مجلس النواب يصوت على تعديل قانون صندوق استرداد اموال العراق ويوصي بإلغاء نظامي
األحيائي والتطبيقي
نائب رئيس مجلس النواب يشرف على لجنة خاصة بمتابعة رصانة التشريعات
الدائرة االعالمية تبحث مع وفد كلية االعالم تنسيق العمل االعالمي

خالل جولته الميدانية في محافظة صالح الدين  ..رئيس مجلس النواب يزور قضاء سامراء
خالل جولته الميدانية في محافظة صالح الدين..رئيس مجلس النواب يزور قضاء بلد وناحية
الضلوعية ويؤدي مراسم الزيارة لمرقد السيد محمد بن اإلمام علي الهادي (ع).
استمرارا لجوالته الميدانية رئيس مجلس النواب يزور محافظة صالح الدين
الكعبي يؤكد ضرورة اشراك منظمات المجتمع المدني في مراحل انضاج التشريعات
خالل استقباله رئيس بعثة األمم المتحدة بالعراق ..الكعبي  :هذه القوانين تحظى بأولوية
التشريع خالل الدورة الحالية
الكعبي والسهيل يتفقون على انهاء دور الطفيليين والسماسرة في ملف الزماالت الدراسية
د .بشير حداد خالل إستقباله لوفد من تجمع المعوقين في العراق :لسنا بعيدين عن معاناة ذوي
اإلعاقة وسنعمل على إصدار القوانين والتعديالت الالزمة إلنصافهم..

األمين العام لمجلس النواب يهنئ عمال العراق بعيدهم
األمين العام لمجلس النواب يلتقي بوفد من المعتصمين في ساحة التحرير

لجنة األقاليم تناقش مع وفد من منظمات المجتمع المدني تعديل قانون انتخابات مجالس
المحافظات
لجنة الشباب والرياضة تهنئ نادي الشرطة الرياضي لكرة اليد
لجنة النزاهة تستضيف رئيسي مجلس محافظة بغداد ولجنة شؤون المجالس
لجنة التعليم العالي تستضيف وزير التعليم العالي والبحث العلمي
لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تناقش موضوع أزمة السكن والحلول المقترحة ألنهائها
لجنة األمن والدفاع تناقش قانون المرور العام

النائبة فيان صبري تترأس اعمال المؤتمر الطبي الخاص حول صحة المرأة.
النائب حامد الموسوي يدعو مجلس النواب لتخصيص اموال من موازنة الطوارئ لتعويض
متضرري سكان كربالء بسبب العواصف

النائب فالح الخزعلي يعلن موافقة رئاسة مجلس النواب على ادراج مقترح لمناقشة التلوث
البيئي في البصرة لجلسات المجلس
النائب عبد االمير المياحي يدعو مجلس النواب بتوجيه الداخلية اللغاء نقل %25من منتسبي
شرطة البصرة وايقاف العمل بعقود االطعام
النائب صادق السليطي يعلن توجيه سؤال نيابي الى وزير النفط بشان هدر مليارات الدوالرات
لعدم استثمار الغاز المصاحب
النائب حسين العقابي يعلن جمع تواقيع لمقترح قانون حجب المواقع اإلباحية
النائب جمال المحمداوي يطالب بإلزام وزارة التربية بتنفيذ القرار النيابي بالغاء نظام االحيائي
والتطبيقي
النائب عبد الخالق العزاوي يزور منطقة الصفرة في ديالى
النائبة ناهدة زيد منهل الدايني تزور عددا من قرى محافظة ديالى
النائبة داليا فرهاد حاجي اغا السليڤاني تشارك لقاء القمة في اربيل
النائبة ريحان حنا ايوب تلتقي ممثلة بعثة االمم المتحدة في بغداد
النائبة ليلى فليح زين الدين تلتقي وزير الموارد المائية
النائب ثامر ذيبان يتفقد المؤسسات الصحية في بابل
النائبة هيفاء االمين تشارك في اجتماع لدعم خطط المرأة االقتصادية
النائب عبداالمير التعيبان الدبي يلتقي وزير الثقافة والسياحة واآلثار
النائبة علية االمارة تناقش ملف المفقودين العراقيين مع السفير االيراني في بغداد
النائب رعد الدهلكي يلتقي وكيل وزارة النفط
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