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بالصور ... الشيخ الكعبي يلتقي عبد المهدي ٬ واألخير يشيد بدور حركة النجباء في مقارعة
اإلرهاب .

بالصور ... الشيخ الكعبي يلتقي عبد المهدي ٬ واألخير يشيد بدور حركة النجباء في مقارعة اإلرهاب .
 

 رئيس  مع  السبت ٬  اليوم ٬   الكعبي "  اكرم "   الشيخ المجاهد  النجباء  للمقاومة االسالمية حركة بحث االمين العام
مجلس الوزراء الدكتور " عادل عبد المهدي " المستجدات السياسية واالمنية في البالد .

 
 انه " استعرض الشيخ الكعبي مع عبد المهدي ٬ خالل وذكر بيان لحركة النجباء ٬ تلقى موقع الحركة نسخة منه ٬
اللقاء الذي جمع بينهما في بغداد ٬ التحديات التي تواجه البالد وابرزها مسالة اكمال الكابينة الوزارية ٬ لفسح المجال

امام الحكومة الجديدة تحقيق االنجازات وتوفير الخدمات وحل مشاكل البلد ٬ والبدء بمرحلة البناء واالعمار " .
 

وتطرق الجانبان لالوضاع االمنية وسبل الحفاظ على منجز النصر على تنظيم داعش االرهابي واستثمار هذه االنتصارات
لتكون على كل المجاالت االخرى الثقافية والخدمية لتحقيق الرفاه االجتماعي .

 
وشدد الطرفان على ضرورة حفظ سيادة البالد ورفض اي تدخالت خارجية .

 
وتضمن اللقاء إشادة واسعة من قبل رئيس الوزراء بدور المقاومة االسالمية " حركة النجباء " بتحرير العراق من براثن

االرهاب  .
 

بالصور ... الشيخ الكعبي يلتقي عبد المهدي ٬ واألخير يشيد بدور حركة النجباء في مقارعة اإلرهاب .
 

بالصور ... الشيخ الكعبي يلتقي عبد المهدي ٬ واألخير يشيد بدور حركة النجباء في مقارعة اإلرهاب .
 

االتصال بنامن نحنمقاالتالصورالحقيبة االخباريةالمكتبة المرئيةاخبار الحركةالرئيسية

صور الشهداء

وصايا الشهداء

االخبار

الغارديان : سياسات ترامب
تدفع بالواليات المتحدة نحو

الهاوية .

الحرس الثوري : لم نطلق
صاروخ على حاملة الطائرات
األمريكية جون ستينيس .

نائب : هناك أرقام مرعبة في
ملفات الفساد في جميع

الوزارات .

19:58

19:41

00:15

اخر االخبار اخبار الحركة اهم االخبار

القبض على متهمين أسيويين يروجان للمخدرات في
بغداد .

تمكنت قوات الشرطة االتحادية ٬ اليوم السبت ٬ من القاء القبض على
متهمين يحمالن الجنسية االسيوية ٬ ببيع المخدرات في محافظة بغداد .

 وذكر بيان لمركز االعالم االمني ٬ انه بناءا على معلومات اس
نشر بتاريخ : 22:59:12 22122018 | اقرا المزيد...

تحالف البناء : ال نسمح بدخول قوات عسكرية جديدة ٬
وعبد المهدي لن ينصاع للضغوط .

أكد تحالف البناء ٬ اليوم السبت ٬ ان الحكومة االتحادية سترفض إي ضغوط
تمارسها أمريكا لغرض دخول قواتها القتالية البالد بعد انسحابها من سوريا

 . وقال النائب عن تحالف البناء عامر الفايز ٬ إن
نشر بتاريخ : 22:51:45 22122018 | اقرا المزيد...

تحالف البناء يكشف عن وجود مساعي إلعادة حزب
البعث المقبور إلى مفاصل الدولة .

كشف تحالف البناء ٬ اليوم السبت ٬ عن وجود مساع إلعادة تنشيط حزب
البعث المنحل من جديد في مناصب مهمة بالدولة وبتسهيل من بعض

 السياسيين واألحزاب . وقال النائب عن تحالف البناء عدي عواد ٬
نشر بتاريخ : 22:36:15 22122018 | اقرا المزيد...

