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حماس: معبر رفح مازال مغلقًا 
لليوم الثاني على التوالي 

معبر رفح � ا.ف.ب: اكد ايوب ابو ش���عر مدير معبر رفح 
احلدودي مع مصر في احلكومة الفلسطينية املقالة امس ان 
املعب���ر مازال مقفال لليوم الثاني على التوالي بعدما اغلقته 
مصر وعلق اجلانب الفلسطيني العمل فيه. وقال مدير املعبر 
في تصريح صحافي ان »العمل في معبر رفح معلق امس من 
قبل اجلانب الفلسطيني بانتظار ما ستسفر عنه املشاورات 

بني وزارة اخلارجية الفلسطينية واحلكومة املصرية«.

شباب ثورة 25 يناير: مصر
ستقدم للعالم منوذجها اخلاص

أول سفير ملصر لدى اجلزائر بعد 
ثورة 25 يناير يصل األحد القادم

وفاء عامر: باملستندات أمن الدولة 
قام بتلفيق قضية اآلداب ضدي

رئيس حزب الوفد ينجو
من االغتيال في بنغازي

اس���طنبول � أ.ش.أ: أكد مجموعة من شباب ثورة 25 أن 
مصر ستقدم منوذجها اخلاص، ولن تستنسخ جتارب دول 
أخرى، فلكل دولة ظروفها، وال ميكن تعميم منوذج سياسي 

واقتصادي لدولة ما على دولة أخرى.
وقال ممثلون لوفد شباب الثورة الذي يزور تركيا حاليا 
في حوار مفتوح في برنامج »من اسطنبول« على قناة »تي.
ار.تي« التركية، أن مصر تعمل على تقدمي منوذجها اخلاص 
بروح السرعة واملنافسة مع التحديات والظروف التي تواجهها 
ف���ي هذه املرحلة، قائلني إننا بحاجة لالس���تفادة من جميع 
النماذج واخلبرات في العالم اإلسالمي، من أجل تقدمي منوذج 

أقوى من الناحيتني السياسية واالقتصادية.

اجلزائر � أ.ش.أ: يصل عزالدين فهمي أول س���فير ملصر 
لدى اجلزائر بعد ثورة 25 يناير إلى العاصمة اجلزائرية يوم 
األحد القادم خلفا للسفير عبدالعزيز سيف النصر الذي انتهت 

الشهر املاضي مهام عمله التي استمرت أربع سنوات.
ومن املقرر أن يقوم السفير عزالدين فهمي عقب وصوله 
بتسليم صورة من أوراق اعتماده إلى وزير الشؤون اخلارجية 

اجلزائري مراد مدلسي.

كشفت الفنانة وفاء عامر انها متلك مستندات تؤكد براءتها 
متاما من قضية اآلداب الش���هيرة الت���ي مت اتهامها فيها مع 
حنان ترك عام 1997، وأشارت وفاء الى ان املستندات تثبت 

ان القضية ملفقة من جهاز امن الدولة املنحل.
وأضافت وفاء حسب جريدة «روزاليوسف» انها  تستطيع 
اخراج هذه املستندات لكنها ال تخصها وحدها وانها لن تقبل 
ان يصنع منها بعض األشخاص مادة إعالمية خصوصا بعد 

ان ثبتت براءتها بالفعل.

جنا د.السيد البدوي رئيس الوفد وعدد من قيادات احلزب من 
محاولة اغتيال دبرتها كتائب القذافي خالل زيارته ملدينة بنغازي 
ملؤازرة املجلس الوطني االنتقالي الليبي وثوار 17 فبراير. وقد 
تعرض فندق تبيس���تي أكبر فنادق بنغازي الى عملية تفجير 
باستخدام سيارتني مفخختني،  وذلك بعد ساعات من مغادرة البدوي 

وعدد من قيادات احلزب للفندق عصر األربعاء املاضي.

