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محضر الجلسة رقم (10) األثنین (28/10/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة الثانیة

     الفصل التشریعي االول

محضر الجلسة رقم (10) األثنین (28/10/2019) م
ً .ابتدأت الجلسة بنصاب (222) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (3:00) عصرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من الدورة االنتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي األول، نبدؤھا بقراءة آیات من
.القرآن الكریم

-:(السید عمار یاسر (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

باسم مجلس النواب العراقي نعزي أبناء الشعب العراقي بكوكبة الشھداء الذین سقطوا من المتظاھرین المطالبین بالحقوق الدستوریة التي كفلھا
لھم الدستور والقوانین النافذة بالحیاة الحرة والكریمة والمطالبین باإلصالحات التي یحتاجھا الشعب بشكل واضح وصریح ویجب أن یكون ھناك
دور لكل مؤسسات الدولة العراقیة بحمایة المتظاھرین وتلبیة متطلباتھم بشكل عاجل وسریع، سبق أن قرر مجلسي النواب والوزراء حزمة من
اإلصالحات یحتاج أن یرى المواطن إجراءات عملیة وفعلیة ومباشرة وال نملك الوقت الطویل للوصول الى متطلبات الشعب الكریم، وفي نفس

الوقت نؤكد على القائد العام للقوات المسلحة وعلى مؤسسات الدولة كافة األمنیة والعسكریة بحفظ ممتلكات المواطنین الخاصة والعامة
والمحافظة على مقدرات الشعب وممتلكاتھم وأیضاً ونرفض أي عمل تقوم بھ جھات أو أفراد لغرض حرف المطالب السلمیة للمتظاھرین وحدث

ذلك من خالل االعتداء على مؤسسات الدولة في بعض المحافظات وھذا العمل مرفوض جملة وتفصیال، وندعو القائد العام للقوات المسلحة
والقوات األمنیة بكافة تشكیالتھا بحمایة المتظاھرین وفي نفس الوقت فرض القانون والحفاظ على ممتلكات الدولة واتخاذ اإلجراءات والتدابیر

ً .األزمة، أطلب من المجلس قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على الشھداء من أبناءنا من المتظاھرین والقوات األمنیة وعلى شھداء العراق جمیعا

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

أول شيء یجب أن نعمل علیھ ھي المؤسسات الغیر قادرة على إدارة األزمة إعالمیاً یجب أن یكون لھا حل من مجلس النواب، والتي لم تغطي
.مطالب المتظاھرین بشكل واضح والتي ال تعمل على إرسال رسائل المواطنین بشكل حقیقي ورسائل الدولة وتوجد مشكلة في ھذه المؤسسات

فیما یتعلق بالسید وزیر الصحة بتأدیة الیمین الدستوریة لممارسة أعمالھ، ھل یوجد اعتراض على إضافة ھذه الفقرة على جدول األعمال؟

.الفقرة أوالً: جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاھرین وقرارات مجلس الوزراء وتنفیذ حزم االصالحات*

.(النصاب (222

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –
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تحالف سائرون أعتصم في مجلس النواب بسبب األحداث التي حصلت وتحصل وسبب ذلك ھو لتحقیق مطالب المتظاھرین وحل األزمة وإیقاف
ما یحصل، لذلك أطلب سیادة الرئیس أن یكون انعقاد مجلس النواب بشكل مستمر من أجل تحقیق مطالب المتظاھرین وحل األزمة، وأطالب
كذلك من رئیس مجلس الوزراء بأرسال حزمة من االصالحات التي أعلن عنھا وكذلك أیقاف عمل مجالس المحافظات وقانون التقاعد الذي

سیوفر فرص عمل كثیرة للعاطلین وكذلك قانون الخدمة المدنیة الذي سیحقق العدالة االجتماعیة وكذلك إعالن أسماء كبار الفاسدین الذین أعلن
عنھم السید رئیس الوزراء، وكذلك أصدار قرار من مجلس النواب بمنع أستالم أكثر من راتب وإلغاء االمتیازات وكذلك قانون رفحاء، وكذلك
نطالب  الحكومة باإلفراج عن المعتقلین السلمیین، وھذه اإلصالحات وغیرھا إن لم تتحقق أو یعلن مجلس النواب عن تأدیة مسؤولیاتھ في إقالة

