ملخص الصحافة الوطنية الصادرة باللغة العربية
األربــــــــــعاء  08فيـــــــــــــــفري 2017

نشــــــــــــاطات رئيــــــس الجمهورية
الرئيس بوتفليقة يعزي عائلة المرحوم إسماعيل حمداني
أبرزت الصحف الوطنية أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
بعث،أمس الثالثاء ،برقية تعزية لعائلة الفقيد إسماعيل حمداني أشاد فيها
بوطنية و كفاءة المرحوم .من أهم ما جاء في البرقية يقول الرئيس بوتفليقة
"لم أنس ولن أنسى تلك المرحلة الجميلة التي قضيناها معا ،وال تلك األحاديث
التي كنا نتبادلها ،وكان أغلبها يدور حول كيفية بناء الجزائر ،والسبيل
األفضل لترقيتها والنهوض بها ،كانت له ثقة كبيرة في قدرة الجزائريين على
النجاح في معركة التنمية تفوق قدرتهم في معركة التحرير ،يدفعهم في ذلك
الرغبة في ترقية البالد ،ورفع التحدي للخروج من دائرة اليأس الذي حاول
المستعمر أن يطوقهم بها ،وجند لها عبثا كل إمكانياته اإلعالمية".
وختم الرئيس بوتفليقة برقيته بالقول "اللهم يا من ال تضيع عنده الودائع إن
الراحل عنا وديعتك عادت إليك ،فأكرم اللهم مآبه وأجزل ثوابه ،وبوئه مكانا
يرضاه في فسيح جنانك مع الصالحين من عبادك ،وجلله برحمتك ومغفرتك
ورضوانك ،كما نسألك اللهم أن تنزل السكينة في قلوب جميع أفراد أسرته
وأقاربه ومحبيه ،وأن توفيهم األجر بما صبروا ،وتعوضهم خيرا فيما فقدوا،
إنك سميع مجيب الدعاء".

الرئيس بوتفليقة يهنّئ الحاكمة العامة لغرونادا
أفادت اليوميات الوطنية الصادرة اليوم أن رئيس الجمهورية السيد عبد
العزيز بوتفليقة ،بعثبرقية تهنئة للحاكمة العامة لغرونادا ،السيدة سيسيل إيالن
فلوريت الغروناد ،بمناسبة االحتفال بالعيد الوطني لبالدها جدد فيها رغبته
في العمل معها على تطوير عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
وكتب الرئيس بوتفليقة ،في برقيته يقول «يطيب لي ،وبالدك تحتفل بعيدها
الوطني أن أتوجه إليك ،باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي،
بأحر التهاني مرفوقة بتمنياتي لك بموفور الصحة والسعادة ،وباالزدهار
لشعب غرونادا الصديق» .وأضاف الرئيس بوتفليقة «هذا ،وإنها لفرصة
أغتنمها ألجدد لك رغبتي في العمل معك على تطوير عالقات الصداقة
والتعاون بين بلدينا».
نشـــــاطات الوزيـــــــر األول
السيد سالل يستقبل وزيرة الطاقة التونسية
أوردت عدة يوميات وطنية الصادرة اليوم أن الوزير األول عبد المالك سالل
استقبألمس بالجزائرالعاصمة وزيرة الطاقة والمناجموالطاقات المتجددة
التونسية هالة شيخ روحو حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير األول.
وتطرق الطرفان خالل هذا اللقاء الذي حضره وزير الطاقة نور الدين
بوطرفة إلى التعاون الثنائي خاصة في مجاالت التحكم في الطاقة وتطوير
الطاقات المتجددةشملها اتفاق تمت المصادقة عليه بالجزائر العاصمة في
يوليو  2009بمناسبة اجتماعلجنة الطاقة المشتركة حسب ما أوضحه نفس
المصدر .وأضاف البيان أن السيد سالل و الوزيرة التونسية اتفقا على
"ضرورة البحث عن كل الوسائل والفرص التي تسمح بتدعيم تبادل الخبرات
و تجسيد مشاريع التعاونالجديدة وتمتين عالقات التعاون بين الطرفين في
مجال الطاقة والصناعة المنجمية".

