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المتحدث باسم حركة النجباء : الثورة اإلسالمية في إيران نوعية ٬ فريدة في سجل الثورات
.
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صور الشهداء

وصايا الشهداء

االخبار

التغيير النيابية : ال نحتاج الى
مجلس او لجنة لمكافحة

الفساد وانما نحتاج الى ارادة
سياسية .

الخارجية الصينية : بكين
ترحب بجهود الدول االوروبية
لصون االتفاق النووي مع ايران

.

رئيس الوزراء يأمر بهيكلة
قيادة عمليات شرق االنبار .
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اخر االخبار اخبار الحركة اهم االخبار

ظريف : اي اتفاق مع الحكومة االميركية ال یساوی الحبر
الذی ُیكتب به .

صرح وزیر الخارجية االیراني محمد جواد ظریف ٬ اليوم الجمعة ٬ ان اي
اتفاق مع الحكومة االميركية ال یساوي الحبر الذي یكتب به حتى لو كان

 معاهدة صادق عليها الكونغرس . وقال ظريف ٬ في تغریدة له
نشر بتاريخ : 00:49:21 02022019 | اقرا المزيد...

الحشد الشعبي يعثر على سجن ومصنع للعبوات من
مخلفات داعش غرب الموصل .

عثرت قوات الحشد الشعبي ٬ اليوم الجمعة ٬ على سجن ومذخر أدوية
ومصنع للعبوات الناسفة من مخلفات تنظيم داعش اإلرهابي خالل عمليه
دهم وتفتيش في ناحية القيروان غرب الموصل . وذكر موقع الحشد بيان

 جاء
نشر بتاريخ : 00:14:26 02022019 | اقرا المزيد...

البناء يدعم اعالن عبد المهدي تشكيل مجلس مكافحة
الفساد ٬ ويطالبه بالعمل .

اعلن تحالف البناء ٬ اليوم الجمعة ٬ ان اعالن رئيس الوزراء عادل عبد
المهدي تشكيل المجلس االعلى لمكافحة الفساد خطوة مهمة والجميع

 سيكون داعما لها ٬ لكنها بحاجة الى اجراءات فعلية وواقعية عل
نشر بتاريخ : 00:02:19 02022019 | اقرا المزيد...

وزارة االتصاالت تنفي اتهاما لشركة أيرث لنك بتهريب
سعات اإلنترنت .

نفت وزارة االتصاالت ٬ اليوم الجمعة ٬ ما تداولته بعض وسائل االعالم حول
اتهام احدى الشركات المتعاقدة معها وتورطها بتهريب سعات االنترنت في

 كركوك او عبر منفذ المنذرية لشركة سمفوني ايرثلنك
نشر بتاريخ : 23:55:06 01022019 | اقرا المزيد...

محافظ بغداد : عاكفون على جرد االراضي ومعرفة
جنسها بغية توزيعها لموظفي المحافظة .

وجه محافظ بغداد المهندس فالح الجزائري ٬ اليوم الجمعة ٬ بأعداد
جرودات باالراضي ومعرفة طبيعة جنسها واخذ الموافقات الرسمية

للمضي بتوزيعها على شريحة الموظفين في محافظة بغــداد لالسهام
 بحل م

نشر بتاريخ : 23:20:40 01022019 | اقرا المزيد...

التغيير النيابية : ال نحتاج الى مجلس او لجنة لمكافحة
الفساد وانما نحتاج الى ارادة سياسية .

دعدت كتلة التغيير النيابية ٬ اليوم السبت ٬ المجلس األعلى لمكافحة
الفساد مخالف للدستور ٬ ومخالف لمبدئي الفصل بين السلطات

 واستقالل القضاء الذي نص عليه الدستور . وذكر بيان للنائب عن كتلة
نشر بتاريخ : 20:41:47 02022019 | اقرا المزيد...

