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   2005 / 4 / 18: التاريخ 

   اعالم- 12  –  2005418: الرقم    

  
  مفوضية الثقافة واالعالم

  
  

  نداء من مفوضية الثقافة واالعالم 
   األخوة األشقاء االعالميين في العراق الشقيق

  
واة الفضائية                   شقيق والقن راق ال ين في الع تدعو مفوضية الثقافة واالعالم آافة األشقاء االعالمي

ثمانين الحتالل األحواز ،     العراقية الى نصرة ابناء جلدتكم في األحواز العربية بمناسبة الذآرى ال          
وة      ستقلة اس ه الم اء دولت تقالل ، وبن ه باالس ب بحق ذي یطال ل ال عبنا الباس ة انتفاضة ش وتغطي

  .بالشعوب في مختلف دول العالم التي نالت حریتها واستقاللها بعد عقود من الزمن 
  

ارة عر                    دا أن األحواز آانت ام ون جي شقيق یعرف راق ال ة مسقلة ،     االشقاء االعالميون في الع بي
دعوهم         وتلبية لرغبة فصائل الثورة األحوازیة       األحوازیة فان حرآة التحریر الوطني األحوازي ت

   pal talk للحوار المباشر عبر البالتوك
ر               اتهم عب الغرفة المخصصة لألحوازیمكن الدخول عليها واالستماع الى آراء المتحدثين وطروح

  ال االتصال بهم الخطوات التالية لمن لم یتسع لنا المج
   ـ فتح البالتوك1
      by language Arabic ـ الدخول على 2
 ALAHWAZـ یمكن بعدها ایجاد غرفة األحواز 3

حيث أن هناك مداخالت من شخصيات اعالمية ومن ابناء شعبنا العربي األحوازي البطل ، وأن                   
ساعة       دار ال ى م ة عل التوك مفتوح ة الب داخالت الم  غرف ذه الم ستمر ه ة  وست ة خاص وم كثف ی

سان       ل   ( العشرین من ني ذي ) ابری رة               تصادف  وال ارة المحم انون الحتالل أم ذآرى الثم ه ال (  في
  .) األحواز 

  
التمسك  العراقية الفضائية على     قناةوبهذه المناسبة تشكر مفوضية الثقافة واالعالم       

باالسم التاریخي لألحواز حيث غطت جزءا من انتفاضة شعبنا العربي األحوازي في   
ا         ...  خوزستان   ظةالداخل في بدایة األمر تحت مسمى محاف       شكرها من صميم قلبن  ن

م ر االس ى تغيي تانعل ة خوزس ن محافظ ا   م د تغطيته ي عن واز العرب يم األح ى اقل  ال
   .األحداث منذ مساء األمس 
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٭٭٭ 

ة الفضائيات                  ان مفوض  ية الثقافة واالعالم تشكر هذه المبادرة العربية األصيلة ، ونرجو من آاف
  . التمسك باالسم التاریخي لألحواز العربية  الحذو حذو الفضائية العراقية ، والعربية

  .ونشكر بعض الصحف العراقية التي تغطي اخبار االنتفاضة 
  

لشقيق الدخول على موقع األحواز لألنترنيت ولمزید من المعلومات ندعو االعالم العراقي ا
  com.hwazA-lA.wwwوعنوانه 

  
وازي   وطني األح ر ال ة التحری ا هي حرآ ة  ه ل ارضنا العربي نا داخ اج رأس ا وت رة عينن ت لق تثب

تالل الفارسي  عبنا من قفص االح ك اسر ش ذلها لف ي تب ة الت ة الخط دالمحتل نبذل  ونع ا س آم بأنن
  ، أرواحنا رخيصة من أجل شعبنا 

وطني                      ر ال ة التحری ر وآيف استطاعت حرآ ذا األم ونرجو من قرة عيننا شعبنا بالداخل متابعة ه
  .األحوازي بالتحرك االعالمي في الخارج 

  
ة   ضائيات الدولي ران دخول الف ة طه سمح حكوم م ت اذا ل ة واالعالم لم ساءل مفوضية الثقاف وتت

   .من دخول المنطقةوالعربية 
  

  نعم لألحواز العربية المستقلة
  ال لـ خوزستان... نعم لألحواز 
  ال لـ خرمشهر... نعم للمحمرة 
  ال لـ آبادان... نعم لعبادان 

  ال لـ األهواز... نعم لألحواز المدینة 
  نعم للخفاجية
  نعم للفالحية

  .ال لـ بهمنشير ... نعم لنهر األقفاص 
  

 مفوضية الثقافة واالعالم
 حرآة التحریر الوطني األحوازي

18 – 4 – 2005  
 


