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 م/ محضر جمسة
 

 عدد الحضور: )( نائبًا.
 ( ظيراً 12:31بدأت الجمسة الساعة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
مثبتة السيدات والسادة النواب بما يتعمؽ بالمداخالت بالفقرة الثانية مف جدوؿ اإلعماؿ، مف يرغب بالمداخمة بالفقرة ال

 بجدوؿ اإلعماؿ بالفقرة الثانية يثبت أسمة عند المقرريف.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ة، الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية األولى، الفصل التشريعي خامسالشعب نفتتح أعمال الجمسة ال نيابًة عن
 لكريم.نبدؤىا بقراءة آيات من القرآن االثاني. 

 -السيد ىمام عدنان)موظف(: -
  يتمو آياٍت من القرآن الكريم.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
الفقرة أواًل: دعوه عامة لممناقشة )لمناقشة الخطة الزراعية لمموسم الشتوي القادم ومناقشة الوضع المائي الخطير 

 د وزير الموارد المائية.الذي يعصف في البالد( بحضور كاًل من السيد وزير الزراعة والسي
 -النائب ثائر عبد الكاظم مخيف الجبوري: -

الحقيقة اليـو كاف مف المؤمؿ الحضور السادة الوزراء السيد وزير الموارد المائية والسيد وزير الزراعة، ويكوف حضورىـ 
ة، كاف اعتذار مسبؽ يعني متكامؿ يعني طرح لممشاكؿ والمعضالت التي تعيؽ العممية الزراعية وكذلؾ الموارد المائي

وزير الموارد المائية بسبب وفاة والدة وأيضًا المدراء العامييف والوكالء أيضًا ذىبوا مع السيد الوزير لمتشييع، أما بالنسبة 
 إلى وزير الزراعة حضر إلى المجنة وغادر اآلف وتـ تبميغو بالتأجيؿ الموعد إلى وقت أخر.

 

 مجهورية العـــــراق
 جملـــس النواب

 دائرة الشؤون النيابية
 تنظيم اجللساتقسم 

 

 
 ة الخامسةالدورة االنتخابي

 السنة التشريعية األول
 الفصل التشريعي الثاني



 -السيد رئيس مجمس النواب: -
رتباط الموضوعيف بيف الوزارتيف بنفس الموضوع، رأي لجنة الزراعة حسب ما فيمت مف جنابؾ تطمبوف تأجيؿ ىذه ال

 الفقرة لحيف حضور الوزيريف ىذا المطموب، يجب أف تقدـ مكتوب إلى رئاسة المجمس.
ووزير الزراعة بناًء عمى طمب  السيدات والسادة النواب وسبؽ وأف تـ تحديد ىذه الجمسة الستضافة وزيري الموارد المائية

لجنة الزراعة وأيضًا بناًء عمى طمب نواب أخريف قدموا طمب إلى رئاسة المجمس بيذا الصدد تعرض وزير المائية إلى 
حدث وفاة والدة ىذا الصباح صباح ىذا اليـو ندعوا لو بالمغفرة والرضواف وأف يميـ ذوييـ الصبر والسموف، وبناًء عمى 

اعة والمياه تأجيؿ ىذه الفقرة الف الموضوع يرتبط بحضور الوزيريف والكادر المتقدـ في الوزارة ورأي رئاسة طمب لجنة الزر 
 المجمس أف يتـ تأجيؿ ىذه الفقرة ويتـ مناقشة ىنا في المجمس النواب في جمسات سوؼ يتـ تحديدىا الحقًا. 

