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محضر جلسة رقم (27) الثالثاء (25/6/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

محضر جلسة رقم (27) الثالثاء (25/6/2019) م
ً .عدد الحضور: ( 175 ) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (10:00) صباحا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید مرتضى (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

تسلسل الفقرات، ألنھ في نھایة الجلسة یوم أمس وجھنا الدائرة البرلمانیة بأن القوانین التي لم تدرج یوم أمس تكون في بدایة جدول أعمال ھذا
.الیوم

الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون التعدیل األول لقانون حجز ومصادرة األموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة إلى أركان النظام*
.(السابق رقم (72) لسنة 2017. (اللجنة المالیة، اللجنة القانونیة، لجنة المصالحة والعشائر

فیما یخص التسلسل سیكون أوالً ھذه الفقرة، وثانیاً التصویت على مقترح إعادة منتسبي الداخلیة والدفاع إلى الخدمة، والفقرة الثالثة فیما یتعلق
.باللجنة التحقیقیة

.ھناك أمر طارئ عرضھ علي بعض السیدات والسادة النواب، وسآخذ ثالث مداخالت فقط بھذا األمر، والذي یتعلق باإلمتحانات النھائیة

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

شكراً لكم، والشكر موصول إلى لجنة التربیة للجھود المبذولة، لمراقبتھم عن كثب واقع اإلمتحانات للمراحل المنتھیة للمتوسطة، بعد سبعة أیام
من الیوم ستكون اإلمتحانات للمراحل المنتھیة في المرحلة اإلعدادیة، كان في سیاقات وزارة التربیة بأن تقام اإلمتحانات في النواحي واألقضیة،

لكن الیوم ما لفت إنتباھنا صراحةً بأنھا فقط في األقضیة، فلیس من المنطق أن نطالب تحدید مصیره في المرحلة اإلعدادیة سواًء المھنیة، العلمیة،
األدبیة ھو في السادس اإلعدادي، أنا في محافظتي الطالب یذھب (45) كیلو ذھاباً و(45) كیلو أیاباً، أسأل: كم سیستغرق الطالب وقتاً ھدراً،

أوالً ھذه مھمة وزارة التربیة بتوفیر المراكز اإلمتحانیة في النواحي، وكذلك عدد الطالب لیس بالكثیر، فالعدد تقریباً (400) طالب في الناحیة،
.وعلى وزارة التربیة أخذ اإلستعدادات الكافیة، وأتمنى إصدار قرار نیابي بھذا األمر لفتح المراكز اإلمتحانیة داخل النواحي
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.سآخذ مداخلة أخرى من لجنة التربیة فقط

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

شكراً، أیضاً شكري وتقدیري إلى لجنة التربیة البرلمانیة، وأنا أؤید كالم السیدة النائبة ھدى سجاد بالكامل، إضافة إلى جزئیة أخرى تخص
النازحین، من غیر المعقول أن النازحین الموجودین في كلر وكفري وخانقین یذھب طالبھم إلى السلیمانیة التي یستغرق الوصول لھا ساعتین

د لعدم إجراء وھو نازح، فھو أصالً لیس لدیھ أموال وذھب ساعتین لسلیمانیة، وال یوجد مكان یستطیع أن یسكن فیھ ھناك، ھذا وكأنھ تقصُّ
.اإلمتحانات لھذه الشرائح، فإذا ما مرَّ ھذا األمر فھناك كارثة تقع على جیل كامل، وعلى مستقبل كامل ألجیالنا

ھذا األمر خطیر، وأنا تواصلت مع وزارة التربیة، لكن مع األسف كل اإلتصاالت كانت إما مغلقة أو مشغولة، ولم نحقق أي إتصال مباشر
.معھم، ھذا األمر خطیر، وھؤالء نازحون، إرحموا النازحین في ھذا األمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.آخر مداخلة للجنة التربیة، رأي لجنة التربیة، تفضلي السیدة رئیسة السن في اللجنة

-:النائبة ھدى جارهللا داوود –

أضم صوتي إلى صوت إخواني النواب، فعالً موضوع النواحي یحتاج إلى مراكز إمتحانیة في صالح الدین، في نینوى، ھناك نواحي بعیدة جداً
عن المركز أو عن األقضیة، وھذه تكلفة للطالب لوصولھ إلى ھذه المراكز اإلمتحانیة، وتعرفون الوضع المادي والوضع األمني، نحن فاتحنا

مدیریة التربیة في موضوع كلر، قدمت طلباً لوزیر التربیة، وفي موضوع النواحي بأن یعمل مراكز إمتحانیة في النواحي، ولن ال توجد إستجابة
.للكتب الرسمیة، ومن الضروري اإلجابة وبالسرعة الممكنة، ألننا نحتاج إلى قرار نیابي في ھذا الموضوع، ولم یتبَق إال أربعة أیام

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة التربیة، یوم الغد تستضیفون المعنیین في الوزارة، ھذا األمر یحتاج إلى النقاش مع الوزارة المعنیة، اإلمتحانات بعد یومین، نحن كمجلس
نواب ال نصدر قراراً غیر قابل للتنفیذ، واإلمتحان بعد غد، إذا أرسلھ بالبرید ال یصل، الیوم أو غداً لجنة التربیة وھي اللجنة المعنیة بھذا الملف،

.وال بأس، األمانة العامة اإلتصال اآلن  بوزارة التربیة، أمر عاجل وطارئ فیما یتعلق باإلمتحانات، یحضرر ممثلوھم إلى لجنة التربیة اآلن

األمانة العامة، اإلتصال اآلن بوزارة التربیة لحضورھم، وإذا تحتاجون معكم الرئاسة للحضور معكم فأیضاً ستحضر، النائب الثاني سیحضر
.معكم بھذا األمر، والنقاش یكون مع الوزارة بشكل مباشر

.اللجنة المالیة، تفضلوا

-:النائب ھیثم رمضان عبدهللا الجبوري –

یقرأ المادة (1)، مع التعدیل المقترح للبند/ثالثاً من مشروع قانون التعدیل األول لقانون حجز ومصادرة األموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة
.إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط توضیح حتى تصبح الصورة واضحة لدیكم فیما یتعلق بھذا القانون

.جزء من ھذا التعدیل ھو إجرائي تحتاجھ الحكومة، ألنھ خالل تشریع القانون ھنالك إجراءات تحتاج إلى توضیح، وقد تم التوضیح بھا

الثاني: فیما یتعلق بالمقاتیلن الذین ساھموا في بناء مؤسسات الدولة بعد عام 2003، ودعم النظام الدیمقراطي في العراق، وقدموا تضحیات
وصلت إلى حد اإلستشھاد، فھل من اإلنصاف والعدل أن تبقى أموال عائلتھ محجوزة؟ والكثیر منكم شارك في عملیات التصدي لعصابات داعش

اإلرھابیة وعملیات التحریر، وممن شارك من الشخصیات المشمولین بھذا القانون، فمن ساھم في بناء مؤسسات الدولة بعد عام 2003، وقدم كل
التضحیات وساھم مع إخوانھ اآلخرین، أنا أعطیكم مثاالً، قائد شرطة األنبار السابق أستشھد وھو على الساتر في قتال عصابات داعش، عائلتھ

اآلن تسكن في دار مصادر أو محجوز ال یملكون إال ھذا الدار، وأنا مطلع على رأي أغلب القوى السیاسیة بأنھ مع إنصاف من ساھم وقاتل
اإلرھاب وساھم في بناء مؤسسات الدولة، ولم یثبت تورطھ في أیة قضیة جنائیة، ولم یثبت تورطھ في أي ملف فساد قبل وبعد عام 2003، ھذا

.المبدأ متفقون علیھ؟ فیما یتعلق باألمور األخرى، أمور إجرائیة

ً األمر اآلخر: الذین برأتھم المحكمة الجنائیة العلیا والتي ھي تفصل بمن أثرى على المال العام من عدمھ، واآلن حر طلیق، فھل نصدر قانونا
یصادر أموالھ، وھو بريء؟ من برأتھ المحكمة الجنائیة العلیا ولم یثبت تورطھ في أي ملف، ھذا األصل في تعدیل القانون، الفقرات األخرى

.خالفیة، رأینا قریب من رأیكم، ورأي الرئاسة قریب من رأیكم
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السید رئیس اللجنة، مقترح الرئاسة أرسلناه لكم فیما یتعلق بھذه الفقرة حول مقترحكم، اآلن اللجنة الرباعیة إقترحنا إضافة الرقابة المالیة أو
.النزاھة كعضو خامس، حتى تكون لجنة فردیة، ھذا أرسلنا لكم كرئاسة، أرجو قراءتھ بھذا الشكل

-:النائب ھیثم رمضان عبدهللا الجبوري –

ھیأة النزاھة ودیوان الرقابة جھة رقابیة، ال یصح أن تكون جزءاً من جھة تنفیذیة، ال یجوز أن نجعلھا، وإال ھیأة النزاھة كانت موجودة
ورفعناھا، فالذي لدیھ مشكلة بھذه اللجنة أین یذھب لیشتكي إذا كان ھو عضواً في ھیأة النزاھة؟ إذا ترید أن نضع ممثلین إثنین من األمانة العامة
لمجلس الوزراء حتى تصبح خماسیة، فال توجد مشكلة، األمانة العامة ترشح إثنین، وواحد من وزارة المالیة، وواحد من العدل، وواحد من ھیأة

.المساءلة والعدالة تصبح خماسیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممثل الحكومة، ھل لدیك رأي؟ إقرأھا مثلما ھي

.تفضل النائب صباح الساعدي

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

باعتبار خطورة ھذا القانون وأھمیتھ، اوالً: ألنھ یتعلق بقضیة أموال النظام البائد، ثانیاً: نحن نرجو من اللجنة المالیة أن تبین ما ھو األصل الذي
جاء من الحكومة، باعتبار أن ھذا مشروع قانون جاء من الحكومة، ولیس مقترح قانون، وحتى نعرف ماذا أضافت اللجنة، حتى نعرف، نصوت

على أصل الحكومة؟ أم على الذي أضافتھ اللجنة؟

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

أصالً اآلن الموجود، المادة (1) مكتوبة، أمامھ مقترح اللجنة على التعدیل الذي جاء من الحكومة، المادة (2) جاءت من الحكومة، مقترح اللجنة
.واضح، المادة (3) أیضاً نفس الحال، وآخر فقرتین ھما مقترحات لجنة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.الذي سأطرحھ أتمنى من اإلخوة واألخوات السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب وحضرتك أن یركزوا على ما سأقولھ

اآلن نحن نناقش موضوع أمالك النظام السابق وإلى آخره، ولدینا مشكلة أكبر من ھذه بكثیر إسمھا قانون المساءلة والعدالة، في الدورة السابقة تم
تجریم حزب البعث العربي اإلشتراكي، ھذا الحزب المجرم الشوفیني، الذي شاھد فیھ أبناء الشعب العراقي الویالت أثر الویالت، العراق عانى
من الویالت بعد 2003 ما یكفي، العراق عانى ما عانى، أنا أسأل سؤاالً: ألسنا نقرأ (وال تزر وازرة وزر أخرى)؟ ھناك بعض البعثیة أبناؤھم

عشر سنوات في 2003، اآلن عمره (26) سنة ونحن نعاقبھ إلى ھذه اللحظة، نحن نرید بناء مجتمع متصالح مع نفسھ، إرھابیون ودواعش
عادوا للعملیة السیاسیة، وعادوا لمناطقھم وھم یقودون المناطق، ألنھ لیس لدینا دلیل علیھم، ونحن نعاقب أناساً شردناھم بالدول وھم عراقیون

وھم كفاءات … إلخ، أنا أتحمل ھذه المسؤولیة أمام الشارع وسأَسقَّط وإلى آخره، لكن أقول أن العراق أكبر من الجمیع، ویجب أن یكون العراق
.بیت الجمیع

أطلب بكل صراحة أن تشكل محكمة نعطي بھا مدة ینتھي فیھا ھذا الموضوع، نقول لمدة سنة، كل من لدیھ مشكلة، كل من تعرض للضرر من
الرجال القمعیة في الحكومة السابقة من البعثیة، من غیرھم، یقدم شكوى إلى المحكمة، یسجل الشكوى، المحكمة متى تنتھي؟ فلتنتھي، اآلن
المساءلة والعدالة أصبحت ملفاً سیاسیاً، ھناك الكثیر من القادة الیوم ھم بعثیة وبعثیة، وأصالً لدینا الیوم مدراء عامون لدیھم أنواط  شجاعة
مشاركون في قمع اإلنتفاضة الشعبانیة، ووزراء، والذي ال أحد لھ، هللا وكیلك یلزمونھ بالقرار، یجب أن نمتلك الشجاعة بأن نضع حداً لھذه

.المھزلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نمضي بما متفق علیھ

-:النائب ھیثم رمضان عبدهللا الجبوري –

.نحن قرأنا مرتین، وسنقرأ الثالثة، والمفروض بعدھا نصوت، باإلمكان أن یكون واحد عن األمانة حتى یصبحوا إثنین، لتكون اللجنة خماسیة

یقرأ المادة (1)، مع التعدیل المقترح للبند/ثالثاً من مشروع قانون التعدیل األول لقانون حجز ومصادرة األموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة
.إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت بعد أن أصبحوا خمسة ممثلین، إثنین من األمانة العامة لمجلس الوزراء، وومثالً عن الجھات األخرى

ً .التصویت على المادة (1)، التعدیل المقترح للبند/ثالثا

ھذه لجان، یُترك األمر، نصوت على أصل القانون النافذ، وھي لجنة مشكلة في األمانة العامة لمجلس الوزراء، ال نعرف من ھي اللجنة، ومن
.أیة جھات، ھذا إجرائي

ً .أطلب التصویت على المادة (1)، التعدیل المقترح للبند/ثالثا

.أنا سأقرأ ھذا النص

یقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعدیل األول لقانون حجز ومصادرة األموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم
.(72) لسنة 2017

كانت سنة واحدة في أصل القانون، مقترح الحكومة أن تكون سنتین بدالً من سنة واحدة، في الدورة السابقة صوتنا على تشكیل لجنة في األمانة
.العامة لمجلس الوزراء، ھذه اللجنة لم نصوت من أیة جھات، اآلن اللجان المختصة في مجلس النواب عملیاً حددت الجھات ال أكثر

.النائب فالح الساري، ھل توجد مشكلة في تحدید الجھات؟ المدة تریدھا الحكومة

.أصل القانون النافذ

-:السید رئیس مجلس النواب –

غداً إجتماع لرؤساء الكتل السیاسیة مع اللجان المعنیة، ویرجأ عرض القانون إلى یوم الخمیس، رأي رئاسة المجلس: غداً إجتماع لرؤساء القوى
.السیاسیة لمناقشة المقترحات في القاعة الدستوریة، ویعرض في جدول أعمال یوم الخمیس

.(الفقرة ثانیاً: التصویت على مقترح قانون إعادة منتسبي الداخلیة والدفاع إلى الخدمة. (لجنة األمن والدفاع*

السیدات والسادة النواب أود التوضیح بما یتعلق بھذا األمر، السیدات السادة النواب بإمكان أي مجموعة أو أي نائب أو أي نائبة التقدم بطلب الى
رئاسة المجلس إلحالة أي شخص الى االدعاء العام إلثبات أي اتھامات تتعلق بمسؤول في الدولة العراقیة أو أي شخصیة سواء كانت في مجلس
النواب أو خارجھ، على من یدعي في أي تصریح إعالمي أن یثبت ذلك أمام القضاء وال تكون بعد التصریحات عرضة لالبتزاز ویكون الھدف

منھا التسقیط ال أكثر، اتخذت رئاسة المجلس قرار من اللحظة األولى بإمكان أي مجموعة من السیدات والسادة النواب تقدیم طلب الى رئاسة
المجلس إلحالة أي مدعي بأي ملف یدعي بھ إعالمیاً الى االدعاء العام ال جراء التحقیق فإن ثبت صحة االدعاء فإن جمیع المجلس وجمیع الشعب

العراقي یشكره وإن لم یثبت یتحمل وزر ما تحدث بھ، قدم طلب ھذا إخذ بھ من أول لحظة، قدموا طلب، لم یتقدم لي طلب من النواب، سیادة
النائب تقدم بطلب، أحد النواب تحدث في اإلعالم ونائب سابق تحدث في اإلعالم عندما تقدم طلب من السیدات والسادة النواب تم إحالة ملفھ الى

.االدعاء العام، تقدموا بطلب وسوف یتم إجراء الالزم، نعم تفضلوا اللجنة امضوا

-:(النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي (نقطة نظام –

نقطة نظامي على عنوان مقترح قانون إعادة منتسبي الداخلیة والدفاع الى الخدمة، سیدي الرئیس ھذا عنوان عام وشامل ممكن للذي یسمع ھذا
العنوان كانھ یتصور المجموع كلھ لمنتسبي الداخلیة والدفاع واعادتھم لكن ھو مقترح القانون المقدم والتصویت علیھ ھو یشمل أصحاب الشھادة

االبتدائیة الغیر أصولیة، ونحن قدمنا مقترح الى لجنة األمن والدفاع شمول فقط من أستشھد أثناء الدفاع عن الوطن أو أثناء ممارسة المعارك
.الذي ألستشھد ھو فقط الذي یشمل بھذا المقترح، ال ان یكون بالشكل المطلق، لذلك أطلب من اللجنة تغییر عنوان المقترح

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب السید رئیس اللجنة سابقاً تحدثنا بما یتعلق في موضوع الشھادة، نعدل أصل قانون وزارة الدفاع، كانت الشھادة  تقول
المنتسبین من حملة شھادة االعدادیة االن أقول یقرأ ویكتب أعدلھا أقول یقرأ ویكتب أحدد تاریخ النفاذ سابقاً أفضل مما أمضي بھذه الصیغة، سید

الكریم عدلوا أصل القانون وانا تحدثت معك بھ

-:النائب محمد رضا داود –

السادة النواب مقترح القانون تم قرأتھ مرتین یخص شریحھ من منتسبین موجودین حالیاً في الخدمة وقدموا تضحیات في ظرف صعب جداً،
شروط وزارة الدفاع معروفة أن یقرأ ویكتب ومجتاز الشھادة االبتدائیة ھي على أقل تقدیر كذلك االمر لكن في فترة من الفترات التي نتكلم عنھا

