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 (1رقم )جمسـة 

 ( م9/1/2022) حداأل
 م/ محضـر الجمسـة

 

 ًا.نائب( 323عدد الحضور: )
 .ظهراً ( 3:33بدأت الجمسة الساعة )

 -:المشهدانيداود سممان محمود السيد  -
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

نبدؤىا بقراءة . ولاأل الفصل التشريعي  ، ولاأل التشريعية  السنة ،خامسةالابية ، الدورة النيول ال الجمسة أعمال عن الشعب نفتتح  نيابةً 
 آيات من القرآن الكريم.

 -:)موظف( همام عدنانالسيد  -
 .من القرآن الكريم آيات   يتمو
 -:المشهدانيداود سممان محمود السيد  -

 اآلن تأدية اليمين الدستورية لمسادة األعضاء.
 مجمس النواب العراقي( )تمت تأدية اليمين الدستورية لمسادة أعضاء

 اآلن يقرأ السيد األمين العام لمجمس النواب اليمين الدستورية بالمغة الكردية.
 -السيد سيروان عبد اهلل )األمين العام لمجمس النواب العراقي(: -

 يؤدي اليمين الدستوري بالمغة الكردية.
 -:محمود داود سممان المشهدانيالسيد  -

 ء ونتمنى ليم النجاح في مسعاىم.مبروك لكل األخوة األعضا
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الدورة اإلنتخابية الخامسة
 السنـة التشريعية األولى

 األولالفصـل التشريعي  
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مدًا كثيرًا طيبا مباركا فيو مأل السماء واألرض ومأل ما ىي أحسن، الحمد هلل حة الحسنة وجادليم بالتي عوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظإد
 كمنا لو عبد.و ما شاء ربنا من شيء بعد، أىل الثناء والمجد حق ما قال العبد  بينيما ومأل

لسالم السيدات والسادة النواب األفاضل ممثموا الشعب األبي العراقي البطل الصابر المجاىد أنتم يا من أئتمنكم الناس عمى مصالحيم وخدمتيم ا
من نتاجيا  في أختيار ممثميو ونوابو بعد أحداث عصيبة شيدىا عراقنا الحبيب كانتعميكم ورحمة اهلل وبركاتو، ىا قد قال الشعب كممتو 

مرىونة اليوم ببيت الشعب وسمطتو القانون األنتخابات المبكرة التي أفرزت ىذه التشكيمة النيابية الخيرة والموقرة فباتت تطمعات الشعب وآمالو 
أممي بكم أن تكونوا والتشريع ليكونوا معبرين ىن ىذه التطمعات وأمل الناس في العيش الرغيد وتحقيق التغيير المنشود، أييا األخوة واألخوات 

بال ريب عمى قدر المسؤولية والتحدي وحالة الترقب التي تعيشيا البالد اآلن وأن تمضي السياقات القانونية وأنتم كذلك ألنكم مختارون 
تقاء بالدور النيابي اإلر والبروتوكولية المعتادة في الجمسة األولى بشكميا األمثل وذلك عبر اإلسراع في انتخاب ىيأة رئاسة لتأخذ عمى عاتقيا 

والرقابي، دور يأمل منيم الكثير في إقرار أىم القوانين التي تخدم الشعب وتحفظ كرامتو وتصون ثرواتو وتعمق عالقاتو بمحيطو العربي 
ء شعبنا ومراقبًا فعااًل وليس معرقاًل ليا كي تمضي ببرنامجيا المقدم خدمًة ألبنايدًا لمسمطة التنفيذية ظوعواألقميمي والدولي دور يكون مساندًا 

واجتماعيًا، دور يكون جامعًا لمرئاسات  لمعمل والمشاريع والخطط والمتبنيات من أجل تقويميا وتحقيقيا واقعًا ممموسًا خدميًا وأقتصاديًا وأمنياً 
 مصادر تمويميم. من أجل مصمحة العراق متكافئًا من سمطة القضاء لضرب الفاسدين والمفسدين واقتالع جذورىم وتجفيفالثالث 

وأنو غير مستعد لتحمل المزيد من ذلك والشعب يأمل منكم تقديم الخدمات وتوفير أييا السيدات والسادة، أن شعبنا تحمل الكثير من االخفاقات 
وأنت تؤدون أعناقكم  العيش الكريم لو بعد أن خرج وصبغ أصبعو بالحبر البنفسجي ليمنحكم الشرعية النيابية لمدورة الخامسة محممينكم أمانة في

