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1 2003/أيلول- سبتمبر6/2المذآرة /سلطة االئتالف المؤقتة

  6المـذآـرة رقم 
 الصـادرة عن سـلطة االئتالف المؤقـتة

  الخاصة بمجلس الحكم6تنفيذ الالئحة التنفيذية رقم 
 ) 2003/تموز- يوليو6/13الالئحة التنظيمية رقم /سلطة االئتالف المؤقتة(

 
     بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة، وبموجب 
القوانين واألعراف المتبعة في الحرب، وتمشيًا مع قرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة، بما 

 ؛ )2003 (1483في ذلك القرار 
 

 واعترافًا بأن مجلس الحكم العراقي قد رشح، وهو بصدد أداء مهامه نيابة عن شعب العراق،      
ت اإلدارية اليومية للوزارات أشخاصًا يشغلون مؤقتًا مناصب وزارية ويتولون المسؤوليا

 العراقية؛ 
 

 الصادرة عن سلطة االئتالف المؤقتة، وعنوانها مجلس الحكم 6     وتنفيذًا لالئحة التنظيمية رقم 
 ؛ 2003/تموز- يوليو6/13الالئحة التنظيمية رقم /سلطة االئتالف المؤقتة(العراقي 

 
 

  1القسـم 
 االعتـراف بالوزراء المؤقتـين 

 
عترف سلطة االئتالف المؤقتة بتعيين وزراء مؤقتين من جانب مجلس الحكم على النحو      ت

وبتوليهم المسؤولية عن األعمال اليومية للوزارات العراقية التي عينوا " ألف"الوارد في الملحق 
 . فيها

 
 

  2القسـم 
 الدخـول حيـز النفـاذ 

 
 . توقيع عليها     تصبح هذه المذآرة نافذة اعتبارًا من تاريخ ال

 
 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 بول بريمير . إل
 المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة 

 
 

 6المـذآـرة رقم 
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 قائمة بأسماء  الوزراء المؤقتين المعتمدين
  الذين اختارهم مجلس الحكم العراقي 

 
 "ألف"الملحق 

 
عبد األمير العبود وزارة الزراعة -1
حيدر العبادي. د وزارة االتصاالت -2
)بايان جبور(بايان باقر سوالغ  وزارة التشييد و اإلسكان -3
مفيد محمد جواد الجزائري وزارة الثقافة -4
عالء الدين عبد الصاحب علوان. د وزارة التعليم -5
ايهام السامرائي. د وزارة الكهرباء -6
عبد الرحمن صادق آريم وزارة البيئة -7
محمد جاسم خضير وزارة المغتربين و المهاجرين -8
آامل الكيالني وزارة المالية -9
هوشيار محمود محمد الزيباري وزارة الخارجية -10
خضر عباس. د وزارة الصحة -11
زياد عبد الرزاق محمد أسود وزارة التعليم العالي -12
عبد الباسط ترآي نسانحقوق اال -13
المهندس محمد توفيق رحيم وزارة الصناعة و المعادن -14
نوري بدران وزارة الداخلية -15
لطيف رشيد. د وزارة الري -16
هاشم عبد الرحمن الشبلي وزارة العدل -17
وزارة العمل و الشؤون  -18

 االجتماعية
سامي عزارا المعجون

يم بحر العلومابراه. د وزارة النفط -19
مهدي الحفيظ. د وزارة التخطيط -20
السيدة نسرين مصطفى صادق برواري وزارة االشغال العامة -21
رشاد عمر مندان وزارة العلوم و التكنولوجيا -22
علي عالوي . د وزارة التجارة  -23
بهمان ضياء بولس وزارة النقل -24
الغبانعلي فائق  وزارة الشباب و الرياضة -25

 


