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القضاء اإلداري يلغي االنتخابات في 11 دائرة باإلسكندرية.. و»الوطني« يستأنف
الشريف يؤكد أن الحزب الحاكم في مصر يصرف على االنتخابات من ماله الخاص وكل من يروج لعقد صفقات واهم

)أ.پ( .. ومرشحة االخوان املسلمني بشرى السماني تطوف على الناخبني في منطقة كليوباترا باالسكندرية ضمن حملتها االنتخابية   )أ.ف.پ(الفتات انتخابية مألت الشوارع املصرية 

خامنئي يحذر من هيمنة »المستكبرين« على العالم

مسؤولون إسرائيليون: األميركان يئسوا من نتنياهو

طهران � يو.بي.آي: حذر املرش����د األعلى للثورة 
اإلس����امية في إيران علي خامنئي امس من هيمنة 
»املستكبرين« على العالم. ونقلت وسائل إعام إيرانية 
عن خامنئي قوله في خطاب ملناسبة عيد الغدير ان 
»الشعب اإليراني بات اليوم أقوى من املاضي بفضل 

صموده أمام مخططات األعداء«.
وأضاف ان »الكثير من احلقائق تكشفت بخصوص 
األحداث التي تلت االنتخابات الرئاسية في إيران«، 
مشيرا الى ان »الغرب يسعى لنشر الفتنة في إيران«. 
وكان عشرات القتلى واجلرحى سقطوا خال أعمال 
شغب ش����هدتها مدن إيرانية في أعقاب االنتخابات 

الرئاس����ية في يونيو 2009 التي فاز فيها الرئيس 
محمود أحمدي جناد بوالية ثانية.

واتهمت إيران دوال غربية بالتحريض عليها.
يشار الى ان املس����ؤولني اإليرانيني يقصدون ب� 
»املستكبرين« الدول الغربية وعلى رأسها الواليات 
املتحدة. من جهة أخرى قال رئيس مجلس الشورى 
اإلسامي اإليراني )البرملان( علي الريجاني ان »األعداء 

ال ميكنهم التغلغل في إيران«.
وأضاف في تصريح أدلى به في أرومية ان »الشعب 
اإليراني شعب متحد وان نظام اجلمهورية اإلسامية 

اإليرانية هو نظام والية الفقيه«.

 تل أبيب � يو.بي.آي: قال مسؤولون سياسيون 
إسرائيليون حتدثوا أخيرا مع مسؤولني في اإلدارة 
األميركية إنهم بدأوا ييأس����وا م����ن رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو على خلفية عدم التوصل 
إلى تفاهمات بشأن جتميد االستيطان وعبروا عن 
تخوفهم م����ن احتمال أن يؤدي ذل����ك إلى أزمة بني 

الدولتني.
ونقل موقع يديعوت أحرونوت االلكتروني امس 
عن املس����ؤولني اإلسرائيليني قولهم إن »األميركيني 
بدأوا ييأسوا من نتنياهو وال يفهمون ما الذي يريد 
أن يفعله«. كذلك قالت مصادر أميركية غير رسمية 

ومقربة من اإلدارة األميركية ليديعوت أحرونوت إن 
»اإلدارة األميركية في حالة ارتباك وال تفهم متاما ما 
ال����ذي يريده نتنياهو وتوجد خافات داخل اإلدارة 
أيضا حيال األمور التي سيتم منحها إلسرائيل وتلك 

التي ليس مجديا منحها لها«.
ولفت����ت الصحيفة إلى تصريح����ات وتقديرات 
متناقض����ة لوزيري ح����زب ش����اس العضوين في 
املجلس الوزاري املصغر للشؤون السياسية واألمنية 
)الكابينيت( حيث قال الوزير إلياهو يشاي قبل يومني 
إن احملادثات مع الواليات املتحدة حول التفاهمات بشأن 

جتميد االستيطان وصلت إلى طريق مسدود.

