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  محضـر الجلسـة رقم (2) الثالثاء (25/9/2018) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

 

 

  محضـر الجلسـة رقم (2) الثالثاء (25/9/2018) م

 

ً .عدد الحضور: (180) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانیة للدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي األول

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:النائب سلیم ھمزة صالح خضر –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

-:السیدات والسادة النواب، یتضمن جدول أعمال الجلسة لھذا الیوم

.الفقرة األولى: مناقشة تشكیل اللجان الدائمة في مجلس النواب *

الفقرة الثانیة: دعوة عامة لمناقشة األوضاع وتوفیر الخدمات في محافظة البصرة بحضور السادة (وزیر الصحة، وزیر اإلسكان واإلعمار *
.(والبلدیات العامة، وزیر الموارد المائیة

.وفریق المستشارین لمكتب رئیس الوزراء

.نعتقد أن تقدیم الفقرة الثانیة ما لم یكن ھنالك إعتراض من السیدات والسادة النواب

.نقطة نظام
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-:(النائب كاظم حسین علي الصیادي (نقطة نظام –

.سیادة الرئیس، المادة (69) من النظام الداخلي، تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة یعقدھا المجلس بعد إقرار النظام الداخلي

سیادة الرئیس، أي قبل أن نشكل اللجان الدائمة یجب أن نصوت على النظام الداخلي، والنظام الداخلي الذي حالیاً بید أعضاء مجلس النواب فیھ
الكثیر من األخطاء والكثیر من النواقص، ولذلك أنا أطلب تشكیل لجنة لغرض إعداد أو تعدیالت على النظام الداخلي لكي یتوافق مع المرحلة

.القادمة إن شاء هللا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نقاط نظام كثیرة

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

الذي تفضل بھ األخ الصیادي صحیح من وجھة نظر قانونیة یعتبر النظام الداخلي لیس مقراً لمجلس النواب ما لم یصوت علیھ مجلس النواب
كنظام لھذه الدورة، ألن ھذا النظام أعتبر نظاماً للدورة السابقة وبالتالي في ھذه الجلسة نصوت على اإلعتماد على النظام الداخلي مع تشكیل لجنة

.لمراجعة النظام الداخلي

-:فقراتھ سوف تكون من شقین

.الشق األول: التصویت على إعتماد النظام الداخلي

.الشق الثاني: تشكیل لجنة للمراجعة ولیس لتشكیل نظام ثاني

-:(النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي (نقطة نظام –

.أثني على ما تفضل بھ اإلخوة ممن سبقوني بالكالم

نعم، المادة (69) تشكیل اللجان الدائمة في أول جلسة یعقدھا المجلس بعد إقرار النظام الداخلي ویراعى في تشكیلھا رغبة العضو وإختصاصھ
.وخبرتھ

نحن لدینا فقرة مھمة ھذا الیوم مناقشة أوضاع البصرة وبالتالي سوف تتخذ ھناك قرارات وأتمنى أن یصادق على مقررات إجتماع البصرة ولكن
ھذا یجب أن یسبقھ إقرار النظام الداخلي ولو بصورة مؤقتة مع تشكیل اللجنة ألنھ إذا ما أردنا أن نضفي الشرعیة على قرارات مجلس النواب،
ألن من غیر نظام داخلي ال یمكن أن یتم إستصدار قرارات خصوصاً قرار مھم یتعلق بمحافظة البصرة أضف إلى ذلك أتمنى قبل تناول الفقرة

.الثانیة من جدول األعمال اإلشارة إلى الفقرة األولى في ما یتعلق بتشكیل اللجان ثم بعد ذلك مغادرتھا إلى الفقرة الثانیة

-:(النائب عبود وحید عبود العیساوي (نقطة نظام –

أنا أرید أن أنبھ وحسب النظام الداخلي، المادة (9) طالما أن المجلس بدأ بأعمالھ، من الضرورة تسمیة مقررین للمجلس لتنظیم الجلسات
.والحضور وكذلك سجل المناقشات، المادة (9) البند الثالث عشر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یوم الخمیس القادم الجلسة القادمة سوف یتم إختیار المقررین لمجلس النواب

.أرجو ذكر نقطة النظام

-:(النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام –

.نقطة نظامي، المادة (27) من النظام الداخلي، و (37) ایضاً من النظام الداخلي وإعطني حقي في التعبیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا تقول المادتین؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.(ھذه المادة (27) والتي تعطي للنائب حق التعبیر عن الرأي وكذلك (37

تحفظھا وأنت لك أقرأھا أن ترید ھل الرئیس، سیادة
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ھ ر  و  ن  ری  ل  یس  ر ی  .

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضلي

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

-:سیدي الرئیس

أوالً: مع بدایة جدیدة لمجلس النواب، إبتداًء نرید عدالة في اإلدالء باألصوات واإلدالء بالرأي في مجلس النواب وأن ال یكون حكراً على
.شخوص معینة كرؤساء كتل وغیرھا، نحن متساوین في الحقوق والواجبات

.ثانیاً: ال نرید إضطھاد للمرأة كبدایة جدیدة وأن تكون لدینا الحقوق في اإلدالء بآراءنا

سیدي الرئیس، سبق وأن شرعنا قانون مجلس النواب وھذا القانون لھ أھمیة كبیرة في عمل مجلس النواب سواء كان في دوره التشریعي
والرقابي ونتمنى على رئاسة مجلس النواب سحب ھذا القانون إذا كانت ھناك مقترحات من الحكومة ممكن معالجتھا وأما تمییع ھذا القانون بھذه

.الطریق واإلعتماد فقط على النظام الداخلي أعتقد سوف یضعف دور مجلس النواب الرقابي والتشریعي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.آخر ثالثة نقاط نظام

-:(النائب ھشام عبد الملك علي السھیل (نقطة نظام –

سیادة الرئیس، كل السادة النواب یتحدثون عن النظام الداخلي ویتندون إلى النظام الداخلي ومواده في ھذه الجلسة وھذا ال یجوز ألن النظام
.الداخلي أصالً إنتھى في الدورة السابقة، وما لم یصوت على النظام الداخلي ال یجوز لنا أن نتكلم عن مواد ھذا النظام

لذلك، أقترح على سیادتك أن نبدأ بالتصویت على النظام الداخلي اآلن وتشكل لجنة لتعدیل ھذا النظام كي یكون ھناك نظام نمضي بھ في ھذه
.الجلسات

-:(النائبة غیداء سعید عبد المجید القیسي (نقطة نظام –

-:لكي ال نكون مثالیین في طروحاتنا ألننا نحتاج خاصة بعد التأخیر الذیحدث في الجلسات، فعلینا

.أوالً: المادة (69) من النظام الداخلي ال یجوز التصویت على اللجان الدائمة ما لم یصوت على النظام الداخلي

فعلیھ بما أننا سنتأخر وھذه الطروحات بتشكیل لجنة وھذه اللجنة سوف تؤخر اللجان الدائمة خاصةً إذا ما علمنا أن الحكومة اآلن ھي مستعدة
لتقدیم موازنة 2019 فنحن ال نرید ھذه التأخیرات تكون السنة األولى رسالة سیئة إلى الشعب العراقي ولذلك یجب تشكیل اللجان الدائمة بعد

.التصویت على ھذا النظام على ما بھ من علل

ثانیاً: المادة (68) من النظام الداخلي تقول، أن ھناك لجنة لتعدیل الدستور، فشلت لجنة تعدیل الدستور ألكثر من دورة ولذلك حتى ال نكرر ھذا
الفشل وال نكرر ھذه األخطاء أعتقد یجب علینا أن نصوت على النظام الداخلي ومن ثم نشكل اللجان الدائمة وأولھا اللجنة المالیة وبعد ذلك نبدأ

.بمقترح قانون لتعدیل النظام الداخلي ولیس لجنة

.سیادة الرئیس، ھذا ھو رأیي

-:النائب حیدر عبد الكاظم نعیمة الفؤادي –

سیدي الرئیس، الفقرة األولى بخصوص اللجان ونحن سجلنا دور للمناقشة أعتقد النظام الداخلي واإلخوان یناقشون كلھم ھذه القضیة، لذلك لو
.نذھب إلى األدوار حتى نعبر عن وجھات نظرنا ألن اللجان مھمة وتعتبر ھي العمود الفقري لمجلس النواب

.فإذا كانت مناقشة حتى نناقش نحن وإذا كانت أن نكتفي بنقاط النظام حتى نبدي وجھة نظرنا

-:النائب حسن سالم عباس جبر –

بسم هللا الرحمن الرحیم، تكررت خروقات أو باألحرى إعتداءات قوات التحالف الدولي أو التحالف األمریكي على قطعاتنا األمنیة وعلى وجھ
الخصوص على قطعات الحشد الشعبي وما حدث قبل یومین في القائم من قصف أحد مقرات الحشد الشعبي من قبل القوات الدنماركیة أعتقد ھذا
سیناریو لمسرحیة جدیدة، الیوم أمریكا ال ترید تواجد لقطعات أمنیة عراقیة أو الحشد الشعبي حتى یكون ھناك تدفق لعصابات داعش اإلجرامیة

.إلى العراق وبالتالي یعاد علینا نفس السیناریو ولذلك ال بد لمجلس النواب أن یتخذ موقف ضد ھذه القوات

النواب مجلس رئیس :السید
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممكن بعد أن أحسم موضوع النظام الداخلي أعطیك دوراً في ھذا األمر

نتحول إلى نقاش بناًء على ما عرضھ السیدات والسادة النواب وھو ما یتوافق مع مواد النظام الداخلي السابق أدعوكم للتصویت على مواد النظام
الداخلي الحالي للمضي بأعمال مجلس النواب وأعتباراً من یوم غد تشكل لجنة بإشراف النائب األول لرئیس مجلس النواب لوضع وإجراء

التعدیالت الضروریة على النظام الداخلي، أطلب التصویت على ھذه الفقرة من أجل المضي بأعمال مجلس النواب خالل خمسة عشر یوماً من
.تاریخ یوم غد

-:(النائب ریبوار طھ مصطفى أحمد( نقطة نظام –

سیادة الرئیس نحن سمعنا أراء اإلخوة وأكید نحن مع التوجھ أوالً للتصویت على النظام الداخلي الحالي ومن ثم التحول إلى مرحلة التعدیالت في
النظام الداخلي، یعني من الضروري أن نشكل اللجان ومن ثم نذھب إلى تعدیل النظام الداخلي، نحن نثني على الرأي األول نصوت ومن ثم

.تشكیل لجنة بھذا الخصوص

-:(النائبة ھدى سجاد محمود شاكر(نقطة نظام –

شكراً سیادة رئیس المجلس، المادة 69 من النظام الداخلي تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة یعقدھا المجلس بعد إقرار النظام الداخلي ویراعي
في تشكیلھا رغبة العضو وإختصاصھ وخبرتھ، أوالً سیادة الرئیس نحن في الدورة السابقة مضینا على نظام داخلي بأخطاء كثیرة ال سیما صار
لدینا في الحكومة دمج وزارات كثیرة وإن نظرنا إلى اللجآن الموجودة في ورق اللجان تختلف كثیراً عن تشكیلة الحكومة وبالتالي اللجان دورھا
تراقب وتشرع القوانین ألتي تنسجم مع الوزارات أنا أعتقد إذا مضینا على أخطاء الدورة السابقة بنظام داخلي نرتكب فیھ أخطاء ستنتھي الدورة

.بدون أن نستطیع معالجة االخطاء لكن أقترح على ھیأتكم الموقرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدة النائبة نحن وضعنا سقف زمني إلجراء التعدیالت ولن تمضي اللجان بدون إجراء التعدیالت وإقرار النظام الداخلي المعدل، أطلب
ً .التصویت على النظام الداخلي الحالي لحین إجراء التعدیالت خالل خمسة عشر یوما

.(تم التصویت بالموافقة على النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب لحین اجراء التعدیالت علیھ خالل (15) یوماً)

.أرجو طلب الوزراء للحضور للمضي بالفقرة الثانیة

-:(النائب رعد حمید كاظم الدھلكي(نقطة نظام –

شكراً جزیالً سیادة الرئیس بعد …. على النظام الداخلي نحن بحاجة إلى لجان مؤقتة حیث أن اللجان الدائمیة كما تعلم سیادتك تحتاج إلى تفاوض
وموافقات الكتل ألسیاسیة وھذا یحتاج إلى وقت، ونحن الیوم بأمس الحاجة إلى لجان واقفة وخصوصاً لجنة األمن والدفاع ، اللجنة المالیة، اللجنة

ألقانونیة ھذه اللجان تسیر أعمال المجلس لحین االتفاق على تشكیل اللجان الدائمیة لتسییر عمل المجلس أتمنى من سیادتك أن تطلب من الكتل
.ألسیاسیة ترشیح أشخاص من السادة النواب لشغل ھذه اللجان لتسییر أعمال المجلس وخصوصاً نحن قریبین من موازنة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب ھناك الكثیر من القوانین والكثیر من التشریعات تحتاج بصراحة إلى تشكیل لجان لكي یتمكن مجلس النواب من المضي
بالقوانین المھمة نعتقد ضرورة تشكیل لجنة قانونیة مؤقتة تمضي بالقوانین، مبدئیاً نمضي باللجنة القانونیة وممكن خالل الجلسة القادمة نناقش

موضوع لجنة مالیة ولجنة نزاھة ولجان أخرى مؤقتة ولكن ھنالك قوانین وھنالك قرارات تحتاج إلى صیاغة من اللجنة القانونیة وبالتالي نعتقد
.أن من الضرورة تشكیل لجنة قانونیة مؤقتة سیتم طرح ھذا الموضوع في نھایة الجلسة وكي یتم أخذ رأي السیدات والسادة النواب بھذا األمر

-:(النائب أحمد الجبوري(نقطة نظام –

شكراً سیادة ألرئیس، إستناداً إلى المادة 70 أوالً من الدستور ینتخب مجلس النواب من بین ألمرشحین رئیساً للجمھوریة ولذلك مع التزامنا ألكبیر
بأن األمور األخرى ھي مھمة لكن المھمة أألساسیة أالن لمجلس النواب ھو االلتزام بالتوقیتات ألدستوریة وإذا ما رأینا أن مجلس النواب قادر

على إنجاز ھذه ألمھمة ألتي ھي استكمال النتخاب الرئاسات ألثالث فأعتقد أن على مجلس النواب ورئاستھ أن تحدد ھذا األمر بوضوح وأن تحدد
.یوماً ثابتاً الختیار رئیس للجمھوریة من بین ألمرشحین وشكراً

-:السید رئیس مجلس النواب –

بخصوص ھذه الفقرة مجلس النواب ماضي وفق التوقیتات ألدستوریة وقد اعلنا أن الیوم األخیر النتخاب رئیس ألجمھوریة ھو یوم ألثاني من
الشھر ألقادم یوم الثالثاء حسب التوقیتات ألدستوریة بموجب المادة 72 ثانیاً/ب من الدستور ألتي نصت على أن یتم اختیار أو انتخاب رئیس

جمھوریة جدید خالل مدة شھر من أول انعقاد للجلسة االولى وبالتالي یكون یوم 2/10 ھو أخر یوم النتخاب رئیس الجمھوریة، أرسلنا أسماء
ألمتقدمین إلى الجھات ألمختصة في المسائلة والعدالة وھیأة النزاھة والجھات أألخرى وننتظر ورود اإلجابة ممكن خالل الیومین القادمین وبعدھا

.تنتھي فترة االعتراضات وسیكون موعد قبل 2/10 النتخاب رئیس ألجمھوریة
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نرحب بالسیدات والسادة الوزراء ورئیس ألمستشارین في مكتب رئیس مجلس الوزراء والمرافقین معھم من المدراء ألعامین والمختصین لمناقشة
أمر مھم وأمر یشغل الشارع ألعراقي وبصراحة كانت لنا زیارة إلى محافظة البصرة، البصرة تعاني ألكثیر، البصرة فیھا نقص في الخدمات
توجد فیھا مشاكل كثیرة تحتاج إلى إطالع أبناء الشعب ألعراقي على مجریات األحداث في ھذه ألمحافظة ألتي أعطت للعراق ألكثیر وقدمت

للعراق ألكثیر على مر السنوات ألسابقة ولغایة أالن وإیماناً منا بالدور ألرقابي لمجلس النواب ألعراقي بمتابعة ھذه الملف تم توجیھ الدعوة
للسیدات والسادة الوزراء للحضور لمناقشة األوضاع في البصرة وكیفیة معالجة الخدمات واإلجراءات الحكومیة ألمتخذة بھذا الشأن وأترك

المجال للسیدات والسادة الوزراء عشرة دقائق لكل وزیر لتقدیم خالصة لماھیة اإلجراءات التي اتخذتھا وزارتھ خالل ھذه الفترة في محافظة
.البصرة

-:(النائبة منى العمیري(نقطة نظام –

شكراً جزیالً سیادة ألرئیس ونرحب بالضیوف ألكرام لكن یفترض أن یقرأ تقریر زیارة البصرة أو یوزع على السادة النواب على أقل تقدیر حتى
نفھم ما ھي النواقص، أعضاء مجلس النواب یكونون على بینة، أالن ال توجد لجنة لمتابعة السادة الوزراء وال یوجد أحد یدون ما ھو ألمطلوب

لكي نتمكن من ألمتابعة، ما ھو تقریر اللجنة ألتي قامت بزیارة البصرة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

الدائرة البرلمانیة مكلفة بكتابة ما سیتم طرحھ من مقترحات بمتابعة رئاسة مجلس النواب وأیضاً السیدات والسادة النواب وسیتم عرض ما لدینا
.بعد إكمال الوزراء ما تم الوصول إلیھ خالل األیام السابقة

-:(السید حسن الجنابي( وزیر الموارد ألمائیة –

شكراً جزیالً سیادة ألرئیس، السادة النواب المحترمون السالم علیكم جمیعاً، سیادة ألرئیس أنا قبل یومین بعثت تقریراً مكتوباً إلى ھیأة الرئاسة عن
إجراءات الوزارة وأیضاً معھا قرص سي دي لتوزیعھ على السادة النواب لیكونوا على بینة بخصوص إجراءات الوزارة والوضع ألمائي في

البصرة أتمنى أن یكون قد تم توزیعھ علیھم، باختصار سیادة ألرئیس نحن كوزارة معنیة بإمدادات ألمیاه ألغراض متعددة ومن أھم ھذه
.األغراض ھي میاه الشرب

-:السید رئیس مجلس النواب –

البرلمانیة ھل التقریر موزع على السیدات والسادة النواب؟

.موزع أمام السیدات والسادة النواب

-:(السید حسن الجنابي( وزیر الموارد ألمائیة –

نحن معنیین بإمدادات ألمیاه ألخام لجمیع المدن ألعراقیة وبالتأكید البصرة ألحبیبة نعتبرھا ذنائب الذنائب نحن كبلد نقع في ذنائب دجلة والفرات
والبصرة تقع في ذنائب ألعراق ولدینا شعور كبیر بالمسؤولیة إزاء البصرة ولدینا أیضاً في خططنا كنا دائماً نأخذ بنظر االعتبار ما ألذي یمكن

عملھ لمدینة البصرة، أیضاً ال بد أن نعرف أن بلدنا منذ ثالثون إلى أربعون سنة تعرض إلى مصائب كبیرة بضمنھا حروب مدمرة وأیضاً خالل
ھذه الفترة تمت السیطرة على إیراداتنا ألمائیة نحن بلد مصب وھناك سیطرة كبیرة على إیراداتنا ألمائیة ما أدى إلى قلة ھذه اإلیرادات، حقیقة
البصرة وانا سأتكلم عن میاه الشرب یعني عن ألمیاه ألعذبة وألمیاه ألخام، البصرة منذ الثمانینات حدث انحدار كبیر في نوعیة میاه شط العرب
وجمیع محطات اإلسالة كانت موجودة على شط العرب ألن میاه شط العرب كانت عذبة حیث أن جمیع األنھار في المنطقة نھر ألفرات ودجلة

والكارون والكرخة كانت تصب في شط العرب وبالتالي مدینة البصرة كانت تطفو على میاه عذبة حقیقة وكانت في البصرة أنھار داخل ألمدینة
ستة أنھار متصلة مع ِط العرب وكانت البصرة كما تعرفون تسمى فینیسیا الشرق لألسف بدأ ألتغیر منذ فترات طویلة منذ الثمانینیات والسبعینیات

واتخذت إجراءات في بدایة التسعینیات للحفاظ على كمیات معینة من میاه الشرب لمدینة البصرة بعد أن ظھر أن میاه شط العرب لم تعد تصلح
للشرب في البصرة وأتخذ قرار منذ زمن النظام ألسابق إلیصال ألمیاه إلى البصرة من ذنائب نھر الغراف في ألناصریة منطقة البدعة وسمیت

ألقناه أالن باسم قناة البدعة، ھذه القناة توصل ألمیاه منذ حوالي عشرون سنة ما یقرب من سبعة إلى ثمانیة م3/ث إلى منطقة محددة في البصرة
قرب المطار تسمى منطقة أبو صخیر وھناك توجد محطة تابعة لوزارة ألبلدیات تسمى محطة أر زیرو ومن محطة أر زیرو تضخ ألمیاه ألعذبة

إلى محطات اإلسالة ألمقامة على شط العرب ثم یضاف لھا الكلور ومواد التعقیم لكي تضخ بعد ذلك في الشبكات إلى المواطنین، عملیة میاه
الشرب السیدات والسادة النواب فیھا ألتزود یعني مصدر ألمیاه ألخام ثم شبكة التوزیع ثم ألمعالجة والتوزیع في الشبكات إلى المواطنین وھنا لدینا

مسؤولیات مختلفة، بعد 2003 بعض ھذه المسؤولیات تحولت إلى الحكومات ألمحلیة، ھذه القناة طولھا 240 كم وھي قناة مفتوحة على عكس
توصیة االستشاري أإلنكلیزي في وقتھا وكان ألمفروض أن تقام محطة إسالة في منطقة البدعة في ذنائب الغراف ثم تضخ میاه الشرب مباشرة
جاھزة إلى البصرة ألي الشبكات مباشرة بسبب ظروف الحرب والحصار وما شاكل لك تتوفر األموال لدى الحكومة ألسابقة فتغیر األنبوب إلى

قناة مفتوحة وھذه القناة مفتوحة في جزؤھا األكبر في مناطق غیر مأھولة ومن ألصعب مراقبتھا وتحتاج مراقبتھا إلى جھد كبیر ومن خالل
معرفتي بھذا المجال خالل 40 سنة ال تود قناة مفتوحة في ألعالم بھذا الطول بھذا الحجم 240 كم ولكن ھذه أنشأت في ظروف خاصة واستثنائیة

وكان ألمفروض أن تعمل 5- 10 سنوات وال زالت تشتغل ألكثر من عشرین سنة، ھذه الفترة كان ألمفروض أن نفكر للبصرة ببدائل أخرى أنا
أعتقد أن بدیل التحلیة كما ھو مطروح عندما أفتتحت ھذه القناة لم یوجد لحد ھذه اللحظة لألسف، ھذه القناة فیھا مشاكل عدیدة سیادة ألرئیس

ونحن مشغولین دائماً بصیانتھا منذ عام 1997 إنجازھا وصیانتھا أھمھا ھو المسار ألطویل لھذه القناة وأیضاً المناطق غیر المأھولة حیث تحتاج
إلى مراقبة مستمرة ونحن نعتبر درجة حراجة ھذا األمر حرجة جداً، ھناك أیضاً على ھذه القناة أربعة محطات ضخ كبیرة جداً بعضھا دیزل

وبعضھا أالخر كھرباء وضع الطاقة بعد 2003 متضرر كثیراً وبالتالي توجد مشكالت حقیقیة خانقة في ھذه المحطات سواء في مقدم القناة أو
في وسطھا لدینا محطات كبیرة جداً تنتھي بمحطة أر زیرو ھذه المحطات بحاجة إلى صیانة مستمرة وبحاجة إلى وقود وما شاكل، لدینا مقطع

انة إل ة ا ذا ات ا لالن ت ا أل ف ألت ة ال الت ف تكث قط أل ذا 195 ك إل 165 ك القناة ذ
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من ھذه القناة من كم 165 إلى كم 195 ھذا ألمقطع تكثر فیھ الترب الجبسیة ألتي …. في ألمیاه وتؤدي لالنھیارات وھذا بحاجة إلى صیانة
مستمرة وأالن تم أقرار تحویل ھذا ألمقطع إلى إنبوب، لماذا لم نحولھ إلى إنبوب ألننا ال نملك التخصیصات ….. إن شاء أ� یتحول إلى إنبوب

ویحل لنا خانق مھم جداً، ھناك أیضاً مشاكل لألعشاب ألمائیة في بعض ألمقاطع من ھذه القناة ونحن نقوم قدر اإلمكان بالتخلص منھا حالیاً ھناك
قرار لمجلس الوزراء برقم 269 معني بھذه القناة وھناك قرار أخر برقم 324 أیضاً معني بھذه القناة وبتصاریف نھر دجلة إلى شط العرب ھذه

القرارات تشیر إلى ضرورة تأمین تصریف قناة البدعة إلى محطة أر زیرو المحطة ألتابعة لوزارة البلدیات 7،5 م3/ث طبعاً ھذا أحیاناً یتغیر
إعتماداً على الضخ أو إنطفاء محطات الكھرباء أو… الخ وھذه مؤمنة ولدینا إلتزام في مجلس الوزراء نحن ملتزمین بھذه ألكمیة من ألمیاه العذبة

ألتي تصل إلى ھذه المحطة، قرار 269 أیضاً یشیر إلى تأمین 7،5 م3/ث في موقع أر زیرو وكذلك تأمین تصریف یقدر 75م3/ث في منطقة
قلعة صالح، بعد فترة من صدور ھذا القرار صدر قرار أخر بزیادة ھذه اإلطالقات بدالً من موقع قلعة صالح إلى تحادد بین البصرة ومیسان

وھذه نحن أیضاً ملتزمون بھا وأنا بنفسي تأكدت من ھذا األمر، أنا ال أعرف كم من الوقت قد بقي ولكن باإلمكان الحدیث كثیراً عن ھذا األمر،
بالنسبة إلى شط العرب ھناك قضیة حساسة جداً لدى إخواننا وأصدقاءنا في البصرة ھي قضیة تملح وتلوث شط العرب ھذا ألتملح مستمر منذ

ً فترة طویلة وعملیة تراكمیة أما ألتلوث نحن نقوم بھ وھو بأیدینا إدارة ألمدینة حیث تقذف الفضالت والمجاري في شط العرب وھناك أیضا
ملوثات صناعیة في شط العرب ھذه ألمفروض قابلة لإلدارة أما ألتملح ألنھ ناتج عن المد والجزر البحریین وھذا منذ حوالي 40 أو خمسین سنة

استمر اللسان الملحي بالتقدم بطیئاً إلى أن وصل تقریباً إلى أعالي شط العرب حوالي 30 كم من بدایة شط العرب حیث أثر كثیراً على نوعیة
ألمیاه، نعتقد بأن ألسب الرئیسي لھذا ھو قلة اإلیرادات ألمائیة لشط العرب من االنھار األربعة ألكبرى، أنا أعرض التزاماتنا ألتي أقرھا مجلس

الوزراء بالتعاون مع الحكومة ألمحلیة ووجھاء ألمجتمع والسادة النواب، نحن كوزارة منفذة وأالن یتم االلتزام بھا أما ألمشكلة فھي معقدة وكبیرة
وأكثر من مؤسسة تشترك بھا، نحن نعرف أن الخدمة لم تقدم إلى أالن كما ینبغي لمدینة البصرة ولكن ھذا یحتاج إلى تعاون من الحكومة

االتحادیة والحكومة ألمحلیة ووجھاء ألمجتمع والحركات ألسیاسیة والسادة النواب حتى نستطیع بجھودنا ألمشتركة نستطیع أن ننقذ البصرة مما
ھي فیھ، أنا أالن أرى السید رئیس ھیأة ألمستشارین یجلس إلى جانبي جاء من البصرة أیضاً بتكلیف من الحكومة كان ھناك وأشرف بنفسھ

بالتعاون مع جھات متعددة على القیام بأعمال عدیدة ھناك أھمھا بإعتقادي إستبدال بعض األنابیب ألناقلة، ھناك مضخات مضخات تم إستبدالھا
.بتدخالت من ألمرجعیة ألدینیة وما شاكل إلى ھنا سأترك المجال للزمالء اآلخرین للتحدث

-:السید رئیس مجلس النواب –

أسئلة محددة سیادة الوزیر، ھل تمكنت وزارة الموارد المائیة من إیصال الماء الخام إلى محافظة البصرة بما یكفي أو یسد االحتیاج؟

-:(السید حسن الجنابي( وزیر الموارد ألمائیة –

.نعم سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

وما ھي أھم إحتیاجاتك وما ھي المعوقات؟

-:(السید حسن الجنابي( وزیر الموارد ألمائیة –

إحتیاجاتنا سیادة الرئیس ما بعد ھذه ألمرحلة الحقیقة في ھذه ألمرحلة إستطعنا بموارد داخلیة أن نجھز إلستمرار عملیة صیانة ھذه القناة، سیادة
ألرئیس أالن لدینا ستة تشكیالت موجودة في ھذا ألمقطع ألترابي ألذي قلت نحن إذا صار ھناك قرار بزیادة اإلطالقات إلى أل أر زیرو لكمیة

معینة یجب أن نكون مطمئنین أن الكمیات ألتي یتم ضخھا تصل إلى المحطة وأیضاً تصل إلى المواطن یعني لدینا عمل في الشبكات وحقیقة ھذا
ضروري جداً لیس فقط للمیاه ألخام نحن أالن بإمكاننا أن نوفر ألمیاه ألخام واكثر نحن عندنا أالن ھذه أل 30 كم ستكون صیانة مستمرة مكثفة،
ثالث شركات من الوزارة باإلضافة إلى ثالث ھیئات تعمل على ذلك وھذا یحتاج إلى تمویل سیادة ألرئیس، ھذه قضیة، ھناك قرار بتحویل ھذا
المقطع إلى أنابیب وأعتقد أن ھذا یحتاج إلى ألوقت لكننا مستعدین بأي جھد وطني للمساھمة بإنجاز ھذا العمل وتأمین ما تحتاجھ مدینة البصرة

.من میاه الشرب

-:السید رئیس مجلس النواب –

المداخالت الحقاً، دعوا الوزراء یكملون ما لدیھم، الجلسة ستبقى مستمرة للنقاش بین السیدات والسادة النواب والوزراء، بعد أن یكمل الوزراء
.عشرة دقائق لكل وزیر وبعدھا یتم توجیھ األسئلة بموجب المداخالت، من خالل یتم توجیھ للوزیر المختص

-:(السیدة عدیلة حمود(وزیرة الصحة –

شكراً سیادة الرئیس، السید رئیس مجلس النواب، السادة والسیدات أعضاء المجلس السالم علیكم ورحمة أ� وبركاتھ، الحقیقة وزارة الصحة
أعدت تقریر مفصل مدعم بكل اإلجراءات ألمتخذة من قبل الوزارة قبل تأشیر الحاالت ألمرضیة في البصرة وإجراءات الوزارة قبل حصول

الحاالت ألمرضیة وإجراءات الوزارة منذ حصول األزمة لحد إعداد التاریخ وتم إرسالھ إلى مجلس النواب یوم األربعاء الماضي وطلبت الوزارة
توزیعھ على السادة أعضاء مجلس النواب مع قرص سي دي یتضمن كل ھذه اإلجراءات ألمتخذة من قبل الوزارة أتمنى أن تكون موزعة على
ً السادة أعضاء المجلس لإلطالع على كل التفاصیل ألتي قامت بھا وزارة الصحة سواء كوزارة صحة أو كوزارة بیئة ووزارة البیئة ھي ایضا

وزارة رقابیة مسؤولة عن متابعة نوعیة ألتلوث ألحاصل في ألعراق ومنھا ألتلوث ألحاصل في ألمیاه، الحقیقة وزارة الصحة لدیھا إجراءات قبل
حصول أو تأشیر الحاالت ألمرضیة وھي تعمل وفق قانون الصحة ألعامة رقم 89 لسنة 1981 وأھم واجباتھا ھو موضوع متابعة صالحیة

ألمیاه لإلستھالك ألبشري وھذه تتضمن من خالل قیامھا بفحوصات للمیاه بشكل یومي لموضوع الكلور ونسب الكلور في الماء وأیضاً فحوصات
إسبوعیة لصالحیة ألمیاه من الناحیة الجرثومیة وكذلك ألكیمیاویة ووجود أي تلوث كیمیاوي أو بكتیري لھذه ألمیاه وتزود الجھات ألمعنیة األخرى

افظة ال افظات أل ف ا ات د ة ائ أل د ا ال ة زا ً ضا أ ات لد ال كان اإل ا اإل ة زا ا ن ة األ ة ال التقا ذ



10/10/2018 محضـر الجلسـة رقم (2) الثالثاء (25/9/2018) م   – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/09/25/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d9%80%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9-… 7/44

بھذه التقاریر الیومیة واألسبوعیة ومنھا وزارة اإلعمار واإلسكان والبلدیات وأیضا وزارة الموارد ألمائیة ومدیریاتھا في ألمحافظات والمحافظة
ومجلس ألمحافظة ولدینا في الحقیقة تقاریر كاملة حول ھذه اإلجراءات واألمور ألتي أشرتھا الوزارة ألتي تتعلق بصالحیة ألمیاه وعدم صالحیتھا

في البصرة والحقیقة الكثیر من التقاریر أشارت إلى نقص وعدم وجود الكلور في أخر نقطة تصل للمواطن ألعراقي ویعرف األخوة أن وجود
الكلور ھو لغرض قتل البكتریا والفایروسات الموجودة في الماء وبالتالي كون التراكیز تصل إلى الصفر ھذا یؤدي إلى ألتلوث الجرثومي لھذه
ألمیاه مع التكسرات ألكثیرة الموجودة في شبكة المجاري وإختالطھا مع شبكات اإلسالة، جانب أخر من مھام وزارة الصحة ھو رصد الحاالت

ألمرضیة وتحدید أسبابھا ومعالجتھا والسیطرة على ھذه الحاالت ألمرضیة وبالتالي تقدیم العالج ألالزم للمرضى اللذین یراجعون ألمؤسسات
ألصحیة، وزارة الصحة في الحقیقة حددت ألمشكلة وھي زیادة األمالح في ألمیاه ألمجھزة للمواطنین بنسب ملحیة تصل إلى عشرات أضعاف
ألنسب ألمسموح بھا حسب المواصفات بالنسبة للمیاه وأیضاً عكورة ھذه ألمیاه وألتي تنعكس على تأثیر الكلور بھذه ألمیاه حتى إن كانت ھناك

كمیات كافیة من الكلور یتم ضخھا في ھذه ألمیاه بالتالي تؤدي ألنسب ألعالیة لألمالح إلى ترسب الكلور وعدم فعالیتھ وبالتالي تصل إلى المواطن
میاه غیر صالحة لإلستھالك ألبشري وتؤدي إلى تلوث جرثومي وبالتالي تؤثر على صحة المواطن العراقي فالمشكلة األساسیة ھي زیادة ألملوحة

لدرجات وصلت إلى عشرات أضعاف ألمعدل ألطبیعي وبھذا یصل المواطن ماء غیر صالح كیمیاویاً لإلستھالك، الحقیقة وزارة الصحة عند
وصول مؤشرات من دائرة صحة البصرة بتاریخ 12/8 حول وجود حاالت مرضیة تراجع ألمؤسسات ألصحیة بحاالت إصابات معویة تتمثل

بالتقیؤ واإلسھال والمغص المعوي واضطرابات معویة زادت الحدود ألتي تراجع ألمؤسسات ألصحیة في األسابیع التي سبقتھا وبالتالي ھذا مؤشر
رصدت وزارت الصحة من خاللھ وجود حاالت زادت عن ألمعدل ألطبیعي فقامت الوزارة بتوجیھ كافة الفرق ألمعنیة بھذا ألموضوع للتواجد في

محافظة البصرة والمتابعة مع دائرة صحة البصرة لھذه الحاالت ألتي ظھرت في ألمحافظة وكانت وفود وزارة الصحة برئاسة وكیل الوزارة
ودائرة الصحة ألعامة ومركز السیطرة على األمراض االنتقالیة وكل المعنیین والرقابة ألصحیة ومركز السموم في دائرة مدینة الطب وكل

ألمعنیین بموضوع تحدید األسباب تواجدوا خالل فترة العید وما بعدھا في محافظة البصرة في دائرة الصحة وحددت األسباب وأھمھا موضوع
زیادة نسبة الملوحة وما ترتب علیھا من فشل فحص ألمیاه جرثومیاً وكیمیاویاً وبالتالي عدم صالحیتھا لإلستھالك ألبشري، الحقیقة تواجد وزارة

الصحة بوفد برئاستنا بتاریخ 26/8 وحضور اإلخوة من الوزارات األخرى وحضورنا باجتماع مشترك مع ألمحافظة كانت ھناك مواضیع
ً محددة وھي نسبة ألملوحة وحاجة ألمحافظة إلى إطالقات مائیة بنسبة 75م3/ث لغرض دفع اللسان الملحي وتقلیل نسب ألملوحة ألموجودة وأیضا

تم تحدید موضوع كلورة ألمیاه وأن تضخ كمیات كافیة من الكلور في الماء والوصول إلى نسب محددة حسب منظمة الصحة ألعالمیة للمواطن
یحتوي على ھذه ألنسب من الكلور وغیرھا من التوصیات ألتي تمت مناقشتھا أھمھا مواضیع المجاري وموضوع المشاریع ألتي توقفت نتیجة

أالزمة ألمالیة وتم عرضھا على السید رئیس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء وأقرت ھذه التوصیات وتمت متابعتھا من قبل الوزارات
ألمعنیة وفي مقدمتھا وزارة الصحة ألن الوزارة كان دورھا إلستمرار بمتابعة نوعیة ألمیاه ومدى صالحیتھا لإلستھالك ألبشري باإلضافة إلى

دور الوزارة بتجھیز ألمؤسسات ألصحیة باألدویة وتعزیز رصیدھا من األدویة ألتي تحتاجھا لتقدیم الخدمات ألطبیة للمواطن، الحقیقة كانت ھناك
زیادة مستمرة بعدد الحاالت ألتي راجعت ألمؤسسات ألصحیة منذ تاریخ 12/8 حیث وصل عدد المراجعین إلى (4000) مراجع بتاریخ 31/8
لكن مع ألمتابعات ألمستمرة واإلجراءات ألتي قامت بھا الوزارات األخرى وأیضاً بمتابعة مستمرة من قبل الوزارة لدینا حالیاً انخفاض تدریجي

بعدد الحاالت، أنا ال أقول أن األزمة قد انتھت لكن األعداد ألتي كانت تراجع وألتي وصلت إلى 4000 مراجع یومیاً انخفضت في الیومین
األخیرین إلى حوالي 1400 مراجع وھذا عدد أیضاً كبیر في الحقیقة وأیضاً یؤشر أن األزمة ال زالت مستمرة ما دامت ھناك حاالت مرضیة
تراجع ألمؤسسات ألصحیة وتحتاج إلى معالجة، أحب أن أوضح للسادة أعضاء مجلس النواب أنھ لغایة یوم أمس وصلت الحاالت إلى أكثر من
90000 تسعون ألف مراجع للمؤسسات ألصحیة من ضمن ھذه الحاالت 990 تسعمائة وتسعون مراجع یعانون من اإلسھال وھي ألتي توقفت
أمامھا وزارة الصحة واإلخوة أعضاء مجلس النواب من األطباء أكید یعلمون تماماً لماذا نركز على حاالت اإلسھال؟ ألنھا الحاالت ألمھمة ألتي

