رئيس مجلس النواب يستقبل عددا من األكاديميين والشباب من محافظة األنبار
رئيس مجلس النواب يستقبل شيوخا ووجهاء وعلماء دين من محافظة البصرة
داعيا لتفعيل القانون الخاص بهم  ..الكعبي  :المجمع العلمي العراقي صرح كبير وثروة ثقافية
يجب دعمه بشكل يوازي ثقله ومكانته
خالل استقباله السفير الروسي ببغداد  ..الكعبي  :بلوغ العراق لمرحلة التنمية الحقيقية غير ممكنة
مالم نشهد نقلة نوعية سريعة للقطاع الخاص وجذب االستثمار
د .بشير الحداد يبحث مع اتحاد معلمي كوردستان سبل تعزيز التنسيق والتعاون مع االتحادات
والنقابات االتحادية ويؤكد دعم مجلس النواب لعمل االتحادات والنقابات بالتشريعات والقوانين

لجنة الثقافة واالعالم تطالب الحكومة بتخصيص منحة مالية لدعم توجهات نقابة الفنانين
لجنة العالقات الخارجية تناقش القرار االميركي بادراج شخصيات عراقية على قوائم العقوبات
لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني تناقش قانون التمريض مع ممثلين لذوي المهن
الصحية
لجنة حقوق االنسان تناقش تقارير الزيارات الرقابية العضائها
لجنة النفط والطاقة تلتقي ممثلي خريجي كليات الهندسة المعتصمين لالستماع لمطلبهم بالتعيين
لجنة النفط والطاقة تعلن موافقة وزير النفط على تعيين خريجي الهندسة الكيمياوية
لجنة الصداقة العراقية – االيرانية تناقش ملف المفقودين العراقيين
العمل والمهجرين تلتقي وزير الهجرة والمهجرين لبحث موضوع إعادة العوائل النازحة
الصحة والبيئة تستضيف وكالء وزارة الصحة
لجنة االقتصاد واالستثمار تناقش قانون االستثمار المعدني
لجنة التربية تنتخب رئيسا ومقررا لها
لجنة الخدمات واالعمار تناقش تعديالت مشروع قانون الهيئة البحرية العراقية العليا
لجنة الخدمات واالعمار تناقش تعديالت مشروع قانون الهيئة البحرية العراقية العليا
رئيس لجنة العالقات الخارجية النائب شيركو ميرويس يستقبل السفير االرميني في بغداد
اللجنة القانونية تستضيف ممثلي رابطة االقضية في العراق
لجنة الزراعة تناقش قانون تنظيم انشاء عالوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات

رئيس لجنة العالقات الخارجية النائب شيركو ميرويس يلتقي رئيس مجلس الوزراء
األمين العام يجري سلسلة من اللقاءات مع رؤساء اللجان بهدف اإلطالع على احتياجات
ومتطلبات لجانهم
النائب علي الحميداوي يزور وزارة الثقافة
النائبة هيفاء االمين تلتقي نائب محافظ ذي قار
مكتب السليمانية يقيم ورشة عمل حول قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي
النائب علي جاسم الحميداوي يزور امانة بغداد
النائب رياض المسعودي يؤكد العمل لزياده تخصيصات محافظة كربالء المقدسة في موازنة عام
2020
النائب برهان المعوري يزور مدينة بعقوبة في ديالى
النائبة هوازن الشمري تلتقي قائد عمليات ديالى
النائبان حسن شاكر الكعبي ومنصور حسين البعيجي يزوران وزارة الشباب والرياضة

الرصد االخباري ليوم االثنين 2019-7-22

 نحيطكم علما...
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