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نيودلهيـ  أ.ف.پ: اتهمت الهند أجهزة املخابرات 
الباكستانية بأنها أشرفت على الهجمات التي نفذها 
كوماندوس من املتطرفني اإلسالميني الباكستانيني 
خلــــف 166 قتيال نهاية نوفمبر 2008 مبومباي، 
بحسب ما ذكرت صحيفة »ذي انديان اكسبرس« 

أمس عشية لقاء ثنائي بني البلدين.
وصرح وزير الداخلية الهندي للصحيفة بأن 

مستوى تورط أجهزة املخابرات الباكستانية ظهر 
بوضوح اثناء اســــتجواب جرى مؤخرا لديڤيد 
هيدلي األميركي الــــذي مت توقيفه في الواليات 
املتحــــدة والذي اقر بأنه شــــارك في التحضير 
العتداءات مومباي. وقال جي كي بيالي »ان املعنى 
احلقيقي الذي ظهر لدى استجواب ديڤيد هيدلي 
هو ان املخابرات الباكســــتانية قامت بدور أكثر 

أهمية بكثير )مما كان يتخيل سابقا(«.
وأكــــد الوزير »لم يكن مجرد دور هامشــــي. 
لقد تولت )املخابرات الباكســــتانية( متاما دور 
اإلشراف والتنسيق )في الهجمات( من البداية 
حتى النهاية«. ومتكن محققون هنود في يونيو 
من استجواب ديڤيد هيدلي ملدة اسبوع في سجن 

بشيكاغو.

الهند تتهم المخابرات الباكستانية باإلشراف مباشرة على تفجيرات مومباي

عالوي والحكيم يدعوان لمعالجة الخرق الدستوري نتيجة تأجيل جلسات البرلمان

األميركيون سّلموا طارق عزيز للعراق.. ومحاميه: حياته في خطر

الغموض يلف مصير »األمل« وإسرائيل تشّوش على اتصاالتها

العَالِم النووي اإليراني شهرام أميري              )أ.پ(

سفينة املساعدات الليبية امل خالل ابحارها في منطقة مجهولة

صورة ارشيفية لطارق عزيز مع املقبور صدام حسني

موسكو مستعدة لتزويد إيران بمنتجات نفطية رغم العقوبات

الَعاِلم النووي اإليراني يعود اليوم لطهران ليكشف حقيقة اختطافه 

الذين كانوا على متنه.
وفي واشــــنطن، قال املتحدث 
باسم اخلارجية األميركي فيليب 
كراولي »لقد طلبنا من احلكومة 
الليبية جتنب اي مواجهة ال طائل 
منها. ندعو جميــــع األطراف الى 
التصرف مبسؤولية في حتركهم 

لتلبية احتياجات سكان غزة«.
وكرر كراولي املوقف األميركي 
الذي يعتبر ان على السفن الناقلة 
الى غزة اخلضوع  للمســــاعدات 
للتفتيش اإلســــرائيلي قبل نقل 

املواد عن طريق البر.
وقال انها إحدى املسائل التي 
سيبحثها املبعوث األميركي جورج 
ميتشــــل خالل زيارته املقبلة الى 
املنطقة. أما في غزة احملاصرة منذ 
اربع سنوات، فقد شارك عشرات 
الفلسطينيني في مسيرة قوارب 
بحرية دعت لها اللجنة الشعبية 
ملواجهة احلصار واللجنة احلكومية 
لكسر احلصار لدعم وصول سفينة 

األمل الليبية إلى ميناء غزة.
العلمني  ورفــــع املشــــاركون 
الفلسطيني والليبي وصور الزعيم 
الليبي معمر القذافي وجنله سيف 
اإلســــالم رئيس مؤسسة القذافي 
اخليريــــة التي حترك الســــفينة 
التضامنية على قوارب الصيد التي 
انطلقت من ميناء غزة. وجدد رئيس 
النائب املستقل  اللجنة الشعبية 
جمال اخلضــــري التأكيد على أن 
السفينة مصرة على الوصول إلى 
قطاع غزة وليس إلى أي ميناء آخر 
محذرا من هجوم إسرائيلي عليها 

والتعامل معها بقوة.

