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 1923يوسف�سون ال�ذي ول�د الع�ام .  عام�ا88توفي الكاتب والممثل السويدي المعروف اير�ند يوسيفسون عن عمر يناھز ال�ـ 

  .Ingmar Bergmanله العديد من الروايات والقصائد والمسرحيات وعمل مطو� مع المخرج السويدي 

سون م��ن أكث��ر الممثل��ين والكت��اب ال��سويديين ش��ھرة عل��ى ال��صعيد الع��المي، حي��ث ن��شر العدي��د م��ن الكت��ب ك��ان اير�ن��د يوسيف��
وأدى على مدى أكثر من خمسين عاما أدوارا في ما يقارب من مئة فيلم ومسرحية وعم�ل تلفزي�وني . والمسرحيات والقصائد

  .1975 و1966، وعمل مديرا للمسرح الملكي للدراما ما بين عامي 

  . يوسيفسون مع إينغمار بيريغمان وعرف دوليا كمخرج أفFم سينمائية وأيضا بتعاونه مع أندريه تاركوفسكيعمل

وقال عنه ابنه لودفيك يوسيفسون أن�ه ك�ان . 2007 والعام 1993يوسيفسون تحدث عن حياته في برنامجين إذاعيين في العام 
كت�ب أول ق�صيده ل�ه . ا ومھاراته الكتابي�ة س�بقت مھارات�ه ف�ي التمثي�لأعتقد أنه كاتب مھم جد: وأضاف. كاتبا في المقام اPول

  . وكتب روايات وقصصا قصيرة في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي1946عام 

وف�ي ال�سنوات . كما يقول أبن�ه. وكان كتاب جيد جداً " وحيد وحر" كتابة 1984عن حياته الشخصية كتب يوسفسون في العام 
  .تب كثيرا عن المسرح وعن حياته في عالم التمثيل وعن زمFئه الذين قابلھم فيهالعشرين اPخيرة ك

،  طوال الوقت منذ نقل�ه ال�ى الم�شفىويصف لودفيك يوسفسيون الساعات اPخيرة من حياة والده بالقول أنه وزوجته كانا معه
  SR.se  ... . بالنسبة لي أن كنت معهويضيف ولقد كان جيدا. حيث إزداد وضعه تدھورا، وأصبح من الصعب عليه أن يتنفس
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ب��دأ جھ���از ال���شرطة ال���سرية ال���سويدية 
بإتخاذ إج�راءات رقاب�ة م�شددة " سيبو"

Pشخاص في السويد، ذلك اعلى بعض 
مت منظم�����ة ال�����شباب بع�����د أن إن�����ض

. الصومالية الى شبكة القاعدة اbرھابية

ف����إن ثFث����ين ش����اباً " س����يبو" وح����سب 
س���ويدياً ذھب���وا ال���ى ال���صومال بھ���دف 
الم�شاركة ف��ي ن�زاع أو للح��صول عل��ى 
تدريبات عسكرية، وقد تم تجنيد الكثي�ر 

ح��سب . م��نھم م��ن قب��ل منظم��ة ال��شباب
  . س نيھيترصحيفة داغين

ووفق جھاز الشرطة السرية السويدية، 
فق����د تزاي����د ع����دد اPش����خاص ال����ذين 
ي��سافرون م��ن ال��سويد بھ��دف اbلتح��اق 

 ...   .بالحرك��ات اbس��Fمية ف��ي الخ��ارج

  ا�ذا() ا������)
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ا منظم�ة ويكل�يكس أشارت وثيقة كشفتھ
إل���ى أن العFق���ة ب���ين وزي���ر خارجي���ة 
ال��سويد ك��ارل بيل��دت ورئ��يس ال��وزراء 
فريدريك راينفل�دت ب�اردة، ويع�ود ذل�ك 
ال��ى الوق��ت ال��ذي ك��ان في��ه راينفيل��دت 
رئيساً bتحاد شبيبة المح�افظين وك�ارل 

  . بيلدت رئيساً للوزراء

وحسب الوثيقة فأن كارل بيلدت يرغب 
ة عظم���ى ف���ي ب���أن تك���ون ال���سويد ق���و

وأنه كثيراً ما يتحدث عن التأثير . العالم
التقلي����دي لل����سويد عل����ى منطق����ة بح����ر 

البلطي��ق، وأن م��ن تجربت��ه ف��ي البلق��ان 
�يح���ب اPلب���ان والك���روات، كم���ا أن���ه 
ينتق��د روس��يا وي��رى بأنھ��ا لي��ست ذات 

كما أن بيلدت على غير وفاق مع . قيمة
  . الرئيس الفرنسي ساركوزي

لمعلوم����ات وح����سب ويكل����يكس ف����أن ا
الواردة في الوثيقة تأتي م�ن ع�ضو ف�ي 
برلم���ان اbتح���اد اPوروب���ي، يوص���ف 
بأنه قريب من ك�ارل بيل�دت، كم�ا أورد 

  sr.international  ... .التلفزيون السويدي
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إرتفع��ت مبيع��ات المنتج��ات والخ��دمات 
 2002الحربية في الفترة ما بين عامي 

ھ����ذا م����ا .  بالمئ����ة60 بن����سبة 2010و
أظھرت����ه معطي����ات المعھ����د ال����سويدي 

كنر ستيفاني بلين. PSipriبحاث السFم 
مديرة اPت�صا�ت ف�ي المعھ�د تق�ول أن 
حج��م المبيع��ات م��ن المنتج��ات الحربي��ة 

  . مليار دو�ر411 نحو 2010بلغ عام 

معطي������ات المعھ������د تفي������د ك������ذلك أن 
الصناعات الحربية حققت في ال�سنوات 
الثم�����ان الممت�����دة م�����ا ب�����ين الع�����امين 
الم��ذكورين نم��وا تعك��سه مبيعاتھ��ا الت��ي 

رد  ملي��ا2700وص��لت إل��ى أكث��ر م��ن 
وح���سب بلينكن���ر ف���ان حرب���ي . دور�ر

أفغان��ستان والع��راق أف��ضتا ال��ى زي��ادة 
ف�����ي مبيع������ات المنتج�����ات الحربي������ة، 

  .لوجستي لھمااوخدمات الدعم 

سوس��انا ياك��سون رئي��سة م��شروع ف��ي 
معھد أبحاث السFم السويدي تشير الى 
أن ع��ددا م��ن البل��دان تتج��ه ال��ى أن��شاء 
ص���ناعات حربي���ة خاص���ة بھ���ا، Pنھ���ا 

ذل��ك يمنحھ��ا وجاھ��ة ومكان��ة ت��رى إن 

ب���ين البل���دان اPخ���رى، وت���سوق الھن���د 
  .كمثال على ذلك

المجمع الصناعي الع�سكري اPمريك�ي 
لوكھيد مارتين تصدر الجھات المماثل�ة 
ف����ي حج����م المبيع����ات م����ن المنتج����ات 
الحربي��ة، حي��ث وص��لت مبيعات��ه خ��Fل 

.  ملي����ارد دو�ر35 ال����ى 2010ع����ام 

ى وم��ن ب��ين ال��شركات الع��شرين الكب��ر
 16لlنت��اج الحرب��ي ف��ي الع��الم ھن��اك 

ويحت������ل مجم������ع . ش������ركة أمريكي������ة
ال���صناعات الحربي���ة ال���سويدية س���اب 

 ب������ين المجمع������ات 28المرك������ز ال������ـ 
ال����صناعية الكب����رى المنتج����ة للم����واد 

  SR.se  ...  .الحربية في العالم
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غالب��اً م��ايتم الطع��ن بمع��امFت ال��شراء 
. ل���سلطاتالت���ي تق���وم بھ���ا البل���ديات وا

فعلى سبيل المثال، يج�ري الطع�ن بك�ل 
عاش���ر تعام���ل يق���وم ب���ه مكت���ب العم���ل 

ك�ارين لي�ت، . لشراء خ�دمات للع�اطلين
م��ديرة ال��دائرة اbقت��صادية ف��ي مكت��ب 

  :العمل تعلق بالقول

.  أن م��ايزعج ھ��و كث��رة ھ��ذه الح��ا�ت-

إذ ي��ستغرق اPم��ر وقت��اً ط��ويFً قب��ل أن 
نح��صل عل��ى ال��شئ ال��ذي ن��ود ش��راءه، 

ھ�ذا وحت�ى ل�و . بل أن يكون في مكان�هق
أن اbعتراض قد يؤدي ال�ى ثم�ن أق�ل، 
. ف��أن العملي��ة بح��د ذاتھ��ا تكل��ف الكثي��ر

�توجد ھناك أية إحصائيات كلفة ذل�ك، 
ولك���ن المب���الغ الت���ي ت���م دفعھ���ا، الع���ام 
الماض��ي ع��ن إج��راءات المح��اكم فق��ط 

  ...  . ملي��ون ك��رون32وص��لت ال��ى 
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إنفج���رت، وس���ط مدين���ة م���المو، عب���وة 
اbنفجار لم . ناسفة أمام صالون للحFقة

يصب أي شخص بأذى، لكن�ه أدى إل�ى 
  .أضرار في المبنى

وقد صنف الحادث كعمل تخريبي ض�د 
جھ���ة، أو عم���ل تخريب���ي خط���ر عل���ى 

ھ��ذا وق��د قام��ت ال��شرطة بع��زل . العام�ة
المك����ان bج����راء الفحوص����ات التقني����ة 

  sr.international  .... الFزمة

  

   

��� �	� ���$�� ��-�	D   
 6��8� E�3 
1 �F1
6�	�G� �	�	
���  

   

 

  

ا�,= ا>;,&#د         � �,�ا��0@ آ#رل ا��#دس ('
 ?��-#ف 


ة إ��-�� ��Bو�دة ا C0)  

  

ھ�ذا ھ�و أس�م : إيستيل سيليفيا ايفا ماري
اPمي��رة ال��سويدية الجدي��دة الت��ي ول��دتھا 
أم���س ولي���ة العھ���د اPمي���رة فيكتوري���ا، 

