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�سي�ستفيد كثريا من  العراق  اقت�ساد  اأن  االقت�ساديني،  اأكد عدد من  الربيعي:   ـ �سالم  بغداد 
عودة حمافظة نينوى اإىل ح�سن الوطن وذلك ملا حتتويه من م�سادر اقت�سادية مهمة.

 وقال اخلبري االقت�سادي، حممد كرمي لـ)اجلورنال(، اإن "حمافظة نينوى متتلك عدة اآبار نفطية 
ولكن تنظيم داع�ش قام بتخريبها نتيجة ا�ستخدامها يف ا�ستخراج النفط طرق بدائية ولكن وزارة 
النفط ت�ستطيع ان تطورها بعد حتريرها ب�سكل كامل من تنظيم داع�ش".  واأ�ساف اأن "حمافظة نينوى 
"اقت�ساد  اأن  اإىل  الفتا  الزراعية"،  االرا�سي  من  عدد  ت�سم  كونها  البلد  القت�ساد  بالن�سبة  مهمة  تعترب 
البلد خ�رس الكثري ب�سبب خروجها من �سيطرة احلكومة".  و�سيطر تنظيم داع�ش على عدة حقول نفطية تنتج 
الـ100 الف برميل يوميا، ويف االأيام االأوىل كان ي�ستخدم طرقا بدائية يف ا�ستخراج النفط لكنه  ما يقارب 
بالقطاع  يعملون  الذين  االجانب  ومقاتليه  النفطية  ال�رسكات  موظفي  على  االعتماد  عرب  يطورها  اأن  ا�ستطاع 
الف برميل يوميا، ويبيعها ملافيات   50 ينتج نحو  بداأ  ا�ستوىل عليها، مما  النفطي وبا�ستخدام تكنولوجيا حديثة 

باأ�سعار ترتاوح بني 25-10 دوالراً للربميل.                                                                      تفا�سيل امللحق االقت�سادي

عراقيون،عن  خرباءع�سكريون  اأعـــرب  فيما   
اعتقادههم باأن معركة حترير املو�سل �ستنتهي 
العراقية  اخلطة  اأن  موؤكدين  ب�رسعةكبرية، 
حتا�سيا  وقت  اأ�رسع  يف  داع�ش  بت�سفية  ترتكز 
اعلن  املدنيني،  اأرواح  لوقوع خ�سائر كبرية يف 
حترير  مبعركة  ــاب  االره مكافحة  جهاز  قائد 
ال�ساعدي،  الوهاب  عبد  الركن  الفريق  املو�سل 
ال�ساعدي  وقال  ب�رسعة.   داع�ش  قطعات  انهيار 
القتحام  ال�سفر  �ساعة  "ننتظر  لـ)اجلورنال( 
املو�سل  �رسقي  �سمال  اخلـــازر  ق�ساء  مركز 
متهيدا ال�ستكمال حترير مركز املدينة" ، موؤكدا 
االرهابي خ�سائر  داع�ش  تنظيم  "تكبيد عنا�رس 
ال�ساعدي  كبرية باالرواح واملعدات".  وا�ساف 
من  كثيف  ــوي  وج مدفعي  ق�سف  "هناك  ان 
مهمة  مواقع  �سد  العراقية  االمنية  القوات  قبل 

لتنظيم داع�ش االرهابي يف املو�سل منذ انطالق 
واثق  اكداخلبريالدكتور  ذلك  اىل  العمليات".  
حققت  امل�سرتكة  العراقية  القوات  اأن  الها�سمي 
انتف�ست  القرى  من  عدد  هناك  واأن  كبري  تقدم 
على  �سكانها  وا�ستوىل  "داع�ش"  تنظيم  �سد 
التنظيم بها،  خمازن االأ�سلحة ومت قتل عنا�رس 
مركزة  كانت  اجلوية  امل�ساركة  اأن  اإىل  م�سريا 
وموؤثرة و�سط اأنباء عن جناة زعيم التنظيم "اأبو 
بكر البغدادي" من عملية ق�سف جوي ا�ستهدف 
واأ�سار  املو�سل.   مدينة  يف  الغابات  منطقة 
تلك  تنتهي  اأن  املتوقع  اأنه من  "الها�سمي" اإىل 
اأن  اإىل  الفتا  لها،  ُخطط  مما  باأ�رسع  العملية 
القيادة العراقية و�سعت اأكرث من خطة ملواجهة 
االأمد يقوم خاللها  بينها خطة طويلة  التنظيم، 
و�سيتم  كرهائن  املدنيني  باحتجاز  التنظيم 
خاللها خو�ش حرب �سوراع للحفاظ على حياة 
العملية  ت�ستغرق  اأن  الثانية  واخلطة  املدنيني، 

