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املــــــرصــــــد األمــنــي
بغداد –احملافظات  /املدى والوكاالت

استهداف جنود بريطانيني

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

خـالل لـقـــــــــائـه كـلـــنـــتـــــــــون

طالباين يدعو إىل ابقاء العراق خارج
الرصاعات احلزبية االمريكية

اكـد مصدر مسـؤول يف الشرطـة العراقيـة ان  3جنود
بـريطـانـيني قتلـوا نتيجـة سقـوط عـدد من صـواريخ
الكاتيوشا على احـد مواقع القوات البريطانية ،دون
اعـط ــاء تفــاصـيل اخــرى ،الــى ذلـك انفجــرت عـبــوة
ناسفـة صبـاح امس يف مـركز املـدينـة استهـدفت رتال
بريطانيا من دون وقوع اضرار.

ذك ــر بـيـ ــان للجـيــش االمـ ــريكـي أن اثـنـني مـن أف ــراد
مـ ـشـ ــاة الــبحـ ــريـ ــة االمـ ــريـكـيـ ــة (املـ ــاريـنـ ــز) قــتال يف
محافظة االنبار.
وأوضـح الـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــان ،امـ ـ ــس االثـ ـن ــني ،أن" اثـ ـن ــني م ــن
املـنسـوبني الـى فـوج الفـريق القتـالي اخلـامـس قتال
خالل عملية يف محافظة االنبار".
ولم يشر البيان إلى مزيد من التفاصيل.

قـصف مـسلحــون مجهـولــون معـسكــر (ايكـو) الـذي
تـتمــركــز فـيه قــوات مـتعــددة اجلنــسيــة  5كـم جنــوب
مـدينـة الـديـوانيــة بصـواريخ الكـاتيـوشـا فجـر امـس
االثنني ،وذكـر شهـود عيـان :أن املعـسكـر تعـرض الـى
القصـف بخمسـة صواريخ كـاتيـوشا تـسببت بـاندالع
الـنيــران فيه ،وقــامت مــروحيــات متعــددة اجلنــسيـة
بـالـتحلـيق علـى ارتفـاعــات منخـفضـة فــوق املنـاطق
القريبة من املعسكر والقت مشاعل حرارية عليها.

هجامت مسلحة

اعلـن بيـان لـشـرطـة ديـالـى ان مــدنيـا لقـي مصـرعه
واصـيـب اثـنـ ــان آخـ ــران بجـ ــروح جـ ــراء هجـ ــوم شــنه
مــسلحــون علـيهـم يف بلــدة ابـي صيــدا الــواقعــة الــى
نحـو ( )30كم شـرق بعقوبـة امس االول األحـد فيـما
قـتل شرطي واصيب آخـر بجروح نتيجـة هجوم شنه
مـسلحــون مجهـولــون علــى نقـطــة تفـتيـش يف بلـدة
بهرز جنوب بعقوبة السبت املاضي وابطلت الشرطة
مفعـول عبـوة ناسفـة يف بلدة الـوجيهيـة الى الـشرق
مـن مــديـن ــة بعقــوبــة ويف اط ــار معــاجلــة اجلــرميــة
االقتـصـاديــة اتلـفت الـشـرطـة ( )300عـلبــة معجـون
طمـاطم منتهيـة الصالحيـة ضبطت يف احـد احملال
التجارية يف جلوالء االحد املاضي.

العثور عىل رأس وجثة

عثـرت مفـارز شـرطـة بيجـي امس اإلثـنني علـى رأس
مقـط ــوع يعــود لـضــابـط يف ال ـشــرطــة وجـثــة ألحــد
عنـاصــر اجليـش العــراقي ،فـيمـا شـنت قــوات األمن
حـملـة دهـم وتفـتيـش يف املــدينـة بـحثــا عن قـاطـعي
الرؤوس .
وذكر مصدر أمني من شرطة محافظة صالح الدين
أن مفارز الشرطـة الوطنية "عثـرت صباح امس على
رأس الـضحيـة ،وهـو ضــابط بــرتبــة مالزم ،ملقـاة يف
(حي السكك) غرب بيجي".

