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غزةـ  يو.بي.آي: تفقد الوفد البرملاني األوروبي 
امس األحياء الفلسطينية التي تعرضت للتدمير 
شمال قطاع غزة وذلك برفقة عدد من مسؤولي 
حركة حماس وحكومتها. وعبر أعضاء الوفد لدى 
وصولهم إلى مناطق حي السالم وعزبة عبد ربه 
والعطاطرة والفاخورة في شمال غزة عن صدمتهم 
من حجم الدمار مطالبني برفع احلصار عن القطاع 

لتمكني السكان من إعادة إعمار منازلهم املدمرة.
واستقبل وزير الداخلية في حكومة حماس 
فتحي حماد وعدد من نواب احلركة الوفد األوروبي 
الذي يضــــم 56 نائبا كانوا وصلــــوا ظهر أمس 
االول إلى غزة عبر معبر رفح. وعرض مواطنون 
متضررون من احلرب أمام البرملانيني جانبا مما 
تعرضوا له خالل عملية »الرصاص املصبوب« 

التي نفذتها إسرائيل في غزة العام املاضي وخلفت 
1400 قتيل وأكثر من 5000 جريح. وحث النائب 
عن حماس محمد شهاب أعضاء الوفد البرملاني 
على نقل ما يلمسونه في القطاع من آثار للحرب 
واحلصار إلى برملاناتهم وشعوبهم من أجل إنهاء 
املعاناة اإلنسانية واحلصار اجلائر املفروض على 

القطاع منذ ما يقارب أربع سنوات.

56 نائبًا أوروبيا يعاينون حجم الدمار اإلسرائيلي في غزة

)أ.پ( د. محمد بديع خالل املؤمتر الصحافي في القاهرة أمس  

)رويترز( مرشحو حتالف الكتلة العراقية لدى اإلعالن عنها في مؤمتر صحافي ببغداد أمس 

بغـــداد ـ وكاالت: اعلنـــت 
»الكتلة العراقية«، خالل احتفال 
اقيم في بغداد امس، اســـماء 
مرشحيها خلوض االنتخابات 
املقـــرر اجراؤها مطلع مارس 
املقبل، الذين يشـــكلون طيفا 
واســـعا من الشخصيات ذات 
االجتاه العلماني متثل مختلف 

الطوائف.
التحالف رئيس  ويتصدر 
الوزراء االســـبق اياد عالوي 
ونائـــب رئيـــس اجلمهورية 
طارق الهاشمي ونائب رئيس 
الوزراء رافع العيساوي وزعيم 
الوطني صالح  جبهة احلوار 
املطلك الذي منعته هيئة العدالة 
واملساءلة من خوض االنتخابات 
بتهمة االنتماء الى حزب البعث 

املنحل.
ويضم التحالف شخصيات 
عشائرية مثل عبدالكرمي ماهود 
احملمـــداوي امللقب بــــ »امير 
االهـــوار«، والنائب النافذ في 
النجيفـــي  املوصـــل اســـامة 
والكاتـــب املعروف بانتقاداته 
للقيادات النافذة حاليا حسن 
التحالف يخلو  العلوي، لكن 
من شخصيات اسالمية شيعية 

كانت ام سنية.
ووجه الهاشـــمي انتقادات 
الذعة حول »االستئثار بالسلطة 
بالقـــرار«، وندد بـ  واالنفراد 
»تعطيل الرقابة النيابية على 
االجهزة احلكومية حلسابات 
حزبيـــة ضيقة« وبــــ »ذبح 
املصلحة الوطنية والســـيادة 
حتى ترضى عنا دول اجلوار 
العراق  وبالفشـــل في بنـــاء 
دولـــة املواطنة، بدال من دولة 

املكونات«.
العيســـاوي  بـــدوره، قرأ 
البيان التأسيسي للكتلة، مؤكدا 
»ضرورة بدء عصر من التسامح 
والعيش املشـــترك وتغليب 
املصالح الوطنية الكبرى على 
جميع االعتبارات االخرى من 
خالل تغليـــب احلوار الهادف 
وتقبل بعضنا اآلخر على اسس 

املواطنة االصيلة«.
و»الكتلـــة العراقيـــة« من 

امللقب بأبي عماد هو والي والة 
دولة العراق االسالمية، وكان 
يعمل في اخلطـــوط اجلوية 

