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 جوهانسبورغـ  أ.ف.پ: دعا نلسون مانديال في مقتطف 
من كتاب جديد نشر في صحيفة صانداي تاميز اجلنوب 
افريقية العالم الى عدم النظر اليه كقديس، قائال انه عانى 

ايضا من »مواطن ضعف واخطاء واعمال طيش«.
وسيطلق الكتاب الذي يحمل عنوان »حوار مع نفسي« 
ويجمع عددا من املقاالت الشـــخصية والتســـجيالت غدا 
الثالثاء في كل انحاء العالم ويتناول احلياة اخلاصة ألول 

رئيس اسود جلنوب افريقيا.
وقد كتب مانديال »في شبابي، كنت اجمع بني كل مواطن 
الضعف واالخطاء واعمال الطيش التي ميكن ان يرتكبها 
فتى ريفي كانت نظرته لالمور وجتربته متأثرة بشـــكل 
خاص باالحداث التي كانت جتري في املنطقة« التي ترعرع 
فيها واملؤسسات التعليمية التي ارتادها، واضاف »كنت 

أعتمد على العجرفة الخفاء مواطن ضعفي«.

أكد أن الجيش اإلماراتي أقوى وأكثر الجيوش فاعلية في منطقة الخليج وأن إيران تعتمد فقط على الكثرة العددية

خبير: المقاتالت اإلماراتية قادرة على شل السالح الجوي اإليراني في 6 ساعات 
طهران: قوة ردعنا تتجاوز حدود المنطقة بريًا وجويًا وبحريًا

»جنـد اهلل« تخطف موظفـاً نوويًا إيرانيـًا وتريد مقايضته بــ 200 من معتقليها
عواصم ـ وكاالت: أكد خبير أمني غربي قدرة السالح الجوي لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة على شل السالح الجوي اإليراني في غضون 

ست ساعات فقط.
وقال تيودور كارســــيك، الخبير بمؤسسة الشرق األدنى والخليج 
للتحليل العســــكري )إينجما(، إن الجيش اإلماراتي، بمقاتالته البالغ 
عددهــــا 184 مقاتلة وبدباباته التي يبلغ عددهــــا 471 دبابة، هو أقوى 
وأكثر الجيوش فاعلية في منطقة الخليج وإن إيران تعتمد فقط على 
الكثرة العددية للجنود.وذكرت الطبعة األلمانية لصحيفة »فاينانشال 
تايمز« في موقعها على شبكة اإلنترنت امس أن مخاوف دول الخليج 
العربية من إيران دفعتها لطلــــب مقاتالت وأنظمة دفاع جوي بقيمة 

122 مليار دوالر من الواليات المتحدة.

شراء األسلحة

وقالت إيرس فورم، وهي خبيرة بمعهد أبحاث الســــالم والنزاعات 
في هســــن بألمانيا، إن المملكة العربية السعودية حريصة على عدم 
تفوق إيران عســــكريا عليها، ولهذا الســــبب تعمل المملكة على شراء 

األسلحة لتغطية االحتياجات األمنية.
وأضافت الخبيرة أن شــــراء المقاتالت واألنظمة الدفاعية الحديثة 
من شأنه التعزيز من القدرات العسكرية لدول الخليج العربية ولكن 
هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى إيضاح حول القدرة على استخدام 

هذه األنظمة. 
واتفق بيتر فيزمان، خبير التسليح في معهد أبحاث السالم الدولي 
في ســــتوكهولم، على أن الجيش اإليراني يقل في قدراته عن جيوش 
دول الخليج العربية، وقال إن إيران ال تمثل خطرا بأسلحتها التقليدية، 
حيث يقل مستوى تكنولوجية أسلحتها بشكل كبير عن جيرانها في 

الخليج.
واعتبر الخبير أن خطورة إيــــران تكمن في نفوذها على األقليات 
الشــــيعية في دول الجوار العربية وقدرتها على إغالق مضيق هرمز 

