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تؤكد املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أنه ال يستطيع العديد من الالجئني الوصول بشكل كامل إىل فرص 
كسب العيش والزراعة أو اإلنتاج الزراعي، وتُعترب قدرتهم عىل تويل زمام األمور مبفردهم وإعالة أنفسهم محدودة، وهذه 

بعض األرقام التي وفرتها املفوضية لألوضاع يف الصومال:

إعداد: ماجدة مالوي - غرافيك: أسيل الخلييل

260
ألفاً ضحية الجفاف 
يف القرن األفريقي 

عام 2011

130
ألف طفل لقوا حتفهم 
بسبب الجفاف يف 2011

 500
ألف صومايل نازح

27
ألفاً نزحوا إىل 
العاصمة مقديشو يف 
الربع األول من العام 
الجاري

 % 11 - 3
الدعم الذي تلقته املفوضية حتى 

اآلن إلغاثة القرن األفريقي.

 277
مليون درهم مساعدات 

قدمتها الهالل األحمر اإلمارايت 
للصومال منذ 1993 وحتى 

نهاية 2016

100
مليون درهم رصدتها 
الهيئة مبدئياً لألعامل 
اإلغاثية يف الصومال 
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كبار الحضور يتابعون ختام التمرين |  وام  

جانب من التمرين  

 424
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تعترب السياحة والسفر من القطاعات التي تلعب دوراً أساسياً يف رسم منظومة االقتصاد الوطني وهي من القطاعات 
التي يعول عليها لقيادة االقتصاد ما بعد النفط 

إعداد: لؤي عبدالله – غرافيك: حسام الحوراين

 163.8
وغري  املبارشة  القطاع  مساهمة  درهم  مليار 

املبارشة بالناتج املحيل اإلجاميل يف الدولة

 70.7
مليار درهم املساهمة املبارشة 

بالناتج املحيل اإلجاميل

 26.2
االستثامرات يف السياحة والسفر

 بالدولة ما يشكل 7 % من اإلجاميل

 317
ألف وظيفة مبارشة 

مساهمة القطاع 
بالتوظيف يف اإلمارات 

%11
منو االستثامر يف القطاع 

سنوياً حتى 2017 

 %2.3
منو التوظيف 

يف السياحة العام الجاري 

%5.4
حصة السياحة والسفر 
من الوظائف يف الدولة

 –

 –
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تسري منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا نحو األعامل الرقمية، ويتواصل الطلب عىل أحدث التقنيات الناشئة، ما يعكس 
موجة تغريات تعصف بأسواق تقنية املعلومات بحسب مؤسسة الدراسات واألبحاث «غارترن». ويسهم الدور املتنامي لقادة 
األعامل باتجاه تبني التقنيات والعمليات املتطورة - مثل السحابة، واستقصاء األعامل، وإدارة التحليالت وعالقات العمالء، 

واألعامل والتسويق الرقمي - يف دفع عجلة منو عمليات التحول الرقمي.

%14
العام  خالل  العاملي  اإلنفاق  منو 
2017 بإجاميل 3.5 تريليونات دوالر

 4.7
مليارات دوالر إنفاق

 قطاع خدمات االتصاالت 

 11.6
الرشق  إنفاق حكومات  دوالر  مليار 
األوسط وشامل أفريقيا عىل منتجات 

وخدمات القطاع

 %9
ارتفاع معدل اإلنفاق 

عىل الربمجيات 

 67
عىل  املتوقع  العاملي  اإلنفاق  تراجع  ملياراً 
تكنولوجيا املعلومات مع خفض قيمة الدوالر 

 3.2
مليارات دوالر إنفاق 

خدمات شبكة الهواتف املحمولة 

%12
منو اإلنفاق عىل التطبيقات 

إىل 443 مليون دوالر 

1.3
 مليار دوالر اإلنفاق

عىل الربمجيات بنمو 9 %

%0.3
منو قطاع أنظمة مراكز البيانات 

%2.3
%3.6

2017 2016

إعداد: وائل يوسف
غرافيك: حسام الحوراين
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لإلنسانية  متت  ال  التي  وقواتها  اإلرسائيلية  االحتالل  سلطات  تنفك  ال 
وزمان،  مكان  كل  يف  الفلسطينيني  اعتقال  مسلسل  مواصلة  بصلة، 
لتتجاوز عدد االعتقاالت منذ العام 1967 وحتى أبريل عام 2016، قرابة 
األغلبية  احتجاز  يتم  األطفال حيث  بينهم عرشات اآلالف من  املليون 

دون محاكمة ملدة ترتاوح بني شهرين و6 شهور تكون قابلة للتجديد.

