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كلمـــة الرئيــــس

وهنا ال بد ان نشيد بداعمينا كافة ونخص بالذكر الدعم الكبير من الجمعية االشورية الخيرية في اميريكا من خالل
تغطية نسبة كبيرة من عجز التعليم السرياني وعلى عدة دفعات.
وكذلك دعم الجمعية االشورية الخيرية في استراليا ونيوزيالند وكندا للتعليم السرياني.
لقد تمكنت جمعيتنا ايضا من تنظيم عدة برامج مساعدات انسانية واغاثة للعوائل السورية من ابناء شعبنا ولعدة
اشهر خالل العام الماضي وبدعم من الجمعية االشورية الخيرية في امريكا واستراليا وكندا والمانيا والسويد.
وكذلك من الجمعيات الشقيقة والصديقة ومنها صالت فاونديشن الهولندية و الكنائس االنجيلية في المانيا والمجلس
القومي االشوري في الينوي.
محطة مهمة اخرى ونجاح كبير اخر حققته جمعيتنا خالل العام المنصرم تمثل بمشاركة فعالة وكبيرة لوفد
الجمعية االشورية الخيرية الى االمم المتحدة في اعمال المنتدى الثاني للشعوب االصلية والتي تعتبر المشاركة
الثانية لجمعيتنا في هذه المنتديات المهمة لوجود شعبنا في الشرق االوسط باعتباره احد اقدم الشعوب االصلية
تاريخا واصالة في المنطقة والعالم.
وخالل فترة تواجدي في الواليات المتحدة االمريكية في ايار وحزيران  2013حضرت احدى اروع البرامج التي
تنضمها الجمعية االشورية الخيرية في امريكا من خالل فعاليات الليلة النهرينية و الذي يعتبر من البرامج الكبيرة
والناحجة التي ينظمها ابناء شعبنا من خالل جمعيتنا في المهجر والذي يحافظ على تراثنا ويوثقه من جهة ومن
ناحية اخرى يقدم دعما كبيرا لوجود وبقاء شعبنا في الوطن ،لذلك فاننا نبارك ونفتخر بحق بكل العاملين على
انجاح هذا العمل وهم فعال ابطال ويستحقون التقدير واالحترام لعملهم الجليل هذا ،والى المزيد من االبداع والتالق
واالستمرار.
كان من االحداث المهمة ايضا زيارة رئيس الجمعية االشورية الخيرية في امريكا السيد اشور يوسف والتي كان
لها اثرها الكبير في توطيد االواصر بين جمعيتنا في الوطن والمهجر وتمكن خاللها باجراء عشرات اللقاءات
والجوالت في مختلف مناطق تواجد ابناء شعبنا.
في الختام نشكر كل من دعم وساند جمعيتنا في تنفيذ برامجها المختلفة في العام المنصرم والتي ما كانت لترى
النور لوال الدعم المتواصل من ابناء شعبنا لجمعيتنا في مختلف دول المهجر وكذلك دعم الجمعيات الشقيقة
والصديقة ونتمى التواصل بما يعزز من وجود شعبنا في ارضه التاريخية.

أقسام الجمعية اآلشورية الخيرية في العراق:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

رئيس الجمعية :اشور سركون اسخريا
قسم السكرتارية (نائب الرئيس) :كرستينا خوشابا بتو
قسم األدارة والمالية :ايفيت نيفاديموس ايشو
قسم المساعدات والشؤون االنسانية واألقسام الداخلية  :بطرس ايشو كوركيس
قسم التعليم السرياني :نابليون يوسف يوخنا
قسم الصيدليات :شمائيل هيدو داود
قسم األعمار والمشاريع :يونان الزار مرخائيل
قسم االعالم :ايرميا سركون اسخريا
قسم القانونية :ملكو خوشابا عوديشو

قسم األغاثة والمساعدات األنسانية:
برامج األغاثة:
في عام  ،2013قامت الجمعية اآلشورية الخيرية بتنفيد العديد من برامج االغاثة للعوائل
السورية النازحة والعوائل العراقية العائدة الى شمال العراق ،وكما يلي:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.01
.11
.12

