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فلوريدا تُعيد فرز األصوات في انتخابات حاكم الوالية وعضو في »الشيوخ«
واشنطن ـ وكاالت: أمرت سلطات فلوريدا بإعادة فرز األصوات في انتخابات عضو مجلس 
الشيوخ وحاكم الوالية، وسط اتهامات متبادلة بني املرشحني بالتزوير، ما يغرق الوالية األميركية 
مرة أخرى في دوامة فرز األصوات.
وكانت النتيجة شديدة التقارب بني األصوات التي حصل عليها احلاكم اجلمهوري ريك سكوت 
والدميوقراطي بيل نلسون. فقد تقدم سكوت بـ 12.562 صوتا فقط من أصل األصوات التي 
قاربت 8.2 ماليني، أي بفارق 0.15 نقطة فقط.

10 سنوات سجن لديبلوماسي إيراني بتهمة التجسس

وزير إعالم احلوثيني »املنشق«:
االنقالبيون أضحوا في النزع األخير

طهران تعترف بأزمة »غذائية ودوائية« 
وتلتف على العقوبات ببيع النفط لشركات خاصة

عواصمـ  وكاالت: قال وزير إعالم ميليشيات 
احلوثيني االنقالبية املنشق عبدالسالم جابر 
امس، إن االنقالبيني احلوثيني أضحوا في النفس 

والنزع األخير.
وأشار جابر، في املؤمتر الصحافي الذي عقد 
بالعاصمة السعودية الرياض، وحضره قادة 
عسكريون بالتحالف العربي، إلى أن املليشيات 
احلوثية يائسة، حتاول تنفيذ مشروع وأجندة 
خارجية غريبة عن اليمن وشعبه، وارتكبت 

جرائم شنيعة.
وأضاف، ان الوضع في اليمن كان من املمكن 
أن يتغير إلى األسوأ، لوال تدخل القوات املشتركة 

لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وشــدد على أن مســتقبل اليمن هو في يد 
أبنائه الشرفاء في داخل اليمن، الذين يحتاجون 
لتحــرك جاد، ملواجهة هذه القوى من الداخل، 
وترتيب أوضاعهم، بالتنسيق والتواصل مع 

حكومة الشرعية، وقيادة التحالف العربي.

من جهتهــا، أعلنت ميليشــيات احلوثيني 
أمس، أيضــا تعيني عضو املكتب السياســي 
لها ضيف اهلل الشــامي، وزيرا لإلعالم، خلفا 

للوزير املنشق عبدالسالم جابر.
وفي سياق آخر، اتهمت احلكومة اليمنية، 
امس، ميليشيات احلوثي االنقالبية باستخدام 
أهالي مدينة احلديدة غرب البالد دروعا بشرية.

واعتبرت وزارة حقوق اإلنسان اليمنية، في 
بيان، ما يقوم به االنقالبيون في التمركز على 
أسطح منازل املواطنني، واستخدام املستشفيات 
واملدارس ودور العبادة مراكز وثكنات ألعمالهم 
العســكرية، »جرمية حــرب وانتهاكا صارخا 
للقانون اإلنســاني الدولي، والقانون الدولي 

حلقوق اإلنسان واتفاقيات جنيڤ األربع«.
كما أكدت الوزارة أنها تقوم مبتابعة وتوثيق 
االنتهاكات التي ترتكبها امليليشيات وقيامها بزج 
األطفال بالقوة إلى جبهات القتال واستخدامهم 

وقودا حلربها.

عواصــم - وكاالت: فــي محاولــة لطمأنة 
اإليرانيني، من تبعات حزمة العقوبات األميركية 
الثانية، التي طالت النفط، قال وزير االقتصاد 
اإليراني فرهاد دج بســند، في لقاء تلفزيوني 
أمــس، »ليس هناك ما يدعو للقلق من احلظر 
األميركــي اجلائر«، مؤكدا اتخــاذ بالده رزمة 
إجراءات ملواجهتها، دون ايضاح تفاصيل هذه 
االجــراءات. وذكر الوزير: ســتكون ممتلكات 
الدولة واحلكومة، وسيلة إلنهاء هذا احلظر.. 
قرابة ٢٠% من هذه املمتلكات احلكومية، كافية 

خللق حركة اقتصادية في البالد.
ولــم يخض املســؤول اإليراني، في كيفية 
استغالل املمتلكات احلكومية، الستعادة النشاط 

