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افتتاحية العدد
هذه  أفضل  التطوعي  والعمل  تجارب  الحياة 
على  داللة  فيه  االنخراط  وحجم  التجارب، 
إال  أمة  ازدهرت  ما  وازدهارها.  األمم  تقدم 
ما  أركانها،  أهم  أحد  التطوعي  العمل  وكان 
التطوعي  العمل  وأصبح  إال  أمة  ازدهرت 
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ادخال  أجل  من  متواصل  وسهر  دؤوب 
ابتسامة على شفاه طفل ومن اجل اسعاد كبير 
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عالج بالمواد الطبيعية  

التفويض والحسابات المصرفية

ــال نعــوم مديــرة مــرف  ــة كأل مــن الســيدة اقب ــة الكندي بتاريــخ 2018/5/11 اســتضافت منظمــة املجموعــة العراقي

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 هاتفيــاً  واســتدراجهم لذكــر 

ارقــام حســاباتهم يف املصــارف بغــرض االســتياء عــى ارصدتهــم. 

ــم  ــا.  ث ــي يقدمه ــات الت ــك والخدم ــخ مــرف سكوتشــيا بن ــن تاري ــاً موجــزاً ع ــن رشح ــت الســيدة ادري ــًة قدم بداي

تناولتــا مشــكورتني وبتفصيــل مســهب الفــرق بــني الحســابات املرفيــة املشــركة التــي تســمح لاشــخاص املتشــاركني 

تعتــر اآلم املفاصــل مــن أكــر األمــراض انتشــاراً وخاصــة 

ــي  ــة الت ــراض املزمن ــن االم ــي م ــن. وه ــار الس ــني كب ب

ــت ولكــن  ــزول بشــكل مؤق ــد ت ــزول بســهولة او ق ال ت

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 

ــوي  ــض يحت ــرش الحام ــون.  فق ــت الزيت ــون وزي الليم

ــة  ــع هشاش ــاعد عــى من ــني C الــذي يس عــى فيتام

العظــام, التهــاب املفاصــل, وكســور العظــام . كــا 

ويســاعد عــى متــدد االوعيــة الدمويــة ولــه تأثــر ايجــايب 

عــى االعصــاب مــا يخفــف مــن اآلم املفاصــل والتهابهــا 

ــة. ــة وآمن بصــورة طبيعي

امــا زيــت الزيتــون فيحتــوي عــى الفوســفور، املغنيزيــوم، البوتاســيوم، الكالســيوم، الكلــور، الكريــت، الحديــد والنحــاس 

وهــو غنــي بالفيتامينــات A,B,C,E. فهــو ايضــاً يســاعد عــى متــدد األوعيــة الدمويــة ويلينهــا مخففــاً بــدوره مــن حــدة 

أوجــاع املفاصــل.

االســتفادة مــن االرصــدة وبــني الحســابات 

الفرديــة التــي تــؤول للدولــة يف حــال وفــاة 

املســتفيد. وتنــاول النقــاش أهميــة ورضورة 

اصــدار تفويــض خــاص يســمح لألهــل 

واالشــخاص املوثــوق بهــم اتخــاذ اجــراءات 

وقــرارات ماليــة او غــر ماليــة بالنيابــة عــن 

كبــار الســن يف حــاالت معينــة مثــل املــرض, 

العجــز, الغيبوبــة, او املــوت.  

املنظمــة  شــكرت  املحــارضة  نهايــة  يف 

ــة.  ــا درع املنظم ــان وقدمــت له املحارضت
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بالتنســيق مــع جمعيــة مطبــخ وينــدزور للعجــات الهوائيــة 

