
6102العدد الثاني    

 نشرة فصلية  يصدرها االتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد

 كلمة العدد ال
 

يتزامن صدور العدد الثاني  من مجلتكم الفصلييية 

" االتحاد الديمقراطي"  و أعييياد ارار و وذي ير  

المناسذات يسر إتحادكم ) االتيحياد اليدييميقيراطيي 

للجمعيات العراقية في السويد (و أن ي ديكم أرق 

 التحيات وأطيب االمنيات.

ففي األول من ارار يحيل عيييد اليميعيليم و ونيقي  

وقفة استركار وإجالل وإكذار لمن علمنا الحر و 

 ولوال  لما قرأنا كتاذا.

وفي الثامين مين ارار نيحيتيفيي ذيعيييد اليميرأ  و  

فللمرأ  في كل ذقاع األرض و تحييية فيي عيييد يا 

األغرو و ي تناضل من أجيل حيميايية حيقيوقي ياو 

وليكن الثامن من ارار حافزا ورمزا نضاليا و مين 

أجل حرية وكرامة وحقوق المرأ  في كيل ذيليدان 

 العالم.

خطو  صحييحية  0791ارار  00ولقد كان ذيان  

نحو إرساء السالم واإلستقرار فيي اليعيراق ذيعيد 

نضال مرير خاضه الشعب اليكيردو واليميكيونيات 

 االخرى التي عاشت ضمن اقليم كردستان.

NYHETSBREV DEMOKRATI nr 2 

IRAKISKA DEMOKRATISKA 

RIKSFÖRNUNDE  SVERIGE 

ارار نحتفل ذعيدينو عيييد اليعيطياء  60وفي 

اليرو ال ييينييضييبو عيييييداألمو وعيييييد اطييالليية 

الرذيعو عيد النضال من أجل اليعيداليةو عيييد 

األخو  ذين العرب واألكراد وذقيية قيوميييات 

 العراقو عيد نوروز. 

ارار يحل عيد تأسيس حزب وطني  10وفي 

و يضم ذين صفوفه جيميييع اطيييا  الشيعيب 

العراقيو ذدون تمييز طائفي أو مير يذيي أو 

 اثني .

 والى لقاء في عدد جديد

 

 المكتب التنفيرو

 االتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية

 في السويد 

 



 

االتحاد الديمقراطي العراقي   

يحتفل ذعيد المرأ  في 

 ستوك ولم
 طالب عاشور 

 

كان مساءاً و ليييس كيذيقييية   00/1/6102مساء الجمعة 

تمام الثامنة طّل االستار مينيرر نيعيميان عيوفيي  األماسي و 

STOCKHOLM 

مرحذاً و م نئاً ثم معلناً عن ذدء االحتفالية المشتركة 

التي أقيمت لمناسذة عيد المرأ  اليعياليميي ذيميشياركية 

الييجييمييعييييية الييميينييدائييييية فييي سييتييوكيي ييولييم و االتييحيياد 

الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد و جيميعييية 

المرأ  المندائية في ستيوكي يوليم و جيميعييية ذياذيليون 

للثقافة والفنون و مينيةيمية أحيذياب اليروط و راذيطية 

الييديييمييقييراطيييييييين الييعييراقيييييييين و الييحييركيية اليينييقيياذييييية 

الديمقراطية في ستوكي يوليم وعيليى ميقير اليجيميعييية 

ذعد ا القت السييد  أميل فيييليي كيليمية  المندائية الرو

الجمعيات والمنةمات المشاركة وتال ا نصير اليميرأ  

الدائم الدكتور صالط السام قصيد  ذعنوان " ميعيصيم 

وسوار" و ثم جاءت مشاركة جمعية الثقافة والفنيون 

ذعرض فلمين األول " ينيا ذيديداد " إنيتياا وإخيراا 

الفنان سالم قاسم والثاني كان ذعينيوان "ز ير  " و 

الرو حاز على المرتذة االولى في ثميان مي يرجيانيات 

عالميةو الفلم من اخراا حسين التاا و ذعد ا قيدميت 

عريفة الحفل السيد  ذدور ذاذل السيد  س ام سياجيت 

ثم ُطلب من رئيييسية  لقراء  قصيد  ذعنوان " أمي " 

جمعية المرأ  المندائية السييد  نيوال ذي يجيت ذيقيطيع 



STOCKHOLM 

أعيدتي يا  كيكة االحتفال و التيي 

جمعيت ن وسيط عيز  اليفينيان 

تييحييسييييين الييذييصييرو و ييال ييل 

المحتيفيلييين و اليفيقير  االخيرى 

قدمت ا مينيةيمية أحيذياب اليروط 

وتعري  اليحيضيور ذياليمينيةيمية 

وأعمال ا الخيريية فيي السيوييد 

والعراق وفيقير  أخيرى قيدمي يا 

ذيعيد يا قيدم عيريي   االستار عاك  سرحان وأغنية عن الميرأ  و

تيحيسييين  الحفل الفنانين المذدعين جالل جميال وعياز  االور  

الذصرو و دعي االستار صالط جذار لقراء  قصيييد  عين اليميرأ  

ً فيقير  اليطيرب و  ذصوته لتُدنى من قذل الفنان جالل جمال مفتتحا

ذيأغيانيي مينيوعية أطيرذيت اليحيضيور  الحفل اليفينيي  كرا استمر 

وتفاعل مع ا أما ذترديد ا أو ذالرقص على أندام ا و وعند فيتير  

االستراحة وزعت الز ور على جميع النساء الحاضيرات تي ينيئية 

الحفل حتى ساعات الفجر االوليى  ذعيد ن االغر و وذعد ا أستمر 

و وفي الختام شكرنا الحضور على مشاركت م حفيلينيا واليفينيانييين 

على تقديم م أروع االغاني وااللحان ليقيد كيانيت امسيييه رائيعية 

غصت القاعة ذالحضور مما اضطرنا استخدام طاوالت و كراسيي 

 فوق طاقة الجمعية

 

 تصوير ذعدسة ذاسم ناجي 



ثقافتنا تبدأ من أطفالنا .. عنوان 
 محاضرة الفنان صفاء العتابي

  كتابة / اديسون هيدو

 تصوير / آدم حقي

مساء يوم السذت اليثياليا واليعيشيريين مين 

وعيليى  6102ش ر يناير / كيانيون األول 

قاعة الذيت الثقافي العراقي وجمعية الميرأ  

العراقية , اليقيى اليفينيان الصيحيفيي صيفياء 

حسن ألعتاذي ) اذو الصو  ( اليميقيييم فيي 

دولة النرويج , الميشير  اليعيام ومي سيس 

مجلة ) سناذل ( الش رية التي تعني ذثقافية 

الطفل , محاضر  ذعنوان ) ثقافتنا تذدأ مين 

اطفالنا ( , تلذييية ليليدعيو  اليكيرييمية اليتيي 

وج يتي يا ليه راذيطية األنصيار فيي ميديينية 

َكوتنذيرغ السويدية مع منةمات اليميجيتيميع 

المدني في غرب السويد ومنيةيمية ) ا ذيي 

أ  ( السويدية , أدار ا وقيدم لي يا اليفينيان 

 حسين أذو حازم , وحضر ا جمع من اذناء الجالية العراقية من الم تمين ذالشأن الثقافي وألعالمي .

