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العقوبات أميركية الجديدة تضاعف من أزمات 
مادورو

أكثر من 30 قتياًل في هجوم مضاد لـ"داعش" جنوب دمشق

روسيا ترفع الحجب عن  ست شبكات تابعة 
لـ"غوغل"

 اجلورنال – متابعة : بعد اعالن نائب الرئي�س الأمريكي مايك بن�س، العقوبات اجلديدة 
عل��ى فنزوي��ال ، يدع��و اإىل اإرجاء النتخاب��ات الرئا�سية الت��ي ياأمل الرئي���س نيكول�س 
م��ادورو ب��اأن تف�سي اإىل اإع��ادة انتخابه. وق��ال م�س��وؤول يف الإدارة الأمريكية مل ي�ساأ 
ك�سف هويته، اإن بن�س الذي �سيتحدث اأمام منظمة الدول الأمريكية يف وا�سنطن "�سيعلن 
عقوبات جديدة و�سيدعو اإىل تعليق الدجل النتخابي ملادورو". و اأعلنت وزارة اخلزانة 
الأمريكي��ة يف بي��ان، اأنه��ا فر�ست عقوبات عل��ى ع�رشين �رشكة منه��ا 16 مقارها يف 
فنزويال وبح��ق ثالثة اأفراد بينهم مدير �سابق للجهاز الفنزويلي لال�ستخبارات املالية.  
وانتق��د الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة وعدد كبري من دول اأمريكا الالتينية قرار 
كراكا���س اإجراء انتخابات رئا�سية مبكرة يف 20 مايو بعدما كانت مقررة يف دي�سمرب، 
من��ددة بافتقارها اإىل ال�سفافية. ودعت املعار�س��ة الفنزويلية اإىل مقاطعة النتخابات 
واإىل تظاه��رة كربى رف�س��ا لها. وتواجه فنزويال اأزم��ة اقت�سادية خطرية دفعت مئات 

الألف اإىل مغادرة البالد.

 اجلورن��ال – متابع��ة :  اعلنت  وكال��ة "فران�س بر�س" اإن تنظي��م "داع�س" �سن هجوما 
ا�سته��دف مواقع للجي���س ال�سوري بجنوب دم�س��ق، خالل اليومني الأخريي��ن، واإن اأكرث 
م��ن 30 جندي��ا لقوا م�رشعهم، معظمهم ُقتل يف كمائن. ونقل��ت الوكالة عن ن�سطاء اأن 
قوات اجلي�س ال�سوري تتقدم ببطء، ومتكنت من ال�سيطرة على عدد من املواقع واملباين. 
وي�س��ن اجلي���س ال�سوري من��ذ نحو ثالث��ة اأ�سابيع عملي��ة ع�سكرية �سد تنظي��م "داع�س" 
يف جن��وب العا�سم��ة دم�سق، وحتديدا يف خميم الريموك لالجئ��ني الفل�سطينيني، وحي 
احلج��ر الأ�س��ود املج��اور، يف اإطار �سعيه ل�ستع��ادة كامل العا�سم��ة وتاأمني حميطها. 
ومتك��ن اجلي�س ال�سوري الأ�سب��وع املا�سي من قطع الطريق الوا�سل بني خميم الريموك 
واحلجر الأ�سود، وفق ن�سطاء، اإل اأن م�سلحي تنظيم "داع�س" �سنوا هجوما م�سادا ال�سبت 

املا�سي وجنحوا يف اإعادة فتح الطريق.
ويوا�سل اجلي�س ال�سوري منذ ال�سبت ا�ستهداف مناطق �سيطرة م�سلحي التنظيم بالغارات 

اجلوية وال�سالح املدفعي.

 اأعلن��ت الهيئة الرو�سية للرقابة عل��ى الت�سالت، رفعها احلجب عن �ست �سبكات تابعة 
ل�رشكة "غوغل"، واإبقائه على عناوين بروتوكولت اإنرتنت ي�ستخدمها تطبيق "تلغرام" 
لالت�س��الت. وج��اء يف بي��ان الهيئ��ة: "يف اإطار حزم��ة التدابري املتخ��ذة لتطبيق قرار 
املحكمة بحق "تلغرام"، رفعت الهيئة الرو�سية للرقابة على الت�سالت احلجب عن �ست 
�سب��كات لغوغ��ل )اأكرث من 3.7 مليون عنوان بروتوك��ول اإنرتنت(. ويف نف�س الوقت، مت 

