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مسؤولية الفرد االجتماعية واجب يفرضه
سد أعمق معانيها
علينا اغترابنا في بل ٍد يج ّ
وأبسط تطبيقاتها سواء من خالل مؤسساته
الحكومية اوغير الحكومية ،مدركا ً سر
قوتها كعنصر أساسي ومطلوب لتمتين
روابط العالقات اإلنسانية في مجتمع تعددت
هويات وانتماءات افراده.
الشعور بالمسؤولية االجتماعية شعور
نبيل ،يتغلب من خالله المجتمع على
التطرف والشقاق
المصادر المؤدية الى
ّ
صب والعصبية وصوالً الى قدسية
والتع ّ
الواجب بفرض التعاون وااللتزام والحب
والمشاركة الجادة التي هي صلة الرحم بين
افراد المجتمع الواحد.
فكم بالحري نحن !! أليس من واجباتنا
كأبناء جالية واحدة أن نتعاطى بمسؤولية
مع ذاتنا ومع اآلخرين تحقيقا ً إليجابية
التعايش والتواصل؟ اشكر كل فرد تفاعل
مع منظمتنا اراديا ً وبنا ًء على قناعة ذاتية
منه ،فجعل من أهدافها محور إهتماماته
وتفاعل معها بصدق وشفافية.

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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آلية عمل المكيفات وانواعها
مــن اكــر االشــياء التــى تفقــد االنســان قدرتــه عــى الرتكيــز
واالنتبــاه او قدرتــه عــى بــذل الجهــد البــدين و العقــي
املطلــوب منــه هــو ارتفــاع درجــات الح ـرارة وزيــادة نســبة
الرطوبــة ,لذلــك فــان تهيئــة الطقــس املناســب اصبــح مــن
مقومــات زيــادة اإلنتاجيــة بالنســبة لالنســان املنتــج والعامل
واملنقــذ مــن مضاعفــات االمـراض القلبية
والتنفســية بالنســبة للمســنني.
يــوم الجمعــة املصــادف 2018_6_8
تفضــل املهنــدس امليكانيــي الســيد
مفصــل
يوســف الصبــاغ بتقديــم رشح ّ
عــن آليــة التكييــف وأنــواع املكيفــات
معــززا ً رشحــه بأفــام عرضهــا يف مقــر
املنظمــة .الســيد الصبــاغ اوضــح أن
التكييــف هــو جــزء هــام يف الحيــاة
اليوميــة لإلنســان صيف ـاً أو شــتا ًء وبـ ّـن أن وظيفــة املكيــف
هــي تلطيــف الجــو وتنقيتــه بســحب الرطوبــة والهــواء
الحــار بواســطة الفالتــر.
تنــاول يف محارضتــه انــواع املكيفــات واشــكالها واحجامهــا
بحســب طبيعــة املبنــى ومكانــه واتســاعه ,فاملكيــف
املســتخدم يف املنــازل يختلــف عــن ذلــك املســتخدم يف

املستشــفيات او الســيارات ولــكل منهــم طاقــة خاصــة فيــه
ولكــن ومــع اختــاف أنــواع وأشــكال املكيفــات فــإ ّن آليتهــا
واحــدة ,فالكومربيســور هــو قلــب الجهــاز مهــا كان نوعــه
وهــو املكبــس الــذي يضغــط عــى الغــاز املوجــود فيــه,
فتنطلــق الحـرارة التــي امتصهــا ليتحــول اىل ســائل ,وبتكـرار
تحويــل الســائل اىل غــاز يســتمر
التربيــد مــع امكانيــة التحكــم بكميــة
الهــواء واتجاهــه.
يف نهايــة املحــارضة كان ال بــد مــن
وقفــة مــع بعــض االرشــارادات
الالزمــة إلطالــة العمــر االنتاجــي
للمكيــف ,فقــد أكّــد املهنــدس صبــاغ
عــى اهميــة تبديــل الفالتــر بشــكل
دوري مــن االتربــة والغبــار والتأكــد
مــن إغــاق األبــواب والنوافــذ يف حالــة تشــغيل مكيــف
الهــواء منعــاً لترسيــب الهــواء والحصــول عــى أفضــل
النتائــج وعــدم إرهــاق املكيــف.
منظمــة املجموعــة العراقيــة الكندية تشــكر االســتاذ يوســف
الصبــاغ عــى املحــارضة الشــيقة التــي اغنــت الحضــور
بالكثــر مــن املعلومــات املفيــدة .

