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أوماروسا تنشر تسجيالت جديدة لـ«ما قبل الفوز»

مساعدة ترامب السابقة :سرقنا االنتخابات من كلينتون
واش �ن �ط��ن  -ال ��وك ��االت :ك�ش�ف��ت ل�ي�ل��ى أوم ��اروس ��ا ال�م�س��اع��دة السابقة
للرئيس االم�ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ع��ن مقاطع صوتية ج��دي��دة قامت
بتسجيلها خلسة أثناء اجتماعات حضرها الرئيس األميركي وعدد
م��ن م �س��ؤول��ي ال�ب�ي��ت األب �ي��ض م��ؤك��دة أن ال�م��رش�ح��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
هيالري كلينتون ّ
تعرضت للسرقة في االنتخابات.
واستحوذت اوم��اروس��ا على اهتمام وسائل اإلع��الم األميركية ،بعد
خمسة أيام من تصدر كاتب افتتاحية «نيويورك تايمز» عن المقاومة
الداخلية ضد إدارة ترامب.
وتضمنت التسريبات الصوتية حديثا للرئيس ترامب حول موضوع

مقتل أربعة جنود أميركيين في النيجر ومحاولته رمي كرة التواطؤ
مع الروس في ملعب منافسته الديموقراطية أثناء االنتخابات .وقال
ت��رام��ب ف��ي الشريط الحديث إن قصة روس�ي��ا الحقيقية ه��ي هيالري
وال �ت��واط��ؤ زاع �م��ا أن ح�م�ل��ة ال�م��رش�ح��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة دف �ع��ت تسعة
ماليين دوالر مقابل تقرير زائ��ف .وعندما ح��اول��ت المتحدثة باسم
البيت األبيض سارة ساندرز القول إن المبلغ كان ستة ماليين دوالر،
ُ
رد ترامب عليها بالقول أنت مخطئة ،مشيرا إلى أن «األموال انفقت عن
طريق شركة محاماة» .وكشفت المساعدة السابقة في حديث لشبكة
«أي بي س��ي» عن االجتماع ال��ذي تناول فيه ترامب كلينتون وال��ذي

ج��اء بعد اثني عشر شهرا م��ن االنتخابات حيث قالت إن «الرئيس
كان يشعر بالملل في الكثير من األحيان ويسأل عن االجتماعات التي
ستجري في البيت األبيض ،ويتطفل على هذه االجتماعات» وأضافت
«ف��ي أك�ت��وب��ر  2017ك��ان ه �ن��اك اج�ت�م��اع ل�ف��ري��ق االت �ص��االت وال�ف��ري��ق
الصحافي دخ��ل ت��رام��ب ف�ج��أة ،وب��دأ يتنقل ف��ي حديثه م��ن موضوع
إل��ى آخ��ر ،م��ن دون أن ي�ك��ون ه�ن��اك سبب منطقي قبل أن يفتح ملف
االنتخابات وتواطؤ كلينتون» .وأرادت المساعدة السابقة للرئيس
من خالل نشر هذا التسجيل تأكيد مزاعمها بأن ترامب غير مستقر.
كما س� ّ�رب��ت أوم��اروس��ا تسجيال آخ��ر ج��اء عقب الكمين القاتل ال��ذي

استهدف دورية أميركية في النيجر ما أدى إلى مقتل أربعة عسكريين
أميركيين .وفي هذا ُالشريط يصف ترامب الكمين ب�«العمل القاسي
الذي نفذه مسلحون قساة أيضا».
وق��ال��ت اوم ��اروس ��ا إن «ه �ي ��الري ك�ل�ي�ن�ت��ون ت �ع� ّ�رض��ت ل�ل�س��رق��ة خ��الل
االنتخابات الرئاسية في عام  ،»2016معربة عن آسفها لكونها «كانت
عضوا متواطئا في فريق ت��رام��ب» .وأض��اف��ت أن «كلينتون ّ
تعرضت
للسرقة ألن االستخبارات األميركية ذك��رت بوضوح في تقريرها أن
روسيا تدخلت في االنتخابات لمصلحة ترامب» مؤكدة أنها ستندم
طوال بقية حياتها على عملها في مساعدة ترامب للفوز.