. رغوتFندوستكون دوق�ة لمنطق�ة أوس�ت

ج��اء ھ���ذا اPع���Fن عل��ى ل���سان ج���دھا 
  .الملك كارل السادس عشر غوستاف

وق��د ك��ان ھ��ذا الي��وم ح��افF بالن��شاطات 
بالن�����سبة للعائل�����ة الملكي�����ة، أذ ج�����رت 
فعالي��ات بھ���ذه المناس��بة ف���ي العاص���مة 
س��توكھولم وم��دن أخ��رى منھ��ا ب��ودن، 
كارل���سكرونا، ويوتيب���وري، م���ن بينھ���ا 

 التي جرت مراسم اbشھاد على الو�دة
بح�������ضور رئ�������يس البرلم�������ان بي�������ر 
فيستيربري، رئ�يس ال�وزراء فري�دريك 
راينفيل��دت وشخ��صيات رس��مية ب��ارزة 

وت��م فيھ��ا إع��Fن أس��م اPمي��رة . أخ��رى
الجدي���دة، ھ���ذا باbض���افة ال���ى ق���داس 
ش��كر، وتلق��ي التھ��اني م��ن شخ��صيات 

وغي�����ر ذل�����ك م�����ن . ال�����بFد الب�����ارزة
  .النشاطات

 المل������ك والملك������ة إلتقي������ا Pول م������رة

حفي�����دتھما، بح�����ضور أف�����راد العائل�����ة 
المالك���ة، وق���ال المل���ك ك���ارل ال���سادس 

ع��شر غوس��تاف أن الع��ضو الجدي��د ف��ي 
العائلة كانت جميلة جدا ومثل ما ينبغ�ي 
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تتلق����ى الكثي����ر م����ن الن����ساء الحوام����ل 
معلوم��ات خاطئ��ة ع��ن أن اPجن��ة ف��ي 

ھذا ما بينه مسح . بطونھن ليسوا أحياءا
  .أجراه البرنامج اbذاعي كاليبر

 ع���ن 2009ن���ا ك���شفت من���ذ ع���ام أذاعت
أرتك���اب أخط���اء ف���ي نت���ائج عملي���ات 
الفح��ص ف��وق ال��صوتي، أدت ال��ى قي��ام 

وق���د . ن���ساء حوام���ل بإس���قاط أجن���تھن
 حال�ة أرتك�ب فيھ�ا 24عرفت في حين�ه 

الطبي�����ب المخ�����تص ب�����الفحص خط�����أ 
وأكت���شف . اbعتق���اد بوف���اة جن���ين ح���ي

البرن���امج اbذاع���ي اtن س���ت ح���ا�ت 
  sr.international  ....خطأ أخرى
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يتصاعد إنتشار البطالة بين الشبيبة ف�ي 
الشريحة العمرية ما بين الثامن�ة ع�شرة 

فح����سب م����سح . والرابع����ة والع����شرين
قامت به ص�حيفة داغي�نس نيھيت�ر تب�ين 

 بلدي��ة م��ن بل��ديات ال��بFد 24أن ھن��اك 
وس��اط ھ��ذه تتج��اوز البطال��ة فيھ��ا ب��ين أ

. ال������شريحة ن������سبة الثFث������ين بالمئ������ة

 بالمئ�ة 34,5وارتفعت ھذه الن�سبة ال�ى 
  .في بلدية برومولF في محافظة سكونه

وت���شير نت���ائج الم���سح ال���ى أن م���شكلة 
البطالة تتف�اقم ف�ي البل�ديات الت�ي تع�اني 
منھ���ا ف���ي اPص���ل، خاص���ة تل���ك الت���ي 
. تعج��ز ع��ن تط��وير س��وق العم��ل فيھ��ا

. نھ�ا باPري�افوھي ف�ي الم�دن أعل�ى م

في المقابل ت�سھل ف�ي اPري�اف أمكاني�ة 
الوقوع في حالة تھميش دائ�م، كم�ا ق�ال 
لل������صحيفة ك������Fس أول������سون م������دير 

  .التحليFت في مكتب وساطة العمل

وف��ي الم��دن الكبي��رة تت��وفر أعم��ال ف��ي 
عدي��د م��ن المھ��ن كالتج��ارة والمط��اعم، 
وغيرھ����ا م�����ن اPعم����ال ف�����ي قط�����اع 

بة عل���ى الخ���دمات، أم���ر ي���ساعد ال���شبي
  sr.international  ....اbنخراط فيھا
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عدد كبير من ممثلي ح�زب الوس�ط ف�ي 
البرلم���ان ال���سويدي ت���راودھم ال���شكوك 
ح���ول م���ا إذا ك���انوا سي���صوتون ال���ى 

ة ب��شأن تخ��زين جان��ب القواع��د اPوربي��
الرسائل اPليكترونية، والمكالمات عبر 

  .الھاتف المحمول

ولك��ن حت��ى ف��ي ح��ال دع��م الوس��طيين 
للخ���ضر والي���ساريين ف���ي معارض���تھم 
لتلك القواعد، من منطلق تعارضھا م�ع 
حماي�����ة الخ�����صوصية الفردي�����ة، كم�����ا 
ي��رون، ف��أنھم ل��ن يتمكن��وا م��ن الحيلول��ة 
دون إقرارھا م�ن قب�ل البرلم�ان، وذل�ك 

سبب التف����اھم ال����ذي توص����لت الي����ه ب����
الحكوم�����ة م�����ع الح�����زب اbش�����تراكي 

  .الديمقراطي المعارض

م��ؤتمر ح��زب الوس��ط ال��ذي عق��د ف��ي 
الخريف الماض�ي ك�ان ق�د ص�وت ض�د 
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القواعد اPوربي�ة الت�ي تعت�زم الحكوم�ة 
إعتمادھ��ا ف��ي ال��سويد، رغ��م إحتم��ا�ت 
ص���دور حك���م بالغرام���ة ض���د ال���سويد 

ب�ين . ينلتأخرھا ف�ي العم�ل بتل�ك الق�وان
من أعلنوا بوضوح أنه سيتمسك بق�رار 
الم���ؤتمر ف���ي معارض���ة تل���ك القواع���د 
ممث����ل ح����زب الوس����ط ف����ي البرلم����ان 

  .فريدريك فيديرلي

في المقابل يعب�ر رفي�ق في�ديرلي، ي�وان 
لنان��دير ع��ن اPس��تياء م��ن تبن��ي قواع��د 
تتن��اقض م��ع الدس��تور ال��سويدي، لكن��ه 

  ... .يق�ول أن علين�ا واج�ب القي�ام ب�ذلك
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تتع�����رض الن�����ساء الحوام�����ل الل�����واتي 
يھاجرن الى ال�سويد ال�ى خط�ر انج�اب 
اطف����ال يع����انون م����ن م����رض التوح����د 

Autism . ھ����ذا م����ا اظھرت����ه دراس����ة
س������ويدية ش������املة ن������شرتھا المجل������ة 

 The British Journalالبريطاني�ة 

of Psychiatry . وتب��ين الدراس��ة ان
خط���ر اص���ابة الطف���ل بم���رض التوح���د 
قلي��ل ج��دا ل��دى الن��ساء الل��واتي م��ضى 
على اقامتھن في السويد، فت�رة طويل�ة، 
قب���ل ح���دوث الحم���ل، ويرتف���ع الخط���ر 
تدريجيا كلم�ا قل�ت فت�رة ا�قام�ة لي�صل 
الى ذروته في حال تم الحمل اثناء فترة 

كم��ا الھج��رة، او قبلھ��ا بفت��رة ق��صيرة، 
أوض��حت الطبيب��ة سي��سيليا ماغنوس��ون 

  .من القائمين على الدراسة

وك��ان ب��احثون س��ويديون ق��د اك��دوا ف��ي 
دراسات سابقة عل�ى ان م�رض التوح�د 
عادة ما ي�صيب ا�طف�ال ال�ذين ينتم�ون 
ال��ى فئ��ات معين��ة م��ن المھ��اجرين، ا� 
انھم عجزوا عن معرف�ة ا�س�باب الت�ي 

ام���ا الدراس���ة . تق���ف وراء ھ���ذا ا�م���ر
لجدي���دة فتظھ���ر أن ثم���ة عFق���ة ب���ين ا

اص��ابة الطف��ل ب��المرض وحم��ل الن��ساء 
اثن���اء او قب���ل ا�نتق���ال او اللج���وء ال���ى 

  .السويد

وعل�ى ال�رغم م�ن عج�زھم ع�ن معرف�ة 
ا�سباب وراء ھذه النت�ائج الجدي�دة، ا� 
ان ا�طباء يعتقدون ان�ه ربم�ا ق�د يك�ون 
لFم���ر عFق���ة بجھ���از مناع���ة الم���رأة 

مل��ه المختلف��ة اثن��اء الحام��ل وطريق��ة تعا
مرحلة الھجرة، م�ثF ع�دم الق�درة عل�ى 

مقاوم��ة ان��واع جدي��دة م��ن البكتيري��ا او 
س��بب اخ��ر ق��د يك��ون، كم��ا . الفي��روس

يعتق��د ا�طب��اء ال��ذين اج��روا الدراس��ة، 
مقرون����ا بحال����ة ال����سترس، أوال����ضغط 
النف��سي الت��ي تعي��شھا الن��ساء الحوام��ل 
اثناء مرحلة ال�سفر والتج�ارب ال�صعبة 

م��ر بھ��ا، والت��ي ربم��ا ت��ؤثر عل��ى الت��ي ت
  .الجنين

ي���ذكر ان الب���احثين ك���انوا ق���د توص���لوا 
س����ابقا ال����ى ان س����بب ارتف����اع ن����سبة 
ا�طفال الصومالين الم�صابين بالتوح�د 
في السويد يعود الى نقص في الفيتامين 

 المق��رون بغي��اب ال��شمس لفت��رات Dده 
طويل��ة، ا� أن اPرق��ام الجدي��دة تظھ��ر 

 ان خط���ر عك���س ھ���ذه الحقيق���ة، حي���ث
ا�ص��ابة يق��ل كلم��ا طال��ت فت��رة ا�قام��ة 
في ال�سويد قب�ل ح�دوث الحم�ل، ح�سب 
الباحثة واPخصائية ف�ي عل�م الوبائي�ات 
ف�����ي مست�����شفى جامع�����ة كارولين�����سكا 
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ف�ي مست�شفى توصل ب�احثون ص�حيون 
سالغرين���سكا الج���امعي ف���ي يوتيب���وري 
إل���ى وس���يلة جدي���دة تمك���ن م���ن تحدي���د 
مصدر مرض القيء الشتوي على نحو 

