
  

افــتــتــح مــجــلــس الــنــواب الــعــراقــي بــتــاريــخ (3/9/2018) جــلــســتــه األولــى مــن الــفــصــل األول لــلــســنــة الــتــشــريــعــيــة 
األولـى لـلـدورة الـرابـعـة بـرئـاسـة الـنـائـب مـحـمـد عـلـي الـزيـنـي (رئـيـس الـسـن) وبـحـضـور (297) نـائـبـاً, وتـضـمـنـت 

اجللسة: 

 أداء السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب اليمي الدستورية. 1.

تـرحـيـب الـسـيـد مـحـمـد عـلـي زيـنـي رئـيـس الـسـن ف كـلـمـتـه بـأعـضـاء مـجـلـس الـنـواب اجلـدد, مـقـدمـا نـبـذة 2.
عن حياته العلمية والعملية. 

إعــالن الــســيــد زيــنــي عــن فــتــح بــاب الــتــرشــيــح ملــنــصــب رئــيــس مــجــلــس الــنــواب ونــائــبــيــه أمــام املــرشــحــي, 3.
داعيا الكتل النيابية إلى اإلسراع بحسم االستحقاقات الدستورية خلدمة الشعب. 
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ونـتـيـجـة لـعـدم حـصـول الـتـوافـقـات الـسـيـاسـيـة ت تـاجـيـل االنـتـخـاب وبـقـيـت اجلـلـسـة مـفـتـوحـة إلـى يـوم الـسـادس 
عـشـر مـن ايـلـول, حـيـث الـتـأم شـمـل اجملـلـس خـالل هـذه الـفـتـرة لـثـالث مـرات ف االيـام (2018 4-15-16/9) 

ورفعت اجللسة بعد أن ات اجمللس انتخاب رئيس البرملان ونائبيه يوم 16-9-2018. 

تفاصيل استئنافات اجللسة املستمرة 

أوالً: بـتـاريـخ (4/9/2018) اسـتـأنـف مـجـلـس الـنـواب جـلـسـتـه املـسـتـمـرة بـرئـاسـة مـحـمـد عـلـي الـزيـنـي (رئـيـس 
السن) وبحضور (85) نائباً, وتضمنت اجللسة: 

تــشــديــد الــســيــد رئــيــس الــســن عــلــى أهــمــيــة االلــتــزام بــحــضــور اجلــلــســة والــتــوقــيــتــات الــدســتــوريــة, داعــيــا 1.
السيدات والسادة النواب إلى االهتمام مبصلحة الوطن والشعب. 

أداء الــســيــد احــمــد عــبــد ال اجلــبــوري والــســيــدة هــنــاء تــركــي الــطــائــي الــيــمــي الــدســتــوريــة اعــضــاءا ف 2.
مجلس النواب. 

عـرض الـسـيـد مـحـمـد عـلـي زيـنـي رئـيـس الـسـن رأي مـسـتـشـار شـؤون الـتـشـريـع ف مـجـلـس الـنـواب بـشـان 3.
آلـيـة انـتـخـاب هـيـئـة رئـاسـة مـجـلـس الـنـواب وتـضـمـن إعـالن رئـيـس الـسـن عـن فـتـح بـاب الـتـرشـيـح لـرئـيـس 
اجملـلـس ونـائـبـيـه ويـنـتـخـب اجملـلـس رئـيـسـا أوال ومـن ثـم الـنـائـب األول والـنـائـب الـثـانـي بـاالغـلـبـيـة املـطـلـقـة 
لـعـدد اعـضـاء اجملـلـس ف االنـتـخـاب الـسـري حـسـب املـادة الـسـابـعـة مـن الـنـظـام الـداخـلـي , مـبـيـنـا بـان بـاب 

الترشيح يكون للرئيس ونائبيه دفعة واحدة قبل غلق باب الترشيح.  