"الها�سمي"  واأو�سح  ثالثة.   اإىل  اأ�سبوعني  من 
القوات  على  ح�رسا  �سيكون  املدنية  اقتحام  اأن 
العراقي  اجلي�ش  قــوات  وهــي  العراقية  الربية 
الفيدرالية،  وال�رسطة  االإرهاب  مكافحة  وقوات 
موؤكدا اأن هناك تن�سيق عايل امل�ستوى بني القوات 
التحالف  وقــوات  البي�سمركة  وقــوات  العراقية 
قوات  من  م�ساركة  هناك  اأن  اإىل  الفتا  الــدويل، 
االرتدادية  ال�سواريخ  باإطالقها  ال�سعبي  احل�سد 
لقطع  االإرهــابــي  التنظيم  اأنفاق  مناطق  على 
اعلن قائد  الهرب واالت�سال.  من جانبه  اأنفاق 
جهاز مكافحة االرهاب مبعركة حترير املو�سل 
االثنني،  ال�ساعدي،  الوهاب  عبد  الركن  الفريق 
عن ا�ستعداد قواته القتحام ق�ساء اخلازر �سمال 
داع�ش  قطعات  انهيار  موؤكا  املو�سل  �رسقي 
هاتفي  ات�سال  يف  ال�ساعدي  وقــال    . ب�رسعة 
"ننتظر  املعركة  ار�ــش  من  الـ)اجلورنال(  مع 
�ساعة ال�سفر القتحام مركز ق�ساء اخلازر �سمال 

مركز  حترير  ال�ستكمال  املو�سل"متهيدا  �رسقي 
داع�ش  تنظيم  عنا�رس  "تكبيد  موؤكدا   ، املدينة 
واملعدات".   بــاالرواح  كبرية  خ�سائر  االرهابي 
مدفعي  ق�سف  "هناك  ان  ال�ساعدي  وا�ساف 
العراقية  االمنية  القوات  قبل  من  كثيف  وجوي 
يف  االرهابي  داع�ش  لتنظيم  مهمة  مواقع  �سد 
جانبه  من  العمليات".   انطالق  منذ  املو�سل 
حلركة  الــعــام  االأمـــني  الــكــلــدان  ريـــان  ك�سف 
بابليون املن�سوية يف احل�سد ال�سعبي، عن فرار 
باجتاه  “داع�ش”  تنظيم  مقاتلي  من  املئات 
مل  الدويل  التحالف  طائرات  ان  موؤكدا  �سوريا، 
“عنا�رس  اإن  الكلدان  وقال  الفارين.   ت�ستهدف 
باإجتاه  املو�سل  من  الفرار  بداأوا  داع�ش  تنظيم 
�سوريا، والغريب يف االمر ان طائرات التحالف 
ارتال  معاجلة  مهمة  لها  اوكلت  التي  الــدويل 
الكلدان  الفارين”.  وا�ساف  داع�ش مل ت�ستهدف 
داخل  االرباك  من  حاليا  يعاين  داع�ش  “تنظيم 

ح�سلت  كبرية  “معلومات  ان  مبينا  املو�سل”، 
عليها القوات االمنية من اهايل مدينة املو�سل 

تتعلق بامكان تواجد امل�سلحني”.
 واألقت احلكومة العراقية من�سورات يف املدينة، 
لتخرب ال�سكان عن كيفية احلفاظ على �سالمتهم. 
وطلبت منهم البقاء يف منازلهم واإغالق االأبواب 
ن�سائح  املن�سورات  واحتوت  باإحكام،  والنوافذ 
واإخراجها يف حال  الغاز  ا�سطوانات  حول عزل 
متكنوا من ذلك، واالبتعاد عن مواقع التفجريات، 
دائمًا  واالحتفاظ  مبنازلهم  البقاء  وحماولة 
املدنيني  بع�ش  وحتــدث  مبلل.   قما�ش  بقطع 
من داخل املدينة خالل االأيام القليلة املا�سية، 
�سخ�ش  مع  هاتف  اإيجاد  مبجرد  اأنــه  قائلني 
ينظر  اإذ  باالإعدام.  حكمًا  ذلك  ُي�سكل  قد  هناك 
على  ات�سال  اإجــراء  يحاول  اأحد  اأي  اإىل  داع�ش 
الغذائية  املواد  نق�ش  عن  واأخربونا  خمرب.  اأنه 

االأ�سا�سية. 
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خرج العراق كله.. 

