تصـدر عـن مؤسسة الكومبـس اإلعالمية
العدد الخامس والسبعون صديقك الناطق بالعربية في السويد

 ٢٨صفحة
E

februari 2020
S

.

S

I

P

M

O

ضياء حجي :سياقة
الشاحنة ليست حكرًا
على الرجال ٢٠ !..
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النخبة العربية
والظهور اإلعالمي
خــال مســيرة مؤسســة الكومبــس اإلعالميــة ،ومنــذ
انطالقتهــا الفعليــة أوائــل العــام  2012ونحــن
نشــكو مــن قلــة مســاهمات مــا يمكــن أن نطلــق
عليهــم «النخبــة» مــن العــرب والناطقيــن بالعربيــة
فــي الســويد .خاصــة أن هنــاك أعــداد غيــر قليلــة
منهــم ممــن اســتطاعوا وبجــدارة تحقيــق نجاحــات
مميــزة وكبيــرة فــي المجتمــع ،لألســف ،القليــل
منهــم يحاولــون المســاهمة بالصحافــة ،بمقــال أو
معلومة أو مبادرة الطالع اآلخرين على تجاربهم.
أحيانــا نحــن ،كمؤسســة إعالميــة ،نشــعر بنــوع مــن
التقصيــر ،وبتأنيــب الضميــر ،لعــدم خلــق بيئــة
إعالميــة قادرةبمــا فيــه الكفايــة علــى جــذب هــؤالء
الناجحيــن واالســتفادة مــن أقالمهــم ومســاهماتهم،
نشــعر بالتقصيــر ألننــا ال نريــد إلقــاء اللــوم علــى
اآلخريــن ،ربمــا ليــس لديهــم الوقــت الــكاف للكتابــة
والتواصــل ،وربمــا ليــس لديهــم الرغبــة بالظهــور،
إمــا تواضع ـا ،أو ربمــا تكب ـرًا ،فمــن هــؤالء المثقفيــن
والناجحيــن أو كمــا يمكــن وصفهــم بالنخــب ،مــن
يفضــل البقــاء وراء أســوار أبــراج عزلتــه العاليــة،
مترفعــا عــن مخاطبــة اآلخريــن ،ولكــن وحتــى نكــون
منصفيــن مــن المؤكــد أن هنــاك مــن ليســت
لديهمالقــدرة فعــا علــى طــرح مبادراتوتقديــم
المســاهمات .لذلــك وقريبــا جــدا ســنرى شــخصيات
ناجحــة مــن الوســط العربــي فــي الســويد ،ستســاهم
فــي تقديــم البرامــج النوعيــة علــى الكومبس.لعــل
هــذه الخطــوة تعطــي حافــزا لآلخريــن علــى التواصل
مع الصحافة ووسائل اإلعالم إجماال.
تبقــى المشــكلة هــي بهــؤالء القلــة مــن المندمجيــن
«الظاهريــن» ،فمنهــم مــن يفاجئكبــأن لديهــم
الوقــت والقــدرة والرغبــة علــى بــث االشــاعات
والتشــهير ،خاصــة فــي أوســاط الســويديين،
ووظيفتــه هــي محاربــة نجاحمــن هــم مثلــه مــن
خلفيات مهاجرة.

الســويد
تصدر عن مؤسسة الكومبس اإلعالمية

نختلــف مــع قيــم المجتمــع الــذي نعيــش بــه .هــؤالء
مخطئــون ألنهــم لــم يكتشــفوا إلــى اآلن بأنــه ال
يوجــد فروقــات كبيــرة بيــن القيــم األصيلــة التــي
ننتمــي لهــا قبــل المجــيء مــن مجتمعاتنــا القديمــة
وبيــن قيــم المجتمــع الجديد.إضافــة إلــى حقيقــة أن
المجتمــع الجديــد يرحــب بالتنــوع ويحتــرم مــن
يحافظون على تنوعهم الثقافي.
ال أحــد يجــب أن يشــعر بأنــه مضطــر لكــي يتملــق
للســويدي ألنــه ســويدي وألنــه صاحــب البلـد ،حســب
تفكيــر البعــض ،هــذا تفكيــر ومنهــج قريــب
للعبوديــة ،والمجتمــع يريــد منــا أن نكــون أحــرارا وال
نشــعر حتــى بأننــا ضيــوف ،أو أن يشــعر أحــد منــا
بأنه غريب،
مقولــة يــا غريــب كــن أديــب ،مقولــة خاطئــة .ألنــك
يجــب أن تشــعر بالمســاواة مثلــك مثــل أي إنســان
آخــر يعيــش هن ـا ،إذا كنــت تعتقــد أنــك ضيــف أو
غريــب فأنــت حرمــت نفســك مــن الحقــوق وكأنــك
أيضــا تريــد أن تعفــي نفســك مــن المشــاركة
بالواجبات.
ال ننســى أيضــا بــأن هنــاك فــي المقابــل أشــخاص
صريحــون جــدا ،يظهــرون اختالفهــم ،أمــام
الســويديين وغيــر الســويديين ،ولكــن بشــكل مبالــغ
بــه ،إلــى حــد إظهــار أنهــم هــم األفضــل وبــأن
ثقافتهــم وعاداتهــم هــي األعلــى واألســمى مــن
ثقافــة وعــادات وحتــى قيــم المجتمــع الــذي
يعيشون به.
لذلــك ال يكفــي بــأن نعيــش فــي مجتمــع ديمقراطــي
وننعــم بمــا يقدمــه لنــا مــن خدمــات ورفاهيــة ،دون
أن نشــعر بواجــب المشــاركة فــي الحفــاظ والدفــاع
عــن قيــم ومبــادئ هــذا المجتمــع .ودون الشــعور
بواجــب كشــف األقنعــة عــن وجــوه االندمــاج
الظاهــري والتملــق ودون أن نشــعر بــأن لنــا الحــق
فــي الحفــاظ علــى تنوعنــا الثقافــي والدينــي ولكــن
بدون مبالغة ومغاالة في إظهار االختالف.

يضطــر البعــض إلــى وضــع أقنعــة االندمــاج ألنهــم
يعتقــدون خاطئيــن بأنهــا الطريقــة التــي تؤمــن
لهــم التــوازن بيــن الحفــاظ علــى هويتهــم الثقافيــة
والدينيــة وبيــن إظهــار االلتــزام بمتطلبــات
االندماج في المجتمع الذي يعيشون به.
هــؤالء مخطئــون ألنهــم اختــاروا الطريــق األســهل
بنظرهــم ،وألنهــم لــم يدركــوا بــأن المجتمــع هنــا
يرحــب بالتنــوع واالختــاف طالمــا نحــن ال نخالــف وال
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هذا كل شيء حتى اآلن عن فيروس «كورونا»
ماهي أعراضه؟ وكيف ينتقل؟
الكومبــس– صحــة :أثــارت ســالة جديــدة غامضــة مــن
فيــروس «كورونــا» حالــة قلــق شــديد ّ
عمــت مختلــف بلــدان
العالــم ،وخاصــة الــدول المجــاورة للصيــن ،حيــث اكتشــف
الــداء قبــل ثالثــة أســابيع ،وهــي ّ
مــدة لقــي خاللهــا 17
شــخصا حتفهــم مــن ضمــن مئــات أصيبــوا بالفيــروس
المذكور.
وفــي فنلنــدا المجــاورة للســويد ،كشــفت وســائل اإلعــام
هنــاك ،عــن أول حالتيــن قــد يشــتبه بهما اإلصابــة بفيروس
كورونا الجديد.
وقــال التلفزيــون الفنلنــدي إن شــخصين قدمــا مــن مقاطعــة
ووهــان الصينيــة يخضعــان حاليــا للرعايــة الصحيــة بعــد
ظهور أعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا.
يذكر أن المريضين جاءا من الصين عبر النرويج.

المتحــدة عــن أول إصابــة شــخص بالفيــروس ،مشــيرة
حتى ال يتكرر ما حدث في 2002
منظمــة الصحــة العالميــة بــدأت ّ
تنســق الجهــود إلــى أن هــذا المصــاب كان عــاد مؤخ ـرًا مــن مدينــة
للحيلولــة دون انتشــار هــذا الوبــاء فــي جميــع أنحــاء ووهان الصينية.
العالــم ،تجنبــا لتكــرار مــا حصــل فــي العــام 2002
ّ
حينمــا تفشــى فيــروس «ســارس» فــي مناطــق متفرقة من أين أتى الفيروس؟
من العالم متسببًا بموت مئات األشخاص.
تــم اإلبــاغ عــن معظــم الحــاالت فــي مدينــة ووهــان
التــي يقطنهــا نحــو  11مليــون نســمة ،وقــال المركــز
كم يبلغ عدد المصابين بالفيروس الجديد؟ األوروبــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهـا ،فــي بيــان
أعلنــت الســلطات الصينيــة ّأن ّثمــة  400شــخصًا لــه :إن «غالبيــة حــاالت اإلصابــة بااللتهــاب الرئــوي
أصيبــوا بالفيــروس الجدي ـد ،بيــن الحــادي والثالثيــن (جـ ّـراء الفيــروس) ،أفــادوا بأنهــم زاروا مدينــة ووهــان،
ّ
مــن شــهر كانــون األول /ديســمبر  ،2019وبيــن  22كمــا أنهــم ذهبــوا إلــى ســوق «هونــان» للمأكــوالت
البحرية واألسماك ،قبل ظهور المرض.
من شهر كانون الثاني /يناير .2020
وأبلغــت تايالنــد عــن إصابــة شــخصين بالفيــروس،
فيمــا أصيــب شــخص فــي اليابــان ،وآخــر بكوريــا
الجنوبيــة وثالــث فــي تايــوان ،والمصابــون الثالثــة كانــوا
زاروا الصيــن مؤخـرًا ،حســبما أعلنــت طوكيــو وســيؤول
وتايبــي ،أمــا خــارج آســيا ،فقــد أبلغــت الواليــات

