
  م) ٣/٨/٢٠١٧(الخميس ) ١٠(محضر جلسـة رقـم 
اً  )١٨٥( :الحضور عدد   .نائ
  .ظهراً  )١١:٥٠( :الساعة الجلسة بدأت

س السيد –   - :النواب مجلس رئس
﷽.  

ة  ا ة الدورة من العاشرة الجلسة أعمال نفتتح الشعب عن ن اب ة السنة الثالثة، الن ع  التشر
عة، عي الفصل الرا ات قراءة نبدؤها األول، التشر م القرآن من أ   .الكر

  - :علي دمحم ناجي دمحم النائب –
ات يتلو م القرآن من آ   .الكر

س السيد –   - :النواب مجلس رئ
ضاً  االعمال جدول ت، الى تحتاج التي القوانين مشارع من عدد اليوم هذا يتضمن أ  في تصو
ة قاء األعضاء والسادة السيدات من نطلب البدا ة اتمام حين الى ال ت عمل ة التصو  هو ما ألهم

ر أود األولى الفقرة البدء قبل اآلن، مطروح انات ثالث لدينا أنه المسائل عض ذ  عد لذلك ب
ت من األنتهاء ات قانون  على التصو انات طلب قدم لمن سيؤذن االنتخا  هذه تالوة في ب
انات ل الب   .واضح ش
ة المسألة ما تم أنه الثان م تعلمون  و اب الواحد عبد طالب النائب من إستقالة طلب تقد  ذ

ين الخر اب و ل قبلت وقد االستقالة هذه أس  حين عد أنه إال قانوني رأ على بناءً  واضح ش
م الى طلب قدمت وأن سب(الموقر المجلس الى طلب قدم م الموقر مجلس  استقالتي بتقد

ر ثم مواطن قتل على إحتجاجاً  عتذر إستقالته عن العدول ذ  المجلس تجاه منه بدر عما و
 تم اإلستقالة عن العدول الطلب هذا )الطلب هذا موجب الئقة غير لمات من النواب والسادة
اب الواحد عبد طالب النائب للسيد سب حيث القانوني الرأ الى إحالته  قدم قد الخر ذ

ة من إستقالته ه في جاء ما النواب مجلس عضو  وحيث عراقي مواطن قتل على إحتجاجاً  طل
اً  قدم قد النائب السيد أن ه ورد وما الجانب هذا في اإلستقالة عن العدول طل ات من ف  حيث

اب الواحد عبد طالب لنائبا مقعد أن وحيث  يوجد ال القانوني فالرأ شاغراً  زال ال الخر ذ
 ال والذ الساب مقعده لشغل والعودة اإلستقالة عن النائب السيد عدول قبول من قانوني مانع
  .شاغراً  يزال

ادرة اليوم هذا :الثالثة المسألة  م ة و ات من عدد من شعب ة الفعال  عموم في والعشائرة الشعب
قاً  العراق محافظات ة لمبدأ وتحق ة الرقا ر تم فقد الشعب  أعضاء والسادة السيدات من عدد ذ

 والحوار النقاش المجلس جلسات حضور في بير دور لهم وممن يتغيبون  ال ممن النواب مجلس



ة هذا اللجان ورئاسة والفاعل اً  تكرماً  تكرمهم تم الخصوص و ر نتقدم فنحن معنو  واإلمتنان الش
ات لكل ة الفعال عة الشعب ة الضواهر تشخص والتي النواب مجلس لدور المتا  تم التي اإليجاب

ل تثبيتها   .واضح ش
اً  الفقرة* ت إستكمال :ثان ات قانون  مشروع على التصو ة المحافظات مجالس إنتخا   .واألقض

ر أن بودنا ة اللجنة تتفضل مسألتين، نذ  في المنتظمة غير والمحافظات ماألقال ولجنة القانون
م، ات قدمت أنه إقل ت إلعادة موقعة طل ت تم ما عض على التصو ه التصو قاً  عل  إستناداً  سا
اق الى ون  عدمه من بذلك المضي في البت أمر لكن ه العمل تم س ة في س تات نها  التصو
ات من قدم ما الى الذهاب عدم المجلس ير  فقد قاءوا الخصوص بهذا طل  تم ما على إل

ت ه التصو   .ذلك غير ير  أو عل
ت أن :األخر  المسألة وك المتعلقة )٣٧( المادة حد عند قف اليوم هذا التصو  عدم فأرجو ر
رها  مساءاً  التاسعة الساعة اليوم وهذا شأنها تواف الى اللحظة هذه حد الى الوصول لعدم ذ
وك محافظة ممثلي لكل دعوة احث سالجلو  لغرض ر غة شأن والت ة الص ن التي النهائ  م

مها إعتمادها ت لغرض وتقد رت أنا عليها، التصو  ما أن اب من طعمه عمار السيد ذلك ذ
  قارب
ة نصوص الخمس أو األرعة ت تم مهمة قانون ات قدمت ثم عليها التصو ت بإعادة طل  التصو
ة الى بذلك البت أمر يرجئ قلت عليها، ت نها  نمضي اآلن القانون، مشروع على التصو
ت عد ه سرنا الذ العرف المواد،  الى نأتي القانون  مجمل في البت وقبل القانون  على التصو

ت جلسة الجلسة المواد، نستأنف اآلن الداخلي، النظام وف إعتراضات من شأنه قدمت ما  تصو
س ات قدمت التي المواد هي ما شيء سأوضح أنا نقاش، ول ت إعادة خصوصب طل  التصو

ت بإعادة طلب شأنها؟ ات قانون  مشروع من )١٢( المادة على التصو  مجالس إنتخا
ت بإعادة طلب نائب، )٧٠( من موقع الطلب وهذا المحافظات  المتعلقة الفقرة على التصو

ة شهادة على حاصالً  ون  أن )٧( المادة  ه نظر وما الترشح عند عادلها ما أو اإلعداد
ت بإعادة أخر طلب نائب، )٦٥( من موقع الطلب وهذا مجلسال ما التصو  المادة يتعل ف
ات قانون  من )٦/أوالً (  من موقع الطلب وهذا العدد ضعف والمتعلقة المحافظات مجالس إنتخا
 لن سوف اآلن المسائل هذه شأن والنقاش الحوار اب فتحنا أذا والسادة السيدات نائب، )٥٤(

ن  ثم عليها المتف النصوص فلنمضي عليها المتف المسائل في القانون  البت ستئنافإ من نتم
ما ذلك عد ه مختلف هو ف ن عل ع ال للنقاش، عرض أن م   .اآلن نناقش أن نستط
ت، إعادة نقاش، ال ه سرنا الذ العرف تصو ت عند عل اب على التصو ة األس  وقبل الموج

ت ه اإلعتراض تم لما نأتي المجمل القانون  على التصو اب وجدت إذا المجلس فينظر عل  أس
ه ت إعادة شانها المقدم للمواد موج عرض التصو ت، و ه مشينا عرف هذا للتصو   .عل



اس عبد طعمه عمار النائب –   - ):نظام نقطة( الحميداو  الع
ت عاد وقالت حددت عندما )١٣٥( المادة  تقرر أن ترد المشروع، من اإلنتهاء قبل التصو
قة م ه سمح الذ النهائي الحد هو هذا أن حق ت، إعادة طلب بتقد  إنتهاء عد عني التصو

ت م يجوز ال مجمله القانون  على التصو تالتص إعادة طلب تقد ة تذهب وٕانما و  الى العمل
ة هذه الى ناظرة فهي القانون  تعديل ة، األل م ت تشتر ال التنظ  في مادة آخر قبل التصو

ذا يوجد ال القانون، ت إعادة سماح وقت الى النص شير إنما النص في شيء ه   .التصو
   
   
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ماً  المجلس قرر إذا(قول النص ح،واض ون  لكي النص لك أقرأ النائب السيد  إحد في ح
 المادة تلك لمناقشة عود أن فللمجلس عليها واف وأن سب مادة في تعديل إجراء شأنه من المواد
ذلك اب أبديت إذا إقرارها سب مادة في المناقشة إعادة للمجلس يجوز و  إنتهاء قبل جديدة أس

ة المواد نشرع اآلن )المجمل المشروع في المداولة ق  بهذا األخذ عدم عني ال نأتي، ثم المت
ت، فقرات لدينا نحن األعضاء والسادة السيدات تسمحون  إذا األساسي الطلب .الح  قانون  تصو

الة، أة قانون  الو م لإلعتماد العامة اله   .القوانين ومشارع المواد من ننتهي أن اليوم هذا فأرجو
ار عبد علي النائب – هش جواد الج ل   -):نظام نقطة (و
ة الجلسة في أنا  للمداخلة المجال تعطني ولم الموضوع هذا على مرات عدة يد رفعت الماض

ه، ما الوضوح امل ن لم المجلس حتى ف ة فقرة وهذه الفقرة هذه يخص ف  جداً  وخطيرة صع
ع على  لكسر نضطر وقد شيء سنحق أعتقد ال الموضوع وٕاكمال تجاوهزها ترد الموجودين، جم

ك من نلتمس المجلس، في مقبول غير عمل نعمل أو النصاب ه نصوت أن الموقر جنا  عل
ت مجال أعطنا لك، راجع واألمر   .القراءة اإلسترسال قبل التصو

س السيد –   - :النواب مجلس رئ
ت في مجال يوجد ال قال الذ ومن ال لكن التصو م اإلش  نبدأ، أن قبل اآلن تردون  جنا

ة ه اختلف لما نعود ثم شأنها نمضي عليها المتف المواد لنا النس  يبت الذ هو والمجلس عل
رت أنا المواد المختصة اللجنة لنمضي، ذلك مع أصالً  مسلوب غير موجود والح األمر، في  ذ

