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محضر إستئناف الجلسـة رقـم (26) السبت (19/1/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

 

محضر إستئناف الجلسـة رقـم (26) السبت (19/1/2019) م
 

ً .عدد الحضور: (  ) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:45) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

.القراءة األولى لمشروع قانون المرور *

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب نایف مكیف الشمري –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب أحمد جاسم سعدي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب محمد رضا داوود –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب وجیھ عباس ھادي فرج –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب محمد رضا داوود –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور
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-:النائب عباس صروط محسن مسلم –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب كاطع نجمان جلود –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب فالح یونس العیساوي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب ناصر یوسف مجید –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب ھھ ریم كمال خورشید عثمان –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب مھدي تقي اسماعیل جبار –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب علي جبار الغانمي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب جاسم حسین محمد حسن جبارة –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب كاطع نجمان جلود ضیدان –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب أحمد جاسم صابر األسدي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب محمد رضا داوود –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب عباس صروط محسن مسلم –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

-:النائب ھھ ریم كمال خورشید عثمان –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المرور

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الفقرة ثالثاً: القراءة األولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنیة. (لجنة الخدمات واإلعمار، اللجنة القانونیة *

.تفضل

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –
أ أ أ أ ً
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الفقرة ثالثاً، قانون معالجة التجاوزارت، أعتقد أرسل كتاب من لجنة الخدمات لتأجیل ھذا القانون لمناقشتھ داخل اللجنة ونتمنى من جنابك أن
.یؤجل إلى الجلسة القادمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم، الموافقة حصلت على طلب  لجنة الخدمات بتأجیل قرائتھ القراءة األولى ونتمنى حسم ھذا الموضوع بسرعة، وبناًء على طلبھم أیضاً، یتم
عقد إجتماع للجنة ومن یرى من السیدات والسادة النواب لمناقشة ھذا القانون في القاعة الدستوریة یوم غد سوف یتم عرضھ على جدول األعمال

.القادم بعد أن تعطونا رأیكم

.ھل توجد مخالفة دستوریة؟ تفضل

-:أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

-:القانون أساساً فیھ مخالفة دستوریة في ثالثة مواد

.(أوالً: المادة (13

.(ثانیاً: المادة (23

.(ثالثاً: المادة (27

من الدستور، أي، اننا بھذه الحالة سوف نعطي الفرصة للتجاوز على أمالك الدولة واألمالك الخاصة، مع العلم أن المادة (13) تقول، ال یجوز
سن قانون یتعارض مع ھذا الدستور، والمادة (23) أوالً تقول، الملكیة الخاصة مصونة ویحق للمالك اإلنتفاع بھا وإستغاللھا والتصرف بھا في

.حدود القانون، وھذه لیس فیھا انتفاع في حدود القانون

.الفقرة ثالثاً (ب) یحظر التملك ألغراض التغییر السكاني، والمادة (27) أیضاً فیھا أحكام قانونیة خاصة ألمالك الدولة

ولذلك، من األساس نحن سنعطي الفرصة للمتجاوزین على األمالك العامة والخاصة ویبقى الموظف النزیھ ال یتملك قطعة أرض ویتقاعد من
.غیر قطعة أرض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب باإلمكان حضورك في اإلجتماع القادم وطرح ھذه األفكار على اإلخوان في لجنة الخدمات

.نقطة نظام على القانون؟ تفضل

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

المادة (132) من النظام الداخلي، تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ واألسس العامة للمشروع إجماالً، فإذا لم یوافق المجلس على المشروع من حیث
.المبدأ بأغلبیة عدد أعضاءه عد ذلك رفضاً للمشروع

سیادة الرئیس، بالتالي إذا كان ھناك طلب من حیث المبدأ على التصویت برفض القانون بإعتبار مثلما تفضل السید النائب بأن ھناك مخالفة
.دستوریة یعرض على المجلس لیرفض من حیث المبدأ وال نحتاج بعد ذلك لتأخیره

