاعا، كمــا أنــه رســخ مكانتــه فــي البرلمــان الســويدي 
»الريكســداغ« مــن منظــور تاريخــي، ألن ثقــة الناخبين 
بالحــزب امتــدت إلــى قضايــا أخــرى، غيــر الهجــرة، ممــا 
التــي تنبــأت بانحســار  جــاء علــى عكــس التوقعــات 
الحــزب وخروجــه مــن البرلمــان، بســبب اعتمــاده علــى 

قضية واحدة فقط.

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

المركز مفتوح طيلة أيام ا�سبوع

المستوصف يعمل بالتعاون مع
حكومــة مقاطعــة سكـــونة

مرحبًا بكم ف المركز الصحي الجديد Tulpanen في شيتابيري مالمو

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

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

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

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

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

استطالعات الرأي: ما هي 
األحزاب األكثر شعبية 

حسب أهم القضايا 
التي تهم 
الناخبين؟

وهذه نتائج االستطالع



أكتوبر / تشرين األول  2019 |  العدد 71الكومبس |   12

 الكومبس تستطلع رأي 
محامي في كيفية 
التصرف قانونّيا

رسالة من قارئ:

اعتداء عنصري على سيدة محجبة حدث أمام عيني، 
كيف أتصرف؟

تقــول الرســالة: إلى إدارة 
إلــى  نافذتنــا  الكومبــس 

المجتمع السويدي: 
لــم أكــن أتخيــل يومــا مــا، أنــي ســأكون شــاهد علــى 
موقــف هــو انعــكاس إلحــدى حــاالت العنصريــة، وقــع 
منطقــة  فــي  الغذائيــة  للمــواد   ICA متجــر  فــي 
المجتمــع  فــي  الواقــع  بســتوكهولم  )شــارهولمن( 

التجاري بالمنطقة. 
وبينمــا كنــت عائــدا مــن العمــل، قــررت المــرور بمتجــر 
األغذيــة ICA لشــراء بضــع مــواد، وأثنــاء دخولــي إلــى 
ــن  ــه بي المتجر تفاجــأت بحصــول شــجار لســبب أجهل
ــى  ــة ســكر يقــف عل ــي حال ــة وشــخص ف ــرأة محجب ام
بعــد شــخصين مــن المــرأة فــي طابور المحاســبة، ليبدأ 
أنــت  مســلمة،  أنــت  المــرأة:  بشــتم  الرجــل  هــذا 
مــن  عــودي  وإرهابيــون،  أغبيــاء،  غبية، المســلمين 
ــت إرهابيــة، وقامــت المــرأة بمبادلتــه  حيــث جئــت، أن
الشــتائم، بأنــه غبــي وأحمق، فبــدأ هــذا الرجــل بوصــف 
ناطقــًا  داعــش«،  داعــش،  »داعــش،  بكلمــة  المــرأة 

يتكلــم  ال  الرجــل  أن  علمــا  العربيــة  باللغــة  إياهــا 
العربية! 

لــم يتدخــل أحــد مــن طاقــم متجــر األغذيــة، ويقــوم 
بطلــب األمــن أو الشــرطة! شــعرت بغضــب شــديد، 
ولكــن وقفــت موقــف المتفــرج كحــال الجميع، كنــت 
كطفــل فــي مدرســة يكــون شــاهد علــى موقــف جديــد 
لــم يعتــد علــى رؤيته، وكيــف يتصــرف فــي هــذه 

الحالة.
وانطالقــًا مــن هــذا الموقــف، قررت مراســلة الكومبس، 

نافذتنا إلى المجتمع السويدي. 
فــي رأســي أســئلة كثيــرة حــول الموقــف: كيــف 

يتصــرف اإلنســان فــي موقــف مماثــل كشــاهد؟ 
وكمسلم قد تمت اإلساءة لي أيضا.

القانــون؟  إطــار  اتصــرف ضمــن  كيــف  كشــاهد 
وكيف أقوم بردع هذا الشخص؟

لــو كان االنســان ضمــن موقــف صــدام مباشــر مــع مثــل 
هــؤالء األشــخاص، وأنــا أتحــدث عــن المــرأة، زوجــة، 
والــدة او ابنة فالمــرأة لألســف هــي الحلقــة األضعــف 

في هذا العالم، حسب وجهة نظري. 
دائما طــرح  عودتنــا  كمــا  الكومبــس،  مــن  أرجــو 
الموضــوع، مــن وجهــة نظــر االختصاصيــن لمواجهــة 
أو  مباشــر  صــدام  فــي  العنصرية كشــخص 

FOTO:FREEPIK.COM



| الكومبس 13 أكتوبر / تشرين األول  2019 |  العدد 71

 جواز سفر مفقود
اإلسم:

سجى صبيح علوان الجبوري

مواليد: 1991/09/0٢

نوع الجواز: جواز عراقي 

رقم الجواز:17406٨7

الرجاء من يجده يتصل على 

  07394٨7119

ــن  ــف كهــذا ضم ــع موق ــل م شــاهد وكيفية التعام
القانون؟

ــى مواجهــة  ــك قــدرة عل بالمختصــر نريــد أن نمتل
مؤخــرًا  بــدأ  والــذي  العنصــري  التطــرف  هــذا 

بالظهور للعلن.

مــن  الكومبــس  لشــبكة  متابــع 
ستوكهولم

قانونيــة  نظــر  وجهــة 
حول التصرف الصحيح 

بعــد االطــالع علــى رســالة األخ يؤســفني جــدًا الموقــف 
الــذي شــاهده، ومــا تعرضــت لــه الســيدة فــي المــكان 

المشار اليه.
فــي الحقيقــة األمــر يــزداد غرابــة كونــه حــدث فــي 
منطقــة غالبيــة ســكانها وروادهــا مــن األجانــب أصــال 

واألغرب عدم تدخل أي شخص. 
يبــدو كمــا لــو أن األخ لــم يكــن موجــودًا فــي المــكان مــن 
ــة  ــة خلفي ــن الصعــب معرف ــة، ولهــذا م ــة القضي بداي
األمــر الــذي حــدث، وإذا كان هنــاك مســبب، أو ال، ولكــن 

مع هذا فأن ما حدث أمر مرفوض بتاتًا. 

يوجــد فــي القانــون الســويدي نــوع مــن أنــواع الجريمــة 
ليــس  التعبيــر  هــذا  الكراهيــة«.  »جرائــم  يســمى 
أخــرى  جريمــة  لنــوع  تتبــع  بــل  محــددة،  جريمــة 

محــددة. مثــاًل إذا قــام شــخص بالتعــدي بالضــرب علــى 
شــخص آخــر لمجــرد خــالف بينهــا فهــذه الجريمــة 
تســمى جريمــة التعــدي بالضــرب، ولكــن لــو كان نفــس 
كــون  أو  دينــي  كان  الضــرب  وســبب  حــدث  الوضــع 
الشــخص أجنبــي أو مــن الفئــات األقليــة، مثــل المثليين، 

فعندها يسمى جريمة كراهية وتعدي بالضرب.
ــة  ــي أن المحكمــة تتعامــل مــع األمــر بجدي  هــذا يعن
أكبــر، والعقوبــة تكــون أقــوى. نفــس األمــر ينطبــق 
علــى أي جريمــة أخــرى إذا كان مرتكبهــا قــام بهــا 
فقــط بســبب كــون المقابــل أجنبــي أو لــه ديــن آخــر أو 
أمــر آخــر مشــابه ســواء كانــت جريمــة القتــل، التهديــد، 

االغتصاب أو أي جريمة أخرى.