 عواصــــم – وكاالت: يســــتمر 
الغموض مســــيطرا على مصير 
الليبية »أمل«  سفينة املساعدات 
القذافي  التي ارسلتها مؤسســــة 
للتنمية لكسر احلصار على غزة 
والتي نفت تغييــــر وجهتها بعد 
اعالن مصدر مصري توقع وصولها 
الى ميناء العريش، في حني أكدت 
إسرائيل أمس أن السفينة غيرت 

مسارها.
وقد نفى يوسف صوان مدير 
فــــي تصريح القذافي   مؤسســــة 
لـــــ »فرانس برس« نفيــــا قاطعا 
ما أعلنــــه مصدر امني مصري ان 
السفينة ستصل إلى ميناء العريش 
حيث حصلت علــــى اذن لتفريغ 
حمولتهــــا من األدويــــة واألغذية 
ونقلها بــــرا الى قطاع غزة. وقال 
املســــؤول الليبي »لم نخرج من 
ليبيا اال لنتوجه الى غزة واملسؤول 
املصري ال يعبر اال عن متنياته«. 
واضاف »سنتوجه الى غزة، ولن 

نقبل اال بغزة«.
وفي بيان آخر، قالت مؤسسة 
القذافي للتنمية أمس إن البحرية 
اإلسرائيلية هددت سفينتها وطلبت 

منها ضرورة تغيير مسارها.
وقد اســــتأنفت السفينة أمس 
إبحارها بعــــد توقف دام نحو 12 
ساعة بسبب عطل أصابها في الوقت 
الذي أصبحت فيه االتصاالت معها 
الذي  التشويش  متقطعة نتيجة 
تقوم به إســــرائيل على أجهزتها 
املالحية. وذكرت املؤسســــة في 
السفينة واجهت طوقا  أن  بيانها 
من البحرية اإلسرائيلية موضحة 

أن أربع بوارج بحرية تتواجد على 
كل جانب من السفينة.

ونقلت املؤسســــة عن قبطان 
السفينة قوله إن السفينة تسير 
ببطء في الوقت الذي حتاول فيه 
القطع البحرية اإلسرائلية فرض 

تغيير مسارها.
املتواجد على  الفريق  وقالت: 
ظهر السفينة أكدوا إصرارهم على 

التوجه إلى غزة.
هذه املواقــــف تتناقض مع ما 

يعلنه املسؤولون اإلسرائيليون 
منذ انطالق السفينة يوم اجلمعة 
املاضي حول جناحهم في إجبارها 
علــــى تغيير مســــارها والتوجه 
الــــى مينــــاء العريــــش املصري. 
وتهديدهم بالســــيطرة عليها في 
التوجه  حال اصر طاقمهــــا على 
الى غزة، فقــــد اعتبر نائب وزير 
اخلارجية اإلسرائيلي داني أيالون 
أن إســــرائيل سجلت انتصارا في 
مواجهة السفينة الليبية »األمل« 

لكســــر احلصار عــــن قطاع غزة 
التي يبدو أنها سترسو في ميناء 
العريش املصري وشــــدد على أن 
ملصر وإسرائيل مصلحة مشتركة 

مبنع تسلح حركة حماس.
العامة  أيالــــون لإلذاعة  وقال 
اإلســــرائيلية أمس إنــــه »بإمكان 
إســــرائيل أن تسجل انتصارا في 

املواجهة مع السفينة الليبية«.
ورأى أن »دعــــوات الواليــــات 
املتحدة واالحتاد األوروبي لربان 

الســــفينة باالســــتجابة ملطالب 
إسرائيل متنح الشرعية لسياسة 

إسرائيل«.
واعتبر أيالــــون أن »اإلصرار 
الذي أبدته إسرائيل جتاه القافلة 
السابقة يسهم في سياسة ناجعة« 
في إشارة إلى اعتداء قوات البحرية 
اإلسرائيلية على »أسطول احلرية« 
التركي التي رافقتها أحداث دموية 
سقوط 9 قتلى جميعهم من أتراك 
وإصابة العشــــرات من النشطاء 

الكنيست يعاقب النائبة حنين 
الزعبي ويجردها من امتيازاتها

 عواصــــم ـ أ.ف.پ:  انتــــزع 
الكنيست اإلسرائيلي مساء امس 
العربية حنني  النائبة  األول من 
الزعبي امتيازاتها البرملانية بسبب 
مشاركتها في اسطول احلرية الذي 
كان يحاول كســــر احلصار على 
قطاع غزة. وبعد نقاش عاصف 
فــــي البرملان اإلســــرائيلي وافق 
34 نائبا )مقابل 16( على سحب 
جواز الســــفر الديبلوماسي من 
الزعبي وكذلك حرمانها  النائبة 
من املساعدة املالية التي تقدمها 
الدولة في حال حصول مالحقات 
قضائية ومنافع أخرى في حاالت 