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ننتظر رأي اللجنة، تم تأجیلھ، تفضل

 

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

أوالً: المبررات التي عرضت لإلعتراض مبدئیاً یمكن المناقشة فیھا إذا دیموغرافیة تحدد المناطق التي یمكن أن یحصل بھا ھذا التغییر
الدیموغرافي، فلماذا نحرم بقیة المواطنین أن یستفیدوا من ھذا القانون؟ إذا توجد مخالفة بحدود ھذا النص یحصر في تلك المساحة أو في تلك

.المنطقة

ثانیاً: عندما یقال الملكیة الخاصة والعامة مصونة وفق القانون، ھذا ھو القانون، ھذا ایضاً قانون، أنا أعتقد النقاشات قابلة أن تصإللى نقطة وسط
.تحقق الغرض من ھذا وتحل مشكلة ویقال أن الموظف تجاوز

أ ً
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سیدي الرئیس، كثیر من ھؤالء الناس مضطرون للتجاوز لو إمتلكوا بدیالً لما تجاوزوا على ھذه الـ (50) متر أو الـ (75) متر التي لیس لھا
.قیمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أیضاً في البرنامج الحكومي للحكومة إیجاد قطع آراضي ومشاریع سكنیة لمحدودي الدخل ومن ضمنھم المتجاوزین

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.أحسنت، ولھذا أنا أقول أن ال نستعجل بالرفض من الناحیة المبدئیة ال أن نستعجل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم

.لجنة الخدمات، عقد اإلجتماع وتزویدنا بآرائكم لعرضھا على السیدات والسادة النواب

.یتم تأجیل ھذه الفقرة

.شكراً جزیالً

.تفضل

-:(النائب أحمد عبد هللا محمد الجبوري (نقطة نظام –

سیادة الرئیس، مجلس النواب والبرلمان یمثلون الشعب ومحافظة نینوى الزالت مھملة وھناك تقصیر حكومي في إعادة اإلعمار واإلستقرار
.والنازحین بعد تحریرھا ألكثر من سنتین

المواطن أحمد إبراھیم محمد من سكنة المنطقة القدیمة الذي ظھر على مواقع التواصل اإلجتماعي وكانت دموعھ ھي لسان حال كل أبناء محافظة
.نینوى، والیوم مشكورة ھیأة رئاسة مجلس النواب بإستضافتھ والتكلم ألننا نمثل الشعب

لذلك، اطلب من مجلس النواب ومنكم أن تكون ھناك إستضافة بسیطة لھذا المواطن الذي یعبر عن المعاناة حتى یكون مجلس النواب العراقي
متواصالً مع الشعب ومع ھموم مواطنیھ، ولھذا أطلب من سیادتكم ومن المجلس أن یحضر ھذا المواطن وأن یكون ھناك دعماً ألبناء محافظة

.نینوى واإلسراع من قبل الحكومة إلعادة النازحین وإعمار المناطق ألنھا مضى وقت طویل على ھذا األمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیالً

في المادة (40) ثانیاً من النظام الداخلي، للمواطنین والعاملین في حقل اإلعالم حضور جلسات المجلس بإذن من ھیأة الرئاسة م لم تكن الجلسات
.سریة

السیدات والسادة النواب، نحن الیوم ھنا في مجلس النواب لنمثل الشعب العراقي جمیعاً ونمثل كل محافظات العراق من أقصاه إلى أقصاه ویجب
ان یكون ھنالك إھتمام بكل مدن العراق سواء كانت في الوسط أو في الجنوب أو في الغرب أو في شمال العراق، ونتفق جمیعاً بأن المدن الكبرى
في العراق تعاني كثیراً من اإلھمال وباألخص محافظتي نینوى ومحافظة البصرة والتي قدمت والزالت تقدم الكثیر للعراق مع إخوانھم من بقیة
المحافظات، وبصراحة حجم الدمار ھائل في محافظة نینوى وقلة الخدمات أیضاً في محافظة البصرة وكانت ھناك إجراءات لمجلس النواب في
ما یتعلق بمحافظة البصرة وأیضاً بما یتعلق بالمحافظات األخرى واآلن اللجنة المالیة تواصل إجتماعاتھا إلیجاد حلول لكل المحافظات أیضاً من

