جدول اعمال الجلســـــة رقـــــــــم ( )26االثنين  24حزيران 2019

رئيس مجلس النواب يستقبل سفير جمهورية تركيا
رئيس مجلس النواب يستقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية
الكعبي يلتقي نصير شمه ويؤكد دعمه لكافة المبادرات الخيرية والخدمية واإلنسانية
د .بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب يترأس جانبا من أجتماعات اللجان النيابية ويؤكد
على أهمية الرصانة في تشريع القوانين
برئاسة السيد نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد لجنة النفط والطاقة تعقد اجتماعا
لزيادة المنتجات النفطية وضمان توزيعها بشكل عادل
د .بشير الحداد يؤكد على عمل مؤسسات الدولة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

لجنة النفط والطاقة تبحث مع ممثلي خريجي هندسة النفط شمولهم بالتعيين المركزي
المالية النيابية تناقش قانون الخدمة المدنية االتحادي
لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تنهي اعداد مسودة قرار نيابي بشأن حل ازمة السكن في
العراق
برعاية رئيس مجلس النواب  ..لجنة الشباب والرياضة تعقد جلسة حوارية بشأن مقترح قانون
اللجنة األولمبية الوطنية
لجنة حقوق االنسان تصدر توصياتها بشأن سجن النساء المركزي
بحضور رئيس مجلس النواب  ..لجنة العالقات الخارجية تبحث مع رؤساء الكتل النيابية اليات
ترشيح السفراء الجدد
لجنة حقوق االنسان تستعرض القوانين قيد التشريع والتقارير الرقابية
القانونية النيابية تناقش مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في االحكام والقرارات الخاصة
بالملكية العقارية

النائبة سميعة الغالب تبحث مع وزارة الهجرة عودة النازحين وسبل القيام بحملة تثقيفية لمحو
االفكار المتطرفة
حضر النائبين جمال المحمداوي وميثاق الحامدي ورشة عمل تحت عنوان ( مناقشة مشروع
قانون جرائم المعلوماتيه)
النائبة سهام شنون العقيلي تزور مركز االورام السرطانية في مستشفى الصدر
النائبة اكتفاء الحسناوي تزور مركز الساهرون الصحي في منطقة الرياض
النائب غايب العميري يكرم بدرع من خريجي التقنيات الطبية
النائبة اكتفاء الحسناوي تزور مستشفى الزعفرانية العام
النائب همام علي مهدي التميمي يزور محطة كهرباء المنصورية في ديالى
النائب عدي عواد يتفقد محطة ماء اللباني في البصرة
زار عدد من النواب عددا من المشاريع في محافظة البصرة
حضر عدد من النواب ندوة حوارية في محافظة ميسان
النائبة هدى سجاد تزور دائرة عقارات الدولة في الديوانية
النائبة هوازن حسن الشمري تزور قرية دور الزراعة في ديالى
النائب عدنان االسدي يزور محطة ديزالت السماوة الكهربائية اليابانية
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