مجلس النواب ينهي قراءة خمسة قوانين ويصوت على قرار بشان المنافذ الحدودية

رئيس مجلس النواب يلتقي زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ األميركي
رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الخارجية األميركي
رئيس مجلس النواب يلتقي نائب الرئيس األميركي
نائب رئيس مجلس النواب يتفقد دوائر المجلس ،ويطلع ميدانيا على أعمال التوسعة والصيانة ،ويوعز باعتماد
اسلوب اإلدارة االلكترونية في العمل
د .بشير حداد خالل إستقباله وفدا من العشائرالكوردية في بغداد :الكورد شركاء في هذا البلد ،وكما لهم حقوق
فإن عليهم واجبات لخدمة البلد والنهوض به الى واقع افضل

لجنة الثقافة واالعالم ترعى ورشة تدريبية لصحفيي االنبار
لجنة الثقافة واالعالم تستضيف مدير عام المرافق السياحية
لجنة العمل والهجرة المهجرين تستضيف عددا من المديرين العامين في وزارة العمل
بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في الذكرى السنوية الستشهاد سلوى البحراني

لجنة الصحة والبيئة تناقش مقترح قانون الضمان الصحي
لجنة التربية النيابية تناقش تعديل قانون وزارة التربية

لجنة األمن والدفاع تناقش مشروع قانون المرور
لجنة االقتصاد واالستثمار تستضيف مدير عام الدائرة القانونية بوزارة التجارة
لجنة العمل والشؤون االجتماعية تقرر استضافة وزيري الهجرة والعمل
لجنة الزراعة تشارك بورشة عمل عن المياه في أسطنبول
لجنة العمل والشؤون االجتماعية تقرر استضافة وزيري الهجرة والعمل
لجنة حقوق األنسان تطالب تشكيل الهيئة الوطنية للكوارث وأداره األزمات

رئيس لجنة الزراعة النائب عبود العيساوي يناشد رئيس الوزراء اصدار قرار بشراء التمور
المكدسة عند الفالحين
النائبة انتصار الجبوري تشارك في ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
النائبة هيفاء االمين تعلن تقديم تواقيع  ١٤٥نائبا لتشكيل المجلس الوطني للمرأة
النائب بهار محمود تطالب بإضافة العد اليدوي الى العد االلكتروني ضمن تعديل قانون االنتخابات
النائب نايف الشمري يدعو رئيس اقليم كردستان للتدخل وتسهيل عودة نازحي نينوى
النائب عباس عليوي يعلن عن اطالق المنحة الماليه المخصصة للجنة االولمبيه
النائب يوسف الكالبي يعلن جمع تواقيع  ٧٨نائبا لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن جريمة سبايكر

النائب جمال المحمداوي يدعو مجلس النواب والحكومة الطالق حملة وطنية لمكافحة المخدرات

النائب عدنان االسدي يزور فوج المهمات الخاصة في محافظة االنبار
النائب عدنان االسدي يحضر تمرينا للشرطة النهرية في االنبار
النائب حسن فدعم الجنابي يزور نقابة المهندسين في بغداد
النائب حسن فدعم الجنابي يشارك بمهرجان الجامعة االسالمية في بابل
تجمع البرلمانيات يعقد اجتماعا لمناقشة مسودة النظام الداخلي
النائب حسن شاكر الكعبي يشارك باحتفالية يوم السجين السياسي
النائب وجيه عباس يزور امينة بغداد
النائب رياض المسعودي يزور مشروع توزيع اراض لذوي الشهداء في كربالء المقدسة
النائبة اكتفاء الحسناوي تتفقد دار براعم االيتام في بغداد
النائب رياض المسعودي يحضر المؤتمر العلمي الدولي السابع للعلوم في كربالء المقدسة
النائب ثامر الذيبان يلتقي بممثلي برلمان الشباب في بغداد
النائب رياض المسعودي يكرم من جامعة كربالء /كلية العلوم اإلسالمية
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