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على انطالقة
طينحرير الو 

العنصريين 

 قيادة حركة
لني قيادات
حلوار الوطين

بة يف بلورةص
داعمةحدة 

ليعتها تطوير

راب األحواز

ادة حركة قي
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عاما ع 36ى 
دة حركة التح
الحتالل االيرا

يفملناضلني 
ألخوة املناضل

احلدفع عملية 
خصمناسبة و 
وا ية خارجية

ويف طلحوازي 

تراليراين عن 

ة االعزاء يف
 املغدور اخي

       

z 

  وقر
  ز

ة الذكرىاسب
قياخوانكم يف 

له لطرد االال

امجيع اخواين 
نتم ومجيع األ
 عزوجل يف د
مبيئة سياسية 

ياسة احوازيس
ني شعبنا األح

 

 االحتالل اال

ضل ، ولألخوة
ئد واملناضل

                  A

﷽  

مت صدام املوق
تحرير األحوا

م الوطنية مبنا
اخور وتقدير 

 نعمل من خال

اللكم اىل مج
ننا وانت لكم 

رضا هللايننا
ببتقدير كل

خللق سوذلك 
قرة العنيحات 

ت   .ملستو

اء تحرير وا

خصكم املناضل
ى شجرته القائ

  

Al-Ahwaz.co

﷽

﷽

ملناضل حامت
ضال العريب لت

انيكم ضمن 
و حمط تقدير
حوازي واحد

ومن خالضل
وابية لنؤكد لك

نصب عي ري و
ي الذي يشك

و؛ ومتتينها 
وطموحطلعات

على مجيع از

ل الوطين والت
.  

والتقدير لشخ
ومنى رع بذرته

m 

 

﷽

﷽

األخ املضرة
حركة النضيس

صادقة اليت تتض
 جاء فيها هو
 هي بيت اح

كم املناضصخ
 الرسالة اجلو

مريضعلينا ال
طاب السياسي
قات االخوية
زية وملبية لتط
سيادة األحواز

 يف االستقالل
سيادة الكاملة

ص الشكر و
نظيم الذي زر

  مركزي

Te
Fa

ضح
رئيس

  وبركاته ،،

والنضالية الص
وما؛ حوازي

ننا تنظيماتنا

ن ابعث لشخ
ذه ألحواز

مل مبا ميلي 
توحيد اخلط و 

لع القورفده 
لثورة األحواز
ين الغاصب لس

ب األحوازي
تقلة ذات الس

ن اتقدم خبالص
ا التنحواز هذ
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ة هللا وم ورمح

كم االخوية و
ر الوطين األح

ونؤكد لكم 
  .سليب 

ه املناسبة ان
يب لتحرير األ

وازية سنعمألح
سيق املواقف
ين األحوازي و
واز واهداف ا

اليراينالعدو ا

ن حق الشعب
ة دولته املستق

يسعين اال ان
يب لتحرير األح
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عليكمالسالم

 
رسالتكلقينا ت

حركة التحرير
، و األحوازي

من وطننا الس
 

ذويسعدين
النضال العريب
التنظيمات األ

تنساملتواصل و 
العمل الوطين
ملصاحل األحو

هة مع اجاملوا
 

وال تنازل عن
واقامةاملقدس

 
اخلتام ال ييف

النضال العريب

ا

ت
ح
ا
م

و
ا
ا
ا
ا
مل
ا

و
ا

يف
ا
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َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن
وامتنا العربية

.net 
az.com 
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َوَال َحت؛ شهادة 
حواز وداء األ

       

z 

وهنئيا له الش 
هض ولشهد

  

 
  زي

                  A

؛ه رب كرمي 
للشهيد ا 

ير واالحرتام

  سيد نعمة
وطين األحواز

201  

  

Al-Ahwaz.co

﷽

دههو االن عن
، طوب لوَن

منا فائق التقد

د طاهر آل
كة التحرير الو

9/12/18يف 

m 

 

﷽

ه الطاهرة وه
نَد َرِِّْم يـُْرَزُقو

وتقبلوا مهذا

سيداخوكم 
العام حلركمني

صدر

  مركزي

Te
Fa

محة على روحه
ۚ َبْل َأْحَياٌء ِعن

  .ني

ه

األم
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الف رمح؛ ض 
 ۚ ً ِل اهللَِّ َأْمَوا
هذا الفوز املبني
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هض موىل ابو 
قُِتُلوا ِيف َسِبيِل

هذواالسالمية 
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