التقرير اإلنجازي المقدم الى المؤتمر العاشر للجمعية العراقية الكندية
٢٠١٩/٩/٨
الزميالت العزيزات
الزمالء االعزء
بين ايديكم التقرير االنجازي الذي اعدته الهيئة اإلدارية للجمعية العراقية الكندية والذي يتضمن
النشاطات والفعاليات التي انجزتها الجمعية وللفترة منذ تأريخ انتهاء اعمال المؤتمر السابق في
 ٥/١٢/٢٠١٧ولحين انعقاد مؤتمرنا هذا في .٨/٩/٢٠١٩
الجانب التنظيمي
ـــــــــــــــــــــــــــ
.1

.2
.3
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.6
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عقدت الهيئة اإلدارية المنتخبة عدة اجتماعات تركزت حول إعداد البرامج السنوية الثقافية
واإلجتماعية واإلعالمية إضافة الى توزيع المهام وتشكيل اللجان لتحقيق هذه البرامج كذلك
متابعة العمل واإلشراف عليه ،إضافة الى مناقشة موضوعة تشكيل الفروع المختلفة للجمعية
في مناطق تواجد ابناء الجالية العراقية .
إشتركت الجمعية ممثلة برئيستها في لجنة التنسيق الجالوي.
كما اشتركت الجمعية في اإلجتماع الذي عقد في  2019/6/9والتوقيع على بيان منظمات
وجمعيات الجالية العراقية الخاص بموقفنا من موضوع سفراء المحبة والسالم.
تم تمثيل الجمعية في االجتماع التنسيقي لمنظمات وجمعيات الجالية والذي عقد في
2019/6/30
التواصل مع الفروع من قبل الهيئة اإلدارية.
عقد اجتماع بين الهيئة االدارية للجمعية وبين الهيئة اإلدارية للبيت العراقي في لندن اونتاريو،
أسفر عن تفاهمات ايجابية.
انسحب الزميل العضو االحتياط جبار الجنابي ,وقدّم رسالة بذلك وكذلك طلب الزميل سعدون
االستقالة ألسباب صحية .
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الجانب اإلداري
ــــــــــــــــــــــ
.1

.2
.3
.4

جرى توزيع المهام على الزمالء اعضاء الهيئة اإلدارية استنادا الى خبرات واهتمامات
اعضاء الهيئة ،فتم تشكيل اللجنة الثقافية واللجنة االعالمية ولجنة العالقات العامة  .وقد عقدت
تلك اللجان عدة اجتماعات من اجل تنفيذ البرامج التي اقرتها الهيئة اإلدارية وباإلستناد الى
مقترحات وتوصيات الهيئة العامة .
جرى اإلعداد لتشكيل فرع جديد في اوتوبيكو وتم تشكيل الفرع بعد عمل دؤوب تظافرت فيه
جهود زمالء اللجنة التحضيرية للفرع وبدعم مباشر ومتواصل من قبل الهيئة اإلدارية.
أعلن البيت العراقي في لندن أونتاريو انضمامه الى الجمعية.
بعد انتهاء اعمال المؤتمر السابق في  2017/12/5بفترة أقامت الهيئة اإلدارية المنتخبة
بالتحضير لإلجتماع الذي كرس لدراسة وإقرار المقترحات والتعديالت النهائية على دستور
الجمعية الحالي والذي تم إقراره في ختام االجتماع وكذلك إقرار التقرير المالي وجرت
المصادقة عليه .

