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تقارير ومتابعات

NO. (722)Tus. (18) July

يف احلدث االمني

مقتـــل  7والقبض عىل  5من االرهابيني واعتقال  31من املشتبه هبــــم وحترير  18خمطوفاً
انفجار عبوة ومفخخة يف الديوانية واملوصل

بغداد  -احملافظات /
املدى وكاالت

اعلـن مصـدر يف وزارة الـدفـاع امـس
االثنـني عن قـتل  7والقــاء الـقبـض
علـى  5من االرهـابيـني واعتقـال 31
مـن امل ـشـتـبـه بهـم ،ومتـت مـالحق ــة
الـفـل ـ ـ ــول االره ـ ـ ــاب ـي ـ ـ ــة يف ق ـ ـ ــواطـع
العمليات اخملتلفة.
وق ــال املـص ــدر ط ــالـبـ ـ ًا ع ــدم ك ــشف
ه ــويتـه انه مت القــاء الـقبـض علــى
مـشـتبه به وتـنفيـذ  126دوريـة و()8
س ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرات و( )2ك ـ ـمـ ــني ض ـ ـمـ ــن
م ـس ــؤولـيـ ــة الف ــرقـتـني ال ـس ــادس ــة
والتاسعة يف قاطع بغداد.
واضـ ـ ـ ــاف امل ـ ـصـ ـ ـ ــدر :انـه مت قـ ـتـل 4
اره ــابـيـني والقـ ــاء القـبــض عل ــى 5
ارهـابـيني واعـتقــال  22من املــشتـبه
بهـم وتــنفـيـ ــذ  8دوريـ ــات يف ق ـ ــاطع
املوصل.
واكـد املـصــدر انفجــار عبـوة نــاسفـة
يف مجـمـ ــوعـ ــة ارهـ ــابـيـ ــة ادت إلـ ــى
مقـتل  3ارهــابـيـني والق ــاء القـبـض
عل ــى  8مـن امل ـشـتـبـه بهـم وتـنفـي ــذ
 148واجب دوري ــة و 13واجب كـمني
و 7سـي ـط ـ ــرة والعـث ـ ــور علـ ــى عـبـ ــوة
نـاسفة يف منـطقة اجلزيـرة وابطال
مفعولها ضمن مسؤولية الفرقتني
االولـ ـ ـ ــى وال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــابـعـ ـ ـ ــة يف قـ ـ ـ ــاطـع
الرمادي.

وق ـ ــال املـ ـصـ ـ ــدر انه مت تــنف ـي ـ ــذ 23
دوري ـ ـ ــة و 2ك ـمــني و 1س ـي ـ ـط ـ ـ ــرة يف
ق ـ ـ ــاطـع صـالح ال ـ ـ ــدي ــن ودي ـ ـ ــال ـ ـ ــى
وكركوك.
وبـني امل ـص ـ ــدر اسـتـم ـ ــرار اخل ـط ـ ــة
االمـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة يف الـ ـب ـ ـصـ ـ ـ ــرة وخـ ـ ـ ــروج
الدوريـات ملسك الـتقاطعـات املهمة
وت ــأمـني ال ـط ــرق وتـفكــيك عـجل ــة
مـفـخـخـ ـ ـ ـ ـ ــة يف كـ ـ ـ ـ ـ ــربـالء ض ـ ـمـ ــن
مـ ـسـ ــؤولـيـ ــة الفـ ــرقـتـني الـثـ ــامـنـ ــة
والـعـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــرة يف قـ ـ ـ ــاطـع الـفـ ـ ـ ــرات
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  ،506اللــواء الــرابع،
الفــرقــة  101احملمــولــة جــوا اربعــة
رج ـ ــال يـلق ـ ــون ب ـ ــشخـ ــص مق ـي ـ ــد
األي ـ ـ ـ ـ ــدي و م ـك ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــوم الـفـ ــم مـ ــن
مركبتهم.
اشـتــبك اجلـن ــود مع امل ـشـتــبه بهـم
بأطـالقات نـارية بـاسلحـة خفيـفة،
لكـن ف ــروا امل ــسلحـني ال ــى م ــزرع ــة
نخيل قريبة.
يف الـ ـبـ ـ ـ ــدء ،اعـ ـتـقـ ـ ـ ــد اجلـ ـنـ ـ ـ ــود ان
ال ـ ــرج ـ ــال ك ـ ــان ـ ــوا يـلق ـ ــون بج ـث ـ ــة.
وعنـدما حتقق اجلنود ،عثروا على
امل ــراسل حـي ــا ونقلــوه الــى قــاعــدة

