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 فال االعالنـاحت

 رزمة الصحافة



 

 
 مسار العراق نحو الديمقراطية 

 مواعيد اساسية

 
 

 2003نيسان  التحرير •
 2003تموز  تاسيس مجلس الحكم •
 2003ايلول  تشكيل اول مجلس وزراء  •
سيادة وقانون ادارة المواعيد النهائية المعلنة للاعالن  •

 النتقالية الدولة للفترة ا
 2003تشرين الثاني 

 2004آذار  قانون ادارة الدولة •
  2004 حزيران 1 اعالن الحكومة المؤ قتة •
 2004 حزيران 30 )لحكومة المؤقتة تتسلم السلطة(السيادة  •
 2004تموز  تاسيس المجلس الوطني د المؤتمر الوطني اانعق •
 2005كانون الثاني  ) انتخاب الحكومة االنتقالية(االنتخابات الديمقراطية  •
 2005تشرين االول  المصادقة على الدستور  •
انتخاب الحكومة (االنتخابات المعتمدة على الدستور  •

 )الدستورية
 2005كانون االول 

 

 

 

 



 

 
 الحكومة العراقية المؤقتة

 ملخص

سيتم في الثالثين من حزيران نقل كامل السلطة الحكومية الى حكومة عراقية مؤقتة تتمتع  •

 .    بسيادة كاملة

ستتالف الحكومة العراقية المؤقتة من رئيس، نائبي رئيس، ورئيس للوزراء يتزعم مجلسا  •

ويترأس رئيس الوزراء مجلس الوزراء ويشرف . يعمل الرئيس كرئيس للدولة. للوزراء

 .أدارة الحكومة على

الة من سيكون هناك أيضا مجلسا وطنيا مؤقتا من أجل تعزيزالحوار البناء وخلق ح •

االجماع الوطني ، لتقديم المشورة للحكومة الجديدة، ومراقبة تنفيذ القوانين والمصادقة 

و سيتم أختيار المجلس الوطني المؤقت من قبل مؤتمر وطني، . 2005على ميزانية عام 

. يعقد في شهر تموز، ويشارك فيه ما ال يقل عن االف عراقي من انحاء العراق المختلفة

 .  س الوطني المؤقت مختلف شرائح المجتمع العراقيوسيمثل المجل

سيكون وضع الفرع القظائي للحكومة كما هو موضح في قانون ادارة الدولة للفترة  •

االنتقالية، وسيتضمن محكمة فيدرالية عليا، ومحكمة عليا للبالد  تتمتع بصالحية حل 

 . المنازعات الدستورية

 خالل عملية تشاورية واسعة النطاق اجريت مع تم تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة من •

. ألعراقيين، بما في ذلك القادة السياسيين، ورؤساء العشائرورجال الدين والجمعيات ألمدنية

وقد تزعم العملية السيد االخضر االبراهيمي، المبعوث الخاص للعراق من السكرتير العام 

 .لالمم المتحدة

الجديدة المؤقتة في أدارة شؤون العراق، وتخاصةمن تتمثل المسؤولية الرئيسية للحكومة  •

خالل ترفير الرفاهية واالمن لللشعب العراقي، وتعزيز التمو االقتصادي وتهيئة العراق 

لالنتخابات التي ستجري في موعد اليتعدى الحادي والثالثيين من كانون الثاني من عام 

2005     . 

رة الدولة للفترة االنتقالية  القانون االعلى  في الثالثين من حزيران ،سيكون قانون ادا •

وستعمل الحكومة العراقية المؤقتة وفقا الحكام القانون و بموجب قانون ادارة . للبالد

ويوفر قانون أدارة الدولة المؤقت للفترة االنتقالية الئحة . الدولة المؤقت للفترة االنتقالية



 

 الى وضع  دستور دائم في عام حقوق تاريخية للشعب العراقي وخارطة طريق تفضي

2005. 

لقد عبر العراقيون بوضوح عن رغبتهم في اختيار حكومتهم من خالل أ جراء عملية  •

وبموجب قانون ادارة الدولة العراقية للفترة االنتقالية، فان االنتخابات . انتخابات ديمقراطية

ادي والثالثين من شهر للجمعية الوطنية االنتقالية يجب ان تجرى في فترة ال تتجاوز الح

 .2005كانون الثاني لعام 

وستجرى . ستقوم الجمعية الوطنية االنتقالية بوضع مسودة دستور دائمي للدولة العراقية •

 .أنتخابات عامة بموجب هذا الدستور لتأسيس حكومة عراقية دائمة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الحكومة العراقية المؤقتة

 حقائق أساسية

 مة المؤقتة  األطار العام للحكو

تعمل الحكومة المؤفتة بموجب أالطارالقانوني الذي حدده قانون أدارة  الدولة للفترة  •

 .االنتقالية،  بما في ذلك ملحق هذا القانون

 حزيران وتنتهي واليتها حالما يتم أختيار الحكومة 30تستلم الحكومة اامؤقتة السلطة في  •

طية تجرى في موعد اليتجاوز الحادي االنتقالية  من خالل عملية أنتخابات ديمقرا

 .2005والثالثين من كانون الثاني عام 

تتالف الحكومة العراقية المؤفتة من رئيس، ونائبي للرئيس، ورئيس للوزراء يتزعم مجلسا  •

 . للوزراء

كما ستضم الحكومة الجديدة مجلسا وطنيا مؤقتا، يتألف من عراقيين يمثلون مختلف شرائح 

 .المجتمع العراقي 

 

 مجلس الرئاسة

يتشكل مجلس رئاسة الدولة من الرئيس ونائبي الرئيس والذي يمثل سيادة العراق  •

وتتمتع الرئاسة بوظائف برتوكولية ويجب ان كون . ويشرف على شؤون البالد العليا

 .موافقتها باالجماع على األوامر التي يصدرها رئيس الوزراء

 

 رئيس الوزراء ومجلس الوزراء

يقدم الوزراء تقاريرهم .  الوزراء المسؤولية اليومية ، في إدارة الحكومةيكون لرئيس •

تتحمل الحكومة مسؤولية تحسين الوضع االمني، واشاعة االنماء االقتصادي وكلك . له

  .    2005االمر المهم التحضير النتخابات ديمقراطية في كانون ثاني 

ة ، اصدار االوامر والرسيم التي لمجلس الوزوراء بالموافقة الجماعية لمجلس الرئاس •

للمجلس الوطني المؤقت صالحية نقض هذه االوامر والمراسيم . يكون بها قوة القانون

 . بتصويت غالبية الثلثين

 