السيد سالل يستقبل وزير الشؤون الخارجية الزامبي
كما استقبل الوزير األول عبد المالك سالل ،أمس ،وزير الشؤون الخارجية
الزامبي هاري كاالبا ،الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر ،حسبما أفاد به بيان
لمصالح الوزير األول .وبعد أن أعربا عن «ارتياحهما» لتطور العالقات
الثنائية في مختلف المجاالت ،اتفق المسؤوالن على «تعزيزها أكثر انطالقا
من إرادة مشتركة في إعطاء دفع جديد لتعاونهما» ،يضيف المصدر ـ كما
ألحا على ضرورة العمل على استكشاف مختلف فرص التعاون الثنائي في
إطار «أهداف واضحة».
وكان رئيس دبلوماسية زامبيا قد أكد أمس على رغبة بلده في «تفعيل»
عالقاتها «التاريخية» مع الجزائر في شتى المجاالت .في تصريح له لدى
وصوله إلى مطار هواري بومدين ،أوضح السيد كاالبا قائال «تعد زيارتي
إلى الجزائر فرصة سانحة لتفعيل العالقات التي تربط بلدي والجزائر» .بعد
تطرقه إلى العالقات «التاريخية» القائمة بين زامبيا والجزائر ،ركز السيد
كاالبا على أهمية «تعزيز» العالقات الثنائية في شتى المجاالت بالنسبة
للبلدين .ويتعلق األمر بالنسبة للبلدين «بإعادة تحيين» مختلف االتفاقات
المبرمة بينهما في .2010
الجـــــــــزائر-ليـــــــــــــبيا
السيد مساهل يؤكد التزام الجزائر بالتسوية السياسية لألزمة في ليبيا
أكد ،حسب ما نقلته العديد من اليوميات الوطنية الصادرة اليوم ،نقال عنبيان
لوزارة الشؤون الخارجية،وزير الشؤون المغاربية واالتحاد اإلفريقي
وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أمس ،بالجزائر العاصمة التزام
الجزائر بمواصلة جهودها الرامية إلى دعم المسار األممي من أجل التسوية
السياسية لألزمة في ليبيا.

وعقب لقاء مع وفد ليبي هام يمثل تحالف األحزاب السياسية الليبية بقيادة
علي بشير زويك ،أكد السيد مساهل «استعداد بالدنا لمواصلة جهودها
الرامية إلى دعم المسار األممي من أجل تسوية األزمة الليبية».
ويأتي هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات مع األطراف والشخصيات
والقادة السياسيين الليبيين حول التطورات األخيرة للوضع في ليبيا السيما
على الصعيد السياسي واألمني بمبادرة من هيئة األمم المتحدة بعد اللقاءات
األخيرة المنظمة على ضوء جهود الجزائر من أجل الحوار الليبي .كما
تمحورت المحادثات حول «آفاق توسيع الحوار الليبي إلى الفاعلين المؤثرين
على الساحة السياسية الليبية من أجل إيجاد حل سياسي توافقي ومستديم
بهدف التوصل إلى توافق قوي ومصالحة وطنية» ،يضيف المصدر.
وخلص البيان إلى أنه من جهتهم« ،قدم أعضاء الوفد الليبي الذين أشادوا
بجهود الجزائر من أجل التوصل إلى التسوية السياسية في إطار االتفاق
الليبي الموقع في  17ديسمبر  2015عرضا حول الوضع السائد في بلدهم».
نشـــــــــــاطات وزارة الشـــــــــــؤون الخارجية
الخارجية تأسف لنقل صحف وطنية لتصريحات وتقييمات مغرضة
حول الجزائر
أبرزت يوميات "النصر""،الشروق"" ،الشعب"" ،المحور" و "النهار
الجديد"ان وزارة الشؤون الخارجية ،أعربتأمس الثالثاء ،عن أسفها لقيام
بعض الصحف الوطنية بنقل «تصريحات منسوبة ألشخاص معروفين أو
حتى مجهولين و دراسات يزعم أنها أكاديمية و مواد إعالمية أخرى غايتها
تضخيم التقييمات المغرضة حول الوضع في الجزائر و آفاقه».
و أشارت وزارة الشؤون الخارجية في البيان إلى أن «بعض الصحف
الوطنية تتناقل أحيانا و بصفة تهويلية تصريحات منسوبة ألشخاص معروفين
أو مجهولين و كذا دراسات يزعم أنها أكاديمية و مواد إعالمية أخرى غايتها
تضخيم التقييمات المغرضة حول الوضع في الجزائر و آفاقه» .وأضافت

