
 4102لعام   الثانيالتقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر تشرين 

 

 العدد الصنف

 9 الجلسات

 25 الفقرات

 52 الفقرات غير المنفذة

 21 القوانين المقروءة قراء أولى

 1 القوانين المقروءة قراءة ثانية

 3 القوانين المصوت عليها

 5 االستضافات

 25 البيانات المقروءة

 8 مرات التصويت

 0 الكلمات المقروءة

 0 االستجوابات

 3 التقارير

 

 الحركات من بالكثير النواب مجلس عقدها التي الثاني تشرين شهر جلسات تميزت

 نم جملة التشريعية النشاطات تضمنت فقد الرقابية، النشاطات وبعض التشريعية

 التعديل قانون ومشروع العمل، قانون مشروع: لـ االولى القراءة: منها الحركات

 ومشروع اإلحصاء، قانون ومشروع ،(05) رقم المائية الموارد وزارة لقانون الثالث

 قانون ومشروع ،6552 لسنة( 31) رقم االستثمار لقانون الثاني التعديل قانون

 وزارة قانون لمشروع الثانية القراءة المجلس اتم كما. والمعلوماتية االتصاالت

 .الصحة

 تنظيم قانون مشروع على الموافقة بعدم المبدأ حيثمن  المجلس صوت وقد هذا

 على وكذلك. القانون لمشروع االولى القراءة من االنتهاء بعد التركمان حقوق



 االتصاالت قانون مشروع تشريع استئناف على المبدا حيث من الموافقة

 ضد داعش عصابات جرائم يعتبر قرار على التصويت أجل كما والمعلوماتية،

 من التأجيل وجاء االنسانية ضد وجرائم جماعية ابادة جرائم العراقي الشعب مكونات

 .القرار انضاج في االنسان حقوق لجنة اشراك اجل

 وحماية تشجيع اتفاقية تصديق قانون مشروع على أيضا   المجلس صوت كما

 وكذلك الهاشمية االردنية المملكة وحكومة العراق جمهورية حكومة بين االستثمار

 دولة وحكومة العراق جمهورية حكومة بين اتفاقية تصديق قانون مشروع على

 .لالستثمار المتبادلة والحماية للتشجيع الكويت

 العبادي حيدر الوزراء رئيس السيد المجلس استضافة فقد الرقابة صعيد على أما

 عبد عادل السيد أستضاف وكذلك البالد، في العامة االوضاع مجمل الستعراض

 بين االتفاق وتفاصيل والنفطي االقتصادي الواقع الستعراض النفط وزير المهدي

 .كردستان اقليم و االتحادية الحكومة

 المكلفة اللجنة تلت فقد المجلس، قبل من المشكلة اللجان أعمال بمتابعة يتعلق وفيما

 وصوت. مهام من به كلفت ما بشان تقريرا النازحين الى النواب مجلس منحة بتوزيع

 جلسة في والصقالوية السجر باحداث الخاصة النيابية اللجنة تقرير على المجلس

 نائبا 98 من مقدم طلب على بناءا نيابية تحقيقية لجنة تشكيل على صوت كما سرية،

 والدفاع االمن لجنتي تلت كما والمتسببين نينوى محافظة سقوط اسباب في للتحقيق

 تضمن الذي سبايكر قاعدة جريمة عن االولي التقرير النيابيتين االنسان وحقوق

 .المالحظات العديد من

 

 4102/ الثانيتشرين  شهر تفاصيل جلسات

عقد مجلس النواب الجلسة السادسة والعشرين من الفصل  0/00/4102بتاريخ 

رئيس المجلس  التشريعي االولى للسنة االولى برئاسة السيد سليم الجبوري

 :نائب ، وقد تضمنت الجلسة ( 402)وبحضور 

 

تأكيد السيد الجبوري ان اللجنة السباعية تنظيمة لتسهيل اختيار اعضاء اللجان  -

ويمكن للكتل النيابية االسترشاد بتوصياتها الختيار رئيس ونائب رئيس ومقرر 

 اللجان والتملك صالحية اصدار قرارات

 

