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حركة النجباء تدين العملية اإلرهابية الجبانة وتجدد تضامنها الكامل مع إيران .

 
"   إن   اليوم الخميس ٬ ٬   السيد " هاشم الموسوي" "   حركة النجباء قال المتحدث الرسمي للمقاومة اإلسالمية "

اإلرهاب التكفيري لن يثني عزيمة الحرس الثوري في مواصلة دعمه المستمر لمكافحة اإلرهاب " .
 

وأضاف السيد الموسوي ٬ إن " مؤتمر وارسو  هدفه التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني الغاصب والتأمر على شعوب
المنطقة " .

 
وتابع الموسوي ٬ إن " االتفاقات التآمرية لمؤتمر وارسو ال تتعدى حدود قاعة االجتماعات " .

االتصال بنامن نحنمقاالتالصورالحقيبة االخباريةالمكتبة المرئيةاخبار الحركةالرئيسية

صور الشهداء

وصايا الشهداء

االخبار

واشنطن : سنفرض عقوبات
على األوروبيون عند خرق

العقوبات ضد طهران .

قاسمي ردا على مؤتمر
وارسو : ال يمكنُ اليِ مؤتمر

أن ينجح دونَ مشاركةِ
الالعبين األساسيين في

المنطقة .

عشائر الديوانية تلغي الوالئم
والعزائم في مجلس الفاتحة

وتلغي اليوم الثالث .

21:06

20:59

20:52

اخر االخبار اخبار الحركة اهم االخبار

بالصور ... افتتاح مهرجان الحرف اليدوية والصناعات
الغذائية التراثية اإليرانية في كربالء .

افتتحت العتبة الحسينية المقدسة ٬ مهرجان الحرف اليدوية والصناعات
الغذائية التراثية اإليرانية في معرض كربالء الدولي . وقال القنصل العام

 في كربالء مير مسعود حسينيان ٬ اننا نريد ان نعلن ب
نشر بتاريخ : 20:05:06 15022019 | اقرا المزيد...

بومبيو : نعمل على ايقاف عدوان روحاني وسليماني
على الشرق االوسط .

قال وزير الخارجية االميركي مايك بومبيو ٬ اليوم الخميس ٬ إن مؤتمر
وارسو يضع األسس للتعامل مع األزمات في الشرق األوسط . وأكد بومبيو

 ٬ في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البولندي في وارسو ٬ ان
نشر بتاريخ : 00:53:17 15022019 | اقرا المزيد...

الحشد الشعبي ينجح بدرء خطر الفيضان عن منطقة
النهروان ومناطق جنوبي بغداد .

أعلن المعاون التنفيذي لهيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي ٬ اليوم
الخميس ٬ عن نجاح الهندسة العسكرية للحشد الشعبي بدرء خطر

الفيضان عن منطقة النهروان ومناطق جنوبي العاصمة بغداد . وذكر بيان
 لل

نشر بتاريخ : 00:42:06 15022019 | اقرا المزيد...

واشنطن : سنفرض عقوبات على األوروبيون عند خرق
العقوبات ضد طهران .

اعلن المبعوث الخاص للخارجية األمريكية لشؤون إيران برايان هوك ٬ اليوم
الجمعة ٬ بأن بالده تعتزم فرض عقوبات على أي أشخاص أو كيانات بما

 في ذلك أوروبيون ٬ يخرقون العقوبات األمريكية ضد طهرا
نشر بتاريخ : 21:06:23 15022019 | اقرا المزيد...

قاسمي ردا على مؤتمر وارسو : ال يمكُن اليِ مؤتمر أن
ينجح دوَن مشاركِة الالعبين األساسيين في المنطقة .

ردت ايران على البيان الختِامي لمؤتمر وارسو الذي نظمتهُ الواليات
المتحدة بمشاركةِ ستين 60 دولة ٬ حيثُ وصفتُه طهران بانهُ فاشل ويفتقرُ

 للمصداقية . وقال المتحدثُ باسِم الخارجية اإليرانية
نشر بتاريخ : 20:59:12 15022019 | اقرا المزيد...

عشائر الديوانية تلغي الوالئم والعزائم في مجلس
الفاتحة وتلغي اليوم الثالث .

