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لعامني إصالحية  مبؤسسة  البشير  إيداع  تؤيد  سودانية  محكمة 
أيدت محكمة استئناف في السودان حكما بإيداع الرئيس 
السوداني املعزول عمر البشير في مؤسسة إصالحية ملدة عامني 

بعد إدانته بالفساد، وفق ما أكد محاميه هاشم اجلعلي.
وقال اجلعلي »نعم.. محكمة االستئناف أيدت احلكم باإلدانة، 
ولكننا سوف نستأنف احلكم في احملكمة العليا لقناعتنا التامة 

بأنه ليس هناك قضية«.
وك��ان��ت محكمة ف��ي اخل��رط��وم قضت ف��ي ديسمبر املاضي 

بالتحّفظ على البشير في »دار لإلصالح االجتماعي ملدة عامني«، 
بعد إدانته بالفساد في واحدة من عدة قضايا موجهة ضده.

وج��اء تأييد احلكم بعد م��رور ع��ام على إط��اح��ة اجليش 
بالرئيس الذي حكم البالد على مدى ثالثني عاما عقب وصوله 

إلى السلطة إثر انقالب عسكري في عام 1989.
وأطاح اجليش بالبشير من احلكم في 11 أبريل 2019، بعد 
شهور من االحتجاجات الشعبية وهو يحتجز منذ ذلك احلني في 

سجن كوبر بالعاصمة اخلرطوم.
وأدين البشير -البالغ 75 عاما- ب�«الثراء احلرام« و«التعامل 
بالنقد األجنبي«، وتصل عقوبة التهمتني ع��ادة إل��ى السجن 
لنحو عشر سنوات.  واعترف البشير بحصوله على تسعني 
مليون دوالر من حكام السعودية، وتتركز القضية التي صدر 
احلكم فيها السبت على 25 مليون دوالر تلقاها من ولي العهد 

السعودي األمير محمد بن سلمان.
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اليمن.. وقف إطالق النار ألسبوعني واحلوثيون يقدمون مقترحهم للسالم

أعلن التحالف السعودي اإلماراتي وقف إطالق النار 
في اليمن ملدة أسبوعني حتت إشراف األمم املتحدة. وقال 
املتحدث باسم التحالف السعودي اإلم��ارات��ي العقيد 
تركي املالكي إن قرار إعالن وقف إطالق النار جاء دعما 
للحكومة اليمنية في قبولها دع��وة األم��ني العام لألمم 
املتحدة إلى وقف إط��الق النار ملواجهة تبعات انتشار 

فيروس كورونا.
وأض��اف املالكي أن اخلطوة تهدف أيضا إل��ى تهيئة 
ال��ظ��روف املالئمة لتنفيذ دع��وة املبعوث األمم��ي لعقد 
اجتماع ب��ني احلكومة الشرعية واحل��وث��ي��ني وفريق 
عسكري من التحالف لبحث مقترحاته بشأن خطوات 

وآليات تنفيذ وقف إطالق النار في اليمن.
وتابع أن قيادة التحالف جتد أن الفرصة مهيأة لتضافر 
كافة اجلهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم إلطالق النار 

في اليمن.

وقبل ذلك بساعات، أعلن التحالف السعودي اإلماراتي 
عند منتصف الليل وقف العمليات العسكرية في اليمن، 
دعما ملبادرة األمم املتحدة لوقف إطالق النار، على أن يبدأ 

تنفيذه ظهر اخلميس.
ووفقا لنص وثيقة احل��ل الشامل إلنهاء احل��رب في 
اليمن التي تقدم بها احلوثيون، وج��اء فيها أن توافق 
ك��ل م��ن ق��ي��ادة التحالف السعودي اإلم��ارات��ي وقيادة 
اجلمهورية اليمنية على إنهاء احل��رب ووق��ف إطالق 
النار وإيقاف كافة األعمال العسكرية البرية والبحرية 
واجلوية، وأن يدخل وقف إطالق النار حيز التنفيذ بأثر 

مباشر فور توقيع الوثيقة في جميع احملاور القتالية.
وتطالب الوثيقة بأن يصدر مجلس األمن الدولي قراًرا 

بها عقب التوقيع عليها حتت إشراف األمم املتحدة.
وتنص الوثيقة على إنهاء الوجود األجنبي في جميع 
أراضي اليمن وجزره وموانئه وأجوائه، وإنهاء أي وجود 