 

 

 المؤقت والمجلس الوطني ،الوطنيالهيئة العليا للتحضير للمؤتمر 

ثلين عن المحافظات  بضمنهم ممقائدا عراقيا محترما) 60(من حوالي  الهيئة العلياتتألف  •

 . واعضاء سابقين  في مجلس الحكم ومواطنين بارزين اخرين

 شخص، لغرض الدخول 1000  مهمة عقد مؤتمر وطني يضم ما اليقل عن بالهيئةتناط   •

سينعقد المجلس الوطني خالل شهر . في حوار حقيقي بشأن التحديات التي تواجه البالد

من محافظات القطر، واالحزاب السياسية، تموز ويضم عراقيين يمثلون كل محافظة 

ورؤساء العشائر، واالتحادات المهنية، والجامعات وزعماء الدين،  من بين العديد من  

 .الناس االخرين

ويقوم المجلس  .  عضو100 يتكون من يقوم المؤتمر الوطني بانتخاب مجلس وطني مؤقت •

وسيتمتع  بصالحيات ( يها،ألوطني المؤقت بتقديم  المساعدة للحكومة واالشراف عل

كما سيكون ) . اضافية حقيقية بالشكل الذي حدده ملحق قانون أدارة الدولة  للفترة االنتقالية

بامكانه االصغاء الى وجهات نظر المواطنين ، وتقديم المشورة السياسية للحكومة، 

وزراء  المجلسادرة عن صالمراسيم ال ونقض االوامرها في حقاضافة الى وتشكيل لجان 

وسيكون لها صالحية تعيين بدائل للرئاسة في حالة وفاة . لبية ثلثي االصواتاغبتصويت 

او استقالة احد اعضاءها فضال عن حقها في المصادقة على الميزانية الوزطنية العراقية 

  .2005لعام 

 

 السلطة القضائية 

 

ه قانون ادالرة الدولة للفترة السلطة القضائية مستقلة عن الفرع التنفيذي للحكومة منا نص  علي

 سيضم الفرع القضائي الفدرالي كل من المحكمة الفدرالية العليا ، محكمة التمييز، االنتقالية

محاكم االستئناف ، والمحكمة الجنائية المركزية للعراق فضالً عن المحاكم الموجودة خارج 

والذي سيشرف على اضافة الى ذلك سيكون هناك مجلس قضائي  اعلى . اقليم كردستان

 .القضاء  الفدرالي ويدير الميزانية
 
 
 



 

 صالحيات الحكومة المؤقتة
 

 حزيران ستكون لها السيادة الكاملة والتنفيذ 30ان الحكومة المؤقتة التي تسلتم السلطة في  •

وستكون لها الصالحية لعقد االتفاقيات الدولية في . الكامل للمسؤولية على شؤون العراق

انها على اية حال .  االعمار االقتصادي، بما فيه الدين السيادي العراقيمجاالت اعادة

ستكون غير قادرة على تعديل قانون األدارة األنتقالي او صياغة اتفاقيات تربط مستقبل 

لقد بين الشعب العراقي . الحكومةالمنتخبة او التي تؤثر على مصير العراق بعيد االمد

 .    ان تكون لها مثل هذه الصالحيةبوضوح ان حكومة منتخبة فقط يجب

 

سوف تعمل الحكومة المؤقتة بموجب قوانين محددة في قانون االدارة االنتقالي، بما في  •

حيث يقدم قانون االدارة االنتقالي الئحة حقوق تاريخية للشعب العراقي .ذلك ملحقه

 .2005وخارطة طريق لدستور دائم في عام 

 

 ملحق قانون االدارة االنتقالي
 
يصف ملحق قانون االدارة االنتقالي النصوص القانونية التي تطبق على الحكومة المؤقتة  •

 . بصورة محددة

ان الحكومة االنتقالية . ويصف ملحق قانون االدارة المؤقتة صالحيات الحكومة المؤقتة •

وحسب طلب العراقيين . هي ليست كالحكومة المؤقتة التي ليست لديها شرعية انتخابية

ن الحكومة المؤقتة غير منتخبة، فان صالحياتها في بعض المجاالت تكون محدودة كون ا

 ).   انظر اعاله( 

 

 كيف تم تشكيل الحكومة المؤقتة
 

لقد زار العراق السيد االخضر األبراهيمي المستشار الخاص للسكرتير العام لألمم المتحدة  •

لقد . ألئتالف المؤقتة بدعوة من مجلس الحكم وسلطة ا2005للعراق، في شهر شباط 

، 2004 حزيران 30كانت مهمته هي لتقديم المشورة حول امكانية عقد انتخابات بحلول 

وبعد هذه الزيارة لجمع الحقائق، فان . وهوالوقت النهائي لتسليم السيادة وانتهاء االحتالل



 

مي قد وجد ان الفترة الدنيا التي يمكن فيها فريقا لألمم المتحدة  كان مرافقا للسيد األبراهي

 . عقد انتخابات حرة ونزيهة هي ثمانية شهور من البدء بعملية االنتخاب

لذا فقد وجه مجلس الحكم وسلطة األئتالف المؤقتة الدعوة للسيد االبراهيمي للعودة للعراق  •

لمساعدة في لقد كان الهدف هو ل. الجراء مشاورات واسعة النطاق مع الشعب العراقي

 2004 حزيران 30جمع التوافق حول الحكومة المؤقتة التي  من  الممكن ان تعمل من 

 .2005ولحين اجراء االنتخابات بأسرع وقت ممكن لكن ليس بعد كانون الثاني 

لقد اجرى السيد االبراهيمي في خالل األشهر الماضية مشاورات مكثفة مع العراقيين في  •

لزعماء  السياسيين ورجال الدين والجمعيات المهنية والمدنية عبرا:كافة انحاء العراق

لقد اتيحت الفرصة . والنقابات والجامعات والمجموعات النسائية بغية تسمية البعض منهم

للسيد األبراهيمي ليسافر في داخل العراق الى الموصل واربيل والبصرة وفي المناطق 

لقد وجد ان الناس في العراق ). واي(شملت اشخاص) ايكس(عقد اجتماعات مع . الواسعة

كانوا واضحين في رغبتهم بان الحكومة المؤقتة ينبغي ان تتكون من اناس نزهين واكفاء، 

 .وان تعمل الحكومة المؤقتة فقط لحين عقد انتخابات ديمقراطية

 