العراقية سابقا«.
واضاف عطا ان »التحقيقات 

ما تزال مستمرة معه«.
ومت خـــالل املؤمتر عرض 
شريط ڤيديو يتضمن اعتراف 
العزاوي. يذكر ان دولة العراق 
االســـالمية منضويـــة ضمن 
حتالف يضم ســـتة تنظيمات 
متطرفة بقيادة »القاعدة« في 

العراق.
واكد املتحدث االمني كذلك 
»اعتقال والي ديالى السعودي 
محمد عبداهلل ناصر« باالضافة 
الى »العراقيني ســـالم صبري 

سالم ومحسن زيد خليفة«.
من جهة اخرى، اكدت مصادر 
امنية القبض على »11 ارهابيا 
مـــن جماعة انصار الســـنة« 
اربعة منازل  متهمني بتفجير 
في بلدة هيت الواقعة شـــمال 

الرمادي قبل عشرة ايام.

جنود أميركيون
يمزقون العلم العراقي!

من جهة اخرى، قال مسؤول 
امني عراقي إن اجليش األميركي 
اقتحـــم امس نقطـــة تفتيش 
للشرطة العراقية وقام بإنزال 
العلـــم العراقي ومتزيقه على 
طريق املرور السريع في مدينة 
احللة )100كم جنوبي بغداد(.

الزنبور رئيس  وقال حيد 
اللجنـــة األمنية فـــي مجلس 
محافظة احللة لوكالة األنباء 
األملانيـــة )د.ب.أ( إن »مجلس 
احملافظة ارسل برقية احتجاج 
إلى وزارة اخلارجية العراقية 
بغيـــة إرســـالها إلـــى وزارة 
اخلارجية األميركية للتعبير 
عن احتجاج احملافظة على هذا 
اخلرق الذي قـــام به اجلنود 

األميركيون«.
وأوضح أن مجلس محافظة 
احللة سيعقد اجتماعا طارئا 
ملناقشة تداعيات هذا التصرف 
غيـــر املقبول من قبل اجليش 

األميركي.

االنتخابات في املفوضية حمدية 
احلسيني اكدت »صدور قرار 
باستبعاد حوالي 500 اسم من 
املرشحني مشـــمولني بقانون 

هيئة العدالة واملساءلة«.
وتابعت ان »امام الكيانات 
السياسية خيار ابدال املرشحني 
املشمولني بقرار املفوضية خالل 

مهلة اقصاها ثالثة ايام«.

اعتقال »والي الوالة«
في »القاعدة«

ميدانيا، اعلن متحدث امني 
عراقي رفيع املستوى اعتقال 
»والي الوالة« في »دولة العراق 
االسالمية« خالل عملية امنية 

في بغداد.
اللواء قاســـم عطا  وقـــال 
املتحدث باسم قيادة عمليات 
بغداد خالل مؤمتر صحافي ان 
»االرهابي علي حسني العزاوي 

لالنتخابات فرج احليدري أنه 
سيتم اعالن اسماء املرشحني 
املشـــمولني بقانون املساءلة 

والعدالة في الصحف اليوم.
وصرح احليدري قائال »إن 
هؤالء املرشحني املشمولني الذين 
سيتم استبعادهم من خوض 
االنتخابات النيابية املقبلة يحق 
لهم تقدمي الطعون منذ االحد 

)اليوم(«.
اليوم  أنه »سيتم  واضاف 
الكيانـــات  )امـــس( تبليـــغ 
السياسية باسماء املشمولني 
بالقانون«، مشيرا الى أنه كان 
من املفروض أن يتم تبليغهم 
اجلمعة )اول من امس(، لكنه 

كان يوم عطلة«.
وهناك حوالي 6500 مرشح 
لالنتخابات ضمنهم 86 حزبا 

و12 ائتالفا.
وكانـــت مديـــرة دائـــرة 

الوطنية بالتأكيد«.
النائب ظافر  قـــال  بدوره، 
العاني املشارك ايضا في حتالف 
الكتلة العراقية ان »السياسات 
االنتقامية التي متارس اليوم 
اعطت رسالة واضحة للمجتمع 
انتكاسة حقيقية  انها  الدولي 
ملشروع املصاحلة الوطنية«.

الذي  ـ  العانـــي  واضـــاف 
تسري شائعات حول منعه هو 
ايضا من خوض االنتخابات ـ 
ان »االنتقاميـــني ال ميكنهم ان 
يقودوا مشـــروعا للمصاحلة 
الوطنية ألنهم ال يستطيعون 
ان يتصاحلوا حتى مع انفسهم 

او شركائهم«.

