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ب اوصافه ـرآب) الواقع بالقرب من مجمع الكليـات (موقع السكنية) وا تعـلن جامعة الفلوجة عن اجراء مـزايدة علنية لتأجير (ا
ـعـدل. فــعـلى الــراغـبــ من اصـحــاب اخلـبـرة في ادنـاه وفــقـا لـقــانـون بــيع وايـجــار امـوال الـدولــة ذي الـرقم ٢١ لــسـنــة ٢٠١٣ ا
طـلوبة وتقـد الوثائق الالزمة واالختـصاص احلضور الـى شعبة الـعقود احلكـومية في رئاسـة اجلامعة لالطالع عـلى الشروط ا
ـزايـدة اجور اخلـدمة الـبالـغة مـقـابل دفع مبـلغ غيـر قـابل للـرد قدره خـمسـون الف ديـنار عن  كل عـقار ويـتحـمل من تـرسو عـليه ا
ـوافق ٦ / ١١ / ٢٠١٩ فـي رئـاسة ـزايـدة في الـسـاعـة الـعـاشـرة من صـبـاح يوم االربـعـاء ا ـزايـدة جتـري ا ( (%2من بـدل رسـو ا
ـزايدة وفق زايـد تـأميـنـات بنـسـبة(٢٠%) من بـدل االيـجار الـكلـي قبل االشـتـراك با اجلامـعة  –شعـبـة العـقـود احلكـومـية ويـودع ا
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ـؤهلـ وذوي اخلبرة ـعادن/ (الشـركة الـعامـة لصنـاعة االسـمدة اجلـنوبيـة) دعوة مـقدمي الـعطاءات ا ١- يسر وزارة الـصنـاعة وا
لـحقات). وعلى مـقدمي العطاء الـراغب في احلصول عـلى معلومات واالختصـاص لتقد عـطاءاتهم لغرض (جتـهيز سكالت مع ا
رقم (٠٧٧٠٣١٧٢٢٨٤) (من يـوم االحد الى يـوم اخلمـيس/ من السـاعة الـثامـنة صـباحاً الى اضـافية االتـصال عـلى هاتف الـشركـة ا

قدمي العطاءات.  الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة بغداد احمللي) وكما موضحة بالتعليمات 
طلوبة:- ٢- متطلبات التأهيل ا

الـية اآلتيـة: (احلسابات اخلـتامية تطـلبات ا ـالية: عـلى مقدم العـطاء ان يقدم أدلـة موثوقـة تثبت قدرته عـلى القيـام با (أ) القدرة ا
معدل ربح آلخر ثالث سنوات متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد. 

اثلة. (ب) اخلبرة والقدرة الفنية:- على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً بأنه لديه أعمال 
٣- بإمكـان مقدمي الـعطاء شراء وثـائق العطـاء بعد تـقد طلب حتريـري الى العنـوان احملدد ورقة بـيانات العـطاء وبعـد دفع قيمة
ناقصة مع العطاء التجاري. البيع للوثائق (غير قابلة للرد) البالغة (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار فقط ويرفق وصل شراء ا
بلغ التخميني للمناقصة (١٣٢٠١٤٥٩٨) مئة واثنان وثالثون مليون واربعة عشر الف وخمسمئة وثمانية وتسعون دينار ٤- ا

٥- تقد تأمينـات اولية بقيمـة (٢٦٤٠٢٩٢) اثنان مليون وسـتمائة واربعون الف ومئـتان واثنان وتسعـون دينار على شكل خطاب
ركزي دة (٦٠) يومـا من تاريخ نفاذ العـطاء عن طريق مصرف عـراقي معتمد لـدى البنك ا ضمان او صك مـصدق او سفتجـة نافذة 

العراقي.
٦- تقدم عـطاء فني وعـطاء جتـاري ومستـمسكـات بثالث ظـروف منفـصلة ومـغلـقة وتكـون الظروف مـختومـة بخـتم الشركـة ومثبت

قدمة للعطاء وتاريخ الغلق وترسل بيد مخول رسمي. ناقصة واسم الشركة ا عليها اسم ورقم ا
ناقصة اجور نشر االعالن .  ٧- يتحمل من ترسو عليه ا

٨- يتم تـسلـيم العـطاءات الى الـعنـوان التالـي (مقر الـشركـة العـامة لـصنـاعة االسمـدة اجلنـوبيـة/ قسم االعالم والـعالقات الـعامة/
صادف ١٨ / ١١ / ٢٠١٩ وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية ) ا شعبة العالقات) لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم (االثن

