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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي: نحتاج إلى ٨٠٠ مليار دوالر سنويًا ملواجهة تغير املناخ
القاهرة ـ خديجة حمودة

أكــد الرئيــس عبدالفتاح 
مــن  مصــر  أن  السيســي 
أولــى الــدول التــي وضعت 
استراتيجيــــــة متكاملــــــة 
للتنمية املســتدامة، مشــيرا 
إلى أن منتدى مصر للتعاون 
الدولي والتمويل اإلمنائي يؤكد 
ضرورة التكيف مع آثار تغير 
املناخ التي ما زالت تعاني من 

نقص في التمويل.
الرئيس السيسي،  وشدد 
أمــام اجللســة  فــي كلمتــه 
االفتتاحيــة للمنتــدى الــذي 
امــس  فعالياتــه  انطلقــت 
بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، 
على أهميــة قضية املناخ في 
فكر العالم والتي أضحت على 
رأس أولويات أجندة التنمية 

البشرية.
وقال «إن ٢٠ دولة مسؤولة 
عــن ٨٠٪ من آثــار التغيرات 
املناخيــة، ولذلــك فالعدالــة 
تقتضي زيادة مســاهمة تلك 
الدول فــي جهود التكيف مع 

تغيرات املناخ».
وأكــد الرئيس السيســي 
ضرورة دعم جهــود أفريقيا 
للتكيف مع التغيرات املناخية 
باعتبارها األقل تسببا في تلك 

كرميــة  حيــاة  مبــادرة  إن 
تهدف إلى حتســني األوضاع 
املعيشــية لنحــو ٦٠ مليون 
مواطن وتغطي مجاالت كثيرة 
مــن بينها الصــرف الصحي 
ومعاجلة امليــاه واالتصاالت 
والطرق وغيرها، الفتا إلى أن 
مصر تقــوم مبعاجلة ثالثية 
متطــورة لالســتفادة من كل 
قطرة مياه، مشيرا إلى أن مصر 

النظيفــة فــي العالم ســواء 
الطاقة البديلة أو الهيدروجني 
األخضر، الفتــا إلى أن مصر 
أطلقت استراتيجيتها الوطنية 

ملواجهة تغير املناخ ٢٠٥٠.
وأكــد الرئيس السيســي 
ضــرورة التوافق حول رؤية 
شاملة لدعم الدول األفريقية 
لرفع قدرتها على التكيف مع 
تغير املناخ، مضيفا أن «قارة 
أفريقيــا هــي األكثــر تضررا 
رغــم أنها األقل مســاهمة في 
اآلثار التي يترتب عليها تغير 

املناخ».
وأكد أهمية تطوير التقنيات 
التكنولوجية وتعزيز االبتكار 
للمساهمة في إيجاد عالم خال 
مــن االنبعاثــات احلراريــة، 
مضيفــا «إننا في مصر لدينا 
برامــج ضخمة جــدا للطاقة 
اجلديدة واملتجددة حتى نقلل 
من اســتخدام احملطات التي 
تعتمد على الطاقة األحفورية 

بكل أنواعها».
العاصمــة  أن  وأوضــح 
اإلدارية اجلديدة هي جزء من 
برنامج مصري ضخم في مدن 
اجليل الرابع الذكية التي تقلل 
متاما من االنبعاثات، كما هناك 
أكثر ٢٠ مدينة تشيدهم مصر 

في هذا اإلطار.

ستكون الدولة رقم واحد عامليا 
في معاجلة املياه عقب االنتهاء 
من البرنامج الوطني الضخم 
لالستفادة من كل قطرة مياه.
إلــى أن نســبة  وأشــار 
االســتثمارات اخلضــراء في 
مصر بلغــت نحــو ٤٠٪ من 
إجمالي االستثمارات العامة.

