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كتيب شهري
يغطي نشاطات

منظمة المجموعة العراقية الكندية
والجالية العربية

A Monthly Booklet
 Covers The Activities Of

The  Iraqi Canadian Group Organization

And The Arab Community

افتتاحية العدد

عيد القيامة هوعيد النصر وعيد المصالحة.
تألم  والسالم  المحبة  رسول  المسيح  السيد 
وصلب وقام في اليوم الثالث ليحّث البشرية 
بناء  في  والفاعلة  اإليجابية  المشاركة  على 
مجتمع تسوده روح القيامة والفرح والسالم. 
بقيامته المجيدة دعانا السيد المسيح الى المحبة 
والعطاء بعيداً عن االنانية وحب الذات، دعانا 
لنبذل وقتنا واموالنا وكل امكاناتنا في خدمة 
اآلخرين ولننتصر على الشر وعلى اغراءات 
العالم الشرير من حولنا لنعاين امجاد القيامة 

وحياة الدهر اآلتي. 
الفادي  منا  أراده  ما  نحقق  اخوتي  يا  دعونا 
كل  منا  المحتاج  ومساعدتنا  لبعضنا  بمحبتنا 
النصر  حياة  لنحيا  وقدراته  إمكاناته  حسب 

التي أرادها لنا. 

وكل عام والجميع بخير 

اسرة التحرير
سرمد نجيب ساكا

برنـاديت صنا

Editors
Sarmad Najeeb Saka

Barnadit Sana

Designer
Elza Mouradian

 تصميم وتنفيذ
 غسان فؤاد ساكاالزا مراديان
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مؤّسسها
غّسـان فـؤاد سـاكا
The Founder

Khassan Fouad Saka
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ــوم  ــبة ص ــخ 2018/3/16 وبمناس بتاري

الفصــح المجيــد ســاهم عــدد مــن اعضــاء 

ــي  ــش الت ــر المناقي ــداد فطائ ــة بإع المنظم

تحتــوي علــى الطماطــم والبصــل ومعجــون 

ــاركوا  ــة. وتش ــارات الخاص ــض البه ــم وبع الطماط

ــور ــاول الفط ــا بتن بعده

مع الشاي والقهوة.

 يوم جميل وصيام مقبول للجميع.

بتاريخ 2018/3/28 تم إجراء مسابقة 

أجمل واكثف وأطول جذع لزرعة الثوم 

التي قام ابناء الجالية بزراعتها في وقت مبكر 

من هذا الشهر . هذا وقد رّشح السيد سرمد ساكا 

زرعة االخت جاندارك للفوز بالجائزة, وقدمت 

لها االخت اميرة هدية رمزية باسم منطمة 

المجموعة العراقية الكندية.

جائزة لعبة البينكو لهذا 

الشهر كانت من نصيب 

االخت جانيت التي 

فازت بتاريخ 

 2018/3/23

وحصلت على  

الهدية المقدمة من 

قبل منظمة المجموعة 

العراقية الكندية .

نشاطات ترفيهية
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نشاطات ثقافية

بتاريـــــخ 2018/3/12 وضمن اطــــار 

النشـاطات الثقافيــــة لمنظمتنا تفّضلت 

الســيدة ســـناء, إحدى عضوات المنظمــة 

العراقيـه الكنديـة, بإلقاء محاضرة طبيّـه ضمن 

اختصاصها حـول فحص البصر واهميتـه وضـرورة 

االعتناء بالعين واجراء الفحوص الدورية باستمرار. 

محاضـرة مفيـدة اغنت الحاضريــن بمعلومـات 

وحقائـق قيّمـة واجـابت على تسـاؤوالتهـم 

المطروحة.

اسـتضافت منظمة المجموعة العراقية 

الكنـديـة المســتشار القـانوني  ســـتار 

الطائي الـــذي القى محاضرة قيّمـة تنـاول 

فيها اعـداد الوصيـه واهميتها التي تصّب في 

مصلحــة العائلـة, ورّد بدقـة ووضـوح عـن كافـة 

تساؤوالت الحاضرين ومن ثم قام مشكوراً بتنظيم 

وصيات مجانية للراغبيـن من الحضور. 

الشكر الجزيل له ولكافة الجهود التي تبذل 

في سبيل خدمة ابناء الجالية.

بمناســــبة عيد الفصح المجيـد 
قـّدم االسـتاذ وردا اســـــحاق 
عيسى محاضرة في قاعـــة 

االجتمــاعــات بمقـر 
المنظمة تحـّدث فيها 
عـن احـداث صـلب 

وموت وقيامة 
الرب يسـوع من بين 
االموات بجسد ممجد. 

