مجلس النواب يقيل محافظ نينوى ونائبيه ويصوت على قرارات بشان حادثة العبارة واوضاع نينوى
امين عام مجلس النواب يستقبل القائم باعمال السفارة الباكستانية في بغداد

رئيس مجلس النواب يستقبل السفير السوري
رئيس مجلس النواب يعقد اجتماعا يضم نواب المحافظات المحررة
الحلبوسي يفتتح جلسة مجلس النواب برسم خارطة طريق لإلصالح اإلداري في الموصل

الكعبي يؤكد المضي في مناقشة مقترح قانون المجمع العلمي العراقي خالل الجلسات القليلة المقبلة
خالل ترؤسه اجتماعا لرؤساء اللجان النيابية ..الكعبي يؤكد ضرورة تفعيل حضور النواب داخل اللجان النيابية
والمساهمة في اقتراح القوانين التي تمس حاجة المواطن
الكعبي يدعو المنافذ الحدودية للتشديد بمنع ادخال المحاصيل الزراعية المنتجة محليــآ

د .بشير حداد ،يشارك في مجلس العزاء على أرواح فاجعة العبارة

لجنة الثقافة واإلعالم تستضيف وكيل وزارة الثقافة لشؤون اآلثار
لجنة التعليم العالي والبحث العلمي تلتقي ممثلي المجمع العلمي العراقي
لجنة الزراعة تضيف السفيرة االسترالية في بغداد
لجنة األقاليم تبعث ببرقية تعزية ومواساة الى ذوي ضحايا حادثة العبارة في محافظة نينوى
لجنة التعليم النيابية تعزي ذوي حادثة غرق العبارة في الموصل

النائب محمد امين يزور عددا من السدود في اقليم كردستان
النائب ماجد الوائلي يحضر إجتماع الواقع الخدمي واإلستثماري في النجف االشرف
النائبان اسعد العبادي وبدر الزيادي يزوران قيادة شرطة محافظة البصرة
النائب سعد الحسيني يحضر حفل تخرج لطلبة جامعة واسط
النائب سعد الخزعلي يزور دائرة الثقافة والفنون في بغداد
النائب عدي عواد التميمي يزور قضاء الدير بالبصرة
النائب بدر الزيادي يلتقي رئيس مجلس محافظة البصرة
النائب جمال المحمداوي يتفقد هيئة تقاعد البصرة

النائب عدي عواد التميمي يلتقي ائمة مساجد قضاء الزبير بالبصرة
النائب عدي التميمي يزور قضاء الفاو بالبصرة
يثرب بصالح الدين
النائب محمد البلداوي يحضر تجمع عشائري في ناحية ِ
النائبان سعد الخزعلي وسهام الموسوي يحضران الملتقى العلمي الثاني ألطباء االسنان في الديوانية
النائب برهان المعموري يزور مركز الرعاية الصحية في الهاشميات
النائب امجد العقابي يزور مركز بغداد للطاقة المتجددة واألستدامة
النائب رياض المسعودي يحضر حلقة نقاشية في كربالء المقدسة
النائبة ليلى فليح زين الدين تلتقي سفير جمهورية بنغالدش
النائب رياض المسعودي يزور مشروع بناء مرقد الشهيد عون بن عبدهللا في كربالء المقدسة
النائب احمد الكناني يلتقي شيوخ ووجهاء ناحية عويريج ببغداد
النائب محمد البلداوي يزور عدد من القيادات االمنية في صالح الدين
النائبة نهله الراوي تناقش واقع الخدمات مع الحكومة المحلية في قضاء عنه
النائبة نهله الراوي تزور عددا من مدارس حديثة
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