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حركة النجباء : ندين ونشجب بشدة القرار األمريكي ضد الحرس الثوري اإليراني .

 
(( بسم هللا الرحمن الرحيم ))

 
قال البارئ عز وجل في كتابه العزيز (( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ))

 
(( صدق هللا العلي العظيم ))

 
منذ فترة ليست بالقصيرة تحاول أمريكا الشيطان األكبر وبعد خسارتها في  سورية والعراق  واليمن  الى استخدام  
األساليب االستفزازية , تجاه الشعوب واخرها حربها العدائية المستمرة ضد الجمهورية اإلسالمية في ايران ومحاولة
تجويع الشعب اإليراني  الشقيق  بعد فرضها العقوبات االقتصادية  الجائرة وعجزها عن الطرق الدبلوماسية  بأكملها ..
 غير  في خطوة  إرهابية  بتصنيف الحرس الثوري اإليراني كمنظمة  الفردي   قراره  منكسراً  خائباً  يعلن ترامب  واليوم
 احد اهم التشكيالت داخل  القوات المسلحة اإليرانية مما يعني  ان أمريكا  التشكيل  الذي يعدُ مسبوقة بأدراج هذا
واتباعها في المنطقة  ومنهم الكيان الصهيوني ,  يريدون االستمرار في اشعال فتيل الحرب ,ونحن اذ ندين  ونشجب 
 على ورق الن سبق ان أدرجت أمريكا عشرات التشكيالت  واألشخاص  القرار  الجبان الذي سيكون حبراً بشدة هذا

االتصال بنامن نحنمقاالتالصورالحقيبة االخباريةالمكتبة المرئيةاخبار الحركةالرئيسية

صور الشهداء

وصايا الشهداء

االخبار

عبد المهدي يكشف عن
محاوالت عراقية إليقاف القرار
األميركي ضد الحرس الثوري .

كيف ردت حركة أنصار هللا
على القرار األمريكي ضد
الحرس الثوري اإليراني .

بومبيو يصف سليماني بـ
اإلرهابي ٬ ويؤكد مالحقته .
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اخر االخبار اخبار الحركة اهم االخبار

القوات األميركية تشدد إجراءاتها األمنية بمحيط مقراتها
وقواعدها العسكرية في العراق .

كشفت تقارير صحفية ٬ اليوم الثالثاء ٬ ان القوات األميركية رفعت من
إجراءاتها األمنية بمحيط مقراتها وقواعدها العسكرية في مناطق عدة في

 العراق٬ وذلك بعد ساعات من إعالن واشنطن أن الحرس الثوري جما
نشر بتاريخ : 00:07:33 10042019 | اقرا المزيد...

عبد المهدي : سأذهب إلى الرياض إلبرام اتفاقيات على
غرار إيران واألردن .

كشف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ٬ اليوم الثالثاء٬ عن زيارة قريبه له
إلى العاصمة السعودية الرياض٬ إلبرام اتفاقيات تعاون على غرار االتفاقيات

 التي أبرمت مع إيران واألردن. وقال عبدالمهدي ٬
نشر بتاريخ : 23:57:40 09042019 | اقرا المزيد...

الحكيم : تحالفا اإلصالح والبناء يمثالن متغيرا ستراتيجيا
في مسار النظام السياسي .

أكد رئيس تحالف االصالح واالعمار السيد عمار الحكيم ٬ اليوم الثالثاء٬ أن
تحالفي االصالح والبناء٬ يمثالن متغيراً ستراتيجياً في مسار النظام

 السياسي. وقال الحكيم٬ خالل لقائه وفدا من شيوخ وو
نشر بتاريخ : 23:51:36 09042019 | اقرا المزيد...

اإلصالح : إيران دولة محنكة ٬ وأمريكا لن تتمكن منها .

أكدت عضو تحالف االصالح واالعمار سروة عبد الواحد ٬ اليوم الثالثاء ٬ أن
الجمهورية االسالمية اإليرانية دولة ذات سياسة محنكة ٬ ولن تكون لقمة

 سائغة بيد أميركا . وقالت عبد الواحد ٬ إن زيارة
نشر بتاريخ : 23:41:19 09042019 | اقرا المزيد...