عسكري ميني في األراضي السعودية.
وفي وقت سابق، قال املتحدث باسم جماعة احلوثي 
محمد عبد السالم على تويتر إن اجلماعة أرسلت إلى األمم 
املتحدة رؤي��ة شاملة تتضمن نهاية للحرب واحلصار 
املفروض على اليمن، موضحا أن املقترح سيضع األسس 

اخلاصة بإجراء حوار سياسي وفترة انتقالية.
أم��ا القيادي في اجلماعة محمد علي احلوثي فقال 
»سلمنا للمبعوث األمم��ي رؤيتنا لوقف نهائي إلطالق 
النار، وهي مبنية على حلول مكتملة«، معتبرا أن احللول 

اجلزئية أو الترقيعية ال ميكن القبول بها.
وأفاد مصدر في مكتب مبعوث األمم املتحدة إلى اليمن 
مارتن غريفيث لوكالة األناضول بأن األطراف املتحاربة 
في البالد أبلغت املبعوث األممي موافقتها على وقف كامل 

إلطالق النار في كافة اجلبهات.
وبعد انتشار جائحة كورونا، وافقت األط��راف على 
إنهاء احلظر اجل��وي واحلصار البري والبحري، ومن 
املقرر أن تلتزم دول التحالف بإعادة اإلعمار وتعويض 
املتضررين، بينما يتم اإلع��داد إلط��الق عملية سياسية 
تؤسس ملرحلة انتقالية جديدة على أساس ضمان وحدة 

اليمن واستقالله.
وبالرغم من توارد األنباء عن قرب وقف املعارك، أعلن 
اجليش اليمني في وقت سابق األربعاء سيطرته الكاملة 
على معسكر اللبنات اإلستراتيجي ومناطق مجاورة 
في محافظة اجل��وف )شمال(، إثر معارك خاضها ضد 

احلوثيني، وبدعم جوي من طائرات التحالف.
السفير البريطاني

من جهة أخرى، قال السفير البريطاني في اليمن مايكل 
أرون للجزيرة إن بالده تعمل مع جميع األطراف من أجل 
وقف احل��رب، موضحا أن بريطانيا تسلح السعودية 

لكنها تعمل معها على جتنب قتل املدنيني في اليمن.
وأضاف أن خبراء سابقني في األمم املتحدة أقروا بأن 
إيران تسلح احلوثيني، وتابع »ال نؤيد سيطرة مليشيا 

وبسط سيطرة إيران على اليمن«.
واعتبر أرون أن ق��رار مجلس األم��ن رقم 2216 يلزم 
احلوثيني بإخالء صنعاء وتسليم أسلحتهم، لكن مجلس 

األمن ال ميلك قوة فرض حل في اليمن.
كما اعتبر السفير البريطاني أن املجلس االنتقالي 
اجلنوبي جزء من الشرعية في اليمن، وأن حل املشكلة 
بني املجلس واحلكومة الشرعية يكمن في تنفيذ اتفاق 

الرياض

السعودية: وقف النار في اليمن يهدف 
إلنهاء الصراع والتركيز على مواجهة كورونا

ق��ال وزي��ر اخلارجية السعودي، 
فيصل بن فرحان، إن مبادرة حتالف 
دعم الشرعية في اليمن لوقف شامل 
إلط��الق النار في اليمن ملدة أسبوعني 
تأتي لدعم جهود مبعوث األمني العام 
ل���ألمم امل��ت��ح��دة لليمن ب��ه��دف إن��ه��اء 
الصراع، وتركيز جميع اجلهود بعيًدا 
عن التصعيد العسكري ملكافحة تفشي 

.COVID-19 جائحة كورونا
تأتي مبادرة حتالف دعم الشرعية 
في اليمن  لوقف شامل إلط��الق النار 
في اليمن مل��دة أسبوعني لدعم جهود 
مبعوث األم��ني ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة 
لليمن بهدف إنهاء الصراع ، وتركيز 
جميع اجل��ه��ود بعيًدا ع��ن التصعيد 
العسكري ملكافحة تفشي جائحة 

COVID-19 كورونا
لطاملا كانت اململكة العربية السعودية 
رائدة في دعم الشعب اليمني الشقيق خالل 