النشاطات والفعاليات
ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .1االحتفال بيوم المرأة العالمي عام  2018على صعيدين:ـ
أ) االول /تجمعات صباحية كانت مجموعها حفلتان حضرها مايقارب من  ٣٠٠امرأة عراقية
وعربية وجرى فيهما تكريم ناشطات متميزات.
ب) الثاني /حفلة الفنان حسين االعظمي وحضرها مايقارب من  ٤٥٠شخص رغم سوء
األحوال الجوية .
 .2المشاركة في مهرجان ثقافات الشعوب (كراساكا عام  )2018حيث تميز بازدياد عدد
المشاركين فيه وتنوع المعروضات وقد زار الخيمة العراقية على مدى االيام الثالث للمهرجان
مايقارب  ٢٢الف زائر .وقد حصلت الجمعية العراقية الكندية على وسام التقدير من اللجنة
المنظمة للمهرجان على المستوى المتطور والمتميز للخيمة العراقية.
 .3أنجاز المهرجان الثقافي العراقي والذي كان تحت اسم (هاي العراقية) ،ساهم في المعرض
التشكيلي  ١٣فنانا عراقيا وعربيا وأجنبيا ،وفي هذا المهرجان تم استضافة مصممة األزياء
العراقية هناء صادق وجرى عرض لألزياء العراقية المتنوعة .
• إمتاز هذا لمهرجان بـ:ـ
 حضور النائب عمر الغبرا وقدم شهادة تقدير للجمعية العراقية الكندية على نشاطاتهافي المجتمع الكندي .
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 حضور اكثر من  ٦٠زائر من أمريكا بضمنهم اإلعالمي مؤيد الحيدري الذي غطىالمهرجان اعالميا إلذاعة سوى االمريكية ،كذلك تم تغطيته من قبل القناة العراقية
 .4انجاز ندوة حول تأريخ الفن التشكيلي في العراق قدم المحاضرة الزميل يقظان الجادرجي.
 .5إنجاز ندوة حول القوانين الجديدة لشركة النفط الوطنية العراقية وارتباطها باالقتصاد العراقي
ومستقبل الصناعة النفطية في العراق والواقع االقتصادي بشكل عام.
 .6تم أعداد استمارات العمل التطوعي لـ  ٤٥طالب وطالبة في المرحلة الثانوية للعمل التطوعي
اإللزامي وهم جميعا متطوعين في مهرجان كراساكا.
 .7بمبادرة من الجمعية وتضامنا مع شعبنا في البصرة في محنته في تلوث مياه الشرب انطلقت
حملة تبرعات مالية إلنشاء محطات تحلية في البصرة فقد جمعنا ( ١٢٥٠٠إثنتا عشر الف
وخمسمائة) دوالر أمريكي وتم ارسالها الى السيدة هاشمية السعداوي رئيسة اتحاد نقابات
العمال في البصرة ،وبموجب هذاه الجهود الخيّرة فقد تم انشاء  ٥محطات وقد حصلت الجمعية
على رسالة شكر وتقدير من االتحاد.
 .8جمع التبرعات ومقدارها عشرة آالف دوالر تم ارسالها الى االطفال المصابين بالسرطان في
البصرة وتم توثيق ذلك بالفيديو والصور.
 .9تمت تلبية الدعوة المقدمة من السفير الجديد لدى العراق من قبل الزميلة ايمان بكتاش ،حيث
جرى بحث سبل التعاون مابين الجمعية والسفارة الكندية في العراق وكذلك الخارجية الكندية .
وتم تسليم السفير رسالة الجمعيات العراقية في كندا للتضامن مع اهلنا في البصرة ومناشدة
الحكومة الكندية كي تلعب دورا للمساهمة في التخفيف عن كاهل شعبنا .
تم عقد عدة لقاءات مع األوركسترا العربية من اجل التعاون في إقامة المهرجانات او
.10
الدعم المتبادل .
العالقات العامة مع المنظمات االخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.2
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سعت الجمعية مع عدد من المنظمات العراقية العاملة في كندا الى تشكيل تنسيقية للعمل
المشترك وتوحيد الجهود ورسم برامج مشتركة ،وقد أصدرت عدة بيانات تضامنية مع شعبنا
العراقي وكذلك بيانات ادانة واستنكار لالوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا العراقي .
المشاركة في المؤتمر المنعقد في تورنتو للمنظمات األجنبية في كندا multicultural
 community forumوقد حضر االجتماع الزميلتان ايمان بكتاش ومنار .
حضور ممثلين عن الجمعية لالحتفال السنوي الذي تقيمه لجنة كراساكا لتكريم المشاركين وقد
حضر كل من الزميلة ايمان والزميلة منار والزميلة بلقيس .
تلبية الدعوة المقدمة من الجمعية التركمانية.
()5-3

