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سبق وان تناولت موضوع تعزيز الثقة باللغة
العربية ،وأ ّكدت اهمية االعتزاز بها حفاظا ً
على كيان امتنا العربية ،وترسيخا ً لشخصيتها
ووجودها .وها انا اليوم اعود مرة اخرى
ألتناول الموضوع ذاته من جانب آخر بعد ان
لمست من خالل تعليقات بعض االخوة ان اللغة
العربية لم تكن يوما ً في ضيق وحرج اكثر مما
هي عليه اليوم.

The Iraqi Canadian Group Organization

كثيرون اليوم يلقون الّلوم على اللغة العربية
ويرون وجوب تحييدها وركنها في زاوية
ضيقة من االستعمال للقضاء عليها مؤكدين
أنها كانت سببا ً ولو غير مباشر وراء خلق
التشنجات المذهبية والفكرية التي عاشها وما
يزال يعيشها عالمنا العربي.

Khassan Fouad Saka

لكل هؤالء أقول ان ما يعاني منه عالمنا العربي
وفكر با ٍل ولغتنا
اليوم هو نتاج مجتمعٍ متخلفٍ
ٍ
بريئة منه كل البراءة .اقول لهم ال تكونوا جزءا ً
من مؤامرة تحاك ضدها ,مؤامرةٍ لها أبعاد
فكرية واجتماعية وسياسية بل واقتصادية.
مؤامرة نتحمل نحن الناطقون بهذه اللغة االثم
األكبر منها بسعينا لهجرها واستبدالها بلغات
أخرى.
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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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حفل تكريم  100شخصية عربية
فــي حفــل ضخــم اقيــم بفنــدق الرويــال
بالعاصمــة االردنيــة عمــان فــي  14مــن
شــهر ســبتمبر الجــاري وتحــت رعايــة
دولــة رئيــس الــوزراء األســبق الدكتــور عبــد
الســام المجالــي ,كــرم مجلــس eTurn
الدولــي لتعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا
االســتاذ غســان ســاكا مــن ضمــن 100
شــخصية ســاهمت فــي نشــر اللغــة العربيــة
علــى مســتوى العالــم ،مــن منطلــق حــرص
المجلــس علــى خلــق شــبكة حقيقيــة لتعليــم
العربيــة للناطقيــن بغيرهــا وذلــك بحضــور
وفــود عربيــة وأجنبيــة وجمــع غفيــر مــن المهتميــن والمختصيــن ووســائل اعــام محليــة وعربيــة.
وقــد تضمــن الحفــل عشــا ًء فاخـرا ً فــي منتجــع جلعــاد الثقافــي ،باإلضافــة إلــى جولــة ســياحية ألهــم المواقــع الســياحية فــي
مدينــة عمــان وحفــل فنــي مــن الفلكلــور األردنــي.
والجديــر بالذكــر أن مجلــس  eTurnالدولــي يحظــى بتقديــر واحتـرام وســمعة طيبــة لــدى العديــد مــن االوســاط االردنيــة
واالجنبيــة علــى مــا يقدمــه مــن خدمــات تعليميــة بأســاليب عصريــة وحديثــة ويواكــب التطــورات التعلميــة العصريــة،
ويتفاعــل مــع الوســائل الحديثــة التــي باتــت أمـرا ً هامـاً فــي حيــاة المواطنيــن ،علمـاً أن  eTurnلديــة شــبكة عالقــات واســعة
مــع كبــرى المؤسســات التعليميــة بعــدد مــن الــدول والجامعــات الدوليــة المعروفــة ومركــز أبحــاث ودراســات علــى مســتوى
دولــي لتبــادل البرلمــج التعليميــة التدريبــة بمــا يحقــق الفوائــد لمصلحــة الجميــع.
هــذا وقــد اســتضافت قنــاة  ANB TV Channelوضمــن برنامــج قهــوة الصبــاح االســتاذ غســان ســاكا الــذي أشــاد بالـدّور
الــذي تقــوم بــه المؤسســات التعليميــة فــي األردن والــدول العربيــة فــي ســعيها الدائــم الــى مواكبــة التطــورات العلميــة،
وتحقيــق التواصــل المنشــود مــع المجتمعــات بمــا يعــود بالفائــدة والنفــع علــى نشــر اللغــة العربيــة مؤكــدا ً ان هــذا
التكريــم انمــا هــو اداة فاعلــة لدعــم وتحفيــز مــن ســاهم بنشــر اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا علــى مســتوى العالــم
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منظمــة ا ملجموعــة ا لعرا قيــة الكنديــة

روتاري كلوب
اســتغل مديــر عــام منظمــة المجموعــة العراقيــة
الكنديــة و عضــو المجلــس التنفيــذي لنــادي روتــاري
وينــدزور ,االســتاذ غســان ســاكا ,تواجــده فــي عمــان
عاصمــة المملكــة االردنيــة الهاشــمية ليلتقــي مــع كل
مــن الســيد وفائــي مســيس ,رئيــس نــادي روتــاري
كابيتــال عمــان ,وكذلــك بالســيد جريــس شــاهين ,رئيــس
نــادي روتــاري قلعــه عمــان.