وأشار إلى أن مصر ميكنها 
املســاهمة في توفيــر الطاقة 

«العاصمة اإلدارية من بني ٢٠ مدينة ذكية نُشّيدها لتقليل االنبعاثات»

الرئيس عبد الفتاح السيسي يرحب باحلضور في منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل اإلمنائي

التغيرات رغــم كونها األكثر 
تأثــرا، مضيفــا «إننا نحتاج 
إلى رؤية شاملة لدعم الدول 
األفريقية في مواجهة التغيرات 

املناخية».
وتابع الرئيس «إننا نحتاج 
إلى ٨٠٠ مليار دوالر ســنويا 
حتــى عــام ٢٠٢٥ ملواجهــة 

تداعيات تغير املناخ».
وقــال الرئيس السيســي 

جون كيري: مصر «أم الدنيا» ومؤمتر شرم الشيخ يستطيع إيجاد حلول لتغير املناخ
القاهرة - خديجة حمودة

أكد املبعوث األميركي اخلاص لشؤون املناخ، جون 
كيري، امس أن هناك العديد من التحديات التي تواجه 
العالم إزاء مواجهة تغير املناخ، الفتا إلى أن ٢٠ دولة 
فقط تســاوي ٨٠٪ من كل االنبعاثات، و٤٨ دولة في 
الصحراء األفريقية جميعها تساوي ٠٫٥٪ من االنبعاثات، 

لذا فعلينا أن نبدأ بوضع حل لهذه املشاكل.
وقال كيري، في كلمته خالل منتدى مصر للتعاون 
الدولي والتمويل اإلمنائي بحضور الرئيس السيسي: 
«لقد حضرمت جميعا إلجراء مناقشات حول مشاكل 
املناخ، ويشرفني أن أكون قادرا على التحدث معكم، 
ومشاركتكم ببضع الكلمات، وتقدمي التحيات اخلاصة، 
بالرئيس جو بايدن، أمال أن جتلب النوايا احلســنة 
من الواليات املتحدة األميركية، ملخاطبة هذا التحدي 

الذي يقع على عاتقنا، وأن أجلب لكم رسالة سالم.. 
«السالم عليكم».

وأضاف أنه: «اســتمع لــكل كلمة خالل املنتدى 
وال يختلف على أي منها حول املســؤوليات، ولكن 
يحاول أن يضع هذا التحدي في إطار محدد»، وأشار: 
«استمعت لألحاديث وحضرت لقاءات منذ عام ١٩٨٠، 
وفي أول مؤمتر للمناخ في ريو، والعديد من املؤمترات 
األخرى، وكان لي الشرف أن أقوم بالتفاوض بالنيابة 

عن الواليات املتحدة في جالسكو وفي باريس».
وتابع: «أود أن أشارككم جميعا بأن أقول أن تلك 
املسألة مهمة لنا، وكما قال الرئيس كيندي في وقت 
ســابق، إن كل املشــاكل في الكوكب خلقها البشر، 

وبالتالي يجب حلها من قبل البشر أيضا».
وقال كيري: «لسنا هنا بســبب السياسات وال 
األيديولوجيات وال حتى بسبب االهتمامات االستراتيجية 

بالرغم من أن هذا متوافر، ولكننا هنا اليوم بسبب العلم 
والرياضيات والفيزياء وبعض الكيمياء واألحياء، التي 
تصرخ جميعها في وجوهنا لكي نتقبل املسؤولية حول 
الطرق التي قررنا أن نحيا بها، واستخدام السيارات 

والطائرات، وتدفئة املنازل وإنارة املباني».
وأضاف كيري: «هذه هي املشكلة وليست معقدة 
وال ينبغي أن يكون احلل معقدا أيضا، وخاصة عندما 
نلتقي في شرم الشيخ بعد ٦٠ يوما هنا في مصر والتي 
يطلق عليها «أم الدنيا»، فإن هذا املكان «شرم الشيخ» 
الذي نستطيع أن نســتعيد فيه حواسنا، وتساعدنا 
في إيجاد حلول لتغيــر املناخ، فبالنظر إلى مختلف 
أنحاء العالم، نســتطيع أن نــرى نهر الراين بأملانيا 
وكل األنهار في أوروبا، أصبحت جافة، ولكن هناك 
١٨ دولة في أفريقيا ستتأثر أيضا بشكل كبير جراء 

التغيرات املناخية».

