
برباءة  ابتدائيا  "قرارا  اأ�صدرت  املحكمة  وكانت 
اتهامات،  من  اإليهم  ن�صب  مما  املتهمني  جميع 
ورفعت منع ال�صفر عنهم"، وذلك بعد مرور 750 

يوما من وقوع تلك احلادثة باحلرم املكي.
العامة  النيابة  باأن  "عكاظ"  �صحيفة  واأف��ادت 
وطلبت  احلكم  هذا  على  اعرت�صت  ال�صعودية  يف 
ا�صتئنافه، وقد "اأجيب طلبها، على اأن يكون ذلك 
وتاأتي  احلكم.  ت�صلم  تاريخ  من  يوما   30 خالل 
اال�صتئناف  حمكمة  نق�صت  اأن  بعد  االأح��ك��ام 
الدعوى  عن  النظر  ب�رصف  يق�صي  �صابقا  حكما 
خمالفات  واعتبارها  املحكمة  اخت�صا�ص  لعدم 
حمكمة  لكن  امل���دين،  ال��دف��اع  اخت�صا�ص  م��ن 
مكة  يف  اجلزائية  املحكمة  األزمت  اال�صتئناف 

بنظر الدعوى موؤكدة اخت�صا�صها بالق�صية".
مدى  على  فتحه  اأعيد  كان  الق�صية  هذه  ملف 
ال�صهور املا�صية، و"عقدت املحكمة عدة جل�صات 
خالل  م��ن  دفوعاتهم  املتهمون  خاللها  ق��دم 
مذكرات ت�صلمت النيابة العامة ن�صخا منها، قبل 
اأن جتيب عليها يف وقت الحق، ثم مت حجز ملف 

الق�صية للنطق باحلكم".
اخلا�ص  احل��ق  دع��اوى  "اأن  املحكمة  وق�صت   
التي تبنتها النيابة لي�ص من اخت�صا�صها، فيما 
التي  الوقائع  وفق  املتهمني  دفوعات  تركزت 
التي وقعت ع�رص  در�صتها املحكمة يف احلادثة 
 108 وخلفت   2015 العام  �صبتمرب   11 اجلمعة 
يف  التلفيات  من  وع��ددا  م�صابا  و238  قتلى 

املمتلكات".

جملة  اإىل  ق��راره��ا  يف  املحكمة  وا���ص��ت��ن��دت   
بينها  �صفحات،  �صت  ت�صمنتها  االأ�صباب  من 
�صبهة  وجود  عدم  اأكدت  التي  االأولية  "التقارير 
اإىل ت�صاريح العمل يف املواقع  اإ�صافة  جنائية، 

م�رصوع  يف  العمل  مواقع  على  املقاول  و�صلطة 
احلالة  تتبع  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ط��اف،  تو�صعة 
اجلوية  الظاهرة  اأن  ثبت  اإذ  املفاجئة؛  اجلوية 
�رصعة  ظل  يف  ك��اٍف،  بوقت  لها  التنبيه  يتم  مل 

كم/  �ص،   150 عن  زادت  التوقعات  فاقت  رياح 
االأملانية  "لبهر"  �رصكة  عليه  اأك��دت  الذي  وهو 
امل�صنعة للرافعة، ف�صاًل عن عدم وجود ما يثبت 

تنبيها للحالة اجلوية املتطورة وقتئذ".
"املقاول  اأن     واأوردت  املحكمة يف احليثيات 
اأث��ب��ت وج����ود م��ن��اوب��ني م��ن ف���رق ال��ط��وارئ 
النظافة  اأعمال  فرق  ومن  املوقع  يف  وال�صالمة 
وفني  عامل   3300 مبجموع  املخلفات  ورف��ع 
العامة  النيابة  دع���وى  ينفي  م��ا  وخم��ت�����ص، 
باالإهمال والتق�صري �صد املقاول، والذي ورد يف 
التقارير االأولية". واأكد املتهمون يف "دفوعاتهم 
قاهرة  ق��وة  ب�صبب  كانت  احلادثة  اأن  االأخ��رية 
االأر�صاد  رئا�صة  من  اإخالل  �صاحبها  مفاجئة، 
وقدمت  التق�صري  تهمة  نف�صها  عن  دفعت  التي 
�صاحتها  يربئ  املخت�صة  للجهات  بذلك  تقريرا 
تق�صري  م��وؤك��دي��ن  املتهمون،  رف�صه  م��ا  وه��و 