ات   .تفضلوا اللجنة الموجودة، الطل
م،قا عدم يبرر الذ ما لحظة،   لماذا؟ القانون، تمرر تردون  ال ء

قاء أرجو أوالً  مسألة، أوضح والسادة السيدات ح المقاعد في ال قاء أرجو األمر، لتوض  حتى ال
ن المسألة، نحسم قون  مم م؟ في ت  إلزام يوجد ال لكن مانع يوجد ال اآلن، ملزم يوجد ال أماكن
ه الذ ل اآلن،  تفضلوا تتفضلون، والسادة السيدات صاب،الن سر صح ال النصوص، أن نطل



ن  الجلسة ترفع أن إما والسادة السيدات اآلن، عرضها سأقوم تفضلوا عليها، المختلف أعرض مم
م، الى ترجعون  وٕاما م أماكن  في تفضل علي الشيخ فائ النائب أماكنك، الى ترجعون  أرجو

انك   .م
ن والسادة السيدات  نمضي أننا طالما األتي مفاده رأ هناك والسادة السيدات تتفضلون، مم

ة بإتجاه ت عمل ح )١٣٥( المادة وأن التصو ة تب ان  إذا إقرارها سب مادة في المناقشة إعادة إم
اب أبديت ومة طلب طلب على إما بناءً  وذلك المشروع في المداولة إنتهاء قبل جديدة أس  أو الح
س رت وقد سالمجل أعضاء من عضواً  خمسين أو اللجنة رئ ا ثالث هناك أن ذ م تم قضا  تقد

ات ت إلعادة المجلس أعضاء والسادة السيدات من عدد من موقعة طل  األن شأنها، التصو
ل الموقر المجلس الى عود والقرار إقرارها وتم سب مما مادة مادة سأعرض   .نهائي ش

اق، هذا عن أتحدث أنا م لجنة أن أفهم أنا الس ة، ةقض لديها األقال   .المجال لكم سأترك ثان
ر  علي دمحم ناجي دمحم النائب –   -):نظام نقطة(العس
ادة   س س رته ما الرئ  تلك لمناقشة نعود أ المناقشة مسألة تناقش هي )١٣٥( المادة من ذ

س المادة ت ول ت، الذهاب لدينا ون  فال التصو ت للتصو  إنتهينا المناقشة، عد عني التصو
ت وتم شةالمناق من لة، وأنتهت مرتين عليها التصو ادة المش س س قاً  تكون  أن أرجو الرئ  في دق

 قرر أذا تقول الداخلي النظام من )١٣٥( المادة وهي بها تستعين التي المادة النصوص، قراءة
ماً  المجلس  أن فللمجلس عليها واف وأن سب مادة في تعديل إجراء شأنه من المواد إحد في ح

س إذن.المادة تلك مناقشةل عود ت، مسألة ل ت تصو حث اليوم ونحن إنتهى قد التصو  عن ن
ت إعادة مسألة ت نعيد أن تسعف مادة توجد وال التصو   .التصو

   
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

  صوت؟ لم إذا يناقش لماذا
ة، المجلس قرار هو القرار والسادة السيدات مه تم ما سأعرض أنا النها  ما وأعرض مواد من تقد

قاً  المجلس قرره عتبر ه يؤخذ المجلس يراه ما النتيجة والقرار سا   .و
  - ):نظام نقطة(األسد جازع عبيد خالد النائب –

عة  إختالفات عليها المطروحة موادال إختالفات، ووجود متعددة أراء وجود البرلماني العمل طب
عي اإلختالف وهذا عي ومن النواب مجلس في طب ة اإلرادة أن الطب م التي هي الغال  النظام تح

ة اإلرادة البرلماني، ة الجلسة في النواب مجلس في إتجهت الغال  إعادة وتم معين قرار الى الماض
ت ه التصو ة مرة من ألكثر عل تا بإعادة إستمرارنا وعمل ت وٕاعادة لتصو قس سوف التصو  ت

اب هذا ة، ال ما الى مفتوحاً  ال ن ال ولذلك بها طعن سوف الجديدة القرارات حتى نها  م
م ونعود نصوت نحن عني الطرقة، بهذه اإلستمرار ات لتقد ه صوتنا ما طل  دون  من عل



اب دون  ومن مبررات اب ل جديدة، أس ة في تهامناقش تمت اآلن طرحت التي األس  النقاش بدا
اب توجد ال عني ة المادة حسب جديدة أس رونها التي القانون   .تذ

س السيد –   - :النواب مجلس رئ
ت بإعادة طلب ُقِدم اآلتي، أطرح سوف اآلن عاً  الفقرة على التصو  الطلب وهذا اللجنة، مقترح سا
ام إلى استناداً  صوت وان سب نائب، )٦٥( من موقع  الداخلي النظام من )٣٥١( المادة أح

ح والتي النواب لمجلس م الطلب، في جاء ما عضو )٥٠(لـ ُتت ت إعادة طلب تقد  على تصو
ت إنجاز قبل القانون  مواد احد ات قانون  لكون  ونظراً  المجمل، القانون  على التصو  انتخا

ة المحافظات مجالس ت، مطروحاً  اليزال واألقض  إعادة على الموافقة تفضلكم يرجى للتصو
ت اً ( اللجنة مقترح )٧( المادة على التصو  أن يترشح من شرو من أن صوت المجلس ،)ثان

الوروس، شهادة على حائزاً  ون   المجلس من نطلب قولون  نائب )٦٥( من طلب هناك ال
ت إعادة ت معنى الفقرة على التصو  شهادة على حاصالً  ون  أن اللجنة، مقترح على التصو
ةاإلع ه صوت أرجوك الترشح، عند عادلها ما أو داد  )٦٥( من طلب ُقدم لكن المجلس عل

  .المسائل حسم في تساعدوننا أن أرجو الموضوع، نحسم حتى أرجوك نائب،
ز  خالد حسن الرحمن عبد النائب  –    -:اللو

مة قرار هناك ة مح  أن حزاباأل قانون  اشتر عندما القرار وهذا ،٢٠١٦ عام في )٣( رقم اتحاد
ة الهيئة تكون  س  حتى منه جزء أقرا سوف القرار، قال الوروس شهادة حمل لحزب في التأس

ة شهادة حامل ون  أن حزاً  يؤسس من في أعاله القانون  أشتر النواب، السادة سمعون   جامع
ة  لم الدستور أن حيث ،)١٤،١٦،٣٨( المادة في للدستور واضح خرق  وهذا عادلها ما أو أول
س منصب يتولى من في شتر ة، شهادة على حاصل ون  أن الجمهورة رئ  الم هذا جامع

مة ة المح ور المنصب ون  عادلها، ما أو االتحاد اسي، منصب هو المذ  أولى اب فمن س
اسي عمل الحزب رئاسة مهام فأن ، العلة وهذه حت س مة توجه متحق ضًا، المح  عمل ا

اسي لعم هو النواب مجلس   .حت س
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

د من والسادة السيدات  حائزاً  ون  أن المرشح شرو من ون  أن الموقعون، اليهم ذهب ما يؤ
ة على ت إعادة مبدأ هو نعم الوروس، بدل عادلها ما أو اإلعداد   .التصو

اس النائب  – اتي موسى حسن ع   - :الب
ت، نمضي أن يجب نحن ا قىت التصو ة قضا  في الكتل رؤساء إلى تحال عدين هذه خالف

س السيد لنمضي، خاص، إجتماع ا الرئ ة، القضا ة تعترضون  وأما الخالف  الداخلي النظام آل
ة، مقراط ك تفرض أما ود اً  رأ اس ت إعادة اآلن س   .التصو

   



س السيد –   - :النواب مجلس رئ
م أعرض سوف والسادة، السيدات ار عل  تم ما النظر إعادة المجلس من ير  من اآلتي، الخ
مة  القرار القانون، إتمام حين إلى أرجاءها ير  ومن بها النظر إعادة اآلن مسائل، من اآلن تقد
م، د الذ قرار ت اآلن المسائل هذه عرض يؤ ت، يده، يرفع للتصو  اآلن عاده ير  الذ للتصو

ت د من يده، يرفع للتصو قين، الشك قطع يده، يرفع اآلن عرضها يؤ  مجموع من ال
قاء أرجو المسائل، نعرض اآلن قول  نائب)١٢٧(   نائب)٢٣٥(  سوف المسائل، لعرض ال

ت، حقك عن تتنازل م التصو ح، غير خروج م انتم صح ح، غير إجرائ  عن تتنازلون  انتم صح
ت حقكم    .التصو

  )١٢:٢٠( الساعة لإلستراحة الجلسة رفعت
&&&&&&&&&&&&&&&&&.  

