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طــــالـب مــــتـــــقــــاعـــــدون رئــــيس
اجلمهـورية برهم صـالح بأعادة
ـــوحــد الى قـــانـــون الـــتــقـــاعـــد ا
ــان كـــونه غــيـــر مــنــصف الـــبــر
وتــعــديالته خــضــعـت التــفــاقـات
حـزبــيـة وال تـتـنــاسب مع الـواقع
همشون الذي يعيشه الفقراء وا
مـــشــددين عـــلى ان يـــكــون احلــد
االدنى لـلـراتب  800 الف ديـنـار
لــلـمـســتـحــقـ او الــورثـة. وقـال

ـتـقـاعـدون لـ (الـزمـان) امس ان ا
(الـــقـــانـــون الـــذي صـــوت عــلـــيه
ـان خضـع التفـاقـات حزبـية البـر
لم تـنـصف الـفـقـراء وال تـتنـاسب
ـرير الـذي يعـيشونه مع الواقع ا
والســـيـــمـــا ان مـــبـــلغ  500 الف
ديـــنــار ال يـــســاوي شــيـــئــا امــام
اليــــ الــــتي يــــتــــقــــاضــــاهـــا ا
سـؤولـون سواء في اخلـدمة ام ا
بـــعـــد االحـــالــة الـى الــتـــقـــاعــد)
اني متسائل (اين وعـود البر
بـرفع احلد االدنى لـلـراتب لـنـحو

 800 الف ديـنـار ام كـانت مـجرد
تــسـويف واســتـخــفـاف بــحـقـوق
الـفــئـة الـتـي  افـنت شـبــابـهـا في
خـــدمـــة الـــدولـــة?) مـــؤكـــدين ان
(الـــــتــــعــــديالت جـــــاءت في وقت
تـشـهد الـبالد تـظـاهـرات حـاشدة
ـسـلـوبـة لـلــمـطـالـبـة بـاحلــقـوق ا
حـيث يـزعم الــبـعض من الـنـواب
بــأن تـخــفـيض الــسن الـقــانـوني
لالحــالــة عـلـى الـتــقــاعـد الى 60
عامـا سيـوفر درجـات للـخريـج
والعاطلـ عن العمل في ح ان

ـوظف عـند جمـيع الـدول حتيل ا
واضـافوا بلـوغ سن  65 عـاما) 
ان (الـــــكـــــثـــــيـــــر من اخلـــــبـــــراء
الـــقــانـــونـــيـــ كـــشـــفـــوا عن ان
ـان بــهـذا الـتـعـديل اجلـديـد الـبـر
زاد مـن رواتب الـــــرفـــــحـــــاويــــ
وغـيـرهم دون الـنـظـر الى الـواقع
ــتــقــاعـد ــريــر الــذي يــعـيــشه ا ا
الـبسـيط الـذي يـتقـاضى راتـبا ال
يــكـفي لــشـراء االدويــة وتـغــطـيـة
مـطــالـبـ مــتــطــلــبــات االسـرة) 
رئـــيس اجلـــمــهـــوريـــة بـ (اعــادة

ـان والـضـغط الـقـانـون الـى الـبـر
مـن اجـل رفع احلــــــــد االدنـى الى
ا يتناسب مع  800 الف دينار 
الـظـروف االقـتـصـاديـة والـتـأكـيد
ـسـتـحق والـورثـة عـلى شـمــول ا

بالزيادة). 
ورأى اخلــبـيــر الـقــانــوني طـارق
حــرب اال قــيـــمــة لــرفض رئــاســة
اجلـــمــهـــوريــة الـــتــصـــديق عــلى
تـعـديل الـقـانـون. وقـال حـرب في
بـــيـــان تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس
انصالح لم يصـادق على القانون
بسبب احلـد االدنى للراتب وسن
االحـالـة عـلى الـتـقـاعد حـيث ورد
والتي ـادة  73  في الـدسـتـور بـا
تـــنص عـــلى ان الـــقــانـــون الــذي
ـان يـعرض عـلى يـشـرع من الـبـر
رئــيس اجلـمــوهـريــة وعـنــد عـدم
ـصــادقـة عـلــيه فـيــعـد مـصـادق ا
عــلــيـه بــعــد مــضي  15 يــومــا).
وكشـف حرب في وقـت سابق عن
ان الـــــــقـــــــانـــــــون زاد مـن رواتب
ـشـمـول بـرفـحـاء الى مـلـيـونا ا
ــــلــــيـــــون شــــهــــريــــاً ونــــصـف ا

