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(محضـر جلسـة رقـم (10) االحد (27/9/2020
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثالثة

الفصـل التشریعي األول

 

.ابتدأت الجلسة الساعة (1:55) ظھراً

ً .عدد الحضور (167) نائبا

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

نیابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة العاشرة الدورة االنتخابیة الرابعة السنة التشریعیة الثالثة الفصل التشریعي األول وخیر ما نفتتح بھ ھو تالوة
.آیات من القرآن الكریم

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

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

جدول أعمال الجلسة رقم (10) لیوم األحد الموافق 27/9/2020 في الفقرة أوالً تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون العید الوطني
.لجمھوریة العراق، ھنالك مداخلة للجنة الثقافة

-:النائب حمد هللا مزھر جول حمدان العبیدي –

سیدي الرئیس كما تعلم ویعلم السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب موضوع العید الوطني لجمھوریة العراق من المواضیع المھمة والتي
بصراحة تشغل حیزاً واسعاً من كل الطیف السیاسي واالجتماعي والثقافي والنخبوي، لما لھذا الیوم من أھمیة كبیرة، في كل دول العالم كل دولة

تفتخر بالعید الوطني لما یمثلھ من عمق حظاري وتأریخي ویمثل الھویة لكل بلد، فلذلك نحن في لجنة الثقافة والسیاحة واآلثار ارتأینا أن یؤجل
موضوع القراءة الثانیة لكي نعطي مساحة أوسع للنقاش داخل اللجنة، لكي یخرج ھذا القانون بصورة تكون شاملة ومرضیة لكل الجھات ولكل

المعنیین، فلذلك نلتمس من سیادتكم أن توافق على تأجیل ھذه الفقرة، موضوع القراءة الثانیة والنقاش الى حین اكتمال كافة ما یتضمنھ ھذا القانون
.داخل اللجنة

 

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

.أكید اللجنة المعنیة والمختصة في ھذا القانون بالقراءة والمناقشة یجب أن یكون تقریرھا جاھز، ونشكر الجھود المبذولة من قبل اللجنة

الفقرة ثانیاً: تقریر ومناقشة (القراءة ثانیاً) مشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم االقسام الداخلیة في وزارة التعلیم العالي*
.(والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012، (لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي

-:النائب مقدام محمد عبید –

یقرأ تقریر اللجنة حول مشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم االقسام الداخلیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة
2012.
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السید رئیس الجلسة المحترم، االخوات واالخوة النواب، یعني القراءة الثانیة ھذه ونحن مستعدین لتقبل كل الطروحات واآلراء التي ممكن أنھ
.تضمن في جلسة التصویت أن شاء هللا

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

فقط مالحظة قبل المناقشة، السیدات والسادة األعضاء مثل ما تم یوم أمس قرار من ھیأة الرئاسة، الغیابات والحضور في نھایة الجلسة، فأنا
.االحظ أنھ بعض النواب مجرد أنھ افتتحت الجلسة ترك القاعة، حتى ننوه عن ذلك سوف یتم أخذ الحضور والغیاب في نھایة الجلسة

المداخالت في ضوء قراءة التقریر بالنسبة للجنة التعلیم العالي والبحث العلمي، السیدات والسادة النواب الذي لدیھ مداخلة؟

.ال یوجد

.(الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مقترح قانون كلیة الشرطة رقم (37) لسنة 2000، (لجنة االمن والدفاع*

-:النائب محمد رضا داود –

.یقرأ تقریر لجنة األمن والدفاع حول مقترح قانون كلیة الشرطة رقم (37) لسنة 2000

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

شكراً للجنة األمن والدفاع على تواصلھم حقیقة ألنھ مناشدات كثیرة قد وصلت بھذا الخصوص، سیدي الرئیس اخواني وأخواتي أعضاء مجلس
النواب صلتنا مناشدة أالف من ھؤالء المفوضین الذین ھم بالدرجة الثالثة والرابعة ومن من یحملون شھادات الدبلوم والبكالوریوس والماجستیر
والدكتوراه، المقترح حظرتكم یعني في التعدیل ذكرتم أنھ یكون عمر االربعین، ھؤالء لم یأتوا من مراحل الدراسة مباشرتاً لكي یتبوؤوا أو لكي

یدخلوا دورة الضباط ویحصلوا على رتبة المالزم الثاني، وإنما جاءوا بعد عمر أو بعد خدمة طویلة قد تكون (15) سنة أو (16) سنة، لذلك
مقترحي المتواضع والذي أتى من مناشدة أالف من ھؤالء، أن یكون العمر (45) ولیس (40)، ألنھ منھم حین حصل على شھادة الماجستیر

والدكتوراه قد وصل الى عمر (41) أو (42)، فمؤكد نحن نلبي ما یطلبھ الشعب بموجب القرارات القانونیة، وأنا أرى والجمیع یتفق معي أنھ
.عمر الـ (45) ھو أوج الشباب بالنسبة للرجال، وافر شكري وتقدیري وامتناني

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

شكراً سیدي الرئیس وشكر موصول الى السید رئیس لجنة األمن والدفاع واالخوان أعضاء اللجنة، تقریباً یعني منذ أكثر من سنة وستة أشھر
یعني ألن 24/3/2019 جمعنا تواقیع وقدمنا مقترح الى رئاسة المجلس بخصوص ھذا الموضوع الذي ینصف العدید من حملة الشھادات (شھادة

الدبلوم والبكالوریوس وبعض الشھادات العلیا) لیعطي فرصة للمفوضین الذین ھم درجة رابعة فما فوق للدخول في دورة الضباط العالي، طبعا
ھي المشكلة تتعلق في االعمار، كان في وقتھا المقترح یتعلق بعمر (45)، لكن اللجنة القانونیة في وقتھا ارتأت استضافة كلیة الشرطة، عمید
كلیة الشرطة كانت لدیھ وجھة نظر، بعدھا لجنة اآلمن والدفاع خاطبت الوزارة الى أن بعد ھذا وصلنا الى ھذه النھایات، لجنة األمن والدفاع
تبنت ھذا المقترح، یعني نحن نقول أنھ قسم منھم فاتت علیھم الفرصة بعد بأنھ یشتركون في ھذه الدورة التي ھي رقم (52)، أقول نحن ھذه

القراءة الثانیة، الذي فات أكثر من سنة وستة أشھر، كون اذا كل المالحظات تؤخذ بنظر االعتبار للسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب كون
.نمضي في القراءة الثانیة ثم للتصویت على ھذا القانون حتى ال تذھب فرصة جدیدة للفئات المشمولة في ھذا المقترح

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

شكرا للجنة األمن والدفاع على ھذا المقترح وبصراحة نحن نؤید ھذا المقترح وبقوة ألنھ محافظاتنا وألربعة سنوات تأذت من داعش وبالتالي
حدث رجوع یعني أربع أجیال من المحافظة لھذه المحافظات التي احتلھا داعش رجعت أربع سنوات، وبالتالي ھذا القانون یخدمھم، ولكن أیضاً

لدي مداخلة لإلخوان ومقترح للجن األمن والدفاع بأن یكون التقدیم على الكلیات من العسكریة وكلیة الشرطة على أن یكون على التعداد السكاني
ألن بصراحة وجدنا شيء في عملیة القبول في الكلیات (مسألة المذھب) وأنا أعتقد أنھ في العراق عبرنا ھذه الطائفیة وعبرنا كل ھذه األمور،

.فعلیھ نرجوا أن یكون عملیة قبول الكلیات العسكریة وكلیة الشرطة على التعداد السكاني لكل محافظة

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

بدایةً سیادة الرئیس نقدم شكرنا وتقدیرنا العالي للسادة لجنة األمن والدفاع على استجابتھم لمطالب ومناشدة أبناءنا من منتسبین القوات األمنیة
والمفوضین، وأعتقد ھذا أقل شيء ممكن أن نقدمھ لمنتسبینا الذین صراحة أدوا ما علیھم في ظروف صعبة لمواجھة داعش، فالیوم یجب أن
تكون لنا وقفة حقیقیة من قبل مجلس النواب ومن أجل على األقل تكریمھم برفع ھذا العمر، بإعتبار الیوم الكثیر من أبناءنا في القوات األمنیة
درسوا رغم معاناتھم وظروفھم الصعبة التي مر فیھا البلد، لذلك سیادة الرئیس نحن نعتقد أن ھذا الموضوع ھو موضوع مھم و موضوع یھم

شریحة واسعة من أبناء شعبنا، وبخصوص االجھزة األمنیة التي تقدر باآلالف، ھذا نعتقده سیدي الرئیس نحتاج الى وقفة حقیقیة من كل المجلس،
ونوجھ شكرنا الى جنابكم وھیأة الرئاسة الستجابتھا في سبیل على األقل تمریر ھذا األمر خدمةً ألبنائنا و منتسبینا ومفوضینا، تعتقد الیوم الكثیر

.منھم قد درسوا وتعبوا رغم ظروفھم الیوم التي أدوھا، أدوا ما علیھم في مواجھة داعش

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

تحیة لقواتنا المسلحة البطلة ومنتسبي وزارة الداخلیة بكل صنوفھا، السید رئیس اللجنة واالعضاء اذا ال توجد مداخلة اخرى حتى یتم االجابة؟
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-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

حقیقة أحیي االخوة االعزاء واالخت العزیزة في لجنة األمن والدفاع في مشروع ھذا القانون فقط رغبت أن أنوه لإلخوة الذین أكید ھم متبنین ھذا
الموضوع، موضوع دورة المفوضین سیادة الرئیس الذین قدموا لھا (4000) أالف مفوض والعدد ال یتجاوز الـ (500)، للمعلومة سیادة الرئیس

تردنا شكاوى كثیرة من االخوان وطلبات، أن ھؤالء المتقدمین المتحققة فیھم الشروط ال یكلفون من موازنة الدولة وال دینار، یعني سوف لن
نحتاج وال أي شيء، ھو راتبھ مفوض درجة رابعة صعوداً، راتبھ أصالً عندما یتحول الى مالزم سوف یقل، فلذلك أصالً سوف نوفر على
وزارة المالیة، فقط نحتاج أنھ وزارة الداخلیة قلیالً تفتح لھا أكثر من مركز تدریب، لدیھا مركز تدریب في النعمانیة، لدیھا مركز تدریب في

الناصریة، یعني فقط المدربین موجودین، نحدد ھذه االماكن وطبعا السید رئیس لجنة األمن والدفاع المحترم حقیقة متابع ھذا الموضوع، نتمنى
منھ جھد أكثر مع االخوة في وزارة الداخلیة حتى نستوعب أبناءنا، تعلم سیادة الرئیس المفوضین أعمالھم كثیرة أغلبھم خریجین یعني كثیراً

.سوف نستفاد منھم ككوادر وبنى تحتیة لوزارة الداخلیة

 

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

شكراً للسید رئیس الجلسة وشكر موصول لإلخوان في لجنة األمن والدفاع لجھودھم المطروحة، لكن أنا فوجئت أنھ شاھدت أنھ القانون فقط
لتعدیل فئة العمر، نحن جمیعنا نعلم قانون قوى األمن الداخلي فیھ تقاعد یختلف، وكذلك التدرج الوظیفي یختلف، بإعتبار العمر والخدمة، لذلك أنا

أعتقد وجھة نظري على األقل وإن كنت لیست عضو لجنة أمن ودفاع، لكن أعتقد ھذا یتطلب التعدیل مباشرةً التعدیل لقانون تقاعد قوى األمن
الداخلي، فبالتالي قانون خدمتھم یختلف عن التقاعد العام الذي ھو قانون (26) الذي لكل الشعب العراقي، وبالتالي قانون الخدمة ھو الیوم بما أنھ
ھو إمرة، سوف یختلف من مفوض الى سوف تعطیھ ضابط، رتبة الضابط تسلسلھا في السلم الوظیفي لقوى األمن الداخلي تختلف تماماً، وبالتالي

إحالتھ الى التقاعد، ترقیتھ، فأعتقد یجب أن تتضمن ضمن ھذا القانون حتى یكون شامل وكامل یحقق الرغبة الفعلیة التي یطلبونھا أخواننا
.الموجودین والذي ینطبق علیھم شرط العمر

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

العفو سیادة رئیس الجلسة لیس على نفس الموضوع، طبعاً ھذا موضوع مھم وجزاھم هللا ألف خیر لجنة األمن والدفاع، لكن لدي موضوعین
یخصون قیادة شرطة نینوى، أتمنى من السادة أعضاء لجنة األمن والدفاع والسید رئیس لجنة األمن والدفاع أن ینتبھ علیھم، لدینا موضوع الذي

یخص الذمة الذي قبل أحداث داعش، األسلحة ھذه التي ذھبت، ھذه المسدسات والبنادق الرشاشة، التي قبل االحداث، قبل العفو أثناء سقوط نینوى
بید تنظیم داعش، ھذه الى حد اآلن الذمة مثبتة على المنتسبین، وھي ذھبت في وقتھا، دبابات ومدافع ویمكن حتى كان یوجد في قیادة عملیات

نینوى أعتقد توجد طائرة أو طائرتین ھلیكوبتر ذھبت، فال أعتقد من المناسب ومع العلم تنزیل الذمة في محافظة أعتقد األنبار وصالح الدین، تم
تنزیل الذمة، ألنھ توجد یسمونھا قوة قاھرة ھي القویة، یعني لیست قضیة فردیة، منتسب واحد أو منتسبین أثنین، تعرف جنابك أنت أنھ لمدة ثالثة

سنوات نینوى تحت سیطرة داعش، یعني ھي لیست (15) یوم أو (20) یوم نستطیع أن نحاسب المنتسب ونقول لھ یجب الذمة، ھذا الموضوع
.االول

الموضوع الثاني یوجد بحدود الـ (3000) شرطي الى حد اآلن موضوع الخطورة ال یصرف لھم، یعني في بعض األحیان نشبھھم في دولة
الكویت یسموھم الـ (بدون) یعني بدون ھویة، ھؤالء أیضاً بدون خطورة، فأتمنى أنھ ھؤالء الـ (3000) یكتب كتاب أیضاً من السید النائب

األول، رئیس مجلس النواب، أو لجنة األمن والدفاع إسوةً بأقرانھم، ھؤالء الـ (3000) منتسب واآلن ال یتسلمون خطورة تصرف لھم الخطورة
.اسوة بأقرانھم، نحن ال نطلب أكثر من أقرانھم

-:النائب أسوان سالم صادق الكلداني –

أكید الشكر موصول ألعضاء ورئیس لجنة األمن والدفاع إلتاحة الفرصة الكبیرة لھذه األعداد من أخواننا المفوضین إلتاحة الفرصة لھم لدخولھم
دورة الضباط، وأیضاً یجب أن یكون ھنالك في نظر االعتبار من قبل وزارة الداخلیة أن یكون نسبة ألبناء المكون المسیحي وأبناء المكونات

األخرى في ھذه الدورة وشرط قبول العمر، والحظنا في الدورة السابقة ھنالك تم تقدیم (4000) شخص لدورة الضباط وتم قبول فقط (500)
شخص، بسبب أنھ ھنالك وجود جائحة كورونا في البلد، وال أتصور ھذا السبب مقنع لقبول فقط ھذا العدد، واھمال (3500) متقدم أخرین في

ھذا الموضوع، ونتمنى من قبل لجنة األمن والدفاع و وزارة الداخلیة بوضع في االعتبار تقدیم أبناء المكون المسیحي وأبناء االقلیات االخرى من
.المكونات االخرى في ھذه الدورات

 

 

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

نتقدم بالشكر الجزیل الى االخوة في لجنة األمن والدفاع على ھذا المقترح القیم، لكن طلبنا لألخوة لجنة االمن والدفاع بمطالبة وزارة الداخلیة
بتكرار مثل ھكذا دورات، الیوم االخوة المفوضین في عموم محافظات العراق مكتسبین خبرة وتنطبق علیھم المعاییر، على أن تكون لیست أخر

.دورة ھذه، ھذه أوالً

أ أل ً
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ثانیاً: االخوة في لجنة األمن والدفاع، نطلب من أخواننا بالتدخل واالشراف المباشر على المعاییر التي تتخذھا الوزارة واختیار االسماء وما ھي
المعاییر التي تعتمدھا الوزارة باختیار االسماء وھل سوف تكون قرعة؟ ألنھ حسب المعلومات ھنالك أعداد كبیرة متقدمة الى ھذه الدورة، حتى
یكون اختیار االسماء بشفافیة ومھنیة یجب أن یكون تمثیل للجنة األمن والدفاع في اختیار االسماء واالشراف المباشر من قبل األخوة في لجنة

.األمن والدفاع

-:النائب شیروان جمال خضر –

شكراً لرئیس وأعضاء لجنة األمن والدفاع، سیدي الرئیس بخصوص الدورات في الداخلیة والدفاع ھنالك غبن ألبناء محافظة نینوى بنسبة
التوازن وأیضاً ألبناء اقلیم كردستان، یعني دائماً عندما تطلق الدورات في الداخلیة او الدفاع نرى بأن النسب في تلك المحافظات قلیلة جداً بالنسبة

