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آخر قتيل أميركي في العراق 
ديڤيد هيكمان يحمل الرقم 4474

»فورين بوليسي«: »انتهاء احلرب 
في العراق«.. ضمن أكبر 14 كذبة 

في عام 2011

اعتقال 50 متظاهرًا بنيويورك 
في إطار حملة »احتلوا وول ستريت«

القتلى من العسكريني واملدنيني 

حول االنس����حاب األميركي من الع����راق، اختارت صحيفة 
واشنطن بوست األميركية ان تركز على آخر قتيل اميركي في 
العراق، وه����و ديڤيد هيكمان، الذي يحمل الرقم 4474 في عدد 
قتلى اجلنود االميركيني منذ احلرب وقالت الصحيفة ان جثمان 
ديڤيد اميانويل هيكمان يرقد في حديقة السالم في مقبرة ليكفيو 

ورقم قربه هو 54، في بلدة غرينسبورو حيث نشأ وترعرع.
وأضافت الصحيفة: غط����ت التربة احلمراء تابوته، بعد ان 
دفن قبل نحو اسبوعني من موعد عودته الى البالد.. كانت هناك 
ورود قرنفل ذابلة على التراب الرطب، لم يكن هناك اي عالمة 

بعد تدل على ان هذا هو قبر اجلندي.
ووفقا للصحيفة، قتل هيكمان )23 عاما( في بغداد في انفجار 
قنبلة زرعت على جانب طريق انفجرت في ش����احنته املدرعة 
يوم 14 نوفمبر بعد ثماني سنوات وسبعة اشهر و25 يوما على 

بدء الغزو االميركي للعراق.
ومضت الصحيفة تقول ان هيكمان هو القتيل رقم 4474 من 
اجلن����ود االميركيني الذين لقوا حتفهم في العراق، وفقا لوزارة 

الدفاع األميركية، مشيرة الى انه رمبا يكون االخير.

واشنطن � أ.ش.أ: اعتبرت مجلة »فورين بوليسي« األميركية 
أن إعالن واشنطن »إنهاء احلرب في العراق« يحتل املرتبة الثانية 
من بني أكبر 14 كذبة في العام احلالي الذي أوشك على االنتهاء، 
وذلك بعد الكذبة األول����ى وهي إعالن الغرب املتكرر عن أن أي 
اجتماع قادم للقادة األوروبيني س����يكون حاسما في حل االزمة 

املالية الراهنة مبنطقة اليورو، وهو ما لم يحدث حتى اآلن.
وب����ررت املجلة في تقرير لها امس على موقعها اإللكتروني 
تصنيفها إلعالن واش����نطن إنهاء احلرب نهائيا في العراق بعد 
9 س����نوات ب� »الكذبة الكبرى الثانية«، ذلك ألن تورط أميركا 
عسكريا في العراق � حسبما ذكرت املجلة � بدأ في التسعينيات 
من القرن املنصرم وان إعالنها االنسحاب ما هو إال مرحلة من 
سلس����لة من احلروب في املنطقة، تراه����ن املجلة على أنها لن 

تكون األخيرة.
وقالت املجلة أن إعالن أميركا جناح مهمتها في العراق يعد 
كذبة ثالثة، مبررة ذلك أنه نتيجة لتورطها في العراق فإنه بات 
يعاني حاليا من التقسيم وانعدام الدميوقراطية واستشراء الفساد 
وزي����ادة النفوذ اإليراني داخله، عالوة على أن الغزو األميركي 
كلف واشنطن تريليون دوالر وآالف القتلى واملصابني األميركيني 
إلى جانب مئات اآلالف من الضحايا العراقيني وتعريض سمعة 

الواليات املتحدة للخطر.

