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موريتانيا

اتفاق جديد للصيد بني نواكشوط واالتحاد االوروبي
التي يحصل عليها الطرف املوريتاني،
وب ��امل �ح ��اف �ظ ��ة ع �ل ��ى ال � �ث � ��روة ال �س �م �ك �ي��ة
ملوريتانيا ،حيث تمنع االتفاقية وألول
م � ��رة األس ��اط� �ي ��ل األوروب� � �ي � ��ة م ��ن ص�ي��د
األخطبوط ،كما ضمنت إبعاد األساطيل
الصناعية ع��ن املناطق الحساسة التي
ت�ت�ك��اث��ر ف�ي�ه��ا األس �م��اك وع ��ن املحميات
ال� �ط� �ب� �ي� �ع� �ي ��ة ال � �ق ��ري � �ب ��ة م � ��ن ال � �س ��واح ��ل
املوريتانية.
ب� � � ��دوره ،اك � ��د رئ� �ي ��س ال ��وف ��د األوروب � � ��ي
املفاوض ومدير االتفاقيات في االتحاد
األوروبي ،ستيفان دبيبر ،أن هذا االتفاق
خ �ط��وة ه��ام��ة ف��ى ت�ع��زي��ز ال �ش��راك��ة التي
تربط بني موريتانيا واالتحاد األوروبي
خاصة في مجال الصيد ،وتؤكد حرص
االت �ح��اد األوروب ��ي على تحقيق شراكة
حقيقية ومثمرة مع الطرف املوريتاني.
وي � ��رى امل ��راق� �ب ��ون أن االت � �ف� ��اق ال �ج��دي��د
يشكل نجاحًا غير مسبوق ف��ي العالقة
السمكية مع األوروبيني حيث لم يسبق
ألي اتفاق أن تجاوز حاجز املائة مليون
ي � ��ورو ،ك �م��ا أن امل ��زاي ��ا ال �ت��ي ي�ت�س��م بها
االتفاق الجديد تخدم املوريتانيني اكثر
من االتفاقات السابقة.
وي� �ت ��وق ��ع أن ي� �س ��اه ��م امل� �ب� �ل ��غ ال �ج��دي��د
ف ��ي ال �ح��د م ��ن ال �ع��وائ��ق ال �ت��ي ي�ع��ان�ي�ه��ا
االق�ت�ص��اد امل��وري�ت��ان��ي ال��ذي ال يلقى أي
دع ��م ي��ذك��ر م ��ن األش� �ق ��اء ال �ع ��رب بسبب
املواقف املوريتانية املمانعة للمخططات
القطرية السعودية في الربيع العربي.

نواكشوط ــ المختار ولد محمد
السياسي امل �ه��ووس بمصالحه الخاصة
ع�ل��ى ح �س��اب امل�ص��ال��ح ال��وط�ن�ي��ة .وه��اج��م
ن��اش�ط��ون أول م��ن ام��س زع�ي��م «النهضة»
الشيخ راش��د الغنوشي ،عبر صفحته في
«ال �ف��اي �س �ب��وك» ب�ك�ت��اب��ة ش �ع ��ارات م�ن��اوئ��ة
ل� �ل� �ح ��رك ��ة ت �ت �ه �م �ه��ا ب ��ال� �س ��رق ��ة وال� �ن� �ف ��اق
واملتاجرة بالدين وبالنضال.
وق��د اض�ط��ر امل�ش��رف��ون على صفحة زعيم
«ال �ن �ه �ض��ة» ال� ��ى إغ�ل�اق �ه��ا م��ؤق �ت��ًا ري�ث�م��ا
ت�م��ر م��وج��ة االح �ت �ق��ان ،ف �ح� ّ�ول الناشطون
وج� �ه� �ت� �ه ��م ن� �ح ��و ص �ف �ح ��ة وزي� � � ��ر ح �ق��وق
االنسان والعدالة االنتقالية سمير ديلو،
ال��ذي سماه ناشطو «ال�ف��اي�س�ب��وك» ،وزي��ر
ال�ن�ه�ض��ة وال �ع��دال��ة االن�ت�ق��ام�ي��ة .وح��اول��ت
ح ��رك ��ة ال �ن �ه �ض��ة ع �ب��ر ع� ��دد م ��ن وزرائ� �ه ��ا
وق� �ي ��ادي� �ي� �ه ��ا ت ��وض� �ي ��ح م � �ش� ��روع ق ��ان ��ون
التعويض وتخفيف تكلفته امل��ادي��ة ،لكن
ب�لا ج ��دوى ،إذ زادت األزم ��ة ال�ن�ق��اب�ي��ة مع
نقابتي ال�ص�ح��ة والتعليم األس��اس��ي من
درجة التوتر في الشارع.
واض � � �ط� � ��رت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف � ��ي وق � � ��ت الح ��ق
أم� ��س إل� ��ى إذاع� � ��ة ب �ي ��ان ع �ب��ر ال �ت �ل �ف��زي��ون
الرسمي ،تشرح فيه مالبسات التعويض
واستقالة وزي��ر املالية .وتتهم الحكومة،
عبر تصريحات وزرائ�ه��ا ،بعض األط��راف
بتغذية االح�ت�ق��ان وامل�ب��ال�غ��ة ف��ي تضخيم
مبالغ التعويضات لشل العمل الحكومي.
ال��ى ذل��ك ،ي�ت��واص��ل منذ أي��ام ف��ي الجهات
الداخلية التونسية انقطاع امل��اء الصالح
للشرب ،مما شكل أزمة حقيقية لم تعرفها
البالد طيلة تاريخها الحديث.
وق � ��د ش � �ه ��دت ع ��دي ��د امل� �ن ��اط ��ق ت �ح��رك��ات
احتجاجية ضد تردي الوضع االجتماعي
واالق �ت �ص��ادي ،خصوصًا ان ان�ق�ط��اع امل��اء
تزامن مع فصل الصيف وشهر رمضان.
وزادت اح �ت �ج��اج��ات ع �م��ال ال �ح �ظ��ائ��ر في
م�ح��اف�ظ��ات ت�ط��اوي��ن وال�ق�ص��ري��ن وال �ك��اف
وباجة وسيدي بوزيد الوضع سوءًا.

