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الناطق باسم حركة النجباء يكشف عن مخطط أمريكي ٬ مطالبا الحكومة بالرد على
انتهاكات واشنطن .

 
كشف القيادي في الحشد الشعبي " هاشم الموسوي " ٬ اليوم األحد ٬ عن مخطط أمريكي يهدف إلى نقل إرهابي
 نصب الكاميرات  بشأن  األمريكية  على االنتهاكات  بالرد  االتحادية  طالب الحكومة  فيما  العمق العراقي ٬ ادلب داخل

الحرارية على الحدود العراقية السورية .
 

وقال الموسوي ٬ إن " واشنطن تسعى إلى فتح ممرات أمنة بين الحدود العراقية السورية لغرض نقل إرهابي ادلب
داخل العمق العراقي٬ فضال عن قيامها بحركات استفزازية للحشد الشعبي للدخول معه بصدام مسلح التهامه بعدم
االنضباط واالنصياع ألوامر الحكومة العراقية " ٬ مشيرا الى ٬ ان " مدينة ادلب السورية محاصر بداخلها أكثر من ( 125 )

إلف إرهابي تعتزم واشنطن نقلهم إلى العراق ضمن صفقة لحل االزمة بتسوية سياسية " .
 

وأضاف٬ ان " اغلب اإلرهابيين المحاصرين في ادلب يحملون جنسيات أجنبية رفضت دولهم استالمهم " ٬ الفتا الى ٬
 الحالية  ضغط على الحكومة  كورقة  الجماعات المسلحة  تلك  تسعى إلى استخدام    األمريكية  المتحدة  الواليات إن

االتصال بنامن نحنمقاالتالصورالحقيبة االخباريةالمكتبة المرئيةاخبار الحركةالرئيسية

صور الشهداء
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االخبار

القانونية النيابية : الخالفات
السياسية تسببت بعدم

تمرير قانون مزدوجي
الجنسية .

الخدمات واالعمار النيابية : ما
أثير بشأن ترشيح عبطان

المانة بغداد عاري عن الصحة
.

الفتح : سنطبق القانون تجاه
مكتب بارزاني في بغداد إذا
استخدم لغايات خبيثة .
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الدفاع تعلن ضبط كرفانات مدفونة تابعة لتنظيم داعش
جنوب الموصل .

أعلنت وزارة الدفاع ٬ اليوم السبت ٬ عن ضبط كرفانات تابعة لتنظيم داعش
االرهابي مدفونة تحت األرض جنوب محافظة الموصل . وذكر بيان لوزارة

 الدفاع ٬ إن مفارز مديرية االستخبارات العسكرية في الفرق
نشر بتاريخ : 21:17:27 01122018 | اقرا المزيد...

عبد المهدي يهدد باالستقالة أو الذهاب للخيار الوطني
إلكمال الكابينة الوزارية .

أكد النائب عن تحالف اإلصالح رياض المسعودي ٬ اليوم السبت ٬ ان
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية بأنه سيقدم
 استقالته أو يذهب نحو الخيار الوطني إلكمال كابينته الوزارية ف

نشر بتاريخ : 21:02:55 01122018 | اقرا المزيد...

القانونية النيابية : الخالفات السياسية تسببت بعدم
تمرير قانون مزدوجي الجنسية .

كشفت القانونية النيابية ٬ اليوم السبت٬ عن عزمها تمرير مسودة قانون
مزدوجي الجنسية خالل الفصل التشريعي األول . وقالت عضو اللجنة رفاه

 العارضي ٬ إن مسودة قانون مزدوجي الجنسية معدة بشكل ك
نشر بتاريخ : 00:03:03 02122018 | اقرا المزيد...

الخدمات واالعمار النيابية : ما أثير بشأن ترشيح عبطان
المانة بغداد عاري عن الصحة .

نفى عضو لجنة الخدمات واألعمار النيابية عباس يابر العطافي ٬ اليوم
السبت ٬ ما اثير مؤخرا بشأن ترشيح عبد الحسين عبطان لمنصب امين

 بغداد . وقال العطافي ٬ ان النواب المستقلين مع دعم شخ
نشر بتاريخ : 23:49:39 01122018 | اقرا المزيد...

