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 متضامنين في وجه المحن

 كلمة السفير

 ق
الفرنسية الجزائرية مررلر رة  اتلّما عرفت العالق

مكثفة وقوية وعميقة كالتي عاشتهرا فري اهشرهرر 

 الثالث  الماضية"

مر   مر ريربرا برالر رشرا راتكان شهر ديسمبر بشكل خاص، 

االجتماع الثاني ل ج ة الحكوميرة ففريرعرة الرمرسرترو ، فري 

برافيرأل هوم مررو، والرتري اررلوررهرا الرونيرران اهوالن 

الفرنسي والجزائري. ومح هذا الر رقرال الرذي شراف  فرير  

عدو ونفال من الب دين برالرولروم  لرا نرترائرة مر رمروورة 

 جديدو في جمي  مجاالت العالقات الث ائية.

شرّكرر ررت نيررافو ونيررر الررداخرر ريررة برررنررافد كرراننررو   لررا 

ديسمبر لحرةرة هرامرة الوريرمرا برالر رسربرة  81الجزائر في 

ل تعاون في مجام اهمن الداخ ي، اكوين اهئمة ومكافرحرة 

 التطر .

هذه اإلفادو المشتركة والكثافة في العالقة الث ائية ومحرت 

ل ا، في ظل فوح لقيقية من التضامن، بمواجرهرة لخرطرر 

 7هجومات  فهابية عرفتها فرنسا م ذ عردو عرقرود. مرن 

شرصر را  87جانفي، اغتام اإلفهابيون الهمجيون  9 لا 

يمث ون بألولهم ومه هم الت وع الذي يشّكل قوو المجترمر  

الفرنسي. عبر لر را الشرعرج الرجرزائرري والسر رطرات عرن 

دعمهم في مح ت ا بشكل مؤثر. وكران الردلريرل عر را  لر  

قويا من خالم الروالة التي وجهها الرئيأل بواف ريرقرة  لرا 

الرررئرريررأل فرررانسرروا هرروالنررد ومشررافكررة ونيررر الشررؤون 

الصافجية فمطان لعمامرو في مسيرو الجمهوفية الكبرر  

 جانفي. 88التي نةمت في بافيأل يوم 

يص ص هذا العدد من بي اا را، برطربريرعرة الرحرام، مركرانرة 

خالرة لرتر ر  اهلرداث، الوريرمرا برذكرر الر رقرالات الرتري 

للرررفت عرر ررا ارر ررةرريررمررهررا مرر  فوررامرريررن ولررحررفرريرريررن 

جزائريريرن، عراشروا هرذا الرعر رال  اار  خرالم الرعرشرريرة 

السودال والذين كانوا نمالل وللدقال لضحايا اعرتردالات 

 بافيأل.

نوّد ليضا االنح ال لمرام  كرر  اهكراديرمريرة بوريرا جربراف 

والممثل الكبير فوجي ل ين، فمزان مرموقان لر رترقراف  

القوي بين فرنسا والجزائر وال ذان دف ا، ب ردفرة الرقردف، 

 في اليوم نفس  في هذه اهفض التي شهدت ميالديهما.

كما يعركرأل هرذا الرعردد لرج و رمروح لرداقرة فررنسريرة 

جزائرية متجددو دوما في خدمة شعبي ا و لر  مرن خرالم 

العمود الذي خّ ر را بر  جرون لرويرأل بريرانركرو، الرمرمرثرل 

الصاص الجديد لر رونيرر لروفان فرابريروا لر رعرالقرات مر  

الجزائر، ومن خالم عردو لروافات ل رريرة مرثرل  لر  

الذي لجري اه م  الم ّوف الكبيرر يران لفثروا بررارران. 

 قرالو ممتعة.

 برنافد  ميي

 تواصلوا معنا عبر األنترنت

http://www.ambafrance-dz.org/
http://www.dailymotion.com/ambafrance
https://www.linkedin.com/company/ambassade-de-france-en-algerie?trk=tabs_biz_home
http://goo.gl/9D4di
http://goo.gl/kPI0ha
http://goo.gl/JwbU2O
http://goo.gl/tNlrtv
http://goo.gl/FFMwwR
http://dz.viadeo.com/fr/company/ambassade-de-france-en-algerie
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 ——————————————————————————————— نقطة تركيز

 تحية للصحفيين والرسامين الجزائريين

 "أكتب اسم الحرية"

 أ
راد السفير الفرنسي برنارد إميي أن يحّيي أولئك 
الذين يدافعون يوما بعد يوم عن الحرية بأقالمهم 
وبريشتهم، من خالل تنظيم حدثين أحدهما مخصص 

 للرسامين واآلخر للصحفيين الجزائريين.

