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افتتاحية العدد
من  بالعديد  حافل  ويندزور  مدينة  صيف 
الطلق  الهواء  في  تقام  التي  المهرجانات 
مهاجرة  وجاليات  محلية  جهات  من  بدعم 
والباعة  واألنشطة  الترفيه  خاللها  تعرض 

وغيرها الكثير.
الجاليات األوروبية عامة واإليطالية خاصة 
المهرجانات.  بهذه  كبيراً  اهتماماً  تولي 
فمهرجان سانت أنجيال السنوي باتت تقليداً 
سنوياً يستقطب اعداداً غفيرة من أبناء مدينة 
ويندزور والمناطق المجاورة لها الى حيث 
فأين  والموسيقى.  اإليطالية والطعام  الثقافة 

نحن من هذا ؟؟
هذه المهرجانات ليست حدثاً عابراً او مجرد 
نشاط خال من أية قيمة، بل هي حدث  يبقى 
تعبيرية  طريقة  المهرجانات  هذه  للتاريخ. 
لالحتفال بالتراث والثقافة والتقاليد المجيدة 
أحوجنا  ما  القادم.  الجيل  إلى  وتمريرها  
أحوجنا  وما  المهجر  بالد  في  ونحن  اليها 
وتسهيل  بالمجتمع  احساسنا  تعزيز  الى 
العزلة  للحد من  التواصل واالنتماء  فرص 

االجتماعية. 
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استمارات ملء 
تقديم الجنسية الكندية 	 
استصدار/ تجديد بطاقة اإلقامة	 
جوازات سفر كندية المؤقتة / الدائمة	 
جوازات سفر العراقية / العربية	 
تأشيرة دخول اميركا / اوروبا / بقية 	 

دول العالم
شهادات الحياة 	 
 وكاالت التقاعد العراقية / العربية	 

استمارات ملء 
كفالة عائلية/زوج	 
تأشيرة زيارة	 
دخول سريع	 
تأشيرة دراسة	 
تصريح العمل	 
هجرة ذوي الكفاءات	 
 هجرة فئة رجال األعمال	 
لجوء)كفالة خماسية / كفالة منظمات(	 

ترجمــة معتمدة وموثقة
وثائق شخصية، شهادات تعليمية، 	 

وثائق قانونية ومالية، شهادات الميالد 
والزواج، جوازات السفر، بطاقات 

الهوية، رخص السياقة.... 

ً ايضا نوفّر 
مساعدة في تعديل الشهادات التعليمية الدولية	 
مساعدة في التحضير إلمتحان الجنسية	 
عيادات مجانية الستكمال ضريبة الدخل بتخويل من وزارة الضريبة الكندية	 

برامــج لكبار الســن ولالعمار االخرى
نشاطات داخلية وخارجية ) رحالت, افالم, العاب......( 	 
دورات في الرسم, الموسيقى والكومبيوتر 	 

منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة

ــا تن ما خد
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معلومات وخبرات- الجزء الثاين

ــة  ــتضافت املنظم ــادف 1_11_2018 اس ــاء املص ــوم األربع ي

الهندســة  بعلــوم  ماجســتري  الصبــاغ,  يوســف  األســتاذ 

ــوان  ــاء محــارضة بعن ــام مشــكوراً بإلق ــذي ق ــة, ال امليكانيكي

معلومــات وخــرات وذلــك يف قاعــة املنظمــة معــززاً رشحــه 

بأفــام ســينامئية عرضــت عــى الشاشــة الكبــرية داخــل 

القاعــة وكانــت بخصــوص صيانــة االجهــزة املنزليــة وخاصــة 

ــة  ــاة العرصي ــائل الحي ــم وس ــن اه ــر م ــي تعت ــة الت الثاج

التــي غــريت طبيعــة حياتنــا منــذ خمســينيات القــرن املــايض. 

فالثاجــة موجــودة يف كل بيــت ومنــزل وتقــوم بعملهــا عــى 

ــن  ــف للحــد م ــة دون أي توق ــوم بصــورة متواصل ــدار الي م

ــا املوجــودة يف كل األغذيــة وبقــاء األطعمــة  نشــاط البكتريي

ــرات أطــول .  صالحــة لف

مبــا ان هــذه االلــة يف منزلنــا، ولــي نســتطيع املحافظــة 

ــا  ــة عمله ــاغ آلي ــف الصب ــتاذ يوس ــط األس ــد بّس ــا، فق عليه

ورشح اهــم املشــاكل التــي قــد تواجهنــا وطــرق معالجتهــا. 

