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شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 20 إلى معتدل مع تصاعد األتربة في بعض المناطق.

25 عقدة أحيانًا.
من قدم إلى ثالثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى ٦ 

أقدام في عرض البحر.
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] لماذا تأخر صرف قروض البناء اإلسكانية لمستحقيها حتى 
اآلن، بعد أن كانت ُتصرف خالل عدة أشهر من تقديم طلب القرض 

اإلسكاني؟

] إن التدخل التركي في سورية غير مرتبط بالوضع في حلب، 
لها هدف  العملية  النظام في دمشق. إن هذه  تغيير  إلى  وال يهدف 
المنطقة،  في  الموجودة  اإلرهابية  العناصر  القضاء على كل  واحد: 

وفي مقدمها تنظيم الدولة اإلسالمية.

رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم
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برنار كازنوف
] عين الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند أمس 
الداخلية  وزير   )2016 ديسمبر   6( الثلثاء  األول 
استقالة  بعد  للحكومة،  رئيسًا  كازنوف  برنار 
الحزب  بترشيح  للفوز  الطامح  فالس،  مانويل 

االشتراكي إلى انتخابات رئاسة الجمهورية.
وسيتولى كازنوف )53 عامًا( رئاسة الحكومة 
الذي  وهو   ،2017 انتخابات  حتى  االشتراكية 
أشرف على التدابير التي اتخذتها قوات األمن رداً 
على سلسلة من االعتداءات الجهادية التي أودت 
فرنسا خالل  في  230 شخصًا  من  أكثر  بحياة 

السنتين الماضيتين.
الثلثاء  مبكر  وقت  في  استقالته  فالس  وقدم 
وسيشكل  هوالند.  فرنسوا  الرئيس  وقبلها 
لتصريف  حكومة  هوالند  من  المقرب  كازنوف 
األعمال مدتها 5 أشهر، لحين إجراء االنتخابات 

الرئاسية في مايو 2017.
 وقال مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي: إن 
رجل الثقة كازنوف »يتمتع بخبرة عالية، ومطلع 
مكافحة  وشئون  األمنية  المسائل  على  تمامًا 

اإلرهاب«.
- ُولد برنار كازنوف في 2 يونيو 1963، في 

منطقة واز شمالي فرنسا.
- عضو الحزب االشتراكي الفرنسي.

االشتراكي  الحزب  في  مسئواًل  والده  كان   -
الفرنسي، وقام بتقديمه وهو شاب إلى الرئيس 

الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران ليتعرف عليه.
السياسية  الــدراســات  معهد  في  درس   -
صفوف  في  انضم  تخرجه  وبعد  الفرنسي، 

الحزب االشتراكي.
- بدأ حياته المهنية كمستشار قانوني في أحد 
البنوك، وفي العام 1991 دخل العمل السياسي بعد 

تعيينه مستشاراً في مجلس الوزراء الفرنسي.
الخاص  السكرتير  أصبح   ،1992 العام  في   -
فيفيان،  آالن  الخارجية  للشئون  الدولة  لوزير 
لوزير  سكرتيراً  تعيينه  تم   1993 العام  وفي 

شئون ما وراء البحار.
- في العام 1997 تم انتخابه نائبًا في الجمعية 

الوطنية الفرنسية عن إقليم المانش.
لبلدية  رئيسًا  انتخابه  تم   ،2001 العام  في   -
في  واستمر  فرنسا،  جنوبي  شيربورج  مدينة 

منصبه حتى 2012.
للدولة  وزيراً  تعيينه  تم   ،2012 العام  في   -

للشئون األوروبية.
- في العام 2013، تم تعيينه في منصب وزير 

الدولة لشئون الموازنة.
- في أبريل 2014، تم تعيينه وزيراً للداخلية.

- أثناء توليه وزارة الداخلية، واجهت فرنسا 
ما  المئات،  ضحيتها  راح  إرهابية  هجمات  عدة 
المتطرف  اليمين  قبل  عرضه لهجوم شديد من 
اإلرهابية  الهجمات  مسئولية  وحمله  الفرنسي، 

على األراضي الفرنسية.
الملفات،  في  جأشه  رباطة  عنه  معروف   -
اإلرهابية  االعتداءات  مع  كبيرة  بجدية  وتعاطيه 

األخيرة التي ضربت فرنسا.

