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محضر الجلسة رقـم (17) األحد (5/5/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة االولى

     الفصل التشریعي الثاني

(جلسـة رقـم (17

األحد (5/5/2019) م

 

م/ محضـر الجلسـة

 

ً .عدد الحضور: (171) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:30) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة عشرة من الدورة االنتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي الثاني، نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

-:الموظف صالح الدین –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(الفقرة أوالً: استكمال التصویت على مشروع قانون المرور (لجنة األمن والدفاع*

-:النائب عباس صروط محسن –

.یقرأ المادة (21) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (21

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس صروط محسن –

.یقرأ المادة (22) من مشروع قانون المرور
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (22

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس صروط محسن –

.یقرأ المادة (23) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المعاملة شرط المعاملة أینما وردت كلمة المقابلة تكون المعاملة بالمثل

-:النائب عباس صروط محسن –

.یكمل قراءة المادة (23) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (23) التعدیل المقترح أوالً

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (23) التعدیل المقترح أوالً وثانیاً وثالثاً باإلجمال مع التعدیل المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس صروط محسن –

.یقرأ المادة (24) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (24) التعدیل المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس صروط محسن –

.یقرأ المادة (25) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:النائب لطیف مصطفى احمد –

.یكمل قراءة المادة (25) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

التصویت على المادة (25) ومقترحات اللجنة في فقراتھا مع مراعاة إعادة ترتیب فقرات ھذه المادة اطلب التصویت على التعدیالت مع مراعاة
.بعض الصیاغات القانونیة الواردة ألن ذكرت كلمة سیارة وھي عجلة ونحن قمنا بالتأكید علیھا

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (25) باألصل والتعدیالت المقترحة مع مراعاة الفقرات والتعدیالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب علي جبار مؤنس –

.یقرأ المادة (26) من مشروع قانون المرور
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (26

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب علي جبار مؤنس –

.یقرأ المادة (27) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (27

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب علي جبار مؤنس –

.یقرأ المادة (28) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (28) مع التعدیالت أطلب التصویت على التعدیالت الواردة على المادة (28

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (28) بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب علي جبار مؤنس –

.یقرأ المادة (29) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (29

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب علي جبار مؤنس –

.یقرأ المادة (30) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (30) مع التعدیل المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.یقرأ المادة (31) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (31) مع التعدیل المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –
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.یقرأ المادة (32) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (32

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.یقرأ المادة (33) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (33

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ناصر یوسف محید –

.یقرأ المادة (34) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (34

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ناصر یوسف محید –

.یقرأ المادة (35) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (35

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ناصر یوسف محید –

.یقرأ المادة (36) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

التصویت على المادة (36) أنت مخیرین بالتصویت على ھذه المادة أو إسقاطھا ھذا لیس وقت نقاش وحوار في الفقرات، أطلب التصویت على
.(المادة (36) وفق النظام الداخلي ووفق اإلجراءات المعمول بھا في التصویت على القوانین، أطلب التصویت على المادة (36

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

-:النائب جاسم جبارة –

.یقرأ المادة (37) من مشروع قانون المرور

-:النائب محمد رضا داود –

المخدرات والمسكر ویدھس الناس ویقتل شخص في الشارع ھذا ال یستحق عقوبة؟ نحُن سوف نُشجع على ھذا الموضوع، أقرأ المادة (3) من
.المادة (36)، یدھس ویھرب وھو مخمور كیف ال تُعاقبھُ شیخ (صباح)؟ ھروبھُ یكون قتل ُمتعّمد

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أل أ
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نحُن من المفروض بلجاننا النیابیة بعد إتمام القراءة الثانیة تقدیم تقریرھا تأخذ بنظر األعتبار المالحظات التي تم تقدیمھا من اللجان .1
المختصة األخرى ومن السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، الذي نراه في ھذا القانون وھي سابقة أعتقد أنھُ ال یجب أن تتكرر في
المجلس، أھمال مالحظات السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب ومداخالتھم فیما یتعلق بالقراءة الثانیة ومقترحاتھم على التعدیل أو
الشطب أو الحذف أو اإلضافة ھذا شيء خطیر جداً، اللجنة لیست ھي الحاكمة فیما یتعلق بالمواد، وإنما یجب أن تأخذ بنظر األعتبار
المالحظات، نحُن قدمنا كثیر من المالحظات فیما یتعلق بھذا القانون، بعض المالحظات متعلق بأنھُ ھناك مواد ال یحتاج القانون الى

ذكرھا یجب أن تصدر بتعلیمات من الدوائر المعنیة، مثل دائرة المرور أو ما شابھ، أتینا ووضعنا القانون بأكثر من (27) صفحة بینما
.ھو یحتاج فقط (4 أو 5) صفحات

توجد قضایا متعلقة بقانون العقوبات العراقي لماذا تذكر ھنا في قانون المرور؟ نعم یُمكن اإلشارة لھا بالرجوع الى قانون العقوبات .2
العراقي، لھذا أعتقد من المناسب واألمر متروك للرئاسة وللجنة المعنیة حتى ال تضعونا في حرج بأسقاط القانون ككل، من المناسب أن
تعود اللجنة الى الوضع الداخلي لھا وتُناقش القانون من جدید، ال یوجد إشكال، نحُن ال نذھب باتجاه تشریع قانون غیر رصین، لیس من

.المعیب أن نعود الى اللجنة ونُعدل على القانون

-:النائب عدنان ھادي نور علي االسدي –

اإلخوة النواب عندما كان لدینا مناقشة في القانون جلسنا وأخذنا مالحظاتھم وأعتقد أغلبھا أو جمیعھا ثبتناھا في القانون، ما ھي المالحظات
المكتوبة تم أخذھا مكتوبة وتم تسلیمھا الى اإلخوة القانونیین وعدلوا القانون على ضوء مالحظة النواب، ألن الشیخ (صباح الساعدي) قال ال
یوجد تعدیل، كال تعدل القانون كثیراً، أما ھذه المواد التي أتت (36) (أوالً، وثانیاً، وثالثاً) ھذه أتت من المرور، وبعدھا جلسنا معھم وتناقشوا
اإلخوة القانونیین وتناقش معھم في اللجنة، كیف تُعاقب أذا شخص یدھس شخص وھو مخمور أو تحت تأثیر المخدر وقتل شخص وھرب أال

یجب أن تكون عقوبة لھُ؟ أما أن تعود بِھ الى العقوبات التي تخص (111) لسنة 1969 ذلك قانون قدیم، ھذا قانون حدیث یُعالج بعض الحاالت
التي حدثت متورطین بھا بعض الناس، ممكن یوجد مقترح تعدیل أن تُضاف مادة أن یسقط الحكم في حال التنازل ولكن یبقى الحق العام، نحُن

