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(محضر الجلسـة رقـم (41) السبت (6/3/2021
(محضر الجلسـة رقـم (41) السبت (6/3/2021

ً .عدد الحضور: (169) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (5:21) مساًء

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

الفقرة أوالً: التصویت على مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون نقابة المحاسبین والمدققین رقم (185) لسنة 1969، (اللجنة المالیة، لجنة*
.(مؤسسات المجتمع المدني والتطویر البرلماني

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

نقطة النظام تتعلق بجدول األعمال، الیوم ھي الجلسة الثانیة من الفصل التشریعي الثاني من السنة التشریعیة الثالثة، ولیس الجلسة الحادیة
واألربعین من الفصل التشریعي األول للسنة التشریعیة الثالثة باعتبار بتاریخ3/3/2021 انتھى الفصل التشریعي الثاني حكماً ودستوراً باعتبار

أن مجلس النواب قد استنفذ المدة المقررة وھي شھرین للتمدید سواء كان التمدید األول أو التمدید بسبب الموازنة االتحادیة وإنما كان الحكم
الدستوري بالتمدید للموازنة وال ینتھي الفصل التشریعي إال بإقرارھا لعدم اخذ المجلس أي عطلة تشریعیة، أما أذا تداخل الفصل التشریعي الذي

ً تعرض فیھ الموازنة مع الفصل التشریعي الالحق بدون إقرار الموازنة فیبدأ المجلس أعمالھ بالفصل التشریعي اآلخر وینتھي ُحكماً وقانونا
.وبالتالي الیوم ھي الجلسة الثانیة من الفصل التشریعي الثاني من السنة التشریعیة الثالثة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

جواب جنابك كان ضمن التوضیح الذي قدمتھ ھو الفصل الذي یأتي فیھ قانون الموازنة ال ینتھي الفصل إال بعد إقرار الموازنة وھي لم تقر بعدھا
.لھذا یستمر بھذا الفصل التشریعي

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

نعم الذي تتفضل بھ جداً صحیح، ھذا في حال عدم وجود انعقاد للمجلس بسبب العطلة التشریعیة، أما إذا انتھت العطلة التشریعیة حكماً ولم
.یأخذھا المجلس بسبب الموازنة ودخل الفصل التشریعي الثاني فتبدأ الجلسات في الفصل التشریعي الثاني وتستمر إقرار الموازنة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً سوف یتم دراسة ذلك مع القانونیین

-:(النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام –

أل ً
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انسجاماً مع دورنا التشریعي والرقابي ومن خالل متابعتنا في لجنة النفط والطاقة النیابیة توجد دعوى لوزارة النفط العراقیة على األنبوب الناقل
.للنفط لتركیا وقیمة المبالغ المطلوبة وھي (30) ملیار دوالر وھي نسبة الضرر والدعوى مقامة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب ھذه مداخلة ولیست نقطة نظام بل مداخلة وسوف أعطیك دور

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

أوالً: استناداً للمادة (50) من الدستور اقسمنا ان نراعي مصالح الشعب العراقي، الیوم الشعب یمر بأزمة مالیة وھذه أموالنا الموجودة والحكومة
.مقصرة في ھذا الموضوع بشكل رھیب

ثانیاً: وردنا كتاب من وزارة النفط یوجد أنبوب 1986 ونحن نتابعھ في اللجنة الذي یخرج من البصرة حتى یصل الى البحر األحمر (ینبع
والمعجز) طاقتھ ملیون برمیل یومیاً وأیضاً اإلجابة من وزارة النفط وھذا الشيء الغریب انھ المملكة العربیة السعودیة تمتنع عن الحدیث عن

مصادرتھا لھذا األنبوب الذي قیمتھ أكثر من ثمانیة ملیار دوالر وأیضاً قیم األجر بالمثل، لذلك الیوم الشعب یمر بأزمة وكلنا حریصین على ان
تقر الموازنة ولدینا أموال سائبة، لذلك ندعو من خاللكم لجنة العالقات الخارجیة واللجنة المالیة واللجنة القانونیة نحن متابعین لھذا الملف ولكن

.نتحدث بصراحة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب حضرتك في لجنة النفط والطاقة وھذا الموضع تابعھ مع لجنتك بالتنسیق مع لجنة العالقات الخارجیة وتعطونا تقریر لرئاسة
.المجلس

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون المحاسبیین والمدققین رقم (185) لسنة 1969

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون المحاسبیین والمدققین رقم (185) لسنة 1969

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یونادم كنا –

.یقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون المحاسبیین والمدققین رقم (185) لسنة 1969

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (3

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یونادم كنا –

.یقرأ المادة (4) من مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون المحاسبیین والمدققین رقم (185) لسنة 1969

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.(تصویت على المادة (4
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

.تقرأ المادة (5) من مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون المحاسبیین والمدققین رقم (185) لسنة 1969

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (5

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

.تقرأ المادة (6) من مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون المحاسبیین والمدققین رقم (185) لسنة 1969

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (6

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

.یقرأ المادة (7) من مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون المحاسبیین والمدققین رقم (185) لسنة 1969

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (7

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

.یقرأ المادة (8) من مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون المحاسبیین والمدققین رقم (185) لسنة 1969

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (8

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اخالص صباح خضر الدلیمي –

.تقرأ المادة (9) من مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون المحاسبیین والمدققین رقم (185) لسنة 1969

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (9

-:النائبة اخالص صباح خضر الدلیمي –

.تقرأ المادة (10) من مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون المحاسبیین والمدققین رقم (185) لسنة 1969

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (10

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –
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.یقرأ األسباب الموجبة من مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون المحاسبیین والمدققین رقم (185) لسنة 1969

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

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون ككل

.(تم التصویت بالموافقة على مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون المحاسبیین والمدققین رقم (185) لسنة 1969)

الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول بشأن استعداد والتصدي والتعاون في میدان أحداث*
.(التلوث بمواد خطیرة وضارة لعام 2000، (لجنة العالقات الخارجیة

-:النائب نعیم عبد یاسر العبودي –

مالحظة حول فقرات جدول األعمال الفقرة ثالثاً ورابعاً تحتاج الى الكثیر من المناقشة وفیھا كثیر من المالحظات لذا أتمنى من جنابك بان ترفع
.ھاتین الفقرتین لمناقشتھا بصورة مفصلة حتى تكون بصورة واضحة وجلیة بعض الفقرات فیھا نقاش كثیر

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

ممكن رأي لجنة االقتصاد واالستثمار بالفقرة رابعاً؟ الفقرة ثالثاً یمضي طلبك بشأنھا ولكن الفقرة رابعاً نحتاج الى رأي لجنة االقتصاد
.واالستثمار

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أنا اثني على ما ذكره النائب نعیم العبودي واذكر مالحظات ومالحظاتي تجنب االستیراد الضریبي بین العراق والكویت ومالحظات حول اتفاقیة
.االستثماریة بین العراق والسعودیة

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

.اآلن الفقرة ثالثاً مضت ألنھ زمالئك طلبوا بتأجیلھا للنقاش ولكن الفقرة رابعاً لدیك شيء علیھا؟ التي ھي بین المملكة السعودیة والعراق

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

بین العراق والسعودیة؟

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

.نعم

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

سوف ترفع؟

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

.نعم

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

االثنان سوف ترفع؟

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

.نعم

-:النائب شیركو محمد صالح –
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نحن أكملنا جمیع إجراءاتنا حسب النظام وأكملنا للقراءة األولى وعرضناھا للقراءة الثانیة للنقاش، على ضوء المداخلة للسادة النواب نطلب
.التأجیل القوانین حتى نستطیع عمل اجتماع مشترك واخذ اآلراء

یقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول بشان استعداد والتصدي والتعاون في میدان أحداث التلوث بمواد
.خطیرة وضارة لعام 2000

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

.(التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب شیركو محمد صالح –

یقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول بشان استعداد والتصدي والتعاون في میدان أحداث التلوث بمواد
.خطیرة وضارة لعام 2000

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

.(التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب شیركو محمد صالح –

یقرأ األسباب الموجبة من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول بشان استعداد والتصدي والتعاون في میدان أحداث التلوث
.بمواد خطیرة وضارة لعام 2000

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

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون ككل

تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول بشان استعداد والتصدي والتعاون في میدان أحداث التلوث)
.(بمواد خطیرة وضارة لعام 2000

بناء على طلب السادة أعضاء لجنة االستثمار واالقتصاد وبعض اللجان النیابیة تم تأجیل الفقرة ثالثاً ورابعاً لحین استكمالھا بموافقة السید
.وأعضاء لجنة العالقات الخارجیة

الفقرة خامساً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة نیروبي الدولیة إلزالة الحطام لعام 2007، (لجنة العالقات*
.(الخارجیة

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

.تقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة نیروبي الدولیة إلزالة الحطام لعام 2007

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

.(التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

.تقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة نیروبي الدولیة إلزالة الحطام لعام 2007
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب دانا محمد جزاء –