دخ� � � ��ل ات � � �ف� � ��اق ال � �ص � �ي� ��د ال� � �ج � ��دي � ��د ب�ي�ن
م��وري �ت��ان �ي��ا واالت� �ح ��اد األوروب � � ��ي ال��ذي
يسمح لالوروبيني بصيد األس�م��اك في
الشواطئ املوريتانية حيز التنفيذ أمس
ب�ع��د ان�ت�ه��اء ال�ع�م��ل ب��االت�ف��اق�ي��ة القديمة
أمس الثالثاء.
وك � ��ان ال �ط��رف��ان امل��وري �ت��ان��ي واالت� �ح ��اد
االوروب � � � ��ي ق ��د وق� �ع ��ا ال� �ت ��اف ��اق ال �ج��دي��د
الخميس املاضي في نواكشوط ،والذي
نص على السماح ملئة سفينة أوروبية
ب��ال �ص �ي��د ف ��ي امل� �ي ��اه امل��وري �ت��ان �ي��ة ع�ل��ى
أن ي�ص��ل إج �م��ال ال�ص�ي��د األوروب � ��ي إل��ى
 300أل� ��ف ط ��ن م ��ن ال �س �م��ك س �ن��وي��ًا ،مع
تخصيص  %60من العمالة على السفن
األوروب� � �ي � ��ة ل �ل �م��وري �ت��ان �ي�ين ،وال �ت �ن��ازل
ع��ن  %2م��ن الكميات املصطادة للطرف
املوريتاني لبيعها بأسعار مخفضة في
األحياء الشعبية وفي املناطق الداخلية
بالبالد.
ك��ذل��ك سيمنح االت �ح��اد األوروب� ��ي مبلغ
 113م �ل �ي��ون ي� ��ورو س �ن��وي��ا (ن �ح��و 139
مليون دوالر) ملوريتانيا نظير السماح
ألس �ط��ول��ه ال �ب �ح��ري ب��ال�ص�ي��د ف��ي امل �ي��اه
اإلقليمية امل��وري�ت��ان�ي��ة ،بينما ك��ان ه��ذا
امل�ب�ل��غ ال ي�ت�ج��اوز  94م�ل�ي��ون دوالر في
االتفاقية السابقة.
ون �ص��ت االت �ف��اق �ي��ة أي �ض��ًا ع �ل��ى إل��زام �ي��ة
ت �ف��ري��غ س �ف��ن ص �ي��د ال� �ق ��اع ف ��ي م��وان��ئ