ثـانـيـاً: بــتــاريــخ (15/9/2018) اســتــأنــف مــجــلــس الــنــواب جــلــســتــه املــســتــمــرة األولــى مــن الــفــصــل األول لــلــســنــة 
الـتـشـريـعـيـة األولـى لـلـدورة الـرابـعـة رئـاسـة رئـيـس الـسـن مـحـمـد عـلـي الـزيـنـي وبـحـضـور (298) نـائـبـاً, وتـضـمـنـت 

اجللسة: 

أداء كــل مــن الــســادة احــمــد حــمــه رشــيــد وظــافــر الــعــانــي وطــه الــدفــاعــي الــيــمــي الــدســتــوريــة لــشــغــلــهــم 1.
عضوية مجلس النواب. 

إعـالن الـسـيـد رئـيـس الـسـن اسـتـالم طـلـبـات تـرشـيـح كـل مـن الـنـواب مـحـمـد متـيـم وطـالل الـزوبـعـي واحـمـد 2.
اجلــبــوري ومــحــمــد احلــلــبــوســي ومــحــمــد اخلــالــدي وخــالــد الــعــبــيــدي وأســامــة الــنــجــيــفــي ورعــد الــدهــلــكــي 

لرئاسة مجلس النواب. 

انـسـحـاب الـنـائـب احـمـد عـبـد ال اجلـبـوري مـن الـتـرشـح لـرئـاسـة اجملـلـس وانـضـمـامـه إلـى حتـالـف الـبـنـاء, 3.
كـمـا أكـد الـنـائـب مـحـمـد متـيـم تـعـلـيـق تـرشـيـحـه ف املـرحـلـة األولـى عـلـى أن يـتـم الـتـرشـح ف املـرحـلـة الـثـانـيـة 

من انتخاب رئيس مجلس النواب. 

إعــالن الــســيــد صــالح الــديــن احــمــد عــبــد الــعــزيــز األمــي الــعــام جملــلــس الــنــواب عــن اقــتــصــار الــتــرشــيــح 4.
ملـنـصـب رئـيـس مـجـلـس الـنـواب عـلـى كـل مـن الـسـادة الـنـواب طـالل الـزوبـعـي وأسـامـة الـنـجـيـفـي وخـالـد 
الــعــبــيــدي ومــحــمــد اخلــالــدي ومــحــمــد احلــلــبــوســي ورعــد الــدهــلــكــي. وقــدم املــرشــحــون ملــنــصــب رئــاســة 

مجلس النواب نبذة عن سيرة حياتهم واملناصب التي تسنموها وبرامجهم ورؤيتهم. 

تــالوة الــنــائــب فــالــح اخلــزعــلــي بــيــانــا مبــنــاســبــة ذكــرى اســتــشــهــاد اإلمــام احلــســي ف الــعــاشــر مــن مــحــرم 5.
(عاشوراء). 



انسحاب النائبي رعد الدهلكي وطالل الزوبعي من قائمة الترشح ملنصب رئيس مجلس النواب. 6.

إعـالن الـسـيـد رئـيـس الـسـن عـن انـتـخـاب الـنـائـب مـحـمـد احلـلـبـوسـي رئـيـسـا لـلـمـجـلـس بـعـد حـصـولـه عـلـى 7.
169 صـوتـا مـن أصـل 298 صـوتـا وحـصـول الـنـائـب خـالـد الـعـبـيـدي عـلـى 89 صـوتـا فـيـمـا حـصـل أسـامـة 
الـنـجـيـفـي عـلـى 19 صـوت والـنـائـب مـحـمـد اخلـالـدي 4 أصـوات وصـوت واحـد لـكـل مـن الـنـائـبـي طـالل 

الزوبعي ورعد الدهلكي, فضال عن تسجيل 12 بطاقة فارغة و3 بطاقات باطلة. 

تــقــدي الــســيــد رئــيــس الــســن كــل مــن الــنــائــب حــســن كــري الــكــعــبــي والــنــائــبــة عــلــيــة فــالــح عــويــد لــلــتــرشــح 8.
ملـنـصـب الـنـائـب األول لـرئـيـس مـجـلـس الـنـواب, وحـاز الـنـائـب حـسـن كـري عـلـى ثـقـة اجملـلـس بـحـصـولـه 
عــلــى 210 صــوت مــن أصــل 281 نــائــبــا مــصــوتــا لــيــصــبــح نــائــبــا أول لــرئــيــس مــجــلــس الــنــواب مــقــابــل 33 

صوتا للنائبة علية فالح, فضال عن 35 بطاقة فارغة و5 باطلة. 