بتاريــخ  نيوتــن  لــووري  الســيدة  منظمتنــا  اســتضافت 

الطريــق،  قواعــد  حــول  محــارضة  اللقــاء   2018/4/30

الدراجــات. راكبــي  وســامة  االرصفــة  واســتعال 

دعوتنــا لهــذه الفعاليــة كانــت تشــجيعاً منــا عــى اســتخدام 

التكلفــة،  منخفضــة  كونهــا  للتجــول  كوســيلة  الدراجــة 

وصديقــة للبيئــة اضافــة اىل ان ركــوب الدراجــات نشــاط 

ــي. ــع وصح ممت

ــى  ــاركني ع ــف املش ــن بتعري ــيدة نيوت ــت الس ــة قام  بداي

اقســام الدراجــة وّضحــت اهميــة ان تكــون الدراجــة املختارة 

مريحة ومناســبة لســائقها لتســهيل الســيطرة عليها  وشــّددت 

ركوب الدراجة اآلمن

ماذا تخبرنا الملصقات وااللوان

الســيدة هــدى ســلومي العضــو يف منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة عقــدت جلســة شــاركت فيهــا اعضــاء املنظمــة 

ببعــض املعلومــات القيَمــة حــول املعنــى الخفــي للملصقــات التــي نجدهــا عــى الخضــار والفواكــه, حيــث بينــت ان لهــا 

وظيفــة اكــر مــن املســاعدة يف مســح الســعر, فهــي تخرنــا عــن اســلوب وطريقــة زراعتهــا. 

الكــود PLU  يفصــح عــن مــا اذا كانــت هــذه املــادة معّدلــة وراثيــاُ او مزروعــة عضويــاً أو منتجــة باألســمدة الكياويــة، 

أو مببيــدات الفطريــات، أو مببيــدات األعشــاب. فــإذا كان الكــود PLU مؤلــف 

مــن اربعــة ارقــام فهــذا يــدل أن املنتــج يــزرع بشــكل تقليــدي مــع اســتخدام 

املبيــدات, أمــا الكــود املؤلــف مــن خمســة ارقــام فيــدل عــى ان املنتــج معــًدل 

وراثيــاً ان كان يبــدأ بالرقــم 8,  وهــو عضــوي ان كان يبــدأ بالرقــم 9.

كــا تناولــت الســيدة هــدى مدلــوالت مربعــات األلــوان املطبوعــة عــى 

ــة عــى ان مكونــات معجــون  معجــون االســنان فبينــت ان اللــون االســود دالل

ــوي عــى نســبة  ــو يحت ــر فه ــا االحم ــة ام ــواد كياوي ــوي عــى م االســنان تحت

ــة  ــواد الكياوي ــر للم ــن اي اث ــاً م ــال متام ــر خ ــني ان االخ ــا يف ح ــرة منه كب

ــن  ــة م ــوب مصنوع ــات االنب ــر اىل ان محتوي ــذي يش ــون االزرق ال ــى الل ويبق

ــة. ــواد طبي ــع م ــة م ــواد طبيعي م

عــى رضورة ضبــط املقــود عــى االرتفــاع الصحيــح وتعديــل املقعــد لجعــل الدواســة أكــر كفــاءة وفعاليــة . كــا اكّــدت 

ان ســامة راكبــي الدراجــات تفــرض إجــراء فحــوص الســامة األساســية للدراجــة قبــل كل جولــة وذلــك فيــا يخــص 

ضغــط االطــارات, ســامة السلســلة مــن االنــزالق, فعاليــة الفرامــل والكابــات والحالــة الجيدةلاضواءوالعواكــس.

يف نهايــة املحــارضة اســتعرضت قواعــد ســر الدراجــات والتــي تنــص عــى التــزام ســائقي الدراجــات باإلشــارات الضوئيــة 

واملروريــة الخاصــة بالســيارات واجبارهــم عــى ارتــداء الخوذ املناســبة.
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حــر مديــر عــام منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة حفــل 

