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محضـر جلسـة رقـم (31)األثنین (8/7/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

 

 

محضـر جلسـة رقـم (31)األثنین (8/7/2019) م

 

 

ً .عدد الحضور: (189) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:00) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادیة والثالثین، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا
.بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید صالح الدین علي (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

تمر الیوم الذكرى السنویة (21) على أستشھاد المرجع العراقي الكبیر والمفكر اإلسالمي العظیم السید (محمد الصدر) قُدس سرهُ الشریف
َ َعلَْیِھ فَِمْنُھْم َمْن قََضى نَْحبَھُ َوِمْنُھْم َمْن یَْنتَِظُر َوَما بَدَّلُوا تَْبِدیًال) ونجلیھ، ونقول بسم هللا الرحمن الرحیم (ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَھُدوا �َّ

.صدق هللا العلي العظیم

یُحار األنسان حین یقف على ساحل البحر ویأخذُ جمالھُ بناظریِھ الى أي جانباً من جوانبِھ ینظر الیھ، وھكذا عندما نقف الیوم أجالالً وإكباراً للبحر
الزاخر والعلم الفاخر الشھید السعید أیة هللا العظمى السید (محمد الصدر)، نقف الیوم نتلمس منھجھُ وسراطھُ القویم من منھجِھ مالمح طریق

اإلصالح، وأستكماالً لمشروع وطناً، ھذا الوطن جریُحاً ببراثن اإلرھاب والفساد، نقف الیوم نُجدد العھد مع الدماء الطاھرة للشھید الصدر ونجلیھ
ومن سار على نھجِھ من الشھداء رضوان هللا علیھم أجمعین، نقف الیوم تجسیداً وأستكماالً لمسیرة الوفاء لسید العرفاء وقائد ركب األُباة في زمن
الطاغوت، نقف الیوم في ذكرى أستشھاد رمز التصدي للظلم والدكتاتوریة وصاحب الشرارة الكبرى في المقاومِة في العراق دفاعاً عن العراق

وشعبِھ بجمیع أطیافِھ ومكوناتِھ، المفكر العراقي الكبیر والعالم اإلسالمي الجلیل والعارف اإللھي السید (محمد الصدر) ونجلیھ، أننا نعتقد أن
ذكرى أستشھادٍه تستحق أن یُنكَّس العلم العراقي لھُ، ألنھُ أبرز شخصیة مقاومة في زمن اإلرھاب والخوف وكتم األصوات تستحق التمجید

والتخلید وأن یُنكَّس لھا علم العراق، عزائنا للشعب العراقي واألمة اإلسالمیة والعلماء األفذاذ عموماً ولسماحة الزعیم العراقي حجة اإلسالم
.والمسلمین لسید (مقتدى الصدر) وآل الصدر الكرام بھذه الذكرى األلیمة على القلوب وال حول وال قوة إال با� العلي العظیم
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-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .قراءة الفاتحة وقوفا

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

.السیدات السادة النواب، أطرح ھذا األمر للتصویت وبعدھا نمضي

لتنظیم عمل اللجان وتوزیع اللجان تقدمت رئاسة المجلس بمقترح الى اللجان المعنیة، وبعد المداولة في رئاسة المجلس أطرح ھذا األمر على
السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، للتفضل بالموافقة على تعدیل النظام الداخلي وتشكیل لجنة األتصاالت واألعالم، السیدات السادة النواب،

ھناك مشكلة واجھتنا طیلة الدورات السابقة لتقاطع العمل ما بین لجنة الخدمات ولجنة الثقافة والسیاحة واآلثار واألعالم، بما یتعلق بقوانین
األعالم وقوانین األتصاالت ولغایة ھذه الدورة، ونحن نرى نفس التقاطعات في إدارة ھذا الملف، نعتقد من الضروري أن یتم تشكیل لجنة مستقلة

.لمتابعة ھذا الملف الحیوي في مؤسسات الدولة

أطلب من السیدات والسادة النواب التصویت على تعدیل النظام الداخلي وتشكیل لجنة تُسمى بلجنة األتصاالت واألعالم، وتأخذ صالحیات المشار
ألیھا لھذه اللجنة من اللجان ذات الشأن، وھي لجنة الخدمات ولجنة الثقافة والسیاحة واآلثار، اللجنة األخرى تبقى السیاحة والثقافة واآلثار بالنظام

الداخلي، بما یتعلق باألعالم في ھذه اللجنة یُنقل الى اللجنة الجدیدة، وما یتعلق باالتصاالت في لجنة الخدمات یُنقل الى اللجنة الجدیدة، وتصبح
.لجنة االتصاالت واإلعالم

.السیدات السادة النواب، أطلب التصویت على تشكیل لجنة االتصاالت واإلعالم

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.السیدات السادة النواب، أطلب إعادة التصویت على األمر الذي تم طرحھ بتشكیل لجنة االتصاالت واإلعالم

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن فدعم عسل –

في الوقت الذي نبارك فیھ للشعب العراقي والى مجلس النواب أدراج بابل ضمن الئحة التراث العالمي، وھو انجاز عظیم حقیقة، نشكر جمیع
الجھود التي بذلت من جمیع المؤسسات من وزارة الخارجیة ووزارة الثقافة، معالي السید وزیر الثقافة كذلك لجنة الثقافة في مجلس النواب

والحكومة المحلیة واألعالم وجمیع من ساھم في ھذا اإلنجاز الكبیر، عندما كنا في باكو الحظنا مدى اھتمام دول العالم في ھذا المنجز الكبیر
وفي آثار بابل، أدعو مجلس النواب الى أن تخصص األموال الكافیة ألعداد التصامیم الى محافظة بابل لتكون محافظة قادرة على استقطاب

.السیاح وقادرة أن تكون مدینھ سیاحیة عالمیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة اوالً: التصویت على مقترح قانون التعدیل األول لقانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019 رقم (1)*
.(لسنة 2019. (اللجنة المالیة

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.یقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعدیل األول لقانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019 رقم (1) لسنة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب التصویت على المادة (1)، أعلموني المصوتین والحاضرین والذي في داخل القاعة یكون یتم احتسابِھ حاضر، المصوتین (131) من
189)).

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.یقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعدیل األول لقانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019 رقم (1) لسنة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.(أطلب التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

یقرأ األسباب الموجبة من مقترح قانون التعدیل األول لقانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019 رقم (1) لسنة
2019.

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف أُعید قراءة األسباب الموجبة، األسباب الموجبة یجب أن تكون منسجمة مع القانون

.أطلب التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

أمام حضرتك طلب مقدم من اكثر من (50) نائب ونائبة من أعضاء مجلس النواب، إلضافة فقرة الى تعدیل قانون الموازنة رقم (1) لسنة
2019، یلزم الحكومة ووزارة المالیة بعدم تسلیم أي مبلغ الى حكومة اقلیم كردستان في حال لم تُنفذ الفقرة (1) و (2) من المادة (10)، أي

.تسلیم النفط الى سومو حصراً حسب قانون الموازنة، الورقة أمام جنابك ونطلب اعتبارھا فقرة مضافة الى قانون تعدیل الموازنة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب، جنابك تطلب أن نصوت على تطبیق قانون الموازنة بالفقرة اوالً وثانیاً، الفقرة المكتوبة ال یُسمح لوزارة المالیة أو للوزیر وال
للحكومة تسلیم أي مبلغ الى أقلیم كردستان أذا لم تُنفذ الفقرات (أوالً) و (ثانیاً) من قانون الموازنة، بالتالي ال یحتاج أن أصوت على فقرة باألصل

.ھي موجودة ھذا رأیي، أترك الرأي لمجلس النواب

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكالبي (نقطة نظام –

السید الرئیس، عفواً، الحكومة واألخ ممثل الحكومة موجود قالت أن المادة (10) لیس فیھا إلزام، ولذلك نحن الیوم ممثلي الشعب نُلزم الحكومة
.(أن ال تسدد مبالغ إذا لم تُنفذ الفقرة (1، 2

.الفقرة األولى:- تقریر دیوان الرقابة المالیة من (2003) الى (2018) فیما یتعلق باألموال المسلمة إلى إقلیم كوردستان

الفقرة الثانیة:- تسلیم ما ال یقل عن (250) الف برمیل من النفط الى شركة (سومو)، ھذه الفقرات إن لم تطبق تُلزم ھذه الفقرة وتضاف الى
.التعدیل، ھذا مقترحي ومقترح أكثر من (50) نائب ونائبة موجودین في مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .نرید إلزام. حسنا

قبل التصویت على ھذه الفقرة، أطلب الموافقة على إدراج المقترح للتصویت علیھ في تعدیل الموازنة، من یؤید الموافقة على إدراجھ؟ فقط
.إدراجھ قبل التصویت علیھ، فقط إدراجھ للطرح، فقط إدراجھ، األصوات أمامكم

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.التصویت على تعدیل القانون بالمجمل

تم التصویت بالموافقة على مقترح قانون التعدیل األول لقانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019 رقم (1))
.(لسنة 2019

.شكراً جزیالً اللجنة المالیة، تم التصویت على القانون بالمجمل

.ال یتم طرح نفس األمر مرتین ، لم تحصل الموافقة على التصویت

أ أ أ ً أ
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أوالً ھذه الط ریقة في الحدیث غیر مقبولة، اجلسوا في أماكنكم، أعطیكم دور، طریقة فرض اإلرادات مرفوضة، لست أنت المقصود، تفضل
.مكانك، اسمحوا لي تفضلوا أماكنكم

ثانیاً: لم یتم أثناء المناقشات تعدیل القانون في الجلسة السابقة، أعرض التسجیل للمناقشات، لم یتم إعطاء طلب إضافة أي مقترح، المالحظات
.التي تؤخذ من اللجان ھي التي تناقش في القراءة الثانیة، وتقدم بشكل مكتوب الى اللجنة المعنیة، لم یمر ھذا األمر

