
محمــد عمــار إلــى أن تقديــم العريضــة لــن يكــون 
فــي »القريــب العاجــل«، موضحــًا أن االتصــاالت مــع 
عــدد مــن الكتــل البرلمانيــة األخــرى مــا زال قائمــًا 

لتوســيع دائــرة الموقعيــن علــى العريضــة.

موسكو: قرار بروكسل بالتحضير لعقوبات جديدة 
ضد روسيا »مخيب لآلمال«

وكاالت   – موســكو 
الخارجيــة  وزارة  قالــت   :
الروســية إن قــرار مجلــس 
وزارة الخارجيــة األوروبيــة 
لعقوبــات  التحضيــر 
روســيا  ضــد  جديــدة 

لآلمــال«. »مخيــب 
ســابق،  وقــت  وفــي 
األعلــى  الممثــل  أكــد 
الخارجيــة  للسياســة 
االتحــاد  فــي  واألمنيــة 

األوروبــي جوزيــب بوريــل، أن وزراء خارجيــة االتحــاد األوروبــي فــي اجتمــاع عقــد فــي بروكســل، يــوم 
نافالنــي. أليكســي  المعــارض  بســبب  روســيا  ضــد  العقوبــات  توســيع  علــى  وافقــوا  االثنيــن، 
وجــاء فــي البيــان المنشــور علــى موقــع وزارة الخارجيــة الروســية علــى االنترنــت: »إنــه ألمــر مخيــب 
لآلمــال أن يتخــذ مجلــس الشــؤون الخارجيــة باالتحــاد األوروبــي قــرارًا فــي 22 شــباط/فبراير تحــت ذريعــة 

بعيــدة المنــال إلعــداد قيــود جديــدة غيــر قانونيــة أحاديــة الجانــب علــى المواطنيــن الــروس«.
ــر فــي  ــاع فرصــة« أخــرى أمــام االتحــاد األوروبــي إلعــادة التفكي ــى »ضي ــة إل ــان وزارة الخارجي وأشــار بي

مســار العاقــة مــع روســيا، وهــو مــا »أظهــر فشــًا تامــًا« علــى مــدى الســنوات الماضيــة.

المحكمة العليا األميركية تسمح بالكشف عن إقرارات 
ترامب الضريبية

واشــنطن – وكاالت : مهــدت المحكمــة العليــا األميركيــة، الطريــق أمــام مــدٍع بمدينــة نيويــورك للحصــول 
الرئيــس  إقــرارات  علــى 
ترامــب  دونالــد  الســابق 
مــن  وغيرهــا  الضريبيــة 
فــي  الماليــة  ســجاته 
جنائــي،  تحقيــق  إطــار 
ضربــة  بذلــك  موجهــًة 
لمســاعي ترامــب الراميــة 
أمــوره  تفاصيــل  إلخفــاء 

الماليــة.
ورفــض القضــاة طلــب 
حكــم  تعليــق  ترامــب 
أصدرتــه محكمــة أقــل درجــة، فــي 7 تشــرين األول/أكتوبــر، يوجــه شــركة »مــازارز يو.إس.إيــه« للمحاســبة 
الخاصــة بالرئيــس الجمهــوري الســابق باالمتثــال ألمــر اســتدعاء لتســليم اإلقــرارات لهيئــة محلفيــن عليــا 

شــكلها مدعــي منطقــة مانهاتــن العــام ســايروس فانــس.
وقــال فانــس فــي بيــان صــدر بعــد تحــرك المحكمــة: »العمــل مســتمر«. وســبق أن أكــد فــي رســالة 
إلــى محامــي ترامــب إن مكتبــه ســيتمكن مــن أن يطبــق علــى الفــور مذكــرة االســتدعاء إذا رفــض القضــاة 

طلــب ترامــب.
وأدلــت المحكمــة العليــا، المكونــة مــن 9 قضــاة بينهــم 6 مــن التيــار المحافــظ عيــن ترامــب 3 منهــم، 
بدلوهــا مــن قبــل فــي النــزاع بالفعــل، إذ رفضــت فــي تموز/يوليــو الماضــي دفــوع ترامــب بأنــه محصــن مــن 

التحقيقــات الجنائيــة بصفتــه رئيســًا فــي الســلطة.

