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اجلمهورية

بغداد- عبداحلسني غزال وعامر طويريجي 
انسحب محمد توفيق عالوي من التكليف الوزاري 
ووجه رسالة اعتذار الى رئيس الجمهورية بسبب 
تشكيل  من  منعته  التي  عليه  الحزبية  الضغوط 

حكومة مستقلة ،  وقال 
يكون  أن  في  تكمن  معادلة  أمام  "كان  أنه  عالوي 
مع  الصدق  عدم  مقابل  الوزراء  رئيس  بمنصب 
حساب  على  باملنصب  االستمرار  و  الشعب 
"الخيار كان  معاناته"، بحسب تعبيره. وتابع أن 
بسيطا وواضحا في أن يكون مع الشعب الصابر، 
وخاصة عندما رأى أن بعض الجهات السياسية 
ليست جادة باإلصالح و اإليفاء بوعودها للشعب، 
مستقلة  حكومة  والدة  أمام  العراقيل  ووضعت 
تعمل من أجل الوطن"، بحسب ما قاله. وكان قد 
أرجأ مجلس النواب العراقي األحد للمرة الثالثة 
رئيس  لحكومة  الثقة  التصويت على منح  جلسة 
ستحاول  التي  عالوي،  محمد  املكلف  الوزراء 
انهاء األزمة السياسية في هذا البلد الذي يشهد 
املجلس  واعلن  أشهر.  خمسة  منذ  احتجاجات 
القانوني  النصاب  اكتمال  لعدم  الجلسة  تأجيل 
ان  الحلبوسي،  محمد  املجلس  رئيس  اكد  فيما 
الوزراء  مجلس  لرئيس  مهلة  اخر  هو  االثنني 
ساحة  في  االشتباكات  تزال  ال  فيما  املكلف. 
والقوات  املتظاهرين  بني  بغداد  وسط  الخالني 

االمنية  بعد يوم دام سقط فيه قتلى وجرحى .
الخميس  جلستني  انعقاد  تأجيل  ذلك،  وسبق 
والسبت، لحسم منح الثقة لحكومة عالوي. وكلف 
في  وزاريني  منصبني  شغل  الذي  الرجل  عالوي 
ضغوط  اثر  الجديدة  الحكومة  تشكيل  السابق، 
براي  االخذ  دون  السياسية  األحزاب  مارستها 
ويطالب  له.  رفضهم  اعلنوا  الذين  املتظاهرين 
منصبا  تشغل  لم  مستقلة  بشخصية  املحتجون 
لكن  الحكومة  لتشكيل  السابق،  في  سياسيا 
عالوي وعد مرارًا بتشكيل حكومة »تاريخية«، من 

وزراء غير حزبيني وخبراء في مجالهم فقط.
وأجرى عالوي على مدار األسبوع تعديالت على 
التي  حكومته  في  مقاعد  لشغل  املرشحني  قائمة 

يعتزم تقديمها للتصويت في البرملان.
سلسلة  املاضية،  القليلة  األيام  خالل  جرت  كما 
اجتماعات مغلقة في محاولة إلقناع الكتل السنية 
والكردية التصويت ملنح الثقة للحكومة املرتقبة، 
إلى جانب النواب الشيعة الذين يدعمون عالوي.

لكن من غير املؤكد ما ستؤول اليه مساعي عالوي 
مع اقتراب أنتهاء املهلة الدستورية التي يفترض 
تنتهي  أن  املقرر  ومن  حكومته،  تشكيل  خاللها 
منتصف ليل األحد. وفي حال فشله في الحصول 
على ثقة البرملان بما ال يقل عن نصف عدد وزراء 
حكومته التي تضم عشرين وزيرًا، سيكون لرئيس 
في  الدستوري  الحق  صالح  برهم  الجمهورية 

فرض مرشح جديد لتشكيل الحكومة.
املخابرات مصطفى  املرشحني رئيس جهاز  وبني 
حظوظه  لكن  سياسية  ملصادر  وفقا  الكاظمي، 
يرجع  لم  اذا  عالوي  يمتلك  مما  اكبر  تبدو  ال 

