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القاهرةـ  يو.بي.آي: ذكرت صحيفة »املصري 
اليوم« املصرية املستقلة امس ان جماعة اإلخوان 
املسلمني ستخوض االنتخابات البرملانية املقبلة 
بـ150 مرشحا ولم تستبعد مبدأ مقاطعة االنتخابات 
حال رفض احلكومة مطالب املعارضة بتوفير 
ضمانات لنزاهتها. ونقلت الصحيفة عن النائب 
حمدي حســــن املتحدث اإلعالمي باســــم الكتلة 

البرملانية جلماعة اإلخوان املسلمني القول إن عدد 
مرشحي اجلماعة في انتخابات مجلس الشعب 
املقبلة لن يقل عن 150 مرشحا وهو العدد نفسه 
الذي شــــاركت به اجلماعة في انتخابات 2005. 
ومن املقرر ان جترى انتخابات مجلس الشعب 
)الغرفة األولى بالبرملان( في أكتوبر األول املقبل 
وسط مطالب للمعارضة املصرية بتوفير ضمانات 

لنزاهتها وخلوها من التزوير. وأوضح حسن 
أن »املكاتب اإلدارية للجماعة في احملافظات هي 
التي تختار املرشحني قبل أن يصدق عليها مكتب 
اإلرشاد بعد مرور األســــماء على جلنة فحص 
تضم عددا من قيادات اجلماعة وســــيتحمل كل 
مرشح تكاليف احلملة االنتخابية باإلضافة إلى 

مساهمات أفراد اجلماعة في كل محافظة«.

»اإلخوان« المصرية تخوض االنتخابات البرلمانية بـ 150 مرشحاً

نسخة إسرائيلية عن سجن أبوغريب.. صور لمجندة تتلذذ بتحقير األسرى الفلسطينيين
عواصم ـ وكاالت: في وضح 
النهار وقفت املجندة السابقة في 
اجليش اإلسرائيلي إدن أبرجيل 
وهي تبتسم وتضحك ملء فكيها 
في عـــدة صور نشـــرتها على 
»الفيس بوك« ومن بينها صورتان 
تظهر في إحداهما بجانب معتقلني 
فلســـطينيني موثقـــي األيدي 
ومعصوبي األعني كأنها تلتقط 

لنفسها صورا تذكارية.
أما الصـــورة الثانية فتظهر 
فيها إلى جانـــب أحد املعتقلني، 
وحملت كلتا الصورتني تعليقات 
ســـاخرة مهينة بحق املعتقلني، 
التعليقات  فضال عن تضمـــني 

بعض التلميحات اجلنسية.
ولم تكتف املجندة، بعرض 
الصورتني فقط، بــــل قالت في 
صفحتهــــا ان مــــدة خدمتها في 
اجليش اإلسرائيلي التي انتهت 
قبل شهرين كانت أسعد سنوات 
حياتها »أجمل أوقات حياتي«، 
مــــا نقلــــت صحيفة  بحســــب 
»يديعــــوت أحرونــــوت« امس 
االول مما استمدته من صفحتها 
املكتوبــــة بالعبرية على املوقع 
الذي اليزال إلى اآلن محتويا على 

صفحتها.
في حـــني اعتبـــرت مصادر 
إعالمية هذه الصور تكرارا ـ مع 
اختالف الدرجةـ  لصور املجندة 
األميركية في ســـجن أبوغريب 
إلـــى جانب معتقلـــني عراقيني 
وقفوا عراة حفـــاة يتعرضون 

للتعذيب. 
وبدت إدن، املقيمة في مدينة 
أســـدود، في صور أخرى على 
الصفحة الفوسبوكية وهي تتعمد 

الظهور كعارضة أزياء وجتهد في 
كتابة تعبيرات وتعليقات على 

صورها للفت األنظار.
العامة  وانبـــرت »اللجنـــة 
ملناهضة التعذيب في إسرائيل« 
PCATI للتعليـــق على الصور 
في بيـــان أصدره مديرها العام، 
ييشـــاي مينوهيم، قال فيه إن 
الصور »تظهر كيف يتعامل جنود 
اجليش اإلسرائيلي على احلواجز 
وفي املناطق مع الفلســـطينيني 
واملعايير اخلاصة بكل جندي في 
العرب« على  كيفية تعامله مع 

