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محضر الجلسـة رقم (1) األثنین (2018/9/3)م
ً .عدد الحضور: (297) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة: (1:00) ظھراً
-:السید أمین عام مجلس النواب –

.یقرأ أسماء السیدات والسادة النواب للدورة اإلنتخابیة الرابعة
-:(السید محمد علي صالح زیني (رئیس السن –

.النصاب مكتمل عدد الحاضرین (297) من أصل (329) نائب
-:السید أمین عام مجلس النواب –

أدعو السید رئیس السن لتبؤ مقعده على المنصة لقراءة الیمین الدستوریة وتردیده من قبل السیدات والسادة األعضاء حسب المادة (50) من
.الدستور

-:(السید محمد علي صالح زیني (رئیس السن –
.یقرأ الیمین الدستوریة باللغة العربیة

.(السیدات والسادة النواب یؤدون الیمین الدستوریة باللغة العربیة)
-:السید أمین عام مجلس النواب –

.یقرأ الیمین الدستوریة باللغة الكردیة
.(السیدات والسادة النواب الُكرد یؤدون الیمین الدستوریة باللغة الكردیة)

-:(السید محمد علي صالح زیني (رئیس السن –
نفتتح الجلسة األولى لمجلس النواب، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي األول، نستھلھا بقراءة آیات من الذكر

.الحكیم
-:النائب سلیم ھمزه صالح خضر –

.یتلو آیات من القرآن الكریم
-:(السید محمد علي صالح زیني (رئیس السن –

سیداتي سادتي األفاضل، أرحب بكم جمیعاً أجمل ترحیب وأبارك لكم فرداً فرداً تسنمكم المسؤولیة الجدیدة، أنا المطلوب مني كلمة قصیرة
وبصراحة ھذه الكلمة مكتوبة ولن أقرأھا ألن الكلمات المكتوبة ال تریحني وأشعر بھا مثل دم في عروق شخص میت بال نبض، دعوني أتكلم من
قلب إلى قلب. مع إحترامي، أنا لست لبقاً. كالم رنان خطیباً ألمعیاً، ال وجود لھذا الكالم، رجل على قدر الحال، لكن دعوني أعرفكم بنفسي، أنتم
تعرفونني محمد علي زیني فقط، والحقیقة أنا إسمي محمد علي أسم مرّكب والدي أسمھ صالح ومن عائلة زیني من النجف وھم سادة من ساللة

رسول هللا (ص) واالمام علي (ع) ولي الشرف أن أكون جزء منھم، ولدت في النجف، أحمل شھادة البكلوریوس في ھندسة الكھرباء من إنكلترا
.في سنة 1962 وأحمل شھادة القانون من الجامعة المستنصریة، ماجستیر ودكتوراه في إقتصاد النفط

-:النائب حسن العاكولي –
إستناداً ألحكام المادة (76) أوالً من الدستور العراقي والمتعلقة بالكتلة النیابیة األكثر عدداً وإستناداً إلى قرار المحكمة اإلتحادیة العلیا بالعدد

(25) إتحادیة لسنة 2010 والمرفق صورة عنھ ربطاً وعلیھ فإننا نعلن تشكیلنا الكتلة النیابیة األكثر عدداً والمتكونة من القوائم اإلنتخابیة الفائزة
الموقعة أدناه وبحسب متطلبات المادة الدستوریة أعاله، سیادة الرئیس أنا رئیس تحالف سائرون قدمت إلى جنابك ورقة فیھا (20) تحالف سیاسي

.وأسماء رؤساء التحالفات موقعین أدناه في ھذه اإلستمارة
-:النائب أحمد األسدي –

إستناداً إلى المادة (76) أوالً من الدستور یكلف رئیس الجمھوریة مرشح الكتلة النیابیة األكثر عدداً بتشكیل مجلس الوزراء خالل خمسة عشر
یوماً من تاریخ إنتخاب رئیس الجمھوریة وبناًء علة ھذه المادة تقدم كتلة تحالف البناء (150) توقیعاً حیاً للنواب لتشكیل الكتلة األكبر تتكون من

.ثالثة عشر تحالف
-:(السید محمد علي صالح زیني (رئیس السن –

.اآلن نفتح باب الترشیح لرئاسة مجلس النواب وترفع الجلسة لمدة ساعة واحدة للتداول
.ُرفعت الجلسة للمداولة الساعة (2:15) ظھراً
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  محضر جلسة (1) المستمرة الثالثاء (4/9/2018)م
ً .عدد الحضور: () نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (11:10) صباحا

-:السید رئیس السن –

سیداتي سادتي صباح الخیر، الجلسة مستمرة اآلن وحضراتكم إذا عندكم مداخالت، تفضلوا. نحن استلمنا ترشیحات لست نواب وال زالت
.موجودة

-:النائب عمار طعمةعبدالعباس –

السید الرئیس ال زلنا في الجلسة األولى، والتي یفترض فیھا رئیس جدید لمجلس النواب ثم نائب أول ونائب ثاني وحضرتك أعلنت عن استالم
ترشیحات، فالخطوة الالحقة ھو أن تغلق باب الترشیح باعتبار أعطیت فرصة (24) ساعة وحینما یغلق باب الترشیح ننتقل للخطوة األخرى وھو

ممارسة االقتراع السري الختیار رئیس مجلس النواب في الخطوة األولى. فاعتقد إعالن إغالق باب الترشیح اآلن أو تعطي ساعة مثالً، ساعة
ساعتین، ھذه المدة النھائیة وبعدھا یغلق باب الترشیح، ألنھ لو بقي الباب مفتوحا یعني سوف لن ننتقل لالقتراع والتصویت على رئیس لمجلس

.النواب وأیضا نكرر دعوتنا للكتل السیاسیة لاللتزام باالستحقاقات الدستوریة والحضور إلكمال النصاب

-:النائب ماجدة عبداللطیف محمدعلي –

سیدي الرئیس نحن في أول جلسة مجلس النواب الدورة الرابعة وجمیع النواب حینما التقوا بجماھیرھم قبل االنتخابات أعطوھم وعود وكانوا
ینتقدون مجلس النواب السابق ویقولون لماذا ال یحضر عضو مجلس النواب إلى الجلسة، ھذه إشكالیة وظیفیة ألنھ ال بد أن یكون التزام وظیفي

وأخالقي وشرعي، بالتالي كیف تأخذ راتب وأنت أول جلسة لم تحضرھا ولم تحترم الوعد الذي قطعتھ للشعب العراقي ولناخبیك وكسرت
النصاب والشعب ینتظر، أھل البصرة وكل المحافظات ولیس فقط البصرة ینتظرون وعیونھم علینا،الناس كلھا متسمرة أمام التلفاز ویرون أول

جلسة لمجلس النواب، واخزیاه !! نحن أول جلسة وفقط رددوا القسم لیستلموا رواتبھم بعد ذلك یخرجون، ھذا ال یجوز، سیدي الرئیس، أنا أطلب
.منك تذكر أسماء األحزاب التي لم تحضر اآلن وتضع أسماء الغیاب على الموقع

