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المتحدث الرسمي لحركة النجباء : ال يستطع احد اإلمالء على العراق ٬ واالعتراف بإسرائيل
خط احمر ال يسمح تجاوزه .

 
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 النجباء " نسخة منه ٬ ان " موقفنا الرسمي من تصريحات وزير الخارجية
موقف الرافض للتطبيع  وال نعترف بإسرائيل مطلقا " .

 
واضاف الموسوي ٬ انه " ال يستطع احد االمالء على العراق ٬ واالعتراف باسرائيل خط احمر اليسمح تجاوزه " ٬ الفتا

الى ان " عدم االعتراف باسرائيل ثابت ديني وليس سياسي قابل للمساومة والصفقات الدولية " .

االتصال بنامن نحنمقاالتالصورالحقيبة االخباريةالمكتبة المرئيةاخبار الحركةالرئيسية

صور الشهداء

وصايا الشهداء

االخبار

األمن النيابية : مسودة إخراج
األمريكان من البالد ال تتضمن

جدول زمني .

حرس الثورة اإلسالمية يعلن
مقتل أبو بكر البغدادي .

نائب : ترك قضايا البلد بيد
شخص واحد يؤدي إلى عودة

الدكتاتور من جديد .
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حرس الثورة اإلسالمية يعلن مقتل أبو بكر البغدادي .

اعلن قائد مقر القدس التابع لقوات حرس الثورة االسالمية في جنوب
شرق ايران العميد محمد ماراني عن ضبط ( 30 طنا ) من المتفجرات

 خالل االعوام الثالثة االخيرة في هذه المنطقة . وكشف العميد
نشر بتاريخ : 20:30:11 05012019 | اقرا المزيد...

نائب : ترك قضايا البلد بيد شخص واحد يؤدي إلى عودة
الدكتاتور من جديد .

اكد ائتالف النصر ٬ اليوم السبت٬ رفضه دعوات تغيير نظام الحكم في
العراق من برلماني إلى رئاسي ٬ فيما اشار الى ان تغيير النظام الى

 رئاسي يؤسس لعودة الدكتاتور . وقال القيادي في ائتالف النصر
نشر بتاريخ : 20:19:04 05012019 | اقرا المزيد...

العامري : نرفض وجود أي قوات برية في العراق ٬
وموقفنا ثابت بشان القضية الفلسطينية .

أكد األمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ٬ اليوم السبت ٬ رفضه التام
لوجود اي قواعد عسكرية امريكية او تواجد قوات برية في العراق . وقال

 العامري ٬ في كلمة له خالل احتفالية بذكرى يوم السياد
نشر بتاريخ : 20:09:00 05012019 | اقرا المزيد...

بالصور ... ما خلفه حريق دار تأهيل األحداث اإلناث
المشردات في بغداد .

 
نشر بتاريخ : 19:56:55 05012019 | اقرا المزيد...

الخدمات النيابية : كنا نتطلع لتمليك المزيد من االراضي
لموظفي الخطوط والطيران والنقل الخاص .

اعلن رئيس لجنة الخدمات النيابية ٬ وزير النقل السابق النائب كاظم
فنجان الحمامي ٬ اليوم السبت ٬ عن سعيه تمليك آالف األراضي

 السكنية لموظفي الموانئ والنقل البحري والسكك والنقل البري . وقال
نشر بتاريخ : 19:51:33 05012019 | اقرا المزيد...

المتحدث الرسمي لحركة النجباء : ال يستطع احد اإلمالء
على العراق ٬ واالعتراف بإسرائيل خط احمر ال يسمح

تجاوزه .

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 .
نشر بتاريخ : 19:30:55 05012019 | اقرا المزيد...

كبير أساقفة األرمن فی طهران : الشعب اإلیراني كلما
واجه هجوما وحد صفوفه في الدفاع عن البالد .

أكد كبير أساقفة األرمن فی طهران سيبوه سركيسيان ٬ اليوم الجمعة ٬
ان الشعب اإلیراني سيتمكن من التغلب على المشاكل كافة بما في

 ذلك المشاكل اإلقتصادیة بفضل تعزیز الوحدة والتالحم بين أبناءه
نشر بتاريخ : 00:34:30 05012019 | اقرا المزيد...

التحالف الدولي بـ قيادة أمريكا يرتكب مجزرة جديدة في
دير الزور السورية .

استشهد عشرة أشخاص بينهم اربعة أطفال ٬ اليوم الجمعة ٬ نتيجة
قصف لما يسمى التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة في ريف دير

 الزور بسوريا . ونقلت وكالة سان ا السورية ٬ ان عشرة مدني
نشر بتاريخ : 00:19:54 05012019 | اقرا المزيد...

