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أنباء عن استقالة أبو الغيط ومرعي.. واستمرار المظاهرات الرافضة للحكومة
المجلس األعلى للقوات المسلحة ينفى دخول مبارك المركز الطبي العالمي للعالج.. والبورصة ترجئ استئناف تعامالتها إلى األحد

بعد توقيع بوروندي اتفاقية تقاسم مياه نهر النيل

حصة مصر من »النيل« تنهار
كمباالـ  أ.ف.پ: وقعت بوروندي اتفاقية تقاسم مياه النيل مما ميهد 
الطريق إلقرارها وبالتالي لتجريد مصر من العديد من امتيازاتها في 
مياه النهر وابرزها حق الڤيتو في منع اقامة اي مشروع على النهر 
خارج اراضيها. واعلن دانيال ميبوما املتحدث االقليمي باسم مبادرة 
حوض النيل ومقرها في عنتيبي في كمباال امس »بعد توقيع بوروندي 

امس األول بات من املمكن ان تدخل االتفاقية حيز التنفيذ«.
واضاف ميبويا انه ومبوجب القانون الدولي الســـاري، كان البد 
من ان توقع ســـت من الدول االطراف على االتفاقية قبل ان يجري 
اقرارها في برملاناتها. ومن املتوقع ان تتم املصادقة عليها في جميع 

البرملانات الستة.
ووقعت اربع دول مطلـــة على النيل العام املاضي اتفاقية تتيح 
للدول الواقعة عند منبع النهر اقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية 
من دون احلصول على موافقة مســـبقة مـــن مصر. وقاطعت مصر 
والسودان مراسم اعالن االتفاقية وتعهدتا بعدم االعتراف باي اتفاق 

يتم التوصل اليه دون موافقتهما.
واتفقت اوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا في املراسم التي اقيمت 
في مارس 2010 على إلغاء حق مصر في االعتراض وفي اســـتغالل 

90% من موارد النهر.
وشكلت مراسم التوقيع نهاية املفاوضات واعطيت الدول االخرى 
املعنية مبا فيها كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الدميوقراطية 
مهلـــة عام لتوقيع االتفاقية. ووقعـــت كينيا في مايو املاضي بينما 

وقعت بوروندي االثنني في اليوم االخير من املهلة.

القاهرة ـ أحمد صبري ووكاالت
فيما ترددت أنباء قوية مبجلس الوزراء 
 املصري أمس عن اســــتقالة كل من أحمد
أبو الغيط وزير اخلارجية واملستشــــار 
ممدوح مرعي وزير العدل، في الوقت الذي 
لم يخرج أى بيان رسمي من مجلس الوزراء 
يؤكد أو ينفي هذه األنباء، واصل نحو 2000 
شخص احتجاجهم امس مبيدان التحرير 

للمطالبة بإسقاط احلكومة احلالية.
وطالب احملتجون بإســــقاط احلكومة 
احلالية »حكومة أحمد شفيق« وتشكيل 
حكومــــة تكنوقــــراط، واصفني احلكومة 
احلالية بـ »الباطلة« نظرا لتعيني رئيسها 
من قبل رئيس اجلمهورية السابق حسني 

مبارك.
كما طالب احملتجون مبحاكمة الرئيس 
أمواله وأموال أسرته  السابق ومصادرة 
لصالح الشعب، وكذلك محاكمة مساعديه 
واملقربني منه ومصــــادرة أموالهم وعلى 
رأسهم صفوت الشــــريف وزكريا عزمي 

وحسني سالم.

وطالبوا أيضا بحل جهاز مباحث أمن 
الدولــــة، واإلفراج عن جميــــع املعتقلني 
السياسيني، خاصة الصادرة بحقهم أحكام 
إفراج من احملاكم والنيابات املختصة، والتي 
ترفض وزارة الداخلية تنفيذها أو تصدر 

بحقهم أوامر اعتقال جديدة.
وأكد احملتجون أنهم سيواصلون ثورتهم 
داخل امليدان حتى تتحقق مطالبهم، مرددين 
هتافات »ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة 

