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نائب مسقط رأس سليماني:ثالثة ماليني دوالر لقتل ترامب

محمد القاسم في صدر املواجهات
واستمرار قطع اجلسور في جنوب العراق 

بغداد- عبداحلسني غزال 
جسور  قطع  العراق  جنوب  في  استمر 
حيوية في سياق تصعيد املتظاهرين  بعد 
عن  مستقلة  حكومة  العالن  املهلة  انتهالء 
االحزاب املتهمة بالفساد والقتل ، فيما قتل 
متظاهر الثالثاء في بغداد مع تواصل موجة 
جنوب  ومدن  العاصمة  في  االحتجاجات 
البالد رغم محاوالت القوات األمنية لفضها 
ومنع قطع الطرق، غداة انتهاء مهلة حددها 
إصالحات  لتنفيذ  للسلطات  املحتجون 
يطالبون بها منذ أكثر من ثالثة أشهر. وتهز 
من  األول  منذ  البالد  املطلبية  االحتجاجات 
املتظاهرون  وأعطى  األول/أكتوبر.  تشرين 
الحكومة يوم االثنني املاضي أسبوعًا واحدًا 
لتنفيذ اإلصالحات وإال فالتصعيد. ويطالب 
املحتجون بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة 
استنادّا إلى قانون انتخابي جديد، واختيار 
رئيس وزراء مستقل، ومحاسبة املسؤولني 
الفاسدين.  وتواصلت االحتجاجات الثالثاء 
بني  صدامات  وتخللتها  العاصمة  في 
محمد  شارع  عند  األمن  وقوات  متظاهرين 
وأطلقت  بغداد،  في شرق  الرئيسي  القاسم 
املسيل  الغاز  قنابل  األمن  قوات  خاللها 
للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريق 
متظاهر  مقتل  إلى  ذلك  وأدى  املتظاهرين. 
للدموع،  مسيل  غاز  بقنبلة  إصابته  بعد 
بحاالت  آخرين  متظاهرين  ثمانية  وإصابة 

إختناق، وفقًا ملصدر طبي.
االثنني،  املواجهات  في  قتلى  ثالثة  وسقط 
بغداد.  في  الحي  بالرصاص  منهم  اثنان 
الناصرية  بينها  عدة  جنوبية  مدن  وتشهد 
والعمارة  والبصرة  والكوت  والديوانية 
بقطع  محتجون  وقام  احتجاجات.  أيضا 

طرق وجسور رئيسية باإلطارات املشتعلة.
واملؤسسات  الحكومية  الدوائر  وواصلت 
التعليمية إغالق أبوابها في تلك املدن، وفقا 

ملراسلي وكالة فرانس برس. في الناصرية، 
غالبيتهم  املدينة  وسط  متظاهرون  احتشد 
عراقية  أعالمًا  ورفعوا  جامعيون،  طالب 
مرددين هتافات بينها »بالروح بالدم نفديك 
بمواصلة  التزامهم  مؤكدين  عراق«،  يا 
االحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم. وقطع 
الناصرية  تربط  رئيسية  طرقا  آخرون 
ما  منها،  والجنوب  الشمال  إلى  تقع  بمدن 
تسبب بوقف حركة مئات الشاحنات بينها 
مخصصة لنقل النفط، وفقا ملراسل فرانس 
من  مهند  تحسني  املتظاهر  وقال  برس. 
الناصرية لفرانس برس »خرجنا اليوم لدعم 

االحتجاجات التي لن تتوقف أمام تسويف 
الدولة واألحزاب ملطالبنا العادلة التي قدمنا 
وسنقدم من أجلها دم شبابنا من أجل إزاحة 

الطبقة الحاكمة الظاملة«.
بالنفط  الغنية  البصرة  مدينة  شهدت  كما 
بقطع  متظاهرون  خاللها  قام  احتجاجات 
سيارات  بإطارات  املدينة  وسط  طريق 
السياسية  األحزاب  وتخوض  مشتعلة. 
العراقية مفاوضات ماراثونية بهدف تسمية 
عبد  عادل  املستقيل  من  بداًل  وزراء  رئيس 
حتى  اتفاق  إلى  التوصل  دون  من  املهدي، 
الساعة. ويطالب املحتجون بطبقة سياسية 

يحتكرون  الذين  املسؤولني  من  بدال  جديدة 
السلطة منذ ما يقارب 17 عامًا.

