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الشيخ الكعبي لصحيفة " اطالعات " اإليرانية : العقوبات األمريكية على النجباء كانت نتيجة
لمقاومتنا الحتاللهم ٬ وإفشال مشاريعهم .

 
 الكبير  على الدور   ٬   اليوم الثالثاء ٬   أكرم الكعبي "  الشيخ " "  أكد األمين العام للمقاومة اإلسالمية " حركة النجباء

للمستشارين االيرانيين  في تحقيق النصر على االرهاب ورفع المستوى المعنوي والخبرة للقوات العراقية .
 

وقال الشيخ الكعبي ٬ خالل لقاء خاص مع صحيفة " اطالعات اإليرانية " ٬ تابعه موقع " حركة النجباء " ٬ ان " االخوة
في فيلق القدس كانوا نخبة جهادية متميزة يمتلكون الخبرات الكبيرة واألخالق العالية ٬ وبهذه المواصفات الرسالية من

المؤكد ان تكون طريقة التعامل والتعاطي معهم رسالية وبأخالقية عالية " .
 

االتصال بنامن نحنمقاالتالصورالحقيبة االخباريةالمكتبة المرئيةاخبار الحركةالرئيسية
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قوات مكافحة اإلرهاب تدمر أربع مضافات لتنظيم داعش
.

تمكن جهاز مكافحة االرهاب ٬ اليوم الثالثاء ٬ من تدمير اربع مضافات تابعة
لتنظيم داعش االرهابي في ديالى . وذكر بيان للجهاز ٬ انه وبمعلومات

 من استخبارات جهاز مكافحة االرهاب ٬ نفذ الفوج االول
نشر بتاريخ : 22:22:37 08012019 | اقرا المزيد...

بالصور ... الشيخ الكعبي يلتقي سليم الجبوري ويبحث
معه أخر مستجدات الساحة العراقية .

التقى االمين العام للمقاومة االسالمية حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي
رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري في مكتبه ببغداد . وبحث

 الشيخ الكعبي ٬ خالل لقاءه الجبوري اخر مستجدات ال
نشر بتاريخ : 22:08:51 08012019 | اقرا المزيد...

الناطق باسم حركة النجباء للبحرينيين : اصمدوا وواصلوا
الطريق وحافظوا على المقاومة .

قال الناطق الرسمي باسم حركة النجباء العراقية ٬ السيد هاشم
الموسوي ٬ ان على شعب البحرين الثبات والصمود في وجه آلة القمع
 الخليفية . واضاف الموسوي ٬ في لقاء خاص مع الجالية البحرانية ف

نشر بتاريخ : 00:39:33 09012019 | اقرا المزيد...

الحركات المعارضة في جزيرة العرب : نظام آل سعود
أصبح هدفا مشروعا للمقاومة الشعبية .

أصدرت عدد من الحركات في جزيرة العرب بيان استنكرت به الظلم الذي
يطال ابناء الشعب السعودي من اضطهاد ٬ واألهوال التي تكابدها

 المعتقالت في سجون آل سعود . ودعا البيان االحرار االحرار في العالم ا
نشر بتاريخ : 00:26:54 09012019 | اقرا المزيد...

سائرون : لن يتم التصويت على مرشحي الوزارات
الشاغرة في جلسة الخميس المقبل .

أكد ائتالف سائرون ٬ اليوم الثالثاء ٬ ان جلسة الخميس المقبل لن تشهد
التصويت على إكمال الكابينة الوزارية . وقال النائب عن ائتالف سائرون

 مضر خزعل ٬ في تصريح تابعه موقع حركة النجباء ٬
نشر بتاريخ : 23:57:44 08012019 | اقرا المزيد...

عبد المهدي : لم يستلم اي معلومات بشأن تمركز جديد
للقوات االميركية في العراق .

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ٬ اليوم الثالثاء ٬ انه لم يستلم
اي معلومات بشأن تمركز جديد للقوات االميركية في العراق . وقال عبد

 المهدي ٬ خالل مؤتمره األسبوعي ٬ انه لم استلم أ
نشر بتاريخ : 23:45:46 08012019 | اقرا المزيد...

عبد المهدي : أرسلنا قائمة بأسماء بقية المرشحين إلى
الكتل السياسية للموافقة عليها .

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ٬ اليوم الثالثاء ٬ أنه أرسل
قائمة بأسماء بقية المرشحين إلى الكتل السياسية للموافقة عليها .

 وقال عبد المهدي ٬ خالل المؤتمر األسبوعي ٬ أن رئاسة ال
نشر بتاريخ : 23:39:23 08012019 | اقرا المزيد...