في كل شوارع مصر«.
من جهتهــــا، قامت القوات املســــلحة 
مبحاولة صرف الباعة اجلائلني من داخل 
امليدان للحفاظ علــــى املنظر احلضاري 
والالئق للميــــدان، خاصة بعد أن أصبح 

محط أنظار العالم أجمع.
كما جدد املجلس األعلى للقوات املسلحة 
تأكيده على أنه يتفهم بشكل كامل مطالب 
ثورة »25 يناير«، وأنه سيسلم السلطة 
لرئيس منتخب فــــي أول أكتوبر املقبل، 
وأوضح أن الرئيس القادم سيضع دستورا 
جديدا، معتبرا أن حتديد مدة الرئاسة بـ 4 

سنوات وقصر الترشح على فترتني فقط، 
ســــيمنعان وجود حاشية حول الرئيس 

ألنهم يعرفون أنه ذاهب ذاهب.
كان املجلــــس األعلى قد عقد اجتماعا، 
أمس االول، مع عدد من شباب ائتالف ثورة 
»25 يناير«، وناقش معهم اجلدول الزمني 
إلجراء االنتخابات البرملانية والرئاسية، 
وأوضح أن االســــتفتاء علــــى التعديالت 
الدستورية سيجرى في أوائل أبريل 2011، 
على أن جترى االنتخابات البرملانية في 

يونيو، والرئاسية في أغسطس.
وردا على مطالب ائتالف شباب الثورة 
بإلغاء الدستور، وتشكيل جلنة لصياغة 
دســــتور جديد، قال أعضــــاء املجلس إن 
التعديالت املقترحة وضعت اإلطار الذي 
يضمن نزاهة االنتخابات الرئاسية، وان 
تغيير الدستور بأكمله يحتاج فترة تتجاوز 
عاما ونصف العام، إضافة إلى أن عدم وجود 

دستور سيوقف القانون داخل الدولة.
وأكــــد املجلس أن احلكومــــة تغيرت 
بالفعل، وأنها لم تأخذ فرصتها حتى اآلن، 

موضحا أن وجود بعض الوجوه القدمية 
في أماكنها ضروري حتى ال ينهار الهيكل 

التنظيمي للدولة.
كما شدد على أنه ستتم إعادة هيكلة 
جهازي الشرطة وأمن الدولة، وأنه ال ميكن 
في الوقت احلالي إقالة احملافظني ورؤساء 
املدن، الذين يجب اســــتمرارهم لتسيير 

األعمال اإلدارية.
كان مئات املتظاهرين واصلوا اعتصامهم 
داخــــل احلديقة الدائرية بوســــط ميدان 
التحريــــر، تأكيدا على التمســــك بتنفيذ 
مطالبهم، وأبرزهــــا إقالة حكومة الفريق 

أحمد شفيق.
وشهد امليدان انقساما بني املتواجدين 
فيــــه، خصوصــــا بعد انضمــــام عدد من 
املظاهرات الفئوية، وطالبوهم باملغادرة.

الى ذلك، نفى مصدر مسؤول باملجلس 
األعلى للقوات املسلحة ما اذاعه أحد املواقع 
االلكترونيــــة االخبارية مــــن أن الرئيس 
السابق محمد حسنى مبارك قد دخل املركز 
الطبي العاملي للعالج بعد منعه من السفر. 

اليوم  وكان املوقع االلكتروني لصحيفة 
السابع قد نسب ملصدر مقرب من الرئيس 
السابق قوله إنه مت نقل مبارك املركز الطبي 
العاملي حتت حراسة مشددة، وان الرئيس 
السابق كان ينوي الســــفر هو وعائلته 
أمس األول الى تبوك بالسعودية بالطائرة 
اخلاصة للعائلة، إال أن برج املراقبة رفض 
سفرهم طبقا لقرار النائب العام مبنعهم 

من السفر.
من جانبها، لم تفتح البورصة املصرية 
ابوابها امس، كما كان مقررا بعد قرار ادارتها 
ارجاء اســــتئناف التعامالت حتى األحد 
املقبل بهدف اتاحة الفرصة لضمان استقرار 
البورصــــة التي توقفــــت أعمالها منذ 30 

يناير املاضي.
وكان مصدر فــــي البورصة املصرية 
اوضح في تصريــــح صحافي الليلة قبل 
املاضية ان قرار التأجيل جاء بعد التشاور 
مع هيئــــة الرقابة املالية وشــــركة مصر 
للمقاصةوشركات السمسرة وممثلني عن 

املستثمرين.