.الحكومة

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

كما یعلم الجمیع تم عقد جلسة الیوم لرؤساء الكتل وتمت مناقشة فقرات جلسة مجلس النواب لھذا الیوم التي تختص لمناقشة مطالب المتظاھرین
الحقة وكذلك تشكیل اللجان الضروریة لمتابعة ھذه األمور، والمواضیع التي ذكرھا السید رئیس كتلة سائرون ھي مطالب جمیع الكتل التي اتفقنا
علیھا في المضي بحزمة االصالحات والتي سوف تكون من خالل جلسة مجلس النواب المنعقدة بشكل مستمر وال تنتھي ھذه الجلسة إنما تكون

.مستمرة لنمضي بكل ما ترسم لنا الحكومة تباعاً من حزمة االصالحات التي اطلقھا السید رئیس مجلس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

قبل قلیل كان ھناك اجتماع لرؤساء الكتل السیاسیة وتم الحدیث عن جملة من االصالحات المتعلقة بالجانب التنفیذي والتشریعي بما یلبي مطالب
المتظاھرین، وسوف أعرض على المجلس ھذه األمور لتبدأ من لجنة التعدیالت الدستوریة وأخرى تتعلق بحل مجالس المحافظات وقرارات

أخرى تتعلق بتخفیض االمتیازات للدرجات العلیا في الدولة العراقیة وغیرھا، وأؤكد ان مجلس النواب وممثل الشعب في انعقاد مستمر وال ترفع
جلسة مجلس النواب بانتظار كل االصالحات الحكومیة وأیضاً ترسل لنا القوانین المتعلقة بتخفیض سن التقاعد وما یتعلق بالضمان الصحي

واالجتماعي والتصویت على اسماء مرشحي مجلس الخدمة االتحادي وكل ما تعتقده الحكومة مناسب إلجراء االصالحات نزوالً عند رغبة أبناء
.الشعب العراقي

.جلسة مجلس النواب مستمرة

ننتظر األسماء التي أرسلھا مجلس الوزراء إلحالتھا الى القضاء واتخاذ االجراءات القانونیة بحقھم وھذه تھم فساد وننتظر أن تعلن للرأي العام
.وتصل الى مجلس النواب

:السیدات والسادة النواب

:استنادا الى المادة (142) من الدستور والتي تنص على

یشكل مجلس النواب لجنة من أعضاءه تكون ممثلة للمكونات الرئیسیة من المجتمع العراقي مھمتھا تقدیم تقریر من مجلس النواب خالل مدة -1
.ال تتجاوز األربعة أشھر یتضمن توصیة بالتعدیالت الضروریة التي یمكن اجراءھا على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتھا

.تعرض التعدیالت المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصویت علیھا وتعد مقرة باألغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس -2

تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند ثانیاً من ھذه المادة على الشعب العراقي لإلستفتاء علیھا خالل مدة ال تزید -3
.عن شھرین من تاریخ إقرار التعدیل في مجلس النواب

.یكون االستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبیة المصوتین وإذا لم یرفضھ ثلثا المصوتین في ثالث محافظات أو أكثر -4

یستثنى ما ورد في ھذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعدیل الدستور الى حین األنتھاء من البت في التعدیالت المنصوص علیھا في -5
.ھذه المادة

.أطلب من المجلس التصویت على تشكیل اللجنة المشار إلیھا في المادة (142) من الدستور للمضي بإجراء التعدیالت الدستوریة

:األسماء

.النائب محمد الغبان -1

.النائب فالح الساري -2

.النائب عدنان الزرفي -3

.النائب نبیل الطرفي -4

.النائب نعیم العبودي -5
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.النائب صباح الساعدي -6