ضمنھا ھذه المحافظات التي تم ذكرھا ولكن یجب أن نوصل رسالة لكل أبناء الشعب العراقي بأن مجلس النواب حریص على معالجة المعاناة
.للمواطنین وإیجاد حلول لھذا األمر

وافقت رئاسة المجلس على الطلب المقدم من نواب نینوى إلستضافة المواطن الذي تم ذكر إسمھ وأطلب من المجلس أیضاً التباحث والتداول في
.ھذا األمر بعد اإلستماع إلى المواطن

.نعم فلیتفضل بالمجيء، وإعرض لي الفیدیو

.توجد قضایا عامة یجب أن یھتم بھا مجلس النواب

.دعوه یجلس ھنا

.إستمعوا، أیضاً، نحن دورنا نسمع من الجمیع
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.نعم، تفضلي سیادة النائبة، الكل

.ممكن أستمع إلى صوتھ

.السیدات والسادة النواب، أماكنكم، البرلمانیة واإلعالم

أستاذ أحمد، أھالً وسھالً بك وإخوانك وأخواتك في مجلس النواب العراقي حریصین على التواصل مع كل المواطنین وجنابك أوصلت رسالة من
.خالل اإلعالم وسارع السیدات والسادة النواب للطلب بأن نستمع من جنابك بشكل مباشر، لذا تفضل والكالم لحضرتك

-:(السید أحمد إبراھیم محمد (مواطن عراقي من آھالي محافظة نینوى، مدینة الموصل –

.یتحدث إلى ھیأة الرئاسة والسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب بخصوص األوضاع العامة لمحافظة نینوى

.وهللا الموصل متعبة ومجروحة جرح كبیر وال أعمال وال أشغال وبطالة ولیأتوا لیروا المآسي في  الفاروق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعطوه ماء

.على راحتك، أكمل، تحدث إلینا عن وضع الخدمات ووضع الموصل

-:(السید أحمد إبراھیم محمد (مواطن عراقي من آھالي محافظة نینوى، مدینة الموصل –

.وهللا متعبة جداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

أین تسكن أنت؟

-:(السید أحمد إبراھیم محمد (مواطن عراقي من آھالي محافظة نینوى، مدینة الموصل –

.أنا أسكن في الفاروق مع أختي ولقد أصلحنا بیتنا والمنظمات تسجل فقط ولم یعطوننا شيء

-:السید رئیس مجلس النواب –

كیف ھو وضع الخدمات؟

 

-:(السید أحمد إبراھیم محمد (مواطن عراقي من آھالي محافظة نینوى، مدینة الموصل –

وهللا متعبة، الذي لدیھ المال یبني والذي لیس لدیھ یسكت ونحن نعیش على المساعدات الناس تساعدنا باألكل والبقولیات ویوزعوا علینا اللحم
.ویعطوننا األكل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.على راحتك

.اآلن یعالجوه

-:(السید أحمد إبراھیم محمد (مواطن عراقي من آھالي محافظة نینوى، مدینة الموصل –

أنا كنت أعمل نجار وداعش أخذ كل الممتلكات، وغرفة ألستاذي بـ (6.500,00) والمكائن كلھا أخذوھا ویقول لي ال تتحدث ھذا نصراني وقلت
لھم ھذا مسیحي مسكین ویقول لي ال تتحدث وال تدافع عنھ وجاءوا بالمقصات وقطعوا األبواب وأخذوا ممتلكات الناس وال تستطیع الكالم بوقت
داعش، والذي ال یصلي یلحقوا بھ إال تصلي وبعد لم نتوضأ والذي لدیھ عربة قطعوا منھ (15) ألف فما الذي یعملھ وال یوجد أحد لم یدفع الكل

