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مقالة سفارة أوكرانيا لدى الكويت مبناسبة الذكرى السبعني للنصر على النازية في أوروبا
بوهدان خملنيتسكي وتأسيس 
وزارة اخلارجي���ة اجلمهوري���ة 

ووزارة الدفاع اجلمهورية.
ولكن فورا بعد نهاية احلرب 
كثير من هذه املبادرات لم يتحقق 
أو كانت مدانة ومغلقة  تنفيذها 
متاما. وبعد اس���تعادة السلطة 
السوفييتية في أوكرانيا، قامت 
القيادة الستالينية بزيادة نطاق 
عمليات القمع بشكل ملموس فيما 
يتعلق بالترحيل العقابي للفئات 
الكبيرة من السكان إلى املناطق 
النائية في االحتاد السوفييتي. 
ومت فرض مجموعة متنوعة من 
القانونية واملعاقبة على  القيود 
األشخاص القاطنني في األراضي 
احملتلة وجن���ود اجليش األحمر 
العمل  األسرى واملش���اركني في 
القس���ري حتت احلك���م األملاني 

النازي.
اإلدراج املباش���ر للجمهورية 
األوكرانية االشتراكية السوفييتية 
لألعضاء املؤسسني ملنظمة األمم 
املتح���دة خدم لصال���ح األهداف 
السياس���ية لالحتاد السوفييتي 
فق���ط ولم يدل عل���ى أي موقف 
ذي سيادة ألوكرانيا في الساحة 
الدولية. وبالرغم من مساهمتها 
املهمة والضحايا الهائلة لم حتتل 
أوكرانيا املستقلة مكانة في النظام 

العاملي اجلديد.
إن التحرير املقصود به التقدم 
في احلرية ولكن لم يحدث ذلك 
في عام 1944. وحصلت أوكرانيا 
على حريتها في 24 أغسطس عام 
1991 بعد إعالن استقاللها وانهيار 

االحتاد السوفييتي.
ومع ذلك، هذا اليوم عندما يشهد 
املجتم���ع الدولي انتهاكا صارخا 
ملب���ادئ القانون الدولي وحقوق 
اإلنسان وتدميرا للقيم األساسية 
للتعايش السلمي، مما يؤدي إلى 
التوتر وانتش���ار  ارتفاع درجة 
أعمال العنف وظهور مراكز جديدة 
الدولي والتطرف، فإن  لإلرهاب 
احلفاظ على التذكر حول األحداث 
التاريخية التي حصلت منذ سبعني 
عاما يحظى بأهمية كبرى ومنع 
املماثلة  الس���يناريوهات  تكرار 
يجب أن يكون من بني أهم مهام 
اإلنس���انية وجزءا ال يتجزأ من 
املسؤولية املشتركة عن مصيرها 

ومستقبلها.

السفارة األوكرانية في دولة الكويت

ممثلي القوميات األخرى. وأثناء 
الترحيل لقي 30 ألف ش���خص 

حتفهم قبل نهاية احلرب.
مازالت األمة األوكرانية تتكبد 
خسائر وحتى بعد نهاية احلرب 
واستمرت عمليات القمع الشامل 
حتى وفاة ستالني. وفقا ملصادر 
مختلف���ة، في إط���ار القمع ضد 
ف���ي أوكرانيا  الوطنية  احلركة 
ألفا واعتقل  الغربية قت���ل 150 
130 ألفا ورحل 200 ألف شخص. 
وهناك 200 ألف أوكراني كانوا في 
املخيمات الغربية للمشردين ولم 
العودة  يعربوا عن رغبتهم في 
إلى االحت���اد الس���وفييتي. أما 
أوكرانيا فاحلرب العاملية الثانية 
الوطنية، وخاللها  هي مأساتها 
اضطر األوكرانيون احملرومون من 
دولتهم املستقلة للقتال من أجل 
مصالح أجنبية وقتل أشقائهم 
األوكرانيني اآلخري���ن. وكانت 
أوكراني���ا س���احة للمعارك بني 
نظامني شموليني عدميي املباالة 
بقيمة احلياة البشرية على حد 
س���واء. وحاول كل من األطراف 
املتحاربة أن يتمتع بوالء األمة 
األوكرانية ويلعب بش���عورها 
الوطني، ولكن الكيان األوكراني 
الوحي���د فقط خالل احلرب كان 
حركة التحرير � في املقام األول 

جيش التمرد األوكراني.
مارس���ت حرك���ة املقاوم���ة 
األوكرانية السرية أنشطتها في 
الغربي���ة قبل احلرب  أوكرانيا 
الثاني���ة. وقام تنظيم  العاملية 
القوميني األوكرانيني بنضاله من 
أجل استقالل أوكرانيا ضد پولندا 
)حتى 1939( واالحتاد السوفييتي 
)1939-1941( ثم أملانيا النازية.

