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كل يوم من األيام التي أعقبت ثورة اخلامس 
والعشرين من يناير يثبت مبا ال يدع مجاال للشك 
أن النظام السابق سلك جميع السبل املشروعة وغير 
املشروعة من أجل احملافظة على بقائه وصورته 
أمام العالم حتى وإن كان ذلك على حساب كرامة 

الشعب وحريته.
اس���تند النظام في ذلك ال���ى وزارة الداخلية 
التي حولها من وزارة هدفها حماية الش���عب الى 
هيئة هدفها تأمني احلك���م واحلفاظ على رجاله 
فانشغل جميع عناصرها بهذا الهدف تاركني الهدف 
األسمى وهو أمن املواطن، ولعل الدليل على ذلك 
انه رغم كثرة عناصر الشرطة وامليزانية الضخمة 
املرص���ودة للوزارة إال انها فش���لت في احلد من 
اجلرمي���ة مقابل جناحها في احلف���اظ على بقاء 

النظام لعقود ثالثة.
وال يختلف عهد وزير الداخلية األس���بق حسن األلفي عن خلفه 
حبي���ب العادلي على األقل في ذلك النهج الذي يس���تخدم القضايا 
امللفقة أو حتى اللجوء للعملي���ات التخريبية من أجل إلهاء الرأي 
العام عن قضايا أخطر، وهذا ما حدث في قضية الدعارة الش���هيرة 

التي اتهمت فيها الفنانتان حنان ترك ووفاء عامر عام 1997.

في عام 1997 فوجئ الرأي العام املصري بوسائل 
اإلعالم املختلفة تتحدث عن قيام الداخلية بإلقاء 
القبض على ش���بكة دعارة تضم الفنانتني وفاء 
عامر وحنان ترك بل ونش���رت الصحف املبالغ 
املالية التي كانت تتقاضاها كل فنانة منهما نظير 

ممارسة الرذيلة وكانت أرقاما كبيرة.
وسبق اإلعالن عن هذه الفضيحة املدوية حادث 
إرهابي مروع راح ضحيته عدد كبير من السياح 
في مدينة األقصر وكشف عن قصور جسيم في 
عمل األجه���زة األمنية ما دفع الرأي العام الى ان 
يكون احلادث مادة حلواراتهم لكن األمر سرعان 
ما تغير بعد اإلعالن عن فضيحة حنان ترك ووفاء 

عامر.
صدق كثير من الناس ما مت اإلعالن عنه وشكك 
الكثير فيه وكان لكل حججه ومبرراته وظل الوضع هكذا حتى نسي 
الرأي العام املوضوع برمته، ولكن بعد ثورة اخلامس والعشرين من 
يناير عادت القضية للظهور مرة اخرى مع ظهور معلومات تؤكد ان 
القضية كانت ملفقة من قبل الداخلية للتغطية على حادث األقصر 
ما يزيد من رصيد النقمة على أجهزة األمن املصري خاصة تزامن 

ذلك مع الوثائق التي مت حرقها في مقار جهاز أمن الدولة.

دعوة لمسيرة مليونية ضد الطائفية.. والجيش يخلي »ميدان التحرير« من المعتصمين

القاهرة - وكاالت: استنكرت أحزاب وقوى سياسية مصرية 
ظهور نعرات طائفية تهدد السالم االجتماعي خصوصا خالل 
الظ���رف الدقيق الذي متر به البالد حاليا عقب ثورة اخلامس 
والعشرين من يناير، ودعت إلى مسيرة مليونية غدا اجلمعة من 
ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى قرية الصول مبركز أطفيح 

مبحافظة حلوان حتت شعار: »ال للفتنة الطائفية«.
وقال السفير عبداهلل األشعل وكيل مؤسسي حزب »مصر 
احل���رة« انه طالب ش���باب احلزب من أبناء ث���ورة 25 يناير 
بالتح���رك على موقع ال� »فيس ب���وك« والدعوة مع األحزاب 
والقوى السياس���ية األخرى إلعالن يوم اجلمعة املقبل يوما 
للوحدة الوطني���ة في مصر بعنوان »جمعة الوحدة«، بحيث 
تسير مسيرة مليونية على األقدام للقرية التي شهدت األحداث 
الطائفية في مركز أطفيح مبحافظة حلوان ومعها سكان القرية 

