جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم ( )10االثنيـــن  / 15نيسان 2019 /
مجلس النواب يصوت على قرار بشأن السيول والفيضانات وينهي قراءة خمسة قوانين

الكعبي  :ادارة السياسة المالية للعراق ال يجب ان تكون بيد غير المختصين
الكعبي  :سبب تأخر التنمية هو انعدام التخطيط الناجح وهذا ما سنعالجه
د .بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب يترأس اجتماع رؤساء الكتل الكوردستانية
األمين العام لمجلس النواب يترأس اجتماع اللجنة المكلفة لتحضيرات عقد اجتماع برلمانات دول الجوار

لجنة المراة واالسرة تناقش قانون مناهضة العنف االسري ونظامها الداخلي
لجنة النفط والطاقة تناقش تعديل قانون الكهرباء وانتخاب رئاستها وتشكل لجنة تحقيقية
لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تدعو الى اعادة مناقشة برنامج الحكومة داخل مجلس النواب
لجنة النزاهة تقرر استضافة مدراء في هيئة النزاهة ومصرف الرافدين والبنك المركزي

النائبة غيداء كمبش تطلب من مجلس النواب التحقيق في انباء استالم العراق لعشرين الف داعشي
لمحاكمتهم مقابل اموال
النائبة يسرى رجب تطالب مجلس النواب بضم العراق للمحكمة الجنائية الدولية
النائب عالء الربيعي يعلن توجيه سؤال نيابي لرئيس الوزراء بشان عدم تحديد موعد نهائي إلجراء انتخابات
مجالس المحافظات
النائبة هدى سجاد تعلن توجيه سؤال نيابي لرئيس الوزراء بخصوص الدعاوى الدولية التي اقامتها الحكومة
ضد تركيا بشأن النفط
النائب سميعة غالب تعلن تقديم مقترح قرار نيابي لحظر العاب الكترونية تهدد السلم االجتماعي واالخالقي
النائب همام التميمي يزور منطقة خرنابات
النائب برهان المعموري يتفقد جسر الشريف في ديالى
النائب برهان المعموري يزور منطقة خان اللوالوة
النائب برهان المعموري يتفقد مشروع المجاري في حي السالم
النائب برهان المعموري يزور مديرية الجنسية في ديالى
وفد نيابي يحضر مؤتمر تطوير التخصصات الهندسية
النائب محمود الكعبي يجري جولة في محافظة واسط
النائبان بهاء الدين النوري وسهام العقيلي يزوران قضاء الميمونة
النائب مضر خزعل االزيرجاوي يتفقد مناطق ناحية المشرح

النائب مضر خزعل االزيرجاوي يطلع على معالجة ازمة السيول في ميسان
النائب حنين القدو يلتقي المعتصمين في ساحة التحرير
النائب علي غاوي يزور مديرية بلديات محافظة بابل
النائب وليد السهالني يزور مبنى شركة نفط ذي قار
النائب حسن شاكر الكعبي يستقبل عشيرة بني كعب
النائب علي غاوي يتابع اعمال تبليط طريق الحمزة الغربي والشوملي
النائب رياض المسعودي يزور مدرسة النهضة واعدادية الشهيد سالم الوزني
النائب عدنان فيحان يحضر حفال تابينيا في الجامعة المستنصرية
النائبة منى الغرابي تلتقي وزير المالية
النائب رياض المسعودي يزور مديرية زراعة كربالء المقدسة
النائب عبد الهادي السعداوي يزور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
النائبة هيفاء األمين تحضر ورشة عمل
النائب رياض المسعودي يزور مؤسسة السجاد الخيرية في كربالء المقدسة
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