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سيئول تشدد على ضرورة االستثمار األمريكي في 
كوريا الشمالية

االتحاد األوروبي يضم خمس شخصيات روسية 
جديدة إلى عقوباته

اجلورن��ال – متابع��ة : اعترب املكتب الرئا�ش��ي يف كوريا اجلنوبية اأن �ش��ماح وا�ش��نطن 
ل�رشكاتها بال�شتثمار يف بيونغ يانغ مقابل نزع الأخرية �شالحها النووي، فكرة جيدة 
لكن يجب الإ�رشاع يف تنفيذها يف اأ�رشع وقت ممكن. وقال م�ش��در يف املكتب الرئا�شي 
يف �ش��يئول، الثن��ن: "تلك الإجراءات �ش��تكون جي��دة اإذا نفذت يف اأ���رشع وقت ممكن". 
واأ�شاف: "بغ�ض النظر عن امل�شميات، فاإن امل�شاألة حتمل منذ البداية طبيعة املقاي�شة 
بن النزع النووي و�ش��مان اأمن النظام احلاكم" وكان وزير اخلارجية الأمريكي مايك 
بومبيو قد ربط ال�ش��ماح لل�رشكات الأمريكية بال�ش��تثمار يف كوريا ال�شمالية، مبوافقة 
بيون��غ يانغ على اإنه��اء برناجمها النووي بالكامل. وقال بومبي��و يف لقاء اأجرته معه 
قناة "فوك�ض نيوز" الأمريكية: "الوليات املتحدة م�ش��تعدة للعمل مع كوريا ال�ش��مالية 
كم��ا هو احل��ال مع اأ�ش��دقائنا الكورين اجلنوبين مقابل �ش��عي بيون��غ يانغ اإىل نزع 
�ش��الحها الن��ووي ب�رشعة".وم��ن املق��رر اأن يجتم��ع الرئي���ض الأمريكي دونال��د ترامب 
ونظريه الكوري ال�ش��مايل يف �ش��نغافورة يف يونيو القادم لبحث تفكيك برنامج كوريا 

ال�شمالية لالأ�شلحة النووية.

اجلورن��ال – متابع��ة : اأف��اد م�ش��در دبلوما�ش��ي اأوروب��ي اأن الحت��اد اأ�ش��اف خم���ض 
�شخ�ش��يات رو�ش��ية اإىل قائمة عقوباته، "لنخراطهم يف تنظيم النتخابات الرئا�ش��ية 
الرو�ش��ية يف القرم ".   واأو�ش��ح امل�شدر اأن بروك�ش��ل اأدرجت يف هذه القائمة م�شوؤولن 
م��ن اللجنت��ن املحليت��ن لالنتخابات يف القرم وذل��ك بعد اأن اأعلن الحت��اد الأوروبي 
يف وق��ت �ش��ابق اأنه ين��وي فر�ض قي��ود جديدة على "امل�ش��وؤولن عن الإخ��الل بوحدة 
الأرا�ش��ي الأوكرانية" ح�ش��ب ت�رشيحاته .  واعتربت جلنت��ا النتخابات يف القرم هذه 
اخلط��وة غري بناءة وتدل على اأن القيادة ال�شيا�ش��ية الأوروبية لي�ش��ت ق��ادرة على فهم 
الأحداث ال�شيا�ش��ية واحلقوقية ب�شكل مالئم، م�ش��رية اإىل اأن كل اإجراءات امل�شوؤولن يف 
جلن��ة النتخاب��ات املركزية يف القرم تتطابق مع الد�ش��تور الرو�ش��ي واملعايري الدولية 
واأجريت يف 18 من مار�ض النتخابات الرئا�ش��ية يف عموم رو�ش��يا و�شبه جزيرة القرم 

التي ان�شمت اإىل رو�شيا الحتادية �شنة 2014 مبوجب ا�شتفتاء �شعبي. 

بالبي��ت  الكب��ري  امل�شت�ش��ار  ق��ال جاري��د كو�ش��ر     
الأبي���ض ي��وم الثنن خالل مرا�ش��م افتتاح ال�ش��فارة 
الأمريكي��ة يف القد���ض اإن من املمك��ن اأن يحقق طرفا 
ال���رشاع الإٍ�رشائيل��ي الفل�ش��طيني مكا�ش��ب اأك��رب من 
اأي تن��ازلت يقدمانها يف اأي اتفاق لل�ش��الم  وحتدث 
كو�ش��ر، مبع��وث الوليات املتح��دة لل�رشق الأو�ش��ط 
و�ش��هر الرئي�ض دونالد ترام��ب، يف ظل التوترات التي 
ت�ش��بب فيها قرار ترام��ب نقل ال�ش��فارة الأمريكية اإىل 
القد�ض م��ن تل اأبي��ب وا�ش��تكملت اإدارة ترامب تقريبا 
خطة لل�ش��الم بن الفل�ش��طينين والإ�رشائيلين لكنها 
مل حت��دد بع��د كي��ف ومت��ى تطرحه��ا يف ظل غ�ش��ب 