حد تعبيره.
»يديعـــوت  تنشـــر  ولـــم 
أحرونوت« سوى صورة واحدة 
إلدن البالغة من العمر 21 سنة، 
وفوق ذلك كلـــه حجبت معظم 
وجههـــا إلى جانب أنها لم تذكر 

اسمها. 
لكن على صفحتها بـ»الفيس 
بوك« توجد الصورتان، قبل أن 
يقدم املوقع على حظرها مع أنه 
لم يفعل طوال أكثر من شـــهر 
كانت الصور بـــارزة فيه حتت 
عنوان بارز لأللبوم »أجمل أوقات 

حياتي«.
املناهضة  اللجنـــة  وقالـــت 
للتعذيـــب إن تصـــرف املجندة 
هـــو نتـــاج ثقافة ســـائدة في 
اجليش اإلســـرائيلي »ال تعتبر 

الفلسطينيني من بني البشر«.
وقال محام فلســـطيني في 
القدس طلب عدم ذكر اســـمه لـ 
»العربية .نت« في الوقت الراهن 
ألنه ســـيحمل هذه القضية إلى 
منظمـــات وجمعيـــات حلقوق 
اإلنسان في اخلارج وسيطالب 

بلجنة حتقيـــق داخل اجليش 
اإلسرائيلي: »أستغرب فعال كيف 
تبقى صفحة هذه املجندة طوال 
شهر كامل في موقع يزيد أعضاؤه 
على 500 مليون مشترك وال ينتبه 

إليها اجليش اإلسرائيلي«.
كما ذكر أن اجليش اإلسرائيلي 
أصـــدر أمرا قبل 3 أشـــهر منع 
جنوده أو من أنهوا خدمتهم من 
التواصل عبر مواقع اجتماعية 
على اإلنترنت قبـــل مرور عام 
على األقـــل على انتهاء خدمتهم 
العســـكرية وهذه املجندة أنهت 
خدمتها قبل شـــهر واحد فقط، 
بحسب ما ذكرت هي نفسها في 
صفحتها على »الفيس بوك«، كما 
أن اجليش اإلسرائيلي يعرف قبل 
سواه بالتأكيد الوقت الذي أنهت 
خدمتها فيه، وال مجال للتهرب.
إنه عار على إسرائيل وعلى 
جنودها وعلى رئيس أركانها الذي 
قال حني أزمة ســـفن املساعدات 
التركيـــة إلى غـــزة أن اجليش 
اإلسرائيلي تصرف بكل حكمة 
وهـــو أكبر جيـــش أخالقي في 
العالـــم، لكنه بعيد عن األخالق 

كما نرى.
وقالت احملامية حنني نعامنة، 
وهي من »مركز عدالة« الفلسطيني 
املهتم عادة بالشـــأن احلقوقي 
واإلنساني لعرب 48 داخل اخلط 
األخضر، وفي النقب، لـ»العربية 
.نت: إنها شـــاهدت الصور التي 
وصفتها باملقززة »وهي تعبر عن 
ال أخالقية وال إنسانية اجليش 
اإلســـرائيلي كمدرســـة تخرج 
مجندين من هـــذا النوع، فضال 
علـــى أن الصور غيـــر قانونية 

أيضا«. وذكرت احملامية نعامنة 
أن »مركز عدالة« سيبدأ في احلال 
أيضا حتريـــك هذه القضية في 

الداخل واخلارج.
ولم متر سوى ساعات قليلة 
على الكشف عن الصور اال وأغلق 
موقـــع »الفيس بـــوك« صفحة 
املجندة بحيث لم تعد موجودة 

فيه بعد أن بقيت شهرا.
وبثت بعض وكاالت األنباء 
أن املجندة نشـــرت 26 صورة 
اخرى في ألبومها وهي تقف مع 
اصدقاء ورفقـــاء وقال متحدث 
باســـم اجليش االسرائيلي انها 
لم تعد مســـؤولة مباشرة امام 
اجليش النها فصلت من اخلدمة 
العسكرية منذ عام )في صفحتها 
على »الفيس بوك« قالت انها انهت 
خدمتها منذ شهر( لكنه ذكر انه 
مـــازال من املمكن اســـتدعاؤها 