ووفــق بيــان المركــز األوروبــي ،فــإن بعــض المصابيــن
بفيــروس كورونــا أبلغــوا عــن زيارتهــم ألســواق أخــرى
ّ
ّ
فــي ووهــان ،فيمــا أكــد مصابــون آخــرون أنهــم زاروا
ّ
المدينة لكنهم لم يزوروا أسواق المدينة قط.
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لمســه شــخص مصــاب ،ثــم لمــس الفــم أو األنــف أو
ما هي أعراض اإلصابة؟
العينيــن ،مــع اإلشــارة إلــى ان موظفــي الرعايــة الصحية
يتســبب فيــروس كورونــا الجديـد ،بالتهــاب رئــوي حاد الذيــن يعملــون مــع المصابيــن يتعرضــون للخطــر
وصعوبــة فــي التنفــس وســعال وقشــعريرة ،وشــعور بســبب احتمــال انتقــال الفيــروس بالتعــرض ولمــس
بالتعــب واإلجهــاد ،ويوضــح الباحــث فــي معهــد نفايات المريض المصاب.
باســتور ،أرنــو فونتانيــت ،لوكالــة األنبــاء الفرنســية :أن
هنــاك مجموعــة مــن الســاالت لفيــروس «كورونــا» هــل يمكــن أن ينتشــر الفيــروس فــي جميــع
ســتة منهــا تصيــب البشــر ،والفيــروس الجديــد هــو أنحاء العالم؟
السابع ضمن هذه العائلة
أكــدت الســلطات الصينيــة ،مــن جهته ـا ،أن الســالة
ويشــبه الفيــروس الجديـد ،متالزمــة االلتهــاب الرئــوي الجديــدة مــن فيــروس كورونــا تنتقــل بيــن البشــر،
الحــاد «ســارس» الــذي انتشــر بســرعة بيــن عامــي وليــس مــن الحيوانــات للبشــر فقــط ،ممــا يثيــر مخاوف
 2002و ،2003ممــا تســبب حينهــا فــي وفــاة نحــو من احتمال انتشار الفيروس على نطاق عالمي.
 800شــخص ،غيــر أن العلمــاء يعتقــدون أن
ً
الفيروس الجديد أضعف قليال من «سارس».
الصيــن ال تــزال األكثــر تضــررا مــن تفشــي المــرض.
ومدينــة ووهــان ،مركــز الزلــزالُ ،سـ ّـجلت فيهــا غالبيــة
كيف ينتقل الفيروس؟
اإلصابــات ،مــع عــدد قليــل مــن الحــاالت فــي المــدن
الكبرى األخرى بما في ذلك شنغهاي وبكين.
أوضحــت منظمــة الصحــة العالميــة فــي بيــان أن يمكــن
للفيــروس أن ينتقــل مــن مالمســة اإلنســان للحيوانــات ،لكــن الســلطات الصحيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم
ويعتقــد العلمــاء أن الفيــروس بــدأ فــي القطــط ،أمــا فــي تخشــى أن تــؤدي احتفــاالت العــام الصينــي الجديــد
حالــة انتقــال الفيــروس مــن إنســان إلــى إنســان ،فغالبــا التــي تبــدأ فــي غضــون أســبوع ،إلــى زيــادة عــدد
مــا يحــدث ذلــك عندمــا يالمــس شــخص مــا إفــرازات الحــاالت علــى مســتوى العالــم ،إذ إن مئــات المالييــن
الشخص المصاب.
مــن المواطنيــن الصينييــن يســافرون خــارج بالدهــم
لقضــاء اإلجــازة ،بينمــا مــن المتوقــع أن يغــادر مالييــن معــروف للســالة الجديــدة مــن فيــروس كورون ـا ،أمــا
ويمكــن للفيــروس أن ينتقــل عــن طريــق لمــس شــيء المغتربيــن الصينييــن إلــى بالدهــم وهنــاك احتمــال علــى صعيــد التدابيــر ،فقــد قامــت الســلطات فــي

بــأن يحضــروا الفيــروس معهــم عنــد عودتهــم مــن مدينــة ووهــان بإغــاق وتطهيــر ســوق «هوانــان»
الصين إلى البلدان التي يقيمون فيها.
للمأكــوالت البحريــة وتجــري عمليــات فحــص لدرجــات
الحــرارة فــي بعــض مراكــز النقــل ،فيمــا تقوم ســلطات
هونــغ كونــغ بإجــراء عمليــات الفحــص هــذه عنــد
هل يمكن الوثوق بالبيانات الصينية؟
الحدود.
أعــرب علمــاء فــي كليــة «إمبريــال» البريطانيــة بلنــدن
عــن شــكوكهم بشــأن صحــة البيانــات الصينيــة ،وقــررت العديــد مــن الــدول بمــا فيهــا الواليــات
ويقــدرون أن عــدد اإلصابــات بالفيــروس وصــل إلــى المتحــدة وأســتراليا إجــراء فحــوص علــى المســافرين
 1723إصابــة ،وهــو رقــم يتجــاوز الرقــم المعلــن العائديــن علــى متــن رحــات مباشــرة مــن مدينــة
بأربعــة أضعــاف ،ومــع ذلــك ،فــإن موقــف الصيــن مــن ووهان.
تفشــي المــرض كان أكثــر شــفافية هــذه المــرة ممــا
كان عليــه خــال انتشــار وبــاء «ســارس» مطلــع القــرن منصــة االســتعداد األوروبــي لمكافحــة األوبئــة الناشــئة،
الحالــي ،كمــا أن الســلطات الصينيــة تبادلــت البيانــات زارت المواقــع الســريرية ومختبــرات التشــخيص فــي
االتحــاد األوروبــي وتأكــدت مــن جهوزيتهـا ،هــذا فيمــا
والمعلومات المتعلقة بالفيروس بسرعة فائقة.
يواصــل باحثــون العمــل مــن أجــل التأكــد مــن فعاليــة
المســؤول فــي منصــة االســتعداد األوروبــي لمكافحــة اآلليــات التــي تـ ّـم اعتمادهــا للتعاطــي مــع حــاالت
األوبئــة الناشــئة ،هيرمــان جوســينز ،أوضــح اإلصابــة بالفيــروس فــي حــال تــم اكتشــافها داخــل
لـ»يورونيــوز» أن الصيــن نشــرت البيانــات المتعلقــة الكتلة.
بالفيــروس مطلــع شــهر كانــون الثاني/ينايــر الجــاري،
مما أفسح المجال لتطوير االختبارات التشخيصية .منظمــة الصحــة العالميــة عقــدت قبــل أيــام جلســة
ً
طارئــة بحضــور  20خبي ـرًا ومســؤوال طبيــا مــن
بينهــم علمــاء باحثــون مــن الصيــن واليابــان والواليــات
ما هي التدابير التي تتخذها البلدان؟
المتحدة.
بدايــة ال بـ ّـد مــن اإلشــارة إلــى أنــه ال يوجــد بعــد لقــاح

الخارجية السويدية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى بعض
المدن الصينية
نصحــت وزارة الخارجيــة الســويدية ،المواطنيــن الســويديين،
بعــدم الســفر الــى بعــض األماكــن التــي ينتشــر فيهــا فيــروس
كورونـا ،خصوصــا مدينــة ووهــان ومقاطعــة هوبــي (Wuhan
.)och Hubeiprovinsen
وقــال الناطــق الصحفــي باســم وزارة الخارجيــة إيريــك كارلســون
فــي بيــان صحفــي مســاء األحــد  26كانــون الثانــي (ينايــر)
 ،2020إنــه مــن غيــر الواضــح حتــى اآلن عــدد المواطنيــن
السويديين المتواجدين في هاتين المنطقتين.
لكــن كارلســون شـ ّـدد علــى أهميــة عــدم الســفر الــى هــذه
المناطــق ،بعــد انتشــار الفيــروس هنــاك ،وقيــام الســلطات
الصحية الصينية باتخاذ إجراءات وقائية.
وأضــاف أن وزارة الخارجيــة والســفارة الســويدية فــي بكيــن
أجــرت اتصــاالت مــع الســويديين الموجوديــن فــي األماكــن
المصابة.
وكانــت العديــد مــن الــدول المجــاورة للســويد منهــا الدنمــارك
والنرويــج وغيرهــا دعــت مواطنيهــا الــى عــدم الســفر الــى تلــك
المدن الصينية.
غيــر أن وزارة الخارجيــة الســويدية أكــدت أنــه ال توجــد خطــط
في الوقت الحالي ،إلجالء المواطنين السويديين من الصين.

BILD: CHINATOPIX/AP/TT
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معلومات عن فيروس الصين الجديد
كورونا ()CORONAVIRUS

FOTO: XIONG QI/XINHUA VIA AP/TT

خيمــت حالــة مــن الذعــر فــي األوســاط الرســمية والطبيــة ووســائل اإلعــام والتواصــل
االجتماعــي حــول ظهــور الفيــروس الجديــد كورونــا ( )coronavirusلهــذا أردت
أن أطرح بعض الحقائق المعروفة إلى اآلن عن هذا الفيروس.

الكومبس– مقاالت:

الدكتور :أمجد الحالوة

أستاذ في الصناعة الدوائية في
جامعة أوبساال
وباحث في تطوير األدوية في شركة
ريسيفارم

معــروف ّأن خطــر األمــراض الفيروســية يكمــن فــي
كونهــا تفتقــر لوجــود عقاقيــر وأدويــة ناجعــة ،ويعود
ســبب ذلــك إلــى أن الفيــروس يســتطيع تطويــر
مقاومتــه لألدويــة خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة حيــث
يفقــد الــدواء بعدهــا تأثيــره العالجــي ضــد الفيــروس،
علــى خــاف البكتيريــا حيــث تقــوم المضــادات الحيوية
باســتهداف آليــات النمــو فيهــا للقضــاء عليهــا أو
تثبيطها.
لكــن الحــال مــع الفيروســات مختلــف نظـرًا الختــاف
بنيتهــا وتركيبهــا واختــاف عمليــة التكاثــر لديهــا
ً
مقارنة بالبكتيريا.
ُ
تقــدر عــدد الحــاالت المصابــة بهــذا الفيــروس حتــى
اليــوم بحوالــي  500حالــةُ ،سـ ّـجل منهــا عــدد مــن

ّ
الوفيــات ،ويكمــن القلــق فــي الوســط العلمــي مــن هــذا بالفيــروس مصدرهــا االنتقــال مــن الحيوانــات بينمــا
الفيــروس بســبب مقارنتــه بفيــروس ســارز ( )SARSيتحفــظ الكثيــرون علــى هــذه النظريــة .إلــى اآلن
تمكــن العلمــاء مــن تحديــد  19ســالة لهــذا الفيــروس
الذي أودى بحياة  773شخصًا حول العالم.
والتي يميزها شدة التشابه فيما بينها.
لــم يثبــت إلــى اآلن إذا مــا كان انتقــال هــذا الفيــروس
يتــم بيــن البشــر ومــا إذا كانت العدوى ســهلة االنتشــار إن أعــراض اإلصابــة بهــذا الفيــروس مماثلــة ألعــراض
مثــل فيــروس االنفلونــزا .تجــدر اإلشــارة إلــى أن تركيز اإلصابــة بفيــروس اإلنفلونــزا ،كارتفــاع درجــة حــرارة
الباحثيــن فــي العالــم ينصـ ّـب علــى معــدل انتشــار الجسم وحدوث مشاكل في التنفس.
الفيــروس وســرعة العــدوى بــه بيــن البشــر حيــث أن
ذلــك لــه دور أساســي فــي تحديــد خطــورة هــذا أمــا بالنســبة لمعالجــة هــذا الفيــروس أو الوقايــة منــه
الفيــروس .ولكــن مــن المبكــر جـدًا الحكــم علــى مــدى فــا يوجــد دواء أو لقــاح ناجــع ّ
وفعــال كمثيلــه ســارز
خطــورة اإلصابــة بهــذا الفيــروس ومقارنتــه بفيــروس ( .)SARSلكــن معالجــة اإلصابــة بالفيروســات عمومًا
ســارز ( )SARSالــذي أودى بحيــاة  %11ممــن تتــم مــن خــال إتبــاع التدابيــر المتخــذة عنــد العــاج
أصيبوا به.
من مرض االنفلونزا.
كثيــر مــن العلمــاء يتبنــى نظريــة أن العــدوى
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حول حضانة األطفال مع الحقوقية السويدية سيسيليا برومان
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استمرار الخالفات بين المطلقين
الكومبس– منارات قانونية:حضانة األطفال من
أكثر المواضيع التي يجري الخالف عليها بين
اآلباء المنفصلين ،فالطالق الذي يمكن أن يكون
الحل األخير إلنهاء الخالفات الزوجية ،عادة ما
يتحول إلى بداية خالفات جديدة أو قضايا
قانونية أكثر تعقيدًابوجود األطفال .في حاالت
عديدة تصل األمور إلى حد االختطاف ،أو حرمان
أحد الوالدين من الحضانة ،أو حتى رؤية أبنائهم،
نتيجة الجهل بالقوانين.

