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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

بابا الڤاتيكان يدعو اللبنانيني إلى إنقاذ وطنهم
ويتعهد مليقاتي ببذل جهود دولية ملساعدتهم

بيروت - عمر حبنجر

«أدعــو الى تعــاون جميع 
انقــاذ  اللبنانيــني مــن أجــل 
وطنهــم»، هذا ما أبلغــه البابا 
فرنســيس لرئيــس احلكومة 
اللبنانية جنيب ميقاتي، الذي 
اســتقبله في الڤاتيكان صباح 
أمــس. ونقل ميقاتي الى البابا 
فرنسيس مدى املصاعب التي 
تواجــه لبنــان، مــن مختلف 
وجوهها. وقال بعد اللقاء:«ان 
البابــا أكد لي انه ســيبذل كل 
جهــده فــي احملافــل الدوليــة 

ملساعدة لبنان».
بــدوره، أكــد ميقاتــي «أن 
احلرب التي كادت تقضي على 
عيشنا املشــترك علمتنا كيف 
نحمي هذه امليزة الفريدة، وأننا 
جناهد اليوم للحفاظ عليها رغم 
التحديــات واملخاطر، ألن فيها 
ضمانة ملستقبل اللبنانيني من 
دون متييز». وفي خالل اللقاء، 
قال الرئيس ميقاتي: «إننا في 
هذه االوقات الصعبة التي مير 
بهــا لبنــان في أمــس احلاجة 
الــى دعــم االصدقــاء على كل 
الصعد، خصوصا على الصعد 
االقتصاديــة واالجتماعيــة». 
وأضاف: «لقد كان املسيحيون 
في الشرق من دعائم احلريات 
وحقوق االنسان وحرية املعتقد، 
وقد وجدوا علــى الدوام املالذ 
اآلمن في لبنان، وبقدر ما يشعر 
املســيحيون في لبنان باألمان 
بقدر ما ينعكس ذلك على جميع 
املسيحيني في الشرق. وأنا واثق 
بأن الكرســي الرسولي ميكنه 
القيام بدور كبير في هذا اإلطار».

بعد ذلك عقد الرئيس ميقاتي 
اجتماعــا مــع امني ســر دولة 
الكاردينال بياترو  الڤاتيــكان 

قــال ميقاتــي: «أكــدت دعــوة 
الرئيس لقداســة البابا لزيارة 
جميــع  الن  قريبــا،  لبنــان 
اللبنانيني ينتظرون هذه الزيارة 
وينظرون اليهــا بوصفها أمال 
جديدا لهم، على غرار الزيارات 
الســابقة التي قام بها عدد من 
البابوات وابرزها زيارة البابا 
القديــس يوحنا بولس الثاني 
صاحب الشعار الشهير «لبنان 

أكبر من وطن، إنه رسالة».
البابا  وتابع:«لقد حملنــي 
فرنسيس محبته الكبيرة الى 
اللبنانيــني وتعاطفــه معهــم 
فــي هــذه الظــروف العصيبة 
التي يعيشــونها، مجددا ثقته 
بــأن اللبنانيني قــادرون على 
جتــاوز احملنــة، مشــددا على 
اهميــة اســتمرار الــدور الذي 
يقوم به اللبنانيون وتفاعلهم 
مع محيطهم العربي، ما يبقي 

عن محاولة اغتياله سياســيا، 
مــن خــالل حتويــر احلقائق 
واألكاذيب، واعتبر ان األوضاع 
السيئة التي يعيشها لبنان هي 
نتيجــة تراكم املشــاكل والتي 
زادتها حدة الصعوبات، حيث 
بلغ الدين نحو ٢٠٠ مليار دوالر، 
واحلرب فــي ســورية أغلقت 
املنافذ الى أسواق الدول العربية، 
والنزوح من ســورية اكثر من 
مليون ونصف مليون سوري، 
وتســببت في خسائر سنوية 
قدرت بنحو ٣ مليارات دوالر.

