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 الفصل من عشرة الحادية الجلسة النواب مجلس عقد 3/9/4102 بتاريخ

 سليم السيد برئاسة الثالثة االنتخابية الدورة من االولى للسنة االول التشريعي

 ك الجلسة وتضمنت ، النواب مجلس رئيس الجبوري

 نائب 412  حضور -

 عن التعبير في المواطنين أرادة أحترام ضرورة عن المجلس رئيس السيد أعرب -

 ، المتاحة االجراءات ضمن لقضاياهم المناسبة الحلول وأيجاد وشكاواهم مطالبهم



 أمنيا، خرقا يعد أمس يوم حدث وما الدولة هيبة يمثل النواب مجلس أن الى مشيرا

 وتشكيل المجلس مبنى داخل الى المتظاهرين دخول بشأن أمني تحقيق فتح معلنا

 أمس يوم المجلس جلسة تعطيل الى وأدى وقع الذي الخلل لبحث نيابية لجان

 الخرق هذا عن المقصرين  ومحاسبة

 بتحرير االخير االنتصار العراقي للشعب فيه بارك بيانا البياتي عباس النائب تأل -

 عليها واالرهابين داعش ضربه الذي الحصار وفك أمرلي

 سعدون السيد) االمنية القيادات بحضور سبايكر قاعدة ضحايا قضية المجلس ناقش -

  وكالة الدفاع وزير الدليمي

 قاسم الفريق ، لألدارة الجيش أركان رئيس معاون هاشم كاظم رعد الركن الفريق ،

 الركن العميد ، الفريجي علي الركن الفريق ، المسلحة للقوات العام القائد أن عطا

 القوة كلية امر عزيز الكريم عبد اللواء ،  النفط حماية 01 الفرقة قائد صدام اكرم

 تم ابنائهم بان سبايكر قاعدة في المنكوبين عوائل عن ممثلون تحدث حيث(  الجوية

 أمراء االمنيين القادة قبل من بهم التضحية وتم الهمجية الطرق بأبشع بارد بدم قتلهم

 تجاوزت الجريمة أن مبينين ، الدين صالح عمليات وقيادت الفرق وقادة االفواج

 القيادات استعرضت بعدها ، المعنية الجهات من اجراء أي أتخاذ دون يوما الثمانين

 ناجين عيان شهود روى ثم سبايكر قاعدة في جرى بما المحيطة الظروف االمنية

 .بالقضية حيطةالم الظروف تناولت افادات سبايكر قاعدة مجزرة من

 لجنتي الى الملف احال البرلمان ان الجبوري السيد اكد المداخالت على رده وفي

 خالل عرضت التي المداخالت من واالستفادة االنسان وحقوق والدفاع االمن

 الشهود افادات ستاخذ المشكلة النيابية اللجان عمل ومتابعة النواب مجلس جلسات

 من سواء التحقيقية اللجان موصيا ، رغبتهم على وبناء لحمايتهم تامة بسرية

 والمعلومات والشهود العشائر افادات االعتبار بعين تاخذ ان الحكومة او البرلمان

 الالزمة التوصيات التخاذ النواب مجلس الى عملها خالصة لتقدم الوثائقية والمواد

 القضية بشان

 يوم او غد يوم طارئة جلسة الى لدعوتهم االستعداد الى النواب المجلس رئيس دعا -

 .الجديدة الحكومة تشكيل إلعالن الجمعة

 

 



 رئيسه برئاسة عشر الثانية جلسته ،4102-9-6 السبت يوم النواب مجلس عقد

 :الجلسة تضمنت وقد نائبا  ( 421) وحضور الجبوري سليم السيد

 .نائبا   421  حضور - 

 الشيخ ئارام المجلس رئيس نائب اعلن حيث الدائمة اللجان تشكيل المجلس مناقشة -

 التحالف حصة تكون أن على النيابية باللجان الخاصة اللجنة اتفاق عن محمد

( 6) نائبا   56/الكردستانية الكتل تحالف وحصة لجنة( 02) عضوا ، 021/ الوطني

 اعضاء 5/المكونات وحصة لجان( 2) نائبا 62/ العراقية القوى تحالف وحصة لجنة

 .ةواحد لجنة

 رؤساء قبل من االعضاء تسمية اكتمال عدم الى النواب مجلس رئيس نائب واشار

 .اللجان على النواب لتوزيع الفرصة منح رغم االن حتى الكتل

 جلسة الى الدائمة النيابية اللجان اعضاء تسمية تاجيل على المجلس تصويت -

 .نهائي كحد االثنين

 الموازنة لمناقشة الصافي الدين صفاء وكالة المالية وزير السيد المجلس أستضافة -

 .4102 لسنة العامة

 

 رئيسه برئاسة ،(03) جلسته 4102-9-8 االثنين يوم العراقي النواب مجلس عقد

 :الجلسة تضمنت وقد نائبا  ( 449) وحضور الجبوري سليم السيد

 