.یقرأ األسباب الموجبة من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة نیروبي الدولیة إلزالة الحطام لعام 2007

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

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون ككل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة نیروبي الدولیة إلزالة الحطام لعام 2007)

الفقرة سادساً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول عام 1996 التفاقیة منع التلوث البحري الناجم عن*
.(قلب النفایات والمواد األخرى لعام 1972، (لجنة العالقات الخارجیة

-:النائب عبد الباري مجید عبد هللا المدرس –

یقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول عام 1996 التفاقیة منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفایات
.والمواد األخرى لعام 1972

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

.(التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الباري مجید عبد هللا المدرس –

یقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول عام 1996 التفاقیة منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفایات
.والمواد األخرى لعام 1972

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

.(التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ریحان محنا ایوب –

تقرأ األسباب الموجبة من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول عام 1996 التفاقیة منع التلوث البحري الناجم عن قلب
.النفایات والمواد األخرى لعام 1972

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

.التصویت على االسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون ككل

تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول عام 1996 التفاقیة منع التلوث البحري الناجم عن قلب)
.(النفایات والمواد األخرى لعام 1972

ً
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.(الفقرة سابعاً: التصویت على مشروع قانون تعدیل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981، (لجنة الصحة والبیئة*

 

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي –

.تقرأ المادة (1) مع التعدیل المقترح للجنة من مشروع قانون تعدیل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

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

.التصویت على المادة (1) مع التعدیل المقترح للجنة من مشروع قانون تعدیل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

.تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعدیل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

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

.(التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یقرأ األسباب الموجبة من مشروع قانون تعدیل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

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

.التصویت على مقترح اللجنة بتعدیل األسباب الموجبة من مشروع قانون تعدیل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون ككل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون تعدیل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981)

.(النصاب في القاعة (170

الفقرة ثامناً: التصویت على مشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم األقسام الداخلیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم*
.((7) لسنة 2012، (لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي

-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

بالنسبة للتصویت على التعدیل األول لقانون دعم األقسام الداخلیة تقترح لجنة التعلیم العالي تأجیل التصویت الى یوم االثنین لوجود القانون في
اللجنة وتفاجأنا الیوم حقیقة بإدراجھ على جدول األعمال وھو طلب من لجنة التعلیم العالي تقدیم فقرة القراءة الثانیة لتعدیل قانون مركز التخطیط

.الحضري

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

.نحتاج الى تصویت إخواني، التصویت على تقدیم الفقرة عاشراً لغرض قراءتھا من قبل لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي

.(تم التصویت بالموافقة)

الفقرة عاشراً: تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمقترح قانون التعدیل األول لقانون مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي رقم (116) لسنة*
1971.

 

-:النائب عباس یابر عوید –
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.نطلب تأجیلھ للجلسة القادمة، بالنسبة لقانون الطرق ألنھ حصل بھ إضافة بعد استضافة مدیر عام السكك لكي یحصل تعدیل واحد

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

ھل تتحدث بإسم اللجنة ككل؟

-:النائب عباس یابر عوید –

.نعم بإسم لجنة الخدمات واإلعمار

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

.إذن تؤجل الفقرة تاسعاً والمضي بالفقرة عاشراً من جدول األعمال

-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

.یقرأ تقریر مقترح قانون التعدیل األول لقانون مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي رقم (116) لسنة 1971

-:النائب حسن محمد كاظم علوان –

.یكمل قراءة تقریر مقترح قانون التعدیل األول لقانون مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي رقم (116) لسنة 1971

-:النائب محمد شاكر محمد –

.یكمل قراءة تقریر مقترح قانون التعدیل األول لقانون مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي رقم (116) لسنة 1971

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

.تكمل قراءة تقریر مقترح قانون التعدیل األول لقانون مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي رقم (116) لسنة 1971

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

قُِرئ على جنابكم التقریر المقدم من قبل اللجنة المختصة لموضوع قانون مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي إذا یوجد احد یرید المداخلة أو
.مناقشتھ للقانون یتفضل بالتسجیل

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أوالً: بالنسبة لتعدیل المادة (5) من القانون األصلي التي تقول (یشترط في طالب االنتماء للدارسة في المركز ان یكون ممن تتوفر فیھ شروط
القبول الدراسات العلیا في الجامعة) وقد حذف مشروع التعدیل ھذا الشرط وارى أن حذفھ خالف الكفاءة والرصانة العلمیة ألنھ من تتوفر فیھ

ً .شروط القبول في الدراسات العلیا یكون أكثر جدیة وعلمیة ممن ال یمتلك شروط القبول في الدراسات العلیا غالبا

ثانیاً: القانون األصلي كان ینص (أن یخدم بعد حصولھ على الشھادة مدة ال تقل عن أربع سنوات في وظیفة حكومیة وعند إخاللھ بالتعھد ألي
سبب غیر المرض یدفع الى الجھة الحكومیة التي قامت باإلنفاق علیھ جمیع المبالغ المدفوعة لھ) بینما في مشروع التعدیل لم یلزم المتخلف في

.الوظیفة الحكومیة لدفع المبالغ المدفوعة لھ خالل مدة الدراسة

ثالثاً: أن القانون األصلي ینص على (تمنح الجامعة بناًء على توصیة من الھیأة المشرفة شھادة دبلوم عالیة في التخطیط الحضري واإلقلیمي لكل
من أكمل متطلبات الدراسة المقررة في المركز) بعد أن وضحت في مدة سابقة أن مدة الدراسة سنتین بینما مشروع التعدیل یمنح شھادات

.الماجستیر والدكتوراه ولم یحدد مدة الدراسة المطلوبة لھذه الشھادات كان تكون أربع سنوات للدكتوراه

رابعاً: بالنسبة للمادة (4) وھي خطیرة حقیقة تشبھ مضمون ما صوت علیھ البرلمان أسفاً بأسس معادلة الشھادات، ماذا تقول؟ المادة المضافة في
مشروع التعدیل تقول (تسري إحكام ھذا القانون على كل المتخرجین من ھذا المركز اعتباراً من تاریخ تأسیسھ) وذلك یعني قد تمنح شھادات
ماجستیر ودكتوراه في ھذه االختصاصات لمن لم یدرس سوى سنتین سابقاً في ھذا االختصاص باعتبار أن القبول سابقاً في القانون األصلي

.المراد تعدیلھ یشترط مدة دراسة سنتین فكیف یمنح دكتوراه من درس سنتین فقط؟ وھذه یجب أن تلغى

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

لدي مالحظة لم یتم أخذھا بنظر االعتبار كتاب وزارة التخطیط حیث طلبت إدراج ممثلین من وزارة التخطیط واالعمار واإلسكان من ذوي
االختصاص الحضري واإلقلیمي كونھا طبیعة مباشرة بعمل المركز إضافة الى استیعابھم لخریجي المركز للعمل في دوائرھم راجین األخذ بنظر

.االعتبار
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-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

.سوف نأخذ المالحظات بنظر االعتبار وندرسھا ان شاء هللا ونضمن منھا ما یضمن

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.نأخذ رأي الحكومة بنظر االعتبار ودراستھا

-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

.أیضاً رأي الحكومة محترم وسوف نأخذ بھ

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

صراحة ھذا القانون من حیث الوضعیة القانونیة ھو قانون تم تشریعھ عام 1971 مسبقاً كان المركز مرتبط بوزارة االعمار والبلدیات وكانت
االلیة كالتالي، تمنح شھادة الدبلوم والماجستیر وفي سنة 1993 تم منح شھادة الدكتوراه ومن عام 1993 الى عام 2016 اكتشفت وزارة التعلیم

العالي ان ھذا المعھد ال یوجد غطاء تشریعي وقانوني لھذه الشھادة والتي ھي الدكتوراه وفي نفس الوقت في قانون األصل عام 1971 والذي
كان تابع لوزارة االعمار والبلدیات وبعد مضي سنوات ھنالك فقرة تشیر یكون تابع الى وزارة التعلیم العالي وبالتالي عندما یكون تابع الى وزارة

التعلیم العالي تطبق كافة التعلیمات التي تشمل وزارة التعلیم العالي فیما یخص قبول الطالب ان كان دبلوم او ماجستیر او دكتوراه اي ان
الموضوع یختلف عن معادلة الشھادة فیما یخص القانون السابق كما یتم قبول الطالب في الدراسات العلیا ان كان ماجستیر او دكتوراه یتم تطبیقھ

.أیضاً على ھذا القانون المعھد

ثانیاً: سابقاً كان بما انھ تابع الى وزارة االعمار والبلدیات كان ھذا الشرط ان یمضي سنتین تابع الى وزارة االعمار والبلدیات ولكن ھذا الشرط
اصبح ملغي النھ سوف یكون تابع الى وزارة التعلیم العالي وبالتالي حالیاً عندما ذكرت باثر رجعي اي منذ عام 1993 الى عام 2016 المعھد
یمنح شھادة الدكتوراه بدون غطاء تشریعي او قانوني وبالتالي ما ذنب ھؤالء الطالب من عام 1993 الى عام 2016 تم منح شھادة الدكتوراه
والطالب ولھذا السبب بالتحدید یكون بأثر رجعي والمشكلة لیست للطالب بل المشكلة بالحكومة ووزارة التعلیم العالي این كانت وزارة التعلیم