ــم  ــج يف القس ــم الثل ــباب تراك ــع أس ــة م ــا وقف ــد كان لن فق

ــفيل  ــم الس ــد يف القس ــة او رداءة التري ــن الثاج ــوي م العل

ــدم  ــاً. وق ــا أحيان ــاء منه ــرب امل ــباب ت ــة اىل رشح أس إضاف

ــة  ــواع األطعم ــن أن ــة وع ــتخدام الثاج ــن اس ــح لحس نصائ

ــن  ــوي م ــم العل ــا يف القس ــن وضعه ــدم ع ــب ع ــي يج الت

ــة. الثاج

محــارضة شــيقة جــداً اســتمتع واســتفاد الحضــور منهــا كثــرياً 

ــل  ــتاذنا الفاض ــان الس ــكر واالمتن ــم الش ــعنا إال تقدي وال يس

ادامــه اللــه 

ــبروك   مــ

ادارة منظمة املجموعة العراقية الكندية

ــو  ــب جج ــامس صهي ــيقار الش ــة املوس ــن الجالي ــارك اب  تش

ــه ــّرج ابن ــبة تخ ــه مبناس ــناطي فرحت الس

 نينوس صهيب السناطي

ــم دأب  ــه حل ــة وتحقيق ــة الكندي ــوات البحري ــن دورة الق  م
ــارة. ــة وعزميــة جب ــإرادة قوي عــى تحقيقــه ب

ــراُ  ــاً وفخ ــاً دوم ــى محلّق ــا ان تبق ــارك نجاحــك .... امنياتن مب

ــر. ــة يف املهج للجالي
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المجلس التنفيذي لنادي روتري يؤدي اليمين الدستورًي 

منظمة املجموعة العراقية الكندية 

تبارك البنة الجالية

 ريتا جميل بشري  
تخرجهــا مــن اكادمييــة الرشطــة يف مدينــة وينــدزور الكنديــة 
وتــزّف لهــا باقــة مــن عبــارات التهنئــة لتعيينهــا ضمــن صفــوف 

الرشطــة الكنديــة يف املدينــة. ادارة املنظمــة تتمنــى لهــا اعــى 

املراتــب دومــاً ولتكــون فخــراً للجاليــة يف املهجــر.

يف 9 يوليو ، التقى أعضاء نادي روتاري يف نادي كابوتو يف ويندزور لإلعان عن بدء السنة الجديدة للنادي.وشمل 

ذلك أداء اليمني للرئيس الجديد للنادي ، السيد جول هوكينز.

 كام أدى املجلس التنفيذي املساعد له اليمني الدستورية أيًضا وكان األستاذ غسان ساكا املدير العام ملنظمة 

 املجموعة العراقية الكندية ضمن املجلس التنفيذي هذا.

تحدث السيد هوكينز عن خططه إليصال نادي الروتاري إىل القرن الثاين من خدمة للمجتمع. تحدث عن خطط 

للمساعدة يف بناء اآلبار يف غانا إىل جانب الدعم املستمر ملنظامت أخرى يف منطقة ويندزور والتي تعمل عى 

 مساعدة املدينة واملجتمعات املحيطة بها.

تتطلع املنظمة إىل العمل مع أعضاء نادي روتاري ملزيد من الرويج واملشاركة يف املساعدات املحلية والخارجية 

وتهنئ نادي روتاري بويندزور عى امتامه 100 عام عى تأسيسه لخدمة املجتمع يف مدينة ويندزور الكندية
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 بالنشاطات الداخلية
ٌ
شهُرٌُ حافل

املشــاركون برنامــج كبــار الســن كانــوا عــى موعــد أســبوعي يف قاعــة منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة للعمــل معــاً عــى 

تحضــري اشــهى انــواع املأكــوالت العربيــة واطيــب الحلويــات.  الكبــة املوصليــة التــي تشــتهر بهــا مدينــة املوصــل اعدوهــا 

مبهــارة و نالــت اعجــاب كل مــن كان حــارضاً وكان لــه نصيــب فيهــا. وللتبولــة والحمــص بالطحينــة خصصــوا لقــاء آخــر. امــا 

الحلويــات مثــل البــان كيــك والــكاب كيــك كان لهــا عشــاقها ومحبينهــا وغريهــا الكثــري مــام جعــل مــن هــذا الشــهر شــهراً غنيــاً 

بأشــهى املأكــوالت اىل جانــب املتعــة والرفيــه والفنــون . 

