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 في ادناه وحسب التواریخ واالماكن المبینة  ندواتاربعة استرالیا –اقامت اللجنة الخیریة االشوریة 
وقد تم شرح وایضاح الزیارة االخیرة الى ارض الوطن والمشاركة في المؤتمر العالمي للجمعیة 

 السیدة جون وھم ،من اعضاء اللجنة والتي قام بھا اثنان) اوربا(الخیریة االشوریة ومن ثم الى 
وتم  عشتار جاكو رئیس الجمعیة الخیریة االشوریة والسیدة شوشان تاور امین صندوق الجمعیة

بیوت سكن  ،عرض مجموعة من الصور ومقاطع الفیدیوعن الزیارة للمدارس التعلیمیة االشوریة
الندوات كل من شارك في ھذه و.  واحتفاالت االول من نیسان،یخیة االماكن الدینیة والتار،الطلبة

 الحركة الدیمقراطیة االشوریة) ب اتحاد الشبا( الضیوف السیدة دلیلة شنكو والسید جورج كیوركیس 
 .حیث تم شرح وتوضیح نشاطات االتحاد وعرض مجموعة صور عن زیارتھم الرض الوطن 

 المواضیعحضر ھذه الندوات جمع من ابناء شعبنا والتقوا باعضاء اللجنة حیث تم طرح الكثیر من  
قام اعضاء اللجنة باالجابة عن  و واالسئلة التي تھم ابناء شعبنا وعن مھام ونشاطات اللجنة الخیریة

االسئلة واالستفسارات التي طرحھا الحاضرون بكل رحابة صدر وكان من ضمن الحضور اعضاء 
تم  س الحضور لماوقد كان لھذه الندوات الوقع االیجابي في نفو .من الحركة الدیمقراطیة االشوریة

و نشاطات اللجنة والمشاریع التي تساھم فیھا في الوطن  اعمال شرحھ وتوضیحھ بالصور والفیلم عن
  .االم

 
 

  فكتوریا  - ملبورن                                                              وث ویلزا نیو س-سدني                      
 

  ).   عشتار صالة ٨/٧/٢٠١٢(                  .) والریاضي االشوريالنادي الثقافي ١٠/٦/١٢(
    .)نادي بابل صالة النتانا١٧/٦/١٢(
  ). نینوىصالة استقبال ٢٤/٦/١٢(
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 )النادي الثقافي والریاضي االشوري - ١٠/٦/١٢(        
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 )لنادي الثقافي والریاضي االشوريا - ١٠/٦/١٢        (
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 )قافي والریاضي االشوريالنادي الث - ١٠/٦/١٢(        
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 ) عشتارصالة  ٨/٧/٢٠١٢ (
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 بدورھا ممثلة بكافة اعضائھا                      
   في استرالیا  تشكر اللجنة الخیریة االشوریة        

    جھودھم  وتثمن الندوات من ابناء شعبنا الحاضرین لھذه كل  
     وتدعو ان یوفق هللا الجمیع ومساندتھم ومواقفھم         

 لما فیھ خیر ھذه االمة العریقة وابنائھا               
 ... شكرا                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nabil Shlimon. 
Media Coordinator. 
Assyrian Aid Society. 
Sydney- Australia. 
 

 
 
 
 
   


