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ذعر في مصر بعد انتشار فيروس " غامض"

موسكو: ال خطط لرفع الحظر المفروض 
على المنتجات التركية

اأعلن��ت وزارة ال�صحة امل�رصية اال�صتعانة بخرباء منظم��ة ال�صحة العاملية، حلل لغز 
فريو���س ت�صبب يف وفاة عدد من االأطفال.ورجح��ت وزارة ال�صحة اأن تكون املبيدات 

الزراعية وراء هذه االإ�صابات.
وق��د توف��ى ثالثة اأطفال اإثر نزالت معوية حادة م�صحوب��ة بقيء �صديد بينما اأ�صيب 

�صبعة اآخرون من عائلة واحدة �صمال القاهرة.

قال��ت هيئة الرقابة الزراعية الرو�صية "رو�س �صيلخوز نادزور" اإن الهيئة ال تخطط رفع 
القيود املفرو�صة على املنتجات الزراعية الرتكية.

ورفعت احلكومة الرو�صية يف 10 مار�س/اآذار احلظر املفرو�س عن جملة من املنتجات 
الزراعي��ة الواردة من تركي��ا �صملت الب�صل باأنواعه والقرنبي��ط باأنواعه وامللح والعلكة 

والقرنفل.
عل��ى اأن يبق��ى احلظ��ر مفرو�ص��ا عل��ى ا�صترياد اللح��م املجم��د ومنتجات حل��م احلب�س 
والدج��اج، والطماط��م واخليار باأنواعه والعن��ب الطازج والتف��اح واالإجا�س والفراولة 
باأنواعها، وبح�صب هيئة الرقابة الزراعية فاإنها ال تبحث اإمكانية اإلغاء القيود املتبقية.

بدوره��ا، قال��ت ال��وزارة الرو�صي��ة اإن "م�صاأل��ة اإلغاء القي��ود ب�صكل جزئ��ي اأو كلي على 
وارادات الفواك��ه واخل���رصوات من تركيا، يجب اأن تبحث يف اإط��ار رفع القيود الرتكية 

املفرو�صة على الب�صائع الرو�صية".
تركي��ا تعيد فر�س ر�صوم جمركية على القم��ح الرو�صيرتكيا تعيد فر�س ر�صوم جمركية 
عل��ى القمح الرو�صي من جهته، ق��ال وزير االقت�صاد الرتكي نهاد زيبكجي يوم الثالثاء 
اإن بالده مل حتظر ا�صترياد القمح اأو منتجات مماثلة من رو�صيا، لكن الواردات قد تتوقف 

كليا يف ظل عدم تف�صيل ال�رصكات الرتكية لال�صترياد من رو�صيا.
وكان��ت م�صادر جتاري��ة و�صناعية قالت مطلع االأ�صبوع اجل��اري اإن امل�صرتين االأتراك 
توقف��وا عن ���رصاء املنتج��ات الزراعية الرو�صي��ة، وخ�صو�صا القمح وال��ذرة وزيت دوار 

ال�صم�س، رغم نفي اأنقرة حظر اال�صترياد من مو�صكو.
واأك��د زيبكجي نف��ي اأنقرة، لكنه قال اإن الواردات ال�صنوي��ة البالغة قيمتها 1.83 مليار 
دوالر ق��د تهبط اإىل ال�صفر. ويف االأ�صبوع املا�صي مل تت�صمن تراخي�س اال�صترياد، التي 
اأ�صدرته��ا احلكوم��ة الرتكي��ة رو�صيا عل��ى قائمة املنا�ص��ئ امل�صموح به��ا واملعفاة من 
ال�رصائب بح�صب امل�صادر، التي قالت اإنه قد تطبق ر�صوم ا�صترياد ن�صبتها %130 على 

االإمدادات القادمة من رو�صيا.

