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سد من خاللها
االضحية هي الذبيحة التي يج ّ
المؤمن طاعته وامتثاله إلرادة هللا ويصار
توزيعها على الفقراء والمحتاجين .فهي
تجسيد لمفهوم التضحية بالمال من اجل
اسعادهم واالحساس بمعاناتهم.
دعونا ننتهز احتفالنا بعيد األضحى
المبارك ,أعاده هللا بالخير واليمن
والبركات ,لنعززمفهوم التضحية األوسع
بمشاعر
زاخر
واألشمل .التضحية وعا ٌء
ٌ
ٍ
إنساني ٍة متربع ٍة على قمة هرم القيم السامية.
إنها البذل لآلخرين بتضحية المال أوالجهد
أوالوقت أوالنفس أو جميعهم معاً.
نكرس هذه األخالقيات
ما أحوجنا اليوم ألن ّ
في حياتنا اليومية ,ألن مسيرة حياتنا لن
تكتمل بدون تنازالت وتضحياتٍ .فاالهل
يضحون براحتهم وجهدهم لتربية اطفالهم
تربية صالحة ,واالبناء بوقتهم لمتابعة
دراستهم ,والجندي بنفسه لحماية وطنه,
والجميع مطالب بالتضحية بجزء من ماله
وسعادته لبسط المحبة والسالم ولزرع
البسمة على وجوه اآلخرين.

غسان فؤاد ساكا

ملء استمارات
منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة
•تقديم الجنسية الكندية
ملء استمارات
•استصدار /تجديد بطاقة اإلقامة
•كفالة عائلية/زوج
•جوازات سفر كندية المؤقتة  /الدائمة
•تأشيرة زيارة
•جوازات سفر العراقية  /العربية
•دخول سريع
•تأشيرة دخول اميركا  /اوروبا  /بقية
•تأشيرة دراسة
دول العالم
ترجمــة معتمدة وموثقة
•تصريح العمل
•شهادات الحياة
•وثائق شخصية ،شهادات تعليمية،
•هجرة ذوي الكفاءات
• وكاالت التقاعد العراقية  /العربية
وثائق قانونية ومالية ،شهادات الميالد
• هجرة فئة رجال األعمال
والزواج ،جوازات السفر ،بطاقات
•لجوء(كفالة خماسية  /كفالة منظمات)
الهوية ،رخص السياقة....
برامــج لكبار الســن ولالعمار االخرى
•نشاطات داخلية وخارجية ( رحالت ,افالم ,العاب)......
نوفّر ايضا ً
•دورات في الرسم ,الموسيقى والكومبيوتر
•مساعدة في تعديل الشهادات التعليمية الدولية
•مساعدة في التحضير إلمتحان الجنسية
•عيادات مجانية الستكمال ضريبة الدخل بتخويل من وزارة الضريبة الكندية
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مهرجان كنيسة العائلةالمقدسة
شــاركت منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــةيف املهرجــان
الســنوي للجاليــة الكلدانيــة الــذي امتــد ثالثــة ايــام يف
كنيســة العائلــة املقدســة مبدينــة وينــدزور الكنديــة .جاءت
املشــاركة مــن خــال عــرض وتوزيــع منشــورات وكتيبــات
املنظمــة يف جنــاح صغــر تحقيقــاً للتقــارب االجتامعــي
ووصــوالً اىل توطيــد أوارص املحبــة بــن أبنــاء الجاليــة
يف املغــرب .املهرجــان كان تظاهــرة فنيــة واجتامعيــة
اســتقطبت أبنــاء الجاليــة العراقيــة والعربيــة ســواء
املقيمــن منهــم يف مدينــة وينــدوزر أو أولئــك ممــن قدمــوا
مــن املــدن املجــاورة لهــا مبــا يف ذلــك مدينــة ديرتويــت
الســيد درو ديليكينــز وعضــو البلديــة الســيد ايــد ســليامن
األمريكيــة ليشــاركوا اهلهــم واصدقائهــم افراحهــم.
هــذا وكان مــن بــن الحضــور عمــدة مدينــة وينــدزور وهــو مــن اصــل عــريب.