صياد هندي يلقي شباكه لصيد األسماك في بحيرة بمدينة سريناغار الواقعة في كشمير الهندية

عودة العالقات المميزة بين بريطانيا والخليج

editor@alwasatnews.com

] اختّطت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نهجًا جديداً 
في كلمتها التي ألقتها أمام قادة مجلس التعاون يوم أمس األربعاء 
)7 ديسمبر/ كانون األول 2016(، وذلك عندما أكدت أن حكومتها 

التجارية  الجوانب  تشمل  وثيقة  عالقات  إلقامة  ستسعى 
أمن  هو  الخليج  أمن  بأّن  إشارتها  عبر  وذلك  واألمنية، 

لبريطانيا، وازدهار الخليج هو ازدهار لبريطانيا.
ولقد أشارت المصادر البريطانية إلى أن التجارة البينية 

بين بريطانيا ودول الخليج بلغت نحو 30 مليار دوالر العام 
الماضي، وأن أحد األهداف التي تضعها بريطانيا نصب عينيها إزالة الحواجز من أمام 
التجارة واالستثمار. وفي هذا اإلطار، فإّن بريطانيا قد تستفيد من تعثر المفاوضات بين 
القرن  من  الثمانينات  نهاية  منذ  الُحّرة،  للتجارة  اتفاقية  توقيع  بشأن  األوروبي  االتحاد 

الماضي، وأن تسعى لتوقيع اتفاقها الخاص للتجارة الُحّرة مع دول الخليج.
التوقيع  االتفاقية هي اإلصرار على  التي كانت تحول دون توقيع  المشاكل  إن إحدى 
بين  المفاوضات  فإّن  وعليه،  األوروبي.  االتحاد  دول  جميع  عليها  توافق  شروط  على 
االتحاد األوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 1989 لم ينتج عنها أي توافق 
مستوى  أو ضمان  والخدمات،  السلع  في  للتجارة  والمتبادل  التدريجي  التحرير  بشأن 

مماثل للوصول إلى األسواق والفرص االستثمارية بين الجانبين.
االختالفات التي عّطلت االتفاق بين الجانبين عديدة؛ من بينها االختالف حول إجراءات 
البتروكيماويات،  بمنتجات  يتعلق  فيما  والسيما  والمنافسة  الفكرية،  الملكية  حقوق 
الخليجيين كانوا يأملون  المتعلقة بحقوق اإلنسان. وعلى رغم أن المسئولين  والمسائل 

في العام 2013 اكتمال االتفاقية، إال أن أّيًا من تلك اآلمال لم تتحقق لألسباب المذكورة.
 - األوروبي  االتحاد  من  تخرج  أن  بعد   - الفرصة سانحة  تجد  بريطانيا  فإّن  وعليه، 
للُمضّي قُدمًا نحو تطوير العالقات بما قد يفسح المجال - ربما - لتوقيع اتفاقية للتجارة 
الُحّرة منفصلة بينها وبين دول الخليج، وذلك لتعويض بعض من تلك الخسائر التي بدأت 

تصيب االقتصاد البريطاني بسبب التصويت لصالح الخروج من االتحاد األوروبي.
لقد أشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى عمق العالقات مع دول الخليج، وكيف أن 

على  قرون  عدة  قبل  العالقات  تلك  بدأت  الشرقية  الهند  شركة 
األمنية  الجوانب  لتشمل  تطّورت  ذلك  وبعد  بحتة،  تجارية  أسس 
المميزة حاليًا  الفرق ربما هو أن عودة العالقات  واالستراتيجية. 
القضايا األمنية، وثم تنطلق نحو  الحوار والتوافق حول  تبدأ من 
التجارة، وهو عكس ما كان عليه الحال مع شركة الهند الشرقية 

التي كانت تتسّيد التجارة في الهند والخليج.

بريطاني يكتشف من خالل »فيسبوك« 
أن زوجته متزوجة برجل آخر

بصدمة  بريطاني  رجل  أُصيب   [
صور  خالل  من  اكتشف  حين  كبيرة، 
أن  »فيسبوك«،  موقع  على  منشورة 
حفل  وأقامت  آخر  برجل  تزوجت  زوجته 
»ديلي  صحيفة  نشرت  ما  على  زفاف، 
تلغراف« البريطانية أمس األول )الثلثاء(.
 35 العمر  من  البالغة  الزوجة  وكانت   
عاماً، واسمها ليزا، حاولت أن تقنع زوجها 
لم  أنها  الصور،  على  اطالعه  بعد  إليوت، 
تكن العروس، وإنما كانت ضيفة الشرف 
في حفل زفاف صديقتها، لكن الزوج البالغ 