برنامج إغاثة لـ ( )65عائلة في منطقة زاخو (ليفو ،شرانش ،فيشخابور ،ديرابون،
بيرسفي) ،بدعم من مجموعة التضامن لطور عابدين وشمال العراق في المانيا ،في
شباط .2013
برنامج اغاثة لــ( )28عائلة في محافظة دهوك ،وسهل نينوى (عين سفني والقوش)
بدعم من الجمعية االشورية الخيرية في استراليا ،في شباط .2013
ارسال الشحنة االولى من االدوية للعوائل المسيحية في سوريا /الحسكة ،بدعم مباشر
من جمعيتنا ،في شباط .2013
برنامج إغاثة لـ ( )49عائلة في دهوك وزاخو ،بدعم من المجلس القومي اآلشوري/
الينوي في امريكا ،في نيسان  ،2013والذي تضمن توزيع مساعدات مادية لهذه
العوائل.
ارسال الشحنة الثانية من االدوية للعوائل المسيحية في سوريا /الحسكة ،بدعم مباشر
من جمعيتنا ،في نيسان .2013
برنامج إغاثة لـ ( )80عائلة من العائدين من سوريا في دهوك ،سهل نينوى ،اربيل،
زاخو ،بدعم من سيادة معالي وزير البيئة السيد سركون الزار صليوه ،في ايار
.2013
برنامج إغاثة لـ ( )276فردا من العائدين من سوريا في دهوك ،سهل نينوى ،اربيل،
زاخو بدعم من منظمة سولت الهولندية ،في تموز.2013
برنامج إغاثة لـ ( )61عائلة من العائدين من سوريا في سهل نينوى (عين سفني
والقوش) ،بدعم من الكنائس االنجيلية في ووتنبيرغ في المانيا ،في اب .2013
برنامج إغاثة لـ ( )93عائلة من العائدين من سوريا في دهوك ،سهل نينوى ،اربيل،
زاخو بدعم من منظمة سولت الهولندية ،في اب .2013
برنامج إغاثة لـ ( )93عائلة من العائدين من سوريا في دهوك ،سهل نينوى ،اربيل،
زاخو بدعم من منظمة سولت الهولندية ،في ايلول -تشرين االول .2013
برنامج اغاثة لـ ( )11عائلة في منطقة برواري باال (قرية سردشتي) ،بدعم مباشر من
جمعيتنا ،في تشرين االول .2013
برنامج اغاثة لـ ( )40عائلة من العائدين من سوريا في سهل نينوى ودهوك ،بدعم من
الجمعية االشورية الخيرية في كندا ،في كانون االول .2013

المساعدات:
تمكنت الجمعية اآلشورية الخيرية من مساعدة الكثير من العوائل وذلك بــ:





تقديم المساعدات المالية لـ ( )175عائلة من ذوي الدخل المحدود.
شراء األدوية لبعض المرضى بسبب غالء ثمنها.
إرسال بعض المرضى لتلقي العالج خارج القطر بدعم من الجمعية الطبية اآلشورية في أمريكا.
ارسال تقارير بعض الحاالت المرضية الى الجمعية الطبية االشورية لالستشارة.

المساعدات الطبية والعالجية:
واصلت صيدليات الجمعية اآلشورية الخيرية في العراق بتقديم خدماتها الطبية
لآلشخاص الذين يعيشون في سهل نينوى وسرسنك ،وبأسعار زهيدة جداً ،أو بشكل
مجاني أحيانا ،خاصة المحتاجين منهم.
وتقع هذه الصيدليات في:
• سرسنك
• ألقوش
• تللسقف
• باطنايا
• كرمليس

منظمات المجتمع المدني:
إتحاد النساء اآلشوري:
تقوم الجمعية اآلشورية الخيرية بدعم إتحاد النساء اآلشوري في دهوك وأربيل وسهل نينوى
على النحو التالي:
•
•
•
•

اإلستمرار في دعم دور حضانات األطفال في أربيل ودهوك.
المساهمة في السوق الخيري لالتحاد في دهوك.
دعم إتحاد النساء اآلشوري بتوزيع هدايا أعياد الميالد لألطفال في قرى محافظة دهوك.
تجهيز مولدة لحضانة دامئيل في اربيل /عنكاوه .