-:السید رئیس السن –

شكراً سیدتي ماجدة، االقتراح سأدرسھ، بصراحة أنِت عالجِت قضیة ھي بالصمیم تمس قلبي وتمس قلب كل واحد شریف وإنشاء هللا كللكم شرفاء
وعلى الرأس وطنیون، محبین للوطن، وأنا أتمنى من أصحاب الكتل األخرى أن یكونون بصدق وطنیین وال یھتمون بمصلحة ھذه الكتلة أو تلك

.الكتلة ومن ھو األعلى وغیرھا والشعب العراقي منكوب وجائع وسارقین أموالھ

-:النائب برھان كاظم عبداللھالمعموري –

اعتقد نحن ال نرید أنھ نضیف على كالم اإلخوة الزمالء والدكتورة، الوضع مثلما رأیت یوم أمس، جلسة مجلس النواب التي كان من المفترض
أن یكون فیھا انتخاب رئیس مجلس النواب ونائبیھ، وھناك مدة دستوریة یجب االلتزام بھا، نحن من خالل جنابكم نطالبكم بااللتزام بالمدة

الدستوریة، الیوم إذا بقي ھذا الوضع على ما ھو علیھ، اعتقد الیوم وضع البلد یذھب نحو المجھول، نحن الیوم مع األسف أعضاء مجلس النواب
عندما جلسنا تحت قبة البرلمان الناس تنتظر، ترید من عندنا موقف، األمس جلسة تاریخیة تحدد مصیر بلد، بلدنا الیوم الوضع االقتصادي،

الوضع المالي، أالمني، الوضع المزري الموجود اآلن في بعض المحافظات، البصرة التي تعاني من األمور الكارثیة الموجودة وبالتالي نحن
نعتمد على بعض الشخصیات التي تجلس خارج قاعة مجلس النواب وال تعرف ما یدور ونحن جالسون تحت قبة مجلس النواب ما یقارب

خمسین الى ستین عضو من أعضاء مجلس النواب موجودون والباقي خارج القاعة، نحن من خالل جنابك دكتور سیادة الرئیس، نرید توجیھ
كلمة من جنابك لدعوة الكتل السیاسیة لإلسراع بوضع مرشحیھم لنیل رئاسة مجلس النواب ونائبیھ، الیوم العرف السیاسي معروف خالل ھذه

السنوات الماضیة، أنھ من یمثل رئاسة البرلمان ومن یمثل النائب األول ومن یمثل النائب الثاني وبالتالي التأخیر لھیأة الرئاسة ھو تأخیر لرئاسة
.الجمھوریة وتأخیر لتشكیل الحكومة وتبقى معاناة البلد ومعانة الشعب، فنرجو من جنابك االلتزام بالمدد الدستوریة واشكر جنابك سیادة الرئیس

-:السید رئیس السن –
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انا في الحقیقة أتفق معك وال أردد الكالم ألنھم اآلن یسمعون فلیسمعوا كالم السادة النواب الموجودین ھنا وماذا یریدون؟

-:النائبة ایناس ناجیكاظم –

السید رئیس المجلس المحترم السادة الزمالء األعضاء، ھناك دماًء لم تجف وأیتام لشھدائنا وھنالك فقراء تطلب لقمة العیش وھناك استغاثة
لبصرة العطاء بصرة الخیر. مالیین العراقیین ینتظرون ماذا نحن صانعون؟ فكل دقیقة تمر یكون ھنالك فقیر زاد جوعھ ویتیماً زاد دثائھ، وكل

دقیقة تمر في البصرة ھنالك عطشان زاد ضمأه، فان لم نحترم التوقیتات الدستوریة والقانونیة شعبنا سوف لن یحترمنا، بعیداً عن اإلنشاء
والتعبیر، باألمس جنابك ذكرت بأن الكالم واإلنشاء یكون بعیداً عن المتلقي ولكن ھنالك بعض الكلمات كتبتھا باألمس لننظر الى عراقنا الذي

مت، أبناء وطني غرباء في بلدھم فقراء في أرضھم مرضى بدون عالج، یتمزق وأنھارنا جفت، زراعتنا اختفت، نخیلنا ُصدَّرت، صناعتنا ُحجَّ
ألم یحن الوقت؟ أطلب من الكتل السیاسیة واألحزاب لننسى خالفاتنا وننظر الى شعبنا الجریح والكل في العراق العظیم ینتظر عھد جدید، لذا

أتمنى من اإلخوان الزمالء األعضاء النواب أن ینظروا الى عراقنا، عراقنا یتمزق والمشھد السیاسي والتصعید الداخلي واإلقلیمي والدولي كلھ
.ینظر الى ما یحدث داخل القبة البرلمانیة

 

-:السید رئیس السن –

.شكراً سیدتي الكریمة، أتفُق معِك جملةً وتفصیالً

-:النائب صادق حمید حسن عوید –

في الحقیقة أن یُكسر النصاب ألي جلسة برلمانیة أمر وارد، وأن ال یحضر النواب أي جلسة أیضاً أمر وارد، ولكن أن یُكسر نصاب الجلسة
األولى االفتتاحیة للدورة البرلمانیة في الحقیقة ھو كسر وان ُجبِر سوف تبقى المسیرة عرجاء وسوف یذكر التاریخ ان نواب الدورة الرابعة

خالفوا الدستور العراقي في المادة (55) ولم یلتزموا بالنظام الداخلي في المواد (5-7-8) وھذا شيء مؤلم حقیقة ومحزن وباألخص للنواب الجدد
الذین عقدوا آماالً بأن یكونوا ویصححوا المسیرة البرلمانیة من ناحیة التشریع والرقابة، حقیقة ما حصل في الجلسة األولى ھو إساءة لھذه

المؤسسة التشریعیة التي یمثلھا جمیع النواب وھم ملزمون بالحفاظ على سمعة ھذه المؤسسة التشریعیة، لذا ما ظھرت علیھ ھذه الجلسة، أنا أقدم
اعتذاري ألبناء الشعب العراقي من سوء األداء في الجلسة األولى وأقدم اعتذاري ألبناء محافظتي محافظة ذي قار التي فیھا ما یقارب (250)

ألف شاب عاطل عن العمل، ربع ملیون نسمة عاطلة عن العمل تنتظر تشكیل الحكومة لغرض وضع حلول مھنیة قد تُسھم في حل جزء من
مشاكلھم، لذا ندعو باقي النواب وباقي الكتل لاللتحاق بالجلسة البرلمانیة والشروع بتطبیق مواد الدستور إحتراماً لھذه المؤسسة التشریعیة، ونؤكد

.أیضاً على نشر أسماء الحضور وكتلھم على الموقع في الدائرة اإلعالمیة

وكذلك أمر آخر سیادة الرئیس كثُر الحدیث في الشارع الحدیث على أن الجلسة البرلمانیة األولى ھي األكثر تكلفة وما رأیناه حقیقة أننا حضرنا
في مبنى البرلمان العراقي وھو غیر مؤّجر أصالً فھو ملك الشعب والدولة وما قُدم لنا في الجلسة األولى ھو مجرد بطل ماء واستكان شاي فقط
ال غیر، لذا ندعو الدائرة البرلمانیة بنشر تكالیف الجلسة األولى وبأدق التفاصیل لكي یّطلع الشعب العراقي على ما تم إنفاقھ ولكي یُسكت الجمیع

