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تقدمت منظمة شبيبة حزب الديمقراطيين ال�سويديين المع�ادي ل�جان�ب بطل�ب ال�ى م�صلحة الھج�رة م�ن أج�ل الح�صول عل�ى 
 ت�شجيع المھ�اجرين علٮ�العودة إل�ى بل�دانھم ، غايت�ه"الخارج جيد لكن الوطن أف�ضل"تمويل للمشروع أطلقت عليه أسم يسمى 

مصلحة الھجرة افادت بان طلب مساعدة مالية من أجل مشروع تشجيع المھاجرين بالعودة الى بلدانھم وارد ولكنھ�ا . اBصلية
  .ترى أن طلب شبيبة حزب ديمقراطيي السويد ھو عبارة عن دعاية للحزب

 كرونة من مصلحة الھجرة للشروع بم�شروع ي�ستھدف التوج�ه 100000منظمة شبيبة حزب ديمقراطيي السويد طلبت مبلغ 
الى المھاجرين من ذوي اPقامة الدائمة ممن لم يعملوا ولم يدفعوا ألضريبة خMل السنوات العشر اBخيرة وحثھم على العودة 

لدان، وذل�ك بط�رق أب�وابھم م�ن ع على طلب معونة مالية من المصلحة للعودة الطوعية الى تلك البيالى بلدانھم اBم عبر التوق
  . قبل شبيبة الحزب

الناطق اPعMمي باسم مصلحة الھجرة يوھان رام يقول ان أي منظمة يمكن لھا طلب المعونة ولكن لم يسبق أن منحنا معونة 
  .لتنظيم سياسي من قبل

أما ھذه الحالة فھي W أكثر من . ة اBكثر شيوعا ھو أن ھناك منظمات خيرية تتعاون مع البلد اBصلي من أجل تشجيع العود-
  sr.international  ... .دعاية للحزب بأقناع المھاجرين بالعودة
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 ا	�د ا	�����ن ��
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 ق��ال من��سق اWتح��اد -)�آ##�&��ز ($##"�آ �	� 
الديمقراطي الكردي الفيل�ي ف�ي ال�سويد 
ان دع�������وة وزارة حق�������وق اPن�������سان 
العراقي�����ة، ل�����ذوي ض�����حايا المق������ابر 
الجماعية من الكرد الفيلي�ين، بالت�سجيل 
ف�ي الحمل�ة الوطني�ة لجم�ع المعلوم��ات، 
عب����ر آلي����ة س����حب ال����دم م����ن ذويھ����م، 

آلي��ة غي��ر "ق��ة، وإج��راء عملي��ات المطاب
  ".عملية

وأض���اف مجي���د جعف���ر خ���Mل حديث���ه 
أن ) آك��انيوز(لوكال��ة كردس��تان ل�نب��اء 

ھذه ا`لية W تخدم نح�و ملي�ون ك�ردي "
فيلي من المقيمين ف�ي المھج�ر، خاص�ة 
وان غ��البيتھم غي��ر م��سجلين ف��ي ق��وائم 

  ". الوزارة
الم����شكلة "ووص����ف جعف����ر ذل����ك ب����ـ 

س��واء م��ا يخ��ص الت��سجيل أو " الكبي��رة
W توج��د أي��ة "ختب��ارات ال��دم، م��ضيفا ا

دوائ����ر حكومي����ة رس����مية ف����ي بل����دان 
المھج���ر لھ���ا عMق���ة بالموض���وع غي���ر 
ال�����سفارات العراقي�����ة الت�����ي تطال�����ب 

  ".باBوراق الثبوتية
وك��ان نظ��ام ال��رئيس العراق��ي ال��سابق 
ص����دام ح����سين ق����د ق����ام من����ذ مطل����ع 
ال�����سبعينيات بحمل�����ة كبي�����رة وص�����لت 

صفية لل��ذروة ف��ي بداي��ة الثمانيني��ات لت��
وتھجي�����ر الك�����رد الفيلي�����ين، وس�����حب 
الجن����سية العراقي����ة م����نھم وم����صادرة 

  . ممتلكاتھم بحجة التبعية Pيران
وت���شير إح���صائيات مؤس���سات خاص���ة 
ب��الكرد الفيلي��ين إل��ى أن حم��Mت نظ��ام 
حزب البعث أس�فرت ع�ن تھجي�ر أكث�ر 
م���ن ن���صف ملي���ون ك���ردي فيل���ي م���ع 

  . ألف شاب منھم17تغييب 
 الك��رد الفيلي��ين غالبي��ة"وب��يّن جعف��ر ان 

 W الم�������وزعين عل�������ى دول المھج�������ر
يملك���ون مستم���سكات أو أوراق ثبوتي���ة 
Wنھ���م ج���ردوا منھ���ا ف���ي وق���ت النظ���ام 

العراقي السابق، وان العدد القليل م�نھم 
الذي تمكن من استرجاع أوراقه، فعلوا 

  . ذلك أثناء عودتھم للعراق
W أرى ان ھن��اك آلي��ة "وأض��اف يق��ول 

، ب����ل ان ھن����اك عملي����ة لتنفي����ذ الق����رار
إمكانية كبيرة لتحوله إل�ى ق�رار نظ�ري 
فقط، إW إذا اتخذت آلي�ات عملي�ة مبني�ة 
عل��ى أس��اس ان الغالبي��ة العظم��ى م��ن 

  ".الكرد الفيليين يقيمون في المھجر
ھناك ما يزيد عن "ولفت جعفر إلى ان 

ملي����ون ك����ردي فيل����ي ف����ي المھج����ر، 
م��وزعين عل��ى إي��ران وأورب��ا وش��مال 

  ".اأميركا واسترالي
وبحسب جعف�ر ف�إن اPح�صائيات الت�ي 
يملكھ�ا اWتح�اد والموج�ودة ل��دى وزارة 
الھج����رة والمھج����رين، ت����شير إل����ى ان 

 ال���ف عائل���ة م���ن الك���رد الفيلي���ين 120
ھج��رت ف���ي وق���ت ص��دام ح���سين، م���ا 

 ال��ف عراق��ي فيل��ي تھ��م 600يعن��ي ان 
 – 1980تھجي����رھم ف����ي الفت����رة ب����ين 

1990 .  
واقت�����رح جعف�����ر ان ي�����تم تفعي�����ل دور 

سفارات العراقي���ة ف���ي ھ���ذا اBم���ر، ال���
س����واء بت����سجيل اBس����ماء أو ب����إجراء 
فحوص���ات مختبري���ة لل���دم، بم����ساعدة 
الجھ���ات ال���صحية ف���ي المن���اطق الت���ي 
يتواجد فيھا الكرد الفيلي�ين، م�شيرا إل�ى 
انه من غير الممكن تحقيق سفر ملي�ون 
ك��ردي فيل��ي، لغ��رض ت��سجيل اBس��ماء 

  . وإجراء الفحوصات
اPن�سان العراقي�ة وكانت وزارة حق�وق 

، 2012قد أطلق�ت بداي�ة الع�ام الج�اري 
حمل������ة لجم������ع المعلوم������ات، ت������شمل 
 Wالم���سجلين ف���ي مؤس���سة ال���شھداء، و

  . تشمل الحملة غير المسجلين منھم
ومن��ذ إس��قاط النظ���ام ال��سابق ف��ي ع���ام 

 عل���ى ي���د ق���وات دولي���ة قادتھ���ا 2003
أميرك���ا، يعم���ل الك���رد الفيلي���ون عل���ى 

ھم المصادرة، استعادة مواطنتھم وحقوق
لكن الحكومة العراقية اتخذت خط�وات 
خجول����ة ف����ي ھ����ذا ال����سياق، بح����سب 

  .ناشطين فيليين
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العلي�ا 

 ت���شرين الث���اني 29ق���د اعتب���رت ف���ي 
، أن م�ا ارتك�ب 2010نوفمبر من ع�ام 

بح��ق الك��رد الفيلي��ين م��ن تھجي��ر وقت��ل 

واختف���اء واختط���اف وإس���قاط للجن���سية 
قي����ة وم����صادرة أم����Mك منقول����ة العرا

جريم���ة إب���ادة "وغي���ر منقول���ة، بأنھ���ا 
  ".جماعية

فيم��ا اص��در مجل��س ال��وزراء العراق��ي 
 وال�ذي 2010 لسنة 426قراره المرقم 

تعھ��د بموجب��ه بإزال��ة كاف��ة ا`ث��ار الت��ي 
  .لحقت بالكرد الفيليين
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      �####� ��إذا�####� ا	####���� آ####3�2 /####��� )####8+7 ا:$####�

< : ا	�8رة. ا	���د���.&�$  

  

D E�D.� إ&C�اط )� � أ��#�ث ا	#���ع        
ا	###����ي �###� ����###� ��###�ون $###���    
	�##����ة ا	����##� ا	##���د�� �##� �+##�ء  

   ���F G�� ردود ���$H	 7+8( .  I#	وذ
��� أن آ�F E2� ا:D.�ر �#� ا4ذا�#�        

�ت هJK ا	���8 ا	����ا	������ إ�.  
  

الجدي����د ا`ن ف����ي ھ����ذه الق����ضية ھ����و 
حضور مفتشية المنتجات اWستراتيجية 

ISP الم�����سؤولة ع�����ن م�����نح رخ�����ص 
تصدير اBس�لحة ف�ي المفاوض�ات الت�ي 

وف��ي ھ��ذا ال��صدد ق��ال . س��بقت ال��صفقة
أن���درياس إيكم���ان دوس���ي م���دير ع���ام 
المفت����شية أن وزارة ال����دفاع إس����تدعته 

دية الج��اري بھ��ا ل��شرح الق��وانين ال��سوي
  .العمل في ھذا المجال فقط

ف��ي ح��ين رف��ض وزي��ر ال��دفاع التعلي��ق 
عل�����ى ض�����رورة إس�����تدعاء أن�����درياس 
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إيكم����ان دوس����ي م����دير ع����ام مفت����شية 
، وق����ال ISPالمنتج����ات اPس����تراتيجية 

ليس لدي ما أقوله عن إس�تدعاء دوس�ي 
  اMذا�� ا	������ ...   .لحضور المفاوضات

  

  

    .�N	أ��اد ا �� O�+	ا ��	  '�.�� ا	�ا
 ��را$� ا	 +�$�

 P�� K�(Q"	ا R�)��ع 	
درا$� ا	������ت 
   ا	�"��)� وا	 +�$�

  

  
   '�.�U#####� Mال ا�#####�اد ا	Q#####Nب ا	#####�ا
��را$###� ا	 +�$###� �K###Dة ���C&M###�ض   

ا	#P ا	��U#�    ر�� �NF �W�6ع ا	8+���     
أ6##� أ$##.�ب ذ	##F I##�   . )##' ا	� +�$##�' 