نُرید أن نُحقق ردع للجریمة ردع لحوادث المرور ردع للقتل ھذه كیف تُحققھا أذا ال یوجد قانون فیِھ عقوبات، لذلك أنا مع إمضاء القانون ونُعدل
.الشيء الضروري، أما تأجیل القانون وإرجاعِھ سوف یتأخر شھر أو شھرین أو ثالثة أشھر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أقترح اللجنة القانونیة مع جزء من لجنة األمن والدفاع النیابیة یضعون فقرة إضافیة تُعالج المادة (36) بالطریقة التي تتناسب مع القانون، ألن
المادة (36) قانوناً سقطت بالتصویت، فبحاجة أن نُضیف مادة تعوض عن المادة (36) مع مراعاة التسلسل، فاإلخوة في اللجنة القانونیة مع

.عضو أو عضوین أو ثالثة من لجنة األمن یضیفون مادة نحُن نمضي بالتصویت وقراءة القانون

.(أطلب التصویت على المادة (37

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.وأدعو أیضاً اللجنة القانونیة وأعضاء لجنة األمن والدفاع إلعتراضھم على ھاتین المادتین بإضافة مواد معدلة تتالئم مع الھدف من ھذا القانون

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

.یقرأ المادة (38) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

مضى یومین ونحُن نقرأ في ھذا القانون ونحُن بحاجة الى قانون المرور ألنھُ توجد حوادث كثیرة أدت بأرواح أبریاء، أدعو األعضاء المتواجدین
.خارج القاعة للدخول

-:النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري –

نُبارك لمجلس النواب رؤساء اللجان المالیة، األمن والدفاع، الطاقة، ونتمنى أن تستكمل اللجان األخرى بعد (7) أشھر من عمر مجلس النواب.
مضى على عمر الحكومة (6) أشھر ویبدو أن ھناك أتفاق بین رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء على عدم تمریر أي أستجواب، وھذا إخالل

بالعمل الرقابي اتساقاً مع المادة (61) من الدستور وكذلك النظام الداخلي (32) ثانیاً، لذلك سیادة الرئیس أنا أُطالب ھیأة الرئاسة بعدم مصادرة
حق النائب في االستجواب، قبل أكثر من أسبوعین تقدمنا بطلب الستجواب وزیر النفط، وھذا الیوم أنا أُطالب مجلس النواب بتفعیل العمل
الرقابي، ونحُن ال نتحمل عدم إكتمال أعضاء الحكومة الحالیة، وأعتقد أن الدستور عندما أشار الى أن المھمة الرئیسیة لمجلس النواب ھي

الرقابة، فبالتالي على ھیأة الرئاسة أن تكون ملتزمة بتمریر األستجوابات وفقاً للدستور والقانون، ولذلك أنا أكملت ملف أستجواب وزیر النفط
.وأطلب من ھیأة الرئاسة تحدید موعد الستجوابھ وفق الدستور والقانون

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ونحُن نؤید جمیع اآللیات الدستوریة والقانونیة التي نعمل بھا في مجلس النواب، بل أن الوسائل المستخدمة والمتاحة ألعضاء مجلس النواب
.قانوناً ھي التي تمضي ونحترم عالقتنا مع السلطة التنفیذیة ولكن على أن ال تكون على حساب العمل النیابي والعمل التشریعي والرقابي
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-:(النائب مثنى امین  نادر حسین (نقطة نظام –

منذ أكثر من (10) دقائق وأنا أرفع یدي بإشارة نقطة نظام، ونقطة النظام یجب أن تؤخذ فوراً ألنھا تتعلق بسیر الجلسة وقانونیة ورصانة
.الجلسة، لكن زمیلي األخ الحبیب تكلم بمداخلة فأُعطي الدور قبلي، فأرجو أن تؤخذ ھذه المسألة بنظر األعتبار

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أستاذ (أحمد) أیضاً أّشر بنقطة نظام

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

األخ یقرأ القانون ونحُن ال نسمع القانون، وأنا صرخت قبل (10) دقائق ال نسمع القانون، تُریدون أن نصوت على ما ال نسمع؟ ھل نرفع أیدینا
وننزل أیدینا على ھذا نأخذ رواتب؟

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نُریدك أن تسمع وتقرأ

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

نحُن ال نسمع، ما العیب؟ ال نعلم في المایك، في الصوت، في القاعة، في الضوضاء؟ نحُن ال نسمع ونحُن مستأمنون على ھذه األصوات التي
.نرفعھا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

الرجاء الھدوء حتى یتسنى للسیدات والسادة األستماع الى قراءة نصوص وفقرات ومواد القوانین، ھل یوجد نصاب؟ أرجو دعوة الزمالء الى
الحضور الى القاعة، وخالف ذلك سوف نعقد جلسة یوم غد أو بعد غد، سنضطر الى رفع الجلسة الى غد أو بعد غد. (155)، إخوان حتى

.نمضي بالقانون (155) بحاجة الى إكمال النصاب

-:النائب حازم مجید ناجي الخالدي –

حقیقةً قبل أكثر من أسبوع من المفترض رئاسة مجلس النواب َشَكلَت لجنة السلوك النیابي، وما حدث مؤخراً وتكرر في أكثر من حادثة وألكثر
من شخص ھو تجاوز كبیر على المقدسات، وظیفة عضو مجلس النواب حددھا الدستور والقانون بالتشریع والرقابة، وأیضاً ھنالك  وظیفیة

ل اإلمام اخرى تتعلق بتمثیل المواطنین، اما أن یذھب النائب لمناقشة قضایا تأریخیة لیست من تكلیفھ ولیست من وظیفتھ وفیھا تشویھ للتأریخ، نُجَّ
علي (علیھ السالم) عن ما ذكره النائب (فائق دعبول) ھذا تجاوز كبیر على مقدس من مقدساتنا وال نسمح بتكراره أطالقاً، ھیأة الرئاسة معنیة

بأتخاذ إجراء عاجل، وفي ذات السیاق ھنالك تجاوز كبیر على أھلنا في الجنوب الذین رفعنا رؤوسنا عالیاً بھم وبدمائھم الكریمة، قطرة دم واحدة
من شھدائنا الكرام ال تساویھا بلدان كثیرة تعتمد على ثقافات وتطور في مجال آخر وانحراف كبیر لعلھا في بعض البلدان التي یصفھا اآلخر بأنھا

متطورة فیھا الكثیر من التطور قائم على اساس ثقافات أخرى، لیس من المنطقي أن یسیر مجلس النواب بھذا الطریقة وعلینا أن نقف أمام ھذا
.بشكل كبیر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أرجو احتساب النصاب حتى نمضي

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

نقطة نظامي على كالم إحدى النائبات حول زمیالتھا المحجبات في مجلس النواب، عندما تقول ال یحق للمحجبات في مجلس النواب أن یمثلن
المرأة أو ان یمثلن المرأة في المحافل الخارجیة، المھم ما تحت الحجاب أقول للسیدة النائبة نحن نمتلك عقول بالرغم من وجود عفتنا في ھذا

الحجاب، لذلك نحن نجمع تواقیع على إقالة ھذه النائبة من أن تكون ممثلة للمرأة في مجلس النواب، رجاًء السید الرئیس ھذا موضوع مھم، أن
.یُنتقد حجاب أو عباءة المرأة في مجلس النواب ھذا غیر مقبول