العثور عىل  4جثث

قــالـت ال ـشــرطــة الــوطـنـيــة يف كــركــوك ان دوري ــاتهــا
عثـرت صبــاح امس علـى اربـع جثث بـدت عليهـا آثـار
تعذيـب ومت تقييـدها وتـصفيتهـا بالـرصاص جـنوب
شرق كركوك  35كلم ..
واوضح ال ــدكـت ــور محـم ــد نه ــاد م ــدي ــر م ـسـتــشف ــى
ك ــرك ــوك أن اجلـثـث األربع ك ــانـت ق ــريـب ــة مـن بعـض
وقتلت بالرصاص وعثر عليها جنوب شرق كركوك .
وقال إنه لم يتم العثور على هويات بحوزة اجلثث.

تكـــرم االوائل
الــتعلـيـم العـــايل
ّ
عىل اجلامعات واملعاهد
بغداد /املدى

بغداد /املدى

مقتل جنديني امريكيني

قصف معسكر ايكو

بــــــــــــرعــــــــــــايــــــــــــة رئــــيـــــــــس اجلــــمـهــــــــــــوريــــــــــــة

رئيس اجلمهورية جالل طالباني

الــتق ـ ــى رئ ـيـ ــس اجلــمه ـ ــوريـ ـ ــة جالل
ط ـ ـ ــال ـب ـ ـ ــانــي ،الـ ـ ـس ـبــت امل ـ ـ ــاضــي ،يف
نيـويورك ،الرئيـس األميركي األسبق
بــيل كلـنـتـ ــون ،عل ــى ه ــامــش أ عـم ــال
اجلمعية العمومية لألمم املتحدة.
وشــرح الــرئـيــس طــا لـبــانـي تـطــورات
األوضـاع ،وس يـر العـمليـة الـسيـاسيـة
يف الـبالد ،حــاث ـا ً اجلــانـب األمـيــركـي
علـ ــى ض ـ ــرورة إبق ـ ــاء العـ ــراق خـ ــارج
الـصــراعــات احلــزبـيــة ال ــداخلـيــة يف
الواليات املتحدة.
من جــانبه أبـدى الــرئيـس األميــركي
األسـبـق تفهــمه للـمــطلـب الع ــراقـي،
مؤ كـداً حرصه عـلى نقل هـذا املوقف
خـالل لـق ـ ـ ـ ــاءاتـه احل ـ ـ ـ ــز بـ ـي ـ ـ ـ ــة داخـل
ال ــوال ي ــات املـتح ــدة .وشـ ــدد كلـنـت ــون
عـل ـ ـ ــى أه ـم ـي ـ ـ ــة م ـ ـ ــواصـل ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدعــم

لـلحـك ـ ــوم ـ ــة وال ـ ــشعــب الع ـ ــراقــي ،يف
س ـب ـيـل ت عـ ـ ــزيـ ـ ــز األمــن واالس ــتقـ ـ ــرار
وإجن ـ ــاح عــملـي ـ ــة إع ـ ــادة االعـم ـ ــار يف
العراق.
هــذا و قــد غ ــادر رئيـس اجلـمهــوريــة و
الــو فــد املــرافق له ،مــدينــة نيــويــورك
السبت ،متـوجها الى واشنطن ،حيث
م ــن املقـ ـ ـ ــرر أن يجـ ـ ـ ــري لقـ ـ ـ ــاءات مع
مســؤولني أميــركيني رفـيعي املـستـوى
ب ـيــنهــم م ـ ـس ـت ـ ـش ـ ــار األمــن الق ـ ــومــي
س ـت ـيـفــن ه ـ ـ ــادلــي ،ووزي ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع
األمـيركـي دونالـد رامسفـيلد ،ومـدير
اال س ـ ـتـخ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــارات الـقـ ـ ـ ـ ــومـ ــي جـ ـ ـ ـ ــون
نـيكــرو بــونـتـي ،بــاالضــافــة الــى كـبــار
ز عـم ــاء مجل ـسـي ا ل ـشـيــوخ و الـنــواب،
واج ـ ـ ــراء لق ـ ـ ــاءات مع ك ـبـ ـ ــار مم ــثلــي
الصحافة واالعالم يف واشنطن.

بـــــــــــــكـــــــلـــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  417ألـــــــف دوالر

إعـــادة تـــأهـيل احلـصـن احلـــديـــدي يف الــسلـيـامنـيـــة
اعلن مجلـس الوزراء أن املالكـات الفنيـة اجنزت عمـليات
اعـ ـ ــادة تـ ـ ــأه ــيل حـ ـصــن بـ ـ ــابـ ـ ــا  -زن ـ ـ ــداله احلـ ـ ــدودي يف
السليـمانـية واضـاف يف اجمللس يف بيـان حصلـت (املدى)
علـى نـسخـة مـنه ان كلفـة املـشـروع بـلغت  417ألف دوالر،
م ـشـي ــرا ال ــى ان امل ـش ــروع سـيـمـتـ ــد عل ــى ط ــول احل ــدود
الع ــراقيــة  -اإلي ــرانيــة ويــشتـمل عل ــى بنــايــة للـعمـليــات

اشتباكات مسلحةيف الديوانية
الديوانية  /باسم الشرقي
ذكــر شهــود عيـان ان اشـتبـاكـات مـسلحـة انــدلعـت بني دوريـة
امـريكية توغلت وسط حـي الفرات وبني مسلحني مجهولني
اسـتخدمت فيهـا األسلحة اخلفيـفة وقذائف RBG7فجر
امــس االثـنـني .واضــاف الــشهــود :أن االشـتـبــاكــات املــسلحــة
دامت ما يقارب سـاعة ونصف بعد دخول الـدورية االمريكية
الـى احـد شـوارع احلـي املهمـة لـلبحـث عن اشخـاص مـشـتبه
بهم.

ضبط عصابة رسقة وتسليب يف البرصة
البصرة  /املدى
اعلــن املـك ـتــب االعالمــي يف
قـي ــادة ش ــرط ــة الـبـص ــرة ان
مـ ـكـ ـ ـت ـ ــب الـ ـ ـتـحـقـ ـ ـيـقـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـوطـنيـة يف الـبصـرة القـى
القـبـض علــى عـصــابــة مـن
عـشــريـن عنـصــراً يف قـضــاء
امل ــديـن ــة ون ــاحـيـ ــة اله ــوي ــر
شـمـ ــال الـب ـصـ ــرة ،ارتـكـبـ ــوا
اع ـمـ ـ ــال خـ ــطف وت ـ ــسل ـيــب
علــى الـطــرق اخلــارجـيــة و
داخل املدينة.
كمـا افاد بضـبط  9صواريخ

خ ــاص ــة ب ــال ــدروع عـي ــار 52
ملـم يف مـن ــطقـ ــة حـمـ ــدان
بقـض ــاء ابي اخلـصـيب ومت
ابـ ـط ـ ــال مـفعـ ـ ــوله ـ ــا ح ـيــث
كانت معدة لالطالق.
كـمـ ــا عـثـ ــرت الـ ـشـ ــرطـ ــة يف
مـن ــطقـ ــة ال ـظ ـ ــويهـ ــرات يف
قضاء ابي اخلصيب على 3
صـ ــواريخ ك ــاتـي ــوش ــا ك ــانـت
معــدة لالطالق علــى رابيـة
ت ــرابـي ــة ب ــاجت ــاه اك ــادميـي ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.

بغداد  /نصير العوام
ومولدة كهربـائية ونظام خلزن امليـاه ،إضافة الى حتسني
طـ ـ ــريق ال ـ ــدخـ ـ ــول لل ـمـ ـ ــوقع .وبــني ال ـب ـي ـ ــان ان احل ـصــن
احلـ ــدودي املـتـكـ ــامل يـ ــوفـ ــر قـ ــاعـ ــدة عــملـيـ ــات لـلجـي ــش
العراقـي لنصب سيـطرات حلمـاية احلـدود الوطنيـة وهو
احل ـصـن اجلـ ــديـ ــد رقـم  24الـ ــذي تـتـم إعـ ــادة بـن ـ ــائه يف
محافظة السليمانية.