طالباني يكّلف المالكي رسميًا بتشكيل الحكومة الجديدة
وعالوي يتعهد بمحاربة النفوذ اإليراني سياسياً

على الرغم من حرمان ائتافهم من 
تش����كيل احلكومة اجلديدة خافا 
الستحقاقهم الدستوري والقانوني. 
وأوضح ع����اوي في ح����وار مع 
صحيفة »الشرق األوسط« اللندنية 
نشرته أمس أن قائمته عازمة على 
خوض معركة »ضد الطائفية وضد 
النفوذ اإليراني املتعاظم في العراق 
والنفوذ املتطرف في البلد«، معتبرا 
أن طهران تدخلت بقوة لدعم بقاء 
نوري املالكي، زعيم ائتاف دولة 
القانون ورئيس الوزراء املنتهية 
واليته، في منصب����ه لتأكيد مبدأ 

الطائفية السياسية.
ووص����ف ع����اوي مب����ادرة 
خادم احلرم����ني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز، الداعية إلى لقاء قادة 
الكت����ل السياس����ية العراقية في 
الرياض حتت مظلة جامعة الدول 
العربية بأنها مازالت فاعلة لتحقيق 
املصاحلة الوطنية، وأن هذه املبادرة 
ال تتعارض مع مبادرة رئيس إقليم 

كردستان مسعود برزاني.

بغداد � يو.بي.آي: قبل ساعات 
من انتهاء املهلة القانونية أمامه، 
العراقي  كلف رئيس اجلمهورية 
املنتخب جال طالباني أمس مرشح 
التحالف الوطن����ي نوري املالكي 
رسميا بتشكيل احلكومة في حفل 
أقيم في منزل رئيس اجلمهورية 
حضره العديد من الش����خصيات 
السياسية وغاب عنه زعيم القائمة 

العراقية إياد عاوي.
ودعا طالبان����ي خال مؤمتر 
صحافي عق����ده في منزله ببغداد 
ألن تكون احلكومة من كافة مكونات 
الشعب العراقي دون استثناء وأن 
يتم االلتزام بالدستور وخلق أجواء 
التعاون مع مجلس النواب باعتباره 

ممثا للشعب.
كما أكد اهمية مد جسور التعاون 
مع ال����دول الش����قيقة والصديقة 
لتحقيق املصالح املش����تركة »مع 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
لبادنا«. كذلك دعا طالباني احلكومة 
املقبلة الى مكافحة الفساد من حيث 

السياسات العامة األفراد وتذليل 
العقبات أمام القوات املسلحة لكي 
تنهض مبهامها. وبحسب الدستور 
العراقي يتعني على رئيس الوزراء 
املكلف أن يشكل احلكومة خال 30 

يوما وفي حال فشله ينبغي على 
رئيس اجلمهورية أن يكلف شخصا 

آخر بتشكيل احلكومة.
من جهة أخرى، وقد أكد عاوي 
رئيس الوزراء العراقي األس����بق 

زعيم ائت����اف العراقية الذي فاز 
ب����� 91 مقعدا ف����ي مجلس النواب 
في االنتخابات األخيرة، مواصلة 
العمل من أجل حتقيق التغيير الذي 
العراقي بإحداثه،  الناخب  وعدوا 

)أ.ف.پ( الرئيس العراقي جالل الطالباني يسلم خطاب التكليف لرئيس احلكومة املقبلة نوري املالكي 

تقارير تحّذر من تجدد الحرب األهلية بالسودان: 
كلفتها ستفوق الـ 100 مليار دوالر

جوبا � رويترز: ذكر تقرير أعدته 
مجموعة من اخلبراء االقتصاديني 
األوروبيني واألفارقة انه إذا تسبب 
اس���تفتاء تقري���ر مصي���ر جنوب 
السودان املقرر اجراؤه في 9 يناير 
املقبل في اشتعال حرب أهلية مع 
الش���مال مجددا فإن التكلفة سواء 
محليا أو في املنطقة ككل ميكن أن 

تتجاوز 100 مليار دوالر.
ومن املتوقع على نطاق واسع 
أن يختار اجلنوب االس���تقال في 
االستفتاء الذي قرره اتفاق للسام 
أبرم عام 2005 وأنهى حربا أهلية 
دامت ألكثر من 20 عاما وسقط فيها 

مليونا قتيل.
املمثل  الس���ودان  لكن ش���مال 
بحكوم���ة اخلرط���وم يرغ���ب في 
االحتفاظ باملنطقة اجلنوبية الغنية 

بالنفط.
ومع اقتراب موعد االستفتاء، رفع 
كل طرف من حدة تصريحاته جتاه 
الطرف اآلخر، فيما يحذر محللون 

من احتمال العودة للقتال.
التقرير الذي نش���رته  وذك���ر 
إيكونوميكس  مؤسس���ة فرونتير 
لاستشارات ان التداعيات االقتصادية 
للحرب احملتملة رمبا تتجاوز حدود 

