الجمعة  22كانون األول  2017العدد 3355

العالم

13

اليمن

تحصن ساحتها:
«أنصار اهلل» ّ
عفو عن المشاركين في «فتنة ديسمبر»
ٌ
إن ــه ي ـع ـتــزم تـنـظـيــم جــولــة مـقـبـلــة من
محادثات جنيف «في النصف الثاني
مــن كــانــون الثاني املقبل» .وأبـلــغ دي
ميستورا الفروف أن الجولة السابقة
مــن مـحــادثــات الـســام س ــارت «بشكل
س ـ ـيـ ــئ» ،م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه «ح ـ ـ ــان ال ــوق ــت
إلحراز تقدم في العملية السياسية».
مــن جـهـتــه ،اعـتـبــر الفـ ــروف أن ــه «بعد
ت ـح ـق ـيــق م ـج ـمــل األه ـ ـ ـ ــداف املــرت ـب ـطــة
بــال ـق ـضــاء ع ـلــى ال ـت ـهــديــد اإلره ــاب ــي،
رك ــزن ــا ع ـل ــى ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة».
وأش ــار إل ــى أن مـحــادثــات أسـتــانــا قد
تـفـضــي إل ــى ات ـف ــاق ع ـلــى «املـنـظـمــات
وال ـش ـخ ـص ـيــات امل ــدع ــوة إل ــى مــؤتـمــر
الـحــوار الــوطـنــي» .وحــول الــوضــع في
منطقة إدلــب ومحيطها ،قال الفروف
إن «جـبـهــة ال ـن ـصــرة تـنـتـشــر ف ــي تلك
امل ـن ـط ـق ــة ...وإذا اس ـت ـم ــرت األوض ـ ــاع
متوترة كما هي ،فإن العسكريني في
الـ ـ ــدول ال ـضــام ـنــة الـ ـث ــاث سـيـتـفـقــون
عـ ـل ــى خ ـ ـطـ ــوات ملـ ـن ــع هـ ـ ــذه األن ـش ـط ــة
اإلجرامية».
ف ــي مـ ـ ــوازاة امل ــؤت ـم ــر ،كـثـفــت مــوسـكــو
ن ـشــاط ـهــا ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ،إذ ت ـشــاور
ال ــرئ ـي ــس فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن هــاتـفـيــا،
مــع امل ـلــك ال ـس ـعــودي سـلـمــان بــن عبد
الـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ،ح ـ ـ ــول «ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـك ـث ـيــف
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ل ـ ـل ـ ـتـ ــوصـ ــل ال ـ ـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــة
سياسية» في سوريا .بدورها ،أعلنت
وزارة الـخــارجـيــة أن الــوزيــر سيرغي
الف ــروف بحث فــي اتـصــال هاتفي مع
نـظـيــره األردن ـ ــي أي ـمــن الـصـفــدي آخــر
ت ـطــورات الــوضــع فــي ســوريــا .وقالت
إن ال ـجــان ـبــن «ل ـف ـتــا إل ــى دور عـ ّـمــان
ف ــي ج ـهــود ال ـت ـســويــة ،وال سـيـمــا في
ض ــوء م ـنــح األردن ص ـفــة م ــراق ــب في
اجـتـمــاعــات أس ـتــانــا ،ودع ـمــه م ـبــادرة
م ــؤت ـم ــر س ــوت ـش ــي ،ب ـم ــا ي ـخ ــدم خـلــق
الظروف املالئمة ملفاوضات بناءة في
جنيف».
(األخبار)

