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محضر الجلسة رقـم (28) األثنین (13/1/2020) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي األول

 

 

(جلسـة رقـم (28

األثنین (13/1/2020) م

م/ محضـر الجلسـة

 

ً .إبتدأت الجلسة بنصاب: (182) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (3:00)  بعد الظھر

 

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

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثامنة والعشرین، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا
.بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید صالح الدین علي (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم 

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

.جدول أعمال جلسة الیوم األثنین الموافق 13/1/2020

الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة النقل البري الدولي لسنة 1975. (لجنة العالقات الخارجیة،*
(لجنة الخدمات واإلعمار

-:(النائب حسن سالم عباس (نقطة نظام –

المادة (38) ثانیاً التي تتعلق بإدراج موضوع غیر وارد في اعمال مجلس النواب، المتعارف عند یتوفى شخص ألحد یمكن یبقى حزین لمدة
أربعین یوماً ونحن الیوم كعراق فقدنا شخصیة قیادیة وطنیة أال وھو الشھید القائد الحاج (أبو مھدي المھندس) والشھید القائد الحاج (قاسم

سلیماني) وبجریمة غادرة ونكراء وجبانة وھي تمثل غایة اإلستخفاف لألعراف والمواثیق الدولیة وإنتھاك صارخ للسیادة العراقیة، وھذا یتطلب
أن یكون ھناك رد یناسب ھذه الجریمة النكراء والعنجھیة األمیركیة، ولكن لألسف الشدید لحد ھذه اللحظة ردود خجولة وكأننا نحن من إرتكبنا
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ھذه الجریمة، الیوم األحمق (ترامب) وإدارة الشر األمریكیة تتبجح وبكل عنجھیة وسنقوم وسنضرب وكذا واستباحت األجواء العراقیة، ونحن
على أقل التقدیر الرد السیاسي، الیوم لدینا خارجیة مع األسف الشدید، اوالً المفروض أن تطالب بجلسة طارئة لجامعة الدول العربیة إلدانة ھذه

.الجریمة لبیان مواقف ھذه الدول

.ثانیاً: منظمة المؤتمر اإلسالمي على أقل تقدیر أن تُعقد لھذه الجریمة النكراء

.ثالثاً: شكوى لدى مجلس االمن واألمم المتحدة

ھل یعقل إن السفیر أو وزارة الخارجیة العراقیة تخاطب بشكوى خجولة، الیوم (هللا أكبر) ھذه الجریمة أقول ھذه الجریمة الحقیرة الُمدانة التي
إرتكبتھا إدارة الشر اإلمریكیة وإنتھكت كل األعراف والمواثیق الدولیة، یكتبون عبارة إعدام خارج القضاء وكأن الشھیدین والشھداء الذي

أستشھدوا معھم ھم مدانین، لذلك سیادة الرئیس المفروض منا أن ال نتجافى عن ھذه الحقیقة وعن ھذه الجریمة، بفضل هللا الجمھوریة اإلسالمیة
ردت بالرد العلوي المزلزل على إدارة الشر، وما شاء هللا الیوم جمیع الدول تتوافد على الجمھوریة اإلسالمیة، لكن مع األسف الشدید وحقیقة

قضیة تُدمي القلب لم یأِت أي أحد یُقلِّب العراق أو أتى إلى العراق إستخفافاً وإستھانة والسبب ھو ھذا اإلنقسام، موقف وطني في مجلس النواب
البعض یقول ال یمثلني والبعض اآلخر یستھجن والبعض اآلخر، سیادة الرئیس نطالب بإستضافة وزیر الخارجیة، اما ان یكون رجل قدر كلمتھ

ووزیر للعراق أو یخرج خارجاً، نحن لسنا بحاجة، العراق لیس جباناً، العراق شجاع، الذي أخرج ھذه القوات المحتلة في عام 2011 تحت
ضربات فصائل المقاومة اإلسالمیة، الیوم لیس عاجز عن الرد، لكن ننتظر الرد السیاسي، وزیر الخارجیة یحضر لكي یوضح لنا أین وصلت في

القضیة؟ لماذا لم تحصل جلسة طارئة في جامعة الدول العربیة، أبسط قضیة (تقوم الدنیا وال تقعد)، أرجوك سیادة الرئیس وأنت صاحب غیرة
.ووطنیة إنھ البد من إستضافة وزیر الخارجیة وجمیع المعنیین

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

بقراركم الشجاع والتأریخي أكبر رد على القوات األمیركیة التي أرتكبت ھذا الفعل الجبان، وندعو لجنة العالقات الخارجیة ألخذ دورھا مع
وزارة الخارجیة حیث تضمن القرار في فقرة من فقراتھ أن تقوم الخارجیة العراقیة بما مطلوب منھا في موضوع مجلس االمن وكذلك المجتمع

.والتنظیم الدولي

-:(النائب مثنى امین نادر حسین (نقطة نظام –

نحن النواب الموقعون أدناه (150) توقیع ھذا الذي كان موجود جمیعھم وقعوا تقریباً، وقعنا من أجل رصانة أعمال المجلس ورفع التشویش على
جلسات المجلس ونصابھ وتصویتاتھم، البد من إعادة األجھزة اإللكترونیة للتصویت فوراً، وان اإلصرار على ھذا الوضع تحت أي تبریر یُعد

.إخالالً بالشفافیة المطلوبة، أرجو أن تتخذوا قرار أن یُعاد التصویت اإللكتروني للمجلس وفوراً

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

.دائرة اإلتصاالت، إعالمنا بشكل فوري ما تضمنتھ الالئحة الموقعة للسیدات والسادة اعضاء مجلس النواب، لم أقل غداً أو بعد غد، أنا قلت فوراً