األمم المتحدة تدعو البحرين الى االفراج عن الحقوقي
نبيل رجب ٬ وتمكين البحرينيين من ممارسة حقوقهم

في حرية الرأي .

دعا مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ٬ اليوم الجمعة ٬ حكومة
البحرين إلى اإلفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع البارز عن حقوق
 اإلنسان نبيل رجب وضمان تمكين جميع البحرينيين من ممارسة حقوق
نشر بتاريخ : 23:47:59 04012019 | اقرا المزيد...

األمن النيابية : مسودة إخراج األمريكان من البالد ال
تتضمن جدول زمني .

أكدت لجنة األمن والدفاع النيابية ٬ اليوم السبت٬ أن مسودة إخراج الق
األمريكية القتالية من البالد ال تتضمن جدول زمني . وقال عضو اللجنة

 كريم عليوي ٬ إن مسودة إخراج القوات األمريكية
نشر بتاريخ : 20:39:43 05012019 | اقرا المزيد.

 متظاهر الوطني الكردستاني : الموازنة االتحادية قد تمرر الشهر المقبل ٬ ومن الصعب تغيير نسبة اإلقليم .   الفلسطينية .
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الشهيد البطل:عبدالكريم حليم طرفة الزبيدي
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أخبار ذات صلة

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

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

ردا على التامر الخليجي ضد حزب هللا المتحدث الرسمي لحركة النجباء
السيد هاشم ...

المتحدث الرسمي لحركة النجباء السيد هاشم الموسوي. دماء حزب هللا التي سألت في ارض العراق
دين في رقابنا مادمنا في هذا الوجود. سيبقى السيد حسن نصرهللا الرعب الذي يدب في قلوب امراء

البترول والصهاينة اين ما ذهبوا حركة النجباء وحزب هللا توآم المقاومة الذي ال
12:16  13/03/2016

اخر تصريحات المتحدث الرسمي لحركة النجباء السيد هاشم الموسوي عن
التحالف الدو ...

المتحدث الرسمي لحركة النجباء السيد هاشم الموسوي لوال المقاومة االسالمية والحشد الشعبي
لمابقي للعراق صوت وال تمثيل سياسي في المحافل الدولية   المتحدث الرسمي التحالف الدولي

اساس االرهاب الدموي في العالم ومؤسس الطائفية المقيتة في المنطقة
17:11  1/10/2015

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

5:48صالة الفجر
7:07طلوع الشمس
12:08صالة الظهر

5:09غروب الشمس
5:26صالة المغرب
داد �﮳ع�

مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق

 
واكد ٬ ان " دماء شهداء العراق في فلسطين ال يمكن انكارها وثأرنا مع اسرائيل قائم الى االبد " .

 
وتابع الموسوي ٬ ان " حركة النجباء ال تعترف بحل الدولتين وتعتبر زوال الصهاينة من اهدافها الكبرى " .

Ghostery blocked comments powered by Disqus.

  

 

العامري : نرفض وجود أي
قوات برية في العراق ٬

وموقفنا ثابت بشان القضية
الفلسطينية .

بالصور ... ما خلفه حريق دار
تأهيل األحداث اإلناث
المشردات في بغداد .

الخدمات النيابية : كنا نتطلع
لتمليك المزيد من االراضي
لموظفي الخطوط والطيران

والنقل الخاص .

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

واالعتراف بإسرائيل خط احمر
ال يسمح تجاوزه .

كبير أساقفة األرمن فی
طهران : الشعب اإلیراني

كلما واجه هجوما وحد صفوفه
في الدفاع عن البالد .

التحالف الدولي بـ قيادة أمريكا
يرتكب مجزرة جديدة في دير

الزور السورية .

األمم المتحدة تدعو البحرين
الى االفراج عن الحقوقي

نبيل رجب ٬ وتمكين
البحرينيين من ممارسة

حقوقهم في حرية الرأي .
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المكتبة المرئية

اوقات الصالة الشرعية

  احصائيات الموقع
 متظاهر الوطني الكردستاني : الموازنة االتحادية قد تمرر الشهر المقبل ٬ ومن الصعب تغيير نسبة اإلقليم .   الفلسطينية .
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 متظاهر الوطني الكردستاني : الموازنة االتحادية قد تمرر الشهر المقبل ٬ ومن الصعب تغيير نسبة اإلقليم .   الفلسطينية .
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