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 الدستورية كل من السادة غزوان علي محمد منشد بديال عن  -
ن ي  تأدية اليمي 

النائب المتوفن

، وطالب   محمود شاكر السالمي وكاظم عطية كاظم بدال عن النائب البديل رياض غالي

 .اليساري بدال عن النائب البديل ميالد شهيد 

ي اللجان النيابية الدائمة-
 .تأجيل مجلس النواب التصويت عل النواب الجدد فن

ي ترأس جانبا منها السيد شاخوان عبد هللا نائب الرئي
 س الت 

وع قانون االتصاالت والمعلوماتية والمقدم من لجان النقل واالتصاالت  - القراءة االول لمشر

 .والخدمات واالعمار والثقافة والسياحة واالثار واالعالم

ن الخاص  - وع قانون التعديل الرابع لقانون االستثمار الصناعي للقطاعي  القراءة الثانية لمشر

 .لمقدم من لجنة االستثمار والتنميةوا 1998( لسنة 20والمختلط رقم )

تضمنت  مداخالت السيدات والسادة النواب عل المطالبة بمعرفة الهدف من تغيي  عنوان   -

القانون ورؤية الحكومة بالقانون كون انه احيل ال المجلس من الحكومة السابقة والمطالبة 

ن الخاصة باالستثمارات بقانون واحد شامل وموحد، واعادة النظر بمقدار   بجمع القواني 

ي مسودة القانون، ودعم القطاع الخاص  
كات االستثمارية المذكورة فن الرسوم المقدمة من الشر

ورة االخذ   ي وضن ورة توفي  البيئة المالئمة لعمل القطاع الخاص المحلي واالجنت  وضن

حات اتحاد الصناعات العراقية واعادة العمل بالمعامل العراقية ومعالجة مشكل ة تمليك  بمقي 

ي المقام عليها المصانع للنهوض بالقطاع الصناعي 
 .االراضن

ي كتاب وزارة  -
تأجيل المجلس قراءة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المعلومات الواردة فن

ي سماد الدأب الذي تنتجه 
ي )مشطن( فن

البيئة/مركز الوقاية من االشعاع بوجود اشعاع كيمائ 

كة االسمدة الجنوبية والمقدم من ي االقتصاد والصناعة والتجارة والزراعة والمياه   شر
لجنت 

 .واالهوار

ي مؤتمر الدول االطراف  -
أكمل المجلس قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة النيابية المشاركة فن

 ( ي
ات المناخية. cop27التفاقية االمم المتحدة االطارية للتغيي  المناخن  ( حول التغيي 
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ن الدستورية بدال عن النائب المستقيل ليث   - ي اليمي 
تأدية السيد احمد اسماعيل المشهدائن

 .الدليمي 

ن رقم  التصويت  - ي اذار عام  7و   6عل الغاء قرارات نيابية سابقة صدرت بالجلستي 
  2022فن

 .الخاصة بتوزي    ع السيدات والسادة النواب عل عدد من اللجان النيابية

 :التصويت عل اعضاء اللجان الدائمة وهم -

ن الكاظمي وع - ي وفيصل النائلي ومعي 
دي  اللجنة المالية، السيدات والسادة عطوان العطوائن

ي وفالح الساري ومصطفن خليل الكرعاوي ومصطفن سند   عواد وثامر ذيبان وسعد توئ 

ي ومصطفن احمد عرسان وفالح حسن زيدان 
ن مؤنس وعدنان الزرفن ومحمد نوري عزيز وحسي 

ي  
ومضن الكروي واحمد مظهر الجبوري وهيثم الزهوان ومحاسن حمدون ومثتن السامرائ 

ن معروف وجمال كوجرواخالص الدليمي وخليل غازي حسن ون  .رمي 

ي امرلي واحمد رحيم   -
لجنة االمن والدفاع، السيدات والسادة عباس الزاملي ومهدي تف 

ي ومحمد رسول وطالب اليساري ووعد محمود القدو وعلي حسن  
الموسوي وجواد البوالئن

ن هاشم العامري وحيدر المحياوي وعالوي نعمة   الساعدي وياش اسكندر وتوت وحسي 

ان ونايف الشمري وكريم يوسف ولطيف مصطفن واحمد مهند وخالد العبيدي  وخالد سلط

 .وصكبان يوسف وعمر صالح عمر وبيدء خضن بهنام وهريم كمال خورشيد

اللجنة القانونية، السيدات والسادة النواب عارف الحمامي واحمد الفواز ومرتصن الساعدي   -

