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المجلس السياسي لحركة النجباء : انسحاب أمريكا من سوريا دليل على انتصار المقاومة
.
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صور الشهداء

وصايا الشهداء

االخبار

رئاسة البرلمان يفاتح رئاسة
الوزراء بإرسال أسماء مجلس
الخدمة االتحادي للتصويت

عليها .

طيران الجيش يدمر ثالث
أنفاق لداعش في ديالى .

الحلبوسي يعد بترشيح قضاة
كرد لمحكمة التمييز االتحادية
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اخر االخبار اخبار الحركة اهم االخبار

الدفاع النيابية : نقل القوات األمريكية من سوريا إلى
العراق تم بدون علم الحكومة العراقية .

أكدت لجنة األمن والدفاع النيابية ٬ اليوم السبت ٬ ان نقل القوات القتالية
االمريكية المنسحبة من سوريا نحو قواعدها العسكرية في إقليم
 كردستان تم بدون علم الحكومة االتحادية في بغداد . وقال عضو

نشر بتاريخ : 19:34:19 22122018 | اقرا المزيد...

القوات األمنية تعتقل ( 13 ) مطلوبا للقضاء في نينوى .

أعلن مركز اإلعالم األمني ٬ اليوم الجمعة ٬ عن اعتقال ( 13 ) متهما
باالتجار بالمخدرات والخطف في عملية امنية بنينوى . وذكر بيان للمركز ٬

 ان مديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى وبناءا على مذكرات
نشر بتاريخ : 23:54:11 21122018 | اقرا المزيد...

مجلس النواب : مجالس المحافظات بين اإللغاء وتأجيل
االنتخابات .

كشفت مقررة مجلس النواب خديجة علي ٬ اليوم الجمعة ٬ عن وجود
مشاكل كثيرة تكتنف القضايا المتعلقة بمجالس المحافظات سيما في
محافظة كركوك . وقالت علي ٬ ان هناك مناقشات بشأن عمل مجالس

 الم
نشر بتاريخ : 23:37:35 21122018 | اقرا المزيد...

المجلس السياسي لحركة النجباء : انسحاب أمريكا من
سوريا دليل على انتصار المقاومة .

أكد رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء سماحة الشيخ علي
االسدي ٬ اليوم الجمعة ٬ انسحاب القوات األمريكية من األراضي السورية
 دليل على انتصار محور المقاومة وهزيمة األعداء . وقال الشيخ االسدي
نشر بتاريخ : 23:23:34 21122018 | اقرا المزيد...

رئاسة البرلمان يفاتح رئاسة الوزراء بإرسال أسماء
مجلس الخدمة االتحادي للتصويت عليها .

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ٬ اليوم السبت ٬ بمفاتحة
الحكومة إلرسال أسماء مجلس الخدمة االتحادي للتصويت عليها . وقال

 مصدر نيابي ٬ إن رئيس مجلس النواب وجه بمفاتحة االمانة العامة
نشر بتاريخ : 21:11:22 22122018 | اقرا المزيد...

طيران الجيش يدمر ثالث أنفاق لداعش في ديالى .

اعلن مركز اإلعالم األمني ٬ اليوم السبت ٬ تدمير ثالثة انفاق لتنظيم
داعش االرهابي بقصف لطيران الجيش في محافظة ديالى . وذكر بيان

 لمركز االعالم االمني ٬ انه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة
نشر بتاريخ : 20:30:17 22122018 | اقرا المزيد...
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أخبار ذات صلة

الشيخ الكعبي : محور المقاومة انتصر وسينتصر في العراق وسورية واليمن
  اكد امين عام المقاومة االسالمية – حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي ان محور المقاومة انتصر وسينتصر على كل المؤامرات في

العراق وسورية واليمن.   وقال الشيخ الكعبي خالل مؤتمر ” محور انتصار المقاومة” ٬ ان ” المقاومة العراقية
23:40  2/10/2018

األوقات الشرعية 
لمدينة بغداد و ضواحيها

5:44صالة الفجر
7:02طلوع الشمس
12:01صالة الظهر

4:59غروب الشمس
5:16صالة المغرب
داد �﮳ع�

مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق

 
 انسحاب القوات  اليوم الجمعة ٬ ٬   علي االسدي " أكد رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء سماحة الشيخ "

األمريكية من األراضي السورية دليل على انتصار محور المقاومة وهزيمة األعداء .
 

وقال الشيخ االسدي ٬ ان " انسحاب القوات األمريكية من األراضي السورية دليل على قوة الحضور الميداني لمحور
المقاومة والقيادة الحكيمة التي كبدتها الخسائر من خالل صنيعتها داعش ومن لف لفهم من اعداء اإلنسانية  مما ال

يستلزم منا التهاون والفرح " .
 

 وأضاف االسدي ٬ انه " نعلم أن محور الشر دائما ما يفكر بالبدائل التي يريد منها تعويض خسارته السيما  وهو يسعى
الى االنتشار والتغلغل من جديد في األراضي العراقية  " .

 
 العسكرية  بالقواعد  والمتمثل  القانوني  غير  االمريكي  الوجود  معارضة  بضرورة  العراقية  الحكومة  االسدي وطالب

المشبوهة في كردستان العراق .
 