القوات األمنية تدمر عجلة إلرهابي داعش ومقتل من
فيها غربي االنبار .

أفاد قائم مقام قضاء القائم بمحافظة االنبار٬ اليوم الثالثاء ٬ عن تدمير
عجلة إلرهابي داعش ومقتل من فيها بعملية امنية استباقية غربي االنبار

 . وقال احمد المحالوي ٬ إن القوات األمنية مسنودة بق
نشر بتاريخ : 23:27:09 09042019 | اقرا المزيد...

بالصور ... بعد مناشدة احد لجان األحياء ... النجباء تتكفل
ببناء بيت ألحد المتعففين في كربالء .

تكفل مكتب حركة النجباء في كربالء المقدسة ببناء بيت إلحدى العوائل
المتعففة في المحافظة حي الالين ٬ بعد مناشدة مسؤول اللجنة التابعة

 لقسم التعبئة في المكتب . والجدير بالذكر ٬ ان حركة النجبا
نشر بتاريخ : 23:13:07 09042019 | اقرا المزيد...

بالصور ... افتتاح مهرجان ربيع الشهادة الثقافّي العالمّي
الخامس عشر في كربالء .

افتتاح مهرجان ربيع الشهادة الثقافيّ العالميّ الخامس عشر في كربالء
المقدسة ٬ والذي تقيمه العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية

 وبمشاركة اكثر من 40 دولة عربيّةً وأجنبيّة . ــــــــــــ
نشر بتاريخ : 22:54:43 09042019 | اقرا المزيد...

عبد المهدي يكشف عن محاوالت عراقية إليقاف القرار
األميركي ضد الحرس الثوري .

كشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ٬ اليوم الثالثاء ٬ عن محاوالت
عراقية إليقاف القرار األميركي بشأن الحرس الثوري االيراني ٬ الذي القى

 اعتراضاً وتنديدا كبيرا . وقال عبد المهدي ٬ في مؤتمره
نشر بتاريخ : 00:44:31 10042019 | اقرا المزيد...

كيف ردت حركة أنصار هللا على القرار األمريكي ضد
الحرس الثوري اإليراني .

أدان المكتب السياسي ألنصار هللا في اليمن القرار األمريكي بتصنيف
الحرس الثوري اإليراني على الئحة اإلرهاب . وفي ما يلي نص البيان

 بالكامل : (( بسم هللا الرحمن الرحيم )) ندين ونستنكر القرار ال
نشر بتاريخ : 00:30:54 10042019 | اقرا المزيد...

بومبيو يصف سليماني بـ اإلرهابي ٬ ويؤكد مالحقته .

زعم وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ٬ اليوم الثالثاء٬ بأنه ستتم
مالحقة قائد فيلق القدس قاسم سليماني ٬ واصفاً إياه بالـ إرهابي . وقال

 بومبيو ٬ في تصريح صحفي٬ إن قاسم سليماني
نشر بتاريخ : 00:18:16 10042019 | اقرا المزيد...

الموارد المائية : المياه الفائضة ستنعش االهوار ٬ وستشكل خزينا مائيا خالل السنوات المقبلة .   زب الدعوة لجمع السالح .
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أخبار ذات صلة

سوريا : ندين بشدة القرار األمريكي ضد الحرس الثوري اإليراني ٬ وهو خدمة
لالحت ...

  أدانت سوريا ٬ اليوم االثنين ٬ بشدة القرار األمريكي ضد الحرس الثوري اإليراني ٬ فيما بينت ٬ أنه
يشكل خدمة لكيان االحتالل اإلسرائيلي والمشروع االستعماري الغربي في الهيمنة على المنطقة .

