مجلس النواب يصوت على قانون االدارة المالية وينهي قراءة تعديل قانون انتخابات مجالس
المحافظات واالقضية

رؤساء تحرير الصحف والشبكات والقنوات الفضائية وشخصيات إعالمية
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الجبهة العربية الموحدة
بيان
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس ائتالف دولة القانون
نفي
بيان
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس ديوان الوقف السني
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس ائتالف النصر
وفد نيابي برئاسة الكعبي يصل كربالء ويلتقي المتولي الشرعي للعتبة العباسية ويطلع على
المشاريع المنجزة للعتبة
الكعبي يوجه بعقد جلسة حوارية لبحث قرارات ملزمة بشأن منع االستيراد وتفعيل المنتج
المحلي
الكعبي يوعز بعقد اجتماع نيابي مع الحكومة بهدف تثبيت األجور اليومية في الكهرباء
نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع مفوضية حقوق اإلنسان توحيد الجهود الحكومية
والمنظمات المدنية لدعم وتعزيز جهود حماية حقوق اإلنسان دون أي تمييز

النائبة سميعة الغالب تفتتح المعرض السنوي لجمعية كهرمانة للفنون المرئية
العمل والمهجرين تناقش خطة عمل اللجنة وعددا من الملفات
لجنة حقوق األنسان تستقبل وفد جبهة الكرد الفيلين
نائب رئيس لجنة الزراعة يلتقي وزير الموارد المائية
لجنة الخدمات واالعمار النيابية تناقش عددا من مشاريع القوانين
لجنة حقوق االنسان تستضيف الجهات المعنية لمناقشة ظاهرة االنتحار
لجنة األمن والدفاع تخاطب رئيس الوزراء بشأن نقل حملة الشهادات الجامعية في وزارتي
الدفاع والداخلية
لجنتا القانونية واالقاليم تناقشان تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات
لجنة الشهداء تنظم ندوة حوارية لمناهضة حزب البعث واالرهاب الداعشي
لجنة مؤسسات المجتمع المدني تلتقي باعضاء نقابة المبرمجين العراقيين
الزراعة النيابية تبحث مع وزير الموارد المائية الواقع الزراعي واالروائي

النائب عباس عليوي يعلن انجاز مشروع قانون اللجنة االولمبية والتصويت عليه بعد عطلة
العيد
النائب وجيه عباس يعلن تقديم مقترح الحتساب الخدمة العسكرية كخدمة وظيفية للموظفين
النائب رامي السكيني يعلن تقديم مشروع قانون لتعويض ضحايا الحروب التي شنتها الدول ضد
العراق
النائب حازم الخالدي يطالب لجنة الزراعة باإليعاز لوزارة الزراعة للقيام بحملة لمكافحة حشرة
الدوباس لحماية الثروة الزراعية
النائبان احسان الشبلي وجمال فاخر يلتقيان وزير الزراعة والمياه واالهوار
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