
اك����د ال���ن���ائ���ب ع���ن ك��ت��ل��ة ال��ف�����ض��ي��ل��ة ج��م��ال 
االره���اب  �ضد  التحدي  اأن  امل��ح��م��داوي،االح��د، 
االنت�ضارات  خالل  من  ووّحدهم  العراقيني  جمع 
يف  ال�ضعبي،  واحل�ضد  االمنية  القوات  حتققها  التي 
تخدم  قوانني  �ضي�رشع  الربملان  ان  اىل  ا�ضار  حني 

احتياجات املواطن.
"التحدي �ضد  ،اإن  قال  له  املحمداوي يف ت�رشيح 
االرهاب جمع كل العراقيني ،لهذا  نلم�س اأن هناك 
انت�ضارات حتققت ، الأن هناك زخما �ضيا�ضيا خلفها 
وتوحد العراقيون مبختلف اطيافهم �ضد االرهاب".
وا�ضاف املحمداوي اأن ،عمليات قادمون يانينوى 
اأن هناك توحداً،  دليل على ذلك  االمر الذي يعني 
النظر  وجهات  يف  االختالفات  يخ�س  ما  يف  اما 
التحديات  ولكن  وموجود  طبيعي  اختالف  فهو 
التي جتمعنا من املفرت�س ان تكون �ضاخ�ضة امام 

انظار ال�ضيا�ضيني العراقيني.
وبني املحمداوي اأنه ، مع انت�ضارات القوات االمنية 
هنالك العديد من امل�ضاريع املهمة واال�ضرتاتيجية 
يف  بامل�ضي  دوره  النواب  جمل�س  ياأخذ  اأن  ،يجب 

الت�ضويت عليها واقرارها .
التي  امل�ضاريع  من  حزمة   ، اأن  املحمداوي  واكد   
ال�ضمان  ،وق��ان��ون  الق�ضائية  بال�ضلطة  تتعلق 
وال��غ��از  النفط  ق��ان��ون  ع��ن  ،ف�ضال  االجتماعي 
ف�ضال   ، املواطن  احتياجات  �ضلب  تخدم  وقوانني 
جمال�س  انتخابات  مثل  �ضيا�ضية  ق��وان��ني  ع��ن 
�ضيتم  الربملانية  االنتخابات  وقانون  املحافظات 

ت�رشيعها خالل الف�ضل الت�رشيعي احلايل.
اجل��ب��وري  �ضليم  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  وك���ان 
الف�ضل  ب��داي��ة  يف  القاها  كلمة  خ��الل  اعلن  ق��د 
جملة  لت�رشيع  الربملان  �ضعي   ، اجلديد  الت�رشيعي 
ان هناك جمموعة  املهمة ف�ضال عن  القوانني  من 
االج��راءات  فيها  اكتملت  التي  اال�ضتجوابات  من 
املرحلة  يف  ُتطرح  الن  مهياأة  وه��ي  القانونية 

املقبلة، على حد قوله.

االأمم املتحدة ا�ضدرت يف حينها تقديراتها لعدد من 
اجلنود وغريهم من املقاتلني الذين قتلوا يف العراق 
يف ت�رشين الثاين، حيث قالت اآنذاك )قتل 1959 من 
قوات االأمن بالر�ضا�س(، وهو الرقم الذي بدا وكاأنه 

اأعلى معدل �ضهري منذ عامني.
مل يك��ن هذا االمر ما اثار قلق وين��غ، اذ اأعلنت االأمم 
املتحدة اأي�ضا اأنه مل يكن هناك اعالن م�ضتقبلي الأي 
تقدي��رات الأعداد �ضحاي��ا القتال، وقال��ت اإن القادة 
الع�ضكري��ني العراقي��ني ينتقدون تل��ك التقارير، غري 
دقيقة ومبالغ فيها"، حينها قرر وينغ اإطالق مدونة 
با�ضم "تاأمالت يف الع��راق" مر على تاأ�ضي�ضها اليوم 
ت�ضع��ة اع��وام، قائال "لقد كانت حلظ��ة حزينة لتتبع 