 5102أكثر من مائة صحفي تم تكوينه سنة 

اللقاء األول، ُنظم أياما قليلة بعد اعتداءات باريس وسمح 
بجمع ستة من أكبر أسماء الكاريكاتور في الجزائر تعبيرا 

 عن دعم فرنسا لمهنة صعبة ومهمة بالنسبة للديمقراطية.

بعد أقل من أسبوعين من ذلك تم تنظيم حفل استقبال في 
إقامة سفير فرنسا على شرف الصحفيين المكّونين سنة 

في إطار برنامج الطاهر جاووت، وهو ثمرة  4102
تعاون بين سفارة فرنسا وأكبر مدرستي صحافة في فرنسا 
وهما المدرسة العليا للصحافة ومركز تكوين وتحسين 
الصحفيين دون أن ننسى الوكالة الفرنسية للتعاون 

أكثر من مائة صحفي جزائري يكتبون “.  CFI”اإلعالمي 
باللغتين الفرنسية والعربية ويعملون في الصحافة المكتوبة 

واإللكترونية وكذلك في اإلذاعة والتلفزيون، الذين تم 
تكوينهم، كانوا حاضرين في الموعد، بعضهم من أجل 
تسلم شهاداتهم، التي تحصلوا عليها بجدارة، من يدي 

 السفير الفرنسي.

 "كلنا الطاهر جاووت"

أّصر السفير برنارد إميي، في خطاب مؤثر، على إحياء 
صحافي جزائري اغتيلوا خالل العشرية  041ذكرى 

السوداء، كتبت أسماءهم على الفتة. إنها طريقة تبرز 
التضامن الفرنسي الجزائري في وجه الهمجية اإلرهابية 

 وتقديم تحية خاصة للطاهر جاووت بحضور ابنته نادية.

كما رّكز عليه برنارد إميي مخاطبا ممثلي كبرى وسائل 

اإلعالم في الجزائر المجتمعين بهذه المناسبة " قلنا 'كلنا 

شارلي' ولكننا نستطيع بل علينا أن نقول أيضا تخليدا 

لذكرى زمالئكم الجزائريين هؤالء الصحفيين المغتالين : 

 كلنا الطاهر جاووت".

 تحيّة وطنية للشرطيين المغتالين 

مقتطفات من خطاب 

 فرانسوا هوالند

"المالنم للمد مرابط، باورم الرجرمرهروفيرة 

 )…(الفرنسية لع    فافا جوقة الشر  

دف  للمد مرابط بحياا  ثمن التزام . للمرد 

مرابط فررنسري مسر رم، كران فرصروفا جردا 

بتمثي   الشر ة الفرنسية وقيم الجرمرهروفيرة 

والالئكية التري برفرضر رهرا كرل االعرترقرادات 

محترمة في ب دنا، كرل الرديرانرات مرحرمريرة، 

وكل الموا  ين، ووال لكانروا مرؤمر ريرن لم 

ال، يعيشون معا الالئكية الرتري مرات للرمرد 

 مرابط من لج ها ليضا.

كان يع م لفضل مرن لي شرصرص بخرر لن 

اإلوررالمررويررة اهلررولرريررة ال اررمررت ب رر ررة 

)…( لإلوالم وان التطر  يقتل المس مين. 

اضحيرتر  هري ليضرا دفا لر را مرن لجرل 

ففض الص ط واج ج التشوي  واالبتعاد عن 

االاهامات غير المؤوسة وفضرح اهعرمرام 

الررمررعرراديررة لررإلرروررالم الررترري اررعررد مسرراوررا 

 .بالجمهوفية"

 "إضحاك الناس تحدٍّ يومي"
 غيالس عينوش، رسام لدى الموقع اإلخباري "كل شيء عن الجزائر"

 ما هو إحساسكم عندما ترسمون ؟

الروم بال سبة لي ليأل مه ة فقط، برل هرو لرقريرقرة هروايرة 

للبها م ذ ال غر. لنا ال لجيد الك مات الرنّانة، والروم هو 

ال غة التي لجيدها، وهذا يسمح لي بالترعربريرر عرن لفركرافي 

 ولفكاف جزل من الشعج الجزائري.

