مجلس النواب ينهي قراءة مشروعي قانوني صندوق استرداد اموال العراق و تعديل قانون
الشركات
القراءة األولى لتعديل قانون الشركات رقم ( )21لسنة 1997
القراءة األولى للتعديل االول لقانون استرداد اموال العراق رقم  9لسنة 2012
النائبة سعاد الوائلي تطالب مجلس النواب بزيادة موازنة وزارة التربية في موازنة 2019
النائب جمال المحمداوي يدعو مجلس النواب للتحقيق في هدر  17مليون دوالر في عقد نقل
النفط الخام
النائبان خلف عبد الصمد وهدار بارزاني يدعو ن مجلس النواب لإليعاز للحكومة لتنفيذ قانون
حظر حزب البعث ومنع اطالق سراح المجرمين
النائب عباس عليوي يطالب مجلس النواب ولجنة الخدمات بإدراج مشاريع سبع البور في
موازنة 2019
النائب محمود الكعبي يدعو مجلس النواب بإدراج تقرير لجنة االقاليم والمحافظات بشان محافظ
بغداد على جدول اعمال جلسة البرلمان
النائب جمال فاخر يدعو مجلس النواب لتشريع قانون هيئة االعالم واالتصاالت

الحلبوسي يبحث مع السفير الكوري لدى بغداد تفعيل الدبلوماسية البرلمانية مع سيئول
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير التركي ويبحث معه عدة ملفات
خالل استقباله مفوضية االنتخابات  ..الكعبي يؤكد المضي باجراء التعديالت الالزمة لقانون
انتخابات مجالس المحافظات ويدعو الحكومة لتهيئة مستلزمات اجراء اإلنتخابات المحلية
بموعدها المحدد
الكعبي  :عملكم انساني اكثر مما هو اداري واالسراع بإنجاز معامالت المتضررين من
االولويات
نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس الوزراء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين
المؤسسة التشريعية والتنفيذية ،واالسراع في استكمال الكابينة الحكومية…
نائب رئيس مجلس النواب يؤكد لوفد من حركة الوفاق الوطني ،أهمية ترسيخ الثوابت الوطنية
والتهيئة للمرحلة القادمة من البناء واإلعمار.
نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير الهجرة والمهجرين ،تخفيف معاناة النازحين وانهاء
هذا الملف في المستقبل القريب
نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير المالية ،قانون الموازنة اإلتحادية واإلستحقاقات
المالية للمحافظات المتضررة
نائب رئيس مجلس النواب د.بشير حداد :السياحة الدينية واحدة من أهم المرتكزات الرئيسة
للتنمية اإلقتصادية ونسعى لتطوير هذا القطاع
د.بشير حداد يبحث مع رئيس سلطة الطيران المدني سبل تعزيز التعاون المشترك واالرتقاء
بالواقع الخدمي وتحسين درجات السالمة للمسافرين…

اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة المالية تناقش مع وزير الموارد المائية موازنة الوزارة لعام
2019
اللجنة المالية تناقش تقارير لجانها الفرعية
اللجنة المالية تناقش المقترحات التي تقدم بها اعضاء مجلس النواب ألدراجها في موازنة
2019
لجنة الخدمات تضع خطة الستضافة الوزراء ورؤساء الهيئات في قطاع النقل والخدمات
واالتصاالت والبلديات
رئيس لجنة االمن والدفاع يستقبل رابطة جرحى الجيش العراقي
اعضاء من لجنة الزراعة يزورون وزارة الموارد المائية لبحث الواقع االروائي في العراق

النائبة هوازن حسن مهدي الشمري تحضر حفل نقابة المعلمين في محافظة ديالى
النائب سالم طحمير الطفيلي يلتقي وزير الصحة
النائب سالم الشمري يبحث مع وزير الموارد المائية الوضع المائي في العراق
النائب فالح حسن يبحث مع وزير الموارد المائية مشروع تنفيذ ري الجزيرة
النائب حسن العاقولي خالل استقباله سفير االتحاد االوربي :العراق بحاجة لدعم المجتمع الدولي
لضمان تطور الديمقراطية وتحقيق التنمية فيه
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