الى المحافظات األخرى، فنتمنى من لجنة االمن والدفاع أن تتابع ما في الداخلیة والدفاع بخصوص الدورات والنسب السكانیة والكثافة السكانیة
.لمحافظات العراق من زاخو الى البصرة

-:النائبة ھدى جار هللا داوود –

أوالً: بالنسبة لمحافظة نینوى أیضاً اثني على األستاذ النائب شیروان فعالً عندما تأتي أسماء الدورة نقرأ األسماء تقریباً (700) اسم نینوى عدد
.قلیل جداً بالنسبة لھذه األسماء الموجودة في الدورة لدینا دورات وزارة الداخلیة والدفاع

ثانیاً: بالنسبة لنینوى ھنالك الكثیر من المنتسبین لوزارة الداخلیة وافق الوزیر على عودتھم ولكن لیس لدیھم أمر إداري بسبب دخول داعش
وحرق الكثیر من األولویات ولحد ھذه اللحظة لم یقبل رجوعھم بسبب عدم وجود األمر اإلداري یوجد شھود یشھدون بأنھم داوموا وموجودین

واستلموا رواتب في السنوات السابقة وموافقة الوزیر موجودة ولكن عند ذھاب المعاملة الى الموصل یقولون ال یوجد أولویات لھؤالء المنتسبین
.بسبب الحرق لذا أتمنى من جنابكم مفاتحة الوزارة بوجود حل لھؤالء المنتسبین

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

جوابي على سؤال السیدة النائبة ست ھدى ھل تقصدین بكالمك للمنتسبین ھم من الشرطة العائدین؟ ھل ال یوجد راتب لھم منذ عودتھم؟ ھم عادوا
قبل ثالثة سنوات أعادھم السید قاسم األعرجي لدیكم منتسبین عددھم (12) أو (13) ألف عادوا الى الموصل من الشرطة المحلیة ھل تقصدین
ھؤالء لیس لدیھم أمر إداري؟ حتى اكتب أمر بھم وإذا تستطیعین تزود اللجنة بشكل مفصل نكون شاكرین فضلك ونشكر اإلخوة النواب الذین

داخلوا الذین اثنوا واقترحوا مقترحات الست علیة والست ھدى سجاد المداخلتین متالزمات ست ھدى سجاد ھل نعدل على القانون؟ ونكمل األمر
حتى نضمن المالزم یتخرج ویصل الى سن التقاعد وبالنسبة لقانون الداخلیة لم یجرى تعدیل قانون الداخلیة وطلبنا من المالیة وأبقینا قانون الدفاع

على حالھ بالنسبة لتدرج األعمار والرتب والمراتب وكذلك الضباط وأقصى شيء للضابط یصل الى سن (63) أما وزارة الداخلیة نحتاج الى
الملیة لكي تعاوننا الداخلیة (60) عام الشرطي والفریق عمر (60) عام وھذه مفروض ترجع مثل قانون الدفاع المراتب ألنھ ال یوجد شرطي

عمره (60) عام یداوم في المركز أو (50) عام یتعب ھكذا یحتاج الى مقاومة بدنیة وجسمانیة لذا نحتاج الى تعدیل القانون لكي نصل الى عمر
(60) سنة نحتاج الى تعدیل القانون ونصل الى سن (63) ونعدل قانون المراتب من غیر المعقول الفریق یتقاعد بسن (60) ولواء بالداخلیة
والشرطي یصبح مفوض ویتقاعد بسن (60) ھنا الست ھدى والست علیة بالنسبة لعمر (45) بصعوبة نصل الى سن (45) رأي اللجنة بعد

االجتماع التي عقدتھا مع المستشارین في وزارة الداخلیة ومع وزیر الداخلیة مع العلم انھ وزارة الداخلیة غیر موافقة على ھذا الموضوع ولكن
كمجلس النواب استجابة للمناشدات وللعلم منذ أربع سنوات الداخلیة لم تدخل دورة للمفوضین لھذا من أعمارھم (35) عبروا لذا قلنا لھم ما دام

أصبح األمر كذلك یجب تعدیل سن (40) المالزم یتخرج یصبح نقیب یعبر (50) عام لذا من الصعوبة أن نجعلھ (45) عام وبالنسبة لتعدیل
قانون الخدمة والتقاعد من عمره (40) سنة ویتخرج یصل الى سن (60) یصبح برتبة مقدم من الممكن أن یتقاعد لذا من الصعوبة أن نصل الى

سن (45) لتخریج برتبة مالزم بالنسبة لألخ یوسف الكالبي لزیادة العدد الى (500) نعم أنا معك یجب زیادة العدد الى أكثر من (500) وھو
عدد قلیل جداً وال یستوعب التأخیر بالدورات التي مضى علیھا أربع سنوات یجب أن تكون (1000) شخص وھنالك مراكز تدریب في الداخلیة

في معسكر الشرطة االتحادیة یسمى الدبلن في المطار وكذلك النعمانیة تابعة لالتحادیة وفي الناصریة مركز تدریب لذا یمكن توزیع ھؤالء
(1000) والقبول سوف یحصل على أساس التفاضل بالدرجات وعدد الشھداء والخدمة الحسنة والدرجة والشھادة كذلك واالختصاص ھنا سوف
یحصل التفاضل واالختیار على ھذا األساس مع العلم نحن استدعینا وسوف نستضیف لجنة القبول في وزارة الداخلیة لمعرفة المعاییر التي على
أساسھا قبول اإلخوة المفوضین الروابع وسوف یتم مراعاة مسالة التوازن في المحافظات وعدد المقبولین وبالنسبة لعدد المقبولین في المحافظات

محافظة عن محافظة یختلف ھذا یرجع الى التقدیم إخوان قسم ال یقدم وسوف اخرج عن الموضوع في الكلیة العسكریة الدورة (111) حصل
اعتراض مثالً من محافظة میسان لم یتخرج أي احد منھا الن ھذه الدورة اخذوا من الدورة لواء (110) المتبقي (1136) ولم یفتحوا نافذة ألنھ
إذا فتحت نافذة بھذا الوقت سوف یقدم علیھا (50) ألف شخص وسوف تعطل األمور لذا رجعوا على اللواء (110) وتوجد محافظات أفرغت

العدد الخاص بھا وتم االكتفاء ب(110) ولم یبقى لدیھا عدد كافي وذلك بالنسبة لمحافظة نینوى خرج عدد في دورة (111) ولكن ال یتالءم مع
مركز نینوى الن عددھم موجود كذلك محافظة العمارة لم یتخرج وال ضابط لھذا السبب عدد المتقدمین وبالنسبة لموضوع التوازن والمكونات

وبالنسبة للمكون المسیحي ال یوجد تقدیم ولقد قمت بتقدیم كتب الى الوزیر السابق فیما یخص الكلیات العسكریة أو الشرطة وأنا مستعد بان یقوموا
بتقدیم أسماء المتقدمین حتى یتم تقدیمھم مباشرة بكتاب رسمي ونعطیھم استثناء في ھذا الموضوع مع العلم نحن ال نقدم أسماء ولكن المكون
عددھم قلیل ولم یتم تقدیم أي اسم سابقاً لذا یمكنھم تقدیم أسماء المستحقین ممن تنطبق علیھم وبالنسبة للخطورة وتكلمنا علیھا واألسلحة التي

شكلت علیھا مجالس تحقیق السالح عند الشرطي أو الجندي یأخذه معھ الى المنزل ویتحمل مسؤولیتھ تم فتح مجلس تحقیقي قبل سقوط الوحدة
العسكریة التابعة لھا في وقتھا التي انسحبت أو تم احتاللھا من قبل داعش ھذه األسلحة تنزل في مواقف تسمى بالمفقودات في الجیش یوجد

نموذج مفقودات وانتھى ھذا الموضوع وال اعتقد یوجد محاسبة علیھا مثل فقدان دبابات ومدرعات ومدافع أو طائرات لذا ال یتم غرامتھم بھا
وھذا الموضوع كذلك األخ النائب الشیخ احمد الجربا سوف نفاتح وزارة الداخلیة ونمیز انھ إذا كان الشخص موجود وقت السقوط أین یذھب

.سالحھ؟ ولكن إذا مسحوب الى المنزل وتم حسابھ غائب وسالحھ معھ ھذا تم فتح مجلس تحقیقي بشأنھ

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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.بخصوص ما قدمھ السید احمد نبیل موضوع األسلحة التي تخص محافظة نینوى وقت سقوطھا بید داعش ھل ممكن التوضیح أكثر

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

موضوع األسلحة بعضھا تم فتح مجالس تحقیق بشأنھا فیما یخص المحافظات التي سقطت ومعلوماتي وسوف استفسر حتى استطیع الجواب
بشكل دقیق ولكن معلوماتي من خالل اتصاالتي ومعرفتي أن األسلحة الموجودة التي شكلت بشأنھا مجالس تحقیق ھؤالء المراتب اخذوا أسلحتھم
معھم قبل سقوط الموصل ولذلك تم تشكیل مجالس تحقیق بشأنھم ولكن األسلحة التي فقدت أثناء انسحاب ودخول داعش ومفاجأة للوحدات نسمیھا
سقوط الوحدات توجد دبابات ومدرعات وناقالت أشخاص وحتى طائرات سمتیة بقت ھنالك عدد (2) ھذه أصبحت من المفقودات وضمن الذمة

ولم یتم محاسبة الضباط علیھا ولكن إذا توجد حاالت للحساب في بعض الوحدات أنا مستعد تأتیني األسماء وأفاتح بھا وزارة الداخلیة والشیخ
احمد وحاضرین أن شاء هللا أما ما یخص الخطورة لـ(500) ألف نعم لدینا البحریة بالفاو وبالبحر والمكان المعزول وبالصمغة ال یأخذون

خطورة أنا قمت بمناقشة الموضوع مع وزیر الدفاع في لجنة األمن والدفاع كذلك قمت بمناقشتھ مع وزیر الداخلیة لدینا في شمال الحلة بالمحاویل
تبعد عن الحلة (20) كیلو متر یتقاضون (500) ألف لذلك ال یوجد بھا إعداد سوف یحصل فیھا درجات (أ،ب،ج) وحتى یتم إعطاء مخصصات

لألشخاص الذین ال یتقاضون خطورة في تلك المناطق وبالنسبة لموضوع السن (40) الذي تكلمنا بھ ال یوجد مجال بھ وبالنسبة لسؤال النائب
شوان موضوع التوازن في الموصل وكردستان مسالة التوازن في القبول یوجد التزام من قبل وزارة الدفاع والداخلیة في ھذا الموضوع ألنھم

یعتمدون على كتاب وزارة التخطیط والتوزیع السكاني وكذلك مع األسف التوزیع المذھبي وھو شيء موجود لحد اآلن ودورة المفوضین تختلف
لدیھم الرواتب ومعاییر یجوز ال توجد في الموصل وبالنسبة لموضوع األخت ھدى فیما یخص المنتسبین تم اإلجابة علیھ وقلنا سوف یتم

.االستفسار من الوزارة لماذا لم یتم صدور أمر وزاري؟ ھذه ھي أكثر األسئلة التي قمت باإلجابة علیھا

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

شكراً لجھودكم المبذولة في خدمة المفوضین ومنتسبین وزارة الداخلیة الذین استحصلوا على شھادات أثناء الدوام وأكید لم تكن بدون جھد وبذل
وعلى حساب راحتھم ووقتھم وعوائلھم إضافة الى الدور الكبیر في مواجھة داعش والجریمة المنظمة وأداء واجبھم في وزارة الداخلیة وتحیة

.لقواتنا المسلحة بكل صنوفھا وفئاتھا

الفقرة رابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثالث لقانون األمام األعظم رقم (19) لسنة 1997، لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي مع*
.لجنة األوقاف والشؤون الدینیة

-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثالث لقانون األمام األعظم

:النائب حسین علي محمد –

.یكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثالث لقانون األمام األعظم

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.تكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثالث لقانون األمام األعظم

-:النائب عبد الرحمن عمر محمد –

.یكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثالث لقانون األمام األعظم

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.تكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثالث لقانون األمام األعظم

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

.الفقرة خامساً: مناقشات عامة*

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

مداخلتي تھم اإلخوة في لجنة التربیة خصوصاً ولكن ھي فیھا عمومیة كل موظفین العراق في الدورة السابقة صدر قانون یخص اإلجازة بخمس
سنوات بالراتب االسمي فقط وأكثر الموظفین والموظفات التي یأخذونھا لحاجة ماسة لھا أو لظرف طارئ یمر فیھ وباألخص الموظفات من

المدرسات والمعلمات بعد أن ینتھي الظرف الطارئ وقد یكون مر سنة أو سنتین أو ثالثة على اإلجازة أو ثالثة على اإلجازة ویرید الموظف أن
یقطع ھذه اإلجازة یطالبونھ بالراتب االسمي أو مجموعھا التي أخذھا خالل فترة السنة أو سنتین التي مرت من اإلجازة وھذا غیر جائز بمعنى

اإلجازة مأخوذة بالراتب االسمي فقط ومقطوع عن الموظف كل المخصصات وھو أخذھا بشكل رسمي وموافقة رسمیة فحین یقوم بقطعھا
النتھاء ظرفھ الطارئ الذي سبب علیھا اخذ ھذه اإلجازة لیس من المفروض مطالبتھ بالرواتب التي أخذھا بالمدة الماضیة سواء كانت سنة أو
سنتین أو ثالثة لذا أرجو من اإلخوة األفاضل في لجنة التربیة خصوصاً ألنھ اغلب المناشدات وصلتني من أخواتنا المدرسات والمعلمات التي
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یضطرون الى اخذ ھذه اإلجازة لظروفھم العائلیة الطارئة وبعد انتھاء ھذا الظرف لسنة أو سنتین یریدون العودة الى العمل والرجوع الى رواتبھم
.االسمي مع المخصصات

-:النائب زیاد طارق عبد هللا الجنابي –

ً أوالً: لدي موضوع مھم یخص بغداد خصوصاً قضاء المدائن في الفترة األخیرة قضاء المدائن في وقت اإلرھاب كانت منطقة مقطوعة نھائیا
ووضعھا األمني غیر مستقر الیوم والحمد � والشكر الوضع األمني مستقر خالل الثالث عشر سنة التي مضت جزء من قضاء المدائن ومركز

القضاء وبحثت بخصوص التخطیط والمتابعة داخل محافظة بغداد والمشاریع التي تابعة للوزارات األخرى التي تخص القضاء حرمت خالل
ثالث عشر سنة من كل المشاریع التي تخص القضاء من بنى تحتیة والسیاحة مع العلم قضاء المدائن ھي سنة بغداد سابقاً والیوم وضعھا

الزراعي منعدم تماماً ال وجود للزراعة في قضاء المدائن تحولت أمور القضاء الى الثروة السمكیة أكثر من (3200) فالح داخل القضاء تحولت
أراضیھم بسبب إھمال الحكومة والوزارات المعنیة بھذا الموضوع سابقاً تحولت الى بحیرات اسماك وثروة سمكیة للعلم الیوم نحن محاربین

تماماً داخل القضاء على موضوع الثروة السمكیة والبحیرات الموجودة وكما تعلم أن رزق الناس ومعیشتھا علیھا لذا أتمنى من مجلس النواب أن
یوجد السید موارد المائیة ووزیر الزراعة أن تكون جولة وزیارة لالستطالع على وضعھم المعیشي طبعاً تتحمل الحكومة وضع الزراعة داخل
قضاء المدائن وخصوصاً وزارة الزراعة السابق لمدة عشر الى اثني عشر سنة منقطعین تماماً عن ممارستھم للزراعة بسبب اإلرھاب الموجود

داخل القضاء بعد ذلك مھم الوزارات المعنیة بخصوص االستصالح لألراضي الیوم وضع االستصالح لألراضي والزراعة منعدم تماماً الیوم
.محاربین تماماً للثروة السمكیة

ثانیاً: قضاء المدائن منطقة سیاحیة وفیھا سیاحة دینیة وسیاحة اآلثار الذي ھو طاق كسرى وسیدنا سلمان المحمدي داخل القضاء إھمال تام
ً .بالنسبة لآلثار الموجودة ووضعھا منتھي تماما

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

-:بالنسبة لمداخلتك ھنالك توجھین

أوالً: توجیھ لجنة الزراعة باستضافة وزیر الموارد المائیة ووزیر الزارعة فیما یخص موضوع المدائن وكذلك استضافة السید وزیر الثقافة
.والسیاحة واآلثار في لجنة الثقافة األسبوع القادم

-:النائب دانا محمد جزاء –

عندي مداخلة بخصوص المناقشة التي جرت یوم أمس على قضیة القانون والدوائر، نعم الدوائر والمواضیع كانت ھناك مناقشات جانبیة من
األخوان المكونات خاصة محافظة نینوى كركوك، أنا بشكل عام مع حفظ وحمایة حقوق المكونات أینما كانوا وھذا واجب، وھذا العراق الملون
لكن برأي السید الرئیس نحل ھذه المشكلة خاصة في ھذه المحافظات محافظة دیالى ونینوى وكركوك یكمل في تطبیق المادة الدستوریة المادة