تـقـدي الـسـيـد رئـيـس الـسـن أسـمـاء كـل مـن الـنـواب أحـمـد حـمـه رشـيـد ومـثـنـى أمـي وبـشـيـر خـلـيـل تـوفـيـق 9.
لـلـتـرشـح ملـنـصـب الـنـائـب الـثـانـي لـرئـيـس مـجـلـس الـنـواب . وقـرر الـسـيـد رئـيـس الـسـن إقـامـة اجلـولـة الـثـانـيـة 
النـتـخـاب نـائـب رئـيـس اجملـلـس بـي املـرشـحـي االثـنـي األعـلـى اصـواتـا بـعـدمـا حـاز الـنـائـب مـثـنـى أمـي 21 
صـوتـا والـنـائـب احـمـد حـمـه رشـيـد عـلـى 45 صـوتـا والـنـائـب بـشـيـر خـلـيـل احلـداد عـلـى 152 صـوتـا بـيـنـمـا 

ت تسجيل 29 ورقة فارغة و22 ورقة باطلة من أصل 268 نائبا مصوتا. 

ثـالـثـاً: بــتــاريــخ (16/9/2018) اســتــأنــف مــجــلــس الــنــواب جــلــســتــه املــســتــمــرة األولــى مــن الــفــصــل األول لــلــســنــة 
الـتـشـريـعـيـة األولـى لـلـدورة الـرابـعـة بـرئـاسـة رئـيـس الـسـن الـسـيـد مـحـمـد عـلـي الـزيـنـي وبـحـضـور (282) نـائـبـا, 

وتضمنت اجللسة: 

إعـالن الـسـيـد رئـيـس الـسـن الـنـائـب مـحـمـد عـلـي زيـنـي عـن تـرشـح الـنـائـبـي بـشـيـر خـلـيـل تـوفـيـق واحـمـد 1.
حـمـه رشـيـد ملـنـصـب الـنـائـب الـثـانـي لـرئـيـس مـجـلـس الـنـواب بـعـد حـصـولـهـمـا ف اجلـولـة األولـى لـالنـتـخـاب 
عــلــى أعــلــى األصــوات. وأعــلــن الــســيــد زيــنــي فــوز الــنــائــب بــشــيــر خــلــيــل احلــداد بــثــقــة اجملــلــس ف جــولــة 
اإلعـادة بـحـصـولـه عـلـى 185 صـوتـا مـن أصـل 282 نـائـبـا مـصـوتـا لـيـصـبـح نـائـبـا لـرئـيـس مـجـلـس الـنـواب 

مقابل 53 صوتا للنائب احمد حمه رشيد, فضال عن تسجيل 16 ورقة فارغة و28 ورقة باطلة. 

إلـقـاء الـسـيـد مـحـمـد احلـلـبـوسـي رئـيـس مـجـلـس الـنـواب كـلـمـة عـبـر فـيـهـا عـن امـتـنـانـه لـلـسـيـدات والـسـادة 2.
الـنـواب لـلـثـقـة الـتـي حـظـي بـهـا جلـعـل هـذه الـدورة الـتـشـريـعـيـة بـدايـة جـادة ف طـريـق اإلصـالح والـتـنـمـيـة 

والبناء واالعمار وحتقيق االستقرار. 

إعـالن الـسـيـد رئـيـس اجملـلـس فـتـح بـاب الـتـرشـح ملـنـصـب رئـيـس اجلـمـهـوريـة ونـشـر الـتـعـلـيـمـات الحـقـا عـبـر 3.
املوقع االلكتروني جمللس النواب. 