حتديد وحجب عناوين بروتوكولت اإنرتنت "تلغرام" املوجودة �سمن هذه ال�سبكات".
ي�سار اإىل اأن حمكمة مو�سكو، �سمحت  يف ال�سهر  املا�سي، لهيئة الرقابة على الت�سالت 
الرو�سية بحجب تطبيق التوا�سل "تلغرام" يف رو�سيا دون انتظار القرار يف ال�ستئناف، 
وفق��ا ملا اأف��اد به مرا�س��ل "�سبوتنيك" من قاع��ة املحكمة. وا�ستغرق��ت اجلل�سة التي مل 
يح�رشه��ا حمام��و التطبيق، اأقل من ن�سف �ساعة. وق��ررت املحكمة حجب التطبيق اإىل 
ح��ني تقدمي "مفاتيح الت�سف��ري" اإىل ال�سلطات. وواجه تطبيق تلغرام �سعوبات يف العمل 
يف رو�سي��ا، فف��ي نهاي��ة حزيران/ يوني��و 2017، كان��ت تلغرام على و�س��ك احلظر يف 
رو�سي��ا بعد رف�سها تقدمي ل� "رو�س كوم نادزور" معلومات لإدراجها يف �سجل منظمي 
ن���رش املعلومات. ومع ذلك، بع��د مناق�سة عامة، تلغرام اأعط��ت املعلومات املطلوبة اأي 
بيانات ت�سجيل ال�رشكة ومل تتم مناق�سة الو�سول اإىل مرا�سالت امل�ستخدمني. ويذكر ان 
هيئ��ة فدرالي��ة رو�سية،  اعلنت يف وقت �سابق حج��ب بع�س خدمات �رشكة "غوغل" يف 
الب��الد ب�سبب "انتهاك ال�رشكة" حلظ��ر تطبيق تيليغرام الذي فر�ست��ه ال�سلطات موؤخًرا. 
وقال��ت الهيئة الفدرالية لتنظيم الت�سالت )Roscomnadzor(، اإن "غوغل مل تلب 
مطال��ب الهيئ��ة وانتهكت احلظ��ر املفرو�س على تيليغ��رام"، دون مزيد م��ن التو�سيح، 

ح�سبما اأفادت �سحيفة "ذا مو�سكو تاميز" الرو�سية. 

اأج��رت الق��وى ال�سيا�سي��ة يف اإيطاليا،  للم��رة الأخرية، 
م�س��اورات م��ع الرئي�س �سريجي��و ماتاريال ال��ذي يهدد 
ت�سكي��ل  تع��رث  ظ��ل  يف  تكنوق��راط  حكوم��ة  بت�سكي��ل 
غالبي��ة �سيا�سية، بع��د �سهرين على اإج��راء النتخابات 
الت�رشيعي��ة. وبع��د م�س��اورات ا�ستمرت �سهري��ن، مل يتم 
التو�س��ل اإىل اأي اتف��اق ب��ني حتال��ف اليم��ني بقي��ادة 
الرابطة )ميني متطرف(، الذي ت�سدر نتائج النتخابات 
بن�سب��ة 37 يف املائ��ة م��ن الأ�س��وات، وب��ني حرك��ة 

»اخلم���س جنوم« التي احتلت املركز الأول بني الأحزاب 
م��ع اأك��رث م��ن 32 يف املائ��ة م��ن الأ�س��وات، واحلزب 
الدميقراط��ي )ي�س��ار و�سطي( الذي ح�س��ل على 19 يف 
املائ��ة م��ن الأ�س��وات، كم��ا ذك��رت وكال��ة ال�سحافة 
الفرن�سي��ة. واأعرب زعيم حركة »اخلم�س جنوم«، لويجي 
دي ماي��و، بعد لقاء مع رئي�س اجلمهورية عن ا�ستعداده 
التخل��ي عن تر�سحه لرئا�سة احلكومة، من اأجل التو�سل 
اإىل اتفاق مع الرابطة. وقال: »اأنا على ا�ستعداد لختيار 
رئي�س وزراء اآخر يوافق على عقد حكومي )مع الرابطة( 
يت�سمن بال�رشورة ثالثة عنا�رش، هي قانون ملكافحة 

الف�س��اد ب�سكل جدي، واإقرار مدخول للمواطنني )العمود 
الفق��ري مل���رشوع حركة اخلم�س جن��وم(، واإلغاء قانون 
يوؤخ��ر �س��ن التقاع��د. لكنه اأّك��د يف املقاب��ل اأن احلركة 
�سرتف���س حكوم��ة تكنوق��راط �ستك��ون »مهمته��ا فقط 
اإغ��الق احل�ساب��ات«. واأ�س��اف دي مايو اأن��ه »يجب اأن 
نع��ود اإىل �سنادي��ق الق��رتاع« يف ح��ال ع��دم ت�سكيل 
غالبي��ة. من جهته، قال زعي��م الرابطة ماتيو �سالفيني، 
الذي يحاول اأي�سًا جتنب ت�سكيل حكومة تكنوقراط، اإنه 
م�ستع��د »لت�سكيل حكومة تبداأ يف ح��ل م�ساكل البالد«، 
بعد مقابلة م��ع ماتاريال. ويهدف الئتالف اإىل ت�سكيل 

