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 كلمة السفير

 وتدشين مصنع رونو اللجنة االقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسيةاجتماع 

 بين فرنسا والجزائر“ خمس نجوم”عالقة 

م�ن  9منذ وصولي من لن�دن ف�ي 
شهر سب�ت�م�ب�ر وت�ع�ي�ي�ن�ي س�ف�ي�را 
ممثال ساميا للجمهورية الف�رنس�ي�ة 
ف��ي ال��ج��زائ��ر، َش��َده��ن��ي ال��ط��اب��ع 
ال��م��ت��م��يّ��ز ل��ل��ع��الق��ات ال��ف��رنس��ي��ة 
الجزائرية. ماليين من الفرنس�ي�ي�ن 
ل��دي��ه��م ع��الق��ة ش��خ��ص��ي��ة م��ع 
الجزائر، أك�ث�ر م�ن ث�الث�ي�ن أل�ف 
رعية فرنسية تعيش في هذا ال�ب�ل�د 
العمالق، عدة عائالت مختلطة، كنز اللغة ال�ف�رنس�ي�ة ال�ذي 
نتقاسمه، ت�اري�خ مش�ت�رك م�ل�يء ب�ال�ع�واط�ف : أَج�ل، إن 

 العالقة التي تربطنا ليس لها مثيل.
يجب علينا أن نكون في مستوى هذا اإلرث، الذي أح�ي�ي�ن�اه 

أوت ال�ف�ارط ف�ي ت�ول�ون أث�ن�اء إح�ي�اء ذك�رى  15بتاريخ 
إنزال بروفانس ب�ح�ض�ور ال�وزي�ر األول س�الل وق�دام�ى 
المحاربين. إنه خيار استراتيجي أقره رئيسين�ا ح�ي�ن وقّ�ع�ا 
بيان الصداقة والتعاون خالل زيارة ال�دول�ة ال�ت�ي ق�ام ب�ه�ا 
فرانسوا هوالند منذ سنتين. إن العالقات ب�ي�ن�ن�ا ف�ي أفض�ل 
مستوياتها، وسأجنّد كل طاقتي لل�س�م�و ب�ه�ا أك�ث�ر ف�ي ك�ل 

ال�ذي ص�در “  بيناتن�ا” الميادين. ستجدون في هذا العدد من 
أياما قليلة قبل ث�ان�ي اج�ت�م�اع ل�ل�ج�ن�ة ال�ح�ك�وم�ي�ة رف�ي�ع�ة 

 المستوى في باريس، أمثلة رائعة عن ذلك. 
أوال في ميدان االقتصاد، تدشين مص�ن�ع واد ت�ل�ي�الت ي�وم 

نوفمبر بحضور الوزيرين الفرنسيين ل�وران ف�اب�ي�وس  10
 وإيمانويل ماكرون، ثم في اليوم نفسه وفي وهران انعقد 

ثاني اجتماع للجن�ة االق�ت�ص�ادي�ة ال�م�ش�ت�رك�ة ال�ف�رنس�ي�ة 
الجزائرية. هدفنا بسيط وطموح في الوقت نفس�ه : ن�ري�د 

 أن نسترجع مكانتنا كالشريك األول للجزائر.
يجب أن تكون الثقافة أكثر من أي وقت مضى، في ق�ل�ب 
عالقاتنا، وهذا هو المغ�زى م�ن مش�ارك�ت�ن�ا ال�ق�وي�ة ف�ي 
معرض الجزائر الدولي للكتاب وفي مهرج�ان ال�ج�زائ�ر 
الدولي للشريط المرسوم، موع�دان ه�اّم�ان ف�ي األج�ن�دة 
الثقافية الجزائرية. خّصنا كم�ال داود ب�ح�وار حص�ري، 

“ غ�ون�ك�ور” الذي يجّسد وصوله إل�ى ن�ه�ائ�ي�ات ج�ائ�زة 
الحوار ودور اللغة الفرنسية في الجمع بين ثقافتي�ن�ا، ف�ي 
الوقت الذي ت�ن�ع�ق�د ف�ي داك�ار ق�م�ة ال�م�ن�ظ�م�ة ال�دول�ي�ة 
للفرانكفونية. تمر هذه العالقة أيضا عبر ت�ع�اون ع�ل�م�ي 
متنامي حول رهانات ال�م�س�ت�ق�ب�ل وم�ن ب�ي�ن�ه�ا وأه�م�ه�ا 
التحول البيئ�ي. ول�ك�ن ه�ن�اك أيض�ا أش�ك�ال أخ�رى م�ن 
التعاون بما في ذلك المجال الرياضي، وأغتن�م ال�ف�رص�ة 
ألحيي العمل الملحوظ الذي قّدمه كريست�ي�ان غ�ورك�وف 

 للفريق الوطني لكرة القدم.
أنا مقتنع، عشية زيارة الوزير األول عبد ال�م�ال�ك س�الل 
إلى باريس بمناسبة الدورة الثانية للجنة الحكومية رفي�ع�ة 
المستوى، إن بلدينا يلعبان جنبًا إلى جنٍب وف�ي ال�راب�ط�ة 

 األولى. 
إنه لفخر كبير بالنسبة لي أن أقود ال�ف�ري�ق ال�ذي ي�ك�ّون�ه 
هنا كل أعضاء سفارة فرنس�ا ف�ي ال�ج�زائ�ر إل�ى ج�ان�ب 

 الشعب الجزائري.
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أن�ا ‘  مربحة للطرف�ي�ن’ البا ما نستعمل عبارة شراكة  غ
‘ خ�م�س ن�ج�وم’ أريد أن أبتكر ألقول بأنه�ا ش�راك�ة 

هكذا وصف “  مبنية على العمل والطموح والصداقة
السيد لوران فابيوس وزير الشؤون الخ�ارج�ي�ة وال�ت�ن�م�ي�ة 

 نوفمبر المزدوج. 10الدولية حدث 
 االنتاج في الجزائر

رفعت رونو التحدي عاليا من خالل أول مصن�ع ل�إلن�ت�اج 
منصب  350المحلي للسيارات، سمح هذا المشروع بخلق 

م�ن  %  40شغل مباشر ومئات المناصب غير المباشرة، 
س�ن�ة. ان�ت�ق�ل  30العمال هم نساء ومعدل العمر ال يتعدى 

الوزيران لوران فابيوس وإيمانويل ماكرون إل�ى وه�ران 

تحيّة منهم لتدشين ال�م�ص�ن�ع أي�ن 
كان في انتظارهم الرئيس المدي�ر 
ال��ع��ام ل��رون��و ك��ارل��وس غص��ن 
والوزير األول عبد المالك س�الل 
وعدة أعضاء م�ن ح�ك�وم�ت�ه. ال 
يمثل هذا المشروع تجسي�د أك�ث�ر 