ي و  رائد المالكي ومحمد عنوز واحمد  وحميد الزاملي وعدنان فيحان ومحمد جاسم الخفاخ 

عبدهللا الجبوري وعبد الكريم عبطان وسارة الدليمي ويوسف السبعاوي وطالل الزوبعي  

وربيوار هادي وياركار محمود نض هللا وايمان عبد الرزاق واوميد محمد احمد ودارا حمه  

 .احمد

وات الطبيعية، السيدات والسادة بهاء ال - غام المالكي  لجنة النفط والغاز والير
نوري وضن

ي وثناء الربيعي وانتصار حسن الجزائري زينب جمعة الموسوي وعلي شداد   ومهند الجزرخ 

ي وعدنان عاشور وعلي عبد الستار المشكور وباسم الغريباوي وعالء صباح الحيدري 
الجوارئن



وكاظم الطوبلي وعلي سعدون الالمي وهيبت الحلبوسي وعادل المحالوي ومحمد فرمان  

ى رجب القيسي  الجب ن العزاوي وبشر ي ويحت  العيثاوي وشذى ياسي 
وري ومهيمن الحمدائن

 .ونهرو محمود عبدالقادر وصباح صبحي حيدر واسو فريدون علي 

لجنة الخدمات واالعمار، السيدات والسادة عالء سكر شحان وباقر الساعدي وهمام علي  -

الم وحيدر علي شيخان وعلي  التميمي ومديحة حسن الموسوي وثائر عبد الجليل وحسن س

ي   ي ناض الوائلي وداود عيدان دواد ومها الجنائ 
جاسم وبرهان المعموري ومهدية الالمي وتف 

ي وخدر علي ومحما خليل وشمد  
ومحمود خلف العبيدي وعائشة المساري وعدنان الجحيسر

 .محمد رشيد وهبة جرجيس ونهال مرشد

، ياش المالكي وكريم عليوي وعباس الجبوري  لجنة العالقات الخارجية السيدات والسادة -

ي وانسجام الغراوي وعامر الفايز وحيدر محمد السالمي وفاطمة مجيد العيساوي  
وجبار الكنائن

ي ومحمد صديق  ي العاضي وفيان صي 
وشعالن جبار الكريم ووطبان جميل منصور ووصفن

ن   .محمد وديالن غفور صالح واريان عزيز احمد ومثتن امي 

ي وامل لجنة اال - قتصاد والصناعة والتجارة، السيدات والسادة علي المكصوضي ودعاء العقائ 

ي وكاظم موس الفياض  
ي وشدي نايف واحمد سليم الكنائن

عطية الناضي وياش الحسيتن

 المجمعي  
ن ورقية النوري وحمد الموسوي وكاظم الشمري ونورس محمود الجبوري وطه ياسي 

ن وسوران عمر ونايف خلف   ومحمد نوري عبد ربه وسيبان عزيز  وبريار رشيد وموفق حسي 

 .سيبه

ي الزيادي وعلي يوسف الموسوي   -
لجنة االستثمار والتنمية، السيدات والسادة محمد راضن

ن الزيرجاوي    علي وحسي 
ن ن وحسي  ي ويوسف سالم النوفلي وهيفاء حسي 

وئن ن واسعد علي الي 

ي  ن قاسم ورياض كاظم وصائب الحجامي وسعدية العقائ  وغزوان علي الغزي ومحسن   وحسني 

ي وامانج محمود وفيان عبد العزيز واسامة  
شحو وسوزان منصور كاظم واحمد حميد شوف 

 .كريم

ي والخدمة االتحادية، السيدات والسادة علي الفياض وزينب  - اتيح  لجنة التخطيط اإلسي 