ــاء"  ــف ب ــدزور " أل ــدث يف وين ــة األح ــة العربي ــاق الصحيف إط

والتــي ســيتم إصدارهــا شــهريًا باللغــة العربيــة، مــن قبــل 

محررهــا االســتاذ ماجــد عزيــزة، وصاحــب االمتيــاز الســيد ربيــع 

ــة  ــام باللغ ــض االقس ــص بع ــيتم تخصي ــه س ــاً بأن ــم، عل ابراهي

ــات. ــة اىل اإلعان ــة إضاف اإلنجليزي

مشاركة اجتماعية

ــا  ــة اجتاعه ــة اإلداري ــدت اللجن عق
ــاعة  ــام الس ــام 2018 بت ــث لع الثال
ــني  ــوم االثن ــاء ي ــن مس ــة م السادس
مقــر  يف   2018/5/14 يف  املصــادف 
العراقيــة  املجموعــة  منظمــة 

الكنديــة.
تــم خــال االجتــاع وضــع الخطــوط 
املزمــع  للفعاليــات  العريضىــة 
اقامتهــا خــال صيــف 2018 وتــم 
االتفــاق عــى التاريــخ املبــديئ لــكل 

ــا.  منه

اجتماع اللجنة االدارية

شهادات تقديرية

قامــت وكالــة اإليــرادات الكنديــة مبنــح منظمــة 
والعاملــني  الكنديــة  العراقيــة  املجموعــة 

واملتطوعــني فيهــا شــهادات تقديريــة لقــاء جهودهــم يف تقديــم بيانــات رضيبــة الدخــل لعــام 2018 للجاليــة 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/ سوير شمعون - متطوعتان
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شاركوا بمسابقاتنا 
الشهرية 

واربحوا معنا 
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مهارات حسابية
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 397 Wyandotte ST. W.    
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جمعية جالية جنوب آسيا

لقاء ثقافي
اســتقبل الســيد غســان ســاكا مديــر عــام املنظمــة العراقية 

الكنديــة والســيد ســام بطــرس عضــو الهيئــة االداريــة فيها, 

الشــاعر واالعامــي املعــروف االســتاذ رضــا منصــور, رئيــس 

تحريــر وصاحــب االمتيــاز لجريــدة “املهاجــر الجديــد.”

تنــاول الجانبــان مواضيــع عديــدة متحــورت حــول رضورة 

نــرش التوعيــة الثقافيــة والفكريــة يف عمــوم الجاليــة 

العراقيــة والعربيــة لرقــى نحــو االفضــل ولتثبــت مكانتهــا 

يف املجتمــع واملهجــر وتكــون اداة ايجابيــة لرســم الجانــب 

االيجــايب االفضــل للمغــرب العــريب يف كنــدا وملحــو الفكــرة 

الســلبية عنــه بشــكل عــام.

ــوة  ــر دع ــب عم ــيد حبي ــاكا و الس ــان س ــتاذ غس ــى االس لبّ

جمعيــة جاليــة جنــوب آســيا مبناســبة الذكــرى 32 لتأسيســها  

ــة - وكان  ــدزور الكندي ــة ون ــو مبدين ــة كوبوت ــك يف قاع وذل

مــن اغلــب الحضــور اعضــاء برملــان مقاطعــة اونتاريــو 

ــة.  ــاء البلدي ــة واعض ــظ املدين ومحاف

يف الصــورة - رئيــس الجاليــة الصينيــة, نائــب رئيــس الجمعيــة 

جنــوب أســيا, الســيدان غســان ســاكا وحبيــب  عمــر.
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كوبون المسابقة

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

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

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

ــت الجائزة حجب
ورود لعدم   

 ايــة اجابــة صحيحة

حل مســابقة النجاة

قّسم كل حبة اىل نصفني ثم ابتلع 

نصف وارم النصف اآلخر  وهكذا 

تكون قد ابتلعت نصفني حمر ونصفني 

زرق اي حبة حمراء واخرى زرقاء 

والناس: كندا 
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منظمة املجموعة العراقية الكندية
 تنعى فقيدها

 املرحوم االستاذ عادل عبدالله القس أسحق
 الذي انتقل اىل حرة الرّب ورقد عى رجاء القيامة

 إثر حادث أليم يوم 2018/5/17 عن عمر يناهز 75 عاماً. 

