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 الدورة االنتخابية الثالثة
 السنة التشريعية الثالثة  

 الفصل التشريعي األول    

 
 ( م91/91/3193) االربعاء (32جلدـة رقـؼ ) محزـر

 
 

 ًا.نائب( 931عدد الحزؾر: )
 .عهراً ( 93:11بدأت الجلدة الداعة )

 -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

نبدؤهى بقردءة  ب. األالالترـ  التذـريع   ،لثـةثاالالدـشة التذـريعية  ،لثـةالثا شيابيـةالالـدارة مـؽ  ،الثالثـة االعذـران عؽ الذـع  نتتـتا الجلدـة  نيابةً 
 آي تبمؽبةلرءآنبةلكءيؼ.

  -الشائ  عل  حديؽ رضا العالق: -
بنبةلكءيؼ.آمؽبةلرءببيتلؾبآي ت ب

 -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -
بكنبةلدد ط بةلرددءآنبةلكددءيؼبلكددؽبىدد ةبةلسدداؤةتبةلت ابدد تبكر ددؾ ؼبناددؽبناتدد ابةلدد بةلتادد وبتنددوبلددؤيت بجاددؾيلب ةةتددؾ بةل ددء ابمددؽبةلر  عدد البيبيتب دديبعلدديق

ةلؾة دديبي دديبكنبناددءصبعلاددوبتمدد بكنبنت دد بمؾلددوبمؾلددؤبق ددؤببلبددؾربةل لسدد تبلسددبيبمبددءربك بطبا دد بعةلتدد بجرتبدديبمتدد بكنبنت دد بمدد بةج رتدد بعلاددوالب
ت لػبةستب   ب كن بسأذ ءبةيسة  ب ةلؤب ةلؤب سدأعلؽب أر ؾ ؼبكنبنا  عبعل ب ؤ لبةيعة لالب  لل  نب لي بج ظلبةثت  بعةلبةل لس بلت بلؾب  نلبى

بةسة  بةلا ضءيؽبمؽبغاءى ب ةذةب  نبىت لػبمؾلوبيؤعؾبةل بعؤببةلابؾرب لت بيبنابءالبكم بةذةب  نلبطبا  بعةلت بجرتبيبكنبنابءب تابء.
  -:عل  حديؽ رضا العالقالشائ   -

بمؽبةلرءآنبةلكءيؼ. بيكةلبجال  بآي ت 
 -س الشؾاب:الديد رئيس مجل -

بةلتؾةو.ةلس د بمؽب ةل  اباؽبسة  بةلا ضءيؽبكيرءكب
البةبددءةىاؼبعبعلدديبقاددءبةل لددؾب.ب)مؾ ددؾد البكلسدد نبث بدد ن.ب)مؾ ددؾد البةلددالببسدد لؼبث اددلبةلاسدداتي.ب.ب)مؾ ددؾد ةبتسدد ببى  ددؼبعبؤةلاسدداؽبةلياللددي

)غاددءبمؾ ددؾد البةلةددؤبلةددوبر دداؤبةلةددؤبع.ب)غاددءبءبع.بةلةددؤب  سددؼب دد ب)مؾ ددؾد  البةلةددؤبةسددة عالبةبددءةىاؼبعبددؤيبةلةودديؤةني.ب)مؾ ددؾد الب
البةلةددؤب دداللبع يدد بعبةلبددؤرؼ.ب)غاددءبمؾ ددؾد البةلةددؤبطددوبي سدداؽبمااسددؽ.ب)غاددءبالبةلةددؤبسددلاؼبعبددؤةلءلةؽبعلدديبةلكتدد ني.ب)مؾ ددؾد مؾ ددؾد 

يددءبناتددؾػ البةلةددؤبعظادد بةلةددؤبعلدديبمؾ ددؾد البةلةددؤبعبددؤبلةدد دؼ.ب)مؾ ددؾد البةلةددؤبعبددؤبيبعبمؾسدد بةل بددؾرؼ.ب)طلدديبة دد ز ب دديبلدد ط بجاءب
بةلسددلة ني.ب)مؾ ددؾد البةلةددؤبمددؤلؾلبعبمظلددػبةل ءودد .ب)غاددءبمؾ ددؾد البةردينبنددؾربةلددؤيؽبماةددؾدبىابدد ي.ب)غاددءبمؾ ددؾد البةر ددؤبر دد دب ددتلبي

ةسددالببلسدداؽبعاسدد بالبةسددكتؤرب ددؾةدبلسددؽب جددؾت.ب)مؾ ددؾد البةلادد لاي.ب)مؾ ددؾد البةزىدد ربعةددءةنبعبسدد اؤبعةددءةنبةلظءياددي.ب)غاددءبمؾ ددؾد  
ةلاسداؽبةبدؾ ءؼبةلةد ذؼ.ب ة دؾة بن دؼبةلدؤيؽببعبد سبةل د و.ب)مؾ دؾد  البةلبد لبعبدؤبعلدي.ب)مؾ دؾد البةسدا بلد  يبسدلاؼبلد در.ب)غادءبمؾ دؾد  ال

لبةمد)مؾ ؾد  البةلب لبعليبمدؾةتبلةدؾدبةل ءود  ؼ.ب)غادءبمؾ دؾد  البآيبجاسداؽبةلظلبد ني.ب)مؾ دؾد  البةمدلبعظاد بعبدؤةلءلاؼبلسدؽ.ب)مؾ دؾد  الب
مءعدد بلسددؽبعبةلبادد جي.ب)مؾ ددؾد  البةماددء ب ددءيؼبلةددوبي بمددءدةن.ب)مؾ ددؾد  البةمدداؽبقكددءبعبماةددؾد.ب)مؾ ددؾد البةنتادد ربلسددؽبعلدديبمت دديب
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بببببببةل ءيب  ؼ.ب)مؾ ؾد  البةنتا ربعليبخبءبماةؾد.ب)مؾ ؾد  البةن  ببلؾ يبس لؼب  ا .ب)غاءبمؾ ؾد  البةي دبعبؤبع ي .ب)غاءبمؾ ؾد البببب
ةلءضد بسد ؤبد ش.ب)مؾ دؾد  البق تاد رب بد ربعلد .ب)م د ز الببدؤربماةدؾدب ادلبخلادلب  داؤبلةادؤبعاسد بةل بادؤؼ.ب)مؾ دؾد  البقد نبعبدؤةيةد نبرب

 .ب)مؾ ؾد الببتكاؽب ؾ لبع بؤ.ب)مؾ ؾد الببي  بى دؼبةلةؤب ؾةدب ة لبةلؤيؽ.ب)مؾ ؾد البةلة ةؾرؼبةل بؾرؼ.ب)مؾ ؾد الببءى نب  عؼبعبؤيب
البباءيؾةنبماللبعبؤبةلكءيؼبةس ؤ.ب)مؾ ؤ  البباستؾنبع دلب يسبةلةؤ.ب)مؾ ؾد البج  كوبةلةؤبمادءزةب.ب)غاءبمؾ ؾد  نبي ربسلاة نبعاس بن ة 

ع.ب)مؾ دددؾد  البجؾ اددد بمدددؾليبةلةدددؤبمااسدددؽ.ب)مؾ دددؾد الب  سدددؼبعب   دددءب ددد عؼ.ب)مؾ دددؾد الب بددد ربعبدددؤةل  ل بعبؤةلاسددداؽبةل بددد دؼ.ب)غادددءب
الب ة وبديؾةنبسلظ نبمؾ ؾد الب ة لبعبؤةل ىء بم علبةلةاةؤة ؼ.ب)ةذةب  نب يبةلل ت بي يبكنبيأجؾن مؾ ؾد الب ة لبةلةؤبعبساؤ ب ؾ ء.ب)

 عالببةلبي دلي.ب)مؾ ؾد الب ةال بعبسلظ نبسؾةدؼبةلسلظ ن.ب)مؾ ؾد  الب تاؤبعبعبؤبةلكءيؼبل دربةلكست ةن.ب)غاءبمؾ ؾد الب
ةبسدبي.ب)غادءبمؾ دؾد البلد رشب تودلبطلاد بةلاد رثي.ب)مؾ دؾد البلد وؼبعبد سبمؾسد ب ؾزيد ب دلاؾبب ؾةدب  عؼبعاؤةنبعبؤبةلبؾيني.ب)مؾ ؾد ال

عبدد سبةل ةملددي.ب)غاددءبمؾ ددؾد البل مددؤبعباددؤبمظلددػبعةددء.ب)مؾ ددؾد البل مددؤبمؾسدد بةلةددؤبمؾسدد بةل بددءؼ.ب)مؾ ددؾد البلبادديبلةدد  بماسدددؾنب
ءبمؾ ددؾد البلسددؽبجددؾرةنببيدد دبةلددؤيؽبسدد اؤبةسددة عالبةلظء ددي.ب)مؾ ددؾد البل دديب تددؤ ربسددةؾبخلددو.ب)مؾ ددؾد البلسدد ببعلدديبلسدداؽبةل ردد بي.ب)غادد

البلسدددؽبللبدددؾصبلةددد  بةلودددةءؼ.ب)مؾ دددؾد البلسدددؽبلةاددؤبلسدددؽبةلسدددتاؤ.ب)مؾ دددؾد البلسدددؽبخبددداءبعبددد سب دددؾيءدبةلاةدددؤةني.بعبددؤي.ب)مؾ دددؾد 
)مؾ ؾد البلسؽبخالطيبنااوبلسؽ.ب)مؾ ؾد البلسؽبس لؼبعب سب اء.ب)مؾ ؾد البلسؽبماسؽب ا دبماسؽ.ب)مؾ ؾد البلساؽبةلةؤبى دؼب
لسدداؽ.ب)غاددءبمؾ ددؾد البلسدداؽبلسدديبعبددؤبةلاسدداؽبضدد ي بةل ددؾةدبةلةدد لكي.ب)غاددءبمؾ ددؾد البلةددؤةنبعبةلوددبلي.ب)مؾ ددؾد البلةؤيدد بعبدد سبعب
ةلاسددداتي.ب)مؾ دددؾد  البلتددد نبسددد اؤبماسدددؽبةل دددتال ؼ.ب)مؾ دددؾد  البلتددداؽبعبةلةدددؤبلدددؤ ب.ب)مؾ دددؾد البلادددؤربلسدددؽب لادددلبرلددداؼبةلودددةءؼ.ب)غادددءب

لساؽ.ب)غاءبمؾ ؾد البلاؤربعبؤبةلك عؼبن اة بسب ىي.ب)مؾ دؾد البلادؤربمظلدػبعبؤةلاد ليبعبةلك بدي.ب)غادءببمؾ ؾد البلاؤربست رب ءل ن
البختد بب دءيؼبعبدؤةلءلةؽبعلدػ.ب)غادءبمؾ دؾد  البمؾ ؾد البخ لؤبلةؤبعال ؼبةلة ء ي.ب)غاءبمؾ ؾد البخ لدؤبعبادؤب د ز بعلديبةيسدؤؼ.ب)مؾ دؾد 

 ةدؼبماددد ربعبدددؤةلتبي.ب)غادددءبمؾ دددؾد  البخسدددء بعبدددؤبيبةسدددة عالبم دددء وبةل ددد و.ب)غادددءببخؤي ددد ب ددد بءبعبةلةؾسدددؾؼ.ب)مؾ دددؾد  البخؤي ددد 
 مؾ ؾد البخلوبعبؤةلاةؤبخلوبعلي.ب)مؾ ؾد البخؾ  ب ػبخلالبلكاؼبي ساؽ.ب)غاءبمؾ ؾد البخؾل بمت يب ؾد بعؾ ي.ب)مؾ ؾد  الب

  البرلداؼب دايؾدبيزب.ب)غادءبمؾ دؾد البرزة بعبؤةيمدوبرةاؤبةسا بمت بدة د.ب)مؾ ؾد البرل وبن ةوبمكظؾوبخو ؾرؼبةل بؾدؼ.ب)غاءبمؾ ؾد
  سددؼبغبددب نبةلااددؤرؼ.ب)غاددءبمؾ ددؾد البرزة بمااددبسبع اةدديبجددؾيلي.ب)مؾ ددؾد البرسددؾلبرةضدديبةبددؾبلسددت بع  ددي.ب)مؾ ددؾد البرسددؾلب ددب  ب

ؤب دد رسبةلةدد سبسددلة ن.بر دداؤبعبددؾدبةبددءةىاؼبماسددؽبةلا سددءؼ.ب)غاددءبمؾ ددؾد البرعددؤبلةاددؤب دد عؼبعددؾةدبةلددؤىلكي.ب)مؾ ددؾد البرعددلسددؽ.ب)مؾ ددؾد الب
ةلاة  بعبؤةلءزة بةل ءيي.ب)مؾ ؾد البري ضبغ ليبم دتؽبرةضدي.ب)غادءبمؾ دؾد الب )مؾ ؾد البرهبنكاؽبعبؤبيبعب  لل.ب)مؾ ؾد  البري ضبعبؤ