رئيس المفوضية العليا 
لالنتخابات

في غضون ذلك، أعلن رئيس 
العليا املســـتقلة  املفوضيـــة 

اكبر االئتالفات املشـــاركة في 
التي ستجرى في  االنتخابات 
الســـابع من مارس املقبل الى 
جانب »ائتالف دولة القانون« 
بزعامة رئيس الوزراء نوري 
الوطني  املالكي و»االئتـــالف 
العراقي« والتحالف الكردستاني 
و»ائتالف وحدة العراق« بزعامة 
وزير الداخلية جواد البوالني 
وقادة الصحـــوات، خصوصا 

احمد ابوريشة.

المطلك: يحاولون إنهاء 
المصالحة

من جهته، قال املطلك »انهم 
يحاولون في هذا القرار )منعه 
من خوض االنتخابات( ان ينهوا 

املصاحلة الوطنية«.
اما عالوي، فقـــد اعتبر ان 
قرار منع املطلك من الترشـــح 
لالنتخابات »ميزق املصاحلة 

لم نكن خصومًا ألنظمة حاكمة وال نتردد في الكش�ف عن الفساد

ـ وكاالت: أعلنت  القاهـــرة 
جماعة االخوان املســـلمني في 
مصر رســـميا امس اختيار د. 
محمد بديع ليكون املرشد العام 
الثامن للجماعة خلفا للمرشد 

السابق محمد مهدى عاكف.
وقال املرشد بديع في مؤمتر 
صحافي ان اإلخوان »يؤمنون 
بالتدرج في اإلصالح، وأن ذلك ال 
يتم إال بأسلوب سلمي ونضال 
دســـتوري قائم علـــى اإلقناع 

واحلوار وعدم اإلكراه«.
وأكد أن اإلخوان لم يكونوا 
في يوم من األيام »خصـــوما 
لألنظمة احلاكمـــة«، وإن كان 
التضـــييق  بعضهـــا »دائـــم 
علـــيهم واملصادرة ألمـــــوالهم 
وأرزاقهم واالعتقال املســـتمر 

ألفرادهم«.
واردف قائال: لكن اإلخوان 
ال يترددون أبدا في الكشف عن 
الفســـاد في كل املجاالت، وال 
يتأخرون في توجيه النصائح 
وتقدمي املقترحات للخروج من 
األزمات املتالحقة التي تتعرض 
لها بالدنا، ويربون أبناء وبنات 
األمة على األخالق والفضائل 
والنفع للغير، وهذا كله يصب 
في مصلحة الوطن واملواطنني 

ومؤسسات الدولة«.
وبديع )66 عاما( عضو في 
مكتب اإلرشـــاد منذ عام 1993 
وينتمي للجناح املتشـــدد في 
الذي يســـمى جناح  اجلماعة 
القطبيني نســـبة إلـــى املفكر 
اإلخواني البارز سيد قطب الذي 

أعدم شنقا عام 1966.
وكان قبل اختياره للمنصب 
محاضرا في كلية الطب البيطري 
بجامعة بني سويف مبدينة بني 

آراؤهــــــم وتفاوتت  تنوعت 
بعض اجتهاداتهم«.

ومن املقرر أن يرأس بديع 
أول اجتمـــاع ملكتب االرشـــاد 
االربعاء املقبـــل، والذي يعلن 
خالله اســـمي نائبيه، اللذين 
يتوقع ان يكونا د. رشاد بيومي، 

وخيرت الشاطر.

نبذة تاريخية

بديع، املرشد الثامن لالخوان 
املسلمني هو احد ممثلي اجلناح 
احملافـــظ في اجلماعـــة الذي 
يعطي األولوية للعمل الدعوي 
والتربوي كوســـيلة لترسيخ 
وجود احلركة في املجتمع على 
العمل السياســـي في مواجهة 

النظام القائم.
ويبلغ د.محمـــد بديع من 
العمـــر 67 عــامـــا وهو غيــر 
معـــروف لـــدى الـــرأي العام 
ولكنـــه وقف امـــــس بلحيته 
الرمادية الصغيـــرة مرتـــديا 
حلة داكنة أمام الكاميرات ليكرر 
»تعريف الناس بنا ومببادئنا 
وثوابتنا ومواقفنا من القضايا 

املطروحة«.
حتـــدث د.بديـــع بصـــوت 
قوي وبنبـــرة حرص على ان 
إلى  تكون حماســـية، داعــيا 
الدميوقراطية وفصل السلطات 
ومدينا العنف وخصوصا العنف 

