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كتيب شهري

يغطي نشاطات
منظمة المجموعة العراقية الكندية

سسها ومديرها العام
مؤ ّ

سـان فـؤاد سـاكا
غ ّ

اسرة التحرير

سرمد نجيب ساكا
برنـاديت صنا

تصميم وتنفيذ

صدى المجموعة هي ثمرة جهود ومحاوالت
جادة للقائمين عليها وشأنها شأن أي مجلة
لم يكن بإمكانها ان تخط وجهتها او ترسم
مالمحها منذ العدد األول أوالثاني او حتى
الثالث .ولكن مما ال شك فيه فإن نظرتها
المستقبلية اخذت تتوضح مع كل اصدار جديد
ودربها الطموح بدأ يرسم خطوة بخطوة.
عام  2018سيحمل خ ً
طا ً جديدا ً لصدى
المجموعة ،خطا ً
مواز ألهداف منظمتنا التي
ٍ
جعلت أولى اهتماماتها خدمة أبناء الجالية
وخاصة القادمين الجدد منهم .اعدادنا القادمة
ستحمل في طياتها موضوعا ً من صلب
وعادات وقوانين المجتمع الكندي الذي
ارتأينا ان نلقي الضوء عليه ألهميته ولتأثيره
المباشر على صحة اندماجنا في المجتمع
الكندي وتجنب انزالقنا في متاهات عدم
معرفتنا للواقع المفروض علينا.

الزا مراديان
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عقــدت الهيئــة العامــة لمنظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة
مســاء الجمعــة المصــادف  2018/1/12اجتماعهــا الســنوي برئاســة
المديــر العــام وبحضــور عــدد مــن االعضــاء وقــد تــم خاللــه
اســتعراض عــدد مــن المواضيــع الهامــة وتعييــن رؤســاء لبعــض
اللجــان الفرعيــة وتكليفهــم بمتابعــة المهــام المناطــة بهــم كمــا
تــم خــال االجتمــاع التصويــت وبغالبيــة الحاضريــن علــى قبــول
ترشــيح كل مــن الســادة ســامي ســاوا  ,الـزا مراديــان وســرمد ســاكا
لعضويــة الهيئــة االداريــة لعــام .. 2018
بتاريــخ  2018/1/22كان لبرنامــج كبــار
الســن اجتماعــاً فــي قاعــة المنظمــة
دارت خاللــه مناقشــات حــول الصــوم.
وقــد شــارك االســتاذ غســان تلــك
المناقشــات وسـلًط الضــوء علــى مفهوم
العلمانيــة والبعــد عــن االلحــاد وأبــرز
اهميــة احتـرام كافــة األديــان والطوائف
واكّــد ان الــوالء يكــون للــه تعالــى فقط.
وحيــث ا ّن ذلــك اليــوم كان قــد صــادف اليــوم االول مــن ايــام صــوم نينــوى ،اعــاده اللــه علــى الجميــع بالخيــر
والصحــة ،فقــد قــام الحاضــرون باســتثماره بنشــاط ترفيهــي مثمــر تجلــى بتعاونهــم علــى تحضيــر مناقيــش
الزعتــر الصياميــة والتشــارك بتناولهــا.
إدارة المنظمة تتمنى للجميع صوماً مقبوالً وكل عام والجميع بألف خير.
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قامــت المنظمــة بتقديــم بطاقــات مجانيــة لعــدد مــن اعضائهــا والمتطوعيــن لديهــا لحضــور مبــاراة كــرة
الســلة التــي خاضهــا فريــق وينــدزور اكســبريس مــع فريــق مونكتــون ماجيــك بتاريــخ  12/1/2018وذلــك فــي
مركــز  .WFCUفــي
مبــادرة فاعلة لتشــجيع
الجميــع علــى االندمــاج
فــي المجتمــع الكنــدي
مــن ناحيــة ولبــث روح
النشــاط والحيويــة فــي
نفوســهم مــن جهــة
ثانيــة.