أمل منكم الكثير و  وبرمتياالقسم العظيم عمى نصرتو، أقوليا لكم ولمتاريخ أنتم تتحممون المسؤولية الكاممة عن نجاح العممية السياسية الديمقراطية 
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو.ورحم شيداء العراق جميعًا و لتقويم ىذا النظام والنيوض بأعباء ىذه المرحمة، حما اهلل العراق والعراقيين 

 ن نفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجمس النواب ونائبيو.اآل
 -:فالح حضي جاصن الخزعليالٌائة  -

 في الوقت الذي نبارك لكم أدائكم لمقسم واليمين الدستوري، ونتمنى لكم التوفيق لمنيوض في إدارة الدولة خصوصًا عمى المستوى التشريعي،
باب التذكير بيذه المرأة التي خرجت وىي محنية الظير إلى صناديق اإلقتراع وىي تطالب بالتغير، أذكركم بدموع آىات األيتام  وأذكركم من

، وليكن وعوائل الشيداء الذين ينشدوا بخروجيم إلى صناديق اإلقتراع من أجل التقرير والكل ينادي بالعراق والكل ينادي لمعراق ويذوب في العراق
عراق، بنا وصوتنا نعم نعم لمعراق، نعم نعم لمعراق ليس حزبًا او كيانًا او طائفة نعم نعم لمعراق ىو صوت األحرار وسيبقى خالدًا نعم نعم لمىذا مطم

عتزازنا وكر  امتنا، وفي ىذه المناسبة أذكر السيد الرئيس والسادة النواب قد مرت السنة الثانية لذكرى إستشياد شيداء قادة النصر محل فخرنا وا 
ميركية في ىذه الذكرى مع وجود قوات محتمة أ الذين قدموا الدماء وعمق في شيباتيم تراب كل المناطق التي ساىموا في تحريرىا، مرت عمينا

نا أن العراق، مرت عمينا ىذه الذكرى مع صمت عجيب ورىيب من السمطة التنفيذية من رئيس الوزراء وكل الذين في إدارة الدولة، لذلك يحتم عمي
ى نكون أصحاب موقف ووفاء لدماء الشيداء ولتضحياتيم وتضحيات أبناء الشعب العراقي نقول كال كال أمريكا، نرتدي األكفان ونمبس القموب عم

 الدروع ونقول كال كال أمريكا الرحمة لمشيداء.
 -الزاهلي: شعيل عىدج الٌائة عثاس -

رة النيابية الخامسة، أرغب ان أذكر من كانوا معنا في الدورة النيابية الرابعة وأخص بالذكر منيم مجمس النواب مباشرتيم بالدو  أعضاءأبارك لمسادة 
تخاب بالكتمة الصدرية والسيد رئيس مجمس النواب )محمد الحمبوسي( وكل السادة النواب والكتل السياسية والقوميات في تمك الدورة، كان وقت أن

ن، تحالف البناء وتحالف اإلصالح وكانت األغمبية لتحالف البناء بأختيار السيد رئيس مجمس النواب، السيد رئيس مجمس النواب ىناك تحالفا
وكان من حقنا أن يكون لنا اختيار المجان النيابية والذىاب بإتجاه التمسك بيذا التوجو االكبر والمسجل  األولوكان من حقنا ان يكون لنا النائب 

العراق ومن اجل التوافق ومن اجل الحفاظ عمى الدم العراقي واليدوء في الشارع العراقي ومن اجل التمثيل ولكن من اجل  األولىفي الجمسة 
نتخاب السيد )حسن الكعبي( أن يكون نائبًا أواًل لرئ يس مجمس الحقيقي لمشعب العراقي لكل المكونات، كان لنا وقفة مع السادة في كتمة سائرون وا 