الذین یتصیدون بالماء العكر للبدء بإسقاط ھذه المؤسسة التشریعیة األولى، نظام الحكم برلماني لذا فان ھذه المؤسسة ھي السلطة األعلى في
الدولة ویجب أن تحترم نفسھا أوالً بعملھا وما یقدمھ نوابھا، أن شاء هللا نأمل بالموجودین والموجودین خارج القاعة أن یحترموا عملھم وان

.یحترموا ھذه المؤسسة التشریعیة ونبدأ بتشخیص السلبیات بصورة صحیحة وعرضھا بكل شفافیة على الجمھور العراقي لكي یحكم

-:السید رئیس السن –

.لقد أشفیَت غلیلي بما قلت. اآلن ھنالك نواب اثنین سوف یرددون القسم ھما النائب احمد عبد هللا الجبوري والنائبة ھناء تركي الطائي

.السید رئیس السن یقرأ الیمین الدستوریة

.(النائب احمد عبد هللا الجبوري والنائبة ھناء تركي الطائي یرددان الیمین الدستوریة)

-:النائبة زیتون حسین مراد حمادي –

.شكراً سیادة الرئیس، المادة (7) أوالً: یُعلن الرئیس المؤقت فتح باب الترشیح لمنصب رئیس المجلس ونائبیھ

ثانیاً: بعد غلق باب الترشیح ینتخب مجلس النواب رئیساً لھُ ثم نائباً أول ثم نائباً ثانیاً باألغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس باالنتخاب السري
ً المباشر، سیادة الرئیس اقصد عبارة األغلبیة المطلقة، یجب أن یكون النصاب متحقق والحضور في الجلسة كامل لكي یكون األنتخاب قانونیا
ودستوریاً وصحیحاً، ولھذا أطلب من حضرتك أن توجھ دعوة الى جمیع النواب والكتل السیاسیة أن تحضر لتؤدي دورھا في انتخاب الرئیس

.ونائبیھ ولكي یستمر عمل المجلس ویأخذ نصابھ القانوني الصحیح

 

-:السید رئیس السن –

أ أ ً أ
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أنتم تعلمون جمیعاً نحُن عندما بدأنا الجلسة كان النصاب مكتمل والجلسة مستمرة، أذا ھم یشعرون بشعور وطني ولدیھم حرص على البالد
والشعب یجب أن یحضروا، الشعب ُمحتقن یجب أن یتذكروا، الشارع ُمحتقن، الحال لیس كالسابق، یجب أن یفكروا لیس بالكتلة األكبر والكتلة

األخرى وغیرھا، الى أین قادتنا الكتل؟ أنا في بعض األحیان أتألم، الى أین قادتنا الكتل؟ أنظروا الى الشعب العراقي جمیعھُ مفلس، أذا یوجد مال
فھو في خزائن الكتل اآلن، مال الشعب جمیعھُ في خزائن الكتل، وجاھزین أن نُحاسب الكتل، أذا فعالً یوجد شعور وطني حقیقي ویریدوا أن

.یخدمون الشعب فلیتقدموا، فقط یریدوا سلطة

-:النائب علي یوسف عبدالنبي عمران –

سیادة الرئیس، اإلخوة واألخوات النائبات تكلموا عن مسألة الحضور، الیوم ویوم أمس وسائل األعالم جمیعھا سلطت األضواء على كسر
النصاب وخروج النواب، أنا أعتقد المسألة أكبر من الكتل أي نحُن الحاضرین في القاعة ربما ال یتجاوز عددنا (75-100) أو أقل، ھذه مسألة
غیاب جماعي، فأتمنى على حضرتك أن تُعلن أسماء الحاضرین وأسماء الغیاب، نحُن عانینا في الدورة الماضیة سیادة الرئیس یخطأ نائب تأتي

.نتائج ھذا الخطأ على جمیع النواب، األسماء موجودة والموقعین والحاضرین في القاعة یجب أن تُعلن األسماء ھذا أوالً

ثانیاً: في الدورة الماضیة، في منتصف الدورة تعرضت األجھزة اإللكترونیة للتصویت للتلف، وأنا أعتقد كان من الممكن معالجتھا بملغ بسیط،
وبعد أن تعرضت ھذه األجھزة للضرر بدأنا في كل جلسة نأخذ نصف الجلسة نحسب عدد الحضور، جھة تقول عدد الحضور صحیح واألخرى

تقول خطأ، نحن من بدایة الدورة نُرید أن نتحدث عن ھذه القضیة حتى نُعالجھا أبتداًء، ألنھُ عندما كان التصویت الكتروني لم یكن تحدث تلك
.المشاكل لدینا، ومررت قضایا كبیرة جداً لعدم وجود تصویت الكتروني، ومررت قضایا حتى من دون نصاب لعدم وجود ھذه األجھزة

ثالثاً: أعتقد اإلخوة یشاطروني الرأي، نحن نصرف مبالغ طائلة على الورق في الجلسات، في كل یوم نأتي نجد آالف األوراق موجودة في الباب
والنائب یتركھا وفي الیوم الثاني تُطرح على جدول االعمال ولم نجد شيء نقرأهُ، اآلن نتخذ قرار أو عندما تتشكل ھیأة الرئاسة نتخذ قرار كل

نائب یشتري من مالِھ الخاص حاسبة (البتوب) أو ایباد ویتم ربطِھ مركزیاً كل دول العالم تعمل بھذا النظام، المشروع یتم تنزیلھُ على األیباد او
على الالبتوب حتى تنتفي الحاجة لھذه المبالغ الطائلة التي یتم صرفھا على الورق ویأتي النائب ویبحث عن المشروع قبل شھر أو شھر ونصف،

ألنھُ عندما یتم طرح المشروع قراءه أولى وقراءه ثانیھ وبعدھا یتم التصویت، ربما بینھم فترة سنتین أو سنتین ونصف وسنة فلم نجد حتى
.المشروع، فنقتصد بالمبالغ الطائلة التي كنا نصرفھا وھذه أعتقد مسألة حضاریة وتُستقطع من كل نائب من راتبِھ

-:السید رئیس السن –

شكراً عزیزي، كالمك في الحقیقة معقول واقتراحاتك معقولة، ومسألة الالبتوب تعجبني، كل نائب یصبح أمامھُ البتوب ویتصل بالمركز والى
.آخرِه، ھذا تطور جدید ویساعد في أنجاز العمل بكفاءة

-:النائب عامر حسین جاسم الفائز –

في الحقیقة ھذه الجلسة األولى والتي حضرتكم جعلتموھا مستمرة وتستأنف في أي وقت، ربما ھذا مخرج قانوني لعدم اعتبار الجلسة مفتوحة
خالفاً لقرار المحكمة االتحادیة، لكن كان الغایة من ھذا العمل ھو االستمرار في عمل الجلسة لغرض إكمال جمیع مخرجاتھا، كأن یكون انتخاب
رئیس المجلس ونائبیھ على أقل تقدیر، ثم فتح باب الترشیح الى رئاسة الجمھوریة لتكتمل اإلجراءات تدریجیاً، وھذا الغیاب الجماعي المرفوض