ؾ ؾد البزةىؤبريبؾةربطوبماظ  بةلةؤ.ب)مؾ ؾد البري ةنبدلاءبماظ  بعلي.ب)مؾ ؾد  البريت سب  نؾبعبيؾنس.ب)مؾ ؾد البزةن بس اؤبل در.ب)م
 عبسلظ نبعب س.ب)غاءبمؾ ؾد البزةىءبي ساؽبلتشبسلظ نبةل ب دؼ.ب)مؾ ؾد البزيتؾنبلساؽبمءةدبةلؤلاةي.ب)مؾ ؾد  الب

 زيتيبث بلب  عؼبعليبةلظ اي.ب)غاءبمؾ ؾد  البزيتيبع روبعبؤبةلاساؽبةلباءؼ.ب)مؾ ؾد  البزيتيبعبؤبعليب ءيؤبةلسيالني)غاءبمؾ ؾد  الب
 علي.ب)غاءبمؾ ؾد  البس  ؤ بعبيؾنسبعبؤةلكءيؼبعب س.ب)مؾ ؾد  البس لؼب ة  بخبءبعب بػ.ب)غاءبمؾ ؾد البزيتيب لاؤبسلة نب

ةلت اديبالبس لؼب  للبميؤؼب  للبةلةسلة  ؼ.ب)غاءبمؾ ؾد البس لؼبمظءبعبؤبةلاسؽبةل اسد  ؼ.ب)مؾ دؾد البسد م نب تد  بلسدؽبر داؤ.ب)مؾ دؾد 
 نب)مؾ ؾد البةلت اديبسدت رب بد ربغد نؼب)غادءبمؾ دؾد البةلت اديبسدت ربةلةدؤبسدءل نب)بمؾ دؾد البةلت ابد بس م نب ت  ب)مؾ ؾد البةلت ايبسبي نبسلاة

 البسء  بعبؤبةلؾةلؤب)غاءبمؾ ؾد  البةلت اب بس  دب ب رب)غاءبمؾ ؾد  البةلت اب بس  دبلةاؤبل ت ب)مؾ ؾد  البةلت ايبسد ؤ نب دؾيءب ءلد نب)مؾ دؾد
سلاؼبىةد  ب)مؾ دؾد البةلت ابد بسدةاء ب   دءبعلديبعب)مؾ دؾد  البةلت ابد بسدي ببمؾسد بلةدؾدب)غادءببةلت ايبسلاؼب ؾليبعبؤب)غاءبمؾ ؾد البةلت اي

ت اديبمؾ ؾد  البةلت ايبسؾرةنبتسة عالبعبؤبيب)غاءبمؾ ؾد البةلت اب بسؾزةنبقكءب)مؾ ؾد البةلت ايبساء ةنبعبؤبيبتسة عالب)غاءبمؾ دؾد البةل
ةل بد ي يب)غادءبمؾ دؾد  البةلت ابد ب داءيؽبعبدؤبةلدءلةؽب سداؽب ياد ب)مؾ دؾد البةلت ابد ب دء  بجؾ اد   خ ب ةنب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايب  ملبعبل

ديتددؾب)مؾ ددؾد  البةلت ادديب دد النبعبددؤبةل بدد رب)غاددءبمؾ ددؾد البةلت ادديب ددؾةنب ددؾيءب ءيدد ب)غاددءبمؾ ددؾد البةلت ادديب دداء ؾبماددءزةب)مؾ ددؾد البةلت ابدد ب
ؼب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايب  د برسؾلبلسؾنب)مؾ دؾد البةلت اديب د د ب د للبميدؤؼب اءيؽبرض ب)غاءبمؾ ؾد  البةلت ايب  د بلةاؤؼبتبءةىا

  د ب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايب  للبميؤؼبمظليب)مؾ ؾد البةلت اب ب ب  بعبؤبةلءسؾلبةلتةاةيب)مؾ ؾد  البةلت اديب دب  بميدؤؼبلسداؽب)غادءب
يبضا  بمايبخلوب)مؾ ؾد البةلت ايبضا  بن ؼبعبؤبيب)غادءبمؾ ؾد البةلت ايب    ب  ربيب)مؾ ؾد البةلت ايب ال بم ةلؼب)مؾ ؾد البةلت ا



 17 - 3 

مؾ ددؾد البةلت ادديبطدد ر ب ددؤي بر دداؤب)مؾ ددؾد البةلت ادديبط لدديب دد وءب)غاددءبمؾ ددؾد البةلت ادديبط لدديبعبددؤبةلكددءيؼبماةددؾدب)غاددءبمؾ ددؾد البةلت ادديب
ايب)مؾ ؾد البةلت ايبع  ءبن عؼبسدلة نبط ليبعبؤبةلؾةلؤبذي وب)غاءبمؾ ؾد بةلت ايبطاللبخباءبعب سب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايبطوبى جوبم

)مؾ ؾد البةلت ايبع دلبخةاسبعبؤبةللظاوب)مؾ ؾد البةلت ايبع دلبر  شب دت   ب)مؾ دؾد البةلت اديبعد دلبعدؤن نبلسدؽب)غادءبمؾ دؾد البةلت اديب
 مءبلسدد نبل  ددؾشبعدد دلبميددؾدرب)غاددءبمؾ ددؾد البةلت ادديبعدد دلبنددؾرؼبعب)غاددءبمؾ ددؾد البةلت ابدد بع لادد بنادداوب  سددؼب)مؾ ددؾد  البةلت ادديبعدد

)مؾ ددؾد البةلت ادديبعدد مءبلسدداؽب  سددؼب)مؾ ددؾد البةلت ابدد بع اودد بغدد ةلب)مؾ ددؾد  البةلت ادديبعبدد سب دد بءبمظاددؾؼب)بمؾ ددؾد البةلت ادديبعبدد سبلسددؽب
يبعبدؤبمؾس ب)مؾ ؾد البةلت ايبعبؤبةتلوبعليبعبط ىءب)مؾ ؾد البةلت ايبعبؤبةلب رؼبعب)مؾ ؾد البةلت ايبعبؤبةل بد ربرىادوب)مؾ دؾد البةلت اد

ةلاساؽبع ي ب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايبعبدؤبةلدءلةؽبلسدؽبخ لدؤب)مؾ دؾد البةلت اديبعبدؤبةلدءلاؼب  سدؼب)مؾ دؾد البةلت اديبعبدؤبةلسدالببعبدؤبةلةاسدؽب
)مؾ ؾد البةلت ايبعبؤبةل  ي بلسؽبلسداؽب)غادءبمؾ دؾد البةلت اديبعبدؤبةل  يد بعبدؤبندؾربعدؾضب)غادءبمؾ دؾد البةلت اديبعبدؤبةل غداؼبعبدؤبةل تد  ب

 ؾد البةلت ايبعبؤبةلر دربعبعةءب)يأجي البةلت ايبعبدؤبةلريد ربعب)مؾ دؾد البةلت اديبعبدؤبةلكدءيؼبعبدؤبةلاد ليب)غادءبمؾ دؾد البةلت اديب)غاءبمؾب
عدؾد بعبؤبةلكءيؼبعبظ نب)مؾ ؾد البةلت ايبعبؤبةلكءيؼبعبعبؤبةلر درب)مؾ ؾد البةلت ايبعبؤبيبلسؽبر اؤب)غادءبمؾ دؾد البةلت اديبعبدؤبةليد دؼب

عالب)غاءبمؾ ؾد البةلت اديبعبدؤبةليد دؼبعبجرديب)مؾ دؾد البةلت اديبعبدؤبةليد دؼبمؾلد نب)مؾ دؾد البةلت اديبعبدؤبةلؾىد وبعلديبماةدؾدب)غادءبتسة 
مؾ دؾد البةلت اديبعبدؤبةلاسداؽبم دالجب)مؾ دؾد البةلت اديبعبدؾدب لاددؤب)مؾ دؾد البةلت ابد بعبادءبعاسد ب)مؾ دؾد  البةلت اديبع(ةد نبطد ىءب)مؾ ددؾد الب

اضب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايبعدؤن نبعبدؤبةلةدت ؼبر داؤب)غادءبمؾ دؾد البةلت اديبعدؤن نبىد دؼبندؾرب)غادءبمؾ دؾد البةلت اديبعء د تبةلت ايبعؤن نبرم
وءبب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايبع بةلؤيؽبعبؤبيب)مؾ ؾد البةلت ايبع ي ب د عؼبعلدؾةنب)مؾ دؾد البةلت اديبعرادلبعبدؤبلسداؽب)مؾ دؾد البةلت اديبعرادلب

ةستؤع  ىؼ البةلت اب بعالبعؾد ب)مؾ ؾد  البةلت ايبعليب  سؼبعب)؟؟؟ البةلت ايبعليبلساؽبرض ب)مؾ ؾد البةلت ايب  ىؼبلساؽب) يبةلل ت بيتؼب
ةلت ايبعليبط ليبعبؤبةلاساؽب)مؾ ؾد البةلت ايبعليبعبؤبةل ب رب ؾةدب)مؾ ؾد البةلت ايبعليبغء  نبع مءبعليب بايب  ملب)غاءبمؾ ؾد ال

 ؾد البةلت ايبعليبل ت ب)مؾ ؾد البةلت ايبعليبم ن بعظا ب)مؾ دؾد البةلت اديبعلديبعب دءي ب)مؾ دؾد الب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايبعليب االب)مؾب
بةلت ايبعليبعبةلاساؽب)مؾ ؾد البةلت ايبعليبم  راب)مؾ ؾد البةلت ايبعليبنؾربعليبعب)مؾ ؾد البةلت ايبعليبيؾسوبعبدؤبةلتبديب)مؾ دؾد ال

ةد ربط ةد ب)مؾ دؾد البةلت اديبعةد رب د عؼبةلودبليب)غادءبمؾ دؾد البةلت ابد بعيدؾدبعبدؤبةل ىدء بعبد سبةلت ايبعةد دبيؾختد ب)غادءبمؾ دؾد البةلت اديبع
)مؾ دؾد  البةلت اديبعدؾةدبماسدؽب)غادءبمؾ ددؾد البةلت ابد بعؾةطدوبن ةد ب)غادءبمؾ دؾد  البةلت ابدد بغد د بعب)مؾ دؾد  البةلت اديبغد زؼب اادلب)غاددءب

بةبةآلنبسؾوبن(بلبكسة  ىؼ.مؾ ؾد البةلت ايبغ  ةنب االب)غاءبمؾ ؾد البةل يؽبدخلؾب
ةلت اب بغاؤة بس اؤب)مؾ ؾد  البةلت ايب  رسب ؤي ب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايب  رسبطوب  رسب)مؾ ؾد البةلت ايب  رسبعبؤبةل  ي بعب)مؾ ؾد الب

بةلت ايب  للب ب)غاءبمؾ ؾد ال بةلت ايب  للبلسؽب  سؼ بسلة نب)غاءبمؾ ؾد  ال ب  طة  بةلت اب  س رؼب)مؾ ؾد البةلت ايب  ضلب ؾزؼب)مؾ ؾد ال
بةلت اي بةلت اب ب ءد سبي ساؽبميؤؼب)مؾ ؾد  ال بةلت اب ب ء بق سلب)غاءبمؾ ؾد  ال بةلت ايب ءةتبعب)مؾ ؾد ال بةلت ايب  ا بدعبؾلب)مؾ ؾد ال

ءبمؾ ؾد  الب ءى دبل درب ءيؼب)مؾ ؾد البةلت ايب ءيؤبخ لؤبدةخلب)غاءبمؾ ؾد البةلت اب ب ظؼبميؤؼبلسؽب)غاءبمؾ ؾد  البةلت اب ب ا نبدخالب)غا
ب)مؾ ؾد الب بتبءةىاؼ بةلت ايبلتاب  بةلت ايبل سؼبعب اللبلساؽب)غاءبمؾ ؾد ال بس  لب)مؾ ؾد ال بةلت ايبل سؼ ةلت ايب االبغ زؼب)مؾ ؾد ال
ةلت ايب  عؼبلساؽب  بءبةلاا دؼب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايب  عؼبعظا ب  عؼب)مؾ ؾد البةلت ايب  ملبن  ءب)مؾ ؾد البةلت ايب  ملبنؾةوبعبؾدب

