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محضر جلسة رقم (33) السبت (9/1/2021) م
الدورة النیابیة الرابعة

   السنة التشریعیة الثالثة

    الفصل التشریعي األول

 

 محضر جلسة رقم (33) السبت (9/1/2021) م
.أفتتحت الجلسة الساعة (7:15) مساًء

ً .أبتدأت الجلسة بنصاب: (201) نائبا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیات من القران الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة أوالً: القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021 *

-:(النائب فالح الخزعلي (نقطة نظام –

الحدیث عن موضوع مھم وشكراً لكم للسماح لي بالحدیث قبل قراءة الموازنة لموضوع یتعلق بالسیادة العراقیة بالموقف األمریكي والخزانة األمریكیة
حیال رئیس وأھم رئیس لجھاز مھم وحیوي حساس قدم أكثر من (8000) شھید و(25000) جریح من الحشد الشعبي، نستنكر ونرفض القرار

األمریكي بحق العراقي األصیل الذي كان حاضراً أسوةً بالشھداء قادة النصر بالدفاع عن العراق وبالتالي نحن نعتقد ھذا القرار یضاف الى الجرائم
األمریكیة بحق الشعب العراقي ویضاف الى جریمة المطار بحق الشھداء قادة النصر الشھید أبو مھدي المھندس والشھید قاسم سلیماني ورفاقھما، نعم
قد مضى أكثر من عام على القرار البرلماني الشجاع والتأریخي بإخراج القوات األجنبیة من العراق ویجب أن یتحقق ھذا المطلب وأفضل وأقوى رد

على القرار األمریكي ھو تصویتنا وقرارنا وموقفنا الثابت في إخراج القوات األجنبیة من العراق بما فیھا القوات األمریكیة، وقلنا ومازلنا نردد ھذا
الصوت المدوي في عالم الوجود وفاًء للشھداء (كال كال أمریكا) ونحتاج موقف من الرئاسات الثالث یلیق بالشھداء قادة النصر وھیأة الحشد الشعبي

.ورئیسھا السید فالح الفیاض ونرفض ھذا اإلجراء التعسفي الذي یستھدف شخصیة عراقیة وكل عراقي من أبناء الشعب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

أ أ أل ً أل أل
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لجنة العالقات الخارجیة ولجنة األمن والدفاع متابعة ھذا األمر مع الحكومة وتحدیداً مع وزارة الخارجیة واألجھزة الحكومیة المتعلقة بھذا الشأن وأن
یكون ھناك موقف یرفع الى مجلس النواب لكي یطلع السادة النواب على إجراءات الحكومة المتخذة مقابل ھذا القرار وأعالمنا في الجلسة القادمة،

.الیوم وزارة الخارجیة أصدرت موقف حكومي أعلمونا ما ھو موقفھم وإجراءاتھم وعلى ضوءھا سیتخذ مجلس النواب دوراً في ذلك

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

قبل قراءة الموازنة نود أن نعلمكم أن موقفنا في اللجنة المالیة وتحفظنا على المبلغ الكبیر والعجز الكبیر الموجود داخل الموازنة ویخالف قانون
اإلدارة المالیة والعجز یتجاوز (44%) من الموازنة تقریباً قیمتھ واحد وسبعون ترلیون ونصف وھذا سوف یزید من كاھل خزینة الدولة من

األقتراض الداخلي والخارجي ومن ناحیة المنطق لو أحتسبنا الكلفة في سنة 2020 وحجم النفقات الكلیة أیضا للعام 2019 نرى أن ھناك فجوة كبیر
لحجم األنفاق الحكومي لسنة 2021 مع أن ھناك تقشف من المفترض وھناك أزمة مالیة واقتصادیة، لكن تعرفون عادةً نحن نقرأ الموازنة كما أتت

.من الحكومة وبعد ذلك سوف نأخذ المالحظات من السادة النواب والكتل السیاسیة وبقیة الجھات والوزارات وكذلك الوزارات غیر المرتبطة بوزارة

.یقرا القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائب أحمد سلمان یاسین الصفار –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة، ال یجوز المداخلة لكن رأي في ھذه النقطة ھذا ضرب لالمركزیة وأرجو األخذ بنظر االعتبار ھذه النقطة

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف التمیمي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائبة محاسن حمدون حامد حسن –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائب أحمد مظھر ابراھیم الجبوري –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائبة سھام شنون عبد هللا العقیل –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائب شیروان میرزا قادر حمالن –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائب أحمد سلمان یاسین الصفار –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف التمیمي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائبة محاسن حمدون حامد حسن –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائبة سھام شنون عبد هللا العقیل –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021
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-:النائب شیروان میرزا قادر حمالن –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائب أحمد سلمان یاسین الصفار –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

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

.الشكر لرئیس واعضاء اللجنة المالیة وان شاء هللا یوم االثنین سوف تكون القراءة الثانیة والمناقشة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021

.الفقرة ثانیاً: مناقشات عامة*

-:النائب حسن خالطي نصیف –

-:صحیح نحن بالقراءة الثانیة نناقش ما یتعلق بالموازنة لكن لدي موضوعین

أوالً: بما یتعلق بالموازنة التي قراناھا الیوم قراءة اولى، المحافظة المنتجة لھذه الموازنة تعیش االن مشاكل، لذا أحببنا ننقل بعض المشاكل امام رئاسة
مجلس النواب، الیوم نحن نعیش مشكلة (30) الف درجة وظیفیة ھؤالء معینین بأجور یومیة منذ اكثر من سنة لم یستلموا جزء بسیط من

استحقاقاتھم، لذلك المطالبة بإدراج نص في الموازنة یشیر الى استحقاقاتھم، طبعاً اضافة الى مشاكل اخرى تتعلق باإلجراء الیومین والعقود في وزارة
.الكھرباء والدوائر االخرى

ثانیاً: بعیداً عن الموازنة، في ھذا االسبوع واالسابیع المقبلة تكون االولویة بشكل كبیر وھذا منطقي إلقرار قانون الموازنة ولكن ال ننسى المواضیع
والقوانین االخرى، ھنالك طلبات جدیة ومشاكل حقیقیة فیما یتعلق بضرورة تعدیل المادة (57) من قانون االحوال الشخصیة ووصلت الى رئاسة

مجلس النواب قضایا تتعلق بضرورة ارجاع احكام الحضانة وما یتعلق بھا الى جوانبھا الشرعیة وھنالك مطالبات في اللجنة القانونیة ولجنة االوقاف
.والشؤون الدینیة یجب ان نأخذھا بنظر االعتبار

