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العـالم
شخصا في األهواز 70مقتل أربعة وجرح : إيران

2249 (GMT+04:00) - 15/10/05

  

هّز انفجاران  --) CNN(طهران، إيران 

قويان السبت مدينة األهواز الواقعة في 

الجنوب الغربي إليران، أسفرا عن مصرع ما 

ال يقل عن أربعة أشخاص وجرح أكثر من 

 .سبعين آخرين

وقالت وكالة األنباء اإليرانية إن االنفجارين 

نجما عن قنبلتين يدويتي الصنع تم وضعهما 

 .بمدينه األهواز" نادري"في شارع 

، رحيم فضيلت بور، )خوزستان(وأوضح مساعد شؤون األمن الداخلي في محافظه األهواز 

متراً عن بعضهما البعض،   50أنه تم وضع القنبلتين في حاويتين للنفايات تبعدان نحو 

 .ثالث دقائق وأنهما انفجرتا بفارق زمني مدته

وأشار إلي حدوث أضرار كبيره في أربع سيارات كانت متوقفة في الشارع وتهشم زجاج 

 .األبنية والمحال التجارية

.وقال إن التحقيقات جاريه حاليا لمعرفه أسباب الحادث
 

آخرين، في انفجار ثالث  75ثمانية أشخاص على األقّل قد لقوا مصرعهم وجرح  وكان

 .حزيران الماضي/قنابل قرب مبان حكومية في األهواز، في شهر يونيو

ونقل التلفزيون اإليراني الرسمي آنذاك عن مسؤولين حكوميين قولهم إّن القنابل انفجرت 

قرب مبان حكومية وأّدت إلى أضرار جسيمة بالمباني المجاورة في األهواز عاصمة إقليم 

 .خوزستان المجاور للعراق

وأضاف التلفزيون أّن واحدا، على األقّل، من االنفجارات، تسّببت فيه سيارة ملغومة، 

العمال ينظفون الشارع في مدينة األهواز على 
إثر االنفجارين
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 العالقة ذات قصص

 مصابا في انفجارات باألهواز اإليرانية 75قتلى و 8  •

 جهات خارجية وراء اضطرابات األهواز: إيران  •

 
 .األخرى المواقع مضمون عن مسؤولهغيرCNN.جديدةنافذهفيالصفحاتتفتح:مالحظة

 .انفجرت قرب مكتب المحافظ

نيسان الماضي اضطرابات شعبية، اتهم مسؤول /كذلك شهدت المدينة نفسها في شهر إبريل

 .إيراني على إثرها جهات خارجية بالضلوع في اندالعها

شخص، كما قُتل بين خمسة إلى تسعة  200وأعلنت إيران أن السلطات اعتقلت نحو 

أشخاص، أثناء اضطرابات عرقية في جنوب غرب البالد في األيام القليلة الماضية، وأغلقت 

 .مكتب قناة الجزيرة في طهران

وقال نائب مدينه األهواز في مجلس الشوري اإلسالمي اإليراني حميد زنكنة إن هناك 

 ."مؤامرات وراء االضطرابات األخيرة في محافظة خوزستان يجب العمل على إجهاضها"
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