األمر اآلخر، فیما یتعلق بإلزام الحكومة في تطبیق القانون، ممكن تتفضلون السادة النواب لمناقشة ھذا الموضوع بجدیة، دورنا الرقابي یُحتَّم
علینا متابعة تنفیذ القوانین بشكل واضح، وأن تتم محاسبة غیر الملتزم بتنفیذ القوانین من خالل الدور الرقابي لمجلس النواب، الفقرة التي قُدمت

من السید النائب یوسف الكالبي تطلب إلزام الحكومة بتنفیذ الفقرات (1،2) من المادة (10) في قانون الموازنة، یتم استضافة كل من (وزیر
النفط، وزیر المالیة)، أسمحوا لي أرید استضافة وزیر النفط وأرید أن أعرف الكمیات، من الذي یقول ُسِلَمت أو لم تُسلَّم؟ أنا أرید أتكلم بجانب

ً یتعلق بعمل المجلس، (وزیر النفط، وزیر المالیة، ممثل رئاسة الوزراء، ممكن یكون أحدھم ممثل رئیس الوزراء، ودیوان الرقابة المالیة أیضا
یكون موجود) ما یتعلق بجزئیة النفط سوف أتكلم، یحضر دیوان الرقابة المالیة، ھذا األمر سیكون یوم الخمیس، أنت المستضیف بناًء على

طلبك، انت المستضیف ویحضرون فیما یتعلق بتطبیق قانون الموازنة للفقرة التي تتعلق بالنفط، لكي یتم تحدید الموضوع، أن لم ترتقي إجابة
المعنیین في ھذا الملف الى اقناع السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، بإمكانك وإمكان السادة النواب استجواب الذي لم یلتزم بتنفیذ القوانین،

أنا متضامن معك، یوم الخمیس استضافة المعنیین في ھذا الملف (وزارة النفط، وزارة المالیة، دیوان الرقابة المالیة) باإلضافة الى ممثل عن
رئیس الحكومة، رئاسة المجلس تتضامن معك فیما لو لم یُقدم المستضافین جواب مقنع الى السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، نرتقي

.باإلجراء الرقابي الى أي مرحلة ترتؤوھا مناسبة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

قبل شھر ونصف كانت لدي نقطة نظام أمام حضرتك وأمام األخ ممثل الحكومة، طلبت استضافة األخ وزیر المالیة في نفس ھذا الموضوع،
وحضرتك وجھت أن یستضاف في اللجنة المالیة وتمت استضافة األخ وزیر المالیة في اللجنة المالیة، احترامي وتقدیري إلخوتي في اللجنة

المالیة، خرج التقریر الذي رأیتموه أنتم، الذي لم نَر فیھ غیر (فسر الماء بعد الجھِد بالماِء) ھذا أوالً. نحن الیوم الحكومة تقول في قانون الموازنة
، وانا أعمل وفق قانون الموازنة، نحن نرید رفع الحرج من الحكومة، الحكومة محرجة، أنا بالنسبة لي أمام الشعب ال أستحي ال یوجد إلزام عليَّ

.من  المطالبة بالحقوق، لذلك قدمنا طلب تعدیل لكي یكون قانون ُملزم من إخوانكم وأخواتكم أعضاء مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

من قال الفقرة غیر ُملزمة؟

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.الحكومة قالت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا كالم غیر دقیق

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.الذي قالت ذلك ھي الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا الذي أجاوبك

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

أوالً الحكومة لم تتكلم، لكن نفذت، الحكومة تُعطي مبالغ مالیة، وتسلم مبالغ نقدیة، ال عالقة لنا ماذا تكلمت، قالت نعم، قالت كال، أنا قلت، نعم، أنا
قلت كال، الحكومة تُعطي مبالغ مالیة، وِهللا وباِ� وتاِ� فلیسمعني الشعب الكوردستاني الحبیب، نحن لیس ضد الشعب الكوردستاني أیھا الناس ال

تُفسرون كالمنا غیر تفسیر، نحن مع شعب كوردستان، ولكن یجب أن یكون ھناك إنصاف وعدالة الى كل الشعب العراقي، ھذا نحن الذي نطالب
.بھ، لذلك حضرتُك قبل قلیل أعدت جمع األصوات، ھذا طلب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اسمح لي، لو كان یوجد شك بالتصویت، لم یكن ھناك شك بالتصویت نھائي

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –
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قدمنا طلب من أكثر من (50) نائب وحضرتك أقترحت أن نستضیف وزیر المالیة في مجلس النواب، نحن مع ھذا الموضوع بشرط أن نعتبر
تعدیل قانون الموازنة متعلق على إستضافة وزیر المالیة وھذه الفقرة سوف نضیف بھا أنھ یعتبر التصویت معلقاً لحین إستضافة وزیر المالیة،

.أما أن نضیف ھذه الفقرة التي أضفتھا أو ال یعتبر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لیس لھا عالقة اإلستضافة بھذا الموضوع

الفقرة في قانون الموازنة واضحة وتُلزم الحكومة بالتطبیق ھذا واحد. ثانیاً لم یمر المقترح بالسیاقات التي تم قدمتھا جنابك أن یمر خالل القراءة
األولى والقراءة الثانیة، لم یمر من خالل القراءة الثانیة، وال یجوز النقاش في یوم التصویت، مع ذلك تم عرض األمر للتصویت واألصوات

كانت واضحة أمامك وأمامي، أنت ألتفت على األصوات، سوف یتم تزویدك بالتسجیل، السید النائب، ال أعید التصویت على قانون مضى، أنت
تعتقد غیر قانونیة، أنا ُملزم بعدم إصدار أو عدم توقیع تعدیل على القانون إلى أن یتم االطالع على قرص التسجیل إذا كان التصویت غیر موجود

یتم اإلعادة، اآلن یخرجون لجنة ثالثة، یخرجون اآلن ویتم اطالعكم على التصویت ویتم إعالن النتیجة بالضبط، اآلن، ال یتم إعادة التصویت،
اآلن سوف أعطیك عدد المصوتین على الموافقة على أدراجھا ویتم أذاعتھا باألسماء، اآلن، ال یُعاد التصویت، سوف تشاھدون بالتصویت، سوف

.یتم اختیار ثالثة من المجلس وإذا یوجد تشكیك لدى ھؤالء الثالثة یتم اإلعادة

-:(النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام –

استناداً إلى المادة (50)، ماذا تم القسم بھا؟ تم القسم بھا (أقسم با� العلي العظیم أن أؤدي مھامي ومسؤولیاتي القانونیة، إلى أن یصل إلى،
وأسھر على سالمة أرضھ وسمائھ ومیاه وثرواتھ، الیوم ثرواتھ اإلیرادات منھوبة، اإلیرادات عندي تم السؤال للرقابة المالیة من 2003 إلى حد

اآلن الحسابات الختامیة إلقلیم كوردستان لم یتم حسمھا، والنفط من 2003 إلى حد 2008 إقلیم كوردستان لم یسلم أي شيء، من 2014 إلى
اآلن أقلیم كوردستان لم یسلم شيء، لذلك استناداً إلى المادة (61) من الدستور سابعاً (ب) یجوز لـ(25) عضواً في األقل من أعضاء مجلس

النواب طرح موضوع عام للمناقشة باستیضاح سیاسة وأداء مجلس الوزراء أو أحدى الوزارات، تم جمع التواقیع لحضور، السید الرئیس عفواً
فقط تحدید الموعد، یأتي رئیس الوزراء ووزیر المالیة ویأتي وزیر النفط ودیوان الرقابة المالیة وكذلك ھیأة المنافذ الحدودیة بأقرب وقت لعرض

.الموضوع للمناقشة العامة، الیوم الظلم الموجود على أبناء الوسط والجنوب ھو عدم وجود عدالة في ھذا الملف، لذلك نطالب بتحدید وعد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مداخلتك واضحة، أتفق معك

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

حول موضوع ما ذكره السید النائب یوسف الكالبي موضوع استضافة السید وزیر المالیة حول ما تم ذكره في الجلسة في وقتھا من قبلھ، تم
استضافة السید وزیر المالیة ویتم االستفسار من عنده حول المبالغ المصروفة لإلقلیم وكان جمیع أعضاء اللجنة موجودین ومنھم أستاذ فالح وتم
إعداد تقریر ورفع تقریر إلى حضرتك بكل التفاصیل المثبتة والمبالغ المصروفة وان السید رئیس الوزراء ُمّطلع على جمیع المبالغ المصروفة

من قبل وزارة المالیة إلى اإلقلیم، أن موضوع الفقرة المشار إلیھ فیھا ألزام الحكومة واضح وان كل الفقرات المشار إلیھا في التقریر وتم
التصویت على التقریر من قبل اللجنة وعرضھ أمام سیادتكم أثناء زیارة السید نیجرفان برزاني إلى بغداد والنقاش مع حكومة المركز تم طلب

أرسال لجنة من قبل مجلس النواب أو الحكومة إلى اإلقلیم لدرس الموضوع، اعتقد الموضوع یحتاج فقط جانب مالي وإنما جانب سیادي، السید
رئیس الوزراء أطلع على جمیع المبالغ المصروفة ویحتاج إلى نقاش مع الحكومة والبرلمان لحسم ھذا الملف بشكل واضح ولیس أن یكون ھناك

.إلزام على اللجنة المالیة في شيء وتم توضیح كل التفاصیل بالتقریر إلى ھیأة الرئاسة وموجود عندكم التقریر السید الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

