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مجلس األمن يبحث 
القرار الروسي

اليوم

حملة أمنية عنيفة في القصير وتدمر وسقوط أكثر من 20 قتيالً

العراق: التوقيع على البروتوكول العربي اخلاص بسورية في اجلامعة.. اليوم
الزاوية في محافظة ادلب.

واض���اف: كم���ا اس���تمرت 
ب���ني  العنيف���ة  االش���تباكات 
مجموعات منش���قة واجليش 
النظام���ي للي���وم الثاني على 
التوالي في بعض بلدات وقرى 

ريف ادلب.
من جانب آخر أفاد املرصد 
نقال ع���ن ضابط منش���ق في 
محافظ���ة حمص ان خس���ائر 
البش���رية  النظامي  اجلي���ش 
املؤكدة داخ���ل مدينة القصير 
أمس هي مقتل ضابط برتبة رائد 
و5 جنود وإلقاء القبض على 
ضابطني برتبة مالزم اول من 
محافظتي درعا وريف دمشق.

واشار الى قصف بالرشاشات 
الثقيلة في مدينة القصير اسفر 
عن تدمير جزئي لبعض املنازل 
ترافق مع اشتباكات عنيفة بني 
النظامي ومجموعات  اجليش 
منشقة دمرت 3 آليات عسكرية 
مدرعة وقتل���ت وجرحت من 
 كان فيه���ا ل���دى خروجها من

مط���ار الضبعة ق���رب مدينة 
القصير.

وفيم���ا اس���تمر اإلضراب 
العام الذي دعا إليه الناشطون 
املعارضون منذ أسبوع في عدة 
مناطق، قال املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان ان االتصاالت 
الهاتفية واالنترنت مقطوعة عن 
معرة النعمان التي قطعت عنها 
كذلك الكهرباء ملدة 12 ساعة خالل 
النهار، واكد ان اإلضراب مستمر 
لليوم الثامن على التوالي في 
معظم ق���رى وبلدات محافظة 

درعا في اجلنوب.
وقال املرصد: اقتحمت قوات 
عسكرية وامنية سورية ترافقها 
جرافات بلدة طفس وبدأت بإزالة 
احلواجز الترابية التي نصبها 
األهالي في ش���وارع البلدة في 
اطار اإلضراب العام، وحتاول 
األم���ن ترافقها رافعات  قوات 
الطرقات  الكهرباء فتح  شركة 
اليادودة كما  املغلقة في قرية 
اقتحمت ق���وات امنية قريتي 

زيزون والعجمي.

5 مدنيني و6 جنود بينهم ضابط 
في محافظتي إدلب وحمص، في 
اشتباكات بني اجليش النظامي 
أف���اد املرصد  ومنش���قني كما 

السوري حلقوق اإلنسان.
وقال املرصد انه في محافظة 
اثر  ادلب استشهد 3 مواطنني 
اطالق الرصاص على سيارتهم 
قرب بلدة كفرنبل، كما استشهد 
مواطن من مدينة ادلب متاثرا 
بجراح أصيب بها بعد منتصف 
ليل الس���بت � األحد قرب بلدة 
سراقب، وصباحا كان املرصد قد 
اعلن عن استشهاد مواطن في 

قرية ابديتا بجبل الزاوية.
وكان املرصد أعلن سابقا عن 
اصابة 29 مدنيا بجروح كانوا 
ف���ي منازلهم التي اصيبت اثر 
القصف بالرشاشات الثقيلة من 
قبل القوات العسكرية النظامية 
في قريتي ابلني وابديتا بجبل 

عن���ه ان لدي���ه معلومات بأن 
الرئيس السوري بشار األسد 
س���يوقع على مبادرة جامعة 
ال���دول العربية حل���ل األزمة 

السورية.
حمالت أمنية

ميدانيا، قالت جلان التنسيق 
إن أكثر من 23 شخصا أكثر من 
12 منهم في حمص قتلوا أمس 
برصاص قوات األمن بينهم طفل 
وس���يدة، وسط معلومات عن 
عملية عسكرية عنيفة في مدينة 
القصير الى جانب اشتباكات بني 
قوات األمن والشبيحة من جهة 
وعدد من املنشقني في مفرزة 
اجلمارك مبدينة تدمر التي سقط 
فيها قتيالن وعدد من اجلرحى، 
وقد تخلل العملية األمنية هدم 

