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كتيب شهري
 يغطي نشاطات

منظمة المجموعة العراقية الكندية

مؤّسسها ومديرها العام
غّسـان فـؤاد سـاكا

اسرة التحرير
عبد الكريم درويش
سرمد نجيب ساكا

افتتاحية العدد
منذ تأسيس المنظمة لم يقصر اعضاء وكادر 
للنهوض  ممكن  جهد  كل  بذل  في  المجموعة 
المجاالت.  وبمختلف  الكريمة  الجاليات  بواقع 
وهذا هو المشروع االساس الملقى على عاتق 

المنظمة منذ عام 2014 مديراً واعضاًء.
به  نقوم  الذي  العمل  اولويات  كانت  ولذلك 
الفئة  بوصفهم  الشباب  شريحة  استقطاب 
القادرة على االسهام في تطوير الواقع وصنع 

المستقبل.
كما كان من ضمن االولويات رعاية المسنين 
وكبار السن عن طريق السعي لتوفير المكان 
حياتهم  على  يضفي  ان  يمكن  الذي  المريح 
التقدم  دوام  للجميع  آملين  والتفاؤل  الفرح 

وطيب العيش في ربوع وطننا الثاني كندا.
كل  بدراسة  جمهورها  المنظمة  تعد  ختاماً 
تطوير  وغايته  االعضاء  من  يصلها  اقتراح 
عمل  المجموعة من اجل خير ابناء الجاليات 

العربية وتحسين ظروف حياتهم وشكراً.

 تصميم وتنفيذ
الزا مراديان

 التدقيق اللغوي
األستاذ الياس طبرة
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BAZAAR

افتتاح البازار االول 
الكبير في قاعة ) كوبوتو كلوب( 

بمشاركة عدد من رجال االعمال والفنانين 
التشكيليين واصحاب الحرف والمؤسسات الخدمية 

وبدعم من الجالية العراقية.
 جرت تغطية اعالمية من قبل صحيفة )اسناب 
ويندزور( وراديو )امريكانا( ووزعت خالل 
االفتتاح المأكوالت والعصائر واجريت بعض 

المسابقات المختلفة ووزعت 
الجوائز.
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The First. ICGO BAZAAR. 
At Caboto Club Windsor Canada. 

20th AUG 2017

1ICGO
st

 نشاطات      المجموعة
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 دورات      مجانية

مكان الدورات
في قاعة

 منظمة المجموعة العراقية الكندية
 الكائنة على

  397 Wyandotte St. West Windsor ON

باشرت منظمة المجموعة العراقية الكندية 
دورات لتعليم اساسيات استخدام الكومبيوتر 
وبدعم من مكتب المحامي جوزيف زيونة 

للقضايا القانونية لحوادث السيارات وامكانات 
متطوعين اكفاء وشارك في هذه الدورات 
عدد من أبناء الجالية ومن مختلف االعمار

للحجز 
يرجى االتصال على الرقم 

5192542000

تم اقامة دورة الرسم االولى لمختلف 
االعمار من ابناء جاليتنا العربية الكريمة 

وذلك يوم الخميس 2017/8/31 في 
قاعة النشاطات التابعة لمنظمة المجموعة 

العراقية الكندية بإدارة الفنان عبد 
الكريم درويش وبحضور كبير البناء 
الجالية, ووزعت المرطبات والعصائر 
وسط الموسيقى الهادئة وااللوان الجميلة 
وكان كرنفال جميل وتم التقاط الصور 

التذكارية بهذه المناسبة السعيدة.

 دورة
رسم

اقامت منظمة المجموعة العراقية الكندية
 وباشراف الفنان التشكيلي

 االستاذ وردا عيسى 
دورة في تعليم خط الرقعة

 وتحسين الخط

  دورة خط عربي

  دورة كومبيوتر  

بإشراف الفنانة راجحة التميمي
اقامت المنظمة دورة للموسيقا وقراءة النوتة

 والعزف على االورغ 

  دورة موسيقا
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أقامت منظمة المجموعة العراقية الكندية وبالتنسيق مع منظمة المرأة 
الغربية WEST ندوة تعريفية تثقيفية للجالية العربية في مدينة 

ويندزور الكندية مساء السبت 2017/7/22  
تناولت الندوة بإشراف سارة واماندا مدراء اقسام بنك رويال 

الكندي استخدامات بطاقات االئتمان وكيفية الحصول على 
القروض المصرفية واالستفادة من الخدمات المصرفية. كما تميزت 

الندوة بحضور السيدين ممدوح وتوفيق حسون خبراء العقارات 
والقروض اللذين اغنيا الندوة بسبل توفير المال واساليب االستثمارات 

المجدية لضمان شراء المنزل المناسب بأقل التكاليف. ابتدأت الندوة 
الساعة الخامسة عصراً واستمرت لمدة ساعتين مع حضور وتفاعل 

كبيرعبّرمن خالله الحاضرين عن سعادتهم وارتياحهم للمواضيع 
التي تطرحها المنظمة وشجعوا القائمين على هذا الموضوع 

باالستمرارية والتوفيق. 
وتم في نهاية الندوة تقديم شهادات تقديرية للمحاضرين االكارم.