 .5حضور االحتفال الذي إقامته الجمعية المندائية.
 .6حضور الندوة التي أقامتها الجمعية المندائية للزميلة المخرجة سما وهام .
 .7تلبية الدعوة المقدمة من األوركسترا العربية وقد حضر كل من الزميلة ايما والزميلة طيبة .
 .8الساهمة في الوقفة التضامنية التي أعدتها تنسيقية المنظمات في كندا للتضامن مع شعبنا
المنتفض في البصرة وعموم المحافظات العراقية .
 .9مشاركة أبناء الجالية بشكل فردي وجماعي وكذلك عبر منظماتهم في كافة المناسبات .
ساهمت الجمعية في مساعدة بعض القادمين الجدد وتوجيههم ومساعدتهم في عملية
.10
االستقرار .
إقامة حفلة صباحية بمناسبة يوم المرأة في آذار  ٢٠١٩وقد حضرها  ١٨٨امرأة وقد
.11
كانت فعالية رائعة حيث جرى تكريسها لدعم اهلنا في الموصل وقد حصلت الجمعية على
تبرعات لدعم حملة تقديم أدوية للنازحين في مخيمات الموصل.
المشاركة المتميزة للجمعية في مهرجان كراساكا لعام  ٢٠١٩وقد أختير الجناح العراقي
.12
باعتباره اكثر األجنحة تميزا من حيث التنوع والتنظيم وحصلت الجمعية على جائزة التكريم .
حضور االحتفال الختامي لمهرجان كراساكا وقد تم دعوة متطوعين للحفل مع الزميل
.13
سالم يوسف تكريما لجهودهم .
بدأت الجمعية ومنذ فترة بالتحضير للمهرجان الثقافي العراقي وقد تكللت الجهود
.14
بالموافقة على إقامة المهرجان في متحف األغا خان الصرح الثقافي المتميز في كندا وسيكون
يومي ٦و ٧من شهر ديسمبر وسوف يضم المهرجان عدة فعاليات فنية وثقافية
يجري االستعداد والتحضير للحفل السنوي الذي تقيمه الجمعية وسيكون يوم ١٤
.15
ديسمبر
المقترحات والتوصيات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1السعي لتشكيل فروع في كل المناطق التي يتواجد فيها العراقيون كهاملتون وسكاربورو.
 .2دعوة المنظمات العراقية العامل على الساحة الكندية الى االنضمام الى الجمعية وان تتحول
الجمعية الى منظمة فاعلة تليق بالجالية.
 .3تعزيز دور الفروع ودعمها.
 .4تعزيز وتطوير لجنة العالقات العامة من خالل دعمها بزج زمالء كفؤين من حيث اللغة
والخبرة في التعامل الدبلوماسي لبناء عالقات متينة مع المنظمات العراقية والعربية واالجنبية.
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 .5السعي لتشكيل لجان تخصصية كلجنة الرياضة والشباب والمرأة وغيرها.
 .6العناية الخاصة باللجنة االعالمية وتطوير عملها بما يتناسب مع المهام الملقاة على عاتقها
ورؤياها بـ :ـ
أ) االدارة المتقدمة لموقع الجمعية وصفحاتها في وسائل التواصل االجتماعي.
ب) اصدار دورية اعالمية ثقافية خاصة بالجمعية.
ت) الهدف االبعد هو تأسيس اذاعة خاصة بالجمعية.
 .7هناك حاجة ملحة البد من تحقيقها وهي إقامة مقر للجمعية ،فبدونه تبقى دائرة التأثير والتفاعل
قليلة ،بالمكان التفكير بإيجار قاعة وقد تكون ايضا كمشروع استثماري يساعد الجمعية في
تقديم الخدمات للجالية اوال وثانيا كمركز إلقامة الفعاليات والندوات ومختلف االحتفاالت .
 .8العمل على إيجاد مصدر مالي لدعم الجمعية حتى تتمكن من إقامة فعاليات نوعية كبيرة وعدم
االقتصار على عدد محدود من الداعمين االساسيين للجمعية.
 .9تطوير وتوسيع عمل اللجنة الثقافية .
حث عضوات وأعضاء الجمعية على ضرورة األلتزام بدفع االشتراكات وبالطريقة
.10
التي تناسب وضع كل عضو ،فقد شكل تلكؤ دفع االشتراكات احدى المعوقات المهمة في عمل
الجمعية.
البرنامج القادم
ــــــــــــــــــــ
تقدّم اللجان المتخصصة برامجها الفصلية او السنوية امام الهيئة االدارية لغرض اقرارها.
****
مالحظة  /لكل فرع من الفروع تقاريره االنجازية وبشكل منفصل.
****
زمالئنا االعزاء
ــــــــــــــــــ
نامل ايتها الزميالت ايها الزمالء إبداء مالحظاتكم لتطوير عمل الجمعية من أجل نجاح مهماتها
الجالوية والوطنية وهو بالتالي نجاح يحسب لكم  ،كما إننا ال ندّعي الكمال في االعمل وهذا هو ديدن
الحركة المجتمعية.
تقبلوا خالص امتناننا
الهيئة االدارية 2019/8/25
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التقرير اإلنجازي للجمعية العراقية الكندية في اونتاريو  /فرع ايتوبيكو
التقرير اإلداري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوالً ـ أعلن عن تأسيس فرع الجمعية في ايتوبيكو يوم  2019/6/8بإحتفال أطلقنا عليه اسم (أمسية
تعارف عراقية) حضره ستون تقريبا صغارا وكبارا من بنات وأبناء الجالية في إيتوبيكو توزعوا بين
العائالت العراقية التي رحبت بهذا المشروع.
هذا االحتفال سبقته تحضيرات تمثلت بـ:ـ
 .1طرق أبواب شقق وبيوت الناس.
 .2الحديث المباشر مع الناس في اماكن تواجدهم (الشارع ،البارك ،المول ،االسواق ،الكوميونتي،
وحتى بالتليفون).
 .3استنبطنا استمارة االنتماء يملؤها طالب االنتماء والتي تحتوي على مجموعة من المعلومات
نستخدمها كقاعدة بيانات.
 .4عقدنا سلسلة من اإلجتماعات تداولنا فيها كل ما يخص عمل تأسيس الفرع ،وبعد عمل دؤوب
نجحنا في اقامة الحفل الذي حضرته السيدة رئيسة الجمعية وعضو الهيئة اإلدارية أضافة الى
عدد من الوجوه االجتماعية ،وكذلك جريدة ومجلة الساحة الغراء ،وتم التصويت على اعضاء
اللجنة التحضيرية كأعضاء هيئة ادارية.
 .5كان لدعم الهيئة االدارية المباشر أثره في تأسيس الفرع.
ثانيا ً ـ خالل فترة شهر بلغ عدد أعضاء الجمعية  55عضوة وعضو حيث انجزنا يوم  2019/7/8اول
فعالية اجتماعية في الهواء الطلق وأسميناها (لفاء حول الشاي العراقي).
ثالثا ً – يوم  2019/7/20أنجزنا بزارا كان بمثابة تجربة لنا لتنويع الفعاليات واألنشطة الخاصة بالفرع.
ق البازار الى الطموح ووضعنا اليد على االسباب وهي:
نعم لم يرت ِ
 .1تم اجراؤه يوم سبت وبالصدفة كان ذلك اليوم حافال بعدم تواجد عضوات وأعضاء الفرع فقد
توزعوا بين السفر وبين حضور حفالت الزواج وبعض العائالت حضرت حفالت تناول االطفال
المسيحيين.
 .2كنا بحاجة الى تنويع اسلوب الدعاية االعالمية ومنها االعالن عن البازار باللغة االنلكيزية.

