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                         غّسـان فـؤاد سـاكا

كتيب شهري
يغطي نشاطات

منظمة المجموعة العراقية الكندية

مؤّسسها ومديرها العام
غّسـان فـؤاد سـاكا

اسرة التحرير
عبد الكريم درويش
سرمد نجيب ساكا

برنـاديت صنا

افتتاحية العدد
انقضائها....  أعجل  وما  األيام  مرور  أسرع  ما 
بدأنا  كتاٍب  خاتمة  تسطير  تفصلنا عن  قليلة  أيام 
بكتابة سطوره من عام مضى، كتاب أودعنا في 
البعض  وبقي  منها  بعضاً  حققنا  أمنيات  طياته 
بجٍد  سنسعى  حقيقية  لكنها  أمنيات  مجرد  اآلخر 
صفحات  أولى  في  العريضة  خطوطها  لرسم 

كتابنا للعام القادم. 
يرسم  منه  سطر  كل  الجديد،  العام  في  كتابنا 
تطلعاتنا أليام آتية ترفرف تفاؤالً وإصراراً, أليام 
لها  أليام سننظر  ألم وفشل عشناه,  كل  ستطوي 

بعيٍن متأللئة بأن اآلتي حتماً أجمل وأحلى. 
ال يسعني في نهاية كل عام إال أن أتمنى لمنظمتنا 
النجاح، ولكل من ساندنا وأحبنا سنة ملؤها الفرح 
والحب, ولكل من جافانا دعوة صادقة لطرق باٍب 

مفتوحٍ يسعى دائماً لعمل الخير ومساندة اآلخر.
 وكل عام وانتم بخير

 تصميم وتنفيذ
الزا مراديان
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 زيارة      النجف

قــام الســيد غســان فــؤاد ســاكا, مديــر عــام منظمــة 

المجموعــة العراقيــة الكنديــة, بزيــارة هامــة لغرفــة تجــارة 

النجــف االشــرف والتقــى بالســيد المهنــدس زهيــر محمــد 

رضــا شــربه, مســؤول غرفــة تجــارة النجــف االشــرف, 

وتباحــث االثنــان حــول اهــم ســبل التعــاون المشــترك بيــن 

غرفتــي تجــارة النجــف االشــرف ومدينــة وينــدزور الكنديــة 

ــن.  ــن البلدي ــاق واســعة للتجــار بي ــح آف ــك بهــدف فت وذل

ــؤاد ســاكا درع  ــدم الســيد غســان ف ــاء ق ــة اللق ــي نهاي وف

المنظمــة وبادلــه الســيد المهنــدس زهيــر شــربه بتقديــم 

ــة تجــارة النجــف االشــرف. درع غرف

شــارك الســيد غســان فــؤاد ســاكا فــي ســوق الســفر 

الدولــي لعــام 2017 الــذي حضــره العديــد مــن المواطنيــن 

والمتخصصيــن فــي مجــال الســياحة. كانــت المشــاركة 

دوليــة بامتيــاز تمثلــت بمشــاركة شــركات اجنبيــة وعراقيــة. 

شــركة الســياحة والعقــار التقــت مــع الســيد غســان فــؤاد 

ســاكا ورســما الخطــوط العريضــة التفاقيــة تعــاون مشــترك 

ــق . ــق األف ــركة طري ــت ش ــك فعل ــا. وكذل بينهم
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ــه مطــار النجــف االشــرف.  ــد النعمانــي كان فــي اســتقبال االســتاذ غســان فــؤاد ســاكا عنــد وصول ســماحة الشــيخ خال

ــه  ــي الفقي ــل ول ــاة ممث ــي النجــف لمالق ــران ف ــب اي ــى مكت ــه ال ــب تمــت دعوت ــاوة الترحي ــاء وحف ــب اللق وبعــد طي

ســماحة آيــة اللــه العظمــى المجاهــد 

الشــيرازي )دام ظلــه(.  الســيد مجتبــى 

كان اللقــاء غايــًة فــي اإليجابيــة والتفاهــم 

وتنــاول النقــاش مفهــوم التعايش الســلمي 

ــة  ــر الثق ــة أواص ــي تقوي ــال ف ودوره الفع

والمحبــة بيــن الشــعوب فــي كافــة انحــاء 

العالــم وتطــرق الســيد ســاكا الــى موضــوع 

نشــر ثقافــة احتــرام االديــان وحقــوق 

ممارســة الشــعائر الدينيــة ونبــذ الطائفيــة 

ــن واالعــالم. مــن خــالل رجــال الدي
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 زيارة      النجف