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.زمیلكم یتكلم وأكید لدیھ مداخلة تخص بلدكم وتخص عملكم

-:النائب خالد متعب یاسین العبیدي –

ما سأتكلم بھ ھو رأي أغلب نواب محافظة نینوى، بما إن مجلس النواب أجل التصویت على حل مجلس محافظة نینوى إلى أشعار أخر، من أجل
التصدي لما یجري من صفقات وشبھات فساد في عملیة اختیار المحافظ، وعلى ضوء المعطیات الموجودة في مجلس المحافظة، حیث إن قسم
من اعضاء المجلس صادرة بحقھم مذكرات إلقاء قبض وفق المادة (4) أرھاب، وقسم آخر یجري التحقیق معھم األن حول شبھات فساد  كبیرة

أ أل أل أل ً
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جداً من قبل دوائر النزاھة الرقابیة واألتحادیة، لذا فإنھم یعتبرون فاقدین لألھلیة ألتخاذ أي قرار وخاصة القرارات والمسائل المھمة التي تتعلق
بمصیر المحافظة وأھمھا اختیار المحافظ، لذا أدعو ھیأة الرئاسة الموقرة والسیدات والسادة النواب ألتخاذ قرار والتصویت علیھ ھذا الیوم،
یتضمن سحب ید وسحب صالحیات ومجلس محافظة نینوى في الكثیر من األمور المھمة وخاصة موضوع اختیار المحافظ ومدراء الدوائر

.األخرى، والتعامل معھم كمجلس لتسییر األعمال الروتینیة فقط لحین أكتمال التحقیق

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

أُثني على مداخلة النائب (حازم الخالدي) الشجاعة والمبدئیة، ال ینفك النائب (فائق الشیخ علي) من الكذب واألفتراء وھذه المرة بوقاحة وجرأة
مثیرة لألستفزاز یُكذب على أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السالم) وعلى ولدیھ َسیدَي شباب أھل الجنة الحسن والحسین (علیھما

.السالم)، ویدعي إنھم یتقاضون راتب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أرجو إن بعض الكلمات التي ذُكرت الكذب واألفتراء، ممكن أن نستخدم كلمة ألطف

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

كذب وأفتراء واضح، ثم ھو نفسھ یقع في تناقض واضح في كالمھ إن أمیر المؤمنین عندما تسلم الخالفة لم یمیز نفسھ وسرى بالسویة مع
الرعیة، ھذا الكذب واألفتراء والتطاول یحتاج إلى ردع، والبد من تفعیل مدونة السلوك النیابي، ویُزال من اآلن من رئاسة السن للجنة القانونیة،
د عملھ، ونفس األجراء یُتخذ بحق نائبة أخرى، عندما تصف بقولھا (یلطمون على فالن وفالن)، ھذا األمام الحسین (علیھ وأقل العقوبات أن یُجمَّ

السالم) ال یقال عنھ فالن وفالن، ھذا األمام الحسین الذي األنسانیة ترتفع فخراً بمواقفھ وتضحیاتھ وبمبدئیتھ علیھ السالم، والعتب على الكتلة التي
.تنتمي لھا تلك النائبة المفروض كیف ال تتخذ موقفاً أو تتخذ إجراًء بحق ھذه التجاوزات

-:النائبة اال تحسین حبیب الطالباني –

كانت لدي مداخلة على قانون المرور تحدیداً المادة (36) ألنھا من أھم المواد وأستغربت حالة بان القانون وارد من اللجنة ورأیت أعضاء اللجنة
ھم لم یؤیدوا بتمریر المادة (36) بكل فقراتھا، فنرجو توضیح أكثر ألنھ من اھم المواد في ھكذا قوانین ھي ما یتعلق بالعقوبات في القانون، ھذه

المادة (36) بأربع فقراتھا أعتقد ھي من اھم األشیاء، فنرجوا توضیح وأعتقد إننا ال نستطیع أن نصوت على القانون برمتھ الیوم إذا لم نسمع
.توضیح بما سیحدث للمادة (36) من قانون المرور

لدي مداخلة ثانیة بما یتعلق بزمیلتنا السیدة (ھیفاء) وأنا أتكلم بأسم تجمع البرلمانیات، أوالً أنا كنت مرافقة للست (ھیفاء)  وانا لم أُِحب أن اتحدث
بھذا الموضوع في الجلسة ألن تحدثت مع أغلب الزمیالت والزمالء بشكل خاص سواًء بالمجلس أو من خالل أتصالھم بي، أنا كنت مرافقة للست
(ھیفاء) في الندوة التي اقامتھا السفارة العراقیة وسعادة السفیر في بیروت، الندوة كانت تحدیداً إلبراز دور المرأة العراقیة بعد التغییر بعد 2003

وتحدثت أنا معھا، أسمحوا لي أن أدافع عن الست (ھیفاء) في ندوتھا في بیروت، لم ترغب ولم یكن في نیتھا او قصدھا أن تُسيء للعراق أو
.للمرأة العراقیة أو للجنوب العزیز الذي ھي تنتمي لھ. اسمحوا لي أن أُكمل

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أنتم في قبة الشعب والتعاطي مع الرأي والرأي اآلخر من ھنا ینطلق، یجب أن تكمل، سوف أعطیكم دور، من یرید أن یتكلم بالدور، سأعطي
.دور لم یرغب ویقدم رأیھ بكل حریة نحن في قبة الشعب، رجاًء الجلوس

-:النائبة اال تحسین حبیب الطالباني –

مع كل أحترامي لبعض األصوات التي سمعتھا ھنا یقولون ال نسمح لھا، لكم كل األحترام، انا ال أدافع عنھا انا وضحت حالة والقرار لكم، ولكن
أسمعوا الشخص الذي كان معھا، والسیدة (ھیفاء) لم تقصد ألنھا منكم، لیس من حق أي شخص أن یسيء للعراق والمرأة العراقیة في أي مكان

في العراق، انا سأتكلم بما یجري اآلن، لیس ممن الصحیح أن نجمع تواقیع على زمالئنا وزمیالتنا، دعوا الموضوع لدینا موضوع الست (ھیفاء)
نتخذ بھ قرار، إذا تسمح سیادة الرئیس نحن تجمع البرلمانیات، إذا سمحت لي كأخت لكم، نجلس مع الست (ھیفاء) نتكلم بھذا الموضوع بما یتعلق
بتصریحھا بكالمھا عن المدارس واي أمر آخر، ونحن كأخوات بیننا نتفق على ھذا الموضوع، في قبة مجلس النواب نسمع الرأي والرأي اآلخر
ونحل المشاكل فیما بیننا ھذا للكالم لیس فیھ كسر للعظم أن نجمع تواقیع ضد بعضنا، الیوم على الست (ھیفاء) بعدھا یمكن جمع التواقیع على أي

.أحد آخر لیس من الصحیح النائب یجمع توقیع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