مع ذلك، كان االحتاد السوفييتي 
دولة شمولية حتى عام 1941 وما 
زال بع���د عام 1944. ولم تختف 
الديكتاتوري���ة احلزبية والقمع 

السياسي.
وخالل احلرب سعت القيادة 
السوفييتية إلى تشجيع الشعب 
األوكران���ي للنض���ال، داعي���ة 
الوطنية وواعدة  إلى املش���اعر 
السياسي بعد  النظام  بدمقرطة 
االنتصار. على وجه اخلصوص، 
سمحت لنخبة املثقفني باللجوء 
إلى املوضوعات التي حتى ذلك 
احل���ني كانت تس���مى »القومية 
البرجوازي���ة«: إط���الق اس���م 
»أوكراني« على جبهات اجليش 
األربع ومنح وسام زعيم القوزاق 

924 سجينا بالرمي بالرصاص في 
السجون الثالثة مبدينة لفيف.

منذ األش���هر األولى للحرب 
جلأت القيادة السوفييتية أثناء 
انس���حاب قواتها إل���ى تطبيق 
تكتيكات »األرض احملروقة« أي 
تدمير البني���ة التحتية بأكملها 
دون أي قل���ق عل���ى مس���تقبل 
الس���كان غي���ر القادري���ن على 
مغادرة منازلهم. من بني أعنف 
مشاهد هذا التكتيك تفخيخ السد 
حملطة الطاقة الكهرمائية على نهر 
دنيبرو مبدينة زابوريجا. وفي 
18 أغسطس عام 1941 بعد تقدم 
القوات األملانية في هذه املنطقة 
ق���ام موظفو اللجنة الش���عبية 
الداخلي���ة بتفجيره  لش���ؤون 
وتسببت ضربات موجات املياه 
العالي���ة في تدمير وقتل الناس 
القاطنني على الضفتني. وتقدر 
اخلسائر في األرواح بني جنود 
اجليش األحمر والسكان املدنيني 
مبا يتراوح ب���ني 80 و120 ألف 
شخص. والبيانات الدقيقة غير 

معروفة حتى يومنا هذا.
في إطار الهجوم بعد النصر 
في معركة كورسك بدأت القيادة 
السوفييتية االستنفار اجلماعي 
املدنيني في  الذك���ور  للس���كان 
اللجان  أوكراني���ا ومت إنش���اء 
العسكرية امليدانية التي جندت 
البالغني 17-16  الش���باب  حتى 
عاما من عمرهم. لقد اس���تخدم 
األوكرانيون غير املتدربني بصفة 
»وقود للح���رب«. وكان النظام 
الشيوعي يعتبر كال من بقي في 
األراضي احملتلة من قبل النازيني 
كأنه خائن. وكثيرا ما ش���اركوا 
في املعارك وهم غير مس���لحني 
ويرتدون مالبس مدنية ولذلك 
أطلق عليهم اسم »ذوو القمصان 

السوداء« أو »املشاة السود«.
مت ط���رد النازيني من ش���به 
جزيرة القرم ف���ي 12 مايو عام 
1944 وبعد أسبوع بدأ السوفييت 
ترحيل السكان األصليني � تتار 
القرم إلى آس���يا الوسطى. وهم 
بالف���رار اجلماعي في  متهمون 
الوثيق  بداية احلرب والتعاون 
مع احملتلني. ومت توجيه االدعاءات 
املماثلة بحق الشعوب األخرى 
في شبه جزيرة القرم. وتعرض 
للترحيل 225 ألف شخص: 183 
ألفا م���ن تتار القرم و12 ألفا من 
البلغاريني و9.5 آالف من األرمن 
و15 ألفا من اليونانيني و4 آالف من 

