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انتخاب رئيس الجمهورية
وعـــقـــد  املــجــلــس جــلــســتــه الــســادســة مـــن فصله 
التشريعي الثاني للدورة االنتخابية الخامسة  في 
السيد  برئاسة  الجاري  الشهر  من  الثالث عشر 
محمد الحلبوسي رئيس املجلس وبحضور 277
نائبا، وانتخب السيد عبد اللطيف جمال رشيد 

رئيسا لجمهورية العراق.
وفـــــي مــســتــهــل الــجــلــســة الـــتـــي ســـادتـــهـــا اجـــــواء 
االقتراع،  والتنظيم الجــراءات عملية  الديمقراطية 
اعــلــن الــرئــيــس الــحــلــبــوســي عـــن تــحــقــق نــصــاب 
الــثــلــثــني لــعــدد اعــضــاء املــجــلــس املــقــرر النــتــخــاب 
اســمــاء41 مرشحا  تال  فيما  الجمهورية،  رئيس 
ـــى اســـتـــالم طــلــبــني لسحب  لــلــمــنــصــب، مــشــيــرا ال
تـــرشـــح الـــســـيـــديـــن ريـــبـــر احـــمـــد صـــالـــح وعــمــر 

البرزنجي من املنافسة. 

اقتراع الجولة األولى والثانية 
االولــى، بني للجولة  السري  االقتراع  وبعد عملية 
رئيس مجلس النواب أن العدد الكلي للمصوتني

في الجولة االولــى بلغ 277 نائبا وهو ذات العدد 
على  مرشح  أي  حصول  عــدم  معلنا  للموقعني، 
عدد اصــوات ثلثي اعضاء املجلس حسب املادة 
70 من الدستور خاصة ان نتائج االقتراع كانت 
رشيد  اللطيف  عبد  للمرشح  156 صوتا  بواقع 
بينما حصل املرشح برهم صالح على 99 صوتا 
وحصل املرشح ريبوار اور حمن على 9 اصوات، 
ونال كل من السادة املرشحني ثائر غانم ولؤي 
عبد الصاحب ومهدي محمد على صوت واحد، 

اضافة الى تسجيل 10 اوراق باطلة. 

حسم املنافسة االنتخابية 
ومـــع بـــدء الــجــولــة الــثــانــيــة مــن االقـــتـــراع بموجب 
نائبا   242 بحضور  القانوني  النصاب  واكتمال 
بحسب املادة 70 من الدستور وحصر التنافس 
بني املرشحني عبد اللطيف رشيد وبرهم صالح 
الــلــذيــن حصال على اعــلــى االصــــوات فــي الجولة 
االولـــى، أعــلــن رئــيــس مجلس الــنــواب فــوز السيد 
ــلــطــيــف جـــمـــال رشـــيـــد بــمــنــصــب رئــيــس  عـــبـــد ال

الـــعـــراق بــحــصــولــه عــلــى 162 صوتا  جــمــهــوريــة 
تم  فيما  برهم صــالــح،  للسيد  مقابل 99 صوتا 
تسجيل 8 اصوات باطلة، الفتا الى ان عدد النواب 
املصوتني في هذه الجولة بلغ 269 نائبا وهو ذات 

العدد للموقعني.

تأدية اليمني الدستورية
النواب  مجلس  باسم  الحلبوسي  الرئيس  وهنأ 
السيد عبد اللطيف رشيد لتسنمه منصب رئيس 
الجمهورية، مشددا على اهمية أن يمارس دوره 
في حماية الدستور والحفاظ على سيادة العراق  
فضال عن تقديم شكره للسيدات والسادة النواب 
والكتل السياسية لجهودهم في انجاح املمارسة 
الديمقراطية بانتخاب رئيس الجمهورية والقوات 
االمــنــيــة ودورهــــا الــبــارز فــي الــحــفــاظ على االمــن 
وســالمــة املــواطــنــني، مــعــربــا عــن تــقــديــره للكتلة 

الصدرية واحترام مواقفها السياسية.
وادى الــســيــد عــبــد الــلــطــيــف جــمــال رشــيــد امـــام 
مجلس النواب اليمني الدستورية بحضور السيد 

جاسم العميري رئيس املحكمة االتحادية العليا، 
بعدها تمت إجراءات تكليف السيد محمد شياع 
السوداني من قبل السيد رئيس الجمهورية بغية 

تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.  

منح الثقة للحكومة 
التزامه  النواب  أتم مجلس  وبعد مرور اسبوعني 
املطلقة على  باألغلبية  الدستوري عندما صوت 
مــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة الــجــديــدة بــرئــاســة السيد 
وزيــرا،  والتي ضمت21  السوداني  شياع  محمد 
إضافة الى تصويت املجلس على املنهاج الوزاري 
للحكومة في جلسة نيابية عقدت يوم الخميس 

السابع والعشرين تشرين االول.
برئاسة  السابعة  جلسته  الــنــواب  مجلس  وعقد 
الــســيــد مــحــمــد الــحــلــبــوســي وبــحــضــور فــخــامــة 
ورئيس  رشيد  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس 
مجلس القضاء االعلى فائق زيدان و253 نائبا، 
الــكــتــل السياسية  فــضــال عـــن حــضــور رؤســـــاء 

املشاركة في الحكومة.
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ـــســـودانـــي في  وخـــــالل الــجــلــســة، ركــــز الــســيــد ال
عــرضــه مــنــهــاجــه الــــــوزاري عــلــى تــصــدي فريقه 
الحكومي في هذه املرحلة لالزمات والصراعات 
الفتا  العراق  في  وتأثيرها  العالم  يشهدها  التي 
الحكومة تنصب  اولويات  ان  الى  الوقت  ذات  في 
ومعالجة  واملــالــي  االداري  الفساد  مكافحة  على 
ظاهرة البطالة عبر خلق فرص عمل للشباب من 
الجنسني ودعم الفئات الفقيرة الهشة ومحدودي 
الــدخــل واصــــالح املــجــاالت االقــتــصــاديــة واملــالــيــة 

خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة واملصرفي 
والخاص والعمل على تطوير الخدمات التي تمس 
حياة املواطنني وتجاوز االزمات وتذليل العقبات، 
وحرص الحكومة على ايجاد حلول مستدامة مع 
اقليم كردستان العراق من خالل شراكة حقيقية 

تقوم على الحقوق والواجبات.
ووجــــه الــســيــد رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب بتشكيل 
لــجــنــة نــيــابــيــة بـــرئـــاســـة نـــائـــب رئـــيـــس املــجــلــس 
وعــدد  للمجلس  الــقــانــونــي  املستشار  وعــضــويــة 