مس النواب بإتجاه التوافق وبإتجاه العمل النيابي وكانت دورة نيابية صعبة جدًا، وكان ىناك تشريع لقوانين وكانت النواب وفعاًل بعدىا ذىب مج
الذىاب  ىناك انتخابات مبكرة وقانون المحكمة اإلتحادية والكثير من القوانين، مثل أنتخاب مجمس الخدمة اإلتحادي وغيرىا الكثير، اليوم السادة
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س النواب وىيأة الرئاسة دون التوافق ودون الممثمين، وأخص بالذكر إن الكتمة الشيعية األكبر عددًا ىم سيكونوا خارج ىذا بإنتخاب رئاسة مجم
عمى مستوى الشارع ختيار الرئاسات الثالث، فإن المستقبل سيكون ىناك تأزم كبير في المواقف السياسية ال االتفاقأو التوافق خارج ىذا  االتفاق

نا اطمب من السادة النواب أن يكون ىناك الحكمة والتعقل ومراجعة اإلجراءات من اجل أن نمضي سويًة لألربع سنوات المقبمة، لك أالعراقي، لذ
 تجاه الصحيح.ون ىناك توافق من اجل الذىاب باالالشعب العراقي يحتاج أن يك

 -الزيادي:راضي صلطاى الٌائة هحوذ  -

الممبس  انى السيد رئيس المجمس النجاح في عممكم وأن تكون إن شاء اهلل قدوًة وعنوًة إلى شعبنا وأىمنا، ىذنبارك ىذه الدورة ونتمنى مثل ما تم
مانة فقط ألبس ىذا الممبس ليكون رسالة إلى ي سوقنا في محافظة المثنى وقال بأن طمب مني أحد الشباب المتخرجين والذي يعمل فالذي ألبسو اآل

 كي يذىبوا من اجل مصمحة بمدىم.السادة أعضاء مجمس النواب ل
 -:الثركي خشاىخزعل تاصن  الٌائة -

 .السيد الرئيس، السادة النواب المحترمون، السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
طرق أمامنا خيارين أثنين ال ثالَث ليما، أواًل: أن نذىب في الطريق المنخفض الذي يحقق المصالح الشخصية  مجمسنا اليوم عمى مفترق

أو الطريق الثاني الذي يقدم مصمحة  والمصالح الحزبية وال يراعي مصالح الشعب، ويؤدي في نيايتِو إلى تكريس الطائفية والمحاصصة الحزبية
ستماع لسيرة المرشحين الذاتية حتى يكون تصويتنا ليم سيد الرئيس أن يتيَح لنا فرصة االالقانون والدستور ومصالح الشعب، ولذا نطمب من ال

مس اعيًا وموضوعيًا، مجمسنا يا سادة يتولى ميام عظيمة جدًا سيشرع القوانين وينتخب رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء والوزراء، ولممجو 
ثبَت  من أن يقيم رئيس الجميورية والوزير ورئيس الوزراء إذا حمَف باليمين الدستورية أو انتيَك الدستور، لذلك ال يميُق بمجمسنا أن يقبل ترشح

بتة ثبوتًا قطعيًا، لذلك انتياكو لمدستور وحمفُو باليمين الدستورية وأنا أتحدث عن النائب )محمد ريكان الحمبوسي( الذي ثبَت باألدلة والوقائع الثا
ألسباب التي دعتُو إلى ستماع إلجابة السيد )الحمبوسي( عمى ىذا الطمب الذي سنقدمُو إلى السيد الرئيس، إجابتُو عما ورَد فيو وبيان اأطمب اال

الطمب  انتياك الدستور واألدلة الثابتة من داخل مجمس النواب ووقائع ثابتة وقرارات قطعيو، لذلَك يجب أن نحترم أنفسنا وأن نحترم الشعب، ىذا
 ُأقدمُو إلى السيد رئيس المجمس ولممجمس أن يتخَذ ما يراه.

 -:الوشهذاًي )رئيش الضي(داود صلواى الضيذ هحوىد  -

 نحُن نستمع مالحظات المواطنين ال نستطيع منعيم، لم يقدموا الكتمة األكبر، أيَن ىي الكتمة األكبر؟ يجب أن تُقدموا الطمب.
 -الٌائة حضي كرين هطر الكعثي )ًقطح ًظام(: -

زام في النظام الداخمي وبعّد فتح باب سيادة الرئيس، أدعوا جنابك وأنَت رئيس مجمس النواب في الدورة الماضية أو ما قبل الماضية إلى االلت
لمداخالت الترشح إلى المناصب الرئيسية في ىيأة الرئاسة أبتداًء من الرئيس ومن ثَُم النائب األول ومن ثَم النائب الثاني، أدعوا إلى إنتياء ا

