IRAQI ASSOCIATION
Office C, Norland House, 9 Queensdale Crescent, London W11 4TL
Tel: 0207 023 2650 Fax: 0203 513 0098 E-mail: info@iraqiassociation.org Website: www.iraqiassociation.org
Company Ltd by Guarantee No. 4684099, Charity No. 1101109

المنتدى العراقي في بريطانيا يعقد مؤتمره الخامس والعشرين
رغم برودة الجو في لندن ،وتساقط الثلوج بغزارة  ،وصعوبة المواصالت عقد المنتدى العراقي مؤتمره السنوي الخامس والعشرين يوم األحد
 20كانون الثاني  2013على قاعة كنيسة ريفركورت في ھمرسميث غرب لندن  ،والذي تكلل بالنجاح  ،وبانتخاب ھيئة ادراية جديدة التي
عقدت اجتماعھا االول في  25كانون الثاني  ، 2013و وزعت المھام فيما بينھاعلى النحو االتي:
الرئيس والعالقات  -محي الصميدعي
 فوزية العلوجينائب الرئيس
 احمد خضيرالسكرتير
 أسامة الوكيلالمالية
 د.صباح جمال الدينالنشاط الثقافي
 ﺷفاء جبرالمرأة
 رامي النجارالشباب
النشاط االجتماعي  -باسل جبر
وفي بداية اعمال المؤتمر توجه رئيس المنتدى السيد محي الصميدي بكلمة حيا فيھا المؤتمرين ،مشيدا بدور الھيئة االدارية السابقة وخصوصا
السيدتين بلسم عجينة وفوزية العلوجي ودور الموظفين في مكتب المنتدى ومديره والمتطوعين الذين يعملون لخدمة الجالية العراقية .مؤكدا ان
الخبرة المتراكمة للمنتدى يجب ان تستغل اكثر لتطوير الكادر بما يخدم تقديم خدمات افضل البناء الجالية.
واﺷاد بجھود المنظمات والمؤسسات الداعمة للمنتدى ،وتوجه بشكر خاص للبرلمان البريطاني الذي مرر قرارا خاصا يحيي به المنتدى
العراقي بمناسبة مرور  25عاما على تأسيسه في  6تشرين الثاني .2012
ثم القيت كلمات تحايا من الملحقية الثقافية العراقية القاھا المستشار الثقافي الدكتور موسى الموسوي والمركز الثقافي العراقي القاھا السيد قيس
الوالي ورابطة المرأة العراقية فرع بريطانيا القتھا السيدة عواطف حاتم ورابطة االكاديميين العراقيين في بريطانيا القاھا الدكتور سعدي النجار
وجمعية رعاية العراقيين القاھا السيد عماد العبادي والجمعية المندائية في بريطانيا القاھا السيد زياد ﺷلتاغ ولجنة تنسيق قوى وﺷخصيات التيار
الديمقراطي العراقي في بريطانيا القاھا السيد طالب العواد و مؤسسة الحوار االنساني ألقاھا السيد غانم جواد ،حيث اﺷادت بدور المنتدى
وتاريخه الطويل في خدمة الجالية العراقية ومتمنية للمؤتمر بالنجاح.
وناقش المؤتمرون التقرير المقدم من قبل الھيئة االدارية السابقة لمناقشة اعمال الدورة السابقة التي تميزت بتزامنھا مع الذكرى الـ  25لتأسيس
المنتدى وانطالقه كبيت للعراقين ،إذ اخذت الھيئة االدارية على عاتقھا مبكرا وضع برنامج ثقافي فني منوع ولعدة ايام مكرس لالحتفال
بالمناسبة.
واوضح التقرير ان الھيئة االدارية قامت بمتابعة اعمال المنتدى ومكتبه و بالتخطيط واالعداد للفعاليات المختلفة وبالعديد من النشاطات
الثقافية واالجتماعية  .وواصل المنتدى اصدار جريدة المنتدى رغم ﺷحة األمكانيات .وقام مكتب المنتدى بتقديم المشورة واالسناد ألكثر من
 1471مراجع لمتابعة استفسارات وقضايا اخرى.
واختتم المؤتمر بكلمة ﺷكر ألقاھا السيد أحمد خضير نيابة عن الھيئة اإلدارية الجديدة  ،متمنيا ً العمل على تحقيق أھداف المنتدى وتطوير أدائه
ومواصلة خدمة أبناء الجالية .
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