
تصدر يف لندن وتوزع يف جميع أنحاء العالم وتنقل باألقمار الصناعية إلى كل من: الدمامـ  الرياضـ  جدةـ  املدينة املنورةـ  الكويتـ  الدار البيضاءـ  القاهرةـ  بريوتـ  دبيـ  الدوحةـ  بغدادـ  فرانكفورتـ  مارسيلياـ  مدريدـ  لندنـ  نيويورك

London - Wednesday - ١١ February ٢٠١٥ - Front Page No. ١ Vol ٣٧ No. ١٣٢٢٤ األربعاء ٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٦هـ - ١١ فرباير (شباط) ٢٠١٥ - السنة السابعة والثالثون - العدد ١٣٢٢٤

ض
لريا

يز، ا
عز

د ال
 عب

لك
الم

يق 
طر

ية، 
مال

با ال
سام

عة 
مو

مج

الساعات
والمجوهرات

أفخم الماركات
العالمية

السفر
ورحـــــالت
الطيران

االلكترونيات
الطريقة المثالية للدفع

حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
*هــم مـا فــي الـحـــيـاة www.samba.com @ تطبق الشروط وا*حكام   • هامش الربح السنوي يصل إلى ٣٠٪

تــســّوق وتــمــتــع بــبــرنــامج صفر٪ تقسيط

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

أمير دولة قطر يلتقي في الدوحة 
ولي ولي العهد السعودي

أميركا تؤسس وكالة 
حملاربة اهلجمات اإللكترونية

 : ASHARQ AL - AWSAT «الصحة العاملية» لـ 
وفد عالي املستوى إلى السعودية ملكافحة «كورونا»

(ص ٧)(ص ٩)(ص ٥)

طبعة السعودية ـ  ٣٢ صفحة

توقع هجرة دبلوماسية غربية.. والبيضاء بيد  «أنصار الله»

الحوثي يهدد باستهداف 
مصالح دول.. وواشنطن 

ستتخذ إجراءات
صنعاء: حمدان الرحيب
واشنطن: هبة القدسي

هــدد عبد امللك الحوثي، زعيم 
جماعة أنصار الله في اليمن، أمس، 
باستهداف مصالح الدول الرافضة 
لــــــإلعــــــالن الــــــدســــــتــــــوري الـــــــــذي حــل 
الحوثيون بموجبه البرملان وثبتوا 

هيمنتهم على السلطة.
وقـــــــــال الـــــحـــــوثـــــي فــــــي خـــطـــاب 
تلفزيوني: «أنصح الدول املنزعجة 
من اإلعالن بأن مصالحها ستكون 
عــرضــة للخطر إذا تــعــرض الشعب 

واقتصاده وأمنه للخطر».
وجاء هذا التهديد بينما أعلنت 
السفارة األميركية في صنعاء غلق 
أبوابها بشكل كامل وإجالء السفير 
األمــيــركــي مــاثــيــو تــولــر واملــوظــفــني 
والــدبــلــومــاســيــني، وجــنــود املــاريــنــز 
الــســفــارة. وقالت  املكلفني بــحــراســة 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة فــي بــيــان إنه 
«نظرا الستمرار املخاوف األمنية في 
اليمن فإن السفارة األميركية مغلقة 
وتوقف جميع الخدمات القنصلية 

حتى إشعار آخر».
وأشــــــارت مـــصـــادر يــمــنــيــة إلــى 
أن عمليات ترحيل الدبلوماسيني 
األمـــيـــركـــيـــني بـــــــدأت بـــالـــفـــعـــل أمـــس 
وأنــه تقرر إجــالء السفير األميركي 
أفــادت تقارير  صباح اليوم، بينما 
بأن واشنطن ستطلب من السفارة 
التركية أو الجزائرية اإلشراف على 
مصالح الواليات املتحدة في اليمن 

خالل فترة إغالق السفارة.
ونفت متحدثة باسم الخارجية 
األميركية أنباء أشارت إلى محاصرة 
مسلحني مبنى السفارة في صنعاء. 
لكن مصادر كانت أكدت أن مسلحني 
حوثيني حاصروا املبنى غداة رفض 
السفير األمــيــركــي حضور اجتماع 
الــخــارجــيــة  إلـــيـــه وكـــيـــل وزارة  دعــــا 
لــــــلــــــشــــــؤون الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة بــــــــــــوزارة 
الخارجية اليمنية، حميد العواضي 
طــــالــــب خــــاللــــه الــــســــفــــراء األجــــانــــب 
القبول باإلعالن الدستوري، تجنبا 

إلثارة مزيد من املشاكل في البالد.
وحــــــــــــــذرت املـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الخارجية األميركية من أن بالدها 