في خطوة تستهدف قطع الطريق على محاوالت
السعودية واإلمارات االستثمار في تداعيات األحداث التي
أقر المجلس
شهدتها صنعاء منذ ما قبل مقتل الرئيس السابقّ ،
السياسي األعلى عفوًا عامًا عن كل المدنيين الذين شاركوا
في «فتنة ديسمبر» .يأتي ذلك في وقت تتابع فيه القوات
الموالية لـ«التحالف» استعداداتها لتنفيذ خطط «الغزو»
الجديدة ،التي تحاول السعودية تمويهها بخطوات إنسانية
خجولة ،ال تجد الواليات المتحدة حرجًا في وصفها بـ«الخطة»
يــواصــل تـحــالــف ال ـع ــدوان عـلــى اليمن
عمليات التحشيد امليداني على أكثر
من جبهة ،تمهيدًا للخطط التي يعتزم
ت ـن ـف ـيــذهــا ب ــات ـج ــاه ال ـس ــاح ــل ال ـغــربــي
ٌ
تحشيد تـحــاول السعودية
وصـنـعــاء.
ال ـت ـغ ـط ـيــة ع ـل ـيــه ب ــات ـخ ــاذه ــا خ ـط ــوات
ذات طــابــع إن ـســانــي ،تـحـظــى بـمـمــاألة
واض ـح ــة م ــن ق ـبــل ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
التي ال يبدو أنها تعارض ،إن لم تكن
داعمة ملشاريع «الـغــزو» الجديدة .في
املقابل ،تتابع «أنصار الله» مساعيها
ّ
لسد الثغرات التي قد تحاول الرياض
وأبـ ــو ظ ـبــي ال ـن ـفــاذ م ــن خــال ـهــا؛ ب ـنــاءً
ع ـلــى اع ـت ـقــاده ـمــا ب ــأن مـقـتــل الــرئـيــس
الـســابــق ،عـلــي عـبــدالـلــه صــالــح ،أحــدث
شرخًا يسهل اللعب عليه وزرع بذور
الفتنة فيه.
في هذا اإلطار ،يأتي قرار العفو العام
ال ـ ــذي اتـ ـخ ــذه ،أم ـ ــس ،رئ ـي ــس املـجـلــس
ال ـس ـيــاســي األعـ ـل ــى ،ص ــال ــح ال ـص ـمــاد،
إذ أصـ ــدر األخ ـي ــر ق ـ ــرارًا يـحـمــل الــرقــم
 ،132ينص على «العفو عن كل مدني
شارك في فتنة خيانة ديسمبر ،»2017
و«اإلف ــراج عــن كــل مــوقــوف بسبب تلك
األحــداث» ،مستثنيًا من ذلك «من ثبت
ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها»،
و«مـ ـ ـ ــن ثـ ـب ــت تـ ــورطـ ــه فـ ــي ال ـت ـخ ـط ـيــط
لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع
ً
بناء
تحالف ال ـع ــدوان» .وج ــاء ال ـقــرار،

ع ـلــى م ــا ورد ف ــي ن ـصــه الـ ــذي نـشــرتــه
وكــالــة «سـبــأ» الرسمية« ،حــرصــا على
لـ ـ ّـم ال ـش ـم ــل وت ـ ـجـ ــاوز اآلث ـ ـ ــار املــؤس ـفــة
ال ـن ــات ـج ــة م ــن ت ـل ــك األحـ ـ ـ ــداث املـ ــؤملـ ــة...
وتأكيدًا على مبدأ الشراكة بــن أبناء
الوطن بمكوناته السياسية ،ودحضًا
لـلـمــزاعــم الـكــاذبــة الـتــي تــرددهــا أبــواق
إعــام الـعــدو الـخــارجــي ،والـتــي تهدف
إلى شق الصف.»...
وفي االتجاه نفسه ،جاء قرار الصماد،
أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،ت ـع ـي ــن قـ ـي ـ َ
ـادي ــن مــن
حـ ــزب «امل ــؤت ـم ــر ال ـش ـع ـبــي الـ ـع ــام» فــي
منصبني رسـمـيــن .وال ـق ـيــاديــان هما:
ح ـمــود ع ـبــاد ،ال ــذي سـبــق لــه أن شغل
منصب محافظ محافظة ذمار ،ووزير
األوقـ ــاف ،ووزي ــر الـشـبــاب والــريــاضــة،
ق ـبــل أن يـعـيـنــه ال ـص ـم ــاد أم ـي ـنــا عــامــا
ألمــانــة الـعــاصـمــة .أمــا الـقـيــادي اآلخــر،
فـهــو عـضــو الـلـجـنــة الــدائ ـمــة فــي حــزب
«امل ــؤتـ ـم ــر» ،م ـح ـمــد ح ـســن امل ـقــدشــي،
الــذي ّ
عينه الصماد محافظًا ملحافظة
ذمـ ـ ـ ــار .وإل ـ ـ ــى ج ــان ــب ت ـل ــك ال ـخ ـط ــوات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ت ـت ـت ــاب ــع ،ع ـل ــى امل ـس ـتــوى
امل ـي ــدان ــي ،عـمـلـيــات الـتـحـشـيــد القبلي
من ذمار وإب ومناطق محيط صنعاء
ب ــات ـج ــاه م ــدي ــري ــة ن ـه ــم ،ح ـيــث ت ـحــاول
ال ـق ــوات املــوال ـيــة ل ـ «الـتـحــالــف» الـتـقــدم
إلى أرحب الفاصلة بني نهم وصنعاء.
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى امل ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــودي ،وفـ ـ ــي