تحدًا المحاضر عن تجرذته في إصدار مجلة ) سناذل ( ذاللدة العرذية والتي تعني ذيثيقيافية األطيفيال , 

عندما ذدأ في ذداية تسعينيات القرن الماضي وذج ود  الشخصية ذأصدر ستة أعداد من المجلية , قيام 

ذتنفير ا ذنفسه من رسوم ونصوص وخط ذاليد واألخراا الفني , دون االستعانية ذيأجي يز  اليحياسيوب 

لتذدو ذمة ر فني اكثر تقذال للطفل و سعى في ا أن تكون المجلة ذاللدة العرذية ذاعتذار ا لدة الدياليذييية 



من أطفال الجاليات الم اجر  في النرويج والدول 

اإلسكندنافية األخرى السويد والدانمار  وفنلندا , 

وتل  كانت وج ة و د  المجلة من أصيدرا يا , 

لمساعد  األطفيال فيي تيعيليييم اليليدية اليعيرذييية , 

ذاإلضافة لما في ا مين ميوضيوعيات تشيد يم اليى 

تاريخ اذائ م واجداد م , مستفيدين من الحيليقيات 

 االنسانية المضيئة فيه .

وقال في محاضرته ذان المجلية قيد تيوقيفيت عين 

الصدور للعجز الرو اصاب ميزانيت ا , وصعيوذية 

االستمرار ذإصدار ا لعدم وجيود جي يات داعيمية 

َ ذيأنيه  يمكن الركون الي ا في  را المجال , مضيفا

في  ر  السنة وجد تعاونا من احدى الم سيسيات 

التي رغذت في تقيدييم اليدعيم وطيذياعية اليميجيلية 

واالستمرار في رل  وتوجت  ر  الخطو  ج يود  

الحثيثة في احياء  ر  المجلية وعيود  صيدور يا 

مر  أخرى , داعياَ الم تمين ذثقيافية اليطيفيل اليى 

التعاون معه في إعداد مواد ا ورسومات ا لتكون 

ذمستوى ممتياز تي دو اليديرض اليتيي تصيدر مين 

 اجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه.

استمع المحاضر ذعد ن اية حدييثيه اليى ميالحيةيات 

َ عيلييي يا  واستفسارات واسئلة الحاضرين , ميعيقيذيا

ذمالحةاته , أغنت المحاضر  ذشكيل كيذييير .وكيان 

الحضور قذل ا قد استمع الى المداخلة القيمة اليتيي 

القا ا الفنان اليتيشيكيييليي كيرييم سيعيدون , واليتيي 

عرض في ا مقارنة ذيين اليميجيالت اليتيي تيرعيا يا 

م سسات الدولة وذين التي تصدر ذج ود األفراد و 

عرض في ا تجرذته في العمل في صحافة األطيفيال 

وتحديداَ مجيلية ) ميجيليتيي ( واليتيي صيدرت عيام 

في ذدداد ذكادر عراقي , استطاع إنجياحي يا  ٩١٩١

وجعل ا واحد  مين اكيثير اليتيجيارب اليريياديية فيي 

المنطقة , والتي اصذح ل ا حضور عالمي متميز , 

تطرق في ا عن أسذاب النجاط والتعثر والتلك  التي 

صاحذت التيجيرذية وميا تيعيانيييه االن مين عيثيرات 

 ومصاعب في أصدرا ا .



 

 مشواري  في السويد

 فراس الدريب

 

 سنة. 07و كان عمرو انرا  0771من ذدداد )مدينة الثور ( و وصلت  السويد عام 

ذدأت مشوارو الدراسي حيا أكملت الدراسة الثانوية و من ثم الدراسةالجامعةو )دالرنا في مدينة فالون( و وحصيليت 

 على الذكالوريوس في اإلنتاا الفني )تصويرو مونتاا و اخراا(. 

ذعد التخرا عملت لمد  ستة أش ر القنا  السويدية الراذعةو اثناء عملي حصلت على فرصة عمل في دذي و وسيافيرت 

 الى دذيو ولكن لم أستطع التأقلم  نال  فتركت دذي وعدت الى السويد.

ذعد عودتي حصلت على فرصة عمل مع شركة إنتاا تلفزيوني في الدنمار و وذعد ثالثة ش ور طلذت الشيركية مينيي  

العمل في مكتذ م في واشنطونو و نا  كانت ذداية جديد  ذالنسذة ليو عملت فيي عياصيمية اليعياليم السييياسييية ليميد  

قمت خالل ا ذإنتاا تقارير إخذارية و أفالم وثائقية وذرامج مذاشر  على ال واء أل م القنيوات اليفيضيائييية فيي  سنتينو

الشرق األوسطو مثل الجزير  و العرذية والعالم وقنا  النيل و المستقذل اللذنانية و محطات أخرى وذيعيد يا عيدت اليى 

 السويد.