اعتراف إسرائيلي رسمي بقصف مطار حلب 
ودمشق: «جرمية حرب» مبوجب القانون الدولي

القضاء الفرنسي يؤيد حبس رفعت األسد ٤ سنوات

وكاالت: جددت اسرائيل غاراتها على مطار 
حلب ليل أمس األول ما تسبب بخروجه عن 

اخلدمة ومقتل ثالثة أشخاص على األقل. 
وخالفا لعشــرات الضربــات التي نفذتها 
سابقا، اعترفت إسرائيل رسميا، مبسؤوليتها 
عن ضرب مطــار حلب الدولي للمرة الثانية 
في أقل من أسبوع، بحسب موقع «تلفزيون 
سوريا». وقال رئيس جلنة اخلارجية واألمن 
فــي الكنيســت رام بن باراك فــي مقابلة مع 
«راديو يديعوت أحرونوت» الرقمي املنطلق 
حديثا أمس، إن الهجوم الثاني خالل أسبوع 
على مطار حلب هو لنقل رسالة إلى الرئيس 
بشار األسد. وأشار املسؤول اإلسرائيلي إلى 
أن استراتيجية إسرائيل هي إفشال التموضع 
اإليراني على حدودنا، وإبالغ اجلانب السوري 
في نفس الوقت بهذه االســتراتيجية، محذرا 
األســد من أن «مشــاركته في تنفيذ املخطط 

اإليراني قد تضر به على األرجح».

ووفق حصيلة نشــرها املرصد السوري 
حلقوق اإلنســان أمس، قتل ثالثة أشــخاص 
وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء الضربات. 
وأدت الضربــات الــى تدميــر مــدرج املطار 
ومســتودعات مليليشــيات تابعة إليران في 
حي املالكية، بحسب املرصد. وقال املرصد إن 
«٦ صواريخ إسرائيلية استهدفت مطار حلب 
ومحيطه ومعلومات مؤكدة عن تضرر مدرج 
املطــار». وقال املرصد إن «املخابرات اجلوية 
اعتقلت ٥ أشخاص وشــنت حملة اعتقاالت 

بحثا عما تصفهم بـ «عمالء» إسرائيل». 
من جهتها، قالت وزارة اخلارجية السورية 
في تغريدة عبر حسابها على تويتر: «إن تكرار 
االعتداءات اإلسرائيلية، والسيما االستهداف 
املمنهج واملتعمد لألعيان املدنية في سورية، 
والتي كان آخرها استهداف مطار حلب الدولي، 
يرتقــي إلى جرميــة عــدوان وجرمية حرب 

مبوجب القانون الدولي».

باريــس - رويترز: أيــدت أعلى محكمة 
في فرنســا أمس حكما قضائيا بإدانة رفعت 
األســد، عم الرئيس الســوري بشــار األسد، 
باالستحواذ على ممتلكات فرنسية مباليني 
اليورو، وباســتخدام أموال مت حتويلها من 
الدولة الســورية. وأيد حكم محكمة النقض 
أمــس حكما صــدر عام ٢٠٢٠ بالســجن ملدة 
أربع سنوات على رفعت األسد، الذي عاد إلى 
سورية العام املاضي بعد أن أصبح غير قادر 

على التصرف في ثروته بفرنسا. 
وقالت شيربا، وهي مجموعة من محامي 
حقوق اإلنســان مقرها فرنســا والتي كانت 
شــكواها اجلنائيــة هــي الســبب وراء بدء 
اإلجراءات في ٢٠١٣، في بيان إن «هذا القرار 
التاريخي، هو تذكير بأهمية التنفيذ امللموس 

آللية إعادة األصول الناجتة عن الفساد التي 
اعتمدتها فرنسا مؤخرا».

وقالت مديرة املنظمة، ساندرا كوسارت، 
في البيان، إن «هذه امللحمة القانونية، التي 
أدت إلى إدانة تاريخية ألحد أفراد عائلة األسد، 
يجب أال تخفي القضية األساسية: ضمان إعادة 

األصول املسروقة إلى السكان املنهوبني».
وبعــد أن أكــدت محكمة النقــض القرار، 
فــإن األصول التي احتفظ بها رفعت األســد 
في فرنســا، والتي مت االستيالء عليها أثناء 
اإلجراء ستصادر نهائيا، وبالتالي، يجب إعادة 
قرابة ٩٠ مليون يورو إلى الشعب السوري، 
وفــق ما نص عليه القانون الفرنســي الذي 
أنشــأ آلية رائدة إلعادة األصول الناجتة عن 

الفساد في فرنسا.