انطالق برنامج جديد
وجهــت منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة دعــوة إفطــار
صباحيــة لعــدد مــن اعضائهــا العامليــن ممــن كان لهــم
دور بــارز وتركــوا بصمــة ايجابيــة بتفاعلهــم مــع نشــاطات
المنظمــة خــال العــام المنصــرم.
تخلــل االفطــار كلمــة لمديــر عــام المنظمــة تضمنــت
الترحيــب بالحضــور واعــان انطــاق نشــاط جديــد يعنــى
بالشــباب الذيــن هــم أطفــال األمــس ،وعمــاد الحاضــر ،وقــوة
المســتقبل وذلــك كل يــوم اثنيــن مــن الســاعة العاشــرة
صباحــاً وحتــى الثانيــة بعــد الظهــر .
هــذا وقــد عبّــر جميــع الحاضريــن عــن شــكرهم وامتنانهــم
مؤكديــن اهميــة هــذه الخطــوة باعتبــار ان الشــباب هــم
ركيــزة تق ـدّم وبنــاء اي مجتمــع.
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اتفاقية تعاون
فــي غضــون االيــام القادمــة ســتنهي منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة الخطــوات االخيــرة لتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع
 The Salvation Armyبهــدف تنظيــم عالقــة عمــل ايجابيــة تســمح باســتفادة كال الطرفيــن مــن المهــارات والمعــارف
المتخصصــة للطــرف اآلخــر لتنعكــس فــي مزيــد مــن النــدوات وورش العمــل واألنشــطة االجتماعيــة الراميــة إلــى إحــداث
تأثيــر اجتماعــي إيجابــي ومســتدام ،فــي حيــاة الجاليــة العراقيــة خاصــة والعربيــة عامــة.

الفنانون الصغار
نــور يوســف الصبــاغ كانــت علــى لقــاء مــع
أطفالنــا كل يــوم الجمعــة خــال شــهر آب
لتعليمهــم تقنيــات الرســم بأســلوب فنــي
يتماشــى مــع مهاراتهــم الشــخصية واعمارهــم
المختلفــة .ســاعات ممتعــة قضوهــا األطفــال
معــاً وهــم يتعرفــون علــى األلــوان بطريقــة
مشــوقة.
لــم تكــن هــذه الــدورات بالنســبة لهــم مجــرد
نشــاط يمارســونه بــل كانــت وســيلة نقلــوا
مــن خاللهــا أفكارهــم وعبــروا عــن عواطفهــم.
وباســتخدام حواســهم الفتيــة وبفهمهــم
لطبيعــة اللــون خلقــوا أعمــال ع ّبــرت بلغــة
بســيطة عــن طفولتهــم البريئــة.
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“كارون السمو”
شــاركت منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة فــي وقائــع
المؤتمــر الثانــي الــذي اقامتــه جمعيــة الهــال االحمــر
العربــي االحــوازي تحــت شــعار ( كارون الســمو ) والــذي
جــاء احتفــاال بالذكــرى الثانيــة لتأســيس الجمعيــة.
هــذا وقــد تمثلــت مشــاركة منظمــة المجموعــة العراقيــة
الكنديــة مــن خــال كلمــة القاهــا مديــر عــام المنظمــة شــكر
فيهــا القائميــن علــى المؤتمــر لدعوتهــم الكريمــة لــه وأشــاد
بــدور المتطوعيــن فــي إنجاحــه ودعــى فــي كلمتــه الجميــع
ليكونــوا يــدا ً واحــدة تعمــل علــى دعــم المجتمــع الكنــدي
الــذي نعيــش فيــه وعلــى بنــاء مســتقبل واعــد لألجيــال
المثقفــة موضحــاً ومشــجعاً ان ذلــك
ممكــن مــن خــال االقبــال علــى العمــل
التطوعــي والمشــاركة فــي االنتخابــات
والتفاعــل االيجابــي مــع الحضــارة
والثقافــات المتنوعــة .وفــي نهايــة
كلمتــه تمنــى لجمعيــة االهــال العربــي
االحــوازي دوام النجــاح والموفقيــة.