حقیقةً جماھیریاً وحتى المرفوض قانوناً، ال أعلم الغایة منھُ، نحن نقول ال نُرید محاصصات والجمیع نادى بعدم تأییدِه للمحاصصات والجمیع
نادى أن یكون التخصص على الكفاءات وبالنتیجة نرى ھذا الغیاب المقصود، في الحقیقة ھو لغرض االتفاق على قضیة ماھي حصتكم؟ وما ھي

حصتنا؟ ھذه بدایة غیر موفقة لعمل المجلس في ھذه الدورة، نرجو أن ال تستمر ونأمل أن یكون للمجلس تطور بطریقةً أخرى، فضالً عن ذلك أن
الجماھیر الیوم انتظرت على مضض فترة الشھرین التي ھي مرت بدون برلمان، لغرض اجتماع البرلمان واكتمال الحكومة الجدیدة لغرض

أنجاز الخدمات والبالد جمیعھا تنقصھا الخدمات، وفي بعض المحافظات كالبصرة مثالً، الیوم الناس تموت موت جماعي، مؤامرة على البصرة
لقتل جماھیرھا تماماً، وأال ماذا یعني ورود الماء الى المساكن مع دیدان صغیرة في ھذا الماء، الیوم بعد الفحص على محطات المیاه نرى أن

الشبكة متھرئة وتسمم عام والحكومة تنظر وال تفعل شيء بحجة أن الحكومة صالحیاتھا محدودة، الیوم أھالي البصرة ینتظرون الحكومة الجدیدة
وینتظرون عمل مجلس النواب الجدید إلنقاذ ھذه المحافظة التي ھي سلة العراق كما تسمى، وھي العاصمة االقتصادیة للعراق والیوم شعبھا

یموت موت جماعي بالمیاه المتسممة، ال توجد كھرباء وال یوجد ماء ال توجد والخدمات األخرى، ال یوجد االستماع للمتظاھرین ، من المسؤول
عن ھذه األعمال؟ نحن في مجلس النواب نعتبر مسؤولین مسؤولیة تضامنیة جمیعاً تجاه أي فرد من أفراد الشعب العراقي، غانیك عن شعب
بأكملھ في محافظة مھمة كالبصرة، الیوم محافظة البصرة أذا أنفلت فیھا النظام أصبح العراق جمیعھُ في خطر، وھذا ما ُجرب طیلة الفترات

الماضیة، البصرة ھي صمام أمان العراق بأكملِھ، والیوم البصرة تتلوى بجوعھا وعطشھا وعدم وجود الكھرباء، البصرة التي كانت تُغني العالم
وتُغني العراق تأتیھا المساعدات من محافظات فقیرة فزعةً أو موقفاً جیداً من أھلي تلك المحافظات مع أھالي البصرة، لكن أھل البصرة ال

یریدون المنة وھم لیس بحاجة الى تلك المساعدات، أنما ھم من یعطون تلك المساعدات ولكن ُغبن حقھا، وأھل البصرة ینتظرون أجتماع مجلس
النواب الجدید وتشكیل الحكومة الجدیدة، وأن نواب البصرة قد آلوا على أنفسھم وصرحوا كثیراً أنھم لن یصوتوا لوضع الثقة في الحكومة القادمة

.مالم یكون ضمن برنامجھا األھتمام بشؤون الخدمات وبالخصوص البصرة ، ومن أبرزھا ملوحة وتعقیم المیاه الصالحة للشرب

-:السید رئیس السن –

شكراً عزیزي النائب عن البصرة اخي عامر في الحقیقة انت تتكلم وأنا أشعر بالمرارة وااللم ألنھ انا وأن كنت ابن النجف ولكن ابن البصرة
ایضاً وقبل كل ذلك انا ابن العراق، ولكن لماذا البصرة بالذات؟ الن البصرة كانت اول تعییني لي كمھندس عندما رجعت من انكلترا في عام

1963 في مصفى المفتیة ولقد عشت اربع سنوات فیھا من اجمل سنوات حیاتي واھل البصرة على العین والراس وانا دائماً الى جانبھم وشعب
.البصرة لھم كل الحق والبصرة مظلومة وكما ھو الشعب العراقي بالكامل  مظلوم والظالمون یعرفون انفسھم وسیأتیھم یوم ان شاء هللا
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-:النائب سعران عبید شاني كسار –

شكراً سیادة الرئیس، بسم هللا الرحمن الرحیم حقیقة ال ارید ان اضیف الى ما ذكروه االخوة النواب لكن اطالب بان نخرج من ھذه الجلسة ببیان
الى الشعب العراقي لكي یعرفوا حقیقة ما یجري في مجلس النواب نحن ورائنا شعب وورائنا جمھور ینتظر من ان نقدم شيء لكن لألسف ھذا

ھو اخفاقنا في اول جلسة او ثاني جلسھ وال یوجد حضور فنطلب من سیادتك ان تذكر كما ذكر االخ الدكتور اسماء الحاضرین حتى یعرف
الشعب ان االتھام ال یكون لجمیع النواب والنائب الذي ال یدخل الى القاعة وان كان ھناك خالف یفترض بھم الحضور ونتناقش ونحل المشاكل

مع جمیع الكتل ولكن ھذا التسیب وعدم االلتزام بالدوام ھذه ظاھرة غیر حضاریة وال توجد في كل دول العالم، فعلینا ان نكون حازمین اتجاه
الناس غیر المنضبطین في دوامھم في مجلس النواب واال إذا كانت البدایة بھذه الطریقة اذن نكتب الفشل على مجلس النواب في دورتھ الرابعة

لألسف، وان شاء هللا سوف یبدأ التصحیح وان شاء هللا یعودون االخوة البرلمانیین جمیعا ولنترك االحزاب ونترك الكتل ولندع نظرنا یكون اوال
واخرا العراق، العراق أوالً وآخرا ھذا ھو ھدفنا وھذا ما وعدنا بھ جمھورنا ان ال ندع كل واحد یركض وراء كتلتھ وخلف ناس معینین یتالعبون

.بمقدرات الشعب فنحن نطالب ببیان واضح وصریح بعد انتھاء الجلسة

-:السید رئیس السن –

صدعاً باالقتراح األخیر انا جاھز لكي تذكر اسماء النواب الحاضرین أـو باألحرى ان تذكر جمیع االسماء والغائب غائب ولكن انا ال اقرأھا،
.لذلك أرید متطوع یأتي بالقائمة أمامھ ویقرأھا. نحن سوف نذكر اسماء النواب والموجود یقول حاضر اما البقیة سوف یسجلون غیاباً

.أحد السادة النواب یقرأ أسماء النواب لتثبیت الحضور

.اإلخوة الحضور السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ھذه االسماء جمیعھا والذي اذكر اسمھ ارجو ان اسمعھ لكي اسجلھ حاضر

