جدول اعمال جلسة رقم 29السبت  29حزيران 2019
مجلس النواب يصوت على تعديل قانون الشركات وينهي قراءة خمسة قوانين

رئيس مجلس النواب يجري اتصاال هاتفيا مع نظيرته في مملكة البحرين
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد العام لألدباء والكتاب

الكعبي  :حماية البعثات الدبلوماسية في العراق مسؤولية كل فرد عراقي وتهديد أمنها يضر
بسمعة ومصلحة البالد
الكعبي يدعو النقابات والمنظمات ذات العالقة للتنسيق في إنضاج التشريعات التي تخدم
المواطن بصورة مباشرة
خالل اجتماع مط ّول بمقر النزاهة  ..الكعبي يدعو القضاء لالسراع بحسم القضايا التحقيقية
لكبار المسؤولين وال ُمحالة من النزاهة

د.بشير الحداد يدعو الحكومة الى ضرورة تأمين وحماية سفارات الدول والبعثات الدبلوماسية
د.بشير الحداد يطلب من اقليم كوردستان إرسال طائرات اإلطفاء ومزيد من سيارات اإلسعاف
والطوارئ لتطويق حرائق الشركة العامة لكبريت المشراق في الموصل
د .بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب يهنئ السيد سيروان عبدهللا سيريني بمناسبة تسنمه
مهام األمين العام لمجلس النواب
د .بشير الحداد يدعو حكومتي اإلتحادية واإلقليم والمنظمات الدولية اإلنسانية الى استمرار
تقديم الدعم والمساعدات لعوائل اآليزيديين واألطفال الناجين من قبضة داعش
معالي األمين العام لمجلس النواب يستقبل المهنئين بمناسبة تسنمه منصبه

لجنة الشباب والرياضة تشارك باجتماعات اللجنة األولمبية الدولية في لوزان السويسرية
لجنة النفط والطاقة تدعو في اختتام مؤتمر ” نفط العراق ” ” في لندن شركات النفط العالمية
للمشاركة في تطوير الصناعة النفطية واستثمار الغاز
رئيس لجنة النفط والطاقة يؤكد في مؤتمر ” نفط العراق ” ” في لندن دعم لجنته للمشاريع
االستثمارية التي تساهم في زيادة انتاج النفط والغاز
رئيسة لجنة الثقافة واالعالم تطالب الحكومة بدعم حماية المتحف العراقي

العمل والمهجرين تستضيف مفتش عام وزارة العمل والشؤون االجتماعية
لجنة الثقافة واالعالم تطالب الحكومة بتوفير جميع المستلزمات الدراج بابل على الئحة التراث
العالمي وتعلن انها اطلعت ميدانيا على تفاصيل الملف في المحافظة
لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي تشرع بمناقشة التقرير نصف السنوي الصادر من الحكومة بشأن
ما تم تنفيذه من برنامجها
رئيسة لجنة المرأة واألسرة والطفولة تشارك في قمة النساء القياديات بطوكيو
لجنة النفط والطاقة تشارك في مؤتمر ” نفط العراق ” في العاصمة البريطانية لندن
لجنة األقاليم تناقش عددا من مواد وفقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين تلتقي وزير المالية وتناقش معه مقترح تشكيل
وزارة الشهداء
العمل والمهجرين تستضيف مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين تلتقي وزير المالية وتناقش معه مقترح تشكيل
وزارة الشهداء
لجنة الزراعة تستضيف مدير عام دائرة االستثمار في وزارة الزراعة
لجنة الزراعة تستضيف مزارعي محافظة واسط
لجنتا القانونية واالقاليم تناقشان قانون انتخابات مجالس المحافظات واالقضية

النائب عباس عليوي يؤكد السعي التمام القراءة الثانية لقانون اللجنة االولمبية العراقية
واهتمام لجنة الرياضة الكامل باالولمبية
النائب حسين العقابي يطالب باإليعاز للحكومة بتقديم الحسابات الختامية لموازنة العام الماضي
ليتسنى إعداد موازنة رصينة للعام القادم
النائب والء السعبري تعلن تقديم مقترح قانون الخدمة التربوية لضمان حقوق العاملين في
قطاع التربية
النائب وليد السهالني يتابع اكمال الطريق السريع الرابط بين الديوانية ـ ناصرية
النائب اكتفاء الحسناوي تلتقي متظاهري التحرير ببغداد
النائب ناصر تركي ياسر يزور وزارتي الداخلية والدفاع
النائب بشار الكيكي يؤكد على االهتمام بحقوق الصحفيين العراقيين ويدعو لدعم صحفيي
الموصل للنهوض بواقع الصحافة في المحافظة
النائب همام علي مهدي التميمي يتفقد ورشة تزويد السيارات بالغاز السائل
النائب همام علي مهدي التميمي يلتقي قائمقام قضاء المقدادية
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