و�ضع العنف واالأمن يف العراق".
وكان اول م��ا كتب��ه وينغ يف املدون��ة "قالت قيادة 
ق��وات االأم��ن العراقي��ة اإن هذه االأرق��ام مبالغ فيها 
م��ن دون اعطاء اأي ت�ضحيح م��ن تلقاء نف�ضها.. قرار 
االمم املتحدة �ضيخل��ق فجوة كبرية يف مواكبة ثمن 
احلرب". كان البد اأن يقوم �ضخ�س مبتابعة وتدوين 
االع��داد احلقيقي��ة ل�ضحاي��ا ح��رب الع��راق ليطل��ع 
عليها الكثريون مم��ن اهتموا مبتابعة احداث احلرب 

ومعرفة عدد ال�ضحايا.. ذلك ال�ضخ�س كان وينغ.
مل يزر املعلم البالغ من العمر 47 عاما، العراق، لكنه 
اأ�ضبح واحدا ممن يتبعون تقنية )اذهب اىل امل�ضدر( 
ملعرف��ة البيانات املوثوقة عن ع��دد �ضحايا العنف 

الناجت عن ال�رشاع يف العراق دام ل� 14 عاما.
عل��ى  ح�ض��ل  بريكل��ي  م��ن  مواط��ن  وه��و  وين��غ 
البكالوريو���س واملاج�ضت��ري يف العالق��ات الدولي��ة 
بجامعة والية �ض��ان فران�ضي�ضكو، ثم عمل يف جمال 
التدري�س )اللغة االإجنليزية والعلوم االجتماعية( يف 

مدر�ضة اأوكالند الثانوية التقنية منذ عام 1995.
يف ذل��ك الوقت، كان وين��غ مولع��ًا باملو�ضيقى وقد 
مار���س هواية الع��زف يف عدة حماف��ل ومنا�ضبات، 
لك��ن عندما غزت الواليات املتح��دة العراق يف عام 

2003، وج��د وين��غ نف�ض��ه م�ضطرب��ًا بعم��ق وعقد 
العزم على فهم ما يدور. واأطلق على اإثر ذلك مدونته 

بو�ضفها و�ضيلة للتفكري والتوا�ضل مع اخلرباء.
قب��ل اأربع �ضن��وات، عندما ادرك وين��غ بزوغ معركة 
تل��وح يف االأف��ق ملواجه��ة �ضيط��رة تنظي��م داع���س 
االرهاب��ي ، ب��داأ جتميع ون���رش اأرق��ام ال�ضحايا، ثم 
بع��د مدة ب�ضيطة ب��داأ االأكادمييون واخلرباء يف �ضتى 

اأنحاء العامل بتعقب عمله.
والي��زال وين��غ ال ميتل��ك اأجن��دة �ضيا�ضي��ة معينة او 

ياأخ��ذ اأي متوي��ل خارج��ي ملدونته، يق��راأ وينغ 44 
�ضحيف��ة ناطقة باللغة االإجنليزي��ة والعربية يوميا، 
م��ع م�ضاع��دة مرتجم جوجل، وين���رش دائما التحليل 
املنتظ��م، وجماميع ال�ضحاي��ا املدنيني واملقاتلني، 
كم��ا اأن بحث��ه وا�ضع النط��اق اتاح ل��ه اأن يعلن 63 
الت��ي وقع��ت يف  املا�ض��ي  الع��ام  ٪م��ن هجم��ات 

املحافظات املحيطة ببغداد واملو�ضل.
ومن��ذ اأن ب��داأ هجوم ا�ضتعادة مدين��ة املو�ضل، و�ّضع 

وينغ مدونته لت�ضمل التحليل اليومي للهجمات.

