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محضـر جلسـة رقم (1) المستمرة (ج3) السبت (15/9/2018) م
 

 

الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

 

محضـر جلسـة رقم (1) المستمرة (ج3) السبت (15/9/2018) م

 

 

ً .عدد الحضور: (251) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحا

-:السید رئیس السن –

.سادتي الكرام، السالم علیكم

.إبتداًء وجوھكم وجوه جمیلة وطیبة، أحبكم كلكم بالقلب وعلى الرأس وفي حدقة العینین

-:لدینا أول شيء، أداء الیمین الدستوریة لثالث نواب

.أحمد حمھ رشید
.طھ ھاتف محي الدین الدفاعي

.ظافر ناظم سلمان العاني

.فلیتفضلوا رجاًء، الوقوف رجاًء

.یقرأ الیمین الدستوریة

(النائب أحمد حمھ رشید، النائب طھ ھاتف محي الدین الدفاعي، النائب ظافر ناظم سلمان العاني)

.یرددون الیمین الدستوریة

.شكراً

سادتي الكرام، تحیة طیبة، لغایة الوقت الحاضر تم إستالم طلبات السادة النواب المدرجة أسمائھم أدناه لترشحھم لرئاسة مجلس النواب، واألسماء
-:ھي

.النائب محمد تمیم
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.النائب طالل الزوبعي
.النائب أحمد عبد هللا الجبوري

.النائب أسامة النجیفي
.النائب محمد الحلبوسي

.النائب محمد الخالدي
.النائب خالد العبیدي

.النائب رعد حمید كاظم الدھلكي

.رجاًء، ھل ھناك من یتفضل بالترشیح

.اآلن، وردني إسمین للسیدین، النائب محمد تمیم والنائب أحمد عبد هللا محمد موسى الجبوري، فلقد سحبوا ترشیحاتھم

.نعم، حضرتك تنسحب

-:النائب أحمد عبد هللا محمد موسى الجبوري –

.بسم هللا الرحمن الرحیم

.اإلخوة واألخوات أعضاء مجلس النواب المحترمون

سبق وأن تم ترشحي لرئاسة مجلس النواب بتأریخ 2/9 كنائب عن محافظة نینوى وقدم تحالف اإلصالح خمسة مرشحین لرئاسة مجلس النواب
.وتم إستبعادي واإلبقاء على ثالثة مرشحین كرام

وھنا، أشكر اإلخوة في كتلة سائرون للموافقة على ترشحي إبتداًء وأحترم قرار تیار الحكمة والحوار الوطني برفضي ألنھم أحرار في قراراتھم
وحیث أن الدستور في الباب الثاني من الحقوق والحریات المادة (39) تنص على ما یلي، أنھ ال یجوز إجبار أحد على اإلنضمام في حزب أو

جھة سیاسیة وال یجوز إجباره على اإلستمرار فیھا، لذلك أنا في حل من أي إلتزام سیاسي معھم، وأعلن، إنضمامي إلى تحالف البناء وھو مكاني
الطبیعي، حیث إخوتي من أبطال الحشد والذي كان لنا الشرف في مقاتلة عصابات داعش في المیدان وتحریر محافظاتنا العزیزة، وكما إنتصرنا

.في المیدان سنساھم في البناء واإلصالح الحقیقي للبرلمان والحكومة المقبلة

أخیراً، أعلن إنسحابي من الترشح لرئاسة مجلس النواب وسأدعم مرشح تحالف البناء وأتمنى النجاح والتوفیق لمجلس النواب في الدورة الرابعة
.بإختیار رئاسة برلمان جدیدة

.والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

-:السید رئیس السن –

شكراً. رجاًء، ھل یوجد مرشحین آخرین؟

.لحظة، رجاًء من لدیھ مداخلة فلیسجل إسمھ

.نعم، فلیتكلم األخ الذي سمحت لھ

-:النائب رزاق محیبس عجمي تویلي –

.ترحیبنا العالي بإنضمام األخ النائب أحمد الجبوري إلى تحالف البناء بین إخوتھ فأھالً ومرحباً بھ

-:النائب محمد علي محمد تمیم الجبوري –

أعلن أمام المجلس عن تعلیق تنافسي على رئاسة مجلس النواب في المرحلة األولى وسأبارك لمن یحظى بأغلبیة أعضاء مجلس النواب أي الذي
سیحصل على (166) صوت ولكن إذا لم یحصل أي من المتنافسین على ھذا العدد عندھا في المرحلة الثانیة سأتقدم بالترشیح وأتمنى للجمیع

.التوفیق

-:السید رئیس السن –

ً .شكرا

اآلن، المتبقي من المرشحین لرئاسة المجلس ھم، طالل الزوبعي، أسامة النجیفي، محمد الحلبوسي، محمد الخالدي، خالد العبیدي، رعد حمید
.كاظم الدھلكي

.إذن، نغلق باب الترشیح
ً
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ً .شكرا

.تفضل

-:السید األمین العام لمجلس النواب –

.السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون

-:اآلن أقرأ أسماء المرشحین للقرعة

.النائب طالل الزوبعي

-:السید رئیس السن –

.تفضل

-:النائب أحمد عبد هللا عبد خلف الجبوري –

.بسم هللا الرحمن الرحیم

.السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

قدمت طلباً إلى سیادة رئیس السن إلنسحابي ویكون مرشح تحالف البناء األخ محمد الحلبوسي وأنا داعم لھ، ولكن إن لم یتحقق النصاب آنذاك
.فلي حق الترشیح

-:السید رئیس السن –

.نقطة نظام، تفضل

-:(النائب مثنى أمین نادر حسین (نقطة نظام –

.سیدي الرئیس، بعد تثبیت أسماء المرشحین أرجو السماح لھم بتقدیم سیرھم الذاتیة بإختصار

