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ع��دة.  �أ�شهر  منذ  ح�شل  �لأم���ر  �أّن  �إىل  لفتة 
�أل  ��شرتطت  �لقاهرة  �أن  �إىل  و�أ�شارت �مل�شادر 
يكون دور �لقو�ت �لتي �شتدخل �إىل �شورية حال 
يكون  و�أن  قتاليًا،  �لقر�ر،  ذلك  على  �ل�شتقر�ر 
دورها متوّقفًا على مهمات حفظ �لأمن، ولي�س 
ملو�جهة  معارك  خو�س  �أهد�فها  �شمن  من 
�لتي  �ملتغّي�ت  وح��ول  �مل�شلحة.  �ملعار�شة 
مب�شاركة  للرتحيب  م�رص  يف  �ل�شلطات  دفعت 
�لدعوة  من  �ملوقف  بخالف  م�رصية،  ق��و�ت 
م�رصية  ق��و�ت  لتو�جد  �ل�شابقة  �ل�شعودية 
�أ�شارت  �ليمن،  يف  �لعربي"  "�لتحالف  �شمن 
�ل�شعودي  �مل�رصي  �لتقارب  �أّن  �إىل  �مل�شادر 
كبي  ب�شكل  �شاهم  ب�"�لأهم"،  و�شفته  �ل��ذي 
�لتفاق  لكون  �إ�شافة  �مل�رصي،  �ملوقف  يف 
هذه �ملرة ل يت�شّمن قو�ت قتالية من مهامها 
حّد  على  �أخ��رى،  �أط��ر�ف  عن  بالوكالة  �حلرب 

تعبي �مل�شادر.
�قت�شادية  "�متياز�ت  �إىل  �مل�شادر  ومّلحت 
مّت  حال  �لقاهرة  عليها  �شتح�شل  و�شيا�شية 
لفتًة  �خلطوة"،  تلك  ب�شاأن  �لنهائي  �لتو�فق 
در��شة  حمّل  "ظّل  �مل�رصي  �لقر�ر  ذلك  �أّن  �إىل 
�لقر�ر  �شناعة  دو�ئ��ر  د�خ��ل  مو�شع  ونقا�س 
توّرط  ل  �شيغة  لإيجاد  و�ل�شيا�شية،  �لع�شكرية 
�جلي�س �مل�رصي يف �مل�شتنقع �ل�شوري، وكذلك 

ل تثي حفيظة �حللفاء و�لد�عمني".
وكان وزير �خلارجية �ل�شعودي، عادل �جلبي، 
ق��و�ت  لإر���ش��ال  �ململكة  ��شتعد�د  ع��ن  �أع���رب 
تقوده  �لذي  �لتحالف  مظّلة  حتت  �شورية  �إىل 
بتو�شيعه.  ق��ر�ٌر  �ُتخذ  �إذ�  �ملتحدة،  �لوليات 

خالل  �شابقة  ت�رصيحات  يف  �جلبي  و�أو�شح 
م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف م��ع �لأم����ني �ل��ع��ام ل��الأمم 
�ملتحدة، �أنطونيو غوتيي�س، �أن بالده �قرتحت 
تلك �لفكرة من قبل على �إد�رة �لرئي�س �لأميكي 
نناق�س  زلنا  "ما  وقال:  �أوباما.  بار�ك  �ل�شابق 
�لعام  ه��ذ�  بد�ية  منذ  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مع 

لإد�رة  قبل  قدمناه من  قد  وكنا  �لقرت�ح،  هذ� 
�لرئي�س �أوباما".

ولفت �جلبي �إىل �أّن �ملناق�شات "ل تز�ل جارية 
يف ما يتعّلق بنوعية �لقو�ت �لتي يجب �أن توجد 
يف �رصق �شورية، ومن �أين �شتاأتي"، مو�شحًا �أّن 
�أي�شًا  "قّدمت  و�أن بالده  لي�س جديد�ً،  �لقرت�ح 

�لتحالف  دول  �أع�شاء  بع�س  من  مقرتحات 
�ملا�شية،  �ل�شنة  �لإرهاب،  ملكافحة  �لإ�شالمي 
�إز�ء  �إجر�ء  �لإد�رة مل تتخذ  �أوباما. لكن  لإد�رة 
�لقرت�ح". و�أكد �جلبي �أن بالده "حتافظ د�ئمًا 
�ملالية،  �مل�شاهمات  �لوفاء بح�شتها من  على 

وتتحّمل �مل�شوؤولية و�لعبء".