تعرض  غداة  اليوم  احتجاجات  وتأتي 
الخضراء  املنطقة  في  األميركية  السفارة 
العاصمة  وسط  في  التحصني  الشديدة 
بغداد، إلى هجوم بثالثة صواريخ كاتيوشا 
وقوع  إلى  تؤد  ولم  محيطها  في  سقطت 

ضحايا، وفقا ملصدر أمني.

وأمر رئيس الوزراء املستقيل بفتح تحقيق 
سلسلة  في  األخير  يعد  الذي  الهجوم  في 
البالد  في  األميركية  املصالح  على  هجمات 
القدس  فيلق  قائد  مقتل  خصوصا  تلت 
ورئيس  سليماني  قاسم  الجنرال  اإليراني 
مهدي  أبو  العراقي  الشعبي  الحشد  هيئة 
املهندس في ضربة أميركية قرب بغداد في 

الثالث من كانون الثاني/يناير.
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طهران -الزمان 
الثالثاء  اإليراني  البرملان  في  نائب  عرض 
شخص  »ألي  دوالر  ماليني   3 قدرها  مكافأة 
يقتل« الرئيس األميركي دونالد ترامب انتقاما 
ضربة  في  سليماني  قاسم  الجنرال  ملقتل 
جوية أميركية، بحسب ما أوردت وكالة اسنا 

االخبارية شبه الرسمية.
وقدم النائب غير املعروف أحمد حمزة، املكافأة 
نيابة عن سكان كرمان، مسقط رأس سليماني 
محافظة  يمثل  الذي  وقال حمزة  دفنه.  ومكان 
كاهنوج قرب مدينة كرمان الجنوبية الشرقية 
يقتل  شخص  ألي  دوالر  ماليني   3 »سنعطي 

ترامب«، بحسب ما نقلت عنه اسنا.
التي  املكافأة  ستدفع  التي  الجهة  يحدد  ولم 
االنتخابات  من  شهر  قبل  عنها  االعالن  يأتي 
القدس  فيلق  قائد  سليماني،  وقتل  البرملانية. 
غارة  في  إيران،  في  املحبوبة  والشخصية 
كانون   3 في  بغداد  أميركية قرب مطار  جوية 

الثاني/يناير. من جهة اخرى
وصرح سفير واشنطن في مؤتمر نزع األسلحة 
أن عرض  روبرت وود للصحافيني في جنيف 

املكافأة »سخيف للغاية«.
التوجهات  عن  فكرة  يعطي  »ولكنه  وتدارك 

االرهابية للنظام الذي عليه أن يغير سلوكه«.
صاروخني  أن  اإليراني  التحقيق  تقرير  أكّد 

التابعة   737 بوينغ  طائرة  اتجاه  في  أطلقا 
التي  الدولية  األوكرانية  الجوية  للخطوط 
قرب  الشهر  هذا  سابق  وقت  في  أسقطت 
متجهة  كانت  التي  الطائرة  وُأسقطت  طهران. 
إلى كييف جّراء خطأ كارثي بعيد إقالعها من 
أسفر  ما  الثاني/يناير،  كانون   8 في  طهران 
متنها  على  كانوا  شخًصا   176 مقتل  عن 
أثار  ما  والكنديني  االيرانيني  من  غالبيتهم 
اوتاوا  جانب  من  شفاف  تحقيق  الى  دعوات 
وكييف خصوصا. وأفاد تقرير ملنظمة الطيران 

املدني اإليرانية نشر ليل اإلثنني الثالثاء على 
 )...( »املحققني  أن  للمنظمة  االلكتروني  املوقع 
+تور-إم1+  اكتشفوا أن صاروخني من طراز 
أن  موضحا  الطائرة«،  باّتجاه  أطلقا   )...(

التحقيق ال يزال جارًيا لتقييم تأثيرهما.
صحيفة  نشرتها  معلومات  التقرير  ويؤكد 
مصورًا  تسجياًل  تتضمن  تايمز«  »نيويورك 
إطالقهما  تم  صاروخان  أنهما  بدا  ما  أظهر 
السوفياتي  االتحاد  وصمم  الطائرة.  باّتجاه 
صواريخ أرض-جو من طراز »تور-إم1« قصيرة 

