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الحياة تجارب والعمل التطوعي أفضل هذه
التجارب ،وحجم االنخراط فيه داللة على
تقدم األمم وازدهارها .ما ازدهرت أمة إال
وكان العمل التطوعي أحد أهم أركانها ،ما
ازدهرت أمة إال وأصبح العمل التطوعي
مطلبا ً من متطلبات استمراريتها وتقدمها.
ثقافة العمل التطوعي بعيدة بعض الشي عن
الثقافة التي نشأنا عليها .اعتدنا أن ننظر للعمل
التطوعي على أنه عمل يمكن نقوم به في
أوقات الفراغ دون أن نرجو الحصاد .هنا في
كندا تعلّمنا المعنى الحقيقي للعمل التطوعي,
هنا تعلّمنا أن العمل التطوعي هو أكثر من
مجرد عمل في وقت الفراغ ,هنا عرفنا أنه
سرقة الوقت من الفراغ ,وأدركنا أنه عمل
دؤوب وسهر متواصل من أجل ادخال
ابتسامة على شفاه طفل ومن اجل اسعاد كبير
في السن أو تخفيف معاناة متألم.
هنا فهمنا ان للعمل التطوعي عائد ،إنه الثناء
والدعوات ,وأدركنا ان العمل التطوعي
واجب ,فهو واجب على الطبيب كما هو
واجب على الطالب والعامل والهدف دائما ً
واحد ,اال وهو انجاح الفعالية التطوعية بكل
ما أوتي من قدرة وجهد ومال.

Elza Mouradian

www.i-c-g-o.com
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عالج بالمواد الطبيعية

تعتــر اآلم املفاصــل مــن أكــر األمـراض انتشــارا ً وخاصــة
بــن كبــار الســن .وهــي مــن االمــراض املزمنــة التــي
ال تــزول بســهولة او قــد تــزول بشــكل مؤقــت ولكــن
رسعــان مــا تعــاود الظهــور مــرة اخــرى .لــذا يلجــأ
الكثــرون اىل اســتخدام مســكنات االمل كعــاج رسيــع او
كحل مؤقت.
عضــو املنظمــة الســيدة برناديــت صنــا شــاركت اعضــاء
املنظمــة بعــاج آمــن وفعــال آلالم املفاصــل قوامــه قرش
الليمــون وزيــت الزيتــون .فقــر الحامــض يحتــوي
عــى فيتامــن  Cالــذي يســاعد عــى منــع هشاشــة
العظــام ,التهــاب املفاصــل ,وكســور العظــام  .كــا
ويســاعد عــى متــدد االوعيــة الدمويــة ولــه تأثــر ايجــايب
عــى االعصــاب مــا يخفــف مــن اآلم املفاصــل والتهابهــا
بصــورة طبيعيــة وآمنــة.
امــا زيــت الزيتــون فيحتــوي عــى الفوســفور ،املغنيزيــوم ،البوتاســيوم ،الكالســيوم ،الكلــور ،الكربيــت ،الحديــد والنحــاس
وهــو غنــي بالفيتامينــات  .A,B,C,Eفهــو ايضـاً يســاعد عــى متــدد األوعيــة الدمويــة ويلينهــا مخففـاً بــدوره مــن حــدة
أوجــاع املفاصــل.

التفويض والحسابات المصرفية
بتاريــخ  2018/5/11اســتضافت منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة كأل مــن الســيدة اقبــال نعــوم مديــرة مــرف
سكوتشــيا بنــك والســيدة ادريــن وردة اســحاق لتوعيــة ابنــاء الجاليــة ولتفــادي مخاطــر االحتيــال التــي كــرت يف اآلونــة
االخــرة ,والتــي اســتهدفت يف معظمهــا كبــار الســن ,وذلــك مــن خــال التواصــل معهــم هاتفي ـاً واســتدراجهم لذكــر
ارقــام حســاباتهم يف املصــارف بغــرض االســتيالء عــى ارصدتهــم.
بداي ـ ًة قدمــت الســيدة ادريــن رشح ـاً موج ـزا ً عــن تاريــخ مــرف سكوتشــيا بنــك والخدمــات التــي يقدمهــا .ثــم
تناولتــا مشــكورتني وبتفصيــل مســهب الفــرق بــن الحســابات املرصفيــة املشــركة التــي تســمح لالشــخاص املتشــاركني
االســتفادة مــن االرصــدة وبــن الحســابات
الفرديــة التــي تــؤول للدولــة يف حــال وفــاة
املســتفيد .وتنــاول النقــاش أهميــة ورضورة
اصــدار تفويــض خــاص يســمح لألهــل
واالشــخاص املوثــوق بهــم اتخــاذ اجـراءات
وقـرارات ماليــة او غــر ماليــة بالنيابــة عــن
كبــار الســن يف حــاالت معينــة مثــل املــرض,
العجــز ,الغيبوبــة ,او املــوت.
يف نهايــة املحــارضة شــكرت املنظمــة
املحارضتــان وقدمــت لهــا درع املنظمــة.