مجتمعا
يدا بيد نبني
ً
ً
تنظــر منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة بتقديــر بالــغ
وامتنــان إىل تعــاون وثيــق مــع عضــو مجلــس مدينــة وينــدزور
بــول بوريــي ,لتقديــم كل الدعــم وافضــل مــا لديها ملســاعدة
كنيســة العائلــة املقدســة الكاثوليكيــة يف تحقيــق خططهــا
الراميــة اىل ترميــم الكنيســة ومواقــف الســيارات التابــع لهــا
لتكــون متاحــة لالســتخدام العــام .
فالكنيســة مبــادرة ال تنمــو اال بالحــب والشــعور باالنتــاء
وتوفــر الســبل الالزمــة لتحقيــق اهدافهــا بتوســيع نطــاق
املشــاركات اىل خــارج حــدود الكنيســة ودعــم املجتمــع
العراقــي والــرق اوســطي عامــة يف مدينــة وينــدزور.
هــذه االهــداف والخطــط كانــت محــور الحديــث الــذي جمــع مديــر عــام املنظمــة االســتاذ ســاكا خــال لقائــه والســيد
بوريــي مــع األب رسمــد بيلــوس  ،راعــي كنيســة العائلــة املقدســة.
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صدى المجموعة

منظمــة ا ملجموعــة ا لعرا قيــة الكنديــة

مشاركة فاعلة

منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة اذ تقــدّر الــدور
العظيــم الــذي تقــوم بــه بنــوك الطعــام يف التخفيــف
مــن صعوبــة الحيــاة وتوفــر مســتلزماتها ,فقــد ارتــأت ان
تشــاركهم هــذا الــدور بقيامهــا بتوزيــع مســحوق الغســيل
“تايــد “ جنبـاً اىل جنــب مــع قيــام بنــك الطعــام الكائــن عــى
شــارع واينــدات بتوزيــع الخــراوات الطازجــة.
وهنــا ال بــد مــن تقديــم الشــكر الجزيــل لرشكــة  TIDEعــى
رعايتهــا وتزويدهــا املنظمــة بعينــات مجانيــة مــن مســاحيق الغســيل املعطــرة وعاليــة الفعاليــة.

مشاعرنا
نعبر عن
ً
بالفن ّ
يعتـ�بر فــن الرســم مــن الفنــون األكــر جــاالً وإبداعـاً ،وهــو وســيلة تعبــر صامــت
يعكــس يف ابعــاده الخفيــة تفاصيــل غــر مرئيــة عــن روح ومشــاعر تضــج بــاألمل تــارة
وبالفــرح او الحــزن تــارة أخــرى.
بتاريــخ  2018/6/11املشــاركني بربنامــج كبــار الســن كان لهــم فرصــة للتعــرف عــى
أنــواع الرس��م ومامرســته تحــت ارشاف االســتاذ وردا فــكان نتاجهــم اعــال فنيــة
متايــزت بــن رســم واقعــي مث َقــل بفكــر وخيــال واحاســيس مــن خطّــه وبــن رســم
تجريــدي اعطــى مســاحة لناظــره لفلســفة خطوطــه حســب مــا بداخلــه هــو

عهد جديد وامل جديد

كل سنة وانت سالمة هيلين

قبــل اقــل مــن اســبوع عــى انطــاق انتخابــات مقاطعــة
اونتاريــو التقــى االســتاذ غســان ســاكا مرشــح حــزب
املحافظــن التقدمــي الســيد دوغــاس فــورد خــال حملتــه
االنتخابيــة يف نــادي فوغلــر ,واليــوم وبعــد صــدور نتائــج
االنتخابــات فــإن منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة
ممثلــة مبديرهــا العــام تهنــئ الســيد فــورد وتــرى فيــه
مرشــحأ مســؤوالً وامــاً جديــدا ً مزدهــرا ً الونتاريــو.

