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  يعقد مؤتمره الخامس والعشرين المنتدى العراقي في بريطانيا
  

  

 ا3حد  يوم نيالعشرالسنوي الخامس و عقد المنتدى العراقي مؤتمره وصعوبة المواص�ت وتساقط الثلوج بغزارة ، ،رغم برودة الجو في لندن

التي بانتخاب ھيئة ادراية جديدة و ، نجاحالب تكلل ، والذي لندن غرب كنيسة ريفركورت في ھمرسميث على قاعة  2013كانون الثاني  20
  : على النحو اDتيفيما بينھاوزعت المھام  ، و 2013كانون الثاني  25عقدت اجتماعھا اDول في 

  

  محي الصميدعي - الرئيس والع�قات  

  فوزية العلوجي -  نائب الرئيس

  احمد خضير -    السكرتير

  أسامة الوكيل   -    المالية

  صباح جمال الدين.د -  ثقافيالنشاط ال

 جبرشفاء  -    المرأة

  النجار رامي  -    الشباب 

  باسل جبر -  النشاط اDجتماعي 
  

  

، مشيدا بدور الھيئة اDدارية السابقة وخصوصا اعمال المؤتمر توجه رئيس المنتدى السيد محي الصميدي بكلمة حيا فيھا المؤتمرين وفي بداية
مؤكدا ان  .والمتطوعين الذين يعملون لخدمة الجالية العراقية مديرهو دور الموظفين في مكتب المنتدى لعلوجي والسيدتين بلسم عجينة وفوزية ا

  .طوير الكادر بما يخدم تقديم  خدمات افضل Dبناء الجاليةالخبرة المتراكمة للمنتدى يجب ان تستغل اكثر لت
  

الذي مرر قرارا خاصا يحيي به المنتدى  يبشكر خاص للبرلمان البريطان واشاد بجھود المنظمات والمؤسسات الداعمة للمنتدى، وتوجه
  .2012تشرين الثاني  6في  عاما على تأسيسه 25العراقي بمناسبة مرور 

  

قيس  السيد القاھا المركز الثقافي العراقيو الدكتور موسى الموسوي الثقافي ستشارالمالقاھا  ةالعراقي ةالثقافي يةالملحقيا من اثم القيت كلمات تح
 القاھا الدكتور سعدي النجار رابطة اDكاديميين العراقيين في بريطانياوحاتم ف عواطورابطة المرأة العراقية فرع بريطانيا القتھا السيدة  الوالي

التيار  لجنة تنسيق قوى وشخصياتو زياد شلتاغالسيد ا ھالقا جمعية المندائية في بريطانياالو القاھا السيد عماد العبادي جمعية رعاية العراقيينو
بدور المنتدى  تاشادحيث  ،السيد غانم جواد ألقاھامؤسسة الحوار اDنساني  و القاھا السيد طالب العواد بريطانيافي  العراقي الديمقراطي

  .ومتمنية للمؤتمر بالنجاح وتاريخه الطويل في خدمة الجالية العراقية
  

لتأسيس  25الذكرى الـ تزامنھا مع ت بيزمتالسابقة التي قبل الھيئة اDدارية السابقة لمناقشة اعمال الدورة  وناقش المؤتمرون التقرير المقدم من
 اخذت الھيئة اDدارية على عاتقھا مبكرا وضع برنامج ثقافي فني منوع ولعدة ايام مكرس ل�حتفالذ إالمنتدى وانط�قه كبيت للعراقين، 

  .  بالمناسبة
  

النشاطات بالعديد من و بالتخطيط واDعداد للفعاليات المختلفة و  بمتابعة اعمال المنتدى ومكتبهقامت   الھيئة اDدارية انواوضح التقرير 
تقديم المشورة واDسناد 3كثر من ب قام مكتب المنتدىو .كانياتمالمنتدى رغم شحة ا3 دةواصل المنتدى اصدار جريو .الثقافية واDجتماعية 

  .ابعة استفسارات وقضايا اخرىلمت مراجع  1471

  

العمل على تحقيق أھداف المنتدى وتطوير أدائه متمنياً ،  الجديدة عن الھيئة اgداريةنيابة  أحمد خضيرواختتم المؤتمر بكلمة شكر ألقاھا السيد 
  . ومواصلة خدمة أبناء الجالية 

  

  

  

  لندن

2013كانون الثاني  25

  

  

  


