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غرافيك: حسام الحوراين

2017 – 2015
مواد إغاثية متنوعة يف حاالت 
مليار   2.2 اإلنسانية  الطوارئ 

درهم إمارايت
اإليواء واملواد غري الغدائية يف 
اإلنســـانية  الطوارئ  حاالت 

151.0 مليون درهم إمارايت
املســـاعدات الغذائية يف 
حاالت الطوارئ اإلنسانية 

حـــاالت 1.1 مليار درهم إمارايت يف  التعليـــم 
 90.7 اإلنسانية  الطوارئ 

مليون درهم إمارايت

يف  العامة  والصحة  املياه 
حاالت الطوارئ اإلنسانية 
درهـــم  مليـــون   45.0

إمارايت

يف  والحامية  األمـــن 
الطـــوارئ  حـــاالت 
مليون   1.2 اإلنسانية 

درهم إمارايت

الدعم  خدمـــات 
والتنســـيق 606.1 
درهـــم  ماليـــني 

إمارايت

املجموع الكيل: 4.5 مليارات درهم إمارايت (1.2 مليار دوالر أمرييك)
4.48 مليارات درهم مساعدات اإلمارات اإلنسانية حول العامل خالل السنوات الثالث األخرية.

حاالت  يف  الصحـــة 
اإلنسانية  الطوارئ 
312.5 مليون درهم 

إمارايت
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 تتجه الرشكات بخطى متسارعة نحو تبني اتجاهات التحول الرقمي 
لتحقيق منو يف أرباحها يفوق مبراحل نظرياتها يف السوق، يف حني أن 
سيتعني  متباطئة  بوترية  املتغريات  تلك  مع  تتفاعل  التي  الرشكات 
البقاء يف دائرة املنافسة، بحسب دراسة  عليها أن تكافح من أجل 

أجرتها رشكة «دل إي إم يس» و«IDC»، للخدمات االستشارية.

 املصدر: «دل إي إم يس» - «IDC»- إعداد: وائل اللبابيدي- غرافيك: حازم عبيد

%50
زيادة استخدام «الروبوت» يف 

التداوي والتوريد وتسليم األغذية 
يف املستشفيات بحلول 2019

%60
زيادة يف رسعة معالجة البيانات 

بفضل أجهزة إنرتنت األشياء الطبية 
بحلول 2019

%75
من الرشكات املصنعة كبرية الحجم 

ستقوم بتحديث عملياتها باستخدام 
إنرتنت األشياء بحلول 2019

%60
من مصانع السيارات ستوظف 

الروبوتات والطباعة ثالثية األبعاد 
والذكاء االصطناعي بحلول 2020

1
مليار دوالر

وفورات عاملية من خالل استخدام 
 «RPA» أدوات التشغيل اآليل

بنھایة 2018

%65
من تطبیقات االتصاالت املوحدة 

والتعاون «UC&C» للرشكات ستكون 
متوفرة كخدمة يف 2018

%90
من الرشكات ستستفيد من خدمات 

موردي خدمة االتصاالت املرتبطة 
بالسحابة بحلول 2018

%60
من الرشكات ستستخدم شبكات 

املناطق الواسعة املعرفة بالربمجيات 
العام املقبل

اررر دودرر در ددوال دوالرمل الرالرروالرمليارملياررمليارر
خخن خخاللةامليةعاملية منوفورات ع ةت عات عامليت عاملية منية من خخخخمن خخالنمل ستستخستستسستتخالل استالل استختختخخدام الل استن خالل استخدام منن ممخخ خ اتخد ممتتتخ

 « «RRPRRRRPARRPRRPARRPRRRRP تش التشغشغيللدوات التوات التشأدوات «آليليل «شغيل اآليلتشلتشغيتشلتشغيلواتواتوات آليل يليليل اآليلشغيلشغيل
0182012020 یة بنھبنھبنھایة بن