-:السید رئیس السن –

.لدینا نقطة نظام أخرى ولنرى ما ھي المشكلة، تفضل

-:(النائب عمانؤیل خوشابھ یوخنا بوداخ (نقطة نظام –

بالنسبة لإلخوان المرشحین، أعتقد أنھ قانونیاً من غیر الممكن الذي یفوز بالمرحلة األولى من الستة نأخذ مثالً إثنین ویأتون لیدخلوا إثنین أو ثالثة
.في المرحلة الثانیة فإما یدخلون في األولى حتى ینتقلون في المرحلة الثانیة أو یسحبوا أنفسھم، الترشیح دفعة واحدة، ھذه نقطة قانونیة

-:السید رئیس السن –

.نحن لدینا سابقة بھذا الموضوع وحسب األصول

.إخوان توجد سوابق أصبحت قانونیة بمجرى القانون نحن نسیر علیھا رجاًء

 

-:السید األمین العام لمجلس النواب –

.السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون

.اآلن أقرأ أسماء المرشحین

. النائب طالل الزوبعي

. النائب أسامة النجیفي

. النائب خالد العبیدي



12/25/2018 محضـر جلسـة رقم (1) المستمرة (ج3) السبت (15/9/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/09/15/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d9%80%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9-%d8%b1%d9%82… 4/13

. النائب محمد الخالدي

. النائب محمد الحلبوسي

. النائب رعد حمید الدھلكي

.سنجري قرعة، ونثبت األسماء على السبورة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

أوالً نرغب باإلطالع على السیرة الذاتیة للمرشحین، من خالل األسماء التي جنابك طرحتھا، ھناك بعض األسماء مقدوح في حسن السیرة
وسلوكھم، وبالتالي فتوجد وثیقة إقالة بعض من رشح لھذا المنصب، وھناك ملفات موجودة لدى مفتش وزارة الدفاع، وفي ھیأة النزاھة، وبالتالي

.أرى من الوجھة القانونیة بأن ھذه شائبة ال یجوز لرئاسة مجلس النواب أن تتجاوزھا

-:السید رئیس السن لمجلس النواب –

السادة النواب، اآلن سنكتب األسماء، وكل واحد یتكلم عن نفسھ كما طلبت النائبة، وغیرھا أیضاً، وھذا شيء طبیعي، كل واحد یتكلم عن نفسھ،
.وعن سیرتھ الذاتیة

-:السید األمین العام لمجلس النواب –

.یقرأ أسماء المرشحین لرئاسة مجلس النواب

. النائب أسامة النجیفي

. النائب طالل الزوبعي

. النائب رعد حمید الدھلكي

. النائب محمد الحلبوسي

. النائب خالد العبیدي

. وأخیراً النائب محمد الخالدي

-:النائب أسامة عبدالعزیز محمد النجیفي –

مجلس النواب سلطة مھمة وعلیا في البلد، وھي األولى في النظام البرلماني، ویجب أن تكون مشرفة على عمل بقیة السلطات، وتتعاون معھا،
وتتابع أداء السلطة التنفیذیة بطریقة حرفیة، متأكدة من تنفیذ البرنامج الحكومي، وعدم وجود أي إنحراف في أداء الحكومة عموماً، أو أي من

.الوزراء

الواجب األول ھو إصالح البرلمان من ناحیة الموظفین، اللجان، ترتیب األولویات في تشریع القوانین، واإلھتمام بالقوانین الدستوریة األساسیة
التي لم یفلح مجلس النواب في الدورات السابقة بإنجازھا، وأھمھا المحكمة اإلتحادیة، وقانون النفط والغاز، ومجلس اإلتحاد، وقوانین مھمة

أخرى، إذا عمل مجلس النواب بطریقة صحیحة فالدولة ستسیر بطریقة تتفق مع تطلعات الشعب، ومع اإلنتظام في حیاة دستوریة حقیقیة، العراق
اآلن في وضع فوضى وتراجع، وتقاطع بین السلطات وصالحیاتھا، وتغول السلطة التنفیذیة على السلطات األخرى، ھذه القضیة یجب أن تعالج
بتوازن وتعاون وتكامل، وھذا یعتمد على فعالیة مجلس النواب، وأداء النواب، وفعالیة اللجان البرلمانیة، ھناك واجبات كثیرة ینتظرھا الشعب،
وأعتقد نستطیع أن نعدل المسار، وتكون ھناك إنجازات كبیرة في مدة قصیرة تغیر الوضع لما یرید الشعب، وقبل ذلك رضا رب العالمین عن

.كل العاملین المخلصین في ھذا الوطن

-:النائب طالل خضیر عباس الزوبعي –

. أنا طالل خضیر عباس الزوبعي

.خریج كلیة اإلعالم، وبكلوریوس قانون، وحاصل على شھادة الماجستیر والدكتوراه في تأریخ القانون

.عملت في سنة 2010 عضواً في لجنة النزاھة، ورئیساً للجنة النزاھة في 2014

وكل ما نقول بأن مجلس النواب یجب أن یكون ھو السلطة العلیا في البالد، وأن یكون منسجماً مع السلطة التنفیذیة، وبحیث تكون الھیبة لمجلس
النواب، وإعادة ھیبتھ بشكل یتالءم مع الدستور العراقي والقانون، ویجب إعادة ھیكلة اللجان الموجودة في مجلس النواب، وترتیب القوانین

بالشكل الذي یتناسب مع حیاة أفضل للمواطن، بالتالي الشعب الیوم ینتظر من قبة البرلمان قوانین مھمة تصدر من ھذا المجلس الموقر، بحیث
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تكون ھناك أولویة للقوانین التي تصب في مصلحة الشعب العراقي، وعدم تعطیل القوانین ذات القیمة النفعیة للمواطن العراقي، والمواطن ال
.یشعر بمجلس النواب إال إذا كانت قوانین تھدف إلى حیاة أفضل لكل المواطنین العراقیین

