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)محمود الطويل(رئيس التيار الوطني احلر اجلنرال ميشال عون محاطا مبناصريه خالل وصوله إلى منطقة جزين امس

على الشر املتحكم ببالدنا، ونحن 
غيرنا املجرى السياسي للشرق 
االوسط، وابواب اجلحيم لن تقوى 
علينا. وانتقد عون بشدة مجلس 
االمن واملجتمع الدولي، وقال: عام 
2003 شنت احلرب على العراق 
حتت شعار اسلحة الدمار الشامل، 
واليوم نرى نتائجها ماليني االيتام 
واملهجرين ونحن مليون شهيد، 
اضاف���ة الى انتهاء املس���يحيني 
القصة قائمة  بالعراق، وطلعت 
على كذب���ة اميركي���ة، فهل من 
حاس���ب بوش؟ ملاذا لم يتحرك 
املجتمع الدولي ومجلس االمن ضد 
»ملك الكذبة« بوش؟ وخلص الى 
القول انهم � اي املجتمع الدولي 
� يريدون قتل املقاومة في لبنان 
الواقفة حجر عثرة بوجه اسرائيل 
ووجه قراراتها واخطرها توطني 

الفلسطينيني.

بانفتاح وطني على الصادقني في 
املقاومة وليس باالنقالب على 
املبادئ املسيحية مع املتاجرين 
بدم الشهداء. ودعا أسود د.جعجع 
والقاع����دة القواتي����ة للع����ودة 
بالذاكرة الى الوراء واستذكار من 
غطى ادخالهم مع العونيني الى 
السجون في 7 مايو وحتى قبل 
هذا التاريخ وبعده، ومن غطى 
االتهامات التعسفية التي وجهت 
اليهم، ومن غطى عملية التنكيل 
بالطالب في الس����احات وداخل 
اجلامعات، متسائال فيما لو مت 
التسليم جدال بأن اللواء جميل 
السيد كان وراء كل تلك املآسي، 
أما كان أجدى بالرئيس الشهيد 
رفيق احلريري الذي كان يومها 
على رأس احلكومة ان يبادر الى 
االستقالة إلحقاق احلق والعدالة، 
أو أقله الى التعبير، ولو إعالميا، 
عن اعتراضه على ما يجري بحق 

القواتيني والعونيني؟

بدنا نتشكى امام بوليس االخالق، 
ال نريد الش���كوى امام القضاء ألن 
بعضه »ارذل« من هؤالء الوقحني 
والكذابني. وقال: سنة 2005 زرت 
السيد جعجع في سجن اليرزة، اقول 
السيد وال اقول الدكتور، ألنه ليس 
حكيما وليس دكتورا بالطب، وكررت 
امامه ما قلته عند وصولي الى مطار 
بيروت اني اريد فتح صفحة جديدة 

مع كل الفرقاء.
واضاف: لكنه رفض االنضمام 
الينا ف���ي االنتخابات، وانضم الى 
الكتائب وقرنة ش���هوان واحللف 
الرباع���ي، لقد ظنوا ان بوس���عهم 
عزلي، لكنهم فش���لوا ولم نسقط 

باالنتخابات.
وعن انتصار احلقيقة، قال: احيانا 
يدفع االنسان حق الشهادة حياته، 
ورمبا يعي���ش املؤرخون من ريع 
نشره الحقا. وقال: نحن سننتصر 

الفريق اآلخر سواء بورقة تفاهم 
أم بغيرها امنا برسالة مسيحية 
– إسالمية مش����تركة حول الدور 
املسيحي والهوية اللبنانية ككل.

وتساءل أيضا النائب أسود، عما 
إذا كان جعجع يس����تطيع في ظل 
تهجماته على املقاومة في اجلنوب، 
ان يشرح للمسيحيني أهداف احللف 
الرباعي في العام 2005 بني »حزب 
اهلل« و»املستقبل« وحركة »أمل« 
الذي  و»التقدم����ي االش����تراكي« 
رمى باملس����يحيني خارج املعادلة 
السياس����ية في محاول����ة جديدة 
إلخراجهم من االنتخابات النيابية 
في العام نفسه، ومن كان املسؤول 
عنه في ظل حتالف القوات اللبنانية 
آنذاك مع »املستقبل« و»االشتراكي«، 
معتبرا بناء على ما سبق، ان على 
جعجع ع����دم اس����تجداء القاعدة 
العونية لدعمه، وذلك ألن العونيني 
ال يعودون الى الوراء أي الى مرحلة 
دفن الذات، بل يتقدمون الى األمام 