  -النائب حيدر طارق عبد لفتو الحسناوي: -
نحف قدمنا طمب الحقيقة مجموعة مف السيدات والسادة النواب بالتالي موضوع الزراعة اليـو ىو أكيد السيد الرئيس 

الحقيقة موضوع ميـ وممح وأكيد أزمة البمد ما يشيد مف شحة مائية كبير، اليـو نحف موسـ الشتوي موسـ الحنطة السيد 
ايف بالمواقؼ ما بيف وزارة الزراعة ووزارة الموارد الرئيس إلى حد اآلف لـ توضع خطة لزراعة الحنطة في العراؽ، ىناؾ تب

المائية، لذلؾ الموضوع حرج جدًا وتوقيتات األخوة المزارعيف والسادة النواب يعرفوف الذيف يفقيوف في الزراعة توقيتاتيا 
عية وغيرىا لذلؾ الحقيقة نحف بوقت متأخر جدًا والتييئة لزراعة القمح أكيد يحتاج إلى وقت وحتى قضية التجييزات الزرا

أتمنى بعد ىذا التأجيؿ بسبب وفاة والد السيد وزير الموارد المائية أف يكوف تحديد موعد قريب جدًا الف ال يوجد وقت 
 بمعالجة المشاكؿ الزراعية.

 -النائب فالح حسن مطمك الخزعمي: -
الدستورية والقانونية لتكميفو بوزارة سبؽ وأف جمعنا تواقيع تتعمؽ بوزير النفط وسياستو والموضوع األوؿ ىو مخالفة 

( نائب 07المالية، والموضوع الثاني سحب يده سوء أدارة وزارة النفط، لذلؾ جمعنا تواقيع لمموضوعيف لكثر مف )
 لمموضوعيف وجمعنا تواقيع إلضافة ىذه الفقرة وعرضيا عمى التصويت عمى السيدات والسادة أعضاء مجمس النواب.

 -النائب حسين: -
ا الحقيقة منتظريف لقاء ىذا اليـو مع السيد وزير الموارد المائية والسيد وزير الزراعة وأنا طمبت سيادتكـ في الجمسة كن

السابقة بإضافة وزير الخارجية، السيد الرئيس بالنسبة لموضوع الموارد المائية موضوع خطير جدًا والواقع المائي الذي 
جد اىتماـ حكومي بيذا الموضوع ىو الموضوع ليس فقط موضوع زراعة، لذلؾ يعيش العراؽ اآلف لألسؼ الشديد ال يو 

نحف نطالب سيادتكـ بأف تكوف جمسة خاصة فقط بيذا الموضوع مع استضافة وزير الخارجية لوضع النقاط عمى 
ـو الحروؼ، اعتقد أف الجانب الزراعي اآلف جانب ميـ ولكف األخطر مف ىذا ىو موضوع المياه بشكؿ عاـ في عم

العراؽ قمة اإلطالقات المائية اعتمادًا العراؽ اآلف وزارة الموارد المائية عمى الخزيف المية في السدود والخزانات وىذا 
الموضوع باعتقادي أف الحكومة التنفيذية لـ تعطيو ذات االىتماـ، لذلؾ واجب مجمس النواب باستضافة الوزراء المعنييف 

تطع خطة شاممة إلدارة ىذا الممؼ بشكؿ صحيح، طالبت سيادتكـ قبؿ فترة بضرورة زيارة  والكوادر المتقدمة بالوزارات أف
لى أيراف لمتفاوض حوؿ ىذا الموضوع بعد في اعتقادي فشؿ الحكومة  وفد برلماني يمثؿ مجمس النواب العراقي لتركيا وا 

 بإدارة مثؿ ىذا الممؼ.
 -النائب حسن سالم عباس الزيرجاوي: -

وسية األوكرانية والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والذي تضرر الكثير منو ومف دوؿ العالـ بسبب الحرب الر 
بإصدار قرار بإعفاء المواد الغذائية مف التعرفة الجمركية والضريبة  22/6وخصوصًا العراؽ، أرتى مجمس الوزراء بتاريخ 
قبميف عمى ارتفاع أخر بأسعار المواد الغذائية وبالتالي ونحف م 07/9والحقيقة ىذا الكتاب انتو صالحية بتاريخ 



المتضرر الوحيد في ىذه القضية ىو المواطف لذلؾ نطمب مف سيادتكـ البرلماف الموقر الذي يمثؿ الشعب العراقي 
 بإصدار قرار نيابي بتمديد اإلعفاء لممواد الغذائية، وىذا جمعنا تواقيع اآلف.   

