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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 الحــرارة وزيــادة نســبة 

الرطوبــة, لذلــك فــان تهيئــة الطقــس املناســب اصبــح مــن 

مقومــات زيــادة اإلنتاجيــة بالنســبة لالنســان املنتــج والعامل  

واملنقــذ مــن مضاعفــات االمــراض القلبية 

والتنفســية بالنســبة للمســنني.

 2018_6_8 املصــادف  الجمعــة  يــوم 

الســيد  امليكانيــي  املهنــدس  تفضــل 

يوســف الصبــاغ بتقديــم رشح مفّصــل 

ــات  ــواع املكيف ــف وأن ــة التكيي ــن آلي ع

معــززاً رشحــه بأفــالم عرضهــا يف مقــر 

أن  اوضــح  الصبــاغ  الســيد  املنظمــة. 

الحيــاة  التكييــف هــو جــزء هــام يف 

اليوميــة لإلنســان صيفــاً أو شــتاًء وبــنّي أن وظيفــة املكيــف 

هــي تلطيــف الجــو وتنقيتــه بســحب الرطوبــة والهــواء 

الحــار بواســطة الفالتــر. 

ــا  ــكالها واحجامه ــات واش ــواع املكيف ــه ان ــاول يف محارضت تن

فاملكيــف  واتســاعه,  ومكانــه  املبنــى  طبيعــة  بحســب 

املســتخدم يف املنــازل يختلــف عــن ذلــك املســتخدم يف 

املستشــفيات او الســيارات ولــكل منهــم طاقــة خاصــة فيــه 

ولكــن ومــع اختــالف  أنــواع وأشــكال املكيفــات فــإّن آليتهــا 

واحــدة, فالكومربيســور هــو قلــب الجهــاز  مهــا كان نوعــه 

ــه,   ــود في ــاز املوج ــى الغ ــط ع ــذي يضغ ــس ال ــو املكب وه

فتنطلــق الحــرارة التــي امتصهــا ليتحــول اىل ســائل,  وبتكــرار 

يســتمر  غــاز  اىل  الســائل  تحويــل 

التربيــد مــع امكانيــة التحكــم بكميــة 

ــه. ــواء واتجاه اله

ــن  ــد م ــارضة كان ال ب ــة املح يف نهاي

االرشــارادات  بعــض  مــع  وقفــة 

االنتاجــي  العمــر  إلطالــة  الالزمــة 

للمكيــف, فقــد أكّــد املهنــدس صبــاغ 

ــر بشــكل  ــل الفالت ــة تبدي عــى اهمي

دوري مــن االتربــة والغبــار  والتأكــد 

مــن إغــالق األبــواب والنوافــذ يف حالــة تشــغيل مكيــف 

الهــواء والحصــول عــى أفضــل  لترسيــب  الهــواء منعــاً 

النتائــج وعــدم إرهــاق املكيــف.

منظمــة املجموعــة العراقيــة الكندية تشــكر االســتاذ يوســف 

الصبــاغ عــى املحــارضة الشــيقة التــي اغنــت الحضــور 

ــدة . ــات املفي ــن املعلوم ــر م بالكث

يدًا بيد نبني مجتمعًا

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 

ــع لهــا   ــم الكنيســة  ومواقــف الســيارات التاب ــة اىل ترمي الرامي

لتكــون متاحــة لالســتخدام العــام . 

فالكنيســة مبــادرة ال تنمــو اال بالحــب والشــعور باالنتــاء 

وتوفــر الســبل الالزمــة لتحقيــق اهدافهــا بتوســيع نطــاق 

املجتمــع  ودعــم  الكنيســة  حــدود  خــارج  اىل  املشــاركات 

العراقــي والــرق اوســطي عامــة يف مدينــة وينــدزور.  