حتى العمر تجاوزناه وصلنا الى أربعین سنة قبلنا ناس تأتي تقاتل لكي تحرر مناطقنا التي أجتاحھا داعش، ھذه الشریحة ھم عدد قلیل الجنبة
المالیة انحلت مع رئاسة الحكومة بھم مفسوخة عقودھم وبھم موجودین وبھم جرحى وبھم شھداء، فموضوع العنوان لیس مشكلة لكن لدینا في

االسباب الموجبة واضحة التفاصیل نعم الذي یسمعھ أول مرة یعتبر للجمیع لكن االسباب الموجبة واضحة توضح ھذا الشيء التعدیل للشھادة فقط
على شرط ان یقرأ ویكتب، استثناء ھذه الشریحة فقط ولفترة محددة نحن مع المؤسساتیة مع ان تكون العسكري أو المنتسب أو االمن الداخلي أن
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یحمل شھادة ولكن ھؤالء ال عداد محددة ولفترة محددة وكذلك بالنسبة للشھداء تم شمولھم في حالة تزویر في المستمسكات لالسم األول فقط، أي
.متطوع باسم أخوه أستشھد فھذا یأخذ حقوفھ، أعتقد ھذا واضح أو یحتاج المزید من التوضیح

-:النائب عدنان ھادي نور االسدي –

سیادة الرئیس اخواني اخواتي السادة النواب، ھؤالء بھم شھداء والشھداء ألنھ لم یقدم الشھادة االصولیة ال یصدرون لھ أمر یخص استشھاده، أي
عوائل الشھداء وذوي الشھداء ال یستلمون راتب، ھل تقبلون ذوي الشھداء ھذا قدم نفسھ في سبیل هللا وفي سبیل الوطن ال نعطیھ حق أن یأخذ

.راتب ذوي الشھید ھذه الشریحة وقسم معوقین وأعدادھم قلیلة درجاتھم المالیة موجودة كلھم ال یتجاوزون ألف

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه مداخلة سیادة النائب نقاش جانبي ال یجوز أمضي وجھة نظر الرئاسة الى اللجنة سبق أن تم فھمھم وسبق ان طلبنا منھم ان نعدل أصل
القانون في تعدیل الشھادة ویسري من تاریخ سابق، وبالتالي نعفي كل من خالف ھذا األصل ھذا الذي قدمناه، عموماً أذا ترتأون ان تمضون بھذا

القانون أمضوا وتحملوا أنتم التبعات، ھو نفسھ الحاصل على شھادة االبتدائیة ھل ھو بروفسور، أقلھا حاصل على شھادة االبتدائیة یقرأ ویكتب
.كالھما نفس الشيء

-:النائب عدنان ھادي نور االسدي –

سیادة الرئیس مقترح ھیأة الرئاسة على الرأس، ولكن الداخلیة والدفاع یقولون نحن نرید شھادة السادس االعدادي نحن نرید نطور الشرطة
.والجیش والمقاتلین الموجودین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضل أستمر إمضي في القراءة

-:النائب محمد رضا داود –

.یقرأ المادة (1) من مقترح قانون إعادة منتسبي الداخلیة والدفاع الى الخدمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب التصویت على مادة مادة

السیدات والسادة النواب أطلب التصویت على المادة (1).  أعالم النصاب، ال تناقش جانبي سیادة النائب، السید رئیس اللجنة ال تناقشون جانبي
سأتحدث بصراحة وكالمي لیس لإلعالم اللجنة  من الصعب تمریر قانون یشرعن شھادة ونكتب علیھا في القانون مزوره، نحن مجلس النواب

یجب تجاوز العواطف ھذا في تاریخكم أنا ال أدیر جلسة أُمضي بھا قانون مكتوب أنا أعفي من قدم شھادة مزوره، أنا أطلب منكم كاللجنة غداً أو
الجلسة القادمة قدموا لي مقترح على تعدیل أصل القانون سوف أقرائھ قراءة أولى، وأقرائھ یوم السبت قراءة ثانیة وأصوت علیھ في ھذا الفصل

.التشریعي خالل أسبوع واحد، عدلوا الشھادة وتاریخ النفاذ سابقاً، ھذا منطق في أصل القانون لیس بإعفاء مزور

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أنا أتفق مع الرئاسة أنھ بھذه الصیغة ال یمكن تمریر ھذا القانون، الن ھذا القانون أوالً نصھ واضح وعام ال یشمل فقط الشھداء والمعوقین
ً والجرحى، ھذا نص عام یشمل كل من زور الشھادة، أسمح لي أنا أتكلم مع نصوص قانونیة ال أتعامل مع الذي تعمل بھ اللجنة الكالم عام، ثانیا
نحن لماذا ال نذھب في مقترح الرئاسة الرجوع الى تعدیل أصل القانون لوزارة الداخلیة وبذلك نشمل أي فئة من الفئات مع ان یكون النفاذ باثر

.رجعي أنا أعتقد ھذا األمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممكن من عام 2005 أعملھ، انا أقول ھذا عفو

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

نحن لم نقر لكي تكون مداخلتي واضحة، لم نقر قانون فیھ عفو للمزورین  والقتلة والفاسدین لم نقر قانون عفو أذا كان في الدورة السابقة التي
.انتم كنتم موجودون فیھا قریت ھكذا قانون عفوا فھذه مسؤولیتكم ولیس مسؤولیتنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه الجزئیة. تفضل رئیس اللجنة

-:النائب محمد رضا داود –
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أنا أتكلم عن شریحة أي من غیر المعقول نحن نربط قانون بقانون نتكلم عن شریحة مقاتلة جاءت في ظرف معین لخصوصیة الظرف العراقي،
لخصوصیة الوضع الذي تطوعوا فیھ، ولذلك عندما جاء قاتل في ظرف وحرروا مناطق نحن فقدنا ملیارات االسلحة والدبابات ومناطق ونأتي

.الى شخص جاء وقاتل وسند العراق یقرأ ویكتب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كم عددھم

-:النائب محمد رضا داود –

.أقل من ألف

-:النائب عدنان ھادي نور االسدي –

.خاطبنا وزارة الداخلیة درجاتھم موجودة بدون رواتب باقین سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنتم عملتم مقترح قانون، مقترح القانون الذین قاتلوا قبل اآلن یعفون من شرط الشھادة سیادة النائب عالجوا الصیاغة، ال أقول فالن مزور وأعفي
المزور، أعفي المقاتلین من تاریخ الیوم وما سبق من المستمسكات ویسري على الجمیع تعدل الصیاغة ویعرض في جدول أعمال یوم الخمیس،
السید رئیس اللجنة أطلب البیانات من وزارة الداخلیة والدفاع بما یتعلق المشمولین بھذه، أذا لم أعرف األعداد ألن ھذه فیھا كلفة مالیة تخاطبوھم

الیوم یجیُب علیكم ولدیكم الیوم وزیر الداخلیة والدفاع یجیُب لكم عالقتكم بھم طیبة، أنا لیس لدي مشكلة قصدي الصیاغة، بعد أذنكم ھذه الفقرة
سوف أرفعھا من جدول األعمال ھي ومداخالتھا وتفاصیلھا ترفع كلھا من جدول األعمال، عدلوا یوم الخمیس، وتناقش الصیاغة غداً في اجتماع

.اللجنة في القاعة الدستوریة

.السیدات والسادة تشكیل لجنة تحقیقیة بخصوص عقود الخدمة والجبایة للشركات المذكورة

لجنة الخدمات سوف یصدر لكم أمر للمضي في انتخاب الرئیس والنائب والمقرر، نحن نصدر لكم األمر ویترك لكم تاریخ االنتخاب، اآلن یصدر
.االمر

-:النائب ارام ناجي محمد صالح –

سیادة الرئیس بخصوص ھذه الفقرة أرجوا ان تتیح لنا المزید من الوقت لمناقشة ھذا الموضوع داخل لجنة النفط والطاقة باعتبارنا نحن اللجنة
المعنیة بھذا األمر، ثم ان ھذا الموضوع ال یقتصر فقط على عقود الجبایة لشركتین فقط ھناك مجموعة أخرى من الشركات، أرجوا ان تتیح لنا

المزید من الوقت لمناقشة ھذا الموضوع بتأني واستفاضة داخل لجنة النفط والطاقة ثم نأتي الى حضراتكم بمزید من المعلومات حول ھذا
الموضوع، ولذلك أرجوا من سیادتك تأجیل ھذه الفقرة الى الجلسات القادمة، مع ان ھذا رأي أغلبیة أعضاء لجنة النفط والطاقة ومن بینھم رئیس

.اللجنة سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

رئیس اللجنة أین؟

-:النائب عدي عواد كاظم –

الموضوع من 11/5/2018 یعني السید النائب یطلب وقت ال أعرف كم یرید من الوقت بعد وعندما طرح في لجنة الطاقة ونوقش أكثر من مره
.وأصبح كتاب رسمي من السید رئیس اللجنة الى ھیأة الرئاسة للتشكیل ولدیكم األولیات سیادة الرئیس

ثانیاً: تم مناقشتھ داخل مجلس النواب وأوصت بتقدیم الوثائق وقدمتھا لكل أعضاء مجلس النواب عملنا منذ 5/11/2018على تشكیل ھذه اللجنة
ثانیا ھو تشكیل  لجنة سیادة الرئیس إذا وجد حقائق أو معلومات یعرضھا السید النائب سیكون أحد أعضاء اللجنة أو غیره سوف تظھر الحقائق،
جائز نحن نتبلى على الشركات ھذا الكالم غیر صحیح، أرجوا التصویت على اللجنة حتى تمضي ونقدم تقریر الى ھیأة الرئاسة ومجلس النواب

لتكون االمور واضحة، لماذا نحن نخشى من التحقیق؟ أذا الموضوع لیس فیھ مشكلة لماذا أخشى من التحقیق؟ وھذه أحدى صالحیات مجلس
.النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا بصراحة أستغرب من اللجنة أرسال ھذا األمر الى رئاسة المجلس

-:النائب عدي عواد كاظم –

.سیدي الرئیس، صالحیة رئاسة مجلس النواب تشكیل لجنة تحقیقیة حسب المادة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب ھذا الملف وغیره من الملفات المذكورة ھو من اختصاص لجنة الطاقة

-:النائب عدي عواد كاظم –

.سیدي الرئیس تشكیل اللجان التحقیقیة من صالحیة مجلس النواب لیس صالحیة اللجنة، یلزم التصویت داخل مجلس النواب لتشكیل لجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة تحتاج الى أمر للتحقیق في ھذه الملفات ألیس كذلك؟ رأي رئاسة المجلس الیوم سیصدر لكم أمر من رئاسة المجلس الى لجنة الطاقة
للتحقیق في ھذه الملفات بشكل واضح، نصدر أمر الى لجنة الطاقة، أمر نیابي من قبلنا الى لجنة الطاقة لتحقیق بھذه األمور، أنا مع تفعیل

والرئاسة مع تفعیل دور اللجان أي ال نقتطع من دور اللجان، یعني ھذا األمر واضح لجنة الطاقة ال حاجة لعرضھ؟ سنصدر أمر نیابي للجنة
.الطاقة للبحث في ھذا الملف

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

ھذا الموضوع سبق وان طالب في تشكیل لجنة النائب عدي عواد وعرضت ھذه التفاصیل الى كل السادة النواب، واستنادا الى المادة (82) من
النظام الداخلي لمجلس النواب من صالحیتنا بعد موافقة رئیس مجلس النواب على تشكیل لجنة، وجنابكم وافق على ذلك، الیوم نرید تصویت على
ً تشكیل ھذه اللجنة ولیشترك فیھا لیس فقط لجنة النفط والطاقة النیابیة، تشكل لجنة وأیضاً تشترك فیھا القانونیة والخدمات والنزاھة وغیرھا، علما

.ان ھذا الملف فیھ ھدر في المال العام

-:السید رئیس مجلس النواب –

لست أنا من یحدد، اللجان المختصة التي تحدد ما عملھا؟ على كل ملف نعملھ ونعرضھ ھنا ونجعل اللجان الفرعیة تعمل بھ، ھذا الھامش الخاص
بي على أصل الطلب كتبت بتاریخ 8/12 كتبت من اختصاص عمل لجنة الطاقة ویتم أصدار أمر بتكلیف اللجنة في التحقیق باألمر مدار البحث

.ھذه اختصاصاتنا، سیصدر أمر للجنة للتحقیق في ھذه الملفات

.الفقرة رابعا تحتاج الى نصاب

الفقرة خامساً: القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالمة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001*
((لجنة العالقات الخارجیة، لجنة الزراعة والمیاه واألھوار، لجنة الصحة والبیئة

.اللجنة تفضلوا أمضوا

-:النائب حسین احمد ھادي المالكي –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالمة والصحة في الزراعة

-:النائب ریبوار كریم محمود –

.یُكمل القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالمة والصحة في الزراعة

-:النائب مختار محمود یوسف –

.یُكمل القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالمة والصحة في الزراعة

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

.الفقرة سادساً: تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمشروع قانون وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات*

ھل طلبتم التأجیل؟

.(الفقرة سابعاً: تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا، (لجنة الخدمات واإلعمار*

-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

.یقرأ تقریر لجنة الخدمات واإلعمار حول مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

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

ً
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.تفضلوا للمناقشة، جھد اللجنة واضح جداً على مشروع القانون

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

الشكر والتقدیر للجنة لجھودھم لھذا القانون الذي اتى من الحكومة وبكل تأكید العمل على ھذا القانون ھو إعادة رفع العلم العراقي في المیاه
الدولیة وإعادة السلطة البحریة الى سابق عھدھا السیما بعد الحرب العراقیة اإلیرانیة وحرب الخلیج، مع تسمیة السلطة البحریة العراقیة وفي

الدورة السابقة سبق وان جمعنا تواقیع إلعادة العمل بھذه السلطة، كما تعلمون ألھمیة العمل بھذه السلطة التي ترتبط في القانون بوزیر النقل، كال
ترتبط برئیس الوزراء إلعطائھا أكثر صالحیة لحل المشاكل الموجودة فیھا مباشرة ألنھ ترتبط السلطة بوزارة الدفاع ووزارة المالیة الجمارك

ووزارة الداخلیة وھذا ھو المعمول بھ في كل دول العالم السیما في سنغافورة التي نعتقد أنھا دولة متقدمة في مجال الموانئ والنقل البحري.
بالنسبة لموضوع المدیر العام یتعین مدیر عام ویجب أن یكون لدیھ خبرة ال تقل عن عشرین سنة وذلك لكي تكون كفیلة بالتعامل مع ھذه الملفات.
لدینا سنویاً تقریباً شھریاً أو یومیاً (3) ملیون أو أكثر برمیل نفط من الموانئ من المیاه، لدینا (50) ملیون طن سنویاً تدخل الموانئ العراقیة، لذا
بكل تأكید العمل بھذه السلطة ودعمھا سوف یعزز من إیرادات الدولة ویعید الھیبة الى السلطة البحریة العراقیة، ونكرر شكرنا وتقدیرنا الى لجنة

.الخدمات الھتمامھا بھذا الملف المھم السیما التعدیالت مؤخراً

-:النائب حسن خالطي نصیف –

-:الشكر الى اللجنة أن ھذا الموضوع في غایة األھمیة یتعلق بعدة قضایا

أوالً: بالنسبة لقضیة السیادة نحن الكثیر من اإلخوة العاملین في الشركة العامة للنقل البحري سابقاً تم االتصال بشكل مباشر وحالیاً السید رئیس
اللجنة المؤقت وھو كان وزیراً للنقل، الموضوع في غایة األھمیة بغض النظر عن التسمیة (السلطة البحریة العراقیة)، الھیأة، نحن نرى أن ھذا

الموضوع جداً مھم ویتعلق بسیادة البلد، وجود قوانین متضاربة یشكل عبء كبیر، جمعھا في قانون واحد بالتأكید لھ دور كبیر، نحن فقط إذا
عقدنا مقارنة بین قضیة متعلقة، لدینا سلطة الطیران المدني التي ھي اآلن أتصور أصبحت مرتبطة برئاسة الوزراء، على نفس الشاكلة عندما

تكون لدینا ھیأة مستقلة السلطة البحریة تأخذ على عاتقھا جمیع النشاطات المتعلقة بالنقل البحري وما الى ذلك، نحن نشد على أیدي اللجنة وندعو
.الى االستمرار في القانون والتصویت علیھ

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أوالً: المادة (2) الفقرة ثانیاً ذكرت انھ من وسائل القانون التعامل مع اإلدارات والھیئات البحریة في دول الجوار اإلقلیمي والدولي والمنظمات
الدولیة ولم تحدد متعلق التعاون وتبینھ ولم تقیده بما یحقق مصالح البالد االقتصادي واألمني والتجاري وما شابھ ذلك بمعنى إضافة الى الصیاغة

.تضاف الى المادة (2) فقرة األھداف

ثانیاً: ذكرت المادة (2) للفقرة رابعاً (أن الھیأة البحریة تضع السیاسة العامة للقطاع البحري وتنفذھا) والمفروض أنھا تقترح ولكن وضع وإقرار
.السیاسة العامة یكون ارتباطھا بالوزارة أو بمجلس الوزراء

ثالثاً: المادة (5) الفقرة الثامنة عشرة (من مھام الھیأة البحریة الموافقة على إبرام العقود ذات العالقة بعمل ھیأة) السؤال ما ھو طبیعة
وموضوعات تلك العقود؟ وھل تم منح ھذه الصالحیة لتشمل العقود مع جھات خارجیة وموافقة الوزارة أو مجلس الوزراء؟

رابعاً: المادة (14) الفقرة ثانیاً التي تقول (تلغى النصوص القانونیة كافة المذكورة في قانون الوكاالت البحریة التي تتعارض مع إحكام ھذا
القانون) ھذه صیاغة غامضة ومبھمة وتحیل على أمر مجھول المفروض أن تذكر النصوص القانونیة المراد إلغاءھا برقمھا بشكل واضح