لترشيحات االحزاب  وخاصة الكردية .
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

انسحاب  عالوي من التكليف حتت ضغط
مطالبة األحزاب باحلصص واملناصب

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)

 كابول - ا ف ب - طهران- الزمان 
لالتفاق  معارضتها  عن  األحد  إيران  أعربت 
الذي وّقعته الواليات املتحدة مع حركة طالبان، 
تقرير  في  لألميركيني  حق«  »ال  أن  إلى  مشيرة 

مستقبل أفغانستان.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية اإليرانية صدر 
أن  الدوحة،  في  االتفاق  توقيع  على  يوم  بعد 
»الواليات املتحدة ال تملك أي حق قانوني يتيح 
لها التوقيع على اتفاق سالم أو تقرير مستقبل 

أفغاسنتان«.
محاولة  اية  من  طهران  حذرت  واشنطن  وكان 
تخريب  او  افغانستان  في  الوضع  لزعزعة 
تبادل  بند  على  تعترض  كابول  فيما   . االتفاق 
االسرى في اتفاق السالم بني واشنطن وطالبان 
بند  على  االحد  االفغانية  الحكومة  احتجت 
رئيسي في االتفاق بني الواليات املتحدة وحركة 
لدى  صعبة  بمحادثات  ينذر  ما  وهو  طالبان 
االجتماع بني كابول والحركة املسلحة للتوصل 
الى اتفاق منفصل. وأعلن الرئيس اشرف غني 
عن  اتهامات  بعد  سياسية  ازمة  يواجه  الذي 
يلتزم  لن  انه  انتخابه مؤخرا،  اعادة  تزوير في 
ببند في االتفاق بني الواليات املتحدة وطالبان 
يدعو طالبان لإلفراج عن ما يقارب ألف سجني 
 5000 نحو  األفغانية إلطالق سراح  والحكومة 
االتفاق  من  جزء  والبند  الحركة.  عناصر  من 
الذي تم التوصل اليه بعد عامني من املحادثات 
عليه  التوقيع  وجرى  وطالبان،  واشنطن  بني 
مدته  زمنيا  إطارا  ويضع  الدوحة،  في  السبت 
14 شهرا النسحاب جميع القوات األجنبية من 
تعّهدات  بعّدة  طالبان  التزمت  إذا  أفغانستان، 
التوصل  أجل  من  كابول  مع  محادثات  وبدات 

إلى اتفاق سالم أوسع نطاقا.
جزئية  هدنة  أن  األحد  األفغاني  الرئيس  وأكد 
ستتواصل،  أيام  سبعة  مّدتها  املتمّردين  مع 

لكنه رفض بند تبادل السجناء. وينص االتفاق 
هذا  بتحقيق  املتحدة  الواليات  »تلتزم  انه  على 
الهدف« باطالق سراح سجناء طالبان، إال أنه لم 
يتضح كيف سيحدث ذلك في حال عدم موافقة 
كابول. وصرح غني في مؤتمر صحافي نادر »ال 
االف سجني«  باالفراج عن خمسة  التزام  يوجد 
السجناء  عن  افراج  عملية  اي  ان  الى  مشيرا 
»ليست ضمن صالحيات الواليات املتحدة، انما 

من صالحيات الحكومة األفغانية«.
أجندة  على  املسألة  إدراج  »يمكن  وأضاف 
أن  يمكن  ال  لكن  الداخلية،  األفغانية  املحادثات 

تكون شرطا مسبقا للمحادثات«.
خطوة  بأنه  يصفونه  االتفاق  مؤيدي  ان  رغم 
من  العديد  يخشى  السالم،  باتجاه  مهمة  أولى 
االفغان من ان ال يكون سوى استسالم اميركي 

مقّنع يشهد عودة طالبان الى السلطة.

