مجلس النواب يعقد الجلسة الثانية عشرة

الكعبي يطالب الخارجية باستدعاء السفير البحريني وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية إساءة بالده للسيد
مقتدى الصدر اعزه هللا
د .بشير حداد  :مجلس النواب حريص على مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين

لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تناقش موضوع االستثمار في المصافي ومشكلة التصحر
لجنة حقوق اإلنسان تشارك في المؤتمر التشاوري الوطني
لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تناقش مع مؤسسة الشركاء الدوليين سبل التعاون بين الجانبين
لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني تنظم دورة تدريبية للتخطيط االستراتيجي

النائب حازم الخالدي يطالب مجلس النواب باتخاذ اجراءات عاجلة بشأن ازمة السكن والعشوائيات
النائب سعد الخزعلي يطالب مجلس النواب بقرار يلزم الحكومة قبول كفاالت منتسبي القوات االمنية اسوة
بالموظفين المدنيين
النائب نعيم العبودي يعلن تقديم طلب لرئاسة مجلس النواب الستضافة المسؤولين لمناقشة التدخل االمريكي
في الشأن الداخلي
النائبة انسجام الغراوي تطالب بتعيين المحاضرين المجانيين لسد النقص في الكوادر التربوية
النائب صباح الساعدي يلقي خالل مؤتمر صحفي بيان سماحة السيد مقتدى الصدر بشأن الصراع اإليراني –
االمريكي االسرائيلي
النائب حسين العقابي يعلن توجيه أسئلة نيابية لوزراء العمل والنفط والداخلية بخصوص ظاهرة العمالة
األجنبية
النائب ديار برواري يدعو مجلس النواب لتعيين األطباء البيطريين لزيادة اإلنتاج الزراعي والحيواني
النائبة هيفاء االمين تلتقي نائب محافظ ذي قار
النائبة ليلى زين الدين تلتقي المفتش العام لوزارة الدفاع
النائب قصي الياسري يشارك بفعاليات الذكرى السابعة عشرة لتأسيس جامعة ذي قار
النائب رياض المسعودي يحضر احتفالية منتسبي محطة كهرباء الخيرات
النائب حسن سالم يزور متوسطة الرضوان في منطقة المعامل ببغداد
النائبة هيفاء االمين تزور مشروع الكهرباء المركبة في ذي قار

النائب عبداالمير التعيبان الدبي يشارك في اجتماع بمبنى ديوان محافظة ذي قار
النائب عبد االمير التعيبان الدبي يزور مديرية الموارد المائية في ذي قار
النائب ماجد الوائلي يكرم بدرع من قبل ممثلي تنسيقية عقود الكهرباء
النائبان هيثم رمضان الجبوري وحسن فدعم الجنابي يزوران مجلس محافظة بابل
النائب هيثم رمضان الجبوري يرعى ندوة حوارية
النائبة منى الغرابي تلتقي وزير االعمار واالسكان والبلديات
النائب رياض المسعودي يستقبل وفد رابطة أسرى حرب الخليج الثانية
النائبة منال وهاب المسلماوي تشارك في احتفالية مدرسة العامل للبنين
النائب حسن شاكر الكعبي يزور مديرية ماء بابل
النائبة هيفاء االمين تزور قضاء سوق الشيوخ
النائبان صادق السليطي وحمدهللا الركابي يزوران مديرية ماء ذي قار
النائب علي غاوي حسن يزور دائرة الزراعة في بابل
النائب حمدهللا الركابي يزور دائرة العمل والشؤون االجتماعية في ذي قار
النائب ماجد الوائلي يفتتح معرضا للفنون التشكيلية في النجف االشرف
النائبة هيفاء األمين تزور دائرة البطاقة التموينية والرعاية االجتماعية
النائب ماجد الوائلي يزور مضيف الشيخ حسين الوائلي
النائب علي غاوي يزور نقابة المهندسين في بابل
النائبة هيفاء األمين تزور مديرية االحوال المدنية والجوازات واإلقامة في ذي قار
النائب حمدهللا الركابي يزور مديرية شباب ورياضة محافظة ذي قار
تجمع البرلمانيات العراقيات يشارك في ورشة تدريبية عن دعم المرأة السياسية
النائب فالح حسن الخزعلي يتابع عمل الجهد الهندسي في قضاء ابي الخصيب
النائب جمال المحمداوي يتفقد مشروع تأهيل متعاطي المخدرات في البصرة

النائب بدر الزيادي يبحث مع مدير بلديات البصرة توفير الخدمات للمواطنين
المحمداوي يتفقد قسم رعاية ذوي االعاقة بالبصرة
النائب فالح الخزعلي يلتقي وفد مؤسسة الوحدة اإلسالمية
النائب بدرالزيادي يزور قائممقام قضاء شط العرب
النائبة نهله الراوي تشارك في المؤتمر العالمي الثالث للحوسبة
النائب بدر الزيادي يلتقي مدير قسم شرطة الزبير
النائبة منتهى الطليباوي تزور منطقتي جريت الغربي وسيد سفيح
النائبان علي الالمي ومحمود الكعبي يزوران الشركة العامة لتجارة الحبوب
النائب بدر الزيادي يلتقي بقائممقام قضاء الزبير
النائب عبد االمير الدبي يستقبل رئيس مجلس القضاء االعلى
النائب عبد االمير التعيبان الدبي يحضر اجتماع رؤساء الشعب الزراعية
النائب ناجي السعيدي يستقبل وفدا من نقابة االداريين الصحيين
النائب صادق السليطي يعلن انطالق مشاريع المنافع االجتماعية لحقل الغراف النفطي
تقرير مشاركة تجمع البرلمانيات في ورشة وزارة الخارجية
النائب حمدهللا الركابي يحضر اجتماع المنافع االجتماعية لحقل الغراف النفطي
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