وزير التعليم العالي يكرم الطلبة االوائل

بــرعــايــة رئيـس اجلـمهــوريــة جالل طــالبــاني
كـ ــرمـت وزارة الـتـعلـيــم العـ ــالـي كـ ــوكـبـ ــة مـن
اخلــريجـني االوائل من اجلــامعـات والـكليـات
االهلية وهيئة التعليم التقني.
ومت خالل االحــتف ـ ــال ال ـ ــذي اس ـتـهل بــتالوة
معطـرة من آي الـذكـر احلكـيم قيـام الـدكتـور
عـبــد ذي ــاب العجـيلـي وزيــر الـتعلـيـم العــالـي
بقـراءة كلمة الـرئيس طـالباني ممـثالً له هنأ
فيهـا االوائل املكـرمني مـؤكـداً حـرص الـدولـة
علـى رعـايـة الـعلمــاء والتفـوق الـعلمـي داعيـاً
اجل ـ ــامعـ ــات إل ـ ــى االرتقـ ــاء ب ـ ــادائهـم بـ ـشـكل
استثنائي ملواجهة التحديات.
ثـم ألقى اخلـريج األول علـى جامعـة البـصرة
(محـمــد جــاسـم محـم ــد) كلـمــة اخل ــريجـني
األوائل ،تعهد فيهـا أن يكون اخلريجون أبناء

يف مــقــــــــــــــــر االمم املــــــتــحــــــــــــــــدة

اجـتـامع تــشـــاوري لـــدول اجلـــوار العـــراقـي

شـارك هــوشيــار زيبـاري وزيـر
اخلـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة ،يف االج ـت ـمـ ـ ــاع
الـت ـش ــاوري ل ــوزراء خ ــارجـي ــة
دول اجل ــوار ب ــاالض ــاف ــة ال ــى
م ـص ــر ،الـ ــذي عقـ ــد يف مق ــر
االمم املـتح ــدة يف نـي ــوي ــورك
عل ـ ــى ه ـ ــام ــش اجـتـم ـ ــاع ـ ــات
ال ـ ــدورة احل ـ ــادي ـ ــة وال ـ ـس ـتــني
لـلج ــمع ـيـ ـ ــة العـ ـ ــامـ ـ ــة لالمم
املتحدة.
وحـضــر االجـتم ــاع امني عــام
املـ ـ ــؤمت ـ ـ ــر االسالمــي ومم ــثل
االمني العـام لـالمم املتحـدة،
وذكــر بيـان لـوزارة اخلــارجيـة
تـلقـت (املـ ــدى) نـ ــسخـ ــة مــنه
امـ ــس ان امل ـ ـشـ ـ ــاركــني اكـ ـ ــدوا
اهـمـي ــة ال ــوقـ ــوف مع الع ــراق
ومــؤازرته علـى عــدم التــدخل
يف شـؤونه الـداخليـة ،واعلـنوا
عـن ت ـضـ ــامــنهــم مع مـبـ ــادرة
رئـ ــيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــأن
املصاحلة الوطنية ودعوا إلى
االستـمرار بهـا بالـشكل الذي
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤم ـ ـ ـ ــن اح ــالل االم ـ ـ ـ ــن
واالس ــتقـ ـ ــرار ،مع ـب ـ ــريــن عــن

هوشيار زيباري وزير اخلارجية

دعــمهــم للـعهـ ــد الـ ــدولــي مع
الع ــراق كـتعـبـي ــر عـن الـت ــزام
اجملتـمع الــدولي بــاملـســاعــدة
يف تـ ـنـف ــيـ ـ ـ ــذ رؤيـ ـ ـ ــة الـعـ ـ ـ ــراق
الــوطـنيــة يف مجــاالت اعــادة
االعمار اخملتلفة.
م ــن ج ـ ـ ـ ــانـ ـبـه اع ـ ـ ـ ــرب وزي ـ ـ ـ ــر
اخل ــارجيــة ه ــوشي ــار زيبــاري
عـن حـ ــرصـه علـ ــى اسـتـمـ ــرار
املشـاورات مع الـدول اجملـاورة
مل ـ ـ ــا ف ـيـه حتـق ـيـق املـ ــص ـ ـ ــالـح