تؤشر وجود إصابات جرثومیة وألتي تحتاج إلى متابعة والوقوف على أسبابھا ونتیجة للمتابعات ألمستمرة أكثر من 10% من ھذه الحاالت كانت
مصابة ببكتیریا( شدیال) وھي بكتیریا مرضیة تؤدي لإلسھال وقامت الوزارة بإجراء فحوصات الفایروسات ألتي ممكن أن تكون مسببة لإلسھال

ولم تتوصل لوجود أي حاالت إصابة بالفایروسات باإلضافة إلى أھم مؤشر یھم وزارة الصحة وھي عدم وجود أي حالة من الحاالت ألتي تم
فحصھا مصابة بالكولیرا وھذا مھم جداً كون الوزارة لدیھا قلق ألن ھذا الوقت ھو وقت حاالت اإلصابة بالكولیرا ألن تغیر المناخ والظروف

المناخیة تؤدي لزیادة فعالیة البكتیریا ألتي ھي باألساس مستوطنة في العراق وبالتالي وجود مثل ھكذا بیئة في ألمیاه ممكن أن تؤدي إلى اصابات
الكولیرا لكن لحد األن لم تشخص أي حالة إصابة بالكولیرا أیضاً حاالت دائما ما نؤشرھا تصنف حاالت بسیطة وعندما نصنفھا بالبسیطة ال یعني

ذلك أننا ال نؤشر خطورة ھذه الحاالت لكن ھي سریریاً تصنف على أنھا حاالت بسیطة كون ألمریض ال یحتاج إلى الرقود سوى لساعات ال
ً تتجاوز الثالث ساعات بعدھا یغادر المستشفى بوضع جید والمتابعات مستمرة من قبل الوزارة لنوعیة ألمیاه ونسبة الكلور في ألمیاه وأیضا

تجھیز دائرة صحة البصرة بكل ما تحتاجھ من األدویة والمستلزمات ألطبیة وتم تمویل دائرة الصحة بموازناتھا التشغیلیة ألتي لم تمول بھا ألكثر
من سنة ونصف الحقیقة في الشھرین األخیرین مولت دائرة الصحة بثمانیة ملیارات دینار والدائرة أیضاً تدعم مؤسساتھا بتوفیر األدویة

والمستلزمات األخرى ألتي تحتاجھا والعمل جاري من قبل وزارة الصحة بالمتابعة مع الجھات ألمعنیة األخرى كوزارة اإلعمار واإلسكان
والبلدیات ووزارة الموارد ألمائیة ومدیریاتھا في ألمحافظات من خالل فرق مشتركة لغرض متابعة محطات أل ار أو ھناك أیضاً في الفحوصات

ما یقرب 24% من محطات أر أو فیھا فشل من ناحیة جرثومیة وكیمیاویة والعمل جاري بالتنسیق مع الجھات األخرى والحقیقة وزارة البیئة
لدینا ملف متكامل حول متابعاتھا للوضع في البصرة والتلوث ألحاصل في میاه شط العرب وفاتنا أن نذكر أن اكثر من 90% من الحاالت ھي

في المناطق ألتي تجھز من شط العرب یعني في المناطق ذات ألملوحة ألعالیة أما المناطق أالخر ألتي یستلم مواطنوھا میاه عذبة ھناك نسبة قلیلة
جداً من حاالت المغص المعوي واإللتھابات المعویة، الحقیقة سیادة ألرئیس تقریرنا ألذي رفعناه إلى مجلس النواب تقریر تفصیلي فیھ كل

األولیات ألتي یحتاجھا السادة أعضاء مجلس النواب لإلطالع على عمل وزارة الصحة واإلجراءات ألمتخذة من قبل الوزارة، الوزارة لم تكتفي
بعملھا كوزارة صحة ووزارات أخرى بل استعانت بمنظمة الصحة ألعالمیة ومتابعة مستمرة من قبلنا مع المدیر اإلقلیمي للمنظمة والحقیقة
یتواصل معنا بإستمرار  وفریقھ تواجد في البصرة وأطلع على إجراءات وزارة الصحة ألتي قامت بھا الوزارة قبل حصول األزمة وأثناء

حصول األزمة وقد أید الفریق أن أسباب ھذه الحاالت ھو أرتفاع نسبة ألملوحة وما یترتب على ذلك من إصابات، الحقیقة اإلجراءات ألتي
أتخذت كما ذكرت أشرنا خالل الیومین األخیرین ھناك انخفاض بعدد الحاالت لكن العدد ما زال فوق العدد ألطبیعي ألذي یراجع ألمؤسسات

.ألصحیة لذلك نعتبر أن األزمة ال زالت مستمرة وتحتاج إلى متابعة من قبل وزارتنا والوزارات أالخر

-:السید رئیس مجلس النواب –

معالي الوزیرة ھل ھنالك تقصیر في الجانب المالي لدعم الوزارة؟
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-:(السیدة عدیلة حمود (وزیرة الصحة –

السید رئیس المجلس سیادتكم یعني كنت رئیس اللجنة المالیة وحقیقةً كنت من أكثر األشخاص متابعین معنا لموضوع تمویل وزارة الصحة
ومطلع على المرحلة التي مرت بھا الوزارة في عام 2017 من تخفیض لموازنتھا وصل الى (40%) من الموازنة التي كانت مقرة تصرف

.للوزارات في عام 2013 مع أنھ الوضع في حالة حرب من نازحین وعملیات عسكریة

الدوائر بعد نقلھا للمحافظات یعني دائماً ما تذكر ھذه النقطة أنھ تم انفكاك الدوائر والمسؤولیة أصبحت ملقات على عاتق المحافظات، صحیح تم
فك االرتباط بالكامل لدوائر الصحة ونقل موظفیھا وتمویلھا الى المحافظات لكن حقیقة طول عام 2017 وعام 2018 الى حد الشھر السادس لم

تمول دوائر الصحة بأي تمویل لموازناتھا التشغیلیة ما عدا الرواتب وھذا بالتأكید یعني یؤشر انعكاس كبیر على الخدمات الطبیة للمواطنین
باإلضافة الى موازنة االدویة التي خفضت الى (40%) عما كانت علیھ وجنابك یعني في الموازنة التكمیلیة سعیت وكلجنة مالیة الى أن یضاف

100 ملیار الى موازنة وزارة الصحة فأصبحت موازنتھا (740) ملیار مقارنتاً بـ(1,400) ترلیون عام 2013 ونحن في عام 2017 في حالة
حرب و (4) ملیون نازح سیادة الرئیس ھذا كلھ ینعكس على مستوى الخدمات ونوعیتھا المقدمة للمواطنین لكن في الشھرین أنا مثل ما ذكرت
األخیرة وبقرار من مجلس الوزراء في الشھر الخامس بناًء على عرضنا للمشكلة واالزمة التي تمر بھا دوائر الصحة، صدر قرار بأن تمول

دوائر الصحة بنسبة (80%) من موازنتھا التشغیلیة أخذین بنظر االعتبار الـ (20%) التي تحصلھا دوائر الصحة من فرض أجور الخدمات،
فحالیاً دائرة صحة البصرة تم تمویلھا بـ (8) ملیار التي ھي موازنتھا الشھریة (2) ملیار وایضاً تم صرف لھا موازنتھا للثالثة أشھر السابقة

فیعني ما وصلھم حالیاً (8) ملیارات وھذا طبعاً بالتأكید غیر كافي لدائرة مثل دائرة صحة البصرة، كانت في عام 2013 موازنتھا الشھریة (9)
ملیار سیادة الرئیس، موازنة شھریة لدائرة صحة البصرة بعام 2013 كانت (9) ملیار عدا الرواتب، حالیاً (2) ملیار لدائرة صحة البصرة وفیھا

ھذه المراكز التخصصیة والتوسع الذي حدث في ھذه المراكز في دائرة صحة البصرة فبالتالي الیوم نحن عندما نقول یوجد خفض لموازنة
وزارة الى (50%) ودوائر صحة ال تستلم موازناتھا، ھذا جمیعھ ینعكس، یعني (50%) من االدویة سوف لن تكون والمستلزمات واالجھزة

موجودة في دوائر الصحة ومؤسساتھا، وایضاً دائرة الصحة وموازنتھا التشغیلیة التي ھي جزء منھا لشراء االدویة المستلزمات، نحن نتمنى أنا
یعني سیادة الرئیس وحضرتكم الیوم على رئاسة المجلس والسادة أعضاء مجلس النواب، یعني نحن عندما أطلعت حالیا على خطوط عریضة

لموازنة أن شاء هللا سوف تعرض على مجلس الوزراء یعني كان المقرر أنھ تكون ھذه موازنة خدمیة یعني تعنى بالجانب الخدمي، التركیز على
التمویل ھو للخدمات، أنا الحظة أنھ أخذین بنظر االعتبار وضع وزارة الصحة وھنالك أضافة سوف تكون على االدویة بمقدار (300) ملیار

لتوفیر االدویة السرطانیة واجھزة غسل الكلى لمرضى العجز الكلوي، فأتمنى انھ ھذه الموازنة یؤخذ بنظر االعتبار حاجة الوزارة، نحن أكثر من
مرة كتبنا أنھ الوزارة كي توفر جمیع احتیاجات المواطن العراقي بالخدمات بمستوى یلیق بالمواطن واسوتاً بالدول االخرى نحتاج الى ان تكون
موازنة االدویة تصل الى (2) ترلیون حتى نحقق ونوفر كل ما یحتاجھ المواطن العراقي وھذه حقیقة أضعھا أمام السادة اعضاء مجلس النواب

ألخذھا بنظر االعتبار عند مناقشة الموازنة وأن تكون وزارة الصحة في مقدمة الوزارات الخدمیة التي توفر لھا موازنات تكفي لتغطیة
.االحتیاجات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وزارة االسكان واالعمار والبلدیات

 

 

-:(السیدة آن نافع االوسي (وزیرة االعمار واالسكان والبلدیات –

أن شاء هللا الیوم تتاح الفرصة انھ اقدم اعمال وانجازات وزارة االعمار واالسكان والبلدیات العامة ومھامھا بالشكل الذي یوضح الحقائق أن شاء
هللا، حقیقةً المشكلة في البصرة مشكلة متوارثة من الثمانینات في القرن الماضي لكن تفاقمت األن بسبب زیادة الملوحة وبسبب قلة االطالقات من

دول الجوار، ھذا أثر بشكل كبیر على نوعیة المیاه المنتجة ھذا باإلضافة الى االزمة المالیة التي كان یعانیھا البلد التي اثرت بشكل كبیر على
الموازنات التشغیلیة واالستثماریة لجمیع الوزارات ومنھا الوزارة، وأثرت على الوزارة بشكل كبیر ألنھا وزارة خدمیة معنیة بتقدیم الخدمات

.المعنیة بالمشاریع ولو ھي وزارة منقولة الصالحیة لكن تبقى الوزارة مسؤولة عن السیاسة العامة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الدائرة البرلمانیة استدعاء محافظ البصرة ورئیس مجلس محافظة البصرة لحضوره الى الجلسة

-:(السیدة آن نافع االوسي (وزیرة االعمار واالسكان والبلدیات –

حقیقةً أعرض المعوقات ممكن أوالً ثم أعرض االجراءات التي اتخذتھا الحكومة لغرض معالجة المشكلة، حقیقةً المشاریع الحالیة التابعة لوزارة
االعمار واالسكان أذا كان في قطاع الماء او في قطاع المجاري، لالستمرار في عمل ھذه المشاریع بشكل صحیح كان یتوجب أنھ تكون اعمال
الصیانة واالدامة لھذه المشاریع بشكل متواصل، الموازنات السابقة كانت موازنات جیدة مقارنةً بالموازنات التي مؤخراً في السنتین االخیرتین
بسبب األزمة المالیة، بسبب الحروب، دخول داعش الى العراق أوجز أستعرض الموازنة التشغیلیة لـ 2013 كانت الموازنة للمدیریة العامة

للماء (124) ملیار حصة مدیریة ماء البصرة (13) ملیار انخفضت في 2015 الى (7) ملیارات لجمیع المحافظات وحصة البصرة (250)
ملیون في 2016 كانت الموازنة التشغیلیة (صفر)، في 2017 كانت الموازنة لجمیع مدیریات الماء (7,5) ملیار حصة البصرة كانت (420)
ملیون ونحن استحصلنا قرار من مجلس الوزراء اضافة ملیار من الطوارئ للبصرة واالن أیضا الموازنة لـ 2018 كانت ھي(6,900) ملیار،
ا ا افظات ال ل لت ت طل ف كنا ذا ل ة ال افظة ف شكلة ال ل ن كنا ن قة ق ل (440) ة ال ة
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حصة البصرة ھي (440) ملیون، حقیقة نحن كنا نعلم المشكلة في محافظة البصرة لھذا كنا في طلب مستمر لتمویل جمیع المحافظات واھمھا
محافظة البصرة بالتشغیلیة او ضمن موازنة الطوارئ وھذا حصل تمویل المحافظة بـ (3) ملیارات من موازنة الطوارئ بناًء على طلب كان من

.عدة أشھر من الشھر السادس، أیضاً ھنالك طلبات للوزارة لجمیع المحافظات المتأخرة لالستعداد للشحة المائیة
استلمنا (3) ملیارات و قسمناھا على المحافظات التي اصیبت بالشحة متأثرة بالشحة المائیة التي منھا محافظة المثنى ومحافظة ذي قار (16)
ومیسان، وكانت ھذه الحصة تمثلت حصة محافظة البصرة لواحد منھا (3) ملیارات، ھذا غیر كافي لمعالجة المشاكل التي تعانیھا المشاریع،

.مشروع اآلر زیرو وباقي المشاریع ألنھ ھنالك مشاكل متراكمة من األعوام السابقة، عدم صیانة سبب تفاقم ھذه المشكلة

اآلن حصل توجھ نحو تمویل المحافظة من ثمة أقالیم من المنافذ الحدودیة من المنافع النفطیة، ھذا أتاح الفرصة لمدیریة ماء البصرة في اجراء
المعالجات التي تتمثل بشراء المضخات وأیضاً نشكر العتبات والمراجع الدینیة التي تدخلت في تمویل المدیریة وشراء عدد كبیر من المضخات

التي سوف بتشغیلھا سوف یرفع مستوى الضخ والسحب من الضخ للمشاریع األخرى والسحب من   البدعة، أیضاً ھنالك مشكلة أخرى على
الخطوط الناقلة ھي مشكلة التجاوزات التي ممكن كان تدخل سریع من المحافظة كان یعالج ھذه التجاوزات، األن حصل توجھ كبیر نحو ازالتھا

وجدیة في ازالة ھذه التجاوزات، أزالتھا سبب زیادة وصول الماء العذب الى من اآلر زیرو الى محطات الماء في مختلف األقضیة والنواحي
ومناطق البصرة ھي اھم و أكثر منطقتین ھي متأثرة ھذا الموضوع ھي منطقة البراضعیة ومنطقة أم قصر األن كما ذكرت أنھ التجاوزات

وعملیة إزالة التجاوزات تسیر بشكل صحیح وجدي، اضافةً انھ التمویل الذي حصل للمحافظة أتاح للمدیریة أنھ تقوم بمعالجة التكسرات واصالح
ھذه التكسرات في االنابیب وفي الشبكة، ھنالك موضوع آخر، مشروع ماء البصرة الكبیر الذي یتكون من أربع مراحل، المرحلتین المھمة فیھ

ھي المرحلة الثالثة والرابعة التي تتضمن التصفیة والتحلیة واذكر انھ قسم من السادة النواب أو السادة المسؤولین یتعاملون بتسمیة المراحل،
تسمیة المراحل لیس لھا دخل في أولویة المراحل، أولویة المراحل ھي المرحلة الثالثة والرابعة التي تتضمن محطات التصفیة والتحلیة والتي
توفر اكمال ھذه المرحلتین یوفر (200) متر مكعب في الیوم لمركز البصرة والھارثة والتصمیم لھذه المرحلتین بربطھا مع الخطوط الناقلة

الحالیة وھذه المرحلتین ان شاء هللا تستكمل نھایة العقد في نھایة الـ 2018، 31/12/2018، كان بدایة العقد عقدھا في 2014 المرحلة الرابعة
في بدایة 2014 والمرحلة الثالثة في الشھر الثامن من 2014، أنا ھذا المشروع من معوقات ومعرقالت كثیرة لو كان أكتمل في المدة المحددة

.في الوقت المحدد لھ كان جزء كبیر من معاناة أھل البصرة لم نكن نشاھدھا ولم یكن یعانوھا، یعالج أو یسد حاجة كبیرة من أھالي البصرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.معالي الوزیرة یعني سؤال لجنابكم

یعني ھل كمیة الماء الخام التي تصلكم تكفي من وزارة الموارد المائیة وھل ھي صالحة لالستخدام البشري؟

-:(السیدة آن نافع االوسي (وزیرة االعمار واالسكان والبلدیات –

حالیاً الذي المعلومات التي تصلني یعني الضخ لیس في جمیع ساعات الیوم، ما ھو متفق علیھ ھو (7) متر مكعب ونصف في الثانیة، ھنالك عدد
.من الساعات ال تتوفر ھذه الكمیة، المتوفر اآلر زیرو (7,5) صح في ساعات معینة لكن غیر مستمرة لـ (24) ساعة

ھنالك مشكلة كما ذكرھا السید وزیر الموارد المائیة في قناة البدعة أیضاً ھنالك مشكلة في االحواض، المعلومات التي لدي أنھ االحواض فیھا
ترسبات تحتاج أیضاً كري وأعتقد وزارة الموارد المائیة تعالج ھذا الموضوع حتى تضمن وصول الحصة المائیة الى اآلر زیرو، األن اآلر

زیرو حصل استبدال لھا عدد كبیر من المضخات سوف تزداد الطاقة التصمیمیة لھا وسوف تكون حاجتنا الى الضخ بشكل مستمر (7,5) یعني
.ضروري حتى نوفر الماء الى المواطنین كي نوصلھا نوصل الماء الخام لمحطات التصفیة

وأیضاً ھنالك عدة قرارات ذكرت ان الحكومة المركزیة اتخذت عدة قرارات مكنت محافظة البصرة، مولت محافظة البصرة، ھذا التمویل سبب
.معالجة استطاعة مدیریة ماء البصرة تعالج ھذه المشاكل ونحن مستمرین في متابعة المدیریة وعملھا في ھذا المجال

ممكن أذكر الذي حدث في المشروع والذي سبب عدم االستقرار الذي أثر على الشركات العاملة في المشروع وخروجھا ونحن عملنا على
.رجوع ھذه الشركات واستئناف العمل فیھ

-:(الدكتور عبد الكریم (رئیس ھیئة المستشارین في مجلس الوزراء –

.السید رئیس مجلس النواب ونائبیھ، السادة النواب المحترمون، اإلخوة الحضور، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

عندما برزت األزمة كان مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة لموضوع البصرة والجلسات االخرى التي لحقتھا، فكان تصور انھ ھنالك نقص في
الصالحیات، نقص في االموال ضروري أن اقترحوا السادة الوزراء ان یذھب وفد یملك جمیع الصالحیات لمعالجة المشكلة في البصرة، فحصل

قرار من مجلس الوزراء ووجھ السید رئیس الوزراء أن یذھب وفد من المالیة والتخطیط، معي في الوفد الدكتور ماھر ومدیر عام المحاسبة
وآخرین من المعنیین لمعالجة الوضع وكنا نتصور نحتاج صالحیات ونحتاج أموال لنبدأ الصرف، مشكلة الماء في البصرة أكبر من أن توصف

رجاًء أنا الیوم أعرض أمام حضراتكم تقریر مھني حتى الكل یكون أما مسؤولیة ھي لیست مسألة تقصیر أحد كي نرمي اللوم على الجانب االخر
ونترك المشكلة بال حل، التخصیصات كثیرة التي وصلت أنا ال أقصد الیوم، التخصیصات التي خصصت الى البصرة التي راقبتھا والتي توفرت

المعلومات من 2008 الیوم ھي لیست قلیلة، مشكلة الماء في البصرة كأي مشكلة في البلد تبدأ من سوء التخطیط، سوء التخطیط أذا أي شيء
تحتاج ان تطوره التطویر یعتمد على وضع خطة استراتیجیة للتطویر وال یصح التطویر بالترقیع، جمیع االموال التي صرفت ھي صرفت

ترقیعیة، اكتملت المشاریع على قلتھا على قلة التخصیصات التي صرفت لھا لكنھا اآلن ال تفي وال تحل مشكلة، وأنا امام حضراتكم احتاج أن
أقدم أمثلة، محطة تنشأ أنا اتكلم االن الحكومات المحلیة المتعاقبة صرفت أكثر من (179) ملیار على مد أنابیب ومحطات تصفیة وأدوات صیانة

وغیرھا، أیام الصالحیات التي كانت مع وزارة البلدیات أنا أتكلم، اآلن محطة في شط العرب في التنومھ غیر عاملة، لماذا؟
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ألنھ غیر موجود مأخذ ماء لھا وال مكان لتوزیع الماء، موجودة لھا ثالث سنوات جاھزة، أنا أعمل على تقدیم أمثلة لسوء التقدیم، الیوم بقدر ما
نضخ ماء، أنا ال أرید أن أرفع المسؤولیة صراحة عن أحد لكن لو نطلب من وزارة الموارد تضخ جمیع الماء كم یصبح الضخ االن، أمس أنا في

الخزانات مستوى الماء في الخزانات جید ولیس دفاعاً عن الموارد المائیة وانما كان معي معاون المحافظ ومعھم اجھزة، المنسوب (7,5) م3
بالضبط  في القناتین والخزانات ملیئة لكن بعد أھل البصرة مع العمل ھذا الذي شاھدتھ بعدھم یشربون ماء مالح، أنا ارید أن أقسم المشكلة أمام

حضراتكم كي نجد لھا حل ولیس الیوم الھدف أنا أقّصر احد، ھنالك أماكن ممكن أن تُحل دعني أقول (65 أو 70%) یصلھا، الماء الموجود
یكفي األن الذي موجود في البدعة والذي تضخھ الموارد المائیة، لكن غیر قادرین على توصیلھ الى المواطنین بشكل دائم، اآلن العمل بالمراشنة،

لماذا؟

.أقول مثالً مثال آخر

محطة البراضعیة تأسست 1957 أو نھایة الخمسینات، الذي یزورھا الیوم یشاھدھا على وضعھا في الخمسینات، سوء التخطیط من ھنا یبدأ ھو
ال خطط صیانة، أنا لم أحضر ألتكلم عن الوضع الحالي األن أتكلم عن جمیع المراحل التي مرت بالحكومات المحلیة أو الوزارة المركزیة،

الخطط السنویة للصیانة األن لو تسأل كان یخصص لھم (200) ملیون دینار للبصرة جمیعھا توزع على محطات الضخ، أنا أتكلم من مدراء
المحطات، زرت أكثر من (14) محطة ضخ رئیسیة ولیست فرعیة وبعد ال 2014 أصبحت تخصیصات الصیانة (صفر) فالمضخات متھالكة

كانت شراء المضخات، البصرة تحتاج لھا لیس أكثر من (90 الى 200) مضخة جمیع المشاریع، كانت شراء المضخات مثالً مركزیة بید
الوزارة، أنا ال أتكلم األن أتكلم االعوام السابقة، مدراء الماء الذین شاھدھم الموجود قالو لم یأتونا تبدیل مضخات سوى الذي وفرتھ الحكومات

المحلیة، مثل ھذا المشروع مثل ھذه المشكلة مشكلة الماء بالبصرة تحتاج أن سنویاً أن نستعد الى خطط ماذا نعمل في ھذا الصیف یجب كون من
قبل ستة أشھر إلیجاد الحلول، اآلن الحلول التي حصلت أیضاً ترقیعیھ وسوف تعود المشكلة أذا لم نبادر ونحن ھدف من اھدافنا تحول أن نعمل
بتوجیھ من رئیس الوزراء الى الصیف القادم یعني كون عملنا الصیف القادم، من سوء التخطیط أن نعد محطات ونمد أنابیب ونأتي نجعل جمیع

المضخات على شط العرب دون دراسة أنھ شط العرب سوف یكون غیر مؤھل أن یكون ماء خام للشرب ألن جمیع المحطات التي وضعت علیھ
رئیسیة الثمانیة ھي محطات تصفیة واألن عندما تملح الماء ال یوجد لدینا مأخذ آخر فبالنتیجة ھنالك تقصیر في التخطیط االستراتیجي لحل مشكلة

الماء في البصرة، نحن لدینا میاه شمال البصرة على تقاریر الموارد المائیة تكفي البصرة وزیادة أصالً لمدة أتوقع أنا الذي سمعتھ من معالي
الوزیر عشر سنوات ال تحتاج أن نذھب الى التحلیة لكن ھي خیار استراتیجي لما بعد ھذه السنوات، قضاء شط العرب الى الیوم ال یوجد ماء یمر
بھ حلو سوى المضخات الموجودة على شط العرب وشط العرب التي دي أس لھ یصل والتلوث فیھ یصل الى أكبر من الملوحة الموجودة في أي

.بحر

(T.D.S) أنا قستھ قبل ثالثة أیام، الیوم نقیسھ في محطة البراضعیة (19300) ھذا مأخذ لمحطة البراضعیة التي تأخذ ماء وتضخ الى تقریب
(30%) من االشخاص في منطقة البراضعیة، فحتى الماء القادم من اآلر زیرو لھا یخلط مع المالح ویضخ من نفس الخزان، المشكلة اآلخرى
اقول التي لم تفعلھا الوزارات المتعاقبة وال الحكومات المحلیة المتعاقبة أنھ لما تحدث مشكلة اآلن یضخ ماء الى البراضعیة أو الى أي منطقة

لھ تحت الـ(600) ( 400 أو 500) ھو یشبھ ماء البحر، بعض المشكالت یمكن من (T.D.S) جبیلة، لماذا اذا من اآلر زیرو المفروض
لھ اتصور (T.D.S) 2010 اكتشفنا انھ االنبوب مكسور في شط البصرة، شط البصرة ھو مبزل یعرفوه االخوة السادة النواب من البصرة

(35000) أذا لیس أكثر ویعبئ مع الماء التابع لـ (اآلرو) وھذا على ھذه الوضعیة اصبحت لھ سنوات البراضعیة اآلن جھود الموانئ غواصین
یعني ال ارید ان ادخل في تفاصیل، الحلول التي حدثت اآلن فالمشكلة أقول أكبر من أنھ الیوم واحد وتحل بقرار، ھذه تحتاج الى تخطیط لكن

للصیف القادم ما نحتاجھ ھو انابیب تصل الى شط العرب كي نخلص من كل شرق البصرة الن ال نستطیع ان نوفر لھم الماء اال في ھذه
.الطریقة، ال یمكن الیوم التناكر تنقل الماء الى متى، التناكر حدھا شھرین وتنتھي

ما یخص المورد الرئیسي لمیاه البصرة ھو اآلر زیرو، الذي یأخذ الماء من قناة البدعة، ھذه القناة من عام 1997 الى الیوم تعمل، جھود وزارة
الموارد المائیة عندما یكون تخسف یحدث اخبار ویذھبون یعملون، یفترض ھي یجب لھا كادر متخصص دائماً موجود، ھم األن الذي یفعلونھ

یحضرون كرایة من أي مكان یضعوھا ھنا الى أن تنتھي الى أن تنظف المكان، یفترض أن توفر المحافظة الوزارة معدات كاملة الى قناة البدعة
الى أن یحصل االنبوب، األنبوب ال بد منھ جمیع القناة تحصل لیس فقط التخسفات، لماذا؟

ألن القناة مفتوحة عرضة للحیوانات المیتة وعرضة لكل شيء للتلوث، للشمبالن، فتخصص ھذه حتى لو أربع مراحل، أربع سنوات ممكن ھذه
الـ (243) كم جمیعھا تكون انبوب یغذي البصرة وتتبدل محطة الضخ ھذه. أعمل على عرض الحلول الرئیسیة التي ممكن أن تحل مشكلة

البصرة نھائیاً، تبدل محطة الضخ الموجودة في صدر الغراف الى محطة رئیسیة وتكون كھربائیة ولیست بالدیزل، ھذه حتى نوفر ماء بشكل
مستدیم، الیوم واقعاً كل ما نطلب من الموارد المائیة ضخ ماء یضخون لكن یعتمد أین یذھب؟ غیر مستفید منھ أحد، أنا أرجو أن ال یكون ضغط
رجاًء، اآلن الموجود في اآلر زیرو یكفي فلنعمل على ادارتھ، دعني آتي الى وصف اآلر زیرو لحضراتكم كأبسط مثال، اآلر زیرو ھي محطة

العباس أیضاً أنشأت في التسعینات ھي المورد الرئیسي اآلن لماء الشرب الى البصرة، لم یتم اجراء الصیانة، بعد الكشف معي أنا وفریق من
وزارة النفط متخصص بالمضخات أخذت، لم یتم اجراء الصیانة متكاملة منذ عام 2014، یعني الیوم نحن في 2018 اربع سنوات لم نعمل
صیانة متكاملة وال خطة لھذه الصیانة وال نظام تشغیل للعمال الموجودین فیھا والشمبالن یمألھا، ھذا كان قبل األزمة ولغایة اآلن طبعاً، كان

یخصص الى المحطة سلفة ملیون دینار شھریاً وإلجراء الصیانات الجزئیة، واشر محطة مضخة ماذا ال أعرف ما یحصل فیھا قضایا كھربائیة
طبعاً لم تكن تكفي نھائیاً حیث كانت حصة محافظة البصرة قبل نقل الصالحیات من وزارة البلدیات (100) ملیون، كل محافظة البصرة تأخذ
(100) ملیون دینار لكل مدیریة الماء في البصرة، عملیة شراء المضخات قلت لكم تتم بشكل مركزي والوزارة حسب مدیر المحطة یقول لم

تجھز وزارة البلدیات المحطة، األن مع االزمة المالیة صحیح، المضخات یعني ال تتصورون غالیة، یعني ما جھزت ھذه محطة اآلر زیرو بال
أي مضخة جدیدة، المحافظة قبل خمسة سنوات مجھزة بحدود العشرین مضخة وتعلمون بدون صیانة ھذه المضخات ینتھي امرھا االفتراضي،

الذي حصل فقط ھذه ھنالك (13) مضخة اشتریت، ربطت (11) فقط ضمن مكتب المرجعیة و (6) غطاسات الى حد اآلن ُربطت (5)،
الموظفین اجورھم جداً قلیلة، عددھم قلیل، سوء ادارة، وھذا اكبر مشروع بطاقتھ یضخ ماء الى البصرة، ھو طبعاً تعرفون مضخة تصفیة
للمركز وخام الى (8) خطوط ناقلة تذھب الى مناطق البصرة المختلفة، الى الیوم ال توجد ورشة مركزیة لمعالجة أو لصیانة المضخات أو

تبنت واآلن مكانھ في ویرجعوه ماذا أعرف ال علیھ ویصرفون السوق الى یأخذونھ كان یعطل الذي البصرة، ماء مدیریة في الموجودة الغطاسات
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الغطاسات الموجودة في مدیریة ماء البصرة، الذي یعطل كان یأخذونھ الى السوق ویصرفون علیھ ال أعرف ماذا ویرجعوه في مكانھ واآلن تبنت
شركة ماء البصرة اقول الیوم بالشھادة للتاریخ أن نقف لھا بأجالل وعلى مدیرھا االستاذ احسان بجمیع كوادرھم لعمل الصیانات ومد االنابیب
وغیرھا من االجراءات التي قدموا دعم للجھود العاملة على أرض الواقع، المحطة التي زارھا یشاھدھا، ال شارع تبلیط، ال رصیف، ال أماكن

نوم لھؤالء االشخاص الذین یعملون حتى القرارات التي اتخذت، اآلن لما ذھبنا أشخاص تحفر آبار یقول شاھدنا ماء،  یعني ھذه میاه سطحیة
ولیست جوفیة، میاه غیر متجددة ال یمكن أن تشغل محطة ماء بھذه الطریقة أو جالبین محطة تحلیة، فالذي عملناه جمعنا الجھود وحصل یعني

مجرد أنھ الذي یحتاجوه نقدم دعم الى أي جھة  تعمل على أرض الواقع، بحاجة مثالً الى آلیات یعني قضایا بسیطة ھي ممكن أن تكون ھذه
فكلفت اآلن وزارة النفط شركة النفط بفریق مختص أمس خرج عمل كشف على محطة اآلر زیرو استعداداً للصیف القادم أن یصبح لھا تأھیل

من األلف الى الیاء وانشاء محطة أو ورشة مركزیة للصیانة، اآلن حتى جمیع الماء یصل الذي موجود، الكمیات الموجودة (7,5) م مكعب یصل
(5,5) م3 الى المحطة لكن ال یصل الى المواطنین بسبب التجاوزات، بسبب التكسرات لما یخرجون فرق شباب نقابة المھندسین في البصرة

وغیرھم من الفعالیات المجتمعیة الموجودة ھنالك یجدون االنبوب مكسور منذ عام 2010، وجدناه تحت جسر السریع والصور ارسلتھا دائرة
الماء وعامل بحیرة ھذا، فالماء حتى لو تضخ (3000) ال یصل مثالً (800) في البراضعیة، فاألن الحلول الترقیعیة جاھزة لكن ھي لیست

حلول استراتیجیة، الحل االستراتیجي ھو توفیر ماء خام لـ (10-12) سنة ھذه ال بد من ھنا الى الصیف القادم ممكن بعد أن تخصص لھ
األموال، واالستراتیجي الكبیر على مدى العشرین سنة القادمة الذي ھو نعطي استشاري أن یحدد أین تكون محطة التحلیة في البصرة؟ واآلن في

.30/9 سوف تكون ھنالك فتح عطاءات واحالة الى احد االستشاریین كبار اللجنة في مجلس الوزراء

ما یخص السد أنا أردت أضع السادة النواب واعتذر على االطالة أذا أطلت، موضوع السد وموضوع االطالقات وكأنھ كلما تزداد اإلطالقات
الماء المالح سوف یندفع كأنھ صراع بین الماء المالح، ھذا غیر موجود واقعاً الماء یتحكم فیھ عناصر الكثافة، الماء المالح دائماً یكون تحت

والحلو یكون فوق لو یضخ آالف اآلن، الذي كان یقطع الخط اللسان الملحي أن یصل الى البصرة ھو اطالقات الكارون، تقطع في الوسط فیخف
اطالق وصول اللسان الملحي ھذا كالم عند القاصر وكل ما تطلق الموارد المائیة یذھب على الوجھ والماء المالح األن األراضي متغدقة یعني

حتى لو نضع سد ھذا البالستیكي، ھذا سوف یحجز الماء المالح قسم منھ الزم لھ معالجة، فانا ال اتوقع یأتي شخص داخل العراق یقول نحن
نعالج بطریقة السد ونحجز الماء، ألنھ حتى الذي نحجزه یحتاج فترة سنین حتى یتخلص من الماء باألمتار العمیقة التي موجودة في قعر النھر

حتى یتحول الى ماء حلو ویصلُح الماء أخذ منھ، فاألن الخالف وانا اتمنى أن یكون ضمن اطاره العلمي أن تأتي شركة متخصصة أجنبیة
متخصصة بالسدود تحدد فائدتھ وأین یكون مكانھ؟ السد توجد حاجة لھ؟

نعم ال محال من السد لكن ھذا أین یكون؟ بأي طریقة ینفذ؟ أما نسده ونترك الملح تحت، مھما نطلق سوف یكون فقط الوجھ ماء حلو والتحت في
في بغداد كم؟ (T.D.S) االمتار العمیقة للنھر یكون الماء مالح، ھذه المشكلة رجاًء لیست فقط في البصرة جمیع المحافظات، األن الـ

نحن ال نستطیع أن نشرب من الحنفیة، لم توضع معالجات، المعالجات رئیسیة لتعالج، یجب یكون اعادة نظر في االنابیب في الشبكات في كل
شيء، ھذه واقعاً أنا أقولھا غیر موجودة، أتوقع مشكلة سوف تظھر ممكن في الناصریة وبعدھا غیر محافظة بسبب ارتفاع العكرة الملوحة

ووجود محطات في جمیع االماكن ھي ھذه المحطات سوف تعمل على ترسیب أطیان وكلور ویكون معقم ونتائج بعد جھود وزارة البیئة، توجد
تقاریر تأتینا الى ھیئة المستشارین شھریاً فحوصات جیدة جداً وقسم من الفحوصات یعني مثبتین فشلھا وادارتھا طبعاً بید محطات التصفیة،

.موظفي محطات التصفیة یحتاجون أغلبھم تأھیل، تعییناتھم أغلب أسألھ (40) موظف، كم مھندس
-:السید رئیس مجلس النواب –

.دكتور أرجو التأكید على الفقرات المھمة باختصار
-:(الدكتور عبد الكریم (رئیس ھیئة المستشارین في مجلس الوزراء –

نجد في المحطة أربع مھندسین أو ثالث والباقي أما یقرأ أو یكتب أو غیر مھنیین، یحتاجون الى تدریب، ھذه أنا اقول جمیع محطات البصرة،
.فیحتاج الى البصرة أمرین األن طارئة صراحةً

األول: ان یوضع نص في الموازنة لتدویر االموال الموجودة لمدة سنتین، تصرف ألغراض الخدمات الرئیسیة، ماء مجاري ھذه فقط وتحدد من
ً األموال البترو وتنمیة االقالیم والمنافذ، ھذه التي موجودة األن والذي سوف یأتیكم تدور حتى یتمكنون من انشاء مشاریع، تحتاج البصرة ایضا
ھیئة استشاریة صراحةً دولیة, محلیة، اقلیمیة، ال یمكن یأتي شخص الیوم یقول أنھ الموجودین یستطیعون یعالجون المشكلة بشكل نھائي، الذي

یحدث ھو أقول قرارات یأخذھا مدیر الماء، ساعة یأخذھا مدیر المحطة وھذه في النتیجة سوف لن نصل الى حلول جذریة الى البصرة، كل الذي
سوف نعملھ سوف نوفر ماء خام الى األر زیرو الى المناطق، المناطق الحرجة مثل (ابي الخصیب، أبو فلوس، السیحان) بالنسبة للسیحان والفاو

االن توجد محطات افتتحت سابقاً وتوقفت بسبب اسباب فنیة للماء وغیرھا، األن توجد جھود مھندسین من العتبة الحسینیة یعملون على االثنین،
الیوم احتمال تعمل تدخل الى الخدمة في اللیل محطة الفاو بخط واحد (100) متر مكعب، مثالً ھذه المحطة موجودة ال یوجد خزان یعني من
الصباح اآلن نحتاج نوفر خزان حتى لو انتجت المحطة فال تطفیھا، ھذه الحلول اقول التي ان وجدت كانت ترقیعیة، أعتذر عن االطالة واذا