سقوط قذيفة عىل منزل يف البرصة

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

تـابعـة لقــوات التحـالف للعـمليـات
املتقدمة.
إلــى ذلك اعلـن اجليـش االمـريـكي
يف بيــان امــس االثنـني مقـتل احــد
جـنـ ــوده يف انفج ــار قـنـبل ــة ي ــدوي ــة

الصنع .ولم يـذكر الـبيان تـفاصيل
اخرى.
يف ديـالـى قــال مصـدر يف الـشـرطـة
ام ــس االثـنـني ان قـ ــوات عـ ــراقـيـ ــة
م ـشـت ــرك ــة متكـنـت مـن حت ــري ــر 18

مخ ـطـ ــوفـ ــا مـن ايـ ــدي جـمـ ــاعـ ــات
مـ ـ ـسـلحـ ـ ـ ــة خالل م ـ ـ ــداه ـم ـ ـ ــات يف
ديالى.
وأضــاف املـصــدر الــذي فـضل عــدم
ذكــر اسـمه "داهـمت قــوة مــشتــركــة

مـن اجليـش والـشــرطــة تـســانــدهــا
قـوة مـن متعــددة اجلنـسيـة الـليلـة
امل ـ ـ ــاض ـي ـ ـ ــة م ـن ـ ـ ــاطـق الـك ـيـل ـ ـ ــو 21
واملـناطق احملـاذية لهـا القريـبة من
قـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء املـق ـ ـ ـ ــدادي ـ ـ ـ ــة واسـف ـ ـ ـ ــرت
املـ ـ ـ ــداهـ ـمـ ـ ـ ــات ع ــن ك ـ ـ ـشـف اوكـ ـ ـ ــار
لـلمـسلـحني تـسـتخـدم يف احـتجـاز
اخملطوفني".
وأوضح ان قـوات االمن متكـنت من
حت ــريـ ــر  18مخ ـط ــوف ــا مـن اي ــدي
اجلـماعات املـسلحة بعـد مواجهات
بني املــسلحـني والقــوات الع ــراقيــة
لم تسفر عن وقوع اصابات.
وأشــار الــى أن املــداهـم ــات اسفــرت
عـن م ـصـ ــادرة عـ ــدد مـن االسـلحـ ــة
واالعتدة.
ويف ال ـ ــدي ـ ــوانـي ـ ــة ق ـ ــال م ـص ـ ــدر يف
الشـرطـة إن عبـوة نـاسفـة انفجـرت
ص ـبـ ـ ــاح امـ ــس االث ـن ــني عل ـ ـ ــى رتل
أمريـكي أثنـاء مروره مبـنطقـة حي
االسكــان بــامل ــدينــة ممــا أسف ــر عن
سقوط ضحايا بني االمريكيني.
وأوضح املـصــدر ،ال ــذي طلـب عــدم
ذكـ ــر اسـمـه ،أن العـبـ ــوة الـنـ ــاسفـ ــة،
الـتــى كــانـت مــزروع ــة علــى جــانـب
الـط ــريق يف حــي االسك ــان جـن ــوب
املــدينـة انفجــرت عنـد مـرور الـرتل
االمـ ــريكـي صـب ــاح الـي ــوم مم ــا أدى
الـ ــى تـ ــدمـيـ ــر سـيـ ــاره نـ ــوع (هـمـ ــر)
واصابة من بداخلها".

غـيـ ــر أن شهـ ــود عـيـ ــان قـ ــالـ ــوا أن "
االنفجـار أدى الـى مقـتل جنــديني
أمريكيني وإصابة اثنني آخرين".
وقـ ــال امل ـصـ ــدر وشهـ ــود العـيـ ــان إن
القـوات االمـريكيـة قـامت بـتطـويق
مكــان احلــادث مب ـســانــدة اجلـيــش
الع ــراقي وب ــدأت عمـليــات تفـتيـش
واسعة الـنطاق بحثـا عن الفاعلني
كـم ــا قــطعـت الـط ــرق ب ــاجت ــاه حـي
االسـكـ ــان فـيـمـ ــا حـلقـت طـ ــائـ ــرات
مروحية فوق املنطقة.
ويف املـ ـ ــوصل انـفج ـ ــرت يف س ـ ــاع ـ ــة
مـتـ ــاخـ ــرة مـن مـ ـسـ ــاء ام ــس االول
سـيـ ــارة مفـخخـ ــة عـنـ ــد مـ ــرور رتل
لـلقـ ـ ــوات الع ـ ــراق ـي ـ ــة يف م ـن ــطق ـ ــة
الـ ــزهـ ــور بـ ــالـ ـسـ ــاحل االيـ ـسـ ــر مـن
املـ ــديـنـ ــة وقـ ــال ضـ ــابــط يف قـيـ ــادة
ال ـشــرطــة لـ (امل ــدى) ان االنفجــار
اسفــر عن سقــوط خمـســة شهـداء
وجرح عشرة جميعهم من املدنيني
فيما لم تعلن القوات العراقية عن
خ ـس ــائ ــر بـني صف ــوفه ــا ونقل عـن
شهـود عيـان قــولهم بـان االنفجـار
تــسبـب يف احتــراق اح ــدى عجالت
اجليش العراقي.
وعل ـ ـ ــى صع ـيـ ـ ــد م ـتـ ــصل هـ ـ ــاجــم
مــسلحــون م ـســاء امــس عــدد ًا مـن
عمــال الـبنــاء يف منـطقــة  17متــوز
باجلـانب الغـربي من املـدينـة وقال
مصـدر بالشـرطة ان الهجـوم اسفر