نحن في أبواب شھر أ�، الذي یقول فیھ الرسول األكرم (صلى أ� علیھ وعلى ألھ وصحبھ) (أال إنھ أقبل علیكم شھٌر أیامھ خیر األیام وساعاتھ
خیر الساعات ولیالیھ خیر اللیالي)، ونحن نتكلم بالعنف مع اآلخر، أین نحن من شھر هللا؟ أین نحن من محمد (صلى هللا علیھ وآلھ) أین نحن من
أھل البیت (علیھم السالم)، الرجاء أعطوا الفرصة، هللا غافر، هللا رحیم، الرجاء ال تجعلوا ھذه المنصة للعنف، تكلموا بما یلیق بكم، أنتم من أمة

خیُر أمةً أُخرجت للناس، شكراً لجمیع المداخالت وشكراً للحرص وشكراً للدفاع عن العقیدة والفكر والعقائد وعن القیم، ولكن لنضع حدود مع
.اآلخرین
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-:النائب حسن سالم عباس –

طبعاً أنا أؤید ما جاء بھ النائبین جزاھم هللا خیر الجزاء، صراحةً الیوم عضو مجلس النواب العراقي ھو ممثل للشعب وبالتالي ال بد ان یكون
خادم للشعب ویحترم عقائد الشعب ویحترم قیم وأخالق الشعب، الحادثة التي تفضل بھا النائب فائق الشیخ علي حقیقة غیر مقبولة جداً وھي تمس

عقائد الناس وعقائد مذھب قدم دماء عزیزة من أجل ھذه المقدسات، الیوم یجب ان تحترم، نحن ال نسيء ألحد وعلیھ أن یحترم اآلخر عقائدنا
.وقیمنا وأخالقنا، ھذا أوالً

القضیة األخرى، ما تفضلت بھ النائبة ھیفاء األمین، أوالً عندما كانت في ھذه الندوة وبالتالي سألھا الكثیر من أعضاء مجلس النواب، لماذا
تتكلمین بكالم عن اھل الجنوب، اھل المقاومة وأھل الشرف وأھل الكرم وأھل العفة، مع األسف الشدید كان أذا كان ھنالك تبریر المفروض تقدم

.اعتذار وتبرر ما حدث، لكن أبت، ھذه واحدة

القضیة األخرى ھنالك فدیو تستھزأ بالشعب العراقي، تستھزأ بالمرأة العراقیة وھي الیوم رئیس لجنة المرأة العراقیة، الیوم تستھزأ بالحجاب الذي
أقره اإلسالم، وتستھزأ بالمرأة وكأنھ تدخل للمدرسة تلطم وتصرخ على فالن وعالن، من ھم؟ الشھداء

ھذه المرأة التي افترشت الساتر حتى تعمل األكل للمقاتلین المجاھدین، علینا أن نحترم المرأة، وھذه المرأة التي هللا جل وتعالى جعلھا بكرامتھا
.وعفتھا وشرفھا في ھذا المنظار، إذا تستھزأ فعلیھا أن تفھم وتحترم الشعب العراقي وتحترم المرأة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أرجو أن نمضي بقراءة القانون، دعونا نمضي في الجلسة أخواني

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

المرأة العراقیة قدمة فلذات كبدھا، المرأة العراقیة التي ترتدي (الفوطة) التي ھي فوطة فاطمة الزھراء، ال نسمح ألي أحد یعیب على ھذا
.الحجاب

ثانیاً تمثیل المرأة في الخارج یقولون التي ترتدي ربطة ھي ال تمتلك كاریزما، ھل الكاریزما ھي بلبس الربطة، لألسف ھذه حصلت في مجلس
النواب وتحصل في الكلیات وتحصل في المدارس وتحصل كذلك في مكانات أخرى، ال نسمح نحن كنساء في مجلس النواب ال نسمح ألحد ان

.یتعدى على معتقداتنا وعلى حجابنا كما ال نسمح ألنفسنا أن نتعدى على اآلخرین

-:النائب جاسم حسین محمد –

.یقرأ المادة (38) من مشروع قانون المرور مع التعدیل المقترح

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (38) التعدیل المقترح، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك –

.(یقرأ المادة (39

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.الجلسة مستمرة لیوم غد الساعة الواحدة ونمضي في المناقشات، أما التصویت فیوم غد

-:(النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان (نقطة نظام –

.ھي لیست مداخلة وإنما نقطة نظام مھمة في سیر الجلسة حقیقةً

حقیقةً بالنسبة الى قانون المرور ھو مشروع قانون جاء من الحكومة ومدروس من الوزارة، األن مادتین (36,37) سقطت لعدم التصویت، أنا ال
.أعتقد أنھ النواب كان لدیھم رأي ممانع للتصویت، أعتقد ھكذا حالیاً ممكن توجد مالحظات من بعض النواب

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.في التعدیل

-:(النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان (نقطة نظام –
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ولكن ألن ال یوجد توجھ للموضوع، وإال ھذه المادتین أساسیتین، لم یوجد، أنا راجعت البعض یقول أنھ ھي موجودة في قانون العقوبات، ال غیر
.موجودة في قانون العقوبات، وبالتالي األن سوف یحصل خلل أساسي في ھذا القانون

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.سوف تضاف استاذ محمد

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

.نعم فیحتاج معالجة لھذا الموضوع

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.كلفناھم قبل أن ننھي التصویت أن یضیفون مواد تعالج النقص الذي حصل بسقوط المادة (36) وفقراتھا، الفقرات التي یرغب فیھا السادة النواب

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

.فأجد اذا ال یوجد توجھ واستمر ھذا الوضع والخلل في النصاب أن نؤجل التصویت ال توجد لدینا حلول

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

المادة (64) أوالً من قانون الموازنة لسنة 2019 ألزمنا نحن بوعي كامل، ألزمنا وزارة المالیة والداخلیة والدفاع، ألزمناھم على نقل الدرجات
الوظیفیة والتخصیص المالي للراغبین من حملت شھادة الدبلوم والبكالوریوس من المراتب المنتمین الى وزارة الداخلیة والدفاع، الى النقل الى

الوزارات المدنیة، ما عدا الرئاسات الثالث أو الجھات التابعة الى الرئاسات الثالث، أو انھ الوزارات وزارة الداخلیة والدفاع أن تجد لھم تكلیف
قانوني، ما معنى تكلیف قانوني ال أن یكون، إذاً نحن ألزمنا الدفاع والداخلیة والمالیة على أنھ ان ینقلون الى الوزارات المدنیة، صاحب

البكالوریوس وصاحب الدبلوم، أو أنھ وزارة الدفاع او الداخلیة تجد لھم تكلیف قانوني داخل وزاراتھم، على أن یعوضون عندما یتحول من
منتسب شرطي الى مالك مدني، وزارة الدفاع والداخلیة تعوض مكانھم، ال أن یكون خریج االبتدائیة ممسك أدارة وال ان یكون خریج

البكالوریوس ماسك الباب، فھنالك إجحاف كبیر بحق المنتسبین المراتب حملت شھادة البكالوریوس والدبلوم في وزارة الداخلیة والدفاع، فھنالك
إلزام أدبي أخالقي شرعي قانوني في موازنة عام 2019 وتحدیداً المادة (64) أوالً، فأرجوا من جنابكم الكریم اإلیعاز الى لجنة من خالل لجنة