من املدراء العامني لدراسة املنهاج الوزاري املقدم، 
لعدة مالحظات شكلية  اللجنة  بتسجيل  منوها 
ومــوضــوعــيــة بــشــأن املــنــهــاج الــــــوزاري وخــاصــة 
مــلــفــات الــخــدمــات ومـــا تــعــهــدت بــه الــحــكــومــة من 
تقديم مشروعات القوانني الى السلطة التشريعية.
لحكومة  الــــوزاري  املنهاج  على  املجلس  وصــوت 
املطلقة  باألغلبية  السوداني  السيد محمد شياع 
على  املجلس  املجلس، كما صــوت  اعضاء  لعدد 
تسنمن  نــســاء   3 بينهم  وزيـــرا   21 لـــ الثقة  منح 

حقائب املالية واالتصاالت والهجرة واملهجرين.
السيد محمد  أدى  التصويت،  االنتهاء من  وفور 
شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء واعضاء 
كابينته الحكومية اليمني الدستورية امام مجلس 

النواب.
ـــســـيـــد مــحــمــد  ـــجـــلـــســـة، أعـــــــرب ال وفــــــي خــــتــــام ال
مجلس  رئــيــس  للسيد  تمنياته  عــن  الحلبوسي 
الخدمة  وتقديم  عمله  اداء  في  بالتوفيق  الـــوزراء 
لــلــشــعــب، مــنــوهــا بــــان املــنــهــاج الـــــــوزاري للسيد 
الـــســـودانـــي تــضــمــن اجـــــراء انــتــخــابــات مــجــالــس 
املقبل  العام  من  العاشر  الشهر  في  املحافظات 
2023.  وفــي ذات الــشــأن، بــارك السيد محسن 
النواب  مجلس  لرئيس  ،األول  النائب  املــنــدالوي 
ثــقــة ممثلي  نــيــلــه  بــمــنــاســبــة  الــســودانــي  للسيد 
ـــوزاريـــة، مطالبا  ال كابينته  الـــى  اضــافــة  الــشــعــب 
ما  بجميع  الشامل  بااللتزام  الجديدة   

َ
الحكومة

الـــــوزاري، والــعــمــل على تقديم  ورد فــي املــنــهــاج 
الشعب،  ينتظرها  التي  والخدمات  اإلصالحات 
وعدم تكرار األخطاء التي وقعت فيها الحكومات 
السابقة، مؤكدًا ضرورة إدامة التعاون بني عمل 
السلطتني التشريعية والتنفيذية بما ُيسهم في 

تلبية تطلعات املواطنني.
وفي بيان تهنئة صادر عنه، بارك نائب رئيس 
أحمد  عبدالله  الدكتور شاخوان  النواب  مجلس 
دولــــة رئــيــس الــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي 
ثقة ممثلي  الــوزاريــة  الكابينة  نيله مع  بمناسبة 
للحكومة  بالنجاح  تمنياته  عن  معربا  الشعب، 
الـــجـــديـــدة عــلــى أن تـــكـــون حــكــومــة إصـــالحـــات 
بتقديم  بواجباتها  الفاسدين وتقوم  ومحاسبة 
الخدمات األساسية للمواطنني وحماية مصالح 
السيادة  على  والــحــفــاظ  مكوناته  بكل  الشعب 
الوطنية وسالمة أراضينا، مؤكدا ضرورة بناء 
دولة املواطنة وفرض سلطة القانون على الجميع 
الديمقراطية،  دعائم  وتقوية  الدستور  وتطبيق 
واملـــــــضـــــــي بــــمــــرحــــلــــة اإلعــــــــمــــــــار واالزدهـــــــــــــــار 

في البالد.
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تم  الــذي  التقرير  بقراءة  النيابية  املالية  وشرعت 
القانون واجـــراء دراســة  اعـــداده بمسودة مقترح 
بها  واالخـــــذ  املــالحــظــات  لــتــضــمــني  مستفيضة 
خــاصــة فــي ظــل الــوفــرة املالية فــي البلد، ووضــع 
واحتياجات  طموح  تلبي  التي  املناسبة  الصيغ 
التخصيصات  حـــول  رؤيــتــهــا  مبينة  املــواطــنــني، 
الخارجية،  الديون  تسديد  وملف  املحددة،  املالية 
ودعــــــم قـــطـــاع االســـتـــثـــمـــار، وتـــنـــفـــيـــذ املـــشـــاريـــع 
املستمرة في املحافظات، فضال عن تخصيصات 
صندوق االعمار والتعويضات، والقطاع الزراعي 

ومعالجة الفقر.
 

قانون يعالج مشكالت البلد 
الحلبوسي  محمد  السيد  النواب  مجلس  رئيس 
اكد ضرورة املضي بتشريع القانون كونه يعالج 
املــشــكــالت الــتــي تــواجــه الــبــلــد “ فــي ظــل الــظــرف 
الراهن “ السيما مع ارتفاع االسعار بغية تقليل 
الـــضـــرر الــحــاصــل لــلــشــرائــح الــهــشــة والــفــقــيــرة، 
وايــــجــــاد الـــغـــطـــاء الـــقـــانـــونـــي لــتــشــريــعــه وتــعــديــل 
النصوص املهمة، ولفت الحلبوسي إلى ان قانون 
الــدعــم الــطــارئ لــالمــن الــغــذائــي والتنمية مــن اهم 
الــقــوانــني خــاصــة مــع الــوضــع االقــتــصــادي الــذي 
املواطن،  ايجابا على  ينعكس  البلد كونه  به  يمر 
الــى ضــرورة ايــالء االهتمام بملف االمن  اضافة 
املائي في الــعــراق وانــشــاء الــســدود ووضــع خطة 
للوصول  املياه  مناسيب  على  للسيطرة  منظمة 
الى االمن الغذائي والسيطرة على الزراعة، مشيرا 
إلى ان الهدف من مشروع القانون هو ما ُذكر في 
اثــره باستضافة  املوجبة، ووجــه  على  االسباب 
البنك املركزي واملعنيني لبحث  الــوزراء ومحافظ 