نيويورك � يو.بي.آي: اعتقلت شرطة نيويورك أمس االول 
50 متظاهرا من املشاركني في حملة »احتلوا وول ستريت« في 
اليوم الذي أطلقوا عليه اسم »إعادة االحتالل« وذلك في إشارة 

إلى مرور 3 أشهر على انطالق هذا التحرك.
وأفادت شبكة »سي.أن.أن« األميركية عن اعتقال 50 متظاهرا 
في نيويورك ونقلت عن نائب مفوض شرطة املدينة بول براوني 
قول����ه ان املعتقلني كانوا يعتدون عل����ى حرمة األمالك إذ كانوا 

يحاولون الصعود على سياج كنيسة في مانهاتن السفلى.
وقال براوني ان االعتقاالت »أعاقت على األرجح خططا لعبور 

السياج من جهات مختلفة«.
يش����ار إلى ان الس����ياج يحيط مبنتزه دوارتي الذي يخص 

كنيسة »الثالوث األقدس«.
وأعرب متحدث باسم حترك »احتلوا وول ستريت« عن خيبة 
أمله ألن التحرك لم يحظ بدعم الكنيسة وقال ان »الكنائس كانت 

داعمة ومن املشني أن يحصل هذا األمر«.
يشار إلى ان املتظاهرين يبحثون عن مكان جديد بعد طردهم 
الشهر املاضي من منتزه زوكوتي الذي كان مركز انطالق التحرك. 

ولم يعرف موعد إطالق املعتقلني.
وحتول����ت حملة »احتلوا وول س����تريت« من تظاهرات في 
احلي املالي في نيويورك ضد السياسات االقتصادية والبطالة 
وحربي العراق وأفغانستان إلى تظاهرات في العديد من املدن 

األميركية من بوسطن إلى سياتل.
إال أن الشرطة األميركية واجهت التظاهرات باعتقاالت كثيرة 
ومنعت املتظاهرين من االعتصام ونصب اخليم ووقعت مواجهات 
في عدة مدن بني الشرطة واملتظاهرين بينها مواجهة دامية جرح 

خاللها عدد من احملتجني.

رويترز: فيما يلي أحدث األرقام عن القتلى من العس���كريني 
واملدنيني في العراق منذ الغزو الذي قادته الواليات املتحدة في مارس 

عام 2003 حتى انسحاب القوات األميركية من العراق امس:

قوات التحالف التي قادتها الواليات المتحدة:

٭ الواليات املتحدة: 4487.
٭ بريطانيا: 179.

٭ دول أخرى: 139.
٭ اإلجمالي: 4805.

الجيش العراقي:

جنود عراقيون قتلوا خالل الغزو )تقديريا(: عشرة آالف
أفراد من قوات األمن العراقية بعد سقوط صدام حسني:

٭ العدد الرسمي للقتلى منذ يناير 2005: 8825.
٭ قبل 2005 )تقديريا(: 1300.

٭ اإلجمالي 10125.

المدنيون:

٭ جم����ع موقع ايراك بادي كاونت من خالل تقارير إعالمية ما 
بني 103536 و113125.

٭ جمع من خالل اإلحصاءات العراقية الرسمية منذ عام 2005: 
.50578

عدد قتلى الحرب وفقا ألرقام الحكومة العراقية:

٭ اجمال����ي عدد القتل����ى )2004 � 2011 حت����ى نهاية اكتوبر(: 
.61921

٭ اجمالي عدد املصابني )2004 � 2010(: 159710.

بعد 9 سنوات من احلرب.. وبقاء 157 جنديًا لتدريب القوات العراقية

انسحاب آخر قافلة من اجلنود األميركيني من العراق إلى الكويت

املقاتل����ة مبوج����ب االتفاقية 
من امل����دن والقرى والقصبات 
العراقية في 30 يونيو من العام 

.2009
ويشار إلى أن اجتماع قادة 
الكتل السياسية انتهى بتخويل 
احلكومة باالبقاء على مدربني 
أميركيني للقوات العراقية حتت 

اتفاقية اإلطار االستراتيجي.
الع����راق والواليات  ووقع 
املتحدة أيضا خالل عام 2008 
اتفاقية اإلطار اإلستراتيجية 
ال����وزارات والوكاالت  لدع����م 
العراقي����ة ف����ي االنتق����ال من 
الش����راكة اإلس����تراتيجية مع 
العراق إلى مجاالت اقتصادية 
وديبلوماسية وثقافية وأمنية، 
تستند إلى تقليص عدد فرق 
إع����ادة األعمار في احملافظات، 
فضال عن توفير مهمة مستدامة 
حلكم القانون مبا فيه برنامج 
تطوير الشرطة واالنتهاء من 
أعمال التنس����يق واإلش����راف 
العراق  والتقرير لصن����دوق 

لإلغاثة وإعادة األعمار.
 إل����ى ذل����ك، رأت صحيفة 
الرسمية  »الشعب« الصينية 

حتولت إل����ى نزاع طويل قتل 
فيه عشرات اآلالف.