ــه والســيد  ــة االســتاذ ســاكا خــالل لقائ ــام املنظم ــر ع ــذي جمــع مدي ــث ال ــت محــور الحدي هــذه االهــداف والخطــط كان

ــة. ــة املقدس ــة العائل ــي كنيس ــوس ، راع ــد بيل ــع األب رسم ــي  م بوري
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عهد جديد وامل جديد

قبــل اقــل مــن اســبوع عــى انطــالق انتخابــات مقاطعــة 

اونتاريــو التقــى االســتاذ غســان ســاكا مرشــح حــزب 

املحافظــني التقدمــي الســيد دوغــالس فــورد  خــالل حملتــه 

االنتخابيــة يف نــادي فوغلــر, واليــوم وبعــد صــدور نتائــج 

ــة  ــة الكندي ــة العراقي ــة املجموع ــإن منظم ــات  ف االنتخاب

ــه  ــرى في ــورد وت ــيد ف ــئ الس ــام تهن ــا الع ــة مبديره ممثل

ــو. ــراً  الونتاري ــداً مزده ــالً جدي ــؤوالً وام ــحأ  مس مرش

4

بالفن نعّبر عن مشاعرنًا

كل سنة وانت سالمة هيلين

يعتــبر فــن الرســم مــن الفنــون األكــر جــاالً وإبداعــاً، وهــو وســيلة تعبــر صامــت 

يعكــس يف ابعــاده الخفيــة تفاصيــل غــر مرئيــة عــن روح ومشــاعر تضــج بــاألمل تــارة 

وبالفــرح او الحــزن تــارة أخــرى. 

بتاريــخ 2018/6/11 املشــاركني بربنامــج كبــار الســن كان لهــم فرصــة للتعــرف عــى 

ــة  ــال فني ــم اع ــكان نتاجه ــتاذ وردا ف ــت ارشاف االس ــته تح ــم ومارس ــواع الرس أن

ــه وبــني رســم  متايــزت بــني رســم واقعــي مثَقــل بفكــر وخيــال واحاســيس مــن خطّ

ــه هــو ــدي اعطــى مســاحة لناظــره لفلســفة خطوطــه حســب مــا بداخل تجري

احتفــل املشــاركون بربنامــج كبــار الســن بعيــد ميــالد 

االخــت هيلــني احــدى عضــوات املنظمــة واملشــاركة الدامئــة 

يف معظــم نشــاطاتها ، قــد حرصــت املنظمــة عــى احضــار 

ــه عــى  ــم تقطيعــه وتوزيع ــذه املناســبة، ت ــو به ــب كات قال

الحارضيــن. هــذا وقــد وعــربت هيلــني عــن ســعادتها بهــذه 

املفاجــأة غــر املتوقعــة وشــكرت املنظمــة عــى هــذه 

ــا . ــة له ــة املقدم ــى الهدي ــة وع ــادرة اللطيف املب

الــدور  تقــّدر  اذ  الكنديــة  العراقيــة  املجموعــة  منظمــة 

التخفيــف  الطعــام يف  بنــوك  بــه  تقــوم  الــذي  العظيــم 

ــأت ان  ــد ارت ــتلزماتها, فق ــر مس ــاة وتوف ــة الحي ــن صعوب م

تشــاركهم هــذا الــدور بقيامهــا بتوزيــع  مســحوق الغســيل 

“تايــد “ جنبــاً اىل جنــب مــع قيــام بنــك الطعــام الكائــن عــى 

ــة.  ــراوات الطازج ــع الخ ــدات بتوزي ــارع واين ش

وهنــا ال بــد مــن تقديــم الشــكر الجزيــل لركــة TIDE عــى 

رعايتهــا  وتزويدهــا  املنظمــة  بعينــات مجانيــة مــن مســاحيق الغســيل املعطــرة  وعاليــة الفعاليــة.

مشاركة فاعلة
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ــة  ــل عالق ــة مث ــات االجتاعي ــر مــن العالق ــوه كث ــع، تت ــا الرسي ــا وإيقاعه ــة وتعقيداته ــاة الحديث يف خضــم ضغــوط الحي

ــا. ــة ومكوناته ــه بالطبيع ــه االنســان وعالقت االنســان بأخي

ومــع نهايــات فصــل الربيــع وقبــل اشــتداد حــر الصيــف، ارادت منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة ان تتقاســم, واعضــاء 

املنظمــة الدامئــني وضيوفهــا مــن غــر االعضــاء, بهجــة مشــرتكة مــن خــالل تنظيــم حفــل شــواء جاعــي تجــاوز يف جوهــره 

