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عدنـ  اجلزيرة. نت: »ال أريد 
شيئا سوى محاكمة من قاموا 
بقتل ولدي من دون ذنب«، بهذه 
الكلمات عبرت عن موقفها من 
احلادث أم هائل وليد هائل اصغر 
ضحايا ما يعرف بثورة الغضب 
اليمنية حتى اآلن، والذي لقي 
حتفه في أحداث املعال مبدينة 

عدن جنوب البالد.
ــاول األم املكلومة وهي  حت
تبدو غير قادرة على احلديث 
استجماع قواها بنفس عميق 

ــأل بتعجب  ــه دموع احلزن، ثم تس تداري ب
»ملاذا قتلوه؟! ألم يقل الرئيس بأنه وجه قوات 

األمن حلماية املتظاهرين سلميا، 
ــوه؟!«. وتتابع األم  فلماذا قتل
بأسى »ملاذا قتلوا ابني الوحيد، 
ــي الدنيا، وهو  كل ما املكه ف
لم يؤذ أحدا، والكل كان يحبه 
ألخالقه وحسن سلوكه بشهادة 

جميع أبناء احلي؟!«.
ــة  ــتكمل األم املكلوم وتس
ــر مجموعة من  حديثها »حض
قبل السلطة إلى املنزل وعرضوا 
ــرة  علينا الصلح بإعطائنا عش
ماليني ريال، وراتبا شهريا مقابل 
التنازل عن القضية لكننا رفضنا هذا العرض، 

ولن نقبل إال بتسليم القتلة«. 

)أ.ف.پ( اسلوب جديد ابتكرته املعارضة اليمنية وحملت »صوصا« شعار احملتجني املطالب برحيل الرئيس علي عبداهلل صالح 

جاللة السلطان قابوس بن سعيد

 السلطان قابوس يعّين وزيرين وأمينا عامًا لشؤون البالط
� وكاالت: اص����در  مس����قط 
سلطان عمان قابوس بن سعيد 
مراس����يم خاص����ة نصت على 
تعيني خالد بن هالل بن سعود 
البوسعيدي وزيرا لديوان البالط 
الس����لطاني خلفا لوزير ديوان 
البالط السلطاني السابق علي 

بن حمود البوسعيدي. 
والفريق س����لطان بن محمد 
النعمان����ي وزي����را للمكت����ب 
السلطاني، خلفا لعلي بن ماجد 

املعمري. 
كما ع����ني نصر ب����ن حمود 
بن أحم����د الكن����دي امينا عاما 
لشؤون البالط السلطاني مبرتبة 

وزير. 
من جهة أخرى، بدأ االدعاء 
العام في س����لطنة عمان امس 
التحقيق في األحداث التي وقعت 
مؤخرا في والية صحار وبعض 
واليات السلطنة وتعهد بتقدمي 
»احملرضني« عليها الى العدالة.

وناشد االدعاء العام في بيان 
نقلته وكالة األنب����اء العمانية 
الرسمية »اجلميع التعاون معه 
وإبراز أي أدلة مادية أو معنوية 
أو معلومات مؤك����دة تفيد في 
كشف احلقائق وتساند االدعاء 
العام في حتريك الدعوى ضد من 

تسبب في إحداث أضرار«.
واعتب����ر االدعاء العام ان ما 

حص����ل »من ح����رق وتخريب 
العام واملمتلكات  املال  وإتالف 
الطرقات  اخلاصة وتعمد قطع 
وتعطيل حرك����ة املرور والتي 
أحدثت أضرارا جس����يمة على 
املستوى العام واخلاص جميعها 
أعمال مخالفة للقانون، وتتنافى 
مع أحكام الش����ريعة اإلسالمية 

والتقاليد واألخالق التي عرفت 
عن املجتمع العماني«.

وأضاف »إذا كانت حرية الرأي 
والتعبير عنه مكفولة مبوجب 
النظام األساس����ي للدولة فإن 
النظام األساسي أيضا قد نص 
على حرمة األموال العامة وأوجب 
على املواطنني واملقيمني احملافظة 

عليها كما نص على صون امللكية 
اخلاصة ومنع التعدي عليها«.

وشدد االدعاء في بيانه على 
التحقيق ضد  »اتخاذ إجراءات 
من تسبب وحرص وأقدم على 
تلك األفع����ال متهيدا لتقدميهم 
العام  لل����ردع  للعدالة حتقيقا 

واخلاص«.

