
   الحكيم لنظيره األلماني : نأمل أن تكون المانيا من الدول المشاركة في اعادة اعمار المناطق المحررة .اخر االخبار      

ضع كلمة البحث هنا

ارسال لصديقطباعة الخبرنشر بتاريخ : أمس, 19:50قسم :اخبار حركة النجباء, صور حركة النجباء
حجم الخط

أخبار ذات صلة

زارة وفد المقاومة اإلسالمية حركة النجباء ملف سورية مكتب االمام الخامنئي
دا ...

بتوجيه من االمين العام الشيخ المجاهد اكرم الكعبي دام عزه زار مسؤول العالقات العامة لحركة النجباء
ملف سورية السيد محمود الموسوي والوفد المرافق له ممثل األمام القائد في سورية اية هللا العظمى

السيد أبا الفضل الطباطبائي (دام ظله)   ودار الحديث عن دور
17:10  23/05/2017

زيارة مسؤول العالقات العامة لحركة النجباء لمكتب اية هللا السيد علي اكبر الح ...
  مسؤول العالقات الدينية في حركة النجباء السيد عالء الدين الجزائري يزور مكتب سماحة آية هللا السيد علي اكبر الحائري حيث
كان في إستقباله سماحة السيد واعضاء مكتبة وتم خالل اللقاء نقاش االوضاع العامة وسير العمليات الجهادية البطال المقاومة

االسالمية.
05:45  27/03/2016
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بالصور ... وفد حركة النجباء  ملف سوريا  يزور كنيسة األسقفية في دمشق .

بالصور ... وفد حركة النجباء  ملف سوريا  يزور كنيسة األسقفية في دمشق .
 

زار وفد من مكتب العالقات العامة للمقاومة اإلسالمية " حركة النجباء " ٬ ملف سوريا ٬ كنيسة األسقفية في دمشق .
 

وألقى مسؤول العالقات العامة السيد " محمود الموسوي " كلمة تهنئة بذكرى أعياد رأس السنة .
 
 

بالصور ... وفد حركة النجباء  ملف سوريا  يزور كنيسة األسقفية في دمشق .
 

بالصور ... وفد حركة النجباء  ملف سوريا  يزور كنيسة األسقفية في دمشق .
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االتصال بنامن نحنمقاالتالصورالحقيبة االخباريةالمكتبة المرئيةاخبار الحركةالرئيسية

صور الشهداء

وصايا الشهداء

االخبار

الحلبوسي يوجه بحضور
الوزراء المصوت عليهم ألداء

اليمين الدستوري في
الجلسة المقبلة .

العامري يستقبل وفد االتحاد
األوربي ٬ ويدعو الى تعزيز

العالقات .

االمن والدفاع النيابية تطالب
بايقاف تعيينات وزارة الدفاع .

20:26

20:17

20:12

اخر االخبار اخبار الحركة اهم االخبار

االمن والدفاع النيابية تطالب بايقاف تعيينات وزارة الدفاع
.

طالبت لجنة االمن النيابية ٬ اليوم الثالثاء ٬ بايقاف التعيينات في وزارة
الدفاع واجراء تحقيق فوري بعد ورود شكاوى وجود فساد فيها . وذكرت

 وثيقة صادرة من اللجنة ٬ ان رئيس اللجنة النائب عدنا
نشر بتاريخ : 20:12:16 18122018 | اقرا المزيد...

اإلصالح واالتحاد الوطني قاطعا جلسة البرلمان لكسر
النصاب .

أكد مصدر نيابي ٬ اليوم الثالثاء ٬ أن تحالفي اإلصالح واالتحاد الوطني
انسحبا من مجلس النواب بعد التصويت على خمسة مرشحين لعدم

 تمرير مرشحي العدل والدفاع والداخلية . وقال المصدر ٬ إن جميع أعض
نشر بتاريخ : 20:07:17 18122018 | اقرا المزيد...

مجلس النواب يرفض مرشحتي التربية والهجرة
والمهجرين .

رفض مجلس النواب ٬ اليوم الثالثاء ٬ التصويت على مرشحتي التربية
والهجرة والمهجرين . وقال مصدر نيابي ٬ إن المرشحة صبا الطائي لم

 تحصل على الموافقة من قبل مجلس النواب لتمريرها لحقيبة وزار
نشر بتاريخ : 19:56:03 18122018 | اقرا المزيد...

الحكيم لنظيره األلماني : نأمل أن تكون المانيا من الدول
المشاركة في اعادة اعمار المناطق المحررة .

دعا وزير الخارجية محمد علي الحكيم ٬ اليوم االثنين ٬ المانيا الى أن تكون
ضمن الدول المشاركة بفاعلية عالية في اعادة اعمار المناطق المحررة .

 وذكر بيان للوزارة ٬ إن وزير الخارجية محمد عل
نشر بتاريخ : 00:05:25 18122018 | اقرا المزيد...

اليمن : السلطة المحلية بالحديدة تستنكر استمرار
تصعيد العدوان في الساحل الغربي .

أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة ٬ اليوم االثنين ٬ التصعيد
المستمر لقوى العدوان في الساحل الغربي أثناء وبعد مفاوضات السويد
 الهادفة لتحقيق السالم في كل الوطن اليمني . وذكر بيان للسلطة ال
نشر بتاريخ : 23:53:05 17122018 | اقرا المزيد...

البرلمان يحدد موعد اتخاذ االجراءات القانونية بحق
المتخلفين عن اليمين الدستورية .