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

ً أوالً: مجلس النواب مشكور وبرئاستكم ورئاسة اللجان التي شكلت بما یتعلق بملف الكھرباء خرجت بمخرجات مھمة تالمس حیاة المواطنین وأیضا
فیھا توصیات یمكن االستفادة منھا للحد من ظاھرة الفساد في ھذا الملف، نأمل من السید رئیس المجلس ونائبیھ ان یمضوا بملف تشكیل أیضاً لجنة

لمتابعة ملف وزارة النفط حیث ان ھذه الوزارة بھا الكثیر من اإلشكالیات السیما جوالت التراخیص، نأمل تشكیل ھذه اللجنة وأیضاً بالتنسیق مع
.الرقابة المالیة وھیأة النزاھة

ثانیاً: ونحن مقبلین على الموازنة نذكر السیدات والسادة النواب وھو لیس بنقاش وبالتالي ھو یالمس حیاة المواطنین، التظاھرات ال زالت مستمر في
محافظات العراق وخاصة البصرة بما یتعلق بـ(30) الف درجة الذین مضى علیھم اكثر من سنة وھذا فقط في محافظة البصرة وأیضاً المھندسین

المعتصمین مازالوا مغلقین الى المنطقة الخضراء، نأمل في الموازنة المقبلة (250) الف الذین أحیلوا الى التقاعد یتم استثمار ھذا الموضوع السیما
لدینا العقود والمحاضرین و(110) الف تقریباً مضى علیھم اكثر من سنة في وزارة الكھرباء بدون راتب مع قرار مجلس النواب وقرار مجلس

الوزراء رقم (107) للحشد الشعبي وحشد وزارة الدفاع الذین مضوا علیھم أكثر من ستة سنوات في السواتر بدون استحقاقات وھي مواضیع جداً
مھمة. الموازنة التي بین أیدینا لم تنصف محافظات الوسط والجنوب والبصرة خاصة، العوز والفقر والحرمان ونالحظ لیس فقط في المحافظات بل

حتى في ھذه الموازنة الیوم التي تم قراءتھا قراءة أولى، نأمل أن بكون إنصاف لكل المحافظات ولیست للمحافظات الجنوبیة، ولكن بكل تأكید محافظة
یخرج منھا تقریباً (90%) من الموازنة االتحادیة والسیدات والسادة النواب قرأوا الموازنة واذا مضت بھذا الشكل بكل تأكید نحن كنواب عن

المحافظات المنتجة للنفط ال نصوت على ھذه الموازنة وال نقبل بھذه الموازنة ألنھا موازنة قاسیة ومجحفة بحق العراقیین لیس فقط الموظفین وانما
.ألبناء الوسط والجنوب التھمیش واضح لھم في ھذه الموازنة

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

بالنسبة لتشكیل اللجان النیابیة وفق النظام الداخلي یحق لمجلس النواب تشكیل اللجان لمتابعة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومیة واالتحادیة
.والمحلیة وبإمكانك تقدیم طلب أو لجنة الطاقة تقدم طلب وان شاء هللا نمضي بھذا الموضوع ألنھ یعزز الدور الرقابي لمجلس النواب

-:النائبة ھوازن حسن مھدي –
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أرید أن اذكر موضوع یشغل الشارع منذ أسبوعین موضوع المحاضرین الكل ینتظر ھذه اإلضافة وحصة المحاضرین وتثبیتھم حصلت عدة
خروقات كوني انا عضوة لجنة التربیة نیابیة ومن حقي متابعة اللجنة التي شكلت في كل محافظة عن طریق المحافظة والتربیة وحصلت عدة

خروقات انا سألت قبل فترة بإضافة ما یقارب (4000) حصة إضافیة لمحافظة دیالى باعتبار محافظة دیالى من المناطق الساخنة وتعرضت الى
التھجیر، وحصلت عدة خروقات من قبل اللجنة لذا طالبت باالستضافة من قبل رئیس اللجنة شكلت منذ یوم 5/1، خالل یومین علنت األسماء

وحصلت ضجة لدینا في محافظة دیالى عدة خروقات منھا خروقات التالعب الذي حصل بتغییر سنة التخرج، بالمعدل، حتى بعدد األطفال في سبیل
جمع األعداد واألرقام حتى یتنافس معھ الشخص الثاني، ویوجد موضوع آخر وھو موضوع االستثمار التي نزلت والتي تعطي الحق بان تتنافس أو

تعترض على الشخص الموجود، اذن كیف اعترض على الشخص الذي ارید االعتراض علیھ وتم تغییر سنة التخرج الخاص بھ في الحاسبة؟ لذا
.اطلب من جنابكم تشكیل لجنة برلمانیة لمتابعة الخروقات التي حدثت في محافظة دیالى

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

تشكل لجنة برلمانیة برئاسة السید رئیس لجنة التربیة وعضویة أعضاء اللجنة وأعضاء من محافظة دیالى بالخصوص ألنھم أصحاب الطلب والشكر
.الجزیل لجھود جنابك السیدة ھوازن باالتصال المباشر بخصوص المحاضرین خاصة في محافظة دیالى

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

اتمنى ان اعرف من ھو ممثل الحكومة ومن ھو الذي یرتبط بھا؟ اصبحنا بالنسبة للشارع العراقي والمواطن العراقي في المحافظات الجنوبیة
-:ینظرون الى النواب ویحملونھم المسؤولیة انھ ھنالك تمییز بین محافظة واخرى الیوم انطلق من الجانب الزراعي والحصة المائیة لمحافظة واسط

أوالً: دائماً ومراراً وتكراراً ننطلق منھا ھي مستحقات الفالحین المخصصة منذ عام 2019 – 2020 والمبلغ المخصص ھو (450) ملیار ولكن
محافظة واسط لم تستلم اال فقط (150) ملیار وھي تكفي لیومین تسویق لیومي 14 و 15 للشھر الخامس فقط سوف تصرف لھم والتي ال تصل

.ألغلبیة الفالحین وبالتالي من خالل ھیأة الرئاسة نطلب النظر الى محافظة واسط من خالل مستحقات الفالحین

ثانیاً: الحصة المائیة لمحافظة واسط، خالل عام 2019 مرت المحافظة بعدة ازمات منھا تظاھرات والى اخره ھنالك كان تقاطع بین وزارة الري
والموارد المائیة ووزارة الزراعة ألن كانت الدوائر شبھ مغلقة والفالح عندما قدم على الخطة الزراعیة لم تحصل اجابة بسرعة سریعة من قبل

