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نشــــــــــــاطات رئيــــــس الجمهورية
الرئيس بوتفليقة يهنّئ نظيره السريالنكي
أفادت العديد مناليوميات الوطنية الصادرة اليوم أن رئيس الجمهورية السيد
عبد العزيز بوتفليقةبعث ببرقية تهنئة إلى نظيره السريالنكي
مايثريباالسيريسينا ،بمناسبة الذكرى  69الستقالل بالده ،أكد له فيها تمام
عزمه على العمل سويا من أجل تكثيف وتنويع العالقات الثنائية بين البلدين.
وجاء في برقية رئيس الجمهورية« :يسعدني وجمهورية سريالنكا
الديمقراطية االشتراكية تحتفل بالذكرى التاسعة والستين الستقاللها ،أن أتقدم
إليكم ،باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي ،بأحر التهاني مشفوعة
بأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والهناء ،وبمزيد من التقدم والرقي للشعب
السريالنكي الصديق»« .وال يفوتني في هذه المناسبة السعيدة  -يضيف
الرئيس بوتفليقة  -أن أؤكد لكم تمام عزمي على العمل معكم من أجل تعزيز
أواصر الصداقة والتضامن التي تجمع الجزائر وسريالنكا ،والعمل سويا من
أجل تكثيف وتنويع عالقاتنا الثنائية بما يعود بالنفع على شعبينا الصديقين».
الجـــــــــــــزائر-لــــــــــــــيبيا
السيد مساهــل يؤكد أن الجزائـــر متمسكة بحل سيـــاسي لألزمة
الليــبــية دون أي تدخل خـــارجي

أبرزت الصحف الوطنية الصادرة اليوم ،نقال عن بيان لوزارة الشؤون
الخارجية ،أن وزير الشؤون المغاربية و االتحاد اإلفريقي وجامعة الدول
العربية ،السيد عبد القادر مساهل ،أكدأمس األحد بالعاصمة ،على «موقف
الجزائر الثابت» من أجل حل سياسي لألزمة الليبية دون أي تدخل خارجي.
وأوضح نفس البيان ،أنه عقب استقبال السيد مساهل لوفد ليبي متكون أساسا
من ضباط بقيادة الجنرال محمد الغسري ،يمثلون قيادة عملية «البنيان
المرصوص» ،أكد الوزير على «موقف الجزائر الثابت» من أجل حل
سياسي لألزمة الليبية ،مذكرا أيضا بجهود الجزائر المتواصلة في هذا الشأن،
«بعيدا عن كل تدخل خارجي في هذا البلد الشقيق والجار» .وأضاف البيان،
أن السيد مساهل حيا «االنجازات العسكرية الليبية المحققة في إطار مكافحة
اإلرهاب في مدينتي سرت وبنغازي وكذا في العديد من المدن الليبية
األخرى».
و من جهته نوه الوفد الليبي بالدور الفعال والثابت الذي تلعبه الجزائر إليجاد
حل سياسي لألزمة الليبية ،في إطار االتفاق الليبي الموقع في  17ديسمبر
 2015برعاية األمم المتحدة .كما اغتنم الوفد الليبي زيارته للجزائر لتقديم
«عرض شامل» للعمليات العسكرية في البالد (ليبيا) ال سيما لتحرير مدينة
سرت من التنظيمات اإلرهابية.
متفــــــــــــــرقات
السيدة بن غبــريط تبحــث مع السفيرة األمريكية سبل تعزيز
التعـــاون في التكــوين و تبــــادل الخبــــرات
أوردت صحيفة "النصر" أن وزيرة التربية الوطنية ،نورية بن
غبريط،استعرضت أمس األحد ،مع سفيرة الواليات المتحدة األمريكية
بالجزائر ،جوان بوالشيك ،سبل إعادة بعث التعاون بين البلدين في مجال
التربية وتعزيز العمليات التكوينية ،حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.