الصور ادناه تعطينا فكرة بسيطة عن هذه النشاطات التي امتدت عى مدار شهر كامل.

شكر وتقدير

منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة تشــكر  الفنــان ضيــاء 

الــذي اســتجاب لدعوتهــا وامتــع الحارضيــن بصوتــه العــذب 

ــدة  ــات عدي ــى فعالي ــث غط ــع .حي ــل والرائ ــه الجمي وعزف

والتــي تقدمهــا املنظمــة للجاليــة. 

تحية شكر واحرام له ولكل من ميد يد العون للمجتمع.
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أرسل اجابتك مرفقة بالكوبون اىل العنوان التايل:
 397 Wyandotte ST. W.   

 Windsor Ontario N9A 5X3  

املطلوب وصل النقاط التسعة
بأربع خطوط مستقيمة ومتصلة ومتواصلة 

اي بدون رفع القلم عن الورقة

شاركوا بمسابقاتنا 
الشهرية 

واربحوا معنا 

مسابقة وصل النقاط

لقاؤنا بمحافظ مدينة ويندزور

امنياتنا بالشفاء العاجل

ــة  ــظ مدين ــه الشــخصية للســيد محاف ــة دعوت ــة املقدســة الكلداني ــوس راعــي كنيســة العائل ــه االب رسمدبالي وّج

وينــدزور الســيد درو ديلكينــز لحضــور املهرجــان الســنوي الــذي ســيقيمه ابنــاء الرعيــة يف ســاحة الكنيســة والــذي 

ســيعقد يف االيــام القليلــة القادمــة 

ــام  ــامع جمعه ــال اجت ــك خ وذل

ــؤي  ــيد ل ــة الس ــس اللجن ــع رئي م

املنظمــة  عــام  ومديــر  يلــدا 

العراقيــة الكنديــة االســتاذ غســان 

ســاكا ومديــر العاقــات العامــة 

ــرس ــام بط ــيد س ــا الس فيه

تنــاول االب رسمــد خــال االجتامع 

الخطــوط العامــة لخطــة الكنيســة 

الكلدانيــة الجديــدة بتحديــث واعــامر الكنيســة التــي بنيــت قبــل 130 ســنة حيــث أمســت مــن البنايــات االثريــة 

القدميــة للمدينةوذلــك مبســاعدة ودعــم حقيقــي مــن ابنــاء الجاليــة  الكلدانيــة االكارم

قــام وفــد مــن اعضــاء منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة بزيــارة 

ــة  ــم القلبي ــه متنياته ــوا ل ــر ( وقدم ــرم داوود حوي ــاء اك الســيد ) لق

بالشــفاء العاجــل. 

فيــام اعربــت والدتــه الســيدة ) وديعــة ( عــن ســعادتها وامتنانهــم 

ــامم املنظمــة  ــزام واهت ــي تؤكــد عــى صــدق الت ــادرة الت بهــذه املب

بقضايــا ابنــاء الجاليــة. 
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كوبون المسابقة

اسم املشرك: ................................

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

االجابة : .................................

ــت الجائزة حجب

لعــدم ورود اجابات 
ــًةً صحيحي

حل مســابقة وزن االطفال

36

7

العرض السينمائي في ديفنشايير مول

االحتفال بمرور سنة على

 برنامج كبار السن

العام مييض وتنطوي أوىل صفحات برنامجنا......

يف قاعــة منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة ومــن خــال برنامــج كبــار 

ــني  ــا وب ــني أحبتن ــا ســنة مــن أجمــل الســنوات قضيناهــا ب الســن امضين

مــن اعترناهــم أرستنــا.

قاعــة املنظمــة كانــت عــى موعــد مــع عــدد مــن روادهــا يــوم االثنــني 

املصــادف يف 30/7/2018 لاحتفــال مبــرور عــام كامــل مــن العطــاء 

والتفاعــل اإليجــايب والريــادة والتميــز . مديــر عــام املنظمــة القــى كلمــة 

ــاً  ــاً وفكري ــج معنوي ــم الرنام ــن دع ــكر كل م ــن وش ــا الحارضي ــا فيه حيّ

