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مقتل مسلحين خالل اشتباك بين األمن الجزائري 
ومجموعة إرهابية!

ذك��رت تقاري��ر اإخباري��ة، اأن اثن��ني م��ن امل�ش��لحني قت��ال خالل ا�ش��تباك بني 
ق��وات الأمن اجلزائرية وجمموع��ة اإرهابية مبنطقة "جب��ل الوح�ش" مبحافظة 

"ق�شنطينة" )350 كيلومرتا �رشق العا�شمة (.
وقال��ت �شحيف��ة "اخل��ر" امل�شتقل��ة، نق��ال عن م�ش��ادر اأمني��ة مل ت�شمه��ا، اإن 

ال�شتباك اندلع يف حدود ال�شاعة الثامنة من م�شاء ال�شبت.
م��ن جهته��ا، اأكدت �شحيفة "النه��ار" اإن ال�شتباك اأ�شفر ع��ن "مقتل اإرهابيني 
اثن��ني"، م�شيفة اأن اأح��د الإرهابيني هو "اأمري �رشية تنظي��م داع�ش بق�شنطينة 

وقد بايع هذا التنظيم الإرهابي ال�شنة املا�شية".
وكان��ت ق�شنطين��ة، يف 27 فراير/�شب��اط املا�ش��ي، م�رشحا لعملي��ة اإرهابية 
انتحاري��ة بح��زام نا�شف، عندما ا�شته��دف اإرهابي اأحد مق��رات الأمن يف هذه 
املدين��ة، اإل اأن يقظة اأحد رجال ال�رشط��ة اأف�شلت العتداء وق�شي على املهاجم 
بع��د اأن انفج��رت القنبلة خ��ارج املقر. كما �شهدت املدين��ة اغتيال �رشطي، يف 
اأكتوبر/ت�رشين الأول من ال�شنة املا�شية.وقد تبني تنظيم داع�ش الإرهابي كال 

العمليتني.

 

كاري الم رئيسة جديدة لهونغ كونغ
ج��رى انتخ��اب كاري لم ملن�ش��ب رئي�ش��ة هون��غ كون��غ، م��ن قب��ل اللجن��ة 

النتخابية، بفارق كبري يف الأ�شوات عن مناف�شها.
وف��ازت كاري يف اجلول��ة الأوىل م��ن النتخابات ملن�شب رئي���ش هونغ كونغ 
الت��ي ج��رت اليوم، حيث ح�شل��ت على 777 �شوت��ا من اأ�شل اأ�ش��وات اأع�شاء 
اللجنة النتخابية البالغ عددها 1194، فيما نال مناف�شها جون ت�شانغ 365 

�شوتا فقط.
و�شيقوم جمل�ش الدولة يف ال�شني قريبا بتعيني كاري لم ملن�شب رئي�ش هونغ 
كون��غ ب�شكل ر�شم��ي، و�شتجرى مرا�شم تن�شيبه��ا يف 01.07.2017. وعادت 
هونغ كونغ من بريطانيا اإىل ال�شني العام 1997، وهي حتظي باحلكم الذاتي 
املو�ش��ع. وتتم�ش��ك ال�شلط��ات ال�شينية مبب��داأ " دولة واح��دة بنظامني"، حيث 
ت�شتطي��ع هون��غ كونغ اأن تن�شيء نظاما اقت�شادي��ا و�شيا�شيا خا�ش بها داخل 

ال�شني الواحدة.

روحاني إلى موسكو لترسيخ العالقات بين البلدين
ي�ش��ل الرئي�ش الإيراين ح�شن روحاين اليوم الثنني 
اإىل رو�شيا، يف زيارة ر�شمية ت�شتغرق يومني تلبية 
لدع��وة من نظ��ريه الرو�ش��ي فالدميري بوت��ني، يتم 

التوقيع خاللها على 10 اتفاقات.
ويجتم��ع الرئي�ش روحاين مع نظ��ريه الرو�شي يوم 
الثالثاء يف تا�شع لق��اء يجمع بني الرئي�شني خالل 

ال�شنوات الأربع املا�شية.
وم��ن املق��رر اأن يت��م خالل ه��ذا اللق��اء توقيع 10 
وثائ��ق مهمة وخط��ة طريق لتعزي��ز العالقات بني 

البلدين.
وتتعل��ق اإح��دى ه��ذه الوثائ��ق بالتف��اق الإي��راين 
الرو�شي ح��ول اإلغاء تاأ�شريات الدخول للمجموعات 
ال�شياحي��ة الت��ي ت�شم خم�ش��ة اإىل خم�شني �شائحا، 
كمقدم��ة لإج��راء حمادثات حول اإلغ��اء التاأ�شريات 

بني البلدين نهائيا.
و�شيزور الرئي�ش روحاين الن�شب التذكاري للجندي 

املجهول بالقرب من ق�رش الكرملني.
وم��ن املق��رر اأن متن��ح جامع��ة مو�شك��و احلكومية 
املعروفة �شهادة دكتوراه فخرية للرئي�ش روحاين.