وبالنســبة الــى الحالــة المذكــورة فــي الرســالة، فمــن 
المرجــح أن توضــع هــذه الحالــة تحــت خانــة جرائــم 
التعــدي أو االزعــاج Ofredande، وهــذه الجريمة 
تتعلــق بالحــاالت التــي ال يكــون فيهــا عنــف جســدي، 
أو  التوعــد،  أو  بالــكالم  اعتــداء  هنــاك  يكــون  بــل 

المضايقات من نوع آخر.

وهــذه الجريمــة يصنفهــا القانــون ضمــن خانــة القضايــا 
التــي يعاقــب عليهــا بيــن غرامــة ماليــة، أو الســجن 
لمــدة ســنة، وفــي معظــم الحــاالت تكــون العقوبــة هــي 
الغرامــة الماليــة، طبعــًا إذا تبيــن أن مــا حــدث كان 
فقــط بســبب ديــن الســيدة، فهــذا ســيعتبر جريمــة 
ازعــاج وكراهيــة وهــذا يعنــي أن المحكمــة تكــون أكثــر 

صرامة في الحكم.

ــرف  ــب أن يتص ــف يج كي
هــذه  مثــل  فــي  المــرء 

الحاالت؟
التدخــل  صالحيــات  يعطــي  القانــون  أن  صحيــح 
ــا ال أنصــح  ــة، فأن ــكاب الجريم ــي حــال ارت الشــخصي ف
ال  الشــخص  كان  إذا  خصوصــا  الجســدي،  بالتدخــل 
ســبيل  علــى  يكــون  فقــد  القضيــة،  خلفيــة  يعــرف 
المثــال وليــس الحصــر فــي هــذه المشــكلة، المعتــدي 
أواًل هــو الشــخص الــذي يبــدو ضحيــة، وعندهــا يصبــح 
المتدخــل مشــارك فــي الجــرم األولــى، طبعــًا غالبيــة 
ــك، ولكــن هــذه مجــرد مالحظــة  ــا ليســت كذل القضاي

تحذير.

فــي حالــة الســيدة التــي تعرضــت لهــذا الموقــف، أنصــح 
الشــخص أن يقــوم مباشــرة بإخــراج هاتفــه وتصويــر 
االتصــال  ثــم  ومــن  حــدث،  لمــا  تثبيتــا  الحــادث، 
اعتــداء  هنــاك  بــأن  وابالغهــم  مباشــرة،  بالشــرطة 
يحــدث أمــام عينــي، وال مــا نــع مــن متابعــة الشــخص 
ــى أيــن يتجــه مثــال، أو أخــذ رقــم  عــن بعــد، ورؤيــة ال
ســيارته، أو مــا شــابه مــن معلومــات تســاعد الشــرطة 
علــى التعــرف عليــه. وقــد يكــون هنــاك كاميــرات فــي 

المحل تقوم بتصوير الحدث.
المعتــدي  الشــخص علــى  يــرد  أن ال  نصيحتــي هــي 
بكلمــات قاســية ومشــابهة لكلماتــه، ألن ذلــك يخفــف 
المعتــدي، باعتبــار ان ذلــك  الشــخص  مــن جريمــة 

ــى هجــوم مــن قبــل الطرفيــن، بــل أنصــح  ســيتحول ال
فقــط بتصويــر مــا حــدث وتقديمــه الــى الشــرطة. 
وحتــى إذا لــم يكــن هنــاك تصويــر لمــا حــدث، فــال مانــع 
مــن  النــوع  هــذا  ألن  باألمــر،  الشــرطة  إبــالغ  مــن 
أم  وعاجــاًل  مشــابهة،  بحــاالت  يقومــون  األشــخاص 

آجال، سيتم معرفتهم.
ــدة لمواجهــة  ــى أن تكــون هــذه المعلومــات مفي أتمن
ظاهــرة الكراهيــة فــي المجتمــع، التــي بــدأت تظهــر، 
ال  كــي  قانونيــة  بطريقــة  محاربتهــا  أيضــا  وأتمنــى 

تنتصر الكراهية.

المحامي مجيد الناشي
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افتتاح روضة أطفال بإدارة عائلية

Hässelby gård بمنطقة EKORREN روضة
 Ekorren األطفــال  روضــة  الشــركاء:  مقــال  الكومبــس- 
فــي Hässelby gård هــي روضــة صغيــرة يســودها جــّو أكثــر ألفــة 
وحميميــة. حيــث يســعى الموظفــون دائًمــا إلجــراء حــوار وثيــق مــع جميــع 
أفــراد العائلــة. هــذا يخلــق شــعورًا باألمــان للطفــل واآلبــاء علــى حــد ســواء 
بطريقــة  الطفــل  احتياجــات  تلبيــة  علــى  الموظفيــن  أيضــا  ويســاعد 

أفضل.
ا مــن مــدارس Tala التمهيدية   تعــد روضــة األطفــال Ekorren جــزًء
حيــث اللغــة والتواصــل وااللتــزام جــزء أساســي مــن خطــة العمــل فــي 
الروضة. يتــم تأســيس المهــارات اللغويــة فــي وقــت مبكــر مــن حيــاة 
ــاة. ومــن أجــل تســهيل  ــم مــدى الحي الطفــل وهــذا شــرط أساســي للتعل

:Ekorren التعاون والحوار مع أولياء األمور، تقدم روضة

• اجتماعات الوالدين المستمرة.
• تواصل متاح بنسبة عالية مع طاقم العمل بالروضة. 

• توفيــر مالبــس ضــد المطــر والثلــج فــي الشــتاء لألطفــال مجانــًا فــي 
روضة Ekorren لتسهيل الحياة اليومية لآلباء واألمهات. 

 مهمــا كانــت األســئلة التــي يــود طرحهــا اآلبــاء، مــن الســهل التواصــل مــع 
روضــة Ekorren والحصــول علــى إجابــات ألســئلتهم.  مــن الممكــن 
دوام  أوقــات  أثنــاء   Ekorrenper روضــة  بهاتــف  االتصــال  دائًمــا 
العمــل، وفــي األوقــات األخــرى يكــون التواصــل متــاح عبــر تطبيــق علــى 

الهاتف الجوال.
إن روضــة Ekorren هــي جــزء مــن نظــام قائمــة االنتظــار المشــتركة 

ــك فــي قائمــة  ــك يجــب أن تضــع اســم طفل فــي مدينــة ســتوكهولم. لذل
االنتظار الخاصة بمدينة ستوكهولم، رقم الوحدة 045247.

إذا كانــت لديــك أي أســئلة أو استفســارات، فــال تتــردد فــي االتصــال 
بهاتف الروضة.

Förskolan Ekorren
Ormängsgatan 45-43,
65 165 Hässelby
Mail: helena@talaforskolor.se
 07٢3350064
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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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الكومبــس – قصــص وتجــارب نجــاح: أصبــح الشــاب الســوري، 
غســان الحســين، اســمًا معروفًا في عالم الفروســية في الســويد، 
بعــد أن أثبــت براعتــه وتميــزه فــي هــذا المجــال، علــى الرغــم 

من حداثته عهده في البالد.

غسان 
الحسين...

اسم يلمع في وقت قصير بعالم 
الفروسية ..

وأثــار تميــز غســان فــي 
الفروســية،  عالــم 
الصحافــة  اهتمــام 
التــي  الســويدية، 

الضــوء علــى مهارتــه وقدرتــه، فــي  ســلطت 
وقــت قصيــر، مــن تحقيــق هــذه الخطــوات المتقدمــة، 

فــي بلــده الجديــد الســويد، مســتفيدًا 
مــن خبرتــه علــى هــذا الصعيــد، والتــي 
اإلمــارات  وكذلــك  ســوريا،  وطنــه،  فــي  اكتســبها 

العربية المتحدة، التي جاء منها إلى السويد.
يقــول غســان فــي حديــث للكومبــس، إنــه تمكــن بعــد 
فــي  عمــل  علــى  الحصــول  أســبوع،  بفتــرة  وصولــه 

مزرعــة خيــول، التــي وضــع فيهــا قدمــه للدخــول فــي 
المجال، الذي يحب.