(140) لیس في تغییر القانون، القانون جاري على الكل وھذا القانون طبق في االنتخابات الماضیة واآلن والحاضر ولكن حل مشكلة ھذه
المناطق وحل المكونات وحل المشاكل اآلنیة الموجود في تطبیق المادة (140) الدستوریة، أطالب حضرتك ومجلس النواب وخاصة اللجنة
القانونیة وأیضاً الحكومة بالعمل على تطبیق المادة (140) وإعطاء الحق من لدیة الحق وأعتقد ھذا سوف یكون المحور الرئیسي لحل ھذه

.المشاكل

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

من خالل عملنا في مجلس النواب دخلنا في السنة الثالثة األمر المؤسف في بغداد وجدنا أن ھناك مشكلة عصیة عندنا، استعصت على السلطة
التنفیذیة وفي بعض األحیان حتى على السلطة التشریعیة، وھي موضوع األراضي الزراعیة التي حجبت عنھا الحصة المائیة، ھذه األراضي

الزراعیة مع شدید األسف المناطق في بغداد ال تستفاد منھ على اإلطالق نحن في حاجة ماسة لھا حتى نستثمر ھذه األراضي الزراعیة التي تقدر
بآالف الدونمات في كل مناطق أطراف بغداد بخصوص شرق بغداد مناطق النھروان المعامل الحسینیة إلى أخرى، ھذه األراضي وزارة

الزراعة مع شدید األسف تجدد العقود الزراعیة ھؤالء بعض األشخاص ھؤالء األشخاص یستفیدون من ھذه األراضي ویوزعونھا أراضي
سكنیة بعلم وزارة الزراعة، طالبنا وزارة الزراعة بالتحقیق إلینا مع شدید األسف لكن یوجد ھناك مماطلة وتسویف بھذا الموضوع، المنشئات

العامة مناطقنا بحاجة إلى منشئات عامة من الصعوبة جداً نحصل على دونم واحد نبني فیھ منشأة واحدة في بعض مناطق بغداد قمنا بطمر أماكن
صحي لبناء مدارس علیھا مع شدید األسف لذلك ال یوجد أي خطوة بھذا الصدد في معالجة ھذا الموضوع، معالجة تجدید العقود الزراعیة في
مناطق أطراف بغداد لألراضي التي حجبت عنھا الحصة المائیة لیس ھناك إجراءات من قبل الحكومة ولدینا مخاطبات موثقة طوال العامین

للحكومة وال یوجد أي واحدة ومنھا، قبالھا أیضاً السلطة التنفیذیة في محافظة بغداد ال یوجد أي أجراء وأیضاً مجلس النواب ویوجد بعض القضایا
ي لجنة الزراعة وبعض اللجان المختصة التي تخص تعدیل بعض القوانین أیضاً ال یوجد، لذلك أناشد من خالل ھذا المنبر كل السلطات

خصوصاً السلطة التشریعیة السلطة التنفیذیة بمعالجة ھذه المشكلة العصیة الحقیقة تلحق ضرر بالغ بسكان مناطق أطراف بغداد، نتمنى من
.المجلس لنیابي أخذ ھذا الموضوع بنظر االعتبار

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

مثل ما معروف السید الرئیس أن االثنین 21/9/2020 تم تقدیم الموازنة في وقت متأخر من ذلك الیوم كان وقت العصر، وصباح الیوم التالي
.22/9/2020 تم سحب الوازنة من مجلس النواب

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

أل ً أ
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السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الرجاء االستماع لھذه المداخلة ضروریة جداً لكثیر من األعالم وصفحات التواصل االجتماعي ذكرت
.بأن موازنة 2020 قد أرسلھ إلى مجلس النواب العراقي، الرجاء االستماع إلى السید عضو اللجنة الماضیة الدكتور ماجد

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

مثل ما معروف أن الموازنة االتحادیة لسنة 2020 قدمت إلى مجلس النواب یوم 21/9/2020 كان في وقت متأخر عصر ذلك الیوم یوم
االثنین وسحبت یوم التالي صباح یوم 22/9/2020، لذلك لم یتسنى أي نائب من النواب وال اللجنة المالیة االطالع على الموازنة وسحبھا بھذه
السرعة یدل على أن یوجد ھناك إجراءات أو تعدیالت من قبل الحكومة على ھذه الموازنة ولم تصل الموازنة إلى حد اآلن إلى مجلس النواب،
في ضل ھذا الوقت السید الرئیس واألوقات السابقة وشھدنا وجود مطالبات من فئات مجتمعیة مختلفة وجھت إلى تقریباً كل النواب في مجلس

النواب العراقي وبالذات إلى نواب اللجنة المالیة واللجنة المالیة بشكل عام، وھذه المطالبات مجسدة في الشارع العراقي بالتظاھرات
واالعتصامات لذلك المسؤولیة الیوم كنواب وكممثلین عن الشعب أن نوصل ھذه المطالبات والمناشدات إلى موقع المسؤولیة، أنا ذكرت في

مداخلة سابقة أن كل المطالبات الموجود الیوم من فئات مجتمعیة مختلفة ھي ذات جنبة مالیة، لذلك یجب أن تدرج في مجلس الوزراء من قبل
مجلس الوزراء في الموازنة االتحادیة قبل إرسالھا إلى مجلس النواب باعتبارھا یوجد بھ جنبة مالیة والحكومة ھي المسؤولة عن التنفیذ ھذه

الموازنة وھي المسؤولة عن توازن األمور المالیة بالموازنة وقد یسبب إدخال لمواد تنصف ھذه الشرائح إلى اعتراض من قبل مجلس الوزراء
باعتبار یكون إدخال ھذه المواد یحمل الحكومة أعباء مالیة وبالتالي قد تعترض علینا الحكومة ومجلس الوزراء، لذلك ندعو من خاللكم توجیھ

كتاب خطاب رسمي إلى مجلس الوزراء بما أن الموازنة ال زالت في طور األعداد لتضمین كل الفقرات التالیة وھي جمیع المشمولین بقرار
(315) والفاحصین في وزارة الداخلیة والخرجین األوائل حسب قانون (67) تشغیل األوائل والمحاضرین المجانین واألطباء البیطریین وحملت

الشھادات العلیا والمھندسین، وكذلك تكرار أدراج المادة (64) التي درجت في موازنة 2019 التي تتحدث وتتضمن أمكانیة تحویل حملت
الشھادات في وزارة الداخلیة والدفاع إلى المالك المدني ھذا الجانب األول من المداخلة، الجانب الثاني البطاقة التموینیة وھذا الملف مھم جداً
للشعب العراقي وخصوصاً الطبقة الفقیرة مثل ما تعرفون السید الرئیس أن خصصنا في موازنة 2019 من ضمن النفقات الحاكمة في ھذه

الموازنة مبلغ (1,500) ملیار دینار للبطاقة التموینیة التي تعادل ترلیون ونصف، والحظنا أن وجود أخفاق ملحوظ جداً وقوي في ھذا الملف،
لذلك ندعو مخاطبة وزارة التجارة أو مجلس الوزراء أن یبین إذا كانت ھذه التخصیصات غیر كافیة حتى نزید ھذه التخصیصات وحتى یزیدھا

نفسھ ھو مجلس الوزراء ونحن نصوت علیھا في مجلس النواب وقبلھا في اللجنة المالیة، وإذا كانت ھذه التخصیصات كافیة األثر على ھذه
التخصیصات وعلى ھذا األداء وزارة التجارة غیر واضح في البطاقة التموینیة، لذلك ھذا الموضوع جداً مھم نرجو من جنابكم كھیأة رئاسة

.توجیھ المخاطبة األزمة لغرض زیادة التخصیصات في ملف البطاقة التموینیة

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

قبل ال تنھي مداخلتك، ھل تم التأكید من تمویل ھذا المبلغ إلى وزارة التجارة ؟

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

نعم ھناك مخاطبات جاریة بین اللجنة المالیة ووزارة التجارة للتأكد من تمویل ھذه التخصیصات بشكل كامل وھل كانت كاملة وعلى دفعات
.ونرید أن نتأكد أن ھذه التخصیصات كافیة أو غیر كافیة وسبب عدم مطالبة وزارة التجارة بزیادة ھذه التخصیصات

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

إذن یتم توجیھ كتاب من مجلس النواب العراقي إلى وزارة المالیة بحجم التخصیصات البالغة تریلیون ونصف إلى وزارة التجارة كتعویضات
لمفردات البطاقة التموینیة وھل ھي كافیة ’اعتقد أنھا غیر كافیة الن وزارة التجارة إلى حد ھذه اللحظة لم تدفع إلى المواطنین العراقي نسبة (6)

أشھر بعض المفردات و(8) أشھر بعض المفردات األخرى، وبالتالي إجابة وزارة المالیة لمجلس النواب على حجم التخصیصات وزیادتھا
.وحجم التمویل الممنوح إلى وزارة التجارة

-:النائب صادق مدلول حمد السلیطي –

طبعاً یوجد موضوع رسالة حملوھا لنا السادة الضباط برتبة عمید في بابل، بزیارة السید وزیر الداخلیة إلى بابل طبعاً األخوة لجنة األمن والدفاع
أتمنى أن یسمعون ھذه المالحظة، زیارة السید وزیر الداخلیة إلى بابل یعني كنا نتمنى یعني مثالً لیس فقط اجتماعات شكلیة یحل مشاكل شمال
بابل ومشاكل االغتیاالت ومشاكل الخطف، ال یمكن أن یقلل من قیمت السادة الضباط العمداء أو ویضعھم ضباط مراكز، أنا أعتقد من السادة

النواب كثیر ضباط سواء جیش أو شرطة وقسم من عندھم كثیر منھم یعملون بالوحدات اإلداریة بالتنفیذ ویعرفون اآللیة التي یعمل بھ الضابط
بالتدرج الوظیفي من مالزم إلى نقیب إلى مقدم ھذه مراكز الشرطة عادتنا مالكھا نقیب رائد مقدم أقصى شيء مقدمھا عقید، الیوم العمید من

یصل ھكذا شيء رتبة أكید یعني یأمل أن یحصل مكان أعلى في الوزارة أو في قسم أو في مدیریة، أما أنت ترجع عمید وھذه سابقة ما موجود
في كل وزراء الداخلیة السابقین، السید الرئیس ترجع ضابط مركز وھؤالء الضباط تنھي دورھم وتضع حالھ حال المنتسب طبعاً لیس نحن

ننتقص من شخصیة المنتسب بالعكس المنتسب حامي المناطق ویطبق القانون طبعاً ھم أوالدنا وأبناءنا ھو ھم ضابط ویحمل مرسوم جمھوري،
أتمنى من السید الرئیس أن یكون ھناك توجیھ إلى السید الوزیر المحترم على أنھ یراعي ھذه الرتب وأنھ ال یستخف بشخصیاتھا الن الیوم أصبح
وزیر وبالتالي أیضاً غداً یأتي غیره ویحقق إنجازات أفضل والتاریخ یسجل، السید الرئیس یوجد عندي موضوع عام أذا تسمح أن یتم المناقشة،

موضوع بشكل عام للسادة النواب نحن الیوم ممثلین الشعب سواء كان راضي علینا أو لم یرضى علینا ھو الشعب الذي وصلنا إلى قبة البرلمان،
وبالتالي الیوم الناس كلھا یعني تأتي إلى النائب على أنھ سلطة تشریعیة علیا ھو من الحكومة التنفیذیة سواء كان وزیر أو رئیس وزراء أو وكیل

أي سلطة تنفیذیة ھو النائب صوت على ھذه السلطة التنفیذیة، یعني تنظر ھو أعلى سلطة تشریعیة في البلد وكل السادة والسیدات النواب الیوم
األبواب مفتوحة بال شك سواء كانت یرید انتخابات أو سواء كانت ھو الناس الذي تم انتخابھم یریدون من عند ھذا الشيء مضایفھم مفتوحة

وبیوتھم مفتوحة حضرتك واحد منھم، الیوم من یأتي برید من السید النائب یذھب إلى السید الوزیر الذي أمس توسل في كل السادة النواب فقط
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صوت في قبة البرلمان، الیوم نرى السادة النواب (6,5) جالسین ساعتین أو ثالثة ساعات جالسین في مكتب المدیر وال یقول لھ السالم علیكم أو
.ال یقول لھ أي شيء، وبالتالي ھذه استھانة بشخصیة النائب والذي یوجد عند عالقات

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

.في رأیك كیف تنحل ھذه القضیة إذا الوزیر یقول أن الجالسین أكثر من (13) نائب في المكتب

-:النائب صادق مدلول حمد السلیطي –

السید الرئیس یوجد أسبوع یحدد یوم أو یومین باألسبوع یكون ھناك استقبال أنا ال أمثل نفسي، أنا ال أتكلم عن نفسي الیوم یوجد ھناك عالقات أنا
عملت محافظ مدیر ناحیة قبلھا عندي عالقات بالسادة الوزراء بالتلیفوني یخلص السید الرئیس بشكل عام أنا أقول یجلسون ویعرفون نحن

معتمدین برید یتعامل معكم مدیر المكتب ھكذا مع األسف الشدید، أتمنى من الرئاسة أن یكون ھناك توجیھ كتاب نحن نمثل الناس الیوم التواصل
االجتماعي السید الرئیس آالف الرسائل توصل كل نائب بالتعیین ھذه المطالبات الیوم جنابك السید الرئیس یمكن توصلك عشرة آالف رسالة

بالیوم (315) التعیینات والمنقولین واألجراء الیومیین المجانیین كلھا على النواب ولیس على الوزراء، الوزیر ال یفتح خط على النائب ترید یفتح
.خط على األجیر الیومي لیس من الصحیح، وبالتالي ھذه تحتاج تدخل من الرئاسة بكتاب قوي شدید اللھجة

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

.ما ھي اآللیة یوجد عندك مخاطبات وعندك أمانة عامة ولجان نیابیة

-:النائب صادق مدلول حمد السلیطي –

.كل رفض ال یأتي موافق أبد موافق وفق الضوابط والتعلیمات

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

نحن أوالً استقبال السادة النواب في الوزارات ھذا جزء من عند أخالقي بعید عن الوظیفة وھو السید النائب ھو إنسان ومواطن فضلنا عن وظیفتھ
ھو ممثل عن الشعب، وحضور المفروض أخالقي لكن أذا حصلت بعض المشاكل أنا الیوم بعض األخوات نحن بقینا ساعة أو ساعتان في أحدى
الوزارات وحتى الدخول من باب الوزارة كان صعب كان یوجد عندكم موعد قال ال یوجد عندنا موعد كان، ھذا الترتیب كیف یكون أعطیني آلیة

معینة حتى نعمل بھ نحن كھیأة رئاسة ال توجھ لنا اللوم على أنھ یوجد تصرف خاطئ من بعض الوزراء نحن غیر مسؤولین عنھم المجلس ھو
المسؤول عنھم یجب استضافتھم ھنا أطلبوا استجوابھم یوجد عندكم مجموعة من اإلجراءات، أنا أعتقد بأن ھذه القضیة أذا وصلت إلى مرحلة
تعرض النائب إلى انتقاص أو تقلیل من القیمة لم نكتفي ال باالستجواب الوزیر، لم نكتفي ال باستجواب الوزیر لن نقبل أن یتعرض النائب أو

السیدة النائب إلى انتقاص أو تقلیل من قیمة فضلنا عن أشیاء أخرى، لكن نحن بحاجة إلى تنظیم ھذه اآللیة مع الحكومة. طلبات المواطنین أرسلھا
بكتاب رسمي حتى تأخذھا و تذھب یقول أنا یوجد عندي دوام، ھذه القضیة عامة لطالما تم تقدیم بھ شكاوي اآلن أنا على المنصة قدمت بعض

األخوات شكوى على أحد الوزراء، وقلت لھم قدموا طلب رسمي حتى نحن نتعامل معھم لكن أن نتكلم بصراحة ھذا لیس لألعالم یجب أن نتكلم
بصراحة، بعض الوزراء من یم االتصال بھم بناء على شكوى أو طلب أو عتب بكروب بعض السیدات والسادة النواب من یتم االتصال علیھم أنا
واألخ السید الرئیس وكذلك السید النائب، یقول وهللا العلي العظیم أكثر من (24) نائب جالسین أنا ما عندي اجتماع ما عندي لقاء ما عندي مداولة

ما عندي لقاء مع الناس ما عندي برید أنا ھم واحد وانتم (329) أعطوني آلیة حتى أعمل بھ بعض الوزراء حددوا یوم قالوا یوم الثالثاء
واألربعاء من الساعة كذا إلى الساعة كذا فقط للسادة النواب وطلباتھم، لكن أخوان یجب أن نتكلم بأنصاف أعطونا آلیة محدد حتى نعمل بھ اآلن

القضیة ال یوجد بھ تحدید قسم أنا أعرف بعض النواب لم یصلوا الوزارة كاظم الصیادي أنت واصل للوزارة یوجد عندھم مخاطبات ویوجد
عندھم شغل، أنا ذكرت بالذات أنت یوم من األیام ذكرت قلت أنا نائب أكثر من دورة ما داخل وزارة واحد إلى حد اآلن، أقصد شيء أن نضع
آلیة معینة أخوان یجب أن ضوابط معینة حتى دونھا ما نقبل أعلى من عندھا وزیر یستقبل ویأتي ویحضر بالجنة نقیمة حتى نعمل لھ تقییم أنا