إضـــافـــة الـــســـيـــد احلـــلـــبـــوســـي إلـــى أن مـــجـــلـــس الـــنـــواب ســـيـــبـــاشـــر مـــهـــام عـــمـــلـــه بـــالـــذهـــاب يـــوم الـــثـــالثـــاء 4.
18/9/2018 إلـى مـحـافـظـة الـبـصـرة لـلـوقـوف عـلـى احلـاجـات األسـاسـيـة واخلـدمـات ومـنـاقـشـة املـشـاكل 

تعاني منها احملافظة. 

تـوجـيـه الـسـيـد رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بـتـشـكـيـل جلـنـة بـرئـاسـة نـائـبـي رئـيـس اجملـلـس لـلـبـدء بـعـمـلـيـة تـوزيـع 5.
السيدات والسلدة النواب على اللجان النيابية. 



انعقاد اجللسة الثانية: 

عــقــد مــجــلــس الــنــواب بــتــاريــخ (25/9/2018) اجلــلــســة الــثــانــيــة مــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي االول مــن الــســنــة 
الــتــشــريــعــيــة األولــى بــرئــاســة الــســيــد مــحــمــد احلــلــبــوســي رئــيــس اجملــلــس وبــحــضــور (225) نــائــب, وتــضــمــنــت 

اجللسة: 

حتديد جلسة يوم اخلميس املقبل, من قبل رئيس اجمللس, الختيار مقرري مجلس النواب. 1.

تــشــكــيــل جلــنــة بــرئــاســة الــســيــد حــســن كــري الــكــعــبــي الــنــائــب األول لــرئــيــس اجملــلــس لــوضــع الــتــعــديــالت 2.
الالزمة على النظام الداخلي للمجلس خالل مدة خمسة عشر يوما. 

تـأكـيـد الـسـيـد رئـيـس مـجـلـس الـنـواب عـلـى إن يـوم الـثـالثـاء املـصـادف الـثـانـي مـن تـشـريـن األول املـقـبـل هـو 3.
الـــيـــوم األخـــيـــر النـــتـــخـــاب رئـــيـــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة وفـــقـــا لـــلـــتـــوقـــيـــتـــات الـــدســـتـــوريـــة حـــيـــث ت إرســـال مـــلـــفـــات 

املرشحي إلى هيئة املساءلة والعدالة وهيئة النزاهة لغرض اتخاذ اإلجراءات بشأنها. 

تـوجـيـه الـسـيـد رئـيـس اجملـلـس بـتـشـكـيـل جلـنـة قـانـونـيـة مـؤقـتـة ملـنـاقـشـة مـوضـوع تـشـكـيـل الـلـجـان الـدائـمـة 4.
النيابية. 

اســتــضــافــة اجملــلــس الــســيــدة عــديــلــة حــمــود وزيــرة الــصــحــة والــســيــدة آن نــافــع وزيــرة اإلســكــان واالعــمــار 5.
والـبـلـديـات والـسـيـد حـسـن اجلـنـابـي وزيـر املـوارد املـائـيـة ملـنـاقـشـة األوضـاع ف مـحـافـظـة الـبـصـرة وتـوفـيـر 

اخلدمات فيها بناءا على طلب مقدم من النائبي عدي عواد وفالح اخلزعلي. 

تــعــبــيــر الــســيــد رئــيــس اجملــلــس عــن ضــرورة قــيــام احلــكــومــة بــتــدويــر األمــوال مــن مــوازنــة عــام 2018 إلــى 6.
موازنة عام 2019 جلميع احملافظات. 

دعـوة الـرئـيـس احلـلـبـوسـي رؤسـاء الـكـتـل وممـثـلـيـهـم إلـى حـضـور اجـتـمـاع بـرئـاسـة الـسـيـد الـنـائـب األول 7.
لــرئــيــس اجملــلــس يــوم غــد األربــعــاء ملــنــاقــشــة تــشــكــيــل الــلــجــان الــنــيــابــيــة, فــضــال عــن عــقــد اجــتــمــاع آخــر 

يتضمن وضع التوصيات اخلاصة مبحافظة البصرة. 