�ن ان ��د ا	"K#�(Q ا	#�K' ��ر$#�ن        �
)###########�دة ا	����###########��ت ا	�"��)###########�  

Matematik E  G#####6ا��	ا �#####� 
 .ا	�X&��� ه� ا��C&M�� KD� �DMض

      �#� K#���� I��#Y�� ن��#	�(�$ Z#����
 �##� högstadietا	���6##� ا��Mاد�##� 

$###"�آ �	� ا	"�###\ ��###2�وع D###�ص    
. ا	��.##� ��##�دة ا	 +�$##�  ه��##[ �+��##�  

وF###� إD"###�ع آ��###M G �"�###�وز ###��6[   
���####� ا	�C####�� آ�و&####�ت و�####�"�Cم   
2######�' ��Nر�######� ه######��E ا��M######�ن    	

�ن ��6[ ا	P أي )�ن(Mو��.  
ھ����دف الم����سابقة او الم����شروع ال����ذي 
ي����شارك ب����ه فيلي����ب، تلمي����ذ المرحل����ة 
اWعدادي���ة ف���ي س���توكھولم، ھ���و رف���ع 
حم���اس التMمي���ذ وح���ثھم عل���ى دراس���ة 

د التعليمي���ة التقني���ة، خاص���ة وان الم���وا
احصاءات مصلحة المدراس تشير الى 
ان اعداد التMمي�ذ ال�ذين يدرس�ون م�ادة 

 matematik Eالرياض�يات المتقدم�ة 
في المدارس الثانوية، واحدة من المواد 
الزامي���ة م����ن اج���ل اWلتح����اق بمقاع����د 
الھندس��ة ف��ي الجامع��ات، ق��د انخف��ضت 

  . بالمئة6بنسبة 
 بول��سون م��ن المعھ��د وح��سب اننيفري��د

 ف��ان ال��نقص ف��ي KTHالملك��ي التقن��ي 
التMمي�������ذ ال�������ذين يدرس�������ون م�������ادة 
الرياضيات يسبب مشكلة عندما تحاول 
الجامع��ة ت��شجيع وح��ث الط��Mب عل��ى 

ولك�ن س�وفيا بي�وركفي . دراسة الھندسة
 ت��رى ان Finn Uppرئي��سة منظم��ة 

الم�����شكلة تكم�����ن ف�����ي طريق�����ة تعل�����يم 

 يج���ب الم���دارس للم���واد التقني���ة، الت���ي
  .جعلھا اكثر ابداعا ومحاكاة للمقاوWت

وف��ي الوق��ت ال��ذي ت��نخفض في��ه اع��داد 
الط����Mب الملتحق����ين بمقاع����د دراس����ة 
الھندسة، ت�زداد حاج�ة قط�اع ال�صناعة 

ش���ركة . ال���ى اWخت���صاصات الھندس���ية
س��كانيا، الت��ي تق��وم بمعظ��م ابحاثھ��ا ف��ي 

. السويد، ت�رى حاج�ة ماس�ة للمھندس�ين
 رئي��سة ق��سم كاتارين��ا م��ودال نيل��سون،

مشروع اWبحاث والتط�وير ف�ي ش�ركة 
س���كانيا تق���ول ان قل���ة اھتم���ام الط���Mب 

. بمھن��ة الھندس��ة ھ��و م��شكلة بح��د ذاتھ��ا
وھ��ي وتعتق��د ان ش��ركة س��كانيا لي��ست 
الوحي����دة الت����ي تع����اني م����ن الم����شاكل 
الناجم�ة ع�ن قل��ة اھتم�ام الط�Mب بم��ادة 

  .الھندسة
وبالفع��ل ف��ان ش��ركة فولف��و لل��شاحنات 

، SSAB تصنيع الف�وWذ وايضا شركة
 الم����صنعة Assa Abloyوك����ذلك 

لMب��واب واWقف��ال جميعھ��ا ي��رى حاج��ة 
للمھندس��ين ف��ي ال��سويد، وذل��ك ح��سب 
اWت��صاWت الت��ي ق��ام بھ��ا ق��سم اWخب��ار 

  .في اذاعتنا ايكوت
الح��ل ق��د يكم��ن ف��ي اWس��تمرار ب��دعم 
البح��وث ف��ي مج��ال ال��صناعة ال��سويدية 
مع وض�ع اھتم�ام اكب�ر ف�ي ال�صناعات 
التقني���ة، ام���ر ق���د يج���ذب المزي���د م���ن 
ال��شباب ال��ى مھن��ة الھندس��ة، كم��ا يق��ول 
فيلي���ب سامول���سون فوش���فيك الراغ���ب 
بدراس�����ة المزي�����د ع�����ن الكمبيت�����ورات 

 ...   .والبرمج��ة Wن��ه المج��ال ال��ذي يح��ب

  ��&�)_ ا	���� 

  

  

�.�`� أ��� )' )��ر$� 
���a J��� U���"	ا   

  
  

 >�.&�$ �$�� ،U���"	ا �� � '( ��  �.�`� إ�

  
ب�رأت محكم�ة ف�ي جن�وب ال�سويد إيكي��ا 
م��ن تھم��ة ممارس��ة التميي��ز إزاء طفل��ة 
في الخامسة من العمر، على أثر منعھا 

من اللعب ف�ي مك�ان للھ�و اBطف�ال ب�ين 
الك���رات، ف���ي أح���د مت���اجر إيكي���ا ف���ي 

  . مالمو، قبل ثMث سنوات
ذل�ك الح�ين حاول�ت عائل�ة الطفل�ة ومنذ 

إثب���ات أن م���اجرى يع���د تميي���زا بح���ق 
إبنتھ���ا، إW أن المحكم���ة اWبتدائي���ة ف���ي 

 ...  .ھلسينغبوري برأت أيكيا من التھمة

 SR.se  

  

  

  

إF"�اح �Wc.�ر ا	.����ت 
� �Xء )��آ' أآ�+� P�

   �� ا	��ن ا	.�ى
  

  

س���تلزم البل���ديات بإن���شاء مب���ان س���كنية 
ھذا ما يشير الي�ه وزي�ر اPس�كان . أكثر

س��تيفان أتيف��ال، م��ن الح��زب الم��سيحي 
ويرغ��ب ال��وزير بت��شديد . ال��ديمقراطي

القانون من أجل البدء ببناء م�ساكن ف�ي 
البل���ديات، وبالمق���ام اBول ف���ي من���اطق 

  . المدن الكبرى
ويحم�����ل الق�����انون الح�����الي البل�����ديات 
م��سؤولية ت��وفير م��ايكفي م��ن الم��ساكن 

إW أن وزي���ر اPس���كان . ف���ي مناطقھ���ا
ي���رى ب���ان الق���انون غي���ر واض���ح فيم���ا 
يتعل����ق بھ����ذه الق����ضية، مؤك����دا عل����ى 
ض���رورة ت���شديد دور إدارة المحافظ���ة 

  . في لعب دور تنسيقي في بناء المساكن
ويأتي طرح الوزير س�تيفان أتيف�ال ھ�ذا 
على خلفية دراسة، جرت بتكليف من�ه، 
وأظھرت نقصاً في الم�ساكن، وخاص�ة 
ف����ي من����اطق الم����دن الكب����رى، مث�����ل 
محافظ���ة س���توكھولم الت���ي يتطل���ب أن 

  ...  .يت��ضاعف ع��دد الم��ساكن فيھ��ا

sverige.radio  

  

  

  

 �( E8& '( �Xأآ
[ ا	������ن )' � "��
ا	���م )�"�رد )' 

   ا	�Cرج
  

  

ر�� ا:�6د�R ا	�ا$�� �6ل أ$#" Qك      
  I� "##$أ �##�� ،�##���ا	�#�اد ا	Khا`�##� ا	�
  �##(��	 �##�ا	##������ن �##� ا	�##�م ا	��
          3#Fأي و '#( �#Xرج، أآ�C	ا �� ��"+(

Pi####( .   ��و�N�( Z�####6####�ت )�8####
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ا	Uرا�##� و)"##Z ا64##�8ء ا	��آ##Uي    
�8 ا	��د )' ا	���م QDل ا	��م      ��ن 6 

 آ��##� ��ا)##�، أآX##� 86ا	�##Kآ�ر آ�&3## 
)' &�8 � )' ا	���م ا	�#�"�ردة )#'        

�##�م   . ا	C##�رج	 R##�j '##( �##Xآ�##� ان أآ
ا	C+####�ز��، وا	�N####�ر، )####�"�رد )####'  

�iرج أ��C	ا. 
وا:)� �"��#\ G#.F آ#Y G#�ء ��:$#��ر           
آ�##� ��##�ل أو$##� M& ##�رد أو�##�ي )##'     

  :Uرا���F� ا	"��رة �� )�8�� ا	
      '�"###� M تM�###�ـ### �###� آ�X###� )###' ا	
ا	��#####�م ا	#####������ )#####' ا	�+��#####��    
  ��#####$ �#####� �##### ��( G#####�ا	#####����� �"

  .ا	�2"���ت ا	���م ا	��"�ردة
  

  
م��ن العوام��ل اBخ��رى لزي��ادة أس��تھMك 
اللحوم الم�ستوردة ت�شير أوس�ا Wنھ�ارد 
أوبري الى تزايد إقبال السويديين عل�ى 

  .تناول وجبات طعامھم في المطاعم
انيت���ه أيدلون���د الت���ي ت���دير مطعم���ا ف���ي 

ن��شوبينغ ش��رحت م��ن جانبھ��ا موق��ف يو
المط�������اعم م�������ن أس�������تخدام اللح�������وم 

  :المستوردة بالقول
ـ��� نح���ن ننظ���ر ال���ى ال���سعر والنوعي���ة، 
وأعتقد ان اللحوم اBجنبية في كثير من 

  .الحاWت ذات نوعية مقارنة بأسعارھا
ف��ي المطع��م ال��ذي ت��ديره انيت��ه تطھ��ى 
لح���وم نيوزيMندي���ة، ودج���اج ليت���واني 

  :ولوھي تفسر ذلك بالق
  

ـ�� ع��دم ش��راء المنتج��ات المحلي��ة يمث��ل 
دائما مشكلة، ولكننا يجب ان ننظر ال�ى 

وإن . الجانب اPقتصادي لعم�ل المطع�م
كان بأمك�اني ش�راء منتج�ات عل�ى ذات 
الم���ستوى م���ن الج���ودة، بأس���عار أدن���ى 

  كثيرا، فلماذا W أقوم بذلك؟ 
  

تح��ول ال��سويديين ال��ى أس��تھMك مزي��د 
 م�ع إن�ضمام من اللح�وم الم�ستوردة ب�دأ

ال����سويد ال����ى اPتح����اد اBورب����ي ع����ام 
 وأصبحت البMد تسنورد لحوم�ا 1995

