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محضـر الجلسـة رقم (25)  السبت (12/1/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

 

 

محضـر الجلسـة رقم (25)  السبت (12/1/2019) م

 

 

ً .عدد الحضور: (186) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:50) ظھرا

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

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.یتلوا آیات من القرآن الكریم

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

ً .شكرا

-:جدول أعمال ھذه الجلسة

.الفقرة أوالً: التصویت على تشكیل لجنة تحقیقیة حول حریق مبنى دار تأھیل األحداث األناث المشردات في األعظمیة *

.نقطة نظام

 

 

-:(النائب رعد حمید كاظم الدھلكي (نقطة نظام –



1/21/2019 محضـر الجلسـة رقم (25)  السبت (12/1/2019) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2019/01/12/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d9%80%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9-… 2/15

حقیقة الیوم في كثرة اللجان وتشكیل اللجان، ھذا العمل الخاص بإیواء األناث المشردات في األعظمیة ھو في صمیم عمل لجنة العمل والھجرة
والمھجرین البرلمانیة وقد إلتقت اللجنة في وزارة العمل بحضور السید الوزیر وتم شرح كل مفردات التحقیق وسیأتي یوم األحد التقریر بالكامل

وأحیل التحقیق على القضاء وقد كلفت أیضاً لجنة حقوق اإلنسان وھیأة حقوق اإلنسان بمتایعة الموضوع ولجنة العمل مثابرة وملتزمة بمتابعة ھذا
.الملف وتقدیم التقاریر النھائیة والنتائج النھائیة على البرلمان

لذلك، أنا أعتقد أن ھذه اللجنة مع إعتزازنا ؟؟؟ نقدم ھذا الطلب ھي زیادة في العمل ألنھ لدینا لجنة مختصة بھذا العمل وھي ملتزمة بتقدیم التقریر
.على السادة النواب إلى ھیأة الرئاسة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أعتقد أنھ من الضروري جداً تفعیل اللجان النیابیة الدائمة في ھذا الوقت، ومادام لدینا لجنة العمل العمل والھجرة والمھجرین وتتابع بدقة مفردات
ھذه الحادثة، فإذا إرتأت رئاسة المجلس أن تقدم تقریراً مفصالً لجنة العمل والھجرة والمھجرین عن الحادثة وطبیعة اإلجراءات التي إتخذتھا
الوزارة حول األسباب والتقصیر بالنسبة للموظفین الذین یثبت تقصیرھم في ھذه القضیة أفضل من أن نذھب إلى لجان تحقیقیة قد تطول وقد

.تعرض وبالتالي ذات مخرجات الوزارة قد نجدھا مخرجات للجنة التحقیقیة

-:(النائبة بھ ھار محمود (نقطة نظام –

.نقطة نظامي لیست النقطة األولى في جدول األعمال وإنما للنقاط البقیة والتي لھا عالقة بالقراءة األولى بمقترح ومشاریع القوانین

الحقیقة، نقطة نظامي وفق المادة (90) من النظام الداخلي للفقرة ثالثاً، من إختصاصات اللجنة القانونیة، معاونة المجلس ولجانھ في صیاغة
النصوص التشریعیة، ولكن الذي أراه في جدول األعمال ھذا الیوم، من مجموع أربعة مقترحات ومشاریع القوانین إثنان منھا لم تحال إلى اللجنة

.القانونیة

إذن، فاللجان األخرى من الناحیة الموضوعیة مختصین بالموضوع ولكن اللجنة القانونیة ھناك بعض األشیاء موضوعیاً مختص بھا وكل األشیاء
.األخرى من الناحیة الشكلیة والصیاغة مختص بھا، لیس من الممكن أن یصدر قانون من مجلس النواب ولم یمر باللجنة القانونیة

.فھذه ھي مالحظتي، كل المشاریع یجب أن تحال إلى اللجنة القانونیة

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس األمین –

أخواتي وإخواني األعزاء، صحیح أنھ من جانب أنا لست مع كثرة اللجان وتنوع اإلختصاصات ولكن ھذه القضیة الحساسة المھمة المعنیة بھا
المرأة وھذا الدار ھو إلیواء األناث المشردات وبالتالي أولویات عملنا كلجنة المرأة وحقوق اإلنسان نكون نحن الجھة األولى المعنیة في الرقابة

على التحقیق الذي سوف تقوم بھ السلطة التنفیذیة وبالتالي نحن أیضاً معنیون بمراقبة أداء التحقیق ونتائج التحقیق ألنھ من التجربة جمیع القضایا
.والجرائم التي حصلت ضد المرأة تسجل بإسم مجھول وتغلق جمیع الجرائم

.لذلك، أنا أبقي على ھذه اللجنة وأدعو أخواتي وإخواني للتصویت على ھذه اللجنة ألداء ھذه المھمة

-:(النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم (نقطة نظام –

سیدي الرئیس، نقطة النظام بخصوص جدول أعمال الیوم، جاء في جدول األعمال الیوم، القراءة األولى لمجموعة من مشاریع القوانین حیث لم
تتوفر فیھا الشروط الواردة في المادة (18) من قانون مجلس النواب وتشكیالتھ رقم (13) 2018 والتي تنص على أن مشروعات القوانین تقدم

-:من قبل رئیس الجمھوریة أو مجلس الوزراء، على الجھة المقدمة للمشروع إرسال مما یأتي برفقة مشروعات القوانین

.أوالً: األعمال التحضیریة

.ثانیاً: الجدوى التشریعیة

.ثالثاً: اآلراء اإلستشاریة

مع مشاریع القوانین من قبل رئیس الجمھوریة أو مجلس الوزراء وعلیھ أن یقدم إلى اللجان النیابیة حتى یكون السادة أعضاء البرلمان على علم
.بمشاریع القوانین

-:النائب فالح كریم الراضي –

أعتقد أن ھذا الموضوع مھم جداً ولذلك إذا تشكلت لجنة من مجلس النواب العراقي سوف تسلط الضوء وسوف تعطیھ أھمیة أكبر مما ھو
موجود، لذلك أعتقد كل موضوع ھو یكمن وراءه الفساد المالین ولذلك إذا نبحث بھذا الموضوع وبھذا الحادث نرى الكثیر ما تحدث حرق

.بالدوائر بالوزارات وغیرھا وینسبونھا إلى تماس كھربائي

أعتقد أن ھذا الموضوع البد وأن یسلط علیھ الضوء بشكل كبیر جداً وخصوصاً ھذه الحادثة األلیمة المفجعة التي سمعت أنا بأن (4) أو (5) في
مكان واحد من الممكن أنھن كن لیغادرن المكان لو كانت العملیة طبیعیة جداً ولكن أنا أعتقد ھذا الموضوع بفعل فاعل والبد وأن یسلط الضوء
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وتعرف الحقیقة من خالل تشكیل لجنة من أعضاء مجلس النواب الموقر لتسلیط الضوء بشكل أفضل مما ھو موجود اآلن وأعتقد اآلن ھي حادثة
.مرت مرور الكرام وأصبحت عابرة فلذلك أنا أطالب بتشكیل اللجنة ومن لجان المجلس المسؤولة

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

.(مجموع الحضور (186

-:النائب محمد شیاع السوداني –

الحادث یستحق فعالً ھذا اإلھتمام من المجلس الموقر ومن اللجان المختلفة، كنت من المؤیدین لھذا الطلب للجنة تقصي الحقائق واآلن أمامنا ثالثة
-:إجراءات للتحقیق

أوالً: تحقیق من قبل وزارة العمل والشؤون اإلجتماعیة، وقبل یوم أي البارحة أعلنت الوزارة عن إجراءاتھا ونتائج التحقیق التي تضمنت
.إجراءات عزل وإحالة إلى المحاكم وعقوبات إنضباطیة

.ثانیاً: وھناك تحقیق تقوم بھ المفوضیة العلیا المستقلة لحقوق اإلنسان

.ثالثاً: تحقیق من قبل وزارة الداخلیة

لذلك، ثالثة لجان معنیة لدیھا تحقیق، أقترح أن توجھ لجنة العمل ولجنة المرأة بمتابعة نتائج ھذه التحقیقات في حال عدم القناعة یعرض على
.المجلس الموقر لتشكیل لجنة لمتابعة الموضوع

