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محضر جلسة رقم (8) الخمیس (24/9/2020) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثالثة

الفصـل التشریعي األول

محضر جلسة رقم (8) الخمیس (24/9/2020) م
ً .افتُتحت الجلسة الساعة (2:17) ظھرا

ً .ابتدأت الجلسة بنصاب (194) نائبا

-:السید رئیس مجلس النواب –

نیابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثامنة الدورة االنتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثالثة، الفصل التشریعي األول، نبدؤھا بتالوة آیات
.من القرآن الكریم

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یقرأ آیات من الذكر الحكیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األمانة العامة یوجھ كتاب شكر وتقدیر الى القارئ مع مكافأة مالیة

السیدات والسادة النواب الفقرة ثانیاً تحتاج الى موافقة األغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس، أطلب من المجلس التصویت بتقدیم الفقرة ثانیاً بدل
.الفقرة اوالً

.(تم التصویت بالموافقة)

الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالمة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001.*
.((لجنة العالقات الخارجیة، لجنة الزراعة والمیاه واألھوار، لجنة الصحة والبیئة

السیدات والسادة النواب، تقدمة لجنة االتصاالت واالعالم الى رئاسة المجلس بطلب عنوانھ اصدار قراري نیابي من منطلق المصلحة العامة
ومن أجل الحفاظ على المال العام عن طریق كسر االحتكار وفتح باب المنافسة لغرض تعظیم االیرادات المالیة في الموازنة العامة، یرجى

.التفضل بعرض صیغة القرار المرفقة طیاً أمام أنظار السادة النواب في الجلسة العامة لغرض التصویت علیھا

صیغة القرار تتعلق بإلزام الحكومة بتأسیس شركة وطنیة لالتصاالت، وأیضاً إلزام الجھات المعنیة بتوفیر المتطلبات المالیة والفنیة والقانونیة
.واالداریة الكافیة لتأسیسھا، أطلب من المجلس اضافة ھذه الفقرة على جدول األعمال

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالمة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.المادة (1) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.باألغلبیة المطلقة

-:النائب سالم ھادي كاظم –

.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالمة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (2) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب غایب فیصل عنید –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالمة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على االسباب الموجبة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالمة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001)

.الموافقة باألغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس

.(الفقرة ثانیاً: استكمال التصویت على قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبیئة*

.تقدم ممثل الحكومة بطلب یرغب أن یوضحھ للسادة والسیدات النواب

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

سیدي الرئیس مقترح القانون معروض على جلسة مجلس الوزراء یوم 29/9 وھنالك فقط بعض اآلراء حول بعض الفقرات، الذي أتمناه على
.المجلس الموقر بعد ارتأینا أن ال یكون ھنالك تصویت بالمجمل الى حین انتظار رأي الحكومة

سیدي الرئیس مقترح القانون معروض على جلسة مجلس الوزراء االسبوع المقبل یوم 29/9، ھنالك بعض اآلراء الحكومیة حول بعض فقرات
المقترح، أن شاء هللا سوف نجلبھا األسبوع المقبل الى مجلس النواب الموقر، فالذي أتمناه والرأي منكم طبعاً اذا حصل تصویت على الفقرات،

.أن ننتظر فقط التصویت بالمجمل الى حین ورود المالحظات الحكومیة

-:النائب فارس صدیق نوري –

سیادة الرئیس نحن الجھة التنفیذیة القطاعیة المسؤولة عن تنفیذ القانون ھي وزارة الصحة، طبعاً على ضوء اللجنة التي شكلت بأمر من مجلس
النواب، وھنالك عقدت عدت جلسات، تم أخذ جمیع آراء وزارة الصحة بما فیھا بتفاصیل القانون وآلیة التطبیق، وقد ضمنا كل ما ذھبت ألیھ

وزارة الصحة في ھذا القانون، نحن نرى كلجنة صحة وبیئة أن اآلن القانون جاھز ومن حیث التصویت والشيء المھم أنھ الجھة المسؤولة على
.التنفیذ ھي اآلن لیس لدیھا أي اعتراض أو مالحظة على ھذه الصیغة المعینة التي سوف تعرض الیوم على التصویت

-:النائب كاظم حسین علي –

سیادة الرئیس في الجلسة البرلمانیة السابقة طلب رئیس المجلس بأن تكون ھنالك جلسة في اللجنة المالیة مع لجنة الصحة مع االخوان الذین كانوا
معترضین، فقدمنا جمیع اآلراء باعتبار أن ھنالك جنبة مالیة وھنالك بعض األخطاء داخل القانون باعتبار توجد مواد صوت علیھا، لو أن

الحكومة أرسلت كتاب تعدیل ھذه المواد، اذاً (100%) سوف یلغى القانون، فطلبنا أن نستمھل الى حین ما تأتي الحكومة بجمیع االعتراضات
.التي موجودة حتى نكمل القانون، ال یوجد اعتراض في ھذا الموضوع

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

ً أ
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سیادة الرئیس حصل ھنالك اجتماع مشترك لدینا قبل یومین مع لجنة الصحة، و وضعنا مالحظاتنا، ھذا القانون القادم أصالً قادم من بدایة مادة
(30) وأغلب مالحظاتنا كانت قبل المادة (30)، فالتعدیل حدث في المواد التي طلبناھا أكثر من خمسة أو ستة نقاط نحن طلبناھا، كیف نتأكد من

التعدیالت حقیقة مع احترامي للجنة؟

-:النائب غایب فیصل عنید –

فیما یخص الرد على ممثل الحكومة، مع أن ننتظر المالحظات التي تأتي من مجلس الوزراء، لكن بشرط أن یكون أو یبقى ھذا القانون على أنھ
مقترح وال یتحول على أنھ مشروع قانون، أما اذا كانت ھنالك مالحظات من الممكن جداً أنھ نضمن مالحظات الحكومة، لكن بشرط أن یبقى

.المقترح كما ھو ولیس مشروع قانون أو یتحول الى مشروع قانون

أما فیما یخص النقاط التي ذكرھا السید رئیس اللجنة المالیة، النقاط ضمنت كما تم االتفاق وللجنة المالیة ولجنة الصحة والبیئة، أما االجابة على
.السید النائب كاظم، دكتور صالح سوف یجیبھا أن شاء هللا

-:النائب حسن خالطي نصیف –

حقیقة سیادة الرئیس والسادة األعضاء یعني أھمیة ھذا القانون وعدم تأخیره أتصور ھو لھ قصة، ھذا القانون بأسم مجلس النواب مقترح قانون،
قانون الضمان الصحي في الدورات السابقة أكثر من مرة یصل الى التصویت ویتالشى ھذا القانون یذھب، ھذا القانون صوتنا على (40) مادة

من أصل (47)، یعني باقي (7) مواد، یعني المقترح اآلن اذا كان ھنالك رأي للحكومة فعالً، بھذا الخصوص نحن ال توجد لدینا مشكلة، نصوت
على المواد غیر المصوت علیھا، نكملھا وجمیع المالحظات نحن تشكلت لجنة بأمر نیابي، باألمر النیابي رقم (25) إلجراء تعدیالت وفقاً لرأي

الحكومة، أتمنى كل التعدیالت، وبالنسبة للجنة المالیة أؤكد وبعثنا كتاب رسمي الى السید رئیس اللجنة المالیة بأننا أجرینا التعدیالت على أو
حسب مقترحات اللجنة المالیة بحسب اجتماع یوم أمس، أما كونھا غیر ظاھرة فعالً ألنھ الیوم القانون بالكامل موجود ھنالك، باعتبار تم توزیعھ

.بالجلسة السابقة واالخوة في البرلمانیة ال یستطیعون یلحقون، لكن ھو موجود اآلن

المواد التي طلبتھا اللجنة المالیة للتعدیل تم تعدیلھا وأضیفت في حقل التعدیالت، في بعض التعدیالت وتعلمون أنھ مجلس النواب، نحن أثناء
القراءة باعتبار أنھ التعدیالت طلبت یوم أمس، أدخلناھا ضمن التعدیالت، ففي فقرة التعدیالت سوف نقرأ المواد التي عدلت بناًء على مقترح

.اللجنة المالیة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب بعد المداولة مع اللجنة المعنیة (لجنة الصحة) وأیضاً الكتاب الذي قدم لرئاسة المجلس من ممثل الحكومة نود أن نوضح
التالي، أخر موعد الستالم مالحظات الحكومة، یعني كمجلس وزراء على القانون بالتعدیالت لیس بالقبول أو الرفض ألن وزارة الصحة أجابتنا

.بالقبول، بالتعدیالت ھو الموعد الذي حددتھ جنابك یوم 29/9

عندما نطلب رأي الحكومة لیس معناه الرأي یستمر مفتوح، الوقت یبقى مفتوح حتى یأتي رأي الحكومة في ھذا الشأن، ثانیاً اللجنة أمضوا بإكمال
.المواد السبعة المتبقیة، وال یتم التصویت على القانون بالمجمل إال بعد ما تضمن مالحظات اللجان والنواب والمالحظات من الحكومة أن وجدت

-:النائب فارس صدیق نوري –

.یقرأ المادة (30) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (30) من مقترح قانون الضمان الصحي

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

.تقرأ المادة (31) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (31) من مقترح قانون الضمان الصحي

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –
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.یقرأ المادة (32) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (32) من مقترح قانون الضمان الصحي

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –

.یقرأ المادة (33) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (33) كما تمت قراءتھا من مقترح قانون الضمان الصحي

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب غایب فیصل عنید –

.یقرأ المادة (34) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (34) من مقترح قانون الضمان الصحي

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي –

.تقرأ المادة (35) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (35) من مقترح قانون الضمان الصحي

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي –

.تقرأ المادة (36) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (36) من مقترح قانون الضمان الصحي

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.یقرأ المادة (37) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (37) من مقترح قانون الضمان الصحي

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یقرأ المادة (38) مادة جدیدة من مقترح قانون الضمان الصحي
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-:السید رئیس مجلس النواب –

یوجد اعتراض على المادة المضافة، أنھ اذا أنت حولتھ الى التمویل الذاتي رواتبھ على من؟

-:النائب حسن خالطي نصیف –

السید رئیس المجلس والسادة األعضاء ھذه المادة المضافة ھي المادة التي سوف تأتینا من الحكومة وھي مادة أضیفت من قبل وزارة الصحة،
لدینا التمویل الذاتي ونحن الھدف من القانون ندخل االجنحة الخاصة الموجودة حالیاً في المستشفیات نرغب أن ندخلھا ضمن الضمان الصحي،
أنت سوف لن تتعاقد فقط مع المستشفیات األھلیة، تتعاقد مع المستشفیات األھلیة ومع األجنحة الخاصة في المستشفیات الحكومیة، الوزارة قالت