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
الميـ مف خالؿ المجنة المختصة مف المجنة المالية أو لجنة االقتصاد واالستثمار، يجب أف يقدـ مف خالليـ، السيدات 
والسادة النواب دخمنا في نقاشات عامة، السيدات والسادة النواب تـ أستالـ طمب كرئاسة مجمس بناًء عمى توصيات 

أضافة فقرة إلى جدوؿ األعماؿ لعرض موضوع أنياء تكميؼ وزير  وطمب المجنة المالية النيابية، أطمب مف المجمس
 المالية، مف يؤيد أضافة الفقرة لمتصويت.

  الموافقة(التصويت ب )تم
نعـ ىي سوؼ تكوف الفقرة أواًل، كتاب المجنة المالية بناًء عمى مقررات اجتماع المجنة المالية المنعقد يـو األحد الموافؽ 

المجنة أف وزير النفط المكمؼ بإدارة وزارة المالية بالوكالة قد خالؼ تكميفو أحكاـ المادة حيث وجد أف  9/07/2722
المعدؿ في تأدية المسؤوليات المناطة وزير  2709( لسنة 6( أواًل مف قانوف اإلدارة المالية االتحادية رقـ )03, 07,00)

( رابعًا 01( أواًل )01إلى مجمس النواب ولمخالفة أحكاـ المواد )المالية تنفيذ القوانيف المالية وعدـ تقديـ البيانات المالية 
، تأسيس لما تقدـ توصي المجنة المالية بما يأتي أنياء تكميؼ السيد 2702( لسنة 00مف قانوف مجمس النواب رقـ )

حساف عبد الجبار أحساف عبد الجبار إسماعيؿ وزير المالية وكالة بإدارة وزارة المالية، التوصية تكوف أنياء تكميؼ أ
إسماعيؿ الصيغة سوؼ تكتب كما عدتيا القانونية أحساف عبد الجبار وزير النفط بموقع وزير المالية وكالة الحديث عف 

( نائب يؤيد ما ذىبت إلية المجنة المالية بنفس الصدد أيضًا يؤكد عمى عدـ 036وزارة المالية، طمب أخر موقع مف )
( ثانيًا 60زير المالية وكالًة، أتموا صيغة القرار النيابي استنادًا إلى أحكاـ المادتيف )صحة تكميؼ وزير النفط بمنصب و 

( مف الدستور نظرًا لتقاطع تكميؼ وزير النفط في حكومة تصريؼ األمور اليومية بمنصب وزير المالية وكالةً  مع 66و)
( 06( )01( أواًل )03( )00( ثانيًا )00( )07واد )المعدؿ في الم 2709( لسنة 6قانوف اإلدارة المالية االتحادية رقـ )

( مف ىذا القانوف، وتعارضو مع متطمبات الشفافية والحياد وضرورة الحيمولة دوف تولي وزير 02( ثانيًا والمادة )00)
بة النفط صفة مسؤواًل عف أىـ مصادر اإليرادات العامة في الدولة بمنصب وزير المالية الذي يكوف مسؤواًل عف مراق

المعامالت المالية والحسابية في وزارات الدولة كافة ومنيا وزارة النفط، قرر مجمس النواب أنياء تكميؼ السيد وزير النفط 
بمنصب وزير المالية وكالة وتعتبر أي أعماؿ تصدر مف وزير النفط بوصفة وزير لممالية وكالًة مخالفة لمقانوف ويتحمؿ 

فة التبعات القانونية، ثانيًا قياـ السيد رئيس مجمس الوزراء بتكميؼ أحد أعضاء مجمس ىو ومف تولى تنفيذ المسؤولية وكا
 الوزراء بمنصب وزير المالية وكالًة بما ينسجـ مف الدستور والقانوف، أطمب مف المجمس التصويت.