أقترح نعمل آلیة باللجان لتقییم الوزراء واحد من ھذه القضایا ھي قضیة استقبال النواب لیس عرضحالجیة النواب ممثلین لمناطق ممثلین
لجغرافیة وممثلین لفئات وممثلین لوطن یوجد مناشدات لنائب معین من إقلیم كردستان إلى الفاو ھذا موجود، یجب أن نضع ضوابط أخوان معینة

نعمل بھ بھذا األساس أنا مع كالمك وكل االحترام إلى مداخلتك ھذا ھمنا وھم كل األخوان الجالسین أنت تكلمت بھ وأنا واحد منھم أنا ھم یوجد
عندي ناس وأتواصل معھم ال تتصورون أن األمور وردیة بالنسبة لنا بعض المعاناة أكثر من عندكم نحن یصعب الذھاب إلى الوزارة یمكن

بعض األخوة سھل عندھم یأخذون الطلبات ویذھبون إلى الوزارة، أخوان نشكل لجنة مع األمانة العامة لمجلس الوزراء باألمان العامة لمجلس
النواب واألمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء  لغرض وضع آلیة الستقبال السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب وتنفیذ طلباتھم في

حدود قانون مجلس النواب ألن نحن لدینا ضابطة عندنا قانون مجلس النواب النافذ یحدد اعتقد بالمادة (61) أو (51) یعني موجود أمامكم
بالقانون وفق قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة  2018 أنھ لمدة أسبوعین یجب أن تتم اإلجابة أما سبعة أشھر أو ثمانیة أشھر أو ال توجد

أجابھ أو على المزاج وبعض الكتب یقول انتھت أو ضاعت ھذا الموضوع یجب أن نضع لھ حد أتمنى من األخوة أعضاء مجلس النواب أن یقدم
لھ األولیات بالمخاطبات المرسلة وعدم اإلجابة، یعني ترفقون قائمة إلى وزارة (س) تم إرسال لھم كذا كتاب وتم التأكید علیھم بكتاب ثاني وإلى

.حد اآلن ال توجد أجابھ واضحة

-:النائب صادق مدلول حمد السلیطي –

السید الرئیس موضوع یكون الزیارات بعد الدوام یجب أن یكون الوزراء توجیھم بعد الدوام ال نرید قبل الدوام أفضل حتى ال یقولون أخذوا وقت
الناس فقط ھي رفض كل الطلبات (90%) رفض فقط الذي یرتعبون منھم كم واحد سالم هللا علیھم ھؤالء یعطیھم موافقة، بعد ذلك كانوا
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یتوسلون قبل (6) أشھر التصویت یذھبون على كل النواب وأصبح النواب غیر مرغوبین، منھم من یأتون فقط یتكلمون ویشتمون ویسبون ویقول
.ال أستطیع العمل من وراء النائب، أنت لوال النائب أنت تجلس بھذا المكان؟ تحلم أنت ومن أنجبك ان تجلس بھذا المكان

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

.رجاًء انتھى الموضوع الذي تم النقاش بھ سوف تحصل آلیة وتتشكل لجنة لھذا الغرض

-:النائب خلیل محمد سعید المولى –

أتكلم عن موضوع التعویضات الدور المھدمة في محافظة نینوى، تعلمون سیادتكم الیوم أكثر من ثالثة سنوات محافظة نینوى محرر واألقضیة
وقضاء تلعفر اللجان الفرعیة طبعاً مع كل األسف تتأخر معامالت الترویج في ھذه اللجان، تخرج اللجان وتكشف على الدور المھدمة البیت یقدر
(250) ملیون فرضاً اللجنة الفرعیة طبعاً (50%) تستقطع من ھذا المبلغ تبقى مثالً (100) ملیون ھذا الـ(100) ملیون ھم ترفع من قبل اللجنة

الفرعیة إلى اللجنة المركزیة في بغداد اللجنة المركزیة في بغداد ممثلة من قبل خمسة وزارات تعرض على اللجنة أیضاً تقوم ھذه اللجنة
باالستقطاع یعني (250) ملیون إذا ھو بناء البیت (20) ملیون، ھذا أمر حقیقتنا في غالیة األھمیة السید الرئیس جنابك أنت دخلت قبل (6)

أشھر طلبت من جنابك دخلت عن طریق السید األمین العام مجلس الوزراء أي من غیر المعقول بیت سعره (250) ملیون یأخذ (20) ملیون
.ماذا یعمل بھذا المبلغ كیف یبني البیت

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

ماذا ترید أستاذ خلیل؟

-:النائب خلیل محمد سعید المولى –

الذي أریده من جنابك أن تتصل مع األمین العام لمجلس الوزراء یعمل زیارة على اللجنة المركزیة في بغداد، أوالً یذكر مسألة الوقت التاریخ
یعني یبقى المعامالت باقیة في بغداد (6) أشھر أو سنة وبعض األحیان سنتان ویوجد ناس یعني استوضحت من اللجنة سنتان غیر معروضة إلى

.الیوم

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

.غیر الوقت

-:النائب خلیل محمد سعید المولى –

الموضوع اآلخر حتى محافظة نینوى بھذا األمر یعني مجحف بحقھا (15) ملیار دینار مخصص لمحافظة نینوى تعویضات، أما باقي
المحافظات المحرر (40) ملیار، ما السبب في إجحاف محافظة نینوى؟ الموضوع اآلخر السید الرئیس موضوع طلبت بأیام حكومة عادل عبد

المھدي تشكیل لواء من الشرطة االتحادیة في تلعفر مكونة من أبناء المنطقة محافظة نینوى یوجد عندنا منتسبین والشرطة االتحادیة في محافظة
نینوى طلبنا تشكیل ھذا اللواء ال یوجد بھ أي جنبة مالیة ھم مستمرین في الخدمة طلبنا من قائد الشرطة أنھ موافق أرسل لجنة وتم الكشف عن

المنطقة یقول یحتاج لواءین لیس لواء ألن غرب تل لعفر كلھا مفتوحة وصوالً إلى الحدود بعاج الجزیرة، حصلت الموافقة السید رئیس الوزراء
حصلت موافقة وزیر الداخلیة بدلت الحكومة األوراق یم السید الوزیر الحالي السید عثمان الغانمي حصل بھ تریث ال یمكن أن یحصل ھذا قلت

.لھ ال یوجد بھ جنبھ مالیة إلى حد اآلن الموضوع متروك

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

.توجیھ لجنة األمن والدفاع بمتابعة ھذا الموضوع مع معالي وزیر الداخلیة المحترم

-:النائب غالب محمد علي العمیري –

أرید أن أتكلم في موضوع مھم ومرتبطة بحیاة المواطنین وسیادة العراق وأمن إقلیم كردستان، وھو التوغل العسكري التركي وكذلك القصف
الذي یحصل یومین في إقلیم كردستان من ثالثة محافظات من أربیل دھوك سلیمانیة نحن كنواب استناداً علة المادة (50) في النظام الداخلي
لمجلس النواب طلبنا من عقد جلسة خاصة لھذا الموضوع لیس في كتاب واحد بل مجموع من الكتب من عام 2016 إلى ھذه اللحظة، ولكن

توجد تلكأ في عقد ھذه الجلسة، لذا نطالب من سیادتكم عقد جلسة خاصة في موضوع التوغل العسكري التركي في إقلیم كردستان وتوجد أكثر
من (21) قاعدة عسكریة غیر قانونیة موجود في إقلیم كردستان، لذى نطالب من مجلس النواب تحقیق في ھذا الموضوع وعقد جلسة خاصة ھذا

موضوع، موضوع أخر التظاھرات الموجود في إقلیم كردستان كما نرى أن المواطنین والموظفین في إقلیم كردستان في أسوء حالة خاصة
تعرفون أن رواتبھم لم یستلموھا في نفس الوقت الذي یستلمون رواتبھم الموظفین في العراق، لذا نطالب من سیادتكم تطالبون من الحكومة

العراقي بحل مشاكلھا مع حكومة االقلیم كردستان بعیداً عن رواتب الموظفین في إقلیم كردستان أو یعطون الرواتب موظفین إقلیم كردستان
.الحقیقیین بشكل مباشر من الحكومة العراقیة، ألن جزء من األموال الذي یصل إلى اإلقلیم لم یصل إلى المواطنین في إقلیم كردستان

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

ً أ أ
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عقدت اللجنة الزراعیة برئاسة النائب أرشد الصالحي أكثر من عشرون اجتماعاً فیما یخص مفاصل القطاع الزراعي وبفضل هللا تعالى بعدما
كان العراق مستورداً للمحاصیل اإلستراتیجیة وصلنا إلى االكتفاء الذاتي سنة 2019 وسنة 2020 وصلت إیرادات العراق أكثر من (5) ملیون

طن فوجئنا عدم التفات الحكومة لدعم القطاع الزراعي وخاصةً تسدید مستحقات الفالحین یعني مستحقات الفالحین للذرة الصفراء عام 2019 ما
یقارب (50%) حتى ھذه اللحظة لم تسلم إلى المزارعین، وأیضاً فیما یخص مستحقات الحنطة والشعیر لسنة 2020 ومتبقي من 2019

المحافظات الغربیة لم تستلم مستحقاتھا حتى اآلن سواء كانت حنطة أو شعیر ھذا مفصل، نطالب من ھیأة الرئاسة الضغط على الحكومة بتأمین
مستحقات الفالحین ھذا یمس باألمن الغذائي للمواطن العراقي والیوم الفالح نحن أعطیناه وعود على أنھ یكون ھناك دعم مباشر  من الحكومة

وھناك دعم من رئاسة الوزراء (50%) إلى المزارع العراقي ولكن حتى اآلن لم یتحقق ھذا الدعم ولم تسدد أبسط استحقاق المزارع یعني
.استحقاقھ المالي ھذا أوالً

ثانیاً: بالنسبة لمتضرري نفوق األسماك الذي تضمنت في فقرة في الموازنة موازنة عام 2018 ومتضرري محصولي الشلب وأیضاً الفیضانات
التي عصفت بالمحافظات الغربیة ومحافظة دیالى ومیسان وواسط رفعت معامالت المعامالت والجداول التي رفعت في المحافظات كانت شيء

وسجل في الوزارة شيء آخر حتى ھذه اللحظة ھناك عدة قوانین صدرت من الجھة التشریعیة العلیا من قبة مجلس النواب إلى الجھة التنفیذیة
لكن مع شدید األسف الجھة التنفیذیة لم تمتثل لقوانین الجھة التشریعیة یعني قرار رقم (11) لسنة 2010 ھو قرار حمایة المنتج المحلي الحكومة

حتى ھذه اللحظة لم تعمل بھذا القرار وال تعمل بالمضي لصرف مستحقات المزارعین سواء كانت متضرري نفوق األسماك والفیضانات أو
.متضرري الشلب نطالب من ھیأة الرئاسة الضغط والمطالبة لصرف مستحقات ھؤالء الناس العُزل

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

في أجتماعنا في مجلس الوزارة لألقتصاد أنا والسید رئیس مجلس النواب كان تعویضات الفالحین ومستحقات الفالحین ھي من ضمن الجداول
األولویات في موازنة 2020 وبذلك ندعو الحكومة العراقیة ووزارة المالیة ووزارة الزراعة ووزارة التجارة إلى تسلیم التعویضات الخاصة
بالفالحین لھذه السنة والسنین الماضیة ألنھا جزء من التنمیة الزراعیة والوصول إلى االكتفاء الذاتي، وطبعاً ال یفوتنا أن أشكر لجنة الزراعة

ودورھا الكبیر في مجلس النواب العراقي من خالل ھذه الدورة مشكورین في دعمھم للمنتج الوطني ووصولھم إلى إصدار قانون لحمایة المنتج
.وتطبیقھ على كل منافذ الدولة العراقیة

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

أكید ھنا یجب أن ینعكس كالمنا بشكل أو بآخر إلى الجھات المعنیة طلباتنا صحیح نتكلم ھنا لكن أنا اطلب بطلبي أن یرسل من قبل ھیأة الرئاسة
إلى السید رئیس مجلس الوزراء نحن بعد 16/ أكتوبر  في كركوك حصراً كان ھنالك عدم توازن قومي بین المكونات ودولة رئیس الوزراء

السابق األخ حیدر العبادي شكل لجنة إلعادة التوازن في دوائر الدولة في كركوك وأصدر أمر دیواني أربعة (س) أنھ في خالل فترة معینة یجب
ینتھي ھذا التوازن، لكن فشلت اللجنة في أداء أعمالھا وتدخلت بھا أطراف سیاسیة وحولت التوازن القومي إلى توازن من نوع آخر التي سببت

ً حتى اآلن كثیر من المشاكل القومیة بین مكونات كركوك، وأتحدث أنا الكالم اآلن یشاركني في الرأي ممثلي األخوة الُكرد واألخوة العرب أیضا
الكالم ال یعبر عن وجھة نظري وھم أیضاً لدیھم تحفظ على ھذا األمل لألسف رئیس الوزراء الحالي طلبنا منھ أن یعید النظر في ھذا األمر لكن
شكل لجنة أیضاً أمر دیواني یسمى أمر (12س) عیَن نفس األخطاء بل وأكثر عندما أصبح الكالم بھذه الشاكلة  اللجنة(12س) ال زالت ال تمثل

مكونات كركوك والسبب سیدي الرئیس نحن نرید أن نعید التجربة الفاشلة؟ أم نعید النظر في عمل آخر؟ نحن إذا ممثلي مجلس النواب في
كركوك بعض أعضاء مجلس المحافظة أُعطیت ھذه المھمة لنا من حقنا ان نراقب أداء ھذه اللجنة ھذه اللجنة تعمل بسكوت وبتوافق ما بین

أشخاص معینین والذین كانوا سبباً حتى اآلن كانوا سبباً في تعطیل تعیین مدیر عام لصحة كركوك علماً جنابكم تدخل وأطراف أُخرى تدخلت
مكتب رئیس الوزراء تدخل واألسماء المرشحة موجودة لدى الوزیر لكن ال ینفذ بفعل ضغوطات لجنة التوازن، سیدي الرئیس نحن نرید أن

نعرف ما ھو دور أعضاء مجلس النواب وتحدیداً في محافظة حساسة بھا مكونات في توزیع الدوائر حسب نسبة معینة متفق علیھا ما بین ممثلي
كركوك في ھذه اللجنة؟ أطلب من ھیأة رئاستكم الموقرة أن یخاطب مجلس الوزراء السید رئیس الوزراء بإعادة النظر في اللجنة من رئیسھا إلى

.أعضائھا ولدینا مآخذ كثیرة ال نرید التحدث بھا أمام اإلعالم

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

أخوان لديَّ قائمة أخواني أخواتي لديَّ قائمتین أنتم لم تسجلوا لذلك ال أستطیع أتجاوز األخوة المسجلین دكتورة أیناس وبعدھا األخ كاظم
.الصیادي

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

الموضوع األول یتناول الترقیات بالنسبة إلى القوات األمنیة لوزراتي الداخلیة والدفاع صراحةً في الجدول السابق في شھر تموز كانت ھنالك
مجموعة من الضباط في وزارتي الداخلیة والدفاع وضمن ضوابط وتعلیمات كان لدیھم استحقاق لكن كانت ھنالك تعلیمات أُخرى من رئاسة

الوزراء أن تحدد نسبة معینة من وزارتي الداخلیة والدفاع، بالنسبة إلى وزارة الداخلیة كان ھنالك قدم سابق من قبل السید وزیر الداخلیة السابق
لكن وزارة الدفاع ضمن ما مثبت من قبل الضباط في وزارة الدفاع فكان لدیھم استحقاق واللطیف في الموضوع أن أحد العقداء ضابطاً لدیھ

وأصبح عمید وھو حتى ھذه اللحظة عقید، فعلیھ سیدي رئیس الجلسة نطلب من سیادتكم الجدول القادم سوف یكون في السنة القادمة فنحن
صراحةً في العراق نسبق قبل ما تكون رئاسة الوزارة وتعطي تعلیمات وضوابط وأجتھادات مخالفة للقانون وصراحةً القوات الـمنیة یستحقون

.الداخلیة والدفاع

أما بالنسبة فقط تعقیباً على طرح سیادة النائب صادق ھنالك ضوابط في البرلمان اللبناني لكل لجنة لدیھا حق في أن تكون لدیھا مكان محدد في
الوزارة المعنیة یعني على سبیل المثال وزارة التعلیم العالي لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي النیابیة تكون ھناك لدیھا في الوزارة المعنیة نفسھا

ومكان محدد الستقبال السادة النواب یعني النائب ھو ممثل عن الشعب وھناك تواصل وبالمناسبة في كل وزارة في البرلمان اللبناني یستقبل
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یعني في الیوم الواحد محددین لفقط االستقبال نحن اآلن السادة (vip) الموظف النائب عند دخولھ البوابة وحتى یدخل في ھذا المكان المحدد لھ الـ
.النواب ال یریدون استقبال وإنما یرید یدخل  الوزارة السیما ھي فقط في البوابة یكون ھناك استجواب من قبل الجھاز األمني تدخل ویعطي نداء

