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االحوازييب 
ققم ةى إقام

اسات ايران

لة االمارات
ه يف املنطقة
ملرتزق الذي

  . العرب 

االحواز عن
حلل احلقيقي
يدركوا هذه

ي ويف طليعته
نية املستمرة

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

MA] 
Liberation 
t of Ahwaz

 
  ب

العريبالشعب 
علىبد العزيز 

زم وعزم لسيا

ودول سعودية
اهدافه ونوايا
س العميل وامل
على حساب

عة يف حترير ا
حلالحواز ميثل ا

 العرب ان يد
  .تلة 

اون اخلليجي
يدات االيران

       

z 

 الحوازي 
رين والعرب

  

 نعمة خادم ا
سلمان بن عب
 التصدي حبز

ة العربية الس
ذ االيراين وا
طابور اخلامس
ها التوسعي ع

عاتنا املشروع
 بأن حترير اال
ن لزاما على
يف االحواز احملت

ل جملس التعا
ن ضد التهدي

  

                  A

رحيم

﷽  

الوطين اال
ات والبحر
يف املنطقة

طاهر آل سيد
شريفني ملك س
 السياسية يف

  .سالمي 

اململكةوم به 
خطورة النفوذ
كالءها من الط
حتقيق مشروعه

من عمق تطلع
ناعتنا الثابتة
 العريب وكان
ري الشرعي يف

شقائنا يف دو
مملكة البحرين
.ن التوسعية 

  

Al-Ahwaz.co

الرهلل الرمحن

﷽
  

ة التحرير 
ية واإلمارا
ع االيراين

 االخ سيد طا
 احلرمني الش

واقفحلشد امل
ني العريب واإل

 عاليا ما تقو
ملدرك ملدى خ

بواسطة وك ة
نهض به يف حت

ي وانطالقا من
ولقن؛ ل آمده

نا يف اخلليج
د االيراين غري

القومي مع أش
ة املتحدة ومم
ت هيمنة ايرا

m 

 

بسم ا

﷽

امن حركة
يف السعودي
ضد التوسع

حوازي بقيادة
 بقيادة خادم
المية وذلك حل
لعريب والعاملني

حوازي تثمن
ل الصادق امل
حلرب املباشرة

وبكل ما ينيا

طين االحوازي
ئر الذي طال
تقرار الشقائنا
ء هذا الوجود

ابت تضامننا
ارات العربية
ل وإحلاقها حتت

  مركزي

Te
Fa

بيان تضا
 االشقاء يف
ض

 الوطين االحو
بية السعودية
عربية واإلسال
طقة اخلليج ا

 الوطين االح
بحرين بالعمل
 اعتمادها احل
وماليا واعالمي

لتحرير الوطين
ستعماري اجلائر
األمن واالستق

ا اءبدءا ب  ا

فنا املبدئي الثا
 ودولة االما
ن هذه الدول
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مع

ركة التحرير
 اململكة العربي
اخلليجية والع
عدوانية يف منط

ركة التحرير
دة ومملكة الب

تها عربعزع 
مه عسكريا و

يادة حركة ا
احتالهلا االست
ي يف حتقيق ا
ا والعمل لو

ن جمددا وقوفن
بية السعودية
تقويض اركان
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حتيي قيادة حر
وأمني عامها
مكة الثالث 
التوسعية والع

ان قيادة حر
العربية املتحد

لىعالعمل و
حتركه وتدعم

وعليه فأن قي
اء ا ايران وا
واالستراتيجي
احلقيقة ويتقبل

ومن هنا نعلن
اململكة العربي
والرامية اىل ت

حت
و
م
ا

ا
ا
و
حت

و
ا
و
ا

و
ا
و
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هادينصور 
ويلحقها ران

وبالتايلدب 

ورئيسعزيز 
 جتاه القضية
جهة التدخل
ران أسست

قيق اهليمنةح

ان  ذكر فيه
 قائال نفتخر
ن انتم حىت

تطرسة ليس
تجذرة لدي

فأن قبلت ن

حدة ومملكة
قوف حركة

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

MA] 
Liberation 
t of Ahwaz

منص خ عبد ربه
لطهر اليمن 

باب املند  يف

بن عبد العن 
ام سياسا

ء وذلك ملواج
ران اي ك اىل

ية وذلك لتح

وحاين الذي
هزئا بالعرب

د نفوذنا ومن

؛ وهذه الغطر
اليرانية بل مت

ش مع ايران
  !ق 

ت العربية املتح
 الكويت بوق

       