إتحاد الطلبة والشبيبة الكلدوآشوري:
تقوم الجمعية اآلشورية الخيرية بدعم إتحاد الطلبة والشبيبة الكلدوآشوري في دهوك ،أربيل وسهل نينوى على
النحو التالي:
• المساهمة في دعم مكاتب اإلتحاد.
• المساهمة في إقامة بطولة ميزلتا.
• إقامة بطولة نرساي ديفيد السابعة لكرة القدم لطالب األقسام الداخلية التابعة للجمعية اآلشورية الخيرية -العراق  ،بمشاركة ()38
فريق.
• دعم نشاطات اإلتحاد في إحتفاالت أعياد نيسان.
•دعم فعاليات كشافة حمورابي.
• إقامة بطولة آشور لكرة القدم في قرية سرسنك.
• إقامة ماراثون في مدينة دهوك.
• إقامة حفل تخرج لطلبة الجامعة في مدينة دهوك.
• إقامة بطولة الشهيد سمير لكرة القدم في قرية ديرالوك.
• إقامة بطولة لكرة الطاولة في ناحية سرسنك.
• تكريم الفرق الفائزة في البطوالت السنوية.
• دعم اإلتحاد في تغطية تكاليف إجتماعات ومؤتمرات اإلتحاد خالل السنة.
• دعم اإلتحاد في إقامة دورات تقوية لطلب المراحل المنتهية.
• دعم فريق الماسو في القوش بشراء تجهيزات رياضية لهم.
•دعم مجموعة من الطلبة للمشاركة في دورات للغة االنكليزية.

منظمات المجتمع المدني األخرى:
•
•
•
•
•

دعم جمعية اور في الناصرية.
دعم مركز نينوى للبحث والتطوير.
دعم الكنيسة السريانية الكاثوليكية في سهل نينوى.
دعم كنيسة مار افرام في بيرسفي.
دعم روضة كنيسة مار كوركيس في بيرسفي.

قسم التعليم السرياني:
المدارس اإلبتدائية السريانية في دهوك ،أربيل ،سهل نينوى :
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.01

تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية أجور نقل المحاضرين الذين يعطون محاضرات خارج مناطق
سكناهم في المدارس التي تقع خارج محافظة دهوك.
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية دعم المدارس السريانية وذلك بشراء بعض إحتياجاتهم
مثل(:أجهزة كمبيوتر ،طابعات وأجهزة إستنساخ) وإعطاء مصاريف نثرية إلدارات المدارس
وحسب اإلمكانيات المتاحة لدينا.
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية دفع رواتب لـ( )8منظفين في المدارس اإلبتدائية للعام الدراسي
.2013-2012
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية دفع أجور نقل المعلمين في محافظات دهوك وأربيل والمناطق
المحيطة.
تكريم الطلبة األوائل المدارس األبتدائية السريانية.
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية أجور نقل مناهج التعليم السرياني وتوزيعها على المدارس
السريانية.
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية أجور إستنساخ مناهج التعليم السرياني والتي يتم تغييرها من قبل
وزارة التربية.
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية دفع رواتب التدريسيين الذين يعطون محاضرات في المدارس
السريانية والذين لم يتم توظيفهم من قبل الحكومة.
دعم المدارس في سهل نينوى عن طريق شراء وقود التدفئة والسجاد.
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية فروقات أجور النقل بعد دفع البعض منها من قبل الحكومة.

المدارس الثانوية السريانية في دهوك واربيل:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.01
.11

تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية دفع أجور نقل المحاضرين الذين يعطون محاضرات خارج
مناطق سكناهم في المدارس التي تقع خارج محافظة دهوك.
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية دعم المدارس السريانية وذلك بشراء بعض إحتياجاتهم مثل:
(كومبيوترات ،طابعات وأجهزة إستنساخ) ،ودفع نثريات إلدارات المدارس وحسب اإلمكانيات
المتاحة لنا.
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية دفع رواتب لـ( )2من المنظفين في المدارس الثانوية السريانية
للسنة الدراسية 2013-2012
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية دفع أجور نقل طالب المدارس الثانوية اال ان يتم دفعها من قبل
وزارة التربية.
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية دفع اجور نقل مدرسي المدارس الثانوية في محافظة دهوك
والمناطق المحيطة بها.
تكريم الطلبة االوائل للمدارس الثانوية.
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية دفع أجور المحاضرين للمدارس الثانوية.
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية أجور نقل المناهج السريانية وتوزيعها على المدارس السريانية.
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية أجور تنضيد المناهج السريانية التي تقوم وزارة التربية بتغيرها
سنويا.
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية أجور إستنساخ المناهج السريانية لحين قيام وزارة التربية بدفع
هذه االجور.
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية دفع رواتب المدرسين في المدارس السريانية الذين لم تقم
الحكومة بتعينهم بعد.

