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جريًحا إثر انفجارين  70خمسة قتلى وأكثر من   
  داميين في األحواز
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دوى انفجاران في مدينة األحواز عصر السبت في ]: خاص[مفكرة اإلسالم 
 . الشارع الرئيس للمدينة مخلفة العشرات من المصابين والجرحى

وحسب المعلومات الواردة فإن اإلنفجارين التي حدثت في الساعة الخامسة عصًرا 
الواقع في شارع نادري قد أوقعت وفقًا ' الكرامة التجاري'مقابل مركز 

وأضافت مصادر . لإلحصائيات األولية خمسة قتلى وأكثر من سبعين جريًحا
مطلعة أن قنبلتين موقوتتين كانتا موضوعتين في سلتين للقمامة قد انفجرتا على 
مسافة خمسين متًرا عن بعضهما البعض وقد فصل بين االنفجار األول والثاني 

 .خمسة دقائق فقط
وأوضحت المصادر أن االنفجارين قد أوقعا خسائر كبير بعدد من السيارات 

وواجهات المحال التجارية وقد هرع المواطنون لمساعدة المصابين الذين تم نقلهم 
 . إلى مستشفيات الزهراء و غلستان في المدينة

ويأتي هذان االنفجاران الداميان عقب أسبوع واحد فقط على تعين السلطات 
اإليرانية حاكًما عسكرًيا جديًدا لألحواز هو الجنرال حياتي مقدم الذي وعد بضبط 

 . األمن وكبح الحركات األحوازية المطالبة بالحقوق المغتصبة لشعب األحواز
يذكر أن حزب النهضة العربي األحوازي قد توقع في بيانه األخير الذي صدر في 
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العمليات المسلحة محمالً السلطات اإليرانية مسؤولية ما يجري وذلك بسبب 

. ممارساتها القمعية المتواصلة ضد العرب
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 هـ 1426 -هـ 1424جميع الحقوق محفوظة لشركة المفكرة 

 الموقع اليمثل أي جماعة أو جمعية وإنما يتبنى قضايا كل المسلمين ، والمادة المعروضة فيه ال تعني بالضرورة وجهة نظره 
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