قطر ترفع التأشيرة عن 80 دولة ضمنها العراق .

كشف موقع ( Passport Index) للتعرف على تصنيف جوازات السفر٬ عن
رفع قطر للتاشيرة عن العراقيين . وبحسب الموقع ٬ فان للعراقيين امكانية

 الحصول على تاشيرة دخول حرة الى قطر لمدة ( 30 ) يوما
نشر بتاريخ : 22:29:23 22122018 | اقرا المزيد...

الدفاع اإليرانية تنفي ضرب حاملة الطائرات األمريكية
في الخليج بصواريخ .

نفى مسؤول في وزارة الدفاع اإليرانية إطالق طائرة مسيرة أو صواريخ
باتجاه حاملة الطائرات األمريكية في الخليج يوم أمس . وكشف رئيس
 مؤسسة الصناعات البحرية في الدفاع اإليرانية األدميرال أمير رست

نشر بتاريخ : 22:17:59 22122018 | اقرا المزيد...

الغارديان : سياسات ترامب تدفع بالواليات المتحدة نحو
الهاوية .

رأت صحيفة الغارديان البريطانية ٬ اليوم االحد٬ أن سياسات الرئيس
األميركي دونالد ترامب تدفع بالواليات المتحدة األميركية نحو الهاوية٬

 مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من ارضية الحكومة الفيدرالية
نشر بتاريخ : 19:58:04 23122018 | اقرا المزيد...

الحرس الثوري : لم نطلق صاروخ على حاملة الطائرات
األمريكية جون ستينيس .

نفى قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري اإليراني اللواء علي رضا
تنكسيري ٬ اليوم االحد ٬ قيام قواته بإطالق صاروخ على حاملة الطائرات

 األمريكية جون ستينيس في الخليج العربي . وقال
نشر بتاريخ : 19:41:34 23122018 | اقرا المزيد...

نائب : هناك أرقام مرعبة في ملفات الفساد في جميع
الوزارات .

كشف النائب يوسف الكالبي ٬ اليوم السبت ٬ عن وجود ارقام مرعبة
لملفات الفساد في الوزارات العراقية . وقال الكالبي ٬ ان هناك ارقام

 مرعبة في ملفات الفساد في جميع الوزارت وعلى رأسها النفط
نشر بتاريخ : 00:15:27 23122018 | اقرا المزيد...

بالصور ... الشيخ الكعبي يلتقي عبد المهدي ٬ واألخير
يشيد بدور حركة النجباء في مقارعة اإلرهاب .

بحث االمين العام للمقاومة االسالمية حركة النجباء الشيخ المجاهد اكرم
الكعبي ٬ اليوم السبت ٬ مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد

 المهدي المستجدات السياسية واالمنية في البالد . وذكر
نشر بتاريخ : 00:05:37 23122018 | اقرا المزيد...

مجلس االنبار : القوات األمريكية لم تنسحب من الشريط
الحدودي ٬ بل استبدلتها بأخرى .

نفى مجلس محافظة االنبار ٬ اليوم السبت ٬ االنباء التي تتحدث عن
انسحاب القوات االمريكية من المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع

 سوريا . وقال مصدر في مجلس محافظة االنبار ٬ ان االنباء التي تح
نشر بتاريخ : 23:12:47 22122018 | اقرا المزيد...

