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األردن يؤكد استعداده إلعادة الالجئين السوريين 

فرنسا تدعو إلى المضي قدما في العملية السياسية في ليبيا

الردن – وكالت : اأك��د وزير اخلارجية الأردين لنظريه الرو�سي ا�ستعداد بالده التام 
للتعاون لأجل اإعادة الالجئني ال�سوريني لبلدهم وي�سيد باجلهد الرو�سي.

وقال��ت وزارة اخلارجي��ة الرو�سي��ة يف بيان، الثن��ني، اإن وزير اخلارجي��ة الرو�سي، 
�سريغي لفروف، ناق�ش مع نظريه الأردين، اأمين ال�سفدي، الو�سع يف �سوريا واإجالء 

متطوعي منظمة اخلوذ البي�ساء من هناك.
وا�ساف��ت اإن "اجلانب��ان رك��زا على حت�س��ني الو�س��ع يف ال�رشق الأو�س��ط، خ�سو�سا 
يف �سوري��ا، يف �سوء عملي��ة مكافحة الإرهاب الناجح��ة واجلارية يف جنوب غربي 
البالد". وتابعت اأن "ال�سفدي اأبلغ لفروف بو�سول اأع�ساء ما يعرف مبنظمة اخلوذ 
البي�س��اء اإىل الأردن، والذي��ن �سيتوجه��ون، بع��د اإقام��ة وجيزة، اإىل ع��دد من الدول 
الغربية. وتابعت الوزارة ، اإن الوزير ال�سفدي، عرب لنظريه الرو�سي، �سريغي لفروف، 

عن ا�ستعداد بالده للتعاون فيما يتعلق باإعادة الالجئني ال�سوريني اإىل بالدهم.
وق��ال بي��ان للخارجي��ة الرو�سي��ة اإن "ال�سف��دي اأ�ساد بجه��ود رو�سي��ا لت�سهيل عود 
الالجئ��ني ال�سوريني، مب��ا يف ذلك عرب الأردن، اإىل بلدهم، م�س��ريا اإىل ا�ستعداد عمان 

التام للتعاون حلل امل�سكالت يف ذلك ال�سدد".
ون�س��ب بيان للناط��ق الر�سمي با�س��م وزارة اخلارجية الأردنية حمم��د الكايد، القول 
اإن "احلكوم��ة اأذن��ت ل��الأمم املتحدة تنظي��م مرور مواطن��ني �سوريني بع��د اأن قدمت 
ث��الث دول غربية، ه��ي بريطانيا واأملانيا وكندا، تعهدا خطيا ملزما قانونيا باإعادة 

توطينهم خالل فرتة ثالثة اأ�سهر ب�سبب وجود خطر على حياتهم".
وق��ال الكاي��د اإن "الرق��م ال��ذي كان��ت هذه ال��دول طلب��ت مرورهم ع��رب الأردن على 
اأ�سا���ش تعهده��ا باإعادة توطينه��م كان يف البدء حوايل 827 لكن��ه ا�ستقر بالنهاية 
عل��ى 422". واأ�س��اف اأن "ه��وؤلء موجودون الآن يف منطقة مغلق��ة اإىل حني اإعادة 
توطينهم". واأ�سار الكايد اإىل اأنه "متت املوافقة على الطلب لأ�سباب اإن�سانية بحتة".

م��ن جانبها، اأكدت املفو�سي��ة ال�سامية لالأمم املتحدة ل�س��وؤون الالجئني يف الأردن 
باأن��ه، وبناء عل��ى طلب دول عدي��دة من بينها بريطاني��ا وكندا واأملاني��ا، ومبوافقة 
الأردن، ا�ستقبل��ت الأمم املتح��دة 422 مواطن��ا �سوري��ا يطلب��ون اللج��وء يف البلدان 

املذكورة اأعاله. خالل تواجدهم يف الأردن. 

