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مجلس النواب ينهي قراءة قانونين

رئيس مجلس النواب يستقبل وفد مؤسسة كونراد األلمانية
الكعبي يشارك في فعاليات مهرجان بغداد الدولي للزهور
نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع عدد من المستشارين والمدراء العامين والمعاونين
ورؤساء األقسام سبل اإلرتقاء بآليات العمل واألداء الوظيفي
الكعبي يؤكد :سفراء العراق يجب ان يواكبوا توجهات البرنامج الحكومي الجديد
الكعبي  :قانون جرائم المعلوماتية يحمي المواطن ويحافظ على امن الدولة
د .بشير حداد يشارك في فعاليات مهرجان بغداد الدولي الحادي عشر للزهور…
د .بشير حداد خالل استقباله وفدا من العشائر :شعب كوردستان لديه مشتركات وعالقات
تاريخية مع العشائر العربية األصيلة

لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تناقش المحور األول من برنامج الحكومة
بحضور النائب االول لرئيس مجلس النواب ..لجنة األمن والدفاع تشارك في اجتماع لبحث
مشروع قانون جرائم المعلوماتية
لجنة الشهداء النيابية تشارك بافتتاح جدارية للشهداء بكلية الزراعة في محافظة البصرة
اللجنة المالية تناقش مع خلية األزمة في محافظة نينوى موضوع اعادة أعمارها
بحضور النائب االول لرئيس مجلس النواب ..لجنة العالقات الخارجية تستضيف وزير الخارجية
لجنة التربية تحضر اجتماعا لمناقشة واقع المشاريع المتلكئه لالبنية المدرسية
رئيسة لجنة الثقافة واالعالم تلتقي وزير الهجرة والمهجرين

النائب سعد الميالي يطالب مجلس النواب بأنصاف المحاضرين المجانيين وشمولهم بالعقود
النائب كاظم الصيادي يطالب باإليعاز لوزير الرياضة بعدم التدخل بعمل اللجنة االولمبية ويحذر
من موقف نيابي

النائب محمد السوداني يعلن تقديم مقترح بتواقيع  30نائبا لتأسيس نقابة الباحثين االجتماعيين
النائبة سميعة غالب تعلن تقديم سؤال نيابي لوزير الثقافة لبيان اسباب ابقاء رئيس هيئة
السياحة رغم قرار المحكمة االدارية
النائب ماجد الوائلي يعلن توجيه استفسار لمدير التقاعد بشان مكافاة نهاية خدمة منسوبي
الجيش
النائب مضر االزيرجاوي يلتقي مسؤولي منظمة الصحة العالمية
النائب حسن شاكر الكعبي يزور السفير الصيني في بغداد
النائب حسن فدعم الجنابي يزور مؤسسة الشهداء
النائب علي غاوي حسن يحضر اجتماعا لتطوير المزارات
النائبة هيفاء االمين تلتقي مديرة معهد الحوكمة الكندي
النائب ناجي السعيدي يستحصل الموافقة على استكمال جامعة الشطرة في ذي قار
النائب عبد االمير التعيبان يشارك بندوة حوارية في بغداد
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