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Al-Anbaa Saturday 2nd October 2010 - No 12407يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 23 من شوال 1431 ـ 2 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

أولويات الحكومة 15 قانوناً
وزارة مجلس األمة خاطبت الجهات الحكومية لتحديد أولوياتها التشريعية لضمها للجدول الحكومي والمنتظر تقديمه للبرلمان بداية دور االنعقاد

»الكهرباء«: نقل 6 إدارات خارج المبنى الرئيسي 
لمعالجة مشكلة التكدس

»المواشي«: استيراد أعداد كبيرة من األغنام لسد 
احتياجات السوق المحلي في موسم عيد األضحى

دارين العلي
تعت����زم وزارة الكهرباء واملاء نقل 6 إدارات من إداراتها إلى خارج 
مبناها الرئيسي في جنوب السرة سعيا منها ملعاجلة التكدس احلاصل 
داخل مبنى الوزارة. وأعلنت مصادر مطلعة في الوزارة انه س����يتم 
نقل 4 إدارات آخر الش����هر اجلاري وه����ي إدارة محطات تعبئة املياه 
وإدارة املياه اجلوفية وإدارة اخلدمات الفنية وإدارة الرسم الهندسي 
عل����ى ان تتبعها فيما بعد إدارت����ان أخريان لم حتددا حتى اآلن وذلك 

في موعد الحق.

 »التحالف الوطني« يرشح المالكي لدورة ثانية 
في غياب المجلس األعلى وحزب الفضيلة

مع مرور 208 أيام على فراغ سياسي غير مسبوق في العراق

قاطعوها.. حملة لمواجهة غالء الطماط المجنونة   ص6 و7
)قاسم باشا(مواطن يقف مذهوال أمام أسعار الطماط املرتفعة داخل شبرة اخلضار

بغداد � وكاالت: مع اس���تعداد العراق لتسجيل رقم 
قياس���ي لعجزه عن تشكيل حكومة مع مرور 208 أيام 
على االنتخابات التش���ريعية، اجتمع التحالف الوطني 
أمس ليعلن ترشيح زعيم ائتالف »دولة القانون« رئيس 
الوزراء املنتهية واليته ن���وري املالكي ملنصب رئيس 
الوزراء ل���دورة ثانية بالتوافق ف���ي ظل غياب ممثلي 
املجلس األعلى اإلسالمي وحزب الفضيلة.  في املقابل، 
قاطع املجلس اإلس���المي األعلى بزعامة عمار احلكيم 
وحزب الفضيلة االجتماع، في حني حضر النائب هادي 
العامري وحي���دا عن منظمة بدر املتحالفة مع احلكيم. 

بينما دعا املشاركون في االجتماع الذي ضم ممثلني عن 
ائتالف »دولة القانون« و»التيار الصدري« وآخرين من 
أعضاء التحالف الشيعي البرملان الى االجتماع. يذكر أن 
التحالف الوطني جنم عن اندماج ائتالفني شيعيني فازا 
في االنتخابات التي جرت في السابع من مارس املاضي، 
وهما دول���ة القانون بزعامة املالكي واالئتالف الوطني 
بزعامة احلكيم. ويضم االئتالف الوطني التيار الصدري 
الذي اتخذ خطوة مفاجئة قبل أيام عبر تأييده انتخاب 
املالكي، األمر الذي احدث انعطافة لصالح األخير، بعد 

أن كان من أشد معارضيه ومنتقديه.

إنقاذ األنباء الرياضية )21 ـ 28( خطـة  كلفـة 
المصارف األميركية 
 50 مــن  أقـــل 
مليــار دوالر  ص 33

بـــن الدن يــدعـو 
المسـلمين لالهتمـام 
إنشـاء  وإلـى  بالزراعة 
لإلغاثة دوليـة  هيئـة 

ص34

عاطف رمضان
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« عن ان شركة نقل وجتارة املواشي 
ستس���تورد خالل االيام القليلة املقبلة اعدادا كبيرة من االغنام لسد 
احتياجات السوق احمللي مع دخول موسم عيد األضحى املبارك. واضافت 
املصادر ان الشركة مسؤولة عن سد احتياجات 80% من حجم السوق 
احمللي تقريبا كما انها حتصل على دعم من قبل الدولة قدره خمس���ة 
دنانير لكل رأس من الغنم، مؤكدة انه ال ميكن و»غير معقول« ان تأخذ 

التفاصيل ص3الشركة هذا الدعم من الدولة وتقوم بتصدير األغنام للخارج.

كابتن األزرق األولمبي ونجم وسط 
القادسية عمر بوحمد: الدوري 

الممتاز وكأس االتحاد اآلسيوي »ملكي« وهدفنا 
التأهل ألولمبياد لندن وذهبية آسياد غوانزو

فيلم جوليا روبرتس يزيد الفتنة بين جماهير التسيو وروما
حصولي  ميسي: 
»الحذاء  جائزة  على 
سببه  الذهبي« 
مساعدة زمالئي

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

ب����دأت األجهزة احلكومي����ة املعنية 
ترتيب أوراقها استعدادا لبدء دور االنعقاد 
البرملاني اجلديد الذي اكدت مصادر نيابية 
مطلعة انه سيكون حافال بالقضايا محل 
اخلالف النيابي � احلكومي. وش����ددت 
املصادر خالل حديثها ل� »األنباء« على 
ان الدورة املقبلة ستش����هد العديد من 
االستجوابات ألكثر من وزير وسيكون 
هناك تصعيد سياس����ي بني السلطتني، 
البرملانية  العطل����ة  خصوصا ان فترة 
ش����هدت العديد من القضايا املرش����حة 
للبروز على س����طح الساحة السياسية 
كمادة دسمة لتفعيل املساءلة السياسية 
ألعض����اء في احلكوم����ة. وعلى صعيد 
االستعدادات احلكومية للدورة اجلديدة 
قال مصدر وزاري ل� »األنباء« إن جلنة 
إعداد املتطلبات التشريعية خلطة التنمية 
تقوم حاليا بإعداد األولويات احلكومية 
من مشاريع القوانني التي ترى السلطة 
التنفيذي����ة احلاجة إلقراره����ا في دور 
االنعقاد املقبل. وقال املصدر الذي فضل 
عدم ذكر اسمه ان وزارة الدولة لشؤون 
مجلس األمة خاطبت الوزارات رس����ميا 
لتحديد أولوياتها التشريعية للمرحلة 
املقبلة لكي يتم ضمها إلى أجندة احلكومة 
التي أعدت بشكل مبدئي اآلن واحتوت 
عل����ى 15 قانونا واجب اإلقرار. وأضاف 
املصدر ان ضم����ن القوانني التي أعدتها 
اللجان القانونية ف����ي مجلس الوزراء 
قوانني الشركات التجارية واملناقصات 
العامة والتجنيد اإللزامي ومكافحة االجتار 
بالبشر وتعديالت »املرئي واملسموع« 
واملداولة الثانية لتعديل قوانني الرياضة. 
وأش����ار املصدر الى انه ضمن القوانني 
ايض����ا إيج����ار العقارات واملس����اعدات 
العائلية ومكافحة  العامة واحلضان����ة 
غس����يل األموال والضريبة على الدخل 
وحماية املستهلك ومكافحة الفساد وهيئة 
االتصاالت باإلضافة إلى قانون التجارة 

اإللكترونية والتوقيع االلكتروني.
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