اعلنت اللجنة القانونية النيابية ٬ اليوم االثنين ٬ عن موعد اتخاذ مجلس
النواب إجراءاته القانونية وفصل النواب الذي لم يؤدوا اليمين الدستوري

 رغم فوزهم بعضوية البرلمان . وقال عضو اللجنة القانون
نشر بتاريخ : 23:31:20 17122018 | اقرا المزيد...

العيداني يطلب مهلة اسبوعين لحسم أمره بين البرلمان
ومجلس البصرة .

كشف مجلس محافظة البصرة ٬ اليوم االثنين ٬ عن طلب المحافظ اسعد
العيداني من المجلس أسبوعين لتحديد مصيره من البقاء بالمنصب او
 الذهاب للمقعد النيابي . وقالت عضو مجلس محافظة ابصرة أنوار مد

نشر بتاريخ : 23:14:51 17122018 | اقرا المزيد...

الشرطة االتحادية تضبط معمال لتصنيع العبوات الناسفة
في الحويجة .

ضبطت قوات الشرطة االتحادية ٬ اليوم االثنين ٬ معمال لتصنيع العبوات
الناسفة ومواد شديدة االنفجار في مدينة الحويجة . وذكر بيان العالم

 قيادة قوات الشرطة االتحادية ٬ ان قوة من الفوج الثاني ال
نشر بتاريخ : 23:05:44 17122018 | اقرا المزيد...

الحلبوسي يوجه بحضور الوزراء المصوت عليهم ألداء
اليمين الدستوري في الجلسة المقبلة .

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ٬ اليوم الثالثاء ٬ بحضور الوزراء
الثالثة المصوت عليهم في الجلسة المقبلة ألداء اليمين الدستوري . وذكر

 مصدر نيابي ٬ إن رئيس مجلس النواب وجه بحضور الو
نشر بتاريخ : 20:26:01 18122018 | اقرا المزيد...

العامري يستقبل وفد االتحاد األوربي ٬ ويدعو الى تعزيز
العالقات .

اكد رئيس ائتالف الفتح هادي العامري ٬ اليوم الثالثاء ٬ على ضرورة تعزيز
العالقات بين العراق ودول االتحاد االوروبي ودول العالم ٬ وخاصة في مجال

 اعادة اعمار العراق . جاء ذلك خالل استقبال الع
نشر بتاريخ : 20:17:58 18122018 | اقرا المزيد...

الحلبوسي يوجه   .
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استمرار لقاءات مسؤول العالقات العامة لحركة النجباء في دمشق
  التقى مسؤول العالقات العامة لحركة النجباء الشيخ الدكتور يوسف الناصري بوزير االوقاف السوري وزار

مجمع مفتي سوريا بمعية ممثل السيد القائد الشيخ علي اكبر براتي  
10:38  24/03/2016

إستقبل مسؤول العالقات العامة لحركة النجباء الشيخ الدكتور يوسف
الناصري وفداً ...

إستقبل مسؤول العالقات العامة لحركة النجباء الشيخ الدكتور يوسف الناصري وفداً من الطريقه القادريه
في مكتب العالقات في بغداد. وتحدث الطرفان عن دور الحركة في ساحات الجهاد والدفاع عن الوطن

والجهود المبذوله للحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً.
12:07  13/02/2016

وفد مكتب العالقات في حركة النجباء يزور مكتب سماحة آية هللا العظمى
السيد محم ...

وفد مكتب العالقات في حركة النجباء يزور مكتب سماحة آية هللا العظمى السيد محمود الهاشمي في
النجف األشرف حيث كان في إستقبال الوفد سماحة حجة اإلسالم والمسلمين الشيخ إبراهيم
البغدادي مدير مكتب سماحته وتم خالل اللقاء بيان دور حركة النجباء في ساحات الجهاد وخاصة

13:30  20/10/2015

األوقات الشرعية 
لمدينة بغداد و ضواحيها

5:42صالة الفجر
7:00طلوع الشمس
11:59صالة الظهر

4:57غروب الشمس
5:14صالة المغرب
داد �﮳ع�

مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق

 

اإلصالح واالتحاد الوطني
قاطعا جلسة البرلمان لكسر

النصاب .

مجلس النواب يرفض
مرشحتي التربية والهجرة

والمهجرين .

الحكيم لنظيره األلماني :
نأمل أن تكون المانيا من

الدول المشاركة في اعادة
اعمار المناطق المحررة .

اليمن : السلطة المحلية
بالحديدة تستنكر استمرار
تصعيد العدوان في الساحل

الغربي .

البرلمان يحدد موعد اتخاذ
االجراءات القانونية بحق
المتخلفين عن اليمين

الدستورية .

العيداني يطلب مهلة
اسبوعين لحسم أمره بين
البرلمان ومجلس البصرة .

الشرطة االتحادية تضبط
معمال لتصنيع العبوات
الناسفة في الحويجة .

20:07

19:56

00:05

23:53

23:31

23:14

23:05

المكتبة المرئية

اوقات الصالة الشرعية

  احصائيات الموقع

الحلبوسي يوجه   .
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صور المقاومةصور المقاومة

اوقات الصالة الشرعيةاوقات الصالة الشرعية
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خريطة الموقعخريطة الموقع

  زيارات اليوم: 860
  زيارات هذا األسبوع: 2101
  زيارات هذا الشهر: 12562
  زيارات هذه السنة: 1375790
  جميع الزيارات: 34836381

اقسام الموقع

Deve loped  By  Sana3a . com جميع الحقوق محفوظة لحركة النجباء

الحلبوسي يوجه   .
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