.أسأت التعبیر وشكراً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نبدأ بمداخالت السادة النواب ومن ثم نستمع الى السید المحافظ والسید رئیس المجلس بعد المداخالت

-:النائب حسن خالطي نصیف راضي –

شكراً سیادة الرئیس، شكراً السادة الوزراء، الحقیقة المشاكل كثیرة والمشكلة اآلن مشخصة، الذي یھمنا اآلن أن نذھب باتجاه الحلول، لذلك أقدم
.المقترحات التالیة وسوف أقوم بتقدیمھا تحریریاً الى السادة الوزراء وللسید رئیس المستشارین، نقاط على مستوى اإلجراءات األنیة والمتوسطة

1 طة ا ن ة اآلن ات ا اإل لق ت ا ف ا اإل ت ال ز ا ت ال ف تكث ف ا ت األ ( ) ئ ال ا ن تكل
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وتكلم عنھا السید رئیس (r.o) األستمرار في تكثیف الجھود وتجاوز الروتین اإلداري فیما یتعلق باإلجراءات اآلنیة ومنھا محطة .1
.المستشارین

.رفع التجاوزات وتقلیل الھدر المائي على قناة البدعة .2
توجد أكثر من (40) محطة تحلیة في البصرة، وقائمة موجودة تحت الید، جمیع محطات التحلیة بین صغیرة ومتوسطة وكبیرة جمیعھا .3

تحتاج الى صیانة، طالما توجد أموال مخصصة لإلجراءات العاجلة یجب أن ھذه المحطات (40) محطة ممكن ان توفر لنا كمیة ال بأس
.بھا

نصب محطات تحلیة إضافیة، وفي الوقت الحالي توجد محطة لدى أحدى الشركات الحكومیة أرسلت بھا كتاب رسمي الى مجلس .4
.الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو األختصار دقیقة لكل مداخلة، أكمل

-:النائب حسن خالطي نصیف راضي –

نصب محطات تحلیة إضافیة، ولدى أحدى الشركات الحكومیة في البصرة محطة جاھزة للنصب، إمكانیة إقامة السد المؤقت، وأیضاً بالتزامن مع
ھذا مد أنبوب من شمال البصرة لتوفیر ماء خام إضافي، وممكن ان تلعب الشركات النفطیة دور في ھذا الموضوع، ھذا على المستوى األني،

.على المستوى االستراتیجي

أختصار الزمن وتذلیل العقبات في أكمال مشروع ماء البصرة الكبیر أو مشروع القرض الیاباني كما یسمى الذي تمت زیارتِھ قبل یومین .1
.وھو مشروع رائد ویوفر حل استراتیجي كبیر

اإلحتكام الى دراسة الخبیر اإلیطالي الذي تحدث عن ضرورة إقامة السد، وخالصة الدراسة تقول أنھُ أذا وصل ماء البصرة دون (50) .2
.متر مكعب في الثانیة یصبح إقامة السد ضرورة قصوى، اآلن أعتقد مستوى الماء (30) أي دون (50) فأصبحت إقامة السد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الدائرة البرلمانیة أجمعوا المقترحات مكتوبة

-:النائب عدي عواد كاظم حسین –

أنا في الحقیقة الیوم أُرید السادة الوزراء یرون ماء البصرة، ھذا ماء البصرة الیوم الساعة (8) صباحاً، وأتمنى أن یروه أو یتذوقوا، سیدي
الرئیس ھذا ماء البصرة الیوم الساعة (8) صباحاً، فلیروه السادة الوزراء ألنھم یقولون یوجد تحسن، السید الوزیر ھذا ماء البصرة الیوم، السیدة
وزیرة البلدیات، فقط لیروه أنا شربت، ألن الحمایة طلبوا مني شرب الماء ألنھُ ال یدخل البنایة، سیدي الرئیس أنا فقط أُرید السید وزیر الموارد
المائیة، سبق وأن تحدثت أكثر من مرة في األعالم لكن السید الوزیر لم یبالي للموضوع، توجد دراسة استراتیجیة لوزارتِھ ملیارات الدوالرات

.ُصرف علیھا، الدراسة واضحة لمدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل

الموازنة المائیة  في العراق لألعوام من 2015 الى 2035 ھذه الموازنة تُشیر، عملتھا شركة ال أعلم إیطالیة أو من أي مكان، یجب أن تتوفر
إطالقات الى شط العرب بـ (100) متر مكعب في الثانیة، السنة المالیة ال أعلم ھل السید الوزیر یعلم أو ال یعلم؟ السنة المائیة تبدأ من الشھر

العاشر الى شھر حزیران ھذا الشيء واضح كل سنة ھناك مد ملحي یرتفع ھذا واضح كل سنة والقضیة معروفة في وزارة الموارد المائیة
موجودة لدیھم، اإلطالقات لو الحظناھا في بدایة عام 2018 جمیعھا معدالتھا أقل من (35) القضیة لیست جدیدة ھو لیس ال یعلم وبعدھا علم،

یعلم ان ھناك مشكلة سوف تحدث في البصرة، السید الوزیر والسادة المسؤولین في الوزارة واضعین أیدیھم على خدودھم وینتظر تحدث الكارثة
.في البصرة وبعدھا یأتي ویتكلم، أنا ال أعلم ھذا الكالم غیر مقبول، ھو یعلم أن مشكلة سوف تحدث ویعلم ان البصرة سوف تحترق

 

 

-:النائب عدي عواد كاظم حسین –

سیدي الرئیس باإلضافة الى ذلك یوجد خلل واضح في الوزارة، مدیر عام التشغیل التي ھي مدیریة مھمة في وزارة الموارد المائیة الموضوع ال
یعنیھ، القضیة األخرى السادة المدراء والسید الوزیر المفروض توجد مشكلة تجاوزات توجد مشكلة في الحصة المائیة، تجاوزات من المحافظات

بدالً عن جلوسِھ في المكتب یجب أن ینزل مع كوادرِه مع آلیاتِھ ویضع عالجات أنیة لموضوع البصرة، أما أنا جلس مجرد للتنظیر ھذا األمر
غیر مقبول، موضوع البدعة، البدعة لغایة اآلن أحوضھا فیھا طین أعتقد (2) متر یعلم أو ال یعلم السید الوزیر بدون أیضاً عالجات، السیدة
وزیرة الصحة لغایة اآلن وصل العدد (95000) حالة تسمم على األقل مبادرة من وزارة الصحة یتم توزیع حبوب تعقیم مجاناً من وزارة

الصحة حتى ھذه ال توجد مبادرة منھا، فقط نحن جالسین نستقبل حاالت التسمم بدون أي عالج، أما وزیرة البلدیات حدث وال حرج المحركات
ھم المشكلة صحیحة، بطریقة یعمل البدعة من ناقل أنبوب یوجد وال الناقلة الخطوط أنابیب العمل، خارج جمیعھا المحركات محترقة جمیعھا
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م ی ری ب ی ب ن بوب یوج و و بیب رج ھ ی ج ر ر ھ ی ج
یعلمون توجد مشكلة یعلمون ھناك انفجارات وبحیرات لألسماك تتغذى على ھذه االنفجارات بدون عالجات سیدي الرئیس، لغایة اآلن الیوم أي

عالج للبصرة ال یوجد فقط، جمیعھا تنظیر وكالم بدون، المفروض على األقل تجلب كوادر األمانة كوادر المحافظات تقوم بحملة على البصرة
.للحلول األنیة على األقل

-:النائب فالح الخزعلي –

نرحب بالسادة الوزراء السید المحافظ السید رئیس المجلس، في البدء نشكر دور المرجعیة الدینیة والمتطوعین في مشكلة المیاه، طبعاً نبدأ بھا
قطاع تلو األخر، أیضاً نشكر السید رئیس المجلس ونائبیھ والسادة النواب الذین زاروا البصرة وأطلعوا على الواقع المأساوي الذي تشھدهُ المدینة

وقدمنا لحضراتكم مقترح لتشكیل صندوق أعمار البصرة ونتمنى أن یأخذ مجراه بشكل قانوني بتشكیل قانون، ذكر السید وزیر الموارد المائیة
االطالقات (7,5) متر مكعب بالثانیة استناداً للقرار (269)، أنا أذكر للسید الوزیر أنا قبل یومین زرت المشروع، المشروع في اللیل (4) متر

.مكعب في الثانیة وفي الصباح (5) متر مكعب في الثانیة، بالتالي مع (7,5) ال یكفي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أستمر

-:النائب فالح الخزعلي –

.سیدي الرئیس ھذا عندما ینقطع مثل خیر ویقطعون سالفتھ بالتالي یجب أن تعطونا وقت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.متداخلین نواب البصرة جمیع مداخالتھم دقیقتین

-:النائب فالح الخزعلي –

مشروع ماء البدعة وجود كرین واحد للتنظیف سیدي الوزیر المحترم وھذه الوزارة یمكن أن تطلع علیھا ومشاكل حقیقیة، (9) محطات العمل
فقط ھو (19) ساعة ولیس (24) ساعة فقط (17) ساعة، موجودین عمال للتنظیف فقط (4)، تجاوزات كثیرة ولغایة اآلن لم تحل ھذه المشكلة،

أیضاً ھناك مالحظة (80) مدینة ترمي نفایاتھا في دجلة والفرات والسیدة الوزیرة المحترمة وزیرة الصحة حاضرة ترمي نفایاتھا (80) مدینة
في دجلة والفرات من المخلفات البیئیة وتأتي الى البصرة والیوم أھل البصرة یشربون سموم، أیضاً موضوع السد وھذا صدر بِھ قرار، الیوم
نحُن (4) مرات في الیوم حاالت المد (1100) متر مكعب في الثانیة یدخل اللسان الملحي مقابیلھُ ھو (50) متر مكعب، بالتالي ضروري أن

ً نتجھ الى سد استناداً الى قرار مجلس الوزراء (13) لسنة 2016 وضروري بسقف زمني ترسلون توصیتكم بناًء على المستشار اإلیطالي، أیضا
بالنسبة لموضوع المیاه مع تركیا وھذه مسؤولیاتكم مع تركیا إیران، نحُن یومیاً زیارة ویومیاً تصریح ھذا الموضوع ضروري أن نتجھ الى

اتفاقیھ وتوقیع بروتوكول ونحن كمجلس نواب نُصدر قرار نضغط على إیران وتركیا في الملف االقتصادي، لدینا ال یوجد تبادل تجاري فقط
مواد تدخل من إیران وتركیا من (12-14) ملیار، ذكر موضوع جداً مھم أعتقد موازنة 2019 نحن أمام مسؤولیة لدعم وزارة البلدیات

واألعمار واألسكان والصحة والموارد المائیة في دعم المشاریع، بالنسبة الى السیدة وزیرة الصحة المشاكل لغایة اآلن وصلت الى (90,000)
أصابھ دخلوا الى المستشفى، إضافة الى األمراض السرطانیة إضافة الى المشاكل، طبعاً عندما نقول (90,000) حالة ضرب (5) سوف ینتخ

تقریباً (500) مواطن ھذه حالة مشاكل، أي شخص تسمم في البیت سوف ال یعمل وھو في األصل لیس لدیِھ عمل فتداعیات المرض
ومصاریف، لذلك على مجلس الوزراء وأیضاً على مجلس النواب أن یصدر قرار أعفاء المواطنین في الظروف اإلستثنائیة من الرسوم في

المستشفیات لھذه الحاالت ھذا الموضوع جداً مھم، أیضاً نحن أمام مسؤولیة بالنسبة للعقود في موازنة 2019 ودعمھا في الموازنة، أیضاً العقود
لألمراض السرطانیة ھذه مالحظة جداً مھمة األمراض السرطانیة الموجودة والمستعصیة العقود سنویة، أقترح على األقل العقود تكون (3)

سنوات مع الشركات العالمیة المختصة ألنھُ عندما تُقر الموازنة في الشھر الثاني أو الثالث وكذلك العقود وإجرائھا (6) أشھر سوف تذھب سوف
یصبح ضحیتھا أبناء الشعب العراقي في جمیع المحافظات ولیس فقط في البصرة على وجھ الخصوص بسبب زیادة األمراض السرطانیة، الى

السیدة المحترمة وزیرة األعمار واألسكان، أنا أطلعت في ھذا السجل والملف زیارتكم ونشاطاتكم وإنجازات الوزارة، ھذا شيء جید ولكن أقول
السیدة الوزیرة ما یخص الطرق والجسور كمالحظة وأنِت وال مرة ذاھبة في السیارة أعتقد جمیعھا في الطائرة، لم تري ھذا الطریق لغایة اآلن

.طریق الموت ناصریة دیوانیة وھذا لم یذكر في ھذا المرفق، أما بالنسبة لمشروع ماء البصرة الكبیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو األختصار

-:النائب فالح الخزعلي –

نعم سوف اختصر وال أطیل علیكم، مشروع ماء البصرة الكبیر توقف لمدة (6) أشھر لدخول المواد، ھذا لیس من مسؤولیة المواطن، المواطن
یُرید أن یشرب ماء والسیدة الوزیرة ھي التي تتحمل المسؤولیة، بالنسبة الى موازنات 2014،2015،2016 المالحظ موازنة 2016 كما في

السجل المرفق لتي زودتنا بِھ السیدة الوزیرة (صفر) وھذه مشكلة حقیقیة، بالنسبة الى دعم ماء البصرة أعتقد دعم خجول ال یرتقي الى طموحات
أبناء البصرة، نحتاج الكمیات أیضاً من (100) متر مكعب في الثانیة من ناظم قلعة صالح لزیادة اإلطالقات، السید المستشار المحترم رئیس ھیأة
المستشارین رئیس السید مع أتفق أنا بذلك، المعني وانت إجراءات بھا وتُتخذ الحكومة الى أعتقد تقدم التوصیات وھذه توصیات ذكر المستشارین
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المستشارین ذكر توصیات وھذه التوصیات تقدم أعتقد الى الحكومة وتتخذ بھا إجراءات وانت المعني بذلك، أنا أتفق مع السید رئیس المستشارین
وأمام السادة النواب الحكومات المحلیة ومجالس المحافظات تتحمل المسؤولیة لسوء التخطیط، یجب أن نتجھ باتجاه التعاقد مع مراكز استشاریة

عالمیة مختصة في التخطیط بھذا المجال، قدمُت الى أنظاركم سیدي الرئیس المحترم موضوع یتعلق باستضافة الوزارات وتغییر فلسفة

االستضافة أن تكون لكل (3) أشھر لكي نبتعد عن االستجوابات واالستضافات السیاسیة كل (3) أشھر وھو أمام أنظاركم كل (3) أشھر یأتي
.الوزیر ویقدم ما الذي قدمھُ في برنامجِھ الحكومي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل

-:النائب فالح الخزعلي –

السید رئیس المجلس السادة النواب، نحُن أمام تحدیات كبیرة موازنة 2019 مطلوب منا وقفة أمام البصرة وأھل البصرة في استحقاقاتھم ال سیما
.تدویر موازنة 2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بعد أكمال نواب البصرة سنمضي بنواب المحافظات األخرى

-:النائب خلف عبد الصمد خلف علي –

السید رئیس المجلس، في البدایة لطول الموضوع وقصر الوقت المحدد لكل نائب سوف أختصر على بعض األسئلة والمتبقي سوف أُقدمھُ كأسئلة
تحریریة للوزراء المختصین، المالحظة الثانیة أنا في الحقیقة أستغرب معالي وزیر الموارد المائیة بعد ھذا الحدیث والنقاط المھنیة التي تكلمنا
بھا، في األمس أستمع الى معالي الوزیر في أحدى القنوات یقول قضیة البصرة قضیة سیاسیة ولیست مھنیة، أنا لم أفھم ما ھي قضیة سیاسیة

والمواطن البصري بحاجة الى ماء للشرب أین القضیة السیاسیة؟

السؤال األول: مقمتھُ أن السید المستشار (ظافر عبدهللا) ذكر أن وزاتِھ تُعتبر شط العرب قناة مالحة بحریة منذُ عام 1997، السؤال أذا كانت
الوزارة طبعاً ھذه لیس فقط یتحملھا معالي الوزیر الموارد المائیة الحالي وإنما كادر وزارة الموارد المائیة، أذا كانت الوزارة تعتقد بأن شط

العرب ممر مالح لماذا أنشأت القنوات اإلروائیة على مجرى شط العرب وكلفت (550) ملیار دینار عراقي؟ أذا مالح لماذا قمنا بأنشاء قنوات
.إروائیة نأخذ من الماء المالح ونضعھا في القنوات اإلروائیة ھذا السؤال أتمنى أن أسمع جوابِھ من معالي الوزیر

السؤال الثاني: وھذا الذي الیوم أستغرب لھ وأسمع بأنھُ دعوى لخبراء أجانب ویجب أن تكون دراسات ویجب أن تتقدم استشارات عالمیة،
.الوزارة عملت دراسة استشاریة بمبلغ (5) ملیار وأوصت ھذه الدراسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أستمر

-:النائب خلف عبد الصمد خلف علي –

ثالث مناطق التي ھي (رأس البیشة، أبو فلوس، أكتیبان) وأوصت الدراسة أذا وزارة الموارد المائیة لم تستطیع أن توفر (75) متر مكعب
بالثانیة ال بد من إنشاء السد، السؤال الوزارة لم توفر ھذه الكمیة من الماء (75) متر مكعب في الثانیة ولم تُنشأ السد وھي كانت على خالف مع

خبراء البصرة في مركز علوم البحار على إنشاء السد، أُرید أن أسمع لماذا صرفت (5) ملیار على دراسة استشاریة ولم تأخذ بتوصیات ھذه
الدراسة، وزارة البلدیات باختصار الشيء الغریب ھناك مشاریع لتحلیة الماء في البصرة ومنھا مشروع سیحان، واحدة من المشاكل التي ذُكرت
والتي ذكرھا السید رئیس المستشارین أن في تصمیم ھذا المشروع كانوا واضعین فالتر بمستوى معین من العكارة، فكانت الدراسة عندما كان

.(السید الوزیر (عادل مھودر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل

-:النائب خلف عبد الصمد خلف علي –

وقالوا بحاجة الى أحواف ترسیب حتى یمكن أن یكون الماء بمستوى عكار یتناسب مع الفالتر، ھذا الكالم من 2012 یا معالي الوزیرة، أذا
كانت مشكلة البصرة متوقفة على عمل أحواض للترسیب ال أتوقع اآلن سوف یكون الرد ال توجد أموال ألنھُ داعش، فقط نعمل أحواض ترسیب
حتى تتناسب عكارة الماء مع الفالتر التي موجودة في المحطة، النقطة األخیرة التي ذكرھا السید رئیس المستشارین، منذُ 2014 ولغایة اآلن ال

توجد صیانة للشبكات وھذا ھو أحد األسباب الرئیسیة في مشكلة البصرة اآلن، أسمع الكثیر أن المشكلة متراكمة، لماذا لم تحدث ھذه المشكلة قبل
(3) سنوات؟ لماذا لم تحدث نفس ھذه المشكلة قبل (4) سنوات؟ المشكلة وأنا كالمي مع السید مدیر ماء البصرة (3) سنوات لم تُسلم دائرة الماء

دینار واحد للصیانة من یتحمل تھدیم وإضاعة شبكات الماء في البصرة بعدم وجود أموال قلیلة للصیانة، مشروع (البراضعیة) سید رئیس
المستشارین صحیح ھو قدیم لكن أُضیف علیھ مشروع ووسعوا الماء، المشكلة في مشروع (البراضعیة) ھو زیادة النباتات المائیة عدم وجود
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صیانة لھذا المشروع، ولذلك السؤال الى وزارة البلدیات ھل من المعقول البصرة تبقى (3) سنوات بدون صیانة لشبكة الماء؟ من یتحمل ھذا؟

-:السید رئیس مجلس النواب –
.أنا باشرت بنواب البصرة من خالل التسلسالت الموجودة لدي، ولكن ال أعرف جمیع األسماء

-:النائبة میثاق ابراھیم فیصل مشتت –

سیدي الرئیس، المواطن البصري الذي تعب كاھلِھ من مصاریف شراء الماء، خرجوا في تظاھرات یطالبون في توفیر فرص عمل وبتعیینات،
أضافھ الى كاھل االقتصادي للشعب البصري ھو شراء الماء حیث یشتري طن المیاه الحلوة بأكثر من (20,000)، باإلضافة الى أن تلوث لمیاه

التي أحدثت حاالت تسمم كثیر وصل عددھا الى أكثر من (80,000) حالة وبشكل حیث یكون التسمم لعائلة كاملة، فنطلب من وزارة الصحة
بأن یكون العالج مجاني لحاالت التسمم، أیضاً نطلب من وزیرة الصحة أن ھناك مختبر فحص دوائي وغذائي متكامل في محافظة البصرة منذُ

(7) أعوام، نطالب بفتح ھذا المركز خاصةً في ھذا الوقت الذي نحُن بحاجة الى فحص الدواء وتوفیرهُ للمحافظة وإرسالِھ الى محافظة بغداد یأخذ
من الوقت الكثیر وأعتقد باألشھر، ذكر السید وزیر الموارد المائیة بأنھُ أطلق الكثیر من حصة المیاه للمحافظة ولم تتغیر نسبة الملوحة لغایة

اآلن، السید الوزیر قبل فترة انتم عملتم دراسة مع شركة إیطالیة بكلفة (5) ملیار ماذا عملتم بھذه الدراسة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكملي

-:النائبة میثاق ابراھیم فیصل مشتت –

ھل أخذتم بھذه الدراسة أم لم تأخذوا؟ أذا لم تأخذوا فلماذا وإذا أخذتم ما ھو العمل؟ وزیرة البلدیات حضرتِك تعلمین لغایة اآلن توجد لدینا مناطق
تُضخ لھا المیاه المالحة، ذكرتم أسباب كثیرة ال أُرید أن أكررھا، لكن نُرید ضمن العالجات أن توفروا حوضیات لھذه المناطق حتى یستطیعوا أن

یستخدموا المیاه، بعض المناطق في محافظة البصرة وصلت لھا المیاه الحلوة ولكن بعض المناطق منذُ بدایة األزمة ولغایة اآلن كقضاء (أبو
الخصیب، شط العرب) لغایة اآلن لم تصلھم المیاه الحلوة، أذاً كثفوا من الحوضیات وضعوا حلول آنیة لحل ھذه المشكلة واستمروا في الحلول

.طویلة األمد

-:النائب رامي جبار محمد شري –

ال أكرر على ما ذكرهُ زمالئي بخصوص أزمة البصرة، لكن أنا أُرید أرى الوزراء الذي طرحوه ھل ھو موثق أوالً؟ الذي طرحوه مجرد تنظیر
وكالم فقط، كان المفروض یذكرون بلغة األرقام والمناطق وباألخص وزیرة الصحة ووزیر الموارد المائیة، ھذا ما كان في البصرة وھذا الذي

.حدث وھذا أجراءنا ھذا الذي یكون على مرأى ومسمع الشعب، فالذي یطرحوه مجرد تنظیر وجمیع الزیارات التي كانت

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو أن ننتقي العبارات

-:النائب رامي جبار محمد شري –

ننتقي العبارات، الذي كان ولم یخرجوا ألي مشروع بسیط بالبصرة ولم یحلوا مشكلة البصرة بصورة میدانیة، أنا أُرید أن أوجھ سؤال واحد
ونكون فیھ شجعان، أذا ثبت التقصیر من ھؤالء الوزراء ماذا یكون دور النواب وما یكون دور مجلس النواب العراقي أمام الشعب؟ حتى ال نبقى

البصرة وأزمة البصرة نتباكى علیھا مجرد جلسات ومجرد تنظیرات، أنا أتفق مع زمیلي عد أنھُ قال ما طرحھ تنظیر ال یفید بشيء، وزیر
الموارد المائیة لیذكر لي المناطق التي حدث بھا تغییر التي وصلھا ماء صالح لالستخدام البشري حتى نقول وجد أنجاز، المضخات التي حدثت

بھا صیانة حتى یكون جدولة أعمال ما قبل وما بعد والسؤال الواضح أكرره حتى ال أخذ وقت ألنھُ ال یحتاج وقت البصرة ال تُرید وقت، أرید
أقول أذا ثبت التقصیر الواضح من ھؤالء الوزراء ماذا یكون جواب ودور مجلس النواب العراقي؟ وأتمنى اآلن یتم اإلجابة علیھ قبل أن یعطون

.المیكرفون ألي زمیل أخر، وأُرید جواب بدون تنظر رجاًء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنت ال تقرر سیادة النائب أن تعطي المیكرفون ألي نائب أو غیر نائب، ھذا دور الرئاسة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس شناوة –

أُرحب بالوزراء والكادر المتقدم، سیدي الرئیس من المھم مثلما ذكر رئیس ھیأة المستشارین أن تتوفر رؤیا استراتیجیة وتخطیط متقن ورصین،
ولكن من خالل العرض المطروح المشكلة بدرجة كبیر غیاب المتابعة والمراقبة سوف أُعطیك بیانات وأدلة، الترسبات الشم بالن وھذا بالتقریر
المقدم من وزارة الموارد المائیة في القناة وأحواض التخزین، وبالمناسبة أحد النواب الذي ذھب بزیارة میدانیة یقول عملیة التنظیف حدثت بعد

المظاھرات وبعد علوا صوت الناس بالمطالبات وبعض المتطوعین ذھبوا لتنظیف ھذه الترسبات، ومن یعمل بأجور أشھر عدیدة لم یستلم رواتبِھ
.أو أجرِه
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تلكؤ محطات الضخ األربعة على القناة، مشاكل أمداد وقود، عدم استقرار التیار الكھربائي، مشاكل بسیط أي ال توجد متابعة، ال توجد .2
.متابعة ومراقبة، ال تقل لي تخصیصات وتقل لي رؤیا وتخطیط استراتیجي

منھا (8) ال یعملن وفیھن عطل وعندما حدثت المظاھرات أصلحوھن، (8) أي (30%) من قدرة ھذه (23) (r.o) عدد المضخات في .3
المحطة على إیصال الماء للناس كانت متعطلة، لو توجد متابعة ومراقبة بسیطة كان ُحلت ھذه المشكلة، التكسرات یذكرھا رئیس ھیأة
المستشارین تكسر منذُ 2010 سیدي الرئیس قضیة مخجلة ھذه منذُ عام 2010 مكسور األنبوب ال توجد متابعة من الوزارة وال من

.المدیرة التي في المحافظة تُتابع وتعلم، التجاوزات توجد جرأة وشجاعة وھذا واحد من أسباب الھدر
في إستضافة وزیر الموارد المائیة بشباط من ھذه السنة ذكر أن الخزین في الثرثار كخزین میت فنحتاج الى محطة كلفتھا (50) ملیون .4

دوالر، (50) ملیون دوالر أي تقوم بزیادة األطالقات تُفید المزارعین، تُفید بتحسین الماء الصالح للشرب، توفیر فرص عمل لمئات
األالف من الناس، جمیعھا قضیة غیاب متابعة ومراقبة، إذاً المسؤول الذي ال یُتابع یُراقب یُفترض أن یُحاسب ویُسائل، عملیة التغییر من

ھنا تبدأ یا أیھا الرئیس، ثم لماذا ال یتوجھ الوزراء ویتابعوا ھذا التقصیرات میدانیاً بأنفسھم، لو كان الوزیر موجود مدیر الماء سوف
یستنفر جمیع جھودهُ للمتابعة ألن الوزیر موجود، ألن الرئیس األعلى لوزاتِھ موجود، سیدي الرئیس علینا أن نتخذ إجراءات بحق من

.قصر ولم یتحمل مسؤولیتھُ ولم یُتابع میدانیاً، ھذه المأساة التي تحولت أزمة مزمنة یُعاني منھا الناس

-:النائب عبد عون عالوي طاھر –

أخواني ال أُرید أن أُطیل علیكم، اإلخوان السادة النواب شرحوا الكثیر من معاناة البصرة، المشكلة ُشخصت، نحن نُرید حلول سریعة وحلول
عاجلة، الحلول السریعة كیف نتعامل مع مشكلة البصرة لمنع البأس في البصرة، حالیاً (3) أشھر ونصف منذُ 13/7 والبصرة تُعاني من المیاه

المالحة، الوزارات المسؤولة عن ھذا العمل واإلدارات المسؤولة لم تُعیش الحالة میدانیاً، السید الوزیر أذا أتى من بغداد ووكیلھُ لم یعش المشكلة
میدانیاً، أذا أتى نصف ساعة أو ربع ساعة جنب الحالة ثم یتركھا ویخرج ال یعش مثلما تفضل السید النائب (عمار) قال مشروع البدعة شم بالن
سنوات ومثلما قال السید المستشار أنابیب المیاه مكسورة منذُ 2010 ولغایة اآلن لم یتم أصالحھا، المشكلة ُدقت األجراس علیھم في بدایة الشھر

السادس لم تؤخذ االستعدادات علیھا وخرجت مظاھرات وأعطینا شھداء ولم یستجیب أحد، ما قدمناه للبصر أال القلیل، أُرید أن أوضح وال
تبخسوا الناس أشیائھم، بدایةً ال لكوني طیب ال بالعكس أنا ُمتخذ موقف من وزارة الصحة لكن لألمانة أكثر من (90,000) حالة مرضیة

یراجعون المستشفیات وتحملتھا المستشفیات وهللا الحمد والشكر لم تحدث أصابات خطرة، صحیح یوجد نقص في المواد واألدویة لكن ما تعانیھ
.مستشفیاتنا من قلة السعة السریریة، عدم أكمال المستشفیات مثل المستشفى التركي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل

-:النائب عبد عون عالوي طاھر –

ما تعانیھ مستشفیاتنا من قلة السعة السریریة وھذا بذمة وعھدة مجلس الوزراء، أنا أؤید قیام صندوق دعم البصرة وتشكیل ھیأة أداریھ إلدارة
البصرة، لكن أُحب أن أبین نقطة واحدة لإلخوان أن عالج المرضى اآلن المصابین بسبب المیاه المالحة في البصرة مجاني ال یحدث خلط،

أطالب السیدة الوزیرة من خالل مجلس الوزراء باالھتمام بمرضى األورام السرطانیة، أمراض الدم الوراثیة، لدینا نقص كبیر في األدویة في
.(%المستلزمات الطبیة واإلسراع واإلكمال المستشفیات التي تحت األنشاء والتي قسم منھا واصلة الى نسبة عالیة من اإلنجاز أكثر من (90

-:النائبة علیة فالح عوید رشید –

سیادة الرئیس واألخوة الوزراء حیاكم هللا، قد یعترضون نواب البصر كوني أتكلم، صحیح أنا نائبة فزت عن بغداد لكن أنا أقول لكم دائماً أبویة
العراقي وأمي البصرة ووالئي للبصرة دائم بأذن هللا تعالى، حقیقة ما تفضلتم بِھ وطرحتموه مشاكل وتراكمات لسنین طویلة لیست حدیثة العھد،

واآلن نحُن في صدد الحلول وال یمكن لھذه التراكمات أن تُحل في سقف زمني قد یكون شھر أو شھرین ع وافر احترامي وتقدیري لجمیع
المشاركین لوضع الحلول لمشكلة أمنا البصرة، األمر الرئیسي الذي الحظتھُ من خالل األخوة الوزراء عدم وجود تعاون ما بین الوزارات وما

بین الحكومة المحلیة، لو كان ھناك تعاون ومثلما تفضل األخ األستاذ (عمار) ومراقبة ومتابعة ال یمكن أن یصل البصري الى مرحلة الثورة في
عز الظھر ھذا الذي حدث، نحن اآلن في صدد مشكلة كبیرة نحتاج الى معالجات تختص فیھا أكثر من وزارة، تغییر … وخزانات ومحطات

والى أخرِه ومضخات متروكة لسنین طویلة، عندما قامت الثورة في الشارع البصري ُشحذت الھمم للحلول لكننا لیس بصدد ھذا وإنما علینا ان
نُھدأ الثورة البصریة ألنھا قد تنتقل من البصرة الى محافظات أخرى بنفس األسباب، عدم تعاون وزارات، عدم وجود المراقبة والمتابعة والى

.وراتب للبصري حتى یشتري ماء الشرب ولم أجد صعوبة في إنشاء محطات (r.o) أخرِه، الحلول منذُ األزل ونحُن نشتري

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكملي أرجو األختصار

-:النائبة علیة فالح عوید رشید –

موجودة في (r.o) في أي منطقة والدلیل على ھذا سیدي الرئیس واألخوة األعزاء أنھُ ھناك محطات (r.o) ولم أجد صعوبة في إنشاء محطات
البصرة من عمر طویل وفیھا أدامة والناس تشتري منھا الماء، إضافة الى المؤسسات سواء النفطیة أو غیرھا في محطات تحلیة موجودة خاصة
المعروف (t.d.s) في كل منطقة ونمد الناس بمیاه شرب (r.o) فیھا، ھذا األمر أن كان خاص فھو سھل فلماذا تعجز الدولة عن انشاء محطات
الصالح للشرب ویبعدھم عن األمراض والذي یبعدھم عن تكالیف المعیشة الباھظة، ھو فقیر ومحتاج أن یشتري ماء شرب اآلن یشتري خزان

ة الك ك ا ل ل ز ال شك اإلطالة ن تذا ا ال ال ا ل غ ا ھ ا ت ن تط ت ل ا
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.ماء حلو حتى یستطیعون یتحمموا بِھ او یغسلوا المالبس، اعتذاري عن اإلطالة مع شكري الجزیل لمسامعكم الكریمة

-:النائب مظفر إسماعیل شتیوي وطبان –

سؤالي الوحید الذي أرید أن أوجھھ إلى وزیر الموارد المائیة، والذي یقول بأن األزمة ھي سیاسیة، أرید أن أعرف ما ھي األزمة السیاسیة التي
حصلت في البصرة، من یرید أن یرشحھ وزیر الموارد المائیة، أبو الخصیب، أبو التنومة؟ من ھو؟ أنت تعلم أنھ یوجد لسان محیط في الشھر

السادس أو السابع على شط العرب، ما الذي فعلتھ؟ ما ھي الخطة المائیة التي قدمتھا؟ ألننا طلبنا من رئیس الوزراء، وطلبنا منكم زیادة
اإلطالقات المائیة من ناظم قلعة صالح وسدة الكوت، ومن دون مباالة، من (75%) متراً مكعباً في الثانیة إلى (100) متر مكعب في الثانیة،
یقول ال أستطیع أن أطلق، لماذا؟ ألنك جعلت الخزین في شھر (12)، فتحتھ على األھوار، وتركت الناس من دون ماء، اآلن تقول أن األزمة

.سیاسیة، ولدي خزین في البصرة تقریباً (7) ملیون متر مكعب في الثانیة ، والبصرة إنتھت ودمرت دماراً

لدیك مشروع البدعة، بالنسبة لألحواض والترسبات الموجودة، ھل لدیك صیانة لھا؟ ھل إتخذت إجراءات فیھا؟ ھل كشفت (RO) بالنسبة للـ
؟ ھل إطلعت على العطالت؟ ماذا رأیت؟(r0)على الـ

ھذه المضخات ھي بائسة، عاطلة ومتلكئة، ما صیانتكم؟ ماذا قدمتم للـ ،(r0)أما بالنسبة لوزیرة البلدیات فیما یخص المضخات الموجودة في الـ
(r0)؟ ما الذي فعلتموه؟ أرید أن أفھم ما الذي فعلتموه أنتم؟ ساعة مؤتمر صحفي، ساعة ال أعرف ماذا تعملون! والبصرة ھجمت، البصرة

.منكوبة مظلومة

موضوع شركة (أكسل موبل) األمریكیة، متبرعت بـ(40) ملیون دوالر، لبناء محطات تحلیة على شط العرب، ویوجد رفض من بعض
مستشاري رئیس الوزراء، یقول: لماذا البصرة تشرب ماء آرو، ومحافظة بغداد أو المحافظات تشرب ماء دجلة، ھذا ال یجوز، ھل البصرة

عبید؟ البصرة لمن عبید؟ البصرة أم الشھداء، أم العلماء، أم النفط، أم الغاز، أم المنافذ، ما شاء هللا حینما تعددون للبصرة، والبصرة مظلومة من
السیاسیین الموجودین، ھذا ال نقبلھ نھائیاً، وقد كان وزیر النفط موجوداً وقائم مقام شط العرب أیضاً كان موجوداً، وھددوه وقالوا لھ ال تتكلم بھذا

.الموضوع، ھذا الموضوع ال نفبلھ، وال نقبل أي أحد

.أطالب بالدیون السابقة من البترو دوالر والمنافذ الحدودیة، البصرة تطلب الحكومة اإلتحادیة (25) تریلیوناً یوضع في صندوق إعمار البصرة

-:النائب أسعد العبادي –

السادة المحترون، تفتح الجلسة بإسم الشعب، وأنا بإسم الشعب كوني ممثالً عن الشعب، المادة (33) من الدستور العراقي تقول أوالً: (لكل فرد
.(حق العیش في ظروف بیئیة سلیمة

.(ثانیاً: (تكفل الدولة حمایة البیئة، والتنوع اإلحیائي، والحفاظ علیھا

.أحب أن أنوه للجمیع بأن محافظة البصرة بالنسبة للحیوان واألرض والزراعة أصبحت أرضاً قاحلة، و� الحمد

القضیة الثانیة: الكثیر یردد بأن البصرة تحتاج إلى ماء صالح للشرب، أتحدى أي شخص یقول منذ 1991 إلى اآلن بأن البصرة تشرب ماًء من
اإلسالة، یجب التفریق إنھ ماء صالح لإلستعمال، أھل البصرة یحتاجون إلى ماء من أجل التنظیف والغسل فقط إخواني األعزاء، قد تكون مخفیة

.علیكم

أطالب السید رئیس مجلس النواب المحترم أن یبعد البصرة عن الصراعات والمناكفات، ألن الكثیر من اإلعالنات والتصریحات ال تصب في
مصلحة البصرة، إعطاء دور ألن الكثیر یقول قمنا بكذا وقمنا بكذا وكذا 00 ، لكن الواقع العملي للبصرة، وأحدثك عن قضاء أبي الخصیب،

قضاء منكوب (100%)، النفط أصبح لعنةً على قضاء أبي الخصیب، األراضي الزراعیة جرفت وحولت إلى بیوت سكنیة، ولكن المحرمات
.النفطیة تأخذ (70) كیلو متراً، الماء یوفر للحقل، وال یوفر للشرب

القضیة األخرى للتنویھ، الكثیر من إخوتنا أعضاء مجلس النواب طالبوا أن تكون (الكشفیة) مجانیة، أناشد وزیرة الصحة، إذا كانت مجانیة وھي
تصرف، لدي إحصائیة، المستشفى التعلیمي جبایتھا في الشھر الماضي (280) ملیوناً، ما یصرف لھا (180)، فإذا كانت الجبایة ال توظف،

جبایة المستشفى التعلیمي ال تعطى بالشكل الصحیح إلى البصرة، فكیف إذا منعت؟ لكن منع كل شخص في حاالت التسمم وفي حاالت اإلسھال
.التي حصلت لھ بسبب تلوث الماء، بأن تكون مجانیة، ویكون ھنالك تعویض

القضیة األخرى: فتح كافة الملفات من خالل لجنة برلمانیة شعبیة منذ 2005 إلى وقتنا الحاضر، ما ھي األموال التي صرفت على تحسین الماء؟
.وأین وصل حالھا؟ ألن حال الشعب البصري أصبح ال یطاق

