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محضـر جلسـة رقـم (4) الخمیس (10/9/2020) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة الثالثة

  الفصل التشریعي األول

محضـر جلسـة رقـم (4) الخمیس (10/9/2020) م

 

 

 

ً .عدد الحضور: (187) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:35) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید مرتضى مھدي (موظف –

.یتلو آیات من القران الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة (أوالً): النظر في الطعون المقدمة على صحة عضویة بعض السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب*

.السیدات والسادة النواب ھذه الفقرة تحتاج الى نصاب الثلثین المقرر أعلمني النصاب

-:السید مقرر مجلس النواب –

.بالنسبة الى الفقرة أوالً النظر في الطعون سیادة الرئیس الحضور (187) لم یكمل ثلثي العدد

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه الفقرة تحتاج إلى نصاب الثلثین یحتاج الى أكثر من (219) نائب لذا ال یتم المضي بھذه الفقرة على أن یتحقق نصاب الثلثین الحقاً في
.الجلسات التي تدرج فیھا ھذه الفقرة

.الفقرة ثانیاً: تأدیة الیمین الدستوریة السیدات السادة النواب*
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إشارة الى كتاب المفوضیة العلیا المستقلة لألنتخابات بالرقم كذا في شھر أیلول/ 2020 نود اعالمكم بأن البدیل الذي یلي السید النائب قاسم محمد
جالل حسین االعرجي المرشح محافظة واسط كتلة بدر االنتخابات مجلس النواب العراقي 2018 ھي السیدة (وفاء حسین سلمان فارس) وحسب
جدول أدناه أیضاً بكتاب آخر معنون الى مجلس النواب نود اعالمكم بأن البدیل التي تلي السیدة النائبة المرحومة غیداء سعید عبد الحمید المرشح

عن محافظة دیالى قائمة االئتالف الوطنیة حزب الجبھة العراقیة الحوار الوطني لالنتخابات مجلس النواب العراقي 2018 ھي السیدة (أقبال
عدنان حسان ربیع) وحسب الجدول أدناه حضور السیدتین لتأدیة الیمین الدستوریة، السید نائب فالح لدیك مالحظة؟ النائب رعد الدھلكي ھل

لدیك مالحظة؟ األمانة العامة لیحضروا السیدتین لحین ان تصل البدیلة

أدت السیدة (وفاء حسین سلمان الالمي) الیمین الدستوریة بدالً عن النائب (قاسم محمد جالل االعرجي، أدت السیدة (أقبال عدنان حسان ربیع
.(اللھیبي) الیمین الدستوریة بدالً عن النائبة الراحلة (غیداء كمبش

.الفقرة (ثالثاً) عرض سیر اإلجراءات التشریعیة لمشاریع ومقترحات القوانین الُمحالة إلى اللجان النیابیة كافة*

.األمانة العامة، البرلمانیة،  تفضلوا أعطوني الموقف

-:(السید سیروان عبد هللا (األمین العام –

(یقرأ عرض سیر اإلجراءات التشریعیة لمشاریع القوانین والمقترحات المحالة الى اللجان النیابیة ابتداًء من ھذه الدورة.( مرافق

-:(السید محمد ھاني (نائب األمین العام –

.یكمل قراءة سیر اإلجراءات التشریعیة لمشاریع القوانین والمقترحات المحالة الى اللجان النیابیة ابتداًء من ھذه الدورة

-:(السیدة میادة الحجامي (مدیر عام الدائرة البرلمانیة وكالة –

.تكمل قراءة سیر اإلجراءات التشریعیة لمشاریع القوانین والمقترحات المحالة الى اللجان النیابیة ابتداًء من ھذه الدورة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب ھذا موقف المشاریع والمقترحات الموجودة في ذمة اللجان وسأُعطي من لدیھ مالحظة من السیدات والسادة رؤساء
اللجان النیابیة الدور ألبداء رأیھم ومالحظاتھم بشأن ذلك ولكن في اإلطار العام وإلكمال ألتزامات المجلس اطلب من السیدات والسادة رؤساء

اللجان وأعضاءھا المضي بدفع العجلة التشریعیة لمشاریع القوانین أعطاء االولویة لمشاریع القوانین وتتحمل كل لجنة مسؤولیاتھا وقررت رئاسة
المجلس تشكیل لجنة حسب النظام الداخلي یرأسھا السید النائب الثاني لرئیس مجلس النواب وأیضاً یشترك معھ كل من األمین العام لمجلس

النواب، مدیر عام الدائرة البرلمانیة (مدیر عام دائرة البحوث) عمل جوالت على كل اللجان النیابیة وفي نفس الوقت تقییم وفي نفس الوقت تقدیم
التقریر بشأن عمل تلك اللجان حسب ما نص علیھ النظام الداخلي یكملون وأیضاً یقدمون الخارطة التشریعیة لكل لجنة اللجان تقول ھذا القانون

.أرفعھ إلى التصویت في التأریخ الفالني ضمن الجدول الزمني والخطة التشریعیة وتتحمل كل لجنة مسؤولیاتھا بھذا الشأن

أالحظ من خالل قراءتي للتقریر المقدم من األمانة العامة ومن الدوائر ذات العالقة أغلب مشاریع القوانین موجودة في لجنة العالقات الخارجیة
(لجنة العالقات الخارجیة) عدد المشاریع الموجودة في ذمتھا (15) زائداً (9)، (24) مشروع قانون عدا المقترحات لدیھم مقترحاً واحداً، (24)
مشروع قانون وھذه جزء منھا قوانین األغلب منھا أتفاقات أرسلتھا لنا الحكومة أرجو من اللجنة أیضاً المضي بحسم ھذا الملف وإرسال القوانین

وإكمال اإلجراءات التشریعیة علیھا، لماذا یحتاج إلى تأھیل موجود مقر اللجنة كل مكانات المجلس النواب متاحة أمام اللجان اللجنة التي لدیھا
صیانة تستطیع ان تجلس في مكتبي وتكمل عملھا لتجلس في القاعة الدستوریة ولتجلس في القاعة رقم(1) متوفرة القاعات وال عذر لعدم توفر

.القاعات تكمل اللجان القوانین الموجودة لدیھا، تفضل سید رئیس لجنة الزراعة

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

أن القوانین التي رفعت لھیأة الرئاسة (14) قانون ولیست (16) لدینا أربعة قوانین مكررة تم التصویت على قانونین ولیس على قانون واحد
وثالثة قوانین مرفوعة للتصویت لدى ھیأة الرئاسة وقانونین قراءة ثانیة وثالثة قوانین قراءة أولى وأربعة قوانین محالة الى قراءة أولى أكدنا

.بأكثر من كتاب تأكید

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أمامي موقف قوانین لجنة الزراعة والمیاه واألھوار والمشاریع والمقترحات المحالة لھا المصوت علیھ قانون واحد

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

.اثنان

-:السید رئیس مجلس النواب –

الدائرة البرلمانیة األمانة العامة، صححوا بالنسبة للقراءة األولى كم قانون لدیك؟

https://parliament.iq/wp-content/uploads/2020/09/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf
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-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

.مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة تجارة الحبوب صوت علیھ و(14) قانون صوت علیھ عام 2020

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھو اتفاقیة؟ ألن االتفاقیات تسجل ما بین لجنة العالقات الخارجیة وبین لجنة الزراعة كم قانون للقراءة األولى لدیك؟

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

.بالنسبة لقوانین قراءة أولى (4) وقراءة ثانیة (3) ومعروضة للتصویت ثالثة قوانین

-:السید رئیس مجلس النواب –

مشاریع أم مقترحات؟

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

.قوانین أي مشاریع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لدي ھنا فقط مسجل مشروع قانون واحد أظن األخرى مقترحات؟ أرجو التأكد منھا

 

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

سوف أعطیك نسخة من المقترحات الموجودة یوجد مفصل جداً مھم عندما منحنا السید الكاظمي الثقة أوعد قبة مجلس النواب بالحضور كل شھر
تحت قبة مجلس النواب حتى یتم اطالع الشعب العراقي على المنغصات التي یواجھھا الشعب العراقي الیوم نحن مطالبین للوصول الى االكتفاء
الذاتي في كل المحاصیل وبفضل هللا وصلنا لالكتفاء الذاتي في المحاصیل اإلستراتیجیة ومن أھمھا محصولي الحنطة والشعیر وصل إیرادات

