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اختتام الجلسة الرابعة للبرلمان العربي في القاهرة بمشاركة وفد مجلس النواب العراقي
بمشاركة وفد مجلس النواب العراقي انطالق الجلسة الرابعة للبرلمان العربي بالقاهرة اليوم

رئيس مجلس النواب يستقبل نائب رئيس غرفة التجارة األميركية لشؤون الشرق األوسط
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس اقليم كردستان
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس تحالف اإلصالح واإلعمار
رئيس مجلس النواب يستقبل أمير دولة الكويت
وفد مجلس النواب العراقي يختتم زيارته الى الجمهورية اإلسالمية بعد عقده سلسلة من
اللقاءات واالجتماعات الرسمية مع الجانب اإليراني
الوفد البرلماني العراقي يلتقي بالجالية العراقية والطلبة الدارسين في طهران ويستمع الى
معاناتهم ومشاكلهم
د.بشير حداد يوجه السفارة العراقية في طهران بمتابعة شؤون المقيمين العراقيين وتقديم
الخدمات والتسهيالت لهم
د.بشير الحداد من طهران :العراق يثمن مواقف الدول الجوار التي وقفت معه في أوقات المحن
واألزمات
بيان توضيح من مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي

لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تعرب عن شجبها واستنكارها لمحاولة االغتيال التي تعرض لها
رئيسها
لجنة الثقافة واالعالم تبحث مع وزير االتصاالت سبل تشريع قانون الوزارة وهيئة االعالم واالتصاالت
واسباب عدم تنفيذ قرار ايقاف االلعاب المحظورة
لجنة العالقات الخارجية تحضر مهرجانا ثقافيا بمناسبة تأسيس العالقات العراقية – الكورية
لجنة الثقافة واالعالم تشرف على آلية الترشيح لمجلس امناء شبكة االعالم وتوصي بمعالجة بعض
الملفات وفق القانون النافذ
لجنة حقوق االنسان تزور سجن النساء المركزي
لجنة مؤسسات المجتمع المدني تشارك في المؤتمر التنسيقي للمنظمات الدولية والمحلية
لجنة النفط والطاقة تزور محطة حمار مشرف الشمالية التابعة لحقل الزبير
لجنة النفط والطاقة تزور شركة غاز البصرة للمساعدة بحل جميع المشاكل والمعوقات
بيان لجنة الثقافة واالعالم
لجنة النفط والطاقة تزور مديرية انتاج الطاقة في البصرة لتذليل المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء
رئيس لجنة الشباب والرياضة يشارك في افتتاح بطولة الشرطة العربية في الجودو
رئيسة لجنة الثقافة واالعالم تدعو الى تشجيع التعاون مع االتحاد االوروبي في جميع المجاالت
لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تعزي النائبة بليسة جبار بوفاة شقيقها

النائبة اقبال عبد الحسين تزور وزارة االعمار واالسكان
النائب حسين المالكي عضو لجنة العالقات الخارجية يلتقي بالمستشار السياسي األول في
السفارة االلمانية
النائب رياض المسعودي يزور مركز جباية الشاحنات غرب كربالء
النائبة هيفاء االمين تزور قيادة شرطة بغداد
النائب حسن سالم يلتقي وجهاء واهالي منطقة الغزالية في بغداد
النائب محمد رضا ال حيدر يحضر حفال تأبينيا
النائب عبد االمير الدبي يلتقي وزير الصحة
النائب بيار طاهر يحضر ورشة عمل في دهوك
النائبة اكتفاء الحسناوي تزور مناطق عدة في بغداد
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