 .من ألمانيا، الدنمارك، أيرلن�دا وھولن�دا
...  sr.international  

  

  

  

�Qوة ا	���واة 	� �lد 
ة �� إ�Wزة ا	P ز��د

  ا:��ة 
  

  

	�#�ة U#�6 '�� #Yت ا�4#�ء أآP#�� �#X أK##D       إW#�زة ا�4#�ة   
�##�ا، : اW4##�زة، �Q##Cف �##Qوة ا	�##��واة، ��$##�  ���##�

 ���.&�$  

  
ل���م ت���ؤد ع���Mوة الم���ساواة، الت���ي تعن���ي 
توزيع نقدي�ة الطف�ل ب�ين الوال�دين، إل�ى 
زي��ادة ف��ي ع��دد اPب��اء ال��ذين ي��ستفادون 

ھذا مايف�صح . مما يعرف بإجازة اPبوة
مان عن�������ه تقري�������ر لمفت�������شية ال�������ض

آن صوفي دوفان�دير تعم�ل . اPجتماعي
  : محققة في المفتشية تشير بالقول 

لق�د قمن�ا بمراجع�ة .  لم نلحظ أي تأثير-
ك��ل فئ��ات ا`ب��اء ال��ذين ل��ديھم ش��ھادات 
عالية، ومختل�ف الم�داخيل العالي�ة، م�ن 
المول��ودين س��ويدياً والمول��ودين خ��ارج 

ولك���ن ل���م نج���د أي . ال���سويد، وماش���ابه
  ". لمساواةتأثير لعMوة ا

ھذا وكانت مفتشية الضمان اPجتماعي 
ق���د قام���ت بمراجع���ة مختل���ف أس���اليب 
تحفيز ا`ب�اء عل�ى التمت�ع أكث�ر بأج�ازة 
اBب����وة، لكنھ����ا ل����م تج����د ب����أن ع����Mوة 
الم��ساواة ق��د غي��رت م��ن أخ��ذ أج��ازات 

  . اBبوة
كم���ا وي���شير التقري���ر إل���ى أن ش���ھري 
إج���ازة اBب���وة ال���ذين ت���م تخصي���صھما 

ا تأثير إيج�ابي ف�ي جع�ل لwباء كان لھم
الكثير م�ن ا`ب�اء يأخ�ذون إج�ازة أب�وة، 
اBم����ر ال����ذي ي����شير، كم����ا تMح����ظ آن 
سوفي دوفان�در ب�أن أض�افة ش�ھر ثال�ث 
يمك��ن أن تزي��د م��ن أخ��ذ إج��ازة اBب��وة 

  sr.international  ... .بشكل أكبر

  

  

  

 3F�"D+�ر إ	ت ا�FQaإ
 �� ������	 �	�/ Kا��&

   $"�آ �	�
  

  

  /�رة 	��ن ا	��دث 

  
إخت��رق ع��دد م��ن اBعي��رة الناري��ة الت��ي 
أطلقتھ����ا ال����شرطة ي����وم أم����س، ض����د 
ل���صوص ح���اولوا س���رقة مح���ل لبي���ع 
ال��ذھب ف��ي س��توكھولم، إخترق��ت نواف��ذ 
صالة للرياضة في المنطقة التي ج�رت 

وق����ال مال����ك . فيھ����ا محاول����ة ال����سرقة
ة أفت�������ونبMدت أن ال�������صالة ل�������صحيف

الع��املين وال��ضيوف بحث��وا ع��ن أم��اكن 
لyحتماء من اPطMق�ات، لك�ن أح�دا ل�م 

  .يصب بأذى
من جانبه قال المتحدث اPعMمي بإس�م 
الشرطة ش�يل لين�دغرين، أن�ه ل�يس م�ن 
اPعتي����ادي أن يق����وم رج����ال ال����شرطة 
ب��إطMق ن��ار ف��ي ش��ارع مفت��وح، وبھ��ذه 

  SR.se  ...  .الطريقة

  

  

  

 G(�� ���2	ا �ا	�
 '� ��	"E��C ا	

 ]"2���( '�a OCY
   ���E $�)�راي

  
  

�#######� ا	��#######� ���$#######� � P#######+� :Leif R ا	�

Jansson/Scanpix   

  
إس���تندت المحكم���ة العلي���ا ال���ى تقري���ر 
صادر عن مجلس الرعاي�ة اPجتماعي�ة 
ف��ي تخف��يض حك��م س��ابق ص��ادر ض��د 

ين بمحاولة قتل معاي�شته بع�د شخص أد
أن ق����ام بطعنھ����ا ع����دة م����رات ب����سيف 

التقري���ر أك���د أن ال���شخص . س���اموراي
 31الم���ذكور وال���ذي يبل���غ م���ن العم���ر 

عام��ا ك��ان ف��ي حال��ة س��كر ش��ديد عن��د 
إقدام��ه عل��ى فعلت��ه، أم��ر يجعل��ه غي��ر 
ق�����ادر عل�����ى إدراك كن�����ه ت�����صرفاته، 
وأنطMق���ا م���ن ذل���ك ق���ررت المحكم���ة 

ب��ه جريم��ة إي��ذاء العلي��ا إعتب��ار م��ا ق��ام 
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ول��يس محاول��ة قت��ل، وخف��ضت الحك��م 
 5ال����صادر ض����ده ال����ى ال����سجن لم����دة 

  اMذا�� ا	������ ...   .سنوات

  

  

  
ا	##���� �##��ه� �.+##�ء )7+8## 	"7�+8##   

  ا	�8ار�n �� ا	���د��

�� $�ي ��' ���ون ����
   ا	���� وا	���د��

  

  

  
   Saurabh Das/Scanpix: ا	�8رة ���$�

  
ت��صنف المملك��ة العربي��ة ال��سعودية م��ن 

 باعتبارھ�ا قبل منظمات حقوق اPن�سان
واح���دة م���ن أق���سى ال���دكتاتوريات ف���ي 
الع��الم، وتق��وم ب���شكل م��ستمر بانتھ���اك 

ومع ذلك، فلدى السويد . حقوق اPنسان
س��نوات عدي��دة م��ن التع��اون الع��سكري 
مع ھذا البلد أسفر ع�ن إب�رام عدي�د م�ن 

 . صفقات اBسلحة وھذا شيء معروف
ولك��ن الغري��ب ف��ي الموض��وع ا`ن أن 

د أبح�اث ال�دفاع السويد، من خMل معھ�
ت���ساعد النظ���ام ف���ي المملك���ة العربي���ة 

  .السعودية في بناء مصنع ل�سلحة
والخطوة اBولى ھي مصنع للصواريخ 
ف��ي ال��صحراء، وھ��و اBول م��ن نوع��ه 

ل���م يب���دا العم���ل ف���ي بن���اء . ف���ي ال���بMد
الم���صنع بع���د، ولك���ن التخط���يط لھ���ذا 

  . 2007جاريا منذ عام 
والحقيق�ة ان م�شاركة مؤس�سة حكومي�ة 
س��ويدية مث��ل معھ��د أبح��اث ال��دفاع ف��ي 
التخط����يط لم����صنع اWس����لحة ل����صالح 
حكوم�����ة ديكتاتوري�����ة مث�����ل المملك�����ة 

  . العربية السعودية ھي فريدة من نوعھا
وق��د ذك��ر ف��ي اح��دى الوث��ائق ال��سرية 

المشروع يتخط�ى ح�دود "الحكومية ان 
  ". ما ھو ممكن للسلطة السويدية

مشروع ريح السموم كم�ا يطل�ق علي�ه، 
وس���ري للغاي���ة بحي���ث أن , يھ���و س���ر

الم����دير الع����ام لمعھ����د أبح����اث ال����دفاع 
ال����سويدي ي����ان أول����وف لين����د W يري����د 

  . اWعتراف بوجوده
 W توج��د ل��دينا الي��وم م��شاريع وعق��ود -

ملزمة مع ھذا البلد، لذلك ليس ل�دي أي 

تعليق على ھذا، Bنه W يوجد مشروع، 
وب�سؤاله ع�ن م�ا . قال ي�ان أول�وف لين�د

 م�شروع ي�سمى م�شروع اذا كان ھن�اك
  : سموم مع المملكة العربية السعودية

-Mجوابي ھو ك .  
وعن���دما س���أله ال���صحفي ان ك���ان ھ���ذا 

  : اجاب يان أولوف لند! صحيحا
   عجبا، أW تسمع ما أقول؟ -

ولكن وبمساعدة عدد كبي�ر م�ن الوث�ائق 
ال��سرية الت��ي بح��وزة ق��سم اBخب��ار ف��ي 
اPذاع���ة ال���سويدية، ت���م التع���رف ب���ان 

اء م�����ن وكال�����ة أبح�����اث ال�����دفاع خب�����ر
السويدية سافروا الى السعودية لدراس�ة 

  . ظروف التربة حيث سيقام المصنع
ق�دمت , 2008في وقت مبك�ر م�ن ع�ام 

وكال��ة أبح��اث ال��دفاع ال��سويدية تقري��را 
أولي��ا إل��ى وس��يط س��عودي م��ع مھن��دس 
مراف��ق، ي��صف بالتف��صيل كي��ف يمك��ن 
لل����سعوديين الم����ضي ق����دما ف����ي بن����اء 

ضا عن أي الشركات التي المصنع، واي
  . تكون قادرة على تسليم المعدات

ووفق���ا للوث���ائق، ف���ان كلف���ة الم���شروع 
تصل الى عدة مليارات من ال�دوWرات 

  .  مبنى35حيث يضم مجمع من 
وأكد يان إريك ل�وفغرين، نائ�ب الم�دير 
الع��ام لمفت��شية المنتج��ات اWس��تراتيجية 

ISP والم����سؤولة ع����ن م����نح رخ����ص 
 السويد، بان وكال�ة تصدير اBسلحة في

أبح��اث ال��دفاع ال��سويدية م��شتركة ف��ي 
  .التخطيط لبناء المصنع

 ح��سب علم��ي ف��أن ھن��اك ش��كM م��ن -
أش��كال الح��وار م��ع ال��سعوديين، يق��ول 

  . إريك لوفغرين
 كان المشروع يدار من 2010الى عام 

خMل ديك س�ترينغ ال�ذي ك�ان ف�ي ذل�ك 
الح��ين أح��د المق��ربين ال��ى الم��دير الع��ام 

بح���اث ال���دفاع ال���سويدي فبع���د لمعھ���د أ
ع��رض الوث��ائق ال��سرية علي��ه أك��د ب��أن 
المعلوم����ات الموج����ودة ف����ي الوث����ائق 

ويق���ول إن الحكوم���ة كان���ت . ص���حيحة
  . على علم تام بالمشروع

 وھنا يوجد بطبيع�ة الح�ال وثيق�ة وق�ع -
عليھ����ا الم����دير الع����ام، وق����دمت إل����ى 