مدیریة الموارد المائیة ألنھ أصالً كانت الدوائر مغلقة وبالتالي لم تحصل بھا زراعة محافظة واسط، الحصة المائیة المفروض موجودة ولكن السید
ً وزیر الموارد المائیة یمنع الحصة المائیة بالنسبة لمحافظة واسط، لذا اطلب من ھیاة الرئاسة الحصة المائیة الن نحن في تواصل مع الفالحین وأیضا
الجھات المسؤولة عن ھذا الموضوع ان محافظة واسط التي تعتبر سلة غذاء لكل المحافظات الحصة المائیة لم تستلمھا بصورة كاملة بل بالعكس لم

یتم زراعة االراضي الزراعیة مقارنة بالسنوات السابقة، وان الفالح ھو مظلوم، كل االمور یحصل فیھا استھداف من خالل التجار والفالح كل شيء
یأخذه بالدین من بذور وسماد الى اخره وفي نفس الوقت عنده كھرباء ومطالب بھذه االمور، واطلب ان تكون بدالت االیجار بالنسبة للعقود الزراعیة

.یتم اعفاءھم خالل ھذه السنتین االخیرة بالتحدید عام 2019 وعام 2020 أي اعفاءھم

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

شكراً جزیالً دكتورة أیناس وتوجھ لجنة الزراعة حسب األختصاص إلى تأمین حصة المیاه بالنسبة إلى المزارعین والفالحین في محافظة واسط
.وأعتبار الموضوع من األمور المستعجلة

-:النائب زیاد طارق عبد هللا الجنابي –

سیدي الرئیس، قبل فترة حدثت قمنا بأستضافة السید وزیر الموارد المائیة ووزیر الزراعة على نفس الموضوع الذي تفضلت بھ األخت الدكتورة
یوجد أستھداف واضح من السید وزیر الموارد المائیة لجمیع المناطق وخاصة محافظة واسط وحزام بغداد أطراف بغداد، قبل أسبوع وصل الكتاب
الى وزارة الموارد المائیة من لجنة الزراعة الذي وقع علیھ رئیس لجنة الزراعة قبل فترة قمنا بأستضافة السید وزیر الموارد المائیة والسید وزیر
الزراعة بحضورك سیدي الرئیس وأصبح االتفاق على تشكیل لجنة من وزارة الموارد المائیة ووزارة الزراعة على ھكذا مواضیع التي طرحتھا

األخت الدكتورة، طبعاً ھذا الموضوع یخص الحلة، واسط وبغداد، السید وزیر الزراعة أستجاب روَج معامالت وشكل لجنة مكونھ من مدراء عامین
ووكیل الوزارة وزیر الموارد المائیة رفض تماماً أي تدخل في وزارتھ من مجلس النواب واللجنة لنتكلم بوضوح سیادة الرئیس كان كالمھ داخل

مجلس النواب على انھ ینفرد في القرار ال وجود  للجنة الزراعیة عدم التدخل في عملھ ونطرد وقد شكلھ قوة مافیا تخرج الى المناطق أنا شھدت بأم
عیني والسید رئیس البرلمان لدیھ علم وأتصلت بسیادتك دخل الى المناطق وبصورة ھمجیة ومعھ قوة مخیفة بتوجیھ من قیادة عملیات بغداد على أن
یعتبر المنطقة أمامھ منطقة إرھابیھ ناس مسالمین مزارعین فالحین موجودین ووقفوا أمامھ ویذھب ویشكل محاكم یحرض الموظفین على یقومون
بالشكاوى ضد المواطنین، سیدي الرئیس موضوع المناطق التي ذكرناھا موضوع مأساوي نحن إذا أردنا انت نتكلم عن تطویر الزراعة والثروة
السمكیة والثروة الحیوانیة یجب ندعم ھؤالء الناس یوجد مشروع أروائي في قضاء المدائن منذ أن خلقنا هللا وخرجنا إلى الدنیا ھذا المشروع ولم

یصبح في عھد الوزیر وعمر المشروع (45-50) سنة سیدي الرئیس والسید الوزیر یكون كریم بحصة مائیة بقدر حصة (1800) فالح الى مشروع
بسمایة الذي ھو تحت الطاولة تكلمت معھ في األستضافة أخي العزیز ھذه الحصة التي  ترید أعطائھا إلى مشروع بسمایة األستثماري الذي ھو

واجب الدفع على المستثمر أن یضع أنابیب من النھر حتى المشروع واألخ المشروع األروائي یستثمره لمشروع بسمایة أتكلم معھ یقول أن ھذا عملي
ولیس عمل البرلمان سید الرئیس أما أن نثبت وجودنا أمام ھذا الوزیر ونقوم بأستجوابھ ونسحبھ إلى البرلمان ونعلمھُ ما ھو عمل البرلمان أو وهللا

العظیم أنا أُغادر البرلمان، أنا تكلمت معك سابقاً وتكلمت معك الیوم صورة ھمجیة یشرف علیھا ھو ویدخل على المناطق سیدي الرئیس الیوم الذي
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لدیھ أرض زراعیة بھا سند وبھا عقد ھي حصتھ یوھم رئیس الوزراء وأنا تكلمت مع مكتب رئیس الوزراء یقول لھم أن ھؤالء متجاوزین على
أراضي الدولة ویشكل لجنة من البرلمان ومن زارة الزراعة طبعاً األراضي من واجب وزارة الزراعة وعلى األخ الحصة المائیة وأصبح الیوم (6)
سنوات وینزل من الحصة المائیة حتى الیوم ردم البحیرات واألراضي الزراعیة والمشاریع الفرعیة اإلروائیة یردمھا بالشفالت خمسون متراً آلیات

لدیھ تقلب في الخندق النھر عادي ھذا تضحیة المھم یفعل ما یشاء إذا انت حقیقة ترید ان تطور وزارتك كان یجب أن تذھب الى مشروع بسمایة
وعلى المتجاوزین وال تأتي الى الفالحین الفقراء، سیدي الرئیس وهللا العظیم لو أنا ما كنت حاضراً لخرجت ھذه المنطقة جمیعھا مظاھرات على

وزیر الموارد المائیة، وعلیھ سیدي الرئیس علینا أن نعرف ما دورنا أتجاه وزیر الموارد المائیة ولقد كثرت تجاوزاتھ علینا على مجلس النواب وعلى
لجنة الزراعة وأنا أتكلم عن اخي رئیس لجنة الزراعة أي كتاب یذھب إلیھ ال یستجیب لھ واألخ الیوم یجیب مجلس النواب ویقول أن مجلس النواب
أنا متى أردت أن أرتأي لتشكیل لجنة أُشكلھا یعني كتاب لجنة الزراعة ویقول لھم ال أُشكل لجنة ووزیر الزراعة یشكل لجنة ھو ال یشكل لجنة ھذا

