مجلس النواب ينهي قراءة قانونين ويناقش قضايا خدمية مهمة

رئيس مجلس النواب يستقبل أعضاء كتلة الحكمة النيابية
رئيس مجلس النواب يستقبل عضو مجلس النواب األرمني عن المكون اإليزيدي السيد
باكويان
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يؤكد عدم تمتع الرئاسة والنواب الحاليين
والسابقين بأي امتيازات مقارنة باعضاء مجالس المحافظات
الكعبي وحداد يباركان للشعب إكمال التشكيلة الوزارية للحكومة ويؤكدان على تمرير
حقيبة وزارة التربية خالل ايام قليلة
الكعبي  :سنحتفل قريبا برفع اخر كتلة كونكريتية من العاصمة الحبيبة بغداد
بمناسبة الذكرى الخامسة لفتوى المرجعية للجهاد الكفائي  ..الكعبي يفتتح المعرض
الفوتغرافي لهيئة الحشد الشعبي داخل مجلس النواب
خالل لقائه اللجنة التنسيقية لتظاهرات البصرة  ..المشاريع الخدمية واالستثمارية تتطلب
استقرار سياسي واداري وهذا ما يجب ان تسعون اليه
د .بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب  :العراقيون يعيشون اليوم في حالة من األمن
واإلستقرار بفضل دماء الشهداء
د .بشير الحداد يبحث مع بعثة األمم المتحدة في بغداد ،أولويات عمل مجلس النواب
والتأكيد على دعم المجتمع الدولي للعراق في مرحلة البناء واإلعمار

رئيس اللجنة المالية يلتقي سفيرة استراليا لدى بغداد
لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تناقش تقريرها المعد بشأن برنامج الحكومة
رئيس اللجنة المالية يستقبل وفدا من نقابة االكاديميين العراقيين
لجنة الثقافة واإلعالم تطالب الحكومة بتنفيذ امر حظر االلعاب االلكترونية وحجب المواقع
االباحية
لجنة حقوق االنسان تطالب الكتل السياسية بالتعاون في تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي
والتظاهر السلمي
لجنة الشهداء تقيم معرضا بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس الحشد الشعبي
اللجنة القانونية تناقش مشروع قانون الخدمة المدنية االتحادي
لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تناقش اعداد تقرير بشأن ما حققته الحكومة من برنامجها

النائب برهان المعموري يعلن عن مقترح قانون مؤسسة تنظيم التعاقدات الحكومية لمعالجة
الفساد والهدر المالي
النائب كاظم فنجان يدعو لإلسراع في اقرار قانون الهيئة البحرية العليا

النائب ايناس المكصوصي تطالب بتنفيذ قوانين شرعها مجلس النواب لتعيين الشهادات العليا
والخريجين االوائل
النائبة ايناس ناجي المكصوصي تحضر ورشة عمل
النائب احمد الكناني يلتقي القائم باألعمال في السفارة العراقية بصوفيا
النائبة ايناس ناجي المكصوصي تزور مركز شرطة العروبة في واسط
النائب عدنان فيحان الدليمي يستقبل السفير االسترالي في بغداد
النائب رياض المسعودي يتفقد مشروع الدوار الشمالي غرب كربالء
النائب عباس يابر العطافي يزور مديرية بلدية الكوت
النائب احمد الكناني يزور مفوضية مناهضة التميز البلغاري
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