القضاء العماني يبدأ التحقيق في أحداث صحار ويتعهد بتقديم »المحرضين« إلى العدالة

»الداخلية« السعودية تذّكر بأن التظاهر 
ممنوع لتعارضه مع الشريعة 

حذرت من أن قوى األمن مخولة باتخاذ جميع اإلجراءات لمنع اإلخالل بالنظام 

المحتجون األردنيون 
يطلبون طرد السفير  اإلسرائيلي

»نيويورك تايمز«: التخلص من تسجيالت 
العولقي على »يوتيوب«.. شبه مستحيل

المنامة تفّعل خطة توظيف 20 ألف بحريني

واشنطن تؤيد حماية القادةهائل.. أصغر ضحايا انتفاضة اليمن
العرب الموالين لها!

واشنطنـ  أ.ف.پ: ذكرت صحيفة »وول ستريت 
جرنال« أمس األول ان إدارة الرئيس باراك أوباما تعمل 
على استراتيجية للشرق األوسط تؤيد إبقاء احللفاء 
العرب املستعدين إلجراء إصالحات في السلطة. وقالت 
الصحيفة، نقال عن مسؤولني وديبلوماسيني لم تكشف 
أسماؤهم، ان اإلدارة األميركية متيل إلى هذه املقاربة 
ــعوب العربية  ــك يعني ان كل مطالب الش وان كان ذل
إلرساء الدميوقراطية لن تلبى. وبدال من املطالبة بتغيير 
ــا، تدعو الواليات  ــوري كما فعلت في مصر وليبي ف
املتحدة احملتجني من البحرين إلى املغرب إلى العمل مع 
القادة احلاليني للوصول إلى ما سماه بعض املسؤولني 

والديبلوماسيني بـ »تغييرات في النظام«.

الرياض � أ.ف.پ: أكدت وزارة الداخلية السعودية 
أمس أن التظاهر ممنوع في اململكة ل� »تعارضه 

مع الشريعة االسالمية«.
وذكرت بأن ق���وى األمن مخولة بأخذ »جميع 
االجراءات« ملنع »محاوالت اإلخالل بالنظام«، وذلك 

بحسب وكالة األنباء السعودية الرسمية.
وأكد بيان للمتحدث األمني باس���م الوزارة ان 
»األنظم���ة املعمول بها في اململكة متنع منعا باتا 
جميع أنواع املظاهرات واملسيرات واالعتصامات 
والدعوة لها وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة 

االسالمية وقيم وأعراف املجتمع السعودي«.
وذك���ر البيان ان قوات األم���ن »مخولة نظاما 
باتخ���اذ جميع االجراءات الالزمة بش���أن كل من 
يحاول اإلخالل بالنظام بأي صورة كانت وتطبيق 

األنظمة بحقه«.
وأشار املتحدث الى ان هذا املوقف »يأتي بناء 

على ما لوحظ من محاولة البعض لاللتفاف على 
األنظمة والتعليمات واإلجراءات ذات العالقة بها 
لتحقيق غايات غير مش���روعة«، في اشارة الى 
تظاهرات نظمت او ينوي ناشطون تنظيمها في 
السعودية. وذكر بيان الداخلية ان منع التظاهر 
يأتي »ملا يترتب عليه م���ن إخالل بالنظام العام 
وإضرار باملصالح العامة واخلاصة والتعدي على 
حقوق اآلخرين وما ينش���أ عن ذلك من اش���اعة 
الفوض���ى التي تؤدي إلى س���فك الدماء وانتهاك 
األعراض وس���لب األموال والتعرض للممتلكات 

العامة واخلاصة«.
وأشار الى ان األنظمة والقيم السائدة في املجتمع 
السعودي »احملكوم بشرع اهلل وسنة رسوله«، 
ضمنت »وسائل مشروعة للتعبير وأبوابا مفتوحة 
تكفل التواصل على جميع املس���تويات في كل ما 

من شأنه حتقيق الصالح العام«.