فــكان اساســاً راســخاً لنجاحــه, , امــا الحــارضون فقــد عــروا عن ســعادتهم 

ــة. ــه لســنوات قادم ــني االســتمرار ب ــم بالرنامــج آمل واعجابه

ســاعتني  الســن  كبــار  برنامــج  املشــاركون  قــى 

ونصــف مــن االثــارة والعاطفــة والســعادة يف ســينام 

دافينشــاير مــول مــع األصدقــاء وهــم يتناولــون 

الفشــار ويحتســون العصــري.... ســاعات قليلــة كانــت 

ــداً اىل عــامل خــال مــن الضوضــاء  ــم بعي ــة لنقله كافي

ــاة. ــاكل الحي ومش

ــاه  ــذي اخرن ــم ال ــد متــت مناقشــة احــداث الفيل وق

حيــث كان يــدور حــول صداقــة قويــة جمعــت عــدد 

مــن األصدقــاء وهــم صغــار الســن وكيــف جاهــدوا 

ــى بعــد تخرجهــم  ــا حت ــوا مــن الحفــاظ عليه و متكن

ــاة. ودخولهــم معــرك الحي
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ــت الجائزة حجب

لعــدم ورود اجابات 
ــًةً صحيحي

يــدرك الجميــع ان الرقــم 1-1-9 مخصــص لاســتجابة 

ــاة النــاس  لحــاالت الطــوارئ وللحــوادث التــي تهــدد حي

ــاالت  ــف ح ــول تعري ــاس ح ــاك ألتب ــدو ان هن ــن يب ولك

ــال  ــة واالتص ــة طارئ ــر الحال ــى تعت ــذه. مت ــوارئ ه الط

بالرقــم 1-1-9 واجــب عــى املواطــن؟  ومتــى تعتــر 

ــب عــى املواطــن اذا كان مــن  ــة ويرت ــة غــري طارئ الحال

ســكان مدينــة وينــدزور االتصــال بالرقــم 519-258-6111 

ــة. ــور الرشط ــاً لحض طلب

ــت االســتجابة,  ــق بوق ــام جوهــري ويتعل ــاف بينه االخت

فالرقــم 1-1-9 هــو للحــاالت التــي تتطلــب اســتجابة 

الرشطــة الفوريــة امــا بهــدف تعطيــل حــدوث ايــة جرمية 

أو لزيــادة احتامليــة القــاء القبــض عــى املشــتبه بــه. عــى 

ســبيل املثــال ، إذا كنــت قــد تعرضــت تــواً للرقــة ، فــإن 

ــة  ــن الجرمي ــاغ ع ــم 1-1-9 لإلب ــوري بالرق ــال الف االتص

ميكــن أن يســاعد الرشطــة يف القبــض عــى اللــص. وكذلــك 

اذا الحظــت شــخصاً مشــبوهاً يتفّقــد املركبــات املتوقفــة 

ــم  ــك بالرق ــإن اتصال ــا  ف ــض ابوابه ــح مقاب ــاول فت أو يح

ــع  1-1-9 ميكــن أن يســاعد يف القبــض عــى اللــص أو من

رسقــة املركبــة. 