األربعني سنة املاضية ، وسنستمر في الوقوف إلى جانب اليمن خالل هذه الظروف، نأمل 
أن يبادر احلوثيون إلى انتهاز هذه الفرصة والتجاوب بشكل فاعل وجدي مع هذه املبادرة 

وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق
وفي تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع تويتر، أمس اخلميس قال: »لطاملا كانت 
اململكة العربية السعودية رائدة في دعم الشعب اليمني الشقيق خالل األربعني سنة املاضية، 
وسنستمر في الوقوف إلى جانب اليمن خالل هذه الظروف، نأمل أن يبادر احلوثيون إلى 
انتهاز هذه الفرصة والتجاوب بشكل فاعل وجدي مع هذه املبادرة وتغليب مصلحة الشعب 

اليمني الشقيق«.
وأضاف وزير اخلارجية السعودي »انطالقاً من اهتمام اململكة وحرصها والتزامها بصحة 
وسالمة الشعب اليمني، فقد استمرت اململكة في دعمها لألمم املتحدة ولهذا العام، وساهمت 
ب�500 مليون دوالر أميركي خلطة االستجابة اإلنسانية لألمم املتحدة في اليمن، باإلضافة 

.»COVID-19 إلى 25 مليون دوالر أميركي ملكافحة تفشي جائحة كورونا

فيصل بن فرجان

السفير األميركي بالسعودية: نرحب بإعالن التحالف وقف النار في اليمن
رح��ب السفير األم��ي��رك��ي ف��ي السعودية، 
جون أبي زيد، أمس اخلميس، بإعالن حتالف 
دعم الشرعية بقيادة السعودية وقف النار في 
اليمن، مقدماً الشكر للعاهل السعودي امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد األمير محمد 

بن سلمان على تلك املبادرة.
وأع��رب في تغريدة على حساب السفارة 
األميركية بالسعودية عن أمله أن »تعمل جميع 
األط��راف مع املبعوث اخل��اص ل��ألمم املتحدة 
لتحقيق السالم واالس��ت��ق��رار ال��ذي يستحقه 
الشعب اليمني، خاصة اآلن، حيث يركز العالم 
على مكافحة جائحة فيروس كورونا وإنقاذ 
األرواح«. وكان املتحدث الرسمي باسم قوات 
حتالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن 
تركي املالكي، أعلن األرب��ع��اء، وق��ف��اً شامالً 

إلطالق النار في اليمن ملدة أسبوعني ملواجهة 
تبعات تفشي فيروس كورونا.

وص���رح امل��ال��ك��ي ب���أن وق���ف إط���الق ال��ن��ار 
يبدأ اعتباراً من اخلميس، املوافق 09 أبريل 
اجلاري في الساعة )1200( بالتوقيت احمللي 
مل��دة أسبوعني، وقابلة للتمديد بهدف تهيئة 
الظروف املالئمة لتنفيذ دعوة املبعوث اخلاص 
ل��ألم��ني ال��ع��ام ل��ألمم امل��ت��ح��دة لليمن، مارتن 
غريفثس، لعقد اجتماع بني احلكومة الشرعية 
واحلوثيني، وفريق عسكري من التحالف حتت 
إشراف املبعوث األممي لبحث مقترحاته بشأن 
خطوات وآليات تنفيذ وقف إطالق النار بشكل 
دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة اإلنسانية 
واالقتصادية، واستئناف العملية السياسية 
بني األط��راف اليمنية للوصول إلى مشاورات 

بني األشقاء اليمنيني للتوصل إلى حل سياسي 
شامل في اليمن.

اجلامعة العربية ترحب.. نتمنى أن تسكت املدافع
رحب األمني العام جلامعة الدول العربية، أحمد أبو 
الغيط، بإعالن حتالف دعم الشرعية في اليمن، وقف 
إطالق النار في جميع مناطق العمليات في اليمن ملدة 
أسبوعني، مطالًبا ميليشيا احلوثي بإظهار االلتزام 
ثل فرصة ن��ادرة  والتجاوب مع ه��ذه امل��ب��ادرة التي تمُ

لوقف نزيف الدم في اليمن.
ووجه األمني العام للجامعة العربية في بيان أمس، 
الشكر لقيادة اململكة العربية السعودية على هذا 
تمنًيا أن تسكت املدافع على مختلف اجلبهات  املوقف، ممُ