.النائب محمد شیاع السوداني -7

.النائب رشید العزاوي -8

.النائب محمد تمیم -9

.النائب فالح حسن زیدان -10

.النائب محمد ناصر الكربولي -11

.النائبة فیان صبري -12

.النائبة جوان أحسان -13

.النائب أرشد الصالحي -14

.النائب یونادم كنا -15

.النائب عمار طعمة -16

.النائب صائب خدر -17

.النائب یوسف محمد صادق -18

.أطلب التصویت من المجلس على التصویت على أن تلتزم اللجنة بعرض مقترحاتھا على المجلس بموعد أقصاه أربعة أشھر

.(تم التصویت بالموافقة)

.(المواد 142 و 126 لكن ال نمضي بالمادة (126) ما لم نكمل المادة (142) والتعدیالت بموجب المادة (142

بناء على الطلب المقدم من قبل (192) نائباً من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أستناداً الى المادة (20) من قانون مجالس المحافظات
:رقم (21) لسنة 2008 المعدل

یحل المجلس أو المجالس المحلیة باألغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناء على طلب ثلث األعضاء في الحاالت األتیة -1

.األخالل الجسیم باألعمال والمھام الموكلة إلیھ -1

.مخالفة الدستور والقانون -2

.فقدان ثلث األعضاء شروط العضویة  -3

لمجلس حل المجلس باألغلبیة المطلقة لعدد أعضاءه بناء على طلب المحافظ أو ثلث عدد أعضاءه والمقصود بأعضاءه ھو أعضاء مجلس -2
النواب إذا تحقق أحد األسباب المذكورة أعاله، وقد أستند مقدمي الطلب الى الفقرة أوالً من المادة أوالً من المادة (20) التي تشیر الى اإلخالل

.الجسیم باألعمال والمھام الموكلة الى مجالس المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم كافة

:أطلب من المجلس التصویت على ما یلي

بناء على الطلب المقدم من (192) من أعضاء مجلس النواب أستناداً الى المادة (21) من قانون مجالس المحافظات لسنة 2008 تقرر حل
،مجالس المحافظات الغیر منتظمة في إقلیم

.أطلب التصویت على حل مجالس المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم

.(تم التصویت بالموافقة)

یخول المحافظ أو أحد نائبیھ بإدارة الشؤون المالیة واإلداریة لمجلس المحافظة وأستالم الذمم من رئیس وأعضاء مجالس المحافظات. -1
.التصویت

.(تم التصویت بالموافقة) 
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.یتولى مجلس النواب واإلشراف والمراقبة على عمل المحافظین لحین إجراء اإلنتخابات والتعدیالت الدستوریة -2

.التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

أطلب التصویت على أن یقدم كل محافظ موازنتھ التفصیلیة حسب التمثیل السكاني باألحتیاجات لألقضیة والنواحي الى اللجنة المالیة في مجلس
النواب أثناء مناقشة قانون الموازنة العامة االتحادیة لعام 2020 وتكون من ضمن مصادقة مجلس النواب على الموازنة ویلتزم المحافظ بتقدیم

.موازنتھ التفصیلیة الى مجلس النواب

.التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

أطلب من المجلس التصویت على إنھاء عمل مجالس األقضیة والنواحي في كل األقضیة والنواحي في المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم
.والمجالس المحلیة في بغداد

.(تم التصویت بالموافقة)

.ینفذ ھذا القانون من تأریخ التصویت علیھ في مجلس النواب

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب –

.الخطاب األخیر للسید رئیس الوزراء كان واضحاً بتأیید جمیع االجراءات التشریعیة الذي یقوم بھا مجلس النواب من ضمنھا مجالس المحافظات

لخصوصیة محافظ كركوك التي لم تجري بھا انتخابات منذ عام 2005 أطلب من المجلس التصویت على أن یكون اإلشراف والمراقبة على أداء
.محافظ ونواب محافظ كركوك من قبل أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك

.(تم التصویت بالموافقة)

:أطلب من المجلس التصویت على القرار التالي

إلغاء جمیع إمتیازات ومخصصات الرئاسات الثالث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولین من نواب رئیس الوزراء والوزراء ورؤساء
الھیئات المستقلة والمستشارین ووكالء الوزارات والمدراء العامین والمحافظین باإلضافة إلى السلطة القضائیة بشقیھا ورئیس مجلس القضاء