االستراتيجي وإعاقة نقل النفط عبر الخليج.
في الوقت نفسه، انتقد أوميد نوريبور، عضو البرلمان األلماني عن 

حزب الخضر والخبير األمني، مبيعات األسلحة لدول الخليج العربية، 
موضحا: »نحن نبيع أسلحة لدول ال ندري إذا ما كانت ستبقى صديقة 
لنا في المســــتقبل وإذا كان حظنا سيئا فقد نجد هذه األسلحة توجه 

إلى الجانب الخطأ في أفغانستان على المدى المتوسط«.
وحذر العضو من بناء إيران للقنبلة النووية وأكد أن الســــعودية 
لن تســــكت على هذا اإلجراء وقد تطلب من باكســــتان إمدادها بقنابل 

نووية.

حرب جديدة

 في المقابل، صرح مصدر عسكري إيراني مسؤول بأن قدرات قوة 
الردع اإليرانية تجاوزت حدود المنطقة. وحذر من أنه إذا ما نشــــبت 
حرب جديدة فانها لن تكون محدودة، وســــتخلف أضرارا كبيرة على 
المنطقة. وأضاف المساعد الثقافي واإلعالمي لهيئة األركان في القوات 
المسلحة اإليرانية مسعود جزائري في حوار مع وكالة أنباء »فارس«، 
أن النظرية الدفاعية لدى إيران تقوم على أساس توسيع رقعة الدفاع 

على الحدود البرية والجوية والبحرية
وفي حديثــــه عن التطور التقني في الجوانب الدفاعية المهمة قال 
جزائري، إن األساس في ما قمت إيران بإنتاجه يستند الى مبدأ الدفاع 

عن البلد. 
وأضاف المسؤول اإليراني أن ما »نقوم به على صعيد الدفاع يشكل 
قوة ردع في مواجهة األعداء بشكل مؤثر، إن الحرب مهما كانت محدودة 
فإنها البد وأن تكون مصحوبة بالخسائر لكن على أي حال فان تقنياتنا 

الدفاعية ستكون حاضرة لتقديم خدمات لدول المنطقة«.
وكان الرئيس الروسي ديمتري مدڤيديڤ قد أعلن في 22 سبتمبر أنه 
حظر تسليم صواريخ S-300 المثيرة للجدل إلى إيران تطبيقا لقرار 
مجلس األمن الصادر في يونيو حول عقوبات جديدة ضد طهران في 

قرار كان منتظرا بعد أشهر من المباحثات بين المسؤولين الروس.
كما أعلن مســــؤول روسي أن روسيا ســــتعيد إليران األموال التي 
دفعتها لقاء شراء صواريخ S-300 حيث تبلغ القيمة اإلجمالية للعقد 

800 مليون دوالر.

وكانت إسرائيل والواليات المتحدة والعديد من الدول األوروبية قد 
انتقدت هذه الصفقة باعتبار أن هذه الصواريخ المتطورة تتيح لطهران 

حماية منشآتها النووية بفاعلية في حال تعرضها لضربات جوية.
إلى ذلك اعلنت جماعة جند اهلل السنية المسلحة انها خطفت موظفا 
يعمل في موقع نووي ايراني وهددت بنشر المعلومات التي انتزعتها 

منه في حال لم يتم االفراج عن سجنائها.
وأعلنت جماعة جند اهلل مسؤوليتها عن عملية الخطف مساء أمس 

األول على موقعها االلكتروني.
ورغــــم أن الســــلطات االيرانية أكــــدت العملية لكنهــــا قللت من 

اهميتها.

موظف مخطوف

وبحســــب الجماعة، فان الموظف المخطوف يدعى امير حســــين 
شيراني ويعمل في موقع نووي في اصفهان.