الوزارة أنه «مهما كان مصدرها :فرنسا أو الواليات المتحدة األمريكية أو بلد
آخر و مهما كان طابعها :علميا أو قائما على تكهنات فإن عالمات غياب
الموضوعية و الصور النمطية التي تحملها هذه المقاالت المرسكلة بكثرة
لتزييف الواقع الحالي و آفاق الجزائر ال يمكنها الصمود أمام أي تحليل مهما
كان بسيطا يبرز التاريخ البطولي للشعب الجزائري و تمسكه الثابت
باستقالله و بعدم التدخل في شؤونه الداخلية».
وحسب وزارة الشؤون الخارجية فإن «هذا النوع من التعبير العلني عن آراء
أجنبية ليس له بطبيعة الحال أي تأثير ال من حيث المضمون و ال من خالل
البلد أو المؤسسة التي يحرص على إبداء انتسابه إليها و ال حتى من خالل
التنكر للمواصفات االيجابية و االستثنائية التي تتميز بها الجزائر من حيث
االنجازات الوطنية الملموسة أو اإلسهامات األكيدة في إحالل السلم و األمن
الدوليين» .وأكدت الوزارة أن «الجزائر التي تسعى بثبات بقيادة رئيس
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى التجسيد الفعلي للتطلعات المشروعة
لشعبها مع فرض نفسها كفاعل مسؤول في العالقات الدولية ال يمكن أن
تتأثر بأي شكل من األشكال بمثل هذه التجاوزات».
وجاء في بيان الوزارة أنه «في عالم مثقل بالضغوطات و المخاوف المترتبة
عن التحديات الشاملة و اإلقليمية التي تهدد اإلنسانية قاطبة فإن الدول على
شاكلة الجزائر التي نجحت في التحرر من غياهب االستعمار و القضاء على
اإلرهاب تعتبر قيمة أكيدة ال يمكن أن تهزها الرياح».
الجــــــــــــــزائر-تونــــــــــس
اجتماع اللجنة المشتركة للطاقة...بوطرفة :الجزائر مستعدة لتلبية كل
احتياجات تونس
أعرب ،حسب ما ورد في الصحف الوطنية ،وزير الطاقة نور الدين
بوطرفة ،لدى اجتماعاللجنة الجزائرية  -التونسية المشتركة للطاقة بالجزائر
العاصمة برئاسة وزير الطاقة نو الدين بوطرفة ،ووزيرة الطاقة التونسية
هالة شيخ روحوعن استعداد الجزائر لتلبية كل حاجيات تونس من

