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محضر جلسة رقم (19) الثالثاء (18/12/2018) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

(الجلسـة رقم (19

الثالثاء (18/12/2018) م

 

محضـر الجلسـة 

 

ً .عدد الحضور: (259) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (3:45) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة عشرة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي األول

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:النائب حامد الموسوي –

.یتلوا آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

في جدول األعمال ثالث فقرات، الفقرة أوالً تتعلق بالطعون المقدمة حول صحة عضویة بعض النواب. والفقرة ثانیاً استكمال التصویت على
.النظام الداخلي لمجلس النواب، والفقرة ثالثاً، استكمال التصویت على التشكیلة الوزاریة

.أطلب من السیدات والسادة النواب الموافقة على تقدیم الفقرة ثالثاً لتكون الفقرة أوالً

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب، ھل یوجد اعتراض على تواجد السید األمین السید مدیر عام الدائرة البرلمانیة والسید مدیر عام دائرة العالقات
باإلشراف على عمل السید المقرر في عد األصوات؟

.سنلتزم بالنتیجة التي سوف تقدم بالعد

یوم أمس تسلمت رئاسة مجلس النواب كتاب من السید رئیس مجلس النواب مفاده أنھ في یوم 4/12 تقدم السید رئیس مجلس الوزراء باألسماء
،المتبقیة إلستكمال الكابینة الوزاریة وعددھا (8) وضم الكتاب مقترحات من السید رئیس مجلس الوزراء
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عرض األسماء المتبقیة للتصویت في الوقت الذي یراه المجلس والتي قدمت في 4/12/2018 لیتم رفضھا أو قبولھا وسنتقد خالل 48-24 -1
.ساعة بأسماء مرشحة بدیلة كما ذكرنا في رسالتنا لسیادتكم بتاریخ 3/12/2018

قبول الكتلتین الرئیسیتین وأیضا الكتل األخرى بالتصویت من خمسة الى ستة وزراء متفق علیھا بین القوى السیاسیة وتأجیل الباقي ویحسم -2
أمر الوزارات المتفق علیھا بالتصویت خالل ھذا األسبوع ویحسم أمر الوزارات المؤجلة إما بالتوافق أو بإعطاء الطرف حق الترشیح واآلخر
حق الرفض بھدف الوصول إلى أسماء متفق علیھا بینھما وبین رئیس مجلس الوزراء لیتم عرضھم خالل وقت محدد قریباً وفي األسبوع القادم

.مثالً، على مجلس النواب الموقر لنقل الثقة كزمالئھم

اتفاق الكتل السیاسیة على تقدیم أسماء جدیدة كلیاً أو جزئیاً ویتم عرضھا على السید رئیس مجلس الوزراء لبحث السیرة الذاتیة وتقدیم -3
.األنسب

اتفاق األطراف على ترك الموضوع األسماء على السید رئیس مجلس الوزراء ولمجلس النواب الموقر قبولھا أو رفضھا جزئیاً أو كلیاً من -4
.خالل التصویت دون كسر النصاب أو عرقلتھ

أمام الحكومة برنامج حكومي تم التصویت علیھ في مجلس النواب وھناك توقیتات زمنیة لھذا البرنامج بعضھا یبدأ خالل (100) یوما وبعضھا
ستة أشھر وسنة وجمیع السادة النواب من كل القوى السیاسیة یتطلعون باإللتزام الحكومي بھذا البرنامج مما ینعكس إیجاباً على كافة المواطنین

.وعلى واقع الخدمات واألمن وكل تفاصیل الحیاة المتعلقة بالمواطن العراقي

سوف أرض على السادة النواب أسماء السیدات والسادة المرشحین للوزارات، ویتم التصویت لكل مرشح على حدة ونتمنى أن یكون ھناك حسم
لھذا الملف لكي تتمكن الحكومة من المضي بأعمالھا واألعمال المنوطة بھا، وتم تبادل وجھات النظر السیاسیة خارج القاعة وعلیھ أطلب أن

.نمضي بطرح األسماء والتصویت، إذا حدث أي خلل في النصاب أثناء التصویت سیتم أحتساب األعداد

(الدكتور نوري صباح حمید عبطان الدلیمي (وزیراً للتخطیط

.(تم التصویت بالموافقة)

(الدكتور قصي عبد الوھاب السھیل (وزیراً للتعلیم العالي

.(تم التصویت بالموافقة)

(الدكتور عبد األمیر الحمداني (وزیراً للثقافة والسیاحة

.(تم التصویت بالموافقة)

(الدكتورة صبا خیر الدین الطائي (وزیراً للتربیة

.األستمرار برفع األیدي

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.من أصل (276) مصوت (105)

.لم تحصل الموافقة

(المرشحة ھناء عمانوئیل كوركیس (وزیراً للھجرة والمھجرین

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.یجب علینا أن نمضي بالسیاقات، وإكمال التصویتات األخرى

یتطلب أن یكون ھناك نصاب مكتمل لطرح باقي المرشحین للوزارات والنصاب غیر مكتمل والوزراء الذین تم منحھم الثقة وزیر التخطیط
ووزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والسیاحة، یوم الخمیس صباحاً یتم تأدیة الیمین للسادة الوزراء المرشحین الذین تم التصویت

علیھم أمام مجلس الوزراء ویتم أیضاً تقدیم أسماء بدالء بموجب رسالة السید رئیس الوزراء خالل 24-48 ساعة بما یتعلق بوزارتین التربیة
.والھجرة والمھجرین حسب نص الكتاب الذي جاء من رئیس الحكومة

یوم غد لجان وأطلب من السیدات والسادة النواب حسم موضوع رئیس ونائب ومقرر لكل لجنة، ویوم غد ستكون رئاسة مجلس النواب متواجدة
.مع السادة األعضاء ونشرف على انتخاب الرئیس والنائب والمقرر في كل اللجان

.تُرفع الجلسة الى یوم الخمیس الساعة الواحدة ظھراً

ً
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ً .ُرفعت الجلسة الساعة (4:10) عصرا
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