الم��رض الم��ذكور ينتق��ل عب��ر . س��ريع
وبف���ضل النت���ائج الت���ي توص���ل . المي���اه

إليھ���ا فري���ق البح���ث ص���ار باbمك���ان 
تحدي���د م���صدر الم���رض ف���ي غ���ضون 
ب����ضعة أي����ام، بع����د أن ك����ان ي����ستغرق 

  .دةأشھرا عدي

وق��د ت��م التوص��ل ال��ى الوس��ائل الجدي��دة 
عبر دراسة وتتب�ع أنت�شار الم�رض ف�ي 

  ....2008بلدي���ة ل���يF أي���ديت ع���ام 
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ي����ستمر تقل����ص حج����م م����ا يطب����ع م����ن 
مي���ة، بأس���تثناء ص���حيفة ال���صحف اليو

داغينس إندوس�تري، الت�ي تھ�تم بالحي�اة 
الصناعية، وصحيفة ميترو التي ت�وزع 

وح�������������سب معطي�������������ات . مجان������������اً 
Tidningsstatistik AB فان مجم�ل 

نسبة التقلص في ما يطبع من ال�صحف 
  . بالمئة3,6وصل الى 

أوس�����ع ال�����صحف ال�����سويدية إنت�����شارا 
داغي��نس نيھيت��ر ص��ارت تطب��ع يومي��ا 

ن����سخة، بإنخف����اض بلغ����ت  ال����ف 292
  .  بالمئة2نسبته 

مقاب���ل ذل���ك تزاي���د المطب���وع ف���ي م���ا 
يع����رف بمج����Fت المجتم����ع مح����دودة 
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ي�����شارك رئ�����يس ال�����وزراء ال�����سويدي 
فري�دريك راينفيل��دت ووزي��ر الخارجي��ة 
كارل بيلدت في مؤتمر دولي أفتتح ف�ي 
العاص���مة البريطاني���ة لن���دن، لمناق���شة 
س��بل م��ساعدة ال��صومال ف��ي النھ��وض 
م��ن حال��ة ال��دمار ال��ذي خلفتھ��ا ح��رب 
أھلي����ة أس�����تمرت لعق����ود، ون�����شاطات 

ال�ساحل إرھابية وأعمال قرص�نة عل�ى 
  .اPفريقي

وت��شارك ف��ي الم��ؤتمر ال��ذي دع��ا الي��ه 
رئ�����يس ال�����وزراء البريط�����اني دافي�����د 
كاميرون، وف�ود عل�ى م�ستوى سياس�ي 

ا�ذا(,)   ...  .رفيع من مختلف بل�دان الع�الم
  ا������)
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و الحكوم��ة أح��زاب المعارض��ة ل�ن ت��دع
أعل��ن . ال��ى ح��وار ح��ول سياس��ة الطاق��ة

ال���وزراء فري���دريك رئ���يس ع���ن ھ���ذا 
  .راينفيلدت

وك�����ان رئ�����يس الح�����زب اbش�����تراكي 
ال���ديمقراطي س���تيفان ل���وفين ق���د دع���ى 
الحكوم���ة ال����ى ح���وار للتواف����ق ح����ول 
سياس�ة الطاق�ة الت��ي س�تتبعھا ال�بFد ف��ي 

رف�ض الحكوم�ة . العقود القريبة المقبلة
دعوة قوبل باPسف من جانب منظم�ة لل

SKGS الخاص���ة بالطاق���ة ف���ي مج���ال 
حي����ث قال����ت لين����ا ب����الم . ال����صناعات

م���سؤولة ش���ؤون الطاق���ة بالمنظم���ة أن 
ع��دم التوص��ل ال��ى تواف��ق ب��ين الق��وى 
ال���سياسية عل���ى م���دى بعي���د � ي���ساعد 
ال��شركات عل��ى التق��دم بع��روض لبن��اء 
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رغم الضعف الذي يرافق عملي�ة النم�و 
اbقتصادي في السويد، فتقييمات معھ�د 
دراس��ة الوض��ع اbقت��صادي ت��شير ال��ى 

ن�ه أنه في حالة من اbس�تقرار، وتفي�د بأ
وPول مرة منذ تسعة أش�ھر ت�م ت�سجيل 
ف��ي ش��ھر ش��باط ـ فبراي��ر خط��وة نح��و 

  . اPمام

وتمثل ذلك ف�ي ان العوائ�ل أب�دت نوع�ا 
م���ن التف���اؤل ف���ي ھ���ذا ال���شھر مقارن���ة 
بال���شھر الماض���ي فيم���ا يتعل���ق بحرك���ة 

  . مشترياتھا

لك��ن الم��صانع وقط��اع البن��اء يواجھ��ان 
م����صاعب أكث����ر م����ن غيرھم����ا م����ن 

دية اPخ��رى، حي��ث القطاع��ات اbقت��صا
 18س���جF ف���ي ش���باط تراجع���اً بن���سبة 

وأرتباطا بذلك ي�رى المعھ�د ان�ه . بالمئة
يتوج��ب عل��ى البن��ك المرك��زي أن يق��وم 

  .... بخف��ض إض��افي ف��ي س��عر الفائ��دة
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ق��رر اجتم��اع وزراء خارجي��ة اbتح��اد 
اPوروب�����ي،  تجمي�����د أرص�����دة البن�����ك 
المرك��زي ال��سوري ل��دى دول اbتح��اد، 
وحظ��ر جمي��ع أش��كال ال��شحن الج��وي 

دول اbتح��اد للب��ضائع م��ن س��وريا إل��ى 
وت��شمل العقوب��ات تقل��يص حج��م . 27ال��ـ

  . تجارة الذھب والمعادن الثمينة

وأع��رب وزي��ر خارجي��ة ال��سويد ك��ارل 
بيلدت عن إعتقاده بأن العقوبات وحدھا 
�توقف القتل ف�ي س�وريا، لكنھ�ا ت�شكل 
ج�زءا مھم�اً، إل�ى جان�ب ت�سمية اPم��ين 
ال����سابق لlم����م المتح����دة ك����وفي أن����ان 

تح����دة والجامع����ة كمبع����وث لlم����م الم
  : العربية

 أعتق��د وب��شكل ق��اطع ض��رورة دع��م -
ك��وفي أن��ان، درءاً لح��رب أھلي��ة ت��ؤدي 

  . إلى نتائج إنسانية مدمرة

وباbض��افة إل��ى تجمي��د أرص��دة البن��ك 
المرك���زي ال���سوري، س���تجمد أرص���دة 
س���بعة أش���خاص مق���ربين م���ن ال���رئيس 
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وجھ��ت المفوض��ية اPوربي��ة نق��دا ال��ى 
ال�����سلطات ال�����سويدية لع�����دم أتخاذھ�����ا 

ابي���ة ض���د أرب���اب العم���ل إج���راءات عق
ال��ذين ي��ستغلون أشخاص��ا يعي��شون ف��ي 

  . السويد دون رخصة أقامة رسمية

وكان يفترض بجميع البل�دان اPع�ضاء 
ف����ي اbتح����اد اPورب����ي الب����دء بتنفي����ذ 
ت��������شريعات تح��������ول دون عملي��������ات 
اbستغFل ھذه منذ الع�شرين م�ن تم�وز 

  . ـ يوليو الماضي

نق����د مماث����ل وجھت����ه المفوض����ية ال����ى 
  .ورغ وبلجيكالوكسمب

وكانت المفوضية قد بدأت منذ الخريف 
الماضي أولى الخطوات القانوني�ة الت�ي 
ق��د تق��ود البل��دان الت��ي ل��م تلت��زم ب��ذلك 
الت����أريخ إل����ى لمث����ول أم����ام المحكم����ة 

وقد أجابت السويد انھا بصدد . اPوربية
أع���داد الق���وانين الت���ي ت���ستجيب لھ���ذه 

  sverige.radio  ...  .القواعد
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تشرع لجنة برلمانية مختصة في بح�ث 
تنفي��ذ قواع��د اbتح��اد اPورب��ي المتعلق��ة 
بتخ�������زين الرس�������ائل اPليكتروني�������ة، 
والمكالم���ات عب���ر الھ���اتف المحم���ول، 

علقة بذلك ج�اھزة لتكون الصياغات المت
بح��دود الثال��ث ع��شر م��ن ش��ھر آذار ـ 
مارس ، لتأخذ طريقھا الى حي�ز التنفي�ذ 

  .مع مطلع أيار ـ مايو

وكان البت في ھذا الموضوع ق�د ت�أخر 
عام��اً ك��امFً ج��راء معارض��ة أح��زاب 
المعارض��������ة الثFث��������ة، اbش��������تراكي 
الديمقراطي واليسار والبيئة الت�ي ت�رى 

Pوربي���ة ان بع���ض جوان���ب القواع���د ا
وق�د أف�ضى . تنتھك خ�صوصية اPف�راد

ذلك إل�ى رف�ع ق�ضايا ض�د ال�سويد أم�ام 
المحكمة اPوربية، قد تسفر عن ف�رض 
غرامات عليھا، يمك�ن ان ت�صل قيمتھ�ا 

 ملي���ون ك���رون، لع���دم تقي���دھا 50ال���ى 
  ....بقواع��د اbتح��اد ف��ي ھ��ذا المج��ال
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تبين ان اbنفج�ار ال�ذي دوى ف�ي وس�ط 
م���المو  أم���ام ص���الون للحFق���ة ، ك���ان 

يمك��ن ش��راءه م��ن " س��ھم ن��اري"بفع��ل 
  .المحFت، بشكل قانوني

ھ��ذا ول��م ي��صب اbنفج��ار أي ش��خص 
نه أدى إلى أضرار في المبنى بأذى، لك

  .القريب من المكان

وكان الحادث قد صنف كعمل تخريب�ي 
ضد جھة، أو عمل تخريبي خطر عل�ى 
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 عامل 3000 الى 1500قد يفقد ما بين 

ف��ي البري��د وظ��ائفھم ھ��ذا الع��ام، ج��راء 
تشكيل إتحاد يجمع بين مؤسستي البريد 