املدى الستهداف الطائرات أو صواريخ »كروز«. 
ونفت إيران على مدى أيام التهم الغربية املبنية 
على تقارير استخباراتية أميركية أشارت إلى 
تعترف  أن  قبل  بصاروخ  ُأسقطت  الطائرة  أن 
أخيرًا بذلك في 11 كانون الثاني/يناير. وأقر 
للحرس  التابعة  الجو-فضائية  القوات  قائد 
الثوري اإليراني العميد أمير علي حاجي زادة 
أشار  لكنه  الحادثة،  عن  الكاملة  باملسؤولية 
إلى أن الجندي الذي أطلق الصواريخ تصّرف 
اإليرانية  املسلحة  القوات  وبحسب  بمفرده. 

فان الطائرة أسقطت اثر »خطأ بشري«.
- الصندوقان األسودان-

مشغل  أن  أعلن  زادة  حاجي  العميد  وكان 
»صاروخ  الطائرة  أن  ظن  الصواريخ  بطارية 
حالة  في  البالد  دفاعات  كانت  حني  عابر« 
تأهب على مستوى »الحرب« خشية التعرض 
لهجوم أميركي. وأسقطت الطائرة بعد ساعات 
أميركية  عسكرية  أهدافا  ايران  مهاجمة  على 
قائد  اغتيال  على  ردا  بالصواريخ  العراق  في 
الجنرال قاسم سليماني بضربة  القدس  فيلق 

أميركية في بغداد في 3 كانون الثاني/يناير.
أن  الى  آخر  جانب  من  املنظمة  تقرير  وأشار 
متعذرة  االسودين  الصندوقني  بيانات  »قراءة 
»من  تعد  الطائرة  أن  إلى  نظرا  ايران«  في 

األحدث في العالم«.

رئيس مصرف عراقي يتعهد ايقاف تعامله
مع إيران إذا لم يجدد االستثناء األمريكي

بغداد -الزمان
في ملف التصعيد بني ايران وامريكا وصلة العراق 
به ، قال رئيس مجلس املصرف العراقي للتجارة 
الثالثاء لوكالة الصحافة الفرنسية إن مصرفه لن 
املالية  إيران  آلية دفع مستحقات  يكون طرفًا في 
العراق،  يستوردهما  اللذين  والكهرباء  الغاز  عن 
في حال لم تجدد واشنطن اإلعفاء من العقوبات 

الذي ينتهي الشهر املقبل.
ضرر  الحاق  الى  اإلعفاء  تجديد  عدم  يؤدي  وقد 
الذي يعتمد ثلث طاقته  العراقي  الكهرباء  بقطاع 
على ما يستورده من الغاز والكهرباء اإليرانيني، 
املتحدة  الواليات  بني  التوتر  يتصاعد  وقت  في 
على  صارمة  عقوبات  واشنطن  وفرضت  وإيران. 
لكنها   ،2018 العام  في  اإليراني  الطاقة  قطاع 
منحت العراق سلسلة من اإلعفاءات املوقتة على 
مدار األشهر الـ15 املاضية، تسمح لبغداد بشراء 
الغاز من طهران. وتدفع بغداد ثمن الواردات من 
طريق إيداع الدينار العراقي عبر املصرف العراقي 
للدولة، ما يسمُح مبدئيًا إليران  اململوك  للتجارة 
للعقوبات.  غير خاضعة  لشراء سلع  باستخدامه 
فيصل  املصرف  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 

الهيمص لوكالة فرانس برس إنه »في حال انتهى 
االستثناء، أكيد أن املصرف ال يمكنه أن يدفع ألي 
مستحقات غاز، وال يمكن أن يتعامل مع أي كيان 
بالتأكيد«.  والكهرباء،  الغاز  بخصوص  إيراني 
وأضاف »كمصرف، أهم شيء لدينا هو أن نكون 
املركزي  للبنك  املحلية  )التعليمات  +ملتزمني+ 
العالم  يثق  لذلك  الدولية(،  والتعليمات  العراقي 
املؤسسات  مع  يتعامل  كيان  أي  ويتعرض  بنا«. 
في  املتحدة  الواليات  أدرجتها  التي  البلدان  أو 
وصوله  تقيد  ثانوية  لعقوبات  السوداء  القائمة 
األميركي  اإلعفاء  وأدى  األميركي.  الدوالر  إلى 
العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح  إلى حماية 
ميغاواط   1400 حوالى  استيراد  بمواصلة  له 
من الكهرباء و28 مليون متر مكعب )988 مليون 
قدم مكعب( من الغاز من إيران. في غضون ذلك، 
تتماشى  سداد  خطة  على  والعراق  إيران  اتفقت 
بالدينار  اللوائح األميركية من طريق حساب  مع 
وبدءًا  للتجارة.  العراقي  املصرف  عند  العراقي 
فاتورة  العراق  على  توجبت  املاضي،  العام  من 
عمليات  عن  دوالر  ملياري  نحو  تبلغ  مستحقة 
النفط  لوزير  وفقًا  والكهرباء،  للغاز  شراء سابقة 