األرقام تتزايد ..و 151مليون طفل يواجهون سوء التغذية

األمم املتحدة 821 :مليون «جائع» في العالم
ب ��اري ��س  -روم � ��ا  -أ.ف.ب  -د.ب.أ :س �ج��ل ع��دد
ال �ج �ي��اع ف ��ي ال �ع��ال��م ازدي � � ��ادا ف ��ي  2017ل�ل�س�ن��ة
ال�ث��ال �ث��ة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،ب�ح�س��ب خ �م��س وك ��االت
في األم��م المتحدة عزت هذا الوضع إلى «تبدل
ال �م �ن��اخ» ك��أح��د «األس � �ب ��اب ال��رئ �ي �س��ة ل��أزم��ات
الغذائية الخطيرة» في العالم .وذكرت الوكاالت
األم �م �ي��ة ف��ي ت �ق��ري��ره��ا ال �س �ن��وي ال� �ص ��ادر ام��س
ب �ع �ن��وان «وض� ��ع األم� ��ن ال �غ��ذائ��ي وال �ت �غ��ذي��ة في
ال�ع��ال��م» ،أن  821مليون شخص ك��ان��وا يعانون
نقصا مزمنا في الغذاء في  2017في مقابل 804
م��الي�ي��ن ف��ي  ،2016أي م��ا نسبته واح ��د م��ن كل
تسعة أشخاص في العالم.
وخ �ل��ص ال�ت�ق��ري��ر إل ��ى أن  151م�ل�ي��ون ط�ف��ل أق��ل
م��ن خمسة أع ��وام ،أي  %22م��ن إج�م��ال��ي ت�ع��داد
األطفال في العالم يعانون من ضعف في النمو،
ف��ي ح�ي��ن ي�ع��ان��ي  672م�ل�ي��ون ش�خ��ص ،أي %13
من إجمالي تعداد البالغين من البدانة.
ولفت التقرير الذي أعدته منظمة األمم المتحدة
ل��أغ��ذي��ة وال ��زراع ��ة «ف� ��او» وال �ص �ن��دوق ال��دول��ي
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ال ��زراع� �ي ��ة وم �ن �ظ �م��ة األم � ��م ال �م �ت �ح��دة
ل� �ل� �ط� �ف ��ول ��ة «ي� ��ون � �ي � �س� ��ف» وب � ��رن � ��ام � ��ج األغ� ��ذي� ��ة
ال �ع��ال �م��ي وم �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��ال �م �ي��ة إل� ��ى أن

ع��دد األش�خ��اص الذين يعانون الجوع ع��اد إلى
مستواه «قبل عشر سنوات» ما يؤكد استمرار
ارتفاع عدد الذين يعانون من الجوع منذ .2015
وقد تفاقم الوضع في أميركا الجنوبية وغالبية
م�ن��اط��ق إف��ري�ق�ي��ا ك�م��ا أن ت��راج��ع م �ع��دالت نقص
التغذية الذي ميز آسيا حتى فترة قريبة خلت،
يشهد تباطؤا الفتا ،بحسب التقرير.
وأضاف التقرير «في حال لم نضاعف جهودنا
ق��د ن �ف��وت ت�م��ام��ا ه��دف�ن��ا ب��ال�ق�ض��اء ع�ل��ى ال�ج��وع
بحلول .»2030
وبعدما رك��ز ال�ع��ام الماضي على أث��ر النزاعات
كسبب الزدياد معدالت الجوع في العالم ،يحلل
ال�ت�ق��ري��ر ف��ي ن�س�خ�ت��ه ال�م�خ�ص�ص��ة ل�ل�ع��ام 2017
بالتفصيل صلة هذا المنحى مع المناخ.
ولفت التقرير إل��ى أن «تغير المناخ والظواهر
ال�م�ن��اخ�ي��ة ال�ق�ص��وى ت�م�ث��ل ع��وام��ل رئ�ي�س�ي��ة في
ارت�ف��اع نسبة الجوع في العالم وأح��د األسباب
الرئيسية لأزمات الغذائية الخطيرة».
وتابعت المنظمات األممية ف��ي تقريرها «ثمة
ع � ��دد م� �ت ��زاي ��د م� ��ن ال �ع �ن ��اص ��ر ال� �ت ��ي ت ��دف ��ع إل ��ى
االع �ت �ق��اد ب� ��أن ل�ل�ت�غ�ي��ر ال �م �ن��اخ��ي ت �ب �ع��ات ع�ل��ى
الزراعة واألمن الغذائي».

