مجلس النواب يصوت على قانون وينهي قراءة ومناقشة ثالثة قوانين ويرفع الحصانة عن
النائب فائق الشيخ علي

رئيس مجلس النواب يستقبل السفير األميركي السابق روبرت فورد
الحــداد  :نثمن جهود المحاضرين بالمجان الذين كانوا سندا للعملية التربوية ،ونسعى لتثبيت
حـقوقهم في قانون الموازنة 2020
الحــداد يبحث مع الشـركاء الدوليين والمعهد العراقي دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية
التنمية ،والمساهمة في تطوير القدرات في العمل النيابي

االمين العام لمجلس النواب يبحث مع وزير التخطيط اطر التعاون والتنسيق بين الجانبين

لجنة االمن والدفاع تناقش عددا من القوانين المهمة
رئيس لجنة الشهداء يستقبل مدير عام دائرة شهداء وزارة الداخلية
لجنة األوقاف تقرر اجراء زيارات رقابية لدواوين األوقاف وهيئة الحج واستضافة مسؤوليها
اللجنة المالية تستعرض عمل لجانها الفرعية
رئيس اللجنة المالية يستقبل وزير الخارجية
لجنة االتصاالت و االعالم تناقش التعديالت على مشروع قانون االتصاالت والمعلوماتية
لجنة االتصاالت واالعالم تعقد اجتماعا الستضافة لجنة الحوكمة في امانة مجلس الوزراء
لجنة المرأة واالسرة والطفولة تبحث قانون العنف االسري وتعديل المادة  ٥٧من قانون االحوال
الشخصية
لجنة حقوق االنسان تستضيف وفدا من منظمة هيومن رايتس ووتش
لجنة حقوق األنسان النيابية تدعو الحكومة األتحادية باإلسراع في أرسال مشروع قانون حماية
األشخاص من االختفاء القسري
لجنة حقوق األنسان تتابع قضية تشابه األسماء مع الجهات القضائية والحكومية
لجنة التربية تستضيف وفدا من متظاهري المحاضرين المجانيين
القانونية النيابية تبحث مع رئيس مجلس القضاء االعلى عددا من مشاريع القوانين
لجنة الخدمات واالعمار تبحث معالجة ازمة السكن وبناء المجمعات السكنية
لجنة المرأة تعقد اجتماعا تشاوريا بشان دعم القيادة السياسية للمرأة في العراق

النائب مازن الخالدي يدعو إلصدار قرار نيابي بإيقاف ازالة دور المتجاوزين من الفقراء
“حصرا“
النائب رامي السكيني يقدم طلبا لرئاسة مجلس النواب لحسم موقف محافظ البصرة
النائب سالم الطفيلي يزور قضاء الكفل في بابل
النائبة منال المسلماوي تلتقي وزير العمل والشؤون االجتماعية
النائب عباس العطافي يزور المجلس البلدي لقضاء العزيزية
النائب عدنان االسدي يزور مركز شرطة ثورة العشرين في المثنى
النائبان بهار محمود ودانا جزا علي يزوران مديرية جوازات السليمانية
النائبان بهار محمود ودانا جزا علي يزوران محكمة تميز السليمانية
النائب رياض المسعودي يحضر اجتماع لجنة الزراعة مع مركز انعاش االهوار واألراضي
الرطبة
النائب علي الحميداوي يزور شبكة االعالم العراقي
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