 ما الذي جعلكم تمتهنون الرسم ؟

ع دما ك ت لغيرا ك ت لفوم  وام الوقت، ثم اكرترشرفرت 

الروم الكافيكااوفي من خالم ال حال الفرنسية الرتري 

كان يحضرها لقرربرائري، مرن برير رهرا "شرافلري  يربردو" 

 و"لوكاناف لونشي ي".

بدلت بعدها لنجز فوومااي الشص ية وك ت فري براد  

اهمر للتفظ بها ل فسري ثرم بردلت بر رشررهرا فري مرجر رة 

المدفوة. في للد اهيام ورافررت  لرا برافيرأل ولخرذت 

خريطة المدي ة و هبت  لا مقر شافلي  يربردو، ليرن ارم 

اوتقبالي بحرافو وامت دعواي ل مشافكة فري نرقراشرات  

 التحرير. اع مت الكثير ع ا يدْي كباف الروامين.

 هل تعتبرون أن مهمتكم مفيدة للمجتمع ؟

يواج  ال اا عدو مشاكل، فالمجتم  يفرض ع يهم عربربرا 

فهم بحاجة  لا الترويح عرن …  كبيرا : البطالة، المعاناو

لنفسهم. ع دما يرون فومرا مضرحركرا فرتن ابرترسرامرترهرم 

امك هم الهرو  ولو لوه ة من مشاك هم اليومية. لم لبرحر  

لبدا عن لجر كبير، فسعاداي في ابتسامة من ير  فومري. 

ليأل من السهل  ضحا  شصص ما، بال ةر لما يعيش  مرن 

 م اعج يومية.

 ن  بال سبة لي احدٍّ يومي، شبي  بتحّدي العج كررو الرقردم، 

 فمث   يجج لن نربح كل مبافاو.

 اعتداءات باريس

 الجزائر متضامنة
 87، لررقرري 5182جررانررفرري  9و 7برريررن 

شص ا لتفهم لث ال الهجومات اإلفهابيرة 

الررترري اوررتررهرردفررت فرررنسررا.  لرر  الررعررمررل 

الهمجي، الذي ابعت  موجة من التضامرن 

الدولي، مأّل الجزائرييرن خرالرة الرذيرن 

 عانوا في الماضي من ويالت اإلفها .

لدان الرئيأل بواف يقة، في فوالة ارعرزيرة 

مؤثرو، برقروو برالرهرجرومرات وعربرر عرن 

اضام   م  الشعج الرفررنسري ال ردير . 

ليام ق ي ة بعد  ل ، للّر ونيرر الشرؤون 

الصافجريرة فمرطران لرعرمرامررو عر را لن 

يشاف  في مسيرو الجمرهروفيرة الركربرر  

 جانفي. 88يوم 

لم يقت ر هذا التضامن ع را مرؤورسرات 

الدولة الجزائرية، فقد ا قت وفافو فرنسرا 

فرري الررجررزائررر مرربررات فوررائررل الررتررعررزيررة 

والمرواوراو. كرمرا ار رقّرل عردو مروا ر ريرن 

جزائريين شص يا  لا السفافو لر رتروقرير  

 وّجل التعاني.
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عد لقل شهر من انعقاد ال ج ة االقت ادية  ب

المشتركة الفرنسية الجزائرية في وهران 

بحضوف الونيران لوفان فابيوا 

و يمانويل ماكرون، جال دوف الونير 

اهوم الجزائري عبد المال  والم ل ذها   لا بافيأل في 

ديسمبر الفاف  بدعوو من نةيره ليترلوا االجتماع الثاني  4

 ل ج ة الحكومية ففيعة المستو .

 موعد ثنائي هام

موال ة لالجتماع اهوم ل ج ة الحكومية ففيعة المستو  

، ومحت هذه 5182الذي انعقد في الجزائر في ديسمبر 

 52الدوفو الثانية بتحقي  نجالات جديدو.    ام  مضال 

 6اافاق بم اوبة نيافو عبد المال  والم  لا بافيأل برفقة 

لعضال من الحكومة الجزائرية، واع   اهمر لسج ما 

جال في البيان المشتر  الذي انبث  عن 

هذا االجتماع : "احديد لهدا  جديدو 

 مولة لجمي  مجاالت عالقت ا الث ائية". 

لهدا  يتشافكها ليضا فئيأل الجمهوفية 

فرانسوا هوالند الذي الر ع ا اوتقبام 

 عبد المال  والم شص يا.