-:النائب حسن جالل محمد الكناني –

ً من منطلق دورنا الرقابي ومراعاةً لمصلحة الشعب ولما یُعانیھ من وضع متأزم وعلى جمیع النواحي واألصعدة ومنذ (17) عاماً ولكن آسفا
أقولھا لغایة الیوم ال وجود لنیة عمل حقیقیة لمكافحة آفات الفساد العفن الذي أنھك البالد والعباد وال إرادة مستقلة لغرض بناء وطن على أسس

قانونیة ترتقي بوضع الشعب، الیوم وفي مجلسكم الموقر أردت ان أعّرج على موضوع لطالما خضت الغمار فیھ وھو بنایة البنك المركزي ولكن
دون جدوى، وفي نھایة عام 2018 وعند إستضافة محافظ البنك المركزي والكادر المتقدم المرافق لھ تم اإلستفسار والسؤال حول آلیة إحالة بنایة

البنك المركزي الجدیدة بقیمة حوالي (800) ملیون دوالر ومن الممكن أن یصبح المبنى بمبلغ (1) ملیار دوالر وحسب ضوابط الحذف
واإلستحداث التي یمكن أن یعتمدھا الفاسدین كغطاء قانوني لھدر المال العام وإستنزاف ثروات الشعب، منذ ان تصدینا للموضوع ومن خالل
األُطر والسیاقات القانونیة ومفاتحة االطراف ذات العالقة بكتابنا المرقم (453) في 30/7/2019 ونحن نمر بحالة من عدم الرضا والقناعة

باالجوبة الھزیلة والفاقدة لألھلیة والتي ال ترتقي لحجم الموضوع وكان شعار اإلستھزاء كان موقف الفاسدین حول الموضوع وھذا واضح من
خالل الجواب المخجل الوارد في كتاب ھیأة النزاھة (10733) بتاریخ 22/9/2019، والذي كان ما ورد فیھ إنھ ال صحة للمعلومات الواردة

من قبلنا وكأننا مفترین ولم نُِشر إلى أن مساحة األرض المقام علیھا المشروع ھي (20) ألف متر مربع وإن المساحة البنائیة ھي (90) ألف متر
وھذا بالمقارنة مع سعر اإلحالة (800) ملیون دوالر یصبح سعر المتر المربع بحدود (8500) دوالر، ھل من المعقول بناء بنایة البنك

المركزي بسعر (8500) دوالر، (90) ألف متر المساحة البنائیة بحدود (800) ملیون دوالر، وھل یعد ھذا المبلغ ھدر للمال العام كھذا الھدر
والذي یقدر بأكثر من (500) ملیون دوالر، وكان األولى واألجدر بھیأة النزاھة أن تسأل الجھة المشرفة على إحالة المشروع عن صحة رقم
اإلحالة ولیس عن صحة المعلومات المقدمة من قبلنا، كما أطالب اللجنة المالیة الكشف عن نتائج التحقیق، التحقیق مضى علیھ اكثر من سنة
واللجنة المالیة لحد اللحظة لم تكشف نتائج التحقیق، سیادة الرئیس، السیدات والسادة النواب سابقاً ومن األیام االولى لتشكیل الحكومة المقالة

ناشدُت الجمیع وبدون إستثناء أن نبتعد عن المحاصصة والتي أصبحت الغطاء لكل ما ھو مفسد وفاسد وباتت شعار المرتزقة المعتاشین على
.أموال الشعب، الیوم َعوٌد على بدء أُعلنھا وانا ممثل الشعب

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

ُكلفنا من قبل مجلس النواب الموقر ھیأة الرئاسة بالتحقیق بھذا الموضوع موضوع بنایة البنك المركزي، وفعالً تم تشكیل لجنة فرعیة برئاسة
السید محمد الدراجي وعضویة (6) من إخواننا اآلخرین، وتم أستالم جمیع الملفات المتعلقة بھذه البنایة وھي حقیقة یعني حمل سیارة كاملة،

أل ً أ
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وجلبنا حقیقة وتم االستعانة باإلخوة في وزارة االسكان واالعمار وبمجموعة من الخبراء وأیضاً مجموعة من األكادیمیین من جامعة بغداد،
ووصلنا اآلن إلى اللمسات االخیرة بكتابة التقریر وأن شاء هللا خالل أسبوع من اآلن، أنا أعتقد بأن اللجنة، إذا غداً نحن مستعدین بالمناسبة، یعني

تم توقیع التقریر بشكل نھائي كان عندنا أجتماع قبل یومین أو ثالثة لالطالع على النتائج، الملف كان غیر سھل سیادة الرئیس، ألن قلت لك أن
الملف كبیر جداً یعني كان بِھ قسم المعماري والمدني والمیكانیكي والكھرباء كانت بمراحل االحالة وأصبحت االستضافات كثیرة، وزارة االسكان

أیضاً أخذت أكثر من ثالثة أشھر وأربعة أشھر حتى تدرس الملفات وتعطي رأیھا الفني، ھذا الموضوع حقیقة جاھزین الطالع السادة أعضاء
.مجلس النواب على نتائج التحقیق فوراً

 

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

طبعاً كالم السید النائب حجي حسن كالم صحیح وأیضاً كالم السید رئیس اللجنة المالیة أنا أثني علیھ، الموضوع جداً معقد، كمیة الوثائق
ومراحل االحاالت من زھا حدید إلى مكتب استشاري إلى جامعة بغداد إلى مكتب استشاري أجنبي إلى شركة تنفیذیة، بصراحة أن فعالً حمل

