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رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان
الكعبي  :ماضون في اقرار قانون شهداء سبايكر بما يضمن حقوق ذويهم وعدم شمول مرتكبي
الجريمة بأي عفو عام او خاص
د .بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رابطة العلماء في
العراق ،ويؤكد على ترسيخ المفاهيم اإلنسانية والقيم اإليمانية ونبذ العنف واإلرهاب

اللجنة المالية توصي بتشريع قانون النفط والغاز وتدعو وزارة النفط الى اتخاذ اجراءات
قانونية بحق الشركات التي تشتري النفط العراقي دون موافقة الحكومة االتحادية
بيان توصيات لجنة حقوق االنسان
لجنة العالقات الخارجية تتفق على توزيع اعضاءها على لجان الصداقة النيابية والبرلمانات
الدولية

لجنة تعديل النظام الداخلي تعقد اجتماعا الستكمال التعديالت على النظام الداخلي لمجلس النواب
رئيسة لجنة الثقافة واالعالم تشارك في المؤتمر العام لالتحاد الدولي للصحفيين في تونس
لجنة حقوق االنسان تستضيف مدير عام دائرة اإلصالح
بيان لجنة الثقافة واالعالم والسياحة واآلثار
اللجنة القانونية تناقش قانوني اللجنة االولمبية والمحكمة االتحادية
لجنة الشباب والرياضة تستضيف ممثلي األندية لمناقشة التعديل الثاني على قانون األندية
لجنة الخدمات واالعمار تستضيف مدير عام الخطوط الجوية العراقية
رئيس لجنة العالقات الخارجية يلتقي سفير جمهورية كوريا
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين تناقش النظام الداخلي لعملها
العمل والمهجرين النيابية تناقش مشروع قانون الالجئين
لجنة النزاهة تحدد السبت المقبل موعدا النتخاب رئاستها
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين تنتخب رئيسا لها

عدد من عضوات مجلس النواب يلتقين السفير األمريكي
النائب عباس يابر يزور الكلية المفتوحة في واسط
النائبة ايناس ناجي كاظم تزور مستشفى الكوت النسائية

عدد من النواب يلتقون بأهالي منطقة دوانم الشعلة
النائب جمال المحمداوي يتفقد شعبة االستجابة األولية في قيادة شرطة البصرة
النائب جمال المحمداوي يلتقي رئيس جامعة البصرة
النائب جمال المحمداوي يستقبل ممثل اتحاد الحقوقيين العراقيين
النائب عدي عواد التميمي يتفقد مستشفى الفيحاء بالبصرة
النائب عدي عواد التميمي يزور مستشفى الطفل في محافظة البصرة
النائب جمال المحمداوي يتفقد مركز الحساسية والربو بالبصرة
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