رابعا ً – يوم االول من آب  2019انجزنا فعالية كان لها صدى ممتاز بين العائالت وهي (حديقة رسوم
االطفال) والتي شارك فيها أكثر من  40طفلة وطفل رسموا للوطن والطفولة والحياة ،حيث تم توزيع
الهدايا بينهم جميعا بدون استثناء مع العلم ان مالية الفرع تحملت كل نفاقات إقامة المعرض.
خامسا ً – يوم العاشر من آب  2019انجزنا الفعالية الخامسة والتي اطلقنا عليها "ل ّمة عراقية" وكان لها
صدى رائع بين الحضور حيث بدت معالم التقارب اكثر بين اعضاء الجمعية مع انتساب اعضاء جدد
للفرع وكان برنامج "الل ّمة" منوع راق للمشاركين.
مالحظة/
• معدل الفعاليات العائلية فعالية كل  12يوم.
• كانت الهيئة االدارية للفرع تعقد اجتماع قبل الفعالية واخر بعد انجازها عدا اللقاءات التحضيرية.
• تجري عملية التبليغ عن الفعالية بأسلوب االعالن المطبوع ولصقه في األماكن البارزة من اماكن
السكن في البنايات وكذلك طبع نفس االعالن ولكن بحجم صغير وتوزيعه على شقق أعضاء
الجمعية وكذلك بواسطة االتصال الهاتفي المباشر وعن طريق الحديث المباشر ناهيك عن
االعالن في صفحة الجمعية بالفيسبوك.
سادسا ً  -وبعد جهود مضنية حقيقة وبمتابعة شخصية من قبل الزميل سكرتير الفرع تمكنا من تجميع
نواة فريق كرة القدم والتواصل مع مدرب محلي عراقي مقيم منذ اربعين عاما في كندا مع التوصل الى
اتفاق مبدأي حول امكانية تشكيل هذا الفريق وكان ذلك يوم  2019/8/10بتواجد  14هاو على امل ان
نستوفي باقي المتطلبات والتي تأخذ وقت ليس قليل.
سابعا ً – اسلوب العمل والتعامل :
أ) المعوقات :
 .1المنطقة تعج بعدد غير قليل من الجمعيات والتجمعات لذلك نواجه منافسة ليست سهلة.
 .2عدد غير قليل من الجمعيات مارست مع الناس اساليب غير أمينة (وحسب ما ذكره اآلهالي)،
لذلك واجهنا صعوبة في اقناع الناس وكذلك واجهنا الرفض في االنتماء لجمعيتنا ولكننا نأمل
وبعد اثبات المصداقية والجدية في العمل سنذلل تلك العقبات.
 .3الميول العنصرية موجودة وبقوة ،بل حتى واجهنا اناس يرفضون اعالن عراقيتهم.
 .4مستوى وعي متدني.
 .5هناك نشاط ديني حثيث بين ابناء الجالية في المنطقة مستحوذ على معظم وقتهم ،لذلك نحاول
جهد االمكان استغالل اي وقت مناسب ألنجاز برنامج الهيئة االدارية.
 .6عدم وجود مقر او مركز للفرع.
• إن ما ورد أعاله من أسباب ليست بغريبة عن مجاميع نزحت من الوطن بشتى السبل
واالسباب وما واجهناه ليس بغريب إنما يحتاج منا التروي مع سعة الصدر والتعامل في
اغلب االحيان بشكل شخص ألقناعهم باالنتماء للجمعية.
ب ) األنشطة المقابلة :
 .1التواصل مع الناس في مناسباتهم االجتماعية المختلفة وبأسم الجمعية ،نحتاج الى تفعيل هذا
النشاط.