العربية املمُشتعلة، خاصة في سوريا وليبيا.
ووع��د أبوالغيط، الشعب اليمني الرابح األول من 
هذه املبادرة املهمة التي جتّسد حس املسؤولية وإدراًكا 
خلطورة التحدي الذي يواجه اجلميع في الوقت احلالي، 
والذي يقتضي تكاتًفا وتراحًما من أجل مواجهة وباء 

كورونا العاملي.
وأوض��ح األم��ني العام للجامعة العربي، أن إعالن 
التحالف وقف إطالق النار يضع ميليشيا احلوثي أمام 
مسؤولياتها، مشيًرا إلى أن الشعب اليمني الذي أنهكته 
س��ن��وات احل��رب ينتظر م��ن احلوثيني االن��خ��راط في 
عملية سالم جادة تمُفضي إلى اتفاق سالم شامل يضع 
ح��ًدا لألزمة اليمنية ويحفظ للبلد وحدته وسيادته، 

وجليرانه أمنهم واستقرارهم.
ولفتت األمانة العامة للجامعة النظر إلى النداء الذي 
سبق أن وجهه األمني العام للجامعة العربية منذ أكثر 
من أسبوعني مناشًدا جميع األطراف إسكات املدافع على 
كل اجلبهات العربية املمُشتعلة في سوريا واليمن وليبيا 
من أجل وقف نزيف األزمات اإلنسانية التي زادت حدتها 

جراء مواجهة وباء كورونا العاملي.

جون أبي زيد

هنية هاتف بوغدانوف

روسيا على خط الوساطة بني حماس 
وإسرائيل بشأن تبادل األسرى

بحث رئ��ي��س املكتب السياسي حل��رك��ة حماس 
إسماعيل هنية مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير 
اخلارجية ال��روس��ي األوض���اع اإلنسانية الصعبة 
لألسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 
ودعا إلى حمايتهم من فيروس كورونا، والضغط على 
ل املسؤولية الكاملة  االحتالل لضمان سالمتهم، وحتمُّ

عن حياتهم.
وأكد هنية -خالل اتصال هاتفي مع بوغدانوف - أن 
حماس مصممة على اإلفراج عن األسرى الفلسطينيني، 
في إط��ار التبادل ال��ذي ميكن إجن��ازه إذا استجابت 

إسرائيل ملتطلبات هذا األمر.
وك���ان رئ��ي��س احل��رك��ة يحيى ال��س��ن��وار ع��رض 
قبل أسبوع تقدمي تنازل جزئي في قضية األس��رى 
اإلسرائيليني لدى املقاومة الفلسطينية، مقابل إفراج 
االحتالل عن األس��رى من كبار السن وامل��رض��ى، في 

مبادرة إنسانية بسبب أزمة تفشي وباء كورونا.

وقال السنوار -في مقابلة مع فضائية األقصى- إن 
م��ش��اورات صفقة األس��رى توقفت منذ بداية األزم��ة 
السياسية داخل إسرائيل، وإنهم أوصلوا رسالة لكل 
الوسطاء بأنه ال ميكن بدء مفاوضات صفقة جديدة قبل 

اإلفراج عن أسرى صفقة شاليط، الذين أعيد اعتقالهم.
وتعليقا على تصريحات رئيس حركة حماس في 
غزة، أعلن ديوان رئاسة الوزراء اإلٍسرائيلية الثالثاء 
أن األج��ه��زة اإلسرائيلية املعنية ب��ش��ؤون األس��رى 
مستعدة للتحرك بشكل بّناء، وفتح حوار فوري عبر 
وسطاء من أجل استعادة جثامني اجلنود واملفقودين 

احملتجزين لدى حماس في قطاع غزة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن هذا اإلع��الن جاء ردا 
على تلميحات من حماس أبدت فيها استعدادها إلبرام 
صفقة تبادل لألسرى بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا، 

التي أصابت اجلميع، وفق هذه املصادر.
وتقر تل أبيب رسميا ب��أن حركة حماس حتتجز 

الرئيس العراقي يكلف الكاظمي
 لتشكيل احلكومة بعد انسحاب الزرفي

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تكليف 
رئ��ي��س ج��ه��از امل��خ��اب��رات مصطفى الكاظمي 
لرئاسة احلكومة بعد وقت قليل من تقدمي رئيس 
ال��وزراء املكلف عدنان الزرفي اعتذاره عن عدم 