 الى فيه اشار الضلوعية احداث بشان بيانا الجبوري هللا عبد احمد النائب قراءة -

 بمنطقة مفخخات 5 بدخول تمثلت االرهاب قبل من شرسة هجمة الى المدينة تعرض

 داعيا الجرحى، وعشرات شهيدا 61 اثره على سقط بالهاونات وقصف الجبور

 .الكارثة حصول قبل بالسالح الضلوعية دعم الى والحكومة النواب مجلس

 التي اللجنة توصيات المؤقتة المالية اللجنة رئيسة التميمي ماجدة النائبة تقديم -

 الى 4102 لعام الموازنة قانون مشروع باعادة المالية وزارة مخاطبة تضمنت

 بما الالزمة التعديالت اجراء اثر على الحكومة الى ارسالها تم ان بعد النواب مجلس

 لاليرادات المالية البيانات تقديم الى باالضافة البلد بها يمر التي المتغيرات مع يتالئم

 لدى االرصدة عن نقدية ميزانية وتقديم 2 -3 ولغاية 0-0 من الفعلية والنفقات



 الصادرات حجم عن تقرير عن فضال السابق العام من المدور وحجم المصارف

 .السنوية النفطية

 المكلف الوزراء رئيس من رسميا كتابا استالمه النواب مجلس رئيس السيد اعالن -

 مع اليوم النواب مجلس على الحكومية التشكيلة عرض فيه يطلب العبادي حيدر

 الستراتيجية واالولويات الحكومي للبرنامج العام واالطار السياسي االتفاق وثيقة

 جلسة عقد تقرر ذلك ضوء على انه الى مشيرا ، 4101 ولغاية 4102 من للعام

 .مساءا الثامنة الساعة في للتصويت

 اعضاء عدد تقسيم تم انه محمد الشيخ ئارام السيد النواب مجلس رئيس نائب تاكيد -

 اساسها رياضية معادلة وفق النواب مجلس العضاء االجمالي العدد على كتلة كل

 ورؤساء الدائمة اللجان اعضاء تحديد ثم ومن اللجان على للتوزيع والتناسب النسبة

 في االن حتى شواغر وجود الى ولفت الموجودة التحالفات على وتقسيمها اللجان

 عضوا 05 التربية ولجنة عضوا 02 الزراعة لجنة ضمت حيث اللجان عضوية

 االقاليم ولجنة اعضاء 2 الدينية والشؤون االوقاف ولجنة عضوا 06 الصحة ولجنة

 00 ضمت االنسان حقوق ولجنة عضوا 04 باقليم المنتظمة غير والمحافظات

 . عضوا

 والشؤون العمل لجنة ضمت فيما اعضاء 2 ضمت المراة لجنة ان اوضح كما

 لجنة ضمت حين في عضوا 00 فضمت الشهداء لجنة اما عضوا 03 االجتماعية

 الشباب ولجنة اعضاء 2 المدني المجتمع مؤسسات ولجنة عضوا 06 العالي التعليم

 اعضاء 5 والعدالة المساءلة ولجنة اعضاء 5 المهجرين ولجنة اعضاء 5 والرياضة

 ولجنة اعضاء 3 السياحة ولجنة اعضاء 3 العشائر ولجنة اعضاء 5 الثقافة ولجنة

 رئيس نائب تال اللجان تسمية على االتفاق وبعد ، اعضاء 3 البرلماني التطوير

 الدائمة النيابية اللجان من عدد في االعضاء اسماء محمد الشيخ ئارام النواب مجلس

 .النواب مجلس يف الدائمة اللجان تشكيل على المجلس تصويت -

 يلي؛ كم اللجان تشكلت -

 حلبوص وحسن هاشم ابتسام النواب والسادة السيدات من كل القانونية اللجنة ضمت

 وعلي لفتة علي نصيف وعالية الحسن ومحمود شوقي وسليم الحسيني وحمدية

 حسن فتاح وسامان سعدون محسن محمود بكر وامين العيساوي ونصير شكري

 .الشمري وكاظم الدولة الدين وعز الدهلكي ورعد توران وحسن



 سالم احالم النواب والسادة السيدات من كل ضمت فقد الخارجية العالقات لجنة اما

 وسمير سالم ومحمد االسدي وخالد الفتالوي وحنان الركابي وصادق البياتي وعباس

 وعبد جانو وريناس امين ومحمد.. امين ومثنى واقبال االعرجي وبهاء الموسوي

 وحسن الجبوري هللا عبد واحمد نوري ومحمد العاني وظافر زيباري الباري

 .شويرد

