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(7) جمسة رقم  

11/5/2022 ربعاءال   
 ( مساءا  2:25ابتدأت الجمسة الساعة )

 (00النصاب: )
 -رئيس مجمس النواب:السيد  -

 ،الفصل التشريعي الول ،ولىال السنة التشريعية  ،خامسةبية النياالدورة ال لسابعةانيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجمسة 
 وخير ما نفتتح به هو تالوة آيات من القرآن الكريم.

 -السيد همام عدنان )موظف(: -
 يقرأ آيات مف الذكر الحكيـ.     

 -رئيس مجمس النواب:السيد  -
قامة العال  قات مع الكيان الصهيوني.*الفقرة اوال : القراءة االولى لمقترح قانون حظر التطبيع وا 

السيدات والسادة النواب تمقينا ببالغ األسى وفاة المغفور لو النائب السابؽ والوزير السابؽ )أبو مريـ االنصاري( الذي وافتو المنية 
 قبؿ أياـ، يتفضؿ رئيس كتمة بدر النيابية لمتعزية بيذا المصاب.

 -عباس شعيل عودة الزاممي:النائب  -
 )مرافق( وزير البمديات السابؽ.نصاري( النائب السابؽ و يونس األ وفاة السيد )عبد الكريـ يقرأ بياف حوؿ

 )تم قراءة سورة الفاتحة وقوفا (.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

المجمس إشارة الى النظاـ الداخمي لمجمس النواب وقانوف المجمس بما يتعمؽ بمقترحات القوانيف أرسمت المجنة القانونية الى رئاسة 
قامة العالقات مع الكياف الصييوني،  8/5/2222بتاريخ  تأييدىا لممضي بتشريع مقترح القانوف، وىو قانوف حظر التطبيع وا 

 تتفضؿ المجنة القانونية بالقراءة األولى ليذا القانوف.
 -النائب محمد عبد االمير عبد الحسين عنوز: -

قامة العالقات مع ا  لكياف الصييوني.يقرأ قانوف حظر التطبيع وا 

 الدورة االنتخابية الخامسة
 االولىالسنـة التشريعية  

 الفصـل التشريعي األول
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 -النائب ريبوار هادي عبد الرحمن: -
قامة العالقات مع الكياف الصييوني.2يقرأ المادة رقـ )  ( مف قانوف حظر التطبيع وا 

 -النائب عبد الكريم عمي عبطان: -
قامة العالقات مع الكياف الصييوني.3يقرأ المادة رقـ )   ( مف قانوف حظر التطبيع وا 
 النائب: -

قامة العالقات مع الكياف الصييوني.يكمؿ قراء  ة قانوف حظر التطبيع وا 
 النائبة: -

قامة العالقات مع الكياف الصييوني.  تكمؿ قراءة قانوف حظر التطبيع وا 
 النائب عمي فرج عبد سممان: -

قامة العالقات مع الكياف الصييوني.  يكمؿ قراءة قانوف حظر التطبيع وا 
 النائب حيدر ماضي عبود: -

قامة العالقات مع الكياف الصييوني.يكمؿ ق  راءة قانوف حظر التطبيع وا 
 النائبة: -

قامة العالقات مع الكياف الصييوني.  تكمؿ قراءة قانوف حظر التطبيع وا 
 النائب عمي فرج عبد سممان: -

قامة العالقات مع الكياف الصييوني.  يكمؿ قراءة قانوف حظر التطبيع وا 
 الدليمي:النائبة سارة لطيف عبداهلل  -

قامة العالقات مع الكياف الصييوني.  تكمؿ قراءة  االسباب الموجبة لقانوف حظر التطبيع وا 
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

شكرًا جزياًل لمسيدات والسادة أعضاء المجنة القانونية، ننتظر مف المجنة اكماؿ تقريرىا وعرضو عمى السيدات والسادة النواب في 
 الجمسة القادمة.