بةلت ايبلؾيسب  ر ببتؤرل بةلت اب بلة ب ؾةدب)غاءبمؾ ؾد  ال بةلت اب بلر  بميؤؼب)مؾ ؾد  ال بةلت ايب    بعبمؾلؾدب)مؾ ؾد ال ببايب)مؾ ؾد ال
)مؾ ؾد البةلت اب بلال بعليب)مؾ ؾد  البةلت ايبم  ؤب ب ربعبؤبةلاساؽب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايبم  ؤبخلوبلةؾبم  ؤب)غاءبمؾ ؾد البةلت اب ب

بؤبةللظاوب)مؾ ؾد البةلت ايبم زنب بالبع ىءب)مؾ ؾد البةلت ايبم( لب ة لبةيلؾسيب)مؾ ؾد البةلت ايبم(ت بكماؽب)مؾ ؾد البةلت اب بم  ؤ بع
ما سؽبلةؤ نب)مؾ ؾد  البةلت ايبماسؽبس ؤ نب)مؾ ؾد البةلت ايبماسؽبع(ة نبعبؤبيب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايبعبجريبةلةؾل ب)مؾ ؾد الب

  ربيب)مؾ ؾد البةلت ايبعبريك نبلؤيؤب)مؾ ؾد البةلت ايبعبس ؤ نبل جؼب)مؾ ؾد البةلت ايبعبعب سبسلة نب)مؾ ؾد البةلت ايبعبلة  ب
بةلت ايبعبعليبعبجةاؼب)مؾ ؾد البةلت ايبعب  عؼ بةلت ايبعبعليبلساؽبعليب)غاءبمؾ ؾد ال بةلت ايبعبع(ة نبع ي ب)غاءبمؾ ؾد ال

بةل بدليبلك شب)مؾ ؾد ال بةلت ايبعبن  ء بمؾ ؾد ال بةلت ايبعبم  يب ءؼب)غاء بيأجي ال ت ايبعب ؾنبلةاؤؼب)ةلتؾةوبةل يؽب يبةلل ت 
دب)مؾ ؾد البةلت ايبعبنؾرؼبعبؤبرووب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايبعبىؾرؼبي سءب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايبماةؾدبدة دبسلة نب)م  ز البةلت ايبماةؾب

يبماةؾدب  للبع جيب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايبمس ؾدبلاؤربرستؼب)مؾ ؾد البةلت ايبمو  نبر  ضب)غاءبمؾ ؾد البرض بكماؽب)مؾ ؾد البةلت ا
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ةلت ايبمظوءبلساؽب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايبمت ضلب  سؼب)مؾ ؾد البةلت اب بمت لب ى وب)مؾ ؾد  البةلت ايبمتاؾربلساؽب)مؾ ؾد البةلت اب ب
اب بمت بل سؼب)غاءبمؾ ؾد  البةلت ايبميؤؼبةلةؤبل  عب)مؾ ؾد البةلت ايبمؾلوبق لءب  عؼبمتؾ ب ؾيشالبةلت اب بمت ب  للب)مؾ ؾد  البةلت 

بةلت ايبما ر ب)مؾ ؾد  ال بةلت اب بماؤي  بةلت ايبما(  بعبؤبةلك عؼبىالب)مؾ ؾد ال بةلت ايبما(  بةبءةىاؼب االب)غاءبمؾ ؾد  ال ب)غاءبمؾ ؾد ال
البةلت ايبن عؼب  ط برزبب)مؾ ؾد البةلت اب بن ىؤ بلةاؤبل ت ب)مؾ ؾد  البةلت اب بن ىؤ بلة دؼب)غاءبمؾ ؾد البةلت اب بماسؾنبس لؼب)غاءبمؾ ؾد  

اب بزيؤبمتيلب)مؾ ؾد  البةلت ايبن ي بمكاوب ت نبدق سب)غاءبمؾ ؾد البةلت اب بن   بس يءب)مؾ ؾد  البةلت ايبن ؼبعبؤبيب  اءب)مؾ ؾد البةلت 
)مؾ ؾد  البةلت اب بنؤػبعتتءبخ لب)غاءبمؾ ؾد  البةلت ايبعبن  يب)مؾ ؾد البةلت اب بماؤي بن اب بن ايب)مؾ ؾد  البةلت اب بنؤػبعبؤبيب  سؼب

يل ب ة لب)مؾ ؾد  البةلت ايبع دلبنؾرؼب)مؾ ؾد البةلت ايبعبؤبةلاساؽب)مؾ ؾد البةلت اب بنيل ب ب رب)ب البةلت ايبعب ؾنب)مؾ ؾد البةلت اب بن
ؾدبزيؤب)غاءبمؾ ؾد البةلت اب بنؾةلب ة  ب)غاءبمؾ ؾد  البةلت اب بنؾر بس لؼبق  رؼب)مؾ ؾد  البلساؽبس ؤبيب)غاءبمؾ ؾد  البةلت ايبنؾةوبس 

ةلت ايبنؾزةدبرسؾلبلسؽب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايبنا زؼب)مؾ ؾد البةلت ايبى دؼب ءل نب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايبى  ؼبرةضيب ب رب)غاءبمؾ ؾد الب
مؾ ؾد  البةلت ايبىو ببعبؤبةلةلػب)مؾ ؾد البةلت ايبىاللبلساؽبع ييب)غاءبمؾ ؾد الببةلت ايبى نيبمؾس ب)مؾ ؾد البةلت اب بىؤػبس  دب)غاء

 ب  عؼبةلت اب بىت  بة  ءب)مؾ ؾد  البةلت اب بىت  بجء يب)مؾ ؾد  البةلت وبىؾ ا ربعبؤبيب)مؾ ؾد البةلت ايبىا(ؼبرمب نب)مؾ ؾد البةلت اب ب   
ايبي سءبعب  بءبق دؼب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايبياا بةلةؤب ءاب)غاءبمؾ ؾد البةلت ايب)غاءبمؾ ؾد  البةلت ايبي سءبعبؤبزغالب)مؾ ؾد البةلت 

بةلت اب بسء  بعبؤبةلؾةلؤب)مؾ ؾد  البةلت ايب ب ربةل ب دؼب)مؾ ؾد بةلت ايبةرةي بعبؤبيب)غاءبمؾ ؾد  ال ب)غاءبمؾ ؾد ال  البيؾن دببيؾسوب ت 
ب لس بةستب   ب   لػبل ت بةل( ب)مؾ ؾد ب ةلل ت بةلة ليبل ت بةلت ةى ب  نلبلؤيي  ر   ب ةتعالبب  نلبلؤييؼب لس بةستة  بةلت ايبيؾن دبب ت 

كيبً ب  نلبلؤيي ب لس بةستب   ب إذنبةآلنبةلتا وبمكتةلب نستأنوبةلساؤةتب ةلس د بيةكؽبجكؾنبىيب ء  بكنبنتاؤشببي بقوكلبم تاءب
ي بةستت دًةبةل بل نؾنبةستبؤةلبكعب  بةعترؤتبم بجءةهبمت سيبل نؾنً بكنبمؽبسب ب ةنبجؼبطء بلبا بجت ل بق لتؾةوبةلةت اباؽب ةلءا س ب يبلات

بةلةلوبةل بل ت ب ؤ نبةتعب  ببي ةب ج   زتبغا قوبمؽبةلةةكؽبةستبؤةلوببت ً بعل بنصبةلر نؾنبيببت ً بعل بجاؾيلبةلة لسبكلالبى ة
بةل اؾصب يبن  اكؼبكنبةلب ضبج   زبةل ا  بنظليبمتكؼبةنبج ؾلؾن ب يبكنبن ةلبق لر نؾنبةإلط رب  ض لبةآللا تببي ة ق تبةلةاؤد بل ة

بق ستبؤةلبةتعب  ببي ةبةيج  هب  طليبمؽبةلة لسبج ؾيلبرا س بةلة لسببت  البل نؾنبةستبؤةلبةتعب  بةلةت اباؽبجاؾيل.
 )تؼ الترؾيت بالسؾافقة(.

ب نؾنبقوأنبةلتؾةوبةلةت اباؽبيستبؤةليؼ. ست ةلبةلءا س بعل بذلػ.بةآلنبةطليبةلتاؾيلبمء بكخءػبعل بكعة لبةلر
 )تؼ الترؾيت بالسؾافقة(.

بى ةبةتمءب ةضل.
 *التقرة ثانيًا: الترؾيت على مذراع قانؾن التخل  عؽ الجشدية السكتدبة. )اللجشة القانؾنية، لجشة السرحليؽ االسهجريؽ االسغتربيؽ( 

بالبج بلبببا نبركيػ.ةلساؤبرااسبةلل ت بةلر نؾنا بجاؤشبقوأنبل  توبتل بيؾماؽ
بةلت ايبلاؤربةل ؾةدؼب)مؾ ؾد الب ةلت ايبعبةماؽبقكءب)مؾ ؾد الب ةلت ايببءى نبةلة ةؾرؼب)مؾ ؾد .ب

  -الشائ  محدؽ سعدان احسد الدعدان: -
بكو(ءبمؽبطليبمؽبق ضبةلتؾةوبلؾلبق ضبةلةرتءل تبللر ن بةلاؾببةستلةت  ؾنب ل لػبل نؾنبةوتس وبةل تسا بمكتةلب لكؽبناؽب ب  بى ة

بكطليبىاأ بةلءا س بتذةبمةكؽبجأ البةلتاؾيلب يبةلر نؾنبتل بيؾببةلسبل.
  -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -

بةلساؤبرااسبل ت بةلةي ءيؽالبطليبةلل ت بةلر نؾنا ببتأ البةلتاؾيلبتل بةتسبؾ بةلر دبالبيؾببةلسبل.
   -الشائ  رعد حسيد كاعؼ الدهلك : -

بةلر نؾنب   بت كؼبمب بم بير روبجس  بب3/3/3103 لءة  بث نا ب يبب00/5/3102 لءغبلءة  بك ل ب يبب3102ل بةلبءلة نب يبك ًيالبى ة
بك يءبمؽبلءة  بةلر نؾن.

 غ تالبث ناً البى ةبةلر نؾنبمؽبةختا صبل ت بةلي ء ب ةلةي ءيؽبةلبءلة نا البكم بةلل ت بةلر نؾنا ب ييب رطبجو ر ت ب يبةلاا غ تب ةوتةللبةلاا
رؤبةلاؾببك بةلاؾماؽبلؽبي اء ةب ي بكم ببل نؾنبمتك ملالبكن بكطليبةلتاؾيلبعلاوبةلاؾببك بعءضوبللبءلة نب ؾنوب  ليبةلرءةربةت لبكن بكعت
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ب ةتخاء.
  -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -

ؾعؤالب إذةب  نلبةلل ت بجظليبكنبةلساؤبرااسبةلل ت البتذةب  نبكلؤبةلل  نبلؤيي برغب ب يبتدخ لب ي بم البك بدرةس بةتمءالب ءطبكنبُياؤدبةلة
بيكؾنبيؾببةلسبلب ةلاؾببىؾبةترو   البم بةلة ن بمؽبذلػ؟

   -الشائ  رعد حسيد كاعؼ الدهلك : -
لؼبيرؤببكلؤبطليبتل بل ت بةلي ء ب ةلةي ءيؽب يبجؾ ؤبكؼب ا غ ب   تبتل بةلل ت بلكيبةعتةؤبعلاي البل ت بةلةي ءيؽبىيبةلل ت بةلة تا ب

بؾنا بج تصب رطبق لاا غ تبج تةؤبعلاي ب كنلبر لبل نؾنب ج لؼببي ةبةلةؾضؾ . ةلل ت بةلر ن
  -الشائ  محدؽ سعدان احسد الدعدان: -

بق لتسب بلت ب ل ت بل نؾنا البةلر نؾنبميؼب اوب ؾةنيبل نؾنا ب (اء ب  اوبمؾةدبدستؾريو.
  -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -

بةلل ت بةلر نؾنا البمةكؽبةلس د بةلتؾةوبجت بلؾنبتنوبلؤبناسيبةت ؾةتبةآلن.ببةلة لسبةلةؾلءالبتستة تؼبةآلنالبةلساؤبرااس
  -الشائ  عباس حدؽ مؾسى البيات  )نقظة نغام(: -

بةلةي ءيؽبسؤةلب بمؽبل ت  بناؽبنات ابمؽب ت قػبك  بر ا ً ال ب كمتاً  بسا ديً  بمتابً  بةنو ب يبةلؤستؾر ب رد ب يبُي سءال ب يتغؼ بُيتوأ تل بةلر نؾن
بكذىيبقسؤةليبللةاكة ببةلةاكة  بلاسبمؽبعةليال بى ة بكمتيبر ا ال بآجيبك س بك بُكضا ب يبمؽبىؾبمتايبسا دؼبك  بكن  بكم  ةيجا دي ال

ةإلجا دي ب كطليبمتيؼبج ساءهبلت ب يبضؾ هبكنغؼب كنوئالبكم بكنبآجيب كلؾلب البىؤي بلاسؾةبسا دياؽب كنلبجرؾلبسا دؼب ذةجبيرؾلبغاءب
بل تسا بةلة د   ب لسلبضؤبةلر نؾن.بةآلنبى هبةلاا  بةلةظء ل بغاءبمتغة .سا دؼ.بكن بلسلبمؽبلةل بة

  -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -
يبم  لبللتر شبقوأنب اؾػبةلر نؾنالبةلاؤيثبةآلنبعؽبلباتاؽ:بةلل ت بةلر نؾنا بجظليبجأ الي بتل بيؾببةلسبلب ل ت بةلةي ءيؽبجرؾلبناؽب

ب  ى يؽبللتاؾيلبعلاو.بببب
  -حدؽ حلبؾص حسزة الذسري:الشائ   -

البى ةبةلر نؾنبق لةت ق  ببؾض بةل تسا تبةت تبا البةغليب تسا تبد لبةل  لؼبغاءبل بل بللسرؾطالبلت بةلو صبتذةبكرةدبةلت ليبعتي بيبجسرط
وبيت  رضبم بلؾةناؽبى هبىت جبل ل بةسةي بج ةاؤالب كخءػبةسةي بةلالسرؾطالبةل تسا بي تبء ى بل بث بلبمؤػبةلاا  البق لت ليبى ةبةلر نؾنبسؾب

ل بةلؤ لب ةعتب رهبل نؾنبقالب ؤ ػالبكن بكلتء بكنبناؾلبةلر نؾنبمؽبتسر طبةل تسا بتل بمت بم د ابةل تسا بمؽبةستالببمت  يبر ا  ب يبةلؤ ب
بةل ءةلا .

