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العالم

العراق

«الحشد» يعرض حسم معركة الموصل:

اطردوا األميركيين
من «القيارة»
عكست دعــوة أكــرم الكعبي لبغداد،
أمس ،إلى ضرورة دخول قوات «الحشد
ال ـش ـع ـبــي» مــدي ـنــة ال ـمــوصــل وحـســم
معركتها ،ما يــدور في أروقــة قيادة
تأكيده أن سيطرة
«الحشد» ،في ظل
ّ
األميركيين على الجو أخــرت استعادة
المدينة
بـ ــات م ـح ـســومــا لـ ــدى بـ ـغ ــداد وق ـي ــادة
«التحالف الدولي» أن استعادة مدينة
امل ــوص ــل م ــن قـبـضــة تـنـظـيــم «داعـ ــش»
لــن تـحـصــل مــع نـهــايــة ال ـعــام الـحــالــي.
الـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة ال ـتــي بـ ــدأت قبل
الرئيس
نحو ثــاثــة أشـهــر ،سينقلها
َ َ
األم ـي ــرك ــي ب ـ ــاراك أوب ــام ــا إلـ ــى خــل ـفــه
دونالد ترامب الذي يبدو إلى اآلن أنه
مــن سيشهد «انـتـصــار املــوصــل» .وإن
ك ــان الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي املـنـتـخــب لم
يــوضــح ،هــو وفــريـقــه ،رؤيـتــه للميدان
الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا عـ ـل ــى ص ـع ـيــد
الحدث األبرز ،أي معركة املوصل ،فإن
«التدخل األميركي» أدى إلــى «تأخير
العملية وإطــالــة أمــدهــا» ،وفــق األمــن
العام لـ«حركة النجباء» أكرم الكعبي.
وقـ ــال ال ـك ـع ـبــي ،أمـ ــس ،إن «املـعـطـيــات
الـعـسـكــريــة عـلــى األرض ت ــدل عـلــى أن
املعركة ستطول» ،معتبرًا أن «السماح
لـ ـلـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ب ـ ــال ـ ــدخ ـ ــول إلـ ــى
مــركــز املــوصــل ،وط ــرد األمـيــركـيــن من
(غــرفــة عـمـلـيــات) ال ـق ـيــارة ،وإبـعــادهــم
عــن الـعـمـلـيــات الـجــويــة سـيـســاهــم في
اإلسراع بالحسم».
ووفق معلومات «األخبار» ،فإن دعوة
الـكـعـبــي إل ــى دخـ ــول قـ ــوات «ال ـحـشــد»
ّ
ع ـلــى خ ــط ع ـم ـل ـيــات امل ــوص ــل ،م ــا هي
إال انـعـكــاس ملــا ي ــدور فــي أروق ــة غرفة
ع ـم ـل ـيــات «تـ ـل ــول ال ـ ـبـ ــاج» ،ال ـت ــي ت ــرى

ضـ ـ ــرورة دخ ـ ــول الـ ـق ــوات إلـ ــى املــدي ـنــة
واملساهمة في حسم املعركة في أقرب
وقت ممكن.
وأض ـ ــاف الـكـعـبــي أن «ال ـع ـم ـل ـيــات في
املوصل كانت تسير بانسيابية كبيرة،
لكن ال ــدور السلبي للتحالف الــدولــي
عرقل مسير عمليات التحرير» ،الفتًا
إل ـ ــى أن «الـ ـ ـق ـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة
استطاعت حتى اآلن تحرير  %50من
املقطع الشرقي للمدينة» .وأوضح أنه
ّ
كــان مخططًا إنهاء عمليات «قادمون
يا نينوى» مع نهاية عام ّ ،2016إال أن
«سيطرة األميركيني على الجو أخرت
ذلك» ،إلى جانب «الضغوط األميركية
والتركية التي ّأدت إلى تحديد حركة
ق ـ ــوات ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي ف ــي مـنــاطــق
مسؤولياتها غربي املوصل فقط».
ومع انتهاء األسبوع ّ
األول من الشهر
ّ
ال ـث ــال ــث ل ـع ـم ـل ـيــات املـ ــوصـ ــل ،تـمــكـنــت
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ح ـ ــوال ـ ــى 40
ّ
ـت تستعيد فـيــه ال ـقــوات
ح ــيــا ،ف ــي وق ـ ٍ