 جواد اسكندر النواب والسادة السيدات من كل ضمت فقد والدفاع االمن لجنة اما

 الزاملي وحاكم جابر وعباس العامري وهادي الشحماني وعدنان طعمة وعمار

 عبد وشخوان فتاح هللا عبد هوشيار الساعدي وصباح الخضري وحامد جبار وماجد

 مكيف ونايف المطلك وحامد المتويتي وعلي متعب وخالد حسن العزيز وعبد هللا

 . االلوسي ومثال

 وازهار الجعفري طالب النواب والسادة السيدات من كل النزاهة لجنة وضمت

 وهاشم مهودر وعادل الرفاعي وطه الدين جمال وبهاء كون ومحمد الطريحي

 الدين نور واردالن طه وريبار نوري وعادل حسين وهالل فاهم وعقيل الموسوي

 الكريم وعبد المشهداني واحمد العيساوي وسالم الزوبعي طالل الجبوري وصالح

 . عبطان

 العلوم بحر ابراهيم النواب والسادة السيدات من كل والطاقة النفط لجنة وضمت

 معارج وعلي الفياض علي زباري وفاطمة علوان كاظم وعزيز الزهرة عبد وجمال

 وطارق العبادي وزاهر حسب وحسين محمد وكاوة العوادي وعواد محيبس ورزاق

 وعدنان مدلول واحمد الحافظ ومهدي الفهداوي وقاسم هللا عبد اريس صديق

 .الجنابي

 فالح الجبوري هيثم النواب والسادة السيدات من كل ضمت فقد المالية اللجنة اما

 المازني ومازن رشيد وامين حميد وسعاد الخالق عبد وجبار مطلك وحيدر الساري

 محمد القادر وعبد حيدر ومسعود رشيد حمة واحمد عودة وعالء الغرابي ومنى

 الكريم وعبد المعامري وطالب حمدون ومحاسن المساري واحمد احمد وسرحان

 . الكسنزاني

 المالكي حسين النواب والسادة السيدات من كل واالعمار الخدمات لجنة ضمت كما

 الخيكاني وطارق ديوان وجمعة غريب ورياض معالك الحسين عبد الساعدي ناظم

 عادل وبيستون كريم واميرة الكعبي وتوفيق الزهرة عبد وعهود المسعودي ومحمد

 ساير ونجاة الجبوري واشواق مرعي وامل المساري وعائشة شوكت وبنجين

 . ججو يوسف وفارس الرسول عبد وصباح



 وعلي شياع محمد النواب والسادة السيدات من كل والمياه الزراعة لجنة وضمت

 طالب وعلي صيهود ومحمد خالد وفريد العيساوي عبود التميمي وفرات عطية مانع

 خربيط وطالب الدوري ضياء خليل وخوشوي عودة الهادي وعبد ثابت وزينب

 .العبايجي وشروق الكريم وشعالن السامرائي القاهر وعبد الكعود وغازي

 سلمان وحيد زينب النواب والسادة السيدات من كل ضمت فقد التربية لجنة اما

 ورياض جبار وسعاد العميري ومنى الصيادي وكاظم حسن وانتصار وادي وخديجة

 احمد وجمال هللا عبد وسيروان المحنة وصادق غركان وعلي جمعة ونوال غالي

 .اصغر وهناء مهدي محمد وهدى الدايني وناهدة جبار ونهلة محمد وساجدة

 خالطي حسن النواب والسادة السيدات من كل والبيئة الصحة لجنة ضمت كما

 المسلماوي ومنى حمود موسى وسهام موحان الهادي وعبد الحسناوي وصالح

 الحسين وعبد الزبيدي وفيصل الكاظم عبد وميثاق العقابي وهاني الشمري وحيدر

 وغادة جبار وبختيار صديق وفارس سليم حاجي واسيا ميرزا احمد وتافكة الموسوي

 . الجبوري هللا وعبد الجبوري وقتيبة نوري محمد

 محمد الشيخ النواب والسادة السيدات من كل الدينية والشؤون االوقاف لجنة وضمت

 الجبار عبد وعلي يونس الكريم وعبد تركي وهناء العالق وعلي المولى تقي

 . الفحل وبدر نجمان العظيم عبد صالح حمزة وسليم اللبان وصادق

 سالم النواب والسادة السيدات من كل والمحافظات االقاليم لجنة عضوية وشملت

 ورسول منفي وخولة الغراوي واقبال الهوري ومحمد طالل واحمد مهدي صالح

 ومحمد الرحمن عبد وشيرين اسماعيل وطوران علي محمد محمد وجاسم راضي