  -الشائ  عل  عبد الجبار جؾاد شؾيليه: -
ةؽبةلرؾةناؽبةلةية بةلتيبدخلت بتلاي بل ءضبةلتاؾيلبعل بى ةبةلر نؾنالبى ةبةلر نؾنبميؼب جارا بةلتا وب يبل ع بةلبءلة نب  يالبمؽبض

نتأملبكنبجتأ لبةل لس بتل ب لس بيؾببةلسبلبل ءضبةلتاؾيلب و ؤبذلػبم بيتار بعتؤجبةلتا والبنتأملبكنبيظء بى ةبةلةؾضؾ بللتاؾيلب
بتنوبمؾضؾ بميؼب ؤًة.

  -الشائ  عز الديؽ عبدهللا حديؽ دالة: -
ب بةلر نؾنبيات ابةلة يؤبمؽبةلتؤلا ب ةلة يؤبمؽبةلؤرةس البم(لة بل نؾنببي ه بلي ة ةتىةا بيبيتب يبكنبنست  لبك بج تلوبل تتاؽبعل بيؾماؽال

بةلر نؾنبيتر ط بم بق ضبةلرؾةناؽب لوبكرى   جوبم بق ضبل مليبةل تسا بمؽبد لب ج بلبةلساؤبعب سبةلبا جيب ةآلخءيؽبمؽبةلتؾةوالبى ة
بظيبمس ل بيؾماؽبتل بل ت بكخءػالبى هبلاسلبلبا بخال ا البكن بةعترؤبكنبُيا ربتل بةلتأ البم بةلتؤلا .كخءػب و لت ليبكنبج 

   -الشائ  رعد حسيد كاعؼ الدهلك : -
 ب011    بةل ؾةوبمؽبةلةاكة بةيجا دي بق رؤبةل لس ب)ب3102 رطبللتؾضالبللس د بةلتؾةوبكنبم لسبةلتؾةوبخ طيبةلةاكة بةيجا دي ب يب

   ب اوبكنبةلةت  يبةلء ا  بةلةت طبجاؤيؤى بتل بةلتؾ ي تبةلسا سا ب يبةل ءة ب ةلر اةؾنبعلاي البمؽبب3102ب32/0 يبب3102جا دي بةي



 17 - 6 

ةبجؼبياؤدبى هبةلةت  يب مؤػبجأثاءى ب يبةلسا س بةل  م بللؤ ل ب جتغؼبمؤلؾيجي ب   بذلػبةلر نؾنالبل لػبةتمءبمتء جبللس د بةلتؾةوبلكؽبتذ
ب ةبةلر نؾنبيكؾنبةلتأ البماؤدبق تء بني اا .جأ البى

  -الشائ  جبار عبد الخالق عبد الحديؽ العبادي: -
 بمؽبةلتغ ببةلؤةخليبي تءضبكنبيظل بةلس د بةتعب  بعل ب ؤ لبةتعة لبلبلبيؾماؽبخاؾ ً بق لتسب بللرؾةناؽبةلتيب اي ب24لسيبةلة د ب)

 بج ؤيالتبعل بك لبموء  ببةلر نؾنبةلؾةردبمؽبةلاكؾم ب و لت ليبيبيةكؽبةلتاؾيلبعلاوبةآلنالبج ؤيالتالبى ةبةلر نؾنبةلتيبك ءيلبعلاوبةلل ت
بمؽب ب  (اء بةلةا  ع بللتصبمتاي بكض  ل بي تي بق لت ؤيالتال بيت ل  ب اة  بةلل ت  بنت لش بثالث  بك  بيؾماؽ بق ؤ بمةكؽ بةطالعت  بق ؤ  ةآلن

بةلت ؤيالتالبي تءضبكنبنظل بعلاي بلاسبةآلنب يبن سبةلؾلل.
  -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -

 ل بمؽبيبنر شبقوأنبمؤلؾلبةلر نؾنالب رطبم بجؼبتث رجوب  اًلبقوأنبركؼبةلةاكة بةيجا دي ب ةلرءةربةل ؼب   ببي ةبةل اؾصبلؤػبةلتؤلا ب ةلةؤة
 برةق ً بمؽبةلؤستؾربمت طبجاؤيؤهب05)بةلةاكة بةيجا دي بُ ِ ؤبكنبج باءبباؽبلؾساؽبةلةتايبةلسا دؼبك بةتمتيبةلء ا بةل ؼبجتصبعلاوبةلة د 

ل لػببتل بةلتؾ ي تبةلسا سا ب يبةل ءة ب ةلر اةؾنبعلاي بمؽبياؤدبى هبةلةت  يب مؤػبجأثاءى ب يبةلسا س بةل  م بللؤ ل ب جتغؼبمؤلؾيجي ب   
بيتؼبجتغاةوبقر نؾن.بالبى ةبلءةربةلةاكة بةيجا دي بةلة يؾببمتوب لبذلػ06/0/3102ةلر نؾنب  ؤربةلر نؾنبق يج   ب يب

ةلساؤةتب ةلس د بةتعب  بةت لب يب ؤ لبةتعة لبةنوبمتبةؽبىد ةبةلةودء  البلكدؽبىتد جبطلديبمدؽبةلل تد بةلر نؾناد ببتأ ادلبةلتادؾيلبعلد ب
ةتعةد لبموء  بةلر نؾنبتل بيؾببةلسبلالب ةلساؤبرااسبل ت بةلةي دءيؽبيؤيدؤبىد ةبةلتؾ دوالبتذنبيكدؾنبيدؾببةلسدبلبقودكلبنيد ايب ضد وب ديب دؤ لب

ب كر ؾبمؽبةلل تتاؽبتجة ببةلاا  بةلتي اا .
*التقرة ثالثًا: الترؾيت على مذراع قانؾن ترديق اتتاقية نق  السحكؾم عليهؼ بيؽ حكؾمة جسهؾرية العراق احكؾمة السسلكة الستحدة 

 انؾنية(لبريظانيا العغسى اأيرلشدا الذسالية. )لجشة العالقات الخارجية، اللجشة السالية، اللجشة الق
بلؤيت بجاؾيلبلة دجاؽبكر ؾةبةلا  ظبعل بةلتغ ب.

 -:عباس حدؽ مؾسى البيات الشائ   -
 بمؽب42د ب) ةلبتؤبث ل( بمؽبةلة ب 30)مؽبةلة د بب يًب بعلاوبرااسبةل ةيؾري ب ةستت دةبتل بكلك ببةلبتؤبكلءهبم لسبةلتؾةوب   دبت  ةبعل بم بك

ب:ةلؤستؾرب ؤربةلر نؾنبةآلجي
باؽب ةيؾري بلكؾم بةل ءة ب لكؾم بةلةةلك بةلةتاؤ بلبءيظ نا بةل غة ب كيءلتؤةببل نؾنبجاؤي بةج  لا بنرلبةلةاكؾببعلايؼب3103ت برلؼب  ةبلس

ب.ةلوة لا 
  -:مثشى أميؽ قادر الشائ  -

لك بةلةتاؤ بلبءيظ نا بةل غة بل نؾنبجاؤي بةج  لا بنرلبةلةاكؾببعلايؼبباؽبلكؾم ب ةيؾري بةل ءة ب لكؾم بةلةةبمؽبموء   ب0ةلة د ب)يرءكب
بب كيءلتؤةبةلوة لا .

 -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -
ب .0ةلتاؾيلبعل بةلة د ب)
 )تؼ الترؾيت بالسؾافقة(

 -:مثشى أميؽ قادر الشائ  -
ب) بمؽبموء  بل نؾنب3ةلة د  بباؽبلكؾم   بعلايؼ بةلةاكؾب بنرل بلبجاؤي بةج  لا  بةلةتاؤ  بةلةةلك  بةل ءة ب لكؾم  بةل غة ب ةيؾري  بءيظ نا 

ب كيءلتؤةبةلوة لا .
 -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -

ب .3ةلتاؾيلبعل بةلة د ب)
 )تؼ الترؾيت بالسؾافقة(
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 -:أحالم سالؼ ثجي  الحديش الشائ   -
بللر نؾن.سب وبةلةؾ ب بجرءكبةت
 
 -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -

بةلتاؾيلبعل بةتسب وبةلةؾ ب .
 )تؼ الترؾيت بالسؾافقة(. 

قانؾن ترديق اتتاقية نق  السحكؾم عليهؼ بيؽ حكؾمة جسهؾرية العراق احكؾمة السسلكة مذراع  )تؼ الترؾيت بالسؾافقة بالترؾيت على
 الستحدة لبريظانيا العغسى اأيرلشدا الذسالية(.

مدؤال  ازارة الشتط بقزايا  *التقرة رابعًا: الترؾيت على تذكي  لجشة مذتركة بخرؾص مؾضؾع التقارير اإلعالمية بإتهام بعض كبار
 فداد. )لجشة الشتط االظاقة االثراات الظبيعية(.

 -الشائبة نجيبة نجي  إبراهيؼ خالد )نقظة نغام(: -
بسا د بةلءااسالبنرظ بنغ ميبلؾلب ؤ لبعةلبى ةبةلاؾب.

بكن نبةؽب يب ؤ لبةل ةلبةتمؾربةلي م ببسا د بةلءااسالبةل ةا بي لؼبقأنبىت جب ة يب طتيب ىت جب ة يبتنس نيب ل نؾنيبدستؾرؼبعلات 
بةلبء ري بةلتيبجيؼبةلةالا بةل  م الب ىت بكلؾلالبسب ب كنبلؤمل.

ب-الديد رئيس مجلس الشؾاب: -
بةلساؤةتب ةلس د بةتعب  الب رطبل  غؾةبعل بةلتا والبلؤيت بجاؾيلبكيبً بعل بى هبةل رء بكر ؾ ؼ.

 -الشائبة نجيبة نجي  إبراهيؼ خالد: -
بن ؼ.

ب.33/6   لػب يبب01/2/3103 بةل ؼبطلبت هبمءةرًةب جكءةرًةالبى يؽبطلباؽب يبةلويءبةل( لثبةلةؾضؾب
بسا د بةلءااسالبمؾضؾ بةلت زلاؽبةلة ء ضب يب لبيؾبب لس بلؤيت بن اصبكلؤبةل رءةتبةلةت لر بقألؾةلبةلت زلاؽبعل ب ؤ لبةل ةل.