ن سليم نوري وبدرية   التميمي وسعاد المالكي ومحمد كريم البلداوي ورحيمة الجبوري وابي 

ي 
ائن ن  .ابراهيم رشيد وغاندي عبد الكريم كسين

لجنة الصحة والبيئة، السيدات والسادة، خليجة وادي الجابري وموحان الساعدي   -

ي وباسم خضي  وثناء  وقحطان الموسوي وسهام الموسوي ومحاسن الدليمي وزينب الخزرخ 

ن علوي وا  الالمي وكريم حسي 
ن ي ووفاء حسي  زهار حميد الدليمي  جاسب وعالء كامل الركائ 



ي ماجد خلف حمو وكيالن قادر علي ومقدام الجميلي وساهر عبدهللا  
واسماء اسامة العائن

 .الجبوري

ي وفراس المسلماوي   - ، السيدات والسادة عادل الركائ  لجنة التعليم العالي والبحث العلمي

ن  ن حسن طه ومزاحم الخياط واسماء كميش ومحمد قتيبة وياسي  محمد   وحيدر محمد وياسي 

ن عزيز  .ونهلة قادر محمد وبدرية حسي 

ي وسعاد   -
بية، السيدات والسادة جواد الغزالي ودنيا حيدر طارق ونداء حسن ماضن

لجنة الي 

الوائلي وعلي غركان وهدى السعيدي ونادية محمد العبودي وسالم العنبكي وزيتون الدليمي  

ن مطلك وزليخة الياس وطعمة عبدهللا  حمادي ونجوى حميد محمد وصباح ومحمود حسي 

 .حبيب قادر

، السيدات والسادة جاسم علوان واحمد جواد   - ي
لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدئن

ي ونازك مهدي ومنتىه عبد الوهاب ومنال حميد الموسوي وزينب رحيم وسهيلة مسلم 
ماضن

ن سعيد عرب ونهلة الفهداوي وبسمة محمد بسيم   الساعدي وامي  كامل المعموري وحسي 

حمد خلف واحالم رمضان فتاح وريبوار او رحمن  واحمد عبدهللا محمد الجبوري ومتن م

ي ونور نافع
 .وناهدة الدايتن

لجنة النقل واالتصاالت، السيدات والسادة عقيل الفتالوي وفاطمة عباس فاضل وزهرة   -

ي وخالد القره غولي وزهي  شهيد وعامر عبد الجبار  
البجاري وطاهر البطاط وغسان العيدائن

ي وهيثم عبد الجبار فهد واكرم ال
ي وابراهيم محمد قبو وكروان علي واسوان سالم الكلدائن

 .عسافن

ي الشمري   -
لجنة االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة بأقاليم، السيدات والسادة محمد راضن

واحمد صالل وجواد كظوم واحمد مجيد ويحت  المحمدي ولقمان الرشيدي وحامد القره  

وان جمال خضن ووزيرة احمد وكوردو عم  . ر عبدهللاغولي وشي 

ن نعمة البطاط   - ، السيدات والسادة حسي  ن لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيي 

ن اليساري وعبد االمي  المياخي   ي وحسي 
ن مردان ووليد السهالئن وضح هاشم القصي  وحسي 

ورقية النوري ورحيم الجبوري ونهلة الفهداوي ووحدة الجميلي واحمد عبدهللا الجبوري 

يف وحامد القره غولي وشوان محمد   .رستم وجرو محمد شر

 



ي وفالح  -
لجنة السياحة والثقافة واالثار واالعالم، السيدات والسادة سامر توفيق الكنائن

حسن الهاللي وحيدر المحياوي وعارف الحمامي وغزوان الغزي وسميعة الغالب وهند محمد  

 .ق الصالحي العباسي ومحمد اسماعيل عمر وجاي تيمور وفاروق حنا عتو ورفي

لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، السيدات والسادة فاطمة عباس ونازك  -

ن سعيد عرب وبسمة بسيم   ي وحسي 
مهدي ومحمد رسول وهاتف سهر صلبوخ وصالح زيتن

يف سليمان علي و  ي ي رونز  ويوسف السبعاوي وشر
وان الدبردائن  زياد وسوران عمر سعيد وشي 

. 