ذعد ذضعة ش ور من عودتي التقيت ذالفنان السويدو من أصل إيراني "ذ راني  ميييرو"  وذيدأت اليعيميل ميعيه فيي 

شركته الخاصةو وكان العمل  ر  المر  مختل  جداو حيا تطلب مني  أن أكون متعدد الموا ب و الم امو من تصويير 

ما يقدمه من أعمال فنية و توثيق رل  في أرشي  خاص لهو الى العمل  مع الشذاب في الم سسة التاذعة له و فقدميت 

ورشات عمل عن اإلخراا و إنتاا األفالم القصير  للشذابو ثم مع م سسات المجتمع المدني و أسيسينيا و احيد  مين 

 شخصية العدد



جمعية عرذية وأجنذية و سويدية. وأيضيا  ٠٢اكذر الم سسات في مقاطعة سكونة و كانت م متي التواصل مع أكثر من 

كتذت لذ ران  أكثر من أغنيةو  وأ م األغاني التي كتذت ا " يال دانسا سوا"  التي شاركت ذأ يم مي يرجيان غينيائيي فيي 

السويد وأورذا " اليورو ڤسن )مولدو فستيڤالن("  و القت صدى واسعا جدا في السويد و أورذياو أسيتيمير اليعيميل ميع 

 ذ رانَ  ثالا سنوات و وتوق  ذسذب ةرو  اقتصادية.

ذعد ذضعة أساذيع تواصلت مع التلفزيون السويدو وذدأت مشوارو مع م وما زليت أعيميل ميع اليتيليفيزييون السيوييدو  

SVT  مراسل و مخرا في قسم األخذار و مس ول عن العالقات العامة مع الجاليات العرذية و األجينيذييية فيي ميقياطيعية

 سكونة. لدو أعمال خاصة من ا:

ـ كتاذة نص وإخراا أغنية حلم األطفال )مجموعة من أطفال الجالية العراقية في مالمو درذنا م أنا وصدييقيي اليفينيان  0

  عذدهللا الذدران الرو لحن االغنية(و 

  ـ إخراا أغنية للفنان يسار الجو ر إثناء فتر  دراستي في الجامعة. 6

 ـ كتاذة نصوص أغان وطنية لحن ا الفنان المذدع عذدهللا الذدران 1

ـ كتاذة  أغنيتين للمنتخب الوطني و " منتخذنا إلعب إلعب" غنا ا الفنان " أحمد الصياد" و و " إلعب يياذيو اليدييير  "  4

 غنا ا الفنان " كاةم الرسام" و واألغنيتان من ألحان المذدع " صفاء الجوزو" 

ـ كتاذة نصوص  أغاني عاطفية من ا : " أين أنتي اآلن مني" و غنا ا الفنان " صذاط اليالميي" وليحيني يا اليميذيدع "  5

و من م الفنان سلطان الشيحييو ومين اليكيوييت " فيرقية  حسين الذصرو" .  ـ أغان عديد  مع شذاب من دولة اإلمارات

 مس " .



 مارا أقول لكم يا أحذتي عن ذلدو الجريح

 كي  كـُنا وكانت الدنيا لنا

 وكي  أصذحنا وقد

 ! تمزقنا وتمزق ذلدنا 

 

 اٍ ـ على ذدداد الرشيد .....

 اٍ ـ على عروس الشرق..

 اٍ ـ على تل  االيام والتي أضحت من الركريات ..

  ال ذل من الخيال

اٍ ـ على شواطئ دجلة كم كـُنا نتسامر مع االحذة 

 واالصدقاء

  كان عراقنا ذيتاً واحداً من

 شماله الى جنوذه ومن شرقِه الى غرذهِ 

 ً   كـُنـا جميعاً نعيُش عصراً ر ذيا

 لم نشعر ذِه إال ذعد أن فقدنا ـ

 نيران ملئت قلذي وال تخمد ..

 وشوق

 وفراق

 وحنين الى وطني الجريح ..

 

 مارا أقول لكم يا أحذتي عن ذدداد العروس

  اغتالو ا

 واغتصذو ا

 كي  أواسي ا؟!؟

 من دون العواصم أةلمت ليالي ا

 ومزقت رئاب الحقد والذدض

 وج  ا

  وجسد ا

 ودمرت كل ما في ا

  م ما تكلمُت عن ا

 . وعن جمال ا من كالم ٍ ال يوافي ا

 أين ليالي أذو نواس والمسكو  ؟!

 نجا  العاني
 لينشوذين 

 

 أين الشاو الم يل وكع  السيد الذددادو

 أين  ي مواويلنا وأفراحنا التي ال تنت ي

 رغم قساو  الحروب التي عشنا ا

 كـُنا أسياد العصر 

 اٍ ـ يا عروسة دجلة الشامخة

 يا ذدداد الحذيذة

  أٍ ـ يا مدينة السالم

 يا قلعة االسود

  مالي أراِ  حزينة

  مدذر  الرأس

 

 أحزينةٌ على

 جثِا أذنائ  المرمية  نا و نا ؟! 

  أمـ حـزينة على

 تـراذـ  ِ 

 الرو ذاعو  عنو  ً.!

 

أم أنِ  تشعرين ذقلوب االم ات المكويـة 

 ذالنار

 أ تراني لن أرى ضحكتِ  الجميلِة ؟!!

ا ـٍ لو تعلمين كم أ تمنى أن أشم تراذِ  

 الطا ر

 وتـُرى  ل سأراِ  ثانيةً؟!!

 أم سأدفن في ذالد الدرذةِ 

  ذعيداً  

 عنِ  يا حذيذتي ياذدداد؟!

 ا ـٍ ثم ا ـٍ يا عراق
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 فاضل زيارة

 

ضمن الموسم الثقافي المتألق للجمعية الثقافية العررايريرة 

في مالمو وبالتنسيرق الرترام مرت ادترلراد الرديرمرقررا ري 

للجمعيات العرايية في السويد، أعدت الجمعية وهريرأت 

لنا برنامجا لافال برنرشرا رات مرترمريرزة عربرر نروافر هرا 

المتعددة األلوان ووفق مبدأ يشير الى إن اللياة علمتنا, 

إن من يريد النجاح عليه أن يخا ر لرترى يربرلرالره, فرال 

معنى للكسل وأنت ت مح للتاليير, وال تاليير دون عمرل 

دؤوب ونشا   ا تأثير , وهك ا علمتنا الجمعية الثقافريرة 

بنشا اتها إن ال هوادة دون العمل الجاد وعلى مختلر  

األصعدة خدمة للجالية العرايية في السويد. ل لك فإنرهرا 

تسعى جاهدة على أن ترور  شرجريررات ثرقرافريرة هرنرا, 

وهررنرراك, وتررجررد مررن يررقرر رر  ثررمررارهررا, ويرربررادر الررى 

إنعاشها .ويتوالى الدفق الثقافي والركركرري عرلرى أيردي 

عاملين مبدعين همهم الوليد هو الريري برالروعري ولرو 

على درجات, وان الثقافة بوابة لتلقيق  لك مترى صرح 

العزم وصد  اللرص وتوالت الرجرهرود, لر رمر  كرل 

معالم التخل  والتبعية والهوان لدى جاليتنا الرمرترواجردة 

 على  أرض السويد.