.یدفع

.(تم عرض تسجیل الفیدیو الذي ظھر فیھ المواطن أحمد إبراھیم محمد على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب)

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.تفضل

.فلیتحدث لنا عن الخدمات

-:(السید أحمد إبراھیم محمد (مواطن عراقي من آھالي محافظة نینوى، مدینة الموصل –

مآسي، ونحن كنا أسرى وعبید تحت أیدیھم یأخذوا من بائعي الخضر ومن بائعي الفاكھة ومن أھل الكرفانات مبلغ (50) ألف ویحلف لھم ال
.أملك الماتل فیقول لھ ال أفھم ھذا أعطني

.كیف أخرج؟ لم نستطیع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لحظة

.السیدة النائبة محاسن، ھذا الكالم أنا أتحدث

.السیدة النائبة عالیة

.تفضل

.عودي إلى مكانك

.أستاذ حسن، أرجوك

.نعم، كلنا وأنا مطمأن

-:السید رئیس مجلس النواب –

إخوان سوف أعطي دور للنواب السادة النواب الحدیث سوف یكون بالدور إذا تسمح أنا سوف أرد مكانك سوف أوصل فكرتك السیدات والسادة
النواب نحن نتحدث عن وضع إنساني وخدمي في محافظة نینوى أي أمر یتعلق بالجوانب األمنیة ھذا لیس مكان حدیثھ اآلن نتحدث عن الجانب

الخدمي واإلنساني نینوى محافظة تعرضت الى الدمار بسبب احتالل تنظیم داعش اإلرھابي ولو تضحیات العراقیین جمیعاً من أقصى العراق الى
أقصاه من كل محافظات العراق من وسط وجنوب العراق ولو الدماء الطاھرة التي سالت على ارض نینوى لما وصلنا الى ھذه المرحلة التي
شھدت انتصار العراق والعراقیین على تنظیم داعش اإلرھابي المتطرف الذي دمر البنى التحتیة لكل ھذه المدن وأیضاً ھجر الناس والعوائل

وھجر أھل ھذه المدینة بكل ما فیھا األخ المتحدث نقدر عالیاً تضحیات أبناء محافظة نینوى وأبناء العراق جمیعاً في تحریر محافظة نینوى وفي
نفس الوقت ال یوجد أغلى من دماء العراقیین التي سالت في ھذه المدن ومن یقدم الدماء ال یبخل بتقدیم الخدمات الى ھذه المدن وال مدینة نینوى

كما ھي وباقي المدن العراقیة أستاذ احمد نحن في مجلس النواب نؤكد لجنابك ونتعھد ألھالینا في محافظة نینوى وسوف نبذل كل الجھود من اجل
إعادة أعمار وعودة النازحین الى محافظة نینوى وتعودون الى أھلكم سالمین غانمین وأیضاً نطلب منكم أن یكون رأیكم أیضاً ونطلب من أھالي

نینوى أن یكون ھنالك تواصل مع القوات األمنیة وتعاون مع الحكومة كما عاھدتنا محافظة نینوى وبعدم السماح ألي منظمة متطرفة أو قوات
خارجة عن القانون بانتھاك حرمات المدینة مرة أخرى مدینة نینوى عزیزة على الجمیع ومدینة الموصل عزیزة على كل العراقیین أن شاء هللا