وقد ن�رش مقابالت مع خرباء يف ال�ضاأن العراقي، مبا 
يف ذل��ك برونو جدو، رئي�س وكالة الواليات املتحدة 
والق��ادة  االنب��ار  الع��راق، وحماف��ظ  لالجئ��ني يف 
الع�ضكري��ون ال�ضابق��ون وحملل��و وكال��ة املخابرات 
عل��ى  وين��غ  ي�ضت��دل  والدبلوما�ضي��ون..  املركزي��ة 
تل��ك ال�ضخ�ضي��ات من و�ضائ��ل االإع��الم، ا�ضافة اىل 

ال�ضخ�ضيات التابعة لالمم املتحدة.
بع�س االح�ضائيات التي تو�ضل اليها وينغ:

  ان جمموع القتلى االمريكيني يف العراق هو 4514 

، يف ح��ني ت�ضمن ع��ام 2007 اعلى ح�ضيلة للقتلى 
االمريكيني 904 مقاتلني.

يحب وينغ التوا�ض��ل وجمع املعلومات من اجلميع، 
النا�ضف��ة يف  العب��وات  بينه��م املتعاق��دون الإزال��ة 
الفلوج��ة وال�ضحفي��ون العراقيون يف بغ��داد، الذين 
قت��ل منهم واحد يف تفجري العام املا�ضي بح�ضب ما 

وثق وينغ يف مدونته.
وق��د اطلق ماي��كل نايت�س، اخلبري يف �ض��وؤون العراق 
مبعهد وا�ضنط��ن ل�ضيا�ضة ال�رشق االأدن��ى، على وينغ 
لق��ب "املحل��ل العراق��ي امللت��زم"، م�ضيف��ا "انه��ا 
حالة رمزية جدا.. اخت��الط التكنولوجيا مع الهو�س 
ميك��ن اأن تخلق��ا يف الوق��ت احلا���رش خ��رباء بطرق 
غ��ري تقليدي��ة". وق��ال نايت���س، اإن عمله ه��و ترتيب 
ك��م م��ن البيان��ات املفتوح��ة امل�ضدر �ضم��ن اجتاه 
الئ��ق يف اكت�ضاف تل��ك البيانات، وهو يع��د م�ضدراً 
�رشعي��ًا، الفتًا النظر اىل اأنه مل��ح الكثري من اال�ضياء 
قب��ل اكت�ضافها من قبل املحلل��ني التقليديني وحتى 

وكاالت اال�ضتخبارات.
كم��ا و�ضف حي��د دارداغان، موؤ�ض���س موقع �ضحايا 
العراق، ومق��ره يف لندن، وينغ باأنه "م�ضدر مده�س 

واأرقامه ذات م�ضداقية".
العراقي��ة  احلكوم��ة  "انتق��اد  اإن  دارداغ��ان  وق��ال 
ملعلوم��ات موق��ع وين��غ يبدو ان��ه ياأتي م��ن دوافع 
�ضيا�ضي��ة، اذ يحر�س الق��ادة الع�ضكريون العراقيون، 
عل��ى اخفاء ارق��ام  ال�ضحاي��ا التي يع��ّدون الك�ضف 
عنها م�رشاً بالروح املعنوية وزيادة دعاية لتنظيم 
داع���س االرهابي". ي��رى وينغ اأن ما يق��وم به يقدم 
خدم��ة عام��ة، ويق��ول: "العنف هو جزء م��ن احلياة 
العراقية اليومية، ومن املهم اأن تتبع ما يحدث وكم 
يكلف العنف يف البالد من حياة النا�س". ونوه وينغ 
اإىل اأن��ه رف�س فر�ضة العمل م��ع البنتاغون كمحلل، 
ا�ضاف��ة اىل فر�ض��ة الذه��اب اىل الع��راق والعمل يف 
ال�ضف��ارة االمريكي��ة ملدة �ضتة ا�ضهر، ذاك��را اأن �ضبب 
رف�ض��ه ه��و ع��دم قدرت��ه على ت��رك طالب��ه ال�140 

والذهاب.
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برلمانيون كرد: بارزاني في عزلة وحديثه عن االستقالل مقاصده مالية ونفطية ائتالف القانون: البارزاني يتحكم بموارد اإلقليم ويصدر 
النفط من دون علم الحكومة االتحادية