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

فیما یخص مداخلة السید النائب صادق مدلول نحن في الدورة البرلمانیة السابقة اقترحنا بأن تكون مقابالت الوزراء ما بعد الساعة الواحدة أو
الثانیة حتى یكون متفرغ من كل األمور، القضیة األُخرى فیما یخص برید النائب أو اللجان سیادة الرئیس أنا أعتقد أن نقترح لكل لجنة أن یكون

معتمد برید في الوزارات یعني یأخذ البرید لكل أعضاء مجلس النواب ویعطیھا إلى الوزارات ویحدد القانون بـ(7) أیام إذا لم یجیب خالل السبعة
أیام یكون یرسل لنا كتاب ما ھي األسباب الموجبة لقضیة عدم اإلجابة ألن بعض الوزراء ال یجیبون مثالً أنا الیوم كنت في أحد األماكن ووجدت

معامالت جاءتنا شكاوى إلى لجنة  النزاھة منذ سنة 2014 بقضایا ابتزاز سبحان هللا كنت في ذلك المكان عندما دخلوا بعض األخوة عملیات
ابتزاز من داخل الدوائر للتعطیل، برید النواب یتأخر ألن یعلم الوزیر أو الجھة المعینة بأن ھذا النائب طلب تحقیق أو معلومات وخشیةً من ھذه

.المعلومات لوجود ملفات فساد في ھذا الموضوع ال تستجیب ھذه الدوائر للبرید

القضیة األُخرى، أنا أعتقد في الدورة البرلمانیة السابقة كان السید وزیر التربیة محمد أقبال كان یقابل حتى الساعة الخامسة ما بعد الساعة
.الواحدة حتى الخامسة وال توجد مشكلة في ھذا الموضوع

ما یخص مداخلتي سیادة الرئیس كنا نحن نتكلم بأن الزراعة نفط دائم كل أعضائنا في مجلس النواب دائماً نحن نطلب بدعم الزراعة وإعطاء كل
المستلزمات لتوفیر الزراعة لتوفیر األمن الغذائي في موازنة 2017 قررنا تأجیل استیفاء الدیون للمبادرة الزراعیة والدیون األخرى لمدة سنتین
وانتھت السنتین بھذه السنة لألسف الشدید ال توجد موازنة أصدر المصرف الزراعي قضایا تنفیذیة على كل األخوة المستقرضین من المصرف

بعد ذلك مدیریات الشرطة أصدرت حضوراً إجباریاً لكل ھؤالء المزارعین نحن طلبنا ألكثر من مرة وقلنا یا أخوان طالما ال توجد موازنة أجلوا
ھذه األمور لكن األخوة بضغوط بقضیة تطبیق القانون أنا أطلب من لجنة الزراعة ورئاسة مجلس النواب أن یكون ھناك استخدام أو استضافة
للسید وزیر الزراعة السید وزیر المالیة لجنة المبادرة الزراعیة والسید مستشار رئیس الوزراء لشؤون الزراعة حتى نخرج ألن سیادة الرئیس

الیوم بعد ھذا الموضوع إذا لم نعمل على إحضار إجباري سوف یكون أوامر قبض وسوف تحجز أموالھم واألخوة المتكفلین من موظفین یحجز
رواتبھم وأتعقد أن ھذه مشكلة كبیرة ولذلك یجب علینا تحمل ھذه المسؤولیات ونحن متأكدین لو جاءت الموازنة سوف ندخل فقرة أول فقرة قد
تكون دفع الدیون والقضیة األخرى قد تكون استعجال قضیة مھمة وھي قضیة معالجة ھذه الدیون والمشكلة األخرى ھي دیون مبادرة زراعیة

بفائدة (5%) وأنا ال اعرف أي مبادرة زراعیة تأتي الفائدة علیھا (5%) ولذلك أنا اعتقد سید الرئیس إذا أردنا فعالً ندعم الزراعة نبدأ من جدید
یعني نصفر جمیع األزمات والمشاكل والحلول والقروض حتى نبدأ بمواسم زراعیة جدیدة األمر األھم من ذلك أنا أستغرب كیف الدولة تُطالب

.بدیونھا وھي لم تعطي الى الفالح وال فلساً واحداً حتى اآلن على أموالھا التي أعطتھا ھي عبارة عن حنطة وشعیر

-:النائب فاضل جابر عبد الفتالوي –

الیوم العالم بأجمعھ ینتظر موجة جدیدة من جائحة فایروس كورونا واإلصابات في العراق بتزاید كبیر ووصلت ھذه اإلصابات ألكثر من خمسة
آالف إصابة والخمسة آالف إصابة ھذه اإلصابات المسجلة رسمیاً لدى وزارة الصحة والكثیر من العوائل العراقیة الیوم تبقى في بیوتھا وال

تخرج أعداد أكثر من المسجل یعني نصف العراق أنا بنظري أكثر من عشرة آالف إصابة یومیة أتمنى من سیادتك أن تستضیف السید وزیر
الصحة  في جلسة خاصة لھذا الموضوع ونالحظ بعض الكوادر الصحیة لدیھم إضراب، الیوم نطالب من خالل سیادتك الیوم رسالة اطمئنان

لھذه الكوادر الصحیة لمناقشة مطالبھم والعدول عن ھذا اإلضراب سیادة الرئیس نحن نطلب من سیادتك رسالة اطمئنان إلى األخوة في الكوادر
الصحیة المضربین ودراسة مطالبیھم والعدول أیضاً عن ھذا اإلضراب، أنا أتمنى أن یكون الیوم ھنالك جلسة خاصة في الجلسات القادمة

.استضافة السید وزیر الصحة

ثانیاً، مناشدة إلى األخوة المزارعین في محافظة النجف األشرف حول استیفاء مستحقاتھم من تسویق الحنطة والشعیر حتى ھذه اللحظة أكثر من
.(80%) سیادة الرئیس لم یستلموا المستحقات

بالنسبة الى القانون وقرار (315) تضمن ضمن موازنة عام 2020 حتى تنتھي الكثیر من المشاكل والكثیر الیوم من العقود واألجور لم یستلموا
.مستحقاتھم خاصة مدیریة صحة محافظة النجف األشرف لقلة التخصیصات، أكثر من شھرین لم یستلموا مستحقاتھم

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

بدورنا نُحیي الجیش األبیض حائط الصد األول في مواجھة ھذه الجائحة وندعو األطباء األعزاء الذین لدیھم مطالب مشروعة إلى العودة مع
أخوانھم في مواجھة ھذه الجائحة وكذلك متابعة الراقدین في المستشفیات من الجائحة أو المرضى اآلخرین، وأعتقد الیوم ھنالك لقاء لدیھم مع

دولة رئیس الوزراء لحل ھذه األمور، فتحیة إلى كل الكوادر الطبیة والصحیة العاملة في العراق من كردستان العراق إلى الفاو، النائب سلمان
.حسن ھل لدیك عن الجائحة أو غیرھا إذا كان عن الجائحة أستاذ فاضل لم یبقي شيء

-:النائب سلمان حسن بدیر –

كال لیس عن الجائحة، ال یخفى عن الجمیع الدور الكبیر الذي یقوم بھ أخواننا وأخواتنا من المحاضرین المجانیین واإلداریین في عموم العراق
في السنوات الماضیة وفضلھم كبیر في سد النقص الحاصل في المدارس دون أجراً یذكر لذا یجب من باب اإلنصاف إضافة فقرة ضمن الموازنة

الحالیة لسنة 2020 وھي تحویل كل المحاضرین المجانیین واإلداریین إلى عقود مع التخصیص المالي وھذا أقل ما یمكن تقدیمھ لھم والحفاظ
.على العملیة التربویة في العراق

ألُ ً
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.ثانیاً، إدراج فقرة في الموازنة لتفعیل قرار (315) في العراق الذي یشمل كافة األُجراء الیومیین في كافة الوزرات مع التخصیص المالي

-:النائب أسعد عبد السادة جاسم العبادي –

حقیقة لدًي ثالث محاور أرید أن أتحدث بھا وعلى عجلة إن شاء هللا المحور األول والذي ھو بخصوص الوزارات وتأخر إجاباتھا نعاني في لجنة
العمل والمھجرین النیابیة بعدم إجابة وزارة الھجرة عن كافة الكتب الموجھة من قبل اللجنة ولیس من قبل النواب كذلك إرسال الملفات الخاصة

لدینا ثالث مشاریع مشروع في البصرة ومشروع في میسان ومشروع في مدینة الصدر والشعلة ھذه مجمعات سكنیة منذ عام 2013 تم األتفاق
مع محافظ البصرة ومع محافظ میسان على تسلیم ھذه المجمعات بعد إكمالھا لكن مع شدید األسف لم تتعاون وزارة الھجرة والمھجرین حتى اآلن

لدینا مجمع الشعلة والصدر أكثر من (3000) آالف وحدة سكنیة واحد وأربعون ملیار موجودة أموالھ لكن ھذه المجمعات تم اندثارھا ھذه
.القضیة األولى

القضیة الثانیة قمنا بالتحقیق في قضیة السالت الغذائیة الموجودة في مخازن الشالجیة وتوجیھھ كتاب إلى ھیأة النزاھة وإلى دائرة صحة بغداد
ولكن حتى اآلن مع شدید األسف وزارة الھجرة تمنع الكادر الصحي من الدخول وأخذ ھذه العینات فحقیقة أُطالب من ھیأة الرئاسة، سیدي رئیس

.الجلسة بتشكیل لجنة من ھیأة النزاھة ومن اللجنة القانونیة ومن اللجنة المالیة ولجنة العمل للتحقیق في ما ُطرح من قبلي وشاكراً وممنوناً لكم

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

وفي ضوء ما ذكر في ھذه المداخلة من ادعاءات حول خروقات مالیة والتلكؤ في بعض المشروعات نوجھھ لجنة النزاھة والمالیة ولجنة العمل
.اللجنة األساس في تشكیل لجنة مشتركة لمتابعة ما ذكر في مداخلتك

-:النائب حامد عباس یاسین الموسوي –

الحدیث الیوم عن العجز في الموازنة االتحادیة وعجز الدولة عن توفیر مستلزمات المحافظات والوزارات، شكراً سیدي رئیس الجلسة المحترم
الحدیث عن العجز في الموازنة االتحادیة وما تعانیھ من الدولة من عجزھا في توفیر مستلزمات المحافظات والوزارات أقول بأن روافد الموازنة

لیس فقط النفط أو الضرائب والمنافذ الحدودیة ھناك رافداً مھماً قد یكون لیس في حسبان الدولة ولكن یمثل رافداً مھماً اقتصادي الى العراق
والمتمثل بالنشاط السیاحي عندما أتحدث في السنوات السابقة عن خمسة وثالثون ملیون زائراً أجنبي الى العراق وعن موضوع النشاط السیاحي

في محافظاتنا كافة السیما المحافظات المقدسة وإقلیم كردستان نجد أن الحكومة العراقیة رغم من أن دول الجوار والكثیر من الدول قامت
بتخفیف القیود عن القطاع السیاحي نجد أن الحكومة العراقیة خففت القیود عن النشاط الریاضي وقامت بفتح المنتزھات والموالت والقاعات

الترفیھیة وحتى المالھي عفواً ولكن النشاط السیاحي السیما أن أكثر من محافظة عندما أتحدث وأنا ابن مدینة كربالء المقدسة التي یعتاش علیھا
خمسة محافظات مجاورة فیما یتعلق بالزیارات الملیونیة والزیارات األُخرى نجد أن الحكومة من رغم مناشدة جنابكم سیادة رئیس الجلسة

وآخرین وضعوا خارطة طریق تعتمد على ھذا القرار قرار رقم( 100) لعام 2019 ھذا القرار وضع خارطة الطریق تناسب ما یعانیھ الیوم
العراق من جائحة كورونا األمارات العربیة المتحدة رغم ان اقتصادھا ال یحتاج إلى سیاحة الدینیة ولكنھا تستقبل حالیاً من العراق ثالثة كروبات

سیاحیة على ثالث طائرات تتجھ الى األمارات العربیة ولكن الحكومة العراقیة ال تسمح إلى الزوار اإلماراتیین للمجيء إلى العتبات المقدسة وھذا
األمر غریب جداً أیضاً أكثر من دولة سوریا وتركیا ومصر وأذربیجان وبال روسیا تستقبل الزوار العراقیین ففي النھایة غیر مفھوم لنا إال أن

الحكومة ترید مزیداً من الحاصر االقتصادي إلى محافظاتنا ففي النھایة نطلب من رئاسة المجلس تشكیل لجنة نیابیة ألن المخاطبات لم تصل إلى
الجھات العُلیا ولم نسمع منھم وكان السید وزیر الداخلیة حاضراً قبل یومین في قبة البرلمان قال بأن األمر منقول إلى السید وزیر الصحة ھناك

معالجات كثیرة تتعلق بكیفیة التعامل مع جائحة كورونا لبنان ھذا البلد الصغیر بھ إمكانیات بسیطة یعتمد الحجز الفندقي قرار رقم (100) تحدث
عن الفیزا اإللكترونیة والحجز الفندقي وھذا كما یقال أن بعض األحیان التحدي یخلق فرصة وبالتالي نطلب الیوم من الحكومة العراقیة مجلس

النواب العراقي ان یتعامل من خالل ھذه اللجنة لتوفیر مناخات لتنشیط القطاع السیاحي الیوم عندما نتحدث عن السیاحة ال نعني فقط الفنادق
والمطاعم ولكن أیضاً النواقل الوطنیة الخطوط الجویة العراقیة وحتى وزارة الصحة إذا ما تم استخدام الفحص للزوار الوافدین إلى العراق في

عائدات كبیرة إلى وزارة الصحة

أتحدث الیوم فقط في كربالء المقدسة بأرقام ھیأة السیاحة تقول تم تسریح أكثر من أربعون ألف عامل في فنادق كربالء لدینا (750) فندقاً ما
یعادل عشر ملیار دوالر في محافظة كربالء فقط وكذلك في محافظة النجف والكاظمیة ففي النھایة ھذه األرقام تمثل (50%) من سكان ھذه
المحافظات تأخذ قوتھا من الزیارات أو زیارات العتبات المقدسة أُطالب ھیأة الرئاسة ومن خاللكم بتشكیل لجنة نیابیة للتواصل مع الحكومة

.ومعالجة ھذا األمر

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

والغریب أن العراق بنفوسھ المباركة أربعون ملیون قد تم رفع الحظر الُكلي في النھار واللیل وفتح الكثیر من الفعالیات الثقافیة والمجتمعیة
واألسواق وھذا العدد كبیراً جداً بالنسبة للتجمعات التي یمكن ان تصیبھا خطر جائحة كورونا ولكن الدولة تمنع من وفود ووصول الكثیر من

السواح أن كانت السیاحة الدینیة أو السیاحة األُخرى إلى العراق وان عدد كبیر من المواطنین العراقیین یومیاً یسافرون إلى بلدان مجاورة وفق
إجراءات الصحة المعمول بھا في داخل العراق أو خارج العراق واألغرب من ذلك أن الحكومة العراقیة تمنع إعطاء التأشیرات إلى منظمة
أطباء بال حدود التي تعمل في العراق منذ عام 1992  وحتى ھذا الیوم وفتحت مستشفیات في عموم  محافظات العراق الجنوبیة والوسطى
وكذلك في محافظة نینوى لتجھیز أكثر من ردھا بھا أكثر من خمسون سریراً لمواجھة جائحة كورونا وأیضاً فعالیات طبیة وصحیة أخرى
وبمناشدات ومتابعة منن قبل لجنة الصحة والبیئة وبخصوص من السید النائب الدكتور جواد الموسوي تم أعطاء تأشیرات للبعض منھم ولم

یعطى تأشیرات إلى اآلخرین بحجة الظروف والجائحة وأنھم یخدمون العراق دون مقابل بل یرسلون إلى العراق عشرات األطنان من األدویة
والمستلزمات الطبیة التي تجھز ھذه الردھات وھذه المستشفیات نطالب الحكومة من ھذا المنبر منبر الشعب وقبة الشعب بتوضیح ھذه التساؤالت

.التي ذكرتھا حضرتك وكذلك التي ذكرناھا على مسامعكم
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-:النائب سركوت لطیف شمس الدین –

مداخلتي ستكون في اللغتین الكردي والعربي ألن أغلبیة أھلنا في السلیمانیة ال یفھمون العربي

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

.وھي لغة رسمیة في مجلس النواب وفي الحكومة العراقیة االتحادیة

-:النائب سركوت لطیف شمس الدین –

الموضوع حول انتھاكات حقوق اإلنسان والحقوق الدستوریة لمواطني أقلیم كردستان نحن في 21/ آب عدد من نواب محافظات إقلیم كردستان
قدمنا وبعثنا رسائل إلى اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان وإلى رئاسة المجلس بخصوص أعتقال المعلمین والموظفین في محافظة دھوك ألنھم
طالبوا بحقوقھم المالیة وھي الرواتب تم أطالق سراح البعض منھم وإرغام البعض اآلخر منھم بالتوقیع على التعھدات بعدم مشاركتھم في