ومن خالل النواف  الثقافية يدمت الجمعية الرثرقرافريرة لرنرا  

 -عدة نشا ات نجملها فيما يأتي

 لكل فني خاص بشباب مالمو – 1

 لقاء مت الشاعر نزار النداوي – 2

بلث في آلة الكمان لرلركرنران مرلركروا الربرالردادي,   –  3

ولكل موسيقي غنائي للكنران لرمرودي شرربره وشراكرر 

 زويد.

 –  11  –  11فرري يرروم السرربررت الررمررصرراد    –اوال 

أليت الجمعية الثقافية الرعررايريرة أمسريرة فرنريرة  2111

خرراصررة بررالشرربرراب الررعرررايرري تررعررانررق فرريررهررا الررمررسرررح 

 والموسيقى والالناء بشكل رائت ومبدع أعجب الجميت.

كانت ياعة الجمعية مرزدانرة برالرلرون الربرنركرسرجري كرمرا 

ازدانت بوجوه شباب تميزوا بادبداع ويدموا ما عرجرز 

عنه الكبار، فنا راييا يلاكي ما أبدعته األيادي العرايية 

داخل الو ن، وجاءت ومن مرخراض الرمرعرانراة وا الم 

التي يعاني منها الشعب العرايي. ويد است اعت الكنانرة 

الشابة لؤلؤة لسن أن تقردم ترعررير  لرلرجرمرهرور لرول 

شارلة معنى التسمية وما    jo jo jaجمعيتها المسماة 

يدمته من أعمال بمختل  اللالات ) العربية والسرويرديرة 

 نوافر ثقافية / مدينة مالمو

واالنكليزية  ( وجميعها من ترألرير   وإخررام وترمرثريرل 

الشباب, . كما يدم لنا الشاب غزوان رائد عزفا مرنركرردا 

على آلة الكمان جسد فريره لرولرات فرنريرة ترراثريرة نرالرت 

إعجاب الجمهور. ثم عرض فلم ) القدم اليرمرنرى ( وهرو 

من ترألرير  وإخررام شراب عررايري الزال يرعرير  فري 

العرا , والكلم يردعرو الرى ترعرزيرز ادرادة والرترصرمريرم 

والمثابرة لخلق لياة جديدة للشباب الرعررايري فري داخرل 

 الو ن.

األمسية كانت ملكتة للنار ليث إن اغرلرب مرن لضرر  

كان من الشباب وجميت من يدم العروض على الرمرسررح 

كان من الشباب أيضا، ويد اثاروا إهتمام واعجاب جميت 

اللضور فصكق لهم  ويال ويدمت لهم تكريما لجهودهم 

 بايات جميلة من الورد. 

 –  12  –  12وفري يروم الرجرمرعرة الرمرصراد    –ثانريرا 

كان للشاعر نزار النداوي لقاء مرت مرلربريره فري  2111

الجمعية الثقافية العرايية، ليث توجه لللضور بعوا كره 

وألاسيسه التي نسجها من لبات يرلربره ويردمرهرا أزهرارا 

متكتلة يانعة من القرصرائرد. تشرعرر بركررح غرامرر وأنرت 

تستمت لها، وتدخل يصائده يلبك دونما إستئ ان، فتصربرح 

وكأنك على موعد غير مقصود مت السعادة المتدفقة التي 

 يضيكها لك لب النا  وال بيعة.

شد اللضور اليه، أمترعرهرم وأمرترلرك مشراعررهرم،  روع 
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الكلمات بين لسانه ويديه ليخرم الجمال والرمروير  وادنسران  

 ويقدمه لللضور.

 ازجي السالم الى العرا 

 ملمال ما اودعت من سرها فيه السماء

 ويز  للقدر المدور مرتين

 ومرتان نزيكه والكبرياء

نزار النداوي، الشاعر والصلكي والركراترب والرمرتررجرم نرهرل 

الشعر من البيت ونضج شعريا في سنوات التسعينرات، ومرنر  

البداية أاهر نضوجا شعريا ملموسا، وكان ومرازال صرالرب 

مشروع شعري، شارك في مهررجران الرمرربرد كرونره شراعررا 

متميزا، ويد اخ  استلقايه الشعري كما يعلرن. الشراعرر نرزار 

النداوي يستهويه ركوب التكعيلة ول ا يررأ فريرهرا الركرثريرر مرن 

القصائد ليث أمتت اللضور ال ي تكاعل معه معجبا بركرل مرا 

 يرأ.

إكراما للضوره وما يدمه مرن عر راء كربريرر إثرنراء األمسريرة 

يدمت له الجمعية الثقافية العرايية شكرها وتقديرهرا مرت برايرة 

ورد ويد يابلها بنك  الروح وبنك  االبتسامة المرتسمة عرلرى 

 وجه والتي تكصح عن  يبته.

    2111  –  12-  12فرري يرروم السرربررت الررمررصرراد  –ثررالررثررا 

وعلى ياعة الجمعية الثقافية العرايية، كان لنا موعد مت الكنان 

الموسيقي ملكوا البالدادي في مرلراضررة عرن آلرة الركرمران، 

ليث يدم الكنان شرلا مكصال عن آلة الكمان وت ورها عربرر 

التاريخ, واست اع من خالل عررض فرلرم عرلرى الشراشرة مرن 

تبيان دور آلة الكمان في وس  الكر  المروسريرقريرة الرعرالرمريرة، 

وعر  ا لة يائال : إنها آلة وترية  ات أربعة أوتار وتعد من 

أشهر ا الت  التي استخدمت في الرمروسريرقرى الركرالرسريركريرة،  

ويوص  نالمها بألد أعر ب أصروات ا الت  الرمروسريرقريرة. 

والكمان أريرى وأنربرل ا الت الروترريرة  ات الرقرو ، وهري 

األكثر تعبيرا وتأثيرا من بينها جميعا، ويد زالمت هر ه 

ا لة سائر ا الت الوترية وأصبلرت لرهرا السريرادة مرنر  

أكثر من يرنين، وال تزالمها في تلك السيادة آلة اخررى 

غير البيانو، إال أن ه ا األخير لم يسرتر رت ان يضرعر  

مركز آلة الكمان أو ينال من مكانتهرا،  لرك إن الربريرانرو 

والكمان ال يتنازعان في النالم فلكل منهما خصروصريرتره 

 ومكانته.