وكانــت صحيفة «الشــرق 
األوســط» ذكــرت ان الغــرف 
السوداء في القصر اجلمهوري 
أجنزت فذلكة دســتورية، من 
أجل متديد بقاء عون في القصر 
رئيسا، في حال الفشل بانتخاب 
رئيــس جديــد، ضاربــا بذلك 
الدستور، ومستندا الى قاعدة 
عدم جواز شغور موقع الرئاسة، 

وهي املوقع املاروني األول.
وقد شن وزير الثقافة محمد 
وسام املرتضى الذي ميثل ثنائي 
حزب اهللا وأمــل في احلكومة 
حملة شــعواء على من «يعمل 
ومازال يعمل على حتويل كارثة 
انفجار املرفأ الى أداة الستثمار 
الغرائز الطائفية خدمة ألهداف 

خاصة، وملشاريع خارجية».
وزير الزراعة عباس احلاج 
حســن (أمــل) قــال ردا علــى 
سؤال بجريدة «نداء الوطن»، 
بعد قضيــة قاضــي التحقيق 
في تفجير مرفأ بيروت طارق 
البيطار، هناك حادث الطيونة 
األليــم، وهناك أيضــا ترتيب 
العالقة مع اإلخوة في السعودية 
وباقــي الدول العربيــة، وقال 
الســعودية كانــت دائمــا الى 

جانب لبنان.

لبنــان بلدا رياديــا وذا فرادة. 
وأكد قداســته انه ســيبذل كل 
جهده فــي كل احملافل الدولية 
ملســاعدة لبنــان علــى عبور 
املرحلة الصعبة التي يعيشها 
واعــادة الســالم واالســتقرار 
اليه، ولكي ينعــم اللبنانيون 
الكــرمي». وأضــاف  بالعيــش 
ميقاتــي: «كذلك تناول البحث 
االوضــاع العامة فــي املنطقة 
والتطورات التي حتصل فيها، 
وكان هناك تأكيد متبادل على 
اهمية تفعيل العالقات اإلسالمية 
- املسيحية». وختم: «خرجت 
من هذا اللقاء مع قداسة البابا 

فرنسيس بارتياح تام».
في هذه األثناء، شدد الرئيس 
ميشــال عون خالل استقباله 
وفــد أنديــة «الليونــز»، على 
أهمية املفاوضات اجلارية مع 
الصندوق النقد الدولي، وكشف 

عون يتحدث عن محاوالت الغتياله سياسياً.. ورئيس احلكومة يعود من لقاء البابا «بارتياح تام»

(أ.ف.پ) بابا الڤاتيكان فرنسيس خالل استقبال رئيس احلكومة جنيب ميقاتي    

باروليني في حضور عضوي 
الوفــد اللبنانــي وزيــر العدل 
هنري خوري ووزير السياحة 
وليد نصار وســفير لبنان في 

الفاتيكان فريد اخلازن.
وفي خالل االجتماع شــدد 
باروليني على أن لبنان اساسي 
للوجود املســيحي في الشرق 
وهو كان على الدوام مثاال للعالم 
حول كيفية تعايش املجتمعات 
مــع بعضها البعض. وأكد «أن 
صدقيــة اي حكومــة ان تؤمن 
التزامــات البلــد خاصــة مــع 
املجتمــع الدولي». وأعرب عن 
قلقه من الوضع االجتماعي في 
لبنان واألوضــاع االقتصادية 
التي يرزح اللبنانيون حتتها، 
ونوه بشجاعة رئيس احلكومة 
في حتمل املســؤولية الصعبة 
رغم ادراكه املسبق بخطورتها.

وفي نهاية زيارة الڤاتيكان، 

«طيبة» تبهر العالم بكرنڤال فرعوني.. وتفتتح «طريق الكباش»
خديجة حمودة وهناء السيد 

ومجدي عبدالرحمن وناهد إمام 
ووكاالت

«لقد أنشــأت طريقا جميال 
ألبــي اإللــه آمــون رع، مزينــا 
بالزهــور ومحاطــا بأســوار 
محصنة حلمايته».. نصوص 
كتبها امللك نختنبو على قواعد 
متاثيل الكباش، تكرميا آلمون 
احلامــي للمعبــد، حيث شــيد 
املصريون القدماء طريق املواكب 
امللكية املعرف بطريق الكباش 
حلماية املعبد من روح الشر. 