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

.ممثل الحكومة، ما ھي إرجاءاتكم، تفضل

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

بعد الحادثة مباشرةً تشكلت لجنة تحقیقیة برئاسة الوكیل األقدم وأستمر التحقیق لخمسة أیام وأنجزت اللجنة أعمالھا، ما ھو موجود (57) مشردة
أو سیدة في دور األیواء موجودات من بینھن (7) كن عملن قبل ھذه العملیة مشاكل أخرى، وھذه المشاكل قیدت في سجالت رسمیة بأن ھؤالء

-:السبعة یطالبن بالخروج من الدار، وحسب التعلیمات الخروج من الدار یكون وفق نقطتین

.النقطة األولى: إما أن یتیسر لھا الزواج وتتزوج وتخرج

.النقطة الثانیة: أو أن تجد لھا عمل

فبغیاب ھاتین النقطتین فخروج السیدات أو اآلنسات من الدار البد أن یكون ھناك قرار قضائي تحقیقي، وقرار القضاء التحقیقي ال یوجد فأحد
التحقیقات التي جرت وأحد الضباط الموجودین ضمن التحقیق یبدو أنھ أعطوھم سكائر وقداحات فالقداحة بقیت عندھم، وعملیة الحرق حصلت

.وھن لم یكن في نوایاھن لنقول حرق الغرفة وال ھي عملیة إنتحاریة

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

ھذه المعلومات التي لدیك موجودة لدینا ولدى الكثیر من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن ھذه اللجنة لكم ما ھي توصیاتھا باألخیر؟ وما
.الذي توصلت لھ؟ الحادث نعلم بھ أنا شخصیاً أعرفھ من أول یوم

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

بالنسبة للتوصیة ھنالك عملیة عزل بحق مجموعة من الموظفین باإلضافة الى عقوبات انضباطیة حسب قانون انضباط موظفي الدولة والتحویل
للقضاء لألطراف التي قد تكون مقصرة في ھذا الموضوع إشارة الى ما قالھ السید النائب بوجود لجنة تحقیقیة أیضاً بالداخلیة ولجنة تحقیقیة

بالمفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان بالتالي اللجنة التحقیقیة في الحكومة وخاصة في وزارة العمل والشؤون االجتماعیة أنھت أعمالھا ومن الممكن
.أن یصل لكم التقریر یوم غد أن شاء هللا بالتفصیل

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

أرى أن دور المرأة في العراق الدیمقراطي الحدیث یتراجع جداً وبشكل خطیر حیث حرمت المرأة من الوزارة التي كانت مخصصة لھا حتى في
لجان البرلمان عندما كانت ھنالك لجنة باسم المرأة أصبحت مدمجة مع لجنة أخرى المرأة قد تعرضت الى التھمیش والتغییب بشكل كامل وبشكل

واضح وخصوصاً في ھذه الدورة االنتخابیة التي نحن فیھا الیوم النساء یتعرضون الى مختلف أنواع الظلم والتھمیش والتغییب دار المشردات
ھذه دار تأوي نساء بدون أولیاء لیس لھم أب وال أم وال عائلة تؤویھم فھم في رقابنا ورقاب الدولة والبرلمان ھم تعرضوا الى ظلم والى قسوة

وتعامل غیر إنساني في ھذه الدور وھذا الحادث یثبت وبشكل قاطع أنھم عوقبوا عقوبة ال اعرف كیف أفسر الموضوع ولكن ھذا موضوع
الحریق وراءه عمل إجرامي بحق ھؤالء المشردات رجاء یجب تشكیل اللجنة حتى لو نعلم أن اللجان ال تعمل شيء وال تذھب بنتائج جیدة أو

أ أ
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مرضیة ولكن یجب أن یعلموا أن للنساء من یدافع عن حقوقھم ویراعي مصالحھم وحرام علینا ھؤالء نساء یتیمات وھم في رقاب الدولة وهللا
.حرام

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

.مجلس النواب یبحث عن الحقیقة وفق األطر القانونیة المعمول في التحقیقات

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

أن الورق الذي قدم لجنابكم من قبل تجمع البرلمانیات ست آال بالتعاون مع لجنة حقوق اإلنسان والمرأة أعتقد كافیة وأشارت لھا الزمیلة ھیفاء
األمین األسماء موجودة لدیكم صوتوا علیھا حتى یمكننا غداً استدعائھم ذات العالقة ونحقق معھم حتى نعطي رسالة واضحة كلجنة تقصي حقائق

.برلمانیة بھذا األمر وال یوجد داعي للتأخیر

 

 

 

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

طلب من لجنة العمل باعتبارھا جزء من ھذا الموضوع والحادث حدث في مؤسسة ضمن متابعتھا ورقابتھا واختصاصھا لذا البد من إشراك لجنة
.العمل وھذا الرأي أكثر من نائب دعونا نشركھم بھذا الموضوع حتى نستطیع أن نمضي ألنھ لدینا جدول أعمال

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

ھذا الطلب مقدم من قبل أربع لجان وحصل اجتماع مبدئي بان تجمع البرلمانیات لجنة المرأة ولجنة حقوق المرأة ولجنة العمل والشؤون
االجتماعیة وكذلك المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان وأیضاً أشركنا لجنة األمن والدفاع باعتبار وجود جنبة جنائیة في القضیة أنا فقط لدي توضیح
للسید ممثل الحكومة نعم ھنالك تقاریر للوزارة ولمفوضیة حقوق اإلنسان ولكن نحن اطلعنا على التقاریر األولیة حتى ھذه التقاریر متشابھة أي

أن القصة تختلف من مفوضیة حقوق اإلنسان الى تقریر وزارة العمل والشؤون االجتماعیة علیھ كما قال النائب األول انھ نحن لیس بغرض
التحقیق من باب التحقیق بل على األقل من باب متابعة التقاریر التي صدرت من جھات متعددة من الحكومة والمفوضیة التي ھي غیر متشابھة
والمعلومات األولیة تقول انھ ما جاء في تقریر الحكومة غیر مطابق مع الحقائق أمانة فعلیھ نوافق أو نصوت على اللجنة ومن یدخل من اللجان

.األخرى ونقوم بالتحقیق في تقاریر الحكومة اقلھ نستدعي الجھات الرسمیة في الحكومة حتى نفتھم ھل ھذه التقاریر صحیحة أم ال؟

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

بالمبدأ ال یوجد إعتراض على تشكیل لجنة سواء كانت اللجنة من األمن والدفاع أو المرأة أو حقوق اإلنسان والعمل والمھجرین أصل المبدأ ال
یوجد اعتراض على تشكیل لجنة ھل یوجد إعتراض على تشكیل لجنة؟ أصل المبدأ ال یوجد إعتراض لجنة أما ننتظر تقریر الحكومة الذي یأتي
الحقاً سوف لن یؤثر وصول التقریر لنا أو عدم وصولھ الجھة الرقابیة التي ھي مجلس النواب یمارس دوره بھذا الموضوع بوجود التقریر أو

عدمھ وتستأنس بالتقریر ال نعطي حقائق كاملة عن ھذا الموضوع ولعلھ یغطي كل الحقائق فال ضیر من تشكیل اللجنة بشراكة لجنة العمل ولكن
األسماء أستاذ رعد حتى نضیف لھذه اللجنة إخواني ھذا الموضوع متفقین علیھ ھل یوجد اعتراض على تشكیل لجنة؟ أستاذ فرات ھل یوجد

اعتراض على تشكیل لجنة؟

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

-:توجد وجھتین نظر

.أوالً: وجھة نظر مع اللجنة التحقیقیة

ثانیاً: وجھة نظر باالكتفاء بإجراءات الحكومة والوزارة واللجان الدائمیة تقوم مھامھا بمتابعة تقریر اللجنة ومدى وجود مخالفات وتقصیر في
الحادثة وأنا اقترح انھ یعرض الموضوع للتصویت من مع تشكیل لجنة تحقیقیة ومن مع تقوم اللجنة الدائمیة في مجلس النواب بمتابعة إجراءات

.الوزارة

-:النائب أحمد إسماعیل إبراھیم المشھداني –

ما حدث في دار المشردات ھو أمر مؤلم وأمر مھم جداً على مجلس النواب أن یأخذ وقت حتى نصل الى نتائج محددة قد یكون یرقى ضمن
حقوق اإلنسان الى مستوى الفضیحة أنا أقول القضیة لیس بتشكیل لجان لدینا لجنة حكومیة ولجنة وزاریة ووزارة الداخلیة ووزارة العمل