وصریح، عندما نقول تلغى المواد التي تعارض سوف یصبح اجتھاد، ھذه المادة تعارض حتى تلغى وتلك ال تعارض بل یجب أن نذكر رقم كذا
.وكذا حتى نقوم بالغاءھا

خامساً: المادة (15) تنص على (الھیأة تستوفي أجور اإلجازات والخدمات التي تقدمھا وتحدد بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة) ولم یتم ذكر الجھة
.التي توافق أو تعدل أو تبث نھائیاً في مقدار تلك األجور للخدمات واإلجازات

-:النائب عبد االمیر حسن علي تعیبان –

الشكر لإلخوة في اللجنة وخاصة السید رئیس اللجنة على جھودھم في ھذا الموضوع فیما یخص رابعاً في المادة (6) یجب ان تعدل لكي تكون
كاآلتي ھي بما انھ ھیأة عامة إذن یوجد مدیر عام والھیكل اإلداري من مدیر عام معاون مدیر العام ینزل الى اقل موظف أنا فقط أرید أن استفسر

رئیس السلطة رئیساً إذن ھؤالء الممثلین ما ھو دورھم؟ ھل ھم من ضمن الھیكل اإلداري للھیأة العامة؟ ما ھو عنوانھم الوظیفي؟ ھل ھو مدیر
عام أو رئیس قسم أو رئیس شعبة؟ ألنھ ھؤالء التي ذكرتھم الشركة العامة للموانئ والشركة العامة النقل البري فقط أرید توضیح لصفة ممثل

.ورئیس سلطة ھي عامة

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

.مجرد أعضاء في مجلس اإلدارة

-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

.أن مالحظات األستاذ عمار في غایة األھمیة وسوف نأخذ بھا
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-:النائب سالم الشمري –

أود تأجیل الفقرة ثامناً من جدول أعمال ھذا الیوم حیث أن ھذه الفقرة تضر بالمال العام وتھدره حتى ال تطرح بعد الفقرة سابعاً لذا نطلب موافقة
.ھیأة الرئاسة من توجیھ ھذه الفقرة الى الجلسات المقبلة حتى ال یكون ضرر بالمال العام

 

 

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

بالنسبة للفقرة ثامناً السید رئیس لجنة الزراعة یطلب التأجیل والمناقشة مع لجنة الزراعة واعتقد ممثل الحكومة لدیھ رأي فقط إذا تسمعون ممثل
.الحكومة

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

نحن كممثل الحكومة نؤید التأجیل بالسیر بالقراءة الثانیة بھذا المشروع لوجود بعض المداخالت وبعض الرأي لوزارة اإلعمار والسكان
.والبلدیات حول الموضوع

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

وھذا ما تضمن اللقاء قبل یومین في القاعة الدستوریة مع رؤساء اللجان النیابیة والكتل السیاسیة حول التنضیج الكثیر من اآلراء واألفكار داخل
.اللجان للوصول بھا الى جلسة ونقاش مع مجلس النواب

.(الفقرة تاسعاً: تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمقترح قانون الضمان الصحي، (لجنة الصحة والبیئة*

یوجد طلب مقدم من الحكومة بالتأجیل والسید ممثل الحكومة حاضر یمكن بفقرة تاسعاً ما ھو رأي الحكومة یمكن ممثلھا ان یعطیھ لنا؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

إشارة الى كتاب األمانة في 1/6 أشار الكتاب الى انھ وزارة الصحة لدیھا بعض اإلضافات على مقترح القانون كون انھ سوف یعمل على برنامج
.خاص للضمان الصحي وبالتالي إعطاء فرصة للحكومة وخاصة الى الجھة القطاعیة ووزارة الصحة لتكملة ھذا الضمان

-:النائب حسن خالطي نصیف –

حقیقة نحن استمعنا الى رأي الحكومة وتمت استضافة السید وزیر الصحة واستمعنا الى مالحظات وأنا اقترح بان تكون المناقشة مؤقتاً أنا حاضر
نیابة عن اللجنة ونستمع الى رأي السادة األعضاء حالیاً ویعتبر النقاش مفتوح ألنھ ھي قراءة ثانیة إذا كان ھذا األمر فنحن على استعداد وإذا كال

ً یؤجل الى جلسة أخرى ومقترحنا انھ باعتبار نحن اللجنة استضافة السید الوزیر قبل یومین واستمعنا الى مالحظات وھنالك مالحظات أیضا
أخرى اقترح انھ إذا نستمع الى رأي السادة األعضاء الحاضرین حالیاً الى بعض المالحظات ویترك النقاش مفتوح الى الجلسات الالحقة ألنھ
القراءة الثانیة توجد بھا محددات یمكن ان تكون في جلسة وتستمر في جلسات أخرى إذا یرى جنابك انھ نمضي بھذا األمر نحن على استعداد

.وإذا كال نؤجلھا الى جلسات أخرى

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

.رأي الحكومة بإعطاء فرصة أكثر ویكون بتأجیل الموضوع، لذا رئاسة المجلس تؤجل القراءة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

أوالً: لدینا طلب استناداً الى الناظم الداخلي للمجلس المادة (82) جمعنا تواقیع أكثر من (80) نائب وطالبنا بتشكیل لجنة تحقیقیة ورئاسة المجلس
ارتأت حضور وزیر الصحة الى مجلس النواب بما یتعلق بـ(24) مستشفى في العراق ولم یفتتح سوى واحد بكلفة (2) ملیار و(300) ملیون
دوالر والیوم الواقع الصحي كما ھو معلوم لدیكم لم یفتتح إال واحد تاریخ اإلحالة منذ عام 2008 والبعض عام 2011 والیوم الواقع الصحي

.یحتاج الى وقفة من البرلمان العراقي لذا أتمنى أن یذكر على جدول األعمال

ثانیاً: بسبب النقص الكبیر في مستشفیات األمراض السرطانیة أیضاً طالبنا بجمع تواقیع واستحصلنا موافقة وأضیف على جدول األعمال ولكن
رفع من جدول األعمال بحضور وزیر المالیة ووزیر الصحة لمناقشة موضوع مھم یالمس حیاة المواطنین في عموم العراق والسیما في

المحافظات على وجھ الخصوص بغداد والبصرة خاصة ألنھ كما تعلمون فیھا مستشفى الطفل یعالج فیھ تقریباً من (8) محافظات یعالج فیھا
والموضوع بھ مشاكل مالیة وأیضاً مشاكل إداریة تتعلق بوزیر الصحة ووزیر المالیة طالبنا بأن یأتوا الى البرلمان والموضوعین فیھ تواقیع من

.قبل السادة النواب على أن یحدد ھذا الموعد بأقرب وقت لمناقشة ھذه القضایا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –
أل ً أ أل
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رئاسة مجلس النواب تطالب وتشیر الى لجنة الصحة باألخذ بما أتى بھ النائب فالح الخزعلي خصوصاً ھذا الموضوع بھ ضمن عمل اللجنة ألنھ
.موضوع مھم ویمس حیاة المواطن

-:النائب خلیل محمد سعید –

الیوم لدینا (1200) عامل بصفة أجیر یومي یعانون األمرین في شركة اإلسمنت الشمالیة وھم منتسبي معمل سمنت بادوش وسنجار وحمام
العلیل بالرغم من مطالبتنا المتكررة من السید الوزیر والسید رئیس الوزراء ولكن ال یوجد ھنالك أُذن صاغیة مع العلم أن ھنالك تعمیم صادر من
وزارة الصناعة والمعادن تفید بالتعاقد مع عمال األجور الیومیة وبرقم (2459) في 16/6/2019 والمتضمن بتحویل األجور الیومیة الى عقود
وتسجیل واحتساب خدمة العقد واألجیر الیومي الى عقود وفق ما جاء في مضمون كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونیة في العدد

كذا في 30/4/2019 لذلك نطالب رئاسة المجلس بالتدخل في حل مشكلة ومعاناة (1200) عامل أي بمعنى (1200) عائلة وھم من الطبقة
.المسحوقة وإصدار أمر نیابي بالتعاقد معھم أسوة بأقرانھم من شركة األسمنت الجنوبیة وحسب تعمیم وزارة الصناعة

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

بخصوص ما ذكره السید النائب (1200) عامل بأجیر یومي في شركة األسمنت الشمالي وھنالك أعمام من األمانة العامة بخصوص اإلجراء
.العامین لتحویلھم الى عقود

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

من الممكن السید النائب تزویدنا باألسماء والموقف ونحن نقوم باإلجراءات ألنھ كما تفضل جنابك ھنالك إجراء كامل لتحویل األُجراء الیومیین
.الى عقود، لذا یمكن تزویدنا حتى یمكن اطالعھا على األطراف ذات العالقة ونصل الى نتیجة بإذن هللا وننتظر وصول األولیات

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

المادة (62) یقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب إلقراره، من سنة 2011 أو 2012 والى
حد األن حسابات ختامیة غیر مقدمة، طبعاً الحسابات الختامیة تعتبر أھم أدوات الرقابة على حسن التنفیذ علال مأالت مصارف ھذه األموال

العامة، فإذا كانت غائبة ستة أو سبع سنوات كیف یستھدي البرلمان والرأي العام والدوائر الرقابیة بالمراقبة والتدقیق ثم المسائلة والمحاسبة على
حصول المخالفات، وھي یستفاد منھا سیدي الرئیس للكشف عن كفاءة التنفیذ، عن مواد الھدر، عن الخلل أو التقصیر، مثالً عام 2018 الموازنة

ھي (106) ترلیون دینار تقریباً، نسبة التنفیذ بالتقاریر المختصة تقول نسبة التنفیذ كانت (77%) یعني (24_25) ترلیون كانت فائضة، لم تفلح
الحكومة في صرفھا، (24 أو 25) تریلیون كم تستطیع أن تحل فیھا مشاكل على مستوى الخدمات أو على مستوى توفیر فرص، یخرج المواطن
البسیط یرغب بعقد بـ (300) ألف، تقول لھ الحكومة ال یوجد لدینا تخصیصات، ال، توجد أموال وتوجد تخصیصات لكن توجد ادارة بائسة توجد

وادارة غیر مؤھلة، توجد ادارة ال تواكب أولویات واحتیاجات المواطن األساسیة، فھذا الموضوع یجب على البرلمان سیدي الرئیس یكرر
.المطالبة والضغط على الحكومة لتقدیم الحسابات الختامیة وبأسرع وقت

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

أكثر من جلسة اللجنة المالیة وزمالئنا وزمیالتنا في اللجنة المالیة أكدوا على موضوع الحسابات الختامیة، وأستطیع أن أخذ مداخلة من السیدة
.النائب الدكتورة ماجدة التمیمي فیما یخص ھذا الموضوع

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

تم تشكیل لجنة فرعیة من اللجنة المالیة لمتابعة موضوع الحسابات الختامیة وأنا أحد أعضاءھا، وقد وصل ألینا الحساب الختامي لعام 2012
.وعام 2013 وان شاء هللا نحن نطلب من الحكومة تباعاً یكملون الى نھایة 2018 كونھا سنة منتھیة

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

أوالً أثني على الطلب المقدم من السیدة النائب فیما یخص األجور الیومیة في معمل سمنت سنجار وبادوش وبقیة المعامل التي تابعة الى وزارة
الصناعة وقسم من العقود یعني لألمانة لیس فقط أجراء یومیین ألغیت عقودھم، سیادة الرئیس شكلنا أكثر من لجنة فیما یخص أمور متعلقة في

محافظة نینوى، اللجان ھي للوصول الى الحقائق، یعني أنا االحظ على أنھ اكثر اللجان التي بدأنا بتشكیلھا مجرد شكلت لجنة من اللجنة مثالً
األقالیم ولجنة مثالً األمن والدفاع ولجنة الزراعة وتھمل ھذه اللجان، یعني أین وصلت بنتائجھا، یعني مثالً لجنة تخص موضوع األراضي

الزراعیة التي أحرقت، ھذه اللجنة على أساس من خالل (48) ساعة أو (72) ساعة تعطي تقریر لمجلس النواب، تعطي تقریر على أساس
لمجلس النواب وأصبح لھا أكثر من (10) أیام، یعني ھذه اللجنة ال نعلم أین أصبحت ومن ھم األعضاء، ذھبوا أو لم یذھبوا وأین وصلت

نتائجھم، یعني ھذا فیما یخص اللجنة األولى ما یخص لجنة األراضي الزراعیة التي حرقت أو أُحرقت المھم یتوصلون الى تقریر في ھذا االمر
ویعرض من قبل رئاسة مجلس النواب على أعضاء مجلس النواب والتوصل الى صیغة تعویضیة الى ھؤالء الفالحین الذین تضرروا قسم منھم
(5) سنوات اصبح لھم یعني لیس لدیھم شيء من جراء الظروف واالمطار وظروف الجو التي تعرفونھا، واللجنة االخرى سیادة رئیس الجلسة

تخص موضوع القرى التي قلنا عنھا في غرب نینوى والتي أھلھا یرغبون بالعودة ألیھا، لجنة في وقتھا أیضاً كذلك شكلت من لجنة األمن
.والدفاع ولجنة األقالیم وأعتقد أضیفت ألیھا لجنة، أتمنى أیضاً كذلك نعرف أین وصلت نتائجھا، ظھرت لم تظھر وما ھو سبب التأخیر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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البرلمانیة، كل اللجان التي شكلت في مجلس النواب بدًء من یوم أداء الیمین الدستوریة والى حد ھذه اللحظة، جرد كامل بكل اللجان المؤقتة
واللجان المختصة تعرض على مجلس النواب ویكتب جدول فیھا الرئیس واألعضاء والتخصص وأین وصلوا ویطالب كل من فیھا وإال نسعى

.الى حل ھذه اللجان

-:النائب حسن محمد كاظم علوان المسعودي –

سیادة الرئیس الیوم تقریباً الخامس أو السادس من اعتصام حملت الشھادات العلیا، الیوم حملت الشھادات العلیا یوجد ھنالك قانون لدیھم بتعیین
حملت الشھادات العلیا والى یومنا ھذا ال توجد ھنالك أذان صاغیة لمطالب حملت الشھادات العلیا، الیوم ھم متظاھرون في ساحة التحریر وغداً
ھم متجھون الى وزارة التعلیم العالي وعددھم ال یزید عن (7 أو8) أالف خریج حامل شھادة علیا ماجستیر أو دكتوراه والیوم بدون أي مطالبة

.لھم بالتعیین، لذلك الیوم نحن بصدد المطالبة بتفعیل قانون تعیین حملت الشھادات العلیا

النقطة الثانیة سیادة الرئیس ھي موضوع نقابة المحامین وقد تحدثنا سابقاً بأن نقابة المحامین تفرض على الخریجین الجدد تأدیة امتحان وقلنا أن
ھذا الموضوع مخالف لقانون المحامین، بالتالي الیوم بحاجة الى أن یكون ھنالك استضافة الى نقابة المحامین من أجل وضع رؤیة خاصة

.بموضوع تأدیة االمتحان بالنسبة الى خریجین كلیات القانون والى یومنا ھذا خریج كلیة القانون یطالب بتأدیة امتحان قبل أن یمنح ھویة االنتماء

سیادة الرئیس ما یتعلق بموضوع الكي كارد ھذا الموضوع جداً مھم، الیوم ھنالك شكاوى كثیرة من الموظفین، الموظف یستقطع من راتبھ من
(12) الف الى (18) ألف دینار في حین العالوة السنویة لھذا الموظف ال تتجاوز (7_10) أالف دینار، النتیجة ھنالك مبالغ كبیرة تؤخذ من قبل

.الشركة التي ترعى ھذا النظام

أخیراً سیادة الرئیس دعم المزارعین مطلب من المطالب التي یطالب بھا المزارعین، ھنالك محصول مھم جداً ھو محصول التمور سنویاً ھذا
المحصول یتلف بسبب عدم وجود اھتمام من وزارة التجارة بالمطالبة واالھتمام في ھذا المحصول، وبالتالي ھنالك أمل كبیر من قبل المزارعین
باتجاه تجریف البساتین ونھایة ھذا المحصول، لذلك نطالب من وزارة التجارة من خالل مجلس النواب بأن تھتم بھذا المحصول اعتباراً من العام

.الزراعي القادم

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

بخصوص موضوع نقابة المحامین وبعد فوز مجلس االدارة الجدید ورئاسة نقیب المحامین الجدید، نعتقد على اللجنة القانونیة أن ترسل استفسار
.وكتاب حول بعض اآلراء التي صدرھا مجلس النواب العراقي الى النقابة بخصوص ما ذكرت دكتور

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

حقیقة لم أحب أن أنوه لھ الیوم وذكرناه سابقاً أصالً أیضاً ھو ما ذكره السید رئیس الوزراء في منھاجھ الوزاري بضرورة معالجة الطرق
ومداخل المدن وبالذات مداخل بغداد ومن ثم الموضوع جلسنا علیھ عدت جلسات مع وزارة البلدیات واالسكان ومع أمانة بغداد، و وزارة

االسكان قالوا نحن لدینا تخصیص الى ھذا الموضوع ثم بعد ذلك نحن في اللجنة المالیة خصصنا مبالغ خاصة لمداخل بغداد وحولت الى صندوق
اعادة األعمار ولكن ما یؤسف لھ أن مداخل بغداد الى حد ھذا الیوم ھي بحالة ال تصلح الى أن تكون مدخل الى أي قریة وال مدینة وال منطقة،

من ناحیة الطرق مستھلكة بشكل كامل ومن ناحیة الزخم الذي موجود بشكل غیر طبیعي، ویضاف الى ذلك مع األسف أنھ أصبحت مكب
للنفایات، یعني األن الجزرة الوسطیة للطریق السریع في غرب بغداد ھذه جزرة مكب للنفایات، یعني سیارات االنقاض والنفایات ترمي النفایات