من اإل�1خوة األقباط.
وأضاف األشعل ان حزب »مصر احلرة« � حتت التأسيس � 
يعتبر أن الظرف التاريخي الذي متر به البالد يستدعي تضافر 
جميع اجلهود لتأمني س���المة الوطن خصوصا ضد النعرات 
الطائفية والدينية التي تغذيها أطراف وجهات داخلية وخارجية. 
من ناحيته، أكد عادل دانيال وكيل مؤسسي حزب »االستقامة« 
� حتت التأسيس � إن شباب احلزب وجميع كوادره ستشارك 
في هذه املبادرة املهمة يوم اجلمعة املقبل. وأوضح دانيال إن 
القساوسة ورجال األمن ومسؤولي احملافظة وغيرهم ممن قاموا 
بإدارة األزمة لم ينجحوا في التعامل مع األحداث وضمان عدم 
التعدي من جانب جميع األطراف في تلك القرية التي يقطنها 

نحو 5000 مسيحي وسط نحو 50 ألف مسلم.
وقد قتل س���تة أقباط بالرصاص وأصيب 45 آخرون على 
األقل في الصدامات التي وقعت أمس األول في منطقة املقطم 

بشرق القاهرة بني املسلمني واملسيحيني، بحسب ما أكد أمس 
القس س���معان ابراهيم كاهن كنيسة القديس سمعان اخلراز 
في املقطم. وقال القس س���معان »لدينا في املستشفى امللحق 
بالكنيسة جثث ستة أشخاص قتلوا جميعا بالرصاص و45 
جريح���ا أصيبوا كلهم بالرصاص كذل���ك«، مضيفا ان »هناك 

مصابني نقلوا الى مستشفيات أخرى«.
من جانبها، اتهمت جماعة »اإلخوان املسلمون« في مصر 
فلول النظام البائد )نظام الرئيس الس���ابق حس���ني مبارك( 
مبحاولة إثارة الفتنة الطائفية خالل الفترة احلالية بني املسلمني 
واملس���يحيني. وقال بيان لإلخوان إن »النظام السابق يحاول 
إثارة الفتنة الطائفية مس���تغال حادثة بعينها، تعهد املجلس 
األعلى للقوات املس���لحة بحلها« في إشارة الى حادثة إحراق 
وهدم كنيسة في اطفيح جنوب محافظة حلوان، »وأيضا إثارة 
مجموعة من املتعصبني املس���لمني للرد عليهم حلادثة ليس 
هذا وقت إثارتها وال أس���لوب حلها«، في إشارة الى مظاهرة 
لسلفيني مس���لمني اليوم امام مجلس الوزراء تطالب بإطالق 
س���راح من أسموهن ب� »السيدات احملتجزات داخل الكنائس، 
مثل وفاء قس���طنطني وكاميليا شحاتة«. وفي السياق نفسه، 
طالب الداعية اإلس���المي عمرو خالد خالل مداخلة هاتفية مع 
برنامج »العاشرة مساء« الشباب املصري سواء من املسيحيني 
أو املسلمني مبواجهة االستفزازات التي توجه لهم، وأكد عمرو 
ان هؤالء الش���باب اس���تطاعوا معا من خالل ميدان التحرير 
في فترة ثورة 25 يناير ان يواجهوا هذه االستفزازات بكلمة 
واحدة »سلمية«، وعلى جميع الشباب اإلدراك بأن مصر اآلن 
في مفترق الط���رق وعليهم التكاتف معا من أجل اس���تكمال 

نصر ثورتهم.
وشدد على ضرورة استغالل الشعب لعبقريته في الثورة 

في اإلنتاج والوحدة الوطنية والتالحم بني مختلف فئاته والبعد 
عن األفكار الهدامة التي تنال من الشعب وثورته.