إطالق مواد جديدة عن الثورة 
بمناهج الجامعة األميركية

القاهرةـ  أ.ش.أ: أطلقت اجلامعة األميركية بالقاهرة أمس مبادرات 
تعليمية للفصل الدراسي الثاني »ربيع 2011« من شأنها توفير الفرصة 
للتمعن في األحداث التاريخية التي وقعت في مصر خالل شـــهري 

يناير وفبراير املاضيني.
وتشمل هذه املبادرات إدراج مواد جديدة عن الثورة املصرية في 
مناهج اجلامعة، وتعديل املقررات احلالية ملعاجلة أحداث 25 يناير 
ـ 11 فبراير، وإقامة ندوات دراســـية وحلقات نقاشية عن كل جوانب 
الثورة ومستقبل مصر، فضال عن توثيق الثورة من خالل مشروع 

»اجلامعة في امليدان: توثيق التاريخ على أرض الواقع«.
وقال مدحت هارون املدير األكادميي للجامعة »إن هذه السلسلة 
اجلديدة من البرامج األكادمييـــة والتوعية املجتمعية توضح مدى 
استجابة اجلامعة األميركية بالقاهرة للفرص التعليمية التي خلقتها 

األحداث االجتماعية والسياسية في مصر«.
وأشار إلى أنه خالل يومني فقط، قام 40 عضوا من أعضاء هيئة 
التدريس باجلامعة األميركية بوضع برامج دراسية جديدة، وورش 

عمل، وجلان، ومواد معدلة لتقدم في الفصل الدراسي احلالي.
وأضـــاف »أن اجلامعة تريد تدريس الثـــورة عن كثب للطالب، 
ويكونوا على بينة بامتيازاتها، وسيقومون بدراسة كيفية النهوض 

مبصر في الفترة املقبلة«.

السبكي: 11.8 مليون جنيه أجر محمود سعد ويسرا 10 ماليين

ميرفت أمني

محمود سعد

حسام حسن

حسني فهمي

ليلى غفران

يسرا

محمود اخلطيب

ميرفت أمين وحسين فهمي
أمام النيابة

بدأت نيابة االموال العامة بالقاهرة التحقيق مع الفنان حســـني 
فهمي وزوجته السابقة الفنانة ميرفت امني في قضايا اهدار املال العام 
والتربـــح دون وجه حق من خالل احلصول على قطع ارض مميزة 

على ساحل البحر لوزراء وفنانني مشهورين باسعار رخيصة.
وكان احد احملامني تقدم ببالغ يتهم فيه احد احملافظني بتخصيص 
قطع ارض مميزة على ســـاحل البحر لوزراء وفنانني مشـــهورين 
باسعار رخيصة. واكد احملامي في بالغه ان الفنانني واملشاهير الذين 
تضمهم القائمة حصلوا على االرض بسعر 31 جنيها للمتر في حني 
ان سعرها احلقيقي كان يبلغ 500 جنيه في ذلك الوقت لذلك قررت 
نيابة االموال العامة التحقيق في االمر واســـتدعاء كل املعنيني مبن 

فيهم حسني فهمي وميرفت امني.

بعد الضجة االخيرة التي اثيرت حول اجور املذيعني املصريني وفي 
مقدمتهم محمود سعد، كشف خالد السبكي احملاسب بالقطاع االقتصادي 
في ماسبيرو ان اجر محمود سعد يبلغ 11.8 مليون جنيه منها 8.7 ماليني 
عن برنامج »مصر النهارة« و4 ماليني عن برنامج »سورة وصورة« الذي 
اذيـــع في رمضان املاضي كما يبلغ أجـــر خيري رمضان 170 الف جنيه 
شهريا. وذكر السبكيـ  حسبما جاء بجريدة »اجلمهورية«ـ  ان تامر امني 
يتقاضى 150 الفا ومنى الشرقاوي 150 الفا ومليس احلديدي 2.6 مليون 
ســـنويا عن برنامج »من قلب مصر« ويســـرا عشرة ماليني عن برنامج 

»بالعربي« وطاهر ابو زيد 2.6 مليون عن برنامج »ستاد النيل«.