 

  باستمرارتطرحاسئلة 
 

في قانون كما هو مذكور المنتخبة تقالية  والحكومة العراقية االنه االختالف بين الحكومة المؤقتةجاوماهي 

 الدولة للفترة االنتقالية؟ 
 

وستمارس صالحياتها لسبعة اشهر فقطالال ان يتم .  حزيران30تتسلم الحكومة المؤقتة السلطة يوم  •

اختيار الحكومة االنتقالية الجديدة من خالل اجراء انتخابات ديمقراطية في اقرب وقت ممكن وبحلول 

 .  2005ثاني  كانون ال31

ورة قادتها االمم المتحدة بينما  من قبل العراقيين من خالل عملية مشاالحكومة المؤقتةتم اختيار  •

 .منتخبةكون الحكومة االنتقالية تس

  

 الدعوة الى عقد مؤتمر وطني ؟لماذا 
 

ن العديد ، ا نيسان27براهيمي في التقرير الذي قدمه الى السكرتير العام في االوكما  ذكر السيد   •

 شخص على االقل لغرض المشاركة في 60من العراقيين اقترح له عقد مؤتمر وطني يحضره 

سيجمع المؤتمر الوطني سوية العراقيين والذين . الحوار الوطني حول التحديات التي تجابهها البالد

نقابات يمثلون كل محافظة من محافظات البلد واالحزاب السياسية وشيوخ العشائر وممثلين عن ال

والجمعيات والجامعات والمنظمات النسائية والشبابية، الكتّاب، والشعراء والفنانين فضال عن رجال 

 .الدين وغيرهم

 شخصاً وستعمل هذه 50سيعقد المؤتمر الوطني من قبل اللجنة التحضيرية المكونة من حوالي  •

وسيكون العضاء مجلس . ه تحديد من يحضر المؤتمر ومتى وأين يعقد وكيف تتم ادارتعلىاللجنة 

. الحق في العمل ضمن اللجنة التحضيريةالمؤقتة  ال دور لهم في الحكومة العراقيةالحكم الذين 

لقيام بعملها بصورة صحيحة، فان اللجنة ستحتاج من شهر الى شهرين الجراء استشارة غرض اول

 .قد في تموزواسعة النطاق في كافة انحاء البلد وهذا يعني ان المؤتمر الوطني سيع

المؤتمر الوطني العراقيين الذين سيخدمون في المجلس الوطني والذي سيقوم بتقديم المشورة سيختار  •

 .الى الحكومة المؤقتة ويشرف عليها

 
 التي تم وضعها لدعم الحكومة الجديدة ؟ ماهو الدعم الذي  سيقدمه االئتالف؟ ماهي التشكيالت االدارية 

 

وقد تم رصد . كاتبها في البناية التي سبق وان استخدمها مجلس الحكمسيكون للحكومة الجديدة م •

وستبقى . الخ ضمن  ميزانية الحكومة العراقية.......المبالغ الالزمة لتغطية كلف العمل واالمن 



 

ان دول االئتالف والدول المانحة يقفون على استعداد لتقديم المساعدة . قراتها الحاليةمالوزارات في 

 .طلبها  فقط كومة الجديدة ولكنهم سيقدمونها في حالة الفنية للح
 

 متى ستمارس الحكومة الجديدة صالحياتها؟

 

ستعمل على خالل شهر حزيران و .ن حزيرا30ستمارس الحكومة الجديدة صالحياتها اعتباراً من  •

ة وتمارس كافلسلطة ا لمستما تالتواصل مع العراقيين في كافة انحاء البالد لوضع اجندة عند

 .صالحياتها التنفيذية فيما يتعلق بشؤون العراق

 .الى السيطرة العراقية الكاملة ة وزار عشربعةانتقلت لحد االن ار •
 

 ؟كيف سيحكم قانون الدولة للفترة االنتقالية، الحكومة العراقية المؤقتة 

  

تة ويحدد ملحقه الشروط سيشكل قانون الدولة للفترة االنتقالية االطار القانوني للحكومة العراقية المؤق •

 .التفصيلية التي تغطي نشاطات الحكومة العراقية المؤقتة 
 
 

  ؟من سيوقع ملحق قانون الدولة للفترة االنتقالية
 

نتيجة  يعتبر السفير بريمر سيوقع الملحق، وفيما يتعلق بقانون الدولة للفترة االنتقالية نفسه، فالملحق[ •

 . ]بل القادة العراقييندقيق تم التوصل اليه من ق .حل وسط

 

 ماذا سيحدث لمجلس الحكم؟ 

 
لقد اتخذ مجلس الحكم خطوة تاريخية بحل نفسه طواعيه عند االعالن عن تشكيل الحكومة المؤقتة  •

الجديدة والذي سيسمح للحكومة العراقية المؤقتة بتحضير نفسها الستالم كامل المسؤولية التنفيذية في 

 . حزيران30

 تشرين الثاني 15 اتفاقية وصنص جاء في  حزيران كما30 مجلس الحكم في سينتهي عمل) او( •

  .وقانون الدولة للفترة االنتقالية
 
 

 هل هذه الحكومة حقاً ممثلة؟
 
فأن اي  " 2004كما ذكر السيد االبراهيمي، الى ان يحين موعد اجراء االنتخابات في كانون الثاني  •

وان غالبية العراقيين الذين . التعريف غير كاملة التمثيلجهة عراقية حاكمة متواجدة ستكون بموجب 



 

 والتي يمكن نقل السلطة اليها في تحدث معهم السيد االبراهيمي ابدوا تأييدهم لتشكيل حكومة مؤقتة

ستمارس الحكومة الجديدة اذا .  حزيران وتمارس صالحياتها الى حين اجراء االنتخابات30

 2005بحلول كانون الثاني في اقرب وقت ممكن وابات ديمقراطية  اجراء انتخالى ان يتمصالحياتها 

 .كاخر موعد

 بعد اجراء سلسلة واسعة من المشاورات ولمختلف اطياف  المؤقتة تم تشكيل هذه الحكومة •

 بتوسيع ايضاً المجلس الوطني قام . وستمثل مدى واسع من وجهات النظر العراقية. العراقيةاالراء

