مجلس النواب ينهي قراءة سبعة قوانين ويناقش معالجة ازمة السكن
الدائرة االعالمية في مجلس النواب تهنئ االسرة الصحفية بمناسبة عيد الصحافة العراقية
وفد مجلس النواب العراقي يستعد للمشاركة في اجتماعات وجلسات البرلمان العربي في القاهرة

رئيس مجلس النواب يهنئ األسرة الصحفية بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية
توضيح
نائب رئيس مجلس النواب يهنئ نقيب الصحفيين العراقيين بمناسبة فوزه بعضوية المكتب
التنفيذي لالتحاد الدولي للصحفيين
نائب رئيس مجلس النواب يهنئ األسرة الصحفية بمناسبة يوم الصحافة العراقية وصدور أقدم
جريدة (الزوراء) 1869

رئيس اللجنة المالية يؤكد ان من اولويات عمل اللجنة المحافظة على المال العام وعدم هدره
ومنع االساءة للسلطة التشريعية ودعم القطاعين العام والخاص
رئيس لجنة العالقات الخارجية يستقبل السفير االوكراني في بغداد
رئيس لجنة الشباب والرياضة يزور نادي الزوراء الرياضي
لجنة الصداقة العراقية – االيرانية تعقد اجتماعا لتفعيل اليات تطوير العالقات الثنائية
تصوت على قرار استضافة طارئة لوزراء النقل والتخطيط والنفط
لجنة الخدمات واالعمار
ّ
والتجارة
لجنة الثقافة واالعالم تهنئ االسرة الصحفية

النائبة منى العبيدي تطالب بادراج شهداء حفرة الخسفة في نينوى ضمن قانون ضحايا سبايكر
النائب هدى سجاد تعلن تشكيل لجنة نيابية لمتابعة السؤال النيابي لرئيس مجلس الوزراء
بخصوص بيع نفط اقليم كردستان
النائب عمار طعمه يدعو مجلس النواب لتشكيل مجلس اعلى لحل ازمة السكن

النائب جمال المحمداوي يعلن اجابات وزارة النفط وديوان الرقابة المالية بشأن اسئلة نيابية قام
بتوجيها في وقت سابق
النائب قصي عباس يعلن توجيه سؤال نيابي لرئيس مجلس الوزراء بشأن اجراءاته في الكشف
والتقصي عن مصير  ٢٣٣مواطنا شبكيا واقليات ومواطني نينوى.
النائب مضر الكروي يعلن توجيه سؤال نيابي لرئيس مجلس الوزراء بخصوص عدم صرف
الحكومة لحصة العراق في صندوق اعمار المناطق المحررة
النائب عدي عواد التميمي يزور المستشفى التعليمي في محافظة البصرة
النائب بدر الزيادي يستقبل رئيس تجمع الصحفيين واإلعالميين العراقيين
النائب ناجي السعيدي يلتقي وزيـر المالية
نواب ذي قار يلتقون وزير الكهرباء
النائب محمد رضا آل حيدر يزور منطقة الطارمية
النائب عدنان فيحان الدليمي يزور قضاء الطارمية
النائب سالم طحمير الطفيلي يلتقي رئيس هيئة الحج والعمرة
النائب هيثم رمضان الجبوري يحضر المهرجان الدولي لمواد البناء
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