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النائب جبار اللعيبي يطالب مجلس النواب بالغاء تعديل قانون الجنسية العراقية ويدعو لحملة وطنية وشعبية
اليقافه
النائب محمد السوداني يعلن تقديم مقترح تعديل لمشروع قانون الكسب غير المشروع لمسائلة فئات غير
حكومية
النائب نايف الشمري يطالب مجلس النواب بحل مجلس محافظة نينوى
النائب عدي عواد يطالب مجلس النواب بقرارات لحماية البصرة من السيول وتعويض المتضررين بالفيضانات
النائب رامي السكيني يعلن تقديم مشروع قانون مجلس مكافحة الفساد إلى مجلس النواب لتشريعه
بيان تجمع البرلمانيات بشان فاجعة غرق العبارة في الموصل
النائب نايف الشمري يعلن جمع تواقيع نيابية لحل مجلس محافظة نينوى
النائب احمد مظهر الجبوري يطالب مجلس النواب بتشكيل لجنة للتحقيق في تدمير مركز ناحية جلوالء بالكامل

الكعبي يوجه باجراء تحقيق مع النواب الذين وقعوا خارج الجلسة ولم يتواجدوا داخلها
نص كلمة السيد حسن كريم الكعبي النائب األول لرئيس مجلس النواب خالل االحتفالية التي أقامتها مؤسسة
السجناء السياسيين بمناسبة ” يوم السجين السياسي“
خالل كلمته بإحتفالية يوم السجين العراقي..الكعبي يطالب مؤسستي ” الشهداء والسجناء ” السياسيين لإلبتعاد
عن التأثيرات السياسية ويطالب المالية بتوفير التخصيصات المالية الالزمة لهمـــــــا

د .بشير حداد يلتقي بمجموعة من مراسلي القنوات الفضائية الكوردية ،ويؤكد على المعايير المهنية في العمل
الصحفي…
نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع وزيرة البلديات والسياحة في كوردستان ،ووكيل وزارة الثقافة والسياحة
واآلثار االتحادية السبل الكفيلة لتطوير قطاعي السياحة واآلثار…
نائب رئيس مجلس النواب د.بشير حداد يستقبل المرشد العام للحركة اإلسالمية في كوردستان الشيخ عرفان
عبدالعزيز والوفد المرافق له
مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية تمنح د.بشير حداد درع اإلبداع والتميز

لجنة الشهداء النيابية تشارك بأحتفالية يوم السجين السياسي
رئيسة لجنة الثقافة واإلعالم تلتقي وزير التخطيط
لجنة النزاهة تبحث تعديل قانون صندوق استرداد االموال
لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية تناقش مشروع قانون تعديل قانون الشركات
لجنتا القانونية واالقاليم تناقشان تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات واالقضية
اللجنة المالية تقرر عقد أجتماع موسع مع المحافظين لمناقشة موازنة محافظاتهم وتسهيل تنفيذها
لجنة األمن والدفاع تقرر سحب مشروع قانون الجنسية واعادته الى الحكومة

النائبة انتصار الجبوري تعرض ورقة عمل بشان المشاركة السياسية للمراة في ورشة اممية
النائب علي سعدون الالمي يزور مستشفى قضاء علي الغربي في ميسان
النائب بهاء الدين نور النوري يزور ناحية السالم
النائب علي سعدون الالمي يشارك في حفل افتتاح المعرض الفني لقطاع التربية في ميسان
النائب مضر خزعل االزيرجاوي يتفقد شركة توزيع المنتجات النفطية
النائب فالح الساري يلتقي اعضاء مجلس محافظة المثنى
النائب وليد السهالني يزور مكتب تحقيقات محافظة ذي قار
النائب عدنان االسدي يزور قضاء الخضر
النائب ماجد الوائلي يتفقد المدارس المشاركة في المشروع الوطني التعليمي
النائب عدنان االسدي يتفقد مركز شرطة قضاء الخضر
النائب مضر الكروي يزور قيادة عمليات ديالى
النائبان برهان المعموري وعبد الخالق العزاوي يزوران محافظ ديالى
النائب برهان المعموري يزور قيادة عمليات ديالى
النائبان همام التميمي وفرات التميمي يستقبالن وزير التجارة في ديالى
النائب علي غاوي حسن يزور محطة وقود المدحتية في بابل
النائب همام علي التميمي يزور قضاء بلدروز
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