عدد من املنازل. 
أعل���ن املرصد  من جانبه، 
السوري حلقوق اإلنسان مقتل 

اخلاص بإرس���ال مراقبني الى 
ف���ي غض���ون 24  أراضيه���ا 

ساعة.
وقال بن علوي للصحافيني 
في خت���ام اجتماع���ات وزراء 
خارجية دول مجلس التعاون 
الس���ت ف���ي مطار  اخلليجي 
الرياض »نحن متفائلون بأن 
سورية ستوقع على البرتوكول 

خالل 24 ساعة«.
وأض���اف ردا على س���ؤال 
الوزاري للجامعة  ان املجلس 
العربية الذي سيعقد االربعاء 
القاهرة »س���يتخذ  املقبل في 
قرارات إذا لم يوقع السوريون 

على البروتوكول«.
كما أدلى رئيس الوزراء وزير 
اخلارجية القطري الشيخ حمد 
بن جاسم آل ثاني بتصريحات 

مماثلة.
ونقلت قناة العربية الفضائية 

ال نستطيع القول اننا التقينا 
كل اطراف املعارضة السورية 
ألنه مازال هناك انقس���ام قائم 
بينهم وغير موحدين، متمنيا أن 
يكون هناك اتفاق بني املعارضة 
كلها حتى يت���م التفاهم معهم 
والوص���ول إلى ح���ل واضح 

ومحدد يسهل املهمة.
الى ذلك سقط أكثر من 20 
قتيال سوريا معظمهم في حمص 
أمس، بينما يناقش املش���روع 
الروسي حلل األزمة السورية 
ابت���داء من الي���وم أمام نفس 

املجلس.
وف���ي وقت س���ابق امس، 
أعرب الوزير املكلف بالشؤون 
اخلارجية في س���لطنة عمان 
يوسف بن علوي بن عبداهلل 
في الري���اض أمس عن تفاؤله 
بان النظام الس���وري سيوقع 
على بروتوكول اجلامعة العربية 

األجنبية العسكرية وما شابه 
ذلك«.

من جانبه، أكد عزت الشابندر 
نائب البرملان العراقي أن بغداد 
حتظى بثق���ة األطراف املعنية 
الس���ورية »احلكومة  باألزمة 
الس���ورية« مما  واملعارض���ة 
القدرة على أن تلعب  يعطيها 
دورا ايجابي���ا إلى جانب دور 
اجلامعة العربية، مش���يرا إلى 
العام للجامعة  ترحيب األمني 
الع���راق  العربي���ة مبب���ادرة 

وأفكارها.
وكش���ف ع���ن أن وزي���ر 
العراقي هوش���يار  اخلارجية 
زيباري سيطلع اجلامعة العربية 
خالل أيام معدودة على مزيد من 

تفاصيل املبادرة العراقية.
وقال ان احلكومة العراقية 
قامت بلق���اء معارضة الداخل 
الس���ورية، مضيفا:  واخلارج 

عواص���م � وكاالت: أعل���ن 
مستشار األمن القومي العراقي 
فارح الفياض أنه سيتم التوقيع 
على البروتوكول العربي اخلاص 
بس���ورية )اخلاص باملبادرة 
العربي���ة( الي���وم االثنني في 

اجلامعة العربية.
وقال املس���ؤول العراقي إن 
هذا التوقيع يعتبر بداية طيبة.. 
مشيرا إلى أنه رمبا يوقع االتفاق 
مساعد وزير اخلارجية السوري 

فيصل املقداد.
وأكد فارح الفياض أنه جاء 
ملصر من دمشق للقاء أمني عام 
اجلامعة العربية د. نبيل العربي 
واملسؤولني املصريني ووزير 

اخلارجية محمد كامل عمرو.
واض���اف أن كل جهودن���ا 
هي ملساعدة الشعب السوري 
للخروج من محنته من خالل 
حل يقوم عل���ى احلوار حتت 
مظلة اجلامعة العربية وضمن 