االمن والدفاع االیعاز بمباشرة في ھذا االلزام ألنصاف ھذه الشریحة كي نحترم حقوق االنسان ونحترم كرامة من یمتلك شھادة الدبلوم أو
.البكالوریوس من منتسبي الوزارتین

-:النائبة ماجدة عبداللطیف محمد التمیمي –

ال شك أن التصویت على القوانین ھو جوھر عمل مجلس النواب، إدارة مجلس النواب صرفت أمواالً طائلة على تأھیل المجلس، ولیس لدینا
إعتراض على ھذا كتأھیل مجلس، ولكن جوھر عملنا ھو تشریع القوانین، نحتاج إلى التصویت األلكتروني، وحتى نستطیع أن نأخذ الغیابات،

ونبین على الشاشة بدقیقة واحدة من الحاضر بالتصویت، وأطلب من جنابك بأن یكون الغیاب مضاعفاً أثناء التصویت على القوانین، لیس الوقت
وقت مؤتمرات عند التصویت على القوانین، فالذي قلبھ محترق بأن یرید ثبت رأیاً، ھم قالوا رأیھم اآلن في الجلسة، والجلسة تبث، إذن إنتفى،

وإذا أراد أي واحد أن یخرج بمؤتمر، وأنا من ضمنھم، فنخرج إما قبل الجلسة، فتوضع أوقات محددة قبل الجلسة، أو في اإلستراحة، أو بعد
.الجلسة، ال یجوز أن یعقد مؤتمر أثناء التصویت

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نھایة السادس المفروض أن تكون القاعة كاملة، المدیر البارحة أعطاني التقریر

-:النائب علي جبیر الزم العبودي –

نفس المالحظة التي تخص إدارة الجلسة إن سمحت لنا، أنا أقول كلنا الجالسون ھنا في داخل قبة البرلمان ممثلون عن أحزاب وتیارات وكیانات
سیاسیة مختلفة، أقول لماذا عندما تكون لدینا إجتماعات خاصة مع التیارات واألحزاب نكون مواضبین بالحضور والھدوء واإللتزام؟ وعندما

نكون داخل قبة البرلمان ترى ھذه المشاھد المؤلمة الكثیرة التي شخصتھا حضرتك، عندما تقول لو أن النواب في البرلمان یدخلون إلى القاعة
لكنا سننا الكثیر من القوانین، أتفق كثیراً مع ھذا الطرح، وأتمنى أن یكون ھناك إجراء البث، وتكون كامرة منصوبة للكافتیریا، حتى الناس

تشخص من ھو منتج؟ ومن ھو جالس في أماكن ال تلبي حاجة المواطن الكریم؟

-:النائب عبد األمیر نجم عبدهللا –

طبعاً أعتقد أن مجلس النواب ھو ممثل عن الشعب، بالتالي فمن واجب عضو مجلس النواب أن یحترم الشعب ومشاعره، التجاوزات الطائلة التي
خرجت الیوم من أعضاء مجلس النواب، من الست ھیفاء وأستاذ فائق الشیخ علي باتجاه إثارة مشاعر الشارع العراقي، والكل یعلم أن ھناك

أیادي خفیة وخارجیة تدخل إلثارة الشارع العراقي، فنسأل السید فائق، ونسأل الست ھیفاء إذا كانوا ینتمون إلى جھات خارجیة ترید إثارة الشارع
العراقي، ویتكلمون كالماً یثیر مشارعر العراقیین، ویتجرؤون ویتجاوزون على المقدسات، بالتالي فمن واجب مجلس النواب وھیأة الرئاسة أن

تضع حداً لھكذا تجاوزات، وتفعیل لجنة السلوك النیابي، حتى كل نائب یعرف حدوده، وال یتجاوز على مشاعر الناس، وال یتجاوز على الشعب،
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الست ھیفاء تتجاوز على أبناء الجنوب، والسید فائق یتجاوز على علي بن أبي طالب “علیھ السالم” وأوالده النجباء، بالتالي فھذا واجب كل
.عراقي وواجب كل مسلم أن یقف أمام ھكذا تصریحات، ونرید أن نعرف من ھؤالء إذا كانوا ینتمون إلى جھات خارجیة إلثارة الشارع العراقي

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

البارحة تطرقنا لموضوع فقرة تخص حل مجلس محافظة نینوى، والیوم قدمت لجنابك تواقیع (60) نائباً یطلبون إضافة فقرة حل مجلس محافظة
نینوى على جدول األعمال، نحن نالحظ، حقیقةً ال أعرف، ھل الوضع السیاسي مرتبك؟ أم أنھ ھناك تعمد من ھیأة الرئاسة بعدم وضع ھذه

الفقرة؟

ھذا الموضوع مھم، نحن بین أمرین، إما أن توضع ھذه الفقرة على جدول األعمال، ویتم التصویت، وبغض النظر عن النتائج، یمكن أن یصوت
كل مجلس النواب على حل مجلس محافظة نینوى، ویمكن عشرة أشخاص یرفعون أیدیھم على حل مجلس المحافظة، لكن المھم لدینا أن توضع
فقرة حل مجلس محافظة نینوى، وال یكون – أكرر نفس الكالم الذي قلتھ في الجلسة السابقة – موضوع حل المجلس لغرض اإلبتزاز السیاسي،

فعندما تحصل إتفاقات بین كتل سیاسیة معینة، وأعضاء مجلس النواب یركن ملف مجلس محافظة نینوى باألدراج، وعندما تختلف اإلتفاقات
یرجع ملف مجلس محافظة نینوى یوضع على األدراج، یجب أن یكون حل لھذا الموضوع بالمرة، إما ھذا الموضوع، أو إذا كان قانوناً یوجد
أمر والئي للحجر على مجلس محافظة نینوى، لوجود شبھات فساد، إبتزاز سیاسي، فأنا أبلغ جنابك بأن تبلغ المستشارین القانونیین أو الدائرة

القانونیة في مجلس النواب وأن یرفعوا دعوى في المحكمة اإلتحادیة، دعوة قرار والئي للحجر على مجلس محافظة نینوى إلى أن یتم التأكد من
موضوع الشبھات واإلبتزاز السیاسي، أما أن ندع ھذا الموضوع، عندما یحصل إتفاق سیاسي معین یوضع الملف على األدراج، وعندما یبدأ

اإلختالف بین ھذه الكتل وأعضاء مجلس المحافظة، یأتون بموضوع مجلس المحافظة ألجل حلھ، ھذا لیس عمالً، مجلس النواب أكبر من ھذه
األمور، إذا لم نكن نحن صمام أمان للبلد، فمن یكون صمام أمان؟

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

ما یتعلق بالجلسات وحضور الجلسات، واقعاً عمل وأداء مجلس النواب ال یحسد علیھ، أنا الیوم كنائب عن محافظة البصرة أقطع مسافة (550)
كیلو، وبالتالي نواب ھنا مع بالغ األسف لم یلتزموا بالحضور، ولم تتخذ بحقھم اإلجراءات، ال یوجد إلتزام واحترام للوقت، اآلن أكثر من نائب