حتركات نيابية وسياسية مضادة إلسقاط مبررات «فوضى» باسيل الدستورية
بيروت - عمر حبنجر

«االتهامــات»  تكــن  لــم 
التــي وجهها رئيــس التيار 
احلر النائب جبران باســيل 
الــى رئيس مجلــس النواب 
نبيه بــري، ورئيس القوات 
اللبنانية سمير جعجع دون 
أن يســميهما، جديــدة وإمنا 
مكررة وحتى ادعاؤه البراءة 
مــن دم هــذا الصديــق الذي 
اسمه لبنان، فيما املستهدفون 
يعدون لوائح اتهامه، بالكهرباء 
املزمنة االنقطاع والسدود التي 
حتول بعضها الــى بحيرات 
جافــة، وإدارات الدولة التي 
صــارت في ظل عهد الرئيس 

القوي هبابا يبابا. 
لكــن أخطــر ما فــي كالم 
باســيل مســاء أمــس األول 
انــكاره الصريــح االعتراف 
بشــرعية حكومــة تصريف 
األعمــال، في مرحلــة ما بعد 
انتهاء والية الرئيس ميشال 
عون، بل ذهب حلد اعتبارها 
مغتصبة للســلطة، كاحلالة 
التي عرفها لبنان عام ١٩٨٩، 
والتي اضطرت الرئيس الراحل 
الياس الهراوي الى االستعانة 
بـــ «الســوخوي» الســورية 
إلزالتها بإخراج من كان مبنزلة 
املغتصب للسلطة في القصر 

اجلمهوري.
أما عن سياسة التعطيل، 
فحــدث وال حــرج، ســنتان 
ونصف السنة واجلمهورية بال 
رئيس، من أجل العماد عون، 
وســنتان تعطيل اضافيتان 
من عهد الرئيس عون، وعداد 
األشهر واألسابيع قبل تشكيل 
كل حكومــة «كرمــى عيــون 
العهد»، كما قال العماد عون 

ذات يوم.
الفراغ ال ميلؤه فر اغ، قالها 
باســيل. وأضاف: والفوضى 
الدســتورية تبــرر فوضــى 
دستورية مقابلة.. «واذا كانت 
حكومة الرئيس جنيب ميقاتي 
من وجهة نظر باسيل تعني 
فوضى دستورية، فما الفوضى 
الدستورية املقابلة التي لوح 
بها؟ فال هو أوضح، وال أحد 

لصالح حكومة الرئيس سليم 
احلص التــي باتــت مبنزلة 
حكومة تصريف أعمال، بينما 
اســتمر العماد عــون يحكم 
«املنطقة الشرقية» مع ثالثة 
ضباط - وزراء مســيحيني، 
الى ان انتخب الرئيس الراحل 
الياس الهراوي، وكانت بعدها 
العملية العسكرية التي نفذتها 
القــوات الســورية، مبوافقة 
الرئيس الشرعي، وأخرجت 
عون وحكومته العسكرية من 

القصر اجلمهوري.
العاملون  وما يتجــاوزه 
على الفوضى الدستورية اآلن، 
هو ان تعيني الرئيس اجلميل 
للعماد عون مت قبل أن يصبح 
دستور الطائف نافذا، أي في 
وقت كان رئيس اجلمهورية 
الــوزراء  رئيــس  يســمي 
والــوزراء، وليــس كاحلــال 
اآلن، حيث النواب يســمون 
من يكلف بتشكيل احلكومة، 
وفي حال جلوء الرئيس عون 
الى هذا اخليــار اآلن، يعتبر 
متجاوزا للدستور من حيث 
عــدم صالحيتــه للتعيــني، 
الوفــاق  وخارقــا لدســتور 
الوطنــي والقواعد واألعراف 
التي تخص رئاسة اجلمهورية 
باملوارنة، ورئاســة السلطة 
التشريعية بالشيعة ورئاسة 
احلكومة بالسنة، ومتجاوزا 