.یقرأ أسماء السیدات والسادة النواب لتثبیت الحضور

-:السید رئیس السن –

فقط لدي مقاطعة، جاء إلي ھذا التفسیر من مستشار شؤون التشریع بالنسبة للجلسة وإنتخاب رئیس المجلس والنائبین وقیل أن إنتخاب رئیس
.المجلس أوالً وبعد ذلك النائبین وھكذا، اآلن جاء التوضیح من الدكتور علي أحمد عباس مستشار شؤون التشریع

.دعوني أقرأھا لكم

.سیادة رئیس السن، رئیس الجلسة األولى لمجلس النواب المحترم

.السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

.م/ فتح باب الترشیح لمنصب رئیس ونائبي رئیس مجلس النواب

إشارةً إلى ما أثاره أحد السادة النواب أثناء الجلسة لمجلس النواب یوم 3/9/2018 بوجوب اإلقتصار على فتح باب الترشیح لرئیس مجلس
-:النواب فقط دون فتح باب الترشیح لمنصبي نائب رئیس مجلس النواب وما أشرتم إلیھ من التوجھ إلى أخذ الرأي القانوني بصدد ذلك نبین

-:نصت المادة (7) من النظام الداخلي لمجلس النواب على

.أوالً: یعلن الرئیس المؤقت فتح باب الترشیح لمناصب رئیس المجلس ونائبیھ

ً .وھذا ما قمت بھ شخصیا

ثانیاً: بعد غلق باب الترشیح ینتخب مجلس النواب رئیساً لھ ثم نائباً أول ثم نائباً ثاني باألغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس باإلنتخاب السري
.المباشر

مما یقتضي فتح باب الترشیح لمنصب رئیس مجلس النواب ومنصبي نائب رئیس المجلس دفعة واحدة قبل اإلعالن عن غلق باب الترشیح تمھیداً
إلجراء عملیة اإلنتخاب بالترتیب الذي تضمنتھ المادة (7) من النظام الداخلي إنتخاب رئیس مجلس النواب ثم النائب األول لرئیس مجلس النواب

.ثم إنتخاب النائب الثاني لرئیس مجلس النواب

.التوقیع، الدكتور أحمد علي عباس، مستشار شؤون التشریع

.شكراً

.نعم، تفضل

.لحظة، نقطة نظام، لنرى ما ھي القضیة؟ تفضل
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-:(النائب أحمد عبد هللا محمد الجبوري (نقطة نظام –

سیدي الرئیس، نحن الیوم علینا أن ال نتجاوز المادة الدستوریة الخامسة والخمسین وكذلك نلتزم وإتساقاً مع قرار المحكمة اإلتحادیة بأنھ ال توجد
جلسة مفتوحة، ولذلك یتحتم على رئیس السن أن یحسم ھذا النزاع بعیداً عن صفقات الكتل السیاسیة في إختیار رئاسة البرلمان، لذلك أدعوك إلى

أن تدعو الدائرة البرلمانیة إلى إحضار المواد اللوجستیة وصنادیق اإلنتخاب وبذلك سیكون ھذا األمر ضاغطاً على الكتل المتواجدة اآلن في
.الكافتیریا

سیدي الرئیس، لیس من المعقول أن یكون الجالسین في الكافتیریا أكثر من مجلس النواب، ولذلك أنا أطلب من اإلخوان الحاضرین الموافقة على
إحضار الصنادیق للقیام باإلنتخاب اآلن إتساقاً مع الدستور وأیضاً حتى نحافظ على سمعة الدورة البرلمانیة الرابعة أمام الشعب العراقي وال

.نذھب إلى الصفقات التي لم تأتي إال بالكوارث على عراقنا

-:(النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام –

.سیدي الرئیس، مبارك لكم تولیكم رئاسة جلسة السن

المداخلة األولى: جنابك تكلمت عن اآللیات التي یتم بھا إختیار رئیس مجلس النواب ونائبیھ وفي ختام كالمك قلت بصفقة واحدة وھذا غیر
.موجود بالدستور وأتمنى أن تحذف من محضر الجلسة

المداخلة الثانیة: سیادة الرئیس، أمس حصل خرق دستوري كبیر جداً، آلیات تقدیم الكتلة األكبر وفق الدستور والنظام الداخلي تقدم لجنابك
.وجنابك یقوم بفحص ما موجود باألوراق التي سلمت لتحدید من ھي الكتلة األكبر

فسح المجال لكتلة معینة باإلعالن عن كتلتھا دون أن تعلن جنابك وفق الدستور تقدم إلیك واإلعالن یكون من قبلك كانت مخالفة دستوریة تحسب
.على رئاسة المجلس

-:السید رئیس السن –

.شكراً على المداخلة

.من لدیھ مداخلة؟ فقط إذا توجد نقطة نظام إستجبت لھا أما المداخالت فمتوفرة ولدي اآلن وصدقوني سوف

.األسماء، رجاًء ھنا موجودة والقائمة ھنا ملیئة والكثیر یریدون المداخلة

.نعم تفضل

.أحد السادة النواب یُكمل قراءة أسماء النواب لتثبیت الحضور

مجلس النواب ھو قلب الشعب النابض، (والنِعم من مجلس النواب). ألول مرة في تاریخ العراق نعمل معارضة وطنیة حقیقیة في مجلس النواب.
لنسیّر الدفة بصورة صحیحة لمصلحة الشعب المنكوب. ھذه إحدى الخطوات وأنا سأُذكركم بھا إن شاء هللا، ھذا أیضاً سجل للتاریخ واآلن رؤساء

الكتل مستعدین لإلجتماع معي في القاعة الدستوریة من أجل التفاھم وحل المشكلة في الساعة الواحدة ظھراً ویجب أن ال تبقى قضیة المجلس
.سائبة ھكذا

-:    النائب –

سیادة الرئیس، نحن المكونات هللا غاضب علینا وأنت كذلك تغضب علینا، ال تعطینا مجال للمداخلة وجعلتمونا في األخیر ولم تعطونا المجال،
.لدینا جملة مقترحات لكي ننتھي من ھذا المسائل جمیعھا

 

 

 

-:السید رئیس السن –

ً .إن شاء هللا، بعونھ تعالى، أنا لدي جدول یجب أن أمضي علیھ وأتفقت علیھ، هللا كریم ولن ترون إال الخیر إن شاء هللا وأنا خادم لكم جمیعا

.ترفع الجلسة لإلستراحة

ً
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ً .رفعت الجلسة لإلستراحة الساعة (12:35) ظھرا

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

.إستؤنفت الجلسة الساعة (2:00) ظھراً

-:السید رئیس السن –

.السیدات والسادة النواب، أشكر حضوركم وتعاونكم جمیعاً، أنتم على الرأس وفي حدقة العینین

ً .أُعلن لكم تحدید یوم 15/9 إلنتخاب الرئیس ونائبیھ في الساعة الحادیة عشرة صباحا

.رفعت الجلسة الساعة (2:05) ظھراً

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

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

****
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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
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. 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



