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غّسـان فـؤاد سـاكا

كتيب شهري
يغطي نشاطات

منظمة المجموعة العراقية الكندية

مؤّسسها ومديرها العام
غّسـان فـؤاد سـاكا

اسرة التحرير
سرمد نجيب ساكا

برنـاديت صنا

افتتاحية العدد
صدى المجموعة هي ثمرة جهود ومحاوالت 
مجلة  أي  شأن  وشأنها  عليها  للقائمين  جادة 
ترسم  او  وجهتها  تخط  ان  بإمكانها  يكن  لم 
حتى  او  أوالثاني  األول  العدد  منذ  مالمحها 
نظرتها  فإن  فيه  شك  ال  مما  ولكن  الثالث. 
المستقبلية اخذت تتوضح مع كل اصدار جديد 

ودربها الطموح بدأ يرسم خطوة بخطوة. 
لصدى  جديداً  خًطاً  سيحمل   2018 عام 
المجموعة، خطاً مواٍز ألهداف منظمتنا التي 
الجالية  أبناء  خدمة  اهتماماتها  أولى  جعلت 
وخاصة القادمين الجدد منهم. اعدادنا القادمة 
صلب  من  موضوعاً  طياتها  في  ستحمل 
الذي  الكندي  المجتمع  وقوانين  وعادات 
ارتأينا ان نلقي الضوء عليه ألهميته ولتأثيره 
المجتمع  في  اندماجنا  صحة  على  المباشر 
عدم  متاهات  في  انزالقنا  وتجنب  الكندي 

معرفتنا للواقع المفروض علينا. 
 تصميم وتنفيذ

الزا مراديان
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ــار  ــج كب ــخ 2018/1/22 كان لبرنام بتاري

الســن اجتماعــاً فــي قاعــة المنظمــة 

ــوم.  ــول الص ــات ح ــه مناقش دارت خالل

تلــك  غســان  االســتاذ  شــارك  وقــد 

المناقشــات وســلًط الضــوء علــى مفهوم 

ــرز  ــاد وأب ــن االلح ــد ع ــة والبع العلماني

اهميــة احتــرام كافــة األديــان والطوائف 

واكّــد ان الــوالء يكــون للــه تعالــى فقط. 

ــة  ــة الكندي ــة العراقي ــة المجموع ــة لمنظم ــة العام ــدت الهيئ   عق
مســاء الجمعــة المصــادف 2018/1/12 اجتماعهــا الســنوي برئاســة 

المديــر العــام وبحضــور عــدد مــن االعضــاء وقــد تــم خاللــه 

ــض  ــاء لبع ــن رؤس ــة وتعيي ــع الهام ــن المواضي ــدد م ــتعراض ع اس

ــا  ــم كم ــام المناطــة به ــة المه ــم بمتابع ــة وتكليفه اللجــان الفرعي

ــول  ــى قب ــن عل ــة الحاضري ــم خــالل االجتمــاع التصويــت وبغالبي ت

ترشــيح كل مــن الســادة ســامي ســاوا , الــزا مراديــان وســرمد ســاكا 

ــام 2018 .. ــة لع ــة االداري ــة الهيئ لعضوي

وحيــث اّن ذلــك اليــوم كان قــد صــادف اليــوم االول مــن ايــام صــوم نينــوى، اعــاده اللــه علــى الجميــع بالخيــر 

ــش  ــر مناقي ــى تحضي ــم عل ــى بتعاونه ــر تجل ــي مثم ــتثماره بنشــاط ترفيه ــام الحاضــرون باس ــد ق ــة، فق والصح

ــا.  ــارك بتناوله ــة والتش ــر الصيامي الزعت

إدارة المنظمة تتمنى للجميع صوماً مقبوالً وكل عام والجميع بألف خير.
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ــرة  ــاراة ك ــا لحضــور مب ــن لديه ــا والمتطوعي ــة لعــدد مــن اعضائه ــات مجاني ــم بطاق قامــت المنظمــة بتقدي

الســلة التــي خاضهــا فريــق وينــدزور اكســبريس مــع فريــق مونكتــون ماجيــك بتاريــخ 12/1/2018 وذلــك فــي 