الرئا�صة يف عملها واأن تقاريرها غري حمايدة".
"عدم  املحكمة  جل�صات  خالل  ه��وؤالء  اأك��د  كما 
م�صوؤوليتهم عن حادثة �صقوط الرافعة يف امل�صجد 
املتوفني  دي��ات  عن  م�صوؤوليتهم  وع��دم  احل��رام 
نتجت  التي  واالأ���رصار  امل�صابني  وتعوي�صات 
�صاقها  التي  التهم  من  بتربئتهم  وطالبوا  عنها، 
النائب العام ورفع منع ال�صفر عنهم. كما طالبوا 
باإدخال الهيئة العامة لالأر�صاد وحماية البيئة 
كجهة مدعى عليها الإهمالها وتق�صريها يف اأداء 
املهمات امللقاة عليها، ما يجعلها م�صوؤولة عن 
اأن توؤدي  اإمتام معلومات مهمة كان من �صاأنها 
اإىل تفادي �صقوط الرافعة حمل الدعوى والتقليل 

من ال�رصر".
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تظاهرة ضد حكومة إثيوبيا في ذكرى مقتل 
العشرات

مقتل 50 شخصًا في األقل وإصابة 200 
بإطالق نار في الس فيغاس

12 قتيال في قصف طيران التحالف ريف دير 
الزور

وكاالت � متابعة:  خرج املئات يف مظاهرة مناه�ص��ة للحكومة يف بلدة بي�ص��وفتو 
و�ص��ط اإثيوبيا االأحد، �ص��من احتفال ديني بالذكرى ال�ص��نوية االأوىل ملقتل ع�رصات 
يف حادث تدافع جنم عن قمع ال�رصطة احتجاجات العام املا�ص��ي. وميثل احلادث 
الذي وقع يف مهرجان اريت�صا ال�صنوي يف بي�صوفتو الواقعة على بعد 40 كيلومرتا 
اإىل اجلنوب من العا�ص��مة اأدي�ص اأبابا، اأ�ص��د الفرتات دموية يف اال�ص��طرابات التي 
�ص��هدتها اإثيوبيا على مدى �ص��هور خالل عامي 2015 و 2016. ووفق ال�ص��لطات 
لق��ي 55 �صخ�ص��ا حتفهم اآنذاك يف التداف��ع، بينما قال معار�ص��ون اإن عدد القتلى 
بل��غ نحو 150 �صخ�ص��ا. و�ص��ارك اآالف االأ�ص��خا�ص االأح��د يف احتف��ال ديني اأقيم 
مبنا�ص��بة انتهاء مو�ص��م االأمط��ار، حيث ارت��دت الغالبية  مالب�ص باالأل��وان االأحمر 
واالأ�ص��ود واالأبي�ص، وه��ي األوان علم منطقة اأوروميا. ورغ��م انتهاء االحتفال دون 
اأعمال عنف، اإال اأن الهتافات املناه�ص��ة للحكومة، دوت يف اأرجاء املكان فور بدء 
مرا�صم االحتفال، مطالبة باإ�صقاط احلزب احلاكم يف اإثيوبيا. ودفعت اأعمال العنف 
الت��ي وقعت يف عامي 2015 و 2016 احلكومة اإىل فر�ص حالة الطوارئ لت�ص��عة 
اأ�ص��هر، ومل ترفع اإال يف اأغ�ص��ط�ص املا�ص��ي. وتفجرت اال�ص��طرابات ب�صبب م�رصوع 
تنموي للعا�ص��مة اأدي�ص اأبابا، ثم حتولت اإىل مظاهرات �صخمة مناه�صة للحكومة 

والنتهاكات حقوق االإن�صان.

اأم��ريكا � وكاالت: اأعلن��ت ال�رصط��ة االأمريكي��ة مقتل 50 �صخ�ص��ا عل��ى االأقل، 
واإ�ص��ابة اأك��ر م��ن 200 اآخرين بج��روح، يف ح��ادث اإطالق ن��ار قرب جممع 
وكازينو" ماندالي باي" خالل اأحد املهرجانات املو�صيقية يف ال�ص فيغا�ص.