للشخص. 
ونفت رئـاسة اجلمـهوريـة االنباء
الــتي  تـــداولــهــا بــشــأن رفض
ـــــــصـــــــادقـــــــة عـــــــلى صـــــــالـح ا
ــكـتب اإلعالمي الـقــانـون.وقــال ا
للرئاسـة في بيان تلـقته (الزمان)
امـس ان (مــــا  تــــداولـه عــــبــــر
الــــوســـائـل ومـــواقع الــــتـــواصل
االجـتـمـاعـي بـشـأن رفض صـالح
صـادقـة عـلى القـانـون وإعادته ا
الـى مـــجــــلس الـــنــــواب عـــار عن
الــصــحــة). داعــيــا الى (االلــتـزام
بـــدقــة الــنــشـــر في هــذا الــظــرف
احلـسـاس والـعـصـيب الـذي تـمر

به البالد).
 واكـد عـضـو اللـجـنـة الـقـانـونـية
الــنــيــابــيـة حــســ الــعــقـابي ان
ـفـعــول بـدايـة الـقــانـون ســاري ا
ـقــبل مــوضــحـا انه اذا الــعــام ا
وجـدت مالحــظـات او رؤيــة لـدى
الرئاسة بـشأن بعض مواده فمن
مكن لـها ارسال مـشروع قانون ا

واد ـان يـتـضـمن تـلك ا الى الـبر
عمول بها لتشريعه وفق االطـر ا

قانونيا.
وقال الـعـقـابي في تـصريح امس
ان (مـــجــلس الـــنــواب وبـــعــد ان

صـــوت عـــلى الـــقــانـــون فـــقــد 
ارسـاله الى رئــاسـة اجلـمـهـوريـة
لـلــمـصـادقـة عــلـيه خالل مـدة 15
يـــــومـــــا مـن تـــــأريـخ االرســـــال)
واضـــــــاف انـه (في حـــــــال عــــــدم
ــصـادقــة عــلى الـقــانــون ضـمن ا
دة احملددة فسـيكون نـافذا بعد ا
نــشـــره بــاجلــريــدة الــرســمــيــة)
وتابع (الدستور العراقي لم يعط
الـرئـاسـة حق نـقض الـقـانـون او
رده الى مجـلس الـنواب لـتعـديله
بـــشــكل الـــزامي لــكـــنه اذا كــانت
هـنـاك مالحـظـات او رؤيـة بـشـأن
ــمــكـن لــهـا بــعض مــواده فــمن ا
ارســـــال مــــشــــروع قـــــانــــون الى
ــواد ــان يـــتــضــمـن تــلك ا الـــبــر
ــعــمـول لــتــشـريــعه وفق االطــر ا
بـــــــــهــا قـــانــونـــيــا) مــؤكــدا ان
(القـانون احلـالي سـيكـون ساري
ــــفــــعــــول مـع بــــدايــــة الــــعــــام ا

قبـــــل).  ا
وكان الـنائب مـحمـد اخلالـدي قد
اعــلن عن عــدم مــصــادقــة صــالح
على الـقـانون.وقـال في بـيان اول
ـــقــابـــلــة الــتي امس إنـه (بــعــد ا
حـــصـــلت مع صـــالح وافق عـــلى
ــصــادقــة وســـيــتم إعــادة عـــدم ا
الـــقــانــون إلـى مــجــلـس الــنــواب
وذلك لــوجــود خــروقــات كــبــيــرة
وأضــاف يـــجـب الـــنـــظـــر بـــهــا) 
(طــالـــبــنــا بـــان يــكــون اقل راتب
تـــقــاعـــدي هــو 800 الف وكــذلك
العـمر يـجب اعـادة النـظر به النه
سوف يسبب خـسارة لفئـة مهمة
مـن الــكــفــاءات والـــشــخــصــيــات
ـــكن وخــــبــــراء الـــدولــــة لـــذلـك 
معاجلتها بشكل أفضل). وصوت
مـجــلس الــنـواب في  20تـشـرين
ـــاضي عــلـى مــشــروع الـــثــاني ا
الـتـعـديل االول لـقـانـون الـتـقـاعـد

