االمانة العامة لمجلس النواب تعزي بوفاة رئيس هيئة النزاهة
مجلس النواب ينهي قراءة مقترح قانون تخصيص قطع اراضي سكنية

رئيس مجلس النواب ينعى رئيس هيئة النزاهة
رئيس مجلس النواب يستقبل وزير التجارة واالستثمار السعودي
لالطالع على واقعها… رئيس مجلس النواب يزور الهيئة العليا للحج والعمرة

النائب االول لرئيس مجلس النواب يستذكر بألم مرور  31عاما على جريمة قصف النظام البائد لمدينة حلبجة
الكعبي ينعى رئيس هيأة النزاهة ويؤكد  :خسرنا احد رجاالت النزاهة األكفاء
الكعبي يلتقي رئيس مجلس المستشارين المغربي
اختتام اعمال مؤتمر الرباط  ..والوفود البرلمانية العربية تشيد بالمشاركة العراقية الفاعلة
الكعبي  :خطر ا ٍالرهاب والتطرف ” واحد ” وال يمكن القضاء عليهما دون تعاون وتحرك دولي جاد وعملي
نص كلمة رئيس الوفد النيابي العراقي السيد حسن كريم الكعبي في الدورة الـ  14لمؤتمر اتحاد مجالس الدول
االعضاء في منظمة التعاون االسالمي المنعقد في المغرب
الكعبي يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي وعددا من رؤساء البرلمانات العربية واالسالمية

د.بشير حداد في الذكرى ( ) 31للقصف الكيمياوي على مدينة حلبجة الشهيدة:ثمرة التضحيات في حلبجة بناء
عراق فيدرالي جديد…
د .بشير حداد ينعى احد رموز المسيرة القضائية رئيس هيئة النزاهة القاضي (عزت توفيق جعفر)…
د.بشير حداد يدين بشدة االعتداء اإلرهابي على المسلمين في نيوزلندا ،ويدعو الى توحيد الجهود الدولية
لمحاربة العنف والعنصرية…
رئيس مجلس النواب يستنكر االعتداء اإلرهابي الذي طال المسلمين في نيوزلندا
د .بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب يترأس إجتماع اللجنة القانونية
د.بشير حداد ،في المنهاج اإلفتتاحي لالسبوع الزراعي يؤكد على أهمية دعم القطاع الزراعي للوصول الى
اإلكتفاء الذاتي

رئيسة لجنة التعليم العالي تلتقي وفد المجمع العلمي العراقي
لجنة النفط والطاقة تستضيف مدير عام شركة نفط ذي قار ومدير عام الدائرة الفنية في وزارة الكهرباء
لجنة التعليم النيابية تلتقي ممثلي تجمع موظفي الدولة
لجنة التعليم النيابية تستضيف وزير التعليم العالي والبحث العلمي
لجنة مراقبة البرنامج الحكومي تبحث مع وزير التخطيط تنفيذ خطط الوزارة

النائبة هيفاء االمين تلتقي المعتصمين من المفسوخة عقودهم
النائبة هوازن حسن الشمري تتفقد بعض المشاريع في محافظة ديالى
النائب كاطع الركابي يؤكد اهمية اعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة
نواب عن محافظة ذي قار يزورون االمانة العامة لمجلس الوزراء
النائب نهلة الراوي تلتقي وزير الكهرباء
النائب حسن فدعم الجنابي يزور جامعة بابل
النائب نهلة الراوي تلتقي وزير التخطيط
النائب برهان المعموري يستقبل وزير األعمار واإلسكان في محافظة ديالى
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