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مجلس النواب يصوت على قانون المطابع وينهي قراءة ثمانية قوانين ويباشر بقانون المحكمة
االتحادية
نفي

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس تحالف القرار العراقي
الكعبي يهنيء الالمي بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي لالتحاد الدولي للصحفيين

نائب رئيس لجنة العالقات الخارجية النائب ظافر العاني يلتقي وفدا من بعثة الصليب االحمر
لجنة النفط والطاقة تناقش موضوع شركة بتروفاك للخدمات النفطية
لجنة الثقافة واالعالم تعلن اقرار مشروع قانون المطابع االهلية بعد تصويت مجلس النواب على
تعديله
لجنة الثقافة واالعالم تتبنى ادراج يوم الحشد الشعبي على قانون العطل واالعياد الرسمية في
البالد

وفد لجنة التربية يتفقد المراكز االمتحانية في بغداد
عضو لجنة العالقات الخارجية النائب مزاحم التميمي يستقبل مسؤول ملف الحدود البحرية في
” يونامي”
لجنة األمن والدفاع تزور قضاء الطارمية
بيان لجنة الخدمات واالعمار بشأن تداعيات انفجار ناقلتي نفط في خليج عُمان
لجنة االقتصاد واالستثمار تبحث قانون االستثمار المعدني
األمن والدفاع النيابية تناقش نشر المتطوعين على مالك هيئة الحشد الشعبي للمناطق المحررة
في صالح الدين

عضو لجنة العالقات الخارجية النائب ملحان المكوطر والسفير الصيني يلتقيان وزير الزراعة
النائبة الغالب تبارك للعراق فوزه بعضوية المجلس التنفيذي لالتحاد الدولي للصحفيين
وفد نيابي نسوي يلتقي السفير األمريكي
النائبة وحدة الجميلي تطالب مجلس النواب بتعديل قانون العفو العام
النائبة بسمة بسيم تعلن جمع تواقيع لإليعاز للحكومة بإعادة المفسوخة عقودهم في نينوى
والمناطق المحررة وتعيين المحاضرين المجانيين
النائب عالء الربيعي يعلن تبني مقترح قانون ” بغداد العاصمة ” لتنظيم الصالحيات وتحسين الخدمات

النائب يسرى رجب تطالب بمفاتحة وزارة الخارجية الستدعاء السفير التركي احتجاجا على
القصف والتوغل العسكري
النائب كاظم فنجان يدعو لإليعاز الى وزارتي النفط والتجارة لتبنى خطة طوارئ للموانئ لضمان
تدفق الصادرات والواردات النفطية
النائبة سعاد جبار الوائلي تتفقد المراكز االمتحانية في النجف االشرف
النائب صفاء الغانم يتفقد عددا من المراكز االمتحانية في بغداد
النائب شيماء التميمي عن لجنة الخدمات واالعمار تلتقي ممثلي الوكالة الدولية للتنمية (برنامج
تكامل)
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