مجلس النواب ينهي استعدادته ألستضافة مؤتمر قمة بغداد لرؤساء برلمانات دول الجوار
مجلس النواب يقرر استضافة رئيس واعضاء المحكمة االتحادية وينهي قراءة خمسة قوانين

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس طائفة الصابئة المندائيين
رئيس مجلس النواب يلتقي سفير جمهورية كازاخستان غير المقيم لدى العراق
رئيس مجلس النواب يكرم رياضيا عراقيا دخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية بدرع المجلس
رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من ممثلي المبرمجين العراقيين
رئيس مجلس النواب يستقبل المستشار الخاص للرئيس الكوري الجنوبي
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس اللجنة الوطنية الفرنسية لمكافحة األلغام المضادة لألفراد
النائب االول لرئيس مجلس النواب يترأس اجتماعا للجنة النفط لمناقشة انتخاب رئاستها
الكعبي يتراس اجتماعا للجنة النفط والطاقة النيابية ويبحث تشريع القوانين ذات الصلة
خالل استقباله مبعوث الرئيس الكوري الجنوبي  ..الكعبي يدعو الشركات الكورية لإلستثمار في انتاج الطاقة
الكهربائية وبناء المجمعات السكنية والمستشفيات
د.بشير حداد يكرم البطل الرياضي جرجيس رشيد لتسجيله رقما قياسيا ودخوله موسوعة غينيس
د .بشير حداد في يوم الشهيد الفيلي :نحتاج الى وقفة جادة إلنصاف الكورد الفيليين ورفع المظلومية عنهم،
وتعريف الملف في المحافل الدولية

د.بشير حداد ،يتضامن مع الوقفة اإلحتجاجية لفالحي كوردستان المطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة
األمين العام لمجلس النواب يهنئ ابناء الشعب العراقي من المكون األيزيدي بمناسبة اعياد رأس السنة
األيزيدية

لجنة الشهداء تشارك بأحتفالية يوم الشهيد الكردي الفيلي
النائب االول لرئيس مجلس النواب يترأس اجتماعا للجنة النفط لمناقشة انتخاب رئاستها
لجنة التربية النيابية تناقش موضوع الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهيه في االمتحانات النهائية
لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تناقش ملف سيادة النظام وتعزيز االمن
لجنة الشهداء تلتقي رئيس لجنة التحقق في االمانة لمجلس الوزراء
لجنة الصحة والبيئة تلتقي مستشار رئيس كوريا الجنوبية ووفدا من وزارة الصحة الكورية
اللجنة المالية تواصل مناقشاتها لمسودة قانون االدارة المالية األتحادي
لجنة الخدمات واالعمار تناقش ملف تجريف البساتين دون اجازات رسمية
لجنة الشباب والرياضة تستضيف اللجنة البارالمبية لمناقشة موزانتها العامة
لجنة الزراعة تزور وزارة الموارد المائية لالطالع على الواقع اآلروائي

النائب جواد الساعدي يعلن احالة ملفي فساد بشأن خدمات العاصمة بغداد الى رئاسة مجلس النواب
والمجلس االعلى لمكافحة الفساد
النائب علية فالح االمارة تعلن جمع تواقيع  100نائب إلصدار قرار الدخول الشامل لطلبة االعدادية
والمتوسطة
النائب حسن العاقولي يدعو مجلس النواب إليقاف مشروع خط انبوب نفط البصرة – العقبة
النائب عبد عون العبادي يطالب لجنة االمن والدفاع بالتدخل الفوري إلنهاء عدم االستقرار في البصرة
النائب سعد الخزعلي يزور مديرية تقاعد الديوانية
النائب خلف عبد الصمد يزور مديرية السجناء السياسيين في البصرة.
النائب هدار بارزاني يشارك في مراسيم ذكرى جريمة االنفال
النائبة سميعة الغالب تحضر ندوة في جامعة الفاراهيدي
النائبة منى الغرابي تلتقي وزير التخطيط
النائبة اشواق كريم تزور ثانوية صفية للبنات بمحافظة كربالء
النائب رياض المسعودي يلتقي محافظ كربالء المقدسة

النائب برهان الدين يحضر مهرجان الزهور في بغداد
النائب عبد االمير التعيبان يشارك بندوة حوارية
النائب رياض المسعودي يشارك ورشة عمل
النائب بدر الزيادي يتفقد االماكن الحدودية للعراق وايران
النائب مضر االزيرجاوي يلتقي مسؤولي منظمة الصحة العالمية
وفد نيابي عن ميسان يستقبل وفد رئاسة الوزراء

الرصد االخباري ليوم الخميس 2019-4-18