 .ترة المؤقتة لحين اجراء االنتخاباتالتمثيل ايضاً في الف
 

 ماذا كان دور سلطة االئتالف المؤقتة في تشكيل الحكومة ؟

 
تمت عملية التوصل الى توافق من قبل العراقيين وبمساعدة االمم المتحدة وقد تم اطالع سلطة  •

 .االئتالف المؤقتة على العملية

 

 ؟ 2005الترشيح في انتخابات راء الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزبأمكان رئيس هل سيكون 

 

 نعم  •
 

 ؟ كاملةهل سيكون للحكومة العراقية المؤقتة سيادة و.  حزيران30ماذا سيحدث في 

 

سلطة .  حزيران وسيكون لها صالحية تنفيذية كاملة في ادارة العراق30سيكون للحكومة العراقية سيادة كاملة في 

 .للمساعدة في الحفاظ على االمنمتعددة الجنسيات لكن ستبقى قوات االئتالف المؤقتة ستنحل وسينتهي االحتالل و
 
 

 من سيكون له السيطرة على القوات المسلحة العراقية والشرطة وقوة الدفاع المدني العراقية؟

 الحكومة العراقية المؤقتة •

راتيجي سيكون للحكومة العراقية المؤقتة رأي في التوجيه السياسي الست. العالقة ستكون بين شركاء •

للقوة متعددة الجنسيات بينما ستبقى السيطرة على القوات البريطانية واالمريكية بيد قادتهم ميدانياً 

 .سيتم مناقشة الترتيبات التفصيلية بين الحكومة العراقية المؤقتة واالئتالف
 
 

 هل ستسيطر الحكومة العراقية المؤقتة على عائدات النفط والموارد الطبيعية ؟

 

 .نعم  •
 



 

 
 ؟ة والقوى متعددة الجنسيات في العراقماذا ستكون العالقة بين الحكومة العراقية المؤقت

  
وسيكون للحكومة العراقية المؤقتة رأي في التوجيه السياسي . العالقة ستكون عالقة مشاركة •

د الستراتيجي للقوة متعددة الجنسيات بينما ستبقى السيطرة على القوات البريطانية واالمريكية بي

ستساهم والدول قادتهم ميدانياً سيتم مناقشة الترتيبات التفصيلية بين الحكومة العراقية المؤقتة 

 . بالقوات
 
 
 

 ماذا ستكون  العالقة بين الحكومة المؤقتة وسفارتي الواليات المتحدة والمملكة المتحدة ؟

 

لمتحدة من جهة والحكومة  بعد تسليم السلطة، ستكون العالقات بين الواليات المتحدة والمملكة ا •

القوات متعددة : العراقية المؤقتة من جهة اخرى عالقات ثنائية اعتيادية وستكون عالقة مشاركة

الجنسيات ستساعد في توفيراالمن، والسفارات ستقدم المساعدة الفنية والمبالغ الممنوحة وسيقوم 

 . العراقيون باتخاذ قراراتهم
 

  حزيران ؟30ؤقتة بعد ماذا سيحدث لسلطة االئتالف الم

 
 حزيران، سيعود السفير بريمرالى الواليات المتحدة وبعد ذلك 30سوف اليكون هناك سلطة ائتالف مؤقتة بعد 

لدى حكومة العراق  سفيري الواليات المتحدة والمملكة المتحدة بمنصبيهما لتمثيل بلديهما حق تبفترة قصيرة سيل

 .الجديدة ذات السيادة 
 
 

 ؟ حزيران30 بعد  للقصر الجمهوريماذا سيحدث 

 

 .سيوفر القصر الجمهوري في االمد القريب،مكاتب للفائض في السفارة االمريكية  •
 
 

 
 

 

 السيرة الذاتية للحكومة الجديدة

 



 

 رئيس العراق

 الشيخ غازي عجيل الياور

هو .  سنة عضو سابق في مجلس الحكم العراقي ولد في الموصل45الشيخ عجيل الياور وعمره 

الشيخ الياور مهندس مدني وقد . نسيب رئيس عشيرة شمر والتي هي من اكبر العشائر في العراق

 . شركة هيكاب للتكنولوجيا في الرياض، المملكة العربية السعوديةكان يشغل مؤخرا نائب رئيس

 

 نائب رئيس العراق

 الدكتور ابراهيم الجعفري

 وحصل على شهادة البكلوريوس في الطب من .1947 في في كربالءولد الدكتور الجعفري 

. ها واصبح المتحدث الرئيسي باسم1966جامعة الموصل وقد انضم الجعفري لحركة الدعوة في 

نشأت الحركة، وهي اقدم حركة اسالمية في العراق، في نهاية التسعينات من القرن الماضي وقد 

ولوجية اصالح الفكر االسالمي وتحديث المؤسسات الدينية، وقد تم تحريم يوهي تقوم على ايد

الى  الدكتور الجعفري على مغادرة البالدمما اجبر   على يد صدام حسين،1980 الحزب في عام 

 . وهـو عضـو سـابق في مجلس الحـــكم.1989ايـران ومن ثم الى لنـدن عـام 

 

 نائب رئيس العراق

 الدكتور روز شاويس

وقد عمل كممثل للسيد مسعود برزاني في مجلس . مؤخراً رئيس المؤتمر الوطني الكردستاني

-1996نذ ، كما عمل كرئيس وزراء لحكومة اقليم كردستان في اربيل م2003الحكم منذ صيف 

 وقد استقال من منصبه ليصبح رئيساً للمؤتمر الوطني الكردستاني وقد شهدت فترة الدكتور 1999

روز تغييرات تشريعية رئيسية اعطت النساء واالطفال حقوقاً انسانية اكثر مما كان مسموحاً به 

تحاد الطالب االكراد  كان رئيساً ال اثناء دراسته في المانيا. طبقاً لقانون العقوبات العراقي القديم

بعد انسحاب قوات صدام حسين عام .  لينظم الى التمرد الكردي1975وعاد للعراق في عام 

 اصبح نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة االقليمية المشتركة لكردستان، وقد ولد الدكتور 1991

 .  وحصل على شهادة دكتوراة في الهندسة من المانيا1947روز عام 

 

 س الوزراءرئيس مجل



 

 الدكتور اياد عالوي

تخرج الدكتور عالوي من كلية الطب من جامعة بغداد، وحصل على درجة الماجستير والدكتوراة 