النائب رائد فھمي، النائب مزاحم التمیمي، النائب ھشام السھیل، النائبة غیداء كمبش، النائب یوسف صادق) اآلن سوف نشاھد سویةً التسجیل)
وأعطیكم األصوات كم قاموا بالتصویت؟ بعد إذنكم أریدكم معي، دقائق یجھزون لیكون واضح للجمیع، ھل یوجد اعتراض على ھذه األسماء؟

.یعني یمثلون الكل

-:النائب ناصر تركي یاسر –

بالنسبة للحوار الذي دار بین اإلخوة األستاذ یوسف الكالبي ومداخلتھ، یعني اإلخوة الكورد المحترمون الموضوع ال یُزعج وال یوجد بھ تفاصیل،
ألزموھم بما الزموا بھ أنفسھم، ھم وافقوا على ھذه الفقرة في الموازنة وعلیھ یجب االلتزام بھذا الموضوع وھذا موضوع قانون وأنا أستغرب
طبعاً، حتى ال تسجل ھذه ال أرید أن أتبجح بھا، استغرب من بعض اإلخوة التي مناطقھم ومحافظاتھم مدمرة ونازحیھم قھر وضیم لم یصوتوا

على أن تدرج ھذه الفقرة مع أن یعاد وحتى تتنفذ، محافظتنا مدمرة مضى (16) سنة نواب المحافظات من الموصل إلى البصرة فقط نفذ ثم
ناقش، الشعار القدیم، ال أعرف لماذا أصبح ھناك تغییر؟ نفذ ثم ناقش ومحافظتنا مدمرة، في سبیل نحن كون نصبح ونخضع إلى أشخاص

أصبحوا تجار برأسنا، وناسنا مدمرة وشابعة قھر وضیم، ال كھرباء وال ماء وكل وسائل الراحة غیر متوفرة، نتأمل من السید الرئیس أن شاء هللا
.بیك الھمة وباإلخوة إلى أن تنظرون البلد إلى أین ذاھب؟ وناسنا كافي قھر وضیم في كافة المحافظات

-:السید رئیس مجلس النواب –
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رئاسة المجلس الرئیس ونائبیھ یتعھدون أمام مجلس النواب، لن یسمحوا أن یتم غبن أي مواطن من المواطنین في كل أنحاء العراق ھذا واحد،
ثانیاً بما یتعلق بقانون الموازنة وھذه الفقرة تحدیداً، أنا مع استضافة المعنیین وان لم نجد منھم إجابة مقنعة لمجلس النواب وللشعب العراقي سوف

نكون أول المتصدیین لھذا الملف في رئاسة المجلس، أول المتصدیین لھذا الملف، إخوان فقط حتى یكون عندكم واضح ھذه الفقرة تحدیداً التي
تتحدث عن (250) الف برمیل، فقط إخوان سوف أعطیكم دور، بما یتعلق بالفقرة التي تتعلق (250) الف، مجمل قانون الموازنة إخوان أعضاء

اللجنة المالیة ممكن إذا موجود احد منھم یتذكر ھذا الموضوع، مجمل استحقاقات إقلیم كوردستان بعد تخفیض النسبة من (%17- %12,9)
(10,8) تریلیون إنا كنت موجود في النقاشات في قانون الموازنة، (10,8) تریلیون، إذا لم یسلم إقلیم كوردستان (250) الف برمیل المذكور

في قانون الموازنة تستقطع من (10,8)، ھذا ال یعني أن ال نعطیھم شيء، الخالف كم نعطیھم؟ الذي أتى من الحكومة یقول (250)، لتكتب
الحكومة الحقاً وجد عندھم (450) الف، (250) الف تستقطع بسعر البیع من أصل المبلغ الكلي المخصص لھم ویدفع لھم المتبقي، علینا أن

نناقش كم سعر البیع وكم المتبقي وكم الحكومة تم تسلیمھم؟ لیس مسلمیھم أو غیر مسلمیھم، ملزمین نسلم وفق االستحقاق المتبقي، أي تجاوز بھذا
الرقم سوف تكون لرئاسة المجلس كما لمجلس النواب موقف بمحاسبة المقصرین، یتم استضافتھم، أسألھم كم صدرت؟ وكم بعت؟ وكم المتبقي

شھریاً؟ ھنا تعرف الرقم كم؟ وتعرف كم استلم الرقم؟ وكم المتبقي؟ ال نتحدث عن عدم اإلعطاء، نتحدث كم استحقاقھم؟ اللجنة المالیة الیس ھذا ما
تم مناقشتھ؟

-:النائب جبار علي حسین العیبي –

موازنة 2018 كما تفضلت، الـ(250) ألف إذا لم یسددھا اإلقلیم، كانت تستقطع من حصة اإلقلیم، لعل الظروف اآلن إختلفت قلیالً ھنا وھناك،
وأرقام مختلفة، أنا أقترح تشكیل لجنة إستشاریة من خبراء، قبل أن نذھب إلى الحكومة، أو وزیر النفط وغیره ونأتي بھم إلى ھنا یوم الخمیس،

.فلنَر الخبراء العراقیین ماذا یقولون، ألن األرقام متضاربة

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

-:لدي ثالث مالحظات

المالحظة األولى: الطلب المقدم ھو منسجم مع المادة (135) التي تجیز لرئیس مجلس النواب، أو رئیس اللجنة المالیة، أو (50) عضواً أن یعید
.مناقشة مادة سبق إقرارھا، فضالً عن إعادة التصویت

المالحظة الثانیة: المقترح ھو إعادة صیاغة للمادة، ولیس تأكید إلتزام، ألن حضرتك اآلن أكدت أن الـ(250) إذا لم تسلم، ما یساویھا من قیمة
تستقطع، ولكن الباقي یسلم، أي قلت (10,08) تریلیون، فإذا قیمة الـ(250) برمیالً تساوي (6) تریلیونات، سنقطع فقط الـ(6) ونعطي (5)

.تریلیونات دون أن یسلم اإلقلیم ولو قطرة نفط واحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم أعد، لم أفھم

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

كل الموازنة المرصودة لإلقلیم عشرة تریلیونات و (800) ملیار دینار، تقول الـ(250) ألف برمیل نقتطع ما یساویھا إذا لم یسلم، الـ(250) ألف
.برمیل إذا ضربناھا فإن قیمتھا بحدود (6) تریلیونات، ولتكن (7) تریلیونات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .لم تصل، كم أیام التصدیر؟ نتناقش فنیا

النائب جبار العیبي، سؤال فني، جنابك كنت وزیر نفط، كم معدل التصدیر الشھري بشكل عام عدد أیام؟ كم معدل التصدیر الشھري للعراق؟

-:النائب جبار علي حسین العیبي –

.(من المنافذ الجنوبیة، أو كلھ ثالثة مالیین و (550

-:السید رئیس مجلس النواب –

ال، لیست الكمیة، في الشھر كمعدل كم یوماً؟ (20) یوماً في الشھر نصدر؟ أم (28) یوماً؟ أم (30) یوماً؟ كم المعدل؟

-:النائب جبار علي حسین العیبي –

.الحساب كمعدل ثالثة مالیین و (540) ألف برمیل

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

.أنا أجیبك، ھو نفس المعیار یجري على البصرة والناصریة والعمارة، دعني أكمل الفكرة
أ ً أ أ
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أنت قلت مجمل الموازنة المرصودة لإلقلیم عشرة تریلیونات و (800) ملیار دینار، أي تقریباً (11) تریلیون، نقول الـ(250) ألف برمیل إذا
.قیمتھا تساوي (6) تریلیونات، فإذا لم یسلموھا نستقطع فقط الـ(6) تریلیونات، فنعطیھم (5) تریلیونات دون أن یسلموا ولو قطرة نفط واحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إستحقاقھ

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

ال بأس، ھذا اإلستحقاق یجب أن یسري ویشمل بقیة المحافظات، لماذا بقیة المحافظات تسلم؟ أنا كیف أضغط على اإلقلیم حتى یسلم الـ(250)
ألف برمیل، الصیاغة الموجودة ھي مفتوحة النھایات وسائبة، تسمح لھ أن ال یسلم ولو قطرة واحدة، وھو یستلم (6) تریلیونات، فھنا تشعر

محافظات الجنوب بعدم العدالة، وھذا اإلعتراض نحن سجلناه منذ ذلك الیوم، لذلك أنا أقول لك اإلشكال الذي طرحھ األخ یوسف إشكال صحیح،
.الصیاغة فیھا إشكال، ھو ال یرید یؤكد إلتزام الحكومة بما موجود في الصیاغة، أصالً الصیاغة ھي مفتوحة النھایات

-:السید رئیس مجلس النواب –

سؤال، جنابك سبقتنا بالخبرة، ھذا النقاش قبل اإلقرار؟ في یوم اإلقرار؟ أم النقاش في القراءة الثانیة؟

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

.ھذا، المفروض في القراءة الثانیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

زودوا السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب بكل المداخالت المتعلقة بتعدیل قانون الموازنة التي حصلت في الجلسة السابقة، زودوھم بقرص
.بكل المتداخلین

.اللجنة المالیة، كل الطلبات التي وصلتكم مكتوبة لغایة یوم المناقشة، وما بعد المناقشة لغایة اإلقرار، زودوا السادة أعضاء مجلس النواب بھا

بإمكان السیدات والسادة النواب تقدیم مقترح لتعدیل أي قانون بما فیھا قانون الموازنة، یتقدمون بمقترح یمر بالقراءة األولى والقراءة الثانیة ثم
.التصویت علیھ في أي وقت من األوقات

-:النائب كاوة محمد مولود –

بالنسبة لھذا الموضوع، نحن مع ما طرحتھ جنابك باستضافة الوزراء المعنیین فعالً، وإذا لم ترتِق أجوبة الوزراء المعنیین بما یتعلق بھذا
.الموضوع، وخاصة المادة (10)/ج، فبإمكان أي نائب أو كتلة سیاسیة أن تقوم باستجواب الوزیر المعني

