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مطار على 2
ز من احلرس

ني واملنشآت

سعودية ضد
ستهدف امن
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يعازبأاهلجوم 

هدافا للمدنيني

كة العربية الس
تس ة بالوكالة

العربية السعو
رس ال يفهم ا
كة العربية ال
يف اليمن احملتل

رد كيد ايران
 . االيراين –
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 السعودي
  وازي

/ 12ربعاء 
هذا حوازي

يعد استهين را

قاء يف اململك
عدوانيةال هيات

 يف اململكة ا
صري املتغطر

ملكاملرة على
يف السعودية 

مكروه وير 
–وان احلوثي 

  ازي

                  A

رحيم

﷽  

ا  مطار ا
وطين األحو

يوم االالوثي
ر الوطين األح

  

االير –حلوثي 
.  

 جانب االشق
فيذ عمليا لتن

دة السياسية
 االيراين العنص

املتكررحلوثية 
ودحتاذي حد

دية من كل
راء هذا العد

وطين األح
201  

  

Al-Ahwaz.co

الرمحن الرهلل

﷽

على حلوثي
 التحرير الو

اهلجوم احلوة
حركة التحرير
.ي يف طهران

هذا اهلجوم احل
آخرن جانب

اىل ن وقوفها
حلوثي غطاءا

ي تناشد القيا
ن هذا العدو
هلجومات احل
حدود ايران حت

لعربية السعو
رجللمصابني 

تحرير الوط
12/6/19يف 

m 

 

بسم ا
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اهلجوم احل
عن حركةر

بشدةحوازي
قيادة حرب تعت

راين العنصري

 األحوازي ه
منعية اليران

ألحوازي عن
 مليشيات احل

ين األحوازي
ن استثناء فأن

افلم تكن  ،
ح ها تقول ان

ظ اململكة الع
شفاء العاجل

 حركة التح
صدر

  مركزي

Te
Fa

دانة ابيان
صادر

ر الوطين األح
اذ ت سعودية ،

ن النظام االير

حرير الوطين
التوسعيالنوايا

ين األرير الوط
ي يتخذ من

  .شريفني

لتحرير الوطين
دوالحوازي ب
،بادي اظلم

االيراين مفاده

وجل ان حيفظ
الشو حنورهم ؛

قيادة
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el:  1 613  366 9
ax: 1 801 751 1

بي

حركة التحرير
كة العربية الس
اين وبقرار من

دة حركة التح
خيدم او  نب

 حركة التحر
 االيراين الذ
د احلرمني الش

يادة حركة ا
ائل الثورة اال

والب ن بالسن
العدو ا منرة 

سأل اهلل عزو
اىل حن املنطقة 
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قيادة حدين ت

ا يف اململكة ا
الثوري االيرا

 

تعترب قياكما
من جا املدنية

 

قيادةتعرب
هذا العدوان
واستقرار بلد

 

فأن قيوعليه
الشامل لفصا
بالعني والسن

مباشررسائل
 

نساخلتام يف
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