اعلنت عشائر ووجهاء ناحية السنية شمال الديوانية عن الغاء الوالئم
والعزائم في مجلس الفاتحة والغاء اليوم الثالث وجعل المأتم لمدة يومين.

 وذكر بيان صادر عن العشائر والوجهاء ٬ إن العشائر اتفقت
نشر بتاريخ : 20:52:57 15022019 | اقرا المزيد...

وزيُر الخارجية األمريكي يلتقي بمسؤولِة السياسة
الخارجية في االتحاد األوروبي .

اجتمع وزيرُ الخارجية األمريكي مايك بومبيو مع مسؤولةِ السياسة
الخارجية في االتحاد األوروبي فيدريكا موجيريني في بروكسل بعد يوٍم من

 اتهاِم نائبِ الرئيس األمريكي حلفاءَ واشنطن األوروبيي
نشر بتاريخ : 20:48:09 15022019 | اقرا المزيد...

يار هللا   وزيُر الخارجية األمريكي يلتقي بمسؤولِة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي .   س الفاتحة وتلغي اليوم الثالث .
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أخبار ذات صلة

المتحدث الرسمي للمقاومة االسالمية حركة النجباء السيد هاشم الموسوي
: اي تصعي ...
00:53  5/11/2017

المتحدث الرسمي بأسم حركة النجباء السيد هاشم الموسوي : الفصائل
اإلرهابية الم ...

المتحدث الرسمي بأسم حركة النجباء السيد هاشم الموسوي : الفصائل اإلرهابية المسلحة التي
حولت الفلوجة الى قندهار ستدفع الثمن غاليا وتنال قصاصها العادل في الميدان   السيد الموسوي :

الرقة والفلوجة وجهان لعملة واحدة وكالهما منبع االرهاب والدمار والخراب في
18:56  16/05/2016

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 السيد هاشم الموسوي دماء الشيخ النمر
ستغير خارط ...

  المتحدث الرسمي لحركة النجباء السيد هاشم الموسوي في تصريح له عن الموقف من استشهاد
الشيخ النمر دماء الشيخ النمر ستغير خارطة االرهاب االمريكي والسعودي في المنطقة رمزية الشهيد

النمر ستبقى متجذرة في اذهان المسلمين واالحرار جيآل بعد جيل اعدام الشيخ
13:02  4/01/2016

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

األوقات الشرعية 
لمدينة بغداد و ضواحيها

5:33صالة الفجر
6:47طلوع الشمس
12:17صالة الظهر

5:47غروب الشمس
6:02صالة المغرب
داد �﮳ع�

مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق
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وزيرُ الخارجية األمريكي
يلتقي بمسؤولةِ السياسة

الخارجية في االتحاد األوروبي
.

يار هللا والسفيـِر السوري
يبحثان التعاون المشترك بين

البلدين .

وزير الخارجية اإلماراتي يعترف
بحق العدو اإلسرائيلي في
الدفاع عن نفسه من خطر

إيران في المنطقة .

إلى سماحة السيد مقتدى
الصدر اعزه هللا وقيادات وكوادر

المقاومة اإلسالمية سرايا
السالم .

بالصور ... افتتاح مهرجان
الحرف اليدوية والصناعات

الغذائية التراثية اإليرانية في
كربالء .

بومبيو : نعمل على ايقاف
عدوان روحاني وسليماني
على الشرق االوسط .

الحشد الشعبي ينجح بدرء
خطر الفيضان عن منطقة
النهروان ومناطق جنوبي

بغداد .

20:48

20:39

20:15

20:08

20:05

00:53

00:42

المكتبة المرئية

اوقات الصالة الشرعية

  احصائيات الموقع

يار هللا   وزيُر الخارجية األمريكي يلتقي بمسؤولِة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي .   س الفاتحة وتلغي اليوم الثالث .
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نسخة للجوالنسخة للجوال

نسخة نصيةنسخة نصية

خريطة الموقعخريطة الموقع

  زيارات اليوم: 1712
  زيارات هذا األسبوع: 31192
  زيارات هذا الشهر: 39498
  زيارات هذه السنة: 63959
  جميع الزيارات: 34928196

اقسام الموقع

Deve loped  By  Sana3a . com جميع الحقوق محفوظة لحركة النجباء

يار هللا   وزيُر الخارجية األمريكي يلتقي بمسؤولِة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي .   س الفاتحة وتلغي اليوم الثالث .
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