رأیتھ في مجلس النواب ألول مرة أو مرتین، والبعض منھم غیر موجودین، والكثیر من زمالئنا النواب محترمین للجلسات وللعمل، فیجب
.إحترام السادة أعضاء مجلس النواب، وأن تكون عدالة ولیست مساواة بل عدالة في إتخاذ اإلجراءات بخصوص النواب غیر الملتزمین

تفعیل اإلجراءات القانونیة واإلداریة بخصوص النواب المتغیبین وغیر الحاضرین، النائب عندما أدى القسم (أن أؤدي مھامي ووظائفي بأمانة،
أن أراعي مصالح شعبي) بالتالي فھذا النائب ما ھي األمانة، وما ھي المصالح التي یراعیھا بعدم حضوره إلى مجلس النواب؟ ھذه مسؤولیة
رئاسة مجلس النواب، السید الرئیس ونائبیھ أن یفعلوا ھذا الموضوع، الیوم وهللا العظیم أنا أنظر بالشفقة إلى الرئاسة أین النائب؟ فلیأتي واحد
ولیكمل النصاب، لیس صحیحاً، نحن الیوم (329) نائباً نستجدي أصوات نواب یدخلون إلى الجلسة، ھذا لیس صحیحاً، السادة أعضاء لجنة
.األمن والدفاع الیوم جالسون یریدون أن یقرأوا القانون، قد یكون واحد لدیھ موضوع خاص أو إلتزام أو غیر ذلك، كذلك كل السادة النواب

الموضوع الثاني: ھو الذي یتعلق بحریة النائب بأن یعبر عن رأیھ، وھذا حق طبیعي، ولكن بكل تأكید، عندما یمس مقدسات أو ثوابت شرعیة
وأخالقیة وطنیة، ھذا مرفوض، وقدمت مطالعة إلى جنابكم الكریم بخصوص النائب فائق دعبول بخصوص المخالفات القانونیة التي أرتكبت من
قبلھ، وكذلك اإلساءة إلى الكوادر التربویة من قبل النائبة ھیفاء، ھذا الموضوع أیضاً، یجب تفعیل السلوك النیابي ومدونة السلوك النیابي، لكي ال

.نفسح المجال إلى نواب آخرین أن یتطاولوا أما على رموز ومقدسات أو ثوابت أو قضایا تتعلق بمعتقدات المجتمع العراقي

أنا أؤكد مرة أخرى، وواقعاً أحیاناً أفكر بأن ال ألتزم أسوةً باآلخرین، ولكني بقدر القسم الذي أقسمت بھ (أن أراعي مصالح شعبي، وأن أؤدي
مھامي بأمانة)، فبالتالي یجب محاسبة كل نائب ال یحضر ھنا، وال یوجد نائب دمھ أحمر، ونائب دمھ أصفر، بل الكل معنیون بالحضور لتمثیل

.الشعب العراقي

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

سیادة الرئیس حقیقة إن موضوع اختالل النصاب موضوع نعاني منھ ونحن ننظر ونطالب بإجراءات قانونیة من ھیأة الرئاسة المحترمة أن تتخذ
اإلجراءات التي تراھا صحیحة إلدامة عمل المجلس وھذا واجبكم القانوني والدستوري والشرعي واألخالقي الذي یجب أن تمارسھ في ھذا

.المیدان ھذا أوالً

ثانیا، بالنسبة الى مداخلة األخ أحمد الجربا فیما یتعلق بإضافة فقرة على جدول األعمال. كتلنا وبكل صراحة نحن ندرس حالیاً موضوع أما حل
مجالس المحافظات باإلجماع وحسب ما ترتأي من المصلحة العامة أو مع التجمید أو خارج التجمید أنا أتحدث عن نفسي وعن كتلنا وعن ما

یتعلق بالكتل والمحافظات الوسطى والجنوبیة، أما إذا كان ھناك خالف سیاسي في محافظة نینوى تصارع على منصب المحافظ مزایدات على
منصب المحافظ مثلما كان السید األخ فالح زیدان واضح وصریح أطالب من األخ العزیز احمد الجربا أن یكون واضح وصریح ویُبین من ھي

الجھة التي تبتز ھذا الموضوع وھنا أنا أقصد ھیأة الرئاسة ألن ھیأة الرئاسة ھي من تبعد الفقرات وتحدد الفقرات لدینا ثالثة أشخاص في ھیأة
.الرئاسة السید الرئیس والنائب األول والنائب الثاني أطلب تحدیدھم ھذا أوالً

ثانیاً، سیادة الرئیس موضوع انساني وانساني مھم جداً اخواننا وابناءنا والكوادر الھندسیة لوزارة النفط لخریجي كلیات النفط، أصبح لھم مع ھذا
الیوم أربعون یوماً معتصمین أمام وزارة النفط طبعاً في جوالت التراخیص التي ھي سیئة الصیت من حیث التطبیق والتي سرقت أموال العراق
نھاراً جھاراً من حیث التطبیق صحیح ولیس من حیث عملیة العقود فیھا فقرة ھي عرقنة الجوالت یعني أعطاء نسبة تصاعدیة للكوادر العراقیة

الھندسیة حتى یكون بعد أي انسحاب ألي شركة أجنبیة تكون الكوادر العراقیة قادرة على ادارة ھذا الموضوع لدینا كلیات ھندسة النفط تخرج
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المئات من الطلبة المعتصمین أمام وزارة النفط لم یكلف نفسھ والذي یمسح عضو مجلس النواب الذي یستجوبھ، صاحب التصریح وزیر النفط
الذي یقول (اذا عضو مجلس النواب یقوم باستجوابي أمسح بھ االرض) لم یكلف نفسھ وال الوكالء وال أي شخص من الكوادر المتقدمة وذھَب
ورأى طلبات ھؤالء البشر أخواننا وأبناءنا، لذلك سیادة الرئیس أطالب الیوم قدمنا أنا واألخ العزیز أحمد الجبوري ملف أستجواب وزیر النفط

أطالب بالتعجیل بإجراءات االستجواب إذا لم یكن ھناك سرعة في االستجواب أطالب باستضافتھ لكي یكون أمام الشعب وأمام أبناءنا الذین
.یفترشون األرض

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.أخواني نمضي بالقانون

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

.یقرأ المادة (39) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (39

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

.یقرأ المادة (40) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (40

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

.یقرأ المادة (41) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على تعدیل المادة (41

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

.یقرأ المادة (42) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (42

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

.یقرأ المادة (43) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على التعدیل المقترح للمادة (43

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

.یقرأ المادة (44) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على التعدیل المقترح للمادة (44

.(تم التصویت بالموافقة)

التصویت على المادة مع التعدیل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