واأعلنت �رصطة ال�ص فيغا�ص على ح�صابها يف "تويرت"  اأنها ت�صدت لرجل يقوم 
باإط��الق النار يف املنطق��ة، مطالبة اجلميع بتفادي التوجه اإىل هناك، ف�ص��ال 
ع��ن اإج��الء مئات االأ�ص��خا�ص من املجمع. واأغلقت ال�ص��لطات جزءا من �ص��ارع 
"ال�ص فيغا�ص �صرتيب" بعد تلقيها تقارير عن وجود مطلق نار ال زال طليقا. 
وذك��رت دانيتا كوهني، املتحدثة با�ص��م املركز الطبي اجلامعي، اأن م�صت�ص��فى 
ال�ص فيغا�ص ا�صتقبل "عدة اأ�صخا�ص" م�صابني بطلقات نارية. يف غ�صون ذلك 
ذكرت م�ص��ادر اإعالمية، اأن ال�صلطات االأمريكية قامت بتعليق الرحالت مبطار 

ماكاران يف ال�ص فيغا�ص، لال�صتباه بوجود م�صلح عند اأحد مدرجاته.

�ص��وريا � وكاالت: قتل 12 مدنيا اأغلبهم اأطفال ون�ص��اء، نتيجة ق�ص��ف طريان 
"التحال��ف الدويل" ال��ذي تقوده الواليات املتح��دة، يف قرية بقر�ص فوقاين 
ومدينة البوكمال بريف دير الزور.  ونقلت وكالة "�ص��انا" عن م�ص��ادر حملية 
يف ري��ف دي��ر ال��زور ال�رصق��ي، اأن ط��ريان "التحالف" ا�ص��تهدف بع��دة غارات 
"�صارع الكتف و�صوامع احلبوب وحميط م�صجد ال�صافعي ودوار امل�رصية يف 

مدينة البوكمال" ما اأ�صفر عن �صقوط 5 قتلى مدنيني.
كما اأ�ص��فر ا�ص��تهداف "التحالف" بلدة بقر�ص فوقاين بريف دير الزور ال�رصقي 

عن مقتل 7 مدنيني.

ال��وزراء  رئي���ص  اأن  اإ�رصائيلي��ة،  اإع��الم  و�ص��ائل  ك�ص��فت 
�ص��باط  �ص��تة  �ص��يقلد  نتنياه��و،  بنيام��ني  االإ�رصائيل��ي 
"مو�ص��اد" من الرجال والن�صاء، اأو�صمة لتنفيذهم عميات 

"�رصية جريئة" العام املا�صي.
واأو�ص��حت قن��اة التلفزيون االإ�رصئيلي الثانية اأن "�ص��بب 
التك��رمي ه��و قيام ال�ص��باط بعملي��ات فريدة م��ن نوعها 
خ��ارج اإ�رصائي��ل، يف دول تعترب ع��دوة الإ�رصائيل"، الفتة 

اإىل اأن تل��ك العملي��ات ال�رصي��ة نفذت العام املا�ص��ي. اأما 
موقع �ص��حيفة "معاريف" فاأعلن م�صاء اأم�ص اأن عنا�رص 
املو�ص��اد ومن بينهم ن�صاء �صيمنحون اأو�صمة، لدورهم يف 
"تنفيذ �ص��ت عمليات ا�صتخبارية تنفذ الأول مرة يف قلب 
العامل العربي، م�صرية اإىل اأنه مت ا�صتخدام تقنيات متقدمة 
قام اجلهاز بتطويرها ب�ص��كل خا�ص م��ن اأجل اإجناز هذه 

العمليات".
وذكرت ال�ص��حيفة اأن ديوان رئي�ص احلكومة االإ�رصائيلية، 
�صينظم قريبا حفال خا�صا بهذه املنا�صبة مب�صاركة رئي�ص 

"املو�ص��اد" يو�ص��ي كوه��ني.  ونق��ل موق��ع "عربي 21" 
ع��ن �ص��حيفة "معاري��ف" قوله��ا اإن نتنياه��و باعتباره 
امل�ص��وؤول املبا���رص ع��ن جه��ازي املخاب��رات الداخلي��ة 
"ال�ص��اباك" و"املو�ص��اد"، يويل اجلهاز االأخ��ري اهتماما 
خا�ص��ا، م�ص��رية اإىل اأن موازنة اجله��از تزايدت يف عهده 
ب�ص��كل كبري. وذكرت ال�ص��حيفة اأن عدد العمليات ال�رصية 
التي ينفذها املو�صاد �صنويا يتزايد ب�صكل ملحوظ، م�صرية 
اإىل اأنه��ا ت�ص��مل جم��ع املعلومات اال�ص��تخبارية واإحباط 
قدرات "العدو على تعزيز قوته الع�صكرية". وكان احتفال 