يرتكز مستقبل االتصاالت عىل الشبكات 
 «SDN» االفرتاضية واملعرفة بالربمجيات

التي لها تأثري كبري عىل القطاعات 
الرأسية

–
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ميتلك شباب جيل األلفية يف دول مجلس التعاون الخليجي قدرة رشائية أكرب من أقرانهم يف الرشق األوسط، وتعترب هذه الرشيحة من املستهلكني الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 - 34 
عاماً األرسع منواً يف املنطقة، كام تسهم يف رفع معدل اإلنفاق عرب التجارة اإللكرتونية، ومتتاز بالفضول وبراعة استخدام التكنولوجيا، حيث ينجذب أغلبهم ملواقع اإلنرتنت لتوفري 

الوقت والراحة ورشاء سلع وخدمات غري موجودة بالسوق املحيل.

إعداد: وائل يوسف ـ غرافيك: حسام الحوراين

 6.5 - 4.5
استخدام  معدل  يومياً  ساعات 
العمرية  الفئة  لدى هذه  اإلنرتنت 

حسب دراسة من «فيزا»

 366
شاباً يف «دول التعاون» شملهم 

استطالع أجرته «يوغوف»

%42

%7

من السيدات
%83

من الذكور

منتجات الصحة
%7

الفيديو والدي يف دي
%6

األدوات الرياضية
%3

%20

%33

منتجات تخص الحيوانات األليفة
الهواتف الجوالة

%19
 املعدات اإللكرتونية

%13
الكتب اإللكرتونية

عدم تنوع خيارات 
الدفع عند التوصيل

%30

%34

من  التأكد  عدم 
أصالة املنتجات

مدة 
التسليم 

طويلة
مصاريف %37

الشحن 
مرتفعة

يتخوفون %41
من الدفع 
اإللكرتوين

قلة املعلومات حول %20
عمليات االسرتجاع والتبديل

18
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إعداد: رامي سميح - غرافيك: حسام الحوراين

 %19
تراجع سهم «استثامر 

القابضة» يف أول أيام إدراجه 

 7.5
مليارات ريال خسائر األسهم 

القطرية األسبوع املايض

%1.5
هبوط املؤرش العام ليواصل 

تراجعه لألسبوع الثالث 

 39
البورصة  خسائر  ريال  مليار   
منذ بداية املقاطعة يف يونيو 

 %6.1
نسبة االنكامش يف قيم 
التداوالت خالل أسبوع
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فجرت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
منزل عائلة الشهيد الفلسطيني عادل عنكوش 
فــي قرية دير أبو مشــعل غــرب مدينة رام 
الله وســط الضفة الغربية. واقتحمت قوات 
االحتــالل القرية ومنزل عائلة الشــهيد فجراً 
وزرعــت المتفجرات في أرجائه ما أدى إلى 
انهيار كامل المبنى وتضرر المنازل المجاورة 
له باإلضافة إلى نشوب حرائق داخل البلدة.

االحتــالل  لقــوات  الشــبان  وتصــدى 
التي انتشــرت فــي أرجاء القريــة فاندلعت 
مواجهات بينهم، ورد جيش االحتالل بإطالق 
قنابل الغاز ما أدى لوقوع إصابات باالختناق.

وهدمت قوات االحتالل األسبوع الماضي 
منزلي عائلتي الشــهيدين أســامة عطا وبراء 
صالح باإلضافة إلى منزل األســير عمر العبد 
بينمــا أغلقت منزل عائلة عنكوش بالباطون. 
وارتقى الشهداء الثالثة بعد تنفيذهم لعملية 
إطالق نار وطعن في القدس المحتلة الشهر 
الماضي، وال تزال ســلطات االحتالل تحتجز 
وأفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون  جثامينهم.
األســرى والمحرريــن أن محكمــة االحتالل 
العسكرية بعوفر قررت تمديد توقيف عائلة 
األســير عمر العبد من قرية كوبر شمال رام 
الله، خمســة أيام بذريعة استكمال التحقيق. 
وأضافــت الهيئــة أن المحكمة قررت تأجيل 
محكمــة كل من والد األســير العبد ووالدته 

وشقيقه وعمه حتى االثنين المقبل. 
وكانــت قــوات االحتالل اعتقلــت عائلة 
العبد قبل يومين بعد أن هدمت منزلهم في 

