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القاهرة � وكاالت: ال يعني انتماء االنس����ان لعائلة ما ان تكون 
مواقفه متس����قة مع كل افرادها، خاصة م����ع املواقف القومية التي 
تكشف معدن االنسان وتضع مكتسباته ومحتواه على محك التجربة. 
وهذا ما حدث مع الفنانة الش����ابة دينا س����مير غامن وامها الفنانة 

دالل عبدالعزيز.
فقد اعلنت دنيا والءها التام للثورة ومكتس����باتها، ومشاركتها 
للثوار في امل حتقيق باقي املطالب لتخليص املصريني من الظلم 
والطغيان ال����ذي هيمن على مقدراتهم ط����وال 30 عاما من احلكم 
الشمولي، وقالت: احلمد هلل مبروك لكل املصريني، وقالت للرئيس: 

في ستني داهية، ارحل.
في حني انحازت امها الفنان����ة دالل عبدالعزيز لتأييد الرئيس 
السابق حسني مبارك متجاهلة بذلك نبض الشارع املصري، وواقفة 
م����ع القلة التي رأت في مبارك ول����ي نعمتها واغمضت الطرف عن 
املفاس����د التي كان راعيها ومحركها حتى اذا كل وتعب اسلم راية 
الفساد البنه وحاش����يته. وقالت دالل عبدالعزيز انها تؤيد املظهر 
املش����رف الذي خرج به الرئيس حس����ني مبارك من مصر، وكأن 
شعبه قد شيعه بالورود وليس اللعنات وصرخات املاليني املطالبة 
بالتنحي. وطالبت دالل بتكرمي الرئيس مبارك بسبب كل ما فعله 

طوال 30 عاما حتى لو كان قد ارتكب بعض االخطاء.

قرر كل من النجمني احمد حلمي ومنى زكي تقدمي عمل سينمائي عن 
ثورة 25 يناير ليكون اول عمل يجمع بينهما منذ زواجهما عن الثورة. 
ويعتبر كل من حلمي ومنى من املش����اركني في الثورة، اذ شاركت منى 
ف����ي مظاهرات الغضب منذ بدايتها بينما قام حلمي بزيارة امليدان مرة 
واح����دة وهي الزيارة التي حدثت فيها مش����ادة كالمية بينه وبني احد 

الثوار كادت تنتهي بالتشابك بااليدي.

رغم قيامه بتس����جيل اغنيتني في اقل من عشرة ايام االولى بعنوان 
»استرها يا رب« والثانية بعنوان »بشبه عليك« واهدائهما لشهداء ثورة 
25 يناير من الشباب، يواصل املطرب محمد فؤاد عقد لقاءات مكثفة مع 
مجموعة من شعراء االغاني سواء من الشباب او املعروفني، لالستماع 
الى ما قاموا بكتابته من اشعار واغان عن ثورة الشباب وذلك لالستقرار 

على اغنيات اخرى لالطالل بها على جمهوره في الفترة املقبلة.
وقرر فؤاد تقدمي اغنيات جديدة ومختلفة عن هذه الثورة بعد لقائه 
مبجموعة من ش����باب 25 يناير حيث راح يتحاور معهم ويستمع الى 
وجهة نظرهم ملدة س����اعتني بعد ان وقف معهم دقيقة حدادا على ارواح 
شهداء الثورة. واكد انه لم يكن ابدا ضد ثورة الشباب ولم يهاجمها بل 
ايد الشباب في كل مطالبهم، مشيرا الى ان ما قاموا به امر عظيم وغير 

مسبوق ولم يستطع احد ان يقوم به على مدار تاريخ البشرية.
جدير بالذكر ان محمد فؤاد اعلن رفضه القاطع للتظاهرات املناهضة 
للرئيس مبارك في بداية الثورة وبكى بشدة على مسمع املشاهدين على 
شاشة التلفزيون حتى انه هدد باالنتحار اذا ما تنحى الرئيس السابق 

مبارك ألنه مثل والده على حد قوله.