إعداد: ليىل بن هدنة  -  غرافيك: حسام الحوراين

700000
يقبعون يف السجون اإلرسائيلية، موزعني 

عىل 22 سجنا بينهم300 طفل.

 150
أسرياً يعانون من أمراض 
مزمنة وخطرية، يف ظل 

إهامل طبي شديد 
500ومتعمد.

أسري فلسطيني يقبعون 
يف السجون بأحكام 

باملؤبد. 
 500
أسري يخضعون لالعتقال 

اإلداري دون إدانة 
210 ودون محاكمة.

أرسى داخل سجون 
االحتالل يعانون من أمراض 

جراء القهر والتعذيب 
واإلهامل الطبي.  12

نائبا من املجلس 
الترشيعي الفلسطيني 

ضمن املعتقلني يف 
السجون اإلرسائيلية.

28
صحفياً معتقالً لدى 

سلطات االحتالل.

1968
بدأت أول عملية تبادل لألرسى بني إرسائيل والجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، 

أفرج مبوجبها عن 37 أسرياً.

 1985
تم اإلفراج عن 1150 أسرياً وعدد من األرسى العرب مقابل اإلفراج عن 3

جنود إرسائيليني.

 2011
 1027 إلطالق  التفاق  مرصية  بوساطة  وإرسائيل  (حامس)  حركة  توصلت 
أسريا فلسطينيا مقابل إطالق رساح الجندي اإلرسائييل األسري جلعاد شاليط.

انية 
مان، 
رابة 
لبية 

د.

يقبعون يف السج
عىل 22 سج

ير فلسطني، 

عن 3

1027 ق
شاليط.

 28
إرضاباً مفتوحاً عن 

الطعام تم يف سجون 
االحتالل اإلرسائييل عىل 

مدى نحو50 عاما.



تفوق مطــار دبي الدولــي، صاحب المركز 
الثالث عالمياً بين 20 مطاراً في العالم، على 
مطــاري أتالنتا وبكيــن الدوليين في معدل 
النمــو فــي العــام الماضي، حســب بيانات 
مجلس المطارات العالمي. وأظهرت بيانات 
المجلــس في تقريــر حركة الســفر الجوي 
لعام 2016، أن مطار دبي ســجل معدل نمو 
بلغ %7.2 فــي العام الماضي، مقارنة بالعام 
الســابق له، بينما ســجل مطار هارتســفيلد 
أتالنتا، صاحــب المركــز األول عالمياً، نمواً 

بنســبة %2.6، وســجل مطار بكين الدولي، 
صاحب المركــز الثاني عالمياً، نمواً بنســبة 
%5، العام الماضي مقابل العام الســابق له. 
وحافظ مطــار دبي على مركزه الثالث على 
مســتوى العالم في الترتيب العام من حيث 
عدد الــركاب لعــام 2016، حســب بيانات 
المجلس. وقال تقرير المجلس إن مطار دبي 
احتفظ بمركزه كهمــزة وصل في الرحالت 
الطويلة الدولية، كما أنه ال يزال يتفوق على 

مطار هيثرو في لندن.         دبي ــ البيان

دانت األمانة العامة للمنظمة العربية للهالل 
التفجير  األحمــر والصليــب األحمر بشــدة 
اإلرهابي الذي تعرضت له قافلة هيئة الهالل 
األحمــر اإلماراتــي في العاصمــة الصومالية 