لمواجهة االرهاب كله 

رئيس التحرير

موقف

 مل���اذا املو�ص���ل؟ وما ه���ي اأهميته���ا؟ ومل���اذا كل هذا 
التهويل لها؟ هل يف املو�ص���وع �صيناريوهات خفية 
تعم���دت خط رمزية لها واوهمت اجلميع بق�ص����ص 
ورواي���ات وحكاي���ات؟ ام انها ق�ص���ية يف ملف كتب 

عليه )الق�صة والبعري(؟
 بع�ص���هم يتحدث عن تق�ص���يم وُاخر يناق�ص احلاقها 
برتكي���ا والتذكري باالتفاق الربيط���اين الرتكي عام 
١٩٢٦ ال���ذي اوج���ب عل���ى العراق دفع ات���اوة ١٠٪  
من نفط املو�ص���ل ل���� ٢٥ عام���ا اىل العثمانيني نظري 
احلاقه���ا بالع���راق، واآخ���رون َي���َرْون فيه���ا معادل���ة 
االيراني���ني ام���ام تركيا وحل���ب امام املو�ص���ل، كما 
اأ�ص���ار بوتني عن وجه الت�صابه بني حلب واملو�صل، 
بينما ذهب البع�ص لريى فيها ال�ص���نة امام ال�ص���يعة 

والكورد امام العرب وووو. 
 ام���ا ان���ا فاأق���ول كم���ا يق���ول الغ���رب: عندم���ا تدخل 
الغابة م���ن العبث ان تعد اوراق ال�ص���جر، نعم بهذا 
احلجم والو�ص���ف هي املو�ص���ل مبا تعنيه وحتمله 
من متناق�ص���ات وق�ص���ايا وتعقيدات. اما من داخل 
املو�ص���ل فامل�ص���هد خمتلف. قاطنوا الغاب���ة تعودوا 
عل���ى م�ص���اراتها وعل���ى الرغم م���ن ذلك رج���ف قلب 
ايهم ال�ص���غري الذي يخاف الرعد ليلة االم�ص و�صار 
يرك����ص اىل ح�ص���ن جدت���ه، تل���ك ال�ص���مرة اجلميلة 
بكربيائها التي اخلتطت عليها االوراق بني الهالهل 
والبكاء لتم�ص���ي يف ت�ص���ييع ابو ايه���م الذي جلبوه 
له���ا جثة وراأ�ص، وقالوا لها هذا م�ص���ري من يتعامل 
م���ع "الكف���ار"!!، ف�ص���ارت يف جنازت���ه تهله���ل حتى 
قالوا انها فق���دت عقلها وهي اأكرثهم عقال وحكمتها 

توازي كل حكماء املو�صل واأكرث. 
 الي���وم تنتظ���ر الرج���ال ليقول���وا لها:  ميك���ن لك ان 
تق���ري عين���ا بذل���ك البط���ل وافرحي بق���دوم اخوته 
الذين قدموا من كل ق�صبة وبقعة وزقاق من العراق 
ليعي���دوا احلق املغت�ص���ب اىل اأهل���ه، واليوم ميكن 
ل���ك ان تطمئّن���ي ايهم وحتك���ي له الفرق ب���ني الرعد 
وراجم���ات احلق التي ق���د تخيفه اأ�ص���واتها ولكنها 

�صتكتب له ترنيمة انت�صار دم والده على جالديه.
 نعم االنت�ص���ار، لن ينت�صر يف املو�صل العبادي وال 
ال�ص���اعدي ولن ينت�ص���ر العام���ري وال املهند�ص وال 
�ص���ليماين لن ينت�ص���ر الب���ارزاين وال النجيفي وال 
اردوغان و�ص���لمان ولن ينت�صر ال�ص���يعة وال ال�صنة 
وال الك���ورد او العرب عل���ى قدر ما يحمله بع�ص���هم 
م���ن خ���ري الأم الربيع���ني ونوايا �ص���ادقة وما يحمله 

بع�صهم االآخر من �صر اىل احلدباء ونوايا كاذبة.
 يف املو�ص���ل لن ينت�ص���ر ال�ص���ادقون وح�ص���ب، بل 

�صينت�صر العراق كله على ال�صر واالرهاب كله.
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