بغداد وبيروت تبحثان تعزيز العالقات ورفع 
مستوى التمثيل الدبلوماسي

مجلس األنبار: القوات األمنية بحاجة إلى دعم بالسالح 
والتجهيزات لتأمين الطريق الدولي

االأح��د،  البعيجي،  من�ضور  القانون  دول��ة  ائتالف  عن  النائب  دعا   : بغداد_متابعة 
و�ضفها  ما  الإيقاف  حقيقية”  “وقفة  اإىل  الكردية  واالأح���زاب  االحتادية  احلكومة 
ب�”غطر�ضة” رئي�س اإقليم كرد�ضتان م�ضعود البارزاين، متهما االأخري وعائلته ب�”نهب” 
النفط وت�ضديره من دون موافقة حكومة بغداد. البعيجي يف بيان قال، اإن “البارزاين 
اأو موافقة احلكومة  النفط من دون علم  وعائلته يتحكمون مبوارد االقليم وي�ضدرون 
االحتادية يف وقت تلتزم احلكومة االحتادية جانب ال�ضمت من دون اأن تتخذ اأي اإجراء 

يوقف متادي البارزاين يف نهب النفط الذي ي�ضكل امل�ضدر الرئي�ضي لرثوات البالد”.
واأ�ضاف اأن ، �ضعبنا يف اإقليم كرد�ضتان يعاين االأمّرين نتيجة الت�رشفات غري امل�ضوؤولة 
االإقليم وذلك با�ضتحواذه على كل واردات  اأبناء  التي ميار�ضها م�ضعود وعائلته جتاه 
االأو�ضاع  اإىل  االلتفات  دون  من  املهرب  النفط  ومن  احلدودية  املنافذ  من  االإقليم 
املاأ�ضاوية التي يعي�ضها اأبناء االإقليم والتي و�ضلت اإىل حد ُحرموا فيه من رواتبهم التي 

ت�ضكل امل�ضدر االأ�ضا�ضي ملعي�ضتهم.
وتابع البعيجي اأن ، البارزاين اأ�رش على التعامل مع احلكومة ب�ضيا�ضة يّل االذرع ولذا 
يجب اأن تكون هناك وقفة حقيقية من قبل احلكومة واالحزاب الكردية من اأجل اإيقاف 
غطر�ضة بارزاين وتنقية االأجواء بني املركز واالإقليم ب�ضكل يوؤّمن حقوق كل منهما على 
االآخر والتي تتمثل بت�ضديد االإقليم ما بذمته من حقوق مالية للحكومة املركزية كي 

ينال ح�ضته من املوازنة.

بغداد_متابع��ة : بحث وزير اخلارجية العراقية اإبراهي��م اجلعفري خالل لقائه، االحد،  
رئي���س الربمل��ان اللبن��اين نبيه ب��ري تعزي��ز العالق��ات الثنائية ب��ني البلدي��ن، ودعا 

 .اجلعفري اإىل رفع م�ضتوى التمثيل اللبناين يف بغداد على م�ضتوى �ضفري 
 اجلعف��رّي يف بي��ان قال، اإنه "جرى خالل اللقاء بح��ث العالقات العراقية -اللبنانية، 
و�ضب��ل تطويره��ا مب��ا يخ��دم م�ضال��ح ال�ضعب��ني ال�ضقيق��ني والق�ضاي��ا االإقليمية ذات 
االهتمام امل�ضرتك"، مبينًا "تداولنا �ضوؤُون املنطقة العربية، ومنها: الو�ضع يف �ضورية، 
وكان��ت وجه��ات نظرن��ا متطابقة، وناأمل اأن ن�ض��ري �ضوية والتع��اون يف �ضبيل حتقيق 
اأف�ضل النتائج على ال�ضعيد الثنائي العراقي-اللبناين، وعلى �ضعيد اجلامعة العربية".
واأ�ض��اف، "نحن حري�ضون عل��ى اأن يلتئم اجلمع العربي يف اجلامعة العربية، و�ضورية 
له��ا تاريخه��ا، وجتربته��ا، وموقعه��ا اال�ضرتاتيج��ي، وعالقاته��ا الدولي��ة، فلي�س من 
ال�ضحيح اأن نفرط بها، اأو باأي دولة اأخرى، م�ضدداً على اأنَّ التوهني يف موقف اأي دولة 