 الموافقة(.  التصويت ب)تم 
 اآلف سوؼ يطبع صيغة القرار فوري.

 -ي:النائب فالح حسن مطمك الخزعم -
سبؽ وأف رشح مدير لشركة نفط البصرة السيد أحساف عبد الجبار وسقط سيوف بحسب كتاب األمانة العامة لمجمس 
الوزراء وبعد ذلؾ شرح أف يكوف مديرًا، أخشى أف يكوف أماـ أنظاركـ أيضًا سقط سيوف كتابي بأف قدمة مشفوعًا بتواقيع 

عماؿ مجمس الوزراء بسحب يده مف الوزارة بسوء اإلدارة وسوء أيضًا ( نائبًا وطالبت بأدراج عمى جدوؿ األ07أكثر مف )
 تعاممو مع السمطة التشريعية، وىذا مف صالحياتكـ وعرضة عمى السيدات والسادة النواب لدراجة عمى جدوؿ األعماؿ.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
ي ىو الكفيؿ إليقاؼ مثؿ ىذه الحاالت التي بما يتعمؽ السيدات والسادة النواب، االستجواب إلى أي مسؤوؿ تنفيذ

تفضمت بو جنابؾ وموجود بخواطر السيدات والسادة النواب، قرار المحكمة االتحادية بإيقاؼ استجواب أو عدـ صالحية 
المجمس النواب الحالي عمى استجواب وزراء حكومة تصريؼ األعماؿ اليومية ىو مف قيد عمؿ المجمس بما يتعمؽ 

ابية منيا إعفاء أو منيا أقالو الوزراء بما يتعمؽ بقرار الذي تـ اتخاذه المجمس بأنياء تكميؼ المسوغ بصالحيات الرق



( يتمتع 66القانوني موجود لدى المجمس ىو معارضتو لقانوف اإلدارة المالية السيد رئيس مجمس الوزراء حسب المادة )
لتالي تكميفو بوزير النفط كوزير مالية وكالة يتعارض مع بالصالحيات التنفيذية بما ينسجـ مع الدستور والقوانيف با

المعدؿ بما يتعمؽ بصالحيات سحب اليد ىي صالحيات  2709( لسنة 6القوانيف النافذة ىو قانوف اإلدارة المالية رقـ )
قابي أقترح تنفيذية يسبقيا تحقيؽ إداري في المؤسسة المعنية، رأي ينسجـ مع رأيكـ بضرورة أف يمارس المجمس دورة الر 

عميكـ أف يتـ استجواب وزير النفط حتى وأف كاف االستجواب ال يؤدي إلى اإلقالة الفعمية حسب قرار االتحادية قد يؤدي 
إلى إقالة نيابية أما تطبيقيا فعميًا مرىوف بأنيا حكومة تسيير أعماؿ، ممكف جنابؾ مع القانونييف، تفضؿ جنابؾ مع 

شريع اآلف أكتب الصيغة القانونية ليذا الطمب ونعرضو عمى المجمس، المستشار المستشار القانوني ومستشار الت
 التشريعي ومستشار القانوني بموجب ىذا الطمب.