الفتح : الجبوري ال يمتلك الخبرة العسكرية ٬ وطرح
اسمه لوزارة الدفاع سيخلق أزمة .

اكد ائتالف الفتح ٬ اليوم الثالثاء ٬ أن طرح رئيس مجلس النواب السابق
سليم الجبوري لحقيبة الدفاع سيتسبب بخلق أزمة جديدة بين الكتل

 السياسية داخل مجلس النواب . وقال النائب عن ائتالف الفتح
نشر بتاريخ : 23:00:33 08012019 | اقرا المزيد...

اإلصالح معترضا على ترشيح الجبوري للدفاع : انه ال
ينسجم مع شروط عبد المهدي .

أكد تحالف االعمار واالصالح ٬ اليوم الثالثاء ٬ وجود اعتراضات على ترشيح
رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري لحقيبة الدفاع . وقال النائب

 عن تحالف واالصالح محمد الخالدي ٬ في تصريح تابع
نشر بتاريخ : 22:38:57 08012019 | اقرا المزيد...

مجلس االمن الوطني يعقد جلسته األسبوع
نقل الملف األمني من الدفاع إلى الداخلية

عقد مجلس االمن الوطني برئاسة رئيس مجلس الوزراء
المهدي ٬ اليوم الثالثاء ٬ اجتماعه االسبوعي . وناقش ال
 جلسته نقل الملف األمني من وزارة الدفاع إلى الداخلية
نشر بتاريخ : 22:30:10 08012019 | اق

الناطق باسم حركة ا  .
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األوقات الشرعية 
لمدينة بغداد و ضواحيها
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مراعاة لالحتياط يرجى التأخير بمقدار 10 دقائق

 الراقي ٬  السلوك  وحقق هذا  التفاصيل  في كل  معنا  كانوا  ليس مستشارين فحسب بل "   انهم وأضاف الكعبي ٬
واألخالقية المثالية ٬ الدور المهم في تحقيق االنتصارات ورفع المستوى المعنوي والخبرة للقوات العراقية كافة " .

 
 لمقاومتنا  نتيجة  كانت  العقوبات "   ان ٬   قائال ٬   النجباء  على  األمريكية  العقوبات  الى  اللقاء  خالل ٬   الكعبي وأشار

الحتاللهم وللتصعيد من قبلنا تجاه مشاريعهم االستعمارية في العراق وسوريا " .
 ينسحبون  اليوم  ولذلك تجدهم  فشل؛  قد  العراق وسوريا  بين  فاصلة  منطقة  في إيجاد  أمريكا  مشروع "   ان ٬  وأكد

ويجرون أذيال الهزيمة والخزي وستسمر مقاومتنا لهم على كافة األصعدة وفي كل المجاالت " .
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

وهذا هو نص اللقاء ...
 

لقاء خاص صحيفة " اطالعات " ( أقدم وأهم صحيفة إیرانية ) مع األمين العام للمقاومة اإلسالمية حركة النجباء الشيخ
"  أكرم الكعبي " .

 
 مع المستشارين اإليرانيين وفيلق القدس وعلى  النجباء  نهج وطريقة تعامل حركات المقاومة ومن ضمنها  هو  ما ۱

رأسهم اللواء قاسم سليماني ؟
 

 األخوة األعزاء في فيلق القدس نخبة جهادية  متميزة يمتلكون الخبرات الكبيرة واالخالق العالية٬ ج / من المؤكد أنّ
 لذلك ال  وبأخالقية عالية ٬  المواصفات الرسالية من المؤكد ان تكون طريقة التعامل والتعاطي معهم رسالية  وبهذه
 الدور  واالخالقية المثالية٬  السلوك الراقي٬  في كل التفاصيل وحقق هذا  معنا تجدهم مستشارين فحسب بل كانوا

المهم في تحقيق االنتصارات ورفع المستوى المعنوي والخبرة للقوات العراقية كافة .
 

۲ العقوبات االمريكية على النجباء هل يمكن أن تؤدي إلى تصعيد المواجهة بين النجباء وباقي فصائل المقاومة من
جانب والقوات االمريكية المتواجدة في سوريا من جانب اخر ؟

 
ج / العقوبات كانت نتيجة لمقاومتنا الحتاللهم وللتصعيد من قبلنا تجاه مشاريعهم االستعمارية في العراق وسوريا٬ 
 ينسحبون  اليوم  تجدهم  ولذلك  فشل؛  قد  العراق وسوريا  بين  فاصلة  منطقة  في إيجاد  مشروعهم  ان  المؤكد ومن

ويجرون أذيال الهزيمة والخزي وستسمر مقاومتنا لهم على كافة االصعدة وفي كل المجاالت .
 

