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حركة النجباء تعلن عن إقامة مباراة تجمع نجوم المنتخب العراقي الفتتاح ملعب شهداء
العقيلة .

 
 ملعب شهداء  الفتتاح  المنتخب العراقي "  نجوم  تجمع  مباراة "   اقامة  عن  النجباء  حركة  االسالمية اعلنت المقاومة

العقيلة ساحة المرحوم الالعب الدولي " عباس رحيم " .
 

وقالت الحركة ٬ ان " المباراة ستقام على ملعب " شهداء العقيله " ٬ ساحة الالعب الدولي المرحوم عباس رحيم ٬
مجاور مسجد وحسينية " اهل البيت " الكائن في شارع فلسطين  شارع الظالل ٬ وذلك يوم الخميس الموافق ( 6 /

االتصال بنامن نحنمقاالتالصورالحقيبة االخباريةالمكتبة المرئيةاخبار الحركةالرئيسية

صور الشهداء

وصايا الشهداء

االخبار

مديرية االستخبارات
العسكرية : اعتقال خلية
إرهابية في الرمادي .

حركة النجباء تعلن عن إقامة
مباراة تجمع نجوم المنتخب

العراقي الفتتاح ملعب شهداء
العقيلة .

مباحثات ايرانية صينية لتوطيد
العالقات االقتصادية .
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اخر االخبار اخبار الحركة اهم االخبار

لماذا ترفض إيران الحوار مع ترامب ؟ .

أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني ٬ اليوم الثالثاء ٬ رفض بالدة الحوار من
الرئيس األمريكي دونالد ترامب . وقال روحاني ٬ إنا نرفض الحوار مع

 الرئيس األمريكي دونالد ترامب من منطلق ال
نشر بتاريخ : 22:47:11 04122018 | اقرا المزيد...

عبد المهدي يكشف عن ما حصل في جلسة مجلس
النواب .

كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ٬ اليوم الثالثاء ٬ حقيقة ما
حصل بجلسة مجلس النواب اليوم . وقال عبد المهدي في المؤتمر

االسبوعي ٬ ان حالة من الفوضى حصلت في مجلس النواب حالت دون
 اك

نشر بتاريخ : 22:35:34 04122018 | اقرا المزيد...

العكيلي : قاعة البرلمان ملئت بنواب سابقين
ومستشارين لتمرير المرشحين .

كشف تحالف اإلصالح ٬ اليوم الثالثاء ٬ عن تواجد بنواب سابقين
ومستشارين لملئ القاعة واإلعالن عن اكتمال النصاب القانوني لتمرير

 المرشحين . وقال النائب عن تحالف االصالح صباح العكيلي ٬ إن
نشر بتاريخ : 22:05:52 04122018 | اقرا المزيد...

عبد المهدي يغادر مجلس النواب بسبب الخالفات .

غادر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ٬ اليوم الثالثاء ٬ مع مرشحي
الكابينة الوزارية مبنى مجلس النواب . وقال مصدر نيابي ٬ إن عبد المهدي

 والمرشحين الثمانية للكابينة الحكومية غادروا جم
نشر بتاريخ : 21:24:11 04122018 | اقرا المزيد...

ظريف لبومبيو : واشنطن خالفت التعهدات وخرجت من
االتفاق النووي ٬ وتعاقب االخرين اللتزامهم به .

قال وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف ردا على تغريدة نظيره
االميركي مايك بومبيو حول االختبارات الصاروخية االيرانية ٬ ان بومبيو

 اليقيم اي اعتبار لقرار مجلس االمن الدولي . واكد ظر
نشر بتاريخ : 21:11:27 04122018 | اقرا المزيد...

نائب : الخالفات السياسية ستؤجل التصويت على
وزارات العدل والداخلية والدفاع .

اكد ائتالف سائرون ٬ اليوم الثالثاء ٬ أن الخالفات السياسية ستتسبب
بتأجيل التصويت على وزارات العدل والداخلية والدفاع خالل جلسة اليوم

 المخصصة إلكمال كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي .
نشر بتاريخ : 20:23:43 04122018 | اقرا المزيد...

مديرية االستخبارات العسكرية : اعتقال خلية إرهابية
في الرمادي .

أكدت مديرية االستخبارات العسكرية ٬ اليوم الثالثاء ٬ ان مفارزها فككت
خلية ارهابية في الرمادي . وقالت المديرية في بيان صحفي ٬ ان مفارزها

 اخترقت مجموعة ارهابية مكونة من ( 3 ) ارهابيين كانو
نشر بتاريخ : 00:29:02 05122018 | اقرا المزيد...

حركة النجباء تعلن عن إقامة مباراة تجمع نجوم المنتخب
العراقي الفتتاح ملعب شهداء العقيلة .

اعلنت المقاومة االسالمية حركة النجباء عن اقامة مباراة تجمع نجوم
المنتخب العراقي الفتتاح ملعب شهداء العقيلة ساحة المرحوم الالعب

 الدولي عباس رحيم . وقالت الحركة ٬ ان المباراة ستقام
نشر بتاريخ : 00:14:17 05122018 | اقرا المزيد...