�إد�رة  ب��اأن  �أف���ادت  �أميكية  تقارير  وكانت 
من  طلب  تر�مب  دون��ال��د  �لأم��يك��ي  �لرئي�س 
�لقو�ت  قو�ت حتّل حمل  �إر�شال  �لعرب  حلفائه 
��شتقر�ر  يف  لت�شاعد  �شورية،  يف  �لأميكية 
مناطق �شمال �رصقي �لبالد بعد هزمية د�ع�س. 
وبح�شب �لتقارير، فاإّن جون بولتون، م�شت�شار 
�لفرتة  يف  طلب  �لقومي،  لالأمن  �جلديد  تر�مب 
�إمكانية  بحث  م�رصي  م�شوؤول  من  �لأخ��ية 

م�شاركة م�رص يف هذه �لقرت�ح.
�لثاين  ت�رصين  ن��وف��م��ر/  يف  �ن��ه  �ىل  ي�شار 
نقاًل  �لإع��الم  و�شائل  من  عدد  ت��د�ول   ،2016
قو�ت  وج��ود  عن  �أنباء  خمتلفة،  م�شادر  عن 
من  �شورية،  �أر���س  على  �مل�رصي  �جلي�س  من 
�أجل م�شاعدة جي�س �لنظام يف حماربة د�ع�س، 
�لع�شكريني  �لطيارين  من  فرقة  و�شول  موؤكدًة 
�مل�رصيني لقاعدة يف حمافظة حماة �ل�شورية.

كذلك، نقلت و�شائل �إعالم عربية حم�شوبة على 
ت�رصين   12 �أّن  �لإي��ر�ين،   - �ل�شوري  �لتحالف 
طيار�ً   18 و�شول  �شهد   ،2016 نوفمر  �لثاين 
وقالت  �جلوية.  حماه  لقاعدة  م�رصيًا  حربيًا 
قد  �مل�رصيني  �لطيارين  �أن  موؤكد�ً  لي�س  �إن��ه 
بد�أو� �مل�شاركة �أم ل يف �لعمليات �جلوية، لكن 
�ن�شمامهم �إىل عمليات قاعدة حماة، و�ختيار 
�لطيارين من بني ت�شكيل �حلو�مات �مل�رصية، 
يعك�س قر�ر�ً م�رصيًا �شوريًا بت�رصيع دمج �لقوة 
ميلك،  يز�ل  ل  �مل�رصي  �جلي�س  لأن  �مل�رصية، 
يف  �لو��شعة  �جلوية  �أ�شلحته  "�أمركة"  برغم 
رو�شية  مروحية   60 من  �أ�رص�بًا  �لثمانينيات، 
"مي 8"، فيما مل يتبقَّ من �خلم�شني  من طر�ز 
خم�شة  بعد  ذ�ت��ه،  �لطر�ز  من  �شورية  مروحية 

�أعو�م من �لقتال، �إل �لن�شف تقريبًا.

مصر مستعدة للمشاركة بقوات في سورية بال مهمات قتالية

 

    