المحروقات السيما تزويد المناطق الحدودية بغاز البترول المسال ،مشيرا إلى
أن شركة «نافطال» سترفع تزويدها تونس من هذا الغاز بالكميات اجتمعت
أمس ،لتدارس جملة من المسائل في اجتماع تم في جلسة مغلقة واختتم
بتوقيع محضر االجتماع.
وفي تصريحات للصحافة أعقبت هذا اللقاء ،أشار الوزير إلى أن األخير يأتي
في سياق نشاطات اللجنة الجزائرية التونسية للطاقة ،ويعد «فرصة لتقييم
العالقات بين مؤسسات البلدين في مجال الطاقة والمحروقات» ،موضحا أنه
شكل مناسبة لدراسة كيفية «تدعيم شركة «نوميد» التي تم إنشاؤها بالشراكة
بين سوناطراك وشركة النفط التونسية ،من أجل أن تفعّل أكثر فأكثر عملها،
وتتطلع إلى فرص عمل خارج الجزائر وتونس».
من جهة أخرى تحدث الطرفان،كما أضاف الوزير ،عن توزيع غاز البترول
المسال في الحدود بين البلدين ،حيث تم النظر في إمكانية رفع تزويد هذه
المناطق بهذا الغاز من طرف «نافطال» ،وقال الوزير في هذا الصدد «نعمل
على تطوير تعاوننا الطاقوي أكثر فأكثر مع تونس ،ومستعدون لتزويد تونس
بكل احتياجاتها».
السيد بوشوارب يتحادث مع وزيرة الطاقة التونسية
من جهتهأكد وزير الصناعة والمناجم ،عبد السالم بوشوارب ،أمس ،لدى
استقباله وزيرة الطاقة والمناجم التونسية ،هالة شيخ روحو ،أنه سيتم تفعيل
الشراكة بين الجزائر وتونس في مجال المناجم خاصة في المناطق الحدودية،
حسب بيان للوزارة .قال السيد بوشوارب خالل محادثاته مع الوزيرة
التونسية إن “الجزائر وتونس تربطهما عالقات قوية ومتنوعة سنعمل على
تفعيلها من خالل مشاريع ( )...تخلق الثروة ومناصب عمل لشباب البلدين".
وأضاف الوزير أنه سيتم بدء العمل في تطوير العالقات الثنائية في مجال
المناجم خاصة في المناطق الحدودية للبلدين بالنظر إلى توفرها على الكثير
من الموارد المعدنية.

الجزائر-مؤتـــــــــمر البرمان العربي
المجلس الشعبي الوطني يشارك في التحضير للمؤتمر الثاني للبرلمان
العربي
ذكرت يومية "الشعب" أن المجلس الشعبي الوطني يشاركبداية من اليوم
بالقاهرة في أشغال اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد وثيقة االجتماع التي
ستصدر عنالمؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات
العربية ،حسب ما أفادبه أمس الثالثاء بيان من المجلس.وسيكون المجلس
الشعبي الوطني ممثال في هذه اللجنة برئيس لجنة الماليةوالميزانية السيد بدة
محجوب ،يضيف المصدر ذاته.
متفــــــــــــــرقات
ضم إقامة السفير األمريكي بالجزائر لسجل كتابة الدولة األمريكية
نقلت يومية "الخبر" تصريح مصالح السفارة االمريكية بالجزائر أن فيال
مونفيلد مقر إقامة سفير الواليات المتحدة األمريكية بالجزائر العاصمة
وضعت في سجل كتابة الدولة لألمالك و هي تمثل "قيمة ثقافية و تاريخية".
و ذكرت سفيرة الواليات المتحدة األمريكية جوان بوالشيك خالل حفل نظم
بمقر اإلقامة لالحتفال بتسجيله في سجل األمالك أن البناية تعتبر من "بين
أجمل اإلقامات االمريكية في العالم"حيث تم ضمها إلى سجل كتابة الدولة
األمريكية التي تحوي " 26ملكية أمريكية معروفة بقيمتها الثقافية و التاريخية
عبر العالم".
و يضم السجل العديد من الملكيات الهامة من بينها "وينفيلد هاوس" في لندن
و قصر "شونبورن" بالعاصمة التشيكية براغ و التمثيلية الدبلوماسية في
نيو دلهي و كذلك مقر إقامة السفير األمريكي في طوكيو .و ذكرت السفيرة
االمريكية في تصريح أرسلته مصالحها أنه فضال عن الدور الهام الذي تلعبه