مقديشيو.
واســتنكرت المنظمة باســم جميع مكوناتها 
من جمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر 
العربيــة في بيان الهجــوم الذي تعرضت له 
القافلة التي تباشر دوراً متسلسًال من الخدمات 
اإلنســانية واإلغاثيــة التي تقدمهــا اإلمارات 

لألشــقاء الصوماليين، محذرة من اســتهداف 
موظفــي وقوافــل األعمال اإلنســانية والتي 
تعمل ليل نهار لتلبية االحتياجات اإلنســانية 
المتزايدة لألشقاء في هذه الظروف العصيبة. 
ودعت المنظمة في بيانها إلى ضمان حماية 
جميع الموظفيــن والمتطوعين العاملين في 
مجــال جمعيات الهــالل األحمــر والصليب 
المشــاركين  اإلنســانية  والمنظمات  األحمر 
اإلغاثــي واإلنســاني والذين  المجــال  فــي 
يعملون رغــم كافة التحديــات والصعوبات 

على تقديم المساعدات اإلنسانية للمنكوبين 
والمحتاجيــن فــي جميــع المناطــق التــي 
تعيش أوضاعاً إنســانية مختلفة كفلســطين 
وســوريا واليمن والعراق وليبيــا والصومال 
وجنوب الســودان. وشــددت المنظمة على 
أن اســتهداف آليــات أو موظفي ومســعفي 
العون اإلنساني الذين يحملون إشارة الهالل 
األحمــر أو الصليــب األحمر يشــكل انتهاكاً 
صارخــاً للقانــون الدولي اإلنســاني، منوهة 
إلى ضرورة احترام القانون الدولي اإلنساني 

ومبدأ حمايــة العاملين في اإلغاثة وتقديم 
المســاعدات. وثمنت المنظمــة لما تقدمه 
حكومــة دولة اإلمــارات العربيــة وجميع 
العامليــن لديها فــي المجــال اإلغاثي من 
جهود إنســانية تجاه األشــقاء الصوماليين 
وغيرهــم للتخفيــف عــن مــا يعانونه من 
كــوارث الجفــاف والتصحــر والمجاعــات 
والنزاعات انطالقاً من الرســالة اإلنســانية 
والمبادئ الراســخة لمجتمع اإلمارات الذي 
الرياض - وام  يعيش «عام الخير».  

أدان البرلمــان الليبي، الجريمة البشــعة 
التي ارتكبتها إحدى المليشيات المسلحة 
الخارجــة عــن القانــون بحــق المدنيين 
في مدينة ترهونــة (88 كيلومتراً جنوب 
شــرقي طرابلس)، التــي راح ضحيتها 15 
شــخصاً بصــورة بشــعة، حيث دعــا إلى 
التحقيق العاجل، وحمل المجلس الرئاسي 
والمجتمــع الدولي مســؤولية اســتمرار 
االنفــالت األمني في العاصمــة طرابلس 
واالنتهاكات  والجرائم  الغربية،  والمنطقة 

المروعة لحقوق اإلنسان.
النــواب كافة المنظمات  ودعا مجلس 

الحقوقية إلى توثيق هذه الجرائم التي لن 
يفلت مرتكبوها من العقاب، وســتطالهم 
يد العدالة عاجًال أم آجًال، وفق نص البيان. 
ودعت لجنة شؤون الشهداء والجرحى 
والمفقوديــن بالمجلس النواب، المبعوث 
األممي مارتن كوبلر، برفع تقرير شــفاف 
ونزيــه عن كافــة الجرائم التــي ترتكبها 
المدنيين  المليشــيات اإلجراميــة بحــق 
اآلمنين في طرابلــس والمنطقة الغربية، 
إلى األميــن العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــس، وإلى مجلــس األمن للوقوف 
على حجم هــذه االنتهاكات التي وصلت 
إلى حــد التهجيــر العرقي، كمــا يحدث 
فــي مدينــة تاورغــاء. وأعلنــت منظمة 