العراق الى أكثر من خمسة ملیون طن ھنالك مستحقات للمزارعین ورفعنا كتب رسمیة لرئاسة الوزراء ووزارة المالیة ووزارة الزراعة ووزارة
التجارة لتسدید مستحقات المزارعین لعامي 2019 و 2020 مستحقات الذرة لم تسدد بالكامل ومستحقات الحنطة كذلك وأیضاً المحافظات

الغربیة االنبار وصالح الدین والموصل لھم مستحقات منذ عام 2014 وأرسلت أكثر من خمسة كتب للیوم لم تصلني أي إجابة والكتب التي
.تصل من قبة مجلس النواب للجھة التنفیذیة للوزارات المعنیة منھا وزارة المالیة ووزارة الزراعة أیضاً رئاسة الوزراء طالبناھم بتحدید موقف

-:السید رئیس مجلس النواب –

عملت سؤال برلماني؟ سؤال شفھي؟

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

.كال لم أعمل

-:السید رئیس مجلس النواب –

إذن امضي بھذه اإلجراءات معنونة الى الجھة المعنیة وسوف یتخذ المجلس اإلجراء الالزم وما یتعلق بالقوانین التي ذكرھا السید رئیس لجنة
الزراعة البعض منھا مشترك مع لجان أخرى حسب ما علمت من الدائرة البرلمانیة لجنة العالقات الخارجیة المصوت علیھا (10) وقوانین

.القراءة األولى (12) وقوانین القراءة الثانیة (3) والتي لم تقرأ لحد اآلن (9) مشاریع

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

أود إعالم حضرتك بأن اللجنة تنظر في (50) قانون اغلبھا كان (24) قانون من الدورة السابقة و(26) قانون في الدورة الحالیة سبعة قوانین
.صادرة من األمانة لمجلس الوزراء في النصف الثاني من عام 2018 وكذلك قانونین استلمت أثناء العطلة التشریعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

لم یمضي ھذا المجلس ھذه الدورة بقانون مرسل من الحكومات السابقة ببدایة الدورة التشریعیة كان لدینا جملة قوانین أرسلناھا الى الحكومة وقلنا
ما ھي رؤیتكم لھذه المشاریع؟ بحكم ھل تتقاطع مع المنھاج الوزاري؟ ھل تؤید الحكومة المضي بھا والتي ھي مرفوعة من قبلھا؟ ما أرسل من

.قبلھم أصبح ضمن الجدول التشریعي لذا الحدیث عن ھذه الدورة
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-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

بالنسبة للـ(24) قانون الذي ذكرتھا حضرتك أغلبھا قمنا بتقدیمھا الى اللجان البرلمانیة والدلیل انھ لدینا أحدى القوانین التي سوف یتم قراءتھا
.قراءة أولى قمنا برفعھا وال توجد أي إشكالیة ولكن ننتظر تتقسم على جدول األعمال

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اآلن بالنسبة للقوانین التي قرأت قراءة ثانیة تم انجاز ثالثة منھا

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

.أغلبھا رفعت في الفصل التشریعي السابق ولكن بسبب ازدحام القوانین اغلبھا لم یتم رفعھا نحن جاھزین

-:السید رئیس مجلس النواب –

اآلن اللجنة مشكلة برئاسة السید النائب الثاني سوف تتواصل مع جمیع اللجان من ضمنھا لجنة العالقات الخارجیة المقروء قراءة ثانیة یدفع الى
التصویت انتھى اعملوھا بتقریر مفصل لم یصلني أي شيء اآلن (12) مشروع قانون مقروء قراءة أولى لم یرفع قراءة ثانیة و(9) مشاریع لم

.تقرأ

-:النائبة اقبال عبد الحسین أبو جري –

.قانون لم تقرأ لحد اآلن رفعت الى اللجان البرلمانیة سوف تكون حسب الجدول المقرر أثناء الجلسات (24)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اآلن التقریر یثبت بحضور النائب الثاني بالنسبة للتصویت والقراءة الثانیة والقراءة األولى

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

-:لدي مالحظتین

أوالً: كان المفروض بھذا الجدول الذي تقدم بھ األمانة العامة لمجلس النواب والدائرة البرلمانیة أن یكون مفصل بأسماء القوانین ومقترحاتھ حتى
.نعرف األولویات لمن تكون وألي قوانین بالذات؟ یتحدد القراءة األولى لقانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اعتقد لدیھم جواب أرجو الرد علي بشأنھ

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

بالنسبة لي قمت بتقدیم سبعة قوانین وسبعة مقترحات قوانین أحدى ھذه المقترحات قمت حضرتك بإحالتھ الى لجنة الخدمات واألعمار بینما ھنا
.مكتوب لم تقرأ ال یوجد مع العلم انھ لم یقرأ مقترح قانون قمت بتقدیمھ وأحیل من قبل حضرتك الى لجنة الخدمات واألعمار

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل مر على اللجنة القانونیة؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.حضرتك قمت بإحالتھ مباشرة الى لجنة الخدمات واألعمار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حسب النظام الداخلي اعتقد اللجنة قامت بمفاتحتي بأخذ رأي اللجنة القانونیة
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-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

قمت بمتابعتھ مع لجنة الخدمات واألعمار وتم مناقشتھ داخل اللجنة الذي ھو قانون أعمار مدینة الصدر مقترح قانون أعمار مدینة الصدر والى
اآلن لم یقرأ قراءة أولى وال قراءة ثانیة ولم یصوت علیھ ھنا غیر مكتوب والتي لم تقرأ مكتوب ال یوجد المفروض على اقل تقدیر مقترح قانون

.لم یقرأ

-:السید رئیس مجلس النواب –

تأكد من اللجنة القانونیة حسب النظام الداخلي حتى إذا قمنا بإحالتھ الى اللجان ذات االختصاص یجب أیضاً اخذ رأي اللجنة القانونیة بما یتعلق
.بمقترحات القوانین

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

ثانیاً: فیما یتعلق بتشكیل لجنة متابعة عمل اللجان واللجان نتابعھا حسب النظام الداخلي النائب األول والنائب الثاني ال عالقة باألمانة العامة
لمجلس النواب والدورة النیابیة في متابعة عمل اللجان نعم یمكن ینسق النائب األول والثاني مع الدائرة البرلمانیة واألمانة العامة لتزویده بالموقف
أما المتابعة والتقییم ھو مسؤولیة رئاسة المجلس أما مع احتراماتنا للكوادر اإلداریة الموجودة في المجلس لیس لھم عالقة في تقییم أعضاء مجلس

.النواب ولجانھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

في كل الدورات النیابیة یؤخذ رأي اللجان ذات العالقة ویؤخذ أیضاً رأي الدوائر الحدیث عن القوانین اغلبھا موجود في الدائرة البرلمانیة
والحدیث عن الدورة التطویریة یكون بالتنسیق مع دائرة البحوث وھم یعملون بإشراف إحدى النائبین بموجب النظام الداخلي اللجنة تكون برئاسة

النائب الثاني ویشترك معھ الدوائر ذات العالقة سواء كانت األمانة العامة أو الدائرة البرلمانیة ودائرة البحوث وأي استشارة قانونیة باإلمكان
.الرجوع الى الدائرة القانونیة إذا احتاج في ھذا الشأن

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

ھنالك أیضاً یوجد اختالف بین الذي طرحھ األخ والبرلمانیة وكذلك واقع الحال في لجنة األمن والدفاع الحقیقة ھنالك أربع مقترحات واعتقد انھ
.مؤشر علیھا عندكم صفر وھي أربع مقترحات الیوم لدینا مقترح واحد سوف یقرأ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كال إذا كان ذاھب الى القانونیة لحد اآلن لم یعد

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

قسم تم التصویت علیھا وقسم لم یتم التصویت وقسم فقط مقترحات خالل الفصل التشریعي الثاني لدینا مشاریع قوانین مھمة مشروع قانون جھاز
األمن الوطني والمخابرات والدفاع قمنا بمخاطبة مجلس شورى الدولة والجھات المعنیة ولم یتم إعادتھا بعد أن تم إعادتھا من الدورة السابقة قسم
منھا عام 2019 أعیدت الى الوزارات وھي مشاریع قوانین مھمة جداً كذلك توجد المشاریع المشتركة والقوانین المشتركة ولجنة األمن والدفاع

.ساندة كثیرة سوف لن اذكرھا ولكن فقط حبیت التنویھ لھذه المشاریع

-:السید رئیس مجلس النواب –

في الجلسة السابقة تم التوجیھ األمانة العامة انھ یكون مسؤولیة المشروع على اللجنة الرئیسیة حتى ال یشتت المسؤولیة بین اللجان الرئیسیة
.واللجان الساندة