و�شيج��ري وزي��ر اخلارجي��ة حمم��د ج��واد ظري��ف 
ووزي��ر الت�ش��الت وتقني��ة املعلوم��ات حمم��ود 
واعظ��ي اللذين يرافق��ان الرئي�ش روح��اين لقاءات 
مع نظرييهما الرو�شيني وع��دد اآخر من امل�شوؤولني 

الرو�ش.
و�شه��دت العالق��ات ب��ني طه��ران ومو�شك��و طف��رة 
نوعي��ة بع��د ازي��اد حج��م التب��ادل التج��اري بني 
البلدي��ن ع��ام 2016 بنحو %80 عم��ا كان عليه 
يف الع��ام 2015، وبلوغ��ه 2.2 ملي��ار دولر، اإىل 
جانب امل�شادقة عل��ى تاأ�شي�ش منطقة جتارة حرة 
ب��ني اإيران والحتاد القت�شادي الأورا�شي، وجناح 
ا�شرتاتيجي��ة التف��اق النفطي بينهم��ا ب�شاأن عودة 
ح�ش��ة اإنتاج النفط الإي��راين اإىل ما كانت عليه قبل 

احلظر.
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تواجه امل�شت�شارة الأملاني��ة اأنغيال مريكل، الأحد، اختبارا 
انتخابي��ا له��ا وحلزبه��ا يف مقاطع��ة ال�ش��ار، قب��ل �شت��ة 
اأ�شه��ر م��ن النتخاب��ات العام��ة، حي��ث ياأم��ل مناف�شوها 

ال�شرتاكيون يف انتزاع هذه املنطقة.
وينطل��ق م��ع اإج��راء انتخاب��ات مقاطعة ال�ش��ار يف جنوب 
غ��رب اأملانيا عام انتخابي طوي��ل يف البالد، واأول اختبار 
يف ه��ذه ال�شن��ة للم�شت�ش��ارة الأملاني��ة الت��ي يج��د حزبها 
الحتاد امل�شيح��ي الدميقراطي نف�شه مه��ددا، اأمام ت�شاعد 
�شعبي��ة احل��زب ال�شرتاك��ي الدميقراط��ي بقي��ادة الرئي���ش 
ال�شاب��ق للرمل��ان الأوروب��ي، مارت��ن �شولت��ز. فقب��ل �شتة 
اأ�شه��ر من النتخابات الت�رشيعي��ة الأملانية العامة، يواجه 
املحافظ��ون بقي��ادة م��ريكل اأول اق��رتاع ي�ش��كل اختب��ارا 
يف مقاطع��ة ال�ش��ار احلدودي��ة م��ع فرن�ش��ا، حي��ث ياأم��ل 
ال�شرتاكي��ون الدميقراطيون يف انت��زاع هذه املنطقة منهم 
مع ا�شتعادتهم  �شعبيته��م وبف�شل لعبة التحالفات. ودعي 
ح��واىل 800 األ��ف ناخب اإىل الت�شوي��ت يف هذه املقاطعة 

احلدودي��ة ال�شغ��رية لتجدي��د برملانه��م، يف انتخابات قد 
ت�شكل منوذجا م�شغرا لالنتخابات العامة.

ويق��ود الحتاد امل�شيح��ي الدميقراط��ي ح��زب امل�شت�شارة 
الأملاني��ة ه��ذه املنطق��ة العمالي��ة الغني��ة باملناجم. وهو 
يت�ش��در ا�شتطالع��ات الراأي الت��ي تتوقع ح�شول��ه على ما 
ب��ني 35 و37 باملئة من الأ�شوات. لكن احلزب ال�شرتاكي 
الدميقراطي ال�رشيك الأ�شغ��ر يف حكومة التحالف برئا�شة 
مريكل، اأ�شبحت ن�شب��ة �شعبيته قريبة من حزب مريكل، اإذ 
تتوقع ال�شتطالعات ح�شوله على ما بني 32 و34 باملئة 
من الأ�ش��وات. واأدى تر�شح مارتن �شولت��ز، الرئي�ش اجلديد 
للحزب ال�شرتاك��ي الدميقراطي ورئي�ش الرملان الأوروبي 
�شابق��ا، لالنتخاب��ات الت�رشيعية التي �شتج��رى يف اأيلول/
�شبتم��ر، اإىل تعزي��ز موقع احلزب وحظوظ��ه يف الفوز على 
م��ريكل التي ت�شغل من�ش��ب امل�شت�شارة منذ نحو 12 عاما. 
فخ��الل اأ�شابيع، جنح الرئي�ش اجلديد للحزب ال�شرتاكي يف 
اإعادة ح�شد ناخبيه عر الرتكيز على الق�شايا القت�شادية 
والجتماعية اإىل درجة اأنه بات ي�شكل تهديدا ملريكل التي 

تطمح اإىل ولية رابعة يف انتخابات اأيلول/�شبتمر.