الموضوع یجب ان یكون لنا وقفھ أمام وزیر الموارد المائیة سید الرئیس اتمنى علیك ان تشكل لجنة الیوم على ان یخرجون على المناطق التي
ذكرناھا ویشاھدون الھدم والردم بعیونھم وھذا ضرباً للثروة السمكیة والثروة الحیوانیة، سیدي الرئیس الظاھر ان ھذا لدیھ موضوع مع الناس یعني
یستھدف المواطن والمواطن یستغیث بنا ونحن ال نستطیع ان نعمل لھ شيء تردون ان أذھب وخرج علیھ مظاھرات أنا حاضر وهللا العظیم حاضر

.غداً أخرج علیھ مظاھرات لیس لھا رأس وال طرف ھذا وزیر الموارد المائیة یتصرف برعونة سیدي الرئیس

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

سیادة النائب أستاذ زیاد كل الذي ذكرتھ القانون یتیح لك ان تمارس دورك الرقابي على وزارة الموارد وغیرھا من الوزارات قضیة األستجواب
وقضیة األستضافة وقضیة السؤال البرلماني والسؤال الشفاھي كل ھذه متاح لك وفق القانون، أنا أوجھ جنابك ان تعمل سؤال شفاھي الى السید وزیر
الموارد المائیة ھنا عن جمیع ما ذكرتھ حضرتك والذي ذكرتھ السیدة الدكتورة ایناس وكذلك ما یخص عدم اإلكتراث في كتاب لجنة الزراعة النیابیة

.بشكل محترم یلیق بالسلطة التشریعیة وھذا الشيء غیر مقبول أتمنى ان تقدم سؤال شفاھي اآلن

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

نتمنى أن تكون في الموازنة فقرة واضحة لتطبیق قانون التدرج الطبي وشمول الخریجین من المھن الصحیة والساندة وكذلك اإلداریین شمول
خطورتھم في الموازنة، سیدي الرئیس الدفعة التي تخرجت سنة 2018 و2019 تم تعیینھم وتوزیعھم على المستشفیات وحتى لم یتم مباشرتھم كذلك
دفعة 2019و 2020 المفروض اآلن ھي متعینة ومباشرة في عملھا ونحن نمر في مواجھة جائحة كورونا ومستشفیاتنا تفتقر الى ھذه األختصاصات

والصیادلة وأطباء األسنان والتقنیین والى آخره من األختصاصات المشمولة بالتعیین المركزي وحتى العلومیین وھنالك (12) أختصاص بنسب
تحددھا الوزارة وتم تحدیدھا من قبل الوزارة ولكن حتى اآلن لم یتم التنفیذ من قبل وزارة المالیة فنرجو ان تكون ھنالك فقرة واضحة بھذا التطبیق،

سیدي الرئیس ھنالك فقرة مھمة وھو ملف النفایات المشعة في العراق لغرض التخلص من ھذا الملف الخطیر نقترح ان تكون ھنالك لجنة أمر دیواني
برئاستكم عفواً سید الرئیس ملف النفایات المشعة نقترح أن تكون ھنالك لجنة برئاسة السید النائب األول لغرض التخلص من ھذا الملف ویكون

بحضور الجھات التنفیذیة والرقابیة وأعضاء من لجنة الصحة والبیئة ومن لجنة النفط والطاقة لغرض إنھاء ھذا الملف الذي یسبب العدید من
.اإلشكالیات وخاصة األمراض السرطانیة بدأت تنتشر لعدم التخلص من ھذا الملف

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

.قدمي لنا طلب بموضوع النفایات المشعة

-:النائب أمجد ھاشم ثامر العقابي –

بدایة نھنئ جیشنا الباسل بالذكرى السنویة المئة والشرطة ووزارة الداخلیة العیون الساھرة بمناسبة الذكرى الـ(99) سیادة الرئیس حضرتك تعلم في
عام 2019 صدر قرار (316) قرار مجلس الوزراء لغرض تعیین الشباب والشابات وحضرتك تعلم سیدي الرئیس كان عددھم یصل الى (120)

ألف في عموم الوزارات أغلب الوزارات طبعاً سلمت رواتب لعدد كبیر من ھؤالء لكن العدد األكبر الذي ھو طبعاً كان حصة وزارة الكھرباء العقود
واألجور حقیقة حتى اآلن مسألة رواتبھم صعبة جداً حتى ھذه اللحظة تقریباً یطلبون رواتب سبعة أشھر تقریباً والذي أستلموه تقریباً حوالي ستة أشھر

أو أقل والباقي لم یستلموه الیوم حقیقة یطالبون والذي حقیقة أكثر من محافظة لیوم یطالبونا لغرض انصافھم وادراجھم في موازنة عام 2021 الیوم
قرأنا القراءة االولى لموازنة 2021 حقیقة الكثیر من المواد ممكن حقیقة األستغناء عنھا أو التقلیل من بعض المواد الصرفیات في بعض الوزارات

والمحافظات لغرض إدراجھم لذلك سیادة الرئیس الیوم أخوانك وأخواتك من األجور والعقود یلتمسون عطفكم األبوي وعطف اإلخوة السادة والسیدات
.النواب لغرض إدراجھم ضمن ھذه الموازنة

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

نتمنى من السید أمجد العقابي أن یتابع مع أخوانھ لجنة الطاقة حسب األختصاص مع اللجنة المالیة التي تقرأ قانون الموازنة التي بھا أرقام وصلت إلى
(164) تریلیون وال نجد مع األسف جدول یضمن حقوق عقود واألجور في كافة الوزرات ومنھا وباألخص وزارة الكھرباء فأتمنى متابعة جنابك

.وزمالئك وزمیالتك في لجنة الطاقة وكذلك أعضاء مجلس النواب

-:النائب عباس یابر عوید –

ُ أ أ أ



1/25/2021 محضر جلسة رقم (33) السبت (9/1/2021) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2021/01/09/محضر-جلسة-رقم-33-السبت-9-1-2021-م/ 6/10

سیادة الرئیس أثناء قراءة الموازنة الحظُت مالحظة أَن محافظة واسط رغم أنھا منذُ عام 2014 لغایة الیوم لم یتم إحالة مشروع واحد فیھا ضمن
الموازنات السابقة وھذا مؤشر لدى وزارة التخطیط نجد عدم وجود توازن أو ذكر لھا رغم تخصیصاتھا عام 2019 لم تستفد من ألف دینار واحد،