 

كوريا الشمالية تفشل في إجراء تجربة صاروخية جديدة
ف�صلت كوريا ال�صمالية يف جتربة �صاروخية جديدة، ح�صبما قال م�صوؤلون ع�صكريون 
يف كوري��ا اجلنوبية.واأطلق��ت ال�صواري��خ م��ن بلدة ونا�ص��ان على ال�صاح��ل ال�رصقي 

للبالد، غري اأن عدد ال�صواريخ التي اأطلقت ونوعها غري معروف.
وقد اأكد اجلي�س االأمريكي اأي�صا اأنه ر�صد اإطالق �صاروخ انفجر خالل اإطالقه.

وحتظ��ر ق��رارات االأمم املتحدة على كوريا ال�صمالية اإج��راء اية جتارب �صاروخية اأو 
نووية. غري اأن بيونغيانغ جتري اختبارات بوترية �رصيعة. ويقول خرباء اإن هذا ميكن 

اأن يوؤدي اإىل تطوير تكنولوجيا ال�صواريخ يف كوريا ال�صمالية.
وكان��ت بيونغيانغ قد اأطلقت اأوائل ال�صهر احل��ايل اأربعة �صواريخ حلقت على م�صافة 

1000 كيلومرت و�صقطت يف املياه اليابانية.
وينظ��ر اإىل مث��ل ه��ذه التج��ارب على اأنه��ا رد عل��ى املن��اوارت االأمريكي��ة الكورية 

اجلنوبية ال�صنوية التي تعتربها كوريا ال�صمالية ا�صتعدادا لهجوم عليها.

ت�صاعفت ن�صبة الن�صاء اللواتي يوا�صلن العمل وهن يف ال�صبعينات 
من العمر يف بريطانيا يف ال�صنوات االأربع االأخرية.

وك�ص��ف حتليل لبيانات ر�صمي��ة اأن 5.6 يف املئة فقط من الن�صاء 
توقف��ن ع��ن العم��ل بعد بلوغه��ن �ص��ن ال�صبعني يف ع��ام 2012، 
وارتفعت هذه الن�صبة ارتفعت اإىل 11.3 يف املئة يف عام 2016.
ويع��د القل��ق من تدين مدخ��ول رات��ب التقاعد والرغب��ة يف القيام 

ب�صيء من االأ�صباب وراء البقاء يف العمل حتى �صن متقدم.
واأف��اد التحلي��ل اأن 15.5 يف املئة من الرج��ال توقفوا عن العمل 

وهم يف ال�صبعينات من العمر يف عام 2016.
ولع��ل تغي��ري قوانني العم��ل ومرونة ظ��روف العمل وع��دم اإجبار 

االأ�صخا�س على اأخ��ذ تقاعدهم يف �صن معينة واحلق يف احل�صول 
عل��ى مرونة يف �صاع��ات العمل ، �صاعد عدداً كبرياً من النا�س على 

اال�صتمرار يف العمل ملدة اأطول وزاد يف اإنتاجيتهم.
ويق��در وجود نحو 150 األف ام��راأة ما زلن يعملن يف �صوق العمل 

يف بريطانيا وهن يف بداية ال�صبعني من عمرهن.
وم��ن بينهن اآن غرين التي تدير حم��اًل لبيع االأقم�صة يف �صوق يف 
بري�صت��ول، اإذ تق��ول اإن "�صب��ب بقائه��ا يف �صوق العم��ل يعود اإىل 
خ�صيتها من ب�صبب تدين ن�صبة ما �صتتقا�صاه من راتب تقاعدي".

واأ�صاف��ت غرين "لق��د ا�صتثمرنا اأموالنا يف ه��ذا العمل ويف �رصاء 
�صق��ة لن�صع��ر اأننا مباأم��ن عندما نك��رب يف العمر"، م�ص��رية اإىل اأن 
حياته��ا �صتتغ��ري بالطب��ع يف ح��ال توقفت ع��ن العم��ل و�صتكون 

بالفعل �صعبة.