الدكتور عالوي طبيب متخصص في امراض االعصاب . 1979في الطب من جامعة لندن عام 

لعراق الى بيروت  عند مغادرته ا1971وقد بدأ نشاطه المعارض للنظام البائد عام , ورجل اعمال

وقد عمل كمستشار الى برنامج االمم . التي تركها الى لندن لمواصلة دراسته في الواليات المتحدة

وبعد نجاته من من . المتحدة االنمائي ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الطفل التابع لألمم المتحدة

 الدكتور عالوي جهوده في الهجوم اآلثم ومحاولة االغتيال التي دبرها ضده صدام حسين، واصل

العمل ضد النظام من خالل مشاركته في تأسيس حزب الوفاق الوطني الذي قام بمحاولة لقلب 

وكان آخر منصب تقلده هو عضوية مجلس الحكم ورئاسة اللجنة . 1966نظام حكم صدام عام 

 .  في بغداد1945ولد عام . االمنية التابع له
 

 نائب رئيس الوزراء

 ام صالحالدكتور بره

وانضم الى االتحاد .  في كردستان العراق1960ولد في . كان مؤخراً المدير االقليمي للسليمانية

وعلى . ، وقبض عليه مرتين بواسطة الشرطة العراقية السرية1976الوطني الكردستاني في 

صل الرغم من انه ارغم على اخذ امتحان المدارس الثانوية في السجن، إال ان الدكتور صالح ح

، واصبح بسرعة متحدثاً باسم االتحاد 1979وقد غادر العراق في . على اعلى درجة ممكنة

، وبعد انتخابه لقيادة االتحاد الوطني الكردستاني، 1991وفي عام . الوطني الكردستاني في لندن

غادر الى واشنطن وخدم لعشر سنوات كممثل لالتحاد الوطني الكردستاني والحكومة االقليمية 

حصل الدكتور صالح على درجة البكالوريوس في الهندسة . ردستانية في الواليات المتحدةالك

المدنية واالنشائية من جامعة كارديف وحصل على الدكتوراه في االحصاء واستخدام الكومبيوتر 

 . في التخطيط من جامعة ليفربول

 

 وزير الزراعة

 الدكتورة سوسن علي مجيد الشريفي

كنائبة وزير كلفت ببرمجة وتخطيط .  في بغداد1956وزير الزراعة، ولدت عام النائبة السابقة ل

اعادة إعمار القطاع وضمان استمرار نوعية البحوث الجيدة في مجالس الوزارات وبرامج االنتاج 

وقد كانت ايضاً بمثابة همزة الوصل للوزارة مع جهود كل من وكالة التنمية الدولية . الوطنية



 

وقد .  االئتالف المؤقتة والبنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية في الزراعةاالميركية وسلطة

حصلت الدكتورة الشريفي على درجة البكالوريوس في االنتاج الحيواني من جامعة بغداد ودرجة 

وبعد عودتها الى العراق في . الماجستير والدكتوراة في تربية الحيوان من جامعة ايوا ستيت

تورة الشريفي منصب باحث علمي في مجلس البحوث العلمية ذو المكانة ، تقلدت الدك1984

 تولت منصب باحث اقدم في تربية الحيوان، من مجلس الدولة للبحوث 1990من عام . المرموقة

وتتصل خبرتها العظيمة في انتاج الحيوان وتربية الحيوان . الزراعية اوالً، ثم في وزارة الزراعة

من اجمالي الدخل الزراعي مستمد من المنتجات % 50ان اكثر من بشكل خاص بالعراق، حيث 

 بحثاً علمياً منشوراً في الدوريات العراقية والدولية، 40الدكتورة الشريفي لها اكثر من . الحيوانية

باالضافة الى . وهي تستمر في االشراف على بحوث طالب الماجستير والدكتوراة في العراق

 . ية، تعمل الدكتورة الشريفي كرئيس تحرير للدورية الزراعية العراقيةمسؤوليتها المهنية الرئيس

 

 وزير االتصاالت

 الدكتور محمد علي الحكيم

عمل مؤخراً كوكيل لألمين العام لمجلس الحكم العراقي وسفيراً في وزراة الشؤون الخارجية 

في بغداد وعلى حصل علة درجة البكالوريوس في االتحصاء من جامعة المستنصرية . العراقية

درجة الماجستير في علم الكومبيوتر من جامعة برمنجام بالمملكة المتحدة، والدكتوراة في ادارة 

وقد كان مديراً عالمياً لشركة نورتل نتوركس وكمبريج . المعلومات من جامعة جنوب كاليفورنيا

وقد شارك . فوكالرستيكنولوجي وقد شارك في تأسيس شركة للتقنية في الواليات المتحدة تدعى ان

الدكتور الحكيم في مشروع مستقبل العراق لوزارة الخارجية االميركية، وقد كان عضواً من 

 .  في النجف1952ولد في . العديد من الوفود الممثلة للعراق لدى مجتمع التمويل الدولي العالمي

 

 وزير الثقافة

 الدكتورمفيد محمد جواد الجزائري

.  من براغ1966، وحصل على درجة الماجستير في الصحافة عام 1939ولد في المدحتية عام 

 تموز وطريق الشعب، وكصحفي 14عمل خالل الستينات والسبعينات كصحفي ومراسل للبالد و

 الى شمال العراق 1988-1982سافر من . ومذيع في القسم العربي إلذاعة تشيكوسلوفاكيا



 

ام حسين، وهو عضو في منظمة الصحفيون الكردستاني لالنضمام الى المعارضة السرية لصد

 . العراقيون الديمقراطيون واتحاد الكتاب والفنانين

 

 وزير الدفاع

 السيد حازم شعالن

حصل على درجة الماجستير في إدارة االعمال من المملكة المتحدة قبل العودة للعراق إلدارة بنك 

لسابق، ادار السيد شعالن شركة بعد ارغامه على مغادرة العراق بواسطة النظام ا. في الكوت

لالتجار في العقارات في لندن حتى عودته للعراق في حزيران الماضي، وقد عمل مؤخراً  

 . 1956ولد عام . محـافظـا اقليمياً للقادسية

 

 وزير الهجرة والمهجرين

 سكال اشو وردهاالسيدة ب

لجمعية العراقية لحقوق وقد شاركت في تأسيس ا. رئيسة اتحاد النساء اآلشوريات في بغداد

وقد كان اعلى . وخدمت كممثلة لمؤسسة الحركة اآلشورية الديمقراطية في باريس. االنسان

اضافة الى . منصب الي سيدة من المؤسسة وهي الحزب السياسي اآلشوري االساسي في العراق

ي حاصلة وه. ذلك، فان السيدة ورده هي مديرة الشؤون الخارجية لجمعية المساعدة اآلشورية

وقد ولدت في دهوك سنة . على درجة من معهد الحقوق االنسانية من جامعة ليون في فرنسا

1961 . 

