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الناطق باسم حركة النجباء : موقف المرجعية الرافض إللحاق األذى بدول الجوار صفعة
على وجه ترامب .

 
 الرافض  ان موقف المرجعية  الخميس ٬  اليوم ٬  "   هاشم الموسوي  "   السيد  النجباء  المتحدث الرسمي لحركة اكد
 الى ان عرقلة اكمال الكابينة الوزارية ومكافحة  اشار إللحاق األذى بدول الجوار يمثل صفعة على وجه ترامب ٬ فيما

الفساد احتيال سياسي اليمكن ان يستمر .
 

وقال السيد الموسوي ٬ ان " موقف المرجعية الرافض إللحاق األذى بدول الجوار صفعة على وجه الرئيس االمريكي "
 العراق  المطالبة بحفظ سيادة  المرجعية الرشيدة  نؤيد دعوة  انه " ٬   مؤكدا ٬   وحلفائه في المنطقة " دونالد ترامب "

والدفاع عنها " .
 

االتصال بنامن نحنمقاالتالصورالحقيبة االخباريةالمكتبة المرئيةاخبار الحركةالرئيسية

صور الشهداء

وصايا الشهداء

االخبار

الحشد الشعبي يحبط
محاولة تسلل لداعش شمال

شرق محافظة ديالى .

عمليات الجزيرة : تم نصب
كاميرات حرارية على الشريط

الحدودي مع سوريا .

الشيخ الضاري يستقبل وفد
السفارة األميركية بالعراق .
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اخر االخبار اخبار الحركة اهم االخبار

دولة القانون : ال نريد إبقاء القوات األجنبية لعدم الحاجة
إليها ٬ وسنصوت على إخراجها .

رجحت كتلة دولة القانون النيابية ٬ اليوم الخميس ٬ التصويت على قانون
إخراج القوات األميركية واألجنبية من العراق في بداية الفصل التشريعي

 المقبل . وقال المتحدث باسم الكتلة النائب بهاء النوري
نشر بتاريخ : 23:34:50 07022019 | اقرا المزيد...

مجلس نينوى يعلن عن وجود انفاق لداعش بالمنطقة
القديمة لم تكتشف حتى االن .

أعلن مجلس محافظة نينوى ٬ اليوم الخميس ٬ عن وجود انفاق عديدة
لداعش االرهابي بالمنطقة القديمة لم تكتشف حتى االن . وقال عضو
 المجلس خلف الحديدي ٬ ان المنطقة القديمة ذات أزقة ضيقة ومتشاب
نشر بتاريخ : 23:28:35 07022019 | اقرا المزيد...

الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش لسلسلة
جبال ساسان شمال غرب الموصل .

أعلنت هيئة الحشد الشعبي ٬ اليوم الخميس ٬ الشروع بعملية أمنية
شمال غربي مدينة الموصل. وذكر بيان إلعالم الحشد ٬ إن قيادة عمليات
 نينوى للحشد الشعبي شرعت ٬ اليوم ٬ بعملية دهم وتفتيش لسلسلة
نشر بتاريخ : 23:14:43 07022019 | اقرا المزيد...

الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش شمال
شرق محافظة ديالى .

أبطلت قوات الحشد الشعبي ٬ اليوم الخميس ٬ محاولة تسلل لتنظيم
داعش االرهابي ٬ شمال شرق محافظة ديالى . وذكر بيان العالم الحشد
٬ إن قوة من اللواء ( 110 ) في الحشد الشعبي احبطت محاولة تسلل

 لعن
نشر بتاريخ : 00:41:36 08022019 | اقرا المزيد...

عمليات الجزيرة : تم نصب كاميرات حرارية على الشريط
الحدودي مع سوريا .

أعلن آمر الفوج الثاني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة االنبار العقيد
عدنان الجبوري ٬ اليوم الخميس ٬ عن نصب القوات األمنية كاميرات حرارية

 حديثة ومتطورة على الشريط الحدودي مع سوريا من الج
نشر بتاريخ : 00:33:16 08022019 | اقرا المزيد...

الشيخ الضاري يستقبل وفد السفارة األميركية بالعراق .

استقبل األمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري ٬
بمكتبه في بغداد ٬ وفد السفارة االميركية بالعراق برئاسة اپار سديو ٬

 مسؤول المكتب السياسي فيها . وبحث الشيخ الضاري ٬ مع
نشر بتاريخ : 00:26:12 08022019 | اقرا المزيد...

نص البرنامج الحكومي لكابينة عبد المهدي يشتمل
على خمسة محاور رئيسة .

نشرت شبكة رووداو اإلعالمية نسخة من نص البرنامج الحكومي لكابينة
رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي لألعوام من 2019 إلى

 2022. واشتمل البرنامج على خمسة محاور رئيسة هي : استكم
نشر بتاريخ : 00:19:14 08022019 | اقرا المزيد...

نتنياهو : إذا لم يكن هناك هدوء على جهتنا من الحدود ٬
فسنضرب بقوة .

هدد رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ٬ اليوم الخميس ٬
فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بشن عملية عسكرية واسعة

 النطاق حال استمر التوتر على الحدود الشرقية للقطاع . وقا
نشر بتاريخ : 00:11:21 08022019 | اقرا المزيد...

اعتقال عصابة تتاجر بالعملة المزيفة ٬ بينهم طفل ٬ في
بابل .