م ـحــاولــة م ــن ال ــري ــاض لـلـتـغـطـيــة على
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ــدائ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
ت ـنــوي تـصـعـيــدهــا دون ـم ــا م ـب ــاالة بما
ستحصده من أرواح إضافية ،أعلنت
قيادة «التحالف» أنها ستبقي ميناء
الـ ـح ــدي ــدة ،امل ـن ـف ــذ ال ــرئ ـي ـس ــي ل ــدخ ــول
الـ ـغ ــذاء واملـ ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة إل ــى
الـ ـيـ ـم ــن ،م ـف ـت ــوح ــا مل ـ ــدة شـ ـه ــر ،ع ــازي ــة
ذلـ ــك ،ف ــي ب ـيــان ن ـشــرتــه وك ــال ــة األن ـبــاء
الـسـعــوديــة ،إلــى مــا ادع ــت أنــه «حــرص
دول تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة
ل ـل ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي ال ـش ـق ـي ــق ،وتـكـثـيــف
اإلجراء ات املتعلقة بالتفتيش» .خطوة
ســرعــان مــا بـ ــادرت ال ــوالي ــات املـتـحــدة
إلــى مسايرتها ،مبدية ،عبر املتحدثة
باسم البيت األبـيــض ،ســارة ســانــدرز،
ترحيبها بالقرار السعودي .ولم تفت
ســانــدرز ،طـبـعــا ،إع ــادة الـتـشــديــد على
ال ــرواي ــة الـسـعــوديــة بـشــأن الـصــواريــخ
البالستية اليمنية التي تطال العمق
السعودي ،إذ ّ
حملت إيــران املسؤولية

أعلن «التحالف»
أنه سيبقي ميناء الحديدة
مفتوحًا لمدة شهر

عــن ال ـصــاروخ األخ ـيــر ال ــذي استهدف
ق ـص ــر ال ـي ـم ــام ــة ف ــي ال ـ ــري ـ ــاض ،داع ـي ــة
م ـج ـلــس األم ـ ــن إلـ ــى «م ـحــاس ـبــة إيـ ــران
على انتهاكاتها املـتـكــررة والصارخة
لقرارات املجلس».
الــدعــوة نفسها كــان قــد تــم تجديدها،
ل ـ ـيـ ــل األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء ـ ـ ـ ـ ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ،خـ ــال
مباحثات هاتفية بني امللك السعودي،
س ـل ـم ــان ب ــن ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ،وال ــرئ ـي ــس