ترانسبرنسي : دبي مال   محافظ بغداد : عاكفون على جرد االراضي ومعرفة جنسها بغية توزيعها لموظفي المحافظة .   ت .
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األوقات الشرعية 
لمدينة بغداد و ضواحيها

5:43صالة الفجر
6:58طلوع الشمس
12:16صالة الظهر

5:35غروب الشمس
5:51صالة المغرب
داد �﮳ع�

مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق

 
 أكد المتحدث باسم حركة النجباء السيد "هاشم الموسوي " ان الثورة االسالمية في ايران هي ثورة التعرف الجمود
 في النفوذ  الحدودي الي عالميتها  وانتقلت من موقعها  والتقدم والتحضر  الزمن علي مستوي النمو وتحركت بحركة

واالمتداد واالنتشار .
 

وقال الموسوي ٬ خالل حوار خاص مع وكالة الجمهورية االسالمية لالنباء ( ارنا ) ٬ ان " الجمهورية االسالمية في ايران
 والسياسية  واالنسانية  االسالمية  والصعاب والتحديات والضغوط القاسية بسبب مواقفها  من المخاطر واجهت الكثير

الثابتة والمترسخة والمتجذرة في اعماق الثورة وتحملت عبء الحروب والمواجهات في دخل ايران وخارجها " .
 

 واالرهاب  المنحرف  التكفيري  واالرهاب  والظالمة  المفروضة  الحرب  التحديات  هذه  ابرز  لعل "  ٬   الموسوي واضاف
االقتصادي الغاشم والتحريض الدولي والتشويه االعالمي الممنهج واغتيال العلماء طوال هذه االعوام " .

 
وبين ٬ ان " دور الجمهورية االسالمية في الدفاع عن قضايا االمة كان واليزال دورا محوريا واساسيا ومنهجا لمواجهة كل
اشكال التطرف والتكفير والغلو والثقافات الطائفية والعرقية والقومية ومحاربة اصحاب االصوات النشاز والفتاوي الوهابية
الشاذة عن قواعد االسالم الحنيف والحفاظ علي هوية االمة االسالمية في زمن التطبيع الغاشم مع الكيان الصهيوني

من خالل صفقة القرن المشؤومة ط .
 

 ان " عالقة الشعب العراقي مع الجمهورية االسالمية هي عالقة حضارية وتاريخية وجغرافية وهي ليست واوضح ٬
وليدة االمس والمواقف والتجارب اثبتت عمق هذه العالقة الروحية المترابطة " .

 
واكد ٬ " اننا ومنذ قيام الثورة االسالمية في ايران الزالت كلمات الشهيد الصدر االول محمد باقر الصدر (رض) تصدح في
اسماعنا عندما قال (ذوبوا في االمام الخميني كما ذاب هو في االسالم) ان االمام الخميني حقق حلم االنبياء وكذلك
 الثاني محمد الصدر (رض) عندما  نعيش الموقف البطولي والفتوي الرسالية والجهادية الشهيرة للشهيد الصدر الزلنا
حرم البيع والشراء لزمرة منافقي خلق باعتبار ان هؤالء هم ضد الثورة االسالمية في ايران وهذه هي مواقف فقهائنا

وعلمائنا اكدت حقيقة هذه العالقة الثورية بين الشعبين العراقي وااليراني " .
 

بالصور ... وصول عبد المهدي
ونظيره األردني الى الحدود

العراقية األردنية .

المتحدث باسم حركة النجباء
: الثورة اإلسالمية في إيران
نوعية ٬ فريدة في سجل

الثورات .

ظريف : اي اتفاق مع الحكومة
االميركية ال یساوی الحبر

الذی یُكتب به .

الحشد الشعبي يعثر على
سجن ومصنع للعبوات من

مخلفات داعش غرب الموصل
.

البناء يدعم اعالن عبد
المهدي تشكيل مجلس
مكافحة الفساد ٬ ويطالبه

بالعمل .

وزارة االتصاالت تنفي اتهاما
لشركة أيرث لنك بتهريب

سعات اإلنترنت .