مؤتمر في الصين لمعارضة التدخل في شؤون الدول 
بحجة حقوق اإلنسان

ــق  ــى تواف ــة أمــس، إل ــن 80 دول ــر م ــن أكث ــات م ــت أحــزاب سياســية ومنظم ــن – وكاالت : توصل بكي
أعربــت خالــه عــن معارضتهــا التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول األخــرى تحــت ذريعــة حقوق اإلنســان.
وفــي حــوار اســتضافته كل مــن اإلدارة الدوليــة باللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي ولجنــة 
الحــزب فــي منطقــة شــينجيانغ الويغوريــة ذاتيــة الحكــم، أشــارت األحــزاب إلــى أن الحــق فــي البقــاء 
ــوق اإلنســان. ــق حق ــام تحقي ــة الرئيســية أم ــل العقب ــر يمث ــة أن الفق ــة أساســي ورئيســي، مضيف والتنمي

وأشــارت األحــزاب والمنظمــات إلــى وجــوب احتــرام التنــوع واالختــاف بيــن الــدول فــي تعزيــز حقــوق 
اإلنســان، معربــة عــن معارضتهــا أي محاولــة لتســييس حقــوق اإلنســان وتبنــي المعاييــر المزدوجــة، وداعيــة 

إلــى بنــاء نظــام حوكمــة عالمــي أكثــر عــداًل ومســاواة وشــمواًل.
وشــارك فــي حضــور الحــوار عبــر رابــط فيديــو، أكثــر مــن 190 حزبــًا سياســيًا ومنظمــة، مــن بينهــا أكثــر 
ــادة  ــر مــن 310 مــن الق ــل هــذه األحــزاب والمنظمــات خــال الحــدث أكث ــدان إســامية. ومّث مــن 100 مــن بل

السياســيين والشــخصيات

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
يا علي.. أما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، اال انه ليس بعدي 

نبي، انه ال ينبغي ان أذهب اال وأنت خليفتي
ــه واخرجــه البخــاري فــي ص 32٤ ج 2 مــن  ــه ص 29 مــن صواعق ــي صواعق ــن حجــر ف * اب
ــتدركه ص 109 ج 3.  ــي مس ــم ف ــي ص 32٤ والحاك ــل عل ــي فضائ ــلم ف ــه, واخرجــه مس صحيح
وراجــع بــاب 11 ص 107 مــن الصواعــق البــن حجــر وج 2 ص ٥8 مــن صحيــح بخــاري غــزوة تبــوك. 

وراجــع ج 2 ص 323 مــن صحيــح مســلم وراجــع مســند ابــن ماجــه ج 1 ص 28 
االوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و 18 دقيقة.
أذان المغرب )اليوم(: الساعة السادسة  و 11 دقيقة. 

أذان الفجر )غداً(: الساعة الخامسة  و 20 دقيقة.
شروق الشمس )غداً(: الساعة السادسة و ٤٤ دقيقة.

االربعاء 12رجب 1٤٤2 هـ ق 6 اسفند 1399 هـ ش، 2٤ شباط 2021م العدد )10616( السنة الواحدة واالربعون

وكاالت   – دمشــق 
المبعــوث  أشــار   :
ســوريا  إلــى  األممــي 
إلــى  بيدرســون  غيــر 
وزيــر  مــع  مباحثاتــه  أن 
الخارجيــة الســوري فيصل 
»شــاملة  كانــت  المقــداد 
علــى  ورّكــزت  ومكثفــة«، 

.22٥٤ القــرار 
وبحــث المقــداد خال 
بيدرســون  اســتقباله 

عــددًا مــن القضايــا ذات الصلــة بالوضــع فــي ســوريا 
كالمســار السياســي والوضــع االقتصــادي، بحســب 
مــا نقلــت وكالــة األنبــاء الســورية »ســانا«، التــي 
أضافــت أن »وجهــات النظــر متفقــة بــأن اإلجــراءات 
القســرية االقتصاديــة أحاديــة الجانــب تزيــد هــذا 
الوضــع صعوبــة وخاصــة فــي ظــل انتشــار وبــاء 

كورونــا«.

فيما بحث في لقائه مع المبعوث االممي بيدرسون  الوضع السياسي والمسار السياسي..