حكوم��ة اأقلية، موؤك��داً اأنه يحظى بتاأيي��د ب�سع ع�رشات 
من النواب يف �سفوف الأحزاب الأخرى لتنال احلكومة 
الثق��ة. وذك��رت و�سائل الإع��الم الإيطالي��ة اأنه من غري 
املرج��ح اأن يكل��ف رئي���س الدول��ة �سالفين��ي بت�سكي��ل 
حكوم��ة، م��ن دون التاأّكد اأن��ه �سيحظى بتاأيي��د غالبية 
برملاني��ة. والتقى م�سوؤولو حتالف اليم��ني م�ساء الأحد 
يف روم��ا. وق��د طل��ب العدي��د منه��م اأن يع��ني الرئي���س 
ماتاريال، �سالفين��ي رئي�سًا للحكوم��ة، واعدين بتاأمني 
ع��دد املنتخب��ني ال��الزم لت�سكي��ل اأكرثية م��ن الأحزاب 

الأخرى. لكن بح�سب ال�سحافة الإيطالية،

تعثر آخر محاوالت تشكيل حكومة في إيطاليا
الجورنال – متابعة 

 مؤسسات حقوقية: إسرائيل اعتقلت أكثر من 500 فلسطيني الشهر الماضي

 قال��ت موؤ�س�س��ات حقوقي��ة فل�سطيني��ة،  ي��وم ام���س 
الثالثاء،  اإن اإ�رشائيل اعتقلت 551 فل�سطينيا يف اأبريل 

ني�سان بينهم 124 طفال وت�سع ن�ساء.
واأ�ساف��ت موؤ�س�سات نادي الأ�سري الفل�سطيني وال�سمري 
لرعاي��ة الأ�سري وحقوق الإن�سان وهيئة �سوؤون الأ�رشى 
ومرك��ز املي��زان حلق��وق الإن�س��ان يف بي��ان م�س��رتك 
الفل�سطينيني يف �سج��ون الحتالل  ”ع��دد املعتقل��ني 
بل��غ اأكرث م��ن 6000 اأ�سري منه��م 63 �سيدة من بينهن 
ثم��اين فتيات قا�رشات ونح��و 350 طفال وو�سل عدد 

املعتقلني الإداريني اإىل نحو 450 معتقال“.
وذكر البيان اأن ”حوايل 430 معتقال اإداريا يوا�سلون 
مقاطع��ة حماك��م الحت��الل بكاف��ة م�ستوياته��ا من��ذ 

فرباير �سباط“.
وت�ستخ��دم اإ�رشائي��ل قانونا بريطاني��ا قدميا يتيح لها 
اعتق��ال الفل�سطيني��ني ملدة ت��رتاوح بني ثالث��ة و�ستة 
اأ�سهر دون حماكمة. وتكون هذه الفرتة قابلة للتجديد.

وقال��ت املوؤ�س�س��ات احلقوقي��ة الفل�سطيني��ة يف بيانها 
”ع��دد املعتقل��ني املحكوم��ني بال�سج��ن املوؤب��د ملرة 
واح��دة اأو ع��دة م��رات ارتف��ع اإىل 537 معتق��ال بينما 
يق�س��ي 484 معتق��ال اأحكام��ا �سدرت بحقه��م لأكرث 
م��ن 20 �سنة اأو اأقل من موؤبد“. واأ�ساف البيان ”431 
معتق��ال �سدرت بحقهم اأحكام ترتاوح ما بني 15و20 
�سن��ة و275 معتقال يق�س��ون اأحكاما بال�سجن ترتاوح 
ما بني 10 و15 �سنة“. وقال نادي الأ�سري يف بيان له 
”اعتقلت قوات الحت��الل الإ�رشائيلي 26 مواطنا من 
حمافظات ال�سفة الغربية فجر يوم الثالثاء“. واأ�ساف 
اأن م��ن بني املعتقلني ”ثالثة فتية ل تتجاوز اأعمارهم 
اخلام�س��ة ع�رش عاما م��ن بلدة العي�سوي��ة يف القد�س“. 
وكّثف��ت �سلطات الحت��الل ال�سهيوين م��ن اعتقالتها 
وحج��ج  ب��دواٍع  الفل�سطيني��ني  والن�سط��اء  لل�سب��اب 
اأمني��ة متع��ددة، ليبلغ ع��دد امل�ستهدف��ني يف حمالتها 
العتقالية ما يقارب 15 األف فل�سطيني؛ غالبيتهم من 
ال�سف��ة الغربية املحتلة وقال��ت "هيئة �سوؤون الأ�رشى 
واملحرري��ن" )حقوقية ر�سمية( يف بيان لها،  يف وقت 
�سابق "ل يكاد مي�س��ي يوم واحد اإل وُت�سجل فيه ع�رش 
ح��الت اعتقال وما يزيد، وغالبيتها العظمى لي�س لها 
عالقة بالدواع��ي الأمنية". ور�س��دت الهيئة 14789 
حالة اعتقال �ُسجلت منذ اندلع "انتفا�سة القد�س" يف 
الأول م��ن ت�رشين اأول 2015 وحتى الأول من ت�رشين 

اأول من العام   2017".  

الجورنال – متابعة 