باري�ش – وكالت   :  �سّدد وزير اخلارجية الفرن�سي جان-اإيف لودريان ، الثنني، على 
���رشورة امل�س��ي قدما يف العملية ال�سيا�سية يف ليببا وفق��ا لبنود اتفاقية باري�ش التي 

تن�ش على اجراء انتخابات يف دي�سمرب يف البلد الغارق يف الفو�سى.
وق��ال لودري��ان عق��ب لقائ��ه يف تون�ش الرئي���ش التون�سي الباج��ي قائ��د ال�سب�سي "لقد 
تباحثن��ا �سويا يف الو�س��ع المني وال�سيا�سي يف ليبيا )و���رشورة( اإجناز امل�سار الذي 
مت اإقراره خالل اجتماع باري�ش". واو�سح الوزير الفرن�سي انه �سيزور ليبيا قريبا لدعم 

تنفيذ خريطة الطريق التي اقرت يف اجتماع باري�ش يف 29 مايو املا�سي.
وتتن��ازع عل��ى ال�سلط��ة يف ليبيا الغارق��ة يف الفو�سى منذ �سقوط نظ��ام معمر القذايف 
يف 2011 �سلطت��ان: حكوم��ة الوفاق الوطني املنبثقة ع��ن عملية رعتها الأمم املتحدة 
وتع��رتف بها الأ���رشة الدولية، وحكومة موازي��ة يف ال�رشق حتظى بتاأيي��د اآخر برملان 

منتخب.
واجتم��اع باري���ش "التاريخ��ي" بح�سب التو�سي��ف الذي اطلقه علي��ه يف حينه م�سيفه 
الرئي���ش الفرن�س��ي اميانويل ماك��رون، جمع لأول م��رة رئي�ش حكومة الوف��اق الوطني 
فاي��ز ال�رشاج، ورئي���ش جمل�ش الدولة خالد امل�رشي ومقرهم��ا يف طرابل�ش، وغرمييهما 

يف �رشق ليبيا امل�سري خليفة حفرت، ورئي�ش جمل�ش النواب عقيلة �سالح ومقره طربق.
واتف��ق امل�سوؤولون الليبيون الربعة يومها على اإجراء انتخابات ت�رشيعية ورئا�سية يف 
العا���رش م��ن دي�سمرب واحرتام نتائجها، كم��ا اتفقوا على توحيد موؤ�س�س��ات الدولة ومن 

بينها خ�سو�سا البنك املركزي.

الرو�س��ي  املرك��ز  اأف��اد   : متابع��ة   – مو�سك��و 
ل�ستقبال وتوزيع واإي��واء الالجئني يف �سوريا، 
ب��اأن اأك��ر م��ن 100 األ��ف لج��ئ ع��ادوا اإىل 
غوط��ة دم�سق ال�رشقية من��ذ حتريرها يف اأبريل 

املا�سي.
وقال متحدث با�سم املركز لل�سحفيني ، الثنني،  
"من��ذ حتريرها من امل�سلح��ني، �سهدت الغوطة 
ع��ودة اأكر من 100 األف مواطن ا�سطروا لرتك 

منازلهم ب�سبب احلرب".
وذك��ر اأحد العائدين اإىل الغوط��ة من تركيا، اأنه 
"فر اإىل هناك عن طريق التفايف، اأي اإىل لبنان 
اأول ومنه اإىل اأنقرة، واأنه �سعيد الآن لعودته اإىل 
اأر�ش الوطن الذي بداأ ي�ستعيد احلياة ال�سلمية".

واأن�س��اأت وزارة الدف��اع الرو�سي��ة مركزا خا�سا 
يف �سوري��ا ل�ستقبال وتوزي��ع واإيواء النازحني 
والالجئني ال�سوريني، يتوىل اإي�سال امل�ساعدات 
الإن�سانية اإىل الب��الد، وي�ساعد يف اإعادة تاأهيل 
اخلدم��ات الجتماعي��ة يف املناط��ق ال�سوري��ة 
وحل م�ساكل اأخرى تتعلق باإعادة تاأهيل البنية 

التحتية التي دمرتها احلرب. 

