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 ( نائبًا.252عدد الحضور: )
 .ظهراً ( 3:11بدأت الجمسة الساعة )

 -السيد رئيس مجلس النواب: -

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
لفصل التشريعي ، الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية األولى، االسادسةنيابًة عن الشعب نفتتح أعمال الجمسة 

 نبدؤىا بقراءة آيات من القرآن الكريم.. الثاني
 -السيد همام عدنان )موظف(: -

 يتمو آياٍت من القرآن الكريم.
 -السيد رئيس مجلس النواب: -

 * الفقرة أواًل: إنتخاب رئيس الجمهورية.
سوف يتم تحديث النصاب ( و962هذه الفقرة تتطلة تحقق نصاب الثلثين، النصاب متحقق لغاية اآلن النصاب ) -1

سبق وأن قام مجمس النواب بفتح باب الترشيح طبقًا لإلجراءات الدستورية وأيضًا تين فترة وأخرى خالل الجلسة، 
( من السيدات والسادة الذين يرغبون بالترشح 45قرارات المحكمة اإلتحادية وخالل المدة القانونية تقدم مايقارب )

وىم كل من: السيد خالد صديق عزيز محمد،  ( مرشح41ل مرشحين وعددىم )لمنصب رئيس الجميورية وتم قبو 
فيصل محسن عبود صياد الكالبي، شياب أحمد عبد اهلل النعيمي، حسين أحمد ىاشم وداعة الصافي، أحمد موح 
عمران شبين الربيعي، أحمد يحيى جاسم جويد الساعدي، صباح صالح سعيد عبدال الممكا، كاظم خضير عباس 

رزكار محمد أمين، لؤي عبد الصاحب عبد الوىاب، ريبوار أورحمن، حمزة بريسم ثجيل، حسين محسن  حسن،
عموان، عبد المطيف محمد جمال رشيد، عمر صادق مصطفى، برىم أحمد صالح قاسم، ثائر غانم محمد عمي 

بد الحسين صدام، الشبكي، إقبال عبد اهلل أمين، خديجة خدايخش أسد قالوس، جبار حسن جاسم عبود، ىادي ع
رعد خضير دفاك الجنابي، ئوميد عبد السالم قادر، ريبر أحمد خالد، حيدر رشيد عبد الرزاق، كمال عزيز، 
جمال السعدي، أحمد خميل الزبيدي، ظافر عبد األمير القريشي، أحمد ساجت ىاشم العامري، محمد عبيد جدوع 

جي، فائزة جبار محمد باباخان، سعد جميل ناصر الزبيدي، عمي عبد حمد الطائي، عمر أحمد كريم البرزن
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المراد، عمي عباس رسن، طو حميد رشيد، فتحية فتح اهلل حسن، خالد مصطفى حسين، عبد العزيز أحمد محمد 
خمف الجبوري، المعة جمال الطالباني( وتقدم السيد ريبر أحمد خالد بطمب إلى السيد رئيس مجمس النواب 

الجميورية، من اجل تحقيق التوافق الوطني وخدمًة لمصالح البمد والمواطنين بسحب ترشيحو من منصب رئيس 
أتقدم إليكم من خاللكم إلى السيدات والسادة أعضاء مجمس النواب بطمب سحب ترشيحي لمنصب رئيس 

جراء الالزم مع التقدير، وكذلك تقدم السيد عمر البرزنجي بطمب إلى ا لسيد الجميورية راجين التفضل بالموافقة وا 
رئيس مجمس النواب بسحب ترشيحو من منصب رئيس الجميورية، وبالتالي أصبح عدد المرشحين الذين سيتم 

( مرشح، إستنادًا إلى أحكام 39إنتخابيم من خالل اإلقتراع السري من قبل السيدات والسادة أعضاء المجمس ىم )
انيًا( من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس / ث5والمادة ) 2005( من دستور جميورية العراق لعام 68المادة )

وبعد قراءة أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجميورية، أوضح السيد رئيس  2012( لسنة 8الجميورية رقم )
مجمس النواب لمسيدات والسادة النواب بأنو يجب أن يحصل أحد المرشحين عمى أغمبية الثمثين في الجولة األولى 

ن لم يحصل أحد المرشحي ( عضوًا في الجولة األولى 220ن عمى ثمثي أصوات أعضاء مجمس النواب والبالغ )وا 
يصار إلى الجولة الثانية وفييا يتم إختيار أعمى المرشحين اإلثنين الذين عبروا من الجولة األولى إلى الثانية ، 

( 100صل عمى )فقط مالحظة المفروض إن يتنافس أثنين، ولكن إذا تساوى إثنين باألصوات مثاًل مرشح ح
( صوت التنافس في الجولة الثانية يكون بين الذين حصموا عمى أعمى األصوات 90صوت وأثنين حصموا عمى )

