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جومانا مراد

وائل غنيم مرتضى منصور

أحمد نظيف

محمد البرادعيعمرو واكد

شادية

عمرو دياب

هاج���م املستش���ار مرتضى 
منص���ور الناش���ط وائل غنيم 
الذي يحاول خطف ثورة الشباب 
لصاحله وكأنه يؤكد للش���عب 
انه عبر قناة السويس وحطم 

خط بارليف.
وقال مرتضى خالل حوار 
عاصف مع االعالمية لبنى عسل 
في برنام���ج »احل��ياة اليوم« 
على قناة »احل�ياة« امس األول 
انه سيكشف للمشاهدين في 
ش���ريط ڤيديو موثق مع من 
كان يرقص غنيم بعدما بكى 
خالل اول لق���اء تلفزيوني له 
بعد االفراج عنه مع االعالمية 
الش���اذلي في برنامجها  منى 

»العاشرة مساء«.
واضاف مرتض���ى ان وائل 
غنيم لي���س هو من عبر القناة 
وحارب اس���رائيل وحطم خط 
بارليف واستشهد مثل عبداملنعم 

رياض.
إلى ذلك، اكد منصور انه لن 
الداخلية  يترافع لصالح وزير 
السابق حبيب العادلي قائال ان 
زوجة اللواء العادلي الس���يدة 
إلهام شرشر اتصلت به هاتفيا 

وأضاف مرتض���ى: أحب ان 
أذكر الن���اس بأني اول وأصغر 
قاض يستقيل من على املنصة 
منذ 27 عاما وكتبت في أسباب 
استقالتي ان القضاء يذبح وهو 
رس���الة مقدسة وليس وظيفة، 
ووقتها كان يطبق على الفقراء 

فقط.
كما هاجم منصور التلفزيون 
املصري قائال ان���ه انقلب مائة 
وثمانني درجة من موقف مؤيد 
الى موقف مضاد متاما، وأضاف 
ان بعض املذيعني الذين يحاولون 
ان يركبوا املوج���ة ويقفوا في 
الثورة ويهاجموا  صف شباب 
الرئيس مب���ارك اآلن ميتلكون 
الطائلة، فأحدهم وهو  األموال 
يعرف نفسه بالعني وأمتنى ان 
يقوم باملداخلة والرد علي فورا، 
قد اشترى قصرا في باريس من 
أشرف السعد مببلغ ستة ماليني 
يورو اي ما يق���رب 50 مليون 
جني���ه، هذا بخ���الف القصور 
األخرى التي توجد هنا، فكيف 
له ان يشعر بشباب الثورة الذي 
يطمح ألن يرتفع أجره من 400 

الى ألف جنيه.

وردا على ما قيل عن استعداده 
للترافع عن النائب السابق احمد 
عز اكد منصور انه يكره احمد 
عز جدا »لكن ليس من الشجاعة 
ان أهاجم���ه وهو قيد التحقيق 
رغم اني كنت اول من هاجمت 
النظام في عز جبروتهم  رموز 
وسجنت ثالث مرات في عهد هذا 
النظام«، مشيرا الى انه »ليس 
من الفروسية ان أحتدث عن ميت 
وفس���ر هذا البعض على انني 
أدافع عن احمد عز او سأترافع 

عنه«.

من اجل هذا ولكنه لن يتحدث 
عن االمر اآلن.

واض���اف منصور بحس���ب 
موق���ع محيط انه ال يزايد على 
احد مطلقا وانه رفض من قبل 
الدفاع عن اجلاسوس االسرائيلي 
عزام عزام مقابل مليون دوالر 
ألن هذه الدوالرات ملوثة بالدم 
الفلسطيني، موضحا انه رفض 
التراف���ع ايضا ع���ن املخبرين 
املتهمني بقتل الشاب خالد سعيد 
ألن هناك قضايا صادمة للرأي 

العام وال يصح الترافع فيها.