االجراءات الالزمة بشأنه.
ـــيـــة حــســن  وشـــــــدد الـــســـيـــد رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة املـــال
التعديالت  اتــمــام  عــلــى ضــــرورة  بــــدوره  الكعبي 
الغذائي  االمــن  يدعم  كونه  القانون  على  الــالزمــة 
والتنمية لــلــوصــول الــى االكــتــفــاء الــذاتــي فــي ظل 
الـــوفـــرة املــالــيــة املــتــحــقــقــة، ويــمــثــل ايــجــاد الحلول 
ـــفـــئـــات الــفــقــيــرة  لــفــئــة كـــبـــيـــرة مــــن املـــواطـــنـــني وال
البطاقة  واهمها  والتنمية  التغذية  قــطــاع  ويــدعــم 
التموينية والحماية االجتماعية والقطاع الزراعي، 
امللفات  بــإرســال  املعنية  الجهات  من  طالب  فيما 

التموينية  البطاقة  مفردات  بمستحقات  املتعلقة 
املالية  اللجنة  إلــى  بكتب رسمية  الغذائي  واألمــن 
الختامية  الحسابات  معرفة  بشأن  املجلس  فــي 
ونسب االنفاق واإليرادات النفطية وغير النفطية 
الداخلي  االقــتــراض  أســبــاب  معرفة  على  عـــالوة 
والـــخـــارجـــي وكــيــفــيــة صــــرف األمــــــوال وتــســديــد 
الــــديــــون والــــرســــوم والـــضـــرائـــب لــتــتــمــكــن املــالــيــة 
الكعبي:  ولفت  التشريعي،  دورهــا  بأخذ  النيابية 
الى ان القانون ليس بديال عن قانون موازنة العام 
قــانــون  اقــــرار  او  الــســنــة  بــانــتــهــاء  2022 وينتهي 

املوازنة االتحادية العامة.

من جهتها أوضحت النائبة محاسن حمدون انه 
العالم  بانحاء  عصفت  التي  املالية  االزمــة  بسبب 
ونــتــيــجــة لــلــحــرب األوكـــرانـــيـــة الـــروســـيـــة وارتـــفـــاع 
على  بالعمل  اللجنة  قامت  الغذائية  املـــواد  أســعــار 
سن قانون االمن الغذائي والتنمية لتوفير مفردات 
الــخــارجــيــة،  الــديــون  وتــســديــد  التموينية،  الــحــصــة 
حــيــث تـــم تــخــصــيــص مــبــلــغ 3 تــرلــيــونــات ديــنــار 
لـــلـــوزارة فــيــمــا تــم تخصيص مــبــلــغ 5 تــرلــيــونــات 
لوزارة التجارة لدعم القطاع التجاري واالقتصادي، 
إضافة الى تضمني تخصيصات العقود واألجور 
وتخصيص  باملحاضرين،  اســـوة  عــامــة  بــصــورة 

استضافة  عن  مبينة  عقودهم،  املفسوخة  مبالغ 
عدد من الوزراء والجهات املعنية ورؤساء الهيئات، 
وأضافت حمدون تم اعتبار عقود ما قبل 2 /10 
/2019 عقود وزارية وشمولهم بالتثبيت، والعمل 

على شمول ما بعد هذا التاريخ.

استضافات النضاج القانون
واجـــــرت الــلــجــنــة بـــنـــاء عــلــى تــوجــيــه مـــن رئــاســة 
املالية  وزيــري  استضافات شملت  عــدة  املجلس 
الـــســـيـــد عـــلـــي عـــــــالوي، والــــتــــجــــارة الـــســـيـــد عـــالء 
غالب  السيد  املركزي  البنك  ومحافظ  الجبوري، 

2022
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الوفرة  ملناقشة  املتعلقة؛  امللفات  لبحث  مخيف، 
ــيــة املــتــحــقــقــة مـــع تــوفــيــر مـــفـــردات الــبــطــاقــة  املــال
السادة  بحث  اذ  القانون  لتضمينها  التموينية، 
اعــضــاء الــلــجــنــة املــالــيــة مــــواد مــشــروع الــقــانــون 
ألخـــذ مــالحــظــاتــهــم الــقــانــونــيــة، وكــيــفــيــة تــوزيــع 
التخصيصات الالزمة للمشاريع، والتأكيد على 
حذف املــادة املتعلقة باالقتراض في ظل الوفرة 
املالية، والتشديد على ضرورة إنشاء صندوق 

سيادي للدولة ملعالجة األوضاع الطارئة.
وخالل االستضافات استمعت اللجنة الى شرح 
من قبل وزير املوارد املائية السيد مهدي رشيد 
الحمداني حول شح املياه واملشكالت التي تواجه 
البلد من قلة االمطار وانخفاض مناسيب املياه 
مائية  بأزمة  يتسبب  مما  والسطحية،  الجوفية 
تؤثر في موسم الزراعة، والتخوف من استمرار 
شــحــة املــــيــــاه، مــضــيــفــا: الــعــمــل عــلــى مــواجــهــة 
الرتفاع  املناسبة  املعالجات  وايــجــاد  التحديات 
ووضع  السدود  وبناء  البلد،  في  املائي  الخزين 
ـــعـــراق،  مــقــتــرحــات تــنــاســب تــغــيــر املـــنـــاخ فـــي ال
فضال عن ضرورة وضع التخصيصات املالية 
القانون لتنفيذ املشاريع  الكافية للوزارة ضمن 
املدرجة، واالخذ بنظر االعتبار وصول املياه الى 
االمــاكــن الــزراعــيــة البعيدة وايـــالء االهــتــمــام في 
تنفيذ املشاريع املهمة التي تمس حياة املواطنني، 
ووضع خطة إليصال املياه الى املناطق الزراعية 

من خالل مد انابيب وكري األنهر.
 وفـــي الــســيــاق ذاتــــه اســتــضــافــت الــلــجــنــة وزيـــر 
والوكيل  الخفاجي  كريم  السيد محمد  الــزراعــة 
الفني للوزارة ومدير عام املالية واالدارية ومدير 
القطاع  معهم  وناقشت  واملتابعة  التخطيط  عام 
الزراعي ومستحقات الفالحني املتوقفة اثر عدم 
إقـــرار املــوازنــة، إضــافــة الــى خطة وزارة الــزراعــة 
واألســـمـــدة  بــالــبــذور  الــفــالحــني  لــدعــم  والحاجة 
واملبيدات وتخصيصات السلع الغذائية، ومعرفة 
والشعير،  الحنطة  ملحصولي  الفعلي  الــخــزيــن 
وتــغــطــيــة الـــحـــاجـــة الـــســـنـــويـــة لـــتـــجـــارة الــحــنــطــة 
املستوردة  للحنطة  الكافية  املبالغ  وتخصيص 
ودفــع  االســاســيــة،  التسعيرة  وتحديد  واملحلية 
ـــفـــالحـــني، فـــضـــال عــــن مــنــاقــشــة  مــســتــحــقــات ال
حاجة الوزارة الفعلية للمبالغ املخصصة لتوفير 

مـــفـــردات الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة فــي قــانــون الــدعــم 
الطارئ بسبب ارتفاع االسعار العاملية.