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.النائب رعد حمید كاظم عواد الدھلكي من محافظة دیالى

.خریج كلیة الیرموك/ قانون، سنة 2000/2001

.في عام 2004 تسنمت عضویة المجلس البلدي لقضاء بعقوبة

.في عام 2005 تسنمت رئاسة المجلس البلدي لقضاء بعقوبة

في عام 2010 دخلت اإلنتخابات األولى للبرلمان العراقي، وحصلت على الفوز في محافظة دیالى لتمثیلھا، وعملت عضواً في لجنة المساءلة
.والعدالة لمدة سنة

.في عام 2012 أصبحت عضواً في اللجنة القانونیة لغایة 2014

دخلت إنتخابات 2014، وحصلت على ثقة أھالي محافظة دیالى للمرة الثانیة، وتسنمت منصب رئیس لجنة الھجرة والمھجرین البرلمانیة لمدة
.أربع سنوات

.ودخلت اإلنتخابات األخیرة، و� الحمد أیضاً كسبت ثقة أھالي محافظة دیالى للمرة الثالثة

واآلن أرغب بالترشیح إلى مجلس النواب، لكي تكون ھناك نقلة نوعیة في السلطة التشریعیة من الرؤى السابقة إلى رؤى شبابیة تكون منصة
.إنجاز مشاریع حقیقیة، وإنجازات حقیقیة في إصالح الوضع التشریعي والراقبیة على السلطة التنفیذیة

-:النائب محمد ریكان حدید الحلبوسي –

.إني النائب محمد ریكان حدید الحلبوسي

.تولد محافظة األنبار عام 1980

عملت عضواً لمجلس النواب للدورة السابقة كعضو للجنة حقوق اإلنسان، ثم عضو اللجنة المالیة، ثم رئیس اللجنة المالیة، بعدھا إنتقلت إلى
.العمل كمحافظ لألنبار

.حاصل على شھادة الماجستیر في الھندسة المدنیة من الجامعة المستنصریة عام 2006

ً .وأیضاً أنا اآلن أعمل كنائب ممثل عن محافظة األنبار، وممثل عن الشعب العراقي جمیعا

لنتحدث بصراحة أن مجلس النواب تعرض إلى ھجمة في المراحل السابقة، ویحتاج إلى المزید من جھود السیدات والسادة النواب، ومن رئاسة
مجلس النواب لتوضیح بعض المالبسات التي یتعرض لھا أعضاء مجلس النواب، وأیضاً رئاسة المجلس والتي تحتاج بصراحة إلى تحقیق

وتشكیل لجان بھذا األمر، لتثبیت مدى مقصریة من یدعي ھذا اإلدعاء، وإن كان ھناك تقصیر في أداء ھذه المؤسسة، وال بد من إصالحھا بشكل
واضح ومباشر، الشعب ینتظر منا جمیعاً إصالحات حقیقیة على المستوى التشریعي، وأیضاً على المستوى التنفیذي، ال أن نطلق الشعارات فقط

دون تطبیق بشكل مباشر وحقیقي، المواطنون الیوم ینتظرون منا جمیعاً أداًء من أقصى العراق إلى أقصاه، البصرة قدمت للعراق الكثیر،
ومحافظات أخرى قدمت الشھداء، وقدمت التضحیات، إقلیم كردستان یعاني من نقص الرواتب، ویعاني أیضاً من قلة التفاھم مع المركز،

بصراحة نحتاج إلى توحید الجھود وتوحید الرؤى لتنفیذ برنامج حكومي حقیقي، یشرف مجلس النواب بشكل مباشر على تطبیقھ، ویشرف على
تنفیذه، وأیضاً على السیدات والسادة في مجلس النواب بما فیھم المتحدث مع كتلھم السیاسیة الوصول إلى توافقات وتفاھمات سیاسیة، إلختیار

حكومة قویة قادرة على مواجھة التحدیات، إخوان نحن أمام تحدیات خطیرة في المرحلة القادمة، تحدیات أمنیة، نعم تمكنا بقوة الغیارى من أبناء
القوات المسلحة، وكافة التشكیالت في الحشد الشعبي والبیشمركة والعشائر من دحر اإلرھاب، ولكن ال زالت خالیا اإلرھاب موجودة، نحتاج إلى

عمل دؤوب ومتابعة، وأیضاً یقع على عاتق الحكومة في المرحلة القادمة معالجة الوضع اإلقتصادي، ومعالجة المشاریع التي یحتاجھا أبناء
الشعب بشكل عام، وإن شاء هللا ال ندخر جھداً نحن وإیاكم في تقدیم األفضل، ونوفي بالقسم أمام جمھورنا، وأمام أبناء ھذه المحافظات الذین

.حملونا ھذه المسؤولیة

-:النائب محمد الخالدي –

بسم إ� الرحمن الرحیم: النائب محمد الخالدي أمین عام حزب بیارق الخیر دخلت العمل السیاسي سنة 2003 بصفة مدیر ناحیة ثم في سنة
2010 أنتخبت عضواً في مجلس النواب ثم مقرراً لمجلس النواب العراقي ثم في سنة 1015 عملت مستشاراً للمصالحة الوطنیة ثم دخلت

اإلنتخابات لسنة 2018 وفزت بمقعد، بكلوریوس تربیة ریاضیة، شاركت بعدة مؤتمرات للمصالحة الوطنیة واإلجتماعیة وأصبحت عضو في
.الرئاسات الثالث لتطبیق السلم األھلي، أتحدث بثالث لغات ھي العربیة والكردیة والتركمانیة
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-:النائب خالد متعب یاسین العبیدي –

بسم إلللھ الرحمن الرحیم: السالم علیكم، المرشح خالد متعب یاسین العبیدي موالید 1959 من مدینة الموصل حاصل على شھادة الماجستیر في
ھندسة الطائرات وشھادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، عملت في القوة الجویة منذ عام 1985 إلى عام 2003 ومن 2003 إلى 2011 في