وعل��ى الرغم من التغ��ريات التي اأجريت على رات��ب تقاعدي الذي 
توؤمن��ه احلكومة الربيطانية، فاإن العديد من الن�صاء ل�صن موؤهالت 
للح�صول على راتب تقاعد كامل ب�صبب وجود نق�س يف ا�صرتاكات 
التاأم��ني الوطن��ي اخلا�ص��ة به��ن ب�صبب اأخذه��ن اإج��ازات اأمومة 

لرعاية اأبنائهن.
وتقول اليان وي�صتون )74 عاما( التي كانت ت�صغل وظيفة عاملة 
اجتماعية، اإنها من اللواتي مل يح�صلن على راتب التقاعد الكامل.
وت�صي��ف اأن" البق��اء يف اإطار العم��ل مينح الن�ص��اء فر�صة الإبقاء 
عقولهن واأنف�صهن يف حالة من الن�صاط، االأمر الذي ينعك�س عليهن 
ب�ص��ورة اإيجابية فيب��دون اأ�صغر �صنًا"، م�ص��رية اإىل اأن "الكثريين 
يتحدث��ون ع��ن اأن املتقاعدي��ن اأثري��اء، اإال اأن العدي��د منهم لي�صوا 

كذلك".

اع��رتف مانافورت باأنه �صغل من�صب م�صت�صار للرئي�س 
االأوكراين ال�صابق فيكتور يانوكوفيت�س

ب��ول  تته��م  اأواكراني��ا  يف  جدي��دة  اإدع��اءات  ُقدم��ت 
مانافورت، املدي��ر ال�صابق للحملة االنتخابية للرئي�س 
االأمريكي دونالد ترام��ب، باحل�صول على اأموال �رصية 

تقدر بنحو 750 األف دوالر اأمريكي.
وق��ال �صريغي لي�صت�صيك��و، النائب االأوك��راين، اإن لديه 
دلي��اًل عل��ى اأن ماناف��ورت ح��اول اإخف��اء مبلغ مايل 

يق��در ب��� 750 األ��ف دوالر اأمريك��ي ح�ص��ل علي��ه من 
ح��زب م��وال لرو�صي��ا يف ع��ام 2009. ونف��ى الناطق 
با�ص��م مانافورت هذه االدعاءات وق��ال اإنه "ال اأ�صا�س 
له��ا م��ن ال�صح��ة". وكان ماناف��ورت ي�صغ��ل حينه��ا 
من�ص��ب م�صت�ص��ار للرئي���س االأوكراين ال�صاب��ق فيكتور 

يانوكوفيت�س، اإال اأنه ينفي تلقيه اأي اأموال.
واأُج��رب مانافورت على اال�صتقال��ة من من�صبه كرئي�س 
حلمل��ة ترام��ب االنتخابي��ة يف اأغ�صط���س/اآب يف عام 

2016 بعد الك�صف عن عالقاته بيانوكوفيت�س.
ويع��د ماناف��ورت واح��داً م��ن االأ�صخا���س املرتبطني 

بالرئا�ص��ة االأمريكي��ة. وترتك��ز علي��ه االأ�ص��واء حاليًا 
، اإذ ق��د يك��ون اأقام عالق��ات مع رو�صيا خ��الل احلملة 
االنتخابي��ة الرئا�صي��ة لرتام��ب. واأك��د جيم���س كومي، 
رئي���س مكت��ب التحقيق��ات الفي��درايل، االثن��ني اأنه مت 
فتح حتقي��ق حول مزاعم تدخل رو�صيا يف االنتخابات 
الرئا�صي��ة االأمريكية. ون�رص لي�صت�صيكو - وهو �صحايف 
ا�صتق�صائ��ي �صاب��ق - فات��ورة موقعة م��ن مانافورت 
تب��ني تلقي��ه مبل��غ 750 األ��ف دوالر اأمريك��ي كدفع��ة 
مالية لقاء �صحنة من احلوا�صيب اإىل �رصكة يطلق عليها 

ا�صم "دافي�س مانافورت".