انعقاد اجللسة الثالثة:  

عــقــد مــجــلــس الــنــواب الــعــراقــي بــتــاريــخ 27/9/2018 اجلــلــســة الــثــالــثــة مــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي االول لــلــســنــة 
االولى من الدورة الرابعة برئاسة السيد محمد احللبوسي  بحضور (226) نائبا, وتضمنت اجللسة :- 

تــاكــيــد الــســيــد رئــيــس اجملــلــس عــلــى ان الــهــدف مــن الــتــصــويــت عــلــى الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة يــتــمــثــل بــاملــضــي 1.
بـالـتـشـريـعـات والـقـوانـي وصـيـاغـة الـقـرارات حلـي اكـمـال تـوزيـع الـسـيـدات والـسـادة الـنـواب عـلـى الـلـجـان 
الــنــيــابــيــة, حــاثــا عــلــى تــشــكــيــل جلــنــة قــانــونــيــة بــكــامــل الــنــصــاب الــقــانــونــي والــصــالحــيــات وبــرئــاســة اكــبــر 
االعــضــاء ســنــا مــن اجــل املــبــاشــرة بــاعــمــالــهــا وف حــال طــرأ عــلــيــهــا اي تــعــديــل ســيــتــم الــتــصــويــت عــلــيــه 

الحقا. 

تــوضــيــح الــرئــيــس احلــلــبــوســي بــشــان املــرشــحــي ملــنــصــب رئــيــس اجلــمــهــوريــة بــان عــلــى مــجــلــس الــنــواب 2.
انـتـخـاب رئـيـس اجلـمـهـوريـة ف مـدة ال تـتـجـاوز30 يـومـا مـن عـقـد اجلـلـسـة االولـى تـنـتـهـي ف 2 تـشـريـن 
االول املـقـبـل, مـعـلـنـا عـن ان الـعـدد الـكـلـي لـلـمـتـقـدمـي لـشـغـل املـنـصـب بـلـغ 31 مـتـقـدمـا, مـشـيـرا إلـى إن 7 



مــرشــحــي مــن مــتــقــدمــي اســتــوفــوا الــشــروط الــالزمــة فــيــمــا لــم يــقــدم 14 مــتــقــدمــا مــا يــثــبــت اخلــبــرة 
الــســيــاســيــة, فــضــال عــن اســتــبــعــاد 9 مــتــقــدمــي وانــســحــاب مــتــقــدم واحــد, الفــتــا إلــى انــه ت فــتــح بــاب 

الطعون للمعترضي اعتبارا من اليوم وملدة 3 ايام على ان ينتهي يوم االحد املقبل. 

تأجيل تسمية مقررين جمللس النواب إلى اجللسة املقبلة. 3.

الـتـصـويـت عـلـى املـقـررات اخلـاصـة بـأوضـاع مـحـافـظـة الـبـصـرة املـتـضـمـنـة تـشـكـيـل جلـنـة نـيـابـيـة بـخـصـوص 4.
ازمة البصرة ومفاحتة كل اجلهات املعنية وتقدي تقارير دورية بكل أعمالها. 

الــتــصــويــت عــلــى تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة (املــؤقــتــة), وتــضــم كــل مــن الــنــواب مــحــمــد الــغــزي ورفــاه 5.
الــعــارضــي واحــمــد عــلــي الــكــنــائــي ورزاق مــحــيــبــس واملــاس فــاضــل كــمــال واحــســان تــعــبــان عــلــي وفــيــصــل 
الــعــيــســاوي وحــســن املــســعــودي وعــبــد الــهــادي الــســعــداوي وغــانــدي مــحــمــد عــبــد الــكــري وريــبــوار هــادي 

وفائق الشيخ علي ويحيى احملمدي ويونس قاسم واحمد مظهر وسليم همزة وصائب خدر. 

قـرار الـسـيـد رئـيـس اجملـلـس عـن حتـديـد يـوم االثـنـي املـقـبـل مـوعـدا النـتـخـاب رئـيـس اجلـمـهـوريـة إلعـطـاء 6.
اجملـال الـدسـتـوري واسـتـكـمـال الـتـصـويـت ف جـلـسـة يـوم الـثـالثـاء ف حـال تـعـذر إجـراء عـمـلـيـة االنـتـخـاب 

ف جلسة يوم االثني.


