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حركة النجباء : نطالب الشرفاء في البرلمان بعقد جلسة السيادة لتعليم أميركا معاني
الحرية واالستقالل .

 
طالبت المقاومة اإلسالمية " حركة النجباء " الشرفاء من النواب الرافضين للتواجد االمريكي بعقد جلسة السيادة داخل

مجلس النواب لتعليم اميركا معاني الحرية والسيادة واالستقالل .
 

 المستمرة  ترامب "  دونالد "   االحمق "  من انتهاكات الرئيس االمريكي "  الى اعالن موقفها  الحكومة ودعت الحركة
لسيادة البالد .

 
وأكد المتحدث الرسمي للحركة السيد " هاشم الموسوي " عدم خشية المقاومة اإلسالمية حركة النجباء من خوض

اي حرب دفاعا عن البالد وشعبها .

االتصال بنامن نحنمقاالتالصورالحقيبة االخباريةالمكتبة المرئيةاخبار الحركةالرئيسية

صور الشهداء

وصايا الشهداء

االخبار

محافظة بغداد تنجز نحو
ثمانية االف معاملة تعويضية
للمصابين خالل شهر واحد .

رسالة الشعب العراقي إلى
ترامب ...

فنزويال : سنقوم بمراجعة
شاملة لعالقاتنا الثنائية مع
كل دول االتحاد األوروبي .

19:49

19:41

00:19

اخر االخبار اخبار الحركة اهم االخبار

فنزويال : سنقوم بمراجعة شاملة لعالقاتنا الثنائية مع كل
دول االتحاد األوروبي .

أعلنت الحكومة الفنزويلية ٬ اليوم االثنين ٬ أنها ستقوم بمراجعة شاملة
لعالقاتها الثنائية مع كل دول االتحاد األوروبي ٬ التي اعترفت بزعيم

 المعارضة في فنزويال خوان غوايدو رئيسا للبالد .
نشر بتاريخ : 00:19:12 05022019 | اقرا المزيد...

السيد الجزائري يزور سماحة آية هللا الشيخ نوري
الساعدي .

زار مُعاون األمين العـام لِشؤون الحوزات العلميّة في المُقاومة اإلسالميّة
حـركة النُجبـاء السيّد عالء الدين الجزائري والوفد المرافق له في النجف

 األشرف سماحة آية هللا الشيخ نوري ال
نشر بتاريخ : 00:10:36 05022019 | اقرا المزيد...

الفياض و بغدانوف يبحثان االستقرار في المنطقة
وجهود مكافحة اإلرهاب .

بحث مستشار األمن الوطني رئيس هيئة الحشد فالح الفياض ٬ اليوم
االثنين ٬ مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط ٬

 االستقرار في المنطقة وجهود مكافحة اإلرهاب . وذكر بيان لمكتب الفي
نشر بتاريخ : 00:06:33 05022019 | اقرا المزيد...

مركز قانوني يدعو إلى متابعة االتفاقية األمنية لمنع
استغاللها من قبل أمريكا .

دعا مركز العراق للتنمية القانونية (ICLD)٬ اليوم االثنين ٬ الحكومة العراقية
ومجلس النواب العراقي ٬ إلى متابعة االتفاقية األمنية لرفض ومنع

 استغاللها من قبل أمريكا . وذكر بيان للمركز ٬ إن
نشر بتاريخ : 23:59:58 04022019 | اقرا المزيد...

نصر هللا يدعو القوى السياسية اللبنانية إلى الهدوء
عقب تشكيل الحكومة اللبنانية بدل السجاالت .

دعا األمين العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا ٬ اليوم االثنين ٬ القوى
السياسية اللبنانية إلى الهدوء عقب تشكيل الحكومة اللبنانية ٬ بدل

 السجاالت وتوتير األجواء وإطالق االتهامات بالتعطيل
نشر بتاريخ : 23:51:27 04022019 | اقرا المزيد...

كتلة صادقون تطالب الحكومة بإعادة تعاملها مع ملف
القوات األمريكية .

اكدت كتلة صادقون ان التصريحات األخيرة للرئيس األمريكي دونالد ترامب
حول أسباب التواجد العسكري األمريكي في العراق تكشف السبب

 الحقيقي وراء هذا التواجد . وذكر بيان للكتلة ٬ انه ال عل
نشر بتاريخ : 23:33:26 04022019 | اقرا المزيد...

الحلبوسي يستقبل نائب رئيس وزراء إقليم كردستان
ويبحث معه سبل تعزيز التعاون بين المركز واإلقليم .

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ٬ اليوم االثنين ٬ نائب
رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني والوفد المرافق له . وجرى ٬

 خالل اللقاء ٬ بحث األوضاع السياسية واألمنية الراهن
نشر بتاريخ : 23:18:51 04022019 | اقرا المزيد...

بالصور ... جانب من االحتجاج الذي نظم في روما رفضا
لزيارة البابا إلى اإلمارات على خلفية المشاركة في

حرب اليمن .
 

نشر بتاريخ : 23:13:46 04022019 | اقرا المزيد...

الخارجية الروسية تدعو االروبيين إلى عدم السماح
بتحويل أوروبا إلى ساحة للمواجهة .

