
عربية وعاملية
15اجلمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي: على دولنا النامية التكاتف ملواجهة األزمات
خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيسي أن زيارته للهند تأتي 
في وقت تشــهد فيه العالقات 
الثنائيــة طفرة ملموســة في 
كافة أوجه التعاون، تزامنا مع 
احتفال مصر والهند بالذكرى 
اخلامســة والسبعني لتدشني 
العالقات الديبلوماسية بينهما، 
ومبــا يؤكد ما تتســم به تلك 
العالقات مــن طبيعة خاصة 
تســتهدف حتقيــق تطلعات 

شعبي الدولتني.
وقال الرئيس السيسي - 
خالل مأدبة العشــاء الرسمي 
بالقصــر اجلمهــوري الهندي 
الــذي أقامتــه رئيســة الهند 
دروبــادي مورمــو تكرميا له 
امس االول - «إن الزيارة مثلت 
أيضا فرصة مهمة الســتمرار 
التشاور وتبادل الرؤى ليس 
فقــط حــول ســبل االرتقــاء 
بالتعــاون بــني البلدين على 
كافة األصعدة، وإمنا لتنسيق 
املواقف حول القضايا اإلقليمية 
والعاملية ذات التأثير املباشر 
على األمــن القومي». وتوجه 
الرئيــس السيســي بالشــكر 
الهند علــى حفاوة  لرئيســة 

يجمع بني البلدين من قواسم 
مشــتركة ومصالــح متبادلة 
وروابط ثقافية وثيقة يجعل 
منهما جســرا مهمــا للتالقي 
واحلــوار والتعــاون، ويضع 
على كاهلنا مسئولية مشتركة 
لنشــر مبادئ وقيــم العدالة 
والسالم واملساواة والتسامح 
ونبذ العنف واالحترام املتبادل 
بني الشعوب». وأضاف «لعل 

مرحلة التعاون االستراتيجي 
والتنسيق املتبادل في مختلف 
القضايــا واملوضوعات محل 
اهتمام الطرفني. وتزداد أهمية 
لقائنا بالنظر إلى ما يشــهده 
العالم من استقطاب دولي له 
تبعات ســلبية شــديدة على 
جميــع الشــعوب، وهو األمر 
الذي يحتم على دولنا النامية 
ضــرورة التكاتــف ملواجهــة 
التحديات املشتركة واألزمات 
الدولية املستجدة، مبا في ذلك 

أزمتي الطاقة والغذاء».
من جانبــه، أعرب رئيس 
وزراء الهند «ناريندرا مودي» 
عن شــكره وتقديره للرئيس 
عبدالفتــاح السيســي علــى 
مشاركته كضيف شرف رئيسي 
فــي احتفــاالت الهنــد بيــوم 
اجلمهورية، واصفا مشــاركة 
الرئيــس السيســي فــي تلك 
االحتفاالت باحلضور املهيب.

وقال «مودي» - في تغريدة 
على حسابه الشخصي على 
موقع التواصــل االجتماعي 
«تويتر» امس «ممنت للرئيس 
عبدالفتــاح السيســي على 
تشــريفه احتفــاالت الهنــد 
بيــوم اجلمهورية هذا العام 

بحضوره املهيب».

التوافــق في وجهــات النظر 
الــذي ســاد فــي محادثاتنــا 
راســخا  اقتناعــا  يعكــس 
بضــرورة مواصلة التضامن 
لتحقيق أهدافنا املشتركة في 
مختلف املجاالت استنادا إلى 
الروابط التاريخية واإلمكانات 
الهائلــة التي تتمتع بها مصر 
والهند، وكذا عزم البلدين على 
االرتقاء بعالقاتهما الثنائية إلى 

رئيس وزراء الهند يوجه الشكر للرئيس ملشاركته كضيف شرف رئيسي في احتفاالت بالده بيوم اجلمهورية