والشؤون االجتماعیة ومفوضیة حقوق اإلنسان ویأتي مجلس النواب ویشكل لجنة أخرى أقول بأن نقوم تشكیل لجنة من اللجان المختصة بھذه
القضیة لجنة من لجنة العمل والشؤون االجتماعیة والمرأة تحدد باألسماء وكذلك حقوق اإلنسان وال یوجد ضیر أن تكزن أیضاً لجنة األمن

والدفاع باعتبارھا قضیة جنائیة وھذه اللجنة باألسماء التي تحدد من ھذه اللجان سوف تقاطع تقریرھا على ھذه اللجنة أن ترفع توصیاتھا الى
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مجلس النواب وتقاطع توصیاتھا مع توصیات ونتائج التقاریر التي سوف تأتینا سواء من الحكومة أو الوزارات المعنیة أو من مفوضیة حقوق
اإلنسان وبالتالي مجلس النواب یصوت على نتائج محددة ترفع بعد توحیدھا كلھا الى اللجنة المشكلة داخل مجلس النواب وترفع توصیات الى
مجلس النواب ویتخذ القرار المناسب نحن أربع لجان تشكل ولكن القضیة أن تكون لجنة محدودة ضمن ھذه اللجان ھو طریقة أفضل للوصول

.الى نتائج حقیقیة وملموسة

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

طبعاً ھي فعالً قضیة تمس دار المشردات وھذا نموذج لما یحصل في العراق موضوع التشرد الذي ھو أعتقد المشكلة األخطر الیوم على مستقبل
االستقرار في العراق ھناك خزین من المشردین والمشردات في العراق ھناك أیضاً غیاب غیر مبرر إلحصائیات المتعلقة بالمشردات والمشردین

یعني حتى اآلن وزارة التخطیط تعترف ان ال توجد إحصائیات حتى الیوم بعدد ال المشردات وال المشردین ھناك حتى تعریف بالنسبة للمشرد
غیر واضح ما ھو المشرد؟

المشرد بالنسبة الى القانون العراقي (15) سنة وھو قد یكون (18) سنة أیضاً اذا لم یكن لدیھ مأوى بالسنة حتى إلى األناث على أساس (18)
ً سنة وھو من المفترض أربع سنوات حتى بعد ذلك تعطیھا التعلیم والمھنة وغیرھا تكتسب منھ وبعد ذلك تخرج من دار المشردات  ھناك أیضا

موضوع الفقر الذي یفترض من مجلس النواب یجب ان یعمل على موضوع البطالة وكیفیة تقریر قانون التامین األجتماعي وھذا القانون جداً مھم
أیضاً ھناك بعض المشردین والمشردات یبیعون كلیتھم وھنا احصائیات وزارة التخطیط جداً مھمة لمعرفة عدد المشردین والمشردات في العراق
حتى ھناك بعض العوائل الذین لدیھم ذوي االحتیاجات الخاصة طفل معاق أو طفل لدیھ عاھة یرموه على الشارع یوجد الیوم نموذج لحرق ھذا

.المبنى وإنما ھذا الموضوع بحاجة إلى جمیع اللجان ومنھا حتى لجنة التخطیط االستراتیجي ومتابعة البرنامج الحكومي

-:النائب عدنان فیحان موسى –

إن ھذا الموضوع صحیح أنھ یجب أن یحظى باھتمام مجلس النواب ألنھا قضیة قبل أن تكون جنایة فأنھا قضیة انسانیة لكننا نحن في مجلس
النواب یفترض بنا أننا مثبتین لجان دائمة حتى ندعم ھذه اللجان ونقوي ھذه اللجان یجب أن نعطیھا فرصة للبحث بحیثیات ھذا الموضوع نعم

ھناك ممكن أن تتدخل حقوق االنسان ولجنة المرأة ولجنة األمن والدفاع بأعتبار توجد جنبھ وتبقى اللجنة الرئیسیة ھي لجنة العمل على ان ترید
اللجان األخرى المشاركة ترسل أحد أعضائھا أو اثنان من أعضائھا للمشاركة في التحقیق لكن یبقى العمود الفقري ألجراء التحقیق ھي لجنة
العمل والشؤون األجتماعیة ھذه النقطة األولى، أنا لديَّ نقطة نظام سیدي الرئیس إذا تسمح لي حسب المادة (82) و(83) من النظام الداخلي
تشكیل اللجان والتي تنص على أنھ یجب (50) توقیع منا أو ھیأة رئاسة حسب ھذه المادة  (82) و (83) من النظام الداخلي لمجلس النواب

یفترض اذا تم تقدیم (50) توقیع وطلب بتشكیل لجنة تحقیقیة یفترض من مجلس النواب أن یضعھا في جدول أعمالھ الجلسات لكن منذ شھرین
وبعد جمع أكثر من (99) توقیع بطلب من النائب عدي عواد ومجموعھ من النواب بتشكیل لجنة تحقیقیة حول مخالفات شركتي كار وقیوان ومنذ

أكثر من شھرین ھذا الطلب موجود وتم تسلیمھ الى الرئاسة ولكن حتى اآلن لم یوضع على جدول أعمال الجلسات مع العلم أنھ تم مناقشة ھذا
.الموضوع في جلسات سابقھ

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

أنا لديَّ مالحظات قد تكون شكلیة المالحظة األولى ھو على التصویت على تشكیل لجنة تحقیقیة حول حریق مبنى إیواء وإصالح اإلناث ال یوجد
ھكذا أسم سیادة الرئیس مبنى إیواء وإصالح اإلناث المشردات األسم الحقیقي ھو دور تأھیل األحداث اإلناث المشردات فنطلب من األخوة

البرلمانیین مراعاة التسمیات الصحیحة، المالحظة الثانیة سیادة الرئیس یوجد خلط بین ان البعض من الزمالء یفھمون بأن ھذه الدور ھي دور
.رعایة كال الحقیقة أن ھذه الدار ھي دار إلیواء اإلناث األحداث المحكومات واألحداث عندما یحكمون مراعاتھم

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

.دعوه یكمل مداخلتھ رجاء أنا سوف أطلب التصحیح

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

.سیادة الرئیس األحداث عندما یحاكمون محاكماتھم تختلف عن الكبار ال یقولون یسجن بل یقولون یودع ھذه الدار ھي دار لإلناث المحكومات

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

.النائب محمد شیاع سوف یصحح لنا األسم والتعلیق الذي حصل من األخوة  الزمالء والزمیالت إذا أمكن

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.أؤكد أن الحادث مؤلم

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

.كال األسم أسم الدار

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –
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.األسم دار أصالح اإلناث المشردات ولیس محكومات

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

رجاء أستاذ محمد وردت التسمیة في الفقرة صحیحة ام خاطئة؟

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.كال لیست صحیحة

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

كیف یتم تصحیحھا؟

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.دور تأھیل اإلناث المشردات في األعظمیة والموجودات لیست المحكومات لكن یوجد قرار قاضي

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

.تصحح البرلمانیة تشطب وتصحح الفقرة

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

ھناك ثالث جھات رسمیة لدیھا تحقیق ولدینا لجان برلمانیة معنیة بھذا الموضوع األقتراح تشكیل لجنة مشتركة من ھذه اللجان للوقوف على
.نتائج تحقیق ھذه الجھات الرسمیة ومن ثم تقدیم تقریر إلى مجلس النواب

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

وارد ھذا في الطلب لقد أجتمعت لجنة المرأة واألسرة وحقوق اإلنسان مع تجمع البرلمانیات یوم 8/1/2019 لمناقشة حادث حریق دار أصالح
وإیواء اإلناث والذي حصل مؤخراً وبحضور ممثل مفوضیة حقوق اإلنسان وفي نھایة األجتماع تم األتفاق على تشكیل لجنة تقصي الحقائق تضم

عضویة لجنة المرأة واألسرة والطفولة وحقوق اإلنسان بعدد كذا تجمع البرلمانیات بعدد كذا ولجنة العمل والشؤون األجتماعیة والھجرة
والمھجرین بعدد كذا ولجنة األمن والدفاع النیابیة بعدد كذا وممثل مفوضیة حقوق اإلنسان أنھ وارد ھذا األمر لكن كان من المفترض ان یقرؤه

