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رئيس مجلس النواب يستقبل الطفل مؤمل
رئيس مجلس النواب يزور منطقة العامرية
رئيس مجلس النواب يستقبل القائم باألعمال في السفارة األميركية
رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مؤسسة الشركاء الدوليين ويبحث معهم آليات تطوير مجلس النواب
خالل حضوره احتفالية يوم المرأة العالمي… الكعبي يثمن دور الجهات التي ساهمت في برامج تمكين المرأة
العراقية
رئيس مجلس النواب يعزي باستشهاد كوكبة من مقاتلي الحشد الشعبي
النائب األول لرئيس مجلس النواب يهنئ السعدي بمناسبة فوزه بمنصب نقيب المحامين العراقيين
خالل استقباله رئيس الهالل األحمر  ..الكعبي يؤكد ضرورة تطوير برامج رعاية الجرحى وذوي الشهداء
وتفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بهذا الجانب
الكعبي  :استهداف الحشد في مخمور يضع الكثير من عالمات اإلستفهام
في يومها العالمي د.بشير حداد يدعو إلى توسيع مشاركة المرأة في العملية السياسية
نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس مجلس القضاء األعلى أهمية التعاون المشترك بين السلطات الثالث
لتعزيز األمن واإلستقرار.
د .بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب يشارك في اإلحتفال السنوي لمناسبة يوم المرأة العالمي…

النائبان جمال احمد وديار طيب يستقبالن مدير ممثلية الهجرة والمهجرين
النائبة ريحان حنا ايوب تزور قرية فيشخابور في دهوك
النائبة ريحان حنا ايوب تزور قرية ديره بون في زاخوز
النائبة ريحان حنا ايوب تزور مخيم (جم مشكو) في زاخو
النائبة ريحان حنا ايوب تزور مخيم (بيرسفى  )1في زاخو
النائبة اكتفاء الحسناوي تحصل على درع البرلمان
النائب همام علي التميمي يزور ناحية كنعان في ديالى
النائبان احمد مظهر وعبدالخالق العزاوي يلتقيان بمحافظ ديالى
النائبة منى الغرابي تلتقي الوكيل االقدم لوزارة الداخلية
النائبة نهله الراوي تزور وزير الهجرة والمهجرين
النائب امجد هاشم العقابي يزور المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية في بغداد
النائب ديار طيب يزور المديرية العامه للجنسية في دهوك
النائب ديار طيب يزور دائرة الثقافة والفنون في دهوك
النائب احمد الكناني يحضر احتفالية عيد المرأة العالمي ببغداد
النائب اسعد العبادي يستقبل مدير دائرة التقاعد بالبصرة
النائب قصي الياسري يزور كلية االدب جامعة ذي قار
النائب سالم هادي الشمري يزور منطقة الطاهرية في محافظة بابل
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