مجلس النواب ينهي قراءة موازنة  2019ويصوت على مهام واختصاصات لجانه ويستضيف وزير الكهرباء
نواب عن المحافظات المحررة يطالبون مجلس النواب باإليعاز الى وزارة الكهرباء لتجاوز مشاكل الطاقة في
هذه المحافظات
النائب رعد الدهلكي يدعو إلى أنصاف محافظة ديالى في الكابينة الوزارية
النائب عدنان االسدي يدعو اللجنة المالية الى إدراج مشروع خدمي لمحافظة المثنى في الموازنة
النائب خالد الجشعمي يعلن عن تقديم مقترح لرئاسة مجلس النواب لتعديل الموازنة االستثمارية
النائب علي العبودي يدعو مجلس النواب الى مفاتحة الحكومة باستثناء المحاضرين من شروط التعيينات
النائبة مناهل الحميداوي تعلن عن تقديم مقترح لتشكيل هيئة العقود المستقلة لمراقبة تنفيذ العقود الحكومية

رئيس مجلس النواب يستقبل مبعوثة األمم المتحدة الجديدة في العراق
السيد الكعبي يوقع مع رئيس البرنامج االنمائي لالمم المتحدة مذكرة تفاهم انشاء ”معهد التطوير البرلماني“
الكعبي يشدد على ضرورة تكامل العمل بين اللجان النيابية والوزارات لخدمة المواطن
النائب االول لرئيس مجلس النواب يثني على دعم االمم المتحدة لقضايا المرأة في العراق
الكعبي يدعو الجهات المعنية لإلهتمام بمشاريع المحميات الطبيعية وزيادة االستثمار السياحي
د.بشير حداد يفتتح مع النائب األول المعرض الفوتوغرافي عن سحر الطبيعة والجمال في كوردستان العراق
د.بشير حداد يبحث مــع وزير الصحة والبيئة سبل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين،

عضو لجنة الثقافة واالعالم والسياحة واآلثار النائب حمدهللا الركابي يشارك في فعاليات الموسم الثقافي لليوم
العالمي للغة العربية
اللجنة القانونية تصوت على تمديد عمل مجالس المحافظات وترفع النتيجة الى رئاسة المجلس
لجنة التربية تناقش موضوع التعينات في المديريات العامة للتربية في المحافظات
لجنة الصحة والبيئة تستضيف وزير الصحة
تشكيل لجنة برلمانية لتقصي االوضاع في محافظة نينوى
لجنة الزراعة تستضيف مدير عام المصرف الزراعي التعاوني لمناقشة بيان اآلليات المعمول بها حاليا في
منح القروض الزراعية وخارطة توزيعها على المحافظات
اللجنة المالية تناقش التعديالت التي أجرتها اللجنة الوزارية المكلفة بأجراء تعديالت على موازنة 2019

النائبة هوازن حسن الشمري تلتقي قائد شرطة محافظة ديالى
النائب فالح الخزعلي يستقبل شكاوى المواطنين بالبصرة
النائب فالح الخزعلي يزور منطقة االصمعي الجديد
النائب عدنان هادي االسدي يلتقي بممثلي المجالس المحلية في المثنى
النائب علي غاوي حسن يزور شركة الفرات للصناعات الكيمياوية في محافظة بابل
النائب برهان المعموري يزور قيادة شرطة محافظة ديالى
النائبة هوازن حسن الشمري تزور مديرية تربية محافظة ديالى
النائبة هوازن حسن الشمري تزور قيادة شرطة محافظة ديالى
النائبان برهان المعموري و احمد مظهر الجبوري يزوران ديوان محافظة ديالى
النائب ماجد الوائلي يستقبل وفد وزارة الخارجية
النائب فالح الخزعلي يزور وزارة الزراعة
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