في الجزرة الوسطیة، وھذا حقیقة السید رئیس الوزراء ذكر في منھاجھ الوزاري في المدد القصیرة سوف یعالج ھذا الموضوع ویغیره بشكل
مالئم لكن ھذه الحالة جداً مزریة، الثاني ھو الطریق الرابط بین بغداد وكركوك وھذا الطریق نحن أیضاً تكلمنا مع السید وزیر البلدیات واالسكان
وقال أنھ نحن لدینا خطة وتخصیصات وجزء منھا محالة لمعالجتھ لكن حقیقة حالتھ الیوم ھي حالة ال تصلح لطریق داخل لذلك أنھ الطریق أصبح

طریق تجارة ورئیسي للعراق وفي كل یوم تحصل عشرات الحوادث في ھذا الطریق، فأتمنى سیادة الرئیس أن توجھ لجنة من اللجان أو كتاب
.الى الحكومة لالستفسار عن سبب عدم االلتزام في ھذه النقطة المذكورة في المنھاج الوزاري

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

بالنسبة لمداخل العاصمة بغداد سبق أن وجھنا كتاب الى محافظة بغداد باعتبار اداریاً تابعة مداخل بغداد الى المحافظة لیس الى العاصمة یعني
لیس الى التصمیم األساس، خارج التصمیم األساس، البرلمانیة توجیھ كتاب تأكید من األمانة العامة الى محافظة بغداد خصوصاً وأن ھذه السنة

.كانت ھنالك تخصیصات مالیة كثیرة الى المحافظات ومنھا محافظة بغداد لالھتمام بمدخل العاصمة

-:النائب ستار جبار عبد هللا الجابري –

أنت كنت األقرب لمعانات المواطنین كنت في منصب تنفیذي في منصب قائم مقام وكنت على المحك بطلبات المواطنین و وضعھم المعاشي،
سیادة الرئیس أنا قدمت طلب قبل یوم أو یومین لشخصك الكریم فیما یخص ارتفاع تسعیرة الجبایة من قبل وزارة االسكان واالعمار والبلدیات،

ھذه التسعیرة لجبایة التنظیفات للمحالت ارتفعت من (3) االف الى (75) ألف عام 2016 ھذا الكتاب الذي صدر من ھذه الوزارة دون مراعات
الوضع المعاشي ألصحاب المحال ودخل الفرد وأیضاً دون مراعات لقضیة دخل الفرد في المناطق، مثالً الیوم صاحب المحل في الكرادة أو

السعدون لیس مثل صاحب المحل في مدینة الصدر وصاحب المحل في محافظة ذي قار في الناصریة أو سوق الشیوخ لیس مثل دخل الفرد في
محافظة بغداد، فھنالك تفاوت في دخل الفرد، الیوم في محافظة ذي قار وصلت نسبة الفقر (40%) بالتالي ھذه التسعیرة في جبایة التنظیفات تثقل

كاھل المواطنین، أتمنى أن تكون ھنالك دراسة مع الحكومات المحلیة لدخل الفرد حتى تكون مناسبة مع الوضع المعاشي وان شاء هللا بجھودكم
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سیادة الرئیس وبمتابعتكم مع لجنة الخدمات، أعتقد الكتاب حول الى لجنة الخدمات یحتاج الى متابعة من شخصك الكریم مع ھذه اللجنة إلعادة
.النظر في ھذا القرار

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

توجیھ لجنة الخدمات بضرورة تحریر كتاب واستضافة المعنیین في مدیریة البلدیات العامة والمحافظات على ارتفاع األسعار في یخص ما ذكره
.السید النائب ستار الجابري

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.السید رئیس المجلس مالحظتین أو موضوعین

الموضوع االول: األن توجد مظاھرات لخریجي كلیات العلوم وحملوني أمانة أنا التقیت بقسم منھم، التقینا بممثلین (5) عنھم في داخل مجلس
النواب وحملونا أمانة الى رئاسة المجلس، ھم یطالبون بأن یعتبروا حالھم حال التدرج الطبي، یعني لدینا نحن قانون التدرج الطبي في لجنة

الصحة والبیئة وماضي في مساره التشریعي، األن ھو یعني الى القراءة الثانیة، مطالبتھم ادخال بعض التغییرات والتعدیالت، السماح لھم اللقاء
.برئاسة المجلس، ھم طلبوا انھ یلتقون ممثلین (10) من ھم برئاسة مجلس النواب

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

.یعني ال یرغبون أن یلتقون بلجنة إال رئاسة المجلس

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.ھم طبعاً طلبوا اللقاء مع اللجنة ومع رئاسة المجلس

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

حالیاً ومبدئیاً أعمل لھم لقاء مع اللجنة، توجھ وفد بمرافقة السید النائب باللقاء باللجنة المختصة واذا كانت توجد أنھ یلتقي فیھم عضوا ھیأة رئاسة
.أنا سوف أكون موجود

-:النائب حسن خالطي نصیف –

الموضوع الثاني طبعاً كنت أتمنى یكون السید ممثل الحكومة موجود، لكن من خاللكم یوجد موضوع تم طرحھ بشكل رسمي وبكتاب رسمي،
نحن لدینا قانون صوت علیھ مجلس النواب في العام الماضي، قانون تعدیل قانون المحافظات، المادة (12) في القانون تستثني وزارتین(وزارة

الصحة و وزارة التربیة) تستثنیھم من نقل الصالحیات المطلق وفعالً حدثت مشاكل كثیرة، قطاعین مھمین (قطاع الصحة وقطاع التربیة) عندما
تم نقل الصالحیات بالمطلق الى المحافظات تلقینا مشاكل وارتباكات وتضارب في القرارات والتوجیھات بحیث أكثر قطاعین تماس مباشر مع
الحیاة الیومیة للمواطن الطلبة المدرسین وایضا الكادر الطبي والمراجعین، ھذا یمثل حركة المجتمع الیوم، واالرباك الذي حصل بالتوجیھات
بالقرارات تم معالجتھ من خالل القانون، لكن الحكومة خالفت القانون، أبقت الوزارتین أو نقلت الصالحیات بشكل كامل ونقلت الصالحیات

المالیة، عندما وجھنا كتاب قلنا توجد مخالفة قانونیة في المادة (12) كان جواب السید ممثل الحكومة بعنوانھ رئیس اللجنة التنسیقیة العلیا یقول ال
توجد مخالفة قانونیة، الحقیقة توجد اشكالیة قانونیة، تم نقل الصالحیات بالمطلق والیوم توجد مشاكل كبیرة، نحن نطالب بأنھ القانون المشرع من

.مجلس النواب یكون قانون نافذ على الحكومة ومن واجب الحكومة أن تنفذ القانون

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك –

سیادة الرئیس موضوع یخص محافظة دیالى وباقي المحافظات الشمالیة وقد ذكره النائب لكن بصورة عابرة النائب فیصل مشكور، طریق
الموت یعني طرق الموت في دیالى، نحن یومیاً في دیالى لدینا أكثر من أربع او خمسة حوادث یعني ال تقل أھمیة عن مشاكل عبارة الموصل هللا

یرحم شھدائھم وهللا یلھم الصبر لذویھم، الحوادث التي وصلت في ھذا الطریق الذي یربط (نجانھ، العظیم، الخالص) ھو طریق دولي یربط
ً محافظات األقلیم بالعاصمة مروراً في دیالى الذي یتحملوه أھالي دیالى وباقي المحافظات، أكثر من (600) حالة بین موت وبین اصابات وطبعا

ً االصابات جمیعھا كبیرة جداً الى حد الیوم وأیضا

الطریق الثاني طریق (دلھ عباس، بعقوبة) ایضاً طریق الموت، ھذه الطریقین یسببن حوادث كبیرة جداً ، أتمنى على لجنة الخدمات أنھ یكونون
یشكلون لجنة لمشاھدة ھذا الطریق ونحن نساعدھم، یعني نحن نخرج معاھم حتى اذا یرغبون تصویر كامل أو وثائق من دوائر معنیة مثل دائرة

.صحة دیالى بأعداد حوادث دائرة المرور، أعداد الحوادث واعداد الضحایا

القضیة الثانیة سیادة الرئیس القوانین التي تم التصویت علیھا في مجلس النواب العراقي مثل اعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلیة، ھذه القوانین
الى حد األن معطلة، تم تشكیل لجان وایضا السید رئیس الوزراء أعطى قانون وشرع قانون جدید لكن لم یعني مثل ما نحن صوتنا، الیوم ھؤالء

المواطنین الى حد األن قسم منھم متظاھرین وقسم منھم ینتظرون واتصاالت كثیرة وشكاوي كثیرة الى لجنة األمن والدفاع، القوانین التي
شرعناھا اعادة المنتسبین منذ عام 2008 ولغایة الیوم أن لم تكن علیھم مؤشرات أمنیة سلبیة (قید أمني) وھذه القوانین التي تم التصویت علیھا

في الموازنة وقانون جنابك تعلم فیھ أیضاً تصویت مرة ثانیة الى حد األن لم تفعل وال نعلم نتیجتھا أین مع ممثل الحكومة (خرج طبعاً لدیھ
.(اجتماع
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القضیة الثالثة: مزارعین كركوك الذین سوقوا محاصیلھم في عام 2014 وھذا الموضوع تم طرحھ ألكثر من عشرات المرات، صكوكھم
محجوزة لدى األمن الوطني بحجة أنھ تصاریح أمنیة، ھؤالء المواطنین موجودین في داخل كركوك ویراجعون االجھزة األمنیة كأن تكون

استخبارات أو مخابرات أو محافظة أو مجلس محافظة أو دوائر محلیة، عندما تأتي قضیة الصكوك وصرف مستحقاتھم الذین صدروا محاصیلھم
یقول لھ علیك تصریح أمني، ھو غیر مطلوب ولیس علیھ قید جنائي، محجوزة صكوكھم منذ عام 2014 ولغایة یومنا ھذا في األمن الوطني

.وأكثر من مرة تم طرح ھذا الموضوع على جھاز االمن الوطني لكن دون نتیجة

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

بخصوص الحوادث أعتقد سنعمل على توجیھ اللجنة المالیة، بعض الطرق التي بحاجة الى تكلفة عالیة وھي طرق تؤدي بھذا العدد الكبیر بالنسبة
الى ھذه الحوادث ھي لیست ضمن المستوى الطبیعي الذي یحدث في كل دول العالم بل حتى في العراق، أعتقد كون یكون لدینا دور غي

تخصیص مبلغ الى ھذا المشروع، الى ھذا الطریق مثلما حصل لدینا في موازنة 2019 على بعض الطرق منھا طریق (البتیره) وكذا و كذا،
.فكون ھذا یحصل فیھ

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش –

بالنسبة الى مداخلة الدكتور حسن المسعودي الذي ھو أیضاً یخص أصحاب الشھادات العلیا واالعتصامات، وكنت أتمنى یكون موجود السید
ممثل الحكومة، ألن ھذا الموضوع نحن نكرر طرحھ بأعتبار أن االعتصامات مستمرة وھذا حق أعتقد مشروع لھؤالء، بالنسبة الى قرار مجلس

الوزراء الذي یخص تثبیت أو النظر في حالة األجراء والعقود وتحویل االجراء الى عقود وامكانیة تثبیت العقود، ھذا كان قرار واضح من
مجلس الوزراء وعملت فیھ في الوزارات المختلفة، وقلنا في الموازنة العامة االتحادیة، قانون الموازنة االتحادیة أیضاً أعطینا حق الى مجلس

الوزراء بإمكانیة تثبیت االجراء والعقود والمحاضرین، اذا حلت موضوع المحاضرین فإننا سوف نحل تقریبا (50) أو أكثر ربما (%75-60)
بالنسبة الى أصحاب الشھادات العلیا، ھذا خاطبنا في وزارة التعلیم وقالت ال مانع لدینا باعتبار أن المحاضرین ھم عقود وزاریة وكذلك لكن

ً الموضوع یرتبط باألمانة العامة لمجلس الوزراء، خاطبنا األمانة العامة لمجلس الوزراء، قالت ال مانع لدینا من اعتبار المحاضرین عقود، طبعا
أصحاب المحاضرین سیادة الرئیس جمیعھم بالمجان، جمیعھم أصحاب شھادات علیا وجمیعھم یشعرون بالحیف ومما أدى الى اعتصامھم

وتظاھراتھم بأنھم یقومون بتخریج ھؤالء، یعني ھذه الشرائح التي تتعین ھم یخرجونھم لكن یحاضرون ودوام مستمر والكلیات معتمدة علیھم لكن
االجراءات في المقابل تكون ھكذا، األمانة العامة أیضاً أجابتنا بأنھا ال مانع لدیھا باعتبار المحاضرین عقود، لكن شكلت لجنة أحیل الموضوع

.الى وزارة العمل إلیجاد التكییف القانوني لھؤالء المحاضرین و وزارة العمل كذلك أصبح ھذا الموضوع

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

ما عالقة وزارة العمل؟

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش –

وزارة العمل من أجل أن تحدد المحاضر ھو متعاقد مع الوزارة، فإذا كان كذلك یعتبر وأجابت أنھ فعالً متعاقد أزاء أجر فبالتالي ھو حالھ حال
العقود، لذلك یا أما تثبیتھ أو تحویلھ، یعني الخطوة التي تطممنھم اولیة ھي على األقل تحویلھم الى عقود وزاریة، ھذا ال یحل جمیع المشاكل التي

تخص أصحاب الشھادات لكنھا تزیل الكثیر من ھذه الھموم ألنھم الكثیر منھم محاضرین لكن ال ھم أجر وال ھم حتى عقود وبالتالي یخسرون
حتى امكانیة تثبیتھم في الموازنات الالحقة أن كان ھنالك تثبیت للعقود، ھذه مسألة سیادة الرئیس وأنا أتمنى أنھ یكون موجود ألنھ الموضوع في

.األمانة العامة لمجلس الوزراء، جمیعھا اجرائیة لتحدید موقف األمانة من ھذا الموضوع

المسألة األخرى التي ھي بالنسبة الى طرق الموت، سیادة الرئیس أعتقد نحن في المناطق المتضررة أو المحررة كان ھنالك بعض التخصیصات
لھذه الطرق من صندوق االستقرار وكذلك من صندوق اعمار المناطق المحررة، لكن والبنك الدولي عندما تحدثنا مع البنك الدولي قالوا ھذه

الطرق ال یمكن أن نشملھا في ھذه التخصیصات لعدم وجود الموازین، حتى في الخط العریض قالوا نحن نخاف على أموالنا لسنا مثلكم تعملون
طرق من دون موازین، المسألة ھذا الموضوع تحتاج الى تخصیص بالنسبة الى الموازین، خاطبنا وزارة االسكان واالعمار والبلدیات، یعني
الوزیر بنفسھ قال ھذا موضوع كبیر وربما نحیل ھذه الموازین الى استثمار ونحل ھذه المشكلة، فإذاً أعتقد اللجنة یجب أن تشترك فیھا  اللجنة
المالیة، لجنة الخدمات، وكذلك بالنسبة الى الوزارات حتى وزارة البلدیات واالسكان، ھذه الطرق أن لم تكن فیھا موازین فأعتقد جمیع األموال

.التي تخصص أو تصرف كلھا تكون أموال مھدرة

-:النائبة منى حسین سلطان الغرابي –

الموضوع األول مفردات البطاقة التموینیة ال یخفى على حضرتك وال على السادة النواب إن ھذا الموضوع یھم یمس حیاة المواطنین وتعلم
حضرتك إن أغلب المواطنین ھم من أصحاب الدخل المحدود یوجد ھناك تقصیراً واضحاً من قبل وزارة التجارة بھذا الموضوع ولم یشھد أي

تحسن منذ فترة بل في تراجع واضح، إضافة الى أن وزارة التجارة لدیھا تقصیر وانھا تزود المواطنین بمفردات جداً بسیطة ومع ذلك یوجد
تقصیر من قبل الوكالء في موضوع التأخیر یعني بدالً من ان یستلم المواطن الحصة كل شھر یستلمھا كل أربعون یوماً فھناك تقصیر جداً واضح

وأتمنى من مجلس النواب أن یكون لھ وقفة أو بصمة واضحة بھذا الموضوع ألن ھذا الموضوع یخص العوائل العراقیة التي أغلبھا من الدخل
.المحدود

الموضوع الثاني الذي عرجوا علیھ السادة النواب وأنا أیضا أضیف علیھ ھو طرق الموت ان قضیة الطرق الموت سیادة الرئیس أزھقت حیاة
ً الكثیر من المواطنین وال تزال ھناك مشاكل عقیمة عندما كتبنا نحن في الموازنات والتخصیصات وطالبنا بكل الوزارات ولكن الحكومة دائما
تتعذر بالتخصیصات المالیة توجد طرق ما ممكن سیادة الرئیس حلھا أنا ال أبالغ عندما أقول توجد طرق یومیاً تحدث بھا حوادث مثالً لدینا في
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محافظتنا محافظة ذي قار طریق ناصریة السماوة وطریق ناصریة سید دخیل اإلصالح، طریق الفجر الذي یربط الناصریة مع الدیوانیة وكذلك
یربط العمارة في الناصریة أیضا وھذا الطریق أكثر رواده ھم من مشایة االمام الحسین(علیھ السالم) بحیث یسمى ھذا الطریق ھو (طریق

الحسین) لكن تحدث بھ حوادث الن الطریق جھة واحدة وال یرقى أصالً فال أتصور أنھا من تلك المشاكل التي  تحتاج الى تخصیصات مالیة
.رھیبة التي ال نستطیع حلھا

إضافة لدینا في داخل المحافظة جسر الذي ھو (جسر النسر) الذي أصبح معطالً لمدة عشر سنوات تقریباً وھو جھة واحدة ھذه الطرق تحتاج منا
.الى ضغط على الحكومة لكي نحل ھذه المشكلة

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

ان موضوع البطاقة التموینیة سبق لألخ السید الرئیس أن أعلن للسادة أعضاء مجلس النواب واألخوات أن ھنالك منحة للطوارئ وباإلمكان من
منحة الطوارئ غیر تخصیصات وزارة التجارة في خصوص مفردات البطاقة التموینیة أن تذھب الى الحكومة على األقل الى أقل تقدیر أن تمدد

.أكثر من شھرین البطاقة وتعطي الى المواطنین ما فاتھم من أشھر بخصوص مفردات البطاقة التموینیة