ستسحب تركيا
قواتها من شرقي
الموصل قريبًا

«أنـ ـف ــاسـ ـه ــا» بـ ـه ــدف إعـ ـ ــادة «تــرت ـيــب
ّ
ال ـص ـفــوف» .وعــلــق املـحـلــل السياسي
هشام الهاشمي على ذلــك بالقول إن
«كــل ساعة تمر على املواطن واملقاتل
امل ـح ـ ّـرر فــي م ـعــارك امل ــدن املـغـلـقــة ،فــإن
ّ
يصب في مصلحة تنظيم داعش،
ذلك
ألن فيها اسـتـنــزاف وإن ـهــاك للمدينة
ّ
املحرر».
وسكانها واملقاتل

وتزامنت «استراحة املقاتل» مع إعالن
الـسـفـيــر ال ـتــركــي ف ــي الـ ـع ــراق ،ف ــاروق
قايماقجي ،أمس ،أن بالده «ستسحب
قواتها من معسكر قرب املوصل شمال
ال ـ ـعـ ــراق ق ــريـ ـب ــا» ،م ــن دون أن ي ـح ـ ّـدد
موعدًا لذلك.
ّ
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،حـ ـ ـ ــذرت ق ـ ـيـ ــادة تـنـظـيــم
ّ
«داعش» مسلحيها من مغادرة املقطع
الشرقي ملدينة املوصل باتجاه غربها،
بالتزامن مع استعداد القوات العراقية
السـ ـتـ ـئـ ـن ــاف هـ ـجـ ـم ــاتـ ـه ــا ،ف ـ ــي إط ـ ــار
عمليات «قادمون يا نينوى» .وأفادت
وك ــال ــة «األن ـ ــاض ـ ــول» بـ ــأن «الـتـنـظـيــم
أنشأ نقطة تفتيش كبيرة عند مدخل
ال ـج ـس ــر ال ـع ـت ـيــق (الـ ـق ــدي ــم) م ــن جـهــة
منطقة الـفـيـصـلـيــة ،شــرقــي املــوصــل»،
ً
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ــى أن «الـ ـجـ ـس ــر ال ـع ـت ـيــق
هـ ــو ال ــوحـ ـي ــد الـ ـص ــال ــح ل ـل ـع ـب ــور بــن
ضفتي النهر» ،بعدما دمــرت طائرات
«ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدولـ ــي» أربـ ـع ــة ج ـســور
أخرى على مدى األسابيع املاضية.
وعمد «داع ــش» ،أمــس ،إلــى استهداف
امل ـن ــاط ــق الـ ـت ــي اس ـت ـع ــادت ـه ــا الـ ـق ــوات
ال ـعــراق ـيــة ،مــع بــدا ّيــة عـمـلـيــات تحرير
امل ــوص ــل .ف ـق ــد ت ـبــنــى ال ـت ـن ـظ ـيــم ث ــاث
ه ـج ـم ــات بـ ـث ــاث س ـ ـيـ ــارات مـفـخـخــة،
استهدفت سوقًا في منطقة كوكجلي،
شرقي مدينة املوصل ،وأدت إلى مقتل
وقت
 23شخصًا ،وإصابة آخرين ،في ٍ
نعت فيه ّ
منسقة الـشــؤون ً اإلنسانية
ّ
في العراق ،ليز غراند ،أربعة من عمال
اإلغاثة ،وسبعة مدنيني آخرين ،أثناء
تـسـلـيـمـهــم ل ـل ـم ـســاعــدات اإلن ـســان ـيــة،
شرقي املــوصــل« ،إثــر سقوط عــدد من
قذائف الهاون بشكل عشوائي».
وف ـي ـمــا ت ـ ــزداد م ـعــانــاة ال ـن ــازح ــن عن
املوصل تعقيدًا ،وارتفاعًا في عددهم
ال ــذي بـلــغ حـتــى األيـ ــام املــاض ـيــة أكـثــر
ّ
م ــن  110آالف ن ـ ــازح ،أك ـ ــدت «مـنـظـمــة
العفو الدولية» ،في تقريرها أمس ،أن
«األط ـفــال الــذيــن حــوصــروا فــي معركة