ويكون عددىم ولكن بالشكل الطبيعي المتنافسين أثنين ويكون الفائز بمنصب رئيس الجميورية من يحصل عمى 
ة أسماء السيدات والسادة النواب يمرون بشكل أعمى األصوات في الجولة الثانية، آلية التصويت سيتم قراء

ستالم ورقة اإلقتراع ومن ثم الذىاب إلى منصة التصويت وبعدىا اإلدالء بصوتو في  إنسيابي لتسجيل أسمو وا 
صندوق اإلقتراع، ىل ىناك احد يرغب باإلطالع عمى األوراق؟ ىذه أوراق الجولة االولى، اإلقتراع يكون في 

رسم المربع، سياق تسجيل األسم، سحب ورقة اإلقتراع، مراسم المجمس ترافق النائب إلى  جية الورقة التي فييا
منصة اإلقتراع ويترك النائب يدلي بصوتو منفردًا ويودع الورقة في صندوق اإلقتراع، ىل ىناك إعتراض عمى 

باوي( سوف يقف عند أي موظف من الموظفين الحاضرين؟ السيد مدير عام الدائرة القانونية الدكتور )صباح ال
صندوق اإلقتراع، من مصدر األوراق؟ السيد مدير عام دائرة العالقات يسمم السيد النائب ورقة اإلقتراع،ىل ىناك 
إعتراض؟ التدقيق لدى السيد مدير عام دائرة الشؤون النيابية )حيدر جاسم مثنى(، ىل ىناك إعتراض؟ أسماء 

 المرشحين.

  -قررة مجلس النواب(:النائبت بيدء خضر بهنام ) م -

  -تقرأ أسماء السيدات والسادة النواب:
 -السيد رئيس مجلس النواب: -

انتيت الجولة األولى من التصويت إلنتخاب رئيس الجميورية، غمق الصندوق، تفضموا في اإلجراءات التدقيقية، 
 المطابقة بين عدد الموقعين وعدد المقترعين.

 ( من الدستور.70حسب المادة )
 واًل: ينتخب مجمس النواب من بين المرشحين رئيسًا لمجميرية بأغمبية ثمثي عدد أعضائو.أ 

ثانيًا: إذ لم يحصل أي من المرشحين عمى األغمبية المطموبة المقصود بيا أغمبية الثمثين يتم التنافس بين المرشحين أو 
ثرية األصوات في اإلقتراع الثاني، إن لم المرشحين الحاصمين عمى أعمى األصوات، وُيعمن رئيسًا من يحصل عمى أك

 يحصل أحد المرشحين عمى أغمبية الثمثين نذىب إلى الجولة الثانية.
 ( نائب.277عدد الموقعين )

، إذًا نفتح األوراق التي ( مقترع، إذًا المطابقة حاصمة277عدد المقترعين بموجب وصل اإلقتراع، وليَس ورقة اإلقتراع ) 
في الصندوق، النواب تأكدوا الذين طمبوا أن يدققوا، أيضًا تأكدوا من اإلجراءات، ىل يوجد إعتراض عمى اإلجراءات 

 لغاية األن؟ تفضموا إفتحوا الصندوق، )المقررين أواًل، األمانة العامة، الدوائر ذات العالقة( افتحوا الصندوق.



انتيت الجولة األولى ولم يحصل أٍي من المرشحين عمى أغمبية الثمثين المنصوص في  السيدات السادة النواب
 ( في البند أواًل، من الدستور، وكانت النتائج كالتالي.70المادة)

 ( صوت بعَد التدقيق.156حصِل المرشح )عبد المطيف رشيد( عمى )
 ( صوت.99حصل المرشح)برىم صالح( عمى )

 ( صوت.  9رحمن( عمى )حصل المرشح ) ريبوار اور 
 ( صوت.1حصل المرشح) ثائر غانم( عمى )

 ( صوت.1حصل المرشح) ميدي محمد رشيد( عمى )
 ( صوت.1حصل المرشح ) لؤي عبد الصاحب( عمى )

 ( صوت.10الباطمة )
ى ( ذاتيا في البند ثانيًا، من الدستور، إذا لم يحصل أي من المرشحين عم70(، وبموجب المادة )277المجموع )

األغمبية المطموبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصمين عمى أعمى األصوات، وُيعمن رئيسًا من يحصل عمى أكثرية 
األصوات في اإلقتراع الثاني، لذلك سيكون المتنافسين ىم كًل من السيد) عبد الطيف رشيد، السيد برىم صالح( الجولة 

بد المطيف رشيد( أو السيد )برىم صالح( وماعدا ذلك ُتعُد الورقة باطمة، الثانية يتم اختيار أحد من المرشحين السيد ) ع
 التأكيد عمى النواب في الحضور، إحتساب النصاب.

