ملخص الصحافة الوطنية الصادرة باللغة العربية
السبت و األحد  04و 05فيـــــــــــــــفري 2017
نشــــــــــــاطات رئيــــــس الجمهورية
الرئيس بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة ويحدد :التشريعيات في  4ماي
القادم
أبرزت عدة يوميات وطنية أن رئيس الجمهورية ،السيد عبد العزيز
بوتفليقة ،استدعى الهيئة الناخبة الختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
يوم الخميس  4ماي المقبل ،حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح بيان الرئاسة أنه «بموجب أحكام المادة  6-91من الدستور
وأحكام القانون العضوي رقم  16-10المتعلق بنظام االنتخابات ،وقع
رئيس الجمهورية ،السيد عبد العزيز بوتفليقة ،يوم الخميس ،المرسوم
المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس  4ماي  2017بغرض
انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني» .وأضاف المصدر ذاته أن
المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية ،حدد الفترة الممتدة ما بين  8و 22
فبراير  2017للمراجعة االستثنائية للقوائم االنتخابية.
الجـــــــــــزائر -فــــــــــــــرنسا
لوران فابيوس يصرح:التعاون االقتصادي و التجاري بين الجزائر و
فرنسا يتقدم بوتيرة سريعة
أفادت العديد من الصحف الوطنية الصادرة اليوم أن رئيس المجلس
الدستوري الفرنسي لوران فابيوس،أكد أن التعاون االقتصادي و الصناعي
و التجاري بين الجزائر و فرنسا يتقدم بوتيرة سريع ،و أشار فابيوس الذي
تحادث بالعاصمة يوم الخميس مع الوزير األول عبد المالك سالل و رئيس
المجلس الدستوري مراد مدلسي ،إلى الصداقة الجيدة التي تربط البلدين.

كما استقبل يوم الخميس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون
الدولي السيد رمطان لعمامرة رئيس المجلس الدستوري الفرنسي ،و
أوضح فابيوس في تصريح للصحافة ،أن الصداقة بين الجزائر و فرنسا
أساسية ،مشيرا إلى أن الكثير من األمور الجيدة قد تم الشروع فيها بين
البلدين و ستتواصل ،ونوه بالدور الذي تقوم به الجزائر لتسوية عديد
األزمات ،سيما في مالي.
وقال فابيوس في تصريح له عقب لقاء خصه به وزير الصناعة و المناجم
عبد السالم بوشوارب ،يوم الخميس،أنه أمر جيد أن نرى بأن التعاون بين
الجزائر و فرنسا على الصعيداالقتصادي و الصناعي و التجاري يتقدم
بوتيرة سريعة و أظن أن ذلك دليل على الصداقة الجيدة التي تربط البلدين
و ذكر المسؤول الفرنسي ،بأن زيارته إلى الجزائر جاءت استجابة لدعوة
رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ،موضحا أن الهدف الرئيسي
لزيارته هو العمل مع المجلس الدستوري الجزائري و التحادث مع عدة
مسؤولين جزائريين.
الجــــــــــــــزائر-قــــــــــــطر
السيد مساهل يؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا
نقلت عدة صحف وطنية ،نقال عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية ،أن
وزير الشؤون المغاربية واالتحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية ،عبد
القادر مساهل استقبل  ،يوم األربعاء ،من طرف الوزير األول وزير
الداخلية القطري ،الشيخ عبد هللا بن ناصر آل ثاني ،حيث تطرق الطرفان
إلى التعاون بين البلدين .وتطرق السيد مساهل خالل زيارة العمل التي قام
بها إلى قطر مع الشيخ عبد هللا إلى تنفيذ مشاريع التعاون بين البلدين التي
تم االتفاق عليها خالل الدورة الخامسة للجنة العليا المختلطة الجزائرية-
القطرية.
كما تحادث السيد مساهل خالل هذه الزيارة مع وزير الشؤون الخارجية
القطري ،الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني ،حول مستجدات الوضع

