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سوريا

الحدث

الجيش في الرقة ويقترب من الطبقة ...ومنبج تنتظر «الساعة الصفر»
ألول مــرة منذ عــام  2014يدخل الجيش
السوري الحدود اإلداريــة لمحافظة الرقة،
ليصبح اليوم على ًبعد  40كلم من مدينة
الطبقة .أمــا شـمــاال ،فقد اقتربت «قــوات
سوريا الديموقراطية» من إعــان الساعة
الصفر القتحام مدينة منبج في ريف حلب
ت ـت ـســارع ال ـخ ـطــى لـتـحــريــر ج ــزء من
محافظة الرقة من مسلحي «داعش»
ً
وال ــوص ــول أوال إل ــى مــديـنــة الطبقة
ع ـل ــى ضـ ـف ــاف ن ـه ــر الـ ـ ـف ـ ــرات .ون ـجــح
الجيش السوري وقواته الرديفة في
تحقيق ت ـقـ ّـدم مـلـحــوظ فــي الـيــومــن
املاضيني على محور اثريا ـ الطبقة
بعد دخول ّوحداته الحدود اإلداريــة
ملحافظة الرقة.
ُ
وأعـلـنــت ،أم ــس ،سيطرته على بلدة
بـيــر ام ـب ــاج ،ف ــي ري ــف ال ــرق ــة الـغــربــي
(تـ ـبـ ـع ــد الـ ـبـ ـل ــدة  40كـ ـل ــم عـ ــن ًم ـط ــار
ال ـط ـب ـق ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري) ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
قــريــة أب ــو ال ـع ــاج والـ ـت ــال املحيطة
بـ ـه ــا ،إث ـ ــر اش ـت ـب ــاك ــات م ــع مـسـلـحــي
تنظيم «داع ـ ــش»ّ .
وأدت املــواج ـهــات
ـدد من املسلحني،
إلى مقتل وجــرح عـ ٍ
فـ ــي حـ ــن أفـ ـ ـ ــاد «امل ـ ــرص ـ ــد ال ـ ـسـ ــوري
لـ ـحـ ـق ــوق االن ـ ـ ـسـ ـ ــان» املـ ـ ـع ـ ــارض ب ــأن
قيادة التنظيم «فقدت االتصال بـ35
ّ
مسلحًا ،خالل ّ
لصد هجوم
توجههم
الـجـيــش عـنــد ال ـح ــدود اإلداري ـ ــة بني
الرقة وحماة».
أم ـ ــا امل ـع ـس ـك ــر اآلخـ ـ ـ ــر ،ال ـ ـ ــذي ت ـق ــوده
بدعم
«قــوات سوريا الديموقراطية» ّ ٍ
تقدمه
«التحالف الدولي» ،فقد تابع
أي ـ ـضـ ــا ب ــاتـ ـج ــاه م ــديـ ـن ــة م ـن ـب ــج فــي
ري ــف حـلــب الـشــرقــي .وأع ـلــن الناطق
الــرسـمــي بــاســم «املـجـلــس العسكري
ملــديـنــة مـنـبــج وري ـف ـه ــا» ،واملـنـضــوي

توجههم ّ
فقد «داعش» االتصال بـ 35مسلحًا خالل ّ
لصد هجوم الجيش (األناضول)

من  50شهيدًا
أكثر
ّ
مدنيًا جراء قصف
المسلحين في حلب

ضـمــن «ق ـس ــد» ،شــرفــان دروي ـ ــش ،أن
«ح ـم ـل ــة ت ـح ــري ــر م ـن ـب ــج م ـس ـت ـم ــرة»،
الفتًا إلــى أن «داع ــش يتكبد خسائر
فادحة في املسلحني والعتاد» .وقال
إن «مسافة قصيرة باتت تفصل قسد
ّ
«تقدر
عن املدينة» ،مشيرًا إلــى أنها