بإشراف
CareerStreams
اختتمت منظمــة
المجموعة العراقية
الكندية
دورتهــا الثانيــة ضمــن
برنامــج “كل وتعلــم”
وبمشــاركة ســبعة اشــخاص
اســاليب
وتناولــت
البحــث عــن الوظائــف
المناســبة .وتــم تشــجيع
المشــاركين علــى توســيع
نطــاق بحثهــم بحيــث
يشــمل مجــاالت جديــدة
قــد تكــون بعيــدة عــن
اختصاصاتهــم .هــذا وقــد
تــم تزويــد المشــاركين
بشــهادات تقديريــة تثمينـاً
لجهودهــم.
January 2018
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اجتمــاع أبنــاء الجاليــة بتاريــخ  2018/1/24فــي مقــر منظمــة
المجموعــة العراقيــة الكنديــة تمحــور حــول توضيــح بعــض
النقــاط المتعلقــة بصــوم الباعوثــة وقصــة النبــي يونــان.

وبمناســبه صــوم الباعوثــه تكـ ّرم الســادة (صفــاء وعــدي) مــن اســواق دجلــه والفـرات بتقديــم مســتلزمات
صنــع (حــاوه مــن الســما) التــي تشــارك أبنــاء جاليتنــا الكريمــة بعملهــا بتاريــخ  2018/1/26فــي مقــر
منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة.
وبهــذه المناســبة ال يســع منظمتنــا
وكادرهــا اال ان تتقــدم بالشــكر الجزيــل
للســادة المتبرعيــن علــى موقفهمــا
النبيــل والداعــم للجاليــة والمنظمــة
مع ـاً .منظمتنــا تتمنــى للجميــع صيام ـاً
مقبــوالُ ووطن ـاً يســوده االمــن والســام..
بعــد اســتراحة قصيــرة بمناســبة األعيــاد ورأس الســنة الميالديــة الجديــدة  .عــاود المشــاركون ببرنامــج كبــار
الســن اجتماعاتهــم الدوريــة .
حيــث اجتمعــوا بتاريــخ
 2018/1/3للتمتــع بلعبــة
البينكــو التــي باتــت نشــاطاً
رئيســاً لهــم يدعــون لــه
دائمــاً متنافســين بــروح
رياضيــة للفــوز بالقــادة
التــي يتــم تقديمهــا للفائــز.
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نشــوء الحضــارة التاريخيــة كان موضــوع
مناقشــة شــيقة جــرت بتاريــخ 2018/1/31
وذلــك ضمــن احــدى جلســات البرامــج
المع ـ ّدة لكبــار المســنين ،حيــث تناولــت
الســيدة (جانيــت حيــدو) إحــدى ســيدات
الجاليــة مشــكورة موضــوع نظريــة التطور
االجتماعــي ووضّ حــت مراحــل انتقــال
المجتمــع البشــري مــن مفهــوم القبليــة
الــى مفهــوم المجتمعــات المعاصــرة.