ضحايا لحقوق اإلنســان الليبية، في بيان، 
أن المليشــيات اختطفت عــدداً آخر من 
أقرباء عائلة بسبوســة وقتلهــم، في تحٍد 
واضح لــكل القوانين واألعراف، مشــيرة 
إلــى عدد مــن قتلتهم هذه المليشــيات 
بالمدينة منذ 2012 بلغ قرابة 230 ضحية، 
العائــالت ونهب  إضافــة لتهجير مئــات 
ممتلكاتها، في ظل غياب الدولة وسيطرة 
هذه العصابــات على المدينــة»، مؤكدة 
أن صمــت الجميع على هذه الجرائم إلى 
استمرارها وتفاقمها.  وأدان كوبلر، مقتل 
15 فــرداً من أســرة واحدة فــي ترهونة 
على يد مجموعة مسلحة، داعياً إلى إجراء 
تحقيق كامل وفــوري ونزيه في وفاتهم، 

بهــدف تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى 
العدالة.  بالموازاة، اعتبر المجلس البلدي 
ترهونــة مقتــل 15 شــخصاً علــى أيدي 
بـ «مليشــيات  مجموعة مســلحة تعرف 
الكاني»، بأنه «شأن داخلي وقادرون على 
حله»، مشيرين إلى أن الوضع األمني في 

المدينة آمن ومستقر.
وقــرر المجلس البلــدي ترهونة، قفل 
الطريــق الرابط مع بلــدة بني وليد «إلى 
إشــعار آخر، خوفاً مــن أي ردة من أهل 
المدينــة، وتفاديــاً للمشــاكل التــي من 
الممكــن أن تحــدث نظراً لمــا قامت به 
القنــوات التابعــة لبني وليــد من تأجيج 

للموقف».

تظاهــر اآلالف فــي مركز واليــة الكاف 
التونســية (شــمال غــرب) احتجاجاً على 
التهميش االقتصادي وعدم إيفاء السلطات 
بوعود إقامة مشــاريع تنموية في الوالية 

الفقيرة الحدودية مع الجزائر.
وتجمــع آالف المتظاهريــن أمام مقر 
مكتــب االتحاد العام التونســي للشــغل 
(المركزيــة النقابيــة) بمدينــة الكاف ثم 
خرجــوا فــي مســيرات جابت شــوارع 

المدينــة التــي يقطنهــا نحــو 55 ألــف 
ســاكن، ورّدد المتظاهــرون هتافات مثل 
«شغل، حرية، كرامة، وطنية».  وشاركت 
والمحــالت  العموميــة  اإلدارات  كل 
التجاريــة بالمدينــة في اإلضــراب العام 
وأغلقت أبوابها، باســتثناء المستشــفيات 
والصيدليــات والمخابــز.  وقــال رشــاد 
صالحــي وهو مــدرس تعليــم ثانوي إن 
«الهدف من اإلضراب العــام والتظاهرة، 
هــو إطالق صرخــة غضب ضــد وضعية 
اســتمرت طويًال وال يمكنها أن تتواصل». 

من ناحيتــه، قال األمين العام المســاعد 
بمكتب المركزية النقابية في الكاف كمال 
السايحي، إن السلطات المركزية همشت 
منذ االستقالل العام 1956 منطقة الكاف. 
وكل الحكومــات المتعاقبــة منــذ الثورة 
تجاهلتها، ورئيس الحكومة الحالي يوسف 
الشاهد فعل الشيء ذاته. واعتبر السايحي 
أن ذهاب الشــاهد إلى صفاقس (وســط 
شرق)، ثاني أكبر مدينة في تونس، رسالة 
ســلبية قائًال «اإلضراب العــام في الكاف 
ويوســف الشــاهد في صفاقس». ودعت 

إلى اإلضراب العام في الكاف «تنســيقية 
جهوية» تضم منظمات غير حكومية بينها 
المركزيــة النقابية، ومنظمة أرباب العمل 
الرئيســة، والرابطة التونســية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان، من أجل «الدفاع عن حق 
الكاف في التنمية والعدالة االجتماعية».