بــن  7و 12كـلــم ،بحسب ُبـعــد وقــرب
ب ـع ــض امل ـ ـحـ ــاور ال ـت ــي ن ـت ـق ـ ّـدم مـنـهــا
باتجاه املدينة».
ون ـق ـل ــت مـ ــواقـ ــع كـ ــرديـ ــة أن «ق ـس ــد»
بـ ــدأت بــاالن ـت ـشــار ف ــي مـحـيــط منبج
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــي ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــوب والـ ـ ـش ـ ــرق
اس ـت ـع ــدادًا الق ـت ـحــام ـهــا ،ح ـيــث ب ــدأت
م ــدف ـع ـي ــة «ق ـ ـسـ ــد» بــال ـت ـم ـه ـيــد لــذلــك
ناريًا ،باستهداف مقار «داعــش» في
منطقة املطاحن في املدينة .وأضافت
املواقع أن «طائرات التحالف الدولي
أل ـقــت آالف املـنــاشـيــر عـلــى املــدي ـنــة»،
ط ــالـ ـب ــت ف ـي ـه ــا م ـس ـل ـح ــي ال ـت ـن ـظ ـيــم
«بــاالنـشـقــاق عنه وإل ـقــاء سالحهم».
وس ـي ـط ــرت «قـ ـس ــد» (وعـ ـل ــى رأس ـه ــا
«وح ــدات حماية الشعب» الـكــرديــة)،
في طريقها باتجاه منبج ،على قرى

الريفية ،وعظام ،وبنية صغيرة .إلى
ذلــك ،نعت «كتائب شمس الشمال»،
املنضوية في «قسد» ،قائدها فيصل
أبو ليلى ،متأثرًا بجراح أصيب بها
في معارك تحرير منبج ،منذ أيام.
في غضون ذلك ،هاجم «داعش» مواقع
ـدد من قرى
«الــوحــدات» الكردية في عـ ٍ
ري ــف الـحـسـكــة .ونـقـلــت «تنسيقيات»
املـسـلـحــن أن « 19عـنـصـرًا للتنظيم،
مـجـهــزيــن بــأحــزمــة نــاس ـفــة ،هــاجـمــوا
ق ـ ــرى ع ـ ــدة ج ـن ــوب ــي وش ــرق ــي مــدي ـنــة
الشدادي».
أما في حلب ،فقد ارتفع عدد الشهداء
امل ــدن ـي ــن إل ـ ــى أكـ ـث ــر م ــن  50ش ـه ـي ـدًا،
و 150جريحًا ،جـ ّـراء قصف املسلحني
ألح ـ ـي ـ ــاء فـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة .وفـ ـ ــي ال ــري ــف
ال ـش ـم ــال ــي ،ت ـس ـت ـمــر امل ــواجـ ـه ــات بــن