ما یتعلق بموضوع مستحقات اإلقلیم، نحن كنواب كرد، ونطلب من اإلخوة واألخوات في مجلس النواب جمیعاً أن نكون حریصین، نحن ممثلوا
الشعب، نحن حریصون على قوت الشعب، على رواتب الموظفین، وفي الدورة السابقة أیضاً نحن ناضلنا من أجل أن یكون ھناك حیاد لموضوع
رواتب الموظفین، وأن ال ندخل عیش المواطنین في الخالفات الموجودة بین اإلقلیم والحكومة اإلتحادیة، ونرجو من جمیع اإلخوة واألخوات في
مجلس النواب أن یكون لنا ھذا التوجھ في التعامل مع ھذا الموضوع، ومع ذلك نحن أیضاً مع أن تكون ھناك شفافیة في القطاع النفطي في إقلیم

كردستان، أن یسلم النفط، نعم نحن في األقل ككتلة التغییر مع أن تقوم حكومة إقلیم كردستان بتسلیم النفط كما ھو مدرج في قانون الموازنة، وأن
.تدفع الحكومة اإلتحادیة جمیع مستحقات اإلقلیم الـ(10,08) تریلیون

النقطة األخرى: بالنسبة لتشكیل اللجان، صوتنا على تشكیل لجنة اإلتصاالت، لجنة المادة (140) حسب المادة (71) من النظام الداخلي، مرت
.سنة وإلى اآلن لم تشكل ھذه اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

طلبت من السیدات والسادة رؤساء الكتل تقدیم ممثلیھم لتشكیل ھذه اللجنة، اإلجابات التي وردتني (7) من أصل (33) كتلة في مجلس النواب،
.فیتم التأكید على رؤساء الكتل

-:النائب كاوة محمد مولود –

.أرجو من جمیع الكتل السیاسیة اإلسراع بھذا الموضوع

النقطة األخیرة: یوم 29/6 قدمت طلباً لجنابك مشفوعاً بـ(52) توقیعاً، وطلبت إدراج موضوع التدخالت التركیة والقصف المستمر وخرق
.السیادة العراقیة في جدول األعمال، فأطلب من سیادتكم درج ھذا الموضوع في الجلسة القادمة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.نعم سیتم ذلك

ً بعد إذنكم، النواب الذین ذكرت أسماءھم، النائب رائد فھمي، مزاحم التمیمي، یوسف الكالبي، النائبة غیداء، ھشام السھیل، تفضلوا معي وأیضا
.المقررة

-:النائب مھدي تقي إسماعیل آمرلي –

موضوع یخص محافظة صالح الدین، ھذا الموضوع مھم جداً نرید من جنابكم التدخل في ھذا الموضوع، موضوع جاد، وھو تخصیص مبلغ
لبرنامج دعم إعادة اإلستقرار واإلعمار والبنى التحتیة في محافظة صالح الدین، (100) ملیار تم تحویلھا من وزارة الھجرة إلى محافظة صالح
الدین، وتم إرسال كتاب من محافظة صالح الدین برقم (389) تم تحویل مبلغ (30) ملیاراً إلى كامرات، وُصرف ھذا المبلغ، فھل ھذا صحیح؟

(30) ملیاراً لنصب كامرات في المحافظة؟ وعشرة ملیارات لشراء حاویات للمحافظة، ھل ھذا إستقرار؟ فھل ھذا صحیح؟ سیادة المحافظ
خصص ھذه المبالغ، ونطلب من جنابك الكریم أن یكون الصرف التشغیلي من باب الصرف اإلستثماري، لكي یدقق من وزرة المالیة ووزارة
التخطیط كما في العام السابق، فنرید تدخلكم بھذا الموضوع، رجاء أخوي ألن الموضوع مھم جداً، ألن المحافظة تعاني من نقص الخدمات،

والمناطق التي صمدت مثل الحاتمیة والدوز وآمرلي وبشیر، والمناطق التي نذكرھا دائماً، اآلن أیة خدمات ال توجد فیھا، نحن كآمرلي ودوز
یشھد هللا لیس لدینا شبر شارع، مبلغ (100) ملیار مبلغ ھائل المفروض أن یبوب حتى تستفید منھ المناطق المحررة والمناطق الصامدة، اآلن

أرى المناطق التي صمدت أمام داعش خالیة من أیة خدمة، سواًء الحاتمیة وبلد والدجیل والشركاط وآمرلي ودوز، ال یوجد لدینا شبر شارع في
.المنطقة

یرجى أخذ الموضوع بنظر اإلعتبار، وأن یتدخل اإلخوة النواب والكتل السیاسیة، فھذا فساد واضح، شراء بـ(30) ملیاراً، وعشرة ملیارات
لشراء حاویات، و (30) ملیاراً شراء سیارات، و (13) ملیار تأھیل طریق، ال توجد لدینا أیة طرق وهللا خاصةً في مناطقنا، فأرجو من جنابكم

.التدخل بھذا الموضوع، حتى نحسمھ، یتحول النبلغ من اإلستثمار إلى وزارة التخطیط ووزارة المالیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب مھدي آمرلي، قدم ھذه البیانات والمعلومات مكتوبة بتقریر من حضرتك تفصل بھ كل ھذه األمور إلى ھیأة الرئاسة

-:النائبة لیلى فلیح حسن زین الدین –

سبق وأن قدمت مداخلة في الجلسة السابقة حول موضوع خریجي كلیات الصیادلة الذین یحتاجون إلى معادلة شھادتھم، توجد في الوزارة لجنة
.باخسة لحقھم كثیراً، ولم تتم معادلة شھادتھم إلى االن

الموضوع ھو أن وزارة التعلیم الیوم في ھیأة الرأي منحت عشر درجات بدالً من خمس درجات للنجاح، وخول السید الوزیر قصي السھیل
رؤساء الجامعات خالل إجتماع ھیأة الرأي األخیر الذي عقد في وزارة التعلیم بصالحیة رفع سقف درجات تغییر حالة الطالب أو العبور إلى
المرحلة األعلى، فمثالً عندما كانت خمس درجات أصبحت عشر درجات، أنا أتمنى لو أنھم قد شملوا ھذه المجامیع من كلیات الصیادلة الذین

.یحتاجون إلى معادلة شھادتھم بھذا الموضوع، كان األولى بھم أن یشملوھم ضمن الفقرات حتى یعبروا ھذه المرحلة، ھذه النقطة األولى

النقطة الثانیة: النظر في اإلعتراضات المقدمة من قبل الطالب بإمتحان الـ(34) النظري، فقد كان ھناك رسوب كبیر جداً بھذا اإلمتحان، ما
یتعدى نسبة الـ(80%) من نسبة الرسوب الموجودة لدى الطالب الذین یحتاجون إلى معادلة شھادتھم، وإعادة النظر في إمتحان الـ(34) بتأریخ

12/6/2019.

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السیدة النائبة، ھذه المعلومات معلومة بالنسبة لدینا والتفاصیل موجودة وال داعي لذكرھا نوجھ لجنة التعلیم العالي لمتابعة األمر واالتصال مع
.وزارة التعلیم العالي بالنسبة لألمر، والنواب الدكتور محمد شاكر والدكتورة غیداء كمبش لمتابعة ھذا األمر وإعالمنا بأسرع وقت

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.الیوم نحن شرعنا قانون الموازنة وقانون الموازنة قانون ُملزم الى الجھات التنفیذیة لتنفیذه

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.الیوم لم نشرعھ بل قمنا بتعدیلھ

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

والیوم أنا أذكر أمرین تقوم بھا الدولة بإجراء مخالفة بأتجاه الموازنة األمر األول  یتعلق بالـ(250) التي مفترض ان تصدر وھو الضرر الذي
مفترض ان یكون یتم في حال مخالفتھ یتخذ إجراءات من المركز الیوم نحن نرسل رسالة أزعاج الى المحافظات الجنوبیة لماذا یتم تصدیر كامل

النفط من المحافظات الجنوبیة وعدم التصدیر من محافظات االقلیم وفي التالي ھذه الرسالة غیر صحیحة ألبناء الشعب العراقي علینا حضرتك
ممثل لجمیع أبناء الشعب  العراقي وفي النھایة نحن عندما نقول تصدیر (250) وال نعلم غیر ذلك بذلك نحن نشرعن لمن یسرق مال الشعب

العراقي من شمالھ الى جنوبھ یجب نحن مؤتمنین على ھذا الموضوع ونحن تكلمنا سابقاً وكان البعض تصور بأننا نحن ضد أبناء شعبنا كال نحن
ً ً ً أ أ أ أ
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مع أبناء شعبنا بأن الجمیع یأخذ أستحقاقھ وفقاً للمادة (111) ووفقاً للمادة (114) من دستور المساوات ووفقاً للمادة (116) من دستور تكافوء
الفرص نحن الیوم أما أن ننظر الى جیھان وننظر الى حجم النفط المصدر والتناكر التي تخرج أو الیوم نقول بأن ھناك عدم المساواة أرجو سید

ً الرئیس ان نحل ھذا الموضوع ونعیش بسالم ونتمتع جمیعاً بثروات الشعب العراقي، األمر الثاني سید الرئیس نحن أقرینا في الموازنة أیضا
ومنعنا األقتراض الخارجي وقلنا أن األقتراض الخارجي ھو تكبیل الى الشعب العراقي ومضینا فقط باالقتراض الداخلي والیوم نسمع بأن وزارة