موسكو: بعض الدول تتجاهل القانون الدولي ما 
يدعم اإلرهاب

االتحاد األوروبي يدعو موسكو وطهران للضغط 
على دمشق إلجراء مفاوضات برعاية أممية

كوريا الشمالية: على واشنطن معالجة 
"سرطانها" أوال

مو�شك��و- وكالت: ���رصح �لرئي�س �لرو�ش��ي فالدميي بوتني، �أن بع���س �لبلد�ن حتاول 
جتاه��ل �ملعاي��ي �ملع��رتف بها دولي��ا وت�شتخدم �لق��وة دون �للج��وء �إىل جمل�س �لأمن 
�لدويل، ما يوؤدي �إىل عدم �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي و�لجتماعي وي�شب يف �شالح �لإرهاب.
وق��ال بوتني  "�أ�شبح��ت ق�شايا �شمان �لأمن على �مل�شتوي��ني �لعاملي و�لإقليمي �أكرث 
حدة ويرجع ذلك �إىل �أن بع�س �أع�شاء �ملجتمع �لدويل يحاولون جتاهل قو�عد ومبادئ 
�لقان��ون �ل��دويل �ملعرتف به��ا عامليا. ويلج��اأون �إىل ��شتخ��د�م �لق��وة �لع�شكرية دون 
ت�رصي��ح م��ن جمل�س �لأمن �ل��دويل، ويرف�شون �حل��و�ر كو�شيلة رئي�شية حل��ل �لنز�عات 
�لدولي��ة". و�أ�ش��اف �لرئي�س �لرو�ش��ي: "�إن ذلك، ب��دوره، يولد عدم �ل�شتق��ر�ر �ل�شيا�شي 
و�لجتماعي، ويخدم قوى �لإرهاب و�لتطرف و�جلرمية �لعابرة للحدود �لوطنية ويوؤدي 

�إىل ت�شاعد �ل�رص�عات �ملحلية و�لأزمات".
و�أك��د بوت��ني ��شتع��د�د رو�شيا للتع��اون مع �ل���رصكاء �لأجان��ب يف هذ� �ملج��ال، �شو�ء 

بال�شيغ �ملتعددة �لأطر�ف �أو �لثنائية.

طه��ر�ن - وكالت: �رصح��ت �ملفو�ش��ة �لعليا لل�شوؤون �خلارجي��ة يف �لحتاد �لأوروبي، 
فيديري��كا موغيين��ي ب��اأن رو�شي��ا و�إي��ر�ن يج��ب �أن متار�ش��ا �شغطهم��ا عل��ى دم�ش��ق 
لدفعه��ا للجلو���س �إىل طاولة �ملباحثات حت��ت رعاية �لأمم �ملتح��دة. وقالت موغييني 
بع��د و�شولها �إىل موؤمتر �ملانح��ني يف بروك�شل، "نحتاج �إىل �أن متار���س رو�شيا و�إير�ن 
�شغوطهم��ا على دم�ش��ق لدفعها للمو�فقة عل��ى �جللو�س �إىل طاول��ة �ملحادثات �لأممية 
)حت��ت رعاية �لأمم �ملتح��دة(". و�أكدت �أن �لحتاد �لأوروبي ل��ن ي�شاعد يف �إعادة �إعمار 
�شوري��ا قبل بد�ية �لعملية �ل�شيا�شية يف �لب��الد. و��شافت "لكننا �شندعم بارتياح �شوريا 
�ملوح��دة و�ل�شلمية �ملتجهة نحو �لت�شوية �ل�شيا�شية". ��شارت موغييني �ىل �ن "�لحتاد 
�لأوروب��ي ق��د خ�ش�س �أكرث من 11 مليار ي��ورو من �مل�شاع��د�ت لل�شوريني د�خل �لبالد 

وخارجها. و�ليوم يعد �لدعم �لإن�شاين �رصورة، ولي�س �إحدى �لإمكانيات". 

بيون��غ يان��غ - وكالت: د�ن��ت بيونغ يان��غ، �نتقاد�ت �لولي��ات �ملتحدة لو�شع 
حق��وق �لإن�شان يف كوريا �ل�شمالي��ة، معترة �أنها "�شخيف��ة"، وذلك قبل �أ�شابيع 

من لقاء يفرت�س �أن يعقد بني دونالد تر�مب وكيم جونغ �ون.
وكان��ت وز�رة �خلارجي��ة �لأميكية �تهمت يف تقريرها �ل�شنوي عن و�شع حقوق 
�لإن�ش��ان يف �لعامل يف 2017 كوريا �ل�شمالي��ة، ب�شل�شلة من �لنتهاكات، موؤكدة 