جانب من حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي امس احتفالية يوم اجلمهورية الهندية

االســتقبال وكــرم الضيافة، 
وقال «تتشــارك مصر والهند 
إرثا حضاريا يضرب بجذوره 
في أعمــاق التاريخ. فهما من 
أقــدم احلضــارات وأكثرهــا 
عراقة وأصالة، وكان لهما دور 
بارز وتأثيــر ال ميكن إنكاره 
على تقدم مســيرة احلضارة 
اإلنسانية في مختلف مجاالت 
العلوم والفنون واآلداب. إن ما 

«الداخلية» السورية تنفي إلغاء «دفتر العائلة»

روسيا تهّدد مبكرًا بوقف آلية إيصال 
املساعدات ملاليني السوريني عبر احلدود

وكاالت: نفت وزارة الداخلية السورية 
مــا تناقلته صفحات وســائل التواصل 
االجتماعــي حول وجــود مقترح إللغاء 
استصدار دفتر العائلة في سورية بسبب 

صعوبات في طباعته.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن ما مت 
تداوله «عار عن الصحة»، وأن مديريات 
«الشؤون املدنية» في جميع احملافظات 
مستمرة بعملها في إصدار دفاتر العائلة، 

وليس هناك أي مقترح بإلغائه.
وجــاء نفي الوزارة بعد ســاعات مما 
أورده موقع «هاشــتاغ سوريا» احمللي 
حول وجود مقترح إللغاء استصدار دفتر 
العائلة، وذلك نقال عن مصادر في «مديرية 
الشؤون املدنية» وصفها بـ «اخلاصة».

وبحسب مصادر املوقع، يعود سبب 
املقتــرح إلــى النقــص في الــورق املعد 
للطباعــة، وبهدف تخفيــف العناء على 
املواطنني عند استخراج األوراق الالزمة 
للدفتر والطوابع، مضيفة ان هذا املقترح 
اليزال قيد الدراسة، ولم يعرض لآلن على 

وزارة الداخلية للبت فيه.
ويضم موقع «أمانة سوريا الواحدة» 
قاعدة بيانات لكل أسرة في سورية بشكل 

مؤمتت، بإمكان املواطنني استخراج كامل 
بيانات العائلة عبره، ما يجعل احلاجة إلى 
وجود دفتر العائلة أقل، بحسب املصادر.

ودفتر العائلة هو عبارة عن خالصة 
الســجل املدني لصاحــب العالقة والذي 
يثبت الزواج ونسب األوالد، ويستطيع 
الــزوج أو الزوجة احلصــول عليها من 

أمانة السجل املدني مكان قيد األسرة.
ومنذ أشــهر تعاني مناطق ســيطرة 
حكومــة دمشــق مــن نقــص فــي مادة 
الــورق نتيجة صعوبات تؤخر أو متنع 
اســتيرادها، األمــر الذي تــرك أثرا على 
عمل عدة جهات حكومية منها املصارف 

واملدارس واجلامعات واملكتبات.
أمــني «غرفة صناعة دمشــق»، أمين 
مولــوي أوضــح فــي حديــث لصحيفة 
«الوطن» احمللية قبل أيام، أن صعوبات 
استيراد مادة الورق تتمثل في التمويل 
وانتظــار الــدور على املنصــة اخلاصة 
باملســتوردين، األمر الذي يؤخر عملية 
االســتيراد، مضيفا عدم وجود إمكانية 
لتصنيــع املــادة محليــا، لعــدم توافــر 
الســيللوز التي تعد املــادة األولية التي 

تدخل في تصنيع الورق.