الفل�شطينين من قرار ترامب ب�شاأن ال�شفارة
وق��ال   كو�ش��ر وفق��ا ملقتطفات م��ن كلمت��ه "نعتقد 
اأن��ه من املمكن اأن يحقق اجلانبان مكا�ش��ب اأكرب مما 
يقدمان��ه حتى يت�ش��نى ل��كل النا�ض العي�ض يف �ش��الم 
ومباأم��ن من اخلط��ر، متحررين من اخل��وف وقادرين 
عل��ى حتقيق اأحالمهم  م�ش��يفا ينبغي اأن تظل القد�ض 
مدينة تلم �ش��مل النا�ض من كل الأديان   وثار غ�ش��ب 
الفل�ش��طينين، الذي��ن يري��دون دول��ة لهم عا�ش��متها 

القد���ض ال�رشقي��ة، ب�ش��بب تغي��ري ترام��ب ل�شيا�ش��ات 
الإدارات ال�ش��ابقة الت��ي كان��ت تف�ش��ل بقاء ال�ش��فارة 
الأمريكية يف تل اأبيب ريثما يتحقق تقدم يف م�شاعي 
ال�ش��الم وتقول معظم ال��دول اإن و�ش��ع القد�ض ينبغي 
اأن يتحدد يف اأي ت�ش��وية �ش��لمية نهائي��ة ويقولون اإن 
نقل �ش��فاراتها الآن �ش��يكون مبثابة حكم م�ش��بق على 
اأي اتفاق من هذا النوع. وقال كو�شر  يف الوقت الذي 
تراج��ع الروؤ�ش��اء قبل ه��ذا الرئي�ض ع��ن تعهدهم بنقل 
ال�ش��فارة الأمريكية مبجرد توليهم من�شبهم فقد اأوفى 
هو بوعده. لأنه عندما يقطع الرئي�ض ترامب وعدا فاإنه 
يلت��زم به   وتناول كو�ش��ر التحدي ال��ذي متثله اإيران 
بعد اأ�ش��بوع من ان�ش��حاب ترامب م��ن التفاق النووي 
ال��ذي اأبرم بن اإي��ران وقوى عاملي��ة يف 2015 رغم 
�ش��غوط احللف��اء الأوروبي��ن عليه لكي��ال يتخلى عن 
التفاق وقال عدوان اإيران يهدد الكثري من املواطنن 
املحب��ن لل�ش��الم يف املنطق��ة والعامل. م��ن اإ�رشائيل 
اإىل الأردن اإىل م���رش اإىل ال�ش��عودية وغريه��ا يكاف��ح 
الزعماء لتحديث بلدانهم وخلق حياة اأف�شل ل�شعوبهم
بالت�ش��دي للمخاط��ر امل�ش��ركة وبال�ش��عي لتحقي��ق 
امل�ش��الح امل�ش��ركة ميكن اأن تظهر فر�ض وحتالفات 

مل يكن من املمكن ت�شورها . 

 و�شفت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية، 
الثن��ن، افتتاح ال�ش��فارة الأمريكي��ة يف القد�ض باأنه 
"نكبة جديدة" حتل بال�ش��عب الفل�ش��طيني، وبالعدالة 
الأممي��ة، وال�رشعية الدولية، معت��ربة اأن هذا "الإجراء 
الأحادي" يدلل على �ش��يطرة منطق "القوة والعنجهية 