القضیة األخرى: أحب أن أنوھھا إلى رئیس المستشارین، یقول في العشر سنوات القادمة، لماذا ال نقوم بإنشاء محطة حراریة على البحر؟
باعتبار أن نسبة الملوحة في البحر ثابتة، ھذه تقوم بإنشاء (2000) میكا واط من الكھرباء، وكذلك الملیون أو الملیون ونصف من الماء الصالح

.للشرب، إذا قام بھا المحافظ خالل ھذه األیام خالل شھر أو شھرین، فسنكون أمام ثالثة أشھر إلكمالھا

-:النائب عبداألمیر نجم عبدهللا مدلول –

لما تقدم بھ إخواني النواب بخصوص األزمة في البصرة، أنا أسأل السادة الوزراء سؤاالً: إن ھذا الذي تقدموا بھ من – أعتذر عن ھذه الكلمة –
التنظیر، یوجد في كافة البلدان إذا حدث حادث سیر، أو حدثت حالة وفاة في أي قسم من أقسام الدولة، أو في وزارة من الوزارات فیقوم الوزیر

أي من واحدة إستقالة ھناك تكن ولم احترقت، وأن سبق الغربیة المحافظات وباقي الموصل تحترق، وھي أشھر البصرة اآلن إستقالتھ، بتقدیم
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ي ن  ن  إ و  م  ر و ن  بق و ربی  ي   ل وب و رق  ي  ھر و ر  ب آلن  یم إ  ب
وزیر، وھذه تنم عن عدم الوطنیة للبلد، نحن نطالب كافة الوزراء المقصرین، كما نطالب بمحاسبتھم فإننا نطالب منھم أن یقدموا إستقاالتھم،

للتقصیر الموجود من خالل عدم تأدیة الواجب بالصورة الصحیحة، ھناك تقصیر واضح، نحن ال نرید أن نقدم معاناة أھل البصرة فقط، ھناك

معاناة لدى الموظفین القائمین على العمل في محطات التحلیة، في محطات الضخ، في دائرة الماء، في دائرة البلدیة، ھناك تقصیر واضح في
إستحقاقاتھم، نحن نطالب من موظف البلدیة أن یقوم برفع النفایات، وھو یستلم (200) ألف دینار شھریاً، والراتب الشھري یصل كل ستة أو

سبعة أشھر إلى الموظف، ھذه صور من النفایات في محافظة البصرة، كثیر من المناطق قمت بزیارتھا، وھذه صور توضح النفایات في شوارع
البصرة، لم یكن ھناك إھتمام في بلدیة البصرة، ولم یكن لوزیرة البلدیات أي إھتمام في البصرة، وال وزیرة الصحة،  وال وزیر الموارد المائیة،
ھناك الكثیر من المشاكل، نحن نلجأ إلى الحلول، ال نذكر المشاكل فقط، بالنسبة إلنشاء المحطة التي ذكرھا األخ، ما تسمى بالكھرباء المائیة التي
ھي على المملحة على ضفاف البحر، ھذه المحطة تحتاج إلى مكان یخلو من المخلفات البحریة، ھناك مشاكل، في عام 2013 جاءت الشركات

األجنبیة، ووجدت مخلفات وخرجت، فأرجو من اإلخوة أصحاب الشأن أن ینظروا في ھذا الموضوع بأن ترفع المخلفات الحربیة من منطقة
.المملحة في المناطق التي یتم إنشاء ھذه المحطة فیھا، ھذا من جانب

ومن جانب العاملین في محطات المیاه أرجو من السادة النظر في استحقاقھم، وإعطاءھم إستحقاقھم، وتحفیزھم بالمال، حتى یمیز بین العامل
.والمتقاعس، ھناك الكثیر من العمال الذین یعملون لیالً ونھاراً، ولم یستلموا مستحقاتھم، وھناك عمال لم یأتوا حتى إلى محل عملھم

بالنسبة للست وزیرة الصحة، ھناك معاناة من المواطنین في البصرة وفي باقي المحافظات، فنقترح أن یتم إستحداث ھیأة وطنیة لمكافحة مرض
السرطان ترتبط بھا جمیع مستشفیات أمراض السرطان، ولھا الحق في التعاقد مع الكوادر األجنبیة ومستشفیات عالمیة، وإنشاء مراكز بحثیة
متطورة تابعة لھا، حیث أنھ من شأن ذلك أن یخفف العبء عن وزارة الصحة، وأن تكون ھناك جھة متخصصة فقط لھذا المرض بعیداً عن

.الروتین

ھناك مقترح آخر ھو أن یتم إستحداث مستشفیات تجمع فیھا تخصصات الحروق والخدج وغسیل الكلى، والعنایة المركزة، والعنایة القلبیة تسمى
مستشفیات أو مراكز الحاالت الحرجة على أن یكون أغلب كوادرھا من المالكات األجنبیة ذات الخدمات الجیدة، وتكون نواة جیدة أیضاً لتدریب

المالكات العراقیة، یجب أن تخصص، ھناك ما یسمى بالمستشفیات التركیة موجودة في البصرة وباقي المحافظات وھي قد أنشأت واآلن
.متروكة، فعلى وزارة الصحة إستغالل تلك المستشفیات لھذه الحاالت الحرجة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب، النائب ال یطالب، النائب لدیھ إجراءات، أعتقد ھذه الالفتات لیس محلھا في مجلس النواب، الجلسة تبقى مستمرة إلى أن نكمل كل
.المداخالت، ونتخذ إجراًء للبصرة

-:النائب عبدالسالم عبدالمحسن عرمش المالكي –

ال یخفى على الجمیع موضوع مشكلة البصرة، ھذا األمر الذي شغل بال السلطة التنفیذیة قبل غیرھا، وبدورنا حتى نكتب الموضوع، كرم ضیافة
أھل البصرة، أتمنى من اإلخوة الوزراء، نحن قدمنا لھم ماًء، نرید منھم أن یشربوا أمام أعضاء مجلس النواب، حتى یتضامنوا مع أھل البصرة،

الماء الذي قدمناه ضیافةً، أتمنى أن یشربوه إذا كانوا حریصین على أھل البصرة، أرید أن یشربوا الماء أمام ممثلي الشعب العراقي، حتى
.یشعروا بمعاناتنا، ھذا أوالً

ثانیاً: موضوع السیاسة المائیة الیوم حقیقة سیاسة فاشلة منذ تأسیس الدولة العراقیة عام 1921، لم تكن لدینا سیاسة مائیة واضحة، كلھا تخبط
وعمل غیر صحیح، ألن الوزراء الذین جاؤوا طیلة الحكومات العراقیة ھم وزراء فاشلون في موضوع أداء دور الوزارة في تنفیذ ستراتیجیة

.معینة لموضوع السیاسة المائیة في العراق

ت علیھ اإلخوة أعضاء مجلس النواب في الدورة السابقة – وأنا من ضمنھم – كنا نتأمل منھ سؤالي للسید وزیر الموارد المائیة، إذا كان صوَّ
خیراً، بأن ھذا الرجل ھو وزیر تكنوقراط، وقادر على إدارة الوزراة، وسینجح في أمور الوزارة نجاحاً واضحاً، لكن لألسف لم یعِط الوزیر أي
إھتمام لمحافظة البصرة، سؤالي لھ الیوم: ھل ھنالك نیة لدى الوزارة بإعطاء مدة زمنیة محددة أو معروفة لدى الجمیع أمام الرأي العام، وأمام

الشعب العراقي في موضوع إنشاء السد الذي سیكون ھو الحد الفاصل إلنھاء معاناة الكثیر من أھل البصرة؟ أم أنھا تبقى مجرد وعود وتسویف
.ومماطلة، ومجرد إطراءات وتصریحات إعالمیة ال غیر؟ ھذا من جانب

الجانب اآلخر: الیوم یجب على مجلس النواب إتخاذ قرارات ملزمة أمام الشعب العراقي، ما دام الوزراء حاضرین، ألنھ عند زیارتكم األخیرة
إلى محافظة البصرة أعطیتم وعوداً بأن مجلس النواب مع حل مشاكل ھذه المحافظة، وبالتالي الیوم علینا إلزام مجلس النواب باتخاذ قرارات

ملزمة للحكومة، وإال إذا یبقى الوضع على ما ھو علیھ مجرد تصریحات، ومجرد إعالم، فھذا ال یخدم أھل البصرة بشيء، الیوم إذا كانت ھنالك
مشكلة لدى الوزارة في موضوع الخزن فموجودة أھوار السناف والحمار وھور الحویزة، وكثیر من األھوار التي تعتبر مجمعات مائیة كبیرة،

واآلن ھي فارغة، ھل تعجز الوزارة عن إقامة سد، ودعوة الشركات العالمیة الكبرى من أجل إنجاز ھذا السد؟ ، ھذا األمر یعتبر كثیراً على أھل
البصرة؟ أو أن الوزارة ستتفضل بھ على أھل البصرة؟ فرجاًء نحن مشكلتنا كبیرة، ورجاًء أن تكون ھناك حلول موضوعیة، وحلول طارئة،

.وعلى مجلس النواب إتخاذ قرارات جریئة في ھذا الصدد، أھل البصرة یریدون حلوالً رجاًء، ال أنھ مجرد إستضافة ونخرج

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیتم ذلك، یجب أن نقف على أصل المشكلة، حتى نتمكن من إتخاذ قرارات تنسجم مع حلھا

نظا (نقطة حسین كاظ عواد عدي :(النائب
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-:(النائب عدي عواد كاظم حسین (نقطة نظام –

المادة (56) من النظام الداخلي (لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرین عضواً 000)، وھذا الذي عملناه، جمعنا تواقیع أكثر من (25)
نائباً، الیوم نطلب تقییم أداء السادة الوزراء في أزمة البصرة، وفاًء لدماء الشھداء یجب أن یعلن للشعب العراقي ما الذي أنجزوه؟ وما لم ینجزوه؟

.واآلن تقصیرھم واضح، بعد أن یكتمل النصاب أرجو أن یطرح ھذا الموضوع للتصویت

-:النائب بدر صائغ مكلف شندل –

الحدیث عن البصرة كثیر، وبدأ الكالم یتكرر، فالمشكلة معروفة في البصرة، وھي ملوحة الماء، وحاالت التسمم، والبطالة، لكن ھذا الكالم،
رسالة البصرة الیوم ھي أننا نرید حلوالً، والحلول كما قال السادة الوزراء والمستشارون بأن ھنالك تقصیر، والتقصیر واضح سواًء كان لدى

الوزارات المعنیة، أو لدى الحكومات الكحلیة، نحن تكلمنا كثیراً عن الوزراء، ونسینا الحكومة المحلیة، ھناك تقصیر واصح لدى الحكومة
المحلیة المتعاقبة، ولذلك أقترح تشكیل لجان متخصصة للتحقیق في إثبات المقصرین وإحالتھم إلى المحاكم، یكفي الكالم، ونرمي التھم جزافاً على

.الوزارات، یوجد تقصیر واضح، ویجب أن نضع لھ حلول

أنا لدي سؤال للسید وزیر الموارد المائیة، أو ھو حقیقة طلب: السید وزیر الموارد المائیة، أرجو تزویدنا بتصاریف اإلطالقات المائیة لناظم قلعة
.صالح منذ الشھر الخامس 2018 لغایة ھذا التأریخ على شكل بیانات یومیة مسجلة، وأرجو اإلھتمام بھذا السؤال

-:النائب حسن سالم عباس جبر –

بطبیعة الحال إن قضیة البصرة لیست ولیدة الساعة، وإنما ھي أزمة منذ القدم، ومع األسف الشدید فإن اإلھمال الحكومي واضح، وھناك عدة
أزمات في محافظات أخرى كمیسان وذي قار والدیوانیة، ومع األسف الشدید كالم السید رئیس المستشارین، وكالم السید النائب عدي عواد
حقیقة یدعو إلى اإلحباط، فحكومة الیوم ھذه ھي حكومة ردود أفعال، ولیست حكومة تخطیط، نحن كثیراً ما سمعنا من ھذا الكالم في قضیة

البصرة، والیوم حتى الطفل الرضیع أصبح یعرف بأن البصرة الماء فیھا ملوث ومالح، وھناك تظاھرات، وھناك أزمة، لكن مع األسف الشدید
.كل الكالم عبارة عن تنظیر، فھذه البصرة التي تعطي ما تعطي، والیوم تالقي ھذا المصیر، والذي ھو ضحیة المواد السامة من خالل النَخب

أنا أقترح بأن أھل البصرة ال یسمحون بأن یخرج دینار واحد من إیرادات النفط إال أن تكون البصرة كدبي بل أفضل، ھذه دبي التي كانت تتحسر
على البصرة، الیوم نریدھا أن تصبح أفضل من دبي، وإال فإن كل ھذه الحلول ھي عبارة عن حلول ترقیعیة ال ترقى إلى حجم المشكلة، الیوم

تسمم، الیوم إبادة حقیقیة ألھل البصرة، لذلك نحن سمعنا ھذا الكالم، وھو طالما یتكرر، لكن (وهللا مصیبة، بوري مكسور عشر سنوات، ومضخة
ماء، هللا ینتقم منك یا بریمر عندما حللت التصنیع العسكري، وهللا ینتقم من العمالء الذین وافقوا)، كانت ھذه المضخات موجودة، واألنابیب

.موجودة، حالة بسیطة جداً، لكن مع األسف الشدید من أمن العقاب أساء األدب، إذا لم نقتلع المفسدین، وهللا لن یكون ھناك خیر

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

في الحقیقة أنا أسلط الضوء وأركز على مقررات إجتماع مجلس النواب المتمثل بھیأة الرئاسة والسلطة المحلیة في محافظة البصرة، إذا كانت
-:ھناك مقررات مھمة، وتم اإلتفاق على أن یصدر مجلس النواب قراراً یتضمن ھذه المقررات، ومن أھم ھذه المقررات

.أوالً: تشكیل لجنة مشتركة من مجلس النواب، ومن السلطة المحلیة لتحدید أولویات المشاریع وفق مبدأ األھم ثم المھم

.ثانیاً: إنشاء صندوق إعمار البصرة، ویمول من النفط ومن إیرادات المنافذ الحدودیة، وما أكثرھا في البصرة

.ثالثاً: تدویر جمیع المبالغ المالیة المخصصة عبر الموازنات اإلتحادیة لمحافظة البصرة للسنوات الماضیة ضمن موازنة 2019

:كذلك أضیف لھذه المقررات

.رابعاً: إلزام الحكومة بإدراج جمیع المشاریع الخدمیة المھمة للبصرة، والتي تقوم بتحدیدھا اللجنة المشتركة التي ینبغي أن تشكل

.خامساً: عدم تمریر موازنة 2019 إذا كانت ال تتضمن المشاریع الخدمیة المھمة للبصرة

كذلك أضیف: أطلب من ھیأة رئاسة البرلمان الموقرة اإللتفات إلى محافظة الناصریة، بصراحة أیضاً ھناك ثالث أقضیة منكوبة، والسید وزیر
الموارد المائیة على علم بھا، وھي قضاء اإلصالح الذي ھجره نصف سكانھ، وال زالت الھجرة مستمرة، خمسة أقضیة وفي مقدمتھا عشائر

البوصالح في قضاء اإلصالح، كذلك قضاء سید دخیل الذي ھجره نصف سكانھ إلى كربالء والبصرة، عشائر آل إبراھیم، وكذلك قضاء الدوایة
وأقضیة أخرى، لذلك أدعو ھیأة رئاسة البرلمان إلى زیارة محافظة ذي قار لإلطالع على الواقع الخدمي المتردي، وكذلك شحة المیاه في

.المحافظة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إن شاء هللا سیتم تحدید موعد زیارة الحقاً إلى محافظة الناصریة

-:النائب جمال عبدالزھرة مزعل المحمداوي –
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طبعاً نحن نشكر ھیأة الرئاسة لزیارتھا إلى محافظة البصرة، وتجسیداً لھذه الزیارة تم اإلتفاق على عدد من المقررات، نأمل من ھیأة رئاسة
البرلمان أن تقوم بشكل عملي وفعلي لتفعیلھا، وأھمھا إنشاء صندوق لتنمیة محافظة البصرة، ویكون تمویلھ بشكل تلقائي من الـ(50%) التي

أقررناھا في الموازنة لموارد المنافذ الحدودیة، وغیرھا من موارد البترودوالر، حتى ال تتحجج الحكومات المحلیة بأنھ ال توجد أموال، ألنھ نحن
بصراحة من خالل الشرح الذي قدمھ اإلخوان من خالل متابعتنا، الكل یلقي المسؤولیة على اآلخر، فالحكومات المحلیة تلقیھا على الحكومة

المركزیة بحجة األموال والصالحیات، الحكومة المركزیة عندما ترسل فریقاً، الفریق یجد بأنھ ال توجد متابعة من المحافظة، وتوجد تجاوزات،
وتوجد محسوبیات وجھات متنفذة بحیث ال تتمكن منھا الدولة والقانون والسلطة، وبالتالي ھي مستفیدة من موارد الدولة من دون أن یصل الماء

.الكافي للمواطنین

نحن بصراحة إستمعنا للعرض الذي عرضھ السادة الوزراء وھیأة المستشارین، كان بودنا أن نسمع من السید المحافظ، والسید رئیس المجلس
.قبل أن تبدأ مداخالت السادة األعضاء

بعد ذلك الیوم یمكن ھناك سؤال یسأل: بأن الماء الصالح للشرب غیر متوفر في البصرة منذ الثمانینات، لكن األزمة الحالیة حصلت بعد التلوث،
إلى اآلن نحن لم نسمع بشكل دقیق، تقریر السیدة وزیرة الصحة ال یفي بالغرض، المشكلة ھي لیست مشكلة بكتیریة، المشكلة ھي المختبرات

.التي أبانت نسباً عالیة من الكبریتات والنترات والفوسفات، ھذه المركبات الثالثة ھي طبعاً موجودة في األسمدة النباتیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو اإلختصار، توجد ھناك مداخالت كثیرة من السیدات والسادة النواب

-:النائب جمال عبدالزھرة مزعل المحمداوي –

.ھذه معلومات مھمة نحن نطرحھا اآلن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كل المعلومات التي تتقدم من السادة النواب مھمة

-:النائب جمال عبدالزھرة مزعل المحمداوي –

فبالتالي نحن عندما عرفنا ما ھو السبب، فألیس من المفروض أن الدولة من رئیس الوزراء وكل الوزراء والحكومة المحلیة یعملوا شیئاً؟ وإال
إلى اآلن الحاالت تجاوزت الـ(90) ألفاً، وكل اإلجراءات الموجودة سوف ال تستطیع أن توقف ھذا الوباء من التسمم، إال طبعاً بإستمرار زیادة

اإلطالقات، عندما حصل ضغط إعالمي، وضغط على الحكومة استمرت اإلطالقات، حسب معلوماتي اإلطالقات بدأت تتراجع من قلعة صالح،
فكانت (100) أصبحت (90)، على الرغم من أن ھذه اإلطالقات أدت مفعولھا، كانت القناة اإلروائیة في كتیبان (13,100) أصبحت (7,700

TPS)، فبالتالي الذي نطلبھ في ھذه الجلسة بأن تستمر وزارة الموارد المائیة باإلطالقات، أنا أعتقد أنھ إذا إستمرت اإلطالقات شھراً من اآلن
فسوف تنتھي ھذه األزمة، ألنھ سوف یقل اللسان الملحي ویبتعد عن منطقة أبي الخصیب، أما إذا مجرد إنتھت ھذه الوضعیة، تستمر وزارة
الموارد المائیة وتقول ال، ال ینفع إال السد، وإال ال أعرف ماذا وھذه القضایا، فسوف نرجع، وسوف تبقى ھذه المشكلة نفسھا، ھذا كحل آني

.للخالص من ھذه المشكلة الحالیة التي تتعلق بحاالت التسمم

أما بالنسبة للحلول اإلستراتیجیة فقد طرحت من قبل اإلخوة، السید رئیس ھیأة المستشارین، وأنا أعتقد كل الشركات المتخصصة قالت یراد لنا
في القلیل أربع سنوات ونصف حتى ننصب محطات على ماء البحر، فأي كالم ھو كالم بعید عن الواقع الذي یقول نستطیع أن نحل ھذه المشكلة،

بأنھ من محطات تحلیة من ماء البحر، كل الشركات العالمیة المتخصصة تقول یراد لنا في القلیل أربع سنوات ونصف حتى ننشئ محطات على
ماء البحر، أما محطة القرض الیاباني والتي ھي بمسؤولیة وزارة اإلعمار واإلسكان، وكل الوعود كانت تقول بأنھ ستبدأ في الشھر الثامن

2018، بشكل عملي سوف ال تبدأ، وتسعة مضخات من أصل عشرة ھي محترقة بفعل فاعل، والفالتر التي ھي خاصة بمحطات التحلیة إلى
.اآلن لم تأِت من فرنسا، طبعاً ھذا بالتأكید مسؤولیة الوزارة، ألنھا مشروع وزاري

-:النائب محمد كامل حنون أبو الھیل –

الجمیع تحدث عن مشروع البدعة، توجد حلول ثانیة السید معالي الوزیر، قلنا مد خط أنبوب من شمال البصرة، من قضاء القرنة تحدیداً لمسافة
(80) كم یجھز تقریباً نصف المنطقة، وھذا األنبوب إجعلھ مقاطع، كل (10) كم أعطھا لشركة، سنحصل على إنجاز في أقل من (15) یوماً،

سوف تزود مجمعات الماء بالماء الحلو والنظیف، أنا ال أعرف اآلن، نحن نذھب ونرجع إلى قناة البدعة، نرفع الطین، ونرجع إلى الشمبالن، مد
أنبوب من شمال البصرة، تعلم أنھ حتى ماطورات ھذا األنبوب موجودة في عھد النظام السابق، موجودة في مجمع ماء القرنة، مجرد مد خط

ً أنبوب (80) كم، ینھي لنا أزمة البصرة، ھناك ناس تدرس مشاریع استراتیجیة، والبعض یقول یجب أن نأتي بھیأة مستشارین تضع لنا خططا
!لمدة سنة أو سنتین، ھذه لم تحصل من قبل، جعلناھا مثل (عرس الخرسة)، النار تلھب مالبسھا وتصیح أرید، ما ھذا؟ ألول مرة نسمع بذلك

 

األخت وزیرة البلدیات، لدینا مجمعات سكنیة، المجمع الكائن في القبلة، ومجمع شط العرب، وأنت تعلمین بأن أزمة البصرة لیس فقط الماء، أزمة
البصرة بطالة، سكن، صحة، ھذه المجمعات أوقفوھا بقرار (347) المجحف، ھذا قرار فعالً مجحف، ألنھ أساء لشریحة واسعة من الشعب

ذلك یكون بأن اشك أنا الضوابط، حسب التوزیع الفقراء، شریحة وھي العراقي،
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ون  ن ی ب   ب و ب  وزیع  ء  ر ری  ي  ي و ر .

السیدة معالي وزیرة الصحة، تعلمین في مركز، أنا رجل أعیش في ریف، في مركزنا الصحي في عام 1979، دكتور طب عام، ودكتور أسنان،
وفي الثمانینات أنشأت فیھ صالة والدة، اآلن تدار المراكز الصحیة في عموم البصرة بممرضین، السید رئیس المجلس، تدار بواسطة معاون

طبي، أعلم في 1979 أطباء إثنان أو ثالثة موجودون في المراكز الصحیة، تمركز األطباء في مركز المحافظة، ھذا ال یجوز، نحن نعلم
بالضغط الذي علیك معالي الوزیرة، نعلم أنھ ضغط أحزاب، وكل واحد لدیھ عالقاتھ، لكننا نرجو كسر ھذا الطوق، كلنا شعب، وكلنا مواطنون

من الدرجة األولى، ال یوجد واحد أفضل من الثاني، مسألة اإلعتماد على التمویل الذاتي دكتورة، ال یفي بالغرض في المستشفیات، ألن مستشفى
الجمھوري في البصرة على سبیل المثال فیھ (200) ملیون، بینما كنتم ترصدون لھ تقریباً ملیار شھریاً، ھذا ال یفي بالغرض، وخاصة بالنسبة

.لعالجات الطوارئ، ألنھ لیس لدیھم

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

بما أنھ مشكلة البصرة ھي مشكلة العراقیین جمیعاً، والحدیث عن المیاه ومیاه الشرب، وما استمعنا إلیھ من حلول أو مقترحات، نعتقد باعتراف
المتحدثین بأنھا وقتیة أو ترقیعیة، لكن مشكلة المیاه مشكلة سیادیة موروثة، حدیثنا عن شط العرب ودور شط العرب وتلوثھ والتسمم، وقناة البدعة

وطولھا والتجاوزات، أنا أعتقد أن المشكلة ھي في شط العرب، وما یصب في شط العرب من روافد كبرى معروفة دجلة والفرات والكرخة
والكارون، سؤالنا للسید الوزیر: میاھنا ھي میاه إقلیمیة معروفة، فھل فتحنا باب التفاوض مع الجانب اإلیراني؟ ألن الكرخة والكارون بتقریر من

جنابك، وحتى الروافد اإلیرانیة (35%) ما تغذي المیاه العراقیة، (70) ملیار متر مكعب في الثانیة كانت تأتینا سابقاً، كذلك آخر زیارة لجنابك
مع السید رئیس الوزراء إلى تركیا، سمعنا بأن الجانب التركي تعھد بزیادة إطالقات عن طریق سد ألیسا، وھذه تھم الجمیع، ألن موضوع

الزراعة، وموضوع العطش والعطش فقط، للعلم أذناب األنھر في مناطقنا في النجف أو في الفرات أو في المناطق األخرى تعیش العطش، لدینا
مدن صغیرة لیس فیھا میاه، فھذه المشكلة عامة خاصة، تخص البصرة نعم، ولكنھا تخص العراقیین جمیعاً، الكل یطالب بأن تحل ھذه القضیة

.اإلستراتیجیة ضمن فترات زمنیة، والتفاوض مع الجانب التركي واإلیراني لضمان حصة العراق

.أنا فقط أضیف للسیدة وزیرة البلدیات، نرید منھا موعداً، نحن ونواب محافظة البصرة

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

ال نرید أن نتطرق إلى مأساة البصرة، ألن الجمیع یعلم بھا، إن كانوا مواطنین، وإن كانت وزارات، وإن كانت قیادة، وال نرید أن نتطرق إلى
المظاھرات وفوران الشعب، وال إلى الوزارات وكیف ھي مكبلة، ویجب علینا أن نجعل البصرة كرة نار ترمى من جھة إلى جھة أخرى

للخالص من المسؤولیة، الجمیع مسؤول عن ھذا األمر، الیوم إذا كان ھناك خلل في محافظة البصرة، فالمحافظات األخرى ھي لیست بحال
أفضل من ھذه المأساة، وكذلك علینا أن ال نقزم مأساة البصرة بمیاه الشرب فقط رغم أھمیتھا، لكن المشكلة ھي مشكلة روتین ومشكلة حلول
حقیقیة للجمیع، لذلك عندما ذھب السادة النواب إلى البصرة فھذه مبادرة حمل مسؤولیة كبیرة ومباركة، وكذلك مجيء السادة الوزراء والسید

.المحافظ للمرة الثانیة إلى البرلمان ھو دلیل على بحثھم عن حلول، ولیست إلى شرح مأساة

أنا أعتقد بأن تكون ھناك لجنة من الحاضرین أمامنا من السادة الوزراء والسادة المسؤولین والسید المحافظ للبحث عن حلول، ھذه اللجنة تقدم
تقریراً، ماذا ترید للبرلمان؟ أكیداً ھم یریدون حلوالً، ما ھي الحلول اإلستثنائیة في ھذا الظرف اإلستثنائي؟ یقدمون لنا مقترح تقریر إلى الجلسة
القادمة، نعطیھم اإلستثناءات، ونفك القیود والتكبل في عملھم، یحتاجون أمواالً، لدینا أموال من الممكن أن نرصدھا لھم، أما إذا قلنا فالن فاسد

ونفتح ملفات الفساد، والمستشفى الفالني فیھ نقص وآخر أیضاً فیھ نقص، فسوف ال نصل إلى حلول حقیقیة، المواطن الیوم یعیش في مأساة، أنا
.أعتقد إذا ما خرجنا بقرار موحد برؤیة من السادة الفنیین والسادة المسؤولین، والقرار من البرلمان بفك ھذه القیود وإعطائھم صالحیة إستثنائیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل

-:النائب رعد الدھلكي –

الى السید المحافظ بحلول االستثناء مع السادة الوزراء بخلیط أزمة حقیقیة تذھب بواقع الحال أكید سوف یكون ھناك شيء ملموس في البصرة
والذي یتخذ في البصرة سوف یكون رؤیة للمحافظات األخرى لیكون ھذا القاعدة لكیفیة حل المأساة قبل ان تتراكم وتصل الى ما آلت إلیھ البصرة

ً .حالیا

-:النائب صباح الساعدي –

بعد الترحیب بالسادة والسیدات الوزراء والمسؤولین الین معھم وكنا نتمنى وجود السید رئیس الوزراء ومستشاریھ والسید رئیس مجلس المحافظة
والسید المحافظ طبعاً كان األولى بكل السادة الوزراء ن باب التذكیر ال أكثر انھ یكون ھنالك توجیھ كتاب شكر الى المرجعیة العلیا على مواقفھا
التي حصلت فیما یتعلق بالبصرة وما حصل من قبلھا لمعالجة مشكلة المیاه التي ھي لیست مشكلتھا ولكنھا مشكلتنا كمسؤولین وكوزراء ومجلس

ً النواب وبالتالي الشكر للمرجعیة یجب أن یكون مقدم والفعالیات الجماھیریة وتضافر الجھود من المحافظات جمیعھا لدعم أھل البصرة أیضا
یجب أن یكون لھا شكر وتقدیر من قبل الوزراء والمسؤولین نتمنى من السادة والسیدات الوزراء یقدمون مثلما ما قدم السید وزیر الموارد المائیة
تقاریر مكتوبة حتى نستطیع أن نقیم العمل ما وصلنا شيء مع الوزیر وبالتالي نعتقد أن التقاریر المكتوبة على أساس محاسبة المسؤول ومتابعتھ
من یستحق الشكر نقوم بشكره ومن یستحق المساءلة یسال بناًء على تقاریر فعلیة وبالنسبة للمخرجات الوزاریة للجنة الوزاریة لم تقدم لنا توجد
؟ از إن ت قا ا ھا تقا ھ ا لت ن أ ف ن ال ا ز ال ل ل ق ن أش ة خ أ ة أ أكث ل ق شكلت ة زا نة ل ھنالك



10/10/2018 محضـر الجلسـة رقم (2) الثالثاء (25/9/2018) م   – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/09/25/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d9%80%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9… 22/44

ھنالك لجنة وزاریة شكلت قبل أكثر أربعة أو خمسة أشھر من قبل مجلس الوزراء ال نعرف أین وصلت وما ھي تقاریرھا وما قامت بإنجازه؟
لحد اآلن لم یصلنا أي شيء اإلجراءات الفعلیة لكل وزارة منذ االستضافة لرئیس مجلس الوزراء والوزراء خالل ھذه المدة (15-20) یوم ما

ھي إجراءاتكم كوزراء؟ لیست واضحة حتى في التقاریر التي وصلتنا لم تكن واضحة خالل ھذه المدة المحددة أنا اعتقد انھ البد من حل
استراتیجي في البصرة أن یكون ھنالك لجنة مشتركة من وزارة الخارجیة ووزارة الموارد المائیة ومحافظة البصرة تتفق مع الدول التي قطعت

المیاه عن العراق أي إیران وتركیا یجب أن تكون وزارة الخارجیة حاضرة ووزارة الموارد المائیة ومحافظة البصرة باعتبارھا المتضرر
الرئیسي في ھذه القضیة إذا كان ال یوجد عمل على مستوى العالقات الخارجیة إذن ھذه مشكلة حقیقیة في سیاسة الدولة الطالب وبناًء على ذلك

نقدم التقریر مكتوب ولجنة تحقیقیة نیابیة استناداً للمادة (85) و(84) من النظام الداخلي ونطالب بلجنة تحقیقیة بكل ما جرى في البصرة منذ عام
.2003 ولحد اآلن

-:النائب علي البدیري –

-:طبعاً البصرة ھي لكل العراقیین وھي رئة العراق ولدي مجموعة تساؤالت ومالحظات مھمة

أوالً: فیما یخص الموارد المائیة وزار ة الخارجیة ركن أساسي ومھم في قضیة المیاه لماذا لم یتم استضافة وزیر الخارجیة مع العلم اعنھ حتى
في الدورات السابقة یتم الطلب باستضافة وزیر الخارجیة ولن یحضر علماً أن أزمة العراق ھي أزمة خارجیة بالدرجة األولى على دول

.متشاطئة على نھري دجلة والفرات

ثانیاً: بالنسبة لموضوع نقل الصالحیات سبب مشاكل كبیرة وكثیرة وإرباك بعمل الوزارات وسؤالي لوزیرة اإلسكان واألعمار أنا أتحداھا إذا
استطاعت أن تعاقب موظف مسيء أو تكافئ موظف مجد وأنا لدي مالحظة في محافظة الدیوانیة تم محتسبة موظف مسيء وبعد سبعة أیام تم

إعطاءه درجة مدیر عام

ثالثاً: إذا كنا نتكلم عن المحاسبة فیجب أن نحاسب الحكومات التي كانت تمتلك موازنات انفجاریة مع العلم أن أزمة البصرة وأزمة العراق لیس
أزمة آنیة بل كانت أزمات متراكمة لذا إذا كنا نرید أن نفتح باب المحاسبة فعلینا أن نحاسب الحكومة سواء كانت محلیة أو مركزیة عندما كانت

.ھنالك أموال طائلة

-:النائب حسین العیساوي –

أرحب باإلخوة الوزراء الحضور والمدراء العامین والمستشارین حقیقة مشكلة البصرة مر علیھا أكثر من شھر وأكثر من حضور في قبة
البرلمان وأكثر من وقت ظھر للمعالجة سواء من السلطة التنفیذیة أو التشریعیة لذا شكراً لكل من قدم أي بصمة بھذا االتجاه لتھدئة الوضع في
البصرة التي ھي نواة وبدأت النار في البصرة التي ھي لیست في محافظة البصرة فقط وإنما في كل محافظات البصرة إخوان الحدیث للمرة

الثانیة مع اإلخوة الوزراء على معالجة المیاه حقیقة أن المظاھرات التي حصلت في البصرة والدماء التي سالت لیست فقط مسالة میاه بل مشكلة
حقیقیة ھي التوظیف والبطالة الكبیرة أین وزیر الصناعة بالنسبة للمعامل التي لم تعمل في البصرة؟ ھنالك مشاكل حقیقیة في السكن ووزارة
البلدیات تنتقد العقل العراقي عقل نور أو جدیر بالمعالجات لذا أتمنى من اإلخوة الوزراء أن تكون ھنالك خطة مدروسة وبوقت زمني یعطى
للبرلمان لحل ھذه المشكلة حتى أي جھة تتحمل ال علیھا إذا كان السبب مالي یمكن أن نطرح األمور على السلطة التنفیذیة لماذا یكون الكالم

واللوم لإلخوة الوزراء مباشر؟ انتم اطرحوا خطتكم بصورة صحیحة وقولوا ھذه ھي األسباب أوالً ثانیاً ثالثاً مبدأ ثواب العقاب لحد اآلن ثالثة
أشھر مرت ولجان ذاھبة وآتیة وزیارات میدانیة لم نسمع خاللھا ھل قمتم بتكریم شخص؟ أو عوقب شخص في المحافظة سواء من المحافظ أو

الوزارة أنا ال أرید أن یحصل شيء بقدر اھتمامي بتعاوننا سلطتین لھذا الشعب حتى نخرج بحلول جذریة ألنھ المشكلة جداً كبیرة ولكن بوجودكم
ووجود الطیبین ورئاسة المجلس الموقر الذي اشكره لقیامھ بجوالت في اآلونة األخیرة للمحافظات والشخصیات الدینیة الموجودة في العراق

ولكن طرح أمام اإلخوة كنواب للعراق أرى أن البوابة األولى لتوثیق عملنا في العراق ھو زیارة كربالء الحسین عندما نجلس ونصلي ركعتین
.تحت قبة الحسین سوف نكون موفقین لعمل المستقبل الكبیر لھذا البلد

-:النائبة عالیة نصیف –

.انا اكتفي بما ذكره زمالئي من مداخالت

-:النائب عدنان االسدي –

أوالً: أھالً وسھالً بالضیوف الكرام أن مشكلة البصرة لم تظھر فجأة وإنما ظھرت نتیجة اإلھمال المتراكم لسنوات طویلة وسنوات متعددة ولو لم
یخرجوا أھل البصرة للتظاھر ویصرخون ویقومون بالحرق وشھداء ودماء لما توجھنا سواء حكومة مركزیة او حكومة محلیة للتنادي لحل

مشكلة البصرة قصدي لوال المظاھرات وخروج الناس لما حلت أو تنادینا كمجلس النواب وحكومة محلیة وحكومة مركزیة للمعالجة اآلن الجنوب
كلھ یعاني من العطش میاه إرواء میاه شرب أنا من محافظة المثنى التي تنعدم فیھا میاه الشرب في اغلب القصبات وهللا لو تذھب الى أي قصبة

أو قریة من قرى محافظة المثنى سوف تجد الماء الذي یسكن األنوف من الرائحة غیر صالح للشرب لذا مطالبتنا لوزارة البلدیات والى السید
.وزیر الموارد المائیة للتحرك لحل مشكلة المحافظات الجنوبیة ومنھا محافظة لكي ال تحدث كارثة كما حصلت في محافظة البصرة

ثانیاً: استغل وجود السیدة وزیرة الصحة بالنسبة ألسعار  األدویة أنا قبل أربعة سنوات عملت مؤتمر صحفي واتصلت بالسیدة الوزیرة حول
أسعار األدویة التي ال یوجد كونترول علیھا اآلن تصل أسعارھا الى المئات والمریض الفقیر ال یملك لكي یدفع فمن المؤول عن عدم تسعیر

األدویة وتحدید نوعیتھا؟ السیدة الوزیرة قالت نقابة الصیادلة خرج نقیب الصیادلة بالتلفزیون في قناة الرشید وقال نحن خالل ثالثة أشھر سوف
نقوم بتسعیر األدویة ونضع علیھا لیبالت باألسعار ھذا الكالم قبل أربعة سنوات واآلن مرت األربع سنوات لذلك بصراحة اطلب من مجلس

النواب تخصیص جلسة خاصة لقضیة األدویة وأسعارھا والكشوفات الطبیة والتحالیل وأسعارھا وكذلك األشعة والسونار وهللا المواطن یئن من
دة ة ال ة ز ا ت ا لذلك ھ زا ل كالً أغل ت ة الثان ا الد ت ة دل ال تذھ داً ة ال ا األ ألنھ األل
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األلم ألنھ األسعار عالیة جدا تذھب الى صیدلیة تبیع الدواء بسعر والثانیة تبیع بسعر أغلى كال على مزاجھ لذلك باعتبار وزیرة الصحة موجودة
.وطبیبة أیضاً نطالبھا قبل انتھاء عمل الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة إلیقاف ھذا الغالء في األسعار

