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افتتاحية العدد

كتيب شهري

يغطي نشاطات
منظمة المجموعة العراقية الكندية

سسها ومديرها العام
مؤ ّ

سـان فـؤاد سـاكا
غ ّ

اسرة التحرير

عبد الكريم درويش
سرمد نجيب ساكا

التدقيق اللغوي

األستاذ الياس طبرة

الطموح بذرة تنمو بماء اجتهادنا و سمـاد
تعاوننا فتصير شجرة عظيمة األغصان ,عميقة
الجذور ووارفة األوراق نستطيب جميعا ً من
حلو ثمارها ونتفيأ من نعيم ظاللها .
هذا هو حال منظمة المجموعة العراقية الكندية
التي اخذت تنمو يوما ً بعد يوم باجتهاد أعضاءها
وتتس ّمد من تعاون أبناء جاليتها ودعمهم
المتواصل والحثيث آملة أن تكبر وتكبر لتنشر
خيرها على الجميع كبارا ً وصغاراً ,نسا ًء
ورجاالً.
الطموح مرآة تعكس ما نحلم بتحقيقه .ومهما
اختلف طموحنا ومهما تعدّدت اتّجاهاتنا ،يبقى
النجاح هو ما نصبو اليه آخراً.
الناجحون يطمحون أوالً

تصميم وتنفيذ

ثم بعد ذلك ينجحون

الزا مراديان
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المسابقة االولى للطاولي
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نشاطات

المجموعة

نشاطات

المجموعة

سام بطرس
st

Al Sultan Café
لقاؤنا كان يوم السبت 2017/11/25
لقاؤنا جوهره كان التنافس اما غايته فكانت المتعة
المتعــة اكتملــت بلقــاء االصدقــاء مــن ابنــاء جاليتنــا فــي قاعــة كافتيريــا الســلطان لصاحبهــا الســيد محمــود
الشــمري .امــا التنافــس وبــروح رياضيــة فــكان لنيــل كأس المســابقة االولــى للطاولــي التــي دعــت اليهــا
منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة تحــت رعايــة خبيــر العقــارات الســيد ســام بطــرس 37 .متنافســاً
تبــاروا ،أمــا الــكأس فــكان مــن حــق الفائــز االول الســيد وليــد يلــدا إضافــة الــى مبلــغ وقــدره 50$
المســابقة امتــدت ثــاث ســاعات ونصــف اســتمتع خاللهــا الحاضــرون ببوفيــه مفتوحــة مــن الحلويــات
والشــاي والقهــوة العربيــة والــدي جــي والموســيقى العربيــة واالجنبيــة الجميلــة .فــي نهايــة الحفــل هنــأ
الســيد غســان فــؤاد ســاكا الفائــز االول وشــكر كل مــن ســاهم فــي إنجــاح هــذا الحفــل وقــدم تحياتــه وتحيات
المنظمــة بكافــة اعضائهــا للســيد راضــي درويــش الفيصلــي مديــر عــام جمعيــة الهــال االحمــر االحــوازي فــي
وينــدزور لتشــرفه بحضــور هــذه المســابقة الجميلــة ووعــد الحضــور بنشــاطات اخــرى متنوعــة
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حفل شواء

كل شيء ينقص إذا قسمته على إثنين
إال السعادة فإنها تزداد إذا تقاسمتها مع اآلخرين
ســعادتنا اكتملــت بحديقــة  Bruce Parkالتــي جمعــت أبنــاء جاليتنــا بتاريــخ  2017/11/03لالســتمتاع
بحفــل الشــواء الــذي دعــت اليــه منظمتنــا ممثلــة بمديرهــا العــام الســيد غســان فــؤاد ســاكا .
تخلــل الحفــل الــذي امتــد لمــدة ســاعة كاملــة تقديــم والفواكــه والعصائــر المتنوعــة الــى جانــب وجبــة
الشــواء.
كان يومــاً مميــزا ً اســتمتع المشــاركون فيــه بطيــب اللقــاء وحفــاوة االســتقبال ودعــم وخدمــة فريــق
المتطوعيــن االكفــاء.
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نشاطات

