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نشاطات رئيس اجلمهورية
❖ الرئيس بوتفليقة يهنّئ نظريه الروسي
أفادت يومية "املساء" أن رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعث بربقية هتنئة إىل نظريه الروسي فالدميري بوتني،
مبناسبة العيد الوطين لبالده ،جدد له فيها استعداده التام للعمل سواي على تعزيز وتعميق عالقات التعاون الثنائي
ومواصلة التشاور السياسي حول ما يسرتعي االهتمام املشرتك للبلدين.
وقال رئيس اجلمهورية يف برقيته« :يسرين أميا سرور وفيدرالية روسيا حتتفل بعيدها الوطين ،أن أتوجه إليكم ابسم
اجلزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي ،بتهانينا احلارة مشفوعة أبزكى متنيايت لكم مبوفور الصحة والرفاه ،وابلرقي
واالزدهار للشعب الروسي الصديق»« .هذا ،وأغتنم هذه الساحنة الطيبة  -يضيف الرئيس بوتفليقة  -ألجدد لكم
متام استعدادي للعمل معكم على تعزيز وتعميق عالقات الصداقة والتعاون اليت جتمع بلدينا ،ومواصلة التشاور
السياسي حول ما يسرتعي اهتمامنا املشرتك يف إطار إعالن الشراكة االسرتاتيجية اليت تربط اجلزائر وروسيا ،واليت
مكنت من توافق أحسن ملواقفنا حول املسائل اليت تشغل اجملتمع الدويل».

اجلزائر  -إسبانيا
❖ السيد مساهـل يستقبـل السفــري اإلسبـاين
نقلت صحيفة "الشعب" عن بيان لوزارة الشؤون اخلارجية أن وزير الشؤون اخلارجية ،عبد القادر مساهل ،استقبل
أمس االثنني ،مبقر الوزارة ،سانتياغو كاابانس أونصورينا الذي قدم له نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفريا
مفوضا فوق العادة ململكة إسبانيا لدى اجلزائر.

اجلزائر -فرنسا

❖ وزير اخلارجية الفرنسي يبدأ زايرة عمل للجزائر
أبرزت يومية "النصر" أن وزير أورواب والشؤون اخلارجية الفرنسي جان إيف لودراين شرع  ،أمس االثنني ،يف زايرة
عمل للجزائر تندرج يف اطار «عالقات التشاور التقليدية املنتظمة القائمة بني البلدين الذين تربطهما عالقات قوية
و متنوعة» .و تعد هذه الزايرة األوىل اليت يقوم هبا عضو من احلكومة الفرنسية منذ انتخاب الرئيس اميانويل
ماكرون .وكان يف استقبال الوزير الفرنسي مبطار هواري بومدين الدويل وزير الشؤون اخلارجية عبد القادر مساهل.

❖ ماكرون حازم يف مسألة بعث العالقات مع اجلزائر
ذكرت يومية "الشروق" أن وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لودراين ،أكد االثنني ،أن الرئيس اجلديد إميانويل
ماكرون لديه رغبة يف إعادة بعث العالقات مع اجلزائر اليت شهدت توترا خالل السنوات األخرية بـ"حزم" .وأكد
لودراين لدى وصوله اجلزائر يف زايرة ليومني أن زايرته هتدف للتحضري لتنقل مرتقب خلليفة فرانسوا هوالند واملقرر
خالل أسابيع حسب بيان لرائسة اجلمهورية .ووفق وزير اخلارجية الفرنسي "سنتطرق إىل العالقات الثنائية
واملواضيع االقتصادية ،إضافة إىل امللفات الثقافية والرتبوية املهمة من أجل تعميق العالقة التارخيية والودية اليت
يرغب الرئيس ماكرون يف إعادة بعثها بكثري من احلزم".

❖ الرئيس بوتفليقة لن يلتقي وزير اخلارجية الفرنسي
حسب يومية "اخلرب" ،لن يلتقي رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة بوزير أورواب والشؤون اخلارجية الفرنسي ،جون
ايف لو دراين خالل زايرته للجزائر اليوم االثنني .وحسب ما كشفت اخلارجية الفرنسية فإن لودراين سيلتقي
ابلوزير االول عبد اجمليد تبون ووزير الشؤون اخلارجية عبد القادر مساهل ومل يتم اإلعالن عن لقاء مع الرئيس
بوتفليقة يف البيان الذي نشر اليوم على موقع الدبلومسية الفرنسية.

متفرقات
❖ السيد زعالن يستقبل سفريي فرنسا والصني ابجلزائر
أوردت يومية "املساء" أن وزير األشغال العمومية والنقل عبد الغين زعالن حتادث ،أمس ،مع سفريي فرنسا
والصني ابجلزائر غزافيي دريونكور ويونغ غوانغيو على التوايل ،حول سبل ووسائل تعزيز التعاون يف القطاع حسبما
أفاد به بيان للوزارة تلقت «املساء» نسخة منه.