سيمنح االتحاد األوروبي  113مليون يورو سنويا ملوريتانيا مقابل الصيد
م��دي �ن��ة ن ��واذي �ب ��و ش �م��ال��ي م��وري �ت��ان �ي��ا،
وتطبيق نظام «املسافنة» (نقل الكميات
املصطادة من سفينة إلى أخرى) في ما
ي �خ��ص س �ف��ن ال �ص �ي��د ال �س �ط �ح��ي ،وذل��ك
ضمانا لتوفير رق��اب��ة حقيقية وفاعلة
ت��ؤم��ن ال�ت��أك��د م��ن ال�ن��وع�ي��ات والكميات
داخل املوانئ املوريتانية.
وف ��ي ال�ن��اح�ي��ة ال�ف�ن�ي��ة م��ن االت� �ف ��اق ،ف��إن
الحكومة املوريتانية ستمنح تراخيص
مل �ئ��ة س �ف �ي �ن��ة أوروب� � �ي � ��ة ،ب �ي �ن �ه��ا س �ت��ون

سفينة إسبانية ،وذلك مقابل حصولها
على ستة وسبعني مليون يورو سنويًا.
وخ ��اض ال�ط��رف��ان م�ف��اوض��ات وصفاها
بالشاقة في األشهر الـ 15املاضية ،وظل
مبلغ التعويض املالي املقدم من الطرف
األوروبي بمثابة العقبة األساسية.
وف��ي اول تعليق ب�ع��د ت��وق�ي��ع االتفاقية
ال�ج��دي��دة ،أك��د رئ�ي��س ال��وف��د املوريتاني
املفاوض ،الشيخ ولد أحمد ،أن االتفاقية
املوقعة سمحت بتعزيز وتقوية املكاسب
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«القاعدة»
ال�ت�ع��اون االس�ت�خ�ب��اري ب�ين دول املنطقة
ل�ل�ت�ص��دي ل�خ�ط��ر ه ��ذه ال �ج �م��اع��ات ال�ت��ي
ت��رت �ب��ط ب��ال�ب�ي�ع��ة إل ��ى ت�ن�ظ�ي��م «ال �ق��اع��دة
العاملي» الذي يتزعمه أيمن الظواهري.
ول � ��م ي �ن ��س ب��ان �ي �ت��ا ذك � ��ر أه �م �ي ��ة ن �ج��اح
«األن � �م ��وذج» ال�ت��ون�س��ي ل�ل��دي�م��وق��راط�ي��ة،
وال � � � � ��ذي ت � � ��رى ف � �ي ��ه واش � �ن � �ط� ��ن ن �ج��اح��ًا
الس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا ف ��ي «دم �ق ��رط ��ة ال� ��دول
ال �ع��رب �ي��ة» ،ح�س�ب�م��ا ورد ف ��ي أه ��م ب�ن��ود
مشروعها لنشر الديموقراطية في الشرق
األوسط الكبير .فقد قال الوزير األميركي
خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه «رئ �ي��س ق�ص��ر ق ��رط ��اج» ،إن
«ال �ت �ج��رب��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة ال�ت��ون�س�ي��ة تعتبر
األن �م��وذج األم�ث��ل ف��ي ال �ث��ورات العربية»،
م��ؤك �دًا أن ب�ل�اد ال �ع��ام س ��ام س�ت��دع��م ه��ذا
«األن� � � �م � � ��وذج» _ ع� �ل ��ى ح� �س ��ب ال �ت �ع �ب �ي��ر
األم � �ي� ��رك� ��ي _ ب �ط��ري �ق��ة «ال م� � �ح � ��دودة»،
مشيرًا ال��ى ع��زم ب�لاده على املساهمة في
ت��أم�ين ش� ��روط ال��دي �م��وق��راط �ي��ة و«ال��دع��م
اللوجستي وتبادل الخبرات» في املجال
العسكري.
ف � ��ي ه� � ��ذا ال � ��وق � ��ت ،ك� � ��ان ك �ل ��ام امل �ت �ح ��دث
ال��رس�م��ي ب��اس��م وزارة ال��دف��اع األميركية
جورج ليتل ،أوضح عشية وصول بانيتا
إل��ى ت��ون��س ،ح�ي��ث ق��ال إن «ال�ب�ن�ت��اغ��ون»
يسعى إلى «رس��م خريطة طريق للعالقة
العسكرية املقبلة بني واشنطن وتونس».
وه�ن��ا ينبغي اإلش ��ارة ال��ى لهجة رئيس
االستخبارات األميركية السابق ،بقوله
ّ
نجهزكم لتقضوا على التهديدات
«نحن
اإلره ��اب� �ي ��ة ال� �ت ��ي ي �م �ك��ن أن ت �ص �ل �ن��ا م��ن
أراضيكم».
هذا املنطق يأتي من خالل قاعدة أساسية
من قواعد االستراتيجية العسكرية ،وهي
«ل� �ك ��ي ت� �ض ��رب ال �ق �ل��ب ي �ج��ب أن ت �ض��رب
األط� ��راف» ،بما يعني ف��ي صيغة أخ��رى:
«أن �ت��م ف��ي امل �غ��رب أول خ�ط��وط�ن��ا للدفاع
عنا وع��ن مصالحنا» كعالم غربي يدور
حول الفلك األميركي.