مسلحي «الـجـيــش ال ـحــر» ومسلحي
«داع ــش» فــي محيط بـلــدة كفركلبني،
فــي مـحــاولــة مــن «ال ـح ــر» لـفــك حصار
«داع ــش» عــن مدينة مــارع .بالتوازي،
اسـتـهــدف رم ــاة ال ـصــواريــخ املــوجـهــة،
في الجيش السوري ،آليتني رباعيتي
الدفع ،تنقالن عناصر «جيش الفتح»
ف ــي مـحـيــط ب ـلــدة ح ـم ـيــرة ،ف ــي الــريــف
ال ـج ـنــوبــي ،م ــا ّأدى إل ــى تــدمـيــرهـمــا،
ومقتل طاقميهما.
وفــي الـسـيــاق ،نعى «جيش اإليـمــان»،
الـتــابــع لــ«حــركــة أح ــرار ال ـشــام» 6 ،من
مقاتليه ،بينهم املسؤول امليداني أبو
أح ـمــد مـتـحــابــن ،خ ــال االشـتـبــاكــات
الـ ـ ــدائـ ـ ــرة مـ ــع الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري فــي
املنطقة .خسارة «أحرار الشام» امتدت
ضـيــن ،أيضًا،
على مــدى الـيــومــن املــا ُ
في محافظة إدلب ،حيث قتل القيادي
ع ـبــدو الـحـجــي ،واث ـن ــان مــن مــرافـقـيــه،
ُ
ب ـع ـبــوة نــاس ـفــة زرع ـ ــت ع ـلــى الـطــريــق
ال ـعــام بــن مــديـنـتــي أري ـحــا وســراقــب.
ـاق آخ ـ ـ ـ ــر ،أعـ ـلـ ـن ــت م ــواق ــع
وف ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ـ ٍ
مـ ـع ــارض ــة ،أم ـ ـ ــس ،س ـي ـط ــرة ال ـج ـيــش
ال ـس ــوري عـلــى قــريــة عــن عـيـســى ،في
ج ـب ــل ال ـت ــرك ـم ــان ،ف ــي ريـ ــف الــاذق ـيــة
ال ـش ـمــالــي .ف ــي امل ـقــابــل ،أف ـ ــادت وكــالــة
«سانا» بأن «وحدات الجيش أحبطت
هجومًا لجبهة النصرة وأحرار الشام
على نـقــاط عسكرية فــي محيط بلدة
معان ،في ريف حماة الشمالي».
أم ــا فــي غــوطــة دم ـشــق الـشــرقـيــة ،فقد
طرد مسلحو «فيلق الرحمن» و«جبهة
ال ـن ـصــرة» مسلحي «جـيــش اإلس ــام»
ـوم ّمباغت،
مــن بـلــدة زمـلـكــا ،بعد هـجـ ٍ
رغ ـ ــم اتـ ـف ــاق «الـ ـتـ ـه ــدئ ــة» املـ ــوقـ ــع بــن
األطرف الثالثة .بدوره ،أعلن املتحدث
الرسمي باسم «الفيلق» ،وائل علوان،
أن «غــرفــة عمليات املــوك (فــي األردن)
أوقفت دعمها لفيلق الرحمن ،بتهمة
التحالف مع القاعدة».
(األخبار)

اليمن

أزمة الريال تنعكس فوضى في األسواق مع بدء رمضان
لم تفلح إجــراءات الجهات الحكومية في
صنعاء الحـتــواء الفوضى التي تشهدها
األسـ ــواق عـلــى خلفية االن ـخ ـفــاض الـحــاد
للريال مقابل الدوالر .وفيما حالت ممارسات
التحالف السعودي دون إنقاذ العملة عبر
منعه نقل األم ــوال الفائضة إلــى الـخــارج،
يـلــوح أمــل وحـيــد حاليًا وهــو عقد لقاء
للمانحين في األردن لمناقشة سبل الدعم
صنعاء ـ رشيد الحداد
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـح ــرك ــة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة إلـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ـ ــواق ص ـن ـع ــاء
واملحافظات بالتزامن مع بــدء شهر
رمضان ،يشهد السوق اليمني حالة
عــدم اسـتـقــرار جــراء ارتـفــاع األسعار
وان ـ ـعـ ــدام الـ ــوقـ ــود ن ـت ـي ـجــة اح ـت ـجــاز
ال ـت ـحــالــف ال ـس ـع ــودي ال ـع ـش ــرات من
ن ـ ــاق ـ ــات الـ ـنـ ـف ــط الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـق ـطــاع
الـخــاص فــي جيبوتي منذ أسابيع،
وإيـ ـق ــاف الـ ـق ــوات امل ــوال ـي ــة لـلــرئـيــس
املـسـتـقـيــل ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور ه ــادي
إم ــدادات الــوقــود اآلتـيــة مــن محافظة
مـ ــأرب .ه ــذا ال ــواق ــع أدى إل ــى ارت ـفــاع
أسـ ـع ــار ال ـب ـن ــزي ــن وال ـ ــدي ـ ــزل بـنـسـبــة
 ،%100وإل ـ ــى ت ــراج ــع ح ــرك ــة الـنـقــل
التجاري داخل املدن وخارجها.
وت ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة أن
االنخفاض الكبير الذي طاول أسعار
ص ــرف ال ــري ــال الـيـمـنــي أم ــام ال ــدوالر
والعمالت الصعبة واملــواد الغذائية