تشكيلها.
وتعهد الكاظمي ف��ور تكليفه بالعمل على 
تشكيل ح��ك��وم��ة ت��ض��ع تطلعات العراقيني 
ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة 
ال��وط��ن وحت��ف��ظ احل��ق��وق، وت��ع��م��ل ع��ل��ى حل 

األزمات، وتدفع عجلة االقتصاد إلى األمام.
إن تكليف الكاظمي ه��و الثالث بعد محمد 
توفيق ع��الوي وع��دن��ان ال��زرف��ي خ��الل خمسة 
أشهر منذ استقالة عادل عبد املهدي حتت ضغط 
االحتجاجات، مشيرا إلى أن حظوظ الكاظمي 
ت��ب��دو ق��وي��ة ه��ذه امل���رة بعد ح��ض��ور مراسيم 
التكليف من ِقبل معظم الكتل السياسية الشيعية 
وم��ن بينها »س��ائ��رون« التي يتزعمها مقتدى 
الصدر ورئيس البرملان محمد احللبوسي وكتلة 
»امل��ش��روع العربي« برئاسة خميس اخلنجر 
ورئيس مجلس القضاء األعلى ورئيس احملكمة 

االحتادية.
كما أن أم��ام الكاظمي ثالثني يوما لتشكيل 
احلكومة التي ستكون مؤقتة ومهمتها الرئيسية 

التحضير النتخابات مبكرة.
وك��ان ال��زرف��ي ق��ال في مؤتر صحفي عقده 
ال��ي��وم ف��ي ب��غ��داد إن اع��ت��ذاره ع��ن ع��دم القيام 
بالتكليف م���رّده احل��ف��اظ على وح��دة العراق 
ومصاحله العليا، مؤكدا أنه كان قد حرص على 
املضي قدما في تنفيذ مهمة التكليف املناطة به 
بشرف كبير ومسؤولية عالية، واضعا أمامه 
هدفا أساسيا مقدسا هو إنقاذ العراق وعودته 
ملساره الصحيح، بلدا مستقرا ومؤثرا في محيطه 

العربي واإلسالمي والعاملي.
وأش��ار إل��ى أن��ه ك��ان قد أس��س في األسابيع 
املاضية بداية حقيقية لسياسة عراقية مبنية 
على الشراكات االقتصادية املنتجة واملثمرة 
مع دول العالم، وتنظيم عمل ق��وات التحالف 
الدولي وجدولة انسحابها وبناء قدرات القوات 

املسلحة.

دعم الكاظمي
ويأتي سحب ال��زرف��ي ترشيحه بعد ي��وم من 
إعالن حتالف القوى العراقية -الذي يضم العديد 
م��ن ال��ن��واب السنة- ورئ��اس��ة إقليم كردستان 
ال��ع��راق تأييدهما مل��ا وص��ف��اه ب��ت��واف��ق الكتل 
السياسية الشيعية على ترشيح الكاظمي لرئاسة 
ال���وزراء بديال عن ال��زرف��ي. وق��ال حتالف القوى 
-ال��ذي يتزعمه احللبوسي- في بيان إن��ه يضع 
في اهتماماته أن يكون املرشح لرئاسة احلكومة 
يحظى بقبول وتأييد من املكون السياسي املسؤول 
عن الترشيح، وأن يتمتع بالقبول على املستوى 
الوطني. ويشغل حتالف القوى أربعني مقعدا من 
إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 329، 

وكان يدعم في البدء ترشيح الزرفي.

من جهتها، رحبت رئاسة إقليم كرستان العراق 
بترشيح الكاظمي ملنصب رئيس الوزراء، ودعت في 
بيان جميع القوى السياسية إلى جتاوز اخلالفات 
ودع��م الكاظمي لتشكيل احلكومة وبأسرع وقت 
ممكن. والكاظمي، مستقل ال ينتمي إلى أي حزب 
سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز املخابرات 
الوطني في يونيو 2016، خالل فترة تولي حيدر 
العبادي رئاسة احلكومة، وال يزال يشغل املنصب 
حتى اآلن. ويشترط حلصول احلكومة على ثقة 
البرملان تصويت األغلبية املطلقة )1+%50( لعدد 

األعضاء احلاضرين )ليس العدد الكلي(.
وأجبر احلراك الشعبي حكومة عادل عبد املهدي 
على تقدمي استقالتها مطلع ديسمبر/كانون األول 

.2019

مصطفى الكاظمي
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