.ومن ثم یوزع علیھم، إخواني أخذنا الكثیر من المداخالت في الموضوع آخر مداخلة نقطة نظام للنائبة وحدة الجمیلي

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

ورد الى مسامعنا تكرار في تسمیة لجنة المرأة وحقوق األنسان لكن في الجلسة السابقة صوت مجلس النواب على ما أقرتھ لجنة تعدیل النظام
الداخلي في عناوین واألسماء اللجان وتخصصاتھا فكان الدمج لجنة المرأة وحقوق األنسان وكانت التسمیة لجنة حقوق األنسان والمرأة والطفل

فأقتضیت التنویھ لھذه المسألة التي تكررت كثیراً ھذه من ناحیة، من ناحیة ثانیة سیادة الرئیس إذا تسمح لي أنا طلبت نقطة نظام لكن أقترح مسألة
.معنیة في ھذا الموضوع تحدیدا إذا تسمح لي جنابك

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

.نعم تفضلي

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

لدینا لجان مثلما تفضل معالي السید وزیر العمل السابق  لدینا لجان حكومیة ولدینا لجنة في مفوضیة العلیا لحقوق األنسان اللجنة التي ستشكل
داخل مجلس النواب مھمتھا فقط لمراقبة أو متابعة أو النظر في مدى مالئمة توصیات التي تخرج من الجھات التنفیذیة الجھات الحكومیة التي
ھي وزارة الداخلیة ووزارة العمل وكذلك تقریر مفوضیة حقوق األنسان التي عملت بشكل دؤوب على ھذا األمر فنأتي بھذه التقاریر من ھذه

.الجھات المعنیة ونرى مدى مطابقتھا أو مالئمتھا مع بعضھا البعض إذا یوجد أختالف عند حین لمجلس النواب كلمتھ العلیا

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

بالنسبة الى تسمیة اللجنة إذا بقت ھذه اللجنة مدمجة مجلس الدولة ھو الذي بت في موضوع التسمیة في تقدیم حقوق اإلنسان أو عدم تقدیمھا على
.المرأة

.النائب صباح الساعدي بخصوص دمج اللجنة وتسمیتھا
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-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

بالنسبة الى لجنة تعدیل النظام الداخلي عرضت كل المقترحات الموجودة التي جاءت من ھیأة الرئاسة أو من السیدات والسادة أعضاء مجلس
النواب وكان المجلس في قراره أن تبقى ھذه اللجنة لجنة واحدة وال تشطر الى لجنتین، وإذا كانت ھناك رغبة من السیدات والسادة األعضاء أو

ً من ھیأة الرئاسة على أن تشطر اللجنة الى لجنتین فلجنة تعدیل النظام الداخلي ما زالت مستمرة في عملھا وبأمكانھم أن یقدموا طلباً مشفوعا
.بالتواقیع ومع موافقة رئاسة المجلس یحال الى اللجنة لكي نتخذ االجراءات المناسبة

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

نمضي بالتصویت على تشكیل اللجنة لمتابعة عمل اللجان التحقیقیة ومتابعة الملف مع الجھات الحكومیة ذات العالقة وتتشكل من لجنة المرأة
وحقوق اإلنسان ولجنة العمل والشؤون االجتماعیة ومفوضیة حقوق اإلنسان ولجنة األمن النیابیة، تصویت، األسماء محددة وأقرأ األسماء( محمد

رضا، جاسم حسین، ھیفاء كاظم، وصفیة محمد شیخو، انتصار علي خضر، سروة ونس عمر، بسمة محمد بسیم، انسجام عبد الزھرة، أرشد
.(رشاد، فاتن عبد الواحد عباس (ممثل مفوضیة حقوق اإلنسان)، حسن سعید، أسعد عبد السادة (ممثل العمل الھجرة والمھجرین

.تصویت

(تم التصویت بالموافقة)

(الفقرة ثانیاً: القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون المجمع العلمي. (اللجنة القانونیة *

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

أنا أعرف البرلمان حریص على عملھ ومتابعتھم لھذه األحداث لكن نتكلم بصراحة، ھل یوجد حادث لیس فیھ أمرأة وحقوق إنسان ولجنة أمن،
كل حادث أو انفجار یحدث في العراق یجب أن تشكل فیھ لجان وھذا إضعاف للجان الدائمة في البرلمان وإذا توجد ثقة في لجان البرلمان تأتي

بتقریرھا وتقدمھ والبرلمان یقیم عملھا، ھل التقریر صحیح أم ال وإذا كان غیر صحیح تشكل لجنة ثانیة، وإذا نبقى نشكل لجان فرعیة سوف
.تضعف كل اللجان الدائمة في البرلمان

-:النائب مقدام محمد عبید علي –

المادة (27) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بالنسبة الى الفقرة ثانیاً التي سوف تناقشھا اللجنة القانونیة وھي القراءة األولى لمقترح قانون
التعدیل األول لقانون المجمع العلمي، أعتقد اللجنة الرئیسیة المختصة بھذا الموضوع ھي لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي البرلمانیة والتي لم

.یؤخذ رأیھا بھذا الموضوع مع اللجنة القانونیة

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

الذي تفضل فیھ السید النائب صحیح، لكن الذي حدث أن المقترح من اللجنة القانونیة ویفترض اللجنة المعنیة ھي لجنة التعلیم العالي وھذا
.صحیح، إذا تسمحون سیادة الرئیس أن نبدأ بالقراءة األولى

وھذا القانون ھو من الدورة السابقة وأخذ تحدیداً ونحن لیس لنا عالقة في الدورة الماضیة لكن أقد تم أخذ رأي لجنة التعلیم العالي في الدورة
.السابقة وھو عبارة عن مادة واحدة فقط، والقرار لسیادتكم

-:النائبة غیداء سعید عبد المجید كمبش –

قبل البدء بنقطة النظام التي رقمھا (37) لكي أضمن حقي بنقطة النظام، المشكلة لیست في اللجنة، یوجد خلل في تنظیم جدول األعمال وھي في
النقطة (37) وھي من مھام ھیأة الرئاسة بالتنسیق مع رئیس اللجنة المعنیة أو ممثلیھم من اللجان.. ، سوف یكون في كل جدول مثل ھذه

األعتراضات وسوف یكون ھناك تداخل بین المداخالت وھي لیست من حق النواب قبل المناقشة والذي لدیھ نقطة نظام صحیحة وحقیقیة سوف
یذھب مطلبھم وھذه الفقرة األولى قبل أن نضعھا في التصویت نأخذ رأي لجنة العمل لكي نحل ھذه المشكلة، الفقرة الثانیة كان المفروض لجنة

التعلیم العالي ألنھا اللجنة الرئیسیة لكي تحل ھذه المشكلة وكذلك باقي الفقرات، یرجى حل ھذا الموضوع في جدول األعمال لكي ال یكون ھناك
خالف في اللجان المختصة، وبالنسبة الى الموضوع الذي سوف یقرأ اآلن ھذا اختصاص لجنة التعلیم وقد صدر ھذا القانون في الدورة الثانیة

لكن التعدیل یخص جانب مالي وھنا الخالفات وكان المفروض لجنة التعلیم واللجنة القانونیة مع ممثل الحكومة ونحل ھذا الموضوع وھذا
.استحقاق فعلي للمجمع العلمي لكن المشكلة الرئیسیة أنھ فیھ جانب مالي وقرار المحكمة االتحادیة بالنسبة للتشریعات التي فیھا جانب مالي

.المطلوب من ھیأة الرئاسة أن تحل ھذا الموضوع قبل عرض جدول األعمال لكي نحل المشاكل التي قد ترد بین اللجان المختصة

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

أغلب القوانین ومشاریع القوانین والتعدیالت على بعض القوانین تكون من أختصاص أكثر من لجنة، بل البعض منھا تكون لثالث لجان أو أربعة
.ھذا موجود معمول بھ
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-:(النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي (نقطة نظام –