 ألنيا سوَف ُتربك ىذِه الجمسة، شكرًا جزياًل.
 -:األصذيجاصن صاتر الٌائة أحوذ  -

 نبارك لجميع السيدات والسادة أداىم اليمين الدستورية لُيصبحوا ممثمو عن شعبيم وساعون إلى تحقيق أمال ىذا الشعب.
( من الدستور ونقدميا أمام 87( نائبًا نعمُن عن تشكيل الكتمة النيابية األكثر عددًا وحسب المادة )99ن أدناه )سيادة الرئيس نحُن الموقعي

 تكم لتسجيميا.حضر 
 -الوشهذاًي )رئيش الضي(:داود صلواى الضيذ هحوىد  -

عتراض وىذا يحتاج إلى إحالتِو إلى المجنة القانونية أو المشاور القانوني  لمبت بِو، ونحتاج إلى لجنة أيضًا ن موضوعين، موضوع االلدينا اآل
ىذِه األسماء، ونحتاج أيضًا إلى رأي المشاور القانوني لتدقيق األسماء التي وردت في الكتمة الكبرى ومدى صحتيا، نحتاج إلى لجنة لتحقيق 

لمعرفة مدى بيذا الموضوع المقدم لنا، تحال ىذِه الوثيقة التي قدميا النائب )خشان( إلى المشاور القانوني ونحتاج إلى لجنة لتدقيق ىذِه األسماء 
لمجمس النواب وعضوية الدائرة البرلمانية والدائرة القانونية، اآلن نحتاج  صحة الكتمة األكبر، ىذِه لجنة التدقيق تكون برئاسة السيد)األمين العام(

التصويت عمى لجنة لتدقيق الكتمة األكبر، نحتاج إلى لجنة لتحقيق األسماء، من يقول أَن ىذِه األسماء صحيحة؟ ىناَك إعتراض من أحد 
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لمضي عتراض عمى ترشيح واحد نتأكد منُو ومن ثَُم نمضي، يجب اارة قانونية، لدينا ترشحين ىناَك السادة األعضاء يجب أن نأخذ استشا
نياء بالترشيح بعَد التأكد من اال عتراض القانوني، ىل ىذا يمنع الترشيح أم ال، مداولة بين الكتل لذلَك يجب أن نأخذ وقت لممداولة بين الكتل وا 

 األزمة. 
 -:السيد همام عدنان)موظف( -

 .يتمو آيات  من القرآن الكريم
 -:األمين العام لمجمس النوابالسيد  -

نطمب المستشار القانوني حتى يعطي رأيو، فقط الجموس في أماكنكم، يجب أن يأتي المستشار القانوني ىل نمضي نطمب االحتياطي الثاني أو 
 سن كل رؤساء الكتل أن يجمسوا.الثالث، السادة والسيدات فقط نريد أن نسمع رأي المستشار القانوني وفي نفس الوقت أن يكون من المستح

  -:لمجمس النواب المستشار القانوني -
ُطمب من عندي رأي وأنا لدي حق أن أعطي رأي المستشار القانوني لمجمس النواب، نحن اليوم لو نحتكم بالدستور والنظام الداخمي لو تكون 

( يومًا من تاريخ المصادقة عمى نتائج 56د بمرسوم جميوري خالل )( يدعو رئيس الجميورية مجمس النواب باالنعقا65فوضى، الدستور المادة )
اب االنتخابات العامة وتعقد الجمسة برئاسة أكبر األعضاء سنًا النتخاب رئيس مجمس النواب ونائبيو أي رئيس السن صالحية محصورة فقط بإنتخ

لى من ىو أقل من عنده عمرًا، قدم طمب رسمي عند السيد األمين فتح ىيأة الرئاسة، قدم طمب ترشيح رسمي موجود باألمانة العامة كبير السن يتو 
باب الترشيح أمام الحضور، ىذا طمب النتخاب فقط انتخاب نص دستوري ليس نظام داخمي ال يوجد ىناك عالقة ىذا مقدم طمب رسمي من 

