مجلس النواب يباشر بالتصويت على قانون المرور وينهي قراءة ومناقشة قانونين

رئيس مجلس النواب يبارك للصحفيين العراقيين اليوم العالمي لحرية الصحافة
رئيس مجلس النواب يتفقد ليال النقاط المشتركة للقوات االمنية في قضاء سامراء
نص كلمة السيد حسن كريم الكعبي النائب االول لرئيس مجلس النواب خالل احتفالية ” اليوم
العالمي لحرية الصحافة
خالل احتفالية يوم الصحافة  ..الكعبي يدعو إلعتقال مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين ويؤكد :
ماضون بتشريع قانون لتقديم المنح للصحف المستقلة المهددة باإلغالق
د .بشير حداد  :ندعم تأسيس المجلس األعلى للمرأة العراقية ،وندعو الى أهمية تعزيز دور المرأة
في كافة مجاالت الحياة العملية
د .بشير حداد يبارك الصحفيين العراقيين في يوم الصحافة العالمي ،ويثمن عاليا ما قدمه صحفيو
هذا البلد من خدمات جليلة وتضحيات جسام

لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تستكمل مناقشاتها بشأن حل أزمة السكن
لجنة النفط والطاقة تنتخب النائب هيبت الحلبوسي رئيسا والنائب ريبوار طه نائبا له والنائب
حسين الفايز مقررا
لجنة الشهداء تناقش قانون شهداء القاعدة الجوية (سبايكر)
اللجنة المالية تنتخب رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا
لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية تنتخب رئيسا لها
لجنة التربية تناقش موضوع صرف اجور المحاضرين
النائبة سميعة الغالب تؤكد دعم لجنة الثقافة واالعالم لحرية الرأي والتعبير والنشر ونقل الكلمة
الحرة وفق المعايير المهنية واالخالقية
لجنة المرأة واالسرة تعقد جلسة تشاورية بشأن قانون المجلس االعلى للمرأة
لجنة العمل والشؤون االجتماعية والهجرة والمهجرين تناقش ملف عودة النازحين
برعاية رئيس مجلس النواب لجنتا التربية والمالية تناقشان مع وزارة المالية ومديريات التربية
صرف اجور نقل المحاضرين
القانونية النيابية تستضيف عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني

النائب عبد عون العبادي يعلن تقديم مقترحات الى لجنة الصحة لتحديد اسعار الفحوص الطبية
للتخفيف عن كاهل المرضى
النائب حنين القدو يعلن مخاطبة الوزارات والمحافظات لصرف مستحقات المحاضرين المجانيين
النائب فالح الخزعلي يعلن جمع تواقيع  50نائبا لتعويض فالحي البصرة بسبب السيول
النائب مضر الكروي يدعو لتخصيص اموال إلغاثة  250الف شخص من سكان نواحي السعدية
وجلوالء وخانقين
النائب رياض المسعودي يزور مقر اللواء الثالث والثالثين غرب كربالء

الرصد االخباري ليوم االحد 2019-5-5