وشدد رئيس المجلس السياسي لـ " حركة النجباء "  ٬ في الوقت نفسه ٬ على تكثيف الرقابة في الحدود العراقية
السورية من أجل تفويت الفرصة على الدواعش وغيرهم من والذين يسعون لملء الفراغ األمريكي المخطط مسبقا " .

 

Ghostery blocked comments powered by Disqus.

  

القيادة المركزية االمريكية :
واشنطن مستمرة بمحاربة

داعش في العراق .

الحرس الثوري اإليراني يطلق
مناورات النبي االعظم .

طائرة عراقية مسيرة تدمر
آلية لتنظيم داعش في صالح

الدين .

الدفاع النيابية : نقل القوات
األمريكية من سوريا إلى

العراق تم بدون علم الحكومة
العراقية .

القوات األمنية تعتقل ( 13 )
مطلوبا للقضاء في نينوى .

مجلس النواب : مجالس
المحافظات بين اإللغاء وتأجيل

االنتخابات .

المجلس السياسي لحركة
النجباء : انسحاب أمريكا من

سوريا دليل على انتصار
المقاومة .
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المكتبة المرئية

اوقات الصالة الشرعية

  احصائيات الموقع
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بتوجيه من سماحة األمين العام لحركة المقاومة اإلسالمية النجباءالشيخ
أكرم الك ...

بتوجيه من سماحة األمين العام لحركة المقاومة اإلسالمية النجباءالشيخ أكرم الكعبي زار وفد المقاومة
اإلسالمية ملف سوريا معالي وزير اإلعالم السوري السيد محمد رامز ترجمان رحب السيد معالي الوزير

بوفد المقاومة اإلسالمية وأشار إلى أن سوريا والعراق في محور واحد ضد
19:28  14/05/2017

الحشد الشعبي: نمسك بالحدود العراقيةالسورية لمنع دخول أمدادات
لداعش في المو ...

موقع حركة النجباء     المتحدث باسم الحشد الشعبي احمد االسدي اكد ان قوات الحشد تمسك حاليا
الحدود العراقيةالسورية لمنع دخول امدادات داعش الى مدينة الموصل.   االسدي قال ان القيادة

العسكرية اناطت محور غربي الموصل والمتمثل بحدود العراق وسوريا
15:12  19/01/2017

احمد االسدي: البغدادي يختفي بين البعاج والقيروان والقوات العراقية
ستقبض علي ...

موقع حركة النجباء     كشف المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي احمد االسدي عن اختباء زعيم
داعش ابو بكر البغدادي بين منطقتي البعاج والقيروان غرب الموصل.   االسدي اكد وجود معلومات تفيد

باختفاء البغدادي في منطقة بين البعاج والقيروان بالقرب من
15:02  12/01/2017

لقاء الشيخ علي االسدي ممثل االمين العام لحركة النجباء مع محسن رضائي
لقاءٌ مثمرٌ بين المسؤول التنفيذي وممثل األمين العام لحركة النجباء الشيخ علي األسدي والوفد

المرافق له مع رئيس تشخيص مصلحة جمهورية إيران اإلسالمية الحاج محسن رضائي٬ وتَباحثَ الطرفان
من خالل الواقع السياسي وسبلَ اإلرتقاء بالحركة لتمثل نبض الشارع العراقي

16:49  1/08/2016
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خريطة الموقعخريطة الموقع

  زيارات اليوم: 551
  زيارات هذا األسبوع: 5216
  زيارات هذا الشهر: 15677
  زيارات هذه السنة: 1378905
  جميع الزيارات: 34839496

 

اقسام الموقع

Deve loped  By  Sana3a . com جميع الحقوق محفوظة لحركة النجباء

المجلس السياسي لحركة النجباء : انسحاب أمر   مجلس النواب : مجالس المحافظات بين اإللغاء وتأجيل االنتخابات .   ى .

http://alnujaba.com/12107--.html
http://alnujaba.com/8338-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A%20%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D9%81%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.html
http://alnujaba.com/8034--.html
http://alnujaba.com/7973--.html
http://alnujaba.com/6694--.html
http://alnujaba.com/newsalnujaba/
http://alnujaba.com/video/
http://alnujaba.com/archive.php
http://alnujaba.com/iraqnews/
http://alnujaba.com/arabic-news/
http://alnujaba.com/world-news/
http://alnujaba.com/photos-martyrs/
http://alnujaba.com/photoalnujaba/
http://alnujaba.com/time.html
http://alnujaba.com/frequency.html
http://alnujaba.com/radio.html
http://alnujaba.com/about-us.html
http://alnujaba.com/contact-us.html
http://alnujaba.com/rss.xml
http://alnujaba.com/mobile.html
http://alnujaba.com/text.html
http://alnujaba.com/sitemap.xml
http://sana3a.com/
https://www.facebook.com/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A1-Al-Nujaba-229296264094700/
https://www.youtube.com/channel/UCBOL9FLwagLFvqpQ3pt7hkw
https://twitter.com/alnujabaiq
http://alnujaba.com/rss.xml
http://alnujaba.com/13394-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%20(%2013%20)%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89%20..html
http://alnujaba.com/13393--.html
http://alnujaba.com/13392--.html
http://alnujaba.com/13387--.html