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

أما بالنسبة لمشاریع القراءة األولى لدینا مشروع مھم جداً وھو مشروع جرائم المعلوماتیة أو جرائم االلكترونیة قرأ قراءة أولى ورفع للقراءة
.الثانیة الى حضرتك ولم یتم التطویل مع القانونیة واالتصاالت واللجان الساندة األخرى وكذلك مشروع قانون القوة الجویة مقروء قراءة أولى

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجان ھل یوجد مالحظة على الجدول لجنة التعلیم العالي؟ لجنة األوقاف أخذت برأیكم في الجلسة السابقة بالنسبة لقانون العطل الرسمیة لم یصل
الى ھذه الدورة بل في الدورة السابقة السیدات والسادة النواب ال مسؤولیة لھذه الدورة إال ما أرسلتھ لنا الحكومة قوانین الدورات السابقة المتروكة
في اإلدراج قمنا بإرجاعھا الى الحكومة في بدایة الدورة وقمنا بسؤال الحكومة ما ھي القوانین التي تؤیدون المضي بھا؟ ھي مشاریع قوانین أتت

من السلطة التنفیذیة قسم انتفت الحاجة منھا فقاموا بإرسال جملة قوانین الخارطة التشریعیة اآلن لمجلس النواب ھي القوانین التي أرسلتھا
الحكومة في ھذه الدورة مع مقترحات القوانین ومكن تسحبھا الحقاً أیضاً توجد قوانین تم المضي بھا قراءة أولى وقراءة ثانیة والحكومة قامت

.بسحبھا
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-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

الجدول الذي بخصوص قوانین لجنة النزاھة ثالثة منھا تم التصویت علیھا بقى مشروع قانون واحد لم یذكر أتى من الحكومة بخصوص تعدیل
.قانون دیوان الرقابة المالیة ذكر في الجلسة السابقة ولكن في جدول ھذه الجلسة لم یذكر ولم یقرأ لحد اآلن یوم أمس كان لالجتماع للجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سجل على النزاھة أو المالیة؟

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.دیوان الرقابة المالیة جھة رقابیة ولیس على اللجنة المالیة بل على لجنة النزاھة ونحن اللجنة األصلیة فیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الرقابة المالیة حسب النظام الداخلي تحت إشراف اللجنة المالیة ضمن عملھا حسب النظام الداخلي

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.ولكن ھي جھة رقابیة ھو كان مسجل على لجنة النزاھة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وانتم مشترك عملكم كلجنة ساندة معھم لذا طلبنا نفس السؤال بالتقاطع

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.ولكن الرقابة المالیة بالنظام الداخلي تابعة الى لجنة النزاھة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.دققوا في الموضوع

 

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.دققنا إن شاء هللا األسبوعین القادمین نكملھ وندفعھ الى القراءة األولى

-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

بالنسبة للقوانین التي تعد فیھا لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي النیابیة كلجنة أساسیة ھي أربعة قوانین والتي لم تقرأ لحد اآلن ھي قانون مركز
التخطیط الحضري واإلقلیمي وقانون تعدیل قانون كلیة األمام األعظم وقوانین تعدیل قانون األقسام الداخلیة وقانون ھیأة االعتماد وھي لم تقرأ

.لحد اآلن بسبب التواصل مع الجھات ذات العالقة كوزارة التعلیم العالي ودیوان الوقف السني ووزارة التخطیط

-:السید رئیس مجلس النواب –

مشاریع أم مقترحات؟

-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

.مشاریع ومقترحات

-:السید رئیس مجلس النواب –

لماذا وزارة التعلیم العالي والجھات الحكومیة على المشاریع؟

.مشاریع العفو

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً أ أ
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.المشاریع ال اسألھم أبداً ھي مرسلة من قبلھم لذا تمضون بقراءتھا ربما الیوم تسالون الجھة ذات العالقة

-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

جاھزة للقراءة وفي اقرب جلسة إن شاء هللا نقدمھا وفي مقترحات أخرى لدینا قوانین مقدمة من قبل اللجنة في طور الدراسة التي ھي مقترح
قانون التعدیل األول لقانون التعلیم العالي األھلي رقم (25) لسنة 2016 ومقترح قانون الكلیة التربویة المفتوحة وقانون الخدمة العبثیة بقیة

.القوانین لجنة التعلیم العالي تعتبر لجنة ساندة وان شاء هللا القوانین سوف تقرأ في الجلسات القادمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

تقییم األداء وأیضاً إكمال متطلبات تشریع القانون سوف تتم بینكم وبین السید النائب الثاني فیما یتعلق بقانون الرقابة المالیة لجنة النزاھة واللجنة
.المالیة

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

ونحن نتحدث عن تشریع القوانین أن أھم شيء على المجلس یجب تشریعھ ھو النظام الداخلي وتعدیلھ في ھذه الدورة نحن مجموعة من النواب
عملنا على مدار عشرات الجلسات على تعدیل ھذا النظام وھو جاھز للتصویت لذا أرجو أن یدرج في جدول أعمال الجلسات القادمة وھو انجاز

.مھم جداً

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

صوت المجلس على بعض التعدیالت التي تتعلق بالنظام الداخلي یحتاج نكمل التعدیالت التي اكملتوھا كلجنة وتطرح على المجلس

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

التمس حضرتك وانتم أھل لھا والتمس أیضاً السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب وأنت أیضاً أھل لھا بإنصاف ذوي المختطفین یوجد في
العراق (250) ألف مختطف من أیام النظام السابق لحد یومنا ھذا ولحد أیام التظاھرات نحتاج إنصاف ذوي المختطفین جیر ضررھم المادي

والمعنوي بإنصافھم تتجسد العدالة أرجو حضرتك أستمیحك عذراً نشرع قانون حمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري لجنة حقوق اإلنسان
قرأ قراءة أولى الحكومة قالت كال توقفوا تریثوا الى أن تأتي نسخة الحكومة طلبت من حضرتك أن ترسل كتاب لألمانة العامة حتى الحكومة

ترسلھ والحكومة ال تبالي بنا والواضح الحكومة ال ترید أن تشرع قانون حمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري بالرغم أن الحكومة ملزمة
.ألنھ موقعة على ھذه االتفاقیة موقف الحكومة حرج أمام المجتمع الدولي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.خالل االجتماع مع اللجنة برئاسة النائب الثاني ضعوا ھذا القانون بالجدول التشریعي

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

أوالً: كما یعرف المجلس الموقر أن لجنة الصحة كان في إدراجھا عدد من القوانین المھمة القانون األول ھو قانون تعدیل قانون التدرج الذي
ألول مرة في تاریخ العراق تتاح الفرصة أمام شرائح واسعة من العلومیین وباقي ذوي المھن الصحیة بأن یقدموا خدماتھم ویعززوا المنظومة

.الصحیة وبالمقابل یحصلون على فرص عیش كریم

.ثانیاً: بالنسبة لقانون الضمان الصحي االجتماعي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب، الحدیث عن عدد القوانین ولیَس نوعیة القوانین، واإلجراءات التشریعیة للمضي بالقوانین

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

.نحُن لدینا إشكالیة سیادة الرئیس في قانون الضمان الصحي، ھذا القانون مھم جداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.طرحھا السید رئیس اللجنة في الجلسة السابقة، وجاءت الموافقة الحكومة حسب ما طرح على الجنبة المالیة، باقي (8) مواد بھ

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –
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نرید دور جنابك، أن حضرتك اھتممت إھتمام خاص بھذا القانون ودعیت إلى اإلسراع بتشریعھ، یا حبذا لو ھناك تدخل من جنابكم بأن یتم
.اإلسراع في ورود رأي الحكومة لكي نمضي في التشریع وننھي ھذا القانون

-:النائبة میسون جاسم داود عاتي –

في التقریر الموجود یقول المصوت علیِھ ال یوجد، نعم ال یوجد تصویت علیھ، القراءة األولى لدینا قانون الناجیات األیزیدیات قرأناهُ قراءة أولى،
وسابقاً بعثنا بالتقریر لرفعھ للقراءة الثانیة، القراءة الثانیة ھو نفس القانون، ھناك قانون الذي وصلنا من رئاسة الجمھوریة، قانون مناھضة العنف

األسري في 8/10 وحالیاً أیضاً وصل نسخة رئاسة الوزراء إلى المجلس، لكن كالجنة المرأة  إال األن لم یصل إلینا، وبالنسبة للمقترحات لدینا
.المادة (57) التي أُجرَي علیھا األخوة مقترح تعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