باراك يستبعد قيام 
ثورة إسالمية في مصر 

على غرار إيران
تل أبيبـ  د.ب.أ: استبعد وزير 
الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك امس 
ان تشــــهد مصر ثورة إســــالمية 
على غرار ما جرى في إيران عام 
1979. وأرجع باراك ذلك إلى قدرات 
اجليش املصري والتحامه بشعبه، 
مضيفــــا أن وزير الدفاع املصري 
املشير حسني طنطاوي الذي يرأس 
املجلس العسكري األعلى احلاكم 
حاليا ال يطمح إلى السلطة لكنه 
ســــيحرص على إحالتها بشــــكل 
منتظم. ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية 
امس عن باراك قوله إن االضطرابات 
في العالم العربي ال تنطوي على أي 
تهديد فوري إلسرائيل لكنها حتتم 
عليها إبداء اليقظة. واستبعد باراك 
اســــتتباب الدميوقراطية الكاملة 
في الدول العربية في الســــنوات 
املقبلة لكنه وصف التوجه احلالي 
إلى مزيد  باإليجابي كونه يؤدي 

من االنفتاح.

نفت الفنانة ليلى غفران ما تردد بأنها طلبت اعادة فتح التحقيق 
في قضية مقتل ابنتها التهام مســـؤول سابق بأنه كان وراء تلك 
اجلرميـــة، وإمنا فعلت ذلك للحصول على أي معلومات مهمة قد 

تكشف مزيدا من احلقائق في تلك القضية.
ونفت ليلى ما جرى تداوله فـــي الفترة االخيرة على الفيس 
بوك بشأن تورط أحد ابناء رئيس الوزراء املصري السابق أحمد 
نظيف في قتل ابنتها هبة، مؤكدة انها تســـتنكر بشـــدة توجيه 
مثـــل هذه التهمة الى رئيس الوزراء الســـابق، وليس ألنه أقيل 

تلفق تهم كاذبة له.
واشارت الى انها قامت برفع دعوى قضائية من قبل ضد اجلريدة 
التي روجت هذه االشاعة السخيفة، ولكنها فوجئت بسرعة تداولها 

من جديد بعد احداث 25 يناير خاصة عبر الفيس بوك.

القاهرةـ  يو.بي.آي: قال األمني العام جلامعة الدول 
العربية عمرو موسى انه سيرشح نفسه لالنتخابات 
الرئاسية املقبلة في مصر وسيعلن برنامجه االنتخابي 

في اللحظة املناسبة.
وأوضح موســــى في حوار مع صحيفة »املصري 
اليوم« املســــتقلة نشرته امس »أنا مستعد لترشيح 
نفسي لالنتخابات فهذا أراه واجبا ومسؤولية ولم ال 
واملنصب شاغر واملطالبات كثيرة من عدد كبير من 

الشباب وفئات املجتمع املختلفة«.
وأضاف »أنا اآلن أرتب برنامجي االنتخابي ألمتكن 
في اللحظة املناسبة من طرح اسمي للترشح لالنتخابات 
الرئاســــية فالباب مفتوح في العهد اجلديد للجميع 
للمشاركة والعهد اجلديد يبدأ بالتمكني وفتح الباب 

للمنافسة احلقيقية«.
وتابع قائال: ان برنامجه لالنتخابات الرئاسية »قيد 
البلورة وكان محال للتفكير العميق والنقاش النشط 
مع مجموعة من املفكرين كمرحلة أولى وسوف أطرحه 

على مجموعات أوسع في املستقبل القريب«.
وأعرب موسى عن اعتقاده بضرورة إجراء االنتخابات 

الرئاســــية قبل البرملانية موضحا ان ذلك ســــيتيح 
فرصة لألحزاب املصرية لتستقطب أصواتا ومؤيدين 