اجتاعيــة  مناســبة  اىل  طعــام”  وجبــة   “ مفهــوم 

ــت  ــة وانعش ــود وااللف ــاعر بال ــحن املش ــادت  ش اع

ادوات التواصــل االجتاعــي التــي بتنــا نفتقدهــا 

ــل. ــاة والعم ــوط الحي ــط ضغ وس

يــوم الجمعــة املصــادف يف 1 يونيــو, و برعايــة كرميــة 

ــة  ــارات يف رشك ــر العق ــام بطــرس خب ــن الســيد س م

ــدزور  ــة وين ــروس مبدين ــة ب ــت حديق رمياكــس, ازدان

االكارم  املنظمــة  ضيــوف  واســتقبلت  بالبالونــات 

الذيــن جــاؤوا لقضــاء وقــت جميــل. قدمــت النقانــق 

الحــالل جنبــاً إىل جنــب مــع مجموعــة متنوعــة مــن 

ــة.  ــات الغازي ــق البطاطــا واملروب رقائ

ــة ومرشــحني  ــدزور الكندي ــة وين ــة مدين عضــو بلدي

االنتخابــات  غــار  يخوضــون  ممــن  سياســيني, 

 ,2018 لعــام  اونتاريــو  مقاطعــة  عــن  الربملانيــة 

تواجــدوا يف الحفل واســتمعوا اىل مطالــب الحارضين 

ومشــاكلهم. املرشــح الليــربايل عــن وينــدزور الغربيــة 

ــايب  ــه  االنتخ ــن برنامج ــّدث ع ــني, تح ــو بورتول رين

ــا  ــول قضاي ــن ح ــاؤوالت الحارضي ــن تس ــاب ع وأج

ــني  ــبة للكندي ــت بالنس ــراءات التصوي ــرة وإج الهج

ــد  ــم ومحم ــن آدم إبراهي ــام كل م ــا ق ــدد. ك الج

لطيــف، املرشــحني عــن حــزب املحافظــني التقدمــي 

ــع  ــي، بتوزي ــة وتيكوم ــدزور الغربي ــن وين ــكل م ل

ــب. ــدر رح ــن بص ــا الحارضي ــوا قضاي ــات وتناول ــات وملصق ــان وقبع قمص

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. 

حفل شواء جماعي
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تدابير السالمة من الحريق

دعوة من الصالون الكلداني

أرسل اجابتك مرفقة بالكوبون 
اىل العنوان التايل:

 397 Wyandotte ST. W.    
Windsor Ontario N9A 5X3  

شاركوا بمسابقاتنا 
الشهرية 

واربحوا معنا 

مسابقة
وزن االطفال

ميكــن أن تخلّــف الحرائــق املنزليــة آثــاراً وخيمــة، قــد 
ــر  ــاذ تداب ــائرها باتخ ــن خس ــل م ــا والتقلي ــهل تفاديه يس

احتياطيــة ســهلة االتبــاع. 
بتاريــخ 2018/6/13 دعــت منظمــة املجموعــة العراقيــة 
ــاء يف  ــم االطف ــن قس ــت م ــي كريس ــيدة نان ــة الس الكندي
مدينــة وينــدزور الكنديــة اللقــاء محــارضة تثقيفيــة لتعزيــز 
ســالمة األرس يف املنــازل، والرتويــج للتدابــر االحتياطيــة، 

بــني  الوقــايئ  الســلوك  ونــر 
ــا. ــاء جاليتن أبن

عــى الرغــم مــن تعدد األســباب 
الحرائــق  وراء  تقــف  التــي 
ــني  ــائر ب ــن الخس ــة وتباي املنزلي
ماديــًة منهــا او بريــة, اال ان 
واالبحــاث  الدراســات  معظــم 
تشــر اىل ان الســبب الرئيــي 
الوقــايئ  الوعــي  هــو ضعــف 
اإلهــال  إىل  يــؤدي  الــذي 
الشــبكات  صالحيــة  عــدم  و 