النائب العام المصري يطلب تجميد أرصدة مبارك وكافة أفراد أسرته في الخارج
أمر بفتح تحقيق حول الوديعة البالتينية.. وممثل الرئيس السابق القانوني ينفي الشائعات حول ثروته

العادلي يلزم حجرته.. وعز يؤكد براءته
وجرانة والمغربي ال يكلمان أحدًا

فنانون مصريون يتحدثون عن رؤيتهم لبلدهم

فاروق الباز: عمر الرئيس المقبل يجب أال يتجاوز 50 عامًا 

يقضي الوزراء الثالثة حبيب 
العادلي وأحمد املغربي وزهير 
جرانة ورجال االعمال احمد عز 
ومحم���د عهدي فضل���ي أيامهم 
بش���كل عادي في سجن مزرعة 
طرة حيث اتخذت ادارة السجن 
طريق���ة جدي���دة للتحقيق مع 
الوزراء ف���ي االتهامات املوجهة 
اليهم وهي خروجهم بعد الثالثة 
ظهرا حلني االنتهاء من الزيارات 
الرسمية للمساجني حتى ال تتكرر 
الزفة التي تعرض لها عز امس 
االول من أهالي املساجني وسكان 
منطقة طرة، وخرج عز مبفرده 
في حراسة مشددة ثم خرج بعده 

بنصف ساعة املغربي وجرانة.
اما وزير الداخلية فقد خرج 
ايضا في حراس���ة مشددة دون 
ان تتحدد اجلهة التي استدعته 
للتحقيق وقد مت السماح للعادلي 
باخلروج بالقميص والبنطلون 
دون االلت���زام بالزي الرس���مي 
للسجن وبدت عليه للمرة األولى 
عالمات احلزن، في حني ظل عز 
متماس���كا وهو يرتدي مالبس 
السجن ويضع على رأسه قبعة 
كبيرة احلجم وظل في فناء السجن 
ملدة ساعة تقريبا وتناول طعامه 
الذي احضره له احد رجاله، وظل 
عز يردد أن لديه جميع املستندات 

التي تبرئه م���ن القضايا املتهم 
فيها، وطلب من مأمور السجن 
شراء بعض العصائر من اخلارج 
رافضا جميع وجبات الس���جن، 
وتسلم املغربي وجرانة طعامهما 
من خارج السجن ايضا وظهرا 
سويا في ساحة السجن يتحدثان 

دون ان يقتربا من احد.
وارتدى محمد عهدي فضلي 
رئيس مؤسس���ة اخب���ار اليوم 
الس���ابق مالبس السجن بهدوء 
واستسلم لألمر الواقع دون ان 

يردد كلمة الحد.
اما حبيب العادلي فقد التزم 
حجرته ورفض اخلروج نهائيا 

اثناء الفس���حة ويقف على باب 
زنزانة العادلي رائد شرطة وعدد 
من احلرس خوف���ا من االعتداء 
عليه م���ن املس���اجني، وعلمت 
»اليوم الس���ابع« انه يعاني من 
حالة نفسية سيئة واصيب بحالة 
اعياء شديدة تسببت في اصابته 
بقيء مستمر. وتسلمت امس نيابة 
األموال العام���ة العليا حتريات 
املباحث حول وقائع الفساد املتهم 
فيها املغربي وجرانة والعادلي 
وعز، احملبوسني احتياطيا 15 يوما 
على ذمة التحقيقات في اتهامهم 
باستغالل النفوذ والتربح واهدار 

املال العام واالستيالء عليه.

اتفق عدد من الفنانني حتدثت 
اليهم »ايالف« على ان املهم في 
املرحلة احلالية هو بناء مصر 
والنظ���ر الى املس���تقبل وعدم 
العودة الى الوراء، مؤكدين ان 
التاريخ حفر الثورة في ذاكرته 
ولن ينساها على مر العصور.

وقال الفنان عمرو مصطفى ل� 
»ايالف« ان دوران عجلة االنتاج 
وعودة العمل الى جميع املصالح 
واجلهات ه���و االهم في الوقت 
احلالي، مطالبا جميع املواطنني 

بان يحافظوا على مصر.
وش���دد مصطف���ى على ان 
الثورة قامت والقوات املسلحة 
وعدت باالستجابة الى كل مطالب 
الشعب وحتقيقها، مؤكدا اهمية 
تسيير االعمال في جميع الهيئات 