اأعلن وزير الداخلية الفرن�صي رينو لورو ا�صتقالته، 
وذل��ك بعد اأن اأم��ر النائب الع��ام الفرن�صي املكلف 
فرن�ص��ا،  يف  املالي��ة  الق�صاي��ا  يف  بالتحقيق��ات 
بتحقي��ق اأويل مع��ه ب�صاأن مزاع��م تتعلق بتوظيف 
مبن��ى  يف  ل��ه  كم�صاعدت��ني  القا�رصي��ن  ابنتي��ه 
اجلمعي��ة الوطنية )الربملان( براتب قدره 55 األف 
ي��ورو، ُدفع لهما من اخلزين��ة العامة لعدة �صنوات 

اإىل غاية 2016.
وق��ال ل��ورو يف موؤمتر �صحفي اإنه ق��دم ا�صتقالته 
للرئي���س الفرن�ص��ي فران�ص��وا اأوالند، واأك��د اأنه قام 
باالأم��ر اإح�صا�ص��ا من��ه بامل�صوؤولية لكن��ه نفى يف 

الوقت ذاته ارتكابه اأي خطاأ.
يذك��ر اأن تقري��را لربنامج "لوكوتيدي��ان" ال�صاخر 

ال��ذي بثت��ه قن��اة ت��ي. اأم. �ص��ي الفرن�صي��ة، ك�صف 
اأن ل��ورو وظ��ف بنتي��ه وهم��ا مل يتج��اوزا ال�ص��ن 
القانوني��ة، ومل تكم��ال تل��ك امله��ام الت��ي كان��ت 

مطلوبة منهما.
وورد يف التقري��ر اأي�صا اأن ابنتي لورو اأجنزتا تلك 
املهام خالل عطلتيهما املدر�صية، واأورد ت�رصيحا 
للوزير يقول فيه، اإنه مل يوظف ابنتيه ب�صكل دائم.

وكان ل��ورو ي�صغ��ل من�ص��ب رئي���س كتل��ة احلزب 
اال�صرتاك��ي يف الربملان، وعني وزيرا للداخلية يف 
دي�صم��رب/ كانون االأول من الع��ام املا�صي، خلفا 

لكازنوف، الذي تقلد من�صب الوزير االأول.
وت�صم��ح القوانني الفرن�صية باأن يلج��اأ امل�صوؤولون 
ال�صيا�صي��ون اإىل اأفراد من عائالتهم، للقيام مبهام 
امل�صاع��دة االإداري��ة يف القي��ام ببع���س االأعمال، 
لكنها ت�ص��رتط اأن يكونوا حتت ت�رصف كل اأع�صاء 

الربمل��ان. واأ�صبح��ت م�صاألة توظي��ف ال�صيا�صيني 
الأف��راد م��ن عائالته��م �صدي��دة احل�صا�صي��ة، بع��د 
التحقيق الق�صائي الذي يواجهه املر�صح الرئا�صي 
ع��ن ميني الو�ص��ط فران�صوا فيون، ب�ص��اأن اتهامات 
بالتالع��ب بامل��ال الع��ام، ح�صب ممثل��ي االدعاء 
الع��ام. وي�صتب��ه يف اأن مر�ص��ح مي��ني الو�ص��ط يف 
االنتخاب��ات الرئا�صي��ة، دف��ع مئ��ات االآالف م��ن 
الي��ورو لزوجت��ه واأبنائ��ه، مقاب��ل عم��ل رمب��ا مل 
يقوم��وا ب��ه. ونف��ى فيون ارت��كاب اأي جت��اوزات، 
لكن��ه قال يف وقت �صابق، اإنه �صي�صتقيل من �صباق 
الرئا�ص��ة اإذا ُو�ص��ع قيد التحقي��ق. ومل يعلق مكتب 
املدع��ي العام - املتخ�ص���س يف الق�صايا املالية 
وامل�ص��وؤول ع��ن التحقي��ق يف ق�صية في��ون- باأي 
ت�رصيحات ب�ص��اأن ما ورد يف التقري��ر التلفزيوين 

ب�صاأن وزير الداخلية.