الفتح : سنطبق القانون تجاه مكتب بارزاني في بغداد
إذا استخدم لغايات خبيثة .

اكد ائتالف الفتح ٬ اليوم السبت ٬ أن الحكومة مجلس النواب ستطبق
القانون تجاه مكتب رئيس حزب الديمقراطي مسعود بارزاني في بغداد
 في حال استخدم لغايات ضد دعم العملية السياسية . وقال النائب عن
نشر بتاريخ : 23:29:54 01122018 | اقرا المزيد...

30 مرشحا للدفاع ٬ واتفاقا مبدئيا على أن يمضي عبد
المهدي في تشكيل كابينته .

اكد النائب عن تحالف المحور عبد هللا الخربيط ٬ اليوم السبت ٬ طرح اكثر
من ثالثين شخصية لحقيبة وزارة الدفاع . وقال الخربيط ٬ ان من بين

 االسماء المرشحة للدفاع الفريق عبد الغني االس
نشر بتاريخ : 23:17:05 01122018 | اقرا المزيد...

الحشد الشعبي يلقي القبض على مطلوبين بتهمة
اإلرهاب عند مدخل الفلوجة .

القت قوات الحشد الشعبي ٬ اليوم السبت ٬ القبض على مطلوبين اثنين
بتهمة االرهاب عند مدخل الفلوجة . وقال اعالم فرقة االمام علي في
 محور عمليات شرق االنبار ٬ ان االرهابي المدعو ابو ايمن المحمدي

نشر بتاريخ : 22:10:08 01122018 | اقرا المزيد...

المكوطر يكشف عن زيارة مرتقبة لصالح إلى عدة دول
وعلى رأسها قطر .

كشفت لجنة العالقات الخارجية النيابية ٬ اليوم السبت ٬ عن زيارة مرتقبة
سيقوم بها رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح خالل األيام المقبلة الى

 قطر . وقال عضو اللجنة ملحان المكوطر ٬ إن ص
نشر بتاريخ : 21:45:28 01122018 | اقرا المزيد...

البحرية اإليرانية تدشن مدمرة حربية ال يكشفها الرادار .

أعلن التلفزيون اإليراني الرسمي ٬ اليوم السبت ٬ ان سالح البحرية دشن
مدمرة صنعت محليا ٬ لها خصائص أجسام الشبح التي ال يكشفها الرادار .

 وذكر التلفزيون في تقرير له ٬ ان المدمرة اإليرانية التي
نشر بتاريخ : 21:35:37 01122018 | اقرا المزيد...

الحشد الشعبي يعلن عن ضبط مشجب لألسلحة غربي
سامراء .

عثرت قوات الحشد الشعبي ٬ اليوم السبت ٬ على مشجب لألسلحة
تابع لتنظيم داعش في منطقة الرگة غربي سامراء . وذكر بيان العالم
الحشد ٬ أنه بناء على معلومات استخبارية نفذ اللواء 313 في الحشد

 الشع
نشر بتاريخ : 21:25:39 01122018 | اقرا المزيد...
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أخبار ذات صلة

هذه هي األهداف التي خسرتها أمريكا في العراق ...
  كشف تحالف البناء ٬ اليوم الثالثاء ٬ عن سبب التحركات األمريكية على الحدود العراقية السورية وفتح
ممرات أمنة لتنظيم داعش اإلرهابي في عدد من المناطق الحدودية في محافظة االنبار .   وقال النائب

عن تحالف البناء " حامد الموسوي " ٬ ان " امريكا خسرت
22:07  20/11/2018

النجباء : " دواعش " يحملون تخويالً بدخول القواعد االمريكية في سوريا .
  اكد المتحدث باسم المقاومة االسالمية  حركة النجباء  السيد " هاشم الموسوي " ٬ اليوم الجمعة ٬

ان بعض الدواعش اللذين تم القبض عليهم يحملون تخاويل دخول القواعد االميركية الموجودة عند
الحدود العراقية مع سوريا ٬ مبيناً ٬ ان الحشد الشعبي والقوات

22:09  16/11/2018

الموسوي : واشنطن تريد االنتقام من الحكومة الحالية ألنها لم تشكل وفق ما
خططت ...

