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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اهللا أآبر

  
   شبكة األحواز–فضائية األحواز 

www.Al-Ahwaz.com 

  اليوم أخبار األحواز
18 / 1/ 2006  

تعلن ان انظمامها الى المجلس ) العاصفة ( الحرآة القومية لتحرير األحواز  •
  الوطني األحوازي

من عمق األحواز المحتلة في  ) العاصفة( اعلن رئيس الحرآة القومية لتحریر األحواز 
اتصال هاتفي مع اخيه سيد طاهر آل سيد نعمة ، وبعد اجراء الترتيبات بهذا الخصوص ، 

انظمامها رسميا الى المجلس ) العاصفة ( فقد اعلنت الحرآة القومية لتحریر األحواز 
ي الوطني األحوازي ، وستكون العاصفة احدى القوى الضاربة لحرآة التحریر الوطن

األحوازي والثورة األحوازیة في داحل احوازنا الثائرة ، واعرب رئيس العاصفة 
  .التشرف بعلم األحواز ذو رایة اهللا وأآبر وملتزما بقرارات المجلس الوطني األحوازي 

  واهللا أآبر والمجد واالستقالل لألحـواز
   العاصفة-الناطق الرسمي ورئيس الحرآة القومية لتحریر األحواز 

  2006 / 1 / 18 -ـواز المحتلة األح
  حرآة العاصفة تهاجم قوة امنية للعدو الفارسي في الدايرة •

 مساء حسب 8:05في الساعة ) العاصفة ( هاجمت الحرآة القومية لتحریر األحواز 
 في منطقة حي الثورة بالدایرة 2006 / 1 / 18توقيت مدینة األحواز العاصمة ، من یوم 

المن االیراني وتم اتالف سيارة أمن ایراني ولم یعرف مصير في شارع آردوني قوات ا
 عناصر ، وبعد الحادث انتشرت قوات االمن في منطقة  6طاقمها الذین آان عددهم 

  . الحادث واغلقت الطرق المؤدیة لها وضرب طوقا امنيا مشددا حولها 
 القومية وعادت المجموعة الى قواعدها سالمة بحفظ اهللا ورعایته ، وتبنت الحرآة

  .العملية ، واهللا أآبر على المعتدي الفارسي الغازي ) العاصفة ( لتحریر األحواز 
  مسيرة سلمية أحوازية غدا يوم الخميس في حي الثورة •

 في الساعة التاسعة صباحا 2006 / 1 / 19تنطلق مسيرة أحوازیة سلمية یوم الخميس 
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طلق على هذه المسيرة األحوازیة  ، وا  حسب التوقيت المحلي لمدینة األحواز العربية
  .مسيرة االمام علي عليه السالم احياءا لذآرى الغدیر في حي الثورة 

ونحذر العدو الفارسي في األحواز المحتلة من مغبة مهاجمة المسيرة السلمية هذه ، 
وعلى ثوارنا االبطال ان یأخذوا االحتياطات االمنية الالزمة ، ونصر من اهللا وفتح قریب 

.  
عدو الفارسي احيى مسيرته االستعراضية في حي الثورة قبل موعدها ال •

  المفترض
آان من المفترض ان هناك مسيرة ایرانية عسكریة في یوم الخميس او یوم الجمعة ، 
قبل ( ولكن االحتياطات االمنية االیرانية فاجات الجميع فكانت المسيرة قبل ساعتين اليوم 

، )  بتوقيت غرینتش 17:00الذي یكون في الساعة البث الفضائي لفضائية األحواز و
وآان من (  السالم وآان هناك مهرجان خطابي في مسجد فاطمة الزهراء عليها

، والغي االستعراض العسكري االیراني ، ) المفترض في حسينة ارشاد في حي الثورة 
واآتفت الجهات االیرانية بالمهرجان الخطابي في حي الثورة ، وآان الشيخ المتحدث هو 

  .سماحة الشيخ العربي التونسي محمد على التيجاني والذي یقدره شعبنا ایضا 
، والمفاجىء بهذا ) مليشيا ایرانية ( ت االیرانية بتشكيل البسيج االیراني وجاءت المخابرا

االمر للمخابرات االیرانية جاء شباب البسيج متحدین العدو االیراني بأرتداءهم الكوفية 
الحمراء والعقال العربي ، وآانت بيدهم قصائد عربية من المفترض ان تلقى اال ان 

اخذتها منهم ، وآان هؤالء البسيج العرب قد استجابوا لنداء المخابرات االیرانية منعتهم و
وجهه سيد طاهر آل سيد نعمة عبر فضائية األحواز بعدم الرضوخ للسلطات االیرانية 
المحتلة وان ال یكونوا ادوات بيد العدو الفارسي ضد شعبهم ، وان فضائية األحواز اذ 

ض البسيج الموالي للعدو الفارسي تشكرهم على روحهم العربية الوطنية االصيلة ، وبع
ارتدوا اللباس العسكري االیراني ، وسمح لهم بالقاء القصائد الموالية للعدو الفارسي ، اما 

العرب من البسيج فمنعوا من القاء قصائدهم ، وحيا اهللا بالنشامى األحوازیين الذین 
 أحواز بأبنائك وضعوا على رؤوسهم تاج العرب وهو الكوفية والعقال ، فلك المجد یا

  . البررة 
   على صعيد العراق •

اعلنت الحكومة العراقية رسميا بأن القوات االیرانية استولت على زورق خاص بحرس 
الحدود العراقي في منطقة شط العرب ، وعلى متن الزورق ثمانية من رجال خفر 
لسواحل السواحل ، وذآرت المصادر العراقية الرسمية ان اشتباك وقع بين زورق خفر ا

العراقي اثناء مطاردتهم باخرة آانت تحاول تهریب مشتقات نفطية من االراضي 
  .العراقية 

ویعتبر هذا اول اعالن رسمي یصدر عن الحكومة العراقية بهذا الشكل ، واتهمت 
الحكومة العراقية ایران باالستيالء على الزورق وطاقمه وطالبت باعادتهم سالمين الى 

  . آعادتها ومن جانبها فقد انكرت حكومة طهران هذه الحادثة العراق مع الزورق ،
•  
ة وسجلوا        • ا في العروب مناشدة لوسائل االعالم العربي ، اآسروا التعيتم االعالمي یا اخوتن

  .وقوفكم المشرف مع اهلكم العرب في األحواز الثائرة السليبة 

  نصر من اهللا وفتح قریب

  فضائية األحواز
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www.Al-Ahwaz.com 

  
  :تصاالت األ

 :األحـواز فضائية  •
   تليفون0016139076996
   فاآس0015306785231

tv@al-ahwaz.com 
  الناطق الرسمي لحرآة التحریر الوطني األحوازي–نصار الشيخ خزعل  •

009647902323054  
  نائب االمين العام لحرآة التحریر الوطني األحوازي–سيد طاهر آل سيد نعمة  •

0019022091950 