أسس على حساب الدور الريادي 
للمس����يحيني وصالحيات رئاسة 
اجلمهورية وإفراغ رئاسة اإلدارات 
الرس����مية من حضورهم  العامة 
النائب أسود  الفعال فيها. ولفت 
في تصريح ل� »األنب����اء« الى ان 
عملية بن����اء وطن متعدد املذاهب 
والطوائ����ف كالدول����ة اللبنانية، 
تستوجب انفتاح جميع األطياف 
واألطراف عل����ى بعضهم البعض 
وتنقية الذاكرة من سوادها وتضميد 
جروحات املاضي وتعالي اللبنانيني 
على آالمهم وأوجاعهم، وليس على 
التمسك بشعارات معادية لآلخرين، 
وهو املبدأ غير املش����ترك الذي لم 
يستطع جعجع مجاراة العماد عون 
به نظرا لتقوقعه مع حلفائه اجلدد 
بعيدا عن مفهوم العيش املشترك، 
متسائال عما فعله سمير جعجع هو 
وحلفاؤه من أجل عودة املسيحيني 
الى قراهم ومنازلهم فقد كان هو 
السبب في تهجيرهم منها سواء 

من اجلبل أم من شرق صيدا، وماذا 
فعل حلمايتهم في مدن ومناطق 
األطراف، مذكرا مبا يحلو جلعجع 
تناسيه )على حد قوله( وتعمية 
ذاكرة اللبنانيني عنه بش����كل عام 
واملس����يحيني بش����كل خاص، ان 
العماد عون أعاد تصحيح الوضع 
انفتاحه على  املسيحي من خالل 

بيروت ـ زياد طّبارة
رأى عض����و تكت����ل »التغيير 
واإلصالح« النائب زياد أسود ان 
النداء الذي توجه به رئيس الهيئة 
التنفيذية في »القوات اللبنانية« 
د.سمير جعجع الى شابات وشبان 
التيار الوطني احلر لعودتهم الى 
املبادئ املش����تركة مع »القوات« 
والتي قامت على أساسها املبادئ 
التأسيس����ية ل� »التي����ار الوطني 
احلر«، ن����داء ال قيمة معنوية له 
ومبني على خديعة قوامها اللعب 
على عواط����ف الناس ووطنيتهم 
اعت����اد جعج����ع اس����تعمالها في 
ان  التضليلية، معتبرا  سياساته 
املب����ادئ املش����تركة ال تقوم على 
محاربة جعجع للجيش اللبناني 
وتصفية ضباطه على احليطان، 
وال عل����ى مس����اهمته في القصف 
على قصر الشعب إلخراج العماد 
عون منه قسرا في 13 نوفمبر 1990 
بهدف مترير اتفاق الطائف الذي 

دين بقيمة 15 الف دوالر.
وتطرق عون الى جهاز املعلومات 
في االم����ن الداخل����ي القابض على 
القيادي في تياره والقريب منه فايز 
كرم املعترف بالتعامل مع اسرائيل، 
واصف����ا اياه باجله����از االمني غير 
الشرعي والعصابة املسلحة تعمل 
القضائية، ونحن  املراقب����ة  خارج 
مجبرون على السكوت واال اتهمونا 
باملذهبية، لكن املذهبية ال تقول هذا، 
ونحن ال نخاف التعصب املذهبي ان 

اثرمتوه او لم تثيروه.

ليس حكيمًا وال دكتورًا

وفي رده على اخلطاب الذي القاه 
رئيس الق���وات اللبنانية الدكتور 
س���مير جعجع، قال العماد عون: 
البعض ينسون تاريخهم احيانا، 
السرقات،  تاريخ اجرامهم، تاريخ 
لقد وصلنا الى عهد االنحطاط، صار 

وتطرق الى موضوع »ش����هود 
الزور« الذي تتبناه املعارضة بوجه 
احملكمة الدولية، وقال ان شهود الزور 
معطون احلصانة اليوم، وما من احد 
يريد محاكمتهم وهم يستعملونه 
ذهابا ال����ى محاكمات ثأرية وليس 

لتطبيق العدالة.