فــكان لقــاء اتســم بالوديــة وتــم خاللــه تبــادل اعــام
انديــة الروتــاري .والجديــر بالذكــر ان هــذا التبــادل
يعتبــر تقليــدا ً مهمـاً فــي الروتــاري وبمثابــة رمــز ملمــوس
للزمالــة الدوليــة .هــذا وقــد تنــاول الجانبيــن اســتعراضاً
للخدمــات والبرامــج التــي يدعمهــا نــادي روتــاري كلــوب
ســواء فــي عمــان او فــي مدينــة وينــدزور وتبــادال
وجهــات النظــر لرســم مالمــح سياســة مســتقبلية تعاونيــة
تهــدف الــى االســتفادة مــن خبــرات كال الطرفيــن .
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ركوب الدراجات

الرحلة األولى
قدّمـت منظمـة المجموعـة العراقيـة الكندية وبالتعـاون مع مؤسسـة  Bike Windsor Essexتجربـة متميزة في ركوب
الدراجـات الهوائيـة بصفتهـا طريقـة تجـ ّول صديقـة للبيئـة وذلك من خلال تنظيم رحلتين خالل شـهر ايلـول الى جزيرة
بيلـي شـارك فـي كل منها  12مشـارك تم تزويدهـم بالدراجات والخـوذ الوقائية .
قام خبراء من مؤسسـة  Bike Windsor Essexباالشـراف مباشـر على المشـاركين وتزودهم باالرشـادات التي تناسـبت
مـع اعمـار ومهارات ومسـتويات اللياقـة البدنية المختلفة للمشـاركين.
شـكلت جزيـرة بيلـي مقصـدا ً رائعـاً حيـث الطبيعـة الخالبـة هذا وقد اضفـى البعـد الجماعي للتجـول بالدراجـات مذاقاً
خاصـاً فـكان يومـاً تم ّيز بنبـض روح المغامرة و التشـويق.

الرحلة الثانية
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الرحلة النهرية السنوية
تزامنـاً مـع نهاية فصـل الصيف نفذت منظمـة املجموعة
العراقيـة الكنديـة وبرعايـة كرميـة مـن خبير العقـارات
السـيد سـام بطـرس ,السـيد وائـل نقاشـا الوكيـل الحرصي
 ,Freedom Mobileالسـيد محمـود الالمـي مدير رصافة
بابـل رحلتهـا النهريـة الثانيـة على ضفـاف نهـر ديرتويت
انطلقـت مـن مدينـة ويندزورالكنديـة مبشـاركة اكثر من
( )135راكبـاً مـن الجاليـة العربيـة والعراقية.
ثلاث سـاعات متتـع املشـاركون فيهـا باملناظـر الجميلـة
والهـواء العليـل وسـحر الغـروب على انغـام املوسـيقى
العربيـة هذا وقـد امتـازت الفعالية باملسـابقات والجوائز
القيمـة.
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المهرجان األدبي الفني الخامس للصالون الثقافي الكلداني
مســاء الخميــس  13أيلــول  2018كان عشّ ــاق الثقافــة
المعرفيــة ورواد الفكــر النيّــر علــى موعــد فــي قاعــة كنيســة
العائلــة المقدســة الكلدانيــة الكاثوليكيــة فــي مدينــة
وينــدزور للمشــاركة فــي المهرجــان االدبــي الفنــي الخامــس
للصالــون الثقافــي الكلدانــي الــذي تميــز بحضــور منقطــع
النظيــر تجــاوز عــدده المائــة مــن جنســيات مختلفــة مــن
كال الجنســين وبأعمــار متفاوتــة.
تضمــن المهرجــان معرضــاً للفنــون التشــكيلية ،معرضــاً
للصــور الفوتوغرافيــة ،وعرضــاً للحــرف اليدويــة .وكان
لــكل مــن منظمــة جيــش ،ومنظمــة التوطيــن الكنديــة فــي
مدينــة وينــدزور مشــاركة تعريفيــة بالنشــاطات الخدمــات
التــي تقدمهــا منظماتهــم .امــا الصالــون الثقافــي الكلدانــي
فقــد انفــرد بمعــرض الكتــاب حيــث عــرض نمــاذج مــن
الكتــاب المقــدس والدوريــات الدينيــة مجانـاً للراغبيــن مــن
الــزوار.