نحن لدینا قانون تمویل ذاتي سوف لن نستطیع أن نتعاقد اذا لم نضع ھذا النص، ھذا النص نضعھ في القانون حتى نستطیع نخلق حالة تنافس بین
الجناح الخاص في المستشفى الحكومي وبین المستشفى األھلي، الھدف من النص ھو ھذا، وألنھ لدیھم قانون أسمھ قانون یخص التمویل الذاتي

یجب أن نضع ھذه المادة، ثانیاً: التمویل الذاتي ھو مستمر، موجود ھو لیس مادة جدیدة جلبناه من عندنا، وال وزارة الصحة اختلقتھ، التمویل
الذاتي مستمر منذ أكثر من (30 أو 40) سنة، موجود ویعمل فیھ في ھذا الشكل، ویأخذ نسبة، تذھب األیام أین؟ تذھب الى الصندوق، للحكومة،

للدولة، أما االطباء فیتم اعطاءھم حوافز أشرنا لھا وفقاً للتعلیمات تصدرھا ھیأة الضمان الصحي، یعني ھذه ال تذھب رواتب، رواتبھم باقیة
مستمرة األطباء الى حد اآلن، لكن بعد مضي (5) سنوات وبعد مضي فترة زمنیة بالتأكید سوف نصل الى نقطة زمنیة تستطیع وزارة الصحة

.ونستطیع أن نفصل القطاع العام عن القطاع الخاص

 

-:النائب فالح ساري عبداشي –

سیادة الرئیس الحقیقة التخویل لوزارة الصحة بأن تحول (50%) من ھذه المستشفیات الى أسرة عائدة وبأجنحة وغرف خاصة، ال یوجد اشكال،
تتحول للتمویل الذاتي، لكن عندما تأتي وتقول لي، ال یستمر صرف الرواتب والنفقات التشغیلیة من الخزینة، وتأتي مرة ثانیة وتقول لي غیر

مشمولین بمخصصات قانون الرواتب، یعني أنت اآلن علیك ازدواج سوف یكون لدیك، أما تعتمد مبدأ التمویل الذاتي والنظام الصحي، فھذا ال
اشكال فیھ، لكن عندما تبدأ النفقات التشغیلیة تحملھا كخزینة، ومخصصات الرواتب حتى لو أتجاوز (200%) أنا كذلك أتحملھا كخزینة، فحقیقة

.اعتراضنا من ھذا الجانب لزیادة النفقات

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة، المواد المضافة وتحدیداً ھذه المواد تدرج مع باقي التعدیالت التي سوف تأتي من الحكومة في االسبوع القادم، لكن ھذه المادة المضافة
.وأي تعدیالت اضافیة سوف تأتي من الحكومة مع اللجان تدرج في الجلسة القادمة، یعني الجلسة ما بعد ھذه أرغب االجابة الحكومیة

-:النائب غایب فیصل عنید –

نعم سیادة الرئیس لكن في نفس الوقت كانت ھنالك دعوى من ھیأة الرئاسة، النائب األول بأن تكون ھنالك جلسة مشتركة مع اللجنة المالیة وقد
دعینا جمیع األعضاء بأن یحضروا من أجل تقدیم المالحظات، لألسف لم یحضر إال القلیل، فأعتقد أن المناقشة داخل جلسة مجلس النواب ھي

.تأخیر، بل مضیعة للوقت مجلس النواب، وعلى كل من یمتلك مالحظات تقدیم المالحظات الى لجنة الصحة والبیئة وسوف تؤخذ بنظر االعتبار

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً جزیالً لجنة الصحة والبیئة، القانون لم یكتمل، ال زال ھنالك المواد الجدیدة (2 مادة) لم نصوت علیھما، اضافة الى االسباب الموجبة
.والنفاذیة والتصویت على القانون بالمجمل، وجمیعھا تسبقھا المالحظات الخاصة باللجان المعنیة لتعرض في الجلسة القادمة

السیدات والسادة النواب أعرض على المجلس صیغة القرار المعدة من قبل لجنة االعالم واالتصاالت في مجلس النواب مع اللجنة القانونیة،
.صیغة قرار

بأسم الشعب طبقاً ألحكام المادة (59) ثانیاً والمادة (138) خامساً (أ) من الدستور صدر القرار اآلتي، قرار مجلس النواب رقم كذا لسنة 2020
.قرر مجلس النواب بجلستھ المرقمة كذا في كذا 2020 ما یأتي

.لفتح باب المنافسة وتعظیم االیرادات المالیة للموازنة االتحادیة السنویة، قرر مجلس النواب

.أوالً: الزام الحكومة بتأسیس شركة مساھمة وطنیة لالتصاالت ومنحھا رخصة خدمات اتصاالت الھاتف الخلوي النقال

ثانیاً: الزام وزارة االتصاالت وھیأة االعالم واالتصاالت والجھات ذات العالقة بتوفیر المتطلبات المالیة والفنیة والقانونیة واالداریة كافة
.لتأسیسھا

فقط مالحظتي بالفقرة الثانیة، وزارة االتصاالت توفر المالیة أو نقول الزام المؤسسات الحكومیة بما فیھا وزارة االتصاالت وھیأة االعالم،
األموال وزارة االتصاالت أو المالیة؟

-:النائب عمار كاظم عبد الشبلي –
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سیادة الرئیس نحن نعلم خالل الدورات السابقة أنھ القرار النیابي لیس لھ أثر قانوني عند الحكومة، وكثیر من القرارات النیابیة صوت علیھا
مجلس النواب باألجماع، ولم ترى أثراً قانونیاً عند الحكومة، لذلك ھذا المقترح أو القرار یصاغ بصیغة قانون، قانون شركة االتصاالت الوطنیة

وباإلمكان جعلھا قطاع مختلط أو قطاع حكومي، فھذا القرار لیس لھ أثر قانوني بموجب قانون المحكمة االتحادیة وما درجت علیھ الحكومات ھو
.بعدم االخذ بقرارات المجلس

-:النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري –

سیادة الرئیس نحن مع تأسیس شركة وطنیة لالتصاالت، ولكن حتى یكون التشریع بشكل دستوري، المادة (104) من الدستور التي تتكلم عن
تشكیل ھیئات، وأعتقد أن ھیأة االتصاالت الوطنیة التي ھي نفسھا شركة االتصاالت یجب أن تشرع بقانون، ولذلك یجب أن یتضمن قرار

المجلس البدئ بتشریع ھذا القانون حتى نستطیع أن نكتمل كافة االجراءات القانونیة والدستوریة وحتى تكون ھنالك جدوى اقتصادیة ومعالجة
.للخلل

-:النائبة اال تحسین حبیب طلباني –

أنا أثني على كالم زمالئي بأن القرار قد یكون غیر ملزم للحكومة وباعتبار كثیر من القرارات صوتنا علیھا في الحكومة لم تكون ملزمة، اآلن
نثقل كاھل الحكومة بأن نشكل ھیأة وتحتاج الى موازنة، أقتراحي لیكون ملزم، بما أنھ الھدف من أنشاء شركة ھو لتوفیر  موارد أخرى بجانب

.المواد األخرى (النفط) للدولة، أن نضمنھا كفقرة في قانون الموازنة القادم

-:النائبة عالیة نصیف جاسم –

سیدي الرئیس قرار مجلس النواب فیما یتعلق في الرخصة الوطنیة، قرار صحیح مستند الى المادة (59) الفقرة ثانیاً، القرار الذي صدر من
المحكمة االتحادیة كانت أتجھت فیھ الى القرارات التشریعیة، یعني كانت تتصور بأن القرارات التي تصدر من مجلس النواب بمثابة تشریع،

فلذلك أصدرت قرار، اذا تتذكر في وقت أصدرنا قانون مجلس النواب، حجمتنا، في حین ظھر تفسیر من المحكمة االتحادیة بأن القرار الذي ال
یتوجھ الى صیة تشریعیة، یعني یكون علیھ رفض، اما القرارات ذات الطابع التنفیذي، باستناد الى المادة (59) فقرة ثانیاً فھو قرار صحیح ولھ

.حجیة القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

المادة (138) خامساً (أ) ترسل القوانین والقرارات التي یسنھا مجلس النواب، نص دستوري واضح یعني یعطي لمجلس النواب حق اصدار
ً .القرارات، وأیضاً (138) خامسا

-:النائب عالء صباح ھاشم –

حقیقة یفترض الیوم من مجلس النواب أن ال یناقش القرار، ملزم على الحكومة أو غیر ملزم، دستوریاً وقانوناً ھو ملزم على الحكومة وما یصدر
من مجلس النواب یجب أن تأخذه الحكومة بعین اإلعتبار، باعتبار ھذه قرارات صادرة من المؤسسة التشریعیة، وخاصةً في مثل ھكذا أمور

تتعلق بمشاریع ستراتیجیة تھم الدولة العراقیة، العراق البلد الوحید الذي ال یوجد فیھ شركة وطنیة تعمل في الھاتف النقال، رغم االیرادات القویة
المحتكرة على الشركات التي تعمل في العراق، ال یوجد مشغل وطني یعمل في ھذا القطاع المھم والحیوي، الذي كان حقیقة یفترض أن نكون

جمیعاً الیوم حریصین أن نصوت الیوم سواء كان بقرار أو بقانون، یفترض الیوم أن نصوت وھذا القرار یذھب الى الحكومة ویكون إلزام علیھا
أن تعمل على أن یكون ھنالك مشغل وطني ینافس الشركات التي تعمل في العراق، أخوان قطاع االتصاالت قطاع محتكر على شركات تعمل في

ھذا القطاع وتعمل على منع أن یكون ھنالك مشغل وطني، لذلك الیوم على مجلس النواب وعلى المؤسسة التشریعیة أن تلزم الحكومة في ھذا
.القرار

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب أذا غیر محتاجین للنصاب دعوا الجمیع على راحتھم، الذي یرغب أن یغادر القاعة، الذي یرغب أن یبقى، یعني ھذه
لیست طریقة أنا أحاول أن أكمل النصاب وأن أحافظ علیھ حتى لدي ثالثة قوانین أو أربعة للتصویت، أرجوا من السیدات والسادة النواب االلتزام