 22أكتوبــر  2018هــو الموعــد المحــدد النتخابــات بلديــة
مدينــة وينــدزور . 2018
الفرصــة متاحــة امامكــم اليــوم لالضطــاع بدوركــم
كمواطنيــن فاعليــن فــي المجتمــع ليــس فقــط مــن خــال
مشــاركتكم باالنتخابــات بــل مــن خــال تطوعكــم النجــاح
الحمــات االنتخابيــة لمــن ترونهــم أهــا لهــا.
للمشــاركة يمكنكــم االتصــال بمقــر المنظمــة علــى الرقــم
 .)519( 254-2000علم ـاً بــأن المتطــوع ســيمنح ســاعات
مشــاركة بالعمــل الطوعــي.
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اطعام المحتاجين
شــهدت الشــراكة الطويلــة األمــد بيــن منطمــة
السالفيشــن آرمــي ونــادي الروتــاري -الــذي يفخــر
مديــر عــام المنظمــة ان يكــون عضــوا ً فــي هيئتــه
االداريــة -فصــاً آخــر تمثّــل بإطعــام مــا يزيــد عــن
 300مواطــن كنــدي وذلــك خــال حفــل غــداء اقيــم
فــي مركــز السالفيشــن آرمــي بدعــم ورعايــة مــن نــادي
الروتــاري .وتفخــر المنظمــة المجموعــة العراقيــة
الكنديــة ان تتــرك بصمــة فــي نشــاطات هادفــة كهــذه
بمشــاركتها مــن خــال عــدد مــن اعضائهــا المتطوعيــن
لخدمــة الحفــل وتوزيــع االطعمــة علــى المشــاركين.

الصالون الثقافي الكلداني
لبــى وفــد مــن اعضــاء منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة,
املتمثلــة بالســادة ســام بطــرس ,ســامي ســاوا ,رسمــد ســاكا
اضافــة ملديــر عــام املنظمــة ,دعــوة الصالــون الثقــايف الكلــداين
لحضــور النــدوة التــي قدمهــا املهنــدس الباحــث حبيــب حنونــا
بعنــوان “ ألقــرى املســيحية  -نشــأتها واندثارهــا “وذلــك مســاء
الخميــس املصــادف  9آب  2018يف قاعــة كنيســة العائلــة
املقدســة الكاثوليكيــة للكلــدان يف مدينــة وينــدزور والتــي
تنــاول خاللهــا االحتــال العثــاين ومجــازر املغــول التــي
طالــت االرمــن ومســيحيي املــرق يف سياســة اســتهدفت
القضــاء عــى املســيحيني شــعباً وارضـاً مخلخلــة الهيــكل العــام
للكنيســة الــذي اســفر عــن هجــر مركــز كنيســة املــرق مقــره
الدائــم يف بغــداد منــذ اواخــر القــرن الثالــث عــر واســتمرار انتقالــه مــن موقــع اىل اخــر

شاركوا بمسابقاتنا
الشهرية
واربحوا معنا

مسابقة اشجار الفاكهة

اجاميل عدد االشجار املثمرة يف الحديقة هو  350شجرة
فإذا علمت:
•ان عدد اشجار الخوخ هي  6اضعاف عدد اشجار الكرز
•وان عدد اشجار املوز هي ثلث عدد اشجار الكرز
•وان عدد اشجار التفاح اكرث بـ  5اشجار من عدد اشجار املوز
فهل بإمكانك مساعدتنا يف معرفة عدد كل من اشجار
ٍالخوخ والكرز واملوز والتفاح يف هذه الحديقة
أرسل اجابتك مرفقة بالكوبون اىل العنوان التايل:
397 Wyandotte ST. W. Windsor Ontario N9A 5X3
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مؤبدا
فليكن ذكره
ً
منظمة المجموعة العراقية الكندية تنعي المرحوم