حملاسبتها على أعمالها«. 
وامتنع املتحدث عن قول ما 
هو االجـــراء الذي قد يتخذ ضد 
ابرجيل، لكنه قـــال ان اجليش 
ينتظر معرفة ما اذا كانت ستقام 
قضية ضدها، وقال متحدث باسم 
الشرطة انه ال يعلم بأي شكوى 

مدنية قدمت في هذا املوضوع.
ومـــن اجلانب الفلســـطيني 
ذكر املركـــز االعالمي للحكومة 
الفلســـطينية ان الصور مهينة 
ودعا الى انهاء هذه املمارسات، 
وقال البيان الفلسطيني ان هذا 
االمر يبني عقليـــة احملتل الذي 
الفلســـطينيني،  يفخـــر باهانة 
الســـلوك يجب  مضيفا ان هذا 
ان ينتهـــي وان حتترم احلقوق 

والكرامة الفلسطينية.

وضعتها في ألبوم على »الفيس بوك« عنوانه »أجمل أوقات حياتي«

)أ.ف.پ( صورة املجندة اإلسرائيلية أدن أبرجيل وهي تتلذذ بإذالل األسرى الفلسطينيني التي نشرتها على صفحتها على »الفيس بوك« بعنوان »أجمل أوقات حياتي«  

زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ
ينضم لمعارضي بناء مسجد نيويورك

غيتس: استقالتي ستكون في 2011

واشنطنـ  وكاالت: انضم زعيم األغلبية في مجلس 
الشيوخ األميركي الســــيناتور الدميوقراطي هاري 
ريد الى معارضي بناء مســــجد قرب موقع هجمات 
11 ســــبتمبر، وذلك بعد يومني مــــن إعراب الرئيس 

االميركي باراك أوباما عن تأييده للمشروع.
وأصدر مكتب ريد أمس االول بيانا جاء فيه ان 
»التعديل األول )للدستور األميركي( يحمي حرية 
الديانة. والسيناتور ريد يحترم ذلك، ولكنه يعتقد 

ان املسجد يجب أن يشيد في مكان آخر«.
وأصبح ريد، احلليف االكبر ألوباما في مجلس 
الشيوخ، أرفع مسؤول دميوقراطي يعارض مشروع 
بناء املسجد في املوقع السابق لبرجي التجارة العامليني 
في نيويورك، حيث قتل حوالي 3 آالف شخص في 
هجمات 11 سبتمبر 2001 التي اتهم بتنفيذها تنظيم 

القاعدة.
وشن اجلمهوريون حملة شعواء على أوباما بعد ان 
ايد بناء املسجد في خطاب ألقاه يوم اجلمعة املاضي 

في إفطار رمضاني أقيم في البيت االبيض.
لكن أوباما عاد وقال الســــبت انه لم يعلق على 
»احلكمة« من مشروع بناء املسجد في »نقطة الصفر« 

)موقع الهجمات(، بل فقط على احلق في بنائه.
وفي محاولة إلحراج اجلمهوريني، طلب السيناتور 
ريد منهم مترير تشريع ملســــاعدة عمال الطوارئ 
الذين شــــاركوا في عمليات اإلغاثــــة في هجمات 11 

سبتمبر.
وقال في البيان انه »إذا كان اجلمهوريون صادقني 
حقا فسيساعدون في مترير هذا املشروع الذي طال 
انتظاره ملساعدة أولئك الذين كانوا أول من استجاب 
والذين دمرت صحتهم ومعيشتهم بسبب شجاعتهم 
في 11 ســــبتمبر بدال من مواصلة الوقوف في وجه 

هذا التشريع الضروري جدا«.
من جانبهم، تعهد مؤيدو مشــــروع إقامة املركز 

االسالمي باملضي قدما في املشروع الذي يتكلف 100 
مليون دوالر رغم تقرير أفاد بتخليهم عن الفكرة.