احتفــل املشــاركون بربنامــج كبــار الســن بعيــد ميــاد
االخــت هيلــن احــدى عضــوات املنظمــة واملشــاركة الدامئــة
يف معظــم نشــاطاتها  ،قــد حرصــت املنظمــة عــى احضــار
قالــب كاتــو بهــذه املناســبة ،تــم تقطيعــه وتوزيعــه عــى
الحارضيــن .هــذا وقــد وعــرت هيلــن عــن ســعادتها بهــذه
املفاجــأة غــر املتوقعــة وشــكرت املنظمــة عــى هــذه
املبــادرة اللطيفــة وعــى الهديــة املقدمــة لهــا .
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حفل شواء جماعي
يف خضــم ضغــوط الحيــاة الحديثــة وتعقيداتهــا وإيقاعهــا الرسيــع ،تتــوه كثــر مــن العالقــات االجتامعيــة مثــل عالقــة
االنســان بأخيــه االنســان وعالقتــه بالطبيعــة ومكوناتهــا.
ومــع نهايــات فصــل الربيــع وقبــل اشــتداد حــر الصيــف ،ارادت منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة ان تتقاســم ,واعضــاء
املنظمــة الدامئــن وضيوفهــا مــن غــر االعضــاء ,بهجــة مشــركة مــن خــال تنظيــم حفــل شــواء جامعــي تجــاوز يف جوهــره
مفهــوم “ وجبــة طعــام” اىل مناســبة اجتامعيــة
اعــادت شــحن املشــاعر بالــود وااللفــة وانعشــت
ادوات التواصــل االجتامعــي التــي بتنــا نفتقدهــا
وســط ضغــوط الحيــاة والعمــل.
يــوم الجمعــة املصــادف يف  1يونيــو ,و برعايــة كرميــة
مــن الســيد ســام بطــرس خبــر العقــارات يف رشكــة
رمياكــس ,ازدانــت حديقــة بــروس مبدينــة وينــدزور
بالبالونــات واســتقبلت ضيــوف املنظمــة االكارم
الذيــن جــاؤوا لقضــاء وقــت جميــل .قدمــت النقانــق
الحــال جنب ـاً إىل جنــب مــع مجموعــة متنوعــة مــن
رقائــق البطاطــا واملرشوبــات الغازيــة.
عضــو بلديــة مدينــة وينــدزور الكنديــة ومرشــحني
سياســيني ,ممــن يخوضــون غــار االنتخابــات
الربملانيــة عــن مقاطعــة اونتاريــو لعــام ,2018
تواجــدوا يف الحفل واســتمعوا اىل مطالــب الحارضين
ومشــاكلهم .املرشــح الليـرايل عــن وينــدزور الغربيــة
رينــو بورتولــن ,تحــدّث عــن برنامجــه االنتخــايب
وأجــاب عــن تســاؤوالت الحارضيــن حــول قضايــا
الهجــرة وإجــراءات التصويــت بالنســبة للكنديــن
الجــدد .كــا قــام كل مــن آدم إبراهيــم ومحمــد
لطيــف ،املرشــحني عــن حــزب املحافظــن التقدمــي
لــكل مــن وينــدزور الغربيــة وتيكومــي ،بتوزيــع
قمصــان وقبعــات وملصقــات وتناولــوا قضايــا الحارضيــن بصــدر رحــب.
تخلــل حفــل الشــواء توزيــع عينــات مجانيــة مــن منتجــات غســيل املالبــس مقدمــة مــن رشكــة تايــد .كــا وتــم توزيــع
تذاكــر مجانيــة للمشــاركة بالســحب الخــاص باملنظمــة والفــوز بزجاجــات شــمبانيا مليئــة بالشــكوالتة.
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تدابير السالمة من الحريق
ميكــن أن تخلّــف الحرائــق املنزليــة آثــارا ً وخيمــة ،قــد
يســهل تفاديهــا والتقليــل مــن خســائرها باتخــاذ تدابــر
احتياطيــة ســهلة االتبــاع.
بتاريــخ  2018/6/13دعــت منظمــة املجموعــة العراقيــة
الكنديــة الســيدة نانــي كريســت مــن قســم االطفــاء يف
مدينــة وينــدزور الكنديــة اللقــاء محــارضة تثقيفيــة لتعزيــز
ســامة األرس يف املنــازل ،والرتويــج للتدابــر االحتياطيــة،
ونــر الســلوك الوقــايئ بــن
أبنــاء جاليتنــا.
عــى الرغــم مــن تعدد األســباب
التــي تقــف وراء الحرائــق
املنزليــة وتبايــن الخســائر بــن
ماديــ ًة منهــا او برشيــة ,اال ان
معظــم الدراســات واالبحــاث
تشــر اىل ان الســبب الرئيــي
هــو ضعــف الوعــي الوقــايئ
الــذي يــؤدي إىل اإلهــال
و عــدم صالحيــة الشــبكات
واألجهــزة الكهربائيــة.

