رئيس مجلس النواب يستقبل سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة
رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من نقابة المهندسين لفرع واسط
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي التابع لألمم المتحدة
رئيس مجلس النواب من الموصل :دماء العراقيين التي سالت على أرض نينوى لن تذهب سدى
رئيس مجلس النواب يعزي ذوي ضحايا حادثة غرق العبارة في الموصل ويجري اتصاالت هاتفية مع الجهات
المختصة لمتابعة التطورات
بحلول تباشير الربيع ومع بزوغ أعياد نوروز المحبة والتآخي
الكعبي يعزي بوفاة العشرات بحادثة غرق العبارة بالموصل ويدعو إلعالن الحداد الرسمي
الكعبي يهنيء الشعب العراقي بأعياد ” نوروز ” ويدعو لتعزيز الوحدة والتكاتف
خالل متابعته ” ميدانيا ” لمشروع اكساء مشروع السدة الترابي في الشعب ..الكعبي يتفق مع عمليات بغداد على
مجموعة امور ويدعو الجهات التنفيذية للتعاون ” الجدي ” مع امانة بغداد بما يسهل انجاز المشاريع الخدمية
دون تاخير

رئيس مجلس النواب يستقبل السيد عمار الحكيم
د.بشير حداد من مقر عمليات نينوى ،يؤكد ضرورة استنفار كل الجهود لتطويق كارثة انقالب العبارة ،ومحاسبة
…المقصرين في هذا الحادث المؤلم
د.بشير حداد يعزي أسر ضحايا عبارة نينوى ،ويطالب بإجراء تحقيق ومحاسبة المقصرين
د.بشير حداد يهنئ إقليم كوردستان بأعياد نوروز ورأس السنة الكوردية  ،ويدعو الى إستمرار التعاون والحوار
…بين بغداد وأربيل

بيان لجنة حقوق اإلنسان بشأن فاجعة الموصل
لجنة الثقافة واإلعالم تعزي الشعب العراقي بحادثة جزيرة أم الربيعين السياحية
لجنة األقاليم تتقدم بأزكى التهاني والتبريكات الى الشعب العراقي عامة واالخوة الكورد خاصة بمناسبة اعياد
النوروز
لجنة الثقافة واالعالم تهنىء الشعب العراقي واهلنا الكرد بمناسبة اعياد نوروز
لجنة التعليم العالي تهنئ بمناسبة أعياد نوروز

النائب عدي عواد التميمي يزور منطقتي الزريجي والنشوة بالبصرة
النائب وليد السهالني يتفقد قضاء الجبايش
النائب بدر الزيادي يزور الشركة العامة للصناعات البتروكيمياويه في البصرة
النائب ماجد الوائلي يلبي دعوة نقابة المهندسين في النجف االشرف
النائب بدر الزيادي يلتقي بمدير مكتب الحشد الشعبي في البصرة
النائبان علي الالمي و محمود الكعبي يزوران هيأة المنافذ الحدودية
النائب ناجي السعيدي يزور عددا من مدارس محافظة ذي قار
النائب عدنان االسدي يلتقي الوكيل االقدم لوزارة الخارجية
النائبتان صفية شيخو و ريحان ايوب تفتتحان مكتب زاخو للمؤسسة الخيرية

الرصد االخباري ليوم االحد 2019-3-24
االمانة العامة لمجلس النواب تعزي بضحايا غرق العبارة في الموصل
مجلس النواب يقيم مجلس عزاء لضحايا فاجعة العبارة في الموصل