لماذا لم یصل إلیكم القانون كالجنة، تم إحالتھ إلى اللجان المعنیة؟

-:النائبة میسون جاسم داود عاتي –

.إال األن لم یصل إلینا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قانون العنف األُسري، ألم یتم إحالتھ إلى اللجان المعنیة، لجنة المرأة وأیضاً لجنة حقوق األنسان؟ تابعوا القانون

-:النائبة میسون جاسم داود عاتي –

بالنسبة للمقترحات، لدینا تعدیل المادة (57) سبق وأن تم مفاتحة  اللجنة القانونیة لم تُشركنا في ھذا الموضوع بالرغم من أَن الموضوع یخص
.المرأة 100% تم مفاتحتھم بكتاب وجاء من جنابھم، حتى المقترحات لم یبعثوھا لنا، ونحن معنیین في الموضوع، ھذا أوالً

.ثانیاً: بالنسبة لقانون مجلس الخدمة المدنیة االتحادي، أیضاً لم یُشركونا بالقراءة، ال اللجنة المالیة، وال اللجنة القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھي عالقة لجنة المرأة بقانون الخدمة؟

-:النائبة میسون جاسم داود عاتي –

.كیف بالنسبة للمرأة, لدیھا عملیة وضع وإجازة

ھل یجب أن تكون المرأة في كل القوانین؟

-:النائبة میسون جاسم داود عاتي –

طبعاً، المرأة في كل شيء، ھل تستطیعون العیش بدون المرأة؟ صح أم خطأ، في كل شيء المرأة موجودة، زوجة، وأم، وبنت، وأخت، وكنة،
وعمة، وجدة، بدون المرأة ( بیت بدون شبابیك) أو (شبابیك بدون زجاج) ھذِه المرأة، المرأة لیَس نصف المجتمع أنا أعتبرھا كل المجتمع، أنتم ال

.تستطیعون إدارة زمام األمور بدون المرأة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذِه المداخلة تُنشر وال یقطع منھا شيء، كم عدد نصاب لجنة المرأة من النساء

-:النائبة میسون جاسم داود عاتي –

(13).

النائب (یوسف الكالبي) یرغب في االنضمام  إلى لجنتنا األن یقول لي، أنتم كلكم ترغبون في االنضمام إلى لجنة المرأة، لكن لیس ھناك أحد
.یقف معھا، مع األسف، لكن نحُن معكم ومعكم وفي التصویت ال، ھذا أوالً

ثانیاً: لدینا المقترح الذي وصل ألینا بخصوص قانون حمایة القاصرین، وصل من مكتب السید (النائب األول) وحالیاً في الدراسة وسوف نرفع
.تقریر إن شاء هللا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أ ً أ
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.تفضلوا اللجنة القانونیة، كال یُعطون رأیھم بالتقریر، ال زلنا في الفقرة (ثالثاً) قبل أن تمضي في التقریر، لجنة النفط والطاقة تفضل رئیس اللجنة

-:النائب ھیبت حمد عباس عبد الجبار –

.بالنسبة إلى لجنة النفط والطاقة النیابیة، یوجد لدینا قانونین

القانون األول: قانون النفط والغاز، منذُ زمن الحكومة السابقة، تم أرسال (4) كتب من قبل اللجنة إلى رئاسة الوزراء وإلى وزیر النفط، باإلسراع
في أرسال ھذا القانون ولم یُرسل؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ورئاسة المجلس أیضاً أرسلت كتب إلى الحكومة في حینھا ألرسال ھذا القانون وھو من القوانین الذي أشار الیھ الدستور

-:النائب ھیبت حمد عباس عبد الجبار –

.ال تستطیع اللجنة المضي في مشروع قانون ألن فیِھ جنبة مالیة، اللجنة داخل اللجنة ال یمكن مشروع قانون الَن فیِھ جنبة مالیة

القانون الثاني: قانون شركة النفط الوطنیة العراقیة، منذُ تلك الحكومة السابقة تم أرسال كتابین من قِبل اللجنة إلى وزیر النفط على أرسال ھذا
القانون ألَن فیھ تعدیل، ھناك فیھ طعن من قبل المحكمة اإلتحادیة في (4) مواد، ھو مشرع من الدورة السابقة، حسب التواصل مع السید الوزیر
الحالي، طلبنا منھُ أرسال ھذا القانون، قال القانون مرسل من قبل الوزارة إلى مجلس الوزراء سیتم التصویت علیھ داخل مجلس الوزراء خالل

.األسابیع القادمة ویتم أرسالھُ إلى مجلس النواب

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

فعالً تم مناقشة مشروع القانون الذي أشاَر إلیھ السید النائب والتعدیل بخصوص النفط الوطنیة، وتم أرسالھا إلى مجلس النواب، أعتقد في البرید
موجود، تم طرح الموضوع الذي طرحھُ السید النائب في مجلس الوزراء، تعدیل قانون النفط الوطنیة ومشروع تعدیل القانون وأرسالھا إلى

.مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

وقانون النفط والغاز؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.ھذا ھو التعدیل الذي جرى علیھ وتم إرسالھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

قانون النفط والغاز إجابتكم علیھ سوَف تُرسلوه؟

 

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.نعم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التأكید على الحكومة بذلك

-:النائب علي جبیر الزم العبودي –

ذُكرت مالحظات من قبل سیادتكم في ما یخص اللجان المرسلة من الحكومة، أنا أقول قانون النفط والغاز    ھو من أھم القوانین الذي ساھم في
االستقرار السیاسي وتحجیم الفجوات خصوصاً بین اإلقلیم والمركز، وأعتقد خالل (17) عام لم تلتفت الحكومة إلى أرسال ھكذا قانون مھم،

یفترض أن تأخذ المبادرة من قبل رئاسة المجلس، ألن ھناك كتاب تم إصدارهُ من قبل (النائب األول) لرئیس مجلس النواب إلى الحكومة لغرض
.المطالبة بأرسال القانون، وكذلك لجنة الطاقة كانت أیضاً لھا دور في ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –
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ثالث مرات، رئاسة المجلس أرسلت كتاب سواء كان بتوقیع الرئیس أو بتوقیع النواب إلى الحكومة، ألرسال جملة قوانین من ضمنھا قانون النفط
.والغاز

-:النائب علي جبیر الزم العبودي –

نعم، أقول إذا المزاج السیاسي ھو حاكم في ھذِه القضیة، یفترض نحن بدورنا كبرلمان وجھة رقابیة یُفترض أن یُحسم ھذا الملف، ویفترض من
حضرتك أن تتبنى ھذه القضیة وترفع الرایة في داخل الرئاسات الثالثة للمطالبة وأحراج الحكومة بأرسال ھذا القانون الذي ساھم في األستقرار

.السیاسي بشكل متكامل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األمانة العامة األن التأكید على الحكومة بأرسال قانون النفط والغاز للمضي بإجراءاتھ التشریعیة وتسلیمھ إلى ممثل الحكومة

-:النائب علي سعدون غالم –

ظھرت یوم أمس أسماء الدورة(111) الكلیة العسكریة وفوجئنا بعد ظھور أي أسم لمحافظة (میسان) ومحافظة (األنبار) نطالب من سیادتك
أیقاف اإلجراءات بھذه الدورة، وتشكیل لجنة تحقیقیة للبحث في كیف تم أختیار ھذِه األسماء؟ ولماذا ھذِه المحافظتین لم تُشمل أي أسم من ھذه

.المحافظتین؟ یجب تطبیق العدالة في ھذا الموضوع سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة األمن والدفاع، السید رئیس اللجنة تقدم السید النائب بطلب وأحلتھُ إلى لجنتكم لتحقق من ھذا األمر بحضور السید النائب

-:النائب علي سعدون غالم –

.نحُن قلقین من سیر األمور، ھؤالء یداوموا وأولئك یُحرمون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األن مع رئیس لجنة األمن والدفاع تحققوا من األمر وأعلموني ما ھو اإلجراء، أذا یتطلب التدخل الرئاسي سیتم ذلك

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

نحُن لدینا أستضافة إلى السید وزیر الدفاع في األسبوع القادم أن شاء هللا، ومع ذلك یوم األحد سوَف أذھب إلى وزیر الدفاع وأستفھم بعض
المحافظات النسبة یقولون قلیلة، أما ھنا التقدیم قلیل أو لیَس ھناك عدالة في الموضوع، أن شاء هللا األحد أو األثنین أخذ من یرغب من األخوة

.النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو أن یكون معھم اتصال، األن أنتم كالجنة التحقق مبدئیا في ھذا األمر، تفضلوا اللجنة القانونیة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

بناًء على طلب رئاسة مجلس النواب، نحُن في اللجنة القانونیة قمنا بأعداد تقریر مفصل حول عمل اللجنة القانونیة حول المشاریع والقوانین
.والمقترحات الموجودة في اللجنة القانونیة، وتحدید مصیر كل المقترحات والمشاریع الموجودة في اللجنة القانونیة

  ( یقرأ تقریر عمل اللجنة القانونیة. ( مرافق

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

یُكمل قراءة تقریر عمل اللجنة القانونیة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

سیدي الرئیس، نحُن في اللجنة القانونیة نطالب من رئاسة مجلس النواب بالكتاب الموجھ إلى رئاسة مجلس الوزراء في تاریخ 6/12/2018 في
الكابینة السابقة، لذلك نطالب من رئاسة المجلس بأرسال الكتاب بعدد مشاریع القوانین الموجودة في مجلس النواب لكي نأخذ رأي الحكومة

.بخصوص عدد المشاریع

-:السید رئیس مجلس النواب –

https://parliament.iq/wp-content/uploads/2020/09/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
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.في المشاریع أو المقترحات نأخذ رأیھا

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.كال، المشاریع سیدي الرئیس في الدورات السابقة، (25) مشروع إلى األن محسوب علینا كالجنة قانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.غیر محسوب علیك أي قانون لم یرد إلیك في ھذه الدورة، ثبت عندك في ھذه الدورة

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

اإلجابة التي جاءت ألینا من اللجان التشریعیة أكثر من (25) قانون أو مشروع قانون أنھُ في ذمة اللجنة القانونیة تم أرسالھا، أخر إجابة جاءت
.عند توجیھ حضرتك في الجلسة السابقة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، الحدیث واضح ما في ذمة اللجان ھي القوانین التي وصلت إلى رئاسة مجلس النواب في ھذِه الدورة، كل الذي كان موجود في
الدورات السابقة تم أعادتھُ إلى الحكومة، أُكرر مرةً أُخرى، كل القوانین التي كانت في أدراج مجلس النواب طیلة السنوات التشریعیة السابقة

أرسلناھا للحكومة مع انطالق عملنا في ھذِه الدورة، وسألناھم ما ھي أولویاتكم وما ھي القوانین التي تؤیدون المضي بھا، أرسلوا جملة قوانین
.تباعاً، ما في اللجان ومجلس النواب ھي القوانین التي وردت من الحكومة الحالیة، أقصد الحكومة الحالیة ھي الحكومة في ھذه الدورة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

أما بالنسبة للمقترحات سیدي الرئیس، لدینا في اللجنة القانونیة مجموعة من المقترحات، نطلب من سیادتكم أعطاءنا الوقت حتى نستطیع قراءة
كل المقترحات للسیدات والسادة رؤساء اللجان، السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لكي یكون لدیھم علم بالنسبة لمقترحھم الذي قدموه إلى

.اللجنة القانونیة حتى یكونوا على ِعلم

-:السید رئیس مجلس النواب –

كثیر من المقترحات تحتاج إلى مفاتحة سواء كان مفاتحة الحكومة من الجانب المالي، أو مفاتحة القضاء من الجانب القضائي، وأیضاً رأیكم بما
.ال یتقاطع مع الدستور والقوانین النافذة شخصیاً وھذا أیضاً رأیي في رئاسة المجلس، نحُن نؤید اإلسراع والمضي في مشاریع القوانین

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.یُكمل قراءة مقترحات القوانین المحالة إلى اللجان النیابیة كافة

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یُكمل قراءة مقترحات القوانین المحالة إلى اللجان النیابیة كافة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

من خالل سیادتكم أطلُب من السیدات والسادة رؤساء اللجان النیابیة، والسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، سبق وقدم المقترح إلى اللجنة
.القانونیة وما مدرج ضمن القائمة بإمكانھم سؤال اللجنة القانونیة حول المصیر المقترح المقدم إلى اللجنة القانونیة

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

.الفقرة رابعاً: القراءة األولى لمقترح قانون تعدیل قانون كلیة الشرطة رقم (37) لسنة 2000 *

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون تعدیل قانون كلیة الشرطة رقم (37) لسنة 2000

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

.الفقرة خامساً: القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون ھیأة األشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 *
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-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون ھیأة األشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یُكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون ھیأة األشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تُكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون ھیأة األشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016

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

الفقرة سادساً: القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل التفاقیة قمع األعمال غیر *
.المشروعة الموجھة ضد سالمة المالحة البحریة لعام 1988

-:النائبة میسون جاسم داود عاتي –

تقرأ: القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل التفاقیة قمع األعمال غیر المشروعة الموجھة
.ضد سالمة المالحة البحریة لعام 1988

النائب0000 –

یُكمل القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل التفاقیة قمع األعمال غیر المشروعة الموجھة
.ضد سالمة المالحة البحریة لعام 1988

یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل التفاقیة قمع األعمال غیر المشروعة الموجھة
.ضد سالمة المالحة البحریة لعام 1988

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

.الفقرة سابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثالث لقانون تنفیذ مشاریع الري رقم (138) لسنة 1971 *

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثالث لقانون تنفیذ مشاریع الري رقم (138) لسنة 1971

-:النائب محمد أمین فارس –

.یُكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثالث لقانون تنفیذ مشاریع الري رقم (138) لسنة 1971

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

.یُكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثالث لقانون تنفیذ مشاریع الري رقم (138) لسنة 1971

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

.یُكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثالث لقانون تنفیذ مشاریع الري رقم (138) لسنة 1971

-:النائب جمال فاخر عوید –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون التعدیل الثالث لقانون تنفیذ مشاریع الري رقم (138) لسنة 1971

 

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

.الفقرة ثامناً: القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980 *

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –
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.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.یُكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980

-:النائب جمال فاخر عوید –

.یُكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

.یُكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980

-:النائب محمد أمین فارس –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980

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

.الفقرة تاسعاً: مناقشات عامة *

-:النائب حسن خالطي نصیف –

ومن بیت الشعب نوجھ رسالة للشعب لمواطنینا، وأنا اتحدث كوني طبیب أوالً ونائب ثانیاً عدد االصابات بكورونا وبكل تأكید الكل یعلم تشكل
ارتفاعھا واعدادھا الیوم وصلت غلى االالف تشكل قلق، صحیح في نفس الوقت االن لدینا توازن بین حاالت االصابات وبین حاالت الشفاء لكن

ھذا التوازن قلق توازن على قمة جبل نحتاج ننزل دول الجوار التي وصلت إلى نفس الحالة قبل أشھر وصلت إلى ھذه الحالة استطاعت من
خالل قضیة واحد أن تنزل باألعداد إلى ما دون ذلك بكثیر، القضیة المطلوبة من ناسنا ومواطنینا االن حظر التجوال ال شامل وال جزئي بعد ما

یؤثر باالعتبار أنھ الحاالت وصلت إلى حد االنتشار والتفشي، القضیة الوحیدة االن ھي قضیة االلتزام وھذا االلتزام من قبل المواطنین أذا ما
یكون التزام ذاتي طوعي ما ممكن أن یكون باإلجبار والحظنا من خالل تتبع ما جرى في تلك الدول (90,80,70) من االجراءات ھي

إجراءات التزام طوعیة ھذه رسالة للشعب أوالً، ثانیاً ھناك واجبات على الوزارات أي أن تبدأ تكون ھناك إجراءات التباعد االجتماعي وااللتزام
من خالل الدوائر الحكومیة والوزارات وما ذلك حتى تكون ثقافة عامة عند الناس ویصبح التزام طوعي بھذه الطریقة نستطیع أن نبقى على ھذا
التوازن ولكن أین في أعداد دون االلف ھذه نطمح لھا وخصوصاً نحن مقبلین على فصل الخریف، السید الرئیس كل دوائر التقاعد بالمحافظات
یوجد عندھا معاناة ھذه رسالة نحملھا صح الموضوع تكرر ھذه معاناة جدید نحن نحمل مقترح أن أغلب المحالین للتقاعد من كبار السن بالتأكید
معاناة بالدوائر وھذه االعداد الكبیر واالضطھاد والمشاكل وكورونا، المقترح الذي نقترحھ على الحكومة مقترح بسیط جداً ال یحتاج أموال عندنا