نتمنى أن تكون رعایة لمحافظات الوسط والجنوب وبالذات محافظة(واسط) مرت في عام 2019 من مشاكل كثیرة لذلك لم یتم اإلستفادة من أي شيء
في موازنتھا، كذلك وزارة النفط ووزارة المالیة حرمتھا من حقوقھا في مبالغ البترودوالر ومبالغ المنافذ الحدودیة وھناك مبالغ كثیرة رغم أنھا

موجودة في قانون الموازنات التي مرت لكن لم تستفاد المحافظة منھا، كذلَك أود أن أُشیر إلى مالحظة مھمة وھي استحقاقات الفالحین، محافظة
واسط محافظة زراعیة لكن مع شدید األسف الفالح یزرع ویتعب ویصدر للدولة ویشارك في دعم الدولة في البطاقة التموینیة وغیرھا لكن لغایة الیوم
.لم یتم منحھ استحقاقاتھ، باإلضافة الدولة تُطالبھُ بتسدید األُجور التي ھي مستحقات لھا رغم أَن مبالغ تصدیر الحنطة والشعیر لم یتم منحھا إلى الفالح

النقطة األخرى: ھي الموارد المائیة ھي سابقاً أنا أشرت وطلبُت من ھیأة الرئاسة أن تفاتح وزارة المائیة بخصوص الحصة المائیة لمحافظة واسط،
والسقي عن طریق المیاه الجوفیة ألَن وزارة الموارد المائیة قامت بإلغاء الكثیر من العقود التي كانت مخصصة لھا حصة مائیة عند تجدید العقد یتم

إنھاء ھذِه الحصة ومنع تجدیدھا كذلَك یُمنع أن یمنح الفالح على السقایة بواسطة المیاه الجوفیة، وھذا أثر سلباً على واقع الزراعة في محافظة واسط،
كذلَك ھي محافظة زراعیة منعت من زراعة الشلب، باإلضافة أُشیر إلى مالحظة مھمة أشار ألیھا األخ (أمجد) ھي إستحقاقات العقود بشكل كامل،
عقود وزارة الكھرباء وكذلَك العقود في باقي المؤسسات األخرى التي نُظم وضعھا ضمن قرار (315) رغم الموازنة التي كاَن من المفترض أن

تنخفض بسبب األزمة المالیة لكن نجدھا إرتفعت ووصلت إلى(164) ترلیون وھذا األمر أعتقد یجب إعادة النظر فیھ ووضع العقود واألجور ضمن
ھذِه التخصیصات وتخفیض النفقات التي ال لزمة لھا ضمن ھذِه الموازنة، كذلَك ھناَك الكثیر من الشباب ھم معتصمین أمام الوزارات وقد جمعنا

تواقیع داخل مجلس النواب وقدمت إلى رئاسة المجلس من أجل أن تضع ضمن فقرات الجلسات، لكن إال األن لم یتم مناقشة ھذا األمر أتمنى أن یكون
ھناك نقاش واضح في ھذا الموضوع من أجل أن تكون درجات الحذف واالستحداث تسویة ھؤالء، باإلضافة إَن العراق بلد نفطي ولدیِھ الكثیر من

الشركات العاملة من الممكن تسویة وضعھم ضمن ھذِه الشركات وإخراج العمالة األجنبیة ھناك ما یُقارب (996) ألف عامل أجنبي في الشركات من
.الممكن أن یتم تنظیم وضعھا ورفع توصیة إلى مجلس الوزراء لغرض توزیع ھؤالء الشباب بدل جلوسھم في الشارع

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

إخواني ألَن الوقت متأخر وأكید مرھقین اإلعالمیة أرجو التركیز على النائب عند تقدیمھُ المداخلة ألَن الكراسي فارغة وأنت تُخرج الصورة من
ھناك، قرب الصورة على السید النائب ودعوا الخلفیة تكون غیر واضحة، ودعوا صورة النائب واضحة ألنھُ غیر الئق تخرج، ھو أكید ھذِه

.المداخالت للسادة النواب، أرجوا اإلختصار إخواني زمالئي

-:النائب اسعد عبد السادة جاسم عبود العبادي –

حقیقةً ما یُعانیھ العراق بصورة عامة من البطالة وعدم وجود فرص عمل و� الحمد بعد المطالبات من قِبل لجنة العمل النیابیة ومن قِبل ھیأة الرئاسة،
قرار(245) للجلسة (السادسة والعشرین) لمجلس الوزراء بتاریخ 17/11 تَم إرسال قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال یوم 7/1 إلى مكتب

.األمین العام لمجلس النواب ، سیدي الرئیس حقیقةً نطلب أن یُدرج قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي في إحدى جلسات مجلس النواب للقراءة األولى

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

ھل جاَء من الحكومة؟

-:النائب اسعد عبد السادة جاسم عبود العبادي –

.نعم وصل یوم 7/1

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

.البرلمانیة یُدرج ھذا القانون مھم من أولویات التشریعات

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

أتحدث بشكل عام عن حقوق المحاضرین بشكل عام، وتحدث بِھ زمالئنا وموجود أیضاً في قانون الموازنة العامة لعام 2021، لكن أخص في ھذِه
المسألة سیدي الرئیس حق مواطني كركوك، نحُن في عام 2010 صدرنا قانون وزارة التربیة وتضمن فانون وزارة التربیة إستحداث المدیریة العامة

للدراسة التركمانیة باعتبار لم یكن لدینا ھذا الحق، امتلكنا حق فتح مدارس تدرس باللغة التركمانیة، ھذا لیَس بكفر ولیَس جریمة إذا جریمة أخرجوه
من الدستور، نحُن ال نرید تركمان یدرس بلغتھ إال أن نجبره یدرس اللغة العربیة أو اللغة التي الدولة تُریدھا، األن فتحنا المدارس لیَس فقط في

كركوك في عموم المحافظات المختلطة، في (دیالى، وصالح الدین، وكركوك، والموصل) إذاً ھذِه المدارس ألیس بحاجة إلى كوادر، ھذِه المدارس
(100) مدرسة في كركوك والمحافظات األخرى ألیَس بحاجة إلى كوادر یتم تعیینھم، سیدي الرئیس منذُ عام 2010 ھذِه المدارس تُدرسھا