فــي   .WFCU مركــز 

مبــادرة فاعلة لتشــجيع 

الجميــع علــى االندمــاج 

فــي المجتمــع الكنــدي 

مــن ناحيــة ولبــث روح 

النشــاط والحيويــة فــي 

جهــة  مــن  نفوســهم 

ــة. ثاني

بإشراف

 CareerStreams 

اختتمت منظمــة 

المجموعة العراقية 

الكندية

ضمــن  الثانيــة  دورتهــا   

وتعلــم”  “كل  برنامــج 

وبمشــاركة ســبعة اشــخاص 

اســاليب  وتناولــت 

الوظائــف  عــن  البحــث 

تشــجيع  وتــم  المناســبة. 

المشــاركين علــى توســيع 

بحيــث  بحثهــم  نطــاق 

يشــمل مجــاالت جديــدة 

عــن  بعيــدة  تكــون  قــد 

اختصاصاتهــم. هــذا وقــد 

المشــاركين  تزويــد  تــم 

بشــهادات تقديريــة تثمينــاً 

لجهودهــم.
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ــة  ــر منظم ــي مق ــخ 2018/1/24 ف ــة بتاري ــاء الجالي ــاع أبن اجتم

المجموعــة العراقيــة الكنديــة تمحــور حــول توضيــح بعــض 

ــان.   ــي يون ــة النب ــة وقص ــوم الباعوث ــة بص ــاط المتعلق النق

وبمناســبه صــوم الباعوثــه تكــرّم الســادة )صفــاء وعــدي( مــن اســواق دجلــه والفــرات بتقديــم مســتلزمات 

ــر  ــي مق ــخ 2018/1/26 ف ــا بتاري ــا الكريمــة بعمله ــاء جاليتن ــي تشــارك أبن ــع )حــالوه مــن الســما( الت صن

ــة.   ــة الكندي ــة العراقي ــة المجموع منظم

منظمتنــا  يســع  ال  المناســبة  وبهــذه 

وكادرهــا اال ان تتقــدم بالشــكر الجزيــل 

موقفهمــا  علــى  المتبرعيــن  للســادة 

والمنظمــة  للجاليــة  والداعــم  النبيــل 

ــاً  ــع صيام ــى للجمي ــا تتمن ــاً. منظمتن مع

مقبــوالُ ووطنــاً يســوده االمــن والســالم.. 

بعــد اســتراحة قصيــرة بمناســبة األعيــاد ورأس الســنة الميالديــة الجديــدة . عــاود المشــاركون ببرنامــج كبــار 

الســن اجتماعاتهــم الدوريــة .

بتاريــخ  اجتمعــوا  حيــث 

بلعبــة  للتمتــع   2018/1/3

البينكــو التــي باتــت نشــاطاً 

لــه  يدعــون  لهــم  رئيســاً 

بــروح  متنافســين  دائمــاً 

بالقــالدة  للفــوز  رياضيــة 

ــز.  ــا للفائ ــم تقديمه ــي يت الت
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الجاليــة  أبنــاء  أجتمــع   26/1/2018 بتاريــخ 

