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المتحدث باسم حركة النجباء : تصريحات وزير الدفاع األمريكي محاولة لشرعنة تواجد
قواته في البالد .

 
ردّت حركة النجباء ٬ اليوم الثالثاء ٬ على تصريحات وزير الدفاع األمريكي وكالة " باتريك شناهان " ٬ خالل زيارته العراق ٬

فيما اعتبرت هذه التصريحات محاولة لشرعنة تواجد قواته في البالد .
 

 تأتي في اطارِ  االميركيّ  الدفاعِ  وزيرِ وذكر بيان للمتحدث باسم الحركة السيد " هاشم الموسوي " ٬ إن " تصريحاتِ
التحشيدِ الالقانونيِّ للبحثِ عن مخرجٍ يُشرعِن بقاءَ قواتِ بالدِهِ في العراق " .

 
ودعا الموسوي الحكومة العراقية  إلى كشف عديدِ القواتِ االميركيةِ ومهامِها في البالدِ واظهارِ حقيقةِ ما يَدَّعي الجانبُ

االميركيُ حولَ االتفاقِ المزعومِ بينَ أميركا والحكومةِ السابقة .
 

يشار الى ان وزير الدفاع األمريكي وكالة باتريك شناهان كان قد ول ٬ في وقت سابق من اليوم الثالثاء ٬ إلى العاصمة
بغداد في زيارة غير معلن عنها .

االتصال بنامن نحنمقاالتالصورالحقيبة االخباريةالمكتبة المرئيةاخبار الحركةالرئيسية

صور الشهداء

وصايا الشهداء

االخبار

عمليات االنبار : القوات
األمنية أبطلت مفعول
العشرات من األجسام

المفخخة .

اإلصالح : الوصول إلى مرشح
نهائي لحقيبة الدفاع مع
استمرار الخالفات صعب .

عبد المهدي : العراق لن يترك
فرصة لإلرهاب ٬ وقمنا
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اخر االخبار اخبار الحركة اهم االخبار

نائب يعتبر مجلس ديالى فاقد لألهلية ٬ ويدعو عبد
المهدي إلى تجميده .

دعا النائب فرات التميمي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى
تجميد مجلس محافظة ديالى وفرض االقامة الجبرية على اعضائه . وقال

 التميمي ٬ ان ما حدث في المجلس خالل جلسته الرسمية النتخ
نشر بتاريخ : 23:34:13 12022019 | اقرا المزيد...

العامري يستقبل سفير االتحاد االوربي في العراق ٬
ويدعو الى بذل المزيد من الجهود في دعم حركة

االقتصاد .

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري ٬ اليوم الثالثاء ٬ اوربا الى بذل
المزيد من الجهود في دعم حركة عجلة االقتصاد العراقي . وذكر بيان

 للمكتب االعالمي للعامري ٬ إن رئيس تحالف الفتح استقبل ال
نشر بتاريخ : 23:28:47 12022019 | اقرا المزيد...

مجلس االنبار : انتشار القوات األمريكية وتجوالها في
المحافظة دعاية انتخابية لترامب .

وصف مجلس محافظة االنبار ٬ اليوم الثالثاء ٬ عملية انتشار القوات
االمريكية وتجوالها في مناطق مختلفة من مدن المحافظة بانها دعاية

 انتخابية للرئيس األميركي دونالد ترامب الذي ستنتهي واليته ال
نشر بتاريخ : 22:53:38 12022019 | اقرا المزيد...

عمليات االنبار : القوات األمنية أبطلت مفعول العشرات
من األجسام المفخخة .

أكد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة االنبار٬ اليوم الثالثاء ٬ أن
القوات األمنية أبطلت مفعول العشرات من االجسام المفخخة بعملية

 تطهير مناطق جنوبي مدينة الفلوجة . وقال المصدر ٬ إن القوات ا
نشر بتاريخ : 00:52:28 13022019 | اقرا المزيد...