النفط  وزيـــر  استضافة  تمت  الــشــأن  ذات  وفــي 
السيد احسان عبدالجبار ووزير الكهرباء السيد 
الوزارتني حول  املتقدم في  عادل كريم والكادر 
شـــراء الــطــاقــة والــنــفــط الــخــام ودفـــع مستحقات 
ـــغـــاز املـــســـتـــورد ضــمــن قـــانـــون الــدعــم  شـــــراء ال
الطارئ لألمن الغذائي والتنمية، في ظل الحاجة 
لشراء الطاقة والنفط الخام والغاز، وفقا للمبالغ 
املرصودة مع استمرار تدفق الطاقة، فضال عن 
أهمية ادامة املشروعات املستمرة واالنفاق على 
املشروعات املثمرة وصيانة املحطات الكهربائية 
تخصيصات  وايـــجـــاد  االســـتـــهـــالك،  وتــرشــيــد 
مالية لتطوير االنتاج، ونسب انجاز اعمال الربط 
الــكــهــربــائــي، فــضــال عـــن بــحــث اســـبـــاب ضعف 
التيار وتخفيض اجور الكهرباء لدعم القطاعني 
الــكــهــربــاء  الـــزراعـــي والــصــنــاعــي، وخــطــة وزارة 
الحاجة  الــصــيــف، ومــعــرفــة  لــالســتــعــداد لفصل 

الفعلية لألموال التي تسهم في انتاج الطاقة .

لقاءات مع لجان نيابية
ــــــــوزارات  ولـــــم تــقــتــصــر االســـتـــضـــافـــات عـــلـــى ال
النيابية  املالية  استقبلت  فقد  املعنية،  والجهات 
عددا من اللجان النيابية األخرى بغية االستماع 
الــــى مــقــتــرحــاتــهــا فــعــقــدت اجــتــمــاعــا مـــع لجنة 
التي  النيابية ملعالجة املشكالت  والبيئة  الصحة 
تخص الواقع الصحي في عموم العراق والتأكيد 
على حرص اللجنة لالستماع؛ واجراء الحوارات 
مع جميع اللجان النيابية من اجل انضاج مقترح 
قــانــون الــدعــم الــطــارئ لــالمــن الــغــذائــي والتنمية، 
واحتياجات  متطلبات  يلبي  بقانون  والــخــروج 
املواطنني وعلى رأسها قطاع الصحة ملا له من اثر 
وتماس مباشر مع حياة وصحة املواطنني، فيما 
احتياجات  حــول  عــرض مفصل  الــى  استمعت 
توفير  الــعــراق، بخصوص  في  الصحي  القطاع 
تخصيصات مالية لوزارة الصحة ضمن قانون 
اللجنة على تبني كل  ، وحــرص  الــطــارئ  الدعم 
الصحي وتعزيز  الــقــطــاع  مــن شــأنــه تطوير  مــا 
الخدمة الصحية والطبية املقدمة للمواطنني، كما 
ناقشت لجنتا املالية والصحة والبيئة، الجوانب 

املــتــعــلــقــة بــتــوفــيــر رواتـــــب املــوظــفــني الــعــلــومــيــني، 
وذلك  والطبية،  الصحية  املهن  خريجي  وتعيني 
لوجود حاجة ماسة لخدماتهم في املستشفيات 
والوحدات الطبية، والحاجة الى تخصيص املبالغ 
السرطانية،  لــالمــراض  االدويـــة  لتوفير  الــالزمــة 
الــطــبــيــة؛ لتأكيد  الــــدم واملــســتــلــزمــات  وامــــــراض 

ادراجها ضمن القانون.
ــيــم   كــمــا وعـــقـــدت اجــتــمــاعــات مـــع لـــجـــان االقــال
واملصالحة  واملهجرين  والــهــجــرة  واملــحــافــظــات، 
النيابية  واالســتــثــمــار  واالقــتــصــاد  املــجــتــمــعــيــة، 
ملــنــاقــشــة بــنــود هــــذا الـــقـــانـــون وامــكــانــيــة زيــــادة 
تـــخـــصـــيـــصـــات تــــمــــويــــل املـــــشـــــاريـــــع الـــخـــدمـــيـــة 
بإقليم  املنتظمة  غير  املحافظات  فــي  املستمرة 
النازحني  العــانــة  املالية  التخصيصات  وزيـــادة 
الى جانب  الكافية اليوائهم،  املساعدات  وتوفير 
تـــوســـيـــع دائـــــــرة الـــشـــمـــول لــــــذوي االحـــتـــيـــاجـــات 
والــعــاطــلــني عن  االجتماعية  والــرعــايــة  الــخــاصــة 
العمل بسبب عدم اقرار موازنة 2022، وضرورة 
املهمة وتضمينها  الشرائح  لهذه  الحلول  ايجاد 
بمقترح قانون االمن الغذائي، ووضع الية ملتابعة 
وتشكيل  املــحــلــيــة  واالدارات  املــحــافــظــات  عــمــل 

لجان بشأنها.
وأولت املالية النيابية اهتمامها لالرتقاء بالقطاع 
التربية  لجنة  الى شرح من  واستمعت  التربوي 
حـــول مــلــفــات املــحــاضــريــن والــعــقــود واصــحــاب 
الهدف من  ان  العليا واالوائـــل، مبينة  الشهادات 
الـــلـــقـــاءات وتــشــريــع الــقــانــون هـــو انـــصـــاف هــذه 
ـــى شــرح  الــشــرائــح املــهــمــة واســتــمــعــت الــلــجــنــة ال
حول واقع التربية واملشاكل التي تواجه شرائح 
الناجعة  الحلول  وايــجــاد  والــعــقــود  املحاضرين 
عقود  وتحويلهم ضمن  والعقود  للمحاضرين 
الـــــــــوزراء 315 بــســبــب الــنــقــص  قــــــرار مــجــلــس 
التربوية، مع  الكوادر  املــدارس من  الحاصل في 
استعراض نبذة عن مقترح قانون االمن الغذائي 
والتنمية، واهمية عقد اللقاءات لوضع اللمسات 
القانون قبل التصويت عليه  املهمة على فقرات 
ـــخـــروج بــالــصــيــغــة الــتــي تــلــبــي طــمــوح جميع  وال
بكتاب  املالية  وزارة  اللجنة  وخاطبت  الشرائح، 
املحاضرين والعقود بشأن  رسمي حول ملف 
التي  املبالغ  عن  واالستفسار  القانوني  االجــراء 

فــقــرة خــاصــة بهم  ـــــوزارة الضــافــة  ال تحتاجها 
ضــمــن الــقــانــون وشــمــولــهــم بــه ، واعــــرب رئيس 
اللجنة عن استعدادها للتعاون التام الضافتهم 
بفقرة خاصة بعد ورود اجابة الوزارة بشأنهم 
، مــؤكــدا امــامــنــا مــســؤولــيــة اخــالقــيــة تــجــاه هــذه 

الشريحة املهمة.

