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مجلس النواب ينهي قراءة قانونين

رئيس مجلس النواب يستقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق األوسط ودول أفريقيا
برعاية النائب االول  ..مجلس النواب يعقد ندوة لمناقشة مشروع قانون ” الطعن لمصلحة القانون“
نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس شبكة اإلعالم العراقي تطوير أداء الشبكة والتوازن في الخطاب
اإلعالمي ،وتعزيز روح العمل واألمل لدى الشباب
د .بشير حداد “ :العراق اليوم بأمس الحاجة الى تكاتف جميع أبنائه ومكوناته ألن مرحلة البناء واإلعمار
أصعب من مرحلة القتال والتحرير”

لجنة الثقافة واالعالم تستضيف مفتش عام وزارة الثقافة
لجنة الشهداء تستضيف رئيس هيأة التقاعد الوطنية
لجنة الزراعة تعقد جلسة استماع بشأن مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في االحكام والقرارات الخاصة
بالملكية العقارية

لجنة االقتصاد واالستثمار تستكمل مناقشة قانون الشركات
التربية النيابية تستضيف وفدا من لجنة االمتحانات في وزارة التربية
لجنة حقوق االنسان تعقد ورشة عمل بشأن تأهيل الفئات الهشة والمتضررة من النزاعات

النائب حسن الجحيشي يعلن تقديم مقترح لتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على االصابات السرطانية في
المشخاب
النائبة ايناس المكصوصي تناشد مجلس النواب بالتدخل الغاثة سكان محافظة واسط من اثار السيول
النائب رامي السكيني يطالب بمقعد للصابئة في مجلس محافظة البصرة
النائب المحمداوي يوجه سؤاال نيابيا لوزير النقل بشان عقد تشغيل الساحبات البحرية في مينائي البصرة و
العمية
النائب جواد الموسوي يعلن توجيه سؤال نيابي لوزير الصحة بشأن عدم توفر االدوية السرطانية والمنقذة
للحياة
النائب بدر الزيادي يلتقي قائممقام ابي الخصيب في البصرة
النائب جمال المحمداوي يحضر الحفل السنوي لكلية التمريض في البصرة
النائب برهان المعموري يزور جامعة ديالى
النائب بدرالزيادي يلتقي أهالي قضاء الفاو في محافظة البصرة
النائبان برهان المعموري و هوازن الشمري يزوران شركة الصناعات الكهربائية في ديالى

النائبة سعدية العقابي تزور مديرية توزيع المشتقات النفطية في واسط
النائبة سعدية العقابي تزور مديرية تربية واسط
النائبان سالم الطفيلي وحسن فدعم الجنابي يشاركان في مهرجان تأبيني ببابل
النائب هيثم رمضان الجبوري يحضر ورشة عمل في بغداد
النائب حسن شاكر الكعبي يزور مديرية زراعة بابل
النائب وليد السهالني يزور دائرة هيئة النقل في ذي قار
النائبة اكتفاء الحسناوي تشارك بافتتاح مركز أمراض الدم الوراثية في بغداد
النائب عبد االمير الدبي يزور مستشفى اإلمام الحسين التعليمي بالناصرية
النائب رزاق محيبس يناقش واقع الطاقة الكهربائية في الناصرية
النائب حسن شاكر الكعبي يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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