تكذيب
مجلس النواب ينهي قراءة قانونين ويناقش صرف اجور المحاضرين المجانيين

رئيس مجلس النواب يستقبل السفير اليمني
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الهندي في العراق
رئيس مجلس النواب يهنئ العمال العراقيين بعيدهم العالمي
رئيس مجلس النواب يستقبل شيوخ عشائر اإليزيديين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى
رئيس مجلس النواب يستقبل شيوخ ووجهاء عشائر آل السعدون في الجنوب
الكعبي مهنئآ العمال بعيدهم  :بسواعدكم يبنى الوطن وبعقولكم يصنع المستقبل
خالل لقاءه مبعوث بوتين للشرق االوسط  ..الكعبي يؤكد ضرورة تفعيل الجانب االستثماري الروسي في العراق
الكعبي يدعو لتوفير جميع متطلبات الجالية والطلبة العراقيين المتواجدين في روسيا
د .بشير حداد يهنئ العمال في عيدهم ويدعو الى تعزيز دورهم في إعادة اإلعمار ،وتشريع القوانين الكفيلة
بضمان حقوقهم ،وتوفير حياة كريمة لهم
د .بشير حداد يؤكد على أصالة المكون اآليزيدي وجذورهم التاريخية في بالد الرافدين
د .بشير حداد يؤكد البناء ضحايا االنفال بان مجلس النواب حريص على متابعة الملف وانصاف عوائل الضحايا
من خالل القوانين والتشريعات والتنسيق مع الجهات المعنية

د .بشير حداد يشيد بدور الصحافة واالعالم كسلطة رابعة ،ويدعو الى تعزيز الخطاب الوطني واالصالحي
وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق بين المجلس والمؤسسات االعالمية
د.بشير حداد من شارع المتنبي وسط بغداد  :الثقافة تمثل هويتنا الوطنية ،وتعبر عن الحاالت اإلنسانية
والوجدانية واإلبداعية للشعوب

لجنة الثقافة واالعالم تهنئ العمال بيوم عيدهم
لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تناقش المحور الرابع من البرنامج الحكومي و المتعلق بتقوية االقتصاد
لجنة مؤسسات المجتمع المدني تناقش عقد جلسات استماع لعدد من النقابات واالتحادات
لجنة األمن والدفاع تناقش مع مجلس القضاء األعلى مشروع قانون جرائم المعلوماتية
رئيسة لجنة الصداقة العراقية – االيرانية النائبة علية االمارة تناقش مع السفير االيراني ملف المفقودين
العراقيين
لجنة التعليم النيابية تستضيف وفدا من المحاضرين في الجامعات
لجنة التعليم النيابية تستضيف وفدا من الكوادر الوسطية في مؤسسات الدولة
التربية النيابية تناقش تقرير برنامج تعزيز فرص التعليم للشباب المتأثر باالزمات
القانونية النيابية تلتقي وفدا من رابطة اعضاء مجالس االقضية والنواحي في العراق
رئيس مجلس النواب يؤكد على ايالء قطاع السكن األهمية القصوى لعمل لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي
رئيس لجنة الشباب والرياضة يشارك في افتتاح مكتبة وزارة الشباب والرياضة
لجنة النزاهة تستضيف مدير عقارات الدولة لمناقشة آلية توزيع عقارات المنطقة الخضراء وحركة التصرفات
العقارية

لجنة النفط والطاقة تشارك في ندوة لتطوير حقول النفط
لجنة حقوق االنسان تناقش تفعيل العمل المشترك مع المفوضية العليا لحقوق األنسان
لجنة االقتصاد واالستثمار تناقش قانون المدن الصناعية
اللجنة المالية تناقش مشروع قانون االدارة المالية
لجنة الشباب والرياضة تزور شبكة اإلعالم العراقي
القانونية النيابية تستضيف المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات

النائبة سميعة الغالب تنفي خبر اهداء رئيس البرلمان  25مليون وتشدد على محاسبة الوسائل االعالمية التي
تثير الفوضى
النائب قصي عباس يعلن عن اجتماع لجنة حقوق االنسان مع المفوضية لبحث ظاهرة االنتحار والمخدرات
النائب صفاء مسلم تطالب بتشكيل لجنة تحقيقية بشان عدم وصول ادوية مرض الدم في البصرة
النائب فائق الشيخ علي يعلن عن انجاز واسع في تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات
النائب زهرة البجاري تعلن تقديم مقترح مشروع دعم وتشجيع جراحة القلب واالوعية الدموية بسبب ارتفاع
عدد المرضى
النائب حسن الكعبي يدعو لجنة العالقات الخارجية لمفاتحة الخارجية لتعيين ذوي الشهداء والتحقيق في ملفات
التعيين السابقة
النائب جمال المحمداوي يطالب بتوجيه الحكومة إلقالة مسؤولين في وزارة النفط بعد توجيه سؤال نيابي
النائب علي سعدون الالمي يطالب بتثبيت حشد الدفاع وتنفيذ بند خاص بهم في موازنة عام 2٠١٩

النائبة غيداء كمبش تشارك في ورشة عمل
النائبة اكتفاء الحسناوي تشارك باحتفالية مهرجان كلية العلوم في الجامعة المستنصرية ببغداد
النائب عبد الخالق العزاوي يزور قرية البوخيال
النائب عبد الخالق العزاوي يشرف على بناء جامع في ديالى
النائب عبد الخالق العزاوي يحضر اختتام بطولة في محافظة ديالى
النائب برهان المعموري يتفقد عددا من المرضى في محافظة ديالى
النائب برهان المعموري يزور مديرية طرق وجسور ديالى
النائب علي الالمي يشارك في اجتماع للتنمية والتطوير في ميسان
النائب علي الالمي يشارك في استقبال وفد النوايا الحسنة
النائب علي الالمي يلتقي مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب
النائب شيركو محمد صالح يشارك في مراسيم الذكرى الخامسة لفاجعة التفجيرات اإلرهابية
النائب ماجد الوائلي يصدر توضيح لمظاهرة ذوي المهن في محافظة النجف االشرف
النائب صادق السليطي يزور مخيم الفرقة الزلزالية
النائب رياض المسعودي يزور شعبة الزراعة في قضاء الحسينية
النائب بشار الكيكي يحضر ندوة نقاشية
النائب رياض المسعودي يحضر المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر في جامعة كربالء
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