مباحثات ايرانية صينية لتوطيد العالقات االقتصادية .

بحث محافظ البنك المركزي االيراني عبد الناصر همتي ٬ اليوم الثالثاء ٬
مع السفير الصيني لدى طهران بانغ سن توطيد العالقات المالية وايجاد

 حلول للمشاكل المصرفية . وقال همتي خالل اللقاء ٬
نشر بتاريخ : 23:19:53 04122018 | اقرا المزيد...

نائب عن اإلصالح : رئاسة البرلمان شكل لجنة تحقيقية
بشأن تواجد الشابندر داخل البرلمان .

أكد تحالف اإلصالح ٬ اليوم الثالثاء ٬ أن رئاسة مجلس النواب شكلت لجنة
تحقيقية بشأن تواجد النائب األسبق عزت الشابندر وعدد من

 المستشارين السياسيين داخل قاعة البرلمان . وقال النائب عن تحالف
نشر بتاريخ : 23:07:42 04122018 | اقرا المزيد...

مديرية االستخبارات العسك  .

http://alnujaba.com/13152--.html
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://twitter.com/alnujabaiq
https://www.youtube.com/channel/UCBOL9FLwagLFvqpQ3pt7hkw
http://alnujaba.com/rss.xml
http://alnujaba.com/index.php?do=feedback
http://alnujaba.com/uploads/posts/2018-12/1543947310_ggg.jpg
http://alnujaba.com/
http://alnujaba.com/newsalnujaba/
http://alnujaba.com/video/
http://alnujaba.com/news/
http://alnujaba.com/photos/
http://alnujaba.com/articles/
http://alnujaba.com/about-us.html
http://alnujaba.com/contact-us.html
http://alnujaba.com/photos-martyrs/
http://alnujaba.com/commandments-martyrs/
http://alnujaba.com/lastnews.html
http://alnujaba.com/13155-.html
http://alnujaba.com/13154-.html
http://alnujaba.com/13153-.html
http://alnujaba.com/13151-.html
http://alnujaba.com/13151-.html
http://alnujaba.com/13151-.html
http://alnujaba.com/13150-.html
http://alnujaba.com/13150-.html
http://alnujaba.com/13150-.html
http://alnujaba.com/13149-.html
http://alnujaba.com/13149-.html
http://alnujaba.com/13149-.html
http://alnujaba.com/13148-.html
http://alnujaba.com/13148-.html
http://alnujaba.com/13148-.html
http://alnujaba.com/13147-.html
http://alnujaba.com/13147-.html
http://alnujaba.com/13147-.html
http://alnujaba.com/13146-.html
http://alnujaba.com/13146-.html
http://alnujaba.com/13146-.html
http://alnujaba.com/13155-.html
http://alnujaba.com/13155-.html
http://alnujaba.com/13155-.html
http://alnujaba.com/13154-.html
http://alnujaba.com/13154-.html
http://alnujaba.com/13154-.html
http://alnujaba.com/13153-.html
http://alnujaba.com/13153-.html
http://alnujaba.com/13153-.html
http://alnujaba.com/13152-.html
http://alnujaba.com/13152-.html
http://alnujaba.com/13152-.html
http://alnujaba.net/photos-martyrs/
http://alnujaba.com/3571-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84.html
http://alnujaba.net/photos-martyrs/
http://alnujaba.com/848-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9.html
http://alnujaba.com/13155--.html
http://alnujaba.com/13141--.html


أخبار ذات صلة

القسم الرياضي في النجباء يشارك بافتتاح ملعب النجف الدولي
  موقع حركة النجباء_النجف شارك القسم الرياضي التابع للمقومة االسالمية – حركة النجباء باحتفالية

افتتاح ملعب النجف االشرف الدولي ٬ والذي شهد حضور نحو ثالثين الف متفرج . هذا وجرى افتتاح
الملعب خالل حفل اعقبته مباراة جمعت نجوم العراق ونجوم محافظة

21:20  6/05/2018

وزير الداخلية يأمر بمنع دخول حمايات المسؤولين والضباط وأسلحتهم الى
ملعب الش ...