ســـتـــتـــخـــذ إجــــــــــــــراءات وســــتــــواصــــل 
الــــــتــــــحــــــرك فـــــــي الـــــيـــــمـــــن لـــتـــعـــطـــيـــل 
املـــخـــاطـــر الـــوشـــيـــكـــة الــــتــــي تــتــهــدد 
األمـــــن األمـــيـــركـــي، دون أن تــوضــح 
إن كــان ذلــك له صلة بالحوثيني أو 
بالضربات األميركية التي تستهدف 

تنظيم القاعدة.
ورشـــحـــت أنـــبـــاء عـــن نــيــة عــدد 
الــدول األجنبية، بينها فرنسا،  من 
إغالق سفاراتها وتقليص ممثليها 
فـــي صـــنـــعـــاء، خــــالل األيــــــام املــقــبــلــة 
مـــع تــصــاعــد الــتــوتــر فـــي الــعــاصــمــة 

اليمنية.
ميدانيا، تمكن الحوثيون من 
البيضاء،  السيطرة على محافظة 
وســــــط الــــيــــمــــن، بـــغـــطـــاء مـــــن قـــــوات 
الجيش واألمـــن، لتصبح املحافظة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة فــــي الـــيـــمـــن تــحــت 
ســـيـــطـــرتـــهـــم مـــنـــذ هــيــمــنــتــهــم عــلــى 
صنعاء. وجــاء ذلــك وســط توقعات 
الــتــقــدم باتجاه  بــاعــتــزام الحوثيني 
الجنوب عبر البيضاء التي تعتبر 
البوابة الرئيسية إلى ذلك الجزء من 

البالد. (تفاصيل ص ٢ و٣)

استقبل امللك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، أمس، األمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، واستعرض معه العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني.. كما أقام مأدبة غداء تكريما له. فيما أعرب ولي العهد البريطاني عن سعادته بزيارة الرياض ولقاء العاهل السعودي. 

وفي الصورة جانب من اللقاء (تصوير: بندر الجلعود) (تفاصيل ص ٤)

خادم احلرمني الشريفني 
يلتقي ولي عهد بريطانيا

ا
ً

ASHARQ AL - AWSAT إن اجلرح الذي فتحه احلزب احلاكم مع دول املنطقة عميق جد قال لـ 

زعيم املعارضة التركية: إردوغان أقسم أن يكون رئيًسا حيادًيا.. ولم يفعل
أنقرة: ثائر عباس

اتـــهـــم كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
زعــــيــــم املــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة مــمــثــلــة 
بــحــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، رئيس 
الــجــمــهــوريــة رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
«عدم الحيادية»، داعيا إياه إلى أن  بـ
الــذي أداه أمام  يكون صادقا للقسم 

البرملان.
وقال كليتشدار أوغلو في حوار 

مــوســع مــع «الــشــرق األوســــط»: «كنا 
وما زلنا نطلب من إردوغان أن يكون 
صـــادقـــا لــلــقــســم الــــذي أدلــــى بـــه أمـــام 
بــأن يــكــون رئيسا محايدا،  الــبــرملــان 
ألنــه أقسم بشرفه وعــرضــه أن يكون 
محايدا، لكن تصرفاته تدل على أنه 
ال توجد لديه أية معضلة في أن يكون 

غير محايد».
وحـــول ســعــي إردوغـــــان لتغيير 
ـــــــى رئـــــــاســـــــي، بــــدا  نـــــظـــــام الــــحــــكــــم إل

كليتشدار أوغلو واثقا جدا من عدم 
نــجــاح إردوغــــــان فــي تغيير الــنــظــام 
«حــــتــــى لـــــو حـــصـــل عـــلـــى األغـــلـــبـــيـــة 
الــبــرملــانــيــة الـــكـــافـــيـــة»، مـــشـــددا على 
أنـــــه فــــي ظــــل وجــــــود حـــــزب الــشــعــب 
الجمهوري تحت سقف البرملان لن 
يستطيع إردوغـــــان تطبيق النظام 

الرئاسي في تركيا.
ويــــــــــــرى زعــــــيــــــم حــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الجمهوري أن من أهم ما يجب فعله 

لتخليص الــبــالد مــن تــركــة حزب 
العدالة والتنمية إصالح عالقات 
تــركــيــا الــخــارجــيــة، مــعــتــبــرا أن 
«الــــــجــــــرح الــــــــذي فـــتـــحـــه حــــزب 
الـــعـــدالـــة بــــني تـــركـــيـــا وشـــعـــوب 

املنطقة عميق جدا، لكننا بصدق 
وبــنــيــة صــافــيــة سنستطيع رغــم 

كــــل شـــــيء املـــعـــالـــجـــة وســنــعــيــد 
العالقات مع تلك الشعوب».