   
  .ظهراً  )١:٠٥( الساعة الجلسة إستؤنفت

س السيد –    -:النواب مجلس رئ
ة الدورة ،)١٠( رقم الجلسة عقد نستأنف اب ة السنة الثالثة، الن عة، التشرع  التشرعي الفصل الرا
انات من عدد هناك األول، ان تالوتها، اآلن مقدميها والسادة داتالسي من نتمنى الب   .األول الب

اء النائب  –       -:االسد عبدهللا نجم ض
ان قرأ ر  في ب  الصدر دمحم السيد العارف والعالم المصلح والقائد الكبير المرجع شهادة ذ

ه   )مراف(.ونجل
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ة الكتل اآلن متين، مناسبتين الكردستان ة حقهم، جرمة البرزانيين أحداث األولى األل  ح والثان
  .اليوم هذا مع تتواف التي االيزديين

ناس النائب  –   -:يونس دمحم جانو ر
ان قرأ متان مناسبتان حول ب اسات عن نتجت أل ة الجماعات س ة الوحش ة حول واإلرهاب  عمل

ارزاني أنفال ان أنفال وتلتها الفليين الكورد أنفال ال ادينان رم   )مراف(.و
  - :علي خلف عبدالصمد خلف النائب  –

ان قرأ ا الشهداء لجنة ب اسيين والسجناء والضحا ة الس  حقوق  قانون  مشروع حول البرلمان
اسيين والشهداء السجناء   )مراف(.الس

س السيد –   - :النواب مجلس رئ
ة الساعة السبت اليوم والسادة، السيدات  الكتل رؤساء اجتماع الدستورة القاعة في عشرة الحاد
ة الواحدة، الساعة تكون  سوف والجلسة اللجان ورؤساء  اللجان، ورؤساء الكتل اجتماع من والغا



ات قانون  المتعلقة المسائل عض أمام للوقوف  إلى الوصول ملناأ المحافظات، مجالس انتخا
غ ة الص ة فيها ما التوافق وك قض  للتداول المحافظة ممثلوا يجتمع أن اليوم المؤمل من التي ر

ا في خصوصاً  هدف المجلس وحدة أن نعتقد نحن الخصوص، بهذا ة القضا  بد وال االستراتيج
قها من قها من فأرجوا تحق غ إلى لوصولل الكتل رؤساء قبل من األزمة الجهود ل من تحق  ص

  .الشأن بهذا مقبول
ت :ثالثاً  الفقرة* م قانون  مشروع على التصو الة تنظ ة الو  االقتصاد لجنة .(التجار

    ).واالستثمار
م، قوا والسادة السيدات أرجو مل حتى أ ة النصوص ُن ت إلى تحتاج التي القانون  وهي تصو

  .مهمة
   
  -:عبدالقادر احمد عبدهللا وان شاخه النائب –

ة الكتل من طلب هناك ان ت بتأجيل الكردستان االت قانون  على التصو ار التجارة الو  أعت
ة للكتل مقترحات هناك أنه ار، بنظر تؤخذ لم الكردستان  إلعادة للجنة فرصة أعطاء أرجو االعت

التالي النظر غة حول التواف و   .للقانون  األخيرة الص
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

 هناك ان إذا التشرع، المضي أتجاه مضى والمجلس المجلس، على وعرضناه الطلب هذا ُقِدم
 نصاب ولدينا متاهات في تضعنا سوف النظام نقا بذلك، أس ال حث إلى تحتاج معينة فقرة
ه الحفا نرد تها، نمضي أن نرد مادة )٢٤( ولدينا عل قاء أرجو أخر  مرة بتصو  القاعة، في ال

ت مادة ولدينا )١٩٠( اآلن لعددا   .عليها للتصو
ر  علي دمحم ناجي دمحم النائب –   - :العس

ة بيرة تظاهرة خرجت أمس يوم   .الشعلة مدينة في الخطيب منطقة في سلم
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ة المسألة ن اإلضاف اق على نظام نقطة إذا موضعها، غير في بها النقاش م ر الس   .تذ
ر  علي دمحم ناجي دمحم النائب –   - :العس

ان قرأ   )مراف( .الخطيب منطقة في التجاوزات حول ب
م احمد النائب –   -:الكناني علي عبدالرحمن سل

م قانون  مشروع من اللجنة مقترح مع )١( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
ة – ة النائ م نجيب نجي   -):نظام نقطة( خالد ابراه

م قانون  واالستثمار، األقتصاد لجنة في رد نواب ثالث نحن االت تنظ س التجارة الو  قانون  ل
ة متعل شمر مي قانون  والغاز، النف وال الب  مقترح نقدم أشهر ستة منذ السوق، متعل تنظ



قوموا إضافته، قبلوا ولم إلضافته واحد ة و ة، القرارات بتمش مة هي ما األغلب  في ناوجود ق
  اللجنة؟ في أو البرلمان

اً  ات قانون  :ثان ل المحافظات مجالس أنتخا ، القوانين و ة النقطة هو التواف األخر  األساس
ة، النقطة هي الشراكة  حصل لم النواب، السادة قبل من قرأته صدد األن الذ القانون  االساس

ه تواف   .عل
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ن المقترح، قدمي م ت نعرضه أن و   .للتصو
ة – ة النائ م نجيب نجي   - :خالد ابراه

ة السلطة إلى ذهبنا النواب، السادة علم حتى قدمناه الذ المقترح  المقترح إن وأخبرونا التنفيذ
ه، قبلوا لم ولكنهم التجارة، وزارة وخدمة البلد خدمة في قدمناه الذ  رأيهم فرض يردون  ألنهم ف

،   .مقبول غير وهذا فق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت نعرضه حتى المقترح قدمي ه من ضير ال المجلس وجد وٕاذا للتصو   .فُيَتبنى تبن
ت   .اللجنة مقترح )١( المادة على التصو

ت تم(   ).الموافقة التصو
  -:المالكي عرمش المحسن عبد السالم عبد النائب –

م قانون  مشروع من )٢( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
   
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).٢( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  -:المالكي عرمش المحسن عبد السالم عبد النائب –

م قانون  مشروع من )٣( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).٣( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
م النائب –   - :النقيب دمحم عبدالصاحب عبدالكر

م قانون  مشروع من اللجنة مقترح مع )٤( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت اً  البند على التصو   .اللجنة مقترح )٤( المادة من ثان



ت تم(   ).الموافقة التصو
ت   ).٤( المادة على التصو

ت تم(   ).الموافقة التصو
م النائب –   - :النقيب دمحم عبدالصاحب عبدالكر

م قانون  مشروع من )٥( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).٥( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
م النائب –   - :النقيب دمحم عبدالصاحب عبدالكر

م قانون  مشروع من )٦( ةالماد قرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).٦( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  - :دمحم فارس طه فارس النائب –

م قانون  مشروع من )٧( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).٧( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  - :دمحم فارس طه فارس النائب –

م قانون  مشروع من )٨( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
   
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).٨( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو

ة؟ مواد عض لدينا ق اب غل أردنا مت   .تقبلوا لم ولكن ال
  - :دمحم فارس طه فارس النائب –

م قانون  مشروع من )٩( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).٩( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو



ة – م ميثاق النائ صل ابراه   - :الحامد ف
م قانون  مشروع من )١٠( المادة تقرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).١٠( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
ة – م ميثاق النائ صل ابراه   - :الحامد ف

م قانون  مشروع من اللجنة مقترح مع )١١( المادة تقرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   .اللجنة مقترح )١١( المادة على التصو
ت تم(   .)الموافقة التصو

ست عليها المعترض النقطة اللجنة ة ل ات، بتسجيل تتعل أستراتيج  موجود مقترح يوجد فإذا شر
ن  المعترضة الكتلة عند مه مم ه، صوت والمجلس تقد مه في الضير هو ما عل  مقترح؟ تقد
ست هي ة مسألة ل   .أستراتيج
م احمد النائب –   -:الكناني علي عبدالرحمن سل

س نحن لة، أ لدينا ل ات في تداخل حدث لكن مش   .الصالح
اً  ات مسجل مسألة :ثان ومة تعود أن يجب الشر زة، للح االت المر  عمل ضمن التجارة الو

  .التجارة ووزارة الخاص القطاع
ومة :ثالثاً  م ح ات مسجل ولديها خاصة، قوانين لديها األقل ات مسجل عن يختلف شر  الشر
  .لدينا الذ
س السيد –   - :النواب مجلس رئ
ة، أقصد أنا ت المقترح عرض إجرائ   .قرر والمجلس للتصو
م احمد النائب –   -:الكناني علي عبدالرحمن سل
س أنا لة لد ل ون  أن يجب لكن معينة، جهة مع مش ال، يخدم قانون  تشرع في وطنيين ن  أج

س   .أحد على أحد مجاملة ول
س السيد –   - :النواب مجلس رئ
ن مقترح هناك إذا القصد التفاصيل، أدخل ال أنا   .يرفضه أو عتمده قرر والمجلس عرضهُ  م
م احمد النائب –   -:الكناني علي عبدالرحمن سل

  .قرر الذ هو المجلس ُعرض مقترح أ المجلس، رأ هذا
ة – م ميثاق النائ صل ابراه   - :الحامد ف

م قانون  مشروع من )١٢( المادة تقرأ الة تنظ   .جارةالت الو



س السيد –   - :النواب مجلس رئ
ت   ).١٢( المادة على التصو

ت تم(   ).الموافقة التصو
ان دمحم النائب –   - ):نظام نقطة( الحلبوسي حديد ر
ه ذهبت ما على أتف ع هو مسجل إن اللجنة، إل ومة تا ة، للح التالي اإلتحاد  ل معني هو و

ات م في انت سواء التجارة الشر  إلى نذهب أن أعتقد والجنوب، الوس محافظات في أو األقل
س وس مقترح ه ول ال ف ات لمسجل التجارة لوزارة فرع فتح هو قانوني، إش م في الشر  أقل

ع هو ردستان ومة تا ة، للح م في فرع نفتح اإلتحاد التالي ردستان، أقل  من نخرج لم نحن و
قى المضمون،  المعترضين األخوة مع التنسي األمر هذا طرح ان أتمنى المضمون، نفس ي

  .القانون  هذا على
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

  .تراه اللجنة
  -:العيثاو  حماد فرج احمد حيى النائب –

م قانون  مشروع من اللجنة مقترح مع )١٣( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   .اللجنة مقترح )١٣( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  -:العيثاو  حماد فرج احمد حيى النائب –