وقالت الجماعة ان »شيراني يملك معلومات مهمة خصوصا حول 
خبراء نوويين إيرانيين. وان نشــــر هذه المعلومات ســــيضر كثيرا 

بالنظام اإليراني«، من دون تحديد تاريخ خطفه.
وتطالــــب جماعة جند اهلل طهران باإلفراج عــــن اكثر من 200 من 

اعضائها وسجنائها السياسيين مقابل عدم نشر هذه المعلومات.
وحذرت من انه في حال لم يفرج عن السجناء »خالل اسبوع« فانها 
»ستنشــــر المعلومات التي حصلت عليها من امير حسين شيراني ما 
يسمح للعالم اجمع بمعرفة األنشطة النووية السرية للنظام اإليراني 

بشكل افضل«.
مــــن جهتها نقلت صحيفة »فرهنغ اي اشــــتي« اإليرانية أمس عن 
متحدث باسم المنظمة اإليرانية للطاقة الذرية حميد خادم قائم تأكيده 
لعملية الخطف، لكنه اعتبر ان »لها طابعا شخصيا وهي غير مرتبطة 

بالملف النووي«.
وأكد ان شيراني »عمل ســــائقا لفترة قصيرة في احدى الشركات 
المتعاقــــدة« مع المنظمة اإليرانية للطاقــــة الذرية وانه لم يعد يعمل 

لحسابها.
اإليرانية ندا سلطان التي اشتبه خطأ في موتها بعد إعالن مقتل ايرانية اخرى تدعى ندا اغا سلطان خالل 
االضطرابات التي اعقبت االنتخابات اإليرانية قبيل مش��اركتها في ندوة نسائية في باريس     )أ.ف.پ(

القدسـ  أ.ف.پ: تصدرت وثائق تعود الى حرب 
اكتوبر او حرب يوم الغفران عام 1973 وقد ازيلت 
عنها السرية للتو، وسائل االعالم االسرائيلية 
هذا االســـبوع، ملقية الضوء على البلبلة التي 
سادت الطبقتين السياسية والعسكرية والدور 
الذي لعبته شخصيات تاريخية مثل غولدا مئير 

وموشيه دايان.
ففي 6 اكتوبر 1973 عقد كبار قادة تلك الفترة 
اجتماعا طارئا في الثامنة صباحا في يوم عيد 
الغفران، اقدس ايام التقويم العبري، في مكتب 
رئيسة الوزراء آنذاك غولدا مئير في تل ابيب، 
لمناقشة سبل التحرك بعدما افاد تسفي زامير 
رئيس الموســـاد )جهاز االمـــن الخارجي( عن 

اندالع نزاع وشيك في غضون ساعات.
وكان زامير في تلك الفترة في لندن ويستقي 
معلوماته من مخبر على درجة خاصة من االهمية 
يقول االســـرائيليون انه اشـــرف مروان صهر 
الرئيس المصري الراحـــل جمال عبد الناصر 

والمعاون المقرب من خلفه انور السادات.
غير ان محضر هذا االجتماع التاريخي فضال 
عن ثماني وثائق اخـــرى تتناول ما جرى في 
االيام الثالثة التالية وقد نشـــرت للمرة االولى 
هذا االسبوع، تشير الى ان قادة الدولة العبرية 
كانوا يســـتندون في تحركاتهم الى معلومات 

مغلوطة.
وكانـــوا يعتقـــدون بنـــاء علـــى تقديرات 
االســـتخبارات العســـكرية وعلـــى الرغم من 
المؤشـــرات المقلقة المتزايدة على االرض، انه 

سيكون من الممكن تفادي الحرب.
وبالتالي فوجئوا كليا حين شن المصريون 

والسوريون بشـــكل متزامن بعد ست ساعات 
هجوما ضخما من قناة الســـويس جنوبا ومن 

الجوالن شماال.
وعلـــى الجبهـــة الجنوبية رأت اســـرائيل 
تحصيناتها ومواقعها تسقط الواحد تلو اآلخر 
فيما تفشل هجماتها المضادة بواسطة المدرعات.