المحاضرین الخریجین من معھد إعداد المعلمین والمعلمات باللغة التركمانیة الذیَن ھم خریجي المعاھد إذاً دعھم على األقل ھؤالء یتم تعیینھم منذُ عام
2005 ھؤالء المحاضرین والمحاضرات لیَس لدیھم تعیین وال تم تعیینھم في الفترة األخیرة حسب تعلیمات األمانة العامة لمجلس الوزراء تم تعیین

خریجي عام 2019 وحرَم ھؤالء المحاضرین جعلنا قسم منھم كتبة في المدارس، لألسف آتت التعیینات الجدیدة أیضاً، وُحِرموا الكتبة أیضاً من
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التعیینات بحجة أنھم غیر مشمولین، یُریدون أن یكونوا حرفیین عمرھم كان (30) سنة واألن عمرھم (40) سنة، (10) سنوات أیَن موجود ھذا
الظلم؟ سیدي الرئیس أنا لن أفاتح وزارة التربیة، وال أُفاتح األمانة العامة ألن األثنین سوَف یقولون ھذِه األوامر جاءت من مكتب رئیس الوزراء عند
.األمانة العامة، نحُن نرید منكم أنتم، ھیأة الرئاسة فاتِحوھم ھذِه مدارس تدرس باللغة األم بلغتھم إذا ال یریدون دعھم یقولون إال جواب أخر، ھذا أوالً

ثانیاً: سیدي الرئیس أنتم تتحدثون ونحُن نتحدث جمیعاً عن عید الجیش وعید الشرطة، وباركنا لھم وأول الناس باركنا لھم ووقفنا معھم وسوَف نقف
معھم لكن كلیة الشرطة سواء كانت في وزارة الداخلیة أو في وزارة الدفاع وضعوا نسبة 5% لألقلیات وواضعین التركمان مع األقلیات إذاً، أوالً أنا

لسُت من األقلیات حسب قرار مجلس النواب العراقي یوم 28/تموز/2012 قرار من مجلس النواب الموقر التركمان قومیة أساسیة في البلد حالھُ حال
الكرد والعرب لكن الدولة قسمتھا إلى (شیعة، وسنة) وفي نفس الوقت یأتي على األقلیات أم یُعطیني النسبة الخاصة بي 5% لكل األقلیات أنا أتحدث

.بشكل عام عن كل األقلیات

المادة (9) من الدستور تنص، یجب أن تُمثل بكافة المكونات في الجیش والشرطة ھذا غیر موجود سیدي الرئیس، الیوم تخرج (30) شخص فقط من
كركوك في كلیة البحث العالي لقوى األمن الداخلي من مجموع (30) شخص لیَس لدینا سوى (4أو3) ھل ھذا ھو حق؟ علینا التكلم بصراحة أتمنى
من جنابك الكریم أن یتم مفاتحة ھیأة الرئاسة، مؤسسات الداخلیة والدفاع ومن ثَم غیر معقول شخص یكتب أنا تُركماني وھو باألصل لیَس تركماني،

إذاً أنَت الذي تعمل مقابلة  ألیَسمن المفروض أن تتأكد من ھویتھُ؟ ونحن إذا أردنا أن نصل إلى نتیجة علینا أن نكون صریحین أي عندما تكون المقابلة
واضحة ویأتي بتأیید من الجھة التي رشحتھُ من حیث ھذا یُقبل في الكلیة، ( الشیعة، والسنة) ال یضرهُ األخوة الكرد لدیھم كلیات في اإلقلیم، لكن

.المتضررین األكثر ھي المكونات الضعیفة

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

.بخصوص ما ذكرتھ بموضوع التربیة في محافظة كركوك والتدریس باللغة التركمانیة األم أتمنى أن تقدم طلب بھذا الموضوع

-:النائبة ھدى جار هللا داود حسین الغبشة –

أتمنى بعد أن صوتنا على قرار رقم (315) وفي اإلقتراض أیضاً حقوق المحاضرین أكدنا موجودة في اإلقتراض، لكن مع األسف الشدید لم یتم أي
. شيء بالنسبة للمحاضرین، أتمنى قرار (315) یكون ضمن الموازنة لعام 2021

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

.جھودكم مع اللجنة المالیة

-:النائبة ھدى جار هللا داود حسین الغبشة –

فقط نضمن إستحقاقاتھم ألنھم فعالً جنود في العملیة التربویة، أي شيء یقبلون حتى لو كانت عقود وزاریة أو راتب بسیط،  المخرجات التربویة
.والساندة والمخرجات األخرى

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

لكم الحق كمجلس نواب التخفیض او الزیادة في حجم النفقات والمناقلة فیھا، ھذا حق دستوري وقانوني لكم، وأتمنى جھودِك وجھود السادة النواب
.لمعالجة ھذا الخلل

-:النائبة ھدى جار هللا داود حسین الغبشة –

.أتمنى جھودكم وجھود السادة النواب اآلخرین

-:النائب حامد عباس یاسین ھاشم الموسوي –

أسجل شكري وتقدیري لحضرتك على مساعدتك السادة النواب إلداء دورھم الرقابي على مؤسسات الدولة، حقیقةً انا اتحدث عن محافظة كربالء
المقدسة، منذ عام 2009 تعاقدت وزارة الصحة مع شركة (یونیفرسال) التركیة إلنشاء خمس مستشفیات في محافظات متعددة منھا محافظة كربالء

بواقع (500) سریر لكل مستشفى ومنذ ذلك الحین ونحن اآلن في عام 2021 أكثر من (11) سنة رغم أن لألسف المسرحیة الھزیلة التي أفتتحت بھا
المستشفى التركي في كربالء والمستشفى التركي اآلخر في النجف األشرف من قبل رئیس الوزراء، ھذه المسرحیة كانت صورة سیئة ألداء الحكومة

ووزارة الصحة، وردت لدینا أخبار بان ھذه المستشفى التي نسبة إنجاز فیھا تجاوزت (99%) منذ الشھر السابع ولغایة اآلن، یعني منذ إفتتاحھا
ولغایة اآلن أكثر من أربعة أشھر أفتتح ھذا المستشفى دون ان یتم تشغیلھ ودون أن یستقبل اي مراجع واحد، وردت إلینا أخبار ھنالك نیة لتحویل ھذا

المشروع إلى إستثماري، یعني (156) ملیون دوالر صرفت من موازنة الدولة لمشروع في كربالء المقدسة وأھالي كربالء أكثر من (2) ملیون
نسمة باإلضافة إلى إستقبالھا إلى أكثر من (20) ملیون زائر سنویاً یوجد فیھا فقط مستشفى واحد، وفیھا الكثیر من المستشفیات اإلستثماریة للعتبات