وحد. ا
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تشهد كل من بغداد واربيل حراكا
دبلـومـاسـيـا غيـر مـسـبـوق لوضع
طالب خارطة طريق تنـسجم مع ا
الـشـعـبـيـة واخـتـيـار رئـيس وزراء
مــــقــــبــــول مـن اجلــــمــــيع . واكــــد
مــراقـــبـــون لـ (الـــزمــان) امس  ان
(سجاال يـجري بـشأن اجلـهة التي
من حقـهـا تـرشـيح رئـيس الوزراء
اجلــديــد بــعــد أن فــقــدت الــكــتــلـة
الــكــبـــرى حــقــهــا) واضــافــوا ان
(رئـيس اجلـمـهوريـة بـرهم صـالح
ـبــاحـثـات ومــشـاورات مع دخل 
قوى سياسية ودبلوماسية لوضع
طالب خارطة طريق تنـسجم مع ا
الشـعـبيـة قـبل اتـخاذ قـرار نـهائي
بشـأن اخـتيـار مـرشح لـلحـكـومة)
الفـــتــــ الى ان (هــــنـــاك مــــســـاع
ايرانـية القـناع الـقـوى السـياسـية
رشحـ تزامناً مع للسيـر باحد ا
اسـتــمــرار الــتــوتـر عــلى خــلــفــيـة
تواصلـة منذ اكثر االحتجاجـات ا

من شهرين). 
والـــتـــقـى صـــالح بــــســـفـــراء دول
انـيا بريـطانـيـا ستـيفن هـيـكي وا
اوله ديل وفـرنـســا بـرنـو اوبـيـرت
وبـحــثــا (الــدعم الـدولـي لـتــعــزيـز
األمن واالســتــقــرار واإلصالحــات
في الـبالد). كـما نـاقش صـالح مع
ـصري لـدى بـغداد عالء السـفـير ا
موسى تـعزيـز الـعالقات الـثـنائـية
ـصـالح ـا يـخـدم ا بـ الـبـلـدين 

تبادلة.  ا
ونـقل مـوسى خالل الـلـقـاء رسـالة
الـسـيــسي الـتـي عـبـر خـاللـهـا عن
(دعم بالده الكامل ألمن واستقرار
ان الـعراق). و بـحـث رئـيس الـبـر
مــحــمــد احلــلـــبــوسي مع مــوسى
تطـورات األوضاع الـسـياسـية في
ــــكــــتب الــــبالد. واشــــار بـــــيــــان 
احلـــــــــلـــــــــبـــــــــوسـي امـس الى ان
(اجلـانـبـ ناقـشـا االوضـاع الـتي
تشهدها البالد وضرورة استمرار
التـعاون الـثنـائي بـ البـلدين في
ا يخدم مصلحة اجملاالت كافة و
) واضاف ان الشـعـب الـشـقيـق
(احللبوسي تلقى رسالة السيسي
الـتي اعــرب خاللـهــا عن قــلـقه من
محاوالت التدخالت اخلارجية في

الـشـأن الـعـراقـي وتـأكـيـد ضـرورة
اسـتــقالل الـقــرار الـعــراقي وعـدم
الــســمــاح بــالـــتــدخل في شــؤونه
الداخـلية) وبشـأن اختيـار رئيس
وزراء جـــــديــــد قـــــال مـــــوسى ان
(بالده تـــدعـم مـــا تـــتــــوصل إلـــيه
الـقـوى الــسـيـاســيـة بـهــذا الـشـأن
ــقــبــولــيـة شــريـطــة أن يــحــظى 
اكـد الـشــعب الــعــراقي). الى ذلك 
رئـيس حــكـومـة اقــلـيم كــردسـتـان
مسـرور الـبارزاني اسـتـعداده الي
دور يــضــمن اســـتــقــرار الــعــراق.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(الــبـــارزاني بـــحث مع الـــقـــنــصل
االمريـكي في اربـيل ستـيـفن فاغن
ــسـتــجـدات عــلى الـســاحـة اخـر ا
ـنطـقة وتأكـيد اهـمية العراقـية وا
اســتــقــرار واســتــتــبــاب االمن في
الــــــعـــــراق) واكـــــد الــــــبــــــارزاني
ــــواصــــلــــة دوره (اســــتــــعـــــداده 
االيــــجــــابي مـن اجل اســــتــــقــــرار

العراق). 
ووصف الــــنـــائـب األول لـــرئــــيس
ـان حسن الـكعبي الـتعديالت البر
ـقـتـرحــة لـقـانـونـي االنـتـخـابـات ا
فوضـية بالـتأريـخية وتـنسجم وا