ز ّودت الســيدة كريســت الحارضيــن مبجموعــة مــن
االرشــادات الوقائيــة الق ّيمــة لعــل أبرزهــا كان اســتخدم
فقــط أجهــزة ومعــدات كهربائيــة ذات جــودة عاليــة
وتوفــر أجهــزة الســامة كأجهــزة كواشــف الدخــان وأجهــزة
اإلنــذار التــي مــن شــأنها اختصــار الفــرة الزمنيــة الواقعــة
بــن لحظــة وقــوع الحريــق ولحظــة اكتشــافه مــا يفســح
املجــال امــام رسعــة التدخــل وفعاليــة عمليــات املكافحــة
والســيطرة عــى الحريــق وبالتــايل
تقليــل حجــم الخســائر الناجمــة
عنــه .وحــذّرت الجميــع مــن
اســتخدام املصاعــد عنــد نشــوب
الحريــق ودعتهــم لالتصــال
بالرقــم  911طلبــاً للمســاعدة
فــور اكتشــاف الحريــق.
منظمتنــا تتقــدم بالشــكر مــن
الســيدة كريســت عــى املحــارضة
القيمــة املدعومــة بوســائل مرئية
وكتيبــات ارشــادية باللغتــن
العربيــة واالنكليزيــة

دعوة من الصالون الكلداني
ل َبــت منظمتنــا دعــوة األب ميــاد ســلوم لحضــور االمســية التــي
عقدهــا بتاريــخ  2018/6/4بعنـ�وان « أهميــة التحضــر للــزواج
وكيــف تفهــم الرشيــك بعــد الــزواج “ يف قاعــة كنيســة العائلــة
املقدس��ة الكاثوليكي��ة للكل��دان يف مدين��ة وين��دزور .وقــد نالــت
املح��ارضة استحس�اـن جمي��ع الحارضيـ�ن س��وا ًء ألهمي�ةـ املوضــوع
املطــروح او لتميــز طريقــة عرضــه ومناقشــته.
شاركوا بمسابقاتنا
الشهرية
واربحوا معنا

حزيران 2018

أرسل اجابتك مرفقة بالكوبون
اىل العنوان التايل:
397 Wyandotte ST. W.
Windsor Ontario N9A 5X3

www.i-c-g-o.com
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وزن االطفال
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توجهنا
الى لندن
ّ

يــوم الســبت املصــادف يف  2018/6/23نظمــت منظمــة
الكجموعــة العراقيــة الكنديــة وبدعــم مــن الســيد وائــل
نقاشــا ,رحلــة ترفيهيــة لكبــار الســن اىل مدينــة لنــدن
الكنديــة للتخفيــف مــن عزلتهــم واملســاهمة يف الرتفيــه
عنهــم
افــاد االســتاذ غســان ســاكا الــذي مرافقــاً ومرشــدا ً
خــال الرحلــة اىل إن هــذا النــوع مــن
الرحــات يهــدف إىل تحقيــق التفاعــل
بــن كبــار الســن وكــر روتينهــم اليومــي
وتوطيــد التواصــل االجتامعــي بينهــم
وإدخــال البهجــة والــرور عــى قلوبهــم،
وتشــجيعهم عــى املشــاركة يف الربامــج
املخصصــة لهــم كــا اشــار اىل دور هــذا
النــوع مــن النشــاطات لتوعيــة املجتمــع
وشــحذ اهتاممــه باحتياجــات كبــار الســن.

امتــدت الرحلــة يومــاً كامــاً بــدأ مــن الصبــاح الباكــر
وانتهــى يف الســابعة مســاء ,زار خاللــه املســنون كنيســتني
وقضــوا وقتــاً ممتعــاً تخللــه العديــد مــن الفقــرات
واألنشــطة الرتفيهيــة ,تناولــوا وجبــة الغــداء مجتمعــن.
مــن جهتهــم ،شــكر كبــار الســن منظمــة املجموعــة
العراقيــة الكنديــة وفريــق العمــل القائــم عــى الفعاليــات
واألنشــطة وعـ ّـروا عــن ســعادتهم بهــذه
الرحلــة التــي وصفوهــا باملمتعــة ،معربــن
عــن أملهــم باســتمرار املنظمــة يف القيــام
مبثــل هــذه األنشــطة الرتفيهيــة والتوعويــة
املفيــدة لهــم.