 نتائج ملموسة

ام التطّرق لكل المواضي  بدون 

 ابوهات. الدفاع واهمن الويما محافبة 

اإلفها  والتشاوف لوم الم فين المالي 

وال يبي والشراكة في مجام التس يح. 

وكذل  الشراكة االقت ادية والتك ولوجية 

الويما في مجاالت ال  اعة والسيالة 

وال  اعات الغذائية والسكن وال حة 

والطاقة، م  دعم قطاع الطاقات 

المتجددو في الجزائر. كما ومح اجتماع 

بخر ام بمبادفو من جمعية المؤوسات الفرنسية بتكريأل 

 مصت ال مجاالت هذه الشراكة.

عر  "البعد اإلنساني" اقدما م حوظا ليضا : ا اولت 

فرنسا والجزائر موضوع ابادم المع ومات المتع قة بجثمان 

المفقودين لث ال لر  التحرير واالجتماع المقبل لمجموعة 

العمل التي اصص اه فام نتاج الزواج المصت ط. كما 

التزمتا باافاق قريج لوم ا فية ال زاعات االوتشفائية. 

كانت الشبيبة كذل  في ق ج التبادالت التي ومحت بتعادو 

الجزائري -  الق برنامة الم ح الدفاوية الفرنسي

 "بروفاا".

بموجج مبدل التبادم، يتم اجتماع ال ج ة الحكومية ففيعة 

المستو  الس ة القادمة في الجزائر بحضوف الونير اهوم 

 مانويل فالأل.

 اجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى في باريس 

 الجزائر وفرنسا يًدا في اليد

 برونو شابيرون ©

كيف كانت إقامتكم في الجججزائجر فجي فجيجفجري ومجا 

الذي دعاكم للعودة عدة سنوات بعد إنجاز عمجلجكجم 

 "الجزائر من َعِل" ؟

لقد وحرني جمام الجزائر، ولظرن لنر  مرن الرمرهرم 

اثمين هذا الب د الذي يتمت  بم راظرر خرالّبرة وجرعرل 

 ال اا يكتشفون .

 قامتي في الج و  كانت فائعة، فقد وض  الرجرير  

الجزائري مروليات احت ا ررفر را لر رترمركرن مرن 

التقا  ال وف. واهشصاص الذين الترقرير راهرم كرانروا 

جد مررلربريرن والركرثريرر مر رهرم كرانروا يرعررفرونر ري 

 ويعرفون كتبي.

ماهي المناظر أو الصور التي أثّرت فيكم شخصجيجا 

 منذ اكتشافكم لهذا البلد ؟

كل شيل يهم ي في الجزائر.  ن  ب د خالّ  ونسم  الكرثريرر 

ع  . ام راوت واهوكرام التي نفاها هذه المرو، هي مرن 

 بين لجمل المواق  في العالم. لقد نسيت لنها بهذا الجمام.

أنتم تعملون مجنجذ وقجت طجويجل مجن أججل تجوعجيجة بجيج جيجة 

عالمية. ماهي الرسالة التي توّدون تجوججيجهجهجا لجلجشجبجاب 

 الجزائري ؟

فوالتي اليوم هري  نسرانريرة لكرثرر مر رهرا بريربريرة. فرألريرانرا 

المواضي  البيبية ي عج اموقعهرا فري عرالرم مربر ري عر را 

 التجافو والتبادم.

يجج امرير فوالة البريربرة عربرر الرحرج : لرج الرطربريرعرة 

والع افير وكذل  لج اآلخر ولرج الرذات. ال يرجرج لن 

يكون الدفاع عن البيبة عبر الكفاح، بل من خرالم خرطرا  

 البهجة والحج وااللترام.

 أَِحبَّ ألخيك ما تحبُّ لنفسك
 حوار مع يان أرثوس برتران، رئيس منظمة "غود بالنيت"

 انحناء أمام روح

 "وليد القصبة"
وفال لب رد، وفرال لشرعرج، وفرال هفض : "

الجزائر" بهذه الرعربرافات اخرتر رر وريررج 

ب هايم، فئيأل معبد  وحاق لبرفانيل، الرترزام 

فوجري لر ريرن ارجراه الربر ررد الرذي ليرن ولررد 

وارعرع. لج الجزائر جعل هرذا الرمرمرثرل 

والمصرج الكبير يصتاف لن يدفن في قبر لبي  

 ووط لشجاف السرو بمقبرو بولوغين.