سنة من وجود رونو ف�ي  90من 
الجزائر، فق�ط، ب�ل ه�و ت�ج�س�ي�د 
أيضا الت�ف�اق أمض�اه ال�رئ�ي�س�ان 
الفرنسي والجزائري في ديسمب�ر 

أثناء زي�ارة ال�دول�ة ال�ت�ي  2012
قام بها الرئيس ف�رانس�وا ه�والن�د 

 إلى الجزائر.
 أربع ورشات رئيسية

بعد أق�ل م�ن نص�ف س�اع�ة م�ن 
بداية هذا الحدث، انطلقت أشغال االجتماع الث�ان�ي ل�ل�ج�ن�ة 
االقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائ�ري�ة ال�ت�ي ت�رأس�ه�ا 
لوران فابيوس وإيمانويل ماكرون ووزير الصن�اع�ة ع�ب�د 
السالم بوشوارب بحضور عدة مسؤولين وم�ق�اول�ي�ن م�ن 
البلدين. تمحورت التبادالت ب�ي�ن�ه�م، وال�ت�ي ك�ان�ت ث�ري�ة 
ومحفّزة، حول أربع مواضع رئي�س�ي�ة : ال�ب�ن�ى ال�ت�ح�ت�ي�ة 

 والنقل، السياحة، البناء واألشغال العمومية والطاقة.
سيكون عدد من هذه الم�ش�اري�ع م�وض�وع ات�ف�اق�ي�ات ي�ت�م 
اإلمضاء عليها على هامش اج�ت�م�اع ال�ل�ج�ن�ة ال�ح�ك�وم�ي�ة 

ديسمبر في باريس، وك�م�ا ق�ال  4رفيعة المستوى بتاريخ 
الرئيس بوتفليقة خالل محادثته م�ع ل�وران ف�اب�ي�وس ف�إن 

 “.العالقات هي في أفضل المستويات”

 اللجنة االقتصادية المشتركة وتدشين مصنع رونو

 عمل، طموح وصداقة

 ——————————————————————————————— اقتصاد

 أوبيفرانس

 دخول قويّ 
إيت، صالون صن\اع\ات ال\ج\زائ\ر، -ميد

اللقاءات ح\ول الص\ن\اع\ات ال\غ\ذائ\ي\ة، 
التوأمة مع الوكال\ة ال\وط\ن\ي\ة ل\ت\رق\ي\ة 
التجارة الخارجية، أوبيفرانس موجودة 

 على كل  الجبهات.
رافقت أوبيفرانس في شهر سبتمبر أزيد 

م��ؤس�س��ة إل��ى ال��ج��زائ��ر. أوال  80م�ن 
خالل الصالون لتك�ن�ول�وج�ي�ات اإلع�الم 

إيت ثم بمناسبة صال�ون ص�ن�اع�ات -ميد
الجزائر، حيث ق�ام�ت غ�رف�ة ال�ت�ج�ارة 
والصناعة لمرسيليا بروفانس ب�ت�ن�ش�ي�ط 
الجناح ال�ف�رنس�ي ب�ب�راع�ة. ف�ي ن�ه�اي�ة 
الشهر سمحت بعثة متع�ددة ال�ق�ط�اع�ات 
ل��ع��ش��ر ش��رك��ات ف��رنس��ي��ة ص��غ��ي��رة 
وم��ت��وس��ط��ة ب��ال��ت��ق��اء ع��دة م��ت��ع��ام��ل��ي��ن 

 اقتصادين في مختلف مناطق الجزائر.
تواصلت النشاطات في اكتوبر بالوتي�رة 
نفسها، إذ شرع�ت أوب�ي�ف�ران�س، ب�ح�ك�م 
روابطها الوثيقة م�ع ال�وك�ال�ة ال�وط�ن�ي�ة 
لترقية التجارة الخارجية في توأمة معها 
بالشراكة مع نظيرتها النمساوية ب�ه�دف 
مساعدة االقتصاد الجزائري ع�ل�ى رف�ع 
التحدي الرئيسي لتنويع ص�ادرات�ه. وق�د 
حضر رئ�ي�س أوب�ي�ف�ران�س ج�ون ب�ول 

 باكي شخصيا بهذه المناسبة.

 مشروع نموذجي
 حوار مع كارلوس غصن، الرئيس المدير العام لمجمع رونو

قمتم بزيارة إلى وهران ل\ت\دش\ي\ن مص\ن\ع رون\و 
 الجديد بواد تليالت. لماذا اخترتم الجزائر ؟

من حيث المساح�ة ت�ع�د ال�ج�زائ�ر أك�ب�ر ب�ل�د ف�ي 
إف��ري��ق��ي��ا وف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي وف��ي ال��ح��وض 
المتوسط، كما أنها ثاني سوق للسيارات في القارة 

 وهناك إمكانية كبيرة لتصبح األولى.
مصنع رونو الجزائر لإلنتاج هو مص�ن�ع ج�زائ�ر 
استراتيجي وفّعال، كما يمثل ثمرة شراكة ص�ل�ب�ة 
بين رونو والجزائر وه�ذا ي�ّع�د م�ي�الدا لص�ن�اع�ة 

 السيارات في البلد.
م\اه\ي، بص\ف\ة ع\ام\ة، أه\داف رون\و ال\ج\زائ\\ر 

 وطموحاتها ؟
نرغب ف�ي ت�ع�زي�ز م�ك�ان�ت�ن�ا ال�ري�ادي�ة ل�ن�ص�ب�ح 
المتعامل االق�ت�ص�ادي األول، إن ال�م�ش�روع ف�ي 
نظري نموذجي ألنه مربح لكل المساهمين وألن�ه 
أيضا يساهم في التنمية االقتصادية لمنطقة وهران 

 وللبلد بأكمله.
شخص، ويمكن زي�ادة  350يشّغل المصنع لوحده 

اليد العاملة تماشيا مع ارتفاع االنتاج. ين�درج ه�ذا 
المشروع ضمن األهداف األولية الت�ي وض�ع�ت�ه�ا 
السلطات الجزائرية وأيضا ضمن أه�داف ع�الق�ة 
ثنائي�ة ح�ي�وي�ة وم�ت�وازن�ة م�ع ف�رنس�ا : س�ي�اس�ة 

استثمار وخلق م�ن�اص�ب ش�غ�ل وت�ط�وي�ر ال�ت�ك�وي�ن  ف�ي 
 الجزائر.

كيف بدا لكم استقبال الشعب والسلطات الج\زائ\ري\ة ل\ه\ذا 
 المشروع؟

كان لنا دع�م الس�ل�ط�ات ال�ع�ل�ي�ا ف�ي ال�ج�زائ�ر م�ن�ذ ب�داي�ة 
المشروع، وقد سجلت شخصيا أثناء زيارتي لوه�ران أي�ام 

نوفمبر مدى ف�خ�ر ك�ل ال�م�ت�ع�اون�ي�ن وان�دم�اج�ه�م  10و 9
وبشكل عام كل األشخاص الذين كانت لي الفرصة للقائهم. 