األعلى ورئیس اإلشراف القضائي ورئیس اإلدعاء العام وأعضاء محكمة التمییز ورئیس وأعضاء المحكمة اإلتحادیة إبتداًء من تاریخ التصویت
.على ھذا القرار

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

أنتظر أن یصل اآلن من الحكومة القوانین التي أعلن عنھا السید رئیس الوزراء في حزمة اإلصالحات المتعلقة بالتقاعد ومجلس النواب مستمر
بانعقاده ولن ترفع الجلسة، وانتظر من السید رئیس الوزراء وصول ممثل عن الحكومة یتحدث عن اإلجراءات التي تعمل علیھا الحكومة بموجب

ما صوت علیھ مجلس النواب في قراري مجلس النواب ومجلس الوزراء المتعلقة بتوفیر فرص العمل وأزمة السكن وفق جدول زمني محدد.
.وإعادة المفصولین والمفسوخة عقودھم والدرجات العلیا وأزمة السكن ومنحة العاطلین

:أطلب من المجلس التصویت على القرار التالي

.التنفیذ الفوري إللغاء الجمع بین راتبین والمأخوذة من قوانین العدالة االجتماعیة ولكل شرائح المجتمع ومن ضمنھا رفحاء

.(تم التصویت بالموافقة)

.أستراحة لمدة أقل من ساعة

.لدینا قرارات وقوانین مھمة تتعلق باالصالحات، وأطلب من المجلس إضافة فقرة تأدیة الیمین الدستوریة للسید وزیر الصحة

.(تم التصویت بالموافقة)

.السید (جعفر صادق عالوي) یؤدي الیمین الدستوریة وزیراً للصحة

ً
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ً .ُرفعت الجلسة لالستراحة الساعة (3:30) عصرا

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

.إستؤنفت الجلسة الساعة (5:05) مساًء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب أماكنكم، تثبت الحضور داخل القاعة. النصاب موجود

السیدات والسادة النواب بما یتعلق بما تم التصویت علیھ من امتیازات ومخصصات فقط للتوضیح بما یتعلق بالسلطة القضائیة، المقصود ھم الذین
بنفس درجة الوزیر والرئاسات والمعني بھم ھم رئیس مجلس القضاء االعلى ورئیس االشراف القضائي ورئیس االدعاء العام وأعضاء محكمة

ً التمییز وبما یتعلق بالمحكمة االتحادیة رئیس وأعضاء المحكمة االتحادیة، وبما یتعلق بوكالء الوزراء ومن ھم بدرجتھم، وما یتعلق أیضا
بالفقرات التي تم التصویت علیھا لوضع المحافظات تبقى الھیأة التنسیقیة العلیا للمحافظات المشار الیھا في قانون (21) بالممارسة معنا، التنسیقیة

العلیا ھي موجودة في القانون وتشرف على عمل المحافظین، ویخول نائبین أیضاً، یكلف نائبي الرئیس بالمتابعة واالشراف لعمل المحافظین
والتنسیق مع المجلس، رقابة مجلس النواب على المحافظ ونائبیھ، السیدات والسادة النواب، البرلمانیة أعطني مجلس الخدمة، السیدات والسادة

.النواب أماكنكم یوجد عندي تصویت، بسرعة أرید أحتساب النصاب. إعالمي النصاب الحالي

السیدات والسادة النواب، وصل الى مجلس النواب اآلن من مجلس الوزراء االمانة العامة، الكتاب المرقم كذا في 24/10/2019 الحقاً بالكتابین
المرقمین ذو العددیین كذا وكذا المؤرخین في 6/2/2019 و 17/10/ 2019 ربطاً قرار مجلس الوزراء رقم (379) لسنة 2019 المأخوذ في

.الجلسة االعتیادیة (41) المنعقدة بتاریخ 22/10/ 2019 إتخاذ االجراءات المالئمة وإعالمنا مع التقدیر