ــن  ــار الس ــص لكب ــج المخص ــاركين بالبرنام المش

ــة  ــرورة تقوي ــول ض ــداول ح ــة للت ــة خاص بجلس

أواصــر العالقــات االجتماعيــة بيــن أبنــاء الجاليــة 

وذلــك مــن خــالل تبــادل الزيــارات الراميــة الــى 

اتراحهــم علــى حــد  او  مشــاركتهم افراحهــم 

ــة  ــم جماع ــى تنظي ــة ال ــت الجلس ــواء. وانته س

مهمتهــا المشــاركة فــي مراســيم الدفــن والتعازي 

ضمــن الجاليــة العراقيــة فــي كنــدا وتقديــم كل 

ــد.. ــذوي الفقي ــالزم ل ــوي ال ــم المعن الدع

النشــاطات  إطــار  وفــي   2018/1/  17 بتاريــخ 

ــة  ــة العراقي ــا المجموع ــوم به ــي تق ــة الت الثقافي

الكنديــة أغنــى االســتاذ  غســان فــؤاد ســاكا 

حــول  وإيضاحــات   بمالحظــات  الحاضريــن  

ــن  ــح للمتقاعدي ــي تمن ــاة الت ــد الحي ــهادة قي ش

ــن  ــاب ع ــا اج ــة . كم ــات المطلوب ــن الثبوتي وبي

تســاؤوالت الحاضريــن الخاصــة بكيفــة  عــزل  

أفــاد  وقــد  غيــره.  وتوكيــل  الســابق  الوكيــل 

الحاضــرون مــن هــذه اإليضاحــات واآلراء

ــة كان موضــوع  نشــوء الحضــارة التاريخي

مناقشــة شــيقة جــرت بتاريــخ 2018/1/31 

ــج  ــات البرام ــدى جلس ــن اح ــك ضم وذل

المعــّدة لكبــار المســنين، حيــث تناولــت 

الســيدة )جانيــت حيــدو( إحــدى ســيدات 

الجاليــة مشــكورة موضــوع نظريــة التطور 

انتقــال  مراحــل  ووّضحــت  االجتماعــي 

ــة  ــوم القبلي ــن مفه ــري م ــع البش المجتم

ــوم المجتمعــات المعاصــرة. ــى مفه ال
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بتاريــخ 2018/1/31 تفّضلــت مجموعــة مــن 

أعضــاء المنظمــة بزيــارة قصيــرة للســيد )اليــاس 

انطــوان( أحــد أبنــاء الجاليــة بمناســبة خروجــه 

مــن المستشــفى أثــر اجــراء عمليــة فــي ســاقه.  

متمنيــن لــه الشــفاء العاجــل بعــون اللــه. إدارة 

واعضــاء المنظمــة بدورهــا تدعــو اللــه ان يًمــن 

بالصحــة علــى جميــع المرضــى وتدعــم جهــود 

أعضائهــا فــي مــؤازرة المرضــى ..

ــن  ــالً ع ــة, ممث ــة الثقاف ــس لجن ــاغ، رئي ــف الصب ــتاذ يوس ــام االس ق

ــون الثقافــي  ــة دعــوة )الصال ــة للمنظمــة بتلبي ــة االداري أعضــاء الهيئ

ــعاد  ــة )س ــرة المالي ــا الخبي ــي ألقته ــدوة الت ــور الن ــي( لحض الكلدان

ــي كنيســة  ــك ف ــب وذل ــي الصائ ــط المال ــوان التخطي اســطيفان( بعن

ــى  ــرق المثل ــرة الط ــت الخبي ــد تناول ــذا وق ــر/ وندزور.ه ــانت بيت س

لبنــاء مخطــط مالــي علــى أســس قانونيــة صحيحــة بأســلوب مســهب 

ــيط.. وبس

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

الراحة الدائمة اعطها يا رب 

ونورك االبدي ليشرق عليها
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 التعريــف الشــائع لالعتــداء الجنســي علــى األطفــال, 

ســواء علــى النطــاق العالمــي عامــة او العربــي خاصــة, 

ــن  ــر أو بي ــغ وقاص ــن بال ــي بي ــاط جنس ــو أي نش ه

قاصــر وقاصــر عندمــا يجبــر أحدهمــا اآلخــر ممارســة 

ــى  ــي عل ــداء الجنس ــن لالعت ــا.  ولك ــي م ــل جنس فع

األطفــال مفهــوم آخــر فــي المجتمــع الكندي.ويعتبــر 

موضوعــاً 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 

ــدى  ــا ال تتع ــن انه ــي حي ــدي ف ــع الكن ــر المجتم نظ

حــدود اظهــار المــودة والمجاملــة ضمــن عــادات 

ــة.   ــا العربي ــم مجتمعاتن ــد ومفاهي وتقالي

المجتمــع الكنــدي يــرى انــه ليــس مــن الضــروري ان 

ينطــوي االعتــداء الجنســي علــى االطفــال علــى :

1 - اتصال جسدي

المقصــود هنــا ان  الســلوكيات غيــر اللمســية بمــا فــي 

ذلــك التقــاط صــور للطفــل او توجيــه كلمــات قاســية 

ــر تعتبــر مــن قبيــل اإلســاءة  ــر الكثي ــه وغي او نابيــة ل

الجنســية.

