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نشــــــــــــاطات رئيــــــس الجمهورية
الرئيس بوتفليقة يهنئ الحاكمة العامة لنيوزلندا بمناسبة العيد الوطني

لبالدها

أفادت يومية "الشعب" أنرئيس الجمهورية ،السيد عبد العزيز بوتفليقة،

بعثبرقيةتهنئة إلى الحاكمة العامة لنيوزلندا ،باتسي ريدي ،بمناسبة االحتفال
بالعيد الوطنيلبالدها ،نوه فيها بجودة عالقات الصداقة و التعاون التي تربط

البلدين.
وجاء في برقية التهنئة ":يسعدني  ،بمناسبة االحتفال بالعيد الوطني لبالدكأن

أتوجه إليك ،باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي ،بأحر التهاني
مقرونةبأطيب تمنياتي لك بالصحة والسعادة ،وبالرقي واالزدهار لشعب
نيوزلندا الصديق".وتابع الرئيس بوتفليقة" :هذا وأغتنم هذه المناسبة ألنوه

بارتياح بجودةعالقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا وأؤكد لك عزمي

على العمل معك على تعزيزهالمصلحة شعبينا".

الجـــــــــــــــــزائر-ألــــــــــــمانيا
السيدة بن غبريت تلتقي سفير ألمانيا
أوردت اليوميات الوطنية الصادرة اليوم أن وزيرة التربية الوطنية ،نورية بن

غبريت ،تحادثتأمس ،بمقر الو ازرة ،مع سفير ألمانيا بالجزائر ميكائيل زنر،
حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التربية.
وأوضح بيان للو ازرة أن «الطرفين تحادثا عن سبل تعزيز التعاون بين البلدين
في مجال التربية ،كما تناولت المحادثات إمكانيات توسيع العمليات التكوينية

لفائدة المؤطرين والتالميذ عبر برامج باش ) (PASCHومعهد غوته

)(Goetheلتمكينهم من التحكم األحسن في اللغة االلمانية» .كما كان

اللقاء فرصة للتأكيد على »ضرورةالتشجيع على التوأمة بين ثانويات

نموذجية للبلدين عبر التكنولوجيات الحديثة».

الجزائر-المغرب
السيد عمار بالني :قرار محكمة العدل األوروبية جعل المخزن

المغربي في حالة هيستيريا

أشارت يومية "النهار الجديد" أن سفير الجزائر ببلجيكا وممثلها في مفوضية
رد على التهديدات األخيرة التيأطلقها المخزن
االتحاد األوروبي ،عمار بالنيّ ،
ضد المفوضية األوروبية ،والقاضية بمراجعة االتفاقيات بين المغرب ودول

االتحاد األوروبي ،مؤكدا بأن استراتيجية خلق جو التوتر والضغط على
البلدان التي تخالف نظام المخزن قد عهدتها الجزائر من طرف هذا األخير،

كما أضاف بالني أن قرار محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي ،والتي

أقرت بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن االحتالل المغربي ،جعل نظام
ّ
المخزن يدخل في حالة هيستيريا ،على غرار التهجم الشخصي على محافظ
االتحاد األوروبي ،مشي ار إلى أن المخزن يضغط على االتحاد األوروبي لكي

يتجاهل تجاوزاته في الصحراء الغربية.

الجــــــــــــزائر-تــــــــونس
اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية للطاقة تجتمع اليوم بالعاصمة
نقلت صحيفة "الشعب" اجتماع اللجنة الجزائرية التونسية للطاقة اليوم الثالثاء
بالعاصمة برئاسة وزيري القطاع نور الدين بوطرفة والسيدة هلة شايخروحو

.وسبق اجتماع اللجنة تنظيم لقاء مشترك لخبراء البلدين يومي  5و 6فيفري
ودارسة الملفات المطروحة على الدورة.

وتضم اللجنة الجزائرية والتونسية للطاقة ممثلين عن و ازرتي البلدين
والمؤسسات الطاقوية ،وتجتمع دوريا بعاصمتي الدولتين لتقييم مدى تقدم

مشاريع الشراكة والصفقات الممضاة وآفاق تطويرها مستقبال.
متفــــــــــــــرقات

المسؤول الفرنسي السامي المكلف بالتعاون الصناعي و التكنولوجي

الفرنسي -الجزائري :الــجزائر تعد حــاليا البلد المحــوري األكثر استــق ار ار
في المغرب العربي
ذكرت يومية "النصر" أنالمسؤول الفرنسي السامي المكلف بالتعاون الصناعي
و التكنولوجي الفرنسي -الجزائري جان لوي لوفي ،أكديوم االثنين ،أن

الجزائر تعد «حليفا أساسيا» بالنسبة لفرنسا مشي ار إلى أنها تعد حاليا «البلد
المحوري األكثر استق ار ار» في المغرب العربي.