3

Tel: + 1 519-254-2000

May 2018

صدى المجموعة

منظمــة ا ملجموعــة ا لعرا قيــة الكنديــة

ماذا تخبرنا الملصقات وااللوان
الســيدة هــدى ســلومي العضــو يف منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة عقــدت جلســة شــاركت فيهــا اعضــاء املنظمــة
ببعــض املعلومــات الق َيمــة حــول املعنــى الخفــي للملصقــات التــي نجدهــا عــى الخضــار والفواكــه ,حيــث بينــت ان لهــا
وظيفــة اكــر مــن املســاعدة يف مســح الســعر ,فهــي تخربنــا عــن اســلوب وطريقــة زراعتهــا.
الكــود  PLUيفصــح عــن مــا اذا كانــت هــذه املــادة معدّلــة وراثيـاُ او مزروعــة عضويـاً أو منتجــة باألســمدة الكيامويــة،
أو مببيــدات الفطريــات ،أو مببيــدات األعشــاب .فــإذا كان الكــود  PLUمؤلــف
مــن اربعــة ارقــام فهــذا يــدل أن املنتــج يــزرع بشــكل تقليــدي مــع اســتخدام
املبيــدات ,أمــا الكــود املؤلــف مــن خمســة ارقــام فيــدل عــى ان املنتــج معـدًل
وراثيـاً ان كان يبــدأ بالرقــم  ,8وهــو عضــوي ان كان يبــدأ بالرقــم .9
كــا تناولــت الســيدة هــدى مدلــوالت مربعــات األلــوان املطبوعــة عــى
معجــون االســنان فبينــت ان اللــون االســود داللــة عــى ان مكونــات معجــون
االســنان تحتــوي عــى مــواد كيامويــة امــا االحمــر فهــو يحتــوي عــى نســبة
كبــرة منهــا يف حــن ان االخــر خــال متامــاً مــن اي اثــر للمــواد الكيامويــة
ويبقــى اللــون االزرق الــذي يشــر اىل ان محتويــات االنبــوب مصنوعــة مــن
مــواد طبيعيــة مــع مــواد طبيــة.

ركوب الدراجة اآلمن
بالتنســيق مــع جمعيــة مطبــخ وينــدزور للعجــات الهوائيــة
اســتضافت منظمتنــا الســيدة لــووري نيوتــن بتاريــخ
 2018/4/30اللقــاء محــارضة حــول قواعــد الطريــق،
واســتعامل االرصفــة وســامة راكبــي الدراجــات.
دعوتنــا لهــذه الفعاليــة كانــت تشــجيعاً منــا عــى اســتخدام
الدراجــة كوســيلة للتجــول كونهــا منخفضــة التكلفــة،
وصديقــة للبيئــة اضافــة اىل ان ركــوب الدراجــات نشــاط
ممتــع وصحــي.
بدايــة قامــت الســيدة نيوتــن بتعريــف املشــاركني عــى
اقســام الدراجــة وضّ حــت اهميــة ان تكــون الدراجــة املختارة
مريحة ومناســبة لســائقها لتســهيل الســيطرة عليها وشـدّدت
عــى رضورة ضبــط املقــود عــى االرتفــاع الصحيــح وتعديــل املقعــد لجعــل الدواســة أكــر كفــاءة وفعاليــة  .كــا اكّــدت
ان ســامة راكبــي الدراجــات تفــرض إج ـراء فحــوص الســامة األساســية للدراجــة قبــل كل جولــة وذلــك فيــا يخــص
ضغــط االطــارات ,ســامة السلســلة مــن االنــزالق ,فعاليــة الفرامــل والكابــات والحالــة الجيدةلالضواءوالعواكــس.
يف نهايــة املحــارضة اســتعرضت قواعــد ســر الدراجــات والتــي تنــص عــى التـزام ســائقي الدراجــات باإلشــارات الضوئيــة
واملروريــة الخاصــة بالســيارات واجبارهــم عــى ارتــداء الخوذ املناســبة.
أيّار 2018
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اجتماع اللجنة االدارية
عقــدت اللجنــة اإلداريــة اجتامعهــا
الثالــث لعــام  2018بتــام الســاعة
السادســة مــن مســاء يــوم االثنــن
املصــادف يف  2018/5/14يف مقــر
منظمــة املجموعــة العراقيــة
الكنديــة.
تــم خــال االجتــاع وضــع الخطــوط
العريضىــة للفعاليــات املزمــع
اقامتهــا خــال صيــف  2018وتـ�م
االتفــاق عــى التاريــخ املبــديئ لــكل
منهــا.

