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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ اخلرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بريوت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبريغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن ـ باريس

تصدر يف لندن وتوزع يف جميع أنحاء العالم وتطبع يف كل من:

ا من بلدة الراعي
ً
دباباتها تدعم تقدم «احلر» شرق

تركيا تفتح جبهة جديدة 
ضد «داعش» في الشمال السوري

التنظيم املتطرف أكد وإسالم آباد تلتزم الصمت

باكستان تقايض «القاعدة» ابنتي 
الظواهري بنجل رئيس أركانها

ولي ولي العهد السعودي يحمل إلى املشاركني «رؤية ٢٠٣٠» > مشادة كالمية استقبلت أوباما يف املطار وسط تدابري أمنية مشددة

٤ رؤى اقتصادية أمام «قمة العشرين» في هانغتشو اليوم.. بحضور محمد بن سلمان
بكني: فادية فوزي

هانغتشو: «الشرق األوسط»

تــبــدأ مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
اليوم  الصينية  مدينة هانغتشو 
أعمال قمتها الحادية عشرة تحت 
شعار «بناء اقتصاد عاملي إبداعي 
وحيوي ومترابط وشامل». ويرأس 
وفد السعودية فيها األمير محمد 
بن سلمان ولي ولي العهد النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الـــدفـــاع، وبــحــضــور عـــدد مـــن قـــادة 

الدول األعضاء في املجموعة.
ويحمل األمير محمد بن سلمان 
مبادرة «رؤية ٢٠٣٠» إلى القمة التي 
لخص الرئيس الصيني موضوعها 
«بناء االقتصاد االبداعي  الرئيسي بـ
والحيوي واملترابط والشامل» إلى 
جـــانـــب أربـــعـــة مـــوضـــوعـــات فــرعــيــة: 
«إبـــــــداع نــمــط الــنــمــو االقـــتـــصـــادي» 
الـــعـــاملـــيـــة  فـــعـــالـــيـــة اإلدارة  و«رفـــــــــع 
لــالقــتــصــاد واملــــال» و«دفــــع الــتــجــارة 
واالستثمار العاملي» و«دفع التنمية 

الشاملة واملترابطة».
والـــــتـــــقـــــى ولــــــــي ولــــــــي الـــعـــهـــد 
الــــســــعــــودي فــــي هـــانـــغـــتـــشـــو أمـــس 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــــب طـــيـــب 
إردوغـــــــان، واســتــعــرض الــجــانــبــان 
الــعــالقــات الثنائية وســبــل دعمها 
وتــعــزيــزهــا فــي مختلف املــجــاالت، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى بــحــث مــســتــجــدات 
األوضـــــــــــــــاع فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــشـــــرق 

األوسط.

وكان األمير محمد بن سلمان 
وصــــل إلــــى هــانــغــتــشــو قـــادمـــا من 
طوكيو بعد زيارة ناجحة لليابان، 
وقــــبــــل مــــغــــادرتــــه طـــوكـــيـــو حـــرص 
على عقد لــقــاءات عــدة مع عــدد من 
القيادات السياسية واالقتصادية، 
حيث التقى في مقر إقامته، عمدة 
مدينة طوكيو، يوركيو كوئيكي، 
واســـــتـــــعـــــرض الـــــلـــــقـــــاء الــــعــــالقــــات 
الــســعــوديــة - الــيــابــانــيــة بــمــا فيها 
التواصل بني العاصمتني الرياض 
وطوكيو، إضافة إلى بحث تجربة 
طوكيو بصفتها مدينة ذكية، إلى 
جانب استعراض سبل تواصل أكبر 

بني الشباب السعودي والياباني.
وتـــــنـــــعـــــقـــــد قــــــمــــــة الــــعــــشــــريــــن 
وســـط إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة لم 
تـــوفـــر أحـــــــدا، ال مـــســـتـــشـــارة األمــــن 
الــقــومــي األمـــيـــركـــي ســـــوزان رايـــس 
وال الصحافة املعتمدة فــي البيت 
األبــــيــــض. فــبــعــد هـــبـــوط الـــطـــائـــرة 
الــرئــاســيــة فــي هانغنتشو، وقعت 
مشادة كالمية بني رايس ومسؤول 
أمني صيني اعترض على احتشاد 
ممثلي الصحافة األميركية تحت 
أحد جناحي الطائرة وبدأ بالصراخ 
طالبا منهم مغادرة املكان بأقصى 
سرعة ممكنة فتدخلت رايس ليرد 
املــســؤول الصيني عليها صارخا 
باللغة اإلنــجــلــيــزيــة: «إنــهــا بــالدنــا 

هنا! هذا مطارنا!».