.جامعة الموصل كورسات في الجامعة ومن ثم تم ترشیحي وزیراً للدفاع وعملت وزیراً للدفاع لغایة 2016

-:السید رئیس السن –

أدعو لجنة العد والفرز ألسید األمین العام والسید نائب األمین العام للشؤون البرلمانیة ومدیر عام الدائرة البرلمانیة ومدیر عام الدائرة القانونیة
.ألداء مھمة العد والفرز

-:السید األمین العام مجلس النواب –

.یقرأ أسماء السیدات والسادة النواب لغرض إنتخاب رئیس مجلس النواب

 

-:(النائب عدي عواد كاظم حسین (نقطة نظام –

سیادة الرئیس الجلسة یجب أن تكون مكتملة النصاب اإلخوة بدأوا بالخروج والمفروض أن تذاع األسماء لكي یعرف الشعب العراقي من الذي
یتالعب ومن ھو موجود ومن ھو غیر موجود، المفروض أن یتم ھذا الیوم إنتخاب رئیس مجلس النواب وبعض اإلخوة خرجوا وأخلوا

،بالنصاب، یرجى إذاعة أسماء اللذین خرجوا خارج الجلسة

-:السید رئیس السن –

دعوني أقول لكم أن الشعب العراقي ینظر إلیكم واألیام لیست نفس األیام، إنھم ینظرون إلیكم، تسجل أسماء الحاضرین، من یسجل إسمھ ویخرج
.الكامیرات موجودة والجمیع یعرفون ذلك

-:النائب فالح الخزعلي –

سیادة الرئیس أوالً الخرق الدستوري ألذي حصل منذ أول جلسة رفعت والشعب العراقي ینظر إلى ممثلیھ تحت قبة البرلمان ما الذي سیقدمونھ،
من الضروري معرفة األسماء ألتي خرجت من القاعة وإعالنھا للشعب العراقي ثانیاً نحن تعودنا في مجلس النواب في المناسبات المھمة والتي

فیھا دعوة لتوحید الشعب العراقي أن تكون كلمة وبھذه األیام الكربالئیة أیام سید الشھداء لنا كلمة أمام أنظاركم أرجو أن تسمح لي بقراءتھا على
.المنصة قبل أن نبتديء الجلسة وذلك لمواساة الشعب العراقي بھذه المحنة ألتي جرت على الحسین وأل الحسین سالم هللا علیھم

-:السید رئیس السن –

.السادة النواب األن الكالم عن ملحمة عظیمة عن جدنا اإلمام الحسین وتضحیتھ لنتعلم منھا رجاًء ونضحي نحن أیضاً من أجل الشعب

-:النائب فالح الخزعلي –

.یقرأ بیان حول فاجعة اإلمام الحسین علیھ السالم

-:السید رئیس السن –

.فلنعتبر أیھا السادة بما جرى لإلمام الحسین وتضحیة الحسین ولنضحي من أجل ھذا الشعب العراقي العظیم

-:السید األمین العام لمجلس النواب –

.یقرأ أسماء السیدات والسادة النواب

-:(النائب عمانوئیل خوشابا یوخنا بوداخ (نقطة نظام –

.بدل أن یتم إعالن (329) اسم أنا أقترح ورقة والموظفین موجودین كل نائب یكتب إسمھ ویوقع

-:(النائب قتیبة إبراھیم تركي الجبوري( نقطة نظام –

أنا أعتقد ال یوجد مبرر للمداخلة اآلن وخروج األخوة من القاعة أمر عادي ومداخلتي كانت تخص أن الجلسة بدأت بنصاب كامل وبالتالي ھي
.مستأنفة، اآلن النصاب كامل واألمر طبیعي فأرجو أن نباشر بعملیة اإلقتراع واإلنتخاب
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-:(النائب عبد هللا عبد الحمید ذیاب الخربیط ( نقطة نظام –

األن من یكون لدیھ (166) صوت في الصندوق ھو سیكون رئیساً للبرلمان، األمر بسیط وال یحتاج ھذا التعقید، 166 صوت تحدد رئیس
.البرلمان، لماذا نعقد األمور، إخوان نرجو المباشرة

-:السید األمین العام لمجلس النواب –

.یقرأ أسماء السادة النواب والسیدات ألغراض االقتراع السري على منصب رئیس مجلس النواب

.السید رعد الدھلكي یرید أن ینسحب لذا سوف نتوقف قلیالً

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.أرید قبل أن ینتھي تصویت السادة النواب ألنھ أنا كنت مرشح وقدمت نفسي واآلن أعلن إنسحابي الى األستاذ خالد العبیدي فقط للعلم

-:السید األمین العام لمجلس النواب –

.یكمل قراءة أسماء السادة النواب ألغراض االقتراع السري

-:السید رئیس السن –

.أعلن انسحاب رعد حمید كاظم الدھلكي والجلسة مستمرة

-:السید األمین العام لمجلس النواب –

.یكمل قراءة أسماء السادة النواب ألغراض االقتراع السري

-:السید رئیس السن –

.السادة النواب یبدو أن النائب طالل الزوبعي یرید أن یعلن انسحابھ

-:النائب طالل خضیر عباس الزوبعي –

أعلن انسحابي لصالح السید أسامة النجیفي ألنھ نرى فیھ الشخص الكفوء والقادر على إدارة المجلس بشكل یتناسب وحاجة البلد لذا أعلن انسحابي
.خالل ھذه المرحلة وعلى المرحلة القادمة نقدم إذا لم نستطیع إكمال النصاب لحد وصولھ (166) أن شاء هللا

-:السید رئیس السن –

أن الموقعین ھم (298) من أصل (299) عفواً من أصل (329) لذا بالطبع ھي األغلبیة المطلقة ولكن األوراق عند عدھا (298) والتي ھي
.(من المفروض (299) یبدو أحد الشباب وضعھا في جیبھ ونساھا وھذا لیس مھم المھم األوراق ھي (298) من أصل (329