بسا د بةلءااسالبةآلنبةلؾض بةلااي.
ب-الديد رئيس مجلس الشؾاب: -

ةلساؤ بةلت اب البةل ةلبقوأنبل   تبةلة تة بيكؾنبمؽبخاللبةلل  نب مؽبخاللبد ربةلت ايب د ربةلة لسبقوكلبع بب م بذلػبجؼبجرؤيؼب
طليبلتوكالبل ت بقوأنبةتسب وبةلتيبجاؾلبد نبعؾد بةلت زلاؽب جؼبجرؤيؼبكسة  بجةلبةلةؾة ر بعلايؼب  ؤربةإلي  زبق لتسب بليؼبمؽبلبلب

بسب إذةب  نبىت جبمؽبكمءبع  لبيات ابتل بلءةرب ؾرؼب  لة لسبكيبً بمست ؤبإلج  ذبى ةبةلرءةر.را س بةلة ل
ببؾةبةل ؤدبتنوبلؤيت ب رء بجاؾيل.لستذةبجسةاؾنالبك

 -الشائبة نجيبة نجي  إبراهيؼ خالد: -
ل ب لبةل ؾةنيالب لتكؽب لس بت ض عيؼبسا د بةلءااسالبم بكردتبلؾلوبكنبةلت زلاؽبمو وليؼب (اء ب ك ض عيؼبجستا بكنبةلبءلة نبيروبع

بةلااا ب  لس بكخءػبت ض عيؼب عؾدجيؼالب ةلارار بةلةؾضؾ بميؼب ؤًة.
ب-الديد رئيس مجلس الشؾاب: -

بل ت بةلةي ءيؽب بل  نبم تا بمتي  بلؤيت  ةلساؤةتب ةلس د البةل ؼبكبتيبعلاوبكؼبمؾضؾ بناالوبتل بةلل ت بجرؤببةلترءيءبق اؾ وب ط لة 
بةلة تا بقوكلبمب  ء. ييبةل ي ب

بةآلنالب رطبةلتا وبل ءضبم ء  بةل ؤدبقوأنبةلتاؾيل.
بلؤيت ببا نب   لػبعؽبةلكتلبةلكءدست نا ببا ن.

بجت بلؾنبكم وتكؼالبتلسبؾةبليب رطبةل ؤد.
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بج بلؾةبلرءة  بةلبا نب ناسيبةل ؤدبتذةب  ى بلؤيت ب رء بةلتاؾيلالب أر ؾبةلبر  ب يبةلر ع .
بج بلؾة.

بلا تبجاءيءبناتؾػ.با نبقوأنبعة
بكلسبؾةبةلتا وبلؤيت ب رء بجاؾيل.

 -الشائ  محدؽ سعدان أحسد سعدان: -
ب)مرافق(يرءكببا نبقوأنبعةلا تبجاءيءبناتؾػ.ب

بةل  جا بعل بكر ة بةلويؤة ب يبى هبةلة  رجب  يؤة بةل ءة .
 )تست قراءة سؾرة التاتحة اقؾفًا(.

ب-الديد رئيس مجلس الشؾاب: -
 ب ربمسؤ ليببجات ابتل بعؤدالبةلةت لر بق لتاؾيلبعل بجوكالبل ت بموتء  بق اؾصبمؾضؾ بةلتر ريءبةإلعالما بقإجي ببق ضبةل رء برةق  ًب

ب زةر بةلت طبقرب ي ب س د.
ق اؾصبةلل ت بةلةوتء  بلؾلبمؾضؾ بةلتر ريءالبطليبتل برا س بةلة لسبرة اؽبب2/1/3103بت ً بعل بطليبلؤبببي ةبةل اؾصب يب

بل بت ؤةربكمءبنا بيبقأسة  بةلل ت بل ءضبةلةب  ء بقةي ببكعة ليؼ.ةلةؾة ر بع
ب-جوكالبل ت بموتء  بم بل ت بةلت ةى ب ذ ءتبةتسة  :ب2/1/3103ق لتسب بلل ت بةلت طب ةلظ ل البلءرتبةلل ت ب يبت تة عي بةلةت رؤب يب

بةلت ايب ة لبةلةاةؤة ؼ.
بةلت ايبزةىءبةل ب دؼ.

بةلت اب ب  طة بةل ر  ني.
ب ايبرزة بماابس.ةلت

بةلت ايبم زنبةلة زني.
ب-ل ت بةلت ةى بلؤملبكسة  :

بةلت ايبطاللبةل  و ي.
بةلت ايب ة  بديؾةن.

بةلت ايبعب ؾنبلةاؤؼ.
بةلت ايبكردينبنؾربةلؤيؽ.
بةلت اب بكزى ربةلظءياي.

بيات ابتل بجاؾيلبةلة لسب لكؽب ؤربتي  زبلل ت بموتء  .
بتا بجرؤببةتسة  ب نرؤمي بللتاؾيلبل لبتوتة لبةلتا وب يبةل لس بةلر دم بك ب يبةتسبؾ بةلر دب.تذنالبكيبً بةلل ت بةلة لا بةلة 

بكن ب رطبك ضلب ي البت ءة ب كليبعل بى هبةل رء .
 رطبك ضلب ي البةلةؾضؾ بتنوبيبيتؾ ءبةلتا وب سؾوبيؤ لبتل بةل لس بةلر دم بقوأنبةلتاؾيلالب لكؽبم بذ ءجوبةآلنبىيبجء اا تب

بةلت ةى ب جء اا تبل ت بةلت طب ةلظ ل ب ةلل ت بةلة لا بجكلوبكيبً ببترؤيؼبكسة  ببي ةبةل اؾص.بل ت 
بج بل.
 -الشائ  مازن صبيا عاهر السازن  )نقظة نغام(: -

ا بيبدخلبلي بسب ب كنبجؼبجؾ اوبرا س بم لسبةلتؾةوبل تتيبةلت ةى ب ةلت طب ةلظ ل بقأنبيكؾنبكعب هى ب يبى هبةلل  نب كعترؤبةلل ت بةلة ل
كؼبكنبب يبى ةبةتمءالبى ةبةتمءبسب ب كنبجؼبجؾ اوبىاأ بةلءا س بتل بل تتيبةلت ةى ب ةلت طب ةلظ ل ب ىة بةلل تت نبةللت نبم تات نبق لةؾضؾ ال

ب  ؾدبةلل ت بةلة لا ب لتار بق لاس ق تب ةلتيبىيبخ   ببي ةبةلةؾضؾ .
بلت طب ةلظ ل ب كعترؤبكنوبيبيؾ ؤبسبيبتنبنؾس بةلل  نب إنة بسب ب كنبتج  ت.كعترؤبى ةبةلةؾضؾ بمؽب ةاؼبعةلبل ت بةلت ةى ب ة
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ب-الديد رئيس مجلس الشؾاب: -
ببؾدن بكنبنتؾهبتل بكنبةلت ايبلاؤربةلةؾل ب ةلت ايبعبؤبةلري ربةلس مءةايبكيبً بمؽبضةؽبةلا ضءيؽ.

بج بلؾة.
 -الشائبة عالية نريف جاسؼ العبيدي )نقظة نغام(: -

 بمؽبةلتغ ببةلؤةخليالبةلاؾببى هبةلربا بةلتيبيوكلب اي بم لسبةلتؾةوبل ت بجارارا ب34ااسالبنرظ بنغ ميبمتظلر بمؽبةلة د ب)ساؤؼبةلءب
ب. تذةبم ب  نلبىت جبلبا بم ء ض بكم ببةلرب  بيبي ؾزبلة لسبةلتؾةوبةلتارا ب اي )بتص ةلربا بم ء ض بكم ببةلرب  ب ةلرؾةناؽبج

ب-ب:الديد رئيس مجلس الشؾا -
ب كءًة.ب اال.

بةآلنبةل رء بخ مسً .
 -الشائبة عالية نريف جاسؼ العبيدي: -

ب  .لةل ؾةو؟بى هبم  بكيبيؾ ؤساؤؼبةلءااسالب
 -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -

لت هبتل بك ًيالبةلاسؼب يبى ةبةلةؾضؾ ب ة بلللبيات ابتل بنا وب ىؾبغاءبمتار بةآلنبقوكلب ةضلب لة بلؤببى ةبةلظليببق لتسب بلت بكل
بةلل  نبةلة تا بلت بلؤملبكسة  ب يبر بةلةؾضؾ .

بةلت اب بع لا بنااوالبكؼبم د بى هبةلتيبجةت بم لسبةلتؾةوبمؽبمت لو بلبا بم ء ض بكم ببةلةا وؼ؟
بم بذلػبنؤرسبى هبةلةسأل بقوكلبل نؾنيب ن ظاكؼبةل ؾةوبةلتي ايبق اؾ ي .

بل نؾن ًب ب رطبسؾوبنؤرسي  بناؽ بةلسلظ تال بباؽ ببي ةببةل ال بةلسا ل تبةلةتب   بناتءب ب  اًل بلت  بق لتسب  بيةبي بةلة ا ر بى ة ب  ن بتذة لت 
بةل اؾص.

 التقرة خامدًا: القراءة األالى لسقترح قانؾن نقابة ذاي السهؽ الرحية. )لجشة مؤسدات السجتسع السدن (* 
  -الشائ  تافكة أحسد مرزا دمحم: -

ب. ةلبائ بةنبيو ر ؾن ب يبةلر نؾنبلبلبةنبةبؤكبق لرءة  بكطليبمؽبل ت بةلاا ب
 -الديد رئيس مجلس الشؾاب: - 

بب.ةستأن ؾةبةلرءة  بالةلةرتء بمرؤببمؽبلبلبل تتكؼب ستبؼبل ت بةلاا ب ةلبائ بلكؼب إذةبجوتءجبةيب بل ت بةلاا ب ةلبائ ب يبةلرءة  
  -الشائ  تافكة أحسد مرزا دمحم: -
ب.ب ؼبةلةيؽبةلااا جرءكبةلرءة  بةي ل بلةرتء بل نؾنبنر ق بذب
 -الشائ  مشاض  جاسؼ دمحم : -

ب. ل بلةرتء بل نؾنبنر ق بذ ؼبةلةيؽبةلااا ةلرءة  بةتبيكةلب
 
  -الشائ  حدؽ خالط  نريف حدؽ : -

ب.ب ل بلةرتء بل نؾنبنر ق بذ ؼبةلةيؽبةلااا ةلرءة  بةتبيكةل
  -الشائ  فير  غازي حديؽ شبار: -

ب.نؾنبنر ق بذ ؼبةلةيؽبةلااا  ل بلةرتء بل ةلرءة  بةتبيكةل
  -الشائ  مشال اهاب دمحم فاض : -

ب. ل بلةرتء بل نؾنبنر ق بذ ؼبةلةيؽبةلااا يكةلبةلرءة  بةت
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  -الشائ  ميثاق عبد الكاعؼ هي  رهيف: -

ب. ل بلةرتء بل نؾنبنر ق بذ ؼبةلةيؽبةلااا ةلرءة  بةتبيكةل
  -الشائ  مشاض  جاسؼ دمحم: -

ب. ل بلةرتء بل نؾنبنر ق بذ ؼبةلةيؽبةلااا ةلرءة  بةتبيكةل
 الشائ  تافكة أحسد مرزا دمحم:  -

 . ل بلةرتء بل نؾنبنر ق بذ ؼبةلةيؽبةلااا ةلرءة  بةتبجكةل
 عسار(ااإل * التقرة سادسًا: تقرير امشاقذة قانؾن ازارة الكهرباء. )لجشة الشتط االظاقة االثراات الظبيعية، لجشة الخدمات

 -:اهر ياسيؽ حشش العباديالشائ  ز  -
 .يرءكبجرءيءبموء  بل نؾنب زةر بةلكيءو  

  -:حد  عبد الحديؽ ضايف حديؽالشائ   -

بلءة  بجرءيءبموء  بل نؾنب زةر بةلكيءو  . يكةل
  -الحديؽ الهالل : هاشؼ عبدبتدام الشائبة أ -

بلءة  بجرءيءبموء  بل نؾنب زةر بةلكيءو  . يكةل
 -زة عبد الرزاق الغري :الحس رياض عبدالشائ   -

بةلر نؾنبمت بةلؤ ر بةلؾطتيببتؾ اءبةلظ ل بةلكيءو اا لتا دبةتبةل ؤما ب يبلا  بةلةؾةطؽب ةيىؼبةلؾزةربكب زةر بةلكيءو  بج تبءبمؽب البلؤبجأخءبجوءي بى ة
ب.3102ةلس قر بست ب

ب-كم بكىؼبةلةاللغ ت:
ى هبةل رء بق ؤبمت ق  جت بم بالب ال بةيلتا دؼل بةلؾزيءبب يبم  لبةلسا س تب ةإلت ةلءكؼببل ب لبمتية بجرؤيؼبموؾر للؾزةر بمستو رةنبيتؾبب 3)ةلة د ب

 ب و لت ليب بةلكيءو  بموء  بةلر نؾنبةل ؼبلؤببق ؤبى ةبل  لب و ؤبةلا وبكنبةلؾ ال ب ةلةؤيءيؽبةل  مااؽبللؤ ةاءب ةلوء  تبيرؤمؾنبةلءكؼب ةلةوؾربربة زب
باصب جتس ؼبم بعةلا بسا س بةلتء ا .ى هبةل رء بزي د بجتس ؼبم بةلترل