 أثرت فّي كثيرا.

 شراكة رائعة

هو طموح “  ربط تعاونات باعتبارها شراكات” 
وزير الفالحة والصناعات الغ�ذائ�ي�ة وال�غ�اب�ات 
س��ت��ي��ف��ان ل��وف��ول خ��الل ث��ال��ث زي��ارة ل��ه إل��ى 

 الجزائر.
أسفرت هذه الزيارة ع�ل�ى إع�الن�ات م�ل�م�وس�ة 
كخلق شركتين مختلطتين في مجال لحوم الب�ق�ر 

 والحبوب وتعزيز التعاون في مجال الحليب.
أنها مشاريع هامة ستسمح حسب ع�ب�د ال�وه�اب 

ب�ن�ق�ل ” نوري وزير الفالحة والتنمي�ة ال�ري�ف�ي�ة 
 “.المهارة والكفاءة الفرنسيتين

للعمل وال�ت�رف�ي�ه واك�ت�ش�اف ح�ي�وي�ة ال�ف�الح�ة 
الجزائرية في ختام  زيارته تنقّل ستيفان لوف�ول 
إلى بس�ك�رة ل�زي�ارة واح�ة ومص�ن�ع ل�ت�ك�ي�ي�ف 

 التمور.
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إطار شراكة حقيقة  » » 
 حوار مع مارك بازوتي ملحق األمن الداخلي للسفارة

 ماهي مهامكم ؟
المهمة الرئيسية لمصلحة األمن الداخلي هي تعزيز ما نسمي�ه 

بين المصالح الف�رنس�ي�ة وال�ج�زائ�ري�ة “  التعاون التقني” غالبا 
المختصة في مجاالت األمن. بالطبع مس�ت�وى ال�ت�ع�اون ب�ي�ن�ا 
رفيع جدا ولكن الميزة الكبرى هي ن�وع�ي�ة ال�ع�الق�ات ب�ي�ن�ن�ا 
فنحن في إطار شراكة حقيقة وأيضا في إطار توازن ألن ك�ل 

 مصلحة تتعلم من األخرى.
م\ك\اف\ح\ة ال\م\س\اس ب\ال\ب\ي\ئ\ة ” ماهي رهانات الملتقى حول 

 الذي تم تنظيمه في سبتمبر ؟“ وبالصحة العمومية
قيادتي الدرك الوطني الجزائرية والفرنسية ل�دي�ه�م�ا م�ق�ارب�ة 
مشتركة تجاه النشاط اإلجرامي الذي يمس ب�ال�ب�ي�ئ�ة، ف�أرادت�ا 
تنظيم هذا الملتقى مًعا، وهو األول من نوعه في هذا المج�ال، 
للتبادل حول الوسائل الوقائية والقمعية والتنظيم�ي�ة م�ن أج�ل 

 الوقاية من جريمة معينة ومحاربتها.
وزارات ووك�االت  8ش�خ�ص�ا م�ن  75جمع هذا ال�م�ل�ت�ق�ى 

 4متدخل ف�رنس�ي�ا م�ن�ه�م  25وَمَراصد جزائرية وشارك فيه 
 مختصين.

تم تنظيم ملتق\ى آخ\ر ح\ول م\ح\ارب\ة ال\ج\ري\م\ة وق\ِدم إل\ى 
الجزائر مدير التعاون واألمن وال\دف\اع، م\ا ه\و ت\ق\ي\ي\م\ك\م 

 للتعاون في هذا المجال؟

م���ح���ارب���ة ال���ج���ري���م���ة 
ال��م��ن��ظ��م��ة ه��ي أول��وي��ة 
ح���ق���ي���ق���ي���ة ب���ال���ن���س���ب���ة 
ل���ل���ج���زائ���ر، وت���داخ���ل 
ال��ج��رائ��م ب��ي��ن ف��رنس��ا 
والجزائر هي حقيق�ة ال 
تخفى ع�ل�ى مص�ال�ح�ن�ا 
في ضفتي المت�وس�ط�ي. 
المديرية الع�ام�ة ل�ألم�ن 
ال���وط���ن���ي ه���ي ال���ت���ي 
نظمت هذا الملت�ق�ى م�ع 
رغ���ب���ة ج���ل���يّ���ة ع���ل���ى 
االن���ف���ت���اح وب���ال���ت���ال���ي 
ال��ت��ب��ادل م��ع ال��خ��ارج. 
س��م��ح ه��ذا ال��م��ل��ت��ق��ى 
ب�ت�ب�ادالت ب�ي�ن ق�ي�ادت��ي 
ال�����درك ال�����وط�����ن�����ي 

والهيئتين القضائيتين وبالطبع بين شرطة البلدين. ك�ان�ت ال�م�دي�ري�ة 
المركزية للشرطة القضائية ال�ف�رنس�ي�ة م�م�ثَ�ل�ة م�ن ط�رف رؤس�اء 
مصالح متخصصة مهمتهم تعزيز الروابط مع زمالئهم م�ن م�دي�رة 

 الشرطة القضائية الجزائرية.
من الجلّي أن مثل هذا الحدث يساهم في تعزيز الروابط العملية ب�ي�ن 
مصالح الت�ح�ق�ي�ق وي�ح�ّض�ره�ا بش�ك�ل أفض�ل ل�م�ح�ارب�ة الش�ب�ك�ات 

 اإلجرامية الدولية.

 تشاور على كل
 األصعدة

وزراء، م\\\\وظ\\\\ف\\\\ون س\\\\ام\\\\ون، 
وج\ن\راالت : ت\واص\ل\ت   برلمانيون

الزيارات المتبادلة بين بلدينا في هذا 
 الثالثي بوتيرة عالية.

مع نهاية شهر أوت قامت هيالن 
لوغال، مستشارة إفريقيا برئاسة 
الجمهورية، مدّشنة بذلك سلسلة من 
اللقاءات الثنائية المخّصصة 
لمواضيع مختلفة. أيام قليلة بعدها 
حّل قائد اركان الجيش الفرنسي 
الجنرال بيير دو فيليي في الجزائر 
بدعوة من نائب وزير الدفاع قائد 
اركان الجيش اللواء قايد صالح. 
فرصة استثنائية لتعميق المبادالت 
فيما يتعلق بالمسائل الجهوية والتأكيد 
على عزيمة واحدة للموقوف معا في 
وجه األخطار المشتركة التي تهدد 

 المنطقة.