رؤية نيابية للتنفيذ
ــلــجــنــة خـــــالل جــلــســاتــهــا قــطــاعــات   وبـــحـــثـــت ال
االجتماعية،  والرعاية  والطاقة،  والزراعة،  الغذاء، 
االقاليم موضحة  وتنمية  املحافظات  ومشاريع 
املرصودة  األمـــوال  تسليم  كيفية  حــول  رؤيتها 
وإيصالها للمحافظات حسب التعداد السكاني 
والتأكيد  واملــســاواة،  العدالة  مبدأ  مــن  وانطالقا 
للنفط  املنتجة  املحافظات  على دفع مستحقات 
ــبــتــرو دوالر، وزيــــــادة تــخــصــيــص املــبــالــغ  مـــن ال
الالزمة للرعاية االجتماعية مع متابعة صرفها 
فـــي امــاكــنــهــا، والــعــمــل إللـــغـــاء فــقــرة االقـــتـــراض 
الداخلي والخارجي  الــواردة في فقرات القانون 
املستمرة،  القروض  باستثناء  األولــى،  لنسخته 
التي تستطيع الحكومة تأمينها  املبالغ  ومعرفة 
إلــى االقــتــراض في ظل الوفرة  من دون الحاجة 
املــالــيــة مــع وجـــود 5 مــعــامــل النــتــاج الــطــاقــة قيد 

االنشاء وذلك للتخفيف عن كاهل املواطنني.
وعكفت اللجنة املالية على اجراء تعديالت فقرات 
وتم  النهائية  اللمسات  الــى  والــوصــول  الــقــانــون 
لالشتمال  ديــنــار  ترليون   25 مبلغ  تخصيص 
تمهيدا  تم تضمينها  التي  الفقرات  على جميع 
لرفعه الى رئاسة املجلس، وقررت تشكيل لجان 
فرعية عن اللجنة املالية تتبنى متابعة اجراءات 
تنفيذ الفقرات واملواد الــواردة في صرف املبالغ 
املالية التي تم رصدها للجهات املعنية، ومتابعة 
ــهــا، وكــتــابــة  عــمــل الـــــــوزارات والــــدوائــــر الــتــابــعــة ل
العمل به ورفعه  النهائي بعد ان اتمت  تقريرها 

الى املجلس والتصويت عليه.
محمد  السيد  برئاسة  الــنــواب  مجلس  وصـــوت 
الــحــلــبــوســي عــلــى قــانــون الــدعــم الـــطـــارئ لالمن 
عشرة  الــحــاديــة  جلسته  فــي  والتنمية  الــغــذائــي 
من فصله التشريعي االول من الدورة الخامسة 

املنعقدة في 8 /6 /2022.
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الـــفـــهـــداوي رئــيــســة الــســن  الــنــائــب نــهــلــة   وقالت 
للجنة العمل ومنظمات املجتمع املدني: ان اللجنة 
ماضية في اجــراءات تعديل قانون ذوي االعاقة 
واالحــتــيــاجــات الــخــاصــة، وســـن قــانــون التقاعد 
والضمان االجتماعي للعمال ملا لهما من اهمية 
فــي دعــم شــرائــح مهمة فــي املجتمع هــي بحاجة 

لعناية مكثفة من الدولة.
وفي ما يخص قانون ذوي االعاقة واالحتياجات 
الخاصة اكدت الفهداوي ان اللجنة استمعت  الراء 
ومقترحات هذه الشريحة املهمة في لقاءات عدة، 
كما تم عقد مؤتمر لذوي االعاقة برعاية النائب 
االول اســتــمــع خــاللــه الــســادة الــنــواب لــطــروحــات 
املــشــاركــني الـــذيـــن تــركــز مــطــالــبــهــم فـــي الــتــعــديــل 
برفعهم عن مسمى خط الفقر، وان جانب االعاقة 
هـــو الــســبــب العـــطـــاء املــعــونــة، وان تــكــون املــبــالــغ 
املــصــروفــة هــي مبلغ راتـــب ولــيــس اعــانــة، فضال 
عن تحديد نسبة الراتب  بناء على نسبة  العجز 
للمعاق، وان يكون التعديل شامًال لقصار القامة 
والصم البكم مع توفر دعم لهذه الشريحة من قبل 
بقية الوزارات، باالضافة الى منحهم خصوصية 
دراسية  ومناهج  والقبول  الــدراســيــة  املقاعد  فــي 
خــاصــة للمكفوفني والــصــم والــبــكــم مــع وســائــل 

اعالمية وتوضيحية لهم . 
وتابعت الفهداوي ان لجنتها استمعت ملقترحات 

االعــاقــة،  ذوي  بهيئة  املتمثلة  الــتــنــفــيــذيــة  الــجــهــة 
مؤكدة ان التعديل سيجري على نحو يخدم هذه 
الشريحة ويحفظ حقوقها، ويتناسب مع توجه 

الحكومة التنفيذية، ويتالم مع القوانني النافذة .
االجتماعي  والــضــمــان  التقاعد  وبــشــأن  قانون 
ان ما سيطرأ عليه  اللجنة  للعمال  اكدت رئيس 
من تعديالت تصب في مصلحة العمال وتضمن 
حقوقهم، وتسهم في دفعهم للعمل في  القطاع 

الخاص بعد اكمالهم سن التقاعد، وليكون عملية 
ـــخـــاص مـــن خــالل  جــــذب جـــيـــدة نــحــو الـــقـــطـــاع ال
والخبرات  الشهادات  واصحاب  الشباب  التحاق 
ـــذي يــعــد احـــد مــرتــكــزات  الـــى هـــذا الــقــطــاع املــهــم ال
االقتصاد الوطني، ورافدًا اساسيًا لخزينة الدولة، 
كما سيسهم بذات الوقت في تقليل العبء على 
الـــدولـــة فـــي االســـتـــيـــراد، فــضــال عـــن كــونــه دعــمــًا 

للمنتج الوطني.

