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اعلـن مصـدر يف وزارة الـدفـاع امـس
االثنـني عن قـتل 7 والقــاء الـقبـض
علـى 5 من االرهـابيـني واعتقـال 31
مـن املــشـتـبـه بهـم، ومتـت مـالحقـــة
الـفـلـــــــول االرهـــــــابــيـــــــة يف قـــــــواطـع

العمليات اخملتلفة.
وقـــال املـصـــدر طـــالـبـــًا عـــدم كـــشف
هـــويتـه انه مت القــاء الـقبـض علــى
مـشـتبه به وتـنفيـذ 126 دوريـة و)8(
ســــيــــــطــــــــــرات و)2( كــــمــــني ضــــمــــن
مــســـؤولـيــــة الفـــرقـتـني الــســـادســـة

والتاسعة يف قاطع بغداد.
واضــــــــاف املــــصــــــــدر: انـه مت قـــتـل 4
ارهـــابـيـني والقــــاء القـبــض علـــى 5
ارهـابـيني واعـتقــال 22 من املــشتـبه
بهـم وتــنفـيــــذ 8 دوريــــات يف قـــــاطع

املوصل.
واكـد املـصــدر انفجــار عبـوة نــاسفـة
يف مجـمــــوعــــة ارهــــابـيــــة ادت إلــــى
مقـتل 3 ارهــابـيـني والقـــاء القـبـض
علـــى 8 مـن املــشـتـبـه بهـم وتـنفـيـــذ
148 واجب دوريـــة و13 واجب كـمني
و7 سـيــطـــــرة والعـثـــــور علــــى عـبــــوة
نـاسفة يف منـطقة اجلزيـرة وابطال
مفعولها ضمن مسؤولية الفرقتني
االولــــــــى والــــــســــــــابـعــــــــة يف قــــــــاطـع

الرمادي.

عـن استــشهــاد ثالثــة وجــرح اثـنني
مـن العمـال الـذيـن يعملـون بـاعـادة
بناء مركز للشـرطة يف منطقة حي

النجار.
كمــا تعـــرضت دوريــة امــريـكيــة الــى
هجـوم بعبـوة ناسـفة كـانت مـزروعة
بجــانـب الـطـــريق يف مـنــطقــة بــاب
شمـس بـالـســاحل االيـســر ولم تـرد
معلـومـات عن سقـوط ضحـايـا بني

املدنيني.
ويف البـصـــرة قتـلت امـــرأة واصيـبت
اخــرى بجــروح بــالغـــة صبــاح امـس
االثنني جـراء سقـوط قـذيفـة علـى
مـــنــــــــزل وســــط الـــبــــصــــــــرة كــــــــانـــت
تـستهـدف القـاعـدة البـريطـانيـة يف

القصور الرئاسية.
وقـــــال شـــــاهـــــد عــيـــــان مــن سـكــنـــــة
منطـقة كوت الـضاحي القـريبة من
القــاعـــدة البــريـطـــانيــة إن "قــذيفــة
هـــاون كـــانـت تــســتهــــدف القـــاعـــدة
البـريـطــانيـة بــالقـصـور الـرئــاسيـة
سقطت علـى منزل يف منطقة كوت
الـــــضــــــــــاحــــي الــــتــــي تـقـع بـجــــــــــوار

القاعدة."
وأوضح أن سقـوط القـذيفـة تـسبب
مبـقتل امرأة وإصابـة اخرى بجروح
خـطـــرة يف منـطقــة كــوت الـضـــاحي
املتـاخمة للجدار اجلنوبي للقاعدة

البريطانية.

غـيــــر أن شهــــود عـيــــان قــــالــــوا أن "
االنفجـار أدى الـى مقـتل جنــديني

أمريكيني وإصابة اثنني آخرين."
وقــــال املــصــــدر وشهــــود العـيــــان إن
القـوات االمـريكيـة قـامت بـتطـويق
مكــان احلــادث مبــســانــدة اجلـيــش
العـــراقي وبـــدأت عمـليــات تفـتيـش
واسعة الـنطاق بحثـا عن الفاعلني
كـمـــا قــطعـت الـطـــرق بـــاجتـــاه حـي
االسـكــــان فـيـمــــا حـلقـت طــــائــــرات