عشرة أيام بعد هذه الزيارة، يأتي 
دور باتريك مينوتشي رئيس جمعية 
الصداقة فرنسا الجزائر في المجلس 
الوطني لزيارة الجزائر من أجل 
 تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

شهدت نهاية شهر أكتوبر تكثّف 
تبادل الزيارات بين البلدين من خالل 
عدد هائل من الزيارات المتزامنة 
من الجانبين، كزيارة كريستيان 
ماسي األمين العام لوزارة الخارجية 
الفرنسية إلى الجزائر من أجل 
التشاور لتحضير اللجنة الحكومية 
رفيعة المستوى، وزيارة عبد السالم 
بوشوارب وزير االقتصاد الجزائري 
لفرنسا لحضور ملتقى نظّمته جمعية 
فرنسا الجزائر في المجلس الوطني 
ثم زيارة عبد القادر مساهل وزير 
منتدب مكلف بالشؤون المغاربية 
واإلفريقية من أجا مبادالت تمحورت 

 حول األزمات الجهوية.
الموضوع تناولته أيضا إليزابيث 
غيغو رئيسة لجنة الشؤون الخارجية 
في المجلس الوطني خالل زيارتها 

 إلى الجزائر. 
الظاهر أن البلدان يسيران في خطى 

 موّحدة.

 إحياء ذكرى إنزال بروفانس

 فرنسا تحتفي باألبطال الجزائريين

عد ش�ه�ري�ن م�ن إن�زال ال�ن�ورم�ان�دي، ق�ام  ب
بإنزال ثاني ف�ي  1944أوت  15الحلفاء في 

ب��روف��ان��س، ل��م��واص��ل��ة ت��ح��ري��ر األراض��ي 
الفرنسية من االحتالل النازي. سبع�ي�ن س�ن�ة 

، أص�ّرت ف�رنس�ا ل�ت�ك�ري�م ك�ل “ دراغ�ون” تماما بعد عملي�ة 
الجنود الذين شاركوا في هذه ال�ح�ل�ق�ة ال�م�ه�م�ة م�ن ال�ح�رب 

 جزائري. 150.000العالمة الثانية والذين كان من بينهم 
 حضور جزائري قوي

بأن تست�ق�ب�ل  2014أوت  15تتشرف فرنسا في هذا التاريخ ”
مرة ثانية في بروفانس أولئك الذين ساعدوها ع�ل�ى ال�خ�روج 

بهذه الكلمات اس�ت�ق�ب�ل “.  يوم من الحرب 1.800من أزيد من 

الرئيس فرانسوا ه�والن�د 
في تولون رؤساء ال�دول 
وال��ح��ك��وم��ات األف��ارق��ة 
الخمسة عشر الذين تمت 
دع���وت���ه ل���الح���ت���ف���االت 
المنظمة بمناسبة سبعينية 

 اإلنزال.
من بينهم ال�وزي�ر األول 
س��الل وأيض��ا وف��د م��ن 
ق���دام���ى ال���م���ح���ارب���ي���ن 
ال��ج��زائ��ري��ي��ن دع��اه��م 
رئ��ي���س ال���ج���م��ه���وري���ة 
للحضور من عل�ى م�ت�ن 
حاملة الط�ائ�رات ش�ارل 
دي���غ���ول الس���ت���ع���راض 
بحري شاركت فيه أيضا  

 “.الصومام”الباخرة المدرسة الجزائرية 
 تكريم لقدامى المحاربين

، أح�د أه�م ال�وف�ود 11شكل المحاربين القدامى الجزائريين الـ
التي حضرت بهذه المناسبة، وتلّقى ث�الث�ة م�ن ب�ي�ن�ه�م وس�ام 
ف�ارس ج��وق��ة الش��رف ع��ل�ى ي��د وزي�ر ال��دف��اع ج��ون إي��ف 

 لودريان.
دولة صدي�ق�ة، ذّك�رت ف�رنس�ا ” وذلك تحية لحضور الجزائر 

إن�ه�ا ل�ح�ظ�ة “.  منذ سبعين سنة خلت أنه ال حرية بدون كف�اح
قوية لتكريم شجاعة أولئك الجنود والتذكي�ر ب�ع�م�ق ال�رواب�ط 
بين فرنسا والجزائر في ذلك الكفاح المشترك ض�د ال�وحش�ي�ة 

 النازية في الوقت الذي كان فيه مصير أوروبا على المحك.
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كمال داود، انت معلق صحفي في جريدة 
ولكنك أيضا روائي. كيف “  لوكوتيديان دورون”

 توجهت نحو الكتابة؟
يجب قلب السؤال، لطالما أردت الكتابة ولكنني 
اخترت الصحافة ألنها بالنسبة لي األكثر عالقة 

 باألدب.
عدة “ مورصو، تحقيق مضاد”نالت روايتك األولى 

جوائز أدبية منها جائزة فرانسوا مورياك 
لألكاديمية الفرنسية وجائزة القارات الخمس 
 للفرانكفونية. ماهي حسب رأيك أسباب هذا النجاح؟
ال يمكنني التكلم عوضا عن قّرائي، قد يعني هذا أن

التاريخ بين فرنسا والجزائر ال يزال يحمل عدة 
معاني وأنه في انتظار الخوض فيه وكتابته. وهذا 
يعني أيضا أن األعمال األدبية أللبرت كامي التزال 
حقال من التفكير والتساؤل. قراءة كتاب لمؤلف 
جزائري يعتمد فيه على عمل ألبرت كامي ال من 
أجل تفكيكه وإنما لتقمصه بشكل أفضل يجذب 

 القراء.
من خالل خوضك في مغامرة جائزة غونكور، أصحبت 
أحد أشهر مؤلفي الروايات في عالم الفرانكفونية. ما 

 لذي يجذبك أكثر في اللغة الفرنسية؟

ألن هذه اللغة ملك لي بالرغم أو بفضل التاريخ، إنها 
لغة تعلمتها بشكل عصامي منذ كنت في التاسعة من 
عمري. تحمل هذه اللغة في طياتها تاريخ بلدينا وهي 

 تحمل أيضا قصتي الشخصية.

« هذه اللغة ملك لي »
 حوار مع كمال داود، روائي ومعلق صحفي

رة أخرى كانت فرنسا في الموعد مع ص�ال�ون  م
الجزائر الدولي للكتاب بسلسلة من التظاه�رات 

 المنظّمة خصيصا لهذه المناسبة.
 تنشيط استثنائي

لم يّدخر المعهد الفرنس�ي اي ج�ه�د لض�م�ان مش�ارك�ة 
فرنسية نوعية في صالون الجزائر ال�دول�ي ل�ل�ك�ت�اب : 
إمضاءات لمؤلّفين مشهورين كمايسة ب�اي وال�ج�ام�ع�ي 
غي دوغاس وال�م�ص�ّور أرم�ون�د ف�ي�ال، م�ح�اض�رات 
كالتي نّشطها جي�ل ك�ي�ب�ل ال�م�ت�خ�ص�ص ال�ف�ي ال�ع�ال�م 
اإلسالمي. وأيضا مرافقة خاّصة لكل المولعين بالثق�اف�ة 

الفرنسية : مساعدة في التوجيه م�ع حض�ور دائ�م 
لمستشاري كامبوس فرانس، دروس مصّغ�رة ف�ي 
اللغة الفرنسية مع تسجيالت مّجانية يومية، وتقديم 
المكتبة الرقمية متعددة الوسائط وم�ك�ت�ب ال�م�ع�ه�د 

 الفرنسي بالجزائر للكتاب.
التي ال تفّوت أي طب�ع�ة م�ن  TV5 Mondeقناة 

طبعات صالون الجزائر الدولي للكتاب خصص�ت 
م��غ��رب ش��رق ” ع��ددا  خ��اّص��ا م��ن ب��رن��ام��ج 

للحدث من تقديم المنشط الن�ج�م م�ح�م�د “  إكسبرس
 قاسي.