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية بحسب وكالة االنباء
أمس, 00:16

ترامب يعلن إدراج الحرس الثوري اإليراني على قائمة اإلرهاب .
  أعلن الرئيس األميركي " دونالد ترامب " في بيان٬ تصنيف الحرس الثوري اإليراني منظمة إرهابية  .  
وذكر بيان لترامب ٬ ان " بالده ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران لدعمها األنشطة اإلرهابية في

المنطقة " .   وأضاف ترامب ٬ بحسب البيان ٬ ان
23:45  8/04/2019

شخصيات سورية تستنكر القرار األمريكي الجائر ضد " حركة النجباء " .
  استنكرت شخصيات سورية رفيعة المستوى  ٬ القرار االمريكي القاضي بادراج المقاومة اإلسالمية "
حركة النجباء " على الئحة االرهاب ٬ فيما اكدوا ان هذا القرار اثبت فشل سياسة أمريكا في العالم .  

وقال عضو مجلس الشعب السوري " كمال العياش " ٬ انه "
20:38  14/03/2019

موقف حركة " أنصار هللا األوفياء " تجاه القرار األمريكي بحق " حركة النجبا ...
     (( بسم هللا الرحمن الرحيم  ))   (( ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن
هدى هللا هو الهدى ))   (( صدق هللا العلي العظيم ))   ببالغ اإلدانة واشد االستنكار تقف حركة

المقاومة اإلسالمية في العراق أنصارُ
21:11  7/03/2019

موقف " كتائب حزب هللا " من القرار األمريكي بحق " حركة النجباء " .
  (( بسم هللا الرحمن الرحيم ))    " وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا َال يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا  إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

"   (( صدق هللا العلي العظيم  )) إن مسلسل االنكسارات والفشل الذي مُنيت به
20:52  7/03/2019

األوقات الشرعية 
لمدينة بغداد و ضواحيها

4:24صالة الفجر
5:39طلوع الشمس
12:04صالة الظهر

6:29غروب الشمس
6:44صالة المغرب
داد �﮳ع�

مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق

والحركات  على الئحة اإلرهاب كحزب هللا المجاهد  وحركتنا المقاومة حركة النجباء لكن لن يثنينا  عن العزم واالستمرار
في رفض هذه السياسة الرعناء وسنقف الى جانب الجمهورية اإلسالمية وشعبها  االبي ضد أي اعتداء غاشم فنحن
 ونطالب  امريكية  الصهيو    والهيمنة  التبعية  لسياسات  واالنصياع  الخضوع  ونرفض  الهوجاء  السياسة  لهذه  نركع لن
المجتمع الدولي والشعوب العربية الحرة االبية الى فضح جرائم ترامب وتحمل مسؤوليتها األخالقية والقانونية للوقوف

لرفض هذا القرار الهجين , ومخطط الفوضى الخالقة امام العالم  الذي سيجعل أمريكا واعوانها مالذا غير امن .
                                                                  

ويقول هللا جل وعال (( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيًال ))
 

(( صدق هللا العلي العظيم ))
 

المجلس السياسي للمقاومة اإلسالمية " حركة النجباء "
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القوات األميركية تشدد
إجراءاتها األمنية بمحيط

مقراتها وقواعدها العسكرية
في العراق .

عبد المهدي : سأذهب إلى
الرياض إلبرام اتفاقيات على

غرار إيران واألردن .

الحكيم : تحالفا اإلصالح
والبناء يمثالن متغيرا

ستراتيجيا في مسار النظام
السياسي .

اإلصالح : إيران دولة محنكة ٬
وأمريكا لن تتمكن منها .

القوات األمنية تدمر عجلة
إلرهابي داعش ومقتل من

فيها غربي االنبار .

بالصور ... بعد مناشدة احد
لجان األحياء ... النجباء تتكفل
ببناء بيت ألحد المتعففين في

كربالء .

بالصور ... افتتاح مهرجان ربيع
الشهادة الثقافيّ العالميّ
الخامس عشر في كربالء .
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22:54

المكتبة المرئية

اوقات الصالة الشرعية

  احصائيات الموقع

الموارد المائية : المياه الفائضة ستنعش االهوار ٬ وستشكل خزينا مائيا خالل السنوات المقبلة .   زب الدعوة لجمع السالح .
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