�أنها جرت مبو�فقة �حلكومة.
 وحت��دث �لتقري��ر ع��ن عملي��ات �إعد�م خ��ارج �ط��ار �لق�ش��اء وعملي��ات تعذيب، 
وقم��ع �ملن�شق��ني وعمليات �خلطف يف �خل��ارج. وو�شف ه��ذه �ملمار�شات بانها 

"�نتهاكات فا�شحة حلقوق �لن�شان".
 ود�ن��ت بيونغ يانغ �لتقرير وو�شفت �لوليات �ملتحدة بانها "بوؤرة" لنتهاكات 

حقوق �لن�شان، وبلد تبدو ثقافة �لأ�شلحة �لنارية فيه "�أ�شبه ب�رصطان".
 وقال��ت وكال��ة �لنب��اء �لر�شمية �لكوري��ة �ل�شمالي��ة �ن و��شنطن ن�شب��ت نف�شها 
"قا�شي��ا حلق��وق �لن�ش��ان". و�أ�شافت "�نه �مر �شخيف فع��ال وي�شبه ق�شة ل�س 

يطلب �عتقال ل�س �آخر".

 ق��ال حمام��ي ه�ش��ام جنين��ة �لرئي���س �ل�شاب��ق للجه��از �ملركزي 
للمحا�شب��ات يف م���رص، �إن حمكمة ع�شكرية ق�ش��ت ب�شجن موكله 
خم�س �شنو�ت بتهمة ن�رص �أخبار كاذبة ت�شيء للموؤ�ش�شة �لع�شكرية.
ونددت منظمة �لعفو �لدولية باحلكم وو�شفته باأنه مثال �آخر على 
ما و�شفته بقمع م�رص لكل �أ�شكال �ملعار�شة يف ظل حكم �لرئي�س 
عب��د �لفتاح �ل�شي�شي. وقال علي طه حمامي جنينة، ”كل ما منلكه 
هو �لتظل��م للحاكم �لع�شكري“، م�شي� �إىل �ل�شي�شي �لذي فاز �ل�شهر 
�ملا�ش��ي بولي��ة ثاني��ة. ولطاملا �رتاب��ت �ل�شلط��ات �مل�رصية يف 

�ش��اأن جنين��ة، �ل�رصط��ي و�لقا�شي �ل�شاب��ق، و�تهمت��ه عندما كان 
رئي�ش��ا للجه��از �ملعني مبكافح��ة �لف�ش��اد بت�شويه �ش��ورة �لدولة 
باملبالغ��ة يف تقدير حجم �لف�شاد يف �لقط��اع �لعام. وكان جنينة 
ع�ش��و� يف حمل��ة دعاي��ة رئي���س �أركان �جلي�س �مل���رصي �ل�شابق 
�شام��ي عن��ان لنتخابات �لرئا�شة قبل �أن يحتج��ز عنان يف يناير 
كان��ون �لثاين ويتهمه �جلي�س بالرت�شح دون �حل�شول على مو�فقة 

�لقو�ت �مل�شلحة فيما �أدى �إىل توقف حملته �لنتخابية.
و�عتق��ل جنين��ة وفتح مدع ع�شكري حتقيقا مع��ه يف فر�ير �شباط 
ب�شب��ب ت�رصيحات يزعم �أنه �أدىل به��ا يف مقابلة مع موقع )هاف 
بو�ش��ت عرب��ي( �لإخباري. ويف �ملقابلة ق��ال جنينة دون �خلو�س 

يف تفا�شيل �إن عنان ميلك وثائق تدين م�شوؤولني م�رصيني كبار�.
ووج��ه حمام��ي عنان �نتق��اد�ت جلنين��ة وكت��ب يف �شفحته على 
في�شب��وك �أن ت�رصيحات��ه ”عاري��ة متاما من �ل�شح��ة“. ومل يحدد 
�لت�رصيح��ات �لتي يق�شدها. وتعر�س جنينة لل�رصب خارج منزله 
بعد فرتة ق�شية من �عتقال عنان يف و�قعة �ألقى م�شوؤوليتها على 
�حلكومة. وق��ال ثالثة ي�شتبه يف �أنهم هاجموه �إن �لإ�شابات �لتي 