أقامت منظمة المجموعة العراقية الكندية وبالتنسيق مع منظمة المرأة 
الغربية WEST  ندوة تعريفية تثقيفية للجالية العربية في مدينة 

ويندزور الكندية مساء السبت الواقع في 28 /10/ 2017  شارك 
فيها كل من الدكتور العراقي المغترب تامر الكودادي الذي قدم 

العديد من النصائح والمعلومات الطبية.  
كما شارك في الندوة خبير الهجرة السيد جبريال ماجيو الذي تناول 

قانون الجنسية والمواطنة الكندية الجديد

قامت منظمة المجموعة العراقية الكندية بتاريخ 2017/10/6 باستضافة 
الدكتور ثامر الكودادي الذي قام مشكورا بفحص ضغط الدم لكبار 

السن من ابناء جاليتنا العربية وقدم لهم العديد من النصائح التي 
تناولت أساليب تالفي ارتفاع ضغط الدم وضيق التنفس. وفي 

نهاية النشاط تم منحه شهادة تقديرية باسم المنظمة تقديرا لجهوده 
المبذولة في خدمة الجالية العربية في ويندزور / كندا

 نشاطات      المجموعة
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استضافت منظمة المجموعة العراقية الكندية ورشة عمل تهم قطاع المرأة 
العربية وتختص بالصحة النسائية شارك فيها مختصون في جميع 

االمراض والسيما )سرطان الثدي(
 وعملت المنظمة في الوقت نفسة على عقد دورات للتوجية والتنمية 

للمهارات اللغوية والتغذية والتحصين وموضوعات اخرى.
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حصلت المنظمة على موافقة الحكومة الكندية بمنحها الدعم المادي 
للبرنامج الثقافي والترفيهي لكبار السن لجاليتنا القاطنة في مدينة 

وندزور الكندية والذي بدأ العمل به منذ بداية شهر أب / 2017 
ولمدة سنة كاملة تقدم المنظمة من خاللها دورات في االعمال 
اليدوية مثل القالدات والمسبحة وغيرها باالضافة الى اعمال 

زخرفية وفنية كالرسم والموسيقى الى جانب االلعاب المسلية 
المتنوعة.

تستمر منظمة المجموعة العراقية الكندية بدعوة ابناء الجالية 
للمشاركة في البرامج الترفيهية التي تقام في مقر المنظمة بإشراف 

الفنانة التشكيلية نيران يونان
 حيث حضر عدد كبير من المشاركين يومي 8 ايلول 2017 و 

29 ايلول 2017 في نشاط  تزيين العلب وتعلموا عمل بعض 
االكسسوارات الخرزية الجميلة والمفيدة.

اما يوم 16 اكتوبر 2017 فكان يوم حافل بالنسبة للجميع حيث 
شاركت العديد من السيدات  في عمل فطائر المناقيش بانواعها المتعددة 

والمعروفة في حين التفت الرجال الى صنع المسابح الرائعة.  

كان حقاً يوم جميل ومفعم بالنشاط ادخل الفرح والحبور في 
قلوب الجميع  وعند االنتهاء ابدى المشاركين وجهات نظرهم 

وتطلعاتهم ورغباتهم بنشاطات منظمتنا التالية والمستمرة طوال 
االشهر القادمة ولغاية الشهر السابع من عام 2018.

 نشاطات      المجموعة
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بدعم 
من 

الحكومة 
الكندية نظمت 

المجموعة العراقية 
الكندية رحلة نهرية على 

ضفاف نهر ديترويت في مدينة 
ويندزورالكندية بمشاركة اكثر 

من )160( راكباً من الجالية 
العربية والعراقية تزامناً مع نهاية فصل الصيف لهذا 

العام .تمتع المشاركون فيها بالموسيقى العربية )دي-جي( 
جو حنا وامتازت الفعالية بالمسابقات والجوائز القيمة.