مروحية فوق املنطقة.
ويف املــــــوصل انـفجـــــرت يف ســـــاعـــــة
مـتــــاخــــرة مـن مـــســــاء امـــس االول
سـيــــارة مفـخخــــة عـنــــد مــــرور رتل
لـلقــــــوات العـــــراقــيـــــة يف مــنـــطقـــــة
الــــزهــــور بــــالـــســــاحل االيـــســــر مـن
املــــديـنــــة وقــــال ضــــابــط يف قـيــــادة
الــشــرطــة لـ )املـــدى(  ان االنفجــار
اسفــر عن سقــوط خمـســة شهـداء
وجرح عشرة جميعهم من املدنيني
فيما لم تعلن القوات العراقية عن
خــســـائـــر بـني صفـــوفهـــا ونقل عـن
شهـود عيـان  قــولهم بـان االنفجـار
تــسبـب يف احتــراق احـــدى عجالت

اجليش العراقي.
وعلـــــــى صعــيــــــد مــتــــصل هــــــاجــم
مــسلحــون مــســاء امــس عــددًا مـن
عمــال الـبنــاء يف منـطقــة 17 متــوز
باجلـانب الغـربي من املـدينـة وقال
مصـدر بالشـرطة ان الهجـوم اسفر

مـن اجليـش والـشــرطــة تـســانــدهــا
قـوة مـن متعــددة اجلنـسيـة الـليلـة
املـــــــاضــيـــــــة مــنـــــــاطـق الـكــيـلـــــــو 21
واملـناطق احملـاذية لهـا القريـبة من
قـــــضـــــــــاء املـقـــــــــداديـــــــــة واسـفـــــــــرت
املــــــــداهـــمــــــــات عـــن كــــــشـف اوكــــــــار
لـلمـسلـحني تـسـتخـدم يف احـتجـاز

اخملطوفني."
وأوضح ان قـوات االمن متكـنت من
حتـــريــــر 18 مخــطـــوفـــا مـن ايـــدي
اجلـماعات املـسلحة بعـد مواجهات
بني املــسلحـني والقــوات العـــراقيــة

لم تسفر عن وقوع اصابات.
وأشــار الــى أن املــداهـمـــات اسفــرت
عـن مــصــــادرة عــــدد مـن االسـلحــــة

واالعتدة.
ويف الـــــديـــــوانـيـــــة قـــــال مــصـــــدر يف
الشـرطـة إن عبـوة نـاسفـة انفجـرت
صــبــــــاح امــــس االثــنـــني علـــــــى رتل
أمريـكي أثنـاء مروره مبـنطقـة حي
االسكــان بــاملـــدينــة ممــا أسفـــر عن

سقوط ضحايا بني االمريكيني.
وأوضح املـصــدر، الـــذي طلـب عــدم
ذكــــر اسـمـه، أن العـبــــوة الـنــــاسفــــة،
الـتــى كــانـت مــزروعـــة علــى جــانـب
الـطـــريق يف حــي االسكـــان جـنـــوب
املــدينـة انفجــرت عنـد مـرور الـرتل
االمــــريكـي صـبـــاح الـيـــوم ممـــا أدى
الــــى تــــدمـيــــر سـيــــاره نــــوع )هـمــــر(

واصابة من بداخلها."

مخــطــــوفــــا مـن ايــــدي جـمــــاعــــات
مـــــسـلحــــــــة خالل مـــــــداهــمـــــــات يف

ديالى.
وأضــاف املـصــدر الــذي فـضل عــدم
ذكــر اسـمه "داهـمت قــوة مــشتــركــة

الصنع. ولم يـذكر الـبيان تـفاصيل
اخرى.

يف ديـالـى قــال مصـدر يف الـشـرطـة
امـــس االثـنـني ان قــــوات عــــراقـيــــة
مــشـتـــركـــة متكـنـت مـن حتـــريـــر 18

تـابعـة لقــوات التحـالف للعـمليـات
املتقدمة. 