ايضــــــاح
منذ العام  1992بدات عملية التعليم في مدارس االقليم باللغة السريانية كحق مشروع وبدعم
ومساندة ابناء شعبنا في الوطن والمهجر ،وبدعم مستمر من الجمعية االشورية الخيرية حيث
كانت والتزال الجمعية تبذل قصارى جهدها لضمان استمرار عملية التعليم السرياني لما لها من
اهمية في المحافظة على لغة االم كأحد الحقوق االساسية لشعبنا ،وفي هذا الصدد ومع شكرنا
وتثميننا للجهود والدعم الذي قدمته وتقدمه حكومة اقليم كوردستان لعملية التعليم السرياني ،اال
اننا في نفس الوقت نشير الى تلكؤ وعدم قيام وزارة التربية في االقليم بدفع مستحقات واجور
النقل للطلبة للسنة الدراسية  2012و ،2013وانعكس ذلك سلبا على جمعيتنا حيث تحملت
اعباء مالية كبيرة  ،ادى الى تقليص دعم الجمعية لبعض الجوانب المهمة ومنها دعم المهجرين
واالقسام الداخلية ودعم المحاضرين واجور نقلهم وغيرها من النشاطات التي كانت الجمعية
تقوم بها ،وبالرغم من اللقاءات المتكررة مع المسؤولين االداريين المعنيين بهذه العملية فانه لم
يتم لحد اللحظة دفع اجور النقل للعام الدراسي المنصرم والسنة الدراسية الحالية.
اذ تم اشعار رئاسة االقليم الموقرة باالمر ولم نتلق الرد لحد االن ،وكذلك التقت رئاسة الجمعية
بمعية وفد رئاسة الجمعية االشورية الخيرية القادم من امريكا بمعالي وزير التربية للمعالجة ،
ولم نلق االستجابة لحد االن رغم مرور اكثر من ثالثة اشهر على بدء العام الدراسي الحالي .
ولما لالمر من اهمية قصوى لمكون اصيل من مكونات االقليم لممارسة حقه الطبيعي في التعلم
والتعليم بلغة االم ،فاننا في الجمعية االشورية الخيرية  /العراق نناشد ونطالب حكومة االقليم
بصرف اجور النقل لطلبة التعليم السرياني وتضمينها في ميزانية وزارة التربية للعام 2014
كأحد ابواب الصرف الثابتة لضمان تواصل و نجاح عملية التعليم السرياني في االقليم والذي
يعتبر مثاال ايجابيا اشادت به جمعيتنا في مختلف المحافل المحلية والدولية.
وفي الختام نشكر داعمي الجمعية في الوطن والمهجر و مؤسسات شعبنا وابناء امتنا كافة
وكذلك الجمعيات الصديقة المختلفة التي دعمت وال تزال تدعم نشاطات وبرامج الجمعية في
الوطن في مختلف المجاالت االنسانية  ،معاهدين اهلنا بالتواصل في مساعينا االنسانية.
مع التقدير.
الجمعية االشورية الخيرية -دهوك
 16كانون االول 2013

األقسام الداخلية والجامعات:
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

تغطي الجمعية اآلشورية الخيرية مصاريف إسكان
( )82طالب وطالبة في دهوك ،معظمهم من
النازحين خاصا من سهل نينوى للسنة الدراسية
( 2013-2012لغاية شهر حزيران).
تغطي الجمعية اآلشورية الخيرية مصاريف إسكان
( )5عمال في دهوك للسنة الدراسية -2012
.2013
تغطي الجمعية اآلشورية الخيرية مصاريف إسكان
( )105طالب وطالبة في اقسام أربيل ،زاخو
وبغداد.
تغطي الجمعية اآلشورية الخيرية مصاريف إطعام
طالب االقسام الداخلية في بغداد.
تتحمل الجمعية اآلشورية الخيرية مصاريف
العالج واعطاء مساعدات مادية لبعض الطلبة
المحتاجين وحسب طلباتهم.
تغطي الجمعية اآلشورية الخيرية مصاريف
ترميم األقسام الداخلية في دهوك.
إعادة تأهيل األقسام الداخلية في بغداد.
تغطي الجمعية االشورية الخيرية مصاريف شراء
المدافيء ،الوقود ،البطانيات ،مجمدة ،طباخ،
صيانة الكهربائيات ،ترميم المغاسل والحمامات
وتبديل االبواب.
اقامة مخيم كشفي لطلبة كركوك ،سهل نينوى،
اربيل وبغداد لمدة  5ايام.
استضافة بعض ابناء شعبنا من القادمين من
سوريا.