وكاالت: هددت روســيا برفض جتديد 
آلية املســاعدات عبر احلدود إلى املاليني 
الذين يقطنون مناطق سيطرة املعارضة 
شمال غرب سورية بعد انتهاء التفويض 
في يونيــو املقبل، والتــي أصدر مجلس 
األمن قرارا باإلجماع بتمديدها مطلع الشهر 

اجلاري، ملدة ستة أشهر أخرى.
وقال املندوب الروسي الدائم لدى األمم 
املتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع ملجلس 
األمن الدولي أمس األول، إن اآللية احلالية 
للمســاعدات اإلنســانية عبر احلدود في 
سورية ليست لديها فرصة تذكر لتجديدها 

في يونيو املقبل.
وقال نيبينزيا: «يصادف العام املقبل 
الذكرى السنوية العاشرة آللية املساعدة 
اإلنسانية عبر احلدود في سورية، والتي 
تزود شمال غربي سورية حاليا باملساعدات 
اإلنسانية في انتهاك للمعايير اإلنسانية 

املعترف بها عموما».
وتابع: «في شكلها احلالي، هناك فرصة 

ضئيلة لآللية للبقاء ليس فقط حتى الذكرى 
الســنوية، ولكن حتى التمديد املقبل لها 

في يونيو املقبل».
وقال املندوب الروسي: «إذا كان نظراؤنا 
الغربيون يريــدون احلفاظ على إمكانية 
تقدمي املســاعدة لسكان إدلب ولكن ليس 
عبر دمشق، فإنهم بحاجة للبدء في العمل 
معنا على التحول العميق لآللية»، بحسب 

ما نقلته وكالة تاس الروسية.
وفي ٩ يناير، أصدر مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة باإلجماع قرارا بتمديد آلية 
املســاعدة عبــر احلدود في ســورية ملدة 
ستة أشــهر أخرى، وينص على تشغيل 
ممر مســاعدات واحد فقط في باب الهوى 
على احلدود السورية التركية (معبر باب 

الهوى).
وبخالف الوثائق السابقة اخلاصة بآلية 
املساعدة عبر احلدود، فإن القرار ال يتضمن 
أي بند بشأن متديد اآللية ملدة ستة أشهر 

أخرى بعد انتهاء مدته احلالية.

افتتاح محطة جديدة للطاقة الشمسية مبطار القاهرة
القاهرة - ناهد إمام

قالت وزيرة البيئة ياسمني فؤاد، إن 
إنشاء محطة جديدة للطاقة الشمسية 
مبطــار القاهرة الدولي يأتي في إطار 
مجهودات املشروع القومي لنظم اخلاليا 
الشمسية الصغيرة املتصلة بالشبكة 
(Egypt-PV)، الذي ينفذه مركز حتديث 
الصناعة بالشــراكة مع برنامج األمم 
املتحــدة اإلمنائي وبتمويل من مرفق 

البيئة العاملية ووزارة البيئة.
جــاء ذلك خــالل افتتــاح الوزيرة 

املنســق الــوزاري ومبعــوث مؤمتر 
املنــاخ والفريق محمــد عباس وزير 
الطيــران املدني امــس محطة جديدة 
للطاقة الشمسية مبطار القاهرة، لدعم 
التحــول للطاقة اجلديــدة واملتجددة 
بقطــاع الطيــران والتصــدي آلثــار 
التغيــرات املناخية، حيــث مت تنفيذ 
احملطة باجلراج متعدد الطوابق باملطار.

كما يأتي ذلك في إطار التنسيق بني 
وزارتي البيئة والطيران املدني لدعم 
العمل البيئي، تنفيذا خلطة الدولة في 
خفض معدالت التلوث واحلد من آثار 

التغيــرات املناخية مبا يعزز التوجه 
نحو التنميــة االقتصادية اخلضراء، 
وتزامنا مع عيد الطيران املدني الذي 
يوافق ٢٦ يناير ويوم البيئة الوطني 
٢٧ يناير مــن كل عام. وأضافت فؤاد 
أنه مت االنتهاء من أعمال توريد وتنفيذ 
وتشغيل محطة خاليا شمسية مبطار 
القاهــرة، وذلــك ضمــن بروتوكــول 
التعاون بني وزارتي البيئة والطيران 
ممثلة بشركة ميناء القاهرة اجلوي، 
مع مركز حتديث الصناعة «مشــروع 

نظم اخلاليا الشمسية الصغيرة».