الثانية عب���رت اجلبهة األراضي 
األوكرانية كلها ذهابا وعودة، أما 
ثاني أكبر املدن األوكرانية، وهي 
أربع  خاركيف، فعبرتها اجلبهة 
إلى  مرات. وحتول األوكرانيون 
وقود للمداف���ع للديكتاتوريني � 
هتلر وس���تالني. وف���ي اجليش 
األحمر لقي حتفه كل جندي ثالث 
)باملقارنة مع كل جندي عشرين 

في اجليش البريطاني(.
ومع ذلك، ساهم األوكرانيون 
مس���اهمة بارزة في النصر على 
النازية وانتموا إلى األمم املنتصرة. 
الواضح على االعتراف  والدليل 
الدولي بدورهم املهم في النصر 
عل���ى النازية هو إدراج أوكرانيا 
إلى قائمة الدول املؤسسة ملنظمة 

األمم املتحدة.
النازي  كان نظام االحت���الل 
ف���ي أوكرانيا من األكثر عنفا في 
العالم. وهناك العديد من الدراسات 
املفصلة حول جرائم الرايخ الثالث 
ضد اإلنسانية ولكن إدانة جرائم 
النظام الشيوعي التزال مستمرة. 
ومن أشهرها املجزرة في غابة كاتني 
والقضاء على السجناء السياسيني 
الغربية وتفجير  في أوكراني���ا 
محطة الطاق���ة الكهرمائية على 
نهر دنيبرو واستخدام الفالحني 
غير املس���لحني »املشاة السود« 
في املعارك وإبع���اد األوكرانيني 
وممثلي الشعوب األخرى وبينهم 

تتار القرم.
أث���ار الهج���وم الس���ريع في 
الصيف عام 1941 الذعر في جميع 
أجهزة سلطة االحتاد السوفييتي 
تقريبا الت���ي كان موظفوها في 
الصفوف األولى عند هروبهم من 
املدن خوفا من االنتقام الشعبي 
أكثر من النازي���ني، لكن اللجنة 
 � الداخلية  الش���عبية لش���ؤون 
اجلهاز الرئيسي العقابي للدولة 
البلشفية � ما زالت أبدا حتى في 
ظروف التراجع الفوضوي تقوم 
الرهيبة. وعند  بوفاء مبهامه���ا 
انسحاب القوات السوفييتية من 
املدن في أوكرانيا الغربية فإنها 
غالبا ما تركت املمتلكات واملعدات 
والوثائق اخلاصة حتى بأعضاء 
احلزب الش���يوعي لكنه���ا دائما 
جنحت في قتل جميع السجناء. 
وقامت فرق التصفية بإعدام جميع 
املعتقلني وحتى املشتبه فيهم عن 
طريق اخلطأ دون أي حكم قضائي 
أو حتقي���ق، وذلك بعد التعذيب 
الرهيب. وبات من املعروف قتل 

اجليوش األجنبية.
قد س���اهمت األمة األوكرانية 
مس���اهمة كبيرة في النصر على 
النازي���ة وحلفاء أملانيا. وحارب 
ممثلوها بجان���ب األمم املتحدة 
في صفوف جي���وش بريطانيا 
ألف���ا( وپولندا )120  وكندا )45 
ألفا( واالحتاد السوفييتي )أكثر 
من 6 ماليني( والواليات املتحدة 
ألف���ا( وفرنس���ا )6 آالف(   80(
الوطنية  التحرير  وكذلك حركة 
)جي���ش التم���رد األوكراني 100 
أل���ف( � وبلغ عددهم اإلجمالي 7 
ماليني ش���خص. ومنح أكثر من 
2.5 مليون أوكران���ي امليداليات 
واألوسمة السوفييتية والغربية، 
ونال أكثر من ألفي أوكراني لقب 
بطل االحتاد السوفييتي و32 منهم 
مرتني وأفضل الطيارين الس���يد 

إيفان كوجيدوب ثالث مرات.
جتاوزت اخلسائر األوكرانية 
في احلرب العاملية الثانية خسائر 
اململكة املتح���دة وكندا وپولندا 
والوالي���ات املتح���دة وفرنس���ا 
كلها. وتقدر اخلسائر اإلجمالية 
ألوكرانيا في ه���ذه احلرب على 
8-10 ماليني من األرواح. وميكن 
مقارن���ة الضحايا األوكرانية مع 