9/26/2018 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… 6/13

-: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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محضـر جلسـة رقـم (1) المستمرة ج(4) األحد (16/9/2018) م
 

الدورة  اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة األولى

    الفصل التشریعي األول

 

محضـر جلسـة رقـم (1) المستمرة ج(4) األحد (16/9/2018) م

 

 

ً .عدد الحضور: ( ) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:30) ظھرا

-:السید رئیس السن –

.المرشحون لمنصب الثاني لرئیس مجلس النواب النائب بشیر الحداد، النائب احمد حمة رشید، االن نبدأ بعملیة التصویت

-:السید االمین العام لمجلس النواب –

.یقرأ اسماء النواب للتصویت على المرشحون لمنصب النائب الثاني لرئیس مجلس النواب

-:السید رئیس السن –

ً رجاًء لدّي مالحظة واحدة، رجاًء اخوان انتم الحظتم وانا الحظت یوم امس بأن ھناك اوراق قد وضعت خالیة، رجاًء صوتوا وانتخبوا احدا
.لغرض حسم الموضوع ، شكراً

-:السید االمین العام لمجلس النواب –

.یكمل قراءة اسماء النواب للتصویت على المرشحون لمنصب النائب الثاني لرئیس مجلس النواب

-:(النائب احمد حمة رشید (نقطة نظام –

.ھناك نواب واقفون عند الصندوق وھم صوتوا. توافقات سیاسیة ویرون اصواتھم. ھذا مخالف للدستور

-:السید رئیس السن –

.لقد قالت لھم اللجنة انسحبوا وانسحبوا، رجاًء عدم التجمع قرب الصندوق رجاًء
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-:(النائب احمد حمة رشید (نقطة نظام –

السید رئیس السن ھناك نواب واقفون قرب الصندوق، االن رأیت بأم عیني، البد ان تجري االنتخابات بسریة تامة وھذه االنتخابات كانت علنیة
ویرون االوراق الى من یصوتون؟ انا ال یھمني الفوز وال تھمني النتائج المھم ھو اجراء االنتخابات بحریة وشفافیة حتى نكون نواب حقیقیون

.للشعب العراقي وشكراً

-:السید رئیس السن –

.انا أتفق معھ شكراً جزیالً

-:السید االمین العام لمجلس النواب –

یكمل قراءة أسماء النواب لغرض التصویت على المرشحون لمنصب النائب الثاني لرئیس مجلس النواب، العفو ھل ھناك أحد لم نقرأ اسمھ؟

-:السید مدیر عام الدائرة البرلمانیة –

.(السادة الكرام أرجو العلن بأن عدد المصوتین ھو(282) من (329

.السید النائب بشیر الحداد حصل على (185) صوت –

.السید النائب احمد حمھ رشید حصل على (53) صوت –

.االوراق الفارغة (16) ورقة

.االوراق الباطلة (28) ورقة

-:السید رئیس السن –

السادة النواب الكرام رجاًء الجلوس، أجلسوا رجاًء, اخواتي واخوتي السادة النواب أعلن فوز النائب بشیر الحداد لمنصب النائب الثاني بـ( 185)
.صوت، تھانینا واھالً وسھالً بھ

ایھا السادة اخوتي الكرام بعد تھنئتي ألخي النائب بشیر الحداد لدي كلمة، ھذا حدیث من القلب الى القلب وبعدھا أودعكم واخرج اتنحى، لكني
سأكون بالمعارضة، ادعو ھیاة رئاسة المجلس السید محمد الحلبوسي رئیس المجلس والسید حسن كریم النائب االول والسید بشیر الحداد النائب

.الثاني لتبوء مقاعدھم على المنصة رجاًء

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة أعضاء مجلس النواب العراقي للدورة الرابعة، أُبارك لكم وأُھنئكم بالمباشرة الفعلیة بمھام عملكم بالسلطة التشریعیة، ونتمنى لكم
التوفیق وللشعب العراقي الكریم من خاللكم، وأسمحوا لي أن أتقدم بإسمكم بالشكر للسید رئیس السن السید (محمد علي زیني) للدور الذي قدمھ

.ویتفضل بالحدیث أخاً وأستاذاً كبیراً، ونتمنى لھُ التوفیق

-:السید رئیس السن –

شكراً جزیالً سیادة الرئیس، لدي حدیٌث معكم ولكنھُ حدیٌث ذو شجون، السالم علیكم سادتي وسیداتي الكرام، یا ممثلي الشعب العراقي العظیم لكنھ
المستلب والمنھوِك القوى والمسروقِة خزائنھُ، أتكلم معكم من ھذا المنبر منبر مجلس النواب، مجلس نواب الشعب العراقي العظیم وفي الحلِق

غصة وفي القلِب لوعة، لعلمكم أیھا السادة أن دراسة أجرتھا مؤسسة (غالوب) الخاصة بدراسات الرأي العام أن عام 2017 كان من السنوات
األكثر معاناة للعالم من أكثر عقد، وحددت الدول األكثر معاناة حسب رأي السكان (145) بلد، وبینت الدراسة أن الدولة األكثر معاناة في العالم

ھي جمھوریة أفریقیا الوسطى التي حلت محل العراق في المرتبة األولى بالتصنیف، حسب ما یسمى بمؤشر التجربة السلبیة، حیث حصلت
أفریقیا الوسطى على (61) نقطة في ھذا التصنیف، وھو أكثر مؤشر سلبي في تاریخ الدراسات عالمیا،ً ویلیھا العراق في المرتبة الثانیة

للتصنیف السلبي، العراق من بین الدول األكثر بؤساً في العالم في عام 2017، فماذا یعني ھذا یا ناس؟ ھذا یعني أن العراق العظیم صاحب
الثروات الھائلة قد تحسن أمرهُ فأرتفع من كونھ أسوء دولة في العالم من حیث أسباب المعیشة الى ثاني أسوء دولة في العالم بعد أن فاقتھُ

جمھوریة أفریقیا الوسطى بھذا الالشرف، ھل تقبلون بھذا أیھا السادة؟ یا ممثلي الشعب العراقي العظیم، العراق بالد وادي الرافدین بالد النھرین
العظیمین دجلة والفرات، نستورد الماء في قناني من السعودیة والكویت، ھل تقبلون بھذا؟ أیھا السادة یا ممثلي الشعب العراقي العظیم، بغداد

العظیمة مدینة الرشید والمأمون عاصمة العالم ھذه المدینة أصبحت عبارة عن خرابة، شوارع خربة أرصفة خربة نفایات تمأل الشوارع، ال یوجد
حتى نفق واحد لم یبنوا الجماعة وأنتم تعلمون من ھم؟ أذاً أین كانت تذھب أموال ھذا الشعب المظلوم كل سنة؟ بأي جیوب كانت تذھب ھذه
األموال، لماذا العراقیین اآلن یتجولون ُعراة حفاة؟ فیما الذین تسلموا مقالید السلطة وُجلھم كانوا من الحفاة أصبحوا اآلن یملكون خزائن من

