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الجزائــــــــــــــــر-إيـــــــــــــــران
السيد بن صالح و السيد ولـد خليــفـــة يبــحــثان مــلــف الـعـالقـــات
الـثنــــائيـة مـع نـائبــيـــن عن مجلس الشـــورى اإليرانــــي
أفادت يوميتا "المساء" و "النصر" أنرئيس مجلس األمة عبد القادر بن
صالح استقبألمس ،نائبين عن مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني السيدين
مصطفى كواكبيان ومصطفى ذو القدر ،اللذين سلّماه دعوة من الرئيس
علي الريجاني رئيس مجلس الشورى اإليراني لحضور فعاليات المؤتمر
الدولي السادس لدعم الشعب الفلسطيني بطهران نهاية الشهر الجاري.
وحسب بيان للمجلس ،فإن اللقاء سمح بتناول العالقات الثنائية المميزة بين
البلدين وسبل تعزيزها ،من خالل مواصلة التعاون والتشاور وتبادل
الزيارات ،السيما في المجال البرلماني ،وضرورة مواصلة العمل في
سبيل تعزيزه بما يخدم مصلحة البلدين.
كماتحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني ،محمد العربي ولد خليفة ،أمس
األربعاء ،مع النائبين عن مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني ،مصطفى
كواكبيان و مصطفى ذي القدر.
الجزائــــــــــــــــر-قـــــــــــــطر
السيد مساهل في زيـــــــارة عمــــــــل إلى قـطـــــر اليـــــوم
أبرزت العديد من اليوميات الوطنية الصادرة اليوم أن وزير الشؤون
المغاربية واالتحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية ،عبد القادر

مساهليقوم ،اليوم الخميس ،بزيارة عمل إلى قطر يجري خاللها محادثات
مع وزير الخارجية القطري ،محمد بن عبد الرحمان آل ثاني.
حيثأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية ،أمس األربعاء أن هذه
المحادثات تتناول «أهم القضايا اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي
مقدمتها األوضاع في ليبيا وسوريا وفلسطين وكذا سبل تعزيز التنسيق
لمكافحة اإلرهاب».
الجزائر -منتدى التعاون العربي-الروسي
السيد مساهل يؤكد مواقف الجزائر الثابتة لفض النزاعات بطريقة
سلمية
ذكرت عدة صحف وطنية الصادرة اليوم أن وزير الشؤون المغاربية
واالتحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل ج ّددأمس ،بأبو
ظبي (اإلمارات العربية المتحدة) ،التأكيد على موقف الجزائر الثابت
«لفض النزاعات بطريقة سلمية» وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
للدول ،مع الحث على انتهاج المقاربة السياسية التي تعتمد على الحل
السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية لحل األزمات التي
طالت بعض البلدان العربية.
على صعيد آخر ،تحادث السيد مساهل مع وزير الخارجية والتعاون
اإلماراتي ،الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان .وخالل هذا اللقاء الذي جرى
على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي-الروسي ،أعرب
الجانبان عن «ارتياحهما للعالقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين
وسبل تعميقها في مختلف المجاالت» .كما استعرض الطرفان التطورات
األخيرة لألزمة الليبية ،مع التأكيد على ضرورة «مواصلة التشاور
والتنسيق لمرافقة الليبيين بغية التوصل إلى إنهاء األزمة في هذا البلد».
الفروف :ندعم مجهودات الجزائر للوصول إلى حل سياسي