عندما يحصل خالف بين األبوين
على مسألة الحضانة ..ما الذي
يمكنهما فعله؟

لتســليط الضــوء أكثــر علــى هــذه القضيــة ،أجــرى
برنامــج «منــارات قانونيــة» فــي تلفزيــون «الكومبــس»،
مقابلــة مــع الحقوقيــة «سيســيليا برورمــان» ،تحدثــت
فيهــا عــن أهــم القضايــا القانونيــة المتعلقــة بحضانــة
األطفــال والخالفــات حولهــا بيــن األزواج ،كمــا شــرحت عندمــا يكــون األبويــن مختلفيــن فــي مســائل تخــص
أهــم التوابــع القانونيــة المتعلقــة بحضانــة الطفــل حضانــة الطفــل ،فمــن األفضــل لهمــا قبــل التوجــه إلــى
المنفصلة والمشتركة:
المحكمــة ،طلــب المســاعدة مــن قســم شــؤون األســرة
بدائــرة الشــؤون االجتماعيــة (السوســيال) ،ألنــه يقــدم
جلســة اســتماع تعاونيــة مجانيــة ،تجمــع األبويــن
ماذا تعني الحضانة؟
إن (حضانــة األطفــال) تعنــي الحــق القانونــي فــي اتخــاذ وموظــف مختــص فــي شــؤون األســرة ،يجــري خاللهــا
القــرارات التــي تخــص الطفــل .فــي اللغــة العربيــة ،حديــث شــامل عــن الحضانــة ومحــل اإلقامــة وقضــاء
يتــم دمــج المعنــى القانونــي للحضانــة وســكن الطفــل الوقــت المحــدد مــع الطفل.لكــن للوصــول إلــى هــذه
فــي كلمــة واحــدة ،هــي (الحضانــة) ..وهــذا مــا ال نفعلــه الجلســة ،ينبغــي وجــود رغبــة للتعــاون لــدى الطرفيــن.
هنــا فــي الســويد ،حيــث يتــم إطــاق كلمــة الحضانــة أمــا فــي حــال عــدم رغبــة أحــد الطرفيــن حضــور هــذه
علــى الحــق القانونــي التخــاذ القــرارات المتعلقــة الجلســة ،ال يســتطيع الطــرف االخــر إرغامــه عليه ـا.
بالطفــل ،منهــا علــى ســبيل المثــال :فــي أي مدرســة بالطبــع توجــد خيــارات أخــرى ،لكــن أكثرهــا شــيوعًا،
ســيلتحق إذا توجــب عليــه االنتقــال ،أو إن كان عليــه االتجاه لشؤون األسرة ،كونها خدمة مجانية.
تلقــي عــاج معيــن فــي المستشــفى.أما (محــل اإلقامــة)
فتعنــي أيــن ســيقيم الطفل،بينمــا يعنــي (قضــاء إذا وصل الخالف إلى وضع ال أمل
الوقــت المحــدد) حــق أحــد الطرفيــن فــي قض
األخر.ــاء وقــت فيه ،ماذا سيكون الحل؟
مع الطفل لفترة أقل من فترة الطرف
عنــد عــدم التوصــل إلــى اتفــاق لــدى دائــرة شــؤون
مــن أشــكال الحضانــة المختلفــة :حضانــة الطفــل
األســرة ،يحــق ألي مــن الطرفين،تقديــم طلــب إلــى
المنفصلــة ،حضانــة الطفــل المشــتركة ،محــل اإلقامــة،
المحكمــة للحصــول علــى الحضانــة ،كمــا يمكــن أيضــا
قضاء الوقت المحدد.
تقديــم طلــب الحصــول علــى إقامــة دائمــة للطفــل مــع
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أحد األبوين في نفس استمارة طلب الحضانة.

نستطيع القول إذًا :إن استمارة
واحدة كفيلة أن تؤدي إلى طرق
مختلفة.
نعم ،هذا صحيح.

كيف يبدو إجراء الحضانة في
المحكمة؟

عندمــا يلجــأ إلينــا أحــد الطرفيــن لرفــع طلــب الحضانــة
ً
إلــى المحكمــة ،أحــرص أوال علــى مراســلة الطــرف
األخــر ،ألعــرف مــا إذا كان بإمكاننــا حــل هــذه المســألة
والوصــول إلــى اتفــاق دون الدخــول فــي إجــراءات
قضائيــة .لكــن عندمــا أتأكــد أنــه ال يمكــن االتفــاق
معــه ،نبــدأ حينهــا فــي اتخــاذ الخطــوات القانونيــة
وأشــرع بتعبئــة اســتمارة الحضانــة التــي تــم التحــدث
عنهــا مســبقًا ورفعهــا إلــى المحكمــة ،لترســلها هــذه
األخيــرة إلــى الطــرف األخــر ،الــذي يخبرهــم الحقــا مــا
إذا كان موافقــا علــى اإلجــراء أو يرفضــه .بعــد ذلــك،
تحــدد المحكمــة موع ـدًا لجلســة ،تدعــى جلســة
االســتماع ،هــي عبــارة عــن اجتمــاع صغيــر داخــل
المحكمــة ،يضــم المدعــي ومحاميــه ،الخصم ومحاميه،
متحــدث رســمي (القاضــي) ،مديــر البروتوكــول .دومــا
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مــا تحــاول المحكمــة التوصــل إلــى حلــول واتفاقــات
دون تدخــل قانونــي ،ألن حــل المشــكلة والتعــاون
يعتبــران أفضــل الحلــول للطفــل .أمــا إذا أصبــح وضــع
التعــاون والتوصــل إلــى حلــول بيــن األبويــن ســيئًا
للغايــة ،تعمــل المحكمــة علــى اتخــاذ قــرار قانونــي
مؤقــت إلــى حيــن موعــد الجلســة الرئيســية .فــإن لــم
يتــم اتفــاق الطرفيــن مــا بيــن جلســة االســتماع
والجلســة الرئيســية ،تجــرى بحــوث واستفســارات
حــول وضــع األبويــن والطفــل مــن أجــل الحضانــة ،حيــث
يتــم طلــب تقريــر مــن قســم الشــؤون األســرية بغــرض
معرفــة الخالفــات التــي أوصلــت األبويــن إلــى اتخــاذ هذا
اإلجــراء القانونــي ،كمــا تتواصــل مــع جهــات أخــرى مثــل
مدرســة الطفــل ،أو أشــخاص مهميــن متواجديــن
حوله باســتمرار .تلك االستفســارات تســاعد المحكمة
فــي اتخــاذ القــرارات المناســبة بخصــوص الحضانــة
لصالح الطفل ،يعقبها اتخاذها القرار النهائي.

إلى أي مدى تؤخذ مطالب الطفل
بعين االعتبار؟

إن مطالــب الطفــل تؤخــذ دائمــا بعيــن االعتبــار ،لكــن
التقييــم يجــري وفــق ســن الطفــل ونضجــه وتطــوره
الذهنــي أيضــا ،فكلمــا كان الطفــل أصغــر س ـنًا قــل
نضجهومــن الصعــب علــى طفــل قليــل اإلدراك معرفــة
عواقب مطالبه.

عند قيام طرف ما بالتنازل كليًا عن
الحضانة للطرف األخر ،ثم شعوره بالندم،
يتم في هذه الحالة النظر إلى ما يريده
الطفل ،فإن كان الطفل صغيرًا ،سيتوجب
عليه بناء عالقته شيئًا فشيئًا مع الطرف
المتنازل ،نتيجة غيابه عنه مدة طويلة ،إلى
أن يشعر الطفل بالراحة.
سيسيليا برومان

مقدمة البرنامج :لين العبيدي

الحقوقية السويدية سيسيليا برومان

إذا يمكننــا القــول :أن مصلحــة الطفــل تأتــي دائمــا فــي
المقام األول.

فــي مســألة الحضانــة ،تأخــذ المحكمــة خطراســتعمال
العنــف دائمــا بعيــن االعتبــار .عــادة مــا تدعــي األم
أنهــا تعرضــت للعنــف وأحيانــا يكــون الطفــل قــد
تعــرض لــه أيضــا ،فــي هــذه الحالــة يتــم النظــر إلــى مــا
إذا كان هنالــك أيــة أدلــة علــى صحــة االدعــاء ،مثــل:
الشــهود ،أو بالغــات لــدى الشــرطة ،أو إن الحظــت
دائــرة الشــؤون االجتماعيــة أمـرًا مريبــا ،أو إن تــم نقــل
األم إلــى ســكن محمــي مــن قبــل الشــرطة...،إلخ .فــإذا
ثبــت وجــود بــاغ أو قــرار قانونــي مســبق بذلــك ،أو
لميتواجــد أي شــيء ممــا ذكــر ،ســتأخذ المحكمــة
الموضــوع بعيــن االعتبــار رجوعــا إلــى فكــرة احتيــاج
الطفــل لبيئــة مســتقرة .لــذا ،يوجــد احتمــال كبيــر
جـدًا أن يؤثــر االدعــاء علــى قــرار المحكمــة بخصــوص
الحضانة.

نعــم ،يمكننــا قــول ذلــك .إن موضــوع حضانــة الطفــل
وقــرارات المحكمــة تصــب جميعهــا فــي صالــح الطفل.
غيــر أن الكثيــر مــن اآلبــاء يأتــون مطالبيــن بحقــوق
متســاوية ،لكــن هــذا ليــس مــا ينــص عليــه قانــون
الحضانــة ،ألن الطفــل مــن يهــم فــي القضيــة ،حيــث
تعتمــد حقــوق الحضانــة علــى توفيــر حيــاة أفضــل
وأكثــر اســتقرارًا لــه ،فعلــى ســبيل المثــال ،فــي البلــدان
العربيــة ،عــادة مــا تكــون المــرأة هــي الحاضنــة للطفــل
وذلــك عائــد إلــى الترابــط الموجــود بينهمــا نتيجــة
رعايتهــا لــه منــذ والدتــه حتــى يكبــر وهــو شــيء مهــم
تأخــذه المحكمــة بعيــن االعتبــار .أمــا فــي حــال قيــام
األب بنفــس الــدور للطفــل ،فالمحكمــة تأخــذ جهــوده
أيضــا بعيــن االعتبــار .إن الهــدف هنــا عــدم إحـ
ـداث ما الذي يتطلبه السفر مع األطفال؟
تغييــرات كبيــرة علــى حيــاة الطفــل وجعلهــا أفضــل
إذا كان للطــرف المســافر حضانــة مشــتركة وحــق
وأكثر استقرارًا.
قضــاء الوقــت المحــدد مــع الطفــل ،لــن يواجــه أيــة
مشــاكل بخصــوص الســفر طالمــا ينــوي البقاءضمــن
حــدود االتحــاد األوروبــي .لكــن إذا تبيــن أن هنالــك
كيف تتعامل المحاكم في قضايا
خطــر علــى الطفــل نتيجــة احتمــال اختطافــه ،فلــن
الحضانة عند وجود خطر استعمال
يســمح لــه بالســفر ،حتــى أنــه مــن الممكــن تخفيــض
العنف..خاصة إذا توفرت األدلة
مــدة قضــاء الوقــت مــع الطفــل ،أو تعييــن رقيــب لــه.
عمومــا ،يمكــن للطــرف الــذي يمتلــك حــق قضــاء
الملموسة بهذا اإلطار؟
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عندما يكون األبوين مختلفين في مسائل
تخص حضانة الطفل ،فمن األفضل لهما
قبل التوجه إلى المحكمة ،طلب المساعدة
من قسم شؤون األسرة بدائرة الشؤون
االجتماعية (السوسيال) ،ألنه يقدم جلسة
استماع تعاونية مجانية ،تجمع األبوين
وموظف مختص في شؤون األسرة ،يجري
خاللها حديث شامل عن الحضانة ومحل
اإلقامة وقضاء الوقت المحدد مع الطفل.