قريتهم كوبر.
في النقب المحتل عام 1948، أقدمت سلطات 
االحتالل على هدم منازل عدة، بذريعة البناء 
دون ترخيص، ضمن حملة هدم مستمرة منذ 
الثالثاء الماضي. وهدمت الجرافات مســاكن 
ومنازل فــي قرى عدة بالنقــب، ُعرف منها 
منزل سلمان أبو سبيلة في قرية أم قبو قرب 
تل السبع ومنزلين في قرية األطرش والسيد. 
كما اندلعــت مواجهات في قرية أم الحيران 
بيــن األهالي وقوات الشــرطة بعد اقتحامها 

المنطقة لتنفيذ عمليات الهدم.

23 2017 143824

18.75
أفــاد البنــك المركزي المصــري في بيان، 
أمس، بأنه أبقى أســعار الفائدة األساســية 
دون تغييــر فــي اجتماع للجنة السياســة 

النقدية.
وأبقــى البنك ســعر فائدة اإليــداع لليلة 
واحــدة دون تغيير عند 18.75 بالمئة، كما 
أبقى سعر فائدة اإلقراض لليلة واحدة عند 
القاهرة ـ رويترز 19.75 بالمئة. 

أعلــن بنك ميريــل لينش أوف أميــركا، إن 
قطاع البنوك في الســعودية ســجل تحسناً 
في األداء في الربع الثاني من العام الجاري، 
حيث دعمــه تراجع أكثر مــن المتوقع في 
كلفــة التمويل. وســاهم في هذا التحســن 
االلتزام التام بقواعد خفض الكلفة، فضًال عن 
قــوة وجودة األصول. كمــا أن قطاع البنوك 
تلقى دفعة من إدراج المؤشــر الســعودي 
فــي مؤشــر "إف تي إس أي" منذ ســبتمبر 
الماضي. وبناء على العناصر المذكورة، يرفع 

بنك ميريل لينش توقعاته المستقبلية لقطاع 
البنوك السعودي من اآلن وحتى 2019 إلى 
9 % في المتوســط من عائد األســهم. ومن 
ناحية أخرى، أوصى بنك ميريل لينش بشراء 
أســهم بنوك ساب وسامبا والراجحي، حيث 
يــرى حصولها على دفعة قويــة من ارتفاع 
أرباحها في النصف األول من العام الجاري، 

وتحسناً في مستقبل جودة األصول.

ذكــر الموقــع الرســمي للزعيــم اإليراني 
المعارض مهدي كروبي، الذي يعيش تحت 
اإلقامــة الجبريــة منــذ 2011، أنــه ُأدخل 
المستشــفى أمس بعد أن بــدأ إضراباً عن 
الطعام للمطالبة بمحاكمة علنية. ووضعت 
المعارضين  الزعيمين  اإليرانية  الســلطات 
كروبــي ومير حســين موســوي وزوجته 
زهــرة رهناورد تحت اإلقامة الجبرية منذ 
ســت ســنوات ونصف، بعد دعوتهما إلى 
التظاهر تضامناً مــع االنتفاضات المطالبة 

بالديمقراطية آنذاك.
ولــم يمثــل الزعيمــان أمــام أي محكمة، 
كمــا لم توّجــه إليهما أي اتهامــات علنية. 
ويعانــي كروبي (80 عاماً) وموســوي (75 
الشــيخوخة. ونقل كروبي  أمــراض  عاماً) 
إلــى المستشــفى مرتيــن فــي األســابيع 
األخيرة وخضــع لجراحة في القلب. وأكد 
نجلــه محمــد تقــي كروبي، عبر حســابه 
على «تويتر»، التقارير بقوله: «في الساعة 
الواحــدة يــوم الخميس، ُنقــل والدي إلى 

المستشــفى بســبب إضرابه عــن الطعام. 
ادعوا له كثيراً».