عمان � وكاالت: صب آالف املتظاهرين جام غضبهم 
على البرملان األردني، في مس����يرة حاشدة انطلقت 
من وس����ط العاصمة عمان ظه����ر اجلمعة، منددين 
مبداخالت نواب خالل جلسة التصويت على الثقة 
باحلكومة مس����اء اخلميس، حملت عبارات مسيئة 

للمسيرات االحتجاجية.
وطالب ما يقارب من سبعة آالف متظاهر، شاركوا 
في املسيرة التي قادتها احلركة اإلسالمية في األردن، 
وحزب الوحدة الشعبية اليساري املعارض، إضافة إلى 
النقابات املهنية، باحلل الفوري للبرملان، واإلسراع في 
اإلصالح السياسي، وإجراءات انتخابات نيابية مبكرة، 

استنادا إلى »قانون انتخاب عادل التمثيل«.
كما طالب احملتج����ون احلكومة األردنية باتخاذ 
إجراءات للرد على اجلانب اإلسرائيلي، بطرد السفير، 
وإسقاط اتفاقية »وادي عربة«، ردا على تصريحات 

مسؤولني إسرائيليني ضد األردن.
جاءت املس����يرة بعد يوم من منح البرملان الثقة 
حلكومة معروف البخيت بش����ق األنفس، اعتبرها 
املتظاهرون محاولة يائسة لتحسني أدائه، ليذهب 

باملطالبة إلى حل البرملان.
وحمل املتظاهرون احلكومة األردنية والبرملان، 
مسؤولية وفاة طفل أردني في منطقة »ناعور«، بلدة 
مرتفعة مطلة على غور األردن األوس����ط، األربعاء 
املاضي، إثر انهيار سقف مبنى كان بداخله، نتيجة 
اهتزاز أرضي أرجعه الس����كان إلى تفجيرات سمع 

دويها عند املنطقة احلدودية مع إسرائيل.
وحيا منظمو املس����يرة، الت����ي غابت عنها بقية 
أحزاب املعارضة بقرار مسبق حتفظا على شعارها، 
والد الطفل تام����ر العجارمة )12 عاما(، الذي انضم 
للمسيرة وعائلته، رافعا صورة ابنه مرددا: »هذا هو 

ابني الذي قتلته تفجيرات الصهاينة«.
وطالب احملتجون بإسقاط اتفاقية »وادي عربة«، 
التي اعتبروها س����ببا في إحلاق األذى باألردنيني، 
واملس بكرامتهم وحقوقه����م، منددين بتصريحات 
عضو الكنيس����ت اإلس����رائيلي عن ح����زب االحتاد 
العمالي، أرييه الداد، حول اعتبار األردن وطنا بديال 

للفلسطينيني.
وقال رئيس اجلمعية التأسيسية الوطنية للتغيير 
د.س����فيان التل، إن القوى الشعبية يتواصل عملها 
للدفع باجتاه رحيل البرملان األردني، وإسقاط وادي 
عربة، في الوقت الذي مرت فيه حادثة وفاة الطفل 

العجارمة »بكل برود«.
في غضون ذلك، أحيا كورال شباب األردن مساء 
اخلميس املاضي يوم حرية املوسيقى وسط حضور 
ش����بابي الفت في مسرح البلد وس����ط عمان وقدم 
معزوفات وأغاني عبرت عن هموم املواطن األردني 
والقت إعجاب اجلمهور، وقدم الكورال خمس أغنيات 
كوميدية ساخرة تناولت مش����اكل احلياة اليومية 
وتعامل املواطنني مع األجهزة احلكومية والواسطة 

واملطالبة بحرية التعبير والتغيير.

نيويورك � يو.بي.آي: رغم دعوة اعضاء من 
الكونغرس االميركي ملوقع »يوتيوب« الى التخلص 
من كل التسجيالت املصورة لرجل الدين االميركي 
من اصل ميني انور العولقي املوجود حاليا في 
اليمن بعدما وجد محققون انه محرض مهم على 
»االرهاب«، فانه يتضح اكثر فأكثر ان هذه املهمة 

صعبة جدا ان لم تكن شبه مستحيلة.
وذكرت صحيفة »نيويورك تاميز« االميركية 
انه رغم موافقة املوقع على ازالة تس���جيالت 
العولقي فإن البحث السريع حتت اسم »انور 
العولقي« يظهر مئ���ات الڤيديوات وغالبتيها 
تعليقات او ارشادات دينية لكن العشرات منها 
تتضم���ن دعوات الى اجله���اد او االعتداء على 

الواليات املتحدة.
ورأت ان قص���ة العولقي مع »يوتيوب« هي 
دليل على تعقيد مسألة احلد من اخلطابات املثيرة 
للجدل في عصر ميكن لكل ش���خص ان يتحكم 