.السید النائب محمد الحلبوسي یحصل على (169) صوت

.السید النائب خالد العبیدي یحصل على (89) صوت

.السید النائب محمد الخالدي یحصل على (4) أصوات

.السید النائب أسامة النجیفي یحصل على (19) صوت

.السید النائب طالل الزوبعي یحصل على صوت واحد

.السید النائب رعد الدھلكي یحصل على صوت واحد

.(البطاقات الفارغة (12) بطاقة والباطلة (3

.أعلن فوز السید النائب محمد الحلبوسي فلیتفضل الى المنصة

.ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للتداول ومن ثم نعود لالستمرار في االنتخاب

.رفعت الجلسة لالستراحة الساعة (2:40) ظھراً
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.إستؤنفت الجلسة الساعة (4:10) ظھراً

-:النائب یوسف بعیر علوان عبد علي –

.ابتداًء توجد حالتین ھنا موجودة

.الحالة األولى، ھو استحقاق دستوري یجب أن ننھي ھذه الجلسة بانتخاب النائب األول والنائب الثاني

والحالة الثانیة، األكثر مأساویة ھو عدم احترام النواب وعدم انتھاء ھذا الموضوع، أرجوا من سیادتكم حسم ھذا الموضوع وانتخاب النائب االول
.والنائب الثاني كي نكمل ھذا الموضوع، أما نبقى نحن جالسین أصبح لنا ساعتان جالسین كأنما طالب مرحلة ابتدائیة غیر صحیح ھذا الكالم

-:النائب حسن سالم عباس جبر –

.من باب الود واالحترام وإكراماً لتحالف األعمار واإلصالح یعلن تحالف البناء عدم ترشیح أي شخص نیابي للنائب األول

-:السید رئیس السن –

.باب الترشیح معلن رجاًء

.(النائب األول (حسن كریم الكعبي

.(النائب الثاني (مثنى أمین

.أحمد حمة رشید

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

.بالنسبة للنائب الثاني توجد ترشیحات بعد كذلك، تسمعني؟ ال ھو قرأ أسمین من المرشحین

توجد ترشیحات أخرى للنائب الثاني، وأنا أرشح السیدة (آال طالباني) أذا موافقة أرجوا من الست آال أن تقدم ترشیحھا؟

-:النائب رعد حمید كاظم عواد –

كي نختصر من الوقت بالترشیح، بأنھ یجب الفصل ما بین ترشیح النائب األول ویكتمل وبعدھا التصویت الى النائب الثاني، كي نختصر الوقت
نتمنى أنھ ال نذیع أسماء، الصف األول واحداً واحد یقف یكتب أسمھ ویأخذ ورقة ویصوت وھكذا الصف الثاني والثالث والرابع كي نختصر في

.الوقت

-:السید رئیس السن –

.نحن لدینا سابقة نسیر علیھا، ال یجوز اقتراحك فالترشیح مستمر رجاًء

.أیھا السادة اآلن لدینا النائب األول مرشحیھ

.حسن كریم الكعبي
.الدكتورة علیة فالح عوید

.النائب الثاني

.مثنى أمین
.أحمد حمة رشید

.آال طالباني
.شیر خلیل توفیق الحردان

 

-:(النائب ریبوار طھ مصطفى أحمد (نقطة نظام –
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.سیدي رئیس السن واألخوة واألخوات أعضاء مجلس النواب المحترمون

نقطة نظامي حول المادة (7) ثانیاً، سیادة الرئیس بعد غلق باب الترشیح ینتخب مجلس النواب رئیساً لھ ثم نائب أول ثم نائب ثاني بمعنى نحن
.یجب نفصل بین نائب أول والنائب ثاني

-:السید رئیس السن –

.ال یوجد ھكذا شيء النائب األول والثاني

-:(النائب ریبوار طھ مصطفى أحمد (نقطة نظام –

.ال ھذا مكتوب لدي سیادة الرئیس

یقول ینتخب مجلس النواب رئیساً لھ ثم نائب أول ثم نائب ثاني باألغلبیة المطلقة، ھذا الذي مكتوب في النظام الداخلي، ونحن أعضاء مجلس
.النواب علینا أن نلتزم في النظام الداخلي، وھذه المادة السابعة نقراھا وشكراً

-:السید رئیس السن –

.المادة (55) دعني أقرأھا لك رجاًء

.ینتخب مجلس النواب في أول جلسة لھ رئیساً ثم نائًب أول و نائباً ثاني باألغلبیة المطلقة

.یعني أنا ماذا أحظر لك یا أصیل في اللغة العربیة كي یجلس یشرح لك

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

المادة (51) من الدستور كانت واضحة بأنھ یضع، أذا معي سیادة الرئیس، یضع مجلس النواب نظاماً داخلیاً لتنظیم سیر العمل فیھ، فالذي یحكم
.عمل مجلس النواب ھو النظام الداخلي بالتأسیس الدستوري من المادة (51) والنظام الداخلي في المادة (7) من تقول

ینتخب مجلس النواب رئیساً لھ ثم نائباً أول ثم نائباً ثاني، واآلن فتح باب الترشیح والتصویت للنائب األول وبعد ذلك ینتھي المجلس من النائب
.األول ویعلن النتائج ویدخل المجال للنائب الثاني

-:السید رئیس السن –

.المرشحون للنائب األول

.حسن كریم الكعبي
.علیة فالح

-:النائب حسن كریم مطر شمخي –

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمون السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، عظم هللا أجوركم في شھر محرم الحرام، شھر
.محرم الحسین علیھ السالم، السید رئیس مجلس النواب المحترم، السادة النواب السالم علیكم