.العالي من عام 1993 الى عام 2016؟ عندما اكتشفوا بوجود خلل او ثغرة قانونیة ال تنص بوجود ھكذا غطاء وكانت ھذه الفقرة تشیر الى ذلك

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

عندما قمت بتسجیل مالحظاتي سجلتھا امام نصوص جلبت نص قانوني لعام 1971 وجلبت مقترح قانون من الحكومة، النص القدیم الذي ھو
نافذ كان یشترط مدة الدراسة سنتین فقط فماذا كان یعطي؟ كان یعطي دبلوم واالخوة بالجدید یعطون دبلوم وماجستیر ودكتوراه وفي نھایة القانون

یقولون (ویسري ھذا القانون على الحاالت السابقة) حسناً القانون الجدید سوف یصرح بالماجستیر والدكتوراه، الحاالت السابقة ھو لم یستوفي
مقدمات مستلزمات متطلبات تحصیل الدكتوراه والماجستیر من مدة دراسیة وتقولون لي االن التعلیمات انا ال عالقة لي بالتعلیمات بل لدي

.نصوص قانونیة، اما اذا كان یوجد ناس مظلومة فانا مع انصاف المظلومین ولكن یعالج بطریقة مناسبة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.مالحظة جدیرة ودقیقة وارجو االخذ بھا ودراستھا

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

لذلك عندما قلت انھا تشبھ الكارثة التي عملھا مجلس النواب ولحد االن لم یتم التأسف علیھا تشریع قانون أسس معادلة الشھادات بطریقة اخجلتنا
.واحرجتنا كثیراً فقلت ھذه سوف تعاد نفس القصة

-:النائب یوسف الكالبي –

كانت لدي نقطة نظام عندما طرحت الفقرة تاسعاً (تاسعاً) في جدول االعمال الذي یتعلق بالتصویت على مشروع قانون التعدیل الثاني على قانون
-:الطرق العامة، مالحظاتي ھي

ع برسوم الطرق منذ عام 2016 وحقیقة المتجول بین محافظاتنا وانا اقصد المحافظات الخمسة عشر خارج االقلیم سوف أوالً: ھنالك قانون ُشّرِ
یرى المعاناة الحقیقیة للطرق والجسور، ھنالك تدمیر، لدینا قانون رقم (40) شرع في عام 2016 یخص برسوم التي تجبى االن من دائرة

المرور العامة التي تتعلق بإعمار الطرق وقسمت ھذه االموال ما بین بلدیات المحافظات وبین الھیاة العامة للطرق والجسور وما بین امانة بغداد،
اربع سنوات وھذه السنة الخامسة تجبى ھذه االموال وتذھب الى وزارة المالیة وتدخل بالموازنة العامة وال دینار تم تسلیمھ ال الى محافظاتنا وال

الى بلدیاتنا وال الى الھیأاة العامة للطرق والجسور حتى تقوم بدورھا بصیانة الطرق والجسور السبب ھو النقص في التشریع بكلمتین متمسكة بھا
دائرة الموازنة ووزارة المالیة ترفض تسلیم ھذه االموال الى الدوائر التي خصصت لھا وھي الھیأة العامة للطرق والجسور والبلدیات وامانة

.بغداد والیوم المتتبع لطرقنا في كل المحافظات الخمس عشر خارج االقلیم یرى عبارة عن مھزلة

ثانیاً: فوجئنا قبل ثالثة ایام بإعالنات تصدر من الھیاة الوطنیة لالستثمار بإعالن المیازین الجسریة التي انشاتھا وزارة االسكان واالعمار كفرص
استثماریة، ھذه المیازین الجسریة وفي كل العالم ورأینا تطبیقھا في االقلیم تقوم بالمحافظة على الطرق لألسف الشدید ھنالك عدد من المحافظات
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احیلت ایجار تحولت الى دوائر للجبایة وفقدت الھدف االساسي الذي انشأت من أجلھ وھي كمیة االوزان التي یجب ان تحملھا العجالت المارة
على الطرق والمحافظة على الطرق. ان طرح موضوع المیازین بھذه الطریقة دون تحدید االھداف التي انشأت ھذه المیازین من أجلھا ھو مجرد
.سیطرات لجبایة اموال وتحمیل كاھل المواطن، فقرات جدیدة ال یستطیع تحملھا في ظل ھذه الزیادة باألعباء التي تحملھا الحكومة الى المواطن

ثالثاً: فیما یتعلق بالموازنة العامة یوم 15/2 اعلنت اللجنة المالیة مشكورة من انتھاء مناقشاتھا وتعدیالتھا ولخصت اكمال الموازنة العامة وكانت
ھنالك بعض الفقرات الموجودة تحتاج الى مداولة رؤساء الكتل والى اخره لطرحھا، والیوم نحن 6/3 اي حوالي احدى وعشرین یوم مستمرة

واستغرقت شھرین ولم یقم المجلس العطلة التشریعیة ومستمرین من اجل خدمة شعبنا من اجل اكمال موازنتھ والدوائر باكملھا تنتظر ھذه
الموازنة وال جلسة من ھذه الجلسات ُطرح فیھا موضوع الموازنة، لذا اقولھا بصراحة اصالة عن نفسي ونیابة عن الكثیر من اخواني واخواتي

السادة والسیدات اعضاء مجلس النواب الذي بلغ عددھم االن (83) نائب وسوف نكمل تواقیعھم في الجلسة القادمة، لن نحضر الجلسة ما بعد
القادمة اذا لم یطرح موضوع قانون الموازنة العامة على جدول االعمال، على االقل دعونا نمضي بالفقرات المتفق علیھا الى حین عالج الفقرات

التي لم یتم االتفاق علیھا، الموازنة العامة الیوم الدولة واقفة، الفالحین على تریلیون دینار متوقفین منذ عام واالن منذ ستة أشھر في ھذا الموسم
الجدید لم یحصلوا على شيء والكثیر من التفاصیل التي ال داعي للخوض فیھا ولكن تعطیل الموازنة بھذه الطریقة ینعكس سلباً على حیاة

.المواطن ویبرز ضعف واضح في االداء النیابي

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

بالنسبة للفقرة أوالً ندعو لجنة الخدمات واالعمار الى التنسیق مع السید النائب واخذ المالحظات ومتابعة األمر ومتابعة المطالب مع الجھات
المعنیة والوزارات المختصة لإلسراع في إكمال ھذه المشاریع. اما بالنسبة للنقطة ثانیاً موضوع الموازنة اشاطرك الرأي، نعم تأخیر الموازنة
یعود سلباً على النشاطات المجتمعیة بصورة عامة وأیضاً قد یوحي بان تمضي السنة بدون موازنة ال سامح هللا وھو امر غیر مقبول، وندعو

.الجھات والكتل السیاسیة الى حسم ھذا الموضوع والمضي بالتصویت على الموازنة

-:النائب حسن جالل محمد –

الموضوع حول الموازنة لدینا فقرة في الموازنة الغاء فقرة من الموازنة لعام 2021 استناداً الى المادة (61) الفقرة ثانیاً من الدستور العراقي
والمادة (120) من النظام الداخلي وانطالقاً من دورنا التشریعي والرقابي خدمة للصالح العام، طالبنا اللجنة المالیة بإلغاء فقرة من الموازنة

الفقرة حول تمویل اعمال الصیانة والتشغیل لمحطة الدورة الحراریة بمبلغ (301) ملیون دوالر، الكل یعلم محطة الدورة موجودة في بغداد،
زرنا المحطة عام 2019 مع احد النواب في لجنة الطاقة، محطة الدورة تشتغل ومحطة الدورة كاملة الى الدولة االن احالوا محطة الدورة فرصة

استثماریة وھي عقد وھمي عقد تشغیل ولیس فرصة استثماریة، الفرصة االستثماریة المستثمر یجھز وحدة محطة كھرباء ویجھز للدولة ولكن
ھذه المحطة جاھزة في منطقة الدورة وفعالة وتعمل وتم صیانتھا عام 2003 من قبل الدول المانحة، االن العقد تم تقدیمھ عام 2017 وقدم وتم
توقیعھ عام 2019 وعند متابعتنا للعقد شھریاً لمدة عشر سنوات، شھریاً تشغیل یدفعون للمشغل سبعة مالیین وثالثمائة دوالر، عند جمع المبلغ
مع (12) شھر سنویاً ھدر بالمال العام خمسة وسبعین ملیون دوالر، انا شخصیاً واحد النواب في لجنة الطاقة البرلمانیة موجود معي جلسنا مع
مدیر محطة الكھرباء والكادر الحسابي للمحطة سألتھ بعض االسئلة واحدھا ما ھي فائدة المحطة وھي للدولة والماء من الدولة والمنتج النفطي
تقوم الدولة بتجھیزه ووحدات التجھیز من الدولة البناء من الدولة قلت ھذا لیس عقد استثمار، قال كال استاذ ھذا عقد تشغیل، ماذا یقدم المشغل؟