لقاء السيد زعالن ،بسفري فرنسا وسفري الصني ابجلزائر يندرج يف إطار «تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة بني
هذين البلدين يف جمال األشغال العمومية والنقل» حسبما أوضحه البيان .احملاداثت بني وزير األشغال العمومية
والنقل وسفري فرنسا متحورت حول العناصر األساسية للتعاون والشراكة بني البلدين والوسائل املساعدة على
تطويرها ،كما استعرضا العديد من النقاط ذات االهتمام املشرتك خاصة املتعلقة مبجال السكك احلديدية والنقل
البحري واجلوي واليت هي حمل متابعة متواصلة بني الطرفني.

❖ أملانيا حت ّذر رعاايها من زايرة احلدود املغربية اجلزائرية
ح ّذرت ،حسب يومية "الفجر" ،وزارة اخلارجية األملانية رعاايها املقيمني يف املغرب أو الذين يرغبون يف الذهاب
إليه خالل العطلة الصيفية من زايرة منطقة الريف ،اليت تشهد احتجاجات متواصلة منذ سبعة أشهر يف إطار ما
ابت يعرف بـ"حراك الريف" .ونبهت وزارة اخلارجية األملانية ،يف بالغ هلا ،رعاايها إىل عدم التنقل إىل مشال
املغرب ،خاصة مدينة احلسيمة اليت تعيش على وقع احتجاجات تطالب بتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية،
خاصة وأن "وضع احلراك قد يتطور مستقبال" ،حبسبها .كما وجهت تعليماهتا إىل املواطنني األملان بعدم السفر إىل
املناطق النائية من الصحراء ،خاصة منها احلدودية مع اجلزائر وموريتانيا.

دوليا
❖ صراع فرنسي أمريكي حول نشر قوة عسكرية قرب احلدود اجلزائرية املالية
يصوت قبل هناية األسبوع اجلاري على مشروع قرار فرنسي لنشر
أفادت صحيفة "الفجر" أن جملس األمن الدويل ّ
قوة عسكرية إفريقية حملاربة اإلرهاب يكون مقر قيادة هذه القوة يف مايل على بعد كيلومرتات من حدود اجلزائر
ولكنها ستكون مستقلة عن قوة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة .تسعى فرنسا إلقناع الوالايت املتحدة بدعم
مشروع قرار قدمته يف جملس األمن الدويل لنشر قوة عسكرية إفريقية حملاربة اإلرهاب يف منطقة الساحل.
وكانت موريتانيا ومايل والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو املنضوية يف إطار "جمموعة الدول اخلمس يف الساحل" وافقت
يف مارس على تشكيل قوة عسكرية عدادها مخسة آالف جندي لتويل هذه املهمة .لكن الوالايت املتحدة اعتربت
أن التفويض الذي مينحه هذا النص للقوة اإلفريقية يفتقر إىل الدقة ،وارأتت أن صدور بيان رائسي عن جملس
األمن يكفي وليست هناك ابلتايل حاجة إلصدار قرار هبذا الشأن.

❖ حزب ماكرون يتصدر اجلولة األوىل من االنتخاابت التشريعية يف فرنسا
تص ّدرت ،حسب يومية "الفجر" ،حركة "إىل األمام" اليت يرأسها الرئيس الفرنسي املنتخب ،إميانويل
ماكرون"وحلفاؤها الدورة األوىل من االنتخاابت التشريعية ،حبصوهلا على  32.32ابملئة من جمموع أصوات
الناخبني ،فيما جاء اليمني اثنيا حبصوله على  21.56ابملئة متقدما بفارق شاسع على اليمني املتطرف الذي
حصد  13.20ابملئة من األصوات .وعلّق فلوراين فيليبو انئب رئيسة احلزب على النتائج قائال" :أُصبنا خبيبة أمل

يف النتيجة وقد دفعنا على ما يبدو مثن االمتناع عن التصويت" ،داعيا إىل "التعبئة العامةر حلشد األصوات خالل
اجلولة الثانية من هذه االنتخاابت.

❖ االعالن عن تشكيلة احلكومة الربيطانية اجلديدة
كشفت صحيفة "احملور اليومي" عن إعالن رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي عن تشكيلتها احلكومية اجلديدة،
اليت مل تشمل تغيريات كبرية ،عقب خسارة حزب احملافظني احلاكم الغالبية الربملانية يف االنتخاابت املبكرة .وعينت
رئيسة الوزراء داميان غرين ،وزير العمل والتقاعد السابق ،انئبا هلا بصفته وزير دولة أول ،فيما عينت وزير اخلزانة
ديفيد غوك خلفا لغرين .وتسلم رئيس جملس العموم ديفيد ليدنغتون وزارة العدل خلفا لليز تروس ،اليت واجهت
انتقادات .كما عينت تروس مكان غوك وزيرة للخزانة .وأبقت ماي على جريمي هنت وزيرا للصحة رغم انتقاده
بسبب تعامله مع نظام الرعاية الصحية القومي ،كما أبقت ليام فوكس وزيرا للتجارة الدولية ،املنصب الذي مت
استحداثه عقب قرار بريطانيا العام املاضي اخلروج من االحتاد األورويب ،لغرض البحث عن شركاء جدد للبالد.

