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  ز

املوافقاجلمعة 
ئب االمني ل 

ولة اغتيال او

ا اليه ال يزال
ل ما صدر من

  .سدية 

لغة هستخدام

et 
z.com 
z.com 

hwaz.com 
hwaz.net 
az.tv 

beration 
of Ahwaz 

 ي
رير األحواز

اواز هذا اليوم 
 الشيخ خزعل

حما ي ضرر او

 كون ان املوما
حول  توضيحا

لتصفية اجلس  

 ينتمي اليها 

 لقتل
ين األحوازي
العربية لتحر

 لتحرير االحو
 االخ نصار

  .ه 

 الطريف عن اي

كسؤولية   كاملة
صدارواز ـح

هاب والتهديد

  .الجرامي 
عتبارهألحواز 

  

Al-A

﷽  

لق د التهدي
تحرير الوطين
ضو اجلبهة ا

لجبهة العربية
ديهدبت اموقق

ية له ولالسرته

ل عبد الكرمي

تتحمل املس ن
بية لتحرير األح

ئية بتهمة االره

واال مل االرهايب
ربية لتحرير األ

Ahwaz.com

 

﷽

﷽

جيل حالة
ام حلركة التح

عض الطريف
  

العام السابق لل
توقيت العراق
تصفية اجلسدي

فيصلرمسيا  مل
  .لته

ان ديدة عليها
ربـالع بهةـاجلب

بشكوى قضائي

ملـذا العطريف
يف واجلبهة العر

بيان تسج
 االمني العا
عبد الكرمي

لطريف االمني ا
مساءا بت 6:3

لت  االحوازي 

حوازي حتم اال
ولعائل خ خزعل

ا اجلد ز بقياد
نطالبألحواز و 

زعل سيتقدم ب

  :ت التالية
قبل فيصل الط
ىل فيصل الطريف
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لنائب
بل فيصل ع

 عبد الكرمي ال
33يف الساعة

لتحرير الوطين

لتحرير الوطين
خ نصار الشيخ

تحرير األحواز
ربية لتحرير األ

صار الشيخ خز

لالعتباراتيان 
ة التهديد من ق
ل املسؤولية اىل

  .جلسدية
  . حلالة

 

7/  3/  31: خ

    :2017331

ف   3366 595 02
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من قب

فيصل هاتفيا
يف 2017- 3

حلركة التاألول 

فأن حركة الت ه
ة جسدية لألخ

جلبهة العربية لت
بهة العر يف اجل
  . عضاءها

ألخ املناضل نص

البيصدور هذا 
تسجيل حالة
ومن مث حتميل
يد والتصفية اجل
توثيق هذه احل

  

  
  

التاريخ

الرقم

هاتف 
فاك   

  

  

  

اتصل
31-

االعام 
  
عليهو  

تصفية
  

ان اجل
عضوا
احد ا

  
ان األ

  
جاء ص

:اوال 
: نيا

التهديد
:لثا 
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تحرير الوطين
دمناركية وفتح
لقتل لنائب  

  .بانيا 

et 
z.com 
z.com 

hwaz.com 
hwaz.net 
az.tv 

beration 
of Ahwaz 

يادة حركة الت
ارجية الداخلرة 

التهديد سلوب

  .لعراق 
واسب  الكويت

مع قياحلالة  
وزارختاطب ن 

اس  استخدامه
  .خ خزعل 

  حـوازي

خ خزعل يف الع
خزعل يف دولة

  جتماعي

  

Al-A

هلذه األحواز
مضطرة انون

علىل الطريف
ر أمحد الشيخ

لوطين األح
3/2017  

شيخعائلة الي
شيخ خال نصار

 
 التواصل االجت

Ahwaz.com

 

﷽

لتحريرعربية
ستكوألحوازي

وهو فيصل يها
هو السيد نصا

ة التحرير ا
31/3يف  صدر

حمامي –سعودي
نصحمامي  – دي

  حرير األحواز
حواز ووسائل

العيادة اجلبهة
رير الوطين األ

اطنيمو  ام احد
وهين األحوازي

قيادة حركة
ص

مي مجيل املسع
دمحم املاجدمي

هة العربية لتحر
على شبكة األح

201   

  مركزي/  1/   

Tel:  1 20
Fax: 1 53

قيا دم معاجلة
التحرحركة ة 

استخدا حول 
لتحرير الوطين

اىل احملام  البيان
اىل احملام  البيان

 اىل قيادة اجلبه
 لبيان لنشره ع
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يف حالة عد:
فأن قيادوازي 

ل مباشر معها
ني العام حلركة ال

 نسخة من
 نسخة من
 نسخة منه
 نسخة من

  

  
  

التاريخ

الرقم

هاتف 
فاك   

رابعا 
األحوا
تواصل
االمني

 
  

  
  








  
 