 . اسحاق  رائد المفرجي وخالد السامرائي ومطشر عثمان

 وندى الطرفي حبيب النواب والسادة السيدات من كل االنسان حقوق لجنة وضمت

 االسدي وضياء جواد ولمى حمود وعديلة علي واحمد الصمد عبد وخلف السوداني

 وارشد طالباني واال رضا وشيرين  جمال وميديا عباس الدين نجم واشواق

 .كندور وحاجي علي الشيخ وفائق الشمري الرحيم وعبد ريكان ومحمد الصالحي

 منوة النواب والسادة السيدات من كل ضمت فقد والطفولة واالسرة المراة لجنة اما

 وريزان سليمان وبهار جبر وباقر نعمة وعواطف البصري عارف وزينب شويش

 . الجبوري وانتصار دلير

 فيصل النواب والسادة السيدات من كل االجتماعية والشؤون العمل لجنة وشملت

 وعواطف محسن وحسن نور وعلي ياسين وفردوس سجاد وهدى  الزبيدي غازي



 كرم وعرفات حسين بكر وسوزان الضالمي العزيز وعبد السهالني وزينب نعمة

  يوسف ويونادم حسين وزيتون محمد وزاهد عبد هللا عبد واحمد

 محمد النواب والسادة السيدات من كل السياسيين والسجناء الشهداء لجنة وضمت 

 وانغام فارس ورعد عطية وامل المالكي شريف وعلي النائلي االله  وعبد اللكاش

 . المطلك وصالح حمد هللا عبد ورينكين حسين واسالم مهدي وفطم حوشي

 النواب والسادة السيدات من كل ضمت فقد العلمي والبحث العالي التعليم لجنة اما

 الشيخ واحمد الياسري ورشيد الرضا عبد وبان عبد وعماد الحكيم الهادي عبد

 مصلح وبيروان محمد وياسر حسين عبد وعقيل جبار وستار شرشاب وعادل

 . الكريم عبد وجنيد اقبال ومحمد الحميري عمر كريم قادر وفرهاد ميرزا وشيركو

 فايز حسين عامر النواب والسادة السيدات من كل والرياضة الشباب لجنة وضمت

 حمو خلف وماجد الشبلي وعمار فيصل وغزوان المالكي وياسر محمد وجاسم

 .الكربولي ناصر ومحمد

 ناهدة النواب والسادة السيدات من كل المدني المجتمع مؤسسات لجنة ضمت كما

 ومحمد رسول ونوزاد عنتر وندى الربيعي وموفق كريم وختام كاظم وحسن حميد

 . تميم

 عيسى عبير النواب والسادة السيدات من كل والمهجرين المرحلين لجنة وضمت

 مهدي ولقاء دخيل وفيان عثمان ومحسن جمعة وسالم حسين ونهلة قدو وحنين

 . عطية واحمد وردي

 عامر النواب والسادة السيدات من كل والمساءلة المصالحة لجنة في وشارك

 عبطان الكريم وعبد زيدان حسن وفالح عودة وعالء ناجي ومحمد الخزاعي

 .متعب وخالد المشهداني ومحمود

 وفاضل ماشي محمد النواب والسادة السيدات من كل واالعالم الثقافة لجنة وضمت

 هللا عبد عثمان ومحسن الواحد عبد وسروة محمود علي الوهاب وعبد فوزي

 .الدملوجي وميسون الدليمي وسعدون

 واسامة العيساوي عبود النواب والسادة السيدات من كل ضمت فقد العشائر لجنة اما

 وطالب شويرد وحسن الجربا سعود ونواف الكعود وغازي الكريم وشعالن النجيفي

 . الخربيط



 ومحمد حسن فالح النواب والسادة السيدات من كل واالثار السياحة لجنة وضمت

 هللا وعبد كوران وخسرو خليل وخوشوي خضر عبد وليلى الدراجي صاحب

 . يوخنا وعماد الجبوري

 النواب والسادة السيدات من كل البرلماني والتطوير االعضاء شؤون لجنة وشملت

 الرحمن وعبد الصالحي وارشد علي محمد وارام االئمة عبد وزراق االديب علي

 .عجمان العظيم وعبد السامرائي ومطشر اللويزي

 

 الرابعة جلسةالوهي  4102-9-8 االثنينجلسة مسائية  يوم  النواب مجلس عقد

 تضمنت وقد نائبا ،( 489) وحضور الجبوري سليم السيد رئيسه برئاسة عشر

 :الجلسة

 