وتطلب من رّب كّل الرأفات وإله كل التعزيات أن يهب زوجته السيدة هدى 

سلومي وابنه السيد سامر وابنته السيدة أماين وجميع اهله ومحبيه ومعارفه عزاًء 

ساوياً وان يعطيهم الصر والسلوان. 

))وليمألكم اله الرّجاء كل رسور وسام يف االميان ليك يفيض فيكم الرجاء وقوة 

الروح القدس(( )رومية 15-13 (

مــن مدينــة املوصــل الحدبــاء هاجــر وســام يونــان )ابــو يوســف( اىل 

كنــدا حامــاً عشــق وهــوى العــراق يف رحلــة اىل املجهــول، رحلــة كفــاح 

كان فيهــا الكثــر مــن الصعــاب والعقبــات. اال ان ابــن املوصــل الــذي 

ــرة  ــر واملثاب ــا بالص ــا.. تخطاه ــاض معركاته ــاة وخ ــك الحي ــرف ضن ع

والجلــد.

يف العــراق أنهــي دراســته الجامعيــة وعمــل مخــدراَ عامــاً، وايضــاً 

ــه يف  ــل مع ــان( وعم ــف يون ــده )يوس ــن وال ــخ م ــن الطب ــب ف اكتس

ــل.  ــوار يف املوص ــل املش ــم فاف مطع

عندمــا وضعــت الحــرب اوزارهــا يف العــراق، واشــتد فيهــا الدمــار تركهــا 

متجهــاً اىل دمشــق بحثــاً عــن االمــن وعــن غــد أجمــل لعائلتــه املكونــة 

مــن زوجــة وخمســة اطفــال ومنهــا اتجــه اىل مدينــة وينــدزور الكندية 

حيــث دأب عــى مارســة املهنــة التــي احبهــا ومارســها بشــغف ســواء 

يف العــراق او يف محطــة االنتظــار، يف مدينــة الفــن دمشــق الســورية. 

ــام  يف  ــل الش ــم فاف ــوم مطع ــام الي ــر وس ــايض، يدي ــن امل ــداً ع وبعي

ــر  ــتحيل، واإلرادة ال تنك ــرف املس ــم ال يع ــداً ان الحل ــدزور مؤكّ وين

ــرة اآلالم” ــن ك ــوت م ــة ال مت ــام، واملوهب ــا األي ــر عليه ــا م مه

بطاقة تعريف مغترب
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ــت الجائزة حجب
ورود لعدم   

 ايــة اجابــة صحيحة

والناس: كندا 

قوانــني أكــر رصامــة ســتدخل حيــز التنفيــذ يف غضــون 

األشــهر القليلــة املقبلــة يف مقاطعــة اونتاريــو.

ــررت  ــد م ــة,  فق ــا يف املقاطع ــر أمانً ــادة أك ــاً لقي  تحقيق

للحــد مــن عواقــب  قانونــاً جديــداً  اونتاريــو  حكومــة 

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 

ــار قامئــة األغــاين, وســواء حــدث هــذا عــى الطريــق  الختي

الريــع أو لــدى التوقــف عنــد ضــوء اإلشــارة املروريــة 

ــاً  ــح ايض ــوي يص ــف الخلي ــى الهات ــح ع ــا يص ــراء. وم الحم

عــى أجهــزة الرفيــه االلكرونيــة األخــرى مثــل مشــغل 

DVD والقــارئ اإللكــروين.

إحصاءات القيادة مشتتة يف اونتاريو

الســائق الــذي يســتخدم الهاتــف عرضــة أربــع مــرات 	 

اكــر لاصطــدام مــن الســائق الــذي يركــز عــى 

ــق الطري

منــذ عــام 2000  تضاعفــت اعــداد الوفيــات الناجمــة 	 

عــن القيــادة املشــتتة  . 