عـن استــشهــاد ثالثــة وجــرح اثـنني
مـن العمـال الـذيـن يعملـون بـاعـادة
بناء مركز للشـرطة يف منطقة حي
النجار.
كمــا تع ــرضت دوريــة امــريـكيــة الــى
هجـوم بعبـوة ناسـفة كـانت مـزروعة
بجــانـب الـط ــريق يف مـنــطقــة بــاب
شمـس بـالـســاحل االيـســر ولم تـرد
معلـومـات عن سقـوط ضحـايـا بني
املدنيني.
ويف البـص ــرة قتـلت ام ــرأة واصيـبت
اخــرى بجــروح بــالغ ــة صبــاح امـس
االثنني جـراء سقـوط قـذيفـة علـى
مـ ـنـ ـ ـ ــزل وسـ ــط الـ ـب ـ ـصـ ـ ـ ــرة كـ ـ ـ ــان ــت
تـستهـدف القـاعـدة البـريطـانيـة يف
القصور الرئاسية.
وق ـ ــال ش ـ ــاه ـ ــد ع ـي ـ ــان مــن سـك ـن ـ ــة
منطـقة كوت الـضاحي القـريبة من
القــاع ــدة البــريـط ــانيــة إن "قــذيفــة
ه ــاون ك ــانـت ت ـســتهـ ــدف الق ــاع ــدة
البـريـطــانيـة بــالقـصـور الـرئــاسيـة
سقطت علـى منزل يف منطقة كوت
الـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاحـ ــي ال ـ ـتـ ــي تـقـع بـجـ ـ ـ ـ ــوار
القاعدة".
وأوضح أن سقـوط القـذيفـة تـسبب
مبـقتل امرأة وإصابـة اخرى بجروح
خـط ــرة يف منـطقــة كــوت الـض ــاحي
املتـاخمة للجدار اجلنوبي للقاعدة
البريطانية.

احنت ظهورهم قسوة احلياة

اطفال الشوارع يعانون اخلوف وانعدام االمن واحلرمان

ذي قار  /اصوات العراق

كــشفـت دراســة ق ــام بهــا الـبــاحـث عـبــد
األمـيـ ــر احلـمـ ــدانـي مـ ــديـ ــر جــمعـيـ ــة
البحـوث النفـسية يف ذي قـار ان أطفال
الشـوارع يف احملافـظة غـالبـا ما يعـانون
من شـعور دائم بـاخلوف وانـعدام األمن
واحلرمان"..
وب ـي ـنــت ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ان بـحــث اطـف ـ ـ ــال
ال ـش ــوارع عـن األمـن مـن أهـم الع ــوامل
الـتي دفعـتهم إلـى مغـادرة أسـرهـم التي
ال تـوفــر لهم هـذا الـشعـور .وال تـضـمن
لهـم احلد األدنـى من الـشروط إلشـباع
حاجياتهم ورغباتهم".
وق ــال احلـم ــدانـي "ان  %60مـن أطف ــال
الـنــاصــريــة مـن الع ــاملـني يف ال ـشــوارع
أميـون وإنهم ميتهـنون مهنـا ال تؤهلهم

للحياة وال لسوق العمل كما ان معظم
اباء أطفال الشوارع هم من األميني".
وشـملت الـدراسـة عـينـة مـن  235طفال
مشردا ،واعتـمدت على نحو  90مقابلة
مع اس ـ ــر أطفـ ــال الـ ـش ـ ــوارع يف أنحـ ــاء
مـختلفـة من احملـافظـة ،جـمع خاللهـا
الـبــاحـث بـيــانــات عـن ال ــواقع األســري
واجملتمعي لتلك العوائل.
وأوضح البـاحث بـان " هـؤالء األطفـال
وقـ ــد اسـتـ ــسلـم ـ ــوا لف ـضـ ــاء الـ ـشـ ــوارع
يـخافـون من مـطاردة رجـال األمن لهم
أو مـالحـق ـ ـ ــة بـعـ ــض الـك ـب ـ ـ ــار ال ـ ـ ــذيــن
يـتخــوف ــون من الــسل ــوكيــات املـنحــرفــة
ألطفـال الشـوارع ،أو من اعتـداء بعض
املنحرفني من الكبار".
وتــابع " حتت تـأثيـر الـشعـور بـاخلـوف،
فــإن أطفــال الـشــوارع ال يـسـتقــرون يف