وأكدت أن القدرة اإلجمالية للمحطة 
تبلغ ٣٠٠ كيلووات/ساعة وتنتج ٤٩٥

ميجاوات ساعة/سنة مما يساعد على 
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
الذي يصل لـ ٢٢٢٫٧٥ طن/سنة كأحد 
املساهمات الوطنية في التصدى آلثار 
التغيــرات املناخيــة التــي تتم وفق 
االســتراتيجية الوطنيــة للتغيــرات 
املناخيــة ٢٠٥٠ وتقرير املســاهمات 
احملددة وطنيا، واستكماال لنجاحات 
مؤمتر األطراف التفاقية األمم املتحدة 
.(COP٢٧) اإلطارية بشأن تغير املناخ

مظاهرات تضامن مع البيطار.. والهيستيريا السياسية متتد إلى وزارة الدفاع
بيروت - عمر حبنجر

الرئاســي  الشــغور  بعــد 
والتصريــف احلكومي، حتول 
قصر العدل إلى ميدان للصراع 
املفتـــوح في لبنــان. ووفــــق 
ما يبدو من تداعيات «الكباش» 
بــني النائــب العــام التمييزي 
غسان عويدات، واحملقق العدلي 
مبلــف انفجــار مرفــأ بيروت 
القاضــي طــارق البيطار، فإن 
هيكل القضــاء اللبناني انهار، 
أو أوشــك علــى االنهيار حتت 
ضغــط املداخالت السياســية 
والديبلوماســية اخلارجيــة 
والداخلية التي اختارت املواجهة 
السياســية، عبر ملف تفجير 

املرفأ.
احملقــق العدلــي البيطــار 
املكفوف اليــد عن امللف، فاجأ 
اجلميع باستئناف التحقيقات 
واالدعاء على عدد من املسؤولني 
وإخالئه سبيل ٥ موقوفني في 
هــذا امللف، فــرد النائب العام 
التمييزي بإخالء سبيل جميع 
املوقوفــني الـ ١٧ وزاد باالدعاء 
علــى البيطــار بتجــاوز حــد 
الســلطة، ورد عليــه البيطار 
بادعــاء مماثــل، وزاد عويدات 
بإخالء ســبيل باقــي املوقفني 
منذ سنتني ونصف السنة، وفي 
طليعتهم املدير العام للجمارك 
بدري ضاهر، احملســوب على 
الســابق للجمهورية  الرئيس 
ميشــال عون، ورئيس التيار 

احلر جبران باسيل.
وتواصــل التصعيــد أمس 
أيضــا حيــث أصــدر عويدات 
قــرارا إضافيا يطلــب فيه من 
رئيــس وموظفي قلــم النيابة 
العامة التمييزية وأمانة ســر 
النائب العام لدى محكمة التمييز 
«عدم تسلم أي قرار أو تكليف 
أو تبليغ أو اســتنابة أو كتاب 
أو إحالة أو مذكرة أو مراســلة 
أو أي مستند من أي نوع صادر 
عن احملقــق العدلي في قضية 

انفجار املرفأ».
وعلل عويدات الطلب الذي 
اطلعت عليه «رويترز» «بكونه 
مكفوف اليــد في هذه القضية 

وغير ذي صفة».
بعــض القوى السياســية 
حــذرت من انفجــار اجتماعي 
قد يقود إلى حرب أهلية، لكن 
املصادر املتابعة اســتبعدت لـ 

البيطــار ولرئيــس مجلــس 
القضــاء األعلى ســهيل عبود، 

الداعم للبيطار.
وشارك النواب املعتصمون 
في مجلس النــواب، بالتحرك 
االحتجاجي أمام قصر العدل في 
بيروت، وقد حث النائب ملحم 
خلف املرجعيات الدينية على 
التدخل لوقف املتاجرة بالدين 
مــن قبــل بعض السياســيني، 
ودعوتهم إلى االهتمام مبصير 

اإلنسان اللبناني.