 المسابقة الثانية لقصة الخيال القصيرة
لحظة قوية من هذا الصالون هي إطالق ال�ط�ب�ع�ة 
الثانية من جائزة قصة الخ�ي�ال ال�ق�ص�ي�رة ب�ال�ل�غ�ة 
الفرنسية، ترعاها هذه السنة ال�م�ؤلّ�ف�ة ال�م�وه�وب�ة 

 مايسة باي.
المسابقة أنشأه�ا ال�م�ع�ه�د ال�ف�رنس�ي ب�ال�ج�زائ�ر الس�ن�ة 
الم�ؤلّ�ف�ي�ن وتكافأ األدبي االبتكار تشجع وهي الماضية،
األكثر جرأة، يتم اختيار موضوع مختلف لكل ط�ب�ع�ة، 

ع�ل�ى  2015سيشتغل المؤلف�ون ال�م�س�ت�ق�ب�ل�ي�ون س�ن�ة 
 “.المناخ”موضوع  

سيتم نشر مؤلّفات العش�ر األوائ�ل ك�م�ك�اف�اة ل�ه�م، م�ن 
طرف دار النشر القسنطينية الم�ش�ه�ورة م�ي�دي�ا ب�ل�وس 
التي يملكها سعيد ياسين حن�اش�ي، ش�خ�ص�ي�ة م�رم�وق�ة 
تسلّم في شهر نوفمبر على يد سفير فرنسا في الج�زائ�ر 

 برنارد إميي وسام فارس الفنون واآلداب.

 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب 19المشاركة الفرنسية في الطبعة 
 لحظات من الخيال

 أكاديمية للجزائر
بين فرنسا والجزائر، ه�ك�ذا “ رابط إضافي”

قّدمت كاثرين بريشينياك، األم�ي�ن�ة ال�دائ�م�ة 
ألكاديمية العلوم، بروتكول االت�ف�اق ال�م�ب�رم 

 شهر سبتمبر في الجزائر. 
راب�ط ذو أه�م�ي��ة ك�ب��رى ألن ه��ذا االت�ف��اق 
ي��ه��دف إل��ى إنش��اء أك��ادي��م��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ف��ي ال��ج��زائ��ر ال أق��ل. 
األخصائية في الفيزياء النووية ال�ت�ي ت�ل�ق�ت 
عدة ت�ك�ري�م�ات دول�ي�ة أت�ت إل�ى ال�ج�زائ�ر 

 خصيصا الختتام هذا المشروع.
ستشّكل األكاديمية الجديدة كما أبرزه م�ح�م�د 
مباركي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

فض�اًء ح�را ” والذي أمضى ال�ب�روت�وك�ول، 
وأيض�ا جس�را ج�دي�دا م�ن “  للكفاءات العلي�ا

 التميز اختارت الجزائر أن تبنيه مع فرنسا.

مهرجان الفقاعات
 في الجزائر

بعد الكرة المستديرة، تأت�ي ال�ف�ق�اع�ات. ل�ي�س 
صدفة أن موضوع مهرجان الجزائر ال�دول�ي 

إلى  23للشريط المرسوم الذي تم تنظيمه من 
ك�اس ” سبتمبر بساحة رياض الف�ت�ح ه�و  27

 “.العالم للفقاعات
إذا كان البرازيل ضيف الشرف، فإن ف�رنس�ا 
ك�ان��ت م�م��ث��ل�ة ج��ي��دا ك��ذل��ك ب��ع��دة رّس��ام��ي��ن 
لألشرطة المرسومة وثالث أعضاء في لجن�ة 
التحكيم الدولية. إنها مشاركة ملحوظة فقد ت�م 
مكافأة ثالث رسامين فرنسيي�ن : أورال ع�ن 

ك��أحس��ن “  ش��ب��اب ب��اس��و” أحس��ن أل��ب��وم، 
مج�م�وع�ة، وري�اض ص�ط�وف ال�ذي ت�ل�ق�ى 

 الجائزة الخاصة للجنة التحكيم.
من بين اللحظات القوية في هذا ال�م�ه�رج�ان، 
العرض المخصص لألمير عبد ال�ق�ادر، ع�ن 
سيناريو للفرنس�ي ذي األص�ول ال�ج�زائ�ري�ة 
ع��زوز ب��ق��اق، وال��ذي كش��ف أن الش��ري��ط 
المرسوم هي وسيلة فريدة م�ن ن�وع�ه�ا ل�ن�ق�ل 

 التاريخ.
يفكر المنظمون في نقل هذا الم�ه�رج�ان ن�ح�و 
مدن جزائرية أخرى، الشك من أن الرسامين 
الفرنسيون سينتقلون إليها بسرور كبير. ن�ح�ن 

 أيضا متشوقون للحضور.
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الصالون الدولي للطاقات 
 المتجددة بوهران

 طاقات متظافرة
الدفاع عن البيئة ه�و أيض�ا م�ن مس�ؤول�ي�ة 

 الشركات.
إنه السبب الذي جعل أوبيفرانس تنظّم، هذه 
السنة أيضا، جناحا فرنس�ي�ا رس�م�ي�ا خ�الل 
الطبعة الخامسة للصالون الدولي ل�ل�ط�اق�ات 
المتجددة بوهران الذي دارت فّعال�ي�ات�ه م�ن 

أك�ت�وب�ر ب�م�رك�ز ال�م�ؤت�م�رات  29إلى  27
بوهران. موعد ال يمكن تفويته في الجزائ�ر 
ل�ك�ل م�ن ي�ري�دون االس�ت�ث�م�ار ف�ي ق�ط�اع 
ال�ط�اق�ات ال�م��ت�ج�ددة وال�ط�اق��ات ال�ن�ظ�ي�ف��ة 

 والتنمية المستدامة.
كانت المشاركة الفرنسية ق�وي�ة ه�ذه الس�ن�ة 
أيضا من خالل شركات مختصة في مج�ال 
الطاق�ة الش�م�س�ي�ة، مص�نّ�ع�ي ال�م�ح�رك�ات 
الحرارية أو حلول العزل، مطوّري مراك�ز 
تثمين الطاقة والنفاي�ات ال�م�ن�زل�ي�ة. أص�ب�ح 
الحضور الفرنسي في هذا الص�ال�ون ث�اب�ت�ا  

شركة دخلت في الع�م�ل�ي�ة  30بما مجموعه 
ل�ع�رض م�ه�ارات�ه�ا واالل�ت�ق�اء  2012منذ 

بالفاعل�ي�ن ال�وط�ن�ي�ي�ن واالض�ط�الع أك�ث�ر 
 بقطاع الطاقات المتجددة في الجزائر.