اخلارجي��ة  وزارة  با�س��م  الر�سم��ي  املتح��دث  اأعل��ن 
الأملاني��ة، كري�ستوفر برغر، الثن��ني، اأن الوزارة تدعو 
اإيران والوليات املتح��دة اإىل احلوار واحلد من التوتر 
اخلطاب��ي. وق��ال برغ��ر، يف موؤمتر �سحف��ي، ردا على 

�س��وؤال ذي �سل��ة: "نح��ن نوؤي��د املفاو�س��ات واحلوار 
ونطالب جمي��ع الأطراف بالعت��دال واحلد من التوتر 
اخلطاب��ي". الربملان الإيراين يح��رق اأوراق عليها علم 
الوليات املتحدة بعد خروج دونالد ترامب من �سفقة 
التف��اق الن��ووي م��ع اإي��ران، 9 ماي��و/ اأي��ار 2018 
وانتقد وزير اخلارجي��ة الأمريكي مايك بومبيو، اأم�ش 

الأح��د، �سيا�سة اإيران الداخلي��ة واخلارجية، حيث قال 
اإن اإي��ران يقوده��ا مبا ي�سب��ه املافيا اأك��ر من كونها 
تخ�س��ى  ل  املتح��دة  الولي��ات  عادي��ة…  حكوم��ة 
مواجهة النظام الإيراين على اأعلى م�ستوى، م�سريا اإىل 
اأن اأن�سطتهم اأدت اإىل حقيقة اأن الإيرانيني العاديني ل 

ميكنهم العثور على وظيفة.

اأم��ام ارتف��اع اأ�سعار البدائ��ل امل�ست��وردة من اخلارج 
الط��ب يف م���رش، راح ط��الب يف  مل�سلح��ة كلي��ات 
حمافظ��ات ال�سعي��د يلج��وؤون اإىل ���رشاء جث��ث م��ن 
اأن  للبع���ش  يحل��و  مثلم��ا  ب��ي"،  "الرترُّ اأو  احلانوتي��ة 
يطل��ق علي��ه، يف مقابل نح��و 20 األ��ف جنيه م�رشي 
)نح��و 1100 دولر اأمريك��ي(.  جتدر الإ�س��ارة اإىل اأّن 
الثم��ن يختلف بح�سب حالة كّل جثة. وي�سرتي الطالب 
اجلثث قب��ل تعّفنها وي�سعونها يف م��ادة الفورمالني 
للحف��اظ عليها، حت��ى يتمكن الأ�سات��ذة املحا�رشون 

من ا�ستخدامها يف �رشحهم.  
وه��ذه الف�سيح��ة فّجره��ا ع�س��و جمل���ش الن��واب عن 
حمافظة قنا )جنوبي القاهرة(، اللواء خالد خلف اهلل، 
م�سرياً اإىل اأّن ع���رشات احلانوتية يتعاملون يوميًا مع 
طالب كلي��ات الطب يف جامعات ال�سعي��د، خ�سو�سًا 
يف وق��ت متاأخ��ر م��ن اللي��ل، م�ستغل��ني ع��دم اإ�ساءة 
املقاب��ر وُبعد تلك املقاب��ر عن العم��ران. واأ�سار خلف 
اهلل اإىل اأّن��ه باإمكان ما يح��دث اأن يفّجر اأحداثًا دامية، 
ت�س��ل اإىل ح��ّد قت��ل الطال��ب اأو احلانوتي عل��ى اأيدي 
اأف��راد عائ��الت املتوف��ى �ساح��ب اجلث��ة.  واإذ اأكد اأّن 

ه��ذه الظاهرة تنت�رش يف ال�سعيد، طالب وزارة التعليم 
الع��ايل بتوفري الإمكانيات من اأجهزة ومعدات لطالب 
كلي��ات الط��ب، بدًل م��ن ُحرم��ة التعدي عل��ى املوتى 