الرد على »الصيصان«

وأكد عون ان »الصيصان« الذين 
فرخوا حديثا في عالم السياس����ة، 
يدعون ان املعارضة اخترعت شهود 
الزور، واضاف: بالوقاحة والكذب 
صاروا متحكمني بالقضاء وبقرارات 
الدولة، واحلكم فاسد ومال الدولة 
يصرف الي����وم دون مراقبة ودون 
حس����يب، لكن احل����ق عليكم انتم 
الشعب السترخائكم وعدم التعاطي 
معهم كرجال فاسدين، وكل ولد يولد 
على االرض اللبنانية عليه فاتورة 

بيروت ـ عمر حبنجر
التهدئة احملمي���ة بالتفاهمات 
الس���ورية � الس���عودية لم توقف 
حالة الفرز السياس���ي املتسارعة 
في لبنان، ولم تخفف من سخونة 
السجاالت او تفتح ثغرة في جدار 
العالقات الداخلية املس���دود، ففي 
ال���ذي واص���ل حزب اهلل  الوقت 
الدفع بقضية »ش���هود الزور« الى 
االمام استباقا لقرار االتهام الدولي، 
طرحت قوى 14 آذار شرطا مقابال 
على احلزب بابداء االحترام للمحكمة 
الدولية واع���الن الثقة بها، وفيما 
توجه رئيس القوات اللبنانية سمير 
جعجع بخطاب الى شباب التيار في 
احتفال ملعب جونيه ومبش���اركة 
كبيرة من تيار املستقبل، جاءه الرد 
من العماد عون ش���خصيا ثم من 

فريقه بالتذكير بتاريخه.
ففي اط����ار جوالت����ه املفتوحة 
على املناطق املسيحية، زار العماد 
ميشال عون بلدات جزين وبكاسني 
ومسقط اجداده املكنونية وحضر 
قداسا بعيد شفيعة املنطقة القديسة 
نقال، والقى كلمة حادة تناول فيها 
شهود الزور واملتعاملني مع اسرائيل 
من باب االصرار على محاكمة االول، 
وتبري����ر افعال اآلخري����ن، محمال 
السلطة مسؤولية تركهم حتت رحمة 
االحتالل. ونبه عون اهالي جزين الى 
مخاطر الوقوع في اغراء بيع االرض، 
مذكرا مبا كان من حال الفلسطينيني. 
وفي تبرير للتعامل مع اسرائيل، قال 
عون: ال ميكن ان يوضع شعب مدة 
25 عاما حتت االحتالل وباخليارات 
الصعبة التي فرضت عليه، ومن ثم 
جتري محاكمته بعد التحرير، ليس 
من حق احد محاكمة شعب، احملاكمة 
هي للحكام الذي����ن لم يقدموا لهذا 

الشعب اي خيار آخر.
واضاف: العمالة لها عدة وجوه، 
الناس  العمال����ة باالهمال وت����رك 

مضعفني وملصيرهم املجهول.

مسيرة بالشموع إلنقاذ تراث بيروت المعماري

بيروت � د.ب.أ: ش���ارك قراب���ة 150 لبنانيا في 
مسيرة مساء امس األول في وسط العاصمة بيروت 
للمطالبة بإنقاذ املباني واملنازل القدمية التي متثل 
تراث املدينة والتظاهر ضد هدمها. وتبعا ملنظمي 
احلدث فإنه وراء كل بيت من البيوت القدمية التي 

يتم هدمها قصة ميكن سردها وبهدمها يتم تدمير 
الذكريات. وتدعو جمعية حماية املواقع الطبيعية 
واملنازل القدمية في لبنان )ابساد( احلكومة اللبنانية 
الصالح العديد من القوانني القدمية حلماية ودعم 

أصحاب املنازل واملباني التقليدية.