الكشف  الهيمص  زنكنه. ورفض  بيجان  اإليراني 
املبلغ  أو  الحساب  في  دفعه  تم  الذي  املبلغ  عن 
برس  لفرانس  أكد  لكنه  مستحقًا،  يزال  ال  الذي 
الكهرباء  يدفع ملصدري  بأن  »االستثناء سمح  أن 
اآللية  هذه  حسب  عدة  دفعات  سلمت  والغاز. 
دفعت  التي  باألموال  التصرف  أن  املشكلة  لكن 
التوتر  تصاعد  العراق  ويخشى  ممكنًا«.  يكن  لم 
حليفان  وكالهما  املتحدة،  والواليات  إيران  بني 
العراقي في وقت سابق  البرملان  لبغداد. وصوت 

من الشهر الحالي على تفويض الحكومة بإنهاء 
ذلك  في  بما  البالد،  في  األجنبية  القوات  تواجد 
غارة  أعقاب  في  أميركي،  جندي   5200 نحو 
واشنطن  فيها  اغتالت  مسّيرة  بطائرة  أميركية 
ونائب  سليماني  قاسم  النافذ  اإليراني  الجنرال 
رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس. 
بفرض  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وهدد 
عقوبات شديدة على العراق في حال إصرار بغداد 

على وجوب ان تغادر القوات األميركية العراق.

بيروت- الزمان   قال املرصد السوري لحقوق االنسان ان 
غارات جوية روسية ادت الى مقتل 12 مدنيا الثالثاء في 
شمال غرب سوريا، حيث تشدد الضربات املتجددة الخناق 
حول آخر معقل رئيسي للجهاديني وفصائل مسلحة في 
سوريا فيما يبدو ان الخيار العسكري في مراحله االخيرة 
الهجمات  أن  الرسمية  السورية  األنباء  وكالة  وذكرت   ..
للجهاديني والفصائل  التي نسبتها  الصاروخية االنتقامية 
املسلحة اسفرت عن مقتل ثالثة مدنيني آخرين في مدينة 

حلب التي تسيطر عليها الحكومة في شمال سوريا.
وأشار املرصد إلى أن بني الضحايا عشرة مدنيني، بينهم 
غارات  في  أطفال،  ستة  ضمنهم  ثمانية  من  كاملة  عائلة 
ملحافظة  متاخمة  منطقة  وهي  حلب،  محافظة  غرب  على 
إدلب يسيطر عليها الجهاديون والفصائل املقاتلة. وأوضح 
 « برس  فرانس  لوكالة  الرحمن  عبد  رامي  املرصد  مدير 
قرية  مشارف  على  منزاًل  استهدفت  الغارات  إحدى  أن 
ضمنها  بأكملها،  العائلة  مقتل  إلى  أدى  ما  كفرتعال، 
ستة أطفال«. كما قتل مدنيان جراء الضربات الجوية في 
ان  إلى  املرصد  وأشار  املرصد.  بحسب  إدلب،  محافظة 
عدة  »في  جرحى  لوجود  نظرا  لالرتفاع«  »مرشح  العدد 
محافظة  وتتعرض  خطرة«.  حاالت  في  بعضهم  مناطق 
الشام  تحرير  بمعظمها تحت سيطرة هيئة  الواقعة  إدلب، 
أقل  مقاتلة  فصائل  فيها  وتنتشر  سابقًا(  النصرة  )جبهة 
في  لتصعيد  األول/ديسمبر  كانون  منتصف  منذ  نفوذًا، 
والجنوبي  الجنوبي  املحافظة  ريف  في  يتركز  القصف 
تقدمًا بسيطرتها على  النظام  الشرقي حيث حققت قوات 

عشرات القرى والبلدات.