شهادات تقديرية
قامـ�ت وكالــة اإلي ـرادات الكنديــة مبنــح منظمــة
املجموعــة العراقيــة الكنديــة والعاملــن
واملتطوعــن فيهــا شــهادات تقديريــة لقــاء جهودهــم يف تقديــم بيانــات رضيبــة الدخــل لعــام  2018للجاليــة العراقيــة
والعربيــة يف مدينــة وينــدزور الكنديــة والتــي قدمتهــا املنظمــة لهــم مجانــاً  .وهــم الســادة والســيدات:
االستاذ غسان ساكا  -املدير العام للمنظمة
رسمد ساكا  -عضو مجلس إدارة
ذكرى بينو /سويرت شمعون  -متطوعتان

مشاركة اجتماعية

حــر مديــر عــام منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة حفــل
إطــاق الصحيفــة العربيــة األحــدث يف وينــدزور " ألــف بــاء"
والتــي ســيتم إصدارهــا شــهريًا باللغــة العربيــة ،مــن قبــل
محررهــا االســتاذ ماجــد عزيــزة ،وصاحــب االمتيــاز الســيد ربيــع
ابراهيــم ،علــاً بأنــه ســيتم تخصيــص بعــض االقســام باللغــة
اإلنجليزيــة إضافــة اىل اإلعالنــات.
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جمعية جالية جنوب آسيا

لقاء ثقافي

لبّــى االســتاذ غســان ســاكا و الســيد حبيــب عمــر دعــوة
جمعيــة جاليــة جنــوب آســيا مبناســبة الذكــرى  32لتأسيســها
وذلــك يف قاعــة كوبوتــو مبدينــة ونــدزور الكنديــة  -وكان
مــن اغلــب الحضــور اعضــاء برملــان مقاطعــة اونتاريــو
ومحافــظ املدينــة واعضــاء البلديــة.
يف الصــورة  -رئيــس الجاليــة الصينيــة ,نائــب رئيــس الجمعيــة
جنــوب أســيا ,الســيدان غســان ســاكا وحبيــب عمــر.

اســتقبل الســيد غســان ســاكا مديــر عــام املنظمــة العراقية
الكنديــة والســيد ســام بطــرس عضــو الهيئــة االداريــة فيها,
الشــاعر واالعالمــي املعــروف االســتاذ رضــا منصــور ,رئيــس
تحريــر وصاحــب االمتيــاز لجريــدة “املهاجــر الجديــد”.
تنــاول الجانبــان مواضيــع عديــدة متحــورت حــول رضورة
نــر التوعيــة الثقافيــة والفكريــة يف عمــوم الجاليــة
العراقيــة والعربيــة لرتقــى نحــو االفضــل ولتثبــت مكانتهــا
يف املجتمــع واملهجــر وتكــون اداة ايجابيــة لرســم الجانــب
االيجــايب االفضــل للمغــرب العــريب يف كنــدا وملحــو الفكــرة
الســلبية عنــه بشــكل عــام.

شاركوا بمسابقاتنا
الشهرية
واربحوا معنا

مسابقة
مهارات حسابية

27
192

أرسل اجابتك مرفقة بالكوبون
اىل العنوان التايل:
397 Wyandotte ST. W.
Windsor Ontario N9A 5X3

300
?
أيّار 2018
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منظمة املجموعة العراقية الكندية
تنعى فقيدها

املرحوم االستاذ عادل عبدالله القس أسحق
الذي انتقل اىل حرضة ال ّرب ورقد عىل رجاء القيامة
إثر حادث أليم يوم  2018/5/17عن عمر يناهز  75عاماً.