سیارة من الوثائق، تم االستعانة بلجنة خبراء من وزارة االعمار واالسكان أعطتنا تقریر على ضوء التقریر الذي درسناه، قمنا باستضافة
مجموعة مجموعة في ظل الظروف التي أصبحت حتى إدخالھم إلى مجلس النواب كان أمر صعب، أجرینا زیارتین میدانیة إلى الموقع نفسھ،

.وأعتقد أن یوم غد، یعني سبحان هللا الیوم كنا نتكلم مع السادة أعضاء اللجنة الفرعیة، والیوم نعمل على اللمسات االخیرة ویوم غد یكون جاھز

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

.ممكن أن نقرأ التقریر غداً

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.یعني اللجنة الفرعیة مكملة فقط أن یعرض على اللجنة المالیة أوالً، ثانیاً أن یعرض على مجلس النواب

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

.دكتور ھیثم ھل نستطیع غداً أن نقرأ التقریر؟ یُعرض على اللجنة غداً ممكن أن تحصل موافقة اعرضوه على، إذا ما تم الحصول على الموافقة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

السید الرئیس تم توقیعھ حقیقة من االخ السید رئیس اللجنة وتم الرفع إلى اللجنة المالیة، نحن ممكن غداً نعقد أجتماع باللجنة المالیة لغرض إقراره
.ویتم رفعھ إلى ھیأة الرئاسة

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

.المادة (37) ثانیاً قراءتھا یوم السبت وأیضاً سوف أكررھا

ال یجوز عرض أي موضوع یدرج في جدول االعمال ومناقشة ال بموافقة أغلبیة الحاضرین). أطالب رئاسة المجلس بعرض موضوع قانون)
ألغاء االتفاقیة االمنیة واتفاقیة اإلطار االستراتیجي مع الوالیات المتحدة االمریكیة، على المجلس ادخالھا في جدول االعمال، ھذا الموضوع

موضوع حساس وموضوع سیادة وطنیة، مثلما تفضل السید النائب حسن سالم، أعتقد أن الرد المناسب أن االتفاقیات التي تُجیز بالوالیات المتحدة
االمریكیة استخدام االراضي العراقیة وسماء العراق یجب أن تلغى ھذه االتفاقیات ألنھا تعتبر جزء من متطلبات السیادة الوطنیة التي الكل اآلن

یطالب بھا، السكوت عن ھذا الموضوع نعتبره مخل بالسیادة وال بد للمجلس أن یكون موقفھ بشكل واضح وصریح، خصوصاً أن سماحة الزعیم
.العراقي السید الصدر أعزه هللا قد دعا المجلس مراراً وتكراراً إلى إلغاء ھذه االتفاقیة

-:(النائبة غیداء سعید عبد الحمید (نقطة النظام –

نقطة النظام (38) ثانیاً من النظام الداخلي، السید الرئیس الكل یعرف الوضع في الجامعات العراقیة وضع خطیر، والجامعات العراقیة تعني كل
العوائل العراقیة فال توجد عائلة ال یوجد بھا طالب أو استاذ أو متخرج، والدلیل على ھذا االرتباط الوثیق بین العوائل العراقیة والوضع

بالجامعات العراقیة ھو أن المظاھرات والبذرة االولى في المظاھرات ھي ألصحاب الشھادات العلیا، السید الرئیس الیوم لجنة التعلیم العالي
النیابیة نطالب بحضور السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي في جلسة علنیة خاصة نبحث فیھا كل مشاكل التعلیم في العراق ونبحث بھا

متطلبات أو طلبات المتظاھرین الخاصة بالطلبة، ونبحث بھا التقییم الجامعي الجدید ونبحث بھا المشاكل التي یعاني منھا القطاع، السید الرئیس
أعتقد أن ھذا االمر مھم جداً وأتنمى أن یُقبل من قبل الرئاسة وأن تكون ھناك جلسة بأقرب وقت لكن بضرورة وجود وزیر التعلیم العالي والبحث

.العلمي وحتى أیضاً ربما نأخذ بعض الممثلین عن الطلبة أو النقابات المختصة

-:(النائبة فیان صبري عبد الخالق (نقطة النظام –

أنا نقطة نظامي او نقطة النظام قانونیة المادة (27) من النظام الداخلي تقول (یحق للعضو أثناء جلسات المجلس أن یعترض وبعد ذلك یضع
نقطتان)، نقطة نظام على سیر المناقشات إذا خالفت أحدى مواد الدستور أو النظام أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة وعلیھ بیان رقم المادة التي

أ أ أ أ أ ً
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یحتج بھا ونصھا، نحن حقیقةً بعد لم نبدأ سیر المناقشات ونحن بدأنا نناقش، أعتقد نقطة نظامي قانونیة نحن نبدأ بالجدول وإذا كان یوجد أشیاء
.غیر دستوریة أو غیر نظامیة في ذلك الوقت نعترض على سیر المناقشات

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

.ولذلك نمضي، ھو ھذه نقطة النظام أنھُ تعترض على سیر الجلسة

-:النائبة یسرى رجب كمر –

سیدي الرئیس، نحن مع الحفاظ على سیادة العراق ووحدة صف الشعب العراقي بكل مكوناتھ وبصراحة ما قیمة أرواحنا إذا لم نفدیھا لھذا
الوطن؟ نحن لیس لدینا غیر ھذا الوطن، والءنا فقط لھذا الوطن، ولكن أنا كیسرى رجب أستغرب من موقف البعض من جراء القصف الذي