 

 وزير التربية

 األستاذ سامي المظفر

االستاذ سامي المظفر هوأقدم البايوكيميائيين في العراق ولعب دوراً مهما في ترويج الكيمياء 

حصل .  المثال بحوث التكنولوجيا الحياتية الجزئيةالحياتية والمواضيع  ذات العالقة وعلى سبيل

 وبعدها حصل على 1960على شهادة البكالوريوس في العلوم بدرجة شرف من جامعة بغداد عام 

بدأ البرفسور المظفر مسيرته , شهادة الدكتوراه من معهد فرجينيا البوليتكنيكى وجامعة الوالية

تمت ترقيته الى استاذ مساعد . علوم كتدريسي وباحث كلية ال–الوظيفية بعمله في جامعة البصرة 

عمل .  رقي الى مرتبة االستاذية في الكيمياء الحياتية في جامعة بغداد1979 وفي عام 1961عام 



 

نشر .  محاضر ا في جامعتي البصرة وبغداد في كلية العلوم2000-1968الدكتور المظفرلألعوام 

و هيئة تحرير المجلة العراقية للكيمياء والمجلة  بحثا وهو عض250اكثر من خمسين اختراعا و

تمتع بعدد من الزماالت وهوعضو في عدد من الجمعيات والروابط . الوطنية العراقية للكيمياء

 سنة في فروع مختلفة من 33للبروفسور المظفر خبرة تدريسيية اكثر من . العراقية والعالمية

 .  في مدينة البصرة1940ولد عام . العلياالكيمياء الحياتية لطلبة الدراسات االولية و

 

 وزير الكهرباء

 الدكتور ايهم السامرائي

واستكمل دراسة الدكتوراه في . حصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد

ولقد عمل لثالثين سنة لشركة كي اس اي للمقاوالت . معهد الينوي للتكنولوجيا في شيكاغو

وتتضمن خبرته تصميم محطات للطاقة وتوليدها، . قي ليصبح مديراً عاماً للشركةالكهربائية ور

 30وقد ترأس المؤتمر العلمي للطاقة النووية في الواليات المتحدة لخمس سنوات ونشر اكثر من 

 عاماً السابقة في اغلب مؤتمرات 12وقد شارك الدكتور السامرائي خالل الـ . بحثاً فنياً

 .  كعضو تنفيذي لالتجاه العراقي الديمقراطي الوسيطالمعارضة الوطنية

 

 وزير البيئة

 منؤاالستاذة مشكاة م

وهي .  القانون في جامعة بغداد وهي متخصصة في حقوق االنسانؤمنتدرس االستاذة مشكاة م

حالياً مساعدة مدير المعهد العراقي وناشطة جداً في المكتب االستشاري لشؤون المرأة، وهو الفرع 

 . اسي للمجلس االعلى للمرأةالسي

 

 

 وزير المالية

 الدكتور عادل عبد المهدي

اقتصـادي وعضو في المجلس األعلى للثورة وعضو في المجلس االعلى للثورة االسالمية في 

وعمل .  وانهى دراساته العليا في السياسة واالقتصاد في فرنسا1948ولد في بغداد عام . العراق

. الفرنسية ، آخرها كرئيس للمعهد الفرنسي للدراسات االسالميةفي عدد من مراكز البحوث 



 

كان . ورئس تحرير عدد من المجالت باللغتين العربية والفرنسية كما قام بتأليف العديد من الكتب

فصل من . ناشطا سياسيا منذ صباه، وسجن، وعذّب ثم حكم عليه باالعدام مرارا في الستينات

عاش في ايران .  وارغم على ترك البالد الى منفاه في فرنسا1969عمله وسحب جواز سفره في 

لمدة من الزمن وانضم للمجلس االعلى للثورة االسالمية في العراق وعمل كممثل المجلس االعلى 

عمل كنائب عبد العزيز الحكيم في مجلس . 1996 حتى 1992للثورة االسالمية في كردستان من 

 .الحكم العراقي

 وزير الخارجية

 د هوشيار محمود محمد زيباري  السي

  اكمل دراسة 1967حصل على درجة في العلوم السياسية من جامعة االردن بعمان في 

وقد اصبح .  من جامعة اسكس في المملكة المتحدة1979الماجستير في علم االجتماع والتنمية في 

 وخدم 1979ي في عضواً في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الكردستاني الديمقراط

وقد انتخب . 2003-1988كممثل للحزب في اوربا قبل إدارة مكتب الحزب للعالقات الدولية من 

 وانتخب للمجلس الرئاسي 1992السيد زيباري الى المجلس التنفيذي للمؤتمر العراقي سنة 

 . 1953وقد ولد في آقرة في . 1999للمؤتمر سنة 

 

 وزير الصحة

 الدكتور عالء الدين علوان

 على درجة علمية في الطب من كلية طب جامعة االسكندرية في  الكتور عالء الدين علوانحصل

وقد عمل كعميد واستاذ في . مصر ودرجات في الدراسات العليا من جامعات في المملكة المتحدة

لمنظمة الصحة العالمية وقد كان الدكتور علوان ممثالً . كلية الطب بجامعة المستنصرية ببغداد

ورئيس بعثة في االردن وعمان كما عمل كرئيس قسم االمراض المزمنة وغير المعدية في مكاتب 

وقد تقلد عدة مناصب في وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي . منظمة الصحة العالمية في جنيف

وان جزءاً رئيساً من حياته على الرغم من ان خلفيته هي في الطب، فقد انفق الدكتور عل. العراقية

 . 1949ولد سنة . العلمية في العمل االكاديمي والتدريسي

 

 وزير التعليم العالي

 الدكتور طاهر خلف جـبر البكاء



 