.قرار مجلس الوزراء یتعلق بالتالي

.قرر مجلس الوزراء بالقرار المرقم (379) لسنة 2019

.قرر مجلس الوزراء في جلستھ االعتیادیة (41) المنعقدة بتاریخ 22/10/2019، ما یأتي

الموافقة على ترشیح الذوات المدرجة أسمائھم أدناه بالمناصب المؤشرة أزاء كل منھم (رئیس ونائب وأعضاء مجلس الخدمة العامة االتحادي)،
إستناداً الى أحكام المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة االتحادي رقم (4) لسنة 2009 المعدل، وإشارة الى المادة (61) من الدستور،

یختص مجلس النواب بما یأتي، بالفقرة خامساً (ب) الموافقة على تعیین كل من السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة بإقتراح من مجلس الوزراء.
.بما أنھ االقتراح وصل أعرض على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أسماء رئیس ونائب وأعضاء مجلس الخدمة العامة االتحادي

السیدات السادة النواب أطلب من المجلس إستناداً الى المادة (61) خامساً (ب) بالتصویت على مرشحین لشغل منصب رئیس ونائب وأعضاء
:مجلس الخدمة العامة االتحادي وحسب قرار مجلس الوزراء، االسماء

السید محمود محمد عبد محمد التمیمي رئیس مجلس الخدمة العامة االتحادي، والسیدة لمیاء مظھر غالب الخالدي نائباً للرئیس، السید صباح)
نوري عباس المحیاوي عضواً، السیدة اسماء شاكر عاشور نایف عضواً، السیدة الھام لطیف شكر الفیلي عضواً، السید فرنسیس اوراھا جنو

عضواً، السید احمد محسن حمیدي الزبیدي عضواً، السید احمد ھاشم حمید العقابي عضواً، السید محمد عبدالصاحب عبدالحسین الكعبي عضواً،
.(السید عارف صالح مخلف الدلیمي عضواً، السیدة جوان احمد جھانبخش الجمور

.أطلب من المجلس التصویت على ھذه األسماء

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

سیدي الرئیس نحن نرید بناء دولة، الدولة ال تُبنى على قرارات من مجلس الوزراء بشكل محاصصة، المتظاھرین الیوم یُقدمون الدماء من أجل
إلغاء المحاصصة، لكن تمثیل مكوناتي حسب قانون مجلس الخدمة االتحادي سینال داعش حتى یُمثل كافة الكونات، ھذا العداء من قِبل رئیس
الوزراء على المكون التركماني مرفوض، ھذا إستھداف إلرادة شعب حافظ على ھذا البلد، الى االن الدولة وسلطتھا ال تستطیع الحفاظ على

.إستحقاقات ھذا المكون، رئیس الوزراء ُمطالب أن یجیب الشعب التركماني على ھذا االختیار

-:السید رئیس مجلس النواب –
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نعم، توازي المكونات ضرورة، ومجلس النواب في الجلسات السابقة طلب من رئیس الوزراء إرسال مرشحي مجلس الخدمة االتحادي إلستیعاب
الخریجین وان تكون ھناك مؤسسات تعمل لتخطیط للدولة بما یتعلق بالخریجین والشھادات وأیضاً فرص التعیینات في كل مؤسسات الدولة

وتكون مركزیة في ھذا الجانب وخولنا رئیس الوزراء في الجلسات السابقة باختیار مجلس الخدمة االتحادي ممن یجد فیھم الكفاءة دون الرجوع
.الى أحد، أنا تحدیداً ال أعلم بھذه األسماء إلى اآلن

السیدات السادة النواب، بما یتعلق بالقانون اآلخر الذي ھو من ضمن القانون الذي أرسلھ مجلس الوزراء الى مجلس النواب ھو قانون مشروع
.قانون مجلس اإلعمار، لجنة الخدمات، اللجنة المالیة، لجنة التخطیط االستراتیجي، تفضلوا

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

ثالث مالحظات، االولى، نعم نحن مع تسمیة أعضاء مجلس الخدمة االتحادي إلدارة عملیة التوظیف، لكن یُفترض أن یُعطى مجلس النواب
فرصة على االقل (48) ساعة حتى نطَِّلع ھؤالء المرشحین ھل جاءوا من خلفیات سیاسیة أو إتفاقات سیاسیة؟ أم فعالً أُعتِمدت المعاییر المھنیة؟