.سوف نتقدم كمجلس النواب بكل ما یتمكن مع الحكومة لتقدیم الخدمات ألھالي نینوى

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

إخوان الیوم الشعب ینظر لنا جمیعاً على انھ نحن صفوة المجتمع والمنتخبین أرجوكم والمواطن الموصلي المسكین من التسجیل وأیضاً في جلستھ
لیس لدیھ غیر ھذه المالبس التي صور بھا الموجودة لدیھ فقط لذلك أنا اعتقد الیوم أي خالف على من دخل الموصل وخرج منھا لم یسلم احد من
أبناء الشعب العراقي من الضرر الذي لحق بالموصل ھذا الرجل عندما كان جالس ھنا ودموعھ على خده یذكرني أكید بابي الشھداء الخمسة من

الھاشمیة وأم القاسم الذي فقد خمسة أبناء كي تحرر الموصل أبناء العشب العراقي متضامنین متكاتفین من اجل العراق إخوان أرجوكم كل
الشعب ینظر لنا لذا التمس منكم أخواتي وإخواني انھ یخرج ھذا اإلنسان المحترم الكریم التي سال دموعھ من اجل العراق جمیعاً وھو مكرم من
قبل أعضاء مجلس النواب نطلب من ھیأة الرئاسة أن یكرم ھذا المواطن الموصلي بتكریم یستحقھ ومعكوس من أبناءك وإخوانك أعضاء مجلس

.النواب

-:النائب أحمد عبد هللا عبد خلف الجبوري –

أن ھذا حال المحافظات المحررة إذا كانت الحكومة ال تستطیع أن تعید الخدمات لذا یجب على اللجنة المالیة وللضرورة الملحة أن یعوض
المواطن مناقلة من المبالغ من األبواب األخرى لعموم الموازنة تعویضات للمواطنین سواء في نینوى أو المحافظات وكذلك الشھداء والجرحى أنا

.باسمي واسم اإلخوة في كتلة الجماھیر الوطنیة نتبرع لھذا الشخص من رواتبنا (25) ملیون دینار عراقي

-:النائب نایف مكیف شنان –

أل ً ً أ
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نحن كأھالي محافظة نینوى نقف إجالالً وإكباراً لكل قطرة دم شھید سالت على ارض نینوى العزیزة وتحیة إجالل وإكبار لكل المقاتلین األبطال
الذین ضحوا من اجل تحریر إخوانھم في محافظة نینوى والخزي والعار لداعش ومن والى داعش ومن مول داعش ولكن مثل ما وقفوا العراقیین

الشرفاء في تحریر ارض نینوى من براثن داعش اإلرھابي أتمنى أن تكون ھنالك وقفة لمجلس النواب العراقي بإنصاف مدینة الموصل في
موازنة عام 2019 ھذه المحافظة المنكوبة ال جسور وال مستشفیات ال كھرباء وال ماء مخیمات النازحین تعاني األمرین الیوم وقفوا ید واحدة

.كل العراقیین لذا علینا كأعضاء مجلس النواب الیوم ان نقف ید واحدة من اجل إنصاف محافظة نینوى

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

نحن أمام مأساة مؤلمة دامیة موجعة مفزعة مخزیة ومخجلة عیب علینا كدولة ندعي انھ نحن دولة ذات سیادة ننتج بحدود (4) مالیین برمیل نفط
یومیاً ال نستطیع تصلیح جزء من محافظات تعرضت للخراب بسبب عناصر داعشیة أیاً كان سببھ الذي أتى بداعش لیس اآلن نحدد من أتى

بداعش ھنالك لجان تحقیقیة ھي التي منوط بھا أن تثبت ومن ھو الذي ادخل داعش وھذا الذي ادخل داعش علیھ أن یحاسب محاسبة شدیدة لحد
اإلعدام نحن اآلن أمام حالة إنسانیة عیب علینا كدولة غیر قادرین على أن نعمر شارع من شوارع نینوى المھدمة عیب علینا واعتقد بجھود

الدولة االعتیادیة لن نستطیع أن نعمر أي شيء نحن بحاجة الى جھد استثنائي لذا أدعو الى أن یساھم مجلس النواب لیس في مناقشة ھذا
الموضوع ھنا في ھذه القاعة وإنما أن یتحدد موعد لوقفة نجتمع بھا جمیعاً نحن أعضاء مجلس النواب في الجانب األیمن من الموصل لنثبت