افتتــح المهرجــان بالوقــوف دقيقــة صمــت علــى أرواح
شــهداء المســيحية فــي العــراق والعالــم ،وعلــى أرواح
شــهداء الثقافــة فــي انحــاء العالــم .تالهــا عــزف الســام
الوطنــي العراقــي والســام الوطنــي الكنــدي مــن قبــل
الفرقــة الشــرقية إلحيــاء التــراث بقيــادة الفنــان صهيــب
الســناطي.
كلمــة نــواة الصالــون القاهــا الدكتــور صبــاح قيّــا وتنــاول
فيهــا تأســيس الصالــون عــام  2014مــن قبــل نخبــة مــن
شــباب الفكــر ،وتطــرق الــى ذكــر المهرجانــات الســابقة.
لعــل اهــم مــا جــاء فــي كلمتــه كان قولــه " الصالــون
يحمــل االســم الكلدانــي ولكنــه يرفــض التعصــب رفضــاً
باتــاً .يرحــب بكافــة أطيــاف الشــعب المســيحي ،فهــو
كلدانــي االســم ولكــن ثقافــة مــن الجميــع للجميــع .واختتــم
الدكتــور صبــاح قيّــا كلمتــه بقولــه "عاشــت الثقافــة" .تالهــا
قيــام االب ســرمد باليــوس والمونســينيور لوبــس الديرانــي

بتقديــم شــعار الصالــون لعــدد مــن أعضــاء نــواة الصالــون.
تخلــل المهرجــان ايضــاً فقــرات أدبيــة عــدة مــن أشــعار
باللغــة العربيــة وقصائــد باللغــة اآلراميــة الــى خواطــر
أدبيــة وختــام الفقـرات األدبيــة كان للوحــة حواريــة رائعــة.
أمــا البرنامــج الموســيقي الغنائــي فقــد افتتــح بمقطوعــات
موســيقية علــى آلــة الفايوليــن واألرغــون ادتهــا الفنانــة
الصاعــدة ألي ـزا مايــكل وفــا .وامتــع كل مــن الفنــان وســام

حــازم بهنــو ,والشــاب الصاعــد يوســف فــارس الحضــور
بعزفهمــا األصيــل علــى آلــة العــود وبصوتهمــا الرخيــم ,كمــا
ابــدع الفنــان ضيــاء نعــوم فــي تنقالتــه علــى أنغــام العــود
مــن لحــن إلــى آخــر ومــن أغنيــة إلــى أخــرى ,والختــام كان
لفرقــة الشــرقية إلحيــاء التــراث بقيــادة الفنــان المبــدع
صهيــب الســناطي الــذي امتــع الحضــور لمــدة ســاعة كاملــة
فانطلقــوا مهلهليــن مزغرديــن مــن نشــوة المتعــة.

7

Tel: + 1 519-254-2000

August 2018

صدى المجموعة

منظمــة ا ملجموعــة ا لعرا قيــة الكنديــة

كندا والناس

مستعدا  ...الشتاء على االبواب
كن
ً

مـع بـدء انخفاض درجـات الحرارة من املهـم أن ندرك اننا
بتنـا على موعـد قريـب مـع موسـم الشـتاء ،وان درجـات
الحـرارة سـتنخفض إىل معـدالت دنيـا مع احتمال حصول
انـذارات بـرودة شـديدة .وقـد نتوقـع ظـروف جويـة
قاسـية ،مثـل العواصف الثلجيـة ،الثلوج الكثيفـة ،األمطار
املتجمـدة ،أو العواصـف الثلجيـة .مـن أجـل هـذا اليكـم
بعـض النصائـح التـي ستسـاعدكم يف الحصـول على شـتاء
ممتـع وآمن.
تحقق من توقعات الطقس
التغيرات املفاجئـة يف الطقـس شـائعة جـدا ً لذلـك مـن
املهـم دومـاً التحقـق مـن تقاريـر الطقـس املحليـة يومـاً
بيـوم واحيانـاً سـاعة بسـاعة.
القيادة
مـع اقتراب هطـول الثلـج وتشـكّل الجليـد على الطـرق،
تصبـح صيانة السـيارات والقيـادة اآلمنة رضورية ألسـباب
تتعلـق بالسلامة .لذلـك ننصـح جميـع السـائقني برتكيـب
إطـارات ثلجيـة للسـيطرة على الطـرق الجليديـة ،والتأكد
دومـاً مـن كفايـة سـائل تنظيـف الزجـاج األمامـي وتزويد
السـيارة مبجرفـة ومبكشـطة للزجـاج األمامـي و فرشـاة
الثلـج اضافـة اىل مراعـاة القيـادة بحـذر والتخفيـف مـن
الرسعـة مـا امكن.
املنزل
صيانـة املنـزل عامـل آخـر البـد مـن اخـذه بعين االعتبـار
مـع بدايـة فصـل الشـتاء .فمـع درجـات الحـرارة البـاردة
يف الخـارج ،مـن املهـم التأكّـد مـن عـزل النوافـذ واألبواب
للتحكـم بالتيـارات الهوائية التي
تدخـل إىل املنـزل وتـؤدي اىل
ضيـاع حـرارة املنـزل .وكذلـك ال
تنسـوا تنظيف األوراق واألنقاض
التـي ترتاكـم يف املزاريـب حـول
املنـزل ومتنـع امتصـاص الرتبـة
للثلـوج واالمطـار وإال فـإن
ميـاه االمطـار والثلـوج سـتتجمد
وتتسرب اىل داخل املنزل وتؤدي
اىل ارضار جسـيمة .وايضـاً يجب
آب 2018