واشنطن � أ.ش.أ: نقلت السفارة املصرية في واشنطن 
أطيب متنيات رئيس املجلس األعلى للقوات املس����لحة 
املش����ير محمد حسني طنطاوي بالشفاء العاجل إلى بابا 
اإلس����كندرية وبطريرك الكرازة املرقسية شنودة الثالث 
الذي يعالج في مستش����فى »كليفالن����د« بوالية أوهايو 

األميركية.
جاء ذلك خالل زيارة رئيس 
مكتب الدفاع بالسفارة املصرية 
الل����واء محمد  في واش����نطن 
الكشكي للبابا في »كليفالند«، 
حيث اطمأن على صحته وسير 

العالج الطبي الذي يتلقاه.
ويقضى البابا شنودة حاليا 
فترة عالج مبستشفى »كليفالند 
كلينك«، ولم يحدد موعدا عودته 
نظرا حلاجته ملزيد من الفحوص 

الطبية واملتابعة.

فجر د.محمد البرادعي املرشح احملتمل لرئاسة اجلمهورية 
مفاجأة من العيار الثقيل، مبطالبته للجيش بالكشف عن وثائق 
مؤامرة تقسيم مصر واملسؤول عنها. وقال البرادعي في تدوينة 
صغيرة على موقع »تويتر« إن الشعب يريد أن يعرف املسؤول 
عن »الثورة املضادة ومؤامرة تقسيم مصر«، بعد ان قال املجلس 
العسكري إن لديه وثائق تؤكد تقسيم مصر إلى دويالت ثالث. 
وتس����اءل البرادعي: ما خطة املواجهة والتصدي لتلك الثورة 
املضادة ومؤامرة التقسيم؟ مطالبا اجليش بالشفافية في التعامل 

مع مثل هذه األمور.

القاهرة � د.ب.أ: قدم العشرات من الطيارين الذين شاركوا في 
حرب أكتوبر من عام 1973 بالغا إلى النائب العام املصري ضد 
الكاتب الصحافي محمد حسنني هيكل وصفوا فيها تصريحات 

له بأنها »كذب صريح ومحض افتراء«.
وذكرت صحيفة »املصري الي����وم« امس أن 45 طيارا ممن 
شاركوا في احلرب قدموا بالغا إلى 
النائب العام أمس االول ضد هيكل 
اتهموه فيه بإهانة القوات املسلحة 
بسبب تصريحات أدلى بها جلريدة 
»األهرام« قال فيها إنه لم تكن هناك 
ضربة جوية في احلرب وإن ما حدث 
ال يخرج عن كونه مظاهرة جوية 
إلعادة الروح املعنوية للمقاتلني، 
واصفني التصريحات بأنها »كذب 
صريح ومحض افتراء«، وأحلقت 
ضررا باملقاتلني وأسرهم وزمالئهم 
وأبناء وأسر الش����هداء وأدت إلى 

احلط من شأنهم.
وقال الطيارون في البالغ إنه من غير املعقول إرس����ال 220 
طائرة إلى املجال اجلوي للعدو املتفوق فنيا على مصر لتحقيق 
هدف نفسي يتمثل في رفع الروح املعنوية للجنود، مستشهدين 
بآراء وشهادات خبراء عسكريني مصريني وإسرائيليني وأجانب 
حول دور القوات اجلوية املصرية في املعركة، مطالبني بالتحقيق 
مع هيكل وإلزامه بالتعويض املادي عما ترتب على تصريحاته 
من أضرار. وقال اللواء طيار محمد عكاشة، أحد مقدمي البالغ، 
إن هيكل حطم بكالمه تاريخا مشرفا للعسكرية املصرية وفرغ 
مصر من ماضيها، واصفا كل كالم هيكل عن احلروب بني مصر 
وإسرائيل بأنه »غير حقيقي«. وتساءل: »ملصلحة من يقوم هيكل 
بهذا األمر الذي من شأنه أن يسبب إحباطا لألجيال اجلديدة؟«، 
مشيرا إلى أنه في حالة حصولهم على تعويض مادي من هيكل 
فسيوجهونه إلى أسر ش����هداء حرب أكتوبر وشهداء ثورة 25 
يناير. وقال اللواء طيار كامل احلكيم إن هيكل أهان ثالثة أجيال 
وأظهرها كأنها لم تفعل شيئا ملصر، معتبرا أن كالم هيكل يحرض 
على االنفالت واخليانة، مطالب����ا مبناظرة بني هيكل وطياري 

أكتوبر ليثبتوا فيها عدم صدق تصريحاته.