دخ��ل احلظ��ر الأمريك��ي والريط��اين، على حم��ل اأجهزة 
اإلكرتوني��ة عل��ى م��ن بع���ش الطائ��رات املتوجه��ة اإيل 

البلدين، حيز التنفيذ.
ويح��ول احلظ��ر دون ا�شطح��اب احلوا�شي��ب املحمول��ة 
واللوحية مع الركاب، على من الرحالت اجلوية القادمة 
من تركيا، ودول اأخرى بال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.

ويق��ول م�شوؤولون اإن الأجهزة "الأكر حجما من الهواتف 
الذكي��ة" ل ب��د اأن تك��ون خ��الل الرحل��ة داخ��ل �شندوق 
الأمتع��ة بالطائرة، ولي�ش داخ��ل املق�شورة، وذلك ب�شبب 

زيادة احتمال احتوائها على متفجرات.
وت�شم��ح �رشك��ة ط��ريان واح��دة عل��ى الأق��ل، م��ن ب��ني 
ال�رشكات امل�شمول��ة باحلظر، با�شتخدام تلك الأجهزة اإىل 

ما قبل ال�شعود على من الطائرة.
وي�شم��ل احلظ��ر الأمريك��ي الرح��الت القادمة م��ن ثماين 

دول، بينما ينطبق احلظر الريطاين على �شت فقط. .
وينطبق احلظر الأمريكي فعليا على ت�شع �رشكات طريان، 
يف ثم��اين دول ه��ي: تركي��ا واملغ��رب والأردن وم���رش 

والإمارات العربية وقطر وال�شعودية والكويت.
وت�ش��ري ه��ذه ال���رشكات نح��و خم�ش��ني رحلة يومي��ا اإىل 

الوليات املتحدة.
وتوفر �رشكة طريان الإم��ارات خدمة تعبئة تلك الأجهزة 
و�شحنه��ا جمانا عل��ى البواب��ات، لتمك��ن امل�شافرين من 

ا�شتخدام اأجهزتهم الإلكرتوني��ة بعد فح�ش التذاكر، واإىل 
ما قبل ال�شعود على من الطائرة.

ويعني هذا اأن الركاب، الذين ي�شافرون على من رحالت 
عب��ور م��ن دول اأخ��رى اإىل الوليات املتح��دة عر مطار 
دب��ي، ميكنهم ا�شتخ��دام اأجهزتهم خ��الل املرحلة الأوىل 

من الرحلة.
بينم��ا ي�شم��ل احلظر الريطاين كل الرح��الت القادمة من 

م�رش، تركيا، الأردن، ال�شعودية، تون�ش، ولبنان.
وينطبق احلظر الريطاين على اأي جهاز اإلكرتوين، مبا يف 
ذل��ك الهواتف الذكية، التي يزيد طولها عن 16 �شنتيمرتا، 
وعر�شها عن 9.3 �شنتيم��رت، و�شمكها عن 1.5 �شنتيمرت، 

لكن معظم الهواتف الذكية اأ�شغر حجما من ذلك.
وح��ث الرئي���ش الرتكي، رج��ب طيب اأردوغ��ان، الوليات 
املتح��دة وبريطاني��ا عل��ى اإلغاء ذل��ك احلظ��ر، يف اأ�رشع 
وق��ت ممك��ن. واأ�ش��ارت وزارة الأم��ن الداخل��ي الأمريكية 
اإىل اأن ال�شب��ب وراء احلظر هو هجمات، ا�شتهدفت طائرات 

ومطارات خالل العامني املا�شيني.
وقال��ت الوزارة الأمريكية اإن قناب��ل اأُخفيت يف مثل هذه 
الأ�شي��اء، مثل عب��وة مياه غازي��ة ا�شتخدم��ت يف اإ�شقاط 
الطائ��رة الرو�شي��ة، ف��وق �شبه جزي��رة �شين��اء امل�رشية، 
يف اأكتوب��ر/ ت�رشين الأول من عام 2015، مما اأ�شفر عن 
مقت��ل 224 �شخ�شا، كم��ا اأن حا�شبا حممول ا�شتخدم يف 
هج��وم فا�شل، ا�شتهدف طائرة اأقلعت من مطار العا�شمة 

ال�شومالية مقدي�شيو العام املا�شي.

اختبار جدي لشعبية ميركل قبل أشهر من االنتخابات 
التشريعية في ألمانيا

الحظر األميركي والبريطاني على "حمل أجهزة 
إلكترونية في الطائرات" يدخل حيز التنفيذ
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