مع مطالب اجلماهير.
 وقــال مـكــتــبه فـي بـيــان امس إن
ـمـثل (الـكـعـبـي بـحث مع نـائــبـة ا
اخلـــــاص لألمــــــ الـــــعـــــام لأل
تحدة في الـعراق أليس وولبول ا
برفـقـة رئـيس الـدائرة الـسـيـاسـية
مــــــنــــــوج مــــــاثــــــيــــــو وعــــــدد من
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االحـتجـاج ألنـهم ال يـستـطـيـعون
توفـيـر نقـود سيـارة أجـرة تقـلهم
مـن مـــوقع ســـكـــنــــهم. وقـــالت أم
صـالح ان (زوجي تـــــوفي مـــــنــــذ
أربع ســـنــوات ألنــنـــا فــقــراء ولم
نتمكن مـن توفير تـكاليف العالج
الطـبي في العـيادات اخلـاصة أو
ـــســـتـــشـــفـــيـــات فـي اخلــارج) ا
ويشـيـر تقـرير الـصـحيـفة الى ان
(الـعـراق يـعـاني من نـظـام رعـاية
صـحـيـة مـتـدهـورا لـلـغـايـة حـيث
ـسـتـشــفـيـات من نـقص تـعـانـي ا
ــعــدات وغــالــبــاً مـا شــديــد في ا
يتـعرض األطبـاء للتـهديـد بسبب
الــــنـــزاعــــات الــــســـيــــاســــيـــة أو

العشائرية). 

شكلة) الفتة الى ان (الهتافات ا
الــتي تــطـالب بــتــغـيــيــر الـنــظـام
بالـكامل رددت في جـميع الـعراق
مـــنــــذ أســــابــــيع ولــــكن مــــا أتى
ـــتـــظـــاهـــرين إلـى الـــشــوارع بـــا
دقع بالدرجـة االولى كان الفـقر ا
في واحـدة مـن أكـثـر دول الــعـالم
الـــغــنـــيــة بــالـــنــفط) مــؤكــدة ان
تـظاهـرين جتاهـلوا  اسـتقـالة (ا
ـهــدي النـهـا لم تـسـهم في عـبـد ا
ـتـفـشي الـقـضــاء عـلى الـفـســاد ا
الـــذي يـــحــرمـــهم فـــرص الـــعــمل
واخلــدمــات الــعــامــة). وبـحــسب
الصحـيفة فـإن العراقـي يأتون
سـافة أربـعة مشـيا عـلى األقـدام 
كـيلـومـتـرات للـوصـول إلى مـكان

اســـمــتـه الــتـــنــاقض بـــ أقــوال
ـســتـقــيل عـادل رئـيـس الـوزراء ا
ـهـدي و اسـتـمـرار ارتـفـاع عـبـد ا
ـدن عـدد الـقـتـلى وال سـيـمـا في ا
اجلنوبية الـذي يثير مخاوف من
أن تــكـون احلــكــومـة غــيــر قـادرة
عـــلى الــســـيــطــرة عـــلى الــقــوات
ــنــتـــهِــكـــة). وعــزت صــحـــيــفــة ا
ــتـظـاهـرين بـريـطــانـيـة جتـاهل ا
ـهدي العـراقيـ السـتقـالة عـبد ا
وعــــدم مــــغــــادرتـــــهم ســــاحــــات
التظـاهر الى معـاناتهم من الـفقر
ــــدقـع الــــذي خـــرجــــوا الجــــله. ا
وقالت الديـلي ميل في تقـرير لها
إن (الـــعــــراقــــيــــ لـم يــــغـــادروا
الشـوارع ويـقولـون ان الـفقـر هو

ــــنع قــــوات األمن من عــــاجــــلـــة 
ـفــرطــة ضـد اســتــخـدام الــقــوة ا
) واشـــارت الـى (مـــا احملــتــجــ

األوامـر بالـتـوقف عن ذلـك.وقالت
ـنـظـمـة في بـيـان امس (يـنبـغي ا
للـجهات اخملـتصـة اتخاذ تـدابير

هـيـومن رايـتس ووتش إن قـوات
األمن في العراق تـستخـدم القوة
ـتــظــاهـرين رغم الــقــاتـلــة ضــد ا