من جهة اخرى، قال أحد السلفيني الذين التقاهم د.عصام 
شرف رئيس حكومة تس���يير األعمال أمس مبكتبه ملناقشة 
مطالب السلفيني بشأن كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطني انه 

وعدهم ببحث املوضوع والعمل على حله بكل شفافية.
الى ذلك، وفيما واف���ق مجلس الوزراء املصري امس على 
مشروع مرسوم بقانون يرفع عقوبة البلطجة إلى اإلعدام في 
حالة التسبب في الوفاة، قال شهود ان مئات البلطجية هاجموا 
امس معتصمني في ميدان التحرير باحلجارة محاولني اخالءه 

ما أدى الى إصابة نحو 10 أشخاص بينهم أطفال.
وأضافوا ان البلطجية بدأوا رجم نحو 4 آالف معتصم في 
ميدان التحرير باحلجارة في حدود الس���اعة احلادية عشرة 
صباحا. وأضاف ان مئات البلطجية عاودوا الهجوم في حدود 
الس���اعة الثانية بعد الظهر من ناحية مدخل ميدان التحرير 
قرب املتحف املصري وتبادل معهم املعتصمون رمي احلجارة 

وجنحوا في إبعادهم عن امليدان.
واثر االحتكاكات، أخلى اجليش املصري مساء امس »ميدان 
التحرير« من املعتصمني، وقد حاول املعتصمون الذين رابطوا 
ف���ي امليدان عدة أيام متواصلة اقن���اع رجال اجليش بتركهم 
ف���ي امليدان اال أنهم أقنعوهم باالنصراف في هدوء ومت إخالء 
امليدان أيضا من الباعة اجلائلني الذين انتشروا هناك وأعاقوا 

حركة املرور.
وفي س���ياق متصل، قرر مجلس الوزراء املصري االسراع 
بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام مبهامها الوطنية املتمثلة 
في حماية امن الوطن واملواطنني، واهاب املجلس باملواطنني إلى 

التعاون مع اجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها.

سقوط أكثر من 50 قتياًل وجريحًا في صدامات بين مسلمين ومسيحيين.. والحكومة ترفع عقوبة البلطجة إلى اإلعدام.. وشرف يعد السلفيين بحّل موضوع كاميليا شحاتة

»اإلخ�وان« يتهم�ون فل�ول نظ�ام مب�ارك بمحاولة إث�ارة الفتنة وعم�رو خال�د يدعو الس�تغالل الثورة ف�ي الوح�دة الوطنية
الحكوم�ة ُتق�رر ع�ودة الش�رطة بكام�ل قواه�ا للقي�ام بحماي�ة الوط�ن والمواطني�ن

ليلى علوي

تامر حسني

إميان الطوخي

عبداحلليم حافظ

غادة عبدالرازق

حنان ترك

مصريات يرفعن شعارات »املصري واملصرية ايد واحدة« تأييدا للوحدة الوطنية في اليوم العاملي للمرأة أمس األول  )أ.پ(

حنان ترك.. فنانة أدخلها النظام »شبكة دعارة«إيمان الطوخي.. هل كانت حقًا زوجة لمبارك؟

العندليب يغني لثورة 25 يناير
من ألحان كمال الطويل

كشف املوسيقار املصري زياد الطويل 
– جنل املوس����يقار الكبير كمال الطويل – 
عن اغنيتني وطنيتني تعبر كلماتهما عن 
ث����ورة 25 يناير املصري����ة، كان والده قد 
كتب كلماتهما وحلنهما للعندليب االسمر 
عبداحلليم حاف����ظ وحالت الظروف دون 

خروجهما للنور. 
وشارك عبداحلليم حافظ امللحن كمال 
الطويل بالفعل في بروڤات الغنية منهما، 

وكان الطويل يعزف على البيانو بحسب 
ما ذكره الناقد طارق الشناوي في صحيفة 

الشرق األوسط امس االول.
ويقول مطلع االغنية األولى: آن األوان 
يا مصر نشوف عيون فرحانة، آن األوان يا 
مصر يا عطشانة«، اما الثانية فتقول كلماتها 
التي شاركه حليم في غنائها »بعدما صبرنا 
بعدما قتلنا بعد ان جوعنا وان عطش����نا 

فجأة قمنا فجأة يا مصرنا بعثنا«.