األمـ ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ت ـنــاولــت
سـ ـب ــل «مـ ـح ــاسـ ـب ــة الـ ـنـ ـظ ــام اإليـ ــرانـ ــي
على أعماله الـعــدوانـيــة ،وضلوعه في
تــزويــد امليليشيا الحوثية التابعة له
بــال ـصــواريــخ لـتـهــديــد أم ــن واس ـت ـقــرار
امل ـم ـل ـكــة ودول امل ـن ـط ـق ــة» ،ب ـح ـســب مــا
أوردت وكــالــة األن ـب ــاء الـسـعــوديــة .من
جـهـتــه ،أك ــد الـبـيــت األب ـي ــض ،فــي وقــت
الح ــق ،ح ــدوث االت ـص ــال ،الفـتــا إل ــى أن
الجانبني «اتـفـقــا على أهمية تنشيط
ع ـم ـل ـيــة س ـيــاس ـيــة إلنـ ـه ــاء الـ ـح ــرب فــي
اليمن» ،مضيفًا أن «العاهل السعودي
أط ـل ــع ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ع ـلــى خـطــة
سـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة لـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف ح ـ ـ ـ ــدة األزم ـ ـ ـ ــة
اإلن ـســان ـيــة» ،فــي تـصــريـحــات ال يمكن
ع ـ ّـده ــا مـ ــؤشـ ــرات إي ـج ــاب ـي ــة؛ بــال ـن ـظــر
إلــى التصعيد املـتــواصــل على األرض
بـتـغـطـيــة أم ـيــرك ـيــة ،وإلـ ــى أن «الـخـطــة
اإلن ـســان ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة» ،وف ـقــا مل ــا هو
ظاهر إلى اآلن ،ال تعدو كونها محاولة
لتمويه ذلك التصعيد.
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ــواز ،وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ت ـت ـب ــاه ــى
ال ـسّ ـع ـ ًـودي ــة بـ ـ «خ ـط ـت ـهــا اإلن ـس ــان ـي ــة»،
ُمـمــنـيــة الـشـعــب اليمني بـهــا ،تتسارع
امل ــؤش ــرات إل ــى اس ـت ـمــرار ال ـتــدهــور في
األوضاع الغذائية والصحية لليمنيني
ب ـف ـعــل اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـح ـص ــار املـ ـف ــروض
عـلــى ال ـبــاد .وأعـلـنــت اللجنة الــدولـيــة
للصليب األح ـم ــر ،أم ــس ،ارت ـف ــاع عــدد
اإلصابات املحتملة بوباء الكوليرا إلى
مليون حالة ،فيما يعاني أكثر من 80
فــي املئة مــن السكان نقصًا فــي الغذاء
وال ــوق ــود واملـ ـي ــاه الـنـظـيـفــة والــرعــايــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة .وكـ ــانـ ــت م ـن ـظ ـم ــة ال ـص ـحــة
ال ـع ــامل ـي ــة ق ــد ح ـ ـ ــذرت ،ف ــي ا ّل ـث ــال ــث مــن
ديسمبر الجاري ،من أن تفشيًا جديدًا
للكوليرا قد يضرب اليمن خالل أشهر،
بعد إغالق «التحالف» املنافذ الجوية
والبرية والبحرية ،ما أدى إلى انقطاع
الوقود عن املستشفيات ،وتوقف ضخ
امل ـي ــاه ،وع ــدم وص ــول امل ـس ــاع ــدات إلــى
ّ
يتضورون جوعًا.
أطفال
(األخبار)

العراق

احتجاجات «اإلقليم» تنحسر :أربيل «ترفض الفوضى»
في اليوم الرابع من االحتجاجات على
سياسة حكومة «إقليم كردستان»،
بدا «االندفاع» عند المعتصمين
ضعيفًا نسبيًا ،مع انحسار بقعة
التظاهر لتشمل عددًا محدودًا من
مدن وبلدات السليمانية ،كان أبرزها
أمني كثيف
مدينة رانيه ،وسط حضور ّ
رافق المعتصمين ،ذلك أن نيجرفان
البرزاني قد أعلن أمس أن «أربيل ترفض
الفوضى ...والخطر محدق باإلقليم»
لليوم الرابع على التوالي ،تحتضن محافظة السليمانية،
ف ــي «إق ـل ـي ــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان» ،االحـ ـتـ ـج ــاج ــات امل ـنــاه ـضــة
ل ـس ـيــاســات ح ـكــومــة ن ـي ـجــرفــان الـ ـب ــرزان ــي ،وف ـســادهــا
وســوء إدارتـهــا ،وســط دعــوة املتظاهرين إلــى «تحسني
األوضاع االقتصادية في اإلقليم» .وشهدت مدن وبلدات
ع ـ ّـدة فــي السليمانية ت ـظــاهــرات حــاشــدة خ ــال ّ
األي ــام
ّ
الثالثة املاضية ،تخللتها مواجهات مع القوات األمنية
«األســايــش»ّ ،أدت إلى مقتل خمسة أشخاص ،وإصابة
حوالى  200بجروح.
وانتشرت قــوات «األســايــش» و«البيشمركة» و«وحــدات
مـكــافـحــة ال ـش ـغــب» ف ــي جـمـيــع األق ـض ـيــة ال ـتــي شهدت
ّ
التظاهرات ،بما فيها مركز مدينة السليمانية ،إذ شكلت