حلقت به كانت نتيجة �شجار عقب حادث �شيارة.
و�نتق��دت منظم��ة �لعف��و �لدولية، �حلك��م ب�شجن جنين��ة وو�شفته 
باأن��ه �نتهاك حلق��ه يف حرية �لتعبي. وقالت جني��ة بونعيم مديرة 
�حلم��الت باملنظم��ة يف �شمال �أفريقي��ا يف بيان ”�عتق��ال ه�شام 

جنين��ة وحماكمت��ه �لع�شكري��ة و�لعقوب��ة �مل�شين��ة ب�شجن��ه خم�س 
�شن��و�ت مث��ال �آخ��ر عل��ى �لإ�ش��كات �ملخ��زي لأي �شخ���س ينتق��د 
�ل�شلطات �مل�رصية". و�أ�شافت ”يت�شح جليا �لآن �أنه ل موؤ�رص على 
تر�جع قمع �ل�شلطات �مل�رصية يف �لآونة �لأخية حلرية �لتعبي".

وو�شع��ت م�رص �خت�شا���س �ملحاكم �لع�شكري��ة يف 2014 لي�شمل 
حماكم��ة �ملدنيني �ملتهمني باأعم��ال ترت�وح من مهاجمة من�شاآت 
�لدول��ة �إىل �إغ��الق �لطرق. ويعتر منتقدون ذل��ك قيود� �أخرى على 
�ملعار�ش��ة م��ن جانب �حلكوم��ة �لتي �ألقت �لقب���س على �آلف من 
�أن�ش��ار جماع��ة �لإخو�ن �مل�شلم��ني �ملحظ��ورة و��شتهدفت ن�شطاء 

�آخرين.

�أعل��ن �جلي���س �لعربي �ل�ش��وري �لأربع��اء  �أن �لقلمون 
�ل�رصقي �أ�شبحت منطقة خالية من �لإرهاب. و��شتعاد 
�جلي���س �ل�شوري منطقة �لقلم��ون �ل�رصقي قرب دم�شق 
بع��د �نته��اء عملية �إج��الء مقاتلني ومدني��ني، بح�شب 
م��ا �أعل��ن �لإع��الم �لر�شم��ي. وقال��ت وكال��ة �لأنب��اء 
�ل�شوري��ة �لر�شمي��ة "بالأم���س ثب��ت �جلي���س �لعرب��ي 
�ل�ش��وري نقطة يف �آخر �ل�شط��ر يف بيان �إعالنه منطقة 
�لقلم��ون �ل�رصق��ي خالية م��ن �لإره��اب و�لإرهابيني 
و��شتعادتها من خمال��ب �لإرهاب و�لفو�شى و�رصيعة 
�لغ��اب �إىل و�ح��ة �لوطن �آمن��ة م�شتقرة بق��وة �لقانون 

ومنط��ق �حلديد و�لن��ار". و�أ�شافت وكال��ة "�شانا" �أنه 
�نطالقا من �لزبد�ين وبيت جن وما حولهما يف �لريف 
�جلنوبي �لغربي لدم�شق �إىل �لغوطة �ل�رصقية مبا فيها 
دوم��ا �ملق��ر �لرئي�شي لالإرهاب �ملرتب���س بالعا�شمة 
�إىل �لقلم��ون �ل�رصقي، عادت �إىل �لدولة �ل�شورية خالل 
�أ�شهر قليلة باأقل �خل�شائر. هذ� وتو��شلت يوم �لثالثاء 
عملية �إخر�ج �مل�شلحني وعائالتهم من منطقة �لقلمون 
�ل�رصقي بريف دم�شق ونقلهم �إىل �شمال �شوريا، تنفيذ� 
لالتف��اق �لذي �أعلن عن �لتو�شل �إليه يوم �جلمعة، وقد 
مت خ��الل �لأي��ام �لثالثة �ملا�شية �إخ��ر�ج �ملئات عر 