يعاني األطفال الذين حوصروا في معركة الموصل من إصابات مرعبة (أ ف ب)

املوصل يعانون من إصــابــات مرعبة،
بعدما رأوا أشـ ًيــاء ال ينبغي ألحــد أن
يراها» ،مضيفة أن «بنات لم تتجاوز
أعـ ـم ــاره ــن  11س ـ ُن ــة لـ ــم ي ـس ـل ـمــن مــن
االغتصاب ،بينما أكره الصبيان ّعلى
ُ
االلتحاق بالتدريب العسكري ،ولقنوا
كيف يقطعون رؤوس البشر».
ّ
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،حـ ــل ن ــائ ــب رئـ ـي ــس «هـيـئــة

الحشد الشعبي» ،أبو مهدي املهندس،
ضيفًا على زعيم «التحالف الوطني»،
ع ـ ّـم ــار ال ـح ـك ـيــم ،الـ ــذي دع ــا إل ــى «دع ــم
ورع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي م ــادي ــا
ومـعـنــويــا بــاع ـت ـبــاره ال ـق ـ ّـوة الـضــاربــة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــراق» .واسـ ـتـ ـغ ــل ال ـح ـك ـي ــم زي ـ ــارة
املهندس للتسويق ملشروعه «التسوية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «املـ ـش ــروع

تقرير

أزمة الدوالر تفاقم معاناة المصريين ...والحكومة تكتفي بـ«االبتسام»!
ال رؤي ــة حـكــومـيــة للتعامل مــع أزمــة
ال ــدوالر .الشركات تعاني ،واألسـعــار تــزداد،
وعـمـلـيــات االس ـت ـيــراد تـتـعـثـر ،ومحافظ
يكتفي بـعـّبــارات عامة
البنك الـمــركــزي ّ
و«ابتسامات» استفزت المصنعين خالل
لقائه عددًا من المستثمرين
القاهرة ــ جالل خيرت
ّ
مر نحو  50يومًا على إصــدار البنك
امل ـ ــرك ـ ــزي املـ ـ ـص ـ ــري ق ـ ـ ـ ــرارًا ب ـت ـعــويــم
الجنيه وترك حرية التسعير للبنوك
وان ـخ ـف ــاض قـيـمــة الـعـمـلــة الــوطـنـيــة
أكثر من  ،%100بعدما كــان يصرف
م ـقــابــل  8.89ج ـن ـي ـهــات ،فـيـمــا صــار
س ـعــره ي ـت ــراوح ف ــي ال ـب ـنــوك ب ــن 19
و 20جنيهًا خالل اليومني املاضيني.
وسـ ـ ّـجـ ــل ال ـج ـن ـي ــه ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا مـ ـط ــردًا
مـصـحــوبــا بـعـمـلـيــات شـ ــراء وع ــودة

