قتلى و جرحى في تفجير انتحاري مزدوج وسط بغداد
8

قتل  15شخض وأصيب العشرات  ،أمس اخلميس ،إثر
تفجير انتحاري مزدوج وسط العاصمة العراقية بغداد،
بحسب مصدر أمني .وفي تصريح لألناضول ،أفاد مصدر
في الشرطة ،بأن تفجيرين وقعا في ساحة الطيران وسط

بغداد ،أسفرا عن مقتل  5أشخاص وإصابة  8آخرين ،في
حصيلة أولية.
فيما أف��ادت وكالة األنباء الرسمية “واع” ،بـ”وقوع
ش��ه��داء وج��رح��ى بتفجير انتحاري م���زدوج ف��ي ساحة

الطيران وس��ط العاصمة بغداد” ،دون مزيد تفاصيل.
وحتى الساعة  8:30ت.غ ،لم تعلن أي جهة مسؤوليتها
عن التفجير ،فيما لم تصدر السلطات العراقية بيانا بشأن
ذلك.

Friday 22th January 2021 - 14 th year - Issue No.E 3831

اجلمعة  9جمادى اآلخرة  1442هـ 22/يناير  - 2021السنة الرابعة عشر  -العدد E 3831

alwasat.com.kw

وفق عضو املجلس صديق تاور في خطاب ألقاه بوالية جنوب كردفان

«السيادي السوداني» :ليس هناك نزاع مع إثيوبيا بل استرداد أراضي
البرهان :لن نفرط
بشبر من أراضينا
أكد رئيس مجلس السيادة االنتقالي ،عبد الفتاح البرهان ،أن
بالده لن تفرط في شبر من أراضيها ،وأنها ال تريد خوض حرب
مع إثيوبيا بسبب احلدود بينهما .جاء ذلك لدى لقاء البرهان ،كبار
قادة اجليش ،بحضور رئيس األركان محمد عثمان احلسن ونوابه،
حسب وكالة األنباء السودانية.
وقدم البرهان ،الذي يشغل منصب القائد العام للجيش السوداني
بالقيادة العامة للجيش في اخلرطوم ،شرحا عما يجري في احلدود
الشرقية املتاخمة إلثيوبيا.
وقال“ :السودان ال يريد خوض حرب مع إثيوبيا وال مع أي دولة
من دول اجل��وار اإلقليمي ،ولكن لن يفرط في شبر من أراضيه”.
وشدد على رغبة السودان في الوصول إلى اتفاق يحفظ له حقوقه
املشروعة ووضع العالمات على األرض.وجدد تأكيده أن ما قامت به
القوات املسلحة هو انتشار للجيش داخل األراضي السودانية.
ول��م يصدر على ال��ف��ور تعليق م��ن أدي��س أب��اب��ا بشأن حديث
اخل��رط��وم .وف��ي  31ديسمبر امل��اض��ي أع��ل��ن وزي���ر اخلارجية
السوداني عمر قمر الدين ،سيطرة اجليش على كامل أراضي بالده
احلدودية مع إثيوبيا .وتال ذلك بأيام اتهامات من السفير اإلثيوبي
لدى اخلرطوم بيتال أميرو للجيش السوداني باالستيالء على 9
معسكرات داخل أراضي إثيوبيا منذ نوفمبر املاضي.
وأعلن رئيس الوزراء السوداني ،عبد الله حمدوك ،موافقة بالده
على وساطة جنوب السودان ،حلل اخلالفات احلدودية مع إثيوبيا،
عقب التوترات األخيرة بني البلدين .وشهدت حدود البلدين تطورات
عديدة الفتة ،انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش
السوداني في جبل “طورية” (شرق) منتصف ديسمبر .2020
وتقول اخلرطوم إن “مليشيات إثيوبية” تستولي على أراضي
مزارعني سودانيني مبنطقة “الفشقة” ،بعد طردهم منها بقوة
السالح ،متهمة اجليش اإلثيوبي بدعم تلك العصابات ،وهو ما
تنفيه أديس أبابا وتقول إنها “جماعات خارجة عن القانون.