 -النائب باسم خزعل خشان جزاع: -
 الدعوة تختصر في وقت قصير، أصور نحف.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
القرار مف ينفذ أي أمر مخالؼ ليذا القرار يتحمؿ التبعات مف صالحيات مجمس النواب استجواب، بالقرار ذكر بنص 

القانونية مف ضمنيا تبعات االستجواب مف مجمس النواب رؤساء الييئات والوكالء الذي موجوديف في وزارة المالية 
 والوزارات األخرى يخضعوف إلى رقابة واستجواب مجمس النواب في ما لو خالفوا ما أصدر مجمس النواب سوؼ يذىب

 مجمس النواب إلى أليات الرقابة باالستجواب المعنييف بمخالفة ىذا القرار.
 -النائب باسم خزعل خشان جزاع: -
أنا أعتقد ىذا يحتاج إلى رأي قانوني وأنا طرحت الرأي القانوني أف مجمس النواب أذا كاف يوجد عند سمطة إلغاء قرارات  

واسع في السمطات وىذا يتداخؿ مع الدستور، اعتقد أف ىذا األمر السمطة التنفيذية الحقيقة سوؼ ندخؿ في تداخؿ 
يحتاج إلى مراجع والمحكمة االتحادية طريؽ سيؿ وسريع وبمكاف مجمس النواب وحتى وأف كاف أصر عمى القرار ال 

 بأس يمضي لكف خوفًا أف يطعف ىذا القرار ويمغى بسبب.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 مجمس النواب أقاـ دعوة بنفس الصدد.
 -النائب باسم خزعل خشان جزاع: -

 جيد إذا كاف ىذه الدعوة ال بأس، باإلمكاف أيضًا طمب أمر والئي سريع بيذه المسألة.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 ال يوجد عندنا محامي ممتاز مرات يشتكي كثيرًا أو يعمؿ مشاكؿ، ىذه العبارة تشطب.
 والسادة النواب نمضي بجدوؿ األعماؿ الفقرة ثانيًا.السيدات 

.)لجنة االقتصاد والصناعة 1991( لسنة 21الفقرة ثانيًا: القراءة األولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم )
 والتجارة(. 

 -النائب محمد نوري أحمد الجبوري: -
مف رئاسة المجمس بخصوص االختصاصات مف ضمف  االقتصاد والصناعة والتجارة يعني يـو أمس اعتقد صدر توجيو

ىذه االختصاصات لدينا قوانيف يخص االستثمار الصناعي واالستثمار المعدني والشراكة بيف القطاع الصناعي والقطاع 
العاـ والخاص وحسب التوجييات أف كؿ ما تأتي كممة استثمار يكوف االختصاص لجنة االستثمار مع العمـ أف ىناؾ 

نيف الخاصة في وزارة الصناعة ومنيا االستثمار المعدني الذي يختص بعمؿ وزارة الصناعة تحديًد، لكف بعض القوا
عندما يكوف ىناؾ تداخؿ بيف لجنة االستثمار ولجنة الصناعة سوؼ تكوف لجنة االستثمار ىي المجنة الرئيسية ولجنة 

 الصناعة تكوف فرعية. 



 -السيد رئيس مجمس النواب: -
ب لكؿ قانوف في حالتو وتدرس مف ىي المجاف المعنية، بالتأكيد مثؿ ما تفضمت جنابؾ أنو توجد قوانيف ىي السيد النائ

مف صمب عمؿ اكثر مف لجنة وبالتالي المجاف المعنية ىي مف تكوف معنية بالقانوف لكؿ قانوف بحالتو، سوؼ يتـ اعالـ 
 المجاف مسؤولياتيـ بما يتعمؽ بتمؾ القوانيف.

 -النائب: -
 .0990( لسنة 20يقرأ مشروع قانوف تعديؿ قانوف الشركات رقـ )

 -النائب: -
 .0990( لسنة 20يكمؿ قراءة مشروع قانوف تعديؿ قانوف الشركات رقـ )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
القراءة االولى لمشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيًا  -*الفقرة ثالثًا:

 ولوياتيا.)المجنة المالية، لجنة الخدمات واالعمار، لجنة التخطيط االستراتيجي والخدمة االتحادية(.وأ
 -النائب برىان كاظم المعموري: -

 .قانوف تنظيـ اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيًا وأولوياتيا يقرأ مشروع
 -النائب عدنان برىان محمود الجحيشي: -