الملكية في اإلرث الدبلوماسي األمريكي تعتبر األهمية الثقافية و التاريخية
معاييرا للدخول في سجل كتابة الدولة.
فتح معبر حدودي بين موريتانيا والجزائر قريبا
كشفت صحيفة "الشروق" عن إعالن والي تندوف ،مرموري أمومن،
الثالثاء،عن قرب فتح معبر حدودي بري بين الجزائر وموريتانيا ،سيتم بعد
اجتماع اللجنة المشتركة ،وهي الخطوة التي من شأنها إحداث حركية تنموية
كبيرة بالمنطقة وإنعاش االقتصاد الوطني من خالل إيجاد موطئ قدم بالسوق
الموريتانية.
وجاء هذا اإلعالن على هامش انطالق فعاليات موسم "جاكناألبر" في طبعته
لسنة  ، 2017وهي التظاهرة التي تُشرف على تنظيمها جمعية "جاكناألبر"
للثقافة والتراث ،حيث شهدت في طبعتها لهذه السنة مشاركة وفود من
الصحراء الغربية ،موريتانيا ،مالي ،السعودية ،وبحضور عديد الفرق
الفلكلورية من عدة واليات.
واشنطن تسترت على مقتل الرعية الفرنسي وأمير جند الخالفة
بالجزائر
أوفى،حسب يومية "الفجر"،الرئيس األمريكي دونالد ترامب بوعده بنشر
قائمة أعمال إرهابية قال إنها لم تحظ بتغطية إعالمية كافية .ووزع البيت
األبيض ،قائمة من  78عمال إرهابيا ،سبق للرئيس األمريكي أن اتهم اإلعالم
األمريكي بالتستر عليها.
تذكر القائمة بعض الهجمات التي لم تهتم بها وسائل اإلعالم الغربية فعال،
ومنها إصابة مواطن دنماركي في السعودية في نوفمبر عام  ،2014وإصابة
مواطنين أمريكيين في نفس البلد في يناير عام  ،2015وذبح سائح فرنسي
في الجزائر في سبتمبر عام  .2014وقد تم َّكن الجيش الشعبي الوطني من
قتل أمير تنظيم ”جند الخالفة” قوري عبد المالك ،المسؤول عن خطف وذبح
السائح الفرنسي إيرفجوردل في سبتمبر ،2014حيث تم القضاء على عبد

المالك واثنين من أعوانه قُتلوا شرق العاصمة الجزائر خالل اشتباك مع
القوات الخاصة".
فيديريكاموغيريني":االتحاد األوروبي بدأ التواصل مع الجزائر لتقليل
الهوة بين فرقاء ليبيا”
أعلنت،حسب صحيفة "الفجر"،الممثلة العليا للسياسة الخارجية األوروبية
فيديريكاموغيريني ،أن االتحاد األوروبي بدأ التواصل مع الجزائر التي بدأت
جهودا جديدة من أجل تقليل الهوة بين الفرقاء في ليبيا ،معبرة على استعداد
لتغيير موقفه تجاه مسألة االعتراف بالطرف الذي يحكم ليبيا إذا ما توافق
الليبيون على ذلك.وقالت امس موغيريني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع
لوزراء الخارجية األوروبيين في بروكسل” :إن الهدف هو توسيع العملية
السياسية وإن االتحاد األوروبي ليس متمس ًكا بموقف ال يتغير".
وأعلنت المسؤولة األوربية من جهة أخرى أن االتحاد األوروبي قرر
االنضمام رسميًّا إلى الجامعة العربية واالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في
البحث عن حلحلة جماعية لألزمة الليبية .ويمثل هذا الموقف األوروبي
الجديد أول تغيير جوهري في معاينة األزمة الليبية ،وابتعا ًدا عن النهج
السابق المراهن على حكومة الوفاق .وأكدت المسؤولة األوروبية أن االتحاد
األوروبي قرر العمل مع الشركاء الليبيين والالعبين اإلقليميين وفي مقدمتهم
مصر والجزائر لحلحلة األزمة وأن التعاون مع ليبيا يذهب إلى ما أبعد من
إشكالية الهجرة ويطول ضرورة تحسين أوضاع الليبيين وتقديم الخدمات لهم.
وأكدت أن ”االتحاد بدأ التواصل معهما لدفع جهود جديدة من أجل تقليل الهوة
بين الفرقاء في ليبيا” .وقالت” :إننا ندعم الجهود الحالية لعقد لقاء يجمع بين
السراج وحفتر في هذا االتجاه".