بوسائل االعالم.
واذ لفتت الى ان بعض التسجيالت باالجنليزية 
او العربية تندد باحلرب االميركية ضد االسالم 
وحتذر املسلمني من الثقة »بالكفار« او غير املسلمني 
لفت���ت الى ان اعتماد »يوتي���وب« على متابعي 
املوقع لتحديد املواد غير املناسبة ومبا ان جزءا 
من تسجيالت العولقي تنتهك قوانني، فهذا يعني 
ان مواده لن تختفي ابدا على االرجح وحتى اذا 

ازيلت منه فسوف تظهر على مواقع اخرى.
ونقلت عن جون مويس جونيور املستشار في 
مركز الدميوقراطية والتكنولوجيا في واشنطن 
قوله »ال سبيل حملو هذه املواد عن االنترنت هذا 

امر غير واقعي«.
واقر ايفان كوهلمان محلل ش���ؤون االرهاب 
بوج���ود صعوبة ف���ي االمر لكنه ق���ال ان على 
»يوتيوب« بذل جهد اكبر الخفاء رسائل العولقي 

املؤيدة لالرهاب.
واعتبر انه على الرغم من ان االمر ليس سهال 
وباهظا اال ان ثمة سبال الزالة هذه املواد بطريقة 

سريعة.
واش���ارت مديرة االتصاالت والسياس���ة في 
»يوتيوب« الى ان 35 س���اعة من التس���جيالت 
تضاف كل دقيقة وتتواف���ر امام ماليني الناس 
وشجعت مستخدمي املوقع على االستمرار في لفت 
انتباههم الى اي مواد غير مناسبة لكن املعنيني 

يدققون في هذه املواد على مدار الساعة.
ويع���د العولقي احد اه���م املطلوبني لالدارة 
االميركية بتهم التحري���ض على قتل مواطنيه 
االميركي���ني ويعتقد انه يعيش في جبال وعرة 
مبحافظة ش���بوه اليمنية حتت حماية القبائل 
وظهر مؤخرا في شريط ڤيديو بثته مواقع تابعة 
لتنظيم »القاعدة« دعا فيه الى محاربة االميركيني 

كما هاجم ايران.

املنامة � كون���ا: أعلن وزير الداخلية في مملكة 
البحرين الفريق ركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل 
خليفة امس عن خط���ة لتوظيف 20 ألف مواطن 
في الوزارة. وكش���ف الوزير في لقائه مع عدد من 
رؤس���اء حترير الصحف احمللية امس ان »عاهل 
مملكة البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة وجه 
لتطوير وزيادة حجم التوظيف في القوى البشرية 

مبختلف أجهزة وزارة الداخلية وذلك تأكيدا على 
حرصه على سالمة املواطنني«.

وأشار الى اإلسراع في تفعيل خطة التوظيف 
الس���تيعاب 20 ألف موظف مم���ن تنطبق عليهم 
شروط التوظيف لتغطية االحتياجات في مختلف 
القطاعات، معربا عن أمله ان تنعكس هذه اخلطوة 

ايجابا على سالمة املواطنني وأمنهم.

االنتكاسات السياسية ُتضعف 
الرئيس اليمني وال تسقطه

دبي � أ.ف.پ: يرى محللون ان االنتكاسات السياسية املتالحقة 
التي يواجهها الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح، تعزز موقف 
احلركة االحتجاجية املطالبة باس����قاط نظامه،  رغم ان هزمية 

الرجل الذي يحكم البالد منذ 32 عاما ال تبدو قريبة. 
ويقول الباحث املتخصص في شؤون اليمن في معهد كارنيغي 
للس����الم الدولي كريستوفر بوتشيك لوكالة فرانس برس: »من 
الواض����ح جدا ان الوضع في البالد بالنس����بة الى الرئيس علي 

عبداهلل صالح، ال يسير كما يجب«.
لكنه يعتبر مع ذلك انه »من الس����ابق الوانه القول ان صالح 

لن يستمر في موقعه او ان النظام لن يصمد«. 
ويواجه الرئيس اليمني حركة احتجاجية متصاعدة تطالب 
بإس����قاط نظامه، بدأت في يناير وتكثفت منذ منتصف فبراير. 
ولعل اسوأ ما يواجهه الرئيس اليمني هو الزخم العربي حيال 
مطلب التغيير الذي اكتس����ب اندفاعه القوي بعد االنتفاضتني 
الش����عبيتني في تونس ومصر اللتني الهمتا شعوبا اخرى حتى 