م قانون  مشروع من اللجنة مقترح مع )١٤( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   .اللجنة مقترح )١٤( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  -:العيثاو  حماد فرج احمد حيى النائب –

م قانون  مشروع من )١٥( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).١٥( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  - :العيثاو  فرج احمد حيى النائب –

م قانون  مشروع من )١٦( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ



ت   ).١٦( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
   
  - :العيثاو  فرج احمد حيى النائب –

م قانون  مشروع من )١٧( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).١٧( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  - :العيثاو  فرج احمد حيى النائب –

م قانون  مشروع من )١٨( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).١٨( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  -:المالكي عرمش المحسن عبد السالم عبد النائب –

م قانون  مشروع من اللجنة مقترح مع )١٩( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   .المادة إلغاء اللجنة مقترح )١٩( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  -:المالكي عرمش المحسن عبد السالم عبد النائب –

م قانون  مشروع من )١٩( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :ابالنو  مجلس رئ

ت   ).١٩( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  -:المالكي عرمش المحسن عبد السالم عبد النائب –

م قانون  مشروع من )٢٠( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).٢٠( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  -:المالكي عرمش المحسن عبد السالم عبد النائب –

م قانون  مشروع من )٢١( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو



س السيد –   - :النواب مجلس رئ
ت   ).٢١( المادة على التصو

ت تم(   ).الموافقة التصو
  -:المالكي عرمش المحسن عبد السالم عبد النائب –

م قانون  مشروع من مضافة مادة )٢٢( المادة قرأ الة تنظ  جديدة مضافة مادة .التجارة الو
  .اللجنة مقترح

   
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   .مضافة مادة )٢٢( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  -:المالكي عرمش المحسن عبد السالم عبد النائب –

م قانون  مشروع من مضافة مادة )٢٣( المادة قرأ ا تنظ   .التجارة لةالو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   .المضافة )٢٣( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  -:المالكي عرمش المحسن عبد السالم عبد النائب –

م قانون  مشروع من مضافة مادة )٢٤( المادة قرأ الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   .المضافة )٢٤( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
م احمد النائب –   -:الكناني علي عبدالرحمن سل

اب قرأ ة األس م قانون  مشروع من الموج الة تنظ   .التجارة الو
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت اب على التصو ة االس   .الموج
ت تم(   )الموافقة التصو

ت   .المجمل القانون  على التصو
ت تم( م قانون  مشروع على الموافقة التصو الة تنظ ة الو   )التجار
عاً  الفقرة* ت :را أة قانون  مشروع على التصو ة اله  االقتصاد لجنة( .لألعتماد العراق

  ).واألستثمار
م احمد النائب –   -:الكناني علي عبدالرحمن سل



أة قانون  مشروع من )١( المادة قرأ ة اله   .لألعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).١( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
ة –   - :البجار  دمحم سالم نورة النائ

أة قانون  مشروع من )٢( المادة تقرأ ة اله   .لألعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).٢( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  - :النقيب دمحم عبدالصاحب معبدالكر  النائب –

أة قانون  مشروع من )٣( المادة قرأ ة اله   .لألعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).٣( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
م النائب –   - :النقيب دمحم عبدالصاحب عبدالكر

أة قانون  مشروع من )٤( المادة قرأ ة اله   .لألعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).٤( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  -:المالكي عرمش المحسن عبد السالم عبد النائب –

أة قانون  مشروع من )٥( المادة قرأ ة اله   .لألعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

 خمسة، إلى نحتاج النصاب، إلكمال المجلس أعضاء والسادة السيدات من عدد إلى حاجة نحن
مل وسوف قاء الموجودين من أرجو المشروع، هذا ن   .ال

  -):نظام نقطة( الخزاعي حاشوش حسان عامر النائب –
ة النظام نقطة ل اته ل واالعتراف الجودة عن يتحدث الذ القانون  القانون، اسم ترت ش  مسم
ةاالعتما( المختلفة اللغات في س )د م ،)االعتماد( ول   .ناقشوها أرجو
س السيد –   -:المجلس مجلس رئ

م هل اللجنة نستأنف، لكي العدد احسبوا ؟ لد   رأ
م احمد النائب –   -:الكناني علي الرحمن عبد سل



ومة من جاء القانون  هذا أة( االسم، بهذا الح ة اله ع وال )لالعتماد العراق  إسم نغير أن نستط
ة منظمات من معتمد القانون  هذا وقالت التخط وزارة مع تنقاشنا النه القانون   هذا على دول
ة االعتمادات في خل حدث ان االسم هذا ألن االسم، ين المصرف أة اعتماد و  االعتماد ه
ثير عد الشيء هذا على عترضون  انوا النواب من ف  ان ووضحوا التخط وزارة مع اجتماعنا و

ا تمدمع القانون  هذا د، في منظمة أكبر قبل من االسم بهذا دول  العراق ضع القانون  وهذا السو
ة المعايير ضمن طرة والمعايير الجودة لتطبي الدول  من تأتي التي الرديئة المواد على والس
ضع القانون  هذا ألن الخارج  وف التخط وزارة قبل من ُتعطى شهادة مختبر ولكل منفذ لكل س

ةال المعايير   .رديئة مواد تدخل ال لكي عالم
م عبد النائب – طان علي الكر   -):نظام نقطة( دهش ع

ات وضعت الداخلي النظام من )٨٢( المادة األولى النقطة يل لطرقة آل  خولت واحدة اللجان تش
أة ة الرئاسة ه ع )٥٠( من أكثر جمع تم إذا والثان ع )٥٠( من أكثر جمعت وأنا توق  في توق

م من وأرد الدولة قاراتع موضوع ادة جنا س س  )٨٤(و )٨٣( المادة وتطرقت تفعيله الرئ
  .الداخلي النظام من )٨٦(و )٨٥(و

ة، النظام نقطة  )١٤٢( المادة االخير، التشرعي الفصل في اآلن نحن ،)١٤٢( المادة الثان
م وقدمنا الدستور فقرات تعديل لنا أجازت أة لجنا عاً  )٥٠( من أكثر الموقرة الرئاسة وله  انا توق
ة والست فائ والشيخ ايجي شروق  والست نصيف عال   .الموضوع هذا تفعيل ونتمنى الع

س السيد –   - :النواب مجلس رئ
ت طور في اآلن نحن أقول دعوني لكن مهم المطلب هذا  وسطه في قانون، مشروع على التصو

ن   .الموضوع هذا عرض مم
ت   ).٥( المادة على التصو

ت تم(   ).الموافقة التصو
  - :البوالني عبد عيدان اظم جواد النائب –

أة قانون  مشروع من )٦( المادة قرأ ة اله   .لالعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).٦( المادة على التصو
ت تم(   )الموافقة التصو
حي علي النائب –   -:المالكي امل ص

أة قانون  مشروع من )٧( المادة قرأ ة اله   .لالعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).٧( المادة على التصو



ت تم(   ).الموافقة التصو
اس دمحم النائب –   -:المحمود سلمان ع

أة قانون  مشروع من )٨( المادة قرأ ة اله   .لالعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   .اللجنة مقترح )٨( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
اس دمحم النائب –   -:المحمود سلمان ع

أة قانون  مشروع من )٩( المادة قرأ ة اله   .لالعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).٩( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
اس دمحم النائب –   -:المحمود سلمان ع

أة قانون  مشروع من )١٠( المادة قرأ ة اله   .لالعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت ار آخذاً  )١٠( المادة على التصو   .اللجنة مالحظات االعت
ت تم(   ).الموافقة التصو
مان سبهان النائب –   - :السعدون  صليبي سل

أة قانون  مشروع من )١١( المادة قرأ ة اله   .لالعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).١١( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
   
مان سبهان النائب –   - :السعدون  صليبي سل

أة قانون  مشروع من )١٢( المادة قرأ ة اله   .لالعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   ).١٢( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  - :المالكي عرمش عبدالمحسن عبدالسالم النائب –

أة قانون  مشروع من )١٣( المادة قرأ ة اله   .لالعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ



ت   .اللجنة مقترح )١٣( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  - :المالكي عرمش عبدالمحسن عبدالسالم النائب –

أة قانون  مشروع من )١٤( المادة قرأ ة اله   .لالعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   . )١٤( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  - :المالكي عرمش عبدالمحسن عبدالسالم النائب –

أة قانون  مشروع من )١٥( المادة قرأ ة اله   .لالعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   . )١٥( المادة على التصو
تا تم(   ).الموافقة لتصو
  - :دمحم فارس طه فارس النائب –

أة قانون  مشروع من )١٦( المادة قرأ ة اله   .لالعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   .اللجنة مقترح )١٦( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  - :دمحم فارس طه فارس النائب –

أة قانون  مشروع من )١٧( المادة قرأ ة اله   .لالعتماد العراق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   . )١٧( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  - :دمحم فارس طه فارس النائب –

أة قانون  مشروع من )١٨( المادة قرأ ة اله   .لالعتماد العراق
   
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ت   . )١٨( المادة على التصو
ت تم(   ).الموافقة التصو
  - :دمحم فارس طه فارس النائب –

اب قرأ ة األس أة قانون  مشروع من الموج ة اله   .لالعتماد العراق



س السيد –   - :النواب مجلس رئ
ت اب على التصو ة األس   .الموج

ت تم(   ).الموافقة التصو
ت   .المجمل القانون  على التصو

ت تم( أ قانون  مشروع على الموافقة التصو ة ةاله   ).لالعتماد العراق
غة   :خامساً  الفقرة*  متعل وهو واإلعمار الخدمات لجنة من مقدم وهو سأقرأه قرار ص