اإلصالح : الوصول إلى مرشح نهائي لحقيبة الدفاع مع
استمرار الخالفات صعب .

أكد تحالف االصالح واالعمار ٬ اليوم الثالثاء ٬ وجود خالفات بين الكتل
السياسية على المرشحين لوزارة الدفاع بينهم رئيس مجلس النواب

 السابق سليم الجبوري . وقال النائب التحالف محمد الخالدي
نشر بتاريخ : 00:46:54 13022019 | اقرا المزيد...

عبد المهدي : العراق لن يترك فرصة لإلرهاب ٬ وقمنا
بعمليات استباقية لمنع تقدمه .

أعلن رئيس مجلس الوزراء ٬ اليوم الثالثاء ٬ عن القيام بعمليات استباقية
إلجهاض اي محاولة لتنظيم داعش اإلرهابي نحو العراق. وقال عبد

 المهدي ٬ خالل مؤتمره االسبوعي الذي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس
نشر بتاريخ : 00:40:28 13022019 | اقرا المزيد...

ظريف : على ترامب تغيير سياسة أمريكا الفاشلة ٬ وان
اإليرانيين ال يركعون .

قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إن الوقت حان للرئيس
األميركي دونالد ترامب كي يعيد النظر في السياسات األميركية الفاشلة

 ضد الشعب اإليراني خالل األربعين عاماً الماضية . وقال
نشر بتاريخ : 00:23:53 13022019 | اقرا المزيد...

األمن النيابية : السفير األمريكي يسعى إلفشال تمرير
قانون إخراج القوات األجنبية بشراء ذمم نواب

وشخصيات سياسية .

كشفت لجنة األمن والدفاع النيابية ٬ اليوم الثالثاء ٬ عن قيام السفير
األمريكي لدى بغداد ماثيو تولر بإجراء اتصاالت مكثفة مع عدد كبير من

 النواب السنة والشيعة إلجهاض مسودة قانون إخراج القوات
نشر بتاريخ : 00:12:18 13022019 | اقرا المزيد...

رئيس الوزراء لوزير الدفاع األمريكي : القرار العراقي
مستقل وال يتأثر بأي نفوذ وال يقبل االمالءات .

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ٬ اليوم الثالثاء ٬ عدم قبول اية قواعد
اجنبية على االراضي العراقية ٬ فيما اكد ان القرار العراقي مستقل وال

 يتأثر بأي نفوذ وامالءات من اي طرف . وذكر بيان ل
نشر بتاريخ : 00:01:02 13022019 | اقرا المزيد...

اليمن ... سكان
للسعودية من م

طرد سكان محليون
حكومية الرئيس المس
 شرقي اليمن . وقال
نشر بتاريخ : 19

مجلس االنبار : انتشار القوات األمريكية وتجوالها في المحافظة دعا   ت األمريكية وتجوالها في المحافظة دعاية انتخابية لترامب .
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أخبار ذات صلة

وزير الدفاع األمريكي " وكالة " يصل إلى بغداد بزيارة مفاجئة .
  وصل وزيرُ الدفاع األمريكي بالوكالةِ " باتريك شاناهان "  ٬ اليوم الثالثاء ٬ الى بغداد في زيارة لم يَعلن

عنها البنتاغون مسبقا .   وقالت وزارة ُ الخارجية األمريكية ٬ إن " زيارة القائم بأعمال وزير الدفاع
األمريكي باتريك شاناهان تهدفُ إلى

أمس, 19:28

المتحدث الرسمي لحركة النجباء : ال يستطع احد اإلمالء على العراق ٬
واالعتراف ...

  اعلن المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء  السيد " هاشم الموسوي " ٬ اليوم السبت ٬ عن موقف
الحركة تجاه تصريحات وزير الخارجية " محمد علي الحكيم " ٬ فيما بين إن المقاومة  ال تعترف بإسرائيل

كدولة .   وقال الموسوي ٬ في بيان تلقى موقع " حركة
19:30  5/01/2019

وزير الخارجية اليمني : تصريحات وزير الدفاع األمريكي دليل على تبني امريكا
ال ...