.حصل وسكوتھم عن بقیة التجاوزات التي تحصل على سیادة العراق وعلى أرض العراق وعلى شعب العراق

أي أننا في إقلیم كوردستان ومضى سنة أترجى النواب، یا إخوان توجد تدخالت في أراضي إقلیم كوردستان العراق، ھناك قصف یومي، وتخیلوا
خالل سنة واحدة، خالل سنة 2019 یوجد لدینا (135) مواطن مدني شھید تم إستھدافھم في المناطق الحدودیة ما بین إقلیم كوردستان العراق

والدولة الجارة تركیا، وھذا األمر ال یمكن السكوت علیھ، أي نحن عندما تكون لدینا غیرة على جزء معین من األراضي العراقیة والجزء الثاني
ھذا أكید سوف یولد عالمة إستفھام، أي أنك عندما تكون لدیك غیرة على جزء من العراق، حسناً، وماذا عن إقلیم كوردستان؟ ألیس ھو جزء من

العراق؟ أكید ھو جزء من العراق والبد أنھ إذا لدیكم موقف تجاه أي تجاوز یحصل یكون لدیكم في ذات الوقت موقف تجاه المواطنین المدنیین
.ھناك الذین یقعون ضحیة

الیوم، ھناك توغل للقوات التركیة في أراضي إقلیم كوردستان تقریباً (35) كیلومتر، فھل تقبلون بھذا التجاوز؟ وال یوجد ھناك، وأنا أتحدى
ً ویالیت لو كان ممثل الحكومة موجود ھنا، أتحدى إذا كان ھناك إتفاقیة ما بین العراق، أي أن الحكومة العراقیة تنفي وتقول ال توجد إتفاقیة، حسنا

یا إخوان إذا مع الوالیات المتحدة األمیركیة توجد إتفاقیة أمنیة فمع تركیا أصالً ال توجد إتفاقیة ومن غیر الممكن أن نقبل بھذا التجاوز وال یمكن
أن نقبل بھذا اإلحتالل، وھذا البلد یحتاج إلى رئیس مجلس وزراء وطني یكون ھدفھ مصلحة البلد ولیست مصلحتھ الشخصیة ویكون ھدفھ

.مصلحة المواطنین العراقیین ولیس مصلحة األحزاب أي من غیر الممكن أن یكون ھكذا وضعنا

 

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

العراق أرضھ وسماءه ومیاھھ واحدة، واإلقلیم والوسط والجنوب یمثل السیادة العراقیة ولن نسمح بالتدخل األجنبي سواء في شبر في إقلیم
.كوردستان وكذلك في الوسط والجنوب وھو أمر مرفوض من قبل الدولة العراقیة

-:(النائب خالد جواد كاظم الجشعمي (نقطة نظام –

نقطة النظام المادة (76) أوالً من الدستور التي تقول (أوالً یكلف رئیس الجمھوریة مرشح الكتلة النیابیة األكثر عدداً بتشكیل مجلس الوزراء)
لألسف إنتھت الـ (15) یوم من تأریخ إنتخاب رئیس الجمھوریة وھو باإلستقالة إستقالت الحكومة وإقالتھا ونعود لھذه المادة وإنتھت الـ (15) یوم

وأتصور مضى شھر وإلى اآلن حكومتنا تصریف أعمال وأنا في الجلسة السابقة طلبت نقطة نظام، ومیزانیة الدولة إلى اآلن والتي تتعلق بھا
التعیینات وتتعلق بقانون التقاعد یوفر لنا (200) ألف درجة وظیفیة لشبابنا ومشاریع البنى التحتیة متوقفة وتنمیة البلد متوقفة بسبب المیزانیة
.إضافة إلى كل األوضاع األمنیة وغیرھا التي العراق الیوم بھذا الوضع ال یحسد علیھ وإلى اآلن لم یحصل أي تكلیف من رئیس الجمھوریة

أطلب من رئاسة المجلس عرض أو إصدار قرار من المجلس الموقر بإلزام رئیس الجمھوریة بترشیح مرشح رئاسة الوزراء حصراً في ھذا
األسبوع وأیضاً إعطائھم صالحیة للحكومة بإرسال التصویت على الموازنة اإلتحادیة لعام 2020 وإرسالھا للمجلس أیضاً حصراً في ھذا

األسبوع والتمدید وأنا ذكرت یوجد خرق دستوري تجاوزه (15) رئیس الجمھوریة ولم یرشح، لذا تمدید عمل المجلس وال یأخذ عطلة تشریعیة
ونبقى مستمرین بالجلسات ونضغط على رئیس الجمھوریة وكل الكتل السیاسیة لترشیح مرشح الكتلة األكبر عدداً أو المجلس یصوت بطریقة

معینة ونجمع التواقیع لترشیح شخصیة مستقلة متوافق علیھا یرضى عنھا الشعب وترضي كل المرجعیات سواء الدینیة والسیاسیة ومجلس
.النواب

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

سیداتي وسادتي، حتى ننھي جلسة الیوم وجدول أعمالھا والجلسة یوم غد حتى یتسنى للسیدات والسادة لیتمتعوا بالعودة إلى أھلھم في األیام
.المقبلة، أدعوكم إلى الدخول في الجلسة واإلستماع إلى المواد التي سوف تقرأ علیكم لغرض التصویت، نمضي بجدول األعمال

.لجنة العالقات الخارجیة

.إخوان رجاًء، إستمعنا ونرید المضي بجدول األعمال

.البرلمانیة، أخذ النصاب

.لجنة العالقات ولجنة الخدمات، یوجد نصاب ولكن حتى نمضي، حسناً إمضوا



1/21/2020 محضر الجلسة رقـم (28) األثنین (13/1/2020) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2020/01/13/محضر-الجلسة-رقـم-28-األثنین-13-1-2020-م/ 5/14