مبادرة اجلامعة العربية.
وقال الفياض في تصريحات 
صحافية عق���ب مباحثاته مع 
وزي���ر اخلارجية محمد عمرو 
امس »إنن��ا طرحن���ا مبادرة 
عراقية لتقريب وجهات النظر 
الس���ورية  بني أطراف األزمة 
مس���تندة إلى رف���ض التدخل 
األجنب���ي ومن���ع مقدم���ات 
أو  الطائفية  التقسيم والفتنة 
احلرب األهلية في سورية التي 
ستنعكس سلبا على كل املنطقة 
ودعم الشعب السوري من خالل 
توفير فرص حل وطني ومن 
خالل املؤمترات الوطنية ومن 
خ���الل اتصال ب���ني املعارضة 
امل�ظ�لة  واحلكوم���ة ت��ح���ت 
العربية من أجل اجناز االصالح 
احلتمي الذي يجب أن يحصل 
فى سورية ألن حق الشعوب 
في احلكم وفي ممارسة دورها 
حق ال ميكن أن ينازع.. ونح��ن 
معه بالكامل لكن ال نتفق م���ع 
األجندات التي تريد أن ترحل 
القضية السورية الى احمل��اف�ل 
الدول��ي���ة وتض���ع الش���عب 
 السوري حتت مطرقة التدخالت

)أ.ف.پ( مسيرة مؤيدة للرئيس بشار األسد في دمشق للتنديد مبواقف اجلامعة العربية 

»الوطن« السورية: مصطلح »املواطنني 
املدنيني« أّخر توقيع بروتوكول اجلامعة

»التعاون اإلسالمي« ترفض التدخل العسكري 
في سورية وترحب بالتدويل السلمي

»لوموند«: مشروع القرار الروسي يظهر
أن موسكو تفكر في مرحلة ما بعد األسد »سانا«: السلطات السورية تقتل عشرة 

مسلحني في درعا وآخرين في حمص

وزارة الكهرباء السورية تزيد ساعات التقنني 
وتكتفي باللوم على »األعمال التخريبية«

عواص����م � وكاالت: نقل����ت صحيف����ة »الوطن« 
الس����ورية ع����ن مص����ادر ديبلوماس����ية عربية في 
القاه����رة تأكيده����ا أن مش����روع البروتوكول حلل 
األزمة في س����ورية ب����ات جاهزا للتوقي����ع بانتظار 
 االتف����اق على مصطل����ح »املواطنني« ال����ذي تطالب

به سورية و»املدنيني« الذي حتاول فرضه قطر.
وذكرت الصحيفة السورية أمس نقال عن املصادر 
أن أجواء اللجنة كانت ايجابية قبل بدء االجتماع ولم 
تكن هناك خالفات تذكر قبل أن تتدخل الدوحة وتتالعب 
باملصطلح في محاولة إلفشال التوقيع والدفع باجتاه 
مجلس األمن لتكرار السيناريو الليبي الذي بدا وكأنه 
السيناريو الوحيد الذي يروق للبعض � حسب قول 
املصادر. ونقلت »الوطن« عن ديبلوماسي عربي في 
القاه����رة قوله: إن كل األوراق كانت جاهزة للتوقيع 
ومتت املوافقة على كامل مالحظات دمشق فيما يخص 
احترام السيادة السورية، وكان من املفترض أن يصل 
موفد من دمشق أمس لتوقيع مشروع البروتوكول.. 

إال أن أج����واء اللجنة فاجأ عددا من وزراء اخلارجية 
الع����رب الرافضني ألي تدخل خارجي في الش����ؤون 
السورية. من جهته، ذكر موقع »شام برس« السوري 
االلكتروني أمس األول أن »سورية أجلت التوقيع على 

مذكرة ارسال املراقبني«.
ونقل املوقع عن مصدر س����وري قوله ان اللجنة 
الوزارية العربية اخلاصة باألزمة وافقت على »كثير 
م����ن التعديالت« التي طالبت دمش����ق بإدخالها على 
مشروع بروتوكول إرسال بعثة مراقبني إلى سورية 

ملراقبة تطورات األوضاع فيها على األرض.
ومن أبرز ه����ذه التعديالت أن تتم حتركات بعثة 
املراقبني في سورية »بالتنسيق« مع احلكومة السورية.. 

ويضم مشروع البروتوكول عشرين بندا.
وأوض����ح املصدر أن اجلانب الس����وري واللجنة 
الوزارية »توصال إل����ى اتفاق على أكثر من 15 بندا« 
أحدها حتديد مدة العمل بالبروتوكول »شهرا واحدا 

فقط قابال للتمديد ملرة واحدة باتفاق اجلانبني«.