  . الوزارة، يقول ديك سترينغ
 ت���م وي���ذكر اي���ضا أن ھ���ذا الموض���وع

العم��ل في��ه ف��ي وزارة ال��دفاع م��ن قب��ل 
. اBم��ين الع��ام للحكوم��ة ھوك��ان يارفي��ل

ولكنه قال انه W يريد اPجاب�ة عل�ى أي�ة 
أس���ئلة ح���ول الم���شروع ب���سبب س���رية 

  . الموضوع

أما وزير الخارجية كارل بيلدت اج�اب 
عن سؤال عن رأيه حول التعاون القائم 

 م��ع المملك��ة العربي���ة 2007من��ذ ع��ام 
ة ب���شأن بن���اء م���صنع اس���لحة ال���سعودي

  : اجاب با`تي
أن معھ��د .  ل��يس ل��ي راي بالموض��وع-

أبح��اث ال��دفاع ال��سويدي W يق��ع تح��ت 
سلطتي والذي استطيع قوله انن�ا نظرن�ا 
ف��ي ھ��ذه الق��ضية ف��ي وزارة الخارجي��ة 

 2006بع��د اس��تMمنا ال��سلطة ف��ي ع��ام 
وكان تقديرنا بان اWتفاقي�ة تم�ت ح�سب 

 الحكوم��ة اBص��ول المعروف��ة م��ن قب��ل
ال��سابقة ول��م نج��د س��ببا ل��نقض اWتفاقي��ة 
فكان��ت وفق��ا ل�ص��ول والمق��ررات ف��ي 

  . السويد
المتحدث باسم حزب الخضر غوستاف 
فريدولين قدم شكوى ضد وزير ال�دفاع 
س��تين تيل��ي ف��ورش ال��ى لجن��ة مراقب��ة 
الدول��ة ح��ول م��ساھمة ال��سويد ف��ي بن��اء 
م��صنع ل�س��لحة ف��ي المملك��ة العربي��ة 

ل ب���ان تج���ارة اBس���لحة ال���سعودية وق���ا
يجب أن تتم وفقا ل�صول الديمقراطي�ة 

  :في السويد
 يجب على ال�سويد الوق�وف جنب�ا ال�ى -

جن���ب م���ع ال���شعوب ال���شجاعة ال���ذين 
تطال��ب بالديمقراطي��ة والعدال��ة، والح��ق 

W يج��ب أن . ف��ي ادارة حياتھ��ا وبل��دانھا
ھ��ذا ش��يء س��يئ بالن��سبة . ن��سلح الطغ��اة

عالم وف�ي ھ�ذه للتنمية الديمقراطية في ال
المنطق��ة، وس��يئ عل��ى الم��دى الطوي��ل 
للم���صالح ال���سويدية، يق���ول غوس���تاف 

  .فريدولين
  SR.se  ...   تقرير وليد المقدادي

  

  

  

��ت ذا��� �' $�ء Q�
���)G )7 ا	��+�' �� 
دور ر���� ا	����8' 

  ��	C�ف 
  

  

  
  

 ال��ذي Lex Sarahف��ي أط��ار ق��انون 
يلزم المؤسسات ال�صحية ب�اBبMغ ع�ن 
اBخط��اء الت��ي ترتك��ب داخلھ��ا، ُرفع��ت 
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جل��س الرعاي��ة اPجتماعي��ة س��ت ال��ى م
بMغات عن سوء تعامل مع مقيمين في 
دور رعاي�������ة الم�������سنين الم�������صابين 

  .بالخرف، تابعة للبلديات
ويتعلق اBمر في بع�ض الح�اWت بع�دم 
تغيير الحفاضات اBم�ر ال�ذي أدى ال�ى 

  .جفاف مخلفات معدھم فيھا
وكان����ت بع����ض تل����ك المؤس����سات ق����د 
ش��ھدت ف��ي الع��ام الماض��ي تج��اوزات 
قواعد العم�ل، ومح�ل تحقي�ق بع�د تلق�ي 

  SR.se  ...  .بMغات مماثلة

  

  

  

Y�آ� ه+��� �.�ي 
إه"��)� �2�اء $�ب آ��� 

��`UW أو   
  

  

  
  أآW '( �X � �.�ي اه"��)� �2�اء ا	2�آ� ا	����� $�ب 

  
بع���د ال���صين دخل���ت الھن���د عل���ى خ���ط 

 ش����راء ش����ركة ال����سيارات مح����اوWت
المفلسة ساب، حيث أفادت أنباء إذاعية 
ان ش���ركة ص���ناعة ال���سيارات الھندي���ة 
تاتا موتورز أبدت أھتماما بشراء س�اب 

  .كليا أو جزئيا
ال��شركة الھندي��ة كم��ا أفي��د تمتل��ك ثMث��ة 
م���صانع Pنت���اج ال���سيارات ف���ي الھن���د 

  ....وم����صنع راب����ع ف����ي أوكراني����ا

sr.international  

  

  

  
� �######� ��######� ا	######+�< 6######�ل  درا$######

 ا	����.�ك

 �.�$ �jo"� +��ء	��2� ا(
آ��� ازداد ا$"�Cا) ' 

   	�����.�ك
  

  

  
  

      7##F�( ا$##"���ل Z.�##� ر $##�ء��##Y ##������ن	ب ا�##"+�
"�و&�، آ�� p � �� درا$� �� ��� ا	+�< 	Mك ا�.����

  .ا�W �� 3��W)�� ����.�ري

 4وحسب الدراس�ة ف�ان واح�دا م�ن ك�ل 
 ملي�ون س�ويدي 4.5سويدين م�ن اص�ل 

 ب��سوء ي��ستخدمون الفاي��سبوك ي��شعرون
الح���ال ل���ن ل���م ي���دخلوا الموق���ع ب���شكل 

كم����ا واظھ����رت الدراس����ة ان . من����تظم
الن��ساء ھ��ن م��ن تنت��ابھن م��شاعر غي��ر 
جي��دة كلم��ا اس��تخدمن الفاي��سبوك لفت��رة 

ويعتق����د الب����احثون ان ال����سبب . اط����ول
وراء ذلك ھو ان الن�ساء يقم�ن بمقارن�ة 
حياتھن بحي�اة الن�ساء اWخري�ات وم�دى 

  sverige.radio  ...  .سعادتھن

  
  

  

أ$��ر ا	 ���ء هKا 
 K+( P&2"�ء ه� ا:د	5ا 

   $+�ات
  

  

  
             G#��	ب ا��#/M �.�#+	�� ا�#�X3 آi#�C&ء إ�#�� &���ت ا	

  �� W+�ب ا	���� 

  
بعد أربع سنوات من التصاعد المتوالي 
ف����ي أس����عار الطاق����ة الكھربائي����ة ك����ان 

ير أستثنائيا في تدني أس�عار الشتاء اBخ
الت�����زود بالكھرب�����اء، وذل�����ك ارتباط�����ا 
باعت��دال اBج��واء، وأم��تMء الخزان��ات 

وش��ھدت اBس��عار ت��دنيا بح��دود . بالمي��اه
ساعة، مقارن�ة /  أورة للكيلووات25الـ 

  .بالعام الماضي
وتعتب�ر ھ�ذه اBس�عار ھ�ي اBدن�ى عل�ى 

. م�����دار ال�����سنوات الخم�����س اBخي�����رة
ية س������وق وح������سب تق������ديرات مفت������ش

الكھرباء فان ھذا أدى تدني بلغ ح�والي 
الثMثة آWف كرون في نفقات الكھرب�اء 

بالنسبة لصاحب فيM عادية ف�ي جن�وب 
  sverige.radio  ...  .السويد
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 Foto: Leif R Jansson / SCANPIX   

تلعب الثقاف�ة دورا كبي�را ف�ي اWقت�صاد 
خاصة في اوقات اWزمات المالية، كما 
اظھ���ر تقري����ر م����ن م����صلحة التحلي����ل 

 Myndighet för Kulturanalysالثق�������افي 

م��صلحة التحلي��ل الثق��افي الت��ي ان��شأت 
الع��ام الماض��ي اظھ��رت ف��ي تقريرھ���ا 
اWول كي���ف ان خف���ض المخص���صات 

Wقت�صادية الثقافية في اوقات اWزمات ا
W ي����نعكس فق����ط س����لبا عل����ى الحي����اة 
الثقافية، بل على المجتمع باكمله، حيث 
ان ق��سما كبي��را م��ن العائ��دات التجاري��ة 
م�����رتبط بالحي�����اة الثقافي�����ة، وت�����ابع ان 
ال����صين مث����ال عل����ى ارتف����اع ال����وعي 
المتعلق بالم�ساھمة ف�ي اWم�ور الثقافي�ة 
والتقني�����ة باWض�����افة ال�����ى العائ�����دات 

  ��&�)_ ا	����  ...   .ةالتجارية المبتكر
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Anders Wiklund/Scanpix .  

  
طالب�����ت م�����صلحة الھج�����رة البل�����ديات 
بم����ضاعفة اس����تقبالھا Bع����داد ط����البي 

ي�ر الم�صحوبين اللجوء من اBطفال الغ
م��صلحة الھج��رة تتوق��ع زي��ادة . ب��ذويھم

ملحوظ��ة لع��دد اBطف��ال ط��البي اللج��وء 



   
 

  

   
7

. ف���ي ال���سويد خ���Mل ال���سنوات المقبل���ة
يوج����د حالي����ا داري����ن ل����سكن ھ����ؤWء 

 تت�وفر فيھم�ا LidköpingاBطفال في 
اح�د ال��ساكنين ھن�اك ھ��و . ع�شرة أمكن��ة

 عام���ا م���ن 17ن���وري عب���د الغن���ي ذو 
  . أفغانستان

عشرة أش�ھر عل�ى تواج�دي  لقد مرت -
جئت Bول مرة الى م�المو، . في السويد

الحي�اة . وانتقلت بعد ذلك إل�ى ليدش�وبنغ
ف��ي أفغان��ستان لي��ست جي��دة ف��ي الوق��ت 

  . الراھن، يقول نوري عبد الغني
وت��شير تق��ديرات م��صلحة الھج��رة إل��ى 
أن اع��داد اBطف��ال ط��البي اللج��وء ف��ي 
تزايد وسي�صبح أكث�ر وأكث�ر، حي�ث أن 
ال������صراعات مازال������ت دائ������رة ف������ي 
الصومال وأفغانستان وقد ت�ستمر لفت�رة 
طويل��ة ول��ذلك فم��ن المتوق��ع ان ي��صل 
ع��دد ط��البي اللج��وء م��ن اBطف��ال لھ��ذا 

 ولمواجھ�ة ھ�ذا يتع�ين 3100العام ال�ى 
ى البل��ديات م��ضاعفة أم��اكن ال��سكن عل��

 . 1600 الى 800من 
وق����د وض����عت دائ����رة الھج����رة مھم����ة 
التباحث في ھذا الموضوع عل�ى ع�اتق 