-:النائبة إقبال عبد الحسین أبو جري –

.تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة النقل البري الدولي لسنة 1975

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

.(التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

.نقطة نظام، للسید رئیس اللجنة القانونیة

 

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

نقطة النظام تتعلق بالمادة (127) من النظام الداخلي وقانون عقد المعاھدات رقم (35) لسنة 2015 المادة (17) الموافقة على تصدیق
المعاھدات یجب أن تكون باألغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، أي (166) ھذا إذا لم یكن متعلقاً بموضوع الصلح والسالم أو اإلنضمام

.إلى المنظمات اإلقلیمیة، أي أن قانون اإلنضمام ألي إتفاقیة النقل البري الدولي تحتاج إلى (166) نائب

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

الحضور (187) لماذا أال یجوز (166)؟

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.ال أعرف

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

أي أننا بعد كل فقرة یجب أن نعد؟

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.ال، یجب أن نعدل عدد األعضاء، أي یجب أن تكون ھناك (166) موافقة

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

أي یجب أن الـ (166) نعد؟ كل فقرة نعد؟

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.نعم، یجب أن تكون ھكذا

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

.ال، أنا أسألك سؤال، اآلن نحن نرى الحضور (187) ما عدا الذین دخلوا (9) أي بعد أن صوتوا باألغلبیة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.لیست باألغلبیة، األغلبیة المطلقة لعدد األعضاء، أي یجب أن نعد اعضاء المجلس، األعضاء المتواجدین اآلن

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

.نحن ال یجوز أن نعد بعد كل فقرة

سیادة النائب، واضح وأعرف جنابك تأكد نحتاج إلى (166) صوت حتى تتم الموافقة، واآلن لدینا أكثر من (190) نائب وإذا صوتوا باألغلبیة
أو باإلجماع، یمضي؟ أم ال یمضي؟

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –
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.إذا صوت الــ (166) یمضي وإذا لم یصوتوا ال یمضي

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

.إنتھى، أنا إذا یوجد أقل سوف أنبھ اإلخوة بأنھ لم تمضي ھذه الفقرة

نعم، تفضلوا، ھل قرأتم المادة (2)؟

.أعیدوا قرائتھا ألن ھناك نواب دخلوا

.الرجاء الجلوس في المقاعد

-:النائب دانا محمد جزاء –

.یقرأ المادة رقم (2) من مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة النقل البري الدولي لسنة 1975

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

.(التصویت على المادة (2

.الرجاء التصویت

السید رئیس اللجنة، تفضل وقف، ال توجد مشكلة وإن شاء هللا أنت تمثلنا، فقط تفضل بالوقوف وأنظر إلى الخلف واألمام وإلى الیسار وإلى
.الیمین، ما ھو رأیك؟ بناًء على كاكا ریبوار

.(تم التصویت بالموافقة)

.نعم أكمل

-:النائبة عائشة غزال مھدي –

.تقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة النقل البري الدولي لسنة 1975

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

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة النقل البري الدولي لسنة 1975)

.شكراً للسیدات والسادة أعضاء لجنة العالقات ولجنة الخدمات

.نعم، تفضل

.الفقرة ثانیاً: استكمال التصویت على مقترح قانون الضمان الصحي، (لجنة الصحة والبیئة). المتبقي (25) مادة*

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

حسب االتفاق مع ھیأة الرئاسة سوف نمضي ببعض الفقرات وبعض الفقرات سوف تؤجل والفقرات التي سوف نطلب تأجیلھا ھي من الفقرة
(34) الى الفقرة (41) وباقي الفقرات نبدي التصویت علیھا ألنھ حسب طلب الوزارة الیوم قاموا بإرسال كتاب انھ یریدون التعدیل على الفقرات

.(التي فیھا جوانب مالیة وقد كان تصویتنا لحد المادة (25) وسوف نبدأ بالفقرة (26

.یقرأ المادة (26) من مقترح قانون الضمان الصحي

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

ھنالك بعض المالحظات من اللجان النیابیة على بعض ما ورد في ھذا القانون من مواد لذا نحتاج الى التصویت على البعض منھا والمواد
.الخالفیة یتم تأجیل التصویت علیھا
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-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.أن المواد الخالفیة ھي من المادة (34) الى المادة (42) تؤجل وباقي الفقرات نمضي بھا

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

.التصویت على المادة (26) من مقترح قانون الضمان الصحي

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.یقرأ المادة (27) من مقترح قانون الضمان الصحي

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

.التصویت على المادة (27) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

.یقرأ المادة (28) من مقترح قانون الضمان الصحي

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

.تحذف كلمة أوالً وتكون المادة (28) (تتعاقد الھیأة مع المؤسسات الصحیة…..)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

.یقرأ المادة (29) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:(النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري (نقطة نظام –

كیف یعطى صالحیة للمستشفیات أن تحصل على قرض من المصارف الحكومیة بدون الضوابط المعلنة من قبل وزارة المالیة والبنك المركزي
وكیف تكلف وزارة المالیة بدفع الفوائد وتكلیف الخزینة العامة المستشفیات الحكومیة؟ بمعنى نأخذ القرض وباألخیر نحملھا الفائدة بأن تُدفع من
خزینة الدولة العامة، القرض یجب أن یتم بضوابط وزارة المالیة والمستشفیات ھي التي تتحمل فوائدھا إال أن ینص مثالً بقانون الموازنة ممكن