املشير طنطاوي

محمد حسنني هيكل

تأجيل محاكمة الشيخ لليوم
في قضية إهداره 10 ماليني جنيه 

من أموال اإلذاعة والتلفزيون

أحمد السقا يجّسد شخصية 
صفوت الشريف في »أبو الفساد«

القاهرة � أ.ش.أ: قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها 
املنعقدة امس االول برئاس����ة املستش����ار محمد فتحي صادق 
تأجيل محاكمة م.أسامة الشيخ رئيس إحتاد اإلذاعة والتلفزيون 
السابق بتهمة اإلضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمله إلى 
جلسة اليوم االثنني الستكمال سماع أقوال الشهود في القضية. 
وكانت احملكمة قد استمعت بجلسة امس االول إلى أقوال عدد 
من شهود اإلثبات في القضية املتهم فيها الشيخ بقيامه بإنتاج 
أفالم ومسلسالت مع بعض شركات القطاع اخلاص وشارك فيها 
االحتاد مببالغ تزيد على التكلفة احلقيقية. وقالت الش����اهدة 
راوي����ة بياض رئيس قطاع اإلنتاج باحتاد اإلذاعة والتلفزيون 
إن أس����امة الش����يخ انفرد بإصدار موافقات مباشرة على إنتاج 
املسلسالت الدرامية موضوع القضية دومنا عرضها على قطاع 
اإلنتاج واللجان الفنية املتخصصة املنوط بها تقييم تلك األعمال 
والبت في مشاركة االحتاد من عدمه في عملية اإلنتاج. وذكرت 
الشاهدة أنها كانت أحد أعضاء اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة 
العامة لتقييم أسعار املسلسالت موضوع القضية والتي انتهت 
في تقريرها اخلتامي إلى أن تلك املسلس����الت مت التعاقد على 
إنتاجها بأس����عار مبالغ فيها عن قيمتها احلقيقية مبا قيمته 10 

ماليني و676 ألف جنيه.

يتابع الفنان أحمد السقا كتابة فيلمه اجلديد »أبو الفساد« 
الذي يجسد من خالله شخصية صفوت الشريف رئيس مجلس 
الشورى السابق وأمني عام احلزب الوطني. السقا رفض تأكيد 
أو نفي اخلبر الذي انتشر مؤخرا وأكد االتفاق معه على أن يقدم 
خالل فيلم »أبو الفس����اد« شخصية صفوت الشريف املسجون 

حاليا بسجن طره، حسب ما ذكرته مجلة »أخبار النجوم«.

مرتضى يهاجم شباب الثورة: 
»خربتوا البلد«

حتول����ت حلقة امس االول من برنام����ج »احلياة اليوم« من 
ساحة لدائرة حوار الى اتهامات متبادلة بني ضيوف البرنامج 

واملستشار مرتضى منصور.
وكان البرنامج يستضيف مجموعة من شباب الثورة للحديث 
حول بدء وجود اختالف ب����ني ائتالف الثورة وتفتته الى اكثر 

من فصيل واختالفهم بشأن احلوار 
الدائر مع املجلس العسكري.

لكن حني طلب املستشار مرتضى 
منصور حق الرد حتولت احللقة 
الى اتهامات متبادلة بني ضيوف 
البرنام����ج واملستش����ار مرتضى 
منصور، حيث استنكر املستشار 
مرتضي منصور في اتصال هاتفي 
البرنامج  س����خرية احد ضيوف 
منه، مشيرا الى انه )اي مرتضى 
منصور( قد اعتقل ثالثة مرات إبان 

عهد الرئيس السابق.
واضاف مرتضى لشباب الثورة: 

»حرام عليكم خلصتم على مص����ر... وبعدين انتم لم تكونوا 
مع الثورة م����ن بدايتها... وأين انتم من ث����وار التحرير الذين 

استشهدوا؟!«.

مرتضى منصور

استطالع: االقتصاد وليس الدميوقراطية
يتصدر قائمة اهتمامات املصريني

بالبورصة.
وقال رضوان، في بيان صحافي 
امس األول، إن ما يجري دراسته 
حالي���ا هو ف���رض ضريبة على 
توزيعات األرب���اح التي حتققها 
ش���ركات األم���وال واملتمثلة في 
الشركات املس���اهمة والتوصية 
باألسهم وذات املسؤولية احملدودة 
أيا كانت الص���ورة التي يجري 

عليها توزيع هذه األرباح.
إل���ى ذل���ك، مازال���ت املمثلة 
املصرية س���ماح أن���ور متفائلة 
الس���ينما املصرية  مبس���تقبل 
التي ستشهد تنوعا في معاجلة 
املواضيع، وتأسفت على استمرار 
املظاهرات بش���كل عشوائي في 
مصر معتبرة أنه لو اس���تمرت 
املظاهرات فس���يموت االقتصاد 

املصري نهائيا.