المقداد: االحتالالن األميركي والتركي لألراضي السورية يخالف القانون الدولي
*وزير الخارجية : االرهاب ال يزال يمثل التهديد الرئيسي وهناك 

دول تسعى الستغالل معاناة شعبنا للضغط السياسي
*بيدرسون :  على أعضاء مجلس األمن الدولي توحيد موقفهم 

لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري

»االحتاليــن  أن  المقــداد  أكــد  جانبــه،  مــن 
األميركــي والتركــي لألراضــي الســورية.. ينتهــك 
ــي، وكل  الســيادة الســورية ويخالــف القانــون الدول
ــم المتحــدة  ــًا األم ــن«، مطالب ــس األم ــرارات مجل ق
ــرارات  ــاق والق ــب الميث ــوت بموج ــع الص ــأن »ترف ب
الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس األمــن فــي وجــه 
كل هــذه الممارســات، وأن تتخــذ موقفــًا واضحــًا 
منهــا يتوافــق والمبــادئ واألهــداف التــي قــام عليهــا 

القانــون الدولــي اإلنســاني«.
وأكــد الجانبــان أهميــة ضمــان »عــدم التدخــل 
ــة مناقشــة الدســتور«،  الخارجــي فــي شــؤون لجن

وضمــان أن تتــم كل هــذه العمليــة »بقيــادة وملكيــة 
ــا  ــة لعمله ــداول زمني ــع أي ج ــم وض ــوريا، وأال يت س

مفروضــة مــن الخــارج«.
المقــداد  الوزيــر  شــدد  الصــدد،  هــذا  وفــي 
علــى أهميــة محافظــة المبعــوث الخــاص علــى 
دوره »كميسّــٍر محايــد«، مشــيرًا إلــى أن اللجنــة 
الدســتورية ومنــذ تشــكلها »باتــت ســيدة نفســها، 
أن  يمكــن  التــي  التوصيــات  تقــرر  التــي  وهــي 
ــى  ــا«، مشــددًا عل ــة ســير أعماله ــا وكيفي تخــرج به
أن الشــعب الســوري »هــو صاحــب الحــق الحصــري 

فــي تقريــر مســتقبل بــاده«.
مجلــس  أعضــاء  حــضّ  بيدرســون  وكان 
لكســر  موقفهــم  توحيــد  علــى  الدولــي  األمــن 
ــك  ــف الســوري، وذل ــى المل ــود المســيطر عل الجم
ــا بـ«فشــل المســار  ــرّ فيه ــة أق خــال جلســة مغلق
دوليــة  »دبلوماســية  داعيــًا العتمــاد  السياســي«، 

بشــأن ســوريا«. بنّــاءة 
وجــاء تصريحــه بعــد فشــل مجلــس األمــن 
الدولــي، فــي 9 شــباط/فبراير، باالتّفــاق علــى بيــان 

ــي مشــترك بشــأن ســوريا، والعجــز عــن تخّط

فــي  نــواب   103 وّقــع   : وكاالت   – تونــس 
البرلمــان التونســي عريضــة لســحب الثقــة مــن 
رئيــس مجلــس النــواب راشــد الغنوشــي علــى 
ــف داخــل  ــي العن ــل وتنام ــة »ســوء إدارة العم خلفي
البرلمــان«، وفــق مــا أفــاد النائــب عــن حــزب »تحيــا 
بــرس،  فرانــس  لوكالــة  فلفــال  مــروان  تونــس« 

الموّقــع علــى العريضــة.
ــات للعريضــة  ــع التوقيع ــال إن »تجمي ــال فلف وق
ــا  ــى أن »تقديمه ــة«، مشــيرًا إل ــه النهائي فــي مراحل
ــراءات العمــل  ــاء إج ــط بانته بشــكل رســمي مرتب
االســتثنائية التــي يعتمدهــا البرلمــان علــى خلفيــة 