77 حافلة.
و�أ�ش��ار �لتلفزي��ون �ل�شوري �لر�شم��ي �إىل �أن �مل�شلحني 

�شلم��و� �أ�شلحته��م �لثقيل��ة و�ملتو�شط��ة وم�شتودع��ات 
ذخيتهم قبل �إخر�جهم م��ن منطقة �لقلمون �ل�رصقي، 
حي��ث �شلمو� خ��الل �لأي��ام �لثالثة �ملا�شي��ة للجي�س 
�لعرب��ات  م��ن  وع��دد�  دباب��ة   30 �ل�ش��وري  �لعرب��ي 
و�لآلي��ات �مل��زودة بر�شا�ش��ات و�أع��د�د� كب��ية م��ن 
�ل�شو�ري��خ �ملتنوع��ة �إ�شاف��ة �إىل كمي��ات هائل��ة من 

�لذخية.
م��ن جهته �أو�ش��ح �ملر�ش��د �ل�شوري حلق��وق �لإن�شان 
�أن �لقافل��ة �لأخية �نطلقت م��ن �لقلمون �ل�رصقي ليل 
�لثالث��اء وعل��ى متنه��ا مئ��ات �ملقاتل��ني و�ملدنيني، 
"درع  عملي��ة  ق��و�ت  �شيط��رة  مناط��ق  �إىل  وو�شل��ت 

�لفر�ت" يف �ل�شمال �ل�شوري.

�أح��د  �أن  �لأردن،  �أعل��ن  وكالت:    - عم��ان 
مو�طني��ه من بني �شحايا حادث �لده�س �لذي 
وق��ع يف مدين��ة تورنت��و �لكندي��ة، و�أ�شفر عن 

م�رصع 10 �أ�شخا�س و�إ�شابة 13 �آخرين.
�إن  �لأردني��ة،  �خلارجي��ة  وز�رة  وقال��ت 
"�ملرح��وم من��ي عب��ده حبيب �لنج��ار، �لذي 
ق�ش��ى باحل��ادث، كان ق��د ذه��ب �إىل كند� يف 
زي��ارة لأحد �أبنائه"، م�ش��ية �إىل "�أن �ل�شفارة 
�لأردنية يف �وتاو� تو��شلت مع ذوي �ملتوفى 
رحم��ه �هلل وقدم��ت له��م �لتع��ازي". وتابع��ت 
�أن��ه يجري �لعم��ل حاليا بالتن�شي��ق مع وحدة 
�لعملي��ات يف �ل��وز�رة يف عّمان على �إجر�ء�ت 
نق��ل �جلثم��ان �إىل �لأردن. وكان �لكندي �أليك 
مينا�شي��ان )25 عام��ا( ق��اد �شي��ارة "ف��ان" 
بي�ش��اء ده�شا بها عم��د� ح�شد� من �ملارة على 
�أح��د �أر�شفة مدينة تورنتو، ما �أدى �إىل �شقوط 
ع��دد كبي من �لقتلى و�جلرح��ى، قبل �أن تلقي 
�ل�رصطة �لقب���س عليه. ووجهت حمكمة كندية 
�إىل مينا�شي��ان 10 ته��م بالقت��ل �لعم��د و 13 
تهمة بال�رصوع يف �لقتل. وقال رئي�س �لوزر�ء 
�لكن��دي جا�شنت ت��رودو �إنه ل يوج��د ما يدعو 
لال�شتب��اه يف وج��ود �شل��ة للح��ادث بالأم��ن 

محام: محكمة عسكرية تسجن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بمصر 5 سنوات

عربي بين ضحايا الجيش السوري يعلن القلمون الشرقي منطقة خالية من اإلرهاب
حادث الدهس في كندا بغداد - متابعة

