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الموسوي : الحكم الجائر بحق الشيخ " علي سلمان " يجر البحرين إلى الهاوية .

 
أكد المتحدث الرسمي باسم " حركة النجباء  " السيد " هاشم الموسوي " ٬ اليوم االثنين ٬ ان البحرين تسير نحو

الهاوية بسبب النظام الجائر ٬ فيما حمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري في البحرين .
 

وقال الموسوي ٬ ان " الحكم الجائر بحق الشيخ " علي سلمان " يقوض السالم ويجر  البحرين إلى الهاوية " ٬ مؤكدا ٬
ان " حكام آل سعود هدفهم إبادة الشعب البحريني واضطهاده في المنطقة " .

 
وأضاف ٬ إن " الشعب البحريني يمتلك أحقيه الدفاع عن نفسه بكل الطرق المشروعة والمتاحة " .

 
وتابع الموسوي ٬ انه " ندين مثل هذه األحكام  المسيسة ونحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري في البحرين " .

االتصال بنامن نحنمقاالتالصورالحقيبة االخباريةالمكتبة المرئيةاخبار الحركةالرئيسية

صور الشهداء

وصايا الشهداء

االخبار

الشهيد السعيد دريد حميد
الكعبي .

نائب : عشرات المليارات تهدر
يوميا في إدارة المنافذ ٬

وعلى رئيس الوزراء تحمل
المسؤولية .

العصائب : القوات األمريكية
لن تكون في مأمن إذا تعرضت

لمحور المقاومة .
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خبير عسكري سوري : القوات السورية ستسيطر على
قاعدة التنف ٬ وال يحق ألي قوات أجنبية السيطرة على

األراضي السورية .

قال الخبير العسكري السوري العميد محمد عيسى إن القوات السورية
ستسيطر على قاعدة التنف حال انسحاب القوات األمريكية منها . وأضاف
 العميد عيسى ٬ ان قوات الجيش العربي السوري تقف على بعد ( 40
نشر بتاريخ : 23:21:37 28012019 | اقرا المزيد...

ظريف والفروف يبحثان هاتفيا الوضع في فنزويال .

بحث وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف ٬ اليوم االثنين ٬ هاتفيا مع
نظيره الروسي سيرغي الفروف الوضع في فنزويال . وقالت وزارة الخارجية

 الروسية ٬ إن الفروف وظريف بحثا ٬ في اتصال ه
نشر بتاريخ : 23:02:10 28012019 | اقرا المزيد...

برلماني كويتي سابق : الحكم ضد الشيخ سلمان
انتقامي ٬ وان الشيخ سيظل رمزا شامخا .

أكد النائب السابق في مجلس االمة الكويتي ٬ رئيس المجلس الدولي
لدعم المحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان عبد الحميد دشتي على أن
 الحكم الصادر اليوم ضد زعيم المعارضة البحرينية انتقامي يستهدف ما
نشر بتاريخ : 22:30:54 28012019 | اقرا المزيد...

البعيجي يثمن دور االعالم المقاوم من خالل تكريمه الحد
االعالميين في كربالء .

استقبل مدير مكتب حركة النجباء في كربالء المقدسة الشيخ مازن
البعيجي المصور الحربي عقيل العرداوي في المحافظة . وقال الشيخ

 البعيجي ٬ ان ان لالعالم الحربي دوراً مهم في الحرب ضد ت
نشر بتاريخ : 22:07:52 28012019 | اقرا المزيد...

نائب : عشرات المليارات تهدر يوميا في إدارة المنافذ ٬
وعلى رئيس الوزراء تحمل المسؤولية .

أكد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي ٬ اليوم الثالثاء ٬ عدم وجود
سيطرة على المنافذ الحدودية في اإلقليم بسبب هدر المال ٬ فيما أشار

 إلى وجود ( 5 ) منافذ غير أصولية . وقال الخزعلي ٬ ان
نشر بتاريخ : 20:01:04 29012019 | اقرا المزيد...

العصائب : القوات األمريكية لن تكون في مأمن إذا
تعرضت لمحور المقاومة .

هددت حركة عصائب اهل الحق ٬ اليوم االثنين ٬ الواليات المتحدة
األميركية ٬ محذرة امريكا ان قواتها لن تكون بمأمن اذا تعرض محور

 المقاومة الى ضربات امريكية وصهيونية . وقال المتحدث العسكري للحركة
نشر بتاريخ : 00:38:07 29012019 | اقرا المزيد...

حشد االنبار يكشف عن تحركات الرتال أمريكية غربي
المحافظة .

كشف مصدر امني في حشد االنبار٬ اليوم االثنين ٬ عن قيام قوات أمريكية
بإجراء عمليات استطالع واسعة النطاق شملت مناطق مختلفة من
 القاطع الغربي للمحافظة . وقال المصدر ٬ ان القوات األمريكية نفذت

نشر بتاريخ : 00:06:42 29012019 | اقرا المزيد...