قوات من اجليش السوداني

قال مجلس السيادة االنتقالي السوداني،
إن��ه ال ي��وج��د ن���زاع ب�ين ب�ل�اده وإث��ي��وب��ي��ا ،بل
استرداد أراض سودانية ظلت لـ  25عاما خارج
السيطرة.
جاء ذلك على لسان عضو مجلس السيادة،
ص��دي��ق ت���اور ،ف��ي خ��ط��اب جماهيري ألقاه
بكادوقلي في والية جنوب كردفان ،حسب ما
نقلت عنه وكالة األنباء السودانية الرسمية.
وف���ي  31دي��س��م��ب��ر امل��اض��ي أع��ل��ن وزي��ر
اخلارجية السوداني عمر قمر الدين ،سيطرة
اجليش على كامل أراضي بالده احلدودية مع

إثيوبيا .وأضاف تاور“ :ما حدث هو استرداد
ألراضي سودانية ظلت خارج سيطرة الدولة
ملدة  25عاما مستباحة من مليشيات إثيوبية
وتواطؤ وتفريط كبير من النظام البائد (نظام
الرئيس املعزول عمر البشير .”)2019-1989
وتابع“ :كثيرا ما يتحدثون (دون تسمية
من يتحدثون) عن حدوث نزاع بني السودان و
إثيوبيا ،وتدخالت لبعض اإلخوة األشقاء لكن
لن نستجب ألي وساطة تتحدث عن نزاع في
احلدود”.
وأوض��ح ت��اور ،أن احلكومة (السودانية)

“لن تقبل التزييف ولو مجرد نقاش في هذا
املوضوع”.
وأردف ت��اور “فقط نحتاج إل��ى توضيح
عالمات (بشأن احلدود بني السودان وإثيوبيا)
بلجان فنية مشتركة حت��دد ألي ط��رف نطاق
حركته” .وأعلن رئيس الوزراء السوداني ،عبد
الله حمدوك ،موافقة بالده على وساطة جنوب
السودان ،حلل اخلالفات احلدودية مع إثيوبيا،
عقب التوترات األخيرة بني البلدين.
واتهم السفير اإلثيوبي لدى اخلرطوم بيتال
أميرو اجليش السوداني باالستيالء على 9

معسكرات داخ��ل أراض��ي إثيوبيا منذ نوفمبر
املاضي .وشهدت حدود البلدين تطورات عديدة
الفتة ،انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف
ق��وة للجيش ال��س��ودان��ي ف��ي جبل “طورية”
(شرق) منتصف ديسمبر .2020
وتقول اخلرطوم إن “مليشيات إثيوبية”
تستولي على أراض���ي م��زارع�ين سودانيني
مبنطقة “الفشقة” ،بعد ط��رده��م منها بقوة
ال��س�لاح ،متهمة اجليش اإلثيوبي بدعم تلك
العصابات ،وهو ما تنفيه أديس أبابا وتقول
إنها “جماعات خارجة عن القانون.

بعد فشل الوساطة الروسية

«قسد» حتاصر املربعات األمنية للنظام السوري
تتسع هوة اخلالفات بني النظام
السوري وقوات سوريا الدميقراطية
«قسد» في أقصى الشمال الشرقي
ل��س��وري��ا ،ب��ع��دم��ا فشلت وس��اط��ة
موسكو في خفض التوتر ،والتوصل
إل��ى حلول مرضية للطرفني ،خالل
ج��ول��ة امل��ف��اوض��ات ال��ث��ان��ي��ة التي
جمعتهما في القاعدة الروسية في
م��ط��ار القامشلي ف��ي ري���ف مدينة
احلسكة قبل أيام.
ولعل ما سبق يعود إلى سياسة
الضغط ال��ت��ي ينتهجها النظامان
السوري والروسي والتي يظهر أنها
ال ت��روق لوحدات احلماية الكردية
التي تقود ميليشيا «قسد» األمر الذي
دفع باألخيرة إلى حصار املربعات
األمنية التي يسيطر عليها النظام في
كل من مركز مدينة احلسكة ومدينة
القامشلي ،كرسائل أرادت��ه��ا لكبح
ضغوط النظام السوري وموسكو،
وإع�لان رفض انسحابها من مدينة
ع�ين عيسى لصالح ال��ن��ظ��ام ال��ذي
يسعى لفرض سيطرته على الطريق
الدولي احلسكة – حلب ،وم��ن أجل
منعه من حتصيل مكاسب في عني
عيسى في ري��ف الرقة شمال وسط
سوريا ،وغيرها من املناطق.
وف��ي ه��ذا السياق تأتي عمليات
التصعيد بني «قسد» وقوات النظام،
حيث انتشرت عناصر «قسد» خالل
األس��ب��وع�ين األخ��ي��ري��ن ،على طول
الطرق الرئيسية التي توصل إلى
املربع األمني في مدينة احلسكة ،وزاد
التوتر وعمليات االعتقال املتبادل بني
ال��ط��رف�ين ،حيث شنت ق��وى األم��ن
«األسايش» التابعة لـ»قسد» عمليات
اعتقال جديدة ،طالت  20عنصرا ً من
قوات النظام في محيط املربع األمني
في مدينة احلسكة ،بهدف الضغط
والتضييق عليه ،في سبيل حتسني
شروط التفاوض.
ولعل احتماالت التصعيد رغم
ضعف إمكانية ح��دوث��ه ،ه��و وراء
إم��ه��ال ق���وات ق��س��د ل��ل��ن��ظ��ام ،أي��ام �ا ً
قليلة من أجل االنسحاب من مدينة
احلسكة ،مخافة أن تصبح رهينة