عدد سكان النمسا احلديثة.
القتالية وفي  وأثناء األعمال 
األسر قتل 3-4 ماليني عسكري 
ومقاوم ش���عبي وكذلك 5 ماليني 
س���اكن مدني على ي���د االحتالل 
واملجاع���ة واإلرهاب وتعرض 5 
ماليني شخص لإلجالء والترحيل 
القسري إلى روسيا وأملانيا، وكثير 
منهم لم يعودوا. وبلغت اخلسائر 
املادية 285 مليار روبل وأحلقت 
املعارك الض���رر والتدمير ل�700 
مدينة وبلدة و5.6 آالف جسر و28 

ألف قرية و300 ألف شركة.
في 1 سبتمبر عام 1939 قامت 
طائرات لوفتفاف���ه؟؟؟؟ املقاتلة 
بقصف جوي على مناطق غاليسيا 
وفولني. وكانت أوكرانيا من بني 
جمهوريات االحتاد السوفييتي 
التي واجهت ضربة أولى لقوات 
هتلر، وامتدت املعارك من الغرب 
إلى الشرق على املساحة البالغة 
أكثر من ألف كيلومتر، واستمرت 
أكثر من سنة. وسمح ذلك بتركيز 
العس���كرية والصناعية  املوارد 
ف���ي املناطق الداخلي���ة لالحتاد 
السوفييتي واالستعداد للهجوم 

املضاد في شتاء عام 1942.
في غضون احل���رب العاملية 

النازية وانتهت في 2 سبتمبر عام 
1945 بعد االستسالم غير املشروط 
لليابان. وفي غضونها مت ارتكاب 
اجلرائم الكبرى ضد اإلنس���انية 
وكذلك استخدام السالح النووي 
ألول مرة في القتال. ضمت جيوش 
األط���راف املتحاربة أكثر من 110 
ماليني نسمة. وبلغت اخلسائر بني 
اجلنود والسكان املدنيني ما بني 
50 و85 مليون نسمة. في نتيجة 
احلرب مت تأسيس منظمة األمم 
النظام احلالي  املتحدة وتشكيل 

للعالقات الدولية.
إن معاه���دة عدم االعتداء بني 
الرايخ الثالث واالحتاد السوفييتي 
)ما يسمى مولوتوف � ريبنتروب( 
املوقعة في 23 أغسطس عام 1939 
مكنت من ان���دالع احلرب ووفقا 
مللحقها السري مت تقسيم أوروبا 
الديكتاتورين:  ب���ني  الش���رقية 
احتل هتلر پولن���دا، أما االحتاد 
السوفييتي فتوسعت أراضيه على 
حساب مناطق أوكرانيا الغربية 
وبي���الروس الغربية وبس���ربيا 
م���ع بوكوفين���ا ودول البلطيق 
الثالث وفنلندا. م���ع ذلك، نفت 
السلطة السوفييتية وجود هذا 
البروتوكول الس���ري على مدى 

خمسني عاما.
البع���د األوكراني للحرب  إن 
الثانية لم يقتصر على  العاملية 
محاربة اجليش األملاني واجليش 
الس���وفييتي عل���ى األراض���ي 
األوكراني���ة مثلم���ا يصفه علم 
التاري���خ الس���وفييتي وما بعد 
السوفييتي التقليدي. في الواقع، 
في إطار احلرب العاملية الثانية 
حتولت أوكرانيا إلى ساحة عدة 
مواجهات عس���كرية: األملانية-

الپولندية )1939-1945(، الپولندية 
� السوفييتية )1939(، السوفييتية 
� الرومانية )1940-1945(، األملانية 
 ،)1945-1941( الس���وفييتية   �
األملانية � األوكرانية )1944-1941(، 
السوفييتية � الهنغارية )1941-
� األوكرانية  الپولندي���ة   ،)1945
 � )1942-1947( والس���وفييتية 
األوكرانية )1939-1954(. وترتبط 
هذه الصراعات ارتباطا مباشرا مع 
احلرب العاملية الثانية ألنها ناجمة 
عنها وأصبحت فروعها. ويضم 
البعد األوكراني للحرب مشاركة 
القتالية  األوكرانيني في األعمال 
خارج أراضيهم )على سبيل املثال 
في »حرب الشتاء« السوفييتية � 
الفنلندية 1939-1940( وصفوف 

مبوجب املرس�وم الص�ادر عن رئيس 
أوكرانيا بش�أن الفعالي�ات في عام 2015 
مبناسبة إحياء الذكرى السبعني للنصر على 
النازية في أوروبا والذكرى الس�بعني لنهاية 
احلرب العاملية الثانية وقانون تخليد النصر 
عل�ى النازية ف�ي احلرب العاملي�ة الثانية 
1939-1945، تبدأ أوكرانيا تقليدا جديدا 
لالحتفال بيومي 8 و9 مايو في الروح األوروبية 

للتذكر واملصاحلة.