 حيث سابق وقت في اداءه لهم يتسنى لم ممن الدستوري اليمين النواب من 2 اداء -

 .المنتهية للحكومة الوزارية التشكيلة ضمن كانوا

 الوزاري المنهاج عن المكلف الوزراء مجلس رئيس العبادي حيدر السيد إعالن -

 .النواب مجلس امام لحكومته

 الوفد ان الى فيه اشارت الكردستانية الكتل بيان الطالباني اال النائبة قراءة -

 لتحقيق اشهر 3 الحكومة امهال بشر الحكومة بتشكيلة المشاركة قرر الكردستاني

 الحكومة، تشكيل من اسبوع خالل االقليم حصة لدفع مشتركة لجنة وتشكيل المطالب

 الخالفية القضايا ومعالجة اشهر 3 خالل والغاز النفط موضوع بحث عن فضال

 الكردستانية القيادة ان على مشددة وغيرها، 021 والمادة والطيران البيشمركة حول

 .المطالب تطبيق عدم حال في ستتخذها التي االجراءات ستقرر

 العبادي حيدر السيد من المقدم الحكومي البرنامج على بالموافقة المجلس تصويت -

 .المكلف الوزراء رئيس

 والسيد العبادي حيدر الوزراء مجلس لرئيس الثقة منح على المجلس تصويت -

 رئيس نائب زيباري هوشيار والسيد الوزراء مجلس رئيس نائب المطلك صالح

 .الوزراء رئيس نائب االعرجي بهاء والسيد الوزراء مجلس

 :السادة من لكل الثقة منح على المجلس تصويت -



 للخارجية وزيرا الجعفري ابراهيم السيد

 للمالية وزيرا شاويس نوري روز السيد 

  للنفط وزيرا المهدي عبد عادل السيد 

 للتخطيط وزيرا الجميلي سلمان السيد 

 العالي للتعليم وزيرا الشهرستاني حسين السيد 

  للعدل وزيرا ناطق حيدر السيد 

 االنسان لحقوق وزيرا البياتي مهدي محمد السيد 

  للزراعة وزيرا زيدان حسن فالح السيد 

 للصناعة وزيرا العيساوي كاظم نصير السيد 

 للكهرباء وزيرا الفهداوي قاسم السيد 

 واالسكان لالعمار وزيرا الخيكاني طارق السيد 

  للنقل وزيرا الزبيدي جبر باقر السيد 

 لالتصاالت وزيرا الراشد حسن كاظم السيد 

 االجتماعية والشؤون للعمل وزيرا السوداني شياع محمد السيد 

  للصحة وزيرة حمود عديلة السيدة 

 للبيئة وزيرا الجبوري قتيبة السيد 

 للتربية وزيرا عمر اقبال محمد  السيد 

  للتجارة وزيرا الكريم عبد مالس السيد 

  والتكنلوجيا للعلوم وزيرا ججو فارس السيد 

  للثقافة وزيرا راوندوزي فرياد السيد 

 والرياضة للشباب وزيرا عبطان الحسين عبد السيد 

 الدولة ووزارة المحافظات لشؤون للدولة وزيرا الجبوري هللا عبد احمد السيد 

 النواب مجلس لشؤون



  للبلديات وزيرا يونس الكريم عبد السيد 

 سيقوم انه الفتا مؤقتا بالوكالة وزارات سيدير انه على العبادي حيدر السيد تأكيد -

 .واحد  اسبوع خالل والدفاع الداخلية وزيري باسماء قائمة بتقديم

 بتوليهم ايذانا الدستوري القسم والوزراء ونوابه الوزراء رئيس السادة تأديت -

 .الجديدة مناصبهم

 واسامة عالوي واياد المالكي كامل نوري السادة من كل على المجلس تصويت -

 اليمين بعدها ادوا حيث معصوم فؤاد الجمهورية رئيس للسيد نوابا النجيفي

 .الدستوري

 لمنصب حمودي باقر همام الشيخ النائب السري االقتراع عبر المجلس انتخب -

 .النواب مجلس لرئيس االول النائب

 

 

 الفصل من عشرة الخامسة الجلسة النواب مجلس عقد 06/9/4102 بتاريخ

 وبحضور الجبوري سليم السيد رئيسه برئاسة االولى للسنة االول التشريعي

 : الجلسة تضمنت وقد ، نائب( 482)

  