مجمس النواب  تداخمي يرأس الجمسة االولى الجتماعا( من النظام ال6السيد محمود المشيداني لترشيحو لمنصب رئيس مجمس النواب، المادة )
( من 6ولى وأجراء انتخابات رئيس المجمس ونائبيو، السادة النواب المادة )في أدارة الجمسة األ أكبر األعضاء سنًا من الحاضرين وتنحصر ميمتو

ولى وأجراء في أدارة الجمسة األ حاضرين وتنحصر ميمتوولى الجتماعات مجمس النواب أكبر أعضاءه سنًا من الالجمسة األالنظام الداخمي يرأس 
انتخابات رئيس المجمس ونائبيو الميمة، المعروف لرئيس مجمس النواب ما زال رشح يعتبر غير حيادي، أدعو األمين العام الستكمال الجمسة 

 ولى.ألا
 -:األمين العام لمجمس النوابالسيد  -

رسميًا لمترشيح بين أن  مكانية بقاءه عمى منصة رئيس المجمس رغم ترشحو وتقديمو طمباً ومدى إ رأي المستشار القانوني بخصوص رئيس السن
( من 65دة )وحسب المادة الخامسة من النظام الداخمي والماذلك يقتضي نزولو من منصة الرئاسة وصعود من يميو في السن ورغم ذلك 

ولألسف الشديد ترك الجمسة بسبب عدم االستقرار الوضع محمود المشيداني رئيس السن  تصااًل ىاتفيًا مع سيادة الدكتورالدستور ونحن أجرينا ا
، وطمبنا منو الحضور وأعتذر وطمبنا لتزام بالمواد الموجودة فقط في جدول األعمالاالن صالحية رئيس السن ىي فقط ، ونبين أالداخمي لمجمسة

 خالد حسن صالح الدراجي التفضل الى المنصة إلستمرار الجمسة.من السيد  من السيد االحتياط الثاني السيد عامر الفايز لذا نطمب
 -السيد خالد حسن صالح الدراجي: -

أنو وقع وأطمب من مدير عام الدائرة القانونية  أخوان أريد أن أسمع من الشخص الثاني أنو أعتذر عن إدارة الجمسة ألن ىذا التوقيع أنا ال أعرفو
 .اءلكي ال نقع في أخط ماموأ

 ( نائب 506النصاب )
 يفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة البرلمان وبدأ التصويت.

 نبدأ بعممية الفرز اآلن. ( أيضًا.559( ورقة واألوراق الترشيحية والتواقيع )559أوراق الترشيح )
 ( صوت500ي )النائب محمد ريكان الحمبوس
 ( صوت 55النائب محمود المشيداني )

  (55األوراق الباطمة )
 ، ىل يوجد مرشح آخر ليذا المنصب؟والمرشح ىو السيد حاكم الزاممينفتح باب الترشيح لمنصب النائب األول لرئيس مجمس النواب 
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 نعطي مدة خمسة دقائق ألجل الترشيح ليذا المنصب.
 ننيي مدة الترشيح لعدم وجود مرشح آخر.

 .بدأ بعممية األقتراعون المرشح الثاني ىو حميد عباس الشبالوي ونغمق باب الترشيح
 ( صوت595النائب حاكم الزاممي )

 ( صوت45النائب حميد عباس الشبالوي )
 ( ورقة55األوراق الباطمة )

 نفتح باب الترشيح لمنصب النائب الثاني لرئيس مجمس النواب.
 ممنوع أي لقاء صحفي قبل أن نكمل.

 شاخوان عبد اهلل احمد والنائبة سروة عبد الواحد. النائبالثاني لرئيس مجمس النواب وىم النائب الترشيح لمنصب 
 ( ورقة.557أوراق األقتراع عددىا )

 (590خوان عبد اهلل )االنائب ش
 (44النائبة سروة عبد الواحد )

 ( 54األوراق الباطمة )
عزاء بيذه المناسبة أصمي واسمم رجاء النخب القانونية تعديل المحضر بخصوص النتائج لتوقيعو قبل دعوة السيد الرئيس والنواب إخواني األ

أىنيء الشعب العراقي الكريم بانتخاب رئيس البرلمان العراقي ونائبيو ونسال اهلل سبحانو وتعالى اجمعينا عمى سيدنا محمد وعمى الو وأصحابو 
رئيس ئيس محمد الحمبوسي بانتخابو أن تكون ىذه الدورة الخامسة دورة خير وبركة لتقديم الخدمات ومحاسبة الفاسدين، وكذلك نينئ السيد الر 