مجلس القضاء األعلى.
ويبدو ان النقاش احتدم بني 
وزير العــدل والنائب وضاح 
الصادق، فتدخل حراس الوزير، 
وانهالــوا ضربا علــى النائب 
الصــادق، وانتزعــوا هاتــف 
النائــب جورج عبد املســيح 
الذي كان يصور العراك، وقد 
حاول األهالي اقتحام الوزارة 
والوصــول الى وزيــر العدل 
هنــري خوري، وقــد اجتازوا 
الســواتر احلديدية، لكنهم لم 
يتمكنوا من الصعود الى مكتب 

الوزير.
وفي سياق متصل، بأبعاده 
السياسية والديبلوماسية خرج 
أمــس، وزير الدفــاع موريس 
ســليم عن طــوره، وذهب إلى 
حــد التهديــد بدعــوة مجلس 
الوزراء املســتقيل لالجتماع، 
واملطالبــة بإقالة قائد اجليش 
العمــاد جوزاف عــون، متهما 
إياه بالتعدي على صالحياته!، 
العسكرية  التعيينات  بخلفية 
التي شملت بدائل لكبار الضباط 
الذين أحيلوا على التقاعد. وقد 
يكون من قبيل املصادفة صدور 
تصريح وزير الدفاع عقب إعالن 
واشنطن عن تقدمي ٧٢ مليون 
دوالر للجيــش وقــوى األمــن 
الداخلي، بحضور قائد اجليش 
واملدير العام لقوى األمن اللواء 
عمــاد عثمان. ووســط ذهول 
اللبنانيني قفز الدوالر األميركي 

إلى ما فوق الـ ٦٠ ألف ليرة.

والتقى النواب التغييريون 
وزيــر العــدل هنــري خوري 
الــذي يقف إلــى جانب النائب 
العام التمييزي القاضي غسان 

عويدات.
بــوال  النائبــة  وقالــت 
يعقوبيــان: «ما ســمعناه من 
وزير العدل ال يطمئن، ونحن 
نشتم رائحة كريهة بالتوجه إلى 
عزل القاضي البيطار وتعيني 
قاض آخر». وعولت على موقف 
القاضي ســهيل عبــود رئيس 

دوالر بيروت تخطى الـ ٦٠ ألف ليرة.. ومصادر تستبعد االنفجار االجتماعي ما لم تتأثر القوى املسيطرة

(محمود الطويل) جتمع أهالي ضحايا املرفأ أمام قصر العدل في بيروت  

«األنبــاء» ذلك، طاملا ان القوى 
املمســكة باألرض، بــرا وجوا 
وبحــرا، لم تتأثــر مبا حصل، 
بل على العكس اســتفادت من 
الفوضى القضائيــة العاصفة 
لتضييع معالم اجلرمية، سواء 
من حيث وضــع النيترات في 
املرفأ أو التواطؤ على إخفائها 
وحمايتها، أو من حيث تفجيرها.
وسجلت تظاهرات حاشدة 
من قبــل أهالي ضحايا انفجار 
املرفــأ أمــس، دعمــا للقاضي 

وزير العدل السابق إبراهيم جنار لـ «األنباء»:
القضاء اللبناني بات على احملك

بيروت - احتاد درويش

رأى وزير العدل السابق 
الكباش  إبراهيم جنــار أن 
القضائــي يــدل علــى أن 
القانــون اللبنانــي في هذا 
املجال مثير لتفسيرات كنا 
بغنى عنها، وأن القضاء بات 
على احملك. واصفا ما حصل 
فــي األيام املاضية، بأنه لم 
يكــن متوقعــا، واألكيد أن 
من فجر األوضاع هو ادعاء 
القاضي طارق البيطار على 