يكون الغلق في اليوم الذي يليه
تأخرة سوف تـرفض وسيتم فتح العـطاءات بحضور مـقدمي العطاءات ٩- التقـد بالبريد االلـكتروني/ غير مـسموح) العطـاءات ا

ثليهم الراغب باحلضور في مقر الشركة في يوم (الثالثاء) ١٩ / ١١ / ٢٠١٩. او 
زيد مـن التفاصيل شار اليهـا انفا هي (مقر الـشركة العـامة لصناعـة االسمدة اجلنوبـية البصرة  –خور الـزبير) و ١٠- العنـاوين ا

كنكم االطالع على موقع الشركة االلكتروني علومات  وا
Email: scf@scf.gov.iq   scf trad@scf.gov.iqاوwww.scf.gov.iq 
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كــشف وزيــر الـدفــاع األمــريـكي
مــارك إســـبــر إن الـــغــارة الــتي
شـــنـــتـــهـــا الـــقـــوات اخلـــاصــة
األمـــريـــكــيـــة في شـــمـــال غــرب
ســوريـــا الـــتي ادت الى مـــقــتل
زعــيم تــنــظـيم داعـش أبـو بــكـر
الـــبــغـــدادي كــانت تـــهــدف إلى
اعـتـقـاله إذا تــسـنى ذلك وقـتـله
إذا دعت احلــاجـــة لــذلك. وقــال
إســــــــــبــــــــــر فـي تــــــــــصــــــــــريح
مـتـلـفـز(حـاولـنا الـتـواصل مـعه

والــطــلب مــنه تــســلـيـم نـفــسه
فـرفض وهــرب إلى مـكـان حتت
األرض وخـالل مــــحــــاولــــتــــنـــا
إخـــــــراجـه فـــــــجـــــــر ســـــــتـــــــرة
نـــاســـفـــة).وأضـــاف إســـبـــر إن
(جـنــديــ أمـريــكــيـ أصــيــبـا
بـجـروح طـفيـفـة خالل الـعمـلـية
ولــكــنــهــمــا عــادا بــالــفــعل إلى
اخلــــــــدمــــــــة).واشـــــــــار الى ان
(الــرئــيس دونــاد تــرامب أجــاز
الـــعـــمــلـــيـــة أواخـــر األســـبــوع
اضـي) موضحـا ان (الرئيس ا

درس اخليارات في وقت سابق
ــــاضـي وقـــرر مـن األســــبـــوع ا
اخليـار الذي نعتـقد أنه أعطانا

أكبر احتمال للنجاح). 
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وفي بــــغــــداد قــــال مــــصــــدران
أمـــنـــيـــان عـــراقـــيـــان إن فــرق
اخملـابــرات الــعــراقـيــة حــقـقت
خالل مــطـــاردتـــهــا الـــطــويـــلــة
لــلــبـــغــدادي انــفـــــــــراجــة في
شـبـاط  2018بـعـد أن قـدم لـهم
أحـد كـبـار مسـاعـدي الـبـغدادي

معـلومـات عن كـيفـية إفالته من
الــــقــــبض عــــلــــيه لــــســــنــــوات
عــــديـــــدة.وقـــــال إســـــمــــاعـــــيل
الـعيـثاوي لـلـمسـؤول بـعد أن
اعـتـقــلـته الــسـلــطـات الـتــركـيـة
وسـلـمـته لـلعـراق إن الـبـغدادي
كـان يـجـري أحـيـانـا مـحـادثـات
اسـتـراتــيـجـيــة مع قـادته داخل
حـــافالت صـــغـــيـــرة مـــحـــمـــلــة
بــــــاخلـــــضـــــروات لـــــتــــــجـــــنب
اكتـشـافهـا.وقـال أحد مـسؤولي
األمن الـعـراقـيـ ان(الـعـيـثاوي
قــدم مـعـلـومـات قــيـمـة سـاعـدت
تعددة فريق الوكاالت األمنية ا
فـي العـراق علـى إكمـال األجزاء
ـفـقـودة من أحـجـيـة حتـركـات ا
الـبـغــدادي واألمـاكن الــتي كـان
يـختبئ فـيها).وأضـاف (أعطانا
العـيثـاوي تفـاصيل عن خـمسة
رجــــال هــــو مــــنـــــهم كــــانــــوا
يـــقـــابـــلـــون الـــبـــغـــدادي داخل
ـواقع اخملتـلفـة التي سـوريا وا
اســـتــخــدمـــوهــا) وكــان حتــول
مـتشـددين مـثل الـعيـثـاوي أمرا
حاسمـا بالنسبـة للعمالء الذين
كــــانــــوا يــــحــــاولــــون تــــعــــقب