   .ن السويد والدانماركفي كل م

ھ�ذا م�ا ت�م التط��رق الي�ه ف�ي أط�ار قي��ام 
مؤس��سة البري���د الدانماركي���ة ب���ا�عFن 
ع���ن نت���ائج عملھ���ا عل���ى م���دى الع���ام 
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ت������سعى ش������ركة فولف������و لل������سيارات 
الشخصية الى ش�راء أج�زاء كبي�رة م�ن 

وح�سب البرن�امج .  ساب المفلسةشركة

 فان فولفو تتطل�ع P4الرابع في إذاعتنا 
ال��ى ش��راء جمي��ع مع��دات م��صنع س��اب 
في ترولھيتان ونقلھ�ا ال�ى م�صنعھا ف�ي 

  .توشFندا

ونقل البرنامج ع�ن أح�د م�صادره قول�ه 
أن فولف��و غي��ر مھتم��ة بمن��شآت م��صنع 
ترولھيت����ان، وأنم����ا بم����ا يحتوي����ة م����ن 
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داف������ع رئ������يس ال������وزراء فري������دريك 
راينفيلدت عن النظام الح�الي ل�صندوق 
التع���ويض ع���ن البطال���ة ع���ن العم���ل، 
والذي اشتدت اbنتقادات الموجھ�ة إلي�ه 
، بعد أن كشفت صحيفة داغينس نيھيت�ر

لعم����ل ع����ن أن ثلث����ي الع����اطلين ع����ن ا
�يح������صلون عل������ى تع������ويض م������ن 

  . الصندوق

وف��ي البرن��امج التلفزي��وني اPس��بوعي 
قال راينفيلدت أنه غير م�ستعد " أجنده"

bجراء أي تعديل على القواعد السارية 
ف��ي ھ��ذا المج��ال، وأن م��ن ال��ضروري 
أن يك��ون ھن��اك ت��وازن لل��صورة ح��ول 
ع��دد اPش��خاص ال��ذين يح��صلون عل��ى 
 تع��ويض م��ن ص��ندوق التع��ويض ع��ن

  :البطالة عن العمل

 أعتقد بأن م�ن ال�ضروري الق�ول م�ن -
أن ھن��اك مجموع��ة كبي��رة تع��يش عل��ى 
. التع��ويض ال��ذي يقدم��ه الن��شاط العمل��ي

يجب علينا أيضا أن نتذكر بأن طريقتنا 
لمقياس البطالة عن العم�ل ت�ستدعي أن 
ن����درج أي����ضاً، مجموع����ة كبي����رة م����ن 
الشباب والشابات الذين يدرسون ب�دوام 
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ال����دواء المخ����صص لقرح����ة المع����دة، 
ي��ستخدم ف���ي ال���سويد لت���سھيل عملي���ات 
ال��و�دة، وذل��ك ب��الرغم م��ن التح��ذيرات 
الت��ي اطلقھ��ا ب��احثون وس��لطات ص��حية 
أجنبي��ة م��ن خط��ورة ت��سبب ھ��ذا ال��دواء 

ھ�ذا . بنقص اPوك�سيجين عن�د اPطف�ال
برن�امج ك�اليبر، ف�ي القن�اة ماكشف عنه 

  . اbذاعية اPولى

وح��سب التحقي��ق ال��ذي ق��ام ب��ه برن��امج 
كاليبر، فأن س�تة مست�شفيات م�ن أص�ل 
اربعة ع�شر، ت�م اbت�صال بھ�ا، يج�ري 
فيھا إستخدام ھذا الدواء لت�سھيل عملي�ة 

  . الو�دة

دواء سيتوتيك المعروف بإستخدامه في 
معالجة قرحة المعدة، غالبا م�ا ي�ستخدم 
أي��ضاً ف��ي عملي��ات اbجھ��اض، ب��الرغم 
من وجود شواھد تشيره إل�ى ت�سببه ف�ي 

  SR.se  ... .أوجاع شديدة ونزيف حاد
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ألم�رأة  ألبي�ت ألثق�افي ألعراق�ي وجمعي�ة
ألعراقي�����ة م�����ن أPندي�����ة أPجتماعي�����ة 
 وألثقافية ألمعروفة لدى ألجالية ألعراقية

ألكبي��رة ألت��ي تق��يم ف��ي مدين��ة َك��وتنبيرغ 
ألل�����ذان يعم�����Fن بن�����شاط , أل�����سويدية 

وبخ��صوصية كامل��ة ض��من  وحيوي��ة
ألجمعي��ات ألعراقي��ة جنب��اَ نط��اق أتح��اد 
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أPجتماعي�ة  بقي�ة أPندي�ة أل�ى جن�ب م�ع
, وألرياضية وألثقافية ألعراقية أPخرى 

 وھ���و م���سجل رس���مياَ ل���دى ألمملك���ة

أستطاع خFل س�نوات قليل�ة , ألسويدية 
أن يك�ون ف�ي  1993من�ذ تأسي�سه ع�ام 

ألعراقي��ة ألعامل��ة ف���ي  مقدم��ة أPندي��ة
ه ن��شاطات م��ستمدا, أل��ساحة أل��سويدية 

ھيئت��ه  وفعاليات��ه ألمتمي��زة م��ن خ��Fل
أPداري���ة وھيئت���ه ألعام���ة ألت���ي ت���ضم 

ومثقفة من ك�F ألجن�سين  شريحة كبيرة
فكان��ت , ين��ضوون تح��ت خيمت��ه  أل�ذين

مشاركاته وأسھاماته ألفاعل�ة ف�ي جمي�ع 
وأPحتف��ا�ت ألوطني��ة ألت��ي  ألمناس��بات

وأھتمامات�ه ب�شؤون , أقيمت في ألمدينة 
ف����ن وألرياض����ة وأل أPدب وألثقاف����ة

وأقامت�ه , وألمرأة وألشباب ودعمه لھ�م 
 للمھرجان���ات ألفني���ة وألمحاض���رات

ق�د س�اھمت , ألسياسية وألثقافية ألعديدة 
ب��شكل فع���ال ف���ي أن تك��ون ل���ه ب���صمة 

وأس�ھامة , أPندي�ة أPخ�رى  مميزة ب�ين
كبي���رة ف���ي تقوي���ة أواص���ر ألعFق���ات 

ألجالي��ة  أPجتماعي��ة ب��ين جمي��ع أف��راد
 . تFوينھاألعراقية بكل 

وأستذكاراَ لدور مؤس�سي ھ�ذا أل�صرح 
ونشاطھم ألمتميز خ�Fل ألعق�دين  ألكبير

ول���رد ألجمي���ل أل���يھم م���ن , ألماض���يين 
وأحتف�اَء , بحقھ�م  خFل قول كلمة طيبة

بھم وبجھودھم ألمتمي�زة ف�ي و�دة أول 
ف��ي  ألعراقي��ة مؤس��سة ثقافي��ة للجالي��ة

أقام����ت , مدين����ة َك����وتنبيرغ أل����سويدية 
ألعراق�ي  ألھيئ�ة أPداري�ة للبي�ت ألثق�افي

ي��وم ألجمع��ة  وجمعي��ة ألم��رأة ألعراقي��ة
 أحتفالي���������ة جميل���������ة 2012 / 2 / 24

خمسة زمFء من ألرعيل أPول  لتكريم
ألذين ك�ان لھ�م ش�رف تأس�يس وأرس�اء 

ألثقافي وأPجتماعي  دعائم ھذا ألصرح
ألكات��ب ألعراق��ي ألكبي��ر وھ��م ألم��ؤرخ و
وعقيلت�ه أل�سيدة  أPستاذ حامد ألحم�داني

ألل�ذان ل�م يح�ضرا ( ألكريمة أم ناھض 
 , ) حفل ألتكريم لتواجدھم ف�ي ألق�اھرة

) أب���و عام���ل ( وأل���سيد غ���ازي كت���و� 

, س��ھيلة حن��ا  وعقيلت��ه أل��سيدة ألفاض��لة

أPس���تاذ ع���ادل يوس���ف  أض���افة أل���ى
 . ) أبو سFم( يعقوب 

Pحتف�ال أل�سيدحيث رح�ب ف�ي بداي�ة أ 

حمزة عبد رئيس ألھيئة أPداري�ة للبي�ت 
ب��ألزمFء أل��رواد وبجمي��ع ألحاض��رين 

وأل�ضيوف ألك�رام وق�ال  م�ن أPع�ضاء
أرح���ب بك���م ... ( ف���ي كلم���ة مرتجل���ة 

 أجمل ترحي�ب وش�كرا لح�ضوركم ف�ي

ھذه ألمناسبة ألعزيزة وم�شاركتكم معن�ا 

ف��ي تك���ريم زم���Fء وأص���دقاء وأع���زاء 
جھودھم وبوقتھم بسواعدھم و علينا بنو

بن����و ھ����ذا , وعل����ى ح����ساب راح����تھم 
وم�ن ث�م  أل�صرح ألكبي�ر ألبي�ت ألثق�افي

وم��ن ب��اب  , جمعي��ة ألم��رأة ألعراقي��ة
 ألوفاء لھؤ�ء ألزمFء قمنا بھذا ألتكريم

ليعتل�ي , ) ألمتواضع لرد ألجميل أل�يھم 
ألمن��صة م��ن بع��دھا ھ��ؤ�ء ألمؤس��سين 

ذكري��اتھم وأھ��م ألوق��ائع  للح��ديث ع��ن
 ألعالق���ة ف���ي ذاك���رتھم ع���ن وأPح���داث

ألكلمة  بدايات تأسيس ألبيت حيث كانت
( ف���ي ألبداي���ة Pب���و عام���ل أل���ذي ق���ال 

ألتكريم ھ�و لك�م ولك�ل م�ن خ�دم ويخ�دم 
وأل��شعب ألعراق��ي ب���أخFص  أل��وطن

وع��ن ألظ��روف ألت��ي م��رت , وص��دق 
ھ�ذا  علين�ا ف�ي م�شوارنا أPول لتأس�يس

ألصرح ألكبير اسسنا في ألبداية ألن�ادي 
 أPجتم������اعي ألعراق������ي أن������ا ألثق������افي

وبع���د , م���ن أPص���دقاء  ومجموع���ة
أPنتخاب��ات أص��بحت س��كرتيراَ للن��ادي 

, ألرافدين  وكلفت بأصدار مجلة صدى

وبع�����د س�����نوات ع�����دة ولتزاي�����د ع�����دد 
ألع����راقيين ألمھ����اجرين أل����ى أل����سويد 

