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الشيخ الكعبي في حوار خاص : الهدف من المشروع األمريكي في المنطقة هو إضعافنا
وتشتيتنا وتفتيت األمة ألجل سرقة ثرواتنا

االتصال بنامن نحنمقاالتالصورالحقيبة االخباريةالمكتبة المرئيةاخبار الحركةالرئيسية

صور الشهداء

وصايا الشهداء

االخبار

الوطني الكردستاني : نتوقع
عودة المظاهرات بسبب

هيمنة بارزاني على السلطة
.

طهران تنتعش اقتصاديا .

وزير الخارجية يبحث مع نظيره
الدنماركي العالقات الثنائية

22:24

22:14

21:59

اخر االخبار اخبار الحركة اهم االخبار

أمين عام األمم المتحدة : تم االتفاق بشأن الحديدة وتعز
وفتح المسارات اإلنسانية .

أكد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ٬ اليوم الخميس ٬
التوصل مع الوفود اليمنية المفاوضة إلى إتفاق بشأن مطار الحديدة . وقال

 غوتيرش ٬ في ختام المفاوضات اليمنية التي أقيمت في الع
نشر بتاريخ : 20:14:21 13122018 | اقرا المزيد...

النظام البحريني يواصل إجراءاته القمعية التعسفية ضد
المواطنين .

واصل النظام البحريني إجراءاته القمعية والتعسفية ضد الناشطين
والمعارضين البحرينيين . وأيدت محاكم النظام أحكاماً بالسجن عشر
سنوات على مواطنين اثنين وحبس ستة آخرين لمدة ثالث سنوات

 وإسقاط جن
نشر بتاريخ : 20:06:46 13122018 | اقرا المزيد...

الشيخ الكعبي في حوار خاص : الهدف من المشروع
األمريكي في المنطقة هو إضعافنا وتشتيتنا وتفتيت

األمة ألجل سرقة ثرواتنا

اعتبر االمين العام للمقاومة االسالمية حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي
ان الهدف من المشروع األمريكي في المنطقة هو إضعافنا وتشتيتنا

 وتفتيت األمة واستهدافنا فكريا وثقافيا ألجل سرقة ثرواتنا وتنف
نشر بتاريخ : 13:38:32 13122018 | اقرا المزيد...

الوطني الكردستاني : نتوقع عودة المظاهرات بسبب
هيمنة بارزاني على السلطة .

رجح القيادي في حزب التحالف الوطني الكردستاني ارسالن قاسم ٬
اليوم الخميس ٬ عودة المظاهرات بسبب هيمنة مسعود بارزاني على
 مقدرات السلطة . وقال قاسم ٬ إن تحركات الحزب الديمقراطي الكر

نشر بتاريخ : 22:24:43 13122018 | اقرا المزيد...

طهران تنتعش اقتصاديا .

أعلنت وزارة االقتصاد اإليرانية ٬ اليوم الخميس ٬ عن زيادة حجم صادراتها
في األشهر الثمانية األخيرة . وقالت الوزارة ٬ ان حجم الصادرات االيرانية

 غير النفطية في االشهر الثمانية الماضية بلغ (
نشر بتاريخ : 22:14:25 13122018 | اقرا المزيد...

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الدنماركي العالقات
الثنائية وسبل إعادة اعمار المناطق المحررة .

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم ٬ اليوم الخميس ٬ اهمية مشاركة
الدنمارك باعادة اعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش االرهابي . وذكر

 بيان لوزارة الخارجية ٬ إن وزير الخارجية محمد علي ا
نشر بتاريخ : 21:59:46 13122018 | اقرا المزيد...

سائرون : عبد المهدي يتحمل مسؤولية تأخير إكمال
الكابية الوزارية .

اكد ائتالف سائرون ٬ اليوم الخميس ٬ ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد
المهدي يتحمل مسؤولية تاخير تسمية مرشحي الوزارات الشاغرة . وذكر

 بيان لعضو ائتالف سائرون سالم الشمري ٬ انه في الوق
نشر بتاريخ : 21:48:16 13122018 | اقرا المزيد...

دولة القانون : الخالفات الشخصية تسببت برفض
الفياض مرشحا لحقيبة الداخلية .

اكدت كلتة دولة القانون ٬ اليوم الخميس ٬ ان ما يجري بشأن مرشح
الداخلية بسبب خالفات شخصية مع فالح الفياض ٬ فيما بينت انه مرشح

 اإلصالح سابقا لرئاسة الوزراء . وقال النائب عن دولة القانون
نشر بتاريخ : 21:33:02 13122018 | اقرا المزيد...