وتقدمي اخلدمات لكبار الس���ن 
واملرضى الذين واجهوا صعوبات 

خالل ايام الثورة.
ولفت الى ان صناعة السياحة 
البد ان تعود سريعا لطبيعتها 
حتى ال يفقد ماليني الش���باب 
فرص عملهم ف���ي هذا القطاع 
احليوي، مؤكدا ان التعطيل اكثر 
من ذلك سيكون له تأثير سلبي. 
وجدد عمرو مصطفى حتذيره 
من الفتنة وشق الصفوف بني 
املصري���ني بأكثر م���ن طريقة، 
مطالب���ا املصريني بالتمس���ك 
بوحدتهم ضد محاوالت زعزعة 

االستقرار.
وعلى الرغ���م من اختالفهم 
السياسي ومواقفهم  الرأي  في 
من الثورة، اال ان الفنان خالد 

النبوي اكد ل� »ايالف« ضرورة 
الغاء القوائم السوداء للفنانني 
التي مت اطالقها جتاه من اتخذ 
موقفا رافضا للثورة، مشيرا الى 
ان االحتكام س���يكون للتاريخ 
واجلمي���ع اآلن مطالب بالعمل 
معا من اجل استمرار العمل في 

جميع البالد.
واك���د النبوي ان���ه يحترم 
االختالف ف���ي وجهات النظر، 
مشيرا الى انه كان يطالب خالل 
الثورة باحترام هذا اخلالف ولم 

يتراجع عن موقفه.
وق���ال النب���وي ان املرحلة 
احلالي���ة بحاجة ال���ى تكاتف 
جميع ابناء الشعب املصري لبناء 
الدولة الدميوقراطية التي تتحقق 

فيها العدالة االجتماعية.

وعلى الرغم من حالة التفاؤل 
التي تسيطر على الكثيرين، اال 
ان الفنانة مي كساب ال يسيطر 
عليها سوى احلزن مؤكدة انها 

ال تعرف ماذا ستفعل غدا.
واكدت م���ي ل� »ايالف« انها 
ترى الدني���ا رمادية فال تعرف 
مواقف محددة ألي شخص وترى 
من كان���وا باالمس مؤيدين هم 
اليوم مؤيدون، ولكن للنقيض، 

مستغربة الوضع.
اما ع���ن وضع اس���مها في 
القائمة السوداء للفنانني الذين 
انتقدوا الث���ورة، فقالت مي ان 
ه���ذا املوضوع ال يهمها ألن من 
قاموا بذلك هم ليسوا جمهورها 
الذي يحبها، مؤكدة انها لم تسئ 

الى احد.

� وكاالت: طل���ب املستش���ار  عواص���م 
د.عبداملجيد محمود النائب العام من وزير 
اخلارجية أن يطلب � بالطرق الديبلوماسية 
املقررة � من الدول األجنبية جتميد احلسابات 
واألرصدة لديها واخلاصة بالرئيس السابق 
حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت 
وجنله األكبر عالء وزوجته السيدة هايدي 
مجدي راس���خ، وجنله الثاني جمال مبارك 

وزوجته السيدة خديجة محمود اجلمال.
ف���ي غضون ذلك كش���ف املركز املصري 
للحقوق االقتصادية أن النائب العام املصري 
سيطلب من جهات التحقيق الرقابية مبصر 
واملس���ؤولني بسويسرا التحري عن وثيقة 
تقول ان الرئيس املصري الس���ابق حسني 
مبارك قد أودع في بنك االحتاد السويسري 
19 ألفا وأربعمائة كيلو من البالتني في حسابه 
الش���خصي عام 1982 أي بعد عام واحد من 
توليه منصبه الرئاسي، وقدرت قيمة هذه 
الوديعة وقتها ب� 15 مليار دوالر، وبحسابات 
الي���وم تصل قيمة هذه الوديعة اآلن الى 88 

مليار جنيه مصريا.
ووفقا جلريدة »الوفد« املصرية فقد تقدم 
صباح امس االول، املركز املصري للحقوق 
االقتصادية واالجتماعية ببالغ للنائب العام 
أرفق به صورة ضوئية من وثيقة »وديعة 

صادرة من بنك االحتاد السويسري« لصالح 
رئيس اجلمهورية السابق حسني مبارك.