و قال السيد جان لوي لوفي في حديثه لليومية االقتصادية «ال تريبون» أنه
يمكن لفرنسا «المضي قدما في تعاونها مع الجزائر من خالل التوقيع على
اتفاق مثل ذلك الموقع مع استراليا في مختلف مجاالت النشاط التي تسعى

إلى تطويرها» مضيفا أن الجزائر تعد بالنسبة لنا «حليفا أساسيا» .و أضاف
يقول إن «الج ازئر تعد حاليا المحور األكثر استق ار ار في منطقة المغرب

العربي» موضحا أنه أمام المنافسة الدولية في المنطقة السيما ألمانيا «فإنني

مقتنع بأننا نحن الفرنسيون يجب أن نكون الفاعلين األساسيين في استراتيجية
تنمية الجزائر و العمل معها».
فتح مكتب إقليمي للمنظمة الدولية لحقوق اإلنسان والدفاع عن الحريات

العامة :تثمين جهود الجزائر في تعزيز الحريات والتزامها بالمواثيق الدولية

أوردت صحيفة "المساء" أنالمنظمة الدولية لحقوق اإلنسان والدفاع عن

ثمنتالجهود التي تبذلها الجزائر في تحسين حقوق اإلنسان
الحريات العامةّ ،
وتعزيزها انطالقا من «منهجها الراسخ المستمد من الشريعة اإلسالمية التي

وحرمت انتهاكها على نحو يوازن بين مصالح
أوجبت حماية حقوق اإلنسان ّ
الفرد والمجتمع».
وأشارت المنظمة إلى أن الجزائر «تعمل على التعاون مع جميع اآلليات
الدولية واالقليمية» ،وأن «األمن واالستقرار واالزدهار» تشكل عوامل أساسية
في مسيرتها نحو التنمية المستدامة التي تحترم فيها حقوق اإلنسان عبر سن

القوانين واألنظمة واللوائح ودعم مؤسسات المجتمع المدني.

واعتبر البيان الموقّع من طرف المدير االقليمي للمنظمة عبد السالم عليلي،
أن فتح مكتب لها ببالدنا جاء في إطار «التعاون مع هذه اآلليات التي تعزز
العمل الدولي المشترك من أجل حماية حقوق اإلنسان واعداد تقرير على

معلومات مفصلة عن الجهود والمنجزات المتحققة في مجال حقوق اإلنسان

يعزز ويحمي حقوق
على أرض الواقع بالجزائر» ،وذلك ضمن «إطار قانوني ّ
الفعالة».
اإلنسان وفق التدابير الرقابية ّ
ألمانيا تطرد  169جزائري
كشفت يومية "الفجر" أنو ازرة الداخلية األلمانية نفذت 169قرار ترحيل

للجزائريين دون وثائق إلى أرض الوطن العام الماضي ،لكن حسب
المسؤولين األلمان ال يزال اإلجراء محدودا مقارنة بعدد المهاجرين الذين

يتوجب عليهم مغادرة البالد.
حيثذكرت أمس بيانات و ازرة الداخلية األلمانية أن السلطات رحلت العام
الماضي  119طالب لجوء مرفوضين إلى المغرب ( 61مرحال عام

 ،)2015و 169طالب لجوء إلى الجزائر ( 57مرحال عام ،)2015
و 116طالب لجوء إلى تونس ( 17مرحال عام .)2015وحسب الو ازرة

فقد بلغ عدد طالبي اللجوء الذين يتوجب عليهم مغادرة ألمانيا العام الماضي

 3736مغربي و 3784جزائري و 1515تونسي .وتوجه أوساط سياسية
في ألمانيا انتقادات لدول المغرب العربي بسبب نقص تعاونها مع ألمانيا في
استعادة طالبي اللجوء المرفوضين .كما انتقد وكيل و ازرة الداخلية األلمانية

أوله شرودر انتهاج بعض الواليات سياسة معرقلة للترحيل المتواصل لطالبي

اللجوء المرفوضين.

ألمانيا تقترح  4.5مليون أورو لـ الحراقة الجزائريين لمغادرة
أراضيها
نقلت صحيفة "المحور"اقتراح و ازرة الداخلية األلمانية منح كل الجئ بها

 1200أورو ،أي ما يقارب  25مليون سنتيم ،مقابل العودة إلى بالده،
مؤكدة أن ذلك يدخل ضمن برنامج جديد للهجرة عنوانه المساعدة األولية ،
على أن يتسلم كل الجئ نصف المبلغ بعد موافقته والنصف اآلخر بعد

قضاء ستة أشهر في بالده ،مشيرة أن عدد الجزائريين طالبي اللجوء بلغ

نهاية  3784حراق السنة الماضية.

و خصصت الحكومة األلمانية مبلغ  40مليون أورو لتغطية برنامجها
الجديد المساعدة األولية لتحفيز الحراقة على مغادرة أراضيها والعودة

لبلدانهم االصلية ،حيث أكد موقعلـ إيزفيستيا األلماني أنه بموجب هذا

البرنامج .ويهدف البرنامج ،بحسب السلطات األلمانية ،إلى تحفيز طالبي
اللجوء على العودة الطوعية إلى بلدانهم ،معتبرة أن هذا االختيار أفضل لهم

من التسفير القسري في حال رفض طلبهم بخصوص اللجوء ،مبينة أن القرار

يستهدف األشخاص ما فوق سن  12سنة ،خاصة وأن ألمانيا باشرت
عمليات الترحل القسري بعد اعتداء أعياد الميالد ببرلين ،حيث قامت مصالح

الهجرة استنادا إلى بيانات و ازرة الداخلية األلمانية العام الماضي بترحيل
 169طالب لجوء إلى الجزائر مقابل  57مرحال عام  2015إضافة إلى
 119طالب لجوء مرفوضين إلى المغرب مقابل  61مرحال عام 2015

و 116طالب لجوء إلى تونس مقابل 17مرحال عام  ،2015اين بلغ عدد
طالبي اللجوء الذين يتوجب عليهم مغادرة ألمانيا العام الماضي 3736

مغربيا و 3784جزائريا و 1515تونسيا .