 جدة � أ.ش.أ: أعلنت منظمة التعاون اإلسالمي 
اعتزامها إرس���ال مذكرة إلى احلكومة الس���ورية 
لطلب املوافقة على إرس���ال بعثة تعنى باملسائل 
اإلنسانية، في ظل املأساة اإلنسانية الكبيرة التي 
يعانيها الشعب السوري وآالف الضحايا واجلرحى 
واملشردين الذين تهدمت بيوتهم والنقص الشديد 

في األغذية واملؤن واألدوية.
وقال األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي أكمل 
الدين إحس���ان أوغلو في تصريحات له أمس انه 
سيوجه رسالة إلى دمشق في شأن طلب املوافقة 
على استقبال بعثة من منظمة التعاون اإلسالمي 

لتقدمي خدمات إنسانية في سورية.
وجدد أوغلو رفض املنظمة للتدخل العسكري 
من اخلارج في سورية وقبولها لنقل القضية الى 

مجلس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة.

وقال »نحن ضد التدخل العسكري من اخلارج 
بش���كل واضح وهناك اجتاه قوي في كل احملافل 
الدولية واإلسالمية ضد التدخل العسكري«، محذرا 
من آثار هذا التدخل العسكري على الشعب السوري 
وعلى املنطقة مبا لها من حساسة مبوقعها اجلغرافي 

وتركيبتها الدميوغرافية وحدودها.
وأوض���ح »أما نقل القضي���ة إلى مجلس األمن 
واجلمعية العامة لألمم املتحدة لتقول موقفها بشكل 
واضح، فإن ذلك أمر ال ميكن الوقوف أمامه، ألن هذه 
مسؤولية أممية أيضا، باإلضافة الى أنها مسؤولية 

إسالمية«.
وكشف األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي 
عن اتصاالت هاتفية بني املنظمة وكبار املسؤولني 
السوريني قائال »نحن نعتمد أسلوب الديبلوماسية 

الهادئة من أجل جتاوز هذه األزمة«.

باريس � د.ب.أ: قالت صحيفة »لوموند« الفرنسية 
املس����تقلة في عددها الصادر امس ان مشروع القرار 
اخلاص بإنهاء العنف في سورية الذي قدمته روسيا 
إلى األمم املتحدة يظهر أن الديبلوماسية الروسية تفكر 

في مرحلة ما بعد الرئيس السوري بشار األسد.
ورأت الصحيفة أن م���ن الضروري التحضير 
لهذه املرحلة، مشيرة إلى أن هذه املرحلة ميكن أن 

تأتي بشكل أسرع مما هو متوقع.
واضافت الصحيفة أن دولة مثل تركيا ميكن أن 

تلعب دورا محوريا في فترة ما بعد األسد.
ووصفت الصحيفة مقترح التفكير في إنش���اء 
آلية تشاورية بشأن مستقبل سورية بأنه مسألة 
منطقية وذلك بالنظر إلى املشاكل احملتملة لفترة 
ما بعد األس���د والتي تتمثل ف���ي نذر حرب أهلية 

وزعزعة استقرار املنطقة.
واشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى ضرورة 

تكوين مجموعة اتصال خاصة بسورية حتت قيادة 
األمم املتحدة وتضم تركيا واجلامعة العربية واالحتاد 

األوروبي والواليات املتحدة وروسيا.
ورأت الصحيفة أنه من املمكن لهذه املجموعة أن 
تكثف الضغط على املقربني من األسد وفي الوقت 

نفسه تعمل على إعداد حتول سلمي في دمشق.
وكانت روسيا والصني قدمتا اخلميس املاضي 
مشروع قرار ملجلس األمن الدولي يهدف إلى إنهاء 
أحداث العنف في سورية، والتي قالت األمم املتحدة 

إنها أودت بحياة أكثر من خمسة آالف شخص.
كانت روسيا والصني استخدمتا حق النقض ال� 
)ڤيتو( في أكتوبر املاضي ضد مشروع قرار طرحته 
أملانيا وفرنسا والبرتغال وبريطانيا، والذي كان 
يهدف إلى إدانة الرئيس السوري على خلفية مقتل 
اآلالف من املتظاهرين املناوئني للحكومة في بالده 

خالل األشهر الثمانية املاضية.