عر�صت قناة دينية يف ال�صنغال عن طريق اخلطاأ 
فيلما اإباحيا عل��ى �صا�صتها، وهو ما اأثار �صدمة 

لدى العديد من امل�صاهدين.
وبث��ت قناة "طوب��ا" التلفزيونية بدون ق�صد هذا 
الفيل��م بعد ظه��ر الثالث��اء بني ال�صاع��ة 13:10 

و13:30 بالتوقيت املحلي.
واأث��ار ه��ذا اخلط��اأ امُلح��رج اهتم��ام ال�صلط��ات 
ال�صنغالي��ة اأي�ص��ا، اإذ طال��ب املجل���س القوم��ي 
لتنظي��م البث االإذاعي ال�صمع��ي والب�رصي القناة 

بتقدمي تف�صري ملا حدث.
وقال��ت قناة "طوب��ا" اإن "خل��ال يف ال�صبكة" هو 

الذي ت�صبب يف بث هذا املحتوى اجلن�صي.
ُيذك��ر اأن قناة "طوبا" قد اأُطلقت يف عام 2009، 
وه��ي تهت��م ب�ص��كل خا���س بالق�صاي��ا الديني��ة 
باالإ�صاف��ة اإىل ن���رص فك��ر جماع��ة املريدين يف 

ال�صنغال.
وهذه اجلماعة �صوفية تاأ�ص�صت يف القرن التا�صع 
ع���رص، والأع�صائها تقاليد كثرية، وهي من كربى 
اجلماع��ات ال�صوفي��ة، ويتمت��ع قادته��ا بنف��وذ 

�صيا�صي كبري.

ويبلغ ع��دد �ص��كان ال�صنغال نح��و 14.5 مليون 
ن�صمة ي�صكل املريدون 35 باملئة منهم.

ومتتع��ت اجلماع��ة بنف��وذ �صيا�ص��ي، ف�ص��ال عن 
قوتها االقت�صادية، بعد انتخاب، عبداهلل واد اأحد 
ال�صخ�صيات البارزة فيها رئي�صا للجمهورية بني 

عامي 2000 و 2012 .
وطوب��ا الت��ي تقع عل��ى بع��د 190 كيلومرتا من 
العا�صمة داكار هي "املدينة املقد�صة للمريدين.
القب��اب  ذي  م�صجده��ا  ح��ول  املدين��ة  ومن��ت 
اخل���رصاء والزرق��اء ال��ذي انته��ى بن��اوؤه ع��ام 

.1964

قالت منظمة االأمم املتحدة للطفولة )يوني�صيف( 
اإن الفتيات يف اأنحاء العامل يق�صني 200 مليون 
�صاع��ة يوميا من اأجل احل�صول على املياه، وهو 

الوقت الذي ال ميكنهن ق�صاءه يف املدر�صة.
ور�ص��م تقري��ر للمنظم��ة �صورة قامت��ة مل�صتقبل 
مئ��ات املاليني م��ن االأطف��ال الذي��ن يواجهون 

خماطر نق�س املياه املتزايد.
وح��ذرت املنظم��ة االأممي��ة م��ن اأن نح��و 600 
مليون طفل يف اأنحاء العامل �صي�صطرون للعي�س 
يف مناطق تعاين نق�صا خطريا يف املياه بحلول 