الف مربوك

كوبون المسابقة
اسم املشرتك................................ :
رقم الهاتف................................... :
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االجابة ................................. :

للفائــز بالقرعــة
ًاآلنســة لينــدا نافــع عفيف
حل مســابقة مهارات حســابية
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كندا والناس

يوم كندا

 1يوليــو  1867هــو نهايــة نضــال طويــل مــن اجــل
االعــراف بكنــدا كدولــة منفصلــة عــن اإلمرباطوريــة
الربيطانيــة .انــه يــوم االحتفــال بإنشــاء بلــد عظيــم مــن
اكــر دول العــامل تقدم ـاً يف يومنــا هــذا
يف هــذا اليــوم اعلنــت والدة كونفدراليــة كنــدا
“دومينيــون كنــدا” رســمياً ,فقــد أقــر الربملــان الربيطــاين
قانــون أمريــكا الشــالية الربيطانيــة (مــا يعــرف اليــوم
بالقانــون الدســتوري لعــام  )1867مو ّحــدا َ املســتعمرات
الربيطانيــة الســابقة (نوفــا ســكوتيا ونيــو برونزويــك
ومقاطعــة كنــدا) يف دولــة واحــدة داخــل اإلمرباطوريــة
الربيطانيــة تســمى كنــدا
رغــم أهميــة الحــدث اال ان كنــدا مل تشــهد ايــة
احتفــاالت رســمية وتكراريــة حتــى الذكــرى املئويــة
لالتحــاد الكونفــدرايل يف عــام  1967والــذي شــهد
بدايــة احتفــاالت ٌعرفــت باســم احتفــاالت “دومينيــون
داي” .وقــد تــم الحقـاً و مبوجــب قانــون الربملــان يف 27
أكتوبــر  .1982اعــادة تســميتها إىل “يــوم كنــدا”.
اعتــر األول مــن يوليــو يــوم عطلــة قانونيــة ورســمية
يف كنــدا  ،باســتثناء نوفــا ســكوتيا ونيوفاوندالنــد
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Canada Day
والبــرادور ,حيــث يتــم اغــاق معظــم املؤسســات
والــركات واملحــات التجاريــة ومــع اقــراب “يــوم
كنــدا” يتــم اغــاق جميــع املــدارس وبدايــة العطلــة
الصيفيــة ,وإذا صــادف “يــوم كنــدا” ان كان يــوم احــد
فيتــم نقلــه اىل اليــوم التــايل.
االحتفــاالت بهــذا اليــوم العظيــم تعــم العديــد مــن
البلــدات واملــدن  ،حيــث تنظــم حكومــات البلديــات
مجموعــة مــن األحــداث  ،غالبــاً مــا تكــون يف الهــواء
الطلــق .وتشــمل العــروض والحفــات املوســيقية,
الكرنفــاالت  ,املهرجانــات وعــروض األلعــاب .االحتفاالت
غالبــا مــا يكــون لهــا طابــع وطنــي .العلــم الوطنــي
الكنــدي مرفرف ـاً ومعروض ـاً عــى نطــاق واســع والكثــر
مــن النــاس يرســمون وجوههــم بألــوان كنــدا الوطنيــة
األحمــر واألبيــض .امــا االحتفــاالت يف أوتــاوا  ،التــي تعــد
عاصمــة كنــدا  ،فتكــون غنيــة ومميــزة للغايــة.

www.i-c-g-o.com
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ICGO Appearance
By Matt Flood

At Salvation Army

T

he Salvation Army held an event
on Wednesday June 27. 2018 to
celebrate the one year anniversary
of their cooking/health and wellness
program.

Attendees arrived around 11:00 a.m
and filled the room with a positive
atmosphere. They found their seats,
happily greeted each other and
made conversation and jokes while
waiting for the event to begin.

the event with the assistance of Assistant Executive Director Paul Rideout
and Executive Director Kelly Rideout.
Individuals recognized by The Salvation Army were awarded prizes, had
their picture taken and were thanked
while others had the chance to earn
prizes if they could answer certain
questions correctly.

President of the ICGO, Khassan Saka, attended the event. Saka made a speech
to the crowd of about 50 people, kept
the atmosphere alive with jokes and
acted as an Arabic translator for Falodun.
Once all the prizes, photos and thanks
had finished, Executive Director Kelly
Rideout led the group in prayer before
digging in to the abundance of food
provided.

Many attendees brought in various
foods such as chicken, rice and fish
to share for a planned potluck after
the main event had ended.
Community and Family Services
Manager Ms. Susan Falodun hosted
June 2018
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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

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
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