 وحث العشرات من الناشطين السياسيين 
والفنانيــن  والصحافييــن  والمشــرعين 
الرئيس حسن روحاني على الوفاء بوعود 
قطعهــا خالل حملتــه االنتخابية بإطالق 
ســراح الزعيميــن، لكن جهــود روحاني 
تواجه عراقيل من جهات أمنية وقضائية 
علــي  األعلــى  للمرشــد  إال  تســتمع  ال 
أنقرة - رويترز خامنئي. 

قالت الناطقة بلســان شــرطة االحتالل 
اإلســرائيلي إن قــوة تابعة لما يســمى 
حرس الحدود اعتقلت، أمس، شــاباً في 
العشــرينات من العمر من سكان مخيم 
شعفاط لالجئين شمال القدس المحتلة، 
بذريعة حيازته ســكيناً. وادعت الناطقة 
أن ســيدة من ســكان المخيــم اتصلت 
بالشرطة وأبلغت عن رؤيتها شاباً يصعد 
الحافالت ومعه جســم مشبوه. إلحدى 
بيت لحم - البيان  

 ■

أعلن الرئيس الســوداني عمر البشير، أمس، 
أن بناء إثيوبيا ســد النهضة على مجرى نهر 
النيــل لن يؤثر في تزويد مصــر بالمياه في 
ظــل مخاوفهــا من هذا األمر. وأثار شــروع 
إثيوبيا في بناء ســد ضخم على النيل األزرق 
الفرع الرئيســي لنهر النيل، مخاوف القاهرة 
مــن تأثــر حصتها من ميــاه النيــل. وتقول 
القاهــرة التــي تعتمد على النيــل في مياه 

الشــرب والزراعة إن لهــا «حقوقاً تاريخية» 
لحظها اتفاقان حول مياه النيل وقعا العامين 

1929 و1959.
ويلتقــي فرعا النيــل األزرق واألبيض في 
الخرطوم ليكونا نهر النيل الذي يتجه شــماالً 

إلى مصر.
وقال البشــير في مؤتمر صحافي مشترك 
مع رئيس الــوزراء اإلثيوبــي هايلي ماريام 
ديســالين الــذي يــزور الخرطــوم «نحــن 
ملتزمون التزامــاً قاطعاً بأن حصة مصر من 

مياه النيل لن تتأثر بقيام سد النهضة».
واعتبــر ديســالين أن ال حاجة لتســييس 
قضية بناء سد النهضة، وقال «هذه أمور فنية 
وليست سياسية إن لم نقم بتسييسها سنصل 

إلى نتيجة أن الكاسب هو شعوبنا».
وأعرب البشير عن مخاوف لدى الخرطوم 
تتصــل بســالمة الســد الذي ســيصبح عند 
اكتمالــه األكبر في القــارة اإلفريقية، وقال: 
«إن حدث أي شــيء لجســم السد فستكون 
كارثــة للســودان، ألن الســد يخــزن كمية 

كبيرة من الميــاه. لكن إثيوبيا قامت ببعض 
التغييرات في تصميمه ما جعلنا مطمئنين».
وتقوم بالدراســة الفنية للســد شــركتان 

فرنسيتان هما أرتيال و«بي آر إل».
والســد الــذي صمــم لتوليد ســتة آالف 
ميغــاواط مــن الكهرباء من ســت وحدات 
توليــد بــدأ بنــاؤه العــام 2012 ويتوقع أن 
ينجز نهاية العام الحالي. لكن وسائل اإلعالم 
اإلثيوبية أوردت األســبوع الماضي أن ستين 

في المئة من أعمال البناء أنجزت.

 ■

قــال مســؤولون أفغــان، أمس، إن 
ســتة عشر شــخصاً على األقل قتلوا 
في أنحاء أفغانستان خالل هجمات 
منفصلــة لمقاتلــي طالبــان خــالل 
األربع والعشــرين ســاعة الماضية. 
المتشــددون  المقاتلــون  ويوســع 
الذين حكموا البالد حتى عام 2001 
من قبضتهم على البالد التي تدمرها 
الحرب منذ انتهــاء المهمة القتالية 
لقوات حلف شمال األطلسي (ناتو) 

فــي ديســمبر عــام 2014، وهو ما 
يســتنزف بشــدة من قدرات قوات 

األمن على مواجهته.
وقال مدير شرطة إقليم أروزجان 
عبدالقــوي عمــري، إن أربعــة من 
رجال الشــرطة قتلوا بعدما أغارت 
طالبــان علــى نقطــة تفتيــش في 
اإلقليم الواقــع بجنوب البالد. وقال 
إن نقطــة التفتيــش ظلــت تحــت 
ســيطرة مســلحي طالبان لساعتين 
قبل أن تســتردها القوات األفغانية 

مرة أخرى.