لدولة أن ھذا المكان یجب أن یبدأ بأعمار العراق أما ترك الموضوع للدولة وبیروقراطیتھا لن یعمر شيء وسوف نبقى ھنا نتجادل ونتحاور من
.دون نتیجة

-:النائبة محاسن حمدون حامد –

أن ھذا الشخص ھو احد ممثلي محافظة نینوى التي عانت ما عانت فقر وجوع ومرض وتشرید وكل األمور التي تخطر على بال إنسان من
داعش وما بعد داعش أیضاً نفس المعاناة بمعنى ھذا ھو نفس الشخص میت من الجوع وجالس في بیت مھدم ال سقف لھ وابن أختھ معھ وھو

مصاب وأیضاً یصرف علیھ وال یستطیع عالجھ ألنھ وزارة الصحة لیس لدیھا تمویل وابن أختھ األصغر معوق ولحد اآلن لیس لدیھ راتب رعایة
اجتماعیة أیضاً لیس لدیھ أموال أي بمعنى الحالة اإلنسانیة في محافظة نینوى حالة یرثى لھا لحد اآلن الحكومة لم تتخذ أي قرار ال رعایة

اجتماعیة وال تعویض المتضررین ال بناء وال أعمار وال تعویضات وال شھداء وال مفقودین نحن نشكر القوات األمنیة التي حررت مناطقنا
وبارك هللا فیھم ولكن بنفس الوقت یجب أن یقوموا بواجبھم بعد التحریر ما بعد التحریر ھو األعمار ھو بناء اإلنسان ھو تعویض المتضرر ھو

بناء سقف للمواطن اآلن إذا ذھبت للجانب األیمن وانتم رأیتموه ولحد اآلن أي طابوقة لم تبنى من یوم جنابك قمت بالحضور معنا الى مدینة
الموصل لحد اآلن ال یوجد أي مبلغ تعویض دائرة الطابو یتعلل دائرة األمن الوطني یتعلل بالتأخیر بالتصریحات األمنیة المخابرات تتأخر

بالتصریحات األمنیة ولحد اآلن المواطن الموصلي ومحافظة نینوى بالعموم تعاني ما تعاني لذا نطلب وأنا عضوة في اللجنة المالیة بتخصیص
مبالغ مالیة ألعمار مدینة الموصل ولتخصیص الرعایة االجتماعیة وتخصیص بناء الدور السكنیة وتخصیص مبالغ التعویضات وتنفیذھا

بالسرعة الممكنة وأرجو من كافة النواب التصویت على ذلك عند عرض الموازنة وھذا اقل مطلب ألھالي نینوى بعد ذلك نقوم بمحاسبة المقصر
.والذي ال یقوم بواجباتھ والذي ال یقوم بعملھ كمواطن عراقي شریف یحمي الوطن ویدافع عن حقوق الدولة العراقیة

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

اعتقد أن حالة الشخص الموصلي الذي أتى الى مجلس النواب الیوم ھو حال الكثیر من المحافظات العراقیة وھذا الرجل تحدث عن لسان الكثیر
من المحافظات العراقیة بما فیھا المحافظات التي تعرضت لنكبة داعش الیوم الموصل ال یمثلوھا فقط نوابھا بل ھي الكل یمثلوھا محافظة

.الموصل ھي لكل العراقیین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اعتقد جنابك كان لدیك زیارة لھا ورأیتھا

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

بعثنا سماحة السید لزیارة الموصل وبوفد من تحالف سائرون ورأینا وضع الموصل وكتبنا تقریر لجنابك مفصل لما حصل في الموصل نحن ال
نرید أن نزاید كل النواب حریصین على أن تكون الموصل بإعادة أعمارھا ال یوجد واحد یختلف عن الثاني أنا متأكد من ذلك ولكن توجد بعض