مكـان محــدد،ويتـنقلــون من شـارع إلـى
آخـ ــر .ومـن حـي إلـ ــى حـي ،وغـ ــالـبـ ــا ال
يكـونون من نفس احلي الـذي يسكنون
فـيه ،وب ــالت ــالي فــإن مع ــرفتـهم ب ــاحلي
مح ـ ــدودة،مم ـ ــا ي ـ ــزي ـ ــد مــن شع ـ ــورهــم
بالغربة واخلوف" .
وأش ـ ــار إل ـ ــى ان " إن ه ـ ــاجـ ــس اخل ـ ــوف
الــذي يــسيـطــر علــى أطفــال الـشــوارع
يـشكـل العقبـة الـرئيـسيـة أمـام اجلهـود
الـتـي تـبـ ــذل إلعـ ــادة إدم ـ ــاجهــم داخل
اجملتمع" .
واسـتطـرد "عنـدمـا يلقـى بـالـطفل إلـى
ال ـ ـشـ ـ ــوارع يـ ـ ــأخـ ـ ــذ اخلـ ـ ــوف طـ ـ ــابعـ ـ ــا
م ــأس ــاويـ ــا ،إذ علـيه أن يـتح ــايـل عل ــى
العيش لـيضمن اللقمة التي تسمح له
ب ـ ــاالس ـت ـم ـ ــرار يف احل ـيـ ـ ــاة ،ويف نفـ ــس
الوقـت عليه أن يتعـايش مع خـوفه من

اآلخـرين الـذين ال يـنتظـر منهـم سوى
املطاردة واالعتداء،ويف أحسن األحوال
الالمباالة واإلقصاء".
وتشير الـدراسة الى أن محاولة اطفال
الـ ـشـ ــوارع للـتـغلــب علـ ــى مخـ ــاوفهـم "
ت ــدفـعهـم إلـ ــى إرتكـ ــاب أفعـ ــال معـيـن ــة
بقـ ـصـ ـ ــد تخـ ـ ــويف اآلخـ ـ ــريــن م ــنهــم.
فكـ ــأنهـم ،ب ــسلـ ــوكهـم هـ ــذا ،يح ــاول ــون
الــتخلـص مـن م ـش ــاع ــر اخل ــوف الـتـي
يع ــان ــون مــنه ــا ب ــإث ــارة اخل ــوف ل ــدى
اآلخ ـ ــريــن ال ـ ــذي ــن يح ـتـكـ ـ ــون بهــم يف
الشوارع".
وأش ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى " إن كـل م ـن ـ ـطـق ـ ـ ــة لـه ـ ـ ــا
خـ ـص ـ ــوص ـي ــتهـ ـ ــا يف تعـ ـ ــريف مــن هــم
أطف ــال ال ـشـ ــوارع ،فح ـسـب معـطـي ــات
الـبيئـة االجتمـاعيـة يف اجلنـوب بشكل
عـام فـان مـا حـددته الـدراسـة البـحثيـة

هـم أولـئـك األطفــال دون سـن  15ممـن
ت ــركـ ــوا ذويهـم أو يعـمل ــون أكـث ــر مـن 8
ساعات يوميا إلعالتهم".
وذك ــر احلم ــداني إن الــدراســة تــوصـلت
إلــى " إن بعـضــا مـن التــدابيــر الالزمــة
حلـم ــايـ ــة أطف ــال ال ـشـ ــوارع يكـمـن يف
اسـتخ ــدام نـظـم ووسـ ــائل تخــتلف عـن
تـلك الـتـي ت ـسـتخ ــدم يف الـتعـ ــامل مع
األحـ ـ ــداث الـ ـ ــذي ــن لهــم م ـ ـشـ ـ ــاكـل مع
الق ـ ــان ـ ــون وال ـ ــذيــن ي ـتــم إي ـ ــداعهــم يف
املـؤسسـات اإلصالحيـة ،وتـوفيـر العمل
ألطفـ ـ ــال الـ ـ ـش ـ ـ ــوارع يخ ـ ـ ــرجهــم مــن
وضعية اإلقصاء والتـشرد التي يعانون
مـنهــا ويـعيــد ربـط صـلتـهم ب ــاجملتـمع،
كمــا أن محــاولــة عالج ظــاهــرة أطفــال
ال ـش ــوارع تـتـم يف ال ـشـ ــوارع ويف نفــس
الفضاء الذي يعيش فيه الطفل" .

صبيه يبحثون بني النفايات