نبجكؾنبةلة لا بكدةري بع د بقكلبةلؾزةرةتببؤلبمؽبل بةلؤةاء بةإلتضا لبكلؤببالء بةإلدةري ب ةلؤةاء بةلر نؾنا  ةلؤةاةلتوكاالتب:بلؤيت بنرظ ب) ب ب4)بةلة د ب-3
جابلبجوكاالتب مؤيءي تبع م ب اابلببةل رؾدبجتؤمجبم بةلر نؾنا بلكيبيالب و ؤى ب رء بجابلبةلؤةاء بةإلدةري ب ةلة لا بجتؤمجبم بةإلدةري بخءػبكمؤيءي ب

بةلؤةاء بةلر نؾنا ب ةل رؾد.
بعتب ربجؼبةلؤمج. ست(ة رةتب ةل رؾدبقلتا دي ب ةلة لا ب جا وبدةاء بةيوبةلؤةاء بةيجا ب-2
ل بتاؾيلبةلوء  تبةلةءجبظ بق لؾزةر ب بةل ظطب ةلبءةمجبةل    ببتجت  بةلسا س تب إدةربباللتا دؼ ال بةيللؾزةر بسبلبجارا بةإلب 6)لؤيت بةلة د ببب-1

ل بمؾة ر بم لسبتجات ابببي ةبةلر نؾنب تابلب ء  تبمس ىة بيب عالل بلة لسبةلؾزرةبالبيل بم لسبةلؾزرة تجرؤموبةلؾزةر بب ء  تبمس ىة ب  رً بلة 
ب. بلبل نؾنب ةنوبىؾبمؽبلؤببلت كبنوةلؾزرة بت

نبيكؾنبى ةبكةت بق لت ؤيلبلبلبد رجت بةتخاء البل لػبي يبالبلرؤبل بجالبةلظء بةل  م كةتسالجب ل بلؾةتبةلكيءو  ب ؾ ببلؾزةر بجةءيءلب 03)ةلة د بب-2
بةلة ؤلب ي  ءبرلؼبةلة ؤل.

بللؾزيءبةلتءة بمؽبةلتوكاالتبةلةءجبظ بق لؾزةر ب ض بةلةر  لاؽب ةلوء  تبجا و.ب 04)ةلة د بب-3
  -لشؾاب:الديد رئيس مجلس ا -

بل بةلل ت .تيؼبةلةاللغ تب يبةلةؾةدبمكتؾوً بمةكؽبجرؤ
 -الحسزة عبد الرزاق الغري : رياض عبدالشائ   -
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 يب جظؾيءبةلبت بةلتاتا ب جاؤيؤب:بك اًلب زةر بةلكيءو  بمؾ ؾد بل لػبجابلبق ا بمؾةوب بةلترؤبب ةلتظؾربةلتكتؾلؾبب وبةلةؾ ب بق ا ب زةر بةلكيءو  ةتس
 ورا بةلرظ ع تبةيلتا دي ب ى هبةلاا  بلألسب وبةلةؾ ب ب ىيب ا  ببظ ل بةلكيءو اا بل ةا بةلةؾةطتاؽبب زةر بةلكيءو  بقة بيؤمؽبجؾ اءبةلىؤةوب مي كب

بلؾي ب   عل ب ضء ري .
  -طعسة عبد العباس الحسيدااي: عسارالشائ   -

بكك  رب يبةلر نؾنب بةيتو(ءبمؽبم د  بست(ة ربةل  صب ةل ا ال بمبؤك بك ب  بةعترؤ بخظءب مست  لبةلت كاءبنبكن  بةلةبؤك بكرو  بلؤؼبب جؾ ؤبو اى ة
ب-:ماللغ تبعل بى ةبةلةبؤك

ب بمؽبةلةؾع اؽبتتيؤدؼبك ًي: بةلةست(ةءل بجسءيلبعؤد بم بالرلجبياسيبةلءولبسؾوبياسيبنبةلت  ملبم  بةإلنت اب  لوبةإلنت ابمؽبضةتي  بمؾةد
ب. خاة ب تة عا ةث ربآ اي ببرظ ةؾع اؽالبى هبةلتةلبيلسءب بجكءببترلالب كياءوبعل بةلةؾع اؽبلؤبي

ببث ناً : بكث ببيكن  بقأس  ربةق سبقك(اءبمؽبةلؾةل ا بيبجراّبتق لل  نبةل (اءًة بجاسبي  ب لؤ بكس  ربةلبت بةلتاتا  بنةتلبةلبت بةلتاتا ب ءوبعلاي بتؼ نة 
ى هبةلوء  تبةلةست(ةء ب يسيلبليؼبم(لبى ةبةتمءبةل ؼبيبءبعل ببمؾةزن تبستؾةتبلت بمؽبىؾبن   ب يبةلسا س بساكؾنب   بمةؽبيءجبطبقةا لل

بلتا دبةلؾطتي.ةي
نبكىؾببلاتي بب يبلظ  بةلكيءو  ب تاالبجب  تبى ةبةل ولبعل بةلةؾةطؽبالبةلال ب بمسؤبكنبج ولبةلؤ ل ب يبجارا بةن  زبكلاسبمؽبةتنا وبث ل(ً :ب

بالبيبكنبناالبجب  تبى ةبةل ولبعل بةلةؾةطؽ. ا وبةختا صكميتااؽب ببكو   ؼبةإلدةر ببت سبتتسستبؤةلبمؽبين اؤب نءة  بجرااةت بل ةلا بةإلدةر ب ة
نبجتب عوبى هبةت ؾرب جوكلبكقأ ؾربةل ؤم تب يةكؽبجتاكؼبةلؤ ل بالبجكؾنبعةلا بضبطبقوكلب ةضلبلي بةعترؤبتنب لوبةإلنت اب ةلؤمجبيبرةق ً :

 ةلتاؾلبإلدةر بلظ  بةلكيءو  بقأسلؾوبةل ا ا ب ةيست(ة ربةل  صببعةلا بةل ا ا كلبل ط بقور ضبكاً باعي ب ؤيؤبعل بةلةؾةطؽبل لػبمبؤ
ب كرةهبمست  لب ؤًة.

   -يؾنادم يؾسف كشا خؾشابا:الشائ   -
ببؾزةربكل ت بةنوبير رنب زةر بةلكيءو  بلعب يبماللغ تبةليك طبةلب طبةل  ليبىيبخظؾبب كةلاا ب  زةر بةلتءوا البى ةبخظأب  د ب زةر بةلكيءو  بب سؾً 

ب ؤى بيت  لؤبم بةلسلظ بةإلجا دي الب  نيبمتوبتنت ابماليبيستظا بكنبيتتجبلكؽبق ة بىيبةل ظؾطبةلسءي  ب يبةلبلؤب  ة بةتنيءب غاءى بجا دي ةسلظ ب
بواوبيؤخلب يست ءابةلةب لغب نبجتؾلؤب لي بلاسلب يبد ل بكرةدتبك ر و بكمء  يً البةلكيءو  بموكل ب باء ب يبب بيكمتوب لكؽبنتؾهب اوبجكؾنبمء  يً 

الب ناؽبيبنستظا بكنبناؾلبةلكيءو  بم(لة بيؤثءبعل ب لبةلبلؤبوب يبكؼبماظ  بكؼبسؾيجبكعتب ربى ةبةلوي بيؤثءبعل ب ن لب ءييبق ةلؤ بن  اؾب
بناؾلب زةر بةلاا بك بةلتءوا البكر ؾبماللغ بى ةبةتمءبةتس سي.

   -نجيبة نجي  إبراهيؼ بامرن :الشائبة  -
نبةلةؾةطؽبيراسبن   بةلاكؾم ب يبمؤػبس ع تبكؼبكىؼبخؤم بىيبةلكيءو  بكب يبجرؤيؼببةلر نؾنبميؼب ؤًةبب ةل ةا بي لؼبق ولبةلاكؾم ب ةلؾزةر ب-0

بةلت ر تبةلتو الا بلؾزةر بةلكيءو  بةلبل بطؾةلبةلستؾةتبةلة ضا ةلكيءو  بةلةتؾ ء بلؤيوب ىت بموكل برغؼبمؽب ءوبمب لغبط ا ب 11) ؼب  للبخاؾ ً 
البةلر نؾنبميؼب ؤًةب ناؽبقأمسبةلا   بنبةلت ؤيلكؼبك تبةلة لا بةلتيب ء لباااً بللت رضبةلؾةل بلا سكنبجكؾنبىت جبخؤم بعل بكملا ربد يربد نب

بلكؽبى ةبةلةؾضؾ بيات ا تل بج االببتل بكنبجكؾنبىت جبج االبكو(ءبلاثبكنبةلتؾ وبناؾبخا ا بةلوء  تب   لي ب ء  تبمس ىة بميؼب ؤًة
درةاب رءةتب م  ل  بموكل ب باء بقسب  بعوءبم د بكرةى بغاءب ااا ببلبيبؤبكنبجكؾنبىت جبمو  رةتبباؽبةلل ت ب واؽبب زةر بةلكيءو  بلاتةكتؾةبمؽبت

ذةبتم بةإلنت اب ةلتؾلاؤبكبؤةًبكخءػب ج ؤيالتبكخءػببقة بيبةؽبن   بىؤوبةلؾزةر البىت جبمءلل بتنت اب جؾلاؤب ةلتؾزي ب ةلتؾزي بتذةبجةلبخا اتوبميؼب 
البلكؽبكيبً بكر  ب كلؾلبقأنبى ةبةلر نؾنببي هبةلةؾةدبةلرااء ب ةلتيبلؼبجتةكؽبمؽب بلكباؽبةلاكؾم ب ةلرظ  بةل  صبيكؾنبو نبىت لػبلظ  بم تلطب

بج ظا ب لبةلتا   تبةلكيءو  ب يبى ةبةلر نؾنب م  ل  بةلةو ولبقا   بتل بتع د بنغءب ج ؤيالتبكخءػ.
  -:حد  عبد الحديؽ ضايفحديؽ الشائ   - 
بب-0 بةإلدةري ب 3)ق لتسب بلةاللغ تبةلت ايبري ضبغءييبللة د  ب نت لشبدمجبةلؤ ةاءبةلة لا  ب يبجر ريءن  بلألم ن ببالىؾبمؾ ؾد بيؾ ؤ  و لتسب بلل رؾد

بعة ببةلاكؾم .كبلس ببةل رؾدبجءجبطبقةكتيبةلؾزيءالبسؾوبجت  رضبم بكةل  م ب ب
باليؾ ؤبل نؾنبت لبمء بيكتيبل نؾنب زةر بةلكيءو  ب اًلبيكبالسب وبةلةؾ ب  ةتق لتسب بتل بل نؾنبجبلاطبةلوؾةر البةلت ؤيالتبمءة   بب 03)ةلة د بب-3

بجكتي.ب ي يبكنالوب ةستاؤةشب زةر بةلكيءو  باتيةلؾزةر بج ةلبعل بك ةمءبسلظ بة
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  -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -
با .اؤشبمت لو تب  نبجبنبيكر ؾبك
 -:زاهر ياسيؽ حشش العباديالشائ   -

يلغت بمؽبخاللبمت لوتت بم بةلك دربةلةترؤبب يببالست(ة رينبعةلا بةكست ذبيؾن دبالبكست(ة رب بلغ تبةلت ايبعة ربط ة ببق اؾصبةيق لتسب بلةال
 ىؾبةلةؾةطؽبل بةلةستيلػبتةلكيءو  ب ةنبيالبةلكيءو  ببؾضؾ نبجتبت ب زةر بةلكيءو  بمك بلؤر ب يبةلستؾةتبةلر دم بكمك نا بتؾ ؤبجب زةر بةلكيءو  بي

البك بمستؾػبةلؾلؾدب و لت ليبذىبلببي ةبةيج  هب زةر بةلكيءو  بتؾ ء  بةلساؾل بةلة لا بةل اءبمك ك يتب يبةلةستؾػبةإلدةرؼب (اءبمؽبةإلالببي ةبةلؾض 
اللبى هبةل تء بىت جبج ءو ب عبعلاي ب زةر بةلكيءو  بيلغت بخاتقرا بةل ؾةنيبججبر بالبج  هببق  نيبةلتؾزي ب   نيبةإلنت است(ة ربساكؾنببي ةبةيةي

البن سبةلكةا ب  نلبج ظاي ببقاؤ دب ن البى هبةلةا  ل ب يبمتظر بزيؾن زي ب   بمؽبلبا بةلتؾببل يبمؤيت بزيؾن بلؾلباي ب زةر بةلكيءو   ل ملب
عتؤم ب ءضلبةل ب ي ب مؽبخاللبةلةست(ةءب ةلت ملبةتى ليببي هبةل ةلا ببىبظلبمؽبلكؽب بس ع بج يا ب03 بما  ب ةطبج ظيبلي هبةلةتظر ب)23)
البى ةبةلت ؾوبةيج  هبىؾبةت للبلتؾ اءبةلكيءو   و لت ليبذى وبةلؾزةر ببي ةبةيج  هبلسيبدرةستت بىؾبس ع بب 31)لةؤ بما  ب بب 15)ل بتب 23)

البمسأل بةلياكلا بةإلدةري ب ةلترااؼبةإلدةرؼبج  هل بجظؾيءبةلرؤرةتببي ةبةيتك درى ب ةنبجس  بزةر بةلكيءو  بقنبجات عب بكلءيااؽب ؤةبعل بغاءبمؾ ؾدب
ذىبت بق ج  هبكنبجتاؾلبمؽبمؤيءي تبتل ب ء  تبلكيبجكؾنبىت جب اللا تب ةس  بللوء  تبتنبةلاؾببناللعب لبةلةؤيءي تبةلةءجبظ بسؾة ب يب

مب  ء بم بمرءبةلؾزةر بلكؽبعتؤم بجتاؾلبتل ب ء  تبسؾوبيكؾنبةرجب طي ب  اللا جي بك س ب لي ببةل تؾوبك بةل ءةتبةت سطب يبةلةا  غ تبجءجبط
بةلرؤر بعل بةج  ذبةلرءةرالبى ةبمؽبن لا بةيست(ة رب جرااؼبةإلدةر .