الســــفر الى اخلارج. ومن ناحيتها، قالت الزعبي امام الكنيست بعد 
التصويت »ليس مفاجئا ان نرى دولة حترم أصال مليونا من مواطنيها 
العرب من حقوقهم األساسية، ان حترم عضوا في البرملان ميثل هؤالء 
الناخبني من حقوقه«. ورد النائب ياريف ليفن من حزب ليكود احلاكم 
»مكانك ليس داخل الكنيســــت اإلسرائيلي، لست أهال للحصول على 

اجلنسية اإلسرائيلية«.

ــة العـربـيـة حـنني الـزعـبي النائبـ
 في الكنيست اإلسرائيلي      )رويترز(

بثه التلفزيون اإليراني مطلع يونيو وأكد 
فيه انه »خطف« من قبل األميركيني. في 
ســــياق آخر، أعلن وزير الطاقة الروسي 
سيرغي شماتكو أمس استعداد موسكو 
لتزويد إيران مبنتجات نفطية وذلك على 
الرغم مــــن العقوبات األميركية اجلديدة 
التي تنــــص على وضع قيود على تزود 

بالتفاصيل عندما اصبح في بلدي العزيز 
ميكنني ان أحتدث الى الصحافة بضمير 
مرتاح ورواية احملن )التي واجهتها( في 

األشهر الـ 14 األخيرة«.
وأوضــــح انه متكن مــــن »الفرار من 
عناصــــر االســــتخبارات األميركيــــني« 
و»مبساعدة اصدقاء« ارسل شريط ڤيديو 

عواصم ـ وكاالت: بعد حرب إعالمية 
اتهامات واتهامات  دامت أشهرا تخللتها 
مضادة وبث تسجيالت مصورة، اختتم 
ملف الَعالِم النووي اإليراني شهرام أميري 
الذي اتهمت طهران املخابرات األميركية 
بخطفه اثناء أدائه العمرة العام املاضي، 
وأعلن املتحدث باســــم وزارة اخلارجية 
اإليرانية رامني مهمانبراست عبر التلفزيون 
احلكومي اإليراني أمــــس أن أميري في 

طريق عودته إلى طهران. 
وقال مهمانبراســــت »بفضل اجلهود 
التي بذلتها اجلمهورية اإلسالمية وتعاون 
سفارة باكستان في واشنطن، غادر شهرام 
اميري األراضــــي األميركية متوجها الى 

إيران عن طريق بلد ثالث«.
وأكد الناطق اإليراني ان إيران ستواصل 
القانوني  »جهودها علــــى الصعيديــــن 
والديبلوماسي« ضد احلكومة األميركية 

»ملسؤوليتها عن خطف اميري«.
من جهته، حدد نائب وزير اخلارجية 
اإليراني حســــن قشــــقاوي للتلفزيون 
احلكومي موعــــد وصول أميري بصباح 

اليوم عبر قطر.
من جانبه أعلــــن الَعالِم اإليراني في 
مقابلة مع قناة تلفزيونية إيرانية قبيل 
مغادرته الواليات املتحدة الى طهران امس 
األول انه سيكشف تفاصيل عملية »خطفه« 

من قبل عمالء استخبارات أميركيني.
وأجرت القناة اإليرانية »برس تي في« 
مقابلة مع اميري قبيل مغادرته األراضي 

األميركية.
وقال اميري ان »قصة خطفي مليئة 

طهران بالوقود.
وقال شماتكو عقب لقائه في موسكو 
وزير النفط اإليراني مسعود مير كاظمي ان 
»الشركات الروسية على استعداد لتزويد 

ايران بالنفط«.
 واشار في تصريحات نقلتها وكاالت 
األنباء الروسية الى »ان وجود امكانية 
لتزويد ايران مبنتجات نفطية شرط وجود 

