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صدى المجموعة

إن عالقة اإلنسان باللغة عالقة قوية ووطيدة،
فال یمكن تصور اإلنسان بدون لغة ،فاللغة
تترجم مكنون نفسه ،وتعبر عن مراده  ،وتحول
واقعه إلى كلمات ،وتؤكد وجوده.
أینما وجد اإلنسان وجدت اللغة ،وأینما انعدمت
اللغة فقد اإلنسان .كثیرون ال یدرك أھمیة اللغة
في حیاة الشعوب ،وال یدركون أن حفظ اللغة
وضمان استمراریتھا یكون بقدر محافظتنا
علیھا كأفراد ناطقین بھا .إن عدم إدراك ھذا
األمر كان سببا ً في انقراض كثیر من اللغات
واللھجات في العالم .وبانقراض تلك اللغات
انقرضت وتالشت معرفتنا بشعوبھا وأقوامھا
وثقافاتھا.
واجب على كل شعب من الشعوب التمسك بلغته
األصلیة ،من عربية وآرامية وكلدانية وارمنية
وغيرها الكثير والحرص على استمراریتھا،
واعتبارھا اللغة الرسمیة التي ال یمكن التنازل
عن التخاطب بھا ،حتى وإن كانوا على درایة
بلغات أخرى.

Elza Mouradian

www.i-c-g-o.com
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مؤتمر اللغة العربية في دبي
ل ّبــى االســتاذ غســان فــؤاد ســاكا دعــوة المجلــس الدولــي
للغــة العربيــة بحضــوره المؤتمــر الســابع للغــة العربيــة
الــذي انعقــد خــال الفتــرة مــن  21 - 17ابريــل 2018
فــي مدينــة دبــي برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس دولــة االمــارات العربيــة
المتحــدة.
شــارك فــي المؤتمــر العديــد مــن المنظمــات العربيــة
والدوليــة اضافــة الــى االتحــادات والهيئــات العربيــة
فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر شــارك ممثلــون عــن اتحــاد
الجامعــات العربيــة  ,اليونســكو ,اتحــاد المحاميــن العــرب,
اتحــاد المصــارف العربيــة ,وممثليــن عــن مجامــع اللغــة
العربيــة مــن العــراق و الوطــن العربــي.

الهــدف مــن المؤتمــر هــو تبــادل الخبــرات والتجــارب
والمعــارف مــع المختصيــن للنهــوض بلغتنــا العربيــة فــي
جميــع المجــاالت وتعزيــز تواجدهــا فــي جميــع المؤسســات
الحكوميــة واالهليــة وطنيــاً وعربيــاً ودوليــاً كونهــا دليــل
وجــود االمــة العربيــة ولســان دينهــا ولغــة تراثهــا الحضــاري
ورمــز وحدتهــا.
هــذا وقــد شــارك االســتاذ ســاكا فــي المؤتمــر مــن خــال
عرضــه لفيلــم وثائقــي قصيــر مــن انتــاج منظمــة المجموعــة
العراقيــة الكنديــة بالتنســيق مــع جمعيــة المشــكاة للتـراث
والثقافــة ص ـ ّور واقــع اللغــة العربيــة المتعثّــر فــي مدينــة
وينــدزور الكنديــة فــي زمــن اضحــت اللغــة العربيــة لغــة
هجينــة ومزيجــاً مشــوهاً مــن العربيــة واالنكليزيــة ,لغــة
يجهلهــا عــدد مــن ابنــاء الجيــل الجديــد فــي بــاد المهجــر.

نخبة من اساتذة جامعات العراق ومن مختلف االطياف
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منظمــة المجموعــة ا لعرا قيــة الكند يــة

على هامش زيارة دولة االمارات العربية المتحدة

التقــى األســتاذ غســان فــؤاد ســاكا بمعالــي وزيــر
التربيــة والتعليــم اإلماراتــي االســتاذ حســين بــن
ابراهيــم الحمــادي وطــرح عليــه مشــروع إقامة مدرســة
عربيــة تعنــى بتدريــس واحيــاء اللغــة العربيــة فــي
مدينــة وينــدزور الكنديــة ,ودار الحديــث بينهمــا حــول
ضــرورة انجــاز دراســة شــاملة تؤطّــر الــدور المنــاط
بهــذه المدرســة فــي الحفــاظ علــى لغتنــا العربيــة مــن
االنقــراض وضمــان اســتمراريتها واســتمرارية قومتينــا
وثقافتنــا العربيــة.