«املتوسط» ابتلع  1560مهاجرًا قبالة ليبيا
روم��ا  -د.ب.أ :ذك��رت منظمة «أط �ب��اء ب��ال ح ��دود» أن حادثا
لقاربين وقعا مطلع الشهر الحالي ،ربما أسفر عن مقتل
أكثر من  100مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروب��ا
من ليبيا .ونقلت المنظمة عن ناجين أجرت مقابالت معهم،
أن مئات األشخاص انطلقوا من ليبيا في اثنين من القوارب
المطاطية في أول سبتمبر ،لكن مشكالت طرأت على محرك
أحد القاربين ،بينما أخذ القارب اآلخر يفقد الهواء بداخله

وغرق على إثر ذلك .وأضافت أن القارب الغارق كان يحمل
 165مهاجرا بالغا ونحو  20طفال .وك��ان عدد قليل منهم
يرتدون سترات النجاة .وبسبب غياب السيطرة المركزية،
أصبحت ليبيا نقطة انطالق مركزية للمهاجرين األفارقة
ال��ذي��ن ي��أم�ل��ون ف��ي ال��وص��ول إل��ى أوروب� ��ا .لكن معبر البحر
ً
المتوسط ال يزال خطيرا ،حيث تم اإلبالغ عن وفاة أكثر من
 1560شخصا بين ليبيا وإيطاليا منذ بداية العام حتى اآلن.

أردوغان طالب بـ«عملية دولية ملكافحة اإلرهاب» في إدلب

موسكو :سندعم الجيش السوري في أي مواجهة مع تركيا
ع� ��واص� ��م – ال� � ��وك� � ��االت :أك� � ��دت ق� ��اع� ��دة ح�م�ي�م�ي��م
العسكرية الروسية في سورية أن موسكو ستدعم
اي ت�ح��رك عسكري ل�ل�ق��وات الحكومية السورية
ضد أي قوات موجودة بشكل غير مشروع .قالت
قاعدة حميميم العسكرية الروسية ،في بيان على
صفحاتها في مواقع التواصل االجتماعي أمس
ً
ال �ث��الث��اء« :م��وس�ك��و س�ت��دع��م س�ي��اس�ي��ا أي تحرك
عسكري للقوات الحكومية السورية ضد القوى
الغريبة المتواجدة على األراضي السورية بشكل
غير شرعي بما فيها القوات التركية المتواجدة
شمالي ال�ب��الد» .واعتبرت حميميم ي��وم أول من
أم ��س االث �ن �ي��ن وج� ��ود اع � ��داد ك �ب �ي��رة م��ن ال �ق��وات
التركية ف��ي س��وري��ة غير شرعي م��ن ح��ق القوات
ال�س��وري��ة ال�ت�ع��ام��ل م�ع��ه ب��اع�ت�ب��اره غ�ي��ر م�ش��روع،
الفتة الى أن «البروتوكول المتفق عليه مع أنقرة
فيما يخص نقاط المراقبة شمال سورية ينص
على تحديد حجم التواجد التركي في تلك النقاط،