كشفت معظم الصحف الوطنية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف ،أكددعم بالده المجهودات «الكثيفة» التي تبذلها الجزائر من أجل
الوصول إلى حل سياسي لألزمة الليبية ،ومن أجل إحداث تقارب الرؤى
بين الفرقاء الليبيين والوصول إلى الحل السياسي المنشود ،وذلك خالل
المحادثات التي أجراها وزير الشؤون المغاربية واالتحاد اإلفريقي
وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل مع السيد الفروف على هامش
أشغال الدورة  4لمنتدى التعاون العربي الروسي المنعقد بأبو ظبي.
وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية ،فإن المحادثات تناولت أيضا سبل
التعزيز المستمر للعالقات الثنائية بين البلدين ،والقضايا اإلقليمية والدولية
ذات االهتمام المشترك ،السيما األوضاع الراهنة في ليبيا ومنطقة الساحل
والجهود المبذولة من أجل الحل السياسي لألزمات التي تعرفها المنطقة.
الوزيران شددا  -يضيف المصدر  -على «ضرورة العمل على توفير
الظروف الالزمة لتشجيع الحلول السياسية لألزمات في المنطقة» ،و»أكدا
في الشأن الليبي على أهمية دعم المساعي الرامية إلى تجاوز العقبات التي
تواجه تنفيذ االتفاق السياسي في هذا البلد ،من خالل الحوار الشامل
والمصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين بما يم ّكن من إنهاء األزمة الليبية،
ويتيح لليبيين بناء مستقبلهم والتصدي للتحديات التي تواجههم ،وفي
مقدمتها بناء المؤسسات الليبية ومكافحة اإلرهاب».
الجــــــــــــزائــــــــر-البـــــــــــرتغال
تحضير اجتماع التعاون االقتصادي بين  2و 3مارس بلشبونة
أوردت صحيفة "المساء" أنوزير الصناعة والمناجم عبد السالم بوشوارب
استقبألمس ،سفير البرتغال الجديد بالجزائر كارلوس أوليفيرا.وحسب بيان
للوزارة ،فإن اللقاء كان فرصة للوزير الستعراض التطورات
واإلصالحات التي تم تجسيدها في السنوات األخيرة ،وكذا فرص
االستثمار المتوفرة في مجالي الصناعة والمناجم.
كما تم التطرق إلى التحضيرات الجتماع مجموعة العمل المشتركة
للتعاون االقتصادي الجزائري -البرتغالي التي ستعقد يومي  02و03

مارس المقبل بلشبونة.وتحسبا لهذا االجتماع ،فإن الطرفين ـ حسب ذات
المصدر -اتفقا على تحديد محاور االهتمام المشترك ،من أجل إضفاء طابع
عملي على لقاء لشبونة ،وبالتالي رفع مستوى التعاون الثنائي ،السيما أن
منتدى لرجال أعمال البلدين سينظم على هامش االجتماع.
الجــــــــــــــزائر -الواليــــــــــــــــات المتحدة األمريكية
وفد برلماني جزائري يشارك في احتفاالت عيد الشكر الوطني
بالواليات المتحدة االمريكية
نقلت يومية "الشعب" خبر قيام وفد من المجلس الشعبي الوطني بزيارة
برلمانية إلى الواليات المتحدة األمريكيةللمشاركة في االحتفال بالذكرى
ال 65لعيد الشكر الوطني المصادف للثاني فيفري  ،2017وذلك تلبية
لدعوة من عضوي مجلس الشيوخ األمريكي السيدين جون بوزمان
وكريستوفر كونس.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني اليوم األربعاء أن الوفد الجزائري
يتكون من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعالقات
الخارجية ،جمال بوراس ،ورئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-
الواليات المتحدة األمريكية ،عبد الكريم مهني،والنائب صديق شهاب.

مـــــــــــتفرقــــــــــــات
جوان بوالشيك تقطع الشك باليقين ..وهذا هو القرار األخير حول
سفر الجزائريين الى أمريكا
كشفت يومية "النهار الجديد" أن الدبلوماسية وسفيرة الواليات المتحدة لدى
الجزائر ،جوان بوالشيك ،فندت االشاعات التي روجتها بعض وسائل
االعالم والتي تقضيبمنع الجزائريين من السفر إلى الواليات المتحدة
األمريكية والعديد من مواطنين دول عربية ،حسب القرار الذي اتخذه