عاشت أمس مدينة األقصر 
التاريخية بصعيد مصر حتت 
الرئيــس عبدالفتــاح  رعايــة 
السيســي أجــواء احتفاليــة 
تاريخية استعادت فيها املدينة 
مشــاهد وصورا جرت وســط 
طريــق الكباش الفرعوني قبل 

قرابة ٣٥٠٠ عام.
وشــاهد العالــم كلــه امس 
كرنڤــاال فرعونيــا للطريــق، 
والذي يصل بني معبدي األقصر 
والكرنك، وميتد ملســافة ٢٧٠٠ 
متر بعد انتهاء عمليات احلفر 
التي بدأت قبل ٧٠ عاما ســطر 
خاللها املصريون ملحمة كبرى.
مســيرة يتخطــى عمرهــا 
الســبعني عامــا مــن التنقيب 
والكشــف عن الكباش القدمية 
احلامية للمعبد بالبر الشرقي 
حملافظــة األقصر لطريق يبلغ 
طوله ٢٧٠٠ متر، ويعد من أهم 
الطــرق التي شــيدها املصري 

القدمي على مدار تاريخه. 
ويرجع إنشــاؤه إلى عصر 
امللكة حتشبسوت، التي شيدت 
مقصورتهــا احلمــراء داخــل 
معبد الكرنــك، وتبعها العديد 
من امللوك في تشييد الطريق، 
منهم حتتمس الرابع، وأمنحتب 
الثالث، ورمسيس الثانى، نهاية 
بامللك نختنبو، مؤسس األسرة 
الثالثني. وكان الغرض من إنشاء 
هذا الطريق ربط معبد األقصر 
مبعبد الكرنــك لالحتفال بعيد 
األوبت من أهم األعياد املصرية 
القدمية وكان يتم االحتفال به 
في بداية موسم الفيضان والذي 

يليه.
االحتفاليــة  وتضمنــت 
التاريخية امس تسيير موكب 
فرعوني ضخم، وســط طريق 
الكباش، مت من خالله استعادة 

أمــام زواره من ســياح العالم، 
سجل قدماء املصريون تفاصيله 
على جدران صالة أعمدة امللك 
أربعــة  الثالــث -  أمنحتــب 
عشــر عمــودا - داخــل معبد 
األقصر، حيث توضح الرسوم 

مدينــة األقصر، ونهــر النيل، 
ووســط طريــق الكبــاش من 
احتفاالت ومواكب أقامها القدماء 
املصريون في عيد األوبت. وأكد 
د. خالد العناني وزير السياحة 
واآلثــار، أن احتفاليــة افتتاح 

بها ومشروعات الترميم بها.
وأكــد الوزيــر أن فعاليــة 
الكبــاش»  «األقصر...طريــق 
أبهرت العالم باجلمال واملقومات 
السياحية واألثرية التي تتمتع 
بها مدينة األقصر، كما أنها ألقت 
الضوء على احلضارة املصرية 
العريقة، خاصة في ظل االنتهاء 
من أعمــال تطوير ورفع كفاءة 
التحتيــة باحملافظــة  البنيــة 
وتطوير وجتميــل الكورنيش 
بهــا  واملياديــن  والشــوارع 
ومشروع ترميم صالة األعمدة 
مبعابد الكرنــك وتطوير نظم 
اإلضاءة مبعبد األقصر وترميم 
قاعة الـ١٤ عمودا مبعبد االقصر، 
واالنتهاء من مشروع الكشف عن 
طريق املواكب الكبرى املعروف 