ومرشحني للحصول على مقاعد في البرملان.
وقال »أرى أن النظام املصري في املرحلة الراهنة 

يجب أن يكون نظاما رئاسيا وليس برملانيا«.
ويطالب خبراء قانون مستقلون في مصر بتحويل 
البالد الى جمهورية برملانية عند الشروع في وضع 
دستور جديد للبالد بحيث ال يتمتع رئيس اجلمهورية 
بالسلطات التي يتمتع بها اآلن طبقا للدستور احلالي 

بحيث تصبح مصر جمهورية برملانية.
وتضع اجلمهورية البرملانية السلطة في يد احلكومة 
املشــــكلة من وزراء ينتمون ألحزاب سياسية متثل 
األغلبية في البرملان ويعتبر منصب رئيس اجلمهورية 

فيها منصبا شرفيا.
وقال موسى »الرئيس القادم ملصر أيا كان يجب 
في رأيي أن يكون رئيســــا لفترة واحدة فقط سواء 
اتفقنا على أن تكون خمس أو أربع أو ســــت سنوات 
يقود فيها عملية اإلصالح والتعديل ويضع البلد على 

طريق االستقرار وإرساء األمور«.

.. ووائل غنيم: راجل يا محمود!
عبر صفحة »كلنا خالد س��عيد« على املوقع االجتماعي »فيس بوك« 
دافع الناشط وائل غنيم الذي يعد أبرز الشخصيات الشابة التي شاركت 
ف��ي ثورة 25 يناير عن اإلعالمي الش��هير محمود س��عد بش��أن أزمته 

األخيرة مع برنامج »مصر النهاردة«.
وقال غنيم املدير اإلقليمي لش��ركة »غوغل« بالشرق األوسط، معبرا 
عن تعاطفه مع س��عد: »رس��الة الى رئيس الوزراء أحمد شفيق: شباب 
مصر ق��ام بث��ورة للمطالبة بحقوق��ه وحرياته وأهمها حري��ة التعبير 
ع��ن الرأي والتظاهر واالعتص��ام مبا يكفله القانون والدس��تور.. احنا 
م��ش عايزين رئي��س وزراء من العصر احلجري يحدد لنا نش��وف إيه 
ومانش��وفش إيه ويحدد ه��و عايز يقول إيه.. محمود س��عد قرر إلغاء 
تعاق��ده مع مصر النهاردة بعد م��ا رئيس الوزراء كان عايز يفرض عليه 

انه يظهر في البرنامج بتاعه.. راجل يا محمود سعد«.
وتابع: بغ��ض النظر عن مني فيهم اللي بيق��ول احلقيقة.. هل يصح 
ان رئي��س الوزراء يخ��رج على الهواء يتكلم عن مرتب محمود س��عد؟ 
هو املرتب ده مش أمر ش��خصي وخ��اص؟ ده غير ان مرتب املذيع مش 
قضيتنا.. املذيع اللي بياخد 9 ماليني جنيه وبيقول احلقيقة أش��رف ألف 
م��رة من املذيع اللي بياخد 100 ألف جنيه وبيكذب.. والس��ؤال املهم: هو 
ثروة الفريق أحمد شفيق كام؟ ألنه مادام قرر يذكر مرتب محمود سعد 
الزم يقول لنا ثروته خاصة انه موظف في الدولة من عشرات السنني«.

النيابة تنفي ما نشرته »األهرام« و»األخبار« من اعترافات العادلي
اكد املستشار عادل السعيد املتحدث الرسمي 
للنياب��ة العامة عدم صحة املعلومات املنش��ورة 
بصحيفتي »االه��رام« و»االخبار« في اعدادهما 
امس والت��ي تضمنت اق��واال منس��وبة لوزير 
الداخلية الس��ابق حبيب العادلي، مشيرا الى ان 
تل��ك املعلومات عارية متاما ع��ن الصحة. وقال 
املستش��ار عادل الس��عيد ان النياب��ة العامة لم 
تستمع حتى اآلن الى القيادات االمنية التي ذكرت 
الصحيفتان ان النيابة استمعت الى اقوالهم وهم 
كل م��ن اللواء حس��ن عبدالرحمن مدير مباحث 
امن الدولة واللواء احمد رمزي قائد قوات االمن 
املركزي السابق واللواء عدلي فايد مساعد وزير 