و�شحق كل ما هو قانوين واإن�شاين
وقال��ت ع�ش��و اللجن��ة التنفيذي��ة ملنظم��ة التحري��ر 
حن��ان ع���رشاوي، يف بيان با�ش��م املنظمة مبنا�ش��بة 
الذكرى ال�ش��بعة ل�"نكبة فل�شطن"، اإن "النكبة بجميع 
مكوناته��ا العن�رشي��ة الإق�ش��ائية الإحاللية ما زالت 
م�ش��تمرة، فاإ�رشائيل القوة القائم��ة بالحتالل وبدعم 
وم�ش��اركة م��ن الولي��ات املتحدة متعن يف موا�ش��لة 
ظلمها التاريخي، عرب تر�ش��يخ خمططاتها املدرو�ش��ة 
واملرتك��زة عل��ى تهوي��د احليز وامل��كان الفل�ش��طيني، 
والثقاف��ة  والرواي��ة،  والتاري��خ  الأر���ض،  و�رشق��ة 
الفل�ش��طينية ".  واأ�ش��افت اأن "ذكرى النكبة تاأتي هذا 
العام وعا�ش��متنا املحتلة تتعر���ض لنتهاك قانوين، 
واأخالق��ي، و�شيا�ش��ي، و�رشق��ة متعم��دة، ومق�ش��ودة 
للحقوق الفل�ش��طينية امل�رشوعة، واملكفولة بالقانون 
الدويل، وقرارات ال�رشعية الدولية، التي كفلت جت�ش��يد 
قيام دولة فل�ش��طن عل��ى حدود 1967 وعا�ش��متها 
القد���ض ال�رشقي��ة"، وفق��ا مل��ا نقلت��ه وكال��ة الأنب��اء 

الفل�شطينية )وفا( . 
وتابعت بالقول اإن "اأ�ش��كال النكبة ومكوناتها ت�ش��مل 
جمي��ع مكونات ومفا�ش��ل دولتن��ا الفل�ش��طينية، فما 
تقوم به اإ�رشائيل بدعم وم�شاندة من الإدارة الأمريكية 
ما ه��و اإل انعكا�ض وا�ش��ح لقباحة الوج��ه العن�رشي 
الأ�ش��ويل ال�ش��هيوين الإجرامي، القائ��م على التطهري 
العرق��ي والتهجري الق�رشي وا�ش��تباحة ال��دم والأر�ض 
واملقومات واملوارد واملقد�ش��ات الفل�ش��طينية"، على 
حد تعبريها . واأ�شاد الرئي�ض الأمريكي، دونالد ترامب، 

الثنن، بالفتتاح املقرر لل�شفارة الأمريكية يف
القد�ض، وا�شفا ذلك اليوم باأنه "يوم عظيم لإ�رشائيل . 
وبداأت مرا�شم افتتاح ال�ش��فارة الأمريكية اجلديدة يف 

القد�ض، يف وقت �شابق من  يوم الإثنن،
وذلك عقب قرار ترامب يف ال�ش��اد�ض من كانون الأول 

املا�شي، نقل �شفارة بالده من تل اأبيب اإىل
�ش��احية اأرنونا املتاخمة حلي املندوب ال�ش��امي يف 

القد�ض 
ود�ش��نت اإ�رشائيل الأحد املا�ش��ي، الحتف��الت بنقل 

ال�شفارة الأمريكية اإىل القد�ض، يف حترك �شلط غياب
معظ��م ال�ش��فراء الأجانب عنه ال�ش��وء عل��ى خمالفته 

لالإجماع العاملي.ودعا رئي�ض الوزراء الإ�رشائيلي
بنيام��ن نتنياهو، دول العامل اإىل نقل �ش��فاراتها يف 

اإ�رشائيل اإىل القد�ض اأ�شوة بالوليات املتحدة
الأمريكي��ة، معت��ربا اأن الع��راف بالقد���ض عا�ش��مة 

لإ�رشائيل ي�شهل عملية التفاو�ض بن اإ�رشائيل
والفل�شطينين 

واأعلنت وزارة ال�ش��حة الفل�ش��طينية ، اأن��ه قد قتل 37 
فل�شطينيا واأ�شيب اأكرث من 1800 اآخرين،

وذلك خالل مواجه��ات مع اجلي�ض الإ�رشائيلي بقطاع 
غزة .   و�شت�شارك 33 دولة يف مرا�شم افتتاح ال�شفارة 
الأمريكية يف القد�ض يوم غد الثنن 14 ماي 2018، 
وفق القائمة التي ن�رشتها �شحيفة "هاآرت�ض" العربية
و�ش��تمثل ابن��ة الرئي���ض الأمريك��ي، اإيفان��كا ترام��ب 
وزوجه��ا ج��ارد كو�ش��نري، ووزي��ر املالي��ة، �ش��تيفن 
منوت�ش��ن الولي��ات املتحدة، اإ�ش��افة اإىل نائب وزير 
اخلارجية الأمريكي جون �شاليفان، الذي يراأ�ض الوفد 