األمة المقسمة

أعلنت أوكرانيا استقاللها ألول 
مرة في القرن العش���رين خالل 
احلرب العاملية األولى. وفي عام 
1917 مت تأسيس املجلس األوكراني 
املركزي في مدينة كييڤ الذي لعب 
دور البرملان االنتقالي وأعلن إقامة 
اجلمهورية األوكرانية الشعبية.

بعد إعالن الوثائق الدستورية 
األساس���ية � املراس���يم � أقامت 
اجلمهورية األوكرانية الشعبية 
كدولة مستقلة عالقات ديبلوماسية 
سواء مع إجنلترا وفرنسا أو أملانيا 

وحلفائها.
في ديس���مبر ع���ام 1917 بعد 
تش���كيل احلكومة البلشفية في 
مدينة خاركيف وإعالن »أوكرانيا 
السوفيتية« شنت روسيا البلشفية 
احلرب ضد أوكرانيا التي استغرقت 
معاركها حتى عام 1921 وأدت إلى 
هزمية أوكرانيا املستقلة التي كانت 
منهكة به���ا والصراعات األخرى 

اجلارية في أراضيها.
ف���ي إح���دى األمم األوروبية 
الكب���رى حان الوق���ت الصعب. 
السلميان« ما  وش���هد »العقدان 
بني احلرب���ني العامليتني عمليات 
الترحي���ل اجلماع���ي واملجاعة 
والترعي���ب الكبي���ر التي قتلت 
املاليني من األرواح. وعلى وشك 
الثانية  العاملي���ة  اندالع احلرب 
في س���بتمبر 1939 كان الشعب 
األوكراني مقسما بني الدول اخلمس 
وهي االحتاد السوفييتي وپولندا 

وسلوڤاكيا واملجر ورومانيا.
احلرب العاملية الثانية: صراع 
مسلح عاملي في تاريخ البشرية 
وس���بب أكبر املآس���ي في القرن 
العش���رين. ش���ارك فيها حوالي 
80% من سكان األرض واشتملت 
املع���ارك واألعمال القتالية ثلثي 
الدول القائمة في ذلك الوقت. بدأت 
احلرب في 1 س���بتمبر عام 1939 
بعد غزو پولن���دا من قبل أملانيا 

تدعوهم للخروج من احملافظة 
قبل الساعة السابعة مساء 

أمس بالتوقيت احمللي.
وقالت قيادة التحالف إن 
كامل صعدة سيصبح هدفا 
ملقاتالتها بعد هذا التوقيت 
احملل���ي، ردا عل���ى قصف 
جماعة احلوثي، ملناطق داخل 
اململكة، مؤخرا، ما أوقع قتلى 

وجرحى.
وكانت قوات التحالف قد 
ردت على اعتداءات احلوثيني 
ضد احلدود السعودية بقصف 
امليليشيات في  مواقع تلك 
صعدة مساء اول من امس، 
ونتج عن القصف تدمير مقر 
قيادة امليليشيات في ساقني 
بصعدة، ومجمع اتصاالت 
املثلث بش���كل تام، وتدمير 
مركزين للتحكم والسيطرة 
ف���ي بني معاذ ف���ي صعدة 
معق���ل احلوثيني، ومصنع 
ألغام في صع���دة القدمية، 
ومركز قيادة للميليشيات 
في مذاب الصف���راء. وكان 
الدفاع  املستشار في وزارة 
الركن  العميد  الس���عودية 
أحمد عس���يري أكد أن الرد 

عل���ى تخط���ي االنقالبيني 
للخطوط احلمراء سيكون 

قاسيا جدا.
العميد عس���يري  وقال 
في مقابلة هاتفية مع قناة 
الرس���مية في  األخباري���ة 
السعودية »وجهنا رسالة إلى 
اليمنيني  املواطنني  أشقائنا 
الوسائل  من خالل مختلف 
يبتع���دوا  أن  اإلعالمي���ة 
امليليش���يات احلوثية  عن 
واملعسكرات العسكرية التي 
يتحصنون فيها حفاظا على 

سالمتهم«.
على صعيد أخر، استقبل 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، في 
مكتبه بوزارة الداخلية امس 
االول، نائب الرئيس رئيس 
الوزراء اليمني خالد محفوظ 
اللقاء  بحاح. وجرى خالل 
بحث األوضاع والتطورات 
اليمني���ة  الس���احة  عل���ى 
واجلهود املبذولة في تقدمي 
الدعم والعون لألشقاء في 

اليمن.