الرئيس الجديد دونالد ترامب ،كما أوضحت ان مسافريناعتقلتهم السلطات
األمنية األمريكية سافروا من الجزائر لكن ليسوا بجزائريين.
ونشرت بوالشيكتغريده علىحسابها الرسمي بموقع التواصل االجتماعي
"تويتر" ،تؤكد أن الجزائر غير معنية بالقرار الذي اتخذته ادارة ترامب،
في منع مهاجرين والجئين بعض الدول من دخول التراب األمريكي،كما
نشرت السفيرة األمريكية لدى الجزائر ،قائمة البلدان المعنية وهي العراق،
ايران ،سوريا ،اليمن ،ليبيا ،الصومال ،السودان ،ممنوعة من دخول
أمريكا.
بروتوكول جديد ينظّم عالج الجزائريين بفرنساباريس اعتبرته
"تاريخيا" و"فريدا"
نقلت صحيفة "الشروق" مصادقة مجلس الوزراء الفرنسي ،األربعاء،
على بروتوكول جديد ينظّم عالج الجزائريين بفرنسا ،ووصفت حكومة
األخيرة اإلجراء بـ "التاريخي والفريد من نوعه" نظرا لكونه يقع خارج
التنسيق األوروبي في مجال الضمان االجتماعي.
ذكرت وكالة األنباء الجزائرية ّ
إن بيان مجلس الوزراء الفرنسي أشار إلى
كون البروتوكول يتعلق بتنظيم التكفل بعالج الجزائريين في المستشفيات
الفرنسية" ،يهدف إلى تنظيم التكفل من قبل صندوق الضمان االجتماعي
الجزائري بعالج المرضى الجزائريين على مستوى المستشفيات
الفرنسية".
البرلمان الفرنسي يوصي األوربيين باالنخراط في مبادرة الجزائر
لحل األزمة الليبية
كشفت يومية "المحور اليومي" أنالبرلمان الفرنسي شركاء فرنسا
األوروبيين أوصىباالنخراط في المبادرة التي تقودها الجزائر ودول جوار
ليبيا في عملية المصالحة الليبية ،وتوثيق المشاورات مع الجزائر ومصر
وتونس ،مؤك ًدا الحاجة الملحة إليجاد بنية لألمن القومي ،تعطي مجاالً
لتركيبة عسكرية مقبولة من جميع األطراف.

جاءت التوصية بناء في التقرير البرلماني الذي يناقش منذ أيام وقدمته
بعثة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي إلى دول المغرب العربي
الخمس ،التي استغرق عملها ستة أشهر ،مكونة من النائب عن الحزب
االشتراكي جان غالفاني ،والنائب عن الحركة من أجل الجمهورية غي
تيسيي ،إلى جانب نيكول أميلين ،فرانسوا اسنسي ،فاليري فورنيرو،
فرانسوا روشبلوان وميشال فوسال ،حيث أشار التقرير إلى عمر األزمة
في ليبيا ،موضحًا أنه بعد خمس سنوات من إسقاط الدولة الليبية ،فإن البالد
ال تزال تواجه التحديات السياسية واألمنية التي تثير قلقًا خا ًّ
صا ،الفتا إلى
أن االهتمام منصب حاليًّا على حل األزمة السياسية وإقامة سلطة
مؤسسات.
في زيارة تتزامن مع تحوالت سياسية مهمة في فرنسا:المرشح
االشتراكي إيمانويل ماكرون قريبا في الجزائر
تحدثت صحيفة "الجزائر" عنقيام المرشح االشتراكي في فرنسا إيمانويل
ماكرون بزيارة مرتقبة إلى الجزائر منتصف الشهر الجاري ،يلتقي من
خاللها شخصيات سياسية في البالد ،وهذا حسبما نقلته الصحافة الفرنسية
ولم تثر من خالله العديد من النقاط التفصيلية في هذه الزيارة.
وقالت بعض المصادر اإلعالمية الفرنسية أن وزير االقتصاد السابق في
حكومة مانويل فالس والمرشح لالنتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل
ماكرون سيزور الجزائر ألول مرة حيث ستكون له عدة لقاءات مع
شخصيات محلية ،ولم تبرز نوعية هذه الشخصيات المحلية إن كانت من
أحزاب السلطة أو المعارضة أومن المجالس المنتخبة ،كما ذكرت ذات
المصادر على أن ماكرون من المنتظر أن يعقد لقاء مفتوح يوم  13فيفري
القادم بالجزائر العاصمة.