بيد موسكو وال��ن��ظ��ام ،إل��ى جانب
تعزيز متوضعها استعدادا ً للتصعيد
امليداني في حال حدوثه ،فيما يبقى
األم��ر مرهوناً مب��دى ق��درة األط��راف
على تدوير ال��زواي��ا من أج��ل جتنب
خيار التصعيد ال��ذي يبدو قائماً.
وكالة األناضول التركية ،قالت إن
قوات قسد «منظمة «ي ب ك /بي كا
كا» أمهلت قوات النظام السوري 20 ،
يناير لالنسحاب من مدينة احلسكة،
بينما ت��واص��ل ف��رض ح��ص��ار على
قوات النظام السوري في املدينة.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية،
أن عناصر قسد طردوا قوات النظام
م��ن ع��دة نقاط أمنية ف��ي احلسكة،
وحاصروا املربع األمني لتلك القوات
وه��و م��رك��ز جتمع ال��ف��روع األمنية
للنظام.
وق��ب��ل ن��ح��و أس��ب��وع�ين ،شهدت
مدينة القامشلي توترا ً بني اجلانبني
ب��دأت باعتقاالت متبادلة ،وانتهت
بوساطة روسية أفضت إلى تبادل
املعتقلني ،فيما استمرت التوترات
املسلحة .وساد التوتر بني اجلانبني
إثر ضغوط ميارسها كل من النظام
ال��س��وري وال��ق��وات ال��روس��ي��ة على
«ي ب ك» لدفعها لتسليم بلدة «عني
ع��ي��س��ى» ش��م��ال��ي محافظة ال��رق��ة،
لقوات النظام.
وحول مآالت التصعيد ،وإمكانية
ان��زالق األم��ور في اجت��اه مواجهات
عسكرية ،أب��دى الباحث السياسي
عبد ال��وه��اب ع��اص��ي اع��ت��ق��اده بأن
النظام السوري وروسيا ليس لديهما
أي مصلحة ب��االن��زالق ال��ى مواجهة
مسلحة مع «قسد» .وع��زا املتحدث
لـ»القدس العربي» السبب ،إلى أن
ذل��ك قد يفقدهم نفوذهم في املربع
األمني في القامشلي باحلسكة ،وقد
يفقدهم أي حظوظ بالسيطرة على
مدينة «عني عيسى» وتكرار منوذج
القامشلي ،مضيفاً «إلى اآلن ال يوجد
أي بوادر لتحقيق مثل هذا النموذج،
لكن مازالت روسيا والنظام السوري
متمسكني بالشروط التي تؤدي إلى
هذا النموذج في املفاوضات مع قسد.

اثار احلرب في سورية

مصرع عشرات املهاجرين
في غرق قارب قبالة سواحل ليبيا
أعلنت األمم املتحدة ،مصرع  43شخصا على األقل،
إثر غرق قارب مهاجرين غير نظاميني قبالة سواحل
ليبيا في البحر املتوسط.
وأف��اد بيان ص��ادر عن املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة،
أن احلادثة وقعت يوم  19يناير.
وذكر البيان أن “حادثة غرق أول قارب” في عام
 ،2021أسفرت عن مصرع  43مهاجر غير نظامي على
األقل ،واصفا ً األمر بـ “املأساوي”.
وأشار إلى إنقاذ  10أشخاص من الغرق ،ونقلهم
من قبل قوات خفر السواحل في مدينة زوارة الليبية،

إلى البر.
وأوضح البيان أن القارب غرق بعد انطالقه بعدة
ساعات ، ،من مدينة الزاوية ،جراء الظروف املناخية
السيئة.
ولفت إل��ى أن املهاجرين ال��ذي��ن مت إنقاذهم من
الغرق ،يحملون جنسيات ساحل العاج ،ونيجيريا،
وغانا وغامبيا ،فيما تعود جنسية كامل الضحايا إلى
بلدان غرب إفريقيا.
وشهد ال��ع��ام امل��اض��ي العديد م��ن ح���وادث غرق
القوارب التي حتمل على متنها مهاجرين غير نظاميني
ممن يحاولون الوصول إلى السواحل األوروبية.

