مجلس النواب يصوت على قرار يخص المفسوخة عقودهم وينهي قراءة مشروعي قانونين
كتلة سائرون تطالب مجلس النواب فتح جميع ملفات الفساد وتعلن إنجاز الف ملف إلحالته
للنزاهة
النائب ارشد الصالحي يطالب مجلس النواب باستثناء محافظة كركوك من أي تشريعات لمعالجة
التجاوزات السكنية لحمايتها من التغيير الديموغرافي
النائب صادق السليطي يطالب مجلس النواب بشمول منتسبي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي
وبقية التشكيالت بقطع االراضي والسلف
النائب نايف الشمري يطالب مجلس النواب بااليعاز للحكومة لتطبيق قراره بشان المنتسبين
المفصولين والمفسوخة عقودهم بفترة زمنية محددة
النائب صباح الساعدي يعلن تقديم مقترح قانون ” صندوق المواطن ” لمجلس النواب
النائب حسن سالم يدعو مجلس النواب لاليعاز للحكومة بتنفيذ قراره بإعادة المفسوخة عقودهم
في وزارتي الدفاع والداخلية

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي :قرار الرئيس األميركي االعتراف بسيادة الكيان
اإلسرائيلي على هضبة الجوالن السورية قرار مرفوض ويتعارض مع قرارات األمم المتحدة
والقانون الدولي ،وهو تكريس لشرعية االحتالل.

الكعبي  :قانون جرائم المعلوماتية تاخر كثيرا وكان يجب اقراره منذ سنوات لحاجة السلطة
القضائية والمجتمع له
الكعبي  :حل مشكلة العشوائيات يكمن بإيجاد بدائل ال تضر بمصلحة جميع الجهات
الكعبي يتراس اجتماع لجنة العالقات الخارجية النيابية لبحث عدد من الملفات
خالل استقباله وزير الخارجية  ..الكعبي يشدد على ضرورة التنسيق بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية لخلق التكامل االداري
د.بشير حداد يهنئ الشعب العراقي بفوز المنتخب الوطني بلقب بطولة الصداقة الدولية
نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير الشباب والرياضة واللجنة األولمبية ،تشريع قانون
اللجنة األولمبية الوطنية العراقية
نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير الخارجية عودة العراق الى تبوأ مكانته الحقيقية في
المحافل الدولية
د .بشير حداد يؤكد على أهمية دور المنظمات اإلنسانية في التنمية المجتمعية وتوفير الخدمات
اإلجتماعية

لجنة الشباب والرياضة تستضيف وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة األولمبية
لجنة العالقات الخارجية تستضيف وزير الخارجية
لجنة الثقافة واإلعالم تشارك في اجتماع لمناقشة قانون جرائم المعلوماتية
لجنة النفط والطاقة تناقش تعديل قانون وزارة الكهرباء
لجنة التربية تناقش مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض األطفال
لجنة التربية النيابية تلتقي منظمة الميرسي كور
لجنتا القانونية والخدمات واالعمار تناقشان معالجة التجاوزات السكنية
لجنة االقتصاد واالستثمار تستقبل ممثل منظمة ) (GIZالحكومية االلمانية

الغانم يحضر أوبريت صرخة طفولة في قضاء الزبير
النائب صفاء الغانم يفتتح معرضا لمدارس ابي الخصيب
النائبة هوازن حسن الشمري تحضر حفل افتتاح مدرسة الشهداء في محافظة ديالى
النائبة سميعة الغالب تثمن استجابة وزارة النقل بمراعاة وضع الشاعر كاظم الحجاج

النائبة ايناس ناجي المكصوصي تحضر المهرجان السنوي لشهداء انتفاضة واسط
النائب رياض المسعودي يشارك باحتفالية اليوم االخضر في جامعة كربالء
النائب مضر معن الكروي يحضر افتتاح صفوف في مدرسة االوزعي بديالى
النائب برهان المعموري يزور قرى في ديالى
النائبة هوازن حسن الشمري تزور قرية زنبور في محافظة ديالى
النائبة ايناس ناجي المكصوصي تحضرحفل تخرج جامعة واسط
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