حسن كریم مطر الكعبي، تولد بغداد سنة 1971 بكالوریوس كلیة القانون جامعة بغداد خریج سنة 1995، طالب ماجستیر علوم سیاسیة سنة
البحث، أعمل في قائم مقامیة مدینة الصدر الثانیة كقائم مقام في ھذه المدینة التي تتكون من قضاءین وھي مدینة كبیرة تسع الى أكثر من ثالثة

.ونصف ملیون مواطن

عضو في المركز المدني للدراسات واإلصالح القانوني، ھو أحد المنظمات التي تعمل في العراق بعد 2003، ساھمت مع مجلسكم الموقر في
.إقرار بعض القوانین أخرھا قانون األحزاب رقم (36) لسنة 2015

متزوج لدي (6) أبناء، ثالثة أوالد وثالثة بنات، أتمنى أن أكون جزء من ھیأة الرئاسة وأنال ثقتكم للعمل وإعادة ھیبة ھذه المؤسسة الكبیرة
.والمھمة من مؤسسات الدولة العراقیة

-:النائبة علیة فالح عوید رشید –

.السید الدكتور الفاضل رئیس السن رئیس جلسة مجلس النواب المحترم، أخوتي أخواتي األفاضل حیاكم هللا

أنا أختكم الدكتورة علیة فالح عوید األمارة بنت العراق األبي تولد البصرة 1964، دكتوراه قانون دبلوماسي، ألفت كتابي األول بعنوان
الدبلوماسیة وأثرھا البالغ في حیاة الدول والشعوب، یدرس في أكثر من  كلیات العلوم السیاسیة والقانون خارج العراق، حقیقة أنھ عملي محامیة
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إعالمیة من مؤسسي شبكة األعالم العراقي وكنت مدیرة تلفزیون سابق لجنوب العراق وأستاذة جامعیة في أكثر من بلد عربي، كل ما أحبھ أنھ
.أنا عراقیة لعراقي األبي وان شاء هللا ربي یوفقنا جمیعاً لخدمة ھذا الشعب

-:السید االمین العام لمجلس النواب –

.یقرأ االسماء لغرض التصویت

-:السید رئیس السن –

.الموقعون (280) من أصل (329)، إذن الترشیح ناجح

.(تعدیل بسیط لما قلت قبل قلیل، األصح أن عدد المصوتین (281) من أصل (329

-:السید مدیر عام الدائرة البرلمانیة –

-:اآلن یتم فرز األسماء

.النائب حسن كریم الكعبي (210) صوت

.الدكتورة علیة االمارة (33) صوت

.(أوراق فارغة (35

.(الباطلة (5

-:السید رئیس السن –

.تھانینا للنائب حسن كریم لفوزه بھذا المنصب المرموق

.السادة الكرام، افتح باب الترشیح للنائب الثاني

:نفتح باب الترشیح للنائب الثاني وأسماء المرشحین ھم

.النائب مثنى أمین

.النائب احمد حما رشید

.الدكتور بشیر خلیل توفیق الحداد

.النائبة آال الطالباني

.إخوان عندي أربعة أسماء، ھل ھناك مرشح آخر فیتفضل

السادة النواب رجاًء

.السادة المرشحین یتفضلون واحد بعد اآلخر للتعریف عن أنفسھم رجاًء

.احمد حما رشید یتفضل رجاًء

 

-:النائب احمد حما رشید –

.بسم هللا الرحمن الرحیم. من بیت الشعب أنادي إلى الشعب العراقي، ادعموا وساندوا بیتكم الن قوة الشعب العراقي وقوة العراق في قوة بیتھ

إخواني، السید رئیس السن سیرتي وترجمة في اللجنة المالیة یمكن أن تسألوا اإلخوة في اللجنة المالیة السابقة باعتباري كنت مقرراً للجنة المالیة،
،لم أقف یوماً متحیزاً ال لحزب وال لطائفة وال لقومیة، وقوفي كان دائماً مع الحق أینما كان ومع من كان

.االسم الثالثي: احمد حما رشید احمد

.اللغات : اللغة العربیة كتابة وقراءة وتحدثاً، اللغة الفارسیة كتابة وتحدث، اللغة االنجلیزیة المرحلة االبتدائیة، اللغة الكردیة لغة األم
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الشھادات االكادمیة: جامعة الموصل ، كلیة العلوم، قسم الریاضیات واإلحصاء. معھد عبدالعزیز للعلوم الشرعیة (في 91 – 95). بكالوریوس
.في جامعة التنمیة البشریة، قسم العلوم المالیة والمصرفیة

الشھادات التنمویة االكادیمیة الدولیة للتدریب الشخصي والتطویر القیادي: معھد الحوكمة الكندیة، اإلدارة المالیة في النظم الالمركزیة. المركز
.العراقي لإلصالح االقتصادي، أدارة الحوكمة اإلداریة

.األعمال التي اشتغلتھا، مدرس مادة الریاضیات لمدة (14) سنة، عضو مجلس محافظة السلیمانیة لمدة (9) سنوات

رئیساً للجنة االقتصادیة من (2005) إلى (2014). عضو مجلس النواب العراقي ومقرر اللجنة المالیة من (2014) إلى (2018) یعني الدورة
.الثالثة

.الخبرات العلمیة في مجاالت الموازنة العامة للدولة، الموازنة األسریة، التخطیط االستراتیجي المركزیة والالمركزیة

علما إنني فُصلت عام (86) لعدم مشاركتي في التدریب الصیفي في جامعة الموصل لمدة سنتین، وبما أنني من منطقة حلبجة أُصبت بالغاز
.الكیمیاوي التي ضربھا صدام حسین آنذاك وشكراً

-:النائب مثنى أمین نادر –

بسم هللا الرحمن الرحیم. السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب یشرفني أن أقف بین أیدیكم لمھمة صعبة جداً ألنھ من أصعب األمور أن یتحدث
اإلنسان عن نفسھ، قبل أن أبدأ بأي شئ، أریدكم أن تتخلوا عن التحیز السیاسي وتلتزموا بالشعار الذي طالما ترفعونھ وھو انتقال العراق من

