
 
  

  انفجارات دامية جديدة تشعل األهواز العربية.. إيران 
  16/10/2005: وآاالت  –طهران 

دة           ات جدي ة هجم واز العربي ة االه هدت مدين ش
ق         ارق دقائ ان بف رت قنبلت ث انفج ت حي السب
خاص            ة اش ل اربع ى مقت ا أدى ال ا ، م بينهم

 . وجرح العشرات 
ا عن            ور مسوؤليته ى الف ن أي جهة عل م تعل ول
سلسلة هجمات                  ضمن  ما االحدث  التفجيرين وه
عرقية وقعت هذا العام في اقليم خوزستان معقل          

 . صناعة النفط في ايران
ن     ارين اللذي ون ان االنفج ون محلي ال مسؤول وق
تفصل بينهما خمس دقائق وقعا بعد ظهر السبت          

 . قرب مرآز تسوق في وسط االهواز
ور نائب محافظ االهواز                    ة ب م فضيل -وقال رحي

د            50آانت القنبلتان في صفيحتي قمامة على بع
اء         -مترا من بعضهما البعض       لة انب واضاف لوآا

ة      المية االيراني ة االس ة    -الجمهوري ل اربع قت
 . -70اشخاص واصيب اآثر من 

واز ان       افظ االه ارامي مح ر س د جعف ال محم وق
ة     ة حرج ي حال ى ف ض الجرح اف . بع واض

  -.انه عمل ارهابي-للتلفزيون الحكومي 
ات      ى جماع ة عل ون بالالئم ى مسؤول وألق

ي تدريبا ف وا  انفصالية في المنفى في الهجمات وأشاروا الى ان بعض منفذي الهجمات تلق
 . وتنفي لندن هذه التهمة. بريطانيا

ى ل خمسة أشخاص عل ا قت ل نيسان حينم في ابري في خوزستان  ال العنف  واندلعت أعم
ا       تمرت أيام ة اس ة للحكوم اهرات مناهض الل مظ ل خ ن. االق لسلة م ت س دها وقع وبع

تل سبعة أشخاص. التفجيرات قبيل انتخابات يوليو تموز         عن مق لك التفجيرات  وأسفرت ت
 . في االهواز

وتسببت تفجيرات صغيرة في الحاق أضرار بأنابيب نفط وفي بئر نفطية في خوزستان في
 . أيلول/ سبتمبر 

 . وتضم خوزستان عددا آبيرا من أبناء طائفة تتحدث العربية
 
 

 
تسليح إيران بوسائل : فرنسا  •

 نووية أمر غير مقبول
 -فرنسية  -ضغوط بريطانية  •

 أميرآية ضد إيران
إيران تؤآد صالبتها وتعلن  •

 تحديها للعقـوبات الدولية
  ...اخبار تابعة اخرى 

إرسل 
أشهر  للطباعة لصديق

 األخبار

 أشهر األخبارللطباعةإرسل هذا الموضوع لصديق

 
  المزيد من شؤون دولية
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 أثيوبيا تعزز قواتها على الحدود مع إريتريا  •
 ! زلزال باآستان ُيسرع خطى التطبيع مع إسرائيل  •
 بوتين لم يغير رأيه حيال إيران : رايس فى موسكو  •
 البرادعي يتبرع بأموال جائزة نوبل ألعمال الخير  •
 اعتقال رئيس اإلآوادور المخلوع جوتيريز لدى عودته  •
 لالشتباه بإعدادهم لهجمات إرهابية  7الهولنديون يعتقلون  •
 تسليح إيران بوسائل نووية أمر غير مقبول : فرنسا  •
 ؟ !آـرزاي يستجدي عطف أمـيرآا بالتقرب إلسرائيل  •
 انفجار قرب قاعدة عسكرية أميرآية في أفغانستان  •
 فى المائة  39انخفاض التأييد لسياسة الرئيس بوش الى  •
 وزير الدفاع األميرآي يزور الصين خالل االسبوع القادم  •
 تحطم مقاتلة تورنادو بريطانية قبالة سواحل اسكتلندا  •
 نجاة رئيس مدغشقر من حادث تحطم طائرة هليكوبتر  •
 إندونيسيا تبرر محاوالت تطبيع العالقات مع إسرائيل  •
 آوريا الشمالية ترحب بزيارة رئيس الوزراء الياباني  •
 جنوب إفريقيا تلغي أخر قوانين التمييز العنصري  •

 لإلعالن مالحظاتكم اتصل بنا
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