المالیة تتجھ الى استقراض (200) ملیون دوالر كأقتراض خارجي وحضرتك تعلم بأن األقتراض الخارجي ھو شبة أستمار ألنھا وضعت
أشتراطات من البنك الدولي كبیرة على الشعب العراقي فیما یتعلق بالرواتب والكھرباء والتعلیم والصحة وفي النھایة ألزمنا في الموازنة الحكومة
بعدم األقتراض الخارجي في حین تتجھ االقتراض الداخلي ویوجد (13) تریلیون في ھیاة التقاعد و(10) تریلیون في الضمان األجتماعي ممكن

.ان تقترض منھا وال تذھب األقتراض الخارجي وھنا مخالفة أخرى من الحكومة الى الموازنة

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

مع األسف أن الرسالة تصل الى أبناء شعبنا في الوسط وفي الجنوب بصورة مشوه وبصورة مقطوعة وكما تفضلِت حضرتك أن الرسالة تصل
على أساس أن أبناء اإلقلیم یأخذون المیزانیة دون ان یسلموا أي قطرة نفط الى الدولة ھذا لیس بصحیح وأھل الجنوب یسلمون النفط ومع ھذا ال

یستلمون استحقاقھم كما ینبغي المسألة مسألة قانونیة لقانون الموازنة تم تحدید كل ھذه األمور وأنتم أعلم بھذا األمر وتم التصویت علیھ وتمت
المناقشة على قانون الموازنة یعني قانون الموازنة عالج الحالتین حالة عندما یسلم االقلیم الـ(250) ألف برمیل وحالة انما ال یسلم ألي سبب كان

والحالتان موجدتان فعندما ال یُسلم اإلقلیم ھذه الكمیة فیخصم من مبلغ الضرر كما تفضل سید الرئیس وأوضح المسألة المیزانیة میزانیة اإلقلیم
(10,8) تریلیون دینار في حالة عدم تسلیم اإلقلیم لھذه الكمیة یُخصم مبلغ الضرر والباقي یدفع الى اإلقلیم وھذا الذي یجري اآلن ھذا الذي یجري

بحسب قانون الموازنة أما إذا كان ھناك خلل فیتم محاسبة الحكومة والمتابعة مع

ھذا القانون موجود لماذا لم تناقشوه بوقتھا القانون لماذا لم تقولوا في وقت الموازنة نحن ال نقبل بإدخال ھذه الفقرة یعني فقرة في حالة عدم تسلیم
االقلیم احذفوھا لماذا لم تتكلموا بوقتھا المھم اآلن صوت علیھ واصبح قرار المھم نحن نعالج الموضوع ونرى ھذه البقة التي یدفع كمیزانھ الى

األقلیم ھذا ھو الباقي من المیزانیة أو ان یُدفع أكثر إذا یدفع دیناراً واحداً أكثر من ھذا المبلغ الباقي فسوف نحاسب الوزارة وزارة المالیة
ونحاسب الحكومة لذلك، مسألة القرض سیادة النائبة في قانون الموازنة نحن منعنا من ان تقترض الحكومة القرض الخارجي ولكن ھذا

الـ(200) ملیون ھل تابعتم ان ھذا قسطاً من القرض السابق أو قرض جدید؟ إذا كان قسطاً أخیر أو قسطاً من أقساط القرض السابق ھذا ال
یمضي علیھ وإذا كان قرضاً جدیداً مستحدث فھذا یمكن معالجتھُ ویمكن محاسبة الحكومة على ھذا األمر، إذا كان ھناك عقد لقرض سابق فسوف

.ننھي ھذا الموضوع

-:النائبة یسرى رجب كمر –

.تسلیم حكومة إقلیم كردستان (250) ألف برمیالً یومیاً ھو أحد مواد قانون الموازنة لسنة 2019 نقطة رأس السطر

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ولكن عدم التسلیم غیر موجود

-:النائب غائب غالب محمد علي العمیري –

فیما یخص التخابر مع الدول األجنبیة یجب أن یكون ھناك قرار واضح من مجلس النواب بأعتبار مجلس النواب ھو ممثل الشعب وممثل الدولة
ً العراقیة یجب تجریم التخابر مع أي دولة أجنبیة خارج إطار قنوات الدولة  الرسمیة وأعتبارھا جاسوسیة وعمالة سواء كان المخابر مواطناً عادیا
أو رجل أمن أو سیاسي علماً ان ھناك تجدید للعقوبات على مثل ھذه الجرائم في معظم دول العالم إذا ما كان المخابر وظیفة حساسة في الدولة ان

األعمال الجاسوسیة التي كرستھا بعض األحزاب منذ سنة 2003 ألمریكا ودول جارة ودول اقلیمیة ودول أجنبیة في صفوف األجھزة األمنیة
یجب ان یشرع بوجھھا قوانین تقتلعھا من الجذور وینبغي ان محاكم علنیة لمحاكمة جمیع السیاسیین والقادة والعناصر األمنیین في حال توفیر

األدلة على عمالتھم وجاسوسیتھم لتطھیر مؤسسات الدولة العراقیة من جمیع العمالء والجواسیس التي زرعتھم الدولة األجنبیة في اجھزة
ومؤسسات الدولة بواسطة بعض أحزاب الفساد فبعد (16) عاماً من األحتالل واإلرھاب آن اآلوان لقیام دولة عراقیة مستقلة بعیدة عن عبث

عمالء الشرق والغرب سیادة الرئیس أعتقد الكل یعلم بأن ھناك حادثة حدثت قبل أیام فیما یخص التخابر مع األجنبي لذلك یجب ان یُشرع قانون
.أو یجب استدعاء من قاَم بالتخابر مع األجنبي في مجلس النواب لمحاسبتھُ وانزال أقسى العقوبات بذات حقھ

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

أنا طلبت المداخلة قبَل أن یتكلم األستاذ العمیري ولربما تتكلم عن ذات الموضوع لكن من وجھة نظر أُخرى وھي أستھداف القنوات اإلعالمیة
للقادة والرموز والعناوین البلد بھذا الشكل ونشر تسجیالت واضح أي مطلع على مواقع التواصل االجتماعي وترتیباتھا واإللكترونیات یعرف أن

ھذا الموضوع مدبلج ویظھر التسجیل على القنوات وتتناولھ قنوات أخرى لمھاجمة قادة كان لھم دور كبیر في تأمین الدفاع عن أراضي البلد لذلك
نحن من خالل اللجان المختصة یا حبذا  لو ان القنوات التي تستھدف بھذا الشكل قبل أي تحقیق أظھار الحقائق بشكل الرسمي والحقیقي أن یتم

محاسبة ھذه القنوات أو توجیھ تعلیمات دقیقة بالذات فیما یخص الملف األمني ألن الوضع األمني والعسكري العراقي الیوم مستھدف من جھات
كثیرة والغرض ھو أرباك ھذه الجھات وخلط االوراق بین ما ھو وطني وبین ما ھو خائن وبین ما ھو عمیل لذاك ما تم أظھارھا على قنوات
اإلعالمیین من أستھداف قائد عملیات األنبار ھو موضوع ھو مرفوض بھذا الشكل والموضوع من المؤكد اآلن الجھات األمنیة تحقق في ھذا

الموضوع وواضح جداً ألي ُمطلع ان ھذا الموضوع ھو مفبرك وغیر حقیقي والرجل أغلب الشخصیات العراقیة تعرفھ وتعرف مواقفھ الوطنیة
ً وال یمكن ان یتخذ موقف من ھذا النوع او بھذه الطریقة الذي نستطیع ان نقولھ بأنھا طریقة ساذجة ال توجد قطعات مخفیھ تحتاج الى ان شخصا
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ما یعطي إحداثیاتھا جمیع القطعات منتشرة والعالم جمیعھ یعلم أنتشارھا وھي قوة عراقیة معروفة في أماكنھا لذلك لجنة الثقافة واإلعالم
.واألتصاالت التي تشكلت لو حبذا تأخذ دورھا في متابعة القنوات اإلعالمیة وأنھاء ملف أستھداف الرموز العراقیة

-:النائب ستار جبار عبد هللا الجابري –

یوم 12/6 قدمت تواقیع (43) نائب، استضافة معالي وزیر الكھرباء، مضى (30) یوم والى حد األن لم یحضر معالي وزیر الكھرباء الى
مجلس النواب، الغریب في األمر سیادة رئیس الجلسة إن بعض أعضاء مجلس النواب كان لھم زیارات الى وزارة الكھرباء واستحصلوا على
بعض العقود للمقربین من ھؤالء النواب، في المقابل العشرات ال بل المئات من المھندسین وذوي االختصاص في ھذه المؤسسة یعتصمون في

أبواب ھذه الوزارة ولم یكلف نفسھ معالي الوزیر لمقابلة ھؤالء المعتصمون في أبواب وزارة الكھرباء من مھندسین الكھرباء ومن خریجي ھذه
االختصاصات، بالتالي أطالب من رئاسة المجلس تكلیف لجنة النزاھة بفتح تحقق مع معالي وزیر الكھرباء بھذه الدرجات التي أعطیت الى بعض

النواب على حساب اإلخوة المھندسین والمعتصمین في أبواب الوزارة ولم یقابلھم الى حد ھذه اللحظة أي شخص من الوزارة ال معالي الوزیر
.وال من ینوب عن ھذا الوزیر

-:النائب اسوان سالم صادق –

بالنسبة الى موضوع الموازنة تنفیذ مواد وفقرات الموازنة، بالنسبة للنفط أقترح بأن یكون ھو لیس خصم مبلغ الـ (250) ألف برمیل ولكن
نعطي الى إقلیم كوردستان كامل صرف الموازنة التي ھي (10,800) تریلیون وتكون صادرات النفط من شركة سومو ومن الحكومة العراقیة