ع الرسمي الدوام أثناء المتوفين والمتقاعدين المنتسبين بخصوص  خاصة أراضي قطع بتوز
قاء ارجوا .واإلعمار الخدمات لجنة من قدم مؤسساتهم غة عندنا ألنه ال  .المنتسبين قرار، ص

غة سأقرأ   .القرار ص
 األراضي قطع بتوزع الرسمي الدوام أثناء والمتوفين المتقاعدين المنتسبين بخصوص قرار قرأ

  .مؤسساتهم الخاصة
غة، إقرءوا إذاً  غة تقرأ اللجنة الص اغة تعديل لوجود الص   .الص
اد حنش اسين زاهر النائب –   -:الع

 األراضي قطع بتوزع الرسمي الدوام أثناء والمتوفين لمتقاعدينا المنتسبين بخصوص قرار قرأ
  .مؤسساتهم الخاصة

طة غير والجهات غداد وأمانة المستقلة والهيئات افة الوزارات على( - :القرار نص  بوزارة المرت
 مؤسساتهم الخاصة االراضي قطع بتوزع الخدمة أثناء والمتوفين المتقاعدين المنتسبين شمول

ص شمولهم تم ينوالذ  من )٤٠( المادة الى أستناداً  وفاتهم او التقاعد على االحالة قبل التخص
ع قانون  ذلك ٢٠١٣ لسنة )٢١( رقم الدولة اموال وايجار ب ص تم الذين الموظفين و  تخص

  ).٢٠١٦ لسنة )٢٣٣( رقم قرار صدور قبل التسجيل اجراءات تكتمل ولم لهم االراضي
س السيد –   - :لنوابا مجلس رئ

ت غة على التصو   .المقدم القرار ص
ت تم(   ).الموافقة التصو
  .الثلثين وهو الالزم النصاب وجود لعدم تؤجل :سادساً  الفقرة*
عاً  الفقرة* أة لقانون  األول التعديل قانون  لمقترح األولى القراءة :سا  رقم القضائي اإلشراف ه
  .٢٠١٦ لسنة )٢٩(

غة هناك ة في السنجر  فارس  لنائبا قبل من ُقدم قرار ص  على سيدرج القادمة الجلسة بدا
غة األعمال، جدول ة اللجنة قبل من وأُِعد السنجر  فارس النائب من ُقدم قرار ص   .القانون



ة، القراءة طلب ة القراءة فقرة درج على توافقون  هل المجلس أعضاء والسادة السيدات الثان  الثان
ة قانون  لتعديل ا المفوض ات المستقلة العل د؟ يواف من اليوم، أعمال جدول على لالنتخا  يؤ

ت   .تصو
ت ة تعديل قانون  على التصو   .اليوم األعمال جدول على بدرجه العدد، بزادة ، المفوض

ت تم(   ).الموافقة عدم التصو
ة – ة النائ   -:العبيد جاسم نصيف عال

احاً  سيد ه نطلب نائب )٢١( من طلب لك قدمت ص م ف  تاسعاً  فقرة بدل االستجواب فقرة تقد
  .لالستجواب جاهزة وٕانا االستجواب ُتقرِّب أن أتمنى فلذلك المجلس، وضع تالح وأنت

س السيد –   - :النواب مجلس رئ
اق عاً  الفقرة عندنا لكن طلب، هناك ألنه تؤجل حاصل تحصيل ثامناً  الفقرة قراءات، عندنا الس  سا

ة اللجنة تتقدم األولى، للقراءة مواد أرع فيها  األول التعديل قانون  لمقترح األولى القراءة القانون
أة لقانون    .مواد ألرع القضائي، اإلشراف ه

  -:الحسن عاتي صالح  محمود النائب –
أة لقانون  األول التعديل قانون  مقترح قرأ   .٢٠١٦ لسنة )٢٩( رقم القضائي اإلشراف ه
  - :سعدون  احمد سعدون  محسن النائب –

أة لقانون  األول التعديل قانون  مقترح قراءة مل   .٢٠١٦ لسنة )٢٩( رقم القضائي اإلشراف ه
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

راً  األولى، القراءة تمت   .جزالً  ش
مان حقوق  قانون  لمقترح األولى القراءة :ثامناً  الفقرة *   )اإلنسان حقوق  لجنة( .التر

لة لدينا توجد ال نحن تورهان، السيد قبل من تاب جاء ة، األولى القراءة قراءته في مش  المناس
  .األنسان حقوق  لجنة األولى القراءة تفضلوا

  - :الصالحي هللا فتح رشاد ارشد النائب –
مان حقوق  قانون  لمشروع األولى القراءة قرأ   .التر
ة – اس الدين نجم اشواق النائ   - :الجاف ع

مان حقوق  قانون  لمشروع األولى القراءة تكمل   .التر
ار اسر هور  دمحم النائب –   - :ج

مان حقوق  قانون  لمشروع األولى القراءة مل   .التر
اض النائب – ب عبدالرزاق عبدالحمزة ر   - :الغر

مان حقوق  قانون  لمشروع األولى القراءة مل   .التر
  - :الصالحي هللا فتح رشاد ارشد النائب –



مان حقوق  قانون  لمشروع األولى القراءة مل   .التر
ة – اس الدين نجم اشواق النائ   - :الجاف ع

مان حقوق  قانون  لمشروع األولى القراءة تكمل   .التر
س السيد –   - :النواب مجلس رئ
ر السيد استجواب :تاسعاً  الفقرة* الة التجارة وز ة النائب( .و   ).نصيف عال

ر أن بود الخصوص هذا في ة المتعلقة المقدمات عض اذ   .االستجواب عمل
ة استئناف شأن اتفاق حصل ذلك قبل ع االستجواب عمل ات شأنهم قدمت من لجم  طل

ات )٧( لدينا نحن اللحظة هذه حد والى االستجواب  في اسبوع ل مداها تأخذ استجواب طل
س يوم لدينا جلسة ة مخصصة الخم  حسب الشهر هذا من )١٠( يوم أن معنى االستجواب لعمل

وم الزراعة وزر السيد استجواب االتفاق تم ما  فتم االتصاالت وزر السيد استجواب )٢١( و
اع ام، هذه خالل حصل ما حصل ولكن الخصوص، هذا في االجراءات ات  أتحدث بود األ
ل ما تحديداً  النواب مجلس أعضاء والسادة السيدات امام ضحووا صرح ش  استجواب يتعل ف
ذلك التجارة وزر السيد ة المختصة اللجنة قبل من تب الذ التقرر الزراعة، وزر السيد و  عمل

فاء يؤشر االستجواب ة اإلجراءات االستجواب است ل ة الش أ وهو والموضوع  توقيت لتحديد مه
ة خاص الًة، التجارة وزر السيد استجواب عمل  اليوم لهذا المواف ٣/٨ موعد تحديد تم وفعالً  و
  .لالستجواب موعداً 
 وزر السيد ان مفاده ٣١/٧ بـ مؤرخ طلب األعلى القضاء مجلس الى التجارة وزر السيد تقدم

الةً  التجارة ووزر أصالةً  التخط و  قدم الجميلي حسن علي سلمان السيد و مة لىا ش  مح
ع صحة في فيها طعن الكرخ تحقي عهم المنسوب النواب السادة تواق ه، طلب على توق  إستجوا

مة وقررت دها الكرخ تحقي مح ن االستجواب طلب من بنسخة تزو  اعضاء السادة أقوال وتدو
  :من ل النواب مجلس
 علي الشيخ فائ السيد هللا، جار صفاء السيد ،الجبور  هيثم السيد فرحان، ستار حيدر السيد
ع صحة حول شهود صفة غ المجلس رئاسة من راجين عدمها من التواق  النواب السادة تبل

مة في القضائي المحق دائرة الى للحضور غ ورقة وٕاعادة الكرخ تحقي مح مة الى التبل  المح
ورة، س السيد قبل من موقع المذ   .٣١/٧/٢٠١٧ في لىاألع القضاء مجلس رئ

س السيد ( مفاده النواب مجلس اعضاء السادة من عدد من ١/٨ في طلب قدم ذلك عد  رئ
ع تأكيد /م المحترم النواب مجلس ع، وتعزز تواق ناءً  ادناه الموقعون  اننا تواق  الدعوة على و
غ م الى الموصل والتبل ر عدم حول جنا عبتو  اسماءهم المدرجة النواب السادة تذ  أدناه ندرج اق
ع وتصدي تعزز و  المقامة النواب مجلس اعضاء للسادة التواق مة في فيها الش  بداءة مح
ع )االطالع للتفضل الكرخ د قول وهو علي الشيخ فائ السيد التوق عي اؤ  حيدر والسيد توق



قول المولى ستار عي أعزز و عي أُعزز قول الذ رمضان هيثم والسيد توق  صفاء لسيدوا توق
د جارهللا عي صحة على أؤ ع من عدد وهنالك حينها في توق ة التواق   .الخصوص بهذا االضاف

ضاً  تقدم الةً  التجارة وزر الوزر السيد المستجوب السيد ا  سحب مفادها االوراق من عدد و
ع ة في وقع أن سب ممن وقع من وهنالك التواق عه سحب وقع االستجواب عمل  هذا ولكن تواق

ة المحدد العدد ينزل أن الى يرتقي ال العدد  والمتمثل الداخلي النظام لزمه ما عن االستجواب لعمل
  .عضواً  )٢٥( بـ