فیما یخص فقرات جدول األعمال لھذا الیوم فیھ مفارقة كبیرة، لو الحظنا فیما یخص الفقرة األولى وھو مقترح قانون المجمع العلمي، ذكرت فقط
اللجنة القانونیة، في حین الفقرة الرابعة القراءة األولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتیة ذكرت أكثر من لجنة، حتى لجنة التعلیم العالي ذكرت
في الفقرة الرابعة، لماذا لم تذكر في الفقرة األولى وھي في صمیم لجنة التعلیم العالي علما إنھا في توصیات النظام الداخلي الذي تم التصویت
علیھ مسبقاً في تعدیالت النظام الداخلي، كان ھناك الرقابة والمتابعة لعمل المجمع العلمي العراقي  وبیت الحكمة والمؤسسات العلمیة، موجودة
في الفقرة (17) من مھام لجنة التعلیم العالي، كان من المفروض لجنة التعلیم العالي تكون لھا رؤیة، فیما یخص قانون المجمع العلمي العراقي

.أخذناه من االنترنیت ولم نستطیع الحصول علیھ من نفس اللجنة

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

.ھو قراءة أولى من حیث المبدأ، تشرك لجنة التعلیم أو أي لجنة أخرى بأي تعدیل قانون أو مشروع قانون

-:(النائب كاظم حسین علي الصیادي (نقطة نظام –

:المادة (9) من النظام الداخلي، تمارس ھیأة الرئاسة المھام اآلتیة

.تنظیم جدول األعمال بالتنسیق مع رئیس اللجنة المعنیة أو ممثلیھم من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزیعھ على األقل قبل یومین .1

.ھناك أجماع لألخوة أعضاء مجلس النواب بأنھ ال یوجد شيء أسمھ جدول أعمال، جدول األعمال یصلنا في نفس الیوم

معظم القوانین التي عرضت خالل جلسة ھذا الیوم لم تعرض أصالً على اللجان، لذلك أنا أقترح أن توزع جمیع القوانین التي قدمت من .2
أعضاء مجلس النواب أو التي جاءت من الحكومة على اللجان المختصة حتى نبدأ دراستھا، أتمنى من السید النائب الثاني لرئیس مجلس
النواب أن یحضر جلسات أعمال اللجان ویسجل الغیاب بنفسھ و، لیس من المعقول لحد اآلن ال یوجد أجتماع للجان، ولیس من المعقول
لحد اآلن لم یناقش أي قانون، ولیس من المعقول الفصل التشریعي األول سوف ینتھي ونحن لم نقدم أي شيء، لذلك أنا أتمنى أن ال تقرأ

قراءة أولى أو قراءة ثانیة إال بعد أن نطلع علیھا، مثل الیوم أحدى فقرات جدول األعمال موجودة لجنة النزاھة، أنا أسأل كل أعضاء لجنة
النزاھة الحاضرین ھل ھنالك موضوع تم طرحھ علینا أو وصل لنا القانون، لم یصل لنا القانون، أنا أسأل السید رئیس اللجنة القانونیة كم
مرة حضرنا معھ، فقط ھو بعض اإلخوة النواب كثیري الحضور واآلخرین غیر موجودین، ال یوجد نصاب، ال یكون ھناك نصاب إذا لم

.یعرض جدول األعمال علیھم، أنا أتمنى أن یكون ھناك توجیھ من ھیأة الرئاسة على قضیة إلزام أعضاء مجلس النواب بالحضور

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

.قضیة نقطة النظام ھي المتحدث یبدي رأیھ بحریة وعدم وجود أي قیود، لكن كلمة النائب الثاني یعاقب ھذه ال تلیق

ھناك أجراءات عقابیة حددھا النظام الداخلي على الغیابات سواء كانت وأجراءات عقابیة حددھا المجلس، ھناك أجراءات عقابیة حددھا النظام
الداخلي للمجلس بما یتعلق بغیابات اللجان وغیابات المجلس، بالتالي مع كل أحرتمنا وتقدیرنا لھیأة الرئاسة، السید رئیس المجلس والسید النائب

األول والسید النائب الثاني لیس ھم الذین یعاقبون، الذي یعاقب ھو النظام الداخلي على الغیابات، نحن لسنا جالسین في صف أبتدائیة أو متوسطة
.أو إعدادیة

 

 

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

النظام الداخلي یوضح توجد جھة مقترحة سواء كانت لجنة أو مجموعة من األعضاء، وتوجد لجنة مختصة یعرض علیھا ھذا المقترح حتى
یستأنس برأیھا، وإذا یترتب ألتزام مالي یتوجب أستشارة اللجنة المالیة، نحن نستطیع اآلن واللجان الثالثة موجودة وموجود من یمثلھا تعطي

رأیھا، األلتزامات المالیة یجب التنسیق مع الحكومة، لكن أقصد اللجنة المختصة یمكن من خالل رئیسھا أو من یمثلھا أن تعطي رأیھا بالمقترح،
.فإذا ھي موافقة فنصف الطریق أكملناه وتقرأ القراءة األولى

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

بخصوص موضوع تعدیل قانون المجمع العلمي الحكومة موافقة ووزراة المالیة وافقت، ھذا فیما یخص الجنبة المالیة حتى السادة أعضاء اللجنة
.المالیة یعلمون بذلك

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

.اقتراح مشاریع القوانین في الفصل (14)، أقتراح األعضاء لمشاریع القوانین
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أي مادة؟

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

المادة (120)، یحق لعشرة أعضاء من المجلس اقتراح مشاریع القوانین إلى رئیس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن األسباب الموجبة
للقانون، فقط ھذه المادة التي وردت ألقتراح مشاریع القوانین، النظام الداخلي أو المحكمة اإلتحادیة لم اسمع یتحدث عن مقترح من لجنة، مقترح

القانون فقط الذي أشارت لھ المادة (120)، لم یتحدث عن مقترحات قوانین تأتي من اللجان، أنا أتمنى التوضیح من الجنة القانونیة، أو ھذه المادة
.مخالفة للنظام الداخلي

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

.ھو قید جاء من المحكمة اإلتحادیة إلى مجلس النواب بحیث ال تتضمن جنبة مالیة، وال یوجد مقترح جنبة مالیة

-:النائبة عالیھ نصیف جاسم العبیدي –

أنا أردت ان اتكلم وأنت تكلمت بما أرید أن اتحدث بھ، بما إنھ لدینا حظر من المحكمة اإلتحادیة حول تشریع قوانین فیھا جنبة مالیة، وجنابك
.تقول الحكومة وافقت على ھذا القانون، على ممثل الحكومة أن یثبت رأیھ حتى نمضي

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

.أن تكلمت معھم مباشرةً بحضورھم في اللجنة المالیة، وكانوا أعضاء اللجنة المالیة حاضرین بخصوص موضوع المجمع العلمي

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون المجمع العلمي

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

السیاقات الطبیعیة ألي قانون یشرعھ المجلس وفقاً للدستور البد أن تكون ھناك مصادقة علیھ وبعد المصادقة ینشر في الجریدة الرسمیة،
السیاقات القانونیة التي حددھا الدستور ألي تشریع قانون یشرع في مجلس النواب، بعد تشریعھ في المجلس وأخذه للتصویت الالزم لتشریعھ بعد

ذلك یذھب إلى رئاسة الجمھوریة فتصادق علیھ رئاسة الجمھوریة وینشر في الجریدة الرسمیة، مقترح القانون الذي أمامنا ال یوجد فیھ شيء
.یشیر إلى وجوب نشره في الجریدة الرسمیة، ھناك عیب تشریعي فیھ، یجب على اللجنة القانونیة أن تعدل ھذا العیب

 

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

نقطة النظام التي تفضل بھ الشیخ صباح صحیحة، وأنا أؤیدھا یجب االلتزام لكن یؤسفنا أصبحت دورتین الن مجلس النواب یستعجل بتشریع
معین یقول من تاریخ التشریع لیس من تاریخ التصویت علیة، ھذا ال یجوز والسبب الن أصبح ھناك تعطیل بعض القوانین في رئاسة الجمھوریة
لم ترسل أقصد بالسابق ھذا ھو أن المجلس قال ال نحن نرید القانون ینفذ ال نرید أن یتعطل برئاسة الجمھوریة ال یرضى السید رئیس الجمھوریة

السابق ینشر بالوقائع العراقیة، ھذا ھو السبب األساسي لذا یجب أن یعدل المسار التشریعي كلھ، السید الرئیس إذا تسمح لي تعطیني قلیل من
المجال الن ھذه مسؤولیة قانونیة تفضل اآلن نقطة نظام الشیخ صباح أمام الشعب العراقي صحیحة، تخرج اللجنة القانونیة مخطئة حتى أبین إلى