مثقف���ة م���ن ش���يوعيين  ووج���ود نخب���ة
وديمق���راطيين وم���ستقلين وقب���ل أنعق���اد 

أش��كالية  ح��دثتألم��ؤتمر أPول للن��ادي 
ف��ي أPنتخاب���ات حي��ث ل���م ت��صوت لن���ا 
مجموعة من ألذين كانو معن�ا ف�ي بداي�ة 

ألنادي في ألوق�ت أل�ذي أعطين�ا  تأسيس
نح��ن أص���واتنا أل���يھم نح���ن ألمؤس���سين 

فك��ان , ألن��ادي  ھ��م برئاس��ة وف��ازوا
قرارنا ألتالي بت�شكيل ن�اد جدي�د س�ميناه 

بكتاب��ة  ألبي��ت ألثق��افي ألعراق��ي وكلف��ت
حي�ث , ألنظام ألداخلي للبيت ألبرنامج و

 ح�صلت ألموافق��ات ألرس��مية م�ن قب��ل

ألمؤسسات ألسويدية ألمختصة لتأسيسه 
 ألذي كان ل�ي أل�شرف ف�ي رئاس�ة أول

ف��ي أPنتخاب��ات لم��دة  ھيئ��ة أداري��ة ل��ه
سنتين حيث رفضت أPستمرار في ھذا 

 . أtخرين ألموقع Pتاحة ألفرصة أمام

 م��ن) أب��و عام��ل ( وأ�خ غ��ازي كت��و� 

ألحرك�ة  بلدة ألقوش ومن ألنشيطين ف�ي
ألوطنية وألديمقراطية ألعراقية لسنوات 
ط��وال وم��ن رف��اق ألح��زب أل��شيوعي 

عم�ل ف�ي منظم�ات ألح�زب  , ألعراق�ي
ألمختلف���ة وخاص���ة ألعمالي���ة وتع���رض 

وأل��سجن  خ��Fل فت��رة ن��ضاله للتوقي��ف
) أم عام���ل ( كم���ا عقيلت���ه , وألتع���ذيب 

 فھ�ي أPخ�رى لھ��ا م�ساھمات فعال�ة ف��ي

ألوطني�ة م�ن خ�Fل عملھ�ا ف�ي  ألحرك�ة
منظم��ة ألح��زب أل��شيوعي ف��ي ألك��رادة 

ألم���رأة  أل���شرقية وك���ذلك ف���ي رابط���ة
عاش��ت ف��ي ظ��روف ص��عبة . ألعراقي��ة 

وبيوت سرية حزبية ف�ي أق�سى س�نوات 
أل���صدامية وف���ي بيتھ���ا  ألدكتاتوري���ة

  . مطبعتين للحزب

ألسيرة ألذاتية للرفي�ق أب�و  ومن ثم تليت
ن��ادي حي��ث تق��رأ س��Fم أح��د مؤس��سي أل

موالي���د  بطاقت���ه ألشخ���صية بأن���ه م���ن
خ��ريج دار ألمعلم��ين , ألق��وش  / 1929

واك��ب  , 1949 ـ 1948ألريفي��ة لع��ام 
ألوطني���ة ألعراقي���ة وألح���زب  ألحرك��ة

 أل�ى 1947ألشيوعي ألعراقي منذ ع�ام 
معلماَ ع�ام  عين, أن أنضم ألى صفوفه 

 ف���ي منطق���ة ألم���شخاب لخم���سة 1949
ف م��ن قب��ل  أوق��1961ع��ام , س��نوات 

أقضية محافظة ألموصل  أPمن في أحد
وعل��ى أثرھ��ا س��حبت ي��ده م��ن ألوظيف��ة 

ألنق�ل   طل�ب1962ع�ام ,  أشھر 8لمدة 
أل��ى محافظ��ة ألناص��رية Pس��باب أمني��ة 

 أشھر حي�ث وق�ع أنق�Fب 3ليبقى ھناك 
 وعل�ى أث�ره 1963أPس�ود ع�ام  ش�باط

أعتق��ل وُرِح��ل أل��ى محافظ��ة ألموص��ل 
ب�ل ألمجل�س ق ل�يحكم علي�ه بأل�سجن م�ن

ألعرفي لمدة ثFثة سنوات وأودع سجن 
 خرج من أل�سجن 1966عام ,ألرمادي 

مف��صو�َ م��ن ألوظيف��ة أل��ى ع��ام  وظ��ل
 حي����ث أعي����د م����ع ألمف����صولين 1968

في سلك  قضى ثFثون سنة, ألسياسيين 
 . ألتعليم في خمسة محافظات عراقية

 بعدھا جاء ألدور للح�ديث ع�ن ألغائ�ب

م�داني أل�ذي ألحاضر أPس�تاذ حام�د ألح
أت��صل تلفوني��اَ م��ن ألعاص��مة ألم��صرية 

, ألقائمين على أPحتف�ال  ألقاھرة ليشكر

في ألوق�ت أل�ذي ك�ان ق�د أرس�ل رس�الة 
ألحاضرين م�سؤول  من قبل تFھا على

أللجن��ة ألثقافي��ة ف��ي ألبي��ت أل��سيد عل��ي 
تحي�ة  أحي�يكم أجم�ل( ألراعي جاء فيھا 

واق������دم جزي������ل ش������كري وأمتن������اني 
Pحتفال لتقي�يم وتك�ريم لحضوركم ھذا أ
ل��شعبنا ولlن��سانية  رف��اق لك��م يكن��ون

وي��شرفني , جمع��اء ك��ل ألح��ب وألخي��ر 
ھ�ذا  أن أكون واحدا منكم ساھم في بناء

كي يؤدي , ألصرح ألثقافي في ألمھجر 
واجب��اَ مقدس��اَ ف��ي خدم��ة ق��ضايا ش��عبنا 

ب�ل ويتع�داه ف�ي خدم�ة ق�ضايا  , ووطننا
وألن��ضال م��ن أج��ل تفعي��ل , أPن��سانية 

أل�ذي أقرت�ه  قوق أPن�سان ألم�شروعةح
وألت����ي  , 1948أPم����م ألمتح����دة ع����ام 

مازال�ت ألعدي��د م��ن أل��دول وألحكوم��ات 
أPن�سان  وتتجاھل حق�وق, بنوده  تنتھك

ف����ي ألحري����ة وألديمقراطي����ة وألعدال����ة 
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تقييم  جدا أن يجري جميل . أPجتماعية
وتك��ريم ألع��املين ف��ي ھ��ذا ألمج��ال وھ��م 

, طوي��ل  م��روبع��د ع, عل��ى قي��د ألحي��اة 

و� , وك��م ك��ان ب��ودي أن أك��ون بي��نكم 
سيما أن ھذه ألمناس�بة ق�د ت�صادفت ف�ي 

عشر من ألشھر ألحالي بأطفاء  ألسادس
ب����د�َ أن , أل����شمعة ألثم����انين لم����يFدي 

, وألتك��ريم بع��د ألرحي��ل  يج�ري ألتقي��يم

ينبغ����ي أن يتن����اول ھ����ذا ألعم����ل كاف����ة 
لل��شخص  ألجوان��ب أل��سلبية وأPيجابي��ة

لكي يدرك أخطاؤه في , مه ألمراد تكري
 كل مسيرة حياته ألسياسية وأPجتماعية

و� ش���ك أن , ويعي���د ألنظ���ر فيھ���ا  ,
أPنسان مھما حرص فF بد أن يقع ف�ي 

ذاك ي�ستطيع أPن�سان  وعن�د, أPخط�اء 
وين����ال تقي����يم وتك����ريم , تق����ويم نف����سه 

أPيجابي�ة  بع�د تقي�يم جوانب�ه, أtخ�رين 
 ألسلبية ألتي �بد أن تطغي على جوانبه

 وم�ن ث�م أت�ى) . ك�ي ي�ستحق ألتك�ريم 

أPس��تاذ ألراع��ي أل��ى ألجان��ب ألن��ضالي 
م���ن حي���اة ألم���ؤرخ ألكبي���ر ألحم���داني 

ألعمل أل�وطني من�ذ ص�باه  وأنغماره في
عندما أندلعت وثبة كانون ألمجي�دة ع�ام 

ألثانوي��ة   حي��ث ك��ان طالب��اَ ف��ي1948
أل����شرقية ف����ي ألموص����ل وم����ساھماته 

مرورا ,  ألوثبة وقيادته للمظاھرات في
ن�ضالية أخ�رى ف�ي ن�شاطاته  بمحط�ات

, ألسياسية تحت راية ألحزب ألشيوعي 

ألعھ���دين  وتعرض���ه لlعتق���ا�ت ف���ي
وألف���صل م���ن , ألملك���ي وألجمھ���وري 

ألوظيف�����ة وألمFحق�����ات أPمني�����ة ل�����ه 
وأل���سجن وألتع���ذيب فت���رة  وأPختف���اء

حي�ث  , 1963ألشباط أPسود م�ن ع�ام 
ألفق���ر و ذاق��ت عائلت��ه م��رارة ألج��وع

لكن�ه بق�ى وفي�اَ عل�ى ألعھ�د , وألحرمان 
 . ولم يتنكر لمبادئه وأفكاره

وق���د أقيم���ت عل���ى ھ���امش أPحتفالي���ة 
أمسية فني�ة عائلي�ة عل�ى أنغ�ام دي ج�ي 

باق��ة م��ن أPغ��اني ألعراقي��ة  زي��د م��ع
ألجميل��ة حت��ى س��اعة مت��أخرة م��ن ذل��ك 

فيھ��ا ألھ��دايا  ق��دمت , ألم��ساء ألجمي��ل
ل م�ع باق�ات ألتقديرية للمؤسسين أPوائ�

ل�دورھم  ورد تكريماَ ومحبة لھم وتثميناَ 
ألكبير في أنشاء وتأسيس ألبيت ألثق�افي 
 ألعراقي قبل�ة ك�ل ألع�راقيين ف�ي مدين�ة

  َكوتنبيرغ ألسويدية
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 مي ھرمز/ عدسة .. أديسون ھيدو / كتابة 

) فا�نتاين  ( واحياءاَ لذكرى القديس, ألحب  أحتفا�َ بعيد ... 