”أثناء تصوير برنامج ”منارات قانونية

عنــد قيــام طــرف مــا بالتنــازل كليــا عــن الحضانــة
للطــرف األخــر ،ثــم شــعوره بالنــدم ،يتــم فــي هــذه
الحالــة النظــر إلــى مــا يريــده الطفــل ،فــإن كان الطفــل
صغي ـرًا ،ســيتوجب عليــه بنــاء عالقتــه شــيئًا فشــيئًا
مــع الطــرف المتنــازل ،نتيجــة غيابــه عنــه مــدة
الوقــت مــع الطفــل أن يســافر ،فــي حــال عــدم وجــود علــى األغلــب ،إذا كانــت الحضانــة مشــتركة والرحلــة طويلــة ،إلــى أن يشــعر الطفــل بالراحــة .مــن الممكــن
داخــل حــدود االتحــاد األوروبــي فقــط ،لــن يحتــاج إلــى أيضــا االســتعانة بشــؤون األســرة ،فلديهــا أشــخاص
خطر على طفله.
للدعــم ،يمكنهــم مســاعدة الطفــل علــى الشــعور
توقيع أو ما شابه.
بالراحــة مــع الطــرف األخــر أثنــاء قضــاء الوقــت المحدد.
هل ستكون هنالك حاجة للتوقيع
إنهــا أيضــا خدمــة مجانيــة متوفــرة لــدى دائرة الشــؤون
على وثائق رسمية عند السفر مع ماذا يمكن أن يحصل في حال تنازل
االجتماعيــة (السوســيال) وتدعــى (الدعــم لقضــاء
أحد األبوين عن الحضانة ..ثم شعر الوقت المحدد للطفل).
الطفل؟

سيسيليا برومان

مــن الممكــن حــدوث ذلــك إن طلــب المفتــش .لكــن

بالندم؟

ما هي عواقب التكلم بشكل سيء
ضد الطرف األخر أمام الطفل؟

التحــدث بصــورة مســيئة عــن الطــرف األخــر أمــام
الطفــل أمــر مخالــف للقانــون وفــي حــال تقــدم الطــرف
المتضــرر بشــكوى إلــى المحكمة ،ســينظر فيهابشــكل
جــدي ،ذلــك أن الطفــل لــه كامــل الحــق فــي الحفــاظ
علــى عالقــة جيــدة وقريبــة مــن كال األبويــن دون أن
تكــون صــورة أحدهمــا مدمــرة أمامــه ،إن ارتــكاب
هــذه األفعــال يعتبــر تخريبــا للعالقــات حســبما ينــص
القانون السويدي.
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صحفي وكاتب سويدي من أصول يهودية يوثق
											 شهادات عن

الكومبس –خاص:
أنتجــت مؤسســة «الكومبــس» اإلعالميــة مؤخ ـرًا ،فيلمــا وثائقيــا قصي ـرًا ،مدتــه  7دقائــق ونصــف ،تحــت عنــوان «شــهادات عــن النكبــة الفلســطينية
 ،»1948سلطـــت مــن خـــــاله الضــوء علــى مشـــــروع توثيــــــــقي جــــديد ،للكـــــاتب والصحـــفي الســــويدي ذو األصـــول اليهوديــة ،بيرنــت هــيــرميــــلي
 ،Bernt hermeleوالذي هربت عائلته من ألمانيا النازية إلى السويد ،أثناء الحرب العالمية الثانية.

من هنا بدأت فكرة المشروع
ً
يشــرح بيرنــت هيرميلــي ،خــال أحــداث الفيلــم ،فكــرة مشــروعه القائــم ،قائــا« :اســم
المشــروع (النكبــة ..أصــوات فلســطينية مــن العــام  )1948هــو ببســاطة ،عبــارة عــن
عــدة حلقــات تســجيلية ألصــوات عاصــر أصحابهــا النكبــة ،قابلتهــم فــي الســويد ولبنــان
واألردن .وقريبــا ،ســأقابل مجموعــات أخــرى فــي الضفــة وغــزة وفلســطين /إســرائيل.
هــذه الفكــرة ،تكونــت ببســاطة أثنــاء وبعــد إنجــاز عمــل آخــر قمــت بــه ،تحــت عنــوان
(الناجــون) وهــي تســجيالت لشــهادات أدلــى بهــا ناجــون مــن محرقــة هتلــر النازيــة فــي
الحرب العالمية الثانية ،ما بين  1939و.1945
إن فكــرة تنفيــذ مشــروع عــن النكبــة ،كانــت تراودنــي منــذ  10ســنوات ،مــا جعلنــي أفكــر:
كيــف أنجــز مثــل هــذا العمــل وأحافــظ علــى موقعــي كصحفــي ،إلــى أن قــررت أخيـرًا ،تنفيــذ
المشــروع علــى شــكل تســجيالت صوتيــة ،تمامــا كمــا أنجــزت مشــروع (ناجــون) .عرضــت
الفكــرة علــى صديقــي رجــل األعمــال كاشــتين إنــدي ،فوافــق علــى تمويــل المشــروع..
وهكذا بدأنا العمل».

الصحفي بيرنت ه ـيــرميــلي
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الدافع من وراء تمويل
المشروع
أمــا رجــل األعمــال كاشــتين إنــدي ،فيوضــح فــي
الفيلــم ،الدافــع وراء قيامــه بتمويــل فكــرة
بيرنت فيقول « :يمثل هذا المشــروع بالنســبة
لــي ولصديقــي بيرنــت ،طريقــة لتوثيــق مــا
تعــرض لــه وعايشــه أشــخاص أجبــروا علــى
مغــادرة أراضيهــم وجذورهــم ،ليصبحــوا
الجئيــن فــي عــدة دول ،مثــل لبنــان وحتــى
السويد ،إلى جانب األردن ودول أخرى».
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اإلسرائيلية.
الصحفي بيرنت ه ـيــرميــلي مع ر

جل األعمال السويدي كاشتين إندي

عـن هـذه النقطــة
با
ل
ـ
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ـ
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ـ
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ن
إنـدي« :فــي الواقع،
ال توجـد أيــة فروقــات
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أو أســوأ مــن اآلخــر ويســاهم الجميــع بالســام
والحرية على األرض».

عوامل ساهمت باقتراب
الصحفي والكاتب
السويدي هيرميلي من
القضية الفلسطينية؟
عوامــل عديــدة ســاهمت فــي اقتــراب الكاتــب
والصحفــي الســويدي بيرنــت هيرميلــي مــن
القضيــة الفلســطينية ،لعــل مقتــل والدتــه
بعمليــة انتحاريــة فــي بلــدة نتانيــا بجانــب تــل
أبيــت ،فــي آذار(مــارس)  ،2002كانــت نقطــة
التحــول التــي دفعتــه للخــوض أكثــر فــي
تعقيــدات هــذه القضيــة وتفاصيله ـا .حيــث
قــام بيرنــت بمقابلــة عائلــة االنتحــاري الــذي

رجل األعمال السويدي  :كاشتين إندي
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نف ـذ العملي ـة ،ضم
ـ
ن
في
ل
ـ
ـم
و
ثا
ق
ـ
ـي
ق
صيــر
بعنوان( :أمي ق
تلت بعملية انتحارية).
فــي أحـد المشـاهد يقـ
دم بيرنـت التعـازي لوالـد
االنتح ـاري ،وعندمــا
ي
ع
ـ
ـر
ف
ب
ير
ن
ـ
ت
ب
نف
ســه
ويق ـول إن والدتــه كان ـ
ت م ـن ضم ـن الضحاي ـا،
يقـول والـد منفـذ ال
ع
مل
ي
ـ
ـة
اال
نت
ح
ار
ي
ـ
ـة
ب
تق
ديــم
التع ـازي أيضــا للصح
فــي الس ـويدي قائ ـا:
«تعازي
نا أيضا بمقتل والدتك».

من
رئيس تحرير صحيفة
مشهورة إلى سائق
تاكسي

من مخيمات الالجئ

ين الفلسطينين في لبنان

فــي الع ـام  ،2011ق
ـرر بيرن ـت أن يعمــل

ســائق تاكســي و
ت ـرك المناصــب الصحفيــة واإلداريــة
التــي كان يش ـ
غلها ،منهــا منصــب رئي ـس تحريــر
صحيفة .Newzglobe
ُيقــال
إن
ض
غو
ط
ـ
ات
م
ور
س
ـ
ـت
عل
ي
ـ
ـه
ب
س
ـ
بب مواقفــه
مــن ســيطرة عـ
دة أشــخاص وعائـات علــى الصحافــة
الســويدية ،لكنـ
ـه أشــارإلى أن األمــر نابــع مــن رغبتــه
فقــط فــي خــو
ض تجربــة جدي ـدة واالحتــكاك أكثــر
مــع النــاس ،يقـ
ول فــي الفيلــم« :عندمــا عملــت ســائق
تاكســي ،قابلــت أ
شــخاصًا مــن كل األن ـواع واس ـتطعت
التح ـدث عــن أي
شــيء مــع أي شــخص ،دون شــعور
بالفرق».
رغــم ذلـك ،ألــف
بيرنــت عـدة كتــب عــن تأثيــر عائلــة
بونيــر علــى اإلعـ
ام فــي الســويد ،وكذلــك عــن االحتالل
اإلسرائيلي.

من مخيمات الالجئين الفلسطينين في لبنان

ال يريــد الكاتــب
والصحفــي الســويدي بيرنــت هيرميلــي
t Hermele
 Bernأن يتح ـدث سياســيا علــى
األقــل ،عــن أي
رابــط بيــن المحرقــة النازيــة التــي
تعــرض لهــا الي
ه ـود أثنــاء الح ـرب العالميــة الثانيــة،
وبيــن النكبــة التـ
ـي تعــرض لهــا الفلســطينيون بعــد
انتهاء هذه الحرب بثالثة سنوات.
ويقـ ول إنــه يق
ـوم بعملــه كصحفــي يبحــث عــن
الحقائـق .البحــث
عــن الحقائــق وتقديمهــا للـرأي العــام
مهمــة بــا شــك
ســامية وصعبــة ،خاصــة وأنــه كمــا
هنـاك حقائــق
غائبــة عــن أهـوال المحرقــة وفظائعهـا،
خاصــة لـدى الم
شـككين بهــا ولـدى المتعاطفيــن مــع
النازييــن ،هن ـاك
أيضــا أه ـوال وفظائــع حصلــت أثنــاء
النكبــة ،غيبهــا
اإلع ـام الموجــه عــن أعيــن وضمائــر
الرأي العام الغربي.

i
Foto: Mona B'nibis
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خيمات الالجئين الفلسطينين في لبنان
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«النكبة»

«المحرقة»

مصطلــح فلســطيني ،يبحــث فــي المأســاة اإلنســانية المتعلقــة بتشــريد
عــدد كبيــر مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني خــارج ديارهــم ،وهــدم معظــم
معالــم مجتمعهــم السياســية واالقتصاديــة والحضاريــة عــام ،1948
لصالح إقامة دولة إسرائيل.
تشــمل أحــداث النكبــة ،احتــال معظــم أراضــي فلســطين وتهجيــر حوالــي
 750ألــف شــخص مــن ســكانها ،لتحيلهــم إلــى الجئيــن .كمــا تضمنــت
ارتــكاب عشــرات المجــازر وأعمــال النهــب ضــد الفلســطينيين وهــدم
أكثر من  500قرية ،إلى جانب تدمير المدن الفلسطينية الرئيسية.
ويعتقــد أغلــب المؤرخيــن المعاصريــن ،أن النكبــة كانــت لحظــة فارقة أدت
إلــى إعــادة توزيــع توازنــات القــوى ورســم المعالــم السياســية للشــرق
األوســط بصورتهــا الحاليــة ،لمــا تنضــوي عليهتلــك الرقعــة الجغرافيــة
الصغيــرة نســبيًا ،مــن مكانــة دينيــة وحضاريــة واســتراتيجية ،لــدى بقيــة
شعوب المنطقة.