فيفري، اجتمعت شص يات فرنسية  82في 

وجزائرية من بي هرم ونيررو الرثرقرافرة نراديرة 

لعبيدي ووفير فرنسا برنافد  مريري وكرذلر  

عشرات الموا  ين الجزائريين لوم مقبررو 

بولروغريرن لرالنرحر رال لمرام فوح "نرافرافو" 

واوديع ، فم هم من كان جرافه فري السرابر  

وم هم من كان لديق  وم هم من كان ممث   

المفضل. كانت لحةات م يبرة براهلراوريرأل 

والكرامة وشهادو عن وج  الجزائر الحقيقي 

 الذي يمثل االنفتاح ولسن الضيافة.

  وداعا ابنة شنوة
ليأل ه ا  لجمل من ارا  مدي ة قرير رريرة 

التافيصية )شرشام( اللتضان جثمان بوريرا 

جباف، امرلو جّسدت لعمالها اهدبية المؤثرو 

 الهويات المتعددو ل جزائر.

فريرفرري، انرترقرل جرمر  غرفريرر  لرا  82في 

شرشام لالنرحر رال عر را فوح هرذا الررمرز 

الج يل ل فرانكفونية الجزائرريرة، فرقرد كرانرت 

رمرت  وي مائية بافعة وفوائية عرالرمريرة امررج 

لعمالها  لا عشرين لغات.  نها احية مر رهرم 

لمشواف آلويا جباف الم تزم ضرد الررجرعريرة 

وكره ال سال ول قَدف االوتث رائري لرمررلو قرام 

ع ها الرئيأل فرانسوا هوالند لنها "لالربرة 

 ق اعات".

هذه الحياو التي كّرَورترهرا لرإلبرداع ورمرحرت 

هوم  البة  فريرقريرة فري الرمردفورة الرعر ريرا 

لألوااذو لن ا بح بعد وتين ور رة لي ور رة 

لوم امرلو مغافبية ادخل اهكاديمريرة  5112

الفرنسية،  ن  ارترويرة لعرمرام لدبريرة خرالردو 

ودعرروو لررالرروررتررقررال مرر رر  فرري فرررنسررا وفرري 

 الجزائر فهي م ب   لهام ال ي ضج.
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 ——————————————————————————————— ثقافة / تعاون

 "أولويتنا واحدة وهي إنقاذ األرواح"
 حوار مع الكولونيل بيدرو رودريغز، خبير تقني دولي

 فيما يتمثل عملكم ؟

ب فتي ضابط في فرقة الحماية المدنية لبافيأل مرعريّرن 

برمر رر رحررة اهمررن الررداخر رري لسررفرافو فررنسررا ومرر رحرر  

بالمديرية العامة ل حماية المدنية، لنا مركر رال برالرترعراون 

 التق ي في ميدان الحماية المدنية الفرنسية الجزائرية.

ما هي أهم محاور التعاون الفجرنسجي الجججزائجري فجي 

 هذا المديان ؟

. بخرر وثريرقرة فورمريرة ارم 5111بدلت الشراكة ور رة 

 مضالها بين الب دين ا ص ع را ارطرويرر الرتركروير رات 

الويما بال سبة ل مكو نِّين، كما ا ص ع ا المشافكة فري 

 جرال امافين ع ا الحوادث الكبر ، ولخيرا اقترضري 

التعاون الث ائي العم ي في لالة الكوافث لو الرحروادث 

 الصطيرو.

يسيّر هذا التعاون عدو دوفات اركروير ريرة مر  ولردات 

الحماية المدنية الرئيسية فري فررنسرا. كرمرا ارم ار رةريرم 

مشتر  لتمافين لوادث الترامرواي والرمرتررو والرمر راعرد 

الهوائية والحرائ  ال فطية. جال نمالئ ا الجزائريين لتعزيرز 

فرق مكافحة لرائ  الغابات فري جر رو  فررنسرا، وجرالت 

الحماية المدنية الفرنسية لتعزيز الفري  الطبي عقج نلرزام 

بومرداا. ولكن المهمة اهكثر برونا في عهداي هري دعرم 

ع رنة نةام التكوين في مركرافرحرة الرحررائر  فري الروورط 

 الحضري.