الطموح  الــقــديــم ال يلبي  الــقــانــون  ان  الـــى  ولــفــتــت 
العمل على حــد ســواء،  واربـــاب  للعمال  بالنسبة 
الســيــمــا مــع الــتــطــور الــحــاصــل فــي الــعــالــم، وهــذا 
العمل  منظمة  عبر  السياسة العاملية  تــؤكــده  مــا 
الدولية التي تمتلك دورا فاعال في رسم  وتنظيم 

ثوابت العمل الخاص لكافة القطاعات .
تضمنت  الــتــعــديــالت  ان  الـــفـــهـــداوي   واوضحت 
للراتب  ادنــى  كحد  الراتب جيدًا  مــقــدار  يكون  ان 
املضمون، وان تشمل من ليس لديه رب للعمل من 
كافة القطاعات  الخاصة،  وتسهل عملية انتقال 
العام والخاص مع ضمان  القطاعني  االفــراد بني 
حــقــوقــهــم، وســتــســهــم بــشــكــل فــاعــل مـــن تقليل 
الــى كونها  بــاالضــافــة  الــعــام،  القطاع  الــى  اللجوء 
تشجيعًا للطاقات الشبابية للعمل في كافة اوجه 
الــى وجــود دور  الــخــاص. مشيرة  القطاع  نشاط 
مهم للدولة في دعم الصندوق عند تشريعه من 
التعليمات لتسهيل  النواب واصــدار  قبل مجلس 

اجراءات تطبيقه .
واختتمت ان اللجنة ماضية في تشريع القانون 
باسرع وقــت بعد توصيبه بشكل صحيح عبر 
الخاص  القطاع  ســواء  االطـــراف  لكافة  االستماع 
او الجهة التنفيذية واالخذ بمقترحاتهم النضاج 
القانون على نحو يخدم هذا القطاع وال يتعارض 

مع القوانني النافذة.
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وقـــال الــنــائــب محمد الــرمــيــثــي عــضــو لجنة 
اللجنة وصلت  إن  الــنــيــابــيــة:  والـــدفـــاع  األمـــن 
الى مراحل متقدمة في موضوع املفسوخة 
الدعم   ) الغذائي  األمــن  قــانــون  فــي  عقودهم 
الــى أن املــوضــوع يحتاج  الــطــارئ) ، مشيرًا 

لوقت طويل.
انجزت  اللجنة  أن  الرميثي  النائب  واضــاف 
املرحلة األولـــى مــن خــالل اجـــراء لــقــاءات مع 
ــلــجــنــة الــعــلــيــا إلعــــــادة املــفــســوخــة  رئـــيـــس ال
في  اللجان  ورؤســـاء  واعــضــائــهــا،  عقودهم 
الوزارات تم خاللها استعراض آليات عملهم، 
تأخر استحصال  وان اسباب تأخرهم هو 
مصادقة رئيس الوزراء مما تطلب ممارسة 
اللجنة  اللجنة على رئيس  الضغط من قبل 
الــعــلــيــا بـــهـــذا املــــوضــــوع، وتــــم اســتــحــصــال 
املــوافــقــة واملــصــادقــة على تــوصــيــات اللجنة 
مخاطبة  بــعــد  عــقــودهــم  للمفسوخة  العليا 

لجنة األمن والدفاع بكتاب رسمي.
وتـــابـــع الــرمــيــثــي ان لــجــنــة األمـــــن والـــدفـــاع 
بخصوص  النهائية  املرحلة  فــي  ستمضي 
املالية  وزارة  على  الضغط  وهــو  املــلــف  هــذا 

للمفسوخة  املالية  التخصيصات  لتضمني 
عقودهم، مؤكدًا املضي بخطوات محسوبة 
وتدريجية ومتابعة مستمرة مع الحفاظ على 
املهنية ضمن حدود اللجنة القانونية، مشددا 
تلكؤًا  شــهــدت  مــا  اذا  العليا  اللجنة  أن  على 
فــي انــجــاز احـــدى مــراحــل إعـــادة املفسوخة 
عـــقـــودهـــم فــســيــكــون لـــهـــا مـــوقـــف صـــــارم. 
ـــي لــشــهــري  مــخــتــتــمــا ان الــتــخــصــيــص املـــال
كانون االول وكانون الثاني قد تم تضمينهم 
فــي املـــوازنـــة. يــذكــر أن لجنة االمـــن والــدفــاع 
الــنــيــابــيــة تــبــذل جـــهـــودا اســتــثــنــائــيــة إلعـــادة 
املفسوخة عقودهم من خالل استضافتها 
للجنة العليا ومتابعتها لتوصياتها ولجميع 
املراحل التي وصلت إليها، فضال عن  الدعم 
واالســنــاد مــن قبل لجنة األمــن والــدفــاع في 
تذليل املعوقات والوصول الى الغاية النهائية 
الغطاء  وتــأمــني  التنفيذية  األوامــــر  إلصــــدار 
املــالــي ضــمــن قــانــون الــدعــم الـــطـــارئ لألمن 
الغذائي الرقم 2 لعام 2022 وما يترتب على 
املوازنة االتحادية لعام 2023 املقبلة لضمان 

استمرار رواتبهم.

بغية تفعيل الدورالرقابي ملجلس النواب ارسلت 
لــجــنــة االوقــــــاف والــعــشــائــر الــنــيــابــيــة وفـــــدا الــى 
للحج  العليا  الهيئة  عمل  ملتابعة  الدياراملقدسة 
واطلع الوفد برئاسة  والعمرة ملوسم الحج 2022
النائبني  وعضوية   الجحيشي  عــدنــان  الــنــائــب 
ياسر الحسيني وغريب أحمد على عمل الهيئة 
فـــي املــديــنــة املـــنـــورة ومــســتــوى الــخــدمــات الــتــي 
تقدمها الهيئة للحجاج العراقيني، والتقى الوفد 
محمود  السيد  الهيئة  رئــيــس  وكــيــل  بــرئــاســة  
مؤيد الخياط  ورئيس بعثة املدينة عبد الحكيم 
نــصــرت ومــديــرعــام االعــــالم فــي الــهــيــئــة جمال 
الــهــيــئــة في  آلــيــة عمل  استعراض  وتـــم  الـــبـــدري 
والطعام  السكن  واالطــــالع على  املــنــورة  املــديــنــة 
للحجاج والتاكيد على جميع مستلزمات الراحة 

