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 م( 1/3/2112) الثالثاء (12)م ـة رقـجلس رضحم
 .نائبا  ( 233: )عدد الحضور

 .صباحا  ( 11:31)بدأت الجلسة الساعة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 بسم ميحرلا نمحرلاهللا
نبدؤها . الفصل التشريعي الثاني من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، ةية عشر ابة  عن الشعب نفتتح الجلسة الثانني

 .بقراءة آيات من القرآن الكريم
  -:علي حسين رضا العالق النائب -

 .من القران الكريم يتلو آيات  
 -:النوابالسيد رئيس مجلس  -

في الوقت الذي يتقدم أبناء العراق الشجعان في ساحات المواجهة ضد عدو العراق واإلنسانية تنظيم داعش اإلرهابي، يؤكد هذا 
ستهداف المدنيين هنا وهناك في مدينة الشعلة أو أبو غريب أو مدينة الصدر وآخرها في مدينة إلى إالتنظيم فشله وعجزه ليعمد 

هؤالء الجبناء جريمتهم النكراء باستهداف مجلس للعزاء في هجوم انتحاري راح ضحيته العشرات من أهلنا  المقدادية، حيث كرر
ن هذه األفعال الجبانة تؤكد من جديد على دناءة هذا العدو وضعفه وهزيمته في جبهات القتال وهذا ما يستدعي أن ، إشهداء وجرحى

ن من العمليات الجبانة، إننا على ثقة كبيرة بحكمة وتالحم أهلنا حيث ندعوهم إلى تبقى األجهزة األمنية على يقظة لحماية المدنيي
ننا نثق بقدرتهم على تجاوز المحنة، رحم هللا شهداءنا وأسكنهم فسيح الجنان وشافى هللا الجرحى وعافاهم  تفويت الفرصة على العدو وا 

وأهله من شر األشرار والخزي والعار لداعش واألمن والسالم لعراقنا وألهم أبناء الشعب العراقي الصبر والسلوان وحفظ هللا العراق 
 .على أرواح الشهداء النواب قراءة سورة الفاتحة ترحما  الحبيب، أدعو السيدات والسادة 

 .(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفا  )
 .سم نواب محافظة ديالىبأ سم الكتل السياسية أجمع، واآلخربأهناك بيانين 
 -:التميميعبد حسن دمحم النائب فرات  -

  (مرافق). مدينة الصدر ومدينة المقداديةو  أبو غريبو  مدينة الشعلةفي ستهداف المواطنين بيان الكتل السياسية حول ايقرأ 
 -:العميري صالح مهدي النائبة منى  -

 (مرافق) .تقرأ بيان حول األحداث في محافظة ديالى
 -:النوابالسيد رئيس مجلس  -

تخاذ لجهات األمنية إلستدعائهم من ابعة الوضع األمني وتحديد من يتم اأدعو اللجان المختصة وتحديدا  لجنة األمن والدفاع إلى متا
لي الالزم بشأن الوضع األمني، وال يفوتنا أيضا  أن نذكر أن ناحية تازة خورماتو أيضا  تتعرض إلى قصف يكاد يكون يوميا  وبالتا

 .بهذا الخصوص لى إتباع إجراءات الزمةيحتاج إ
لوضع األمني وتضامنا  مع ذوي الضحايا ومطالبة  بمحاسبة المجرمين وحث األجهزة األمنية لحتجاجا  على ما حصل من سوء إ

 .ستقرار ترفع جلسة اليوم إلى يوم غد الساعة العاشرة صباحا  واال والتضامن معها على إتباع اإلجراءات للحفاظ على األمن
 
 .ظهرا  ( 12:11)رفعت الجلسة الساعة 
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ةيسايسلا لتكلا نايب  



 3 - 3 

 

ىلايد ثادحا نايب  