 قّمة األمم المتحدة حول المناخ

مقتطفات من خطاب 
 فرانسوا هوالند

حطم تركيز ثاني أكسيد الكربون ف�ي ال�ج�ّو ” 
. 2013م��رة أخ��رى رق��م��ا ق��ي��اس��ي��ا س��ن��ة 

االضطرابات المناخية ال�ي�وم ل�ي�س�ت م�ج�رد 
فرضيات بل هي واقع. االحت�ب�اس ال�ح�راري 
يهدد السلم واألمن، يعد االضطراب المن�اخ�ي 
سبب في نزوح لألشخاص  أكثر مما تتس�ب�ب 

 فيه الحروب.
البد غذا من بذل كل الجهود من أجل التق�ل�ي�ل 
بصفة كبيرة م�ن االن�ب�ع�اث�ات ال�ع�ال�م�ي�ة م�ن 
الغازات الدفيئة بشكل ي�ح�اف�ظ ع�ل�ى ح�رارة 

مئوية، والك�ل  2الكرة األرضية تحت  درجة 
 يعرف هذه األرقام.

واجبنا هو أن نضع نموذج تنمية للثالثين سنة 
القادمة والسماح لسكان العالم ف�ي ال�ح�ص�ول 

 “.على الثروة وأيضا أن نحمي كوكبنا
 2014سبتمبر  23نيويورك، 

 التعاون البيئي
 بدء العد التنازلي

يكون مؤتمر ب�اري�س ف�ي ش�ه�ر  س
أه���م ح���دث  2015ديس��م���ب���ر 

ب�ه�ذه “.  ديبلوماسي ت�م ت�ن�ظ�ي�م�ه
الكلمات وصف وزي�ر الش�ؤون 
الخارجية والتنمية الدولية المؤتمر الدول�ي ح�ول ال�م�ن�اخ 

، موعد دولي كبير ت�ن�ظ�م�ه ف�رنس�ا خ�الل 2015باريس 
السنة المقبلة للوصول إلى اتفاق دولي يجبر الجميع ع�ل�ى 

 التقليل من انبعاث الغازات الدفيئة.
في مجال البيئة فرنسا والجزائر تعمالن حاليا اليد في اليد 
مفضلتان التراث المشترك الذي يمثل�ه ال�ب�ح�ر ال�م�ت�وس�ط 

 لبلدينا.

غوص في النظام البيئي 
 البحري

تمثّل البعثة األق�ي�ان�وغ�راف�ي�ة 
ال��ت��ي ت��م “  2014س��ام��ب��ا” 

ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا أث��ن��اء ال��دخ��ول 
الماض�ي م�ث�اال رم�زي�ا ع�ن 
التعاون العلم�ي ب�ي�ن ف�رنس�ا 
والجزائر، إنها ثمرة ش�راك�ة 
بين المدرسة الوطنية ال�ع�ل�ي�ا 
لعلوم البحر وتهيئ�ة الس�اح�ل 
والمركز الوط�ن�ي ال�ف�رنس�ي 
للبحث ال�ع�ل�م�ي، ج�م�ع ه�ذا 
المشروع علماء وط�ل�ب�ة م�ن 
ضفتي الم�ت�وس�ط�ي، ب�ه�دف 
اس�ت��ك��ش�اف ال��ن�ظ��ام ال�ب��ي��ئ��ي 
للحوض الجزائري م�ع�ا م�ن 
أجل اكتشاف خ�ب�اي�اه ب�ف�ض�ل ال�ب�اخ�رة األق�ي�ان�وغ�راف�ي�ة 

 “.2تيثيس ”
 العلم في خدمة الكوكب

ج�اء دور “  2تيثي�س ” اربع وعشرون ساعة بعد انطالق 
سفينة تارا لتلقي مراسيها في خليج الجزائر المتألق، وهي 
محطة تم تنظيمها في إطار بعثة م�ت�ع�ددة ال�ت�خ�ص�ص�ات 
قادتها لتخ�وض ال�ب�ح�ار م�ن�ذ عش�ر س�ن�وات ل�ف�ه�م آث�ار 

 التغيرات المناخية على المحيط وشرحها.
اختارت فرنسا والجزائر أن تض�ع�ا ت�ع�اون�ه�م�ا ال�ع�ل�م�ي 
المكثف في خدمة حماية بي�ئ�ت�ي�ه�م�ا ال�ب�ح�ري�ة. ك�م�ا ك�ان 
موضوع العلوم حاضرا في المعهد ال�ف�رنس�ي ب�ال�ج�زائ�ر 

 الذي خصص له مهرجانا أثناء الدخول.

 دقائق للساحل الجزائري 110
 حوار مع جورج بيرنو، منّشط حّصة تاالسا

أتى فريق عملكم إلى الجزائر من أجل تصوير وثائ\ق\ي 
حول الساحل الجزائري. ما هو الهدف من ذلك ؟ لماذا 

 اخترتم الجزائر ؟
الهدف كان تص�وي�ر ب�ورت�ري�ه م�ع�ّم�ق ح�ول الس�اح�ل 
الجزائري، وقد فضلنا أن نقوم بجولة م�ن ال�غ�رب إل�ى 
الشرق لنلتقي رجاال ونساء يظهرون هذا الساحل ال�ذي 
ال ي��ع��رف��ه ال��ج��م��ه��ور ال�ف��رنس��ي. ض��ف إل��ى ذل��ك أن 

دقائق للجزائر يعد حدثا أول في  110تخصيص 
حصة تاالسا. أخيرا روابط المحبة بين ال�ب�ل�دي�ن 
أقنعت القناة بتحقيق هذا الم�ش�روع ع�ل�ى أك�م�ل 

 وجه.
كيف كان ال\ع\م\ل ف\ي ال\م\ي\دان م\ع الس\ل\ط\ات 

 الجزائرية ومع األشخاص الذين التقيتم بهم ؟
كانت هناك ثقة على المدى الطويل بي�ن�ن�ا وب�ي�ن 
السلطات، فقد اتصلنا مبكرا بسفارة الجزائر ف�ي 
فرنسا ثم ب�م�خ�ت�ل�ف ال�م�ص�ال�ح ال�ت�ي ي�خ�ّص�ه�ا 
الوثائقي (وزارة البيئة ووزارة الصيد ال�ب�ح�ري 
وحراس السواحل...). كما أنني انتق�ل�ت م�رت�ي�ن 
ش�خ�ص��ي�ا إل��ى ال�ج��زائ�ر ل��الل�ت�ق��اء ب�الس��ل�ط��ات 
الجزائرية التي وبعد أن تحققت من ال�ه�دف م�ن 
عملنا، ساعدتنا كثيرا وسمحت لنا أيضا أن نأخذ 