اما في الجوالن، فأخذت القوات السورية تقترب 
من الخطوط السابقة لحرب االيام الستة )يونيو 
1967(.كان دايان يعتقد انه من الممكن احتواء 
القوات المعادية باستدعاء مائتي الف من جنود 
االحتياط، في حين طالب رئيس االركان الجنرال 
ديڤيد اليعازر باعالن التعبئة العامة وشن هجوم 
استباقي لتدمير الطيران السوري »خالل ثالث 

ساعات«.
وبتت غولدا مئير المسألة لصالح خطة اليعازر، 
وقد صعقت بانتكاسة الجنود االسرائيليين،  وفي 
اليوم التالي قدمت طرحـــا وصف بانه »فكرة 

مجنونـــة« وارادت ان تلتقي الرئيس االميركي 
ريتشارد نيكسون سرا البالغه بخطورة الوضع، 
في وقت كانت الخسائر تزداد فداحة والذخائر 

وقطع الغيار تنفد.
واوردت صحيفـــة هآرتس ان الوثائق التي 
نشرت بعدما شـــطبت منها الرقابة العسكرية 
مقاطـــع،  تلمح الى ان »الفكرة المجنونة« تلك 
كانت تقضي باستخدام السالح النووي )الذي 

لم تعترف اسرائيل يوما بامتالكه(.
وفي اليـــوم الرابع من الحـــرب، اقر دايان 
»اســـأت تقدير قوة العـــدو وبالغت في تقدير 
قواتنا الخاصة« معترفا بان »العرب يقاتلون 
بشـــكل افضل من الســـابق ولديهم الكثير من 

السالح«.
وعرض صورة قاتمة للغاية للوضع فطرح 
امكانية تجنيد متطوعين من الشبان اليهود في 
الخارج معتبرا ان المواقع االسرائيلية على قناة 

السويس »ال يمكن ان تصمد«.
ومن ابـــرز ما جاء فـــي كالم دايان في تلك 
االجتماعات انه انتهك احدى المحرمات الكبرى 
في اسرائيل اذ اوصى بـ »التخلي عن المصابين 
في ارض المعركة« فـــي المواقع التي ال يمكن 

اخالؤها.
كما طرح خطة تقضي بقصف دمشق »للقضاء 
على معنويات الســـوريين«، غير ان مئير لم 

توافق.
واخطأ دايان مرة جديدة اذ اكد انه ال يمكن 
لقواته عبور قناة السويس، وقد اثبت الجنرال 

ارييل شارون العكس.
فقد نجح شارون في اختراق القوات المصرية 

مغيرا مسار الحرب.
وبعد معارك ضارية بالدبابات، اســـتطاعت 
اســـرائيل في ما بعد ان تبـــدل موازين القوى 

لصالحها امام السوريين.
وبرأت لجنة التحقيق فـــي اخفاقات حرب 
تشـــرين برئاسة القاضي شيمون غرانات، كال 
من غولدا مئير ودايان والقت بمسؤولية النزاع 
الذي كلف اســـرائيل ثالثة االف قتيل وثمانية 
االف جريـــح،  على عاتق القادة العســـكريين 

بدءا باليعازر.
وقال افــرائيم امبــار استـاذ العلـوم السياسية 
في جامعة بار ايالن ان »الوثـائــق التــي ازيلت 
عنهــا الســـــرية والتــي نشـــــرت فـــي االيام 
الماضية ال توضح الصورة بشكل كامل، لكــن 
االهتمام الهائل الـــــذي التــزال تثيــره بعــــد 
مضــي 37 عامــا يظهـــر ان الجروح لم تلتئم 

بعد«.

