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الجزائــــــــــــــــر -القمـــــــــــة الـ 28لالتحاد االفريقي
إشــادة بجـهود الرئيس بوتفليقة لصالح قضــايا القــارةفي اختتام القمة
 28لالتحاد اإلفريقي
أبرزت عدة يوميات وطنية الصادرة اليوم أن الرئيس الغيني و الرئيس
الحالي لالتحاداإلفريقي ألفا كوندي ،أشادأمس الثالثاء ،بأديس أبابا برئيس
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التزامه «الثابت» لصالح القضايا
اإلفريقية.
و في مداخلة له خالل حفل اختتام قمة االتحاد اإلفريقي الـ 28ذكر الرئيس
الغيني بأن الرئيس بوتفليقة كان أصغر رئيسا للجمعية العامة لألمم المتحدة
و بهذه الصفة يكون « قد ساهم بشكل واسع» في تحرير القارة اإلفريقية و
الدفاع عن قضاياها العادلة.
السيد مساهــل  :انضمام المغرب إلى االتحاد اإلفريقي انتصار آخر
للقضية الصحراويـة
ذكرت العديد من الصحف الوطنية الصادرة اليوم أن وزير الشؤون
المغاربية واالتحاد األفريقي و جامعة الدول العربية ،عبد القادر مساهل
اعتبرأن انضمام المغرب بدون شروطه السابقة إلى االتحاد اإلفريقي يعد
انتصارا كبيرا لقضية الصحراء الغربية،لكون أن المغرب سيصبح العضو
الـ 55في االتحاد بوجود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
كعضو مؤسس لالتحاد.

وأوضح السيد مساهل أن هناك شروطا النضمام البلدان وأن العقد
التأسيسي لالتحاد واضح بهذا الخصوص ويتعين على المغرب االنضمام
إلى هذا العقد التأسيسي روحا ونصا ،مشددا أن قبول انضمام المغرب يتم
وفقا لشروط االتحاد اإلفريقي.
و أكد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الذي شارك في أشغال القمة الـ28
لرؤساء الدول والحكومات األفارقة أن الوقت قد حان لتنظيم استفتاء
لتقرير المصير في الصحراء الغربية متأسفا لكون بعثة «المينورسو»
تبقى البعثة األممية الوحيدة التي ال تتمتع بصالحية مراقبة حقوق اإلنسان.
من جانبه  ،أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد
السالك أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مستعدة للتفاوض
مع المغرب من أجل إنهاء احتالله لألراضي الصحراوية وذلك على
أساس الشرعية الدولية واحترام حقوق الشعب الصحراوي».
السيد مساهل :إعادة انتخاب اسماعيل شرقي مفوض االتحاد االفريقي
للسلم واألمن اعتراف بجهود الجزائر
أوردت صحيفة "الحياة" أنوزير الشؤون المغاربية و االتحاد اإلفريقي و
جامعة الدول العربية ،عبد القادر مساهل ،أكديوم االثنين أن إعادة انتخاب
اسماعيل شرقي لعهدة ثانية كمفوض االتحاد االفريقي للسلم واألمن هو
"انتصار كبير" للجزائرو "اعتراف" بجهودها من أجل السلم و األمن
بالقارة .وأوضح السيد مساهل في تصريح للصحافة أن "إعادة انتخاب
السيد شرقي هوأيضا اعتراف بالجهود الجبارة لرئيس الجمهورية عبد
العزيز بوتفليقة لصالح قضاياالسلم و األمن بإفريقيا".
واستدل في ذلك على سبيل المثال بالجهود الكبيرة التي "بذلتها الجزائرفيما
يخص تسوية النزاع بين اثيوبيا و ايريتريا و في تسوية النزاع المالي و
سعيهاحاليا من أجل عودة السلم و األمن بليبيا".

الجـــــــــــــــزائر -المنتـــدى التعاون العربي -الروسي
السيد مساهل يترأس الوفد الجزائري إلى أبو ظبي
أفادت يوميتا "المساء" و "الشعب"،نقال عن بيان لوزارة الشؤون
الخارجية ،أن وزير الشؤون المغاربية واالتحاد االفريقي وجامعة الدول
العربية ،عبد القادر مساهل ،يترأس،اليوم،الوفد الجزائري المشارك في
أشغال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي-الروسي المزمع عقده
بأبوظبي (اإلمارات العربية المتحدة).
وأوضح المصدر أن هذا المنتدى سيعكف على «دعم وتكثيف التعاون
العربي الروسي وتنسيق المواقف بين روسيا والعالم العربي فيما يتعلق
باألوضاع في المنطقة العربية ،السيما في ليبيا وفلسطين وسوريا والعراق
وكذا تكثيف الجهود للقضاء على اإلرهاب ودحره» .وأشار البيان إلى أن
السيد مساهل «سيجري على هامش أشغال هذا االجتماع محادثات مع
الوزراء رؤساء الوفود المشاركة حول أهم المسائل اإلقليمية والدولية ذات
االهتمام المشترك».
الجـــــــــزائر-االعتداء االرهابيعلى المركز الثقافي االسالمي في كيبيك
تحديد هوية الضحيتين الجزائريتين
تحدثت عدة يوميات وطنية عنإعالن الناطق باسم وزارة الشؤون
الخارجية السيد عبد العزيز بن علي الشريف أمس الثالثاء أنه تم رسميا
تحديد هوية الضحيتين الجزائريتين اللتين سقطتا في االعتداء االرهابي
الذي استهدف مساء يوم األحد المركز الثقافي االسالمي في كيبيك (كندا).
في تصريح لواج أكد السيد بن علي الشريف قائال "يؤسفنا تأكيد مقتل عبد
الكريم حسان المولود في  20مايو  1975بالجزائر العاصمة و خالد
بلقاسمي المولود في  18يناير  1957بالحراش في االعتداء االرهابي
الذي استهدف مساء  29يناير الجاري المركز الثقافي االسالمي في
كيبيك" .و أضاف السيد بن علي الشريف "نتقدم لعائلتي الضحيتين و
أقاربهما بخالص تعازينا ونؤكد لهم تضامننا في هذه اللحظات الصعبة".