  ويضيــف، »بالطبــع لــم تكــن الوظيفــة، التــي حلمــت 
بهــا، ولكــن كنــت أفكــر فــي ممارســة رياضــة ركــوب 
الخيــل والمشــاركة فــي البطــوالت، وقــد حصلــت علــى 
الوظيفــة، وبعدهــا  تلــك  الفرصــة مــن خــالل  هــذه 
حصلــت علــى فــرص أكثــر مــن خــالل تواجــدي فــي 

بطوالت عديدة ومشاركات تدريبية«.   
وبعــد مــا يقــارب مــن 3 ســنوات نــال غســان وظيفــة 

 Niklas الســويدي  الفريــق  فــي  وفــارس  مــدرب 
حيــث  أوســع،  مجــاالت  أمامــه  لتفتــح   Jonsson
عمــل الحقــًا، فــي أحــد أكبــر مــزارع الخيول في الســويد 

Lovisaholm
ــى ترويــض العديــد  ــك ركــز عل ــه تل وفــي فتــرة عمل
تدريبهــا، خصوصــًا  فــي  والمســاعدة  الخيــول،  مــن 

تلك، التي لديها مشاكل على التأقلم مع فرسانها.
  

في السويد هناك فرص كثيرة لمن 
يريد

FOTO:IDA AHLSTEN / CHAMPION OF THE YOUNGSTER 2019



ــى مــدى   ســاعدته خبرتــه فــي ســوريا عل
المهــام  فــي  النجــاح  علــى  عامــًا   18
المطلوبــة منــه، وقــد أوصلــه ذلــك للحصــول 
علــى عــدد مــن البطــوالت والجوائــز، حيــث 
الفروســية،  إلــى مهرجــان  تمــت دعوتــه 
الــذي يقــام ســنويا فــي ســتوكهولم لتوزيــع 

أحد الجوائز في المهرجان.

فــي  محظوظــًا  نفســه  غســان  ويعتبــر 
تواجــده فــي الســويد، إذ رأى أنهــا تتيــح 
ــال، »لحســن  ــد وق ــرة لمــن يري فرصــًا كثي
هوايــة  كانــت  الفروســية  أن  حظــي، 
ورياضــة  الوقــت،  نفــس  فــي  ووظيفــة 
التــي  الرياضــات،  مــن  تعتبــر  الفروســية 

تحظى بشعبية كبيرة في السويد«

ــه  ــا كان متوفــرًا ل ــا الفــرق بيــن م وحــول م
لممارســة هــذه الرياضــة فــي ســوريا ودبــي 
وبيــن الســويد؟ اعتبــر أنــه يوجــد فــرق 
وإعــداد  اإلمكانيــات،  ناحيــة  مــن  كبيــر 
ــا، فضــال عــن  الخيــول المتوفــرة فــي أوروب
عــدد المنافســات الرياضيــة الكثيــرة فــي 

السويد في هذا المجال.

شركة خاصة لترويض الخيول 
وتدريب الفرسان

هــذه  فــي  المســتقبلية  خططــه  وعــن   
الرياضــة، يشــير إلــى أنــه انتقــل الــى مدينــة 
هاني نصرهيلســينبوري منــذ 3 أشــهر وذلــك لعــدة 

أســباب أهمهــا، وجــود المــدرب ومصمــم 
ــذي  حواجــز المنافســات، ســعيد أصــالن ال
تــدرب معــه لســنوات كثيــرة فــي ســوريا، 
 بتأســيس شــركة خاصــة، 

ً
ا ســوية إذ بــدء

الخيــول  ترويــض  خدمــات  لتقديــم 
فــي  والمشــاركة  وتدريبهــا  الصغيــرة 
الفرســان،  تدريــب  وكذلــك  البطــوالت، 
مؤكــدًا أنــه يتطلــع للمشــاركة فــي بطــوالت 

خارج السويد.

الرياضة تلعب دورًا في االندماج

ويعتبــر غســان، أن الرياضــة، تلعــب دورًا 
فــي نجــاح الالجــئ أو المهاجــر فــي االندمــاج 
بالبلــد الجديــد، الــذي يعيــش فيــه، حيــث 
يمكــن  مــا  رياضــة  ممارســة  خــالل  مــن 
بالمجتمــع  واالختــالط  تكويــن صداقــات 

السويدي حسب رأيه.
الســويد  فــي  االندمــاج  أســس  أن  ويــرى 
تقــوم علــى العمــل واللغــة، التــي يراهمــا 
البوابــة الرئيســية للتعــرف علــى الثقافــة 
ــى  ــدة ويقــول فــي هــذا اإلطــار، »عل الجدي
يتحدثــون  الســويديين  أن  مــن  الرغــم 
اإلنجليزيــة بطالقــة، ولكــن تعلــم لغتهــم 
وعــادات  طباعهــم،  علــى  يعرفــك 

مجتمعهم ووجهات
نظرهم ويسّهل االندماج كثيرًا.«

FOTO:IDA AHLSTEN صورة مع المدرب سعيد أصالن
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هــذا مــا حــدث بالفعــل لســيدة ســورية بعــد العمليــة الجراحيــة التــي 
خضعــت لهــا، باســتئصال عنــف الرحــم، فــي مستشــفى مدينــة ســودرتاليا 
)Södertälje(، جنــوب ســتوكهولم فــي 1 آذار/ مــارس 2019، 

كما تؤكد لقطات الفيديو التي أرسلتها الى الكومبس.
نعم حدث هذا، وقضت السيدة ليلة كاملة في المرحاض.

لماذا حدث ذلك؟ وكيف؟
تقــول الســيدة التــي جــاءت الــى الســويد مــن حلــب فــي العــام 2013 وهــي 
أم لبنتيــن وصبــي: » كنــت أعانــي مــن مشــكلة فــي عنــق الرحــم، وبعــد 
فتــرة انتظــار لمــدة شــهرين، جــاء دوري فــي اجــراء العمليــة الجراحيــة 
 3 اســتمرت  التــي  للعمليــة  وبالفعــل خضعــت  المدينــة،  بمستشــفى 

ساعات، تحت التخدير العام.

وعندمــا فقــت مــن تأثيــر المخــدر، وجــدت نفســي فــي الممــر جانــب 
المطبــخ، وليــس فــي صالــة أو الجنــاح الــذي يوضــع بــه األشــخاص الذيــن 

يستفيقون من العمليات الجراحية.

مــن  كبيــر،  بصــداع  شــعرت  نســبّيًا  المخــدر  تأثيــر  انتهــى  وعندمــا 
الضوضــاء ومــرور النــاس القادميــن لزيــارة مرضاهــم مــن جانــب ســريري، 
إحــدى  مــن  األلــم والصــداع، فطلبــت  مــن  لهــا  فــي حالــة يرثــى  وأنــا 
الممرضــات، وضعــي فــي مــكان آخــر هــادئ أو فــي غرفــة او صالــة فيهــا 
هــدوء، فقالــت لــي بــكل وضــوح، ال يوجــد لنــا مــكان آخــر غيــر هــذا، 
ســنعطيك المســكنات حتــى يخــف األلــم، لكننــي بــدأت بالبــكاء مــن شــدة 

يحدث هذا في المستشفيات السويدية:

وضع امرأة في المرحاض ليلة كاملة بعد ساعات من 
عملية جراحية تحت التخدير العام

األلــم واإلهمــال، وطلبــت الســماح لــي بالخــروج مــن المستشــفى والذهــاب 
الى البيت لكن المستشفى رفض ذلك كلّيا!!