من الدول العربية يعر�س العامل العربي اإىل جتاوزات من دول اأخرى".
ودع��ا وزير اخلارجبة، اإىل "�رشورة رف��ع م�ضتوى التمثيل اللبناين يف العا�ضمة بغداد 

اإىل م�ضتوى �ضفري يف اإطار تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين".

االنبار_اجلورن��ال ني��وز : طال��ب رئي���س اللجنة االمني��ة يف جمل�س حمافظ��ة االنبار 
،االح��د، القي��ادات االمني��ة ب�رشورة ت�ضلي��ح وجتهيز الق��وات االمنية لتاأم��ني الطريق 

الدويل ال�رشيع ومنع ا�ضتهداف الدوريات االمنية من قبل تنظيم داع�س االرهابي .
وق��ال راج��ع ب��ركات العي�ض��اوي يف ت�رشيح خا���س ملرا�ض��ل )اجلورنال ني��وز(، اإن" 
االي��ام املا�ضي��ة �ضهدت عدداً من الهجمات التي ا�ضتهدف��ت القوات االمنية والدوريات 
الع�ضكري��ة يف نقاط مهمة من الطريق الدويل ال�رشي��ع من قبل تنظيم داع�س االرهابي 

ما يتطلب ت�ضليحًا وجتهيزاً اكرث للقطعات املوجودة هناك".
وب��ني ان" القوات االمنية حتت��اج الجهزة ر�ضد وك�ضف التحركات االرهابية ومعاجلة 
نقاط متركز االرهابيني قبل اقرتابهم من الدوريات الع�ضكرية ومنع ا�ضتهداف املدنيني 
يف املناط��ق املحررة". وا�ضاف ان" الطري��ق الدويل يربط العراق بثالث دول جماورة 
وه��ي االردن و�ضوري��ا وال�ضعودية ومي��ر باق�ضية ونواحي االنبار حت��ى يربط الطريق 
ال�رشيع بالرمادي و�ضوال اىل العا�ضمة بغداد منتهيا باملحافظات العراقية االخرى".

خبير دولي: »4514« المجموع الحقيقي للقتلى األميركيين في العراق

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

كان يعمل جويل وينغ، 
مدر�س العلوم االجتماعة 

يف احدى املدار�س 
الثانوية يف اأوكالند 

بوالية كاليفورنيا، يعمل 
على جهازه "املاك" اأخريًا، 

واإذا باأنباء مثرية للقلق.

بغداد_متابعة

دافو�س،  موؤمتر  البارزاين يف  ت�رشيحات  وبخ�ضو�س 
"يجب  انه  احمد  او�ضحت  الكردية،  الدولة  بناء  ب�ضاأن 
علينا ان ننظر بواقعية تامة، مت�ضائلة ،هل ان الواقع 
اخر،  �ضيء  والواقع  �ضيء  فاحللم  الدولة؟،  لهذه  مهياأ 
وان ال�ضعب الكردي مع الدولة الكردية فعال، لكن يجب 

ان نتعامل ب�ضكل واقعي".
وا�ضارت اىل انه "يجب على احلزب الدميقراطي، جمع 
جدية  بانطالقة  م��ب��ادرة  خ��الل  من  ال��ك��ردي  البيت 
االخ��رى،  الكردية  االح���زاب  م��ع  وال��ت��ح��اور  وفعلية 
االول��وي��ة  وت��ك��ون  العليا  ال�ضعب  م�ضلحة  اج��ل  م��ن 
ال�ضخ�ضية  امل�ضالح  عن  بعيدا  القومية  للم�ضلحة 
ون�رش  ال��ك��ردي،  للمواطن  الثقة  واع���ادة  واحلزبية، 