ع��ام 2040. وق��ال نيك ري�س، ال��ذي �صارك يف 
اإع��داد التقري��ر، اإن زي��ادة الت�صني��ع والتح���رص 
تفاق��م م��ن م�صكلة التغ��ري املناخ��ي وا�صتنزاف 
امل��وارد املائي��ة يف اأنح��اء الع��امل، كم��ا متث��ل 
ال�رصاع��ات تهدي��دا م��ن اأج��ل احل�ص��ول عل��ى 
املياه. واأو�صح ري�س اأن ارتفاع درجات احلرارة 
وظروف الطق�س االأكرث ق�صوة وارتفاع م�صتويات 
واجلف��اف  الفي�صان��ات  وتزاي��د  البح��ر  مي��اه 
وذوب��ان اجللي��د كل ذل��ك �صيوؤثر عل��ى الكميات 
املتوف��رة من املي��اه وال�صحة العام��ة. واأو�صح 
ري���س اأن االأطف��ال ُيج��ربون ب�ص��كل متزايد على 
���رصب مياه غ��ري اآمنة وه��و م��ا يعر�صهم خلطر 

االإ�صاب��ة باالأمرا���س. وت�صه��د حالي��ا 36 دولة 
متت��د م��ن اأفغان�صتان وحت��ى اليم��ن م�صتويات 
هائل��ة للغاي��ة م��ن قل��ة املي��اه، وال��ذي يحدث 
حينم��ا يفوق الطل��ب الكميات املتوف��رة بالفعل 

من موارد املياه.
واأك��دت يوني�صي��ف اأن��ه يج��ب عل��ى احلكومات 
و�صع خط��ط م�صبقة للتعامل م��ع التغيريات يف 
موارد املياه املتوفرة وتاأثريات التغري املناخي. 
ودع��ت املنظم��ة ال���رصكات اإىل من��ع التل��وث، 
و�ص��ددت على �رصورة اأن تبحث املجتمعات عن 
�صب��ل لتنويع م�صادر املياه وزيادة قدرتها على 

تخزين هذا املورد الثمني.

ب��داأ يف كندا حتقيق "اأخالقي" م��ع رئي�س الوزراء 
جا�ص��ن ترودو بعد الك�صف عن التكاليف الباهظة 

الإجازته مع عائلته يف جزر باهاما�س.
ونقلت قناة " CBC "، االأربعاء 22 مار�س/اآذار، 
ع��ن وثائق ُقدم��ت يف جمل�س العم��وم الكندي، اأن 
ه��ذه االإجازة العائلية كلفت دافعي ال�رصائب اأكرث 

من 127 األف دوالر.
وت��دل الوثائق على اإنفاق ع�رصات اآالف الدوالرات 
عل��ى دف��ع روات��ب املوظف��ني احلكومي��ني الذي��ن 
رافق��وا رئي���س ال��وزراء اأثن��اء الرحلة. اأم��ا تاأجري 
طائ��رة CC-144 Challenger لنقل رئي�س 
ال��وزراء واأ�رصته اإىل باهاما�س، فكان على ح�صاب 
وزارة الدف��اع القوم��ي، وكلفه��ا 32 األ��ف دوالر. 
وبلغت تكاليف املاأكوالت وامل�رصوبات والنفقات 

االأخرى 1.7 األف دوالر.
و�صب��ق ل��رتودو اأن اأق��ر باأن��ه اأثن��اء اإجازت��ه يف 
باهاما���س يف دي�صمرب/كان��ون االأول املا�ص��ي، 
ق��ام برحلة على م��ن مروحية خا�ص��ة تعود اإىل 
عائل��ة اآغا خ��ان، ليزور اجلزيرة الت��ي ميلكها رب 
العائل��ة الذي يرتاأ�س موؤ�ص�ص��ة حتمل ا�صمه م�صجلة 
يف كن��دا كمجموع��ة �صغ��ط )لوب��ي(. ويع��د ذل��ك 
انتهاكا مبا���رصا للقواعد االأخالقي��ة املعتمدة يف 

احلكومة الكندية.