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
 بريوت: نذير رضا

فـــتـــحـــت تــــركــــيــــا، أمــــــــس، جــبــهــة 
جــــــديــــــدة ضــــــد «داعـــــــــــــــش»، وعــــبــــرت 
دبـــابـــاتـــهـــا ومـــدرعـــاتـــهـــا مــــن مــديــنــة 
كيليس الحدودية إلى شمال سوريا 
فـــــي ثــــانــــي تــــوغــــل فـــــي إطــــــــار «درع 
الـــــفـــــرات»، الـــتـــي تـــدعـــم تـــركـــيـــا فــيــهــا 
الــســوري الحر،  عناصر مــن الجيش 
بهدف تطهير حــدودهــا مــن عناصر 
«داعــش» و«وحــدات حماية الشعب» 

الكردية.
وأفـــاد املــرصــد الــســوري لحقوق 
اإلنــــســــان بــــأن الــــقــــوات املـــشـــاركـــة في 

هــــذه الــعــمــلــيــة ســيــطــرت عــلــى ثــالث 
قـــرى، اثــنــتــان عــلــى جبهة جــرابــلــس، 
وأخـــــــــرى عـــلـــى جـــبـــهـــة الــــــراعــــــي. مــن 
ناحية ثانية، كشف استخدام فصيل 
«جند األقصى» طائرة {درون} تلقي 
قنبلة على موقع لقوات النظام بريف 
محافظة حماه الغربي عن جاهزية 
املــعــارضــة لتطوير هــذا النوع  قـــوات 
من السالح الذي يقتصر منذ سنتني 
عــلــى مــهــمــات الـــرصـــد واالســـتـــطـــالع 
والتصوير الجوي. وفي املقابل، دفع 
إلــى منطقة حماه  النظام بتعزيزات 
في محيط جبل زين العابدين، بهدف 

صد هجمات قوات املعارضة.
(تفاصيل ص ١١ و ١٢ )

لندن: «الشرق األوسط»
إسالم آباد: عمر فاروق

فيما أكــدت مصادر «القاعدة» 
اإلفـــراج عن ابنتي أيمن الظواهري 
زعيم التنظيم مقابل نجل الرئيس 
األسبق للجيش الباكستاني أشفق 
أيــام، التزمت العاصمة  كياني منذ 

إسالم آباد الصمت. 
ورفـــــــض مــــصــــدر فــــي الــجــيــش 
الــبــاكــســتــانــي الــحــديــث عــمــا نشرته 
مــــجــــلــــة «املــــــــســــــــرى» الــــقــــريــــبــــة مــن 
«القاعدة»، بما يفيد بإطالق سراح 
الــظــواهــري، وكذلك  فاطمة وأميمة 

سمية ابنة القيادي مرجان سالم.
 مــن جهته قــال الدكتور هاني 
الـــســـبـــاعـــي مــــديــــر مــــركــــز املـــقـــريـــزي 

«الشرق األوسط»:  للدراسات بلندن لـ
«أعـــتـــقـــد أن هــــذا األمـــــر يــتــنــاغــم مع 
ســـيـــاســـة الــتــنــظــيــم فــــي املــقــايــضــة، 
مثلما حدث من قبل مع إيران، عندما 
اختطف التنظيم دبلوماسيا إيرانيا 
في اليمن، وتم املقايضة عليه مقابل 
عـــــدد مــــن قــــيــــادات الــتــنــظــيــم كـــانـــوا 
محتجزين في سجون طهران، كان 
مـــن بــيــنــهــم ســيــف الـــعـــدل املـــســـؤول 
الـــعـــســـكـــري، وكــــذلــــك أحــــمــــد حــســن 
أبــو الخير (أبــو الخير) وهــو نائب 

الظواهري حاليا».
(تفاصيل ص ١٤ )

ASHARQ AL - AWSAT  <
تصدر عدًدا 

إلكرتونًيا 
باللغة الصينية 
بمناسبة القمة

> التعاون
 الصيين ـ السعودي 

ُينجح قمة هانغتشو 
جملموعة العشرين

> مجموعة 
العشرين.. خط 

التوازن بني املنافع 
العامة واخلاصة

السلطات منحت األهالي عطلة أسبوعًا وقسائم سفر مجانية لقضاء إجازة خارجها 

هانغتشو.. تغيرت مالمحها في أسابيع وأخليت من سكانها
هانغتشو: نجالء حربيري

بدأت هانغتشو، عاصمة منطقة زيغيانغ 
الصينية جنوب غربي شنغهاي، استعداداتها 
لقمة مجموعة العشرين قبل أشهر وشهدت 

تــغــيــرات جــذريــة أثـــرت عــلــى جــوانــب حياتها 
االقتصادية واالجتماعية واألمنية. ولعل أكثر 
ما لفت الصينيني والزوار للمدينة، هو ندرة 
املتجولني في شوارعها املزدحمة عادة وخلو 
ا  الطرق من طوابير السيارات التي تعد جزًء

من املنظر العام للمدينة.
ووجــهــت السلطات بــإغــالق مــا ال يقل عن 
٢٥٥ مصنعا في املدينة وعلى مشارفها، كما 
إلــى النصف لتحسني  خفضت عــدد السيارات 
جودة الهواء وتخفيض زحمة املرور, وشجعت 

سكان املدينة، التي تضم ٩ ماليني نسمة، على 
مــغــادرتــهــا مــؤقــتــا وأعــلــنــت عطلة ملـــدة أســبــوع 
وقدمت قسائم سفر مجانية لتشجيع السكان 

على زيارة مناطق الجذب خارج املدينة. 
(تفاصيل ص ٦)
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(عالم الرياضة)(ص ١٥ ) (يوميات الشرق)

أوزبكستان تودع كريموف.. الراقص 
بني موسكو وواشنطن

إيمي آدامز: ال تستطيع كممثل أن تكون 
الحلقة الضعيفة

شفاينشتايغر يتلقى طعنة 
أخرى من مورينهو

األمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في هانغتشو أمس (تصوير: بندر الجلعود)

طبعة السعودية ـ ٣٦ صفحة

اخــتر حـلــمــك وحـقــقـــه ا�ن!
مـع تـمـويـل الـخـيــر الشـخـصـي مـن سـامـبـا
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