حكومة البرزاني لجنة أمنية لضبط الحراك الشعبي .وال
تــزال الـقــوات األمنية تـطـ ّـوق شــارعــي الـســراي ومــولــوي،
في السليمانية ،القريبني من مقر «الحزب الديموقراطي
ال ـكــردس ـتــانــي» بــزعــامــة مـسـعــود ال ـب ــرزان ــي ،ف ــي وق ـ ٍـت
تواصل فيه القوات األمنية تطويقها ّمقر «قناة ً،»NRT
الـتــي أغلقتها الـسـلـطــات وقـطـعــت بــثـهــا ،متهمة ّإيــاهــا
بـ«التحريض على التظاهر».
وك ــان أب ــرز ت ـجـ ّـمـ ٍـع أم ــس فــي مــديـنــة ران ـيــه ( 130كلم
شمال غــرب السليمانية) ،حيث تظاهر مئات الشبان
والناشطني ،وفق وكالة «فرانس برس» ،التي أشارت إلى
«االنتشار األمني الكثيف بالتوازي مع خروج التظاهرات
لليوم الرابع على التوالي».
ّ
وفــي تعليقه على األحــداث الجارية في «اإلقليم» ،حذر
«تهديد حقيقي وجـ ّ
ـدي يحدق
نيجرفان البرزاني من
ٍ
ّ
متهمًا «أيادي خفية بمحاولة ّ
بث الفوضى في
باإلقليم»،
التظاهرات التي تشهدها مناطق في كردستان العراق».
وقــال في مؤتمر صحافي إن «التظاهرات حق طبيعي
لـلـمــواطـنــن ،لـكــن مــن مـســؤولـيـتـنــا وض ــع ح ـ ّـد ألعـمــال
الفوضى التي تحاول حــرف التظاهرات عن أهدافها»،
ٌ
م ـشـ ّـددًا عـلــى تــأيـيــده لــ«الـتـظــاهــرات املــدنـيــة ،وه ــي حــق
طبيعي ،لكننا لن نقبل بالفوضى» ،معتبرًا أن «املظاهرات
جاءت بالتزامن مع تهديدات الحكومة العراقية في منطقة
مخمور».
أمــا الـنــائــب عــن «ات ـحــاد الـقــوى الـعــراقـيــة» عبد الرحمن
الـ ـل ــوي ــزي ،ف ـق ــد وص ـ ــف م ــا يـ ـج ــري ف ــي الـسـلـيـمــانـيــة
بــ«االنـتـفــاضــة ضــد نـظــام مسعود ال ـبــرزانــي ،مــن ِقبل