, الع��شاق والمحب��ين  ورع��ى, ال��ذي ف��دا الم��سيحية بروح��ه 

أقامت شبيبة أخوي�ة م�ار , وآلف بين قلوب العذارى والفتيان 
في مدينة َكوتنبيرغ ألسويدية ي�وم ألجمع�ة أل�سابع ع�شر  أداي

أم�سية جميل�ة عل�ى قاع�ة  , 2012ش�باط / م�ن ش�ھر فبراي�ر 
بم���شاركة أPب ألفاض��ل ب���ول رب��ان راع���ي , كني��سة ھي��دن 

ألكلداني��ة ف��ي ألمدين��ة وأل��شماس روفائي��ل أل من��و  ألكني��سة
حي��ث رح��ب  , وأل��شماس أي��شو وجم��ع م��ن ش��باب أPخوي��ة

ومن ثم ألق�ى , ريف ألحفل بألحضور ألكريم ألشاب سلمان ع
بألمناس��بة ح��ث فيھ��ا أل��شباب وألحاض��رين  أPب رب��ان كلم��ة

وح��ب  عل��ى أدام��ة ألعFق��ات أPخوي��ة وألمحب��ة وألت��سامح
 لتبدأ بعدھا فقرات ألحفل, أtخرين في يوم ألحب وكل أ�يام 

م��سابقات جميل��ة ق��دمت فيھ��ا ألج��وائز عل��ى  ألمتنوع��ة م��ن
ش��رقية  وأغ��ان متنوع��ة طوع��ات موس��يقيةومق, ألف��ائزين 

وغربية على أنغام ألدي جي بمشاركة ألحاضرين في حلقات 

حتى ساعة مت�أخرة م�ن ) ألدبكات  ( من ألرقص ألفولكلوري
 . ذلك ألمساء ألجميل

ألعيد الذي ينتظره المFي�ين م�ن , ) ألفالنتاين  ) وللحديث عن
وم��اَ وي , والوف��اء كرم��زا للح��ب وألع��شق الن��اس ك��ل ع��ام

 وألزھور وتبادل ألھدايا, يعبرون فيه عن شعورھم بالسعادة 

الحمراء والقبل والمنادي�ل الحريري�ة المرس�وم عليھ�ا ص�ورة 
حي��ث تق��ول الحكاي��ات  , ) كيوبي��د ( الع��شق الروم��اني

 انه في اوآخر الق�رن... بأختصار  وألمتوارث من أPساطير

ك راھ��ب الثال��ث وف��ي اِح��دى المقاطع��ات الروماني��ة ك��ان ھن��ا
ت��صدى بأن��سانية  القل��ب رومان��سي الھ��وى ش��فاف م��سيحي
لقرار ك�ان ق�د أص�دره اPمبراط�ور كFودي�وس يمن�ع  وجرأة

ق�د ي�ضعف  ) وح�سب أعتق�اده( جنوده من ال�زواج ال�ذي  فيه
أن يكون�وا أقوي�اء  م�ن ع�زيمتھم ويجعلھ�م غي�ر ق�ادرين عل�ى

ويفضلون البقاء قرب زوجاتھم وأطفالھم على أPستبسال في 
فأخذ فا�نت�اين ي�زوج ال�شباب بال�سر .. والقتال  ساحة الوغى

الق�بض علي�ه وأودع�ه  مما أثار غضب كFوديوس الذي القى
ال��سجن لفت��رة عارض��ا علي��ه أن يعف��و عن��ه ش��رط تخلي��ه ع��ن 

وبأن يعبد  التي كانت وقتذاك في بداية عھدھا ـــ المسيحيه ـــ
لمسيحية فما العرض وآثر ا اِ� انه رفض ھذا , آلھة الرومان

ك��ان م��ن أPمبراط��ور كFودي��وس ا� أن حك��م علي��ه  برجم��ه 
 رأسه حي�ث ت�م ذل�ك ف�ي الراب�ع ع�شر م�ن فبرايرع�ام وقطع

في سجل المسيحية بأسم  تم تقديسه وأدخل, بعد موته  . 270
 القديس فا�نتاين واعتبر يوم ممات�ه عطل�ة الربي�ع الروماني�ة

ي التق�ويم الم�سيحي وسمي بيوم فا�نتاين الذي بقي م�سجF ف�
عن�دما س�حبه الباب�ا ب�ولص  1969كعطل�ة رس�مية حت�ى ع�ام 

وفقد رمزه الديني المسيحي وأخ�ذ رم�زا جدي�دا ا� . السادس 
 . رمز الحب وھو

يقول��ون ب��أن الح��ل اPوح��د لك��ل ألغ��از الخليق��ة وتف��سيرھا ھ��و 
فليكن يوم فالنت�اين ھ�ذا عي�د ح�ب للجمي�ع تتب�ادل في�ه  , الحب

  . وأPجساد لذتھا أPبدية  والقلوب أسرارھاالشفاه رحيقھا
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تقي���يم ق���درة المرض���ى طريق���ة جدي���دة ل
عل��ى الع��ودة ال��ى س��وق العم��ل ھ��ي م��ا 
س��تطرحه الحكوم��ة الع��ام المقب��ل، الت��ي 
تقوم على دراسة ادق للمريض لمعرفة 

وسيصبح باستطاعة . قدرته على العمل
الم��ريض ان يق��وم بتقي��يم العوام��ل الت��ي 

  .تحد من امكانية عودته الى العمل

ويعتق����د ي����ان �رش����ون م����ن ص����ندوق 
اعي، وأح��د الم��شرفين ال��ضمان ا�جتم��

على الدراسة، ان ھذه الطريقة ستساھم 
ف��ي ع��ودة المزي��د م��ن المرض��ى ال���ى 
وظائفھم ال�سابقة، كم�ا ص�رح ل�صحيفة 

  DN.  ...  SR.seداغنس نيھيتر 
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ارتفعت اعداد ا�ميين في السويد خFل 
ال����سنوات ا�خي����رة، وأظھ����رت آخ����ر 
ا�رق��ام ان ع��دد ال��ذين يدرس��ون اللغ��ة 

 مم���ن ل���ديھم SFIال���سويدية لFجان���ب 
مستوى تعليمي � يتع�دى س�نوات قليل�ة 
في المدرسة قد تضاعف بالمقارن�ة م�ع 

  .2006العام 

وح��سب اح��صاءات م��صلحة الم��دارس 
Skolverketداد البالغين الذين  فان اع

 3التحقوا بالمدرسة لفت�رة � تزي�د ع�ن 

س��نوات ف��ي البل��د ا�م ارتفع��ت ب���شكل 
وف�ي الوق�ت . SFIكبير ف�ي م�دارس ال

 آ�ف م��ن اص��ل 7ال��ذي س��جل ع��ددھم 
، وص���ل الع���دد 2006 ال���ف ع���ام 100
  .2010 الفا مع العام 15الى 

معظ��م البل��ديات � ت��ضع ھ��ذه الم��شكلة 
كم���ا وانھ���ا � عل���ى قائم���ة ا�ولوي���ات، 

تأخ��ذ بع��ين ا�عتب��ار الحاج��ة الخاص��ة 
لھذه الفئة من الن�اس ب�سبب قل�ة الخب�رة 
في ھذا المجال، او �ن الم�شكلة لي�ست 
متفاقمة، كم�ا ص�رحت م�صلحة تفت�يش 

  .Skolinspektionenالمدارس 
  ا�ذا() ا������) ...   
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أختير الدبلوماس�ي ال�سويدي المع�روف 
ي��ان الياس��ون نائب��ا لFم��ين الع��ام لFم��م 

ث���اني اعل���ى المتح���دة، وسي���شغل بھ���ذا 
من����صب ف����ي المنظم����ة العالمي����ة بع����د 

ي����ان . ك����ي م����ون-ا�م����ين الع����ام ب����ان
الياس��ون، ال��ذي س��بق وش��غل من���صب 
وزي���ر خارجي���ة ال���سويد ف���ي حكوم���ة 
ا�ش��تراكي ال��ديمقراطي س��يتولى اكب��ر 
مھم��ة دولي��ه يخ��صل عليھ��ا دبلوماس��ي 
س��ويدي من��ذ ان ت��ولى داغ ھامارش��ولد 
منصب ا�مين العام لFمم المتح�دة ب�ين 

  .1961 و1953ا�عوام 

  

كي مون علل اختي�اره -ا�مين العام بان
ب��ان الياس��ون يمل��ك خب��رة واس��عة ف��ي 
مجال التفاوض بشأن مختلف ا�زم�ات 
العالمية، با�ض�افة ال�ى كون�ه ق�د ش�غل 
سابقا منصب رئاسة الجمعي�ة العمومي�ة 
في ا�مم المتح�دة وس�فير ال�سويد لFم�م 
المتح�����دة، وك�����ذلك وزي�����ر خارجي�����ة 

  .تير الحكومةوسكر

وف��ي ت��صريح لوكال��ة ا�نب��اء ال��سويدية 
TT عب����ر ي����ان الياس����ون ع����ن فخ����ره 

بالمھمة الجديدة قائF انھا تحم�ل الكثي�ر 
ي����ذكر ان الياس����ون . م����ن الم����سؤولية

س����ينتقل ال����ى نيوي����ورك ليب����دأ مھمت����ه 
الجدي���دة ف���ي ا�ول م���ن تم���وز يولي���و 


�#�D ا���0)  ...   .القادم%  
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اظھرت دراسة جديدة ان فحص خFي�ا 
عنق الرحم ي�ساھم ف�ي انق�اذ حي�اة ع�دد 
كبير م�ن الن�ساء، يف�وق م�ا ك�ان يعتق�ده 

  .ا�طباء في السابق

الدراسة الت�ي ن�شرت الي�وم ف�ي المجل�ة 
 British Medicalالطبية البريطانية 

Journal تظھ���ر ان ھ���ذه الفحوص���ات 
ي ت���ساعد عل���ى اكت���شاف ال���سرطان ف���

مراحل�����ه ا�ول������ى وبالت������الي ي������صبح 
با�مك������ان استئ������صاله ف������ي الوق������ت 

وبالن����سبة للن����ساء الل����واتي . المناس����ب
يع��انين م��ن تغي��رات كبي��رة ف��ي الخFي��ا 
السرطانية، ف�ان توقع�ات ال�شفاء ترتف�ع 
لديھن، حيث ي�صبح با�مك�ان اكت�شاف 
الخFي��ا ال��سرطانية الت��ي كب��رت والت��ي 

