مجلس النواب ينهي قراءة ثالثة قوانين ومناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية االتحادي

رئيس مجلس النواب يترأس اجتماعا لمناقشة االسراع بحسم مشاريع القوانين وتفعيل الدور
الرقابي
د .بشير حداد  :مشروع قانون الحماية من العنف االُسري مهم ،ويجب اثرائه وإنضاجه قبل
التشريع لينسجم مع القيم الدينية والمجتمعية
د .بشير حداد خالل إستقباله وفدا من وزارة البيشمركة يؤكد على أهمية استمرار التواصل
والتنسيق مع وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش

االمين العام لمجلس النواب يشرف على افتتاح وتشغيل منظومة الصوتيات والترجمة ألحدى
قاعات المجلس
األمين العام لمجلس النواب يزور معرض الوثائق الذي نظمته دائرة البحوث

لجنة الثقافة واالعالم تستقبل وفد المركز العراقي للفيلم المستقل والتلفزيون االسباني الرسمي
لجنة الثقافة واالعالم ترعى ورشة تدريبية للثقافة القانونية االعالمية ومدونات السلوك المهني
لجنة الثقافة واالعالم تستضيف المديرين العامين لدائرتي المخطوطات والمتاحف في وزارة الثقافة

اللجنة المالية تلتقي بآمر لواء التحدي الثاني والوفد المرافق له
لجنة حقوق االنسان تصدر بيانا بشأن تصاعد حاالت االنتحار
رئيس لجنة الشهداء يلتقي عددا من السجناء السياسيين
لجنة الخدمات واالعمار تستضيف المدير السابق لمطار النجف االشرف الدولي
لجنة الزراعة تلتقي االمين العام لمجلس الوزراء

النائب كاظم فنجان يعلن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن مطار النجف
النائب علي البديري يطالب مجلس النواب بحماية المنتج المحلي وتفعيل قانون حمايته
النائب جاسم البخاتي يطالب اللجان النيابية بمحاسبة شركات الهاتف النقال بسبب رداءة
خدماتها

النائب صادق السليطي يدعو مجلس النواب لتثبيت اجراء وزارة الكهرباء اسوة بالعقود
النائب رزاق محيبس يعلن تقديم طلب لرئاسة مجلس النواب لمساءلة الحكومة ومقترح قانون البطاقة
التموينية االلكترونية
النائب ارشد الصالحي يطالب مجلس النواب بتشريعات وقرارات ملزمة للحكومة للحد من ظاهرة
االنتحار
النائب حازم الخالدي يطالب مجلس النواب باستثناء شهداء وجرحى منتسبي القوات االمنية والحشد
من شروط التقاعد
تقرير حول مشاركة تجمع البرلمانيات في ورشة عمل مناقشة مسودة قانون مناهضة العنف االسري
النائب علي غاوي حسن يزور دائرة ماء ناحية المدحتية في بابل
النائب ماجد الوائلي يلتقي وزير الصحة
النائب رياض المسعودي يزور بلدية قضاء الحسينية
النائب علي غاوي حسن يحضر افتتاح معرض الزهور في بابل
النائب مضر االزيرجاوي يتفقد مديرية الطرق والجسور في محافظة ميسان
النائب مضر االزيرجاوي يتفقد قضاء الميمونة
النائب مضر االزيرجاوي يزورالمصرف العقاري في ميسان
وفد نيابي يحضر اجتماعا حول برنامج الشفافية
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