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد الدكتور سعد معن ان السيد الوزير االستاذ محمد سالم الغبان
امر بمنع دخول حمايات المسؤولين والضباط وأسلحتهم الى ملعب الشعب الدولي كونه منطقة محظورة

السالح كما منع نزول الضباط والمنتسبين والمواطنين كافه الى ارضية الملعب
18:16  18/05/2015

تثمينا لتضحياته ... شارع في النجف يتزين باسم احد شهداء حركة النجباء
موقع حركة النجباء _ النجف انهت المقاومة االسالمية – حركة النجباء الفعاليات الخاصة بتسمية احد

شوارع محافظة النجف االشرف باسم احد شهدائها. وقال مراسل النجباء في النجف٬ ان " الحركة انهت
كافة الترتيبات الخاصة بتسمية احد شوارع المحافظة باسم الشهيد

01:37  14/01/2018

اليوم.. العالم يتوقف 90 دقيقة لمشاهدة كالسيكو األرض بين برشلونة ولایر مدريد
ينتظر ماليين المشاهدين حول العالم لقاء من العيار الثقيل في بطولة الدوري اإلسباني وهو الكالسيكو الذي يجمع٬ اليوم األحد٬

بين فريقي برشلونة ولایر مدريد في الجولة العاشرة من المسابقة على ملعب كامب نو.   ويدخل برشلونة على أرضه وأمام
جماهيره المباراة بدون

األوقات الشرعية 
لمدينة بغداد و ضواحيها

5:33صالة الفجر
6:51طلوع الشمس
11:53صالة الظهر

4:55غروب الشمس
5:11صالة المغرب
داد �﮳ع�

مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق

12 / 2018 ) في تمام الساعة 6 مساءا " .
 

واكدت ٬ ان " المباراة ستكون بحضور كل من الضيوف الدكتور " عالء عبد القادر "  مستشار وزير الشباب والرياضة ٬
واالستاذ " بسام رؤوف " مدير المراكز التخصصية لرعاية الموهبة الرياضية ٬ والالعب الدولي والمدرب " شاكر محمود "

.
 

وتابعت الحركة ٬ ان " مباراة افتتاح ملعب شهداء العقيله ستجمع فريقين من نجوم كرة القدم العراقية ٬ والدعوة عامة
للجميع " .

 
الفريق االول  :
ــــــــــــــــــــــ
1  حبيب جعفر
2  حسن كمال
3  كريم صدام
4  نعيم صدام
5  علي وهيب

6  سعد عبد الحميد
7  مثنى خالد 
8  علي خضير
9  مهدي كاظم

10  قصي هاشم
11  سميح صبيح

12  عبد الوهاب الساعدي
13  عبد الكريم غازي

14  ضياء حسين
 

الفريق الثاني :
ـــــــــــــــــــــ
1  زياد طارق

2  احمد عبد الجبار
3  حسن محي
4  احمد عوده

5  خليل ابو عراق
6  عامر سعيد عاد

7  عادل جلوب
8  عبد العليم هاشم
9  سرحان شناوه
10  علي غافل  

 
والدعوة عامة للجميع ...

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نائب عن اإلصالح : رئاسة
البرلمان شكل لجنة تحقيقية
بشأن تواجد الشابندر داخل

البرلمان .

لماذا ترفض إيران الحوار مع
ترامب ؟ .

عبد المهدي يكشف عن ما
حصل في جلسة مجلس

النواب .

العكيلي : قاعة البرلمان
ملئت بنواب سابقين
ومستشارين لتمرير

المرشحين .

عبد المهدي يغادر مجلس
النواب بسبب الخالفات .

ظريف لبومبيو : واشنطن
خالفت التعهدات وخرجت من

االتفاق النووي ٬ وتعاقب
االخرين اللتزامهم به .

نائب : الخالفات السياسية
ستؤجل التصويت على وزارات

العدل والداخلية والدفاع .

23:07

22:47

22:35

22:05

21:24

21:11

20:23

المكتبة المرئية

اوقات الصالة الشرعية

  احصائيات الموقع

مديرية االستخبارات العسك  .
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النجباء تفتتح مؤسسة لرعاية ذوي شهداء الحشد الشعبي
موقع حركة النجباء_بغداد افتتحت المقاومة االسالمية – حركة النجباء مؤسسة خيرية مهمتها رعاية
عوائل شهداء الحشد الشعبي . واطلق على المؤسسة التي انطلقت بالتزامن مع ذكرى والدة االمام

علي (ع) – اطلق عليها تسمية "مبرة الشهداء" . هذا واثنى الحاضرون في
23:07  1/04/2018

اخبار الحركةاخبار الحركة

المكتبة المرئيةالمكتبة المرئية

ارشيف االخبارارشيف االخبار

اخبار عراقيةاخبار عراقية

اخبار عربيةاخبار عربية

اخبار دوليةاخبار دولية

شهداء الحركةشهداء الحركة

صور المقاومةصور المقاومة

اوقات الصالة الشرعيةاوقات الصالة الشرعية

تردد قناة النجباءتردد قناة النجباء

راديو النجباءراديو النجباء

من نحنمن نحن

االتصال بنااالتصال بنا

RssRss خدمة خدمة

نسخة للجوالنسخة للجوال

نسخة نصيةنسخة نصية

خريطة الموقعخريطة الموقع

  زيارات اليوم: 434
  زيارات هذا األسبوع: 1963
  زيارات هذا الشهر: 3220

  زيارات هذه السنة: 1366448
  جميع الزيارات: 34827039

 

اقسام الموقع

Deve loped  By  Sana3a . com جميع الحقوق محفوظة لحركة النجباء

مديرية االستخبارات العسك  .
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