مجلس النواب  :فصل تشريعي اول زاخر بالنشاط الرقابي والتاسيس النجازات تشريعية
مجلس النواب ينهي مناقشة موازنة  2019ويكمل قراءة قانونين
كتلة صادقون تطالب مجلس النواب بزيادة الموازنة المالية للمحافظات التي قدمت تضحيات
وثروات للبالد وتعاني الفقر ونقص الخدمات

الحلبوسي يدين تفجير القائم :ينبغي اإلسراع باتخاذ خطوات حقيقية إليقاف الخروقات المتكررة
الكعبي  :خاليا ” نائمة ” تحاول بث الرعب واعادة مسلسل العنف واالغتياالت مجددا
الكعبي يدعو لتفعيل حركة السينما والمسرح في البالد بما يسهم بإعطاء رسالة حقيقية عن
الواقع العراقي
خالل زيارته لقيادة شرطة بغداد  ..الكعبي يشدد على ضرورة استالم قيادات الشرطة للملف
األمني داخل المدن بشكل كامل
د.بشير حداد يدين التفجير اإلرهابي في قضاء القائم ،ويدعو الى إجراءات أمنية مشددة لمنع
تكرار تلك العمليات اإلرهابية
د.بشير حداد في أجتماع اللجنة المالية ،يؤكد على ضرورة توفير تخصيصات مالية في الموازنة
لرعاية عوائل الشهداء والمؤنفلين ،واالهتمام بالقطاعين التربية والتعليم والصحة…

وفد من لجنة الشهداء يزور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
اللجنة المالية تستضيف رئيس هيئة أالتصاالت
لجنة الثقافة واالعالم تعقد جلسة استماع برعاية النائب االول لرئيس مجلس النواب بشأن
مقترح قانون دعم السينما
لجنة االقتصاد واالستثمار تناقش المبادرة الحكومية لتاهيل القطاع الخاص
اللجنة المالية تناقش موازنة وزارة االتصاالت ومؤسسة السجناء السياسيين وتستضيف محافظ
واسط
نائب رئيس مجلس النواب يترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة مشروع قانون موازنة 2019
لجنتا العمل والهجرة والمالية تستضيف وزير العمل والشؤون االجتماعية لمناقشة حريق دار
المشردات وزيادة موازنة الرعاية االجتماعية
لجنة التربية تناقش نقل صالحيات مديريات التربية

النائب محمد شياع السوداني يعلن تقديم مقترح قانون لربط مكاتب المفتشين بهيئة النزاهة لتفعيل
عملها
بالوثائق ..المحمداوي يجمع  60توقيعا الدراج فقرة في الموازنة تخفض الفائدة على قروض
الموظفين
النائب فالح الخزعلي يلتقي وزير التعليم العالي و البحث العلمي في بغداد
النائب عدنان هادي االسدي يشارك احتفالية عيد الشرطة باالنبار
النائب سالم هادي الشمري يلتقي وزير الكهرباء
النائب صادق مدلول السلطاني يحضر االستعراض السنوي لقيادة شرطة بابل
النائب سالم هادي الشمري يزور قضاء المسيب شمال بابل
النائب صادق مدلول السلطاني يزور الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية
النائب عدنان االسدي يشارك افتتاح شركة الصناعات الحربية في وزارة الصناعة
النائب رزاق محيبس يلتقي وزير االسكان والبلديات في محافظة ذي قار
النائب جمال المحمداوي يحضر ندوة في البصرة لمناقشة موازنة 2019
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