الداخلية السابق لالمن العام. 
وكان في وقت س��ابق، ق��د تناولت صحيفة 

»املصري اليوم« تفاصيل جديدة زعمت أنها خاصة بالتحقيقات مع 
حبيب العادلي ومساعديه مؤخرا فيما يخص االتهامات التي وجهتها 
النيابة له. واش��ار احمد شلبي الصحافي في »املصري اليوم« خالل 
مداخلة هاتفية لبرنامج »العاش��رة مساء« املذاع على فضائية »درمي 
2«، الى ان نيابة امن الدولة العليا استمعت الى اقوال وزير الداخلية 
الس��ابق حبيب العادلي بشأن االتهامات املنسوبة اليه حول االنفالت 
االمن��ي واصدار ق��رارات بقتل املتظاهرين، وعلى مدار 9 س��اعات 
جرى فيها التحقيق س��ألته النيابة عن املس��ؤول وراء تعامل افراد 
الش��رطة مع املتظاهرين فقال العادلي انه هو املسؤول وقياداته بناء 
على مشاورات دارت بينهم. كما مت سؤاله عن املسؤولية عن اصدار 
قرارات حول اطالق النار على املتظاهرين وس��حب قوات االمن من 

الش��وارع وفتح الس��جون واط��الق البلطجية، 
وكان رد العادلي انه كان على اتصال مبساعديه 
االربعة واش��ار اليهم ان يتخذوا االجراءات التي 
يرونها نظرا ألنه غير متواجد في الش��ارع، مع 
نفيه ان يكون قد اعط��ى تعليمات باطالق النار 
على املتظاهرين. واكد الصحافي احمد ش��لبي 
رواية العادلي عددا من الكواليس منها انه جرى 
اتص��ال معه من جانب عدد م��ن قيادات احلزب 
الوطني يطلبون منه ض��رورة انهاء املظاهرات، 
وطلب منه��م العادلي املش��ورة عليه مبا ميكن 
فعله، وكان رد احد هذه القيادات ان يقوم الوزير 
باس��تخدام العنف واثارة الرعب، او الهاء الناس 
في اجتاه آخر، ونفى العادلي مجددا تنفيذه لهذه 

املقترحات.
حبي��ب العادل��ي قال اثن��اء التحقيقات »مش م��ن املعقول اكون 
اتصلت بكل ضابط وقلتله افتح النار على املتظاهرين، في مساعدين 

معايا بيعطوا اوامر للضباط«.
ومع االس��تماع القوال ثالثة من مس��اعدي العادل��ي وهم اللواء 
اسماعيل الشاعر واللواء احمد رمزي واللواء عدلي فايد، اكدوا خالل 
التحقيق تنفيذهم لتعليم��ات الوزير وعدم اصدارهم تعليمات لقتل 
املتظاهري��ن، بينما كل ضابط قام باطالق النار على املتظاهرين قام 
بفع��ل ذلك من تلقاء نفس��ه، وبعد القاء الوزي��ر التهم عليهم عدلت 
القيادات الثالثة عن اقوالهم بعد استدعائهم مرة اخرى، حيث اشاروا 
الى تنفيذهم الوامر صريحة من حبيب العادلي بالتعامل بشكل حازم 

مع املتظاهرين والقوا بكل االتهامات عليه مرة اخرى.

حبيب العادلي جمال مبارك سوزان مبارك

منع طائرة سوزان وجمال مبارك من اإلقالع

القاهرة: اكدت مصادر مسؤولة مبطار شرم الشيخ منع سوزان 
مبارك زوجة الرئيس املصري السابق وجنلها جمال من السفر على 
طائرة خاصـــة الى خارج البالد تنفيـــذا لتعليمات املجلس االعلى 
للقوات املسلحة، وذلك قبل اصدار النائب العام اول من امس قرارا 
مبنع مبارك وافراد اسرته من السفر الى خارج البالد حلني التحقيق 

في عدة بالغات بتهمة الفساد.
وقالت املصادر ان سلطات املطار فوجئت بوصول سوزان وجمال 
مبارك من دون اخطار مسبق للسفر على طائرة خاصة دون حتديد 
اجلهة، اال انه متت اعاقة الطائرة عن االقالع للحصول على تصريح 
من السلطات املختصة التي رفضت سفرهما ومت ابالغهما وعادا الى 

محل اقامتهما في شرم الشيخ. 