بتاريــخ  2018/1/ 17وفــي إطــار النشــاطات
الثقافيــة التــي تقــوم بهــا المجموعــة العراقيــة
الكنديــة أغنــى االســتاذ غســان فــؤاد ســاكا
الحاضريــن بمالحظــات وإيضاحــات حــول
شــهادة قيــد الحيــاة التــي تمنــح للمتقاعديــن
وبيــن الثبوتيــات المطلوبــة  .كمــا اجــاب عــن
تســاؤوالت الحاضريــن الخاصــة بكيفــة عــزل
الوكيــل الســابق وتوكيــل غيــره .وقــد أفــاد
الحاضــرون مــن هــذه اإليضاحــات واآلراء
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بتاريــخ  26/1/2018أجتمــع أبنــاء الجاليــة
المشــاركين بالبرنامــج المخصــص لكبــار الســن
بجلســة خاصــة للتــداول حــول ضــرورة تقويــة
أواصــر العالقــات االجتماعيــة بيــن أبنــاء الجاليــة
وذلــك مــن خــال تبــادل الزيــارات الراميــة الــى
مشــاركتهم افراحهــم او اتراحهــم علــى حــد
ســواء .وانتهــت الجلســة الــى تنظيــم جماعــة
مهمتهــا المشــاركة فــي مراســيم الدفــن والتعازي
ضمــن الجاليــة العراقيــة فــي كنــدا وتقديــم كل
الدعــم المعنــوي الــازم لــذوي الفقيــد..
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بتاريــخ  2018/1/31تفضّ لــت مجموعــة مــن
أعضــاء المنظمــة بزيــارة قصيــرة للســيد (اليــاس
انطــوان) أحــد أبنــاء الجاليــة بمناســبة خروجــه
مــن المستشــفى أثــر اجـراء عمليــة فــي ســاقه.
متمنيــن لــه الشــفاء العاجــل بعــون اللــه .إدارة
واعضــاء المنظمــة بدورهــا تدعــو اللــه ان ي ًمــن
بالصحــة علــى جميــع المرضــى وتدعــم جهــود
أعضائهــا فــي مــؤازرة المرضــى ..
قــام االســتاذ يوســف الصبــاغ ،رئيــس لجنــة الثقافــة ,ممثــاً عــن
أعضــاء الهيئــة االداريــة للمنظمــة بتلبيــة دعــوة (الصالــون الثقافــي
الكلدانــي) لحضــور النــدوة التــي ألقتهــا الخبيــرة الماليــة (ســعاد
اســطيفان) بعنــوان التخطيــط المالــي الصائــب وذلــك فــي كنيســة
ســانت بيتــر /وندزور.هــذا وقــد تناولــت الخبيــرة الطــرق المثلــى
لبنــاء مخطــط مالــي علــى أســس قانونيــة صحيحــة بأســلوب مســهب
وبســيط..

الراحة الدائمة اعطها يا رب
ونورك االبدي ليشرق عليها

منظمة المجموعة العراقية الكندية تنعي

المرحومة اشو ياقو صنا

زوجة المرحوم منصور ميخائيل صنا
التي رقدت على رجاء القيامة في كاليفورنيا بالواليات المتحدة االميريكية
وتسأل الله تعالي ان يلهم ابنائها الصبر والسلوان
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االعتداء الجنسي
على االطفال

التعريــف الشــائع لالعتــداء الجنســي علــى األطفــال,
ســواء علــى النطــاق العالمــي عامــة او العربــي خاصــة,
هــو أي نشــاط جنســي بيــن بالــغ وقاصــر أو بيــن
قاصــر وقاصــر عندمــا يجبــر أحدهمــا اآلخــر ممارســة
فعــل جنســي مــا .ولكــن لالعتــداء الجنســي علــى
األطفــال مفهــوم آخــر فــي المجتمــع الكندي.ويعتبــر
موضوع ـاً مربــكاً للغايــة ،ســواء للبالغيــن أو لألطفــال.
وينطــوي علــى كثيــر مــن ســوء الفهــم وعــدم الوعــي
لمفهومــه وخاصــة مــن قبــل القادميــن الجــدد الذيــن
قــد بقدمــون علــى بعــض التصرفــات التــي قــد تدخــل
ضمــن دائــرة االعتــداء او اإلســاءة الجنســية مــن وجهة
نظــر المجتمــع الكنــدي فــي حيــن انهــا ال تتعــدى
حــدود اظهــار المــودة والمجاملــة ضمــن عــادات
وتقاليــد ومفاهيــم مجتمعاتنــا العربيــة.
المجتمــع الكنــدي يــرى انــه ليــس مــن الضــروري ان
ينطــوي االعتــداء الجنســي علــى االطفــال علــى :
 - 1اتصال جسدي
المقصــود هنــا ان الســلوكيات غيــر اللمســية بمــا فــي
ذلــك التقــاط صــور للطفــل او توجيــه كلمــات قاســية
او نابيــة لــه وغيــر الكثيــر تعتبــر مــن قبيــل اإلســاءة
الجنســية.
 - 2ممارسة الجنس
المقصــود هنــا ان اي اتصــال او تالمــس جســدي ولــو
كان بريئــاً قدينطــوي تحــت مفهــوم التعامــل غيــر
January 2018