كل الرأفات وإله كل التعزيات أن يهب زوجته السيدة هدى
رب ّ
وتطلب من ّ
سلومي وابنه السيد سامر وابنته السيدة أماين وجميع اهله ومحبيه ومعارفه عزا ًء
ساموياً وان يعطيهم الصرب والسلوان.
((وليمألكم اله ال ّرجاء كل رسور وسالم يف االميان ليك يفيض فيكم الرجاء وقوة
الروح القدس)) (رومية ) 15-13

بطاقة تعريف مغترب

مــن مدينــة املوصــل الحدبــاء هاجــر وســام يونــان (ابــو يوســف) اىل
كنــدا حامـاً عشــق وهــوى العـراق يف رحلــة اىل املجهــول ،رحلــة كفــاح
كان فيهــا الكثــر مــن الصعــاب والعقبــات .اال ان ابــن املوصــل الــذي
عــرف ضنــك الحيــاة وخــاض معرتكاتهــا ..تخطاهــا بالصــر واملثابــرة
والجلــد.
يف العــراق أنهــي دراســته الجامعيــة وعمــل مخــدرا َ عامــاً ،وايضــاً
اكتســب فــن الطبــخ مــن والــده (يوســف يونــان) وعمــل معــه يف
مطعــم فالفــل املشــوار يف املوصــل.
عندمــا وضعــت الحــرب اوزارهــا يف العـراق ،واشــتد فيهــا الدمــار تركهــا
متجهـاً اىل دمشــق بحثـاً عــن االمــن وعــن غــد أجمــل لعائلتــه املكونــة
مــن زوجــة وخمســة اطفــال ومنهــا اتجــه اىل مدينــة وينــدزور الكندية
حيــث دأب عــى مامرســة املهنــة التــي احبهــا ومارســها بشــغف ســواء
يف العـراق او يف محطــة االنتظــار ،يف مدينــة الفــن دمشــق الســورية.
وبعيــدا ً عــن املــايض ،يديــر وســام اليــوم مطعــم فالفــل الشــام يف
وينــدزور مؤكّــدا ً ان الحلــم ال يعــرف املســتحيل ،واإلرادة ال تنكــر
مهــا مــر عليهــا األيــام ،واملوهبــة ال متــوت مــن كــرة اآلالم”

حجبــت الجائزة

كوبون المسابقة
اسم املشرتك................................ :
رقم الهاتف................................... :
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االجابة ................................. :

Tel: + 1 519-254-2000

لعدم ورود
ايــة اجابــة صحيحة

حل مســابقة النجاة
قسم كل حبة اىل نصفني ثم ابتلع
ّ
نصف وارم النصف اآلخر وهكذا
تكون قد ابتلعت نصفني حمر ونصفني
زرق اي حبة حمراء واخرى زرقاء
May 2018

صدى المجموعة

منظمــة ا ملجموعــة ا لعرا قيــة الكنديــة

كندا والناس :اونتاريو على اعتاب قوانين اكثر صرامة

قوانــن أكــر رصامــة ســتدخل حيــز التنفيــذ يف غضــون
األشــهر القليلــة املقبلــة يف مقاطعــة اونتاريــو.
تحقيقــاً لقيــادة أكــر أمانًــا يف املقاطعــة ,فقــد مــررت
حكومــة اونتاريــو قانونــاً جديــدا ً للحــد مــن عواقــب
القيــادة املشــتتة واملتمثلــة ليــس فقــط يف اســتخدام الهاتف
الخليــوي للتحــدث اثنــاء القيــادة بــل اىل اســتخدامه بشــكل
مطلــق حتــى ولــو كان مــن اجــل التحقــق مــن الخرائــط او
الختيــار قامئــة األغــاين ,وســواء حــدث هــذا عــى الطريــق
الرسيــع أو لــدى التوقــف عنــد ضــوء اإلشــارة املروريــة
الحمــراء .ومــا يصــح عــى الهاتــف الخليــوي يصــح ايض ـاً
عــى أجهــزة الرتفيــه االلكرتونيــة األخــرى مثــل مشــغل
 DVDوالقــارئ اإللكــروين.
إحصاءات القيادة مشتتة يف اونتاريو
•الســائق الــذي يســتخدم الهاتــف عرضــة أربــع مـرات
اكــر لالصطــدام مــن الســائق الــذي يركــز عــى
الطريــق
•منــذ عــام  2000تضاعفــت اعــداد الوفيــات الناجمــة
عــن القيــادة املشــتتة .
•كل نصــف ســاعة يصــاب شــخص واحــد يف حــادث
اصطــدام بســبب القيــادة املشــتتة.
العقوبات املفروضة عىل القيادة مشتتة
الســائقون الحاصلــون عــى شــهادات من فئــة A, B, C, D,
 ,E, F, Gســيواجهون عقوبــات اكــر رصامــة عنــد ادانتهــم
بالقيــادة املشــتتة
•امــا غرامــة قدرهــا  490دوالر  ،إذا متــت تســوية
املخالفــة خــارج املحكمــة
•او غرامــة تصــل إىل  1000دوالر إضافــة اىل ثــاث
نقــاط إذا تــم اســتالم اســتدعاء للمحكمــة
أيّار 2018