منع حسن حمدي والخطيب وزاهر من السفر
وحسام حسن: تعرضت للظلم في نظام مبارك

عمرو موسى: سأعلن برنامجي لالنتخابات 
الرئاسية في اللحظة المناسبة 

هل تكشف الثورة حقيقة مقتل السندريال؟

ليلى غفران تنفي اتهامها ابن نظيف بقتل ابنتها

يبدو أن الثورة املصرية ســـتنجح في الكشف 
عن الغموض الكبير الذي كان يلف معظم القضايا 
الداخليـــة واخلارجية، والتـــي بقيت عالقة طيلة 
سنوات مضت، وبعد ان اعلنت هالة سرحان عن ان 
سوزان مبارك كانت وراء القضية التي مت تلفيقها 
لها، من أجل إبعادها عن الساحة اإلعالمية، يبدو 
أن مقتل السندريال سعاد حسني سيعود من جديد 
إلى الواجهة. هذه القضية التي لطاملا اعُتبرت مثيرة 

للجدل وشـــكلت لغزا كبيرا، ينوي ورثة الراحلة 
سعاد حسني اعادة فتح التحقيق في قضية مقتلها، 
وأكدت شقيقة الراحلة، جناة حسني، أنها ستتقدم 
ببالغ جديد للنائب العام تتهم فيه أحد املسؤولني 
في الدولة بقتل شقيقتها، واشارت الى انها متلك 
الكثير من املعلومات، التي لم تستطع ان تكشفها 
سابقا، مؤكدة ان تلك املعلومات تؤكد قتل شقيقتها 

وليس انتحارها كما حاول البعض ان يزعم.

على خلفية اتهامات محتملة 
تتعلق بقضايا فساد مالي وإهدار 
للمال العام وتلقي رشاوى، قررت 
سلطات األمن في مطار القاهرة 
الدولي أمس األول منع عدد من 
الشـــخصيات املعروفة ومنهم 
مسؤولون عن مؤسسات رياضية 

في مصر من مغادرة البالد.
التي  أبرز الشخصيات  ومن 
صدر بحقها قرار املنع من السفر 
خارج البالد حسن حمدي رئيس 
النادي األهلـــي ورئيس وكالة 
األهرام للدعاية واإلعالن، ونائبه 
محمود اخلطيب، وسمير زاهر 

رئيس احتاد الكرة املصري.
وأبلغ ضباط املطار املسؤولني 
الثالثة انه لن يتم الســـماح لهم 
بالسفر إال بعد احلصول على إذن 
كتابي يحمل توقيع املستشـــار 
العام  النائب  عبداملجيد محمود 

شخصيا.
من جهة أخرى، نفى حســـام 
حسن وقوفه ضد »ثورة الغضب« 
التي بدأت في مصر منذ 25 يناير 

املاضي، مشيرا الى ان كالمه كان 
واضحا من البداية وهو انه مع 
الثورة وضرورة االستفادة مما 

حققته من اصالحات.
وفجر مدرب نـــادي الزمالك 
مفاجأة عندما استفاد من مؤمتر 
صحافي عقده عقب مباراة فريقه 
مع »ستارز« الكيني في دور الـ 64 
من دوري أبطال افريقيا، ليعلن 
تعرضه وتوأمه ابراهيم ملا سماه 

»ظلم كبير من النظام السابق«.
الفني لفريق  املدير  وأشـــار 
الزمالك خالل املؤمتر نفسه، الى 
انه اشتكى كثيرا من الظلم الذي 
تعرض له في مصر في ظل نظام 
مبارك، حتـــى انه هدد في العام 
املاضي بالرحيل عن مصر في حال 
استمرار األوضاع على حالها، وانه 
لم يكن له أي عالقة بجمال وعالء 

مبارك، عكس العبني آخرين.