يبدو أن ملفات النظام السابق 
لن تنتهي وأن الفترة القادمة سوف 
تش���هد املزيد من كشف املستور 
وإعالن املسكوت عنه طوال ثالثة 
عقود، وقد خلق س���قوط النظام 
وظهور العديد من الفضائح حالة 
الش���ك وعدم اليقني م���ا أدى الى 
بروز العديد من الشائعات والتي 
ال ميكن اجلزم بصحتها أو نفيها. 
انضم���ت الفنان���ة املعتزلة إميان 
الطوخي لقائم���ة النجمات الالتي 
دارت حولهن شائعات عن عالقتهن 
بالرئيس الس���ابق حسني مبارك 
وأسرته، ولكن الشائعة هذه املرة 
قالت ان إميان الطوخي هي زوجة 
للرئيس مبارك وأم البن يبلغ اآلن 
16 عام���ا. ورددت الش���ائعة التي 
انتش���رت على االنترنت وبعض 
الصح���ف ونقلها موقع محيط ان 
حرم الرئيس املخلوع كانت على 

ايضا ان الرئيس الس���ابق اعجب 
بالطوخي وبأدائها التمثيلي ودورها 
املهم وش���ياكة مالبسها في اجلزء 
الهجان  الثاني من مسلسل رأفت 
والذي أدت فيه دور الفتاة اليهودية 
»أستر بولينسكي« واتقنته بشكل 
الفت للنظر وكان ذلك في عام 1987 
وعندما مت االع���داد للجزء الثالث 
من املسلسل لم يكن دور الطوخي 
موجودا باملسلسل وبالتالي لم يكن 
هناك داع الشتراكها به، وعندما علم 
الرئيس بذلك تدخل لدى القائمني 
على املسلسل فاقنعوا مؤلفه الكاتب 
الراحل صالح مرسي بكتابة دور 
لها باجلزء الثالث وبالفعل مت ذلك، 
ولكن���ه لم يخرج بالش���كل الذي 
خرج به دورها في اجلزء السابق. 
وتستطرد الشائعة انه عندما علمت 
سيدة مصر األولى السابقة باهتمام 
الرئيس مبارك بالطوخي  زوجها 

علم بتل���ك العالقة، وانها تدخلت 
النهاء مشوار إميان الطوخي الفني 
سواء في مجال التمثيل او الغناء 
وأنها استخدمت نفوذها حملاربة 
الطوخي واجبارها على البقاء في 
املنزل دون عمل. وتقول الشائعة 

اصدرت اوامرها بعدم مشاركتها في 
أدوار متثيلية بالتلفزيون املصري، 
ما دفع إميان الطوخي الى تفضيل 
االعتزال لكن زمالءها في الوسط 
الفني حاولوا اقناعها بالعودة ومت 
ذلك بالفعل لتشارك في عمل واحد 
ثم تعتزل مرة أخرى، مبررة ذلك 
ب���أن مهنة الف���ن اصبحت متتلئ 
بالدخالء الذين اساءوا الى الفنانني 
احلقيقيني. وقررت الطوخي االجتاه 
للغناء، وبالفعل قدمت العديد من 
االغاني الناجحة والتي كان أشهرها 
اغنية »النظرة األولى« ويقال انه 
عندما علمت سوزان مبارك بذلك 
تدخلت ملن���ع اغنيتها من ان تذاع 
في التلفزي���ون املصري بل قامت 
املاس���تر لألغنية  بإخفاء شريط 
وإحراقه، لتظ���ل بعدها الطوخي 
بعيدة عن الوسط الفني الغنائي 

والتمثيلي.

ليلى علوي حزينة على خروج مبارك

حملة لالعتذار لتامر حسني من بعض »شباب التحرير«

عائلة المدان في اغتيال السادات: سيخرج للنور قريبًا

رئيس محطة »الفراعين« يقبل يد صفوت الشريف!

خالد يوسف: قاطعت غادة عبدالرازق 
ولن أعمل مع معارضي الثورة

القاهرة � إيالف: قالت عائلة عبود الزمر اشهر سجني 
في مصر، واملدان في جرمية اغتيال الرئيس املصري 
انور السادات انها تلقت وعودا من املجلس العسكري 
باالفراج عنه قريبا، السيما انه قضى العقوبة املقررة 
ضده كاملة منذ عشرة اعوام. وسيشمل قرار االفراج 
ش����قيقه طارق الزمر املعتقل ضمن اعضاء اجلماعة 

االسالمية. وقال اسامة الزمر ابن شقيق طارق وعبود 
الزمر ان افرادا من العائلة التقوا ممثلني عن املجلس 
العسكري وطالبوا باالفراج عنهما خاصة ان العقوبة 
الصادرة بحقهما انقضت منذ شهر اكتوبر من العام 
2001 اي انهما في السجن منذ عشرة اعوام من دون 

وجه حق بسبب نظام احلكم القمعي.