كشفت مصادر قريبة الصلة 
من رئيس الوزراء املصري املقال 
أحمد نظيف عن مفاجأة من العيار 
الثقيل ملوقع جريدة »الدستور« 
املصرية ال���ذي يديره اإلعالمي 
ابراهيم عيسى، حيث أكد املصدر 
ان الڤي���الت الث���الث اخلاصة 
بنظي���ف وأبنائه ف���ي منتجع 
وادي النخي���ل في الطريق الى 
االسكندرية تعرضت حملاوالت 
سرقة واطالق نار من عدد من 
البدو في متام الساعة احلادية 
عشرة من مساء اجلمعة 28 يناير 
بعد ساعات من انسحاب الشرطة 

من الشوارع.
وقام���ت احلراس���ة املرافقة 
ألحمد نظيف وأسرته بإخالئهم 
على الفور وبسرعة كبيرة من 
وادي النخيل بعد هجوم البدو 
على املنتجع، وه���رب نظيف 
وأسرته بالكامل ب� »هدومهم« 

الفنان عم����رو واكد  كش����ف 
مؤخرا عن تصريحات قاس����ية 
وعنيفة ضد زمالئه من الفنانني 
معارض����ي ثورة 25 يناير والتي 
أكد فيها مقاطعته الفنية لهم ألنهم 
أنصار املجتمع الس����ابق الفاسد. 
ولم تتوقف تصريحات عمرو عند 
هذا احلد ب����ل طالبهم باالختفاء 
من الساحة الفنية، خاصة بعدما 
أثاروا املجتمع للهجوم على الثورة 
ورفضه����ا، مؤكدا في الوقت ذاته 
ان محمد البرادعي يعمل بأجندة 
أميركي����ة، وال يصل����ح أن يكون 

رئيس جمهورية ملصر.

تضم 13 فرد أمن، ما بني ضباط 
وأمناء شرطة، منهم 8 أشخاص 
حراسة خاصة، تابعون ملجلس 
الوزراء و5 أفراد حلراسة املباني 
تابعون لقس���م شرطة الشيخ 

زايد.
والي���زال نظيف وأس���رته 
يتمتعون بكل مميزاتهم، ومعه 
س���يارة مصفحة سوداء اللون 
تص���ل قيمتها ال���ى 12 مليون 
الرئيسية  السيارة  جنيه وهي 
له، وبينما توجد سيارة أخرى 
من نفس النوع ولكنها ليست 

مصفحة.
وفي الوقت ال���ذي متر فيه 
مصر بظ���روف صعبة، احتفل 
د.نظيف وزوجته وأبناؤه بعيد 
ميالد ش���قيقته مها منذ 8 أيام 
وذل���ك بحض���ور زوجها رجل 
األعمال أمين رس���تم وشقيقه 

وزوجته وأبنائهما.

دون حزم أي أمتعة، واألس���رة 
التي مت انقاذها هم: أحمد نظيف 
وزوجت���ه زينب زكي ووالدتها 
احلاجة نفيسة، وجنله شريف 
وزوجته نه���ال، وجنله خالد 

وزوجته فرح.
حراسة أحمد نظيف وأسرته 

القاهرة: أصبحت الفنانة املعتزلة شادية مطربة ثورة 25 يناير 
على الرغم من إطاللتها التي لم تساند من خاللها الشباب، واكتفت 

باملطالبة بوقف العنف في الشارع.
شادية التي اعتزلت األضواء قبل أكثر من 25 عاما، إال ان أغانيها 
وأفالمها التزال تش���كل عالمة من عالمات السينما املصرية، وباتت 
أغنيتها »يا حبيبتي يا مصر« األغنية الرسمية للثورة، بحيث يتم 
تشغيلها في جميع االحتفاالت التي تشهدها مصر لالحتفال بالثورة، 
بع���د ان كانت أول أغنية تنطلق في ميدان التحرير أمس األول بعد 

انتهاء صالة اجلمعة.
ش���ادية وعلى الرغم من غيابها ورفضها الظهور في اإلعالم منذ 
اعتزالها، إال انها أطلت بعد إحلاح من د.أش���رف زكي نقيب املمثلني 
الس���ابق عبر مداخلة هاتفية مع اإلعالمي عمرو الليثي في برنامج 
»واحد من الناس« قبل يوم م���ن »جمعة الرحيل« وبعد مصادمات 

»األربعاء الدامي« لتقول انها ال تصدق ما يحدث في مصر.