منافع جتارية«.
من جانبه، قلل قائد الثورة اإلسالمية 
اإليرانيــــة آية اهلل علــــي خامنئي أمس 
من أهمية القــــرارات الدولية التي اقرها 
مجلس االمن الدولي ضد بالده على خلفية 

برنامجها النووي.
وقــــال خامنئي لدى اســــتقباله قادة 
ومنتسبي احلرس الثوري االيراني »انهم 
يتحدثون بطريقة جتعلنا لكي نفكر بأن 
تصريحاتهم حتمل قضايا خطيرة للغاية 
في الوقت الذي نحن مستعدون ملواجهة 
جميع احلاالت«. وأضاف خامنئي وهو 
القائد العام للقوات املســــلحة االيرانية 
»سواء كانت تهديداتهم فارغة ام واقعية 
فينبغي علينا ان نكون على اســــتعداد 
ملواجهة كافة الظروف والدفاع عن الثورة 
اإلســــالمية والشعب اإليراني«. ووصف 
اخلطط واملشاريع األميركية جتاه بالده بـ 
»السياسية« مبينا ان »واشنطن تدخلت 
فورا خالل الفتنة التي حدثت العام املاضي 
في إيران ودعمت بشكل صريح قادة هذه 
الفتنة لكنها هزمت بفضل اهلل سبحانه 

وتعالى ويقظة وصمود شعبنا«.

مقتل ثمانية جنود من حلف األطلسي بأفغانستان

»طالبان« تدرب القردة على مقاتلة جنود »الناتو«

اليمن: قتلى وجرحى في هجومين  لـ »القاعدة« في أبين
صنعاءـ  د.ب.أ: أكدت مصادر أمنية مينية أن مسلحني 
اتهمتهم باالنتماء لتنظيم القاعدة هاجموا مقرين لألمن 
السياسي والشرطة في محافظة أبني جنوبي اليمن، ما أدى 

إلى مقتل اثنني من رجال الشرطة وإصابة آخرين.
وقالت املصادر لوكالة األنباء األملانية إن قرابة العشرين 
مســــلحا هاجموا مبنى األمن السياسي )االستخبارات( 
ومقرا للشــــرطة في زجنبار عاصمــــة أبني وفتحوا النار 
على العاملني بهما. وأضاف شــــهود عيان أن املســــلحني 
اســــتخدموا بنادق )إيه كيه47( الهجومية وألقوا قنابل 

يدوية باجتاه املبنيني خالل حتية العلم الصباحية. وذكر 
مصدر أمني أن أحد احلراس قتل في مواجهة مع املسلحني 
أمام مبنى األمن السياسي. وأضافت املصادر، التي طلبت 
عدم الكشف عن اسمها، أن شرطيا قتل أيضا في الهجوم 
على مقر الشرطة. وأوضحت املصادر أن عددا من اجلرحى 
سقطوا في املواجهات بني منفذي الهجوم ورجال الشرطة. 
وأشــــارت إلى أن مهاجمي املبنيني فروا خالل املواجهات، 
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشــــرطة قد متكنت 

من اعتقال أي منهم.

عواصــــمـ  وكاالت: بــــدأت حركة 
طالبــــان خطوة غير مســــبوقة في 
جتنيد »قردة« وتدريبها على استخدام 
األســــلحة لقتل اجلنود األميركيني، 
إليقاع أكبر عدد من القتلى بني القوات 
األميركية وإلثارة اجلمعيات املدافعة 
عن حقوق احليــــوان للضغط على 
أميركا لالنســــحاب من أفغانستان، 

وفق تقرير.
ونقل موقع »سي ان ان« االلكتروني 
عن صحيفة »الشعب اليومية« الناطقة 
بلسان احلزب الشيوعي احلاكم في 
الصني، أنــــه بعد 16 عاما من خوض 
حروب دموية، وتســــعة أعوام من 
الغزو األميركي ألفغانستان، اجتهت 
املليشيات الراديكالية لتدريب القردة 
وتســــليحها ببنادق كالشــــينكوف 
والبنادق اخلفيفة الصطياد اجلنود 

األميركيني.