المجموعة

بتاريــخ  2017/11/17قــام األســتاذ غســان فــؤاد ســاكا المديــر العــام
لمنظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة بتقديــم شــر ٍح ٍ
واف حــول
الخطــوة التــي اتخذتهــا الحكومــة الكنديــة لزيــادة فــرص التبــادل
االقتصــادي والثقافــي مــع الصيــن وتوفيــر اكبــر قــدر ممكــن مــن
المرونــة لتســهيل قيــام المواطنيــن الصينييــن بالتقــدم للحصــول
علــى تأشــيرة دخــول الــى كنــدا مــن خــال توســيع شــبكة مراكــز
تقديــم خدمــات طلبــات التأشــيرة واعتمــاد تطبيــق خيــارات جديــدة
للدفــع اعتبــارا ً مــن مطلــع عــام 2018

G. O.
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اختتمــت منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة دورتهــا االولــى
ضمــن برنامــج “كل وتعلــم” بإش ـراف  .CareerStreamsاســتمرت
الــدورة ثــاث ســاعات بمشــاركة ســتة اشــخاص وتناولــت اســاليب
البحــث عــن الوظائــف المناســبة .وتــم تشــجيع المشــاركين علــى
توســيع نطــاق بحثهــم بحيــث يشــمل مجــاالت جديــدة قــد تكــون
بعيــدة عــن اختصاصاتهــم ألن الوصــول الــى المبتغــى بتطلــب
صعــود الســلم خطــوة خطــوة .هــذا وقــد تــم تزويــد المشــاركين
بشــهادات تقديريــة تثمينــاً لجهودهــم.

G. O.

يــوم آخــر ملــيء بالنشــاط والحيويــة بإشـراف الســيدة نيـران يونــان
التــي شــاركت بعــض النســوة فــي اعــداد انــواع جديــدة مــن
الحلويــات فــي مقــر النشــاطات التابــع لمنظمتنــا ومــن ثــم خبزهــا
وتوزيعهــا علــى كافــة المشــاركين فــي برنامــج كبــار الســن.وكان
العضــاء وضيــوف المنظمــة ممــن كانــوا حاضريــن بذلــك اليــوم
حصــة منهــا.

G. O.
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I. C.
I. C.
I. C.

المجموعة

بتاريــخ  2017/11/22اســتضافت منظمــة المجموعــة العراقيــة
الكنديــة الســيد عاطــف داود الــذي تفضــل مشــكورا ً بإلقــاء الضــوء
حــول ســبل الحصــول علــى المنــح الدراســية بكنــدا وتطــرق الــى
أنــواع هــذه المنــح ونســب تغطيتهــا للتكاليــف الدراســية واهــم
الجامعــات التــي تقدمهــا  .وأوضــح الســيد عاطــف اســتعداد المنظمة
الدائــم لمســاعدة الراغبيــن بالحصــول علــى احــدى هــذه المنــح.

ضمــن سلســلة النشــاطات المخصصــة لكبــار الســن التقــى عــدد كبيــر
مــن أبنــاء جاليتنــا بتاريــخ  2017/10/30بإش ـراف الســيدة ني ـران
يونــان فــي مقــر النشــاطات التابــع لمنظمتنــا .تنــاول اللقــاء شــرحاً
دقيق ـاً وبســيطاً لكيفيــة اســتخدام بطاقــات االئتمــان فــي محاولــة
جاهــدة لمســاعدة كبــار الســن فــي كســر حاجــز القلــق المرافــق
الســتخدام هــذا النــوع مــن البطاقــات فــي تعامالتهــم اليوميــة.