مماثل جرى مب�ص��اركة الرئي���ص االإ�رصائيلي رويف ريفلني 
يف دي�ص��مرب/كانون االأول املا�صي، منحت خالله اأو�صمة 
ل��� 12 عن�رصا م��ن املو�ص��اد لدورهم يف تنفي��ذ عمليات 
"نوعية" اأ�ص��همت يف حت�ص��ني م�ص��توى "االأمن القومي" 
��لوا على اأو�ص��مة  الإ�رصائي��ل.  وم��ن بني اأولئك الذين حت�صّ
يف تلك املنا�ص��بة، �صابطة متخ�ص�صة يف جتنيد وت�صغيل 
عم��الء، وقد مت��ت االإ�ص��ارة اإىل اأنه��ا كانت امل��رة االأوىل 
التي متنح فيها امراأة و�ص��اما على "اإجنازاتها" يف جمال 

جتنيد وت�صغيل العمالء.

ثمن عل��ي عبداهلل �ص��الح الرئي���ص اليمني ال�ص��ابق، 
بقي��ادة  العرب��ي  التحال��ف  م��ن  دول  "ان�ص��حاب" 
ال�ص��عودية، الت��ي تدع��م الرئي���ص احل��ايل عب��د رب��ه 
من�ص��ور ه��ادي، م�ص��ريا اإىل اأن هن��اك دوال اأخ��رى 
ب�ص��دد االن�ص��حاب. وق��ال �ص��الح يف كلم��ة األقاها، 
خ��الل ا�ص��تقباله فري��ق اليم��ن الوطن��ي للنا�ص��ئني 
اأم���ص، "نثم��ن تثمين��ا عالي��ا ال��دول التي ان�ص��حبت 
م��ن التحال��ف العرب��ي مثل املغ��رب، م�ص��ريا اإىل اأن 
هنال��ك دولت��ني اأخري��ني ب�ص��دد االن�ص��حاب اأي�ص��ا 
من التحالف". وت�ص��اءل �ص��الح عن دور ال�ص��عودية 

يف حماية مقد�ص��اتها واحلرمني م��ن اليمن، "اليمن 
يحم��ي احلرم��ني  نح��ن جن��ود احلرم��ني ال�رصيفني 

وجنود االأرا�صي املقد�صة ول�صنا دولة معتدية".
واأو�صح �صالح اأن اليمن ال ي�صكل خطرا على اأي دولة 
م��ن دول التحال��ف عل��ى االإط��الق، لك��ن "جماملة" 

لل�صعودية فقد دخلت تلك الدول يف التحالف. 
ودعا الرئي�ص اليمني ال�ص��ابق، باق��ي دول التحالف 
اإىل االن�ص��حاب منه الأنها "�ص��تندم م�صتقبال على ما 
فعلته بال�ص��عب اليمني"، داعيا اإياها اإىل الوحدة مع 
اليم��ن بدال من "قت��ل اأطفالها ون�ص��ائها".  وب�ص��اأن 
االأزم��ة االإيراني��ة ال�ص��عودية، دع��ا �ص��الح الريا�ص 
اإىل ت�ص��فية ح�ص��اباتها مع طهران املج��اورة بعيدا 

ع��ن االأرا�ص��ي اليمني��ة، "مل��اذا ت�ص��في ال�ص��عودية 
ح�ص��اباتها م��ع اإي��ران يف اليم��ن وتقت��ل االأطف��ال 
اليمني��ني.. اذهبوا وقاتلوا اإيران بعيدا عن االأرا�ص��ي 
اليمني��ة". واأك��د �ص��الح يف الوقت ذات��ه اأنه ال يوجد 
على االأرا�صي اليمينة وال اإيراين واحد، "اأدوا لنا واحد 
ايراين اأ�رصتوه اأو قتلتوه ونحن نتحمل م�صوؤولية ذلك 
اأدوا لنا �ص��اروخ م�صكتوه من �ص��نع اإيراين ما في�ص 
كالم نف��اق ونفاق ونف��اق". ويتهم التحالف بقيادة 
ال�ص��عودية، اإي��ران بدع��م جماع��ة احلوثي��ني وقوات 
�ص��الح، ويقول اإن اأحد اأهداف العمليات الع�ص��كرية، 
الت��ي ب��داأت يف 26 مار�ص 2015، ه��و حماربة ما 

و�صفه "املد االإيراين يف اليمن". 