.لتفادي انخفاض سعر النفط بالتصدیر من عدة أماكن

بالنسبة الى الموضوع اآلخر: موضوع البسطیات التي ھي ھنالك حملة من قبل أمانة بغداد على البسطیات وھنالك األالف من البسطیات
وأصحاب العوائل یتم تشریدھم من قبل أمانة بغداد وأخذ مصالحھم، وكما تعلمون ھنالك محالت تقدر بـ (50) ألف دوالر و (100) ألف دوالر
وال یستطیع اصحاب ھذه البسطیات شراء ھكذا محالت بھكذا أسعار، فنطلب من ھیأة الرئاسة بمخاطبة أمانة بغداد لجعل ھذه البسطیات أكشاك

.منظمة ومبنیة وفق فقرات معینة لعدم تھجیر أو زج ھؤالء أصحاب العوائل في الشوارع

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

حسب المادة (22) من الدستور العمل حق لكل العراقیین بما یضمن لھم حیاة كریمة، نجد االن سیدي الرئیس حملة الشھادات العلیا یفترشون
األرض أمام وزارة التعلیم العالي بعد أن كانوا في ساحة التحریر من أجل الحصول على فرصة عمل ھم وعوائلھم وأطفالھم ولم تنظر الحكومة

وال مجلس النواب الى ھذه الشریحة المھمة في المجتمع، وسبق وأن قدمت مداخلة بخصوص ھذا األمر في الجلسة السابقة ولم یتم النظر فیھا
أصالً، لذلك سیدي الرئیس نطالب مجلس النواب ولجنة التعلیم العالي بالذات بتعدیل المادة (59) من القانون لسنة 2017، ھذا القانون الذي
أجحف حملة الشھادات العلیا لكون التعیین (20%) ولم یتم أصالً تفعیلھ، نطالب بأن یكون (100%) لحملة الشھادات العلیا، ولیس ھنالك

انصاف لحملة شھادة الھندسة اختصاص النفط والكیمیائیین و الى آخره، وأغلب حملة الشھادات العلیا األن یعتصمون وھذا حق كفلھ الدستور لھم
.في المادة (22) والمادة (30) من الدستور، لذا نطالب ھیاة الرئاسة باألخذ بنظر االعتبار اعتصام حملة الشھادات العلیا

السید الرئیس سبق وأن تداخلت بھذا الخصوص، لذلك أرجو النظر بحملة الشھادات العلیا والخریجین بشكل عام، یعني ما ذنبھم حصلوا على
الشھادة حتى یجلسون في البیت أو ینزلوا الى الطرق، ال یمكن أن یتقدم العراق وحملة الشھادات العلیا یجلسون في بیوتھم، لیكون لنا تصحیح

للتقاعد الى سن الـ (60) عام ویتقاعدون، بالنسبة الى وزارة التعلیم العالي، وزارة التعلیم العالي الصباحي والمسائي واألھلي لشخص واحد یعني
نفس األساتذة متنقلین ما بین الصباحي والمسائي واالھلي، لنعطي فرصة الى حملة الشھادات العلیا األن الذین یفترشون األرض تحت الشمس ھم

.وعوائلھم

-:النائب عباس علیوي كاظم –

لدینا في میسان السجن المركزي الذي ھو فیھ أكثر من (1200) نزیل، على حسابات وزارة العدل یفترض أن یكون فیھ (3600) حارس أمني
لھذا السجن، ھذا السجن یفترض أن یكون (3600) حارس، الموجود ھو (762) حارس أمني، أي أقل من ثلث القوة التي تحمي السجن، ھذا
السجن فیھ تعرف أن یوجد فیھ نزالء مخدرات ومحكومین مؤبد و(406)، أنت مثل ما تعرف سجن الحوت ھو سجن مھم الذي في الناصریة،

فالسیاق السائر في وزارة العدل باستمرار یأخذون من كل سجن (30 أو 40) الى سجن الحوت كمعایشة، اآلن وزارة العدل نقلت من سجن
میسان الذي ھو أقل من ثلث القوة، نقلت (150) منتسب وبالتالي سیادة الرئیس نحن سوف نضعف القوى األمنیة الموجودة في سجن میسان،

ھي القوة في األساس (3600) والموجود (762) وأذھب أنا آخذ من ھذه الـ (762) أخذ (150)، بالتأكید سوف یكون ھنالك خلل في
الحراسات وعلیھ أقترح سیادة الرئیس أنھ وزارة العدل بدل أن  تنقل ھؤالء تلغي نقلھم وتكتب الى رئاسة الوزراء بطلب تعیین وسد النقص في

.سجن الحوت ألنھ سجن مھم

-:النائب اسعد یاسین صباح –

القانون او الدستور العراقي یجیز لمجلس النواب مراقبة مؤسسات الدولة ومنھا الوزارات، وقانون مجلس النواب وتشكیالتھ رقم (13) المادة
(27) تاسعاً التي تنص على قیام أعضاء مجلس النواب بزیارات لدوائر الدولة لإلطالع على حسن سیر تطبیق أحكام الدستور والقوانین، السید
الرئیس في االسبوع الماضي قمت بزیارة الى وزارة العدل المدیریة العامة للتسجیل العقاري ووجدت في باب المدیریة إعمام من السید الوزیر

یمنع دخول أي مسؤول ومنھم اعضاء مجلس النواب الى المدیریة إال بموافقة مدیر مكتب الوزیر وھذا مخالف للقانون وقد ُمنِعت ولم أدخل
.مدیریة التسجیل العقاري التابعة لوزارة العدل ، سیدي الرئیس نرجو من ھیاة الرئاسة التأكید على مجلس الوزراء



7/10/2019 محضـر جلسـة رقـم (31)األثنین (8/7/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/07/08/محضـر-جلسـة-رقـم-31األثنین-8-7-2019-م/ 11/18

-:السید رئیس مجلس النواب –

لمجلس النواب رئیس ونائبین لیس الموضوع شخصي، بقرار من المحكمة االتحادیة وبموجب الدستور لمجلس النواب رئیس ونائب أول ونائب
.ثاني

-:النائب اسعد یاسین صباح –

أطلب من رئاسة المجلس أن تؤكد على مجلس الوزراء احترام اعضاء مجلس النواب، حقیقة نحن نالحظ من المدیریات العامة عدم احترام
.وتغافل واختراق للدستور

-:السید رئیس مجلس النواب –

األمانة العامة، یتم االتصال فوراً بوزارة العدل إلزالة ھذه المخالفة، ھذه مخالفة ولیس من حقھم یغلقون أبوابھم أمام السیدات والسادة أعضاء
.مجلس النواب، فوراً یتصل ویُعلمني

-:(النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان (نقطة نظام –

تفضلت بأنھ الذي یشكك الى اآلن یستطیع یذھب یدقق، ھو في االساس وأنا طلبت مداخلة وحضرتكم لم تنتبھ، السیاق ھو الصحیح المفروض
كان أنھ ھكذا حصل ضمن اشارة من جنابك الموضوع أنھ ھذا التعدیل الذي طلبھ التصویت علیھ السید النائب یوسف الكالبي، ھو في االساس لم

یتم مداولتھ في المناقشات التي أشرت أنت لھا، فبالتالي من حقھ على اعتبار قدم تواقیع من عدد من النواب أكثر من (50) نائب، أن یكون
مقترح تعدیل آخر ویأخذ االجراءات الطبیعیة قراءة أولى وثانیة، أما الیوم حشره بھكذا طریقة، تعالوا صوتوا علیھ، ھو في األساس كان جنابك

المفروض توقفھا، ال یحتاج أن نأتي وندقق من صوت ومن لم یصوت وكأنھ ھو مزایدات أنت جنابك تقول ال تعرضوھا في اإلعالم، كال، ال
یوجد أي أحراج لیعرضوھا، االجراءات غیر صحیحة لیس اعتراضنا على المبدأ، على المبدأ، نعم نطلب شفافیة في ھذا الموضوع، المقترح

.الذي حصل في المجلس وجنابك عرضتھ وحصل تصویت علیھ أن تشكل لجنة وثم یحصل استضافة للوزراء المعنیین ھذا ھو االجراء الصحیح

 

-:النائبة یسرى رجب كمر –

:سیدي الرئیس مداخلتي حول موضوعین

الموضوع األول، تسلیم حكومة اقلیم كوردستان (250) الف برمیل یومیاً ھو أحد مواد قانون الموازنة لعام 2019 ھذا نقطة رأس سطر
فمنتھین منھ ھذا قانون، یعني العبرة ھي تطبیق القانون ولیس ایجاد حلول اخرى لھا ألنھ الیوم جمیعنا نحن نمثل الشعب وأدینا القسم بأن نكون

مخلصین والمخلص للشعب وخاصةً نخصھ المخلص للشعب الكردي ھو من یطالب حكومة اقلیم كوردستان بتسلیم (250) الف برمیل ألنھ
الطرح الذي قدمتھ رئاسة المجلس باستقطاع المبلغ المرسل الى االقلیم من الـ (10) تریلیون المخصص لإلقلیم، فبھذه الحالة الشعب الكردي
سوف یُظلم ألنھ ال أحد یعلم أین تذھب عائدات النفط في االقلیم؟ وملفات بیع النفط غیر شفافة، لذا أطالب بتنفیذ مواد قانون الموازنة كما ھي

.بحذافیرھا والتزام االقلیم بتسلیم (250) الف برمیل یومیاً دون قطع قوت الشعب الكردي

-:النائبة محاسن حمدون حامد –

سیادة الرئیس، محافظة نینوى محافظة حقوقھا مھدورة، ال یوجد من یمثل محافظة نینوى في كثیر من مؤسسات الدولة ویوم أمس قمت بزیارة
مؤسسة السجناء السیاسیین الموجودة في بغداد وعلى رأسھا السید رئیس المؤسسة وطالبت بإعادة فتح دوائر مؤسسة السجناء الموجودة في