2 -  ممارسة الجنس 

المقصــود هنــا ان اي اتصــال او تالمــس جســدي ولــو 

كان بريئــاً قدينطــوي تحــت مفهــوم التعامــل غيــر 

الالئــق التــي تدخــل ضمــن نطــاق االســاءة الجنســية 

فعلــى ســبيل المثــال وال الحصــر معانقــة الطفــل,  

ــى  ــل عل ــم الطف ــال, اجباره ــة األطف ــة ومالعب مداعب

الجلــوس علــى حضــن شــخص مــا كلهــا تصرفــات قــد 

ــية. ــاءة الجنس ــز االس ــن حي ــل ضم تدخ

مــن هــذا المنطلــق نهيــب بأخوتنــا الحــرص فــي 

ــر  ــم غي ــر تصرفه ــال يعتب ــال لئ ــع االطف ــم م تعامالته

الئــق يحاســبون عليــه ضمــن مظلــة القانــون الكنــدي 

ــل  ــر مؤه ــادر او غي ــر ق ــل غي ــر ان الطف ــذي يعتب ال

لتحديــد مــا هــو مســيئ او غيــر الئــق لــه وهــو ايضــاً 

غيــر مخــّول بإعطــاء االذن للشــخص البالــغ ســواء 

ــغ  ــخص البال ــإن الش ــه ف ــه وعلي ــه او مالعبت لمداعبت

ــة  ــد لكيفي ــع ح ــن وض ــاً ع ــاُ واخالقي ــؤول قانوني مس

التواصــل مــع األطفــال ووقــف أي تواصــل بغــض 

النظــر ان كان الطفــل قــد اذن للبالــغ بمعانقتــه ام 

ــأذن . ــم ي ل

اخيــراً وان كنــا فــي هــذا العــدد قــد تطرقنــا لموضــوع 

التحــرش الجنســي لــدى االطفــال مــن منطلــق رغبتنــا 

فــي توعيتكــم لتجنــب مســاءلتكم اال انــه واجــب 

ــي  ــال ف ــرة مــن األطف ــأن اعــداداً كبي ــر ب ــا ان نق علين

ــا  ــي . تابعون ــرش الجنس ــال للتح ــون فع ــدا بتعرض كن

ــا  ــي اطفالن ــف نحم ــة كي ــادم لمعرف ــا الق ــي عددن ف

ــداء. ــذا اعت ــن  هك م

االعتداء الجنسي 
على االطفال
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الــف مبروك حل مســابقة 
عيــد ميــاد العجوز

الفائز بالقرعة  لمسابقة 
عيد ميالد العجوز

الســيد جورج اوديش

عمر اخيه اليوم  78 عام
عمر اخته اليوم  84 عام

2

5
6

3

7

1

4

صنبور الماء أرسل االجابة مرفقةمسابقة
 بالكوبون الى العنوان التالي:
 397 Wyandotte ST. W.    

Windsor Ontario 
N9A 5X3  

ظلل الكأس التي ستمتلئ اوالً 

واربح معنا
$50  

شقة مؤثثة على Riverside مكونة من 
غرفتي نوم + غرفة جلوس + حمام ومطبخ 

على الراغبين االتصال
 على الرقم 254-2000 )519(

ر لاليجــا شــقة 

اتبحث عن عمل تكون انت مديره ؟؟؟
الفرصة امامك لتكون وسيط عقارات او وكيل 

تأمين مرخص رسمياً.
كل ما عليك هو االتصال بمنظمتنا

 على الرقم 254-2000 )519(   

هل انت مستعد لمد يد العون ودعم المحتاجين
لديك فرصة لعمل دائم وبدوام جزئي

االجر االولي 16$ / ساعة
آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم االثنين 

المصادف 2018/2/12
اتصل بمنظمتنا على  الرقم  254-2000 )519(  

عمــل  فرصــة 

عمــل  فرصــة 
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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 

icgo.canada@outlook.com  او ارسال ايميل على

يمنح المتطوعون شهادة تقديرية من الدولة في نهاية الموسم.

مجاناً

يسر ادارة منظمة المجموعة العراقية الكنديةبولينغ

 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

مجانًا