-:النائبة منى حسین سلطان الغرابي –

.ال یطبق سیادة الرئیس

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

ھذا قرار سابق فنحن نؤكد علیھ على قرار األخ السید الرئیس برلمانیاً نؤكد على قرار األخ السید الرئیس السابق بخصوص تحسین مفردات
.البطاقة التموینیة التي ذكرھا ھنا في الجلسة

-:النائب مظفر اسماعیل اشتیوي –

توجد مظاھرات في باب وزارة النفط من خریجین الھندسة الكیمیائیة أصبح لھم أكثر من (12) یوماً وكافة المحافظات موجودة من الطلبة
والطالبات متواجدون امام باب وزارة النفط ھؤالء الطلبة والخریجین إلنصاف ھؤالء الطلبة تم الذھاب الیوم مع أعضاء لجنة الطاقة النیابیة مع

األخت النائبة نجاح المیاحي والنائب صادق السلیطي وتم اللقاء مع وزیر النفط وفي نقابة المھندسین الكیمیائیین نطالب رئاسة مجلس النواب
بالتدخل مع مجلس الوزراء إلنصاف ھؤالء الطلبة من الخریجین ویتم تعیینھم على المالك الدائم نطالب بإنصاف ھؤالء الطلبة والذین یبلغ
عددھم تقربیاً في جمیع المحافظات (3500) طالب موجود في العراق لم یتم تعیینھم في أي دائرة من دوائر النفط أو الصناعة أو الكھرباء

.نطالب بإنصاف ھؤالء الخریجین من الھندسة الكیمیائیین

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

الجمیع یعلم بأن قانون الموازنة یأتي من الحكومة ویتم مناقشتھ في مجلس الوزراء وفي النھایة عندما یستكمل جمیع اجراءاتھ یأتي الى مجلس
النواب العراقي لتعدیل بعض المواد إضافة أو حذف والذي نالحظھ سیادة الرئیس عندما یتم التصویت على قانون الموازنة ویتم نشره في الوقائع

العراقیة وفي التالي یأخذ دوره الى التنفیذ والذي نالحظھ باعتبار نحن أعضاء مجلس النواب العراقي دورنا المتابعة متابعة تنفیذ مواد قانون
الموازنة وأنا اآلن الحظت بعض األخوة أشاروا الى موضوع الطرق (طرق الموت) على سبیل المثال مثالً لدینا طریق الذي یربط الدیوانیة

ناصریة العمارة الذي یسمى بـ(طریق البتیرة) سیادة الرئیس الحظنا كالتالي عندما تكون ھنالك متابعھ لوزارة األسكان واألعمار نرید أن نتابع
الى أین وصلوا في ھذا الموضوع باعتبار یوجد تخصیص مالي لھذا المشروع سیادة الرئیس الذي نالحظھ أن ھناك أشیاء وھذه األشیاء تثیر
الشبھات بأن وزارة المالیة تعطي مالحظات عن المشروع ومن ثم تطلب من ھذه الوزارة تزویدھا ببعض المواد التي تحتفظ بھا ھذه الوزارة
ومن ثم وزارة التخطیط ووزارة المالیة ترد وبالتالي یبقى المشروع ان یكتمل بكل مخططاتھ وبكل اجراءاتھ الى شھر العاشر أو شھر الحادي

عشر وھذه كارثة لدینا مشروع ویعرض في المناقصة في شھر العاشر أو في الشھر الحادي عشر متى یتم تنفیذه ونحن في نھایة السنة وفي نفس
الوقت نالحظ بعض المشاریع في بعض المحافظات وبنفس الشاكلة تمضي وتكون مالحظاتھا قلیلھ واالجابة تكون سریعة الذي أترجاه من ھیأة
الرئاسة أن تكون ھناك لجان تحقیقیة ھو السبب عدم اكتمال المشاریع التي ھي باألصل جاءت من الحكومة ونحجن صوتنا علیھا ما ھي أسباب

التأخیر عندما نسأل المسؤولین في التنفیذ تكون االجوبة كالتالي بان وزارة المالیة والتخصیص المالي یعني األموال الجاھزة للصرف تكون قلیلیھ
وفي النھایة یكون ھناك تفضیل محافظة على محافظة أخرى بسبب وجود مدیر عام لھذه المحافظة أو وكیل وزیر أو الوزیر یكون یمیل الى ھذه

.المحافظة وھذا سیادة الرئیس موضوع خطیر جداً أرجو من ھیأة الرئاسة االلتفاف الى ھذا الموضوع

الموضوع اآلخر سیادة الرئیس، نحن في النظام الداخلي كل مشروع یأتي الى مجلس النواب یتم قراءتھ قراءة أولى وقراءة ثانیة ومن ثم نمضي
في التصویت الذي نالحظھ في القراءة الثانیة عندما یتم مناقشة أي مشروع نالحظ أن القاعة تكون شبھ فارغھ یعني عدد المتواجدین قلیل وعندما
ینتھي ھذه القانون ویقرئ قراءة الثاني ونمضي الى التصویت یكون وقت التصویت عبارة عن مناقشة وھذه مخالفة واضحة الى النظام الداخلي،

أرجو للتأكید عندما یطرح أي موضوع الى التصویت یكون آلى التصویت یعني ال نقاش في التصویت واألغرب أن أغلب أعضاء مجلس النواب
العراقي یعمل على طرح المالحظة أو  االعتراض على القانون یتم طرحھ في حالة التصویت ویكون ھناك إرباك كبیر لعملنا في داخل قبة

.مجلس النواب العراقي

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

.شكراً استاذ علي على ھذه المالحظة وخاصة المالحظة الثانیة لدینا دور ھل تحبون أن نسجلكم؟ سجل النائبة بسمة بسیم
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-:النائبة بسمھ محمد بسیم –

جمیعنا یعلم ان المحافظة تعرضت الى داعش وعملیات عسكریة وما نتج عن داعش من عملیات تخریب ومحافظة نینوى أنا بالتأكید أتكلم عن
كل العراق ولكن محافظة نینوى لھا خصوصیة ما حصل بھا من دمار أدى الى ان تشكل لجان تعوض في المحافظة ولجان مركزیة ومن خالل
مقابلتنا ومراجعتنا الى ھذه الجان في محافظة نینوى أو االستماع لطلبات المتقدمین كارثة نرى أن الكثیر من المتقدمین قد تقدم منذ عام واشھر

على االستخبارات على دائرة االستخبارات نینوى وال یأتي الجواب ودائرة التعویضات تبعث نفس ھذا الشخص عندما یقوم بالتقدیم على
التعویض كمصاب ھو نفس الشخص مصاب أو السیارة أو الدار یبعث ثالث مرات على نفس الجھة األمنیة وھذا طبعاً بھ اجحاف وبھ تأخر اذن

یتكلم مع الجھات األمنیة وخاصة استخبارات نینوى تقول ال نتملك من الضباط أو المنتسبین فأتمنى تدخل جنابكم الكریم بتزوید محافظة نینوى
باعتبار لھا خصوصیة تختلف حتى عن االنبار وعن صالح الدین بالنسبة الى الضرر الذي وقع على األمالك وعلى األشخاص وعلى الجرحى

وعلى الشھداء، وكذلك أؤید ما تفضل بھ السادة زمالئي بإنصاف الخریجین الجدد من الطالب خاصة االوائل لدینا قانون (67) لسنة 2017
أرجو من جنابكم اإلیعاز الى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بتفعیل ھذا القانون الذي یشمل تعیینھم في كلیاتھم وكما تفضلت زمیلتي السیدة

الفاضلة ست غیداء كمبش بأعتبار أن تحل الكثیر من مشاكل الخریجین الجدد وأصحاب الدرجات الشھادات العلیا اذا ما تم معالجة مشكلة
المحاضرین المجانیین الذین الجیوش ودائماً نتكلم عنھم وأتمنى وأترجى منك سیدي الرئیس أستاذ حسن الكعبي أن تقابلھم منذ أمس یطلقون

.نداءات بضرورة مقابلتھم من قبل رئاسة الوزراء ومن قبل جنابكم كممثلي السلطة التشریعیة فأتمنى ان تعطیني موعداً لمقابلة ھذه الشریحة

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

حددي موعداً لھم وأنا وأنت نحدد موعداً لھم وبخصوص القید األمني بالنسبة الى طالب التعویض في محافظة نینوى أو بالنسبة الى المحافظات
.المحررة إلزام الدوائر األمنیة الجھات األمنیة األمن الوطني ووزارة

-:النائبة بسمھ محمد بسیم –

.اإلستخبارات

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

.نعم دوائر االستخبارات بالنسبة الى القید األمني أن ال یتجاوز أكثر من ثالثة أشھر حسب بقیة المحافظات

-:النائبة بسمھ محمد بسیم –

.بارك هللا فیك شكراً جزیالً

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

أنا أتمنى من جنابكم أن تأخذ ھذه المالحظات التي أدلى بھا السیدات والسادة النواب محل أھتمام وفي التالي ممكن أن ننوه الى الجھات التنفیذیة
بأن علیھا تنفیذ ما تم طلبھ من قبل السیدات والسادة النواب، سیدي الرئیس للسنة الثالثة على التوالي یعني موازنة 2019 وموازنة 2018

وموازنة 2017 نزلت المادة (64) (أوال) التي تنص على الخریجین من منتسبي الداخلیة والدفاع حملة شھادة الدبلوم والبكالوریوس ممكن أن
یخیرون بتحویلھم الى الوزارات المدنیة أعطت ھذه المادة الصالحیة بأن یتحولوا الى وزارات أمنیة یعني راتبھ ملیون و(700) مستعد بأن یكون

رابتھ (400) الف بدالً من ملیون و (700) یصبح (400) أو (500) في سبیل أن یتحول الى وزارة مدنیة بدالً من یرتدي المالبس العسكریة
وبدالً من ان یكون ھو حامل الشھادة الدبلوم او البكالوریوس یلزم الباب والذي یحمل شھادة االبتدائیة یدیر اإلدارة وبھذا إجحاف كبیر نرید

إنصاف ھؤالء المنتسبین من ھاتین الوزارتین حتى اآلن سیدي الرئیس بما أنھ نحن یوم أمس اخترنا وزیراً الى الداخلیة ووزیراً الى الدفاع لذلك
نوجھھ عنایة جنابكم وأیضا جناب السیدات والسادة النواب بأن یكون ھناك وقفھ جادة مع الوزیرین في سبیل تسھیل أمر ھذه المادة لكي تنفذ أما

مسألة تكلیف القانون داخل وزاراتھم فال بأس بھا ممكن إضافة المادة أما یتحول الوزارات مدنیة أو التكلیف القانون داخل وزاراتھم یعني
.تحویلھم بدالً من منتسب الى الضابط لكي یلیق بالشھادة التي یحملھا

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

نعم دكتورة نحن تابعنا ھذا الموضوع منذ بدایة الفصل التشریعي األول وُشكلت لجنة في وزارة الداخلیة ولجنة في وزارة الدفاع وأرسلوا
األعضاء واألسماء في وزارة الداخلیة (13) ألف والوزارة رفضت أن تتخلى عنھم ألنھ سیحدث نقص في العدد فیتكیف وضعھم على أن یتحول

.وضعھم الى موظف مدني داخل الوزارة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.انا تكلمت مع الوكیل الدكتور عقیل

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

.واللجنة موجودة وأبعث لك نص اللجنة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –
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.أعتقد بأن ال توجد إرادة  في تنفیذ ھذه المادة

 

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

تحتاج الى متابعھ مثلما تفضلِت یحتاج الى متابعھ فاألخوة لجنة االمن والدفاع ولجنة التعلیم العالي ومتابعة اللجنة الُمشكلة في دیوان وزارة
.الداخلیة والدفاع لتحویل المالكات العسكریة من حملة الشھادات الى وزارات أخرى أو الى نفس الوزارة بوظیفة مدنیة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

سیدي الرئیس ال توجد ارادة داخل الوزارتین بتحویل ھؤالء حملة الشھادات الى مدنیین ال یریدون االستغناء عنھم ھم ال یریدون وأنا أعلم ذلك
جیداً وتابعت األمر مع الداخلیة حتى وان شكلت لجان ووزعت االستمارات والداخلیة دؤوبة أكثر من الدفاع ووزارة الدفاع حتى اآلن موقف

.الصمت لم تقدم أي استمارة لكن ال توجد ارادة حقیقیة داخل الوزارتین بتحویلھم الى الوظائف المدنیة

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

نتابع ھذا الموضوع لجنة األمن والدفاع ولجنة التعلیم العالي لمتابعة ملف العسكریین من حملة الشھادات لتحویلھم الى دوائر مدنیة داخل الوزارة
.أو خارج الوزارة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

أو التكییف القانوني داخل وزاراتھم المادة (64) نصت في نھایتھا التكلیف القانوني لكن الداخلیة طلبت وعلى لسان وكیلھا طلب التكلیف القانوني
.داخل وزارتھم

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

.نعم 2017 المایك الصوت، الصوت دكتورة وحدة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

عفواً قانون تشغیل الخریجین األوائل القانون رقم (67) لسنة 2017 نصت المادة (9) تحدیداً منھ ان مجلس الوزراء ھو من یصدر سیادة
الرئیس إذا تسمح لي جنابك المادة (9) من قانون (67) لسنة 2017 تنص ان مجلس الوزراء ھو الذي یحدد أو ھو الذي یباشر بتعلیمات تنفیذ

ھذا القانون بتشغیل الخریجین الثالثة األوائل على األقسام العلمیة واإلنسانیة في الجامعات والمعاھد العراقیة وحتى اآلن لم یصدر مجلس الوزراء
اي تعلیمات بتنفیذ ھذا القانون وفي النھایة بقیت ھذه الشریحة مھمشة یطالبوننا بشكل مستمر ألنھ القانون نافذ صوت علیھ البرلمان في 2017

وحتى اآلن لم ینفذ من قبل مجلس الوزراء أو من قبل وزارة التعلیم، سیادة الرئیس نطلب من جنابكم التوجیھ الى مجلس الوزراء بإصدار
.تعلیمات تنفیذ ھذا القانون قانون (67) لسنة 2017 وتحدیداً المادة (9) ھي التي حددت مجلس الوزراء من یحدد تعلیمات تنفیذ القانون

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

واضح، األمانة العامة لمجلس النواب توجیھ كتاب لضرورة بتطبیق احكام القانون (67) لسنة 2017 الخاص بتعیین الخریجین من الدرجات
.الثالثة االوائل

-:النائب سالم طحمیر علي –

الكثیر من االخوة النواب تحدثوا عن طرق الموت والحوادث ولكن الیوم یوجد موضوع مھم جداً ھو المصابین الموجودین في الطرق البعیدة
الحوادث في الطرق البعیدة الیوم الكثیر من المصابین یتعرضون الى الموت وعدم نقلھم، سیادة الرئیس ھذه القضیة قضیة كبیرة جداً یعني حادث

بعید خارج مدینة معینھ وبعیدة عن المركز الصحیة یتعرض بھا المصاب الى الموت وعدم نقلھ واالجراءات الموجودة بإسعاف المصاب الى
.المستشفى اجراءات غیر صحیحة وبھا الكثیر من السلبیات نرجو أن یكون ھناك قانون یحمي  المسعف عندما یقوم بنقل المصاب الى المستشفى

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

.أحسنت، لجنة الصحة بخصوص ما ذكره النائب األستاذ سالم، ضروري جداً لجنة الصحة متابعة ما ذكره األخ النائب أستاذ سالم

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

من أولویات الحیاة الیوم التي تھم المواطن ھي الصحة وطرق المعالجة والحمایة والوقایة لدینا موضوع المجاري أن المجاري مشكلة عامة في
البلد یعني جمیع مدننا تعاني من أزمة المجاري وكل الموازنات كانت التخصیصات بھا ضعیفة والدلیل على ذلك نحن في محافظة النجف

والمحافظة التي بھا التوسع في العمران وكذلك الكثافة السكانیة وھجرة كبیرة عانینا من موضوع المجاري لعدة سنوات ونحن كأعضاء المحافظة
كان لنا حركة مكوكیة بین المحافظة وبین الوزارة الوزارات المعنیة وكذلك في الموازنة أضیفت لنا تخصیصات الى الموازنة لمشاریعھا
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االستثماریة أو تنمیتھا في األقالیم حتى ھذه اللحظة لم تصرف أو تطلق الى المحافظة أي تخصیصات فیما یتعلق لكل مشاریعھا تمنیة األقالیم أو
اإلستثماریة

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

لماذا؟

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

.ال أعلم السبب في وزارة التخطیط

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

المشروع ال یصادق من زارة التخطیط سوف یذھب الى وزارة المالیة ووزارة المالیة تقول أنا ال أصرف على المشروع  حتى یتم المصادقة
.علیھ

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

وزارة التخطیط تتعذر مرة بالجو االقتصادي ومرة باألثر البیئي وبالموافقات اآلن جمیعھا كاملة ھي ترید أن تطلقھا بالكامل ونحن اآلن من ھذا
المنبر نطالبھا بأطالق المشاریع كاملة بشكل تباعي ألن نحن لدینا األولویة یجب أن تكون الى المجاري موضوع المجاري اآلن مجاري النجف

الخط الناقل والمطري یصب في نھر الفرات یعني سكان الكوفة والمدن الجنوبیة من الكوفة یشربون ماء ملوث واألمراض كثیرة إضافة الى
المدن األخرى ومحطات المعالجة اآلن غیر كاملة یعني لدینا بحر النجف والذي نؤكده الى السید النائب االول رئیس الجلسة على وزیر التخطیط
ان ینقذ حال المحافظة موضوع المجاري تلوثت الناس وأصیبت بأمراض كثیرة اآلن في مستشفیاتنا وترى الماء ماء أسود وكأنك ترى نفط أسود
مثل النفط األسود یكون في المیاه والناس تشرب الماء الملوث فلذلك یجب أن یكون االنتباه واآلن یسمعنا وزیر التخطیط بأطالق المشاریع الكاملة