وقبل ان يصبح . عمل مؤخراً كرئيس لجامعة المستنصرية حيث درس بها الكثر من عشر سنوات

 ورئيس لجنة 1994يس قسم التاريخ في رئ: ، تضمنت مناصبه في الجامعة2003رئيساً لها في 

وهو عضو اتحاد المؤرخون العرب .  ورئيس تحرير صحيفة الكلية1994التشجيع االكاديمي منذ 

واتحاد المؤرخون العراقيون واتحاد الكتاب واالدباء العراقيين وقد حصل الدكتور البكاع على 

امعة بغداد، وله مؤلفات عن التاريخ درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في التاريخ من ج

 . في محافظة ذي قار1950وهو مولود في . االقليمي ونشر في عدة دوريات ومجالت

 وزير االسكان والتعمير 

 الدكتور عمر الفاروق سليم الدملوجي

حاصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الهندسة من جامعة بغداد حيث اصبح فيما 

كما درس في الجامعة التكنولوجيا قسم الهندسة المدنية واشرف . للهندسة المدنية فيهابعد استاذ 

 طالب في الدراسات العليا والدكتوراة يدرسون الهندسة المدنية في جامعات بغداد 30على 

كما الف كتابين عن ميكانيك التربة وكان اسشتاذاً زائراً بجامعة . والتكنولوجيا والنهرين والكوفة

 كرئيس 2000وقد خدم الدكتور الدملوجي منذ عام . وفر وجامعة سيتي يونيفرستي في لندنهان

وهو عضو مهندس في جمعية المهندسين العراقية وجمعية . قسم الهندسة المدنيو في جامعة بغداد

 .لجنة التعليم العالي العراقية/ المهندسين االمريكيين وعضو في اليونسكو

 

 وزير حقوق االنسان

 تور بختيار أمينالدك

حاصل على درجة الماجستير في الشؤون الدولية ودكتوراه في الجغرافية السياسية من جامعة 

وقد عاد في . كما درس ايضاً، خالل تلك الفترة، وسائل االعالم في السويد. السوربون في باريس

لثمانينات من القرن النهاية للعراق ليصبح مستشاراً للبالد في الهجرة والمهجرين والالجئين في ا

وقد كان ايضاً اميناً عاماً للمعهد الكردي في باريس ومستشاراً للسيدة دانييل ميتران . الماضي

لمنظمة فرنسا للحريات ومديراً الئتالف حقوق االنسان في واشنطن والمدير العام لالئتالف من 

قومية والدولية بما في وقد شارك في الكثير من المؤتمرات ال. اجل العدل في باريس وواشنطن

كما نظم ايضاً كورسات . ذلك مؤتمر حقوق االنسان في فينا ومؤتمر دوربان في جنوب افريقيا

تعليمية للمراسلين العراقيين والمحامين واالكاديميين والنشطاء السياسيين وحقوق االقليات في 

اق امام الكونغرس االميركي كما قام باالدالء بالشهادة بشأن مواقف في العر. باريس وجنيف ولندن



 

وقد نشر له على نطاق واسع مؤلفات عن قضية . والبرلمان االوربي ومنظمة التعاون العربية

 . وهو من ابناء كركوك. حقوق االنسان

 

 وزير الصناعة والمعادن

 حاجم الحسني

 الى الواليات 1979انتقل في عام . ، وتخرج من جامعة الموصل1954ولد في كركوك في 

متحدة بهدف الدراسة في كلية التجارة الدولية في جامعة نبراسكا وحاز على شهادة الدكتوراه في ال

حاضر في عدد من الجامعات االميركية و ترأس . مجال التنظيم الصناعي من جامعة كونكتيكت

شركة لالنترنت وعمل منذ وقت وجيز كمدير لشركة اميركان انفستمنت اند تريدينغ كومباني في 

عمل في . كان عضو في مجلس ادارة عدد من المنظمات الغير حكومية . نة لوس آنجيليسمدي

المعارضة العراقية عدة سنوات واصبح عضواً في المكتب السياسي ثم عمل كمتحدث رسمي باسم  

انتخب عضواً  في لجنة المتابعة في مؤتمر  لندن وعمل كنائب عضو . الحزب االسالمي العراقي

 .      العراقي وكنائب رئيس للجنة المالية فيهفي مجلس الحكم

 

 وزير الداخلية

  السيد فالح النقيب

ينتمي الى عائلة عسكرية . السيد النقيب هو قائد سابق في المعارضة في الحركة الوطنية العراقية

في ) 45(تدرب السيد النقيب . معروفة في سامراء، والده كان رئيساً لالركان في الستينيات

 .يات المتحدة في الهندسة المدنية وعمل في الفترة االخيرة محافظاً لصالح الدينالوال

 

 وزير العدل

 الدكتور مالك دوهان الحسن 

الدكتور الحسن يعمل محامياً وعين اخيراً رئيساً للجنة المهمات الخاصة حول تعويضات ضحايا 

يعتبر الدكتور الحسن . عراقيين رئيساً لنقابة المحامين ال2003انتخب في عام . النظام السابق

 .مرجعاً معروفاً حول قانون االضرار

انتخب مرتين . وكان قد بدأ حياته كقاضي تحقيق وبعدها عمل كأستاذ قانون في جامعة بغداد

حصل الدكتور . 1967لعضوية البرلمان في العهد الملكي وعين وزير الثقافة واالعالم عام 



 

ولد في مدينة . لعام والخاص والدكتوراه في القانون من فرنساالحسن على الدبلوم في القانون ا

 .1920الحلة عام 

 

 وزير العمل والشؤون االجتماعية

 االنسة ليلى عبد اللطيف

 . سيتم ادراج المعلومات الخاصة بسيرتها الذاتية فيمابعد

 

 

 

 السيدة  نسرين مصطفى برواري

ولدت في . 1999نمية لمنطقة كردستان عام اصبحت السيدة بيرواري وزيرة العادة االعماروالت

 . 1967بغداد عام

 

 وزير النفط

 السيد ثامر عباس غضبان 

، وتم اعتقاله وتنزيله درجة  من 1973عمل السيد غضبان في وزارة النفط العراقية منذ عام 

حصل على شهادة البكالوريوس في . منصبه في  الوزارة وذلك لتأييده لالصالحات الديمقراطية

لجيولوجيا من كلية الجامعة في لندن وعلى شهادة الماجستير في هندسة خزانات النفط من الكلية ا

وقد عمل السيد غضبان خالل رحلة عمله الطويلة مع وزارة النفط مهندسا . الملكية بجامعة لندن