الموصل بالجانب األیمن والجانب األیسر وإعادة الموظفین على المالك الدائم والمالك المؤقت والحراس الموجودین في الجانبین ولكن رئیس
المؤسسة رفض رفضاً قاطعاً وكان أسلوبھ غیر محترم ورفض إعادة كافة الموظفین وإلى اآلن منذ 2014 وإلى اآلن الموظفین من غیر رواتب

.ومن غیر مباشرة ومن غیر رواتب مدخرة

أطلب من سیادتكم مخاطبة رئیس الوزراء لكون مؤسسة السجناء مرتبطة مباشرةً برئیس الوزراء إلعادة فتح مؤسسة السجناء السیاسیین في
.نینوى وإعادة الموظفین وإعادة حقوقھم المھدورة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة التي تخص أزمة السكن، جلسة الخمیس؟ نعم

.مشروع قانون اإلتصاالت والمعلوماتیة، اللجان المعنیة

.باقي فقرات الجدول ترجئ إلى یوم الخمیس

.غداً إجتماع رؤساء القوى السیاسیة في ما یتعلق بمناقشة قانون المسودة النھائیة لقانون اإلنتخابات، الساعة (12)، نعم

-:النائبة كفاء فرحان حسین –
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سیدي الرئیس، ھناك ظاھرة منتشرة في المؤسسات األمنیة على مستوى العراق وعلى مستوى المحافظات، والظاھرة ھي إنتزاع اإلعترافات من
المعتقلین بوسائل إجرامیة أنا أراھا بنظري وھناك تھدید باألم واألخت والزوجة لدى المعتقل وأن نحضرھا إذا لم تعترف، باإلضافة إلى وسائل

.التعذیب القمعیة التي تمارس ضد المعتقلین من أجل إنتزاع اإلعترافات حتى وإن كان المعتقل بريء تنتزع منھ اإلعترافات إنتزاعاً بھذه الوسائل

لذلك، بودي من رئاسة المجدلس أن تركز على ھذا الجانب وتبلغ لجنة األمن والدفاع ولجنة حقوق اإلنسان بالتحقیق في ھذه األمور ألن ھذه
.موجودة على مستوى محافظاتنا وعلى مستوى العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، تكلف لجان األمن والدفاع والقانونیة ولجنة حقوق اإلنسان بھذا الملف

.قدمي الطلب بشكل مكتوب حتى یتم التوجیھ المباشر

.نعم، ثالثة مداخالت

-:النائب عبد األمیر نجم عبد هللا المیاحي –

ھناك غموض حول كثیر من المشاریع الوزاریة والمشاریع المحلیة التي تصدر من مجالس المحافظات ومن داخل الوزارات ھناك غموض
وھناك كثیر من حاالت الفساد نسمع بھا وبعض التفاھمات خارج القانون وبالتالي نحن كأعضاء مجلس النواب عندما نخاطب الوزارات أو

نخاطب المحافظات حول اإلطالع على ھذه المشاریع للوصول على ھدر المال العام الموجود أو إعطاءھا لشركات غیر كفوءة لألسف الشدید لم
نجد إستجابة من قبل الوزارات أو من قبل المحافظة أو من قبل المحافظ أو مجالس المحافظات، ھناك تھمیش وعدم إھتمام بھذه المواضیع وھناك
ھدر بالمال العام وكثیر من المخاطبات توجھت إلى الوزارات والمحافظات حول اإلطالع على ھذه المشاریع ولم ترد إجابة وھناك كتاب موجھ

.إلى ھیأة الرئاسة من قبل مجلس محافظة البصرة حول عدم إعادة مخاطبة أعضاء مجلس النواب للمحافظة بشكل مباشر

.نطالب ھیأة الرئاسة بالتدخل والرد على مجلس محافظة البصرة وعلى محافظ البصرة بخصوص ھذا الموضوع

.سیدي الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم

-:النائب عبد األمیر نجم عبد هللا المیاحي –

.نطالب من حضرتكم توجیھ إجابة إلى محافظ البصرة وإلى مجلس محافظة البصرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.البرلمانیة، إجراء الالزم

-:النائب عبد األمیر نجم عبد هللا المیاحي –

بأنھ عدم مساعدة أو إستجابة مع أعضاء مجلس النواب في المحافظة حول اإلطالع على كثیر من المشاریع وھناك كثیر من المشاریع أحیلت إلى
.شركات غیر كفوءة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أیضاً، یتم توجیھ المحافظات بإجراء الالزم لھذا األمر

.تفضل

-:النائب أسوان صادق –

.سیادة الرئیس، موضوعي ھو مقترح تعدیل قانون الموازنة العامة اإلتحادیة

سیادة الرئیس، حضرتك سبق وأن وجھت بأن تتم ھناك إضافة إلى األسباب الموجبة وھو التوازن في الدرجات الخاصة بالنسبة إلى المكون
.المسیحي والدیانات األخرى ولكن اآلن لدینا التصویت على قانون الموازنة التعدیل ولم نرى األسباب الموجبة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.توجد فقرة في قانون الموازنة تحتم على الحكومة مراعاة التوازن الوطني في درجات الحذف واإلستحداث وفي كل مؤسسات الدولة

.موجودة أعتقد حسب المادة

-:النائب أسوان سالم صادق –

.سیادة الرئیس، حضرتك أوعزت إضافة في األسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

لم یأخذوا برأیي اللجنة فما الذي أعملھ لھم؟

-:النائب أسوان سالم صادق –

سیادة الرئیس، أي أنھا لم تضاف؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال، توجد مادة في القانون أصالً

-:النائب أسوان سالم صادق –

.سیادة الرئیس، موجودة ولكنھا لم تطبق وال توجد أي درجة خاصة بالنسبة للمدراء العامین أو الوكالء من المسیحیین

.نرجو من حضرتك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف أتابع ھذا األمر

.تفضل

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

سیادة الرئیس، الغایة من المداخالت مثالً نحتاج إلى توجیھ من جنابك فلذلك اإلنتباه القصد لیس أن الشخص ؟؟؟ نحن نعرف أن جنابك تسمع
.بأذنك ولیس بعینك ولكن الغایة ننتبھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، تفضل

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

سیادة الرئیس، الغایة من اللجان وأنت تعرف أن الوقوف على الحقائق أي لیس مثالً عندما نشكل اللجان لیست القضیة ھي التسویف وحضرتك
تعرف لدینا كم لجنة بلجنة أنت أقررتھا في ما یتعلق بلجنة المناطق التي قلت لك أن أھالیھا یریدون العودة وإلى اآلن وھذا یتعلق بلجنة األمن

.والدفاع واآلقالیم ھذه واحدة في الموصل

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة األمن والدفاع لم یمارسوا دورھم؟

 

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

.أبداً ولم یحصل أي تشكیل وال یخرج اي عضو مجلس نواب بلجنة تحقیقیة إلى محافظة الموصل
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.رئیس اللجنة، موجود؟ رئیس لجنة األمن والدفاع، نائب رئیس اللجنة، األمر الذي یتعلق بالقرى للممنوعین من العودة في محافظة نینوى

.نعم، إستمر

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

.ترشیح شكل ونرید اإلطالع على الحقائق ثاني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال، أرید زیارة میدانیة

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

.زیارة میدانیة، ھذا المطلوب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة األمن والدفاع، أنتم تتبنون األمر ولجنة األقالیم تذھب معكم مساندة وتذھبون إلى الموقع وتعلموني بتقریر مفصل

.البرلمانیة، تابعوا ھذا التوجیھ

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

.صحیح، ھذا في ما یتعلق بھذه اللجنة

.في ما یتعلق باللجنة الثانیة التي تخص حرق المحاصیل

سیادة الرئیس، أنتم أیضاً شكلتم لجنة في وقتھا من لجنة الزراعة وأعتقد من لجنة ثانیة حقوق اإلنسان كما أعتقد وأیضاً ھذه اللجنة لم تباشر، ھذا
.في ما یتعلق بموضوع اللجان

لدینا المادة (47) من الموازنة، خامساً (أ) أي النقطة خامساً إما أن تؤخذ (أ) و (ب) و (ج) كلھا تنفذ وأما أن ینفذ (ب) و (ج) وتترك (أ) مثالً،
.غیر معقول

سیادة الرئیس، خامساً (أ) من المادة (47) تخصیص درجات وظیفیة للمحافظات المحررة، وإكمال المالكات على ما كانت علیھ قبل
9/6/2014.