مسيحيو العراق يفرون من بالدهم حتى مع انحسار الحرب 
املوصلـ  رويترز: خفض بسام 
هرمز أسعار بضائعه لتصفية 
مخزونه من األجهزة الكهربائية 
كي يغلق متجره وينضم لعدة 
آالف من العراقيني املســــيحيني 

في اخلارج.
وبلغ عدد مسيحيي العراق في 
وقت من األوقات 750 ألفا في بلد 

غالبية سكانه من املسلمني.
ويبلغ عدد سكان العراق 30 
مليونا، ووقع املسيحيون في 
الطائفي  العنــــف  مرمى نيران 
التي  التي أشــــعلتها احلــــرب 
قادتها الواليات املتحدة لإلطاحة 
بنظام املقبور صدام حسني عام 

.2003
وخوفا على أنفســــهم ناشد 
القادة املسيحيون في العراق البابا 

بنديكتوس تقدمي العون.
الذي يســــاوره  البابا  ودعا 
القلق أيضا بشأن تراجع الوجود 
املسيحي في املناطق الفلسطينية 
إلى عقد  التي حتتلها إسرائيل 
مؤمتر لألساقفة بني 10 و24 من 

أكتوبر لبحث سبل عمل الكنائس 
معا من أجل احلفاظ على أقدم 

الطوائف املسيحية.
وسيبحث االجتماع وثيقة 
الڤاتيــــكان تنتقد »عدم  أعدها 
الدولــــي«  القانــــون  احتــــرام 
وانتهــــاكات حقوق اإلنســــان 
وخروج املسيحيني من الشرق 

األوسط فرارا من الصراعات.
التي نشرت  الوثيقة  وتفيد 
في يونيو بأن هجرة املسيحيني 
»زادت علــــى نحو خاص جراء 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
وحالة عدم االستقرار في الشرق 

األوسط«.
وتشــــير الوثيقــــة إلى عدم 
االستقرار السياسي في لبنان 
العراق  واألوضاع اخلطرة في 
»حيــــث أطلقت احلــــرب قوى 

الشر«.
وأدت أعمــــال العنف وحالة 
انعدام األمن الطويلة االمد التي 
ســــادت بعد احلرب إلى إخافة 
املســــيحيني الذين يشعر كثير 

منهم بأنهم ال مستقبل لهم في 
العراق.

وقــــال هرمز صاحب املتجر 
الذي سيأخذ أسرته من مدينة 
املوصل املضطربة في شــــمال 
العراق إلى هولندا التي يعيش 
فيها شــــقيقه »قررنا املغادرة 
بعدما فقدنــــا األمل في العيش 
في ســــالم في العراق، لم يكن 

هذا خيارنا«.
وألقى نظرة متلؤها احلسرة 
على البقية الباقية من البضائع 
في متجــــره، كما يبــــدو منزل 
أســــرته خاويا بعدمــــا مت بيع 

معظم أثاثه.
ومنذ عام 2003 غادر العراق 
مئات اآلالف من املسيحيني الذين 
وصفهم البابا بنديكتوس بأنهم 
»أضعف أقلية دينية« في العراق، 
وذلك في مناشدة من أجل حتسني 

األمن هذا العام.
ورمبــــا لم يعد مــــن األقلية 
املسيحية الراســــخة القدم في 
العراق منذ قرون إال نصفها على 

الرغم من عــــدم وجود بيانات 
رسمية بشأن عددهم.

ويغــــادر البــــالد املزيد من 
املســــيحيني علــــى الرغــــم من 
العنف بشكل عام  تراجع حدة 
في األعوام الثالثة االخيرة مع 
انحسار إراقة الدماء بني األغلبية 
الشيعية واألقلية السنية التي 

كانت حتكم البالد فيما سبق.
ومازال املسيحيون يتعرضون 
لهجمات بني احلني واآلخر، السيما 
في محافظة نينوى في شــــمال 
البالد والتي تعتبر آخر معقل 
حضري ملتشــــددي »القاعدة« 