المحاصصات والتوافقات والتربیطات وااللتزام باختیار األكفأ وانتقال البلد في مفاصلھ األساسیة إلى من یستحق، وبال شك إخواني جمیعاً من
.المرشحین یستحقون ولكن نحن نرید أن تحكموا ضمائركم وتحكموا على السیرة الذاتیة وبالتالي األمر یعود إلیكم

أنا أسمي مثنى أمین نادر. ولدت عام 1972 كشھید حي من مجزرة حلبجة الشھیدة، عایشت الكارثة ومكثت أربع سنوات كالجئ في الجمھوریة
اإلسالمیة اإلیرانیة، أنتمي لعائلة امتھنت العلم وخدمت المجتمع وتعرض والدي إلى المضایقات والمصادرات الكثیرة والتھجیر المستمر من

.النظام السابق. ال أرید أن أخوض طویالً في ھذه التفصیالت

أتحدث اللغات الكردیة والعربیة والفارسیة واالنكلیزیة. درست وأخذت إجازة في علوم اللغة والبالغة والمنطق واألصول على ید عمي العالمة
المشھور محمد امین نادر الحسیني ودرست الثانویة في حلبجة الشھیدة ثم كلیة الشریعة ثم حصلت على الماجستیر والدكتوراه في الفلسفة

اإلسالمیة، بعد دراسة مناھج العلوم السیاسیة والنظم والعالقات الدولیة واالقتصاد والتجارة الدولیة والمنظمات الدولیة والقانون الدولي حصلت
.على الدبلوم العالي والماجستیر في العلوم السیاسیة / قسم العالقات الدولیة

المھام واألعمال: عملت كمستشار في القاھرة لمدة ثالث سنوات في اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل وھي منظمة دولیة تملك الصفة
االستشاریة في األمم المتحدة، عملت في الكویت لمدة ثالث سنوات في المركز العالمي للوسطیة كباحث متخصص ومحاضر ومدرب في القضایا
الوسطیة واالعتدال ومحاربة التطرف وبناء السلم المجتمعي، عملت كأكادیمي في جامعة السلیمانیة لمدة أربع سنوات كمدرس في الجامعة، كنت
عضوا في مجلس النواب للدورة السابقة ورئیس لكتلة االتحاد اإلسالمي الكردستاني وعضو في لجنة العالقات الخارجیة وقد حصلت في الدورة

الماضیة على أكثر من ثالث وخمسین ألف صوت، حضرت العشرات من المؤتمرات العلمیة والسیاسیة في كل من العراق وتركیا وإیران وقطر
.والكویت واإلمارات العربیة والسودان ومصر والجزائر والمغرب والسنغال واندنوسیا ومالیزیا وفیتنام ومالي وبریطانیا والسوید وھلم جرا

النشاطات البحثیة والمجتمعیة، لي خمس كتب مطبوعة منھا جدلیة العقل والنقل في الفلسفة اإلسالمیة، حركات تحریر المرأة من المساوات إلى
الجندر، قراءة نقدیة وحقوق المواطن غیر المسلم في الدولة اإلسالمیة، قضایا القومیات والعالقات الدولیة، دراسة حالة القضیة الكردیة. الجندرة

.، المدلول والمنشأ واألثر وعشرات البحوث والمقاالت المنشورة في الدورات العلمیة وفي مواقع االنترنیت الرصینة

انتمي للعمل السیاسي في صفوف االتحاد اإلسالمي من منتصف الثمانینات وأصبحت عضواً في قیادة ھذا الحزب منذ 2005 وتسلمت العدید من
.المواقع القیادیة وآخرھا رئیس كتلة الحزب في مجلس النواب

أسست صندوقا خیریاً لدعم الباحثین وطالب الدراسات العلیا، من خاللھ تم كفالة عشرات الباحثین للحصول على درجات الماجستیر والدكتوراه
.في مختلف العلوم والتخصصات ویخدمون حالیاً العشرات منھم في إقلیم كردستان كباحثین وأساتذة جامعة

أنا عضو في عدید من المنظمات المحلیة والدولیة كاالتحاد العالمي للعلماء وملتقى العدالة والدیمقراطیة وأتمتع بفضل هللا بعالقات دولیة واسعة
في الدول والجالیات اإلسالمیة من أوربا وطنجة إلى جاكارتا وقدمت المئات من الدورات التدریبیة في قارات العالم من آسیا إلى أوربا إلى

إفریقیا، الدورات ھذه كانت تخص بطبیعة الحال العمل السیاسي والقیادة، االعتدال والوسطیة، أسس بناء المعرفة مناھج البحث العلمي،
.المغالطات المنطقیة، قضایا المرأة والجندر، فقھ الدولة والدعوة وھلم جراً

.أتقدم إلیكم بترشیحي ھذا آمالً أن نتجرد جمیعاً من التحیز ونلتزم باختیار األكفأ وشكراً جزیالً للجمیع

-:النائبة اال تحسین حبیب الطلباني –

بسم هللا الرحمن الرحیم، أخواتي وإخواني المحترمین، زمالئي األعزاء، من أعرفھم منذُ سنوات ومن تشرفُت والتقیُت بكم ھذه المرة، الحقیقة أنا
یُشرفني أن ھناك كثیر من زمیالتي وزمالئي ھم الذین حثوني أن أُرشح للنائب الثاني لمجلس النواب، أیماناً منا بدور المرأة العراقیة وأن تأخذ

أ أ أ ً أ أ
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أستحقاقھا، أیماناً منا بأن ھیأة رئاسة البرلمان بحاجة الى الخبرة، (12) عام من العمل بھذه المؤسسة، ولكن یبدو أن التوافقات السیاسیة تمنع
ذلك، علیِھ أنا اشكركم وأشكر ثقتكم، لندع الدولة والمؤسسات للتوافقات السیاسیة مرةً أخرى، عسى ولعلھا تأخذ العراق الى بر األمان، شكراً أنا