-:(النائب عامر الفائز (نقطة نظام –

نقطة نظامي فیما یتعلق بسیر الجلسة منذ بدا الجلسة ولحد اآلن نحن نعید ما نطرح من مشاكل البصرة واإلھمال والى آخره ولكن لحد اآلن
الشعب البصري ینظر الى ھذه الجلسة ألنھ الجلسة السابقة كانت جلسة غیر رسمیة وما خرجت بمخرجات عملیة وھذه الجلسة الرسمیة وأول

عمل لمجلس النواب والناس الیوم تنتظر ویقولون لقد سامنا من الكالم والوعود وماذا سوف نفعل؟ الناس ترید قرارات من خالل ھذه الجلسة لذا
اقترح إذا یسمحون لي زمالئي وھیأة الرئاسة انھ نستمع الى المحافظ ورئیس المجلس ثم نخرج بقرارات تفید الناس وتحل ھذه األزمة ولیس فقط

.مجرد كالم وطرح المشاكل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا رأي ولیس نقطة نظام ورأي مقبول

-:النائبة اكتفاء مزھر الحسناوي –

أن التقریر الذي قدمھ وزیر الموارد المائیة نجد فیھ جدولة بالمشكلة والمبلغ المطلوب والسنة الرابعة الستالمھ منصب وزیر الموارد المائیة
واآلن یضعون المشكلة والمبلغ المطلوب وأؤیده ممثل وزارة المالیة عند زیارتنا الى البصرة انھ كان التخصیص ملیار وخمسمائة دینار فأین

ذھبت ھذه األموال؟ لذلك نقترح أن تشكل لجنة مؤقتة نیابیة للذھاب الى البصرة والوقوف على العمل الذي ینجز من قبل الحكومة المحلیة
والحكومة المركزیة لألسف الحكومة المحلیة تقول لم تصل لنا األموال والحكومة المركزیة تقول قدمنا ما ممكن من الملیارات لذلك علینا الوقوف

.على الواقع ونتعایش مع أھل البصرة ھناك فكلنا عراقیین بصریین

-:النائبة زھرة البجاري –

الحقیقة یؤلمنا أن نتكلم ونطالب بحقوق البصرة ولكن مأساة البصرة ال تتجسد فقط في الماء بل ھنالك مأساة أخرى وسؤالي الى السیدة وزیر
الصحة والبیئة ھنالك أكثر من ملیار وثالثمائة ملیون مربع من مساحة ارض البصرة ھي مخلفات حرب األلغام منذ عام 1980 ولحد اآلن ما

ھي إجراءات وزارتكم في ھذا المجال؟ حیث ان ھنالك عدد كبیر من مواطني محافظة البصرة مص3ابون نتیجة ھذه المخالفات الحربیة واأللغام
في البصرة كذلك سؤالي اآلخر الى أین وصل مشروع مستشفى السیاب ذات األربعمائة سریر؟ نعلم أن نسبة االنجاز ھي (94%) وقبل فترة
خالل زیارة جنابكم لھا انھ سوف تقومون بافتتاح المشروع في حین انھ كان من المفروض أن یكون في عام 2014 وسؤالي الثاني الى السید

وزیر الموارد المائیة ضمن الخطة لوزارتكم ان یكون ھنالك إطالقات زیادة االطالقات في 11/5 من كل عام والیوم في 1/9 وصل حجم
االطالقات الى (100) متر مكعب للثانیة في حین یجب أن تكون ھذه االطالقات مبكراً لتدفع لسان الملحیة الیوم حوض شط العرب فیھ أكثر
خمسمائة ملیون متر مكعب من الماء المالح فھل یمكن لھذه االطالقات المتأخرة جداً أن تدفع لسان الملحیة اآلتیة من الخلیج العربي ووصلت
األموال الى محافظة البصرة في الشھر التاسع وال یمكن التصرف بھا لذلك المطلوب تدویر األموال الى سنة 2019 وھذا یحتاج الى قرار

وبالنسبة لموضوع مشروع إنشاء صندوق أعمار البصرة والتمویل یكون من الواردات المحلیة طبعاً تفعیل نص المادة (44) ثانیاً من قانون
(21) المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم والحقیقة المشاریع توقفت اثر قرار (347) عام 2015 من األمانة العامة لمجلس الوزراء والمطلوب

إلغاء ھذا القرار فیما یخص محافظة البصرة والمحافظات األخرى لما لھ اثر سلبي على سیر المشاریع وخاصة مشاریع الطرق والبلدیات
وخاصة مشاریع طرق الموت ومن المھم جداً أن یدخل االستثمار الذي ھو یبني البلدان ومن اجل تشجیع االستثمار نطلب استثناء محافظة

البصرة من آلیات وضوابط قانون (13) لعام 2016 وتخویل السید المحافظ من صالحیات منح سمات الدخول للمستثمرین من اجل تنشیط
.االستثمار في محافظة البصرة كذلك تحویل ملكیة األراضي من المالیة الى المحافظة والوزارات األخرى الى المحافظة للمشاریع االستثماریة

-:النائب محمد امین فارس –

أوالً: أن المشكلة الحقیقة في البصرة قلة اإلیرادات في المیاه وقلة إیرادات نھري دجلة والفرات تزید تركیز األمالح مما یؤدي الى أسباب
.المرض وزیادة الملوحة

ثانیاً: أن میاه المجاري الملوثة تصب في األنھر مما یؤدي أیضاً الى زیادة الملوحة والتلوث ولم نتطرق الى المشكلة الحقیقیة التي ھي قلة
اإلیرادات سببھا مشاریع الدول اإلقلیمیة فمثالً نھر الفرات بدل أن یكون في نقطة الحسینیة (28) ملیار متر مكعب في السنة تقریباً فقط لدینا (9)
ملیارات أو (8) ملیارات وفي نھر دجلة بدل أن یكون لنا (20) ملیار متر مكعب في النسبة لدینا اآلن (9) ملیارات ونھر سیروان في نھر الزاب

الصغیر فمثالً القناة التحویلیة الموجودة حالیاً داخل األراضي الجارة اإلیرانیة سوف تحول نھر سیروان أیضاً ونھر الزاب الصغیر نفس الشيء
تحول الى داخل الدولة الجارة لذا ھذه المشاریع في الدول اإلقلیمیة تقل إیرادات النھر مما تؤدي الى زیادة نسبة الملوحة في البصرة والمدن

األخرى وفي ملف التفاوضي مع الدول اإلقلیمیة ال یوجد أي تقدم منذ عام 2004 ولحد اآلن لذا ال ندري ما ھي خطة الوزارة بھذا الخصوص؟
ومن ثم في الموازنة المائیة للحكومة العراقیة التي صرفت مالیین الدوالرات توجد مجموعة من السدود الكبیرة مثل سد طقطق وسد منداوة
وسدود أخرى ھذه السدود تم دراستھا وتخطیطھا وتصمیمھا ولكن الوزارة لم تنفذھا وإذا قامت بتنفیذھا سوف تزید نسبة المیاه تقریباً خمسة

.ملیارات متر مكعب مما یؤدي الى تقلیل نسبة الملوحة وزیادة األمطار وكذلك معالجة الملوحة في شط العرب والمناطق األخرى

-:النائب مثنى السامرائي –

ما تمر بھا البصرة مؤلم على كل العراقیین وال أرید أن أزید على إخواني النواب الذین ذكروا مواضیع البصرة اعتقد انھ یجب أن نحدد ما ھي
ا ت ا ة ذ التنف ة ك ال ھ ات ا اإل اض الخلل أن ة اض ة الخلل نخ ة ال ف دة ال شاكل لل ات ا اإل
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اإلجراءات للمشاكل الموجودة في البصرة ونخصص الخلل بصورة واضحة أن الخلل واضح ومع اإلجراءات ھي الحكومة التنفیذیة مع احترامي
لإلخوان بالنسبة للطروحات التي تم طرحھا ولكن التشخیص والعمل مناط بالحكومة التنفیذیة واللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء والتي
ذھبت الى البصرة  لم نستلم أي تقریر عن نتائج الزیارات وما ھو متحقق من واقع الحال للمشاكل المطروحة ولدي سؤال الى السید وزیر

الموارد المائیة وجھ السید رئیس مجلس النواب استفسار لجنابك وسؤالي ما ھي المشاكل والحلول؟ لم یتم الرد علیھا بشكل مباشر إضافة یجب أن
أشیر الى ما أشیر لھ زمیلي السید عدنان االسدي حول موضوع األدویة والمتعلق بالسیدة وزیرة الصحة ھنالك مشكلة اكبر في األسواق المحلیة
عن موضوع الدواء من المؤسف والمؤلم انھ لدینا الشركة العامة لصناعة األدویة في سامراء ویتم إصدار كتاب من وزیرة الصحة الى مجلس

.الوزراء أو اللجنة االقتصادیة للموافقة على إنشاء معمل أو مصنع جدید ونحن في األصل لدینا شركة لدیھا اإلمكانیات والطاقة

-:النائبة فیان صبري –

أوالً: الشكر للوزراء المحترمین والسادة والسیدات النواب طبعاً ھنالك أسباب سیاسیة یبدو لھذا ھي ھذه المشكلة التي ھي منذ عام 2004 الى
.اآلن وكما عرفنا توجد (40) ملیون صرفت على ھذه المشكلة ولكن ال نعرف أین وصلت؟

ثانیاً: توجد أسباب مھنیة وأسباب لوجستیة وفنیة وغیاب التنسیق وفساد وبالنسبة للمشكلة اآلنیة وكما سمعت من جنابكم ھنالك مشكلة القناة
المفتوحة وتوجد دراسة لكي تغلق ھذه القناة وتضخ بكمیة كافیة كما یریدون أھل البصرة اعتقد أن المشكلة سوف تنتھي واحتمال المشكلة ال تحل

ً خالل یوم أو یومین وھو موضوع استراتیجي یحتاج الى أموال والسید وزیر الموارد المائیة تستطیع ان یعمل دراسة لھذا الموضوع وأیضا
.المستشارین والخبراء واألكادیمیین بھذا الصدد

ثالثاً: بالنسبة لمشكلة میاه شط العرب وملوحتھا وملوثة اعتقد أن موضوع استصالح األراضي سوف یكون شيء جید ألنھ كما قالت الشركة
االیطالیة والشركات األخرى انھ موضوع السد سوف یكون غیر صحیح لذا استصالح األراضي سوف یكون ھو الحل األمثل ومشكلة البلدیات

المفروض الیوم آنیاً تقومون من زیادة ضخ محطات التحلیة وھذا سوف یكون الحل الصحیح حالیاً بزیادة طاقة محطات التحلیة وبالنسبة
لموضوع الصحة یجب أن یكون كورس طبي علمي أكادیمي ألنھ (90) ألف إصابة ال اعتقد انھ أي شيء یحصل لھا وذكرت ذلك الیوم ومثلما

.قلنا أن الحلول االستراتیجیة ھي وجود قناة مغلقة

-:النائب محمد علي زیني –

بخصوص بصرتنا الحبیبة اغلب الكالم الذي سمعتھ وباألخص من جھة السید وزیر الموارد المائیة كان یتضمن سوف نقوم وسوف نعمل وان
شاء هللا حتى جاء السید مدیر عام الموارد المائیة فاعترف بجرأة مشكورة علیھا بان اإلجراءات التي یتكلمون عنھا إنما ھي ترقیعیة ولیست

حلول إستراتیجیة أیھا الناس الشعب العراقي بأكملھ وراء بصرتنا الحبیبة نحن النواب ممثلي الشعب العراقي العظیم نرید ونطلب بشدة وإصرار
.منجزات حقیقیة على ارض الواقع إلغاثة أھلنا ھناك وال نقبل بأقل من ذلك والشعب العراقي على ما أقول شھید

-:النائب عبد االمیر حسن –

اإلخوان الیوم یذكرون منطقة البدعة وال یعرفون ما ھي منطقة البدعة وأنا من سكانھا كشیخ قبیلة وكقائم مقام قضاء الشطرة سابقاً بالنسبة
لموضوع ماء البدعة البصرة والناصریة أصبحت مثل الذي یقول ِ(الحظت برجین وال أخذت السید علي) ال قمنا بتعمیر البصرة وقمنا بتخریب

خمسة أقضیة بمحافظة ذي قار التي ھي قضاء الشطرة والغراف والدوایة والسید الدخیل واإلصالح وجزء كبیر من مركز المحافظة الكل یعرف
أن الحصة المائیة لحوض الغراف القلب المحرك لسدة البدعة التي انشات عام 1929 التي تنظم حول الغراف وسدة البدعة تنظم میاه حوض

الغراف وخمسة أقضیة بالمحافظة موضوع قناة البدعة أنشاھا النظام السابق باسم وفاء القائد ولیس لكي یذھب بالماء الى البصرة ولكن لتجفیف
االھوار كان الھدف منھا تجفیف االھوار ھذه السدة تمتد (300) كیلو تبدأ بمقطع (15) متر وتنتھي بمقطع مترین أي بمعنى أن ھذه الكمیات

الھائلة من المیاه التي تبقى بمقطع السدة والھدر الذي یحصل في الصحراء واالندثار بسبب السكراب الذي یلقى فیھا والحیوانات المیتة والرمال
المتحركة تجعل نسبة قلیلة تصل من المیاه لذا قمنا بتخریف الغراف عندما أخذنا منھ ولم تستفید البصرة بدل اإلخوة طرحوا موضوع انھ نمد

أنبوب أو تغلیفھ ھذه الكلفة نستطیع أن نعمل بھ مشروع إسالة لضخ من كرمة علي الى البصرة أو نستطیع بھذه األموال نحن نعمل معامل تحلیة
بدل ھذه التكالیف وسوف نضمن الحصة المائیة لحوض الغراف وأكثر الناس ھاجرت من الدوایة وسید الدخیل واإلصالح وأرجو من جنابك

.زیارة محافظة ذي قار

-:النائب برھان المعموري –

أوالً: أرحب بالسادة الوزراء واإلخوة الحضور والوفد المرافق ال أرید على كالم السادة النواب وفوا وكفوا ولكن توجد نقطة جوھریة ومھمة التي
ھي دائماً نقول ھي انھ نرید الحل البصرة إذا لم یحصل لھا حل خالل ھذه الفترة سوف تعم على كل المحافظات بما فیھا محافظات دیالى وسدة

حمرین والتي تعاني الیوم من نقص بالمیاه الیوم نحن لیس نبخل على البصرة ولكن اذا طالت المدة ولم نجد حلول سریعة لمحافظة البصرة سوف
تعم على باقي المحافظات التي تعطي مصادر المیاه ولدي سؤال للسید المحافظ الیوم السید رئیس الوزراء خالل الجلسة الماضیة وزیارتھ

للبصرة ما ھي الخطوات الفعلیة التي اتخذھا السید رئیس الوزراء منذ الجلسة االستثنائیة ولغایة اآلن؟ نرید أن نعرف ما الذي عملھ؟ ھل أعطى
أموال للمحافظة حتى نلغي الحجج التي دائماً نتعذر بھا بان أموال ال توجد فبالتالي لذا نرید من كل الموجودین من السادة النواب كل كالم السادة

.النواب ھو كالم واقعي لكن نركز على نقطة وھو نرید حل سریع وإال تتفاقم األزمة وتصل الى المحافظات األخرى

ثانیاً: یجب أن تكون ھنالك متابعة مع السید المحافظ مستمرة باعتبار عقد مؤتمر صحفي أسبوعیاً باألعمال التي تقدمھا الوزارات مع السید
.المحافظ ویعطون موجز بأنھ وضعنا مضخة وانشانا أنبوب وعملنا مجمع ماء حتى نستطیع نطلع على األمور التي یقدمونھا خالل ھذه الفترة

-:النائب فیصل العیساوي –
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أوالً: الشكر للسادة الوزراء والضیوف جمیعاً نحن نركز على مشكلة تتعلق بالماء في محافظة البصرة والصحة وھي مشكلة مھمة وتوجد جزئیة
فیما یخص استخدام البشر وموضع الزراعة ھل معقول البصرة ال نستطیع أن نوفر لھا الماء لزراعة النخیل؟ وھي تعتبر المنطقة األولى في

.العالم في زراعة أجود أنواع النخیل

ثانیاً: نحن نركز في البصرة على مشكلة الماء والصحة وھي مشكلة كبیرة ولكن أتوقع المشكلة الحقیقیة ھي اكبر من ذلك وتتعلق بالھواء
بالبصرة حالیاً ال یوجد ھواء یتنفسون وأیضاً مربوط ھذا الموضوع بوزارتین مھمتین المفروض أن نستدعیھم ھنا وھي وزارة النفط وما یتعلق

بجولة التراخیص أنا اسمیھا سیئة الصیت العالم كلھ بكمیة ونوعیة نفط وغاز اقل ما موجود في البصرة تعمر بلدان كما عمرت في السعودیة
ودول الخلیج التي لم تعمرھا الحكومة أو الدولة ولكن عمرت من قبل شركة ارامكو والشركات التي استثمرت في مجال النفط ومواد الطاقة
األخرى لذلك الیوم وزارة النفط ھي معنیة بشكل رئیسي بإعادة النظر بجولة التراخیص والعقود وإمكانیة االستفادة من الشركات في تطویر

.المحافظة

ثالثاً: بالنسبة لوزارة الكھرباء الیوم عندما ثاروا الناس في ھذا الصیف لم یكن الماء فقط المشكلة الرئیسیة بل أیضاً الكھرباء كانت السبب األھم
من الماء الذي سمعنا في بدیة كل دورة حكومیة یقول وزیر الكھرباء ویصرح انھ سوف في نھایة الدورة نصدر الى سوریا ودول الخلیج وبالتالي

عند كل صیف یأتي تحصل إشكالیات كبیرة في المحافظة وبالنسبة لما ذكروه السادة الوزراء والمحافظ وحتى رئیس المستشارین ھو موضوع
األموال وتخصیصھا وبمراجعة بسیطة أولیة لموازنة العام الماضي انھ توجد أموال كبیرة یفترض مخصصة للبصرة ولكن إخفاق وزارة

التخطیط في تبییض ھذه األموال وإیصالھا بالشكل الصحیح الى الوزارات والمؤسسات أیضاً ھو سبب رئیسي لذا یجب أن نسال ونسمع من
.الوزارات المعنیة األخرى بالسبب ألنھ في الحقیقة ھي السبب الرئیسي في المشاكل التي وصلت لھا البصرة وربما تصل الى محافظات أخرى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الدائرة البرلمانیة التأكید على السادة والسیدات النواب للحضور لوجود قرارات تحتاج الى نصاب متكامل إلصدارھا وعرضھا على المجلس

 

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

بسم هللا الرحمن الرحیم، السید رئیس المجلس، السیدات السادة، السادة الوزراء، الحضور جمیعاً السالم علیكم، بالتأكید ان المشكلة كبیرة
والمشكلة طبعاً منذ سقوط النظام او قبل سقوط النظام. التقریر لدي ان ھذا الخط الممدود منذ سنة 1997 وبالتالي أعتقد بأن المشكلة ال تتحملھا

الوزارات او الحكومات الموجودة حالیاً سواء الحكومات المحلیة، المشكلة تضامنیة تتحملھا جمیع الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ سقوط
النظام البائد وحتى ھذه اللحظة، تتحملھا الوزارات والحكومات المحلیة ھذا موضوع. أما الموضوع الثاني القضاء على الروتین، یوجد روتین
بین الدوائر وتوجد بیروقراطیة بین الدوائر ویفترض ان تنتھي ھذه البیروقراطیة الن الیوم اذا أردت ان تزود وزارة بالوقود البد من موافقات
وكذا وكذا والى ما شاكل ذلك، حقیقة ھذه مشكلة وھذه المشكلة موجودة داخل الوزارات ومشكلة في الدولة العراقیة وھذه المشكلة أزلیة وال بد

على مجلس النواب ان یشرع ھذه القوانین والخالص من ھذا الروتین الموجود اآلن حالیاً بین الوزارات، طبعاً نحن الیوم في محافظة بابل نعاني
من الكثیر من االمور مثلما تعاني محافظة البصرة ونحن ایضا لدینا شحة في المیاه ولدینا نقص في المدارس ونقص في المستشفیات وأمور
لوجستیة في المستشفیات یفترض االجرة التي تؤخذ او الجبایة التي تؤخذ من المواطن البد ان تقدم مقابلھا خدمات، لذلك أنا أطلب من السیدة

الوزیرة ان تكون الخدمات افضل مما ھي موجودة وكل مستشفى تؤخذ منھا الجبایة یفترض ان تبقى ھذه االموال الى المستشفى ال ان تناقل الى
.(س) او (ص) ھذا موضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً جزیالً المداخالت كثیرة للسیدات والسادة النواب والكل ینتظر دور وننتظر ان نسمع من الوزراء المعنیین وننتظر ایضاً ان نصدر قرارات
.في ھذا الملف، ارجو االختصار في المداخالت وتكون المداخالت دقیقة واحدة لكل من السیدات والسادة النواب

-:النائبة اخالص صباح خضر حسین –

بسم هللا الرحمن الرحیم السادة الحضور الكرام السالم علیكم جمیعاً، طبعاً الكثیر من المداخالت ذكرت لكن لدي مداخلة صغیرة، السیدة وزیرة
الصحة ذكرتي جنابك الكریم بان المشكلة ھي زیادة االمالح وان الكلور لم یعد ینفع وان ھناك العدید من المشاكل وذكرتي جنابِك الحلول وان

ھناك حلول وھي دفع كمیات اكبر من المیاه إلزالة الملوحة وزیادة نسبة الكلور ….الخ، وذكرتي جنابِك بأن ھذه الحلول زائدة المشكلة ُعرضت
على مكتب رئیس مجلس الوزراء ما ھو سبب  تأخیر  تنفیذ الحل حتى ھذا الوقت؟ مع العلم ان ھناك شعب بالكامل شعب عطش نسبة امراض

متراكمة ونسبة وفیات كبیرة ما ھو سبب التأخیر من قبل رئیس مجلس الوزراء حتى ھذه اللحظة في تنفیذ الحلول؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیالً مداخلة دقیقة ھي جمیع المداخالت دقیقة، ارجو اكمال الفكرة بشكل سریع ومن ثم الى النائبة ایناس

-:النائبة اخالص صباح خضر حسین –

السیدة وزیرة االعمار بالنسبة الى جنابِك لقد ذكرتي انھ ھنالك العدید من المشاریع لكن لم تذكري عامل الزمن في ھذه المشاریع وان العامل
كل عراق نبني ان اردنا اذا الممكن من ھل المشاریع بعض على عاماً العشرون یقارب ما أي اللحظة ھذه وحتى 1997 عام منذ الزمني
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ل ق  ر ي  ب ن  ر  ن   ن  ل  ریع  ض  ى ب رون   رب  ي  ی ى    م 1997 و ي   ز
مشروع یستغرق عشرون عام؟! وشكراً أنا أقترح تشكیل لجنة من قبل مجلس النواب زائداً المحافظة واالشراف على عمل الوزارات المعنیة

.بالموضوع

 

-:النائبة ایناس ناجي كاظم ابراھیم –

السالم علیكم، السید الرئیس سؤال مشترك الى السادة الوزراء ما ھي نسبة االنجاز او حجم النسبة في تقلیل االزمة في محافظة البصرة بعد
.انعقاد الجلسة االستثنائیة؟ ھذا السؤال موجھ الى السادة الوزراء

فیما یخص السید وزیر الموارد المائیة، السید الوزیر الخطة الُمحكمة التي وضعتھا حضرتك فیما یخص السیاسة المائیة، ال اعرف نحن ننتظر
المشكلة حتى نطبق السیاسة المائیة المقبلة خالل السنوات األربعة المقبلة؟ فالسؤال موجھ الى حضرتك سیادة الوزیر اما فیما یخص السیدة وزیرة

الصحة نفس النقطة التي ذكرتھا النائبة اخالص فیما یخص نسبة مادة الكلور حضرتِك السیدة الوزیرة ذكرتي ان نسبة مادة الكلور الموضوعة
الى المیاه قبل ضخھا الى الشبكات المائیة تصل الى المواطن ھنا السؤال العلمي ونضع المشكلة الرئیسیة، حاالت التسمم التي حدثت في محافظة
البصرة جنابِك الكریم ذكرتي ان نسبة الكلور التي تَُضخ في انابیب المیاه الصالحة للشرب عندما تصل الى المناطق البعیدة تختفي (مادة الكلور)

وعلى اساسھا تحدث حاالت التسمم وتقولین بان المشكلة تخص وزارة البلدیات واالعمار إذاً ان المشكلة ھل ھي وزارة الصحة ام وزارة
البلدیات؟ حضرتِك جالسة الى جانب وزیرة البلدیات، ھل یا ترى لم تستطیعوا ان تتصلوا مع بعضكم؟ ھنا المشكلة انتم جالسون مع بعضكم ولم

تستطیعوا حتى بالھاتف ان تتواصلوا، نحن ننتظر حاالت التسمم والغثیان التي تحدث في البصرة وكل ھذه االمور، السؤال فیما یخص السید
المستشار االستاذ عبد الكریم موجود، السید الرئیس یا حبذا لو ان النواب ونحن نتحدث عندما یكون الطرح بقیة النواب یستمعون رجاء السید

.الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.استمعوا، اكملي

-:النائبة ایناس ناجي كاظم ابراھیم –

السید الرئیس فیما یخص االستاذ عبد الكریم المستشار او رئیس المستشارین ذكر بان ھناك مشكالت وعقبات حدثت فیما یخص محافظة البصرة
وذكر نقطة مھمة ولقد ذكر بأن سوء التخطیط االستراتیجي في محافظة البصرة وحدد المشاكل، من ھو المقصر في محافظة البصرة ھل ھي

الحكومة المحلیة ام ھي الحكومة المركزیة فیما یخص الوزراء الموجودین حالیاً؟ ذكر جمیع المشاكل الى جانبھ ذكر نقطة یجب ان یتم الغائھا من
الجلسة الى ان نلجأ الى ھیأة استشاریة دولیة أین ھم اكادیمیو العراق؟ یعني العراق لیس فیھ اكادیمیون؟! انا مستعدة ان ھناك في وزارة التعلیم

.العالي من االساتذة االكفاء اذا طرحنا ھذه النقاط جمیعھا ھم مستعدون ان یذھبوا الى محافظة البصرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیداتي السادة النواب بعد ھذه المداخلة نترك المجال للسیدات والسادة الوزراء لإلجابة على استفسارات النواب ومن ثم نعود مرة اخرى إلكمال
.المداخالت من السیدات والسادة النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الجلسة القادمة سیتم اختیار مقررین اثنین إلكمال تسجیل النواب في المداخالت وضبط بقیة االمور التي تتعلق بالجلسة

-:النائب نھرو محمود قادر سعید –

أطلب من سیادة الرئیس اعطاء توجیھ او طلب او أمر الى السادة الوزراء للدوام في البصرة على االقل یومان في االسبوع لیكونوا قریبین من
معاناة البصرة ولیعیشوا ما یعیشوه الشعب البصري وكذلك اتخاذ االجراءات الالزمة لحل المشاكل اآلنیة او الوقتیة ومن ثم الوقوف او التطرق

الى حل المشكال بشكل جذري بالتنسیق مع الشركات العالمیة وتقدیم المقترحات بھذا الموضوع عن طریق لجنة مكونة من مجلس محافظة
البصرة ونواب البصرة في مجلس النواب والمستشارین والتطرق الى بعض المسائل التي تحسن من الوضع البیئي ومن خالل زیارتنا الى

محافظة البصرة رأینا ان محافظة البصرة تعاني من ناحیة االعمار ومن ناحیة الزراعة والتشجیر فأطالب بتشجیر واستحداث غابات في البصرة
.ورفع النفایات وكذلك رفع راتب عامل النفایات ورفع التجاوزات على انابیب المیاه وذلك بالتنسیق مع الجھات االمنیة والجھات العسكریة

-:النائبة صفاء مسلم بندر سلمان –

یوجد مثَل شعبي في البصرة ویعرفھ اغلبكم والذي یقول (اذا طالت ھانت) انا أرى بأن مشكلة البصرة طالت، إخواني االعزاء ان مشكلة البصرة
لیست جدیدة ولدي عشرات المخاطبات من قبل مكتب السید المحافظ ومن قبل مدیریة ماء البصرة ومن قبل مدیریة الموارد المائیة على زیادة

االطالقات المائیة وانا اتعجب في تقریر وزارة الموارد یقول ان الوزارة ملتزمة باإلطالقات متى التزمت الوزارة؟ التزمت في الشھر التاسع بعد
خراب البصرة. إخوان ال ارید ان اعید ونكرر نفس الحلول نتحدث في الحلول االنیة والمتوسطة والبعیدة، نحن الیوم غیر متمكنین ان نسیطر

على الحلول االنیة التي ھي بیدنا بید الوزارات وبیدنا نحن كتنسیق ما بین المحافظات والتي ھي یمكن تحل لنا نصف المشكلة زیادة االطالقات
المائیة حتى اآلن غیر مسیطرین علیھا، نحن نحتاج الى خطوات جدیة وسریعة إلیجاد ھذه الحلول. الیوم اھالي البصرة تنظر الى ھذه الجلسة،

مھمة التشغیلیة المبالغ اطالق ومبالغ مھم البصرة إعمار صندوق إخوان وسریعة موضوعیة حلول نجد ان نرید ً سابقا الجلسات من الكثیر حدثت
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ھ ی  ی غ  ب الق  غ  ب ھم و ر  ب ر  وق إ ن.  و ری إ ی و و و ول  ج  ن  ری  ب  ج  ن  یر   
والبترودوالر وتفعیل قانون البترودوالر مھم، فقط لدي مالحظتین الى السیدة وزیرة الصحة ھنالك شریحتین مھمة في محافظة البصرة مع

االسف في تزاید شریحة األورام السرطانیة وشریحة االمراض الوراثیة الثلسیمیا، لدینا اكثر من (7000) مریض مصاب بأمراض الدم الوراثیة
.وما زالت البنایة حتى االن لم تكتمل وینتظرون منك المزید یا معالي الوزیرة

-:النائب عدنان عبد خضیر الزرفي –

یبدو من خالل شرح السادة الوزراء ان المشكلة تنقسم الى قسمین أساسیین، المشاریع القدیمة في محافظة البصرة والتي عانت من اھمال كبیر
ومستمر خالل السنوات الماضیة ولم تكن ھنالك معالجات فعلیة لمشاریع الماء المختلفة وما لفت انتباھي سیادة الرئیس بالنسبة الى مشروع ماء

البصرة الجدید الذي ھو اربع مراحل على القرض الیاباني (اوال) تقول معالي الوزیرة ان الطاقة االنتاجیة لمحطة التحلیة (200) الف متر
مكعب بالیوم یعني ما معناه في الساعة (8000) متر مكعب كلفة المشروع الكلیة(600) ملیون دوالر تقریباً بین الخطوط الناقلة ومحطات

التحلیة ومكان خزن الماء، ھذه الكلفة بحد ذاتھا تغطي حاجھ البصرة بشكل كلي لكن المشروع مع كبر حجمھ اال ان طاقتھ اإلنتاجیة جدا قلیلھ انا
اسال معالي وزیر البلدیات لماذا تم احالة ھذا المشروع بھذه الكلفة العالیة وبھذه الطاقة االنتاجیة القلیلة؟ ولماذا تم تأخیر المشروع بشكل كبیر مع
نسب االنتاج التي طرحتھا جنابِك بھذه الورقة؟ وانتي ذكرتي بان ھنا ال یوجد ھدر في المال العام وان اطالق الصرف (40%) ونسبة االنجاز

(85%) یفترض  ان تكون نسب االنجاز المالي بحجم انجاز المشروع ال اقل وھذا یعني بان ھناك تعمد في تأخیر إطالق الصرف الى
المشروع، المرحلة االولى جنابِك لم تبینیھا كم الكلفة التخمینیة للمشروع؟ والمرحلة الثالثة والرابعة كتبتي ھنا معوقات المشروع، من یحل ھذه

المعوقات؟ ان الحكومة المحلیة ال تستطیع رفع التجاوزات، الكھرباء ینصب باور جدید داخل المشروع نحن این نعیش؟! في دولة او كل منا
یعمل لحالھ، كیف انتي لدیك مشروع معالي الوزیرة إلنتاج میاه صالحھ للشرب وتأتي وزارة الكھرباء وتنصب باورات بنصف مشروعكم؟ كیف
سمحتم لھم؟ اصالً عندما تحال المشاریع ھنالك لجان تشكل لرفع التعارض والتجاوزات من المشاریع، ال المحافظة وال المجلس وال جنابكم، ھذا
التأخیر الحاصل في الفیزا وھذا التأخیر الحاصل في تلف المواد الداخلة في الموانئ، یا اختي المشروع حكومي تتأخر مواده في الموانئ لماذا؟
فقط ارید ان اعرف امام الشعب العراقي واھل البصرة انتي كتبتي ھنا تلف المواد الواصلة الى المشروع لطول بقاءھا في المنافذ، لماذا تتأخر

موادنا وھو مشروع حكومي في منافذ حكومیة؟ المفروض ھنالك تسھیالت فیزا للشركات االجنبیة العاملة لماذا تتأخر فیزا الشركات العاملة؟ ھل
یوجد ھناك تقصد؟ ھذه كلفة المشروع والتي ھي (600) ملیون دوالر معالیِك ویسمعون اإلخوة النواب وزارة البلدیات أحالت مشروع ماء في

كل المحافظة بكلفة (120) ملیون دوالر (16) الف متر مكعب ھذا الموجود االن یصل الى ( 600) ملیون دوالر یعني بالتریلیون سیادة
الرئیس وان (600) ملیون دوالر اقل من عشرة االف متر مكعب، ما ھو الموضوع فقط ارید ان افھم؟ لماذا ھذه الكلف العالیة؟ في حین نفس

الوزارة وزارة البلدیات انا لدي في محافظة النجف (16) الف متر مكعب واالخ المقاول موجود ھنا في مجلس النواب وفي البصرة موجود وفي
.كل محافظة من محافظاتنا، (600) ملیون دوالر تكفي لحل مشكلة البصرة بشكل نھائي، لماذا ھذا الھدر في المال العام المتعمد؟ وشكراً جزیالً

-:النائبة میسون جاسم داوود الساعدي –

شكراً سیادة الرئیس، ممنونة من الحضور لجمیع الحضور الكرام، السادة الوزراء بدایة أحب ان أبارك لجھودكم، ھیاة الرئاسة جھودكم مباركة
في زیارة المحافظات لإلطالع على الوضع المتردي فیھا وخاصة محافظة البصرة ومحافظة النجف، من ھذا المكان انا استغل الفرصة وانتھزھا
بحضور السادة الوزراء لشرح معاناة محافظة الدیوانیة، محافظة الدیوانیة ذات وضع متردي جداً مع العلم انھا محافظة صغیرة وفقیرة وسكانھا
ملیون و(200) الف وكذا نسمة ھذه المحافظة كأنھا محافظة منسیة، كأنھا محافظة من كوكب آخر، لم نَر فیھا أي تطور في جمیع المجاالت ال

في المجال الصحي وال في المجال الخدمي وال المجال التعلیمي وال في كل مجال، فقط كم شارع معلومات والجمیع یعرفھا ونوابنا الـ(11)
.والذین انا من ضمنھم یعرفون ھذه المحافظة ویعرفون كم ھي ردیئة وكم متردي الوضع بھا واتمنى من سیادتكم ان تزوروھا

سیادة الرئیس توجد نقطة جداً مھمة اصبح اسبوع سبعة ایام نفاذ مادة الكلور في المحافظة والحكومة المحلیة تطالب بھذه الكمادة المعقمة للمیاه
.ونالحظ زیادة كبیرة في حاالت االصابة بمرض االسھال واعتقد ان الست الوزیرة تعرف بھذه الموضوع

-:النائب ھیبت حمد عباس الحلبوسي –

شكراً سید الرئیس نرحب باإلخوة الوزراء والوكالء والمستشارین والسید محافظ البصرة والسید رئیس مجلس المحافظة سید الرئیس ان مشكلة
البصرة االساسیة ھي مشكلة الروتین المعقد في الدرجة االولى بین الدوائر الحكومیة والمخاطبات بین الحكومة المركزیة والحكومیة المحلیة ھذه

.النقطة االولى

النقطة الثانیة قلة التخصیصات في الموازنة وعدم وصول المبالغ المالیة الى البصرة والى المحافظات االخرى وبحسب الزیارة االخیرة لجناب
.سیادتكم والوفد المرافق لھ وصول (30%) من موازنة البصرة ونحن على نھایة السنة في الربع االخیر من السنة

.النقطة الثالثة نطالب الحكومة على تدویر الموازنة في السنة القادمة وعدم استقطاعھا من محافظة البصرة ومن باقي المحافظات

-:النائب خالد الجشعمي –

.بسم هللا الرحمن الرحیم تحیة عطرة واھال وسھال بالسادة الوزراء والسیدات وكل السادة الحاضرین في الجلسة

السید رئیس المجلس واالخوة واالخوات النواب نحن الیوم نناقش مشاكل البصرة واعتقد ان كالً منا ینظر الى المشكلة من زاویة معینة وھكذا ال
نصل الى نتیجة وال نستطیع ان نتخذ قرارات اذا لم تكن ھناك تقاریر الیوم نفتقر من السادة الوزراء المعنیین في المشكلة وان مشكلة البصرة

لیست فقط میاه الشرب بعض من اإلخوة واالخوات النواب یقولون لنعمل تحلیة ال نرید البدعة وال شط العرب وال غیرھا، ھل مشكلتنا في
ت ت ل ال ان الل فقط ق ت نا ؟ ا ال ا ل ف ن ن ا ن ة؟ ا الز اض اال ق ن ف ك ال شط خ ت اذا ؟ الش ا فقط ة ال
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البصرة فقط میاه الشرب؟ اذا تبخر شط العرب كیف سنسقي االراضي الزراعیة؟ من این نوفر لھا المیاه؟ معناه تبقى فقط اللسان الملحي وتموت
االراضي وان البصرة تعتمد على الزراعة بشكل اساسي التمور وغیر التمور والبساتین والیوم الحظت من تقریر معالي وزیر الموارد المائیة ال
یوجد حل، لم یعطینا حل المشكلة مشخصة والكل مشخصھھ المشكلة ولكن الحل وزارة الموارد المائیة لم تتفق علیھ بعد وان نھایة فقرات تقریره

ینص على ان السد ال یوجد منھ أي فائدة، لم نصل الى ان للسد فائدة واالخرین الشركات العالمیة تقول توجد فائدة من السد وما ھو الحل ال
نعرف وماذا سنفعل؟ نحن نرید قرارات ویریدون اموال ویریدون صالحیات واذا الوزارة المعنیة الفنیة لم تصل الى حل نفس الشيء تنعكس

على الوزرات تنسحب ھذه المشكلة الى باقي الوزارات واتصور ان مشكلتنا لیست فقط باألموال وزارة الصحة مشكلتنا باألموال؟ الجبایات تكفي
(30%-40%) من األدویة باإلضافة الى ما یأتي من المیزانیة وانا اتحدث عن محافظة النجف ممكن ان تكفي الجبایات لكن المستشفیات این

تصرف ھذه الجبایات؟ تصرفھا على الطعام ال تشتري بھا االدویة لماذا؟ ألنھ یجب ان تكون االدویة مفحوصة وشركات معینة ووزارة الصحة
ال تعطي الموافقة لكي تشتري من ھذه الشركات اال من المكاتب ومشاكل لھا اول وال لھا آخر وسببھا الروتین والفساد االداري والمالي.