مؤكدا انها هدنة انس���انية 
ويجب أن تبقى كذلك ملساعدة 

املدنيني.
وأشار إلى وجود إشارات 
بأن احلوثيني س���يلتزمون 
إلى استمرار  بالهدنة، الفتا 
التواصل مع الدول التي لها 
تأثير على احلوثيني إلقناعهم 
بذلك والع���ودة الى طاولة 

احلوار.
وأوضح كيري أن وقف 
إطالق النار في اليمن »ليس 
هو الس���الم«، داعيا جميع 
األطراف إليجاد حل سياسي 

إلنهاء الصراع.
وش���دد وزير اخلارجية 
األميرك���ي عل���ى أن احلل 
السياسي بني اليمنيني وحده 
هو ما س���ينهي األزمة وأنه 
ينبغي استئناف احملادثات 

دون شروط.
ميدانيا، شهدت محافظة 
صعدة، معق���ل احلوثيني، 
نزوحا غير مسبوق لسكانها، 
خاصة إلى محافظة عمران، 
وذل���ك بعد توزي���ع قوات 
التحال���ف العرب���ي لدع���م 
الشرعية في اليمن منشورات 

� وكاالت: أعلن  الرياض 
وزير اخلارجية السعودي 
عادل اجلبير أمس عن هدنة 
اليم���ن بدءا  انس���انية في 
من الثاني عش���ر من مايو 

اجلاري.
وق���ال اجلبي���ر »قررنا 
الهدنة اإلنس���انية  ان تبدأ 
الساعة  املقبل عند  الثالثاء 
ال� 11 مساء بالتوقيت احمللي 
لليمن، وستس���تمر خمسة 
ايام، وم���ن املمكن متديدها 
في حال جناحه���ا«، مؤكدا 
أنها تبقى مشروطة بتقيد 

احلوثيني بها.
القص���ف  وأوض���ح أن 
اجلوي الذي نفذه التحالف 
ضد احلوثيني جاء ردا على 
اس���تهدافهم مناطق داخل 

احلدود السعودية.
م���ن جهته، دع���ا وزير 
اخلارجي���ة األميركي جون 
كيري، احلوثي���ني النتهاز 
فرص���ة الهدن���ة م���ن أجل 
استئناف احلوار السياسي، 
إياهم م���ن محاولة  محذرا 
اس���تغاللها إلعادة نشر أو 
نقل ميليشياتهم املسلحة، 
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التحالف: صعدة بكاملها هدف عسكري لطائراتنا

السعودية: هدنة إنسانية في اليمن ل� 5 أيام بدءاً من 12 اجلاري

أموال 6 ش���ركات س���ياحية 
أخرى متهم���ة كذلك بتمويل 

جماعة اإلخوان.
وأكد أبوتريكة على حسابه 
عل���ى »تويتر« انه لن يغادر 
البل���د مهما حص���ل، وكتب 
»نحن م���ن نأت���ي باألموال 
لتبقى في أيدينا وليست في 
قلوبنا. تتحفظ على األموال 
او تتحف���ظ على من تتحفظ 
عليه لن أترك البلد وسأعمل 

فيها وعلى رقيها«.

القاهرة � أ.ف.پ: حتفظت 
السلطات املصرية على أسهم 
جنم كرة القدم املصري السابق 
بالنادي األهلي محمد أبوتريكة 
في إحدى شركات السياحة، 
متهمة إي���اه بتمويل جماعة 
اإلخوان املسلمني احملظورة، 
أفاد مسؤولون  بحس���ب ما 

لفرانس برس.
ان  وأوضح املس���ؤولون 
الس���لطات املصرية قررت، 
محمد أبوتريكةام���س األول، التحف���ظ على 

التحفظ على أموال أبوتريكة بتهمة متويل »اإلخوان«

طيارو »مصر للطيران« يسحبون
 استقاالتهم استجابة للسيسي

مصر: مستمرون في مساندة التحالف في اليمن

القاهرة � أ.ش.أ: قررت رابطة الطيارين سحب 
االستقاالت اجلماعية التي سبق وتقدم بها 224 