الكنان الموسيقي ملكوا الربرالردادي ترمركرن مرن إيصرال 

الكثير من المعلومات عن آلة الكمان الى اللضور مرمرا 

أسعدهم وأضا  لديهم لماسا ولبا للموسريرقرى وآالترهرا 

والى الموسيقريريرن الركربرار الرمرلرلريريرن مرن الرعررايريريرن 

والعالميين ال ي استشهد ب كرهم الركرنران الربرالردادي، لره 

 أل  شكر وتقدير وباية ورد تملؤه جماال وع را.

وفي نك  األمسية كران لرلرلرضرور مروعرد مرت الركرنران 

لمودي شربه القادم من مدينة يروتربروري، لريرث ألريرا 

أمسية غنائية رائعرة، ترعرددت فريرهرا األنرالرام واأل روار 

مازجها اللنين الى الو ن، مما جعل الجمهور يرتركراعرل 

مت األغاني فراح يرددها معه، فنرال إسرترلرسران ولرب 

الجميت. كما ساهم الم رب شاكر زويد مت فرية عشتار 

الموسيقية بوصلة غنائية جميلة جردا أعرجربرت الرجرمريرت 

وأ ربته. وأستمر اللكل الالنائي الى ما برعرد مرنرترصر  

الليل، ليث كان الالناء العرايي مرترألرقرا وخرالرقرا لرلركررح 

 والسعادة والتي أرتسمت على وجوه من لضر.
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المعرض الفني للفنان كاةم الداخل في 

 لوند

 فاضل زيار 

الييمييعييرض  6102/    0/    02افييتييتييح مسيياء يييوم السييذييت 

الشخصي للفنان كاةم الداخل في إحدى قاعات اليعيرض فيي 

مدينة لوند السويدية. الفنان التشكيلي كاةيم اليداخيل ميتيعيدد 

الموا بو ف و مخرا ومعد ومصور ذارع. حضر اليميعيرض 

جمع كذير من محذي الفن من السويديين والعراقيين فكيانيوا 

احد زوايا المثلا الفني والجزء المكمل لتشكيلته, فيال عيميل 

دون فنان, وال فنان دون طرط فني , وال أ يمييية ليكيلييي يميا 

 دون متلق ومشا د وناقد يتروق ويتفاعل .

شكلت لوحات الفنان الداخيل سيطيح ليتيسيجيييل االطيروحيات 

الفكرية والخلجات التأملية والمشاعر واألحاسيس الوجدانية 

والوطنية والر ى التعذيرية, فكانت سجل استخالص لجو ر 

المعاني وعرض ا ذيليدية ذصيريية قيوامي يا الينيقيطية واليخيط 

والمساحة والكتلة واللون والةل والنور والفاتح واليدياميق, 

ف ر   ي حرو  الفن التشكيلي التي يشتدل علييي يا اليفينيان 

عما يريد اإلفصاط عنه ويوجه االنتذيا   نيحيو , وقيد نيجيح 

 الفنان الداخل في الوصول الى رل .

أثار المعرض إعجاب الجم ور السويدو الرو حضر قياعية  

العرض  إضافة  للجم ور العراقي ومن ذين الحيضيور كيان 

اإلتحاد الديمقراطي للجمعيات اليعيراقييية, وكيرلي  اليجيميعييية 

 الثقافية العراقية في مالمو, التي قدمت للفنان ذاقة ورد متمنية له النجاط والتألق الدائم في اعماله.



اكتشا  موجات الجارذية...انتصار 

 لنةرية اينشتاين
 

تتوليد ميوجيات اليجيارذييية نيتيييجية ليتيسيارع االجسيام 

الفيزيائية وانتقال ا في الزمان واليميكيان )اليزميكيان(. 

تحدا عن ا اينشتاين قذل مائة عام. إاّل أنه لم يكن من 

الس ل اكتشاف ا لصدر ا الشديدو في يي أصيدير ذيألي  

 مر  من نوا  الرر !

الم م والممتع في موجات اليجيارذييية  يي تيلي  اليتيي 

تكّونت في اللحةات األوليى مين ميييالد اليكيونو في يي 

 تحمل معلومات غاية في األ مية عن االنفجار العةيم. 

أعيلين اليعيليمياء عين  6102فيذيرايير/شيذياط  00في 

اكتشاف م موجات الجارذيةو وركروا أني يا صيدرت مين 

ثقذين أسودينو كانا يحومان حول ذعض ماو وتسيارعيا 

في الدوران ذسرعات تذلغ نص  سرعة الضوءو حتى 

التقياو ثم اذتلع كل من ما اآلخر ليصذحيا ثيقيذيا واحيداو 

وفي أثناء  را التيقيارب واالنيدمياا تيميوا اليزميكيانو 

 علوم

مليار سنة ضوئيةو لتصل إلى  0.1وانتقلت الموجات عذر 

األرضو فيلتقط ا مختذرا ليدو اليميوجيودان فيي اليوالييات 

 المتحد  األميركية.

 را اإلكتشا  سيفتح للعلماء افاقاً جديد  في دراسة الكون 

 وسذر أغوار  ومعرفة أصله ومستقذله!
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 صور ثالثية األذعاد 
 

قييامييت شييركيية جييوجييل ذييإطييالق 
التطذيق المجانيي لينيةيام أنيدروييدو 
والرو يسمح ذالتقاط صور ثيالثييية 
األذعاد لنةارات الواقع االفتراضيي. 
ويتم التقياط الصيور ذشيكيل دائيرو 
ذتحري  ال ياتي  مين اليييمييين إليى 
اليسار ذدور  كاميلية ذشيكيل يشيذيه 
طريقة التقاط الصور الذيانيورامييية. 
إال أن التطذيق يقيوم ذيإضيافية ذُيعيد 
إلى الصور  للتعّر  عليى األشييياء 
لييتييذييدو أكييثيير واقييعييييية عيينييد وضييع 
النةار . وتيةي ير الصيور  ذيكياميل 

 أذعاد ا.
التقنية ثالثية األذعادو  ي التقنية التي تمكن المشا د من الر ية ذاألذعاد الثيالثيةو عين طيرييق 
إي ام الدماغ والعينين ذأن الصور  المشا د و ال تكون محصور  في األذعياد اليثينيائيييةو وإنيميا 
تكون ممتد  إلى األذعاد الثالثة ذإضافة العمق إلى الصور . يوجد مسافة فاصلة ذين العييينييينو 
فيتمكن اإلنسان من ر ية صورتين ذزاويتين مخيتيليفيتييين فيييقيوم اليدمياغ ذياسيتيخيدام  ياتييين 
الصورتين وتشكيل صور  جديد  ذاألذعاد الثالثةو  را ذالنسذة للعيينييينو أميا اليتيقينييية ثيالثييية 
األذعاد فتعمل عن طريق تزيد كل عين ذصور  ذزاوية مختلفةو عن طرييق تيكيويين صيورتييين 
ذلونين مختلفين وذاستخدام النةارات الخاصة يقيوم اليدمياغ ذيتيكيويين صيور  ثيالثييية األذيعياد 

 للصور  المشا د . 