وا�ستخراج جثثهم بطريقة مهينة. 
وحت��ّدث خلف عن مقابر يف ال�سعيد ُت�ستخدم من قبل 
60 قرية وجنع وعزبة، الأمر الذي ي�سري اإىل اإمكانية 
دفن ولو جثة واحدة يوميًا، مو�سحًا اأّن اأرقام هواتف 
يعم��دون  الذي��ن  الط��الب  ل��دى  متوّف��رة  احلانوتي��ة 
اإىل احلف��ر لي��اًل بهدف ا�ستخ��راج اجلثث م��ن املقابر. 
وي�سي��ف اأّن املتوفى تزداد قيمت��ه املالية عند املوت 
مبا�رشة، في�رشع احلانوتية اإىل بيعه. واجلثة قد ُتباع 
كامل��ة اأو يباع بع���ش من اأجزائها، م��ع العلم اأّن لكّل 
جزء ثمنه.  يف ال�سياق، يقول احلانوتي حممد ر�سالن، 
اإّن "نْب���ش القب��ور ل�ستخ��راج اجلث��ث به��دف بيعه��ا 
لطالب كلي��ات الطب لي�ش وليد الي��وم. ويعلل الطالب 
جلوءه��م اإىل املقاب��ر ل���رشاء اجلثث، بارتف��اع اأ�سعار 
م�ستلزم��ات درا�سته��م امل�ست��وردة، وبا�سطرارهم اإىل 
التطبي��ق العملي والتدّرب على تلك اجلثث مثلما يوؤّكد 
الط��الب لن��ا".  وي�سري ر�س��الن اإىل اأّن "ثّم��ة حانوتية 
كثريي��ن جمعوا ثروات مالي��ة كبرية من تلك التجارة، 
وع���رشات منه��م يتعامل��ون بحرفية يف عملي��ة البيع 

حت��ى ل ُيكت�سف اأمرهم، ومنه��م من يعمد اإىل تو�سيل 
اجلثث "ديلفريي" اإىل الطالب مبا�رشة". 

من جهته، يق��ول م. اأ. وهو طبيب حما�رش يف جامعة 
ع��ني �سم���ش، اإّن "ثّمة هياكل طبيعي��ة جل�سم الإن�سان 
ُت�ست��وَرد م��ن دول ���رشق اآ�سي��ا باهظ��ة الثم��ن، كذلك 
ف��اإّن ثّمة هي��اكل م��ن البال�ستيك متوّف��رة يف متاجر 

التجهيزات الطبية لكّنها غري عملية. 
اإىل ذل��ك، ف��اإّن بع���ش املعام��ل )املخت��ربات( الطبية 
يف كلي��ات الط��ب وكذل��ك بع���ش الط��الب يح�سل��ون 
عل��ى جثث جمهولة الهوية م��ن امل�رشحة بعد اإذن من 
النائب العام لنقله��ا اإىل م�رشحة اجلامعة، بالإ�سافة 

اإىل جثث املحكوم عليهم بالإعدام". 
ويو�س��ح الطبيب املحا�رش نف�سه، اأّن "طبيعة الدرا�سة 
يف الكلي��ة والتخ�س�س��ات املتعلق��ة بج�س��د الإن�س��ان 
جعلت��ا الط��الب يف خان��ة الته��ام، اإذ اإّنه��م يلجوؤون 
اإىل ���رشاء اجلث��ث م��ن املقابر به��دف الت��دّرب عليها، 
خ�سو�س��ًا اأّن الكلي��ات ل توّف��ر لهم اجلث��ث الكافية". 
وي�س��ري اإىل اأّن "طالبًا ع��ّدة يقومون بذل��ك، وبع�سهم 
يعتم��د عل��ى املتاح ل��ه م��ن الكلي��ة، خ�سو�س��ًا اأّنهم 
مبعظمهم م��ن الطبقة الو�سطى وحم��دودي الدخل ول 

ي�ستطيعون �رشاء اجلثث". 