ــاكا  ــؤاد س ــان ف ــيد غس ــارة الس زي

ــال  ــن رج ــدد م ــه بع ــا لقائ ــرف تخلله ــف االش للنج

االعمــال منهــم الســيد عــالء الجبــوري صاحــب شــركة 

ــر  ــي مدي ــين االبراهيم ــيد حس ــف والس ــي النج ــة ف الطباع

ــا حــول إيجــاد  ــث تباحــث معهم ــول حي النجــف ســيتي م

صيغــة مناســبة لتحقيــق تبــادل تجــاري رائــد بيــن مدينتــي 

ــال  ــز الخي ــا مرك ــة . ام ــدزور الكندي ــرف ووين ــف االش النج

فقــد خّصــت الســيد ســاكا بكتــاب شــكر وتقديــر تعبيــراً عــن 

ــوق ــز بالس ــوره الممي ــا لحض اعتزازه

ــظ  ــيد محاف ــوة الس ــاكا دع ــؤاد س ــان ف ــيد غس ــى الس لبّ

ــى المحافظــة  ــه بمبن ــه فــي مكتب النجــف االشــرف لزيارت

ــرص االســتثمار والســياحة  ــم ف للتباحــث حــول ســبل دع

ــي النجــف االشــرف.  ف

ــرة  ــاء فك ــالل اللق ــاكا خ ــؤاد س ــان ف ــيد غس ــرض الس وع

التوءمــة بيــن مدينــة وينــدزور الكنديــة ومدينــة النجــف 

ــيد  ــجيع الس ــب وتش ــرة ترحي ــت الفك ــد لقي ــرف وق االش

المحافــظ الــذي اعــرب عــن اســتعداده التــام للتعــاون مــع 

الســيد ســاكا بمــا بخــدم ازدهــار الســياحة واالســتثمار فــي 

النجــف
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ــد ســعيد  ــي الســيد محم ــن المرجــع الدين ــم, أب ــد حســين الحكي ــارة الســيد محم ــاكا بزي ــؤاد س ــتاذ غســان ف ــام االس ق

ــة   ــدزور الكندي ــة وين ــي مدين ــذي ســيعقد ف ــي ال ــش الســلمي الثان ــث بينهمــا حــول مؤتمــر التعاي ــم, ودار الحدي الحكي

العراقيــة  المجموعــة  منظمــة  برعايــة 

مــن  االول  الربــع  خــالل  وذلــك  الكنديــة 

ــة  ــذ الطائفي ــى نب ــادف ال ــام 2018 واله الع

واحتــرام الحريــات. هــذا وقــد تطــرق الســيد 

ســاكا خــالل اللقــاء الــى ضــرورة تفعيــل دور 

ــر مباشــر  ــة وتأثي ــه مــن أهمي ــا ل االعــالم لم

ــة  ــذ الطائفي ــوم نب ــر مفه ــي نش ــي ف واساس

والتصــدي للمحــاوالت الراميــة الــى تأجيجهــا 

ــاً  ــر. منوه ــن البش ــاء م ــاء االبري ــفك دم وس

الــى ان هــذه األفعــال وانعكاســاتها إنمــا 

تــؤدي الــى التقليــل مــن احتــرام الغــرب الــى 

المهاجريــن العــرب علــى مختلــف اجناســهم.
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معــاٍن كثيــرة للعيــد ولكــن يبقــى الفــرح هــو الــذي ننشــده، يبقــى الفــرح مبتغــاً للكبــار وعنــوان وجــوٍد لألطفــال. 

وإيمانــاً مّنــا فــي منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة بــأن االطفــال هــم العيــد الحقيقــي وبــأن العيــد انمــا وجــد 

لهــم وحدهــم ، جعلنــا أولــى اهتماماتنــا المســاهمة بإدخــال الفــرح الــى قلوبهــم.