لالقتصاد احمللي.
لكن رئيس جلنة األمن القومي والسياسة 
اخلارجية في مجلس الشورى اإليراني حشمت 
اهلل فالحت بيشه، أقر بأن إيران ستعاني جراء 
نقص املواد الغذائية واألدوية بسبب العقوبات. 
وأضاف فالحت بيشه لوكالة أنباء الطلبة 
اإليرانية: »بــدأت اآلن أزمة في قطاع األدوية 
الســيما األدوية اخلاصة بأمراض الســرطان 
واألمراض املزمنة. يتم إنتاج 9٠% من األدوية 
فــي إيــران. فيما يتم اســتيراد 5 إلى ١٠% من 

األدوية من اخلارج«. 
وأضاف قائال إن العقوبات األميركية ضد 
النظــام املصرفي، ســوف تخلق مشــاكل في 

قطاعات األدوية واملواد الغذائية.
وعلى صعيد العقوبــات ايضا، أفاد موقع 
أخبار وزارة النفط اإليرانية على اإلنترنت بأن 
إيران باعت 7٠٠ ألف برميل من النفط اخلام إلى 
شركات من القطاع اخلاص من أجل التصدير 
أمس، وذلك في ثاني جولة مبيعات تستهدف 
االلتفاف على العقوبات التي تفرضها الواليات 

املتحدة على صادرات طهران.
وقــال املوقع إن ثالث شــركات لم يســمها 
دفعت 64.97 دوالرا للبرميل مقابل شحنتني من 
اخلام حجم الواحدة ٢45 ألف برميل وشحنة 
حجمهــا ٢١٠ آالف برميل، جــرى تداولها على 

بورصة إيران للطاقة.
إلى ذلك، أعلن غالم حسني محسني إجئي 
املتحدث باسم السلطة القضائية اإليرانية أمس 
أن محكمة إيرانية قضت بسجن مسؤول يعمل 
لدى وزارة اخلارجية ملدة عشــر سنوات بعد 

إدانته بالتجسس، دون الكشف لصالح من.
وكان وزير االستخبارات محمود علوي قال 
في أغسطس إن قوات األمن ألقت القبض على 
عشرات األشخاص الذين يعملون في مؤسسات 

حكومية واملتهمني بالتجسس.
ونقل موقع ميزان اإلخباري التابع للسلطة 
القضائية عــن إجئي قوله إن الرجل احملكوم 
عليه بالسجن يدعى كمال أمير بك وقال إنه مت 
احلكم عليه أيضا بغرامة قدرها ٢7٠ ألف دوالر.

الملك سلمان يبحث مع مبعوث تيريزا ماي العالقات الثنائية

محمد بن زايد خلادم احلرمني: سنظل دائماً في خندق واحد
عواصم - وكاالت: استقبل 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز في قصر 
العوجا بالدرعية امس االول، 
 ســمو الشــيخ محمد بن زايد

آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
الســعودية الرسمية »واس« 
إن محمــد بن زايد نقل خلادم 
احلرمني »حتيات أخيه صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة االمارات 
العربية املتحدة، فيما أبدى امللك 

حتياته لسموه«.
كما جرى خالل االستقبال، 
استعراض العالقات األخوية 
الوثيقة بني البلدين الشقيقني.
وأكــدت وكالــة األنبــاء 
االماراتيــة »وام« أن العاهــل 
الســعودي، أشــاد مبتانــة 
العالقات بني البلدين وشعبيهما 

الشقيقني.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء 
العالقات األخوية التي جتمع 
البلدين وسبل تطويرها إلى 
آفاق أوسع وأرحب من التعاون 
والتضامن والتنسيق املشترك 
في املجــاالت كافة مبا يحقق 
مصاحلهما املشتركة ويسهم 
في تعزيز التنمية واالزدهار 
واالستقرار لشعوب املنطقة 

ودولها.
كما اســتعرضا تطورات 
األوضاع الراهنة في املنطقة 
والتحديــات واألزمــات التي 

تواجهها.
ونقلــت عــن ولــي عهــد 
أبوظبي، تأكيــده على متانة 

العالقات اإلماراتية - السعودية 
التي تستند إلى أسس راسخة 
من األخوة والرؤى واملواقف 
والتوجهات املتزنة جتاه قضايا 

املنطقة والعالم. 
وقال محمد بــن زايد »إن 
عالقات البلدين الشقيقني تعد 
منوذجا ملــا يجــب أن تكون 
عليه العالقة بني الدول ومثاال 
على الوعي املشترك بطبيعة 
املتغيرات اإلقليمية والدولية 
احمليطة وأهمية التعامل معها 
بسياســات ومواقف حكيمة 