السودان ذاته.
وجاء ف���ي التقرير ان »التكلفة 
اإلجمالية ستكون هائلة على وجه 
اخلصوص بالنسبة للدول املجاورة 
للسودان وتصل إلى 34% من ناجتها 
احمللي اإلجمالي السنوي على مدى 

10 سنوات«.
وأض���اف »رمب���ا تفق���د كينيا 
واثيوبي���ا أكثر من ملي���ار دوالر 

سنويا«.
الوزراء االثيوبي  وكان رئيس 
ملس زيناوي قال ف���ي مقابلة مع 
»رويترز« هذا األسبوع إن أي عودة 
للحرب األهلية في السودان مسألة 

»مروعة بدرجة ال ميكن توقعها«.
وذكر التقرير أن املنطقة ستبدو 
مكانا خطرا لاستثمار كما سيتراجع 

طل���ب الس���ودان على ال���واردات 
وستتعرض املوارد في الدول املجاورة 
للضغط نتيجة تدفق الاجئني في 
الوقت الذي ستوجه فيه تلك الدول 

أمواال إضافية جليوشها.
ويقدر هذا التقرير تكلفة األعمال 
اإلنس���انية وقوات حفظ الس���ام 
املفترض أن يوفرها املجتمع الدولي 
مبا يصل إل���ى 30 مليار دوالر إلى 
جانب خسارة السودان نحو 50 مليار 
دوالر من الناجت احمللي اإلجمالي من 

خال العودة احملتملة للحرب.
وتتصاع���د التوت���رات بامتداد 
املنطقة احلدودي���ة املتنازع عليها 
ب���ني الش���مال واجلن���وب. واتهم 
جيش اجلنوب قوات الش���مال أول 
من أمس بشن ضربات جوية على 
إحدى قواعده مما أسفر عن إصابة 
جنود ومدنيني فيما أسماه محاولة 
»الستدراج السودان إلى احلرب«.

وإذا تأكد هذا الهجوم فستكون 
ثاني غارة جوية على أراضي جنوب 

السودان هذا الشهر. لكن جيش شمال 
السودان نفى امس شن الهجوم واتهم 
سلطات اجلنوب بإيواء متمردين من 
التي تشهد صراعا  منطقة دارفور 
آخ���ر. ويق���ول محلل���ون إن األثر 
االقتصادي احملتمل مازال أكبر رادع 
للحرب ويعتمد اقتصاد اجلانبني على 
إيرادات نفط اجلنوب الذي ال يطل 
على أي سواحل والذي ميثل الشمال 

القناة الوحيدة لصادراته.
وقال زاك فرتني، وهو محلل من 
املجموعة الدولية ملعاجلة األزمات، 
»النفط هو أكبر مثبط لديهما. يدرك 
اجلانبان حقيقة أن اقتصادهما يعتمد 
عل���ى النفط وأن احلرب س���تمنع 

االستفادة منه«.
 وأض���اف أن دور الش���مال في 
تصدير نفط اجلنوب � نظرا لوجود 
املصافي واملوانئ في الشمال � مازال 
أكبر ورقة تفاوضية له في عملية 
االستفتاء وفي أي مفاوضات جترى 

الحقا.

ــس ـ أ.ف.پ: حذر خبراء  باري
ــن ان متخصصي املتفجرات  م
ــدة خصوصا  ــي تنظيم القاع ف
ــوا الى خبراء  في اليمن، حتول
نظام  ــرات  ثغ ــتغالل  اس ــي  ف
ــد ينجحون  ــن اجلوي وق االم
يوما في تدمير طائرة. ولم يتم 
املتمثلة  اخر محاوالتهم  احباط 
ــن صنعاء الى  ــرود مفخخة م ــال ط في ارس
الواليات املتحدة عبر شركات للبريد السريع 
ــس«، اال بفضل  ــي اس« و»فيديك مثل »يو ب
ــوس في التنظيم  معلومات قدمها عميل مدس
بعدما اجتازت عبوات مخفية في طابعات عدة 
ــتوف نودان مؤلف  نقاط مراقبة. واكد كريس
ــر« ان »احلظ  ــوي.. الوهم الكبي ــن اجل »االم
ــيتوصلون  ــا مرة اخرى«، واضاف »س حالفن
ــقاط طائرة هذا حتمي،  ــى كل حال الى اس عل
ــرة او مرتني او ثالثة  ــنحبط محاوالتهم م س
ــن ننجج، انها  ــابعة او الثامنة ل ــن في الس لك
ــهر«. وفي العدد الثالث من مجلته  مسالة اش
االلكترونية باللغة اإلجنليزية »اينسباير« التي 
ــدة في جزيرة  ــبت اكد تنظيم القاع بثت الس
العرب »سنواصل هذا النوع من العمليات وان 