املـشتـركــة واستقـرار االوضـاع
يف املنطقـة ،معربـاً عن شـكره
وتـقـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــره لـالم ــني الـعـ ـ ـ ــام
ملـن ـظـمـ ــة املـ ــؤمتـ ــر االسالمـي
واالمني العام جلـامعة الدول
العـربيـة وممـثل االمني العـام
لالمم املتحـدة للجهـود الـتي
يبــذلــونهــا ملـســاعــدة العــراق.
وب ـنـ ـ ــاء علـ ـ ــى طلــب ال ـ ــوف ـ ــد
العــراقـي قــرر اجملـتـمعــون ان
عقــد االجـتمــاعــات القــادمــة
ل ـ ـ ــدول اجل ـ ـ ــوار س ـتـك ـ ـ ــون يف
الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق وطــل ـ ـ ــب وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
اخل ــارجـي ــة عق ــد االجـتـم ــاع
القادم لـدول اجلوار يف بغداد
كـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ــادرة مـ ــن دول اجلـ ـ ـ ـ ـ ــوار
العـربـي واالسالمي والـوقـوف
مع الــشعـب العــراقـي وتعهــد
بتـوفيـر املـستلـزمــات االمنيـة
والفنية لالجتماع.
واع ـ ــرب مـن ـ ــدوب م ـص ـ ــر عـن
اس ــتع ـ ـ ــداد بالده ل ـتـ ـض ـي ــيف
االجـتـمـ ــاع املقــبل فـيـمـ ــا لـ ــو
تـعـ ـ ـ ـ ــذر عـقـ ـ ـ ـ ــده يف الـعـ ـ ـ ـ ــراق
السباب طارئة.

بـ ــررة لـلعـ ــراق ،لـالسهـ ــام يف بـنـ ــائـه ورفعــته..
مع ــربـ ـاً عـن تق ــديـ ــره الع ــالـي امل ـس ــؤولـني يف
ال ــدول ــة ووزارة الـتـعلـيــم الع ــالـي واألس ــات ــذة
األجالء الذين أسهموا يف رعـاية هذه النخبة
اخليــرة مـن أبنــاء العــراق ،وحتـفيــزهـم علــى
اإلبداع والتفوق.
بعــدهــا جــرت مــراسـيم تــوزيع هــدايــا الــسيــد
رئيـس اجلـمهـوريــة علـى اخلــريجـني األوائل،
وهدايـا السيد رئـيس الوزراء علـى اخلريجني
الثواني ،وهدايا الـسيد رئيس مجلس النواب
على اخلريجني الثوالث.
وحـضــر احلفل مـديـر ديــوان مجلــس النـواب
ووكــيل ال ـ ــوزارة وامل ـ ــدي ـ ــرون الع ـ ــام ـ ــون فــيه ـ ــا
والـ ـ ـس ـ ـ ــادة رؤس ـ ـ ــاء اجل ـ ـ ــامـع ـ ـ ــات وع ـ ـ ــدد مــن
املسؤولني وذوي املكرمني.

الدكتور عبد االله أمحد ..سالمات
بغداد /املدى
تع ـ ــرض م ـ ــؤخ ـ ــراً إل ـ ــى م ـ ــرض خـ ـط ـ ــر يف الـقلــب ال ـب ـ ــاحــث
واالكــادميـي املعــروف ،الــدكتــور عبــد االلـه احمــد الــذي رفــد
املكـتبة العـراقية بـالعديـد من البحـوث والدراسـات الرصـينة
والقـيمـة يف الـسـرديــة القصـصيـة والـروائيـة العـراقيـة ،فقـد
قــدم ببلـوغـرافيـا مـوسعـة لفـن القصـة يف العـراق فـضالً عن
بحـثه االكــادميي املـميــز لنـشـأة هـذا الـفن الـذي حـدد زمـنه
بـني احل ــربــني الك ــونـيـتـني ،االول ــى والـث ــانـي ــة ،ع ــدا عـط ــائه
العلمي الـطويل للـدرس االكادميي يف اجلـامعات العـراقية..
متـني ــاتنــا لل ــدكت ــور عبــد االلـه احمــد بــالــسالمــة والــشفــاء
العاجل.
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