المحرقــة أو الهولوكوســت وقعــت فــي فتــرة مــن تاريــخ الحرب
العالميــة الثانيــة ( )1945-1939وشــهدت قتــل مالييــن
اليهــود علــى أســاس عرقــيُ .ودبــرت عمليــات القتــل مــن قبــل
الحــزب النــازي األلمانــي ،بقيــادة أدولــف هتلــر ،الــذي كان
يســتهدف اليهــود بشــكل رئيســي ،لــذا فالعــدد األكبــر مــن
ضحايــا المحرقــة كان مــن اليهــود .وتشــير األرقــام إلــى أن 7
ُ
من كل  10من اليهود في أوروبا قتلوا بسبب هوياتهم
وإلــى جانــب اليهــود ،قتــل النازيــون مجموعــات أخــرى مــن
البشــر ،بمــا فيهــم الغجــر وذوو اإلعاقة .كمــا اعتقلوا وانتهكوا
حقــوق جماعــات أخــرى كالمثلييــن والمعارضيــن السياســيين
ً
وغيرهــم .أصبحــت الهولوكوســت مثــاال لإلبــادة الجماعيــة،
التــي تعنــي قتــل مجموعــة كبيــرة مــن البشــر ،عــادة بســبب
انتمائهم لجنسية أو عرق أو دين معين

مشــروع النكبــة أصــوات فلســطينية مــن العــام  ،1948ال يــزال مســتمرًا ،حيــث دعــا بيرنــت كل مــن يعــرف
شــخصًا بالســويد عاصــر النكبــة ويرغــب فــي اإلدالء بشــهادته للمشــروع ،التواصــل معــه عبــر «الكومبــس»،
على البريد اإللكترونيinfo@alkompis.se :
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انفجرت
زائدتها
الدودية
والممرضة تقول
«ما بيها شيء
تحتاج للراحة
فقط»!
والد الطفلة غزل :أدعو السلطات الى
محاسبة المسؤولين عن حوادث اإلهمال الطبي
الطفلة غزل

قضية في رسالة :وردت إلى «الكومبس» رسالة
من القارئ سهيل باطية ،يعرض خاللها ما
يصفه بـحادثة إهمال طبي خطيرة ،تعرضت لها
طفلته البالغة من العمر  5سنوات فقط ،كادت
تؤدي لوفاتها ،كما تسببت الحقًا في إصابتها
بمشكلة صحية أخرى ،قد يستوجب عالجها
سنوات عدة

(أمــراض معــدة) أو «ماكخــوكا» معتــادة ،تصيــب
نص الرسالة:
«اســمي ســهيل باطيــة ،ســوري الجنســية ،أقيــم مــع األطفــال فــي الســويد بنفــس هــذا الوقــت مــن كل ســنة.
ال يتطلــب عالجهــا إال الراحــة وتنــاول بعــض مســكنات
عائلتي في مدينة كومال بمحافظة أوروبرو.
نهــار الثالثــاء 14 ،يناير/كانــون الثانــي  ،2020األلــم .لكنهــا لمــا رأت بــكاء ابنتــي وصياحهــا مــن وطــأة
أصيبــت ابنتــي (غــزل) وعمرهــا خمــس ســنوات ،بــآالم أوجاعها ،طلبت إجراء تحليل دم لها.
فــي أســفل بطنه ـا .اعتقدنــا بدايــة األمــر ،أنــه محــض
مغــص اعتيــادي ممــا يصيــب األطفــال باســتمرار .لكــن عندمــا وصلــت النتائــج ،أعلنــت الممرضــة أنهــا لــم تجــد
وضعهــا الصحــي لــم يتحســنوازداد وجعهــا حدةمــع فيهــا أيــة مشــكلة ،مــا يؤكــد صحة تشــخيصها الســابق،
حلــول صبــاح اليــوم التالــي ،فأســرعنا بهــا مباشــرة إلــى ثــم صرفتنــا موصيــة مــرة أخــرى بإعطــاء الفتــاة
مســكنًا لأللــم «ألفيــدون» والتوجــه إلــى مستشــفى
المركز الصحي.
أوروبــرو إذا مــا ســاءت حالتهــا أكثــر أو لــم تتحســن
هنــاك ،قابلتنــا إحــدى الممرضــات بعــد فتــرة مــن بمضي الوقت.
االنتظــار ،لكنهــا امتنعــت عــن إجــراء أيــة فحوصــات
للفتــاة أو حتــى مجــرد لمســها ،مؤكــدة بــكل ثقــة بيــد أنــه عنــد الســاعة  21:30مســاء تقريبــا ،كان
وعنجهيــة ،أن مــا تعانــي منــه (غــزل) ،ليــس إال حالــة صــراخ ابنتــي ألمــا قــد بلــغ أقصــى مــداه ،فانطلقنــا بهــا
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الطفلة غزل في المستشفى

ســنوات قبــل شــفائها كليــا ،منوهــا إلــى ضــرورة االنتبــاه
للفتــاة والمداومــة علــى اعطائهــا العــاج ،كــي ال تصــاب
بخراجــات فــي األمعــاء ،أو التهابــات شــديدة فــي
الحلق.
وحتــى هــذه اللحظــة ،ال تــزال (غــزل) راقــدة داخــل
حجــرة معزولــة بقســم العنايــة المركــزة ،تبكــي وتئــن
وتتوجــع ،تتلقــى مضــادات االلتهــاب فــي أوردته ـا،
دون أي حديث عن عودتها إلى منزلها قريبًا.

إلى المستشفى المذكور ،حسبما أوصت الممرضة.
اســتقبلنا هــذه المــرة طبيبــان ،ســوري وهنــدي ،أجريــا
لهــا علــى الفــور عــدة تحاليــل وفحصــا بالموجــات
الصوتيــة «إيكــو» ،ثــم أبلغانــي ضــرورة إجــراء عمليــة
جراحيــة عاجلــة للفتــاة ،نتيجــة انفجــار زائدتهــا
الدودية منذ مدة.
فــي تمــام الســاعة  03:30فج ـرًا ،دخلــت (غــزل)
حجــرة العمليــات بحالــة حرجــة .اســتمرت الجراحــة
ســاعتين ،ثــم جــرى نقلهــا إلــى قســم العنايــة
المركزيــة ،حيــث بقيــت غائبــة عــن الوعــي حتــى إنــي إذ أحكــي تجربتــي هــذه ،ال أبغــي إال دعــوة
الســلطات المختصــة فــي البــاد ،إلــى ضــرورة مراقبــة
الساعة  11:00صباحًا.
جــودة الرعايــة الصحيــة والقائميــن عليهـا ،ومحاســبة
بعــد الجراحــة بأيــام ،أبلغنــي أحــد األطبــاء أن ابنتــي المســؤولين عــن حــوادث اإلهمــال الطبــي بــكل حــزم،
أصيبــت ببكتيريــا فــي األمعــاء ،تســمى (البكتيريــا ســيما أولئــك الذيــن يســتغلون قلــة ثقافــة بعــض
المفــرزة ألنزيــم البيتــا الكتامــاز واســع الطيــف) ،الالجئيــن الطبيــة والقانونيــة ليتهاونــوا فــي ممارســة
موضحــا عــدم معرفتــه علــى وجــه الدقــة إذا مــا كانــت أعمالهــم بالصــورة المطلوبــة ،حتــى التتكــرر تلــك
أصابتهــا هــذه حصلــت أثنــاء العمليــة أم قبله ـا ،كمــا الحــوادث المؤســفة ،التــي بتنــا نســمع ونقــرأ ونعايــش
أخبرنــي أن عالجهــا قــد يســتمر أشــهرًا أو حتــى أخبارها بشكل يومي».

الطفلة غزل بعد العملية الجراحية

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

ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺘﻚ

ﻣﺮﺣﺒ ًﺎ ﺑﻜﻢ ف اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ  Tulpanenﻓﻲ ﺷﻴﺘﺎﺑﻴﺮي ﻣﺎﻟﻤﻮ

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

اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻔﺘﻮح ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﺳﺒﻮع

أوﻗﺎت اﻟﺪوام

ﻣﻦ ا·ﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ:

اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

20:00 - 08:00

أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﺣﺪ:

18:00 - 13:00

Norra Bulltoftavägen, Malmö 212 43
Telefonnummer: 040 - 619 1000
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ّ
ماذا يعني تحول معاهدة حقوق الطفل إلى قانون
في السويد بالنسبة إلى مصلحة الهجرة؟
الكومبس– معلومات :معاهدة حقوق الطفل
الدولية ،أصبحت قانونًا جديدًا يجب
تطبيقه في السويد ،اعتبارًا من 1كانون
الثاني (يناير )  ،2020لكن ال يعني ذلك
تطبيق قواعد جديدة على تصاريح اإلقامة،
وفق بيان رسمي صادر عن مصلحة الهجرة
السويدية.

FOTO: JESSICA GOW / TT

بعــد هــذا التاريــخ ،أصبحــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل
ً
قانونــا سـ ً
ـويديا ،وهــذا يعنــي أن األطفــال
الدوليــة
أصبحــوا يمتلكــون بشــكل أوضــح الحــق فــي التحــدث
واالســتماع إليهــم أثنــاء ســير عمليــة التحقيــق فــي
طلب اللجوء.
اتفاقيــة حقــوق الطفــل الدوليــة أصبحــت اآلن واحــدة
مــن العديــد مــن القوانيــن التــي تأخذهــا مصلحــة
الهجرة في عين االعتبار في قضايا لجوء األطفال.
إذًا معنــى ذلــك هــو تعزيــز وجهــة نظــر الطفــل ،لكــن
ً
القانــون نفســه ال يعطــي حقــا جديـ ًـدا للطفــل فــي
الحصول على تصريح إقامة في السويد.
مــن المهــم أن نقــول ذلــك ألننــا نســمع أن هــذه
التوقعــات موجــودة ،كمــا يقــول نائــب المدعــي العــام
كارل بيكســيليوس ،فــي بيــان صحفــي نشــره موقــع
مصلحة الهجرة السويدية على اإلنترنت.
وأضــاف « :ســيتم وضــع مصلحــة الطفــل واألفضــل لــه
ً
بعيــن االعتبــار وفقــا التفاقيــة حقــوق الطفــل عندمــا
تبحــث مصلحــة الهجــرة فــي قضايــا األطفــال .لكــن مــع
ً
الفــرق أنــه عندمــا تصبــح االتفاقيــة قانون ـا ،فهــذا ال