 تقييم لمناقشة المقبل الخميس يوم جلسة تخصيص عن المجلس رئيس السيد اعالن -

 .الماضية الثمانية السنوات خالل النواب مجلس اداء

 حكومية مناصب يشغلون كانوا الذين النواب مجلس اعضاء والسادة السيدات اداء -

 وعلي مهودر وعادل جوير سعدون السادة من كل وهم للعضوية الدستورية اليمين

 .الدستورية اليمين عمر الدين ونجم الدولة الدين وعز االديب وعلي شكري

 اداء لهم يتسن ولم عليهم التصويت تم الذين الوزراء السادة الدستورية اليمين اداء -

 . البياتي مهدي ومحمد الشهرستاني حسين السادة من كل وهم الدستورية اليمين

 اللذين النواب السادة عن البدالء النواب والسادة السيدات الدستورية اليمين اداء -

 بدال السنيد حسن من كل وهم الجمهورية لرئيس نواب أو وزارية مناصب شغلوا

 بديال ناصر وكامل  النجيفي اسامة عن بديال العزيز عبد وفارس المالكي نوري عن

 جاسم ومناضل العيساوي نصير عن بديال عزيز وحسين السوداني شياع محمد عن



 عبد وحيدر االعرجي بهاء عن بديال حسين علي وحسام الخيكاني طارق عن بديال

 عبد ونجم يونس الكريم عبد عن بدال حسن وقاسم الجعفري ابراهيم عن بدال الكاظم

 زيدان حسن فالح عن بدال هللا

 يتم لم والتي المتبقية الوزارية المناصب لشغل المرشحين على التصويت -

 وزير لمنصب المرشح غريب رياض السيد يفلح ولم ، سابقا عليها التصويت

 صوتا 426 اصل من صوتا 002 على حصل حيث البرلمان ثقة نيل الداخلية

 011 على لحصوله الدفاع وزير لمنصب المرشح الجابري جابر السيد وايضا

 وزير لمنصب المرشح االديب علي السيد وكذلك صوتا 460 اصل من صوتا

 السيد حصل وبعكسهم ، صوت 461 اصل من صوت 21 على لحصوله السياحة

 بحصوله البرلمان ثقة على المائية الموارد وزير لمنصب المرشح عصفور محسن

 . صوت 461 اصل من صوت 054 على

 الخميس يوم جلسة في االمنيين الوزراء اسماء عرض الجبوري الرئيس قرار -

 .اقصى كحد المقبل

 

 

 الفصل من عشرة السادسة الجلسة النواب مجلس عقد 08/9/4102 بتاريخ

 نائب( 422) وبحضور الجبوري سليم السيد برئاسة االولى للسنة االول التشريعي

 : الجلسة وتضمنت ،

 

 جلسات الى والدفاع الداخلية وزيري على التصويت تاجيل الجبوري السيد اعالن -

 .للمنصبين المرشحين بشان اتفاق الى للوصول النيابية الكتل رغبة على بناءا اخرى

 ان على امس يوم منذ اعمالها النيابية اللجان مباشرة المجلس رئيس السيد تأكيد -

 من عدد وصول بعد خاصة العمالها مخصصة واالحد االربعاء يومي يكون

 بتسمية االسراع الى داعيا ، االتحاد مجلس قانون مشروع ومنها القوانيين مشاريع

 القانونية للجنة حاليا االولوية تكون ان على اللجان رؤوساء

 محسن والسيد النواب مجلس في نائبا االديب علي للسيد الدستورية اليمين أداء -

 المائية للموارد وزيرا العصفور



 قدم ان بعد الزرفي خضير عبد عماد النائب عضوية صحة على المجلس تصويت -

 النواب لمجلس الزرفي النائب عضوية على اعتراضا الشبلي احسان المرشح

 مستقبلية ستراتيجية ووضع النواب مجلس أداء تطوير عن تقريرا المجلس عرض -

 مختصين خبراء قبل من له

 تقريرا الحجامي ميادة السيدة النواب مجلس في البحوث دائرة عام مدير قرأت -

 ، النواب مجلس اداء عن الخاص التقرير نتائج الى فيه اشارت

 بحث النواب مجلس في البرلمانية الدائرة عام مدير مثنى حيدر السيد عرض -

 يملك لم المجلس ان الى فيه اشار 4102 – 4101 من النيابية اللجان تقارير تحليل

 تتطلب التي القوانين ومقترحات لمشاريع االولويات تحدد ستراتيجية محددات

 تشريعا

 التطوير لجنة بتكليف الجبوري السيد مقترح على بالموافقة المجلس تصويت -

 يتم بتوصيات للخروج المجلس لرئيس االول النائب برئاسة اجتماع بعقد البرلماني

 .بالعمل مباشرتها من شهر خالل عليها التصويت

 وعقد لعملها القانونية اللجنة بمباشرة المجلس رئيس مقترح على المجلس تصويت -

 لها رئيس اختيار لحين الرئاسة هيئة اعضاء احد برئاسة لها اجتماع

 رئيس نائب المطلك صالح السيد استضافة عن النواب مجلس رئيس السيد اعالن -

 الى باالضافة النازحين اوضاع عن للحديث المقبل السبت يوم جلسة في الوزراء

  لشرح الحكومة يمثل من او الجعفري ابراهيم السيد الخارجية وزير حضور

 البلد به مايمر بشان الدولية  والتطورات العراق لدعم باريس مؤتمر في ماجرى

 المفقودين قضية مناقشة بحسم لالسراع والدفاع االمن لجنة المجلس رئيس دعوة -

 الخصوص بهذا للمجلس تقرير وتقديم" سبايكر"  قاعدة في

 

 

 

 الفصل من عشرة السابعة الجلسة النواب مجلس عقد 41/9/4102 بتاريخ

 نائبا( 433) وبحضور الجبوري سليم السيد برئاسة االولى للسنة االول التشريعي

 : الجلسة تضمنت وقد



 