ومتسقة«.
وشــدد علــى دور اململكة 
احملوري في التصدي للمخاطر 
التــي تهــدد العالــم العربي، 
معربا »عن ثقته في أن اململكة 

بحكمة قيادتها وصالبة شعبها 
ستستمر في أداء هذا الدور من 
أجل صيانة املصالح العربية، 
وتوفير أسباب التقدم والتنمية 

لشعوب املنطقة«. 
وأكــد أن »دولــة اإلمارات 
ستظل دائما في خندق واحد 
مع أشــقائها السعوديني، ألن 
لديهــا إميانا مطلقــا بوحدة 

الهدف واملصير«.
وقال ان »حكمة جاللة امللك 
سلمان بن عبدالعزيز ورؤاه 
الثاقبة ومواقفه الشجاعة متثل 
صمام األمان لالســتقرار في 
اململكة واملنطقة برمتها«، معربا 
عن تقديــره للــدور القيادي 
خلادم احلرمني الشريفني في 
تعزيز األمن واالســتقرار في 

املنطقة واحلفاظ على مصالح 
دولها وشــعوبها فــي ظل ما 
تشهده من حتديات وتهديدات 

مختلفة.
في غضون ذلك، استقبل 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
فــي مكتبــه بقصــر اليمامة 
في الرياض امس، ســاميون 
ماكدونالــد املبعوث اخلاص 
لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 

ماي.
ونقل املبعوث البريطاني 
خلــادم احلرمــني الشــريفني 
حتيات ماي، فيما أبدى امللك 
حتياتــه لهــا، كمــا مت خالل 
االستقبال استعراض العالقات 
الثنائية بني البلدين، بحسب 

»واس«.

)واس( خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان امس االول 

ولي عهد أبو ظبي 
يشيد بحكمة 

امللك سلمان 
ورؤاه الثاقبة

بوتين: فكرة الجيش األوروبي إيجابية لتعزيز التعددية في العالم

العالم يحيي مئوية نهاية احلرب العاملية األولى وفرنسا تدعو لنبذ الهيمنة
باريس - وكاالت: احتفلت 
فرنسا امس بالذكرى املئوية 
للهدنــة التي وضعت نهاية 
العامليــة األولــى  للحــرب 
وتكرميا ملاليني اجلنود الذين 
القــوا حتفهم فــي الصراع، 
 وذلــك بحضــور حوالــي
7٠ من قادة الدول ورؤساء 
حكومات باإلضافة الى وفود 

ديبلوماسية.
وســار القادة الى ساحة 
النصــر ذلــك فــي  قــوس 
الوقــت الــذي قرعــت فيــه 
جميع األجــراس في أنحاء 
باريس إلحياء ذكرى اللحظة 
التــي توقفــت فيها أصوات 
األسلحة في اجلبهة الغربية 
وهى الساعة احلادية عشرة 
صباحا فــي ١١ نوفمبر عام 

.١9١٨
الفرنسي  الرئيس  وقدم 
إميانويــل ماكــرون التحية 
للجنــود الذيــن قتلــوا في 
احلرب وعائالتهم في خطاب 
ألقــاه عند »قــوس النصر« 
حيــث يوجد قبــر اجلندي 
املجهول الــذي يرمز لقتلى 

احلرب العاملية األولى.
واكد ماكرون في خطابه 
انــه منــذ مائة عــام قرعت 
األجراس فــي جميع أنحاء 
العالم إلعالن الهدنة ونهاية 
أعــوام طويلــة مــن القتال 

املميت.
وقال »هنا فــي مثل هذا 
اليوم الفرنسيون وحلفاؤهم 
احتفلــوا بهــذا النصر بعد 
معاناة كبيرة استمرت على 
مــدى أربعة أعوام وأوقعت 

ماليني القتلى واجلرحى«.
وأضاف »لقد زرت مواقع 
املعارك الضارية في فرنسا 
وشاهدت القرى املدمرة التي 
ما زالت شاهدة على بشاعة 

احلرب«، مؤكدا أن آثار هذه 
احلرب لم متح ال على األرض 

وال من الذاكرة.
ودعــا ماكــرون إلى نبذ 
»االنطواء والعنف والهيمنة«، 
محــذرا مــن أن »الشــرور 
القدمية« و»األيديولوجيات 
احلديثــة« يهددان الســالم 

والتعايش.
التي  كما نــدد بالذهنية 
»تغــذي احلقائــق املضادة 
وتقبــل باملظالــم وتؤجــج 
التطرف والظالمية«، مشددا 
على ضرورة وضع السالم 
في صدارة األولويات الدولية 
قائال »نحن هنــا كقادة من 
واجبنا ان نعيد التأكيد أمام 
شعوبنا مبســؤوليتنا بأن 