انطالقــاُ مــن اهميــة الــدور الــذي تلعبــه التفاعــات االجتماعيــة
للحفــاظ علــى حيــاة ســعيدة وصحيــة وخاصــة بالنســبة لكبــار
الســن فقــد رعــت منظمتنــا عــدد مــن االنشــطة الترفيهيــة تنفيــذا ً
لبرنامجهــا المخصــص لكبــار الســن ،فكانــت لعبــة البينكــو يومــي
 11/3و  11/17ضمــن جــو ممتــع ومشــوق تخللــه الكثيــر مــن
الضحــك واالثــارة وزعــت خاللــه عليهــم المأكــوالت والعصائــر.
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نشاطات

المجموعة

تعلن

منظمة المجموعة العراقية الكندية
عن توفري فرصة االشرتاك يف مركز اللياقة البدنية

يف مدينة ويندزور الكندية
وملدة عام كامل (مجاناً)
عىل الراغبني االتصال مبكتب املنظمة عىل الرقم
 5192542000للتسجيل

بدعوة كريمة من االب سرمد باليوس راعي كنيسة
العائلة المقدسـة حضرت منظمـة المجموعـة
العراقية الكندية القداس االلهي الذي اقامه
البطريرك لويس ساكو في تمام الساعة السادسة
من مساء يوم االحد المصادف في 2017/11/26
خالل زيارته المباركة الى مدينة ويندزور الكندية
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بدعوة من أسرة منظمة المجموعة العراقية
الكندية ,سانتا كلوز بانتظار أطفالكم يوم
 2017/12/17بمناسبة أعياد الميالد ورأس السنة
ليوزع هداياه ويدخل الفرح الى قلوبهم راجين
لكم وألوالدكم كل نجاح ومسالمة وفرح.
بادروا لالتصال بنا على الرقم )519( 254 -2000
لتسجيل اسماء اطفالكم.
بحضورهم نفتتح عامنا الجديد بحلّة أجمل.
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مشاركات

اجتماعية

منظمة املجموعة العراقية الكندية ممثلة مبديرها العام السيد غسان فؤاد ساكا كانت حارضة وفاعلة خالل حملة
جمع التربعات التي جرت يف مدينة ويندزور لدعم وضامن استمرارية الحملة التي بدأتها منظمة روتاري العاملية
عام  1985ملعالجة شلل األطفال العاملي والقضاء عليه من خالل التطعيم الجامعي لألطفال .حملة هذا العام
هدفت بشكل رئييس اىل تشميل أطفال الباكستان ,أفغانستان ونيجرييا التي عاقت االوضاع السياسية
السيئة يف تلك البلدان من إمكانية شمولهم بالحمالت السابقة.

تشارك منظمة المجموعة العراقية الكندية ممثلة
بمديرها العام السيد غسان فؤاد ساكا في معرض
النجف الدولي “سوق السفر الدولي“ لعام 2017
الذي سيقام برعاية كريمة من وزارة الثقافة
والسياحة العراقية.
تنطلق اعمال المعرض بتاريخ 2017/12/02
وتستمر لمدة ثالثة أيام ويعتبر هذا المعرض حدثاً
سنوياً مميزا ً ينظمه مركز الخيال لرجال االعمال
والتطوير االقتصادي ،ومجموعة شركات طريق
االفق للسياحة ومشاركة غرفة تجارة النجف
األشرف والراعي االعالمي شبكة االعالم العراقي.
يستهدف المعرض صناع القرار وقادة السياحة في
العراق والمنطقة ,ويمثل فرصة ذهبية لتواصل
العراق مع سوق السياحة العالمي.
November 2017

ك ّرمت جمعية الهالل العربي األحوازي في ويندزر-
كندا السيد غسان فؤاد ساكا ,المدير العام لمنظمة
المجموعة العراقية الكندية ,خالل زيارة قام بها
السيد راضي الفيصلي ,المدير العام لجمعية الهالل
األحمر العربي األحوازي ,برفقة السيدة عقيلته الى
مقر المنظمة بتاريخ .2017/11/16
عبًر السيد راضي الفيصلي خالل الزيارة عن شكره
العميق لجهود السيد غسان فؤاد ساكا في تأسيس
الجمعية ومواقفه اإلنسانية معهم وقدم له شهادة
تقدير قيّمة.
هذا وقد شكر االستاذ غسان فؤاد ساكا المدير
العام لمنظمة المجموعة العراقية الكندية مع
اعضاء هيئته اإلدارية المؤلفة من السادة الياس
طبرة ,سامي ساوا ,عبد الكريم درويش ,سام بطرس
وعاطف رمو الوفد الزائر وتمنوا لهم كل التقدم
والنجاح والتوفيق وودعوا بمثل ما استقبلوا به من
حفاوة وتكريم....
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يــوم الجمعــة المصــادف  2017/11/10ورغــم أجــواء البــرد القــارص ,توافــد جمــع
غفيــر مــن أبنــاء جاليتنــا العربيــة الكريمــة فــي الســاعة الحاديــة عشــر صباح ـاً الــى
كنيســة العائلــة المقدســة للمشــاركة فــي تشــييع جثمــان المغفــور لهــا ابنــة الجاليــة