.في البقاء في القاعة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

أُشید على األخوة األعزاء في لجنة االتصاالت وكذلك في اللجنة القانونیة، سیدي الرئیس، ھذه القاعة والسادة والسیدات أعضاء مجلس النواب ھم
صوت الشعب لألسف الشدید ھذه الدورة عانت ومنذُ تشكیل الحكومة السابقة المستقیلة إلى أھدار حقوق كثیرة من حقوق مجلس النواب وكان كل

ھذا مبني على قرار جائر من قبل المحكمة االتحادیة التي سلبت الحق األساسي لمجلس النواب وھو التشریع المادة الدستوریة واضحة القوانین
.والقرارات ھذا أوالً

ثانیاً، سیادة الرئیس لدینا الیوم واقع حقیقي ومأساوي ومؤلم أسمھا شركات االتصاالت األھلیة ھذه الشركات كل أبناء الشعب العراقي یعانون من
رداءة خدماتھا من ارتفاع أسعارھا من تحایلھا على القانون ومن عدم تسدیدھا أموال الضریبة وما إلى آخره  لذلك الیوم أصبح ومن آخر كوارثھا
ھو قانون التمدید وتجدید ھذه الشركات لذلك سیادة الرئیس أنا أتمنى من إخواني وأخواتي األعزاء أعضاء مجلس النواب نتآزر باعتبارنا صوت
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الشعب من أجل إیقاف ھذه المھزلة التي أسمھا شركات الھاتف النقال وما تقوم بھ من سرقات مدعومة من بعض األحزاب ومدعومة من بعض
ً .الشخصیات لذلك نتمنى حقیقةً أن تكون لنا شركة وطنیة لالتصاالت على األقل أن تحافظ على معلوماتنا أمنیا

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

سیدي الرئیس، من حق الدولة أن تلجئ إلى تعظیم مواردھا وخاصة نحن في أزمة اقتصادیة كبیرة بسبب تدني أسعار النفط باإلضافة إلى جائحة
كورونا لدینا حالة من االنھیار االقتصادي الذي یكاد أن یكون نسبیاً إذن الدولة تلجئ إلى تعظیم الموارد ومن حقنا نحن أیضاً أن نسد الدولة في

ھذه المسألة مجلس النواب أن ال یلجئ إلى القرارات الن القرارات ترفضھا الحكومة مسبقاً ھذا قرار خاطئ وھذه ُسنة سیئة تتبعاھا أعضاء
مجلس النواب وكأنھ یحاولون یضعفون مجلس النواب بھا قانونیاً ودستوریاً مجلس النواب لدیھ الصالحیة في تشریع القوانین والقرارات الملزمة

.على الحكومة والتي تأتي مساندةً إلى الحكومة وقراراتھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة أعضاء المجلس سأعرض صیغة القرار مرةً أُخرى على السیدات والسادة النواب وللمجلس ما یرتأي بالتصویت باسم الشعب
:رئاسة الجمھوریة طبقاً ألحكام المادة (59) (ثانیاُ) والمادة (138) (خامساً) (أ) من الدستور صدر القرار اآلتي

قرار مجلس النواب رقم () لسنة () قرر مجلس النواب بجلستھ المرقمة () في 2020 ما یأتي لغرض تعظیم اإلیرادات المالیة لموازنة االتحادیة
،السنویة وتوسیعات المنافسة قرر مجلس النواب

أوالً) إلزام الحكومة بتأسیس شركة مساھمة وطنیة لالتصاالت ومنحھا رخصة خدمات اتصاالت الھاتف الخلوي النقال. (ثانیاً) إلزام وزارة)
االتصاالت وھیأة اإلعالم واالتصاالت والجھات ذات العالقة بتوفیر المتطلبات المالیة والفنیة والقانونیة واإلداریة كافة لتأسیساتھا كالً حسب

.أختصاصھ

.(أطلب من المجلس التصویت على صیغة القرار، الحضور (194)، (5) فقط غیر مصوتین، المصوتین (189

.(تم التصویت بالموافقة)

.یكتب صیغة القرار كما قُرئ، البرلمانیة صیغة القرار كما قُرئ

.(الفقرة رابعاً: التصویت على مقترح قانون تعدیل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة األسالمیة. (لجنة الثقافة والسیاحة واآلثار *

-:السید رئیس مجلس النواب –

لماذا یتأجل؟ ما ھو سبب تأجیلھُ؟

-:النائب حمد هللا مزھر –

إرتأت لجنة الثقافة والسیاحة واآلثار بتأجیل التصویت على مقترح قانون تعدیل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة اإلسالمیة لغرض اكتمال
ھذا القانون ألھمیة سامراء الدینیة والحضاریة والتاریخیة وإلعطاء فسحة من الوقت الى اللجنة لكي یخرج القانون بصیغة تلیق بسامراء ویكون

.قانوناً مكتمالً یلبي الغایة من تشریعھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً سیادة النائب أقنعتني بالدیباجة ولكني أعرف السبب الحقیقي وهللا أرید معرفة السبب الحقیقي یعني ھل توجد مشكلة مع سامراء؟ ھل توجد
مشكلة مع قانون سامراء؟ ھل توجد مشكلة بالصالحیات الممنوحة لبعض؟ نرید معرفة ألن ھذا القانون كلما یأتي إلى التصویت یصبح علیھ

اعتراض ویعود وكلما توجد مشكلة سیادة النائب إذا تسمعني شكراً جزیالً مداخلتك واضحة أنتھى ال آخذ مداخالت في الموضوع ھذا الموضوع
سبب مشكلة حتى في موازنة العام الماضي في عام 2019 لم ینفذ وال مشروع في قضاء سامراء الن بموجب القانون الموازنة تم نقل

تخصیصات سامراء أو قضاء سامراء الى ھذه اللجنة واللجنة توجد مشكلة إداریة في الصالحیات بین رئیس اللجنة  وبین القائم مقام وتحتاج إلى
تدخل تشریعي طول فترة 2019 و 2020 ال یوجد عمل في قضاء سامراء أھمیة قضاء سامراء التاریخیة والدینیة االجتماعیة یحتاج أن

نستعجل بمعالجة ھذا القانون بصراحة ألمس تأخیر متعمد في تمریر ھذا القانون أتمنى أن أكون مخطئ أرجو من األخوة في المجلس عرض ھذا
القانون في الجلسة القادمة جلسة یوم األحد السبت سوف یكون جلسة في مادة قانونیة واحدة أو عفواً مادة واحدة والتي ھي تتعلق بإكمال الدوائر

.االنتخابیة یوم األحد ویتضمن ھذا القانون أرجو من اللجان ذات العالقة إكمال كل مالحظاتھا ویوضع على جدول أعمال یوم األحد شكراً جزیالً

.(الفقرة (خامساً) التصویت على مشروع قانون نقابة التمریض. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطویر البرلماني، لجنة الصحة والبیئة *

.الزیارة في األسبوع الذي یلیھ حتى نحافظ على عدد الجلسات سوف نأخذ جلسات في ھذا األسبوع یعني في بدایة األسبوع القادم

-:النائبة ریزان شیخ دلیر –

أ أُ أ أ أ
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مشروع قانون نقابة التمریض أكید ھو قانون مھم ومھم تشریعھ ونحن نرید تشریعھُ لكن أود أن أُنبھ لشيء مھم وھو ان أغلبیة ھذه الشریحة من
النساء ومع األسف لم یتم مراعاة خصوصیة عملھم في ھذا القانون ولم یتم أشراكھن في النقاش حول ھذا القانون لذلك أطلب من المجلس تأجیل
التصویت لبضعة أیام لحین سماع وجھة نظر ھذه الشریحة من النساء وسید الرئیس في الدورة السابقة نفس الشيء ونفس المشاكل الموجودة في
ھذا القانون ولم یسمعوا من ھذه الشریحة أنا أطلب من جنابك ألنھ مجموعة من الممرضات طلبوا منا خاصة من لجنة المرأة ومن النساء داخل

.مجلس النواب حتى یسمعون یعني أطلب من جنابك ضروري جداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تصویت، وصلت الفكرة سیادة النائبة شكراً جزیالً

-:النائب یوسف محمد صادق –

فیما یخص ھذا القانون نعم صحیح ھنالك مشاكل كبیرة فیما یخص نقابة الممرضات نحن أستضفناھم في لجنة المجتمع المدني ولكن لم یتم
مناقشة االقتراحات األخیرة لتمریر القانون في لجنة المجتمع المدني نحن اآلن تفاجئنا عندما شاھدناه على جدول األعمال لم یتم مناقشة

المالحظات األخیرة حول القانون ولم یتم إرسال المشروع إلى الرئاسة وال أعلم، سید الرئیس رئیس السن أرسلھ دون مناقشة داخل اللجنة نحن لم
نناقشھ لذلك نحن كأعضاء لجنة المجتمع المدني نطالب بتأجیل مناقشة القانون لحین إجراء تعدیالت األخیرة علیھ نعم صحیح ھناك اعتراضات

.على ھذا المشروع من جانب الممرضات وفئات أُخرى یجب تضمینھا في مشروع القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب من اللجنة المضي بالتصویت ھذه المالحظات كانت یجب أن تعرض قبل أن ینتقل القانون الى التصویت أمضوا ولكن ال یصوت على ھذا
القانون بالمجمل لحین توسع المناقشات مع الشرائح التي ذكروھا سواء بما یتعلق بالممرضات أو ما یتعلق بعمل اللجان أمضوا بالتصویت  ال

.یصوت على القانون بالمجمل إال بعد أخذ مالحظات الشرائح المعنیة أمضوا

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.یقرأ مشروع قانون نقابة التمریض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

.یكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

.یكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (3

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

.یكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (4

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة أكتفاء مزھر عبد الكسار الحسناوي –

.تكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (5

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة أكتفاء مزھر عبد الكسار الحسناوي –

.تكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (6

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب سلمان حسن بدیر-

.یكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (7

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (8

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.یكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (9

.(تم التصویت بالموافقة)

قبل المضي في المادة (10) السید النائب یونادم كنا رئیس اللجنة المعنیة قبل ان تكملون سأعطیك دوراً لتجیب وتوضح للسیدات والسادة النواب
.حقك محفوظ

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.یكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض
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-:(السید حسن كریم  مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (10

.(تم التصویت بالموافقة)