للخزاانات، ورئيسا لهندسة النفط والخزانات، ومديرا عاما للدراسات والتخطيط، ورئيسا 

 50وقد رخص السيد غصبان واعاد ترخيص ما زاد على . لوجيا، ورئيس موظفين  تنفيذيينجيو

 1945ولد السيد غضبان عام . دراستا وتقريرا فنيا تعالج ألجوانب المختلفة لحقول النفط العراقية

 .في اربيل

 

 وزير التخطيط

 الدكتور مهدي الحافظ



 

. 1980-1978م المتحدة  بجنيف للفترة مثل الدكتور الحافظ العراق كوزير مفوض في  االم

التحق في وقت الحق  الى منظومة التجارة والتنمية التابعة لالمم المتحدة حيث عمل فيها مديرا 

، وعمل بعدها مديرا اقليميا للتنمية الصناعية لغاية 1996-1983للتنمية الصناعية الخاصة للفترة 

ين والممستشارين  في  معهد االيدولوجية كان السيد الحافط عضوا في مجلس المعتمد. 1999

، وكان رئيسا للجمعية العربية للبحوث االقتصادية في القاهرة  للفترة 1996العربي منذ عام 

كما كان عضوا مؤسسا للمنظمة العربية لحقوق االنسان، وعمل نائبا لرئيس . 1998-2000

لدراسته الجامعية في الكيمياء، وبعد انهائه . 1980 اسيوية منذ عام -منظمة التسامي االفرو

 .حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية من جامعة براغ

 

 

 

 وزير العلوم والتكنولوجيا 

 السيد رشاد ماندان عمر

 وعمل 1977حصل الدكتور عمر على شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة لندن عام 

ثم عمل الدكتورعمر مديرا . 1999 وزارةالنفط لغاية عام مديرا للجنة االنشاءات النفطية في

لالنشاءات في كالالقطاعين الخاص والعام ولحين تعيينه وزيرا للعلوم والتكنولوجيا في شهر ايلول 

 .الماضي

 

 

 وزير الدولة لشؤون المحافظات

 القاضي وائل عبداللطيف

لشهادة البكالوريوس في القانون ، وتخرج  حامال 1950ولد القاضي عبداللطيف في البصرة عام 

عمل قاضيا في . 1982 وشهادة ألدبلوم  من المعهدالقظائي عام 1973من جامعة بغداد عام 

البصرة والسماوة ونائبا لرئيس محكمة اسئناف الناصرية قبل ان يودع في السجن ويمنع من السفر 

ن المقاالت القانونية، وخاصة في نشر القاضي عبداللطيف عددا م. والعمل ابان فترة النظام السابق

 .وكان أختير من قبل مجلس المحافظات محافظا للبصرة.مجال قانون العائلة

 



 

 وزير الدولة لشؤون المرأة

 السيدة نرمين عثمان

 كانت السيدة عثمان وزيرة سابقة للتربية في السليمانية، ومشرفة سابقة لوزارةالعدل ، ووزيرة 

 . ي كردستانسابقة للشؤون االجتماعية ف

 

 وزير دولة

 قاسم داوود

 

 وزير دولة

 .الدكتور مامو فرهام عثمان

 1951ولد عام . حصل الدكتور عثمان على شهادات الدكتوراه في الفلسفة االنكليزية وااللمانية

 .وهو باحث ولغوي

 

  وزير دولة

 عدنان الجنابي

. 750.000يين البالغ عددها وهو رئيس عشيرة الجناب السيد الجنابي اقتصادي تدرب في لندن 

من جامعة لندن وشهادة الماجستير في ) شرف(حصل عل شهادة البكلوريوس في االقتصاد 

رأس السيد الجنابي دائرة التسويق في . تكنولوجيا البترول من جامعة لفبورو في المملكة المتحدة

دية والمالية في قصر صناعة النفط العرارقية في السبعينات وكان مسؤوال عن الدائرة االقتصا

رأس قسم العالقات الخارجية في وزارة النفط في بداية الثمانينات . اوبك في فينا لعدة سنوات

 .  حيث عمل نائباً لرئيس لجنة النفط فيه1996وانتخب عضواً في المجلس الوطني عام 

 

 

 وزير التجارة

 محمد مصطفى الجبوري 

 وحصل 1974وتخرج من جامعة الموصل عام  1949 ولد السيد الجبوري في الموصل عام 

 1983حصل على شهادة عليا في االقتصاد من جامعة كالسكو عام . على شهادة في االقتصاد



 

اختيرمديرا عاما للمؤسسة عام . وبعدعودته الى العراق عمل في المؤسسة العامة لتسويق النفط

2003 . 

 

 وزير النقل

 لؤي حاتم سلطان العرس

محافظة بغداد والمحافظ المنتخب لمحافظة بغداد عمل نائباً لرئيس مجلس عمل السيد العرس 

وهوه منةاصر كبير . مهندس طيران لشركة بونيك وهو االن مدير عام الخطوط الجوية العراقية

لحقوق المراة خالل عمله في اللجان المحلية وكان ناشطاً على االخص ضمن نخبة النساء 

 المتحدث باسم منطقة الكرادة في الجلسة االفتتاحية لمجلس المدينة واالطفال في مجلس المدينة كان

 كانون الثاني حول قانون 28وقاد احدى مجمو عات النقاش في مناقشات مجلس بلدية بغداد في 

 عاماً من العمر وقد انتخب لعضوية مجلس المحافظة 52يبلغ السيد العرس . الدولة للفترة االنتقالية

 .   وبعد ذلك اختير نائباص للرئيس من قبل زمالءه االعضاء االخرين20044في كانون الثاني 

 

 

 وزير الموارد المائية

 الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

 

 

 وزير الشباب والرياضة

 علي فائق الغبان 

حصل على شهادة في الهندسة الزراعية من . 1955لغبان في بغداد عام اولد السيد علي فائق 

كان عضوا ناشطا في المجلس االعلى للثورة االسالمية في العراق وقد . 1977جامعة بغداد عام 

شارك السيد الغبان في عدد من االنشطة الشبابية والرياضية . 1980ارغم على ترك العراق عام 

ساعد الالجئين العراقيين هناك وعمل مشرفا على العديد . خارج العراق وعلى االخص في ايران

 .لرياضة للالجئينمن أندية الشباب وا

 
 
 