استغرقت المحاضرة 
ساعتان تالها نقاشات مفيدة
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قامــت إدارة منظمــة المجموعــة العراقيــة 

مــع  وبالتنســيق  وينــدزر  فــي  الكنديــة 

أعضــاء المنظمــة الفاعليــن والمشــاركين فــي 

فعالياتهــا بمفاجــأة الســيدة الــزا مراديــان 

المجلــة  وإخــراج  بتصميــم  تقــوم  التــي 

المجموعــة(  )صــدى  للمنظمــة  الشــهرية 

ــث  ــبة. حي ــا بمناس ــد ميالده ــال بعي باالحتف

قامــت بإطفــاء شــمعة ميالدهــا وبتقطيــع 

قالــب الكيــك وســط أبنــاء الجاليــه الحاضريــن 

والعمــر  الصحــه  دوام  لهــا  تتمنــوا  الذيــن 

المديــد. 

كما قامت احدى سيدات الجالية

 بتقديم هدية صغيرة عبارة عن

 سندانة زرع منسقة بدقة 

ومزينة ببيضتين ملونتين

 مخطوط عليهما بخط 

الرقعة عبارتي

       عيد ميالد سعيد 

          المسيح قام
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حرصاً من 

منظمتنا على 

تكريم اعضائها العاملين 

ومشـاركتهم اطفـاء شمعــــات 

عمرهم المديـد, فقد تم تحضيـر 

كيــكة العيـد وتقديمها لألخت 

ســـهام وذلك ضمن نشــاطات 

االعضاء ومشاركاتهم في برنامج 

المسنين, حيث تشاركوا بتقطيع 

الكيـك وتمنوا لها وافـر الصحـــة 

والسعادة والقوه والعمر المديد.
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اعرف عدد المثلثات في الشكل اربح معنا 

مسابقة المثلثات

أرسل اجابتك مرفقة
 بالكوبون الى العنوان التالي:
 397 Wyandotte ST. W.    

Windsor Ontario 

N9A 5X3  

شاركوا بمسابقاتنا 
الشهرية 

واربحوا معنا 

اسرة منظمة المجموعة العراقية الكندية 

يتمنون للزميل

 الدكتور يوسف الصباغ

  دوام الصحة والشفاء العاجل اثر تعرضه 

لوعكة صحية استدعت دخوله المشفى. 

الشفاء العاجل 

فليكن ذكره مؤبداً

انتقل الى رحمة الله رجل االعمال العراقي المغترب

 )المرحوم فؤاد بولص متي( الشهير باللقب )فؤاد ميسلون(

وذلك مساء االربعاء 2018/4/4  

الراحة االبدية أعطه يارب ونورك الدائم فليشرق على روحه الطاهرة

Departed to the kingdom of heaven tonight 4th April 2018. 

The well-known businessman Mr. Fouad Polus Mati 

اسرة منظمة المجموعة العراقية الكندية

 تهنئ الشاب امير جعفر الناصري
علــى نعمــة الشــفاء الــذي مّنــه بهــا اللــه بعــد ان رقــد فــي 

حالــة غيبوبــة كاملــة اثــر تعرضــه لحــادث مــروري بليــغ

وتدعو الله ان يشمله وصديقه الذي كان برفقته 

 الشاب سيف فالح الجابري 
والذي تعرّض لكسر في الحوض والظهر

 بوافر الصحة ويثبت لهما االجر والثواب 

الشفاء العاجل 
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كوبون المسابقة

اسم المشترك: ................................

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

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

للســيد

 روفائيــل اوراهــا

الفائز بالقرعة
  لمسابقة 

صنبور الماء

لــف مبــروك ا

تمديد برنامج مساعدة الالجئين 
مثلي الجنس

ــة  ــة ، أن حكوم ــن والمواطن ــرة والالجئي ــر الهج ــن وزي أعل

ــل إضافــي قــدره 100،000 دوالر  ــدا قــد خصصــت تموي كن

 Rainbow لتجديــد اتفاقيــة تقاســم التكاليــف مــع جمعيــة

Refugee  المهتمــة بمســاعدة الالجئيــن مثلــي الجنــس 

ــارس 2020.  ــى 31 م ــك حت وذل

يهــدف البرنامــج الــى زيــادة الوعــي باحتياجــات الالجئيــن 

مــن المثلييــن ، وتعزيــز الرعايــة الشــاملة لهــذه المجموعــة 

الضعيفــة وذلــك مــن خــالل تعــاون مشــترك بيــن الحكومــة 

LG- و Rainbow Refugee Society  الكنديــة و جمعيــة

ــاب  ــع أصح ــل م ــة العم ــتواصل الحكوم ــث س BTQ2 حي

الشــأن لتعزيــز خدمــات التســوية والتكامــل لجعــل اندمــاج 

فــي كنــدا سلًســا قــدر اإلمــكان.