بـ «طريق الكباش».
وقــال د.العنانــي إن مصر 
ترحب بالسائحني من كل دول 
العالــم، مؤكدا جاهزية املقصد 
الســياحي املصري الســتقبال 
الســائحني خاصــة فــي ظــل 
اإلجــراءات االحترازيــة التــي 
يتم تطبيقها بكل دقة وصرامة 
لضمان صحة وسالمة املواطنني 
والسائحني والعاملني بالقطاع 

والنقوش التي تسجل تفاصيل 
ذلــك االحتفــال كل مواكبه برا 
ونهــرا، مبا في ذلك مجموعات 
املقدســة، والراقصني،  املراكب 
وغير ذلك من التفاصيل الدقيقة 
التــي توثق مــا كان يجري في 

طريــق الكباش ألقــت الضوء 
على مقومات األقصر السياحية 
واألثرية، إلى جانب ما مت بها من 
أعمال تطوير ورفع كفاءة للبنية 
التحتيــة وتطويــر وجتميــل 
الكورنيش والشوارع وامليادين 

الســياحي. وقــد عملت أجهزة 
مدينة األقصر على استعدادات 
هذا احلــدث العاملي منذ أربعة 
أشهر إلخراج األقصر في أبهى 
صورها التي يعرفها املصريون، 
حيث مت زراعة عــدد كبير من 
األشجار ورصف الطرقات إضافة 
إلــى مشــروع توحيــد الهوية 
البصريــة الــذي يختص بعدد 
من املــدن، وقد وقــع االختيار 
من قبل الرئيس السيسي على 
مدينــة األقصر لتكــون ضمن 
مشــروع الهوية البصرية عبر 
توحيد واجهات املنازل واملنطاد 
وغيرها، واملشروع يعمل على أن 
تكون لها هوية بصرية تختص 
بها كمدينة وتعني ببساطة أن 
تكــون معروفة عندما يرى أي 
مشــهد منهــا بهويتهــا الثابتة 
تعرف على الفور أنها األقصر، 
حيث مت طــالء أكثر مــن ألفي 
منزل باللــون األصفر الذي له 
عالقة وثيقة باملعابد الفرعونية 
القدمية. وشملت املنطقة التي مت 
طالؤها الواقعة من بوابة املطار 
وطريقه الذي يبلغ ٧ كيلومترات 
وطريق الكباش كامال من معبد 

األقصر حتى معبد الكرنك.

ً طريق مذهل عمره ٣٥٠٠عام.. وطوله ٢٧٠٠ متر.. واستمر التنقيب والكشف واحلفر  فيه ٧٠ عاما

طريق الكباش اجلديد.. مصر تبهر العالم بأيقونة فرعونية

طقوس وصور احتفاالت قدماء 
املصريــني بأعيــاد األوبت في 
طيبة القدمية - األقصر حاليا 
- والتــي كانت جتري وســط 
طريق الكباش الفرعوني، وبنهر 
النيل منذ عام ١٤٠٠ قبل امليالد.

وكما يقــول د.محمــد عبد 
البديع، رئيس اإلدارة املركزية 
آلثار مصر العليا، فإن الدالئل 
األثرية تشير إلى أن أقدم آثار 
عثــر عليهــا بطريــق املواكب، 
أو طريــق أبــو الهــول، الــذي 
يعــرف اليــوم باســم طريــق 
الكبــاش الفرعوني، هي ســت 
مقاصيــر كانــت قــد أقامتهــا 
امللكة حتشبسوت على جانبي 
الطريــق رمبــا عــام ١٤٠٠ قبل 
امليالد، وهو األمــر الذي يدلنا 
على أن احتفاالت األوبت، التي 
جرى استعادة مظاهرها امس في 
احتفالية افتتاح طريق الكباش، 
رمبا يعود عمرها ألكثر من ٣٥٠٠ 

عام تقريبا.
ولفــت عبــد البديــع، فــي 
تصريحــات بحســب (د.ب.أ)، 
إلى أن موكب عيد األوبت الذي 
ينطلق وســط طريق الكباش، 
إيذانا بافتتاح الطريق التاريخي 

عبداهللا بن زايد: «طريق مذهل 
 تعيد مصر افتتاحه باحتفال عاملي»

ماذا تعرف عن طريق الكباش؟

نشر سمو الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدولي اإلماراتي تغريدة عبر صفحته الرسمية على 
تويتر مبناسبة افتتاح طريق الكباش.وعلّق الشيخ عبداهللا بن 
زايــد في التغريدة قائال «طريق مذهل عمره ٣٠٠٠ عام تعيد 

مصر افتتاحه باحتفال عاملي».

