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 ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَّحيِم

 ))َوال َتِهنوا َوال َتْحَزنوا ِإنَّكُُم اَألْعلَونَ ِإنْ كُْنُتْم كُْنُتْم مؤِمنني((

 خرب عاجل**خرب عاجل**خرب عاجل

يف البداية أبارك لكم وكل األخوة املناضلني واجملاهدين عيد الفطر السعيد خاصة 
املناضلني يف داخل الوطن املغتصب ونسأل اهللا أن مينَّه على املسلمني بااليمن 

إن             والربكة و على الشعب العريب األحوازي بالتحرير والنصر الصارم
 شاءاهللا

 وكل عام والشعب العريب األحوازي باألمن والسالم 

****************** 

 أتواصل إياكم مع آخر األخبار من اخلفاجية واألحواز 

قد إندلعت إنتفاضة يف اخلفاجية ويف حي أيب ذر يف هذه الليلة اخلميس _ 1
وجائت هذه اإلنتفاضة . الساعة التاسعة مساًءاملوافقألول أيام عيد الفطر السعيد

واليت قام هبا املتظاهرون بأهازيج وهوسات شعبية لذكرى عيد الفطر السعيد قد 
أثارت غضب الشرطة واإلستخبارات اإليرانية يف اخلفاجية،وقد أدت هذه 

املظاهرة إىل إشتباكاٍت عنيفة مع الشرطة ومكافحة الشغب يف املدينة وقد اعتقل 
 .الكثري من إخوتنا املتظاهرين يف الليلة األوىل من العيد
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اهللا أكرب، الفرس يف كل سنة حيتفلون بآخر يوم األربعاء من السنة الشمسية ((
بعبادة النار يف الشوارع ومل يتعرضوا ألي معارضة ولكن الشعب العريب 

األحوازي الغيور حمروم حىت من اهلوسات واألهازيج يف ليلة عيد الفطر وهو من 
 ))فأين العدالة...........أيام اهللا

اإلستخبارات اإليرانية قد مانعت األخوة األحوازيني من لعبتهم التراثية يف _2
واعتقلوا ثالثة من األخوة القائمني هبذه اللعبة ))احمليبس(( شهر رمضان وهي

 .التراثية
من األحوازيني قد احتفلوا بعيد الفطر يف يوم اخلميس% 90حوايل أكثر من _3

مع كافة البلدان العربية واإلسالمية واليت جائت من أجل أن إيران قد أجلت عيد
 .الفطر إىل يوم اجلمعة

واهللا أكرب، واهللا أكرب، واهللا أكرب وعاشت األحواز حّرة عربية ماجدة واجملد 
اللهم عليك بالفرس فافرق مجعهم واشتت مشلهم ((واخللود لشهدائنا األبرار 

 وكُْن يا إهلي عليهم وال جتعلهم علينا

  
 إبن اخلفاجية
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