الأمريكي، و12 ع�شوا يف الكونغر�ض .
و �شت�ش��ارك 4 دول م��ن بلدان الحت��اد الأوروبي هي: 
النم�ش��ا، والت�شيك، واملجر، ورومانيا، اإ�شافة اإىل دول 
غري اأع�شاء يف الحتاد هي: األبانيا، مقدونيا، �رشبيا، 
جورجي��ا، اأوكرانيا  وم��ن الدول الإفريقية �شت�ش��ارك: 
اإثيوبي��ا، اأنغول، الكامريون، كيني��ا، نيجرييا، رواندا، 
جنوب ال�ش��ودان، تنزانيا، زامبي��ا، الكونغو، جمهورية 
دول  وم��ن  الع��اج   �ش��احل  الدميقراطي��ة،  الكونغ��و 
اأمريكا الالتينية �شت�ش��ارك: الدومينيكان، ال�شلفادور، 
غواتيم��ال، هندورا���ض، بنم��ا، بريو، باراغ��واي، فيما 
�شت�ش��ارك من دول اآ�ش��يا: ميامنار، الفلب��ن، تايالند، 

فيتنام . 

كوشنر: السالم قد يجلب مكاسب لطرفي الصراع 
بالشرق األوسط

منظمة التحرير الفلسطينية: افتتاح السفارة 
األمريكية بالقدس "نكبة جديدة"

الجورنال – متابعة 

الجورنال – متابعة 

الحكومة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي التدخل لوقف مجازر غزة

نا�ش��د املتحدث الر�ش��مي با�ش��م احلكومة الفل�ش��طينية 
ب�ش��كل  التدخ��ل  ال��دويل  يو�ش��ف املحم��ود، املجتم��ع 
فوري وعاج��ل لوقف النتهاكات التي يقرفها اجلي�ض 

الإ�رشائيلي بحق املواطنن الفل�شطينين العزل . 
العربي��ة والإ�ش��المية  "احلكوم��ات  وطال��ب املحم��ود 
وحكوم��ات الدول ال�ش��ديقة، بذل اأق�ش��ى جهودها يف 
التدخ��ل لوق��ف اإراق��ة دم��اء الفل�ش��طينين، والوق��وف 
اإىل جان��ب القي��ادة الفل�ش��طينية يف الت�ش��دي لع��دوان 

الحتاليل الإ�رشائيلي". 
بكام��ل  ال��دويل  املجتم��ع  الر�ش��مي  املتح��دث  وح��ث 
موؤ�ش�ش��اته ومنظمات��ه على ���رشورة "التح��رك لتوفري 
حماي��ة دولي��ة لأبناء �ش��عبنا العزل، الذي��ن تنفذ قوات 
اأدوات  وت�ش��تخدم  الحت��الل بحقه��م مذبح��ة رهيب��ة 
القتل املحرمة دوليا من الر�ش��ا�ض احلي اإىل الق�ش��ف 
ا�ش��تمرار  تاأكي��ده عل��ى  " وج��دد املحم��ود  املدفع��ي 
والقرارات  بالثوابت،  "ن�ش��النا و�ش��مودنا، ومت�ش��كنا 
الدولي��ة الت��ي �ش��انت ح��ق الع��ودة والتعوي���ض، ويف 
مقدمتها القرار 19 �شتظل البو�شلة التي ل ت�شري اإل اإىل 
حق �شعبنا يف مقا�شاة اإ�رشائيل على جرميتها الكربى، 

وهو احلق الذي ل ي�شقط بالتقادم ". 
من جانبه، نا�ش��د وزير ال�شحة الفل�شطيني جواد عواد، 
دول الع��امل التح��رك لوق��ف املج��زرة الت��ي يرتكبه��ا 
اجلي�ض الإ�رشائيلي �ش��د املتظاهرين على طول ال�رشيط 

احلدودي لقطاع غزة . 
وق��ال عواد يف بي��ان اإن "على جمي��ع دول العامل التي 
تتغن��ى وتدع��م حق��وق الإن�ش��ان الوقوف ب�ش��كل جدي 
حلماي��ة املدني��ن الع��زل، كما طال��ب منظمة ال�ش��حة 
العاملية وال�ش��ليب الأحمر والأمم املتحدة بالعمل على 

كبح جماح اآلة القتل الإ�رشائيلية ". 
ا�ش��تباكات  ال�رشي��ط احل��دودي لقط��اع غ��زة  وي�ش��هد 
اأ�ش��فرت عن وقوع ع�رشات القتل��ى ومئات اجلرحى من 
املحتج��ن الفل�ش��طينين، عل��ى خلفية م�ش��اركتهم يف 

"م�شريات العودة الكربى".  

الجورنال – متابعة 