 ع( الكاتسة للرؾت. )لجشة األمؽ االدفا األسلحة* التقرة سابعًا: تقرير امشاقذة مذراع قانؾن مشع استعسال اانتذار 
 -اتؾت:جؾاد حدؽ الشائ  اسكشدر  -

   ةلك جة بللاؾت.ببةتسلا يرءكبجرءيءب مت لو بموء  بل نؾنبمت ب

 -:حامد عبيد مظلػ حدؽالشائ   -
 ةلك جة بللاؾت.بةتسلا  بجرءيءب مت لو بموء  بل نؾنبمت بلءة يكةلب

 -الشائ  رياض عبد الحسزة عبد الرزاق الغري : -
تيبمتا بةلة بةلتيبيتب يبةلتاؾيلبعلاي ب يبكسء ب للبللغء وبةتسوبلؼبيوء ب ىؾبمؽبةلرؾةناؽبةلةيبؤةي بةلؤ ر بةلس قر ب لألبيؼبمت ى ةبةلةوء  بلؤ

 ربةل ءية ب ةنتوبو وبى ةبةلتؾ بمؽبةل ءةاؼبةلةت   ببي هبةتسلا ةلك جة بللاؾتبعل بةمؽبةلت سب لا ؾو بةوتبي اوي بةل ءة ب ل ظؾر بى هبةتسلا 
البكم بةلةاللغ تبعل بك لبعة للءد بةلة ءماؽبمؽبةلرا بببي هبةتلا بةل رؾو تببا ب ةيغتا يتبل ةبمؽبةلبء ر بتن ةلبكرى غة ب ةل ةلا تبةإلةلةت

ب للاؾتبكب إلعؤةبب لبمؽبث ناً بل زبك بلةلبك ب ت البنباوبلي بك بس عؤب يبةلات بك بك للبساللً بن ريً ب  جة ًب ًيبي  ليبقةلةوء  الب يبةلة د بك
ببب. بر ابلوو جؼب رطبك بج  ءب اوبك

 -:قادر خزر زانا سعيدالشائ   -
نبيست ةلب يبل ل بةلؤ   بةلةوء  بعؽبكي رلببنبى ةبةلسال بمؽبةلتؾ بةلي ؾميبةل  درب ي نؾنيبلاا ز بةلسال بةلك جؼب ؾنبكلاسبىت جبمبءرب ءعيب ل

رى با بل ءة بلي ة بخظء بمؽبةل ة ع تبةإللبق ست ؤةببى ةبةلسال بةل ظاءب   لػبقسبيبج ءضبةةلت سب لؤب يؤبةل ءة بل يتبمؽبةيغتا يتب ةلرت
بةتسلا    لػب بةل ءية بةلةتغة بى بةلتا ا تبةلسا سا بةنتوءتبى ه ب  (ء  ب ةيج  رببي  بمؽبن لا ب مؽبةلت لا بةتخءػبج لؾبةلرؾةناؽب  ت عتي  ة

بي  لجبى هبةلغ ىء بةل ظاء بل ةبكن بم بى ةبةلر نؾنبم بماللغتاؽ:بنصبؼةل ءةلا بةل ر با ب ل نؾنبةإلرى وبمؽبك
بب. ل  بتل بةل رء بث ناً بمؽبةلة د بةتب لػبتض   بعب ر بم ب)علةوب-ك يًب
بض   بلكؼبةلس ؽبةلةؤوؤبلب ضبةلا يت.لكؼبةإلعؤةبالبكن بةلتء بتةلر نؾنبيتبةؽبلكؼب ةلؤب رطب ىؾبب-ث نا ُب
 -الحدشااي:ظل  مهدي مالشائ  صالا  -

 وب مت بةنتو ربرىل نؾنبميؼب ؤًةبياؤبمؽبمك  ا بةإل ىؾببتنبى ةبةلر نؾنبمؽبكىؼبةلرؾةناؽبةلتيبي يبكنبجوء ب ةعترؤبكنبةلؾللبلؤبط لب يبمت لوتو
بتا بيبةلر دببللتاؾيلبعلا .سبؾ بةلةتبنبيتؼبةلتاؾيلبعل بةلر نؾنب ة ب   بمؽبةلاكؾم ب وؤ نبج ؤيالتب ةنبيكؾنبضةؽةل ءية بةلةتغة البةلتء بك
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 -:مرظتى الشائ  ريزان دلير - 
نبيبةؽبى ةبل ةبنءػبكب0663لست بب 06)ةلت   برلؼببوةؾ يبى ةبةلر نؾنبيل  بل نؾنبةتسلا  بب بل نؾنب ؤيؤب ىؾبموء  بل نؾنبةتسلا ىت لػبموء ب

بةلةلر  بةتسلا  بق عتب ر بةلتوءي  بل ءضب لؤ  بةل ؤيؤ بةتسلا  بل نؾن بةتسلا نؾنبضةؽ بتل  بتض  ً  بةتسلا  بللاؾتبىيبمؽبضةؽ ةلت ري ببك جة 
ب ةل  رل .

 -الهالل :هاشؼ عبد الحديؽ الشائبة ابتدام  -
سبؾ بةلةربلبكريؤبكنبكضاوبلكؽبكريؤبكنبكلؾلبكنبى ةبةلر نؾنبمؽبةلرؾةناؽبةلةية ب ؤًةب نءػبكنبةإلسءة بق لتاؾيلبعلا بيبؤبكنبيكؾنبضةؽبةتبن بيك

لبعل بلا بب ءية ب و ل ةتب ءية بترى با ب إيبلة ذةبياتؾؼبعل بى هبةتسلا بتذةب  نبلؼبيراؤبةرجك وب ةلتؾةاي ب  (ءجي بدلابةتسلا ى هبينب ؾنب
ب نؾنبخؾ ب يبةلل ت بق ؤبةلتاؾيلبعل بى ةبةلرةتسلا بجكؾنبعرؾو بةإلعؤةبب   لػبةطليبمؽبةتمؽبيت  ءببي هببغ ب ةلؤ ب رطالن بةطليبمالل ءية بك

ب.ر نؾنب مؽببا  ب ؾنوبمتتوءب يبةتسؾة بقوكلب (اء ي بجظب بى ةبةلانبجكؾنبىت جبةل ي تبةلتت  وؤ بجت ا هبك
 -:عبد العباس الحسيدااي  الشائ  عسار طعسة -

ب يبترو جبةتمؽب إل نؾنبمي ب ية(لبرد بنؾعيبل ءةاؼبكسيةلب (اءًة بةلرل بباؽب  ؾوبةلةؾةطتاؽب  ؼبلرارً  ل ب يبةستيؤةوبةلرب  ب نلب سا  ع 
ؤبل زبل ءضبةرجك وبنبجرا ؤةمً ب يبجت ا بى هبةل ةلا تبةإل ءةما البةلة د بةل( نا بل زبكن بمؽبركييبكو(ءبةست ةتس ج  بةل  م ااؽالب  نلبىيبةلؾسال بةت

البكن بعؤةباءبمراؾد بك بغ ل ب ة ءدبةلاا ز بق إلعةلبترى بيبك بةلةس ىة ب يبجت ا هبكم بتطال بم ءدبةلاا ز بلؤبجكؾنبكسب وبعؤيؤ بللاا ز بلؤبجكؾنبغ
ب بةلةس ىة ب او.كعترؤبغاءب االبتنة بجراؤبل زبل ءضبةرجك وبعةلبترى بيبك

 -البيات : حدؽ مؾسى الشائ  عباس -
بالمؽب ةلؤ   بي لةؾنبب لػ لتوب ةنبلؼبجكؽبمؤر  ب ل ت بةتب يبةتسلا  لؤب ؾجت بعل بل نؾنببةتسلا ضةؽبل نؾنببةعترؤبكنبى ةبةلر نؾنبلؤبكدرا

مؾربلكؽب  جؼبةلاؾتبم ت ى باتكؾوبروة بكنبيةتلػبةلةؾةطؽبمؽبى هبةت بةلكال  نؾنب  جؼبةلاؾتبل نؾنب ءميبى هبكدة ب ءببلاسبم(لبةلةسؤسبكل
ب  ة ب  جؼبةلاؾت.كؼب   بمؽبكمؽبة لبةلوء  بق لرتلبم بسب بةإل ءةرب ةلتت ا ب علا بكن بم بةلتوؤيؤب يبلا ز بب ءبب لتلب م ت هبلا ز بسال 

 -اتؾت:جؾاد حدؽ الشائ  اسكشدر  -
بةلةاللغ ت ببتس البى ه بةلتؾةوب لؤبلةت  بةلتيبذ ءتبمؽبةلس د  بق يىتة ب بكنوكءبةلةاللغ تبةل ؤيء  بق اؾصبدر  بم بل نؾنبال ةتسلا ب أنبم 

ةلةؾ ؾد ب ةلةاءم بد لاً ب ل لػبستؤرسببةتسلا لؼبجؤراب ؾنبةلك جؼبمؽبةخظءبنة ب  نلبىت لػب كء بذ ءى بةلت ايبعب سبةلبا جيبلكتي بةلر نؾنبلؼبيؤرابت
بنب   بي.تر طبةلتيبج بلتؼببي ب يبل ت بةتمؽب ةلؤ   ب نرءربةلوي بةت بلبتةل
  -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -

بنبنستأنوبعةلا بةلتوءي . كءًةب  ياًلالبةلل ت بةلة تا بةآل
ب)ةلت ايبل مؤبةل بءؼ .. 3112/أااًل( مؽ دستؾر جسهؾرية العراق لعام 11تعدي  السادة )* التقرة ثامشًا: مقترح 

 -الحسيدااي:عبدالعباس  ةعسار طعسالشائ   -
ى ةبةلةؾضؾ البلؾب  نبةلتر شب اوبلبؾربعؤدب باءبمؽبةتعب  بيكؾنبكو(ءب  اؤ البتنبى ةبمؾضؾ ب ؤلب يبم لسبةلتؾةوبباؽبةلرؾػبةلسا سا ب

الب ةلاؾببىؾبمؾضؾ بمظء  بللتر شالبيبكعترؤبكنوبساار بةل  اؤ بك بةل ؤ ػالب لؾبيؤ لبتل بةلسبلالبتنوبمؾضؾ بميؼبيبي ظ ب يب لس ب ةلتا با 
ب  اء .

 -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -
بتذنبن تءضبةلسبل.