 كتاذة وتصوير / أديسون  يدو
 

, اختتمت في مدينة َكوتنذيرغ السيوييديية أعيميال  6102مساء الجمعة السادس والعشرين من ش ر فذراير / شذاط 
ألم تمر الثاني والعشرين للذيت ألثقافي ألعراقي , الصرط ألثقافي واالجتماعي ألكذير , ذمشياركية واسيعية مين قيذيل 
أعضاء وعضوات ألذيت وجمعية ألمرأ  ألعراقية وجمع من اذناء الجالية العراقية المقيييمييين فيي اليميديينية . حيييا 
أست ل ألم تمر في ذداية أعماله ذالوقو  دقيقة صمت أجالالَ على ارواط ش داء شعذنيا األذيرار , ضيحياييا اليعيني  
واألعمال اإلر اذية التي تجتاط الوطن , القى ذعد ا الزميل حمز  عذد رئيس ال يئة االدارية للذيييت اليثيقيافيي كيليمية 
موجز  رحب في ا ذالحضور الكريم شاكراَ تعاون م المستمر , متحدثاَ عن طذيعة الم تمر الرو ينعقد كل عيام حسيب 
أنةمة وقوانين االندية والجمعيات المعمول ذ ا في السويد , مثمناَ الج د المضنى الرو قدمو  في كل الميجياالت فيي 
ترسيخ الن ج الوطني والحفاة على إرثنا الثقافي و تعميق اواصر المحذة وتذادل الخيذيرات واليميعيرفية ذييين اليذيييت 
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 اختتام أعمال ألم تمر الثاني والعشرين

  6102للذيت ألثقافي ألعراقي لعام  
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الثقافي وذاقي االندية العراقية العاملة في الساحة السويدية , تم ذعد ا تشكيل  يئة رئاسة ألم تمير أليتيي ضيميت اليزميالء 
السيد  اعتماد أحمد وعلي الراعي ومحمد كاةم , ذدأت ذقراء  ومناقشة التقرير االنجازو للعام الماضيي , واليرو تضيمين 

العديد من الفعاليات والنشاطات الثقافية 
واالجتماعية واإلعالمية اليتيي نيةيمي يا 
الذيت خالل الفتر  اليمينيصيرمية , تيليتيه 
قراء  التقيريير أليمياليي وتيدقيييقيه اميام 
الحاضرين من قذل ألسيييد أذيو ثياذيت , 
حيا تم اقرار التقريرين ذعد مينياقشيات 
ومداخالت قيمة ومثمر  , قيدميت فييي يا 
العديد من االقتراحات واالفكار اليجيدييد  
التي تم دراست ا من قذل أعضاء ال يئة 

 األدرية .
ذييعييد فييتيير  االسييتييراحيية تييم فييتييح ذيياب 
الترشيح النتخاب  يييئية أدارييه جيدييد  

, حييا فياز األخيو   6102للذيت للعام 
واألخوات التيالييية أسيميائي يم كيأعضياء 
فييييي ييا و ييم الييزمييالء السيييييد  وحيييييد  

فرحان , ادم حقي , كامل  رمز , محمد كاةم , وحمز  عذد , تم التصويت علي ا ذالموافيقية ذياألغيليذييية مين قيذيل أعضياء 
ال يئة العامة .ت نئة الى ال يئة االدارية الجديد  مع االمنيات ذالموفقية والنجاط في اعمال ا خدمة للجالية العراقية الكذيير  

 في مدينة َكوتنذيرغ السويدية .

 في يوتوذورو راذطة المرأ  العراقية 
 

راذطة المرأ  العراقية منةمة نسوية جما يرية ديمقراطية تضيم نسياء اليعيراق 
على اختال  طذقات ن واتجا ات ن السياسية ومعتقدات ن الدينية. وتعيميل ليدعيم 
النساء من اجل نيل حقوق م االجيتيمياعييية والسييياسيييةو ومين اجيل اليميسياوا  

 والعدالةو وحماية الطفولة وسعادت ا.
تأسس فرع الراذطة في يوتوذورو لضرور  التواصل مع الراذطية فيي اليعيراق  

وايجاد الطرق واألساليب لدعم المرأ  والطفولةو وتميثيل  يرا فيي دعيم ميكيتيذية 
الطفل في مدينة الصدرو دعيم األراميلو دعيم الينيازحييين , واخير مشيروع  يو 
تأسيس مكتذة الطفل في كركو  ذدعم الراذطة في يوتوذورو وذيجي يود الينيسياء 

 الفاعالت في 
 المكتذةو وتعمل لنشر التوعية والثقي  ذحقوق المرأ  والطفل.. 

مكتذة الطفل في كركو  تفتح اذواذ ا ليس فقط ألطفال كركو و وإنما لألطفال النازحين ايضيا حيييا ييقيضيوا أوقياتي يم فيي 
 قراء  القصص والرسم واألناشيد ودروس التقوية ايضا.

سنعمل ونذرل كل الج ود من اجل االستمرار في الدعم السنوو ل را المشروع ون د  لفتح مكتذة للطفل في مدينية اخيرى 
 ذالتنسيق مع الراذطة في الداخل .

 اما على صعيد عمل الراذطة ذين النساء في يوتوذورو في د  الى التواصل ذين
الراذطيات ورل  ذالمشاركة في الفعاليات الثقافية والترفي ية واالحتفاالت ذالمناسذات الوطنييية واليعياليمييية اليتيي تيقيييمي يا  

 الراذطة ذاالشترا  مع الجمعيات العراقية في يوتوذورو.