التظاھرات السلمیة  وھذا مخالف إلى الدستور العراقي واآلن ھناك  أربع معلمین ما زلوا في السجون في محافظة دھوك منذ أكثر من أربعون
یوماً، نطالب مجلس النواب التدخل واللجنة المعنیة بالتدخل في ھذا األمر ألنھم طالبوا بالتظاھرات ال یشاركوا في التظاھرات من ضمنھم األستاذ

بدر برواري معلم واألستاذ أومید موظف منذ أربعون یوماً تم اعتقالھم دون أي عذر قانوني أو دستوري ألنھم طالبوا بالمشاركة في التظاھرات
.ویحتاج تدخل من مجلس النواب العراقي ألن ھذه حقوق دستوریة ألي مواطن عراقي من زاخو إلى البصرة أن یشارك في التظاھرات السلمیة

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

السید كریم محمد البلداوي الرجاء أخوان االلتزام بالقوائم لسید محمد كریم البلداوي ومن بعده السید النائب عالء الربیعي ومن بعده السیدة النائبة
میادة النجار ومن بعده السید النائب لیث الدلیمي وبعده السیدة النائبة یسرى رجب ومن بعدھا السید النائب ستار الجابري وبعده السید النائب

.جمال محمد شكور وبعده السید النائب محمود نجم؟ الزیرجاوي السید عباس العطافي

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

.أود اإلشارة إلى مسألتین مھمتین

المسألة األولى: تتعلق بحرمة المال العام وفق ما جاء في المادة (27) أوالً، من الدستور العراقي والمادة (28) أوالً من الدستور العراقي التي
.تنص على، ال تُفرض الضرائب والرسوم وال تُعدل وال تُجبى وال یُعفى منھا إلى بقانون

سیدي الرئیس، ھناك سیطرات للجبایة غیر رسمیة وغیر قانونیة تقع في مداخل المدن تجبي األموال بالقوة وتحت علم الدولة العراقیة ومساعدة
وجود القوات األمنیة أموال كبیرة تُجبى من أصحاب السیارات والمركبات وباستخدام القوى، قبل فترة ما یزید عن (10) أیام ألقت ھیأة النزاھة

القبض على أفراد ھذه المجموعة واعتُقلوا وتم ضبط مجموعة من األوراق والملفات والمستندات التي أثبت القانون أنھا مزورة أضافة إلى
األموال، مع األسف عادت ھذه المجموعة من جدید إلى ھذِه السیطرة التي تقع في منطقة( الشیخ إبراھیم) على حدود قضاء(الدجیل) وھذِه مسألة

خطیرة الیوم أن تكون القوات األمنیة ھي من تحمي ھؤالء الذیَن یقومون في إبتزاز المواطنین وأخذ األموال منھم، لذلك نحُن وجھنا كتاب إلى
السید رئیس المجلس والسید النائب األول والسید نائب رئیس المجلس، وإلى األجھزة المعنیة بضرورة اتخاذ اإلجراءات في إیقاف ھذِه االنتھاكات

.بحقوق المواطنین

المسألة الثانیة: ما زاَل أبناء الحشد الشعبي المقدس الذیَن قدموا التضحیات الكبیرة من أجل ھذا العراق، والذیَن لبوا الفتوة المباركة للمرجعیة
.الدینیة، مازالوا یُعانون األمرین

األمر األول: أنھم الیوم الكثیر منھم معتصم، والكثیر منھم تظاھر، والكثیر منھم الیوم مصاب ویجلس في بیتِھ في أمس الحاجة إلى إعادتِھ، أُعید
أبناء قوات األمنیة من الجیش والشرطة وبقى أبناء الحشد الشعبي بدون أن یتخذ اإلجراءات األزمة إلعادتھم إلى وظیفتھم، بالرغم من أَن مجلس
النواب صوَت في تلك الجلسة على إعادة جمیع المفسوخة عقودھم من الجیش والشرطة وأبناء الحشد المقدس، والجزء الثاني فیھا أَن الكثیر الیوم

من أبناء الحشد المقدس لم تصدر بالرغم من أنھُ الیوم یستلمون مخصصاتھم المالیة، وملتزمین في الدوام في وحداتھم لم تصدر أوامر إداریة
.بتثبیتھم على مالك الحشد الشعبي ولذلك نطلب الیوم من سیادتكم  مخاطبة ھیأة الحشد الشعبي بضرورة إكمال األوامر اإلداریة الخاصة بھم

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

حقیقة وفق قانون (13) لسنة 2018 المادة(15) رابعاً، حددت مدة اإلجابة (15) یوم عن مخاطبات السادة النواب، عند توجیھ مخاطبات لكل
مؤسسات الدولة العراقیة، وزارات، محافظات، ھیئات مستقلة، یُفترض أَن اإلجابة تصل خالل مدة(15) یوم، سیدي الرئیس أنا خاطبت محافظة

بغداد بعدة كتب منھا فتح تحقیق بمشاریع، منھا أسئلة تخص التوصیف الوظیفي لرؤساء أقسام في محافظة بغداد خارج الضوابط منھا تخص
مشروع التنظیف في محافظة بغداد لم تصل إلینا اإلجابة إلى اآلن، وأیضاً ھذا الوقت استخدمتھ المحافظة بالضغط على موظفین القانونیة في

المحافظة لتحدید إجابة وفق رأي المحافظ وھذا مخالف حقیقة، یعني كثیر من األمور تتغطى من خالل التأخر في ھذِه اإلجابات، حقیقة محافظة
بغداد الیوم ھي لیست في المستوى المطلوب بكل الخدمات التي تُقدمھا، بأغلب كوادرھا العلیا من محافظ ونوابھ، بحضورك تم استضافة محافظ
بغداد على أھم المشاریع التي تُقدمھا المحافظة ومنھا مشروع (حي المنتظر) الذي جنابك راسلت وزارة التخطیط، ومجلس الوزراء، وحصلت
على موافقات واستثناءات من أجل استكمال مشروع (حي المنتظر) لكن محافظ بغداد متلكئ حقیقة ولیس لدیھ الرغبة في إكمال ھذا المشروع،

قبل أیام عدیدة مظاھرات من أھالي (حي المنتظر) وقبل أیام كانوا أمام أبواب محافظة بغداد، لكن حقیقة المحافظ یلتف على ھذا المشروع دائماً

أُ أ ً أ
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وباستمرار حقیقة وأنت تعلم بھ جیداً، أنا أُطالب كل نواب بغداد باجتماع یخص محافظة بغداد لتغییر الكوادر العلیا في ھذه المحافظة سواء كان
.محافظ أو نواب

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

في ضوء ما ذكر السید النائب یتم استضافة محافظ بغداد في (لجنة الخدمات) وفي مجلس النواب العراقي لتقدیمھُ األسباب لعدم اإلجابة لھذِه
المخاطبات، وكذلك التلكؤ في عدم تقدیم الدراسة والتصامیم في مشروع (حي المنتظر) الذي وافق علیھ مجلس الوزراء ووافقت علیھ (اللجنة

.األقتصادیة)  وكذلك وزارة التخطیط

-:النائبة میادة محمد اسماعیل النجار –

وصلت لي عدد من المناشدات من أھالي إقلیم كردستان ومن تجار أقلیم كردستان ومن نقابة الصاغة، على ضوئھ أطلب من ھیأة رئاسة المجلس
بمفاتحة دولة رئیس الوزراء بخصوص رفع الحضر عن مطاري أقلیم كردستان مطار (السلیمانیة و أربیل) في مجال نقل البضائع والذھب،

بالكتاب المرقم ( 4430) عن سلطة الطیران المدني العراقي بتاریخ 31/8 بوضع حظر مطاري أقلیم كردستان مطار (أربیل) الدولي ومطار
(السلیمانیة) الدولي ومطار (البصرة) وفقط مطار(بغداد) ومطار (النجف) لھم الحق في نقل البضائع ونقل الذھب، أطلب من سیادتكم بالتدخل

.السریع برفع الحظر عن مطاري أقلیم كردستان وذلك بسبب أمني ألن أقلیم كردستان متضررین وأھالي أقلیم كردستان متضررین

الموضوع الثاني: أقلیم كردستان في أي وقت استلم ربع رواتب اإلقلیم أو نصف رواتب موظفي أقلیم كردستان من بغداد قام في توزیعِھ بعد جمع
واردات أقلیم كردستان الداخلیة وجمعھا مع مبلغ الذي أستحصل علیِھ من بغداد، لذلك إذا تأخر یوم أو یومین أو أسبوع لیس بصدد أنھُ لم یرید
توزیع الرواتب لكن المبلغ الذي نستلمھُ من بغداد لم یكفي بتوزیع الرواتب، لذلك ال أُرید أي مزایدات سیاسیة بھذا الخصوص، وإقلیم كردستان
أقلیم شفاف وحكومة عادلة وأیضاً  لدیِھ أیمان بحقوق المواطنة وحكومة دیمقراطیة حكومة إقلیم كردستان، المظاھرات حق من حقوق الشعب

بأجمعھ، الشعب العراقي والشعب اإلقلیمي، لذلك لدینا ضوابط لدینا تشریعات قانونیة في إقلیم كردستان ومن برلمان كردستان حدد ھذا
.الموضوع

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

موضوع النواب بشكل عام، لیس بشرط أَن السید النائب من كردستان یتكلم، نحُن اآلن تحت قبة برلمان اتحادي، إذا تكلم نائب في كردستان عن
شيء حدث في كردستان أو نائب من محافظات أُخرى عن شيء حصل في كردستان، نحن لیَس لدینا جمھوریة (أفالطون) ال كردستان

جمھوریة أفالطون وال بغداد، ھي بغداد الحكومة اإلتحادیة أو الدیمقراطیة األن ھذه المشاكل ویومیاً، وھذا أعتدى على نائبة في البرلمان العراقي
البارحة، اعتداء في میسان، نحُن نرید رأي، ورأي أخر حق التظاھر وحق االحتجاج والتعبیر حق دستوري، سواء في بغداد أو في إقلیم

كردستان أو في أي مكان، وھذا حق مكفول دستوریاً وعلى الحكومة أو الدولة سواء كانت الحكومة اإلتحادیة أو حكومة اإلقلیم أن تُراعي ھذا
المبدأ وھذا الحق، حقوق الحریات مكفولة في الدستور، كالم السید النائب في ضوء ما ذكره من معلومات ھو مسؤول عنھُ، إذا لدیِك شيء یُثبت

نفي ھؤالء األشخاص األن ھم لیَس في المعتقالت وال في موقف أو تصرفاتھم كانت خارج االحتجاج أو خارج التظاھر والتعبیر السلمي باألمكان
.تقدیمھا لنا

أنا أفھم األخت (میادة) أن ال یوجھ الرد على السید النائب، ألن المادة (43) من النظام الداخلي تقول من حق النائب أن یدلي بما یرتئیِھ وفق
النظام الداخلي والدستور، لیس من الممكن الرد على نائب باالسم ممكن أن تُعبر عن رأیھا في أي شكل من األشكال وھي لھا مطلق الحریة، لكن

ألن مداخلتھا مست نائب زمیل لھا قبل دقائق من توضحیھ بعض األشیاء في ما یخص اإلقلیم  بإمكانھا أن تقول بأن نحُن لدینا تشریعات نافذة
مثلما حضرتِك ذكرت، ھذِه التشریعات النافذة تضمن حق التظاھر ولكن في حالة خروج التظاھرة عن كذا وكذا والمحتجزین والموقوفین ھم

تحت بند أو فقرة من ھذا القانون، ھكذا یكون الرد لیس الرد یكون على األخ، تحیة للسیدة النائبة وتحیة لألخ (سركوت) وكل زمالئنا في إقلیم
.كردستان العراق

-:النائبة اخالص صباح خضر الدلیمي –

في ما یتعلق في موضوع االنتخابات، تعھدت الحكومة أن تُجري انتخابات نزیھة في ظل أجواء أمنة حتى یتسنى للناخب العراقي اإلدالء بصوتِھ
بكل شفافیة وبكل حریة ودیمقراطیة، لیلة أمس مجلس النواب بحسب مطلب الشارع العراقي وبحسب مطلب المرجعیة الرشیدة، مجلس النواب
رغم اختالف الكتل السیاسیة، لكن الكتل السیاسیة توافقت فیما بینھا امتثاال واحتراماً إلى أراء الشارع، وتقریباً وصلنا إلى نھایة إقرار مشروع

قانون االنتخابات، ھذا كان ھنا ینتھي التزام مجلس النواب تجاه الشارع العراقي، ینتھي اتجاه المرجعیة الرشیدة، وتجاه الحكومة، ھنا أُطالب ھل
الحكومة ستكون أیضاً ھي وفیة في التزاماتھا تجاه الشارع العراقي وتجاه الشعب وھل ستحقق انتخابات تكون في ظل أجواء دیمقراطیة؟

الیوم سیادة الرئیس  في (نینوى) نالحظ بعض األقضیة مثل قضاء(سنجار) قضاء سنجار خارج عن السیطرة أي على سبیل المثال ھناك أجندات
وجھات كثیرة في ھذا القضاء، وھي تسیطر على الوضع، وھي تمنع عودة النازحین، وھي تمنع أن یستتب األمن داخل ھذا القضاء، وأقضیة

أخرى أیضاً، سیادة الرئیس كیَف یكون في ظل ھذه األجواء أن تكون انتخابات، ھل الحكومة ستلتزم بكالمھا تجاه ھذا الشارع العراقي تجاه ھذا
.الشعب؟ ھذا أوالً

األمر الثاني: أُطالب بأن یكون حصر الملف األمني بید الشرطة المحلیة فقط، خاصةً في ما یتعلق داخل المحافظة، ھناك جھات كثیرة، ھناك
أجندات سیاسیة وضع نینوى یختلف عن باقي المحافظات األخرى، وضع نینوى الیوم لدینا نازحین باآلالف في إقلیم كردستان ال یستطیعون

العودة بسبب التسلط الطائفي وبتسلط المذھبي وأیضاً بسبب التسلط الموجود والسالح المنفلت تجاه ھذِه الناس، كیف للحكومة أن تُجري انتخابات

أل أُ
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نزیھة، أُطالب السید ممثل الحكومة بنقل ھذِه المداخلة إلى السید رئیس الوزراء والتدخل الفوري السریع في إنھاء ھذا الملف األمني، وتسلیم ھذا
.الملف بید الشرطة المحلیة حصراً ألن الوضع في نینوى ال یُبشر في خیر

األمر الثالث: في ما یتعلق في موضوع المفقودین، الیوم لدینا في نینوى (أالف) من المفقودین، إلى ھذِه اللحظة لم نلتمس أي خطوة إیجابیة من
السید رئیس الجمھوریة، السید رئیس الوزراء، تجاه ھذا الملف أھالینا سیادة الرئیس ینتظرون من مجلس النواب وعندما تُعقد جلسة جمیع

األھالي تجلس تنتظر ملف المفقودین ھل سیفتح ھذا الملف أم ال؟ إال ھذه اللحظة نتطرق أي نعم لكن لم نأخذ خطوات إیجابیة، خطوات مدروسة
تجاه ھذا الملف، طالبنا أكثر من مرة في تشكیل لجان، شكل مجلس النواب لجنة بعضویة رؤساء الكتل لكن إال ھذه اللحظة اللجنة لم تجتمع إال

الیوم اجتماع واحد وھؤالء المفقودین الى اآلن لیست لدیھم أي حقوق أھالیھم تنتظر الى اآلن لیست لدیھم قبور ال نعرف جثثھم أین، سیادة
الرئیس كیف لنا والیوم سوَف تنتھي الدورة االنتخابیة عن قریب ولم نجد أي شيء تجاه ھذا الملف؟  ألن تَدخل مجلس النواب أكثر من مرة ولكن
لم تكون ھناك حلول، أُطالب السید ممثل الحكومة بأن یفتح ھذا الملف مع السید رئیس الوزراء، وأن یأخذون خطوات إیجابیة خاصة في (نینوى،
األنبار، صالح الدین) وخاصةً في موضوع نینوى تجاه المفقودین سواء كانوا من العرب الموجودین في المناطق العربیة، أو تجاه المفقودین من

.(األیزیدین، والشبك، والمسیحیین) الموجودین في مناطق األقلیات

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

بصراحة محافظة بغداد، تكلم األخ (عالء الربیعي) وتكلموا كثیر من نواب بغداد من جمیع الكتل بما فیھم بعض النواب من نفس الكتلة التي
یُمثلھا السید المحافظ، ھناك مشكلة حقیقیة في إدارة المحافظة بكل تفاصیلھا شبھات فساد موجودة، شخص المحافظ كأخالق، كاحترام، كتعامل،