طيارا تابعني لشركة مصر للطيران.
وقال����ت الرابطة ف����ي بيان له����ا امس»إمياء 
واستجابة لتوجيهات رئيس اجلمهورية قررنا 
نح����ن مجل����س إدارة رابطة طي����اري اخلطوط 
اجلوية املصرية وجموع الطيارين، سحب جميع 

االستقاالت حرصا على مصالح الشركة مع العلم 
أنه لم يقم أي طيار بتعطيل أي طائرة منذ بداية 
األزمة«. وأكد مجلس إدارة الرابطة عدم وجود 
أي مطالب مادية منذ بداية األزمة، مش����يرا إلى 
أن طياري مص����ر للطيران على أعلى درجة من 
الوطنية ومستمرون في العمل على أعلى مستوى 

من التشغيل والسالمة.

القاهرة � كونا: أكد وزير اخلارجية املصري 
س����امح شكري أن بالده ستستمر في مساندتها 
للتحالف الذي تقوده اململكة العربية السعودية 
باليمن. وقال ش����كري في تصريحات صحفية 
أمس »إننا نتاب����ع كل اجلهود املبذولة الحتواء 
األزم����ة اليمنية وندعم ه����ذه اجلهود ونواصل 
اتصاالتنا بشركائنا في التحالف واألمم املتحدة 
لتقدمي أي عون للتوصل الى اطار سياسي يؤدى 
لوقف االقتتال ودعم الشرعية وعودة احلكومة 
الشرعية لتولي مسؤوليتها لتحقيق االستقرار 

في اليمن«. 
وذكر أن »التحركات العسكرية للمجموعات 
احلوثية في اليمن ترتب عليها احلاجة الستمرار 
األعمال العسكرية ملقاومة هذه التحركات وحماية 
مدينة عدن«، مضيفا أن »هناك اقتتاال مازال على 
مشارف عدن وكل ذلك يعقد من املشكلة ويزيد 
من صعوبة بدء االتفاق السياسي طبقا للمبادرة 
اخلليجية«. وأشار وزير اخلارجية املصري الى 
أنه بعد »انته����اء عاصفة احلزم في اليمن وبدء 
املرحلة الثانية كان من املأمول أن تتاح الفرصة 
ملزيد من التفاعل على املستوى السياسي اتساقا 
مع حتركات مجلس األمن وتعيني املبعوث األممي 

اجلديد«. 
وحول القلق اإلقليمي والدولي ملخاطر تداعيات 

األوضاع باليمن قال شكري »ان املنطقة تشهد 
اضطرابا وضغوطا من جانب منظمات ارهابية«، 
مشيرا الى ما آلت اليه األوضاع في ليبيا وسورية 
والعراق واليمن اآلن وتداعياتها على األمن في 
البحر األحمر وخطوط املالح����ة الدولية وأمن 

خليج عدن. 
وأك����د أن »كل ه����ذه التداعيات ف����ي املنطقة 
السيما في اليمن يجعل هناك اهتماما من املجتمع 
الدولي واالقليمي بتطورات األوضاع في اليمن 
ولتداعياتها«، الفتا الى أن مصر تولي اهتماما بالغا 
بتلك األوضاع وتتابعها بشكل وثيق وتتابعها 
من خالل التنسيق مع الشركاء اخلليجيني وأيضا 

في تواصلها مع األطراف الدولية. 
وعما اذا كان ميكن ملصر رئيس القمة العربية 
أن تتح����رك لعقد اجتماع رفيع املس����توى بعد 
القمة األميركية اخلليجية لتنسيق املواقف ازاء 
ما تتعرض له املنطق����ة حاليا من تداعيات قال 
شكري »لسنا على صلة مباشرة بالقمة األميركية 
اخلليجية«. وأضاف أن القمة األميركية اخلليجية 
كانت في اطار مجلس التعاون اخلليجي، معربا 
عن أمله بأن »تسهم في حتقيق االستقرار وتناول 
رؤية مشتركة من الواليات املتحدة ودول مجلس 
التعاون وننتظر ما سيسفر عنه لنرى ألي مدى 

وكيف ميكن أن نتفاعل معه«.

ولي العهد 
السعودي بحث 
مع بحاح جهود 

تقدمي الدعم 
لليمن


