
 السوٌد/مالمو أبرز نشاطات الجمعٌة الثقافٌة العراقٌة فً

 12/0212/ 1لغاٌة  0212/ 1/ 1للفترة من 

 

 

 ٌحٌى غازي األمٌري : بقلم

هذه الدورة هً الحادٌة والعشرون للجمعٌة الثقافٌة العراقٌة ،تنوعت النشاطات والمشاركات فٌها استمرارا 

العربٌة لسٌاسة الجمعٌة  السابقة، أبواب مقر الجمعٌة مفتوحة  طوال أٌام األسبوع لكل أبناء الجالٌة العراقٌة و

وأصدقائهم، تقدم خدماتها ومساعداتها للجمٌع، فً مقر الجمعٌة هنالك صالة واسعة  مزودة بتلفزٌون حدٌث، 

وضعت بخدمة أعضاء الجمعٌة ,وشاشة وعارضة، وهنالك قاعة فٌها مجموعة حدٌثة من الكومبٌوترات

وفً الجمعٌة حانوت ٌقدم أنواع " طاولًال"وأصدقائهم، وهنالك قاعة أخرى أللعاب التسلٌة مثل الدومٌنو والنرد 

و باإلضافة لنشاطاتها الثقافٌة واالجتماعٌة الترفٌهٌة فً مقر .المرطبات والشاي والقهوة بأسعار مناسبة جدا 

الجمعٌة ، هنالك نشاط مثابر للجمعٌة بحضورها المتمٌز فً مختلف المحافل والنشاطات الثقافٌة والسٌاسٌة 

 . فً مدٌنة مالمو وغٌرها من المدن والتجمعات واالجتماعٌة التً تقام

جرت  2009نود اإلشارة إلى أنه خالل المؤتمر الحادي والعشرون للجمعٌة الذي عقد فً شهر كانون الثانً 

مناقشة كافة جدول إعمال المؤتمر وكان هنالك توجه من الهٌئة العامة للمؤتمر لغرض مشاركة وتفاعل وتعاون 

ة العامة للجمعٌة مع الهٌئة اإلدارٌة، فقدم اقتراح لتشكٌل لجنة لمساندة الهٌئة اإلدارٌة أوسع من أعضاء الهٌئ

وهً طاولة مفتوحة للحوارات التً تقام مساء كل  ٌوم جمعة ، تناقش " الطاولة المستدٌرة " لمتابعة نشاطات 

ٌمومته واستمراره فٌه مختلف المواضٌع المقترحة ومواضٌع الساعة، وهو تقلٌد حرصت الجمعٌة على د

وٌكون عملها بالتنسٌق المباشر مع . بمشاركة أوسع، تتناول خالله مختلف المواضٌع الثقافٌة والسٌاسٌة وغٌرها

الهٌئة اإلدارٌة للجمعٌة نال االقتراح بعد المناقشة المستفٌضة موافقة المؤتمر ، فتطوع مشكورا بالمساعدة بهذه 

ودكتور إبراهٌم  -أبو إبراهٌم -وصادق الجواهري  -أبو هشام  -لب كاظم طا" المهمة كل من الزمالء األفاضل 

ونسجل هنا باسم الهٌئة اإلدارٌة للجمعٌة شكرنا وامتنانا لدورهم االٌجابً ".مٌزر و قاسم حربً ومنذر صكبان 

 . والفاعل خالل األشهر الماضٌة لهذه الدورة 

 .10/2010/ 1لغاٌة  2010/ 1/ 1ة من سوف أتناول بشكل موجز أبرز نشاطات الجمعٌة للفتر

بمناسبة أعٌاد المٌالد  24/12/2009خاتمة نشاطات العام المنصرم حفلة خاصة لألطفال أقٌمت بتارٌخ .1

 . عرض خاللها فلم ٌخص المناسبة ووزعت أثناء االحتفالٌة الهداٌا والمرطبات والحلوٌات.المجٌدة



 

 لجانب من حفلة األطفال فً أعٌاد المٌالد  صورة

ورقة معلومات " والتً كانت بعنوان " الطاولة المستدٌرة " أقٌمت أمسٌة حوارٌة  15/1/2010الجمعة . 2