وص���رح خالد علي مدي���ر املركز ومقدم 
الب���الغ أن هذه الوثيقة وصل���ت الينا، وال 
نعل���م مدى صدقها من عدم���ه، ولكن رأينا 
ضرورة تقدميها للنائ���ب العام للتأكد من 
صحتها واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة 
حيالها، خاصة أن معدن البالتينيوم يعد من 
أهم وأندر وأثم���ن املعادن في العالم، حيث 
تستخدم بعض مشتقاته في عمليات التنقيب 
عن البترول الى جانب البحوث الطبية، فوق 
اعتباره املصدر الرئيسي لتصنيع مجوهرات 
البالتني الثمينة، وتقدر قيمته بأضعاف قيمة 

الذهب االصفر.

أهم القضايا

وأكد »علي« في بالغ���ه، اذا صدقت هذه 
الوثيقة فانها تكش���ف ع���ن واحدة من أهم 
القضاي���ا التي تخص املال العام التي يجب 
العم���ل جديا من أجل اس���تعادتها للخزانة 
العامة، فوق قيام النائب العام باتخاذ كافة 

االجراءات القانونية حيال الواقعة.
وأمر املستشار عادل السعيد مساعد النائب 
العام بفتح حتقيق فوري واالستماع القوال 
مقدم الب���الغ والذي حمل رقم 1622 بالغات 

النائب العام 2022011، واآلن يتم االستماع 
القوال خالد علي في التحقيقات مبقر النائب 

العام بدار القضاء العالي.

شائعات مغرضة

اال ان املمثل القانوني للرئيس الس���ابق 
مبارك نفى »نفيا قاطعا« ما تردد في وسائل 
اعالم خارجية وداخلية من »شائعات مغرضة« 
عن ثروة مبارك، كما نقلت عنه وكالة انباء 

الشرق االوسط.
وقالت الوكالة ان املمثل القانوني ملبارك، 
الذي لم تنشر اسمه، نفى »نفيا قاطعا كل ما 
تردد ونشرته وروجته بعض وسائل االعالم 
ف���ي الداخل واخلارج على مدار االس���ابيع، 
واعتبر ان نش���ر هذه املعلومات »يستهدف 
االضرار بس���معته ونزاهته وذمته املالية، 
واالس���اءة لتاريخ مبارك املشرف في خدمة 

الوطن طوال 62 عاما«.
وقال ايض����ا ان الرئيس السابق »تقدم 
النهائي للجهات  املالي�������ة  الذم����ة  بإقرار 
القضائي���ة املختصة طبقا للقانون«، مؤكدا 
ان »مبارك كان قد التزم منذ توليه املسؤولية 
بتقدمي اقرارات الذمة املالية في مواعي�����دها 
القانوني���ة والتي مت���ت مراجعتها مبعرفة 

اجلهات املختصة«.

 القاهرة � وكاالت:  طالب العالم املصري د.فاروق 
الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن 
األميركية، بأال يتعدى عمر الرئيس القادم ملصر ال� 
50 س����نة، حتى يكون قادرا عل����ى مواكبة األحداث 
وتطورات العصر، ويلبي جميع احتياجات األجيال 
اجلديدة، ويستطيع فهم مطالبها، مشددا على ضرورة 
تنحي كل املس����ؤولني السياسيني من جيل الرئيس 
السابق حسني مبارك عن مناصبهم، وإتاحة فرص 

أكبر لألجيال اجلديدة.
ونقلت املصري اليوم عن الباز � في املؤمتر الذي 
استضافته فيه نقابة الصحافيني � دعوته املصريني 
الى توخي احلذر في اختيار الرئيس القادم، ومعرفة 
البرنامج االنتخابي لكل مرشح قبل التصويت له، 
مشددا على ضرورة تعديل الدستور بشكل يسمح 

مبحاسبة الرئيس فعليا.
وكش����ف الباز عن أنه عقد اجتماعا، مع الفريق 
أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، حول مشروع 
ممر التنمية، مش����يرا إلى أن املشروع غير مرتبط 