.وخاصة المجاري أوال لمحافظة النجف

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

ولألمانة اقولھا بأن االخ وزیر التخطیط من الوزراء الجیدین الذین یتعاملون مع مشاریع المحافظات بالسرعة وحتى في بعض األحیان یأخذ من
وقتھ ویرسل لھم لكي یناقشھم في الموضوع لیسھل المعقبات والمعوقات المشاریع االستراتیجیة المھمة مثل ھذه المشاریع التي ذكرھا الدكتور

عبود العیساوي ضروري ان تكون ھي من ضمن أولویات الوزارة ضمن خدمة المحافظات ألبنائھا من المواطنین، أعتقد توجیھ كتاب الى وزارة
التخطیط بأن وضع أولویة المشاریع المھمة وخاصة مشاریع المجاري ومشاریع الصرف الصحي ومشاریع الماء كونھا تسبب تلوث وثانیاً ھي

.بحاجة الى الكثیر من المدن التي توسعت وكثرت

 

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

جھود كبیرة بذلھا السادة النواب المحترمین من خالل تأدیة دورھم التشریعي والتمثیلي والضغط الكبیر من خالل حضورھم الى الجلسات
المطولة وكذلك جھود استثنائیة من قبل رئاسة مجلس النواب مشكورة، نحن في األیام األخیرة من انتھاء الفصل التشریعي توجد مشروعات

قوانین كثیرة تخدم المواطن العراقي وتسھم في بناء الدولة مقدمة من قبل الحكومة وكذلك مقترحات قوانین مقدمة من قبل السادة النواب
المحترمین نحتاج الى تمدید الفصل التشریعي بحسب المادة (58) (ثانیاً) لمدة شھر لكي نكمل بھ ما بدأنا بھ وكذلك نحن جمعنا تواقیع من أجل

.إدراج ھذه الفقرة على جدول األعمال في الجلسة القادمة

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

.یمدد الفصل تلقائیا بقانون الموازنة، تمدید الفصل التشریعي بحاجة إلى قرار، قدموا القرار إلى مجلس النواب لغرض التصویت علیھ

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

تعقیباً على مداخلة النائب (أحمد الجربا) فیما یخص اللجان وعمل اللجان، نعم النائب (احمد الجربا) محق في المداخلة لكن اللجنة الزراعیة أبلت
بالًء حسناً في حفظ حقوق ومستحقات جمیع المزارعین، سواء كانت بتعویض مزارعي الشلب أو مزارعي محصول الطماطة في محافظة

البصرة ومزارعي نفوق األسماك وأیضاً الحقول التي حرقت في المحافظات الغربیة، تم رفع كتاب رسمي إلى وزارة الزراعة لتشكیل لجنة
نیابیة ولجنة من الوزارة إلحصاء الحقول التي حرقت واألضرار التي أصابت الحقول في المحافظات الغربیة لكن لحد اآلن لم تردنا أي إجابة من

وزارة الزراعة، أما فیما یخص صرف مستحقات المزارعین لمحصولي الحنطة والشعیر، الجمیع یعلم تم عقد أجتماع مع السید وزیر التجارة
والسید وزیر الزراعة وألزمنا وزارة التجارة بصرف المستحقات لجمیع مسوقي محصولي الحنطة والشعیر خالل فترة أقصاھا سبعة أیام، لكن

لحد اآلن لم یصرف للمزارعین سوى وجبة واحدة من المستحقات علما إنھ توجد أموال كافیة البالغة (3) ترلیون دینار لمحصولي الحنطة
.والشعیر، نود أن یعلم السادة النواب واللجنة الزراعیة والسید وزیر التجارة لماذا ھذا التلكؤ وعدم صوف مستحقات المزارعین لسنة 2017

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –
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قانون الموازنة، أما ان نحترم القوانین التي نشرعھا أو القوانین التي تشرع ال تتابع، المفروض على مجلس النواب العراق یشكل لجنة لمتابعة
القوانین التي یشرعھا، مثالً كم عدد الفقرات التي تنفذ من ھذه القوانین وكم فقرة تترك؟ في الموازنة الحالیة تم إضافة فقرة لوزارتي الدفاع

والداخلیة الذین ھم البكالوریوس والدبلوم، تحویلھم من عسكري إلى مدني، بالدورة السابقة أضفناھم وفي ھذه الدورة الحالیة أیضاً تمت إضافتھم،
لحد اآلن وزارتي الدفاع والداخلیة لم تباشر بتحویل أي فرد من ھؤالء في الوزارتین، أما بالنسبة للمتسربین أیضاً أضفناھم ضمن الموازنة وفي

الموازنة السابقة في الدورة السابقة وأنا كنت عضواً في الدورة السابقة، ولحد اآلن منذ الحكومة السابقة للسید (حیدر العبادي) شكلوا لجنة ولم
.یباشروا بإعادة المتسربین مع العلم تم أعالمنا بتشكیل لجنة، وھنالك الكثیر من المواطنین الذین یراجعوننا ویسألوننا وال نعلم اإلجابة

ثانیاً: المفروض على مجلس النواب یعدل فقرة، ألنھ أقحم نفسھ بالوكاالت، یجب إنھاء الوكاالت خالل ستة أشھر وینتھي یوم 30/6، المفروض
على مجلس النواب أن یعدل ھذه الفقرة من المعیب إننا نشرع القوانین ونحن نخرقھا، یوم 30/6 أي بعد خمسة أیام تنتھي ھذه الفقرة، والوكاالت

ال تنتھي اعتقد إنھا بحدود أربعة أالف الھیئات والوكاالت، وأربع حقائب وزاریة لم تحسم مضى علیھا ستة أشھر قبل یومین أكملنا الكابینة
الوزاریة بقیت التربیة فقط ، أعتقد نحتاج إلى أكثر من (90) یوم أو (120) یوم حتى تكتمل الوكاالت والدرجات الخاصة، ھناك موضوع مھم

ھو محاضري التربیة، في محافظة بابل معتصمین منذ یوم، والمحاضرین مضى علیھم سنوات وھم یداوموا مجاناً ویخرجون اآلالف من أبناءنا،
عكس عقود الكھرباء حیث كانوا یستلمون ما یقارب (700-800) ألف دینار وصوتنا في ھذه الموازنة وثبتناھم، أنا لیس لدي أي اعتراض

علیھم لكنھم كانوا یستلمون إجور، أما المحاضرین لم یكن لدیھم أجور ولم نثبتھم والذین ھم باآلالف وصوتنا تخصیص مالي (125) ألف أجور
لكل محاضر، اآلن جاءت العطلة الصیفیة ولم یستلم أي محاضر أي مبلغ، أین قراراتنا والموازنة أین التي نصوت علیھا؟ إذا لم یكن ھناك تنفیذ

لماذا نحن نصوت على القرارات والموازنات؟ المفروض أن تحترم القوانین التي یشرعھا مجلس النواب وأتمنى من سیادتكم أن تشكل لجنة
.لمتابعة القوانین التي یشرعھا مجلس النواب العراقي، ألنھ ھناك فقرات مھمة لم تطبیق من قبل الحكومة التنفیذیة

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

وأنا أؤكد لكم إن دور مجلس النواب لیس فقط یتابع تطبیق القوانین بل یتابع حتى التعلیمات واللوائح التي تصدر من الجھات المعنیة وھناك خطر
ً .كبیر وإلتفاف على القانون، ضروري جداً أن تكون ھناك متابعة وأنا أؤید ما ذكر تماما

-:النائبةھدى سجاد محمود شاكر –

وزارة التربیة لھا النیة إلصدار االستمارة األلكترونیة ویجب أن تملى من قبل وزارة التربیة، باعتبار إنھ المحاضرین یجب أن یكون لھم أوامر
.إداریة بإلقاء المحاضرات

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

السیدة النائبة (ھدى) عندما ذھبِت لوزارة المالیة ما الذي حدث؟

-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –

عندما رأیت العمل في وزارة المالیة في دائرة الموازنة قسم المالك، سبب إرجاع أغلب المحافظین الموقعین على قوائم المحاضرین ھو عدم
ألتزامھم بالتوصیات داخل االستمارة، االستمارة مشكلة بشكل كبیر، أنا رافقني عن محافظتي مدیر التربیة المعني بھذا األمر ومعھ الموظف الذي

یدخل البیانات في قسم الحاسبة، یجب أن یكون األسم الكامل والمدرسة وتاریخ المباشرة وتاریخ إصدار األمر بالمباشرة، لذلك أنا أعتقد یجب
على السادة النواب بما إن محافظاتھم جمیعھا فیھا محاضرین مجانیین علیھم المتابعة  مع مدیریات التربیة في المحافظة لغرض ملئ

.(االستمارات، بسبب االستمارات أعتقد جمیع المحافظات رفضت عدا محافظة نینوى لجھود الست (ھدى

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

ما ھو التوجیھ حتى یكون لدینا علم بالموضوع؟

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

أتمنى من السیدات والسادة النواب الكرام في جمیع المحافظات الذي لدیھم محاضرین أن یساعدھم في ملئ االستمارات، واالستمارة موجودة على
.الموقع الرسمي لوزارة المالیة دائرة الموازنة، یمكن ملؤھا بشكل كامل وتوقیعھا من قبل اللجنة

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

أنا أنطلق من ملف وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، صراحة قبل یومین كنا مع المعتصمین من حملة الشھادات العلیا، وفي الجلسة الماضیة
ذكرت قانون (59) لحملة الشھادات العلیا لسنة 2017، وأحد الفقرات تنص على تعیین (20%) من حملة الشھادات لوزارة التعلیم العالي

و(15%) لباقي الوزارات ھذا من جھة، من جھة أخرى قانون (67) الخاص بالطلبة األوائل على األقسام، سؤال مھم عندما كنت مع
المعتصمین قالوا لماذا وزارة الصحة تم تعیین مجموعة حسب القرار الذي َصدر قبل فترة ونحن حملة الشھادات العلیا؟ صراحةً لم یكن لدي أي
إجابة، لماذا وزارة الصحة تعیین بقرار في حین نحن حملة الشھادات العلیا؟ نحن  أرسلنا كتاباً إلى ھیأة الرئاسة أن یكون ھناك استضافة لممثل
عن أمانة رئاسة الوزراء وممثل عن وزارة المالیة، وكانت اإلجابة إنھ لم تصدر التعلیمات ووزارة التعلیم العالي لیس لدیھا إجراءات في تفعیل

.مثل ھذه الفقرة
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

من الذین نستضیفھم؟

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

ممثل عن األمانة العامة لمجلس الوزراء وممثل عن وزارة المالیة وممثل عن وزارة التعلیم العالي، الجزء األخر وھو مھم ھنالك لدینا مجموعة
من األقسام في بعض الجامعات مثل قسم أقتصادیات النفط والغاز كلیة اإلدارة واألقتصاد وقسم الدراسات الشقیة، وجبات یتخرجون وعندما

یبحثون عن تعین مثالً أقتصادیات النفط والغاز ال اإلدارة واألقتصاد وال المحاسبة في أي مفصل من مفاصل الدولة یخبروھم بأن شھاداتھم لیس
لدیھا توصیف، مثیلتھا في البصرة یتعینون أقتصادیات النفط والغاز یتعینون في الشركات النفطیة ووزارة النفط، ھذه المشكلة ھم والدراسات

.الشقیة

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

أرسلوا لنا كتاب من لجنة التعلیم بھذا الموضوع، بالنسبة لألستضافة في لجنة التعلیم ممثل عن األمانة العامة لمجلس الوزراء وممثل وزارة
.المالیة وممثل وزارة التعلیم العالي بخصوص ما تم ذكره لموضوع القانون (97) لسنة 2017

-:النائب مضر خزعل سلمان –

ھنالك مشكلة أستثماریة في مصفى میسان األستثماري الذي سعتھ في المرحلة األولى(150) ألف برمیل وأما بالمرحلة التي بعدھا (300) ألف
.برمیل، حقیقةً ھذه اإلجازة األستثماریة كانت منذ عام 2009

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

أین ھذا المصفى في أي مكان یقع؟

-:النائب مضر خزعل سلمان –

في میسان الكحالء، بإجازة أستثماریة وأحیلت إلى شركة (ستارن) السویسریة وتم أكتشاف إن ھذه الشركة غیر متخصصة في النفط أصالً ولیس
ً لدیھا أي كفاءة مالیة ولیس لدیھا أي أعمال ممثالة علماً إنھ تم توقیع العقد من قبل السید رئیس الوزراء األسبق ورئیس ھیأة االستثمار شخصیا

وأعید عام 2013 ووقعت وزارة النفط مع ھذه الشركة تعھد على ان تباشر خالل (60) یوم وإذا لم تباشر تسحب اإلجازة األستثماریة، لكن لم
یعمل بھذا مجدداً، بعد ذلك تم تغییر أسم الشركة للتحایل على ھذا الموضوع من شركة (ستارن) إلى شركة مصفى میسان األستثماریة، منذ عام
2009 ولغایة منح اإلجازة في 25/7/2016 إلى األن لم ینفذ أي شيء بسبب عدم الكفاءة المالیة للشركة، وإلى األن لم یتم تنفیذ المشروع ولم

.تسحب اإلجازة األستثماریة

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

لجنة الطاقة األستاذ (عدي) ھناك شيء یخص األستثمار في الكحالء، الشركة غیر متخصصة لیس لھا عالقة بإنتاج وأستخراج النفط، والعقد
موقع من قبل االخ السید رئیس الوزراء السابق والسید رئیس ھیأة األستثمار، ما ھي مالحظاتكم علیھا أو نطرحھا على لجنة الطاقة أنظروا إلى

.األولیات

-:النائب عدي عواد كاظم –

ھذا الموضوع تم طرحھ في أكثر من جلسة لكننا نستكمل األولیات حتى نقدم تقریر إلى لجنة الطاقة حتى تعرضھ على مجلس النواب، نحن نبحث
.في ھذا الموضوع وجلبنا أولیات الشركة وتفاصیلھا

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

.(لجنة الطاقة لغرض إرسال تقریرھا بخصوص ما ذكره السید النائب (مضر السلمان

 

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

أنا أضیف على األخوات والست (وحدة) حول األوائل للدراسات المسائیة مشروع تشغیل الشباب، لحد ھذه اللحظة لیست فقط وزارة التعلیم
العالي ألن التسلسل الثاني والثالث یتعین في الوزارات األخرى، ھناك حذف وأستحداث في الوزارات لكن لم یتم شمول األوائل التسلسل الثاني

.والثالث على الجامعات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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أین یتم تعیینھم التسلسل االولوالثاني والثالث؟

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

األول على وزارة التعلیم العالي، والثاني والثالث على الكلیات التي تناسب تخصصھم فقط األول یتم تعینھ على الجامعات، والتسلسل الثاني
والثالث ضمن قرار مجلس الوزراء یتعینون على الوزارات المناظرة ألختصاصھم بمالكات الحذف واألستحداث، ولكن لحد ھذه اللحظة لم یتم

تطبیق الموضوع وفقط األول یتم تعینھ على التعلیم وبعض الجامعات تطبق وبعضھا ال، والتسلسل الثاني والثالث عندما نرسل كتاب مثالً لوزارة
الزراعة وھناك درجات حذف واستحداث ونتمنى أن تكون ھناك صالحیات للمحافظین ألن بعض الوزارات نقلت الصالحیات بدالً من ان یعلنوا

.مباشرةً الثاني والثالث یتم تعیینھم ألن لدیھم قرار ھذا أوالً

ثانیاً: حملة الشھادات العلیا لحد اآلن حتى عندما تعلن الدرجات ھم لدیھم نسبة ولكن لم تظھر ھذه النسبة لھم في درجات الحذف واألستحداث؟
ھذه مشكلة دكتوراه وماجستیر بال وظیفة، نتمنى أن یكون ھناك تدخل، ونحن شاھدنا لقاء حضرتكم مع مجموعة من حملة الشھادات العلیا، ومن
ضمن القانون لھم نسبة (5%)، ولدینا الطالب الذین حصلوا على معدالت (97،96) ولم یلتحقوا بالكلیات التي ظھرت، نرجو من وزارة التعلیم

العالي أن تنصفھم ھذا العام، الذین حصلوا على معدالت (96،97) ولم یلتحقوا بالكلیات والمعاھد التي ظھرت أسمائھم فیھا كانوا على أمل أن
یكون ھناك تغییر معین ونحن أعطیناھم وعد إنھ سوف یأتي الوزیر وتأخر الوزیر، بالتالي إنتھت فرصتھم وبقوا بال تقدیم، نتمنى من لجنة

التعلیم العالي أن تأخذ بنظر األعتبار الطلبة الذین معدالتھم عالیة، بعض المحافظات مثالً أنا أتحدث عن محافظة النجف األشرف الموازنة لحد
ھذه اللحظة لم تصل، نحن لدینا نقص في المحوالت الكھربائیة واألعمدة دائرة الكھرباء تقول غیر متوفرة لدینا، نتمنى أن تخصص من مبالغ
الطوارئ إلى وزارة الكھرباء لشراء محوالت وأعمدة حتى تغذي المحافظات وأغلبھا یكون علیھا حمل زائد، لدینا دعم المنتج المحلي كحقول

الدواجن نحن في محافظة النجف األشرف صار لدینا اكتفاء ببیض المائدة، لكن أصحاب الحقول یطالبون بدعمھم بمبالغ أجور الكھرباء العالیة،
.نحن یجب أن ندعم المنتج یعني أما أن یقلل المبلغ أو یقسط ألصحاب الحقول، یجب أن یكون ھناك دعم للمنتج حتى یكون ھناك اكتفاء كامل

-:النائبة أشواق كریم محسن -*

بالنسبة لمحافظة المثنى ھي من المحافظات الفقیرة والمنكوبة حیث نسبة الفقر في المحافظة وصلت إلى (52%) وھي في مرحلة تزاید والسبب
في ھذا األمر ھو األھمال من قبل الحكومات السابقة والحكومة الحالیة، لم یكن ھناك توجھ حقیقي إلنقاذ المحافظة من نسبة الفقر ھذه، على الرغم