.ھذا یجب أن نطلِّع علیھ ونتحقق منھُ ھذا أوالً

.ثانیاً: سیدي الرئیس أنا طالبت بإعادة التصویت، مضى التصویت؟ النصاب على الحافة

سیدي الرئیس وفق النظام الداخلي جدول االعمال في قضایا أقل أھمیة من ھذا قبل (48) ساعة یطلع المجلس، یجب أن نطلع، اذا طلعت ھذه
نفس الشيء ھم محاصصة وصفقات سیاسیة معناه أصبحت فقط عملیة توظیف واستثمار لزخم المتظاھرین ألخذ مكاسب جدیدة لفئات وجھات
سیاسیة، معناھا لم نفعل شيء، یجب ان نتحقق ونتأكد سیدي الرئیس، المبدأ سیدي الرئیس إذا سمحَت لي، نحن نُرید زخم الجماھیر یتحول الى
خطوات تصحیحیة تقویمیة نرید قطع الطریق على توظیف واستثمار زخم الجماھیر عن البعض، ألن ال یحصل ویجري مكاسب مغانم جدیدة
بزخم ھؤالء الجماھیر، ألیس من الواجب أن نتحقق ونطلع على السیر الذاتیة، نراھم سیاسیین جاءوا بھم أحزاب بصفقات بإتفاقات سیاسیة؟ أم

.فعالً وفق معاییر مھنیة؟ إذا أنَت ال تعرف ورئیس البرلمان أال یجب أن نعرف یا سیدي الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سعید من أكتفى بأخیھ

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.كال، أي سعید، مسؤولیة واجب عیني ھذا، لیس سعید من أكتفى بغیره

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضلوا اللجنة

-:النائب ولید عبد الحسن عبود السھالني –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائب عباس یابر عوید –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائبة منار عبد المطلب ھاشم –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائبة إیمان رشید حمید العبیدي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائب ستار جبار عبد هللا –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائبة لیلى مھدي عبد الحسین –
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.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائبة منى حسین سلطان –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائب علي جبار مؤنس –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائب محمود عبد الرضا مال طالل –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائبة عائشة غزال مھدي المساري –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس اإلعمار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدة النائبة، إستمري وال تتوقفین وأنتي أكملي القراءة

-:النائب حسن سالم عباس –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس اإلعمار

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب بما یتعلق باالستجوابات التي تقدمت من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، وصل الى رئاسة مجلس النواب
:استجوابات للوزراء أو للوزارات التالیة

استجواب وزیر النفط، استجواب وزیر الكھرباء، استجواب وزیر الصناعة، استجواب وزیر الزراعة، استجواب وزیر المالیة، استجواب رئیس
.مجلس الوزراء

االستجوابات التي وصلت الى رئاسة المجلس(6) استجوابات ، التي أكملت االجراءات الشكلیة والموضوعیة من اللجان المختصة في المجلس،
وأقصد في اللجان المختصة ھي اللجنة المشكلة من المشاور القانوني ومدیر عام القانونیة ومستشار شؤون التشریع، اللجنة المعنیة بتقییم

االستجوابات من الناحیة الشكلیة والموضوعیة، ھي استجواب وزیر النفط واستجواب وزیر الصناعة واستجواب وزیر الزراعة، أما بما یتعلق
بوزیر الكھرباء ووزیر المالیة ورئیس مجلس الوزراء تمت إحالة الطلب الى نفس اللجان إلكمال االجراءات الشكلیة والموضوعیة، أطلب من

.السادة المستجوبین وما یتعلق برئیس مجلس الوزراء ووزارة المالیة ووزارة الكھرباء المتابعة مع اللجنة المعنیة إلكمال النواقص المطلوبة

أشارة الى المادة (56) والمادة (57) والمادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ال یتم مناقشة االستجواب اال بعد سبعة أیام من تقدیمھ،
:فنحتاج الى سبعة أیام من تاریخ وصولھ الى الوزیر المعني، یوم غد تصل األسئلة الى الوزراء المعنیین وسیكون تسلسل االستجوابات ھو التالي