العالم الحقیقي الذي یجري في مجلس النواب، نحن عندنا المادة (18) من قانون مجلس النواب النافذ رقم (13) لسنة2018 ھذه المادة تشترط
قراءة السید النائب ریبوار قبل قلیل تشترط أربعة شروط على مشاریع الحكومة أو رئیس الجمھوریة من یرسلھا إلى مجلس النواب یتقید بھ ھذه

الشروط األربعة یرسل لنا المحاضر األولیات التوقیع الموافقات حتى نحن نطلع بشكل كلي، على ھذا مشروع القانون الذي أرسلھُ لنا ما نأتي
نشرعھ وندخل بجدل وال نعرف أولیاتھ وأسبابھ كیف أتى وما ھي األسباب ھذه یجب ھنا تعلم علننا عن رئاسة الجمھوریة ورئاسة الوزراء بھذه
الحقیقة قانون بال ھذه ال یتحرك من مجلس النواب، یعني لیس بحجة مشروع أرسل ویجب أن نشرع ال یرسل وفق السیاقات وفق األصول حتى
نشرع ھذه النقطة األولى، النقطة الثانیة قرار المحكمة االتحادیة یوجد توجھ من مجلس النواب وأرجو االنتباه بعد أذن سیادتك، أن قرار المحكمة

االتحادیة استثنت ثالثة استثناءات الذي صدر 2015 یجب نحن ال نشرع قوانین إذا یوجد أعباء مالیة ما یتعلق بالقوانین السلطة القضائیة وما
یتعلق بالبرنامج الحكومي، النقطة األولى التي تتعلق باألعباء المالیة أغلب القوانین لیس الكل لیس (100%) وإنما نسبة (92%) من القوانین بھ

أعباء مالیة كیف نوقف العمل، أرید أن أفتھم أنا قانون یوجد بھ أعباء مالیة الحكومة ما مقدمة مشروع بھ كیف أنا ال ألعمل ال أشرع أي قانون
الن یوجد بھ أعباء مالیة، یجب أن أشرعة والحكومة تطعن بھ في المحكمة االتحادیة الن أنت سوف تعطلني (92%) من قوانین أي دول بالعالم

.یوجد بھ أعباء مالیة، تقول لي ال تشرع كیف ال نشرع أنا ما ھو عملي أعلى سلطة بالبلد ما ھو عملي أرید أن أفتھم

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

.ھذا تقید للسلطة التشریعیة والتنفیذیة
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-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

النقطة الثانیة یقول أن ھذه القانون الذي یتعارض مع السلطة القضائیة أنا قبلت أعرف السلطة القضائیة عندھا كم قانون، أما القوانین التي عملنا
بھ في الدورة السابقة ال یوجد عندھا السلطة القضائیة غیر قانون المحكمة االتحادیة، عملنا األشراف القضائي االدعاء العام إلى أخر كل ھذه

عملنھا أنت عمل قید أنا كل قانون یتعلق بالسلطة القضائیة ال أستطیع أن أشرع ھذه النقطة الثانیة، النقطة الثالثة یقف رئیس الوزراء ھنا قارئ
برنامج الحكومي یتكلم أربعة ساعات ھكذا سوف أعمل وأنفذ وأعطي ھكذا ونحن نقول لھ ممتاز وأیدنا ھنا االنتباه السید الرئیس ھنا القانون یلعب

دور الذي حدث وكأنما أن مجلس النواب ألزمت نفسي ضمن منھاج الحكومي أنا ألزمت نفسي لیس ھو ألزم نفس بینما الحقیقة ھو ألزم نفس
یجب أن نحاسب الھ، أنت كیف تصدر قرار بالمحكمة االتحادیة تقول لي إذا تعارض البرنامج الحكومي قرارك أنقضھ كیف ھذا ھو رئیس

.الوزراء الزم نفس وال أنا ألزمت نفسي أنا أیدت بھذا اإللزام، ولذا نستطیع أن نشرع أي قانون یتعارض مع البرنامج الحكومي

 

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

.نعم نستطیع ھذا حق دستوري وحق قانوني للسلطة التشریعیة فقط

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكالبي (نقطة نظام –

الحقیقة نقطة النظام ھي مادة (38) ثانیاً من النظام الداخلي، كنت محضرھا ولكن الحقیقة فقط تعقیب بسیط على ما تفضل بھ أخي وعزیز السید
فائق الشیخ علي، ھو حقیقة أن مجلس النواب ھي مصنع التشریع والمحكمة االتحادیة المحترمة إذا نرجع إلى كل قوانین العالم المحكمة االتحادیة

بكل الدول الفدرالیة والدیمقراطیة ھي محكمة أشبھ السیاسیة منھ إلى قانونیة لذلك ھي قریبة أن تفض النزاعات السیاسیة، لألسف الشدید السید
الرئیس اإلخوة واألخوات األعضاء أن مرحلة التصارع بین مجلس النواب والسلطة التنفیذیة، في السنوات السابقة كانت ھي نتائج لألسف صدور
الكثیر من القرارات من المحكمة االتحادیة ألقت بظاللھا السلبیة على الدور األساسي، واالھم الواحد من دورین وھو التشریع لذلك أي تقیید للدور
التشریعي لمجلس النواب ھو غیر صحیح وغیر نافذ وال یجوز أن نلتزم بھ نھائیاً ھذا واحد، ثانیاً السید الرئیس اإلخوة األخوات األعضاء أنا قلت

نقطة النظام مادة (38) ثانیاً من النظام الداخلي، وھي تالوة كلمات إلى اإلخوة واألخوات الوزراء نیب عن نفسي ومن یوافقني من أخواني
وأخواتي أعضاء مجلس النواب وانتمى السید الرئیس فقط من األخ الممثل الحكومة أن ینتبھ بما اتلوا، إلى السادة الوزراء والوكالء كافة والمدراء

العامین في الوقت الذي نثني بھ كل جھد وطني لخدمة ھذا الشعب المظلوم إننا نود أعالمكم بما یلي، أن أعضاء مجلس النواب ھم أبناء ھذا
الشعب وھم ممثلون لھ ومنتخبون من قبل لذلك أن مكاتبھم ومنازلھم وھواتفھم مفتوح الستقبال المواطنین وشكاواھم ومطالباتھم الحقة والتي

بدورنا نقوم في إیصالھا لكم، ولكن لألسف والمخجل والمخزي قیام أكثر من الوزراء بعدم وضع آلیة واضح بالتواصل في ما بین النواب
والوزراء من أجل قضاء حوائج الناس، لذلك نود أعالمكم وإنذاركم أن مناصبكم الشعب ھو من منحھ لكم تكونوا خدام لھ ووضع استراتیجیة
واضح بالنھوض لھذا البلد المظلوم، ال أن تجلسوا في أبراج عاجیة وتضعوا حجب بینكم وبین الناس إذا كانت ھذه الحجب تمنع النواب كیف

یصل الیكم الناس بل األدھى واألمر ھو ظھور الحواشي التي تتحكم بالوزارات، علیھ السادة أخدموا الناس وأنزلوا إلى المیدان، وال تطول مدتكم
.في ھذه الوزارات الذي صوت ومنحكم الثقة قادر على سحبھا ھذا ھو صوت الشعب الذي نمثل هللا ھم إننا قد بلغنا هللا ھم فشھد

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

الدستور والقانون یمنح أعضاء مجلس النواب واللجان النیابیة حق استضافة واستدعاء ومسائلة الحكومة ككل، منفردین أو مجتمعین وبالتالي ھذا
الحق الدستوري ممنوح لكم بالقانون وفي إمكانكم تستضیفون تستدعون أو تستجوبون           أي كان في السلطات التنفیذیة أو الجھات الغیر

.مرتبطة بوزارة أو الھیأة المستقلة

-:(النائب عدنان ھادي نور األسدي (نقطة نظام –

نقطة النظام المادة (90) من الدستور، أنا مع الذي طرحھ السید النائب فائق الشیخ علي، الدولة ضعیفة وضعف الحكومة ھو بسبب عدم وجود
قوانین رادعة، كلنا نقول أیام الناظم السابق قوي ألن المحافظ لھ صالحیة الحجز وكذلك القائم مقام ومدیر الناحیة مدیر الزراعة ومدیر البلدیة
مدیر الموارد المائیة كل مدراء الوحدات ومدراء األقسام في المحافظات لھم صالحیة إذا المواطن خالف یتم حجزه وبعد عام 2003 مجلس
القضاء األعلى قال لیس من حقكم التشریع أي شيء فیھ مساس للقضاء ونحن لیس لنا عالقة بالقضاء لكن محافظ موجود في وحدة إداریة ال