 ■

تتمنــى المخرجــة األميركية كاثريــن بيغلو أن 
يشــاهد الرئيس دونالد ترامــب فيلمها الجديد 
(ديترويت) عّله «يؤثر فيه ويساعد في تهذيبه»، 
إذ يتصاعــد التوتــر العرقــي في البــالد ويّتهم 
الرئيــس مــن شــتى االتجاهــات بالدفــاع عن 

العنصرية.
فيلــم (ديترويــت) يقّدم نظــرة جريئة على 
األحداث التي شهدتها مدينة ديترويت األميركية 
فــي صيــف 1967 عندمــا تصاعــد التوتر بين 
السكان السود وقوة الشرطة التي يغلب البيض 
علــى أفرادها. بيغلو قالت للصحافيين في لندن 
قبل العرض األول للفيلــم في بريطانيا «الفيلم 
أشــبه بإدانة النتشــار العنصريــة. رأينا بوضوح 
هذا التغلغل يتكرر قبل أيام في تشارلوتسفيل».
وألهــب ترامب التوّتر بعد مســيرة للقوميين 

البيــض في مدينة تشارلوتســفيل بوالية فرجينيا 
مطلع األسبوع إذ ساوى في إدانته ألعمال العنف 
بعد المسيرة على المتطرفين من اليمين واليسار. 
ترامب قال أمس مجــدداً إن تاريخ وحضارة 
يتعّرضــان «للتمزيق» بعد  المتحــدة  الواليات 
إزالة تماثيل لشــخصيات تتهــم بالعنصرية من 
حقبــة الكونفدراليــة. وكتب علــى تويتر «من 
المحــزن رؤية تمزيــق تاريخ وحضــارة بالدنا 
العظيمــة بإزالة التماثيل والصــروح الجميلة». 
وأضاف «ال تســتطيعون تغييــر التاريخ، ولكن 

يمكنكم التعلم منه». 
وتأتــي هذه التغريدات لتزيــد من العاصفة 
السياســية التي أطلقتها تصريحات ترامب التي 
ألقى فيها بالمسؤولية على الطرفين في العنف 
الدمــوي الــذي وقع بيــن تجمع لدعــاة تفوق 
العــرق األبيض فــي تشارلوتســفيل وتظاهرة 

مضادة لهم. 

مــن  المئــات  وتدفــق 
البديــل  اليميــن  حركــة 
إلــى  رايــت»  «آلــت 
مســّلحين  المدينــة 

ورافعيــن  بهــراوات 
وشــعارات  أعالمــاً 
على  لالحتجاج  نازية، 
الجنرال  تمثــال  إزالة 
روبــرت لي الذي قاد 

الكونفدرالية  القــوات 
األهليــة  الحــرب  فــي 

األميركية. 
العديــد من  ويعتبــر 

الواليــات  جنــوب  ســكان 
المتحــدة البيــض الجنرالين لي 
وتوماس جاكســون، اللذين كانا 

من قــادة الحرب األهلية 

رمزيــن   ،(1861-1865)
فــي  خاســرة،  لقضيــة 
حيــن يعتبرهما آخرون 
مدافعْيــن عــن إبقــاء 

العبودية. 
واندلعت اشتباكات 
أنصــار  بيــن  عنيفــة 
العرق  تفــوق  نظرية 
األبيــض مــن جهــة، 
مناهضين  ومحتجيــن 
للعنصريــة، أســفرت عن 
مقتــل امــرأة. وتوالــت 
االنتقــادات الموجهة إلى 
ترامب مــن قادة سياســيين، 
الرؤســاء  مــن  عــدد  بينهــم 
باللوم  إللقائه  الســابقين، 

«على الطرفين».