محلل سياسي : انسحاب االمريكان من   سة الثالثاء من االسبوع المقبل ٬ الحلبوسي يقرر عقد جلسة للبرلمان بعد غد االثنين .
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أخبار ذات صلة

الشيخ الكعبي يستقبل الفياض ويبحثان االوضاع االمنية والسياسية في
البالد

موقع حركة النجباء _بغداد استقبل االمين العام للمقاومة االسالمية حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لبحث االوضاع االمنية والسياسية في البالد. وناقش الجانبان

سبل محاربة االرهاب والقضاء على الخاليا النائمة في البالد٬ إضافة إلى
20:02  7/06/2018

الشيخ الكعبي يلتقي وزير الداخلية ويبحث معه االوضاع االمنية في البالد
موقع حركة النجباء_بغداد التقى االمين العام للمقاومة االسالمية حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي وزير

الداخلية قاسم االعرجي وبحث معه االوضاع االمنية في البالد. واكد الشيخ الكعبي خالل لقائه
االعرجي على ضرورة الحفاظ على االمن في جميع مناطق البالد وتطوير قدرات

20:07  8/04/2018

الشيخ أكرم الكعبي يلتقي الشيخ همام حمودي ويشددان على الوقوف صفا
واحدا بوجه ...

  موقع حركة النجباء   التقى امين عام المقاومة االسالمية الشيخ أكرم الكعبي النائب االول لرئيس
مجلس النواب الشيخ همام حمودي ,اليوم الخميس , لبحث مجمل التطورات السياسية واألمنية , فيما

شدد الجانبان على الوقوف صفا واحدا بوجه التطاول االمريكي على
17:25  14/12/2017

الشيخ عباس الكعبي يشيد بدور النجباء الكبير في العراق وسوريا
استقبل االمين العام للمقاومة االسالمية حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي في مكتبه ببغداد عضو

مجلس صيانة الدستور وعضو مجلس الخبراء في الجمهورية االسالمية االيرانية آية هللا الشيخ عباس
الكعبي.     وناقش االمين العام خالل استقباله اية هللا الشيخ

16:17  21/03/2017

لقاء االمين العام للمقاومة االسالمية حركةالنجباء الشيخ المجاهد اكرم
الكعبي ...

االمين العام للمقاومة االسالمية حركةالنجباء الشيخ المجاهد اكرم الكعبي يلتقي برئيس جماعة علماء
العراق الشيخ الدكتور خالد المال وبحث الجانبان خالل اللقاء المستجدات في الساحة السياسية

والعسكرية واالحداث المتسارعة التي تشهدها البالد في ظل التحديات التي
10:26  19/03/2016

األوقات الشرعية 
لمدينة بغداد و ضواحيها

5:44صالة الفجر
7:03طلوع الشمس
12:01صالة الظهر

5:00غروب الشمس
5:17صالة المغرب
داد �﮳ع�

مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق
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بالصور ... الشيخ الكعبي
يلتقي عبد المهدي ٬ واألخير
يشيد بدور حركة النجباء في

مقارعة اإلرهاب .

مجلس االنبار : القوات
األمريكية لم تنسحب من
الشريط الحدودي ٬ بل
استبدلتها بأخرى .

القبض على متهمين
أسيويين يروجان للمخدرات

في بغداد .

تحالف البناء : ال نسمح
بدخول قوات عسكرية جديدة
٬ وعبد المهدي لن ينصاع

للضغوط .

تحالف البناء يكشف عن وجود
مساعي إلعادة حزب البعث
المقبور إلى مفاصل الدولة .

قطر ترفع التأشيرة عن 80
دولة ضمنها العراق .

الدفاع اإليرانية تنفي ضرب
حاملة الطائرات األمريكية في

الخليج بصواريخ .

00:05

23:12

22:59

22:51

22:36

22:29

22:17

المكتبة المرئية

اوقات الصالة الشرعية

  احصائيات الموقع

محلل سياسي : انسحاب االمريكان من   سة الثالثاء من االسبوع المقبل ٬ الحلبوسي يقرر عقد جلسة للبرلمان بعد غد االثنين .
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  زيارات اليوم: 610
  زيارات هذا األسبوع: 6062
  زيارات هذا الشهر: 16523
  زيارات هذه السنة: 1379751
  جميع الزيارات: 34840342

 

اقسام الموقع

Deve loped  By  Sana3a . com جميع الحقوق محفوظة لحركة النجباء

محلل سياسي : انسحاب االمريكان من   سة الثالثاء من االسبوع المقبل ٬ الحلبوسي يقرر عقد جلسة للبرلمان بعد غد االثنين .
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