عن نظام جدٌد لتدرٌب الباحثٌن عن عمل فً السوٌد لألستاذ ضٌاء حجازي، جرى بعد انتهاء المحاضر حوار 

 .مفتوح مع الحضور

أقٌمت أمسٌة حوارٌة عن االنتخابات العراقٌة  التً تجرى النتخاب البرلمان  2010/شباط /26بتارٌخ . 3

 .العراقً الجدٌد وأهمٌة مشاركة الجالٌة العراقٌة فٌها

نوقشت خاللها نتائج االنتخابات البرلمانٌة " الطاولة المستدٌرة ” أمسٌة حوارٌة  2010/ 2/4الجمعة .  4

 .، وأفاق تشكٌل الحكومة الجدٌدة7/3/2010خ العراقٌة التً جرت بتارٌ

" أقامة الجمعٌة أمسٌة حوارٌة  حول كٌفٌة مساعدة األخوات واألخوة العراقٌٌن الجدد 16/4/2010. 5

ومن غٌر الحاصلٌن على أقامة فً السوٌد أو من المرفوضة إقامتهم  "  القادمٌن بشكل غٌر شرعً للسوٌد

 " .الدمبلة الترفٌهٌة "ا أقٌمت لعبة المؤقتة ومهددٌن بالترحٌل، وبعده

أدار األمسٌة , أقٌمت فً صالة الجمعٌة أمسٌة لحوار مفتوح لمواضٌع مختلفة  2010/ 4/ 30الجمعة . 6

 ".الدمبلة"الزمٌل أبو هشام وبعدها أقٌمت لعبة 

" بو سندٌان أبو إبراهٌم وأ" أقٌمت  ندوة حوارٌة مفتوحة أدار جلستها الزمٌالن  2010/ 7/5الجمعة . 7

 . وبعدها أقٌمت لعبة الدمبلة

المجاورة للجمعٌة الثقافٌة /وعلى قاعة الكنٌسة العالمٌة فً منطقة صوفٌا لوند  13/5/2010بتارٌخ . 8

العراقٌة  أقٌمت أمسٌة ثقافٌة  وبالتعاون مع الجمعٌة االسكندٌنافٌة فً مالمو، تم خاللها عرض فلمٌن سٌنمائٌٌن 

الالجئٌن فً السوٌد،وخالل األمسٌة وزعت خاللها المرطبات والقهوة والشاي ووجبات  تعالج فٌهما مشكلة

 .خفٌفة من المأكوالت

حوارات حول مستقبل الجمعٌات العراقٌة فً " أمسٌة حوارٌة  مفتوحة بعنوان  14/5/2010أقٌمت بتارٌخ . 9

 .إبراهٌم مٌزر،وأعقبتها لعبة الدمبلة.مٌل دأدار الندوة الز. مالمو وأفاق تعاونها فً العمل والنشاطات المختلفة



أمسٌة حوار مفتوح وذلك بمناسبة مرور عشرٌن عاماً على  5/2010/ 21أقامت الجمعٌة أمسٌة ٌوم . 10

بعد عشرٌن عاماً الجمعٌة الثقافٌة العراقٌة " وكانت األمسٌة بعنوان . تأسٌس الجمعٌة الثقافٌة العراقٌة فً مالمو 

 "فً مالمو إلى أٌن

أقامت الجمعٌة  وبالتعاون مع الجمعٌة الثقافٌة المندائٌة فً مالمو أمسٌة ثقافٌة  2010/ 27/5بتارٌخ .  11

تحدث فٌها عن المسرح والدراما التلفزٌونٌة وأسالٌب تطوٌرها، أدار الندوة وقدم " أٌاد حامد"للفنان الدكتور 

 .للضٌف المحاضر الزمٌل الفنان المسرحً علً رٌسان

 

                       الزمٌل علً رٌسان بقدم لندوة الدكتور أٌاد حامد

 

 األمٌري أٌاد حامد، الملحن جعفر الحفاف، ٌحٌى.جانب من الحضور على رٌسان،د

 