إلــى ذلك اعلـن اجليـش االمـريـكي
يف بيــان امــس االثنـني مقـتل احــد
جـنــــوده يف انفجـــار قـنـبلـــة يـــدويـــة

وقـــــال املـــصــــــدر انه مت تــنفــيـــــذ 23
دوريـــــــة و2 كــمــني و1 ســيــــطـــــــرة يف
قـــــــاطـع صـالح الـــــــديـــن وديـــــــالـــــــى

وكركوك.
وبـني املــصـــــدر اسـتـمـــــرار اخلــطـــــة
االمـــنـــيــــــــة يف الـــبــــصــــــــرة وخــــــــروج
الدوريـات ملسك الـتقاطعـات املهمة
وتـــأمـني الــطـــرق وتـفكــيك عـجلـــة
مـفـخـخــــــــــــة يف كــــــــــــربـالء ضــــمــــن
مـــســــؤولـيــــة الفــــرقـتـني الـثــــامـنــــة
والـعــــــــاشــــــــرة يف قــــــــاطـع الـفــــــــرات

االوسط.
وعلـى صعيـد منـفصل انقـذ جنـود
الفـرقة متعددة اجلنـسية يف بغداد
مراسل " صـوت امريكـا " اخملتطف
يف بغـداد يوم اجلمعـة املاضي حني
الحظ جـنود مـن الكتيـبة الـثانـية،
فــوج املـشــاة الـ 506، اللــواء الــرابع،
الفــرقــة 101 احملمــولــة جــوا اربعــة
رجـــــال يـلقـــــون بـــــشخــــص مقــيـــــد
األيـــــــــــدي و مــكــــمـــــــــــوم الـفــــم مــــن

مركبتهم. 
اشـتــبك اجلـنـــود مع املــشـتــبه بهـم
بأطـالقات نـارية بـاسلحـة خفيـفة،
لكـن فـــروا املـــسلحـني الـــى مـــزرعـــة

نخيل قريبة.
يف الـــبــــــــدء، اعـــتـقــــــــد اجلـــنــــــــود ان
الـــــرجـــــال كـــــانـــــوا يـلقـــــون بجــثـــــة.
وعنـدما حتقق اجلنود، عثروا على
املـــراسل حـيـــا ونقلــوه الــى قــاعــدة

يف احلدث االمني
مقتـــل 7 والقبض عىل 5 من االرهابيني واعتقال 31 من املشتبه هبــــم  وحترير 18 خمطوفاً   

انفجار عبوة ومفخخة  يف الديوانية  واملوصل          سقوط قذيفة عىل منزل يف البرصة

ذي قار / اصوات العراق
كــشفـت دراســة قـــام بهــا الـبــاحـث عـبــد
األمـيــــر احلـمــــدانـي مــــديــــر جــمعـيــــة
البحـوث النفـسية يف ذي قـار ان أطفال
الشـوارع يف احملافـظة غـالبـا ما يعـانون
من شـعور دائم بـاخلوف وانـعدام األمن

واحلرمان.." 
وبــيــنــت الـــــــدراســـــــة ان بـحــث اطـفـــــــال
الــشـــوارع عـن األمـن مـن أهـم العـــوامل
الـتي دفعـتهم إلـى مغـادرة أسـرهـم التي
ال تـوفــر لهم هـذا الـشعـور. وال تـضـمن
لهـم احلد األدنـى من الـشروط إلشـباع

حاجياتهم ورغباتهم." 
وقـــال احلـمـــدانـي "ان 60% مـن أطفـــال
الـنــاصــريــة مـن العـــاملـني يف الــشــوارع
أميـون وإنهم ميتهـنون مهنـا ال تؤهلهم

هـم أولـئـك األطفــال دون سـن 15 ممـن
تـــركــــوا ذويهـم أو يعـملـــون أكـثـــر مـن 8

ساعات يوميا إلعالتهم."
وذكـــر احلمـــداني إن الــدراســة تــوصـلت
إلــى " إن بعـضــا مـن التــدابيــر الالزمــة
حلـمـــايــــة أطفـــال الــشــــوارع  يكـمـن يف
اسـتخـــدام نـظـم ووســــائل تخــتلف عـن
تـلك الـتـي تــسـتخـــدم يف الـتعــــامل مع
األحــــــداث الــــــذيـــن لهــم مــــشــــــاكـل مع
القـــــانـــــون والـــــذيــن يــتــم إيـــــداعهــم يف
املـؤسسـات اإلصالحيـة، وتـوفيـر العمل
ألطفــــــال الـــــشـــــــوارع  يخـــــــرجهــم مــن
وضعية اإلقصاء والتـشرد التي يعانون
مـنهــا ويـعيــد ربـط صـلتـهم بـــاجملتـمع،
كمــا أن محــاولــة عالج ظــاهــرة أطفــال
الــشـــوارع تـتـم يف الــشــــوارع  ويف نفــس

