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

 
قال الناطق الرسمي باسم " حركة النجباء " العراقية ٬ السيد " هاشم الموسوي " ٬ ان على شعب البحرين الثبات

والصمود في وجه آلة القمع الخليفية .
 

 الشعب البحراني شبيهة  تجربة  ان " ٬   البحرانية في قم المقدسة  الجالية  خاص مع  في لقاء  واضاف الموسوي ٬
 يُنجِح الثورات الشعبية هو السير في طريق ذات  وأن ما  العراقية ٬  ومنها بتجارب العديد من الشعوب المستضعفة ٬

الشوكة رغم التحديات والعقبات " .

االتصال بنامن نحنمقاالتالصورالحقيبة االخباريةالمكتبة المرئيةاخبار الحركةالرئيسية

صور الشهداء

وصايا الشهداء

االخبار

الناطق باسم حركة النجباء
للبحرينيين : اصمدوا وواصلوا

الطريق وحافظوا على
المقاومة .

الحركات المعارضة في جزيرة
العرب : نظام آل سعود أصبح

هدفا مشروعا للمقاومة
الشعبية .

سائرون : لن يتم التصويت
على مرشحي الوزارات

00:39

00:26

23:57

اخر االخبار اخبار الحركة اهم االخبار

بالصور ... الشيخ الكعبي يلتقي سليم الجبوري ويبحث
معه أخر مستجدات الساحة العراقية .

التقى االمين العام للمقاومة االسالمية حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي
رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري في مكتبه ببغداد . وبحث

 الشيخ الكعبي ٬ خالل لقاءه الجبوري اخر مستجدات ال
نشر بتاريخ : 22:08:51 08012019 | اقرا المزيد...

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

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 ف

نشر بتاريخ : 00:39:33 09012019 | اقرا المزيد...

الحركات المعارضة في جزيرة العرب : نظام آل سعود
أصبح هدفا مشروعا للمقاومة الشعبية .

أصدرت عدد من الحركات في جزيرة العرب بيان استنكرت به الظلم الذي
يطال ابناء الشعب السعودي من اضطهاد ٬ واألهوال التي تكابدها

 المعتقالت في سجون آل سعود . ودعا البيان االحرار االحرار في العالم ا
نشر بتاريخ : 00:26:54 09012019 | اقرا المزيد...

سائرون : لن يتم التصويت على مرشحي الوزارات
الشاغرة في جلسة الخميس المقبل .

أكد ائتالف سائرون ٬ اليوم الثالثاء ٬ ان جلسة الخميس المقبل لن تشهد
التصويت على إكمال الكابينة الوزارية . وقال النائب عن ائتالف سائرون

 مضر خزعل ٬ في تصريح تابعه موقع حركة النجباء ٬
نشر بتاريخ : 23:57:44 08012019 | اقرا المزيد...

عبد المهدي : لم يستلم اي معلومات بشأن تمركز جديد
للقوات االميركية في العراق .

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ٬ اليوم الثالثاء ٬ انه لم يستلم
اي معلومات بشأن تمركز جديد للقوات االميركية في العراق . وقال عبد

 المهدي ٬ خالل مؤتمره األسبوعي ٬ انه لم استلم أ
نشر بتاريخ : 23:45:46 08012019 | اقرا المزيد...

عبد المهدي : أرسلنا قائمة بأسماء بقية المرشحين إلى
الكتل السياسية للموافقة عليها .

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ٬ اليوم الثالثاء ٬ أنه أرسل
قائمة بأسماء بقية المرشحين إلى الكتل السياسية للموافقة عليها .

 وقال عبد المهدي ٬ خالل المؤتمر األسبوعي ٬ أن رئاسة ال
نشر بتاريخ : 23:39:23 08012019 | اقرا المزيد...

الفتح : الجبوري ال يمتلك الخبرة العسكرية ٬ وطرح
اسمه لوزارة الدفاع سيخلق أزمة .

اكد ائتالف الفتح ٬ اليوم الثالثاء ٬ أن طرح رئيس مجلس النواب السابق
سليم الجبوري لحقيبة الدفاع سيتسبب بخلق أزمة جديدة بين الكتل

 السياسية داخل مجلس النواب . وقال النائب عن ائتالف الفتح
نشر بتاريخ : 23:00:33 08012019 | اقرا المزيد...

اإلصالح معترضا على ترشيح الجبوري للدفاع : انه ال
ينسجم مع شروط عبد المهدي .

أكد تحالف االعمار واالصالح ٬ اليوم الثالثاء ٬ وجود اعتراضات على ترشيح
رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري لحقيبة الدفاع . وقال النائب

 عن تحالف واالصالح محمد الخالدي ٬ في تصريح تابع
نشر بتاريخ : 22:38:57 08012019 | اقرا المزيد...

مجلس االمن الوطني يعقد جلسته األسبوعية ويناقش
نقل الملف األمني من الدفاع إلى الداخلية .