أكبر حتد
ويعتمد التوصل الى ذلك على الحوار »االفغاني 
االفغاني« بني طالبان وإدارة غني، وغيرهم من 
منتقدين  أن  إال  االفغان.  السياسيني  الالعبني 
اعادة  على  أولوية  وضع  غني  أن  يقولون 

اتفاق  الى  بالتوصل  االهتمام  بدال من  انتخابه 
مع طالبان، ووجد صعوبة في تحديد من الذي 

سيتفاوض مع املسلحني.
بروكنغز  معهد  من  براون  فاندا  وصرحت 
هو  االن  االكبر  »التحدي  برس  فرانس  لوكالة 
ان الحكومة االفغانية ليست مستعدة للتفاوض 
رغم أنها كانت تعلم منذ سنوات عديدة ان ذلك 

سيحدث وأن هذه ستكون معايير االتفاق«.
واضافت »اذا تم التوقيع على اتفاق مع طالبان 
خالل 14 شهرا فسيكون ذلك من حسن الحظ« 
النهائية النسحاب جميع  املهلة  الى  في إشارة 

القوات االجنبية من افغانستان. وكانت طالبان 
غني  حكومة  مع  التفاوض  ترفض  االن  حتى 

وتعتبرها دمية في يد االميركيني.
انتخابه  اعادة  في  فوزه  غني  اعالن  وعقب 
الشهر املاضي، سارع خصمه عبداهلل عبداهلل 
الى رفض نتائج االقتراع وتعهد تشكيل حكومة 
غني  تهنئ  لم  واشنطن  ان  ولوحظ  منافسة. 

بالفوز.

ارتياح أكبر
عقب  سياسية  أزمة  في  الغارق  غني،  وكان 
إلى  أفضت  التي  االنتخابات  بتزوير  اتهامات 
املحادثات  إلى  يشير  جديدة،  بوالية  فوزه 
أذار/مارس  من  العاشر  في  املرتقبة  الداخلية 

والتي ذكرت تقارير أنها قد تجري في أوسلو.
اإلفراج عن السجناء  لبند  انتقادات غني  وتعد 
تمّزقه  تزال  ال  بلد  يواجهها  بمفاوضات صعبة 
قادته  يبدو  وحيث  وإثنية،  قبلية  خصومات 
على  االتفاق  على  قادرين  غير  الحرب  وتجار 
لجهة  املشهد  ضبابية  ورغم  املهمة.  املسائل 
أن  إال  ألفغانستان،  بالنسبة  االتفاق  يعنيه  ما 
سكان كابول أعربوا عن ارتياحهم للسير أخيرا 
في شوارع العاصمة دون التخّوف من هجمات 
عن  الكشف  عدم  طلب  شرطي  وقال  طالبان. 
بعد  اليوم  بسالم  »أشعر  برس  لفرانس  هويته 

االتفاق، وبارتياح أكبر«.
وفي جالل اباد عاصمة والية ننغرهار الشرقية، 
سلم اكثر من عشرة من مقاتلي طالبان اسلحتهم 

للسلطات في مراسم خاصة.
جان  اهلل  عتيق  ويدعى  املقاتلني  احد  وقال 
للصحافيني »لقد اتينا هنا لالنضمام الى عملية 

السالم واملصالحة الحكومية«.
واضاف »نحن مسرورون الن قوات االمن قبلتنا، 

وادعو االخرين لالنضمام الى العملية«.

إيران تعارض االتفاق املوّقع بني واشنطن وطالبان 
واحلكومة األفغانية ترفض بند األسرى

القاهرة - مصطفى عمارة 
ان  االزهر  بمشيخة  مصادر  كشفت 
على  القائمني  من  طالب  الطيب  احمد 
لجان الفتوى باصدار عدد من الفتاوي 
في  التعصب  ظاهرة  من  تحد  التى 
االحداث  بعد  الرياضي  التشجيع 
فى  والزمالك  االهلي  بني  املؤسفة 
امن  على  ذلك  وبيان خطورة  االمارات 
خارجية  جهات  سعي  ظل  فى  البلد 