ــي  ــت ل ــكان، قال ــذا الم ــي ه ــاء ف ــدم البق ــى ع ــا عل ــت أن ــا أصري وعندم
الممرضة سوف ننقلك الى المرحاض!!؟ 

ــي، ولكــن  ــه ل ــا قالت ــة م ــي البداي ــم اســتوعب ف ــن جوابهــا، ول ــت م ُصدم
بالفعــل حــدث هــذا، وقضيــت ليلــة كاملــة فــي المرحــاض، فــي تلــك 

الغرفة التي تتجمع فيها كما هو معلوم، أكبر نسبة بكتريا.
وفــي اليــوم التالــي، نقلــت مــن جديــد الــى الممــر، حتــى جــاء الطبيــب 
لمعاينتــي، ورويــت لــه مــا حــدث، فقــال لــي أنــا ال أتدخــل فــي األمــور 
اإلداريــة للمستشــفى، فطلبــت منــه الســماح لــي بالخــروج مــن المستشــفى، 

فوافق على ذلك.

وبعــد أن تقدمــت بشــكوى ضــد المستشــفى جــاء الجــواب بعــد شــهر فــي 
اتصــال تلفونــي، اعتــذروا منــي وقالــوا إنهــم يعملــون كل شــيء مــن أجــل 

تحسين الخدمة في المستشفى.
يا للسخرية! هل يحدث هذا معي ألنني أجنبية؟

انخفاض قياسي في عدد
أسّرة المستشفيات السويدية

ال شــك أن المستشــفيات الســويدية تعانــي مــن مشــكلة األماكــن، حيــث 

الكومبــس – تحقيقــات: لــو 

ــد مــا،  كان حــدث هــذا فــي بل

أحــدًا،  يســتغرب  كان  لمــا 

لكــن أن يتــم وضــع امــرأة فــي 

المرحــاض  فــي  الســويد 

االنتهــاء  بعــد  )التواليــت(، 

لهــا،  جراحيــة  عمليــة  مــن 

يصعب تصديقه!
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ذكــرت أرقــام رســمّية أن عــدد األســّرة، ويقصــد بــه المــكان الــذي يوضــع 
بــه المريــض، انخفــض بنســبة 3,3 ٪ خــالل الفتــرة الممتــدة مــن عــام 
2015 ولغايــة 2016، فقــط، وهــو مــا اســتمر فــي الســنوات التــي تلــت 

ذلك، ويعتبر هذا المعدل أكبر انخفاض منذ حوالي عشر سنوات.
التــي  الســنوية  ات  اإلحصــاء أن   Läkartidningen موقــع وذكــر 
تصدرهــا هيئــة األقاليــم والمحافظــات الســويدية SKL منــذ نحــو عشــرة 
أعــوام، تبيــن أن عــدد األســّرة فــي مستشــفيات البــالد هــو فــي انخفــاض 
ــذ  ــام أو بالنســبة لعــدد الســكان. ولكــن من ســنوي، ســواء بالنســبة لألرق
حوالــي عــام 2008 تقريبــًا لــم يكــن هــذا االنخفــاض كبيــرًا مثلمــا هــو 

عليه الحال خالل العام 2016 .

ــالد  ــفيات الب ــدت مستش ــد فق ــاءات فق ــدث اإلحص ــام أح ــًا ألرق ووفق
حوالي 645 سرير عالجي، أي ما يعادل 3,3 ٪ .

وقالــت رئيســة اتحــاد األطبــاء الســويدي Heidi Stensmyren إن 
هــذه األرقــام مخيفــة، فعلــى الرغــم مــن أن هنــاك إجمــاع واســع إلــى حــد 
مــا فــي الســويد أن هنــاك عــدد قليــل جــدًا مــن أســّرة المستشــفيات، إال 

أن العدد يواصل في االنخفاض.
وأوضحــت أن الحــل األفضــل يكمــن فــي توســيع قاعــدة التوظيــف فــي 
المستشــفيات وتوظيــف المزيــد مــن الممرضيــن ومســاعدي التمريــض 
ــة. ولكــن يوجــد حاجــة  بحيــث يصبــح هنــاك المزيــد مــن األيــادي العامل
أيضــًا لتوظيــف المزيــد مــن العامليــن فــي المســتوصفات ومراكــز الرعايــة 
الصحيــة األوليــة وذلــك بهــدف أن تأخــذ الجــزء األكبــر مــن المرضــى 

وتخفيف الضغط على المستشفيات.

األقاليــم  هيئــة  فــي  الصحيــة  الرعايــة  قســم  مديــر  اعتبــر  بــدوره 
والمحافظــات الســويدية Hans Karlsson إن هــذه النســبة 3,3 
٪  ليــس مفاجئــة، مبينــًا أن هــذا األمــر يرجــع جزئيــًا إلــى اســتمرار 
صعوبــة  إلــى  باإلضافــة  الصحيــة،  الرعايــة  لمراكــز  المرضــى  تحويــل 

الحصول على الموظفين.
وتعانــي مجالــس المحافظــات الســويدية منــذ ســنوات عديــدة مــن حــل 

مشــكلة نقــص عــدد الممرضيــن فــي مراكز الرعايــة الصحية المتخصصة، 
الســيما وأن بيئــة العمــل الســيئة تقــود الكثيريــن إلــى إنهــاء أو تقليــص 

ساعات عملهم مما يؤدي إلى خلق مشاكل عديدة.
ودعــا Karlsson إلــى ضــرورة العمــل بنشــاط أكبــر »الســيما وأننــا لــم 
ننجــح فــي هــذا المجــال بعــد، وقــد يشــمل هــذا األمــر إدخــال الخريجيــن 

الجدد وضرورة تحسين ظروف العمل«.
وتــؤدي مشــكلة نقــص أماكــن العــالج إلــى حــدوث عواقــب ســلبية تتمثــل 
بســالمة المرضــى ونوعيــة العــالج وضمــان حصــول المريــض علــى الرعايــة 

الطبية الالزمة.

المستشفيات السويدية تعاني
من أزمة في أعداد الممرضين 

الصيــف  فصــل  خــالل  تعانــي  الســويدية  المستشــفيات  أن  معــروف 
خصوصــا، مــن نقــص شــديد فــي أعــداد الممرضيــن، بســبب اإلجــازات 

الصيفية الطويلة التي يأخذها الموظفون في هذا الوقت من السنة.
وأدى النقــص فــي موظفــي الرعايــة الصحيــة خــالل هــذا الموســم 2019، 
ــى إجبــار الممرضيــن علــى العمــل لســاعات طويلــة جــدًا، خــالل اليــوم  ال

الواحد.
رت جمعيــة الرعايــة الصحيــة الســويدية مــن ذلــك، وقالــت إنــه 

ّ
وحــذ

“أمــر بالــغ الســوء ويهــدد ســالمة المرضــى وكذلــك صحــة العامليــن فــي 
مجال التمريض عموما”.

الكثيــر مــن الممرضــات  وتقــول ســينيفيا ريبيــرو مــن الجمعيــة، إن 
ــد الضغــط عليهــن ويهــدد  ــى العمــل اإلضافــي الــذي يزي يضطــررن ال

جودة العمل وتقديم الرعاية الصحية.

ويقــول الخبيــر فــي النــوم وأســتاذ علــم النفــس فــي جامعــة ســتوكهولم 
ومعهــد كارولينســكا الســويدي Torbjörn Åkerstedt إن هنــاك 

ــي  عالقــة بيــن خطــر وقــوع الحــوادث وطــول مــدة العمــل. فبعــد حوال
ثمانــي ســاعات يبــدأ خطــر الحــوادث فــي االزديــاد ثــم يــزداد بشــكل 

ملحوظ بعد عشر ساعات.
ــى مضاعفــة رواتــب الممرضيــن  وتلجــأ بعــض المقاطعــات الســويدية ال
خــالل فصــل الصيــف لجذبهــم الــى العمــل فــي المستشــفيات فــي محاولــة 

لحل جزء من األزمة.