 والجدير بالذكر ان هذه هي السفرة النهرية االولى التي تقوم بها 
المنظمة وقد حظيت بترحيب كبير من الجالية . كما طالب الحضور بتكرار 

مثل هذه الفعاليات والنشاطات الجميلة.

نظمت منظمة المجموعة العراقية ثالث رحالت برية تثقيفية وترفيهية مجانية شملت مناطق 
متعددة ضمن مقاطعة اونتاريو تم خاللها زيارة العديد من االماكن االثرية والسياحية 

مثل:
*  المتحف االثري للتصوير واالعالم

   *  اقدم كاتدرائية  بنيت على الطراز الروماني القديم  في مدينة   
لندن الكندية

* متحف السيارات والعجالت القديمة 
التي صنعت واستخدمت في كندا 

واميركا
  *  متحف المهاجرين االفارقة 

االوائل الذين هربوا من بطش 
العبودية والتعامل الالنساني 

في الواليات المتحدة 
االميريكية

 رحالت     تثقيفية
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بدعوة جميلة من المسؤولين في الجالية الفلبينية في 
ويندزور كان لمنظمة المجموعة العراقية الكندية 

حضور الى دعوة العشاء التي اقامتها الجالية 
بمناسبة اليوبيل الفضي لها  في كندا - ويندزور 
وتخلل هذا االحتفال الموسيقا والفعاليات الشعبية 

الجميلة. وان تلبيتنا لمثل هكذا دعوات ما هو 
إال دليل راسخ لتثبيت الحالة االنسانية الجميلة 

والتعايش الرائع بين كل الجاليات في وطننا الثاني 
في المهجركندا.

بدعوة من المرشح االنتخابي لحزب 
المحافظين في مقاطعة اونتاريو 

السيد آدم إبراهيم، حضر أعضاء 
الهيئة اإلدارية لمنظمة المجموعة 
العراقية الكندية اللقاء السنوي مع 

رئيس حزب المحافظين السيد 
باتريك براون, المرشح لرئاسة 

مقاطعة اونتاريو النتخابات الشهر 
الخامس 2018 حيث تم طرح 

المشروع االنتخابي واألعمال التي 
ستقوم بها الحكومة لمدينة ويندزور 

وضواحيها.

حضرت منظمة المجموعة العراقية الكندية في كندا - ويندزور بتاريخ 2017/10/18 في 
قاعة كبوتو كالب متمثلة بمديرها العام والسادة اعضاء الهيئة االدارية السيد سامي ساوا 
والدكتور صفاء الربيعي الذكرى السنوية التاسعة لتأسيس المؤسسة االحمدية للجماعات 

االسالمية والتي تدعو الى ضرورة التعايش السلمي مابين االديان المختلفة في العالم وكان 
حفل كبير حضره العديد من الجاليات واالديان من الهند والباكستان وبنكالدش اضافة الى 

ممثلي المستشفيات والشرطة والمؤسسات والهيئات المسؤولة على التبرعات االنسانية 
ومؤسسات حكومية اخرى ومجموعة من اعضاء البرلمان الكندي وتم القاء العديد من 

الكلمات من قبل رجال الدين والمسؤولين التي اكدت جميعها على التعايش السلمي بين االديان 
جميعاً في العالم وتم عرض االفالم الوثائقية القصيرة التي شملت على مواضيع اللقاءات 
االنسانية والتبرعات وتخلل الحفل عشاء كبير على شرف الحاضرين واستمر الحفل من 

الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة التاسعة ليالً

حزب المحافظين الجالية الفلبينية

زيارة منظمة المجموعة العراقية الكندية لموقع 
الستارة االلكتروني في كندا - ويندزر وحضورها 
مؤتمر االعمال الذي جرت فعاليته مساء االربعاء 

10/19 في قاعة المعارض الكبرى في نادي 
كوبوتو االيطالي في ويندزور.

المؤسسة االحمدية للجماعات االسالمية

موقع الستارة االلكتروني

8

 مشاركات      اجتماعية
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حضر عدد من اعضاء منظمة المجموعة العراقية الكندية األحتفال الكبير 
الذي اقيم في ساحة كنيسة العائلة المقدسة في ويندزور بشهر سبتمبر 
2017 استمرت االحتفاالت لمدة ثالثة ايام متواصلة بمناسبة )عيد  

الصليب ( واقيمت الفعاليات المختلفة وقدمت حفالت موسيقية )قدمها 
العديد من مطربي الجالية ( واقيم جناح كامل لالكالت الشعبية الذي اشرف 

عليها االب الفاضل )سرمد باليوس( و مجموعة من المتطوعين والداعمين وابرزهم خبير العقارات 
سام بطرس. 