عضو حركة التغيير : عدم وجود قانون تسبب بتأخير
تشكيل حكومة اإلقليم حتى أالن .

اعلنت حركة التغيير الكردستانية ٬ اليوم الخميس ٬ عن موقفها من
المشاركة في حكومة إقليم كردستان الجديدة من عدمها بعد تعرض

العملية االنتخابية لشبهات تزوير من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني
. 

نشر بتاريخ : 20:33:11 13122018 | اقرا المزيد...

مجلس بغداد : انتخاب الشويلي باطل ٬ والعطواني ما
زال محافظا .

أكد مجلس محافظة بغداد ٬ اليوم الخميس ٬ ان جلسة يوم أمس غير
قانونية وسيتم إلغاء جميع قراراتها بما فيها اختيار فاضل الشويلي محافظا

 لبغداد . وقال عضو المجلس سعد المطلبي ٬ إن جميع مخ
نشر بتاريخ : 20:23:34 13122018 | اقرا المزيد...

الوطني الكردستاني : نتوقع عودة المظاهرات بسبب هيمنة بارزاني على السلطة .  .
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أخبار ذات صلة

الشيخ الكعبي للسفير الفلسطيني: حركة النجباء مستعدة للدفاع عن القدس الشريف
موقع حركة النجباء _ بغداد ابدى االمين العام للمقاومة االسالمية – حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي – ابدى استعداد مقاتلي

الحركة للدفاع عن القدس الشريف. وجدد الشيخ الكعبي ٬ خالل استقباله السفير الفلسطيني ببغداد " احمد عقل" – جدد ادانته
21:00  28/12/2017

األوقات الشرعية 
لمدينة بغداد و ضواحيها

5:39صالة الفجر
6:57طلوع الشمس
11:57صالة الظهر

4:56غروب الشمس
5:13صالة المغرب
داد �﮳ع�

مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق

 
 األمريكي في  الهدف من المشروع  ان  الكعبي ,  أكرم  الشيخ  النجباء  حركة  االسالمية  للمقاومة  االمين العام اعتبر
 وتنفيذ اجنداتهم التوسعية  ألجل سرقة ثرواتنا  وثقافيا  فكريا  وتفتيت األمة واستهدافنا  وتشتيتنا  إضعافنا المنطقة هو

واالستعمارية.
 

الشيخ الكعبي وخالل حوار خاص وكالة انباء الحوزة (تابعة لمديرية الحوزات العلمية في الجمهورية االسالمية) تابعته
أن االعداء قاموا بتقسيم البلدان اإلسالمية سابقا وفق خطوط وهمية باتفاقية سايكس بيكو المشؤومة. واليوم نراهم

يحاولون تشتيت األمة طائفيا وقوميا وعرقيا وعنصريا٬ وكل ذلك يصب في مشروعهم الخبيث.
 

 (قدس سره الشريف)  استشرفه اإلمام الخمينيّ  إال باإللتزام بما  المؤامرات ال يمكن صدها واضاف الشيخ “أن هذه
 لذلك نجد إن اإلمام (قدس  لكل مسلمي العالم؛  وشعارا بدعوته للوحدة اإلسالمية ونبذ التفرقة وجعل القدس منارا
 لتذكير  المبارك  رمضان  شهر  من  جمعة  آخر  القدس العالمي في  يوم  جعل  حينما  إبداعية  التفاتة  له  كانت سره)
 إلى عدوهم  ليلتفتوا  القبلتين)  والقدس أولى  الجمعة٬  وفضل  رمضان٬  (شهر  تجمعهم  بثالث  سنة  كل المسلمين

الحقيقي ومكامن قوة وحدتهم.
 

وبين الشيخ الكعبي نحن نحترم كل الحركات اإلسالمية والعسكرية٬ ونحترم طرحهم وآليتهم بالعمل وإن اختلفوا معنا
في الجزئيات٬ِ فلكل منا طريقته وأسلوبه في إدارة األمور. موضحاً نحن ال نبتغي من كل تلك الجهود اال رضا هللا وحده

والثبات على خطى اإلمام المهدي (عجل هللا فرجه الشريف).
 