البغدادي. 
وكـــان مـــســـؤولـــو اخملـــابـــرات
الـعــراقـيـة يــعـدون الـعــيـثـاوي
احلـــــــاصـل عـــــــلـى شـــــــهـــــــادة
الـــــدكـــــتــــــوراه في الـــــعـــــلـــــوم
اإلسالمـــيـــة واحـــدا من كـــبــار
مـسـاعـدي البـغـدادي اخلـمـسة.
وانـضم الـعيثـاوي إلى الـقاعدة
في عــــام  2006واعــــتــــقــــلــــته

الـــــقـــــوات األمــــــريـــــكـــــيـــــة في
عـــــــــــــــــــــام  2008 وسُـــــــجن
أربـع سنـوات. وكلـف البـغدادي
فـي وقت الحـق الــــعـــــيـــــثــــاوي
بـــأدوار رئـــيــســـة مـــثل تـــقــد
الـتـعـلـيـمات الـديـنـيـة واخـتـيار
قـــادة داعش. وبـــعـــد انـــهـــيـــار
الـتـنـظـيـم إلى حـد كـــــــبـيـر في
عـام  2017 فـر الــعـيـثـاوي إلى
ســوريـا مـع زوجـته الــســوريـة.
ـــســـؤوالن األمــــنـــيـــان وقــــال ا
الــعــراقــيـــان إن نــقــطــة حتــول
أخــرى حـــدثت في وقـت ســابق
مـن هــذا الــعــام خـالل عــمــلــيــة
مــــشــــتــــركــــة ألــــقـت خاللــــهــــا
اخملابـرات األمـريكـية والـتركـية
والـعـراقـيــة الـقـبض عـلى كـبـار
ا في ذلك أربـعة قـادة داعش 
عــراقــيـ وســوري. وقــال أحـد
ــسـؤولــ الــعـراقــيــ الـذي ا
تـربـطه صالت وثـيـقـة بـأجـهـزة
أمنية متعددة (قدموا لنا جميع
ـواقع الـتي كانـوا يـجتـمـعون ا
فـــيـــهــــا مع الـــبــــغـــدادي داخل
ســوريـا وقـررنــا الـتـنــسـيق مع
ـــركـــزيــة وكـــالـــة اخملــابـــرات ا
ــزيــد من األمــريــكــيــة لــنــشــر ا
ــــــــــــصــــــــــــادر داخــل هـــــــــــذه ا
ناطق).وأضاف (في منتصف ا
عـام  2019تـمــكـنـا مـن حتـديـد
إدلب كـــمــوقع كــان الـــبــغــدادي
يـنتـقل فـيه من قـريـة إلى أخرى
مع أسرته وثالثـة من مساعديه
).وذكــر أن (اخملــبـرين ــقـربــ ا
فـي ســوريــا رصـــدوا بــعــد ذلك

رجال عراقيا يرتدي غطاء رأس
مـتعـدد األلوان في أحـد أسواق
إدلب وتعرفوا عليه من صورة
فــــقــــد كــــان هــــذا الــــرجل هــــو
الـعــيـثـاوي وتـتــبـعه اخملـبـرون
ــــنـــزل الـــذي يـــقـــيم فـــيه إلى ا
البغدادي). في شأن متصل قال
مـــتــحــدث رئـــاسي تــركي امس
االثـــنــــ إن اجلـــيش الـــتـــركي
أجــرى تــنــســيـــقــا مــكــثــفــا مع
اجلــيش األمــريــكي في الــلـيــلـة
الـــتي نـــفـــذت فــيـــهـــا الـــقــوات
اخلـاصـة األمـريـكيـة مـهـمـة قتل
الــبـــغـــدادي.وأوضح إبـــراهــيم
كالـ لصـحفـي ان (الـوحدات
الـعـســكـريـة واالسـتــخـبـاراتـيـة
الــتــركــيــة كــانت عــلـى اتــصـال
بـنظيرتـها األمريكـية بشأن هذا
األمـر وجـرى تــنـسـيق بـيـنـهـمـا
خـاصة في اللـيلة الـتي  فيها
تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة) مــضــيــفـا
ـــــكــــــنـــــنــــــا الـــــقـــــول إن انـه(
دبـلـومـاسـيـة مــكـثـفـة تـمت بـ
جيشينا).وتابع قائال ان(وجود
منظمة إرهابية في سوريا قرب
حـــدودنـــا أو في أي مـــنـــطـــقـــة