الياس يلدا ككو

الذي انتقل الى األخدار السماوية على رجاء القيامة
ونسأل الله جل جالله ان يتغمده برحمته ويسكنه جنات الخلد
وأن يلهم زوجته واوالده وكل اقربائه واصدقائه ومحبيه
ٍ الصبر والسلوان

كوبون المسابقة
اسم املشرتك................................ :
رقم الهاتف................................... :
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كندا والناس

عيد العمال ومعايير التوظيف اليوم

عيــد العــال هــو عيــد وطنــي تحتفــل بــه كنــدا كل
عــام وترجــع أصولــه إىل ثــورة عــام  1872يف تورنتــو ،
عندمــا طالــب العــال بتحديــد  54ســاعة حــدا ً أقــى
لســاعات العمــل .حينهــا اعتــرت هــذه الثــورة نشــاط
نقــايب غــر قانــوين وتــم ســجن املنظمــن لهــا .فعمــت
مظاهـرات االحتجــاج املطالبــة بإطــاق رساحهــم فاضطــر
رئيــس الــوزراء الســر جــون ماكدونالــد اىل االنصيــاع
ملطالبهــم .وتوالــت بعدهــا العــروض االحتفاليــة ســنوياً
داعمــة لحركــة تحديــد ســاعات العمــل  .يف عــام 1894
تــم اعتــاد تاريــخ هــذه االحتفــاالت مــن قبــل حكومــة
رئيــس الــوزراء جــون طومســون ليعتــر عيــدا ً وطنيــاً
للعــال.
ومــا هــي حقــوق العامــل اليــوم بعــد مــرور  146عامـاً
عــى الثــورة؟
حــدد قانــون معايــر التوظيــف  ESAالحــد االدىن مــن
املعايــر ألغلــب اماكــن العمــل يف اونتاريــو ,مــع وجــود
احــكام واســتثناءات خاصــة لبعــض املوظفــن.
الحــد األدىن لألجــور  :يســتحق العامــل الحــد األدىن مــن
االجــور واملحــددة بـــ  14دوالر يف الســاعة عــى االقــل.
دفعــات منتظمــة لألجــور وبيانــات األجــور :يجــب ان
تدفــع اجــور العامــل يف موعــد منتظــم وان يســتلم بيــان
دفــع االجــر بصــورة دامئــة.
حــدود ســاعات العمــل وفــرات الطعــام :ال ميكــن ان
يطلــب مــن العامــل العمــل ألكــر مــن  8ســاعات يف
اليــوم وال اكــر مــن  48ســاعة يف األســبوع .كــا ال ميكــن
ان يطلــب منــه العمــل ألكــر
مــن خمــس ســاعات متصلــة
يف اليــوم دون الحصــول عــى
فــرة اســراحة طعــام مدتهــا
 30دقيقــة  .ولــه الحــق
بالحصــول عــى اسـراحة مــن
العمــل ال تقــل عــن  11ســاعة
متصلــة كل يــوم و 24ســاعة
متصلــة كل أســبوع أو 48
ســاعة متصلــة كل أســبوعني.
آب 2018