ـــبــنى .ونــفت الـــتــظــاهــر قــرب ا
فوضية العليا حلقوق االنسان ا
نـــــشــــــر تـــــقـــــريــــــر عن احـــــداث
النـجف.واكدت في بـيان امس ان
ـشـكل (فـريق تـقـصـي احلـقـائق ا
ــفــوضـــ بــشــان من مـــجــلـس ا
احداث الـنجف لم يـباشـر اعماله
ولم يــقــدم تــقــريـره) داعـيــا الى
(توخي الدقة في الـنشر). وكانت
وثـيــقـة صـادرة عن مــديـر مـكـتب
فوضـية في النـجف قد حتدثت ا
عن ان فـريق تـقصـي احلقـائق لم
يـالحظ وجــــود اي مــــعــــتــــقل او
ـتـظــاهـرين داخل مـحــتـجــز من ا
مبـنى مرقد شـهيـد احملراب. على
صـعـيــد مـتـصل  اكـدت مـنــظـمـة

جريدتي التحرير وتكتك للتعبير
عـن االحـــداث الـــتـي تـــشـــهـــدهـــا
ــنـــتــفـــضــة. وفي احملـــافــظـــات ا
كــربالء  أصــيب الـــعــشــرات من
تـظاهـرين جراء إطالق الـقوات ا
ــسـيل لــلـدمـوع األمــنـيـة الــغـاز ا
قـــرب مــبـــنى احملـــافــظـــة . واكــد
شـهـود اخـرين ان (الـعشـرات من
ـتـظـاهـرين سـقـطـوا مـخـتـنـقـ ا
بسـبب اسـتـخدام الـغـاز ولم تكن
بنى). هناك أحداث هجوم على ا
وتـمــكن مـتــظـاهــرون من إسـقـاط
الـكــتل الـكـونـكـريـتــيـة الـضـخـمـة
الـتي وضــعـتـهـا حــكـومـة كـربالء
ؤدية إلى احملليـة في الشـوارع ا
ــنـــعــهم من مـــبــنى احملـــافــظـــة 
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شهدت ساحة التحرير في بغداد
تـــوافــدا مــســـتــمــرا بـــعــد جتــدد
واجهات بـ احملتج وقوات ا
مكافحة الشغب بالقرب من جسر
االحرار وتسجيل عشرات حاالت
االخـــــــتـــــــنـــــــاق فـي صـــــــفــــــوف
ـتـظـاهـرين. وقـال شـهـود عـيان ا
امس ان (الـساحـة تـشهـد تـوافدا
ـواجـهات مـسـتـمـرا بـعـد جتـدد ا
تظاهـرين والشغب بالقرب ب ا
من جـسر الـتـحـرير ادى لـسـقوط
نـحـو  37 شـخـصـا جـراء اطالق
سيلة للدموع). ويواصل قنابل ا
الـــشــبـــاب في الــســـاحــة اصــدار

∫ UNł«u
محتجون في
ساحة حافظ
القاضي في
مواجهات
جديدة مع

االجهزة االمنية
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نــــعت االوســــاط الــــنـــفــــطــــيـــة
والفـكرية والثـقافيـة في العراق

الـــشـــخـــصــيـــة االقـــتـــصـــاديــة
الــوطـــنــيـــة الــدكـــتـــور  فــاضل
اجلـلـبي الـذي وافـاه االجل يوم
اضي في لندن عن عمر االحد ا

ناهز الثانية والتسع عاما.
ولـــد فــاضل (جــعـــفــر مــحــمــد)
اجلـــلــبي في الــكـــاظــمــيــة عــام
 1927 ثم انــتـقـلت عــائـلـته الى
مـحلـة الـتكـارتـة في كرخ بـغداد
ثم الى الــكــرادة الــشــرقــيــة في
رصـافـتـهـا وكـان والـده احلـاج
جـعـفـر اجلـلــبي مـديـرا لـشـركـة
تـرمـواي الـكـاظـمـيـة ثم رئـيـسـا
لــبـــلــديـــتــهـــا. واكــمـل دراســته
ـركزية الـثانـوية في الـثانـوية ا
وانتـسب الى كلـية احلـقوق في
جــامـعــة بـغــداد عـام  1947 في