أعلنت الفنانة سميرة أحمد إلغاء مشروع مسلسلها »ماما في 
البرملان«، لعدم صالحية طرحه بعد إسقاط نظام الرئيس مبارك. 
وطالبت الش����باب بعدم الكف عن تظاهراتهم حتى تكتمل جميع 
مطالبهم، معلنة في الوقت نفسه انها ستخوض انتخابات مجل 

الشعب مجددا.
وفي تصريحات ل� »ام.بي.س����ي.نت« اعلنت الفنانة س����ميرة 
أحمد إلغاء مش����روع مسلس����لها »ماما في البرملان« بعد الطفرة 
السياسية التي أحدثها ش����باب 25 يناير في مصر، موضحة ان 
العم����ل غير منطقي تناوله، لكونها كانت تريد به أن تفتح النار 
على مساوئ االنتخابات والفساد احلادث في مصر، اال أن ملفات 
الفساد التي فتحها الش����باب بثورتهم في ميدان التحرير أشمل 

مما كان سيطرحه املسلسل.

هروب نظيف وأسرته من »وادي النخيل«
بـ »هدومهم« بعد تعرضهم لمحاوالت سرقة

ساويرس لـ »التايم«: لم 
ألهث يومًا وراء السلطة

شيريهان ترفض 
الحديث عن الماضي

حكيم يعتذر لشباب الثورة
ودعوات إليقاف برنامج ريهام

جومانا مراد: لم أهرب  
ألني أكلت من خير  مصر

أوضح رج��ل األعمال املصري 
انه لم يس��ع  جني��ب س��اويرس 
إطالق��ا حلماي��ة النظام الس��ابق. 
وق��ال انه ال يلهث وراء الس��لطة. 
ووصف س��اويرس ال��ذي لم يتم 
جتمي��د أموال��ه ول��م مين��ع من 
مغادرة البالد النظام الس��ابق بأنه 
لم يك��ن دميوقراطيا، كما ان كبار 
املسؤولني بشركته »أوراسكو« قد 
ش��اركوا في االحتجاجات مبيدان 
التحرير، وكان من بني هؤالء خالد 
بش��ارة الرئيس التنفيذي للشركة 
الذي ذهب الى التحرير يوميا بعد 
هج��وم عصاب��ات وزارة الداخلية 
على املتظاهرين في 28 يناير. وعن 
دوره في التفاوض مع النظام قبل 
تنحي مبارك قال جنيب ساويرس 
ملجلة »الت��امي« األميركية ان دوره 
ودور جلنة احلكماء انتهى مع نقل 
السلطة للجيش. وترى »التامي« ان 
األمور لم تنته بالشكل الذي أراده، 
فلجنة احلكماء التي كان من بينها 
س��اويرس أرادت ان يقوم مبارك 
لنائب��ه عمر  بتفوي��ض س��لطاته 

سليمان.

القاهرة: قال جم��ال أنور مدير 
اعم��ال الفنانة ش��يريهان انه ليس 
لديه��ا حدي��ث عن املاض��ي، مؤكدا 
س��عادتها بالث��ورة املصري��ة التي 

اطاحت بالرئيس مبارك من احلكم.
وفي إفادة موج��زة ل� »إيالف« 
أكد انور ان شيريهان ليس لديها ما 
تقوله لتق��وم مبقابالت صحافية أو 

تلفزيونية.
وكانت ش��يريهان قد ش��اركت 
ف��ي التظاهرات مبيدان التحرير مع 
الشباب قبل رحيل الرئيس مبارك.

ويعتقد الكثيرون ان ش��يريهان 
لديها العديد من االسرار حول نظام 
الرئيس السابق، السيما ان الشكوك 
ح��ول حادث��ة وقوعها م��ن الدور 
الس��ابع قبل سنوات كثيرة، بعد أن 
أشيع أن عالء مبارك، النجل األكبر 

للرئيس املخلوع له عالقة بها.

قام محبو الفنان حكيم بعرض ڤيديو خاص 
له وهو يعتذر لش��باب 25 يناير عن سوء فهمه 
بهم حيث قال بالنص داخل الڤيديو »أنا املواطن 
عبداحلكيم عبدالصمد بحيي ش��باب 25 يناير 
النهم قام��وا بعمل لم نقدر عل��ى فعله منذ 30 
عام��ا«. الى ذل��ك، طالب مجموعة من الش��باب 
عبر ال� »فيس بوك« رئيس قناة احملور بايقاف 
برنام��ج »صباي��ا« الت��ي تقدمه املذيع��ة ريهام 
س��عيد وذلك بعد ان تعدت على شهداء التحرير 
وحتدث��ت عنهم بش��كل غير الئ��ق واقرب الى 
التجري��ح. ج��اء ذلك عقب احللق��ة التي ظهرت 
ريهام مبالب��س حمراء احتفاال بعيد احلب وهو 
م��ا اغضب والدة احد الش��هداء ف��ردت ريهام 
باس��لوب مس��تفز قائلة: »أنا بلبس مالبس��ي 
العادية، وليه ام الش��هيد قاعدة امام التلفزيون 

لتتابع البرامج ودم ابنها لسه ما بردش«.