ي وامي  المعموري  لجنة الشباب وال -
ي وجبار الكنائن رياضة، السيدات والسادة عادل الركائ 

وسعاد جبار محمد ورائد حمدان المالكي وكريم حسن عليوي وعالء سكر شحان ومحمود  

خلف العبيدي واكرم العساف وجاي تيمور وسالم العنبكي وعقيل الفتالوي وعامر عبد الجبار  

 .واسماء كمبش وبيدء خضن 

قاف والعشائر، السيدات والسادة محمد الصيهود وحيدر محمد وعلي فيصل  لجنة االو  -

ي وانسجام   ي وحيدر كاظم المطي 
ن اليساري وياش الحسيتن ي وحسي 

وئن ن الفياض واسعد الي 

ي وعدنان برهان  
ي وطه المجمعي ومحمود المشهدائن ي ومها الجنائ 

الغراوي ونداء حسن ماضن

يف سليمان واحمد علي ومهند ا ي وشر
ي وموحان الساعدي ونهال الشمري  الجحيسر لخزرخ 

وطعمة عبدهللا وموفق شهاب ومحمد صديق وغريب احمد وجواد كظوم وهيبت الحلبوسي  

ي 
 .واسوان الكلدائن

لجنة حقوق االنسان، السيدات والسادة ارشد الصالحي ونيسان زاير وفاطمة مجيد ووحدة   -

ن مردان وفيان دخيل  الجميلي وخالد سلطان وجوان عبدهللا عمر وفاروق حنا وح سي 

 .الموسويوقحطان 

لجنة المرأة واالشة والطفولة، السيدات ابتسام الهاللي وسهام الموسوي وليل مهدي  -

ن ونورس الجبوري  ي ونفوذ حسي 
وحنان الفتالوي ومنال حمدي الموسوي وكفاح السودائن

ي وسارة الدليمي وازهار حميد الدليمي   العزاوي وسناء اللهيت 
ن ي  وشذى ياسي 

 وناهدة الدايتن

ي وكردو عمر ورقية رحيم النوري  جواد   وخديجةواخالص الدليمي وبدرية ابراهيم وفيان صي 

ي 
 .وشوة عبد الواحد ودنيا عبد الجبار ومديحة الموسوي وشوة محمد رشيد وزينب الجياسر

لجبوري لجنة الزراعة والمياه واالهوار، السيدات والسادة حيدر محمد السلمان وثائر عبد ا -

ي وزوزان   ورفيق الصالحي وابتسام الهاللي وفالح الخزعلي وعبد الهادي حسناوي وسناء اللهيت 

ن مردان  .علي موفق وغريب احمد وحسي 



ن نعمة البطاط   - ي علي وحسي 
لجنة الكهرباء، السيدات والسادة انتصار الغريباوي وداخل راضن

ن المساعدي وه  ي وفاطمة حسي 
اتف سهر الساعدي وذكرى  وعال عودة وسهيلة السلطائن

ي  
ي واحمد رشيد السلمائن ي وكامل عنيد ونفوذ الموسوي وحسن االسدي وخالد الدراخ 

الروديتن

ن سعيد محمد وسالم مطر العيساوي وهند العباسي   .ومنصور مرعيد وكافي 

اهة، السيدات والسادة عالية نصيف وحنان الفتالوي وضح القصي  وباسم  - ن لجنة الين

الوي وغريب عسكر وعلي تركي المنصوري وعزيز المياخي وهادي السالمي  خشان وحميد الشب

وانتصار المالكي وسعود الساعدي واحمد طه الربيعي وفهد مشعان تركي وجليل عبد ومحمد  

فاضل الدليمي وعبد الرحيم جاسم الشمري وطالب المعماري وفيان دخيل سعيد وخالد  

ن وشوة عبد الواحد قادر وكريم شك ي ودريد جميل  سليم امي  ور محمد وزياد طارق الجنائ 