وقال شريف اجلمال مالك العقار الذي سيقام فيه 
»بيت قرطبة« ان التقرير الذي حتدث عن تغيير مكان 
املشروع ليبتعد عن »نقطة الصفر« ونشرته صحيفة 

»هآرتس« االسرائيلية أمس االول كاذب.
وأضاف اجلمــــال، املدير التنفيذي لـ »ســــوهو 
بروبرتيز« املالكة للعقار، ان »كل شيء على املسار 

ونتحرك قدما فيما يتعلق باملوقع«.
وكانت الصحيفة االسرائيلية قد ذكرت ان القادة 
اتفقوا على التخلي عن املوقع منعا لتصعيد املشاعر 

املعادية للمسلمني في اميركا.
ويعترض االميركيون في كل من احلزبني اجلمهوري 
والدميوقراطي وكثيرون من سكان نيويورك على 

هذا املشروع.
فقد أظهر استطالع للرأي نشر يوم االربعاء ان نحو 
60% من االميركيني على مختلف أطيافهم السياسية 
يعارضون بناء هذا املشـــروع قـــرب موقع هجمات 
سبتمبر. لكن مؤيدي املشروع يقولون ان اقامة مركز 
اســـالمي فرصة لتعزيز فهم االسالم الصحيح وبدء 

عملية تعافي بعد مرور نحو عقد على الهجمات.
وفي وقت سابق من الشهر اجلاري مهدت جلنة 
مبدينة نيويورك الطريق أمام إقامة بيت قرطبة الذي 

يبعد ببنايتني عن موقع هجمات 11 سبتمبر.
وتخطى املشروع عقبة سياسية كبيرة حني رفضت 
جلنة احلفاظ على معالم مدينة نيويورك طلبا مبنح 

العقار وضعا خاصا واعتباره من معالم املدينة.
ويعني هذا أن املبنــــى القائم ميكن هدمه ليحل 
محله املركز االسالمي اجلديد وهو مبنى مؤلف من 
13 طابقا يضم غرف اجتماعات وساحة صالة وقاعة 
للمؤمترات العامة وحمام ســــباحة ومركزا صحيا 

واستديوهات فنية.

واشــــنطن ـ أ.ف.پ: أعلن وزير الدفاع األميركي 
روبرت غيتس امس األول عزمه على االستقالة من 
منصبه العــــام املقبل وذلك بعــــد ان يتأكد من بدء 

انسحاب القوات األميركية من افغانستان.
وقــــال الوزير اجلمهوري فــــي مقابلة مع مجلة 
»فورين بوليســــي« األميركيــــة »اعتقد انه بحلول 
العام املقبل سنكون في موقع نعرف فيه ما إذا كانت 

استراتيجيتنا حتقق جناحا في افغانستان«.
وأضاف انه بحلول ذلك الوقت »سنكون قد انتهينا 
من إرسال التعزيزات. وسنكون قد اجرينا التقييم 
في ديسمبر )2010(. ويبدو لي انه ستتاح لي فرصة 

منطقية ألن استقيل في يوم ما في 2011«.
وقال غيتس انه يعتقد انه ســــيكون من اخلطأ 
بالنسبة له ان ينتظر حتى يناير2012 لترك منصبه 
اذ من املمكن ان يكون »احلصول على مرشح جيد« 
امرا صعبا نظرا ألنها سنة انتخابية قد تخسر فيها 

اإلدارة احلالية الرئاسة.
وأضاف »املسألة هي انه من غير املستحسن ان 
متأل مثل هذا املنصب في ربيع االنتخابات الرئاسية. 

واعتقد ان )االستقالة( خالل عام 2011 أمر جيد«.
وكان الرئيس السابق جورج بوش اول من عني 

غيتس في هذا املنصب الذي أبقاه باراك اوباما فيه 
ليحصل بذلك على غطاء جمهوري الســــتراتيجيته 

احلربية في افغانستان.
وقال متحدث باســــم البيت األبيض بيل بورتن 
معلقا علــــى املقابلة ان »الرئيــــس ممنت )لغيتس( 
بانه خدم« في هذا املنصب، مشــــيرا الى ان غيتس 
سبق ان أعرب عن نواياه. وأضاف بورتن »ليست 
مفاجأة ان يبدي نيته في االنتقال الى أمر آخر«.من 
جهته خفف املتحدث باسم الپنتاغون جيف موريل 
مــــن وقع تصريحات غيتس وقــــال انه في كل مرة 
»فكر )غيتس( في التخلــــي نهائيا عن مهامه، قرر 

البقاء في اخلدمة«.
وأضاف ان الوزير »لم يعلن تقاعده« في املقابلة 
مضيفا ان »كل ما فعله هو التفكير في الوقت املناسب 
لوقف مهامه«. وصدرت تصريحات غيتس في وقت 
ظهر تعارض بينه وبني قائد القوات األميركية والدولية 
في افغانستان اجلنرال ديڤيد بترايوس. ففي حني أكد 
غيتس في حديث نشرته صحيفة لوس اجنيليس 
تاميز انه »ال احد يســــاوره الشــــك في ان انسحاب 
القوات سيبدأ بالفعل في يوليو 2011«، أعلن بترايوس 

للتلفزيون انه ال يعتبر هذا التاريخ »ملزما«.