محافظ بغداد : عاكفون على
جرد االراضي ومعرفة جنسها

بغية توزيعها لموظفي
المحافظة .
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اوقات الصالة الشرعية

  احصائيات الموقع
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أخبار ذات صلة

انطالق مراسيم احياء الذكرى الـ 39 لعودة االمام الخميني (قدس)
موقع حركة النجباء_ ايران احيت الجمهورية االسالمية مراسيم الذكرى التاسعة والثالثين لعودة مؤسس
الجمهورية االسالمية االمام الخميني (قدس) الى ايران عام تسعة وسبعين وتسعمئة والف . وجرت

المراسيم في مرقد االمام الخميني بضواحي العاصمة االيرانية طهران٬
00:17  2/02/2018

مستشار قائد الحرس الثوري : قوة ايران في المنطقة والعالم حقيقة بيّنة
موقع حركة النجباء     اعتبر مستشار القائد العام لحرس الثورة االسالمية العميد حسين دقيقي٬ قوة
ايران في المنطقة والعالم بانها حقيقة بيّنة للجميع وال يشك فيها احد.   وفي كلمة له القاها مساء

االربعاء خالل ملتقي للمقاتلين في مرحلة الدفاع المقدس
14:29  12/01/2017

خالل مشاركة االمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي في مراسم
الذكرى ال ...

أشار األمين العام لحركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي إلى أن منهج االمام الخميني (ره) ساعد العراق
على النهوض ومواجهة الحركات االرهابية معرباً عن تقدير الشعب العراقي لهذا النهج. وقال سماحته إن

االمام الخميني (ره) مفجر الثورة االسالمية في ايران والتي تعتبر
11:27  5/06/2016

قائد الثورة: بعض الدول االسالمية تخون االمة وتمضي وراء الطواغيت
قال قائد الثورة االسالمية آية هللا السيد علي خامنئي ان بعض الدول االسالمية تخون االمة وتمضي
وراء الطواغيت كما ان هناك في العالم االسالمي من يتمسك بالطواغيت بدال من القرآن. وقال آية هللا

خامنئي لدى استقباله االربعاء قراء وحفظة القران الكريم من ارجاء
12:26  18/05/2016

قائد الثورة االسالمية في ايران آيُة هللا السيد علي خامنئي ان االقلية
المسيح ...

قال قائد الثورة االسالمية في ايران آيةُ هللا السيد علي خامنئي ان االقلية المسيحية خرجت شامخة
ومرفوعة الراس خالل الثورة االسالمية والحرب التي فرضها النظام العراقي البائد على ايران خالل

ثمانينات القرن الماضي . وقال اية هللا خامنئي خالل زيارة تفقدية لمنزل
11:32  28/12/2015
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خريطة الموقعخريطة الموقع

  زيارات اليوم: 237
  زيارات هذا األسبوع: 3513
  زيارات هذا الشهر: 936
  زيارات هذه السنة: 25397
  جميع الزيارات: 34889634

 الجمهورية  ضد  االمريكية  العقوبات  من  عبدالمهدي  عادل  الدكتور  فموقف  الحكومي  المستوي  علي  اما "  ٬  وتابع
االسالمية كان موقف الرافض لها واعتبرها عقوبات احادية الجانب وان العراق ليس معني بها " .

 
 هي ثورة  بالشعارات والهتافات وانما  الزمني واالكتفاء  الثورة االسالمية هي ثورة ال تعرف الجمود  ان " ولفت الى ٬
 في النفوذ  الحدودي الي عالميتها  وانتقلت من موقعها  والتحضر  والتقدم  الزمن علي مستوي النمو تحركت بحركة

واالمتداد واالنتشار " .
 

وشدد الموسوي على ٬ ان " هذه النوعية الفريدة في سجل الثورات لم تتكرر في زماننا الحالي لعدة اسباب ابرزها
 الشعب والقائد  الروحي بين  واالرتباط  الشعبية  االرادة  وقوة  الخميني (رض)  باالمام  المتمثلة  الربانية  القيادة نوعية

وقداسة االهداف الواضحة والصريحة والثابتة وغير القابلة للمساومة والتفاوض " .
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Deve loped  By  Sana3a . com جميع الحقوق محفوظة لحركة النجباء
ترانسبرنسي : دبي مال   محافظ بغداد : عاكفون على جرد االراضي ومعرفة جنسها بغية توزيعها لموظفي المحافظة .   ت .
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