وغیرھا، ولكن المواطن الفقیر الذي الیستطیع دفع اإلجور وواجب الدولة توفیر الرعایة الصحیة لھ  بالتالي أھملتھ الحكومة، وتحاول الحكومة وأشیر
إلى وزارة الصحة ومكتب رئیس الوزراء إلى اإللتفاف والتسویف وعدم اإلستالم من الشركة التركیة، والذین أبلغونا بأنھم مستعدین لتسلیم المستشفى،
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ولكن اللجنة المختصة في وزارة الصحة تتقاعس عن أداء دورھا وزارة التخطیط دخلت في الموضوع ولكن ھنالك مؤامرة لبیع ھذه المستشفى
.لمستثمرین، أطالب رئاسة مجلس النواب إلى التدخل من اللجان المختصة ومتابعة ھذا االمر

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

.فقط أطلب منك أن تقدم طلب بھذا الموضوع وسوف أتشرف أن أتابع ھذا الموضوع بنفسي، ھل یوجد أحد لدیھ مداخلة أخرى

-:النائب سعاد جبار محمد علي الوائلي –

أوالً: ألول مرة في تاریخ العراق تصل قیمة الموازنة إلى (164) ترلیون، موازنة في وقت تقشف ونزول أسعار في جائحة كورونا تصل إلى ھذا
المبلغ من االمر العجیب أن تأتي الموازنة بـ (150) ترلیون ثم تسحب ثم تأتي (164) ترلیون كأنما ال أعرف ما ھي سیاسة الدولة العراقیة وكیف

للجنة المالیة وال نرید ان نحكم مقدماً على االمر، باإلضافة إلى إنھ في جمیع السنوات وأنا نائبة لمدة اكثر من عشر سنوات عندما تأتي الموازنة وتتم
قرأتھا قراءة أولى نستغرق بحدود الشھر في مناقشة ھذه الموازنة وإستضافة الجھات المعنیة ومعرفة األسباب والدوافع ولم تكن تلك الموازنات كھذه،

ال أعرف كیف تتم وضع القراءة الثانیة بعد یومین؟ ما الذي سیأتي للجنة المالیة وألعضاء مجلس النواب وماھي األمور التي وصلتنا التقریر الذي
وصلنا حتى نعرف لماذا أصبحت الموازنة بھذا الشكل، ھذه الموازنة مثیرة للجدل وتدعونا جمیعاً للوقوف بقوة من أجل ان نتحقق من كل رقم تو

.وضعھ في ھذه الموازنة

ثانیاً: أنا أثني وأشكر متابعتك للسیدة النائبة بخصوص متابعتھا لملف التربیة، ھنالك جزئیة بسیطة تضاف على قضیة المجلس التحقیقي وھي، أحدى
المحافظات قبل سنة أو أكثر عندما تم تثبیت المحاضرین كان لھذه المحافظة (700) محاضر تم تثبیتھم وانا مع تثبیت جمیع المحاضرین ولكن

القضیة التي حدثت إن ھذه المحافظة تم تثبیت المحاضرین وتم صرف اإلجور لھم وھذا ھدر بالمال العام، أمر من أثنین إذا كان صرف اإلجور حق
وجائز ومشروع فعلى وزارة المالیة وزارة التربیة والجھات ذات العالقة أن تصرف لجمیع المحاضرین في جمیع أنحاء العراق ممن تم تثبیتھم وإال

فھو ملف فاسد ویجب التحقق وأنا على یقین إن ھذه القضیة لیست ضمن الضوابط ولیست ضمن القوانین بإعتبار إن ھذا شخص كان محاضر تم
تثبیتھ، أما المبالغ صرفت لم ھو حالیاً كان محاضر في حینھا فأرجو إضافة ھذه الفقرة وتكلیف السید رئیس وأعضاء لجنة التربیة بمتابعة ھذه القضیة

.مع اللجنة التحقیقیة التي أمرتم بمتابعتھا

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

.قدِم لنا طلب بھذا الموضوع وإن شاء هللا سوف نضیف ھذه الفقرة

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

.قدمي لنا طلب حتى نتأكد من صحة ھذه المعلومة، لیس ذا قیمة

-:النائبة سعاد جبار الوائلي –

.أنا دقیقة سیادة الرئیس في كالمي

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

.اذا دقیقة قدمي فیھا طلب حتى یكون مضى على األمر

-:النائبة سعاد جبار الوائلي –

على العموم خیر أن شاء هللا، لم تطلب تقدیم ملفات من غیري، فلماذا تطلبھا؟

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

.ال، ال، لیس ملف، طلب

-:النائبة سعاد جبار الوائلي –

ال، ال، أنا دقیقة أطلبھا من طیف، سوف تقول لك ھنالك (700) محاضر تم صرف أجور لھم، على أي أساس أنا أصرف لمحاضر دون محاضر،
.فأن كان األمر حقیقي وحق، فإصرفوا لجمیع المحاضرین

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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.قدمي طلب دكتورة

-:النائبة سعاد جبار الوائلي –

.أنا أعتبر ھذا الكیل بمكیالین

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

لماذا؟

-:النائبة سعاد جبار الوائلي –

.ال ھذا غیر صحیح استاذ، أنا ال توجد لدي مشكلة، أنا أُقدم، وسوف أُقدم، وسوف أحاسب، وأقدم للنزاھة

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

اآلن أنِت كملتي أو ال؟

أنت أكملتي ألیس من حقي أن تسمعیني، أوالً أنا، أنت تقولین لم أطلب من األخوة، أنا طلبت من عباس أن یقدم طلب، وطلبت من أسعد أن یقدم طلب،
وطلبت من أرشد أن یقدم طلب، وطلبت من ھدى تقدم طلب، إذا أنِت تتكلمین قدمي طلب، أنِت تتھمین مؤسسة، یعني ھل على كالمك نتھم مؤسسة،

.قدمي طلب و وثقیھ، أنا أنقل الطلب الى المؤسسة

-:النائبة سعاد جبار الوائلي –

.انا في خدمتكم، سوف أقدم طلب، وأقدم األولیات وأقدم التواریخ، أنا ممنونة، شكراً جزیالً

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

أنا اكون ممنون دكتورة، فقط للتوثیق ال أكثر وال أقل، كالمك وأنتي خبرة في مجال عملك كنائب، لیس فقط في التربیة، كنائب أنِت لدیك خبرة في
.مجال عملك، فقط لغرض التوثیق والتأكید، قال أُولم تؤمن، قال بلى ولكن لیطمئن قلبي