لطالباني بيانا بذكرى استشهاد االمام الحسين اشارت فيه الى ان تالوة النائبة اال ا -

االنسانية جمعاء تشارك بإحياء استشهاد االمام مما يلزمنا استخالص المعاني السامية 

 والثبات على المبادئ والعدالة

 

تالوة النائب عبد الرحمن اللويزي بيان حول االوضاع االنسانية واالمنية في  -

فت فيه الى تفاقم معاناة المواطنين مع انقطاع التيار الكهربائي وقيام محافظة نينوى ل

عناصر داعش االرهابية بشن حمالت اعتقال ضد ضباط وسياسيين وناشطين والقيام 

باعمال اعدام جماعي، مطالبا بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة االوضاع 



القيام بواجباته لتخفيف معاناة االنسانية في المحافظة، داعيا مجلس الوزراء الى 

 المواطنين

 

تالوة النائب جوزيف صليوة بيانا بمناسبة الذكرى الرابعة لمجزرة سيدة النجاة ندد  -

فيه بجريمة االرهابيين في الكنيسة اثناء ادائهم الصالة وقيامهم بتهجير المسيحيين من 

البقاء في العراق مهما نينوى للمرة االولى منذ الفي عام، مؤكدا تمسك المسيحيين ب

 .فعل االرهابيين

 

تالوة النائب فارس الفارس بيانا بشان االوضاع في االنبار باسم مجلس المحافظة  -

بين فيه االوضاع الحرجة التي تمر بها المدن من قتل وتهجير على يد تنظيم داعش 

 االرهابي

 

 من لجنة حقوق االنسانالقراءة االولى لمشروع قانون تنظيم حقوق التركمان المقدم  -

 

تصويت المجلس من حيث المبدأ بعدم الموافقة على مشروع قانون تنظيم حقوق  -

التركمان بعد االنتهاء من القراءة االولى لمشروع القانون المقدم من لجنة حقوق 

 االنسان

 

 قراءة مالحظات وتوصيات لجنة شؤون النازحين النيابية المؤقتة -

 

ماورد من توصيات في تقرير اللجنة النيابية المؤقتة  تصويت المجلس على  -

 الخاصة بالنازحين لغرض تضمينها في قرار لمجلس النواب

 

القراءة االولى لمشروع قانون العمل والمقدم من لجنتي العمل والشؤون االجتماعية  -

 مادة 301مادة من اصل  08ومؤسسات المجتمع المدني حيث اكمل قراءة 

 

 

من الفصل ( 42)الجلسة  4102\00\00واب العراقي بتاريخ عقد مجلس الن

التشريعي االول للسنة االولى من الدورة الثالثة ، برئاسة السيد سليم الجبوري 

 :نائب ، وتضمنت الجلسة ( 442)رئيس مجلس النواب العراقي وبحضور 

  

اح اعالن السيد الجبوري عن اصابة النائبة انغام الشموسي بحادث اجرامي صب -

 حاليا اليوم استهدف منزلها وهي قيد المعالجة 

تالوة النائب زيد عبد الكريم في بيان استنكار اغتيال السيد عكاب الجنابي عضو  -

مجلس محافظة بابل والسيد ابراهيم الجنابي قاضي محكمة المسيب بعد شهرين من 

 اختطافهما



باحداث السجر والصقالوية في تصويت المجلس على تقرير اللجنة النيابية الخاصة  -

 جلسة سرية

القراءة االولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الموارد المائية رقم  -

 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه واالهوار 6559لسنة ( 05)

( 31)تاجيل القراءة االولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون االستثمار رقم  -

والمقدم من لجان االقتصاد واالستثمار والمالية ، بناءا على طلب اللجان  6552لسنة 

 المختصة

 القراءة االولى لمشروع قانون االحصاء والمقدم من لجنة االقتصاد واالستثمار -

تكملة القراءة االولى لمشروع قانون العمل المقدم من لجان العمل والشوون  -

مادة بعد ان  301والقانونية والذي يتضمن  االجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني

 مادة من مشروع القانون 08انهى في جلسة سابقة قراءة 

، (عليه السالم)تالوة النائب بدر الفحل بيانا استحضر فيه أستشهاد االمام علي  -

ومواقفه الكبيرة في نصرة المظلومين مشيرا الى تصدي ناحية العلم في محافظة 

 داعش االرهابية من خالل أبناءها الغيارى من العشائرصالح الدين لعصابات 

 

 

 

من الفصل ( 42)الجلسة  4102\00\01عقد مجلس النواب العراقي بتاريخ 

التشريعي االول للسنة االولى من الدورة الثالثة ، برئاسة السيد سليم الجبوري 

 :نائب ، وتضمنت الجلسة ( 414)رئيس مجلس النواب العراقي وبحضور 

  

صويت المجلس بالموافقة على صحة عضوية النائبة ايمان حميد بعد اعتراض ت -

 .تقدم به السيد حيدر ستار فرحان بشان المقعد النيابي للنائبة البديلة

تالوة النائب فرهاد قادر كريم بيانا استنكر فيه التفجير االنتحاري الذي استهدف  -

 المواطنين االبرياء في ناحية كوكس

ثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون االقتصادي والتجاري القراءة ال -

والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا والمقدم من 

 لجنتي العالقات الخارجية واالقتصاد واالستثمار

القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد  -

لدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به والمقدم من لجنتي الخدمات ا

واالعمار والعالقات الخارجية ، وقررت هيئة الرئاسة احالة مشروع القانون الى 

لجنة العالقات الخارجية لغرض دراسته وعرضه في جلسة يوم السبت المقبل 

 الستكمال مناقشته بعد اعتراضات قدمت بشانه

راءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة المقدم من لجنتي الصحة والبيئة الق -

 والقانونية

 



 

من الفصل ( 42)الجلسة  4102\00\02عقد مجلس النواب العراقي بتاريخ 

التشريعي االول للسنة االولى من الدورة الثالثة ، برئاسة السيد سليم الجبوري 

 :نائب ، وتضمنت الجلسة ( 402)رئيس مجلس النواب العراقي وبحضور 

  

دعوة السيد الجبوري لجنتي التربية والمهجرين الى استضافة السيد وزير التربية  -

 لبحث شؤون الطلبة النازحين

نائبا  98تصويت المجلس على تشكيل لجنة تحقيقية نيابية بناءا على طلب مقدم من  -

ان تضم نواب المحافظة للتحقيق في اسباب سقوط محافظة نينوى والمتسببين به على 

 .واخرين من كتل اخرى وان تكلف لجنة االمن والدفاع باالشراف على التحقيق

مباركة السيد الجبوري انتخاب رئاسات عدد من اللجان النيابية داعيا الى االسراع  -

 باختيار المتبقي من رئاسات اللجان

راق الى أتفاق السكك اعادة القراءة الثانية لمشروع قانون أنضمام جمهورية الع -

الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به والمقدم من لجنتي الخدمات 

واالعمار والعالقات الخارجية والذي قرأ في الجلسة الماضية لمعالجة االعتراضات 

 .التي قدمت بشأنه 

 

 

من الفصل  (11)الجلسة  4102\00\02عقد مجلس النواب العراقي بتاريخ 

التشريعي االول للسنة االولى من الدورة الثالثة ، برئاسة السيد سليم الجبوري 

 :نائب ، وتضمنت الجلسة ( 412)رئيس مجلس النواب العراقي وبحضور 

 

 أداء النائب هادي العامري اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب -

المجلس السيد عادل عبد المهدي وزير النفط الستعراض الواقع  أستضافة -

 االقتصادي والنفطي واالتفاق بين الحكومة االتحادية و اقليم كردستان

تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية االستثمار بين  -

لمقدم من لجنتي حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة االردنية الهاشمية وا