 لفقرة ثانيا : تشكيل المجان النيابية الدائمة.*ا
 حسب لجنتو ويتـ التصويت بشكؿ فردي عمى كؿ االسماء. سوؼ يتـ طرح اسماء السيدات والسادة أعضاء المجاف كؿ

 اكماؿ المجنة المالية، أطمب مف المجمس اآلف التصويت عمى اكماؿ أعضاء المجنة المالية.
 العطواني، تصويت. التصويت عمى عضوية النائب عطواف

  )تم التصويت بالموافقة(.
 .، تصويتالنائب فيصؿ النائمي

 )تم التصويت بالموافقة(.
 .، تصويتالنائب ثامر ذيباف الحمداني
 )تم التصويت بالموافقة(.

 .، تصويتالنائب مصطفى خميؿ الكرعاوي
 )تم التصويت بالموافقة(.

 النائب مثنى السامرائي، تصويت.
 الموافقة(.)تم التصويت ب
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 النائب مصطفى جبار سند، تصويت.
 )تم التصويت بالموافقة(.

 النائبة نرميف معروؼ غفور، تصويت.
 )تم التصويت بالموافقة(.

 النائب جماؿ كوجر أحمد، تصويت.
 )تم التصويت بالموافقة(.

 المجنة القانونية، اكماؿ التصويت عمى أعضاء المجنة القانونية.
احمد فواز،  النائب عارؼ الحمامي،النائب القانونية تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة االعضاء ) إستكماؿ أعضاء المجنة

إيماف عبد النائبة مصطفى احمد عرساف، النائب محمد جاسـ الخفاجي، النائب سالـ العنبكي، النائب احمد االسدي، النائب 
 طالؿ الزوبعي(.النائب ه حما احمد، دار النائبة اوميد محمد احمد، النائب الرزاؽ محمد، 

 )تم التصويت بالموافقة(.
 لجنة األمف والدفاع.

التصويت عمى أعضاء لجنة االمف والدفاع تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة األعضاء ) النائب صفاء عبد النبي جبر،  
جواد البوالني، النائب محمد رسوؿ الرميثي، النائب ميدي ، النائب طرانيالنائب حسيف الغانمي، النائب محمد التميمي، حسيف الك

تقي امرلي، النائب احمد رحيـ الموسوي، النائب حسيف ىاشـ العامري، النائب عمي حسف الساعدي، النائب ياسر اسكندر وتوت، 
دة، النائب لطيؼ طارؽ الجنابي، النائب نايؼ الشمري، النائب كريـ يوسؼ ابو سو  دياز النائب فالح حسف حسيف، النائب 

مصطفى الورشاف، النائب محمد ميند، خالد العبيدي، النائب صكباف يوسؼ بشار، النائب مو ريواف قره ني ابراىيـ، النائب كريـ 
 شكور محمد، النائب عمر صالح عمر، النائب وعد محمود القدو، النائب نايؼ خمؼ، النائب بيدء خضر بيناـ(.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 الخدمات واالعمار. لجنة

التصويت عمى أعضاء لجنة الخدمات واالعمار تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة االعضاء ) النائب برىاف المعموري،  
النائبة غصوف حميد، النائب عمي حسيف عمواف الساعدي، النائب فراؾ شريؼ الكناني، النائبة شيماء العبيدي، النائب عمي 

عالء سكر، النائب باقر كاظـ الساعدي، النائب ثائر عبد الجميؿ حياؿ، النائب ىماـ عمي ميدي، النائبة مديحة فضالة، النائب 
ميا فاضؿ كاظـ  ةحسف الموسوي، النائب حيدر عمي شيخاف الجبوري، النائب تقي ناصر الوائمي، النائب داود العيداف، النائب

مود العبيدي، النائبة عائشة المساري، النائب عدناف الجحيشي، النائبة سميعة الجنابي، النائب وطباف جميؿ منصور، النائب مح
 غالب، النائب خدر عمي صادؽ، النائب محما خميؿ قاسـ، النائبة سروة محمد رشيد(.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 لجنة العالقات الخارجية.