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

الحقیقة الیوم ُسعدنا كثیراً أن تكون ھذه الموازنة بھذه األرقام، التي من المؤمل أن تكون ھذه الموازنة بھذا الشكل تحقق نقلة نوعیة، إال أنھ وردت،
فیما ورد من ھذه الموازنة ان ھنالك تمویل لمشاریع مھمة وحیویة قد تم الشروع بھا، ولكن لم نجد ان ھنالك نسبة تمویل لمشروع (الحل الدائم) في

قضاء المدائن وتحدیداً ناحیة النھروان الذي ممكن أن یسھم في معالجة شحة المیاه التي عانى منھا المواطنون منذ سنوات عدیدة، مشروع الحل الدائم
الذي أنجز منھ أكثر من (75%) والحقیقة الشركة تعاني من عدم التمویل الى حد اآلن، وھنالك یعني ما یعرف بخطابات الضمان التي تم تقدیمھا الى
المصارف، لألسف یعني ھذا یجب أن یعالج من السلف التشغیلیة التي تقدم الى المقاول، بالتالي المشروع حقیقة ذو أھمیة كبیرة لھذه الناحیة، االسراع

فیھ وانجازه وتمویلھ من خالل ھذه الموازنة حقیقة سوف یكون فرصة للمواطنین بأن ینعموا بنعمة الماء التي حرموا منھا منذ أكثر من (30) سنة،
ألنشاء ھذه المدینة التي تبعد عن بغداد أكثر من (40) كم، ویقطنھا أكثر سكان ھذه المدینة أكثر من (200) ألف نسمة، تخیل سیادة الرئیس ان ھنالك

(200) ألف نسمة، الماء یصل كل سبعة أیام، كل ثمانیة أیام یصل بطریقة حقیقة مؤذیة للمواطن، ھذا المشروع لھ اسھامات كثیرة في حل ھذه
.األزمة، ولكن من ضمن المواد التي لم ترد تمویلھا في ھذه الموازنة ھو مشروع الحل الدائم للنھروان

ھنالك نقطة ثانیة نتمنى أن ال تتأثر رواتب المدرسین وكذلك الكوادر التعلیمیة في وزارة التعلیم العالي، وكذلك أخوانكم في الجیش والشرطة
.بالتخفیض الذي سوف یكون في ھذه الموازنة

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

استاذ علي عقدنا برئاستي في اجتماع للسید وزیر االعمار واالسكان ومحافظ بغداد ومدیر شركة بغداد لتوزیع الكھرباء والموارد المائیة و وزارة
الزراعة وبحضور زمالئك أعضاء مجلس النواب عن بغداد عن منطقة النھروان بالذات، و مع األسف لم تكن حاضر جنابكم لم أعلم ما ھي األسباب،
وكانت الشركة قد أكملت (83%) من الحل الدائم، والتلكؤ لم یحصل فقط بسبب التمویل وإنما بسبب مخالفات قانونیة وبسبب التجاوزات على مصدر
الماء، وعلى توزیع العمل مرة أخرى بالتعاون مع محافظة بغداد، وتعھد محافظة بغداد شخصیاً بإكمال جزء من ھذه األعمال، على أن تعود الشركة،

وتم انذار الشركة لمدة اسبوعین حسب القانون، وعادت الشركة، ویفترض أن تباشر في العمل، لكن ال اعرف ما ھو عمل الوزارة؟ وما ھو عمل
المحافظة؟ وما ھو عمل مدیر البلدیة؟ وما ھو عمل ھؤالء؟ ھل یستلمون رواتب حتى یستمرون جالسین في مكاتبھم؟ او یستلمون رواتب حتى

یخدمون مواطنیھم؟
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ذكرت المنطقة تعاني من شحة المیاه، حتى حذرنا بعض االخوة من وزارة الكھرباء حتى یستمر التیار الكھربائي للمنطقة حتى یتسنى للمواطنین دفع
الماء بالشكل الذي ال یلیق بأھالي النھروان وال یلیق بأي مواطن عراقي، ألنھ المیاه راكدة، والمیاه غیر صالحة للشرب، ولكن نحمل المسؤولیة الى

وزارة االعمار واألسكان و محافظة بغداد بعدم وفائھا بتعھداتھا التي قدمتھا لنا في ھذه الجلسة التي حضروھا زمالئك أعضاء مجلس النواب عن
.منطقة النھروان

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

.نحن في الجلسات األولى سیدي الرئیس، كنا حاضرین في الجلسات األولى والنقاش

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

.ھذا اللقاء بحضوري أنا كنت مترأس الجلسة

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

جمیع اللقاءات كانت بحضورك سیادة الرئیس، ولكن یعني نتمنى بأنھ ھذا الموضوع یحسم حقیقة بأسرع وقت ممكن ألنھ محافظة بغداد الى حد اآلن
.لم تتسلم ھذه االعمال التي تم اسنادھا لھم

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

.محافظة بغداد متلكئة لیس فقط في النھروان وإنما متلكئة في كل قضاء وناحیة في محافظة بغداد

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

وهللا ھذه فرصة یعني سیادة الرئیس، فرصة أنھ ھذه المواطنین تنعم بنعمة الماء التي حرموا منھا منذ سنوات طویلة، طالبنا كثیراً، وطالبنا كثیراً ومن
.جھات متعددة بأن ننھي ھذه المشكلة والى حد األن لم تنتھي

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

سوف تنتھي الدورة، أنا أقول لك وخذھا مني، ھذه ال تقطعوھا، سوف تنتھي دورتكم  النیابیة وسوف لن تحاسبون أي مسؤول في محافظة بغداد، وأنا
مسؤول عن كالمي، ألنھ أنا أحضرت المحافظ وحضرتھ ھنا، وقلت لھ ھذه مسؤولیتك تجاه النھروان واتجاه بقیة المناطق، والى حد اآلن ھو متلكئ،

وال شخص منكم أخذ دوره وخصوصاً في لجنة الخدمات، وسوف تنتھي الدورة النیابیة وأنا موجود وانت موجود، اذا حاسبتم محافظ بغداد أو
.موظفین في محافظة بغداد أنا مسؤول عن كالمي، أنا مسؤول عن كالمي اذا حاسبتم محافظ بغداد أو غیره، وتوجد أحزاب تمنع ھذه المحاسبة

.ترفع الجلسة الى یوم األثنین القادم أن شاء هللا

.ُرفِعت الجلسة الساعة (9:45) مساًء