امــا الرقــم 6111-258-519  فهــو للحــاالت التــي تحتــاج 

فيهــا الرشطــة، ولكــن ليــس بشــكل فــوري. عــى ســبيل 

املثــال ، اذا اســتيقظت صباحــاً واكتشــفت ان ســيارتك قــد 

ــازة ووجــدت  ــد إج ــك بع ــدت إىل منزل ــت أو  اذا ع رسق

ــك  أو اذا  ــاء غياب ــك اثن ــم منزل ــد اقتح ــا ق ــخصاً م أن ش

الحظــت وجــود نشــاط احتيايل ســابق يف كشــف حســابك 

املــرصيف أو بطاقــة ائتامنــك فــا تتصــل بالرقــم 1-1-9 ألن 

اتصالــك لــن مينــع الرقــة ولــن يســاعد يف القــاء القبــض 

عــى املجـــرم باعتبـــار انــه ليـــس يف موقـــع الحــادث يف 

الوقـــت الراهـــن, ولكـــن ســــــارع باالتصــــال بالــرقـــم 

ــة . ــات املختصــة بالحادث ــغ الجه 6111-258-519 وابل

بالنســبة لحــوادث الســيارات فــإن القاعــدة العامــة تنــص 

عــى االتصــال بالرقــم 1-1-9 اذا تورطــت يف حــادث ســري 

خطــري نتــج عنــه إصابــات او وفيــات او ارضاراً بالغــة يف 

ــل أعمــدة   ــة مث ــكات العامــة للدول ــات او يف املمتل املركب

كان  اذا  امــا  الضوئيــة.  اإلشــارات  او  الشــوارع  انــارة 

ــد  ــات بقيــت تعمــل بشــكل جي الحــادث بســيط واملركب

فــا يجــوز االتصــال بالرقــم 1-1-9 وال يوجــد أي داٍع 

ــك  ــا علي ــاً. كل م ــم 6111-258-519 ايض ــال بالرق لاتص

هــو تدويــن بيانــات شــهادة الســياقة الخاصــة بالســائق 

اآلخــر ومــن ثــم إبــاغ رشكــة التأمــني الخاصــة بــك عــن 

ــادث. الح

ــد  ــى تحدي ــادر ع ــري ق ــة غ ــا حال ــك ام ــدت نفس ان وج

ان كانــت طارئــة ام ال , اتصــل بالرقــم 1-1-9 دون اي 

تــردد فــأن تكــون مخطئــاً افضــل مــن ان تتأخــر باالتصــال 

ــة  ــر او امكاني ــة او درء خط ــع جرمي ــة من ــوت فرص وتف

القــاء القبــض عــى مجــرم . امــا ان كنــت واثقــاً انــك امــام 

ــم  ــال بالرق ــداً االتص ــاول اب ــا  تح ــة  ف ــري طارئ ــة غ حال

1-1-9 ألنــك قــد تكــون عائقــاً ملتصــل آخــر يحتــاج  

ــاً. ــاعدة حق املس

ســواء كنــت تتصــل بالرقــم 1-1-9 أوبًرقــم غــري الطــوارئ، 

ــزام الهــدوء، واحصــل عــى أكــر قــدر  فاحــرص عــى الت

ــل حــول الحــادث وأجــب عــن كل  ــن التفاصي ممكــن م

ســؤال بوضــوح وإيجــاز. ألن هــذا سيســاعد بشــكل كبــري 

يف تريــع إرســال ضبــاط الرشطــة إىل مــرح الجرميــة.
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والناس كندا 
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Rotary - the largest service organization in 
the world - was started in Chicago in 1905. 

Thirteen years later, The Rotary Club of Windsor 
)1918( was founded in Windsor.

 The Rotary Club of Windsor )1918( is the largest 
club in Rotary District 6400, it includes 40 clubs 
across Essex County and Southwestern Michigan. 

The members’ of The Rotary Club of Wind-
sor )1918( represent a diverse community of 
like-minded caring people from all walks of life. 
Their motto is “Service above self ”. They share 
the responsibilities not only to impact the most 
vulnerable in our community but to also scale 
their network globally. 

Every year they work together to provide as-
sistance to children and adults to assist with 
the purchase of mobility devices, sponsor local 
high school students to study around the world 
through Rotary’s youth exchange program, clean 
up parts of local riverbeds as part of Earth Day, 
provide over a thousand volunteer hours to the 
Salvation Army, and to carry out humanitarian 
projects in the developing world, notably provid-
ing infrastructure in rural areas.

Some of their major local and International in-
itiatives and contributions have included John 
McGivney Children’s Centre and Maryvale 

ROTARY CLUB OF WINDSOR (1918) 
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School in Windsor, Eradication of Polio in India 
and Egypt and Literacy in Jamaica.

The Rotary Club of Windsor )1918( holds a lot of 
events each year. Art in the Park is the most popular 
event as one of Ontario’s largest outdoor arts and 
crafts shows with exhibitors from all over Ontario 
and Quebec. It also holds the Children’s Fest which 
is filled with spectacular live entertainment and an 
array of exciting hands-on activities that are sure to 
please children 12 and under. There’s something for 
everyone in the expanded lineup of family activities 
from sports and games, to experimenting with sci-
ence and dabbling in the arts.

The Rotary Club of Windsor )1918( also offers 
Youth Programs: 
 *  The Interact clubs bring together young people 
ages 12-18 to develop leadership skills while discov-
ering the power of Service Above Self. Find out how 
serious leadership can be seriously fun.

 *  The Rotary Youth Exchange program provides 

thousands of young students ages 15-18 with the 

opportunity to meet people from other countries 

learn a new language, discover another culture and 

live with host families for a full academic year.

 *  Rotaract is an international organization of 

service clubs for men and women aged 18-30 that 

fosters leadership and responsible citizenship, en-

courages high ethical standards in business and 

promotes international understanding and peace.
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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

منظمة المجموعة العراقية الكندية

تدعوكم   الى   جزيرة    بيلي 

ركوب العجات الهوائية بإرشاف مختصني

التمتع بجامل الطبيعة 

وجبة غداء

وذلك يوم الجمعة

2018/9/21

ملزيد من املعلومات

 يرجى االتصال باملنظمة

)519( 254-2000

عمر املشرتك 18 سنة حداً ادىن التكلفة 10 $ فقط
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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
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