شــهدت  الجاري،  الشــهر  ومطلــع 
إثر شــائعات حول  الكاف احتجاجات 
قرار مستثمر أجنبي نقل مصنعه الذي 
يشــغل المئات، إلى مدينة الحمامات 

الساحلية. 
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دان مجلس األمن بشــدة التجربة الصاروخية 
األخيــرة لكوريــا الشــمالية، مهــدداً بفــرض 
عقوبــات جديــدة علــى بيونغيانــغ بســبب 
تصرفاتهــا التي تؤدي إلى زعزعة االســتقرار، 
بينمــا حــذرت وســائل إعالم كورية شــمالية 
رسمية األميركيين، ما وصفته بـ«ضربة وقائية 

مهولة» وتحويل الواليات المتحدة إلى رماد.
وفــي بيان حظي باإلجماع، طالب المجلس 
كوريــا الشــمالية بعدم إجراء تجــارب نووية 
أخــرى، موضحــاً أن نشــاطات الصواريخ غير 
القانونية التي تقوم بها تزيد بشدة حدة التوتر 

في المنطقة وخارجها.
ونفــت روســيا أن تكــون عرقلــت فــي 
مجلس األمــن إدانة إلطالق كوريا الشــمالية 
صاروخاً، متهمة الواليات المتحدة بأنها أنهت 

المشاورات «بشكل فظ».
ويأتــي بيــان مجلــس األمــن فــي أعقاب 
تحذيــرات كوريــة شــمالية ألميــركا بتحويل 

األخيرة إلى رماد.
وفي حين قــال وزير الخارجيــة األميركي 
ريكــس تيلرســون، إن بالده تــدرس خيارات 

للضغــط علــى بيونغيانــغ بشــأن برنامجهــا 
النــووي، ذكــرت الصحيفــة الرســمية لحزب 
العمــال الحاكم في كوريا الشــمالية «رودونغ 
ســينمون»: «في حال توجيــه ضربتنا الوقائية 
المهولــة فلــن تمحو فقــط القــوات الغازية 
اإلمبرياليــة األميركية تمامــاً وعلى الفور، في 
كوريا الجنوبية والمناطق المحيطة بها، بل في 

األراضي األميركية ذاتها، وتحولها إلى رماد».
ودائمــاً ما تهــدد كوريا الشــمالية بتدمير 
اليابــان وكوريا الجنوبيــة والواليات المتحدة، 
ولــم تبــد أي تراجع فــي عدائها بعــد تجربة 
صاروخية فاشــلة يوم األحــد الماضي، تباهت 
فيها بامتــالك عدد كبير مــن الصواريخ خالل 

عرض عسكري في العاصمة بيونغيانغ.
وفــي ســيئول كــرر القائم بأعمــال رئيس 
كوريا الجنوبيــة هوانج كيو-آن، خالل اجتماع 
لكبار المســؤولين، دعوته للجيش والوزارات 

المنوطة باألمن لتوخي الحذر واليقظة.
وذكــرت وزارة الدفــاع أن القوات الجوية 
األميركية والكورية الجنوبية ستجري مناوراتها 
السنوية «ماكس ثندر» حتى 28 أبريل الجاري، 
وعادة ما تصف بيونغيانغ هذه التدريبات بأنها 

«استعدادات للغزو». ■ مجندات يتوجهن نحو العاصمة بيونغيانغ   |  أ.ب

كشــف القنصــل العــام للجزائــر بإمــارة 
دبــي محمــد دراجــي أنــه تــم تخصيص 
مكتبيــن لالقتراع بالنســبة إلى االنتخابات 
البرلمانيــة المقــررة يوم 4 مايــو المقبل، 
وهما مكتب على مستوى القنصلية العامة 
بدبي، ومكتب آخر على مســتوى السفارة 

الجزائرية بأبوظبي.
وقــال دراجي، فــي حــوار أجرته معه 
إذاعــة الجزائر الدوليــة، إن عدد الناخبين 
المسجلين على مســتوى القنصلية العامة 
للجزائــر بدبي وفــي اإلمارات الشــمالية 
بلــغ 4765 ناخبــاً بعــد مراجعــة القوائم 
االنتخابية، وفتح باب للترشــيحات بالنسبة 
للمنتميــن إلى األحزاب ولألحــرار، مبرزاً 