نف��ت الفنانة الس��ورية جومانا 
مراد األنباء التي ترددت عن هروبها 
من مصر بعد اندالع ثورة 25 يناير 
والتي انتهت بتنحي الرئيس حسني 
مبارك، مضيفة انه��ا مثل أي فنان 
عربي احتضنت��ه مصر، وعاش في 
خيره��ا ولن يتركها وقت الش��دة، 
بحس��ب صحيفة »روز اليوس��ف« 

املصرية اجلمعة 18 فبراير.
وتابعت: »البد ان أش��ارك أهلها 
هذه األوقات احلاس��مة، وال أتركها 

خوفا من أي شيء«.

مرتضى منصور: لدّي ڤيديو يفضح وائل غنيم
وأكره عز جدًا ولن أدافع عن العادلي

سويسرا تكشف عن أرصدة تتجاوز عشرات ماليين الدوالرات تابعة لمبارك وأسرته في بنوكها

سوزان تخلت عن مبارك وسافرت إلى لندن 
وخديجة تطلب الطالق من جمال

كش����ف مصدر مقرب من أس����رة الرئيس 
املصري السابق محمد حسني مبارك ان خديجة 
محمود اجلمال، زوجة جمال مبارك عادت الى 
القاهرة الثالثاء في ظروف غامضة على إحدى 
الطائ����رات اخلاصة القادمة م����ن لندن، وانها 
توجهت الى منزل والدها فور عودتها مباشرة 
وبرفقته����ا جنلتها فريدة، وتواترت انباء عن 

طلبها الطالق من جمال.
ونقلت صحيفة »الشروق« اجلزائرية عن 
املصدر قوله انه حتى اآلن لم تتم معرفة سبب 
عودتها الى القاهرة، مرجحا ان يكون السبب هو 
وقوع خالفات عائلية بينها وبني زوجها جمال 
مبارك الذي فضل الهروب للندن برفقة والدته 
سوزان التي تخلت ايضا عن زوجها الرئيس 

السابق، على غرار ليلى الطرابلسي.

من جانبه، قال مس����ؤول سعودي آخر ان 
الرئيس املصري السابق حسني مبارك استسلم 
ملرضه ويريد ان ميوت في منتجع شرم الشيخ. 
وقال مصدر مطلع »ان مبارك يعاني من اكتئاب 
ش����ديد وارتفاع في ضغط الدم، منذ احلادي 

عشر من فبراير اجلاري«.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة »نيويورك تاميز« 
األميركية أمس أن مسؤولني سويسريني اعلنوا 
عن اكتشاف وجود عشرات املاليني من الدوالرات 
في حس����ابات تابعة للرئيس السابق حسني 
مبارك في احد البنوك السويسرية، مشيرين 
ال����ى أن هذه األموال تابعة للرئيس الس����ابق 

وأسرته وخلمسة من املقربني له.
ادريان  ونقلت الصحيفة األميركي����ة عن 
س����ولبيرغر املتحدث باسم وزارة اخلارجية 

السويس����رية � في تقري����ر بثته على موقعها 
االلكتروني � قوله »ان ما مت جتميده أرصدة في 
حدود عشرات املاليني من الفرنكات السويسرية، 
وان كان لم يتم حتدي����د املبالغ ونصيب كل 

منهم حتى اآلن«.
وأش����ارت »نيويورك تاميز« إلى أنه عقب 
تنحي الرئيس مبارك في احلادي عش����ر من 
الشهر اجلاري طلب املسؤولون السويسريون 
من جميع البنوك السويسرية البحث وجتميد 
جميع أصوله هو وعائلته وأربعة وزراء وأحد 
كبار املسؤولني املعتقل حاليا في سجن املزرعة 

في إشارة الى أحمد عز.
وأش����ار املتح����دث الى أن عملي����ة البحث 
والتنقيب عن أرصدة أخرى ملبارك وأس����رته 

واحمليطني به التزال مستمرة.

