توضيح
لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى تنتخب ناطقا رسميا لها وتوزع مهام اعضاءها
بيان
نواب عن الفتح يطالبون مجلس النواب والحكومة بتشكيل مجلس الخدمة االتحاد لضمان عدالة التعيينات
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في البرلمان العربي تبحث قرارات مهمة بمشاركة النائب نبيل الطرفي
لجنة الشؤون االجتماعية والتربوية والثقافية في البرلمان العربي تنهي اجتماعا بحث قضايا مهمة بحضور
النائب نعيم العبود
لجنة الشؤون الخارجية والسياسية في البرلمان العربي تنهي اجتماعها لمناقشة عدد من الملفات بحضور
النائب ظافر العاني
اعضاء الوفد النيابي العراقي يشاركون في اجتماعات اللجان الدائمة في البرلمان العربي

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس مجلس القضاء األعلى
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس المحكمة االتحادية العليا
كلمة السيد رئيس مجلس النواب بمناسبة يوم النصر
خالل استقباله وزير الزراعة  -..الكعبي يطالب في وضع خطط لإلستفادة من مياه األمطار والسيول ويؤكد :
سنمضي في تشريع القوانين الداعمة للقطاع الزراعي
د.بشير حداد يشارك أهالي بغداد أفراحهم بيوم النصر على اإلرهاب ،ويلتقي بالفنانين والمثقفين والشباب.

نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع مفوضية حقوق اإلنسان سبل تفعيل آليات التعاون والتنسيق مع
المؤسسة التشريعية لتعزيز دور المفوضية في أداء مهامها وتوثيق اإلنتهاكات والجرائم التي طالت األبرياء.
د.بشير حداد يبارك العراقيين بيوم النصر على داعش اإلرهابي ،ويدعو الجميع الى توحيد الجهود والمواقف
لكي يتحقق النصر في معركة البناء واإلعمار.
د.بشير حداد في االحتفال المركز لحقوق اإلنسان ،يؤكد على أهمية وضع استراتيجية وطنية متكاملة
لحقوق اإلنسان والعمل على تطوير المنظومة الوطنية وتعزيز كفاءتها في إطار من الشراكة والتفاعل مع
اآلليات اإلقليمية والدولية.
د.بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب يؤكد لشبكة اإلعالم العراقي أهمية تطوير تقنيات وسائل اإلعالم
ومراعاة التوازن في الخطاب اإلعالمي الوطني.
د.بشير حداد يبحث مع إدارة طوزخورماتو معالجة المشاكل واإلرتقاء بالواقع الخدمي في القضاء وتعزيز
األمن واإلستقرار…

لجنة الزراعة تستضيف السادة وزراء الموارد المائية والتجارة والزراعة لمناقشة توسيع الخطة الزراعية
للموسم الحالي

لجنة فلسطين في البرلمان العربي تعقد اجتماعا لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية بمشاركة النائب ظافر
العاني
النائب نعيم العبود عضو البرلمان العربي  :سنطرح خالل اجتماعات لجنة الشؤون التربوية والثقافية
والمراة والشباب بالبرلمان العربي افكارا تسهم بمعالجة الملفات االجتماعية والثقافية
النائبة الغالب تمثل لجنة الثقافة واالعالم والسياحة واالثار في مؤتمر اعادة االعمار واالستثمار
النائب نعيم العبود عضو البرلمان العربي  :وفد مجلس النواب مهتم بمعالجة القضايا العربية وفي مقدمتها
فلسطين ويرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني
النائب مظفر اسماعيل يطالب مجلس النواب بالتحقيق في عقود جباية الكهرباء
النائب عدنان االسد يدعو اللجنة المالية لتثبيت عقود موظفي مفوضية االنتخابات
النائب عمار طعمة يدعو الكتل النيابية الجتماع الطاولة المستديرة إلنهاء االنقسام والتخندق
النائب جواد الساعد يدعو مجلس النواب والحكومة إلغاثة قضاء الحسينية ” المنكوب“
النائب نبيل الطرفي عضو البرلمان العربي  :نسعى لتفعيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان العربي
النائب نبيل الطرفي عضو البرلمان العربي  :مشاركة مجلس النواب في اجتماعات البرلمان العربي رسالة
بعدم تخلي العراق عن مسؤولياته تجاه قضايا المنطقة
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