  .االتي مفاد االعلى القضاء مجلس رئاسة من أخر تاب المجلس رئاسة استلمت أمس يوم
اً  نرف مة رئاسة تاب ط ة الكرخ /غداد استئناف مح  في مؤرخ )٩١٠٨٨١د( المرقم االتحاد
غ اوراق مرافقه مع ٢٠١٧ ٢/٨ ال غ يلزم ما واتخاذ االطالع لتفضل ت  النواب السادة بتبل

ورن مة رئاسة تاب المذ ة الكرخ/غداد استئناف مح ر آنف االتحاد  دائرة أمام للحضور الذ
مة في القضائي المحق ن الكرخ تحقي مح  صحة موضوع حول شهود صفة اقوالهم لتدو

ع و قبل من المقدم االستجواب طلب في الواردة التواق ة السيدة منه المش  جاسم نصيف عال
غ ورقة واعادة مة الى التبل ورة المح ع المذ س السيد بتوق  بتأرخ االعلى القضاء مجلس رئ

غ اوراق ومرفقة ٢/٨/٢٠١٧ ة في وقعوا أن سب نائب )٤٠( الى تبل اً  االستجواب عمل  أو ش
ار اً طل ة هنالك أن اعت ر عمل   .الخصوص هذا في حاصلة تزو

قة الى الوزر السيد ستند ة الدورة في بها عومل قد ان سا  في الطعن شأن متعلقة الماض
ع صحة ما التواق ه ُأرد ف م وزر السيد تحديداً  استجوا حث العالي التعل  الدورة في العلمي وال

ة ناءً  الماض ة االوراق بإحالة المجلس ه قام الذ اءاالجر  هذا على و ق  القضاء الى التحق
عد شأنها النظر لغرض ن ذلك و ة تستأنف أو ستأنف أن م  بهذه حتج هو االستجواب، عمل
عاً  الصفة، ة المختصة اللجنة الى الوزر السيد طلب أحيل ط  طلبين، هناك االستجواب، عمل
ينت حينها في أحيل األول الطلب ع أرع الطعن شأن المختصة اللجنة و  مزورة أنها على تواق
 قد منها عضاً  أن فرضنا ولو حتى مختل غير النصاب أن طالما المختصة اللجنة جواب فجاء
ع، )٤( وهي زور  والذ الجديد هو ما لكن واستمراره االستجواب صحة في قدح ال هذا تواق

عة التحديد، وجه على نواب ألرعة سول نائب ألرعين تم الطعن أن أمس يوم حصل  الحال طب
ع عرضت أنا ة المتعلقة المجرات جم مه تم ما أن المجلس وأخبر االستجواب عمل  محل هو تقد

ين مجلس رئاسة بيننا ونظر نقاش ان في القضاء و   .اآلتي أسمها محددة مسألة ب
ل الطعن هذا أن هل ة يرجئ سوف واضح ش مة؟ بت حين ىال االستجواب عمل   المح
مة أن لو ماذا الحجة ألنه  ة فإجراءات الحالة هذه وجود قررت المح  على بنيت االستجواب عمل

التالي ماذا،  رئاسته الى الموضوع بترك المجلس اعالم أو السماح أو الموضوع حسم اطلب أنا ف



غة الى الوصول االعلى القضاء مع األمر حسم ع التي الص  نمضي أن هاخالل من نستط
ة بإجراء عة واالجراءات والقضاء القانون  يواف ما االستجواب عمل   .الداخلي النظام وف المت
ة السيدة   .تفضلي الزراعة، وزر السيد عن أتحدث أذا ذلك قبل النائ

ة – ة النائ   -:العبيد جاسم نصيف عال
ه وجاهزة الستجوابي مستعدة أنا ابتداءً  ع الستجوا ر لالستجواب أمامي ملفاتي وجم ادتك وأذ  س
ر حانه هللا أمام ملتزمين أننا )٥٠( المادة وف القسم النواب مجلس أعضاء وأذ  في وتعالى س
  .العام المال على الحفا
ع )٤٤( قدمت ادتكم الى أرفعها صحتهم الطعن تم توق ن س ر أن مم  وتتأكد أسم عد أسم تذ

ع هذه صحة من  متلك ال الدستور من )٤٧( المادة الى استناداً  مستقلة ةتشرع سلطة التواق
ة القضاء ة سلطة أعلى على الوالئي واألمر الوال  النواب لمجلس دور أعلى وعلى البلد في تشرع

ن أذا الرقابي، الدور وهو ع هذه مم  مجلس في موجودين النواب مجلس وأعضاء االرعين التواق
  .النواب

ة هذه ة العمل فتس عمل ة في الستمرار و ع، سحب عمل  أحد مع اتصال يوجد ان أمس التواق
ات ن النائ الً  امس تتكلم، هي الوقت أعطيها ومم ع، سحب لطلب ل ة هذه التواق ف عمل   .تسو

ه مفتوحة والقضاء دعوة هذه اليوم س دعوة، أل ابوا م ل ماً  صدر عندما ح ن ح  عطل ان مم
نتهي ابالنو  لمجلس الرقابي الدور اب نفتح سوف دعاو  مجرد أم االستجواب، و  وزر أل ال
م أن ة ولو حتى دعاو  ق التالي واه س، سيد أخير أمر فق .االستجواب يوقف و  األمر الرئ

س سيد لنا والواضح األخير  نحن قبلها االستجواب، من الهروب هذا لماذا أعرف ال عني الرئ
قة لدينا انت أتي نفسها عن ودافعت الوزرة السيدة هنا حضرت يلةعد السيدة سا  مجلس الى ل
 في القضاء الى دورنا إعطاء الى النواب مجلس رئاسة نتكأ أن أما نفسه، عن وليدافع النواب
ار أو الرقابي دورنا تحديد قة اعت قة هذه أن حاصلة سا ن عرف هي السا ه مضي أن مم  عل
قة هذه أعتقد النواب، مجلس  الذين من الكثير هروب في النواب لمجلس تؤسس سوف خطيرة سا

س سيد أرجوك لالستجواب، يخضعوا رك الرئ ك وأتمنى التزاماتك أذ  عني تكون  ال أن عل
احاً  وقلناها الدورة هذه الى نشهد نحن ة دورة أنها ص ة ودورة التشرع في مثال  الدور في مثال

ك أتمنى الرقابي، ة في أرخكلت تسيء ال أن عل    .فاسد أ حما
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

غة، الى نصل حتى نحن أخر  مرة أوالً  ه، تم ص د؟ ماذا سح   يؤ
ة – ة النائ   -:العبيد جاسم نصيف عال

ومة س الح   .الوزر السيد من شخصي التهرب االستجواب، اجراء في مانع لها ل
س السيد –   - :النواب مجلس رئ



ن م مم   .الكتاب هذا تقد
ة – ة النائ   -:العبيد جاسم نصيف عال

أة الوزراء مجلس رئاسة من الكتاب ا اله  التجارة وزارة الموضوع المحافظات، بين للتنسي العل
تب   .٣/٨ االستجواب االلتزام موعد ومحدد استجواب موعد موضوع عاجل الوزر م

س السيد –   - :النواب مجلس رئ
ما أخر  مرة ة الجانب، هذا في يتعل ف ال ل القضاء مع تحل أن يجب االش  وقد واضح ش

اق نمضي أن متعذر ون  ن س اً  ه طعن أن م ه قضائ  تحاور سوف المجلس رئاسة وعل
ة أمام القضاء   .اآلتي أسمها محددة جزئ

عة اإلجراءات قدح القضاء أمام الطعن هذا أن هل ة سير شأن المت  ان أذا االستجواب؟ عمل
ل ذلك نحدد سوف ال الجواب ش   .واضح و

   
   
م عبد النائب –   -:الدراجي دمحم جاسم الرح

 ولكن مثلها التي للعائلة وشرف لها ينتمي التي للجهة وشرف للمسؤول شرف هو اإلستجواب
 ه ستعين أن غير من شيء يترك ال اإلستجواب سمع عندما العراقي المسؤول الشديد لألسف

عي أسحب حتى بهم إتصلوا الذين الناس ضمن من وأنا الخارج، دول مستو  على حتى  فهذا توق
د وأنا فعالً  ة الست الم أؤ ف هناك عال  أو يتمرض سمع إذا فق المسؤول أن يجوز وال تسو

ه أو سافر س علة، تصي أتوا نتوضأ؟ العقود نوقع عندما قولون  الذين هم أل  وضوءهم وليرونا فل
  اإلستجواب؟ من يتهرون  لماذا هنا
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ات عن نتكلم ونحن أرجو عاده اإلستجواب مضامين إلى العودة دون  القادمة الخطوات في اآلل  وأ
اً    .تأرخ

  -:علي الشيخ هللا عبد دعبول فائ النائب –
س، سيد   - :نقطتين تتضمن مداخلتي الرئ

انتك لك نحف نحن ادتك،س متعلقة :األولى النقطة س ومقامك م اد رئ  جهة إلى تميل ال ح
س هللا شاء إن ولذا أخر  جهة حساب على ة الست زميلتي تفضلت ما ل  هذا تأرخك أنه عال

جب   .المسألة هذه من أكبر هللا شاء إن تأرخك أنت ال له، تسيء ال أن و
ة النقطة ة أو وزر أ أن نواب مجلس عضو لنفسي أرضى ال :الثان ومة أ  أو طرف أ أو ح

ة ة، سلطة أنا سلطتي من وتضعف تهون  أخر  سلطة أ ادتك وأجزت اليوم فتحت إذا تشرع  س
اب هذه عنا طعن وزر أ أنه ال   .تنتهي ال قصة هذه بتواق