الستغاللها .
ابدى  االزهر  ان  املصادر  واضافت 
بني  صلح  بمبادرة  للقيام  استعداده 
الطرفني وانه ال يمانع فى عقد جلسة 
االزهر  مشيخة  داخل  بينهما  صلح 
مدير  الحديدي  اسامه  د/  قال  فيما 
بني  التحفيل  ان  للفتوى  االزهر  مركز 
يشعل  النه  شرعا  حرام  الجماهير 
ان  واضاف  املجتمع  داخل  الفتنة 
الذي كان   الكباش  النبي نهىعن نطاح 
تبعث  النها  الجاهلية  فى  منتشرا 
الفتنة وقال صلى اهلل عليه وسلم ان 

الفتنة نائمة لعن اهلل َمن ايقظها.
فى السياق ذاته قال د خالد عمران امني 
لجنة الفتوى بدار االفتاء ان الرياضة 
نشاط انساني يسهم فى جلب السعادة 

يقلب  فهو  مختلف  امر  التعصب  لكن 
البغضاء  ويورث  الحسنة  املقاصد 
امال  د/  واضافت  الناس  بني  والفرقة 
االسالمية  الشريعة  استاذ  الغنى  عبد 

ان التعصب يغلق العقل عن التفكير
الى  وعودة  البغضاء  ويولد  السليم 
اذ  تعالى  اهلل  قال  كما  الجاهلية 
الحمية  قلوبهم  فى  كفروا  الذين  جعل 
وقع  وحينما  االولى  الجاهلية  حمية 
خالف بني املهاجرين واالنصار غضب 
وقال  وسلم  علية  اهلل  صلى  الرسول 
عصبية  على  وهو  قاتل  من  منا  ليس 
وليس مّنا َمن مات وهو على عصبية 

.من
مطلعة  مصادر  كشفت  اخرى  ناحية 
النقاب ان جهات سيادية اعطت الضوء 
قواعد  بتطبيق  الكرة  التحاد  االخضر 
االحداث  بعد  الجميع  على  القانون 
فى  املصريني  الفريقني  بني  املؤسفة 
يبرز  لكي  الوقت  حان  ،وانه  االمارات 
اتحاد الكرة قوته امام غطرسة االهلى 

والزمالك والتى تهدد بفتنة شعبية
بني جماهير الناديني وان الدولة سوف 
من  يتخذه  فيما  الكرة  اتحاد  تساند 

قرارات العادة االنضباط فى الرياضة

بعد اشتباكات االهلي والزمالك :األزهر بصدد فتوى ضد التعصب الرياضي 

بروكسل-  اسطنبول - موسكو -الزمان 
 يعقد وزراء خارجية االتحاد األوروبي اجتماعا 
طارئا األسبوع املقبل ملناقشة تداعيات التطورات 
دفعت  والتي  السوري  بالنزاع  املرتبطة  األخيرة 
تركيا  بني  الحدود  إلى  للتوّجه  الالجئني  االف 

واليونان.
جوزيب  األوروبي  االتحاد  خارجية  وزير  وقال 
محافظة  محيط  في  القتال  أن  بيان  في  بوريل 
للسلم  جديا  تهديدا  »يشّكل  السورية  إدلب 
إنسانية خطيرة  تداعيات  وله  الدوليني«  واألمن 
أدعو  »لذلك  واضاف  وخارجها.  املنطقة  على 
الخارجية  الشؤون  ملجلس  طارىء  اجتماع  إلى 

األسبوع املقبل ملناقشة الوضع«.
طائرتني  األحد  التركية  القوات  فيماأسقطت 
حربيتني سوريتني في شمال غرب سوريا، وفق 
ما أعلنت دمشق، في وقت أعلنت أنقرة استمرار 
هجومها ضد القوات السورية في محافظة إدلب. 
الجانبني  بني  التدخل  عدم  التزام موسكو  وسط 