ـرط جديـ ٍـد ملــزم للحصــول علــى بيكسيلوس.
يعنــي تحولهــا إلــى شـ ٍ
تصريح إقامة.
سيســتمر العمــل بقانــون األجانــب والقانــون المؤقــت
ولكــن ســيتوجب علينــا أن نحــدد بوضــوح ونعلــل ثــم تحســم محكمــة الهجــرة العليــا القــرار بحســب
ونوثــق كل الظــروف الخاصــة بــكل طفــل علــى حــدة ،العــرف القانونــي الــذي تســير عليــه مــن الــذي ســيكون
بعــد موازنــة تلــك الظــروف مــع بعضهــا وهــو شــيء لديــه الحــق فــي الحصــول علــى تصريــح إقامــة فــي
ً ً
رأينــاه
ضروريــا أيضــا مــن خــال متابعاتنــا الخاصــة ،السويد.
كما يقول كارل بيكسيلوس.
وأشــار كارل بيكســيلوس فــي هــذا الســياق إلــى أن
هنــاك اختــاف آخــر وهــو أن قــرار مصلحــة الهجــرة تحــول اتفاقيــة حقــوق الطفــل الدوليــة إلــى قانــون ال
يمكــن اســتئنافه أمــام محكمــة الهجــرة مــع اإلشــارة ُيغيــر شــروط الحصــول علــى تصريــح إقامــة ،فالقانــون
بشكل خاص إلى أحكام اتفاقية حقوق الطفل.
نفســه ال يعنــي أن المزيــد مــن األطفــال لديهــم اآلن
الحق في اإلقامة.
إن حقيقــة أن اتفاقيــة حقــوق الطفــل أصبحــت اآلن
ً
ً
ً
قانونــا تفتــح أيضــا تركيــزا أكبــر علــى التحقيــق فــي «مــن المهــم أن نقــول ذلــك ألننــا نســمع أن العديد
أســباب لجــوء األطفــال حتــى لــو كان الطفــل قــد أتــى لديهم تلك التوقعات»بحسب كارل بيكسيلوس.
للسويد مع عائلته.
ولكــن بالمقابــل ،يتجســد االختــاف فــي أنــه يمكــن
اســتئناف قــرار مصلحــة الهجــرة إلــى محكمــة الهجــرة
فقــد كان غالبــا ال يتــم االســتماع إلــى الطفــل القــادم بنـ ًـاء علــى أحــكام اتفاقيــة حقــوق الطفــل الدوليــة
مــع أســرته أثنــاء جلســة التحقيــق فــي طلــب اللجــوء بالذات.
ً
األمــر الــذي أثارتــه أيضــا منظمــات حقــوق الطفــل
المختلفــة وكنــا بحاجــة إلــى تحســين ذلــك ،وفقــا لـ كارل فــي الســابق لــم يكــن مــن الممكــن االســتناد علــى

أحــكام اتفاقيــة حقــوق الطفــل مــن أجــل الطعــن
بقــرار مصلحــة الهجــرة لذلــك ال يوجــد حاليــا أي عــرف
قانونــي تســير وفــق نهجــه محكمــة الهجــرة العليــا
حــول كيفيــة تطبيــق اتفاقيــة حقــوق الطفــل الدوليــة
مــع قانــون األجانــب «”utlänningslagوالقانــون
المؤقــت المتعلــق باللجــوء ”tillfälliga
”.lagen
وقــد بــدأ العمــل منــذ نهايــة الســنة الماضيــة ،علــى
توضيــح حقــوق الطفــل ،المنصــوص عليهــا فــي
معاهــدة حقــوق الطفــل ،بشــكل مفصــل أثنــاء ســير
إجــراءات التحقيــق فــي مصلحــة الهجــرة .لذلــك ســوف
نــرى تدريجيــا وعلــى المــدى الطويــل ،مــا هــي
التغييــرات والتوضيحــات التــي ســتأتي عــن طريــق
المحاكــم والســلطة التشــريعية  ،كمــا يقــول كارل
بيكسيلوس.
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Send money in a
heartbeat
ﺣﻮل اﻷﻣﻮال
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻧﺒﻀﺎت اﻟﻘﻠﺐ
Skicka pengar på
ett ögonblick

اﺳﺘﺨﺪم رﻣﺰ اﻷﺳﺘﺸﺎرة Alkompis -
ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪ ،ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﲆ
 ٣ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم
transfergalaxy.com
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ضياء حجي أثناء قيادتها للشاحنة

ضياء حجي :سياقة الشاحنة ليست حكرًا على الرجال !..
الكومبــس– تجــارب وقصــص نجــاح :ضياءحجي ،ســيدة ســورية
مــن مدينــة حلــب ،فــي الـــ  39مــن عمرهــا ،تســكن مدينــة
لودڤيــكا بمحافظــة داالرنــا ،وصلــت الجئــة إلــى الســويد رفقــة
زوجها وأبنائها الثالثة سنة .2013
اســتطاعت بفضــل اجتهادهــا ومثابرتهــا واإليمــان بقدراتهــا
وحســن تخطيطهــا ،أن تســتقطب اهتمــام وســائل اإلعــام
المحليــة ،بعــد أن نالــت رخصــة ســويدية لقيــادة شــاحنة فــي
محافظتها.
ضياء حجي خلف مقود القيادة

تحكــي ضيــاء لـ»الكومبــس» تفاصيــل مشــوار نجاحهــا
والعراقيــل التــي واجهتهــا فــي ســبيل تحقيــق ذلــك
الحلــم ،قائلــة« :قــد يبــدو األمــر عاديــا أو هينــا للوهلــة
األولــى ،إال أن طريقــي لــم يكــن معبـدًا كمــا ســيعتقد
البعض..
بمجــرد بــدء خطــة ترســيخي مــع مكتــب العمــل،
انهمكــت فــي دراســة اللغــة الســويدية ،حتــى أتممــت
مرحلــة الـ»ســاس» .بنفــس الوقــت تقريبــا ،تمكنــت
مــن إنهاءجميــع دروس واختبــارات قيــادة الســيارة،
ألنجح في الحصول على رخصتي األولى.

«أغلب الصالونات رفضت توظيفي
ألنني محجبة»

كان ســبق لــي فــي بلــدي أن عملــت بمهنــة تصفيــف
ً
الشــعر ،لــذا ،خططــت أوال للبحــث عــن وظيفــة ضمــن
هــذا المجــال ،لكــن أغلــب الصالونات رفضــت توظيفي،

نظ ـرًا الرتدائــي الحجــاب ،بدعــوى أن مظهــري
ســيؤدي إلــى نفــور الزبائــن ،مــا اضطرنــي إلــى البحــث
عــن خطــة بديلــة ،مفكــرة جديــا فــي تغييــر مجــال
تخصصي وفق ما يقتضي سوق العمل السويدي.
اقتــرح علــي إحــدى األصدقــاء مــن واقــع خبرتــه،
التســجيل فــي دروة تدريــب مهني لقيادة الشــاحنات،
علــى اعتبــار أن مجــاالت عملهــا مطلوبــة ومتوفــرة
بكثــرة ،ســيما أن لغتــي الســويدية باتــت ممتــازة،
تتيــح لــي التواصــل مــع النــاس وفهــم المقــررات
َ
الدراســية بســهولة ،فـ َـراق لــي كالمــه وعرضــت
الفكــرة بــدوري علــى مكتــب العمــل ،غيــر أنهــم
أبلغونــي ضــرورة تدبــر األمــر بنفســي لعــدم توفــر
دورات مماثلــة لديهــم ،فقــررت اســتغالل الوقــت
بتدعيــم ســيرتي الذاتيــة ،ريثمــا أتمكــن مــن إيجــاد
دورة تمنحنــي التدريــب الــذي أنشــده ،عبــر تلقــي
َ
دروس فــي الرافعــة الشــوكية ،نلــت َج َّرائهــا رخصــة
قيادة ثانية سنة .2018

العــام الماضــي ،نجحــت فــي الحصــول علــى قــرض
مالــي ،ثــم بمســاعدة «ترافيكســكوال» ،تســنى لــي
ولزوجــي أخيـرًا ،التســجيل فــي دورة مهنيــة مختصــة
للتدريــب علــى قيــادة الشــاحنات كمــا حلمــت،
ختمناهــا بعــد  14درســا ،بنجاحنــا ســويًا مــن
االمتحــان األول ،حتــى أن صحيفــة «داالرنــا» المحليــة،
ً
نشرت حوارًا مطوال معي إزاء ذلك».

«دافعي كان اإلصرار على النجاح وشراء
منزل كبير»

وختمــت« :أكثــر مــا دفعنــي إلــى اإلصــرار علــى النجــاح،
رغبتــي فــي جمــع المــال وشــراء منــزل واســع باســمي،
يوفــر بيئــة مالئمــة لحالــة ابنتــي الصحيــة ،التــي تعانــي
مرض التوحد.

منــذ انتهــت عالقتــي بمكتــب العمــل ،لــم أطلــب
كرونــا واح ـدًا مــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة ،مــا

جعلنــي أفخــر بنفســي كثيـرًا .بالتالــي ،أنصــح كل امــرأة
وفتــاة وافــدة ،أن تضــع خطــة تســير عليهــا فــي
حياته ـا ،أعلــم أن محاولــة بــدء حيــاة جديــدة مــن
الصفــر فــي بلــد مغايــر ثقافيــا أمــر صعــب ،كمــا أدرك
أن تعلــم اللغــة الســويدية أمــر أشــد صعوبــة ،إال أن
االعتمــاد علــى المســاعدات الماليــة ،التــي يمنحهــا
مكتــب الشــؤون االجتماعيــة ،لــن يوفر لهن اســتقرارًا
ماليــا ،أو فــرص عمــل جيــدة بمرتبــات تكافــئ الجهــد
المبــذول فــي ســبيلها .لكــن إجــادة لغــة أهــل البلــد
والحصــول علــى شــهادة دراســية ســويدية ،وحدهمــا
الطريــق األقصــر ،إذا مــا رغبــن يومــا فــي نيــل وظائــف
مجزية وإثبات ذواتهن بالمجتمع».
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ﻣﺮﺣﺒ ًﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
Nydala vårdcentral
ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻤﻮ

ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺘﻚ






اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

18:00 - 13:00


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

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

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

:ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻛﺸﻮن ﻧﻴﺪاﻻ وﻣﻄﻌﻢ اﻟﺒﻼم
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هذا ما يجب أن تعرفه عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

بروفيسور سويدي:
الغذاء الصحي والرياضة
ّ
عالج فعال

ترجمة وتحرير :لينا أبو أسعد

الكومبس – صحة:
آالف الســويديين لديهــم مســتويات دهــون مرتفعــة فــي دمهــم ،ومعظمهــم غيــر مــدرك لذلــك ،ألنــه غالبــا» ال يمكــن
مالحظة ذلك بطريقة ما» .هذا ما قاله البروفيسور في الطب من جامعة أوبساال الرش ليند.
وأكد الرش أنه مع مرور الزمن ممكن أن يكون هذا االرتفاع في نسبة الدهون خطير ويؤدي إلى تصلب الشرايين.
الكوليســترول هــو مكــون أساســي ألغشــية الخاليــا
لذلــك يجــب أن يكــون لدينــا كوليســترول نحصــل عليــه
مــن الغــذاء ،لكــن إذا أصبــح مســتواه مرتفــع للغايــة
يمكــن أن يختــرق جــدار األوعيــة الدمويــة حيــث
تتراكــم الدهــون وتتأكســد والنتيجــة هــي تشــكل نتــوء
صغيــر يبــرز داخــل الوعــاء الدمــوي .هــذا التســرب
للكوليســترول إلــى داخــل األوعيــة الدمويــة يدعــى
تصلب الشرايين.
يقــول الرش لينــد لوكالــة األنبــاء الســويدية  TTإن
الجســم ســوف يعتقــد أن ذلــك النتــوء مــادة غريبــة
ويستجيب بتفاعل التهابي.
ويغطــي هــذا النتــوء (االنتفــاخ) كبســولة مــن األنســجة
الضامــة .إذا انفجــرت هــذه الكبســولة ودخلــت مجــرى
الدم فقد يؤدي ذلك إلى تكوين جلطة.
إذا وصلــت إحــدى هــذه الجلطــات للقلــب يمكــن أن
تســد بعــض الشــرايين التاجيــة للقلــب فيصــاب
اإلنسان بنوبة قلبية.
إن آليــة حــدوث ذلــك هــو عمليــة بطيئــة وغالبــا مــا
تكون قد بدأت منذ عدة سنوات وفقا ل الرش.