ــوم  ــكان ي ــوب . ف ــو كل ــة كابوت ــي قاع ــل ف ــا نوي ــاة باب ــم لمالق ــا ودعته ــب ألطفالن ــائل ح ــلت رس ــا أرس منظمتن

ــي  ــجرة الت ــول الش ــوا ح ــم والتف ــى وجوهه ــومة عل ــمة مرس ــا والبس ــه أطفالن ــاء في ــزاً ج ــاً ممي 2017/12/17 يوم

جذبتهــم بســحر ضوئهــا فأخــذوا يقفــزون ويمرحــون وتعالــت أصواتهــم مبتهجــة مــع دخــول بابانويــل الــذي جــاء 

ــم.  ــالً بهداياه محم

بابانويــل تحــّدث مــع كل طفــل علــى حــدة, وقــّدم لــكل واحــد منهــم هديــة مميــزة, فمــا عــدت تســمع ســوى شــدو 

وزهــو األطفــال وقــد وســعت نفوســهم مــن البشاشــة فــوق ملئهــا .

لقــدا اردنــا لهــذا اليــوم ان يكــون مميــزاً, فــكان األجمــل واألروع  وترجــم فرحــاً وبهجــًة مــألت قلــب كل طفــل شــاركنا 

ومهجــة كل ام كانــت حاضــرة او اب كان متواجــداً ألن األطفــال حقــاً حقــاً هــم فرحــة العيــد وألن ابتســامتهم البريئــة 

هــي مصــدر ســعادتنا وبهجــة حياتنــا وزينتهــا.
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احتفاالً باألعياد المجيدة قام مجموعة من المتطوعين بتغلبف 

الهدايا التي قدمت لالطفال خالل الحفلة التي نظمتها منظمة 

المجموعة العراقية الكندية إلدخال الفرح بقلوب االطفال 

كما شاركوا بعمل االكسسوارات والميداليات التي قدمت 

الى جانب الهدايا. 

هذا وقامت المنظمة بإضاءة شجرة الميالد 

وتزيينها بما ينسجم مع احتفاالت الميالد 

ورأس السنة المباركة.

شهر االعياد كان عامراً بنشاطات مختلفة للمشاركين ببرنامج 

كبار السن الذين تعاونو في عمل حّماالت زينة شجرة الميالد  

بطريقة فنية جديدة وبعد ذلك أكملو النشاط بلعبة 

البينكو الجميلة كما تخلل هذا الشهر االحتفال بعيد 

ميالد احدى سيدات المنظمة حيث قدموا لها 

قالب حلوى وزينوه يالشموع وتمنى لها جميع 

الحاضرين دوام الصحة والسعادة

ايماناً من منظمة المجموعة العراقية الكندية بأهمية مساندة 

المرضى وتقديم الدعم المناسب لهم, قامت مجموعة من 

اعضاء المنظمة وضمن برنامج كبار السن المدعوم من قبل 

الحكومة الكندية بزيارة اخوية لالطمئنان على صحة 

أحد ابناء الجالية بعد خروجه من المستشفى في 

محاولة منهم لرفع معنوياته وتخفيف اآلمه 

ومتاعبه وادخال الفرح والسرور الى قلبه 

وتنمنوا له باسم المنظمة الشفاء العاجل .
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 نشاطات      المجموعة
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اللقاء بالسيد أشرف تميز بالمتعة والفائدة لكل من حضر وكان له 

اهتمام ورغبة في معرفة قوانين السياقة وكيفية الحصول على 

شهادة السوق في كندا. 

حيث شرح السيد اشرف بإسهاب كيفية استخراج 

رخصة القيادة والرسوم المفروضة عليها واعطى 

تفصيالً دقيقاً عن انواع الرخص الثالث وشروط 

ومميزات كل نوع  منها على حدا ووضح 

بعض القوانين الجديدة.

بدعوة من منظمة المجموعة العراقية الكندية حضر السيد سام 

بطرس, خبير العقارات والراعي االول لعديد من نشاطات 

المنظمة, الى مقر المنظمة واغنى الحضور المشاركين 

بمعلومات قيّمة وضع فيها عصارة خبرته الطويلة في 

مجال بيع وشراء الدور السكنية والعقارات وقدم 

العديد من النصائح للراغبين باقثناء السكن 

المناسب  واجاب على كافة االستفسارات 

الموجهة له.