 -:حشان سعيد محدؽ التتالاي الشائبة  -
لبكنبيكؾنبمظلبً بنا باً البناؽبسب ب كنبن لوت بةلةؾضؾ الب ة بىيبةلاكة بمؽبمت لوتوبمءجاؽ؟بطب ً بكواؤًةبىؾبمؾضؾ بميؼب ؤًةالب ىؾبمظليب  بيبلب

بةل( ن ب مؽبلؤيوبتعتءةضبيء بوبمؽبلاثبةلةبؤكالب مؽبيؾة  بعلاوبيءللبللرءة   بك ل ال بلءة   بمرتء بةلر نؾنب يرءك بيرؤب بم بيؾ ؤبمظليالبمؽب ي  ا ال
بءضبكنبيرؤببةلةرتء ب نوء بق لسا  بةلر نؾني.ةلاكة بق ل ؾد بلةت لوتوبمء بث نا البي ت
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 -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -

بةلة بج ؤيل ب ىيبكن بةل اؾصال ببي ة بج( ر بدستؾري  بىت جبت ك لا  بتن بمؽبلاثبةلةبؤكال بتستؾ يبةلتر شب  اًل ب إذة بةآلنب أ لال بيرءك بكن  د ببءكيت 
ةآلنبق لرءة  بةت ل الب نؤ لبكمءبةلتر شبقوأنوبمؽبلاثبةلةبؤكبتل بةلسبلالب رؤبيكؾنبى ةبمربؾًيبةلؤستؾري بقر نؾن؟بكبب   بةلسا ل تبةلظبا ا ؟ب إذةبنرءكهب

بلل ةا الب اةكؽبلءة جوبةآلنالبم بىيبةل كء ؟ب ةلسبلبنظءلوب ةؾضؾ بللتر ش.ب
 -الخزري:حسد أحامد مؾسى الشائ   -

ببلالب لكؽبتذةب  نبةلسبلالب أر ؾبكنبيكؾنب يببؤةي بةلةؾةدب يب ؤ لبةل ةل.يبكرػبمت سب ب يب البةلةؾضؾ البتم بكنبيرءكبم بةلةرتء الب إم بةلس
 -:زانا سعيد قادر الشائ  -

ؤيلبةلة د بتدةرابى ةبةلةؾضؾ ب يب ؤ لبةتعة لببي هبةلاا  بغاءبل نؾنيالبتم بىؾبمؾضؾ بللةتر   البك بمرتء بل نؾنبيرءكبلءة  بك ل البتنبمرتء بج 
بج ؤيلبةلؤستؾرالب لؤيت بةآلنبل ت بدستؾري الب أن بكلتء بكنبيكؾنبةلةؾضؾ بللةت لو بك بل.ةلؤستؾري البناؽبن ءوبطءي ب

 -الغري :رياض عبدالحسزة عبدالرزاق الشائ   -
بةلت ؤيلبةلؤستؾرؼبىلبي ؤلبقر نؾن؟

 -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -
بى ةبنر ش.

 -الغري :رياض عبدالحسزة عبدالرزاق الشائ   -
ب بجاؾيلالبكؼبجاؾيل؟ب يب ؤ لبةتعة لبم  ؾربج ؤيلبةلة د بةلؤستؾري الب ى ةبغاءب االب ي  لوبةلؤستؾر.ةت لبىؾبقا   بتل

 -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -
 ؤبنؾنيب ةلبتذةبجءيؤ نبكنبنت لشبى ةبةلةؾضؾ ب اؾببةلسبلبيظء بى ةبةلةؾضؾ بقةرؤم ب ؤ لبةتعة لالبلت بيكؾنبم لؾمً بلؤػبةلكلالب نت لشبةلب ؤبةلر 

بةلؤستؾرؼب يبى ةبةل  ني.
 -الغري :رياض عبدالحسزة عبدالرزاق الشائ   -

ب يب ؤ لبةتعة لبم  ؾربج ؤيلبةلة د بةلؤستؾري الب ى ةبغاءب االب ي  لوبةلؤستؾر.
 -)الشائ  األال لرئيس مجلس الشؾاب(: هسام باقر عبدالسجيد حسؾديالديد  -

 ب يبةلؤستؾرالب لت بج ؤلب رء ب يبةلؤستؾرب ا يبكنبجأخ بمؾة ر بثل(يبم لسبةلتؾةوالبثؼبن ىيبتل بمؾضؾ بةلتر شالبةلةرتء بىؾبيءيؤبكنبي ؤلب رءب
تذةبلاللالب تءيؤبكنبنباوبلي بى هبةلة د ب يبةلت ؤيلالبمؾضؾ بةلت ؤيلبىؾبعؤدبكعب  بم لسبب3104ةإلست ت  البناؽبلؤيت بتنت  ق تبل دم ب يب
 ب011 بم(اًل؟بك بناؾلوبةل ؤدبمؽب)321 اؤًةبتل بيؾببةلسبلالبىلبيبر بةل ؤدبمت ةيؤًة؟بكببنؾلوبةل ؤدبعل ب)ةلتؾةوالبكن بكجةت بعل بةإلخؾ بكنبي كء ةب

 بكلو؟بىيبم ةؾع بك ك رالبي يبكنبنأخ بثل(اؽالب  لت ى بمت لو الب إيب بإستظ ع بكؼبكلؤبكنبيرؤببمرتتءلً الب إم بياالبك بيب311كلوبعبؾبتل ب)
ب بةل(ل(اؽب يبركؼبكعب  بم لسبةلتؾةوالبى ةبك لبةل كء .ياالالبناؽبكردن بكنبنالبتل

 
 -:حشان سعيد محدؽ التتالاي الشائبة  -

بن لوت بى ةبةلةؾضؾ ب يب لس ب  مل .
 -)الشائ  األال لرئيس مجلس الشؾاب(: هسام باقر عبدالسجيد حسؾديالديد  -

بتذنبنرؤببةلةرتء .
 -الحدشااي:صالا مهدي مظل  الشائ   -
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مت لو بى ةبةلةؾضؾ الب  ل ظؾ بةلر دم بمؽبةلت لا بةلؤستؾري بىيبجوكالبل ت الب ةلل ت بجرءبى ةبةلت ؤيلالبق ؤبذلػبي ءضبعل بم لسببسب ب كنبجةل
بةلتؾةوبللتاؾيلالبق ؤبذلػبةإلست ت  الب  ل ظؾ بةلر دم بىيبجوكالبل ت البلت بنساءب   بةلسا ل تبةلؤستؾري .

 -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -
لا بةآلنب يبةآللا بةلتيبيةكؽبمؽبخاللي بتعتة دبةلاا  بةلةرؤم ببي ةبةل اؾص.بكن بكلتء بيؾببةلسبلبيتاؤشبةلت ايبل مؤبةل بءؼببي ةبتذنبةإل ك 

بةلتؾلالبةلةت  بجاؤيؤ ب ساتؼ بةلظبا ي بق لسا   بق ل(ل(اؽ بكُعتةؤ ب إذة بةلة لسال بتل  بجرؤمي  بةلتي بةلل ت  بتي  د بةلة لسبتل  بي ةؤ بثؼ وبسيبل ءضةلءكؼال
بلإلست ت  البلاسبةلتاؾيلبيؾببةلسبلالببلبيظء ب يةبيبةلة لسبق ظؾةتبمتي :بعءضوبعل بةلة لسبللااؾلبعل بةلةؾة ر الب جاؤيؤبةلؾللبةلةت سي

بق لتو  ربم بةل ي بةلتت ا ي بل ءضوبعل بةإلست ت  البتذنبيؾببةلسبلبيؤرابعل ب ؤ لبةتعة ل.
بمت لر بق ؤدبكعب  بم لسبةل بةل رء  بتلاوب يبةلؤستؾرب لب)لل لؼبى ه بجةلبةإل  ر  بج ةيؤبةل ؤدب يب لبد ر ب011تؾةوالب م  بم ت ه  بكلوبن ايالب ى ة

بتنت  با البىتػبجؾ وبلسيبةلةرتء بةلةرؤببمؽبلبلبةلت ايبقإير وبى ةبةل ؤدبقوي بث بل.
 -:فائق دعبؾل عبدهللا الذيخ عل الشائ   -

 بم د البتذةبتج رت بعل بى ةبةلةبؤكب11نبج ؤيلبةلؤستؾربىيبذةتبةإل ءة ةتبسؾةً بعؤلت بم د ب ةلؤ بك ب)ةإل ءة ةتبةلر نؾنا ب ةلؤستؾري بةلتيبستت  بقوأ
بةلءاا بج لؼبسا د  بةلةرتء ؟ب لاسبلت ؤيلب لبةلؤستؾر؟بناؽبلؤيت بطليبمب بعلاوب ة  ب رطبإلدخ لبى ة سبست البةلر نؾنيالب  لل ت بةلتيبجوكلبلة ذة

بعلاوالب ب45) بلؤب ل ؾة بن ابً  بةلل ت بنتاؤشبعتي ب  بكط ليبيؾببةلسبلالب  نبةلةرءربةلاؾببةترو   بى ه بل ة ىؾبجوكالبل ت بلةءة   بةلؤستؾرب ج ؤيلوال
ب لاسبم ب رطال ب ةلؤ  بةلل ت الب ىيبلةءة   ب لبةلؤستؾرب لاسبلة د  بةلسبلبكط ليببتوكالبى ه بتذنبيؾب بةلءااس؟ بكلاسب  لػبسا د  ؽب جأخ ب للال

ب ب نتءجبىت جبمس البكخءػالبكن بكعترؤبىيبعل بلؤرب باءبمؽبةتىةا ب يبةلؤستؾربجاؤيؤًةبي يبكنبنت لوي ب نظءلي بللت ؤيل.ةلة رؾلبكنبنتو لبقة د
 -)الشائ  األال لرئيس مجلس الشؾاب(: هسام باقر عبدالسجيد حسؾديالديد  -

 بم د بةلةب   ب يبةلةت لو تبةلس قر بكنبي  دبلءة جي بمء بكخءػب011م بيواءبلوبةلساؤبةلت ايبسؾوبي ءؼالببلب ةلتءلت بكيبً بكنبةلةؾةدبةلس قر بةلد)
بطؾياًلالبتنب اوبمس البسا سا بم تلوبعلاي ب يبةلل  نبةلةوكل بلةءة   بةلؤستؾربجأخ ب لتً  بللةية الب لكؽبق عتب ربلسيبج ءوتت   البلب ي بجسيااًل

نبلؼبنتتِوبمتوبمب بعلاوبجس بستؾةتالب  لػبةلرب ي بةلؤستؾري بيةكؽبكنبجأخ ب لتً بم ال البل نؾنبقساطبمؽبلؾةنات ب ىؾبةلةاكة بةإلجا دي بتل بةآل
 بك ب41 بم د بك بةلد)011طؾياًلالبى ةبمؾضؾ بلس سب ميؼب م اؤالب لت  لبى ةبةلةؾضؾ بعؽبذلػبةلةؾضؾ الب إذةبكوةلت بتنب   بيبى هبةلت ؤيالتبللد)

ب الب ن ىيبلإلست ت  .ب ب تبا ي بتل بى هبةلة د بةلتيب ؾجت بعلاي21)
 -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -

بةلل ت بةلة تا بق لت ؤيالتبةلؤستؾري بكيبً بجأخ بمؤةى بقاسيبم بجؼبةإلج   بعلاوالب و ل ؤدبةلالزبب ةلبء رؼببي ةبةل اؾص.
 -بامرن :براهيؼ إنجيبة نجي  الشائبة  -

ب بةلس قر البع ل ت بةلةؾضؾ ب رطبكقرات بن سبةل ؤدالبلؼبنةِشبعل بةلؤستؾر. ب يبةلؤ رب232 بن ابً البناؽب ت ب)235ى هبةلؤ ر بةلا لا ب)
 -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -

بى ةبنر ش.
 -بامرن :براهيؼ إنجيبة نجي  الشائبة  -

 بن ابً الب235يبى هبةلؤ ر ب)يبسا د بةلءااس.بةلةؾضؾ بميؼب ع  لالب لة ذةبناؽبن رؤه؟بنرؾلبج ؤيلبةلؤستؾرب إ ءة ةتب ةست ت  البك اًلبن سبم بعةلت ب 
بو نبةلة ء ضالب  رً بللتسة ب عؤدبةلسك نب  لة ء ضبكو(ءبمؽبى ةبةل ؤدالبلكؽبناؽبرةعات بةلؾةل بةلا لي.

 -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -
بى ةب لوبنر ش.

 -)الشائ  األال لرئيس مجلس الشؾاب(: هسام باقر عبدالسجيد حسؾديالديد  -
ب ؟235ةبمظلرً البىلب يبيؾببلالب) بلؼبي تة ؾب235ق عتب رب)

 -الديد رئيس مجلس الشؾاب: -
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ب)ل ت بةل ؤم تب ةإلعة ر .* التقرة تاسعًا: مؾضؾع عام للسشاقذة بخرؾص متابعة ملف الساء االكهرباء. 
بىلبكنتؼبمست ؤ ن؟

بت تة  بل  نالبرا س بةلة لسبستب  ءبق لةبيبم بةلل  نبة لة تا البلة ء  بةلتوءي  تبةلةتبرا ب ةنسا با بةل ةلبلبلبر  بةل لس بع ؾًةالبيؾببغؤبلؤيت 
ب ةلابؾرببي ةبةإلج  ه.

بةل لس بجء  بتل بيؾببةلسبلبةلس ع بةلا دي بعوءب ب لً .
ب

 ( عهرًا.3:11رفعت الجلدة الداعة )
********************** 

************ 
ب
ب
ب
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