واكد: البرادعي عميل أميركي ال يصلح للرئاسة

شادية.. مطربة الثورة التي لم تساندها

سميرة أحمد تعود إلى انتخابات مجلس الشعب

سميرة أحمد

مكي نفى تأييده لـ »الهضبة«

جدل حول إضافة عمرو دياب لقائمة »العار« 
أثار إضافة اسم املطرب املصري عمرو دياب امللقب 
ب� »الهضبة« الى ما سمي بقائمة العار املعادين لثورة 
25 يناير، جدال واسعا في االوساط املصرية بني مؤيد 
بدعوى ان صمت االخير ميثل تضامنا مع النظام السابق، 
ومعارض يزعم ان دياب كان على خالف شخصي مع 
جمال مبارك جنل الرئيس السابق. واتهم ثوار التحرير 
دياب بأنه لم يكتف بالصمت خالل االحداث لكنه هرب 
الى لندن، ويفسر البعض عدم اعالن دياب موقفه ليس 
بعدم تأييده للنظام الس����ابق لكن خوفا على خسارة 
جنوميته. إلى ذلك نفى الفنان احمد مكي ما نش����ر من 
قبل ح����ول دفاعه عن الفنان عمرو دياب عبر صفحته 
على فيس بوك حيث صرح عبداجلليل حسن املستشار 
االعالمي للشركة العربية، بأن مكي لم يقم باإلدالء بأي 

احاديث صحافية او هاتفية خالل الفترة املاضية.

الملط يعد بإرسال تقارير إلى النائب العام حول مخالفاتهم

عز والعادلي وجرانة والمغربي يرفضون أكل السجن

صورة أرشيفية جتمع عز والعادلي واملغربي وجرانة

العرب مقابل  املستثمرين 
50 جنيها للمتر.

الى  النيابة  ووجه����ت 
أحم����د ع����ز ته����م التربح 
وحصوله على تراخيص 
بإنشاء مصنعني باملنطقة 
احلرة بالس����ويس إلنتاج 
احلديد على خالف القواعد 

املقررة.
ووجهت النيابة لزهير 
الس����ياحة  جران����ة وزير 
السابق إصدار تراخيص 
وموافقات لبعض األشخاص 
بعينهم إلنش����اء شركات 

سياحية باملخالفة.
الى ذلك، صرح املستشار 
جودت امللط رئيس اجلهاز املركزي للمحاسبات 
بأنه سيرسل الى النائب العام تقارير اجلهاز عن 
الفساد وإهدار املال العام في املخالفات املنسوبة 
الى أحمد عز أمني أمني التنظيم السابق في احلزب 
الوطني وأنس الفقي وزير اإلعالم السابق وزهير 
جرانة وزير السياحة السابق والقائمني على إنشاء 

وتخصيص أراض جلامعة النيل.
وقال املستشار امللط في تصريح لوكالة أنباء 
الشرق األوسط انه سيرسل تلك التقارير اليوم 
الى النائب العام وذلك مبناسبة التحقيقات التي 

جتريها نيابة األموال العليا وبناء على طلبها.

القاهرة � وكاالت: أصيب 
حبي����ب العادل����ي وزي����ر 
الداخلية الس����ابق وزهير 
الس����ياحة  جران����ة وزير 
السابق وأحمد املغربي وزير 
الس����ابق وأحمد  اإلسكان 
عز أمني التنظيم الس����ابق 
باحلزب الوطني بصدمة 
عقب صدور قرار نيابة أمن 
الدولة العليا بحبسهم 15 
يوما على ذمة التحقيقات 
التهامهم بالرشوة وغسل 
األموال والتربح وارتكابهم 

وقائع فساد.
وفوجئت قوات األمن 
بسجن مزرعة طرة بحضور 

املتهم����ني جرانة واملغربي وعز عقب صدور قرار 
النائب العام املستشار عبداملجيد محمود بحبسهم 
15 يوما، وبعد ساعة كاملة حضر حبيب العادلي 
وزير الداخلية السابق وسط حراسة من قوات األمن 
واجليش. وأصيب املتهمون من رجال األعمال وأفراد 
الش����رطة بحالة من الذهول غير مصدقني انتهاء 
دولة الفساد والقبض على الذين سلبوا خيرات 
مصر، وقالت مصادر من السجن: املتهمون األربعة 
رفضوا تناول الطعام أو احلديث داخل الزنزانة، 

وباتوا ليلتهم وسط حالة من الذهول.
وقام أفراد احلراس����ة واألمن بحسب جريدة 

الوف����د املصرية بإحضار 4 وجبات طعام مكونة 
من عيش وبيض وفول وجنب لكنهم رفضوا تناول 
تلك األطعمة وتوجهوا الى الكافيتريا املوجودة 

داخل السجن.
وكانت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة 
مع املتهمني األربعة كشفت ارتكاب أحمد املغربي 
وزير اإلس����كان السابق عدة جرائم منها: التربح 
واإلضرار العمد باملال العام وتس����هيل االستيالء 
عليه وذلك إلرساء مزايدة بيع قرية آمون مبحافظة 
أسوان واململوكة لشركة مصر للسياحة لصالح 
شركة بالم هيلز التي يساهم فيها واململوكة البن 

خالته، وذلك باملخالفة للقانون.