إن المحافظة توجد لدیھا موارد وأسباب تستطیع أن تخفف حدة الفقر في المحافظة، وھي محافظة حدودیة لو كان ھناك اھتمام حقیقي من
الحكومة ألھتمت بالمحافظة وفتح منافذ حدودیة للتخفیف من حدة الفقر، إضافة إلى إنھا محافظة أثریة توجد فیھا آثار الوركاء التي تعتبر أصل
الحضارات، لكن لألسف الشدید ال یوجد لدى الحكومات أي أھتمام بھذه المحافظة، نحن نطلب أن یكون ھناك اھتمام مثالً كفتح منفذ حدودي أو
ربط الخط السریع بالمحافظات حتى یصل لقضاء الوركاء، لو كان ھناك اھتمام ومد ھذا الخط السریع لیصل لقضاء الخضر ھذا سوف یساعد

على انتعاش المحافظة ورفع المستوى المعاشي ألھالي المحافظة، إضافة إلى إنھا كما ذكرت محافظة أثریة واألھتمام باآلثار حتى یرفع من
.مستواھا

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

أعتقد أنعاش الجانب االقتصادي في المحافظات الفقیرة والتي ال یوجد عندھا موارد كثیرة ھو یقع على عاتق الحكومة وایضاً على عاتق مجلس
النواب توجیھ ھیأة االستثمار بمنح إجازات استثماریة للقطاع الخاص وخاصة األجنبي باستثمار معامل أو مصانع أو بعض الفعالیات االقتصادیة

والتجاریة في ھذه المحافظات حصراً، حتى نحن نحقق الجدوى في اإلنعاش االقتصادي والتجاري في ھذه المحافظات وانعكاسھا على المدن
.المحرومة التي تعاني من قلة وشحة بعض الموارد أو قربھا وبعدھا من الموانئ أو المنافذ الحدودیة

-:النائبة شمائل سحاب مطر العبیدي –

بالنسبة لموضوع الداخلیة ونقل المنتسبین إلى الدوائر المدنیة، الموضوع الذي یعاني منھ المنتسبین أن وزارة الداخلیة وضعت المنتسب أن یتكفل
ھو الذي یجلب عدم الممانعة من بقیة الدوائر، وھناك معاناة من ھذه المشكلة المنتسبین ایضاً یتم مراجعة الدوائر المدنیة یبلغون سواء تعلیم تربیة

أو أي دائرة یقولون ما وصلت الكتاب من الداخلیة أو أي جھة أن یوجد ھكذا قرار حتى نعطي لكم عدم ممانعة، ضروري السید الرئیس مثالً
الداخلیة توجھ كتاب إلى الدوائر كافة أو تسھیل أمر جلب المنتسب عدم الممانعة وایضاً حصل بھذا القانون أن استثناء لبعض الصنف القتالي

ً ھؤالء ایضاً یستثنون ال یستطیعون أن یتنقلون من الداخلیة إلى الدوائر المدنیة، ھناك بعض المنتسبین یقولون جرحى وعندھم شھداء ایضا
.یریدون تسھیل لھم نقل إلى الدوائر المدنیة، ضروري أن الداخلیة ایضاً تتعاون بھذا الشيء بخصوص عدم الممانعة من بقیة الدوائر المدنیة

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

نحن وجھنا لجنة األمن ولجنة التعلیم العالي بخصوص ھذه المواضیع، ھذه جزئیات تفاصیل تخص الموضوع، ھذه تفاصیل جزئیات تتم مناقشتھا
.في اللجنة

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

طبعاً ھناك قرار لمجلس شورى الدولة في 31/7/2018 والعدد (2282)، ھذا القرار ھو في إعادة الصالحیات إلى وزارة التربیة ووزارة
الصحة، اعتقد ھذه الوزارات التي ذكرتھا ھذه تمس حیاة المواطن في عموم العراق، الصحة ھي صحتنا وصحة وأوالدنا والتربیة تربیة وتعلیم
أوالدنا، وبالتالي اعتقد ھي من نقلت الصالحیات أصبحت عرضة بالمحافظات وھناك تخبط بالمحافظات، یعني أعطیك حادثة في محافظة بابل

یوجد احد اإلخوة المتنفذین بالمحافظة أصبحت لھ مشكلة مع مدیرة مدرسة ویعني ألزم لزام یجب أن تُنقل ھذه المدیرة، بالتالي الصالحیات لدیھم

أ ُ أ
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بالحكومة المحلیة وبالفعل تم نقل ھذه المدیرة واعتقد أصبح ُظلم بھذا الموضوع، لذلك أنا اطلب ترجع وتعود ھذه الصالحیات حسب قرار مجلس
شورى الدولة، وكلنا نحن الیوم إذا أصبحت ھناك مشكلة إداریة نحتكم إلى مجلس شورى الدولة وھو جزء من القضاء العراقي الیوم المعتمد في

عموم العراق وھذا الموضوع مھم جداً، طبعاً الوزیر بالوزارة یتحكم ھو بسیاسة الوزارة مع ھیأة الرأي بالتالي اعتقد مجموعة من الممكن أن
تسیطر على سیاسة ھذه الوزارة، أما في الحكومات المحلیة فتخضع إلى ألمزجة الحكومة المحلیة المحافظ ونوابھ السادة أعضاء المجلس، كذلك
المدراء الموجودین وكذلك الشخصیات الموجودة بالمحافظات ما یعطي اآلن انطباع سيء على ھذه المدیریتین المھمة جداً مھمة في حیاة واقعنا

العراقي. تكلمنا على موضوع المحاضرین موضوع المحاضرین جداً مھم، وبالتالي اعتقد لو یصار إلى تحویلھم إلى عقود وال یوجد مانع إذا
نجمع تواقیع ویحول أمرھم إلى عقود حتى لو على سنة 2020 لغرض أن یكون عندھم أمل وإعطائھم أولویة بالتعیینات، یعني كل تعیینات

الحذف واالستحداث نعطیھم نسبة (50%) من ھذه الدرجات إلى ھذه الفئة، واعتقد ھم الیوم یعملون ویؤدون دور ودورھم جید وممتاز وسدوا
نقص عندنا الكثیر وكانت حاجة ماسة بتربیة محافظة بابل، واآلن الحمد � وضعنا ممتاز بفضل ھؤالء المعلمین أو المدرسین المحاضرین

.مجاناً، اعتقد ال بد وأن ننصف ھؤالء ونحن ممثلین الیوم للشعب وممثلین إلى ھؤالء الشریحة

-:النائب فارس صدیق نوري –

دولة النائب، واحدة من أھم معاییر التفاضل بین أدارات الحكم في الدول ھو مدى جودة الخدمات الصحیة في تلك الدول، وطبعاً في بلدنا العراق
الكل على علم بأن ھناك تحدیات كبیرة عصفت بالبلد ومتغیرات كثیرة، یعني فرضت على ارض الواقع تدني بالخدمات الصحیة من تعاقب

الحروب إلى أزمة الموارد إلى ھجرة الكثیر من العقول الطبیة والى تقادم األنظمة الصحیة التي ھي تحكم اآلن النظام الصحي في العراق، لذلك
دولة النائب كان لزاماً البحث في المؤسسات التشریعیة عن أنظمة وقوانین تستطیع أن تنھض بالمنظومة الصحیة في العراق، الحقیقة نحن أمام
مفترق طرق أما أن نعمل على زیادة الموازنات في وزارة الصحة من (3 -4) ملیار دوالر ألجل أن نصل إلى التغطیة الصحیة الشاملة، أو أن

نبحث نظام صحي وھو قانون الضمان الصحي من أجل النھوض بالمنظومة الصحیة في العراق، السید الرئیس نحن في لجنة الصحة والبیئة
وعلى مدى دورتین متتالیتین قد بذلنا جھود حثیثة ومضنیة من أجل تشریع ھذا القانون، في الدورة السابقة وصل قانون النظام الصحي

االجتماعي إلى المراحل النھائیة ولكن لم یوفَّق، وایضاً ھذه الدورة الیوم قد تفاجئنا بأنھ األخ ممثل الحكومة تحفظ على ھذا القانون، السید الرئیس
نحن قبل یومین قد عقدنا جلسة استماع مع السید وزیر الصحة دكتور عالء الدین والكادر القیادي في وزارة الصحة وھم متفقون معنا وجھود
وزارة الصحة مع جھود لجنة الصحة تسیر بشكل متوازي في سبیل تشریع ھذا القانون أو تشریع ھذا المقترح، لذلك السید الرئیس أنا أطالب

.سیادتكم بأسم لجنة الصحة والبیئة

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

ما الذي حدث مع وزیر الصحة بالجلسة التي جرت معكم؟

-:النائب فارس صدیق نوري –

وزیر الصحة كان داعم إلى حد كبیر ھو والكادر القیادي في وزارة الصحة وكل أعضاء اللجنة كانوا متواجدین دولة النائب وھم قالوا لدیھم
مالحظات سوف یقدموھا إلى لجنة الصحة والبیئة من أجل إنضاج ومن أجل إثراء ھذا القانون والخروج بمقترح قانون، ھذا یعني نستطیع أن

نصل إلى ما نربو إلیھ وھو التغطیة الصحیة الشاملة بالعراق، وحمایة المواطن العراقي من أعباء وتكلفة الحصول على العالج، الذي أطلب من
.دولتكم دولة النائب ھنا استضافة السید وزیر الصحة واالستماع إلى تفاصیل والى حقیقة رأي الجھة التنفیذیة بھذا المقترح وأكون شاكراً لكم

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

تحب دكتور یعني أوضح لك التطابق التام بما ذكرتھ وبما ورد بكتاب السید وزیر الصحة، یقول بھ (السید رئیس مجلس النواب المحترم مشروع
قانون الضمان الصحي ورد إلى مسامعنا سوف یتم مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي في جلساتكم احدى الجلسات مجلس النواب الموقر،
ونحن بصدد ذلك نود أن نبین أن قانون الضمان الصحي ھو الفیصل الرئیسي بتحدید شكل وفعالیة النظام الصحي في توفیر الخدمات الصحیة

للمواطنین وبما ال یثقل كاھل المواطن وكما كفلھا الدستور، وإن مقترح القانون المقدم لم یُدرس من قبل وزارة الصحة أو الحكومة) أي الحكومة
الجدیدة (وتوجد بھذا القانون جنبة مالیة وأداریة كبیر جداً لم تدرس من قبل الوزارات المعنیة، ولدى وزارة الصحة الكثیر من المالحظات التي

من الممكن وھي في غایة األھمیة ومن الممكن مناقشتھا مع اللجنة الموقرة لجنة الصحة في مجلس النواب، كما نرید مناقشتھا ولكن المواعید
التي تم تحدیدھا لغرض تم تأجیلھا یرجى تفضلكم بتأجیل طرح مناقشة ھذا المشروع المعروض على مجلسكم الموقر وإعادتھ إلى الحكومة

لدراستھ من قبل جمیع الجھات المعنیة ومن ثم إعادتھ إلى مجلسكم الموقر إلكمال مناقشتھ)، نحن متفقین تماماً على أن الضمان الصحي جید، لكن
وزارة الصحة تطلب سحب القانون، أنتم لجنة الصحة لستم مع سحب القانون، صحیح، إذا یحبون أن یأتوا حتى یضیفوا أو یعدلوا أو یناقشوا

ع، بما فأھالً وسھالً بھم في اللجنة، الن قد إذا رجع إلى الحكومة أو إلى وزارة الصحة ممكن أن تنتھي الدورة وال توجد ضمانات، ربما ال یُشرَّ
أن القانون قدیم وفي أروقة مجلس النواب وألكثر من دورة فأكید حصل علیھ الكثیر من النقاش واآلراء السابقة محترمة وخصوصاً ونحن نتكلم

مع جھات فنیة تخصصیة، لم نتكلم مع جھات غیر تخصصیة بالسابق، فإذا كان وال بد رؤیة ومشروع السید معالي وزیر الصحة والكادر المتقدم
في وزارة الصحة ضمن برنامجھم الھادف إلى تحسین الصحة والبیئة في العراق فأھالً وسھالً بھم في لجنة الصحة یأتون یوم یومین عشرة أو

.نحن نذھب الیھم ممكن أن تصبح نقاشات ولكن بطریقة بقاء القانون ومشروع القانون لدى لجنة الصحة ومجلس النواب

-:النائب فارس صدیق نوري –

.الذي نتمناه دولة النائب أن ال یتم رفض مقترح القانون، ألنھ إذا تم رفضھ فسوف یعاد من البدایة

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

أل ً أ
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متفقین دكتور. أذاً األمانة العامة لتوجیھ كتاب إلى معالي السید وزیر الصحة والكادر المتقدم من الوزارة وكل الجھات المختصة والقطاعیة في
ھذا الموضوع الحضور إلى لجنة الصحة ومناقشة ھذا الموضوع، لیس في جلسة واحدة وإنما أكثر من جلسة، یعني أكثر من جلسة مناقشة لطرح

آراءھم وأفكارھم ألن عودة المشروع معناھا عودة اإلجراءات التي یلتزم بھا مجلس الوزراء ویلتزم بھا مجلس النواب، والتي من الممكن
.والخوف أنھا تطول أكثر من الالزم وال نشرع ھذا القانون

-:النائب فارس صدیق نوري –

ع ھذا المقترح یعني سوف یكون بصمة تاریخیة لھیأة رئاسة مجلس والى السادة أعضاء مجلس النواب الن ھو األمل الوحید دولة النائب، إذا ُشّرِ
.في أحداث نقلة نوعیة ورفع جودة الخدمات الصحیة في العراق ھو قانون الضمان الصحي

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

.أدعو جنابك إلى أن تحرروا كتاب بھذا الموضوع حتى نعكسھ إلى وزارة الصحة ونستضیفھ

-:النائب صادق مدلول حمد السلیطي –

الموضوع األول الحقیقة السید الرئیس في بدایة الفصل التشریعي األول حصلت استضافات لمسؤولین في البنك المركزي العراقي ووزارة
المالیة، وحدثت مداوالت في ثالثة مواضیع ھي مزاد العملة وغرق العملة ومشروع بنایة البنك المركزي العراقي، ُشِكلَت لجنة تحقیقیة من

مجلس النواب من أعضاء اللجنة المالیة، لكن إلى حد اآلن لم یتم اطالع مجلس النواب على نتائج التحقیق، الحقیقة مواضیع مھمة جداً وأثیر
حولھا شبھات فساد كثیرة ولكن لألسف إلى حد اآلن لم نَر أي نتائج حول التحقیق، نطلب من ھیأة الرئاسة مطالبة اللجنة المالیة بتقدیم نتائج

.التحقیق في ھذه المواضیع الثالث أو تشكیل لجان جدیدة وفق سقف زمني

الموضوع الثاني السید الرئیس یوجد عندنا شریحة واسعة من الخریجین قدموا خدمة مجانیة للعملیة التربویة عبر تقدیم محاضرات لبرنامج محو
األمیة وقد أغلقت مراكزھم قصراً لیس برغبتھم، طبعاً ھم قدموا في مرحلة من الزمن بشكل مجاني طوعي، لكن لألسف تم غلق البرنامج

وُسرحوا إلى حد اآلن، لم یقدم لھم أي شيء، یحتاجون إلى قرار لغرض إعطائھم مثالً درجات للمنافسة في التعیین أو دفعھم وإعطائھم أولویة
.كعقود في وزارة التربیة

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

الدكتور األستاذ صادق قبل أن تعود إلى القاعة ، نحن ذكرنا على كل اللجان التحقیقیة البرلمانیة، كل اللجان التحقیقیة التي تشكلت في مجلس
النواب بدًء من الفصل التشریعي األول والى حد اآلن، أن تضع أمام اإلخوة أین أصبحت النتائج؟ وإال سوف یصار إلى حل ھذه اللجان وتشكیل

.لجان جدیدة

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

شكر للسادة النواب الذین تطرقوا لمواضیع مھمة جداً في ھذه الجلسة وما تطرق إلیھ بعض اإلخوة في قضیة حمایة المنتج، الحقیقة یجري في
وزارة الصناعة موضوع المشاركة ھناك بعض المعامل الموجودة في بعض الشركات شركات وزارة الصناعة یتم ھناك عملیة التعاقد بصیغة

المشاركة، وھذا طبعاً شيء إیجابي أن یكون ھناك مشاركة للقطاع الخاص مع القطاع العام وتشغیل بعض المعامل التي ال تعمل اآلن، ولكن ما
یحصل ھو بعض المعارضة وھناك بعض المخاوف والشكوك لدى الموظفین الذین یعملون في ھذه المعامل بصفة دائمیة، یعني ھناك مخاوف أن

عملیة المشاركة سوف تكون أقصاء لھم وبالتالي ھناك تحصل بعض العراقیل في قضیة یعني إتمام عملیة التعاقد وما یحصل خیر مثال على
ذلك، ما یحصل في الشركة العامة للصناعات الجلدیة، ھناك بعض المعامل من ھذه الشركة أبرمت عقود لعملیة بطریقة المشاركة مع القطاع

الخاص، ھذا الموضوع وزاَر بعض السادة أعضاء مجلس النواب ھذه الشركة والتقى بالسادة اإلخوة الموظفین ونقل الموظفین بعض المطالب،
األمر الذي كنا نتمناه أن تُلغى عملیة المشاركة ویكون ھناك نجاح لھذه الفكرة على ھذه المشاریع، ولكن یجب أن یكون ھناك اطمئنان إلى اإلخوة

.الموظفین حول عملیة بقائھم وقدم الذین تقدموا بالمشاركة بعض التطمینات ولكن تحتاج إلى تطمینات الدولة كي نمضي بعملیة المشاركة

النقطة األخرى أن ھذه الشركة وبعض الشركات لدیھا دیون لدى وزارة الداخلیة والدفاع، المشكلة أین؟ المشكلة أن عملیة التعاقد تتم مع مدیریات
مع وزارة الدفاع ومع دوائر بوزارة الدفاع، ال یكون ھناك تعاقد مركزي مع وزارة الدفاع وھذا ما تم االطالع علیھ من خالل اللقاء بالسید وكیل

.الوزارة، وھناك مشاكل مالیة بھذا الخصوص

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

.ھذه الشركات التي ذكرتھا دائنة أو مدینة بالنسبة للوزارات

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

.الشركات دائنة اآلن ھي دائنة

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

لماذا یعني بشكل غیر رسمي؟
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-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

