رئيس مجلس النواب يستقبل اعضاء مجلس االمن
الرئاسات الثالث تؤكد على حصر السالح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية وضرورة دعم
الحكومة في اختيار االفضل إلدارة المؤسسات
رئيس مجلس النواب يستقبل أعضاء مجلس األمن الدولي
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يوجه دعوة رسمية العضاء البرلمانات االسيوية
لحضور اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط في بغداد
خالل استقباله ممثلي جرحى القوات االمنية والحشد الشعبي  ..الكعبي يطالب الجهات ذات
العالقة بتخصيص نسبة من مشاريع االسكان للجرحى
د.بشير الحداد يدعو المجتمع الدولي الى دعم العراق ومساعدته في إعادة البناء واإلعمار
والتنمية المستدامة
الحداد لدى استقباله لخريجي كليات الصيدلة يؤكد على أهمية الرصانة العلمية ،وضرورة تذليل
المعوقات والمشاكل التي تواجه الطلبة
األمين العام لمجلس النواب ينعى الكاتب والصحفي عبد الغني علي يحيى

لجنة مؤسسات المجتمع المدني تناقش مشروعي قانوني نقابة الجيولوجيين والتمريض
اللجنة المالية تستضيف وفدا من شركة تعبئة الغاز
اللجنة الفرعية للمالية النيابية تبحث مع مصرف الرافدين أسباب تلف العملة
لجنة الثقافة واالعالم تقرر زيارة مدينتي االعظمية والصدر وتناقش قانون حق الحصول على
المعلومة
لجنة التربية النيابية تناقش التقرير النهائي لمشروع قانون رسم الطابع الحملة الوطنية لبناء
المدارس ورياض االطفال
لجنتا القانونية واالقاليم تستانفان مناقشاتهم بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات بحضور
المفوضية العليا لالنتخابات
لجنة التعليم النيابية تناقش قانون الخدمة البحثية
العمل والمهجرين تستضيف مفتش عام وزارة العمل والشؤون االجتماعية
لجنة النفط والطاقة تشارك في مؤتمر ” كركوك والموصل ” في لندن للمشاريع العمالقة
لتطوير الصناعة النفطية واستثمار الغاز
لجنة الثقافة واالعالم تنعى رحيل الفنان التشكيلي واالديب عبد االمير المالكي

النائب فالح الخزعلي يعلن عن تقديم مقترح قانون الحتساب الشهادة االعلى للموظفين
النائبة بسمة بسيم تطالب بتشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة المسؤولين عن حريق معمل كبريت
المشراق وتعويض المتضررين
النائبة ميادة نجار تطالب باإليعاز إليقاف مناقصة طبع المناهج المدرسية ومراجعتها لتحقيق اقل
االسعار وافضل نوعية ومنع الهدر المالي
النائبة مناهل الحميداوي تعلن تقديم مقترح قانون اعمار البنى التحتية والخدمية بالدفع باألجل
لتحسين الواقع الخدمي واالقتصادي للبالد
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