65% ممن شملهم االستطالع قالوا 
إنهم ال يعرفون بعد أي األحزاب 

سيدعمونها خالل االنتخابات.
وق���ال 15% فق���ط إن آراءهم 
السياسية متأثرة بقوة بالرموز 
الدينية، وأش���ارت نس���بة أكبر 
بتأثرهم بأفراد عائالتهم وبالقادة 

العسكريني.
وقال سكوت ماستيك، مدير 
منطقة الشرق األوسط في املعهد، 
إن االستطالع سيساعد األحزاب 
السياس���ية املصرية ومنظمات 
املجتمع املدني وآخرين في فهم 

املزاج العام املصري.
الى ذلك، نفى د.سمير رضوان 
وزير املالي���ة املصري صحة ما 
نش���ر عن ف���رض ضريبة على 
عمليات تداول األوراق املالية من 
التعامالت  أسهم وسندات خالل 

القاهرة � د.ب.أ: أظهر استطالع 
أميركي لل���رأي مولته احلكومة 
األميركية ونشرت نتائجه امس أن 
غالبية املصريني دعموا الثورة التي 
اندلعت في العام احلالي بسبب 
وضعهم االقتصادي السيئ، وليس 

ألنهم يطمحون للدميوقراطية.
وق���ال 80% مم���ن ش���ملهم 
إنهم يتوقعون أن  االس���تطالع 
يتحس���ن وضعه���م االقتصادي 
خالل الع���ام املقبل، وهذا بدوره 
يف���رض حتديا كبي���را على من 
سيتولى املس���ؤولية نظرا ألن 
االنخفاض األخير في الس���ياحة 
واالس���تثمار األجنب���ي فاقم من 
وضع البالد التي تواجه بالفعل 
مشكالت اقتصادية طاحنة، وفقا 
ملا ذكرته امس صحيفة واشنطن 

بوست األميركية.
وأجرى االس���تطالع لصالح 
»املعهد اجلمهوري الدولي«، وهي 
منظمة أميركي���ة يرأس مجلس 
الس���يناتور اجلمهوري  إدارتها 

جون ماكني.
وذكرت الصحيفة أن االستطالع 
هو مجرد إشارة على التغيير الذي 
يجتاح مصر منذ اإلطاحة بالرئيس 
السابق حسني مبارك في ثورة 

شعبية في 11 فبراير املاضي.
وأظهر االستطالع أن 70% من 
املش���اركني لم يصوتوا أبدا في 
االنتخابات املاضية، التي سادتها 
عمليات تزوير، إال أن 95% ممن 
شملهم االستطالع قالوا إنهم من 
املرجح أو املرجح للغاية أن يدلوا 
بأصواتهم في االنتخابات البرملانية 
املقبلة املقرر إجراؤها في سبتمبر 

املقبل.
وذكرت الصحيفة أن أعضاء في 
الكونغرس األميركي وسياسيني 
»علمانيني« مصريني أعربوا عن 
تخوفهم من أن جماعة اإلخوان 
املسلمني ميكن أن حتقق نتائج 
كبيرة في االنتخابات املقبلة نظرا 
لقاعدتها الشعبية الضخمة، إال أن 

)أ.ف.پ( كنيسة مرمي العذراء في إمبابة قبيل اقامة القداس فيها أمس بعد جتديدها  

في دولهم لنسترش���د بها في هذه 
املرحلة املهمة واخلطيرة من تاريخ 

مصر«.
من جانبها أكدت مديرة البرنامج 
االمنائي لألمم املتحدة هيلني كالرك 
استعداد البرنامج لتقدمي الدعم الالزم 
من أجل خلق فرص عمل للشباب في 

املناطق االكثر تضررا.
وشددت على أهمية منح الشباب 
فرصة لتجربة ما لديهم من طاقات 
وأفكار واستغاللها بالشكل األمثل 
الفتة الى ضرورة أن تعمل احلكومات 
من أجل خلق املزيد من فرص العمل 

لهؤالء الشباب.