ألمانيا تدعو إلى الحوار والحد من التوتر  بين طهران وواشنطن

 في صعيد مصر .. جثث للبيع .."دلفري" كاملة أو مجزئة 

ترامب يحذر وبومبيو يهدد إيران  

عودة 100 ألف الجئ 
إلى الغوطة الشرقية

برلين - وكاالت

 مصر – وكاالت 

ح��ذر الرئي���ش الأمريكي دونال��د ترامب نظ��ريه الإيراين 
ح�س��ن روحاين من تهدي��د الوليات املتح��دة الأمريكية، 
بينم��ا توعد وزير خارجيته مايك بومبيو طهران بالقول 
اإن الولي��ات املتحدة ل تخ�سى ا�ستهداف النظام الإيراين 

على اأعلى م�ستوى.
وق��ال ترامب يف تغريدة على �سفحته مبوقع تويرت يهدد 
فيه��ا الرئي�ش الإي��راين: " ل تهدد اأب��ًدا الوليات املتحدة 
م��رًة اأخرى اأو اأنك �ستعاين عقب��ات وخيمة مل يرها مثلك 
م��ن قبل على م��ر التاريخ،  نحن مل نعد البلد الذي �سيقف 

على تهديدك بكلمات العنف والوفاة. كن حذرا!
واأك��د وزي��ر اخلارجي��ة، ال��ذي كان يتح��دث جلمهور يف 
ولي��ة كاليفورني��ا موؤل��ف معظم��ه م��ن اأمريكي��ني م��ن 
اأ�س��ول اإيرانية، اأن اإطالق حمادثات م��ع النظام الإيراين 
ل��ن يحدث اإل عندما ترى وا�سنط��ن نتائج ملمو�سة لتغري 

�سيا�سة طهران.
واأ�س��اف بومبي��و اأن روح��اين ووزي��ر اخلارجية ظريف 
جم��رد واجهت��ان براقت��ان عل��ى ال�سعيد ال��دويل لنظام 

املاليل اخلداع.
ون��وه باأن ثراء زعماء اإي��ران وف�سادهم يظهران اأن اإيران 
ت��دار م��ن �س��يء ي�سب��ه املافيا ولي���ش من قب��ل حكومة، 
معتربا اأن هذا النظام هو "كابو�ش على ال�سعب الإيراين."
وق��ال بومبي��و اإن الأمر يع��ود لالإيراني��ني لتحديد م�سار 
بالده��م واأمريكا �ستدعم �سوت ال�سع��ب الإيراين الذي مت 

جتاهله لفرتة طويلة.
واأ�س��اف اأن احلكومة الأمريكي��ة �ستطلق قناة تلفزيونية 
الأرب��ع  الفار�سي��ة عل��ى م��دار  واإذاع��ة ناطق��ة باللغ��ة 
والع�رشي��ن �ساع��ة ع��الوة عل��ى اأدوات رقمي��ة وو�سائ��ل 
التوا�س��ل الجتماع��ي للو�س��ول اإىل الإيرانيني يف اإيران 

ويف اأنحاء العامل.
واأ�س��ار بومبيو اإىل اأن هدف الولي��ات املتحدة هو وقف 
دع��م اإيران لالإرهاب حول الع��امل واإعطاء احلرية لل�سعب 
الإي��راين، م�سيفا اأن :احللفاء يف اأوروبا لي�سوا مبناأى عن 

الأن�سطة الإرهابية الإيرانية.
وكان روح��اين قد حذر نظ��ريه الأمريكي، دونالد ترامب، 
م��ن موا�سلة ال�سيا�سات العدائي��ة لطهران قائال: "ينبغي 
اأن تعل��م اأمريكا اأن ال�س��الم مع اإيران هو ال�سالم احلقيقي 

واحلرب مع اإيران هي اأم كل احلروب".