المستشفیات المستشفى االلماني في محافظة النجف منذ ان استلمت معالي الوزیرة استملت الشركة (136) ملیون دوالر وبقى (12) ملیون منذ
عام 2014 الشھر التاسع حتى االن لم تتوفر ھذه المبالغ حتى تكمل وقامت الشركة دعوة وكسب (20) ملیون دوالر وحتى االن المستشفى التي

تم افتتحاھا في عام 2014 قبل االنتخابات وحتى االن لم تكتمل، المھم اموال مبعثرة والطبیب االخصائي اعطني مستشفى في كل المحافظات، ال
اعرف ببغداد، یوجد طبیب اخصائي یبقى في الطوارئ واذا المریض اذا لم یكن لدیھ واسطة او عرف یموت. مشكلتنا السید رئیس المجلس
والسیدات والسادة االعضاء ھو الفساد االداري والمالي اعتذر من السیدات والسادة الوزراء لیس ھم فقط المسؤولین بل الحكومات المتعاقبة
والحكومات المحلیة المتعاقبة والحالیة جمیعھم مسؤولین، ادعو القضاء من ھذا المنبر من تحت قبة البرلمان االسراع في حسم ملفات الفساد

االداري والمالي المعروض علیھ وملفات الفساد االداري والمالي بمسؤولین كبار في الدولة نائمة ال احد تم محاسبتھ (من أِمن الحساب أساء …)
.وتكملھ البیت لكم

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

شكراً سیادة الرئیس بدایة تھنئة الى ھیاة الرئاسة ولكل اخواني واخواتي اعضاء مجلس النواب الجدد ونسأل هللا ان تكون ھذه الدورة فاتحھ خیر
على الجمیع. نرحب بالسادة الوزراء والوفد المرافق لھم. سیادة الرئیس نحن في الجلسة الثانیة فیما یتعلق بموضوع البصرة ومشكلة البصرة

وخراب البصرة وان رأیي المتواضع ان السادة اعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة زائداً المحافظ ورئیس مجلس المحافظ یعطون
ویحددون المشاكل والحلول في نقاط معینة ونصوت علیھا في مجلس النواب كقرار ملزم الى الحكومة وھذه النقاط یقال ھم ادرى بھا (اھل مكة

ادرى بشعابھا) نحن في الجلسة السابقة تقریباً اربع ساعات او خمس ساعات ومداخالت مكررة اكثر المداخالت، نواب البصرة تحدیداً زائداً
محافظ البصرة ورئیس مجلس المحافظة ھؤالء ھم یحددون المشاكل والحلول وتكون ملزمة الى الحكومة المركزیة ونحن نصدر قرار كأعضاء

.(مجلس النواب نلزم الحكومة المركزیة بتنفیذ ھذه القرارات ھذا ھو رایي الذي اعتبره مختصر ومفید ویقال (اھل مكة ادرى بشعابھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعطي الدور الى آخر ثالثة مداخالت قبل الوزراء، ما بعد الوزراء ممكن ان تكون مداخالت اخرى، الدكتورة وحدة الجمیلي نقطة نظام

 

-:(النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي (نقطة نظام –

السالم علیكم سید الرئیس نقطة نظامي نحن اصبح لنا تقریباً اربع او خمس ساعات نسمع مداخالت السادة النواب والسیدات النواب في مسألة
التقصیر الكامل كلف فقط الى الحكومة التحادیة والتقصیر وكانھ رمتھ فقط الى الوزراء حسناً أین دور الحكومة المحلیة؟ این المحافظ ؟ ھو

رئیس الحكومة المحلیة ما ھو تقصیره وما ھو دوره؟ این رئیس الحكومة المحلیة وما ھو دوره؟ ألم تأتیھم تخصیصات مالیة؟ این مشاریعھم؟
ماذا صنعوا؟ ماذا قدموا الى المحافظة؟ المادة (116) من الدستور تنص (یتكون النظام االتحادي في جمھوریة العراق من عاصمة واقالیم

ومحافظات ال مركزیة وادارات محلیة) حسناً این الحكومة المحلیة؟ ونحن نضع جمیع اللوم فقط على الوزرات، ان الوزرات فقط یا اخوان ھي
راسمة لسیاسات، ھذه بالنسبة الى الوزرات السیادیة، اما الوزرات التي انتقلت صالحیاتھا من ضمنھا وزارة الصحة، یبقى الدور االكبر واالھم

ھو فقط الى الحكومة المحلیة، فیقع كل اللوم انا بالنسبة لي كعضوه حكومة محلیة سابقة أضع جمیع اللوم على الحكومة المحلیة ماذا فعلت حكومة
البصرة المحلیة ألبناء البصرة تحدیداً؟

-:النائب یوسف بعیر علوان الكناني –

بسم هللا الرحمن الرحیم، السید الرئیس، السادة النواب، السادة االخوان احتراماً للجمیع أقف عند مداخلتي وارجو من السید الرئیس ان تكون
دقیقتین، دقیقة ھي حقي ودقیقة من جنابك دون قطع بعد اذنك. السادة النواب افلح من صلى على محمد وال محمد، السید الرئیس ال اتكلم مع
الوزراء نھائیاً وال مع توابعھم أنا أوجھ ندائي الى جنابك والى االخوة في ھیأة الرئاسة واإلخوة النواب شعبنا انتخبنا ألنھ مل من الفساد وھذه
الجلسة حقیقة ھي مخرج بسبب فساد وسوء ادارة واقعي وفعلي ادى الى ما تعانیھ البصرة وما تعانیھ كل المحافظات (من أِمَن العقوبة أساء

االدب) عفواً السید الرئیس، ما اطلبھ من جنابكم ومن االخوة النواب ان یعلم االخوة الوزراء جمیعاً من اول یوم تأدیتھ الى القسم الى آخر یوم
مغادرتھ لكابینتھ الوزاریة ان ھناك مجلس نواب جدید قادر ومقتدر على ان یسحب ید الوزیر حتى آخر یوم، اآلن إطلعنا على االخوة الوزراء

جمیعاً وبالذات االخت وزیرة البلدیات واالخت وزیرة الصحة والسید وزیر الموارد المائیة ھو تراخي تام قبل االنتخابات بشھر حتى اآلن بشكل
ال یوصف. أنا أطلب من السیدة وزیرة البلدیات ان تحضر الى محافظة واسط وهللا یشھد ھزة ارضیة في ثالث اجمل اقضیة (الصویرة،

النعمانیة، الحي) بسبب مشاریع المجاري الوزاریة اذا تدخلھا جنابك وهللا تتمنى لو انك لم تدخلھا لذلك السید الرئیس انا أطلب وانا ال اتكلم مع
الوزراء أبداً انا اتكلم مع جنابك أطلب من جنابكم الكریم ومن االخوة ان نقترح سحب ید المقصر في مشكلة البصرة لكي یعلم الوزیر اننا نحاسبھ

.آلخر لحظة في استوزاره والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

ل ة ل
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-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

السید رئیس مجلس النواب، اإلخوة واالخوات السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، أنا أرى ان ھذه الفوضى التي مضى علیھا (15) سنة في عموم
العراق والبصرة تستحق ان تأخذ جلستین واكثر من مجلس النواب ھي عروس الخلیج وھي بلد العطاء الى العراق كلھ ونفس المشاكل الموجودة

في البصرة موجودة في عموم العراق من االنبار الى بقیة المحافظات جمیعھا الى النجف االشرف ھذه االمور الموجودة السید رئیس المجلس
على عاتق من نضعھا؟ ھل نحملھا فقط على الوزراء؟ او الحكومات المحلیة او اعضاء مجلس النواب؟ این الرقابة؟ این اللجان الموجودة في

مجلس النواب في الدورات السابقة؟ این رقابتھم على الحكومات االتحادیة؟ این لجنة النزاھة في مجلس النواب؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكملي

 

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

اذا ممكن تعطیني فرصة ھذا كلھ عمل مجلس النواب، لدینا أمل في ھذه الدروة بوجود سیادتكم وخطواتكم االولى في زیارة المحافظات، انا
اتمنى ان تكون تغییر آللیة العمل كلھ في مجلس النواب والوزراء القادمین ننسى ھؤالء ھم تصریف اعمال، الوزراء القادمین یجب ان ینزلوا

الى المحافظات مع المدراء العامین، مجلس الوزراء لم نَر یوماً ناقش مشروع معین او استضافة مستشارین او حل مشكلة وازمات في البلد
حقیقیة ان البلد یعاني من الكثیر لیست فقط الیوم سیدة وزیرة الصحة تتحدث عن حاالت مرض االسھال في البصرة، حاالت االمراض

وعدم توفر العالج جمیعھا أسعار باھضة الثمن والمواطن فقیر، نحن نتمنى ان تكون جلسة (MS)السرطانیة وعدم توفر العالج، حاالت الـ
االربع السنوات الدورة القادمة ان یكون لمجلس النواب ھو الرائد وان شاء هللا في الھیاة الرئاسیة لدینا امل بالثالثة السید الرئیس و النواب وبقیة
االخوة واالخوات ان یكون دور حقیقي ورقابي حقیقي وإزاحة الفاسدین من البلد، البلد لم یتأذى البلد اال من وجود الفساد حتى اذا توفرت اموال

الشركات الفاسدة وعدم إعطاء المشاریع الى الشركات التخصیصیة وشركات رصینة أدى الى ان یكون ھذا البلد بھذا الوضع وكذلك عدم
تخصیص مبالغ الى االبحاث للبحث العلمي، عدم اعتماد الجامعات لألكادیمیین في كل االمور وفي كل التشریعات نحن نتمنى من االخوة

.واالخوات ان تكون انطالقة صحیحة

-:النائب علي العبودي –

بسم هللا الرحمن الرحیم، السید رئیس مجلس النواب ونائبیھ والسادة الوزراء واإلخوة جمیعاً السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،  انا لدي عدة اسئلة
أحب أن اتوجھ بھا الى السید رئیس مجلس النواب ونتمنى لھ التوفیق والسداد في ھذه الدورة االنتخابیة، ھل نحن ممثلین من الشعب او ممثلین

على الشعب؟ اعتقد منذ خالل سقوط النظام الى ھذا الیوم اعتقد ان الشق االول ھو الحاصل نحن ممثلین على الشعب، نعم الدور الرقابي ھو دور
مھم ألعضاء مجلس النواب ولیس دورھم التفرج، ھذه حقیقة ثابتة نرجو تثبیتھا ألنھ في ھذه الجلسة تحدیداً في الجلسة التي حضر فیھا السید

رئیس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والسید المحافظ الكل یرمي الكرة في ملعب اآلخر وكأنما الحكومة والبرلمان ومجلس المحافظ والمحافظ
ھم أبریاء والشعب البصري ومحافظاتنا االخرى ھي المتھمة، لذلك اقترح انھ جمیع الحلول التي تم التطرق لھا فیما یخص العالجات وجمیعھا

معالجات اعتقد انھا ال تفي بالغرض لدي مقترح باإلمكان سیاسي ان تتم اعطاء تركیا نفط بسعر تفضیلي مقابل توقیع اتفاقیة تضمن حصة العراق
.المائیة واال فأن المشكلة تبقى قائمة واال مشھد الجفاف ھو المشھد المؤلم أكثر وفي خالل السنوات القادمة البلد معرض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.توجد نقاط نظام، النائب فائق الشیخ علي

-:النائب محمود الكعبي -*

الحقیقة مشكلة البصرة ال تتلخص بقضیة الماء والمجاري أو الكھرباء، ولكن ھناك مشاكل من عندھا البطالة ومن عندھا السكن، وأنا اقترح
مادامت السید الوزیرة موجودة أن ھناك قرار (252) یعني تقریباً حدد قضیة توزیع قطع األراضي ھي مشكلة البصرة مشاكل البصرة قضیة

السكن، اقترح بأن یصار إلى قرار من مجلس النواب یلزم الحكومة بإلغاء القرار (252) وتعلیماتھ وتكون توزیع قطع األراضي في العھد
.السابق الذي كان مخفضة ھذا واحد

توجد مسألة ثانیة قضیة یھتم بھا مجلس النواب تعدیل قانون بیع وإیجار أموال الدولة بالنسبة للقطع األراضي (25) ثالثاً، سؤالي إلى السیدة
الوزیرة أنھ على الـ(252) أو على الـ(25) ثالثاً؟ السیدة الوزیرة یعني كم قطعة أرض سكنیة بالمحافظات تم توزیعھا أو بیعھا حسب ھذه

المادتین؟ وتوجد مشاكل تخص محافظتنا سوف نقدمھا مكتوبة إلى السادة الوزراء؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

یتفضل الوزراء باإلجابة على مداخالت ومالحظات السیدات والسادة النواب، وبعدھا نرجع إلى المتبقي من المداخالت لن ترفع الجلسة إال بأخذ
جمیع المداخالت وتداول في جمیع األمور التي یطرحھا السیدات والسادة النواب. یتفضل السیدات والسادة الوزراء للرد واإلجابة بشكل واضح

.على االستفسارات، وأرجو االختصار ایضاً
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-:(السید حسن الجنابي (وزیر الموارد المائیة –

أشكر السیدات والسادة النواب على ھذه المداخالت المھمة وأیضاً أشاركھم جیعاً حجم القلق والحزن على ما یحدث وما حدث في البصرة وبقیة
الحافظات األخرى. بإختصار أنا أمامي قرارات مجلس الوزراء ونحن وزارة اتحادیة سیادیة لم تنقل صالحیاتھا إلى المحافظات، لھذه القرارات
على وزارتنا ثالث مھمات، سوف أقرأ من القرار (269) الفقرة رابعاً (د)، زیادة اإلطالقات المائیة بطاقة (75) متر مكعب بالثانیة لتقلیل نسب
الملوحة في شط العرب واإلطالقات المائیة في قناة البدعة بمعدل (7,5) متر مكعب بالثانیة لمدة شھرین، وكذلك رفع التجاوزات بین محافظتي

.واسط ومیسان وھذه الفقرة األولى من ھذا القرار، وھذه سیادة الرئیس من التقاریر التي أمامكم اآلن متحققة

الفقرة الثانیة، في قرار (324) الفقرة األولى تتولى وزارة الموارد المائیة إیصال الحصة المائیة إلى محافظة البصرة وبمعدل (75) متر مكعب
بالثانیة إلى المنطقة الفاصلة بین الحدود اإلداریة لمحافظتي البصرة ومیسان، وھذا حالیاً سیادة الرئیس ایضاً متحقق. النقطة الثالثة االلتزام الثالث

على وزارة الموارد المائیة من القرارات المتعلقة بمشاكل البصرة ھي الفقرة من القرار (269) دراسة استكمال إنشاء السد التنظیمي على شط
العرب، ولذلك لالستفادة القصوة من اإلیرادات المائیة المتاحة ومنع دخول المد الملحي عند شحة المیاه وقلت اإلیرادات المائیة، ھذه االلتزامات

الثالثة على وزارة الموارد المائیة سیادة الرئیس فیما یتعلق بالفقرة األخیرة فیما یتعلق بالسد المقترح، نحن ملتزمین بما جاء بقرار مجلس
الوزراء، ونحن ایضاً قبل ما نذھب إلتخاذ أي خطوة عقدنا اجتماعاً موسعاً مع جامعة البصرة وبحضور خبراء وباحثي جامعة البصرة ومركز

علوم البحار وعقد في فندق المنصور وتم االتفاق على أن قرار مجلس الوزراء ھو قرار صحیح ویجب أن نتبعھ، لماذا؟ الن یوجد اختالف
بالرأي؟ برز ایضاً أثناء المؤتمر اختالف بالرأي بین الحاضرین من إخواننا من البصرة، وبالتالي اللجوء إلى استشاري دولي محاید یأخذ بنظر

االعتبار كل االختالفات وكل اآلراء الموجودة ویلتقي مع جمیع الشركاء وجمیع المعنیین في المركز وفي المحافظة وفي أي مكان آخر، ثم یقترح
حلول إلى الحكومة العراقیة والحكومة العراقیة تلتزم بھا، اآلن خالل ھذه المدة منذ صدور القرار إلى حد ھذه اللحظة وزارة الموارد المائیة

قامت بإعداد نطاق العمل الذي یشتغل على إساسھ االستشاري الدولي وجھزت كل مستندات ھذا اإلعالن، ھناك مشكلة واحدة انھ ھذا غیر مدرج
في وزارة التخطیط اآلن كتابنا في وزارة التخطیط أتمنى أن یُدرج مباشرةً ھذا الكتاب، تُرجمت ھذه الوثائق إلى اللغة اإلنكلیزیة وسوف تكون

منافسة من مستشارین دولیین لمناقشة ھذا األمر، أثناء زیارتي إلى البصرة إلتقیت مع السید المحافظ كان ایضاً موجود سماحة السید احمد
الصافي وأنا ایضاً إقترحت ھذا الكالم واعتقد السید المحافظ والسید احمد الصافي جمیع الذین حضروا في االجتماع مؤخراً وجدوا أن ھذا حل

.یعني منصف یعني جھة استشاریة محایدة ما تتأثر باالختالفات أو االجتھادات المحلیة

فیما یتعلق بالـ(7,5) من قناة البدعة ھذا متحقق ولكن ھناك إخوان یجب أن نعرف أنھا میاه جاریة لیس شيء ثابت بمعنى نحن عندنا بما تفضلتوا
(240) كیلو متر عندنا أربعة أو خمسة محطات ضخ فیصبح ھناك توازن احیاناً یسحب من ھذه المحطة األخیر ھي (األر زیرو) عندما یسحب

بالتأكید سوف تنزل ھذه المناسیب، ویتم الضخ من جھة أخرى ھذه تحتاج أوقات، ونحن عندما نتعامل مع ھذا األمر نتعامل كمعدل خالل فترة
محددة خالل یوم أسبوع أو شھر أما في لحظة معینة من الممكن أن تتوقف من أجل الصیانة فأن المنسوب یزید الن ال یوجد ضخ من ھذا

الحوض، إذا اشتغلت المحطات ینزل المنسوب ویتم التعزیز، ھذا یتم بقرارات مشتركة بین مشغلي القناة من األحواض من وزارة الموارد المائیة
واإلخوان من وزارة البلدیات الذین یقومون بتشغیل محطة (األر زیرو)، اآلن عندما استبدلت المضخات القدیمة بمضخات جدیدة كفاءتھا أكثر

وأصبح السحب أكثر أتمنى یكون السحب یصل إلى المواطنین، أنا أكرر اعتقد الكثیر من اإلخوان تقریر رئیس ھیئة المستشارین ایضاً كان
واضح نحن بحاجة إلى جھد مركز بالشبكات وباألنابیب الناقلة، أقول لكم معلومة إخوان، السیدات والسادة النواب، السید الرئیس، نحن اآلن

عندما نقول نضخ (7) متر مكعب بالثانیة إلى البصرة ھذه إذا لم تصل إلى المواطنین معناھا تُھدر، كل متر مكعب بالثانیة سیادة الرئیس یكفي
إلى زراعة (10000) دونم یعني ما ممكن نأخذ ھذه المیاه وال تصل المواطنین، میاه الشرب بالتأكید أولویة أولى، لكن إذا ما تصل إلى المواطن
یعني ضائعة من الزراعة، یعني (7) متر مكعب یعني (70000) دونم من الزراعة تذھب، أما ما یتعلق بشط العرب، أنا أخذت مداخلتك إیجابیة
جداً أقدر ھذا االھتمام أقدر متابعتك منذ فترة طویلة أتابع ما تكتب وماذا تقول سیادة النائب واحترم ذلك، ولكن أنا أقول ھي من الممكن أن تكون
(7) أو (5) في نقطة معینة في لحظة معینة ألسباب الصیانة، الضخ الیمكن أن یكون (24) ساعة في الیوم إخوان ھذه مضخات أما دیزل أو أن

تنقطع الكھرباء أو تحتاج إلى صیانة، محطات (أر زیرو) تتوقف یومیاً بحدود (4) إلى (6) ساعات ألغراض الصیانة والتنظیف فبالتالي یقل
المنسوب أو یزید المنسوب أو التصاریف، نحن ال نتحدث عن مناسیب، نحن نتحدث عن ضخ كمیات معینة من الماء بغض النظر عن المنسوب،

المنسوب حتى عندما یبدوا (1,8او1,7) ھذا ال یعني شيء ألنھ بعد نصف ساعة یمكن یكون مترین أو مترین وثالثین بسبب الضخ وبسبب
السحب ھذه عملیة توازن سائدة منذ (20) سنة منذ عام 1997، ما یتعلق إخوان باآلراء المتنوعة حول السد نحن كجھة فنیة محایدة نأخذ بنظر

.االعتبار كل اآلراء ونحترم كل اآلراء

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

.أنتم أین رأیكم حول موضوع السد بصراحة؟ حتى اإلخوة النواب یعرفون والشعب والحكومة المحلیة

-:(السید حسن الجنابي (وزیر الموارد المائیة –

نحن موقفنا من السد ھو موقف الحكومة العراقیة، نحن اآلن انجزنا نطاق العمل الذي یُعرض على أستشاري دولي وفي وزارة التخطیط أنا
أتمنى الیوم أو غداً إذا یسمعوني اإلخوان من وزارة التخطیط أن یدرج الن ال یوجد عندي صالحیات أن أُعلن مناقصة، الن بدون أن یدرج

المشروع وھذا المشروع یحتاج لمدة سنة حتى یحضر اإلستشاري الدولي ویجلس مع الجمیع، إخوان مع جمیع المؤیدین والمعترضین، ثم یقترح
حل لمصلحة العراق، نحن ھذه المنطقة یوجد فیھا حساسیة، منطقة شط العرب، نحن معنیین بقرارات الحكومة االتحادیة ونحترم إرادات

وقرارات الحكومات المحلیة ولكن نحن الملزم بالنسبة لنا قرارات الحكومة، وأنا أرى ھناك مصلحة حقیقیة حتى ینتھي الجدال ألن ھناك آراء
مختلفة، إخوان حضروا الزمالء أنا ایضاً یوم 15او17/5/2017 عقدنا ورشة مخصصة لدراسة السد على شط العرب في الوزارة، وجاء

اإلخوان من جامعة البصرة مركز علوم البحار وعندي التقریر، ھم كانوا عاملین ورشة قبل ورشتنا وتم االتفاق على انھ یعني یوجد ھناك آراء
محایدة بھذا األمر، نحن إخوان أرجو ما ندفع ثمن بعض اآلراء واالجتھادات المختلفة، نحن نقدر ونلتجأ إلى ھذا األمر، اآلن نحترم جمیع

أشار الصمد عبد خلف العزیز الصدیق النائب السید على مختلفین، رأیین فیھ البحار علوم مركز اآلن مختلفة، العراقیة الكفاءات ولكن الكفاءات
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ر ب   زیز   یق  ب  ی  ى  ین  یین  ی ر ر  ب وم  ز  ر آلن  ی   ر ء  ن  ء و
إلى انھ قلت أنھا غیر مھنیة أنا أبداً لم اقصد اإلساءة، أنا أقول نحن كوزارة مھنیة ھناك قرارات اتخذت على المستوى المحلي بإنشاء السد أو إلى

أخره، ھناك اعتراضات، یعني أنا قلت ھذه خارج الحلول الفنیة، الحلول الفنیة نحن إذا كان ھناك قرار في الدولة العراقیة یقول أنجز ھذا السد

ھذه التخصیصات في ھذا المكان، إذا تأخرنا لحظة واحدة باإلمكان أن نتعاتب ویمكن أن نتسائل، ولكن نحن كوزارة ما عندنا أي شيء یسمح لنا
نتقدم خطوة واحدة على ھذا غیر العلم، نحن ندرس ونعرف ونراقب المد الملحي ونتألم، وعندنا مشاریع تأثرت والناس ال یستطیعون شرب الماء

وشط العرب ملوث، االستشاري اإلیطالي إخوان، أرجوكم ربما ملزم االطالع على التقریر الذي قدمتھ، أرجوكم أن تقرؤون آراء االستشاریین
.الدولیین حول ھذا األمر، یعني قیلت بعض األرقام ھي غیر صحیح

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

االستشارات الدولیة ما تقدم ونحن نقرأھا تقدم إلى جنابك والى الوزارة صاحبة القرار، وانتم تفاضلون وتتخذون القرار وتتحملون المسؤولیة،
.وما اعتقد ھنا نحن نناقش موضوع استشارة دولیة أو خبیر دولي أو ورشة عمل

-:(السید حسن الجنابي (وزیر الموارد المائیة –

أنا لخصتھا سیادة الرئیس، لخصت اآلراء ووضعتھا أمام السادة النواب حتى یكونوا على بینة، أنا ال أطلب منھم یناقشون المستشارین الدولیین
ابداً، أما ھناك فقرة رابعاً بالتقریر الذي قدمتھ الذي ھو األعمال التي قامت بھا الوزارة، نحن نعتقد أن ھذه األعمال ھي مطلوبة من عندنا ھذه

جاھزة للتفتیش، للرقابة یتفضلون اإلخوان یرون نحن ننجزھا، أنا ما اعرف الصدیق العزیز رئیس السن محمد زیني یقول سوف نقوم، ابداً نحن
اآلن ننجز ونعالج مشكلة الشحة، أحد السادة النواب ذكر انھ من ھذه الجھة عن المحطة المقترحة على الثرثار، نعم ھذه السید النائب ما اعرف
انھ خرج، ھذه القائمة، ھذه سیادة النائب قائمة اآلن جھد جبار موجود في منطقة الثرثار، وعندنا مشكلة في إیصال التیار الكھربائي اآلن خالل
ثالثة األسابیع المقبلة یصل وان شاء هللا بتوقیتنا في أذار المقبل ھذه العملیة سوف تزید حوالي (50الى70) متر مكعب في الثانیة إلى نظامنا

المائي، نحن إخوان وأخوات ایضاً عندنا شحة مائیة، الكثیر من السادة النواب تحدثوا عن سیطرة دول الجوار وھذا ایضاً قضیة صحیحة
باإلضافة إلى الشحة الطبیعیة ھناك سیطرة من دول الجوار، إجابةً على ھذا ھناك سؤال ما الذي عملناه مع جیراننا من األتراك واإلیرانیین

والسوریین؟ الزیارة األخیرة للسید رئیس الوزراء أنا كنت، كان اللقاء أصبح ھناك حدیث كثیر حول قضیة المیاه والرئیس التركي أعطى
تطمینات إلى الجانب العراقي قیلت في مؤتمر صحفي للرئیسین، وأنا في تواصل ایضاً مع الوزیر المعني وزیر جدید في تركیا حول ھذا، كان

المفروض أن أزور تركیا في األسبوع الماضي لم توجھ لي الدعوة أنا طلبت لم توجھ الدعوة لكنھا لم ترفض، أما فیما یتعلق بالجانب اإلیراني أنا
شخصین ألتقیت مع الوزیر اإلیراني مرتین، لكن كانت خارج الجمھوریة اإلسالمیة، وكنا متفقین في اآلراء، ھو شخص مھني ھو شخص عالم
حقیقةً في میدانھ ھو شخص كان یعمل في األمم المتحدة ویعرف كل ھذه القوانین وان شاء هللا نتعاون إذا ھذه حصلت، األسبوع المقبل أو خالل

عشرة أیام من اآلن یأتي وفد فني أیضاً من سوریة للتعاطي والتفاھم على إطالقات نحن طلبناھا زیادة من تركیا على نھر الفرات، نرید أن نمرر
ھذه من الحدود التركیة السوریة إلى الحدود السوریة العراقیة، عندنا عمل مھم بھذا المجال، أنا استطیع سیادة الرئیس أن أذھب إلى كل نائب

.بالمالحظات التي قالھا فقط اعتقد یمكن

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

.السید الوزیر إذا تستطیع أن تجیب على مجمل مداخالت السادة النواب ألن أغلبھا ھي مشتركة

-:(السید حسن الجنابي (وزیر الموارد المائیة –

عندي رجاء ھنا قیلت أرقام من قبل بعض السادة النواب والسیدات بما فیھا من السید النائب خلف عبد الصمد عن (5) ملیار أو ما اعرف ھكذا
شيء ھذه للدراسات، ھذه بعض األرقام متداولة غیر صحیحة أنا ادعوكم أو أنا أزوركم ھنا في مجلس النواب ونرى ھذه التفاصیل أو تتفضلون
في وزارة الموارد المائیة وترون ھذه التفصیل حتى نحن نتعاطى بأرقام موحدة مثل ما ھي موجودة وھذا اترك الخیار لكم سیادة الرئیس. فیما
یتعلق بمحطة في صدر الغراف إقترحت ھذه اآلن تصمیمھا انجز وننتظر مجرد التخصیص للبدء بھا لتحویل ھذه المحطة من صدر الغراف

یعني صدر البدعة من الدیزل بمشكلة الدیزل إلى محطة كھربائیة، أحواض البدعة قیل بھا أطیان، فیھا ترسبات وفیھا بعض المشاكل، العمل اآلن
.مكثف فیھا وعلى طول القناة ایضاً من أجل إنجاز ھذا العمل والتقریر الذي قدمھ رئیس ھیئة المستشارین یشیر إلى تحسن كبیر جداً بھذا المجال

رواتب األجراء، األستاذ عمار طعمة ایضاً تكلم عن رواتب األجراء، نعم نحن عندنا قرار (52) لسنة 2017 اآلن في ھذا الشھر أظن ھذا
الشھر أو الشھر الماضي تم إقرار بدأ توزیع رواتب األجراء بعضھم مضى علیھم فترة طویلة لم تدفع لھم ھذا نحن معنیین بھذا األمر وأخذناه
على محمل الجد. بعضھم (3) سنوات ولكن إخوان یعني ھذا موجود، أنا لم اخلقھا وال الوزارة وھذه موجود بالوزارة، سیادة الرئیس أن أحد

األسئلة كانت لماذا أرسلنا كمیات كبیرة من المیاه إلى األھوار؟ ھذه المعلومة متداولة من زمان وأنا سمعتھا من أكثر من شخص، ھذه المعلومة
.مع كل احترامي لمن قالھا ھذه معلومة غیر صحیحة

ً سیادة النائب حضرتك أنا بمكاني أعطیك كل اإلطالقات خالل العشرة السنوات األخیرة، وبإمكانك أن تّطلع، ھذه نقطة، النقطة األخرى فرضا
على افتراض لو حصل ھكذا شيء ھذا یصب في مصلحة البصرة، اآلن األھوار جزء وشط العرب جزء من نفس المنظومة، أي شيء یصل إلى

األھوار یعني یصل إلى شط العرب، ھذه لمصلحة شط العرب لمصلحة البصرة أن حصل، فقط نحن خالل العشرة العشرین سنة األخیرة نقول
العشرة السنوات األخیرة، اإلطالقات متساویة ومتناسقة على كل سنة إذا سنة فیضانیة تزید اإلطالقات، سنة شحیحة تقل اإلطالقات، وخط

متناسق وھذا متاح لكم وتستطیعون أن ترون ذلك إخوان وأعطیھ إلى السید النائب، لماذا الوزیر لم یعطي اھتمام للبصرة؟ أنا أكثر مدینة زرتھا
یعني منذ اإلستئزار إلى حد اآلن ھي مدینة البصرة، مرات عدیدة جداً (10-15) مرة، وھذا لیس مقیاس یعني أنا أزور وھذا لیس فضل على
أھل البصرة، بالعكس أنا خادم ألھل البصرة ولكل المحافظات األخرى، ولكن ایضاً عندما یستعمل كأن أنا أھملت البصرة أو الوزارة أھملت

البصرة، ال اعتقد یوجد أنصاف وأنا مازالت زیاراتي للبصرة األسبوع الماضي كنت في البصرة واألسبوع الماضي ایضاً كنت في العمارة على
ط ل ط ذ ل ل ل أ ط ل ل أ لل ل ة ل
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قلعة صالح للتأكد من التزامات الوزارة، زیادة اإلطالقات بدأت تتراجع، السید جمال المحمداوي، نعم إخوان نحن ھذه اإلطالقات ھو لیس خط
كھرباء، یعني خط كھرباء من تنجزه وتضغط الزر یأتي الكھرباء حتى لو كانت المسافة بعیدة، نحن المیاه من نقول زید اإلطالقات في نقطة

معینة قلعة صالح على سبیل المثال، قلعة صالح إخوان ھي لیست خزان یعني ال استطیع أن افتح البوابات ویخرج الخزین من قلعة صالح، قلعة
صالح تصل لھا اإلطالقات من سد الموصل أو من سد دربندخان أو من سد دوكان أو من سد حمرین، ھذا المیالن مال األرض ما عدا منطقة

كردستان میالن قلیل، الماء یتحرك بحدود (30) كیلو متر في الیوم أنا حتى أطلقھ من الموصل حتى یصل إلى قلعة صالح یعني یحتاج إلى (6-
8) أسابیع طبعاً إذا كان الماء عالي في النھر یصل اسرع، یوجد مشكلة عندما تتوقف المضخات عندما تتوقف محطة كھرومائیة على سبیل
المثال مثلما حصل في دوكان أو في منطقة أخرى، نحن ھذه اإلطالقات ما ممكن تحقیقھا ألن المحطة توقفت ویحتاج إلى كم یوم لإلصالح،

یصبح ھناك تغیر، یصبح ھناك تذبذب في الموجة، احیاناً عندما تذھب ترى (5) كا السید الخزعلي شاھدھا وتذھب في وقت آخر یكون أكثر،
نفس الشيء على دجلة ھو نفس الماء في دجلة نحن اآلن اغلب إطالقاتنا ایضاً السید كان من محافظة دیالى ایضاً ذكر إطالقاتنا من سد حمرین،

نعم إخوان نحن 12/11/2017 تعرضنا إلى ھزة كبیرة سببت أضرار كبیر في سد دربندخان وخرج من الخدمة إلى حد ھذه اللحظة، لھذا ال
یوجد تخزین في سد دربندخان عندنا فقط في سد حمرین، وألن سد حمرین قریب على البصرة بالمسافة اسرع شيء إذا نزید أن نزید اإلطالقات

نطلق من سد حمرین فقط، ھذا ال یعني إننا نقسي على دیالى، أرجو أن أطمئن المواطنین في محافظة دیالى، نحن وزارة سیادیة على عموم
العراق، ونظامنا المائي محكم احیاناً نفتح سد دیالى واحیاناً نغلق ونفتح سد الموصل وھكذا، اآلن على سبیل المثال في بحیرة الحبانیة سیادة

الرئیس ال یوجد بعد خزین، یعني أنتھي بسبب الشحة ولھذا السبب إلتجأنا وھذا مشروع ریادي في الوزارة، مشروع ریادي اآلن یتم إنجازه، أن
.نحن في حال نفاذ خزین الثرثار نأخذ من الخزین المیت

-:السید الرئیس مجلس النواب –

سؤال محدد، كمیة الماء الخام ھل تصل كافیة إلى البصرة؟

-:(السید حسن الجنابي (وزیر الموارد المائیة –

أنا أجبت سیادة الرئیس على ھذا وقلت نحن حسب قرارات مجلس الوزراء ملتزمین بھا، ونحن نعتقد ما یصل عن طریق قناة البدعة كافیة على
األقل لجزء كبیر جداً من البصرة مع السید محافظ عندما التقیت حسبناھا كان قناة البدعة تغذي ملیون وستمائة الف مواطن في وقتھا، نحن

حساباتنا (7) متر بالثانیة ھي تكفي إلى (3) مالین مواطن على أساس (200) لتر بالیوم بشرط أن تكون الشبكة محكمة، شبكة التوزیع وشبكة
.النقل محكمة، إذا غیر محكمة ھذا الماء الذي نضخھ یذھب ال یصل تصبح ھناك خسارة مضاعفة

-:السید الرئیس مجلس النواب –

.شبكة التوزیع لیس عندك أنت عندك الماء الخام لغایة المحطات، لیس عندك

-:(السید حسن الجنابي (وزیر الموارد المائیة –

یصل إلى النقطة المحددة سیادة الرئیس، سیادة الرئیس العفو كان ھناك مقترح على مد خط ثاني من شمال القرنة وتم االتفاق علیة وانجز ومھمتنا
.أنجزت، فقط أما من یمد الخط وبأي ارض یتحرك وكذا یعني جھات أخرى نحن وافقنا وموجودة وأنجزت القضیة بالنسبة لنا

-:النائب مظفر إسماعیل شتیوي –

وزیر الموارد المائیة في لقاءنا قبل ما تصبح ھناك جلسة االستثنائیة بـ(3) أیام، نواب البصرة (16) نائب حاضرین في مجلس الوزراء ورئیس
مجلس الوزراء حیدر العبادي وطرح سؤال علیھ األخ األستاذ بدر الزیادي قال لھ لماذا قام وزیر الموارد المائیة بفتح الخزین االستراتیجي على

األھوار؟ قال لھ ھذا السؤال علة في قلبي، ھو فتحھ، رئیس الوزراء یقول علة في قلبي ھذا السؤال، ھو فتحھ وال یعرف كیف یغلقھ، رئیس
الوزراء السید حیدر العبادي ونواب البصرة (16) نائب حاضرین، اآلن یكذبنا، ھذا لم تتكلم بھ، موجود أستاذ فالح الخزعلي وموجود أستاذ
عدي وكل نحن موجودین، (16) نائب موجودین والسید حیدر العبادي رئیس الوزراء یقول ھذه علة في قلبي ھو فتح الخزین وترك الخزین

.والبصرة یعرف توجد عندھا شحة مائیة وعنده لسان ملحي بالشھر (6و7) یصعد عنده اللسان الملحي وفتح علیھ میاه الخزین

-:السید الرئیس مجلس النواب –

فقط للتأكید ھذه مداخلة وتعقیب ولیست نقطة نظام، نقطة النظام یذكر فیھا المادة في النظام الداخلي والنص والذي أصبح ھناك اختالف في النظام
.الجلسة

 

-:(النائب فالح الخزعلي (نقطة نظام –

تعقیب ونقطة نظام استناداً للمادة (50) من الدستور التي اقسمنا فیھا نراعي مصالح الشعب وان نحافظ على العراق وعلى أرضة وسمائھ
ومیاھھ، سیادة الرئیس المحترم ذكر السید الوزیر بخصوص حصت البصرة، ما وردة للبصرة اآلن الذي یرد متذبذب بین (6,5,4) في اللیل

(4) والصبح (5) واحیاناً (6) والحصة المقررة استناداً للقرار (269) ھو (7,5) متر مكعب بالثانیة، نثبت، اوالً من حیث المبدأ الحصة ما ترد
إلى البصرة من حیث المبدأ، ثانیاً ال ترد للبصرة حتى لو كانت (7,5) متر مكعب بالثانیة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تجھیز المحطات أو تشغیلھا (17)
ساعة، یعني (18) ساعة ھي مفقودة من البصرة وال ترد إلى محافظة البصرة، جنابكم الكریم ذكرت موضوع السد بإحالتھ إلى شركة عالمیة،