أنواع الكوليسترول:

كل عشر سنوات

هنــاك نوعــان مختلفــان مــن الكوليســترولHDL :
(البروتيــن الدهنــي عالــي الكثافــة) و( LDLالبروتيــن
الدهني منخفض الكثافة) حيث يعتبر الثاني ً
ضارا.
هنــاك العديــد مــن الدراســات الطبيــة التــي تشــير إلــى
أنــه كلمــا زادت قيــم البروتينــات الدهنيــة منخفضــة
الكثافة زاد خطر اإلصابة بنوبة قلبية.
ُ
هنــاك تجــارب ســريرية تظهــر أن خطــر اإلصابــة
بنوبــة قلبيــة ينخفــض إذا انخفضــت مســتويات
،LDLكما يقول الرش ليند.
إن آالف السويديين ودون علمهم لديهم مستويات
الكوليســترول المرضيــة المرتفعــة التــي تسـ ّـمى بفــرط
كوليســترول الــدم العائلــي ( ،)FHوالــذي فــي أســوأ
الحــاالت يمكــن أن يــؤدي إلــى حــدوث جلطــة فــي عمــر
ً 25
عام ـا .يجــري العمــل اآلن فــي مراكــز الرعايــة
الصحيــة علــى مســتوى األقاليــم للعثــور علــى هــؤالء
األشخاص.

ارتفــاع مســتويات الدهــون فــي الــدم هــو بالتالــي حالــة
شــائعة يمكــن أن يكــون لهــا عواقــب وخيمــة .لكــن
تصلــب الشــرايين ال يحــدث بيــن عشــية وضحاه ـا.
عــادة مــا يرتفــع الكوليســترول الضــار  LDLببــطء
ومع تقدم العمر.
ومــع ذلــك يجــب علــى المــرء البــدء بإجــراء فحــص
ابتــداء “منســن  30إلــى  ،40وإذا كانــت قيــم
الكوليســترول علــى مــا يــرام ،فســوف يتــم التحقــق
مــرة أخــرى كل عشــر ســنوات .لذلــك ال داعــي إلجــراء
فحــص ســنوي ،مــا لــم يــزدد الــوزن فجــأة بمقــدار 20
كيلوغــرام أو ّغيــر المرء نظامه الغذائي ً
جذريا،بحســب
الرش لينــد الــذي أكــد أيضــا علــى أن الوراثــة تلعــب
دورًا هامًا ،وكذلك نوع الغذاء الذي يتناوله المرء.

العالج

أول شــيء يوصــي بــه األطبــاء هــو خفــض قيمــة
التحــري عــن وجــود الكوليســترول الضــار فــي الجســم الكوليســترول الضــار مــن خــال تغييــر النظــام

FOTO:FREEPIK.COM

الغذائــي وتنــاول المزيــد من األلياف النباتية واألســماك
التــي تحتــوي علــى العديــد مــن األحمــاض الدهنيــة
المتعــددة غيــر المشــبعة المفيــدة للجســم ،تقليــل
تنــاول الطعــام الــذي يحتــوي األحمــاض الدهنيــة
المشبعة مثل اللحوم وممارسة الرياضة بانتظام.
أمــا إذا أصبــح المــرء ً
نباتيــا ،فــإن نســبة
الكوليسترول ستنخفض بالتأكيد.
يقــول الرش لينــد :إذا لــم ينجــح ذلــك ننظــر إلــى
عوامــل الخطــر األخــرى التــي يعانــي منهــا المريــض
ً
ً
مرتفعــا أو إذا كان
وهــي مثــا إن كان ضغــط الــدم
المريض ً
مصابا بمرض السكري.
يتكون العالج مما يســمى الســتاتينات ()statiner
وهــي مجموعــة مــن األدويــة التــي تخفــض نســبة
الدهون في الدم مع آثار جانبية قليلة نسبيا.
ً
هنــاك أيضــا أجســام مضــادة لكنهــا غاليــة الثمــن
ومعقــدة بعــض الشــيء فــي االســتخدام وهــذا هــو
الســبب فــي أنهــا مخصصــة لألشــخاص الذيــن لديهــم
مستويات دهون مرتفعة في الدم بشكل كبير.

 | 23الكومبس

 | 2020العدد 75
شباط 68
فبراير | /العدد
يوليو  /تموز 2019

ALKOMPIS IPTV

اول ﺟﻬﺎز اﺳﺘﻘﺒﺎل )رﺳﻴﺮﻓﺮ( ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ وﺷﻤﺎل اوروﺑﺎ
 ﻻ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻓﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﻨﻮاﺗﻜﻢ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ زﺑﺎﺋﻦ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وأﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ زوروا ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ:
www.alkompis.se

الكومبس | 24

فبراير  /شباط  | 2020العدد 75

3
1
ع
ا
م
ًا
ب
ال إقامة

الكومبس/قضيــة
ف
ـ
ـي
ر
س
ـ
ـال
ة:
و
رد
ت
إل
ـ
ـى
«ال
كو
مبـس» رســالة مــن طالـب لجـوء
عراقـي ،محتجــز مــن
قب
ـ
ل
س
ـ
ـل
طا
ت
ال
ه
ج
ـ
رة
ال
س
ـ
وي
دية ،داخـل بنايــة مصلحــة
الهجرةفــي
من
ط
قـ
ـة
ما
شــ
تا،
بم
دي
نة
سـ
ـت
وكه
ولم ،يناشــد عبرهــا الحكومــة
السـويدية إطـا
ق
س
ـ
را
حه
و
من
ح
ـ
ـه
ح
ـ
ق
ا
إلق
ام
ـ
ـة
الدائمة،بعـد عجزهــا كليــا عــن
إعادتــه إلــى بلـده طـ
ـو
ال
3
1
س
ـ
ـن
ة،
و
رف
ض
ال
س
ـ
ـل
طا
ت العراقيــة ذاتها اسـتقباله
بمط ـار بغ ـداد ،ال ســي
ما
أن
م
ـ
دة
ا
حت
ج
ـ
ـا
زه
ق
ان
ون
ـ
ـا،
ا
نته ـت من ـذ  6أش ـهر،
كمــا أنــه لــم يرتكـب أ
ثن
ـ
ـاء
ت
وا
ج
ـ
ده
ف
ـ
ـي
ال
س
ـ
وي
د،
أي
ـ
ـة
جرائم
أو مخال
فات قانونية تستدعي اعتقاله.

ناهد ميخا :بعد 18شهرًا في الحجز ..
ال
شر
طة
تف
شل
في
تر
حي
له
..
وب
غد
اد
ت
رف
ض
ا
ست
قباله
نص الرسالة:

«أدعــى ناهــد رمــزي ميخ ـا ،عراقــي الجنســية ،مــن
مواليد  ،1976أقطن مدينة سودرتاليا.
وصلــت الســويد ســنة  ،2007متقدمــا بأوراقــي
وطلــب لجوئــي إلــى مصلحــة الهجــرة .بعــد ثــاث
ســنوات مــن االنتظــار ،صــدر فــي حقــي قــرار يقضــي
برفــض قضيتــي وترحيلــي .أعلنــت احتجاجــي بدعــوى
تــردي األوضــاع األمنيــة فــي العــراق ،إال أن مســؤول
قضيتــي تمســك بموقفــه ،مدعيــا أن بإمكانــي تغييــر
ســكني فــي العــراق ،واالنتقــال الــى إقليــم كوردســتان
العــراق فهــو آمــن ،ويمكننــي الذهــاب للعيــش فيــه،

ً
فأوضحــت لــه أن دخــول اإلقليــم المذكــور يتطلــب أوال
حصولــي علــى كفيــل ،األمــر الــذي يســتحيل علــى
مصلحــة الهجــرة أو غيرهــا توفيــره لــي ،لكــن جميــع
محاوالتي إلقناعه بائت بالفشل.
بعــد خمســة أشــهر وكأنمــا جــاءت الحادثــة مؤكــدة
لكالمــي ،قــام مســلحون ،بتفجيــر أنفســهم داخــل
كنيســة «ســيدة النجــاة» للســريان الكاثوليــك وســط
بغداد.
أرســلت أوراقــي هــذه المــرة إلــى المحكمــة األوروبيــة،
طالبــا منهــم مســاعدتي ،غيــر أن قــرارات الرفــض مــا
انفكــت تردنــي مــن مصلحــة الهجــرة تباعــا ،رغــم كل
التوصيات الواردة إليها من المحكمة المذكورة.

طلب لجوء جديد  ..دون فائدة

ســنة  ،2013إثــر انقضــاء  4ســنوات كاملــة علــى
صــدور قــراري األول بالرفــض والترحيــل ،عــدت
أتقــدم بطلــب لجــوء ثانــي صحبــة أوراق جديــدة.
عندمــا قابلــت الموظــف المســؤول ،فوجئــت بــه يســألني
عــن ســبب اختفائــي منــذ ســنة  ،2010علــى الرغــم
مــن صــدور قــرار يقضــي بترحيلــي ،فأريتــه تصريــح
اإلقامــة المؤقتــة ،الفتــا انتباهــه إلــى أنــي كنــت حريصــا
علــى القــدوم إلــى هــذا المقــر بالــذات لتجديــد
صالحيتــه كل ثالثــة أشــهر ،قبــل وبعــد صــدور القــرار،
إلــى جانــب أن المســاعدات الماليــة مــن مصلحــة الهجرة

لــم تتوقــف شــهرًا واح ـدًا عــن التدفــق فــي بطاقتــي
المصرفيــة «إيــكا» ،األمــر الــذي يؤكــد بطــان ادعائــه
بمــاال يقبــل الجــدل ،إال أنــه أكتفــي بإبــداء اســتغرابه
دون تقديم أية مبررات.
ســنة  ،2014أعلــن «تنظيــم الدولــة اإلســامية» عــن
وجــوده بقــوة فــي العــراق وأصبــح يعيــث فســادًا
بشــتى أرجائه ـا ،لكــن تلــك التطــورات لــم تمنــع
مســؤول قضيتــي مجــددًا مــن اتخــاذ ذات القــرار
بحذافيــره ،متعــذرًا هــذه المــرة ،بإمكانيــة ترحيلــي
إلــى مدينــة بغــداد أو البصــرة ،اللتــان علــى الرغــم مــن
كل االضطرابــات األمنيــة الموجــودة فيهمــا ال تــزاالن
خــارج ســيطرة اإلرهابييــن ،كذلــك أخبرنــي أن دخــول
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تنظيــم الدولــة إلحــدى المدينتيــن لــدى تواجــدي بهـا،
ً
ســيعزز قضيــة لجوئــي مســتقبال بشــكل كبيــر ،فلــم
أعــرف ،هــل كان يريــد بهــذا طمئنتــي ألعــود إلــى
العــراق ،أم جعلــي أتمنــى ســيطرة اإلرهابييــن علــى
بقية مدنها ألبقى في السويد؟
ســنة  ،2015حالفنــي التوفيــق بالحصــول علــى
وظيفــة فــي إحــدى المطاعــم ،ليكــون أول إجــراء
رســمي يصــدر عــن مصلحــة الهجــرة ،قطــع كافــة
المســاعدات الماليــة عنــي .لكــن المحامــي بشــرني أن
اســتمراري فــي العمــل مــدة  4أشــهر متواصلــة،
سيســاعده كثي ـرًا فــي ســعيه إلســقاط بنــد الترحيــل
ً
مــن قــراري ،غيــر أن الهجــرة لــم تمهلنــي طويــا
ورفضــت طلــب اســتئنافي األول ،مــا دفــع مســؤولي أن
يقتــرح علـ ّـي الرحيــل إلــى العــراق ومحاولــة إقنــاع مالــك
المطعــم ،الــذي أعمــل فيــه حاليــا ،بإرســال عقــد عمــل
لــي هنــاك ،أعودعلــى إثــره ثانيــة للســويد بصــورة
قانونية ،فرفضت.