دًا لكؿ مف السيدات والسادة االعضاء) النائبة ابتساـ سويمـ التصويت عمى إستكماؿ أعضاء لجنة العالقات الخارجية تصويتًا منفر 
البديري، النائب ياسر المالكي، النائب عامر حسيف الفائز، النائب ديالف غفور صالح، النائب ارياف عزيز احمد، النائب مثنى 

 أميف نادر، النائبة ايفاف فائؽ يعكوب، النائب غاندي عبدالكريـ(.
 .)تم التصويت بالموافقة(

 لجنة النزاىة.
حيدر النائب طارؽ الخيكاني، النائب التصويت عمى أعضاء لجنة النزاىة تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة األعضاء ) 

احمد طو ياسيف، النائب حناف الفتالوي، النائبة عالية نصيؼ، النائبة ميدي غضباف، النائب ياس الفيداوي، النائب الحداد، 
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النائب حميد عباس شبالوي، النائب عبد االمير نجـ المياحي، النائب ىادي السالمي، النائب كي المنصوري، عمي تر النائب 
النائب ناىدة الدايني، النائبة جميؿ عبد سباؾ، النائب فيد مشعاف تركي، النائب رعد الدىمكي، النائب سالـ مطر العيساوي، 

ىو النائب خالد سميـ أميف، النائب سروة عبدالواحد قادر، النائبة دخيؿ سعيد،  فيافالنائبة ثابت العباسي، النائب محمد فاضؿ،  
 غريب عسكر(.النائب عبد الرحيـ الشمري، النائب ريـ كماؿ، 

 )تم التصويت بالموافقة(.
 لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.

دًا لكؿ مف السيدات والسادة األعضاء )النائب حيدر التصويت عمى أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية تصويتًا منفر 
المنصوري، النائب عمار العميري، النائب حسيف الكناني، النائب محمد جبر الكعبي، النائب باسـ الغريباوي، النائب رسوؿ 

ميند النائب ي، عالء صباح الحيدر النائب ضرغاـ المالكي، النائب بياء النوري، النائب انتصار الموسوي، النائبة الحمفي، 
عمي عبد الستار النائب عدناف عاشور الجابري، النائب عمي شداد الجوراني، النائب فالح حسف الخزعمي، النائب الخزرجي، 
يحيى النائب مييمف الحمداني، النائب محمد فرماف الجبوري، النائب عادؿ المحالوي، النائب ىيبت الحمبوسي، النائب المشكور، 
اسو فريدوف عمي النائب حي حيدر، النائب صباح صبنيرو محمود عبد القادر، النائب بشرى رجب القيسي، ة النائبالعيثاوي، 

 اميف(.
 )تم التصويت بالموافقة(.
 لجنة الكيرباء والطاقة.

، التصويت عمى أعضاء لجنة الكيرباء والطاقة تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة االعضاء )النائب فراس الفرطوسي
النائب غساف السعيدي، النائبة سييمة عوفي العجرش، النائب احمد الدراجي، النائبة انتصار الغريباوي، النائب داخؿ راضي، 
النائبة سييمة السمطاني، النائبة نفوذ حسيف الموسوي، النائب خالد الدراجي، النائب احمد رشيد السمماني، النائب منصور مرعيد 

 عيد محمد(.الجبوري، النائب كافيف س
 )تم التصويت بالموافقة(.

 لجنة االقتصاد والصناعة والتجارة.
التصويت عمى أعضاء لجنة االقتصاد والصناعة والتجارة تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة االعضاء )النائبة عبير 

سوي، النائب سردي نايؼ عباس ، النائب الياللي، النائب عبد المحسف النفاخ، النائبة مروة الكناني، النائب عمي يوسؼ المو 
عدناف فيحاف، النائب ياسر ىاشـ الحسيني، النائب كاظـ موسى الفياض، النائب نورس محمود الجبوري، النائب مضر الكروي، 
 النائب طو المجمعي، النائب محمد عبد ربو، النائب سيباف عزيز حدو، النائب بريار رشيد شريؼ، النائب موفؽ حسيف قادر، 

 النائب سوراف عمر(.
 )تم التصويت بالموافقة(.
 لجنة االستثمار والتنمية.