فيفيــان مقدســي: أزمة نظــام الرعاية 
الصحية في السويد »معقدة« 

ــي الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي  ــة ف ــع القيادي ــت م ــس تحدث الكومب
فيفيــان مقدســي، التــي كانــت إحــدى أعضــاء اللجنــة التي عينتهــا الحكومة 
إلعــادة النظــر فــي مجمــل نظــام الرعايــة الصحيــة فــي الســويد، وقالــت 
ــا، ويتعيــن  ــول بتات ــر مقب ــا حــدث للســيدة المذكــورة هــو أمــر غي إن م

على السلطات الصحية التحقيق فيه.
وأضافــت أن هــذه المشــكلة هــي جــزء مــن مشــكلة أكبــر، تتصــف بالتعقيد 
وتشــمل نظــام الرعايــة الصحيــة فــي الســويد، وهــي قضيــة رأي عــام يتــم 

مناقشتها في أعلى المستويات الحكومية، وكذلك في البرلمان.
وردًا علــى ســؤال مــن الكومبــس، حــول مــا إذا كانــت تعتقــد أن قــدوم 
القليلــة  الــى الســويد خــالل الســنوات  أعــداد كبيــرة مــن المهاجريــن 
الماضيــة، كان لــه تأثيــر مباشــر علــى »تدهــور« تقديــم الرعايــة الصحيــة 
المناســبة للمرضــى، نفــت مقدســي أن يكــون لــه تأثيــر كبيــر، وعّبــرت عــن 

اعتقادها أن المشكلة أكبر من ذلك بكثير.

وشــّددت علــى أن الحكومــة تحــاول تخصيــص مبالــغ كبيــرة لتحســين 
نظــام الرعايــة الصحيــة، وهــو مــا فعلتــه فــي ميزانيــة العــام المقبــل 
ات مــع المســؤولين السياســيين  2020. )ســتجري الكومبــس الحقــًا لقــاء
واإلدارييــن حــول تكــرار حــوادث األخطــاء الطبيــة والقصــور فــي نظــام 

الرعاية الصحية(.
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مؤسس دار صفحات: 

نساهم بشكل فعال في تنظيم معارض للكتاب العربي تحت عنوان:

معارض الكتاب العربي تجمعنا في أوروبا        

الكومبــس – ثقافــة: يحمــل يــزن داود يعقــوب، مؤســس دار صفحــات، معــه إلــى المغتــرب الســويدي خبــرة واســعة بمجــال إصــدار ونشــر الكتــب والمطبوعــات، 
يزن المُولود في دمشق عام 196٨، يعمل في مجال النشر منذ العام 199٢ .

مع بداية عام ٢007  أسس يزن دار صفحات والمرخصة من وزارة اإلعالم في سوريا.
وكمــا تســعى وســعت »دار صفحــات« إلــى تحقيــق الحضــور الفّعــال والتواجــد المميــز علــى ســاحتي النشــر الســورية والعربيــة ، مــن خــالل عناوينهــا ، وإصداراتهــا، 
بــدأت اليــوم بتعزيــز وجــود الكتــاب العربــي للناطقيــن بالعربيــة بــكل أوروبــا مــن خــالل العمــل علــى تقويــة مشــاركاتها فــي معــارض الكتــب األوروبيــة والدوليــة. 
لهــذا وفــي عــام ٢01٨ عندمــا انتقــل يــزن وعائلتــه إلــى الســويد، وبعــد االطــالع علــى واقــع انتشــار الكتــب العربيــة، وجــد ضــرورة إلــى الســعي لوصــول الكتــاب 

العربي بشكل حقيقي وفعال إلى أوروبا، فقام ابنه عالء بتأسيس شركة تتولى هذه المهمة.
ومــن خــالل العالقــة الطيبــة لــدار صفحــات االم مــع الــدور العربيــة أســتطاع يــزن تأميــن احضــار كتــب فــي مختلــف المجــاالت تحقــق متطلبــات الجمهــور العربــي 

بأوروبا.
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وللمزيــد مــن االطــالع علــى نشــاطات دار صفحــات 

خــارج ســوريا، والتــي تجــري تحــت عنــوان »الكتــاب 

يجمعنــا فــي أوروبــا« التقينــا مــع عــالء يعقــوب المديــر 

ناشــرون  صفحــات  نشــر  ودار  لشــركة  التنفيــذي 

وموزعــون - الســويد تحــدث لنــا عــن سلســلة معــارض 

ــا بالعمــل  ــال: »بدأن ــا وق ــا« فــي أوروب ــاب يجمعن »الكت

فــي منتصــف أبريــل مــن هــذا العــام بمشــاركة فــي 

معــرض » مالمــو للكتــاب« بأكبــر مســاحة بالمعــرض 

واســتطعنا تأميــن ممثليــن ألكثــر مــن 30 دار نشــر 

لــدى  الكبيــر  األثــر  المشــاركة  عربيــة، وكان لهــذه 

الجمهــور واحدثــت نقلــة نوعيــة للمعرض، وهــا نحــن 

أجندتنــا  اإللكترونــي وفــي  بالتســويق  اليــوم نعمــل 

سلسلة معارض حول أوروبا«.

انطلقــت سلســلة معارضنــا إيمانــًا منــا بأهميــة التواصــل 

المباشــر مــع القــارئ العربــي وأن توزيــع الكتــاب عبــر 

الموقــع اإللكترونــي مهمــا كان واســعًا فلــن يصــل لمــن 

ال يتردد كثيرا على المواقع االلكترونية.

بــدأت سلســلة المعــارض بمدينتــي »فيننــا« و«الهــاي« 

فــي النمســا وهولنــدا فــي الوقــت ذاتــه وتالهمــا معــرض 

فــي برليــن وهولنــدا باإلضافــة لمجموعــة معــارض فــي 

»كولــن« و«هامبــورغ« األلمانيتــان ومازالت التحضيرات 

جارية لباقي المدن األوروبية.

وعــن أول معرضيــن أعــرب عــالء يعقــوب عــن رضــاه 

المعــارض  زوار  بــآراء  ســعادته  وعــن  النتائــج  عــن 

ــا فــي 
ٌ

الذيــن أكــدوا أنــه وألول مــرة يكــون هنــاك معرض

مدنهــم بهــذا الكــم مــن العناويــن وجــودة الطبعــات 

النشــر  ودور  المجــاالت  حيــث  مــن  التعــدد  وبهــذا 
المتوفرة.

وعنــد ســؤالنا عــن كيفيــة القــدرة علــى التنظيــم لــكل 

مــع  تــم  التعــاون  أن  عــالء  المعــارض، وضــح  هــذه 
ــات األوروبيــة ومــن  مجموعــة مــن المنظمــات والهيئ
وهــي  والتنميــة«  للثقافــة  مــورا  »جمعيــة  بينهــم 

ــة مــع صفحــات بجميــع المعــارض  الجمعيــة المتعاون

لــكل  الثقافــي  البرنامــج  ضمــن  مســرحية  بفعاليــة 

المعــارض بدعــوة مشــتركة مــن صفحــات والجهــات 

النمســاوية،  العربيــة  المــرأة  ، و »رابطــة  المنظمــة 

»ســمات«- ســوريون مــن أجــل التــراث«، »مدرســة 

و«المركــز  الســوري«  الهولنــدي  »البيــت  هارمونــي«، 

بمدينــة  ميزوبوتاميــا  ومهرجــان  األلمانــي«  العربــي 

الهاي .

الجماهيــري  الحضــور  مــن  رضــاه  عــن  عــالء  وعبــر 

التحضيــرات  وقــت  ضيــق  مــن  بالرغــم  الكثيــف 

والترويــج اإلعالمــي الــذي اقتصــر علــى مواقــع التواصل 

االجتماعــي وأكــد أنهــا كانــت بدايــة موفقــة النطــالق 

ــه  المعــارض الدوريــة فــي المــدن المذكــورة ومــن أمل

ة عنــد القــارئ العربــي  فــي إعــادة إحيــاء ثقافــة القــراء

في بالد المهجر.