طريق الكباش الفرعوني عبارة عن طريق مواكب كبرى 
مللوك الفراعنة، وكانت حتيا داخله أعياد مختلفة منها «عيد 
األوبت وعيد تتويج امللك ومختلف األعياد القومية تخرج منه»، 
وكان يوجد به قدميا سد حجري ضخم كان يحمى الطريق 
من اجلهة الغربية من مدينة االقصر العاصمة السياسية في 
الدولة احلديثة (األسرة ١٨) والعاصمة الدينية حتى عصور 
الرومانية. ويربط الطريق معابد الكرنك شماال مبعبد األقصر 
جنوبــا، ليصل إجمالي طول الطريق إلى ٢٧٠٠ متر (٢ كيلو 
و٧٠٠ متــر)، بعدد ما يقرب من ١٢٠٠ متثال، ويتراوح وزن 
الواحد منهــم ما بني ٥ و٧ أطنان، وطوله يصل إلى ٣ أمتار 
و٧٠ سم، وعرضه متر وربع، والتماثيل جميعها عبارة عن 
جسم أســد برأس كبش وحتتضن متثال رمسيس الثاني 
(رمز احلماية)، والكبش نفسه يعبر عن املعبود آمون، والذي 
مت االنتهاء من أعمال ترميمــه بأيد مصرية خالصة بإدارة 
تفتيش الكرنك واإلدارة الهندسة وإدارة الترميم إلى جانب 
عــدد من العمال املتخصصة في رفع األحجار، ومتت إعادة 

األلوان األصلية لتماثيل الكباش ورؤية اخلراطيش املنقوشة 
عليهم بشكل واضح. وينقسم الطريق إلى ٣ أجزاء رئيسية:

٭ األول: يبدأ من الصرح العاشــر ملعبد الكرنك ويتجه 
جنوبا ملسافة ٣٠٠ متر حتى بوابة معبد موت، وهذا الطريق 
مت إنشــاؤه في عصر امللك توت عنــخ آمون، ويعتبر أقدم 

أجزاء الطريق الظاهرة حتى اآلن.
٭ الثانى: هو متاثيل الكباش املوجودة أمام معبد خنسو 
أحد معابد الكرنك أيضا، وهى تأخذ شــكل الكبش الكامل، 
وتعود لعصر أمنحتب الثالث الذي بدأ تشييد معبد األقصر.

٭ الثالث: هــو طريق الكباش املمتد من معبد نوت أوال 
باجتاه الغرب أو باجتاه النيل ملسافة حوالي ٢٠٠ متر ثم ينحرف 
جنوبا في اجتاه واحد بطول ٢٠٠٠ متر حتى يصل إلى معبد 
األقصر، وهذا ما بناه امللك نختنبو األول مؤســس األسرة 
الثالثني الفرعونية آخر أســرات عصر الفراعنة، والتماثيل 
املوجودة فيه أصغر حجما من اجلزءين الســابقني، ويأخذ 
شكل جسم أسد ورأس آدمي يحمل مالمح امللك نختنبو األول.