تضاعف نسبة النساء المستمرات في العمل بعد سن السبعين في بريطانيا

المدير السابق لحملة ترامب االنتخابية "تلقى 750 ألف دوالر سرًا"

استقالة وزير الداخلية الفرنسي بعد اتهامه بتوظيف ابنتيه القاصرتين

فيلم إباحي على قناة تلفزيون سنغالية دينية بسبب "خطأ تقني"

يونيسيف: مئات الماليين من األطفال يواجهون مخاطر ندرة المياه مستقبال

كندا تحقق في تكاليف 
إجازة ترودو واشنطن - متابعة

باريس - متابعة

سنغال - متابعة
واشنطن - متابعة

واشنطن - متابعة

لندن -وكاالت

أزمة بين القاهرة والخرطوم 

خبير آثار: ال دليل على أن "فرعون" في زمن موسى سوداني األصل
ق��ال خب��ري االآث��ار الدكت��ور، عب��د الرحي��م ريح��ان، اإن 
م��ا ذك��ره وزي��ر االإع��الم ال�ص��وداين اأحمد ب��الل، من اأن 
فرع��ون مو�صى اأ�صله �ص��وداين، ال ي�صتن��د اإىل اأدلة اأثرية 

اأو تاريخية اأو دينية.
واأ�ص��اف الدكت��ور ريح��ان، اأن الوزير ال�ص��وداين قال اإن 
فرع��ون املذكور يف القراآن الكرمي كان �صودانيا، م�صتندا 
اإىل م��ا ذكر يف �صورة الزخرف اآي��ة 51 "وَناَدى ِفْرَعْوُن 
يِف َقْوِم��ِه َقاَل َيا َق��ْوِم اأََلْي�َس يِل ُمْلُك ِم�رْصَ وهذه ااْلأَْنَهاُر 
وَن"، حيث ف�رصرّ داللة ورود  ِتيۖ  اأََفاَل ُتْب�رِصُ ِري ِمن حَتْ جَتْ
كلمة االأنهار ب�صيغة اجلمع، باأن م�رص متلك نهرا واحدا 

بينما ال�صودان عدة اأنهار، يق�صد عدة اأفرع من النيل.
واأو�ص��ح اأن نه��ر النيل كان��ت له 7 تفرع��ات يف م�رص، 
وقال "اإن ال�صبب يف اختفاء 5 منها يف االأزمنة القدمية 
يرج��ع اإىل جمرى نه��ر النيل املنخف���س، وزيادة معدل 
الطم��ي، وله��ذا فم��ا ا�صتن��د علي��ه الوزير ال�ص��وداين غري 

�صحيح متاما، ما يدح�س ادعاءه".
والتاريخي��ة  االأثري��ة  احلقائ��ق  "اإن  قائ��ال  وا�صتط��رد 
والديني��ة م��ن خالل درا�ص��ة رحلة خروج بن��ي اإ�رصائيل 
ب�صين��اء توؤكد اأن نب��ي اهلل مو�صى تربى وعا�س يف م�رص 
يف ب��الط اأحد ملوكها"، م�ص��ريا اإىل اأن بني اإ�رصائيل هم 
اأبن��اء نب��ي اهلل يعقوب، فكلم��ة اإ�رصائيل تعن��ي عبد اهلل، 
ون�ص��ب بنو اإ�رصائي��ل اإىل جدهم االأول نب��ي اهلل يعقوب، 
وعا�ص��وا يف م�رص، باأر�س جو�ص��ن اأو جا�صان املعروفة 
االآن ب��وادي الطميالت، وهو ال��وادي الزراعي الذي ميتد 

من �رصق الزقازيق اإىل غرب االإ�صماعيلية.
وج��اء نبي اهلل مو�صى من ن�صل الوي بن يعقوب، اأي ولد 
وترب��ى وعا�س يف م�رص وخرج منها مرتني، مرة وحيدا 
اإىل اأر���س مدين، ومرة م��ع بني اإ�رصائيل، وهذا ما ينفي 

متاما اأن نبي اهلل مو�صى �صوداين.
ونفى خبري االآثار �صحة ما ذكره الوزير ال�صوداين من اأن 
العبور وغرق فرعون كان عند منطقة الربكل بال�صودان، 
واأن ال��ربكل بها اأي�صا اجلبل الذي كلم اهلل عنده نبي اهلل 

مو�صى.

القاهرة - متابعة
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