مت احباطها«.
ــبة لنا من املفيد  واضاف التنظيم »بالنس

ــاء في حالة  ــه على البق ــب العدو وحمل ترهي
ــتمرة وذلك خالل بضعة اشهر  استنفار مس
ــدوالرات«،  ــة االف من ال ــل وبعض من العم
ــن اقاموا في  ــل جتنيد اجلهاديني الذي وبفض
الغرب وسهولة البحث على االنترنت والنهم 
ــتخلصون الدروس من اخطائهم، يتمكن  يس
تقنيو القاعدة من االحتفاظ بتفوق زمني على 
ــرطة واخلبراء في سالمة الطيران، وقال  الش
ــتوف نودان »انهم ال يكررون الشىء  كريس

نفسه متاما.
احملاولة التي تفشل ستؤدي الى االجراءات 
ــال اعتداء  ــها التي تتخذ في ح ــة نفس االمني
ناجح، واضاف ان »هذا يؤدي الى الذعر نفسه 
ــبب في تعزيز االجراءات االمنية التي  ويتس
تكلف املليارات وتفرض قيودا جديدة«. وقال 
رئيس مؤسسة اوروبية كبيرة متخصصة في 
رصد املواد اخلطيرة طالبا عدم كشف هويته، 
ــرود املفخخة يدفع الى  ــا جرى مع الط ان »م
التشكيك في النظام برمته«، واضاف ان »ذلك 
ــاوالت االرهابية الرامية الى  يدل على ان احمل
ــا وتكنولوجياتنا  ــان تنظيمنا واجراءاتن امتح
فعالة مبهاجمتهم الشحن اجلوي كشفوا ثغرة 
ــا كانت تثير  ــادى التحدث عنها لكنه كنا نتف

قلق اجلميع منذ 11 سبتمبر 2001«.
ويرى ماغنوس رانستروب مدير االبحاث 

ــر املتكافئة  ــات املخاطر غي ــي مركز دراس ف
ــويدي ان هذه احملاولة  ــي معهد الدفاع الس ف
ــتهداف النقل  ــى اس ــم عل ــس اصراره »تعك
ــرة التي قد تنجم  ــات املثي اجلوي واالنعكاس

عن ضرب محرك العوملة«
ــى محاوالت  ــردود عل ــة ال ــد متابع وبع
ــرات في  ــف خبراء املتفج ــم يتكي اعتداءاته
»القاعدة« بسرعة بينما يحتاج االمر الى اشهر 
ــراءات املضادة  ــنوات لتحديد االج ورمبا س

واملصادقة عليها ومتويلها واعدادها.
ــتروب »االستنفار الذي حدث  وذكر رانس
ــائلة في 2006«، موضحا  بعد املتفجرات الس
ــبة  ــزات املناس ــتؤمن التجهي ــا س ان »اوروب
ــبع سنوات، وفي  اعتبارا من 2013: اي بعد س

هذه االثناء تنتقل املخاطر«.
ــال الطرود  ــي تعليق مفصل على ارس وف
ــة من صنعاء قال تنظيم »القاعدة« في  املفخخ
جزيرة العرب ان »احلكومة البريطانية قررت 
انه اذا كانت علبة حبر آلة طباعة تزن اكثر من 
500 غرام فلن يسمح بنقلها على منت طائرة«، 
متسائال »من العبقري الذي ابتكر هذه الفكرة؟ 
هل تعتقدون ان ليس لدينا سوى آلتت طباعة 
ــتوف نودان ان ما  نرسلها«« واوضح كريس
يدعو الى القلق اكثر من ذلك هو« انهم يعدون 
الستخدام اسلحة كيميائية على منت طائرات.