.البرلمانیة أرسال قائمة الحضور

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

.یكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

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

.(التصویت على المادة (11

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

.عفواً سیادة الرئیس المقترح

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

مقترح اللجنة؟

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

.عند شغور مقعده ولیس عند غیابھ

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

أي فقرة في المادة؟

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

ً .(الفقرة (ثانیا

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

مقترح اللجنة یحذف محلھ البند ثانیاً ویحل محلھُ ما یأتي؟

-:النائب یونادم یوسف كنا –

.نحن قلنا عند شغور المقعد ولیس عند غیابھ

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

:كال لقد قمت بتبلیغھم یوجد نصاب، البرلمانیة تسجیل الحضور داخل القاعة التصویت على مقترح اللجنة بحذف البند ثانیاً ویحل محلھ ما یأتي

ثانیاً- یكون أول (5) خمسة مرشحین ممن حصلوا على أعلى عدد من األصوات بعد األعضاء األصلیین   أعضاء احتیاط ویحل العضو االحتیاط
.األعلى أصواتاً محل العضو األصیل عند شغوره مقعده

.التصویت على مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (11) بالكامل مع مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

.یكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

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

.(ھل یوجد مقترح إلى اللجنة ألني لم أكن معكم على الخط؟ التصویت على المادة ( 12

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد الكسار الحسناوي –

.تكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

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

.(التصویت على المادة (13

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد الكسار الحسناوي –

.تكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت  على المادة (14) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

.تكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (15) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة وفاء حسین سلمان فارس –

.تكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (16) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة وفاء حسین سلمان فارس –

.تكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (17) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة وفاء حسین سلمان فارس –
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.تكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (18) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (19) من القانون، األخوة السیدات والسادة األعضاء تصویت على المادة (19) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (20) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (21) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

البرلمانیة أخذ نصاب الجلسة اعتراضات من بعض السیدات والسادة الزمالء على نصاب الجلسة،  نصاب الجلسة البرلمانیة نرید العد الیدوي
اعتراض من السید أبو مازن جمیع الحاضرین في القاعة حتى في المكان اآلخر، أستاذ أحمد الجبوري باعتبارك اعترضت على النصاب نصاب
الجلسة (181) وعدد الذین خرجوا من الجلسة اآلن (32) ویعني ھذا أن النصاب أختل بأربعة أشخاص، أستاذ یونادم أستثمر الوقت لكي تشرح
تقریرك، أعطوني أسماء النواب الذین دخلوا اآلن لكي یكتمل النصاب السیدات والسادة األعضاء الواقفین قرب الباب دون ذكر أسماء أنا ال أرى

.من بعید

أعطوني أسماء النواب الذین دخلوا اآلن لكي یكتمل النصاب السیدات والسادة األعضاء الواقفین قرب الباب دون ذكر أسماء أنا ال أرى من بعید،
.أستاذ یونادم

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

شكراً سیادة الرئیس أُرید أن أوضح فیما یخص زمیلي أستاذ یوسف تحدث عن بعض األمور التي ھي كانت صحیحة وكانت آخر جلستنا الحظنا
انھ المالحظات والمناقشات لم تكن متضمنة بعد الجلسة بعدما عقدناھا قبل یومین ثالثة تفاجئنا بالقانون مدرج ضمن جدول األعمال ولكن ھذه

كانت مالحظاتنا نحن أستطعنا في األمس عقد جلسات وأتأسف وأعتذر من األخوة أنھ جئنا بخبراء وجاؤا بمخرجات المناقشات للقانون وتم
تضمینھا في األمس على عجلھ وكل المالحظات التي تفضل بھا صحیحة ولكن تم تضمینھا في القانون والمشكلة إذا طلبوا عدم تشریع القانون

كانت نقابة الممرضات بقانون 1959 أي إذا أنا أبقیت قانون الممرضات یجب أن أعمل قانون نقابة المھندسات وقانون نقابة الطبیبات وھذا
الشيء یتخالف ویتقاطع مع المادة ( 14) في الدستور تمییز على نقابة الممرضات ال ترید أن تحل وھذا نحن دمجناھم نقیب الممرضات

.والممرضین نقابةً واحدة

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

.السیدات والسادة النواب الرجاء األلتزام بالجلسة والبقاء في الجلسة ألنھ القانون في
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-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

ست آال لم تسمعیني، نقیبة الممرضات تطلب ان تبقى وحدھا نقابة

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

ً أستاذ یونادم أكمل كالمك ونسمح للسیدات والسادة النواب بأن یقدموا أعتراضھم لكن قبل حتى نضبط الجلسة اآلن الجلسة نصابھا مختل وأیضا
.األخوة ال أعرف ما لدیھم مشكلة أعلموا لنا ما ھي المشكلة التي حدثت إلى الجماعة

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

.لذلك ترتأي اللجنة الصحة ومنظمة المجتمع المدني والتطویر البرلمانیة ترتأي التصویت على كل القانون إلنجازه

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

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الرجاء الجلوس في المقاعد أستاذ ستار العتابي، السید كاطع الركابي الرجاء الجلوس في المقاعد یوجد
تصویت أخوان الرجاء األلتزام في الجلسة ألنھ لدیكم تصویتات وأختالل النصاب ال یمكن ان نمضي بالتصویت زمالئكم أعضاء لجنة الصحة

لدیھم جھد كبیر في طرح ھذا القانون والتصویت علیھ، السیدة آال الطالباني في ضوء ما ذكره السید یونادم كنا السیدات والسادة األعضاء الرجاء
.الجلوس السید أحمد الجبوري

-:النائبة آالء تحسین حبیب الطالباني –

أنا أتكلم بأعتباري كنت رئیسة لجنة المجتمع المدني في الدورة األولى، ھكذا قوانین تختص بالمجتمع المدني أكثر من الجانب األخر في القانون
سواء كانت قانون لنقابة المھندسین وترسل للجان المختصة ونقابة الھندسة ونقابة العمال وغیرھا التي ترسل إلى لجنة العمل وحضرتك تعرف

النائب (یونادم) أنت من الدورة األولى، ھنالك بعض المالحظات وبیناھا في بدایة النقاش بما یتعلق بقضیة المرأة، أستاذ (یونادم) الذي تحدثت بھ
كان صعب علینا بما یتعلق الممرضات، نحن نعرف إن مھنة التمریض أكثر من (50%) من النساء، عدم تحدید تمثیلھم وتغییبھم في النقابة

بفقرة في ھذا القانون یعتبر إجحاف بحقھم وھم مغیبین من قرارات النقابة، نحن ألقینا بھم وأوصلوا صوتھم والمفروض تدعوننا نوصل صوتھم
.إلیكم، أنا أقترح

أوالً: في المادة (11) في عدد األعضاء یكون (50%) منھم نساء من الممرضات، انتم تعرفون بما یتعلق بحقوقھم في قضیة ممارسة مھنة
التمریض خارج الدوام في العیادات وغیرھا، أقل فئة ھي النساء من حیث االستفادة، وإضافة إلى ذلك القابالت ھم من النساء ال یوجد رجال،
فعدم ضمان ھذه الفقرات وھذه الحقوق في القانون إجحاف بحق الممرضات اللواتي ھم اآلن الجیش األبیض بجانب إخوتنا الرجال في خدمة

المواطن العراق ضد جائحة كورونا، فأطلب وھذا طلب تجمع البرلمانیات ونحن سوف نقدمھ بتواقیع وبكتاب رسمي عن التجمع یوم السبت إن
.شاء هللا، فأتمنى بعشرة أعضاء أصلیین أن یتضمن (50%) منھم نساء

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

.نصاب الجلسة (172) الرجاء المضي بالتصویت، لجنة الصحة

-:النائب  جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي –

.یقرأ المادة (22) من مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (22) من مشروع قانون نقابة التمریض

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب  جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي –

.یقرأ المادة (23) من مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (23) من مشروع قانون نقابة التمریض

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب  جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي –
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.یقرأ المادة (24) من مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (24) من مشروع قانون نقابة التمریض

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب  جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي –

.یقرأ المادة (25) من مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (25) من مشروع قانون نقابة التمریض

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب  جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي –

.یقرأ المادة (26) من مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (26) من مشروع قانون نقابة التمریض

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.یقرأ المادة (27) من مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (27) من مشروع قانون نقابة التمریض

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة  وفاء حسین سلمان فارس –

.تقرأ المادة (28) من مشروع قانون نقابة التمریض

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

.(التصویت على مقترح اللجنة الفقرة (ھـ

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (28) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون نقابة التمریض

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي –

.تقرأ المادة (29) من مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (29) من مشروع قانون نقابة التمریض

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائبة دالیا فرھاد حاجي –

.تقرأ المادة (30) من مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (30) من مشروع قانون نقابة التمریض

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب  حسن خالطي نصیف البزوني –

.یقرأ المادة (31) من مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (31) من مشروع قانون نقابة التمریض

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب  حسن خالطي نصیف البزوني –

.یقرأ المادة (32) من مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (32) من مشروع قانون نقابة التمریض

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة  اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

.تقرأ المادة (33) من مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (33) من مشروع قانون نقابة التمریض

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة  اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

.تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة

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

.التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة  اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

.تقرأ المادة (34) من مشروع قانون نقابة التمریض

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –
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المادة (34) بعد أول جلسة لمجلس النقابة ینتخب بعد نفاذ ھذا القانون نظام داخلي للنقابة خالل ستة أشھر من تاریخ إنتخابھ ویعرضھ على الھیأة
.العامة للنقابة خالل أول اجتماع لھا بعد إعداد النظام الداخلي إلقراره

.التصویت على قُرأ

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (34) من مشروع قانون نقابة التمریض

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب  جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي –

.یقرأ المادة (35) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون نقابة التمریض

 

 

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

ً .التصویت على مقترح اللجنة بإضافة الفقرة ثالثا

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (35) من مشروع قانون نقابة التمریض

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب  جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي –

.یقرأ المادة (36) من مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على المادة (36) من مشروع قانون نقابة التمریض

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب  جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي –

.یقرأ األسباب الموجبة من مشروع قانون نقابة التمریض

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

.التصویت على األسباب الموجبة من مشروع قانون نقابة التمریض

.(تم التصویت بالموافقة)

النائب الدكتور (مثنى) المادة (26؟) أین الخطأ؟

-:النائب  مثنى أمین نادر حسین –

.المادة فیھا خطأ تتحدث عن الَدین بصیغة العھد الذھني

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

أي مادة؟

-:النائب  مثنى أمین نادر حسین –
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.(المادة (26