التواصل مع الجالية بشتى الوسائل.
وأوضــح دراجي أنه تم ضبط 7 أحزاب 
وقائمة حرة، مشيراً إلى أن عملية التصويت 
ستنطلق ابتداء من الـ29 من الشهر الحالي 
إلى غاية الـ4 مايو المقبل، قائًال: «إن هناك 

إمكانية االنتخاب بالوكالة».
وأكــد أن القنصليــة العامــة أنهت كل 
الترتيبــات والتحضيــرات، لضمان الســير 
المقبلة  البرلمانيــة  لالنتخابــات  الحســن 
المقيمــة  الجزائريــة  الجاليــة  لمصلحــة 

بمختلف المناطق في الدولة.
وفــي القاهــرة، التقــى  األميــن العام 
لجامعــة الــدول العربية أحمــد أبوالغيط 
أمس موظفــي األمانة العامــة من أعضاء 
بعثــة مالحظي جامعة الدول العربية التي 
ســتتوجه إلى الجزائر لمتابعة االنتخابات. 
وصرح محمــود عفيفي الناطق الرســمي 
باسم األمين العام أن أبو الغيط أطلع خالل 
اللقاء على آخر الترتيبات التي تم اتخاذها 
من قبل األمانة العامة في هذا اإلطار وذلك 
بالتنسيق مع السلطات المعنية في الجزائر 
بما فيهــا ما يتعلــق بالتوزيــع الجغرافي 
للمالحظين في الدوائر االنتخابية المختلفة 
في أنحاء الجزائر واإلجراءات اللوجيستية 
األخرى المرتبطة بحســن وكفاءة ممارسة 

المالحظين لمهام عملهم.

لقي شرطي حتفه وأصيب آخر في واقعة 
إطالق نار الليلة الماضية في باريس.

وذكــر مصــدر أمني أن الشــخص الذي 
أطلــق النــار علــى الشــرطة عند شــارع 
الشــانزليزيه، أحد أكثر الشوارع شهرة في 

العالم، ُقتل.
وقــال مصــدر أمني إن مســلحْين على 
األقل نفذا الهجــوم، أحدهما ُقتل على يد 
رجــال الشــرطة الذيــن ردوا على إطالق 

النار فوراً.

وأفــادت وســائل إعــالم فرنســية أن 
المهاجم اســتخدم رشــاش «كالشنيكوف» 

في هجومه.
وأشــارت مصادر في باريس إلى وجود 
أمنــي مكثف في شــارع الشــانزليزيه في 
باريس بعد الحادث، فيما انتشر جنود من 

الجيش الفرنسي في المنطقة.
وفرضــت الشــرطة طوقــاً أمنيــاً كبيراً 
على موقــع الحادث، ومنعــت المارة من 
االقتراب من منطقة إطالق النار.ورجحت 
الشــرطة أن تكون الواقعة عمــًال إرهابياً، 
داعيًة الجماهير إلى االبتعاد عن المنطقة.

بثــت محطة روســيا األولــى، أخيراً، 
تقريراً تحّدث عن نوع من التكنولوجيا 
استخدمت للتصدي لمدمرة الصواريخ 
الموجهة األميركية في البحر األســود 

«يو إس إس دونالد كوك». 
وجاء في التقرير ما حرفيته:«أصبح 
بإمــكان قــوات الحــرب اإللكترونية 
الروســية رصد وتعطيــل ألي هدف 
بتلك الســفن الحربيــة مروراً  بــدءاً 
األقمــار  إلــى  وصــوالً  بالــرادارات 
االصطناعيــة. وتعمــل آلة تشــويش 
صغيرة تدعى (ليزوشيك) على إعاقة 
محطــات البــث والتحكــم الراديوية 

بأجهزة متفجرة».
وألقى تقريــر المحطة الضوء على 
مــا وصفــه بـ«الخــرق المذهل» في 
مجال تكنولوجيا التشــويش الروسية، 
وأشــار إلــى أن فعاليتهــا القتالية قد 