قــام األســتاذ ســاكا بزيــارة شـــركة The First Gourp
احــدى اهــم المجموعــات المطــ ّورة والمتخصصــة
فــي مجــال االســتثمارات الفندقيــة المبدعــة وعاليــة
الربحيــة ,تنــاول فيهــا اســس فتــح آفــاق تعــاون
مســتقبلي لتتشــجيع االســتثمار المشــترك بيــن كنــدا
ودولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.
نيسان 2018

التقــى األســتاذ غســان ســاكا ،علــى هامــش أعمــال المؤتمــر
الســابع للغــة العربيــة المنعقــد فــي دبــي ،بالدكتــور احمــد
الكبيسي.
بحــث الطرفــان خــال اللقــاء الــذي جــرى بينهمــا ,
الصراعــات التــي تعيشــها المنطقــة العربيــة بشــكل عــام
والمتمثلــة بالنزاعــات الطائفيــة والعقائديــة الــى جانــب
الصراعــات السياســية واألمنيــة .واتفقــا علــى ان مــا يجــري
انمــا هــو ص ـراع دول ومصالــح دوليــة فــي هــذه المناطــق
هدفــت الــى تحويــل االمــة العربيــة الــى امــة متناحــرة مــن
خــال الفكــر التطرفــي المســتورد.
وقــد شــدد المديــر العــام للمنظمــة العراقيــة الكنديــة علــى
دعــوة الدكتــور الكبيســي للمشــاركة فــي اعمــال المؤتمــر
الثانــي للتعايــش الســلمي المزمــع عقــده فــي مدينــة
وينــدزور الكنديــة خــال االشــهر القادمــة.
يُذكــر أن الدكتــور أحمــد الكبيســي هــو داعيــة إســامي
وأحــد علمــاء اإلســام العراقييــن ،حاصــل علــى شــهادة
بكالوريــوس وماجســتير ودكتــوراه فــي الشــريعة اإلســامية،
وقــد شــارك فــي كثيــر مــن المؤتمــرات اإلســامية.

www.i-c-g-o.com
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محطات سريعة
اقليم كردستان
التقــى األســتاذ ســاكا خــال زيارتــه ألقليــم كردســتان بالنائــب
االول لمديريــة التقاعــد العامــة إلقليــم كردســتان االســتاذ
لشــكري ابراهيــم حســن حيــث دار بينهمــا حديــث ودي
تباحثــا فيــه آليــة تســهيل معامــات التقاعــد للمتقاعديــن
مــن ابنــاء الجاليــة المتواجديــن فــي كنــدا.

جمهورية مصــــر العربية
فــي مقهــى نجيــب محفــوظ الــذي اتخــذ مــن موقعــه
في"خــان الخليلــي " بعض ـاً مــن مالمحــه كان للســيد غســان
ســاكا لقــا ًء مــع االعالميــة امــل علــي .تمخــض اللقــاء عــن
نــواة اتفــاق لتأســيس تعــاون فنــي مشــترك فرضتــه وغذّتــه
القيمــة التاريخيــة والثقافيــة االســتثنائية للمقهــى.

اقليم كردستان
قــام المديــر العــام للمنظمــة أثنــاء
تواجــده فــي اربيــل بزيــارة الدكتــور
أمانــج فرنســيس ,مســؤول فــرع أربيــل
للرابطــة الكلدانيــة .حيــث دار الحــوار
حــول اهــم القضايــا التــي تخــص الشــعب
الكلدانــي بشــكل خــاص وعــن طموحــات
الرابطــة الكلدانيــة بشــكل عــام بمــا فيهــا
االنتخابــات البرلمانيــة المقبلــة.