اإلسالميني.
ولم يتضــــح مــــا إذا كانت 
الهجمات تستهدفهم بسبب دينهم 
أو بسبب العناوين التي تنشرها 
وســــائل اإلعالم الغربية بشأن 
انتمائهم  أو بســــبب  معاناتهم 

السياسي أو ألسباب أخرى.
وفي فبراير قتل مســــلحون 
ثمانية مسيحيني في الشوارع 
أو في أماكن عملهم في املوصل 

مما دفع باآلالف للفرار.
ووقعت أعمال القتل تلك قبل 
أسبوعني من انتخابات برملانية 
لم تســــفر عن فائز واضح ولم 
تتشــــكل حكومة جديدة حتى 
بعد مرور ســــتة شــــهور على 

إجرائها.
انفجــــرت قنبلة  وفي مايو 
بالقرب من حافلــــة تقل طالبا 
جامعيني مسيحيني في املوصل 
مما أدى إلــــى مقتل واحد منهم 

على األقل وإصابة مائة.
ومهاجمة املسيحيني وسيلة 
ناجعة لتســــليط الضوء على 
قصــــور قوات األمــــن العراقية 
فهي جتتذب اهتمامــــا إعالميا 
أكبر بكثير مــــن االهتمام الذي 
يجتذبه قتــــل أعداد أكبر كثيرا 

من املسلمني.
ويشعر املسيحيون كغيرهم 
مــــن أبناء األقليات في شــــمال 
العراق بعدم األمان بينما يتقاتل 
العرب واألكــــراد على األراضي 

وعلى النفط.

وقال باسم بلو رئيس بلدية 
تلكيف القريبة من املوصل إن 
مغادرتهــــم على أشــــدها لعدة 
أسباب منها الوضع االقتصادي 
املباشــــرة  واألمني والهجمات 
التي يتعرض  وأعمال اخلطف 

لها املسيحيون.
وأشار إلى أن 1050 أسرة في 
بلدته ذات األغلبية املســــيحية 
نزحت إلى اخلارج في عام 2008 

وحده.
ويكون اخلروج في األغلب 
عاطفيا كما هو احلال بالنسبة 
التــــي تغادر  لهرمز وأســــرته 
منزلها الذي بنته قبل 20 عاما 

في املوصل.
وقالت أم إدوارد زوجة هرمز 
»كنت أرفض فكــــرة املغادرة.. 
ولكنني تقبلتها مبضي الوقت، 
خصوصا حينما أسمع مبقتل 
أصدقاء وأشــــعر باحلزن أيضا 
على حديقتنا التي أحبها كثيرا، 
لن يعتني بهــــا أحد كما أعتني 

بها«. 

 منديال في مقتطف من كتاب جديد: لست قديسًا

إسرائيل مازالت تهجس بحرب تشرين بعد 40 عامًا على وقوعها

الحكومة اإلسرائيلية تقر قسم الوالء لـ »دولة يهودية«
الق��دس � أ.ف.پ: وافق��ت احلكوم��ة   
االس��رائيلية التي يهيمن عليها اليمني، امس 
على مشروع تعديل قانون مثير للجدل يلزم 
املرشحني لنيل اجلنسية االسرائيلية ايا كانت 
ديانتهم باداء قسم الوالء ل� »دولة اسرائيل 

يهودية ودميوقراطية«.

وقال بيان ملكتب رئي��س الوزراء ان 22 
وزيرا ايدوا مش��روع تعديل القانون مقابل 

معارضة ثمانية.
وال ي��زال التعدي��ل بحاجة ال��ى موافقة 
الكنيست )البرملان( االسرائيلي قبل ان يصبح 

نافذا.