قضیة االنتداب تنتدب موظفین من دوائر أخرى وتوسع دوائر التقاعد في المركز ومركز كل محافظة بدل ما دائرة واحد تكون خمسة دوائر
وكذلك في كل قضاء تكون ھناك دائرة القضیة لیس صعبة مجرد یأخذ المعاملة من المواطن ویعمل علیھا االجراءات وبالتالي المواطن في

.النھایة یستلم ھویة التقاعدیة

-:النائب عبد عون عالوي طاھر –

الحقیقة بعد االنتصارات التي حدثت على داعش من قبل الشعب العراقي بكل صنوفھ وقواتھ المختلفة وأدیانھ ومذاھبھ وغادرنا الطائفیة، االن
نرى وزارة الدفاع ومن خالل االستمارة قبول الطلبة المقدمین على دورة الضباط (211) تشیر غلى ھذا الموضوع وبصیغة الطائفیة الواضحة،
لذلك نطلب من خالل رئاسة المجلس ومن وزارة الدفاع أن یكون لھ موقف وبیان واضح بھذا السبب، كل العراقیین یطمحون إلى أن ننھي ملف
الطائفیة وننتقل إلى مرحلة بناء العراق الجدید، النقطة الثانیة في الموقف وفي ھذه االستمارة وھو قبول قسم من المتقدمین من بعض المحافظات
وترك بعض المحافظات االخرى لم یقبل منھا وال متقدم، مثال على ذلك محافظة البصرة محافظة االنبار محافظة میسان لم یقبل أي واحد منھم

ھذه محافظات عراقیة ھذه ما یوجد بھ كفاءات ممكن أن یكونون ضباط مستقبالً وأعداد سكانھا قلیل، اعتقد برأیي أن ھذا مؤشر أو أحد مؤشرات
الفساد لعداد ضباط مستقبل بھذه الطریقة، لذلك أطلب مرة ثانیة من خالل رئاسة المجلس التدخل على وزارة الدفاع وبیان موقفھا من ھذه

.النقطتان المھمتان

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

لدینا موضوع مھم وجھنا سؤال برلماني إلى السید وزیر التجارة عن مفردات البطاقة التموینیة، والسؤال یتضمن كم عدد المشمولین بالبطاقة
التموینیة؟ وأتت االجابة من عام 2015 إلى عام 2020 االجابة عام 2015 (36876) أما عام 2020 (39254) أي بمعدل ارتفاع للسكان

من (750,000) إلى ملیون مواطن سنویین وبالتالي نحتاج إلى دعم ھذا الملف، السؤال الثاني المقدر السنوي المخصص والمصروف في
الموازنة للبطاقة التموینیة ایضاً االجابة عام 2015 أثنان ترلیون وخمسمائة ملیار ھذا أذا یسمعني ممثل الحكومة ھذا الرقم عام 2019 واحد

ترلیون وسبعمائة وعام 2020 (648) ملیار ھذا المخصص كم صرف إلى حد االن واالن نحن بالشھر التاسع یعني ما بقى شيء للسنة (161)
ملیار 2012 تم صرف (4) ترلیون للبطاقة التموینیة، الیوم نحن 2020 (161) ملیار بالتالي االن مع وجود اقتصادي وأزمة صحیة وھذا

الحظر الموجود وارتفاع معدالت البطالة والفقر في العراق یحتاج إلى دعم ھذا الملف، طبعاً أیضاً سئلنا ما ھو المقدار المبلغ المخصص لكل فرد
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االجابة عام 2020 (48) الف دینار أما عام 2015 (100) الف دینار وبالتالي تم خفض نسبة التمویل وھو لـ(6) أشھر، أما االسباب أجابھ
الوزارة أوالً عدم وجود تمویل من وزارة المالیة إلى وزارة التجارة، وبالتالي نحن مقبلین على موازنة من خالل البرلمان یوجھ ایضاً رئاسة

المجلس إلى الحكومة ممثل الحكومة ھذا كتاب یجب أن یوجھ بدعم مفردات البطاقة التموینیة بموازنة 2020 تمھیداً إلى 2021 التي یجب أن
تكون میزانیة برامج، ثانیاً المبالغ المخصص ھذه أجابھ الوزارة تأتي على شكل دفعات مما أنعكسھ على االلیة في تنفیذ تعلیمات العقود الحكومیة
وھذا یجب أن یعالج، الموضوع الثالث نصت المادة (52) من قانون الموازنة االتحادیة لعام 2019 على الرئاسات والوزارات والھیأة وبالتعاون

مع الھیأة العامة للضرائب والجھات الغیر مرتبطة بھ وایضاً غرف التجارة بتزوید وزارة التجارة بأسماء المشمولین بقرار حجب البطاقة
التموینیة ألجل توسعة الشمول للعوائل الفقیرة، وبالتالي ایضاً عدم تنفیذ ھذه الفقرة ھي من مسؤولیات الحكومة والحكومة علیھ أن تتحمل

مسؤولیاتھا الیوم معدل الفقراء بحسب وزارة العمل والشؤون االجتماعیة ھم (5) ملیون مواطن االن یتقاضون راتب بمعدل (1,500) أسرة
المشمولین وصلوا إلى تقریباً ھذا العدد أي بمعنى (10) ملیون عدون خط الفقر وھذه إحصائیات وزارة التخطیط وإحصائیات وزارة العمل

والشؤون االجتماعیة نحتاج إلى دعم ھذا الملف االول، الملف الثاني وھو ایضاً جداً مھم وایضاً نحن مقبلین على موازنة عندما نتحدث عن الفقر
وبكل تأكید نحتاج إلى تخصیصات مالیة من المعنى التخصیصات المالیة البرلمان یمكن أن یجري مناقلة عندما نذكر (10) ملیون مواطن دون

خط الفقر ومشمولین ینتظرون تخصیص نحن مقبلین على موازنة ونحتاج أیضاً ھذا الموضوع من رئاسة المجلس أن توجھ كتاب حكومة لیدرج
على جدول االعمال وشمول العوائل الفقیرة، وكذلك ایضاً من خالل ممثل الحكومة أن ینقل وبأمانة مطالب ممثلین الشعب إلى مجلس الوزراء
لكي یكون تمثیل فعالً یلیق بنى وبھذه العوائل الكریمة والفقیرة، السید الرئیس ھذان الموضوعین جداً مھمات وبالتالي نحتاج إلى كتب رسمیة

.یمكن نحن نتابعھا بالتنسیق مع مجلس الوزراء وھذه من مسؤولیتنا

-:النائب خلیل محمد سعید المولى –

.السید الرئیس الحقیقة لدینا مشاكل مھمة في محافظة نینوى أود أن اختصرھا في بعض النقاط

النقطة االولى: مسألة صرف مستحقات الفالحین في محافظة نینوى التي في ذمت شركة بین النھرین والشركة العراقیة لألعوام 2014 و
2015 و 2019 و 2020 ونحن مقبلین على عام 2021 إلى حد الیوم الفالحین یعانون ھذه المشاكل الفالح مطلوب بدار ومطلوب أجور

حراثة كل ھذه المبالغ مطلوبة الفالحین، رغم مطالبتنا من لجنة الزراعة وأنا شخصیاً أطالب رئاسة الوزراء الفالحین إلى حد االن لم تستجیب
.الحكومة

النقطة الثانیة: صرف مخصصات الخطورة لمنتسبي قیادة شرطة نینوى للدورات (42,41,30) والبالغ (500,000) دینار أسوة بأقرانھم في
نفس القیادة، وكذلك منتسبي المرور محافظة نینوى والبالغ عددھم (525) منتسب لتحقیق العدالة والتوازن ما بین المنتسبین في القیادة الواحدة،

.الیوم لیس من المعقول نقطة یوجد بھ شرطیین واحد یأخذ خطورة (500,000) واالخر یستلم (250,000) دینار

النقطة الثالثة: صرف رواتب االجور الیومیة في دوائر الكھرباء ودوائر الماء ودوائر المجاري وباقي المؤسسات الحكومیة في محافظة نینوى
.المتوقفة أكثر من (9) أشھر طبعاً ھذه مشاكل ھذه النقطة تعم كل المحافظات

النقطة الرابعة: قبول مباشر االجور الیومیین في معامل السمنت الشمالیة والبالغ عددھم (1109) عامل، السید الرئیس أصبح أكثر من سنة أنا
شخصیاً أتابع ھذا الموضوع، في توطین الرواتب تم إكمال التصاریح االمنیة ما المانع من المباشرة في معامل السمنت الشمالیة یجب المباشرة،