لهم..
واســـتـــضـــاف وفــــد الــلــجــنــة خــــالل مــوســم الــحــج 
عددا مــن مــتــعــهــدي قــوافــل الــحــجــاج الــعــراقــيــني

النظر واآلراء واملقترحات  إلى وجهات  واستمع 
بـــخـــصـــوص ســـكـــن الـــحـــجـــاج فـــضـــال عــــن اهـــم 
والتسهيالت  املتعهدين  تــواجــه  الــتــي  املــشــاكــل 
املقدمة لهم من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة 

النجاح عملهم. 
الحج  بعثة  رئيس  النيابية   اللجنة  وفــد  ورافق 
العراقية في املدينة املنورة عبد الحكيم نصرت   
لتفقد املطبخ املركزي واالطــالع على آلية إعداد 
الــطــعــام وجــــودة املــــواد الــغــذائــيــة، والــتــقــى الــوفــد  
الوجبات  تلك  إعــداد  على  والعاملني  باملشرفني 
وطالب السادة أعضاء لجنة األوقاف والعشائر 

مــــن الـــفـــريـــق الــــخــــاص بــــإعــــداد تـــلـــك الـــوجـــبـــات 
االســــتــــمــــرار بــنــفــس الـــنـــهـــج  لـــضـــمـــان وصــــول 

الوجبات بشكل مميز للحجاج.
واكــــــد الــــوفــــد الـــنـــيـــابـــي خـــــالل لـــقـــائـــه عــــــددا مــن 
املخصصة   الفنادق   في  واملرشدين  املتعهدين 
لــحــجــاج مــحــافــظــات بـــابـــل والـــنـــجـــف االشــــرف 
والـــديـــوانـــيـــة وواســــــط  وصــــالح الـــديـــن ونــيــنــوي 

حــرصــا منهم  على راحـــة الــحــجــاج وتــذلــيــل اي 
عقبة تعترض انسيابية اداء الحجاج ملناسكهم 

وفق الخطة املعدة من قبل هيئة الحج. 
فـــي ذات الـــســـيـــاق الــتــقــى وفــــد لــجــنــة األوقـــــاف 
(بابل  محافظات  حــجــاج  مــن  لفيفا  والــعــشــائــر 
والــديــوانــيــة وذي قـــار ومــيــســان وصـــالح الــديــن 
وكركوك) واستفهم النواب من الحجاج عن مدى 
تــعــاون مــالكــات هيئة الــحــج مــعــهــم، مــعــربــا عن 
املشاكل  للمساهمة في حل جميع  استعدادهم 
تامة  ثقة  على  وانـــه  الــحــج،  هيئة  مــع  بالتنسيق 
اي جهد ملساعدتهم  تدخر  لــن  الحج  بــان هيئة 
في مواضيع املأكل والسكن والنقل فضال عن 

االهتمام بالحالة الصحية للحجاج. 
 اضافة الى تفقد وفد لجنة األوقــاف والعشائر 
مكة  في  كردستان  إقليم  حجاج  بعثة  النيابية 
والعمرة  الحج  هيئة  عام  بمدير  والتقى  املكرمة 
فـــي اقــلــيــم كـــردســـتـــان ورئـــيـــس لــجــنــة األوقــــاف 
فـــي بـــرملـــان اإلقــلــيــم وبـــعـــدد مـــن املــســؤولــني في 
اإلقليم وبجمع من الحجاج الكرد واطلع  الوفد 
طعام  مــن  لهم  املقدمة  الــخــدمــات  على مستوى 
وسكن ونقل فضال عن الخدمات الطبية مؤكدا 
املشاكل  جميع  حــل  فــي  للمساهمة  اســتــعــداده 

بالتنسيق مع الهيئة العليا للحج والعمرة. 



Tue. 1 Nov. 2022 Issue No. 8 2022 1

{                         }                 

   

يسعى الــعــراق الــى تــدويــل قضية شــح املــيــاه خالل 
املرحلة املقبلة بعد معاناة كبيرة لبعض املحافظات 
من وجود شحة حتى في مياه الشرب، فيما اكدت 
ـــــــوزراء بشكل  ان هــــذا املـــلـــف ســيــرتــبــط بــرئــيــس ال

شخصي.
رئــيــس لجنة الــزراعــة واملــيــاه واالهــــوار فــي مجلس 
الــلــجــنــة  ــــنــــواب ثـــائـــر مــخــيــف ال كـــتـــاب قــــــال: ان  ال
بضرورة  الخارجية  وزارة  مفاتحة  الــى  ستسعى 
مخاطبة دولتي ايران وتركيا من اجل زيادة حصة 

العراق املائية.
واضاف ان تركيا بصدد اقامة سد «جزرة» االروائي 
الذي يبعد 35 كم عن االراضــي العراقية، وهو سد 
الــدول  القانونية بني  االعــراف  لكل  خطير ومخالف 
على  بظالله  وسيلقي  للعراق  بالنسبة  املتشاطئة 
االجــيــال الــقــادمــة. مضيفا انــهــا ضــربــت كــل القيم 
واملعايير والقوانني والدساتير املكتوبة بينها وبني 
املياه  قطعت  عندما  الحائط، خاصة  العراق عرض 
رغم دخول االهوار العراقية كمسطحات مائية على  
الئحة التراث العاملي والتي يجب ان تكون مغمورة 
باملياه على الدوام حسب لوائح منظمة االمم املتحدة 

للثقافة والعلوم والفنون «يونسكو».
واكـــد رئــيــس الــلــجــنــة كــتــابــة مـــذكـــرات احــتــجــاج الــى 
ـــعـــراق ومــــن ثـــم الــــى االمـــم  الـــســـفـــارة الــتــركــيــة فـــي ال
املتحدة وتدويل قضية قطع املياه عن العراق، واقامة 
مؤتمرات رسمية وشعبية بهذا الخصوص. منوها 
الى ان تقليل حصة العراق املائية من تركيا ماهي 
اال خطة مرسومة ومعدة بشكل جيد وهي تعطيش 
العراق بشكل تام، ومخطط رامي الى تجويع العراق 

وجعله دولة مستهلكة على الدوام.
واوضح ال كتاب بأن العراق سيسير وفق الخطوات 
الدبلوماسية لحل هذه املسالة مع ايران وتركيا ومن 
ثم التوجه نحو التصعيد لتصل الى مستوى قطع 

التبادل التجاري مع تلك البلدان.
بعض  مــن  تجمع  تشكيل  بــصــدد  اللجنة  ان  واكـــد 
الــســيــاســيــني والـــخـــبـــراء واملــــزارعــــني لـــزيـــارة رئــيــس 
الــــــوزراء والــطــلــب مــنــه الــتــدخــل الــشــخــصــي وزيــــارة 
املياه،  للتفاوض حــول ملف  كــل مــن تركيا وايـــران 
مــشــيــرًا الـــى ان الــتــجــمــع ســيــرتــأي ربـــط هـــذا امللف 
برئيس الوزراء شخصيًا كونه ملفًا مهمًا ويالمس 
في  كما حصل  العراقيني وصحتهم،  اقتصاديات 
الجمهورية  برئيس  امللف  هــذا  ربــط  ان  بعد  تركيا 

رجب طيب اردوغان. 