ويبــــدو أن الســــحر انقلب على 
الساحر، إذ ان فكرة »اجلنود القردة« 
بدعة أميركية كان أول من ابتدعها وكالة 
االستخبارات األميركية CIA إبان حرب 
ڤيتنام، على حد زعم التقرير. حيث 
عملت الوكالة التجسسية، خالل حقبة 
الستينيات والسبعينيات من القرن 
العشرين، على تدريب قردة ضخمة 
احلجم وإرسالها، بعد تسليحها، في 
مهام »قتالية« فــــي األدغال اخلطرة 

ملقاتلة اجلنود الڤيتناميني.
وها هي طالبان »تسقي« الواليات 
املتحدة من ذات »دوائها«، كما يزعم 
تقرير الصحيفة الصينية، الذي فندته 
أميركية، د. شــــون  عاملة حيوانات 

إيفانز، بالقول إنه »مناف للعقل«.
إلى ذلك، أعلن حلف شمال األطلسي 
في بيان مقتل أربعة من جنود قوة 
املعاونــــة األمنية الدولية التابعة له 

أمس في انفجار عبوة ناسفة بدائية 
الصنع بجنوب أفغانستان.

وأضاف أن جنديا خامسا قتل في 
هجوم منفصل للمتمردين في مكان 

آخر بأفغانستان.
من جهتها تبنت »طالبان« الهجوم 
على مقر تابع للشــــرطة في مدينة 
»قندهار« الواقعة جنوب أفغانستان، 
والذي راح ضحيته ثالثة جنود من 

التابعني لقوات الناتو.
وذكــــرت شــــبكة »إن بي ســــي« 
األميركية أمــــس أن اجلنود الثالثة 
القتلى يحملون اجلنسية األميركية، 
مشيرة إلى أن خمسة مدنيني أيضا قد 
قتلوا خالل هذا الهجوم. من جانبه، 
أعلن متحــــدث إقليمي مقتل ضابط 
بالشرطة األفغانية خالل هذا الهجوم 
الــــذي وقع في وقت متأخر من أمس 

األول.

مشروع قرار إسرائيلي بإجراء استفتاء
قبل االنسحاب من الجوالن والقدس الشرقية

عواصــــم ـ أ.ف.پ: قال مصدر نيابي ان جلنة نيابية إســــرائيلية 
وافقت أمس على مشروع قانون يفرض إجراء استفتاء مسبق على اي 
انسحاب محتمل من القدس الشرقية او هضبة اجلوالن اللتني احتلتهما 
إسرائيل. وأكد مسؤول في اللجنة لوكالة فرانس برس »متت املوافقة 
على مشروع القانون حول االستفتاء بخمسة أصوات مقابل صوتني«. 
ومازال مشروع القانون هذا يحتاج الى املوافقة عليه بأكثرية واسعة 
في القراءتني الثانية والثالثة خالل جلســــة عامة للكنيســــت مقررة 

االسبوع املقبل، حتى يكتسب قوة القانون.

عواصمـ  أ.ف.پـ  يو.بي.آي: قال 
بديع عارف محامــــي نائب رئيس 
الــــوزراء العراقي الســــابق طارق 
عزيز أمس ان القوات األميركية في 
العراق سلمت موكله الى السلطات 
العراقية، مؤكدا ان »حياة عزيز اآلن 

في خطر«.
وقال عارف لوكالة فرانس برس 
»مت تســــليم موكلي ضمن عدد من 
املعتقلني لدى اجلانــــب األميركي 
الى اجلانب العراقي مســــاء« أمس 

الثالثاء
وأضاف »تلقيت اتصاال من السيد 
عزيز اعلمني خالله بأنه سلم الى 
اجلانب العراقي وهو حاليا في سجن 

الكاظمية في بغداد«.
وبعــــد ان اعتبر تســــليم عزيز 
»انتهاكا مليثــــاق الصليب األحمر 
الذي ال يجيز تســــليم موكلي الى 
خصومه«، ناشد عارف »املنظمات 

الدولية التدخل«.
وقال ان »حيــــاة عزيز اآلن في 
خطــــر فهو بني يدي خصومه ومن 

احملتمل ان يوجهوا له تهما عقوبتها 
اإلعدام للخالص منه«.   واكد عارف 

»كان يجب اطالق سراحه«.
وقال ان »موكلي قال لي ان الرئيس 
االميركي باراك اوباما ال يختلف عن 
جورج بوش وسيشترك في عملية 

قتلنا بشكل غير مباشر«.
وكان عزيز )74 عاما( املسيحي 
الوحيد في فريق الرئيس العراقي 
الواجهة  الراحل صــــدام حســــني، 
الدولية للنظام وبذل جهودا كثيرة 
مع عواصــــم أوروبية ملنع اجتياح 