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

.ال یجوز التنازل عن اإلعانة للغیر وال الحجز علیھا

-:النائب  مثنى أمین نادر حسین –

إال إذا كان الَدین أي َدین؟

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

.ناشًئ عن نفقة شرعیة او مھر مؤجل

-:النائب  مثنى أمین نادر حسین –

.إال إذا كان دیناً ناشًئ والدین غیر مذكور حتى یرجع لھ بألف والم العھد الذھني، دیناً ناشًئ

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

.للمجھول، تصحح المادة (26) إذا أمكن تقرأھا

.المادة (26) ال یجوز التنازل عن اإلعانة للغیر وال یجوز الحجز علیھا إال إذا كان دیناً ناشًئ عن نفقة شرعیة أو مھٍر مؤجل

.(التصویت على ما قرأ على مسامعكم المادة (26

.(تم التصویت بالموافقة)

.(في التصویت ال توجد مناقشة وال غیرھا، نحن أعطینا ألنھ كانت ھنالك فرصة التصویت على القانون بالمجمل مع تصحیح المادة (34

-:النائب حسن خالطي نصیف البزوني –

فیما یخص المادة (34)، یعد أول مجلس للنقابة ینتخب بعد نفاذ ھذا القانون النظام الداخلي، معنى ذلك أول مجلس یقوم بإعداد النظام الداخلي،
أعتقد إنھا قِرأت بعد أول مجلس الصحیحة یعد أول مجلس للنقابة ینتخب بعد نفاذ ھذا القانون النظام الداخلي للنقابة خالل ستة أشھر العبارة ھكذا

.تقرأ

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

یعني العبارة صحیحة، یِعد أول مجلس للنقابة ینتخب بعد نفاذ ھذا القانون النظام الداخلي للنقابة خالل ستة أشھر من تاریخ انتخابھ ویعرضھ على
.الھیأة العامة للنقابة خالل أول اجتماع لھا بعد إعداد النظام الداخلي إلقراره

.اطلب التصویت على ما تمت قرأتھ بالصیغة اآلتیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یونادم یوسف كنھ خوشابا –

.(المادة (11

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

ماذا بھا المادة (11)؟

-:النائب یونادم یوسف كنھ خوشابا –

أحد أسباب طلب تأجیل  كان النساء یجب أن یكون لھم دور في النقابة واللجنتین أتفقنا المادة (11) (ب) عندما نقول (10) أعضاء أصلیین نقول
.(10) أعضاء أصلیین مناصفةً بین األعضاء والعضوات، بین النساء والرجال الممرضات والممرضین

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

.المادة (11) (ب)، عشرة أعضاء أصلیین على أن یكون (50%) منھم نساء
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.التصویت على المادة (11)،(ب)، عشرة أعضاء أصلیین على أن یكون (50%) منھم نساء

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

.شكرأ للسید رئیس وأعضاء لجنة الصحة على دورھم وجھودھم في إصدار ھذا القانون

.الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون تصدیق إتفاقیة في شأن إنشاء التحالف العالمي لألراضي الجافة*

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

.یقرأ تقریر مشروع قانون تصدیق اتفاقیة في شأن إنشاء التحالف العالمي لألراضي الجافة

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون تصدیق اتفاقیة في شأن إنشاء التحالف العالمي لألراضي الجافة

 

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون تصدیق اتفاقیة في شأن إنشاء التحالف العالمي لألراضي الجافة

-:النائب عبد األمیر حسن علي الدبي –

.یقرأ األسباب الموجبة ورأي اللجنة لتقریر مشروع قانون تصدیق اتفاقیة في شأن إنشاء التحالف العالمي لألراضي الجافة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.لدي مالحظتین فقط

النقطة األولى: أشترطت االتفاقیة الدولة العضو في ھذا التحالف من الدول التي تغطي األراضي الجافة نسبة (50%) من مساحة أراضیھا فھل
.ینفع التحالف معھا وھي بھذا الفقر اإلنتاجي، خصوصاً مع ترتب التزام علینا تبادل المعونة لمن یعاني النقص في التمویل مصادره الغذائیة

النقطة الثانیة: تمنح ھذه االتفاقیة لجمیع موظفي ھذا التحالف المتشكل وفق ھذه االتفاقیة الحصانات الالزمة حسب توصیف االتفاقیة لممارسة
وظائفھم، فما المبرر لمنح الحصانة  لموظفین في مثل ھذا النوع من النشاط الذي تتضمنھ ھذه االتفاقیة وھو موضوع األراضي الجافة؟

-:النائب محمود جواد حسین الزجراوي –

العراق الیوم یعاني من نسبة كبیرة من األراضي المتصحرة بسبب الجفاف وھجرة األراضي الزراعیة، ھذا الموضوع مھم وھو األراضي
الجافة، ما ھو مقترح اللجنة أو دور اللجنة في حمایة األراضي ممن التصحر بإتفاقیات وھذه أتفاقیة دولیة ومشكلة المیاه اإلقلیمیة، الیوم التصحر
والجفاف وتدھور األراضي الزراعیة بسبب شحة المیاه وھذه الشحة مصدره مشاكل إقلیمیة والذي ھو نھر دجلة والفرات، وھنالك سدود أقیمت
على نھر دجلة والفرات وشحة المیاه حتى من الجمھوریة اإلسالمیة حوالي (12) نھر قطعت ھذه األنھر بالكامل عن األراضي العراقیة، ما ھو

دور اللجنة وھذه االتفاقیة مع ھذه المشكلة مشكلة الجفاف والمیاه؟

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

أوالً: مجلس الدولة لم یؤدي الرأي القانوني تجاه ھذه االتفاقیة وكان السبب السید وكیل وزارة الزراعة وقع على االتفاقیة قبل أن تعرض على
.مجلس الدولة، بالتالي كانت التوصیة أن یعرض للمجلس حتى یتخذ القرار المناسب ورئاسة المجلس تعرضھ على المستشار القانوني

ثانیاً: ھذه االتفاقیة تتطلب تشكیل منظمة دولیة متعرف بھا حتى تضم الدول المؤسسة لھذا التحالف، ھذه المالحظات سوف نأخذھا بنظر االعتبار
.وسوف نستشیر الجھات الفنیة طالبة االنضمام لالتفاقیة من السلطة التنفیذیة قبل عرضھا على المجلس

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

ھل توجد مداخلة أخرى بخصوص تقریر اللجنة؟

.الفقرة تاسعاً: القراءة األولى لمقترح التعدیل الثالث لقانون نقابة المحاسبین والمدققین رقم (185″) لسنة 1969*
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-:النائبة إخالص صباح خضر الربیعي –

.تقرأ القراءة األولى لمقترح التعدیل الثالث لقانون نقابة المحاسبین والمدققین رقم (185) لسنة 1969

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یكمل القراءة األولى لمقترح التعدیل الثالث لقانون نقابة المحاسبین والمدققین رقم (185) لسنة 1969

 

-:النائب ماجد عذاب جبر الوائلي –

.یكمل القراءة األولى لمقترح التعدیل الثالث لقانون نقابة المحاسبین والمدققین رقم (185) لسنة 1969

.یقرا األسباب الموجبة لمقترح قانون التعدیل الثالث لقانون المحاسبین والمدققین رقم (185) لسنة 1696

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

الفقرة ثامناً: تقریر ومناقشة مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة بنك االستثمار اآلسیوي للبنى التحتیة. لجنة العالقات الخارجیة *
.ولجنة االقتصاد واالستثمار

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

.تقرأ تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة بنك االستثمار اآلسیوي للبنى التحتیة

-:النائب عبد السالم عبد المحسن عرمش المالكي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة بنك االستثمار األسیوي للبنى التحتیة

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

قبل المضي البرلمانیة تسجیل الحضور في القاعة ویعتبر ھو الحضور لھذه الجلسة الیوم رجاًء البرلمانیة تسجیل الحضور في القاعة ویلغى
الحضور والغیاب االلكتروني الذي تم بموجبھ عقد ھذه الجلسة أرید حضور في القاعة العالقات أرید الحضور في لقاعة وتقدیمھا لي اآلن

وتعرض فقط الذین موجودین في القاعة فقط الحضور داخل القاعة تعرض أسماءھم كحضور لھذه الجلسة وتنشر في اإلعالم ینشر فقط الحضور
.في القائمة فقط الحضور

-:النائب دانا محمد جزاء –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة بنك االستثمار األسیوي للبنى التحتیة

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

أرید قائمة الحضور اآلن العالقات أرید قائمة الحضور اإلعالمیة نشر الحضور في اإلعالم اآلن على موقع مجلس النواب بسرعة أریدھا خالل
.خمسة دقائق الذي موجود في الكافتیریا ال تسجلھ فقط الحاضر في القاعة أرید القائمة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

ابتداًء اشكر لجنة االستثمار ولجنة العالقات الخارجیة على اھتمام بھذه االتفاقیة وھذه االتفاقیة مھمة الذي تم توقیع المذكرة األولیة فیھا في عام
2015 وباشر العراق بوضع أموال في بنك االستثمار اآلسیوي ولو كنا صوتنا على ھذه االتفاقیة في عام 2015 أو عام 2016 لكنا تجاوزنا
الكثیر من المشاكل الموجودة الیوم فیما یتعلق بالبنیة التحتیة العراقیة سواء كانت متعلقة بمیناء الفاو أو الطریق الحریري ألنھ ھذه االتفاقیة ھي
الحزام والطریق أنا أتمنى على لجنة العالقات الخارجیة أو اللجنة االقتصاد واالستثمار وھیأة رئاسة مجلس النواب أن تضع في التصویت على

ھذه االتفاقیة في اقرب جدول أعمال ألنھ األموال التي وضعت في حساب ھذه االتفاقیة تم سحبھا وبالتالي الیوم الصین سوف تغلق ملف ھذه
االتفاقیة ألنھ الكثیر من الدول أودعت النسبة األولى من ھذه االتفاقیة والمفروض العراق یودع خمسة ملیون وبالتالي أتمنى أن یتم التصویت

بأسرع ما یمكن ألنھ ھذه االتفاقیة یمكن أن تعمل ربط ما بین أم فصر وما بین أربع منافذ في العراق فیما یتعلق بالطریق الحریري وترد إیراد
للدولة العراقیة ما یعادل (200) ملیار كبدیل للنفط ویمكن أن نرى االتفاقیة تشكل كم بند ولكن اتفاقیة جداً مھمة ویمكن أن تحقق إیراد كبیر

.للعراق لذلك أتمنى ما تم التصویت علیھ في اقرب فرصة أن تكون ھنالك متابعة من قبل ھیأة رئاسة مجلس النواب