 سوريا : مقتل 12 مدنيًا 
بينهم سبعة أطفال في 

قصف روسي 
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فاحت عبد السالم:ماذا نفعل في دافوس؟

القاهرة - مصطفى عمارة 
رئيس  صالح  عقيلة  املستشار  قال  
مجلس النواب الليبي  ملراسل الزمان 
للمشير  القوة  خيار  ان  القاهرة   في 
صب  اذا  قائمًا   اليزال  حفتر  خليفة 
االخير  برلني  مؤتمر  توصيات  تنفيذ 
يلي  ،وفيما   ليبيا  صالح  غير  في 
مجمل  حول  صالح  مع  الحوار  نص 

التطورات الليبية:
النتائج  عن  نظركم  وجهة  نعرف  ان  نريد 
والتوصيات التى تمخض عنها مؤتمر برلني؟
نرحب  فاننا  شئ  كل  وقبل  اوال 
بمخرجات هذا املؤتمر وجهود الدول 
املشاركة فيه والتى تعمل على الحفاظ 
اما  ليبيا.  واستقرار  سيادة  على 
تنفيذ  ان  فنرى  للتوصيات  بالنسبة 
امن  ملصلحة  جاءت  التوصيات  تلك 
وخاصة  ليبيا   وسيادة   واستقرار 
عن  امليلشيات  برحيل  يتعلق  فيما 
التدخالت  ووقف  الليبية  االراضي 
التركى  التدخل  وخاصة  الخارجية 
وسيادة  واستقرار  امن  يهدد  والذي 
بالدنا فسوف نرحب بها اما اذا جاءت 
عكس ذلك فسوف نحرر بالدنا بالقوة

ما  األسباب التي دعتكم إلى اإلنسحاب من 
مباحثات موسكو؟

من  بدعوة  موسكو  إلى  ذهبنا  عندما 
جهودا  تبذل  التي  الروسية  القيادة 
عندما  إننا  إال  األزمة  لحل  كبيرة 
مننا  طلب  موسكو  إلى  وصلنا 
إطالق  لوقف  اتفاق  على  التوقيع 
بعض  على  تحفظنا  إننا  إال  النار 
في  السراج  مشاركة  ومنها  البنود 
هذا اإلتفاق رغم إنه فاقد للشرعية ألن 

مجلس النواب لم يجدد الثقة له طبقا 
التفاق الصخيرات وبالتالي فهو فاقد 
للشرعية أما السبب اآلخر أن اإلتفاق 
امليليشيات  مغادرة  على  ينص  لم 
أساسي  شرط  وهذا  ليبيا  املسلحة 

لقبول وقف إطالق النار .
وهل هناك فترة زمنية معينة الستمرار وقف 

إطالق النار ؟
إطالق  بوقف  تلتزم  لم  امليليشيات 
النار حيث تم إنتهاكه في اليوم التالي 

وال زالت املعارك دائرة حتى األن .
وما حقيقة ما قالته تركيا بأن حفتر فر 

هاربا من توقيع اإلتفاق ؟
.. ولكنه رفض توقيع  حفتر لم يهرب 

إتفاق ال يحقق مصالح ليبيا .
املتحدة  األمم  بعثة  موقف  عن  وماذا 

الخاصة بليبيا من األزمة ؟
وصلتنا رسالة من بعثة األمم املتحدة 

دائرة  كل  عن  بتسمية عضو  اقتراحا 
عن  عضو  تسمية  وكذلك  انتخابية 
كل دائرة انتخابية عن مجلس الدولة 
وستختار   26 عددهم  يكون  بحيث 
ليبية  شخصية   14 األممية  البعثة 
بتسمية  جانبنا  من  نحن  وسنقوم 
12 شخصية وذلك للعمل على هيكلة 
رئيس  باختيار  الرئاسي  املجلس 
ونائبني الذي بدوره سيكلف شخصية 
لتشكيل حكومة يتم عرضها بعد ذلك 
الثقة  تنال  حتى  النواب  مجلس  على 

وتؤدي إلى اليمني الدستورية .
وماذا عن مصير السراج ؟

للمجلس  رئيسا  السراج  فائز  اختيار 
مرفوض واألمم املتحدة مقتنعة بذلك 
ولكن رغم ذلك سوف نحافظ عليه ألنه 
رغم  ليبي  مواطن  فهو  شيء  كل  قبل 

أنه يقول إنه من أصول تركية .