يق�ول ربما لكانت ادت الى الوف�اة، كم�ا 
بنغت اندريه، رئيس ا�طباء ف�ي عي�ادة 

  .النساء في يافله

ي����ذكر ان ع����ددا كبي����را م����ن ا�طب����اء 
يأملون بان يق�وم ع�دد اكب�ر م�ن الن�ساء 
ب����اجراء الفح����ص، كم����ا ي����أملون ب����ان 
ت��صبح الفحوص��ات مجاني��ة ف��ي جمي��ع 

  النتظيمات النيابية للمحافظات

 وج���ود اي���ة موعل���ى ال���رغم م���ن ع���د
اء م�ن اص�ول معلومات حول عدد النس
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اجنبي��ة الل��واتي يقم��ن ب��اجراء الفح��ص، 
ا� ان دراس���ة ت���دور ا�ن ف���ي جامع���ة 
اوبسا� تظھر ان ھ�ذه الفئ�ة م�ن الن�ساء 
ل��ديھا موقف��ا ايجابي��ا م��ن اج��راء فح��ص 
العينات الخلوية الخاص بسرطان عن�ق 
 .الرحم با�ضافة الى كيفية الوقاي�ة من�ه

...  sr.international  
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تقي�����يم ا�داء خط�����وة  " تح�����ت ش�����عار
اساس��ية م��ن خط��وات النج��اح لتعزي��ز 

اقام��ت مؤس��سة الن��ور "الحك��م الرش��يد 
الجامع���ة لمنظم���ات المجتم���ع الم����دني 
المق���ر الع����ام وبرعاي����ة وزارة التعل����يم 
الع�الي جمعي�ة العراقي�ة لتنمي�ة الم��وارد 

بعد ظھر الثFثاء وعلى قاعة "البشرية 
ى المرك�ز الثق�افي النفط�ي ببغ�داد الملتق��

التك��ريم ال���سنوي ا�ول �ع��Fن نت���ائج 
  " 2011استطFع افضل برلمانية لعام 

وك��ان ع��دد الم��شاركات ف��ي ا�س��تفتاء 
مشاركة من اعضاء البرلم�ان  )83(ھو

العراقي وقد حصلت النائبتان عن كتل�ة 
كميل��ة الموس��وي " الف��ضيلة البرلماني��ة 

عل���ى اف��ضل س���بع "وس��وزان ال��سعد "
م��ا ج��اء برلماني��ات ف��ي الع��راق ح��سب 

ف��ي ا�س��تفتاء مؤس��سة الن��ور الجامع��ة 
واج�����رت مؤس�����سة الن�����ور الجامع�����ة 
والجمعي���ة الوطني���ة العراقي���ة اس���تبيانا 
لتقي����يم اداء اع����ضاء مجل����س الن����واب 
 7العراقي من السيدات واختيار افضل 

برلماني���ة ( 83( برلماني��ات م���ن ض��من
  .في مجلس النواب العراقي

 1600وتضمن ا�ستبيان العينة توزيع 

تمارة عل�ى محافظ�ات الع�راق حي�ث اس
 اس���تمارة اP 100ح���دد لك���ل محافظ���ة 

مح���افظتي الب���صرة والموص���ل حي���ث 
وبح���ضور " اس���تمارة 125ح���دد لھم���ا 

ع��دد كبي��ر م��ن المنظم��ات ومؤس��سات 
المجتمع المدني وعدد م�ن الشخ�صيات 

  "السياسية والدينية وا�كاديمية

وك�������ان رأي الم�������شاركين ف�������ي أداء 
على "راقي عضوات مجلس النواب الع

%) 6( أي بن�سبة ) 97( ال�شكل الت�الي 

أي بن�سبة  ) 406( وبشكل متوسط نال 
) 961(وب��شكل ض��عيف ن��ال %) 28( 

وي����������ذكر ان  %)".66( أي بن����������سبة
ا�ستبيان يحصل �ول مرة في العراق 
ويحف��ز الن��واب م��ن الن��ساء عل��ى ب��ذل 
المزي���د م���ن الجھ���د والتمي���ز والتن���افس 
 للح����صول عل�����ى المرات�����ب المتقدم�����ة

  "وكسب ثقة المواطن

وكان�ت نت��ائج ا�س�تبيان كان��ت ح��صول 
ع����ن الكتل����ة / النائب����ة عالي����ة ن����صيف 

عل��ى المرتب��ة ا�ول��ى ومھ��ا / البي��ضاء
الدوري عن كتلة ا�حرار على المرتبة 
الثاني���ة وكميل���ة الموس���وي ع���ن كتل���ة 
الفضيلة بالمرتبة الثالثة وناھ�دة ال�دايني 
ة ع��ن القائم��ة العراقي��ة بالمرتب��ة الرابع��

وحن���ان الف���تFوي ع���ن ائ���تFف دول���ة 
الق���انون بالمرتب���ة الخام���سة وس���وزان 
ال��سعد حل��ت بالمرتب��ة ال��سادسة ووح��دة 

حل��ت بالمرتب��ة / العراقي��ة/الجميل��ة ع��ن 
  ".السابعة 
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يستعد معھد كارولينسكا الطبي للدخول 
ف��ي دراس��ة واس��عة النط��اق ف��ي مج��ال 
اbض���طرابات الع���صبية مث���ل م���رض 

" الزھ��������ايمر"خ��������رف ال��������شيخوخة 

، وذل�����ك "الباركين�����سون"والرع�����اش 
 بل��دا م�ن دول اbتح��اد 22بالتن�سيق م�ع 

ھ�ذه الدراس�ة س�تتيح فرص�ا . اPوروبي
وع م�����ن أكب�����ر لت�����شخيص ھ�����ذا الن�����

اPم��راض ف��ي وق��ت مبك��ر، وست��ساعد 
عل����ى التوص����ل إل����ى نت����ائج متع����ددة 
ومختلفة ب�سبب التن�وع البيئ�ي والثق�افي 
. ف��ي مختل��ف بل��دان اbتح��اد اPوروب��ي

وھ��و اPم��ر ال��ذي يمك��ن أن ي��ساعد ف��ي 
إكت���شاف ع���Fج جدي���د وأدوي���ة جدي���دة 
لم���رض الزھ���ايمر والرع���اش، وذل���ك 
حسب ما جاء في تصريح البروفي�سور 

غ�����ت فين�����بFد أخ�����صائي أم�����راض بين
ال�����شيخوخة ف�����ي معھ�����د كارولين�����سكا 
الطب��ي، والمن��سق الرئي��سي للم��شروع 

  .اPوروبي

  

الھ����دف م����ن ھ����ذا "وق����ال فين����بFد أن 
التع��اون ھ��و تح��سين ط��رق ع��Fج ھ��ذه 
اPمراض، فعلى س�بيل المث�ال � توج�د 

 ية حقيقية لمرض الزھايمر إل�ى ح�دأدو

اtن، وم�ا يمك��ن فعل�ه فق��ط ھ�و تخفي��ف 
ونفس اPمر ينطب�ق عل�ى م�رض . Pلما

لكن مع ھذه الدراسة سنتمكن . الرعاش
م��ن فھ��م اPس��باب الحقيق��ة الت��ي تكم��ن 
وراء ھ��ذه اPم��راض، وك��ذلك دراس��ة 
اPسباب التي ت�ساھم ف�ي م�وت الخFي�ا 

 ".العصبية قبل اPوان

وسيعمل الباحثون على تكييف وتوحي�د 
المؤشرات الحيوية المعروفة الموجودة 

نخ���اع ال���شوكي للمرض���ى ال���ذين ف���ي ال
يعانون من مرض خرف الشيخوخة أو 
. م��رض الرع��اش وإخ��ضاعھا للتحلي��ل

وھ��ي التحل��يFت الت��ي س��تعمم ف��ي كاف��ة 
أنح���اء أورب���ا لدراس���ة ھ���ذه اPم���راض 

وأبدى بينغ�ت فين�بFد . على نحو أفضل
ثقت����ه ف����ي ق����درة ھ����ذه الدراس����ة عل����ى 
النجاح، كم�ا أب�دى تفاؤل�ه ف�ي التوص�ل 

ھم����ة ومرض����ية لع����Fج إل����ى نت����ائج م
مرض��ى خ��رف ال��شيخوخة والرع��اش 

أعتقد أننا " في المستقبل القريب، وقال 
قريب���ون ج���دا للح���د م���ن تط���ور ھ���ذه 
اPمراض، في غضون خمس أو ع�شر 
سنوات وذلك عن طريق تط�وير أدوي�ة 
جدي��دة تتناس��ب م��ع حال��ة ك��ل م��ريض 
على حدة، وbكتشاف اPس�باب الكامن�ة 

العملي���ة وراء الم���رض، وللقي���ام بھ���ذه 
على أحسن وجه نحن ف�ي حاج�ة ماس�ة 
إل��ى تل��ك المؤش���رات الحيوي��ة ال���سائلة 
المتواج��دة ف��ي النخ��اع ال��شوكي، وذل��ك 
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لقي����اس م����دى نجاع����ة ھ����ذه اPدوي����ة 
الجديدة، والت�ي س�تحدد نوعي�ة العق�اقير 
التي س�يتم وص�فھا لك�ل م�ريض ح�سب 

  .حالته وتطور مرضه

ويرى القائمون على ھ�ذا الم�شروع أن 
 بل���دا أوروبي���ا ف���ي ھ���ذه 22م���شاركة 

الدراس�ة والتن�سيق م��ع بع�ضھا ال��بعض 
أم��ر مھ��م ج��دا وسي��صب ف��ي م��صلحة 
مرض��ى خ��رف ال��شيخوخة والرع��اش، 
مع العلم أن ھذه اPمراض تبق�ى جدي�دة 
ن���سبيا ، وم���ن المتوق���ع أن ت���زداد ف���ي 
الم��ستقبل م��ع تق��دم ال��سكان ف��ي العم��ر، 
وإرتف������اع ن������سبة ال������شيخوخة ل������دى 

حي����ث يعتق����د . المجتمع����ات اPوروبي����ة
أن أم���راض الخ���رف تكل���ف "فين���بFد 