للزمٌل قاسم حربً والتً " الطاولة المستدٌرة"أقامت الجمعٌة ندوة حوارٌة مفتوحة  5/2010/ 28الجمعة .12

وابعد انتهاء األمسٌة الحوارٌة بدأت بعدها " ا بالبٌئة األغنٌة الرٌفٌة فً جنوب العراق وتأثره" كانت بعنوان 

" العراقٌٌن" سهرة جمٌلة غنائٌة ترفٌهٌة ، سهرة مع الطرب العراقً األصٌل، أتحفنا فٌها مجموعة من الزمالء 

 .بباقة من األغانً والبستات العراقٌة الرٌفٌة بألحانها العذبة الخالبة وكلماتها الرصٌنة

 

 مقر الجمعٌة الثقافٌة العراقٌة مالمو/ الزمٌل قاسم حربً 

ندوة حوارٌة مفتوحة للدكتور الفنان المسرحً أسعد راشد والتً كانت  4/6/2010أقامت الجمعٌة بتارٌخ . 13

 " مشاهدات عٌنٌة / الثقافة والسٌاسة فً العراق" بعنوان 

لألمهات الفاضالت " معٌة الثقافٌة العراقٌة فً مقرها  احتفالٌة نسائٌة أقامت الج 2010/ 8/6بتارٌخ . 14

ووزع خاللها , وقدمت خاللها محاضرتان طبٌة أحداهما للدكتورة زلفة واألخرى للدكتورة تغرٌد لعٌبً "

 .  سٌدة فاضلة 30حضر األمسٌة  . الوجبات السرٌعة والمرطبات والقهوة والشاي

مناسبة انتهاء السنة الدراسة وبداٌة العطلة الصٌفٌة أقامت الجمعٌة احتفالٌة وب 17/6/2010بتارٌخ . 15

وقدمت خاللها وجبة من الغداء " أفتار" لألطفال ،عرض خاللها أحد األفالم السٌنمائٌة الحدٌثة  فلم 

والرسم والمرطبات، وخالل االحتفالٌة مارس األطفال األحبة الرسم إذ تم توفٌر مستلزمات وأدوات التلوٌن 

 .المتنوعة وكذلك لون أحد الفنانٌن وجوه األطفال الراغبٌن بذلك 



 

 الجمعٌة الثقافٌة العراقٌة مالمو/ صورة  تبٌن جانب من نشاطات األطفال

 

 لثقافٌة العراقٌة مالموالجمعٌة ا/ صورة أخرى تبٌن جانب من نشاطات األطفال

أقامت الجمعٌة الثقافٌة العراقٌة وبالتعاون مع جمعٌة المرأة العراقٌة سفرة عائلٌة   27/6/2010بتارٌخ . 16

 "توسً لٌال " ترفٌهٌة إلى مدٌنة األلعاب المائٌة 

ٌة المجٌدة  أقامت الجمعٌة سفرة عائل 1958تموز  14وبمناسبة ثورة  2010/ تموز/18بتارٌخ . 17

ومدٌنة " كوبنهاكن" وباالشتراك مع عدٌد من الجمعٌات العراقٌة فً جنوب السوٌد إلى عاصمة الدانمرك 

 .األلعاب فٌها



 

 صورة من سفرة  الجمعٌة للدنمرك

 

 صورة من سفرة  الجمعٌة للدنمرك

 

 

للدكتور مؤٌد عبد الستار " الطاولة المستدٌرة" أقامت الجمعٌة أمسٌة حوارٌة  2010/ 13/8 الجمعة.18

أدار الندوة وقدم للضٌف المحاضر ". واألفاق...المستقبل...وكانت محاضرته بعنوان تشكٌل الحكومة العراقٌة

 .الدكتور إبراهٌم مٌزر



 

 الجمعٌة الثقافٌة العراقٌة مالمو  / مؤٌد عبد الستار .مٌزر بقدم لندوة د إبراهٌم.الزمٌل د

 

األخصائٌة  3/9/2010استضافت الجمعٌة فً مقرها ألمسٌة حوار الطاولة المستدٌرة  لٌوم الجمعة . 19

