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بغداد تحتضن مؤتمر برلمانات دول جوار العراق

رئيس مجلس النواب يلتقي شيوخ الفلوجة ووجهاءها ويؤكد على دور العشائر في المصالحة المجتمعية
رئيس مجلس النواب يبحث مع القائم باألعمال في السفارة األميركية دعم الحكومة العراقية لضمان عودة
النازحين
الكعبي والحداد يبحثان النظام الداخلي واليات عمل اللجان النيابية
الكعبي يدعو الشركات الصينية لالسهام باعمار المدن المحررة
النائب االول لرئيس مجلس النواب يلتقي عضو البرلمان النمساوي عمر الراوي
خالل استقباله وفدا من يونامي ..الكعبي يؤكد ضرورة اإلنفتاح على المنظمات الدولية و المجتمع المدني ..
والدورة النيابية الحالية ركزت على ذلك وعززت الشراكة اإلستراتيجية
برعاية السيد الكعبي  ..مجلس النواب يفتح ملف االبنية المدرسية ويطالب الحكومة بتحديد موعد إلكمال
المدارس المتلكئة
في مراسيم إحياء الذكرى السنوية ( )٣1لجرائم األنفال ضد شعب كوردستان.د.بشير حداد :كان مخطط النظام
البائد ،هو محاولة لطمس الهوية القومية للكورد.

اللجنة المالية تعقد أجتماعا موسعا مع المحافظين بحضور مسؤولين في المالية والتخطيط وامانة بغداد
لجنة العمل العمل والمهجرين تبحث مع وزير الهجرة مساعدة النازحين في مواجهة السيول
لجنة العالقات الخارجية تناقش اختيار السفراء وتصوت على اعضاء لجان الصداقة النيابية
لجنة الشباب والرياضة تناقش مشروع قانون اللجنة األولمبية
لجنة الزراعة تعقد ندوة تحت شعار ( التمور العراقية بين الواقع والطموح)
لجنة الثقافة واالعالم تستضيف رئيس واعضاء جمعية االدباء الشعبيين
لجنة الثقافة واالعالم تستضيف االمين العام لالتحاد العام لالدباء والكتاب في العراق
لجنة الصحة والبيئة تستضيف ممثلي ذوي المهن الصحية والتمريضية

النائب عدنان االسدي يلتقي متظاهري جرحى الجيش المعتصمين في بغداد
النائب عدنان االسدي يستقبل ممثلين عن متظاهري ضباط الدفاع والداخلية المتقاعدين
النائبة اكتفاء الحسناوي تلتقي عددا من مدراء اقضية ونواحي بغداد
النائبة غيداء كمبش تحضر مهرجان معهد الفنون الجميلة في ديالى
النائبة ميسون الساعدي تزور دار رعاية البراعم (لاليتام) في الديوانية

النائب عدنان االسدي يعقد اجتماعا مع رابطة جرحى الجيش العراقي
النائبة ميسون الساعدي تتفقد دار المسنين في الديوانية
النائب بدر الزيادي يزور مركز شرطة حمدان في البصرة
النائبة ميسون الساعدي تحضر ورشة عمل للجمعيات الفالحية في الديوانية
النائبة منال المسلماوي تحضر اختتام فعاليات بطولة شهداء نادر
النائبة منال وهاب المسلماوي تحضر اجتماع مديرية توزيع المنتجات النفطية
النائبة ميسون الساعدي تتفقد مستشفى عفك بالديوانية
النائبة غيداء كمبش تشارك في المؤتمر االول لتطوير التخصصات الهندسية
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