 واشنطن – وكاالت 

خبير روسي حول إجالء "الخوذ البيضاء": الغرب يخشى من كشف دمشق لجرائمهم

راأى اأح��د كب��ار الباحث��ني يف مرك��ز الدرا�س��ات العربي��ة والإ�سالمية 
التاب��ع ملعه��د ال�ست���رشاق الرو�س��ي، بوري���ش دولغوف، الثن��ني، اأن 
اإج��الء "اخل��وذ البي�س��اء" م��ن �سوري��ا متليه��ا رغبة الغ��رب يف منع 
الك�س��ف ع��ن ال��دور احلقيق��ي للمنظم��ة، حي��ث اأن منطق��ة انت�سارها 
اأ�سبح��ت حتت �سيطرة جي�ش احلكوم��ة ال�سورية. وقال دولغوف "الآن 
املنطق��ة الت��ي كان��ت تتمركز فيها "اخل��وذ البي�ساء" ب�س��كل رئي�سي، 
اأي منطق��ة خف���ش الت�سعي��د اجلنوبية، تنتق��ل حتت �سيط��رة اجلي�ش 

ال�س��وري، وظهر تهديد باأنه��ا �ستقع حتت �سيطرة دم�س��ق، وهذا يعني 
اأن��ه ميك��ن اتهامه��م باجلرائ��م الت��ي ارتكبوه��ا اأثن��اء وجوده��م يف 
�سف��وف التنظيمات امل�سلحة، وت�سعر البلدان الغربية التي هي اأن�ساأت 
"اخل��وذ البي�س��اء"، بالقلق من اأنه اإذا ما ا�ستول��ت القوات احلكومية 
عل��ى املنظم��ة، فاإن خلفية قيامه��ا واأعمالها، مب��ا يف ذلك امل�ساركة 
يف اجلماع��ات الإرهابي��ة امل�سلح��ة املناه�س��ة للحكوم��ة والقي��ام 
بالتمثيلي��ات بال�ستخدام املزعوم لالأ�سلح��ة الكيميائية قد تنك�سف". 
واأ�س��اف دولغ��وف: "كل هذا قد دفع الغ��رب اإىل �سحب اأع�ساء منظمة 
"اخلوذ البي�ساء" من هذه املنطقة مب�ساعدة اإ�رشائيل". واأعاد حماور 

الوكال��ة اإىل الأذه��ان اأن منظم��ة "اخل��وذ البي�س��اء" مت اإن�ساوؤها من 
قب��ل الأجهزة اخلا�سة لل��دول الغربية، ووفقا لالأه��داف املعلن عنها، 
كان م��ن املفرت���ش اأن ت�ساعد املدنيني يف اإقامة حي��اة �سلمية، ومع 
ذل��ك، اأظه��رت دم�سق م��رارا اأدلة عل��ى اأن "اخلوذ البي�س��اء" ت�رشفت 
يف الأرا�س��ي الت��ي ي�سيطر عليها امل�سلحون، مب��ا يف ذلك �ساركوا يف 

العمليات الع�سكرية �سد احلكومة ال�سورية.
وخل���ش دولغوف اإىل القول: "الغر�ش من اإج��الء "اخلوذ البي�ش" هو 
ملن��ع حتدي��د دوره��م احلقيق��ي يف �سوري��ا ، يف حني يخ�س��ى اأع�ساء 

املنظمة اأن يتم اإثبات و�سي�سطرون لتحمل امل�سوؤولية".

ويع��ود جن��وب �سوري��ا تدريجي��ا ل�سيطرة الق��وات احلكومي��ة، ووفقا 
لتقاري��ر اإعالمي��ة، فاإن ما يقرب من 800 �سخ���ش مت اإجالئهم خالل 
اللي��ل م��ن �سوري��ا اإىل الأردن ع��رب اإ�رشائي��ل. وتعترب منظم��ة "اخلوذ 
البي�س��اء" التطوعي��ة نف�سها منظم��ة غري حكومية ته��دف اإىل حماية 
املدنيني ال�سوريني، ويتهم الرئي�ش ال�سوري ب�سار الأ�سد املنظمة باأنها 
عل��ى �سل��ة بتنظيم القاع��دة الإرهابي )املحظ��ور يف رو�سيا(. وقالت 
وزارة اخلارجي��ة ال�سورية يف وقت �ساب��ق اإن تهريب اإ�رشائيل للمئات 
م��ن تنظيم "اخلوذ البي�ساء" بالتع��اون مع الأردن، وحكومات غربية 

يك�سف الدعم الذي قدمته هذه الدول للمجموعات الإرهابية.

دمشق - وكاالت
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