نقــالً عــن وزيــر الهجــرة والالجئيــن والمواطنــة »إن التزامنــا 

بتوفيــر الحمايــة ألكثــر النــاس ضعفاً فــي العالم أمر أساســي 

لهويتنــا ككندييــن ، وأنــا فخــور بمــا اســتطعنا تحقيقــه مــن 

الالجئيــن  لمســاعدة   Rainbow Refuge برنامــج خــالل 

الرائديــن. حيــث يواجــه الجئــو LGTBQ2 تحديــات فريــدة 

فــي مجــال االســتيطان والتكامــل. إن حكومتنــا ملتزمــة 

بالعمــل مــع مجتمــع LGBTQ2 والجهــات الراعيــة الخاصــة 

لضمــان وجــود الدعــم الــالزم ألولئــك الذيــن نقــوم بإعــادة 

توطينهــم والترحيــب بهــم فــي كنــدا. »

ــل المقــدم مــن خــالل هــذا البرنامــج  هــذا ويدعــم التموي

ــى  ــرة إل ــم ألول م ــد وصوله ــن عن ــة لالجئي ــف األولي التكالي

كنــدا. ويشــمل أمــوال البــدء الالزمــة لشــراء المالبــس 

ــة  ــر رعاي ــه يوف ــا أن ــية. كم ــة األساس ــتلزمات المنزلي والمس

خاصــة لالجئيــن  لمــدة ثالثــة أشــهر علــى ان يغطــي 

الكفــالء الخاصــون تكاليــف األشــهر التســعة المتبقيــة.
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والناس كندا 

ــى  ــة ال ــة إضاف ــة االلكتروني ــي التكنولوجي ــريع ف التطــور الس

انتشــار اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي مثــل الفيــس 

ــي  ــة الت ــة االلكتروني ــرة البلطج ــار ظاه ــاهموا بانتش ــوك س ب

ــه  ــى اذالل ــا ال ــخص م ــراج ش ــة اواح ــن مضايق ــا بي ــدرج م تت

ــده. ــى تهدي وصــوالً ال

ــن  ــد. ولك ــة أو التصيّ ــة الكراهي ــا لعب ــون عليه ــال يطلق األطف

ــرة ويمكــن أن تكــون مدمــرة  ومهمــا كان اســمها فإنهــا خطي

ــى عواقــب مأســاوية.  ــؤدي إل ــاً وقــد ت عاطفي

يســيئ  تعليــق  مجــرد  تكــون  قــد  االلكترونيــة  البلطجــة 

لشــخص مــا علــى صفحــات الفيــس بــوك او قــد يكــون عبــارة 

ــي  ــد االلكترون ــق البري ــن طري ــل ع ــد ترس ــالة تهدي ــن رس ع

وقــد تصــل احيانــاً الــى حــد نشــر صــور او فيديــو لشــخص مــا  

ــراره. ــاء اس ــه او إفش ــد إحراج بقص

االحصائيــات تــدل أن البلطجــة اإللكترونيــة تكثــر فــي ســنوات 

المراهقــة وحتــى ســن 17 عاًمــا وان معظــم المراهقيــن اليــوم 

قــد شــاركوا فيهــا بطريقــة أو بأخــرى ، إمــا كفاعليــن للبلطجــة 

او كهــدف لهــا ،واحيانــا اخــرى كمراقبيــن ، أو كأشــخاص 

ــه. مشــاركين دون إدراك مــا يفعلون

التشــريعات الكنديــة حيــال البلطجــة او التســلط عبــر 

اإلنترنت
ــة  ــع البلطج ــة م ــون بجدي ــن يتعامل ــن الواضــح أن الكنديي م

ــة للحــد مــن آثارهــا الســلبية  فالقضــاة يتمتعــون  اإللكتروني

ــم  ــت إذا ت ــن اإلنترن ــة م ــور حميم ــة ص ــب إزال ــلطة طل بس

نشــر الصــور دون موافقــة الشــخص أو األشــخاص الموجوديــن 

ــراء  ــعة إلج ــات واس ــرطة صالحي ــت الش ــورة. ومنح ــي الص ف

ــة  ــن . والمــدارس مطالب ــة وكشــف المداني ــات الالزم التحقيق

بتوعيــة الطــالب ووضــع خطــط لمنــع الفتــوة والتســلط 

ــدارس.  ــل الم داخ

العواقب القانونية 
إن مشــاركة أي صــورة عبــر االنترنيــت دون موافقــة الشــخص 

ــا  ــدان فيه ــه الم ــة يواج ــي جريم ــورة  ه ــي الص ــود ف الموج

ــل  : ــدة مث ــة عدي عواقــب قانوني

تعليــق دراســة المدانيــن أو حتــى طردهــم نهائيــاً مــن 	 

ــات  ــارج اوق ــلط خ ــدث  التس ــو ح ــى ول ــة حت المدرس

ــدوام المدرســي. ال

عقوبــة  الســجن لمــدة تتــراوح مــا بيــن 6 اشــهر إلــى 	 

خمــس ســنوات.