بغداد – متابعة 

بغداد – متابعة 

قافلة مهاجرين على الحدود المكسيكية األميركية تثير غضب ترامب

�أث��ار و�ش��ول نح��و 100 مهاج��ر م��ن �أمري��كا �لو�شط��ى 
�إىل �حل��دود �ملك�شيكي��ة، �شم��ن قافل��ة مهاجرين، يخطط 
�لعدي��د منهم لطلب �للجوء يف �أمريكا، �أثار غ�شب �لرئي�س 
�لأمريك��ي دونالد تر�م��ب. و�أف��ادت وكالت �لنباء، باأن 
حافلتني تق��الن مهاجرين و�شلت��ا �إىل مدينة مك�شيكايل 
�حلدودي��ة، �لتي تق��ع مقابل كاليك�شيك��و يف كاليفورنيا، 
وبع��د ��شرت�ح��ة تابع �ملهاج��رون طريقهم غرب��ا باجتاه 
تيخو�نا. وهوؤلء هم جزء من قافلة كبية مكونة من �أكرث 
من �أل��ف مهاجر �نطلقت م��ن �حلدود �جلنوبي��ة للمك�شيك 
يف 25 مار���س. ودفعت تغطي��ة �لإعالم �لأمريكي للقافلة 
�ملتجهة �إىل �لوليات �ملتحدة، تر�مب �إىل ن�رص �شل�شلة من 
�لتغري��د�ت �لغا�شبة، كما �أم��ر باإر�شال �لآلف من �جلنود 
�لأمريكي��ني �إىل �حلدود م��ع �ملك�شيك، وطلب من �ملك�شيك 

وقف �لقافلة ومنعها من �لو�شول �إىل �حلدود �لأمريكية.
ق��رر  دبلوما�ش��ي،  ن��ز�ع  �إىل  �لق�شي��ة  لتح��ول  وجتنب��ا 
�ملنظمون وقف �لقافل��ة وتفريقها بهدوء، لكن نحو 600 
مهاجر تابعو� رحلتهم معا �أو ب�شكل متفرق عر �حلافالت 

و�لقطار�ت.
و�شتلح��ق باحلافلت��ني ثالث حاف��الت �أخ��رى بح�شب ما 
�أعل��ن منظم �لقافل��ة، �رينيو موخيكا، م��ن منظمة "�أنا�س 

بال حدود" �لتي تعنى بحقوق �ملهاجرين.
وق��ال موخيكا �إن نحو 200 مهاجر �شيحاولون �حل�شول 
�للج��وء يف �لولي��ات �ملتح��دة هرب��ا م��ن عن��ف  عل��ى 

�لع�شابات �أو �ملالحقة �ل�شيا�شية يف بالدهم.
وح��ول ما �إذ� كان هناك من �شيحاول �لعبور بطريقة غي 
�رصعي��ة �إىل �لولي��ات �ملتح��دة قال "من �ل�شع��ب �لقول، 
فهم ل يخرونك عن نيتهم عبور �حلدود. �لبع�س �شيفعل، 
لكن رمبا لي�س �لآن. هناك �شغط كبي ب�شبب �جلنود �لذين 

�أر�شلهم تر�مب �إىل �حلدود".
�لعالق��ات  توت��ر  يف  �ل�رصعي��ة  غ��ي  �لهج��رة  وت�شبب��ت 
ب��ني �ملك�شي��ك و�لولي��ات �ملتح��دة من��ذ و�ش��ول تر�مب 
�إىل �لرئا�ش��ة ع��ام 2016، وق��د كر���س جزء� م��ن حملته 
�لنتخابية ملهاجمة �ملك�شي��ك ووعد ببناء جد�ر حدودي 

بني �لبلدين تدفع �ملك�شيك كلفة بنائه. 

واشنطن - وكاالت

ك�سفت م�سادر دبلوما�سية 

م�سرية، �أن �لقاهرة �أبلغت 

��ستعد�دها �مل�ساركة �سمن قو�ت 

عربية قد تدخل �إىل �سورية حلفظ 

�لأمن يف مناطق �ل�سمال �ل�سرقي 

�ملحررة من د�ع�ش، و�أو�سحت 

�أن �لريا�ش كانت "ج�ّست نب�ش" 

عدد من �لدول �حلليفة عربيًا 

و�إ�سالميًا من �مل�ساركني يف 

�لإ�سالمي" للم�ساركة  "�لتحالف 

بقو�ت قد تدخل �إىل �سورية، 

القاهرة - وكاالت