قال یقدم اعادة صیانة المحطة ویدفع رواتب (80%) الى المالك الموجود وعندما قمت بالحساب معھ (80%) (800) عامل كان العمال اضافة
الى الكادر الفني بحدود الف و(800) قدرنا المبلغ بحدود (1000) دوالر لكل شخص (800,000) دوالر، الصیانة سنویاً تصرف خمسة

ملیار دینار وھذا الكالم نقالً من مدیر محطة كھرباء الدورة الحراریة، قلنا دع في الشھر (350)، ملیون ومائة وخمسون اتعلم ان الدولة تدفع
سبعة مالیین وثالثمائة في الشھر، ستة ملیون في جیوب الفاسدین، ولألسف الشدید تم احالة ھذا الموضوع الى المحاكم والنزاھة ولجنة النزاھة
البرلمانیة ولجنة الطاقة والمحاكم المختصة تم توقیف ھذا العقد وكلموني من رئاسة الوزراء ولكن لألسف الشدید الحظت فقرة في ھذه الموازنة

سیئة الصیت موازنة عام 2021 اكثر الفقرات في جیوب الفاسدین ومن ضمن ھذه الفقرات محطة الدورة الحراریة وصلت (301) ملیون
دوالر، قمت بجمع تواقیع اكثر من (60) نائب وقابلت شخصیاً اللجنة المالیة بحضور السادة النواب اعضاء اللجنة المالیة وھم یسمعوني االن في

المجلس، رئیس اللجنة واعضاءھا تعاطفوا وقالوا انھم سوف یرفعون ھذه الفقرة وكان الحضور باللجنة المالیة مدیر عام الرقابة المالیة بحدود
ربع ساعة قمت بمناقشتھم وانا مستعد لكي نقوم بزیارة المحطة بدل ان نعطینا تشغیل نقوم باستیراد محطة (560) میكاواط ال تكلف سوى

(400) ملیون دوالر تعلم كل 10 سنوات اذا قمنا بحسابھا بمبلغ سبعة وثالثمائة في الشھر اي تسعین ملیون بالسنة حوالي (900) ملیون دوالر
بحدود سبعمائة في جیوب الفاسدین، ما فائدة دورنا؟ أجمع تواقیع واقوم برفع ھذه الفقرة واالن سمعت ان الفقرة باقیة الن وزیر الصناعة المحترم
قابل اللجنة المالیة ویقول ان العقد فیھ غرامة وهللا العظیم المفروض ان ھذا العقد یلغى ویحاسب من وقع العقد وصاحب العقد ألن ھذا ھدر بالمال

العام وھذا ما أوصل العراق الى ھذا الظرف لذا اما ان نكون جادین ونحاسب الفاسدین حساب صحیح ألنھ ھذا تخریب اقتصادي واطلب من
.جنابك واللجنة المالیة إعادة النظر في ھذه الفقرة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ھنالك بیان للجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین حول انتفاضة الشعب الكردستاني في عام 1991 یتلوه السید خلف عبد الصمد رئیس
.لجنة الشھداء والضحایا

-:النائب خلف عبد الصمد خلف –

.یقرأ بیان للجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین حول انتفاضة الشعب الكوردستاني في عام 1991

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ً
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شكراً للجنة الشھداء والضحایا واھل السجناء السیاسیین وتحیة الى كل المنتفضین الثائرین في اقلیم كوردستان في االنتفاضة الربیعیة والمنتفضین
في االنتفاضة الشعبانیة في محافظات الوسط والجنوب الذین انتفضوا في وجھ الطغاة والظلمة وكانوا بدایة لتغییر شامل واسقاط النظام فیما بعد

وكانت االداة الفعالة في تلك األنتفاضات ھي وحدة الصف الجماھیري بین الثوار وبین القاعدة الجماھیریة وبین جمیع المكونات واطیاف الشعب
ونحن الیوم نعیش ثمرات ھذه االنتفاضات وما احوجنا الى وحدة الصف ولم الشمل وجمع الجھود واستثمارھا في بناء العراق، لذا تحیة اجالل

.واكبار لمنتفضي إقلیم كوردستان واالنتفاضة الشعبانیة والرحمة والخلود للشھداء وشھداء العراق جمیعاً وشكراً للجنة الشھداء والضحایا

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

ارید ان اضع امام انظاركم الكریمة موضوع مھم جداً یشمل (1500) عائلة من اھالي محافظة دیالى في عام 2012 عندما كانت المحافظة
تقارع القاعدة  في ذلك الوقت واالرھاب واالجرام، قامت الحكومة العراقیة بفتح تعیین سمي ببشائر الخیر عقود على جمیع وزارات العراق في
محافظة دیالى، وتم في عام 2014 بوضعھا على موازنة 2014 وتم تعیین االغلبیة وبقى فقط (1500) شخص قدم والدیھم قاعدة بیانات في
مجلس الوزراء وفي محافظة دیالى وفي الوزارات ولكن لم یتم تعیینھم وفي نفس الوقت ھؤالء انفسھم عندما یذھبون للتعیین في اي مكان او

وزارة عندما یتم فحص اسماءھم في اي حاسبة یقولون لھم بانھ تم تعیینھم على بشائر الخیر ولكن ھم لم یتم تعیینھم على بشائر الخیر بسبب إما
تقاعس مدیر الدائرة او االجرءات االداریة النھ ھذه الدرجة ال یوجد فیھا تخصیص وظیفي،  لذلك نطلب من جنابك توجیھ اللجنة المالیة بوضع
ھؤالء على موازنة عام 2021 اسوة ممن وضعوا في موازنة عام 2019 ووضعت على الوفرة المالیة، لذلك نطلب من جنابك توجیھ اللجنة

المالیة بوضع بشائر الخیر على موازنة عام 2021 كعقود وزاریة لحین النظر بھم في الموازنات القادمة إلنصافھم النھم لم یتم تعیینھم وكذلك
في حال فتح اي تعیین من اي جھة یوجد اسماءھم في قاعدة لبیانات وتعینھم على بشائر الخیر وھذا انصاف لھؤالء (1500) عائلة الذین ضاقوا

.ذرعاً من ھذا االمر خالل السنوات الماضیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ھل قمتم بتقدیم طلب للجنة المالیة؟

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي-

نعم وقد تكلمت مع رئیس اللجنة المالیة وھو موافق من حیث یكونوا كعقود واسماءھم موجودة وموزعة على الوزارات ویتم تعیینھم كعقود
.وزاریة لحین حل شأنھم في الموازنة القادمة

:(السید بشیر خلیل توفیق (نائب رئیس مجلس النواب –

.نطلب من اللجنة المالیة دراسة ھذا االمر وتضمینھ في الموازنة للتصویت

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

أوالً: ال یخفى علیكم ما تعرض لھ قضائي بلد ودجیل ابان حكم النظام البائد عام 1982 وما ارفقھ من احداث سیاسیة وامنیة صدرت في ذلك
الوقت عدة قرارات من مجلس قیادة الثورة المنحل بحق ابناء ھذین القضائین وبموجب ھذه القرارات تم تجریف البساتین والعقارات العائدة الى
المواطنین االبریاء من ابناء القضائین بلد والدجیل ومصادرة حقوقھم التصرفیة ونقل ملكیتھا الى احدى الوزارات وبدون بدل استمالك وبدون

تعویض ُدمرت وفق ھذه االعمال تجریف االراضي الزراعیة وبموجب ھذه القرارات ایضاً تم تھجیر العوائل القاطنین في ھذین القضائین قسراً
من محل سكناھم في بلد والدجیل الى صحراء السماوة حیث استشھد الكثیر منھم في المقابر الجماعیة في الشیحیات ونكرة السلمان وجرفت في

ذلك الوقت البساتین المعمرة التي تجاوزت (14) الف دونم ما یقارب (4) االف بستان وعقار وما زال ھذین القضائین یعانون من آالم تلك
المرحلة االجرامیة من اعداد الشھداء والسجناء وكذلك من االثار التي ترتبت على ھذه القرارات من عدم التعویض وسلب ممتلكاتھم لذلك نحتاج

الیوم الى وقفة جادة من مجلس النواب العراقي  بإنصاف ھذین القضائین  بإلغاء القرارات الجائرة التي صدرت من قبل مجلس قیادة الثورة
المنحل التي اتخذت في زمن النظام البائد وتعویضھم عن سنوات الحرمان كما ال یخفى على جنابكم ما عاناه ھذین القضائین بتھمیش كبیر

وواضح خالل المرحلة الماضیة وما قدمھ من االالف الشھداء في مقارعة القاعدة وداعش االرھابي حیث ابى ابناء ھذین القضائین ان یدخلھما
ھذا الرجس االرھابي وقدموا من الدماء والشھداء الذین تجاوزوا االلف شھید واالالف من الجرحى  ولكن من دون ان یكون ھنالك انصاف لھذین