ضبــط الكمبيوتــر أو الهاتــف الخلــوي أو أي جهــاز آخــر 	 

اســتخدم  فــي التســلط. 

تعويــض الضحيــة عــن التكاليــف المتكبــدة فــي إزالــة 	 

الصــورة مــن اإلنترنــت  او مــن اي مــكان آخــر

دور االهل
مراقبة استخدام االطفال لإلنترنت.	 

بنــاء الثقــة مــع االطفــال وتوعيتهــم حــول مخاطــر 	 

االنترنيــت. اســتخدام 

تنبيــه االطفــال بعــدم الــرد علــى أي تهديــد او تعليــق 	 

عبــر االنترنيــت و اللجــوء لالهــل لطلــب المســاعدة فــي 

حــال تلقــي أي شــيئ غيــر مالئــم او مزعــج او خطيــر.

تنبيــه االطفــال بعــدم حــذف ايــة رســالة والقيــام 	 

علــى  عرضهــا  إلمكانيــة  يهــا  واالحتفــاظ  بطباعتهــا 

لتدخلهــم الحاجــة  دعــت  فــي حــال  المعنيــة  الجهــات 

كدعــم االطفــال وعــدم المبالغــة فــي القــاء اللــوم 	 

التعــرض  الناجــم عــن  العاطفــي  األلــم  عليهــم الن 

للتســلط حقيقــي للغايــة وقــد تكــون لــه تأثيــرات  

ســلبية وخطيــرة طويلــة األمــد.

عــدم تهديــد االطفــال بمنعهــم مــن اســتخدام االنترنيت 	 

ألن ذلــك بدفعهــم ان يكونــوا اكثــر ســرية. 

اعــالم مستشــاري التوجيــه فــي المدرســة بمــا يتعــرض 	 

ــدراك  ــن ت ــوا م ــى يتمكن ــلط حت ــن تس ــال م ــه االطف ل

ــي. ــدوام الدراس ــالل ال ــراث خ ــوع واالحت الموض

فــي حــال وصــل التســلط الــى مرحلــة التهديــد بالعنــف 	 

ــى  ــة عل ــي حــال اســتمراره لمــدة طويل الجســدي او ف

ــائل  ــراز الرس ــون وإب ــق القان ــى تطبي ــوء ال ــل اللج االه

ــات المختصــة . ــى الجه ــا ال ــي ســبق طباعته الت

البلطجة االلكترونية او التسلط عبر االنترنيت
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Progressive Conservative Leader
 Doug Ford

Douglas Robert Ford Jr. (born Nov-
ember 20, 1964) is a Canadian busi-

nessman and politician.  He was Toron-
to City Councillor for Ward 2 Etobicoke 
North from 2010 to 2014. He is the 
older brother of the late Mayor of To-
ronto Rob Ford.  

Ford ran for the 2014 Toronto mayor-
al election, where he placed second 
behind John Tory. In 2017, Ford an-
nounced 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. 

Ford promises to fix Ontario’s min-
imum wage at $14 an hour and to re-
duce provincial taxes for anyone earn-
ing less than $30,000 a year.

Ford pledged to encourage more in-
vestments 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 sec-
tor which is one of the most important 
responsibilities of the provincial gov-
ernment, but he promises to reduce 
the waiting times and to provide fresh 
resources and new front-line workers. 

Ford revealed a plan for Northern On-
tario focusing on increased access to 
and development of the Northern On-
tario Ring of Fire.

Ontario’s Liberal and PC Parties Will Compete

Who is the newly elected Progressive Conservative leader Doug Ford?  
 What he’ll be promising the voters ahead of the June 7 election?
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مكتب محاماة كندي في مدينة وندزور 

الكندية 

يطلب سكرتيرة تجيد اللغة العربية 

واالنكليزية و استخدام جهاز الكومبيوتر 

وعلى معرفة باالنظمة والبرامج 

المتطورة وملء استمارات الهجرة 

ومتابعة الملفات والترجمة واالجابة 

على االتصاالت والمواعيد. ..

 على من تجد في نفسها الرغبة 

والخبرة, االتصال بمكتب منظمة 

المجموعة العراقية الكندية  على الرقم 

   )519( 254-2000

Secretary Job at Immigration 

Lawyer office in Windsor - call 

ICGO )519(254-2000

عمــل  فرصــة 