وتلقــف أنصار نظريــة تفوق العــرق األبيض 
والنازيــون الجدد بحمــاس تصريحات ترامب، 
ورأوا فيهــا تأييــداً لهم. وكتب انــدرو انغلن، 
مؤسس موقع «ديلي ستورمر» المؤيد للنازيين 
الجدد والمعادي للســامية  «هذا الرجل يقوم 
بكل ما في وســعه لدعمنــا وعلينا االصطفاف 
المنظــم  سبينســر،  ريتشــارد  أمــا  خلفــه». 
القومــي األبيض لمســيرة «وحــدوا اليمين»، 
فأشــاد بتصريح ترامب الذي وصفه بـ«العادل 

والواقعي». 
وأعرب الزعيم الســابق لجماعة «كو كلوكس 
كالن»، التي تؤمن بتفــوق البيض ديفيد ديوك، 
عن تقديره لســيد البيت األبيض. وكتب «شكراً 
ســيدي الرئيس ترامب على صدقك وشجاعتك 
في قــول الحقيقة عن تشارلوتســفيل والتنديد 

باإلرهابيين اليساريين».

 ■

ُقتــل 37 شــخصاً علــى األقل خالل 
عمليــة دهــم أمنيــة داخل ســجن 
فــي فنزويال، حســبما ذكــر ليبوريو 
أمازوناس  جــواروال، حاكــم واليــة 
جنوبــي البــالد، في ســاعة متأخرة 
األربعــاء. وأضاف أن قــوات خاصة، 
من بينها أفراد من الجيش، اقتحمت 
الســجن الواقع في عاصمــة الوالية 
بويرتو أياكوتشــو لمصادرة أســلحة 

تم تهريبها إلى السجناء، ودان عملية 
الدهــم، واصفاً إياها بأنها «مذبحة»، 
وذكر مكتب النائب العام أن 14 فرداً 

من قوات األمن أصيبوا.
ويضم السجن 105 نزالء ينتظرون 
المحاكمــة، وذكــر جــواروال أنه تم 
إحصــاء 37 جثــة فــي المستشــفى 
المحلي، ما يعنــي أن أكثر من ثلث 
الســجناء ُقتلوا، وأفاد شهود بنشوب 
معركة باألســلحة النارية بين قوات 

األمن ونزالء السجن.

13
 ■

أدانت دولــة اإلمارات ومصــر والعديد من 
دول العالم بشــدة حادثة الدهس اإلرهابية 
التي اســتهدفت عدداً من األبرياء، أمس، في 
جــادة الس رامبالس الســياحية فــي مدينة 
برشــلونة اإلســبانية، ما أسفر عن سقوط 13 

قتيًال ونحو 80 جريحاً.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
عن اســتنكار دولــة اإلمــارات وإدانتها لهذا 
العمل اإلرهابــي، مؤكدًة موقــف اإلمارات 
الثابــت الرافــض لمختلــف أشــكال العنف 
واإلرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز 
بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وشــددت على وقوف اإلمارات وتضامنها 
مع الحكومة اإلســبانية فــي مواجهة العنف 
والتطــرف، داعيــًة المجتمــع الدولــي إلى 
التكاتــف لمواجهــة هــذه اآلفــة الخطــرة 
واجتثاثها مــن جذورها التي تهّدد أمن دول 
العالــم واســتقرارها. وأعربت الــوزارة، في 
ختــام بيانها، عن تعازي دولــة اإلمارات في 
ضحايــا هذه الحادثــة اإلرهابيــة، وتمنياتها 

الشفاء العاجل للجرحى.
وكان وزير داخلية إقليم كتالونيا اإلسباني، 
يواخيم فورن، أعلن عن مقتل 13 شخصاً في 
الحادث الذي وصفته الشــرطة بأنه «هجوم 
إرهابي». وأعلنت وســائل إعالم إسبانية أن 
عملية الدهس وقعت في شارع الس المبالس 

الذي يعد أحد أكثر الشوارع شعبية وازدحاماً 
في المدينة. وقالت إن سائق الشاحنة تعّمد 
دهس أكبر عدد من األشــخاص، والذ بالفرار 

سيراً على األقدام بعد العملية اإلجرامية.
وقالــت  الشــرطة اإلســبانية  إن «المتهم 
الرئيس فــي الهجوم شــخص مغربي األصل 
اســمه إدريس أوكبير»، مشيرًة إلى « اعتقال  

شخص ثاٍن يشتبه في تنفيذه الهجوم».