القضائین ال على مستوى المشاریع وال على مستوى التعیینات والمناصب ال في محافظة صالح الدین وال في الحكومة، لذلك نحتاج الى عطف
من قبل السید رئیس مجلس النواب واعضاء مجلس النواب  على انصاف ھذین القضائین من خالل مخصصات توضع في الموازنة وأیضاً من

.خالل انصافھم في الدرجات الوظیفیة

ثانیاً: لعلھ تطرق االخ النائب السید یوسف الكالبي لموضوع الطرق، لدینا في محافظة صالح الدین سیطرات لجبایة االموال  وأشرت الى اكثر
من مرة وقدمت العدید من االوراق وخاطبت رئاسة مجلس الوزراء وخاطبنا الجھات القطاعیة وال اخفي علیكم انھ توجھت الى ھیأة النزاھة بھذا

الموضوع من اجل محاسبة القائمین على ھذا الموضوع، ھنالك من الطریق الرابط بین محافظة صالح الدین ومحافظة بغداد طریق ال یمكن
سلكھ، حتى الطریق الزراعي ھو افضل منھ ولعلھ استضفا محافظ بغداد وتكلمنا بصورة واضحة حول ھذا الموضوع ووعد باتخاذ اجراءات

ً ولكن بدون جدوى، یومیاً عشرات الحوادث على ھذا الطریق في مقابل ذلك االف من السیارات، اكثر من ثالث الى اربع االف سیارة حمل یومیا
من مقالع النباعي تدخل الى العاصمة بغداد وكل ھذه السیارات تدفع جبایة بین خمسة عشر الى خمسة وعشرین الف دینار، اضافة الى سیطرة
الشیخ ابراھیم وسیطرة الخلیفة وسیطرة في آمرلي وطرف الطوز والشرقاط، ما یقارب یومیاً مائة ملیون ینار ھي الجبایة في ھذه السیطرات،

الى ھذه اللحظة لم یدخل الى الموازنة العامة االتحادیة من ھذه المبالغ دینار واحد وھذا موجود في مخاطبات رسمیة اعرضھا امام رئاسة
المجلس وانا قدمتھا بشكل واضح اما ھیاة النزاھة لذلك نحتاج الى وقفة حقیقیة في المراقبة والمتابعة والمحاسبة حتى نوقف ھؤالء عن ھذه
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االعمال، انا سمیتھا صراحة سیطرات نھب وتسلیب من المواطن سوف اقدم لجنابكم وصوالت تخجل الدولة العراقیة ان تقف سیطرة محمیة من
.قبل القوات االمنیة وان تقوم بإستحصال مبالغ من المواطنین  تذھب الى السراق والناھبین

ثالثاً: ال یخفى علیكم اھمیة اإلھتمام بعوائل الشھداء، ال یعقل الیوم مواطنینا ناسنا واھلنا الذین قارعوا االرھاب منذ عام 2005 والى ھذا الیوم
معامالتھم متوقفة في المساءلة والعدالة والتقاعد بل ویتم ابتزازھم من اجل الحصول على استحقاقاتھم، لذلك نحتاج الى وقفة من رئاسة المجلس
لتوجیھ والزام ویمكن جمع تواقیع إلتخاذ قرار في المجلس النجاز ھذه المعامالت في وقت محدد 2005 -2006 عوائل الشھداء الى ھذا الیوم

.لم یستلموا حقوقھم التقاعدیة، انا اعتقد جنابكم بما تمتلكوه من انسانیة وعدالة ال تقبلون بذلك واتمنى من جنابكم ان یكون ھنالك توجیھ بذلك

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

. قدم ھذه المالحظات الى اللجان المعنیة (لجنة الخدمات واالعمار واللجنة المالیة) ونوجھھم بمتابعة ھذه المطالب مع الجھات المعنیة

-:النائب كریم یوسف حسن ابو سودة –

قمت بجمع تواقیع اكثر من (80) نائب نلزم رئاسة المجلس واللجنة المالیة على الزام الحكومة ادخال فقرة في موازنة عام 2021 بتخصیص
مبالغ لكل المحافظات لفرز اراضي لغرض توزیعھا على فقراء الشعب العراقي وعلى موظفي الدولة الذین تزید خدمتھم عن عشر سنوات ولم
یتم استالمھم اي قطعة ارض لحد االن وباألخص منتسبي االجھزة االمنیة، ھؤالء االبطال الذین ضحوا بدمائھم من اجل العراق، نلزم الحكومة
في ھذه الموازنة بإدخال فقرة بتوزیع االراضي على القوات االمنیة بكل صنوفھا في وزارة الدفاع واالمن الوطني والمخابرات ونلزم الحكومة

أیضاً على توزیع أراضي لكل من یحتاج ارض ما شاء هللا العراق ارضھ واسعة ومساحتھ كبیرة منذ مالیین السنین االرض صحراء یمكن انشاء
مدن جدیدة في كل محافظة، البلد بلدنا عندما نأتي نقارنھ باألمن  ھو من اسوأ البلدان امنیاً ولكن من اكثر البلدان من حیث ارتفاع االیجارات

وشراء المساكن، ھذه المفارقة، اقل أمناً واكثر سعراً، لھذا واجب الحكومة توفیر سكن لكل ابناء الشعب العراقي، في كل محافظة تخصص ارض
إلنشاء مدینة جدیدة، ما حاجتنا لھذه االراضي منذ مالیین السنین من زمن السومریین واالكدیین وھي اراضي فارغة، أیضاً ھذا سوف یصبح

مردود للدولة النھ عندما تقوم بتوزیع اراضي سوف تحصل منھا على ضرائب ورسوم وشراء اذا قمنا في كل محافظة بتوزیع خمسین الى مائة
الف قطعة ماذا سوف تخسر الدولة؟ بالعكس سوف تكون میزانیة للدولة وشعبنا بكل اختصاصاتھ ومختلف طبقاتھ من فقراء وموظفین وأؤكد

.على االجھزة االمنیة الذین قدموا دماءھم من اجل تراب ھذا الوطن وال یملكون متر في ھذا الوطن

-:النائب احمد الجربا –

أوالً: منذ شھر 11 عام 2020 طلبنا استضافة للسید رئیس الوزراء واتمنى التوصیة للسیدة ممثلة الحكومة ونبارك لھا منصب وزیرة ونوصي
.على االستضافة فیما یخص موضوع الفك والعزل الذي یخص االوقاف زائداً الوضع االمني والخطط الموضوعة

ثانیاً: موضوع ذمة السالح الذي تطرقنا لھ في الشھر العاشر ایضاً من عام 2020 وفي وقتھ حصل تبلیغ للجنة االمنیة ولجنة االمن والدفاع
بإبالغ وزارة الداخلیة بالتریث في موضوع الذمة للسالح في زمن داعش من مسدسات ورشاشات، الیوم مفروض على الشرطة الذي ال یدفع

.خمسة مالیین دینار بالنسبة لقیادة شرطة نینوى معناه یتوقف راتبھ الى حین ذمة السالح

ثالثاً: لدینا مستحقات فالحین لعام 2024، وزارة التجارة دفعت المستحقات ولكن لدینا إشكالیة في وزارة الزراعة وتحدیداً السایلوات التي لم
تسقط منذ عام 2014 وھي سایلوات استمرت الى نھایة الشھر السابع ألنھ كما تعلم جنابك لدینا اقضیة ونواحي في محافظة نینوى لم تسقط
السقوط الرسمي بداعش عندما سقطت محافظة نینوى 10/6/2014 واستمرت الى 3/8  وزارة التجارة دفعت جمیع المستحقات ووزارة

الزراعة تتحجج بحجج واھیة، الحنطة وردت الى السایلوات والشعیر ولكن عجب صرفت مستحقات الحنطة ومادة الشعیر لم تصرف، عدة
عالمات استفھام حول ھذا الموضوع؟

رابعاً: اتمنى من جنابك ومن ھیاة الرئاسة تبلیغ اللجان المفروض كل لجنة من اللجان یبقى لھ ممثل لحین ان تنتھي الجلسة لجنة االمن والدفاع
ولجنة العالقات والزراعة اي كل اللجان یبقى واحد على االقل في كل لجنة اذا اردنا اي احد من اي لجنة ال نجد احد حسناً ھل من المعقول كل

.النواب خرجوا؟ على االقل من كل لجنة یبقى خفر قاعة الى حین انتھاء الجلسة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السیدة ممثلة الحكومة ممكن تدوین ھذه المالحظات حتى یتم تقدیمھا للحكومة وترجعین لنا الجواب الكافي من الجھات المعنیة

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

أوالً: نحن من خالل قبة البرلمان نؤكد على موقفنا االخیر الذي قمنا بتثبیتھ في البیانات والمواقف الرسمیة طوال االشھر الثالثة الماضیة من حین
ان خرجت الموازنة المسربة للعلن، ذكرنا (40) فقرة جوھریة مادة ومالحظة على مواد مشروع قانون الموازنة االتحادیة اذا لم یصار اعادة