. التنظيم الني�ابي للتف�اوض م�ع البل�ديات
اح��د ال��ذين يعمل��ون ف��ي ھ��ذا الموض��وع 
ھ�����ي ماركاريت�����ا يون�����سون، من�����سقة 

  اWندماج في قطاع يوتاWند الغربي 
-Bول��ى ف��ان بل��ديات  الي��وم وبالدرج��ة ا

س���يغتونا وس���ولنا , م���المو، يوتيب���وبرى
. ھ����ي الت����ي ت����ستقبل ھ����ؤWء اBطف����ال

والذين ليس لديھم مك�ان خ�ارج م�المو، 
وھذا يعن�ي . يضطرون إلى البقاء ھناك

أن مالمو تتحمل مسؤولية اع�داد كبي�رة 
ج��دا م��ن ھ��ؤWء اWطف��ال، ھ��ذا ح��سب 
رأي ل��يس ع��دW، لھ��ذا يج��ب الت��ضامن 

ا م��ن اج��ل م���صلحة م��ع م��المو وأي���ض
  . الطفل

حوالي ثلث�ي ھ�ؤWء اBطف�ال يح�صلون 
ھ���ذا يعن���ي أن . عل���ى اPقام���ة الدائم���ة

م����صلحة الھج����رة تحت����اج أي����ضا ال����ى 
 من اBماكن الجديدة في 4 000حوالي 

البل���ديات م���ن أج���ل اس���تيعاب ھ���ؤWء 
اBطف��ال وال��شباب وال��ذي م��ن المتوق��ع 
ان يبقوا في البلديات عل�ى م�دى طوي�ل 

  . ت الثMث المقبلةفي السنوا
الھدف م�ن ذل�ك ھ�و ان جمي�ع البل�ديات 

 الت��ي W تقب��ل اBطف��ال الMجئ��ين 50ال 
الي������وم، س������وف تفع������ل ذل������ك ف������ي 

أما البلديات التي لديھا بالفع�ل .المستقبل
اتفاق���ات م���ع م���صلحة الھج���رة فيتع���ين 

  . عليھا ايجاد المزيد من اBماكن

 يمكننا أن نتعاون مع بع�ضنا ال�بعض –
ج��اد حل��ول شخ��صية، اBم��ر ويمك��ن اي

الذي يحدث أيضا ف�ي بع�ض البل�ديات، 
 الحاج���ة -. تق���ول مارغريت���ا يون���سون

وھذا ھو جيل شباب يحت�اج ال�ى , كبيرة
دعم ومساعدة من اج�ل تأس�يس أنف�سھم 
ف��ي ال��سويد ف��ي حال��ة ح��صولھم عل��ى 

لق����د ح����صل اليت����يم . ت����صريح اBقام����ة
ن��وري عب��د الغن��ي ف��ي ليدش��وبنغ عل��ى 

 ف���ي م���ايو م���ن الع���ام اPقام���ة الدائم���ة
وا`ن يدرس اللغة ال�سويدية، , الماضي

ويأمل بالحصول عل�ى تعل�يم مھن�ي ف�ي 
  .المستقبل

ان�ه ممت�ع .  برنامج ميكانيك ال�سيارات-
  ...  يق�����ول ن�����وري عب�����د الغن�����ي

sr.international  
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ثمة ما يدل على وجود نق�ص كبي�ر ف�ي 
نظ��ام اWنتخاب��ات ف��ي روس��يا، ھ��ذا م��ا 
عبر عنه وزير الخارجية ك�ارل بيل�دت 
لق�سم اWخب��ار ف�ي اذاعتن��ا ايك�وت عل��ى 

ر ف���وز فMديمي���ر ب���وتين بانتخاب���ات اث���
  .رئاسة الجمھورية البارحة

  
     '�.Fا��	�8درة �' ا	"��ر�� ا	ان ا ��"�� ��Wر�C	وز�� ا

& � q� '�	و�	و$�� ا�	ا ����C"&Mا �(�q+�	ا �� OFا�  

  
وكان��ت اص��وات الم��راقبين ال��دولين ق��د 
تعالت البارحة منددة بالغش الذي رافق 
عملية اWقتراع، داعيين الى فتح تحقيق 

وح���سب . حولھ���ا، عل���ى ح���د تعبي���رھم
م��راقبين م��ن منظم��ة اWم��ن والتع��اون 

 ف�������ان الحمل�������ة OSCEاWوروب�������ي 
ة اWنتخابي�����ة كان�����ت م�����سيرة لم�����صلح

  .بوتين
وزي��ر الخارجي��ة ك��ارل بيل��دت ق��ال ان 
روس����يا بحاج����ة ال����ى انتخاب����ات ح����رة 

وعادل�����ة ولنظ�����ام سياس�����ي ع�����صري 
ومنفتح، وتابع بانه كان يأمل بان تكون 
اWنتخاب�����ات الروس�����ية خط�����وة نح�����و 
الديمقراطي��������������ة اW ان التق���������������ارير 
والمMحظ����ات اظھ����رت ان المنظوم����ة 
اWنتخابية تعاني من نقص، ولو انھا ل�م 

  ...  .كك ف���ي النت���ائج النھائي���ةت���ش

sverige.radio  
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تبدأ اليوم محاكمة أب وزوجته متھم�ين 
بممارس��ة العن��ف ض��د طفل��ة تبل��غ م��ن 

  . عاما12العمر 
الفتاة، وھي ابن�ة الرج�ل الم�تھم، كان�ت 
ق����د تعرض����ت لح����روق ج����راء كيھ����ا 

افة ال�ى انھ�ا منع�ت ع�ن بسكين، باWض�
ال�سبب ھ�و اعتق�اد اWب . تن�اول الطع�ام

وزوجت���ه، وھم���ا قسي���سان،ان الطفل���ة 
م��سكونة ب��روح ش��ريرة يج��ب طردھ��ا 

  .من جسدھا
اWتھام�����ات ت�����شمل أي�����ضا شخ�����صين 
آخ��رين وھ��ي تت��ضمن انتھ��اك الحري��ة 

. واWعت���داء باس���تخدام العن���ف المف���رط
عام��ا م��ن 14ي��ذكر ان الفت��اة تبل��غ اWن 

   .عيش في منزل تربية عائليةالعمر وت
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آ�&###3 )��و�###� 	U###6Hاب 

  ا	.�	��&�� ا	������ 
  
  
  

ك��شف النق��اب ع��ن ان جمي��ع اWح��زاب 
البرلماني���ة كان���ت، ومن���ذ ربي���ع الع���ام 

 علم بالصفقة المبرمة بين ، على2010
ال���سويد وال���سعودية والمتعلق���ة بان���شاء 

ھ�ذا م�ا . مصنع لMس�لحة ف�ي ال�سعودية
ظھ��ر ف��ي الوث��ائق ال��سرية الت��ي إطل��ع 

  .عليھا قسم اWخبار في اذاعتنا ايكوت
الوثيقة الصادرة عن مفت�شية المنتج�ات 

 تظھ���ر بالتفاص���يل ISPاWس���تراتيجية 
سموم، كيفية اتمام المشروع الم�دعي بـ�

وعرض��ت عل��ى اع��ضاء لجن��ة مراقب��ة 
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الصادرات في البرلمان ف�ي ش�ھر اي�ار 
  .2010مايو 

والج����دير بال����ذكر ان اع����ضاء اللجن����ة 
Exportkontrollrådet EKR 

يمثل��ون اح��زابھم، مم��ا يعن��ي ان جمي��ع 
اح��زاب البرلم��ان خ��Mل الفت��رة م��ا ب��ين 

 كان�������ت عل�������ى عل�������م 2010 و2006
بالم���شروع، ام���ر يؤك���د علي���ه بي���ورن 

 ...  .فيك من المحافظين وعضو اللجن�ةلي

  ��&�)_ ا	���� 
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وجھت إنتق�ادات عنيف�ة للف�رع اBلم�اني 
كة الطاق���ة الت���ي تمتلكھ���ا ال���سويد ل���شر

فاتنفال، التي ت�دير مف�اعلين ن�ووين ف�ي 
مقاطع���ة كي���ل اBلماني���ة، ب���سبب ع���دم 
إبMغھ���ا ع���ن معلوم���ات ھام���ة ت���رتبط 
بالسMمة العامة، وذلك بعد أن إكت�شفت 
السلطات المختصة وجود حاوي�ات م�ن 
ال����صلب تحت����وي عل����ى م����واد م����شعة 
ومخلف��ات نووي��ة، ف��ي أح��د المف��اعلين 

مغل�ق، دون أن يترت��ب عل�ى ذل��ك وھ�و 
  .أي نشاط إشعاعي في المنطقة

وتن���صب اPنتق����ادات عل���ى أن الف����رع 
اBلم���اني ل���شركة فاتنف���ال الت���ي تمتل���ك 
الحكوم��ة ال��سويدية معظ��م أس��ھمھا، ل��م 
يبل��غ ال��سلطات المحلي���ة اBلماني��ة ع���ن 
ذل��ك رغ��م معرفت��ه ب��اBمر من��ذ نھاي��ة 

روب��رت ھابي��ك رئ��يس . الع��ام الماض��ي
لخضر في البرلم�ان المحل�ي مجموعة ا

لفزي��ون للتف�ي كي�ل طال��ب ف�ي ت�صريح 
اBلم��اني ب��سحب رخ��صة فاتنف��ال ف��ي 
أدارة من�����شآت نووي�����ة ف�����ي كرومي�����ل 
وبرونسبوتيل في المقاطعة لحجبھا عن 
الجمھور معلومات حساسة ع�ن ق�ضايا 

  اMذا�� ا	������ ...  .تخص الصحة العامة
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'�+jMر ا� & GW�	ا �XW P�� �X� �+ه .Foto: Björn 

Larsson Rosvall/Scanpix .  