األموال، ھذا سؤال یستحق اإلجابة، یجب أن یتوجھ من قبلكم أیھا السادة النواب ممثلي الشعب العراقي المنكوب المظلوم الى الحكومات التي
تعاقبت على حكم العراق من حكومة (ایاد عالوي) الى حكومة (الجعفري) الى حكومة (المالكي) ثم الى حكومة رئیس الوزراء الحالي (حیدر

.(العبادي
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب، ممكن اإلشارة بدون ذكر أسماء، كال أذا تسمح لي ممكن أن یشیر بدون ذكر األسماء

-:السید رئیس السن –

ھذا غیٌض من فیض، وال أرید األسترسال ألنھُ خلفكم جھود سوف تكون مضنیة لخدمة الشعب العراقي العظیم بحق وحقیقة، وأنتم تمثلوھم اآلن
أیھا السادة، ختاماً سادتي الكرام األفاضل ال شك أنكم الحظتم أن السادة المرشحین لرئاسة مجلس النواب جمیعھم من السنة، لقد أشرت لھذا األمر
من قبل ولیس لدي اعتراض، وإنما اعتراضي ھو أن الدولة الكبرى المسیطرة على مقدرات العراق ھي التي زرعت ھذه التفرقة الطائفیة لدینا،

.فأصبحنا نتصرف وكأنھُ مكتوب علینا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نقاط النظام الحقاً، دعوه یُكمل

-:السید رئیس السن –

وكأن الطائفیة ھي سلیلتنا، األساس أیھا السادة ھو أن یكون الترشیح لھذا المنصب المھم جداً جداً على أساس المؤھالت الشخصیة ولیس اإلنتماء
.الطائفي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أستمر

-:السید رئیس السن –

أیھا الناس أنا لیست لدي مشكلة مع المذھب السني، أخي طبیب وزوجتھُ صیدالنیة سنیة، زوجتي وھي عراقیة وكانت في وقتھا مدرسة
ریاضیات ھل تعلمون بأن نصف أھلھا من الشیعة والنصف األخر من السنة وكذلك أقربائي اآلخرون، أنا شیعي أنا سني أنا عربي أنا كردي أنا

.مسلم أنا مسیحي أنا یھودي أنا صابئ أنا أیزیدي، أنا كل شيء أنا عراقي ولي الشرف أن أكون من أبناء الشعب العراقي العظیم

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .شكراً جزیالً سیدي الرئیس، ممكن نترك نقاط النظام الحقا

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

في البدایة ال بد من المباركة للجمیع، لھیأة الرئاسة المكرمة، وللسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب على تبوئكم ھذا المكان، لغرض خدمة
ً .العراق أرضاً وشعبا

األمر اآلخر: مجلس النواب خالل المدة الماضیة، وخاصة في األشھر األخیرة تعرض إلى ھجمة شرسة، وھو منذ سنوات یتعرض، ولألسف
الشدید فقد بسبب ھذه الھجمة اإلعالمیة الشرسة التي قام بھا مسؤولون في الدولة إلى جانب اإلعالم، نالت من ھیبتھ، فمھمتنا األولى إستعادة ھیبة

.مجلس النواب، وھیبة ھذه السلطة ھي ھیبة العراق العظیم، ھذه النقطة األولى

النقطة الثانیة: كما شھد مجلس النواب كلھ على أن ھناك نواقص ومطبات في الدستور، یجب أن تكون مھمتنا األولى تعدیل الدستور العراقي، ال
یمكن التھاون في ھذا المطلب على اإلطالق أبداً، ألنھ كان ھذا المطلب في نص الدستور، والمفروض أن نجري ھذا من الدورة الثالثة، لكن

.لألسف الشدید لم ننجز ھذه المھمة

النقطة الثالثة: لدینا نحن كمجلس نواب الحق في تشریع مقترحات القوانین، ال أن نبقى كالدورة السابقة والتي قبلھا، ننتظر الحكومة تبعث لنا
مشروع قانون ونحن نشرعھ، ال، نحن نبادر – خصوصاً إذا لم تكن ھناك جنبة مالیة في عدد من القوانین – إلى تشریعھا، كي ال نقف مكتوفي

.األیدي

.أتمنى لكم في النھایة الموفقیة والنجاح خالصاً من كل قلبي

-:(النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي (نقطة نظام –

بدایةً أشكر السید رئیس السن على إدارتھ لجلسة إنتخاب الرئاسة، ونرحب بإنجاز البرلمان لإلستحقاق الدستوري بإكمال ھیأة الرئاسة، وھي
.خطوة أولى على الطریق الصحیح إلنجاز تشكیل الحكومة

ً أ أ أ أ ً أ أ
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أنا أتفاعل كثیراً مع منھج الدكتور زیني برفض اإلستبداد والظلم، وھذه عالمة في تأریخھ، ولكن أختلف معھ حینما أراد أن یعلق وساماً على
بغداد، وعلق وصمة عار على بغداد حینما ربطھا بھارون وبالمأمون، ھؤالء الذین قتلوا أئمة أھل البیت (علیھم السالم)، وكان منھجھم القمع

واإلستبداد والحرق والدفن أحیاًء لمن یعارضھم، ھذا المنھج اإلستبدادي ال یمكن أن ینشر، لیست طائفیة، معارضة قتل أئمة أھل البیت (علیھم
.السالم) لیست طائفیة، الطائفیة عندما تدافع عن ظالم ومستبد، اإلنصاف للمظلوم لیس طائفیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

نقطة النظام لحضرتك، ووجھة نظرك مقبولة، لكن أرجو أن نوصل رسائل إیجابیة إلى الشارع العراقي، إننا عراقیون قبل أن نكون ألي طائفة،
وقبل أن نكون من أي قومیة، ھذه الرسالة، أنا ابتدأت بتأیید وجھة نظرك، ولكن لنوصل رسائل إیجابیة، إننا عراقیون بسنتنا بشیعتنا بكردنا بباقي

.المكونات، العراق أوالً

.إن سمحتم لي، نقاط نظام والطلبات كثیرة

.لدینا كلمة، ولممثل الحكومة أیضاً طلب دوراً، ننتظر بعد أن یكمل النائب رائد فھمي

-:(النائب رائد جاھد فھمي صالح (نقطة نظام –

.إبتداًء أود أن أھنئ الرئاسة، وھي تتولى المسؤولیة في ظل ظرف بالغ الصعوبة یواجھ البلد، ونأمل أن تنجح في مھمتھا الجسیمة

الیوم كل البلد یوجھ أنظاره نحو ممثلي البلد، ونعرف معاناة ھذا البلد، وھذا الشعب، وقد تم ذكرھا، ماذا على مجلس النواب أن یقوم بھ خالل
-:المدة القادمة؟ أنا ألخصھا بعدد معین من المھمات

:المھمة األولى: كما ذكر، ھي إعادة مكانة مجلس النواب، واستعادة ثقة الشعب بھ من خالل جملة من اإلجراءات