األمور نوعاً ما تثار ھنا وھناك أعتقد كل شخص لدیھ رأي بداخلھ نحن الیوم دعونا نتحدث بصراحة الموازنة على األبواب توجد أولویات
البصرة الموصل والمحافظات األخرى التي تحررت دیالى واالنبار وصالح الدین وباقي المحافظات األخرى دعونا نركز على وجود نقطة مھمة
الیوم قضایا إنسانیة یجب التعامل معھا بالنسبة للنازحین ال اعتقد بھذا الجو البارد ویحسون بالضیم ونحن نجلس في مجلس النواب أو الحكومة أو
نثمل الحكومة ال نجد حل لھؤالء الناس اعتقد الیوم واضح لدى الجمیع وعلى الكل كأعضاء مجلس النواب تحمل المسؤولیة التاریخیة تجاه ناسنا

.في عموم العراق وبخصوص المحافظات التي تمثلنا البصرة والموصل

 

-:النائب عبدالرحیم جاسم محمد الشمري –

إخواني األعزاء، أخوكم من الموصل یمثل معاناة الموصل، وھذه حقیقة، وأشكر العراقیین والنواب، لتفاعلھم مع إبن الموصل، ولكن صدقوني
-:المعاناة أكبر مما ذُكر وظھر في اإلعالم، ولھذا یراد من البرلمان اآلتي

أ ً أ
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.أوالً: أن یكون في الموازنة إنصاف لنینوى، ویوضع شيء خاص لنینوى وبموافقتكم، ھذا ھو الموقف الحقیقي للموصل

.ثانیاً: نرید وقفة البرلمان مع كل القرارات التي تنفع الموصل، ومنھا مقررات لجنة تقصي الحقائق التي سوف تظھر

.ثالثاً: الدرجات الوظیفیة التي ذھبت من نینوى منذ 2014 – 2019 بأن ترجع إلى الموصل، لكي ترفع البطالة، وكذلك تثبیت العقود

.فالیوم ال مستشفى وال جسر في الموصل، الحكومة إلى اآلن لم تنجز جسراً واحداً من مجموع خمسة جسور، فقط ترقیعیة

أخیراً، وأرجو التركیز على ھذه النقطة، أطلب من الجھات السیاسیة سحب المكاتب اإلقتصادیة في مدینة الموصل التي تخنق أھالي نینوى إضافةً
.إلى ما ھم فیھ من الضیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، الموضوع لیس للنقاش، نحن أردنا أن نوصل رسالة، والرسالة وصلت، الرسالة واضحة، المواطن أوصل صوتھ
للسیدات والسادة النواب، وبقي جھد مجلس النواب إلنصاف العراقیین جمیعاً، فال یصح، المدن تحررت لتحریر المواطن، وعودة المواطنین

معززین مكرمین إلى دیارھم، فال یجوز المواطن إلى اآلن بیتھ ساقط، وال یجوز أن یسقط شھید في الجبھة، وعائلتھ إلى اآلن مشردة لیس لدیھا
ر، ر والمحرَّ مكان تسكن فیھ، علینا نحن كمجلس نواب أن نتحمل مسؤولیتنا بعمل المناقالت وإیجاد التخصیصات، لتحمي وتعطي حقوقاً للمحّرِ

فال یصح أن مواطنینا یضحون ویقدمون، حتى الذي خرج من داره، خرج من داره ألنھ إحترم القوات األمنیة، وھو مواطن خرج وعندما رجع
ود مدینتھ خراباً، علینا أن نتحمل مسؤولیاتنا إتجاه الشھداء والجرحى والنازحین وإعمار المدن، وبالفعل یجب أن یكون ھنالك دور لمجلس

.النواب ینعكس إیجاباً على الشارع في كل المحافظات العراقیة

.أطلب من اللجان المعنیة التنسیق مع اللجنة المالیة، لمعالجة ھذا الملف في قانون الموازنة