( أغمبية الثمثين متحققة، تفضموا 242السيدات السادة النواب، النصاب المتحقق لغاية األن في بدء الجولة الثانية )
 خاب رئيس الجميورية.  إمضوا في إجراءات الجولة الثانية إلنت

  -النائبت بيدء خضر بهنام ) مقررة مجلس النواب(: -

  -تقرأ أسماء السيدات والسادة النواب:
 -السيد رئيس مجلس النواب: -

السيدات السادة النواب، الذي لم ُيدلي بصوتو لغاية األن، أعطوُه فرصة لإلدالء بصوتو في النداء األخير الذي تفضمت 
لمقررة حتى نغمق باب التصويت، النائب الذي لم ُيصوت لغاية األن بإمكانو التفضل لكي ُيصوت، تفضمي بِو السيدة ا

 السيدة )المقررة( اعمني أواًلغمق باب اإلقتراع، لمجولة الثانية.
   -النائبت بيدء خضر بهنام ) مقررة مجلس النواب(: -

 السالُم عميكم، تَم غمق باب اإلقتراع لمجولة الثانية.
 -السيد رئيس مجلس النواب: -

شكرًا، األن المقررين مَع األمانة العامة والدوائر ذات العالقة، تفضموا في إجراءات التدقيق والمطابقة، من يرغب من 
السيدات والسادة النواب في تدقيق اإلجراءات، في التدقيق أم في الفرز ترغبين، األن تدقيق ومطابقة، األن إجراءات 

 َف تدققوىا والتي ىي، عدد المقترعين، عدد وصوالت المقترعين، وعدد أوراق اإلقتراع. المطابقة سو 
 السيدات السادة النواب المطابقة صحيحة. 

 (.269) عدد التواقيع لممقترعين
 (.269) عدد أوراق المقترعين أو وصوالت اإلقتراع

 (.269) عدد أراق اإلقتراع داخل الصندوق
 إنتيت الجولة الثانية إلنتخاب رئيس الجميورية وكانت النتيجة النيائية كاألتي.السيدات السادة النواب، 

 ( صوت. 162عمى ) حصَل المرشح السيد عبد المطيف محمد جمال رشيد
 ( صوت.99) حصَل المرشح الدكتور برىم أحمد صالح عمى

 ( صوت.8الباطمة )
 ( مصوت.269المجموع الكمي المطابق )

 ة العراق. يد )عبد المطيف محمد جمال( رئيسًا لجميور بالتالي نعمن فوز السي



شكرًا لمسيدات والسادة النواب عمى ىذِه الممارسة الديمقراطية، وشكرًا لجيودكم جميعًا، وأيضًا الكادر في األمانة العامة 
الفعالية بعد عناء  لمجمس النواب الذيَن سعوا إلى إنجاح ىذه الممارسة، كما نشكر كل القوى السياسية التي أسيمت بيذه

طويل والشكر إلخوانكم وزمالئكم من الكتمة الصدرية الذين عمموا وتواجدوا في مجمس النواب وكان خيارىم أن يشتركوا 
في حكومة األغمبية او ال يشتركون في حكومة إال إذا كانت اغمبية وأحترموا اإلجراءات الديمقراطية والسياقات 

لكم ومضت اإلجراءات بشكل طبيعي، وال يفوتنا أن ننسى دور القوات االمنية في الديمقراطية، فتحية ليم من خال
إستتباب األمن ليذه الفترة، أطمب أيضًا من الفائز السيد )عبد المطيف محمد جمال رشيد( التفضل إلى قاعة المجمس 

( 8( من قانون رقم )10إلى المادة )( والسيد رئيس المحكمة اإلتحادية العميا إشارة 10ويكون حاضرًا إشارة إلى المادة )
( إلى التالي، )يؤدي رئيس الجميورية 10قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجميورية، إذ نصت المادة ) 2012لسنة 

المنتخب امام مجمس النواب بحضور رئيس المحكمة اإلتحادية العميا اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عمييا في 
لدستور(، أطمب حضور المرشح الفائز واطمب حضور السيد رئيس المحكمة اإلتحادية العميا، بأسم ( من ا50المادة )

مجمس النواب نرحب بالسيد رئيس المحكمة اإلتحادية العميا القاضي )جاسم العميري( ونبارك لمدكتور )عبد المطيف 
توفيق في ىذه الميمة وأن يكون حاميًا لمدستور محمد جمال رشيد( إنتخابو رئيسًا لجميورية العراق ونتمنى لو السداد وال

وأن يسعى إلى حفظ البالد وحفظ سيادة البالد وأن يمارس دوره الدستوري بمعونة كل القوى السياسية لموصول بالبمد إلى 
نتائج إيجابية تنعكس عمى كل أبناء الشعب العراقي من أقصاه إلى أقصاه، اطمب من )عبد المطيف محمد جمال رشيد( 

 التوجو إلى المنصة وبحضور السيد رئيس المحكمة اإلتحادية العميا لتأدية اليمين الدستورية.
 السيد )عبد المطيف محمد جمال رشيد( يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لجميورية العراق.

 تم رفع الجمسة.
 
 
 

 (6:26رفعت الجمسة الساعة )
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