z 

االخفخامة ب 
يد ان خيضع

والتحكمية 

 ملك سليمان
دة النظر يف
 دون استثناء

ناهيكللغاية  
 الدول العربي

اين حسن رو
أضاف مستهز
ن منكم لنمد

على العرب ؛
 املعارضة اال

ون اىل التعايش
فعلت بالعراق

دولة االمارات
هلامشية ودولة

                  A

رحيم

منية املتمثله
ران الذي يري
ربية السعودية

مني الشريفني
يان اعا آل 

ميع فصائلها
صبح خطري
 زعزعة امن

يرالرئيس اال
ض املتوسط وأ
حباجة اىل إذ

ا ع فاخرون 
عقوليف ىت

ب بعدم الركو
عليكم كما ف

السعودية ود
األردنية اهلاة
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الرهلل الرمحن

الشرعية اليم
ي العميل الير
 اململكة العر

  .الدولية

ي خادم احلرم
آ ة بن زايد

 االحوازية جبم
بية والذي اص
بون عنها يف

شدة تصريح ا
لبحر األبيض

حنن لسنا حبف

رخيية اليت يتفا
بل حىتالشقاء

شقائنا العرب
وف لتنقض ع

لكة العربية ا
واململكةربية

m 

 

بسم ا

مع تتضامن
 دور احلوثي
 يف خاصرة
م يف التجارة 

طين االحوازي
الشيخ خليفة
شامل للثورة
خلليجية والعرب
 بالوكالة ينوبو

 تستنكر وبش
هلندية حىت ال

يضيفليمن و

تارلغطرسة ال
ايها االسب

ازي حنذر أش
سىن هلا الظرو

 طليعتهم اململ
العررية مصر

  مركزي

Te
Fa

ين االحوازي
اء لشقيق وا

خنجراىل ها
ذلك للتحكم

التحرير الوط
ا ملتحدة مسو

دمي الدعم الش
ن الدول اخلل
مهام احلرب

ين االحوازي
 من القارة اهل
يا ولبنان والي

ة نابعة من ا
 طهران فحس

 

لوطين االحوا
ضض حىت تتس

العرب وفي
مجهور ومنية
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تحرير الوطين
رعي لليمن ال

حتويلهو اين 
وذة السويس 

حركة اقيادة 
ت العربية امل
طالقا من تقد
فر يف شؤون

م هلا  أوكلت
  . العرب

تحرير الوطين
راتيجي ميتد
لعراق وسوري

جهية االيرانية
عقول حكام

 .سي نفسه 

كة التحرير الو
قبول على مض

الشقاء الكد 
مهورية اليمنجل
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ان حركة التح
الشر الرئيس

بالنفوذ االير
االضرار بقناة

قكما تطالب 
دولة االمارات
االحوازية انط
االيراين السا
مليشيات و
االيرانية على

ان حركة التح
عمقنا االستر
بنفوذنا يف الع

  !ابكم

ان هذه العنج
موجودة يف ع
الشعب الفار

حنن يف حركة
االخرية فهو ق

يف اخلتام نؤك
البحرين واجل

ا
ا
ب
ا

ك
د
ا
ا
م
ا

ا
ع
ب

ا
م
ا

حن
ا

يف
ا
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لة يف خندق
واجلزر صبة

فيه عرب باب

وي وتسليح
عة ومستندة
ا ؛ ومن هنا
ب ولألبد ؛
إلسناد وجندة

الغين ليعود 
ديد العرب

لى التصدي
يخ حممد بن

ه وعدوَّكُم 
 . لَا تظْلَمونَ

.net 
az.com 
waz.com 
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صائلها املناضلة
املغتص االحواز

ف ةور التجار

وووتطلعها الن
والعدوانية نابع
ساسي خلزينتها
لفة جتاه العرب
عم الشامل إل

العريبلد  الب
 قادرة على 

علالدؤوب  
ومسو الشي يز

نَ بِه عدوَّ الله
 إِلَيكُم وأَنتم

       

z 

زية جبميع فص
ي واستعادة ا
 الدولية ومرو

 .  