 العالقات الخارجية واالقتصاد واالستثمار

تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق  -

وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات والمقدم من لجنتي 

 العالقات الخارجية واالقتصاد واالستثمار

 

 



من الفصل التشريعي ( 11)عقد مجلس النواب الجلسة  52/11/5112بتاريخ 
نائب ، ( 565)االولى للسنة االولى برئاسة السيد سليم الجبوري وبحضور 

 :وتضمنت الجلسة 

  

تالوة النائبة رحاب العبودة بيانا باسم عضوات مجلس النواب بمناسبة اليوم  -
همية دعم المراة وتخفيف العالمي لمناهضة العنف ضد المراة شددت فيه على ا

 معاناتها النفسية واالجتماعية

زيارة وفد نسوي نيابي الى  تالوة النائبة انتصار الجبوري بيانا اشارت فيه الى  -
النجف لتقديم التعازي بسبي نساء اهل البيت في االول من صفر تضمن لقاء 

امه االنسان المرجعيات الدينية الذين عبرا عن رفضهم القاطع لالعتداء على كر
 وتاكيدهم على حق المراة في بناء المجتمع

تالوة النائب رعد الدهلكي في بيان باسم لجنة الهجرة والمهجرين اكد فيه عدم  -
تناسب االموال المخصصة من قبل الجهات الحكومية للنازحين الذين يعيشون واقعا 

 مأساويا

السجناء السياسيين بيانا القت النائبة زينب عارف البصري عضو لجنة الشهداء و -
استذكرت فيه الذكرى السنوية لقضية قبضة الهدى وشهداء الحركة االسالمية ممن 
قضوا على يد ازالم النظام مشيرة الى ان الشهداء من قادة الحركة قدموا نموذجا 

 فريدا في التحدي والصمود والتضحية ضد اعتى قوة ديكتاتورية

مقاتل حافظوا على  300ان اثنى فيه على دور القى النائب مشعان الجبوري بي -
 مصفى بيجي من هجمات الدواعش بفضل ثباتهم وحمايتهم للمصفى

تصويت المجلس على اللجنة النيابية الخاصة بتقييم االوضاع االمنية في محافظة  -
ديالى وتضم كل من السيدات والسادة النواب حسن سالم ورعد الدهلكي وكامل 

وري وبرهان كاظم وناهدة الدايني وقاسم االعرجي وعبد الزيدي وصالح الجب
 .العزيز حسن وفرات التميمي

القراءة األولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون اإلقتصادي والعلمي بين  -
جمهورية العـراق وحكومــة جمهوريــة بلغــاريا والمقدم من لجنتي العالقات 

 الخارجية واإلقتصاد واإلستثمار

راءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم الق -
والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق  5002لسنة ( 2)

 اإلنسان

تأجيل القراءة االولى لمشروع قانون وزارة النقل والمقدم من لجنتي الخدمات  -
اء على طلب عدد من اعضاء المجلس بسحب القانون واألعمار واللجنة القانونية بن

الذي جاء إلعداد قانون لوزارة النقل وإعداد هيكل اداري للوزارة بعد فصل وزارة 
 النقل والمواصالت الى وزارتين هما النقل واالتصاالت

اكمال المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية  -
هورية العراق وحكومة المملكة األردنية الهاشمية المقدم من لجنتي اإلستثمار بين جم

 العالقات الخارجية واإلقتصاد واإلستثمار



القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية بين حكومة جمهورية العراق  -
وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار المقدم من لجنتي 

 .رجية واإلقتصاد واإلستثمارالعالقات الخا
تأكيد الرئيس الجبوري على تقديم مجلس النواب الكثر من طلب الى الحكومة من  -

لغرض مناقشتها ، مؤكدا عدم  5022اجل ارسال الموازنة المالية االتحادية لعام 
جواز عقد اي جلسة لمجلس النواب بعد انتهاء الفصل التشريعي اال في حال وصول 