نتحدث بعدین سد إلقامة مختصة عالمیة استشاریة شركة إلى الموضوع بإحالة الوزراء مجلس صوت 2016 لسنة (13) رقم صدر القرار ھذا
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ین  ی  إل  ب ری  ر  ى  وع إ و ء بإ  وزر س  ج و  م (13)  2016  ر ر ر  ر  
.قضیة فنیة ونحن نتفق معك أین یصبح في جنوبھا أو شمالھا، ولكن لماذا اآلن انتم وافقتم كوزارة بینما سابقاً رفضتم

-:السید الرئیس مجلس النواب –

ھذا سوف یتم مناقشتھ بشكل واضح ومفصل من نواب البصرة سوف یتم تشكیل لجنة بھذا الخصوص، إذا تسمح لي أن نمضي في باقي الردود
.من الوزراء، وما بعدھا سوف تكون ھناك صیغة تعرض علیكم

-:(السید حسن الجنابي (وزیر الموارد المائیة –

إخوان نحن بالنسبة لألھوار، أیضاً باألھوار مواطنین عراقیین، أفقر المواطنین العراقیین موجودین، إذا ماء ما عندھم یوم أو یومین ھم ینتھون
حیواناتھم تموت، ھذه اوالً، ثانیاً األھوار أُدرجت على الئحة التراث العالمي، العراق أدرجھا على الئحة التراث العالمي وتولدت نتیجة لذلك
إلتزامات علینا وھي قضیة استدامة ھذه األھوار بالقدر الممكن واالھوار في خطط الوزارة لھا حصة مائیة مثلما حصة مائیة للمدن، للشرب
وللزراعة ھناك حصة مائیة إلى األھوار، تقل وتزید بحسب تقلص كل المستویات اوالً مثل ما قلنا میاه الشرب یجب أن تتأمن ثم الزراعة ثم

األھوار إذا الماء اقل بھذا التدرج بھذه األولویة، ثم في قانون الوزارة سیادة الرئیس أنا وزیر، للوزارة یوجد فیھا قانون، في قانون الوزارة انھ
.یجب تأمین استدامة، األھوار أنا كیف استطیع أن أجفف األھوار، النظام السابق جفف األھوار، ثم أنا قلت قضیة حقیقیة بالنسبة للسید النائب

-:السید الرئیس مجلس النواب –

وماذا عن التجاوزات معالي الوزیر؟

-:(السید حسن الجنابي (وزیر الموارد المائیة –

السید النائب أنا قلت إذا تصل إلى األھوار ھي نافعة جداً للبصرة بالمناسبة أنا ما اعرف لماذا أنت ضدھا؟

-:السید الرئیس مجلس النواب –

.معالي الوزیر االستفسار بخصوص التجاوزات على خط نقل الماء

:(السید حسن الجنابي (وزیر الموارد المائیة –

السیدة النائبة مطلعة تماماً على ھذا الملف وأنا إشكر إصرارھا على معالجة ھذا الملف عندنا تجاوزات ھائلة جداً على نظامنا المائي، اآلن في
واحد من القرارات ھو الفقرة (د) من ھذه القرارات (269) باإلضافة إلى زیادة اإلطالقات، نحن یجب أن نرفع التجاوزات على محافظة واسط

ومیسان ھذا ما یتعلق بالبصرة، لدینا التجاوزات في كل مكان، ھذه العملیة ایضاً لیس حل سحري، وزیر الموارد المائیة ما یستطیع أن یذھب
شخصیاً أو یأمر مدیر إلزالة ھذه التجاوزات، ھذه عملیة معقدة سیادة الرئیس في ظل الظروف السائدة، ثم اآلن إخوان أرجوكم سوف یبدأ الموسم

الشتوي قریباً، اآلن الـ(75) متر مكعب ووصلت إلى (100) ھذا األسبوع إلى قلعة صالح، ھذا یستحیل تأمینھا إذا حصلت تجاوزات شمال
البصرة، كیف سوف یبدأ موسم زراعي یعني إذا الخطة الزراعیة مؤمنة إذا أصبح ھناك تجاوزات كیف تصل ھذه المیاه، ھذا یحتاج لھا تعاون

.حقیقي بین البصرة، السید المحافظ، السادة المحافظین أعضاء المجالس والوزارات المعنیة لحمایة حصة البصرة

 

-:(السیدة عدیلة حمود (وزیرة الصحة والبیئة –

الحقیقة أنا ابدأ من ما طرحھ السید النائب عدي عواد واحضاره لنا نموذج من المیاه التي تستخدم من قبل أھالي البصرة واتفق معھ تماماً انھ
فحص فیزیائي أي شخص ممكن ینظر إلى ھذه القنینة من لون الماء یعتبر ھذا فاشل وغیر صالح لالستھالك البشري، وھذا ما أكدتھ وزارة

الصحة في فحوصاتھا التي أجرتھا قبل حصول األزمة وأثناء حصولھا وإلى حد ھذه اللحظة وھو لیس فقط في محافظة البصرة وإنما ھو جزء
من واجب وزارة الصحة ضمن قانون الصحة العامة مثل ما ذكرت في بدایة حدیثي ھو فحص المیاه وتحدید صالحیاتھ االستھالك البشري

وتحدید أسباب الفشل إذا كانت فیزیائیة أو كیمیاویة أو جرثومیة، وبالتالي تبلیغ الجھات المعنیة عن تجھیز المواطنین بنوعیة میاه صالحة للشرب
بھذه التقاریر التي ترسل من قبل مدیریات الصحة سواًء في البصرة أو في المحافظات، وكذلك من مركز الوزارة دائرة الصحة العامة إلى

الوزارات المعنیة بأن ھناك فشل في مشاریع معینة وھذه التقاریر ھي تقاریر بعض منھا یومي وبعض منھا أسبوعي والوزارة تأخذ نماذج من
المشروع الرئیسي والنموذج اآلخر یؤخذ من المركز الصحي من المنطقة على سبیل المثال منطقة المعقل، الوزارة تأخذ نموذج من المركز

الصحي من منطقة المعقل وتأخذ نموذج في آخر نقطة تصل إلى المواطن ویتم فحصھ، وبالتالي تزود الجھات المعنیة عن توفیر میاه صالحة
للشرب للمواطنین بالتقاریر التي تقوم بھا وزارة الصحة، وبالتالي شخصت وزارة الصحة في الكثیر من المشاریع وایضاً في ھذه المراكز بأن
ھناك فشل فیزیاوي وكیمیاوي (95%) فشل جرثومي (44%) وایضاً فشل جرثومي بمشاریع (اآلرو ) بنسبة (22%) وھذه التقاریر مزودة

بھا كافة المدیریات منھا مدیریة الماء وایضاً المحافظة الحقیقة سیادة الرئیس الوزارة زودت مجلس النواب یوم االربعاء الماضي بتقریر تفصیلي
عن المقدمة التي ذكرناھا في بدایة حدیثنا، مدعمة بمرفقات كاملة عن إجراءات عملیة بوثائق عزز ھذا التقریر بھا، أتمنى من ھیأة الرئاسة أن
یزود السادة أعضاء مجلس النواب بھذا التقریر التفصیلي من وزارة الصحة، وایضاً سوف نزود مجلس النواب بتقریر تفصیلي عن إجراءات
وزارة البیئة عن ما یتعلق بالتلوث البیئة الذي ذكر من قبل اإلخوان لیس فقط بالمیاه في محافظة البصرة وایضاً التربة والھواء واأللغام التي

ذكرت وإجراءات وزارة البیئة كونھا وزارة رقابیة مثل ما ذكرت، ھناك إجراءات تنفیذیة یجب أن تقوم بھا وزارات أخرى واإلجراءات القانونیة
على الوزارة بأن عواد عدي النائب ذكر الرئیس سیادة األخرى لألمور أو للماء سواء الملوثة الجھات أو المشاریع بحق الوزارة قبل من المتخذة
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المتخذة من قبل الوزارة بحق المشاریع أو الجھات الملوثة سواء للماء أو لألمور األخرى. سیادة الرئیس ذكر النائب عدي عواد بأن الوزارة على
األقل كان جھزت الوزارة البصرة بحبوب الكلور الحقیقة بتقریرنا مضمنین كم الوزارة زودت محافظة البصرة ومستمرین في تزویدھا وأي
طلب تطلبھ دائرة صحة البصرة بخصوص موضوع حبوب الكلور مستعدین لتجھیز محافظة البصرة، وھذه طبعاً الوزارة یعني جھزت ھذه

الحبوب ل مساعدة الدوائر األخرى بخصوص المناطق النائیة وفي المناطق التي ال تصل لھا حبوب الكلور وایضاً توزع في المراكز الصحیة
والعیادات الشعبیة في المحافظة. ذكر موضوع من أكثر من نائب موضوع األجور في الطوارئ یعني الوزارة تكون أجور مجانیة الحقیقة
األجور في الطوارئ ھي مجاني وھذا منذ بدء وزارة الصحة لیس فقط مع األزمة البصرة منذ بدء وزارة الصحة بموضوع فرض أجور

الخدمات الطوارئ ھي من معفاة من األجور وال یتم استحصال أي مبلغ من المواطن الذي یراجع الطوارئ، لكن وصلتني أكثر من معلومة بأن
ھناك بعض األجور التي تفرض على المراجعین في بعض المستشفیات في البصرة وأنا تابعت ھذا شخصیاً ھذا الموضوع والحقیقیة ھذه الفترة
طول ھذه الفترة عندما وصلت لي بعض المعلومات انھ األجور مجانیة وأدعو السادة النواب في حال وصول أي معلومات أي نائب من السادة

النواب حول فرض أجور خدمات على المواطنین الذي یراجعون الطوارئ واتصلنا والوزارة لھا إجراءات رادعة سوف تكون بحق الدوائر التي
.تفرض أجور خدمات للمرضى المراجعین للطوارئ

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السادة النواب الحدیث یكون معنا مباشرةً

-:(السیدة عدیلة حمود (وزیرة الصحة –

التوجیھ من قبلنا كوزارة مركزیة بأن األجور في الطوارئ تكون أجور مجانیة، وأي مالحظة للسادة النواب خالف ذلك فالوزارة مستعدة
للمتابعة، وفرض إجراءات على أي مستشفى یفرض أجور على المراجعین في ردھات الطوارئ، الذي ذُِكر نرید موقف بالدلیل، حقیقةً التقریر

بكل االدلة التي ُطلبت من السادة أعضاء مجلس النواب عن اإلجراءات العملیة التي قامت بھا وزارة الصحة، وزارة الصحة یھمھا أن تكون
ھناك میاه صالحة للشرب للمواطنین ألن تبعات ذلك تترتب على وزارة الصحة، الیوم كما ذكرت (90) ألف مراجع راجعوا المؤسسات الصحیة

وتُقدم لھم الخدمات نتیجة لعدم وجود میاه صالحة للشرب، بالتالي تبعات ذلك على وزارة الصحة وھي أول من تؤشر عدم وجود میاه صالحة
للشرب، ذكر أحد اإلخوان الیوم ھنالك متابعات في محافظة الدیوانیة حول ظھور حاالت إصابة  باإلسھال، وكذلك حاالت إصابة بألتھاب الكبد

.ووزارة الصحة منذ صباح ھذا الیوم ،(A) الفایروسي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الحدیث في ھذه الجلسة یخص موضوع البصرة بإمكانك تقدیم طلب وسیتم مناقشة األمر ھذا الحقاً في جلسة أخرى

-:(السیدة عدیلة حمود (وزیرة الصحة –

أنا أشرت لھا ألنھ ذُِكرت مالحظة من السادة النواب، وأود أن أحیطھم علماً إن الوزارة متابعة لھذا الموضوع متابعة كاملة وبالتنسیق مع وزارة
البلدیات حول موضوع شحة مادة الكلور الموجودة حالیاً في مدیریة ماء الدیوانیة، ذكر السید النائب (فالح الخزعلي) وھو من اإلخوة المتابعین
مع وزارة الصحة ووزارة البیئة لجمیع االحتیاجات التلوث الحاصل في البصرة، ولدینا مخاطبات وكتب مستمرة في ھذا المجال، ذكر موضوع

عقود األدویة واألمراض السرطانیة، وھذا ما طرحناھا أكثر من مرة، وھذا مطلب وزارة الصحة أن تمنح صالحیة التعاقد ألكثر من سنة
خصوصاً بأدویة األمراض السرطانیة كون عملیة التعاقد بالروتین عملیة معقدة وطویلة، وذكر أحد اإلخوان في البصرة مختبر الرقابة الدوائیة

وضرورة إعادة افتتاحھ، حقیقة األزمة المالیة في الوزارة في بدایة حدیثي والتي وصلت إلى إنھ تمول الوزارة (40%) من موازنتھا حالت دون
تجھیز ھذه المراكز التي ھي مركز في البصرة ومركز في النجف، وتم ذكر إنھ األجور ال تبقى في المستشفى وتصرف من قبل المستشفى،
وَذَكر المستشفى التعلیمي في البصرة إن جبایتھ تقدر (250) ملیون دینار والدائرة تعطي (150) ملیون دینار یعني ال تبقي  المبلغ بالكامل،

دائرة الصحة تعید توزیع الواردات على كل المستشفیات بعض المستشفیات ال تحقق واردات تحسب لذلك فإنھا بحاجة إلى خدمات تستمر بھا،
لذلك یتم توزیع ھذه الواردات على الدوائر، وأني ذكرت أنھ یوجد تمویل لدوائر الصحة بدأ في الشھرین األخیرین، ان شاء هللا سوف یحل الكثیر

من األزمات التي واجھتھا الدائرة على مدى سنة ونصف، وتم ذكر أنھ ال یتم التخصیص لألدویة، الدوائر  ملزمة بالصرف على أبواب محددة
من الموازنة، فال یستطیع أن یصرف كل األموال التي تحقق لھ على باب األدویة، وھذا تم ذكره من قبل أحد اإلخوة الموجودین حول أنھ الوزارة
ال تدعھم أن یصرف جمیع الواردات على موضوع األدویة، تم ذكر موضوع تسعیرة االدویة وھذا موضوع مھم وألول مرة بتاریخ العراق تنجز
وزارة الصحة تسعیرة األدویة، وھذا تم ذكره في لقاء سابق في مجلس النواب، والیوم نذكره للسادة أعضاء مجلس النواب، ألول مرة تبدأ وزارة

الصحة بمشروع تسعیر األدویة وعلى مراحل وھو مشروع كبیر جداً، یتطلب موضوع تسجیل االدویة وتسعیرھا وتكون من مناشئ عالمیة
ومفحوصة، وبالتالي لدینا عمل وتنسیق مع نقابة الصیادلة، وتم ذكر أنھ ستكون ھنالك جلسة مخصصة لھذا الموضوع المھم الذي یمس حیاة

المواطن العراقي، والوزارة كانت حریصة على أن یصل دواء مؤمن للمواطن والمشروع حالیاً في مرحلتھ األولى من التنفیذ، وممكن أن نزود
السادة أعضاء مجلس النواب عن أعداد االدویة التي تم تسعیرھا ووضع الستیكرات بتنسیق وعمل مشترك بمشروع مشترك مع نقابة الصیادلة،
وزارة الصحة تسعر وتفحص وتسجل والنقابة تضع الستیكرات وبالتالي لدیھم نسبة، خالل سنتین سیادة النائب، المشروع على أربعة مراحل یتم

خالل سنتین نحن حالیاً بالمرحلة االولى، وبدأنا قبل ستة أشھر، وھنالك خطوات عملیة على أرض الواقع، وأن شاء هللا نزود مجلس النواب
بتقریر حول ما وصلت لھ الوزارة وما تم أنجازه وأین حالیاً موجودین، ذكر أحد األخوة یجب أن تكون ھناك ھیأة تُعنى باألمراض السرطانیة في

العراق، ونحن نؤید تماماً ما ذكره السید النائب، الوزارة عملت ووافق السید رئیس مجلس الوزراء على استحداث ھیأة للمراكز التخصصیة
بالوزارة وتم العمل بھذه الھیأة، وھذه الھیأة ھي المسؤولة على المراكز التخصصیة وخصوصاً مراكز االورام السرطانیة، ذكرت ملحوظة حول

توزیع المالكات، بعض المراكز یدیرھا معاون طبي، حقیقة الوزارة مھمتھا توزیع الكوادر الطبیة والصحیة على دوائر الصحة، بالتالي دوائر
الصحة ھي التي تعمل على توزیع ھذه الكوادر على المؤسسات الصحیة وتكون حریصة على أن تكون ھناك كوادر كافیة في المستشفیات

أ أل ً
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والمراكز الصحیة وخصوصاً المراكز الصحیة في األقضیة والنواحي، ذكر السید النائب (مثنى السامرائي) موضوع مھم، مستغرب أن وزارة
الصحة تطلب من مجلس الوزراء أن تنشأ مصنع، حقیقة وزارة الصحة لیس ھذا الطرح الذي طرحتھ، معمل ادویة سامراء وكل الصناعة

الوطنیة وھذه مسؤولیة نضعھا أمام السادة اعضاء مجلس النواب لدعم المشاریع المستقبلیة للصناعة الدوائیة في العراق، وأن شاء هللا ھنالك
خطوات في ھذا المجال، الصناعة الدوائیة في العراق الدواء ال تمثل أكثر من (10%-15%) من أحتیاج العراق لألدویة والمتبقي یتم أستیراده
سواًء للقطاع الحكومي في الوزارة أو للقطاع الخاص من خارج العراق، الذي طرحتھ وزارة الصحة والكثیر من الطلبات التي تصلنا أنھ یكون

.(ھناك تصنیع مشترك من قبل شركات عالمیة مع وزارة الصحة (كیمادیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.معالي الوزیرة اكملي؟، بعدھا بإمكانك أن تأخذ دور

-:(السیدة عدیلة حمود (وزیرة الصحة –

سیادة الرئیس ھذا مقترح قدمتھ الوزارة بأن نذھب في عقود شراكة من خالل الشركة العامة لتسویق االدویة والمستلزمات الطبیة بأن یكون
باإلضافة إلى نشاطھا النشاط التسویقي نشاط تصنیعي وھذا المقترح لحد األن یدرس باللجنة األقتصادیة ولم یتم أتخاذ قرار بصدده، وأعتبره أنا

كوزیرة خطوة مھمة في مجال الصناعة، وكان لدینا أجتماع مشترك مع وزارة الصناعة مع معمل ادویة سامراء وكان األتفاق بأنھ الوزارة
تمضي بأصناف ادویة ال تنتج من قبل معمل أدویة سامراء، لذلك الموضوع لحد ھذه اللحظة مطروح للنقاش ولم یتم أتخاذ أي قرار بھذا الصدد،
ذكرت الدكتورة (فیان) وھي طبیبة مختصة بطب المجتمع وكانت لھا مالحظة في الجلسة السابقة والجلسة األستثنائیة حول موضوع إقامة مؤتمر

علمي وورشة عمل للتوصل إلى األسباب في ھذا التلوث الذي حصل، حقیقة ھذا المقترح أخذ بھ الوزارة منذ بدأ األزمة وحالیاً عقدنا اكثر من
اجتماع مع مختصین من وزارة التعلیم العالي، وبصدد عقد ورشة عمل مشتركة للتوصل إلى أنھ قد تكون ھناك أنواع من البكتریا فیھا تغیر
(بالجینوتایب) یعني انواع جدیدة ممكن تكون حالیاً قد خلقتھا البیئة الموجودة في میاه البصرة، وبالتالي التوصل إلى دراسات مستقبلیة بھذا

الصدد، الكثیر من األمور طرحت سیادة الرئیس، اھم موضوع طرح من االخوة موضوع مشاریع المستشفیات التركیة والمستشفى األلماني في
النجف، ودائما ما یھتم السادة اعضاء مجلس النواب والجمیع بموضوع المستشفیات (400) سریر، حقیقة الوزارة أوفت لھذه الشركات بكل ما

تحتاجھ حلت كل مشاكلھم التي طلبوھا من الوزارة ومن الحكومة، والحكومة حتى ھذه المشاریع لم تشملھا بقرار (347) تركتھا كمشاریع
مستمرة ووفرت لھا التخصیصات المالیة ونسب االنجاز لھذه المشاریع تجاوز (93%) وسلف مقدمة مصروفة، السید النائب عن محافظة النجف

ذكر إنھ عدة ملیارات یجب توفیرھا، حالیاً الوزارة دفعت لھذه الشركة (4.5) ملیار كسلفة أستثنائیة ال تستحقھا الشركة حالیاً وبقرارات من
مجلس الوزراء، وأیضاً الشركات التركیة في البصرة مستشفى السیاب (2.5) ملیار دینار مدفوع لھذه الشركة مع دفع كافة مستحقاتھا السابقة،

مشكلة ھذه الشركات إنھا عاجزة مالیاً، نحن كوزارة تورطنا بشركات لدیھا عجز مالي ال تستطیع ان تنجز ونحن نسدد لھا مستحقاتھا بالتالي نحن
أمام مشكلة أن نجھز ھذه الشركات، مولناھا بكافة مستحقاتھا وصرفنا لھم كافة سلفھم المالیة أعطیت مدد إضافیة، لحد یوم 7/10 أخر مدة لھذه

المستشفیات بالتالي تدخل بالغرامات التأخیریة، وأن شاء هللا ھذه المشاریع متابعة بأھتمام كبیر، نحن لیس لدینا مشاریع أستثماریة، المشاریع
االخرى التي ذكرھا األخوة جمیعھا متوقفة بقرارات (347)، ومشاریعنا المستمرة الحالیة ھي مشروع (400) سریر والتي ھي صب أھتمام

وعمل دائرة المشاریع إلنجاز ھذه المشاریع، لكن شركات العمالة قلیلة وتلكؤ واضح في عملھم ولكن المتابعة مستمرة ونعمل جاھدین على إنجاز
.ھذه المشاریع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب ال تكون المداخالت جانبیة وتكون مباشرةً مع رئاسة المجلس

-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واألسكان والبلدیات واألشغال العامة –

طرح السادة النواب عدد من المالحظات، أیضاً طرح في البدایة السید رئیس ھیأة المستشارین وجھة نظره في الموضوع، التخطیط والتخطیط
األستراتیجي، حقیقةً نحن عند أستئزارنا للوزارة في 15/8/2016، كنا نعي مسؤولیة الوزارة إنھا وزارة خدمیة، وإن ھناك مشاریع خدمیة
متوقفة، وأیضاً نعي مشكلة البصرة، كان سابقاً قبل أستئزاري للوزارة كان ھناك قرار (200) الذي ینص في أحدى فقراتھ، أنھ تعاقد وزارة
االعمار واألسكان والبلدیات مع جھة أستشاریة لدراسة الحلول ودراسة االحتیاجات وأعداد تصامیم لمشروع متكامل لمحافظة البصرة، نحن

طالبنا بھ وزارة التخطیط إدراجھ منذ نھایة عام 2016، كل طلبات اإلدراج نحن متواصلین مع وزارة التخطیط، طلبنا اإلدراج والتخصیص لھذا
المشروع حتى نعلن ھذا المشروع، لكن لحد االن لم یحصل اإلدراج لھذا المشروع، والسبب غیر معروف، وھذا بطلب سابق من رئاسة الوزراء

سابق ألستئزاري الوزارة، لقد طرحتھ ألكثر من مرة في مجلس الوزراء، وكان تواصل مباشر مع وزارة التخطیط لكن لم یدرج المشروع وال
.یمكن األعالن عنھ بدون إدراجھ ویخصص لھ المبلغ الكافي ھذا موضوع

الموضوع األخر: موضوع صالحیات الوزارة حقیقة قسم كبیر من وظائف الوزارة منقولة إلى المحافظات منذ عام 2015 ھناك كتاب للوزارة
تم نقل عدد كبیر من الوظائف إلى المحافظات، من ضمنھا وظائف صیانة الشبكات وشراء محطات مجمعات المیاه والصیانة، وفي التقریر الذي

جلبت منھ (20) نسخة ولم یتوزع على الجمیع إن المبالغ التشغیلیة التي أستلمناھا مقارنةً بالمبالغ التشغیلیة التي كانت تستلم سابقاً أیام الوفرة
المالیة أعتقد ذكرتھا وإذا رغبتم اذكرھا من جدید  أذكرھا

أذكرھا من جدید، في عام 2013 كانت الموازنة التشغیلیة للمدیریة العامة (124) ملیار كانت حصة محافظة البصرة ثالثة عشر ملیار
وخمسمائة وأثنان واربعون ملیون دینار، وفي عام 2014 انخفضت إلى (53) وحصلت البصرة على (5,852) ملیار دینار، وفي عام 2015

الموازنة التشغیلیة للمدیریة العامة للماء لجمیع المحافظات (7,360) ملیار وحصة البصرة أنخفضت إلى (250) ملیون وفي عام 2016
الموازنة التشغیلیة (صفر) وفي عام 2017 (7,5) ملیار حصة البصرة من التشغیلیة (24) ملیون وطلبنا طلب خاص من مجلس الوزراء وأقر

مجلس الوزراء بقرار تمویلھا بملیار دینار من الطوارئ وتم تزوید المدیریة بھ، وفي حینھا قدمت المدیریة كشوفات ألستنفاذ ھذا المبلغ وھذا
لل ط ل ل ل ل أ ط ل



10/10/2018 محضـر الجلسـة رقم (2) الثالثاء (25/9/2018) م   – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/09/25/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d9%80%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9… 36/44

وإنما مخصص لجمیع محطات أو جمیع مشاریع الماء في البصرة، في عام 2018 موازنتنا (6,956) (R.O)المبلغ كان غیر مخصص فقط للـ
ملیار حصة البصرة (440) ملیون، ونحن منذ بدایة السنة أستشعرنا أنھ ھناك حاجة وطلبنا (3) ملیار من الطوارئ البصرة تم تمویلھا مؤخراً

بعد عدة كتب ومطالبات ولباقي المحافظات كنا نطلب التمویل ألن الموازنة التشغیلیة قلیلة فنطلب من الطوارئ، منذ بدایة السنة طلبنا (16)
.ملیار توزع على المحافظات ولكن تم تمویلنا فقط (3) ملیار وزعت على المحافظات ذات الشحة القویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

معالي الوزیرة ھل إنھ ال یوجد تخصیص وننتظر الطوارئ ال یوجد تخصیص لھذا الملف؟

-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واألسكان والبلدیات واألشغال العامة –

التخصیص الموجود للمدیریة للمدیریة العامة للماء لعموم محافظات العراق في 2018 ھو (6,956) ملیار، كیف تتمكن الوزارة من إداء
واجباتھا وإجراء الصیانة في جمیع مشاریع الماء؟ ال سیما أن جمیع مشاریع الماء مضى علیھا فترة بدون صیانة، كیف تتمكن المدیریة من

.إجراء الصیانة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فلتنقل الصالحیات، دعوا قانون (21) ینفذ وسارعوا بنقل الصالحیات وبالتالي تزال عنكم ھذه المسؤولیة

-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واألسكان والبلدیات واألشغال العامة –

نحن ننقل الوظائف نقل تدریجي، نحن في 2015 نقلنا قسم من الوظائف، صحیح أنھ المالكات والتخصیصات المالیة نقلت في نھایة عام
2017، لكن الكثیر من الوظائف نقلت إلى المحافظات، نحن ال نتخلى كوزارة عن مسؤولیتھا في رسم السیاسات، نحن كنا نطلب التخصیصات
المناسبة، لكن األزمة المالیة منعت وزارة المالیة من أن تمولنا ونستطیع ان نؤدي ألتزاماتنا، لكن أنا أعتب على الحكومة السابقة أنھ كان ھناك
وفرة مالیة ولم یحدث فیھا مشاریع قیمة وال صیانة فعلیة للمشاریع الحالیة، ممكن مداخلة وأنا ال أتھم أي احد، وضعُت والسادة الوزراء الذین

معي في ھذا الدورة وأنا أستلمت من نصف الدورة وضعنا في أزمة حادة لم نستطیع وأن نوصل ألتزاماتنا للمواطنین، حقیقة أن أتجول كثیراً في
جمیع المحافظات والخدمات في جمیع المحافظات بدرجة منخفضة بسبب توقف مشاریع الماء والمجاري  واألكساء وأیضا السید النائب ذكر

محافظة واسط أنھ فیھا أربعة مشاریع وفي جمیع المحافظات ھناك مشاریع الماء والمجاري متوقفة، ولھذا نحن أستحصلنا قرار مجلس الوزراء
في عام 2017 قرار (89) ألستأناف العمل بعدد من المشاریع حسب الوفرة المالیة التي كانت في وزارة المالیة، ونحن مولنا على أساس نحن
نمول ب(360) ملیار ألستئناف عدد من المشاریع، لكن بعد الموازنة التكمیلیة تم تمویلنا تقریباً بثلث ھذا المبالغ ، ھذا ال یھم تمكنا من أستئناف
عدد من المشاریع وأصبح ھناك توجھ واضح لدى الحكومة أنھ ضرورة أستكمال ھذه المشاریع جمیع مشاریع الماء والمجاري، للعلم أنھ جمیع

مشاریع المجاري التي ھي في  الوزارة تحتاج ألكمالھا تریلون ونصف، ومشاریع الماء تحتاج نصف ترلیون، ماعدا المشاریع التي ھي في تنمیة
األقلیم ألنھا تكون وحدة موجدة مع المشاریع في تنمیة األقالیم، فكان لدى الوزارة خطة لكن ھناك معرقالت ال نتمكن من إلكمال الخطة منذ

.أستالمنا صح إن محافظة البصرة تعاني تحتاج إلى رعایة خاصة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.معرقالت من أین؟ تحدثتي جانبِك عن معرقالت، معرقالت من أین؟ من المواطن أو منا نحن كمجلس أو من الحكومة

-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واألسكان والبلدیات واألشغال العامة –

یكفي مطالبتھ للخدمات، األزمة المالیة وھي أھم شيء، إدراج مشروع لدراسات وتصامیم أحتاج إلى أكثر من سنتین حتى یدرج ولحد األن لم
إلى محطات التصفیة في عموم البصرة لكن (R.O) یدرج، أتكلم عن التجاوزات والشبكات، التجاوزات ھي فعالً تسبب عدم إیصال الماء من
أیضاً التجاوزات ھي مسؤولیة المحافظة، الجھات األمنیة والمحافظة یجب أن تقوم بمتابعة ھذا الموضوع، وأنا أحیي األجراءات التي حدثت

مؤخراً برفع عدد من التجاوزات، نحن لدینا متابعات مستمرة لجمیع المحافظات وأكثرھا محافظة البصرة وزیارتھا، وأھتمامنا كان بمشروع ماء
البصرة ألنھ یسد حاجة ویحل مشكلة كبیرة من معاناة أھل البصرة، السید النائب أعتقد سألني عن كلفة المشروع، المشروع محال في عام

2014 قبل أستالمي للوزارة، ھذا لیس معناه أني اتنصل عن المشروع، المشروع أكید كان فیھ دراسات وكلفة تخمینیة معدة وعلى أساسھا تم
.األعالن وأیضاً الدراسة والتحلیل من قبل جھة متخصصة في الوزارة باألضافة إلى األستشاري المتعاقدة معھ الوزارة

-:(النائب خلف عبد الصمد (نقطة نظام –

لذلك أطالب األن معالي الوزیرة التي ذكرت إنھ بالفترة السابقة لم تحدث صیانة للشبكات مع وجود األموال، ھذه كلمة األن ذكرتھا أم أنا توھمت؟

-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واألسكان والبلدیات واألشغال العامة –

.نعم ذكرتھا

-:النائب خلف عبد الصمد –
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أنت یا معالي الوزیرة مسؤولة على وزارة البلدیات، ھل قمت بمحاسبة موظف لدیك في دائرة بلدیات البصرة ألنھ لم یقم بالصیانة مع وجود
األموال؟

-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واألسكان والبلدیات واألشغال العامة –

.ھل أعود بشكل رجعي على الموظفین لم یبقى نفس المسؤول في عام 2010 ھو نفسھ في عام 2014 وفي عام 2016

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب في األخر سوف نلخص الحدیث

-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واألسكان والبلدیات واألشغال العامة –

ھل من الممكن أن أكمل على المشروع، الذي یالحظ عمل الوزارة یرى إننا كنا مراقبین لجمیع كوادر الوزارة، لكن نقل الصالحیات حد من
.سلطة الوزارة على الكوادر في المحافظات

-:السید رئیس مجلس النواب –

فلتكمل كالمھا، نقطة نظامك عن ماذا؟

-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واألسكان والبلدیات واألشغال العامة –

.أنا أحلت عدد كبیر من الملفات للنزاھة إذا كنت تتابع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بدون مداخلة جانبیة سوف تجیب على سؤالك

-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واألسكان والبلدیات واألشغال العامة –

.وممكن أن تراجع ھیأة النزاھة وتعرف الملفات التي أحلتھا في ھذه السنتین، أنا ذكرت في عام 2015 تم نقل الوظائف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب فلتكمل السیدة الوزیرة بما یخص البصرة وبعدھا نتحدث عن المواضیع في المحافظات األخرى بجلسة الحقة

-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واألسكان والبلدیات واألشغال العامة –

فیما یخص مشروع ماء البصرة، ذكر السید النائب إن الطاقة التصمیمیة لھ ھي (200) ألف وھي غیر كافیة، المشروع متكامل والطاقة
التصمیمیة لمحطة التحلیة ھي (200) ألف متر مكعب في الیوم، محطة التصفیة ھي (320) ألف متر مكعب في الیوم، المشروع في المرحلة

الثانیة لھ ومخطط إنھ ھناك حوض لخبط الماء الذي یأتي من المشروع الموحجد لتصبح الطاقة (660) ألف متر مكعب في الیوم، أما إنھ ذكر إن
كلفة المشروع عالیة، سوف أعلق على ھذه المعلومة وأكید أنا عندما أستلمت تفاصیل المشروع موجودة لدي، البنى التحتیة للمشروع یعني

محطة السحب (األنتیك) والكھرباء وجمیع البنى التحتیة مصممة على توسعة (100) الف متر مكعب إضافیة، ألن مقدار القرض كان محدد
واالتفاق إنھ یكون تنفیذ المشروع بھذه الطاقة ثم ھناك توسعة مستقبلیة (100) الف متر مكعب وھذا احد الحلول التي طرحناھا أدراج ھذا

مشروع التوسعة ألنھ جمیع البنى التحتیة للمشروع موجودة فقط التحلیة وخزانات الترسیب فتكون ھناك جدوى أقتصادیة من إدراج ھذا المشروع
ألن الكلفة مسبقا للبنى التحتیة معدة ومھیأة لھ، أعتقد إنھ تم إجابة السید النائب، بخصوص المشروع وتاریخ إنجازه المشروع تعرض حسب ما

ذكرت لكم إلى معرقالت ھي سمات الدخول والكمارك أیضا وكنا في تواصل مباشر مع وزارة الداخلیة وزارة الخارجیة مع السادة الوزراء
المعنیین ومع ھیأة المستشارین لتجاوز ھذه المشكلة، ولكن المشكلة األكبر مع الكمارك نحن مع جمیع الوزارات المعنیة، المالیة طلبوا من وزارة

التخطیط إن ھذا المشروع مدرج أم لم یدرج؟ وطلبوا من وزارة الصناعة أنھ ھذه المواد ھل ھي ضمن حمایة المنتج المحلي أم ال؟ بالنتیجة
وصلنا إلى قرار مجلس الوزراء أنھ جمیع المواد لھذا المشروع معفیة من الكمارك، وبعد القرار یصدر كتاب من ھیأة الكمارك ینص أنھ ھذا ال

یعني أنھا معفیة من القوانین األخرى، المفروض إنھ یكون ھناك تحقیق مع ھیأة الكمارك، والمشكلة لیست فقط في ھذا المشروع بل لجمیع
المشاریع، لدینا مشاریع مجاري الحسینیة، جمیع المشاریع لدینا مشكلة في أدخال المواد اإلستیرادیة، یعني یتطلب لكل مشروع قرار لمجلس

.الوزراء حتى تدخل المواد اإلستیرادیة، التحقیق في وزارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بدون مداخالت جانبیة حتى تكمل رأیھا

-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واألسكان والبلدیات واألشغال العامة –

ة ل ال ة ك ال ن ا ت ھناك كن ل إذا ل دث ال ة ل ال ة ك ال ن ا الت ا ن ن ن د التأك ة ل ال ة ك ال ن ا ت ھناك
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ھناك تعاون مع الحكومة المحلیة، بالتأكید نحن نصبوا بالتعاون مع الحكومة المحلیة، ال یحدث عمل إذا لم یكن ھناك تعاون مع الحكومة المحلیة،
ولكن منذ بدایة أستأزاري كان ھناك أزمة وجفاء مع الحكومات المحلیة، أذھب للمحافظات لكن ھناك أزمة وجفاء مع الحكومات المحلیة، حرق

المضخات في مشروع ماء البصرة، المضخات فعال واصلت للمشروع، مضخات من منشأ یاباني، (10) مضخات لكن حادثة الحرق التي حدثت
في عام 2017 سبب تلف (9) من ھذه المضخات، والشركة قامت بشحن المضخات مرة أخرى ومن حسن الحظ أنھ ھذا المشروع مؤمن علیھ

لم یتطلب منا مبالغ إضافیة، لكن ھذا أدى إلى تأخر المشروع وسبب مشاكل، ولو كان المشروع مكتمل لما حدثت ھذه المشاكل في البصرة
وجزء كبیر من معاناة أھل البصرة تحل، وفي نتائج التحقیق كان المتسبب عامل في المشروع، أكید أنھ ھذا العامل لم یكن ھو المتسبب ألنھ

.عامل في المشروع لكن ھناك جھات اخرى دفعت العامل

-:(النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي(نقطة نظام –

سیادة الرئیس أستیضاح من الذي حرق المضخات التسعة؟ من الذي حرقھا ھل تشكلت لجنة تحقیقیة؟

-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واألسكان والبلدیات واألشغال العامة –

.ُشِكلت لجنة تحقیقیة وتبین إن المتسبب احد عمال األجرة الیومیة في المشروع والذي ھو من أھالي المنطقة

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

یعني ھل تم بفعل فردي أم تم دفعھ من قبل جھة معینة؟

-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واألسكان والبلدیات واألشغال العامة –

.ھل تتوقع إنھ عامل ویعمل في المشروع ورزقھ على المشروع یقوم بحرق المشروع، بالتأكید ھناك جھات اخرى دفعتھ

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

ھل قمتم بأتخاذ اإلجراءات القانونیة؟

-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واألسكان والبلدیات واألشغال العامة –

.نعم قمنا بأتخاذ اإلجراءات القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس مجلس المحافظة، البصرة تنتظر منا قرارات، فلیكملوا حدیثھم ومن ثم نذھب إلى المداخالت الجانبیة، المداخالت الجانبیة لن توصلنا
.إلى نتیجة، أرجو األختصار

-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واألسكان والبلدیات واألشغال العامة –

فیما یخص أحد السادة النواب طرح مشاكل إسكانیة لیس في محافظة البصرة فقط إنما في جمیع المحافظات المشاریع اإلسكانیة متوقفة، طرحنا
على مجلس الوزراء أن نستأنف العمل فیھا ألن ھذه المشاریع مھمة للمواطنین وتوفر فرص عمل كثیرة ألھالي المحافظة التي یستأنف فیھا

.العمل في المشاریع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الحلول سوف یناقشھا مجلس النواب ولجان سوف تشكل لھذا األمر، وسیتم إصدار قرارات وتوصیات من مجلس النواب تعنى بالحلول