باحلكومة احلالية، لكنه مشروع قومي تتبناه الدولة، 
الفتا إلى أن تكلفة املش����روع وفقا للدراسة األولية 
تصل إلى 24 مليار دوالر، مؤكدا أنه رفض اقتراحا 
حكوميا بأن متوله الدولة، مطالبا بإنشاء مؤسسة 
قومية يكتتب من خاللها الشعب ويشتي أسهما في 
املش����روع كل حسب قدراته، وفي حالة عدم اكتمال 
رأس املال ميكن فتح الباب لالستثمار العربي أوال، 
ث����م األجنبي. وأكد الباز أن����ه عاد إلى مصر في هذا 
التوقيت للمساهمة في نهضتها وبناء مستقبل أفضل، 
معتبرا أن مشروع ممر التنمية يبني هذا املستقبل، 
مشيرا إلى أن مصر بها عقول عظيمة، لكنها حتتاج 
إلى الفرصة، الفتا إلى أن وسائل اإلعالم عليها عبء 
كبير في هذه الفت����رة التي وصفها باحلرجة، لكنه 
قال إن اإلعالم لن مي����ارس دوره إال إذا تخلص من 
التبعية وحترر بشكل فعلي، مطالبا بتعديل املنظومة 
التعليمية بأكملها، واالهتم����ام بالتعليم احلكومي 
والنهوض به، وتغيير كل املناهج، ألنها ال تس����اهم 

د.فاروق البازفي تكوين شخصيات علمية.

عمرو موسى

دنيا سمير غامن دالل عبدالعزيز 

منى زكي وأحمد حلمي

غادة عبدالرازق

كارول سماحة

شعبان عبدالرحيم

خالد يوسف

الرئيس السابق حسني مبارك

خالد يوسف: غادة عبدالرازقشعبوال يؤيد ترشيح عمرو موسى: باي باي مبارك
 خسرت الشعب بعد تأييدها مبارك 

الش���باب  تابع باهتمام ثورة 
واعتصامهم في ميدان التحرير، 
ولم تكن الصورة واضحة له 
متاما، فقد كان في البداية يراها 
مظاهرات عادية، ولم يكن يعي 
انها ثورة شعبية. وانتقد شعبان 
عبدالرحيم قيام بعض الفنانني 
بانتق���اد املعتصمني في ميدان 
التحرير ونعتهم بألفاظ غير 
الئقة، وكشف املطرب املصري 
تفاصيل الفت���رة التي حدثت 
خاللها الثورة، من خالل متابعة 
الفضائيات أوال بأول، حيث لم 
يغادر منزله مطلقا إال ليال كي 
يقوم بعمليات احلراسة ملنزله 
مع أوالده، حيث يقوم بإشعال 
النار للتدفئة ومعه »ش���ومة« 
كبي���رة، ويقوم ه���و وأوالده 
بإيقاف املشتبه فيهم واألغراب، 
وسؤالهم عن أسباب وجودهم 

في املنطقة ليال.

في الوس���ط الفن���ي لدرجة أنه 
تردد مؤخرا وقبل اندالع الثورة 

شائعات حول زواجهما.

وع���ن ترش���يح د.محم���د 
البرادعي � املدير العام السابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
� والعالم املصري أحمد زويل 
النتخابات الرئاسة، علق شعبوال 
بالقول »مهما كان املنافس مفيش 

غير عمرو موسى وبس«.

رسالتين

ووجه ش���عبان رس���التني 
أوالهما للرئيس املصري املتنحي 
حسني مبارك قائال له »باي باي« 
ونصح الرئيس املقبل بأن يدير 
أمور البالد بحكمة، ألنه لو لم 
يفعل ذلك فسيذهب املصريون 
جميعا الى ميدان التحرير، داعيا 
الى ان تتضمن احلكومة اجلديدة 
واملجلس النيابي اجلديد عددا 
من الش���باب الرائع الذي فجر 

ثورة 25 يناير.
ان���ه  وأض���اف ش���عبوال 

وبذلك خسرت الشعب.
يذكر أن خالد يوسف وغادة 
عبد الرازق كانا من أعز األصدقاء 

القاهرة � وكاالت: أعلن املطرب 
املصري ش���عبان عبدالرحيم 
الشهير ب� »شعبوال« انه يدعم 
ويس���اند بقوة ترشيح عمرو 
موس���ى � األمني العام جلامعة 
ال���دول العربي���ة � النتخابات 
الرئاس���ة املصرية، مؤكدا انه 
األجدر في الوقت احلالي لقيادة 

مصر في هذه املرحلة.
وفي حني نصح الرئيس املقبل 
ملصر ب���أن يدير البالد بحكمة 
ويرعى مصالح اجلماهير، وجه 
رسالة للرئيس مبارك بقوله 
»باي باي« واقترح االستفادة 
من األموال املنهوبة إلقامة صرح 

ذهبي لتكرمي شهداء الثورة.