أفقيا

ّ
ّ
ّ
جنوبي
بالحب – أرخبيل ف��ي األطلسي
 -1دول��ة عربية – ق��ل م��اء الينبوع –  -2إع�ت��راف
األرجنتني إحتلته بريطانيا منذ  1833وحاولت األرجنتني إستعادته في حرب قصيرة عام
 1982ففشلت –  -3ث��رى – كتاب لجبران خليل جبران –  -4من الفاكهة –  -5مدينة فرنسية
– امل��وت –  -6بقرة وحشية – للنفي –  -7رتبة شخص جالس على أعلى مسؤولية في شركة
أو مؤسسة – مسافات بحرية –  -8غذاء يومي – من األشخاص الذين يشكلون إحدى ركائز
األغنية –  -9إسم موصول – رفيق الرمل في البناء – فترات من الزمن أو الوقت –  -10جزيرة في
البحر األبيض املتوسط – إحدى الواليات املتحدة األميركية

عموديًا

كبشار ب��ن ب��رد وأب��ي
 -1لقب ش��اع��ر ه�ج��اء ع��راق��ي م��ن بني أم� ّ�ي��ة ع��اص��ر ش�ع��راء ع��دة وه�ج��اه��م
ّ
العتاهية وأب��ي ن��واس ك��ان عظيم األن��ف قبيح املنظر وم�ف��رط ال�ط��ول –  -2للتمني – خاصتي –
تسمية تطلق على الحيوانات التي تستعمل في الحمل أو الركوب –  -3بحيرة شديدة امللوحة
بني فلسطني واألردن –  -4رمى الشراب من فمه – حيوان أليف – برق وتألأل –  -5سرب من الطيور
ّ
الحجة بملكية عقار أو بناء –  -7ع� ّ
�ذب وأص��اب
– أح��رف متشابهة – سعل –  -6يتابع العمل –
بأذى – أحرف متشابهة –  -8عاصمة أوروبية – يضرب بالعصا أو يقشرها –  -9ما ُ
ينبت على
الشفة العليا من شعر بلغة العامة – يتبعك حتى يدركك –  -10من مؤلفات األديب جبران خليل
جبران باإلنكليزية

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
 -1حمام زاجل –  -2اوالن باتور –  -3فزع – أنب – رس –  -4اذرح – شاي –  -5أهدم – زقاق –  -6الي
– أمون –  -7أناني – ّ
ّ
تسلم – نوم –  -9دل – يافع – فا –  -10املفرقعات
موال – -8
عموديًا

ّ
 -1حافظ األسد –  -2موز – هان – ال –  -3العاديات –  -4ما – ّ
ذم – نسيم –  -5زنار – ايالف –  -6ابن
ّ
عق – ّ -8
لت – شانون – ّ -9
وراق – اوفا –  -10مرسي  -كلمات
حزم – مفر –  -7جاب – قوم –
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إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

91184
22
7

8

9

10

11

ّ
بمراسالته مع
أخطر أزمة
إشتهر
إدارة
.)1949
ثمارها في
رزانته(-1862
في مصر
أعطت
بريطانيا
جزائري
لملك
جمهورية
الممثل األعلى
رئيس
ّ
ُ
جمهورية إنتخب
العالمية األولى
الحرب رئيس
خاللعد أول
تاريخها .ي
حسينفيبن علي
الجزائر
شهدتهامكة
شريف
سهل
الدراسة ■
= 11+4+9
العمل أو
أحزان ■
الرفيق في
= 7+10+5+1
= 11+3+4+7+2+1
حسن الصوت ■
ديموقراطية
 = 3+8+2+6طائر
بطريقة
 = 6+5+9+8+10اإلسم األول لثعلب الصحراء
الفهم
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