التعاي�س ال�ضلمي يف االقليم، واعادة احلياة ال�ضيا�ضية 
االقليمية اىل و�ضعها الطبيعي اىل ما كانت عليه قبل 

."12/10/2015
هذه  خ�ضم  يف  دول��ة  تبنى  "لن  ان��ه  احمد  واك���دت 
ال�ضيا�ضي،  وال��ت��ن��ازع  وال��ت��ن��اق�����ض��ات،  امل��ع��وق��ات 
االقت�ضادية، ووجود حزب حاكم وهو حزب  واالزمة 
البارزاين هو من يتحكم  "حزب  ان  البارزاين"، مبينة 
حق  من  فلي�س  خمالف  وه��ذا  االقليم،  ا�ضتقالل  يف 
يقرر،  من  هو  فال�ضعب  ال�ضعب،  م�ضري  تقرير  احلزب 
�رشف  �ضوى  ب�ضيء  يطالب  مل  الكردي  ال�ضعب  وان 

الرواتب واخلدمات الب�ضيطة لهم."
اال�ضبوع  بغداد  اىل  الكردي  الوفد  زيارة  وبخ�ضو�س 
احمد  لفتت  االقليم،  انف�ضال  مناق�ضة  لغر�س  املقبل 
النظر اىل انه "من اخلطاأ، مناق�ضة هذه االمور يف هذا 

وتاأمني  اوال،  االقت�ضادية  االزمة  حل  فيجب  الوقت، 
رواتب موظفي االقليم وغريها من اخلدمات"، م�ضرية 
اىل ان"االحزاب الكردية االن تعمل دعايات وخطابات 
االنتخابات  لغر�س  طريقته،  على  ك��ل  برملانية 

الربملانية املقبلة التي �ضتقام يف 21/9/2017".
من  النيابية،  وال��دف��اع  االأم��ن  جلنة  ح��ذرت  بدورها 
املنتهية  العراق  كرد�ضتان  منطقة  رئي�س  ت�رشيحات 
القوات  اإب��ق��اء  تاأييده  اإزاء  ب���ارزاين  م�ضعود  واليته 
االأمريكية يف حمافظة اأربيل، يف حني لفتت اىل اأحقية 
رئي�س الوزراء حيدر العبادي بتعيني رئي�ٍس جديد لها � 
منطقة كرد�ضتان � خلفا له. وقال ع�ضو اللجنة ا�ضكندر 
وتوت اإن “العراق ميتلك منظومة اأمنية كبرية وقوات 
اخلارجية  التهديدات  من  اأرا�ضيه  حماية  على  قادرة 
ب�ضبب القدرات الع�ضكرية التي تتمتع بها، اإ�ضافة اىل 

من  مزيداً  اأ�ضفت  التي  داع�س  )اإرهابيي(  على  احلرب 
مبينًا  العراقية”،  االأمنية  للقطعات  القتالية  اخلربات 
خطر  بزوال  �ضتنتهي  االأجانب  للمدربني  “احلاجة  اأن 

)االإرهاب( قريبًا”.
واأ�ضاف وتوت ، اأن “بارزاين يتعمد التقرب من الدول 
اىل  اإ�ضافة  م�ضاعيه،  حتقيق  بهدف  للعراق  املعادية 
مل�ضلحته  وحكومة  �ضعبًا  كرد�ضتان  ق��درات  ت�ضخري 
ال��وزراء  رئي�س  “�ضالحية  اأن  م��وؤك��داً  ال�ضخ�ضية”، 
حيدر العبادي ت�ضمح باإقالة بارزاين وتعيني �ضخ�ضية 

جديدة الإدارة )االإقليم(”.
االإدارة  مع  بارزاين  “تقارب  من  اللجنة  ع�ضو  وحذر 
)االإره��اب(  على  احلرب  ظل  يف  االأمريكية  الع�ضكرية 
التي تعي�ضها البالد”، داعيًا رئي�س الوزراء اىل “اتخاذ 

موقف حازم اإزاء جتاوزات رئي�س كرد�ضتان”.
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