 .2اجراء قرعة شهرية للعضوات واالعضاء ومنح الفائز هدية رمزية ،وفعال تم ذلك لشهر آب
.2019
 .3من خالل قاعدة البيانات التي نجمعها (عن طريق استمارة االنتماء) نقوم بأرسال بطاقة
معايدة في أعياد الميالد للعضوات واألعضاء ،وفعال تم ذلك لمواليد شهر آب .
 .4االس تمرار بأقامة الفعاليات المختلفة ،ومنها االعالن عن مسابقة الشطرنج.
مالحظة  /بعد كل فعالية نعقد اجتماعا تقييميا لها..
ت) البرنامج المستقبلي:
تعمل الهيئة االدارية في الفرع الى :
 .1التواصل مع عضوات وأعضاء الجمعية وعائالهم خالل فصل الشتاء القادم والذي يمتاز بقلة
االنشطة الخارجية.
 .2زيادة عدد أعضاء الجمعية وال نخفيكم سرا حينما نقول ان هدفنا جعل العدد (الف) عضوة وعضو
خالل االشهر العشرة القادمة حيث تمر الذكرى السنوية االولى لتأسيس الفرع.
 .3التمكن من فتح مركز للفرع (.)office
 .4االنطالق بسفرة واحدة كل ستة اشهر على االقل الى فروع الجمعية االخرى ومنها فرع اوتاوا
مثال.
 .5العمل على استكشاف المواهب الفنية والفكرية الثقافية.
 .6اقامة الندوات العامة التي تتناول مختلف مناحي الحياة.
 .7اقامة حفالت التعارف.
مالحظة:
بعد مرور شهرين من عمل الجمعية توصلنا الى اسلوب جديد في تطوير العمل وتسهيله وهو
أسلوب (المتابعة األفقية او الهيئة االدارية االفقية) والمقصود باألفقية ان يكون لكل بناية
بناية
مسؤولتها او مسؤولها وهي او هو عضو مباشر في الهيئة اإلدارية ،علما ان لدينا(
في المنطقة.

التقرير المالي
أوالً – منذ البدأ اتخذت اللجنة التحضيرية ومن ثم الهيئة اإلدارية أسلوب تسهيل الواجب
المالي ألعضاء الجمعية ،وقد تمثل هذا االسلوب بدفع مبلغ خمسة دوالرات كأشتراك شهري.
ثانيا ً – تم تشكيل اللجنة المالية وهي مؤلفة من عضوي الهيئة اإلدارية مضاف اليهما سكرتير
الهيئة اإلدارية.