الطائفي.
وقال ان »النصارى ميثلون 
مع املسلمني نسيجا اجتماعيا 
وثقافيـــا وحــضاريـــا واحدا 
تداخلـــت خيوطـــه وتآلفـــت 
ألوانه ومتاسكت عناصره عبر 

القرون«.
ولد د.محمد بديع في مدينة 
احمللة بدلتـــا النيل عام 1943، 
وحصل على بكالوريوس الطب 

بالــخالفـــات وقــــال في كلمة 
قبـــول املنصـــب »إن الذيـــن 
يعملـــون لربهـــم ولديــنهم 
وألوطانــهـــم يأبـــــون إال أن 
يكــونـــوا صفـــا واحـــدا وإن 

كلمته عن وحـــدة الصف في 
اجلماعة »على الرغم من كل ما 
يشاع عن وجود خالفات حول 

اختيار املرشد العام«.
لكن بديـــع كان أكثر إقرارا 

وقال حبيب إن االنتخابات 
مبختلـــف مراحلهـــا أجريت 
باملخالفة للوائح املعمول بها 

في اجلماعة.
ومع ذلك حتدث عاكف في 

وإنه رأى أن عدم إعادة انتخابه 
لعضوية مكتب اإلرشـــاد نتج 
عن ضغـــوط اجلناح احملافظ 
الذي يقوده األمني العام للجماعة 

محمود عزت.

سويف جنوبي القاهرة.
وأعلـــن عن اختيـــار بديع 
للمنصـــب األول في اجلماعة 
بعد شـــهور مـــن الصراع بني 
اجلناح املتشـــدد فيها وجناح 
معتدل انتهى باستقالة الرجل 
الثاني في اجلماعة محمد حبيب 
من جميع مناصــــبه قبل نحو 
أسبوعني وهـــو أبــــرز األعضاء 

القياديني في اجلناح املعتدل.
وانتهت واليـــة عاكف يوم 
األربعاء املاضي وكان قد استقال 

آواخر العام املاضي.
وقال املرشد السابق عاكف 
في كلمـــة ألقاها خالل املؤمتر 
الصحافي إن لإلخوان املسلمني 
»منهاجـــا واضحـــا لإلصالح 
ومراجعة مســـتمرة ملناهجهم 
ولوائحهم ومواقفهم لتطوير 
آرائهم حســـب اجلديـــد الذي 
يواجهونـــه مـــن املواقـــــــف 
واألفكار، في مرونة ال تناقض 
املبادئ  الثوابت وال تنقـــض 
التي اقتنعوا بها، وهم يدركون 
أنهم لن يزالوا بخير ما قبلوا 

النصيحة«.
إلى  ودعا عاكـــف اإلخوان 
التمســـك بدعوتهم ومبادئهم، 
والعض عليها بالنواجذ، وعدم 
التـــردد أو التراجـــع أمام هذا 
الظالم بحرياتهم،  »االستهتار 
الظاملـــة عليهـــم،  واحلـــرب 
والتضييق الباغي على أرزاقهم، 
والتشـــويه الظالـــم لدعوتهم 

ورموزهم«.

إقرار بوجود خالفات

وقالت مصـــادر في جماعة 
اإلخوان إن حبيب كان طامحا 
لشغل منصب املرشد العام الذي 
كان األقرب إليه بحكم منصبه، 

البيطري مـــن جامعة القاهرة 
قبل ان يصبح أستاذا جامعيا 
في هذا الفرع من الطب. وهو 
متزوج وله ثالثة ابناء، ولدان 

وبنت.

تتلمذ على يد قطب

تتلمذ د.بديع في االخوان على 
يد سيد قطب، القيادي التاريخي 
للجماعة الـــذي كان يدعو الى 
اجلهاد إلقامة الدولة اإلسالمية، 
وكان عضوا في التنظيم السري 
للجماعة الـــذي اتهم في العام 
1965 بتدبير محاولة لقلب نظام 

احلكم آنذاك.
ويقول اخلبيـــر في مركز 
االهرام للدراســـات السياسية 
واالستراتيجية ضياء رشوان 
ان »بديع ينتمي الى هذا التيار 
العناصر  ولكنه ليـــس مـــن 

املتشددة فيه«.
ألقي القبض على بديع عدة 
مرات وحوكم مرتني األولى في 
العام 1964 وامضى بعدها تسع 
سنوات في السجن، والثانية 
عـــام 1999 حيث حكـــم عليه 
بالسجن 5 سنوات لكنه خرج 
من السجن بعد ان أمضى ثالثة 

أرباع املدة.
وكان بديع، حتى اآلن، مسؤوال 
عن التربـية االيديولوجية في 
جماعة االخــــــوان وهو بذلك 
مييـــل الى العمـــل االجتماعي 
االلتـــزام الصارم  للحث على 
بتعاليم اإلســـالم في املجتمع 
أكثر منه إلى العمل السياسي 

التقليدي.
اما موقفه من نظام الرئيس 
املصري حسني مبارك، فعبر عنه 
امس، موضحا انه من منتقديه 
وان لم يكن من املعارضني على 

طول اخلط.