.سنة بسنتھا

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

.وأنا أدعو الى أن تكون ھذه المادة من ضمن المواد التي ال یتم التصویت علیھا الیوم

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

كل مادة سوف تخضع للتعلیمات التي سوف ینظم عمل ھذا القانون، لذا أكید سوف لن تخرج عن الضوابط والسیاقات المتبعة في آلیة القروض
.ولكن نزوالً عند رغبة األخ رئیس اللجنة المالیة تؤجل ونجتمع مع السادة أعضاء اللجنة المالیة ونصل الى نتیجة نھائیة بشأن ھذه الفقرة

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

.(نمضي إلى المادة (30

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.یقرأ المادة (30) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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.التصویت على المادة (30) من مقترح قانون الضمان الصحي

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.یقرأ المادة (31) من مقترح قانون الضمان الصحي

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

لیس ھناك في العراق وزارة اسمھا وزارة الصحة وإنما ھنالك وزارة اسمھا وزارة الصحة والبیئة ولھذا حتى في المادة (32) في إعادة ھیكلة
.وزارة الصحة أیضاً ھذه المادة یجب أن ترفع من القانون وھي تخص قانون الصحة والبیئة ولیس متعلق بقانون الضمان الصحي

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

شكراً للسید النائب صباح الساعدي، ھنالك مادة في نھایة القانون سوف تذكر وھي جواب على سؤال السید النائب وھي انھ تنفیذ فقرات ھذا
.القانون یتنسب فصل وزارة البیئة عن وزارة الصحة وتبقى وزارة الصحة وزارة مستقلة

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

.(التصویت على المادة (31

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.یقرأ المادة (32) من مقترح قانون الضمان الصحي

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

.(التصویت على المادة (32

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة سھام موسى حمود –

.تقرأ المادة (33) من مقترح قانون الضمان الصحي

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

.(التصویت على المادة (33

.(تم التصویت بالموافقة)

.(إلعتراض بعض اللجان النیابیة على الفصل التاسع وفقرات المواد الواردة بھا نذھب الى التصویت الى الفصل العاشر (الرقابة والعقوبات

 

-:النائبة منال وھاب محمد المسلماوي –

.تقرأ المادة (41) من مقترح قانون الضمان الصحي

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

النصاب یحتاج الى عد حتى تكون الجلسة بالشكل الصحیح، وفقاً للنظام الداخلي یحتاج الى نصاب عند التصویت وال یحتاج الى سیر أعمال
.الجلسة. نأخذ النصاب

إخواني وأخواتي ھذا القانون في أروقة مجلس النواب منذ أكثر من سنة في ھذه الدورة أقصد وھو كان موجود لمدة دورتین ماضیة في مجلس
النواب وھو قانون حیوي ومھم جداً وال توجد دولة حدیثة ومتطورة تقدم الخدمات الصحیة الى مواطنیھا ال یوجد بھا قانون مثل ھذا القانون

ونحتاج الى ان نقر ھذا القانون بالشكل الذي ینعكس بتقدیم الخدمة الى المواطن العراقي وخصوصاً أن قطاع الصحة في العراق یعاني كثیراً منذ
.(فترات طویلة. حتى ھذه اللحظة النصاب مكتمل ونمضي بالتصویت التصویت على المادة (41
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.(تم التصویت بالموافقة)

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

نقطة النظام بخصوص مقترح القانون، أوالً حسب المادة (122) من النظام الداخلي مقترحات القوانین تُحال إلى اللجنة القانونیة والمقترح لم
.یُحال إلى اللجنة القانونیة ھذا أوالً، ثانیاً مقترح القانون بھ المواد العقابیة والمواد العقابیة من أختصاص اللجنة القانونیة

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

لم یتم التصویت على القانون بالمجمل وسیكون للجنة القانونیة واللجنة المالیة واللجان النیابیة الدائمة في مجلس النواب اللقاء وتنضیج كل
الفقرات الواردة في ھذا القانون ومن ثم نمضي الى التصویت وحتى رأي وزارة الصحة بذلك، لن نمضي بالتصویت على القانون بالمجمل مع

.بقیة المواد وأكثر من عشر مواد لم یتم التصویت علیھا ھي خالفیة مع اللجان النیابیة

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.یقرأ المادة (42) من مقترح قانون الضمان الصحي

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

.التصویت على المادة (42) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

.تقرأ المادة (43) من مقترح قانون الضمان الصحي

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

.التصویت على المادة (43) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

.تقرأ المادة (44) من مقترح قانون الضمان الصحي

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

.التصویت على المادة (44) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یقرأ المادة (45) من مقترح قانون الضمان الصحي

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

دكتور قتیبة توجد ھناك بعض المواد خالفیة من قبل بعض اللجان الذین أرسلوا لنا مخاطباتھم بھا، ھل نتوقف إلى ھنا؟ أم نمضي المادة (44)؟

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.نحن نكمل وبقیة المواد التي بقت لیس بھا خالف

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

نمضي؟
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-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.نعم نمضي والمواد الخالفیة نحن سوف نجتمع مع اللجان اللجنة القانونیة واللجنة المالیة

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

.أستمر أستاذ سلمان

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یُكمل قراءة المادة (45) من مقترح قانون الضمان الصحي

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

.التصویت على المادة (45) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یقرأ المادة (46) من مقترح قانون الضمان الصحي

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

.التصویت على المادة (46) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

 

 