وأصبح لألسف يشكل ثقافة عامة 
وعرفا سائدا«.

وذكر »ان حكومته تتفهم مطالب 
الذين  الش���عب املصري وث���واره 
جنحوا في تغيير نظام سياسي في 
18 يوما« متمنيا »أن تنال حكومته 
شرف االستجابة لتطلعات املصريني 

حلياة أفضل«.
وأعرب ع���ن »عمي���ق تقديره 
وامتنان���ه لبرنام���ج االمم املتحدة 
االمنائي في مصر ولقادة العالم احلر 
الذين تكبدوا عناء ومشقة السفر لكي 
يش���اركوا بخبراتهم ويستعرضوا 
جت���ارب التح���ول الدميوقراط���ي 

القاهرة � كونا: قال رئيس مجلس 
الوزراء د.عصام شرف ان التغيير 
املرتقب الذي يرجوه الشعب املصري 
ونادت به الثورة هو »تغيير شامل 
ميتد من أعم���ق اجلذور ليصل الى 

أبعد الفروع«.
وأضاف شرف في كلمته التي 
افتتح بها امس املنتدى الدولي حول 
مسارات التحوالت الدميوقراطية 
ان »التغيي����ر لي����س فقط تغيير 
الالفتات والوجوه ألننا ال نسعى 
الى تغييرات شكلية وامنا نسعى 
الى اصالح ملؤسس����ات استشرى 
عصام شرففيها الفس����اد حتى متت منهجته 

عصام شرف: التغيير املرتقب سيكون شامالً

قيادي باإلخوان: نحن فقط منتلك الدواء للعالم من الضالل
قال طلعت الشناوي مسؤول 
املكت���ب اإلداري بجماعة اإلخوان 
املس���لمني بالدقهلية انه ما أحوج 
العالم كله أن يلوذ بحمى اإلسالم 
وأن يستظل بهذا الدين كل العالم 
وأن يحي���ا حتت مظل���ة القرآن، 
حيث قال اهلل تعال���ى )ما أنزلنا 
عليك القرآن لتش���قى(، والشقوة 

كل الشقوة في هجر هذا الدستور 
العظيم وفى اخلوف من اإلس���الم 
واستخدامه فزاعة للداخل واخلارج. 
واكد الش���ناوي - خ���الل مؤمتر 
صحافي باملنص���ورة امس االول 
حس���ب اخبار مص���ر � ان الذين 
حرصوا على اس���تخدام اجلماعة 
كأداة ترويع كان هدفهم ان يكون 

هذا الدين فزاعة يخاف منها الناس، 
الرحمة والهدى والنور  علما بأن 
يس���تظل به العالم شرقه وغربه، 
واإلمام حسن البنا بني ان العالم قد 
سبقنا في احلياة املادية وإمنا نحن 
فقط من ميتلك قارورة الدواء الذي 
يشفي العالم من الشقوة والضالل 
وسفك الدماء وهتك األعراض. من 

جانبه أك���د م. إبراهيم أبو عوف 
القيادي بجماعة اإلخوان املسلمني 
وعضو مجلس الشعب السابق ان 
السبب في عدم ترشيح احد قيادات 
اجلماعة لرئاسة اجلمهورية هو من 
منطلق اخلوف على مصلحة البالد، 
مؤكدا على ضرورة توافق كل القوى 
السياسية الفراز املرشح االنسب.

»ماريان مذيعة ctv«: سرت »حافية«
ولم يتم التحرش بي ومتزيق مالبسي!

محيط: ش����هد ميدان التحرير 
يوم اجلمعة املاضي واقعة مؤسفة 
بقيام مجموعة قيل انهم من الباعة 
اجلائل����ني املتواجدين في امليدان 
 »ctv« بالتعدي عل����ى مذيعة قناة
ماريان عبده، والذين ظنوا حسب 
املصدر ان تواجد اإلعالمية والقناة 
هو نوع من محاربة وجودهم في 
امليدان وبالغت وسائل اإلعالم في 
األمر، وأشارت الى ان ماريان عبده 
تعرضت ال����ى التحرش ومتزيق 