ماذا استخلصتم من تجربتكم في الجزائر عجلجى الجمجسجتجوى 

 اإلنساني والشخصي ؟

عون كر رهرم  61.111ال يمكن ل عمل داخل ولدو مكونة من 

محترفون وم ضبطون ومجهرزون جريردا  ال لن يرؤثرر فري 

العسكري واإل فائي الرذي لمرثرل. مرن جرهرة لخرر ، فرتن 

 ريقة عمل هذه الولدو قد اكياّل م  ما عايش  البر رد خرالم 

الثالث عقود اهخيرو، فتوج  عمل الحماية المدنية  ربريرعريرا 

نحو اهولويات )اإلنقا  من احرت اهنرقراض، الرفريرضرانرات، 

 الحرائ  الغابية،  ج الكوافث(.

هذه الص ولية اجعل من   افات الحماية المدنية ضبا را 

 وي خبرو عالية في الميدان، اثم رهرا دوفيرا شرراكرتر را مرن 

خالم ابادالا ا التق ية. ليا كانت ضفة الرمرتروورطري فر ررجرام 

 اإل فال عدو مهام، ولكن لديهم اهولية  ااها :  نقا  اهفواح.

 ا
لعالقات اإلنسانية لها مكانة كبيرو في العالقات الث ائيرة 

بين الب دان ال ديقة" : هري كر رمرات ونيرر الرداخر ريرة 

برنافد كاننو  وا ّصص لولدها ما احم   نيافا   لا 

 ديسمبر الفاف ، من قوو. 89و 81الجزائر في 

 هدفان رئيسيان

ا قل ونير الداخ ية الذي كان مرفقا بوفد بررلرمرانري هرام لر  

هدفان فئيسيان : اعمي  التعاون الكثيال 

لاليا م  ونافو الداخر ريرة والرجرمراعرات 

المح ية الجزائرية من خالم الرتربرادالت 

م  نةيره الرطريرج بر رعريرز الوريرمرا فري 

مجام اهمن الداخ ي والحمايرة الرمردنريرة 

واكوين اإل افات اإلق يمية، مرن جرهرة. 

ارركررثرريررال الررتررعرراون مرر  ونافو الشررؤون 

الدي ية واهوقرا  فري مرجرام مركرافرحرة 

التطر  واكوين اهئمة وا ةيم ممافوة 

الديانة اإلوالمية في فررنسرا، مرن جرهرة 

لخر . اغت م برنافد كراننرو  نيرافار  

إلمضال اافاقية م  الونير محمد عيسرا 

لروم ارركرويرن اهئرمررة وارثررمريرن مسرجررد 

بافيرأل الركربريرر براإلضرافرة لر رتربرادالت 

 الجامعية والثقافية.

 زيارة شخصية

ارر ررت هررذه الررزيررافو لررونيررر الررداخرر رريررة 

ا  لا والية وهران، لرم ارهرد   الفرنسي، نيافو شص ية جّدًّ

فقط  لا لقال والي وهران عبد الرغر ري نعرالن والسر رطرات 

المح ية لثاني والية في الجزائر و نما جرالت اركرريرمرا مر ر  

لمدي ة عاش فيها لجداده وفيها مدفونين اليوم. كانت لحةرات 

مؤثرو ناف لث الها الونير الرذي ارطرأ قردمراه لفض مردير رة 

وهران ل مرو اهولا، ثانوية باوتوف وك يسرة ورانرترا كررون 

 ومقبرو امانهوت.

 وزير الداخلية الفرنسي في الجزائر

 صداقة، احترام وإصرار
 خمس دعوات لتقديم مشاريع

 مبادرات على

 كل األصعدة 
الررمررشررافيرر  الررمرر ررغرررو فرري الررمررجررام 

الجمعوي، المشافي  الرمروضروعرااريرة، 

لررعررود الررمررواهررج الشررابررة فرري الررفررن 

والررثررقررافررة، الررتررعرراون الررجررامررعرري برريررن 

مررؤوررسررات ضررفررترري الررمررتررووررطرري، 

الشراكات الجامعية الرجرهرويرة : كر رهرا 

ميادين اشم ها الدعوات الصمأل لترقرديرم 

المشافي  التي ل  قها المعهد الرفررنسري 

 بالجزائر في شهر فيفري.