ووصـــف بـــأن الــعــراق يــمــر بمرحلة «مـــوت ســريــع» 
بسبب شحة املياه والتي وصلت الى مناطق الفرات 
االوسط بعد ان اجتاحت املناطق الجنوبية، مما ادى 
الى هجرة جماعية نحو املدن التي باتت ال تتحمل 

املزيد من العاطلني الوافدين اليها.
وبـــشـــأن اســـتـــخـــدام اســـالـــيـــب الـــــري الــحــديــثــة الــتــي 
ال  بــني  استخدامها،  الــعــراق  على  تركيا  اشــتــرطــت 
املــوضــوع تتحمله كل  التقصير فــي هــذا  ان  كــتــاب 
من وزارتي الزراعة واملوارد املائية، كونهما يضعان 
خطط واساليب العمل، وليس للفالح اال ان ينصاع 
لهما، مؤكدًا ان مثل هذه االساليب الحديثة في الري 
تقلل من املياه املستخدمة في هذه العملية الى اكثر 

من 80 باملئة. 
ـــى شــحــة املـــيـــاه بــــدأت تــؤثــر  واملــــح رئــيــس الــلــجــنــة إل

فــي املــواطــنــني فــي املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة وخــاصــة 
صحتهم، بعد ارتفاع نسب التلوث في املياه، رافقتها 
ارتفاعات في حــاالت االصــابــة بــاالمــراض االخــرى 
اكد عضو لجنة  السرطان. من جانبه  وخصوصًا 
الصالحي تشكيل  واملــيــاه واالهــــوار رفيق  الــزراعــة 
وايــران  تركيا  من  كل  مع  املياه  ملف  ملتابعة  لجان 
وســـوريـــا. الــصــالــحــي قـــال ان عــمــل الــلــجــنــة تــوقــف 
خالل املرحلة املاضية بسبب االحداث التي شهدها 
بمناقشة  نشاطها  عـــاودت  الــنــواب،بــعــدهــا  مجلس 
الوسط  مــدن  فــي  املــيــاه وشحتها خصوصًا  ملف 
استضافة  بــصــدد  اللجنة  ان  واضــــاف  والــجــنــوب. 
كــل مــن وزيـــري الــزراعــة واملــــوارد املــائــيــة بــنــاء على 
الطلب املقدم الى رئيس مجلس النواب من 25 نائبا 
املياه،  مواضيع شح  ملناقشة  اللجنة  الى  باالضافة 
املحاصيل  وتسعير  وتــســويــق  الــزراعــيــة،  والــخــطــة 
الزراعية، متوقعًا تشكيل لجان ملتابعة هذا امللف مع 

كل من تركيا وايران وسوريا.
واكد وجود معاناة كبيرة في املحافظات الجنوبية 
الحالي  املــوســم  فــي  املــيــاه خصوصًا  نتيجة شحة 
والــتــي ادت الــى حــصــول شحة فــي الــزراعــة ونفوق 
او اصابتها بأمراض نتيجة  الحيوانات  الكثير من 
الـــنـــقـــص الـــشـــديـــد فــــي املــــيــــاه، فـــضـــًال عــــن اصـــابـــة 
االصابة  وارتــفــاع  بــاالمــراض،  املواطنني  الكثير من 

باالمراض السرطانية نتيجة تلوث املياه.
واوضــــح الــصــالــحــي ســعــي الــلــجــنــة الـــى االســتــمــرار 
بــمــتــابــعــة مــلــف شــحــة املـــيـــاه لــحــني الــحــصــول على 
نتيجة من قبل الدول املجاورة، مقترحًا االستفادة 
مـــن املـــيـــاه الــجــوفــيــة فـــي مــســالــة ســقــي املـــزروعـــات 
واالهتمام الحيواني، بعد ان ظهر ان هنالك كميات 

كبيرة منه في جوف االراضي العراقية.

صــوت الــبــرملــان الــعــربــي بــرئــاســة عـــادل العسومي 
خالل جلسته املنعقدة بمقر الجامعة العربية القاهرة- 
مصر ، وفي خطوة لتوطيد العالقات بني االشقاء العرب، 
على اختيار النائب الشيخ شعالن عبدالجبار الكريم 
نائب رئيس لجنة العالقات الخارجية النيابية نائبا 
اول لرئيس البرملان العربي اضافة الى عضوية 
السادة النائب احمد الجبوري والنائب حنان 

الفتالوي والنائب ناظم فاهم الشبالوي اعضاء للبرملان 
العربي. 

وتــعــد هــذه الخطوة بــدايــة مهمة الخــذ الــعــراق قـــراره في 
ــعــربــي، حــيــث تــمــثــل مــشــاركــة مــجــلــس الــنــواب  الـــشـــأن ال
الــعــراقــي فــي اجــتــمــاعــات الــبــرملــان الــعــربــي حــرصــا على 
تفعيل دور العراق في الدبلوماسية البرملانية التي تعيد 
الــعــربــي مــن خـــالل تعزيز  الـــعـــراق فــي محيطه  انـــدمـــاج 
في جميع  العربي  الشعب  ممثلي  بني  الــروابــط  وتوطيد 

الدول العربية.

 الشيخ الكرّيم نائب رئيس البرملان العربي اكد االستمرار 
في مسيرة التعاون املشترك بني األشقاء العرب واملجتمع 
بالبالد  العربي لالرتقاء  البرملان  اهداف  لتحقيق  الدولي 
البرملان  للسادة رئيس وأعضاء  الشكر  العربية، مقدما 

العربي ملنحه ثقتهم.
العربي  الــبــرملــان  لرئيس  نائبا  الكريم  انتخاب  ويجسد 
تمثيل العراق في املحافل الدولية بني الدول العربية على 
الُصعد السياسية واالجتماعية والدور املهم الذي يتمتع 

به البلد في إدارة األزمات، وتوازن العالقات.

صــوت
خالل ج
مصر ، و
على اخ
نائب
او