.نحن وإلى اآلن لم یحصل إجراء، ونذھب للمالیة ویحیلوننا إلى الداخلیة ونأتي إلى الداخلیة فیحیلوننا إلى المالیة

طبقت (ب) بالكامل وحددت درجات وظیفیة في النقطة (ب) بما یتعلق بــ 2008 و 2014 اآلن موضوعة على حد قولھم على الرف تركوه
.(وھذه ھي الــ (أ) واضحة المادة (47) خامساً (أ

-:السید رئیس مجلس النواب –

والتي تخص ھي إعادة الشرطة؟

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

.بالضبط، إعادة مالكات الشرطة على ما كانت علیھ قبل 10/6/2014

األمر األخیر، ھذا الذي نرید بھ توجیھ وأنا من یوم الموازنة قلت لحضرتك على ھذا األمر، نرید نعرف أعداد الشرطة في كل المحافظات،
واآلن نحن لدینا أعداد تقریبیة لعدد سكان المحافظات من بغداد أعلى محافظة إلى أصغر محافظة ولكن أعداد الشرطة في المحافظات ال نعرف

أعدادھا ونرید معرفة أعدادھا ونرید معرفة النسبة والتناسب ھذا الذي وضعوه على موجب السكان كم؟ ومن غیر المعقول مثالً محافظة (3)
مالیین و (800) الف لیس فیھا (16) ألف شرطي، ومحافظة (800) ألف فیھا (20) ألف شرطي أي نحن نرید معرفة التوزیع ھذا النسبة

والتناسب مأخوذ من ماذا؟ لماذا ھذا (3) مالیین و (800) ألف ال یوجد لدیھ غیر (16) ألف؟ ولماذا ھذا (800) ألف نسمة محافظة أو (900)
ألف لدیھ (20) ألف شرطي؟

.سیادة الرئیس، نرید أعداد القیادات للشرطة كلھا وتوجھ لجنة األمن والدفاع ألجل
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.قدم لي طلب مكتوب اآلن حتى

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

.یا سیادة الرئیس، وهللا في كل مرة أقدم طلب ویذھب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اآلن حتى أوجھ بكتاب

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

.حسناً اآلن، شكراً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تشطب التالیة

.ألم تتعبوا؟ من رخصتكم، آخر مداخلتین

.تفضل

-:النائب حسین علي محمد الیساري –

.المادة (50) من الدستور، تأدیة القسم لكل اإلخوة أعضاء مجلس النواب

سیدي الرئیس، كانت لك جھود كبیرة في متابعة فقرات الموازنة اإلتحادیة وكانت إضافة زائر دوالر إلى محافظة كربالء ونحن حالیاً في النصف
.الثاني من السنة وإلى اآلن أي مبلغ لم یصل إلى ھذه المحافظة المقدسة وانت كانت لدیك زیارة میدانیة لمحافظة كربالء ورأیت الحاجة الحقیقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بالنسبة للمناقالت

-:النائب حسین علي محمد الیساري –

.المبلغ للزائر دوالر إلى اآلن

-:السید رئیس مجلس النواب –

الزائر دوالر تمت إضافة فقرة في قانون الموازنة توزع ھذه اإلیرادات على المحافظات المعنیة وھي المحافظات التي تعنى بالزائرین، إلغاء
.التأشیرات

-:النائب حسین علي محمد الیساري –

.إلى اآلن لم تناقش ولم یصل أي مبلغ من ھذه المبالغ للمحافظات ونحن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ألن معلوماتي تصفرت

-:النائب حسین علي محمد الیساري –

.سیدي الرئیس، أبداً، من خاللك حث وزارة المالیة للوقوف على المبالغ

-:السید رئیس مجلس النواب –

ممثل الحكومة، ما الذي جرى للتاشیرات بیننا وبین الجمھوریة اإلسالمیة في إیران في ما یتعلق بالزیارات؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –
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ضمن مذكرة تفاھم موقعة الدخول یكون ضمن السیاحة الدینیة لیس فقط مع الجمھوریة اإلسالمیة وإنما مع بقیة الدول التعامل على كثافة
.الزیارات الموجودة والمتوجھة الى العراق فإذا كثافة الزائرین كثیرة سوف یتم تسفیر أو تقلیل الفیز الى العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لقد تم االتفاق

-:النائبة نھلة جبار خلیفة –

بالنسبة للرواتب المدخرة لدینا عدد كبیر من موظفي التربیة ووزارة الكھرباء ووزارة الصناعة لم یستلموا الرواتب المدخرة لحد اآلن تكلمت مع
الوزراء المعنیین یقولون أن المسألة عند المالیة ووزارة المالیة تقول لم تصلنا األولویات التي تخص الموظفین والناس بدأت تتذمر منذ عام

2014 ولحد اآلن ھذا الموضوع متوقف لذا نتمنى االھتمام من حضرتك وبالنسبة أیضاً لبرید الوزارات یتأخر مثالً برید الشھر الثالث استلمتھ
.الشھر السادس وأن البرید جداً یتأخر وھنالك أمور تحتاج الجواب اآلني وثالثة أشھر یصل البرید لذا نتمنى من حضرتك حل ھذه المسألة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الدائرة البرلمانیة ھل لدیكم متابعین في كل وزارة على البرید؟

-:النائب حسن خالطي نصیف –

ھنالك قضیة مھمة جداً الظاھرة التي بدأت تتزاید وتفتك بفئات مختلفة من الشعب العراقي وھي ظاھرة المخدرات فإذا كان الموضوع یخص فقط
وزارة الصحة كان من الممكن من خالل اللجنة انھ یتم فتح الموضوع في الجلسة العامة ومجلس النواب قام بجزء من دوره في الدورة النیابیة

الماضیة قمنا بتصدیق وتمریر قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة الموضوع یحتاج الى توافر جھود ولذلك نقترح أن تكون ھنالك
توصیة من مجلس النواب الى الحكومة بشان تشكیل خلیة (49) ونقترح بإصدار توصیة بشان تشكیل لجنة علیا للتعامل مع ھذا الموضوع ألنھ

.یحتاج الى تعاون جھات مختلفة بما في ذلك وزارة الصحة

 

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

أوالً: بعد االطالع على التسجیل التلفزیوني بالتصویت الحظت أن بعض اإلخوة واألخوات لم یكونوا منتبھین الى الموضوع قانوناً ال یعالج ھذا
.الموضوع لذلك أنا اطلب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أن كان قرار الرئاسة كان صحیح باالحتساب

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.ولكن لیس ھكذا حضرتك صحح االحتساب كان صحیح ولكن

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل كان االحتساب صحیح؟

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

االحتساب صحیح ولكن الفقرة لم یكونوا اإلخوة واألخوات منتبھین للموضوع والدلیل انھ بعد ذلك الكل طلب المداخالت لذلك أنا أسحب
.الموضوع وأحولھ الى مقترح تعدیل قانون وإدراجھ بنفس السرعة التي تم فیھا تعدیل قانون الموازنة

ثانیاً: استضافة السید رئیس الوزراء والسید وزیر النفط والسید وزیر المالیة والسید رئیس دیوان الرقابة المالیة یوم الخمیس لمناقشة ھذا
الموضوع نحن مع الشعب جمیعاً من شمالھ الى جنوبھ نحن لسنا ضد حكومات وال ضد سیاسات بل نرید اإلنصاف والمساواة للشعب العراقي

.لدینا أسئلة محددة واستضافة على موضوع محدد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.موضوع محدد؟ حتى تكون البیانات موجودة لدیھ

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –



7/10/2019 محضـر جلسـة رقـم (31)األثنین (8/7/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/07/08/محضـر-جلسـة-رقـم-31األثنین-8-7-2019-م/ 17/18

بعد إذنك نحن في االستضافة السابقة لألخ وزیر المالیة واستضافتھ في اللجنة المالیة حصل لدینا مجموعة من البیانات على أثرھا أصبح لدینا
تصور واضح في الموضوع وھو غیر صحیح وفیھ غبن اآلن للمحافظات على حساب اإلقلیم والفقرة نحن متمسكین بھا وقد تكون لم تمر

بالتصویت بسب عدم انتباه اإلخوة واألخوات لماھیة الفقرة وھي موجودة وقمنا بتحویلھا مقترح تعدیل قانون الموازنة ونتمنى أن تمر بنفس
.سرعة التي مر بھا تعدیل قانون الوكاالت واستضافة السید رئیس الوزراء والسید وزیر النفط والسید وزیر المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید وزیر النفط والسید وزیر المالیة وممثل عن السید رئیس الوزراء وقد یكون أحدھم

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.أن ھذا الموضوع ال یحلھ ممثل مع كل تقدیرنا واحترامنا لممثلي السید رئیس الوزراء وھم االثنین نوابھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب ھذه الجزئیة إذا أتى السید رئیس الوزراء ال یوجد داعي لوجود الوزراء المعنیین وإذا أتى الوزراء المعنیین یصبح السؤال واضح
لھم وزیر النفط نسألھ كم معدل التصدیر الشھري؟ بالنسبة للشھر األول والثاني والثالث سیادة النائبة نحن نسأل عن موضوع مالي واضح نسأل

وزیر النفط كم معدل التصدیر الشھري؟ وكم سعر النفط؟ ونسال وزیر المالیة كم تم تسلیم إقلیم كردستان في كل شھر؟ رجاء تزویدنا بھذه
.البیانات وبھذا السؤال سوف یتم استیضاح المقارنة أیضاً یمكن أن تستفسر عن الكمیات األخرى وھذا أیضاً دور الرقابة المالیة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

فیما یتعلق بھذا الموضوع بنفسي سوف أحضر األسئلة حصراً بشان ھذا الموضوع وھو سوف یرد ألنھ قمنا باستضافة وزیر المالیة وسألناه
.وقمنا باستضافة وزیر النفط في لجنة الطاقة وسألناه وأرسلنا أسئلة غیابیة الى السید رئیس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

یوم الخمیس البرلمانیة األمین العام أین؟

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.السید رئیس الوزراء أكید؟ ووزیر المالیة ووزیر النفط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وزیر النفط ووزیر المالیة؟

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.ودیوان الرقابة المالیة ألنھ لدینا الفقرة (أ) في المادة (10) تتعلق بدیوان الرقابة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف یتم االستضافة یوم الخمیس

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.واالستضافة ال عالقة لھا باالستجوابات المقدمة الى السید رئیس مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال عالقة لھا

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.لدینا استجواب الى السید وزیر النفط والسید وزیر المالیة والسید وزیر االتصاالت

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

ال یختلف اثنین على أن العلم العراقي ھو العنوان الكبیر لسیادة العراق وحین یرفرف العلم العراقي في مكان ما فھو یعبر عن وطننا الكبیر
.العراق في حالة زیارتنا لدول كثیرة نرى أن إعالمھا ترفرف وھي نظیفة ومكویة وبأحلى صورة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.ترفع الجلسة الى یوم الخمیس الساعة الواحدة

.ُرفعت الجلسة الساعة (4:10) عصراً