استجواب وزیر الصناعة، استجواب وزیر النفط، استجواب وزیر الزراعة، حسب التواریخ والتسلسالت التي وصلتنا، الصناعة، النفط،
الزراعة، لحین إكمال متطلبات باقي االستجوابات، سوف تتم المواعید في شھر (11) سوف تتم االستجوابات ثالثتھم، نحن ھذه جلساتنا مستمرة،
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خالل ھذا االسبوع ستصل االسئلة الى المستجوب لھذه الوزارات الثالث، خالل الجلسات القادمة للشھر القادم ابتداًء من، (الصناعة، النفط،
الزراعة)  وحسب التسلسالت، وسوف یتم تحدید موعد االستجوابات أو تم اتخاذ قرار من رئاسة المجلس بتحدید موعد االستجوابات في شھر

(11) ابتداًء حسب التسلسالت التي ذكرناھا، یعني أعتقد ھو یوم (10) أول موعد یوم 10/11 أو 11/11، وفي االسبوع أو بنفس األسبوع او
.مباشرةً في األسبوع الذي یلیھ استجواب الوزیر الثاني الذي ھو وزیر النفط وبعدھا مباشرةً استجواب وزیر الزراعة

السیدات والسادة النواب وصلوا وزراء العمل ووزیر البلدیات واالسكان وأعتقد وزیر آخر بناًء على طلب المجلس من رئاسة مجلس الوزراء
بإرسال الوزراء لمناقشة الجدول الزمني للفقرات التي تم إقرارھا من مجلسي الوزراء والنواب، ھذا یحتاج الى نقاش مطول مع الوزراء فقرة

فقرة، كل فقرة نحتاج الجدول الزمني، متى أبتدأوا بھا وفي أي وقت تنتھي، فإرتأت رئاسة المجلس أن تكون الجلسة مستمرة وموعد الجلسة
ً سیكون الساعة الواحدة بحضور الوزراء المعنیین، الجلسة مستمرة، الساعة الواحدة نكمل ونستأنف جدول األعمال، الجلسة مستمرة وأیضا

ننتظر القوانین األخرى التي تأتي من رئاسة الوزراء التي تتعلق بتخفیض سن التقاعد وتعدیل قانون التقاعد والتي تتعلق بالضمان االجتماعي
والتي تتعلق بالضمان الصحي وغیرھا من القوانین، نؤكد أنھ مجلس النواب مستمر ومتواجد في عملھ وننتظر أي اصالحات تأتي من الحكومة

.للمضي بإجراءاتھا كما عملنا

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

ما یخص الوزراء، جنابك قلت یعني یؤجلون من الیوم مساًء الى غداً بأعتبار على جلسة النواب، أنا أتمنى سیادة الرئیس، نحن أوالً البلد في حالة
فوضى، أنا أتمنى أنھ الذي یحضر مع الوزراء ھو رئیس الوزراء، وحتى أذا إرتأت ھیأة الرئاسة ومجلس النواب أن تكون الجلسة سریة حتى

كذلك نبعده عن الخطابات والشعارات كذلك ال توجد لدینا مشكلة، المھم سیادة الرئیس رئیس الوزراء حضوره ضروري وجھاً لوجھ، یعني یتكلم
لنا عن حزم اإلصالحات التي صدرت من الحكومة، حزم االصالحات التي صدرت من مجلس النواب، أین وصلت؟ كم المدد؟ یعني ال نرغب

.یأتوننا وزراء وینقلون رسالتنا الى رئیس الوزراء، نتمنى سیادة الرئیس أن ترسل كتاب

-:السید رئیس مجلس النواب –

الحدیث مع الوزراء سوف یكون تحدیداً على الجدول الزمني للفقرات والقرارات التي صوت علیھا مجلسي النواب والوزراء، نتحدث عن إعادة
المفسوخة عقودھم ونتحدث عن إعادة الدرجات الوظیفیة للدرجات العلیا وما یتعلق بالسكن وأیضاً كل القرارات او البنود التي تم التصویت
علیھا، أرغب أن الحدیث یكون متى تباشر؟ ومتى تنتھي؟ ھذا الحدیث، یعني یأتي الوزیر أو الوزراء وھم ممثلین عن الحكومة حاضرین