التركي والروسي .
الجيش  أن  الرسمي  اإلعالم  أفاد  املقابل  في 
السوري أسقط ثالث طائرات مسيرة تركية عقب 
شمال  في  الجوي  مجالها  إغالق  دمشق  إعالن 
غرب البالد وتهديدها بإسقاط أي طائرة تخترق 
بدء  األحد  تركيا  إدلب.وأكدت  محافظة  أجواء 
و  السوري  الجيش  واسعة ضّد  عسكرية  عملية 
أعلنت أنقرة أّنها تقود عملية »درع الربيع« ضّد 
قواته  تعرضت  الذي  األسد  بشار  الرئيس  نظام 
لخسائر كبيرة جراء الضربات التركية في األيام 
األخيرة.وفي مؤشر إلى اشتداد املعارك، سقطت 
طائرتان حربيتان سوريتان ومسّيرة تركية فوق 
لحقوق  السوري  واملرصد  أنقرة  وفق  إدلب، 
غربي،  دعم  عن  البحث  سبيل  وفي  اإلنسان. 

منافذ  إردوغان  التركي رجب طيب  الرئيس  فتح 
تؤدي إلى القارة األوروبية أمام املهاجرين الذين 
وأطفال،  نساء  وبينهم  األحد،  التدفق  واصلوا 

باتجاه الحدود مع اليونان.
وزير  أعلن  سوريا،  في  الوضع  يتدهور  وبينما 
تريد  ال  أنقرة  أّن  اكار  خلوصي  التركي  الدفاع 
مواجهة روسيا، الحليف القوي للنظام السوري.

وقال إّن هدف الهجوم التركي »وضع حد ملجازر 
النظام ومنع حدوث موجة هجرة«. واعلن مصدر 
الجوي  للدفاع  انظمة  ثالثة  تدمير  تم  انه  تركي 

السوري في شمال غرب البالد .
)سانا(  الرسمية  السورية  األنباء  وكالة  ونقلت 

عن مصدر عسكري سوري أنه »في تمام الساعة 
طائرتان  كانت  وبينما  اليوم  هذا  من   13,25
سوريتان تنفذان مهمة ضد التنظيمات اإلرهابية 
الحربي  الطيران  قام  إدلب،  منطقة  في  املسلحة 
فوق  وإسقاطهما  الطائرتني  باعتراض  التركي 

األراضي السورية«.
باملظالت  قفزوا  الطيارين  أن  املصدر  وأكد 
من  التركية  الدفاع  وزارة  وأعلنت  »بسالم«. 
كانتا   24 سوخوي-  »طائرتي  إن  جهتها 
دون  من  إسقاطهما«،  جرى  طائراتنا  تستهدفان 
أن تتحمل مباشرة مسؤولية اسقاطهما، مشيرة 
للطيران  مضاد  »تدمير سالح  تم  أنه  إلى  أيضًا 

عن  فضاًل  املسيرة،  طائراتنا  إحدى  أسقط 
منظومتي مضادات طائرات«.

أنه  اإلنسان  لحقوق  السوري  املرصد  وأفاد 
ُيرجح  »بصواريخ  الطائرتني  استهداف  جرى 
طراز(  )من  تركية  طائرات  قبل  من  جو-جو  أنها 
+إف 16+«، مشيرًا إلى أنهما سقطتا في مناطق 

سيطرة قوات النظام.
مصدر  أعلن  األحد،  صباح  سابق  وقت  وفي 
لرحالت  الجوي  املجال  »إغالق  سوري  عسكري 
املنطقة  فوق  مسيرة  طائرات  وألية  الطائرات 
فوق  وبخاصة  سورية،  من  الغربية  الشمالية 

محافظة إدلب«.