الشعب الكردي الذي كشف مغالطاته»ّ ،
مشددًا على أن
«البرزاني يحاول التمرير على الشعب اتهام الحكومة
االتحادية بقطع رواتــب موظفي اإلقليم مقابل تصدير
آالف الـبــرامـيــل مــن الـنـفــط يــومـيــا لـحـســابــاتــه العائلية
والـشـخـصـيـ ّـة ،وشـعــب كــردس ـتــان يـتـضـ ّـور مــن الـعــوز
الشمالي «امتداد االنتفاضة إلى
والجوع» .وتوقع النائب ّ ً
خاصة أن «الشعب الكردي أدرك
أربيل ودهوك قريبًا»،
بشكل واضح ّ
تعمد وتغافل البرزاني وحزبه عن تحويل
ّ
عــائــدات النفط امل ـصــدرة مــن اإلقليم إلــى سيولة مالية،
لتغطية نفقات موظفي كردستان».
ّ
في موازاة ذلك ،فإن الحديث عن إمكانية «تدخل القوات
االتحادية لحماية املواطنني األكراد» ال يزال حاضرًا ،في
حني أن التلميح البغدادي بدخول قواتها إلى «اإلقليم»،
وإن كان «تهديدًا ّ
جديًا» ،تقابله «رسائل طمأنة» بأن
ما يصدر عن «املــركــز» ال يــزال في إطــاره «النظري».
وأوض ــح املتحدث بــاســم «قـيــادة العمليات املشتركة»
ُ
ـار حــول
العميد يحيى رس ــول أن «م ــا ي ـقــال مــن أ ّخ ـبـ ٍ
ّ
توجه الـقــوات األمنية إلــى كردستان ،وفــض النزاعات
ـار من الصحة» ،داعيًا إلــى «أخــذ املعلومات
داخلها عـ ٍ
من مصادرها الرسمية» .وأضــاف أن «القوات األمنية
م ــوج ــودة فــي املـنــاطــق امل ـت ـنــازع عـلـيـهــا ،وال ـتــي أع ــادت
الحكومة املركزية فرض األمن فيها».
بـ ــدوره ،أش ــار املـتـحــدث الــرسـمــي بــاســم مكتب رئيس
ال ــوزراء حيدر الـعـبــادي ،سعد الحديثي ،إلــى «ضــرورة
قيام قــوات األمــن الكردية بواجبها في تهدئة األوضــاع
فــي كــردسـتــان ،وضـمــان حــق التظاهر ،وعــدم االعـتــداء

ّ
على املواطنني» ،مؤكدًا أن «الحكومة ستتحرك لتهدئة
األوضـ ـ ـ ــاع ف ــي ك ــردسـ ـت ــان ،والـ ـقـ ـي ــام ب ــواج ـب ـه ــا وف ـقــا
ل ـل ــدس ـت ــور» .وأض ـ ــاف «ف ــي ح ــال ال ـل ـجــوء إل ــى الـعـنــف
ّ
والقوة ،فإن الحكومة االتحادية لن تقف مكتوفة األيدي،
وستسعى وفقًا للدستور إلــى القيام بما يجب القيام
به في حال حدوث اعتداءات من قبل القوات الكردية ،أو
التجاوز ّعلى املمتلكات العامة».
وعلى خط أزمة بغداد ـ أربيل ،على خلفية إجراء األخيرة
ّ
ً
استفتاء لالنفصال ،أكد نيجيرفان البرزاني أن «الحل
مع بغداد ال يمكن أن يتم على أساس وجود طرف قوي
وآخر ضعيف ،بل يجب الحديث معًا بلغة تسعى إليجاد
جميع السبل للتوصل إلى نتيجة ومعالجة الخالفات».
وقال إن «اإلقليم يريد تسوية املشكالت ،وال يرغب في
التحاور مع بغداد على أســاس من الطرف القوي ومن
الطرف الضعيف ،فنحن نعتقد أن هذه املسألة مسألة
جدية ،ومرتبطة عمومًا باستقرار العراق» ،مشيرًا إلى أن
«الحل األوحد هو التفاوض والجلوس حول طاولة حوار
واحدة ،ونحن ملتزمون بالدستور ،وملتزمون بالعراق
ّ
املوحد ،ونحترم قرار املحكمة االتحادية».
ّ
سياق متصل ،أعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم
وفي
ٍ
أن «ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة وح ـكــومــة اإلق ـل ـيــم ستطلقان
محادثاتهما بشأن القضايا الخالفية بعد أعياد رأس
السنة املـيــاديــة» ،مضيفًا أن «املـحــادثــات بــن الطرفني
ستعقد بتحكيم ط ــرف ثــالــث ،وه ــو املـبـعــوث الـخــاص
لألمني العام لألمم املتحدة في العراق يان كوبيش».
(األخبار)