اربيل  -تركيا  -االمارات
محطّــات عديــدة توقّــف بهــا االســتاذ
غســان ســاكا فــي اربيــل وتركيــا واالمــارات
العربيــة المتحــدة التقــى فيهــا عــددا ً كبي ـرا ً
مــن ابنــاء الجاليــة العراقيــة والعربيــة واطلّع
علــى قضاياهــم واجــاب عــن تســاؤالتهم
المتعلقــة بمواضيــع الهجــرة واللجــوء كمــا
قــدم شــرحاً وافيــاً عــن البرامــج الجديــدة
التــي تعنــى باســتقدام الالجئيــن وذوي
الكفــاءات والمهــارات الــى كنــدا
اقليم كردستان
تخلــل زيــارة االســتاذ ســاكا إلقليــم كردســتان لقــا ًء
بمديــر هيئــة ســياحة كردســتان االســتاذ مولــوي جابــر
وهــاب تنــاوال فيــه ســبل توطيــد أواصــر العالقــة بيــن
اقليــم كردســتان وكنــدا مــن خــال خلــق وتنشــيط
فعاليــات مشــتركة بيــن البلديــن بهــدف زيــادة
تدفــق االســتثمارات الالزمــة لحمايــة التـراث الثقافــي
وتطويــر االقليــم كواجهــة ســياحية وثقافيــة فاعلــة.
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نشاطات المنظمة
زراعـــــــة
بتاريــخ  2018/4/13وضمــن نشــاطات منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة
ق ـدّم الســيد بيســان كوركيــس شــرحاً مفص ـاً وعملي ـاً لطريقــة زراعــة إحــدى
أنــواع الــورد فــي ســندانة وطــرق االعتنــاء بهــا مــن حيــث الــري وأهميــة
تعريضهــا الشــعة الشــمس التمــام عمليــة التركيــب الضوئــي الالزمــة الســتمرار
حياتهــا .كمــا شــرح كيفيــة تحويلهــا الــى شــتالت عنــد نمــو بذورهــا ليتــم بعدها
زراعتهــا إمــا فــي الحديقــة أو فــي ســنادين اخــرى اكبــر حجمـاً  .وقــد قــام كل
واحــد مــن المشــاركين بزراعــة ســندانه للمشــاركة فــي مســابقة افضــل زرعــة.
رســــــــم
تاريــخ  2018/4/18كان يوم ـاً فني ـاً بامتيــاز تمثّــل برســم مواضيــع فنيــة حــرة
باســتخدم الــوان االكريليــك علــى لوحــات الرســم المعـدّة لهــذا الغــرض .وقــد
مبســط لبعــض المفاهيــم األساســية فــي
قامــت الســيدة ني ـران يونــان بشــرح ّ
الرســم والتلويــن  .وقــد تــم الحقـاً فــرز افضــل االعمــال الفنيــة للتصويــت عليهــا
وتقديــم جائــزة ألفضــل عمــل .
زخـرفــــة
بتاريــخ  2018/4/23كنــا علــى موعــد مــع نشــاط فنــي آخــر حيــث قدمــت
الســيدة ني ـران يونــان شــرحاً وتطبيق ـاً حــول كيفيــة وضــع زخرفــة تجريديــة
بااللــوان وباســتعمال مــاده الخيــط.
منوعـــات
نشــاطات عديــدة أخــرى جمعــت أبنــاء الجاليــة حيــث تشــاركوا الطــرب والغنــاء
الــى جانــب التمتــع بلعبــة البنكــو كمــا تشــاركوا صنــع الحلــوى والتبولــة بعــد
البحــث والتقصــي عــن فوائــد مكوناتهــا وقيمتهــا الغذائيــة.

شاركوا بمسابقاتنا
الشهرية
واربحوا معنا

نيسان 2018

انــت ســجين محكــوم عليــك باالعــدام ...قــرر القاضــي
ان يمنحــك فرصــة للنجــاة ...فقــام بوضــع  4حبــات مــن
الــدواء (اثنــان بلــون احمــر واثنــان بلــون ازرق) فــي
وعــاء ثــم قــام بعصــب عينيك...وطلــب منــك أن تبتلــع
حبتيــن.
فــإذا علمــت ان النجــاة ســيكتب لــك فقــط ان ابتلعــت
حبتيــن بلونيــن مختلفيــن ( حبــة زرقــاء  +حبــة حمـراء
) واال فمصيــرك المــوت المحتــم .مــاذا عليــك ان تفعــل
لتنجــو؟؟
www.i-c-g-o.com

مسابقة النجاة

أرسل اجابتك مرفقة بالكوبون
الى العنوان التالي:
397 Wyandotte ST. W.
Windsor Ontario N9A 5X3
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إعالن من مكتب المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات  /فرع كندا
أدناه جدول بعناوين مراكز التصويت النتخابات مجلس النواب العراقي 2018
تفتح المراكز في هذه المقرات الستقبال المواطنين
يومي الخميس والجمعة المصادفين  10و 11آيار 2018
من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مسا ًء