األعمار والمشاريع:
•
•
•

تجهيز كلية التربية في جامعة سهل نينوى بعدد من الكومبيوترات وملحقاتها.
ترميم دار سكنية في قرية بليجاني.
صيانة قنوات الري في منطقة نهلة ،في قرى  :كشكاوه ،بلمند ،هيزاني ،جولي
وخليالني.
دعم مشروع الري للمزارعين في قرية مركاجيا.
دعم مشروع بناية اتحاد الطلبة في ديرلوك.

•

مشروع توزيع هدايا أعياد الميالد ورأس السنة الميالدية:

•
•

توزيع هدايا أعيااد المايالد لـاـ (  )8150طفال وطفلاة ،وذلاك بتمويال مان المنظماة
اآلشااورية فااي هولناادا ،الساايد متااااي ارسااان ،وبالتنساايق مااع الجمعيااة اآلشاااورية
الخيرية ،حيث تم تنفيذ المشروع في المناطق التالية:
 سهل نينوى 5550 :هدية ،في مناطق (بغديدا ،برطلة ،كرمليس ،بعشيقة،مغارة ،ميركا ،بحزاني ،تلكيف ،تللسقف ،بطنايا ،بعقوفة ،القوش ،شرفية ،عين
سفني و بيروزاوا).
 الموصل 150 :هدية. زاخو 480 :هدية. عقرة 300 :هدية. اربيل 250 :هدية. سميل 320 :هدية. مركز مدينة دهوك 400 :هدية. دهوك /قرى منطقة صبنا 400 :هدية. دهوك /منطقة ديرلوك 150 :هدية. -دهوك /منطقة برواري باال 150 :هدية.

االعــــــالم
•
•

انتاج عدة حلقات من برنامج (لغتنا).
انتاج حلقات من برنامج (عودرانا) والذي تضمن العديد من القرى:
 .1قرية سرسنك.
 .2قرية ميروكي.
 .3قرية جم ربتكي.
 .4قرية سردشتي.
 .5قرية باز.
 .6قرية دهي.
 .7قرية بادرش.
 .8قرية بيتانوريه.
 .9قرية بشميايي.
 .01قرية القوش.

•
•
•

انتاج حلقة خاصة عن يوم الشهيد االشوري.
القيام بتصوير كافة نشاطات الجمعية االشورية الخيرية.
القيام بتصوير نشاطات اتحاد النساء االشوري واتحاد الطلبة.

زيارات ونشاطات رئيس واعضاء الجمعية االشورية الخيرية:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

استقبال الدكتور حسن حسين ممثل الوكالة الدولية للتنمية ( .( USAID
عقد االجتماع السنوي للهيئة االدارية وممثلي فروع الجمعية في دهوك واربيل ونينوى وكركوك وبغداد.
المشاركة في ورش عمل للوكالة الدولية للتنمية ) . (USAID
استقبال وفد صحفي من اسكندنافيا.
اقامة ندوة وحملة جمع تبرعات للعوائل النازحة من سوريا.
استقبال رئيس واعضاء المجلس القومي االشوري في الينوي.
استقبال رئيس واعضاء المجلس الشعبي االشوري في الحسكة.
استقبال السيد ادمون قليتا عضو الجمعية االشورية الخيرية في استراليا.
استقبال وفود الشبيبة المشاركة في اعياد اكيتو من امريكا واوروبا.
لقاء ممثل اليونسيف في العراق.
استقبال وفد من مكتب حقوق االنسان لبعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
زيارة السيد رضوان جرجيس مدير الصيانة في جامعة دهوك.
استقبال مدير مركز االستكشاف والمغامرة االردني ومجموعة من الشباب من مختلف محافظات العراق.
استقبال وفد من منظمة سولت الهولندية وضم الوفد ممثلي المنظمة من سويسرا وفرنسا.
المشاركة في احتفال عيد الصليب في منطقة برواري باال والمشاركة في احتفالية اتحاد النساء االشوري في برور.
استقبال وفد من منظمة سولت الهولندية والذي تضمن المسؤول االقليمي للمنظمة وكذلك السيد ورنر نجمان المدير التنفيذي
للمنظمة في العراق.
استقبال السيد اشور يوسف رئيس الجمعية االشورية الخيرية من امريكا.
لقاء رئيس الجمعية مع وزير التربية في اقليم كردستان الدكتور عصمت محمد ،بحضور السيد نزار حنا مدير التعليم السرياني.
استقبال السيد شيبا مندو رئيس المجلس القومي االشوري في الينوي ،والسيد ميخائيل ججو مسؤول قاطع الينوي للحركة
الديمقراطية االشورية.
استقبال وفد من الكنائس االنجيلية من المانيا برئاسة االب هورست اوبركامبف.
زيارة السيدة لينا عزريا النائبة عضو برلمان اقليم كردستان.