أخبار وأسرار لبنانية ميقاتـي ومصلحة الدولة: س���ئل 
الرئيس جنيب ميقاتي »لو كان 

والدك هو الذي اغتيل وأنت اليوم في رئاسة 
احلكومة، ماذا كنت تفعل؟ فأجاب: »بالتأكيد 
أضع نصب عين���ي مصلحة الدولة اللبنانية 
القوية ووحدة اللبنانيني. إن املعطيات التي بني 
يدي الرئيس احلريري اليوم ليست متوافرة 
لدي ألقرر ما يجب فعله، ولكنني بالتأكيد كنت 
أؤكد متس���كي بالدولة وبأنني رجل دولة وال 

أقبل أن أكون عرضة للفنت واالبتزاز«.
احلفـاظ علـى احلريـري: رئيس حكومة س��ابق 
اتصل بقيادة حزب اهلل داعيا للعودة إلى الهدوء 
ألن قضي��ة احملكمة ال حتل بالطريقة الهجومية،  
وناصحا باحلفاظ على الرئيس س��عد احلريري 
في السراي ألنه ميلك ورقة هامة جدا هي ورقة 
االستقالة التي إذا ما استخدمها فإن القرار الظني 

يصبح على األبواب ومعه كل الويالت.
أيـام صعبة: زار األسبوع الفائت أحد أعضاء 
األمانة العامة لقوى 14 آذار النائب وليد جنبالط 
في منزله ف���ي كليمنصو وعقد معه اجتماعا 
تقومييا لألوضاع محليا وفي املنطقة في ضوء 

املعلومات واملعطيات اجلديدة، 
فوجد عضو األمانة صديقه 
حزينا على األوضاع وقال األخير: »ان استهداف 
املقاومة سيبدأ انطالقا من الساحة اللبنانية 
ولبنان سيمر في أيام صعبة تواكب التطورات 
في املنطقة، وأدعو الناس الى التحسب لهذه 
املرحلة، وان التطورات مهمة وس���تكون لها 
تداعياتها محليا واقليميا«. وشدد على وجوب 
التمسك بالدولة وعدم التفريط باملؤسسات ألنه 
ال خالص اال عبر الشرعية ومؤسساتها. ومن 
املعروف ان جنبالط لم يلتق أي مسؤول في 
حزب اهلل منذ »اجتماع الصدفة« مع جيفري 
فيلتمان مس���اعد وزيرة اخلارجية االميركية 

في وزارة اخلارجية الفرنسية.
اسـتـدارة كـاملـة: لوح��ظ أن جهات في قوى 
8 آذار بدأت تتعامل بصورة س��لبية مع مواقف 
النائب وليد جنبالط بعدما كانت قد راهنت على 
»اس��تدارة جنبالطي�ة كاملة«. وعل��م أن قياديا 
مؤث��را ف��ي تلك الق��وى اتصل باجله��ات إياها 
طالب��ا عدم إخراج مالحظ�اته��ا وتعل�يقاتها إلى 

ال�ع�لن.

أسود لـ »األنباء«: عون أعاد للمسيحيين وضعهم باالنفتاح على اآلخرين
عضو »التغيير واإلصالح« أكد أن العونيين ال ينظرون إلى الوراء بل يتقدمون إلى األمام باالنفتاح على الصادقين في المقاومة

زياد أسود

)ا.پ( مسيرة بالشموع لناشطني لبنانيني تدعو حلماية التراث املعماري في بيروت 

جنبالط: ليت المحكمة لم تكن
بيروت: لفت رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب

وليد جنبالط، خالل تكرمي السفير الروسي سيرغي 
بوكني مبناس���بة انتهاء مهامه في لبنان، الى أننا »ال 
نريد أن يوضع كمال جنبالط في مصافي اآلخرين«، 
مؤكدا أنه »كان البد من عدوان يوليو من أجل جتريد 
املقاومة من الس���الح وحتييد لبنان«، مشيرا الى أنه 
»عند فشل هذا املخطط رأت الدول بالقرار 1559 خير 
وس���يلة لضرب لبنان ومترير التسوية في فلسطني 
واللجوء الى استخدام احملكمة الدولية عبر قرار ظني 
إذا ما صدر ليضرب إجنازات الطائف ويدخل املقاومة 
في العبث«، مشددا على أن »أفضل طريقة بالعدل جتاه 
رئيس احلكومة األس���بق رفيق احلريري عبر موقف 
موحد مش���ترك يكشف حقيقة شهود الزور ويدحض 

استخدام احملكمة من بعض الدول في لعبة األمم خدمة 
ملصاحلها«.  وكشف جنبالط عن مداوالت له مع السفير 
بوكني في املرحلة السابقة حيث قال له السفير الروسي 
»تريدون احملكمة ستنالونها«، وتابع جنبالط بالقول 
»نلنا احملكمة ولكن ليته���ا لم تكن«.  ولفت جنبالط 
الى ان »القرار 1559 أرسى تدخال تفصيليا في الشأن 
اللبناني ووضع لبنان في شكل شبه انتداب من قبل 
بعض الدول الكبرى على سيادته وتضحيات املقاومني، 
وبحجة التمديد كان البد ملا يسمى باملجتمع الدولي من 
ضرب العالقات اللبنانية - السورية فوق كل اعتبار 
فكانت االغتياالت وكان العداء لسورية متناسني كفاحا 
مشتركا بطوليا تعمد بالدم من سوق الغرب الى الضاحية 

واإلقليم في مواجهة التقسيميني واسرائيل«.