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي لـ )الزمان(:

 اجلامعة العربية لم ترد علينا 
وخيارنا العسكري مرهون 

بتنفيذ توصيات برلني

لندن,— الزمان   نقلت صحيفة الغارديان البريطانية  
الجديد  الزعيم  أّن  استخبارية  مصادر  عن  امس 
القرشي«  الهاشمي  ابراهيم  »أبو  داعش  لتنظيم 
الجهادي  التنظيم  مؤّسسي  أحد  الواقع  في  هو 
الحقيقي  واسمه  العقائديني  منّظريه  كبار  ومن 
الصلبي.  املولى  الرحمن  عبد  محّمد  أمير  هو 
وكان   . التنصيب  جرى  كيف  املصادر  تذكر  ولم 
التنظيم الجهادي أعلن بعيد مقتل زعيمه أبو بكر 
نهاية  في  في سوريا  أميركية  غارة  في  البغدادي 
للمسلمني«  »خليفة  اختيار  األول/أكتوبر،  تشرين 
لم  االسم  هذا  لكّن  القرشي،  الهاشمي  هو  جديد 
الجماعات  الخبراء بشؤون  للكثير من  يعن شيئًا 
الجهادية لدرجة أّن بعضهم شّكك حتى بإمكان أن 
يكون شخصية وهمية، في حني قال عنه مسؤول 
لكّن  تمامًا«.  »مجهول  إّنه  املستوى  رفيع  أميركي 
صحيفة الغارديان نقلت اإلثنني عن مسؤولني في 
جهازين استخباريني لم تسّمهم أّن الزعيم الجديد 
لتنظيم الدولة اإلسالمية هو املولى وقد كان قياديًا 
العقائديني«.  منّظريه  و«أحد  التنظيم  في  رفيعًا 
األقلّية  من  يتحّدر  املولى  فإن  الصحيفة  وبحسب 
من  واحدًا  يجعله  ما  العراق،  في  التركمانية 
الجهادي.   التنظيم  في  القالئل  العرب  غير  القادة 
واملولى الذي تخّرج وفق املصدر نفسه من جامعة 

املوصل كانت له اليد الطولى في حملة االضطهاد 
األقلّية  بحق  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  شّنها  التي 
اإليزيدية في العراق في 2014.  من جهتها رصدت 
مكافأة   2019 آب/أغسطس  في  املتحدة  الواليات 
مالية تصل قيمتها إلى خمسة ماليني دوالر مقابل 
أي معلومة تقودها إلى املولى الذي كان ال يزال في 
حينه قياديًا في التنظيم الجهادي لكنّه مع ذلك كان 
»خليفة محتماًل لزعيم داعش أبو بكر البغدادي«.  
وبحسب موقع »املكافآت من أجل العدالة« التابع 
للحكومة األميركية فإّن املولى، الذي »يعرف أيضًا 
في  دينيًا  »باحثًا  كان  اهلل«  عبد  حجي  بإسم 
املنظمة السابقة لداعش وهي منظمة القاعدة في 
دور  ليتولى  الصفوف  في  بثبات  وارتفع  العراق، 

قيادي كبير في داعش«.

معلومات في لندن حول خليفة 
البغدادي ومستواه الدراسي

القاهرة - مصطفى عمارة 
مدير  بيومي   سالم   إعالن  من  الرغم  وعلى 
يفتتح  الذي  القاهرة  في  الدولي  الكتاب  معرض 
ومشاركة  املعرض  في  العربية  الدول  زيادة  غدا 
بعد  للنشر  دور  ب7  السعودية  العربية  اململكة 
إال  املاضي  العام  في  فقط  بدارين  مشاركتها 
عن  باإلعالن  الجميع  فاجأت  السعودية  أن 
وأرجع   ، العام  عدم مشاركتها في معرض هذا 
مصدر دبلوماسي سعودي طلب عدم ذكر اسمه 
السعودية  مشاركة  عدم  خاصة  تصريحات  في 
مكتومة  أزمة  وجود  إلى  العام  هذا  معرض  في 
رفض  ان  بعد  السعودية  املصرية  العالقات  في 
جنود  مشاركة  سعوديا  طلبا  السيسي  الرئيس 
مصريني لدعم قوات التحالف بعد قيام اإلمارات 

بسحب قواتها 
وتنعقد فعاليات الدورة 51 ملعرض القاهرة الدولي 
مصر  شعار  تحت  املعارض  بأرض  للكتاب 
املفكر  إسم  من  مأخوذة  التنوع  ثقافة  وافريقيا 
هذا  معرض  .ويشهد  لها  شعارا  حمدان  جمال 
ومبادرة  وفني  ثقافي  بني  ما  نشاط   900 العام 
دار  38 دولة عربية واجنبية و900  شبابية تجمع 

نشر مختلفة التوجهات .

