مجلس النواب يصوت على تعديل قانون التنفيذ وينهي قراءة اربعة قوانين
رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعا لرؤساء الكتل واللجان النيابية لالسراع باقرار القوانين
المهمة

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس ائتالف الوطنية
رئيس مجلس النواب يقدم توضيح للرأي العام خالل الجلسة حول النواب اللذين تم استبدالهم

الكعبي  :الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع جملة من القوانين المهمة ويؤكد على تنسيق
اللجان المعنية بما يتعلق في استضافة المسؤولين

د .بشير الحداد يؤكد على ضرورة إستمرار االجتماعات الدورية بين هيئة الرئاسة ورؤساء
الكتل واللجان النيابية ،وحضور السادة النواب في اجتماعات اللجان ومتابعة اإلجراءات
التشريعية

لجنة العالقات الخارجية تشارك في ندوة لوزارة الخارجية بشان مستقبل التعاون بمجال المياه
االقليمية في حوضي دجلة والفرات
لجنة األمن والدفاع تؤكد استمرار التحقيقات في تفجيرات كركوك وحرائق حقول الحنطة
والشعير
لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تعرب عن شجبها واستنكارها لمحاولة االغتيال التي
تعرض لها رئيسها

النائب رعد المكصوصي يعلن جمع تواقيع  50نائبا لتعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين
لشمول شريحة معتقلي ” االحتالل“
النائب حسن العاقولي يعلن انه سيراجع قرار استقالته بعد تلقيه طلبات عديدة من رؤساء
واعضاء العديد من الكتل
النائب حسين العقابي يعلن عن تقديم مسودة لتعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى االمن الداخلي
النائب فالح الساري يعلن لجوء كتلة الحكمة للمعارضة وشروعها بجمع الحقائق الستجواب
الوزراء والمسؤولين المتلكئين

النائبان ملحان المكوطر وعبد عون العبادي يعلنان انسحابهما من كتلة ارادة والعمل بشكل
مستقل
النائب كاظم فنجان يعلن تشكيل لجنة للتحقيق بشأن مالبسات مطار النجف وتقديم تقرير لرئاسة
المجلس التخاذ قرارات حاسمة
النائب عباس عليوي يؤكد عزم مجلس النواب ولجنته على تشريع قانون اللجنة االولمبية
الوطنية العراقية
النائب هيثم رمضان الجبوري يزور جامعة بابل
النائب هيثم رمضان الجبوري يزور المستشفى البيطري في بابل
النائب وليد السهالني يلتقي خريجي الهندسة الكيمياوية المعتصمين
النائب حسن سالم يلتقي بشيوخ ووجهاء منطقة الدسيم في بغداد
النائب صادق السليطي يشرف على نصب محولة في قضاء قلعة سكر
النائب رياض المسعودي يستقبل عدد من عمداء الكليات
النائب عبد االمير الدبي يلتقي األمين العام لمجلس الوزراء
النائبة هيفاء االمين تزور مصنع منسوجات الناصرية
النائبة هيفاء االمين تزور مديرية صحة ذي قار
النائبة هيفاء االمين تزور مديرية كهرباء ذي قار
النائبة هيفاء االمين تلتقي بعدد من االعالميين
النائب عبد االمير التعيبان الدبي يستحصل موافقة وزير العمل والشؤون االجتماعية
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