 
ونسا م في دعم وتيوحيييد نشياطيات اليجيميعيييات اليعيراقييية مين خيالل 

 المسا مة الفعالة في االتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية.
ومن  ر  المناسذات  و االحتفال ذمناسذة الثيامين مين ارار ذيعيدد مين 
الفعاليات دعو  النساء لمشا د  فلم سينمائي ذمناسذة ايام الفلم العرذي  
ذمناسذة ايام الفلم العرذي دعيو  عيائيلييية اليى ميطيعيم  دعيو  اليفيرقية 
المسرحية استوديو الممثل من لندن لعرض العميل اليميسيرحيي عينيدميا 
ت وى المالئكة ذاالشترا  مع الذيت الثقافيي اليعيراقيي جيميعييية اليميرأ  

 ABF.العراقية وال 
من ضمن الفعاليات السنوية تنةم الراذطة سفر  صيفية للنساء يعيرض 

 في ا
 ذرنامج ثقافي وترفي ي. 
زيار  الراذطيات القديمات المتواجدات في  مدينة يوتوذورو واللواتيي  

 كان ل ن دور في تأسيس الراذطة ومسيرت ا النضالية.
 

 صور من مكتذة الطفل في كركو 

16 



17 

نشاطات جمعية 
المرأ  العراقية 

 في مالمو 
 

أحتفلت جيميعييية اليميرأ  
العراقية في مالمو ذيعيييد 
نوروز وعيد األم.  حيا 
عرض فلم أوذريت و يو 
فلم ييتيحيدا عين جيميال 
مييدييينيية الييذييصيير و ثييم 
صييدحييت الييمييوسيييييقييى 
الكردية والعرذييية فيكيان 
الرقص الجيمياعيي عيليى 
تل  األندام العيرذية. ذيعيد 
رلييي  قيييدميييت وجيييذيييات 
مييخييتييلييفيية ميين الييطييعييام 
والحلويات وكان كل رل  
مشاركة مين اليعيضيوات 
اليييعيييزييييزات. وتيييمييينيييى 

 الجميع أن تنعم كل نساء العراق ذالحب واألمان ذالموفقية.
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 نادية مراد في الجمعية الثقافية العراقية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ارارو إستضافت الجمعية الثقافية العراقية في مدينية مياليميو/  06في يوم األحد الموافق 

السويد و  الفتا  اإليزدية " نادية مراد"  التي اخيتيطيفيت عيليى أييدو إر ياذيييي تينيةيييم 
 داعش. 

وكانت  " نادية مراد"   والمئات من الفتيييات اإلييزدييات اخيتيطيفين مين قيذيل اليتينيةيييم 
اإلر اذي  "داعش"و   واتخر ن "سذايا" لمقاتليه ذعد أن اجتاط مدينة سنجار / شنيكيال 

و والرو أقدم في حين ا أيضا على قتل الرجال من 6104في س ل نينوى في صي  عام 
 أذناء الطائفة.

وتزور "نادية  مراد"  السويد تلذية لدعو  وج ت ا إلي ا وزيير  اليخيارجييية السيوييديية 
 وقد عقدت عد  لقاءات مع المنةمات والصحافة و الجالية العراقية.

طالذت " نادية مراد"   ذدعم الدول والمنةمات التي التقت ا ليخيالص اآلال  مين أذينياء 
 وذنات جلدت ا الرين ما زالوا أسرى وسذايا لدى داعش.

وتطرقت أيضا إلى جرائم داعش في مدينة الموصل وما فعليو  فيي أ ياليي شينيكيال مين 
 سذي نسائ ا وإغتصاب ذنات ا وقتل رجال ا.

وألقى العديد من مس ولي المنةمات والجمعيات واألحزاب العيراقييية كيليميات ذيمينياسيذية 
 حضور ا إلى السويدو وأذدوا الدعم الكامل ل ا ولجميع ضحايا التنةيمات اإلر اذية.



عييقييدت الييجييمييعييييية الييعييراقييييية فييي 

لينشوذين  م تمر ا السنيوو ذيتيارييخ 

وتم في الم تمر تقديم  6102يناير  7

 التقرير اإلنجازو والمالي.

ليليجيميعيييات   وقدم االتحاد الديمقيراطيي

ذياإلضيافية  ذ ر  المنياسيذيةذرقية ت نئة

 الى الذرقيات األخرى.

    

وشيياركييت الييجييمييعييييية الييعييراقييييية فييي 

لينشوذين  في احدى نشاطات الذيليديية 

وم سسة سيييدا فيي اليدراسيات حيول 

ال جر  , وحيميايية اليطيذيييعية , فيرقية 

موسيقية تجمع االموال ليليذيحيوا فيي 

حماية الطذيعة. وحديا حول القصص 

 وطريقة االختيار موضوع القصة . 

وأقييامييت الييجييمييعييييية نشيياطييات أخييرى 

 لألطفال خالل الفتر  المنصرمة.

IRAKISKA FÖRENIGEN I LINKÖPING 

 الجمعية العراقية في لينشوذين 



جمعية ديمقراطية إجتماعية ثقافية مستقلةو  رات طذيعة وطنية عاميةو تضيم فيي عضيوييتي يا ميخيتيلي  ميكيونيات 

 الجالية العراقيةو تواصل نشاطات ا المتميز  والمتنوعة خدمة ألعضائ ا ولذنات وأذناء الجالية في المدينة .

نةمت العديد من النشاطات المتنوعةو من ا الثقافية تواصال مع الثقافة العراقييية اليتيقيدميييةو  وميا  6105وخالل 

يتعلق ذالعمل مع الشذابو  وأيضا قضية االندماا والتكامل مع المجتمع السوييدوو  و نشياطيات إجيتيمياعييية فيي 

مناسذات مختلفةو  مرورا ذمحاضرات علمية عامةو  وقضية اليتيضيامين ميع شيعيذينيا وحيراكيه اليميدنييو  وأيضيا 

 اال تمام ذالطفولة وتنمية موا ذ م وتعليم م اللدة األم  والتي كان ل ا أثرا كذيرا في نشاطات الجمعية .

