قرار البرلمان العربي بشأن ” تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع الدول العربية التي تعرضت لعمليات
إرهابية ،ودعمها في حربها ضد اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية“
بيان البرلمان العربي بشأن :وضع حقوق اإلنسان في قارة أوروبا ،وموجة االحتجاجات األخيرة التي شهدتها
الجمهورية الفرنسية

الحلبوسي يلتقي بارزاني في أربيل
رئيس مجلس النواب يستقبل السيد عمار الحكيم لبحث مستجدات الساحة السياسية
رئيس مجلس النواب يهنئ أبناء الديانة األيزيدية ويزور معبد اللش لمشاركة االحتفال بعيد الصيام
استمرارا لجوالته الميدانية… رئيس مجلس النواب يزور محافظة دهوك
الحلبوسي يبحث مع الدايني احتياجات ديالى والواقع الخدمي للمحافظة
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس النواب يستقبل وزير النقل األردني
رئيس مجلس النواب يستقبل الناشطة نادية مراد بمناسبة فوزها بجائزة نوبل للسالم
الكعبي يهنيء االيزيديين بمناسبة عيد الصوم ويطالب باعادة اعمار مناطقهم المحررة
الكعبي ينفي وجود اي مساعي لتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين
الكعبي يتلقى برقية شكر من الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق

د.بشير حداد يبحث مع بن علي يلدريم أهمية تطوير العالقات الثنائية بين العراق وتركيا وتعزيزها بما يخدم
المصالح المشتركة للشعبين الجارين…

د.بشير حداد يدعو الدول اإلسالمية والعربية الى إتخاذ مواقف واضحة وإجراءات عملية لمساندة الشعب
الفلسطيني
الوفد البرلماني العراقي ،يلتقي بالوفود العربية المشاركة في مؤتمر القدس المنعقد حاليا في إسطنبول،
ويبحث معهم سبل تعزيز التعاون ودعم القضية الفلسطينية.
بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس البرلمان التركي بن علي يلدرم يشارك د.بشير حداد
والوفد البرلماني المرافق له انطالق فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة ( برلمانيون ألجل القدس )…
وفد من مجلس النواب العراقي برئاسة د.بشير حداد يصل قبل قليل اسطنبول ،للمشاركة في فعاليات المؤتمر
حول القدس ،الذي يعقد غدا وليومين متتالين…
د.بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب لعوائل وذوي ضحايا سبايكر :مطالبكم وحقوقكم اإلنسانية مشروعة
وقانونية وسنعمل على إنصافكم…
د.بشير حداد يمنح (نادية مراد) درع مجلس النواب تكريما لجهودها ونيلها جائزة نوبل للسالم العالمية…

النائب حسن شاكر الكعبي يلتقي عددا من المواطنين
النائب ماجد الوائلي يفتتح مدرسة في النجف األشرف
النائبة كفاء فرحان تستقبل عددا من المدراء في سامراء
النائبة كفاء فرحان تستقبل مدير الرعاية االجتماعية في سامراء
النائبة كفاء فرحان  :شركة ادوية سامراء تحتاج الى وقفة جادة من اجل عودة تفعيل منتوجها
النائبة كفاء فرحان تلتقي بوكيل وزير وزارة االسكان واالعمار والبلديات
النائبة كفاء فرحان تزور رئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة
النائبة كفاء فرحان حسين تزور دائرة الهجرة والمهجرين في سامراء
النائبة كفاء فرحان تستقبل مدير القطاع الصحي في سامراء
النائب ديار طيب يزور مديرية الشباب والرياضة
النائب عبد الرحمن عمر يستقبل عددا من موظفي جامعتي الحدباء والنور
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