مع نظيره األميركي دونالد 
املراسم«،  ترامب، »بســبب 
مشــيرا إلــى أنــه »اكتفــى 

مبصافحته«.
وعلق بوتني على سؤال 
للصحافيــني حــول اقتراح 
ماكــرون تشــكيل جيــش 
أوروبي موحد، قائال: »فكرة 
تشكيل جيش أوروبي ليست 
بجديــدة، وهــي إيجابيــة 
لتعزيز التعددية في العالم«.
وأكــد مــن جهــة أخرى، 
اســتعداد روســيا للحوار، 
مرجحا أنه قد يلتقي ترامب 
خالل قمة العشرين، ومؤكدا 
عدم رغبته في مخالفة جدول 
أعمال الفعاليات الذي وضعه 

البلد املضيف فرنسا.

أوروبــا  مــن  احلكومــات 
وأفريقيا والشــرق األوسط 
ومناطــق أخــرى ملاكــرون 
إلحياء حلظة توقف نيران 
املدافــع في مختلــف أرجاء 

أوروبا قبل ١٠٠ عام.
وفي تعبير نادر لعواطف 
الزعمــاء، تشــابكت أيــدي 
أمــس  ماكــرون وميــركل 
األول خالل مراســم مؤثرة 
إلحياء ذكرى توقيع األملان 
والفرنســيني علــى اتفــاق 

الهدنة الذي أنهى احلرب.
عــاد  االحتفــال  وبعــد 
الزعماء إلــى قصر اإلليزيه 
للغداء الــذي أقامه ماكرون 
وزوجته بريجيت على شرف 
الضيوف قبل أن يستضيف 

منرر ألطفالنــا عاملا حلمت 
به األجيال املاضية«.

وانتقد النزعــة القومية 
قائال إن »الوطنية هي نقيض 
القومية متاما.. القومية هي 

خيانة« الوطنية.
وعلى هامش االحتفالية، 
أكد الرئيس الروسي فالدميير 
بوتــني اســتعداد موســكو 
للحوار مع واشنطن، مشددا 
على أن روســيا لــن تكون 
الطرف الذي ســيتخلى عن 
معاهــدة حظــر الصواريخ 
قصيــرة ومتوســطة املدى 

في أوروبا.
وقــال بوتني فــي حديث 
لقناة RT الناطقة بالفرنسية، 
إنه لم يعقد محادثات ثنائية 

وأضاف: »نحن مستعدون 
للحــوار، ولســنا نحن من 
ينسحب من اتفاقية احلد من 
الصواريخ قصيرة ومتوسطة 
املدى، بل األميركيون هم من 

يريدون ذلك«.
وقرأ خالل املراسم طالب 
املــدارس شــهادات كتبهــا 
جنــود فــي ١١ نوفمبر عام 
الفرنســية  ١9١٨ باللغــات 
واإلجنليزيــة واألملانية مع 

سريان وقف إطالق النار.
وانضم الرئيس األميركي 
دونالــد ترامــب والرئيــس 
الروســي فالدمييــر بوتني 
واملستشارة األملانية أجنيال 
ميركل وعشرات من األمراء 
وامللوك والرؤساء ورؤساء 

أيضا، منتدى باريس للسالم 
الذي يسعى إلى تعزيز نهج 
تعددي لألمن واحلكم وجتنب 
األخطاء التي أدت إلى اندالع 

احلرب العاملية األولى.
وقالت ميــركل في بيان 
إن املنتدى يظهر ان »اليوم 
هنــاك إرادة، وأحتدث هنا 
بالنيابة عن أملانيا وبقناعة 
تامة، لفعل كل شيء من أجل 
حتقيق نظام أكثر ســلمية 
فــي العالم علــى الرغم من 
أننا نعلم أنــه مازال لدينا 
كثير مــن العمل لننجزه«، 
فيما لم يحضر ترامب الذي 
يتبنى سياسة قومية تقوم 
علــى مبــدأ »أميــركا أوال« 

املنتدى.

)أ.ف.پ(  عدد من قادة العالم خالل االحتفال مبئوية نهاية احلرب العاملية األولى قي باريس أمس 

ملشاهدة الڤيديو
أوأو ميكن استخدام QR كود أو

حوالي 70 من 
قادة العالم شاركوا 

ماكرون االحتفال 
من ساحة »قوس 

النصر« بباريس

احلرب العاملية األولى باألرقام
باريس - أ.ف.ب: - أكثر من 70 بلدا شاركت 
في احلــرب: هذا العدد مبالغ فيه إلى حد 
ما إذ إن معظم هذه الدول لم تكن مستقلة 
بعد بل جزء من االمبراطوريات أو القوى 
االستعمارية الست التي خاضت احلرب، 
وهي: بريطانيا وفرنسا وروسيا وأملانيا 
والنمسا واملجر واالمبراطورية العثمانية.