 .ايشوع ورعد الدهلكي 
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ي شأن إنشاء  القراءة  -
وع قانون انضمام جمهورية العراق ال االتفاقية الدولية فن االول لمشر

ار التلوث بالزيت لعام  والمقدم من لجنة العالقات   1992صندوق دولي للتعويض عن اضن

 .الخارجية

ائب   - ي فيما يتعلق بالضن يت 
وع قانون تصديق اتفاقية تجنب االزدواج الضن القراءة االول لمشر

ن حكومة جمهورية العراق وحكومة  المفرو  ائب بي  ضة عل الدخل ومنع التهرب من دفع الضن

 .مملكة هولندا والمقدم من لجنة العالقات الخارجية

 

وع اللجان النيابية بانتخاب رؤساء لها   - أعلن السيد الحلبوسي عن تحديد يوم غد االحد لشر

 .ونوابهم

وع قانون معهد اعداد م  - طة والمقدم من لجنة االمن والدفاعالقراءة االول لمشر ي الشر
 .فوضن

اشار السيد الرئيس ال تقديم مجلس النواب كتاب شكر ال القائد العام للقوات المسلحة   -

ورئيس مجلس الوزراء والكادر الحكومي ومحافظ البضة ورئيس اتحاد كرة القدم لدورهم  



ي بكرة القدم ال ي االعداد لبطولة الخليج العرئ 
ن فن ي محافظة البضة  الممي 

ي اقيمت فن
ت 

فة وايجابية عن العراق ي نجاحها بشكل الفت عكس صورة مشر
 .ولجهودهم المبذولة فن

ن حكومة جمهورية العراق  - وع قانون تصديق اتفاقية التعاون االساس بي  القراءة الثانية لمشر

 .خارجيةوالمقدم من لجنة العالقات ال (unido) ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية

ي ستمنح  -
مداخالت السيدات والسادة النواب، انصبت المطالبات عل تحديد االمتيازات الت 

ي وزارة  
ن فن ن فيها وايضاحها والمطالبة باستضافة المعنيي  لمنظمة االمم المتحدة او للعاملي 

ي مجلس النواب لمعرفة تفاصيل أكير عن االتفاقية
 .الصناعة فن

وع قا- نون انضمام جمهورية العراق ال نظام الهاي للقانون الدولي  القراءة الثانية لمشر

 .الخاص والمقدم من لجنة العالقات الخارجية

ورة مراجعة  - وع القانون عل ضن أنصبت مداخالت السيدات والسادة النواب بشأن مشر

ي يتبناها نظام الهاي الدولي ومعرفة الجدوى من االنضمام اليه خاصة ان العراق  
االنظمة الت 

يعات متعلقة  يعة   باألشةله تشر ي واالحوال الشخصية تستند ال الشر
والطفولة والتبتن

ن الدولية  .االسالمية وال تتطابق مع القواني 

ي سماد الدأب  -
ي فن
تأجيل المجلس قراءة تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن وجود اشعاع كيمائ 

ي االقتصاد والصناعة والتجارة والزراعة وا
 .لمياه واالهواروالمقدم من لجنت 

تالوة النائب فاروق حنا بيانا باسم نواب الكوتا المسيحية ادان فيه قيام المواطن السويدي  -

يف،   ن بحرق المصحف الشر ي للقيم االنسانية ومشاعر المسلمي 
ن ومنافن المتطرف بفعل مشي 

ا ال أن هذه االفعال ال تمثل تعاليم السيد المسيح وال تمثل توجهات  ق مشي  مسيحيو الشر

ن الشعوب   االوسط، بل هي غايات سياسية تدعو ال اثارة خطاب الكراهية والتفرقة بي 

ي وقت نحن بحاجة ال خطاب يؤكد عل التعيش السلمي ويحارب  
المتألفة فيما بينها فن

ن جميع المكونات العراقية  .االفكار المتطرفة وحضارة بالد الرافدين شاهدة عل التعايش بي 

 

ن المقبل. بعدها   تقرر رفع الجلسة ال يوم االثني 

 

 

 