 .الحكومة الموازنة من
دعوة رئيس المجلس لجنة االمن والدفاع الى اتخاذ التدابير الالزمة لمتابعة  -

االوضاع في بلد والدجيل التي تتعرض لهجمات بقذائف الهاون من قبل االرهابيين 

 نائب 33بناءا على الطلب المقدم من 

 

من الفصل التشريعي  (24)عقد مجلس النواب الجلسة  42/00/4102بتاريخ 

نائب ، ( 424)االول للسنة االولى برئاسة السيد سليم الجبوري وبحضور 

 :وتصمنت الجلسة 

اعالن السيد الجبوري ان هيئة رئاسة المجلس ناقشت امس مع رؤوساء الكتل  -

واللجان بعض المسائل المتعلقة باالمور التنظيمية وعمل المجلس خالل المرحلة 

التفاق على تشكيل لجنة من الكتل النيابية لمتابعة البرنامج الحكومي و المقبلة اذ تم ا

ورقة االتفاق السياسي فضال عن التاكيد على اهمية االسراع بحسم رئاسات اللجان 

هو نهاية الفصل التشريعي وبداية العطلة  11/ 33، مشيرا الى ان يوم  المتبقية 

نة من الحكومة فسيتم الغاء العطلة التشريعية لمدة شهر اال في حال وصول المواز

الفتا انه من المؤمل ارسال الموازنة الى مجلس النواب بداية االسبوع المقبل 

 .باالضافة الى امكانية حضور رئيس الوزراء الى المجلس خالل االيام المقبلة

تالوة لجنتي االمن والدفاع وحقوق االنسان النيابيتين التقرير االولي عن جريمة  -

 :دة سبايكر الذي تضمن المالحظات التالية قاع

 ضابطا ومن المراتب 24وزارة الدفاع حققت مع  -1

 .اخرين مطلوبين للتحقيق لم يحضروا حتى االن بسبب المعارك 23استدعاء  -4

 منتسبا 472المعلومات الرسمية لدى وزارة الدفاع تفيد باستشهاد  -3

 اع بخصوص اعداد الشهداء الحقيقيينعدم وجود قاعدة بيانات لدى وزارة الدف -2

 عدم توصل التحقيق الى وجود اوامر باالنسحاب -5



التاكيد على وجود تعاون بين بعض المجرمين وداعش تم ارسال اسماءهم الى  -2

 الجهات المعنية

المنتسبين المتسربين في صالح الدين بعد احداث الموصل روجوا عن صدور  -7

 اوامر باالنسحاب

 كانية الوصول الى االماكن الموجودة فيها جثث الضحاياعدم ام -8

 مشاركة اغلب الضباط والمراتب بالعمليات العسكرية حاليا مما اعاق التحقيق -9

 عدم تمكن قيادة عمليات صالح الدين من ارسال العدد النهائي للمتسربين -13

 التحقيقات تفيد بوجود عسكريين مازالوا احياء -11

اءات اللجنة التحقيقية الموجودة في وزارة الدفاع المختصة بطئ في اجر -14 

 بالقضية

اللجنة النيابية المكلفة بقضية سبايكر ستجتمع مرة اخرى لتقييم مجريات  -13

التحقيق وتفعيل الجانب الرقابي على اللجنة الحكومية وتقديم تقرير نهائي الى مجلس 

 .النواب

 

لسنة ( 959)قرار مجلس قيادة الثورة المنحل  القراءة األولى لمشروع قانون الغاء -

 المقدم من اللجنة القانونية1978   

 القراءة االولى لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين المقدم من اللجنة القانونية -

التصويت من حيث المبدأ بالموافقة على استمرار المضي بمشروع قانون تنظيم  -

 عمل المستشارين

األولى لمشروع قانون تشجيع اطباء التخدير والمقدم من لجنتي اكمال القراءة  -

 الصحة والبيئة والقانونية

القراءة األولى لمشروع قانون دعم االطباء والمقدم من لجنة الصحة والبيئة  -

 واللجنة القانونية

لسنة ( 13)القراءة األولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون االستثمار رقم  -