احتفاالً بعودة السيد غسان فؤاد ساكا سالماً من رحلته التي 

قام بها الى النجف االشرف والتي شارك فبها في سوق 

السفر االول, هيّأ اعضاء المنظمة والمشاركين ببرنامج 

المسنين مأدبة غداء على شرفه تبادلوا فيها الهدايا 

وهنؤوه بعدودته سالما وتمنوأ له التوفيق 

والنجاح  الدئم 
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 اخبار      الجالية

ــة  ــة الكندي ــة العراقي ــة المجموع ــن منظم ــون ع ــر ممثل  حض

مراســم تنصيــب المطــران مــار بــاوي ســورو راعيــاً جديــداً 

ألبرشــية مــار أدي للكلــدان فــي كنــدا. جــرت مراســم التنصيــب 

ــو  ــة تورونت ــة بمدين ــح الكلداني ــي الصال ــة الراع ــي كاتدرائي ف

ــل  ــس روفائي ــار لوي ــرك م ــة البطري ــن غبط ــة م ــة كريم بمبارك

ســاكو بطريــرك بابــل علــى الكلــدان فــي العــراق والعالــم 

ــن  ــب ممثلي ــى جان ــة ال ــاقفة والكهن ــن األس ــدد م ــور ع وبحض

ــدي  ــي الكن ــان الفدرال ــن البرلم م

ــة  ــي مدين ــده ف ــاء تواج ــاكا اثن ــان س ــتاذ غس ــى األس التق

إســطنبول التركيــة بعــدد كبيــر مــن أبنــاء الجاليــة العراقيــة فــي 

مقهــى قرطلــوش وذلــك يــوم 2017/12/10 و اســتمع الــى الكثيــر 

مــن الشــكاوي والخروقــات المتعلقــة بحقــوق االنســان وخاصــة مــا 

ــن  ــع الالجئي ــدة م ــم المتح ــب األم ــل مكت ــرق تعام ــا بط ــق منه يتعل

والمهجريــن وأجــاب علــى استفســاراتهم وخاصــة المتعلقــة بمواضيــع 

ــدا. ــى كن الهجــرة ال

قامــت الجاليــة العراقيــة وبمناســبة عيــد الميــالد المجيــد 

بتنظيــم عــدٍد مــن االحتفــاالت فــي مدينــة وينــدزور الكنديــة. 

ــة  ــاركة فّعال ــة مش ــة الكندي ــة العراقي ــة المجموع وكان لمنظم

حيــث قــام عــدد مــن أعضــاء هيئتهــا االداريــة بحضــور الحفــل 

الــذي احيــاه الفنــان ثامــر رومايــا وفرقــة القيثــارة بقيــادة 

االربعــاء  مســاء  وذلــك  الســناطي  صهيــب  الماســيترو 

كلــوب.  كابوتــو  قاعــة  فــي   2017/12/27 الموافــق 

وكذلــك شــاركت المنظمــة بحضــور حفــٍل آخــر 

فــي قاعــة )جيجــارو( احياهــا العــازف المشــهور 

ــة )ذي  ــه المعروف ــاركون دي نصــرا وفرقت س

ــارب(.  ه

متمنين للجميع اعياد سعيدة.

الجالية العراقية في تركيا

تنصيب المطران مار باوي سورو 

احتفاالت الجالية العراقية 
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عيد ميالد العجوز مسابقة

 مسابقة      المجموعة

 السؤال 

كم عمر اخيه اليوم؟ ................................. 

وكم عمر اخته اليوم؟ ...............................

ارسل االجابة مرفقة بالكوبون الى العنوان التالي:
 397 Wyandotte ST. West     

Windsor Ontario N9A 5X3  

$50 واربح معنا 

رجل عجوز  لديه اخ واخت 
ــه  ــع ســنوات كان عمــر اخي ــا كان العجــوز طفــال بعمــر االرب عندم

ــه فــكان عمرهــا ضعــف عمــره . نصــف عمــره امــا اخت
ــن  ــن وكان كل م ــالده الثماني ــد مي ــل بعي ــذا الرج ــل ه ــوم احتف الي

ــه ــه حاضــران مع اخــوه واخت

الفائز بالقرعة

الــف مبروك

لمسابقة الكاب كيك

الشاب حيدر السبيتي

حل مسابقة الكاب كيك

ــت  ــك كن ــو ان ــح ه ــواب الصحي الج

ــك  ــكاب كي ــن مــن ال تحمــل قطعتي

ــررت بجســر  ــا م ــة وكلم ــن البداي م

النصــف  منــك  يأخــذ  القــزم  كان 

اي كان يأخــذ قطعــة واحــدة ثــم 

عندمــا يعلــم بأنهــا لجدتــك كان 

ــا.  ــي اخذه ــة الت ــك القطع ــد ل يعي

قطعتيــن  معــك  يبقــى  وهكــذا 

ــاً. دائم