النظر بھا وتقییمھا مجدداً والغاء بعضھا سوف نقاطع الجلسة ولن نحضر جلسة مجلس النواب للتصویت على مشروع قانون الموازنة. من ابرز
ھذه المالحظات االربعین التي نركز علیھا مجدداً ھو اعادة سعر الصرف الى ما كان سابقاً وھذا االمر الحق ضرر بلیغ وكبیر بالمواطنین

وخصوصاً بشریحة الفقراء والطبقة الوسطى والموظفین، ارتفاع االسعار اكثر من (30%)  ضرر واضح وبین على المواطنین وفوائد سعر
الصرف  محدودة  وقلیلة جداً، الغاء المادة التي تسمح بخصخصة قطاعات الطاقة وأقصد الكھرباء والنفط والغاز، الغاء المواد التي تحت رقم

(41)  و(42) التي تسمح بتملیك االراضي الزراعیة. الغاء المادة (47) التي تسمح ببیع اصول الدولة الصناعیة، ھذه المواد وغیرھا من
الغریب ان تقحم في الموازنة ألنھ ینظمھا عدد من القوانین فحینما اضعھا في سطر او سطرین في داخل مشروع الموازنة ھذه تثیر الریبة والشك

ً أ
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عندي بدرجة كبیرة بان ھنالك استھداف لمقدرات الدولة ونعلم كیف یعتاش حیتان الفساد على مقدرات المواطنین والشعب العراقي أیضاً الغاء
.جوالت التراخیص النفطیة، كل التعاقدات النفطیة في اي محافظة في العراق یجب اعادة النظر بھا والغاءھا والبحث عن خیارات وسبل اخرى

بالنسبة لموضوع االقتراض یجب ان نضع حد بأن نعتمد ونتكأ على االقتراض لسد العجز في میزانیة الدولة، ھنالك امكانیة لتعظیم ایرادات
.الدولة. ھذه عینة من الفقرات والمواد االربعین التي یجب اعادة النظر بھا واال سوف لن نحضر جلسة التصویت على قانون الموازنة

ثانیاً: باختصار شدید نحن نتحدث عن ازمة سكن ونتحدث عن الموظفین والفقراء كیفیة توفیر سكن لھم مما یؤسف لھ انھ سوف ننھي السنة
الثالثة لنا في دورتنا النیابیة ھذه وعرضت عدد من مشاریع القوانین ومقترحات القوانین لمعالجة ازمة السكن ومعالجة موضوع العشوائیات، ھذه
المسألة لیست معضلة، لیست صعبة جداً على الحكومة ان تقوم بإجراءات لمعالجة ھذه القضیة، لدینا عشوائیات عمرھا (40) و (50) سنة وانا
اعلم باعتباري قریب من ھذه البیئة واالعم واالغلب من ھذه العشوائیات التي حصلت بعد عام 2003 ھي عشوائیات نظامیة واتحدث مثالً في
بغداد واطرافھا في مناطق ال تضر الحكومة وال توجد خطط للحكومة باستثمار ھذه االراضي وھؤالء مواطنین عراقیین اخذ (250) متر في

احدى ضواحي بغداد النائیة لیس لھا اي قیمة وبنیت، االعم االغلب، واتحدث بشكل علمي وواضح وصریح من ھذه العشوائیات ھي عشوائیات
نظامیة بنیت بشكل نظامي، لھذا على الحكومة ان تلتفت لھذه الشریحة الفئة المظلومة المضطھدة في واقعنا االجتماعي وتملیك ھیھ العشوائیات

لشاغلیھا وغیر النظامیة یمكن اعادة صیاغتھا وتنظیمھا بشكل آخر ولكن اؤكد ان الموجودة في االطراف االعم االغلب منھا نظامي ویجب على
.الحكومة ان تتحمل مسؤولیاتھا الدستوریة واالخالقیة تجاه مواطنیھا وتملیك ھذه العشوائیات لشاغلیھا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ھذا مصطلح جدید العشوائیات النظامیة؟

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

انا ال اقصد الجنبة القانونیة، بل اقصد التزام الحكومة بان توفر السكن لكل مواطن واالراضي الشاسعة ال تنظمھا، اقصد من حیث التنظیم والبناء
ولیس عشوائیات مبعثرة بمناطق متعددة بل منظمة بشكل نظامي مثل حي صالح للسكن ومنظم بشكل منتظم ومعاییر ھندسیة واداریة وتنظیمیة

.ویصلح للسكن

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

الدولة مطالبة بحل مشكلة العشوائیات والتي ھي مشكلة كبیرة والموجودة بكثرة في محافظات الوسط والجنوب ویحتاج الى تشریعات وأیضاً الى
.امور تنفیذیة

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

یوجد قانون مھم رقم (43) لسنة 2016 الذي یخص ھیأة الطاقة الذریة العراقیة، االن نجد الحكومة تعتمد على ھیأة المستشارین التخاذ
.القرارات المھمة وھیأة المستشارین تبدي رایھا وال تعطي القرارات الملزمة للمؤسسات التنفیذیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ھیأة المستشارین في مجلس الوزراء تقصدین؟

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

.ھیاة المستشارین ولیس رئاسة الوزراء، ھیاة المستشارین فیھا شخص مختص بالطاقة الذریة ویعتمدون علیھ بكافة القرارات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

تقصدین ھیاة المستشارین في مجلس الوزراء؟

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

نعم في مجلس الوزراء، ھي تبدي رایھا وال یؤخذ بقراراتھا، غیر ملزمة قراراتھا للمؤسسات. وزارة الصحة والبیئة یوجد فیھا مركز الوقایة من
االشعاع ھو المعني بمراقبة االمور النوویة واالشعاع، كذلك توجد الھیأة العراقیة للسیطرة على المواد المشعة وھیأة الرقابة الوطنیة، ھذه الجھات

المسؤولة عن المراقبة، اما بما یخص إنشاء محطة كھرونوویة في العراق وتوجد جھات متقاعدة وجدت في ھذه اللجنة التي خصصھا رئیس
الوزراء، طبعاً دون دخول الجھات المعنیة مثل النشاط النووي الذي ھو موجود االن في التویثة ضمن الطاقة الذریة التي نطلب بتفعیل ھذا

.القانون لتبني ھذا االمر الذي یخص المحطة الكھرونوویة

بالنسبة للنفایات المشعة الموجودة في العراق ومنھا نفایات البصرة عدة اوامر دیوانیة صدرت منذ عام 2009 الى االن من قبل ھیأة المستشارین
ویترأسھا عضو من اعضاء ھیأة المستشارین دون االلتفات الى المؤسسات االخرى، نطلب من السید رئیس الوزراء ان یكون اجتماع موسع

بحضور كل من المؤسسات التي تم ذكرھا وكذلك لجنة الصحة والبیئة إلنھاء ملف النفایات المشعة وكذلك المضي بإنشاء المحطة الكھرونوویة
.بالشكل العلمي الصحیح
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-:النائب عباس یابر عوید –

انا أدعو ھیأة الرئاسة لدعم النواب لتطبیق دورھم النیابي والتشریعي، في 7/11/2020 قدمت ستة اسئلة شفھیة للسید رئیس الوزراء وفق
الدستور ووفق المادة (13) من قانون مجلس النواب، المادة (27) من قانون مجلس النواب، والمادة (51) من النظام الداخلي، ولكن لغایة الیوم

.لم یحضر رئیس الوزراء لإلجابة على االسئلة وال یوجد اي كتاب وجھ للتأكید على ھذا الموضوع، لذا اتمنى ان یكون دور لھیاة الرئاسة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

من اي تاریخ قدمت الطلب؟

-:النائب عباس یابر عوید –

من یوم 7/11/2020 ستة اسئلة شفھیة اتمنى من ممثل الحكومة ان یأخذ دوره في ھذا الجانب وكذلك ھیأة الرئاسة مطالبة بالحفاظ على االمانة
.التي تجلس فیھا واالمر النیابي والصوت الذي منح لھا من قبل النواب

ثانیاً: وزارة المالیة الكثیر من االخوة النواب تكلموا عن الطرق باعتباري انا في لجنة الخدمات الوضع مؤلم النھ وزارة المالیة تسیر وفق مخالفة
لقانون (40) الذي تكلم عنھ العدید من االخوة ھو لیس نفس القانون الحالي للتعدیل الذي تكلم عنھ اإلخوة ھو قانون یؤخذ ضمن مدیریات المرور

جبایة لصیانة الطرق وتجدید السنویات الخاص بالمحافظات والطرق الخارجیة ولكن لغایة الیوم من عام 2015 ولحد الیوم وزارة المالیة لم
تصرف دینار واحد وفق القانون وانما تصرف المبالغ خارج القانون وقد وجھت الیھا العدید من التساؤالت ولم تجب علیھا باإلضافة الى انھ تم