بعد أن يتأكد من بدء انسحاب القوات األميركية من أفغانستان

مقتل وإصابة نحو 200 في تفجير استهدف الجيش العراقي

السياسية الوطنية«.
وكان زعيم القائمة العراقية 
إياد عـــالوي أعلن أمس االول 
تعليق مباحثـــات قائمته مع 
ائتالف دولة القانون ردا على 
تصريح للمالكـــي قال فيه ان 
»القائمة العراقية متثل املكون 
السني« مطالبا املالكي باالعتذار 
عن هذا الوصف قبل استئناف 
احلوار معه بشـــان تشـــكيل 

احلكومة.
وشدد البيان على ان املالكي 
»هو رئيس وزراء لكل العراقيني 
وليس لطائفة بعينها.. وان مثل 
هذه االتهامات التي تســـوقها 
أطراف معينة ال تعد إال تهربا 
من احلوارات اجلدية املطلوبة 
وبإحلاح في هذه املرحلة احلرجة 
مـــن تاريخ العـــراق من أجل 
تشكيل حكومة عراقية ممثلة 
السياســـية واملكونات  للكتل 

االجتماعية العراقية«.
البيان على اإلسراع  وحث 
»في تشـــكيل حكومة شراكة 
وطنية ممثلة للكتل السياسية 
واملكونـــات املجتمعية وعدم 
التهـــرب من هـــذه احلوارات 
التي  الداخلية  بسبب املشاكل 
قال ان قائمة بعينها تعاني منها 
وإلقاء الكرة في ساحة املنافسني 

السياسيني«.

منبرا ديبلوماسيا مهما معترفا 
به جلميع انواع البرامج التي 
نريـــد القيام بهـــا االن والتي 

سنريد القيام بها مستقبال«.
وقال كوربـــن ان الواليات 
املتحدة تعتزم ايضا انشـــاء 
مكتبني فرعيني مؤقتني لسفارتها 
سيبقيان مفتوحني لثالث الى 
خمس سنوات. وسيجري انشاء 
احدهما في مدينة كركوك الغنية 
بالنفط التي يطالب بها كل من 
العـــرب واالكـــراد واالخر في 
املوصل التي مازالت تعاني اعمال 

عنف مرتبطة باملسلحني.
الى ذلك رفض ائتالف دولة 

القانـــون الذي يتزعمه رئيس 
الوزراء املنتهية واليته نوري 
املالكي امـــس مطالبة القائمة 
العراقية له باالعتذار عن وصفه 

القائمة بـ »السنية«.
وذكر ائتالف دولة القانون 
في بيان ان االئتالف »تبنى منذ 
والدته نهجا وطنيا بعيدا عن 
التجاذبات الطائفية واالثنية التي 
حاول أعداء العراق بثها ونشرها 
بني العراقيني من أجل تقويض 
العملية السياســـية واملسيرة 
الدميوقراطية التي اجتمع حولها 
كل اخليرين من أبناء الشعب 
القوى  العراقي وممثليهم من 

تعكف على انشاء قنصليات او 
فروع لسفارتها في أربع مدن 
ذات اهمية حيوية ملســـتقبل 
العراق مع قرب إنهائها لدورها 
القتالي وبالتالي تعزيز نشاطها 

الديبلوماسي.
وقال نائب مســـاعد وزيرة 
اخلارجيـــة األميركيـــة مايكل 
كوربـــن انـــه يجري انشـــاء 
قنصليتـــني أميركيتـــني فـــي 
البصرة قـــرب ميناء ام قصر 
النفطي احليـــوي وفي اربيل 

عاصمة كردستان.
واضاف قائال للصحافيني 
»هاتان القنصليتان ستقدمان 

عواصم - وكاالت: استهدف 
انتحاري مركز جتنيد  تفجير 
للجيش العراقي امس ما ادى الى 
مقتل واصابة نحو 200 شخص 
في تفجير هـــو االعنف خالل 