.مراجعة أوضاعھ
.تحسین أدائھ، وذلك بمراجعة اآللیات، ومراجعة كل ما یشاع بشأن اإلمتیازات وغیرھا من األمور التي ینبغي وضعھا

المھمة الثانیة: تفعیل دور مجلس النواب، سواًء على الصعید التشریعي، أم على الصعید الرقابي، أم على صعید المصادقة على كبار المسؤولین
.في الدولة، وھم ممن ینبغي أن تتوفر فیھم مواصفات الكفاءة والنزاھة

.فیما یتعلق بالدور التشریعي، نحن نعم ینبغي أن نشرع القوانین، لكن أي قوانین؟ الیوم الدولة ال تزال الدولة تفتقر إلى مؤسساتھا

.أوالً: لدینا قوانین دستوریة لم تشرع، لدینا مؤسسات لم تشرع أیضاً، المجلس اإلتحادي

.ثانیاً: لدینا قوانین تتعلق بالعدالة اإلجتماعیة توجد ضرورة بالغة لھا، الیوم مئآت اآلالف من الناس یتضورون جوعاً، ویبحثون عن عمل

.ثالثاً: تشریعات تتعلق بالمنظومة اإلنتخابیة التي ینبغي مراجعتھا

أشیع ھناك بشأن مجلس النواب وانتخاباتھ، الكثیر من التقاریر الصحفیة تناولت ممارسات بعیدة عن القیم تتعلق بشراء ذمم، ھذا الموضوع أعتقد
على مجلس النواب أن یتحراه، ونأمل من ھیأة الرئاسة أن تقوم بما ینبغي، للتقصي عن مثل ھذا األمر، ألن في ذلك سمعة النواب، سمعة مجلس
النواب، مكانة مجلس النواب، ھیبة مجلس النواب، ودوره كأھم مؤسسة في الدولة، بقاء مثل ھذه الشبھات یلحق بالغ الضرر، ونأمل أن تجري

.مالحظة ھذه األمور حتى النھایة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیتم إتخاذ إجراء، وسأعلمكم بھ خالل ھذه الجلسة

إن سمحتم لي، یغیب عني بعض أسماء السیدات والسادة النواب، وخصوصاً الجدد، ستكون ورقة ھنا لتسجیل الدور، لدینا كلمة كرئاسة مجلس
.نواب، وبعد الكلمة نمضي بالنقاش

َرین لمجلس النواب، وھذا األمر سیتم تداولھ أیضاً، وأرجو تسجیل أسماء السیدات والسادة النواب الراغبین بالمداخالت .نحتاج إلى خیار مقّرِ

-:السید رئیس مجلس النواب –

(یقرأ كلمة بمناسبة إنتخابھ رئیساً لمجلس النواب. (مرافق

إذا تسمحوا لي، بصراحة كلمتي لم تعطي إستحقاقھا لشھداء العراق الذین قاتلوا وضحوا بالدماء في كل مناطق العراق ولوال شھداء العراق الذین
قدموا التضحیات وھم من أبناء الوسط والجنوب وھم من أبناء إقلیم كوردستان وأیضاً من أبناء العشائر في المناطق الغربیة لم أكن ھنا الیوم

كممثل عن محافظة األنبار من خالل اإلنتخابات، فشكراً جزیالً لعوائل الشھداء وشكراً جزیالً لھذه الدماء الزكیة الطاھرة وإسمحوا لي أن نقرأ
ً .سورة الفاتحة على أرواح الشھداء جمیعا

ً
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.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

.شكراً جزیالً

.تفضل السید ممثل الحكومة

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.بسم هللا الرحمن الرحیم. السید رئیس مجلس النواب المحترم

.السادة نائبي رئیس مجلس النواب المحترمین. األخوات واإلخوة النواب. السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

نیابة عن الحكومة وكممثل عن الحكومة في مجلس النواب نبارك لكم ھذا العرس الدیموقراطي ونبارك للسادة، السید رئیس المجلس ونائبیھ لنیلھم
.ثقة ممثلي الشعب

سادتي األفاضل، نتطلع للعمل والتعاون المثمر بین الحكومة ومجلس النواب ولیكن مجلسكم الموقر ظھیراً وداعماً للحكومة في سبیل تحقیق
.الرفاھیة والسؤدد لھذا الشعب العریق وھذا البلد العظیم ومصوباً أیضاً إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك

.سادتي، المھام الملقاة على عاتقكم كبیرة وجسیمة خاصةً في ھذه الفترة من عمر المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص

.وفقكم هللا وسدد خطاكم. شكراً جزیالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً جزیالً. السیدات والسادة النواب، علینا خطوات دستوریة أخرى، أود إعالم سیادتكم أنھ سوف یتم فتح باب الترشیح لمنصب رئیس
الجمھوریة إعتباراً من یوم الثالثاء القادم بإنتظار من یرى بذاتھ الكفاءة والقدرة على إدارة ھذا المنصب المھم كحامي لدستور العراق أن یقدم
السیرة الذاتیة إلى مجلس النواب عبر الموقع الرسمي وسوف یتم إعالم ذلك بالموقع الرسمي لمجلس النواب. نعم، ثالثة أیام من بعد إنتخاب

.الرئیس والنائبین. لدي (40) طالب مداخلة، إذا تسمحوا لي دعونا نمضي قلیالً باإلجراء العملي

.نعم، لغایة اآلن لیس لدینا جدول األعمال والشعب العراقي ینتظر منا الكثیر

نعلمكم أن ھیأة الرئاسة ورئاسة مجلس النواب، ونتمنى أیضاً من السیدات والسادة رؤساء الكتل ومن یرغب من أعضاء مجلس النواب سوف
ننتقل خالل (48) ساعة القادمة إلى البصرة للوقوف على إحتیاجات الشعب ھناك، والشعب ینتظر منا الكثیر ونذھب إلى ھناك ألداء دورنا
الرقابي في التشریعات التي صدرت من مجلس النواب، قانون الموازنة شرع في عام 2018 ألن نرى ما ھي آلیات تطبیق القانون وسوف

تعلمكم الدائرة البرلمانیة بموعد المغادرة إلى البصرة وأتمنى من السیدات والسادة النواب التواجد في المیدان وخصوصاً نواب البصرة أكید ھم
.قدموا ھذا الطلب

أیضاً، البصرة قدمت للعراق الكثیر والبصرة قدمت للعراق على كل المراحل والسنین وأتى الیوم أن یقدم أبناء العراق وممثلي الشعب العراقي ما
.یستطیعون إلى محافظة البصرة

.یوم غد سیكون التوجھ للبصرة حتى ال یتعارض مع الزیارة للسیدات والسادة النواب

السیدات والسادة النواب، سوف یتم تشكیل لجنة وسوف یناقش مع السید النائب األول والنائب الثاني توزیع النواب على اللجان للمباشرة باألعمال
.بشكل مباشر في الجلسة القادمة سوف تتم عرض اآللیات لھذا األمر

.ترفع الجلسة األولى إلى یوم الثالثاء المصادف (25) من ھذا الشھر

.شكراً جزیالً

.ُرفعت الجلسة الساعة (3:30) عصراً
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