 فارس السيد عن بدال سبي صليوا جوزيف السيد من لكل الدستورية اليمين تأدية -

 مشعان والسيد عبد محمد قاسم السيد عن بدال خميس عادل والسيد ججو يوسف

 بدال هللا جار حمزة محمد والسيد  الجبوري هللا عبد أحمد السيد عن بدال الجبوري

 المجلس في اعضاءا الشمري حلبوص حسن والسيد الشهرستاني حسين السيد عن

 .للتجارة وزيرا الكريم عبد مالس والسيد

 لمناقشة الخدمات لشؤون الوزراء رئيس نائب المطلك صالح السيد استضافة -

 بالنازحين الخاصة العليا للجنة المتخذة االجراءات

 استهدفت التي االرهابية الهجمات فيه استنكر بيانا الصمد عبد خلف النائب تالوة -

 اتخاذ الى االمنية والجهات الثالث الرئاسات داعيا ، الكاظمية بمدينة االبرياء

 المواطني بحماية الكفيلة والخطط االجراءات

 هجمات من الكردي الشعب له بمايتعرض فيه ندد بيانا الكردستاني التحالف تالوة -

 ان مبينا سوريا في كوباني مدينة في االرهابي" داعش" تنظيم قبل من وجرائم

 مناشدا ، المدينة في االكراد من االبرياء ضد بشعة بمجازر تقوم االرهابية القوى

 كوباني مدينة في االرهابيين لضرب العاجلة االجراءات التخاذ الدولي المجتمع

 النازحين بحق المتخذة االجراءات تسهيل الى يدعوا بيان سالم اشواق النائبة تالوة -

 كركوك مدينة الى النازحة العوائل وخروج دخول مسالة وخاصة الدين صالح من

 التي الصعبة االجراءات من بشدة يعانون الدين صالح ظةمحاف اهالي ان مبينة

 اجراءات باتخاذ االتحادية الحكومة مطالبة ، واقامتهم ومعيشتهم تحركاتهم تواجه

 كركوك في النازحين حركة حرية بخصوص فعلية

 الوزراء رئيس استالم حمودي همام الشيخ المجلس لرئيس االول النائب تأكيد -

 يتابع العبادي السيد ان الى مشيرا المحاصرين الجنود الستغاثة العبادي حيدر السيد

 بمتابعة والدفاع االمن لجنة النواب مجلس رئيس السيد ووجه. دقيق بشكل الموضوع

 . الشان بهذا الكفيلة االجراءات واتخاذ الموضوع

 

 الفصل من عشرة الثامنة الجلسة النواب مجلس عقد 4102\9\44 بتاريخ

 نائب( 439) وبحضور الجبوري سليم السيد برئاسة االولى للسنة االول التشريعي

 : الجلسة وتضمنت ،



 

 النيابية الكتل رؤساء مع النواب مجلس رئاسة هيئة مناقشة الجبوري السيد تأكيد -

 عند انه الى مشيرا ، لالرهاب المناهض الدولي التحالف من الموقف لموضوع

 االتفاق تم انه الفتا المجلس في االمر مناقشة سيتم الحكومة قبل من الرؤية اكتمال

 وسيتم المختلفة النظر وجهات فيه اخذت النيابية الكتل قبل من بيان اعداد على

 خالل الشان بهذا جلسة لعقد التفاق  التوصل الى اضافة النواب مجلس على عرضه

 يجريها التي المباحثات انتهاء بعد الحكومة يمثل من وبحضور المقبلة االيام

 . العالم دول مع المسؤولون

 

 جبر باقر السيد عن بدال الخفاجي ليلى السيدة من كل الدستورية اليمين أداء -

 مجلس في اعضاءا المطلك صالح السيد عن بديال هللا عبد زيد والسيد الزبيدي

 النواب

 

 القانونية اللجنتين من والمقدم االتحاد مجلس قانون لمشروع االولى القراءة -

 والمجافظات واالقاليم

 

 القانونية اللجان من والمقدم النواب مجلس قانون لمشروع االولى القراءة تاجيل -

 انضاجه لحين البرلماني والتطوير االعضاء وشؤون والمالية

 

 والدفاع االمن لجنة من المقدم االجانب أقامة قانون لمشروع االولى القراءة  -

 رقم االجانب اقامة قانون على الجارية التعديالت لكثرة ياتي والذي القانونية واللجنة

 يتالئم وبما باحكامه النظر اعادة تستوجب جديدة حاالت ولظهور 0121 لسنة 001

 العراق لجمهورية الموضوعية والظروف

 

 والدفاع االمن لجنتي من والمقدم السفر جوازات قانون لمشروع االولى القراءة -

 والقانونية

 



 مجال في العربي للتعاون  المعدلة االتفاقية تصديق قانون لمشروع االولى القراءة -

 القانونية اللجنة من والمقدم االغاثة عمليات وتيسير تنظيم

 

 الى وافكارهم مالحظاتهم تقديم النواب والسادة السيدات المجلس رئيس السيد دعوة -

 التي الثانية القراءة اثناء القوانين ىعل النهائي تقريرها تقديم لغرض المختصة اللجان