ـسـائـيـة حـيث كان دراسـتـهـا ا
يــــدرس ويـــشـــتــــغل في احـــدى
دوائـر الـدولـة. تـخـرج في كـلـية
احلـقــوق عـام  1951 ثم انــتـقل
الى الـدراســة في بـاريس حـيث
حـصل عـلى شـهـادة الـدكـتـوراه
في الــــعــــلــــوم االقـــتــــصــــاديـــة
والسياسية سنة  1963 وكانت
اطــــــــروحـــــــــتـه فـي مــــــــجــــــــال
اقتصـاديات النـفط. وشغل عدة
مـنـاصب في وزارتي االقـتـصاد
والــنــفط حــتـى عــ وكــيال في
وزارة الـنــفط عـام  1973 ثم مـا
لـبث ان عـ في الكـويت امـيـنا
ـنظمـة اوابك العـربية مسـاعدا 
عــام  1976 ثـم شــغـل مــنـــصب
نائب االم العام للمنظمة عام
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ــدنــيـة اوقــفت مــديــريــة األحـوال ا
واجلـــوازات واالقــامـــة الــعـــمل في
دائـرة احوال الرصافة ببغداد بدءا
ــديـر ـقــبل. وقـال ا مـن االسـبــوع ا
الـعام نشأت ابـراهيم اخلفاجي في
بـيان امس إنه (تـقرر ايقـاف العمل
فـي دائـرة احـوال الـرصـافـة ابـتداء
قـبل وذلك الكـمال مـن يوم االحـد ا
االســـتــعـــدادات الالزمــة الفـــتــتــاح
الــدائـرة لـلــبـدء بــاصـدار الـبــطـاقـة
( ــوحـدة لــلـمــواطـنـ الــوطـنــيـة ا
وأضـــاف أنه (بــافـــتــتـــاح الــدائــرة

تــصـبح جـمـيـع الـدوائـر في جـانب
الــــرصــــافــــة تــــعــــمل بــــالــــنــــظـــام

االلكتروني). 
فـــيـــمـــا شـــرعت قـــوة مـن احلـــشــد
الـشـعـبي واجلـيش بـعـملـيـة أمـنـية
ـالحـقـة فـلــول داعش في صـحـراء
وصل .وذكر بيان احلضر جنوب ا
لــلـحــشـد امس ان (قــوة من الـلـواء
 44وفـــوج الــــرعـــد في احلـــشـــد و
ــشـاة 43 الــفــوج األول مـن لــواء ا
فرقة 20 فـي اجليش شرعا بعملية
الحــقــة فــلــول داعش في أمــنــيـــة 
صـــحـــراء احلـــضـــر) وأضـــاف ان
الحـقـة اخلـاليا (الـعـمـلـيـة تـهـدف 
الــنـائـمــة وتـأمــ الـصـحــراء بـعـد

مـــحــاولـــة داعش اســتـــغالل ســوء
األحـوال اجلوية إليجاد ثـغرة فيها
دن اآلمنة). وانتشرت السـتهداف ا
قــوات الـلـواء األول في احلـشـد في
مـنـطـقـة نـفط خـانـة وعـلى الـطـريق
الــــرابط بـــ قـــضــــاءي خـــانـــقـــ
ومـنـدلي في مـحـافـظـة ديـالى.وذكر
الـبـيـان ان (االنـتشـار جـاء حتـسـبا
ألي خــــــرق أمــــــنـي). وتــــــشــــــهــــــد
مـحافـظتـا ديالى ونيـنوى تـصاعداً
فـي هــجـــمـــات داعش اســـفــرت عن
اسـتشهـاد عدد من مقـاتلي احلشد.
وأعـــلـــنـت خـــلـــيـــة اإلعالم األمـــني
الـقــبض عـلى نـائب لـزعـيم تـنـظـيم
داعـش أبــو بــكــر الــبــغــدادي الـذي
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 1978ومــنــصـب االمــ الــعــام
بــالــوكـالــة في الــعـام  1983 ثم
ــركــز عــمل مــديــرا تــنــفــيــذيــا 
ـية وهي دراسـات الطـاقة الـعا
مـؤسـسة فـكـريـة تعـنى بـشؤون
الـطــاقـة والــنـفط مــقـرهــا لـنـدن
اســسـهــا ورأســهــا احــمـد زكي
ـانـي وزيـر الـنـفط الـسـعـودي
االسبق. واصـدر في الستـينات
ــــوســـوم (حــــمــــايـــة كــــتــــابه ا
الصنـاعة الوطـنية بـ سياسة
االســــتــــيـــــراد والــــســـــيــــاســــة