العراق.
وقد قام بتســــليم نفسه في 24 
القوات األميركية  الى  ابريل 2003 
بعد ايام على دخولها بغداد. وتطالب 
عائلته باســــتمرار باطالق سراحه 

بسبب وضعه الصحي املتدهور.
وحكم علــــى طارق عزيز للمرة 
االولى في مارس 2009 بالســــجن 
15 عاما إثر ادانته بارتكاب »جرائم 
ضد اإلنســــانية« في قضية إعدام 
42 تاجرا في بغداد في 1992 بتهمة 

التالعب بأسعار املواد الغذائية عندما 
كان العراق خاضعا لعقوبات االمم 

املتحدة.
كما اصدرت احملكمة في اغسطس 
2009، عليه حكما بالســــجن سبع 
سنوات إلدانته في قضية التهجير 
القسري جلماعات من األكراد الفيليني 
الشيعة من محافظتي كركوك وديالى 

ابان ثمانينيات القرن املاضي.
في ســــياق متصل، دعا زعيما 
كتلتي العراقية اياد عالوي واالئتالف 
الوطني عمــــار احلكيم الى قرارات 
سريعة وإجراءات عملية ملعاجلة 
اخلرق الدستوري الناجت عن تأجيل 
جلسات مجلس النواب ملدة اسبوعني 
والسعي لتشكيل احلكومة اجلديدة 

بأسرع وقت ممكن.
وقال بيان للكتلتني صدر أمس 
ان »هذه التصريحات جاءت خالل 
مباحثات بني الزعيمني السياسيني 
في بغداد تناولت القضايا التي تهم 
تشكيل احلكومة بأسرع وقت ممكن 
لتجاوز حالة الفراغ الدستوري بعد 

تأجيل جلسة مجلس النواب التي 
كان مقــــررا انعقادها« امس االول 
إلى أسبوعني آخرين. وأضاف أنه 
»مت التأكيد على ضرورة التوصل 
الى حكومة شراكة وطنية حتترم 
الدســــتور وإرادة الناخب العراقي 
والتداول الســــلمي للسلطة ضمن 

أجواء دميوقراطية«.
ونقل البيان عن احلكيم قوله ـ 
اثناء عقد مؤمتر صحافي مشترك 
مع عالوي في نهاية االجتماعـ  »لقد 
مت تدارس الظروف احلساسة التي 
متر بها البالد واألزمة اخلانقة التي 
تعيشها واخلرق الدستوري بتجاوز 
املدد الدســــتورية والقانونية دون 
الوصول الى حل حاسم وضرورة 
اتخاذ قرارات ســــريعة وإجراءات 
عملية من شأنها ان تعالج الواقع 
الذي نعيشه اليوم وتشكيل احلكومة 

بأسرع وقت ممكن«.
وتابع: »وجدنا في هذا االجتماع من 
قبل قيادات القائمة العراقية إصرارا 
أكيدا على مواصلة اجلهود وصوال إلى 

إنضاج رؤية وطنية ميكن ان تخرج 
البلد من األزمة الراهنة«.

وأشــــار احلكيم الــــى أن »املدة 
الزمنية التي حددت النعقاد مجلس 
النواب والبالغة أسبوعني قصيرة 
ما يســــتدعي إجراءات ســــريعة«. 
من جهة أخرى قتل أربعة مدنيني 
ثالث نساء وطفلة وأصيب سبعة 
آخرون جميعهم من عائلة واحدة 
بجروح في هجوم شنه مسلحون 
مجهولون على منزل أحد شــــيوخ 
الطريقــــة الكســــنزانية الصوفية 
جنوب مدينــــة الفلوجة ثاني اكبر 
مدن محافظة االنبار غرب بغداد فجر 
أمس. وقال مصدر أمني محلي إن 
»مسلحني مجهولني هاجموا بأسلحة 
رشاشــــة وقنابل يدوية منزل أحد 
شيوخ الطريقة الكسنزانية الصوفية 
في قرية البو هوى التابعة لناحية 
العامرية جنوب الفلوجة ما اسفر 
عن مقتل ثالث نساء وطفلة وإصابة 
الشيخ وستة آخرين جميعهم من 

أفراد عائلته بجروح«.