التصويت عمى أعضاء لجنة األستثمار والتنمية تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة األعضاء )النائب احمد الزاممي، النائب 
ئب محمد الزيادي، النائب يوسؼ النوفمي، النائب حسيف جواد الموزاني، النائب اياد محمود المحمداوي، النائب احمد الكناني، النا

، النائب حسنيف قاسـ الخفاجي، النائب احمد حميد شرقي، النائب حامد احمد الكرغولي، النائب امانج محمود السعبري عمي
 اسعد، النائبة فياف عبد العزيز، النائب اسامة كريـ البدري(.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 ستراتيجي والخدمة االتحادية.لجنة التخطيط اال
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لجنة عمى أعضاء لجنة التخطيط االستراتيجي والخدمة االتحادية تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة االعضاء )النائب رائد  
النائبة  عبد الرضا الفتالوي، النائبة امؿ طعمة، النائب اسامة الساعدي، النائبة سيا السمطاني، النائب محمد شياع السوداني،

ليمى ميدي التميمي، النائب محمود شاكر السالمي، النائب محمد عبد الكريـ البمداوي، النائب رحيمو الجبوري، النائب افيف سميـ 
 نوري، النائب بدرية ابراىيـ رشيد(.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 لجنة الصحة والبيئة.

النائب ياسيف،  ػلقاء الالنائبة ًا لكؿ مف السيدات والسادة االعضاء)التصويت عمى أعضاء لجنة الصحة والبيئة تصويتًا منفرد 
موحاف النائب خديجو وادي الجابري، النائبة الفرطوسي،  غميس حسيف قيسالنائب سندس الالمي، النائبة غايب العميري، 

 الساعدي، 
اسماء اسامة النائبة ازىار الدليمي، النائبة عالء كامؿ الركابي، النائب باسـ الغرابي، النائب سياـ موسى الموسوي، النائبة 
 كيالف قادر عمي(.النائب ماجد خمؼ حمو، النائب العاني، 

 )تم التصويت بالموافقة(.
 .لجنة االقاليـ والمحافظات

ء التصويت عمى أعضاء لجنة األقاليـ والمحافظات غير المنتظمة في اقميـ تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة األعضا
)النائب محمود الكعبي، النائبة شيماء العبيدي، النائبة ىديؿ رحيـ، النائب محمد الشمري، النائب عدي عواد، النائب صالح 
ميدي سمماف ، النائب يحيى غازي المحمدي، النائب لقماف نجـ الرشيدي، النائب وصفي العاصي، النائب شيرواف جماؿ 

 كوردو عمر عبد اهلل(. خضر، النائبة وزيرة احمد برايـ، النائب
 )تم التصويت بالموافقة(.
 لجنة النقؿ واالتصاالت.

شيماء الدراجي، النائبة التصويت عمى أعضاء لجنة النقؿ واالتصاالت  تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة األعضاء )
زىرة البجاري، النائبة عقيؿ الفتالوي، النائب حناف خضير البو سميمي، النائبة سعيد الموسوي، النائب حيدر عبد الكريـ، النائب 
 كارواف عمي يارويس(. النائب ابراىيـ محمد قبو، النائب اكـر العسافي ، النائب غساف العيداني، النائب 

 )تم التصويت بالموافقة(.
 لجنة التربية.

، النائبة ازىار ابي)النائبة انتصار الغر  التصويت عمى أعضاء لجنة التربية تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة األعضاء
الفتالوي، النائبة ابتساـ عواد، النائبة نسريف الحجيمي، النائبة ميادة الكعبي ، النائب جواد الغزالي ، النائبة محاسف الدليمي، 

بة زيتوف الدليمي، النائب عمي غركاف، النائب حيدر طارؽ عبد لفتة، النائبة نداء حسف ماضي، النائب محمود القيسي، النائ
 النائب طعمو عبد اهلل حمادي، النائبة نجوى حميد محمد، النائب صباح حبيب قادر(.النائبة زليخة الياس قمي، 
 )تم التصويت بالموافقة(.