 صورا جّوية للساحل.
ما هو أكثر شيء أثّر في معاونيكم خالل فترة مكوث\ه\م 

 في الجزائر ؟
أثناء التصوير أثّر فينا االستقبال وحماس ال�ن�اس ال�ذي�ن 
صّورناهم وبصف�ة ع�ام�ة فض�ول ال�ج�زائ�ري�ي�ن ح�ول 
عملنا. لقد اكت�ش�ف�ن�ا وت�ف�اج�أن�ا ب�أن حص�ة ت�االس�ا ه�ي 

 مشهورة في جنوب المتوسطي تقريبا كشهرتها عندنا.
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 ——————————————————————————————— إعالم

 سفير فرنسا في وهران

فرنسا تطمح السترجاع مكانتها كالشريك األول للجزائر  » » 

في جريدة  2014/10/23مترجم عن مقال صدر يوم 
 بقلم أمل بنطولبة.“ لوصوار دالجيري”

اختتم سف�ي�ر 
ف��رنس��ا ف��ي 
ال����ج����زائ����ر 
ب�������رن�������ارد 
إم���������ي���������ي 
ال����ب����ارح����ة 
ال������زي������ارة 
التي قام به�ا 
إلى وه�ران 
اب��ت��داء م��ن 

أكتوبر.  20
ف��ي ن��ه��اي��ة 
زي���������������ارة 
العمل ال�ت�ي 
ق��ادت��ه إل��ى 
وه������������ران 
نّشط السفير 
م����ؤت����م����را 
ص���ح���ف���ي���ا 
ع���������ل���������ى 
مس������ت������وى 
ال����م����ع����ه����د 
ال���ف���رنس���ي. 
اع�����ت�����ب�����ر 
الس��ف��ي��ر أن 

مدينة جد حي�وي�ة وس�ي�اح�ي�ة وث�ق�اف�ي�ة ” مدينة وهران 
ومتعددة األبعاد أين تجتمع ب�ع�د بض�ع�ة أي�ام ال�ل�ج�ن�ة 

 (...)“ االقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية

بالنسبة للديبلوماسي الفرنسي فهذا االجتماع ه�ام ج�دا 
في سي�اق ال�ع�الق�ات ال�ث�ن�ائ�ي�ة ال�ت�ي وص�ف�ه�ا ب�أن�ه�ا 

عالقات جد كثيفة وقوية ومتنوع�ة وه�ي ال�ي�وم ف�ي ” 
مستوى رفيع جدا السيما منذ زيارة الرئيس الف�رنس�ي 

 “ (...)فرانسوا هوالند بدعوة من الرئيس الجزائري
فيما يخّص دوافع زيارة قائد اركان الجيش ال�ف�رنس�ي 
إل��ى ال��ج��زائ��ر ف��ي س��ب��ت��م��ب��ر ال��م��اض��ي، ش��رح ل��ن��ا 

الجنرال دو ف�ي�ل�ي�ي أت�ى ف�ي إط�ار ” الديبلوماسي أن 
زيارة كانت مرتقبة منذ مدة وليس لها أي ع�الق�ة م�ع 
تصريحات وزير ال�دف�اع آن�ذاك : ال�ه�دف م�ن ت�ل�ك 
الزيارة هي أن تكون فرصة لتشارك وجهات ن�ظ�رن�ا 
حول األزمات الجهوية ولدراسة كي�ف�ي�ة ال�ع�م�ل ب�ي�ن 
بلدينا بشكل افضل. فيما يخص ليبيا فم�وق�ف�ن�ا واض�ح 
ا، نحن نبحث عن حلٍّ سياسي وهو ما أّكده ل�وران  جّدً

 “(...)فابيوس مؤّخًرا 
واص��ف��ا ال��ع��الق��ات ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ب��أن��ه��ا رئ��ي��س��ي��ة 
واستراتيجية، عبّر الديبلوماسي عن ث�ق�ت�ه ف�ي رغ�ب�ة 

نحن نطمح لجلب عدد ” البلدين لتطوير شراكات أكثر 
أكبر من االستثمارات الفرنسية والمساعدة على إنشاء 
الص��ن��اع��ات ف��ي ال��ج��زائ��ر وأن نس��ت��رج��ع م��ك��ان��ت��ن��ا 
كالشريك األول لبلدكم إذ أنه تتوفر لدينا كل ال�وس�ائ�ل 

 “.ألن نكون كذلك
في إجابته عن سؤال يخص تقّدم التحقيق حول اغتيال 
الفرنسي هيرفي غوردال قال أن التحقيق يتّبع م�ج�راه 

 (...)وأنا فرنسا متمّسكة بإيجاد جثته وقاتليه أيضا 

في جريدة  2014/10/13مترجم عن مقال صدر يوم 
 بقلم عمار شّكار.“ ليكسبريسيون”

 
ل�ي�س ” تشكل الجزائر واجهة طبي�ع�ي�ة ل�ل�ج�زائ�ر 

كما أوض�ح “  هناك أي سبب لئال نثق في الجزائر
 رئيس جمعية فرنسا الجزائر.

أّك��د رئ��ي��س ج��م��ع��ي��ة ف��رنس��ا 
الجزائر، في تصريح�ه الس�ب�ت 
الماضي خالل مؤتمر ص�ح�ف�ي 
في المعهد الفرنس�ي ب�ال�ج�زائ�ر 
العاصمة على وج�ود ع�الق�ات 

ال�ج�زائ�ر ” طبيعية بين البل�دي�ن 
بلد ش�اب م�ن خ�الل ش�ب�اب�ه�ا، 
ولكن الجزائر وفرنسا تش�ك�الن 
ثنائيا قديما استطاع أن يت�ج�اوز 

 “.كل العراقيل
استعم�ل وزي�ر ال�دف�اع ال�ف�رنس�ي 
األسبق الجناس و ِحّسا فكاهيا ف�ي 
حديثه لي�ك�ون أك�ث�ر إق�ن�اع�ا وم�ن 
أج��ل ت��ل��ط��ي��ف ال��ج��و. ل��م ي��ف��ت 
للمحاضر أن يهنأ أداء ال�م�ن�ت�خ�ب 
الوطني  الذي فاز ض�د ال�م�االوي 

 (...)بهدفين مقابل صفر. 
فرنسا والجزائر جارتان قريبتان تاريخ�ي�ا وج�غ�راف�ي�ا 

نحن ننتمي ل�ح�وض ال�م�ت�وس�ط، ي�ج�ب أن ن�ط�وي ” 
صفحة االستعمار وأن ننظر إلى الجزائر ب�م�ب�دأ أن�ه�ا 

وشّدد على م�ب�دأ ع�دم ال�ت�دخ�ل ف�ي “  بلد حر ومستقل
 السياسة الداخلية للبلد.