ثالثا ً – اعتمدنا أسلوب تقديم طلب لغرض الموافقة على صرف اي مبلغ وبعد موافقة
سكرتيرالهيئة االدارية وبالتشاور مع مسؤولي المالية او بطرح الموضوع في اجتماع او لقاء
اعضاء الهيئة االدارية حينها تتم الموافقة على صرف المبلغ المطلوب.
رابعا ً -وإستنادا الى ما ذكرناه في التقرير اإلداري ( – 2سادسا) اعاله  ،فقد اعتمدنا أسلوب
الشفافية المطلقة في كل الشؤون المالية للجمعية ومنح الحق الكامل ألي عضو ان يطلّع على
مالية الفرع وفي اي وقت يشاء.
خامسا ً – اعتمدنا أسلوب اعطاء وصل استالم مختوم بختم الجمعية مقابل االشتراك الشهري
او اي تبرع.
سادسا ً  -مسكنا سجل الوارد وسجل الصادر.
سابعا ً – بلغ عدد أعضاء الجمعية لغاية يوم  ، 2019/8/13ثمانون عضوة وعضو.
ثامنا  -بلغ مجموع االموال الواردة من يوم اعالن التأسيس في  2019/6/8ولغاية يوم إعداد
هذا التقرير  2019/8/13هو (  )2027.70الفان وسبع وعشرون دوالرا وسبعون سنتا
ووفق الفقرات التفصيلية أدناه.
تاسعا ً – بلغ مجموع األموال المصروفة من يوم اعالن التأسيس في  2019/6/8ولغاية .يوم
إعداد هذا التقرير  )723.60 ( 2019/8/13سبعمائة وثالث وعشرون دوالرا وستون سنتا
ووفق الفقرات التفصيلية أدناه .مع مالحظة ان تكاليف اقامة الحفل التأسيسي كتأجير القاعة
والدي جي وتناول طعام العشاء وملحقاته والهدايا مع تصميم وطبع لوكو الفرع على الالفتة،
كلها تكفلت بها الهيئة اإلدارية.
عاشرا ً  -الصافي المتبقي في مالية الجمعية هو  )1304.10(:الف وثلثمائة وأربع دوالر
وعشرة سنتات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفاصيل األموال الواردة
أ) منذ التأسيس في  2019/6/8ولغاية 2019/7/31
•  789.00سبعمائة وتسع وثمانون دوالرا الموجود الفعلي في مالية الفرع بعد نهاية
حفل التأسيس يوم  2019/6/8والناتجة عن ( 200دوالر استرجاع تأمينات تبرع من
الهيئة اإلدارية)  175 +دوالر اشتراك مبتدئين  414 +دوالر تبرعات في الحفلة).
•  197.10مئة وسبع وتسعون دوالرا وعشرة سنتات تبرعات لشهر تموز 2019
•  150.00مئة خمسون دوالر تأجير طاوالت البازار ليوم 2019/7/20

•  335.00ثلثمائة وخمسون دوالرا مجموع اشتراكات شهر تموز .2019
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجموع  1471.10الف واربعمائة وواحد وسبعون دوالر وعشرة سنتات الوارد لغاية
يوم 2019/7/31
ب) من  2019/8/1ولغاية 2019/8/13
•  200.00مئتا دوالر استرجاع تأمينات حجز قاعة البازار 2019/7/20
•  81.60واحد وثمانون دوالرا وستون سنتا تبرعات لشهر اب 2016
•  245.00مئتان وخمس واربعون دوالرا اشتراكات شهر آب 2019
•  20.00عشرون دوالرا مدفوع اشنراكات مقدما لشهر ايلول 2019
• 5.00خمسة دوالرات مدفوع اشنراكات مقدما لشهر تشرين اول 2019
•  5.00خمسة دوالرات مدفوع اشنراكات مقدما لشهر تشرين ثاني 2019
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجموع  556.60خمسمائة وستة وخمسون دوالرا وستون سنتا الوارد لغاية
2019/8/13
** المجموع الكلي الوارد لغاية يوم  2019/8/13هو :
 2027.70الفان وسبع وعشرون وسبعون سنتا.