 اوروبا تستشعر خطر الهجرة اجلديد

معركة جوية تتصدر الهجوم التركي 
ضد اجليش السوري 
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عمان- اربيل - الزمان 
ترحيبه  الثاني  اهلل  عبد  امللك  األردني  العاهل  أبدى 
واقليم  العراق  مع  واالستثماري  التجاري  بالتعاون 
بارزاني  مسرور  استقباله  خالل  في  وذلك  كردستان 
رئيس حكومة اقليم كردستان العراق ، حيث بحث معه 
جملة من القضايا املشتركة. ووصل بارزاني الى عّمان  
األحد على رأس وفد من االقليم ، وذلك في أول زيارة له 

الى االردن منذ تسنمه منصبه.
وذكر بيان صادر عن حكومة االقليم الكردي امس، انه 
التجاري  التعاون  تعزيز  سبل  بحث  اللقاء  جرى خالل 
ظل  في  كردستان  وإقليم  األردن  بني  واالستثماري 

اإلمكانات االقتصادية املشتركة في شتى القطاعات.
العاهل  مع  كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  ناقش  كما 
في  الجانبني  بني  املشترك  الحيوي  التنسيق  األردني، 

وخصوصًا  اإلرهاب  ومكافحة  اإلقليمي  األمن  مجال 
»أرحب  اهلل:  عبد  امللك  وقال  وسوريا.  العراق  في 
العالقات  تعزيز  ناقشنا  حيث  مسرور،  العزيز  بأخي 
الجانبني،  بني  الخاص  والتنسيق  والتعاون  الثنائية 
العراق  في  اشقائنا  ما في وسعنا ملساعدة  ونعمل كل 
استعداد  االردني  العاهل  وابدى  كوردستان«.  وإقليم 
بالده لتعزيز التبادل التجاري ملا فيه مصلحة الجانبني. 
وفي املقابل، وّجه رئيس حكومة إقليم كردستان شكره 
للعاهل األردني، وقال: »نشكر جاللة امللك على استقباله 
الودي، ونشكر االردن لوقوفه دائمًا مع الشعب العراقي 
وشعب كردستان، وال ننسى دور األردن في مساعدتنا 
خالل السنوات الصعبة«. وأشار الى أن إقليم كردستان 
الدور  على  أثنى  كما  األردنية،  باالستثمارات  يرحب 

املحوري للملك عبد اهلل في استتباب األمن باملنطقة.

ملك األردن يرحب بدعوة اقليم كردستان العراق للتعاون االستثماري

انقرة -الزمان 
تركيا  لدى  العراقي  السفير  أصدر 
جديدًا  توضيحًا  االحد،  الجنابي،  حسن 
بني  الجوية  الرحالت  إيقاف  قرار  بشأن 
العراق وتركيا  بسبب ظهور حاالت عدة 
في  املستجد  كورونا  بفيروس  لالصابة 
بني  الحدود  فتح  استمرار  مع   ، العراق 
العراق وايران التي تعد املصدر الرئيسي 
لحاالت االصابة في العراق ودول الخليج 
الكويت وقطر والبحرين  العربي السيما 
السعودية  التزال  فيما  عمان.  وسلطنة 

تخلو من الفيروس .
ان   : اعالمي  بيان  في  الجنابي،  وقال 
»القرار ينص على منع هبوط أي طائرة 
عراقية تحمل ركابًا قادمة من العراق في 
املطارات التركية بغض النظر عن وضع 

املواطنني سواء كانوا مقيمني أم ال«.
الطائرات  توجه  »منع  اّن  وأضاف: 
نقل  لغرض  إاّل  العراق  الى  التركية 
املواطنني األتراك الى تركيا«، مشيرا الى 
استمرار تبادل البضائع عن طريق الجو 
او البر مع إجراءات مشددة تمنع دخول 

األشخاص«.
سفارتنا   « اّن  الجنابي:  واوضح 
من  املتضررين  املواطنني  مع  تتعاطف 
اإلجراءات التركية االحترازية ونتواصل 
هذه  بشأن  انقرة  في  السلطات  مع 

اإلجراءات«.
في  املدني  الطيران  سلطات  وكانت  
الرحالت  تسيير  تعليق  قررت  قد  تركيا  
العراق  كردستان   اقليم  الى  الجوية 
افادته  ايضا اسبوعا واحدا، بحسب ما 