الالئــق التــي تدخــل ضمــن نطــاق االســاءة الجنســية
فعلــى ســبيل المثــال وال الحصــر معانقــة الطفــل,
مداعبــة ومالعبــة األطفــال ,اجبارهــم الطفــل علــى
الجلــوس علــى حضــن شــخص مــا كلهــا تصرفــات قــد
تدخــل ضمــن حيــز االســاءة الجنســية.
مــن هــذا المنطلــق نهيــب بأخوتنــا الحــرص فــي
تعامالتهــم مــع االطفــال لئــا يعتبــر تصرفهــم غيــر
الئــق يحاســبون عليــه ضمــن مظلــة القانــون الكنــدي
الــذي يعتبــر ان الطفــل غيــر قــادر او غيــر مؤهــل
لتحديــد مــا هــو مســيئ او غيــر الئــق لــه وهــو ايضـاً
غيــر مخــ ّول بإعطــاء االذن للشــخص البالــغ ســواء
لمداعبتــه او مالعبتــه وعليــه فــإن الشــخص البالــغ
مســؤول قانونيــاُ واخالقيــاً عــن وضــع حــد لكيفيــة
التواصــل مــع األطفــال ووقــف أي تواصــل بغــض
النظــر ان كان الطفــل قــد اذن للبالــغ بمعانقتــه ام
لــم يــأذن .
اخيـرا ً وان كنــا فــي هــذا العــدد قــد تطرقنــا لموضــوع
التحــرش الجنســي لــدى االطفــال مــن منطلــق رغبتنــا
فــي توعيتكــم لتجنــب مســاءلتكم اال انــه واجــب
علينــا ان نقــر بــأن اعــدادا ً كبيــرة مــن األطفــال فــي
كنــدا بتعرضــون فعــا للتحــرش الجنســي  .تابعونــا
فــي عددنــا القــادم لمعرفــة كيــف نحمــي اطفالنــا
مــن هكــذا اعتــداء.

www.i-c-g-o.com
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صدى المجموعة

حل مســابقة
عيــد ميــاد العجوز

الــف مبروك

عمر اخيه اليوم  78عام
عمر اخته اليوم  84عام

الفائز بالقرعة لمسابقة
عيد ميالد العجوز

الســيد جورج اوديش

مسابقة صنبور الماء

أرسل االجابة مرفقة
بالكوبون الى العنوان التالي:
397 Wyandotte ST. W.
Windsor Ontario
N9A 5X3

ظلل الكأس التي ستمتلئ اوالً

واربح معنا

$50

1
3

2

7

6

5

فرصــة عمــل

هل انت مستعد لمد يد العون ودعم المحتاجين
لديك فرصة لعمل دائم وبدوام جزئي
االجر االولي  / $16ساعة
آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم االثنين
المصادف 2018/2/12
اتصل بمنظمتنا على الرقم )519( 254-2000
اتبحث عن عمل تكون انت مديره ؟؟؟
الفرصة امامك لتكون وسيط عقارات او وكيل
تأمين مرخص رسمياً.
كل ما عليك هو االتصال بمنظمتنا
على الرقم )519( 254-2000

9

4
شــقة لاليجــار

فرصــة عمــل

Tel: + 1 519-254-2000

شقة مؤثثة على  Riversideمكونة من
غرفتي نوم  +غرفة جلوس  +حمام ومطبخ
على الراغبين االتصال
على الرقم )519( 254-2000
كانون الثاني 2018

Group’s Echo

فرصة للعمل الطوعي ضمن فريق منظمة المجموعة العراقية الكندية
لمساعدة االفراد في ضرائب الدخل لسنة 2018
لمزيد من المعلومات يرجى
االتصال بمكتب المنظمة على الرقم 5192542000
او ارسال ايميل على icgo.canada@outlook.com
يمنح المتطوعون شهادة تقديرية من الدولة في نهاية الموسم.

مجاناً

ب
و
ل
ي
ن
مجان ًا يسر ادارة منظمة المجموعة العراقية الكندية غ
ان تدعوكم لمشاركتها المتعة بممارسة لعبة البولينغ ومجاناً في صالة
Reve Rose Bowling
فعلى الراغبين المبادرة الى تسجيل اسمائهم علماً بأن االماكن محدودة
Address: 397 Wyandotte St W, Windsor, ON N9A 5X3
Phone: (519) 254-2000

January 2018
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