 لجنة التعميـ العالي.
العضاء)النائبة منى التصويت عمى أعضاء لجنة التعميـ العالي والبحث العممي تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة ا

مكوطر، النائب حيدر الخزعمي، النائبة ميا الدوري، النائب فراس المسمماوي، النائب عادؿ حاشوش الركابي، النائب حيدر محمد 
كاظـ خضير، النائب محسف عمي اكبر المندالوي، النائب ياسيف حسف طاىر، النائب مزاحـ الخياط، النائبة اسماء حميد كمبش، 

 د قتيبة، النائبة نيمة قادر محمد، النائبة بدرية حسف عزيز(.النائب محم
 )تم التصويت بالموافقة(.
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 لجنة الزراعة.
التصويت عمى أعضاء لجنة الزراعة والمياه واالىوار تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة االعضاء)النائب غريب احمد 

لح، النائبة ىند محمد العباسي، النائبة سناء عودة المييبي، النائب مصطفى، النائب موفؽ شياب باش، النائب زوزاف عمي صا
عبد اليادي الحسناوي، النائبة ابتساـ الياللي، النائب رفيؽ ىاشـ الصالحي، النائب حيدر محمد جثير السمماف، النائب ثائر 

 الجبوري، النائبة زينو المعموري، النائبة منى الفيصؿ، النائب سالـ ىادي الشمري(.
 )تم التصويت بالموافقة(.

 لجنة العمؿ ومنظمات المجتمع المدني.
التصويت عمى أعضاء لجنة العمؿ ومنظمات المجتمع المدني تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة االعضاء)النائب محمد 

ناوي، النائب جاسـ العموي، يالحسعادؿ ة المياحي، النائبة اميرة العتابي، النائبة زينب الدراجي، النائبة لبنى الالمي، النائبة سعد
النائب احمد جواد ماضي، النائبة مناؿ حميد الموسوي، النائب ناسؾ ميدي غريب، النائبة منتيى عبد الوىاب، النائب امير 

جبوري، المحمد كامؿ المعموري، النائب حسيف سعيد عرب، النائبة نيمة الفيداوي، النائبة بسمة بسيـ، النائب احمد عبد اهلل 
 حمف صالح(. النائبة منى محمد خمؼ، النائبة احالـ رمضاف فتاح، النائب ريبوار اور

 )تم التصويت بالموافقة(.
 لجنة حقوؽ االنساف. 

التصويت عمى أعضاء لجنة حقوؽ االنساف تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة االعضاء)النائب ارشد رشاد الصالحي، 
لحسناوي، النائبة سيى السمطاني، النائب حسيف عمي مرداف، النائب نيساف الزاير، النائبة وحدة الجميمي، النائبة سعدة عادؿ ا

 النائب خالد سمطاف ىاشـ، النائبة جواف عبد اهلل عمر(.
 )تم التصويت بالموافقة(.

 لجنة الثقافة والسياحة واالثار واالعالـ.
شيماء النائبة ثار واالعالـ تصويتًا منفردا  لكؿ مف السيدات والسادة االعضاء )التصويت عمى أعضاء لجنة السياحة والثقافة واال

النائب غالب،  محمد  سميعةالنائبة رفيؽ الصالحي، النائب الفرطوسي، غميس قيس النائب  ،بتساـ سويمـالنائبة اعبد ماضي، 
النائب فاروؽ حنا عتو، النائب محمد اسماعيؿ عمر، النائب سوزاف منصور كريـ، النائبة ىند العباسي، النائبة شعالف الكريـ، 
 جياي تيمور(.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 لجنة الشباب والرياضة.