تثور على انظمتها، وبينها الشعب الليبي. 
ويقول نائب مدير معهد بروكينغز في الدوحة ابراهيم شرقية 
ان االمور تسير في عكس تيار صالح، موضحا ان »تغييرا جديا 
في موازين الق����وى حدث خالل االيام القليل����ة املاضية نتيجة 

انضمام قادة في القبائل الى االحتجاجات«.
وهو يعتبر ان صالح »خس����ر قوة اساس����ية على الصعيد 
القبلي الذي يشكل جبهة مهمة في املواجهة التي يخوضها ضد 
املتظاهرين«، مش����يرا الى ان »دعم الزنداني للتظاهرات امر في 

غاية االهمية«.
ومع ذلك، يشدد شرقية على ان صالح »لم يخسر كل شيء« 

واليزال »يسيطر على بعض املؤسسات القوية مثل اجليش«.
بدوره يؤكد بوتش����يك اهمية اجلي����ش اليمني حيث يتولى 
افراد من عائلة صالح مناصب رئيس����ية،  معتبرا ان »اجليش 
واالس����تخبارات ميثالن مفتاح االمور، نظرا لس����يطرة العائلة 
عليهما«. لكنه يرى ايضا ان الدعم الدولي لصالح سيشكل عامال 

اساسيا في حتديد مصيره. 

الفنانة أروى حزينة 
على أوضاع اليمن

عبرت الفنانة اليمنية اروى عن حزنها 
الشديد على وضع بلدها اليمن وعدد من 
الدول العربي����ة االخرى، ومتنت عودة 
اله����دوء الى الوطن العربي اجمع، وعن 
آخر اعمالها حتض����ر أللبوم جديد وقد 
اس����تقرت على اغنيتني األولى لبنانية 

والثانية خليجية.

صالح يتهم المعارضة باالنقالب على الشرعية الدستورية
صنعاء � وكاالت: قال مصدر مس���ؤول في الرئاسة اليمنية امس 
ان مبادرة تقدمت بها أحزاب املعارضة يشوبها االلتباس والغموض، 
وأكد ان على اجلميع االحتكام للدستور في إشارة إلى رفض الرئيس 
علي عبداهلل صالح مبادرة تقدمت بها املعارضة لتخليه عن السلطة 

خالل العام احلالي.
وقال املصدر الذي لم يفصح عن اسمه في بيان صحافي وزع أمس: 
إن النقاط ال� 5 املقدمة من أحزاب »اللقاء املشترك« عبر الوسطاء من 
أعضاء حزب التجمع اليمني لإلصالح وآخرين اكتنفها بعض النقاط 
»الغامضة« و»امللتبسة«. وأعلن املصدر »رفضه للتفسيرات املقدمة 
للنقطة الرابعة من قبل قيادات أحزاب اللقاء املشترك فيما أصدروه 
من تصريحات متناقضة ومخالفة للدستور وإلرادة الشعب املعبر 

عنها في صناديق االقتراع«.
وعرض���ت املعارضة اليمنية وعلماء دي���ن على الرئيس صالح 
مخرجا لالزمة اخلميس املاض���ي ينص على رحيله قبل نهاية عام 
2011 في وقت تتواصل فيه الضغوط الشعبية املطالبة بإسقاط نظام 

صالح وأسرته من حكم اليمن.
واتهم املص���در املعارضة بأنها مبطالبها متث���ل عملية انقالبية 

مكشوفة على الدميوقراطية والشرعية الدستورية.
وأكد أن الدس���تور هو »مرجعية اجلميع حاكما ومحكومني وأن 
أي محاولة للخروج عن الدس���تور أمر ال ميكن القبول به باعتباره 
جتاوزا إلرادة الش���عب املالك احلقيقي للسلطة والتي يقررها عبر 

صناديق االقتراع«.
وش���دد على ان االنتقال السلمي والس���لس للسلطة ال يتم عبر 
الفوض���ى وإمنا عبر االحتكام إلرادة الش���عب املعبر عنها من خالل 
االنتخاب���ات ليختار من يريد حاكما له بعيدا عن أي أعمال عنف أو 
شغب أو تدمير للمكتسبات التي حققها الشعب وجدد املصدر تأكيده 
التزام صالح بعدم ترشيح نفسه في االنتخابات الرئاسية املقررة في 
عام 2013 وعدم التوريث ومتس���كه مبا ورد في مبادرة علماء اليمن 