أخواني توجد اعتراضات من بعض االخوة الزمالء أعضاء مجلس النواب منھم الدكتور جمال والدكتور عمار طعمھ على النصاب فأرجو من
األخ المقرر مسؤولیتھ عد النصاب بین لحظة ولحظة وبین فترة وفترة ألنھ ال یمكن أن نمضي ونحن نقرأ ونعد النصاب فأرجو من األخ الزمیل

أستاذ برھان اذا أمكن حتى تتابع لنا موضوع النصاب، شكراً دكتور جمال ألیس ھذا ما تریده نقطة نظام؟

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

.یقرأ المادة (45) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (45

.(تم التصویت بالموافقة)

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(أخواني(170) نصاب الجلسة، الحاضرون (170

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

.یقرأ المادة (46) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (46

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس صرط محسن –

.یقرأ المادة (47) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على التعدیل المقترح للمادة (47

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس صرط محسن –

.یقرأ المادة (48) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (48
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس صرط محسن –

.یقرأ المادة (49) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (49

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس صرط محسن –

.یقرأ المادة (50) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (50

.(تم التصویت بالموافقة)

.لجنة األمن، إخوان، السید رئیس اللجنة، إخوان سقطت المادة (36) و المادة (37) بالتصویت

.أطلب من اإلخوة الزمالء أن یضیفوا فقرة حتى یعوض، مادة تعوض عن (36) و (37) مع التعدیل المقترح وتكون مادة مضافة

-:النائب محمد رضا داود –

.سیادة الرئیس، لدینا مقترح یقول

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.إعتبرھا مادة مضافة وبعد ذلك یعاد ترتیب التسلسل

-:النائب محمد رضا داود –

.(تقول، یعطى حق التنازل لذوي المجني علیھ ویعتبر التنازل تنازالً عن العقوبات الواردة في المادة (36) و (37

.ھذا المقترح إذا یأخذ بھ لنذھب إلى التصویت

.سیدي الرئیس، بالنسبة للمادة (36) فیھا ثالثة فقرات مھمة، وخاصةً الفقرة ثالثاً جداً مھمة من غیر أن نكملھا بصراحة یعني

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

األخ السید رئیس اللجنة، تضاف فقرة مضافة إلى القانون تعوض عن المادة (36) التي سقطت بالتصویت وعن المادة (37) كذلك وتعتبر مادة
.مضافة جدیدة، مقترح اللجنة مادة مضافة جدیدة

-:النائب محمد رضا داود –

سیدي الرئیس، أعید قراءة المادة (36)؟

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.فقط دقیقة. مادة مضافة

-:النائب –

.نعم مادة مضافة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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.مادة مضافة، فقط مداخلة، بنقطة نظام

-:(النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان (نقطة نظام –

.سیدي الرئیس، أنا أقترح بما أنھ كما ذكرت ھو مشروع قانون ومدروس نأتي لنضیف مادة، نعم یوجد إشكال أنھا سقطت ولم یصوت علیھا

أنا أطعن بأصل الموضوع أنھ إسقاط ھاتین المادتین بسبب عدم توجھ النواب للموضوع، أطعن وأطلب إعادة التصویت، أي أن ھذا الموضوع لم
.یجري علیھ التصویت، أصل الموضوع، ھذا إقتراحي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ھل یعني أن نعید؟

 

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

أي لم یجري التصویت بشكل صحیح، وإعادة النظر بأصل الموضوع والتصویت وھذا حقي كنائب أطلبھ أنا ولنصوت علیھ، ومن یؤیدني بإعادة
.أصل الموضوع للتصویت

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أستاذ محمد النتیجة واحدة

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

.(لماذا نصیغ مواد جدیدة، ذات المادة (36) و (37

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(النتیجة واحدة، عندما یضیف مادتین ھاتین المادتین التي أضافھن مع إعادة التسلسل سوف یكون في الفقرة (36

.نعم، النتیجة ذاتھا

-:النائب محمد رضا داود –

سیدي الرئیس، أعید قراءة الفقرة المقترحة؟

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نعم، مادة مضافة

-:النائب محمد رضا داود –

.یقرأ المادة المضافة من قبل اللجنة والفقرات (أوالً) و (ثانیاً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من مشروع قانون المرور

.وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.فلنصوت، تصویت

.التصویت على المادة المضافة من قبل اللجنة مع مراعاة التسلسل لتحل محل المادة (36) التي سقطت بالتصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد رضا داود –

.یقرأ المادة المضافة من قبل اللجنة (أوالً) و (ثانیاً) من مشروع قانون المرور

.وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة المضافة من قبل اللجنة مع مراعاة التسلسل لتحل محل المادة (37) التي سقطت بالتصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد رضا داود –

.سیدي الرئیس، توجد مادة مقترحة إقترحھا علینا بعض النواب، إذا تسمح لي أن أقرأھا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

نعم، تكون مادة مضافة؟

-:النائب محمد رضا داود –

-:نعم، والمقترح یقول

یفرض مبلغ قدره ملیون إلى ملیوني دینار كرسم تسجیل للعجلة المصفحة التي ال یوجد لھا أوراق ثبوتیة وتسجل بإسم حائزھا الحالي بعد التحقق
.من عدم وجود شكوى أو إبالغ عن العجلة

.سیادة الرئیس، إذا باإلمكان أن تحصل الموافقة، ھذا مقترح تقدم إلینا من أحد األعضاء

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أستاذ عدنا یشرح المادة إخوان ال تستعجلون

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

یوجد بعض الناس إشتروا سیارات مصفحة من القوات األمریكیة أو من الشركات األمنیة وھذه دخلت في العام 2003 واآلن ھي قدیمة بعد
2003 و 2004 و 2005 ولكنھا باقیة إلى اآلن لم تسجل ألنھ لیس فیھا أوراق دخول (المنفیست) لذا یعطي غرامة، رسم للمرور، للدولة،

ملیون أو ملیوني دینار، ویسجلھا وھم یستعملوھا وأغلب السیاسیین یستخدموھا ولكن لیس فیھا تسجیل، لذا الزیادة إلى واردات المرور وواردات
.المرور للمحافظات وأیضاً تسجل، سیارة واحدة للشخص الواحد

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.إخوان، ھذه المادة المضافة من الواضح أن فیھا نقاش، سوف آخذ ثالثة مداخالت واحدة من الیمین وواحدة من الوسط وواحدة من الیسار

.إذا تطابقت إثنتین ضد واحدة نمضي بالفقرة وإذا تطابقت الثالثة فخیر على خیر وبالنتیجة أننا سوف نمضي بإضافة ھذه المادة

.ال، وجھة نظر وبعد ذلك نمضي إلى التصویت وبالنتیجة أنت لك رأي في التصویت ولكن حتى نأخذ مداخالت بھذه الفقرة

.من الوسط

.المادة المضافة، أنھ توجد بعض اآللیات أو العجالت والتي یسمونھا غیر المرقمة، ما أسمھا؟ الحدیدة، أي غیر المرقمة وال مسجلة

ال، ھي مادة مضافة ولم تخضع للنقاش وسوف نأخذ ثالثة مداخالت بھذا الموضوع ونمضي بالتصویت والرأي أوالً وآخراً للتصویت ولكن فقط
.دعونا نستأنس یا أخي برأي ألكثر من شخص والتصویت لكم