وذكرت صحيفة «البيريوديكو» اإلسبانية 
أن مسّلحين اقتحما حانة في وسط برشلونة 
بعــد عمليــة الدهــس اإلرهابيــة. وأفادت 
الصحيفــة أيضاً بوقوع إطالق نار في ســوق 
مصــدر  تذكــر  أن  دون  مــن  بوكويريــا  ال 
المعلومات. ولم يتضح بعد إن كان الرجالن 
هما من كانــا داخل الســيارة «الفان» التي 

دهست المارة.

وأعربت مصر، في بيــان أصدرته الخارجية، 
عــن خالص التعازي ألســر الضحايــا، متمنيًة 
الشــفاء للمصابين، ومؤكدًة وقوفها  ســرعة 
حكومًة وشــعباً مع حكومة إســبانيا وشعبها 
في مواجهة اإلرهاب البغيض، مشــددًة على 
أن تلــك الهجمــات اإلرهابيــة ال يمكــن أن 
تنال من عزيمة الحكومات والشــعوب على 

اجتثــاث جــذور اإلرهــاب الذي يســتهدف 
زعزعة االســتقرار واألمن في مناطق عديدة 

من العالم.

وفــي بروكســل، أعلن ينــس ســتولتنبيرغ، 
األمين العام لحلف شــمال األطلسي (ناتو)، 
عن اســتيائه بســبب الهجوم اإلرهابي وسط 
برشــلونة. وقــال ســتولتنبيرغ، عبــر موقع 
«تويتــر» للتواصــل االجتماعــي: «أدين هذا 
الهجــوم الفظيع في برشــلونة، تعاطفي مع 
جميــع الضحايا. نقف متحديــن في الحرب 
ضد اإلرهاب». وقال رئيــس برلمان االتحاد 
األوروبــي، أنطونيــو تايانــي، علــى موقــع 

«تويتــر»: «أتضامــن مــع ضحايــا الهجــوم 
اإلرهابــي في برشــلونة، وأعلــن كل الدعم 

للسلطات هناك».
وكتبــت المفوضــة األوروبيــة للشــؤون 
التجارية سيســيليا مالمســتروم على حسابها 
في «تويتــر»: «أخبار فظيعة من برشــلونة، 

تعاطفنا مع الضحايا وجميع المتضررين».

وأكدت رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريزا 
مــاي تضامنها «مع إســبانيا ضــد اإلرهاب»، 
وكتبــت ماي علــى «تويتــر»: «تعاطفنا مع 
ضحايا الهجوم الفظيع الذي وقع في برشلونة 
ومــع أجهــزة اإلســعاف (...) إن المملكــة 
المتحدة متضامنة مع إسبانيا ضد اإلرهاب». 
وأكــد الرئيس الفرنســي ايمانويــل ماكرون 
«تضامن فرنســا مع ضحايا الهجوم المأسوي 
فــي برشــلونة»، وتابع ماكــرون على موقع 

«تويتر»: «نبقى متحدين ومصممين».

ونــدد الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب 
بالهجوم، واعداً بأن تساعد الواليات المتحدة 
الســلطات اإلســبانية. وكتــب ترامــب على 
«تويتــر»: «تدين الواليــات المتحدة هجوم 
برشــلونة اإلرهابي في إسبانيا، وستقوم بكل 
ما هو ضروري للمساعدة. كونوا أقوياء، نحن 

نحبكم».

■ المتهم بتنفيذ الهجوم

■ أفراد من الشرطة يغلقون الشارع حيث وقع الهجوم اإلرهابي  |  رويتر
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