الكهربائيــة.  واألجهــزة 

مــن  مبجموعــة  الحارضيــن  كريســت  الســيدة  زّودت 
االرشــادات الوقائيــة القيّمــة لعــل أبرزهــا كان اســتخدم 
عاليــة  جــودة  ذات  كهربائيــة  ومعــدات  أجهــزة  فقــط 
وتوفــر أجهــزة الســالمة كأجهــزة كواشــف الدخــان وأجهــزة 
اإلنــذار التــي مــن شــأنها اختصــار الفــرتة الزمنيــة  الواقعــة 
بــني لحظــة وقــوع الحريــق ولحظــة اكتشــافه مــا يفســح 
ــات املكافحــة  ــة عملي ــام رسعــة التدخــل وفعالي املجــال ام
والســيطرة عــى الحريــق وبالتــايل 
ــل حجــم الخســائر الناجمــة  تقلي
مــن  الجميــع  وحــّذرت  عنــه. 
ــد نشــوب  اســتخدام املصاعــد عن
لالتصــال  ودعتهــم  الحريــق 
للمســاعدة  طلبــاً   911 بالرقــم 

ــق. ــاف الحري ــور اكتش ف
منظمتنــا تتقــدم بالشــكر مــن 
الســيدة كريســت عــى املحــارضة 
القيمــة املدعومــة  بوســائل مرئية 
باللغتــني  ارشــادية  وكتيبــات 

العربيــة واالنكليزيــة 

ــي  ــية الت ــور االمس ــلوم لحض ــالد س ــوة األب مي ــا دع ــت منظمتن   لبَ

عقدهــا بتاريــخ 2018/6/4 بعنــوان »  أهميــة التحضــر للــزواج 

ــة  ــة العائل ــة كنيس ــزواج  “ يف قاع ــد ال ــك بع ــم الري ــف تفه وكي

ــت  ــد نال ــدزور.   وق ــة وين ــدان يف مدين ــة للكل ــة الكاثوليكي املقدس

ــوع  ــة املوض ــواًء  ألهمي ــن س ــع الحارضي ــان جمي ــارضة استحس املح

ــته.  ــه ومناقش ــة عرض ــز طريق ــروح او لتمي املط
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كوبون المسابقة

اسم املشرتك: ................................

رقم الهاتف: ...................................

االجابة : .................................
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ــة  ــت منظم ــادف يف 2018/6/23 نظم ــبت املص ــوم الس  ي

ــل  ــيد وائ ــن الس ــم م ــة وبدع ــة الكندي ــة العراقي الكجموع

نقاشــا, رحلــة ترفيهيــة لكبــار الســن اىل مدينــة لنــدن 

ــه  ــاهمة يف الرتفي ــم واملس ــن عزلته ــف م ــة للتخفي الكندي

ــم   عنه

ومرشــداً  مرافقــاً  الــذي  ســاكا  غســان  االســتاذ  افــاد 

خــالل الرحلــة اىل إن هــذا النــوع مــن 

الرحــالت  يهــدف إىل تحقيــق التفاعــل 

بــني كبــار الســن وكــرس روتينهــم اليومــي 

بينهــم  االجتاعــي  التواصــل  وتوطيــد 

وإدخــال البهجــة والــرسور عــى قلوبهــم، 

الربامــج  املشــاركة يف  وتشــجيعهم عــى 

ــذا  ــار اىل دور ه ــا اش ــم ك ــة له املخصص

ــة املجتمــع   ــوع مــن النشــاطات  لتوعي الن

وشــحذ اهتامــه باحتياجــات كبــار الســن.

ــاح الباكــر  ــاً كامــالً بــدأ مــن الصب  امتــدت الرحلــة يوم

ــه املســنون كنيســتني  وانتهــى يف الســابعة مســاء, زار خالل

الفقــرات  مــن  العديــد  تخللــه  ممتعــاً  وقتــاً  وقضــوا 

واألنشــطة الرتفيهيــة, تناولــوا وجبــة الغــداء مجتمعــني. 

املجموعــة  منظمــة  الســن  كبــار  شــكر  جهتهــم،  مــن 

العراقيــة الكنديــة وفريــق العمــل القائــم عــى الفعاليــات 

ــذه  ــن ســعادتهم به ــرّبوا ع واألنشــطة وع

الرحلــة التــي وصفوهــا باملمتعــة، معربــني 

عــن أملهــم باســتمرار املنظمــة يف القيــام 

مبثــل هــذه األنشــطة الرتفيهيــة والتوعويــة 

املفيــدة لهــم.