البدوي يبحث عن  
رئيس تحرير عربي لـ »الدستور«

 باكستان: مليار روبية ومائة فدان 
أرض زراعية ثمن رأس مشرف 

إسالم آباد ـ أ.ش.أ: رصد حفيد 
زعيم االستقالليني في بلوشستان 
ورئيس احلزب اجلمهوري الوطني 
بباكســــتان طالل بوجتي، مكافأة 
مالية قيمتها مليار روبية)حوالي 
11 مليــــون دوالر( ومائة فدان من 
األرض الزراعية ملن يقتل الرئيس 
الباكستاني السابق برويز مشرف 
»عقابا له على ما ارتكبه من جرائم 

بحق االنسانية« على حد قوله.
وقــــال بوجتي خــــالل مؤمتر 
صحافي عقد أمس االول في كويتا 
)عاصمة اقليم بلوشستان( بحضور 
القيادي في حزب الرابطة االسالمية 

سردار يعقوب ناصر، »إن تصريحات مشرف في اآلونة األخيرة الصلة لها 
باحلقيقة«، مضيفا أنه ينشر األكاذيب من أول يوم، متهما الرئيس السابق 
بالتورط في جرائم بشعة ضد الدولة واملجتمع مثل اقالة حكومة منتخبة 
وحل البرملان، وقتل أكبر بوجتى )والده( و70 آخرين، وحادثة مســــجد 
الل وغيرها مــــن اجلرائم التي اعتبرها جرائم ال تغتفر.واعتبر بوجتي 
أن مشرف يشــــكل تهديدا لألمن بعد أن قوض سيادة باكستان وسالمة 
أراضيها متحديا إياه أمام الصحافيني أن يعود إلى باكســــتان فورا وأن 
يواجه االتهامات اجلنائية ضده، إذا كان شجاعا، وقال »إن مشرف جبان 
ولن يعود إلى باكســــتان ابدا النه يعرف احلقائق على االرض«، وطالب 

طالل بوجتي بارسال اسم مشرف إلى االنتربول العادته الى البالد.

الكاتب  إقالة  القاهرة: بعـــد 
إبراهيـــم عيســـى من رئاســـة 
حترير صحيفة »الدستور« أكد 
ياسر حسان عضو الهيئة العليا 
حلـــزب الوفد وأحد املقربني من 
البدوي رئيس مجلس  الســـيد 
ادارة الصحيفة، ان البدوي قرر 
التأني في مسألة اختيار رئيس 
التحريـــر وان هناك العديد من 
األسماء املرشحة من مصر والدول 

العربية.
وقال ياسر حسان لـ »الشرق 
األوسط« ان البدوي مييل الختيار 
رئيـــس حترير عربـــي وليس 
مصريًا وذلك بهـــدف اخلروج 
بالصحيفة الى العاملية واملنطقة 
العربية على وجه اخلصوص، 
على حد قوله.وأكد حســـان ان 
إقالة عيسى لم تكن بسبب مقال 
د.محمد البرادعي، املدير السابق 
الذرية  الدولية للطاقة  للوكالة 
انتخابات  واملرشح احملتمل في 
الرئاسة العام املقبل، والذي نشر 
في عدد األربعاء املاضي في ذكرى 
حرب أكتوبر وإمنا بسبب تعدي 
عيسى على رضا اداورد رئيس 
مجلس ادارة الصحيفة التنفيذي، 
والتحدث معه بطريقة غير الئقة، 
بحســـبه، واعالنه مع مجموعة 

من الصحافيـــني اإلضراب عن 
اليومي،  العـــدد  العمل وحجب 
على خلفية تضم خصم نسبة 
10% مـــن الرواتب لصالح هيئة 
التأمينـــات االجتماعية، وعند 
توجيه النصح له من قبل بدوي 
لعدم جتاوز اخلطوط احلمراء في 
نشـــر املوضوعات أصر عيسى 

على موقفه.
وتابـــع حســـان: وقتها قرر 
البدوي تقدمي استقالته من مجلس 
ادارة الدستور قبل ان يبلغ عيسى 
بقرار اقالته، ألنه رأى انه وعيسى 
فشال في ادارة الصحيفة ويجب 

ان يستقيال.

إبراهيم عيسى

برويز مشرف