به ادارة مطار السليمانية الدولي االحد.
املطار  في  والعالقات  االعالم  قسم  وذكر 
ببيان اليوم انه وبسبب فيروس كورونا 
الخطوط  قبل  من  وردنا  اعالن  وفي 
تسيير  ايقاف  تقرر  التركية  الجوية 
يوم  حتى  االقليم  الى  الجوية  الرحالت 

.2020/3/9
الدين  فخر  التركي  الصحة  وزير  وكان 
قوجه قد قال يوم السبت إنه تم وقف كل 

رحالت الركاب الجوية من وإلى إيطاليا 
والعراق وكوريا الجنوبية بسبب تفشي 

فيروس كورونا.
اعتبارا  سينفذ  اإلجراء  هذا  أن  وأضاف 
أنه  األحد. وتابع  12 صباح  الساعة  من 
بني  البرية  املعابر  كل  إغالق  أيضا  تم 
أوقفت  قد  تركيا  وكانت  والعراق.  تركيا 
من قبل رحالت الركاب الجوية من وإلى 

إيران والصني.

 تركيا متنع دخول العراقيني 
بسبب الفيروس
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دبي-)أ ف ب( - سيطر املتمردون اليمنيون على عاصمة محافظة الجوف االستراتيجية شمال صنعاء 
قال  خطوة  في  دوليا،  بها  املعترف  للحكومة  موالون  عسكريون  مسؤولون  أعلن  ما  بحسب  األحد، 
محللون إنها قد تساعد الحوثيني على تحقيق اختراق كبير في النزاع.  وأّكد مسؤول عسكري من 
القوات املوالية للحكومة لوكالة فرانس برس سيطرة املتمردين على مدينة الحزم عاصمة محافظة 
الجوف. وكان املتمردون يسيطرون بالفعل على أجزاء واسعة من محافظة الجوف، ولكن عاصمتها، 
التي تبعد نحو 150 كلم جنوب الحدود مع السعودية، كانت ال تزال تحت سيطرة القوات الحكومية. 
القوات  مع  مواجهات  بعد   )...( الحزم  مدينة  على  »سيطروا  املتمردين  إن  العسكري  املسؤول  وقال 
»معظم  فإن  املسؤول  وبحسب  املجاورة«.  مأرب  محافظة  نحو  لالنسحاب  اضطرت  التي  الحكومية 
مناطق الجوف بيد الحوثيني« اآلن. ويشهد اليمن منذ 2014 حربًا بني املتمّردين الحوثيني املدعومني 

في  املعارك  حّدة  وتصاعدت  هادي،  منصور  ربه  عبد  الرئيس  لحكومة  املوالية  والقوات  إيران،  من 
للقوات الحكومية. وذكرت  2015 مع تدّخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا  آذار/مارس 
في  املاضيني  اليومني  في  قتلوا  الحكومية  القوات  من  ثالثني ضابطا  من  أكثر  إن  مصادر عسكرية 
منطقة املعارك، بينما لقي عشرات من املقاتلني الحوثيني مصرعهم وأصيب آخرون في املعارك. من 
تويتر  على  تغريدة  في  الحوثي  علي  محمد  للمتمردين  السياسي  الجناح  في  القيادي  كتب  جانبه، 
»نبارك للقوات املسلحة )..( ما تحقق على ايديهم من انتصارات. كما نبارك للشعب اليمني الصامد 
دحر الغزاة ومرتزقتهم من الجوف«. واعتبر ماجد املذحجي املدير التنفيذي ملركز صنعاء للدراسات 
االستراتيجية ان سيطرة املتمردين على عاصمة الجوف »قد تغير مسار الحرب كليا« إذ انها تضع 
محافظة مأرب املجاورة والغنية بالنفط في مرمى نيراهم.                            بقية اخلبر على موقع )الزمان(

احلوثيون يسيطرون على عاصمة محافظة استراتيجية