الناس فعال بتتغير..  فاالعالمي توفيق عكاشة 
رئيس قناة الفراعني ظهر في مقطع ڤيديو منتشر 
على اليوتيوب وهو يقبل يد صفوت الشريف املشهد 
غاية في الغرابة، وتوفيق عكاش����ة هو احد اعضاء 
احلزب الوطني ترشح على قائمة احلزب في دائرة 

نب����روه بالدقهلية ضد فؤاد ب����دراوي نائب رئيس 
حزب الوفد، وجنح في جولة االعادة التي انسحب 
فيها بدراوي التزاما بقرار حزب الوفد بعدم خوض 
انتخابات االعادة. ومن يش����اهد عكاشة بعد الثورة 

يجده يهاجم الوطني ورموزه ويؤيد الثورة.

خ���الل الثورة حتى يوضح لها 
السابق  أن مس���اندتها للنظام 
خطأ، ويجب أال تس���تمر على 

هذا األمر.
وقال يوسف ان غادة اتهمته 
هو وثوار التحرير خالل املكاملة 
بأنه يثير الفتنة والفوضى في 
الب���الد، موضحا انها كان تفهم 
ان ذلك كان نابعا من خوفها من 
حالة عدم االم���ان واالمن التي 
عاشها كل املصريني في الفترة 
االخيرة، لكن���ه أكد أنه غضب 
من غادة ألن هذه املكاملة كانت 
ش���خصية بينهما، لكنها نزلت 
مظاهرة تأيي���د ملبارك وحكت 

خاللها املكاملة.

مقطوعة حالي���ا بالنجمة غادة 
عبدالرازق بسبب موقفها منه 
بعد مشاركته في ثورة 25 يناير، 
مشيرا الى انه حتدث معها هاتفيا 

أكد املخ���رج املصري خالد 
يوسف انه لن يتعامل مع الفنانني 
الذين استخدمهم النظام السابق 
الستعداء الشعب على ثوار 25 
يناير ألنه���ا جرمية ال تقل عن 
القتل، كما أنه قطع عالقته مع 
الفنانة غ���ادة عبدالرازق بعد 
أن اتهمته بنشر الفتنة وإثارة 
الفوضى ملشاركته في الثورة.

وفي حني أكد أن أعماله الفنية 
إن لم تتغير 100% بعد الثورة فإنه 
سيتنحى من عمله مثل الرئيس 

السابق حسني مبارك.
� في مقابلة  وقال يوس���ف 
مع برنام���ج »360 درجة« على 
قناة احلياة الفضائية ان عالقته 

أعربت الفنانة ليلى علوي 
عن حزنها على الطريقة التي 
خرج بها الرئيس السابق حسني 
مبارك م���ن منصبه بعد حكم 
البالد 30 عاما، مؤكدة انه من 
الصعب ان يخرج بهذا االسلوب 
كما اس���تنكرت ما يحدث اآلن 
من إهانات عبر وسائل االعالم 
البعض  املختلفة، ألن هن���اك 
يختلق���ون قصصا بعيدة عن 

الواقع.
وكش���فت ليل���ى علوي ان 
عالقتها بأسرة الرئيس مبارك 
ال تتعدى كونها صلة نس���ب 

من بعيد باعتب���ار ان زوجها 
عم زوجة جمال مبارك، مشيرة 
الى انها لم حتاول االس���تفادة 
م���ن هذه القراب���ة، بدليل انها 
رفضت االلتقاء بالرئيس ضمن 
وفد الفنان���ني، الذي ذهب الى 
قصر الرئاسة حتى ال يقال ان 
وجودها ضمن الوفد نظرا لهذه 

العالقة. 
واشارت الى انها قامت بزيارة 
اس���ر ش���هداء ثورة 25 يناير 
واملصابني وقدمت املساعدات 
املالية لهم باعتبارها عضوا في 

وفد االطباء.