كننا قبوله). أخرى أمر ال 
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من جـــانب اخــر أعــلــنت قــوات
ــوقــراطــيـة امس سـوريــا الــد
ـتـحــدث بـاسم تــنـظـيم مـقـتـل ا
داعش  في شـمال سـوريا وفق
مــا قـال قــيــادي فــيـهــا لــوكــالـة
فــرانس بــرس وذلك بــعـد وقت
قصير من تأكيد واشنطن مقتل

زعــــيم الــــتـــنـــظــــيم أبــــو بـــكـــر
البغدادي. وأكد القيادي أن أبو
ـهـاجـر قـتل في عـمـلـية حـسن ا
جـديدة بـعد إعالن الـقائـد العام
ـوقـراطـيـة لـقـوات سـوريـا الـد
مظلوم عـبدي على حسابه على
تـويـتـر أنـه ( اسـتـهـداف أبـو
ن ـهـاجـر الـسـاعـد األ حـسن ا
ـتـحدث ألبـو بـكـر البـغـدادي وا
بـاسم تــنــظـيم داعش في قــريـة
عـــ الـــبــيـــضـــة بـــالــقـــرب من
جــــــرابـــــــلس) فـي ريف حـــــــلب

الشمالي.
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وجـرت الــعـمـلـيــة وفق عـبـدي
ـــبـــاشـــر بــ بـ(الـــتـــنــســـيق ا
اســتــخـــبــارات قـــوات ســوريــا
ــــوقــــراطـــيــــة واجلــــيش الــــد
االمـــــريــــــكـي).وقــــــال مــــــراسل
لـــــفـــــرانس بـــــرس قـــــرب عــــ
الـــبـــيـــضـــة أن غـــارات جـــويــة
اسـتـهـدفت شـاحـنتـ شـاحـنة
بـيك آب صغـيرة وأخرى كـبيرة
راسل جثتن اليوم. وشاهـد ا
مـتــفـحـمـتــ عـلى األرض قـرب
الــشـاحـنــة األولى فـيــمـا كـانت
جــثـة ثــالــثـة مــتـفــحــمـة أيــضـاً
مخبـأة في خزان حديدي وضع
قـرب الــشـاحـنــة األخـرى. وأكـد
ـــرصــــد الــــســـوري حلــــقـــوق ا
اإلنـــســـان بــــدوره أن الـــقـــوات
االمـــريـــكـــيـــة وقـــوات ســـوريــا
ـوقـراطـيـة استـهـدفـت أبو الـد
ـهاجر وعـناصر آخرين حسن ا
مـن تــــنــــظـــــيم داعـش  أثــــنــــاء

(تهـريبهم في صـهاريج حديد).
ــــرصــــد إلى مــــقــــتل وأشــــار ا

خمسة أشخاص في العملية.
وجــاء إعالن عــبــدي بـعــد وقت
قـصـيـر من تأكـيـد تـرامب مـقتل
الـبـغـدادي لـدى تفـجـيـر سـترته
الـناسفـة بعدمـا حاصرته قوات
أمـــيـــركـــيـــة خــــاصـــة في نـــفق
مـسـدود في مـحـافـظـة إدلب في
شــمـال غـرب ســوريـا. وأعــلـنت
ـوقراطية أن قوات سـوريا الد
الـــعــمـــلــيـــة الـــتي قــتـل فــيـــهــا
الـــــبــــــغـــــدادي تـــــمـت بـ(عـــــمل
اســتـــخــبـــاراتي مــشـــتــرك) مع
واشنطن.ومنذ إعالنها القضاء
عــلى خالفــة تـنــظـيم داعش في
آذار الـعام  2019أطلـقت قوات
وقـراطية بدعم من سوريـا الد
الـــتـــحـــالـف الـــدولي بـــقـــيـــادة
الحقة واشنطن مرحلة جديدة 
خاليـا التنـظيم النـائمة. وسبق
أن أُعـلن مـرارا خالل الـسـنوات
األخـــيــرة مـــقـــتـل الـــبـــغــدادي
ـطـلوب األول في الـعـالم الذي ا
يـعتـبـر مـسؤوال عن الـعـديد من
ـرتـكـبة الـفـظـاعـات واجلـرائم ا
فـي الـــــــــعــــــــراق وســـــــــوريــــــــا
واالعــتــداءات الـدامــيـة في دول
عديـدة. وتوقع عبـدي من جهته
أن (اخلاليــا الــنــائـمــة ســتــثـأر
لـلبـغدادي. لذا كـل شيء متوقع
ـا فـيـهـا مـهـاجـمـة الـسـجـون"
حتـت حـــراســــة قـــواتـه والـــتي
يعـتقل فـيهـا اآلالف من عنـاصر