من أخبار الجالية و النشاطات الجميلة ودعما للثقافة العربية والفن قامت سيدة االعمال العراقية 
)غسق داود( والسيد )صقر صباح( بحفل ساهر مساء الجمعة 2017/10/27  
احياه  الفنان العراقي الكبير عادل عكلة والمطرب المحبوب فريد البابلي 

وبهذه المناسبة شاركت المنظمة بتوفير عدد من المتطوعين للعمل بهذا 
الحفل وهدية تبرعت بها المنظمة لمسابقة السحبة اليانصيب.

ستقام في قاعة النشاطات التابعة لمنظمة المجموعة العراقية الكندية في ويندزر 
مساء السبت 2017/11/24 المسابقة االولى للعبة  الطاولي. وسوف يحصل 

الفائزاالول على )كأس البطولة( نرجو االتصال والتسجيل المتسابقين 

تدعوكم منظمة المجموعة العراقية الكندية لحفل شواء )BBQ( يوم 3 /11/ 2017 
من الساعة الثانية عشر وحتى الواحدة ظهراً في BRUCE PARK والدعوة عامة 

لجاليتنا الكريمة ايماناً منا بتقوية أواصر المحبة والتعاون واالخاء.  بحضوركم يزداد 
الحفل رونقاً وبهاًء.

ستقوم منظمتنا بمناسبة قرب اعياد الميالد ورأس السنة الميالدية بتنظيم حفل مجاني كبير 
لالطفال يوم السبت 2017/12/16  حيث سيقوم بابا نويل بتوزيع الهدايا الجميلة على 
االطفال بهذه المناسبة السعيدة. نرجو االتصال وتسجيل اسماء االطفال )العدد محدود(

نشاطاتنا القادمة

نشاطات الجالية

9

 نشاطات      المجموعة



www.i-c-g-o.com October  2017
10

اجتمع 5 شباب من جنسيات مختلفة في المكتبة عامة بويندزور وجلسوا على طاولة واحدة وتعارفوا فيما 
بينهم حيث تبين ان:

عمارهم متقاربة ولكن مختلفة )20 – 21 – 23 – 25 – 27 ( 	 
لكل واحد منهم هواية رياضية مختلفة عن اآلخر) سباحة – كرة قدم – كرة يد – كرة سلة – جري(	 
 	 Tecumseh – Downtown Windsor- LaSalle( كل واحد منهم يسكن بمنطقة مختلفة عن اآلخر

)– Old Castle - Forest Galde
إدارة 	   – -  صيانة كومبيوترات  تدريس   - )محاسبة  األخر  بمجال مختلف عن  يعمل  منهم  واحد  كل 

اعمال – ميكانيك سيارات( 

المكتبة العامة بويندزور
مسابقة

المطلوب معرفة:
جنسية. 1
 عمر. 2
هواية  . 3
عمل . 4
 مكان سكن كل واحد منهم. 5

   إذا علمتم بأن:
 	  LaSalle الهندي يسكن في
الصيني يعمل في مجال التدريس	 
اإليطالي عمره 21 سنة 	 
في 	  الساكن  من  األيسر  الجانب  على  جالس   Forest Glade في  الساكن  الشاب 

Downtown Windsor
الشاب الساكن في Forest Glade عمره 27 سنة	 
 	ً الشاب الذي يهوى الجري يعمل محاسبا
الشاب الجالس في األوسط عمره 25 سنة	 
الشاب الساكن في Old Castle يلعب ضمن فريق اونتاريو لكرة السلة 	 
الشاب الكندي جلس في المقدمة 	 
العب كرة اليد جلس بجانب الشاب الذي يعمل في مجال صيانة الكومبيوترات 	 
الشاب الذي يعمل في مجال إدارة االعمال جلس بجوار العب كرة السلة 	 
الشاب الذي يهوى السباحة عمره 23 سنة	 
 	Tecumseh الشاب الكندي يجلس بجوار الشاب الساكن في
الشاب العراقي يمارس كرة القدم 	 
العب كرة اليد جلس بجوار الشاب الذي يبلغ 20 من عمره	 

 اربح ...
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ترسل اإلجابة مرفقة  بالكوبون الى 

العنوان التالي: 
397 Wyandotte Street West

Windsor Ontario N9A 5X3 

سيتم اعالن اسم صاحب اإلجابة 

الصحيحة والفائزبالقرعة بالعدد التالي

 مسابقة      المجموعة




