مجلس النواب يصوت على قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية وتوصيات لحل ازمة السكن

رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من شيوخ ووجهاء محافظة بابل
رئيس مجلس النواب يستقبل الممثل األعلى لسياسة األمن والشؤون الخارجية في االتحاد األوربي
رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الداخلية وعددا من مسؤولي محافظة صالح الدين في سلسلة
لقاءات منفصلة
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار
رئيس مجلس النواب يستقبل نواب وأعضاء مجلس محافظة األنبار من تحالف القوى العراقية
الكعبي يدعو الى تحصين المؤسسة األمنية من المسيئين و تشخيص المناطق التي تنتشر فيها بؤر
اإلرهاب في ديالى
الكعبي  :سنتخذ جملة قرارات واجراءات حازمة لتفعيل الصناعة والزراعة والمنتجات المحلية
خالل ترؤسه اجتماعا امنيا خدميا في ديالى ..الكعبي  :غادرنا الطائفية ولن نسمح بعودتها والبد
من ترك الخالفات والتوجه لخدمة ابناء المحافظة
الكعبي يصل ديالى ويعقد اجتماعا مع محافظها ومسؤوليها المحليين وقادتهــا األمنيين
مخاطبا اهالي بابل  ..الكعبي  :هناك اخطاء كبيرة تتحملها الحكومات السابقة  ..والدورة الحالية
ستكون مختلفة عن سابقاتها
خالل زيارته محافظة بابل … الكعبي يؤكد اشراك الحكومات المحلية في إعداد الموازنة
االتحادية للعام المقبل
الكعبي يكشف عن مساع لتعيين نسب من المحاضرين التربويين في وزارات مختلفة حسب
االختصاص
بمناسبة الذكرى الـ 21الستشهاد السيد الصدر قدس  ..مجلس النواب يرعى المعرض
الفوتوغرافي لهيئة تراث السيد الشهيد

المعهد العراقي يعرب عن تقديره وإمتنانه لـ د.بشير الحداد لرعايته مؤتمر مشروع (نساء ضد
العنف والتطرف – نساء من أجل السالم)

نائب رئيس لجنة األوقاف الشؤون الدينية النيابية تتفقد سير عمل هيئة الحج
رئيس لجنة العالقات الخارجية النائب شيركو مير ويس يلتقي وزير العدل
لجنة الخدمات واالعمار النيابية تبحث تعديالت النظام الداخلي الخاص بها
لجنة الزراعة تناقش الخطة الشتوية وتسويق محصولي الحنطة والشعير
لجنة التعليم العالي والبحث العلمي تناقش عدة قضايا
اللجنة القانونية تستأنف مناقشاتها بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات
رئيس لجنة الشباب والرياضة يشيد بأنجازات اتحاد العاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة
لجنة التعايش السلمي تعقد اجتماعا لوضع ستراتيجية عملها المستقبلي والتحضير لمؤتمر موسع
نهاية ايلول المقبل
لجنة البرنامج الحكومي والتخطيط االستراتيجي تبحث التقرير نصف السنوي المقدم من رئاسة
الوزراء

النائب جمال المحمداوي يشارك في ورشة مشروع قانون حرية التعبير في البصرة
النائبة ريحان حنا تشارك في اجتماع اللجنة القانونية مع مفوضية االنتخابات
النائب قصي عباس يعلن توجيه سؤال نيابي لرئيس الوزراء بخصوص فرض اتاوات من جهات
على سواق الشاحنات بين بغداد ونينوى
النائب رزاق محيبس يعلن جمع  48نائبا الستجواب وزير الكهرباء
النائبة منى الغرابي تعلن تقديم مقترح قانون لزيادة رواتب المتقاعدين
النائب ديار برواري يطالب باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية االتحاديين وفي حكومة اقليم
كردستان التخاذ قرارات فاعلة لوقف عمليات الجيش التركي
النائب جمال المحمداوي يطالب بحصر تصويت الناخبين بالبطاقة البايومترية لضمان سالمة
االنتخابات وتقليل التزوير ألدنى مستوى ممكن
مكتب مجلس النواب في زاخو يعقد ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الالجئين
النائب رياض المسعودي يشارك في المؤتمر العشائري حول حماية المسعف
النائبة اكتفاء الحسناوي تفتتح مركزا صحيا في منطقة اللج ببغداد
النائب اكتفاء الحسناوي تحضر افتتاح صالة والدة بمركز صحي في حي الوحدة ببغداد
النائب ديار طيب يلتقي مجموعة من ابطال رياضة كمال االجسام في دهوك
النائب اسعد ياسين يلتقي وزير الثقافة والسياحة واالثار
النائب اسعد ياسين يشارك في حفل تأبيني
النائب ديار برواري يلتقي مجموعة من شباب دهوك
النائب ديار برواري يلتقي بعدد من مدراء محافظة دهوك
النائب همام التميمي يزور ناحية كنعان بديالى
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