خضعــت لالختبار فــي أبريل 2014 
حين عطلت قاذفة القنابل «سوخوي 
24» األسلحة كما أنظمة الرادار على 
متن «يو إس إس دونالد كوك» عقب 

تعرضها الستهداف عدواني. 
واقتبســت المحطــة تعليــق أحد 

طاقم السفينة الحربية األميركية الذي 
وصف الحادثة بالقــول: «عملنا على 
مراقبة الروس على نظام الرصد لدينا 
حتــى اقترابه من منطقة القتل، حتى 
نتمكــن من إطالق النار عليهم إال أنه 
بدخول تلك المنطقــة بدأت الحيرة، 
المواقع  أجهــزة تحديــد  وتعطلــت 
أوالً، قبــل أن تنطفىء أنظمة إيجيس 
الدفاعية المضادة للصواريخ بالكامل. 

غدا فخر أساطيلنا وصمة عار!».
كما نقل التقرير كالم قائد القوات 
الجوية األميركية في أوروبا وإفريقيا 
الجنــرال المتقاعــد فرانــك غورنيك 
حــول مهمتــه األخيرة، حيــث قال: 
«شّلت األســلحة اإللكترونية الروسية 
عمل األنظمــة اإللكترونية للصواريخ 

والطائرات والسفن».
وأكد أيضاً الجنرال الروسي المتقاعد 
بافيل زولوتاريف، الذي يشغل منصب 
نائب مدير معهد الدراسات األميركية 

«ســوخوي  القاذفــة  بــأن  الكنديــة، 
تشــويش  «أنظمــة  اســتخدمت   «24
إلكترونيــة» تحمل الرمــز «خيبيني» 
المدمرات وأنظمة  لتعطيــل رادارات 
دفــاع (إيجيس) المســتخدمة إلطالق 

صواريخ توماهوك.
وأظهــر التقريــر وفــق ما نشــره 
النائــب األميركي جوليان روبنســون 
كيفية عمل نظام التشــويش لتعطيل 
الصواريــخ المعاديــة والدفــاع عــن 
منطقة ما بوجه اختراق أنظمة مراقبة 
األقمــار الصناعيــة. ويذكــر أن عتاد 
حلف شمال األطلسي «ناتو»المتطور 
وأنظمة الرادار والتعقب يعتمد بقوة 
على تقنية االتصال باألقمار الصناعية.
ميناكــوف  ألكســندر  ولخــص 
القتالية بكلمــات معبرة  المشــهدية 
تقــول: «ال تحتاج ألســلحة متطورة 
تقنيات  الفوز، حيــث تكفي  لتحقيق 

التشويش الراديو إلكتروني».

جوليان روبنسون 

علقت مجلة «إيكونوميســت» على خفض 
شــركة طيــران اإلمــارات لرحالتهــا إلى 
أميركا بالقول، إن هذا ســوف يزيد خدمة 
الشركات الوطنية األميركية سوءاً، ألن هذا 
الخفض سوف يقلل من المنافسة. وأضافت 
المجلــة أن فــرض حظر على الحواســيب 
المحولــة علــى الطائــرات المتجهــة إلى 
أميــركا من البداية، ســبب خفض رحالت 
طيــران اإلمارات إلى أميــركا، كان الهدف 
منه الضغط على شركات الطيران المنافسة 
للشــركات الوطنية  التي تســبب صداعــاً 

األميركيــة، وليس رد فعــل على تهديدات 
إرهابية محتملة كما قيل.

وتشــير الخطــوة التي اتخذتهــا طيران 
اإلمارات إلى مشــكلتين، األولى هي تأثير 
سياســة الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
على صناعــة الســفر األميركيــة. والثانية 
هي تخلف شــركات الطيران األميركية في 
مستوى األداء مقارنة بالشركات األوروبية 
واآلســيوية، والسبب هو انعدام المنافسة. 
وبالتالــي فــإن خفــض رحــالت طيــران 
اإلمــارات إلــى أميركا، يذهب فــي اتجاه 
تخفيف المنافسة، وأيضاً زيادة سوء خدمة 

الشركات األميركية.
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