وان تجاوز ذلك الحجم سيعطي القوات الحكومية
السورية الحق في التعامل معه كوجود أجنبي
غير مشروع على األراضي السورية».
وك��ان الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ��ان حذر
أم��س م��ن أن ه�ج��وم ال �ق��وات الحكومية السورية
على محافظة ادل ��ب سيكون ل��ه ت��داع�ي��ات أمنية
وانسانية خطيرة على تركيا وأوروبا ،محذرا من
أن تكلفة المواقف السلبية ستكون باهظة.
وف � ��ي م� �ق ��ال ن� �ش ��ره ف ��ي ج ��ري ��دة «وول س �ت��ري��ت
ج��ورن ��ال» األم�ي��رك�ي��ة ،أك ��د أردوغ � ��ان أن م��ا يقوم
به نظام الرئيس بشار األس��د في سورية منذ 7
س�ن��وات واض��ح للعيان م�ش��ددا على أن��ه اليمكن
ت��رك الشعب ال�س��وري لرحمة األس��د ،وأوض��ح أن
«ه� ��دف ال �ن �ظ��ام م��ن ش��ن ال �ه �ج��وم ل�ي��س م�ح��ارب��ة
االره� � ��اب ،وان �م��ا ال �ق �ض��اء ع�ل��ى ال �م �ع��ارض��ة دون
ت�م�ي�ي��ز» .ول�ف��ت ك��ذل��ك ال��ى أن ادل ��ب ه��ي المخرج
األخير واذ فشلت أوروبا والواليات المتحدة في

التحرك ف��ان العالم أجمع سيدفع الثمن ،وليس
األبرياء في سورية فحسب.
ورأى أردوغ��ان أن روسيا واي��ران مسؤولتان عن
الحيلولة دون وقوع كارثة انسانية في ادلب.
وذك � ��ر ال��رئ �ي��س ال �ت��رك��ي أن ب � ��الده ف�ع�ل��ت ك ��ل ما
بوسعها م��ن أج��ل وق��ف ه��ذه ال �م �ج��زرة ،و«ح�ت��ى
ن�ت��أك��د م��ن ال �ن �ج��اح ،ع�ل��ى بقية ال�ع��ال��م أن ينحي
م �ص��ال �ح��ه ال �ش�خ�ص �ي��ة ج��ان �ب��ا وي��وج �ه �ه��ا لحل
سياسي» .كما دعا الرئيس التركي في مقاله الى
عملية دولية لمكافحة االره��اب من أجل القضاء
على العناصر االرهابية والمتطرفة في ادلب.
ودخلت أميركا على خط األزم��ة في ادل��ب ،حيث
ق��ال مستشار ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ل��أم��ن القومي
جون بولتون ان بالده وبريطانيا وفرنسا اتفقت
ع �ل��ى أن اس �ت �خ��دام ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ل��أس�ل�ح��ة
الكيميائية م ��رة أخ ��رى س �ي��ؤدي ال ��ى «رد أق��وى
بكثير» من الضربات الجوية السابقة.

وع� �ق ��د م �ج �ل��س األم� � ��ن ال� ��دول� ��ي اج �ت �م��اع��ا ام��س
ل �م �ن��اق �ش��ة ال ��وض ��ع ف ��ي ادل� � ��ب ال� �س ��وري ��ة .وع �ق��د
االج �ت �م��اع ب�ط�ل��ب م��ن روس �ي��ا اط�ل�ع��ت المجلس
على نتائج القمة الثالثية ال�ت��ي ع�ق��دت الجمعة
في طهران وأخفقت في التفاهم على حل سلمي
في ادلب.
وذك ��رت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ال��روس�ي��ة أن��ه ال يمكن
التسامح م��ع بقاء «ب��ؤرة لالرهابيين» ف��ي ادل��ب
وان�ت�ق��دت ت�ص��ري�ح��ات ال�ب�ي��ت األب �ي��ض ح��ول «رد
أق��وى» على استخدام الكيماوي في سورية مرة
أخ ��رى .ووص��ف ن��ائ��ب وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال��روس��ي
سيرغي ريابكوف ،أثناء أول مؤتمر أممي بشأن
ق��ان��ون وس�ي��اس��ة ال�ف�ض��اء ت�ص��ري�ح��ات ب��ول�ت��ون،
بأنها تمثل بكل وضوح «سياسة ابتزاز وتهديد»،
م�ش��ددا على أن النهج األم�ي��رك��ي غير ال�ب�ن��اء في
س��وري��ة ،يصب ف��ي مصلحة االره��اب�ي�ي��ن ،ويهدد
األمن االقليمي.