اعتق�����ل شخ�����صين اخ�����رين متھم�����ين 
بال��ضلوع ف��ي جريم��ة قت��ل رج��ل ف��ي 
الع���شرين م���ن العم���ر ف���ي مقھ���ى ف���ي 
منطق��ة ھي��سنغن ف��ي يوتيب��وري اWثن��ين 

وكان���ت ال���شرطة ق���د الق���ت . الماض���ي
القبض على ام�رأة لMش�تباه بم�ساعدتھا 

  . ارتكاب الجريمةعلى
ال��شرطة كان��ت ق��د افرج��ت ع��ن اربع��ة 
اشخاص سبق وان احتج�زتھم لMش�تباه 
ب��ضلوعھم بالجريم��ة، اW ان ال��شبھات 

  ... .W تزال تحوم حولھم رغم اWف�راج

SR.se  
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تخط��ط ش��ركة الحل��وى كلويت��ا Wغ��Mق 
ال�سبب . ه والينغسوسمصنعيھا في يافل

يع���ود ال���ى اتح���اد ال���شركة م���ع ش���ركة 
الحلوى ليف، امر اسفر عن فائض ف�ي 
اWنت���اج، كم���ا ق���ال ي���اكوب بروب���ري 
الم��سؤول اWعMم��ي ف��ي كلويت��ا للقن��اة 
الرابع����ة ف����ي اWذاع����ة ال����سويدية ف����ي 

 موظ����ف 150م����ا يق���ارب  ي���افليبوري
يعملون في مصنع كلويتا في يافله، ف�ي 

ف����ي معم����ل  موظ����ف 30ح����ين يعم����ل 
وھ�����ؤWء . ال�����شركة ف�����ي الينغ�����سوس

سي���ستطيعون البق���اء ف���ي عملھ���م لغاي���ة 
، عندما يح�ين موع�د 2014مطلع العام 

اغ���Mق الم���صنعين، كم���ا ق���ال ي���اكوب 
  P4 Gävleborgبروبري في حديثه لـ 
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للم���رة ال���سابعة عل���ى الت���والي ت���سجل 
اس��عار البن��زين ارقام��ا قياس��ية، حي��ث 
رفع��ت محط��ات الوق��ود الكب��رى س��عر 

 15 اوكت�ان 95ليتر البنزين من صنف 
  . كرون15.43اوره، ليصل االى 

س��عر ليت��ر ال��ديزل ارتف��ع ك��ذلك بقيم��ة  
 ك���رون، 15.14 اوره لي���صل ال���ى 10

ام��ا اس��عار . ھ��و اي��ضا س��عر قياس��يو
  ... .اWيت����انول فل����م ت����شھد تغي����را

sverige.radio  
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Foto: Pontus Lundahl/Scanpix .  

إنف����صل رئ����يس ال����وزراء فري����دريك 
. فل�دتراينفلدت ع�ن زوجت�ه فيليب�ا راين

ھ���ذا م���ا ص���رح ب���ه س���كرتير رئ���يس 
  .الوزراء

يأتي ھ�ذا بع�د المعلوم�ات الت�ي ظھ�رت 
بان الزوجين باع�ا الف�يM الت�ي ي�سكناھا 
في تيبي شمال س�توكھولم واش�تريا بيت�ا 

وليس واضحا لغاية . في المنطقة نفسھا
اWن اذا ما كان اWنف�صال س�يؤدي ال�ى 
الط���Mق ام W حي���ث ان مكت���ب رئ���يس 

  . يعلق على اWمرالوزراء لم
يذكر ان فيليبا راينفلدت ت�شغل من�صب 
م���سؤولة مل���ف ال���صحة ف���ي محافظ���ة 

اMذا�##�  ...   .2006س��توكھولم من��ذ الع��ام 
  ا	������
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ة، م���ن قل���ب اعتراف���ات جن���سية مثي���ر

مراكز الشرطة العراقية أدلى بھ�ا ع�دد 
م���ن اBف���راد؛ إذ اعت���رف أح���د أف���راد 
الشرطة العراقية خجM بإص�ابته بحال�ة 
إدم���ان مزمن���ة عل���ى متابع���ة المواق���ع 
الجنسية أثناء عمله، ويقول إن العط�ش 
والكب���ت الجن���سي ال���ذي يعي���شه جعل���ه 
ي���شترك بخدم���ة اPنترن���ت ف���ي منزل���ه 

ة أح�دث أعم�ال حرًصا منه عل�ى متابع�
ھ���ذه المواق���ع، رغ���م " أبط���ال ونج���وم"

خطورة اكتشاف اBمر من قبل زوجت�ه 
وأوWده، وف���ق م���ا ذك���رت ال���سومرية 

  .نيوز
وس��رعان م��ا ي��ستدرك ال��شرطي حم��زة 

اBم��ر W "إن : ق��ائM)  س��نة27(عي��سى 
يقت���صر عل���ي فح���سب ب���ل إن أغل����ب 
العاملين معي وبينھم ضباط، يشتركون 

إن ك����ان مع����ي ف����ي ھ����ذا اPدم����ان، و
  ".بدرجات متفاوتة

ويسرد عي�سى حادث�ة ك�اد يفق�د وظيفت�ه 
ب��سببھا عن��دما ك��ان م��شغوW بممارس��ة 
ھوايت���ه عل���ى ش���بكة اWنترن���ت داخ���ل 
مكتب��ه ف��ي المرك��ز اBمن��ي وإذا بم��ديره 
وھو ضابط برتبة عقيد يضبطه متلب�سا 

بم��ا ك��ان يق��وم ب��ه، " ب��الجرم الم��شھود"
إW انه يع�ود لي�ستدرك ويق�ول ب�اعتزاز 

، ويوض�ح أن ص�لة القراب�ة !"هللا ستر"
بين��ه وب��ين العقي��د ش��فعت ل��ه بالح��صول 

ولوW ذلك "على توبيخ فحسب، مضيفا 
  .لحصل ما W يحمد

س���تون بالمئ���ة م���ن الع���املين م���دمنون 
  واBميركان غضبوا من ذلك

وبالنسبة ل�بعض ال�ضباط اBمني�ين ف�إن 
ن����سبة كبي����رة م����ن عناص����ر اBجھ����زة 

ت الع��راق اBمني��ة ف��ي اغل��ب محافظ��ا
يقتن����صون خل����ف اBب����واب الموص����دة 

الف�����رص "داخ�����ل المراك�����ز اBمني�����ة 
لتصفح المواقع الجنسية على " المناسبة

شبكة اWنترنت، يؤكدون أن اBميرك�ان 
غضبوا م�رات ع�دة م�ن س�وء اس�تخدام 

  .الشبكة
ويقول ض�ابط ش�رطة ف�ي بعقوب�ة وھ�و 

القوات اBميركية "النقيب فؤاد حاتم أن 
 مراكز أمنية للتن�سيق أنشأت نحو سبعة

 GCCالم���شترك المعروف���ة محلي���ا ب���ـ 
وھ��ي موزع���ة عل��ى مراك���ز اWق���ضية 
الرئيسية والنواحي في دي�الى وجمعيھ�ا 

  ".كانت مدعومة بشبكة انترنت حديثة
ال�سومرية "ويضيف حاتم ف�ي ح�ديث ل�ـ

الق���وات اBميركي���ة كان���ت "إن " ني���وز
تدعو بشكل مستمر الطواقم اBمنية إلى 

ف ف���ي ت���صفح المواق���ع ع���دم اPس���را
الجن���سية؛ Bنھ���ا ت���ؤدي ل���ضرر ب���الغ 
ب��أجھزة الحاس��وب ب��سبب الفيروس��ات 
إض��افة إل��ى اPلھ��اء ع��ن أداء الواج��ب 

س���تة م���ن اص���ل "، مبين���ا أن "اBمن���ي
ع���شرة ع���املين ف���ي المراك���ز اBمني���ة 
الم���شتركة ك���انوا يت���صفحون المواق���ع 

  ".الجنسية على نحو دوري
 ويسرد ضابط آخ�ر ف�ي ال�شرطة برتب�ة

عقي��د حادث��ة يق��ول إنھ��ا W تن��سى أب���دا 
عن��دما غ��ضب ض��ابط أميرك��ي برتب��ة "

نقي��ب يعم��ل م��سؤوW ف��ي مرك��ز امن��ي 
م���شترك ف���ي بعقوب���ة م���ن اWس���تخدام 
ال����سيئ ل����شبكة اWنترني����ت م����ن قب����ل 
الطواقم اBمني�ة العراقي�ة والت�ي تح�وي 

، مضيفا "في اغلبھا ضباط برتب عالية
ه الضباط العراقيين رفضوا اتھامات"أن 

وأنك��روا مم��ا دف��ع ال��ضابط اBميرك��ي 
إلى كشف كل المواقع التي تم ت�صفحھا 
بشكل علن�ي، اBم�ر ال�ذي ت�سبب بحال�ة 

  ".من الخجل والصمت حيال ما حدث
ويت��ابع ال��ضابط ال��ذي ف��ضل ان يرم��ز 

) س. م. ع(إل��ى اول ح��روف اس��مه ب��ـ 
من "، ويقول "السومرية نيوز"حديثه لـ

 ف��إن خ��Mل عمل��ي ف��ي المراك��ز اBمني��ة
خدم��ة اWنترن��ت عل��ى ال��رغم م��ن أنھ��ا 
وس��يلة رائع��ة لMت��صال والبح��ث ع��ن 
المعلوم��ات لكنھ��ا ت��ستخدم ف��ي الج��زء 
اBكبر بالبحث عن الجنس بك�ل أش�كاله 
وھ��ذه حقيق��ة يعلمھ��ا الجمي��ع م��ن دون 

  ".استثناء
من جھت�ه، ي�صف ض�ابط ف�ي ال�شرطة 
العراقي��ة وي��دعى ھ��ادي ح��سن التميم��ي 

، الت��ي "شيطانع��ين ال��"اWنترن��ت بأن��ه 
تغ���ري ك���ل م���ن يك���بس إص���بعه عل���ى 

م��ا ك��و جھ��از "الن��ت، وي��ضيف ب��القول 
  ".بعد إW ما دخل للمواقع الجنسية

ويواص�������ل التميم�������ي ف�������ي ح�������ديث 

م��ن "، مؤك��دا أن "ال��سومرية ني��وز"ل��ـ
يت������صفح المواق������ع الجن������سية لي������سوا 
المنت��سبين فح��سب ب��ل ال��ضباط الكب��ار 

، مبينا أن "وھذه حقيقة W يمكن نكرانھا
الجمي������ع م������صاب ب������داء العط������ش "

  ".الجنسي
وي�روي ض�ابط ال�شرطة المق�دم ص�باح 
العل�����ي ف�����ي اح�����د المراك�����ز اBمني�����ة 
المشتركة في بعقوبة، م�ا س�ماھا حادث�ة 
ك���ادت ت���صبح إح���دى اكب���ر الف���ضائح 
اBمنية في تاريخ المحافظة، ويق�ول إن 

ض��ابطا ق��ام بنق��ل ص��ور إباحي��ة م��ن "
موق��ع عل��ى اWنترن��ت ف��ي مل��ف عل��ى 

حاس�وب ال�ذي اس�تخدم بطري�ق سطح ال
الصدفة ف�ي وض�ع ش�رح لنت�ائج عملي�ة 
أمنية أمام وفد زائر من العاصمة بغداد 

  ".بينھم أعضاء في البرلمان
ج���رى ت���صفح "وي���ضيف العل���ي أن���ه 

النتائج قب�ل وص�ول الوف�د بقلي�ل عن�دما 
ضغط احد الضباط بطريق الخطأ على 
المل��ف لتظھ��ر ال��صور اPباحي��ة ب��شكل 