املدعــى عليهم اجلدد، مبن فيهم مدعي عام 
التمييز غسان عويدات، وهذا كله أدى إلى 
فقدان القضاء الكثير من صدقيته ووحدته 
وجديته. متمنيا لو بقي القاضي البيطار دون 
أن يتيح ملراجع قضائية أخرى توجيه أي 
اتهام له، وكان بوسعه إخالء سبيل موقوفني 
في جرميــة انفجار املرفأ دون االدعاء على 
املدعــى عليهم اجلدد، والــذي أثار حفيظة 
مدعــي عام التمييز الــذي تراجع فجأة عن 

تنحيه عن ملف انفجار املرفأ.
ورأى جنــار في تصريح لـ «األنباء» أن 
التعليل الذي اعتمده القاضي البيطار يحتوي 
على الكثير من التجديد في العلم القانوني 
اجلنائي ال ميكن جتاوزه ألنه يحتوي على 
الكثير من املبادئ القانونية الصحيحة. وأنا 
أخالفه الرأي في موضوعني: أوال موضوع 
الرد، يقول أنه ال ميكن رد قاضي التحقيق، 
بينما يحــق ملن هو ذي صفة أن يطلب رد 
قضاة احملاكم العليا كاملجلس العدلي. وأعتقد 
أن هذا املنحى مبالغ فيه كثيرا ألن طلب حق 
الرد هو من احلقوق األساسية لدى املتقاضني 
وال ميكن إلغاء قانون أصول احملاكمات املدنية 
الذي يطبق في حال خلو قانون احملاكمات 
اجلزائية من نصوص تفصيلية، ألن قانون 
أصول احملاكمات املدنية هو القانون العام 
الذي يطبق حتى في املواد اجلزائية بشكل 

استطرادي.
ورأى جنار أنه كان ينبغي على القاضي 
البيطار عدم التطرق إلى موضوع الرد ألن 
قــراره بني على حجــج نصية أي ضعيفة 
ألنها تقوم على ما يسمى في القانون على 
احلجة املعاكسة. أما املوضوع الثاني الذي 
خالفته فيه هو أنــه طاملا موضع طلب رد 
كان بوســعه االكتفاء بإخالء سبيل بعض 
املوقوفني أو جميعهم دون فتح املجال مجددا 

أمام ادعاءات مثيرة للجدل.
وأشــار جنار إلى أن مدعي عام التمييز 

القاضــي غســان عويدات 
وجد فيما ذهب إليه القاضي 
بيطار منحى يخوله الرجوع 
عن تنحيه، وهــذا بالطبع 
موقف غير مسبوق وغير 
متوافق عليه، ألن موضوع 
العــودة عــن التنحــي في 
قضية انفجار املرفأ هو من 
صالحيــة محكمة التمييز، 
وبالتالي أثــارت جتاوزات 
القاضــي بيطــار توســع 
القاضي عويدات بتفســير 
صالحياته، فأقدم على إخالء 
ســبيل كل املوقوفني وكأنه يقول األمر لي، 
وللقاضــي البيطار أنك مكفــوف اليد، وأنا 
رئيس الهرم الذي تقوم عليه النيابات العامة 
في لبنان، وبالتالي أستطيع أنا إصدار األوامر 
للضابطــة العدلية واألمــن الداخلي، وأنت 
يا قاضي البيطار ال تســتطيع شــيئا دون 