 

 



5/4/2021 محضر جلسة رقم (8) الخمیس (24/9/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/09/24/محضر-جلسة-رقم-8-الخمیس-24-9-2020-م/ 20/24

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

-:لدي ثالثة مالحظات

أوالً: البنك ھو مؤسسة مالیة وكسب العضویة فیھ تتطلب المساھمة في رأس مال البنك طبعاً تم تأسیس البنك برأس مال (100) ملیار دوالر
مخاطبات الوزارات العراقیة تقول مساھمة العراق خمسة مالیین دوالر وھي تساوي خمسة بمائة ألف من مجموع رأسمال بنك االستثمار إذا

الحظنا البند (14) من االتفاقیة تذكر (ال تتجاوز مبالغ أسھم االستثمار نسبة أسھم رأسمال الكیان) بمعنى أن العراق ما یحصل علیھ من أموال
االستثمار لیس ذات قیمة وال تأثیر تنموي وإنما نسبة وتناسب ما بین األسھم التي تشارك بھا وما بین ما تمنح من نسبة لالستثمار فإذا كانت نسبة

.إیداعاتك فیھا خمسة بالمائة ألف أي بمعنى یعطوننا خمسمائة ألف من المبلغ وھو نسبة قلیلة كما تعلم

ثانیاً: دخول العراق سوف یكون كعضو عادي ولیس مؤسس وھذا یمنحھ نفوذ اقل في صنع القرار ألنھ وضع القواعد الحاكمة واإلداریة للبنك
.محصورة للدول األعضاء المؤسسین

ثالثاً: من الدول المشاركة في ھذا البنك الدولي االستثماري الكیان الصھیوني وھذا یتطلب إعالن موقف من العراق عند االشتراك في ھذه
.االتفاقیة ال یعني اعتراف العراق بھذا الكیان الغاصب بأي شكل من اإلشكال

-:النائبة اال تحسین حبیب الطالباني –

شكراً على المالحظات ولكن بما یتعلق بلجنة العالقات الخارجیة نحن مع تشریع ھذا القانون لألھمیة وخاصة ما ذكرتھ السیدة عالیة ألنھ تحدیداً
انضمامنا لھذه االتفاقیة یجعلنا عضو في ھذا البنك االستثماري اآلسیوي الذي ھو خاص بالبنى التحتیة ونحن أحوج ما نكون إلیھ اآلن وھو

.موضوع البنى التحتیة

ثانیاً: أن العراق اشترط في األسھم عدد محدد وھذا ما یتالءم وینسجم ووفق دراسات وكتبنا في البدایة مالحظة وقرأت لكم أن رئاسة الوزراء
أعطى أھمیة خاصة لھذا المشروع ولھذه االتفاقیة توجد لجنة خاصة في مجلس الوزراء لمتابعة ھذا الموضوع وبعد دراسات قرروا بعد متابعتنا

كلجنة أن یكون مشاركة للعراق بخمسین سھم ألنھ السھم الواحد مدرج في االتفاقیة كذا وھذه ما تفضلت بھ السیدة عالیة انھ ضرورة انضمامنا
في أسرع وقت ألنھ لیس فقط یساعدنا في موضوع تمویل البنى التحتیة بل ھنالك نصائح وإرشادات وتدریب لموضوع حكم الرشید في البنوك

.وإدارتھا والدعم اللوجیستي للبنوك العراقیة وخاصة البنك المركزي

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة سابعاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي واالجتماع والتظاھر السلمي، لجنة حقوق اإلنسان ولجنة األمن والدفاع*
.واللجنة القانونیة ولجنة الثقافة والسیاحة واآلثار ولجنة األوقاف والشؤون الدینیة

السیدات والسادة نحتاج الى إكمال النصاب داخل القاعة لعرض الفقرة ثالثاً على التصویت سوف یعتمد أسماء النواب الحاضرین لھذه الجلسة في
.نھایتھا ولیس في بدایتھا

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.یقرأ تقریر مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي واالجتماع والتظاھر السلمي

-:السید رئیس مجلس النواب –

ارجوا بالغ زمالئكم النواب بأنھ سوف نعتمد الحضور داخل القاعة اآلن فقط المسجلین الكترونیاً (111) نائب وسوف تعلن أسماءھم ونعتمدھم
.للحضور والغیاب خالل نصف ساعة نعطي مجال للسیدات والسادة النواب الذین خارج القاعة للحضور كي یتم الحضور بشكل نھائي

 

-:النائب حسین علي محمد –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي واالجتماع والتظاھر السلمي

-:النائب علي جبار مؤنس –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي واالجتماع والتظاھر السلمي

-:النائب حمدهللا مزھر جول العائدي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي واالجتماع والتظاھر السلمي

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –
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.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي واالجتماع والتظاھر السلمي

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.(أوالً: نضیف الى نھایة المادة (1) الفقرة أوالً: (وبما ال یتعارض مع مبادئ وإحكام الدستور

ثانیاً: المادة (1) الفقرة ثانیاً تذكر حق المواطن في الحصول على المعلومات التي یریدھا من الجھات الرسمیة توجد جھات غیر رسمیة تمارس
أنشطة لھا تأثیر وارتباط بمصالح المجتمع العامة تودع أیضاً عند الجھات الرسمیة ذات االختصاص لكي یتمكن المواطن من تحصیلھا إذا أراد

.االطالع علیھا

.ثالثاً: المادة (2) یھدف القانون نضیف نھایة العبارة بعد عبارة اآلداب العامة وال یتعارض مع مبادئ وإحكام الدستور

رابعاً: المادة (3) الفقرة ثانیاً تقول (تختص المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان ببث شكاوى المواطنین وقرارات اإلدارة بحجب المعلومات عنھا)
سؤال إذا أتى قرار المفوضیة بنتیجة لم تكن برغبة المواطنین والمشتركین ألیس من المفروض الطعن واالعتراض على قرارات اللجنة أعاله؟

المادة التي تلیھا إعادة السیاق للمادة السابعة وفق األتي:- (الدعایة للحرب أو األعمال اإلرھابیة وأفكار التنظیمات المحظورة دستوریاً وبث
.(الكراھیة على خلفیة قومیة أو عنصریة أو طائفیة

خامساً: المادة (5) الفقرة ثانیاً تعاد صیاغتھا (یحظر الطعن في الدیانات والمذاھب والطوائف والمعتقدات المقررة دستوریاً واالنتقاص من شانھا
.(ومن شان مختلقھا

سادساً: المادة (7) الفقرة أوالً تقول (للمواطنین حریة االجتماعات العامة بعد الحصول على إذن مسبق من رئیس الوحدة اإلداریة بحیث أن
التعاقد أن االجتماع العام یشمل حتى االجتماع الذي یعقد في مكان خاص ویكون الحضور متاحاً للجمیع وھذا یعني أن مآتم وإعراس المواطنین
وقاعاتھم في منازلھم ومناسباتھم االجتماعیة التي تقترن عادة بدعوة عامة للحضور یتطلب موافقة رئیس الوحدة اإلداریة وتقدیم طلب لھ بذلك

,وھذا تقیید واضح للحریات دون مبرر بل یشبھ بعض إجراءات النظام الشمولي

سابعاً: المادة (8) الفقرة ثالثاً تذكر انھ ال یجوز أن تمتد اجل االجتماع العام الى ما بعد الساعة العاشرة لیالً ویبقى تعریف االجتماع العام الذي
ینطبق على بعض اإلفراد على االجتماع في مكان خاص كالمنزل الشخصي مثالً وھذا معناه الذي یزور جیرانھ ممكن أن یكون بعد الساعة

.العاشرة ھذا النص فیھ من الغموض ما یمكن أن ینطبق على مثل ھذه اإلفراد والموارد

ثامناً: المادة (8) الفقرة رابعاً تقول (للمجتمعین في اجتماع عام رفع الفتات أو شعارات غیر مخالفة للنظام العام واآلداب العامة) أضیف لھا (ال
.(تتعارض مع مبادئ وإحكام الدستور

تاسعاً: المادة (9) الفقرة أوالً تقول (یحظر عقد االجتماعات العامة في األماكن العبادة إال إذا كانت المناقشة أو المحاضرة التي یعقد االجتماع من
اجلھا تعلق بغرض ما خصصت لھ تلك األماكن) فھل ھذا یعني السماح فقط بالصالة والمحاضرة والعبادات فقط في المساجد؟ إذا أراد المواطنین

أن یستمعوا للتعبیر عن الموقف الرافض أو اإلعداد لموقف سلمي یعبر عن المعارضة للسلطة أو للقرارات للتعبیر عن حقوقھم فھل یتم منعھم
من ذلك؟

عاشراً: المادة (11) الفقرة أوالً  تشیر الى استعمال القوة لتفریق المجتمعین أو المتظاھرین إذا أدى فعل المتظاھرین الى إلحاق الضرر
بالممتلكات واألموال ھذا النص مطلق في استعمال القوة بمعنى لماذا ال نستعمل الذخیرة الحیة؟ وھذا اإلطالق غیر صحیح فالبد من تقییدھا

.بأسالیب غیر مؤذیة ویكون التناسب بین الضرر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اختصر المداخلة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

فقط ھذه ألنھا مھمة وألھمیتھا ألنھ حصلت بسببھا حوادث المادة (11) الفقرة أوالً تشیر الى استعمال القوة لتفریق المجتمعین أو المتظاھرین إذا
أدى فعلھم الى إلحاق الضرر بالممتلكات واألموال العامة ھذا النص مطلق في استعمال القوة بمعنى یشمل حتى الذخیرة الحیة وھذا اإلطالق غیر
صحیح لھذا البد من تقییدھا باألسالیب غیر المؤذیة وان یكون ھنالك تناسب بین الضرر الذي یصیبھ المتظاھر وبین الفعل الذي تستخدمھ قوات
األمن بمعنى تستخدم ماء مثالً ھذه ھي األسالیب غیر المؤذیة فمن غیر المعقول یقتل متظاھر یعبر جسر مثالً كما حصل في الناصریة على ھذا

النص یمكن الذي یقطع الطریق یقتل لھذا ھذه طریقة أنظمة شمولیة یجب مراجعتھا وحصول تناسب ما بین الفعل الخطأ واإلجراء المقابل من
.قبل األجھزة األمنیة