األمن النيابية : تجول القوات األمريكية في عدد من
األحياء السكنية كشف حقيقة وجودها .

أكدت لجنة األمن والدفاع النيابية ٬ اليوم االثنين ٬ ان تجول القوات
األمريكية في المدن قد كشف حقيقة تواجدها القتالي في البالد . وقال

 عضو اللجنة عباس سروط ٬ إن تجول القوات األمريكية في ع
نشر بتاريخ : 23:57:38 28012019 | اقرا المزيد...

القانونية النيابية : ال يمكن تعديل فقرات الموازنة إال من
خالل عرضها للتصويت داخل البرلمان .

أكدت اللجنة القانونية النيابية ٬ اليوم االثنين ٬ أن تعديل عدد من فقرات
الموازنة االتحادية لعام 2019 غير ممكن إال من خالل عرضه للتصويت

 داخل مجلس النواب والطعن به أمام المحكمة االتحادية . وقا
نشر بتاريخ : 23:47:15 28012019 | اقرا المزيد...

ظريف : كل مح   بالصور ... حركة النجباء تتكفل برعاية احد المتعففين في كربالء .   خالل تكريمه الحد االعالميين في كربالء .
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أخبار ذات صلة

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 الموسوي يبحث مع امين عام اتحاد االذاعات والتلفزيونات االسالمية
دور ال ...

  بحث المتحدث الرسمي لحركة النجباء السيد " هاشم الموسوي " ٬ اليوم االثنين ٬ مع سماحة
الشيخ " علي كريميان " جمل االوضاع في المنطقة .   وذكر بيان للحركة ٬ ان " االمين العام التحاد

االذاعات والتلفزيونات االسالمية سماحة الشيخ " علي كريميان " استقبل
20:07  24/12/2018

السيد نصرهللا: آل سعود يخافون الحوار بالبحرين كي ال يطالب شعبهم بذلك
أكد االمين العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا أن النظام السعودي يريد من الشعب البحريني
االستسالم وهذا ما لم يحصل ولذلك بدأ التصعيد في البحرين عبر منهجية سعودية تهدف لالذالل
واالخضاع٬ موضحا أن آل سعود يخافون الحوار في البحرين لكي ال يطالب الشعب في المملكة

12:08  25/06/2016

االتحاد االوروبي.. حكم سجن الشيخ سلمان يعرض فرص المصالحة للخطر
أكد االتحاد األوروبي أن تشديد عقوبة السجن بحق األمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة
الشيخ علي سلمان إلى 9 سنوات "يعرض الفرص المتبقية للمصالحة الوطنية في البحرين للخطر".

وبحسب "مرآة البحرين" قال االتحاد األوروبي في بيان له الثالثاء٬ إن محكمة
12:06  1/06/2016

العراق: حبس الشيخ سلمان قد تكون له تداعيات في البحرين وعلى المنامة
مراجعة ا ...

أعرب العراق عن قلقه أزاء الحكم الصادر بحبس االمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي
سلمان أربع سنوات بتهمة التحريض على نظام الحكم في البالد.   وذكر بيان لوزارة الخارجية اعربت فيه

" عن قلقها إزاء الحكم الصادر بحبس االمين العام لجمعية الوفاق
14:38  20/06/2015

األوقات الشرعية 
لمدينة بغداد و ضواحيها

5:45صالة الفجر
7:01طلوع الشمس
12:15صالة الظهر

5:31غروب الشمس
5:47صالة المغرب
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مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق
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حشد االنبار يكشف عن
تحركات الرتال أمريكية غربي

المحافظة .

األمن النيابية : تجول القوات
األمريكية في عدد من األحياء

السكنية كشف حقيقة
وجودها .

القانونية النيابية : ال يمكن
تعديل فقرات الموازنة إال من
خالل عرضها للتصويت داخل

البرلمان .

الحوثي يلتقي المبعوث
األممي الى اليمن ٬ وينتقد
مماطلة تحالف العدوان في

تنفيذ االتفاق .

خبير عسكري سوري :
القوات السورية ستسيطر

على قاعدة التنف ٬ وال يحق
ألي قوات أجنبية السيطرة
على األراضي السورية .

ظريف والفروف يبحثان هاتفيا
الوضع في فنزويال .

برلماني كويتي سابق :
الحكم ضد الشيخ سلمان

انتقامي ٬ وان الشيخ سيظل
رمزا شامخا .
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المكتبة المرئية

اوقات الصالة الشرعية

  احصائيات الموقع
ظريف : كل مح   بالصور ... حركة النجباء تتكفل برعاية احد المتعففين في كربالء .   خالل تكريمه الحد االعالميين في كربالء .
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Deve loped  By  Sana3a . com جميع الحقوق محفوظة لحركة النجباء

ظريف : كل مح   بالصور ... حركة النجباء تتكفل برعاية احد المتعففين في كربالء .   خالل تكريمه الحد االعالميين في كربالء .
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