دعوة الوكیل المالي لوزارة المالیة ضمن اجتماع داخل لجنة الخدمات ولكن لم یحضر مع االسف الشدید، لذلك أتمنى رئاسة المجلس ان تأخذ
دورھا في ھذا الجانب وكذلك الموازنة من یوم 15 في الشھر الحالي تم تسلیمھا الى رئاسة المجلس ولكن لم نالحظ طرحھا لغایة الیوم ضمن

.جدول االعمال واتمنى ان تكون في مقدمة جدول االعمال في الجلسة القادمة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

بالنسبة للمالحظة االولى الكثیر من النواب ونحن كرئاسة للمجلس لدینا مالحظات على الحكومة حول التأخیر في االجابة على الخطابات
والرساالت وطلبات السادة النواب والمجلس بصورة عامة، نطلب من الحكومة العمل بالقوانین المرعیة بضرورة ووجوب إجابة المجلس والسادة

.النواب خالل المدة القانونیة المحددة

-:النائبة سعاد جبار محمد –

كنت اتمنى ان یكون ھنالك عدد كافي من اعضاء مجلس النواب لكي اطرح قضیة طلبتنا االعزاء وھي قضیة اصبحت من الماضي وال ارى ان
ھنالك تحرك من جانب الحكومة لھذا االمر وتم دراسة ومناقشة ھذا االمر في لجنة التربیة، االن نحن نسعى الى استضافة وزیري التربیة
والصحة ولكن یضاً كرئاسة للمجلسككرئاسة عندما نناقش ھذا االمر یقال ان وزیر التربیة ھو یستنجد بنا ویقول انھ یرید ان یعمل امتحان

للطالب وباستطاعتنا ان نمضي بإجراء االمتحانات على ان تكون ضمن االیام التي یكون ھنالك حظر جزئي، مؤسسات الدولة كلھا مفتوحة، من
الذي یذھب الى المؤسسات ویراجع فیھا؟ نصف المجتمع العراقي باستطاعتنا اجراء االمتحانات البنائنا الطلبة، الیوم انا اتكلم مع السید الكاظمي
ان تكلمنا مع السید وزیر التربیة أو وزیر الصحة یقال ان االمر مرھون بلجنة الصحة والسالمة العلیا ویطرح االمر في مجلس الوزراء، اتمنى

على ممثلة الحكومة وفي مجلس النواب أن تنقل ھذا األمر، ھل یحتاج السید الكاظمي والحكومة كتاب من مجلس النواب لكي نناقش امتحان
طلبتنا؟ نحتاج نتكلم،  الیوم االقلیم لم مضى امتحانات نصف السنة لطالبھ، مدراس في بغداد تم اجراء االمتحانات نصف السنة بقرار فردي من

قبل ھذه المدارس، الیوم وفق اي نظام نستمر ونمضي؟ ھل سوف نستمر ابنائنا؟ عملنا التلفزیون التربوي، ھنالك محاضرات عن طریق
االنترنت، الكثیر من االمور ابنائنا یدرسون، لماذا ال تجري االمتحانات؟ وبإستطاعة الوزارة ان یكون ھنالك ترتیب لالمتحانات خالل ایام على

ان تكون كل مرحلة في یوم او یومین ونستطیع ان نمضي بھذا االمر، لماذا ھذا التعطیل؟ في قضیة امتحانات ابنائنا لنصف السنة الذي اتمنى ان
نسمع اجابة في الجلسة الثانیة من قبل ممثلة الحكومة بھذا االمر وانا اسأل السید الكاظمي ھل تحتاج كتاب؟ ھذه مسؤولیتكم الشرعیة والقانونیة

برعایة ابنائكم ال ادري ماذا افعل؟ ھل اوجھ كتاب الى وزیر التربیة؟  وزیر التربیة یقول ان االمر بید لجنة الصحة والسالمة العلیا، اذن ارسلوا
وراء وزیر التربیة ووزیر الصحة االمر لیس بیدھم، اذن اوجھ كالمي الى السید رئیس الوزراء والى مجلس الوزراء بتحملھم المسؤولیة

القانونیة والشرعیة  البنائنا وطلبتنا كون ان العالم كلھ یمضي بالرغم من كورونا والعالم یمضي، لماذا نحن نتوقف؟ ایقاف العقول في مثل ھكذا
.كوارث یزید الكارثة وال تخففھا ولو حبذا نسمع اجابة في الجلسة القادمة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.یمكن السیدة النائبة التنسیق مع خلیة االزمة النیابیة في البرلمان وھم لھم عالقة مع خلیة االزمة للصحة والسالمة وأیضاً ألجراء أمر

-:النائبة سعاد جبار محمد –

یقال ان االمر بید لجنة السالمة ولیس الحد اخر على كل حال یجب طرحھ في مجلس الوزراء، ھل من المعقول انتظر قضیة حتمیة ملزمة؟

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.خلیة االزمة النیابیة في ھذا االمر أیضاً تستطیع ان تنسق
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-:النائبة سعاد جبار محمد –

.ھذا ال یجوز بل ھو واجب علیھم لیس انا من اقول انھ لدیك امتحانات ومضت

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السیدة ممثلة الحكومة سوف تجلب الجواب

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

-:لدي فقرتین

أوالً: الیوم كثیر من المواطنین یعانون من عدم اكتمال الخدمة الذین احالوا الى التقاعد لیدھم اما اثنا عشر او ثالثة عشر او اربعة عشر عام
ناقصة كم شھر ولحد اللحظة لم نجد لھم حل وھم بال رواتب وارسلنا عدة كتب للتقاعد والمالیة واللجان وابلغنا اللجنة القانونیة والمالیة تحتاج الى
تشریع وتعدیل للقانون ھذه مسألة مھمة منذ سنة بال رواتب وھذا غیر صحیح حتى مجالس البلدیة انھ تم التصویت علیھم قبل القانون واعمارھم

خمسة وخمسین وغیر مشمولین وھذا یحتاج الى االسراع والجدیة واكثرھم عوائلھم بال رواتب وھذه المسألة قمنا بطرحھا اكثر من مرة ولكن ال
.نجد لھا حل

ثانیاً: مسألة العوائل المتعففة، كثیر من العوائل ال تحب ان تذھب لجنة للكشف او الرعایة االجتماعیة تذھب لكي ترى اذا كان لھم سبلت او اي
امتیازات اخرى بالبیت من اثاث وال یتم شملھم بشبكة الرعایة االجتماعیة. نرى في الدول االوربیة ان االنسان عندما یصل عمره الى ستین عام
یشمل براتب الرعایة عندما یكون عاطل عن العمل وال یستطیع العمل من حقھ الدولة توفر لھ الراتب، الكثیر من العوائل ال ترید ان یكون اسمھا
من ضمن األدراج وتذھب وتعود وال تحصل لھم موافقة ویذھب للكشف والباحث االجتماعي، نحتاج لعوائل كثیرة متعففة ان تكون ضمن القانون

الجدید ان تكون الكثیر من العوائل المتعففة لھم راتب، المواطن عندما یصبح عمره ستین عام ال یستطیع العمل، حسناً اذا كنا الذي لدیھ وظیفة
نحیلھ للتقاعد والذي لیس لھ وظیفة یحتاج الى رعایة خاصة من الدولة وتشریع ضمن القانون ونحن بالنسبة لقانون الحمایة االجتماعیة تم قراءتھ

.قراءة اولى ونتمنى ان تضاف ھذه الفقرة وان یتم شمولھم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السیدة ممثلة الحكومة السیدة النائبة تقصد شریحة الذین حرموا من االستحقاقات التقاعدیة بسبب نقص في الخدمة لمدة وجیزة شھر او شھرین،
.لذا ضروري حل ھذه االشكالیة

-:النائب زیاد طارق عبد هللا الجنابي –

أوالً: ھنالك كثیر من االمور التي تخص بغداد، ھنالك كثیر من المالحظات بخصوصھا وسابقاً تكلمنا مع السید رئیس البرلمان والسید النائب
االول وجنابك على ان یكون ھنالك تعدیل لألمور التي تخص خدمات بغداد، ولكن مع االسف ال في السابق وال في الوقت الحالي لم تكن ھنالك
معالجة لكل األمور بالنسبة للخدمات. توجد محسوبیات في بغداد وخصوصاً في المنطقة التي امثلھا في محافظة بغداد على المشاریع الموجودة
كأنما ورث موجود في محافظة بغداد ویقسم كما یریدونھ بالضبط. كثیر من المشاریع المطلوبة في بغداد كتبنا بشأنھا وقمنا بالمراجعة على ان
تكون تقدم الخدمات للمنطقة ولكن لألسف لم تنفذ ولم تطبق مع العلم وجود كتب رسمیة من وزارة التخطیط ووزارة المالیة بالتخصیص ولكن