ال قطة المشتركة بيرن هرذه الرمربرادفات 

الررترري قررد ي ررل الررتررمررويررل فرريررهررا  لررا 

لوفو، هي لن ارصردم ار رمريرة  61.111

المجتم  المدنري الرجرزائرري والربرحر  

الجامعي لو الت مية المستدامة، التي اعد 

موضوعا هاما هذه السر رة مر  انرعرقراد 

الررمررؤاررمررر الرردولرري لرروم الررمرر ررا  فرري 

 .5182بوفجي، نهاية 

 التعاون التربوي والجامعي

 المكان للشباب
مستفيد جزائري من  17ام اوتقبام 

م حة "بروفاا  +" خالم شهر 

فيفري في مصتبرات البح  في فرنسا 

ل سماح لهم بتنهال ل رولات 

الدكتوفاه. هو لبرن برنامة في التعاون 

 81.111الذي يسمح بتكوين لوالي 

مستفيد من م حة في فرنسا، م ذ 

، والذي ام  عادو   الق  لث ال 8917

اجتماع ال ج ة الحكومية ففيعة 

المستو  التي ارلوها في بافيأل 

الونيران اهوالن الفرنسي والجزائري 

 .5184ديسمبر  4في 

هذا يعكأل المكانة المركزية ل تكوين 

والتع يم العالي في المبادالت بين فرنسا 

والجزائر. كما نافت ونيرو التربية 

الو  ية نوفية بن غبريت بافيأل 

بدعوو من نةيراها نجاو فالو ب قاوم، 

وامحوفت نيافاها ع ا اع يم ال غة 

الفرنسية والتك ولوجيات التربوية 

الجديدو وع رنة الحكامة وثقافة 

التقييم. كانت فرلة ل سيدو بن غبريت 

لن ازوف متووطة بومافشي في 

بافيأل، وهي مؤوسة اربوية في قمة 

 التك ولوجيا.
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 ——————————————————————————————— اقتصاد

 إطالق بيزنس فرانس

 تحدي عالمي

دولرة : هرذا هرو  71مسراعرد فري  8.211

الفري  الذي ج دا  وكالة بريرزنرأل فررانرأل 

 .5182جانفي  8التي ام   القها في 

ام   الق الوكالة لديثا لك ها اتمت  برصربررو 

 وي ة فهي ثمرو  دماج الوكالرة الرفررنسريرة 

لالوتثمافات الدولية م  لوبريرفررانرأل الرتري 

اعرفرهرا الشرركرات الرجرزائرريرة جريردا هن 

مكتبها في الجزائر يرافقهم و ويا من لجرل 

 اطوير شراكااهم م  الشركات الفرنسية.

الرهان هو عولمة االقت اد الرفررنسري مرن 

خالم ثالث مهام فئيسية : ارعرزيرز ارواجرد 

الشركات الفرنسريرة فري الرعرالرم، اورترقربرام 

المستثمرين اهجانج وجرعرل فررنسرا لكرثرر 

جا بية. وورير رة جرديردو لرترمريّرز لكرثرر فري 

 العالقات االقت ادية بين فرنسا والجزائر.

 2104سنة 

 باألرقام
هررو لررجررم مججلججيججار أورو  0,9

االوررتررثررمررافات الررفرررنسرريررة فرري 

 الجزائر خافج المحروقات.

هررو عرردد الررمررؤوررسررات   435

الفرنسية التي فافقتها بريرزنرأل 

 فرانأل في السوق الجزائرية.

هرررو عررردد الشرررركرررات   451

الفرنسية المتواجدو مسبرقرا فري 

 الجزائر.

هو عردد مر رالرج  041.111

الشررغرررل الررمررربررراشرررو وغررريرررر 

المباشرو التي خ قتها الشركات 

 الفرنسية في الجزائر.

هرررو عررردد الرررعرررمررر ررريرررات   07

الجماعية )ندوات ومر رترقريرات( 

التي نةمتها بيزنأل فرانأل في 

 الجزائر.

هررررو عرررردد الشررررركررررات   06

الررفرررنسرريررة الررترري لنشررأت هررذه 

الس ة مكرترج اا رام لو فررع 

لررهررا فرري الررجررزائررر برردعررم مررن 

 بيزنأل فرانأل.

 ش
فاكة  ات قيمة مضرافرة كربريررو فري مرجرام خر ر  

م الج الشغل والثروات" و "مبادفو مثمرو ويرترم 

اوويعها مستقبال لقطاعات لخرر " هركرذا ولرال 

والي ايبانو السيد م طفا لعيادي  مضال اافاقية الشراكة بريرن 

شركة اسيير المياه والتطهير والوكالة الو  ية لتشغيل الشربرا  

 جانفي. 54في 

 شركة مقتنعة بمسؤوليتها المؤسساتية

الهد  الرئيأل من االافاقية المبرمة هو دعم لام ي الرمرشرافير  

في خ   مؤوسات لغيرو لو المؤوسات ال غيرو الرمروجرودو 

مسبقا ومساعداهم من خالم م حهم لشغام الم راولرة.  نر  دلريرل 

 ضافي ع ا المسؤولية المؤوسااية لشرركرة وريرام،   ا كرانرت 

ه ا  لاجة لدليل، من خالم مسراهرمرترهرا فري 

اطوير ال سية المح ي ل مؤورسرات ال رغريررو 

الصالّقرة لر رترطرّوف والشرغرل ل رالرح الشربرا  

 الجزائري.