اأعلن��ت هيئ��ة االأم��ن الف��درايل الرو�ص��ية ع��ن 
اإحباط اأن�ص��طة خلي��ة اإرهابية تابع��ة لتنظيم 

"داع�ص" االإرهابي يف مقاطعة مو�صكو.
واأو�صحت الهيئة يف بيان اأن متطرفني اأجانب 
كان��وا يقودون اخللي��ة، التي خططت ل�صل�ص��لة 

اأعمال اإرهابية.
وجاء يف البيان اأن اخللية كانت �رصية للغاية، 
لكن رجال االأمن متكنوا من اإلقاء القب�ص على 
اأمني��ة يف  اأثن��اء عملي��ات  جمي��ع اأع�ص��ائها 

مقاطعة مو�صكو.
اخللي��ة، مت��ت  اأع�ص��اء  اإقام��ة  اأماك��ن  وم��ن 
م�ص��ادرة عبوتني نا�صفتني قويتني جمهزتني 
يدويت��ني،  وقنبلت��ني  وم�صد�ص��ني،  للتفج��ري، 
وو�ص��ائل ات�ص��ال، ومكونات لت�ص��نيع عبوات 

نا�صفة.
وح�ص��ب بيانات هيئ��ة االأمن الف��درايل، خطط 
اأع�ص��اء اخللية الرتكاب �صل�ص��لة من الهجمات 
االإرهابي��ة كان م��ن �ص��اأنها اأن تثري خوفا يف 
املجتم��ع، وذل��ك عن طري��ق تنفي��ذ تفجريات 
يف اأماك��ن جتم��ع النا�ص ويف عقد م��ن البنية 

التحتية للموا�صالت.

 دعت كوريا ال�ص��مالية، جارتها الكورية اجلنوبية، اإىل 
اخل��روج من التحالف الدفاعي م��ع الواليات املتحدة، 
ووقف االأعمال اال�ص��تفزازية �ص��دها. وقالت �ص��حيفة 
"ن��ودون �ص��ينمون" يف افتتاحي��ة لها الي��وم :"يجب 
على كل الكوريني اأن ينا�ص��لوا من اأجل االإلغاء الفوري 
ملعاه��دة الدف��اع امل�ص��رتك ب��ني �ص��يئول ووا�ص��نطن، 
واإجب��ار قوات االحتالل االأمريك��ي على مغادرة كوريا 
اجلنوبي��ة". ولفتت املقال��ة الكورية ال�ص��مالية، اإىل اأن 
ه��ذه املعاه��دة هي مبثابة اأ�ص��ا�ص الإج��راء املناورات 
الع�ص��كرية امل�ص��رتكة ب��ني البلدي��ن، ولن���رص االأ�ص��لحة 
اال�ص��رتاتيجية االأمريكية يف �ص��به اجلزي��رة الكورية"، 
م�ص��ددة على اأن ذلك "ي�ص��كل تهديدا خطريا على االأمن 
يف منطقة، ميكن اأن تن�ص��ب احلرب فيها يف اأي حلظة". 
وراأت ال�ص��حيفة، اأن معاه��دة الدفاع امل�ص��رتك تعطي 
الوالي��ات املتحدة اإمكاني��ة بدء غزو كوريا ال�ص��مالية 
"يف اأي وق��ت"، وله��ذا ال�ص��بب "يج��ب اأن تلغ��ى على 
الف��ور". و�ص��ادفت 1 اأكتوبر/ت�رصي��ن االأول الذك��رى 
46 لتوقيع هذه املعاهدة، والتي اأبرمت بعد �ص��هرين 
م��ن انته��اء احل��رب الكوري��ة ب��ني 1950 – 1953 . 
ووف��ق تلك املعاهدة، تلت��زم الواليات املتحدة وكوريا 
اجلنوبي��ة بدخ��ول احل��رب، يف حال قيام ط��رف ثالث 
بالهجوم على اأحد ط��ريف املعاهدة، وتعطي املعاهدة 
االأمريكي��ة يف كوري��ا  الق��وات  لتواج��د  �ص��ندا  اأي�ص��ا 

اجلنوبية.