-:(السیدة آن نافع (وزیرة األعمار واألسكان والبلدیات واألشغال العامة –

الحلول نحن طرحنا أكثر من مرة من قبل الوزارة بأستكمال عدد من المشاریع ومحطات التحلیة، وكانت على مستویات حل آني وحل وسطي
وحل على المدى البعید وھي تحلیة میاه البحر، كان المفروض بھذه الدراسة لو أقرت كان أنتھت الدراسة، وكنا في مرحلة اإلعالن لتنفیذ ھذا

.المشروع الكبیر األستراتیجي لمحافظة البصرة

-:السید رئیس مجلس محافظة البصرة –

السید رئیس مجلس النواب والسادة أعضاء مجلس النواب السادة الوزراء المرافقین لھم السالم علیكم ورحمة أ� وشكراً لھذه الدعوة ولھذا
.األھتمام

ً حقیقة محافظة البصرة تتفائل كثیراً بھذا المجلس الجدید ألھتماھم الواضح جداً لمحافظة البصرة وھذا عمل كبیر جداً للمحافظة لم تلمسھ سابقا
والیوم نحن نعیش أیام جدیدة، إن مجلس النواب مھتم بمحافظة البصرة أھتمام حقیقي، لكن نأمل أن تكون ھناك حلول حقیقیة وأن تكون ھناك

إھتمام وعدم الوزراء السادة قبل من جداً وكبیر واضح قصور ھنالك حقیقةً المقصرین، ومحاسبة سیادتكم من القرارات وننتظر قرارات،
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قرارات، وننتظر القرارات من سیادتكم ومحاسبة المقصرین، حقیقة ھنالك قصور واضح وكبیر جدا من قبل السادة الوزراء وعدم إھتمام
للمحافظة وعدم إكتراث، والحدیث الذي سمعتھ الیوم للسید وزیر الموارد المائیة والسید وزیرة اإلسكان كان حدیث قاسي جداً على المحافظة

وغیر صحیح، أنا األوراق كانت معي لكن لیس لدي باج للدخول فتركت السیارة في الخارج وركبت مع السید المحافظ فاألوراق سوف تقدم إلى

جنابكم سیادة الرئیس یوم غد إن شاء هللا مكتوبة، السید المحافظ  الیوم سوف یطرح النقاط المھمة، وأنا سوف أطرح نقطتین فقط مع السادة
الوزراء وأطالب بحقوق البصرة واإلجحاف بحق المواطنین البصریین وأطالب مجلس النواب بإنصاف البصرة، السید وزیر الموارد المائیة، أنا

ال أعرف ھل الوزارة لدیھا سیاسات أم ال؟ ھل ھناك أھتمام؟ ھل ھناك رؤیة؟ المفروض الوزارة لدیھا رؤیة، وأنت وزیر موارد مائیة یعني
.إیصال الماء للعراق، تبدأ المیاه بأستخدام أنساني وبعدھا أستخدام زراعي وبعدھا األستخدام الحیواني، إذن رقم واحد من األولویات

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس مجلس المحافظة الحدیث یكون معنا، أرجو عدم إبداء الرأي الجانبي، فلیكمل السید رئیس مجلس المحافظة ومن ثم من لدیھ رأي
.یطلب دور، السید رئیس مجلس المحافظة الحدیث یكون مع رئاسة المجلس

-:السید رئیس مجلس محافظة البصرة –

السیاسة المائیة مفروض میاه للبصرة، میاه الشرب رقم واحد، غیر مكترث بالطرح وغیر مكترث بالعمل، ال تصل میاه صالحة لألستخدام
األنساني، كیف نتعامل مع وزارة بھذه الطریقة؟ دراسات دراسات منذ عام 2008، أحیل مشروع وزاري إلى شركة إیطالیة بخمسة ملیارات

وأخذت سنوات للدراسة، الدراسة قدمت عام 2012، لماذا نعود دراسة من جدید؟ لماذا نعود دراسات؟ طالبنا ببناء سد یقولون ال یصلح أعطونا
.میاه یقولون ال یوجد، فلنعمل دراسة النتیجة ما ھَي؟ البصرة لیست قضیة سھلة، معالي وزیرة الصحة أتسمحین لي أن أشرب الماء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حدیثك یكون معنا

-:السید رئیس مجلس محافظة البصرة –

السید الوزیرة لم توافق على شرب الماء، لكن السید وزیر الموارد المائیة ووزیرة البلدیات یرسلون ھذه المیاه لمالیین البشر وأكثرھم فقراء
ممكن یستخدم ھذه المیاه إذا أضطر، لماذا أنا أختلف عنھم، السیدة وزیرة البلدیات نحن في محافظة البصرة لدینا مشاریع كثیرة أنجزناه للكھرباء

وحللنا أزمة الكھرباء تقریباً ووصلنا إلى مراحل متقدمة بأموال البصرة، وأیضاً مشاریع إلى اإلسالة، لكن المشكلة الكبیرة إنھ مشروع تحلیة
لمركز المدینة ھو القرض الیاباني وھذا تأخر جداً، تقول غیر متأخر، منذ أیام السید الوزیر (عادل مھودر)، نحن في ھذه الفترة الوفرة المالیة
التي دخلت إلى محافظة البصرة في عام 2010 ، 2011 ،2012 ، 2013، ھذا المشروع محال إلى شركة، ال تستطیع المحافظة أن تنجز
مشاریع لتحلیة میاه للمركز وننتظر ھذا المشروع بفارغ الصبر، وأحد األعذار أترك األمور الكثیرة عشرة أشھر ال تستطیع أن تدخلي مواد

.أستیرادیة من منفذ حدودي وأنت وزیرة، ماذا أرید أن أجلب لِك بعد؟ تجار ومقاولین كلما یدخل مواد تصدیریة یتأخر عشرة أشھر

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس مجلس المحافظة، ال یتم الحدیث مع الوزراء، الحدیث مع مجلس النواب، ال یتم توجیھ الحدیث للوزراء، إذا كان لدیك استفسار
.للوزیر ینقل عن طریق مجلس النواب وعن طریق رئاسة مجلس النواب، ال تتحدث معھم مباشرة، دعیھ یكمل

-:السید رئیس مجلس محافظة البصرة –

.أنا أشكر السادة النواب الشكر الجزیل، الظاھر حدیثنا أثقل وال أنتظر حلول من السادة الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً جزیالً. السیدات والسادة النواب، ترى رئاسة مجلس النواب أن مشكلة البصرة تحتاج إلى حلول ولیس فقط عرض المشاكل، الیوم تم
عرض لمشاكل البصرة سواء كانت في الموارد المائیة أو في وزارة الصحة ووزارة البلدیات واإلسكان فضالً عن آراء السیدات والسادة النواب
استناداً إلى المادة (82) من النظام الداخلي، ترى رئاسة مجلس النواب تشكیل لجنة فرعیة من السیدات والسادة نواب البصرة مع أعضاء مجلس

محافظة البصرة ورئیس مجلس محافظة البصرة تباشر أعمالھا من یوم غد لوضع المقترحات والتوصیات التي سیتم التصویت علیھا یوم الخمیس
:القادم من مجلس النواب ونرى أن تتضمن

أوال: توفیر التخصیصات الالزمة لمحافظة البصرة والوزارات الخدمیة المعنیة في ھذا األمر بموجب القوانین وبحكم أنھ الحكومة الحالیة ھي
حكومة تسییر أعمال واإلجراءات التي یتطلبھا العمل في مجلس النواب سواء كانت إجراءات االستجواب وغیرھا من إجراءات المسائلة القانونیة

تحتاج إلى وقت أطول من عمر الحكومة الحالیة، وھذا ال یعفینا وال یعفو الحكومة من االلتزام بالمسؤولیات أمام المواطنین بكل أنحاء العراق
ً وبالبصرة خاصة فسیتم أیضاً توصیة الحكومة بسحب الید من الوزیر الذي یثبت تقصیره ومن خالل الحدیث ومن خالل المداخالت تحتاج أیضا
ھناك تدخل من الجھات األمنیة ومن الحكومة المحلیة برفع التجاوزات بالتنسیق مع المحافظات األخرى برفع التجاوزات على خط الماء الواصل

إلى البصرة لتوصیل الماء الخام. نرى أیضاً ھنالك تداخل في الصالحیات ما بین الوزارات المركزیة وما بین الحكومة المحلیة وھذا كان یجب
أن یتم من خالل، ونقل الصالحیات، نقل الصالحیات أوقفتھ بعض الجھات في الحكومة المركزیة أو تعطیل نقل الصالحیات، ھذا أثر سلباً على
أداء الحكومة وأداء الدولة العراقیة بشكل عام سواء كان من خالل المؤسسات الحكومیة أو مؤسسات الحكومة المحلیة نرى أیضاً ضرورة نقل

ً أیضا نؤكد ولكن النواب مجلس من تأكید إلى تحتاج امور ھناك نعم عام بشكل القوانین ھذه لتنفیذ إیقافھ یثبت من محاسبة وتتم فوراً الصالحیات
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ی ؤ  ن  ب و و س  ج ن  ی  ى  ج إ ور  م   م.  ل  ین ب و ی   ب إی  ن ی ب  م  ور و ی  ال
على السادة الوزراء والجھات التنفیذي بأنھ ھنالك قوانین الزالت نافذة وھذه القوانین تحاسب المسؤولین ومنھا قانون العقوبات العراقیة (111)

لسنة 1969 ونص المادة (329) یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظیفتھ في وقف

أو تعطیل تنفیذ األوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانین واألنظمة أو أي حكم صادر من إحدى المحاكم أو ھیأة سلطة عامة مختصة أو
في تأخیر تحصیل األموال أو الرسوم المقررة قانوناً، ھذا بصراحة ینطبق على تعطیل نقل الصالحیات والالمركزیة التي أقرھا قانون (21)

لسنة 2013 وتعدیالتھ، نرجو من الحكومة ونرجو من الوزراء المعنیین ومن وزارة المالیة المباشرة فوراً بنقل الصالحیات إلى المحافظات لكي
یعرف المواطن المسؤولیة في ھذه الخدمة وفي ھذا الملف من ھو المسؤول عنھا ھل ھي الحكومة المحلیة ھل ھي الوزارة المعنیة، الیوم مشكلة

الماء نحن نتحدث عن الماء، ھل مسؤولیة الحكومة المحلیة أم مسؤولیة وزارة البلدیات واألشغال العامة،  یجب أن تتحدد المسؤولیة لدى
المواطن ولدى مجلس النواب، أعتقد تنفیذ القوانین ھذا األمر مھم، أرجو من اللجنة المباشرة من الغد لوضع الحلول ووضع التوصیات التي سیتم

.التصویت علیھا من قبل مجلس النواب یوم الخمیس القادم

-:السید محافظ البصرة –

.بسم هللا الرحمن الرحیم

.السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

أعتقد أن الموضوع أُشبع من جمیع الجوانب والنواحي لكن ركز فقط على موضوع ماء صالح لالستخدام البشري، طبعاً ھذه الحاجة الملحة اآلنیة
لكنھ في الحقیقة أنھ البصرة تعاني من كل شيء. دعونا الیوم محصورین بالماء الصالح لالستخدام البشري، السید معالي وزیر الموارد المائیة

ذكر أنھ توجد قرارات لمجلس الوزراء الموقر أن تكون االطالقات (75) متر مكعب في الثانیة في أول قرار أُصدر لكن ھذا القرار لم ینفذ في
حینھ إال بعد تقریباً ثالثة أسابیع، ھناك (10) متر مكعب تُھدر منھا وال أرید أن أطیل الحدیث رجع القرار مرة أخرى أنھ تحادد مع البصرة

(75) متر مكعب في الثانیة، الیوم فعالً وصلت االطالقات إلى (90) متر ممكن وصلت للبصرة لكن أي متتبع یصل إلى شمال البصرة یالحظ
في القرنة أصبح (800) جزء بالملیون لكنھ في منطقة الدیر التي ھي تقریباً (25) كیلو متر أو (30) كیلو متر لحد اآلن وصل (T.D.S) أن ألـ

إلى (8000)، معناه أن وزارة الموارد المائیة مقصرة في أكتاف األنھار، إذاً ھناك ماء یھدر باتجاه نھر الغز ویھدر باتجاه السویب ویذھب
باتجاھات حتى ممكن أنھ یمأل االھوار ولم یصل إلى البصرة، إذاً ھناك تقصیر في وزارة الموارد المائیة في حمایة أكتاف األنھار، توجد الكثیر
من البحیرات التي أعطیت في محافظة میسان ممكن في محافظات أخرى لألسماك، أنا عندي سؤال مھم جداً إلى وزارة الموارد المائیة، كم ھي
الحصص المائیة إلى محافظات العراق؟ نقول من بغداد نزوالً للبصرة، كل محافظة ما مقدار الحصة المائیة التي تأخذھا وصوالً إلى (75) متر
مكعب في محافظة البصرة، ھذا السؤال لم یُسأل ولم تجب علیھ وزارة الموارد المائیة، معالي الوزیر قال التقیت بالوزیر اإلیراني مرتین وزیر
متخصص لكن ما ھي نتائج اللقاء وماذا حصل؟ لم یذكر معالي الوزیر. ذكر معالي الوزیر أن الوزارة اآلن بصدد أصالح صدر الغراف بدایة

قناة البدعة، ھل یُعقل القناة مؤسسة منذ 1997 واآلن نظرنا بأن نصلح بدایة قناة البدعة، كل العالم ممكن مثل ھكذا قنوات تحول إلى أنابیب
.وینتھي الموضوع

التجاوزات التي تقول على البدعة أنا أقول ال توجد تجاوزات في محافظة البصرة سوى تجاوزات حكومیة، یعني الكھرباء یأخذ من قناة البدعة
والنفط یأخذ من قناة البدعة وباستطاعة أي متتبع، وأنا قمت بالصعود بالطائرة ونضرت من الجو على القناة ال یوجد تجاوز، التجاوزات وقد

یكون بعضھا باتجاه حوض دجلة بموافقة وزارة الموارد المائیة، ألن بحیرات األسماك لم تعطى إال بموافقة وتعطى بحصة مائیة، ھذه لم تحدث
اعتباطاً، یوجد في شمال میسان وھذه ال یستطیع أحد إن یعتبرھا تجاوزات ألنھ ھذه أعطیت بموافقات من وزارة الموارد المائیة، نحن نتحدث

.عن الزراعة أعطیت لتربیة جاموس

مالحظة على وزارة الصحة، طبعاً علینا أن نقوم بالوقایة قبل أن نقوم بالعالج، الخلل في وزارة البلدیات، أنا أقول الیوم وزارة الصحة أذا كان
الماء صالح لالستخدام البشري فال نحتاج أن نذھب للمستشفیات، مع األسف إن مستشفیاتنا بائسة جمیعاً، أجور العیادات الشعبیة تؤخذ إلى مركز
الوزارة وال ترد إلى محافظة البصرة، ھذه وزارة الصحة وال أرید أن أتطرق إلیھا أرجع إلى وزارة البلدیات، مشروع ماء البصرة الكبیر لھذا

صار علیھ اللغطـ اعتقد معالي الوزیرة رجعت إلى نفس الحدیث في الجلسة االستثنائیة، ھذا المشروع ُرصدت لھ أموال، المفروض كانت طاقتھ
(666) وصلت ھذه الطاقة إلى (200) لكنھ مثل ما تفضل السید النائب عدنان الزرفي أنھ بقت نفس السعر، طاقتھ كانت (666) ووصلت إلى

(200) لكن سعر المشروع بقى نفسھ، في الجلسة الماضیة تحدثنا قلنا المرحلة الثانیة وصلت إلى (15%) في بیان إلى وزارة البلدیات بعد الذي
حصل في الجلسة االستثنائیة السابقة، ونخاف لو تحدثنا ممكن إن تقام علینا دعوى ویعتبر تھجم، في بیان لھم أنا قلت (15%) ھم قالوا (11,5)،
عمر ھذا المشروع الذي ھو المرحلة الثانیة والمفروض تكون خزانات، ھذه الخزانات (11,5) نسبة االنجاز، عمر المشروع سنتان واآلن مضى

.(على ھذه المرحلة بالضبط تقریباً سنة ونصف وباقي ستة أشھر ونسبة االنجاز حسب بیانھم الذي ذكر بعد الجلسة االستثنائیة ھو (11,5

(RO) الـ ،(RO)ذكرت معالي الوزیرة قالت طاقة المشروع (200) وممكن محطة التصفیة (320) ، ھذه الـ (320) تأخذھا الوزارة من الـ
مشروع صمم في 1997 إلى ملیون إنسان من محافظة البصرة، اآلن تعداد البصرة وصل تقریبا إلى أربع ملیون إنسان، بقت قیمتھ التي كان

لیوفروا ماء ویغطوا (320) لیصلوا (660)، طالبت معالي (RO) مقدر لھا (660) وصلت إلى (200) واآلن یریدون أن یلتفوا على مشروع
الوزیرة بتوسعة المشروع ألن البنى التحتیة متكاملة، وإذا البنى التحتیة متكاملة، لحد الیوم وھذه جلسة ثانیة، لم تحدد معالي الوزیرة متى یتم

ضخ الماء الصالح لالستخدام البشري إلى محافظة البصرة من ھذا المشروع، وأنا سأقولھا إذا المرحلة الثانیة وصلت (11,5) المرحلة األولى لم
تحال إلى ھذا الیوم، كیف ستضخ الماء؟ ربما

أحد یقول ھذه مشاكل استعرضت، أعددنا خطة عمل قدمت للسید رئیس مجلس النواب المحترم فیھا مالحظات كثیرة تخص مالحظاتنا للوصول
.إلى ھدف

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.الدائرة البرلمانیة توزع ھذه الخطة على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

-:السید محافظ البصرة –
لكي نكون واضحین ھذه الخطة ممكن أنھ، المشكلة الحقیقیة في محافظة البصرة لم تبدأ من ھذه السنة، الكثیر من األموال یمكن السید النائب
خلف عبد الصمد موجود وبعده محافظ آخر، األموال تأتي إلى محافظة البصرة، ممكن تأتي، یعني مثالً بعد الجلسة االستثنائیة ممثل وزارة

المالیة حاضر، في یوم زیارة السید رئیس مجلس النواب إلى محافظة البصرة أعتقد یوم 18/9 فیھ سلمت أموال المنافذ الحدودیة، ھذه لم أعاني
منھا الیوم كمحافظ عانوا منھا كل المحافظین السابقین تأتي األموال وھناك نسب إنجاز ونسب صرف موجودة في جدول الوزارة تُدور ھذه

األموال وتذھب وال تعود إلى البصرة، وصلت أموال وسأتحدث باألرقام، وصلت أول دفعة ممكن بدایة شھر (6)، ھي (97) ملیار ومخصصة
.من وزارة التخطیط إلى مقاوالت سابقة في 2017 وكانت البصرة مدیونة بـ(160) ملیار ، ھذه أول دفعة

الدفعة األخرى التي ھي (107) مذكورة بقانون الموازنة بقانون (21) إنھ باستطاعة المحافظ أن یخصص، ھذه مذكورة، حتى في الدراسة التي
أعطیناھا للسید الرئیس موجودة، أنھ ھذه الـ (107) مخصصة إلى عمال تنظیف البلدیة وإلى تنظیف المحافظة، إلى عالج المرضى خارج القطر

وكنا مطلوبین علیھا خمسة ونصف من العام الماضي إلى مشاریع خدمیة بحتة، قسم منھا یخص الكھرباء، قسم منھا یخص الماء، قسم منھا
یخص قطاع المجاري والتي ذكرھا السید رئیس مجلس النواب في الجلسة االستثنائیة ھي عبارة عن دیون سابقة على المحافظة ولحد اآلن

محافظة البصرة مطلوبة دیون سابقة من العام الماضي، أنا أثني على كالم األخت تقول على الحكومة المحلیة ماذا تعمل؟ الحكومة المحلیة كیف
تعمل والسادة الوزراء الثمان وزراء تحدیداً نقلوا كل الصالحیات التي فیھا مشاكل إلى المحافظات ولیس فقط البصرة والسید رئیس المجلس كان
محافظ ویعرف ھذا بدقة ولم ینقل الصالحیات المالیة، أخذوا التعیین (حركة المالك) وأخذوا الصالحیات المالیة، فكیف ستعمل الحكومة المحلیة؟

وھذه النقاط لم تُعط لھم، التخصیصات المالیة أنا أقول للیوم، السیدة وزیرة اإلسكان واإلعمار فلتقل كم نقلت من موظفي الطرق والجسور إلى
محافظة البصرة؟ كم نقلت من الصالحیات المفروض أُقرت؟ حتى التعدیل الثالث الذي أقره مجلس النواب الموقر السابق لم یُعمل بھ لحد ھذه

ً اللحظة. وزارة المالیة نفسھا ھذه المبالغ التي انطلقت، بعد الجلسة االستثنائیة أُطلقت أموال، (24) ملیار من البترودوالر ما تبقى منھا، ھنا أیضا
إشكالیة إنا ذكرت بالدراسة وال أرید أن أطیل بالوقت، (26) ملیار تنمیة األقالیم تنطلق في الشھر التاسع، أي تنمیة أقالیم إذا أنت مر علیك تسعة

أشھر ونھایة السنة یجب أن ترجع، أموال المنافذ الحدودیة أطلق منھا (229) ملیار بالضبط یوم زیارة السید رئیس مجلس النواب والسادة
النواب إلى محافظة البصرة، المطلوب، ھذه األموال التي أطلقت ألن السید النائب أراد أن أذكرھا لحضرتھ، إذا تسمحوا لي البترودوالر، مجلس

النواب السابق، مشاریعنا جاھزة واألموال لم تصل ألینا ومطلوبین من العام الماضي، كل المقاولون ال یتعاملون مع محافظة البصرة ألنھ كیف
.تسدد األموال، حصل في 2017 ولم أكن أنا محافظ حتى ال أحد یفھمھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیدي المحافظ ھذا الموضوع ما یتعلق بوصول األموال إلى المحافظات وجھة نظر السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن یتم التوصیة
للحكومة بتدویر المبالغ للمحافظات وللوزارات التي تمولت مؤخراً یدور إلى عام 2019 سنوصي للحكومة بتضمین ذلك في مسودة قانون

.موازنة عام 2019 ونؤكد ذلك من خالل تشریع القانون خالل المرحلة القادمة

 

 

-:السید محافظ البصرة –

نقطة مھمة جداً في محافظة البصرة یمكن السادة النواب والسید الرئیس الحظھا وأحد اإلخوة النواب ذكرھا أن البصرة تعاني من تجاوزات على
األراضي، تجاوزات سكنیة، اآلن عندنا ما یقارب (100,000) وحدة سكنیة عشوائیة في محافظة البصرة، (99%) من ھذه الوحدات

لمحافظات العراق األخرى، فعالً من حق العراقي أن یعیش في أي بقعة من العراق لكنھ ما من حق أي إنسان یتجاوز على األراضي التابعة
.للدولة، یجب أن تخصص أراضي للقضاء على ھذه الظاھرة

ثانیا: قانون ُشرع في مجلس النواب ھو البصرة عاصمة العراق االقتصادیة والبصرة ال تستطیع أن تُدخل ألي مستثمر، مستثمر ال یستطیع أن
یدخل للبصرة ألن الفیزا ممكن أن تتأخر ستة أشھر، فأي عاصمة اقتصادیة فیزتھا تتأخر ستة أشھر؟ أي مستثمر یأتي للبصرة؟ إذا مستثمر یأتي

ممكن تجاوز على األراضي. وھناك نقطة مھمة وھي شركات التراخیص، فلنعمل إحصائیة محافظة البصرة ال تستطیع أن تعرف كم مقدار
العمالة األجنبیة تستطیع أن تعمل في البصرة ألن ھذا الموضوع محصور بوزارة النفط، من غیر المعقول ولد البصرة عاطلین عن العمل

والعمالة األجنبیة ال تستطیع البصرة أن تعمل لھم جرد، ھذه نقاط مھمة یجب مناقشتھا والوقوف علیھا، صندوق إعمار البصرة الذي ذكر من
السادة النواب، أقول البصرة لھا استحقاقات وھذه أموال من غیر الممكن إعادتھا، یعني البترودوالر اآلن البصرة تنتج ما مجموعھ إنتاج النفط،

ھل معقول البصرة في العراق والسادة النواب موجودون تنتج (50%) من إنتاج النفط، والـ (50%) األخرى من أین؟ اآلن ما ُخصص من
وزارة المالیة فقط للبترودوالر (228) ملیار عن البترودوالر، ما مقدار ما تعادلھ من انتاج النفط في 2018؟

الیوم النفط یمكن (75) دوالر الموازنة أُقرت بـ ( 46) دوالر، (20%) أقرھا مجلس النواب السابق، (20%) ما زاد من أسعار النفط یجب أن
تعطى للمحافظات المنتجة، لحد اآلن لم تعطى ھذه األموال لمحافظة البصرة، ھذه قوانین، أنا أقول الیوم نطالب بتفعیل القوانین التي صدرت في

مجلس النواب لصالح محافظة البصرة أو المحافظات المنتجة وال أرید أن أقول محافظة البصرة أو كل محافظات العراق، لماذا لم تطبق ھذه
.القوانین؟ ھنا سؤال، سؤال مھم جداً، وشكراً جزیالً

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

أخ افظة أ أ ة لل ط ن ل اآل ة ال الغ ألة ألة ال ا الن ل إل ت أ ا خالل ن ئ ال اً شك
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شكرا سیدي الرئیس یعني من خالل ما أستمع إلیھ مجلس النواب، المسألة مسألة مبالغ مالیة واآلن لو نعطي للبصرة أو أي محافظة أخرى
(100) ملیار دوالر ثاني یوم تدفع الستحقاقات سابقة وھذا من حق السید المحافظ یتحدث ھكذا ألنھ توجد استحقاقات سابقة، إذاً لن تحل ال
مشكلة الماء وال مشكلة الكھرباء، أنا أسأل والسادة الوزراء والسیدات جالسون أمامي، لماذا من تنتقل الوزارات بكوادرھا وتصلح الماء في

البصرة والكھرباء لماذا ال ینتقلون؟ لماذا تخصیصات مال؟ وانتع بصفتك سیدي الرئیس كنت رئیس اللجنة المالیة وتعرف ھذا، نبقى نناقل ونبقى
حتى نوافق على القانون وأدفع فلوس، الفلوس تذھب المحافظ یقول عندي استحقاقات، طلبات سابقة وأوفي بھا یعني أنا من اخصص مد أنابیب،

تذھب الفلوس، ما الفائدة من ھذه التخصیصات؟ انا اآلن ال أفھم، أنا كنائب ال أفھم ما الفائدة من الفلوس التي تعطى؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تحدث عن الدیون السابقة بالدفعة التي وصلت في الشھر السادس أما المبالغ التي دفعت لھ الحقاً بموجب خطة تنفذ ھذا العام وتستمر للعام القادم

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

السید المحافظ ختم الموضوع بنقطة أساسیة ذكرھا جنابكم أیضاً في بیان التكلیف ألعضاء مجلس النواب في محافظة البصرة بتشكیل اللجنة
المؤقتة، أقترح سیادة الرئیس توجیھ الدائرة القانونیة في مجلس النواب بتحریك الشكاوى القانونیة الرسمیة الجزائیة وفقا للمادة القانونیة التي

تفضلتم بذكرھا ویكون المجلس مجلس النواب خصماً قانونیاً ضد أي وزیر أو مسؤول یعرقل تنفیذ القوانین المتعلقة بنقل الصالحیات وفقا لقانون
مجلس المحافظات أو القوانین ذات الصلة المتعلقة بالصالحیات المالیة واالداریة للمحافظات، ھذا ھو االجراء الحقیقي الذي یجب أن یأخذه

.مجلس النواب، أن یكون خصماً قانونیاً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أضافھ لإلجراءات األخرى مثل االستجواب واالستضافة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.نعم فیما یتعلق باإلجراءات الرقابیة، أنا أتكلم فیما یتعلق باإلجراءات الجزائیة، حتى یُحبس الوزیر

-:النائب فالح عبد كریم راضي –

طبعاً المشكلة ھي مشكلة أموال وكلنا عملنا في مجلس المحافظات والحكومات المحلیة بما فیھم أنت سیدي الرئیس، نحن كلنا متفقون أن األموال
.غیر موجودة ولكن المفروض المشاریع جاھزة ومحالة إلى أن تنطلق األموال تبدأ عملیة التنفیذ على األرض

ثانیاً: موضوع إطالقات األموال للمشاریع السابقة كلنا یعرف أن المحافظات كلھا مطلوبة بغض النظر عن البصرة وغیرھا فأین الموضوع،
الموضوع األموال حینما انطلقت للبصرة أو ألي محافظة المفروض المشروع التي تصل نسبة إنجازه (90) او (95)، ھذا أطلق لھ األموال في

سبیل أكمالھ وإذا كان المشروع نسبة إنجازه (10) أو (20) ال أطلق ولو كان عنده من یعرفھ أو غیره فھذه األموال ال تصل بالصورة الدقیقة
والصورة الصحیحة، الذي أتمناه أن یقدم ألینا كشف باألموال التي وصلت للبصرة وأین ھذه األموال ُصرفت بأي جانب من الجوانب الخدمیة أو

األخرى؟

-:النائب علي سعدون غالم –

بالنسبة لرئیس المستشارین طرح أكثر من مرة بأن ھناك سوء تخطیط ونحن نرید أن نعرف سوء التخطیط ھل من الحكومة المحلیة؟ سوء
التخطیط من قبل الوزارات؟ من قبل الحكومة المركزیة؟ ومن ھو المسؤول عن سوء التخطیط الذي یحدث؟ یعني الناس تدمرت ألنھ ھناك سوء
تخطیط، ھذا جانب مھم أرجو االلتفات ألیھ، إضافة إلى أنھ نحن في محافظة میسان عندنا ثالث نواحي كل ناسھا تھجرت بسبب قلة المیاه، أرجو

عندما تحدث القضیة ال یقولون كذلك سوء تخطیط ولم یصل الماء لھم فأرجو من وزیر الموارد المائیة أن یخطط من اآلن لھذه الناحیة وھي
.ناحیة السالم وناحیة سید أحمد الرفاعي

سیادة الرئیس فقط سؤال إلى وزیرة الصحة ولو نتأخر قلیالً لكن سؤال مھم، نحن بالحقیقة عندنا في العمارة نقص حاد باألطباء یعني محافظة
میسان أكثر من ملیون ومائتین نسمة توجد فیھا فقط دكتورین جملة عصبیة، فما ھو السبب؟

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

سیادة الرئیس، إخوتي أخواتي النواب نحن استمعنا إلى كل المداخالت سواء كان السادة الوزراء واإلخوة النواب لكن في نفس الوقت ال نرید أن
نرمي أحدنا لآلخر، أنا أسأل السید رئیس المجلس رئیس مجلس المحافظة واألخ المحافظ كلیھما، قسم من المشاریع محلیة والقسم اآلخر وزاریة،
نحن الیوم نحاسب السادة الوزراء ھل الذین أخذوا األمور بجدیة وحاسبوا الفاسدین أو ال، أنا أسأل نفس الشيء مجلس المحافظة ھل ملفات الفساد

والمشاریع المتلكئة من السنوات الماضیة أنتم أتخذتم بھا إجراء أو ال؟

نتمنى حتى نتعرف علیھ ألن الذي یحدث عندنا لغط بالكالم، ونتمنى أیضاً من السید رئیس المجلس والسید المحافظ أن نعلم ھل أنتم أتخذتم إجراء
للمشاریع المتلكئة أم ال؟
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-:النائب عالء الربیعي –

الشكر لھیأة الرئاسة إلدارتھم الممیزة للجلسة، أثني على جمیع مداخالت السادة النواب التي حّملت السادة الوزراء مسؤولیة خراب البصرة
وحّملت وزارة البلدیات خراب البصرة وباقي المحافظات، الیوم جمیع أقضیة ونواحي بغداد تعاني من سوء الخدمات وقلة الخدمات ومنھا قضاء

:الحسینیة والنھروان وباقي االقضیة والنواحي بغداد، الحقیقة لدي مقترحان

األول: في جلسة البصرة االستثنائیة طلبنا من الوزراء الذھاب والبقاء في البصرة للمباشرة في مركز طوارئ البصرة باعتبار البصرة تمر بحالة
كارثیة بیئیة وصحیة وخدمیة وغیرھا من األمور، بما أن السادة الوزراء یتعذر ذھابھم نطلب من أحد الوكالء أن یكونوا متواجدین في البصرة

.وبصالحیات واسعة، ھذا مقترح

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو تثبیت ذلك في اجتماع النواب یوم الغد مع أعضاء مجلس محافظة البصرة للتوصیة

-:النائب عالء الربیعي –

المقترح الثاني تشكیل لجنة لمعرفة األموال التي صرفت على البصرة من السادة النواب منذ 2003 لحد ھذا الیوم صرفت أموال من المیزانیات
االنفجاریة لحد یومنا ھذا ھناك أموال كبیرة جداً صرفت على البصرة، نرید أن نعرف أین ھذه األموال ذھبت؟ ولماذا ھناك تقصیر؟ لماذا ھناك

تلكؤ بالمشاریع؟ بجب الوقوف على ھذه األموال وعلى المشاریع المتلكئة ومن ھو السبب ومن المقصر لمحاسبتھ؟

-:السیدة عدیلة حمود وزیرة الصحة –

عندي تعقیب على ما ذكره السید المحافظ حول موضوع نقل الصالحیات للمحافظات وحضرتك بدأت حدیثك بإجراءات عقابیة وفق القانون لعدم
تنفیذ القانون، تحدث السید المحافظ حدیث مطلق وكأن الثمان وزارات لم تنقل صالحیاتھا وبالتالي تستحق أن تتخذ بحقھا إجراءات قانونیة، أرید

أن أوضح للسادة أعضاء مجلس النواب والسید المحافظ بأن صالحیات وزارة الصحة وھي دوائر مستقلة مالیاً لدیھا وحدات حسابیة مستقلة ولیھا
كوادرھا المنفصلة بالكامل عن كوادر مركز الوزارة، تم نقلھا بالكامل من تاریخ 1/1/2017 وضمن موازنة عام 2017 ال أعرف السید
المحافظ إذا كان غیر مطلع على موازنتھ، مالكاتھ الموجودة ضمن مركز المحافظة أو ضمن دیوان المحافظة، ھذا شأن آخر. كل مالكات
وتمویل دوائر الصحة تم نقلھ إلى المحافظات وأنا ذكرت في بدایة حدیثي قلت أنا ال ألقي اللوم على المحافظة وأقول نقلنا الصالحیات من

1/1/2017، ذكرت أنھ من 1/1/2017  لغایة الشھر السادس عام 2018 لم تمول دوائر الصحة بموازنات تشغیلیة ما عدا الرواتب وبالتالي
المحافظة التي انتقلت لھا الصالحیات والتمویل لم تمول بموازنات كافیة، سیادة الرئیس صدر تعدیل من مجلس النواب العراقي وھو التعدیل رقم

(10) لسنة 2018 تعدیل قانون مجالس المحافظات رقم (21) وھو قانون مثلما ذكرت حضرتك ُملزم وبالتالي تنفیذه أصبح واجب على كل
الجھات سواء المحافظات أو وزارة الصحة بھذا التعدیل تم إعادة ارتباط دوائر الصحة والتربیة بالوزارات وبالتالي ھذا القانون أصبح قانون ال

بد من تنفیذه والوزارة احتكمت إلى مجلس الدولة وأید ھذا الموضوع وبالتالي نحن أمام تنفیذ قانون. ذكر السید المحافظ وھو دائماً ما یذكروه
المحافظین باجتماعاتنا باجتماعات اللجنة التنسیقیة العلیا وھو الموضوع الذي ذكره السید النائب الخزعلي حول موضوع أموال العیادات الطبیة

الشعبیة، أو أجور العیادات الطبیة الشعبیة، سیادة الرئیس السادة أعضاء مجلس النواب دائرة العیادات الطبیة الشعبیة ھي دائرة تمویل ذاتي یعني
إحدى دوائر التمویل الذاتي وبالتالي لدیھا العدید من المشاریع التي تمول ھذه الدائرة ومنھا األجنحة الخاصة في المستشفیات في دوائر الصحة

ً .وھذه الجبایة ال بد من أن تعود إلى مركز ھذه الدائرة واحتساب حصة المحافظة وحصة الدائرة وتمول الدائرة تباعا

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األمر واضح معالي الوزیرة

-:السیدة عدیلة حمود وزیرة الصحة –

سیادة الرئیس ھناك نسبة (10%) دائما ما تذكر وھي حصة الوزیرة، حصة الوزیرة من أرباح الدائرة من كل مشاریعھا ھذه تخصص للوزیر
لفك اختناقات تحصل في دوائر الصحة وأنا أن شاء هللا سأزود مجلس النواب باألموال التي صرفت إلى دوائر الصحة خارج حصتھا من

.األرباح

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً معالي الوزیرة. یوم غد نرجو من نواب البصرة وأیضاً السید رئیس محافظة البصرة وأعضاء مجلس محافظة البصرة ومن یرغب من
السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب حضور االجتماع برئاسة النائب األول الساعة الثانیة ظھراً في القاعة الدستوریة ألخذ التوصیات

والمقترحات التي ستُعرض علیكم في جلسة الخمیس القادم للتصویت علیھا من قبل مجلس النواب. أرجو من السیدات والسادة النواب ورؤساء
الكتل تحدیداً الحضور أیضا برئاسة النائب األول لرئاسة مجلس النواب الساعة الثانیة عشر للتباحث حول توزیع السیدات والسادة النواب على

بالشكر ونتقدم ً سابقا تحدیدھا تم التي المدة خالل علیھا التصویت لیتم الداخلي النظام لتعدیل الالزمة اإلجراءات بحث ً وأیضا اللجان
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ر م ب ب و ی  م  ي  الل   یھ  وی  م  ی ي  م  یل  الز  ء  إلجر ی ب  ن و ج .

-:النائب حسن جالل محمد –

أنا أشكرك سیدي الرئیس، اسمحوا لي دقیقة من فضلكم، نحن جمیعاً نتباكى على محافظة البصرة خصوصاً ووسط وجنوب العراق عموماً ابتداًء
من واسط ومیسان والناصریة والبصرة وخیرات البصرة والجنوب أكثر من (80%) من صادرات العراق ولألسف نقص في كافة المجاالت

كالتربیة والصحة واإلسكان، أعزائي رجاًء اسمعوني وهللا العلي العظیم، سیدي الرئیس اسمح لي رحمة لوالدیك، عند زیارتي لمحافظة واسط،
قضاء الدجیل وأكثر نواحي محافظة واسط وهللا المدارس من طین بالصومال غیر موجودة، وأخیراً سیدي الرئیس كان الخلل واضح، الفساد في
كافة الوزارات ودوائر الدولة بسبب المحاصصة وأرجو منكم عند تشكیل الحكومة الجدیدة تجردوا عن المحاصصة، إذا تحبون العراق، تجردوا

ً .عن المحاصصة رحمة لوالدیكم وهللا یسحلوننا مثل ما سحلوا نوري سعید. وأدعو من هللا وان یوفقكم جمیعا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .السیدات والسادة ترفع الجلسة  إلى یوم الخمیس القادم في الـ(27) من ھذا الشھر الساعة الواحدة ظھرا

.ُرفعت الجلسة الساعة (6:00) مساًء
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