الســائقون الحاصلــون عــى شــهادات مــن فئــة G1, G2,
 M1, M2ســيواجهون نفــس عقوبــات ولكــن بــدالً مــن
تخفيــض النقــاط ســيواجهون:
•تعليــق او ســحب الشــهادة ملــدة  30يومــاً لإلدانــة
األوىل
•تعليــق او ســحب الشــهادة ملــدة  90يومــاً لإلدانــة
الثانيــة
•ســحب الشــهادة وإلغــاء الرتخيــص بالكامــل لإلدانــة
الثالثــة بحيــث يتوجــب عليهــم البــدء مــن جديــد
وتقديــم امتحــان  G1ومــن ثــم االنتظــار ملــدة ســنة
كاملــة للحصــول عــى  G2او G
القيادة املتهورة
القيــادة املتهــورة هــي القيــادة املشــتتة التــي ع ّرضــت حيــاة
اآلخريــن للخطــر بســبب اســتخدام الهاتــف الخليــوي ســواء
باليــد او حتــى مــن خــال نظــام البلوتــوث
العقوبات املفروضة عىل القيادة املتهورة
•ست نقاط
•غرامــات تصــل إىل  2000دوالر و  /أو الســجن ملــدة
ســتة أشــهر
•تعليق ترخيص ملدة تصل إىل عامني
•عقوبــة الســجن ملــدة تصــل إىل  10ســنوات إلحــداث
رضر جســدي أو ملــدة تصــل اىل  14عامــاً لتســببها
يف املــوت.
نصائح لتجنب القيادة املشتتة
إيقــاف تشــغيل الهاتــف أو وضعــه بوضعيــة الصامــت قبــل
دخــول الســيارة
الطلب من أحد الركاب إجراء مكاملة أو الرد عىل نص
يف حــال رضورة الــرد  ،أو إجــراء مكاملــة أو إرســال رســالة
نصيــة  ،يجــب االنســحاب بعنايــة إىل منطقــة آمنــة.

www.i-c-g-o.com

8

Group’s Echo

The Iraqi Canadian Group Oraganization

Learning to build what you learn to ride
at Bike Windsor Essex

By Ryan Percy

N

ow that it’s summer, it’s time to
get outside and enjoy the warm
Windsor weather. But if you’re planning on doing any bike riding, you
may want to get your bicycle looked
over and tuned up so it’s ready for the
road.
If your bike needs to be repaired but
you’re looking to save some money,
learn how to maintain your bike, or
gain some employable skills along the
way, The Windsor Bike Kitchen is for
you.
The Windsor Bike Kitchen is a part
of Bike Windsor Essex, an advocacy
group working to help make Windsor-Essex safer and friendlier for cyclists.
The Bike Kitchen is Windsor’s only doit-yourself bike repair shop that offers
educational workshops for residents
to drop by and tune up their bicycles.
Although donations are welcomed,
the best part is it’s 100 per cent free.
Open from noon until 4 p.m. on Tuesdays, Thursdays and Sundays and 4
p.m. until 8 p.m. on Wednesdays, the
bike shop is available to all residents
of Windsor with a love of both cycling
and DIY repair.
Through The Bike Kitchen’s Earn-aBike program, BWE offers opportunities for new Canadians and low-income youth to work towards getting
their own bicycle. Individuals that
May 2018

participate are taught proper care,
maintenance and construction of a
road-safe bicycle. They take time and
are taught how to repair and assemble each piece of the bike from parts
the community has donated. Once
a participant has successfully rebuilt
the bicycle and shown that it is safe
to use it becomes theirs.
Lori Newton, executive director of
Bike Windsor Essex, visited the ICGO
to teach attendees of the senior
program about road and bike safety. BWE believes through teaching
about bike safety, as well as how to
build bicycles, they will help people
in becoming more independent
through education and self-reliance.
The ICGO looks forward to continue
working with Bike Windsor Essex. We
plan to expand the education provided by BWE beyond the senior programming to both youth and adults
in the future.

Tel: + 1 519-254-2000
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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

STEVE SUNTRES

EVAN SUNTRES

Sales Manager
Account Manager
Cell: 519-564-4437
Cell: 226-346-3815
steves@mcbs.ca
evans@mcbs.ca
3385 Mannheim Way,
Windsor, ON N8W 5E2
Phone: 519-969-9400 ext. 303
Fax: 519-969-9406

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

TORONTO

1940 Ironstone Drive
Unit C10, Burlington, ON
L7L 0E4

10 Four Seasons Place
Suit 510, Toronto, ON
M9B 6H7

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

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