.على ما تطلق الموازنة أو یصبح ھناك تخصیصات مالیة سواء من القانون االقتراض الداخلي أو الخارجي أو على موازنة 2020

النقطة الخامسة: موضوع الفحصین للداخلیة لألعوام 2016 2017 2018 موضوع مھم جداً السید الرئیس نطالب السید رئیس الوزراء
ووزیر المالیة بحسم موضوعھم وذلك بتوفیر الدرجات الوظیفیة والتخصیص المالي لھم، وعلى أن تكون االولویة لھم في حال إذا فتحوا التطوع

.على سلك الداخلیة

النقطة السادسة: موضوع تصاریح االمنیة التي باتت معرقلة الحقیقة في دوائر الدولة خاصة في مسألة تعویض عوائل الشھداء والجرحى،
التصاریح االمنیة تكمل في محافظة نینوى وترسل إلى مؤسسة الشھداء وتأخذ وقت كبیر (7) أشھر أو أكثر، كذلك الحال للموظفین المحالین

للتقاعد موظفي التربیة الزراعة الصحة مختلف المؤسسات تكمل في محافظة نینوى ترسل إلى الوزارات تأخذ وقت من (5) أشھر أو (6) أشھر
إلى سنة السید الرئیس ما معقول الیوم بصدد اكمال تصریح أمني یأخذ وقت سنة والموظف خارج تقاعد ال یوجد عند أي مصدر رزق ینتظر

.راتب التقاعد أرجو حسم ھذه المواضیع والتدخل الشخصي من جنابكم

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.على فقرتین تتضمن مناقشتنا

الفقرة االولى: بخصوص فالحي كركوك لكل المكونات مرة أخرى وزارة الزراعة أیضاً یبعدھم من إدخالھم في الخطة الزراعیة للسنة القادمة،
ھذه كل سنة تتكرر یعني ھؤالء الفالحین ھم من یملكون االرض أكثر من مرة كل سنة تحصل ھذا وال زالت موجود أعتقد یوجد فترة قلیل خالل

ھذا االسبوع یجب وزارة الزراعة یدخل كل ھؤالء الفالحین إلى االراضي ضمن الخطة الزراعیة، أتمنى أن تكون مخاطبة ایضاً نحن سوف
نخاطب من مكتبنا أتمنى تكون مخاطبة ایضاً من رئاسة مجلس النواب لوزارة الزراعة بضرورة االھتمام بإدخال االراضي التي ھي أصحابھا

.األصلیین موجودین من فالحین كركوك بكل المكونات ضمن الخطة الزراعیة

الفقرة ثانیاً: بالنسبة لما نشر یوم أمس في قضیة وزارة الدفاع، یجب أن نكون أكثر صراحتاً ھذه كل سنة نفس الحالة موجود یعني الیوم أعلن
عن ھؤالء االسماء مكتوب شیعي وسني لكن كل سنة تقسم ھذه المقاعد الدراسیة ما بین ھذه المكونات، الشیعة یجب أن یحددوھا أن یكتبون

شیعي عربي وسني عربي أذا البلد بلدھم یجب أن یكتبون أكثر جسارتاً وأكثر شجاعتاً من غیر الممكن أن یرموھا برأس وزیر الدفاع ھذه ال
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تخص وزارة الدفاع ھذه كل سنة موجود وتكتب بھذه الطریقة ھذه المرة كتبت لكن كل مرة تقصم ھذه المناصب في ما بینھم، إذا العراق بلد
القومیات یجب الكل أن یشترك في أن یكون لھ دور في الكلیات العسكریة، والمادة (9) أشار إلى ھذه الخصوصیة لكن السیاسة الموجود من قبل
الكتل السیاسیة ال یوجد وزیر دفاع وال وزیر داخلیة ما ممكن أن یجرء یعمل بھذا االمر إذا ما أتت لھ تعلیمات من الكتل السیاسیة، ھذه المقاعد

 .مخصصة من الكتل السیاسیة ومبرمج بھذه الطریقة شیعة وسنة وأن أدعو ان یكونون أكثر جسارة ویجب أن یكتبون شیعي عربي وسني عربي

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

نرفض رفضاً قاطعاً تحدید ھذه المناصب وایضاً تعامل مؤسسات الدولة بھذه المعاییر وبھذه المقاییس التي ذكرت وتذكر بعض الھویات التي
نحن في غنھ عنھا ونحوى الھویة الوطنیة الكبرى لھذا البلد وتم توجیھ من رئاسة المجلس إلى لجنة االمن والدفاع لتجاوز ھذا االمر ولمتابعتھ

.وإلحقاق الحق وإرجاع الحق إلى الذین غبنوا من ھذا الموضوع

نحن نرفض رفضاً قاطعا تحدید المناصب وأیضاً تعامل مؤسسات الدولة بھذه المعاییر والمقاییس التي ذكرت وتذكر في بعض الھویات التي ننح
في غنى عنھا ومحو الھویة الوطنیة الكبرى لھذا البلد، وتم توجیھ من رئاسة المجلس الى لجنة األمن والدفاع لتجاوز ھذا األمر ولمتابعتھ

.وإلحقاق الحق وإرجاع الحق الى الذین غبنوا من ھذا الموضوع

-:النائب محمد الزجراوي –

ذكر السید النائب في مداخلة سابقة عن موضوع ملف وزارة التجارة، وأرجو من األخ ممثل الحكومة أن یدون ھذه المالحظات، ألن ھذا الملف
ل یخلو من فساد فیما یخص مفردات البطاقة التموینیة، طبعاً أنا أشتریت مفردات البطاقة التموینیة قبل فترة وھي عبارة عن بطل زیت وكیلوین

سكر وثالثة رز وتسعة كیلوات طحین وقلت للتاجر ھذه كم تكلفك أعطاني الوصل (8000)  وھو یخسر علیھا خزن وتلف وعمال ونقل وفي
السنوات السابقة كان تكلفنا من (13000-15000) دینار والحظوا الفرق أخوان وأضرب ھذا الرقم في (39) ملیون والحظوا أموال العراق
كیف تھدر، وھذه حالة فساد في عام 2015-2016-2017-2018-2019 واآلن في ھذه السنة، وأنا ذھبت الى الدائرة التخطیطیة ویقولون
الحكومة لحد اآلن لم تسلمنا المبالغ لكي نسوق مفردات البطاقة التموینیة، اآلن في المخازن التابعة الى وزارة التجارة محصول الرز تم جرشھ

وكمل وھو جاھز اآلن وأصبح رز واآلن بدأ یتلف ألن ھذا المحصول بدأ یتلف لماذا ال تعطوه للشعب؟ وما ھو الشيء الذي یوقف وزارة التجارة
لكي ال تعطیھ للشعب؟ أرجو أن تفاتح الجھات المعنیة بھذا الموضوع، ألنھ بدأ یتلف بعد ذلك نضطر لإلستیراد وھذا طبعاُ محصول ومنتج محلي

.لماذا یتلف؟ ولحد ھذه اللحظة األموال تھدر في ھذا الملف

النقطة الثانیة التي تخص محصول القمح، ھذا المحصول الیوم والسید رئیس لجنة الزراعة قبل قلیل قال لدینا (5) ملیون طن وھذه اآلن موجودة
في الخزن المكشوف والذي یتعرض الى التلوث البیئي والرطوبة واألمطار والفئران والجرذان ویصعد علیھا الشفل وبعد ذلك نقول ھناك (%5)

.تلف وھذه تضرب في (3 أو 4) وترجع للتسویق مرة أخرى، وھذا ھدر أموال

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

.ھذه المعلومات والتفاصیل یمكن طرحھا داخل اللجان المختصة

-:النائب محمد الزجراوي –

.ھذه األموال المھدورة لو تنتقل الى البطاقة التموینیة ویشترون بھا ھذه المفردات وتعطى للشعب

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

مثلما تعلمون ویشاركني الرأي أخوتي أعضاء المجلس إن المواطن یطرق باب عضو مجلس النواب فیما یرید وفیما یطلب ویعاني ونحن بدورنا
ونحن لیس بسلطة تنفیذیة نستطیع مباشرة ً تلبیة ما یریده المواطن ونعتمد مبدأ البرید مع األخوة في السلطة التنفیذیة والوزراء، لكن لألسف مدة
الجواب على ما نرسلھ الى الوزارات تطول وبعد ذلك یأتینا الرد باإلعتذار ونحن رضینا بھذا لكي نرد على المواطنین الذین یراجعون مكاتبنا
لكن تعرف أن جائحة كورونا والظرف الصعب الذي مررنا بھ كان من الصعب حتى وصول البرید ورجائي من األخ السید ممثل الحكومة أن