ــد-19«. ــة مــن كوفي الوقاي
ــًا  ــال النائــب رضــا الزغمــي: »مبدئي ــدوره ق ب
كتلــة  كل  مــن  اإلمضــاءات  تجميــع  ســيكون 
برلمانيــة علــى حــدة، بهــدف التوصــل اللتــزام 
أخاقــي مــن كل كتلــة تجــاه هــذه العريضــة، 
العــدد  إلــى  التوصــل  مــن  التحقــق  وبهــدف 
المطلــوب لســحب الثقــة وهــو األغلبيــة المطلقــة 
بمكتــب  إيداعهــا  قبــل  نــواب،   109 موافقــة  أي 

بالبرلمــان«. الضبــط 
مــن جهتــه، أشــار رئيــس الكتلــة الديمقراطيــة 

تونس: 103 نواب بالبرلمان يوقعون عريضة لسحب 
الثقة من راشد الغنوشي

اديــس ابابــا – وكاالت : قالــت وزارة الخارجيــة 
ــاء، إن الحــوار يظــل الحــل  ــة، امــس الثاث اإلثيوبي
األنســب لقضيــة الحــدود مــع الســودان، ودعــت إلــى 
ضــرورة عــودة القــوات الســودانية إلــى مــا كان عليــه 

الوضــع قبــل الســادس مــن نوفمبــر.
وأكــد المتحــدث باســم الخارجيــة اإلثيوبيــة، 
دينــا مفتــي، امــس الثاثــاء، خــال مؤتمــر صحفــي 
مــن  بــاده  موقــف  علــى  أبابــا،  بأديــس  عقــده 
ضــرورة عــودة القــوات الســودانية إلــى مــا كان عليــه 
الوضــع قبــل الســادس مــن نوفمبــر، حتــى يتســنى 

أديس أبابا تؤكد أن الحوار يظل الحل األنسب 
لقضية الحدود مع السودان

ــة الدخــول فــي الحــوار. لألطــراف كاف
وكان الســودان قــد طالــب إثيوبيــا، الســبت 
ال  بـ«ادعــاءات  وصفــه  عمــا  بالكــف  الماضــي، 
يســندها حــق وال حقائــق«، فــي ظــل أزمــة الحــدود 

البلديــن. بيــن  المتصاعــدة 
وقالــت الخارجيــة الســودانية، فــي بيــان، إن 
الســودان »ال يمكنــه أن يأتمــن إثيوبيــا والقــوات 
األثيوبيــة علــى المســاعدة فــي بســط الســام، 
ــدود«. ــر الح ــة عب ــة معتدي ــوات األثيوبي ــي الق وتأت

ماليزيــا  أعــادت   : وكاالت   – كواالالمبــور 
إلــى  ألــف مــن مواطنــي ميانمــار  مــن  أكثــر 
بادهــم  امــس الثاثــاء علــى الرغــم مــن قــرار 
محكمــة بوقــف الترحيــل انتظــارا اللتمــاس مــن 
جماعــات مدافعــة عــن حقــوق اإلنســان لتعليــق 
ــد  ــا ق ــات إنه ــذه الجماع ــول ه ــي تق ــة الت الخط

تعــرض حيــاة المرحليــن للخطــر.
مــن مواطنــي ميانمــار علــى  وُأعيــد 1086 
ثــاث ســفن تابعــة للبحريــة أرســلها جيــش 
فــي  الســلطة  علــى  اســتولى  الــذي  ميانمــار 
أثــار  ممــا  فبرايــر  مــن  األول  يــوم  انقــاب 
ينظمهــا  أســابيع  منــذ  مســتمرة  احتجاجــات 

بالديمقراطيــة. يطالبــون  نشــطاء 
إنهــا  األمــر  بــادئ  فــي  ماليزيــا  وقالــت 
ســترحل 1200. وتعهــدت بأنهــا لــن ترحــل أي مــن 
ــا أو الاجئيــن المســجلين  ــلمي الروهينج مس
المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة  لــدى 

الاجئيــن. لشــؤون 
لكــن المفوضيــة قالــت إن ســتة علــى األقــل 

مــن المســجلين لديهــا ضمــن المرحليــن.

ماليزيا تخالف قرار محكمة بترحيلها أكثر 
من ألف من مواطني ميانمار

البقية على الصفحة7

مشككا لكونها لم تحدث أي إصابات حقيقية أو خسائر في السفارة..