مشاركة وفد الجمعية في المنتدى الثاني عشر للشعوب االصلية في نيويورك:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المشاركة في اعمال المنتدى الدائم الثاني عشر للشعوب االصلية في نيويورك.
لقاء الدكتور وليم اشعيا نائب الممثل الدائم للعراق لدى االمم المتحدة.
لقاء نائب الممثل الدائم لجمهورية روسيا االتحادية لدى االمم المتحدة.
لقاء سفير الفاتيكان لدى االمم المتحدة.
لقاء الدكتورة بياتريس دونكان من اليونسيف.
لقاء نائب الممثل الدائم لجمهورية تركيا لدى االمم المتحدة.
لقاء السيدة ماكسينا هيالري ممثلة الوكالة االمريكية للتنمية الدولية لدى االمم المتحدة.
لقاء السيد كارلو كنجي مسؤول )  ) AUAفي الواليات المتحدة االمريكية.
لقاء الجمعية االشورية الخيرية في امريكا.
المشاركة في احتفالية (الليالي النهرينية).
لقاء ممثلي الكنائس االنجيلية االشورية في سان هوزيه.
لقاء المجلس القومي االشوري في الينوي والمشاركة في الجلسة الحوارية التي اقامها المجلس.
لقاء قداسة البطريرك مار دنخا الرابع بطريرك كنيسة المشرق االشورية.

زيارة السيد اشور يوسف ،رئيس الجمعية االشورية الخيرية – امريكا
ونشاطاته:
•دعم اتحاد الطلبة في سميل لشراء كومبيوتر.
•دعم اتحاد الطلبة في دهوك.
•دعم مدرسة اورهي االساسية والثانوية بشراء مكيفات هواء عدد (.)2
•دعم مدرسة بهرا في سميل بشراء مكيف هواء عدد (.)1
•دعم مدرسة ابن العبري في برطلة بشراء البتوب.
•دعم مدرسة ابن الحنين في برطلة بشراء كومبيوتر.
•دعم مدرسة نصيبين في دهوك بشراء كومبيوتر.
•دعم مدرسة نوهدرا في دهوك بشراء احتياجات مطبخ.
•دعم مدرسة دوري.
•دعم مدرسة جم ربتكي في نهله بشراء مكيف هواء عدد (.)2
•دعم مدرسة هيزانكي في نهله بشراء مكيف هواء عدد (.)2
•دعم الجمعية االشورية الخيرية في برطلة.
•مساعدة عدد من العوائل السورية النازحة الى دهوك.

الداعمين لسنة :2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الجمعية اآلشورية الخيرية  -امريكا
الجمعية اآلشورية الخيرية – استراليا
الجمعية اآلشورية الخيرية  -نيوزلندا
الجمعية اآلشورية الخيرية  -السويد
الجمعية اآلشورية الخيرية – كندا
الجمعية اآلشورية الخيرية – المانيا
الجمعية الطبية اآلشورية  -امريكا
المجلس القومي االشوري في الينوي -امريكا
السيد يونادم يوخنا من امريكا
األب هورست اوبركامبف /مجموعة التضامن لطور عابدين
وشمال العراق
الكنائس االنجيلية اللوثرية في ووتنبيرك -المانيا
جمعية عشتار -السويد
اتحاد االندية االشورية في يوتوبوري -السويد
النادي االشوري في يوتوبوري -السويد
منظمة سولت  -هولندا
المنظمة اآلشورية – هولندا
اتحاد الطلبة االشوري -السويد
اتحاد الطلبة االشوري -اوروبا الوسطى
السيد سركون الزار – وزير البيئة
مجموعة من المتبرعين

الخاتمة:
من خالل هذا التقرير ،نود أن نتقدم بالشكر والتقدير الى جميع داعمينا من الجمعيات
االشورية الخيرية في انحاء العالم والمنظمات االشورية والجمعيات االنسانية الصديقة
المختلفة ،والذين حاولوا ومازالوا يحاولون بذل ما في وسعهم لمساعدة شعبنا وللنهوض
بثقافته وتعليمه.