تغليـف انابيـب امليـاه بعـوازل مطاطيـة او بأليـاف منعـاً
مـن تج ّمـد امليـاه فيهـا وانفجارهـا .انقطاعـات التيـار
الكهربـايئ نتيجـة العواصـف شـائعة جـدا خلال الشـتاء,
لـذا كـن مسـتعدا ً للعثـور على بطانيـات إضافيـة ,وتـز ّود
مبصبـاح يـدوي جيد مع بطاريـات إضافية جاهـزة والكثري
مـن الشـموع .أخيرا ً عكـس اتجـاه مروحة السـقف ميكن
أن يسـاعد يف دفع الهواء الدافئ إىل األسـفل وإجباره عىل
إعـادة الـدوران  ،مما يسـاعد على الحفـاظ على املنـزل
أكثر دفئاً.
الصحة
موسـم الشـتاء هـو الوقـت مـن العـام الـذي يكـون فيـه
النـاس عرضـ ًة لإلصابـة بأمـراض البرد واإلنفلونـزا .لذا كن
مسـتعدا ً واحـم نفسـك بخطـوات سـهلة :
املالبـس الشـتوية :اختر املالبـس الصوفية واعتمـد قاعدة
ارتـداء الكثير مـن الطبقـات ,ال تنـس القبعـة والقفـازات
الدافئـة والوشـاح الصـويف لتغطيـة وجهـك ورقبتـك.
ويفضـل املعطـف الشـتوي الطويـل واملضـاد لألمطـار.
األحذيـة املناسـبة :األرض شـتا ًء أكثر بـرودة مـن درجـة
حـرارة الهـواء ,فاختر األحذيـة التـي تسـاعد على إبقـاء
قدميـك دافئـة وجافة ومتنـع ترسب درجة حرارة جسـمك
مـن خاللهم.
املرشوبـات الدافئـة مثـل الشـاي وعصير التفـاح رائعـة
ملحاربـة البرد ,امـا الكحـول والكافيني فتزيد الوضع سـوءا ً
وتجعلـك تفقـد حـرارة جسـمك برسعـة أكبر.
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Municipal Election 2018

Monday, October 22, 2018, voters
in the City of Windsor will elect a
Mayor, Ward Councillors and School Board
Trustees to represent them for the term of office
beginning December 1, 2018 and ending November 14, 2022.

Windsor Mayor Drew Dilkens kicked off his
re-election campaign. He believes that voters
should re-elect him because, as he said, “People
in the community see what we are doing,” referring to Windsor’s strong economy. He also said
that he has the “passion to give back to the community.” Dilkens’ opponents this campaign are
former chamber of commerce president Matt
Marchand, Frank Dyck, Ernie Lamont and Tom
Hensel.
Most city councilors are running again. Here is
Ward 3 Councilor, Rino Bortolin.

Rino Bortolin is seeking another term on council, focusing on safety in neighborhoods. He
said: “It’s a three-point plan mostly revolving
August 2018

around stronger neighborhoods, a safety, security,
and social services strategy, and an active transportation and infrastructure fund.”
Rino Bortolin’s accomplishments during his term
are helping implement a community improvement
plan downtown, Downtown Windsor Farmers’
Market Improvements, lighting some alleys, adding a splash pad to Jackson Park, redeveloping
Mitchell Park, implementing the second phase
of development to Wigle Park, and arranging for
Bruce Park to be improved in 2019, Additional
Funding for Opioid/Substance Use Issues.
Another Windsor city councilor, who is asking his
ward for another four years, is Ward 10 Councilor,
Paul Borrelli.

Paul believes that Consultations with the public
should be pro-active, not reactive to issues. He
wants to hear public’s concerns and effectively represent them at City Council. He said he has too
many important issues on his plate to complete,
including finding solutions for traffic and parking nightmares in the area of Dominion Boulevard and Northwood Street, and pushing ahead
with a project to fix Dougall Avenue where narrows under a railway overpass and creates safety
issues for pedestrians and cyclists. He also aims to
hold the line on taxes, lower the debt and improve
operating efficiencies.
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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

 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.
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
آب 2018
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