النائب شاخوان نائب ثاني، ونقدم شكرنا الجزيل لجميع النواب الذين  م الزاممي نائب أول لمرئيس ونينئالنائب حاك لمبرلمان ليذه الدورة ونينئ
ب لجيودىم الكبيرة المتميزة في أكمال حضروا الجمسة وأدوا ما عمييم من واجب بانتخاب رئاسة البرلمان، ونشكر األمانة العامة لمجمس النوا

( من النظام الداخمي ندعو السيد الرئيس ونائبيو الى 9عممية االقتراع ونطمب من الرئيس المنتخب مكافأتيم بما يراه مناسبًا وبموجب المادة )
 المنصة الستالم مياميم ونسال اهلل التوفيق ليم والسداد بالقول والعمل.

 -ىاب:الضيذ رئيش هجلش الٌ -

دورة اتمم مجمس النواب ىذه الفعالية الديمقراطية والدستورية وأدى التزامو الدستوري من خالل السيدات والسادة نواب وأعضاء مجمس النواب لم
ن دمًا أمجمس النواب، اسمحوا لي مق النيابية الخامسة النتخاب رئيس مجمس النواب والنائب االول لرئيس مجمس النواب والنائب الثاني لرئيس

والغائبين الى مجمس أشكر كل من ساىم في العرس االنتخابي الذي أدى الى وصول ىذه الكوكبة من السيدات والسادة النواب الحاضرين 
أمانتيم أمام أىميم وأمامنا مشوار طويل ومسار طويل وينتظر العراقيين منا الكثير يحتاج ان نعمل بشكل متواصل وان نصحح  النواب ليؤدوا

لمعممية رات كثيرة شابت العمل السياسي وأفقدت الكثير من جميورنا الثقة بالعممية السياسية اآلن تقع عمى عاتقنا مسؤولية كبيرة باعادة الثقة مسا
السياسية وتوفير متطمبات الحياة الكريمة لشعب كبير وشعب عمالق قدم تضحيات وآخرىا التضحيات التي قدميا أبناء المؤسسة األمنية في 

رف الجيش العراقي والحشد الشعبي والحشد العشائري وقوات البيشمركة لمتصدي لعصابات داعش االرىابية وال زالوا يطاردون ىذا التنظيم المتط
عندما رفعوا صوتيم عاليًا مطالبين  :505وأيضًا التضحيات التي سالت من المتظاىرين وما نحن إال نتاج لممظاىرات التي حدثت في عام 

ومعالجات في كثير من المفاصل وأولى المعالجات التي كانت ىي اختيار قانون انتخابي جديد أوصل السيدات والسادة النواب  بإصالح
الى من منحنا الثقة وىذه أمانة من السيدات والسادة  المشكمين لمدورة الخامسة الى ىذه الدورة والى قبة مجمس النواب أتقدم بالشكر الجزيل

خي النائب األول والنائب الثاني وىذه خطوة أولى أتحدث بأسمي ونيابة عن وأخالل تصويتيم وسوف نكون عمى قدر ىذه الثقة  النواب اليوم من
 والعراق يستحق منا الكثير.بمشوار طويل إلصالح مؤسسات ومفاصل الكثيرة وأن يصل عممكم بشكل واضح الى جميوركم 

مدة قبول الترشيحات خمسة  ن يقدم نفسو الى منصب رئيس الجميورية وتكونالترشيح لمن يرغب أب إلتزامًا بالتوقيتات الدستورية سيتم فتح با
 .خير جمسة انتخاب رئيس الجميورية وفقًا لمتوقيتات الدستوريةاليوم األ عشر يومًا وبعد انتياء ىذه المدة يتم في نفس



 6 - 6 

لى طمبات الكتل السياسية بتشكيل الكتمة النيابية األكثر عددًا التي تتولى تكم استالم رئاسة المجمس اوالسادة النواب نعمن الى حضر السيدات 
 الزمة.لوسيتم مناقشة ىذا األمر في رئاسة المجمس ويتم اتخاذ اإلجراءات الدستورية اتسمية مرشح رئيس الوزراء 
 الحق لجمسة مجمس النواب.لعالمكم بالموعد اترفع الجمسة األولى وسيتم أ
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