ات ثالثة على وقعت اليوم أنا  على وقعت أنك أشهر ستة عد أو سنة عد أسأل وعندما طل
اً  ال، أو نعم أقول حتى حاسوب جهاز لست أنا لطلب،ا وم  أرعة أو ثالثة جلسة ل وفي ثالثة و

صل عاً  )٢٠٠( أو )١٠٠( إلى العدد و ر ال ط عي وأروني مجال إعطوني فأقول أتذ  توق
عهم طعن أرعة فعندما حسنًا، منه، أتأكد ودعوني ة الست وجاءت بتواق عاتنا وأرتنا عال  توق

عاتنا أن وأكدنا تناثب ونحن حة توق ه مضى اإلعالم في إسمي ألن األرعة نحن صح  ثالثة عل
ام عي وأسحب ألوقع طفالً  لست وأنا سمعتي على يؤثر شيء وهذا يتجول أ   .يوم ثاني توق
حة أقدم ثم ة قدر ون  يوقع عندما وزميلة زميل لكل نص اً  هذا؟ ما يتراجع، وال المسؤول  وقع يوم

تراجع وقع و ترك و وقع و ثبت، و  وأمام اإلعالم أمام عيب الكالم وهذا أطفاالً  لسنا نحن و
  .الشارع

قي سلمان األستاذ الوزر السيد لذا، ة في وزميلي صد حضر أدعوه الكل   .اإلستجواب ل
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

س الحديث   .الصفة الحديث شخصي، ل
  -:علي الشيخ هللا عبد دعبول فائ النائب –

س سيد ع على يجيب وأن نعم، الصفة، يجيب أن عفوًا، الرئ  علناً  هنا زميلتي أسئلة ل جم
  .العراقي الشعب أمام

س السيد –   - :النواب مجلس رئ
س الحديث   .الصفة الحديث شخصي، ل

غة إلى سنصل ألنه أخر  نظر وجهة توجد إذا إال   .ص
ضاً  ، وجهة أ   .يتبين حين عد ثم إجراء في القضاء مع متقاطعين نمضي أن عنستط ال نظر

ر  دمحم ناجي دمحم النائب –   - :العس
س، سيد ة )٤٧( الدستورة المادة الرئ  المادة السلطات، بين الفصل السلطات، فصل قاض

ع هذه أن أعجب وأنا السلطات بين الفصل الوضوح ل واضحة )٤٧(  مجلس تخص هي التواق
ان النواب أة األحر  و ة تتبنى أن الرئاسة به ع صحة قض م التي وهي التواق  األقرب أنها تح

ع هذه أن تقول التي وهي لك حة التواق ة وتنتهي ال أم صح ست هي القض ة ل ة قض  عندنا جرم
أة تأخذ أن نرجو ولذلك النواب مجلس حوزة في هي النواب مجلس خارج مسألة أو  الرئاسة ه

  .؟؟؟ هذه وترسم دورهها
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

  .إجراء
ضاً  ننتهي اق أ ع الس   .المت
  .عفواً  نعم،



ه اظم النائب –   - :الشمر  اظم عط
س، سيد قة الرئ  أن وأعتقد الرقابي دوره النواب مجلس مارس أن على تماماً  نحرص نحن الحق
عيد منأ ون  أن يجب األمر هذا  مسألة ولكن أخر  جهة أ نم والتأثير الضغ عن و

ة السلطة مع التنسي قة لذلك ضرور  وأمر حتمي أمر القضائ د أنا حق ه ذهبت ما أؤ ك إل  جنا
مة نفاتح أن من ة المح ة محدد زمني سقف لها حدد أن على اإلتحاد  أسبوع ون  أن اإلجا
امحتى خمسة أو  المسألة هذه أن عتقد من على الفرصة نفوت أطوللكي مدة أخذ الموضوع ال أ

ف فيها ون  سوف ضاً  تسو طمأن القضاء رأ أخذنا نحن وأ   .لقراره النواب مجلس ب
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ن تسمحون  إذا نعم،   .مداخلة آخر مم
  .تفضلوا

ار ستار النائب –   - :محسن غانم ج
س، سيد ة أن أعتقد أنا الرئ ل الطعن قض لة، لنا تش  أقوله الذ المستقبل، في وللمجلس مش

ة تضع إما لحضرتك  عد حصل ال حتى )٥٠( الــ من يرد ومن حضرتك أمام لنوقع ونأتي آل
ة هذه في ولكن نائب )٥٠( قوم اآلن أو طعن، مة إلى نذهب اآلل ف المح عدها والتسو  ال ف
اتإس يوجد س وهذا تجوا ة في هنا ولدورنا حضرتك لدور بل فحسب، للمجلس تسق ل   .الرقا

س السيد –   - :النواب مجلس رئ
غة لد توجد أنا رها سوف ص   .لكم أذ
  - :الجبور  هللا عبد أحمد –

س، سيد ع الرئ ة مع الجم التأكيد الرقا سي الواجب هو اإلستجواب و  مجلس لعضو الرئ
  .النواب
قة قة الدورة في حصلت التي السا اب فتحت التي هي السا لة هذه أمام ال  ندفع نحن واليوم المش
قة قة الدورة في حصلت سا قين النواب أحد أقدم عندما السا قين الوزراء أحد إلستجواب السا  السا
م وزر وهو ة بهذه طعناً  وقدم األسب العالي التعل  ولذلك اإلستجواب، يوقف أن وٕاستطاع اآلل
اتها األمور نسمي أن علينا   .مسم
ضاً  نحن ولكن اإلستجواب تفعيل مع نحن  ال وأن القانوني مساره في اإلستجواب ون  أن يجب أ
ه تؤثر ة، السلطة عل التالي القضائ جب المسألة هذه تحل أن يجب و  للنظام ضاف أن و

ع ال حتى لسالمج على الموقعين عدد قرأ اإلستجواب إكمال عد أنه الداخلي  الوزر ستط
  .الحالة هذه على قدم أن المستجوب

س السيد –   - :النواب مجلس رئ
  .القرار ونتخذ ننتهي حتى مداخلتين



د النائب – مي شعالن داخل خالد فر   -:اإلبراه
ادة س، س ة أمام نحن الرئ   .العراق في عام رأ قض

   
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ح   .صح
د النائب – مي شعالن داخل خالد فر   -:اإلبراه

عين والشعب والناس ة متا  )١٠( من أكثر منذ قدم والموضوع التجارة وزر السيد إستجواب لقض
ه، طلب على وقعوا الذين الناس أحد وأنا ١٦/١٠/٢٠١٦ بتأرخ أشهر  طلب عني وال إستجوا

م سوف أنه هنا الوزر إستجواب ه ح وك لدينا نحن اإلقالة عل جب ش زل أتي أن و  هذه و
وك قى لكي الش ه في ي ست منص   .األخيرة وال األولى الحالة هي ول
 أناس ونحن بيننا ما في السلطات فصل موضوع ونستعمل إجراءاتنا في نمضي أن أطالب

أة تشرعيين ة وه ك أن وممن تشرع عث جنا وقعون  اآلخرن على ت ع تضاهي أو أمامك و  التوق
نتهي أمامك أة مع الموضوع و س الرئاسة ه م القضاء إلى نرجع أن حاجة من هناك ول  وح

ل القضاء   .القضاء في الموضوع ان إذا شيء أ نحق ولم الدورة تنتهي أعتقد وأنا طو
ار اسر هور  دمحم النائب –   - :ج
مة غير من اإلستجواب في مضينا لو حتى أقول أنا  رارق في حقنا نحتف أن نرد ولكن المح

مة مة من قرار إلى نحتاج ألنه المح ع صحة المح ع مئأت وقعنا نحن ألننا لماذا؟ التواق  التواق
ع بجمع يتعاملون  النواب عض حتى ولألسف ة التواق  النور ير  ال عدها للنائب نوقع أ بإنتقائ

ثير اإلستجواب هذا ات من و ن موجودة اإلستجوا رها أن ومم  حتى أنا يألنن اإلعالم في نذ
ة السيدة  فق التجارة وزر مثل مثالً  إستجواب ولكن مثالً  إستجواب من أكثر على لها وقعت النائ
حت؟ أين غيرها ولكن ك أعطينا مثالً  السني الوقف أص عنا إل   .تواق

ات ثرة ألن حل، يوجد هل أنه نعرف أن نرد أننا :الثاني الموضوع  إحتمال نعرف ال اإلستجوا
  .نعرف وال يوقعون  سأنا يوجد

س السيد –   - :النواب مجلس رئ
  -:والسادة السيدات

قاً  يتوانى لم المجلس :أوالً  ة ل إتمام في يتوانى لن وسوف سا ن إستجواب عمل م  تعلمون  ما و
ات )٦( اً  األعمال جدول على وضعنا واليوم تمت إستجواب عمل ع تقر  من قدم ما جم

ات ما إستجوا رت و ات )٧( لدينا ذ   .إجراءها في نمضي سوف الفصل هذا في إستجوا
اً  ر دعاني ما إن :ثان   .األعلى القضاء مجلس من جاء ما ذلك لذ



ضًا، قة فعالً  نثبت حتى أ  في المجلس مضي ال حتى الخطأ شعور أو شك يخالجها ال سا
عي غير اإلجراء   .الطب

  -:أمرن برأيي أنا العموم، على
 خالل من لتدقي فرصة المجلس رئاسة فأعطي إسم )٤٠( الــ أسماء إستلمت :األول األمر