ــادث 	  ــد يف ح ــخص واح ــاب ش ــاعة يص ــف س كل نص

ــتتة. ــادة املش ــبب القي ــدام   بس اصط

العقوبات املفروضة عىل القيادة مشتتة

 A, B, C, D,  الســائقون الحاصلــون عــى شــهادات من فئــة

E, F, G, ســيواجهون عقوبــات اكــر رصامــة عنــد ادانتهــم 

بالقيــادة املشــتتة

امــا غرامــة قدرهــا 490 دوالر ، إذا متــت تســوية 	 

املخالفــة خــارج املحكمــة 

او غرامــة تصــل إىل 1000 دوالر إضافــة اىل ثــاث 	 

نقــاط إذا تــم اســتام اســتدعاء للمحكمــة 

 G1, G2,  ــة ــن فئ ــون عــى شــهادات م الســائقون الحاصل

ــن  ــدالً م ــن ب ــات ولك ــس عقوب ــيواجهون نف M1, M2  س

ــيواجهون: ــاط س ــض النق تخفي

ــة 	  ــاً لإلدان ــدة 30 يوم ــهادة مل ــحب الش ــق او س تعلي

األوىل

ــة 	  ــاً لإلدان ــدة 90 يوم ــهادة مل ــحب الش ــق او س تعلي

ــة  الثاني

ــة 	  ســحب الشــهادة وإلغــاء الرخيــص بالكامــل لإلدان

ــد  ــن جدي ــدء م ــم الب ــب عليه ــث يتوج ــة بحي الثالث

وتقديــم امتحــان G1  ومــن ثــم االنتظــار ملــدة ســنة 

G او G2 ــى ــول ع ــة للحص كامل

القيادة املتهورة

القيــادة املتهــورة هــي القيــادة املشــتتة التــي عرّضــت حيــاة 

اآلخريــن للخطــر بســبب اســتخدام الهاتــف الخليــوي ســواء 

باليــد او حتــى مــن خــال نظــام البلوتــوث

العقوبات املفروضة عىل القيادة املتهورة

ست نقاط 	 

ــدة 	  ــات تصــل إىل 2000 دوالر و / أو الســجن مل غرام

ســتة أشــهر

تعليق ترخيص ملدة تصل إىل عامني	 

عقوبــة الســجن ملــدة تصــل إىل 10 ســنوات إلحــداث 	 

رضر جســدي أو ملــدة تصــل اىل 14 عامــاً لتســببها 

ــوت. يف امل

نصائح لتجنب القيادة املشتتة

إيقــاف تشــغيل الهاتــف أو وضعــه بوضعيــة الصامــت قبــل 

دخــول الســيارة

الطلب من أحد الركاب إجراء مكاملة أو الرد عى نص 

ــالة  ــال رس ــة أو إرس ــراء مكامل ــرد ، أو إج ــال رضورة ال يف ح

ــة. ــة آمن ــة إىل منطق ــحاب بعناي ــب االنس ــة ، يج نصي

اونتاريو على اعتاب قوانين اكثر صرامة
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Learning to build what you learn to ride 
at Bike Windsor Essex

By Ryan Percy

Now that it’s summer, it’s time to 
get outside and enjoy the warm 

Windsor weather. But if you’re plan-
ning 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 Wind-
sor-Essex safer and friendlier for cyc-
lists.

The Bike Kitchen is Windsor’s only do-
it-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 Tues-
days, 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-a-
Bike program, BWE offers opportun-
ities for new Canadians and low-in-
come youth to work towards getting 
their own bicycle. Individuals that 
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participate are taught proper care, 
maintenance and construction of a 
road-safe bicycle. They take time and 
are taught how to repair and assem-
ble 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 safe-
ty. 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 provid-
ed by BWE beyond the senior pro-
gramming to both youth and adults 
in the future.
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Learning to build what you learn to ride 
at Bike Windsor Essex
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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

3385 Mannheim Way, 
Windsor, ON N8W 5E2

Phone: 519-969-9400 ext. 303 
Fax: 519-969-9406

STEVE SUNTRES
Sales Manager

Cell: 519-564-4437
steves@mcbs.ca

EVAN SUNTRES
Account Manager
Cell: 226-346-3815
evans@mcbs.ca
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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