جبار رمضاف لفتة، النائب التصويت عمى أعضاء لجنة الشباب والرياضة تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة االعضاء )
محسف النائب امير المعموري، النائب عطواف العطواني، النائب رحيـ، محمود كاظـ الىديؿ النائبة الدراجي،  كامؿ احمدالنائب 

 احمد الزاممي(.النائب زياد الجنابي، النائب جياي تيمور عداي، النائب اكـر العسافي، النائب محمود العبيدي، النائب المندالوي، 
 )تم التصويت بالموافقة(.

 -السيد رئيس مجمس النواب:-
نياية الجمسة بعض المجاف التي لـ يكتمؿ نصابيا سوؼ نستثنييا مف النظاـ الداخمي بمعالجة وضعيا، استثناًء ال أخواف في 

يوجد شخص قدـ عمى ىذه المجاف، أتركيا فارغة، ال يجوز، سوؼ يستثنى، أيف الذي ال يمكف؟ ىو في النظاـ الداخمي، سوؼ 
 ، يعني سوؼ أطمب مف المجمس التصويت في نياية الجمسة.نعمؿ استثناء الى ىذه المجاف مف النظاـ الداخمي

 لجنة الشيداء والضحايا والسجناء السياسييف.
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التصويت عمى أعضاء لجنة الشيداء والضحايا والسجناء السياسييف تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات والسادة االعضاء )النائب 
اط، النائب عدناف الفيحاف، النائب باسـ الغرابي، النائب نيساف زاير، عمي فضالة، النائب جواد الموزاني، النائب حسيف البط

النائبة رحيمة الجبوري، النائب احمد عبد اهلل محمد الجبوري، النائبة نيمة الفيداوي، النائب شواف محمد رستـ، النائب جرو حمو 
 شريؼ عبداهلل، النائبة وحدة الجميمي(.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 ة والميجريف.لجنة اليجر 

التصويت عمى أعضاء لجنة اليجرة والميجريف والمصالحة المجتمعية تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيات والسادة االعضاء )النائبة 
ميدي سمماف ح الصالنائب حسيف سعيد عرب، النائب ، الرميثيحناف البو سميمي، النائب حيدر الخزعمي، النائب محمد رسوؿ 

النائب شريؼ سميماف عمي، النائب يوسؼ فرج محمد، النائب كرغولي، الحامد احمد النائب بسيـ، محمد ة بسمالنائبة الزيني، 
 خالد سمطاف(.النائب سوراف عمر سعيد، النائبة سياد، زياد  ىرونز 

 )تم التصويت بالموافقة(.
 لجنة االوقاؼ والعشائر.

عدي، النائب ساـ السلكؿ مف السيدات والسادة االعضاء )النائب ح التصويت عمى أعضاء لجنة االوقاؼ والعشائر تصويتًا منفرداً 
صفاء التميمي، النائب محمد الصييود، النائب حيدر المطيري، النائب باسـ المالكي، النائب عدناف برىاف الجحيشي، النائب طو 

الجنابي، النائب فاضؿ النائبة ميا  ياسيف المجمعي، النائب محمود المشيداني، النائب طارؽ الخيكاني، النائب ياسر الحسيني،
 شريؼ سميماف عمي(.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 لجنة المرأة واالسرة والطفولة.

التصويت منفردًا عمى ألسيدات أعضاء لجنة المرأة واالسرة والطفولة تصويتًا منفردًا لكؿ مف السيدات )النائبة لبنى الالمي، النائبة 
النائبة سارة الدليمي، النائبة  ي، النائبة نفوذ حسيف، النائبة نداء ماضي، النائبة سناء عودة المييبي،شيماء العبيدي، سياـ الموسو 

ناىدة الدايني، النائبة اخالص الدليمي، النائبة بدرية ابراىيـ، النائبة أزىار الدليمي، النائبة نورس العيسى، النائبة ليمى ميدي، 
 ؿ الموسوي، النائبة ابتساـ الياللي(.النائبة حناف الفتالوي، النائبة منا

 واالسرة والطفولة. المرأةالتصويت عمى عضوية جميع السيدات النائبات في مجمس النواب  أعضاء في لجنة 
 )تم التصويت بالموافقة(.