 لنا امكانية أن تلعب النجباء  الى أن المصادر تعلن أن النجباء هي الذراع الخارجي للحشد الشعبي٬ اشرحوا ۳ نظراً
دوراً في مستقبل سوريا بعد القضاء على االرهاب ؟

 
ج / النجباء حركة مقاومة مستقلة لها حضورها  ووجودها وجمهورها٬ وأما الحشد الشعبي فقد تم تشكيله من قبل
فصائل المقاومة العراقية كافة٬ وكان للنجباء دور مهم وبارز في تشكيله ودعمه وقتال داعش ضمن عنوانه حتى انتهاء
 اليوم فهو تشكيل امني يرتبط برئيس الوزراء العراقي والحركة كغيرها من الفصائل االخرى تقدم عمليات التحرير٬ اما

الدعم المعنوي والخبرات له للحفاظ على عقائديته ومعنوياته وقدرته .
 

اما نشاط النجباء في سوريا فقد ساعدنا الشعب السوري في محاربة المجاميع التكفيرية٬ وهذا الشعب يستحق ان
نقف معه ألنه شعب مظلوم ونبيل لم ينكر جهادنا وجهودنا ودمائنا ووقوفنا إلى جانبه  في محنته٬ فال زلنا حتى اليوم
نرى تفاعله العالي معنا وتقديمه الشكر وعرفانه النبيل وبفضل هللا اليوم سوريا قوية بشعبها األبي٬ وانتصرت وستنتصر
 الدفاع عن القدس  راية  رفع  وجيشه جيش حر  والشعب السوري شعب مقاوم  تعالى٬ في المجالت االخرى بعونه

وتحرير االراضي المحتلة لذلك سنبقى معهم ونسعى الن نعمل معاً لتحرير االراضي المحتلة .
 

٤ ما رأيكم حول احتمال نشوب حرب بين حزب هللا اللبناني او سوريا مع الكيان الصهيوني في الفترة الحالية ؟
 

ج / الكيان الصهيوني اليوم ضعيف وال يمتلك زمام المبادرة وغير قادر على شن حرب٬ بل اصبح حتى بجهوزيته المعنوية
الدفاعية ضعيف ومنكسر وال يستطيع الصمود امام المقاومة٬ لذلك نعتقد ان شن حرب من قبله على حزب هللا تعتبر
هزيمة متحققة قبل اندالعها ٬ هذا الجيش خاوي من العقيدة والمعنويات٬ وليس له والء لوطن ألنه ال وطن له لذلك
نجده مؤخراً لم يصمد ليومين امام المقاومة في غزة٬ ولو حصلت الحرب بينه وبين حزب هللا فإن نتائجها حتما ستكون

لصالح محور المقاومة .
 

٥ ما هي مقترحاتكم لتنسيق الجهود بين فصائل المقاومة في جميع انحاء المنطقة ؟
 

ج / من المهم ان يوجد تنسيق عالٍ وكبيرٍ بين فصائل المقاومة٬ وان كان حالياً موجود فعالً بشكل كبير لكن نحتاج الى
 بحربه الناعمة تقويته اكثر بين المقاومة العراقية والفلسطينية على وجه الخصوص٬ الن الكيان الصهيوني عمل كثيراً
 الصهيوني٬  الكيان  عن  التي تخوض حرب بالوكالة  التكفيرية  المجاميع  بين الشعبين وكذلك من خالل  الفرقة إليجاد
ومشروع ايجاد الخالفات بين العراقيين والفلسطينيين مشروع قديم منذ عهد نظام صدام الذي كان له دور بارز فيه ثم
بعد سقوطه استمر االمريكان بنفس المشروع الخبيث٬ لذلك اجد ان تقوية العالقة بين المقاومة العراقية والفلسطينية
سيكون له اثر مهم وفعال في المنطقة٬ بل يكفي في تحققها اننا سنفشل مشروعاً صهيونياً تاريخياً لعزل العراق عن

محور المقاومة وعن القضية الفلسطينية على وجه الخصوص .
 