االقدر على القيادة

وأكد شعبوال � في تصريح 
ل� »ام.بي.سي.نت« � انه يساند 
بقوة ترشيح موسى النتخابات 
الرئاسة، ألنه األقدر على قيادة 
املقبلة،  ف���ي املرحل���ة  البالد 
مضيفا انه سوف يذهب للمرة 
األولى لإلدالء بصوته لصالح 
موس���ى، ألنه يحبه ويعتبره 

مثل والده.
وأكد املطرب الش���عبي انه 
جتمع���ه عالق���ة صداقة قوية 
بعمرو موسى، بعد ان أعلن عن 

حبه له في اغنيته الشهيرة.
وأشار شعبوال الى انه التقى 
املناسبات  موس���ى في إحدى 
مضيف���ا انه بع���د قيامه بأداء 
األغني���ة ناداه عمرو موس���ى 

واحتضنه بقوة.

بعد فترة من ت���داول أخبار 
املتوت���رة بينه  العالقة  ح���ول 
وبني الفنانة غ���ادة عبد الرازق 
بس���بب تأييدها حلسني مبارك 
وخروجها في مظاهرات مؤيدة 
له في الوقت الذي خرج فيه هو 
معارضا للسلطة ونظام احلكم، 
صرح املخرج خالد يوسف أنه 
حدثت بالفع���ل أزمة بينه وبني 
غادة عبدال���رازق خاصة بعدما 
الش���عب  ب���أال تعادي  نصحها 
املص���ري، وتعت���رف بوج���ود 
أزمات حقيقية مير بها الشعب 
إال أنه���ا ضربت بكل ذلك عرض 
احلائط، وخرجت تؤيد الرئيس 
وتلقي باالتهامات وتصرح بأن 
املتظاهرين هم من خربوا الدولة.

»المصري يا بو دم حامي«
 بصوت كارول سماحة

أنهت الفنانة كارول سماحة تس���جيل أغنية »املصري يا بو دم 
حامي« املتوقع اطالقها مصّورة في وقت قريب، من كلمات أمين بهجت 

قمر وأحلان محمد يحيى وتوزيع محمد مصطفى.
وهي تس���تعد لتصويرها ف���ي األيام القليل���ة املقبلة في مصر، 
حيث تتواجد في الوقت احلالي الستكمال تصوير مشاهد مسلسل 

»الشحرورة«.

دالل: ربنا يشفيك يا رّيس 
وابنتها دنيا: في ستين داهية!

محمد فؤاد يتراجع عن االنتحار منى زكي وأحمد حلمي في فيلم عن الثورة
ويغني لشباب الثورة

مبارك: لم أتنح والجيش قام 
بانقالب ضدي بدعم أميركي

عواصم � وكاالت: ذكر املوقع االس���رائيلي 
»دبكا فايل« املتخصص في الش���ؤون االمنية 
واملخابراتية ان الرئيس حسني مبارك مازال 

يرى نفسه رئيسا ملصر.
وقال املوقع االمني واملتخصص في الشؤون 
االس���تخباراتية على لسان مبارك ان اجليش 
قام بانقالب ضده، مؤكدا انه لم يوقع او يوافق 
عل���ى البيان الذي اذاعه نائ���ب الرئيس عمر 

سليمان.
وأضاف املوقع ان مبارك كان يتحدث هاتفيا 
م���ع خادم احلرمني الس���عودي امللك عبداهلل 
ي���وم اجلمعة 11 فبراير بعدما ظهر نائبه عمر 
سليمان على شاشة التلفزيون يعلن تخليه 

عن السلطة وتسليمها للجيش.
 واصفا ما يحدث باالنقالب العسكري املدعوم 
بضغط من الوالي���ات املتحدة، قائال: لم يكن 
لدي فكرة ان عمر سليمان سيقرأ هذا البيان، 
فأنا لم أكن ألسمح بالتوقيع او املوافقة على 

ما أعلن.


