رئيس مجلس النواب يستقبل رؤساء مجالس المحافظات لبحث تعزيز عملها ودورها الرقابي
الكعبي يتراس اجتماعا للجنة المالية ويشدد على متابعة تنفيذ فقرات الموازنة العامة
الكعبي يعزي الشعب العراقي والعالم االسالمي في ذكرى استشهاد فيلسوف العصر السيد محمد باقر الصدر
قدس واخته العلويه امنه بنت الهدى
د.بشير حداد يشارك في مراسيم الحفل التأبيني للذكرى السنوية ( )٣٩الستشهاد السيد محمد باقر الصدر…
د.بشير حداد يرعى حفل توقيع كتاب (المسؤولية الجنائية إلستخدام المنشطات في المجالين الرياضي
والمجتمعي)
االمين العام لمجلس النواب يتفقد التحضيرات لعقد اجتماع برلمانات دول الجوار العراقي

اللجنة المالية تناقش موضوع النفط المصدر من اقليم كوردستان

رئيسة لجنة الثقافة واالعالم تقوم بجولة ميدانية في شبكة االعالم العراقي وتلتقي رئيسها
النائب برهان المعموري يلتقي مدير عام مرور محافظة ديالى
النائب همام التميمي يزور سد دربندخان
النائب رعد الدهلكي يتفقد منطقة الكاطون في ديالى
النائب عبد الخالق العزاوي يلتقي أعضاء نادي المنصورية الرياضي في ديالى
النائب شيركو أحمد يزور مديرية جنسية خانقين في ديالى
النائب عبد الخالق العزاوي يزور سد العظيم
النائب عبد الخالق العزاوي يزور ناحية العظيم في ديالى
ديار طيب برواري يزور مؤسسة خاني للثقافة واالعالم
النائبة هوازن الشمري تزور نهر ديالى
النائب ديار برواري يحضر بطولة العاب الساحة والميدان في دهوك
النـــائب شيركو أحمد يزور زراعة خانقين في ديالى
النائبة هيفاء األمين تزور وزارة التخطيط
النائب غايب العميري يزور قضاء الدواية في ذي قار
نواب يشاركون بورشة عمل الخدمات االستشارية المتقدمة في البصرة
النائبة ليلى زين الدين تزور عددا من مدارس كربالء المقدسة
النائب عبد االمير الدبي يزور قضائي الدواية والشطرة في الناصرية

النائب عبد االمير الدبي يزور مدينة لكش السومرية في الناصرية
النائبة ليلى زين الدين تشارك بتكريم االيتام ببغداد
النائب رياض المسعودي يزور مركز الرعاية األولية في كربالء المقدسة
النائب عبد االمير الدبي يزور أقضية ونواحي شمال الناصرية
النائب محمد الغزي يزور قضاء ال بدير في محافظة الديوانية
النائب سعد الخزعلي يزور ناحية الشافعية بالديوانية
النائب عباس الزاملي يزور ناحية الشنافية في محافظة الديوانية
النائب اسعد العبادي يزور دائرة صحة البصرة
النائب اسعد العبادي يزور دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة البصرة
النائب مضر االزيرجاوي يجري جولة في قضاء الميمونة بميسان
النائبة منتهى الطليباوي تفتتح معرضا فنيا في ميسان
النائبة سهام العقيلي تحضر المعرض السنوي لمدارس ميسان
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