لیس لدینا أي مشكلة في ھذا الجانب لكن نحُن ال نُرید أن نناسبھ، نحُن نرید شخص إداري قادر على إدارة محافظة صاحب قرار، ھذا الرجل
ضعیف والمحافظة أصبحت (ھرج ومرج) ُسیطَر على المحافظة من شخصیات كثیرة وتغلغلت بھا كثیر من المافیات داخل محافظة بغداد،

األعمال والمشاریع المتلكئة  وحقوق الناس وكثیر من المشاریع التي توقفت في وقتھا وأغلب نواب بغداد بیدھم عملوا معقبین للمحافظة في سبیل
یُمضون في مشاریع مناطقھم على عموم المحافظة في أطراف بغداد وحتى في مداخل بغداد وكثیر من المشاریع التي تلكأت بسبب سوء اإلدارة،
المشكلة أَنھُ مسیطر على قراره بشكل تام، أمالك مجلس المحافظة أُسيء استخدامھا داخل المحافظة، أُسْي التعامل مع كثیر من موظفي المحافظة

الرجل لیَس لدیھ القدرة واإلمكانیة أن یُدیر محافظة ھذِه العاصمة (بغداد) عانت وما زالت تعاني یفترض أن یكون ھناك جھد كبیر من جمیع
الكتل السیاسیة، دعونا نترفع على األقل عن الصراع السیاسي في محافظة بغداد الرجل غیر قادر لماذا أُحماهُ فوق طاقتھ، ال یمكن أن یكون

صاحب قرار یعني مشكلة، نحُن لدینا مشاریع البنى التحتیة مثل ( الطارمیة، سبع البور، والحسینیة) وغیرھا من المشاریع المتوقفة ( أبي
غریب) طرحنا علیھ عدة حلول في وقتھا أرادت وزارة األسكان واألعمار أن تتبنى الموضوع، قالوا المحافظة اتركوھا لدینا، ألیس من

المفروض أن یجد حلول، لم یجد حلول یجب أن یبادر إلى الجھات التي ممكن من خاللھا أو أن یجد البدائل لمعالجة مشكلة ھذِه المناطق، وضع
مأساوي ونحُن مقبلین على فصل الشتاء، العام الماضي غرقت (الطارمیة) وغرقت (سبع البور) وغرقت مناطق في (أبي غریب) ومناطق
أُخرى، المحافظ لدیِھ فقط اآللیات العائدة لھ یوزعھا حتى یكون متفضل، یرسل إلینا عدد من اآللیات حتى تُقلل حجم الغرق الذي جرى على

المواطنین، لذلك نحُن أمام فصل الشتاء ولدینا مشاریع متوقفة، ولدینا أموال مرصودة في المحافظة معطلة، وإذا أُدیر ملف المحافظة بھذه
ً األشخاص أعتقد أَن ھذِه األموال لن تذھب إلى المواطنین ولن تذھب إلى المشاریع، نحتاج إلى أن یكون ھناك تدخل من رئیس الوزراء شخصیا

وأن نشكل لجان إلدارة المحافظة لحین أن یتم اإلجابة من قبل المحافظة، وجھنا لھم كتب من لجنة النزاھة وأعتقد من لجنة الخدمات أیضاً تم
توجیھ كتب لكن ال توجد إجابات ھذه المماطلة في عدم اإلجابة على أسئلة السادة النواب وھم ممثلو للشعب، والشعب یتطلع إال أن تجد الحلول

المناسبة لمعاناتھ ومعالجة مشاكلھ لكن ھذِه المماطلة نعتقد أنھا مقصودة وعلیِھ نطلب السید رئیس الجلسة، وھیأة الرئاسة، والسادة النواب، وجمیع
الكتل أن تقف إلنقاذ أھالي بغداد أمام مأساة قادمة، فصل الشتاء على أبواب وكثیر من المناطق في العام الماضي شھدت الغرق فما الحلول؟ ھذا

اإلجراء یُفترض أن یكون حازم وأنَت أبن بغداد وابن المحافظة، نحتاج أن نشخص بتجرد عن الواقع السیاسي المأساوي الذي دخلت فیھ
المحافظة، نحتاج أن یكون ھناك رد رادع وإجراء عاجل حتى نستطیع أن نعالج بالوقت المتبقي وأموال موجودة الذي یقول لك أموال غیر

موجودة، ھناك أموال مرصودة لكن ال یعرفون كیف یدیروھا والعیون على ھذِه األموال لسرقتھا، إذا لم نتصدى جمیعاً كنواب بغداد حتى ننقذ
.واقع ھذه المحافظة ومناطقنا نعتقد أننا سنكون أمام ظرف صعب في األیام القادمة ھذا ما یخص المحافظة

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

ألیس یوجد لدینا قانون العفو، أین ذھب؟

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

عدد كبیر من مجلس النواب، من كل الكتل وقعوا على قانون تعدیل العفو العام، وقعو على تعدیل قانون العفو العام وھو في الدراسات النھائیة في
اللجنة القانونیة، الذي نطلبھ من جمیع إخواننا أن نبحث عن التعدیل الذي یخدم الشعب كلھ، حتى نرفع الظلم فقط عن األبریاء، ھناك صیاغة

جدیدة ممكن أن تتبناھا رئاسة المجلس، واألخوة القادة السیاسیین، واألخوة في مجلس النواب إلخراج األبریاء، ما ھو ذنبھ مضى علیھ ( 10-
15) سنة وھو لیَس لدیِھ شيء؟ نحُن ال نتكلم عندما نذكر المأساة، ال نتكلم في األساءة لدولتنا، لكن نتمنى على بلدنا وحكومتنا وأن مجلسنا مجلس
النواب أن یُقدر الضغط الذي نحُن نعیشھُ أمام عوائل األبریاء الذین في السجون، لذلك وأنت مطلع وإذا أردنا أن نتكلم في المسمیات، كم لدیكم في

السجون أیضاً في فترة معینة حصل ما حصل، ألیس علینا أن نعالج والكل یعترف تسأل عدد كبیر من الضباط والقضاة یقول لك نعم وهللا یوجد
.أبریاء، لذلك نحُن نرید معالجة ھذا الموضوع، التعدیل نتمنى من جنابك أن تطلبھ لعرضِھ في الجلسات القادمة

-:النائب زیاد طارق عبد هللا الجنابي –

توضیح في خصوص ما جرى في ھذا الموضوع الذي تفضل بِھ األخ (لیث الدلیمي) والذي طرحتھُ أنا لجنابك، نحُن مضمون الفكرة بالكامل،
.نحُن مقبلین على انتخابات

أ أل أل أل
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األمر الثاني، نحُن المؤسسة األمنیة بالنسبة لنا كلنا لوال وجود المؤسسة األمنیة ال نستطیع الدوام وال نذھب أو نرجع، كل االحترام والتقدیر
للمؤسسة األمنیة والعسكریة في ھذا الوقت، سیدي الرئیس في وقت ما حصل (المخبر السري)، الذي ھو تم تنشیطھُ داخل المناطق وموجود في

ھذا الوقت والوقت السابق، وجرى ما جرى على بعض العوائل، نتمنى من ھیأة الرئاسة، سیادة الرئیس أتمنى أنَت تتبنى ھذا الموضوع، أنَت
شخص محترم، ومطلع وتدرجت في الوظیفة وتعرف وضع بغداد، وحزام بغداد وكل المناطق، أي تحدث حاالت سابقة تجري بھا تعرف

القضاء، أنا تكلمت مع القضاء، القضاء یعتمد على أوراق، الخلل في ھذِه األوراق؟ كان في السابق ھناك ناس مسیئین یعتمدون على المصدر
السري وفي ذلك الوقت كانت الناس تضغط على كثیر من الموجودین في حزام بغداد، الیوم یوجد لدینا معتقلین، أتمنى سیادة الرئیس أن نُعید

النظر في موضوع تعدیل قانون العفو، وأنا تكلمت مع السید رئیس مجلس القضاء األعلى المحترم، وأبدى استعداده، ویوجد مالحظات كثیرة قبل
(10) سنوات على حزام بغداد والمعتقلین في حزام بغداد، سیدي الرئیس الیوم في الجلسة نوضح ھذا الموضوع ألن المناقشة تخص مناطقنا،

عندما نتجول في مناطقنا نجد معاناة العوائل الموجودة، معاناتھم تصب في ھذا الموضوع، أي قبل فترة معمل (بیبسي) وقع حادث أمامھ (20)
شخص ُحِكموا إعدام من قبل (6 أو7) سنوات، یُصدق الحكم على اإلعدام وموجودین في السجون، نحُن نتمنى اإلصالح یشمل مناطقنا وھذِه

العوائل ما ھو وضعھا وأین تذھب؟ نحُن الیوم ممثلین للشعب نرید أن نُعالج نفس الوقت كل االحترام والتقدیر للمؤسسة األمنیة وضباطنا المھنیین
المحترمین، الذین ھم موجودین في مناطقنا، والیوم الوضع مستقر، نحُن لوال استقرار الوضع ال نطرح ھذِه األمور، أرجو أن توجھ أن یكون

.ھناك تعدیل على العفو، أو نجمع تواقیع األخوة النواب

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

.ھو موجود في اللجنة القانونیة

-:النائب زیاد طارق عبد هللا الجنابي –

.ونتعاون كرؤساء كتل كلنا بالكامل

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

.أنا ذكرُت لھُ، قلُت لھ في اللجنة القانونیة

-:النائبة یسرى رجب كمر –

.مداخلتي ستكون بعدة مواضیع ولكني سوف أخص أثنین بالذكر ویا حبذا لو تأخذونھا بنظر اإلعتبار واإلنتباه لھذا الموضوع

أوالً: منذ أول یوم لھذه الدورة نحن طالبنا رئاسة مجلس النواب بتخصیص مترجم، قبل قلیل أثني على مداخلة السیدین النائبین الذین ھم نواب
حقیقیون یمثلون الشعب الكردي السید (سركوت) والسید (غالب) قدموا مداخالت جداً مھمة تخص حیاة المواطن الكردي في إقلیم كردستان،

المواطن الكردي كیف یفھم مداخلة السیدین األثنین ھنالك شيء یحذف، نعم سوف یترجمونھا، لكن لیس من الممكن أن ال ینطق شخص باللغة
األم ھذا أوالً وثانیاً ھذا حقنا تحت قبة البرلمان نتحدث بلغتنا نحن منذ أول یوم للیوم نطالب بتخصیص مترجمین وھذا لیس بالشيء الصعب، أنا

.فقط ثالث مرات طالبت بھذا الموضوع، لن یكلف المجلس تكلفة كبیرة

ثانیاً: یخص موضوع التظاھرات في إقلیم كردستان، الیوم تم دق جرس بدایة العام الدراسي في محافظتین في اإلقلیم والمحافظة األخرى والتي
ھي السلیمانیة تم دق جرس اإلعتصامات، ھذا إن دل على شيء یدل على موضوع كبت الحریة في المحافظتین والمحافظة الثالثة فیھا التعبیر

عن الرأي بحریة اكثر باإلضافة إلى موضوع أخر، إنھ في إقلیم كردستان مسألة اإلعتصامات نحن كنواب في مجلس النواب العراقي أدینا القسم
لنمثل الشعب العراقي من أقصى شمال كردستان إلى أقصى الجنوب، الجمیع بما فیھم ھیأة الرئاسة مسؤول عن ما یعانیھ المواطن الكردي في

إقلیم كردستان العراق لماذا؟ ألنھ مثلما قلت نحن أدینا القسم أن نمثل الشعب، نحن لن نمثل الحكومات تحت قبة البرلمان نمثل الشعب شعبنا
یعاني، مثلما أنتم أصبحت لكم وقفة بخصوص ساحات اإلعتصام في الوسط والجنوب نحن جمیعنا مع المتظاھرین ومع مطالبھم المشروعة،

المفروض أنتم أیضاً تضمون أصواتكم إلى أصواتنا نحن النواب الكرد الذین نمثل الشعب الكردي، الشعب الكردي یموت من الجوع، الذي یدعي
إن االموال التي تصل من الحكومة اإلتحادیة لإلقلیم (320) ملیار قلیلة وال تكفي رواتب الموظفین، انا أوجھ لھم سؤال من المسؤول عن ھذا ھل
الحكومة اإلتحادیة ام حكومة اإلقلیم؟ إذا حكومة اإلقلیم تلتزم بإرسال ما علیھا من إلتزامات (250) ألف برمیل یومیاً یا ترى الحكومة اإلتحادیة
ال تلتزم، كل الشكر للحكومة اإلتحادیة نحن ال ندفع لھم أي شيء وتعطینا (320) ملیار دینار شھریاً، رغم كل ھذا (320) ملیار لو أضفنا لھا
الواردات األخرى مسألة الكمارك وألخ. ھل ال تكفي رواتب الموظفین؟ اطلب من ھیأة الرئاسة ومجلس النواب العراقي أن یكون لھم موقف مع
الشعب الكردي، نحن مع التعاون مع حكومة إقلیم كردستان نحن لسنا ضد حكومة إقلیم كردستان إذا سارت بالطریق الصحیح صراحةً، ولكن

.عندما أرى إن ھنالك غبن من الحكومة اإلتحادیة على حكومة اإلقلیم أنا أكون مع حكومة اإلقلیم

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

.دعوھا تكمل لم یقاطعكم احد عندما أكملتم

-:النائبة یسرى رجب كمر –

مضى أكثر من ساعة وأنتم تمدحون حكومة اإلقلیم التي تجوع الشعب ونحن لم نتكلم، نحن ھنا نمثل الشعب ونطالب بحقوق الشعب وعلى
الحكومة اإلتحادیة أن تسمع لنا نحن ألننا نمثل الشعب الممثلین الحقیقیین للشعب، جمیع الوفود التي تأتي إلى بغداد ال تمثل الشعب، وإنما على

.حكومة السید الكاظمي أن تحترم النواب الذین یمثلون الشعب ولیس فقط یتفقون مع الحزبین المتنفذین



11/2/2020 محضـر جلسـة رقـم (10) االحد (27/9/2020) – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/09/27/2020-9-27-محضـر-جلسـة-رقـم-10-االحد/ 17/20

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

جمیع النواب الممثلین عن إقلیم كردستان ھم ممثلین الشعب العراقي في إقلیم كردستان، جمیع ممثلین إقلیم كردستان في مجلس النواب العراقي
ھم الممثلین عن اإلقلیم ولیس ھنالك ولیس ھنالك تمایز بین أحد وأخر ورجاًء بدون الكالم من المقعد، النائبة(إخالص) والنائبة (میادة) أوجھ لكم

.إنذار، الن تحدثتم كثیراً وأنا أتحدث، دكتور تفضل تحدث على المنصة

-:النائب عبد الرحمن عمر محمد –

أنا احترم جمیع اآلراء وھم زمالئنا ولھم الحق في إبداء رأیھم لكن حصر التمثیل الحقیقي فیھم أعتقد یجب ان تحذف ھذه العبارة إنھم یمثلون
.الشعب الحقیقي أعتقد جمیع النواب یمثلون الشعب الكردي

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

.بما فیھم نواب الوسط والجنوب ھم یمثلون الشعب العراقي بكل مكوناتھ بكل قومیاتھ بكل أدیانھ بكل مذاھبھ، ھو نائب الشعب العراقي للجمیع

-:النائب جمال محمد شكور عبدل –

مداخلتي بخصوص اإلشراف والمتابعة والرقابة، بعد حل مجالس المحافظات تم تحمیل الرقابة واإلشراف ألعضاء مجلس النواب، اآلن نجد
إنفراد في قرارات المحافظة، بعد حل مجالس المحافظات یوجد فراغ إداري وخدمي في المحافظات وخاصة في محافظة كركوك، بخصوص

المشاریع المفروض اآلن تتم المصادقة علیھا واإلشراف من قبل أعضاء مجلس النواب، اآلن نوجھ كتب للمحافظة نطالب بتزویدنا بالمعلومات
عن المشاریع ولم یتم تزودینا بھا وحضرتك لدیك علم بذلك وبعض الكتب حولناھا إلى اإلدعاء العام، لیس من المعقول نحن أعضاء مجلس

النواب ویوجد مسؤول قسم ال یجیبنا، إنما أرى إن دور اإلشراف والرقابة في المحافظات ضعیف، نطالب من حضرتك توجیھ رئاسة الوزراء
بتفعیل أعضاء مجلس النواب في المحافظات، مثالً في كركوك الفساد متفشي في جمیع الدوائر ومؤسسات الدولة في إحالة المشاریع وصرف

السلف وحرمان الكثیر من المناطق من المشاریع، مثالً في التعیینات یتم توجیھ كتب من قبل السید المحافظ للوزارات بتعیین مجموعة من مكون
واحد مدینة كركوك لھا خصوصیة فالمفروض یتم التوازن في التعیینات وفي توزیع المشاریع، في حكومة السید العبادي تم تشكیل لجنة التوازن
(4س) اآلن تم تشكیل لجنة التوازن (12س) في وقتھا مجلس المحافظة قام بتوزیع المناصب لحد األن ھنالك الكثیر من المناصب لم یتم تحمیلھا
إلى المكونات في كركوك، مثالً ھیأة اإلستثمار منذ أكثر من ثالث سنوات نحن نوجھ كتب من المحافظة وإلى اللجان والسید (طورھان المفتي)