الفاسدین والعابثین الموجودین في محافظة بغداد، تغییر الكشوف والمحسوبیات والفساد الموجود في بغداد منذ خمسة عشر او ستة عشر عام في
محافظة بغداد لم یغیر شيء وال یوجد توجیھ من الرئاسة وال من مجلس النواب، وبالنسبة لي نائب امثل الشعب عندما اتوجھ الى محافظة بغداد
أجد الكثیر من المعقبین الذین لألسف یحملون اسم مجلس النواب في محافظة بغداد واالمور واصلة الى حد ال یمكن السكوت علیھ، أمور كثیرة

في المحافظة ال یمكن السكوت علیھا، انا عملي كنائب اعمل كتب للمحافظة، ولكن تصل المحسوبیات وخصوصاً مقبلین على انتخابات للعلم
یوجد الكثیر من الرؤساء في دوائر البلدیات الموجودة في بغداد وال اتكلم عن منطقة بل عن كل المناطق تعرف الشخص الذي یدیر المنطقة ھو

مدیر البلدیة وھي الدائرة المرتطبة بالمحافظة ومدیر عام البلدیات في بغداد علیھ مؤشرات كثیرة صراحة، االرتباطات التي تتم في محافظة بغداد
الیوم انا نائب امثل المنطقة وستة نواب موجودین داخل المنطقة موجودین، توجد محسوبیات في المحافظة مراراً وتكراراً أكدنا على السید

المحافظ اكثر من مرة مع احترامي لنزاھة المحافظ، یجامل كثیراً مع الموجودین، لیس من عمل مجلس النواب اذھب اخطط این تصبح الشوارع
بل توجد وزارة التخطیط وتوجد التخطیط والمتابعة في محافظة بغداد، ویوجد محافظ ونائب فني ونائب اداري موجودین في المحافظة، یوجد

احزاب وناس تتدخل في مشاریع بغداد بعشوائیة بدون تخطیط ویوجد ناس تطبطب لھم ویمضون على مشاریع ھي خراب للبلد اضافة الى اللجان
التي تتشكل على المشاریع التي یتم تنفیذھا في بغداد، اطلعت على الكثیر من المشاریع وجداول كمیات والجدول الھندسي للمناقصة ال یطبق مائة

بالمائة، نكتب او نتصل بالسید المحافظ یتجاوب معنا ولكن فعلیاً على االرض ال یطبق، تكلمنا قبل فترة على الفساد وانتقدنا الكثیر من الفاسدین
الموجودین وال یخفون ال على مجلس النواب وال على ھیاة الرئاسة، ما شاء هللا النسبة عالیة تسجل دائماً على الفساد، تكلمت امام اخوتي النواب

بالنسبة للجان التي تتشكل لمحاسبة الفاسدین، نحن بالضبط عندما نقول ان تتشكل ھذه اللجان وتتابع وتحاسب، یجب ان یحاسبوا ھكذا امور،
الفساد الیوم نخر في المؤسسات الخدمیة التي تقدم خدمات، الفساد وصل الى مرحلة بان الفاسدین یمثلون جیوش الكترونیة ویمكنھم الھجوم على
اي شخص اي شخص یتكلم عن اي فساد توجد جیوش الكترونیة تھاجمھ، توجد قوانین لم یتم تطبیقھا لحد االن ممثل قانوني في مجلس النواب

یجب ان یقوم بدوره، كثیر من المؤشرات على بعض االخوة الموجودین معنا ینتمون الى مجامیع ھي ناخرة البلد بالفساد، نتكلم عن محاسبة
الفاسدین مراراً وتكراراً ونصبح نحن ناس خارج السرب ألنھ ال یجب التكلم بھذه االمور ونخاف على مشاعر اآلخرین الفاسدین الموجودین

أحیاناً بیننا، وصلت االمور الى تھدیدات وتصفیة اذا تكلمنا بأمور تخص البلد والفساد، تكلمنا عن لجنة (29) قبل كم یوم ورحبنا بھا، لدي
معلومات انھ اكثر من عشر ملیار دوالر سوف ترجع الى خزینة الدولة بسبب المحاسبة التي حصلت، انا تكلمت مع رئیس الوزراء باجتماع مع

االخوة في لجنة األمن والدفاع قال منذ فترة ارید ان احافظ على االقتصاد وارید اقدم واعطیتھ االنتقادات الموجودة قال انا ارید ان أصل للسیطرة
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على الوضع لحین تكون انتخابات وانا مودع مع السالمة، القصد من الموضوع  توجد دوائر خدمیة ناخرھا الفساد ونحن كمجلس النواب لیس لنا
اال ان نتفرج، مشكور جنابك ان تسمع وتوجھ وتكلمنا على الكثیر من الملفات الموجودة ولكن یحصل توجیھ على ان تشكل لجنة لكي تدقق ھذه

الدوائر ولكن لم یتم تطبیق شيء في الواقع، فقط نتكلم ونقول لألسف ال یطبق شيء، الیوم نحن نھایة الدورة الیوم نحن دورنا كمحافظة بغداد
یأتي شخص ال یعرف التخطیط یعطي مشاریع في اماكن لیست موجودة في المنطقة بملیارات، توقیع وكشف من شخص بسیط في المحافظة

یخسر الدولة خمسة وعشرین او ثالثین ملیار، لذا اتمنى ان یكون ھنالك توجیھ من الرئاسة وان یكون لنا دور كأعضاء مجلس النواب في ھذا
الموضوع، انا عضو مجلس النواب عندما اذھب الى المحافظة لماذا؟ بسبب المحسوبیة؟ یجب ان ال اذھب واصل الى ھناك المفروض عندما

.تأتي الموازنة الى المحافظة تتوزع حسب االحتیاج داخل محافظة بغداد

ثانیاً: بالنسبة لموضوع السجناء ووزارة العدل یمكن معالي الوزیر متعاون جداً ولكن توجد تركة ثقیلة سابقة یوجد ناس لدیھم امر اطالق سراح
وھم ابریاء، السبب ماذا؟ تشكل لجنة من حقوق االنسان ونشترك نحن كنواب ونذھب لھم دعونا نتعب یوم او یومین او ثالثة على االقل تحقیق ما

نقولھ، فقط كالم ونقولھ، الیوم نحن كمؤسسة تشریعیة وكمجلس النواب یوجد ناس أیضاً في المؤسسة العسكریة ایضاً بسبب القانون الذي نتكلم
عنھ بخصوص اجتثاث البعث توجد ناس اعطت شھداء وھم بدون راتب ولدیھم شھید وعائلتھ بدون ارض وال راتب الیوم اذا كان لدیھ راتب

اذھب اعمل كتاب واقطع الراتب، عائلتھ نائمة  في باب المساءلة والعدالة وتركض وراء المعقبین ویتم ابتزازھم ونحن نتفرج علیھم، ماذا الذي
عملوه؟ شارك في معارك واستشھد او مجروح ونائم في بیتھ حالیاً موظفین لدینا في مجلس النواب یركضون معنا ومع المؤسسة التشریعیة

یذھبون ویأتون ویقولون ھل صحیح سوف نتقاعد ونمشي الى اھلنا؟ كم خدمتك عندما تسألھ؟ یقول اثنا عشر او ثالثة عشر ونأتي نحن أخیراً
ونقول نعود، ما ھذه الخلفیة التي نعود لھا رجوع؟ ما ھو الموضوع؟ یوجد ناس أیادیھم ملطخة بالدم یوجد محاكم وقضاء یستطیع محاسبتھم

ولیس الذي یشارك بالمعارك ویستشھد نقول لھ اجلس في البیت ھل عملنا حل لھم؟ مشكلة اجتماعیة وانا كتبت ھذا في كتاب الى السید رئیس
مجلس النواب والسید النائب االول، الذین لدیھم مشاكل وقتلوا وعملوا امور اخرى في البلد ولیس ھؤالء الذین خدموا اثنا عشر او ثالثة عشر

عام لماذا نعود الى الوراء؟

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أوالً: بالنسبة للفقرة أوالً مجلس النواب لیس مقصر بل قائم بدوره وھذا ما یستطیعھ قدر االمكان النواب ویقومون بدورھم التشریعي والرقابي،
وبخصوص ما تفضل بھ حول محافظة، بغداد لدیھا نواب كثر ویمكن تشكیل بینھم لجنة تقصي حقائق من اعضاء محافظة بغداد حتى یرون

الدوائر وھذه المسائل واوجھ نواب محافظة بغداد بتشكیل لجنة تقصي الحقائق بینھم للتوجھ الى ھذه الدوائر ومتابعة المشاریع داخل المحافظة
.وحدود محافظة بغداد

ثانیاً: أیضاً اوجھ بتشكیل لجنة مشتركة من اللجنة القانونیة ولجنة حقوق االنسان حول متابعة موضوع السجناء الذین انتھت مدة محكومیتھم ولم
یتم اطالق سراحھم لحد االن اسبابھ والجھة التي تعاند او تثبت في موقفھا بعدم اطالق سراحھم لجنة فرعیة من اللجنة القانونیة ولجنة حقوق

.االنسان یذھبون ویأتون لنا بتقریر

.ترفع الجلسة الى یوم االثنین القادم 8/3 الساعة الخامسة عصراً

.ُرفِعت الجلسة الساعة (7:29) مساًء