إلى السوق املوازية بفارق طفيف عن
سعر البنك ،وخصوصًا أن البنوك ال
تــزال تضع قــواعــد ّ
مقيدة للحصول
ع ـلــى ال ـع ـم ـلــة األج ـن ـب ـي ــة ،ال ـت ــي رغــم
ّ
تضيق على
تخفيفها نسبيًا ال تزال
األفـ ــراد وال ـشــركــات ب ـصــورة كـبـيــرة،
ســواء في املبالغ التي يتم توفيرها
أو في عمليات تحويل العملة.
ظ ـ ـه ـ ــرت أزم ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة م ــرتـ ـبـ ـط ــة
ب ـ ــالـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــز عـ ـ ـ ــن ت ـ ـح ـ ــدي ـ ــد أس ـ ـع ـ ــار
امل ـن ـت ـج ــات ل ـط ــرح ـه ــا ف ــي األسـ ـ ــواق
والـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادة ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ف ـ ــي أس ـ ـعـ ــار
املـنـتـجــات وال ـس ـلــع ،فـيـمــا تــراجـعــت
الـ ـ ـص ـ ــادرات بـ ـص ــورة ك ـب ـي ــرة خ ــال
الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ــع اضـ ـ ـط ـ ــراب
أسـعــار ال ــدوالر الجمركي .ويطالب
املستوردون بضرورة تثبيت سعر
الـ ـ ـ ــدوالر ال ـج ـم ــرك ــي ل ـف ـت ــرة مـعـيـنــة
حـ ـت ــى ي ـم ـك ـن ـه ــم ق ـ ـيـ ــاس الـ ـجـ ـم ــارك
وتثبيت أسعار املنتجات ،لكن هذا
املطلب لم يجد استجابة حتى اآلن
من وزارة املالية.
أم ــا م ـحــافــظ ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ،ط ــارق

عامر ،فال يزال يكتفي بـ«االبتسامة»،
والــرد بأن القرارات املقبلة «ستكون
فــي مصلحتهم» ،وذلــك خــال لقائه
عددًا من كبار املستثمرين .لم يسفر
االج ـت ـمــاع عــن أي نـتــائــج إيـجــابـيــة،
وسط تراجع في األعداد التي يجري
استيرادها من السيارات واألجهزة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة وت ـغ ـ ّـي ــر أس ـع ــاره ــا في

املـعــارض بـصــورة يومية ،علمًا بأن
بعضها زاد سـعــره ث ــاث م ــرات في
أقل من عام بسبب تضاعف الدوالر
الـجـمــركــي ،وزيـ ــادة نـسـبــة الـجـمــارك
ال ـتــي حــركـهــا الــرئ ـيــس عـبــد الـفـتــاح
السيسي مرتني خالل العام الجاري.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،تــرفــض الحكومة
حـتــى اآلن حـســم أزم ــة األدويـ ــة التي

ظهرت أزمة جديدة مرتبطة بالعجز عن تحديد أسعار المنتجات (أ ف ب)

ت ـعــانــي الـ ـس ــوق امل ـص ــري ــة ف ـي ـهــا من
نقص شديد بــأدويــة متعددة مهمة
ل ـل ـم ــرض ــى ،ك ـم ــا ت ــرف ــض أي زي ـ ــادة
ل ـل ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـي ــة ال ـت ــي طــالـبــت
بـ ــزيـ ــادة ت ـم ــاث ــل ق ـي ـمــة فـ ــرق الـعـمـلــة
للمرة الثانية.
في أقل من ستة أشهر على الزيادة التي
تــراوحــت بــن  20و %50على األدويــة،
تواجه الحكومة مأزقًا في عجزها عن
تحمل ردود الفعل الشعبية على القرار
الـ ــذي س ـي ـمـ ّـس ق ـطــاعــات عــري ـضــة من
املواطنني ،وسط اعتراض من نقابتي
األطباء والصيادلة على طريقة إدارة
الحكومة لألزمة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــدم ــت ن ـقــابــة األط ـب ــاء
اس ـت ـغــاثــة لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة من
أج ــل ال ـتــدخــل لـحـمــايــة امل ــرض ــى من
ال ـقــرار املــرتـقــب ،بــاملــوافـقــة عـلــى رفــع
أس ـعــار الـ ــدواء لـلـشــركــات األجـنـبـيــة،
بعدما تضاعفت أسعار مستلزمات
الدواء التي تستورد من الخارج.
وطالبت النقابة بضرورة تصحيح
سياسات التسعير لرفع سعر املنتج

