رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري
رئيس مجلس النواب يلتقي نظيره اإليراني لبحث تفعيل التعاون بين البلدين وجهود االستقرار في المنطقة
رئيس مجلس النواب يلتقي نظيره التركي
رئيس مجلس النواب يشارك في اجتماعات الجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي في الدوحة
الكعبي يشدد على اهمية استضافة المسؤولين التنفيذيين وتوجيه االسئلة لهم بهدف الحصول على المعلومات
الدقيقة من مصدرها
الكعبي  :العرب واالجانب نظروا للصورة المشوهة التي نقلها االعالم عن بغداد
الكعبي  :فتح الطرق المغلقة في بغداد موضوع سيادي وسيعكس استقرار لألوضاع االمنية
دكتور بشير حداد يوجه بإستنفار كل الجهود لمتابعة األوضاع في سدي دوكان و دربنديخان

رئيسة لجنة الثقافة واالعالم تزور قصر الثقافه والفنون في محافظة االنبار
لجنة الخدمات واالعمار النيابية تستضيف رئيس ديوان الرقابة المالية االتحادي

النائب شيركو محمد يزور قائممقامية خانقين في ديالى
النائبان احمد صفار وعبدالرحمن عمر يحضران المؤتمر الدولي للعلوم
النائبة وصفية محمد شيخو تزور مدرسة بقضاء زاخو
النائب حسين الفايز يحضر اجتماعا بوزارة النفط
النائبتان وصفية شيخو و داليا فرهاد تشاركان في احتفالية اليوم العالمي للتوحد في دهوك
النائب صادق السليطي يزور برفقة وفد نيابي مدينة سامراء
وفد نيابي يزور ساكني المخيمات زاخو في دهوك
النائب صادق السليطي يزور مستشفى الرفاعي في محافظة ذي قار
النائب جمال المحمداوي يلتقي ممثلي شريحة البايولوجيين
النائب بدر الزيادي يستقبل اعضاء المجالس البلدية في البصرة
النائب سعد الحسيني يلتقي اعضاء اللجنة التنسيقية لموظفي مديرية الصحة في واسط
النائب هيثم الجبوري يزور مضيف قبيلة شمر في محافظة بابل
النائبة غيداء كمبش تهنئ نقابة االكاديميين العراقيين بمناسبة عيدها
النائب صادق السليطي يلتقي بشريحة الصم والبكم بمدينة الرفاعي في محافظة ذي قار
النائب غايب العميري يتفقد مركز شرطة مدينة البطحاء في ذي قار
النائب الزيادي يشارك في مهرجان لرعاية االطفال
النائب بدر الزيادي يلتقي قائد عمليات البصرة لمعالجة مخاطر السيول

النائب سعد الحسيني يلتقي أبناء وشيوخ منطقة حي الجهاد في واسط
النائب جمال المحمداوي يلتقي ممثلين عن المبرمجين العراقيين
النائب جمال المحمداوي يتفقد منطقة االصمعي الجديدة بالبصرة
النائب سعد شاكر الخزعلي يحضر جلسة لمجلس محافظة الديوانية
النائب محمود الكعبي يزور مديرية الجنسية والجوازات في ميسان
النائب ديار برواري يحضر اجتماعا في محافظة دهوك
النائب مضر االزيرجاوي يجري جولة في اقضية محافظة ميسان
نواب عن محافظة ميسان يلتقون بوزير الموارد المائية
النائب غايب العميري يزور المركز الصحي لمدينة البطحاء في ذي قار
النائب اسعد المرشدي يزور مبنى محافظة ذي قار
النائبة هيفاء األمين تزور مركز شباب الفهود في ذي قار
النائب رياض المسعودي يحضر الملتقى السنوي الثاني في كربالء المقدسة
النائبة هيفاء األمين تحضر مهرجان الشاعر في ذي قار
النائب اسعد المرشدي يزور مديرية جوازات ذي قار
النائب صادق السليطي يفتتح معرض الرسوم المدرسية في ذي قار
النائب عبد الهادي السعداوي يفتتح معرضا للفنون التشكيلية في ذي قار
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