رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني
نبيه بري
رئيس الجمهورية د .برهم صالح يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

رئيس مجلس النواب يلتقي المديرة اإلقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لشؤون الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
رئيس مجلس النواب :العراق تجاوز الطائفية السياسية وغادرها إلى غير رجعة
الكعبي يطالب المجلس األعلى لمكافحة الفساد بإجراء التدقيق والتحقُّق لفترة تسنّمه منصب قائم
مقام مدينة الصدر  ،والنائب االول لرئيس مجلس النواب الحالي
الكعبي  :زيارة السيد بري تعد نقطة تحول كبيرة وتاريخية على مستوى العالقات بين العراق
ولبنان
خالل استقباله سفير التشيك  ..الكعبي يدعو الى مساهمة ” فاعلة ” في حملة إعادة اعمار البالد
 ..والسفير يؤكد  :الوقت مناسب جدا لذلك

النائب هريم كمال اغا ممثل كتلة االتحاد الوطني الكردستاني النيابية يلتقي برئيس مجلس النواب
اللبناني
النائبة فيان صبري رئيسة الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الكردستاني تلتقي برئيس مجلس
النواب اللبناني
النائب سعد الخزعلي يحضر ندوة حوارية بالديوانية
النائبان فالح الخزعلي وعبد االمير المياحي يزوران قضاء الفاو بالبصرة
النائب عباس صروط يلتقي عدد من الضباط في مكتبه بميسان
النائبة سهام العقيلي تزور الهيئة العليا للحج
النائب محمود اديب الكعبي يزور حي المصطفى في ميسان
النائب محمود الكعبي يزور مديرية زراعة ميسان
النائب عباس صروط يلتقي مدير السايلو في ميسان
وفد نيابي يزور عدد من السدود في ميسان
النائب رياض المسعودي يلتقي عددا من أهالي منطقة البوحويمد في كربالء المقدسة
النائب عبد الرحمن عمر يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للعلوم
النائب ديار طيب برواري يستقبل مدير لجنة البارالمبية في محافظة دهوك
النائب عبداالمير الدبي يزور شركة نفط محافظة ذي قار
النائب عبد االمير الدبي يزور مبنى محكمة الشطرة القديمة في محافظة الناصرية
النائب عبد االمير التعيبان الدبي يزور مبنى محافظة ذي قار
النائبة وصفية شيخو تزور احدى المدارس في محافظة دهوك
النائبة وصفية شيخو تحضر حفل مركز التوحد االهلي

النائب اسعد العبادي يزور منطقة حمدان في البصرة
النائب صادق السليطي يزور مديرية بيئة ذي قار
النائب علي سعدون الالمي يتفقد دائرة صحة ميسان
النائب علي الالمي يزور شعبة زراعة علي الغربي في ميسان
النائب هيثم الجبوري يزور دائرة صحة بابل
النائب مضر خزعل االزيرجاوي يتفقد المدارس في ميسان
النائب محمود الكعبي يزور مشروع الكرامة في ميسان
النائبة منتهى الطليباوي تزور المراكزالتعليمية في ميسان
النائب علي سعدون الالمي يزور دائرة صحة ميسان
النائبان فالح الخزعلي وعبد االمير المياحي يزوران القرى واألرياف بالبصرة
النائب هيثم الجبوري يزور كلية المستقبل الجامعة في بابل
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