٦ في المرحلة الحالية نشهد تحركاً حثيثاً من الدول العربية وعلى رأسها السعودية للتأثير على المشروع السياسي
والوضع االمني في العراق٬ ما هي خطة النجباء لمواجهة هذه التحركات ؟

 
ج/ السعودية غيرت طريقتها في العمل٬ ففي االمس القريب كانت تدعم داعش وغير داعش لتخريب العراق وكانت
 اليوم  السعودية  لكن  باالستقرار٬  له  السماح  وعدم  العراق  بتخريب  للجد  وعمالئها تفرض على دواعش السياسة
 او  عربياً بصورتها المشوهة وبعقليتها الجاهلية تحاول ان تتبوأ مقعد الزعامة العربية واالسالمية٬ فال تريد لها منافساً
 من العراق٬ ولذلك نجد دورها السلبي في العراق تاريخي والزالت حتى اليوم  لذلك السعودية تخشى كثيراً اسالمياً

تقوم بهذا الدور التخريبي .
 

 الفوضى في العراق غيرت  لخلق  الفاسدة  والعقائد  والسالح  بالمال  التكفيرية  المجاميع  في دعم  فشلها  بعد لكن
طريقتها الى ادخال مؤسسات بعناوين ثقافية وخدمية بعناوين خادعة بالظاهر لكنها في الحقيقة مؤسسات مخابراتية
مشبوهة  تدير الحرب الناعمة  وترسخ االوبئة الفكرية والثقافية بين ابناء المجتمع وتحث على التفسخ والرذيلة٬ إال ان
 حتى هالكهم٬  سيبقى آل سعود  وقرنه  الخبيثة  افكاره  وتلميع  بتزين  خداعنا  حاول  وان الشيطان سيبقى شيطان
 لمواجهتهم  وبرامج  خطط  ولدينا  واإلعالمية  الثقافية  المجاالت ومنها  كافة  زالت على ضمن  كانت وال  لهم ومقاومتنا

وتحديد مشاريعهم الخبيثة .
 

الشاغرة في جلسة الخميس
المقبل .

عبد المهدي : لم يستلم اي
معلومات بشأن تمركز جديد

للقوات االميركية في العراق .

عبد المهدي : أرسلنا قائمة
بأسماء بقية المرشحين إلى
الكتل السياسية للموافقة

عليها .

الفتح : الجبوري ال يمتلك
الخبرة العسكرية ٬ وطرح

اسمه لوزارة الدفاع سيخلق
أزمة .

اإلصالح معترضا على ترشيح
الجبوري للدفاع : انه ال
ينسجم مع شروط عبد

المهدي .

مجلس االمن الوطني يعقد
جلسته األسبوعية ويناقش
نقل الملف األمني من الدفاع

إلى الداخلية .

قوات مكافحة اإلرهاب تدمر
أربع مضافات لتنظيم داعش .

بالصور ... الشيخ الكعبي
يلتقي سليم الجبوري ويبحث
معه أخر مستجدات الساحة

العراقية .
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أخبار ذات صلة

الشيخ الكعبي : أمريكا صغيرة وليست عظيمة ٬ وهذا زمن االنتصارات ٬ والذلة
لها ...

  أكد األمين العام للمقاومة اإلسالمية حركة النجباء الشيخ المجاهد " أكرم الكعبي " ٬ اليوم الخميس ٬
إن الواليات المتحدة األمريكية أصبحت متصاغرة بعد ما كانت تدعي العظمة .   وقال الشيخ الكعبي في

تغريدة له على موقع التواصل " تويتر " ٬ ان " امريكا
22:38  27/12/2018

الشيخ الكعبي: انتصارات المقاومة في العراق كسرت المشروع االمريكي
موقع حركة النجباء _ بغداد أكد االمين العام للمقاومة االسالمية حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي ان
داعش افضل وسيلة لتحقيق االهداف االقتصادية االميركية بذريعة محاربة االرهاب. الشيخ الكعبي في

حوار مع صحيفة “سياست روز ” قال ان واشنطن تقوم بالتخطيط
20:28  10/06/2018

الشيخ الكعبي: محور المقاومة دمر المشروع االستعماري في المنطقة
موقع حركة النجباء_ لبنان اكد االمين العام للمقاومة االسالمية – حركة النجباء الشيخ اكرم الشعب ان
محور المقاومة دمر المشروع االستعماري في العراق وسوريا ولبنان. وقال الشيخ الكعبي خالل لقاءه

الشيخ نعيم قاسم نائب االمين العام لحزب هللا ٬ ان محور
00:48  10/11/2017

آية هللا الشيخ عباس الكعبي يثني على الدور البطولي لحركة النجباء في
العراق و ...

