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s ord
Ishtar föreningen i
Linköping är en förening
som bildades av en
sammanslagning av två
äldre föreningar, nämligen
Assyriska och Akad
föreningen i Linköping
den 21 april 2005.

Ishtar har ny strategi och
vill gärna att sina nyanlända
skulle komma in i det svenska
samhället genom att genomföra
ett stort projekt som är på
. Integration är ett زgång
huvudmål som Ishtar strävar
efter. För att kunna göra detta
krävs stort samarbete mellan
olika organisationer som har
samma mål samt finansiering
Medlemsavgift kan inte täcka
alla utgifter och därför behöver
Ishtar ett stöd i framtiden för
kunna genomföra projektet.
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ﻋﻮّدﺕﻨﺎ ﺟﺎﻟﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻡﺪیﻨﺔ ﻟﻴﻨﺸﻮﺑﻨﻚ أن ﺕﻘﺪم ﻟﻨﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻦ واﻵﺧﺮ إﻧﺠﺎزا إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ آﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻜﺎﺕﻒ واﻟﺘﻼﺡﻢ ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻮاﺡﺪ
ﺑﺘﺴﻤﻴﺎﺕﻪ اﻟﺘﺎریﺨﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ ﻋﻤﻖ
 ﻓﻘﺪ ﺕﺘﻮﺟﺖ.ﺟﺬورﻩ وﻋﻈﻤﺔ رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺠﺒﺎرة ﻟﻠﺨ ّﻴّﺮیﻦ ﻡﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
هﺪف ﺳﺎم ﻡﻦ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ آﺎﻓﺤﻮا ﻡﻦ أﺟﻠﻬﺎ
 وﻗﻄﻒ ﺙﻤﺮة ﻃﻴﺒﺔ ﻡﻦ ﺙﻤﺎر اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﺘﻲ،ﻃﻮیﻼ
،ﺕﺴﻮد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮیﺔ ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻴﺒﻴﻦ
ذﻟﻚ اﻹﻧﺠﺎزاﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﺡﺪة ﻡﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﻡﻦ
 ﻓﻔﻲ ﻡﺴﺎء یﻮم اﻟﺴﺒﺖ.ﻡﺆﺳﺴﺎت ﺵﻌﺒﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪیﻨﺔ
 آﺎن ﻟﻘﺎء2005 اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮیﻦ ﻡﻦ ﺵﻬﺮ أیﺎر
اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻮﺡﺪة ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻵﺵﻮریﺔ
وﺟﻤﻌﻴﺔ اآﺪ ﻓﻲ ﻟﻴﻨﺸﻮﺑﻨﻚ ﻟﻮﺽﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة
ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ﺕﻢ إﻗﺮارﻩ ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ اﻟﺴﻨﻮیﻴﻦ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪیﻦ ﻡﺆﺧﺮا ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻮﺡﺪة
"وﺕﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ واﺡﺪة ﺕﺤﺖ إﺳﻢ "ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺸﺘﺎر
 هﺬا اﻹﺳﻢ اﻟﺬي ﺕﻢ إﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺑﺸﻜﻞ دیﻤﻘﺮاي،
ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻﻮات اﻟﺤﺎﺽﺮیﻦ ﻡﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪیﺪ ﻡﻦ
 إن هﺬﻩ اﻟﻮﺡﺪة ﺕﺸﻜﻞ ﻧﻮاﺕﺎ.اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻘﺘﺮﺡﺔ
ﺻﻠﺪة ﻟﺠﻤﻊ ﺵﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ یﻜﺮّس
ﺕﻌﺪدهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪیﻨﺔ اﻟﻮاﺡﺪة ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺘﺖ واﻟﺘﻤﺰق
 ﻟﺬا ﻋﻠﻴﻨﺎ.واﻟﺘﺸﺮذم ﻷﺑﻨﺎء ﺟﺎﻟﻴﺘﻨﺎ وﺵﻌﺒﻨﺎ ﻋﻤﻮﻡﺎ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮیﺪة ودﻋﻤﻬﺎ ﻡﻌﻨﻮیﺎ
.آﻲ ﺕﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮد وﺡﺪة ﺵﻌﺒﻨﺎ اﻟﻘﻮﻡﻴﺔ
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Ishtars samarbete med Skäggetorpskolans föräldraförening
Torsdagen den 22 september hade Ishtar
Föreningen i Linköping träff med Stefan
Petterson, ordförande i Skäggetorpsskolans
Föräldraförening. åtgärder.
Stefan Petterson välkomnade samarbetet väldigt
varmt. Han kommer att ta upp det med sina
medlemmar. Mötet genomfördes av Nabil
Khoshaba och Loui Moshi.
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Konferens ägdes den 10 -11 sep. 2005

Ishatar Föreningen; Orhay och KSA har ordnat en
konferens som var i samarbete med Studiefrämjandet. Det var många föreläsare från Irak
och Sverige för att byta erfarenhet.
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