وكان جن����ود اللواء الثالث 
من فرقة سالح الفرسان االولى 
باجليش األميركي هم آخر من 
اجتاز احلدود باجتاه الكويت، 
ليس����دلوا بذلك الس����تار على 
أكثر احلروب األميركية إثارة 
للجدل منذ حرب ڤيتنام قبل 
نحو نصف قرن، باإلضافة إلى 
فرقة صغيرة من املارينز مكلفة 
الديبلوماسية  البعثة  بحماية 

األميركية.
يذكر أن حوالي 4500 جندي 
أميركي قتلوا في العراق منذ 
غزوه في شهر مارس من عام 
2003 بهدف اإلطاحة بنظام حكم 

املقبور صدام حسني.
وتنص االتفاقي����ة األمنية 
املوقعة بني بغداد وواشنطن 
العام  في نهاية نوفمب����ر من 
2008 على وجوب أن تنسحب 
جميع الق����وات األميركية من 
جميع األراضي واملياه واألجواء 
العراقي����ة في موعد ال يتعدى 
31 ديسمبر من العام احلالي، 
فيما انسحبت القوات األميركية 

بعد احلرب »جنة« اإلرهابيني، 
وهنا تعد أميركا قد أقدمت على 
شن حرب على دولة مستقلة 
ذات سيادة وفي ظل معارضة 
من املجتمع الدولي، واآلن حتى 
اإلع����الم األميركي عندما يذكر 
العراق يستعمل  احلرب على 
مصطل����ح واح����د »اجتياح«، 
والش����ك أنها قد أسست مثاال 

سيئا عن املجتمع الدولي.
وأشارت إلى أن حرب العراق 
بال شك تعد أحد األحداث الكبرى 
التي شهدها القرن 21، كما ال شك 
فيه أن الش����عب والرأي العام 
األميركي بصدد تقليب نظره 
في ه����ذه احلرب التي دامت 9 
أعوام وأهلكت أرواح ما يقارب 
4500 جندي أميركي و30 ألف 
مصاب آخرين، وأنفقت أميركا 
من أجلها 3 تريليونات، موضحة 
أن العجز املال����ي الذي تعاني 
منه الواليات األميركية مرتبط 
بهذه احلرب، كما أن الثمن الذي 
دفعته أميركا لم يكن قليال، في 
املقابل حيث تبني أن نفوذ إيران 
في العراق أكبر بكثير من نفوذ 

الواليات املتحدة«.

إن التاريخ لن يشيد باالجتياح 
األميركي للعراق الذي مت بدوافع 

كاذبة ومضللة..
موضحة أن أميركا والعراق 
لم يكونا وحدهما اللذين دفعا 
تكلفة هذه احلرب، بل منظومة 
العالقات الدولية تعرضت كلها 

لصدمة عنيفة.
وقالت الصحيفة الصينية، 
في تعليق لها بعددها الصادر 
اليوم، إن الهدفني األولني لهذه 
احلرب األميركية على العراق 
كانا يتمثالن ف����ي إزالة خطر 
امت����الك نظام صدام حس����ني 
لسالح الدمار الشامل، واإلطاحة 
الديكتاتوري����ة  باحلكوم����ات 
الراعي����ة لإلرهاب، حيث تبني 
زيف األول منذ أن دخلت القوات 
األميركية إلى بغداد، حتى أن 
وزي����ر اخلارجي����ة األميركي 
السابق كولن باول الذي دافع 
عن ذلك في األمم املتحدة اعترف 

بأنه قد مت خداعه«.
الثاني  الهدف  وأضافت أن 
حتقق، لكنه عاد بنتائج عكسية، 
فالعراق التي لم تكن حتتوي 
على تنظيم القاعدة، أصبحت 

بغ����داد � أ.ش.أ: عبرت آخر 
قافلة م����ن اجلنود األميركيني 
امس احل����دود من العراق إلى 
الكويت امس منهية رس����ميا 
انس����حاب الق����وات األميركية 
بعد نحو تس����ع س����نوات من 
العس����كري  احلرب والتدخل 
والذي أودى بحياة نحو 4500 
أميركي وعش����رات اآلالف من 