ا لــف مبــر و ك
للفائزبالقرعة

كوبون المسابقة
اسم المشترك................................ :
رقم الهاتف................................... :
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االجابة ................................. :
Tel: + 1 519-254-2000

اآلنســة هيليــن اليــاس

حل مســابقة المثلثات
 27مثلثاً
April 2018

صدى المجموعة

منظمــة المجموعــة ا لعرا قيــة الكند يــة
كندا والناس :األنتخابات العامة في مقاطعة اونتاريو
طرق التصويت

أن تكــون عضــوا ً فاعـاً فــي المجتمــع الكنــدي يعنــي أن تتمتّــع
بحقوقــك وأن تمــارس واجباتــك ومنهــا حقــك ومســؤوليتك فــي
التصويــت لمرشــحك فــي االنتخابــات العامــة القادمــة فــي 7
يونيــو .2018
دعونــا نســتعرض بعــض المعلومــات التــي ســتحتاجونها خــال
عمليــة التصويــت.

من يستطيع التصويت؟

لكــي تكــون مؤه ـاً للتصويــت فــي انتخابــات أونتاريــو  ،يجــب
أن تبلــغ  18ســنة مــن العمــر أو أكثــر  ،وأن تكــون مواطــن كنــدي
و مــن ســكان مقاطعــة أونتاريــو.

مكان التصويت

إذا كان اســمك وعنوانــك موجــودان فــي قائمــة الناخبيــن،
فســتتلقى بالبريــد بطاقــة تســمى بطاقــة معلومــات الناخــب.
تتضمــن:
•مركز التصويت الخاص بك في يوم االنتخابات
•مراكز التصويت المسبقة الخاصة بك
•منطقتك االنتخابية
•رقم التصويت الخاص بك
•معلومات االتصال بمكتب التصويت

الوثائق المطلوبة للتصويت

إذا كان اســمك مدرج ـاً علــى قائمــة الناخبيــن  ،فأحضــر بطاقــة
المعلومــات الخاصــة بــك وايــة هويّــة تع ـ ّرف عنــك.
أمــا إذا لــم يكــن اســمك مدر ًجــا فــي قائمــة الناخبيــن  ،فعليــك
إحضــار وثيقــة تتضمــن اســمك وعنوانــك الســكني مثــل شــهادة
الســوق العامــة ويمكــن الجمــع بيــن وثيقتيــن.
إذا لــم بتوفــر لديــك أيــة وثيقــة تثبــت عنوانــك يمكنــك ان
تســتعين بشــخص للتعريــف عليــك بشــرط أن يكــون اســمه وارد
بنفــس موقــع التصويــت الخــاص بــك وأن يحمــل معــه الوثائــق
التــي تثبــت اســمه وعنوانــه.
علم ـاً بأنــه مــن الممكــن إضافــة اســمك علــى قائمــة الناخبيــن
قبــل بــدء االنتخابــات.
نيسان 2018

هنــاك عــدة طــرق للتصويــت وللناخــب حريــة اختيــار مــا
يناســبه:
 )1االنتخــاب فــي يــوم االنتخابــات :يمكنــك التصويــت شــخص ًيا
فــي يــوم االنتخابــات مــن الســاعة  9صبا ًحــا حتــى  9مســا ًء.
 )2التصويــت المســبق :يمكنــك التصويــت قبــل يــوم االنتخابــات
مــن خــال مركــز التصويــت المســبق المحــدد لــك ضمــن
بطاقــة معلومــات الناخــب الخاصــة بــك .عــاد ًة مــا تكــون مراكــز
التصويــت المســبقة مفتوحــة مــن الســاعة  10صبا ًحــا حتــى 8
مســا ًء ولمــدة  10أيــام أثنــاء االنتخابــات العامــة.
إذا اختــرت التصويــت المســبق  ،فســ ُيطلب منــك أداء اليميــن
وتوقيــع مســتند لتأكيــد أنــك ســتصوت مــرة واحــدة فقــط.
 )3االقتــراع الخــاص :يمكــن لجميــع الناخبيــن المؤهليــن
التصويــت عــن طريــق االقت ـراع الخــاص بشــرط التقــدم بطلــب
إلجـراء هــذا االقتـراع مقدمـاً علمـاً بــأن الموعــد النهائــي لقبــول
الطلبــات ينتهــي فــي تمــام الســاعة  6مــن مســاء اليــوم الســابق
لالنتخابــات .وبمجــرد قبــول طلبــك  ،ســيقدم لــك مجموعــة
اقتــراع خاصــة عليــك تعبئتهــا وضمــان وصولهــا الــى مركــز
انتخابــات كنــدا بحلــول الموعــد النهائــي المحــدد فــي يــوم
االنتخابــات وإال فلــن يتــم احتســاب صوتــك.
ويتم االقتراع الخاص بعدة طرق:
• شــخصياً فــي مكتــب التصويــت المحلــي بــدءا ً مــن اليــوم
التالــي لبــدء االنتخابــات وحتــى الســاعة  6مــن مســاء اليــوم
الــذي يســبق يــوم االنتخابــات.
• بالبريد
• عــن طريــق طلــب زيــارة المنزليــة إذا كنــت تعانــي مــن إعاقــة
وتحتــاج إلــى مســاعدة.
• عــن طريــق طلــب زيــارة المستشــفى ان كنــت راقــدا ً فــي
المشــفى بتاريــخ االنتخابــات.