صوتنا یوصل الى الوزراء ویردون على البرید الموجود ألن الناس تنتظر الرد وباألخص موضوع الرعایة اإلجتماعیة وھذه الطبقة عوائل
متعففة وفقیرة تنتظر راتب الرعایة اإلجتماعیة على أحر من الجمر، رجائي من األخوة الوزراء أن یستجعلوا في الرد رغم ظروفھم وبقاء حتى

.منتصف اللیل لتوقیع البرید ونكرر شكرنا لھم

-:النائب كریم عفتان احمد –

سابقاً كان طالب الكلیة العسكریة أو كلیة الشرطة تطرق وتوزع على أساس المذھب أو المنطقة لكن للسف في اآلونة األخیرة وقبل أیام أنتشرت
قائمة بأسماء طلبة الكلیة العسكریة ورغم وجود عدد یعد بعدد األصابع للسنة مثالً وأنا ضد ھذه التسمیة لكن لماذا ھذا التشھیر؟ معظم محافظات
العراق موجودة بھا عدا محافظة األنبار ونحن قبلنا ال یوجد سنة لكن ھل یجوز أن أھمش محافظة كاملة؟ من القوة العسكریة؟ قبل ممكن لكننا ال
نعرفھا وھذه لیست مشكلة وھذه إستھانة في محافظة كاملة وال شخص من محافظة األنبار في الكلیة العسكریة، كنت أتمنى أن ھذا الذي روج في
صفحات التواصل اإلجتماعي أن یكذبھا وزیر الدفاع أو الوزارة أو الجھة الرسمیة، لكن لألسف الذي ظھر أنھا رسمیة وفي ھذه الحالة من غیر

المعقول نطرق ھكذا قائمة بكل المحافظات عدا األنبار، ماذا یقول عنا أھلنا؟ ولماذا نحن موجودین في ھذا المكان؟ إذا لم نؤید حقوقھم ونثبت
.حقوقھم، أنا أتحفظ على القبول بالمجمل
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ھذا الموضوع طرح وتم توجیھ من الرئاسة الى اللجنة المختصة لمعالجة األمر

-:النائب ثابت محمد سعید رضا –

ھناك موضوع جداً مھم فیھ ضمان لحقوق أخواننا في جمیع الوزارتین في ظل جائحة كورونا تم أعتبار موظفي وزارة الصحة العاملین في ھذه
الوزارة الخدمیة الذین أبلوا بالًء حسناً لخدمة العراق والعراقیین ویعتبروھم شھداء وھم الجیش األبیض، وھناك وزارات ساندة وفرضت الحكومة

المركزیة بنسبة دون (50%) أو )25%) للوزارات الساندة وكل الوزارات أبلت بالًء حسناً سواء كانت وزارة الداخلیة أو الدفاع أو الزراعة
وكل الوزارات وأستشھد من أخواننا في جمیع الوزارات لحد ھذه اللحظة لم یعتبروھم شھداء، أطالب من ھیأة الرئاسة مفاتحة دولة رئیس

.الوزراء وأعتبار كل من أصیب أثناء الواجب بجائحة كورونا شھید أسوةً بوزارة الصحة

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

.یستحقون وطلب مشروع وسوف یتم العمل على ھذا اإلقتراح (لجنة الصحة والبیئة) ومن اللجان األخرى

-:النائب سالم ھادي كاظم –

،وصلتني العدید من المناشدات لكنني سأختصر على مناشدتین

األولى: من خریجي المعاھد التقنیة الذین یتظاھرون في العدید من المناطق والمحافظات ویطالبون بحقوقھم المشروعة ویأملون من السیدات
.والسادة أعضاء مجلس النواب أن یجدوا حالً لھم باعتبارھم شریحة مھمة من شرائح المجتمع العراقي

الثانیة: من المزارعین والفالحین من أھالي محافظة ذي قار الذین یأملون أیضاً من رئاسة المجلس أن تنظر لھم بخصوص مستحقاتھم المادیة
كما تعلم غالبیة ھؤالء یعتاشون على المحاصیل الزراعیة التي یسوقونھا وھم اآلن بانتظار أن تنظر لھم الحكومة بعین األبوة وأن تطلق

تخصیصاتھم المالیة التي بذمة الحكومة للفالحین ویأملون من رئاسة المجلس أن تراعي ھذا الموضوع وأن تخاطب الحكومة في اإلسراع في ھذا
.األمر

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

بالنسبة للموازنة التي كثر الحدیث علیھا وال نعلم أن وصلت في الحكومة، نطلب من السید ممثل الحكومة أن یعطینا معلومات عن الموازنة
.وأیضاً إذا أمكن إیضاح بعض البیانات حول البطاقة التموینیة التي سال علیھا بعض السادة النواب

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.سوف أعرج على بعض التساؤالت

موضوع الرواتب التقاعدیة وإنھاء ملف المحالین الى التقاعد، ھذه مسألة جدیة ونحن سبق في التعدیل الثاني قبل عدة أشھر طرحنا أنھ البد من
إیجاد حل بالتعدیل الثاني لھذا الموضوع في أقل تقدیر كان من الممكن الذھاب الى تفویج المتقاعدین لكي ال نخلق ھذه المشكلة وعلى ھذا األساس

نحن قبل یومین طلبنا مطالعة تفصیلیة وإحصاء تفصیلي حول عدد المحالین الى التقاعد وعدد المعامالت التي أكملت أو التي لموقر بدایة
األسبوع القادم

أما فیما یخص الموازنة لعام 2020 ، بدایة األسبوع المقبل سوف تكون ھناك جلسة استثنائیة لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة لسنة 2020،
مثلما تعلمون أن ھناك عجز كبیر في ھذه الموازنة، والبطاقة التموینیة حالھا حال بقیة مرافق الدولة التي تشكو من العجز المالي علما أن البطاقة

التموینیة من الفقرات الحاكمة في ھذه الموازنة ومسألة إنخفاض الموازنة في ھذا الموضوع یرجع الى عدة نقاط منھا إنخفاض عدد المستحقین
.الى ھذا الموضوع وعدد المواد التي كانت تعطى قبل عشرة سنوات أو ثمان

وھناك توجھ فعلي ومن مجلس الوزراء حول إستحداث البیانات لغیر المشمولین بالبطاقة التموینیة، وكان لمجلس النواب الصالحیة للمناقلة في
أبواب الموازنة، لذا أتمنى على المجلس في بدایة األسبوع المقبل إن كان لدیكم مقترح حول ھذا الموضوع أن یكون على شكل كتاب رسمي

.لنتمكن من طرح ھذا الموضوع في مجلس الوزراء وإضافة ما یمكن إضافتھ الى مشروع القانون

فیما یخص تعیینات وزارة الدفاع، ھناك توجیھ للسید رئیس مجلس الوزراء مباشرةً بعد ھذا الموضوع أن یكون التوزیع لھذه الدرجات أو
القبوالت جغرافیاً ولیس مذھبیاً أو قومیاً ومنع أینما ورد في أي مرفق من مرافق الدولة مثل ھكذا مسمیات وبالتالي ھذا الموضوع تم حلھ وتم

الرجوع إلى الرقع الجغرافیة وبذلك سوف یكون للمحافظات التي لم تظھر أسماءھم سوف یكون لدیھا حظوظ جدیدة في ھذا الموضوع، وبالتالي
تحویل المسمیات الى مسمیات فرعیة غیر وارد جداً والحكومة منعت ذكر سني أو شیعي وبالتالي من غیر الممكن أن أذكر أنا شیعي عربي أو

.سني عربي مثلما تم طرح ھذا الموضوع

والنقطة التي أتحفظ علیھا ھو ما طرح من أن السیدین وزیري الدفاع والداخلیة ال یقومون بأي إجراء في وزاراتھم إال بقرارات حزبیة أو سیاسیة
.فالمعروف عن السادة الوزراء مھنیتھم العالیة وخلفیتھم الفنیة واإلختصاصیة في ھاتین الوزارتین
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فیما یخص موضوع التلف في الرز الموجودة في المخازن وھي غیر قابلة للتوزیع أو ال یتم توزیعھا سوف تتم متابعة ھذا الموضوع وسوف
.نعلمكم بخصوص ھذا الموضوع

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

.ترفع الجلسة الى موعد یعلن في حینھ

.ُرفعت الجلسة الساعة (3:40) ظھراً
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