»القاعدة« متفوق في استغالل ثغرات نظام أمن النقل الجوي

ــني  ــادر الرئيس حس ــةـ  أ.ش.أ: غ املنام
ــة البحرينية املنامة أمس بعد  مبارك العاصم
ــد ان عقد قمة  ــن بع ــة البحري ــارة ململك زي
ــى  ــن امللك حمد بن عيس ــع عاهل البحري م
ــه اخلليجية التي  ــة، في ختام جولت آل خليف

شملت االمارت وقطر أيضا.
وقد بحث الزعيمان خالل الزيارة القضايا 

ــة الراهنة، وتطورات الوضع اإلقليمي  العربي
ــط، وجهود إحياء عملية  ــرق األوس في الش
ــالم باملنطقة، واملستجدات على الساحة  الس
ــودان، وأمن  ــان واليمن والس ــة ولبن العربي
ــاع اجلالية املصرية،  ــة اخلليج، وأوض منطق

وتعزيز العالقات الثنائية.
ــارك حرص مصر على  ــد الرئيس مب وأك

حتقيق أمن واستقرار البحرين في إطار أمن 
منطقة اخلليج العربي. وكان العاهل البحريني 
ــداء تكرميا للرئيس  أقام ظهر أمس مأدبة غ
ــة التي أقيمت  ــني مبارك. حضر املأدب حس
ــة« في املنامة أعضاء الوفد  بقصر »القضيبي
ــؤولني  املرافق للرئيس مبارك وعدد من املس

البحرينيني.

مبارك يختتم جولته الخليجية 

القاهرة � وكاالت: قرر القضاء 
االداري املصري أمس االول وقف 
التش���ريعية  اجراء االنتخابات 
املقررة األحد املقبل في محافظة كفر 
الشيخ معظم دوائر اإلسكندرية 
لعدم تنفيذ احكام اصدرتها بإعادة 
ادراج اس���ماء عدد من املرشحني 
معظمهم من املعارضة في كشوف 
املرش���حني بعد ان استبعدتهم 

السلطات.
وقض���ت محكم���ة القض���اء 
االداري في االس���كندرية بوقف 
اجراء االنتخابات املقررة في 28 
نوفمبر ف���ي 10 من الدوائر ال� 11 
في ثان���ي اكبر مدن مصر.  وكل 
دائرة من دوائر االسكندرية ممثلة 

بنائبني.
غير ان تنفيذ قرار احملكمة 
س����يعلق على االرج����ح بعدما 
الوطن����ي  اس����تأنفه احل����زب 
الدميوقراطي احلاكم. يذكر أن 
العديد من دوائر االس����كندرية 
ممثل في مجلس الشعب املنتهية 
واليته بنواب ينتمون الى حركة 
االخوان املسلمني وقد اعتقل أكثر 
من الف ش����خص من عناصر 
احلركة االس����بوع املاضي ولم 
يعد للحركة في االس����كندرية 

سوى خمسة مرشحني.
اللجنة  من جهتها، رفض���ت 
العليا لانتخابات عددا من مرشحي 
احلزب الوطني الدميوقراطي، في 
الباد ومرشحني  انحاء  مختلف 

آخرين مستقلني.
كم���ا قضت محكم���ة القضاء 
اإلداري بالقليوبية خال جلستها 
التي عقدتها أمس برئاسة املستشار 
محمد عطا حنضل نائب رئيس 
الدولة بوق���ف إجراء  مجل���س 
انتخاب���ات مجلس الش���عب في 
دائرة شبني القناطر بالقليوبية، 
كما قضت بتغيير صفة مرشحة 

احلزب الوطني ملقعد الكوتا.
وجاء حك���م احملكمة لرفض 
إدراج اسم أحمد  اإلدارية  اجلهة 
الكمار املرشح على مقعد الفئات 
الكش���وف  »مس���تقل« ضم���ن 
االنتخابية، وذلك على الرغم من 
حصول���ه على حكم س���ابق من 

محكمة القض���اء اإلداري بإدراج 
اسمه ضمن الكشوف، مما دفعه 
لرفع دعوى أخرى أمام احملكمة، 
السابق..  والتي أصدرت حكمها 
كما قضت احملكمة بتحويل صفة 
جيهان حاوة مرش���حة احلزب 
الوطني على مقعد الكوتا من عمال 

إلى فئات.
وكان���ت احملكمة ق���د قررت 
� في حكم س���ابق � وقف إجراء 
االنتخابات في دائرة بنها ودائرة 
طوخ ودائرة كفر ش���كر ودائرة 

شبرا ثان.
على جانب آخر أعلن د.هاني 
الوطني  أم���ني احل���زب  الناظر 
مبحافظة السادس من أكتوبر أنه 
مت قبول استشكالني مقدمني من 
مرشحي احلزب الوطني بدائرتي 
القناطر« و»البدرشني«  »منشأة 
ضد احلكمني الصادرين بتحويل 