وأضــاف عــالء أن صفحــات ســتكون متواجــدة بمعــرض 

كوبنهاغــن للكتــاب العربــي الــذي يقــام بمركــز حمــد 

الحضــاري بكوبنهاغــن نهايــة شــهر 11 مــن العــام 

ــن  ــة م ــن 60 دار نشــر عربي ــي ممثلــة ألكثــر م الحال

كبريات الدور .

وعنــد حديثنــا عــن بــذرة الفكــرة قــال عــالء: كانــت 

شــخصي  بشــكٍل  العربــي  للكتــاب  كبيــرة  الحاجــة 

وبالشــكل العــام عنــد الجاليــة العربيــة فــي الســويد 

لنــدرة الكتــاب وارتفــاع تكاليــف الشــحن مــن خــارج 

أوروبا.

وبالحديــث عــن هــذا المشــروع نذكــر أن عــالء مــن 

عائلــة ذات بــاع قديــم فــي مجــال الثقافــة والكتــاب 
العربــي منــذ بدايــة التســعينات وحتــى اآلن وهــذا كان 

الفكــرة  المســاعدة الكتمــال أعمــدة  أحــد األســباب 

والمشروع الثقافي.
ســتصدر  وموزعــون  ناشــرون  أن صفحــات  ويذكــر 
إنتاجاتهــا األدبيــة مــن أوروبــا خــالل األشــهر  أولــى 

القادمــة وتطلــب مــن الجاليــة العربيــة فــي كل أوروبــا 

أن تترقب األعمال والمعارض القادمة.

يزن يعقوب

عالء يعقوب

معلومات مرفقة بالمقال:
َس دار صفحات يزن داوود يعقوب أسِّ

المُولود في دمشق عام 1968 م.
يعمل في مجال النشر منذ العام 1992 .

مــع بدايــة عــام 2007  أســس دار صفحــات والمرخصــة مــن وزارة اإلعــالم بســوريا، 
و تســعى »دار صفحــات« اليــوم إلــى تحقيــق الحضــور الفّعــال والتواجــد المميــز علــى 
ســاحتي النشــر الســورية والعربيــة ، مــن خــالل عناوينهــا ، وإصداراتهــا، والعمــل علــى 

تعزيز مشاركاتها في معارض الكتب المحلية والعربية والدولية.
والــدار خــالل مســيرتها شــاركت بكافــة المعــارض المقامــة فــي الوطــن العربــي 
وحققــت  حضــورا متميــزا والــدار عضــو فــي اتحــاد الناشــرين الســوريين واتحــاد 

الناشرين العرب.  

تهدف دار صفحات إلى:
تجديــد الفكــر العربــي بمــا يتناســب مــع مســتجدات العصــر واالعتمــاد اعتمــادًا كليــًا 
علــى الحــوار الجــاد والبّنــاء للوصــول إلــى تكويــن عقــل عربــي متجــدد .ودار صفحــات 
تحــاول - مــا اســتطاعت إلــى ذلــك ســبياًل - أن تكــون منشــوراتها مــن الناحيــة الفنيــة 

والتقنية ذات جودة عالية، كما هي من الناحية الفكرية.
وتدعــو اإلدارة العامــة للــدار الباحثيــن والمفكريــن والمترجميــن العــرب الجاّديــن فــي 
أرجــاء الوطــن العربــي ودول المهجــر إلــى التواصــل معهــا لبنــاء مــا ُيمكــن بنــاؤه مــن 

جسور ثقافية تنهض باإلنسان العربي وترقى بأمّتنا العربية اإلسالمية .

النشاط األساسي لدار صفحات:
الطباعة والنشر والتوزيع.

طبيعة إصدارات الدار :
السياســية  التاريخيــة،  النقديــة،  الفكريــة،  والدراســات  الكتــب 

واالجتماعية.

أصدرت الدر خالل مسيرتها أكثر من 500 عنوان
قسم التحرير
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الكومبــس تواصلــت مــع أحمــد الــذي أتــم مشــروع تخرجــه مــن الجامعــة 
الملكيــة للتكنولوجيــا فــي ســتوكهولم، وحقــق نقلــة نوعيــة فــي حــل 

إحدى مشاكل البناء المرتبطة بالرطوبة.

يقــول أحمــد: »البدايــة فــي الســويد لــم تكــن ســهلة بســبب الفــوارق 
عــن  ناهيــك  كليــًا،  المختلــف  الحيــاة  وأســلوب  والمعيشــية  الثقافيــة 
ــم اللغــة الجديــدة. إال أن تحديــد الهــدف والســير علــى 

ّ
ضــرورة تعل

ــات.  ــر الصعوب ــة مــن أجــل الوصــول إليــه كان حتمــًا مــن أكب خطــى ثابت
وعليــه قــررت أن أعمــل وأن أدرس فــي نفــس الوقــت ألتمكــن مــن إعالــة 
نفســي ومــن إكمــال المــواد المطلوبــة مــن أجــل االنتســاب إلــى الجامعــة. 
ــاء فــي الفتــرة  ــدوام كامــل كخيــاط ومصمــم أزي ــدأت العمــل ب وفعــاًل ب
الصباحيــة، وبالدراســة فــي الفتــرة المســائية، إلــى أن تمكنــت مــن الدخول 
إلــى كليــة الّصيدلــة فــي جامعــة أوبســاال فــي العــام 2014، وكنــت قــد 

اخترت هذا االختصاص تحديدًا بناء على رغبة األهل.
بعــد مــرور ثالثــة أشــهر علــى دخولــي كليــة الّصيدلــة أدركــت أن ال 
شــغف لــي بهــذا المجــال، وإنــي لــن أحقــق أحالمــي المســتقبلية مــن خــالل 

هذا الحقل الدراسي، فقررت تركه بعد وقت قصير.
بعــد هــذه المرحلــة عكفت علــى بحــث جديــد ومتعمــق مــن أجــل العثــور 
علــى المجــال الــذي ســيلبي طموحــي وأحالمــي وشــغفي بالرياضيــات 
ــاء، حيــث أن  والتصميــم، حتــى وجدتــه متمثــاًل فــي قســم هندســة البن
هندســة البنــاء تجمــع فــي دراســتها كاًل مــن علــوم الرياضيــات وتصميــم 

األبنية.
-قســم   )KTH( للتكنولوجيــا  الملكّيــة  الجامعــة  دخولــي  عنــد 
أخيــرًا  هنــاك  وجــدت  البنائــي-  اإلنتــاج   /Byggproduktion
ضالتــي. حصلــت علــى مــدار ســنوات دراســتي فــي هــذا المجــال علــى أعلــى 
الدرجــات فــي مختلــف المــواد والبحــوث. كان مشــروعي فــي المرحلــة 
الرســم علــى  برنامــج  بتنفيــذه علــى  والــذي قمــت  األولــى  الدراســية 
الكمبيوتــر )CAD(، مــن أفضــل المشــاريع بيــن جميــع الطــالب وفقــًا 

لرأي مدرس المادة.

خــالل زياراتــي الميدانيــة لمشــاريع البنــاء المختلفــة الحظــت أن مشــكلة 

الكومبــس – قصــص وتجــارب نجــاح: مســيرة الشــاب أحمــد نحــو النجــاح، لــم تنتــه بعــد، فهــو يقــول إنــه سيســعى إلــى تحقيــق المزيــد، أحمــد البالــغ مــن 
العمــر 37 ســنة وصــل مــن العراق فــي العــام ٢007 ودرس علــوم الحاســبات فــي الجامعــة المســتنصرّية فــي بغــداد، ولكــن بســبب ظــروف الحــرب قــرر 

السفر، قبل أن يتمكن من إكمال دراسته هناك.
 يقــول أحمــد: »فــي تلــك المرحلــة الصعبــة مــن حياتــي كشــاب عراقــّي بــدأ حلمــي يتحــول إلــى رغبــة شــديدة فــي الوصــول إلــى الســويد وإكمــال الدراســة 

في إحدى جامعاتها.