 

  6105من نشاطات ا لعام 
 

 محاضر  عن وضع المرأ  في العراق

 محاضر  عن األعشاب الطذية

 االحتفال ذعيد المرأ  العالمي

 محاضر  عن العمل مع الشذاب

 االحتفال ذيوم صوم زكريا

 معرض للفنان التشكيلي عدنان عمر

محاضر  عن المستنقعات المائية في 

 العراق 

 وقفة تضامنية مع الشعب العراقي

محاضر  عن الة العود الموسيقية مع 

 عز 

 عروض لفرقة ذيما 

 فلم عن العراق م د الحضارات

 محاضر  عن وضع األطفال في العراق

 االحتفال ذأعياد الميالد 

      Jönköpingالجمعية الثقافية العراقية في مدينة يونشوذن 



 2922عيد أكيتو ــ رأس السنة الذاذلية االشورية 

 
 

 

  لندا شمعون
 اللجنة الثقافية في الجمعية العراقية في لينشوذين 

 
واخرتني راكرتي الى عد  سنين  ء منر اللحةة االولى التي فكرت في ا ان اكتب شيئا عن احتفاالت اكيتو وتفاصيل عن تاريخ نشو

للوراء عندما كنت طالذة في المرحلة الدراسية المتوسطة و واول ما خطر في راكرتي  و ) كرذة نيسان( الرو كان يصاد  ايضا 

 االول من نيسان وكرل  الحديا ذين الطالذات و صديقاتي قذل ا ذيوم لتحضير الكرذة لعمل المقالب الةريفة ذ د  المزحة والترفيه.

ووقت ا لم اكن ادر  ان ل را اليوم تاريخ يعود الى اال  السنين قذل الميالد . وقد اختير من قذل اجدادنا اللرين سكنوا ذالد ما ذين 

الن رين في مدن مثل )اريدو و اور ولكش و كيش و و اورو  ( واختيار م ل را اليوم كان نتيجة لدراسات علمية دقيقة مرتذطة 

ذالطقس والمناخ وعالقت ما ذدورات القمر . وقد اعتذر  را اليوم االول من نيسان يوم االعتدال الرذيعي وكعالمة او نيشان على 

 حلول فصل الرذيع وكرل  رمزا للحيا  والخصب .

كلمة اكيتو في اللدة السومرية تعني 

)اكيتي ـ سنونم( المستمد  من الكلمة 

السومرية للشعير و وفي اللدة الذاذلية 

القديمة ـ ريش شاتم( و ريش تعني رأس و 

و شاتم تعني : سنة وفي لدة )السورا ( 

المحكية اليوم من قذل الشعب الكلداني 

السرياني االشورو النزال نقول ) ريش 

شاتة( رأس السنة وويذدأ عيد رأس السنة 

الجديد  في اليوم االول من ش ر نيسان 

ويستمر االحتفال ذه لمد  اثني عشر يوما 

و ويعتذر من االحتفاالت الكذير  والمقدسة 

لدى اجدادنا السومريين والذاذليين 

والشوريينو ول ر  االحتفاالت ايضا عالقة 

ذاألسطور  القديمة في ذالد الرافدينو 

اسطور  ) زواا عشتار ال ة الحب مع 

تموز ال ة الخصب ( الم س  ان معنى 

اكيتو واالحتفال ذه قد ضع  وضاع عذر 

مئات السنين ذعد ما وصل اليه حال العراق 

ذسذب الدزوات واالحتالالت والنكذات 

 المتنوعةو فاصذح االحتفال ذه ذصور  خاصة ومتواضعة وفي ذعض السنوات معدومة.

 اليوم ال يعتذر او لم يقر ذه من ضمن االعياد الوطنية او القومية في قانون العطل الوطنية والرسمية في دستور العراق.

اال انه قد أقر ذه في أقليم كردستان كعيد قومي للشعب الكلداني السرياني االشورو و ومنح ل م  را اليوم كعطلة رسمية . ومن 

الجدير ذالركر انه في  را اليوم يقام احتفاالت متعدد  تتضمن المسيرات والم رجانات الثقافية الكذير  التي يشار  في ا شعذنا 

الكلداني السرياني االشورو و ويتم خالل  ر  االحتفاالت اذراز تاريخ وتراا اجدادنا السومريين والذاذليين واالشوريين في العراق 

 القديم. .

نتمنى ان تكون جميع اعيادنا الوطنية والقومية  ر  التي يعتز ذ ا ويقدس ا شعذنا على مختل  قومياته في الوطن ان تمنح شعذنا 

 اليوم كل ما يفتقد  من حرية واستقرار وسالم و وان تسا م في توحيد شعذنا في الوطن ) العراق( .

IRAKISKA FÖRENIGEN I LINKÖPING 



 عرض مسرحي في يوتوبوري
 

ذاسم راذطة المرأ  العراقية / يتذورو وجمعية المرأ  العراقية/ يتوذورو والذيت 

تم دعو  الفرقة المسرحية ًستوديو الممثل ً  ABFالثقافي العراقي وذالتعاون مع 

من لندن لتقيم العمل المسرحي: عندما ت وو المالئكة و المأخور  عن رواية 

  .٩للكاتب الروسي انطون تشيخو  عنذر رقم 

 إعداد وإخراا: الفنانة رونا  شوقي 



6102العدد الثاني   

NYHETSBREV  

DEMOKRATI 
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IRAKISKA DEMOKRATISKA RIKSFÖRNUN-

DET I SVERIGE 

 شكر وامتنان 

يسعدنا نحن في  يئة تحرير نشر  االتحاد اليدييميقيراطيي الصيادر  

عن االتحاد الديمقراطي  للجمعيات العراقية في السيوييد أن نيتيقيدم 

ذوافر الشكر وعةيم االمتنان لكل من تقدم لنا ذميقيتيرحيات ليديرض 

تطوير النشر و فقد كانت كل المالحةات اليتيي وصيليت قيييمية جيدا 

وجدير  ذأن تأخر مكان ا في النشر و ونحن إر نشير الى رل  فإنينيا 

نعد ذأن تأخر تل  المقترحات طرييقي يا فيي عيميل الينيشير  تيذيوييذيا 

وموادا وأذواذا مقترحةو فما لم ية ير ميني يا فيي  يرا اليعيدد فيإنيه 

سية ر في االعداد القادمة حتماو متمنين على اليجيميييع ميواصيلية 

المراسلة وتقديم ما يستجد من مقترحات ألجل تطوير عملنا خيدمية 

 لجاليتنا العراقية في السويد 

 المراسالت على العنوان االلكتروني
 irakderif@gmail.com 