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها اطلعت على بيان مجلس الناتو الصادر
في 1 فبراير٬ والحظت أنه صدر قبل فترة طويلة من تلقيها اإلشعار

 الرسمي األمريكي بتعليق التزام واشنطن بمعاهدة الصواريخ . ودعت
نشر بتاريخ : 22:49:45 04022019 | اقرا المزيد...

محافظة بغداد تنجز نحو ثمانية االف معاملة تعويضية
للمصابين خالل شهر واحد .

اعلنت محافظة بغداد ٬ اليوم الثالثاء ٬ عن انجاز نحو ثمانية االف معاملة
تعويضية للمصابين من جراء العمليات اإلرهابية خالل شهر واحد . وذكر

 بيان لمدير قسم التعويضات الفرعية حيدر باسم اليعقوبي
نشر بتاريخ : 19:49:20 05022019 | اقرا المزيد...

اإلصال   ( 30 ) جامعة ايرانية ضمن الجامعات المتفوقة عالمياً على صعيد االنتاج العلمي .   ى من تسرب المعلومات بسببه .
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أخبار ذات صلة

النجباء تصف ترامب بــ” األحمق ” وتؤكد : لن يكون العراق قاعدة لتهديد دول
الج ...

  وصف المتحدث الرسمي بأسم المقاومة االسالمية حركة النجباء السيد هاشم الموسوي الرئيس
األمريكي دونالد ترامب بــ”األحمق” , مبيناُ انه عليه ان يعي ان سيادة العراق جائت بالدماء والتبنى

القواعد في بلد المقاومة والشهداء .   و قال السيد
14:01  27/12/2018

الموسوي اليحق للحكومة شرعنة الوجود االمريكي في البالد
موقع حركة النجباء_بغداد شددت المقاومة االسالمية – حركة النجباء على عدم حق الحكومة في

شرعنة الوجود االمريكي في العراق. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة “هاشم الموسوي” في
حديث للنجباء٬ ان ” الحكومة مطالبة باالذعان وااللتزام بقرار

21:45  4/03/2018

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 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

الناطق الرسمي للمقاومة اإلسالمية حركة النجباء يؤكد رفض العدوان
التركي وانت ...

الناطق الرسمي للمقاومة اإلسالمية حركة النجباء يؤكد رفض العدوان التركي وانتهاك السيادة العراقية
اكدت حركة النجباء رفضها التام الي عدوان تركي وانتهاك لسيادة العراق وأكدت على ان الشعب

العراقي وقوى المقاومة لن تسمح ابدا بهكذا انتهاكات تركية ضد أراضي العراق
03:16  3/08/2015

األوقات الشرعية 
لمدينة بغداد و ضواحيها

5:41صالة الفجر
6:56طلوع الشمس
12:16صالة الظهر

5:37غروب الشمس
5:53صالة المغرب
داد �﮳ع�

مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق

 
وقال الموسوي ٬ ان " المقاومة ستقف بوجه سياسة لَيّ االذرع التي ينتهجها ترامب وتقضي عليها " .

 
وأضاف ٬ انه " على الحكومة اعالن موقفها الصريح فلقد بلغ السيل الزبى من انتهاكات ترامب  لسيادة البالد " .

 
وأوضح ٬ انه " نحن لسنا هواة حرب  لكننا ال نخشاها ومن حقنا الدفاع عن شعبنا وسيادة العراق بدم " .

Ghostery blocked comments powered by Disqus.

  

 

السيد الجزائري يزور سماحة
آية هللا الشيخ نوري

الساعدي .

الفياض و بغدانوف يبحثان
االستقرار في المنطقة وجهود

مكافحة اإلرهاب .

مركز قانوني يدعو إلى متابعة
االتفاقية األمنية لمنع

استغاللها من قبل أمريكا .

نصر هللا يدعو القوى
السياسية اللبنانية إلى

الهدوء عقب تشكيل الحكومة
اللبنانية بدل السجاالت .

كتلة صادقون تطالب الحكومة
بإعادة تعاملها مع ملف القوات

األمريكية .

الحلبوسي يستقبل نائب
رئيس وزراء إقليم كردستان

ويبحث معه سبل تعزيز
التعاون بين المركز واإلقليم .

بالصور ... جانب من االحتجاج
الذي نظم في روما رفضا

لزيارة البابا إلى اإلمارات على
خلفية المشاركة في حرب

اليمن .
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المكتبة المرئية

اوقات الصالة الشرعية

  احصائيات الموقع
اإلصال   ( 30 ) جامعة ايرانية ضمن الجامعات المتفوقة عالمياً على صعيد االنتاج العلمي .   ى من تسرب المعلومات بسببه .
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  زيارات اليوم: 484
  زيارات هذا األسبوع: 1228
  زيارات هذا الشهر: 2943
  زيارات هذه السنة: 27404
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Deve loped  By  Sana3a . com جميع الحقوق محفوظة لحركة النجباء

اإلصال   ( 30 ) جامعة ايرانية ضمن الجامعات المتفوقة عالمياً على صعيد االنتاج العلمي .   ى من تسرب المعلومات بسببه .
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