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الناطق باسم حركة النجباء : التأمر األمريكي على الشعب الفانزويلي نوع من أنواع
اإلرهاب .

 
أكد الناطق الرسمي باسم المقاومة اإلسالمية  " حركة النجباء " السيد " هاشم الموسوي " ٬ اليوم الخميس ٬ ان

التأمر االمريكي على الشعب الفانزويلي نوع من انواع االرهاب السياسي الممنهج في العالم .
 

وقال السيد الهاشمي ٬ ان " االرادة الشعبية في فانزويال لن تسمح للهيمنة األمريكية العبث بثرواتها وأمنها المستقر
. "
 

 ان "  الى ٬  الفتا ٬  "   االدارة االمريكية تعتاش على االرهاب واالنقالبات العسكرية المدعومة من قبلها  ان " واضاف ٬
حركة النجباء تؤكد وقوفها الدائم مع الشعوب والحكومات المناهضة ألمريكا والكيان الصهيوني الغاصب " .

 
وتابع الهاشمي ٬ ان " الرئيس "  مادورو " يمثل الشرعية الدستورية  لبالده  وال قيمة لشرعية االنقالب " .

االتصال بنامن نحنمقاالتالصورالحقيبة االخباريةالمكتبة المرئيةاخبار الحركةالرئيسية

صور الشهداء

وصايا الشهداء

االخبار

عبد المهدي للشيخ كريميان
: التحاد االذاعات والتلفزيونات

االسالمية دور كبير في
مساعدة العراق .

ما هو األمر الذي أعطى
الشرعية إلى وزير المالية

لعقد اجتماع مع وفد عسكري
أمريكي ؟؟؟ .

الحاج الشمري : الحشد
الشعبي هو من أعاد اللحمة
بين أبناء الشعب العراقي .
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اخر االخبار اخبار الحركة اهم االخبار

عبد المهدي يشكل لجنة عليا لمراجعة ملف أبناء
المسؤولين في السفارات .

أمر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تشكيل لجنة عليا لمتابعة
ملف أبناء المسؤولين في السفارات العراقية والسيما المالحق العسكرية

 . وأصدر عبد المهدي أمرا إلى وزارة الخارجية طلب منهم أحصا
نشر بتاريخ : 22:12:44 26012019 | اقرا المزيد...

نائب : اإلقليم لم يسلم ما بذمته من ديون ٬ وعلى رئيس
الوزراء حسم هذه المسألة باستخدام صالحياته .

اكد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي على ضرورة استخدام
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي صالحياته لحسم ملف الديون المستقرة

 بذمة إقليم كردستان . وقال الخزعلي ٬ انه على السيد عادل عب
نشر بتاريخ : 22:06:45 26012019 | اقرا المزيد...

الحشد الشعبي يستجيب لمناشدة أهالي سهل نينوى
ويرفع عدد من الصواريخ تابعة لداعش .

تمكنت قوات الحشد الشعبي ٬ اليوم الخميس ٬ من رفع عدد من
الصواريخ في سهل نينوى بعد مناشدة األهالي . وذكر بيان إلعالم الحشد

 ٬ إن كوادر الجهد الهندسي للواء ( 30 ) التابع لقيادة عمليات الحشد ا
نشر بتاريخ : 00:28:40 25012019 | اقرا المزيد...

عبد المهدي للشيخ كريميان : التحاد االذاعات
والتلفزيونات االسالمية دور كبير في مساعدة العراق .

استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ٬ اليوم السبت ٬ األمين
العام التحاد االذاعات والتلفزيونات االسالمية الشيخ علي كريميان برفقة

 رئيس المجلس األعلى لالتحاد السيد مضر البكاء
نشر بتاريخ : 23:11:01 26012019 | اقرا المزيد...

ما هو األمر الذي أعطى الشرعية إلى وزير المالية لعقد
اجتماع مع وفد عسكري أمريكي ؟؟؟ .

 
نشر بتاريخ : 23:02:09 26012019 | اقرا المزيد...

الكربولي : الملحقيات العسكرية في السفارات صارت
حكرا ألبناء الضباط الكبار .

طلب عضو لجنة االمن والدفاع النيابية محمد الكربولي من رئيس الوزراء
عادل عبد المهدي إعادة النظر بالملحقيات العسكرية في السفارات .

 وقال الكربولي ٬ إن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إ
نشر بتاريخ : 22:46:13 26012019 | اقرا المزيد...

السوداني : استغالل المسؤول لمنصبه فساد وإخالل
بالدستور العراقي

قال النائب محمد شياع السوداني ان استغالل المسؤول لمنصبه وتعيين
أوالده في السفارات فساد واخالل بالدستور العراقي ومبدأ تكافؤ الفرص .

 وقال السوداني في تصريح له ٬ ان ملف تعيين ابناء الم
نشر بتاريخ : 22:40:46 26012019 | اقرا المزيد...

نائب : على رئيس الوزراء البدء بمعالجة سيطرة العوائل
على السفارات العراقية في الخارج .

دعا القيادي في عصائب اهل الحق محمود الربيعي رئيس الوزراء عادل
عبد المهدي الى البدء بمعالجة مسألة سيطرة العوائل السياسية على

 السفارات العراقية في الخارج . وقال الربيعي ٬ ان اعادة ال
نشر بتاريخ : 22:32:35 26012019 | اقرا المزيد...

العرباوي : القوت قد حان لشغل المناصب بأناس أكفاء .