المرحومة بشرى حنـا

التــي وافتهــا المنيــة اثــر حــادث أليــم .وبهــذه المناســبة أقيــم قــداس إلهــي علــى روحهــا الطاهــرة
برعايــة القــس داود بفلــو ومــن ثــم وري جثمانهــا الطاهــر الثــرى.
أســرة منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة فــي وينــدزر ممثلــة بمديرهــا العــام وأعضائهــا
العامليــن تبتهــل الــى اللــه أن يتغ ّمــد الفقيــدة فــي فســيح جناتــه ويلهــم أهلهــا وذويهــا ومحبيهــا
الصبــر والســلوان .

م

ن
اسبا

تألــق النجــم المحبــوب فريــد البابلــي ومطــرب الجاليــة ثامــر رومايــا فــي
حفــل ســاهر أحيــاه علــى انغــام العــازف ســونا الهنــداوي وذلــك مســاء الســبت
الواقــع فــي  2017/11/17فــي مطعــم الســلطان بوينــدزور .
امتــأت قاعــة المطعــم بأبنــاء جاليتنــا مــن المحبيــن الذيــن اجتمعــوا فــي امســية عائليــة
مــن أجــل االســتمتاع بغنــاء مطربــي الحفــل اللذيــن اطربــا الحضــور بباقــة مــن أجمــل
االغانــي القديمــة والجديــدة .وكانــت أجــواء الرقــص والدبكــة طاغيــة فــي ليلــة تفاعــل فيهــا
الســاهرون بســهرة مــن ألــف ليلــة وليلــة وتمتعــوا بعشــاء فاخــر .

9

Tel: + 1 519-254-2000

حفل فني ساهر

ت اجت

امعية

الــذي تعــرض لوعكــة صحيــة اســتوجبت إدخالــه المشــفى إلجـراء بعــض الصــور والتحاليــل ,ســائلين
اللــه أن يجعــل مــا أصابــه بــردا ً وســاماً.

بالشفاء العاجل

تعرب أسرة مجموعة المنظمة العراقية الكندية عن خالص امنياتها بالشفاء العاجل للسيد
صباح منصور

فليكن ذكرها مؤبدا ً

أخبـا
ر الج
اليـة

اخبار

الجالية

تشرين الثاني 2017

مسابقة

فكّر ...

ح ّل ...

المجموعة

مسابقة

كاب كيك للجدة

اربح ...

انت ذاهب لزيارة جدتك وقد اردت اسعادها بشراء
بعض من الكاب كيك الذي تحبه كثيرا ً .الطريق الى
منزل الجدة تطلب منك المرور بـ  7جسور  .كل
جسر منهم هو ملك لقزم لم يسمح لك بالمرور قبل
ان تعطيه نصف الكاب كيك كرسم مرور  .اال ان كل
منهم أعاد لك قطعة واحدة من الكاب كيك عندما
علم انها لجدتك العجوز .
وأخيرا وصلت الى منزل الجدة وانت
تحمل قطعتين من الكاب كيك
اللذيذ.

السؤال :
كم قطعة كاب كيك كان معك في البداية؟

يتم
اعالن
ا
س
م
ائز بالقرعة ف
ص
ا
حب االجابة الصحيحة والف

س

مسابقة العدد السابق
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الفائز بالقرعة
الجائزة حجبت هذا الشهر
لعدم ورورد أية اجابة صحيحة

November 2017

ber
cto

ترسل االجابة مرفقة بهذا الكوبون
الى العنوان التالي:
397 Wyandotte Street West
Windsor Ontarion N9A 5X3

O

www.i-c-g-o.com

ي العدد

قادم
ال

$50
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