یستطیع أن یحجز شخص متجاوز على البلدیة ویتجاوز على الشارع والكھرباء والماء واألراضي الزراعیة ویبني بیوتا وفلل الحكومة والدولة
أصبحت ضعیفة جداً من جراء ھذا القرار، لذلك أنا أرى أن یشرع مجلس النواب قوانین فیھا عقوبات على المواطن الذي یعتدي على اآلخرین

.وعلى أموال الدولة

.ھذه مھمة جداً وأنا مع الرأي الذي طرحھ النائب فائق الشیخ علي

حضرتكم طلبتم من الحكومة أن ترسل أسماء مجلس الخدمة، إذا أردنا أن نكافح الفساد في التعیینات یتعین مسؤول خدمة، سؤالي الى رئیس
الحكومة، وصلھم الكتاب، أین جواب رئیس الحكومة؟ ھل فعالً لدیھم االستعداد أن یطرحوا األسماء؟ أم ال؟

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

.شكرا للجنة المالیة والقانونیة
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-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

المادة (76) الفقرة رابعاً من الدستور العراقي، الذي تفضل بھ السید رئیس اللجنة القانونیة عن قرار المحكمة االتحادیة یتكلم عن البرنامج
الحكومي وھو یختلف تماماً عن المنھاج الوزاري الذي قام بعرضھ السید رئیس مجلس الوزراء في جلسات التصویت على الحكومة ھو المنھاج

الوزاري وھو األطر العامة للبرنامج الحكومي والى اآلن لسنا ملتزمین بأي شيء من حیث التشریعات مع الحكومة فیما یتعلق بالبرنامج
الحكومي والذي لم یصلنا إلى اآلن ویعتبر نافذ أمام المجلس الموقر ولھذا بأستطاعتنا تشریع القوانین التي تتعلق بالحكومة ما لم یكن فیھا جانب

.مالي وإذا كان فیھا نشرعھا ونأخذ رأي الحكومة وال نعطلھا

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

(الفقرة ثالثاً: القراءة األولى لمشروع قانون اإلدارة المالیة. (اللجنة المالیة *

-:(النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي (نقطة نظام –

المادة (60) من الدستور حددت طریق تقدیم مقترحات القوانین من عشرة من أعضاء مجلس النواب من إحدى لجانھ المختصة، المادة (129)
بخصوص القانون الذي قرأ قبل قلیل، ھي تشترط نشر القوانین في الجریدة الرسمیة ویعمل بھا من تاریخ نشرھا ما لم ینص على خالف ذلك،

.أي بأمكان المجلس أن یذكر تاریخ لنفاذھا یسبق النشر واألساس الدستوري متوفر لھذه المادة

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون اإلدارة المالیة

-:النائب ھوشیار عبد هللا فتاح عبد هللا –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون اإلدارة المالیة

-:النائبة أخالص صباح خضر الدلیمي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون اإلدارة المالیة

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون اإلدارة المالیة

-:النائب ھوشیار عبد هللا فتاح عبد هللا –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون اإلدارة المالیة

-:النائبة أخالص صباح خضر الدلیمي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون اإلدارة المالیة

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون اإلدارة المالیة

 

-:النائب ھوشیار عبد هللا فتاح عبد هللا –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون اإلدارة المالیة

-:النائبة أخالص صباح خضر الدلیمي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون اإلدارة المالیة

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

الشكر لممثلي اللجنة المالیة، اجھدناھم وأتعبناھم الیوم، بالنسبة لمشروعات القوانین التي أُرسلت الى الحكومة (117) مشروع قانون كان قد
وردت الى مجلس النواب الدورة السابقة، قسم منھا قُرأ قراءة أولى وثانیة، وصلنا من الحكومة (13) مشروع قانون سوف یتم توزیعھا على

حضراتكم وعلى اللجان، حتى یصبح علم لدى األخوة واألخوات أعضاء مجلس النواب واللجان حتى یھیئوا أنفسھم لمناقشتھا داخل اللجان أو في
أل ً أل أل
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مجلس النواب، بالنسبة للفقرة األخیرة من جدول االعمال، الفقرة األخیرة سوف نُرحلھا سیادة النائب، الفقرة خامساً من جدول األعمال بطلب من
.اللجان انھُ لم یصل مشروع ھذا القانون ولذلك یُرحل على الجلسة القادمة على أن یوزع من البرلمانیة على اللجان النیابیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

الشكر موصل الى اللجنة المالیة، تعلمون سیادتكم أن ھذا القانون من أھم القوانین المالیة واألقتصادیة في الدولة العراقیة على األطالق، أھم حتى
من قانون الموازنة األتحادیة، ألنھُ ھو الذي ینظم طریقة أعداد الموازنة وطریقة الحسابات الختامیة، ولھذا نرجو عدم اإلستعجال وتشریعھُ بشكل

.سریع، بل یجب أن یأخذ حیزه من المداولة والنقاش وأقترح على سیادتكم األمور اآلتیة

.اإلستعانة من قبل رئاسة المجلس بخبراء مختصین لدراسة ھذا القانون وعرض تقریرھم على المجلس الموقر .1
تزوید المجلس الموقر وأعضاءهُ بنسخة من القانون السابق لإلدارة المالیة والدین العام رقم (95) لسنة 2004، لبیان التعدیالت التي .2

.حصلت بھذا القانون الجدید، ألنھُ من المھم أن نعلم ما ھو الفرق الذي حصل بین األمر (95) وھذا القانون الجدید
تقریر من اللجنة المالیة ولجنة النفط والطاقة ولجنة األقتصاد واألستثمار لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، كل لجنة تقریرھا على حدى .3

بحسب أختصاصاتھا عن طبیعة ھذا القانون وتأثیرهُ فیما یتعلق باألقتصاد فیما یتعلق بالمالیة فیما یتعلق بالبرنامج الحكومي وفیما یتعلق
.بالنفط والطاقة، أعتقد أن ھذا األمر یحتاج الى ھذه األمور ورئاسة المجلس یجب أن تھتم واعتقد أنھا حریصة على األھتمام بھذا القانون

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

أوافقك الرأي تماماً، البرلمانیة إلحضار النسخة السابقة وتوزیعھا على السیدات والسادة األعضاء وعلى اللجان حتى یتم المقارنة بینھا وبین
.مشروع القانون الجدید

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

الشكر موصول لألخوة ممثلي اللجنة المالیة على ھذه الجھود الكبیرة، نعم أُعضد رأي زمیلي الشیخ (صباح) بأن القانون مھم جداً وفیِھ جنبتین،
جنبة إدارة للمال العام ویفترض ان تكون ھذه اإلدارة واعیة ورشیدة، وفي نفس الوقت فیِھ ترشید لألقتصاد العراقي، وبالتالي نطلب التأني في

إقرار ھذا المشروع أوالً، ثانیاً، نطلب آراء المختصین والخبراء من خال عقد جلسات وأكثر من جلسة واألستعانة بالوزارات المختصة كوزارة
المالیة والبنك المركزي ودیوان الرقابة المالیة ووزارة النفط جمیع الوزارات التي لھا عالقة بھذا المشروع وتعقد الجلسات في القاعة الدستوریة،
كما حصل في الدورة الماضیة ع بعض القوانین المھمة، لذلك بصراحة یُفترض أن یُثبت من اآلن جدول لألستعانة بالخبراء والمختصین ووضع

توقیتات زمنیة لعقد الجلسات من أجل توضیح أھمیة وإنضاج ھذا المشروع للسادة النواب قبل اإلستعجال في إقراره، ومن بعد نلجأ كما حصل
.في السابق الى تشریعات ركیكة وسرعان ما یطلب التعدیل األول والثاني والثالث والى آخرِه

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.نحُن …. بمناقشة القانون، ھذه مسودة القانون التي وردت من الحكومة بھذا الشكل

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

.لیس لدینا مناقشة بالقراءة األولى، فقط تعضید للرأي وشكر لكم ولجھودكم التي بذلتموھا في ھذا المجال

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یوجد معھد دولي ھو متبرع برعایة أو تقدیم الخبرات