آلية التصويت

فــي مركــز التصويــت ســتحصل علــى بطاقــة االقت ـراع الخاصــة
بــك والتــي ســتتضمن قائمــة بالمرشــحين الذيــن ســيخوضون
االنتخابــات فــي دائرتــك االنتخابيــة كل مــا عليــك هــو ان تضــع
إشــارة  Xفــي الدائــرة بجانــب اســم مرشــحك  .أيــة إشــارة غيــر
 Xســتؤدي الــى رفــض بطاقتــك .وفــي حــال ارتكبــت أي خطــأ
يمكنــك ارجــاع بطاقــة االقتــراع ذات العالمــة الخاطئــة إلــى
مســؤول االنتخابــات الــذي ســيقوم بإلغــاء تلــك البطاقــة وإعــادة
إصــدار بطاقــة اقت ـراع جديــدة.

www.i-c-g-o.com
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Progressive Conservative Leader
Doug Ford

Ontario’s Liberal and PC Parties Will Compete

D

Who is the newly elected Progressive Conservative leader Doug Ford?
What he’ll be promising the voters ahead of the June 7 election?

ouglas Robert Ford Jr. (born November 20, 1964) is a Canadian businessman and politician. He was Toronto City Councillor for Ward 2 Etobicoke
North from 2010 to 2014. He is the
older brother of the late Mayor of Toronto Rob Ford.
Ford ran for the 2014 Toronto mayoral election, where he placed second
behind John Tory. In 2017, Ford announced his candidacy for the 2018
mayoral election but announced in
January 2018 he would run instead for
the 2018 PC leadership race, in which
he narrowly defeated Christine Elliott.
Ford wants to start from scratch, his
policy starts with the opposition of the
provincially imposed carbon tax plan
that was supported by Brown.
Ford promises to revoke, Ontario’s new
sex education curriculum. He said the
curriculum “should be about facts, not
teaching Liberal ideology” and parents
have the right to decide how and when
their kids learn about sex.
April 2018

Ford promises to fix Ontario’s minimum wage at $14 an hour and to reduce provincial taxes for anyone earning less than $30,000 a year.
Ford pledged to encourage more investments in Ontario by corporate tax
cuts and a 22 per cent cut in hydro
rates.
Regarding abortion Ford will advance
legislation to get the consent of the
minors’ parents before undergoing the
procedure.
Ford has not yet given particular details
about the future of the healthcare sector which is one of the most important
responsibilities of the provincial government, but he promises to reduce
the waiting times and to provide fresh
resources and new front-line workers.
Ford revealed a plan for Northern Ontario focusing on increased access to
and development of the Northern Ontario Ring of Fire.

Tel: + 1 519-254-2000
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منظمــة المجموعــة ا لعرا قيــة الكند يــة

Are you a Student looking for a Summer Opportunity
to gain hands on experience?
If so we have an exciting opportunity for you!

We are currently recruiting for a Summer:
1- Marketing Intern
2- Film and Video Intern
3- Web and Social Media Intern
For 8 weeks - (30) hours/week at a rate of $14/hr.
Starting 14th May 2018.
Kindly send your resume ASAP. TO
icgo.canada@outlook.com
or call 519-254-2000
or fax 519-254-2003
Only those selected for an interview will be contacted.
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