دمشق � أ.ش.أ: ذكرت وكالة االنباء السورية 
)س���انا( أن اجلهات املختص���ة هاجمت أوكارا 
للمجموعات املسلحة في الريف الشمالي الغربي 
من محافظة درعا وألقت القبض على عش���رات 
املطلوبني وقتلت عشرة آخرين وأصابت ثالثة 

من عناصر تلك املجموعات، أمس األول.
وضبطت اجلهات املختصة خالل العملية التي 
متت بدقة متناهية كمية من األسلحة تضمنت 
بنادق آلية ومسدس���ات حربية وقنابل يدوية 
وجعبات عس���كرية وعبوة ناس���فة من الوزن 

الثقيل إضافة إلى أجهزة اتصال وهويات عسكرية 
ومدنية وأقنعة وقفازات تستخدمها عناصر تلك 

املجموعات في عملياتها.
وأش���ارت الوكالة الس���ورية الى أن اجلهات 
املختصة اشتبكت في حمص مع إحدى املجموعات 
املس���لحة في تل���دو وألقت القب���ض على عدد 
منهم وقتلت عددا آخر بينهم رئيس املجموعة 
 وه���و من أخطر املطلوب���ني بجرائم قتل وقطع

طرق���ات عام���ة وتروي���ع املواطن���ني اآلمنني 
وخطفهم.

دمش���ق � د.ب.أ: برر وزير الكهرباء الس���وري 
جلوء احلكومة الى زيادة التقنني في الكهرباء الى 

»االعمال التخريبية«.
ونقلت صحيفة »الثورة« احلكومية امس عن وزير 
الكهرباء عماد خميس القول ان »وزارة الكهرباء زادت 
فترة التقنني للطاقة الكهربائية بسبب نقص كميات 
الوقود ال����الزم في محطات توليد الطاقة الكهربائية 
بس����بب اعتداء املجموعات االرهابية على خط الغاز 
والسكك احلديدية والصهاريج التي تنقل مادة الفيول 

الى محطات توليد الطاقة الكهربائية«.
وتقط���ع وزارة الكهرباء التي���ار عن املواطنني 
بواقع يتراوح بني س���اعتني الى أربع ساعات في 

بعض املناطق يوميا منذ أشهر.
وقال الوزير ان »عدد س���اعات التقنني مرتبط 

بإمكانية نقل الوقود ال بقدرة التوليد«.
 وقالت الصحيفة ان »وزارة الكهرباء تعمل حاليا 
بالتنسيق مع وزارة النفط لتأمني نقل الفيول من 
املصافي الى محطات توليد الطاقة وكذلك على تأمني 
كميات اكبر من الغاز لتعويض نقص الغاز الذي كان 
يتم توريده من مصر والذي توقف بعد االعتداءات 

املتكررة على خط نقل الغاز الى االردن«.
 وبدأ السوريون االعتماد بصورة متزايدة على 
الكهرباء في التدفئة نظرا لغالء مادة املازوت وفقدانها 

أحيانا من االسواق احمللية.

صحيفة تركية: أنقرة تتبع 
إستراتيجية عسكرية 

جديدة للتعامل مع سورية

صورة وسوف مبالبس عسكرية 
تثير اجلدل على »فيسبوك«

أنقرة � أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »صباح« التركية 
الصادرة امس أن اجتماع مجلس الشورى العسكري 
الذي عقد يوم اخلميس املاضي برئاسة رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان رس���م استراتيجية 
عسكرية جديدة تكثفت حول سورية التي تتضمن 
نشر وحدة قوات خاصة تابعة لقوات الدرك يصل 
عددها إلى 700 عس���كري على املواقع املهمة على 

الشريط احلدودي التركي � السوري.
وقالت الصحيفة »ان القوات س���تتولى مهام 
املراقبة والتفتيش واإلشراف على الهجرة اجلماعية 
احملتملة من سورية إلى تركيا إضافة إلى إعاقة تسلل 
االنفصاليني إلى تركيا الذين يخططون لالستفادة 
من التطورات السلبية التي قد تشهدها احلدود مع 

اندالع حرب عرقية أو مذهبية في سورية«.
الثانية املرسومة باالستراتيجية  أما اخلطوة 
العسكرية اجلديدة � حسب قول الصحيفة � فهي نشر 
طائرات جتسسية صناعة محلية في املناطق القريبة 
من احلدود لهدف جمع معلومات اس���تخباراتية 
على مدى 24 ساعة ونقلها مباشرة إلى العاصمة 
أنقرة لتقييمها واتخاذ اخلطوات الالزمة قبل أي 
تطور س���لبي تش���هده املدن احلدودية السورية 

خاصة مدينة حلب.