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

من أین ھذا المعھد؟

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.أعتقد معھد كندي

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

.معھد الحوكمة

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

أكید سوف تكون ورش عمل متعددة لكن وقت مجلس النواب الفصل التشریعي سوف ینتھي فأردنا قراءة القراءة األولى ضمن ھذا الفصل،
ً .وخالل الفصل القادم أن شاء هللا سوف تكون الخطوات التي ذكروھا األساتذة جمیعا
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.مالحظات مھمة ذكروھا اإلخوة الذي تداخلوا قبل قلیل، نعتقد أنھا تُنضج القانون وتعضد آرائكم التي موجودة في اللجنة المالیة

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

.شكراً جزیالً للسادة النواب في اللجنة المالیة، العدد قلیل مقارنةً بعدد السادة النواب في اللجنة المالیة

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

.لدیھم وظیفھ وھم في أجتماع، والحاضرین ممثلین عنھم

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

رأیتكم (53) نقطة و (7) فصول، أجھدوا طیلة الجلسة، بالعكس أنا أُقدر ھذا الشيء، فقط سدي الرئیس لیس فیما یخص بالتحدید ھذه النقطة
ً .وإنما أتمنى سیدي الرئیس أن تأتینا القوانین مسبقا

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

.سوف تأتیكم، اآلن بلغنا البرلمانیة، (5) أو (6) القوانین التي ُمدرجة على القائمة سوف تُرسل لكم

 

 

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

الدائرة البرلمانیة أذا أمكن الجدول مسبقاً قبل الجلسة، حتى نعلم باألمور جمیعھا، حتى في القاعة الدستوریة ال نعلم ماذا تكون في القاعة
.الدستوریة تخص أي فقرة أي قانون

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

جمیع اللقاءات البرلمانیة، جمیع اللقاءات التي تحصل في مجلس النواب في قاعتِھ تُنشر على الدائرة اإلعالمیة یكون ھناك خبر بھا، البرلمانیة
واإلعالمیة جمیع اللقاءات التي تحصل من اللجان أستضافات، لقاءات، جلسات أستماع، مناقشھ، حوار، تُذكر باإلعالم، مسبقاً تُذكر باإلعالم حتى

.أذا أي شخص یحب

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

.الدائرة اإلعالمیة اآلن سوف تعمل

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

أنا لدي موضوع یختلف عن األخوة الحاضرین، بخصوص ما سمعناه في اإلعالم من السفیر التركي ولقاء الرئیس تركیا مع السید رئیس
الجمھوریة  بخصوص الرسوم الكمركیة المزدوج، ھذا موضوع مھم یجب أن تركز معي، الیوم قضیة الرسوم المزدوجة، صراحة نحُن سبق

وأن في الدورة السابقة سنینا قانون التعریفة الكمركیة، ھذا القانون تأخر في تطبیقھُ، الیوم نحُن صراحة كدولة وكحكومة، ھذا الموضوع
موضوع مھم سیادة الرئیس، الیوم السلع التي تأتي من الدول تخضع الى ضریبتین، ضریبة تُأخذ على الحدود في منفذ أبراھیم الخلیل، والضریبة

الثانیة تُأخذ على نفس السلعة من المفارز المتنقلة التي أصدرھا مجلس الوزراء السابق، وبالتالي السلعة نفسھا تتعرض الى ضریبتین، ھذه
الضریبتین صراحة سیادة الرئیس من غیر المعقول أن الدول تُنبھنا على أخطاء إداریة بعدم تطبیق  القوانین، ھذا القانون نطلب من جنابك

إصدار قرار نیابي یوجز بإیقاف جمیع المفارز المتنقلة واالعتماد على المنافذ الحدودیة التي ھي رسمیة وتُطبق بھا التعریفة الكمركیة، وبالتالي
.سیادة الرئیس ھذه السلع التي تتأثر في األول واألخیر على المواطن البسیط

-:النائب عدنان ھادي نور علي األسدي –

أخواني ھذا القانون قرأ قراءة أولى وقراءة ثانیة غي الدورة السابقة وتقریباً في طور التشریع النھائي أكملناه ولكن عطل البرلمان، لذلك ھو ھذا
.یعني في الدورة السابقة شبھ مناقش بشكل كامل

.یقرأ مشروع قانون جرائم المعلوماتیة

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –
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.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتیة

-:النائب حسن محمد كاظم –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتیة

-:النائب كاطع نجمان جلود –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتیة

-:النائب حمد هللا مزھر الركابي –

.یكمل القراءة مشروع قانون جرائم المعلوماتیة

-:النائب كریم علیوي جاھوش –

.یكمل قراءة األولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتیة

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتیة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتیة

-:النائب حسین علي محمد –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتیة

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتیة

-:النائب ناصر یوسف محید –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتیة

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتیة

-:النائب ھھ ریم كمال خورشید –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتیة

-:النائب حسن محمد كاظم –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتیة

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتیة

-:النائبة یسرى رجب كمر –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتیة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

ً أ أ
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سیدي الرئیس فقط أسال بخصوص توزیع االختصاص، اختصاص مشاریع القوانین أو مقترحات القوانین على اللجان، یعني حالیاً ھنا مكتوب
.تقریباً ستھ الى سبعة لجان، ھذا كثیر، ھي ال توجد غیر لجنة تخصصیة واحدة وتأتي معھا لجنة ساندة لھا

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

جرائم المعلوماتیة فیھ األعالم، وفیھ األمن والدفاع، ألنھ فیھ قضیة متابعة، المتابعة من نوع خاص أصالً، یعني قضیة جھاز مخابرات وأمن
وطني وأشیاء أخرى، والقانونیة باعتبار یوجد فیھ عقوبات، فیھ عقوبات مادیة، فیھ عقوبات احترازیة، فیھ عقوبات سجن سالبة للحریة، فطبیعي
جداً، على أقل تقدیر ھذه الثالث لجان، لكن نحن نعتقد بأنھ مثل ھكذا موضوع یعني مشروع قانون بحاجة الى أن تتشارك اللجان، لكن المضي

.بإقرار ھذا المشروع، ھذا القانون یتم على لجنتین أو ثالثة

 

 

 

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

سیادة الرئیس یوجد في كل محافظة لجنة للتعویضات تتحمل موضوع التعویضات للمواطنین، تقوم برفع المعامالت الى بغداد، اللجنة المركزیة
التي ھي في كل العراق، قاضي واحد الذي ھو رئیس اللجنة لكل معامالت العراق، بدل القاضي بقاضي أخر ال أعرف لھ أصبح یمكن (50)

.یوم، من (50) یوم والى حد ھذه اللحظة لم یوقع معاملة واحدة

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

.من أروع القضاة مع احترامي واعتزازي فیھم من أروع القضاة وأنبلھم القاضي الجدید الذي أسمھ (رزاق ھاشم) أسال عنھ

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

لم أكمل مداخلتي سیادة الرئیس، أنا لم أطعن بالرجل لحد ھذه اللحظة أنا أتكلم، عندما أكمل مداخلتي بعدھا، الرجل أصبح لھ (50) یوم لم یوقع
.على أي معاملة، أذا لدیھ ظروف خاصة أنا أطالب من سیادتك أو تتصل علیھ، ما دام أكید أنت تعرفھ وتقول من أنبل وأفضل الشخصیات

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

.ال نعمل كتاب رسمي نحن مؤسسة

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

تنتھي باتصال شخصي من جنابك أو كتاب رسمي القصد ھو تسھیل معامالت المواطنین، یعني أنت تعرف جمیع محافظات العراق وتحدیدا
المناطق و المحافظات المتضررة على ھذا القاضي، لدیھ ظروف شخصیة فترسلون من جنابكم كتاب، یعني من ھیأة الرئاسة الى رئیس مجلس
القضاء األعلى الستبدالھ بقاضي ثاني، ال توجد لدیھ ظروف، ما ھو السبب عدم توقیع معامالت المتضررین، یعني من (50) یوم أنا مسؤول
.عن كالمي وتستطیع أنت أن تتأكد، شھادتك بالسید القاضي محل احترام لدینا كلنا، لكن نطلب من جنابك أن تتابع الموضوع متابعة شخصیة

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

.أنا أتابعھ أن شاء هللا

.ترفع الجلسة الى یوم االثنین الساعة الواحدة ظھراً

 

 

رفعت الجلسة الساعة (6:00) مساًء