عقد مجلس االمن الوطني برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد
المهدي ٬ اليوم الثالثاء ٬ اجتماعه االسبوعي . وناقش المجلس في

 جلسته نقل الملف األمني من وزارة الدفاع إلى الداخلية . وذكر بيان للمج
نشر بتاريخ : 22:30:10 08012019 | اقرا المزيد...

قوات مكافحة اإلرهاب تدمر أربع مضافات لتنظيم داعش
.

تمكن جهاز مكافحة االرهاب ٬ اليوم الثالثاء ٬ من تدمير اربع مضافات تابعة
لتنظيم داعش االرهابي في ديالى . وذكر بيان للجهاز ٬ انه وبمعلومات

 من استخبارات جهاز مكافحة االرهاب ٬ نفذ الفوج االول
نشر بتاريخ : 22:22:37 08012019 | اقرا المزيد...

عضو المجلس السياسي لحركة النجباء : اميركا تحاول السيطرة على القرار العر    ٬ والدول العربية تكيل بمكيالين مع الصهاينة .
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أخبار ذات صلة

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

من كلمة المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء السيد " هاشم الموسوي "
في ملتقى ...

  كلمة المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء السيد " هاشم الموسوي " في ملتقی " الصمود
والشهادة " بمناسبة الذكری السنوية الثالثة الستشهاد سماحة العالمة المجاهد الشهيد الشيخ " نمر

باقر النمر" في قم المقدسة .   هذا ما جاء في كلمة السيد الموسوي
19:54  3/01/2019

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

الناطق الرسمي للمقاومة االسالمية لحركة النجباء السيد هاشم الموسوي .
عمليات ...

  المتحدث الرسمي للمقاومة االسالمية لحركة النجباء السيد هاشم الموسوي . عمليات االمام الهادي
ع اذهلت العدو الداعشي االحمق وجعلت دعاة التقسيم ينعون مشروعهم االسود في البالد. جبال

مكحول صخرة المقاومة التي اليستطيع الدواعش تحطيمها وعلى اسوارها يحصل
11:03  3/03/2016

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

األوقات الشرعية 
لمدينة بغداد و ضواحيها

5:49صالة الفجر
7:07طلوع الشمس
12:09صالة الظهر

5:12غروب الشمس
5:29صالة المغرب
داد �﮳ع�

مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق

 
وحيا السيد الموسوي في اللقاء الذي عُقِدَ في مركز اإلمام الخميني ( قدس ) ٬ مساء االثنين 7 يناير الجاري ٬ فضيلة

األستاذ " حسن مشيمع " الذي قطع رحلة العالج المهمة وعاد لوطنه من أجل الوقوف إلى جانب الثوّار .
 

 وكتاباتهما "   زهير عاشور  عبد الوهاب حسين " وسماحة الشيخ " "   من فضيلة األستاذ وأشاد بنشاط وفاعلية كالً
القيّمة الصادرة من داخل السجون .

 
وشدّد السيد الموسوي ٬ على ضرورة عدم االلتفات إلى كالم المثبّطين .

 
واكد ٬ ان " خروج التظاهرات في المناطق رافد أساسي لدعم معنويات األسرى في سجون العدو الخليفي " .

 
 وتابع الناطق الرسمي بإسم حركة النجباء ٬ انه " على الشعب البحراني عدم الرضوخ للتحليالت غير المنطقية التي

تقول بعدم جدوائية هذه التظاهرات " .

Ghostery blocked comments powered by Disqus.

  

 

الشاغرة في جلسة الخميس
المقبل .

عبد المهدي : لم يستلم اي
معلومات بشأن تمركز جديد

للقوات االميركية في العراق .

عبد المهدي : أرسلنا قائمة
بأسماء بقية المرشحين إلى
الكتل السياسية للموافقة

عليها .

الفتح : الجبوري ال يمتلك
الخبرة العسكرية ٬ وطرح

اسمه لوزارة الدفاع سيخلق
أزمة .

اإلصالح معترضا على ترشيح
الجبوري للدفاع : انه ال
ينسجم مع شروط عبد

المهدي .

مجلس االمن الوطني يعقد
جلسته األسبوعية ويناقش
نقل الملف األمني من الدفاع

إلى الداخلية .

قوات مكافحة اإلرهاب تدمر
أربع مضافات لتنظيم داعش .

بالصور ... الشيخ الكعبي
يلتقي سليم الجبوري ويبحث
معه أخر مستجدات الساحة

العراقية .
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23:39
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22:38

22:30

22:22

22:08

المكتبة المرئية

اوقات الصالة الشرعية

  احصائيات الموقع

عضو المجلس السياسي لحركة النجباء : اميركا تحاول السيطرة على القرار العر    ٬ والدول العربية تكيل بمكيالين مع الصهاينة .
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  زيارات اليوم: 601
  زيارات هذا األسبوع: 2350
  زيارات هذا الشهر: 7268
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Deve loped  By  Sana3a . com جميع الحقوق محفوظة لحركة النجباء

عضو المجلس السياسي لحركة النجباء : اميركا تحاول السيطرة على القرار العر    ٬ والدول العربية تكيل بمكيالين مع الصهاينة .
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