قم المقدسة   اثنى عضو مجلس صيانة الدستور ومجلس خبراء القيادة في الجمهورية االسالمية في
إيران آية هللا المجاهد الشيخ عباس الكعبي على الدور البطولي لحركة النجباء في العراق وسوريا.   آية

هللا الكعبي خالل استقباله سماحة السيد هاشم هاشم الموسوي
15:27  15/03/2017

الشيخ الكعبي : إنتصارات حلب إنتصار على ثالثي الشر أمريكا وبريطانيا وإسرائيل

  زيارات اليوم: 589
  زيارات هذا األسبوع: 2338
  زيارات هذا الشهر: 7256
  زيارات هذه السنة: 7256
  جميع الزيارات: 34871493

۷ ما هو الدور المنوط الى النجباء في عمليات تطهير المحافظات العراقية كـديالى وصالح الدين واالنبار من بقايا داعش
؟
 

 مهمة  قواطع  ضمن  شاركنا  فقد  ومحوري  مهم  دور  للنجباء  كان  كذلك  غيرها  وفي  المحافظات  هذه  كل  في /  ج
واستراتيجية منذ بداية العمليات وحتى نهايتها٬ وتفاصيل العمليات كثيرة جداً ال يسع هذا الحوار لسردها .

 
 الى لقاء وفد انصار هللا معكم خالل االيام الماضية هل يوجد احتمال لتقديم ۸ ما هو موقفكم حول حرب اليمن؟ نظراً

مساعدة عسكرية من النجباء ألنصار هللا ؟
 

 فمن غير  ألدنى مراتب االخالق والشهامة والشجاعة ٬  العدو ال يمتلك فيها ج / حرب اليمن حرب ظالمة ووحشية٬
الممكن ان تجتمع كل دول العالم االستكبارية مع اذنابهم العرب إلبادة شعب اعزل وقصفه وتجويعه٬ مع صمت مخجل

لألمم المتحدة والرأي العالمي .
 ان في اليمن ابطال لن ينال منهم ال آل سعود وال  بخصوص احتمال تقديم مساعدة عسكرية فعلى رغم يقيننا اما
أمريكا وال الصهاينة وال غيرهم٬ إال أننا أخبرنا االخوة في الوفد الكريم النصار هللا باننا جاهزون للوقوف معهم على كل

المستويات سواءاكانت انسانية او عسكرية او غيرها .
 

۹ ما هي االحزاب التي تخشى استمرار وجود الحشد الشعبي وتطالب بحله ؟
 

ج / باالساس من يصر  بكل قوة على حل الحشد الشعبي هم امريكا والسعودية والكيان الصهيوني٬ لذلك نجد كل
 داعش التكفيري و )   بمختصر  وهم  لدى الجميع  معروفين  اصبحوا  االستعمار  وعمالء  واتباع  بحله٬٬٬  ينادون اتباعهم

دواعش السياسة ) .
 

 في  الشعبي لكي تستهدفها  الحشد  مراكز  مواقع  بتحديد  تقوم  تحالف الفتح كريم عليوي قال أن امريكا  عضو ۱۰
المستقبل ما رأيكم حول هذا االمر؟ لو اقدمت امريكا على ذلك ماذا سيكون رد قوات المقاومة ؟

 
ج / ان اقدمت امريكا على استهداف اي قوات عراقية سواء اكانت الحشد الشعبي او غيره٬ فهذه المرة ومن غير اي
مجاملة او فرصة الحد سيكون رد الصاع بصاعين٬ ولن يكون الرد بقصف صاروخي من بعيد فحسب  كما يتصورون٬ بل

سنقترب اكثر بكثير وسيكون مفاجئ ومناسب وهللا المعين والناصر .
 

۱۱ ما هي خطة فصائل المقاومة لمواجهة العقوبات االمريكية على ايران حيث أن بعضها يرجع الى خضوع الحكومة
العراقية او عدم خضوعها لهذه العقوبات ؟

 
 المشرف  الموقف  وقف  للشعب االيراني الذي  وتجويعها  امريكا  بغطرسة  تسمح  لن  الجديدة  العراقية  الحكومة /  ج
والتاريخي مع العراق في محنته ٬ واكيد ان المقاومة لن تسمح بزج العراق ضمن المحور االمريكي كما ارادوا له ذلك

سابقاً .
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موقع حركةالنجباء  خاص   أكد االمين العام للمقاومة االسالمية حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي إن
االنتصارات في معركة حلب ال تعتبر انتصارات على التنظيمات االرهابية فحسب بل هي انتصار على

ثالثي الشر أمريكا وبريطانيا و(إسرائيل) وأذنابهم في المنطقة فيما إن
19:20  22/12/2016
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