 اللجان اسراع اهمية على مشددا ، اعتمادها سيتم جديدة الية في معدلة نسخه تقدم

 .مؤقتا اللجنة رئاسة سنا االعضاء اكبر يتولى ان على رئاستها بحسم

 

 سياق اعتماد الى النواب مجلس لرئيس االول النائب حمودي همام الشيخ اشارة -

 من بدال الثانية القراءة في المعدل القانون قراءة خالل من القوانين قراءة في جديد

 من المواد بعض على تعديل واجراء الوقت الختصار المعدلة غير النسخة قراءة

 المدني المجتمع منظمات وممثلي والكفاءات الخبراء اشراك خالل

 

 الفصل من عشرة التاسعة الجلسة النواب مجلس عقد 42/9/4102 بتاريخ

 نائب( 401) وبحضور الجبوري سليم السيد برئاسة االولى للسنة االول التشريعي

 : الجلسة تضمنت وقد ،

 

 مجلس أعضاء والسادة للسيدات الدستورية اليمين أداء الجبوري السيد أرجاء -

 مناقشة استكمال اجل من البدالء و حكومية مناصب يشغلون كانوا الذين النواب

 النيابية للمقاعد بشغلهم المتعلقة القانونية االجراءات

 هللا عبد نجم النائب عضوية صحة على التصويت اعادة المجلس رئيس السيد قرار -

 تحقق حال االعمال جدول على الموضوع عرض يتم ان على اللهيبي زغير

 الرأي على بناءا وذلك للتصويت المؤهلة المجلس اعضاء ثلثي  وجود عند النصاب

 .القانوني

 باعمال فيه ندد بادوش سجن احداث بشان بيان الحكيم المهدي عبد النائب تالوة -

 او طائفية اسس على لالبرياء وتعرضه داعش ارهابيو اقترفها التي الجماعية االبادة

 كان ممن العيان شهود احد ان الى مشيرا والمناطق، المدن من عدد في عرقية



 طائفية اسس على السجناء بقتل داعش ارهابيو قيام اكد بادوش سجن في مسجونا

 وحرقهم

 منذ لرواتبهم كردستان اقليم موظفي تسلم عدم تاله بيان في  اردالن النائب انتقاد -

 على اسابيع مضي رغم مالي مبلغ اي صرف عدم الى مشيرا ، مضت اشهر 1

 عليه متفقا كان كما الحكومة تشكيل

 بين االستثمار وحماية تشجيع اتفاقية تصديق قانون لمشروع االولى القراءة -

 لجنتي من والمقدم الهاشمية االردنية المملكة وحكومة العراق جمهورية حكومة

 واالستثمار واالقتصاد الخارجية العالقات

 و العراق جمهورية حكومة بين اتفاقية تصديق قانون لمشروع االولى القراءة -

 لجنتي من والمقدم ، لالستثمار المتبادلة والحماية للتشجيع الكويت دولة حكومة

 واالستثمار واالقتصاد الخارجية العالقات

 والتجاري االقتصادي التعاون اتفاقية تصديق قانون لمشروع االولى القراءة -

 من والمقدم أرمينيا جمهورية وحكومة العراق جمهورية حكومة بين والفني والعلمي

 واالستثمار واالقتصاد الخارجية العالقات لجنتي

 األتحادية األهلية الصحية المؤسسات تأسيس قانون لمشروع األولى القراءة -

 والقانونية والبيئة الصحة لجنتي من والمقدم

 والبيئة الصحة لجنتي من والمقدم  الصحة وزارة قانون لمشروع االولى القراءة -

 والقانونية

 لجنتي من والمقدم العقلية والمؤثرات المخدرات قانون لمشروع االولى القراءة -

 والدفاع واالمن والبيئة الصحة

 جمهورية إنضمام قانون مشروع من لكل األولى القراءة الرئاسة هيئة تأجيل -

( CMS) الفطرية الحيوانات من المهاجرة األنواع على المحافظة معاهدة الى العراق

 لمشـروع األولى والقراءة الخارجية، والعالقات والبيئة الصحة لجنتي من والمقدم

 دعــــم قانون لمشروع األولى القراءة الى اضافة التخديــر أطبـــاء تشجيــع قانـــون

 .األطبــاء

 أعفاء قانون مشروع من لكل االولى القراءة تاجيل تم الحكومة من بطلب -

 جوالت ودعق في المتعاقدين االجانب الثانويين والمقاولين االجنبية الشركات

 المنفذة واالجنبية العراقية الشركات أعفاء قانون ومشروع ، الرسوم من التراخيص



 قانون لمشروع االولى والقراءة والرسوم الضرائب من االستثمارية للمشاريع

 .4115 لسنة( 03) رقم االستثمار لقانون الثاني التعديل

 

 