مالبسها وهو ما نفته مريان.
وأكدت مصادر تعرض ماريان 
لإلهانة واالعتداء عليها بالضرب 
ولطمه����ا على خدها، وهو ما أدى 
الى قيام نقيب ش����رطة باإلسراع 
عل����ى الفور بإط����الق طلقات نار 
في الهواء إلنقاذ املذيعة من أيدي 
هؤالء البلطجية. وبالفعل استطاع 

الضابط املصري األصيل إنقاذها 
وقام عل����ى الفور مبرافقتها حتى 
استقلت »تاكسي« وسط دعواتها 
له عما قام به من دور شجاع، وهو 
املوقف الذي لم يرض الباعة اجلناة 
الذين احتشدوا وقاموا باالعتداء 
على الضابط النقيب أحمد سامي 
بش����كل عنيف وس����رقة سالحه 

امليري.
وفي ه����ذا الصدد أكد الضابط 
أحمد سامي لبرنامج العاشرة مساء 
املذاع على فضائية »درمي2« وتقدمه 
اإلعالمية منى الشاذلي وهو يرقد 
على السرير في املستشفى انه حاول 
بكل ما استطاع من قوة تخليص 
املذيعة من أيديهم حتى استطاع 
فعليا بعدها طاردوه وتعدوا عليه، 
بعدها سمع الشيخ مظهر شاهني 
خطيب مسجد عمر مكرم أصوات 

تتعالى واحتش����اد وحاول ومن 
معه تخلي����ص الضابط من أيدي 
هؤالء إلى ان مت نقل الضابط إلى 
املستشفى بعد ان مت االعتداء عليه 
وتعرض حلال����ة مرضية صعبة 

نتجت عنها إصابات بالغة.
أما املذيعة مريان عبده صاحبة 
الواقعة فقد قالت انها وفريق عمل 
القناة قاموا بالنزول الى امليدان من 
أجل تأكيد دعوى العمل والتصالح 
ومس����اعدة أجهزة الش����رطة ولم 
يصدر منها أي نوع من االستفزاز 
للمتواجدين في امليدان وقامت من 
خالل لقاءاتها املختلفة بدعوة جميع 
الشعب املصري مسلمني ومسيحيني 
للعودة للعمل. بعدها شاهدت مريان 
ب����ني اجلماهير في  عبده صراعا 
امليدان خلطف »ميكرفون البرنامج« 
من أجل احلديث، »كان املوقف دون 

املستوى« واحلضور كانوا باعة 
جائلني � حس����ب قولها � مما دفع 
املخرج الى إلغاء اللقاء، مما أدى إلى 
غضب الباعة الذين سعوا للحديث 
بشكل عشوائي ووجهوا هتافات 
نحو أسرة البرنامج »اطلعوا برة« 
وهجموا على فريق العمل، وأكدت 
االعتداء عليها بالضرب حتى وصل 
األمر إلى لطمها على وجهها، ونفت 
متاما ما رددته بعض الصحف أنها 
»إسرائيلية من أصول أملانية«، كما 
نفت ماري����ان أن يكون هؤالء قد 
مزقوا مالبس����ها وكل ما في األمر 
»مزق احلذاء الذي كانت ترتديه« 
وقامت مبواصلة السير »حافية« 
عل����ى حد قولها، وقدمت الش����كر 
أنقذها، وجندي  ال����ذي  للضابط 
املرور الذي قام بحملها من وسط 

الباعة اجلائلني.

هشام طلعت أمام »الكسب« ألول مرة بعد تقدير ثروته باملليارات
مثل رجل األعمال هشام طلعت مصطفي امس ألول مرة أمام جهاز الكسب غير املشروع للتحقيق معه بشأن 
ما ورد من بالغات بتضخم ثروته بصورة كبيرة والتي بلغت مليارات اجلنيهات. وذكرت صحيفة األهرام 
ان هشام طلعت يواجه اتهامات باستغالل نفوذه كعضو بارز مبجلس الشورى املنحل وفي أمانة السياسات 
باحلزب الوطني السابق، وأن ثروته تتمثل في إقامة أكبر مدينتني سكنيتني بشرق القاهرة وهما الرحاب 
ومدينتي، حيث حصل على مساحات شاسعة من أراضي الدولة بأسعار زهيدة وقام بتحويلها إلى منتجعات 
وبيعها مباليني اجلنيهات، إضافة إلى مساهمته في عدد من أكبر الفنادق الشهيرة في القاهرة واالسكندرية.
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