 العسكرية و
ن التوسعية و
 موردها األسا
توسعية املختلف

ل سبل الدعك
من هذا هطرد

غرياجروس

  ي
 على العمل
بن عبد العزي

لْخيلِ ترهبون
يلِ الله يوفَّ

                  A

رحيم

ثورة االحواز
راين التوسعي

ة املالحةالم
راين املستمر

ية وترسانتها
تطلعات ايران
لذين يشكال

ا التو وسياسا
ك على توفري 
ل االيراين وط
خلف جبال زا

يراين التوسعي
عربية املتحدة
 ملك سلمان

 ومن رِّباط ا
يٍء في سبِيلش
 يم

  

Al-Ahwaz.co

الرهلل الرمحن

الحوازي والث
 اخلطر االير
يب ونأمن سال
 االبتزاز االير

ران االقتصاد
ديدهم وت  و
طية والغاز الذ
ومن جذوره
قيقة والعمل

على االحتالل
مقبورة خقي

 العدوان االير
 االمارات الع
ني الشريفني مل

طَعتم مِّن قُوَّة
ما تنفقُوا من 
دق اهلل العظي

m 

 

بسم ا

ها الشعب اال
اء لقومي إل

 العريب السليب
واقع حتتن

راين وقوة اير
بتزاز العرب

 االحواز النفط
طر االيراينخل

ذه احلق تامة 
رته الشاملة ع
حجمها احلقيق

ضد  املنتفض
ودية ودولة
خادم احلرمني

ا لَهم مَّا استط
وم ۚ◌ يعلَمهم

صد

  مركزي

Te
Fa

ي ومن خلفه
 والتحرير ا
ستعيد جمدنا
كا لذي طاملا

القتصاد االير
ها املستمر الب

بثروة هاحتكم
طز سينهي اخل
هو القناعة الت
 يف اعالن ثور
د ايران اىل ح

خلليج العريب
العربية السعو
م كما قاهلا خ

  .ة الثالث

وأَعدُّوا ..له
لَمونهم الله يع
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طين االحوازي
ارك الشرف

ة وذلك لنستل
ال) ضيق هرمز 

ان اال العرب 
ديدها ميلة و
 لالحواز وحت
حترير االحواز
جه االشقاء ه
يب االحوازي
لعربية ولتعود

  

 العربية يف اخل
كة اململيف ا 

ين حبزم وعزم
يف ققم مكة ن

إِلا من عند الل
 دونِهِم لَا تعلَ
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التحرير الوط
واحد يف معا
االماراتية احملت

مض( الم الس

االشقاء ايها
ا العم مليشيا
على احتالهلا
يتبني لنا ان حت
وكل ما حيتاج
الشعب العريب
اىل حاضنته ا
.مرة اخرى 

حتية اىل دولنا
حتية لألشقاء

للنفوذ االيراين
يان زايد آل 

 

وما النَّصر إِ
وآخرِين من

 
 
 
 

ا
و
ا
ا

ا
م
ع
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و
ا
ا
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االول ٢٠١
نا االحوازي

.net 
az.com 
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١٩- ٦- ٤ق 
ة العني شعبنر

 ة

       

z 

 ات 
لثالثاء املوافق
علينا وعلى قر

والسيادة الل
  وازي

                  A

رحيم

الخوة واالخو
ك غدا يوم ا
كا عليكم وع

 ف خري

  قريب
واالستقال حرير

ـو ين األح
20  

  

Al-Ahwaz.co

الرهلل الرمحن

اال ايهاامكم
 الفطر املبارك
 سعيدا مبارك

ام وانتم بالف

  اهلل أكرب
من اهلل وفتح ق

حىت التحورة
حرير الوطين

3/6/19يف  ر

m 

 

بسم ا

 مقا لنرفع اىل
ة حلول عيد
ن جيعله عيدا

كل عا

نصر من
ثو..  ما نطيها

حركة التح
صدر

  مركزي

Te
Fa

لفطر املبارك
يكات مبناسبة
علي القدير ان

 .ا العربية

ألحواز النا وم
قيادة ح
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 حلول عيد ا
التهاين والتربي
ائلني املوىل الع

كافة شعوبناى 

األ
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مناسبةغتنم ن
مسى آيات اآ

من شوال سا
علىالباسل و

 

ن
آ
م
ا