-:النائبة ریزان الشیخ دلیر –

بالنسبة للمادة (1) إلغاء الفقرة سادساً وبالنسبة للفصل الثالث حریة االجتماع المادة سادساً الفقرة أوالً تقول (یحتاج لإلفراد حریة عقد االجتماعات
الخاصة والعامة دون الحاجة الى إشعار مسبق) ھذا أیضاً إلغاء للفقرة ثانیاً والمادة (7) أیضاً نفس الشيء تقول (لإلفراد حریة التظاھر السلمي أو
االعتصام ویتم ذلك بتقدیم طلب إشعار تحلیل) إذن ھذا القانون یحتاج الى طلب إشعار والفقرة ثانیاً (تشكل لجنة من ثالثة إفراد من ضمنھم مقدم
اإلشعار) حسب تنظیم التظاھر أو االعتصام او المحافظة على سلمیة الناشط المذكور بالتنسیق مع الجھات المختصة وبالنسبة للمادة (8) تقول
ً أ أ أ أ
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ً (ال یجوز إجبار احد على المشاركة في االجتماع) ال یجوز إجبار أي فرد على المشاركة في االجتماع العام أو التظاھر أو االعتصام ھذا أیضا
یحتاج الى تعدیل والفقرة ثالثاً في نفس المادة یجب إلغاءھا وبالنسبة لموضوع حریة التظاھر السلمي الفصل الرابع المادة (10) كلھا تحتاج الى
إلغاء ألنھا موجودة في الفقرات األخرى والمادة (13) مقترح (یعاقب بغرامة ال تقل على ثالثة مالیین دینار وال تزید على خمسة مالیین دینار

كل من أذاع عمداً في االجتماع العام أو التظاھر السلمي أو االعتصام بعائد للحرب لو األعمال اإلرھابیة أو الكراھیة القومیة والعنصریة
والدینیة) وبالنسبة لألسباب الموجبة من اجل تحقیق الحیاة الدیمقراطیة في المجتمع العراقي وكفالة ممارسة الحقوق والحریات الواردة في

.الدستور شرع ھذا القانون

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.أوالً: المظاھرات السلمیة وحریة التعبیر عن الرأي

ثانیاً: بین رأي اللجنة حسب التقریر العنوان أن یقترح أن یكون حریة التعبیر عن الرأي في الفقرة ثالثاً یقول حذف عبارة حریة التعبیر عن الرأي
وما یتعلق بھا أین ما ورد وھذا تعارض بین الفقرة األولى والثالثة وبالنسبة لكلمة تجمع ھي كلمة دارجة في المواثیق الدولیة في قانون

المظاھرات في أكثریة دول العالم تستخدم بدل من االجتماع ألن االجتماع لھا مفھومھا الخاص كلنا نعرف أن االجتماع ولكن التجمع السلمي ھو
الذي نقصده بالمظاھرات وبحریة التعبیر عن الرأي وھنالك مواد أخرى أرید إضافتھا على قانون حتى أعطیكم الصیغة وھي مادة خاصة بحمایة
الصحفیین واإلعالمیین وأجھزتھم خالل المظاھرات فقد رأینا الكثیر من الصحفیین یقتلون وتسلب منھم أجھزتھم لھذا یحتاجون الى مادة تحمیھم

ومادة أخرى تحدد وسائل انتشار المتظاھرین عندما تخرج المظاھرة عن وضعھا الطبیعي بمعنى أن ال یكون ھنالك حریة الوسیلة مثالُ القوة
.والغاز المسیل للدموع ھذه تمنع وإنما تستعمل وسائل مثل الماء وغیرھا التي تؤدي الى تفرقتھم ولكن ال تؤثر علیھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وإذا لم یكن لدیھم ماء ومسیل للدموع

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

ومادة أخرى فیھا تحصر حمایة المتظاھرین بشرطة الفعالیات المدنیة  بشرط یحملون بطاقة تثبت ھویتھم بصورة یراھا المقابل أي بمعنى شرطة
ً .الفعالیات المدنیة ولیس المسلحین وتكون الصیاغة لھذه الثالث مواد سوف أعطیھا لجنابكم تحریریا

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

یعني مالحظة المشروع  ورد بھ حریة التعبیر عن الرأي واالجتماع والتظاھر السلمي، ھذا یعطي إشارة أن الحكومة یعني تتحدث كل المادة
(38) لیس الفقرة ثالثاً یجب أن نحدد في تنظیم الفقرة ثالثاً من المادة (38) بقانون أن ننظم كل المادة (38) ھذا التمییز مھم جداً حتى تأخذ

األمور سیاقھ الصحیح، وأیضاً إذا كنا نقصد المادة ثالثاً علینا أن نشیر داخل مشروع القانون ال نحن ننظم المادة (38) ثالثاً فقط الن باقي القضایا
أیضاً یجب أن تنظم بقانون ھذه نقطة مھمة جداً حتى یصبح ھناك تمییز وال یحدث خلط  باألمور، النقطة الثانیة التي أرید أن أشیر لھا أن حق
التظاھر وحق أبداء الرأي حق أصیل حقیق وسیلة من أجل دماء الشھداء وآالف الشھداء من أبناء شعبنا الكرام، ھذا الحق في مشروع القانون

ھناك تقید لھذا الحق لذلك األصل في القانون والمبدأ األساسي بالقانون أن یكون قانوناً تنظیمین ولیس قانون یقید ھذه الحقوق قانون تنظیمي ینظم
األمور فقط ولیس یضع معوقات ومعرقالت اتجاه ھذه الحقوق، یوجد قضیتین أساسیتین قضیة االعتصام ما تم اإلشارة الیھا في القانون ویجب أن
.یتم اإلشارة إلیھا وتوضیحھا اآلن بعض األمور محددین ساعات التظاھر ھذه من ضمن األمور التي یجب أن تقیض قلنا ھذا حق ینبغي أن ینظم

النقطة األخیر، أحب أن أشیر لھا في موضوع ھذا ھو نتحدث مثالً عن تجمع العام وتجمع الخاص وإلى أخر أفضل أن ال ندخل وال نخوض بھذه
التفاصیل ھذه التفاصیل تحكمھا العادات والتقالید للمجتمع العراقي وإذا حصل بھ نزاع یحسمھا القضاء على ضوء الن المطلع المادة (38) یقول

ال یخل بنظام العام واآلداب العامة وھذا مبدأ قانوني عالمي ممكن أن ینظم ھذه الحالة، أفضل أن ال تخوضوا بتفاصیل موضوع التجمع العام
والخاص وتحدید ماھیتھ، یوجد عندنا تجمعات خاصة أو شبة عامة تحصل من دون موافقات ودرج علیة المجتمع العراقي منذ سنین من ضمنھا
التجمعات العشائریة والفواتح وبعض التجمعات المساجد والتكیات وإلى أخر، أفضل أن ال تخوضوا مثل ھذه الجزئیة وتترك لألعراف والعادات

.العامة للمجتمع العراقي

-:النائب ریبوار كریم محمود –

مالحظاتي حول مادتین أھم مادتین في المشروع لذا ما یتعلق بأخذ اإلذن أو تحویلھا أخطار ھناك تحلیل خمسة أیام أو مثل مقترح حضرتكم
الثانیة في اللجنة ثالثة أیام ھي نفس الحالة تعرفون حضرتكم أذا یتم تحدید أي تظاھر لمدة خمسة أیام معنى ذلك یحصل فیھا تدخالت حزبیة من

كل الجوانب في ھذه المظاھر، بالتالي أنا أتصور یوم واحد كافي إلعطاء اإلشعار أو أخطار للدوائر المعنیة في ما یتعلق في بعض التعدیالت
األخرى وباألخص رفض الوحدة اإلداریة للطلب المتقدم أصالً ال یحتاج موافقة أو رفض حتى نھتم بھذا الرأي، أیضاً ھناك مشكلة الصراحة أنا
أستغربھ، لماذا ال یتم منع التجمعات من الساعة العاشرة لیالً إلى الساعة السابعة صباحاً؟ لماذا یكون من الساعة التاسعة ولماذا یكون من الساعة

الحادیة عشر یعني أصالً ال یوجد داعي لوضع جدول توقیتي زمني بھذا الخصوص، لماذا نبقى على ھذه الفقرة أنا أتصور یجب أن یتم إلغاء
.فقرة یتم منع التظاھر من الساعة الحادیة عشر إلى الساعة السابعة صباحاً؟ الن ال جدوى من ذلك أصالً

أیضاً ھناك في المادة (8) الفقرة رابعاً ھناك عبارة یجب أن نوضحھا ما ھي حضرتكم تم كتابة ال یجوز استخدام التصریحات الغیر الئقة، ما ھي
التصریحات الغیر الئقة؟ ھناك تصریحات بالنسبة للطرف السیاسي معین غیر الئقة وال یقل بالسبة للطرف اآلخر، بالتالي یجب أن ال تكون

.ھناك جملة أو كلمات مطاطیة باإلمكان اآلخر ینھي قراءة بالطریقة التي یشاءھا
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-:النائب دانا محمد جزاء –

یوجد عندي مالحظة وباألحرى عندي إضافة المالحظات الواردة من اللجنة المالحظة رقم (9) العمل على تنظیم وقت التظاھر، أنا أؤید ھذه
النقطة وفي الدول الدیمقراطیة عادتناً وقت لتنظیم المظاھرات وقت ومكان أیضاً یعني الزمان والمكان، أنا أضیف إلى نقطة وقت التظاھر یجب

أن یكون ھناك تحدید لموقع التظاھر، یعني موقع التظاھر یكون مكان محدد حتى نتجنب التصادم مع جھات وأماكن حساسة أعتقد إضافة ھذا
.الموضوع أن قضیة المكان والزمان سوف یكون شيء من الضمان

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

أكید قانون التظاھر وحریة التعبیر عن الرأي قانون تنظیمي في نفس الوقت لتنظیم أمور التظاھرات والتعبیر عن الرأي بشكل مطلوب،
والمالحظات التي قدم لنا سواء كانت في مواد عدد من المواد بدء من عنوان القانون عنوان القانون ھي حریة التعبیر عن الرأي لكن مقترح

المتفق علیة من قبل اللجان جمیعاً حسب الدستور قانون حریة االجتماع والتظاھر السلمي، ومن النقاط المھمة التي نختلف في وجھات النظر ھي
في المادة (7) إشاره إلى األخطار أو األذن المادة (7) للمواطنین حریة االجتماعات العامة بعد الحصول على أذن مسبق من رئیس الوحدة