كبي�رة وس�ط المرك�ز علني عل�ى لوح�ة 
اBمن��ي مم��ا دف��ع الجمي��ع إل��ى ال��ضحك 
فيم���ا س���ارع اح���د ال���ضباط إل���ى م���سح 

اBم��ر ل��و ح��صل "، مؤك��دا أن "المل��ف
أمام الوفد الزائر Bصبحت إحدى اكب�ر 

  ".الفضائح اBمنية في تاريخ المحافظة
أن���ا م���دمن واWنترني���ت ف���ي : ش���رطي

  .البيوت للجنس فقط
ھ��و وي��روي اح��د الم��صابين باPدم��ان و

ال���سومرية "ال���شرطي وس���ام احم���د، ل���ـ
ربم���ا أص���بت ب���داء "، ب���القول "ني���وز

اPدم��ان عل��ى متابع��ة المواق��ع الجن��سية 
بشكل دوري حتى في البيت رغ�م أنن�ي 

، م����ضيفا أن "مت����زوج ول����دي أطف����ال
زوجت���ي ض���بطتني وأن���ا أت���ابع تل���ك "

المواق��ع وش��عرت ب��التقزز وخاص��متني 
  ".Bيام عدة

ع أي ش��خص يت��اب"وي��ضيف احم��د أن 
المواقع الجنسية تجعله يھ�وى ت�صفحھا 

اغل�ب "، مؤك�دا أن "بين الحين وا`خر
من يھوى المواق�ع الجن�سية ب�دأ ب�سحب 
خط��وط انترن��ت إل��ى منزل��ه م��ن اج��ل 
اPط����Mع عل����ى جدي����د ع����الم المواق����ع 

  ".الجنسية
وي��دعم ھ���ذا الق���ول عام��ل ف���ي ص���يانة 
الحواسيب في احد المراكز اBمني�ة ف�ي 

امر، ال���ذي بعقوب���ة وي���دعى مظھ���ر ع���
اغلب الحواس�يب الت�ي ت�ربط "يقول إن 

باWنترن�����ت ت�����صاب بالعط�����ل ب�����سبب 
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الفيروس��ات الت��ي تنتق��ل نتيج��ة ت��صفح 
  ".المواقع الجنسية بشكل متكرر

ال�سومرية "ويضيف عامر في حديث لـ
إن����ه تفاج�����أ عن����دما أتفح�����ص " ني����وز

حواس���يب ض���باط كب���ار ف���ي اBجھ���زة 
اBمني���ة وق���د ترك���وا خلفھ���م م���ا يثب���ت 

  ". للمواقع اPباحيةتصفحھم
ت�����صفح المواق�����ع "ويؤك�����د ع�����امر أن

الجن���سية داخ���ل المراك���ز اBمني���ة م���ن 
W يمك�����ن "اBم�����ور المعروف�����ة الت�����ي 

، إW أن��ه ي��ستدرك ب��القول إن "نكرانھ��ا
الجمي����ع يق����وم بھ����ا خل����ف اBب����واب "

الموص��دة، إW أن قل��ة خب��رتھم ف��ي ھ��ذه 
التقنية تجعلنا نكشف كل شيء بوضوح 

يء س��وى ال��ضحك وW يمكنن��ا فع��ل ش��
ال�صامت حت��ى W نك��ون س�ببا ف��ي قط��ع 

  ".لقمة عيشنا

  
  

  

 '��p�( ��ر�7 د��ى 
  �" �� ا	��Yة 

  
  

  

  

يوج��ه اPتھ��ام ال��ى م��وظفين ف��ي ش��ركة 
إداري��ة ف��ي م��المو بأخ��ذ رش��اوى مقاب��ل 

ق��ود إيج��ار ش��قق س��كنية مباش��رة م�نح ع
förstahandskontrat . ھ����ذا ح����سب

وح�سب . ماجاء في صحيفة ستي مالمو
م��صادر ال��صحيفة، فق��د ت��م بي��ع مئ��ات 
عق������ود إيج������ار ش������قق ف������ي منطق������ة 
روس��ينعورد، م��ن قب��ل وس��طاء، مقاب��ل 
مبلغ من المال يصل أحيان�اً إل�ى ع�شرة 

ھ��ذا وق��د ت��م رف��ع ش��كوى . آWف ك��رون
ين م��ن م��وظفي إل��ى الب��وليس ض��د إثن��

 ...  .الشركة، من قبل شخ�صين مختلف�ين

  اMذا�� ا	������

  
  

  

 �Mف G"�(308 وإ/��� 
 K+( �F�2004�ا   

  
  

  

أعلن��ت الحكوم��ة العراقي��ة، ع��ن مقت��ل 
 عراقياً خMل أعمال 308396وإصابة 

وعملي���ات ع���سكرية " إرھابي���ة"عن���ف 
 حت��ى 2004ش��ھدھا الع��راق من��ذ الع��ام 

 2006ع��ام ، وأك��دت أن ال2011نھاي��ة 
س���جل أعل���ى ن���سبة قتل���ى فيم���ا س���جل 

  . أدنى نسبة2011

وقال المتحدث الرس�مي باس�م الحكوم�ة 
العراقي��ة عل��ي ال��دباغ ف��ي بي��ان ص��در 

ن�سخة " ال�سومرية ني�وز"اليوم، وتلقت 
ع��دد ال��ضحايا ال��ذين س��قطوا "من��ه، إن 

 ولغاي�ة 2004منذ الخ�امس م�ن ني�سان 
 69.263 بل��غ 2011 ك��انون اBول 31

، مبين��اً أن " جريح��اً 239.133ش��ھيداً و
ھذه الحصيلة جاءت بناء على تق�ارير "

وزارة ال������صحة باعتبارھ������ا المكلف������ة 
متابعة ھ�ذا اBم�ر والجھ�ة اBق�رب إل�ى 
الواق�����ع إل�����ى جان�����ب مجل�����س اBم�����ن 

  ".الوطني
ھ��ذه اBرق�ام تمث��ل "وأوض�ح ال�دباغ أن 

إجم���الي ع���دد ال���ضحايا ال���ذين س���قطوا 
نتيج������ة أعم������ال اPرھ������اب والعن������ف 

، Wفت���اً إل���ى أن "لعملي���ات الع���سكريةوا
أعلى عدد لل�شھداء ف�ي الع�راق س�جل "

 ش��ھيداً 21.539 حي��ث بل��غ 2006ع��ام 
  ". جريحاً 39.329و

وأض��اف المتح��دث باس��م الحكوم���ة أن 
 سجل أدنى ع�دد 2011العام الماضي "

، م�شيرا إل�ى " ش�ھيداً 2.777حيث بل�غ 
محافظ��ة بغ��داد س��جلت ب��ين ع��امي "أن 

ع������دداً م������ن ، أعل������ى 2011 و2004
 شھيداً بينم�ا 23.898الشھداء الذي بلغ 

ت��أتي محافظ��ة دي��الى ك��أكبر ن��سبة م��ن 
ال���شھداء مقارن���ة بع���دد النف���وس تليھ���ا 
اBنب���ار ث���م نين���وى ث���م بغ���داد وس���جلت 
محافظ��ة المثن��ى أق��ل ع��دد م��ن ال��شھداء 

  ". شھيداً 94بلغ 
محافظ����ة الب����صرة "وأك����د ال����دباغ أن 

والديواني����ة وواس����ط وك����ربMء وباب����ل 
ن���وى وكرك���وك س���جلت ف���ي ع���ام وني

 أعل���ى ع���دد لل���ضحايا مقارن����ة 2007
بإجم���الي ض���حايا ك���ل محافظ���ة بينم���ا 
سجلت محافظة بغ�داد واBنب�ار ودي�الى 

، " أعلى معدل لل�ضحايا2006في عام 
محافظ����ات ذي ق����ار "م����شيراً إل����ى أن 

وميسان سجلت النسبة اBعلى ف�ي ع�ام 
 بينم���ا س���جلت محافظ���ة النج���ف 2008

  ".2004 عام النسبة اBعلى في
ي���ذكر أن اPح���صائيات ش���به الرس���مية 
التي صدرت خ�Mل ال�سنوات الماض�ية 
ت��شير إل��ى أن أعل��ى ن��سبة قتل��ى س��جلت 

 الل����ذين 2007 و2006خ����Mل ع����امي 
ش��ھدا أعل��ى مع��دل Bعم��ال العن��ف من��ذ 
ب���دء ح����رب الوWي����ات المتح����دة عل����ى 

، لكن لم تصدر بع�د 2003العراق عام 
ع��دد أي ح��صيلة دقيق��ة ونھائي��ة ب��شأن 

القتل���ى والجرح���ى، ف���ضMً ع���ن ع���دد 
  .المعتقلين، والمفقودين، والمعوقين

ويبدو أن ملف اBمن في العراق سيظل 
ي����شھد ت����صعيداً حت����ى بع����د ان����سحاب 
القوات اBميركية، فقد سقط المئات بين 
قتي��ل وج��ريح من��ذ بداي��ة الع��ام الح��الي 

 م��ن ش��باط 23، حي��ث س��جل ال��ـ2012
ت بغ�داد الحالي اليوم اBعنف، فقد شھد

وس����ت محافظ����ات سل����سلة تفجي����رات 
ب�����سيارات مفخخ�����ة وأحزم�����ة ناس�����فة 

 شخ��صاً 491أس�فرت ع�ن س�قوط نح�و 
ب����ين قتي����ل وج����ريح، ف����ي ظ����ل بق����اء 
ال����وزارات اBمني����ة ش����اغرة واBزم����ة 

  .السياسية في البMد
ي��ذكر أن المل��ف اBمن��ي ف��ي العاص��مة 
بغ��داد والمحافظ��ات العراقي��ة اBخ��رى 

سحاب ي����دار ب����شكل كام����ل، بع����د اWن����
اBميركي نھاية العام الماضي، من قبل 
قي���ادات عملي���ات ت���سيطر عل���ى عم���ل 
الجيش والشرطة ويشرف عليھا ب�شكل 
مباشر مدير مكت�ب القائ�د الع�ام للق�وات 
الم���سلحة الفري���ق ف���اروق اBعرج���ي، 
وبموجب الدستور العراق�ي ف�إن رئ�يس 
ال����وزراء يع����د القائ����د الع����ام للق����وات 

فاع نائب��اً الم��سلحة، فيم��ا يع��د وزي��ر ال��د
  .له
  

  
  

ر`�< ا	�زراء )"�دد 
�6ل إ)�&�� إ	�hء 
  إ�����F ا	���د�� 

  
  

  

>�.&�   ر`�< ا	�زراء ����ر�I را�+����ت، ��$� $
  

يب���دو رئ���يس وزراء ال���سويد فري���دريك 
راينفيل��دت مت��ردداً إزاء إمكاني��ة إلغ��اء 