 300ألف جندي يشاركون في «فوستوك  »2018 -الختبار أسلحة «تقليدية ونووية»

روسيا تستعرض قوتها بأكبر مناورات في تاريخها

تشيتا (روسيا)  -أ.ف.ب :بدأت روسيا امس أكبر مناورات عسكرية في
تاريخها بمشاركة  300ألف جندي يمثلون كل مكونات جيشها فضال
عن حضور عسكريين صينيين ومنغوليين ،وسط انتقادات من حلف
األطلسي التي اعتبرها تدريبا على «ن��زاع واس��ع ال�ن�ط��اق» .وي�ج��ري هذا
االنتشار الكثيف ومشاركة وحدات من الجيشين الصيني والمنغولي في
تمارين «فوستوك ( »2018 -ش��رق  )2018 -بين  11و 17سبتمبر في
سيبيريا الشرقية وفي اقصى الشرق الروسي .وقالت وزارة الدفاع في
بيان أرف��ق بتسجيل فيديو آلليات مصفحة ومروحيات وط��ائ��رات تقوم
بتحركات ،إن «فوستوك  2018 -بدأت» .وأضافت الوزارة للصحافيين أن
«الحدث الرئيسي سيجري الخميس» .وعلى هامش المنتدى االقتصادي
ف��ي ف��الدي�ف��وس�ت��وك ف��ي ال �ش��رق األق �ص��ى ي�ف�ت��رض أن ي�ح�ض��ر ال��رئ�ي��س
الروسي فالديمير بوتين مناورات فوستوك  2018 -التي تجرى في أجواء

من التوتر المستمر مع الغرب بسبب االزمة االوكرانية والنزاع في سوريا
واالت�ه��ام��ات بالتدخل ف��ي سياسات دول غربية.وشبه الجيش الروسي
هذا االستعراض للقوة ب�«زاباد ( »81 -غرب  )81 -التي شارك فيها قبل
نحو  40عاما بين مئة ألف و 150الف جندي من حلف وارسو في اوروبا
الشرقية ،وكانت اكبر تدريبات تنظم ابان الحقبة السوفييتية.
وك��ان وزي��ر ال��دف��اع ال��روس��ي سيرغي شويغو أش��اد ف��ي نهاية اغسطس
بهذه المناورات التي قال إنها «ستكون شبهية بزاباد  ،81 -لكنها أكبر
نوعا ما» وقدم تفاصيل عن المشاركين فيها ذكرا  300الف جندي و36
ال��ف آلية عسكرية وأل��ف طائرة و 80سفينة .وأض��اف بحماسة «تخيلوا
 36ال��ف مركبة عسكرية تتحرك في وق��ت واح��د :دب��اب��ات وم��درع��ات نقل
جنود وآليات قتالية للمشاة .وكل ذلك بالتأكيد ،في ظ��روف اق��رب ايضا
قدر االمكان من حالة معركة» .وستشارك كل المكونات الحديثة للجيش