تفاصيل األموال الصادرة :
أ) شهر تموز 2019
•
•
•
•
•

 225.00مئتان وخمس وعشرون دوالرا تأجير القاعة للبازار يوم 2019/7/20
 200.00مئتا دوالر تأمين القاعة للبازار في 2019/7/20
 10.00عشرة دوالرات بموجب الطلب المقدم يوم 2019/7/11
 29.00تسع وعشرون دوالرا مشتريات يوم  2019/7/26للتحضير لرسوم
االطفال.
 92.00اثنان وتسعون دوالرا مشتريات يوم  2019/7/26للتحضير لرسوم
االطفال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجموع  556.00خمسمائة وستة وخمسون دوالرا صرفيات تموز 2019

ب) صرفيات آب لغاية 2019/8/13

•  50.00خمسون دوالرا بموجب الطلب في 2019/8/12
•  100.00مائة دوالر بموجب الطلب في 2019/8/12
•  17.60سبعة عشر دوالر وستون سنت بموجب الطلب في 2019/8/12
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجموع  167.60 :مئة وسبع وستون دوالرا وستون سنتا صرفيات آب
لغاية2019/8/13
** المجموع الكلي للصرفيات ولغاية يوم  2019/8/13بلغت:
 723.60سبعمائة وثالث وعشرون دوالرا وستون سنتا .
** النقد الموجود لغاية يوم  2019/8/13هو :
2027.70
- 723.60
ــــــــــــــــــــ
 1304.10الف وثلثمائة واربعة دوالر وعشرة سنتات.

التقرير اإلنجازي للجمعية العراقية الكندية في اونتاريو  /فرع أوتاوا
التقرير اإلداري والمالي لعامي ٢٠١٩-٢٠١٨

قامت الجمعية بعدة نشاطات اجتماعية وثقافية وفنية طيلة فترة عملها .على الصعيد االجتماعي كان
للجمعية وأعضاؤها دو اًر ممي اًز في المشاركة بالوقوف مع ابناء الجالية في السراء والضراء ،باإلضافة
الى تنظيم االمسيات والفعاليات االجتماعية والثقافية والفنية والمشاركة في الفعاليات التي تقيمها الجاليات
العربية وغير العربية بغية توطيد العالقات معهم واعالمهم بوجود جمعية تمثل الجالية العراقية في
العاصمة اوتاوا حيث قامت الجمعية بالنشاطات التالية
• المشاركة في مجلس عزاء فقيد الجالية العراقية المأسوف على شبابه يحيى صدام الـي وافته
المنية في اوتاوا بتأريخ  ٢٠١٨/١/٣١وقامت بحملة لجع التبرعات باسم ابناء الجالية العراقية
في اوتاوا وتقديمها الى عائلة المغفور له لتساهم في التخفيف من اعباء العائلة و تكاليف العزاء
والدفن وتم جمع مبلغ ؟؟؟؟ وتقديمه الى عائلة الفقيد.
• حضر وفد من الجمعية الى الحفل الذي أقامه النادي السوري الكندي بمناسبة الذكرى ١٠٤
لوالدة المفكر الكبير أنطوان سعادة بتاريخ .٢٠١٨/٣/٣

•

حضر ممثل عن الجمعية مجلس عزاء الدكتور عبد الحسن زلزلة الذي اقيم بتأريخ
.٢٠١٨/٣/١٦

• على الصعيد الثقافي والفني اقامت الجمعية يوم  ٢٠١٨/٤/٣٠حفل المقام العراقي (بغداديات)
على م سرح شينكمان الذي يعد من أرقي المسارح في المدينة والذي احياه سفير المقام العراقي
الدكتور حسين األعظم.
• شارك ممثل عن الجمعية في الحفل الخيري السنوي الذي اقامته مؤسسة ( Inner Wheel
 )Club-Ottawaبتاريخ .٢٠١٨/٥/٤
• على الصعيد االجتماعي قامت الجمعية بتنظيم سفرة عائلية يوم  ٢٠١٨/٧/٢٩حضرها عدد
كبير من العوائل العراقية واصدقائهم حيث قامت العوائل بجلب االكالت العراقية وتحملت الجمعية
مصاريف الحجز وشراء الحلويات والشاي والقهوة.
• زار وفد من الجمعية بتاريخ  ٢٠١٨/٨/١٨بازار العيد الذي تقيمه الجالية الباكستانية سنويا.
• كما قامت الجمعية بتأريخ  ٢٠١٨/٩/٣بحملة تبرعات دعما ألهلنا في البصرة في محنتهم
وتتويجاً لهـذه الحملة اقامت الجمعية أمسية ثقافية بعنوان (الدنيا بصره) بتأريخ ٢٠١٨/٩/٣٠
تخللتها محاضرة لألستاذ صفاء البالدي وقراءات شعرية لمجموعة قصائد القتها الشاعرة اروى
السامرائي و تم جمع مبلغ قدره ؟؟؟؟ وتحويله الى المركز.
•

شارك ممثل عن الجمعية في معرض التوظيف واالعمال الثاني الذي أقيم في اوتاوا بتاريخ
.٢٠١٩/٩/٨

• شارك ممثلون عن الجمعية في الحفل السنوي الذي تقيمه الجمعية الثقافية المصرية بتأريخ
.٢٠١٨/١٠/١٠
•

شاركت الجمعية في فعالية (تعرف على مرشحك) التي اقامتها الجمعية العربية الفلسطينية في
اوتاوا بمناسبة االنتخابات البلدية بتاريخ  ٢٠١٨/١٠/١١والتي تم فيها تقديم المرشحين
لالنتخابات البلدية الذين ينحدرون من أصول عربية.