انتشرت في ميدان التحرير 
مجموعة من الالفتات التي حتمل 
في مضمونها اعتذارا للفنان تامر 
حسني عما بدر من شباب امليدان 

من اعتداء ورفض وطرد.
وق����د ظن البع����ض ان هذه 
الالفتات تسخر من تامر حسني، 
اال ان����ه تبني فيما بعد ان هناك 
عددا من شباب الثورة يشعرون 
بضرورة االعتذار لنجم اجليل، 
خاصة بعد اعترافه الرسمي بأن 
االعالم املص����ري قد ضلله كما 

ضلل الكثيرين.
ليس هذا فحسب، بل انتشرت 
بعض الصفحات على فيس بوك 

تش����يد بتامر وتعتذر له منها 
»بنحبك ي����ا تامر حقك علينا« 
واحنا آس����فني ي����ا تامر فهناك 
غلط، ومتزعلش يا تامر حقك 

علينا. 
وعلى الصعيد اآلخر تظهر 
صفحة جديدة بعنوان يا رجالة 
امليدان تامر مش زعالن لم يتحدد 
بعد عما اذا كانت نشرت بواسطة 
تامر ام ال. وتضم الصفحة عددا 
من الصور الشخصية لتامر اثناء 
مشاركته في تنظيف وجتميل 
ش����وارع مصر بجانب عدد من 
الذين ابدوا  ش����بابها األوفياء، 

سعادتهم مبشاركة تامر لهم.

شوقي غريب يهاجم زوجها عم زوجة جمال
الثورة مجددًا

سعد يعتذر عما بدر 
منه في »مصر النهاردة«

»مباراة شعارات« 
بين الرجال والنساء 

أرملة عادل أدهم: 
لم أنجب من العادلي

اكد شوقي غريب – املدرب 
الع��ام ملنتخب مص��ر األول – 
ان الفري��ق مير حاليا مبوقف 
ال يحس��د عليه قبل ايام على 
املهمة  أفريقيا  مواجهة جنوب 
الثالث��ة لتصفيات  في اجلولة 
أمم افريقي��ا 2012 م��ا يضعه 
حت��ت ضغط رهي��ب من اجل 
حتقي��ق الفوز والعودة مجددا 

الى املنافسة.
وشدد غريب على ان توقف 
النشاط الرياضي طوال شهرين 
بسبب احداث ثورة الشعب على 
نظام الرئيس السابق سيكون 
له تأثي��ر س��لبي خطير على 

الفريق 

قال اللواء طارق مهدي املشرف 
على احتاد االذاعة والتلفزيون 
انه استقبل االعالمي محمود سعد 
بعد ان طلب ذلك منذ اس����بوع 
لالعتذار عما بدر من االخير فيما 
يخص برنامج »مصر النهاردة« 
واستقالته منه على الهواء. ونفى 
اللواء مهدي، ان يكون هدف اللقاء 
هو عودة االعالمي محمود سعد 

الى تقدمي البرنامج.

القاهرة � سي.إن.إن: حتولت 
مسيرة نسائية بوسط القاهرة 
اول من امس الى ما يش���به 
مباراة بني الرجال والنساء، 
حيث عم���د كال الطرفني الى 
اطالق الشعارات التي تعكس 
طموحاته مبواجهة اجلنس 
النساء  اآلخر، حيث طالبت 
باملس���اواة. في املقابل، ردد 
الرجال »الستات عايزة ايه؟ 
هي خربت وال ايه؟ الرجالة 
ساكتني ليه؟ هي بشنب وال 

ايه؟«.

نفت ملياء السحراوي أرملة 
الفن��ان الراح��ل ع��ادل ادهم 
م��ا نش��رته اح��دى الصحف 
عن زواجها م��ن اللواء حبيب 
العادلي وزير الداخلية االسبق 
واحملبوس حاليا على ذمة قضية 

اتهامه بغسيل االموال.
وقالت السحراوي ان ما نشر 
عار متام��ا عن الصحة خاصة 
بعدما تردد عن مقابلتها للوزير 
السابق بنادي اجلزيرة مشيرة 
الى عدم دخولها النادي منذ 15 
عاما تقريبا، واضافت ان الزواج 
لم يحدث من البداية كما ان ربنا 
حرمني من االجناب اصال وذلك 
تعقيبا منها على اشاعة اجنابها 
طفل��ة منه حس��ب تصريحها 

جلريدة »الوفد« املصرية.
واك��دت الس��حراوي عدم 
ذهابها الى بيت العادلي حلضور 
حفل عيد ميالد جنله شريف 
من زوجته الهام شرش��ر كما 
تردد قائلة: ان��ا لم اتقابل معه 
وال تربطني ب��ه اي عالقة من 
اي نوع ويكفي ما تعرضت له 
داخل اقسام الشرطة أثناء سرقة 

متعلقات زوجي الراحل.