لثقافة والسياحة السيدات والسادة النواب التصويت عمى عضوية السيد النائب )جياي عبد الػ عبد القادر تيمور( عضوًا في لجنة ا
 واالثار واالعالـ، تصويت.
 )تم التصويت بالموافقة(.

 السيدات والسادة النواب التصويت لـ يكتمؿ الى حيف تعديؿ النظاـ.
السيدات والسادة النواب بما يتعمؽ بعضوية لجاف ) لجنة المرأة واالسرة والطفولة، لجنة االوقاؼ والعشائر، لجنة اليجرة والميجريف 

حة المجتمعية، لجنة الشيداء والضحايا والسجناء السياسييف، لجنة الشباب والرياضة، لجنة السياحة واالثار والثقافة والمصال
واالعالـ، لجنة حقوؽ االنساف(، أطمب مف المجمس التصويت عمى استثناء ىذه المجاف مف عضوية نائب وىو مشترؾ في لجنة 

جمس تخويؿ السيد رئيس المجمس بإعداد الصياغة القانونية لتعديؿ النظاـ الداخمي أخرى وتصاغ الصيغة القانونية، أطمب مف الم
 بما يتعمؽ في ىذه الفقرة.



 8 - 8 قسم حنظيم الجلساث الدائرة البرلمانيت/

) لجنة المرأة واالسرة والطفولة، لجنة االوقاؼ والعشائر، لجنة اليجرة والميجريف والمصالحة المجتمعية، لجنة الشيداء  المجاف 
باب والرياضة، لجنة السياحة واالثار والثقافة واالعالـ، لجنة حقوؽ االنساف(، النظاـ والضحايا والسجناء السياسييف، لجنة الش

 الداخمي لمنائب حؽ أف يشترؾ في لجنة واحدة، أطمب مف المجمس استثناء ىذه المجاف مف ىذا الشرط.
 )تم التصويت بالموافقة(.

يوجد لدينا معالجة  ىبقعتراض عمى ما تـ التصويت عميو، أي مف السيدات والسادة النواب لديو أمر أو لديو مقترح أو لديو ا
 مشكمة االخوة المسيح.

 أطمب مف المجمس التصويت عمى السيدة )بيداء خضر بيناـ( في لجنة االمف والدفاع، تصويت.
 )تم التصويت بالموافقة(.

 -النائب باسم خزعل خشان )متحدثا  دون أستئذان من رئيس المجمس(: -
 خص يصوت لباسـ خشاف بالقانونية، ما مسموح ألي شخص.ما مسموح ألي ش

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 أواًل ))مو(( أنت المي تقرر، تفضؿ أستريح مكانؾ.

 السيدات والسادة النواب أستريحوا مكانكـ.
 النائب باسم خشان )يبادر بالحديث من دون أستئذان( -

ح الى أي شخص التصويت، والذي يصوت خالؼ إرادتي ال ))ما أسمح ألي شخص يصوت لباسـ خشاف، غير مسمو 
 يتصرؼ((

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 يعني جنابؾ ما تريد؟

 -النائب باسم خشان: -
 ))ما أريد((

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
توب الى رئاسة المجمس، وال أف يقدـ اعتذار مك إال بعدلى أي لجنة مف المجاف النيابة ضافة السيد النائب )باسـ خشاف( اإال يتـ 

  .مداخمة خالؿ ىذا الفصؿ التشريعي يسمح لو بأي
 أطمب مف المجمس التصويت عمى ىذا القرار، تصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 .))المجلس )راح( الى حسىيت األمىر معاك وأنج حعلي حسك، لزمج المايك حخى أصىحله، أبد أبد خلص أنخهى المىضىع((

 مجمس التصويت عمى عضوية السيد النائب )اسواف سالـ الكمداني( في لجنة النقؿ واالتصاالت.أطمب مف ال
 )تم التصويت بالموافقة(.

 .ال توجد أضافة الى أي لجنة، الدائرة البرلمانية، األمانة العامة، ال إضافة إال ما تـ التصويت عميو
 

 ( مساء  4:00رفعت الجمسة الساعة )


