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المنتدى العراقي في بريطانيا يعقد مؤتمره السادس والعشرين
عقد المنتدى العراقي مؤتمره السنوي السادس والعشرين يوم األحد  81ايـار  4182على قاعة كنيسة ريفركورت في همرسميث
غرب لندن.
افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية آلقاها رئيس الهيئة اإلدارية للمنتدى السيد محي محمود حيا فيها الضيوف والمؤتمرين ،مشيدا بدور
الهيئة االدارية السابقة والموظفين 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 بجهود المنظمات والمؤسسات المانحة والداعمة
للمنتدى.
ثم تُليت كلمات ورسائل التحية المرسلة من المنتديات والجمعيات والمؤسسات العراقية العاملة على الساحة البريطانية .منها كلمة
عضو البرلمان البريطاني النائب عن منطقة همرسميث السيد آندي سلوتر والملحقية الثقافية العراقية القاها المستشار الثقافي األستاذ
الدكتور موسى الموسوي والمركز الثقافي العراقي القتها مسؤولة قسم اإلعالم في المركزالسيدة وحيدة المقدادي ورابطة االكاديميين
العراقيين في بريطانيا القتها رئيسة الرابطة الدكتورة سلوى السام وكلمة المقهى الثقافي العراقي ألقاها الفنان علي رفيق وكلمة
المنتدى العراقي في شمال الشرق ألقاها السيد عبداألمير النقاش  .وإستلم المؤتمرتحايا من جمعية األمل العراقية ورابطة المرأة
العراقية فرع بريطانيا ولجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في بريطانيا ومن الشخصية الوطنية العراقية
المعروفة الدكتور كاظم حبيب  ،حيث اشادت بدور المنتدى وتاريخه الطويل في خدمة الجالية العراقية ومتمنية للمؤتمر بالنجاح.
تلتها فقرة تكريم بعض ناشطي الدورة المنتهية حيث قام عضو البرلمان السيد آندي سلوتر بتقديم شهادات تقديرية للزمالء
والزميالت ،ال دكتور صباح جمال الدين لجهوده وخدماته في الهيئة اإلدارية ونشاطات كبار السن والزميل عبد جعفر لجهوده
المشكورة في تحرير جريدة المنتدى .وبعدها شهادات تقديرية عن العمل الطوعي للزميالت والزمالء ميسون محي الدين وعلي
شوكت وخولة اسكندر وإبتسام آسوفي ومحمد مرعي.
وبعد استراحة قصيرة واصل المؤتمر اعماله بمناقشة التقريراإلنجازي السنوي الذي قدمته الهيئة االدارية  ،وفي ج ٍو من الحرية
التامة جرت مداخالت ومناقشات اغنت التقرير الذي تم اقراره باإلجماع .وبعدها جاءت فقرة ترشيح وإنتخاب الهيئة اإلدارية
الجديدة تكللت بإنتخاب هيئة ادراية جديدة التي عقدت اجتماعها االول في  44ايـار  ، 4182ووزعت المهام فيما بينهاعلى النحو
االتي:
الرئيس والعالقات
نائب الرئيس والنشاط الثقافي
السكرتيرولجنة المرأة
المالية واإلشراف اإلداري
كبار السن
الشباب
النشاط الفني واالجتماعي
النشاط الفني واالجتماعي

-

أحمد خضير
شافي الجيالوي
فوزية العلوجي
أسامة الوكيل
د.صباح جمال الدين
سامي إبراهيم
حميدة العربي
شفاء جبر

وبعدها قدم تقريرين حول مالية المنتدى للسنة المالية  81-4184و 82-4181وبعد ماقشتهما طرحت للتصويت وأقرت باإلجماع.
وجرى تقديم مالحظات ومقترحات مفيدة حول تطوير موارده وعمل المنتدى بين الجالية  ،قوبلت بترحاب هيئة ادارة المؤتمر بعد
تقديم بعض االيضاحات.
اختتم المؤتمر بكلمة شكر ألقاها السيد أحمد خضير نيابة عن الهيئة اإلدارية الجديدة  ،والعمل على تحقيق أهداف المنتدى وتطوير
ادائه ومواصلة خدمة أبناء الجالية .
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