أوسمة على "عمليات سرية" في الطريق إلى 6 عمالء للموساد!

تفكيك خلية اليمن : هناك دول انسحبت من التحالف وأخرى ستنسحب
داعشية في مقاطعة 

موسكو

بيونغ يانغ تتحسب من 
غزو أميركي بري لتحييد 

الشطر الجنوبي!

وكاالت ـ متابعة 

موسكو ـ وكاالت 

كوريا الشمالية ـ وكاالت

وكاالت ـ متابعة

المتهمتان في قضية اغتيال شقيق الزعيم 
الكوري الشمالي ترفضان اإلقرار بالذنب

رف�ص��ت املراأت��ان املتهمت��ان باغتي��ال كيم جون��غ نام، 
االأخ غري ال�ص��قيق لزعيم كوريا ال�صمالية، االإقرار بالذنب، 
م�رصت��ني عل��ى اأن ا�ص��تدراجهما اإىل ه��ذه املوؤام��رة مت 
بخدعة. وذكرت �ص��حيفة " The Straits Times" اأن 
الفيتنامية دوان ثي هيونغ، واالإندوني�ص��ية �ص��تي عي�ص��ة، 
رف�صتا التهم املوجهة اإليهما يف م�صتهل جل�صة اال�صتماع 
يف ق�ص��يتهما، بعد انط��الق حماكمتهم��ا يف كواالملبور، 
الي��وم االثنني. وتتمث��ل التهمة املوجه��ة اإىل املراأتني يف 
اأنهما قامتا بت�ص��ميم كيم جونغ نام، الذي كان ي�صكن يف 
 "VX " املنف��ى مب��اكاو، عن طريق ده��ن ب�رصته مب��ادة
الكيميائي��ة، اأثناء حماولته ال�ص��فر من مط��ار كواالملبور. 
وت��ويف ال�ص��حية بع��د م��رور 20 دقيقة فقط عل��ى وقوع 
الهج��وم.  وال تنفي املراأت��ان قيامهما بهذا الفعل، لكنهما 
ت���رصان عل��ى اأنهما كانتا �ص��حيتني ملوؤام��رة، اإذ اجنرتا 
وراء خدع��ة من قبل اأ�ص��خا�ص جمهولني عر�ص��وا عليهما 
امل�ص��اركة يف ت�صوير برنامج تلفزيوين يتم خالله املزاح 
م��ع امل�ص��افرين. وم��ن املتوق��ع اأن ي�ص��ارك يف جل�ص��ات 
اال�ص��تماع 153 �ص��اهد عيان. ويف حال اإدانة املتهمتني 

بجرمية القتل املق�صود، قد تهددهما عقوبة االإعدام.
وكان��ت عملي��ة االغتيال قد وقعت يف 13 فرباير/�ص��باط 
يف مط��ار كواالملب��ور، اإذ ك�ص��فت تقارير اإعالمي��ة اأولية، 
اأن الهج��وم ا�ص��تهدف مواطنا كوريا �ص��ماليا يحمل جواز 
�ص��فر با�صم كيم ت�ص��خول، لكن ال�صلطات املاليزية �رصعان 
ما تاأكدت مم اأن ال�ص��حية هو النج��ل االأكرب لزعيم كوريا 
ال�ص��مالية الراحل كيم جونغ اإيل. و�ص��بق ل� كيم جونغ نام 
اأن ت��رك وطن��ه، ولفت انتب��اه االإع��الم بانتقاداته للنظام 

احلاكم يف بالده.

وكاالت ـ متابعة

اعرت�ضت النيابة العامة يف 
ال�ضعودية على حكم اأ�ضدرته 

املحكمة اجلزائية يف مكة 
املكرمة اأم�س، ق�ضى بعدم 

اجلنائية  امل�ضوؤولية  "ثبوت 
على 13 �ضخ�ضا" تابعني 

ملجموعة "بن الدن" يف ق�ضية 
احلرم". "رافعة 

الرياض ـ وكاالت 

ً


