مجلس النواب يناقش ازمة السيول وغرق مخيمات النازحين
بمشاركة وفد نيابي عراقي ..البرلمان العربي يختار رئيسا بالتزكية وينتخب نوابه االربعة
ورؤساء لجانه ونوابهم
بمشاركة عضو مجلس النواب العراقي النائب ظافر العاني  ..لجنة العالقات الخارجية في
البرلمان العربي تناقش الحالة السياسية في 2018
النائب ظافر العاني نائبا لرئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية واالمن القومي في البرلمان
العربي
النواب ظافر العاني ونبيل الطرفي ونعيم العبودي يؤدون اليمين الدستورية اعضاءا في البرلمان
العربي.
انطالق اجتماعات البرلمان العربي بمشاركة وفد مجلس النواب العراقي
وفد مجلس النواب العراقي يلتقي الوفود المشاركة في اجتماعات البرلمان العربي

الكعبي  :تحية لشهداء العراق مع مرور عام على النصر وتحرير االرض
النائب االول لرئيس مجلس النواب يوجه بتشكيل لجنة مصغرة لحسم قضية رئاسات اللجان
خالل ترؤسه اجتماعا للجنة العالقات الخارجية  ..الكعبي يؤكد على ضرورة تواجد من يمثل لجنة
العالقات الخارجية في المؤتمرات النيابية في الخارج واهمية متابعة التوصيات التي تخرج منها

الكعبي يشدد على مراعاة االختصاص في اختيار رئاسات اللجان
د.بشير حداد يؤكد على أهمية حسم تسمية رؤساء اللجان في األيام القادمة وفق اإلستحقاقات
النيابية مع مراعاة التوازنات بين الكتل للمضي بعمل اللجان

لجنة الثقافة واالعالم والسياحة واالثار تقدم التعازي لعائلة الفقيد الشاعر عريان السيد خلف

النائبة منال وهاب المسلماوي تلتقي مع عدد من النواب بمحافظ بابل
النائبة منال وهاب المسلماوي تشارك في المهرجان السنوي لشهداء القوات المسلحة
النائب حسن فدعم الجنابي يشارك بمؤتمر لمناقشة مسودة قانون حماية الموظف الحقوقي
النائب علي غاوي حسن يزور ناحية الحمزة الغربي
النائب جبار لعيبي يدعو مجلس النواب لحث رئيس الوزراء لتفعيل شركة النفط الوطنية
ألهميتها في اقتصاد البلد
النائب رامي السكيني يدعو مجلس النواب واللجنة المختصة بأزمة البصرة للتحقيق في
االعتداءات على ناشطين وإعالميين
النائب خالد الجشعمي يعلن جمع تواقيع لتحديد سقف زمني لدعاوى النزاهة والفساد المالي
النائبان عالية نصيف وكاظم الصيادي يقدمان طلبا لمجلس النواب لمشروع إلغاء مكاتب
المفتش العام

النائب نايف الشمري يدعو مجلس النواب والحكومة لمراقبة التعيينات في محافظة نينوى
وزيارتها للوقوف على حجم الدمار ومعاناة سكانها
نواب عن نواحي واقضية بغداد يدعو مجلس النواب لحث الجهات الحكومية لتوفير المشاريع
الخدمية العاجلة لها
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