الخزعلي: نمتلك معلومات سنفصح عنها في الوقت المناسب عن قصف المنطقة الخضراء
*كتائب »حزب اهلل« : أيد خبيثة تقف خلف القصف الذي طال المنطقة الخضراء بغية خلط األوراق

*تقرير اميركي يكشف سعي ادارة بايدن البقاء القوات 
االميركية في العراق بحجج غامضة

*دولة القانون: أميركا الراعي الرسمي لترويج 
عودة البعث

*خبير أمني: االتفاق على زيادة اعداد الناتو يشوبه 
الغموض ومدعاة للقلق

بغــداد – وكاالت: كشــف األميــن العــام لحركــة 
الخزعلــي،  قيــس  الشــيخ  الحــق  اهــل  عصائــب 
امــس الثاثــاء، عــن امتاكــه معلومــات قــد يفصــح 
ــات  ــوص عملي ــب بخص ــت المناس ــي الوق ــا ف عنه

ــراء. ــة الخض ــتهدف المنطق ــي تس ــف الت القص
تويتــر  موقــع  علــى  تغريــدة  فــي  الخزعلــي  وقــال 
اســتهداف  “اســتمرار  إن  /المعلومــة/،  عليــه  واطلعــت 
الهيئــة  مــن  الواضــح  القــرار  رغــم  الخضــراء  المنطقــة 
التــي  الكيفيــة  وبهــذه  العراقيــة،  للمقاومــة  التنســيقية 

يحــدث فيهــا فــي كل مــرة ســقوط صواريــخ علــى المناطــق 
الســكنية دون حــدوث أي إصابــات حقيقيــة أو خســائر 
فــي الســفارة تضــع الكثيــر مــن عامــات االســتفهام حــول 

الجهــة المســتفيدة مــن ذلــك”.
وأضــاف الخزعلــي، أنــه “بالنســبة لنــا، فنحــن نمتلــك 

معلومــات قــد نفصــح عنهــا فــي الوقــت المناســب”.
موســوي  اميــر  اإليرانــي  الدبلوماســي  وكان 
كشــف فــي وقــت ســابق، عــن وقــوف طــرف ثالــث 
وراء عمليــات القصــف الصاروخــي التــي اســتهدفت 

أربيــل والمنطقــة الخضــراء، مؤكــدا أن الهــدف مــن 
األميركيــة  اإلدارة  علــى  الضغــط  العمليــات  تلــك 

ــووي.  ــاق الن ــى االتف ــودة ال ــدم الع لع
ــب  ــد الناطــق العســكري بإســم كتائ ــدوره أك ب
للمياديــن  الحســيني  جعفــر  العــراق  اهلل  حــزب 
ــذي طــال  ــف القصــف ال ــف خل ــة تق ــد خبيث أن »أي
المنطقــة الخضــراء أمــس بغيــة خلــط األوراق«.

وفــي الســياق ذاتــه، دان رئيــس كتلــة الفتــح 
فــي البرلمــان العراقــيّ هــادي العامــري العــودة إلــى 
أنــه  إلــى  البعثــات الدبلوماســية، مشــيرًا  قصــف 

ــت«. ــة كان ــرّر تحــت أي ذريع ــر مب ــل غي »عم
ودعــا األجهــزة األمنيــة إلــى أداء واجبهــا فــي 
حمايــة البعثــات الدبلوماســية إلــى جانــب اضطــاع 
ــة األجهــزة  الحكومــة بمســؤولياتها فــي حفــظ هيب

ــره. ــق تعبي ــة، وف األمني
يذكــر أن مراســل المياديــن فــي بغــداد، أفــاد 
أمــس بســقوط 3 صواريــخ فــي محيــط الســفارة 

األميركيــة فــي العاصمــة العراقيــة.
لصحيفــة  تقريــر  كشــف  اخــرى  جهــة  مــن 
)ديفينــس نيــوز( االمريكيــة المتخصصــة بالشــؤون 

العســكرية

مؤكدة لوجود معارضة كبيرة لها على مستوى القاعدة الجماهيرية ونشطائها وكوادرها..