الكمركية).
 وله محاضـرة مهمـة القيت في
عــمــان عـام 1982 اطــلق فــيــهـا
مـــــصـــــطـــــلح (دول الـــــفـــــائض
النقدي) عن خـمس دول نفطية. فاضل اجللبي 
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ـية ـسـتـشاريـن في الـبـعـثـة األ ا
ــقــتــرحــة يــونــامي الــتــعــديالت ا
لـــلـــقـــانـــونـــ والـــتـــطـــرق ألبـــرز
ــــــمــــــارســــــات الــــــتــــــجـــــــارب وا
وذكـر ـقــراطــيــة الــعــريــقـة)  الــد
الـــكـــعـــبـي بـــحـــسب الـــبـــيـــان أن
(احلـراك االحـتـجـاجي واألصـوات
ـطـالــبـة بــالـتـغــيـيـر ـنـتــفـضــة ا ا
ستسهم في تعزيـز تمثيل الشباب
بـــشــــكل واسـع جـــداً وفق نــــظـــام
انتخابي عـادل ومنصف ومـستقر
فـضالً عن مــفـوضــيـة انــتـخــابـات

مستقلة ونزيهة).
 واعـــلن رئـــيس تـــيـــار احلـــكـــمـــة
الـــوطــنـي عــمـــار احلـــكـــيم عن ان
ـقبـلـة سـتكـون مـؤقـتة احلكـومـة ا
تـنـصب مـهـامـهـا عـلى الـتـحـضـير
إلجــراء انـــتــخــابـــات مــبـــكــرة في
الـبالد. وقـال احلـكـيم خالل لـقـائه
الـســفــيــر الــفـرنــسي لــدى بــغـداد
بــــرونــــو اوبـــــيــــرت ان (الــــقــــوى
الـسـيــاسـيــة تـســعى لإلسـراع في
تـســمـيــة رئـيـس حـكــومـة يــحـظى
قـبـولـيـة شـعبـيـة بـاإلضـافة الى
توفر مـعايـير الـقدرة والـكفاءة في
ادارة البالد) مبيـنا ان (احلـكومة
قبـلة سـتكـون مؤقـتة تـعمل على ا
الــتــحــضــيــر إلجــراء انــتــخــابـات
مــــبــــكـــــرة عــــلـى ضــــوء قــــانــــون
ـنــصف الــذي يـتم االنـتــخـابــات ا
تــشــريــعه في مــجــلس الــنــواب و
ـفـوضـيـة اجلـديدة الـبـعـيـدة عن ا

التأثير السياسي). 

قــتــلــته قــوة أمــريــكــيــة.و إلــقـاء
ـلقب بـ(أبو خلدون) الـقبض على ا
فـي مــحــافــظــة كــركــوك الــذي كــان
يــشـغل مـنــصب مـا يـســمى األمـيـر
الـعـسـكـري حملـافـظة صـالح الدين
بــحـسب بـيــان اخلـلـيــة . وسـقـطت
خـمـسـة صـواريخ عـلـى قـاعـدة ع
األسـد في مـحـافـظـة األنـبـار . وقال
بـيان امس ان الـهجوم لم يـسفرعن
سـقوط أي مصاب  دون مزيد من
الـتـفـاصـيـل. بـدورها  قـالـت قـيادة
عـــمــلـــيــات بــغـــداد ان تــســـعــة من
عـنـاصرهـا اصيـبـوا برمـانة يـدوية
فـي شـــارع الـــرشــــيـــد. واوضـــحت
الـقيادة في بـيان امس ان (احلادث

ــركـزي وقـع عـنــد حــاجــز الــبــنك ا
ـنطـقـة نـفسـهـا التي الـعـراقي في ا
تشهد تظاهرات حيث اصيب جراء

ذلك تسعة من عناصر االمن). 
والــقت قــوة امــنــيــة الـقــبض عــلى
سـارق عـجـلـة وسط بـغـداد. واشار
بـيان امس الى ان (مديرية مكافحة
اجـــرام بــغــداد/مــكـــتب الــرصــافــة
ــكـافـحـة ســرقـة الـســيـارات وبـعـد
ـعـلـومــات والـتـحـري الـقت جــمع ا
الـقـبض على مـتـهم لقـيـامه بسـرقة
عـجلة  وبعد التحقيق معه اعترف
ــــته  وقــــد عـــرض اوراقه بــــجـــر
الـتحـقيـقيـة على الـقاضي اخملتص

فقرر توقيفه).
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