والوقود «مفتعل» ،وتتهم «التحالف»
بـ ـت ــوظـ ـي ــف ال ـ ـ ــورق ـ ـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
ملضاعفة معاناة اليمنيني وتحقيق
م ـكــاســب ل ــم تـحـقـقـهــا ف ــي الـجـبـهــات
الـعـسـكــريــة .وارت ـف ـعــت أس ـعــار امل ــواد
األســاس ـيــة وال ـغــذائ ـيــة بـنـسـبــة %36
منذ بدء العدوان ،وازداد تصاعدها
فــي اآلون ــة األخ ـيــرة رغــم إع ــان كبار
الشركات التجارية املستوردة ثبات
أس ـع ــار مـنـتـجــاتـهــا وخ ـصــوصــا من
القمح والدقيق واألرز وفق اتفاقات
أبــرم ـت ـهــا ت ـلــك ال ـش ــرك ــات م ــع وزارة
ال ـص ـن ــاع ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة فـ ــي ص ـن ـعــاء
وأعـ ـل ــن ع ـن ـهــا رس ـم ـي ــا .ك ـم ــا ن ـشــرت
قائمة بأسعار السلع واملنتجات ،إال
أن رئيس الجمعية اليمنية لحماية
امل ـس ـت ـه ـلــك ف ـض ــل م ـن ـص ــور ق ـل ــل مــن
جـ ـ ــدوى اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي أعـلـنـتـهــا
وزارة الصناعة والتجارة ،وأكــد في
حديث لـ«األخبار» أن ارتفاع األسعار
ٍ
والـخــدمــات واملشتقات النفطية أثر
تأثيرًا مباشرًا على الحياة املعيشية
لـلـمــواطــن الـيـمـنــي وتـسـبــب ذل ــك في
ارت ـ ـفـ ــاع مـ ـع ــدالت ال ـف ـق ــر وال ـب ـط ــال ــة.
واتهم منصور التجار باملغاالة في
أس ـعــار الـسـلــع واملـنـتـجــات وتحميل
امل ـس ـت ـه ـل ــك ال ـي ـم ـن ــي إض ـ ــاف ـ ــات غـيــر
حقيقية ،مـشـيـرًا إل ــى أن الـتـجــار في
صنعاء يبيعون السلع واملنتجات
م ـنــذ ع ــام ــن بــأس ـعــار ت ـف ــوق الـقـيـمــة
الـ ـش ــرائـ ـي ــة ل ـ ـ ـلـ ـ ــدوالر ب ـن ـس ـب ــة %30
اع ـت ـمــدهــا ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص كنسبة
احتياطية.
وع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــدى األسـ ــاب ـ ـيـ ــع امل ــاضـ ـي ــة،
اتـ ـ ـخ ـ ــذت الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة فــي

صنعاء عــددًا من اإلجــراءات اإلداريــة
وال ــرق ــاب ـي ــة .وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ألـقــت
الجهات األمنية القبض على عدد من
الصرافني املضاربني بأسعار العملة
الوطنية الــذيــن ثبت تــورط بعضهم
م ــع «ال ـت ـح ــال ــف» .وش ـ ـ ـ ّـددت الــرقــابــة
على األســواق العامة وضبطت أكثر
من  1000مخالفة سعرية وصــادرت
الـ ـعـ ـش ــرات مـ ــن األطـ ـ ـن ـ ــان مـ ــن امل ـ ــواد
الغذائية غير الصالحة لالستخدام
اآلدمي.
الوطنية،
العملة
ـة
ـ
م
أز
خلفية
وعلى
ً
ّ
وجه القطاع الخاص اليمني رسالة
إلـ ـ ــى املـ ـبـ ـع ــوث ال ـ ــدول ـ ــي اس ـم ــاع ـي ــل
ول ــد الـشـيــخ ،بــواسـطــة وف ــد صنعاء
املشارك في محادثات الكويت ،طالب
فيها األم ــم املـتـحــدة بتسهيل مهمة
نـقــل األمـ ــوال الـفــائـضــة مــن العمالت
الصعبة إلــى البنوك األجنبية وإلى
ال ـب ـحــريــن خ ـصــوصــا ،ب ـعــدمــا رفــض
«التحالف» طلب البنك املركزي بنقل
 8شحنات من األموال الفائضة لدى
البنوك التجارية واإلسالمية والتي
ت ـض ـ ّـم  725م ـل ـيــون ري ـ ــال س ـع ــودي،
و 78مليون دوالر ،و 14مليون درهم
إم ــارات ــي ،ومـلـيــونــا و 300أل ــف ريــال
قـ ـط ــري ،و 2م ـل ـي ــون يـ ـ ــورو ح ــاول ــت
البنوك إرسالها إلى الخارج لتعزيز
أرصدتها في البنوك الدولية ولفتح
االعتمادات للتجار لشراء واستيراد
الـسـلــع ،وذل ــك بـعــدمــا اش ـتــرط البنك
امل ــرك ــزي عـ ــدم ت ـع ــرض ت ـلــك األم ـ ــوال
للتوقيف والتفتيش في مطار بيشة
السعودي.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ي ـ ـبـ ــدو أن ه ـن ــاك