  اكدت حركة النجباء ٬ اليوم الخميس ٬ ان القوات األمريكية تسعى لفتح عدد من الممرات اآلمنة بين
الحدود العراقية السورية إلعادة دخول مجاميع تنظيم " داعش " االرهابي للبالد ٬ مؤكدا ٬ الحشد

الشعبي سيكون سدنا منيعا بوجه المخططات األمريكية .   وقال
21:31  1/11/2018

الموسوي : الحكومة السابقة تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه خطر خرق
الحدود العرا ...

  اكد القيادي في الحشد الشعبي ٬ الناطق الرسمي باسم حركة النجباء " هاشم الموسوي " ٬ اليوم
االربعاء ٬ إن قيادات الحشد الشعبي حذرت مرارا وتكرارا من وجود خطر يهدد امن الحدود العراقية

السورية لكن الحكومة السابقة لم تصغ لتلك التحذيرات  . وقال
22:32  31/10/2018

قيادي في الحشد : واشنطن تحاول تقسيم المنطقة لغرض الهيمنة على
منطقة الشرق ال ...

  عد القيادي في الحشد الشعبي " هاشم الموسوي " ٬ اليوم االربعاء ٬ زيارة قائد القيادة األمريكية
الوسطى الجنرال " ستيف فوتيل " غير المعلنة الى قاعدة التنف العسكرية الواقعة بين الحدود العراقية

السورية األردنية بأنها تسعى الى تحقيق األهداف االمريكية في
20:48  24/10/2018

األوقات الشرعية 
لمدينة بغداد و ضواحيها

5:30صالة الفجر
6:48طلوع الشمس
11:51صالة الظهر

4:55غروب الشمس
5:11صالة المغرب
داد �﮳ع�

مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق

للرضوخ لإلدارة األمريكية وتنفيذ مخططاتها كون الحكومة الحالية لن تشكل بما  ترغب به واشنطن وفشل مشروعها
في العراق " .

 
واوضح ٬ ان " الغرض من نصب الكاميرات الحرارية بعيدة المدى من قبل القوات األمريكية المنتشرة بين الحدود العراقية
السورية لمراقبة تحركات القوات العراقية وتزويد المجاميع المسلحة بالمعلومات لفتح ثغرات أمنية تتمكن من خاللها

الدخول نحو العمق العراقي " .
 

 وطالب الموسوي الحكومة بالرد على االنتهاكات األمريكية التي تجري في الحدود العراقية .
 

وكان القيادي في الحشد العشائري بمحافظة األنبار " طارق العسل " قد كشف ٬ امس السبت ٬  عن نصب االمريكان
كاميرات حرارية بعيدة المدى بين الحدود العراقية السورية لكشف تحركات القوات األمنية والحشد الشعبي .

 
يشار الى ان النائب عن تحالف الفتح " كريم عليوي " كان قد كشف ٬ امس السبت ٬ عن مخطط امريكي وصفه بـ"
الخطير " الستهداف مقرات الحشد الشعبي ٬ الفتا إلى أن القوات األميركية بدأت باستطالع مقرات الحشد في بغداد

الستهدافها .

Ghostery blocked comments powered by Disqus.

  

 

30 مرشحا للدفاع ٬ واتفاقا
مبدئيا على أن يمضي عبد

المهدي في تشكيل كابينته .

الحشد الشعبي يلقي القبض
على مطلوبين بتهمة اإلرهاب

عند مدخل الفلوجة .

لماذا ( ال ) نؤيد الخدمة
العسكرية االلزامية / االجبارية

؟

المكوطر يكشف عن زيارة
مرتقبة لصالح إلى عدة دول

وعلى رأسها قطر .

البحرية اإليرانية تدشن مدمرة
حربية ال يكشفها الرادار .

الحشد الشعبي يعلن عن
ضبط مشجب لألسلحة غربي

سامراء .

الدفاع تعلن ضبط كرفانات
مدفونة تابعة لتنظيم داعش

جنوب الموصل .

23:17

22:10

21:58

21:45

21:35

21:25

21:17

المكتبة المرئية

اوقات الصالة الشرعية

  احصائيات الموقع

القانونية النيابية : ال  .
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