 بعد ذلك على  معتمدة  الشرعي٬  تتبع الولي الفقيه في غطائها وحول التبعيه قال الشيخ الكعبي ان حركة النجباء
األسلوب المؤسساتي والعلمي في إدارة شؤونها واتخاذ القرار لذلك في الحركة أسـسنا مراكز الدراسات والمجالس
اإلستشارية لنضمن إنّ قرارتنا ال تخرج إالّ وفق المنهج العلمي الصائب. مبيناً ان الجمهورية اإلسالمية كان لها دور مهم

ومحوري في ساحات القتال٬ فهي راعية المستضعفين في العالم والمدافعة عن حقوق المسلمين.
 

 بالنيابة عن الصهيونية العالمية٬ ولحرف بوصلة الجهاد والتحرير  التكفيرين يخوضون حربا  قال الشيخ الكعبي إنّ وأخيرا
عن القدس الشريف٬ ونقل المعركة بين المسلمين؛ إلضعاف أمتنا وفسح المجال لتنفيذ المشاريع الشريرة لإلستكبار.

Ghostery blocked comments powered by Disqus.

  

وسبل إعادة اعمار المناطق
المحررة .

سائرون : عبد المهدي
يتحمل مسؤولية تأخير إكمال

الكابية الوزارية .

دولة القانون : الخالفات
الشخصية تسببت برفض
الفياض مرشحا لحقيبة

الداخلية .

عضو حركة التغيير : عدم
وجود قانون تسبب بتأخير

تشكيل حكومة اإلقليم حتى
أالن .

مجلس بغداد : انتخاب
الشويلي باطل ٬ والعطواني

ما زال محافظا .

أمين عام األمم المتحدة : تم
االتفاق بشأن الحديدة وتعز
وفتح المسارات اإلنسانية .

النظام البحريني يواصل
إجراءاته القمعية التعسفية

ضد المواطنين .

الشيخ الكعبي في حوار
خاص : الهدف من المشروع
األمريكي في المنطقة هو
إضعافنا وتشتيتنا وتفتيت
األمة ألجل سرقة ثرواتنا

21:48

21:33

20:33

20:23

20:14

20:06

13:38

المكتبة المرئية

اوقات الصالة الشرعية

  احصائيات الموقع
الوطني الكردستاني : نتوقع عودة المظاهرات بسبب هيمنة بارزاني على السلطة .  .
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التقى سماحة االمين العام الشيخ اكرم الكعبي ورؤساء السلطات الثالث
ومسؤولي ال ...

التقى االمين العام للمقاومة االسالمية حركة النجباء الشيخ المجاهد اكرم الكعبي ورؤساء السلطات
الثالث ومسؤولي الجمهورية االسالمية وسفراء الدول االسالمية في ايران والضيوف المشاركين في

مؤتمر الوحدة االسالمية٬ صباح اليوم السبت مع ولي امر المسلمين سماحة اية
16:27  17/12/2016

سماحة االمين العام للمقاومة االسالمية حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي
يزور ا ...

قناة النجباء الفضائية / طهران زار سماحة االمين العام للمقاومة االسالمية حركة النجباء الشيخ اكرم
الكعبي اية هللا الشيخ عباس الكعبي عضو مجلس الخبراء االيراني وبحث الجانبان التطورات الميدانية

التي تشهدها الساحة السياسية والعسكرية في المنطقة والسبل الكفيلة
01:22  16/09/2015

االمين العام للمقاومة االسالمية حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي يلتقي
بالمرج ...

االمين العام للمقاومة االسالمية حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي يلتقي بالمرجع الديني ايه هللا
صافي كلبايكاني ( دام ظله الشريف ) ويؤكدان علئ وحدة فصائل المقاومة اإلسالمية في دحر زمر

التكفير   اكد سماحة ايه هللا الشيخ صافي كلبايكاني خالل لقائه االمين
19:55  4/09/2015

االمين العام لحركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي يشارك في الحفل التابيني
الربع ...

بمشاركة سماحة األمين العام للمقاومة اإلسالمية حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي والوفد المرافق له
أقام مكتب سماحة آية هللا العظمى اإلمام السيد علي الحسيني الخامنئي (دام ظله) في النجف

األشرف حفال تأبينيا تكريما ووفاءا لجهود الراحل آية هللا الشيخ محمد مهدي
17:08  30/07/2015
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خريطة الموقعخريطة الموقع

  زيارات اليوم: 570
  زيارات هذا األسبوع: 2435
  زيارات هذا الشهر: 8017

  زيارات هذه السنة: 1371245
  جميع الزيارات: 34831836

 

اقسام الموقع

Deve loped  By  Sana3a . com جميع الحقوق محفوظة لحركة النجباء

الوطني الكردستاني : نتوقع عودة المظاهرات بسبب هيمنة بارزاني على السلطة .  .
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