الجــــــــــــزائر-ألـــمــــــــــــــانيا
اجتماع اللجنة المختلطة يومي  21و 22فيفري بالجزائر العاصمة
نقلت صحيفة "الجزائر" ما أفاد به بيان لوزارة الصناعة والمناجم ،بأن
االجتماع السادس للجنة المختلطة الجزائرية األلمانية سينعقد يومي 21
و 22فيفري بالجزائر العاصمة.وسيعقد لقاء يضم المتعاملين االقتصاديين
للبلدين على هامش أشغال اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية
األلمانية.ويضيف البيان في هذا اإلطار ،بأن وزير الصناعة والمناجم ،عبد
السالم بوشوارب ،تناول مع سفير ألمانيا مايكالزينير ،التحضيرات
الجارية تحسبا النعقاد أشغال هذه اللجنة.
واستنادا إلى نفس المصدر أعرب الطرفان ،خالل اللقاء ،عن “ارتياحهما
لمدى تقدم التحضيرات،و بشكل أوسع ،لروح و نوعية التعاون االقتصادي
" .ولتعميق العالقات االقتصادية القائمة بين البلدين ،اتفق بوشوارب و
الدبلوماسي األلماني على ” العمل سويا من أجل ترقية الشراكة
االقتصادية الثنائية و برامج التعاون الموجهة للمؤسسات الصغيرة و
المتوسطة" .وجاء في البيان بأن ” العديد من القطاعات الصناعية المدعمة
لسياسة التنويع االقتصادي تحظى باهتمام المؤسسات األلمانية ،على غرار
الصناعة الميكانيكية و المناولة في مجال صناعة السيارات و الصناعة
الكيميائية و كذا الصناعة الصيدالنية".
الجــــــــــزائر –مــــــــــــالي
التأكيد على االلتزام بتجسيد التوصيات المنبثقة عن اللقاء المشترك المنعقد
بأدرار
أوردت صحيفة "الشعب" أنالمشاركون في اللقاء المشترك لواليي أدرار
وتمنراست مع حكام مناطق شمال مالي الذي اختتمت أشغالهأكدوا ،أمس،
بوالية أدرار ،على االلتزام بتجسيد التوصيات التي تضمنتها الوثيقة
الختامية لهذا اللقاء (أدرار 31-30 -جانفي).

وبالمناسبة ،أوضح والي أدرار مصطفى ليماني في تصريح صحفي عقب
اختتام األشغال أن «اللقاء المشترك شهد نقاشا مثمرا وتطرق إلى مختلف
أوجه التعاون بقطاعات حيوية متعددة وذلك على ضوء جملة االقتراحات
التي قدمت والكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين المنطقتين الحدوديتين» و
كذلك «التنسيق والتعاون األمني لضمان االستقرار بالشريط الحدودي بين
الدولتين» .ومن جانبه ،ثمن حاكم منطقة كيدال كونا آغأحمادو (
جمهورية مالي) ،في تصريح صحفي مضمون هذا اللقاء المشترك الذي تم
فيه —كما قال— التطرق إلى جوانب عدة التي «حظيت باهتمام كبير من
قبل الطرفين» على غرار الفالحة والصحة والتربية وتربية المواشي
وغيرها وهو اللقاء الذي يندرج — مثلما أضاف— في «إطار تعزيز
سبل التعاون بين المنطقتين الحدوديتين».
متــــــــــــفرقــــــــــات
الجزائر غير معنية بقائمة «الممنوعين» من دخول التراب األمريكي
واصلت الصحافة الوطنية الصادرة اليوم منها "المساء" اهتمامها بما قاله
المتحدث باسم البيت األبيض شون سبايسر ،إن الجزائر غير معنية بقائمة
الرئيس األمريكي دونالد ترامب المتعلقة بمنع سبع دول إسالمية وعربية
من دخول التراب األمريكي ،ونفى كل ما تم تداوله بشأن منع المسلمين من
دخول التراب األمريكي بالقول إن ذلك ليس له عالقة بالتمييز ضد الدول
اإلسالمية.
سبايسر أوضح بالقول أوال وقبل كل شيء ،وضعت إدارة أوباما هذه
الدول في القائمة التي تضم سبع تحت بند دول مثيرة للقلق بشكل خاص،
ليستطرد في هذا الصدد «هناك  46دولة أخرى ذات األغلبية المسلمة
ليست جزءا من هذه القائمة ،كالجزائر واألردن والكويت وسلطنة عمان
ودولة اإلمارات العربية المتحدة».
الجزائر الثالثة عربيا من حيث احتياطات الذهب
احتلت،حسب ما ورد في صحيفة "المساء"،الجزائر المرتبة الثالثة عربيا
من حيث احتياطات الذهب حسب التقديرات المتعلقة بشهر جانفي .2017

وحسبما أوردته وسائل إعالم ،فإن الجزائر تملك  173.6طنا من
احتياطات الذهب وراء كل من السعودية بـ 322.9طنا ولبنان بـ286.8
طنا ،فيما احتلت ليبيا المرتبة الرابعة بـ 116.6طنا من احتياطات
الذهب.لإلشارة يصل إجمالي احتياطات الذهب في العالم إلى  33248طنا
تتوزع بين عدة بلدان في إفريقيا وأستراليا وأمريكا .