•

ضمن االمسيات والفعاليات الثقافية ،شارك ممثل عن الجمعية العراقية في األمسية االجتماعية
التي تقيمها الجمعية الثقافية المصرية في اوتاوا بتاريخ .٢٠١٨/١٢/٨

• اقامت الجمعية بتاريخ  ٢٠١٩/١/٢٠حفل تأبيني بمناسبة أربعينية الشاعر عريان السيد خلف
تخلل الحفل كلمة لألديب والقاص العراقي األستاذ رحمن عباس وقصيدة للراحل عريان السيد
خلف بصوت األستاذ حسن تميم ومحاضرة للباحث في التراث العراقي الدكتور خير هللا سعيد
بعنوان “عريان السيد خلف الشاعرية المكتملة في الشعر الشعبي”.
• حضر ممثل عن الجمعية مجلس عزاء بمناسبة الـذكرى السنوية لوفاة الشاب يحيى صدام يوم
.٢٠١٩/١/٣١
•

حضر وفد من الجمعية العراقية يوم  ٢٠١٩/٢/١٥الحفل السنوي (اتحاد العرب) الذي شارك
بتنظيمه اتحاد الطلبة العراقيين بالتعاون مع اتحادات الطالب السوريين واللبنانيين والمصريين
والفلسطينيين.

• بالتعاون مع جمعية الجالية السورية في اوتاوا تم تنظيم فطور جماعي عراقي-سوري يوم
 ٢٠١٩/٣/٣حضره جمع غفير من أبناء الجالية العراقية والسورية باإلضافة الى الجاليات العربية
األخرى .تم االتفاق بين الجمعيتين على ان يكون سعر البطاقة رمزي جدًا (خمس دوالرات)
واألطفال مجانا وفي حال وجود عجز في ايراد الحفل تتحمل الجمعيتين الخسارة مناصفة.
•

حضر ممثل عن الجمعية العرض السينمائي لفيلم "وجد -أغاني الفراق" والذي اقامته جمعية
الجالية السورية في اوتاوا بتأريخ.٢٠١٩/٣/١٧

• ثقافياً ايضاً قامت الجمعية بدعم حفلي األوركست ار الكندية العربية في اوتاوا بتأريخ -٢٨
 ٢٠١٩/٣/٢٩حيث ساهمت الجمعية في الترويج للحفلتين وجلب أصحاب االعمال وبيع
البطاقات.
•

حضر ممثل عن الجمعية فعالية اليوم الفلسطيني والتي أقيمت على قاعة في البرلمان الكندي
بتاريخ .٢٠١٩/٤/١

•

نظمت الجمعية وقفة ايقاد الشموع بمناسبة اربعينية ضحايا العبارة في الموصل وذلك يوم
 ٢٠١٩/٣/٣١حضر الوقفة عضو البرلمان الكندي الفيدرالي السيد تشاند ار اريا وعضو البرلمان
النمساوي السيد عمر الراوي والذي كان متواجداً في اوتاوا في زيارة عمل ممثالً عن رئيس بلدية
فيينا.

• شارك ممثلون عن الجمعية في مراسم عزاء الدكتور عبد الرسول العزاوي التي أقيمت بتاريخ
.٢٠١٩/٤/١٢

• حضر يوم  ٢٠١٩/٤/١٦ممثل عن الجمعية حفل توقيع كتاب "بعد الرحيل" وهو ديوان شعري
للراحل عبد الحسن زلزلة طبع بمناسبة الذكرى السنوية لوفاته.
• حضر ممثلون عن الجمعية حفل اإلعالن عن تأسيس غرفة التجارة الباكستانية الكندية فرع اوتاوا
وذلك يوم .٢٠١٩/٧/١٩
•

على الصعيد الرياضي مازالت الجمعية مستمرة بدعم برعاية فريق كروي شبابي ليمثل الجالية
العراقية في بطولة كرة قدم محلية نظمها RA Center