یتحدثون بلسان الحكومة جمیعاً، یقول فیما یتعلق بالدرجات الوظیفیة، بما یتعلق بأزمة السكن، بما یتعلق في االجراء كذا وكذا، أبتدأنا بالیوم كذا
.وننتھي في الیوم كذا

-:النائب احمد مدلول محمد –

.معك سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

وما یتعلق باالصالحات العامة غداً ننتظر باقي التفاصیل من رئاسة الوزراء وحتماً سوف تكون استضافة للسید رئیس مجلس الوزراء ھنا في قبة
.مجلس النواب

-:النائب احمد مدلول محمد –

أنا واثق من كالمك سیادة الرئیس لكن أنا أتمنى أنھ یحضر وجھاً لوجھ، یعني كیف أن یأتي الوزراء وینقلون لھ، لماذا ال یأتي ھو؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

ألنھ توجد ملفات لدى الوزراء المعنیین، فھم یحملون رسالة مجلس الوزراء بالكامل وسیحضر السید رئیس مجلس الوزراء أیضاً ھنا الى مجلس
.النواب للحدیث عن اإلصالحات للشارع

.الجلسة مستمرة وتُستأنف في الساعة الواحدة

-:النائب عباس یابر عوید –

سیادة الرئیس رسالة من الطلبة لشخصك والى كل أعضاء مجلس النواب، معدالت الـ (60) یطالبون وزارة التعلیم أن تكون توصیة من مجلس
النواب لغرض قبولھم في الكلیات األھلیة، تنزیل معدالتھا، حالیاً رفعوا السقف عن العام، مع العلم السنة الماضیة كانت المعدالت عالیة وھذه

.السنة معدالت من الـ (60) أعداد ھائلة، فیرسلون ھذه الرسالة لك وأتمنى أن

-:النائب صباح حسن محمد –

بحدود (2700) طالب من الدور الثالث، یطالبون بالدور الثالث بالنسبة لطلبة الجامعات ومعروضة على ھیأة الرأي ومنتظرین وغالبیة ، یعني
.عمداء الجامعات جمیعھم موافقین، نحن ھذا رأي طالبین تدخلكم فیھ
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-:النائب محمود عبد الرضا طالل –

أوالً شكري وتقدیري الى جنابكم على سعة صدرك وكذلك على تحدید یوم 11/11 استجواب السید وزیر الصناعة وأعتقد اآلن البرلمان بوجود
.سیادتك وضع النقاط على الحروف، وأرجو أن یكون یوم غد إرسال األسئلة الى السید وزیر الصناعة حتى یكون ھنا یوم 11/11 أن شاء هللا

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

نحن أھم شيء الملفات التي یطالبون بھا المواطنین ھي ملفات الفساد، ال بد أن تشكل ھیأة قضائیة جادة في حل جمیع الملفات من (2003-
2019) یعني یجب أنھ أن الشعب یشاھد بأنھ نحن صحیح أحلنا كثیر من ملفات الفساد حتى تحصل إعادة الثقة بین الشعب وبین الحكومة، ھذا

.یحتاج كذلك في جلسة من الجلسات

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم سوف یتم الحدیث أیضاً في ھذا الموضوع

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

كل ما یدور اآلن في البلد ومشكلة البلد ووضع األزمة التي حالیاً نمر فیھا والمتظاھرین والشھداء، أعتقد جنابك تحدث ال حلول ألي مشكلة اذا لم
یكن حضور للسید رئیس مجلس الوزراء في قبة مجلس النواب حتى یعلمنا ویطلعنا على جمیع األمور التي تحصل، سیادة الرئیس الوضع خطر

.والبلد یمر على مفترق طرق ووضع حرج فأتمنى من جنابك بالدرجة األساس حضور السید رئیس مجلس الوزراء في قبة مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم سوف یتم ذلك. شكراً. الجلسة مستمرة

.ُرفعت الجلسة الساعة (6:20) مساًء

 