صفتهما من عمال إلى فئات.
وقال الناظر � في تصريح له 
أمس � إن مرشح احلزب الوطني 

على مقعد العمال بدائرة منشأة 
القناط���ر مصطفى س���ماح قدم 
استش���كاال عل���ى احلك���م الذي 
صدر عن احملكمة اإلدارية العليا 
بتحوي���ل صفته م���ن عمال إلى 
فئات أمام محكمة القاهرة لألمور 

املستعجلة.
وأضاف أنه مت قبول االستشكال 
املق���دم وحتديد جلس���ة في 12 
ديس���مبر القادم، مشيرا إلى أن 
املرشح س���يخوض االنتخابات 

بنفس الصفة )عمال( خاصة أن 
املرش���ح ألغى السجل التجاري 
اخل���اص ب���ه وميتل���ك حيازة 

زراعية.
في غضون ذلك، أكد صفوت 
الش���ريف األمني الع���ام للحزب 
الوطني الدميوقراطي أن كل من 
يروج أن احلزب يستغل الدولة 
واهم، ونحذر من يردد هذا الكام، 
فاحلكوم���ة أعلنت أنها ليس���ت 
املسؤولة عن العملية االنتخابية 

العليا  اللجنة  التي تتكفل به���ا 
لانتخابات، وعلى احلكومة فقط 

حفظ األمن واألمان.
 وشدد الشريف في حوار مع 
االعامي عبداللطيف املناوي في 
برنامجه »وجهة نظر« بالتلفزيون 
املص���ري أمس عل���ى أن احلزب 
الوطني يدف���ع من ماله اخلاص 
ثمن حملته اإلعانية لتلفزيون 

الدولة.
 واعترف الشريف بأن احلزب 

الوطني عالج كثيرا من السلبيات 
التي صاحبت العملية االنتخابية 
عام 2005 وأهمها حسن اختيار 
املرشحني وقال »من أجل ذلك دفعنا 

ب� 177 مرشحا في 222 دائرة«.
 وأشار إلى أن كل املرشحني من 
أبناء هذه الدوائر، ولهم أصول بها 
وأهل ولم يأت مرشح من مرشحي 
احلزب بالبراش���وت ولم ينزل 

مرشح على دائرة باملظلة.
 وق���ال الش���ريف إن احلزب 

الوطني قدم أحس���ن ما لديه من 
مرش���حني منهم 58 حاصا على 
درجة الدكتوراه و18 على درجة 
املاجستير و350 على مؤهل عال 
و200 على مؤهل فوق متوسط 
ومتوسط و50 على اإلعدادية وما 
دونها، وبذلك فان مستوى مرشحي 

احلزب شيء يدعو للفخر.
 وحول وجود دوائر مفتوحة 
قال الشريف: »اننا نعرف طبيعة 
الدوائ���ر ونعرف أماك���ن القوة، 
ومرشحونا قادرون على حسم 
ه���ذه الدوائر التي تك���ون فيها 
املنافس���ة بني الوطني والوطني 
في معظم الدوائر، وكنا نريد أال 
نحجب أحدا عن الترشيح تساوي 
مع غيره في املجمعات االنتخابية 
واستطاعات الرأي واالنتخابات 
الداخلية وله قبول شعبي ولذلك 
الدوائر وترشيح أكثر  كان فتح 

من مرشح.
من جهة أخرى نفى الشريف 
عقد صفقات مع أي أحزاب أو قوى 

سياسية بشأن االنتخابات.
وق���ال األمني الع���ام للحزب 
صفوت الشريف في تصريح نقلته 
وسائل إعام حكومية إن »احلزب 
الوطني حزب كبير ليس في حاجة 

لعقد صفقات مع أحد«.
لكن مسؤول جلنة االنتخابات 
في جماعة اإلخوان املسلمني محمد 
مرسي قال في حوار مع صحيفة 
»املص���ري اليوم« املس���تقلة ان 
اجلماعة تنسق مع احلزب احلاكم 
البرملانية  بش���أن االنتخاب���ات 

املقبلة.
وأوضح مرس���ي وهو عضو 
مكتب اإلرشاد باجلماعة أيضا ان 
اجلماعة تنسق أيضا مع أحزاب 
مثل حزب الوفد الليبرالي وحزب 

التجمع اليساري.
وتتهم جماعة اإلخوان املسلمني 
احلزب احلاك���م بعقد صفقة مع 
ح���زب الوف���د تقض���ي بإقصاء 
مرش���حي اجلماع���ة مقابل فوز 

مرشحي الوفد.
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