النائبان كاظم الصٌادي وعالٌة نصٌف ٌعلنان تقدٌم مقترح قانون تثبٌت العقود والمحاضرٌن

رئٌس مجلس النواب محمد الحلبوسً ٌتوجه إلى المملكة العربٌة السعودٌة فً زٌارة رسمٌة
الكعبً ٌطالب بإٌقاف المعامالت التقاعدٌة والصرف لمواطنٌن غٌر عراقٌٌن
الكعبً ٌدعو الحكومة إلى االنتهاء من ملف ادارة الهٌئات المستقلة بالوكالة بأسرع وقت.
خالل استقباله منظمة اممٌة  ..الكعبً  :مجلس النواب عازم على اقرار ” ثالثة قوانٌن ” لضمان الحقوق
والحرٌات فً البالد
برئاسة د.بشٌر حداد  ،الوفد العراقً ٌشارك فً ختام أعمال المؤتمر الثانً لرابطة برلمانٌون ألجل القدس،
وٌساهم فً رفع التوصٌات الى المجتمع الدولً…
رئٌس الوفد العراقً لرئٌس رابطة برلمانٌون ألجل القدس :سنشكل فً البرلمان العراقً لجنة خاصة
بفلسطٌن ،وسنعمل من أجل التواصل مع الرابطة ،وموقف العراق واضح وداعم لحقوق الشعب الفلسطٌنً.
د.بشٌر حداد رئٌس الوفد العراقً ٌبحث مع الوفد االردنً  ،مجمل تطورات األوضاع واألحداث الجارٌة فً
المنطقة ،وسبل تعزٌز العالقات الثنائٌة والتعاون المشترك بٌن البلدٌن.

لجنة الثقافة واالعالم تهنىء أبناء الطائفة االٌزٌدٌة بمناسـبة عٌد الصوم
لجنة الثقافة واالعالم والسٌاحة واالثار تقرر استضافة نقٌب الصحفٌٌن
النائب سمٌعة الغالب تؤكد على ضرورة تمتٌن العالقات مع الصٌن فً جمٌع المجاالت

النائب حسن فدعم الجنابً يشارك فً تسلٌم دار لعائلة أحد شهداء الحشد الشعبً فً بابل
النائب سالم طحمٌر الطفٌلً ٌحضر مظاهرة اهالً الطهمازٌة فً محافظة بابل
النائب ماجد الوائلً ٌزور مكتبً مجلس النواب فً النجف والكوفة
النائب دٌار طٌب ٌشارك فً ندوة ثقافٌة بدهوك
النائب صفاء الغانم ٌشدد على اهمٌة ابعاد البصرة عن ساحة الصراعات
النائب جمال المحمداوي ٌدعو الى الحوار ومراعاة مصالح البصرة

النائب حمدهللا الركابً ٌزور دائرة صحة ذي قار
النائبان شٌروان دووبروانً وطعمة لعٌبً ٌتفقدان احوال النازحٌن فً أربٌل
النائب ماجد الوائلً ٌزور مستشفى االمام السجاد فً النجف االشرف
النائب ماجد الوائلً ٌشارك موظفً هٌئة التقاعد الوطنٌة تظاهرتهم فً النجف االشرف
النائب حمدهللا الركابً ٌزور مدٌرٌة الشباب والرٌاضة فً ذي قار
نواب محافظة ذي قار ٌزورون وزٌر النفط
النائب حمدهللا الركابً ٌزور مركز الفجر الصحً فً محافظة ذي قار
النائب جواد حمدان الساعدي ٌحضر الحفل الذي اقامته مؤسسة كل االخبار بمناسبة ذكرى تأسٌسها
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