السياسي في ليبيا وضرورة التوصل إلى حل سياسي عبر الحوار الشامل
والمصالحة الوطنية.وتطرق الوزيران أيضا إلى وضعية التعاون الثنائي
معربان عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغه.
الجـــــــــــزائر -اعــــــــــتداء كيــبيــك
وصـــول جثمـــاني الضحيتيـن الجزائريتيـن في اعتداء كيــبيــك إلى
الجزائر
رصدت الصحف الوطنية الصادرة اليوم خبر وصول جثمانا الضحيتين
الجزائريتين المتوفيتين األحد الماضي في االعتداء اإلرهابي الذي
استهدف المركزالثقافي اإلسالمي بمقاطعة كيبيك (كندا) صباح أمس
السبت إلى الجزائر بحضور عائالتيهما و أقاربهما.
حيث أكد األمين العام لوزارة الشؤون الخارجية السيد حسان رابحي الذي
كان حاضرا لدى وصول الجثمانين إلى مطار هواري بومدين الدولي
بالعاصمة ،أن «السلطات الجزائرية اتخذت جميع اإلجراءات الضرورية
إلعادة الجثمانين إلى أرض الوطن و ذلك بالتنسيق مع تمثيليتنا الدبلوماسية
و كذا مع السلطات الكندية».و دعا السيدرابحي الجالية الجزائرية المقيمة
في الخارج إلى «المزيد من اليقظة و التضامن» .و أبرز في هذا السياق
«التضامن الجاد» الذي عبرت عنه تلك الجالية حيال هذه الظروف معتبرا
أن هذا من شأنه أن «يقوي مكانة الجالية التي تعيش بعيدا عن الوطن و
يعزز عالقاتها و ارتباطها بالجزائر».
و أضاف قائال «كما ندين بشدة اإلرهاب و ندعو المجتمع الدولي إلى
التضامن أكثر فأكثر من أجل مكافحة ظاهرة اإلرهاب و معاداة اإلسالم و
إلى توفير الظروف للتعايش بين الشعوب و الحضارات من أجل مصلحة
اإلنسانية جمعاء».
الجــــــــــــــــــزائر-الواليات المتحدة األمريكية
كتابة الدولة األمريكية :الجزائر شريك هام وفاعل في المنطقة

أكدت ،حسب صحيفة "المساء" ،كتابة الدولة األمريكية ،أن الجزائر
شريك هام بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية يضطلع بدور بنّاء في ترقية
االستقرار اإلقليمي ،مث ّمنة حالة االستقرار التي تنعم بها في ظل حالة
االلتهاب التي تحيط بها من دول الجوار.
وأوضحت كتابة الدولة األمريكية في بطاقة فنية حول الجزائر نشرت أول
أمس ،بواشنطن ،أن الجزائر وبحكم موقعها االستراتيجي تعتبر شريكا
هاما تربطه عالقات قوية بالواليات المتحدة األمريكية في مجال
الدبلوماسية واألمن وتطبيق القانون.
وتشير وثيقة كتابة الدولة األمريكية ،إلى أن الجزائر بقيت تنعم باالستقرار
رغم االضطرابات التي ه ّزت دول الجوار ،فضال عن اضطالعها بدور
بنّاء في ترقية االستقرار اإلقليمي ،مبرزة جهودها المعتبرة من أجل تعزيز
التعاون الدولي في مجال مكافحة اإلرهاب .وفي ذات السياق أشارت كتابة
الدولة األمريكية إلى أن الجزائر عضو فاعل في المنتدى العالمي ضد
اإلرهاب ،وترأس مناصفة مجموعة العمل حول تعزيز القدرات على
مكافحة اإلرهاب في منطقة الساحل ،عالوة على تقديمها دعما لوجيستيا
لعمليات حفظ السالم التي تقوم بها األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي .وبعد
التطرق إلى العالقات الدبلوماسية المكثفة أكدت كتابة الدولة األمريكية
على أهمية الحوار السياسي والعسكري القائم بشكل منتظم بين الجزائر
وواشنطن.
نائب مساعد كاتب الدولة األمريكي يشيد بجهـود الجزائر من أجل
استقرار المنطقة
أشاد ،حسب العديد من اليوميات الوطنية ،نائب مساعد كاتب الدولة
األمريكي لمنطقة المغرب العربي و مصر ،جون ديسروشر ،بالجهود التي
تبذلها الجزائر من أجل استقرار المنطقة ،منوها بمساهمتها النوعية في
تسوية األزمة الليبية ،كما أبرز اإلمكانيات االقتصادية الهامة للجزائر التي
تسمح لها بالتوجه بسرعة نحو تنويع االقتصاد.
وأكد ديسروشر ،يوم الجمعة ،بواشنطن خالل محادثات جمعته بوفد
برلماني جزائري في زيارة إلى واشنطن ،بحضور سفير الجزائر