أسماء المرشحين المحظور مشاركتهم تنشر اليوم

إعالن تحالف »العراقية« العلماني لخوض االنتخابات:
يضم عالوي والهاشمي والمطلك المحظور من المشاركة

السفير التركي: أزمتنا الديبلوماسية مع إسرائيل انتهت

غول وأردوغان امتنعا عن لقاء باراك

أنقرةـ  وكاالت: رفض رئيسا اجلمهورية عبداهلل غول واحلكومة 
رجـــب طيب اردوغان حتديد موعد للقاء وزير الدفاع االسرائيلي 
ايهود باراك الذي يعتزم زيارة تركيا اليوم وفقا ملصادر ديبلوماسية 

تركية.
ونقلت صحيفة »حرييت« امس عن املصادر قولها ان االعتذار 
الرسمي الذي تلقته تركيا عن سوء معاملة نائب وزير اخلارجية 
اإلســـرائيلي داني أيالون للســـفير التركي في تل أبيب أوجوز 
شليكول أنقذ زيارة باراك لتركيا التي كان مخططا لها سلفا وحال 

دون قيام تركيا بإلغائها.
وأضافت أن الرئيس غول رفض حتديد موعد للقاء باراك بذريعة 
اشتراكه في احتفاالت اسطنبول كعاصمة للثقافة األوروبية، التي 
انطلقت امس، كما رفض أردوغان حتديد موعد بذريعة بدء جولته 

اخلليجية اليوم والتي تشمل زيارة اإلمارات والسعودية.
وأكدت املصادر أن كال الرئيسني كانـــا قادرين على لقاء الوزير 
اإلسرائيلي، لكنهما لم يكونا يرغبـــان بذلــــك بسبب إساءة معاملة 
الســـفير التركي في تل أبيب على الرغم من االعتذار الرسمي من 

جانب اسرائيل.
واعلن أردوغان األســـبوع املاضي أنه لن يلتقي باراك خالل 

زيارته لتركيا.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن لقاءات باراك في أنقرة ستقتصر 
على نظيره وجدي جونول ورئيس الهيئة العامة ألركان اجليش 

اجلنرال إيلكر باشبوغ ووزير اخلارجية أحمد داود اوغلو.
وبحســـب صحيفة »صباح« يريد باراك إجراء مباحثات مع 
املسؤولني االتراك للتوصل الى حل املشاكل املترتبة على صفقة 
طائرات التجســـس بدون طيار من طراز »هيرون« االسرائيلية 
الصنع والتـــي تأخرت تل ابيب في تســـليمها لتركيا ألكثر من 
عام. وكذلك التباحث حول اسباب منع إسرائيل من االشتراك في 

مناورة نسر االناضول اجلوية في أكتوبر املاضي.
وذكرت الصحيفة أن انقرة تواجه صعابا الســـتقبالها باراك 
بســـبب مطالبة بعض املنظمات املدنية في تركيا باعتقاله »ألنه 

مجرم حرب«.
وقد أعلن عدد من املنظمات املدنية عن تنظيم مظاهرة احتجاجا 

على زيارة باراك فور وصوله ألنقرة اليوم.

السفير التركي

في غضون ذلك، وصل الســـفير التركي لدى إسرائيل أوجوز 
شليكول إلى تركيا حتضيرا لزيارة باراك النقرة.

واكد شليكول ان األزمة الديبلوماسية التي بدأت على خلفية 
تصرف نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي داني أيالون السيئ معه 

انتهت بعد توجيه رسالة اعتذار إسرائيلية.
وأفادت وكالة أنباء األناضول ان شليكول وصف ما حصل مع أيالون 

بأنه حادث سيتم ذكره في كتب التاريخ والديبلوماسية.
وقال شـــليكول »أتيت إلى أنقرة بســـبب زيـــارة باراك إلى 

تركيا«.

ايهود باراك عبداهلل غول

يترأس األربعاء اجتماع مكتب اإلرشاد الختيار نائبيه

إعالن محمد بديع المرشد العام ال� 8 لإلخوان المسلمين في مصر


