مجلس النواب يناقش االعتداءات االميركية على القوات االمنية وتوفير مفردات البطاقة التموينية

رئيس مجلس النواب :ندفع بالسلطة الرابعة إلى أن تكون مصدر قوة في المجتمع
نواب المدن المحررة :ماضون بتشكيل تحالف القوى العراقية
الكعبي  :المسودة الجديدة لقانون جرائم المعلوماتية ستنجز االسبوع المقبل
د.بشير حداد يهنئ جريدة الصباح في الذكرى السنوية لتأسيسها ،ويتمنى لإلدارة والكوادر العاملة المزيد من
التقدم والنجاح خدمة لالعالم العراقي

لجنة التربية تحدد االربعاء المقبل موعدا الستضافة وزير التربية وكالة
لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تناقش مقترح برنامج األمم المتحدة بشأن حل أزمة السكن
لجنة الثقافة واالعالم تهنئ جريدة الصباح بذكرى ايقادها الشمعة السابعة عشرة وتؤكد دعمها لحرية الصحافة
لجنة الثقافة واالعالم تنعى وفاة الشاعر العراقي المغترب فوزي كريم
حقوق االنسان النيابية تزور محافظة النجف االشرف

النائب ماجد الوائلي يطالب مجلس النواب بقرار نيابي باعتبار ضحايا تظاهرات النجف شهداء وتعويض ذويهم
وحماية التحقيقات
النائب جاسم جبارة يطالب مجلس النواب بتشكيل خلية ازمة لمواجهة حرائق اراضي الحنطة والشعير
النائب حسين العقابي يدعو مجلس النواب لاليعاز بإخضاع جميع المنافذ الحدودية للسلطات االتحادية
النائب وجيه عباس يعلن موافقة رئيس التقاعد العامة على تعديل قانون التقاعد الموحد
النائب رشيد العزاوي يحضر افتتاح جامع الهيتاويين في بابل
وفد نيابي يستضيف مدير دائرة الرقابة المالية في ميسان
وفد نيابي يستضيف رئيس هيأة استثمار ميسان
النائب برهان المعموري يشرف على تبليط عدد من طرق ديالى
النائب همام التميمي يزور محطة كهرباء الغالبية في ديالى
النائب سعد شاكر الخزعلي يعقد اجتماعا بالمجلس البلدي بالديوانية
النائب علي غاوي يزور مديرية شرطة ناحية الشوملي في بابل
لنائب علي غاوي يزور مديرية شرطة ناحية الحمزة في بابل
النائب علي غاوي يزور سايلو المدحتية الزراعي في بابل
النائب عدي عواد التميمي يستقبل قائد عمليات البصرة
النائب ناجي السعيدي يشارك في جلسة مباحثات في العاصمة التركية أنقرة
النائب صادق السليطي يزور مشروع محطة الناصرية المركبة

النائب گاطع الركابي يلتقي رئيس جهاز مكافحة االرهاب
النائب جمال المحمداوي يلتقي مدير الشرطة المجتمعية في البصرة
النائب فالح الخزعلي يزور مديرية الوقف السني في البصرة
النائب اسعد العبادي يتفقد شعبة اللجان الطبية المركزية في البصرة
النائب عبدالرحمن سبيندارى يلتقي طلبة الدراسات العليا في دهوك
وفد نيابي يستضيف لجنة التعيينات في مديرية زراعة ميسان
النائب برهان الدين اسحق يشارك باجتماع في بغداد
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