ــدي  ــد مه ــي أحم ــاب العراق ــرج الش ــروع تخ مش
يوفر على شركات البناء 110 مليار كرون

»الحلم مجاني لكل شخص، والسعي إلى تحقيقه من أسمى 
األهداف في الحياة«
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الرطوبــة تشــكل نســبة 80٪ مــن المشــاكل التــي 

ــاء بصــورة عامــة فــي الســويد،  تواجههــا شــركات البن

وذلــك بســبب بــرودة الجــو. حيــث تكلف هذه المشــكلة 

الســويد ســنويًا حوالــي 110 مليــار كــرون. ومــن هنــا 

الهندســة  مــن  تخرجــي  مشــروع  يكــون  أن  قــررت 

المدنيــة هــو البحــث عــن حــل لمشــكلة الرطوبــة هــذه، 

وإن كان ذلك صعب جدًا. 

شــركة  مديــر  مقابلــة  مــن  تمكنــت  عندمــا 

كبيــرة  شــركة  وهــي   ،Våtrumsteknik

متخصصــة فــي بنــاء المطابــخ والحمامــات وترميمهــا، 

بإجــراء بحثــي هــذا  أقــوم  أن  عرضــت عليــه فكــرة 

عندهــم فــي الشــركة، فرحــب كثيــرًا بالفكــرة ووفــر لي 

كافــة اإلمكانيــات المطلوبــة، حيث أن مشــكلة الرطوبة 

شــركته  تواجههــا  التــي  المشــاكل  أكبــر  مــن  هــي 

وتتسبب لهم بإهدار عالي للوقت والمال.

عنوان مشروع التخرج

 Torkning av ett fuktat

 betongbjälklag i en
 badrumsrenovering i samband
med stambyten

اإلســمنتية  األرضيــة  تنشــيف 
ترميــم  خــالل  طبيعّيــا  الرطبــة 

الحمامات 

المشكلة
عندمــا يتــم هــدم الحمامــات القديمــة فــي الشــقق 
ــي جــدًا فيهــا  ــة عال الســكنية، يكــون مســتوى الرطوب
القديمــة،  األنابيــب  مــن  الميــاه  تســريبات  بســبب 
فــي  مســتمرة  بصــورة  الميــاه  وجــود  إلــى  إضافــة 
الحمامــات باألصــل. فــي هــذه الحالــة يجــب أن تمــر 
ــة تعــرف بـــ  أرضيــة الحمــام بعمليــة تنشــيف للرطوب
)avfuktning( قبــل أن يتــم إعــادة بنــاء الحمــام 
مــن جديــد. هــذه العمليــة تكلــف الكثيــر مــن الوقــت 
والمصاريــف الباهظــة، فالوقــت الــذي تحتاجــه عمليــة 
التنشــيف هــو 6 أســابيع، أمــا تكلفتهــا الماديــة فتبلــغ 
حوالــي 26 ألــف كرونــة لــكل حمــام. وبمــا أن الشــركة 
المذكــورة ترمــم المئــات أو حتــى اآلالف مــن الحمامــات 
فــي المشــروع الواحــد، نجــد أن المالييــن مــن الكرونــات 
ســيتم إهدارهــا خــالل كل مشــروع يتضمــن القيــام 

بعملية التنشيف الضرورية هذه.

الحل 

مــن هنــا أتــت لــي فكــرة أن يكــون البنــاء مباشــرًا علــى 
إلــى انتظــار عمليــة  األرضيــة الرطبــة دون الحاجــة 
التنشــيف المعقــدة والمكلفــة. ولكــن التحــدي األكبــر 
ــن  ــواد المناســبة وم ــة والم ــة إيجــاد الطريق هــو كيفي
ثــم إثبــات فعاليتهــا علميــًا، فالســويد بلــد متطــور 
ــة.  ــات العلمي ــى اإلثبات ــًا عل ــادًا كلي جــدًا يعتمــد اعتم
علــى  العثــور  فــي  نجحــت  كثيــرة  وبعد محــاوالت 
طريقــة للبنــاء المباشــر علــى األرضيــة الرطبــة، وذلــك 
مــن خــالل اســتعمال مــواد قــادرة علــى تحمــل الرطوبة 
ــة  ــى أن يتــم أواًل تنشــيف األرضيــة الرطب العاليــة، عل
بصــورة طبيعيــة عــن طريــق مــرور جزيئــات الرطوبــة 

بنظــام  مربــوط  مهــوي  ثانــوي  ســقف  خــالل  مــن 

التهوية المركزية الخاص بالشقق السكنية.

تــم إثبــات هــذا الحــل باألدلــة والبراهيــن العلمّيــة، 

مشــروع  علــى  المشــرفة  اللجنــة  استحســان  والقــى 

التخــرج ومــن ثــم تــم نشــره علــى موقــع الجامعــة، 

باإلضافــة إلــى أنــه قــد القــى استحســان وقبــول شــركة 

وعــدت  والتــي  نفســها،   Våtrumsteknik

بتنفيــذه فــي القريــب العاجــل، ومــن ثــم ســتلحق بهــا 

بقية شركات البناء في السويد.

»عندما كنت طالبًا في 
المرحلة االبتدائية 

لقبني أحد المعلمين 
بالعبقري بسبب ولعي 

في حل المسائل 
الرياضية في وقت 

قياسي جدًا.«
حصلت على شهادة من 

مدير الشركة التي تنص 
على قبول االكتشاف 

وتنفيذه 

أردد دائمًا في نفسي: »ال 
توجد تجربة فاشلة، 

وإنما توجد تجربة غير 
ناجحة، فالفشل يبدأ 
فقط حين تكف عن 

المحاولة!«

ة االختــراع  أنــا أســعى حاليــًا إلــى نيــل وتســجيل بــراء
على هذا االكتشاف العلمي الجديد. 

ــم تحــدده حواجــز وال أطــر معينــة، فهــو  طموحــي ل
يقــول دائمــًا أن القــادم أعظــم، وبأنــه صاحــب رســالة 
فــي هــذه الحيــاة ويجــب عليــه تقديــم شــيء مفيــد 

للبشرية.
 أود أن أقــول أيضــا إن الســويد تضــم كافــة الســبل 
فــرص  مــن  توفــره  لمــا  اإلنســان،  لنجــاح  المطلوبــة 
جــدًا  تعليمي متطــور  ونظــام  للجميــع  متســاوية 
وغيــر معقــد. وبالرغــم مــن حصولــي علــى شــهادة 
ــي، أســعى  ــاج البنائ الهندســة المدنيــة فــي قســم اإلنت
 مــن 

َ
اليــوم إلــى اكمــال اختصــاص آخــر ســيمكنني الحقــا

نيــل شــهادة الهندســة المعماريــة مــن نفــس الجامعة. 
فأنــا أعشــق التصميــم وعنــدي مخيلــة واســعة فــي 

هذا المجال.
ــس أجــد  ــم المالب ــي تصمي ــي الســابقة ف بســبب مهنت
نفســي متأثــرًا جــدًا برســومات وتصميمــات المهندســة 
ــا أســعى إلكمــال  ــد«، فأن ــة »زهــا حدي ــة الراحل العالمي
مشــوارها فــي المســتقبل القريــب وأن أجــد المزيــد مــن 
الحلــول لعــدد مــن المشــاكل المتبقيــة فيمــا يخــص 
البنــاء، وبذلــك فإننــي أحــول مســاري كليــًا مــن تصميــم 

األزياء إلى تصميم البناء. 