الفقرة/رابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في األحكام والقرارات الخاصة بالملكیة العقاریة. (اللجنة القانونیة، لجنة *
.(الزراعة والمیاه واألھوار، لجنة العمل والشؤون اإلجتماعیة، ولجنة الھجرة والمھجرین

ننتظر توصیات مجلس النواب، مجلس النواب شكل لجنة لتقصي الحقائق في نینوى، وقد صوت علیھا، وأعضاؤھا (43) من السیدات والسادة
.النواب، ننتظر توصیات اللجنة لتعرض على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

سیادة الرئیس، جنابك تعرفني، وأكثر النواب القدامى في األقل – أقول – یعرفون عالیة انصیف جاسم من ھي، لست من الناس الطائفیین، ولكن
ال ننسى التأریخ، وال ننسى من تسبب بھذا النموذج، الرجل جاء إلى ھنا، وجزى هللا من أتى بھ خیراً، جاء إلى ھنا لیوصل رسالة إنسانیة

.ووطنیة، كلنا نتحمل ھذا الموضوع، ال أن یجلس في األمام، ویسخر قائالً ھؤالء الذین كانوا في الموصل

سیادة الرئیس، إذا توجد رسالة حول الموصل، فھذه ھي الرسالة، الرسالة وصلت، ولكن على أن ال یزاید على أھلنا، أنا أصلي من الحویجة، وال
أقبل ألي أحد أن یزاید علي، وال أقبل أي سني أن یزاید علي، أنا عراقیة قبل كل شيء، وأنتم تعرفون مواقفي دوما على خط داعش، ال أقبل أن

.تأتي جیوش من ھنا وھناك

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كنت أتصور أنك جبوریة

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

أنا عبیدیة، وجبوریة، وحلبوسیة، وأنا كل ما ترید أن تقولھ، ال أقبل من أحد أن یزاید، تریدون أن ترسلوا رسالة إلى أھل الموصل بأننا یجب أن
.نبني الموصل، كلنا مسؤولون عن بناء الموصل

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھي وجھة نظرِك فیما یتعلق بھذا الشخص؟

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

إذا تسأل الست نھلة زمیلتي، فأول واحد أنزل الفیدیو ھو أنا، وأنا الذي قلت: من المسؤول عن دموع ھذه الشیبة؟ وبعد ذلك إلتحق النواب
.وتكلموا، فال أقبل أن یزاید علي أحد

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –
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.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في األحكام والقرارات الخاصة بالملكیة العقاریة

-:النائب فالح حسن زیدان –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في األحكام والقرارات الخاصة بالملكیة العقاریة

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في األحكام والقرارات الخاصة بالملكیة العقاریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة/خامساً: القراءة األولى لمشروع قانون تعدیل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، والقوانین *
.(الخاصة األخرى رقم (6) لسنة 2008. (اللجنة القانونیة

.بناًء على طلب اللجنة القانونیة یتم تأجیل الفقرات المتعلقة بعمل اللجنة القانونیة إلى الجلسات القادمة

فیما یتعلق بقانون الخدمة المدنیة اإلتحادي، فاللجنة المالیة منھمكة بالخطوات التشریعیة لقانون الموازنة العامة اإلتحادیة، وبناًء على طلبھم فسیتم
.عرضھ في جدول األعمال القادم بعد إقرار قانون الموازنة

.سبق أن تم عرض ھذا الموضوع، وحصلت الموافقة على درج تقریر لجنة األقالیم في الجلسة القادمة

الجلسة القادمة قد تتضمن التصویت على قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لسنة 2019 إن أكملت اللجنة المالیة فقراتھا، والتعدیل على بعض
.فقرات القانون، یمكن أن تكون الثالثاء، إذن ترفع الجلسة إلى یوم الثالثاء 22/1، الساعة الواحدة

 

 

.رفعت الجلسة الساعة (3:25) عصراً

 