.أسحب ترشیحي

-:النائب بشیر خلیل توفیق الحداد –

.السید رئیس السن المحترم، السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

إخواني وأخواتي أُحییكم تحیةً طیبةً مباركة، وأسمحوا لي أن أقدم لحضراتكم نبذةً مختصرة من سیرتي الذاتیة، أسمي (بشیر خلیل توفیق الحداد)،
عضو مجلس النواب للدورة الرابعة عن قائمة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني، مرشح لمنصب النائب الثاني لرئیس مجلس النواب، موالید

أربیل (1956)، اللغات التي أُجیدھا اللغة الكردیة وھي لغتي االم، اللغة العربیة، التركیة والتركمانیة، اللغة اإلنكلیزیة الى حٍد ما، بكلوریوس في
اللغة العربیة وآدابھا، ماجستیر ودكتوراه في فلسفة الشریعة والفكر اإلسالمي، اإلجازة العلمیة في العلوم الشرعیة النقلیة والعقلیة، أكثر من (30)
سنة تدریس في المعاھد والجامعات، أكثر من (25) سنة خدمة في مجال الخطابة والدعوة اإلسالمیة، عملت كرئیس قسم للغة العربیة في المعھد

المركزي للمعلمین في أربیل، عملت عمیداً لمعھد كوردستان لتدریب األئمة والخطباء، عضو البورد اإلستشاري العالي لوزارة األوقاف
والشؤون الدینیة في إقلیم كوردستان، رئیس ھیأة التدقیق والرقابة الشرعیة للمصارف اإلسالمیة في أربیل، عضو ھیأة أمناء كلیة القلعة

الجامعیة، عضو برلمان كوردستان للدورة الثالثة ورئیس لجنة األوقاف والشؤون الدینیة فیھ، عضو أتحاد علماء الدین في كوردستان، عضو
أتحاد برلماني كوردستان، لي نشاطات وفعالیات في مجال حقوق األنسان ومناھضة العنف األسري والتعایش والسلم االجتماعي والعولمة وتجدید

الخطاب الدیني، شاركُت في العدید من الندوات وورش العمل والمؤتمرات داخل العراق وخارجھ، نشرُت العدید من األبحاث في مجال
اختصاصي، ُطبع لي (3) كتب وأُخرى تحت الطبع. إخوتي وأخواتي أعضاء مجلس النواب، أتقدم الیكم بترشیحي ھذا لمنصب النائب الثاني

لرئیس مجلس النواب وأعلم ان ھذه المھمة مھمةً صعبة ولكن ال بد لمن یدعي اإلخالص ویرید خدمة وطنِھ أن یقتحم الصعاب، وأنا أؤمن بالبیت
الشعري الذي یقول (ومن یتھیب صعود الجبال یعش أبد الدھِر بین الحفر)، واذا تشرفت بثقتكم وسھل هللا لي أن أكون ضمن ھیأة الرئاسة

الموقرة أتعھد أمام هللا ثم أمام حضرتكم وأمام الشعب العراقي أن أكون مخلصاً في عملي متفانیاً في أداء واجباتي في إطار الدستور والنظام
الداخلي للمجلس، وأن أقف على مسافةً واحدة من الجمیع وال أتحیز الى فئةً او كتلةً معینة، كما وأتعھد أن أعمل جاھداً وبالتعاون والتنسیق مع

ً ھیأة الرئاسة الموقرة من أجل الحفاظ على قدسیة المجلس وإعادة ھیبتِھ وثقلھ وتأثیرِه الرقابي على السلطة التنفیذیة، وأن أكون مدافعاً قویاً وأمینا
.لجمیع السادة النواب، وتصحیح صورة النائب التي تم تشویھھا في الشارع العراقي، وهللا على ما أقول شھید

-:السید رئیس السن –

السید األمین العام رجاًء لدي مالحظة، لدي سؤال باألحرى، توجد حاجة أطمئن أسیادنا الذین فوق بأن المرشحین لمنصب النائب الثاني جمیعھم
.كورد أقحاح، والتفرقة الطائفیة واألثنیة مترسخة والحمد �

-:السید األمین العام لمجلس النواب –

.یقرأ أسماء السادة النواب لغرض التصویت على منصب النائب الثاني لرئیس مجلس النواب

-:السید رئیس السن –

.(السادة النواب أود أن أعلمكم أن الموقعین (268) من أصل (329

-:السید مدیر عام الدائرة البرلمانیة –

.سیادة الرئیس، الدكتور بشیر الحداد (152) صوت

.الدكتور مثنى أمین (21) صوت

.أستاذ أحمد حمھ رشید (45) صوت

.ورقة فارغة، (22) ورقة باطلة (29)

-:السید رئیس السن –

أیھا السادة الكرام، كما تعلمون لم یحصل أي شخص منھم على األصوات المطلوبة وھي (166) صوتاً، ولذلك سوف یبقون أعلى أثنین والجلسة
.مستمرة، السادة الكرام الحاضرین في الخارج أیضاً الرجاء عدم الخروج، حتى نستطیع حسمھا الیوم

.استراحة لمدة نصف ساعة أو أكثر

.ُرفعت الجلسة لإلستراحة الساعة (7:05) مساًء

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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.إستؤنفت الجلسة  الساعة (9:00) مساًء

-:السید رئیس السن –

أیھا السادة اآلن فقط لدینا مرشحان (الدكتور بشیر الحداد، واحمد حمھ رشید) نبدأ العملیة رجاًء، السادة الكرام، الجلسة مستمرة إلى یوم غد
.الساعة الواحدة ظھراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (9:05) مساًء

***********************

************
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