وأشارت التحقيقات الى قيام املغربي بتسهيل 
التعدي على ارض مملوكة لشركة ايجوث والكائنة 
مبيدان التحرير وبيعها إلحدى الش����ركات التي 
يس����اهم فيها بثمن بخس مبا يخالف س����عرها 
احلقيق����ي. وكش����فت التحقيقات قي����ام املغربي 
باالس����تيالء على ارض مس����احتها 5 ماليني متر 
مربع بالغردقة والتصرف ف����ي فندق نوفوتيل 
مبدينة أس����وان والذي تديره ش����ركة اكور التي 

يساهم فيها.
وتبني من التحقيقات ان املغربي سهل لبعض 
الشركات االستيالء على املال العام وتخصيص 
قطعة أرض مس����احتها 3 ماليني متر مربع ألحد 

»طرة« سجن الوزراء والمشاهير 
دبي � العربية: في مصر بنكان 
مركزيان هذه األيام: األول شرعي 
وأصيل، في حي املوسكي وسط 
القاهرة، واحتياطياته من العمالت 
الصعبة بلغت العام املاضي رقما 
قياسيا في تاريخه، بحسب بيان 
أصدره في أوائل الشهر املاضي، 
وفي���ه أنها تزيد عل���ى 36 مليار 

دوالر.

مدخل سجن طرة 

أما الثاني فعنوانه حي طرة في 
ضاحية املعادي، حيث تقع مجموعة 
سجون حتمل االسم نفسه، وأهمها 
»سجن مزرعة طرة« األشهر من نار 
على علم، ففيه نزالء وضيوف من 
كبار السياسيني ورجال األعمال 
السابقني، ممن ميلكون معا أكثر 
مما في البنك املركزي األصيل من 
احتياطيات بالعمالت الصعبة على 

أقل تعديل.
وألنه يضم أغنى النزالء، لذلك 
فهو األغنى واألغلى بني سجون 
العالم تقريبا، خصوصا بعد أن 
دخلت إليه أمس ثروة تزيد على 9 
مليارات دوالر مرة واحدة بدخول 
4 من كبار األثرياء إلى نادي النزالء 
فيه، وهم: اللواء حبيب العادلي 
وزي���ر الداخلية الس���ابق، أحمد 

املغربي وزير اإلس���كان، وزميله 
ف���ي احلكومة  الس���ياحة  وزير 
الس���ابقة زهير جرانة، ثم املثير 
للجدل أحمد عز األمني الس���ابق 

للتنظيم في احلزب الوطني.
ومع ذلك فإن الئحة أصحاب 
امللي���ارات الت���ي تصدرها مجلة 
»فورب���س« األميركية كل عام لم 
تتضمن اسم أي منهم إلى اآلن، وال 
حتى اسم أي نزيل وراء قضبان 

طرة من املشاهير واألغنياء.
ووراء قضب���ان ط���رة، حيث 
نزل سامي شهاب، عضو »حزب 
اهلل« قبل أن يفر إلى لبنان الشهر 
املاضي، أثرياء كثيرون قضوا أو 
يقضون أحكاما بالسجن متنوعة، 
وجميعها ملشكالت مالية بعشرات 
ومئات املاليني، منهم رجل األعمال 
الشهير ووزير السياحة األسبق 
توفيق عبده إسماعيل، واحملامي 
ومحافظ الغربية واجليزة األسبق 
املستشار ماهر اجلندي، الذي خرج 
بع���د قضائه نص���ف املدة بعفو 
رئاس���ي، إلى جانب وزير املالية 
األسبق محيي الدين الغريب، وبني 
جدرانه عاش أيضا مطرب الشباب 
تامر حسني، لتهربه من التجنيد، 
إضافة إلى رجل األعمال حس���ام 

أبوالفتوح.