الجهاد اإلسالمي تدرس امكانية المشاركة في االنتخابات من خالل عملية التصويت ال الترشيح
*إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال 11 خالل اقتحام قوات 

االحتالل مناطق متفرقة بالضفة
*القضاء »اإلسرائيلي« يؤجل موعد محاكمة نتنياهو الى مابعد 

االنتخابات القادمة! 
 : وكاالت   – غــزة 
قالــت صحيفــة »القــدس« 
المحليــة، إن حركــة الجهاد 
اإلســامي ال تــزال تدرس 
فــي  المشــاركة  إمكانيــة 
خــال  مــن  االنتخابــات 
ــت وليــس  ــة التصوي عملي
ممثلــة  قائمــة  ترشــيح 

عنهــا.
عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
مصــادر فــي الحركــة، قولهــا، 

» الحركــة ورغــم قرارهــا الواضــح بعــدم المشــاركة قــد 
تتوافــق داخليًــا علــى دعــم قائمــة معينــة فــي االنتخابــات 
ــاك  ــد البحــث، وهن ــزال قي ــرار ال ي ــة، لكــن هــذا الق المقبل
القاعــدة  مســتوى  علــى  خاصــًة  لــه،  كبيــرة  معارضــة 

وكوادرهــا«. ونشــطائها  للحركــة  الجماهيريــة 
وأشــار المصــدر إلــى أن القــرار ســيتخذ قريبًــا، 
قيــادة  حثــت  الفصائــل  بعــض  أن  إلــى  مشــيرًا 
الحركــة علــى المشــاركة تصويتًــا باالنتخابــات بعد 
قرارهــا بعــدم المشــاركة. فيمــا قــال مصــدر آخــر إن 
الموقــف ضبابــي، ولكــن سيحســم الشــهر المقبــل، 

واألغلبيــة ترفــض مثــل هــذا الخيــار.
الجهــاد  حركــة  عــام  أميــن  النخالــة،  زيــاد  وكان 
اإلســامي، قــال يــوم الجمعــة الماضــي خــال مقابلــة 
متلفــزة إن حركتــه »حتــى اللحظــة لــم تقــرر ولــم توجــه 
بشــأن  إليــه  الذهــاب  تريــد  اتجــاه  أي  فــي  أعضاءهــا 

أخــرى. علــى  كفــة  لترجيــح  االنتخابــات«، 
مــن جانــب آخر أصيب عشــرات الفلســطينيين 
ــال  ــوات االحت ــل 11 آخــرون خــال اقتحــام ق واعتق

اإلســرائيلي مناطــق متفرقــة فــي الضفــة الغربيــة.
االحتــال  قــوات  أن  معــا  وكالــة  وذكــرت 

اقتحمــت بلــدة اليامــون شــمال غــرب جنيــن وســط 
إطــاق قنابــل الغــاز الســام مــا أدى إلــى إصابــة 
العشــرات بحــاالت اختنــاق كمــا قامــت باعتقــال 

اثنيــن. فلســطينيين 
واقتحمــت قــوات االحتــال مدينــة بيــت لحــم 
ــدة بيــت أمــر  ــاس وبل ــة شــرقها وطوب ــة حرمل وقري

فــي الخليــل وحزمــا ومخيــم شــعفاط فــي القــدس 
ــة واعتقلــت تســعة فلســطينيين. المحتل

ــب آخــرون خــال  ــل 19 فلســطينيًا وأصي واعتق
اقتحــام قــوات االحتــال أمــس مناطــق متفرقــة فــي 

الضفــة الغربيــة.
اإلســرائيلية  المحكمــة  أعلنــت  جانبهــا  مــن 
ــوزراء بنياميــن  ــأن محاكمــة رئيــس ال ــة، ب المركزي
نتنياهــو لــن تســتأنف إال بعــد معرفــة آراء الناخبين 

ــل. ــات الشــهر المقب ــه خــال انتخاب في
ــة  ــي األدل ــا ســتنظر ف ــة أمــس، أنه ــرت المحكم وذك

ــل. ــان/أبريل المقب ــن نيس ــس م ــن الخام ــارًا م اعتب
ونفــى نتنياهــو، الشــهر الماضــي، جملــة وتفصيــًا 
ملفــات فســاد،  ثــاث  فــي  إليــه   الموجهــة  التهــم 
بعــد أن تــا القضــاة علــى مســمعه فحــوى التهــم 

المنســوبة إليــه.