التنظيم).
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 { بـــاريس- (أ ف ب) : يــــشـــكل
مــــقـــتل زعــــيم داعش أبــــو بـــكـــر
الـبغدادي ضـربة قاسـية للـتنظيم
الذي سيطر في وقت من األوقات
عـلى مـنـاطق شـاسـعـة تـمـتـد ب
سوريـا والـعـراق غيـر أن خـبراء
يرون أن هـذا ال يعـني زوال خطر
اجلـهاديـ الذين أثـبتـوا قدرتهم

على الصمود واالستمرار.
ويـــحـــذر اخلــــبـــراء من أن قـــادة
الـــتــنــظــيم اآلخـــرين في ســوريــا
والـعـراق الـذين اعـتـادوا العـيش
في الـسـريـة قـادرون حـتـما عـلى
تـــــــخـــــــطـي هـــــــذه اخلـــــــســــــارة
واالستمرار في تدبير أو تشجيع
اعـــتـــداءات في الـــشـــرق األوسط

والعالم بأسره.
ويرى األسـتـاذ في معـهـد العـلوم
الـسـياسـية في بـاريس جان بـيار
فيـليو أن مـقتل البـغدادي (يشكل
ضــــربـــة فــــظـــيــــعـــة لــــتـــنــــظـــيم

أُعـــــــــــــــــلن +خليـفة+ عـليه عام
ؤكد أن ).2014 لكن (ليس من ا
مـــثل هــذه اخلـــســـارة الــرمـــزيــة
تشكل ضربة في الصميم للقيادة
العمالنية لداعش التي باتت منذ

زمن طويل مـوكـلـة إلى محـتـرف
). وأضــاف لــوكــالــة مــتــمــرســـ
ـنـطـلق فـرانس بـرس (من هـذا ا
قــد تـكــون وطــأة هــذه اخلــسـارة
مـسـتـقـبال أقل من وطـأة تـصـفـية
أســـامـــة بـن الدن عـــلى تـــنـــظـــيم

القاعدة).
وتـبـقـى هـيـكــلـيـة قــيـادة تــنـظـيم
داعـش  ســريــة إلـى حــد بـــعــيــد
وهي تــضم في قــسم مـنــهـا قـادة
ســابــقـ في اجلــيش أو أجــهـزة
االستـخبـارات الـعراقـية من عـهد
صـدام حـس الـتـقـاهم أبـو بـكر
البـغدادي أثـناء اعتــــــــــقاله عام
في سجن كمب بوكا 2003

األميركي في العراق.
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ـعـتـقل الـضـخم الـذي فـفي هــذا ا
لقـب الحقـا جـامـعة اجلـهـاد أقام
الــبـغــدادي الـذي لم يــكن في ذلك
احلــ ســوى زعـــيم مــجـــمــوعــة

صـغــيــرة عالقــات مــكــنــته بــعـد
سـنوات من فـرض نفـسه كقـيادي
ـتــطـرفـ مــبـايـعـا لـلــمـقـاتــلـ ا
تنظيم القـاعدة أوال ثم باالبتعاد
عن تـنظـيم أسامـة بن الدن إلقامة

تنظيم داعش.
ويرى الـبـاحث هـشام الـهـاشمي
أحــد أكـبــر االخــتـصــاصــيـ في
نطقة التنظيمـات اجلهادية في ا
(األرجح أن مــــقـــتل الــــبـــغـــدادي
سـيـقـود إلى فتـرة صـمت وتوقف
في الــهــجـمــات اإلرهــابـيــة كــمـا
حـــصـل بـــعــــد قــــتل أبــــو عــــمـــر
الـبغـدادي) زعيم تنـظيم الـقاعدة
في الـــعـــراق الـــذي انــبـــثق عـــنه
تــنـظــيم داعش عــنـدمــا قــتل عـام
2010.
ويـــقــول الـــهـــاشــمـي إنه في ذلك
احلــ (احــتــاجت الــقــاعــدة إلى
أربــعـــة أشـــهــر إلعـــادة تـــفـــعــيل

عملياتها).