ومن املقرر أن تستضيف فعاليات املعرض فنانني 
فكرية  للتباحث حول قضايا  ومسئولني  ومثقفني 
قال  ، وفي تصريحات خاصة  ومجتمعية عديدة 
العليا  اللجنة  عضو  املصري  شوكت  دكتور 
إلختيار  لجنة  تشكيل  يتم  سوف  إنه  للمعرض 
ومجموعات  وعامية  فصحى  ديوان   12 أفضل 

قصصية وروايات حفاظا على التنوع .
الكتاب  معارض  مدير  بيومي  إسالم  أكد  فيما 
العام  هذا  معرض  في  العربية  املشاركة  أن 

من  كبير  عدد  ستشارك  حيث  التوقعات  فاقت 
دور النشر العربية في املعرض ، أما املشاركات 
قبرص  لدولتي  األولى  املشاركة  فتشهد  الدولية 
العام  هذا  املعرض  أجنحة  عدد  ويبلغ  وصربيا 
املاضي  العام  عن  جناح   86 بزيادة  جناح   808

الرسمية  الجهات  من  الناشرين  عدد  يبلغ  بينما 
العام  عن   153 بزيادة   900 واألجنبية  املصرية 
املاضي، وعن مشاركات سور األزبكية هذا العام 
بعد مشاركتهم في معرض العام املاضي قال إننا 

زودنا املساحة املشاركة بمكاتب سور األزبكية..  
يشهد املعرض هذا العام حضور قضية االحواز 
أول مرة في فعاليات املؤتمر عبر مشاركة األديبة 
قضية  عن  بكتاب  اهلل  طاع  نورة  الجزائرية 
ذهبية  سطور  في  األحواز  عنوان  تحت  االحواز 
والذي يتناول معلومات هامة عن قضية االحواز 
الشعبية  الديمقراطية  الجبهة  من  بمشاركة 
الكتاب  ملناقشة  ندوة  ستخصص  و  االحوازية 
يشارك في تقديمها مصطفى عمارة مدير مكتب 

جريدة الزمان الدولية بالقاهرة ، أما عن مشاركة 
األزهر في معرض هذا العام وافق اإلمام األكبر 
على تنظيم عدد من الندوات بمشاركة نخبة من 
علماء األزهر واملثقفني واإلعالميني ومن املقرر أن 
اإلمام  بفضيلة  العام  هذا  االزهر  جناح  يحتفي 
اختياره  بعد  الشعراوي  متولي  محمد  الراحل 
اإلشاعات  كتاب  يتصدر  كما  الجناح  شخصية 
اإلمام  لفضيلة  االسالم  حاربها  وكيف  الكاذبة 
األكبر محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر السابق 
األمور  وعن   ، بالجناح  املعروضة  الكتب  أهم 
التنظيمية في املعرض فلقد قررت إدارة املعرض 
زيادة سعر تذكرة الدخول من ثالثة جنيهات إلى 
التي  الفكة  مشكلة  على  للتغلب  جنيهات  خمسة 
بوابات  أمام  الزائرين  تكدس  إلى  عامة  تؤدي 
الدخول كما قررت هيئة الكتاب الترويج للمعرض 
والتي  بها  الخاصة  اليوتيوب  قناة  خالل  من 
ولقاءات  املعرض  لتاريخ  هامة  فيديوهات  تضم 
الرحمن  وعبد  قباني  نزار  الراحل  الشاعر  مع 
إلى  باإلضافة  إمام  عادل  والفنان  االبنودي 
صفحة نشطة على فيسبوك سيتم طرح ابلكيشن 
ومعرفة  الكتب  عن  البحث  خدمة  وإدخال  جديد 

مدى توافرها داخل املعرض .

السعودية تلمح إلى أزمة مكتومة بتعليق مشاركتها في معرض القاهرة الدولي 