عواصم � وكاالت: يبدو أن الثورات التي تطوق 
اكث���ر من دولة عربية ومطالب���ات الثوار بتنحي 
الرؤساء ألقت بظاللها على الوسط الفني، حيث 
قام عدد من محبي املطرب السوري جورج وسوف 
بتركيب ص���ورة له كأنه يرتدي مالبس اجليش، 
وقام محبو الوسوف مبطالبة ساخرة بتنصيبه 
ليكون قائدا اعلى للقوات املسلحة الوسوفية على 

حد تعبيرهم وترقيته برتبة مشير.
على اجلانب اآلخر، س���افر جورج وسوف الى 
السويد ملتابعة عالجه بعد االزمة الصحية الشديدة 
الت���ي أملت به من اجل اج���راء بعض الفحوصات 
الطبية بعد حتسن حالته، وكان جورج وسوف 
خضع للعالج الفيزيائي في مستش���فى بحنس 
ف���ي جبل لبنان، تلك االزم���ة التي اصابت محبو 
الوس���وف بإحباط ش���ديد وظهر ابناؤه ليكذبوا 
اخبار وش���ائعات وفاته وقالوا انه بصحة جيدة 

ويتعافى ليعود جلمهوره وفنه.

صورة جورج وسوف كما تداولها معجبوه على النت

األردن ُيعلن احلرب على الفساد
حتت شعار »ال أحد فوق القانون«

عمان � أ.ش.أ: عكست تصريحات العاهل األردني 
امللك عب����داهلل الثاني وتأكيداته أن����ه »ال أحد فوق 
القانون وال حصانة ألي أحد« وما تبعها من توقيف 
ش����خصيات أردنية نافذة على ذمة قضايا فساد في 
األيام القليلة املاضية بداية حرب يشنها األردن على 
الفساد واملفسدين بجدية كانت الفتة لدى املواطنني 

األردنيني واملراقبني على حد سواء.
وحملت توجيهات العاهل األردني لرؤساء السلطات 
التنفيذية والتشريعية والقضائية وممثلي املؤسسات 
الرقابية وعدد من مؤسسات املجتمع املدني األردنية 
بالعمل اجل����اد لتحقيق العدال����ة للجميع وحتويل 

الفاسدين الى القضاء دون أي تردد أو محاباة.
رسالة سياس����ية واضحة تعكس إرادة سياسية 
صريحة من رأس النظام ببدء حرب شاملة بال هوادة 
على الفساد والفاسدين تتطلب بحسب املراقبني التعاون 
والتنسيق بني جميع املؤسس����ات الرقابية وتفعيل 

أنظمة املساءلة على أسس شفافة ونزيهة وموضوعية 
ووفق أفضل املعايير واملمارسات الدولية.

كما حرص رئيس الوزراء األردني د.عون اخلصاونة 
خالل رعايته احلفل الذي أقامته هيئة مكافحة الفساد 
األردنية مؤخرا مبناسبة اليوم الدولي ملكافحة الفساد 
على التأكيد أنه ال أحد ف����وق القانون وال أحد فوق 
املساءلة وال حصانة ملسؤول مهما علت مراتبه أو عظمت 
مس����ؤولياته. وجاء توقيف األمني السابق للعاصمة 
األردنية عمان م.عم����ر املعاني والذي تولى املنصب 
خالل الفترة من 2006 الى 2011 يوم الثالثاء املاضي 
بتهم تتعلق باإلخالل بالواجبات الوظيفية واستثمار 
الوظيفة واالختالس والرشوة ورفض ثالثة طلبات 
متتالي����ة من قبل محاميه لإلفراج عنه بكفالة مالية، 
ليؤكد جدية هذه احلملة على الفساد وأنه ال أحد فوق 
القانون وأن احلرب على الفساد ستطال اجلميع مهما 

علت سطوتهم.