 .قانوف تنظيـ اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيًا وأولوياتيا سباب الموجبة لمشروعيكمؿ قراءة  اال
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

السيدات والسادة النواب قرأت جدوؿ االعماؿ لمفقرة ثالثًا بما يتعمؽ باسـ ىذا القانوف، فقط اعود أقرأىا قراءة ثانية، يعني 
تيا وىي ـ اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيًا وأيمولتيا، أخطأت قمت أولوياتيا، أيمولأقرأ اسـ القانوف، تنظي

  .تعني ما آالت ىذه االجور
القراءة االولى لمشروع قانون العيد الوطني لجميورية العراق. )لجنة السياحة والثقافة واالثار  -*الفقرة رابعًا:

 واالعالم(.
 -النائب: -

 قانوف العيد الوطني لجميورية العراؽ.  يقرأ مشروع
 -النائبة سميعة محمد خميفة الغالب: -

 تكمؿ قراءة مشروع قانوف العيد الوطني لجميورية العراؽ. 
 -النائبة سوزان منصور: -

 تكمؿ قراءة االسباب الموجبة لمشروع قانوف العيد الوطني لجميورية العراؽ. 
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

. )لجنة 2112( لسنة 35القراءة االولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم ) -ة خامسًا:*الفقر 
 الخدمات واالعمار(.

 -النائب: -
 .2772( لسنة 01يقرأ مشروع قانوف التعديؿ الثاني لقانوف الطرؽ العامة رقـ )

 -النائب عدنان برىان محمود الجحيشي: -
 .2772( لسنة 01قانوف التعديؿ الثاني لقانوف الطرؽ العامة رقـ )يكمؿ قراءة مشروع 

 



 -النائب: -
 .2772( لسنة 01يكمؿ قراءة مشروع قانوف التعديؿ الثاني لقانوف الطرؽ العامة رقـ )

 -النائبة: -
 .2772( لسنة 01تكمؿ قراءة مشروع قانوف التعديؿ الثاني لقانوف الطرؽ العامة رقـ )

 -محمد:النائبة سروة  -
 .2772( لسنة 01تكمؿ قراءة مشروع قانوف التعديؿ الثاني لقانوف الطرؽ العامة رقـ )

 -النائبة مديحة حسن عذيب: -
 .2772( لسنة 01تكمؿ قراءة مشروع قانوف التعديؿ الثاني لقانوف الطرؽ العامة رقـ )

 -السيد محسن عمي أكبر )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -
. 1991( لسنة 19القراءة االولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون كمية االمام االعظم رقم ) -ادسًا:*الفقرة س

 )لجنة االوقاف والعشائر، لجنة التعميم العالي والبحث العممي(.
 -النائب محمد الصييود: -

 .0990( لسنة 09يقرأ مشروع قانوف التعديؿ الثالث لقانوف كمية االماـ االعظـ رقـ )
 -النائب عدنان برىان محمود الجحيشي: -

 .0990( لسنة 09يكمؿ قراءة مشروع قانوف التعديؿ الثالث لقانوف كمية االماـ االعظـ رقـ )
 -النائب حيدر محمد كاظم المطيري: -

 .0990( لسنة 09يكمؿ قراءة مشروع قانوف التعديؿ الثالث لقانوف كمية االماـ االعظـ رقـ )
 -النائب: -
 .0990( لسنة 09ؿ قراءة مشروع قانوف التعديؿ الثالث لقانوف كمية االماـ االعظـ رقـ )يكم
 -النائب فراس تركي: -

 .0990( لسنة 09يكمؿ قراءة مشروع قانوف التعديؿ الثالث لقانوف كمية االماـ االعظـ رقـ )
 -النائب ياسر ىاشم عمي: -

 .0990( لسنة 09كمية االماـ االعظـ رقـ )يكمؿ قراءة مشروع قانوف التعديؿ الثالث لقانوف 
 -السيد محسن عمي أكبر )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -

القراءة االولى لمشروع قانون الييأة الوطنية لمرقابة النووية واالشعاعية والكيمياوية والبايولوجية.  -*الفقرة سابعًا:
 العممي(. )لجنة الصحة والبيئة، لجنة التعميم العالي والبحث

 -النائبة اسماء اسامة عبد الرحمن العاني: -
 مشروع قانوف الييأة الوطنية لمرقابة النووية واالشعاعية والكيمياوية و البايولوجية.تقرأ 
 -النائب ماجد خمف حمو شنكالي: -

 جية.مشروع قانوف الييأة الوطنية لمرقابة النووية واالشعاعية والكيمياوية و البايولو يكمؿ قراءة 
 -النائب باسم خضي كاظم الغرابي: -

 مشروع قانوف الييأة الوطنية لمرقابة النووية واالشعاعية والكيمياوية و البايولوجية.يكمؿ قراءة 
 -النائب: -

 مشروع قانوف الييأة الوطنية لمرقابة النووية واالشعاعية والكيمياوية و البايولوجية.يكمؿ قراءة 



 -ب الساعدي:النائب موحان ىاشم ثعم -
 مشروع قانوف الييأة الوطنية لمرقابة النووية واالشعاعية والكيمياوية و البايولوجية.يكمؿ قراءة 

 -النائبة ازىار حميد عمي السدران: -
 مشروع قانوف الييأة الوطنية لمرقابة النووية واالشعاعية والكيمياوية و البايولوجية.تكمؿ قراءة 

 -النائب: -
 وع قانوف الييأة الوطنية لمرقابة النووية واالشعاعية والكيمياوية و البايولوجية.مشر يكمؿ قراءة 

 -النائب محمد قتيبة صالح: -
 مشروع قانوف الييأة الوطنية لمرقابة النووية واالشعاعية والكيمياوية و البايولوجية.يكمؿ قراءة 

 -النائب حيدر محمد كاظم المطيري: -
 ييأة الوطنية لمرقابة النووية واالشعاعية والكيمياوية و البايولوجية.مشروع قانوف اليكمؿ قراءة 

 -النائب ياسين حسن طاىر: -
 مشروع قانوف الييأة الوطنية لمرقابة النووية واالشعاعية والكيمياوية و البايولوجية.يكمؿ قراءة 

 -النائبة بدرية حسين عزيز: -
 بة النووية واالشعاعية والكيمياوية و البايولوجية.مشروع قانوف الييأة الوطنية لمرقاتكمؿ قراءة 

 -النائب فراس تركي عبد العزيز: -
 مشروع قانوف الييأة الوطنية لمرقابة النووية واالشعاعية والكيمياوية و البايولوجية.يكمؿ قراءة 

 -النائبة خديجة وادي ميزر: -
 لمرقابة النووية واالشعاعية والكيمياوية و البايولوجية.مشروع قانوف الييأة الوطنية تكمؿ قراءة االسباب الموجبة ل

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
. 1911( لسنة 131القراءة االولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم ) -*الفقرة ثامنًا:

 )لجنة الزراعة والمياه واالىوار(.
 -النائب ثائر عبد الكاظم مخيف: -
 .0900( لسنة 002مشروع قانوف التعديؿ الثالث لقانوف تنفيذ مشاريع الري رقـ ) يقرأ
 -النائبة: -

 .0900( لسنة 002تكمؿ قراءة مشروع قانوف التعديؿ الثالث لقانوف تنفيذ مشاريع الري رقـ )
 -النائب: -

 .0900نة ( لس002يكمؿ قراءة مشروع قانوف التعديؿ الثالث لقانوف تنفيذ مشاريع الري رقـ )
 -النائبة ابتسام ىاشم عبد حسين الياللي: -