الروسي في التدريبات من صواريخ «اسكندر» القادرة على حمل رؤوس
نووية ودبابات تي  80 -وتي  90 -الى الطائرات المقاتلة الحديثة من طراز
س��وخ��وي  34و .35وف��ي البحر سينشر االس�ط��ول ال��روس��ي ع��ددا كبيرا
ُ
م��ن ال�ف��رق��اط��ات ال �م��زودة ب�ص��واري��خ «كاليبر» ال�ت��ي اخ��ت�ب��رت ف��ي س��وري��ا.
وق��د ش��ارك  155ال��ف جندي في المناورات العسكرية الروسية السابقة
في المنطقة «فوستوك  .»2014 -لكن في مناورات زاباد ( 2017 -غرب -
 )2017التي اجريت العام الماضي على ابواب االتحاد االوروبي لم يشارك
سوى  12ألفا و 700حسب موسكو .إال أن أوكرانيا ودول البلطيق تحدثت
عن مشاركة أوسع من ذلك .وكما هو متوقع دان حلف شمال األطلسي
هذه المناورات .وقال متحدث باسم الحلف األطلسي ديالن وايت ان «هذا
يندرج في إطار توجه نالحظه منذ بعض الوقت روسيا أكثر ثقة بنفسها
تزيد ميزانيتها الدفاعية وتعزز حضورها العسكري».

السيسي :تزامن التقويمني «الهجري»
و«القبطي» يؤكد وحدة املصريني
القاهرة « -النهار»

ه�ن��أ ال��رئ�ي��س ال�م�ص��ري ع�ب��دال�ف�ت��اح ال�س�ي�س��ي ،ال�ش�ع��ب المصري
ً
بمناسبة التقويمين الهجري والقبطي ،اللذين تزامنا معا.
وكتب الرئيس بصفحته الرسمية علي موقع التواصل االجتماعي
«فيسبوك»« :في عام  2018وبين الميقات القمري وتقويم الشهداء،
تحتفل مصر ،مسلميها ومسيحييها ببداية التقويمين الهجري
والقبطي في رمزية جميلة ودالة على وحدة هذا الشعب ،واحتوائه
لكل تنوع واختالف يزيدها ق��وة وث��راء ،كل ع��ام وجميعنا بخير
وأمان».

مصر :مصادرة  60مليار جنيه
من أموال «اإلخوان»
ق� ��ررت ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ف��ظ وإدارة وال �ت �ص��رف ف��ي أم � ��وال ال�ج�م��اع��ات
اإلرهابية في مصر التحفظ على أموال  1589عنصرا من العناصر
المنتمية وال��داع�م��ة لتنظيم اإلخ ��وان وع��دد  118ش��رك��ة متنوعة
النشاط وع��دد  1133جمعية أهلية وع��دد  104م��دارس وع��دد 69
ً
ً
مستشفى وع ��دد  33م��وق�ع��ا ال�ك�ت��رون�ي��ا وق �ن��اة فضائية .بجانب
م�ص��ادرة ه��ذه األم ��وال ال��ى ال�خ��زان��ة العامة ب��ال��دول��ة ،وال�ت��ي تبلغ
حصيلتها  60م�ل�ي��ار ج�ن�ي��ه .وأك� ��دت اللجنة أن ق �ي��ادات وك ��وادر
ت�ن�ظ�ي��م اإلخ� � ��وان ق ��ام ��وا ب ��اع ��ادة ص �ي��اغ��ة خ �ط��ة ج ��دي ��دة ل�ت��دب�ي��ر
مواردهم المالية واستغالل عوائدها في دعم النشاط التنظيمي
وشمل التحفظ على أم��وال وش��رك��ات ق�ي��ادات كثيرة م��ن اإلخ��وان
أبرزهم :محمد بديع ومحمود عزت وحسام أبو بكر وحسن ماكل
وعبدالرحمن سعودي وأسامة ياسين وعصام العريان وصفوت
ح �ج��ازي وس�ع��د الكتاتني وخ �ي��رت ال�ش��اط��ر وم�ح�م��د البلتاجي،
كما شمل ق��رار الرئيس المعزول وأوالده الثالثة د.محمد مرسي
ال�ع�ي��اط ،وأح�م��د محمد م��رس��ي ال�ع�ي��اط  -وأس��ام��ة محمد مرسي
العياط – والشيماء محمد مرسي العياط.

