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  بالغ
   السنوي الثالث والعشرينه في بريطانيا يعقد موتمرالمنتدى العراقي

  
  في آنيسة ريفرآورت في2010 تشرين الثاني  20 عقد المنتدى العراقي في بريطانيا مؤتمره الثالث والعشرين يوم السبت المصادف

 .تقرير المالية للمنتدى و اعمال المؤتمر مناقشة واقرار تقرير الهيئة االدارية جدولتضمن و ، لندنغرب
  

واعقب ذلك االستماع . والمؤتمرينوجرى الترحيب بضيوف المؤتمر .  االعمالنصاب القانوني والمصادقة على جدول المؤتمر باقرار الأبد
 على ة حداد دقيقودعاهم للوقوف التي رحب فيها بالمؤتمرين، الى آلمة رئيس الهيئة االدارية السابقة للمؤتمر االستاذ عبد االله توفيق

ة  العراقيةبمواصلة الجهود لخدمة ابناء وبنات الجالي  ،وتعهد باسم المنتدى  سيدة النجاة وآل شهداء الشعب العراقي،ةشهداء آنيس ارواح
المشاريع شحة الدعم المالي وتطرق الى واشار الى ،  السابقة وشغيلة المنتدى والمتطوعات والمتطوعينةالهيئة األداري واثنى على جهود

 .)ليزيةة االنك لكلمته باللغًاآما قدم ملخص(ومن ضمنها مشروع الطفل العراقي  التي يرعاها المنتدى، العديدة
  

 بلسم عجينة عضو الهيئة، بعد االستماع الى ة السابقة، وقدمته الزميلةقرار جدول عمل المؤتمر الذي اعدته الهيئة االداريإوبعد ذلك جرى 
 .تهما ومن ثم قدم عدد من ضيوف المؤتمر آلم.عدد من المداخالت

  

وم آلمة د احالم آةوبعده قدمت الزميل، ين في بريطانياين العراقيوآان اولهم االستاذ الدآتورعبد العظيم السبتي رئيس رابطة االآاديمي
وبعدها آلمة جمعية  .العمال المؤتمرمنت النجاح تالتي شكرت فيها المنتدى على دعمه للرابطة و رابطة المرأة العراقية فرع بريطانيا،

السالم ، بيت  - االستاذ غانم جواد المستشار الثقافي في مؤسسة الحوار االنسانيثم تحدث  . جعفر البدراندآتورالكندي للمهندسين القاها ال
منذ بضعة اسابيع في لندن، وآونها ف بمؤسسة الحوار االنساني التي بدأت اعمالها ّرـوع.  بجهود المنتدى العراقي وتمنى له النجاحشادفا

 العراقيةجمعية أمل الخيرية ى رئيس نوالقى االستاذ نعمان م .مرآزا للحوار الثقافي االنساني، المفتوح لكل ابناء الجالية العراقية وغيرهم
لخرق الدستور والعمل على ؤتمر، واشار الى نشاطات منظمات المجتمع المدني داخل الوطن في التصدي مآلمته متمنيا النجاح لعمل ال

وعة الشباب العراقي التي تهدف الى جمع شمل الشباب، واشار الى فعاليات قام لزميل عالء ناصر في آلمته عن مجموتحدث ا. الحفاظ عليه
ارية السابقة، قد هذا وآان الدآتور صباح جمال الدين ، عضو الهيئة االد .على ذلك لمنتدىلالمجموعة وقدم شكر .  العراقيالمنتدىها بدعم

، وشغيلة المكتب والزميلين عبد جعفر وعبد ةووجه فيها الشكر لزمالئه في الهيئة االداري ة للمؤتمر لسبب غيابه عن لندن،ارسل آلمة تحي
  . االدارية الجديدةةالرزاق الصافي لمعاونته في تحرير جريدة المنتدى واعتذر عن ترشيح نفسه للهيئ

  

 الفنان خيام الالمي لنيله شهادة الماجستير في مجال اهمشابين متميزين  ل :ةشهادات تقديري عمل المؤتمر تقديم  لان من بين فقرات جدوآو
لدآتور صباح جمال لو. راسة الطبدمبرج لا في دراسته الثانوية وقبوله طالبا في جامعة آهوس عزت صادق لتفوقأالطالب و ، الموسيقى

  . في تحرير جريدة المنتدىة المشكورلجهودهما الدين والزميل عبد جعفر
  

 فوزية العلوجي وفيحاء :لزميالت والزمالءعن العمل الطوعي لجبار حسن بتقديم شهادات تقديرية  منتدى االستاذلاوبعدها قام مدير
شابتين وال ينار حمزةإ ووعواطف العبادي اسكندر ةوخولوميسون محي الدين   نجيمةوسندسراضي وعلي شوآت و امل  السامرائي

  عن االضرار التي لحقت وتلحق بالمنتدى وغيره من منظمات،الزميل جبار حسن، مدير المنتدىثم تحدث . اات حنـّ وآشيرين حسن
 ، وخصوصا حكومة المحافظين والديمقراطيين االحرار المجتمع المدني الخيرية جراء التقشف الذي اقدمت عليه الحكومة البريطانية،

شارآة في االعتصام الذي ملق الكثير من المنظمات الخيرية لقلة الدعم او وقفه آليا وطلب من المؤتمرين واصدقائهم الاالمر الذي يهدد بغ
 التعسفية بحق ، اليقاف االجراءاتمكاتب بلديات لندن امام 25/11/2010في يوم الخميس   بهتعتزم منظمات المجتمع المدني القيام

  .ةمنظمات المجتمع المدني الخيري
  

ثالث االدارية وتم اقرار  وبعد استراحة قصيرة وتناول وجبة خفيفة واصل المؤتمر اعماله لمناقشة التقريرالسنوي الذي قدمته الهيئة
قديم مالحظات وجرى ت. اقرارهماتم ثم  ، وفي جٍو من الحرية التامة جرت مداخالت عديدة اغنت التقريرين في المنتدىة جديدعضويات

الترحاب وااليضاحات من قبل اعضاء الهيئة التي بدى بأمل ان تستفيد منها الهيئة االدارية الجديدة وقوبلت المالحظات مفيدة لعمل المنت
  .حمن مفتنراالستاذ عبد االله توفيق وبلسم عجينة وعبد ال: ادارت المؤتمر وهم

  

اذ جرى ترشيح عدد من الزمالء وقدم احد الزمالء للمنتدى،  الفقرة االخيرة في عمل المؤتمر هي انتخاب هيئة ادارية جديدة وآانت
 الزميالت والزمالء التالية اسماؤهم تزافو . وعدد من الزميالتةرورة االهتمام في ان تضم الهيئة الجديدة عناصر شابضمالحظة ب

   :بعضوية الهيئة االدارية الجديدة، وهم
  

  أحمد خضير  األستاذ ـ
  

  بلسم عجينة السيدة ـ
  ية العلوجيفوز السيدة ـ

  أسامة الوآيل السيد ـ
  مفتنعبد الرحمن  السيد ـ

  باسل جبر السيد ـ
   عالء ناصر السيد ـ
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