أكد أن كشف شهود الزور أفضل طريقة للوصول إلى العدالة

عون يرد على »الصيصان« وينزع صفة »الحكيم« عن جعجع:
غيّرنا المجرى السياسي للشرق األوسط وأبواب الجحيم لن تقوى علينا

زار بلدات جزين وسط ترحيب جماهيري حاشد.. وجدد وصفه فرع المعلومات بالعصابة المسلحة 

عزالدين للقضاء: قبلت استثمار أموال شخصين من خارج لبنان فقط

ف���ي جتارة احلديد وحوالي 30 مليون دوالر 
في النفط، وانه استمر في تقبل الودائع من 
املستثمرين بعد اخلسارة التي مني بها، آمال 

بالربح وتغطية اخلسائر«.

اختالس وتبديد

وخل���ص الق���رار الى اعتب���ار ان صالح 
عزالدين »أقدم على ابتزاز أموال الناس بالطرق 
االحتيالية وبواسطة املناورات، وإيهامهم بأرباح 
طائلة من جراء استثمار أموالهم، واختالس 
وتبديد هذه األموال وانه زعم انه مني بخسائر 
تقارب ال� 90 مليون دوالر دون ان يبرر هذه 
اخلسارة بالوثائق واملستندات وطرق اإلثبات 
املعتمدة قانونا، وهذا ما جعل جرمه ينطبق 
على جرائم اإلفالس االحتيالي واختالس أموال 
الناس وتبديدها بالطرق االحتيالية، كما ان 
املدعى عليه يوس���ف فاعور كان شريكا في 

جرم اإلفالس االحتيالي وتسهيله«.

مبش���اريع جتاري���ة أبرزهم وزي���ر الزراعة 
حس���ني احلاج حسن )وزير »حزب اهلل« في 
احلكومة اللبنانية( 200 ألف دوالر، احملامي 
غالب الدهيني 100 ألف دوالر، محمد ابراهيم 
قانصوه 500 ألف دوالر، محمود محمد احلاج 
100 ألف دوالر، ذاكر موسى رشي 315 ألف دوالر، 
فريد حرب 786 ألف دوالر، محمد علي حبشي 
وشركة املستثمر 13 مليون دوالر، حسني أحمد 
درويش 235 ألف دوالر، املدعي واملدعى عليه 
يوسف فاعور واملدعيان علي ابراهيم وحسني 
فاعور 12 مليون���ا و205 آالف دوالر، عباس 
جراده 100 أل���ف دوالر، وأفاد عزالدين بانه 
قبل أمواال لالستثمار من شخصني من خارج 
لبنان فقط هما محمد العماوي من التابعية 
القطرية تراوحت بني 80 و100 مليون دوالر، 
ونس���يم اخلطيب من التابعية الفلسطينية 
الذي اس���تثمر لديه 20 مليون دوالر، وأشار 
عزالدين الى انه خسر حوالي 40 مليون دوالر 

ف���ي حني كان من املقرر بحس���ب خبرته في 
املش���اريع التجارية واالستثمارية ان حتقق 

أرباحا تتجاوز ال� %40.