تع�اون ف�ي مج�ال الت�سليح ب��ين إتفاقي�ة ال
ال���سويد والمملك���ة العربي���ة ال���سعودية، 
والت���ي تت���ضمن بن���اء م���صنع متط���ور 

  . ل�سلحة في السعودية
yذاع�ة ال�سويدية أش�ار لوفي تصريحه 

راينفيل��دت إل��ى أن��ه إيج��ابي إزاء رف��ع 
الق��ضية إل��ى اللجن��ة الدس��تورية، لكن��ه 
يفترض أن كM من معھد أبحاث الدفاع 

 ومفت�����شية المنتج�����ات FOIال�����سويدي 
 يقوم������ان بإتب������اع ISPاWس������تراتيجية 
  sverige.radio  ... .القواعد المرعية
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ا	������ن )�"��ون 	"�+Z �+�ول 
�����   ا	��iدات ا	

  

  

  
تف��اقم اWم��راض الت��ي ت��سببھا الباكتيري��ا المقاوم��ة ھ��و ال��سبب 

   السويدين تناول المضادات الحيوية وراء تجنب
اربع���ة م���ن ك���ل خم���سة س���ويدين م���ستعدون لتف���ادي تن���اول 
الم��ضاد الحي��وي اذا م��ا ك��ان باWمك��ان فع��ل ذل��ك، حت��ى وان 

ھ�ذا م�ا . كلفھم اWم�ر البق�اء ف�ي المن�زل لب�ضعة اي�ام اض�افية
ظھر في دراسة قام بھا اتحاد مج�الس البل�ديات والمحافظ�ات 

SKL.  
اس��ة اي��ضا ان الم��ستوى التعليم��ي ي��ؤثر عل��ى وتب��ين ف��ي الدر

كيفية رؤية المريض للمضادات الحيوي�ة، حي�ث ان اص�حاب 
الشھادات الجامعية يبدون استعدادا اكبر للتخلي ع�ن الم�ضاد 

  .الحيوي بالمقارنة مع من لم يدرسوا لفترات طويلة
يذكر ان تناول المضاد الحيوي ب�شكل م�ستمر ق�د ي�ؤدي ال�ى 

ن تط�وير ق�دراتھا عل�ى مقاوم�ة الم�ضادات تمكن البكتيريا م�
الحيوية، امر يعد مشكلة صحية آخذة بالتفاقم واصبحت س�ببا 

  SR .وراء المزيد من حاWت المرض والوفيات

 
  

  

ا��اد )��P ا	���aن ا	q"+� '�K�ون 
   �� ا	"��8� اU"� ����YMا��)�

  

ادت سياس�ة الت�وفير الت�ي ي��سير عليھ�ا مست�شفى سالغرين��سكا 
ف��ي يوتيب��وري ال��ى ارتف��اع ع��دد مرض��ى ال��سرطان ال��ذين 

  .ينتظرون الحصول على صورة اشعاعية
م���ديرة ق���سم الت���صوير اWش���عاعي، آن���ه اولم���اركر، قال���ت 

 ان المست���شفى يج����ب ان GPل���صحيفة يوتيب���وري بوس����تن 

ي��ذكر ان سالغرين��سكا .  حاجات��ه ب��الموارد الت��ي يملكھ��ايغط��ي
 ملي���ون ك���رون ولھ���ذا W يتلق���ى 250يح���اول ت���وفير مبل���غ 

الم�ساعدة م��ن اي مست�شفى اخ��ر ب�سبب سياس��ة الت�وفير الت��ي 
  SR ..يتبعھا مستشفى سالغرينسكا

  

  

 G��& U`ا�W ,+�� �"	ا ��W+�و	+� ا��	ا
G��& ��/ق و�C� �	 مQ��	   

  

  

  
  

ار  اث���2009م���نح ب���اراك اوبام���ا ج���ائزة نوب���ل لل���سMم ع���ام 
عMم��ات اس��تفھام كبي��رة ح��ول اللجن��ة النروجي��ة واختيارھ��ا 
للفائزين بالتقدير ولكن مؤسسة نوبل رأت ان قواعد الوص�ية 

  . التي تركھا الفرد نوبل لم تخالف
ل��م تخ��رق اللجن��ة النروجي��ة عب��ر اختيارھ��ا للف��ائزين بتق��دير 
نوب��ل لل��سMم، ل��م تخ��رق قواع��د الوص��ية الت��ي خلفھ��ا الف��رد 

ظھ�����ر تحقي�����ق قام�����ت ب�����ه مؤس�����سة نوب�����ل نوب�����ل، كم�����ا ا
Nobelstiftelsen.  

وصرح مدير مؤس�سة نوب�ل Wرش ھيكي�ستين لوكال�ة اWنب�اء 
 بان المؤسسة W ترى بان ج�وائز نوب�ل لل�سMم TTالسويدية 

  .قد وزعت بطريقة تخالف تعاليم المؤسسة
وك��ان الكات��ب والحق��وقي فري��دريك ھيفيرم��ل ق��د وج��ه، وف��ي 

 Nobels الرؤي�ة الت�ي اختف�ت -Mم جائزة نوب�ل لل�س"كتابه 
fredspris - visionen som försvann " وجه انتق�ادات

للعدي��د م��ن ق��رارات م��نح التق��دير، ام��ر جع��ل مجل��س ادارة 
. المحافظ��ة ف��ي س��توكھولم يطال��ب بتف��سير م��ن مؤس��سة نوب��ل

ھيفيرمل رأى ان التق�دير م�نح دون اWخ�ذ بع�ين اWعتب�ار م�ا 
اعطى مثاW عل�ى ف�وز ال�رئيس جاء في وصية الفرد نوبل، و

  SR .اWميركي باراك اوباما بالتقدير
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ك��شف رئ��يس اللجن��ة الحكومي��ة المكلف��ة للتح��ضير لم��شروع 
النج��ف عاص��مة للثقاف��ة اPس��Mمية محم��د عاي��د الموس��وي، 
الخم����يس، ع����ن ق����رار للحكوم����ة العراقي����ة يق����ضي بالغ����اء 
المشروع، كما كشف عن وجود صفقة ب�ين بغ�داد والري�اض 
Wلغاء المشروع مقابل ايجاد تمثي�ل دبلوماس�ي لل�سعودية ف�ي 

  .راقالع
الحكومة العراقية ق�ررت الغ�اء م�شروع "وقال الموسوي إن 

وأض��اف ". 2012النج��ف عاص��مة للثقاف��ة اWس��Mمية لع��ام 
لج��ان م��ن بغ��داد زارت مدين��ة النج��ف خ��Mل "الموس��وي أن 

اWي���ام القليل���ة الماض���ية واطلع���ت عل���ى مراح���ل العم���ل ف���ي 
  ". المشروع، وقررت الغاء المشروع بالكامل

ل��ذي ي��شغل اي��ضا ع��ضو ف��ي مجل��س وأوض��ح الموس��وي ا
اللجنة التي زارت المشروع كشفت عن "محافظة النجف أن 

وجود فساد مالي واداري في الم�شروع، وان الفت�رة المتبقي�ة 
  ". Wنجاز المشروع Wتكفي لMحتفال المقرر

صفقة بين العراق والسعودية طالب�ت "وكشف الموسوي عن 
 للثقاف����ة فيھ����ا الري����اض بالغ����اء م����شروع النج����ف عاص����مة

 مقاب����ل ايج����اد تمثي����ل دبلوماس����ي 2012اWس����Mمية لع����ام 
  ". للسعودية في بغداد

سبب الغاء مشروع "وقال عضو المجلس خالد الجشعمي إن 
 يع��ود لع��دة 2012النج��ف عاص��مة الثقاف��ة اWس��Mمية لع��ام 

أس��باب أبرزھ��ا الف��ساد اWداري والم��الي ال��ذي ي��شوب بع��ض 
بالم�شروع وال�ذي رص�د مشاريع المھرجان كالفندق الخاص 

مليار دينار وقصر الثقافة الذي رصد ل�ه مبل�غ ) 37(له مبلغ 

  ". مليار دينار) 92(يقارب 
الخبراء والفنيين اك�دوا ان الم�شاريع "وأضاف الجشعمي أن 

، مبين�ا ان "المتحققة W توازي حجم المبالغ التي رص�دت لھ�ا
  ". فيھا فساد مالي كبير وھي تستحق نصف مارصد لھا"

اغلب ھذه الم�شاريع "وأكد عضو مجلس محافظة النجف أن 
ت��م إن��شاؤھا خ��ارج المدين��ة القديم��ة ف��ي المحافظ��ة، ف��ي ح��ين 
أھمل���ت ش���وارعھا والمن���اطق القريب���ة م���ن العتب���ة العلوي���ة 

ضبابية وعدم تخط�يط ص�حيح "، مشيرا الى وجود "المقدسة
للم���شاريع وافتقارھ���ا للتن���سيق ب���ين اللج���ان الم���شرفة عل���ى 

  ". عالمشاري
وكانت الحكومة العراقية قررت نھاي�ة الع�ام الماض�ي تأجي�ل 
اWحتفال بمشروع النجف عاصمة للثقافة اWسMمية منتصف 

  . اذار الحالي
وك���ان وزراء الثقاف���ة ف���ي ال���دول اPس���Mمية وافق���وا خ���Mل 
اجتماعھم الذي عقد في العاص�مة اBذربيجاني�ة ب�اكو ف�ي آب 

لثقاف�ة اPس�Mمية للع�ام  على اعتب�ار النج�ف عاص�مة ل2008
، حي��ث م��ن المتوق��ع أن تب��دأ اWحتف��اWت الرس��مية ف��ي 2012

  . الخامس عشر من شھر آذار المقبل
، إقامة الم�ؤتمر )2011 آذار 7(وشھدت محافظة النجف في 

، 2012ال���دولي النج���ف عاص���مة الثقاف���ة اPس���Mمية للع���ام 
بم��شاركة أك��اديميين ورج��ال دي��ن وب��احثين م��ن دول عربي��ة 

  . إسMمية وأوربية عدةو
ي��ذكر أن مح��افظ النج��ف ع��دنان الزرف��ي، أعل��ن نھاي��ة آب 

، أن الحكوم����ة المحلي����ة أحال����ت غالبي����ة الم�����شاريع 2011
الخاص���ة ببرن���امج النج���ف عاص���مة الثقاف���ة اPس���Mمية إل���ى 
ش��ركات محلي��ة وإقليمي��ة وأجنبي��ة، م��ن ض��منھا مبن��ى ق��صر 

 ش�ركة تركي�ة،  مليون دوWر الذي أحيل إل�ى78الثقافة بقيمة 
وم��شروع لتط��وير م��نخفض بح��ر النج��ف وم��شروع مج��سر 
مستشفى الصدر والشارع القوسي الذي يم�ر ب�أطراف مدين�ة 

  .النجف لحل أزمة السير في قلب المدينة
http://www.almarsadnews.org/local-news/5586.html 
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