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(محضر جلسة رقم (14) الثالثاء (27/10/2020
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة الثالثة

  الفصل التشریعي االول

 

(محضر جلسة رقم (14) الثالثاء (27/10/2020
ً .عدد الحضور: (172) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (12:00) بعد منتصف اللیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة أوالً: إكمال الدوائر االنتخابیة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، تفضلوا اللجنة القانونیة *

منذ الصباح ولغایة اآلن باإلضافة الى مشاورات یوم أمس اكتملت دوائر محافظة نینوى بعد جھد جھید وبناًء على طلب المكونات الممثلة
لمحافظة كركوك طلوا التأجیل الى یوم األربعاء، ھي یوجد معترض لى تأجیل محافظة كركوك الى یوم األربعاء بموعد أقصاه؟ وأن لم یصلوا

.الى اتفاق وان شاء هللا یصلوا الى اتفاق تعرض الخیارات أمام المجلس

ھي یوجد معترض لى تأجیل محافظة كركوك الى یوم األربعاء ألن الرئاسة ألتزمت أمام السیدات والسادة النواب بفتح التشاور مع كل القوى
السیاسیة ومع كل السیدات والسادة النواب باإلضافة الى اللجنة القانونیة على أن نكمل نینوى وكركوك ھذا الیوم األثنین، نجحنا بأكمال محافظة

نینوى ومحافظة كركوك تحتاج یومین أخریین، ھل یوجد أعتراض على تأجیلھا الى یوم األربعاء؟

.(تم التصویت بعدم األعتراض على التأجیل)

 

 

أطلب من المجلس التصویت على دوائر محافظة نینوى الثمانیة بموجب المعاییر التي أیدھا مجلس النواب واللجنة القانونیة في مجلس النواب
:وھي كالتالي
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مخمور واألقضیة والنواحي المجاورة لھا ثالثة، بعشیقة وشیخان والفاروق والى ما أكمال الدائرة أربعة، سنجار (3)، تلعفر وزمار وربیعة
والعیاضیة (4)، جنوب الموصل والكیارة وحمام العلیل والبعاج باإلضافة الى المدن األخرى المذكورة حسب الجدول الموزع على السیدات

.(والسادة النواب (5)، أیمن الموصل (5)، أیسر الموصل (3) والجزء اآلخر (4

.أطلب التصویت دوائر محافظة نینوى باعتمادھا مع باقي المحافظات الستة عشر التي تم التصویت علیھا قبل جلستین

.أطلب من المجلس التصویت

ً .الحضور (173) نائبا

.الجدول الموزع أمامكم والمصادق من اللجنة القانونیة والموقع من رئیس مجلس النواب وبختم الدائرة البرلمانیة

ً .ثالثة نواب غیر مصوتین من أصل (173) نائبا

.(تم التصویت بالموافقة)

.ترفع الجلسة الى یوم الثالثاء وتكون جلسة مسائیة ألن النواب مرھقین

.نحتاج الى الجلسات ونمضي بالقوانین التي وصلت الى مرحلة التصویت

.ترفع الجلسة الى مساء ھذا الیوم الساعة الخامسة مساًء

.ُرفِعت الجلسة الساعة (12:12) بعد منتصف اللیل