العراقيني.
وغادر املوك����ب األخير من 
القوات األميركية الذي ضم 110 
آليات حتم����ل على متنها 500 
جندي معسكرا يبعد حوالى 350 
كيلومترا عن املعبر احلدودي 
العراقي � الكويتي، على أن يبقى 
في العراق 157 جنديا أميركيا 
يساعدون على تدريب القوات 
العراقية ويعملون حتت سلطة 
وإشراف السفارة األميركية في 

بغداد.
وتأت����ي ه����ذه اخلط����وة 
التاريخية بعد ثماني سنوات 
وتسعة أشهر من عبور القوات 
األميركية للح����دود ذاتها في 
االجت����اه املعاكس، ف����ي بداية 
عملي����ة حترير الع����راق التي 

)أ.پ( ..جنود أميركيون عقب وصولهم للكويت يشترون الهدايا  )أ.پ(آخر قافلة أميركية تستعد للرحيل من العراق باجتاه الكويت  

سفير باكستان في الرياض: 11 فردًا 
من عائلة بن الدن غادروا باكستان

الرياض � د.ب.أ: كشف السفير الباكستاني لدى السعودية 
محمد نعيم خان أن عائلة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة 
بن الدن غادرت إلى خارج باكستان بعد انتهاء التحقيق معهم 
من قبل جلنة »أبوت آباد« الباكس����تانية املعنية بالتحقيق في 

مالبسات مقتل بن الدن على األراضي الباكستانية.
وترددت أنباء عن وصول أرملة بن الدن اليمنية أمل أحمد عبد 
الفتاح السادة إلى اليمن وهي مصابة جراء الغارة األميركية،  وأمل 
السادة )29 عاما( هي زوجته األخيرة التي تزوجها عام 1999.

ولم تتضح املعلومات املتعلقة مبكان مغادرة أرملتي بن الدن 
وهما خيرية صاب����ر )وهي زوجته الثالثة وتزوجها عام 1985 
حتمل شهادة دكتوراه في الشريعة اإلسالمية واملعروفة أيضا 
باسم أم حمزة وهي س����عودية اجلنسية وليست لديها أوراق 
ثبوتية كان يعتقد أنها في إيران مع ابنها حمزة(، وسهام صابر 
»أم خال����د« )وهي زوجته الرابعة تزوجها عام 1987وهي أيضا 
سعودية لكنها ال حتمل أوراقا ثبوتية(، إضافة إلى ثمانية من 
أبن����اء بن الدن تتراوح أعمارهم بني عام����ني و12 عاما كان مقر 

إقامتهم في باكستان.
ورفض السفير خان، في تصريح لصحيفة »الوطن« السعودية 
امس اإلشارة إلى الدولة التي متت مغادرة عائلة بن الدن إليها، 
موضحا أن جلنة التحقيق التي أنهت تسجيل شهادة كل أفراد 
العائلة أعطت صالحية السماح لهم مبغادرة باكستان للحكومة 
التي كانت تتفاوض حول هذا املوضوع مع أكثر من دولة، لكنها 
قررت ترك خيار املغادرة والبلد للعائلة دون الضغط عليهم.

وأوضح خان أن مباحثات غلب عليها اجلانب اإلنساني من 
قبل اململكة تعلقت بتسليم عائلة بن الدن متت بني إسالم آباد 

والرياض، نافيا علمه بوصولهم إلى اململكة.

إيران تهدد مبنع صادرات النفط عبر مضيق »هرمز« 
إذا ُفرضت عقوبات نفطية عليها

طهران � أ.ش.أ: قال النائب في 
مجلس الشورى االسالمي )البرملان( 
االيراني عيسى جعفري امس ان 
فرض أى عقوب����ات نفطية على 
ايران يعنى عدم السماح مبرور 
برميل واحد من النفط عبر مضيق 

»هرمز«.
وأضاف جعف����ري � في كلمة 
ألقاها أمام املجلس أوردتها وكالة 
أنباء فارس � أن أميركا وحلفاءها 
يسعون الى لفت االنتباه عما يحدث 
في حى وول ستريت والفضيحة 
الناجم����ة عن خس����ارتها طائرة 
التي حص����ل عليها  التجس����س 
االيراني����ون، بافتع����ال أزمة ضد 
الى أن واشنطن  ايران، مش����يرا 
تعد العدة لتنفيذ مؤامرة جديدة 