الى لندن توّجهنا
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والناس كندا 

ــل  ــن اج ــل م ــال طوي ــة نض ــو نهاي ــو 1867 ه 1 يولي

ــة  ــن اإلمرباطوري ــة ع ــة منفصل ــدا كدول ــرتاف بكن االع

الربيطانيــة. انــه يــوم االحتفــال بإنشــاء بلــد عظيــم مــن 

ــا هــذا ــاً يف يومن ــامل تقدم ــر دول الع اك

كنــدا  كونفدراليــة  والدة  اعلنــت  اليــوم  هــذا  يف 

“دومينيــون كنــدا” رســمياً, فقــد أقــر الربملــان الربيطــاين 

قانــون أمريــكا الشــالية الربيطانيــة )مــا يعــرف اليــوم 

بالقانــون الدســتوري لعــام 1867( موّحــداَ املســتعمرات 

ــك  ــو برونزوي ــكوتيا وني ــا س ــابقة )نوف ــة الس الربيطاني

ومقاطعــة كنــدا( يف دولــة واحــدة داخــل اإلمرباطوريــة 

ــدا ــة تســمى كن الربيطاني

ايــة  تشــهد  مل  كنــدا  ان  اال  الحــدث  أهميــة  رغــم 

ــة  ــرى املئوي ــى الذك ــة حت ــمية وتكراري ــاالت رس احتف

شــهد  والــذي   1967 عــام  يف  الكونفــدرايل  لالتحــاد 

بدايــة احتفــاالت ٌعرفــت باســم احتفــاالت “دومينيــون 

داي”. وقــد تــم الحقــاً و مبوجــب قانــون الربملــان يف 27 

أكتوبــر 1982. اعــادة تســميتها إىل “يــوم كنــدا”.

 اعتــرب األول مــن يوليــو يــوم عطلــة قانونيــة ورســمية 

ونيوفاوندالنــد  ســكوتيا  نوفــا  باســتثناء   ، كنــدا  يف 

املؤسســات  معظــم  اغــالق  يتــم  حيــث  والبــرادور, 

والــركات واملحــالت التجاريــة ومــع اقــرتاب “يــوم 

ــة  ــة العطل ــدارس وبداي ــع امل ــالق جمي ــم اغ ــدا” يت كن

الصيفيــة, وإذا صــادف “يــوم كنــدا” ان كان يــوم احــد 

ــايل. ــوم الت ــه اىل الي ــم نقل فيت

ــن  ــد م ــم العدي ــم تع ــوم العظي ــذا الي ــاالت به االحتف

ــات  ــات البلدي ــم حكوم ــث تنظ ــدن ، حي ــدات وامل البل

ــواء  ــون يف اله ــا تك ــاً م ــداث ، غالب ــن األح ــة م مجموع

املوســيقية,  والحفــالت  العــروض  وتشــمل  الطلــق. 

الكرنفــاالت , املهرجانــات وعــروض األلعــاب. االحتفاالت 

ــي  ــم الوطن ــي. العل ــع وطن ــا طاب ــون له ــا يك ــا م غالب

الكنــدي مرفرفــاً ومعروضــاً عــى نطــاق واســع والكثــر 

مــن النــاس يرســمون وجوههــم بألــوان كنــدا الوطنيــة 

األحمــر واألبيــض. امــا االحتفــاالت يف أوتــاوا ، التــي تعــد 

ــة. ــزة للغاي ــة وممي ــون غني ــدا ، فتك ــة كن عاصم

Canada Dayيوم كندا
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The 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.
 
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 

ICGO Appearance 
At Salvation Army 

9

the event with the assistance of Assist-
ant Executive Director Paul Rideout 
and Executive Director Kelly Rideout. 
Individuals recognized by The Salva-
tion 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, at-
tended 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 Fal-
odun.

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.

By Matt Flood
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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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BURLINGTON
1940 Ironstone Drive 

Unit C10, Burlington, ON 
L7L 0E4

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

TORONTO
10 Four Seasons Place
Suit 510, Toronto, ON 

M9B 6H7

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