مطــروح توقيعــه عشــية 
مغادرة الرئيس عون القصر 
اجلمهــوري منتصف ليل ٣١

أكتوبر، وسيزكي باسيل لهذه 
املهمة بداعي انه رئيس أكبر 
كتلة نيابية، بحسب ما قاله 

هو في مؤمتره الصحافي.
سيســمح  هــل  ولكــن 
الفريق اآلخر بقيام الفوضى 
الدســتورية مــن جانبه، كي 
يبرر فوضى باســيل املدمرة 
ألكبر مداميك العيش املشترك 
بــني اللبنانيــني؟ التقدير ان 
زيــارة وليــد جنبــالط الــى 
الرئيــس ميقاتي فــي منزله 
مســاء االثنني، لم تكن ملجرد 
االشــتياق. وزيــارة ميقاتي 
الثالثــاء، لم  بــري  للرئيس 
تكــن كذلك، وتنــاول تيمور 
جنبــالط الغداء مــع طوني 
سليمان فرجنية ال لرغبة في 
املماحلة وحسب، وال الرئيس 
بري ممن يؤخذون غيلة في 
العادة، ومن هنا كان حديثه 
عن جلسة تشريعية ملجلس 
النواب قبل دعوته النتخاب 
رئيس اجلمهورية، وبالتالي 
انتخابية،  صيرورته هيئــة 
وفي اجللسة املخصصة إلقرار 
املوازنــة العامــة والقوانــني 
االصالحية، ممكن ان حتدث 
مفاجــآت، مانعــة للفوضــى 
الدستورية من أي جهة أتت.

للدســتور بتعيــني حكومــة 
انتقالية، بداعي ان احلكومة 
القائمة لــم حتصل على ثقة 
مجلس النواب اجلديد، دون أي 
ضمانة على امكانية حصول 
احلكومــة احملتملة على ثقة 

هذا املجلس.
وفــي تقدير املصــادر ان 
سيناريو وصول العماد عون 
الى بعبدا عام ١٩٨٩، كرئيس 
حكومة عسكرية انتقالية وارد 
في تفكير وأداء النائب باسيل 
من األساس، في حال لم ينجح 
في الوصول السلس الى رئاسة 
اجلمهورية بعد انتهاء والية 
عمــه، بدليل رفضه تســمية 
ميقاتــي لرئاســة احلكومة، 
ثم محاوالته أن يفرض عليه 
االحتفاظ بحصته الوزارية في 
احلكومة امليقاتية، وتعطيل 
التي  التشــكيلة احلكوميــة 
قدمها ميقاتي للرئيس عون، 
وتكبيله بالشروط والفروض 
ملنع التشكيل وتاليا التعومي، 
تارة باالعتراض على بعض 
بطــرح  وأخــرى  األســماء 
الوزاريــة، كــي  التوســعة 
يضمن لفريقه الثلث املعطل 
داخل حكومة ادارة الشــغور 

الرئاسي.
وفــي معلومــات املصادر 
ان مرســوم تعيــني حكومة 
انتقاليــة برئاســة باســيل، 

كشفت عنها «األنباء» سابقاً.. وقد تشمل حكومة انتقالية برئاسته يصدر مرسومها عون قبل مغادرته

الرئيس ميشال عون مترئسا اجتماعاً حول الالجئني السوريني بحضور الوزيرين عبد اهللا بوحبيب وهكتور حجار ومدير االمن العام اللواء عباس ابراهيم  (محمود الطويل)

من الصحافيني طرح عليه مثل 
هذا السؤال. وإذا كان الرئيس 
عون، لن يبقى حلظة واحدة 
في قصر بعبدا بعد ٣١ أكتوبر 
كما سبق ان أعلن، فهل تعني 
الفوضــى الدســتورية، أخذ 
الســلطة معه الى منزله في 

الرابية؟
قناة «ال بي سي» سألت من 
جهتها، عن موقف حزب اهللا 
من سيناريو باسيل الغامض، 

وما فتئت تنتظر اجلواب.
واجلواب كانت «األنباء» 
ســباقة فــي التحذيــر، منه 
٢٦ فــي  الصــادر  بعددهــا 
أغســطس املاضــي، حيــث 
نقلت عن املصادر املتابعة في 
بيروت، خشــيتها من تعيني 
الرئيس عون لصهره باسيل 
رئيســا حلكومــة انتقاليــة، 
تتولــى ادارة مرحلــة الفراغ 

الرئاسي اذا حصل.
ولفتتت «األنباء» حينها، 
الى ســابقة تعيــني الرئيس 
أمني اجلميل للعماد ميشــال 
عون رئيسا حلكومة عسكرية 
انتقالية، عشية انتهاء واليته، 
وبعــد العجــز عــن انتخاب 
رئيس جمهورية آخر، وكانت 
احلكومــة مؤلفــة من ســتة 
ضباط، ثالثة مسلمني ومثلهم 
من املســيحيني، وسرعان ما 
الوزراء املسلمون،  اســتقال 