بواشنطن مجيد بوقرة ،بأن الواليات المتحدة تشيد باستقرار الجزائر الذي
يسمح بالعمل معا من أجل تحقيق االستقرار في المنطقة و أبرز
الدبلوماسي األمريكي ،مساهمة الجزائر من أجل تسوية النزاع الليبي،
مضيفا في السياق ذاته أن الجزائر و واشنطن تبذالن جهودا لجمع الليبيين
حول حل شامل يحفظ لليبيا وحدتها و سيادتها الترابية و تماسك شعبها.
بوالشيك توضح :ال يوجد أي جزائري ضمن الموقوفين في مطار
كينيدي
ذكرت صحيفة "المساء" أن سفيرة الواليات المتحدة األمريكية بالجزائر،
جوان بوالشيك ،أكدت أنه ال تغيير في إجراءات الحصول على التأشيرة
للمواطنين الجزائريين ورجال األعمال الراغبين في السفر إلى أمريكا،
وذلك في ردها على انشغاالت طرحها جزائريون على مواقع التواصل
االجتماعي ،بخصوص منع الجزائريين من السفر إلى أمريكا في إطار
إجراءات اعتمدتها اإلدارة الجديدة لدونالد ترامب.السفيرة كتبت في تغريدة
لها على تويتر ،أن مصلحة التأشيرات لسفارة أمريكا تبقى مفتوحة أمام
رجال األعمال والراغبين في الهجرة وأنه ال يوجد تغيير فيما يتعلق بسفر
الجزائريين إلى الواليات المتحدة األمريكية والحصول على التأشيرات،
قبل أن تختتم بالقول «أهال وسهال».
متفــــــــــــــرقات
تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسي يكشفحجـم كبيـر من األرشيف
الذي نقل من الجزائـر الزال محفوظــا في علب لم تفتح بعد
كشف ،حسب صحيفتا "الخبر" و "النصر" ،تقرير لمجلس المحاسبة
الفرنسي أن حجما كبيرا من األرشيف الذي نقل من الجزائر الزال
محفوظا في علب لم تفتح مشيرا إلى نقائص في حفظه وتصنيفه.وبطلب
من لجنة المالية لمجلس الشيوخ ،قام مجلس المحاسبة بتحقيق حول
األرشيف الوطني المسير من طرف وزارة الثقافة واالتصال وخلص في
تقريره الذي تم نشره عبر موقع االنترنيت إلى أن تصنيف األرشيف

«أصبح إشكاال» نتيجة «تأخر في الفرز والمعالجة» ،بما في ذلك «حجم
كبير من األرشيف الذي لم يتم فتحه بعد منذ القدوم به من الهند الصينية
ومن الجزائر» .وبعد الحديث عن فوضى كبرى تطرق التقرير إلى المهام
المتعلقة باألرشيف من جمع وتصنيف وحفظ واتصال والتي «تمت بطرق
غير عادلة و فيها تقصير في غالب األحيان».
ومن بين «التأخرات المسجلة في التصنيف» ،ذكر مجلس المحاسبة أن
بعض المحفوظات لم يتم فتحها منذ إحضارها من الجزائر سنة ،»1962
و من ثمة استحالة استغالل هذه الموارد من طرف الباحثين و المواطنين.
وأشار التقرير إلى أنه باإلضافة إلى الحالة المدنية للجزائر« ،فإنه يوجد
على الموقع االلكتروني عدد هام من الصور الفوتوغرافية (34.000
صورة) والخرائط والمخططات ( )43.00و محفوظات أخرى تهم أكثر
البحث العلمي من علم األنساب (مكاتب العرب في الجزائر والبعثات
الدينية ومستخدمي اإلدارة االستعمارية).
عالج مجاني للمرضى الجزائريين بمستشفيات فرنسا!
أوردت يومية "الشروق" أنالحكومة الفرنسية قدمت مشروع قانون لدى
الجمعية الوطنية (البرلمان) يجيز الموافقة على البروتوكول اإلضافي
لالتفاقية العامة بين فرنسا والجزائر ،حول الحماية االجتماعية المتعلقة
بالرعاية الطبية والعالج ،المقدمة في فرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين
اجتماعيا والمحتاجين غير المؤمنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر.
وفي عرض أسباب النص ،ورد أنه يندرج في إطار تحسين تنقل المرضى
الجزائريين إلى فرنسا من أجل الرعاية الصحية ،بناء على المفاوضات
التي شرع فيها أفريل  2002بين الحكومتين ،لمراجعة البروتوكول
اإلضافي المتعلق بالرعاية الصحية المقدمة في فرنسا لبعض الجزائريين
المؤمن لهم اجتماعيا والذي وقع في 1أكتوبر .1980
أوروبا تغري المهاجرين الجزائريين ماليا للعودة إلى بلدهم

كشفت،حسب صحيفة "الفجر"،تقارير بريطانية أن دول االتحاد األوروبي
تسعى إلى إغراء المهاجرين الجزائريين بمساعدات مالية لتخفيف اللجوء
عليها وتشجيعهم على العودة ألرض الوطن أو بلدان أخرى غير أوروبا،
واالتفاق مع دول شمال إفريقيا على منعهم من التوجه ألوروبا.
وأوردت صحيفة ”إندبندنت” أن بريطانيا خصصت ميزانية تبلغ ثالثين
مليون جنيه إسترليني لتوفير إمدادات منقذة للحياة لالجئين الذين وصلوا
لشرق أوروبا ،وحثهم على التفكير في الذهاب إلى آسيا أو أميركا
الالتينية.وأعلنت ذلك رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في قمة
االتحاد األوروبي بمالطا ،قائلة إن هذه الميزانية تهدف لمساعدة الالجئين
في مواجهة البرد القارس بأوروبا الشرقية واليونان.

