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 (3رقم )جمسـة ال
 ( م5/3/2022) سبتال

 م/ محضـر الجمسـة
 

 ًا.نائب( 232عدد الحضور: )
 .صباحاً ( 44:43بدأت الجمسة الساعة )

 -:رئيس مجمس النوابالسيد  -
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

نبدؤىا بقراءة . ولال الفصل التشريعي  ،ىولال ريعية السنة التش ،خامسةالابية ، الدورة النيثالثةالالجمسة أعمال عن الشعب نفتتح  نيابةً 
 آيات من القرآن الكريم.

 -:)موظف( همام عدنانالسيد  -
 .من القرآن الكريم آيات   يتمو

 -:رئيس مجمس النوابالسيد  -
 .* الفقرة أواًل: التصويت عمى فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

نتخابو قررت رئاسة المجمس من الدستور دون ا( ثانيًا )ب( 77ددة النتخاب رئيس الجميورية بموجب المادة )نتياء المدة الدستورية المحالنظرًا 
من يوم األربعاء الموافق  بدأً الصادر من رئاسة المجمس فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجميورية  7277( لسنة 4بالقرار المرقم )

الذي ألزم رئاسة مجمس النواب بعرض قرار فتح باب  1/3/7277االتحادية الصادر بتاريخ المحكمة ولمدة ثالثة أيام، ونظرًا لقرار  (9/3/7277)
أواًل وثانيًا من دستور جميورية ( 59الترشح لمنصب رئاسة الجميورية عمى مجمس النواب والتصويت عميو من عدمو وفقًا لما جاء في المادة )

 أطمب من المجمس التصويت عمى قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجميورية.لذلك  ،دىاولمرة واحدة فقط وعدم تجدي 7225العراق لعام 
 )تم التصويت بالموافقة(

 (765النصاب اآلن )
 لكي ال يكون القرار عرضًا لمطعن. حتساب عدد الغير مصوتيناأرجو 

 الدورة اإلنتخابية الخامسة
 األولىالسنـة التشريعية  

 األولالفصـل التشريعي  
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 )تمت الموافقة(
 ( نائبًا.67عدد الغير مصوتين )

 (.723( نائبًا وعدد المصوتين )765نائبًا من أصل ) (67الممتنعين والغير موافقين )
 الدائمة لمجمس النواب العراقي.ان النيابية * الفقرة ثانيًا: تشكيل المج

 الزاممي )النائب الول لرئيس مجمس النواب(عباس موسى السيد حاكم  -
لمجان أن تقدميا خالل ىذين الكتل التي لم تقدم أسماء نوابيا قضية الجان طالت كثيرًا وعمل المجمس كما تعممون ىو المجان ولذلك أدعوا 

ذا الكتل ال تريد أن تقدم األسماء فيذا شيء يخصيا، توجد فقط ك تمتين لم اليومين، اليوم وغد وبعد ذلك أنا مضطر أن نعمن جمسة ونقرأ األسماء وا 
نشطرت وىي يمكن لجنتين أو ثالثة، لمجان التي تكممت عنيا واي الخاص وبعد ذلك نجمس وننظم النظام الداخم تقدم األسماء ولدي الممف كامالً 

 لذلك أدعو أن تصمني األسماء اليوم أو غدًا لكي نحسم ىذا األمر.
نشطرت وىي في التعديل الخاص لمجان التي ا بالنسبة الى التعديل سوف تعقد جمسة خاصة في القاعة الدستورية ألن بعض النواب لدييم آراء

 وبعدىا سوف نصوت في جمسة معمنة. ط وال يوجد فييا شيء خالفي وقبل التصويت لكي يكون ىناك رأي لمسيدات والسادة النوابميام فق
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

النواب المستقمين  وممثميجتماع إلكمال تقديم أسماء المجان النيابية لكي نعرضيا في الجمسة القادمة، أرجو من رؤساء الكتل النيابية نعقد االيوم 
 كمال متطمبات تشكيل المجان النيابية وسيتم عرض ىذه الفقرة في الجمسة القادمة.إلالتوجو الى القاعة الدستورية 

 
 ظهرًا( 42:03)رفعت الجمسة الساعة 

  