تعيني قاٍض «رديف» يثير موجة انتقادات
والبيطار يدرس خيارات استئناف حتقيق «املرفأ»

بيروت - أحمد عز الدين - يوسف دياب 

قوبل قرار مجلس القضاء االعلى بتعيني 
رديف للقاضي طــارق بيطار احملقق العدلي 
في قضية انفجار مرفأ بيــروت، بانتقادات 
سياسية وقانونية كبيرة ووصف بأنه يخفي 
خلفه صفقات سياسية وقضائية، وبأنه التفاف 
على التحقيقات في ملف تفجير املرفأ ومحاولة 
لتطييرها ودفن العدالة، ألن القضاء ال ميكن 
جتزئته، فيمــا اعتصم اهالي ضحايا انفجار 
املرفأ امام وزارة العدل ضد القرار وللمطالبة 

بتحقيق العدالة.
واذا كان مجلس القضاء االعلى تذرع بأنه 
عني قاضيا بديال بهدف البت بإطالق ســراح 
املوقوفني منذ اكثر من سنتني، فإن هذا املجلس 
رفض في نفس الوقــت االقتراح الرامي الى 
تعديل مرسوم التشكيالت القضائية اجلزئية 
والذي تسبب بتعطيل التحقيق، حيث يرفض 
وزير املــال توقيعه خللل طائفي في توزيعه، 
ولو وافق املجلس على اقتراح التعديل حلسم 
االمر وحتركــت التحقيقات مجددا، وبالتالي 
فإن ربط اخلطوتني يشــير الى ان هناك نية 
مبيتة لطي امللف ضمن اطار صفقة سياسية 
يقودها التيــار الوطني احلر الرضاء حلفائه 

كما اشار كثيرون.
تكتل «نواب التغيير» اصدر بيانا عنيفا حذر 
فيه وزير العدل في حكومة تصريف األعمال 
هنري خوري (احملسوب على رئيس اجلمهورية 
ميشال عون وصهره جبران باسيل)، واتهمه 

باالشتراك مع مجلس القضاء االعلى، بارتكاب 
عملية استهداف للعدالة بـ«فبركة» اخراج غير 
قانوني يتسم مبخالفات فادحة بتعيني محقق 
عدلي بصالحيات استثنائية مبتكرة كضربة 

قاضية للمحقق العدلي بيطار.
وختم التكتل بيانه بالقول: اليوم دفنتهم 
العدالة وغدا بالتأكيد سنتصدى بكل الوسائل.
وترى مصــادر قضائية، أن قرار مجلس 
القضاء عزز تنامي اجواء االنقسام وبأن احملقق 
العدلي االصيل لن يعترف بقرار مجلس القضاء، 
ولن يسلم اي ورقة من ملفه للقاضي اجلديد.
وكشف مصدر قضائي مطلع على اجواء 
البيطار أنه بدأ يدرس اخليارات القانونية التي 
متكنه من استئناف التحقيق متجاوزا الدعاوى 
املقدمــة والتي أدت الى كف يده منذ أشــهر 
طويلة، بسبب دعاوى الرد املقدمة ضده من 

قبل سياسيني مدعى عليهم بامللف..
وقال لـ«األنباء»: ال شــيء يلزم احملقق 
األصيل أو يجبره على تسليم امللف لشخص 
آخر، وكل اخليارات مفتوحة. في املقابل قالت 
مصادر مقربة من مجلس القضاء ان احتمال 
حصول ازمة داخل السلطة القضائية موجود، 
وأكدت لـ«األنباء» ان تعيني محقق اضافي هو 
اجراء مؤقت ليس موجها ضد البيطار بأي حال 
من االحوال، وان القاضي الذي سيعني لن يجري 
اي حتقيق بامللف بل سيتقيد مبهمة البت بإخالء 
سبيل املوقوفني وبعض األمور اإلنسانية الى 
حني زوال األسباب التي جمدت عمل البيطار 

اي ما بعد البت باالدعاء املقدم ضده.

وقفة احتجاجية ألهالي ضحايا انفجار املرفأ امام وزارة العدل رفضا لتخريب التحقيق     (محمود الطويل)
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