ويتابع (أعتقد أن اخلالفة أفلتت
) مرجحا أن من أيدي الـعراقيـ
تــعـود (إلى تــونــسي أو شـخص

من شبه اجلزيرة العربية).
وولـد البـغدادي في عـائلـة فقـيرة

في سامراء .
ورأت مــديـــرة مــوقع مــجــمــوعــة
ــــراقـــبـــة ســـايت األمــــيـــركــــيـــة 
ـســلـحــة ريـتــا كـاتـز احلــركـات ا
األحـد في سلـسلـة تغـريدات على
موقـع تويتـر أن (مقتل الـبغدادي
في حـال تـأكــد سـيـشــكل ضـربـة
فظيعة لتنظيم داعش وشبكته).
لــكـنــهــا حــذرت من أن (الــتـاريخ
عـلـمـنـا (بعـد مـقـتل زعـيم تـنـظيم
الـقـاعدة في الـعـراق أبو مـصعب
الـزرقـاوي وغـيره مـن الـقادة) أن
احلركة قادرة عـلى الصمود على
صعـيد الـعمـليات وسـتبـني على
مـــقــتل الـــبــغــدادي لـــلــتــجـــنــيــد
والدعوة إلى اعتداءات جديدة).
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ثير وتابعت كـاتز (سيكـون من ا
لالهــتــمــام أن نــرى كــيف ومــتى
سـيـرد الـتـنـظـيم عـلى مـقتـله في
ح لم يصـدر عنه حتى اآلن أي
رد فــــــعـل) مــــــشــــــيـــــــرة إلى أن
(الـتـنــظـيم لم يـعـ يــومـا خـلـفـا

مـحـتمال ولـم يعـرّف يـومـا بـشكل
رسـمي عن قـادته ألسبـاب أمنـية
ـتـحـدث بـاسـمه أبو بـاسـتـثـناء ا
حـسن مهـاجر الـذي تبـقى هويته

احلقيقية مجهولة).
وأعـــــــلــــــنـت قـــــــوات ســـــــوريــــــا
ـوقـراطـيـة قــبل قـلـيل مـقـتل الـد
تطرف تـحدث باسم الـتنظـيم ا ا
ــهــاجـر في عــمـلــيـة أبــو حـسن ا

جديدة في شمال سوريا.
واقع وأوضـحت كـاتـز أن (ا
ــرتـبـطـة بــتـنـظـيم داعش ا
تـقـول األحـد أنه حـتى لو
كـان الــنــبـأ صــحـيــحـا
فـــــــــإن اجلــــــــهــــــــاد
مستمـر معتبرة
أن الــبــغـدادي
حــــقق هـــدف
اجلــــــــهــــــــاد

ــوت شــهــيــدا. ورواد األخــيــر: ا
ــنــاصـرون لــتـنــظـيم اإلنــتـرنت ا
الدولة اإلسالمية يشبهون مقتله
قتل قادة جـهادي مثل أسامة

بن الدن أو الزرقاوي).
وولد الـبغدادي واسـمه احلقيقي
ابراهـيم عـواد الـبـدري في الـعام

وكان مولعا بكرة القدم 1971
ويـطمح أن يـصبح مـحامـيا لكن
نـتـائـجه الـدراسـيـة لم تـسـمح له

بدخول كلية احلقوق.
ÍdJ Ž pKÝ

أبـدى أيــضـا طـمـوحـا لاللـتـحـاق
بـالـسـلك الـعـسـكـري لكـن ضعف
بـــصــره حـــال دون ذلك فـــقــادته
ــطــاف إلى األمــور في نـــهــايــة ا
الدراسات الديـنية في بغداد قبل
ان يصبح إماما في عهد الرئيس

. السابق صدام حس
وطـوال حـيـاته الـتي تـبـقى طي
السـرية لم يقم سـوى بظهور

علني
 واحـــد دخـــــل الـــتـــاريخ
ح ألقى خطابا في تموز
نصب نفسه 2014
فيه خليفة داعيا
ـسلـم في ا
الـــعــالم إلى

مبايعته.

مارك إسبر

ابو بكر البغدادي

هشام الهاشمي