اإلداریة قبل خمسة أیام ھذا طبعاً مشروع القانون الذي أتى من الحكومة، على أن یتضمن طلب األذن موضوع االجتماع والغرض منھ زمان
ومكان عقدھم، نحن یوجد عندنا مقترحین ناقشنا ھذا كثر من جلسة في الورش أحد المقترحات أن تعقد للمواطنین حریة عقد االجتماعات العامة

أو التظاھر السلمي بعد تقدیم أخطار تحریري لرئیس الوحدة اإلداریة وقبل خمسة أیام في األقل وعلى األقل أن یتضمن األخطار موضوع
االجتماع أو التظاھر والغرض منھ ومكان وزمان عقده وأسماء وأعضاء اللجنة المنظمة لھ، ھنا تم إضافة المشروع الحكومي لرئیس الوحدة
اإلداریة تأجیل البت في الطلب في حالة وجود تھدید أمني یھدد السالمة العامة على أن ال یكون التأجیل أكثر من عشرة أیام، تم إضافة خالل

النقاشات مع اللجان ومع المنظمات ومع الورش ومع الدوائر ذات العالقة مقترح أن للمواطنین حریة عقد االجتماعات العامة والتظاھر السلمي
بعد أخطار رئیس الوحدة ھنا ال یوجد أذن أخطار رئیس الوحدة اإلداریة وقبل (72) ساعة تم تقلیل الوقت أیضاً بھذا الخصوص، نسمع بعض

األخوان یقولون قبل یوم أو على األقل یتضمن طلب األخطار موضوع االجتماع أو التظاھر والغرض منھ مكان وزمان وأسماء وأعضاء اللجنة
المنظمة، بالنسبة للمكان والزمان أصبح النقاش أكثر علیة أعتقد في كل البلدان حتى األوربیة یحدد الزمان والمكان لكن عندنا لماذا الوقت ھذه
الساعة ولماذا ھذا ممكن أن یتم المناقشة، أھم النقاط التي أیضاً طلبتم المادة (9) أیضاً عقد االجتماعات في أماكن العبادة طبعاً نحن أخذنا رأي

األخوة في لجنة األوقاف والشؤون الدینیة بھذا الخصوص أیضاً یوجد لدیھم مقترحات في حمل السالح الناري بجمیع أنواعھم حمل السالح
الناري من قبل المشاركین في االجتماع أو التظاھر أو االعتصام بالمناسبة االعتصام أساساً ال یوجد بالقانون نحن أضفنا االعتصام الن یوجد

عندنا مستجدات حالة االعتصام خالل الفترة األخیر، من قبل المشاركین في االجتماع أو التظاھر أو االعتصام وإن كانوا مرخصین قانوناً یحملھا
كما یمنع حمل أدوات الجارحة أو المواد السامة أو الحارقة أو المتفجرة أو أي مواد أخرى تلحق األذى باألنفس والممتلكات، في المادة (10) كان

ھناك یوجد رؤیا إلغاء یعني مقترح التعدیل بالنسبة للمادة (10) للمواطنین التظاھر سلمیین التعبیر عن الرأي والمطالبة بحقوقھم وفق الشروط
المحدد بالمادة (7) المادة (7) التي أصبح بھ تعدیل مقترحنا أیضاً أن المواطنین عقد االجتماعات أو التظاھر أو االعتصام بالتعبیر عن الرأي

والمطالبة بحقوقھم التي كفلھا الدستور والقانون یعني لم نضعھا سائبة أیضاً بالنسبة للعقوبات أكید من المواد أتصور من المادة (10)، یوجد لدینا
مالحظات تم أخذ رأي اللجنة القانونیة بھ ھو یشدد العقوبة یعني الحبس والغرامة، نحن خففنا باالعتبار نعطي فرصة للمتظاھر الذي یعبر عن

رأیا بشكل سلمي أما الحبس أو الغرامة، ھذه أیضاً تخفیف العقوبة التجمع واالجتماع أكید الواحد یختلف عن اآلخر وھذا ممكن العود الیھم،
النائب حسین العقابي أشار إلى المادة (38) أساسھا بالدستور موجود ھذا األمر بالنسبة للوقت الذي أشار األخ ریبوار یوم واحد قبلھا ھذا كلھا

قابلھ للنقاش وقت التظاھر أیضاً أشرنا علیھا المقترحات نحن یمكن أن نأخذھا السید الرئیس مكتوبةً وممكن أن نجري علیھا التعدیالت ھذه
.المالحظات موجود لألخوة باللجنة أذا یوجد عندھم رأي أخر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الفقرة ثامناً: تقریر ومناقشة (القراءة االولى) لمقترح قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة. (لجنة الشباب والریاضة *

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یقرأ تقریر ومناقشة (القراءة األولى) لمقترح قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

أوالً: تعریف االتحاد ھو یعمل وفق قواعد أنظمة االتحاد الدولي النظام الداخلي ونقترح إضافة في ما ال یتعارض مع الدستور والقوانین العراقیة
.النافذة

ثانیاً: ایضاً في مادة التعریف ذكر أن االتحاد شخصیة معنویة یتمتع باالستقالل المالي واإلداري، ھنا نطرح سؤال لیست االتحادات تتبع لألولمبیة
كیف تكون مستقلة مالیاً وإداریاً؟

ثالثاً: أیضاً في مادة التعریف یفترض أن االتحاد یتمتع بحق االستثمار، وال أعلم أن االستثمار من أنشطة االتحادات الریاضیة وماذا یستثمر؟

رابعاً: یسمح القانون للریاضیین وأن لم یكن لھم مالي یشكل إتحاًد ریاضیاً وھذا غیر صحیح ویؤدي إلى ترھل العمل الریاضي وضعف مؤھالت
.النجاح في األنشطة الریاضیة، والمفروض أن ینحصر تشكیل االتحاد باألندیة الریاضیة فقط

.خامساً: یذكر القانون من ریاضیین واألندیة الترویج لتلكھ الریاضة، ھذه العبارة كأنھا إنشائیة أكثر من كونھا واقعیة وأقترح حذفھا

أ أ ً
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سادساً: یفترض القانون في شروط تأسیس االتحاد یجب أن ال یقل عدد الالعبین عن (100) العب من الجنسین ھذا التقیید قد یمنع تشكیل
االتحادات ألن بعض األلعاب ال تمارس من النساء ألسباب قیمیة وأخالقیة، مثالً النادي ال ینفتح ال یوجد عندنا نساء تمارس المالكمة یتعطل

.اتحاد المالكمة یجب أن یكون مفتوحة

.سابعاً: المادة التي تذكر األھداف ھو التزام بالمیثاق االولمبیة أیضاً نضیف بما ال یتعارض مع الدستور والقوانین العراقیة

ثامناً: المادة (6) الفقرة ثالثاً أجدھا مكرر في الفقرة الرابعة أیضاً، وھو حق النادي الذي ال یأخذ باالتحاد على تقدیم االعتراض لدى لجنة التحكیم
.والمدة التي تبت بھا اللجنة مكرر یجب أن تحذف واحد من ھذه الفقرات

تاسعاً: مدة العضویة في الھیأة اإلداریة أربعة سنوات قابلة للتجدید مرتین غیر متتالیتین، ھذا یعني یمكن للفرد أن یستمر بالعضویة الھیأة اإلداریة
.(12) سنة وأن لم تكن متتالیة أراھا كثیر تغلق الفرص على اآلخرین وتقودنا إلى توجھات فردیة في اإلدارة

.عاشراً: إصدار التعلیمات واألنظمة منحھا القانون رئیس االتحاد المفروض أن تكون من صالحیة الھیأة اإلداریة لكي نمنع تفرد رئیس االتحاد

الحادي عشر: مالیة االتحاد مذكور من مصادرھا التبرعات المقدمة من قبل جھات حكومیة أو غیر حكومیة أو أي إیرادات أخرى نقترح تقیید
.ذلك وفق للقانون

.الثاني عشر: یفترض وجود رقابة داخلیة لتدقیق جمیع حسابات االتحاد ومالیة إضافة إلى خضوعھا للتدقیق دیوان الرقابة المالیة

الثالث عشر: تنص المادة (22) على تشجیع الخصخصة الریاضة أفتھمنا یوجد خصخصة بالكھرباء وخصخصة بالریاضة ال أعرف ھذه
العدوى، أقول أن التوجھ الخصخصة بالنشاط الریاضي سوف یقتل اإلبداع والمواھب الریاضیة ویجعلھا أسیرة أھداف ألغراض التجار ولرجال

.األعمال

الرابع عشر: القانون یلزم األندیة بتطبیق االحتراف وھذا غیر صحیح، األندیة یفترض یترك لھا الخیار بشرط أن تطبق االحتراف أو ال تطبق
االحتراف لماذا تلزمھ بتطبیق االحتراف نادي یرید أن یعتمد على المواھب الوطنیة مثالً وبطریقة عقود أو تبرعیھ مثالً یعني ال تمنعھ أترك لھ

.الجواز أن شاء أن یختار االحتراف أختر أو ألم یشاء وھو بالخیار

-:النائب عباس علیوي كاظم –

نحتاج ھذه المالحظات بصورة عامة كل االتحادات ھي تابعة إلى اتحادات دولیة وبالتالي االتحادات المحلیة تسیر وفق منھاج التي تعد االتحادات
الدولیة، الذي تفضلت بھ بخصوص االحتراف ھذا االحتراف سوف یكون برنامج عام شامل لكل االتحادات والكل یعرف باإلضافة إلى ذلك

.مجلس النواب العراقي الموقر عام 2013 صوت على قانون االحتراف بالریاضة وبالتالي أصبح ھذا قانون نافذ

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

أنا لم أقول نمنع االحتراف القانون یلزم األندیة بتطبیق االحتراف أنا أقول یجب أن یضع بالخیار أن شاء یطبق الخیار وأن لم یشاء ال یطبق ھذا
.الذي أقصد بھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھل یوجد مالحظة عند اللجنة

.الدائرة اإلعالمیة أسماء الحضور اآلن یجب أن تسحبوھا من التسجیل االلكتروني

.یجب أن یعلموني األسماء الحضور سوف یكون على الحضور نسجل الغیاب على الحضور

اللجنة القانونیة أستاذ محمد المحكمة االتحادیة متى تكونون جاھزین للتصویت علیھا؟ متى تكونون جاھزین؟ تجھزون األسبوع القادم المحكمة
.االتحادیة، ممكن األحد أرید أن تكملون وتذھبون إلى الزیارة

.الحضور الموجودون إلى غایة اآلن

.ترفع الجلسة إلى یوم السبت

.ُرفِعَت الجلسة الساعة (6:05) مساًء