اعلن الناطق باسم الداخلية ٬ اليوم الخميس ٬ ان مفارز استخبارات
الجريمة المنظمة في بابل العاملة ضمن وكالة االستخبارات والتحقيقات
 في وزارة الداخلية القت القبض على متهمين اثنين٬ وصبي يتم استغل
نشر بتاريخ : 23:56:45 07022019 | اقرا المزيد...

الحكمة تحذر من عدم االستماع إلى نصائح المرجعية .

حذر القيادي في تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش ٬ اليوم الخميس ٬
المؤسسات الحكومية من عدم استماعهم لنصائح المرجعية . وذكر بيان

 للكاش ٬ انه طالب الكتل السياسية والحكومة ان تاخذ هذه ال
نشر بتاريخ : 23:48:07 07022019 | اقرا المزيد...

نص البرنامج الحكومي لكابينة عبد المهدي يشتمل على خمسة م   الشيخ الضاري يستقبل وفد السفارة األميركية بالعراق .  
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أخبار ذات صلة

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

النجباء تصف ترامب بــ” األحمق ” وتؤكد : لن يكون العراق قاعدة لتهديد دول
الج ...

  وصف المتحدث الرسمي بأسم المقاومة االسالمية حركة النجباء السيد هاشم الموسوي الرئيس
األمريكي دونالد ترامب بــ”األحمق” , مبيناُ انه عليه ان يعي ان سيادة العراق جائت بالدماء والتبنى

القواعد في بلد المقاومة والشهداء .   و قال السيد
14:01  27/12/2018

السيد هاشم الموسوي: حركة النجباء طردت قوة اميركية حاولت عبور قاطع
جبال مكحو ...

موقع حركة النجباء  خاص   تمكنت المقاومة االسالمية حركة النجباء من طرد قوة اميركية بجبال
مكحول في محافظة صالح الدين .   المتحدث باسم الحركة السيد هاشم الموسوي اكد في بيان له

عدم السماح للقوات االميركية بتدنيس االراضي المحررة التي تحاول تنفيذ
15:29  8/01/2017

تصريح المتحدث الرسمي لحركة النجباء السيد هاشم الموسوي حول زيارة
القنصل االم ...

  تصريح المتحدث الرسمي لحركة النجباء السيد هاشم الموسوي حول زيارة القنصل االمريكي لجرحى
الحشد الشعبي : ما صنعت امريكا في العراق وسوريا واليمن دليل قاطع على تاريخها االرهابي الذي

التجمله مثل هذه الزيارات المخادعة وقد استنكر المتحدث الرسمي لحركة
14:29  15/03/2016

المتحدث الرسمي لحركة النجباء سيد هاشم الموسوي قانون الحرس
الوطني بصيغة الحا ...

  المتحدث الرسمي لحركة النجباء سيد هاشم الموسوي قانون الحرس الوطني بصيغة الحالية جزء من
المشروع االمريكي الخبيث في المنطقة   المتحدث الرسمي يقول  قانون الحرس الوطني بصيغة

الحالية يكرس الطائفية المقيتة ويتمم مشروع بايدن التقسيمي في العراق
02:38  8/09/2015

األوقات الشرعية 
لمدينة بغداد و ضواحيها

5:39صالة الفجر
6:53طلوع الشمس
12:17صالة الظهر

5:40غروب الشمس
5:56صالة المغرب
داد �﮳ع�

مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق

واضاف ٬ ان " موقف المرجعية يمثل تطلعات الشعب الرافض للوجود االمريكي في البالد
السيد هاشم الموسوي " .

 
واوضح ٬ ان "عرقلة اكمال الكابينة الوزارية ومكافحة الفساد احتيال سياسي ال يمكن ان يستمر " .

 
وتابع الموسوي ٬ انه " على الجميع احترام القانون  واالبتعاد عن الصراعات السياسية    المضرة بالشعب  ومستقبله

. "

Ghostery blocked comments powered by Disqus.

  

 

نص البرنامج الحكومي لكابينة
عبد المهدي يشتمل على
خمسة محاور رئيسة .

نتنياهو : إذا لم يكن هناك
هدوء على جهتنا من الحدود

٬ فسنضرب بقوة .

اعتقال عصابة تتاجر بالعملة
المزيفة ٬ بينهم طفل ٬ في

بابل .

الحكمة تحذر من عدم
االستماع إلى نصائح

المرجعية .

دولة القانون : ال نريد إبقاء
القوات األجنبية لعدم الحاجة

إليها ٬ وسنصوت على
إخراجها .

مجلس نينوى يعلن عن وجود
انفاق لداعش بالمنطقة
القديمة لم تكتشف حتى

االن .

الحشد الشعبي ينفذ عملية
دهم وتفتيش لسلسلة جبال
ساسان شمال غرب الموصل

.
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المكتبة المرئية

اوقات الصالة الشرعية

  احصائيات الموقع

نص البرنامج الحكومي لكابينة عبد المهدي يشتمل على خمسة م   الشيخ الضاري يستقبل وفد السفارة األميركية بالعراق .  
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Deve loped  By  Sana3a . com جميع الحقوق محفوظة لحركة النجباء

نص البرنامج الحكومي لكابينة عبد المهدي يشتمل على خمسة م   الشيخ الضاري يستقبل وفد السفارة األميركية بالعراق .  

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/14186--.html
http://alnujaba.com/14185--.html
http://alnujaba.com/14174--.html