ضد ايران.
وقال جعفري ان مضيق »هرمز« 
هو بأيدي االيرانيني، مضيفا أنه 
وفقا للبيانات الغربية فان معدل 
صادرات النفط من مضيق هرمز 
ستصل عام 2020 الى 35 مليون 
برميل، وبناء على القوانني الدولية 

التي جاء منها ف����ي البند الثاني 
امل����ادة 14 من معاهدة جنيڤ عام 
1958 فان ايران لن تسمح مبرور 
برميل نفط واحد الى أي مكان عبر 
املضيق اذا ما تعرضت لعقوبات 
نفطية وأن الش����عب االيراني لن 

يجامل أحدا في هذا الشأن.
إلى ذلك وص����ف وزير الدفاع 
اإليراني اجلن����رال أحمد وحيدي 
أمس العقوبات التي فرضتها أميركا 
مؤخرا على مسؤولني عسكريني 

إيرانيني ب� »املنافية للعقل«.
ونقل����ت وكالة أنب����اء )إرنا( 
اإليرانية عن وحيدي قوله »إن تلك 
األساليب التي تلجأ إليها أميركا 
تعد أساليب خادعة«، معربا عن 
اعتقاده بتعمد واشنطن تضليل 
الرأي العام العاملي والسيما الرأي 

العام األميركي نفسه.
وأضاف أن فرض عقوبات على 
عدد من كبار املسؤولني العسكريني 
اإليرانيني يعد دليال على قوة إيران 
العسكرية ودورها قواتها املسلحة 

في حماية الوطن.

الى ذلك ق���ال وزير اخلارجية 
االيراني علي أكبر صاحلي ان بالده 
»لم تتلق أي مساعدة أجنبية« عندما 
أسقطت طائرة التجسس األميركية 

دون طيار أواخر الشهر املاضي.
وأكد صاحل����ي لوكالة األنباء 
االيرانية الرس����مية رفض بالده 
امكانية عودة الطائرة الى أميركا 
اال انه قال »ان املجلس األعلى لألمن 
القومي االيراني يتولى اتخاذ القرار 

بشأنها«.
واض����اف »لق����د تعمدنا عدم 
اعالن نبأ انزال الطائرة لكي تظهر 
تناقضات تصريحات املسؤولني 
األميركيني« قائال »ان مزاعم االدارة 
األميركية بشأن طائرة التجسس 
ال أساس لها من الصحة وتأتي في 

سياق تبرير عملهم العدائي«.
وذكر أن بالده س����تعمل على 
متابعة ه����ذا االعت����داء في اطار 

املعاهدات الدولية.
وح����ول عالق����ات ب����الده مع 
التي خفضت عالقاتها  بريطانيا 
الديبلوماس����ية مع طهران عقب 

اقتحام س����فارتها أواخر الش����هر 
املاضي قال صاحل����ي »ال نحمل 
مش����اعر طيبة جت����اه بريطانيا 
بسبب تراكم ممارساتها العدائية 
لكن لنا في الوقت احلاضر عالقة 

سياسية معها«.
البريطاني  ووصف االج����راء 
األخير بفرض احلظر على البنك 
املرك����زي االيراني بأن����ه »اجراء 
غير مدروس ومتسرع وانفعالي 
وكان مبثابة الشرارة التي اشعلت 
الغضب« لدى ابناء الشعب االيراني 
قائال »وفي اطار احلكمة واملصلحة 
متكن����ا من احليلولة دون حدوث 

أزمة أوسع«.
وأش����ار صاحلي ال����ى اجراء 
»محادث����ات مس����هبة م����ع وزير 
اخلارجي����ة الس����ويدي في بون 
وكان البريطاني����ون طلب����وا من 
احلكومة السويدية ان تكون راعية 
ملصاحله����م في ايران اال اننا قلنا 
ان هنالك ترتيبات معينة ينبغي 
تبينها والقضية اآلن في مرحلة 

الدراسة«.