انتكاسة مالية

غير ان االنتكاسة املالية التي تعرض لها 
في الرباط وايران واجلزائر أثرت سلبا على 
مجموع أرباحه املنتظر حتقيقها، اضافة الى 
الوضع االقتصادي العاملي املتردي الذي أثر 
سلبا على كل املشاريع االستثمارية، فاضطر 
الى استعمال أموال املودعني لدفع مستحقات 
مالي���ة مترتبة ملودعني آخرين، ثم قام تباعا 
بسحب جميع الودائع املالية في حساباته في 
جميع املصارف التي يتعامل معها في لبنان، 
وسدد بعض املس���تحقات لعدد من املودعني 

ثم جلأ الى القضاء اللبناني«.
ولفت الق���رار الى ان ع���ددا من املودعني 
»س���لموا صالح عزالدين مبالغ الستثمارها 

الودائع بدأت في املشتقات النفطية، وبعدها 
تطورت الى جتارة املعادن من نحاس وحديد، 
ثم في جتارة املواد األولية وبعدها الى جتارة 
خام األملاس واملقاوالت، وقد بلغ عدد األشخاص 
الذين أودعوا أموالهم معه ما بني 350 و400 
مودع، وكان يعتمد في استقطاب املودعني على 
املدعى عليه يوسف فاعور الذي كان وسيطا 
بني عزالدين واملودع���ني، وتبني ان مجموع 
املبالغ التي تس���لمها عزالدين من دائنيه في 

لبنان بحدود ال� 180 مليون دوالر«.
وأفاد الق���رار الظني بأن عزالدين »صرح 
بانه مني بخس���ائر كبرى في مشروع أوتيل 
هيلتون في الرب���اط )6 ماليني دوالر(، وفي 
جتارة احلديد في اجلزائر )8 ماليني دوالر(، 
وف���ي صفقات نفطية بني تركي���ا وايران )3 
ماليني دوالر(، وأكد ان بقية مش���اريعه التي 
تقّدر قيمتها بحوالي ال� 50 مليون دوالر، فقد 
حققت أرباحا بحوالي العشرة ماليني دوالر، 

يتسلمها من املودعني تتراوح بني املائة ألف 
دوالر واملليون دوالر، وكانت املبالغ تتخطى 
أحيانا هذا الس���قف لتصل الى ما يزيد على 
اخلمسة ماليني دوالر للمودع الواحد، واعتاد 
عزالدين ان يقبض هذه األموال إما نقدا، وإما 
شيكات عادية ومصرفية وإما حواالت مصرفية 
وغيرها، ويودعها في حس���اباته املصرفية 
ويعطي مقابلها ش���يكات الى املودعني بقيمة 
املبلغ املس���ّلم له مبثابة ضمانة، اضافة الى 

تنظيم عقود مضاربة في بعض األحيان«.

تشجيع المودعين

وكش���ف القرار الظني ان عزالدين »كان 
يقوم بتشجيع املودعني على تسليمه املبالغ 
املالية من خالل املبالغة في اعطائهم الفوائد 
املالية التي كان يسميها أرباحا، والتي كانت 
تصل الى حدود ال�40% لكل 200 يوم، وتبني 
ان االستثمارات التي على أساسها كان يتقبل 

بيروت ـ يوسف دياب
بعد ان حك���م القضاء اللبناني على رجل 
األعمال صالح عزالدين بالسجن 7 سنوات بتهمة 
ارتكاب جرائم اإلفالس االحتيالي، وابتزاز أموال 
املودعني لديه بواسطة املناورات االحتيالية، 
وإيهام الن���اس باألرباح الطائلة ما مكنه من 
اختالس أموالهم وتبديدها بحجة اس���تثمار 
هذه األموال في مشاريع جتارية واستثمارية 
رابحة، واعطائهم شيكات مصرفية دون مؤونة، 
أفادت تقارير صحافية نقال عن القرار الظني 
الذي يقع في 25 صفحة فلوسكاب، ان عزالدين 
كان يعمد الى كس���ب ثقة املتعاملني معه من 
خالل الظهور مبظهر الشخص املتدين، ويقوم 
لهذه الغاية بحمالت لزيارة األماكن املقدسة 
واحلج، وباالعتماد على هذه الثقة الشخصية 
يقوم بتقبل إيداعات مالية من املودعني الذين 
وثقوا به وبسمعته التجارية، بغية توظيف 
أموالهم مقابل أرباح مالية، وكانت املبالغ التي 

عدد من المودعين سلموه مبالغ طائلة لتشغيلها في مشاريع تجارية أبرزهم وزير الزراعة الحاج حسن أعطاه 200 ألف دوالر

كسـب ثقة المتعامليـن بالظهور بمظهر المتديـن وبحمالت لزيارة األماكن المقدسـة
صالح عزالدين

أوهم 400 مودع بأنه سـيعطيهم فوائـد كبيرة تصل إلى حـدود 40٪ لكل 200 يوم