اتجاه لعقد لقاء دولي
لمناقشة التحديات
المالية العامة اليمنية

اتجاها دولـيــا لعقد لقاء فــي األردن
بــرعــايــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة خ ــال األي ــام
املقبلة بمشاركة البنك املــركــزي مع
ال ــدول املــانـحــة ملناقشة الصعوبات
وال ـت ـحــديــات ال ـتــي تــواجـهـهــا املــالـيــة
ال ـعــامــة الـيـمـنـيــة وس ـبــل دع ــم الـبـنــك

امل ـ ــرك ـ ــزي وتـ ـسـ ـهـ ـي ــل مـ ـهـ ـم ــة ح ــرك ــة
الـتـحــويــات املــالـيــة مــن ال ــداخ ــل إلــى
الخارج والعكس.
وكـ ــان مـنـســق الـعـمـلـيــات اإلنـســانـيــة
لألمم املتحدة ،جيمي ماكغولدريك،
قد أكد في مؤتمر صحافي الخميس
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ج ـ ـن ـ ـيـ ــف ،أن الـ ـيـ ـم ــن
ومصرفه املــركــزي الــذي يعاني شح
ال ـس ـي ــول ــة ي ـح ـت ــاج ــان إل ـ ــى دع ـ ــم مــن
املانحني واملؤسسات املالية الدولية
إلنـقــاذ اقتصاد الـبــاد مــن االنهيار.
وأضاف أن هناك نقصًا في إمدادات
الـ ـغ ــذاء والـ ــوقـ ــود والـ ـ ـ ــدواء وهـ ــو ما
يجعل األس ـعــار بــاهـظــة ،مشيرًا إلى
أن الـبـنــك امل ــرك ــزي «ي ـكــافــح م ــن أجــل
االستمرار».
وكــانــت حكومة الــريــاض قــد اتهمت
ح ــرك ــة «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» بـنـهــب الـبـنــك
املــركــزي وبــإيـصــال الـبــاد إلــى حالة
انهيار اقتصادي قد تنجم عنه كارثة
إن ـس ــان ـي ــة .وأف ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر مـقــربــة
م ــن ح ـكــومــة هـ ــادي بــأن ـهــا تـعــرضــت
الن ـت ـقــادات دول ـيــة مكثفة فــي اآلون ــة
األخ ـ ـيـ ــرة ب ـس ـبــب مــوق ـف ـهــا ال ــراف ــض
تحويل أي أموال من البنوك اليمنية
إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج .وفـ ــي م ـق ــاب ــل تـشــديــد
البنك الدولي والواليات املتحدة على
ضــرورة تسهيل نقل تحويل فائض
العملة الصعبة املوجودة في البنوك
املحلية إلى الخارج وفتح اعتماد في
ال ـخــارج لتغطية واردات الـيـمــن من
السلع واملنتجات ،إشترطت حكومة
ه ــادي نـقــل الـبـنــك املــركــزي إل ــى عــدن
ونقل السلطة املالية إليها للموافقة
على ذلك.