 دم من لجنتي االقتصاد واالستثمار والماليةالمق4332



تأجيل التصويت على قرار باعتبار جرائم عصابات داعش ضد مكونات الشعب  -

العراقي جريمة ابادة جماعية وجريمة ضد االنسانية من اجل اشراك لجنة حقوق 

 االنسان في انضاج القرار

 

 

 

من الفصل ( 11)الجلسة  4102\00\42عقد مجلس النواب العراقي بتاريخ 

التشريعي االول للسنة االولى من الدورة الثالثة ، برئاسة السيد سليم الجبوري 

 :نائب ، وتضمنت الجلسة ( 424)رئيس مجلس النواب العراقي وبحضور 

  

تأكيد السيد الجبوري انه كان من المقرر حضور رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر  -

في جلسة اليوم لكن مجلس  6530االتحادية لعام  العبادي لتقديم الموازنة المالية

الوزراء ارتأى عقد جلسة الستكمال مناقشة الموازنة مشيرا الى ان رئيس مجلس 

الوزراء سيحضر يوم غد االحد الى جلسة مجلس النواب لتقديم الموازنة على ان تتم 

 .القراءة االولى لها في نفس الجلسة

رؤوساء الكتل النيابية الى االخذ بعين االعتبار  توجيه السيد رئيس المجلس السادة -

 نسبة تمثيل النساء في اللجان النيابية

القراءة االولى لمشروع قانون تعديل قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع  -

 والمقدم من اللجنة القانونية 6550 لسنة ( 31)المحاكم من سماع الدعاوى رقم 

( 61)انون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم القراءة االولى لمشروع ق -

 والمقدم من اللجنة القانونية3813لسنة 

لسنة ( 331)القراءة االولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم  -

 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية3893

المقدم من لجان الخدمات القراءة االولى لمشروع قانون االتصاالت والمعلوماتية و -

 واالعمار والثقافة واالعالم والقانونية

تصويت المجلس بالموافقة من حيث المبدا على استئناف تشريع مشروع قانون  -

 االتصاالت والمعلوماتية

دعوة السيد الجبوري رؤوساء الكتل النيابية الى االسراع بتقديم اسماء اعضاء  -

 ة البرنامج الحكومي وورقة االتفاق السياسياللجنة النيابية الخاصة بمتابع

 

من الفصل ( 22)الجلسة  4102\00\21عقد مجلس النواب العراقي بتاريخ 

التشريعي االول للسنة االولى من الدورة الثالثة ، برئاسة السيد سليم الجبوري 

 :نائب ، وتضمنت الجلسة ( 422)رئيس مجلس النواب العراقي وبحضور 



 

المكلفة بتوزيع منحة مجلس النواب الى النازحين تقريرا بشان ما تالوة اللجنة  -

كلفت به من مهام اشارت فيه الى عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية في اقليم 

الف دينار من المجلس على النازحين في  855مليون و 445كردستان لتوزيع مبلغ 

من ذوات االحتياجات اربيل ودهوك والتخفيف من معاناة النساء االيزيديات 

 .الخاصة

التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية االستثمار بين  -

حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة االردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي 

العالقات الخارجية واالقتصاد واالستثمار والذي ياتي من اجل التصديق على 

 45/14/4313البلدين بتاريخ االتفاقية الموقعة بين 

التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق  -

وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار والمقدم من لجنتي 

 العالقات الخارجية واالقتصاد واالستثمار

التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون االقتصادي والتجاري  -

والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية ارمينيا والمقدم من لجنتي 

 العالقات الخارجية واالقتصاد واالستثمار

استضافة مجلس النواب السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي الستعراض مجمل  -

 لعامة في البالداالوضاع ا

 