38 عاماً قصد البلدية للتثبت من سجالتها. 
رجل  من  بالفعل  تزوجت  أنها  له  وتبين 
أمر  وهو  الماضي،  تموز  يوليو/  في  آخر 
دعوى  الزوج  رفع  وقد  للقانون.  مخالف 
المحامي  بحسب  زوجته،  على  قضائية 
معرفة  عند  موكله  شعور  وصف  الذي 
الحقيقة »كمن سقطت السماء على رأسه«.
 وأصدر قاضي محكمة كارديف )جنوب 
الزوجة بالعمل  غرب إنجلترا( حكماً على 
وندد  العامة،  الخدمة  في  ساعة   150

مجلة »تايم« تختار دونالد »بأنانيتها« و»خيانتها«.
ترامب شخصية العام 2016

] اختارت مجلة »تايم« األميركية أمس 
)األربعاء( دونالد ترامب »شخصية العام« 
االنتخابات  في  المفاجئ  لفوزه  2016؛ 
كتابة  أعاد  والذي  األميركية،  الرئاسية 

قواعد السياسة في أميركا المقسمة. 
ببرنامج  المنتخب  الرئيس  واتصل   
سي«  بي  »إن  قناة  على  ــوداي«  »تـ
باللقب  سروره  عن  ليعرب  التلفزيونية، 
الذي وصفه بأنه »شرف كبير، كبير جداً«، 
نافياً مسئوليته عن االنقسامات، ومشيداً 
واليته  المنتهية  الديمقراطي  بالرئيس 
باراك أوباما. وأحدث ملياردير العقارات، 
الذي لم يتول أي منصب سياسي سابقاً، 

صدمة في المؤسسة السياسية األميركية، 
عندما هزم منافسته الديمقراطية هيالري 
»تايم«  مجلة  غالف  وتصدر  كلينتون. 
رئيس  ترامب:  »دونالد  عنوان  تحت 

الواليات المتحدة المقسمة«. 
 وقالت المجلة إن ترامب الذي اختارته 
يعود  تقليد  في  العام،  هذا  شخصية 
بالمجلة إلى 90 عاماً، »كان له أعظم تأثير، 
أحداث  على  لألسوأ،  أو  لألفضل  سواء 
المجلة  تحرير  رئيسة  وقالت  العام«. 
نانسي غيبس: »إذاً ما هو الحال هذا العام: 

دونالد ترامب على غالف المجلة هل هو لألفضل أم لألسوأ؟«.

أميركية تطلب من ترامب طرد
حبيبها المقيم بصورة غير قانونية

األميركيين  بعض  وجد   [
طريقة جديدة لالنتقام العاطفي، 
عبر  مباشرة  بالتوجه  تتمثل 
األميركي  الرئيس  إلى  »تويتر« 
ترامب،  ــد  ــال دون المنتخب 
السابق  حبيبهم  بطرد  لمطالبته 
اإلقامة  شروط  المستوفي  غير 

القانونية.

المستخدمات  إحدى  وكتبت   
جاء  »تويتر«  عبر  تغريدة 
دونالد  يقوم  أن  ــل  »آم فيها 
صديقي  بترحيل  ــب  ــرام ت
جمهورية  من  المتحدر  السابق 
بصورة  والمقيم  الدومينيكان، 
عنوان  ناشرة  قانونية«،  غير 
والية  في  السابق  صديقها 

الشرقي(،  )الوسط  كنتاكي 
الطابق  أنه يقيم »في  وموضحة 
الرئيس  اتخذ  وقد  العلوي«. 
مواقف  المنتخب  األميركي 
غير  المهاجرين  ضد  متشددة 
واعداً  حملته،  خالل  القانونيين 
تسلمه  فور  جميعاً  بطردهم 
يناير/   20 في  الرئاسية  مهامه 

تليين  قبل  الثاني،  كانون 
القول  عبر  انتخابه  ُبعيد  موقفه 
مليوني  من  أكثر  ل  سيرحِّ إنه 
المشكالت  أصحاب  من  مهاجر 
وعوده  أثارت  وقد  القضائية. 
مليون   11 نحو  لدى  مخاوف 
أكثريتهم  قانوني،  غير  مهاجر 

الالتينية. من أميركا 

الممثلة األفغانية فرشته حسيني، لدى حضورها
فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي في مدينة مراكش المغربية.