أعتقــد أن أهــم أســباب نجــاح المهاجــر هــو أن يحــرص 
علــى الجمــع مــا بيــن محاســن قومــه ومحاســن المهجــر، 
وأن يتحلــى باإليجابيــة وأن يخطــط لمســتقبله بجدية، 
مســتعينًا بأكبــر قــدر ممكــن مــن الثقــة بالنفس ومــن 
التركيــز علــى الهــدف المنشــود، والصبــر بالطبــع علــى 
الشــدائد واالبتعــاد عــن األشــخاص الســلبيين. وأخيــرًا 
وليــس آخــرًا مــن الضــروري أن يحلــم، فالحلــم مجانــي 
لــكل شخص، والســعي إلــى تحقيقــه هــو مــن أســمى 

األهداف في هذه الحياة.

قسم التحرير
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31 OKTOBER

CLARION HOTEL POST, GOTHENBURG

SÖKER DU NYTT JOBB? 
På Opportunity Day möts jobbsökande, företag 
och kommun för att fokusera på fördelarna med 
mångfald i arbetslivet. Rekrytering, möten och 
mingel - anmäl dig idag! 

Opportunity Day handlar om två saker:
1) Sprida det goda exempet:

Vi fokuserar på resurserna, på affärsnyttan med mångfald, 

på de vinster som finns att göra för samhälle, företag och 

individer. Vi lyssnar till goda exempel, självklara insikter 

och får tips från branschkollegor.

2) Att mötas:

Vi sammanför de som vill ha jobb med de som vill rekrytera. 

Utrikes födda jobbsökande får chans att möta företag 

som söker personal. Läs hela listan om vilka företag som 

medverkar på vår hemsida. 25 företag finns på plats. 

Anmälan är obligatorisk, begränsat antal platser! 

ARE YOU LOOKING FOR A NEW JOB?
Opportunity Day gathers what Gothenburg has to 
offer concerning work related integration and it 
shines a light on the possibilities that follow. It’s a 
meeting place of possibilities.

Opportunity Day is about two things:
1.) Provide incentives – to talk about the resources and business 

opportunity that come from diversity, about the gains society, 

businesses and individuals can get. Opportunity Day is a forum 

where we focus on the benefits with diversity and integration.

2.) Create the meeting place – Connect foreign born job seekers 

with the right companies. Corporations who are hiring get an 

opportunity to meet applicants. 25 hiring corporations will 

exhibit at the job matching.

 

Register and sign up at our website. Registration is 
mandatory, first come first served. 

2019

www.opportunityday.se/jobbsokande2019

PARTNERS AND SPONSORS:
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لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا:
www.alkompis.se

اول جهاز استقبال (رسيرفر) قانوني في السويد وشمال اوروبا
- ال مشاكل قانونية أو فنية بعد اليوم في استقبال قنواتكم المفضلة

ة عالية وخدمة زبائن متقدمة وأسعار معقولة - كفاء

ALKOMPIS IPTV



علي قصاب: الموسيقى تجمع ثقافات الشعوب وتالمس الوجدان

ينتج أغنية بالسويدية والعربية تالقي االستحسان

كان علــي قصــاب )26عامــًا( يــدرس فــي ســوريا فــي 
لــم  لكــن  حلــب،  فــي  الكهربائيــة  الهندســة  كليــة 
وكان  الحــرب،  بســبب  دراســته  إنهــاء  مــن  يتمكــن 
بنفــس الوقــت يغنــي ويعــزف وقــام بعــدة حفــالت فــي 

سوريا.
»الكومبــس«  لـــ  الســويد  فــي  تجربتــه  عــن  يحكــي 
وهنــا   2015 عــام  الســويد  إلــى  »أتيــت  بالقــول: 
تعرفــت علــى عازفيــن عــرب وســويديين عن طريــق 
مدرســة تعليــم اللغــة لألجانــب )أســفي( حيــث عزفــت 
األيــام  أحــد  وفــي  الثقافــي  المركــز  وكذلــك  هنــاك 
ذهبــت للبحيــرة فــي مدينــة »ليســيبو« وهنــاك تعّرفت 
الجيتــار  أحمــل  كنــت  ســويدي  إيقــاع  عــازف  علــى 
الحديــث  أطــراف  وتبادلنــا  منــي  فاقتــرب  وأعــزف 
واتفقنــا علــى أن نلتقــي فــي منزلــه ومنــذ ذلــك الحيــن 
منــذ 3 ســنوات ونصــف ونحــن أصدقــاء ونعــزف ســويًا 
ــا فــي حفــالت تابعــة للبلديــة،  ــا مــع بعضن وقــد عزفن
ــا فــي  ــات وحفــالت خاصــة، كمــا عزفن وعــدة مهرجان

دار الموسيقى في فيكخو.
 الحفــالت كانــت مزيجــًا مــن أغانــي ســويدية وعربيــة، 
إن  عربيــة  فقــط  وأحيانــًا  ســويدية  فقــط  أحيانــًا 
ــع  ــن المجتم ــي جــدًا م ــي بهــذا الشــخص قربتن عالقت

السويدي وعززت لغتي السويدية. 

تمازج ثقافات

كذلــك صديقــي الســويدي تســنت لــه الفرصــة ليتعــرف 
عــن قــرب علــى المجتمــع الســوري وقــد أحــب أصنــاف 
الموســيقى وخاصة  وكذلــك  الســوري  الطعــام 
ــه  ــم علمت ــراث، ث اإليقاعــات الشــرقية وموســيقى الت
ومازلنــا  الشــرقي  العــزف  يجيــد  وأصبــح  اإليقــاع 
مــع  األنشــطة  مــن  العديــد  إنجــاز  فــي  مســتمرين 

بعضنا. 

الســويدي  بيــن  مزيــج  هــي  أغنيــة  انتجــت  مؤخــرًا 
ــق ســويدي آخــر  ــي ســاعدني بتســجيلها صدي والعرب
لديــه اســتوديو القــت رواجــًا كبيــرًا بيــن الســويديين 
ــوك وأعجبتهــم الفكــرة  ــي الفيــس ب ــي ف ــى صفحت عل
قــوا بشــكل إيجابــي علــى األغنيــة لذلــك 

ّ
والعديــد عل

األغانــي  مــن  المزيــد  أنجــز  ان  بالمســتقبل  أخطــط 
الممزوجــة باللغتيــن الســويدية والعربيــة ولــن أهمــل 
دراســتي أيضــًا فقــد التحقــت مؤخــرًا بكليــة هندســة 

الحواسيب.  

بنظــر علــي الموســيقى الجميلــة تجــذب كل النــاس 
بغــض النظــر مــن أي بلــد أتــت ألنهــا تلمــس الوجــدان. 
ــق  ــى صدي ــر عل ــن خــالل الموســيقى يمكــن ان تعث م
وتندمــج بالمجتمــع وليــس هنــاك شــيء أجمــل مــن 

تمازج الشعوب والثقافات.

الكومبــس – ثقافــة: فــي عالــم الموســيقى ال حــدود 
بيــن الــدول، وال اختــالف على اللغة، ألن الموســيقى 
بحــد ذاتهــا لغــة عالميــة تدخــل القلــوب دون 
ــي  ــا أثبتــه الشــاب عل حاجــة لجــواز ســفر. هــذا م
قصــاب مــن ســوريا الــذي كان صوتــه وغيتــاره 
ــن  ــويديين م ــاءه الس ــوب أصدق ــوره لقل ــواز عب ج

عشاق الموسيقى مثله.  
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سهولة

بدون جهد

سرعة

رسوم منخفضة

Transfer
Galaxy®

www.transfergalaxy.com

حول بسرعة نبضات القلب