الفضاء الذي يعيش فيه الطفل. "

اآلخـرين الـذين ال يـنتظـر منهـم سوى
املطاردة واالعتداء،ويف أحسن األحوال

الالمباالة واإلقصاء." 
وتشير الـدراسة الى أن محاولة اطفال
الـــشــــوارع للـتـغلــب علــــى مخــــاوفهـم "
تـــدفـعهـم إلــــى إرتكــــاب أفعــــال معـيـنـــة
بقـــصــــــد تخــــــويف اآلخــــــريــن مـــنهــم.
فكــــأنهـم، بـــسلــــوكهـم هــــذا، يحـــاولـــون
الــتخلـص مـن مــشـــاعـــر اخلـــوف الـتـي
يعـــانـــون مــنهـــا بـــإثـــارة اخلـــوف لـــدى
اآلخـــــريــن الـــــذيـــن يحــتـكــــــون بهــم يف

الشوارع." 
وأشـــــــار إلـــــــى " إن كـل مــنــــطـقـــــــة لـهـــــــا
خـــصـــــوصــيـــتهــــــا يف تعــــــريف مــن هــم
أطفـــال الــشــــوارع، فحــسـب معـطـيـــات
الـبيئـة االجتمـاعيـة يف اجلنـوب بشكل
عـام فـان مـا حـددته الـدراسـة البـحثيـة

مكـان محــدد،ويتـنقلــون من شـارع إلـى
آخــــر. ومـن حـي إلــــى حـي، وغــــالـبــــا ال
يكـونون من نفس احلي الـذي يسكنون
فـيه، وبـــالتـــالي فــإن معـــرفتـهم بـــاحلي
محـــــدودة،ممـــــا يـــــزيـــــد مــن شعـــــورهــم

بالغربة واخلوف. "
وأشـــــار إلـــــى ان " إن هـــــاجــــس اخلـــــوف
الــذي يــسيـطــر علــى أطفــال الـشــوارع
يـشكـل العقبـة الـرئيـسيـة أمـام اجلهـود
الـتـي تـبــــذل إلعــــادة إدمـــــاجهــم داخل

اجملتمع. "
واسـتطـرد "عنـدمـا يلقـى بـالـطفل إلـى
الــــشــــــوارع  يــــــأخــــــذ اخلــــــوف طــــــابعــــــا
مـــأســـاويــــا، إذ علـيه أن يـتحـــايـل علـــى
العيش لـيضمن اللقمة التي تسمح له
بـــــاالســتــمـــــرار يف احلــيــــــاة، ويف نفــــس
الوقـت عليه أن يتعـايش مع خـوفه من

للحياة وال لسوق العمل كما ان معظم
اباء أطفال الشوارع هم من األميني." 
وشـملت الـدراسـة عـينـة مـن 235 طفال
مشردا، واعتـمدت على نحو 90 مقابلة
مع اســـــر أطفــــال الـــشـــــوارع يف أنحــــاء
مـختلفـة من احملـافظـة، جـمع خاللهـا
الـبــاحـث بـيــانــات عـن الـــواقع األســري

واجملتمعي لتلك العوائل. 
وأوضح البـاحث بـان " هـؤالء األطفـال
وقــــد اسـتــــسلـمـــــوا لفــضــــاء الـــشــــوارع
يـخافـون من مـطاردة رجـال األمن لهم
أو مـالحـقـــــــة بـعــــض الـكــبـــــــار الـــــــذيــن
يـتخــوفـــون من الــسلـــوكيــات املـنحــرفــة
ألطفـال الشـوارع، أو من اعتـداء بعض

املنحرفني من الكبار."
وتــابع " حتت تـأثيـر الـشعـور بـاخلـوف،
فــإن أطفــال الـشــوارع ال يـسـتقــرون يف

احنت ظهورهم قسوة احلياة

اطفال الشوارع يعانون اخلوف وانعدام االمن واحلرمان

عناصر من رجال اجليش تلقي القبض على مشتبه بهم يف بغداد.. امس

صبيه يبحثون بني النفايات 