وأوضح البيان أنه تم خالل هذا اللقاء التطرق إلى «سبل إعادة بعث وتعزيز
التعاون الثنائي في مجال التربية و كذا النقاط التي يمكن تحقيقها ميدانيا ،على
غرار العمليات التكوينية عن طريق تبادل الخبرات ،خاصة في مجال التكفل
بالتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة بالمؤسسات التربوية».كما تناول الطرفان
أيضا سبل «تشجيع المؤسسات التربوية لكال البلدين للتواصل عبر
التكنولوجيات الحديثة».
على غرار محور باريس -برلين:دعوات لالضطالع بدور “مهيكل”
لمحور باريس-الجزائر
ذكرت يومية "الجزائر" أنالمسؤول السامي الفرنسي المكلف بالتعاون
الصناعي والتكنولوجي الجزائري -الفرنسي ،جون لوي لوفي ،اعتبرأول
أمس بباريس ،أنه على محور باريس-الجزائر االضطالع بدور “مهيكل”
على غرار محور باريس-برلين ،مشيرا في السياق ذاته إلى أن الثنائي
باريس -الجزائر هو في “قلب الواجهة أوربا -إفريقيا".
وأوضح نفس المسؤول في حديث مطول خص به يومية التريبون ،أنه
“يمكننا القول عموما على الصعيد االستراتيجي ،بأن الثنائي باريس-الجزائر
هو في قلب الواجهة أوربا إفريقيا .فالجزائر في قلب شمال إفريقيا الى جانب
بلدان جد هامة كالمغرب و تونس .فبالنسبة لبلد كفرنسا ،على محور باريس-
الجزائر االضطالعبدور مهيكل على غرار محور باريس-برلين".و حسب
المتحدث،ال يوجد اليوم على الساحة العالمية للدول-األمم ما يعادل الثنائي
الجزائر-فرنسا على الصعيد االقتصادي و االستراتيجي ،السيما فيما يتعلق
بالقرب الجغرافي واللغوي والثقافي وكذا ماليين األشخاص الذين لديهم
اقارب على ضفتي الحوض المتوسطي.
الجالية الجزائرية المقدرة بـ 5ماليين بدون سفير في باريس
أشارت صحيفة "الفجر" إلى أنالجالية الجزائرية بفرنسا المقدر تعدادها
بحوالي  5ماليين شخص ،ال تزال بدون سفير بفرنسا ،وهذا منذ إنهاء وزارة

مهام السفير السابق عمار بن جمعة ،حيث لم يجر استخالفه بأي شخص آخر
لحد الساعة.
وحسب ما نقلته وسائل إعالم فرنسية نقال عن السلطات الفرنسية ،لم يجر
لحد الساعة استالمها بصراحة لملف شخصية مقترحة من السلطات الخارجية
الجزائرية لتولي منصب السفير بباريس ،حتى وأن كان قد جرى تداول
بعض األسماء لخالفة السفير المنتهية مهامه ،ومنهم الوزير السابق للطاقة
يوسف يوسفي ،والسفير الحالي للجزائر ببروكسل ،عمار بالني.
وأضافت اليومية أن مصادر دبلوماسية جزائرية قللت في قت سابق من األثر
السلبي الذي يمكن أن تتركه عملية بقاء منصب السفير بدون خلفية ،بالنظر
لتعدد العالقات الثنائية القطاعية والمتعددة ،وأشارت أن الرئيس بوتفليقة
ينتظر اإلعالن عن نتائج االنتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة من أجل تعيين
سفير جديد بفرنسا يكون في مستوى تحقيق مصالح الجزائر.
منظمة حقوقية دولية تُنصف الجزائر
أعلنت،حسب صحيفة "اخبار اليوم"،المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان والدفاع
عن الحريات العامة عن فتح مكتب لها في الجزائر يُديره اإلعالمي عبد
السالم عليلي وفي أول بيان إعالمي له بتوقيعه لم يسر مكتب هذه المنظمة
الحقوقية الدولية على خطى منظمات أخرى تفضل (تسويد) كل شيء في
الجزائر حيث أشاد بما تبذله الجزائر من جهود لتحسين حالة حقوق اإلنسان
وتعزيزها.
وفي البيان اإلعالمي األول لمكتب المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان والدفاع
عن الحريات العامة قالت أنها تود أن توضح موقفها من الحريات العامة في
الجزائر وما يتم تداوله في وسائل اإلعالم.وث ّمنت المنظمة الجهــــود التي
تبذلها الجزائـر في تحسين حالة حقوق اإلنسـان وتعزيزهـا انطالقا من
منهجها الراسخ المستمد من الشريعة اإلسالمية التي أوجبت حماية حقوق
اإلنسان وحرمت انتهاكها على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع.