الشــرطة حاولــت اســتدراجي لترحيلــي
الى العراق

نتيجــة هــذا القــرار ،وصلنــي اســتدعاء رســمي إلــى
مركــز الشــرطة ،حيــث طالبونــي بضــرورة اإلســراع فــي
تجديــد جــواز الســفر ،لــم أفهــم فــي البدايــة مغــزى
األمــر ،ظانــا أنــه محــض إجــراء روتينــي ،مــا شــجع إحدى
الشــرطيات ،علــى اســتغالل جهلــي هــذا ،عارضــة
مســاعدتي فــي إيجــاد عمــل ثابــت فورحصولــي علــى
جــواز ســفر ســاري الصالحيــة ،حتــى أنهــا طلبــت منــي
رقــم هاتفــي وباتــت تتصــل بــي باســتمرار ،مستفســرة
عــن مــدى تقــدم اإلجــراءات .فلمــا اســتلمت جــواز
ســفري الجديــد وأبلغتهــا بالخبــر ،تنصلــت مــن وعدهــا
وادعــت أنهــا عاجــزة عــن مســاعدتي نتيجــة عــزم
مصلحــة الهجــرة علــى ترحيلــي فــي أقــرب فرصــة.
هكــذا ،أدركــت متأخ ـرًا أنهــا كانــت تدفعنــي إلــى
اســتخراج جــواز يمكــن للشــرطة اســتغالله فــي
تسفيري الحقًا.
مضــت الســنوات علــى نفــس الوتيــرة ،حتــى حلــت ســنة
 ،2018بادئــة بقدومهــا كبــرى مشــاكلي ،حيــث
وصلتنــي رســالة مــن مصلحــة الضرائــب الســويدية،
تفيــد عــدم أحقيتــي فــي االســتمرار بالعمــل ،إال بعــد
حصولــي علــى تصريــح إقامــة ،أيــا كان نوعهـا .ذهبــت
ً
إلــى مقــر مصلحــة الهجــرة أمــا فــي منحــي تصريــح
عمــل ،فمــا كــدت أســلم بطاقــة هويتــي لموظــف
االســتعالمات ،حتــى فوجئــت بســبع رجــال شــرطة
ضخــام يحيطــون بــي ويقتادونــي عنــوة إلــى مركــز
شــرطة ســولنا .هنــاك ،أخبرنــي المحقــق أن احتجــازي
تــم بنــاء علــى بــاغ مــن مصلحــة الهجــرة يتهمنــي
باالختفــاء لــدى صــدور قــرار يقضــي بترحيلــي ســنة
 ،2007فاعترضــت مؤك ـدًا مراجعتــي الهجــرة منــذ
ذلــك التاريــخ عشــرات المــرات وألســباب مختلفــة ،كما
أنــي أعمــل بصــورة قانونيــة منــذ ثــاث ســنوات وأدفــع
ضرائبــي بانتظــام .إال أن المحقــق أمــر بنقلــي إلــى مركــز
احتجــاز تابــع لمجلــس الهجــرة فــي بلديــة ماشــتا،
يدعى (فورڤار ماشتا .)2
داخــل مركــز االحتجــاز ،عرفــت أنــي ســأبقي قيــد
التحقيــق مــدة شــهرين كامليــن ،يقــرر المحقــق فــي
نهايته ـا ،مــا إذا كان ســيطلق ســراحي ،أو يأمــر
بالتمدي ـد .ثــم أضافــوا تهمــة جديــدة لــي ،حيــث
أبلغونــي أن موظــف االســتعالمات فــي مصلحــة الهجــرة
قــد تقــدم بشــكوى ضــدي هــذا الصبــاح ،مدعيــا

افتعالــي شــجارًا معــه ،كمــا تواصلــت الشــرطة
الســويدية مــع الشــرطة الدوليــة (اإلنتربــول) ،للتأكــد
مــن خلــو ســجلي الجنائي،علــى الرغــم مــن علمهــا
المسبق أني لم أغادر السويد أبدًا.
فــي أحــد األيــام ،اقتادتنــي الشــرطة إلــى مقــر الســفارة
العراقيــة ،محاوليــن انتــزاع موافقــة منهــا الســتقبالي
فــي بغــداد ،لكــن الســفير العراقــي رفــض الطلــب
بشــكل قاطــع .بيــد أن ذلــك لــم يثنهــا الحقــا ،عــن
تحديــد الســابع عشــر مــن مايــو /أيارســنة ،2018
موع ـدًا رســميًا لترحيلــي إلــى العــراق .كنــت أبلغتهــم
مســبقًا عزمــي علــى التقــدم بطلــب لجــوء جديــد فــي
الثالــث والعشــرين مــن نفــس الشــهر ،لكــن الشــرطة لــم
تمهلني وأجبرتني على المغادرة.
لمــا حطــت بنــا الطائــرة فــي محطتنــا قبــل األخيــرة
بمطــار العاصمــة األردنيــة عمــان ،طلــب منــي أحــد
موظفــي األمــن األردنــي ،توقيــع إقــرار خطــي يؤكــد
أنــي عائــد إلــى بــادي برضــاي ،فرفضــت ،معلنــا أنــي
أحمــل الســلطات األردنيــة مســؤولية أي مكــروه
يصيبني هناك.

في بغداد رفضوا استقبالي

صبــاح اليــوم التالــي ،عندمــا وصلنــا مطــار بغــداد،
رفضــت الســلطات العراقيــة اســتقبالي كمــا توقعــت.
العجيــب فــي األمــر ،أن الشــرطة الســويدية ظلــت
تكابــد إلقنــاع العراقييــن أنــي قبلــت الرحيــل بمــلء
إرادتــي ،فلمــا أنكــرت ذلــك ،عــادوا يؤكــدون أنــي لــم
أغيــر رأيــي إال فــي األردن حيــن رفضــت التوقيــع علــى
اإلقــرار ،ثــم بــدأوا يحاولــون إثبــات ادعاءاتهــم عبــر
اتهامــي بإثــارة المشــاكل مــع مصلحــة الهجــرة .بعــد
ســبع ســاعات كاملــة مــن الجــدال العقيــم ،لــم تجــد
الشــرطة الســويدية ب ـدًا مــن العــودة بــي مــرة أخــرى
إلى ستوكهولم.
ســألت أحــد رجــال الشــرطة عــن ســبب تكلــف مصلحــة
الهجــرة عنــاء هــذه الرحلــة العبثيــة علــى الرغــم مــن
علمهــا المســبق بنتائجه ـا ،فأخبرنــي أنهــم تصرفــوا
بنــاء علــى موافقــة مــن إحــدى الســلطات العراقيــة وكان
يفتــرض أن نجــد شــخصًا مــا فــي اســتقبالنا بالمطــار،
غير أن األمر لم يجر كما خططوا له.
لــدى وصولنــا ســتوكهولم ،أعادونــي إلــى مركــز
االحتجــاز ذاتــه ،فنصحنــي المحامــي اإلســراع بتقديــم
طلــب لجــوء جديــد كمــا اتفقنــا ســابقًا ،إال أنــي أبيــت
ً
تنفيذ األمر حتى يتم اإلفراج عني أوال.
لقــد مضــى علــى احتجــازي اليــوم أكثــر مــن ثمانيــة
عشــر شــهرًا متواصلــة ،فأنــا هنــا منــذ صبــاح يــوم
الســادس عشــر مــن يوليــو /تمــوز ســنة  ،2018مــا
يعنــي أنــي تجــاوزت الحــد األقصــى الــذي يقــره القانــون
الســويدي لالحتجــاز بســتة أشــهر كاملــة وفــق مــا
أخبرنــي المحامــي المســؤول عــن ملــف قضيتــي ،ســيما
أن ملفــي األمنــي يخلــو مــن أيــة مخالفــات قانونيــة ،فيما
ال تــزال الشــرطة الســويدية المختصــة ،علــى الرغــم
مــن كل مــا ســبق ،ترفــض اإلفــراج عنــي ،فــي محاولــة
ً
صريحــة منهــا للمماطلــة ،حتــى تجــد ســبيال إلــى
ترحيلي.
األدهــى مــن ذلــك ،أن مصلحــة الهجــرة أيضــا ،ترفــض
منحــي أيــة مســتندات رســمية تتعلــق باألحــداث
الســابقة ،كأنــي بهــا تخفــي ارتكابهــا مخالفــة قانونية ما
فــي حقــي تخشــي انكشــافها ،حتــى أنهــا مــا انفكــت
تجيبنــي عــن جميــع مراســاتي مــع مراكــز الشــرطة،
لتحرمني بهذا ،حق معرفة رد الشرطة األصلي.

لــذا ،أناشــد الســلطات الســويدية بســرعة اإلفــراج عنــي
ومنحــي حــق اإلقامــة الدائمة،حتــى يتســنى لــي العــودة
إلــى عملــي مجــددًا ومتابعــة حياتــي بصــورة طبيعيــة،
ســيما أن محــاوالت ترحيلــي بائــت كلهــا بالفشــل
وأوضاع العراق األمنية تزداد سوءًا».
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 - 9ﺣﺪﺑﺔ ﻓﻲ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺠﻤﻞ – ﺗﻨﺸﻖ – ﺧﺒﺮ
 -١٠ﻣﻦ ﺃﻓﺮﻁ ﻓﻲ ﺣﺐ ﻧﻔﺴﻪ – ﺻﻮﺏ
 - 11ﻭﺍﻟﺪﺓ – ﻣﺤﺒﺔ – ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ

5

عموديًا:

6

 -۱ﺭﺳﺎﻡ ﻫﻮﻟﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ «اﻟﺼﻴﺎﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ»
 - 2ﺃﻭﺷﻚ – ﺳﻬﺎﺩ – ﺭﻗﺪ
 - 3ﻗﺪﺡ ﻭﺫﻡ – ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﺬﻭﻕ
- 4ﻣﻜﻔﻬﺮ – ﻗﺪﺍﻡ
 - 5ﺟﻮﺍﺏ – ﻣﺨﻠﺺ – ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ
 - 6ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺷﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻣﻠﻚ ﺍﻹﻓﺮﻧﺞ
ّ 7
نية – حيوان له سنام - 8ﺳﺎﺭﻕ
 - 9ﺿﺪ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ – ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﹶ
 -١٠ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻳﻨﺒﺬ ﻓﻴﻠﻘﻂ – ﻏﻴﺮ
- 11ﺿﺪ ﺑﻌﻴﺪ – ﺧﺴﻴﺲ ﻭﺫﻟﻴﻞ

1
2
3
4

7
8
9
10
11
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:اﻟﺴﻌﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ورﻓﻊ اﻟﺒﺎﻟﻮن وﻳﺒﺪأ ﻣﻦ
 ﻛﺮون ﺳﻮﻳﺪي ﻟﺒﺎﻟﻮن اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ٢٧٫٠٠٠
 ﻛﺮون ﻟﺒﺎﻟﻮن اﻟﺴﻨﺔ٣٦٫٠٠٠

ﺑﺎﻟﻮن اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻮزن
ﺑﺪون ﺟﺮاﺣﺔ
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