المجتم����ع ال����سويدي أكث����ر م����ن تكلف����ة 

. أمراض السرطان، والقلب وال�شرايين

فبعض أمراض القل�ب � تكل�ف كثي�را، 
فالسكتة القلبية عل�ى س�بيل المث�ال ت�أتي 
. فجأة وقد تؤدي إلى الوفاة دون تكاليف

لكن تختلف اPمور عندما يتعل�ق اPم�ر 
بية كخرف الشيخوخة باPمراض العص

والرع�اش والت��ي تط��ول لم��دة يمك��ن أن 
تتراوح ما ب�ين خم�س وع�شر س�نوات، 
وھ����و اPم����ر ال����ذي ي����ستدعي رعاي����ة 
خاص����ة لlش����خاص الم����صابين بھ����ذه 
اPم��راض ال��ذين يحت��اجون إل��ى الع��يش 
ف���ي دور رعاي���ة خاص���ة أو ف����ي دور 
رعاية المسنين، وھو ما يكلف المجتمع 

  ".مبالغ مالية مھمة

 أل�ف 150ويد يوج�د أكث�ر م�ن وفي الس
ش���خص تقريب���ا يع���انون م���ن أم���راض 

الخرف، وتتراوح تكلف�ة رعاي�ة ھ�ؤ�ء 
 ملي����ار 60 و50اPش����خاص م����ا ب����ين 
ويعتقد فينبFد أن . كرون سويدي سنويا

ھ�����ذا المبل�����غ مرش�����ح ل�رتف�����اع ف�����ي 
الم���ستقبل ب���سبب إرتف���اع مع���دل أم����د 

وأض���اف . الحي���اة ف���ي الع���صر الح���الي
ظ�����ام الرعاي�����ة أعتق�����د أن ن" ب�����القول 

ال��صحية ف��ي ال��سويد س��يكون معرض��ا 
 س��نة 40 أو 30ل�نھي��ار ف��ي غ��ضون 

في حالة عدم القيام بمث�ل ھ�ذه اPبح�اث 
المشتركة، حيث سيتعذر على المجتم�ع 
إحتواء الوضع، لعدم التوفر عل�ى ع�دد 
كافي م�ن ال�شباب ق�ادرين عل�ى رعاي�ة 

  sr.international  ... ".ھؤ�ء المرضى
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  نزار عسكر

 ك���وادر عراقي���ة ف���ي مختل���ف ي���شارك ب���ضع ع���شرات م���ن
اPخت���صاصات ف���ي دورة تأھيلي���ة لتط���وير البن���ى التحتي���ة 
العراقي�ة، تقيمھ��ا ف�ي ال��سويد حالي�ا منظم��ة التج�ارة العالمي��ة، 

  .السويدية" سيدا"بالتعاون مع منظمة 

ويتلق���ى ألم���شاركون ف���ي ال���دورة دروس���ا ف���ي س���بل تط���وير 
ل وت���شم. مج���ا�ت العم���ل وف���ق المع���ايير الدولي���ة الحديث���ة

مجا�ت اختصاص المشاركين التجارة، والزراعة، والتعل�يم 
  .العالمي، وتعزيز قدرة القطاع الخاص في البناء

أحمد عباس وھو أحد المشاركين ف�ي ال�دورة اوض�ح �ذاع�ة 
العراق إنھا تأتي في إطار الجھد ال�ذي تبذل�ه منظم�ة التج�ارة 

  قية، العالمية، من أجل تطوير البنى التحتية التجارية العرا

  

وتعزيز العمل وفق قوانين التجارة العالمية الحديثة وأض�اف 
المطل���وب م���ن ك���ل ش���خص م���شارك ف���ي ال���دورة ان يق���دم "

مشروعا لتط�وير المج�ال ال�ذي يعم�ل في�ه، وبع�د س�تة أش�ھر 
  ".سيجري دراسة المشروع وتقييمه

  

يشار الى ان الدورة ب�دأت ف�ي الراب�ع والع�شرين م�ن ال�شھر 
 ومدتھا شھر واحد،  جنوب السويد،لمو الماضي في مدينة ما

يتلق��ى الم��شاركون فيھ���ا محاض��رات ع���ن أھ��داف منظم���ة و
  . والمقارنة بينھا وبين اPتحاد اtوروبي التجارة العالمية،

عضو غرفة التجارة العراقية السويدية رافد مصطفى تحدث 
 ع��ن أھمي��ة ھ��ذه  �ذاع��ة الع��راق الح��ر وف��ي س��ياق الح��ديث

ب���ع م���ن اPھتم���ام ال���سويدي بھ���ا، Pن ال���دورة ق���ال انھ���ا تن
المنظمات ال�سويدية تتمت�ع ب�سمعة دولي�ة ف�ي مج�ال التط�وير 

بالطبع ان لھذه الدورات أھمي�ة كبي�رة ف�ي "واضاف . والبناء
تعزي��ز التع��اون التج��اري ب��ين ال��سويد والع��راق، إذ ان��ه س��يتم 
خFلھ�ا تب��ادل الخب�رات والمعلوم��ات، كم�ا يمك��ن م�ن خFلھ��ا 

  ".تجات السويديةالترويج للمن

  

وحول التوجه ال�سويدي لزي�ادة التب�ادل التج�اري م�ع الع�راق 
الجان��ب ال��سويدي لدي��ه مخ��اوف م��ن : "ق��ال راف��د م��صطفى

التعام��ل م��ع الع��راق، وھ��و مح��ق ف��ي ذل��ك كم��ا اعتق��د، �ن 
الم��ستثمر يري��د ال��ضمان وال��ربح، ولك��ن عن��دما تك��ون ھن��اك 

لكن���ه ". عوائ��ق ف���ان الم��ستثمر يتح���رك ب��بطء ال���ى المنطق��ة
اوض��ح أن الجان��ب ال��سويدي ج��اد ف��ي التوج��ه ال��ى ال��سوق 

  .العراقية حال توفر الظروف المناسبة لlستثمار

يشار الى ان اPشھر القريبة الماضية شھدت تبادل الزيارات 
بين مسؤولين عراقيين وسويديين اPمر ال�ذي يعك�س بح�سب 
م����راقبين رغب����ة الط����رفين ف����ي تط����وير العFق����ات بينھم����ا 

. في المجال التجاريخصوصا
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 تم��وز ال��ديمقراطي العراق��ي ف��ي س��توكھولم، الجمع��ة، فرق��ة م��سرح ال��صداقة العراقي��ة ف��ي 14 ض��يف ن��ادي –)اآ,,#���ز(�,,-�آ&��=  
  " كوميديا ا�يام السبعة"السويد لتقديم عملھا الجديد مسرحية 

العم�ل م�ن ت�أليف عل�ي عب�دالنبي "الي�وم ان ) اك�انيوز(رج الم�سرحية بھج�ت ن�اجي ھن�دي لوكال�ة كردس�تان لFنب�اء وقال مخ�
الزيدي،وكان ق�د كتب�ه وقدم�ه ف�ي ت�سعينيات الق�رن الماض�ي، ف�ي الفت�رة الت�ي ك�ان ي�رزح فيھ�ا البل�د تح�ت ح�صار اقت�صادي 

اليوم من حصارات متعددة في بلده، يجع�ل الخناق�ات تح�يط ب�ه م�ن لكنه يرى ان ما يعيشه العراقي " مستدركاً بالقول..،"قاسٍ 
  ". كل حدب وصوب

، اذ 2007ھو العمل الخامس للفرقة الت�ي تأس�ست ف�ي الع�ام ) كوميديا ا�يام السبعة" ( ان وعن اعمال الفرقة وتأسيسھا يقول
معان�اة "، م�شيراً ال�ى ان"عراقيين في ال�سويدالتي عكست معاناة ال" دعوة لlعتذار"قدمت قبلھا اعما�ً اخرى، منھا مسرحية 

العراقيين في ھذا العمل مزدوجة، فبطل المسرحية مھن�دس عراق�ي، يت�رك بل�ده ووظيفت�ه، ليفاج�أ بالم�صاعب الت�ي يمك�ن ان 
  ".يواجھھا الفرد في اوربا، تتجلى اھمھا في صعوبة ا�ندماج والحصول على عمل

قاً مسرحية عدة، لكن التعاون بين تلك الفرق لم يرق ال�ى م�ستوى الطم�وح، �س�باب وشكل الفنانون العراقييون في السويد فر
عدة، منھا بعد المسافات وضغوطات الحياة الجديدة ومتطلبات التكيف معھا ونمط الحياة السريع في اورب�ا ب�شكل ع�ام وال�ذي 

  .يعيق في بعض ا�حيان من ا�ستمرار بعمل او نشاط معين

مل المسرحي في المھجر رغم ما يحمله من افكار � يخرج عن كونه محاول�ة لجم�ع الجالي�ة وابق�ائھم الع"لكن ھندي يرى ان 
مت�نفس لفن�انين أرت�اوا ا�س�تمرار بف�نھم رغ�م ) الم�سرح(كما انه" ،مضيفاً "على صلة ببلدھم من جھة وببعضھم من جھة ثانية

  ".بعدھم عن الوطن

نضال عبد فارس ،و سوس�ن خ�ضير، وف�ارس ال�سليم ت�م تق�ديمھا باللھج�ة : ون المسرحية التي شارك في تمثيل ادوارھا الفنان
  . العراقية المحكية بد�ً من لغة النص الفصحى �نه كما يرى ھندي ان لھا تأثيراً ووقعاً مميزين على شخصية الفرد العراقي

لي�وم الواح�د ف�ي ع�صر الدكتاتوري�ة، كن�ا نج�وع ثFث�ين س�اعة ف�ي ا"أما مؤلف المسرحية عبدالنبي الزيدي فقد تحدث بالقول 
ع��صر الطھ��اة ال��ذين طبخ��وا حياتن��ا بط��ريقتھم الخاص��ة، وجعلون��ا اص��فارا عل��ى الي��سار، نح��ن حط��ب ح��روبھم ون��زواتھم 

ويا للغرابة يبدو ان الجوع قد التصق ببطوننا وارواحنا وقلوبنا واحFمنا حتى بعد التغيير الذي حصل ف�ي الع�راق . ومزاجھم
  ".ه طويF ولكنه جاء بارداً والذي انتظرنا

 #L��:`�،م %$�ادي:��#وشT�  
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