-:(النائب مثنى أمین (نقطة نظام –

أوالً طبقاً للنظام الداخلي المادة (122) مقترحات القانون یجب ان تمُر إلزاماً من اللجنة القانونیة وان تنظر فیھا اللجنة القانونیة وتعطي رأي
وھذا القانون الذي ننظر فیھ لیس مشروع قانون وأنما مقترح وھذا القانون كما علمت لم یمضي من اللجنة القانونیة وھذه مخالفة یجب ان نتوقف

.عندھا

األمر الثاني ما یتعلق بالمادة (43) من ھذا القانون الذي یتحدث عن فك العالقة بین الوزارات وزارة البیئة ووزارة الصحة، ھذا األمر بحكم
قرار المحكمة األتحادیة األمور التي تخص المنھاج الحكومي ال یجوز ان تقدم فیھا مقترحات القوانین دون العودة إلى الحكومة ونحن نعلم ان

الحكومة السابقة وھذه الحكومة أیضاً دمجت بین الوزارتین البیئة والصحة وھذا األمر یتعلق بالمنھاج الحكومي ال یجوز المضي فیھ دون
استشارة الحكومة وھذا القانون لیس قانون للفصل بین الوزارات أو الدمج او حتى المخالفة التي تحدث اآلن بفك أرتباط دوائر الصحة في

.المحافظات وان تعود المركزیة مرة أُخرى، ھذه لھا عالقة بھیكلیة الدولة والبرنامج الحكومي وطبقاً لقرار المحكمة االتحادیة ال یجوز

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

ولذلك سیتم األتفاق واألرسال إلى الجھة القطاعیة وزارة الصحة لغرض التنسیق حول ھذا الموضوع ومن ثم سوف نمضي بالتصویت على
القانون، اآلن نحن نقرأ تفاصیل، ھذا القانون بحاجة إلى ھذه الھیكلیة، نعم ستشترك اللجنة القانونیة مع لجنة الصحة بھذا الموضوع، أمضي

.دكتور سلمان

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یقرأ المادة (47) من مقترح قانون الضمان الصحي

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

.التصویت على المادة (47) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب سلمان حسن بدیر –
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.یقرأ المادة (48) من مقترح قانون الضمان الصحي

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

.التصویت على المادة (48) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یقرأ المادة (49) من مقترح قانون الضمان الصحي

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

.التصویت على المادة (49) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

لم یتم التصویت على األسباب الموجبة وال على القانون بالمجمل وندعو اللجنة القانونیة واللجنة المالیة للشراكة مع لجنة الصحة في تنضیج ھذا
.القانون مع وزارة الصحة. شكراً للسید رئیس وأعضاء لجنة الصحة المحترمون

.(الفقرة ثالثاً: القراءة األُولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة. (وزارة الشباب والریاضة*

قبل ان تمضي السید رئیس اللجنة دكتور عمار لدیھ نقطة نظام، الرجاء الجلوس في المقاعد، السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب سیتم أخذ
.الغیابات بعد نھایة الجلسة، السید المقرر، السیدة خدیجة أخذ الغیاب بعد نھایة الجلسة، الرجاء الھدوء إخوان

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

كنت أتمنى ان آخذ المداخلة قبل التصویت حتى تكون أكثر تأثیراً في قرار المجلس، المادة (32) تشیر الى إعادة ھیكلة وزارة الصحة والمادة
(43) تُشیر إلى فصل وزارة الصحة عن وزارة البیئة، السید الرئیس ھذه قضایا تنظم في قوانین السلطة التنفیذیة أو في قانون الوزارة الخاص
مثل قانون وزارة الصحة كیف تُحشر في قانون الضمان الصحي؟ ما المبرر لحشرھا؟ ھذه یفترض ھذا ان تُدرس مع موضوعات مرتبطة بھا،

مرتبطة ببرنامج وسیاسة مجلس الوزراء وھیكلة مؤسسات الدولة جمیعھا ومھامھا وواجباتھا، أما تأتي وتُحشر في قانون موضوعھا مختلف
تماماً، ھذه سابقة غیر صحیحة سیدي الرئیس، اآلن إذا أردنا ان نقتنع بھا وأنا غیر مقتنع لو فرضنا اني اقتنعت فتنقل الى القانون الخاص بھا،

.وحدة الموضوع وحضرتك قانوني وتعلم ان وحدة الموضوع وأنسجام النصوص القانونیة دلیل على رصانة عمل مجلس النواب

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

ولذلك نحن لم نصوت على القانون بالمجمل، السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الرجاء الھدوء لقراءة فقرات ومواد القانون. السید رئیس
اللجنة، مقدمة بسیطة عن قانون األندیة ولماذا في ھذا الوقت قانون األندیة الریاضیة؟

-:النائب عباس علیوي كاظم –

الحقیقة جدول أعمالنا الذي قدمناه كلجنة الشباب والریاضة بدأنا بقانون اللجنة األُولمبیة وكما تعلم ان قانون اللجنة األُولمبیة أصبح لھ (16) سنة
لم یتم التصویت علیھ فاستطعنا خالل ھذه الدورة بجھود رئاسة المجلس وبجھود اإلخوة األعضاء استطعنا التصویت على قانون اللجنة األولمبیة
وأعتقد ان ھذا القانون كان مھم جداً ان یحقق ولو جزء بسیط من المشاریع الریاضیة التي یمكن ان تقدمھا األتحادات واألندیة، فبقي لدینا قانون

األتحادات وقانون األندیة لكي یكون مكمل لقانون اللجنة األُولمبیة وكل ھذه المقترحات التي قدمناھا سیادة الرئیس ھي مقترحات من لجنة الشباب
.والریاضة بمساعدة ھیأة رئاسة مجلس النواب

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یقرأ القراءة االولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة

-:النائب دیار طیب محمد –

.یكمل القراءة االولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة

-:النائبة اره زو محمود خدر –

.تُكمل القراءة االولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة
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-:النائبة بیداء خضر بھنام –

.تُكمل القراءة االولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة

 

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یكمل القراءة االولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة

-:النائب دیار طیب محمد –

.یكمل القراءة االولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة

-:النائبة اره زو محمود خدر –

.تُكمل القراءة االولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة

-:النائبة بیداء خضر بھنام –

.تُكمل القراءة االولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یكمل القراءة االولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یُكمل القراءة األولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة

-:النائب دیار طیب محمد –

.یُكمل القراءة األولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة

-:النائبة اره زو محمود خدر –

.تُكمل القراءة األولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة

-:النائبة بیداء خضر بھنام –

.تُكمل القراءة األولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یُكمل القراءة األولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة

-:النائب دیار طیب محمد –

.یُكمل القراءة األولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة

-:النائبة اره زو محمود خدر –

.تُكمل القراءة األولى لمقترح قانون األندیة الریاضیة

-:النائبة بیداء خضر بھنام –

.تقرأ األسباب الموجبة لمقترح قانون األندیة الریاضیة

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

.السید رئیس وأعضاء اللجنة، السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب
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الشأن الریاضي ال یقل أھمیة عن القطاعات األخرى التي تخدم شرائح كبیرة من المجتمع العراقي، وكثیر من الدول المتطورة في مجال الریاضة
ھي متطورة في مجاالت أُخرى، فھنالك توازن كبیر بین تقدیم الخدمات على المستوى الریاضي والعلمي، والفني واألدبي والفكري والثقافي،

ولغرض إنضاج ھذین القانونین ندعو لجنة الشباب والریاضة إلى شراكة مع اللجنة القانونیة لبعض الصیاغات كون ھنالَك جنبة قانونیة في ھذا
القانون، نتمنى على اإلخوة الشراكة معھم، وكذلَك مع الجھات القطاعیة وزارة الشباب والریاضة واللجنة األولمبیة واإلتحادات المعنیة وحتى

ممثلي األندیة الریاضیة لغرض معرفة تفاصیل كثیرة عن الھیئات التأسیسیة لھذِه األندیة الریاضیة التي تُشكل قاعدة كبیرة ومھمة لتطویر
الریاضة العراقیة التي نتطلع في ھذِه الدورة النیابیة بعَد أن قامت لجنة الشباب والریاضة بقرارھا الشجاع بالمضي بإقرار قانون اللجنة األولمبیة

الوطنیة العراقیة الذي كاَن فیِھ صراع ونزاع كبیر جداً مع جھات حكومیة رسمیة وأیضاً جھات غیر رسمیة، حقیقة نقدم الشكر والتقدیر إلى لجنة
الشباب والریاضة لدورھم الكبیر الذي قدموه للریاضة العراقیة وخصوصاً في مجال إصدار القوانین الضامنة للحركة وإلى التطور الریاضي،
قَبَل المضي إلى الفقرة األخیرة أحب أن أُنوه إلى أَن جلسة یوم غد سوَف تكون الجلسة األخیرة في ھذا األسبوع، حتى السیدات والسادة أعضاء

.مجلس النواب الذیَن یستطیعون أن یحِجزوا على تذاكر سفرھم إلى شمالنا الحبیب في  كوردستان، وكذلَك بقیة المحافظات

(الفقرة رابعاً: القراءة األولى لمقترح قانون اإلتحادات الریاضیة. (لجنة الشباب والریاضة*

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون اإلتحادات الریاضیة

-:النائب دیار طیب محمد –

.یُكمل القراءة األولى لمقترح قانون اإلتحادات الریاضیة

-:النائبة اره زو محمود خدر –

.تُكمل القراءة األولى لمقترح قانون اإلتحادات الریاضیة

-:النائبة بیداء خضر بھنام –

.تُكمل القراءة األولى لمقترح قانون اإلتحادات الریاضیة

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یُكمل القراءة األولى لمقترح قانون اإلتحادات الریاضیة

-:النائب دیار طیب محمد –

.یُكمل القراءة األولى لمقترح قانون اإلتحادات الریاضیة

-:النائبة اره زو محمود خدر –

.تُكمل القراءة األولى لمقترح قانون اإلتحادات الریاضیة

-:النائبة بیداء خضر بھنام –

.تُكمل القراءة األولى لمقترح قانون اإلتحادات الریاضیة

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یُكمل القراءة األولى لمقترح قانون اإلتحادات الریاضیة

 

-:النائب دیار طیب محمد –

یُكمل القراءة األولى لمقترح قانون اإلتحادات الریاضي

-:النائبة اره زو محمود خدر –

.تُكمل القراءة األولى لمقترح قانون اإلتحادات الریاضیة

-:النائبة بیداء خضر بھنام –

أل ُ
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.تُكمل القراءة األولى لمقترح قانون اإلتحادات الریاضیة

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یُكمل القراءة األولى لمقترح قانون اإلتحادات الریاضیة

-:النائب دیار طیب محمد –

.یقرأ األسباب الموجبة لمقترح قانون اإلتحادات الریاضي

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

.شكر إلى السید رئیس وأعضاء لجنة الشباب والریاضة، ونتمنى منھم المزید في تقدیم ما ھَو أفضل للریاضة العراقیة

.تُرفع الجلسة الى یوم غد الثالثاء المصادف 14/1/2020 الساعة الواحدة بعَد الظھر

.ُرفعَِت الجلسة الساعة (4:40) عصراً

**********************

***********