مشيدا بأداء ال�دي�ب�ل�وم�اس�ي�ة ال�ج�زائ�ري�ة أل�ق�ى الس�ي�د 
شوفانمون الضوء على العالقات الفرنسية الجزائ�ري�ة 

الديبلوم�اس�ي�ة ال�ج�زائ�ري�ة راق�ي�ة وف�رنس�ا ” مصّرًحا 
تستمع إلى الحوار الشامل الذي ت�م إط�الق�ه م�ن أج�ل 
إحالل االس�ت�ق�رار ف�ي ل�ي�ب�ي�ا وتس�ان�ده وال�م�ب�ادرات 

 (...)“ األخرى التي يتم اتخاذها لدول أخرى أيضا

 زيارة جون بيير شوفانمون

الديبلوماسية الجزائرية راقية  » » 
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 ——————————————————————————————— نظرة خاطفة

 س. فاغار. مسؤول النشر : 
 

 ع. وردان.رئيس التحرير : 
 

ب. إميي،  ك. غصن، ك. داود، ك. غوركوف، م. بازوتي، ج. بيرن�و، ج�ي�ب�س،   مساهمة : 
 ك. فونالدوزا.

 ا. و. بوكرشةترجمة : 

 
 
 
 
 
 
 

تريدون تعلم اللغة الفرنسية، تحسين مستواكم أو التخصص في إطار دراس\ات\ك\م 
أو مهنتكم ؟ فكروا في دروس المع\ه\د ال\ف\رنس\ي ! ل\ل\ت\س\ج\ي\ل زوروا ال\م\وق\ع 

algerie.com/-http://www.if 

 دروس اللغة الفرنسيةزوووم على... 

هل تتكلمون  
 الفرنسية ؟

جيبسلمسة قلم   وجهة نظر كريستيان غوركوف 
 مدرب الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم

 مصدر إثراء متبادل
بعد كأس العال�م ال�ت�ي 
نظمت في ال�ب�رازي�ل، 
أي�ن أب��رز ال�م��ن�ت�خ��ب 
ال��وط��ن��ي أداء م��ل��ف��ت��ا 
لالنتباه، قبلت التح�دي 
الذي وضعت�ه أم�ام�ي 
الفيدرالية ال�ج�زائ�ري�ة 
لكرة القدم بأن اص�ب�ح 
الناخب الوطني وه�ذا 
بعد أن دّرب�ت ف�ري�ق 

ال�����ذي “  ل�����وري�����ون” 
ي��ل��ع��ب ف��ي ال��راب��ط��ة 
األول��ى ف��ي ف��رنس��ا، 

سنة. هناك ع�دة أس�ب�اب ال�ت�ي ج�ع�ل�ت�ن�ي أق�ب�ل ه�ذا  25لمدة 
 المشروع بحماس :

أوال إمكانيات الكرة الجزائرية، فالجزائر بلد تحظى في�ه ك�رة 
القدم بمكانة كبيرة مثل البرازيل حيث تعتبر كرة الق�دم ج�زءا 

 من ثقافته.
ثانيا حساسية اللعب، فالتصور التقني للعب مذهل واالستمتاع 

 هو محرك اللعب.
الروابط التاريخية بين الجزائر وفرنسا، إذ ي�ظ�ه�ر ذل�ك م�ن 
خالل عدد ال�الع�ب�ي�ن م�زدوج�ي ال�ج�ن�س�ي�ة وذوي األص�ول 
ال�ج�زائ�ري�ة ول�ك�ن��ه�م ت�درب�وا ف�ي ف��رق ف�رنس�ي�ة وه�م اآلن 

 يتطورون في كبرى الفرق األوروبية.
“ لوري�ون” خبرتي مع الالعبين الجزائريين، فقد كان لدي في 

ع��دة الع��ب��ي��ن دول��ي��ي��ن ج��زائ��ري��ي��ن م��ث��ل زي��ان��ي وص��اي��ف��ي 
ومنصوري والذين ترك العمل م�ع�ه�م س�واء ع�ل�ى الص�ع�ي�د 

 االنساني أو التقني انطباعا جيدا.
أخيرا، التواصل الذي جرى بيني وبي�ن مس�ؤول�ي ال�ف�درال�ي�ة 
الجزائرية لكرة القدم ومن بينهم رئيسها السي�د روراوة، ك�ان 

 أيضا حاسما في قبولي بهذا التحدي.
مشروعي فيما عدا النتائج التي سيح�رزه�ا ال�ف�ري�ق ال�وط�ن�ي 
بمشاركته في كأس إفريقيا وتقدمه في الترت�ي�ب ال�دول�ي، ه�و 

، وه�م ‘ المشاركة في تطوير الكرة الجزائري�ة م�ع ال�ف�ري�ق أ
الالعبين المحليين، والذي من شأنه أن ي�خ�ل�ق ت�ن�اف�س ف�ي�م�ا 
بينهم، وأيضا بأن أساهم بخبرتي في تكوين اإلطارات التقن�ي�ة 
وهو رهان هام في المستقبل وأيضا تطوير التكوين الذي ي�ع�د 
مشكلة أساسية في الجزائر ألسباب مختلفة. يجب الق�ي�ام ب�ك�ل 
هذا مع األخذ في االعتبار لخصائ�ص ال�م�ج�ت�م�ع ال�ج�زائ�ري 
وكرة القدم لديه ومحيطه، لهذا السبب أردت فور وصولي أن 

 ألتقي بجميع عناصر واعضاء الكرة الجزائرية.
االستقبال الذي حظيت به في الجزائر كان حارا جدا، بالرغ�م 
من أنني شهدت على نتائج الشغف المفرط ب�ك�رة ال�ق�دم ال�ذي 

ف�ي ت�ي�زي “  إي�ب�وس�ي” أسفر عن موت الالعب الكام�ي�رون�ي 
وزو، كما أتأسف عن عدم إمكانيتي ل�زي�ارة ال�ج�زائ�ر وذل�ك 

 ألسباب أمنية تتعلق بوظيفتي.
الروابط بين ال�ج�زائ�ر وف�رنس�ا ق�وي�ة ج�دا، وذل�ك ألس�ب�اب 
تاريخية طبعا، وهناك ع�دة ع�ائ�الت أف�راده�ا ي�ع�ي�ش�ون ف�ي 
فرنسا. يجب أن يتطور التعاون بين البلدين ف�ي م�ن�اخ ه�ادئ 
وفي ظل االحترام المتبادل االختالف بين الثقاف�ات ال�ت�ي م�ن 

 شأنها أن تكون مصدرا إلثراء متبادل.
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