ل واحداً  واحداً  األسماء مع التواصل   .للتأكيد معين ش
عها التي اإلجراءات شأن األعلى القضاء مجلس مع الحديث :الثاني األمر  له إحتراماً  هو إت
عث أن فالبد تاب أرسل وألنه  له ان فإذا الجانب هذا من دهير الذ ما أنه ونبين تاب له ن
عة المجلس على أعرضها سوف نظر وجهة طب ة نمضي سوف الحال و  إذا اإلستجواب عمل
ان ل توفرت   .الخصوص بهذا والشرو األر

  .تفضلوا هو؟ ما الثالث الرأ
ك   .الدهلكي رعد النائب عد الكالم أعط
ة تفضلي ة النائ ك، اآلن نصيف، عال   .تفضلي أعط

   
   
ة – ة النائ   -:العبيد جاسم نصيف عال
ك يتخذها التي القرارات من أ ات والمتعلقة جنا ة، للسلطة الحصرة الصالح  ترد وٕاذا التشرع

ع تدق أن س فأنا التواق ًا، سقفاً  أعطني ولكن دققها مانع، لد ل اب تدع أن أما زمن  مفتوحاً  ال
 ومن أمس؟ بها اتصل من عواطف، الست إلى لالمجا تعطي أن وأرجوك أقولها، أضطر فأنا

ع؟ سحب طلب   التوق
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ة جهة لسنا نحن   .قضائ
ة – ة النائ   -:العبيد جاسم نصيف عال

  .إخالل هذا لكن
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

ة توقيتات سنعطي اآلن   .زمن
  - :الدهلكي اظم حميد رعد النائب –

عنا الرقابي، للدور داعم البرلمان أن النواب السادة إخواني رأ مع أتف أنا أكيداً   داعمون  جم
ات النواب، لمجلس الرقابي للدور  النواب لمجلس أعطي وقانوني مشروع ح هي واإلستجوا
م ومة عمل لتقو اقات خالل من الح ة الس   .القانون



قة هذه ألن أوالً  يتكلمون، أنهم أستغرب أنا ست وهذه خطيرة، سا قة ل قة انت وٕانما سا  في سا
قة الدورة ست السا ة، اإلجراءات لنفس اآلن أحييت لكن اآلن، ول  أشيد الوقت نفس وفي القانون
أة بدور ة، الدورة إدارة في الرئاسة ه  ان لطاتالس بين ما والفصل القانون، إللتزامها الحال

  .جداً  واضحاً 
حت اليوم الدعوة أن أعتقد أنا قة القضاء، أمام أص ة والسا ة القانون  فيها يبت أن هي الماض

  .أوالً  هذا خطوات، هناك تكون  لكي القضاء،
اً  ع سحب :ثان ست هذه التواق ع ُسَّة، ل  الملفات، تكتمل أن قبل يوقعون  النواب أن علم الجم
مة لذلك ةاإلتح المح  وعدم الملفات على إطالعه حالة في – للنائب فرصة أعطى والقضاء اد

ات، لسحب – قناعته ه وهذا اإلستجوا مة من قرار ف ة، المح ست فهذه اإلتحاد   .للنائب ُسَّة ل
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

  .التفاصيل المجلس ُأنبئ حتى ، الفقرة هذه تدرج اإلثنين يوم
ة –   - :صخير ناهي ةنعم عواطف النائ

س، السيد س الرئ أة رئ ة، اله تور النواب، مجلس حامي التشرع م د  دستور لدينا نحن رجاًء، سل
اً  )٢٥( قدم أن قول عد اإلستجواب، طلب قدم نائ عة مدة و ام س  ولدينا فيها، ننظر نحن أ

أة عرضتنا ذلك، الداخلي نظامنا  في النواب نحن ذنبنا فما المساومات، إلى لألسف الرئاسة ه
قى إستجواب أة املة، سنة لمدة ي   .اإلستجواب تأخير تتحمل الرئاسة ه

ة أنا لي، تحد اإلستجواب، ون  ولن لم :لي قول ساب نائب بي إتصل أنا  البرلمان في نائ
نا يثير ما فهذا العراقي، و أة، في ش س، السيد لك إحترامي مع اله وك تثار لكن الرئ  أن الش

س، خلف إتفاقات هناك  فتوجد السلطات، في فصل ولدينا إستجواب اليوم لدينا نحن الكوال
ة السلطة ة، والسلطة التشرع ة السلطة فدع القضائ شتكِ  مجراها، تأخذ أن القضائ  السيد فل
ة الست على الوزر ة سلطة نحن أما مجراه، أخذ والقضاء نصيف، عال  أن حقنا فمن رقاب
ة حقوقنا عن ندافع   .الرقاب

ة –   - :السوداني جاسم عبدهللا ند النائ
  - :للنظام مخالفتان حدثتا، نقطتان لد

  .مداخلته تسحب حضرتكم أو سحب، أن الهلكي رعد السيد النائب من أرجو :األولى النقطة
س السيد –   - :النواب مجلس رئ
  .للقانون  مخالفاً  ان إذا إال قال، ما على تعقيب ال
ة –   - :السوداني جاسم عبدهللا ند النائ
اً  لك الحديث أوجه إذاً  ع سحب ُسَّة ال( أنه اإلعالم أمام مداخلته تسحب أن شخص  ،)التواق

ان ل في موجودة واإلثارة ع سحبون  النواب أن تعلمون  وأنتم م  أو المقدمة الرشاو  إثر التواق



الغ ع، سحب مقابل ةالمقدم الم ادة نقبل ال نحن التوق س س  من( الجلسة في ُيثبت أنه الرئ
عي عه سحب النائب أن الطب ه لوزر إستجواب أمام توق ن ال ،)عديدة مشاكل ف  أن لنائب م
عه سحب ن، غير شيء، ال مقابل توق ه النائب مم  من فأرجو يوقع، عندما وعقله الكامل بوع
ادتك   .األولى النقطة هذه المداخلة، هذه تسحب أن س
ة النقطة س السيد أطالب :الثان  مجلس ألعضاء واألخير األول الدور ون  أن النواب مجلس رئ
 قد أعضاء يوجد ان وٕاذا المنصة، على جالس أنت اآلن القرار، يتحملون  الذين هم اآلن النواب،
ة تقوم اآلن ،)٢٥( يرد الداخلي فالنظام وقعوا، عاً  )٢٥( وتجمع جمعوت النائ ادتك، أمام توق  س
جر  س حصل الذ اللغ هذا اإلستجواب، و ادتك، صالح وال صالحنا، ل  صالح وال س
ة ة العمل   .النواب مجلس على اللغ هذا يثار أن البلد ل صالح وال البلد، في التشرع

س السيد –   - :النواب مجلس رئ
مة قرار أوالً  سأقرأ أنا ةاإلت المح ره تم ما أن على( حاد  وال ه، النظر ُعاد الخصوص بهذا ذ

ن   ).نشره م
مة ة المح   - :اآلتي تقول اإلتحاد

ة )/٣٩( قرار   .٢٠١٥/إتحاد
ع، سحب شأن مة التواق ه حالة وفي اإلستجواب، طلب وأيَّد وقَّع من وأنَّ ( :تقول المح  سحب طل
ه عنه، والعدول تأييده اً  قدم أن عل س إلى الخصوص ابهذ طل   ).المجلس رئ

مة إن :أقوله أن أرد الذ ة المح  إسمها واقعة هناك أن :تقول فحينما وقائع، مع تتعامل اإلتحاد
م( ه طلب تقد م شأنه صدر لما وٕاال وارد، األمر فهذا ،)عنه والعدول وسح  وصل إذا( مفاده ح

اً  اإلستجواب هذا ُعد – ٢٥-  الستكماله الالزم العدد سقو إلى اإلستجواب ل )الغ   .واضح ش
ضاً  أتحدث، أن أرد ال أنا :الثاني األمر ًا، الحديث هذا ينقل ال أن أتمنى وأ ما فق إعالم  ف
ات من عدد على حتو  أمامي الذ الملف هذا إن بيننا،  في اإلستجواب سحب الطل

ات ة معتاد أمر وهو موجود، طلب على بناءً  سحب ومن وقَّع من بها قوم متنوعة استجوا  النس
  .معين أمر له بدا إذا للنائب
ام هذه وخالل الفقرة، هذه تدرج اإلثنين يوم العموم على  من وأتأكد القضاء، موقف من أتأكد األ

ات الالزمة اإلجراءات ل ونمضي الموقِّعين،   .اإلستجواب لعمل
ات، ستة توجد تحديداً  اإلستجواب هذا في ع الذ اءاإلجر  وهذا طل  عدم ه نحف أن نستط

  .ه ُطعن أن من اإلستجواب صحة ه نحف الوقت ذات وفي القضاء، مع التقاطع
ة، السيدة   .الشخصي برأيي اآلن أتحدث ال أنا النائ

ة – ة النائ   -:العبيد جاسم نصيف عال



ة أتحمل أن مستعدة أنا عد مسؤول لَّة فقد ولم امًال، إستجوابي يجد أتي متى القضائي ال  الِش
ة   .والقانون

   
   
   
س السيد –   - :النواب مجلس رئ

  .اإلثنين يوم ُيدرج تقرر عاشرًا،/الفقرة
ر :عاشراً /الفقرة * ام في القانون  لمصلحة الطعن قانون  مشروع ومناقشة تقر  والقرارات األح

ة الخاصة ة الملك ة، اللجنة( .العقار اه الزراعة لجنة القانون ة، اللجنة واألهوار، والم  لجنة المال
  ).والمهجرن المرحلين
ات قانون  شأن نقاش لدينا ألنه الواحدة، الساعة السبت يوم إلى ُترفع الجلسة   .اإلنتخا

  .ظهراً  )٣:٢٠( الساعة الجلسة ُرفعت
***********************  

 