(نص الحوار ص ١٣)

ASHARQ AL - AWSAT : توجه لتدريب املعارضة املعتدلة إلوود لـ 

وزير شؤون الشرق األوسط البريطاني: 
موقفنا من األسد لم يتغير

البناء للعرب يتطلب ٨ سنوات و٥٠ ألف دوالر.. واليهود مستثنون

حرب ديموغرافية تستعر 
في القدس أداتها تراخيص املنازل

لندن: غالية قباني

جـــدد تــوبــايــاس إلـــــوود وزيـــر 
شـــــــــــــؤون الــــــــشــــــــرق األوســـــــــــــــط فـــي 
الخارجية البريطانية ثبات موقف 
بـــالده مــن الرئيس الــســوري بشار 
األســــــد، وأكـــــد عــلــى أنــــه لــيــس بني 

اململكة املتحدة وبينه أي حوار.
«الشرق األوسط»  وقال إلوود لـ
إنه «ليس لدينا أي شك بالطبيعة 
الــوحــشــيــة لـــهـــذا الـــنـــظـــام، بــمــا في 
ذلك استخدامه للبراميل املتفجرة 
واألســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة وتــكــتــيــك 
الحصار والتجويع ضد املدنيني».
الــــحــــرب  إنـــــهـــــاء  واعــــتــــبــــر أن 

وهــــزيــــمــــة الــــتــــطــــرف فـــــي ســــوريــــا، 
يتطلبان ضغطا عسكريا وتسوية 
ســيــاســيــة عــلــى حـــد ســــــواء، حتى 
يــكــون هــنــاك انــتــقــال ســيــاســي من 
نظام األســد إلى حكومة تستطيع 
أن تمثل جميع السوريني وتقاتل 

تنظيم داعش بصورة فعالة.
كما رجح أن يدرب عسكريون 
بـــريـــطـــانـــيـــون عـــنـــاصـــر املـــعـــارضـــة 
املعتدلة في بلد ثالث في املنطقة 
في ربيع العام الحالي. وشدد على 
املــتــحــدة للمعارضني  دعــم اململكة 
الــذيــن «يلتزمون بحكم ال طائفي 
الــعــراق  ممثل للجميع فــي كــل مــن 

وسوريا». (تفاصيل ص ١٠)

رام الله: كفاح زبون

تــــشــــن إســـــرائـــــيـــــل حـــــربـــــا بــال 
هــــوادة عــلــى الــوجــود الــعــربــي في 
الــقــدس، لتغيير ديموغرافيتها، 
مستخدمة في ذلك سياسة حجب 
البناء وهــدم املنازل أو  تراخيص 
االستحواذ عليها كوسيلة ضغط 

لتهجير املقدسيني من بيوتهم.
وقـــال زيـــاد الــحــمــوري، مدير 
مركز القدس للحقوق االجتماعية 
واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة، إن إســــرائــــيــــل 
تستخدم قانون التراخيص كأداة 
مــهــمــة فــي هـــذه الـــحـــرب. وأضـــاف 
أن كـــثـــيـــرا مــــن الــفــلــســطــيــنــيــني ال 
يستطيعون استيفاء اإلجـــراءات 

الصعبة واملــعــقــدة واملــبــالــغ فيها 
الـــتـــي تــطــلــبــهــا بــلــديــة االحـــتـــالل، 
الــبــنــاء، ما  مقابل منحهم رخــص 
يعني تخليهم عن األمر في نهاية 
املـــطـــاف. وأوضـــــح أن الــتــرخــيــص 
أعـــوام، بينما تبلغ  يتطلب ٥ - ٨ 
كلفته ٣٠ - ٥٠ ألــف دوالر. وأشــار 
إلى أن اليهود مستثنون من هذه 
اإلجراءات، الذين يجد كثير منهم 
شــقــقــا جـــاهـــزة فـــي املــســتــوطــنــات، 
ويـــمـــنـــحـــون إعــــــفــــــاءات ضــريــبــيــة 

متواصلة. (تفاصيل ص ٥)

9 771319 081332
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الحكومة املوريتانية تسعى إلنهاء
7 سنوات من القطيعة مع املعارضة
(ص ٦)

Price List France (€1.85) - Germany (€2.30) - India (RP23) - Italy (€2.10) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€2.10) - Switzerland (3.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (1.60YTL) - UK (£1.20) - US: New York ($1.50) - Other States ($2.00)