لدیھ علم بالموضوع ولحد اآلن لم یحسم الموضوع، بالنسبة للتعیینات یتم توجیھ قوائم لبعض الوزارات والدوائر بنسبة لیست متوازنة مثالً مكون
لدیھ (70%) حصة ومكون أخر لدیھ حصة (2%)، مثالً في الدوائر اإلداریة في كركوك لحد اآلن المكون الكردي نسبتھا لن تصل إلى
(10%) في التعیینات في دوائر الدولة، وفي المؤسسات األمنیة األمن الوطني والمخابرات المكون الكردي أعتقد لدیھ (2-3%) من ھذه
المؤسسات نحن لسنا مرتبطین بإقلیم كردستان وإنما نحن محافظة تابعة إلى الحكومة اإلتحادیة المفروض یتم األخذ بنظر االعتبار توزیع

.المناصب وكذلك في التعیینات، نرجو أن یتم إیصال صوتنا إلى رئاسة مجلس الوزراء وتقویة الدور الرقابي ألعضاء مجلس النواب

-:النائب  ستار جبار عباس الجابري –

عام 2019 صدر قرار نیابي رقم (17) تضمن ھذا القرار حوالي (17) نقطة المفروض ھذه النقاط یجب أن تُفعَل من قبل الحكومة لتخفیف
المعاناة عن أبناء محافظة ذي قار، كانت أول فقرة فیھ تعتبر محافظة ذي قار محافظة منكوبة، لألسف الشدید واآلن ممثل الحكومة السید

(طورھان) موجود أتمنى أن یجیب اآلن أو بكتاب رسمي إلى مكتبكم أو إستیضاح في الجلسة الالحقة، لم تُفعل أي نقطة من النقاط التي ذكرت
في القرار النیابي فیما یخص إعالن محافظة ذي قار محافظة منكوبة، كانت ھناك الكثیر من الفقرات ما یقارب (17) فقرة تخفف معاناة ھذه

المحافظة، یوم أمس أنا قدمت كتاب إلى حضرتك وأحلت الكتاب إلى أربعة لجان، اللجنة المالیة ولجنة الشھداء والجرحى ولجنة األمن والدفاع
وبقیة اللجان المختصة مرفق مع الكتاب نسخة من القرار النیابي رقم (17) الذي یتضمن (17) فقرة خاصة بمحافظة ذي قار وأغلب ھذه النقاط

.فیھا جنبة مالیة

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

وكذلك تخصیص (50) ملیار من قبل مجلس الوزراء إلى ذي قار المنكوبة في اجتماع مجلس الوزراء وتوجیھ وزارة المالیة بخصوص صرف
.المبلغ

-:النائب  ستار جبار عباس الجابري –

جمیع ھذا الذي ذكرتھ ومبلغ (50) ملیار وھذه النقاط واألموال التي خصصت لم نرى منھا شيء على أرض الواقع في محافظة ذي قار وكان
من بین النقاط وأھمھا تثبیت المحاضرین أو التعاقد معھم وتفعیل قرار (315)، واستحقاقات المادة (140) ودرجات الحذف االستحداث

والمشاریع الخدمیة المتلكئة والمتوقفة والمشاریع الجدیدة  وحقوق الشھداء والجرحى والعاملة في شركة نفط ذي قار وإعطاء الفرصة ألبناء
.المحافظة تدویر االستحقاقات المالیة لعام 2019، طلبي أخوي وشخصي عن محافظة ذي قار أن تكون متابعة شخصیة من حضرتك

.أوال ً: إلى اللجان المعنیة التي أرسلت لھم الكتاب

ثانیاً: أن یعكس ھذا الكتاب إلى مجلس الوزراء بما إن الموازنة ما زالت في أروقة مجلس الوزراء لحد اآلن لم تصل إلى مجلس النواب حتى
تَُضَمن ھذه الفقرات لتخفیف المعاناة عن محافظة ذي قار، وأتمنى من ممثل الحكومة السید طورھان أن یستمع لنا وان یكون ھنالك تعاون مع
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.السید حسن الكعبي وتفعیل ھذه النقاط المذكورة في القرار النیابي

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

.كلنا حرص على محافظاتنا العزیزة وخصوصاً ذي قار الفیحاء

-:النائب عباس یابر عوید العطافي –

الجمیع یعرف ما تعانیھ المحافظات من المشاریع المتلكئة  والتي مضت علیھا عشرة سنوات في التلكؤ وعدم وجود جدیة لھذه الشركات في
تنفیذھا نالحظ لغایة الیوم عدم وجود قرار أو إھتمام من قبل مجلس الوزراء بوضع حلول لھذه المشاریع التي أصبحت معاناة لجمیع المحافظات
وھذه المشاریع بما إنھا تلكأت ووصلت إلى فترة زمنیة غیر معقولة الدلیل على إن ھذه الشركات غیر قادرة على تنفیذھا، مما یحتاج إلى قرار

من مجلس الوزراء بوضع توصیة من مجلس النواب لیكون ھناك قرار من مجلس الوزراء بوضع حل شامل لھذه المشاریع التي أصبحت معاناة
على المحافظات وھذه المشاریع منھا وزاریة ومنھا في المحافظات كذلك مشاریع مدارس الصب الجاھز التي تلكأت منذ عام 2012 ولغایة الیوم

واغلب المحافظات تعاني من وجود نقص في ھذه المدارس وال نجد جدیة من قبل وزارة التربیة بإتخاذ قرار حاسم بوضع الحلول لھا لمدارس
الصب الجاھز وكذلك مدارس الھیاكل الحدیدیة، باإلضافة التعلیم الموازي یتطلب من مجلس النواب لجنة التعلیم العالي أن ترفع توصیة إلى
وزارة التعلیم العالي بما إنھ أصبح التعلیم مدمج وما مر بھ وضع البلد من جانب إقتصادي ومالي وأثر على الفرد في المجتمع، أن ترفع ھذه
المبالغ الموضوعة على الطالب في التعلیم الموازي لتأخذ منھ أثناء وظیفتھ او أثناء عملھ بعد التخرج  ھذا األمر مھم ویجب إعادة النظر بھ،

كذلك البطاقة التموینیة وزارة التجارة لم تعي وضع العوائل الفقیرة في المحافظات التي تعاني مثل ومحافظة واسط وباقي المحافظات ومرور
.خمسة أشھر أو أكثر ولحد األن لم نرى وزارة التجارة تھتم بالبطاقة التموینیة وتوزیع الحصة التموینیة للعوائل الفقیرة

-:النائب  محمود جواد حسین الزجراوي –

موضوع البطاقة التموینیة، أعتقد أنا أكون مخطأ الحكومة لیس علیھا الحل في قضیة البطاقة التموینیة نحن كسلطة تشریعیة نراقب ونشرع،
فنرید أن نسأل الحكومة بھذا األمر ونعطیھم حلول، العراق الیوم لدیھ (5) ملیون طن من القمح ویكفي ل (39) ملیون عراقي شھریاً وكل

.شخص (1) كیلو طحین، ھذه لغة الریاضیات واألرقام ثبتھا لدیك

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

من الذي یثبتھا؟

-:النائب  محمود جواد حسین الزجراوي –

الكالم موجھ لسیادة الرئیس ویسأل بھ ممثل الحكومة، ھذه لغة ریاضیات إذا قالت الحكومة لیس لدینا الحل، الشعب العراقي یسألنا لماذا ال
تناشدوا الحكومة بقضیة البطاقة التموینیة، الیوم السید ممثل الحكومة موجود والسید رئیس مجلس النواب، محصول الرز النجف والدیوانیة انتجتم

یقارب (1) ملیون أو أكثر من (1) ملیون طن، طبعاً یقسم على ثالثة كیلو تكفي ل(39) ملیون مواطن عراقي ألربعة أشھر أو خمسة أشھر،
اآلن انتھینا من الطحین والرز، نأتي إلى الزیت سعر القنینة الواحدة ما یقارب (800) دینار نضربھا في (39) ملیون لمدة ستة أشھر یكون

.الناتج ما یقارب (40) ملیار أو أكثر قلیالً

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

.الزیت من أین نجلبھ؟ نحن نستورد الزیت

 

-:النائب محمود جواد حسین الزجراوي –

.نشتریھ نخصص مبلغ

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

كیف نقسمھ؟

-:النائب  محمود جواد حسین الزجراوي –

ملیون ال نرید سنة كاملة ستة أشھر وسعر القنینة الواحدة (800) دینار، أنا أشتریت جمیع مفردات البطاقة التموینیة وقلت لھ یكون علیك (39)
نقل وخزن وعمال وتلف قال (7750) ألف أبیعھا وأنا أربح بھا، ذھبت إلى دائرة التخطیط والمتابعة وجدتھا من (12-15) ھذا الفرق مضروب

.في (39) ملیون ھكذا تھدر أموال العراق

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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ھذه فقط للزیت؟

-:النائب  محمود جواد حسین الزجراوي –

.الزیت موجود سعر القنینة (800) في األسواق، السكر لدینا معمل سكر ینتج إتحادي وزیت أیضاً لدینا معمل

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

الزیت ھل فیھ غبن؟

-:النائب  محمود جواد حسین الزجراوي –

.الزیت نحن نستورده، الرز والقمح كلھا بدون أموال واآلن والفالحین لم یأخذوا أموالھم

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

.لكن نحن نشتریھ من المزارعین

-:النائب  محمود جواد حسین الزجراوي –

.نعم نشتریھ لكن حتى المزارعین لم نعطیھم أموالھم

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

.سوف نعطیھم

-:النائب  محمود جواد حسین الزجراوي –

.نأتي إلى قضیة خزن محصول القمح، ال احد یعرف ما ھي اللجنة التي شكلھا السید رئیس الوزراء السابق ولحد األن نفسھا

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

.انتظر دكتور (محمود) ألنھا مالحظات مھمة وقیمة، السید ممثل الحكومة سجل المالحظات حتى تجیب علیھا

-:النائب  محمود جواد حسین الزجراوي –

أوالً:اللجنة ھي التي تخزن القمح المكشوف وأنا ذھبت لھا بنفسي زیارة میدانیة ألكثر من مكان، عملیة فساد كبرى تطال محصول القمح في
.العراق وفیھا سرقات  وفیھا تلف ألنھ اللجنة نفسھا ال أحد یعرفھا وھي التي تشرف وھي التي تحیل المشروع وال  توجد جھة رقابیة علیھا

ثانیاً: الصبات الكونكریتیة التي تحیطھا ألنھا مكشوفة من القواعد األمیركیة وفیھا مواد مشعة وال یوجد أحد فحصھا وتنتقل إلى محصول القمح
.وتسبب أمراض سرطانیة

ثالثاً: تتعرض للفئران واألمطار الرطوبة الجویة والتلوث البیئي وسوء الخزن والتلف وبعدھا یأتي الفساد وتضاعف مرتین أو ثالث وتسوق
للمواطن من جدید وھذا ھدر جدید لألموال، أرجو من سیادة الرئیس مفاتحة ممثل الحكومة بھذا األمر والحد منھ، والبطاقة التموینیة والشعب

.یسمع، نحن كنواب والسید ممثل الحكومة موجود أعطینا الحلول إلطالق البطاقة التموینیة

قضیة أخیرة: حصل معي في األسبوع الماضي في مستشفى طوارئ النجف أتصل بي المواطنین وذھبت ووجدت حالة مزریة وتوفت امرأة
أمامي، لم أجد الطبیب األخصائي الذي یشخص الحالة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانیة عشر ظھراً غیر موجود، مستشفى األمل

.ردیف مستشفى الصدر الحاالت الخطرة یحیلھا األخصائي إلى مستشفى الصدر والطبیب األخصائي جالس في بیتھ

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

ھذه الحاالت ھل أنت شخصیاً شخصتھا؟

-:النائب  محمود جواد حسین الزجراوي –

أنا شخصیاً وأتصلت بالسید مدیر صحة النجف ولم اسمع جواب واتصلت بالسید مدیر مستشفى الصدر وحضر ومعھ الطبیب األخصائي المكلف
بردھة الطوارئ وحاسبتھ وتم اإلعتداء على مجلس النواب وتجاوز على مجلس النواب بشكل عام ولم یمتثل والقضیة دونتھا ولحد ھذه اللحظة

.رئیس صحة النجف لم یتخذ أي إجراء

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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.سیادة النائب قدم لي مذكرة بھا وأنا سوف أرسل كتاب إلى السید محافظ النجف وإلى مدیر صحة النجف

-:النائب  محمود جواد حسین الزجراوي –

.المواطنین أمتعضوا وأنا لم أقبل وقمت بتھدئتھم

.(السید ممثل الحكومة إذا أمكن بضوء ما ذكره الدكتور (محمود

-:السید (طورھان المفتي) ممثل الحكومة –

األرقام التي طرحھا السید النائب والحسابات جدیرة باإلھتمام ومھمة جداً وسوف نأخذھا بنظر اإلعتبار وسیكون ھناك تقریر تفصیلي حول ھذا
الموضوع وسیرد إلیكم األسبوع المقبل أو االجتماع القادم، أنا فقط أرید أن أعرج على مسألة الصبات واللجان المشكلة بھذا الغرض، ھناك لجان

مختصة حول جمع محصول الحنطة ومحصول الشعیر في السنوات السابقة  خاصة في السنة السابقة من خالل العمل مناطق تجمیع الحبوب
بأستخدام الصبات ألن السایلوات وأعدادھا قلیلة في العراق مقارنة مع أعداد اإلنتاج الكثیرة الموسم الماضي، غالبیة الصبات أو جمیعھا ھي من
الصبات الموجودة في المدن فال اعتقد فیھا إشعاعات ضارة وال متعرضة إلى إشعاعات بصورة مؤذیة أو أصالً فیھا إشعاعات، فھي كانت في
.المدن وتم أخذھا من المدن وعمل فیھا ھذه التجمعات، ھذه النقطة غیر موجودة وباقي األمور سوف تردكم بتقریر مفصل عن ھذا الموضوع

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

ھل یوجد أحد لدیھ مداخلة؟

-:النائبة ھدار زبیر عبد هللا –

.نحن ممثلین الشعب بموجب الدستور والقوانین النافذة في الحكومة االتحادیة

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

.ھل بخصوص مداخلة النائبة؟ ھذه أنتھینا منھا

 

 

-:النائبة ھدار زبیر عبد هللا –

موضوع بسیط، نحن ممثلین بالدستور وھناك من تحصل على ألف أو ألفین صوت یقول لمجلس النواب إنھ ممثل الشعب نحن أیضاً تحصلنا على
.أكثر من (20) ألف صوت إنتخابي وممثلین عن الشعب ھذا أوالً

ثانیاً: الكثیر وخاصة نواب إقلیم كردستان یطالبون الحكومة اإلتحادیة وعن طریق مجلس النواب بإتخاذ إجراء بخصوص القصف التركي أو
اإلیراني على إقلیم كردستان، نحن أیضا نطالب الحكومة اإلتحادیة عن طریق مجلس النواب لتتخذ اإلجراء الالزمة بموجب الدستور وتحافظ

.الحكومة اإلتحادیة  على سیادتھا

ثالثاً: بالنسبة للمتظاھرین نحن نعرف بموجب الدستور والقوانین والتعلیمات النافذة سواء في إقلیم كردستان أو الحكومة اإلتحادیة ھنالك إجراءات
تؤخذ قبل أن یقوم مجموعة من المتظاھرین السلمیین بموافقات من حكوماتھم المحلیة، واعتقد قاموا بإلقاء القبض علیھم من قبل القضاء ولیس من

.قبل الجھات األمنیة في حكومة اإلقلیم لم یأخذوا الموافقات من قبل الحكومات المحلیة

رابعاً: قبل جلستین أو ثالثة احد السادة النواب عن إقلیم كردستان یبدوا إنھ تداخل بأن النائب في لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین
وھي كردیة ودون أي شك تقصدني أنا، بأنھا تمتنع أن یعتبر شھداء القصف التركي شھداء، وھذا ال أصل لھ والسید رئیس وأعضاء اللجنة

یعلمون بذلك، فأن شھداء القصف التركي والقصف اإلیراني في إقلیم كردستان مسجلین ضمن وزارة شؤون الشھداء والمؤنفلین في إقلیم
كردستان ولدیھم رواتب وإمتیازات حالھم حال أي شھید او سجین سیاسي في حكومة اإلقلیم ولكن ھنالك فرق بین القوانین في حكومة اإلقلیم
والقوانین في مؤسسة الشھداء والسجناء في الحكومة اإلتحادیة، أیضاً ونحن طالبنا من خالل لجنتنا وأیضاً حكومة إقلیم كردستان بقرار نیابي

صدر في الدورة السابقة سنة 2018 بان توحد القوانین بین الحكومة اإلتحادیة وحكومة اإلقلیم ولكن لحد اآلن لم یعمل بھذا الموضوع ھذه
.لسیادتكم كرئاسة الھیأة والسادة أعضاء مجلس النواب

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

.ترفع الجلسة إلى یوم السبت الموافق 10/10/2020

ُرفِعت الجلسة الساعة (5:25) مساًء