تمركز " فً ندوة حوارٌة  مفتوحة ، كانت األمسٌة  تحت عنوان " إٌمان الحٌدر"االجتماعٌة  السٌدة الفاضلة 

قدم لألمسٌة وكذلك شًء عن السٌرة " الجالٌة العراقٌة بمدٌنة مالمو فً السنوات األخٌرة، أسبابه ونتائجه 

 .الذاتٌة للضٌفة الكرٌمة الدكتور إبراهٌم مٌزر

 

                      إبراهٌم مٌزر ٌقدم لندوة الباحثة أٌمان الحٌدر                      .د  



 

 جانب من الحضور فً أمسٌة الباحثة إٌمان الحٌدر

وقد تحدثت . أمل بورتر.أمسٌة ثقافٌة للمؤرخة والفنانة العراقٌة المعروفة د/ 18/9أقامت الجمعٌة بتارٌخ . 20

مرت أدٌبة عراقٌة فذة، والتً تعد أول رائدة تؤرخ فٌها وعلى مدى أكثر من ساعتٌن عن قصة حٌاة وكفاح ومغا

األمٌرة " لثقافة تارٌخ العراق عاشت فً القرن التاسع عشر، تحدثت عن األدٌبة المغامرة ماري تٌرٌز أسمر 

. كما سمٌت نفسها فً الكتاب الذي كتبته فً القرن التاسع عشر والمودع فً أحدى المكتبات البرٌطانٌة" البابلٌة

محاضرتها قصة الكتاب وسردت متابعتها الدءوبة فً البحث عما دون فً كتاباتها من أسماء أعالم  تطرقت فً

فً نهاٌة األمسٌة . أدار الندوة وقدم لألدٌبة الفاضلة  أمل بورتر الزمٌل ٌحٌى غازي األمٌري.ومناطق وإحداث

فٌة العراقٌة فً مالمو، ووزعت قدمت للضٌفة باقة ورد ومجموعة من مجلة تموز التً تصدرها الجمعٌة الثقا

خالل األمسٌة المرطبات والشاي والقهوة وخالل االستراحة كانت هنالك فسحة للتحاور والتعارف والتقاط 

 . بعض الصور التذكارٌة بٌن الحضور

 

 



 

 مالمو/ الزمٌل ٌحٌى األمٌري ٌقدم للدكتورة أمل بورتر، الجمعٌة الثقافٌة العراقٌة 

 

 مالمو/ جانب من الحضور لندوة الدكتورة أمل بورتر، فً مقر الجمعٌة الثقافٌة العراقٌة 

 

21. الجمعة 2010/10/1 أمسٌة حوارٌة "الطاولة مستدٌرة " كان ضٌف هذه األمسٌة الفنان العازف "علً 
الوكٌل " وقدم الفنان الوكٌل خالل أمسٌته التً كانت تحت عنوان " حوار حول آلة العود نظرٌات وعزف 
منفرد" العدٌد من المعزوفات الموسٌقٌة الجمٌلة. وكان مسك ختام األمسٌة مشاركة بأغنٌة من أغانً الفنان 
الراحل داخل حسن من  مقام البٌات طور األبوذٌة  أداها  الزمٌل  الفنان المطرب "شاكر زوٌد "وعزف على 
 العود من قبل الزمٌل األستاذ الموسٌقار فالح صبار.
 
 
 



 
                         مالمو الفنان العازف علً الوكٌل / الجمعٌة الثقافٌة العراقٌة
 

 
 

 السٌفً،خلف صٌاح إبراهٌم, زوٌد فً الصورة الفنان أبو نجٌب ،الفنان شاكر

 

                                       الفنان القدٌر فالح صبار



    

 

 جانب من السادة الحضور ألمسٌة الفنان علً الوكٌل

 

 :أعضاء الهٌئة اإلدارٌة لهذه الدورة الزمالء التالٌة أسمائهم

منذر , علً رٌسان, جمعة فاضل الخمٌسً, باقر عٌالن الساعدي,رتاب خلف األمٌري , لخمٌسًعصام مٌزر ا

 ٌحٌى غازي األمٌري   , صكبان

 

  0212/ 12/ 5كتبت فً مالمو بتارٌخ 

 

 

 


