
 

  ـ الكویت 11447ـ العدد  34ـ السنة  2005أبریل  22هـ ـ  1426ربيع األول  13الجمعة 

 
 أنباء عن مواجهات جدیدة واقتحام شرآة نفطية

 »المـجموعة المناهضة«معتقل في األهواز واعتقلنا  200أفرجنا عن : طهران
 

 :األهواز، طهران ـ القبس والوآاالت
عن » حرآة التحرير الوطني االهوازي«استمرت المواجهات في اماآن متفرقة من االهواز في جنوب ايران وافادت 

اصابات «حصول صدامات مع القوات االيرانية في مناطق لشكر اباد وآوت وعبداهللا والمالشية والحميدية، وان هناك 
 .»لم يعرف عددها

 
وافادت الجبهة ان من وصفته باستشهادي اهوازي يدعى احمد اليحيى اقتحم شرآة النفط في منطقة اليحيى على طريق 

 .اليحيى ـ الباجي وآبد الشرآة خسائر فادحة وهناك اصابات بشرية
 

آما تحدثت عن اعتقاالت مستمرة ومداهمات عشواىئة لمنازل العرب، وانه تم احراق مخازن عسكرية تابعة للسلطة 
 .في منطقة الشعيبة

 
 إطالق سراح مائتين

 
 .من جهتها، اعلنت السلطات االفراج عن حوالي مائتي شخص اعتقلوا خالل االضطرابات االخيرة

 
 .معتقال 342من اصل  200وقال مدعي مدينة االهواز امير خان الليلة قبل الماضية انه تم اطالق سراح حوالي 

 
 .»اسر المعتقلين االخرين يمكنهم دفع آفاالت الطالق سراح ابنائهم«واضاف ان 

 
 .»القضاء سيتعامل بحزم مع المحرضين على هذه االضطرابات وعددهم عشرة«واآد المدعي ان 

 
على المسؤولين ) الثالثاء(وزارة االستخبارات تعرفت «وامس االول اعلن وزير الداخلية عبدالواحد موسوي الري ان 

مجموعات مناهضة للثورة واوساط تحاول اثارة توتر عرقي، مسؤولة عن «واضاف ان . »عن االضطرابات واوقفتهم
 .»المؤامرة

 
 متطوعون لالستشهاد

 
متطوع في طهران استعدادهم للتضحية بأرواحهم فداء للدول االسالمية المحتلة، بناء  400في مجال آخر، ابدى نحو 

 .على فتوى اصدرها رجل الدين المتشدد اية اهللا العظمى حسين نوري حمداني تدعم العمليات االستشهادية
 

لجنة احياء ذآرى شهداء الحملة االسالمية «وآان تسجيل االسماء االربعاء احدث خطوة من جماعة يطلق عليها اسم 
 .الف متطوع سجلوا اسماءهم لديها 35التي تقول ان » العالمية

 
وقالت حكومة ايران المؤيدة لالصالح مرارا انها لن تسمح للجماعات بتنفيذ مثل هذه الهجمات، ولكن وجود مستشار 

 .الرئىس االيراني لشؤون المرأة وممثل المرشد االعلى، قد قدم نوعا من الدعم الرسمي للحدث
 

وفي صالة معتمة مزينة بصور فلسطينيات نفذن عمليات فدائية، اصطف العشرات من الرجال والنساء لملء طلبات 
التضحية بالروح من اجل الدين والمصلحة «التسجيل، وآتب على الفتة علقت فوق المدخل الرئيسي نقال عن خاتمي 

» العمليات االستشهادية«وقالت فتوى حمداني التي تليت على المتطوعين ان . »القومية هي قمة الكرامة والشجاعة
. آسالح حرب في مواجهة الجيوش الحديثة» الدول االسالمية المحتلة«مسموح بها في 

 
 

 آافة حقوق    
 النشر محفوظه
 لشرآة دار القبس
للصحافة والطباعة

 والنشر
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