 .0900( لسنة 002تكمؿ قراءة مشروع قانوف التعديؿ الثالث لقانوف تنفيذ مشاريع الري رقـ )
 -النائب غريب احمد مصطفى: -

 .0900( لسنة 002يكمؿ قراءة مشروع قانوف التعديؿ الثالث لقانوف تنفيذ مشاريع الري رقـ )
 -النائبة: -

 .0900( لسنة 002تكمؿ قراءة االسباب الموجبة لمشروع قانوف التعديؿ الثالث لقانوف تنفيذ مشاريع الري رقـ )
 



 -النائب فالح حسن جاسم الخزعمي: -
( مف الدستور شرعت الحكومة في زمف السيد العبادي بموضوع ميـ ولمعالجة ممؼ النفايات 00انسجامًا مع المادة )
والكيميائية والبايولوجية، وذلؾ بالتعاقد مع شركة وبالتنسيؽ مع وزارة الصحة، وزارة التعميـ العالي  النووية واالشعاعية

والبحث العممي بنصب مكائف ومعدات في كؿ المنافذ لفحص اآلليات والمواد الداخمة عمى اف ال تكوف مموثة اشعاعيًا، 
حالة دخوؿ ىذه المواد وعدـ التزاـ الحكومة بشروط العقد، ( مميار دوالر في 0والعقد الجزائي ضد الحكومة العراقية )

لذلؾ ىذا الموضوع مف المواضيع الميمة، إال أنو وزارة الصحة، حكومة السيد العبادي عمى وجو الخصوص لـ تمتـز 
بصرة تعتبر بحماية المنافذ الحدودية بعدـ إدخاؿ المواد المشعة الى العراؽ، العراؽ أصبح مكب لكؿ النفايات، محافظة ال

( مميوف متر مربع غير 077مف أكبر المحافظات المموثة اشعاعيًا، كيميائيًا، والمخمفات الحربية مع وجود مميار و )
مطير مف المخمفات الحربية، لذلؾ أمامنا موضوعيف ميميف، الموضوع األوؿ ىو انو ضرورة التأكيد عمى الحكومة 

خالؿ وضع المكائف والمعدات والمواد الفنية، ال سيما ىذا العقد الحكومي وحكومة السيد الكاظمي بحماية المنافذ مف 
( مميار دوالر في حالة عدـ ادخاؿ ىذا الموضوع، والموضوع الثاني ىو موضوع 0الذي سوؼ يخسر الحكومة العراقية )

لصحة في معالجة ىذه الشركات النفطية العاممة وايضًا المواد المسرطنة الداخمة في عممية االستخراج ودعـ قطاع ا
 الممفات.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
المجاف النيابية أكرر استمرار عممكـ  والمضي بالقراءة الثانية لمقوانيف، ارساؿ ذلؾ الى رئاسة المجمس كي نمضي 

لخميس القادـ باإلجراءات التشريعية الف كثير مف القوانيف ميمة وتنتظر منا التشريع، السيدات والسادة النواب جمسة ا
مف ىذا الشير  00/07سوؼ تتضمف فقرة واحدة في جدوؿ األعماؿ وىي انتخاب رئيس الجميورية، جمسة الخميس 

تتضمف فقرة انتخاب رئيس الجميورية وفقًا لمنصوص الدستورية الممزمة بذلؾ وقرارات المحكمة االتحادية وأيضًا طمب 
لجمسة السابقة، أطمب مف االمانة العامة والدائرة البرلمانية تزويد السيدات السيدات والسادة النواب الذي قدـ ايضًا في ا

( يـو 00والسادة النواب بالسيرة الذاتية لممرشحيف ومف اليـو تبدؤوف تزودونيـ فييا والجمسة سوؼ تكوف الساعة الػ )
 .00/07الخميس 

 ( صباحاً 00:77الساعة ) 00/07/2722ترفع الجمسة الى يـو الخميس 
 
 

 ( ظيراً 2:21رفعت الجمسة الساعة )
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