مجلس النواب ٌمنح الثقة لوزٌري التربٌة والمهجرٌن وٌناقش موازنة  2019وٌمدد فصله التشرٌعً
كتلة الحكمة تدعو وزارة التعلٌم العالً الى اعادة العمل بنظام العبور وتخفٌض اجور التدرٌس الموازي
نواب عن محافظة ذي قار ٌعلنون عن تقدٌم مقترح قانون« ذي قار عاصمة العراق الثقافٌة
كتلة سائرون تطالب مجلس النواب باستضافة وزٌر الصناعة والمعادن
النائبة مٌسون الساعدي تطالب مجلس النواب بأدراج ترفٌع الموظفٌن من تارٌخ االستحقاق فً الموازنة

رئٌس مجلس النواب ٌدٌن تفجٌر تلعفر وٌدعو إلى زٌادة إمكانات القوى األمنٌة لمتابعة خالٌا تنظٌم داعش
اإلرهابً
الحلبوسً ٌهنئ المسٌحٌٌن بأعٌاد المٌالد
خالل لقائه رؤساء مجالس المحافظات رئٌس مجلس النواب ٌؤكد ضرورة تعزٌز دور المحافظات لالرتقاء
بواقع الخدمات
رئٌس مجلس النواب ٌفتتح معرضا للصور والمنحوتات أقامته مؤسسة الشهداء والسجناء السٌاسٌٌن فً
مبنى البرلمان
النائب االول لرئٌس مجلس النواب ٌندد بالتفجٌر االجرامً بتلعفر وٌتوعد بالتحقٌق بالحادث
مهنئا بمناسبة حلول اعٌاد المٌالد  ..الكعبً إلخوته المسٌحٌٌن  :سنبقى معكم قلبا وساعدا واحدا لبناء
العراق الواحد
الكعبً  :مجلس النواب سائر نحو تنفٌذ قوانٌن العدالة اإلنتقالٌة واٌصال كامل الحقوق لذوي الشهداء
والسجناء

د.بشٌر حداد ٌهنئ األخوة المسٌحٌٌن بمناسبة مولد سٌدنا المسٌح علٌه السالم ،وٌتمنى لكل العراقٌٌن األمن
واالستقرار ،وعودة النازحٌن الى مناطقهم
د.بشٌر حداد ٌشارك فً معرض للصور واألعمال الفنٌة الخاص لمؤسسة الشهداء ولجنة الشهداء والسجناء
السٌاسٌٌن النٌابٌة.
د.بشٌر حداد نائب رئٌس مجلس النواب العراقً ،فً فعالٌة وزارة الهجرة والمهجرٌن ببغداد حول مناهضة
العنف ضد المرأة  :ندعو الى إطالق حملة وطنٌة شاملة (قانونٌة وسٌاسٌة وثقافٌة وإعالمٌة واجتماعٌة)
لمناهضة كل أشكال العنف وكل انواع التمٌٌز ضد المرأة…

لجنة الصحة تستضٌف الوكٌل الفنً لوزارة الصحة
لجنة الشهداء تنظم معرضا ووقفة استذكار لتضحٌات شهداء العراق
لجنة الشهداء تستضٌف رئٌسً مؤسسة الشهداء والسجناء السٌاسٌن

النائب ارشد الصالحً يطالب اللجنة المالٌة بزٌادة حصة محافظة كركوك فً موازنة 2019
النائب قصً عباس ٌعلن عن تقدٌم مقترح لرئاسة مجلس النواب بشمول عوائل الشهداء وموظفً سهل
نٌنوى بقطع اراضً
النائب سالم هادي الشمري ٌزور وزٌر الصحة فً محافظة بابل
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