وفي الواقع وحدها حوالي 10 دول مستقلة 
حاربت في صيف 1914 وانضمت الدول 
األخــرى إلى النزاع تدريجيا مثل إيطاليا 
في 1915 والواليات املتحدة في 1917. لكن 
كل هذه البلدان تضم أكثر من 800 مليون 

نسمة، أي نصف سكان العالم حينذاك.
- 20 دولة فقــط بقيت على احلياد طوال 
احلرب، معظمها في أميركا الالتينية وأوروبا 

الشمالية.
 - 70 مليون جندي: حشدت الدول املتحاربة 
حوالي 20 مليون رجل في بداية احلرب في 

1914، لكن هذا العدد ارتفع تدريجيا ليصل 
إلى 70 مليونا خالل احلرب بأكملها.

- 10 ماليني عسكري سقطوا: أدى النزاع إلى 
مقتل 10 ماليني جندي وجرح 20 مليونا آخرين. 
- ماليني القتلى املدنيــني: أدت احلرب في 
الشرق وعمليات النزوح واملجاعات واحلرب 
األهلية في روسيا والنزاعات اإلقليمية التي 
تلت احلرب إلى ســقوط بني 5 و10 ماليني 

مدني حسب تقديرات مؤرخني.
- 6 ماليني أســير و10 ماليني الجئ في كل 

أوروبا.
- 3 ماليني أرملة و6 ماليني يتيم.

- 1.3 مليار قذيفة أطلقت خالل احلرب.
- 10 مليارات رسالة أو طرد بريدي بني املقاتلني 

على اجلبهة الغربية وعائالتهم.
- كلفة احلرب كانت أكبر بـ 3 أو 4 مرات من 
إجمالي الناجت الداخلي للدول األوروبية التي 

خرجت مدمرة من النزاع.

عباس: القضية الفلسطينية تتعرض ملؤامرة وصلت ذروتها
عواصــم - وكاالت: قــال 
الرئيس الفلسطيني محمود 
عبــاس، امــس، إن القضيــة 
الفلسطينية تتعرض ملؤامرات 
كثيرة، وصلت ذروتها بصفقة 

العصر.
جاء ذلك في كلمة له عقب 
وضعه إكليال من الزهور على 
ضريح الزعيم الفلســطيني 
الراحل ياسر عرفات، في مدينة 

رام اهلل، وسط الضفة الغربية 
إحياء للذكرى الـ ١4 لوفاته.

وأضاف عباس، إن القضية 
الفلســطينية متــر بظروف 

صعبة.
وقال عبــاس، ال يريدون 
لشــعبنا دولة، أو كيانا، هذا 
ما حضروه ونســمعه ونراه 
اليوم، لكننا لن نســمح بأن 
مير، وتابع نحن هنا صامدون 

سنبقى أشواكا في حلوقهم.
وأشــار إلى أنه في األيام 
األخيــرة، اجتمــع املجلــس 
التحرير،  املركــزي ملنظمــة 
وهنــاك مؤامــرة أميركيــة 
وإســرائيلية لتنفيــذ صفقة 
العصر، وهناك مؤامرة أخرى 
من حمــاس، لتعطيــل قيام 

الدولة املستقلة.
وقال عباس في هذا الصدد 

إن »اجلانب الفلسطيني ليس 
منفتحا علــى صفقة العصر 
ألنهــا تنهي آمالنــا وأحالمنا 
وطموحاتنــا، لــم يولــد من 
القضيــة أو يقبــل  يخــون 

باملؤامرات«.
وأضاف: »اليوم كشــفت 
األوراق جميعــا وتبــني ماذا 
كانوا يخفون لنا ويحضرون 
لنا، ال يريدون لهذا الشعب أن 

يكون له كيان ودولة، ونحن 
لن نسمح لذلك بأن مير«.

من جهته، قال القيادي في 
حركة حماس، حسام بدران، 
إن عرفات: »لو كان حيا لرمبا 
وجدناه اآلن في غزة يجلس 
مع قادة الفصائل كلها في إطار 
التوافق على أساس مواجهة 
االحتالل والتصدي اجلماعي 

لصفقة العصر«.