ح � �م � ��دوك ي �س �ت �ع �ج��ل رف ��ع
ق� ��وائ� ��م ت ��رش� �ي� �ح ��ات وزراء
احلكومة اجلديدة
دعا رئيس ال��وزراء السوداني عبدالله حمدوك ،أط��راف اتفاق
سالم “جوبا” إلى التعجيل برفع قوائم الترشيحات لشغل احلقائب
الوزارية في احلكومة املزمع تشكيلها في األيام املقبلة.
جاء ذلك خالل اجتماع مشترك حلمدوك وق��وى إع�لان احلرية
والتغيير ( االئتالف احلاكم) وأطراف العملية السلمية ( اجلبهة
الثورية) بحسب بيان صادر عن إعالم مجلس الوزراء اطلعت عليه
األناضول.
وقالت جلنة وساطة جوبا ،إن أطراف العملية السلمية (حركات
مسلحة) بالسودان ستسلم كشوفات مرشحيها ملجالس السيادة
والوزراء والتشريعي خالل أيام.
وط��ل��ب ح��م��دوك ،وف���ق ال��ب��ي��ان“ ،االستعجال ب��رف��ع ق��وائ��م
الترشيحات لشغل احلقائب الوزارية في التشكيل احلكومي املقبل،
وض��رورة االلتزام مبعايير االختيار امل ُتفق عليها ومنها الكفاءة
واملشاركة العادلة للنساء”.
وق��ال إن “اإلسراع بإجناز التشكيل ال���وزاري اجلديد يُساعد
بصورة مباشرة في االلتزام باملصفوفة الزمنية لتطبيق اتفاق جوبا
لسالم السودان ،وهو أمر مرتبط بصورة مباشرة بفعالية التدخالت
احلكومية في مختلف امللفات العاجلة”.
ووجه حمدوك ،بحسب البيان“ ،بضرورة حشد أكبر قدر من
التوافق بني قوى الثورة واملجتمع في التشكيل احلكومي املقبل حتى
يكون معبرا ً عن مختلف قطاعات الشعب”.
من جانبها أكدت قيادات قوى إعالن احلرية والتغيير وأطراف
العملية السلمية ،بحسب ذان البيان“ ،سعيها لالنتهاء من اختيار
املرشحني للمناصب الوزارية في أسرع وقت ممكن”.
وف��ي  3نوفمبر امل��اض��ي ،اعتمد مجلسا ال��س��ي��ادة وال���وزراء
بالسودان تعديالت الوثيقة الدستورية التي تشكلت احلكومة
احلالية مبوجبها في  5سبتمبر  ،2019وهي األولى منذ أن عزلت
قيادة اجليش ،في  11أبريل من العام ذاته ،عمر البشير (1989-
 ،)2019من الرئاسة حتت وطأة احتجاجات شعبية.
وتضمنت التعديالت تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس
الوزراء احلالي عبد الله حمدوك تختار الفصائل املوقعة على اتفاق
السالم مع اخلرطوم في عاصمة جنوب السودان جوبا  25باملئة
من وزرائها وفي  3أكتوبر املاضي ،جرى توقيع اتفاق جوبا بني
احلكومة السودانية ،وممثلني عن حركات مسلحة منضوية داخل
حتالف “اجلبهة الثورية”.

األمم امل �ت �ح ��دة ت ��دي ��ن م �ق �ت��ل 3
موظفني إغاثة في «غرب دارفور»

أدان��ت األمم املتحدة ،مقتل  3موظفني من منظمات اإلغاثة في
االقتتال القبلي بوالية غرب دارفور .وشهدت مدينة اجلنينة ،غرب
دارفور ،أحداث عنف ،منذ أيام ،أسفرت عن سقوط  159قتيال و202
جريح ،وفق ما أعلنت جلنة أطباء السودان (غير حكومية) ،في بيان
الثالثاء .جاء ذلك في بيان صادر عن نائب منسق الشؤون اإلنسانية
لألمم املتحدة “أوتشا” ،بالسودان باباكر سيسيه ،وصل األناضول
نسخة منه.
وقال البيان ،إن “منسق الشؤون اإلنسانية باإلنابة بالسودان
باباكر سيسيه ،يدين القتل األخير لـ 3من موظفي منظمات اإلغاثة،
أحدهم مع أسرته في سياق العنف القبلي في غرب دارف��ور (دون
تفاصيل أك��ث��ر) .وأع��رب سيسيه ،عن قلقه البالغ إزاء تصاعد
العنف في غرب دارف��ور ،وحث جميع املتورطني على وقف العنف
فورا .وأشار أن العنف أدى إلى وقوع العديد من الضحايا وتدمير
املمتلكات وتشريد الناس ،ودعا إلى محاسبة مرتكبي العنف.