القضاء اللبناني ينتصر للبيطار
 وُيطلق يده مبلف انفجار مرفأ بيروت

حتقيقاته فور إعالن محكمة االستئناف عدم 
اختصاصها للنظر بالدعاوى املقدمة أمامها.
وفي ملف آخر، رفضت محكمة التمييز 
اجلزائية برئاســة القاضيــة رندا كفوري 
الدعوى املقدمة من الوزير السابق يوسف 
فنيانوس التي طلب فيها نقل ملف انفجار 
مرفأ بيروت من عهدة احملقق العدلي القاضي 
طارق البيطار بســبب االرتياب املشروع 
وابقــت امللف فــي يد البيطــار، كما قبلت 
الدعوى املقدمة من نقابة احملامني في بيروت 
ضد احملامي العام التمييزي القاضي غسان 
اخلوري، وقررت رده ومنعه من النظر في 
كل املراجعات اخلاصة مبلف انفجار املرفأ.
وفي خضم هذا الصراع حول الســلطة 
القضائية، كشــف مصــدر قضائي مطلع 
لـ«األنباء»، عــن أن ثالث قاضيات تقدمن 
باســتقاالتهن ملجلــس القضــاء األعلــى، 
احتجاجا على الوضع الذي بلغه القضاء.

وأكد املصدر أن القاضيات هن: رئيسة 
محكمة التمييز املدنية القاضية جانيت حنا 
(التي ســبق لها ان رفضت الشهر املاضي 
دعوى تنحية احملقق العدلي القاضي طارق 
البيطــار عن التحقيــق بانفجــار املرفأ)، 
احملامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية 
كارال قسيس ورئيسة محكمة االستئناف 

القاضية روال احلسني. 

بيروت ـ يوسف دياب

مني السياسيون الذين تقدموا بدعاوى 
ملخاصمة الدولة على ما أسموها «األخطاء 
اجلســيمة» املنســوبة إلى احملقق العدلي 
القاضي طارق البيطار، عبر االدعاء عليهم 
ومالحقتهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، 
بهزميــة غير متوقعة، حيث قررت الهيئة 
العامة حملكمة التمييز التي يرأسها رئيس 
مجلس القضاء األعلى القاضي سهيل عبود، 
رد الدعويني املقدمتني من رئيس احلكومة 
الســابق حســان دياب ومــن النائب نهاد 
املشــنوق ملخاصمة الدولة عــن «أخطاء» 

البيطار.
واعتبــرت الهيئــة التي تضم رؤســاء 
محاكم التمييــز (أعلى احملاكم في لبنان) 
أن البيطار «لم يرتكب حتى اآلن أي خطأ 
إجرائي يستوجب مداعاة الدولة»، وأكدت أن 
«دعاوى مخاصمة الدولة تقدم ضد القرارات 
أو األحــكام القضائية التي تصبح مبرمة، 
في حني أن البيطار اليزال في طور إجراء 
التحقيــق العدلي، ولم يصــل إلى مرحلة 
إصدار القرار املبــرم»، وألزمت الهيئة كال 
من حسان دياب واملشنوق بدفع تعويض 
قيمته مليون ليــرة للدولة اللبنانية بدل 

عطل وضرر.
كما ردت الهيئة دعاوى مخاصمة الدولة 
التي تقدم بها النائبان علي حســن خليل 
وغــازي زعيتــر وألزمــت كل منهما بدفع 
تعويض للدولة بقيمة مليون ليرة، وذلك 
لنفس األسباب التي بررت فيها رد دعويي 

دياب واملشنوق.
وفي قرار آخر، بتت الهيئة العامة حملكمة 
التمييز في مراجعة النائبني علي حســن 
خليل وغازي زعيتر التي طلبا فيها حتديد 
املرجع القضائي الذي تقدم أمامه دعاوى رد 
احملقق العدلي، واعتبرت الهيئة في قرارها 
املبرم أن الغرفة األولى لدى محكمة التمييز 
التي يرأسها القاضي ناجي عيد هي املرجع 
الصالح للنظر بدعاوى الرد التي تقدم ضد 
احملقق العدلي طارق البيطار، وبذلك تسقط 
كل الدعاوى املماثلــة املقدمة أمام محكمة 
االستئناف في بيروت، وبهذه القرارات ميكن 
للمحقق العدلي طارق البيطار اســتئناف 

الهيئة العامة حملكمة التمييز رفضت كل دعاوى تنحيته

طارق البيطار


