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خـــارطة ملــوقع التفجرياتأخبار عاجلــة و:  عاجل  

علـى املكان التقرييب لالنفجارين و زودنا خبريطة ملـوقع االنفجارين الذين) عضـو جملس شورى املنظمة(لقد أطلعنا األخ أبو عبد اهللا 
و قد وقع االنفجار يف العاصمة. م 2005من تشرين الثاين  15هـ املوافق ال1426من شهر رمضان املبارك  12س السبت ال

( :و قريباً من شارع موسوي الفرعي جنب مكتبات ) اجلسر األخضر(قريباً من جسر السـوق ) شارع نادري(يف سـوق األحـواز )
و سقط خالله ما يقارب) أقل من ساعة علي األفطار يف الناصرية(الظهر بعد  5:20ـواز و مكتبة إشراق و قد وقع االنفجار الساعة ال

وقعت قريباً جداً من جسر سوقبأن االنفجارات  فقد أبلغنا  كحصيلة أولية و أما األخ العضـو أبو عمارجريح 50ى و أكثر من
وقعت االنفجارات قريباً من شارعو قد ) الناصرية(و هو يف قلب السـوق ) سلمان فارس(و هذا الشارع ميسه االحتالل ) نادري( ز

و أما عن اجلهة الفاعلة فحىت اآلن مل تتضح الصـورة بشكل مبني) رشد أحـواز و مكتبة إشراق( لفرعي و جنب مكتبات
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علـى خلفية تفجريات) (وضعفت(فقد علمنا من مصادرنا يف الوطن اجلريح بأن سلطات االغتصاب الفارسي قطعت :   عاجل آخر
عن الكثري من الشركات التجارية اليت تزود شعبنا هبذه اخلدمة ، و ذلك) يف األحـواز الشبكة العاملية(خطوط اإلنترنت ) ز األخرية

شعبنا حـول ما حيصل علـى أرضه ، و يذكر أن هذا العمل اجلبان مل يصدر من العدو للمرة األولـى بل أنه تكرر مراراً و تكراراً و
األيام األولـى لالنتفاضة

هـ1426من رمضان  13األحـد ال  
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