املالكي يطالب البرملان بسحب الثقة من نائبه صالح املطلك
بغداد ـ أ.ف.پ: اعلن مسؤول عراقي رفيع 

املستوى امس ان رئيس الوزراء نوري املالكي 
طلب من البرملان »سحب الثقة« من نائبه صالح 

املطلك بعدما وصفه هذا االخير في مقابالت 
صحافية بأنه »ديكتاتور اسوأ من صدام حسني«.
وقال املستشار االعالمي للمالكي علي املوسوي 

لوكالة »فرانس برس« ان »رئيس الوزراء قام 
بتوجيه رسالة رسمية الى مجلس النواب للمطالبة 

بسحب الثقة من صالح املطلك« نائب رئيس 
الوزراء.

وجاء ذلك على خلفية قول املطلك في مقابلة 
مع قناة »سي.ان.ان« ان واشنطن تركت العراق 
»بيد ديكتاتور يتجاهل تقاسم السلطة ويسيطر 
على قوات االمن في البالد وقام باعتقال مئات 

االشخاص خالل االسابيع املاضية«.
كما عرض تلفزيون »البابلية« احمللي التابع 

للمطلك تصريحات لنائب رئيس الوزراء قال فيها 

ان »املالكي ديكتاتور اكبر من صدام حسني لكون 
صدام كان يبني اما هو فلم يقم بشيء«.

ويتولى املطلك منصب نائب رئيس الوزراء 
لشؤون اخلدمات، ويعد احد زعماء القائمة 

العراقية التي يقودها رئيس الوزراء االسبق اياد 
عالوي، املنافس السياسي االبرز لنوري املالكي.

يشار الى ان املطلك كان ممنوعا من املشاركة في 
االنتخابات بسبب شموله بقانون املساءلة والعدالة 
املتعلق بحظر عمل مسؤولي حزب البعث املنحل، 

اال ان صفقة سياسية لتسهيل عملية تشكيل 
احلكومة سمحت له بتسلم منصبه الرسمي.
وتعتبر هذه التوترات جزءا من الصراع بني 

حكومة املالكي وقائمة العراقية التي علقت 
مشاركتها في جلسات البرملان بدءا من السبت.

من جهة اخرى، قامت قوات االمن العراقية 
باعتقال اثنني من عناصر حماية نائب رئيس 

اجلمهورية طارق الهاشمي، احد زعماء القائمة 

العراقية ايضا »لتورطهما بتفجيرات وعمليات 
ارهابية«، وفقا ملصادر امنية.

وحتدثت امس صحف محلية بينها »املدى« عن 
صدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي، اال ان 

املصادر الرسمية رفضت تأكيد اخلبر.
وتعد القائمة العراقية )82 مقعدا( الكتلة االكبر بعد 
التحالف الوطني العراقي )159 مقعدا( في البرملان 

الذي يضم 325 نائبا.
الى ذلك، أعلن في العراق اول من امس عن تأجيل 

عرض اعترافات »مهمة وخطيرة« تثبت تورط 
مسؤول وصف بأنه »كبير جدا« بعمليات إرهابية.

وقال ممثل عن مجلس القضاء األعلى العراقي 
خالل مؤمتر صحافي مقتضب مشترك مع 

املتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم 
عطا انه »نظرا لعدم اكتمال اإلجراءات التحقيقية 

حول الشبكة اإلرهابية تقرر إرجاء إعالن 
اإلعترافات بشأنها حتى إشعار آخر«.

وكانت الفضائية العراقية نقلت في خبر عاجل 
اول من امس عن مصدر في وزارة الداخلية 

العراقية قوله إنه »سيتم عرض اعترافات مهمة 
وخطيرة تثبت تورط مسؤول كبير جدا في 

الدولة العراقية بعمليات إرهابية« من دون 
أن يسمي املسؤول املذكور أو أن يفصح عن 

منصبه.
وأضاف أن »االعترافات موثقة ومببرزات جرمية 
ستعرض خالل مؤمتر صحافي« لم يحدد موعده.

الى ذلك، اعتبر النائب عن ائتالف دولة القانون 
حسني األسدي أن تعليق نواب القائمة العراقية 
مشاركتهم في جلسات مجلس النواب وتقدمي 
استقاالت وزرائها هو »استباق لألحداث جاء 

بعد أن مت الكشف عن تورط مكتب نائب 
رئيس اجلمهورية طارق الهاشمي باإلشراف 

على عمليات إرهابية طالت عددا من املواطنني 
واملسؤولني ومؤسسات الدولة«.