شهر اغسطس اجلاري.
وافادت مصادر امنية وطبية 
بـــان نحو 60 شـــخصا قتلوا 
واصيب اكثـــر من 127 اخرين 
باحلد االدنى في التفجير الذي 
يأتي في خضم شـــكوك مثارة 
حول قدرة اجليش العراقي في 
تولي املســـؤولية االمنية بعد 
انسحاب القوات االميركية من 

العراق عام 2011. 
وقال مصدر امني نقال عن 
فرق االسعاف ان عددا كبيرا من 

اجلرحى اصاباتهم بليغة.
وارجـــع املصـــدر ارتفاع 
حصيلة الضحايا الى جتمع عددا 
كبيرا من املتطوعني عند البوابة 
القريبة من جسر باب املعظم 
في بغداد استعدادا للدخول الى 

وزارة الدفاع.
واوضح املصدر ان املجندين 
كانوا يتجمعون بأعداد كبيرة 
لـ250 مجندا  قبل ان يســـمح 
بالدخول في وقت واحد قبيل 

حدوث التفجير.
ونفذ الهجوم انتحاري يرتدي 
حزاما ناسفا وفقا ملا قاله مصدر 

ملوقع »السومرية نيوز«.
الرســـمي  وقـــال املتحدث 
اللواء  باسم »عمليات بغداد« 
قاسم عطا للموقع ان »املنطقة 
التـــي مت اســـتهدافها لم تكن 
مالئمة كمركز للتطوع وجتمع 
املواطنني، إضافة إلى أنها مكتظة 
بالسكان وتشهد عقدة مواصالت 
رئيسية وازدحاما«، مؤكدا أن 
»اإلجراءات األمنية التي اتخذت 
لم تكن متوقعة وفود أعداد كهذه 

للمتطوعني«.
من جهـــة اخـــرى، اعلنت 
مصادر امنيـــة جرح 4 قضاة 
بينهم رئيس محكمة التمييز في 
العراق القاضي كمال جابر بندر، 
في انفجارين استهدفا سيارتني 
كانتا يستقلهما القضاة في كل 

من بغداد وبعقوبة.
ويأتي الهجوم على القضاة 
بعد يوم واحد من اقدام مجموعة 
من منظمات املجتمع املدني في 
العراق على رفع دعوى قضائية 
القضاء بالتدخل  طالبوا فيها 
النهاء االزمة السياســـية في 

البالد.

أميركا تعزز ديبلوماسيتها
سياســـيا، قال مسؤولون 
اميركيون ان الواليات املتحدة 

المالكي يرفض االعتذار لـ »العراقية« عن وصفها بـ»السنية« ويتهمها بالتهرب من الحوار

)أ.پ( احد جرحى االنفجار لدى وصوله الى مستشفى بغداد امس  

ــداد ـ ا.ف.پ: اعلن اجليش االميركي امس  بغ
ــخصني  ــة اوقفت ش ــة العراقي االول ان البحري
ــرب جنوب العراق،  ــط الع بعد مالحقتهما في ش
بتهمة سرقة اربع سفن جتارية في اخلليج في 8 

اغسطس اجلاري.
ــي ان واحدة من  ــر بيان للجيش االميرك وذك
ــرار، اال  ــتطاعت الف ــني اس ــفينتني املالحقت الس
ــفينة الثانية  ــادرت الس ــوات العراقية ص ان الق

واسترجعت جزءا من املسروقات.
وجاء في البيان ان »عمليات السرقة املسلحة 
وقعت على بعد 32 كيلومترا من مرفأ ام قصر«، 

مضيفا »بعد تلقيها نداء استغاثة، بدأت السلطات 
البحرية عملية مطاردة عند شط العرب«.

وتابع: »مت اللحاق باحدى السفينتني، واستعيد 
ــتبه  ــروقات واوقف اثنان من املش جزء من املس

بهم«.
ــلطات العراقية  ــى ان »الس ــار البيان ال واش
ــترجعة الى  تتخذ اجراءات العادة االغراض املس

اصحابها«.
ــفن  ولفت اجليش االميركي الى ان احدى الس
التجارية االربع التي تعرضت للهجوم كانت ترفع 

العلم االميركي.

البحرية العراقية تعتقل شخصين بتهمة سرقة سفن تجارية في الخليج