استئذاني.
وعــن اجتمــاع مجلس القضــاء األعلى 
رأى جنار أن املجلس كان سيجتمع ويوفر 
النصاب، ألن الذين كانوا يريدون انعقاده 
كانوا يريدون إخالء سبيل مدير عام اجلمارك 
املوقوف في قضية انفجار املرفأ بدري ضاهر 
(املقرب من الرئيس ميشال عون). أما وقد 
أخلي سبيله، فإنه اتخذ املوقف الذي متليه 
مقتضيات العدالة والضمير. وأنا لدي الثقة 
بأن الرئيس ســهيل عبود هــو أهل للقيام 
بهذه املساعي التوفيقية وإعادة اللحمة إلى 
القضاء. واملجلس ال يستطيع تعيني قاٍض 

بديل عن القاضي طارق البيطار.
وأبدى جنار خشيته من أن يصيب فاجعة 
تفجير املرفأ ما كاد أن يصيب اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري ورفاقه. معربا عن اعتقاده بأن 
سجل التقاضي في لبنان يحتاج إلى ثورة 
قضائية وضميرية وتشريعية وسياسية، 
ألنه ال يجوز أن يكون القضاء مسيسا إلى 

هذه الدرجة.
وردا على ســؤال حول طلب الســفيرة 
األميركية بإخالء سبيل أحد املوقوفني في ملف 
التحقيقات في انفجار املرفأ ويحمل اجلنسية 
األميركية، كما قول السفيرة الفرنسية من أن 
بالدها قررت إرسال وفد قضائي. قال جنار 
ان ذلــك هو أضعف اإلميان ألنه عندما يتم 
توقيف أحد حاملي اجلنســية لبلد ما، من 
الطبيعي أن تتدخل ســلطات بلد املوقوف 
ملعرفة ما إذا كانت حقوق الدفاع قد تأمنت 
ملعرفة ما التهم املوجهة إليه لتأمني حقوق 

الدفاع واملؤازرة.

إبراهيم جنار

اخلالف على إقالة البيطار ينسف جلسة «القضاء األعلى»
بيروت ـ يوسف دياب

أطاحت اخلالفات بني أعضاء مجلس القضاء 
األعلى بجلسة املجلس الطارئة التي كانت مقررة 
عند الواحدة ظهرا، وأفادت املعلومات بأن «البند 
املتعلق بإقالة احملقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت 
القاضي طارق بيطار هو الذي نســف اجللسة 

وحال دون حضور جميع األعضاء».
ورغم مالزمة رئيس مجلس القضاء القاضي 
سهيل عبود مكتبه منذ ساعات الصباح األولى، 
وحضور أربعة أعضاء هم: حبيب مزهر، داني 
شــبلي، ميراي احلداد، وإلياس ريشا والحقا 
القاضــي عفيف احلكيم إلــى مقر املجلس، لم 
ينضم إليهم النائب العام التمييزي القاضي غسان 
عويدات، ما استدعى تأجيل االجتماع إلى وقت 
غير محدد، باعتبار أن وجود عويدات ضروري، 
وكان يجب االطالع منه على حيثيات ما حصل، 

إن جلهة ادعاءات البيطار اجلديدة التي شملت 
قضاة وعلى رأســهم عويــدات، أو جلهة قرار 
إخالء سبيل موقوفي انفجار املرفأ دفعة واحدة.

وحاول أعضاء مجلس القضاء التخفيف من 
وطأة اخلالف وتبرير تطيير اجللسة بـ «عدم 

اخلضوع لضغط الشارع».
وأكد مصدر قضائي بــارز لـ «األنباء» أن 
السبب األساس «اخلالف احلاد بني رئيس املجلس 
القاضي سهيل عبود وغالبية األعضاء حول قرار 
إقالة البيطار»، فيما برر عويدات إلغاء االجتماع 
بـ «عدم دفع األمور إلى التصعيد وإراقة الدماء 

في الشارع».
وردا على قراره الذي تعتبره مراجع قانونية 
أنه ال ينسجم مع القانون، قال عويدات «عندما 
يتم التخلص من اخلطأ الكبير (أي عودة البيطار 
إلى اســتئناف حتقيقاته بشكل متفرد)، عندها 

سأتراجع عن قراري».