  اعتبر وزير الخارجية اليمني " هشام شرف " ٬ اليوم االربعاء ٬ ان تصريحات وزير الدفاع األمريكي "
ماتيس " دليال آخرا بتبني العدوان على اليمن والمشاركة األمريكية المباشرة في قتل اليمنيين وتدمير

بناهم التحتية .   واستهجن شرف  تصريحات وزير
23:53  31/10/2018

السيد الموسوي: التصريحات االميركية ضد الحشد والمهندس تكشف النوايا
الخبيثة ب ...

موقع حركة النجباء _ بغداد   اكد المتحدثُ الرسميُ للمقاومةِ االسالميةِ حركة النجباء السيد هاشم
الموسوي أن تصريحاتِ الخارجيةِ االميركيةِ ضدَ الحشدِ الشعبي والحاجِ ابو مهدي المهندس تكشفُ نوايا

االدارةِ الخبيثةِ بعد انتهاءِ صفحةِ داعش .   وقال
01:20  30/10/2017

الموسوي للنجباء: تصريحات “تيلرسون” ضد الحشد هدفها تشويه صورة هذه
القوات

موقع حركة النجباء _ بغداد هاجم المتحدث باسم المقاومة االسالمية – حركة النجباء هاشم الموسوي
وزير الخارجية االمريكي ” ريكس تيلرسون” اثر تجاوزه على قوات الحشد الشعبي. وقال الموسوي في

حديث للنجباء٬ ان هذه التصريحات تدخل ضمن اطار الحملة
01:25  25/10/2017

األوقات الشرعية 
لمدينة بغداد و ضواحيها

5:35صالة الفجر
6:49طلوع الشمس
12:17صالة الظهر

5:45غروب الشمس
6:01صالة المغرب
داد �﮳ع�

مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق
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بعمليات استباقية لمنع
تقدمه .

ظريف : على ترامب تغيير
سياسة أمريكا الفاشلة ٬ وان

اإليرانيين ال يركعون .

األمن النيابية : السفير
األمريكي يسعى إلفشال
تمرير قانون إخراج القوات
األجنبية بشراء ذمم نواب
وشخصيات سياسية .

رئيس الوزراء لوزير الدفاع
األمريكي : القرار العراقي

مستقل وال يتأثر بأي نفوذ وال
يقبل االمالءات .

اليمن ... سكان محليون
يطردون قوة عسكرية تابعة

للسعودية من مقر عسكري .

نائب يعتبر مجلس ديالى فاقد
لألهلية ٬ ويدعو عبد المهدي

إلى تجميده .

العامري يستقبل سفير
االتحاد االوربي في العراق ٬
ويدعو الى بذل المزيد من
الجهود في دعم حركة

االقتصاد .

مجلس االنبار : انتشار القوات
األمريكية وتجوالها في

المحافظة دعاية انتخابية
لترامب .
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المكتبة المرئية

اوقات الصالة الشرعية

  احصائيات الموقع
مجلس االنبار : انتشار القوات األمريكية وتجوالها في المحافظة دعا   ت األمريكية وتجوالها في المحافظة دعاية انتخابية لترامب .
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خريطة الموقعخريطة الموقع

  زيارات اليوم: 6585
  زيارات هذا األسبوع: 21170
  زيارات هذا الشهر: 29476
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  جميع الزيارات: 34918174

اقسام الموقع

Deve loped  By  Sana3a . com جميع الحقوق محفوظة لحركة النجباء

مجلس االنبار : انتشار القوات األمريكية وتجوالها في المحافظة دعا   ت األمريكية وتجوالها في المحافظة دعاية انتخابية لترامب .
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