أجــور الوقــت اإلضــايف :تعتــر ســاعات العمــل التــي
تتجــاوز  8ســاعات عمــل يف اليــوم أو  44ســاعة عمــل
يف األســبوع ســاعات عمــل إضافيــة وينبغــي ان تحتســب
اجورهــا بنســبة مــرة ونصــف املــرة عــى األقــل مــن
معــدل االجــر األســايس املدفــوع للعامــل.
العطلــة مدفوعــة االجــر :يســتحق العامــل أن يحصــل
عــى عطلــة مدتهــا أســبوعني بعــد كل  12شــهر عمــل
وأن يدفــع لــه عــى األقــل  4%مــن أجــايل أجــوره خــال
مــدة  12شــهر تلــك كأجــر للعطلــة.
أجــور العطــات الرســمية  :حــددت حكومــة انتاريــو 9
عطــات رســمية يســتحق فيهــا العامــل كامــل أجــوره
عنهــا وهــي  :يــوم رأس الســنة ,يــوم األرسة ,الجمعــة
العظيمــة ,يــوم فيكتوريــا ,يــوم كنــدا ,عيــد العــال ,عيــد
الشــكر ,يــوم عيــد امليــاد ,وبوكســينغ داي ( 26ديســمرب).
إجــازات الغيــاب :تعتــر اجــازات الحمــل ,االمومــة او
االبــوة ,تقديــم الرعايــة العائليــة واالجــازة الشــخصية
الطارئــة إجــازات محميــة غــر مدفوعــة االجــر ســواء كان
العامــل دائــم أو مؤقــت  ,بــدوام كامــل أو بــدوام جــزيئ.
اخطــار انهــاء العمــل او االجــر بــدل االخطــار  :اذا كان
العامــل عــى رأس عمــل ملــدة  3اشــهر او اكــر فلــه الحــق
باســتالم اخطــار إنهــاء الخدمــة بينــا هــو مـزاول لعملــه
وخــال مــدة ال تقــل عــن أســبوع واحــد قبــل انهــاء
الخدمــة أو يكــون لــه الحــق بأجــر بــدالً عــن االخطــار او
مبزيــج مــن كليهــا معـاً.

www.i-c-g-o.com
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Group’s Echo

The Iraqi Canadian Group Oraganization

Children’s Festival

S

ince the inception of the Children’s festival
in 1995 as a project of the Rotary Club of
Windsor (1918), more than 74 thousand visitors
have attended it every year, coming from all
over the region to enjoy the weekend activities
and family fun.
This year the festival, that welcomes everyone
with a focus on children 12 years old and under,
will be held on September 15 and 16, 2018 from
10 am to 5 pm at Central Park Athletics.
Children’s Festival promises a weekend filled
with spectacular live entertainment and an array of exciting handson activities, with dozens of acts on the main
stage. It also promises
to please the whole
family,

shows, plus local musicians, martial arts, dance
troupes as well as some new surprises for 2018 and
much, much more.
This year’s 24th Annual Children’s Fest is expecting
some special visits from the Windsor Spitfires and
Windsor Express, Windsor Fire & Rescue, the
Public Library’s Book Mobile and over four dozen
local non-profit and community vendors.
Once again, Bulimia Anorexia Nervosa Association (BANA) will be co-hosting the event.
Proceeds benefit projects for the Rotary Club of
Windsor (1918) and BANA.

There’s always something for everyone,
people there can enjoy
dancers, science shows,
pony rides, robotics,
marching bands, dog
August 2018

Tel: + 1 519-254-2000
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It’s a question of demand
slightly outstripping supply.
Windsor’s economy is not
doing too badly, and interest
rates are low. I seen several
recent examples of houses
selling for well above their
asking price. “The overriding
theme in Windsor is there’s
not enough good properties
to sell to prospective buyers,
so I think it’s still a sellers
market.

Sam Petros

منظمة المجموعة العراقية الكندية
تدعوكم الى جزيرة بيلي

ركوب العجالت الهوائية بإرشاف مختصني
التمتع بجامل الطبيعة
وجبة غداء
وذلك يوم الجمعة
2018/9/21
2018/9/28
ملزيد من املعلومات
يرجى االتصال باملنظمة
(519) 254-2000

 سنة حداً ادىن18 عمر املشرتك

 فقط$ 10 التكلفة
زورونا عىل موقعنا
الجديد عىل

3051 Dougall Ave
Here is the addresses
of our stores:
321 Tecumseh Rd. E
3873 Walker Rd.
3051 Dougall Ave.
1830 Wyandotte St. W

Wael Nukasha

10

www.i-c-g-o.com

2018 آب

8

BURLINGTON

TORONTO

1940 Ironstone Drive
Unit C10, Burlington, ON
L7L 0E4

10 Four Seasons Place
Suit 510, Toronto, ON
M9B 6H7

Phone: 905-331-1243
Fax: 905-331-1247

Phone: 416-622-0003
Fax: 416-622-0004