قال القيادي في تيار الحكمة صالح العرباوي أن الوقت مناسب ليشغل
المواقع والمناصب في الدولة ومن بينها السفارات باألكفاء النزهاء ال على

 اساس القرابة . وذكر العرباوي في تصريح له ٬ ان الموا
نشر بتاريخ : 22:28:59 26012019 | اقرا المزيد...

الحشد الشعبي يستجيب لمناشدة أهالي سهل نينوى ويرفع عدد من الصواريخ تابعة   حسم هذه المسألة باستخدام صالحياته .
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أخبار ذات صلة

الناطق باسم حركة النجباء للبحرينيين : اصمدوا وواصلوا الطريق وحافظوا
على الم ...

  قال الناطق الرسمي باسم " حركة النجباء " العراقية ٬ السيد " هاشم الموسوي " ٬ ان على شعب
البحرين الثبات والصمود في وجه آلة القمع الخليفية .    واضاف الموسوي ٬ في لقاء خاص مع الجالية

البحرانية في قم المقدسة ٬ ان " تجربة الشعب البحراني شبيهة
00:39  9/01/2019

الناطق الرسمي باسم حركة النجباء السيد " هاشم الموسوي " : أفراحنا
بهذه األ ...

  الناطق الرسمي باسم حركة النجباء السيد " هاشم الموسوي " : أفراحنا بهذه األيام ستبقى
محفورة في ذاكرة الشعب إلى ابد الدهور .

19:33  30/12/2018

السيد هاشم الموسوي: حركة النجباء حطمت قيود االسرى واذاقت العدو
طعم الهزيمة

موقع حركة النجباءخاص   اكد المتحدث باسم حركة النجباء السيد هاشم الموسوي,امس الخميس, ان
ارادة ابناء المقاومة حطمت قيود االسرى واذاقت العدو طعم الهزيمة واالنكسار .   وقال السيد الموسوي

لـ/موقع قناة النجباء/, ان" تحرير االسرى هو رسالة من المقاومة
17:08  7/01/2017

السيد الموسوي: مجزرة صنعاء وحادثة منى دليل قاطع على عدم قدسية
الزمان والمكا ...

اكد المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء هاشم الموسوي٬ ان مجزرة صنعاء وحادثة منى دليل قاطع
عدم قدسية الزمان والمكان عند احفاد بني امية وعمالء االستكبار العالمي . الموسوي قال٬ ان الكيان

السعودي االحمق اليتورع عن ارتكاب هذه الجرائم الفضيعة وتكرارها مسالة وقت
13:05  9/10/2016

المتحدث الرسمي لحركة النجباء السيد هاشم الموسوي دماء الشيخ النمر
ستغير خارط ...

  المتحدث الرسمي لحركة النجباء السيد هاشم الموسوي في تصريح له عن الموقف من استشهاد
الشيخ النمر دماء الشيخ النمر ستغير خارطة االرهاب االمريكي والسعودي في المنطقة رمزية الشهيد

النمر ستبقى متجذرة في اذهان المسلمين واالحرار جيآل بعد جيل اعدام الشيخ
13:02  4/01/2016

األوقات الشرعية 
لمدينة بغداد و ضواحيها

5:46صالة الفجر
7:02طلوع الشمس
12:15صالة الظهر

5:28غروب الشمس
5:44صالة المغرب
داد �﮳ع�

مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق
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الناطق باسم حركة النجباء :
نقف مع كل مناهض ألمريكا

والصهيونية .

الكربولي : الملحقيات
العسكرية في السفارات
صارت حكرا ألبناء الضباط

الكبار .

السوداني : استغالل
المسؤول لمنصبه فساد
وإخالل بالدستور العراقي

نائب : على رئيس الوزراء
البدء بمعالجة سيطرة العوائل
على السفارات العراقية في

الخارج .

العرباوي : القوت قد حان
لشغل المناصب بأناس أكفاء .

األمن النيابية تدعو للتحقيق
مع وزراء الدفاع السابقين .

عبد المهدي يشكل لجنة
عليا لمراجعة ملف أبناء

المسؤولين في السفارات .
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المكتبة المرئية

اوقات الصالة الشرعية

  احصائيات الموقع

الحشد الشعبي يستجيب لمناشدة أهالي سهل نينوى ويرفع عدد من الصواريخ تابعة   حسم هذه المسألة باستخدام صالحياته .
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Deve loped  By  Sana3a . com جميع الحقوق محفوظة لحركة النجباء

الحشد الشعبي يستجيب لمناشدة أهالي سهل نينوى ويرفع عدد من الصواريخ تابعة   حسم هذه المسألة باستخدام صالحياته .

http://alnujaba.com/newsalnujaba/
http://alnujaba.com/video/
http://alnujaba.com/archive.php
http://alnujaba.com/iraqnews/
http://alnujaba.com/arabic-news/
http://alnujaba.com/world-news/
http://alnujaba.com/photos-martyrs/
http://alnujaba.com/photoalnujaba/
http://alnujaba.com/time.html
http://alnujaba.com/frequency.html
http://alnujaba.com/radio.html
http://alnujaba.com/about-us.html
http://alnujaba.com/contact-us.html
http://alnujaba.com/rss.xml
http://alnujaba.com/mobile.html
http://alnujaba.com/text.html
http://alnujaba.com/sitemap.xml
http://sana3a.com/
https://www.facebook.com/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A1-Al-Nujaba-229296264094700/
https://www.youtube.com/channel/UCBOL9FLwagLFvqpQ3pt7hkw
https://twitter.com/alnujabaiq
http://alnujaba.com/rss.xml
http://alnujaba.com/13946--.html
http://alnujaba.com/13945--.html
http://alnujaba.com/13942--.html