.أوالً وآخراً، سیتم التصویت على المادة إما بالرفض أو القبول

.نعم

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

-:سیدي الرئیس، بالنسبة لھذه المادة، یجب أن تقید بقیدین أساسیین حتى نستطیع التصویت علیھا

.القید األول: أن تكون سیارة واحدة لشخص، وال تكرر لمرة ثانیة، مرة واحدة فقط

.القید الثاني: أن ال تكون ھذه السیارات لشركات أمنیة أو غیرھا، فقط ألشخاص
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.والشخص لمرة واحدة فقط وسیارة واحدة فقط، عند ذلك یمكن أن نصوت

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أي للشخص الطبیعي ولیس المعنوي

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.الشخص الطبیعي

.ال توجد تعلیمات، تكتب بالقانون، تعلیمات وبعد ذلك تمضي والشركات تسجل

.نعم عن المصفحة أتحدث، سیارة واحد لشخص واحد وال تكرر ألكثر من مرة ولیست للشركات األمنیة

.ھذین القیدین

.سیدي الرئیس، أكمل وجھة نظري؟ إذا دخلت قضیة الشركات األمنیة إذاً أصبحت قضیة متاجرة وعمل

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نعم صحیح

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.في ما یتعلق بھذه الفقرة  ھذه الفقرة جیدة جداً، أنا أؤید ما تفضل بھ الشیخ صباح الساعدي

ً .نحن لدینا تقریبا

سیادة الرئیس، نحن كانت لدینا شركات أجنبیة للحمایات وقانون الكمرك یسمح لھذه العجالت بالدخول ولكن ال یسمح بإخراجھا لذلك ھذه تبقى
-:ونحن في المصطلح العام ھي (حدیدة) لذلك لدینا خیارین

.الخیار األول: نسمح لھذه الــ (حداید) تسیر بالشارع من غیر أرقام وھناك أشخاص بھویات یسیرون بھا

.الخیار الثاني: أن نسجلھا

أنا أشد على موضوع أن نسجلھا لیس بأشخاص، نسجلھا بمناصب، أي لیست للشركات األمنیة الخاصة، أي الیوم لدینا مدراء عامین فما فوق
یشتري سیارات أرقامھا كردستان و بـ (120) و بــ (130) وتصل أسعارھا لــ (150) ألف دوالر للسیارة المصفحة بینما ھذه السیارات

.موجودة

*

-:النائب حسین أحمد ھادي المالكي –

.سیادة الرئیس، أنا مع ما تفضل بھ اإلخوان ولكن كیف نستطیع أن نحصر ھذا العدد من السیارات

تعلم وزارة الداخلیة لدیھا قانون بأن السیارة تدخل إدخال كمرك مؤقت وبعد أن ینتھي العمل بھا إما أن یخرجھا خارج العراق أو یكبسھا فھذه
السیارات اآلن موجودة بالمئآت عند الشركات وعند السفارات وأستطیع اآلن أن آتي إلیك سیارات بالعشرات ھبة، فھل نستطیع أن نحصي ھذه

.السیارات فقط؟ ومن ھو المواطن الذي سنسجلھا بإسمھ؟ لكل مواطن؟ ألنھ إحتمال یصل إلى (30) ملیون سیارة بھذه الحالة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

إخواني، نمضي بالتصویت على ھذه المادة، ھل أنتم مع إضافة ھذه المادة من عدمھا؟

.نعم؟ بالتعدیل

.نعم، بشروط؟ نعم أستاذ محمد إقرأ النص مع إضافة الدرجات الخاصة

أكثر؟

-:النائب محمد رضا داود –
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سیدي الرئیس، تسمح لي أن أقرأ ھذه الفقرة؟

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نعم، أضف قید

.إخوان سوف نصوت

أستاذ محمد، أعتقد سوف یكسر النصاب وأنت تصوت على القانون، ھل تتركھا؟ أم تقرأھا؟

.وبالنتیجة یوجد تصویت علیھا أو تتخطاھا ونمضي

-:النائب محمد رضا داود –

.أقرأھا واألمر لكم

یفرض مبلغ قدره ملیون إلى ملیوني دینار كرسم تسجیل للعجلة المصفحة التي ال یوجد لھا أوراق ثبوتیة وتسجل بإسم حائزھا الحالي بعد التحقق
من عدم وجود شكوى أو إبالغ عن العجلة شرط أن تكون سیارة واحدة لكل شخص وفقاً لتعلیمات وزارة الداخلیة في ما یخص الدرجات الخاصة

.فما فوق ولغایة مودیل 2011 وأن ال تشمل الشركات األمنیة أو غیرھا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نعم

.التصویت على المادة المضافة

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.إمضي باألسباب الموجبة

-:النائب محمد رضا داود –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون ككل، مع التعدیل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون المرور)

:إخوان لدینا فقرة رجاًء الجلوس لدینا فقرة مھمة تخص المنتجات المحلیة من الدواجن والبیض، لدینا قرار ُمعَْد من قبل اللجنة القانونیة

.السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

قرار نیابي

قرار مجلس النواب رقم (  ) لسنة 2019

قرر مجلس النواب بجلسة المرقمة بتاریخ 2019 وبغیت حمایة المنتج المحلي لمنع إغراق السوق المحلیة ومنع استیراد الدواجن وبیض المائدة
واألسماك الحیة والمجمدة والمبردة من أجل االعتماد على المنتج المحلي دعم للمشاریع الوطنیة تلتزم الجھات ذات العالقة التنسیق مع سلطات

اإلقلیم والمحافظات الغیر المنتظمة بإقلیم من أجل تجدید الرقابة على المنافذ الحدودیة أقصد أقلیم كردستان العراق وعدم منح أي أجازه بھذا
.الخصوص وبخالفة تتحمل الجھات المشار إلیھا أعاله في ذات التعویض القانوني والمالي

.أطلب التصویت على القرار، حمایة المنتج المحلي والوطني

.(تم التصویت بالموافقة)
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قرار مجلس النواب رقم (  ) لعام 2019

:قرر مجلس النواب في جلسة المنعقد بتاریخ 2019

اوالً: استناداً إلى أحكام المادة (14،16) من الدستور العراقي لعام 2005 بإلغاء التمییز بین مراكز المدن واألقضیة والنواحي والقصبات ومن
.خالل إلغاء توزیع الدرجات الوظیفیة على أساس النسب بین المركز واألطراف

ثانیاً: توزع الدرجات الوظیفیة للتربیة على أساس حاجة المدارس لسد الشواغر ونقص المالكات من أبناء نفس المناطق وتكون األولویة
.للمحاضرین

.ثالثاً: توزیع الدرجات بین االختصاصات حسب احتیاج المدارس التي فیھا شواغر لتحقیق العدالة بین االختصاصات

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.(ترفع الجلسة إلى یوم السبت القادم المصادف (11/5

.ُرفعت الجلسة الساعة (5:00) مساًء

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