یعني لیس مركزي، المفروض یجب أن تكون دائرة عقود في وزارة الداخلیة، عملیة التعاقد، مثالً قیادة الشرطة االتحادیة تتعاقد مع شركة معینة،
قیادة قوات الحدود تتعاقد، وبالتالي ھذه المشاریع حینما تطالب الوزارة، الجھات الدائنة تطالب الوزارة، الوزارة تقول أن ھذا الموضوع تم التعاقد

.مع القیادات الخاصة المعنیة

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

.تشكیل خاص

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

ھذه مشكلة الحقیقة الن الموظفین السید رئیس الجلسة موظفي ھذه الشركات بإنتظار ما یرد الیھم من حوافز، یعني الیوم ھناك مبالغ كبیرة
وممكن أن اطلع جنابك علیھا بكتاب خاص، مبالغ كبیرة، ھذه المبالغ الكبیرة إذا استلمتھا الوزارة الشركة العامة للصناعات الجلدیة مثالً تطلب

وزارة الصناعة مبالغ مالیة كبیر ھذا إذا تحقق وتم استردادھا المبلغ ممكن أن یأتي بالحوافز باألرباح للشركة وحتى ینتفع بھا الموظفین،
.الموظفین المشكلة لم یحصلوا على أي مبالغ

 

 

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

بالنسبة لتطمینات الموظفین، توجھ لجنة االقتصاد واالستثمار بضرورة معرفة التطمینات والضمانات التي تقدمھا ھذه الشركات بعقود المشاركة
.مع شركات وزارة الصناعة

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

موضوع آخر سبق وان مجلس النواب الموقر صوت على قانون المدن الصناعیة وھناك مشروع كبیر ینتظره أھالي مدینة النھروان وھي مدینة
النھروان الصناعیة، ھذه بالحقیقة مدینة إذا أبصرت النور سوف تكون مدینة كبیرة وسوف تعالج مشاكل البطالة الموجودة في بغداد ولیس في

مدینة النھروان فقط، ولكن ال زالت العراقیل وقضیة التعاقد سبق وان كان التعاقد مع الھیأة الوطنیة االستثمار، ولكن الموضوع قد تغیر ویجب
أن یكون التعاقد مع دوائر البلدیة حسب قانون (80) وبالتالي اعتقد وجود تسھیل في ھذا القانون وتفعیل القانون بالسرعة الممكنة كي نمضي

.بعملیة إقرار مدینة النھروان الصناعیة

-:النائب –

قانون الشراكة ھو ما مقر بمجلس النواب، بالتالي ما ھو األساس القانون الذي تستند علیة الدولة في إیجاد المشاركة بین القطاع العام والقطاع
الخاص؟ یعني على أي أساس قانون یستند ما اعرف إذا اإلخوان یعینوني إذا ھو قانون الشراكة غیر ُمقر على أي أساس؟

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

.ھو یقول بصیغة المشاركة مع، فعلوا

-:النائب –

.ھو غیر ُمقر وال كاتبین وال یوجد قانون في مجلس النواب یقر نوعیة الشراكة ما بین القطاع العام والقطاع الخاص

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

نحن كنا في شركات القطاع المختلط تقوم بمشاركة القطاع الخاص بنسبة (49%) على أن ال تتجاوز (51%) وتكون أدارة مجلس اإلدارة إلى
.القطاع العام

-:النائب –

.نعم تناولھا مجلس النواب بالدورة السابقة وقال یجب أن یكون قانون شراكة وقانون الشراكة ھو الذي ینظم

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

.نستفسر عن ھذا الموضوع، القانونیة، االستفسار عن عقود المشاركة ومدى قانونیتھا وإلزامھا
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-:النائب حسین سعید كاظم عرب –

موضوع عقود المشاركة التي تبرمھا شركات وزارة الصناعة والمعادن مع القطاع الخاص كانت سابقاً غیر صحیحة وغیر مھنیة لكون أغلب
الشركات التي تبرم ھذه العقود المشاركة لم تأتي للمصانع بأي شيء یُذكر، السید الرئیس قانونیة عقود المشاركة موجودة، من ناحیة المبدأ

القانوني موجودة ولكن السید الرئیس عقود المشاركة تُبرم بشكل غیر صحیح ولن تأتي بالفائدة ألي مصنع من مصانع وزارة الصناعة، لذلك
نحن كمجلس نواب عراقي نتمنى أن یكون ھناك دور حقیقي ألعضاء مجلس النواب لمتابعة عقود المشاركة، ومدى تثمینھا وتأثیرھا على المنتج

العراقي، نحن نالحظ عقود المشاركة جمیعھا تكون فقط عقود تجاریة لیس إال، لذلك أنا أطالب السید الرئیس أن تكون ھناك لجنة مشتركة
لغرض تفحص جمیع عقود المشاركة في وزارة الصناعة والمعادن، وایضاً نكون إذا نرید أن نحمي المنتج الوطني العراقي، علینا أن ھذه عقود
المشاركة ماذا ستعطي إلى المصنع الذي تم التعاقد معھ. إنا اثني على كالم زمیلي السید علي مؤنس واألخت ایضاً إذا توجد عقود مشاركة حقیقة

یجب أن ندعمھا وندعم المنتج الوطني العراقي، وندعم أیضاً كل عقد مشاركة ھو صحیح، لكن ھذه عقود المشاركة أصالً قد تكون في بعض
األحیان ھي عقود وھمیة، السید الرئیس یعني أعطي عقود مشاركة ویأتي بمنتج من خارج العراق ھذه لیس عقود مشاركة لوزارة الصناعة

.والمعادن

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

الغالیة الحقیقیة من المشاركة أن القطاع العام ال یستطیع أن یؤھل ھذا المصنع أو ھذا المعمل أو ال یستطیع أن یدیره، المفروض أن تعطي ھذه
.الجھة

-:النائب حسین سعید كاظم –

.السید الرئیس أصالً عقد مشاركة، كل عقود المشاركة سابقاً أُبرمت كلھا فاشلة وكلھا كاذبة وال ترتقي إلى أن تكون عقد مشاركة

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

.لجنة االقتصاد واالستثمار تتابع ھذا الموضوع وتبین لنا مدى جدوى ھذه العقود في وزارة الصناعة والشركات

-:النائب عباس شعیل عودة –

بالنسبة لألجراء الیومیین في وزارة الموارد المائیة، السید الرئیس الموارد المائیة كان فیھا أكثر من (30) الف أجر یومي وعقد بدون أجور،
بالوقت الحاضر الذي موجود من عندھم (4000) اجر یومي، بالوقت الحاضر الموجود من عندھم (4000) أجر یومي یمارسون مھامھم

بحدود حوالي (5) سنوات بدون أجور، بالوقت الحاضر ھم حالیاً معتصمین متظاھرین أمام باب وزارة الموارد المالیة، وزارة الموارد المائیة
على أساس أنھا مفاتحة مجلس الوزراء من أجل حسم ملفھم وتحویلھم إلى عقود، لذلك ھؤالء األجور األكثر من (5) سنوات ھم یعملون في

.وزارة الموارد المائیة وبدون أجور، في أقل التقادیر المفروض یتم تسلیم أجور عملھم الذي مضى علیھ (5) سنوات

النقطة الثانیة التي أشار لھا اإلخوان أنا أود الرسالة تصل إلى السید وزیر الزراعة ووزیر التجارة، بالنسبة إلى مستحقات المزارعین، السید
الرئیس بالنسبة إلى صرف مستحقات المزارعین تقریباً من یوم 20/5 أصبح بحدود شھر و(5) أیام لم یتم صرف مستحقات المزارعین بالنسبة
لمحصولي الحنطة والشعیر، مع العلم الوزارتین ألزموا انفسھم خالل (7) أیام یتم الصرف للمحافظات الجنوبیة والوسطى التي تم التسویق بھا

.قبل المحافظات الشمالیة

-:النائب أسوان سالم صادق –

الحقیقة لدي موضوعین، الموضوع األول ھي صرف مستحقات الفالحین في محافظة نینوى لسنة 2014 ولسنة 2015 وسبق وان تم تسویق
المحاصیل الزراعیة إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب وتم تسلیم المزارعین وصوالت أستالم، ولكن عند احتالل عصابات داعش محافظة

نینوى أغلب الفالحین أو المزارعین ُھِجروا خارج المحافظة، وتم تسلیم قسم من المزارعین المبالغ لمحصول الحنطة والشعیر، بالنسبة للفالحین
الموجودین في محافظة نینوى لم یستلموا أي مبلغ من المحاصیل الزراعیة لسنة 2014 و2015، السید الرئیس المزارعین لدیھم وصوالت من

الشركة العامة لتجارة الحبوب ولكن لم یستلموا أي مبالغ من سنة 2014، السید الرئیس ھل ھذا حق المزارع الذي لدى الدولة أو لدى وزارة
التجارة؟ بالنسبة إلى المبالغ تمت أضافتھا إلى وزارة التجارة لسنة 2014 وسنة 2015 و2016 تم أعادتھا إلى وزارة المالیة، ولم یُسلموا

.المزارعین أي حق من حقوقھم ولدیھم وصوالت، نرجو تأكید ھذا الموضوع السید الرئیس من ھیأة الرئاسة

الموضوع اآلخر السید الرئیس الفقرة الخاصة بالمكون المسیحي بالنسبة تم التصویت علیھا أثناء قانون الموازنة ھي فقرة مادة (64) ثانیاً تعیین
والتوازن في دوائر الدولة للمكونات المسیحیة واإلیزیدي والشبكي وإخواننا الكورد الفیلیة، ولكن إلى حد ھذا الیوم لم تطبق ھذه المادة التي ھي
ألزام الحكومة بتطبیق ھذه المادة والى حد ھذا الیوم، ولكن حتى السید الرئیس حتى الفقرة في قرار مجلس الوزراء السابق لسنة 2018 وھي

عن حركة المالك أو الحذف واالستحداث للدرجات الوظیفیة الخاصة بالمكون المسیحي ولم نلتمس أداء الحكومة الحالیة والتزامھا بمواد الموازنة
.لسنة 2019، نطلب من ھیأة الرئاسة إصدار كتاب إلى مجلس الوزراء بتنفیذ ھذه المادة في الموازنة مادة (64) ثانیاً

-:النائب حمد هللا مزھر الركابي –

سأتحدث فیما یتعلق عن القاعات االمتحانیة، القاعات االمتحانیة في قضاء الفجر في محافظة ذي قار الطلبة والطالبات في ھذا القضاء سوف
ً ض الطلبة الى ضغوطات نفسیة ومخاطر الطریق، كما أننا قدمنا طلبا یؤدون االمتحانات في مدینة تبعد عن مدینتھم أكثر من (40) كم وھذا یُعّرِ

أ أ أل أ ً
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رسمیاً الى وزارة التربیة بضرورة أن تكون األمتحانات في نفس القضاء، كما أن الحكومة المحلیة في القضاء أبدت استعدادھا التام لتوفیر جمیع
الدعم اللوجستي إلنجاح األمتحانات، ولكن لألسف الشدید وبعد لقاءات متعددة مع السید وكیل وزیر التربیة وأیضاً بقیة السیدات والسادة أعضاء
مجلس النواب عن محافظة ذي قار كان لھم دور كبیر في المطالبة بأن تكون أمتحانات الطلبة والطالبات من أھالي قضاء الفجر في نفس القضاء
والذي یملك قاعات أمتحانیة جیدة ومؤھلة، ولكن لألسف الشدید التسویف والمماطلة وكانت النتیجة أن الطلبة سیؤدون األمتحانات في قضاء قلعة

.سكر وھو قضاء بعید، ولذلك نُحمل وزارة التربیة المسؤولیة كاملة عن كافة األضرار التي سیتعرض لھا الطلبة

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

.لجنة الشباب والریاضة وبحضور النائب األول أستضافة الجھات المعنیة بھذا الموضوع، بما فیھا أتحاد الكرة في بدایة األسبوع القادم

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

أنا أُرید أن أؤكد على موضوع تم طرحھُ ن قبل أحد السادة النواب، في نھایة 2018 في شھر الـ (11) استضفنا السید محافظ البنك المركزي
والكوادر المتقدمة في الوزارة، استضفناھم ھنا داخل قبة مجلس النواب أي لیست أستضافة لجان، ومن خالل االستضافة اكتشفنا توجد عدة

مخالفات أرتكبھا المحافظ ابتداًء من وضع أسمھُ على النقود مروراً بالملیارات التي غرقت وأیضاً نافذة العملة ومزاد العملة وآخرھا البنایة، حقیقة
ھذا موضوع جداً مھم، البنك المركزي یرسم سیاسة الدولة المالیة وحسب الدستور العراقي مرتبط بمجلس النواب ووجود ھكذا مخالفات، بنایة

البنك المركزي الجدیدة تكلفتھا تقریباً أكثر من (800) ملیون باإلضافة الى التصامیم ما یُقارب ملیار دوالر بدون موافقات مجلس الوزراء
وبدون موافقات اللجان المختصة فقط موافقة المحافظ، كان یُفترض اللجنة التي شكلھا مجلس النواب من شھر الـ (11) 2018 لغایة ھذا الیوم

ھي لم تقم بواجبھا، ما یُقارب (8) أشھر لجنة ُشكلت لم تخرج بقرار ضد مؤسسة وعلیھا مخالفات، أنا لدي مقترح بما أن اللجنة تأخرت ویُعتبر
.ھذا قصور علیھ تغییر اللجنة وتسمیة لجنة أخرى من أعضاء مجلس النواب

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

.األسبوع القادم اللجنة التحقیقیة المختصة ببنایة البنك المركزي تُقدم تقریرھا الى مجلس النواب العراقي

-:النائبة اخالص صباح خضر الدلیمي –

بالنسبة لموضوع الیوم ھو الشرطة المفصولین، في قانون الموازنة نحُن كلجنة مالیة أضفنا فقرة الشرطة المفصولین ما قبل 2014 أو منذُ
2014 فما فوق، لألسف ھذه الفقرة صوت علیھا مجلس النواب واللجنة المالیة ولم تُنفذ لغایة ھذا الیوم، أنا من وجھة نظري أن ھذا الموضوع
سُِّوف لغرض مثلما تعلم جنابك بعد فترة سوف تكون ھناك أنتخابات لمجالس المحافظات، البعض من الجھات السیاسیة یستغل ھذا الموضوع

لكي یكون دعایة أنتخابیة، وإال لغایة ھذه اللحظة ما ھو سبب التأخیر؟ الیوم مضى على تشریع ھذا القانون والتصویت على ھذا القانون ھو (4-
5) أشھر، ال سیما باألصل التخصیصات المالیة لھؤالء الشرطة المفصولین ھي باألصل كانت موجودة والموافقة حاصلة، ما ھو سبب التأخیر؟

.ھل السبب جھات سیاسیة تُرید أن تدخل ھذا الموضوع كدعایات أنتخابیة قبل أنتخابات مجلس المحافظات

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

أنتي تتكلمین عن القانون أم تتكلمین على القرار الذي صّدرناه؟ نحُن صّدرنا قرار في مجلس النواب مع الوفرة في إعادة المفصولین المفسوخة
.عقودھم، ھذا تقید بالوفرة المالیة في الموازنة، والذي طرحوه الیوم لجنة األمن

-:النائبة اخالص صباح خضر الدلیمي –

.أنا أتكلم عن الشرطة المفسوخة عقودھم في 2014، عن القرار

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

.ھذا القرار قُیِّد بالوفرة

-:النائبة اخالص صباح خضر الدلیمي –

.ھو ال یعتمد على الوفرة، ألن مبالغھم لم یتم مناقلتھا وھي باألصل موجودة منذُ 2014 لغایة ھذا الیوم موجودة

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

إذا تخصیصاتھم موجودة فھذا جید، ھذا من أختصاص من؟ من اختصاص مجلس النواب؟ أم من أختصاص السلطة التنفیذیة؟

-:النائبة اخالص صباح خضر الدلیمي –

.من أختصاص الجھات التنفیذیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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.لجنة األمن والدفاع النیابیة لغرض توجیھ كتاب الى القائد العام للقوات المسلحة باإلجراءات المتخذة بخصوص

-:النائبة اخالص صباح خضر الدلیمي –

دولة رئیس الوزراء كان قد أوعز بالمباشر واللجان أوعزت والمجلس أوعز وجمیع الجھات الحكومیة، لكن التأخیر والمماطلة من وجھة نظري
ھي لغرض بعض الجھات السیاسیة تحاول أن تأخر الموضوع الى حصول أنتخابات مجلس المحافظات لكي تحصل على دعایة أنتخابیة لنفسھا،

.فأنا الیوم أُطالب دولة رئیس الوزراء بوضع سقف زمني لمباشرة ھؤالء الشرطة المفصولین لاللتحاق بدوامھم

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

.بعد توجیھ األخ السید الرئیس جمیع األخوة الحضور في الجلسات لنھایتھا تؤخذ أسمائھم وتُشطب غیاباتھم السابقة حتى یعوض عن وجودھم

.سیدي الرئیس، طلبت ست (بسمة) قالت األخوة الحضور والذین دائماً یستمرون توجھ كتاب من جنابك لھم كتاب شكر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعمل لھم كتاب شكر وتقدیر على استمرارھم بالمواظبة في العمل في جلسات مجلس النواب ولجانھ بشكل مستمر

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

.أضیفوا أسماء موظفي الدوائر الذي متواجدین معنا بالجلسات

السید الرئیس یقترح تأجیل الجلسة الى یوم الخمیس، نحُن مستمرین في األعمال، حتى نُعطي مجال للنقاش حتى تُناقش تعمل بعض اآلراء
.واألفكار أستضافات

-:السید رئیس مجلس النواب –

أستاذ (حیدر) جدول األربعاء یكون السبت ویُضاف لھُ التصویت على قانون األنتخابات، كال جدول األربعاء یكون األثنین وجدول الخمیس یبقى
.نفسھ

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

ً .تُرفع الجلسة الى یوم الخمیس الساعة الحادیة عشرة صباحا

.ُرفعت الجلسة الساعة (4:30) عصراً