ذات النقاط الثماني.
وأعلن الطالب املعتصمون في صنعاء منذ حوالي أسبوعني رفضهم 
أي تسوية على مطالبهم مؤكدين »أن ثورتنا السلمية هذه لن تهمد 
جذوتها واعتصاماتنا لن تتوقف إال بسقوط النظام ورحيل رئيسه 
ورموز حكمه الفاسد والفاشل واملستبد«. هذا، وتلقى صالح صفعة 

قوية بعد أن استقال حليف مهم له أمس األول من احلزب احلاكم.
وقال علي احمد العمراني وهو زعيم قبلي من محافظة البيضاء 
اجلنوبية لعشرات اآلالف من احملتجني في مسيرة أمام جامعة صنعاء 
في وقت متأخر من الليل انه سيس���تقيل من حزب املؤمتر الشعبي 

العام الذي يتزعمه صالح.
وجاءت اس���تقالة العمراني بعد أس���بوع من استقالة 9 أعضاء 
بالبرملان من حزب املؤمتر الش���عبي العام احتجاجا على استخدام 
العنف ض���د املظاهرات املناهضة للحكومة والت���ي قتل خاللها 24 

شخصا على األقل.

حليف مهم يتخلى عن الرئيس اليمني

نورا رحال تغني لبشار األسد: منحبك
تؤدي املغنية السورية نورا رحال 
أغنية جديدة للرئيس بشار األسد 
ــوان »منحبك« وهي من  حتمل عن
ــليمان، وأحلان  كلمات يوسف س
اللبناني هيثم زياد وتوزيع روجيه 

حلبي.
ــرة االغاني  ــع ازدياد ظاه وم
ــاة mbc عرض  ــة بدأت قن الوطني
اغنية لعدد من االطفال السعوديني 
تقول كلماتها »عشتي يا بالدي انا 
السعودي، واهلل بادعي من قلبي، 

يا اهلل حتفظ عبداهلل، املي بعد اهلل، بابا عبداهلل، بابا عبداهلل، بابا 
يا غالي، ينصرك املولى، ويحفظك الوالي، للوطن الغالي«.

والدة البوعزيزي 
تعتبر ابنها »شعلة تضيء العالم«

لندنـ  أ.ف.پ: أكدت والدة الشاب التونسي محمد البوعزيزي 
الذي أحرق نفسه في 17 ديسمبر مما ادى الى تظاهرات ادت الى 
سقوط الرئيس زين العابدين بن علي انها تشعر بالفخر مبا فعله 
ابنها الذي اصبح »شعلة تضىء امتنا والعالم اجمع«. وقالت منوبية 
البوعزيزي في مقابلة مع صحيفة »ذي صن« البريطانية ان »حلم 
ابنها كان ان يدفع نفقات تعليم اخوانه واخواته الذين يصغرونه. 
انه تعليم لم يحصل عليه ولم يكن يريد ان يعانوا من الفقر مثله«. 
واضافت »كنت فخورة جدا بابني واشعر اآلن بفخر اكبر. محمد 

احرق نفسه ونقل هذه الشعلة الى العالم العربي«.

نورا رحال

الفنانة اليمنية اروى

إقبال كبير في ختام 
معرض مسقط للكتاب 
مسقط - وكاالت: اختتمت 
في العاصمة العمانية مسقط 
الدورة  ــاء امس االول  مس
ــرة ملعرض  ــة عش السادس
ــاب.  ــي للكت ــقط الدول مس
وشهد اليوم اخلتامي اقباال 
ــع الزوار ان  كبيرا مع توق
يخفض العارضون االسعار 
التي اتهمت بأنها مبالغ فيها. 
وقال يوسف البلوشي مدير 
املعرض لوكالة االنباء االملانية 
ان االحصائيات تشير الى ان 
عدد زوار املعرض وصل الى 
750 الف زائر خالل عشرة 
ايام، مشيرا ان املعرض لم 
يتأثر باالحداث االحتجاجية 
التي تشهدها عمان. وحسب 
ناشرون، فإن االقبال على 
املعرض كان فوق املتوسط 
هذا العام رغم االحداث، اال 
ــتكوا  املعرض اش ان زوار 
ــعار  كثيرا من ارتفاع االس
ــرها البعض بأنها  الذي فس
تتواكب ايضا مع االحداث التي 

يشهدها الوطن العربي.

هائل وليد هائل