خبرة مجموعة "السويس للبي ة" في خدمة 

 الجزائر العاصمة وتيبازة

ي دفج العمل الذي اقوم ب  شركة ويام لرالريرا 

لرواليرة اريربرانو فري   راف  51في الربر رديرات 

مروالر رة عرمرر رهرا الربرافن فري خردمرة واليررة 

 الجزائر.

مرن اورترثرمراف  5116استفيد شركة ويام م ذ 

بافن في مجام المال في الجزائر والمرهرافات 

التسييرية والعم ياايرة لرمرجرمروعرة "السرويرأل 

ل بيبة" ويمك ها الفصر بح ي ة غير اعتريراديرة 

بفضل هذه الشراكة المربحرة. الرصردمرة عر را 

مداف الساعة التي لققتها الشركة في الجرزائرر الرعرالرمرة مر رذ 

هي في اقدم كبير في والية ايبانو. نسبة معالجة الرمريراه  5181

% مرن وركران 12%.  61%  لرا 6المسرترعرمر رة قرفرزت مرن 

العالمة فاضين عن الرصردمرة الرعرمرومريرة فري مرجرام الرمريراه 

يوم اكوي ي ام ا ةيم  م رذ  887.111والتطهير، دون التسا  

 ، وهذا يبرن اههمية المم ولة ل قل الصبرو.5116

اشكل اليوم الشراكة المبرمة لتسيير شركة ويام مرجعا عالميا 

لع رنة الصدمة العمومية في مجام المياه، ليرأل مرن الرغرريرج 

جائزو الس ة هفضرل مربرادفو  5181  ا لن المشروع ا قا و ة 

 في اسيير المياه، في   اف الجوائز العالمية لتسيير المياه.

 سيال ترفع التحدي في تيبازة

 شراكة فرنسية جزائرية على مدار الساعة

هل بإمكانكم إعطاءنجا لجمجحجة عجن 

تاريخ تواجد شنايدر إلكتجريجك فجي 

 الجزائر ؟

شرر ررايرردف  لرركررتررريرر  مرروجررودو فرري 

ور رة، فري براد   21الجزائر م رذ 

ميرلريرن ” اهمر من خالم نشا ات 

فرري “.  ارريرر رريررمرريرركررانرريرر “ و“  جرريررريررن

قرف المجّمر  خر ر  مركرترج  8994

اا ام لش ايدف  لكتري  ثم فرع  و 

. 5111لررقرروق جررزائررريررة ورر ررة 

ش ايدف  لكتري  اليوم ممث ة بشبركرة 

هامة مرن الشرركرال الرمرونعريرن و 

بائعين ومرّكبريرن مرعرترمرديرن عربرر 

 521كامل الترا  الو  ي، لديرهرم 

وكاالت : الجرزائرر الرعرالرمرة،  4معاون لصدمتهم عبر 

وهران، وطيال ولاوي مسعود. كما لن ا نرمر ر  ولردو 

 نتاج لر راعريرة لر رمرعردات الركرهرربرائريرة  ات الضرغرط 

المتووط، وولدو اوني  لروجسرتريرة براإلضرافرة لرمرعرهرد 

اكوين معتمد لد  ونافو التكوين والتع يم المه يين وهو 

 موج  لمهن الكهربال ومص ص لزبائ  ا وشركالنا.

أمضيتم اتفاقا، في باريس بمناسجبجة اججتجمجاع الجلجججنجة 

، يجهجد  2104الحكومية رفيعة المستوى في ديسمبر 

إلى خلق مركز امتياز لجلجتجكجويجن فجي 

مهن الطاقة والكجهجربجاء. مجاذا يجقجّدم 

 هذا المشروع للجزائر والجزائريين؟

بفضل عقد الشراكة الرذي لمضرير راه، 

يمكن ل جزائر لن اتح ل مرن خرالم 

مررركررز االمررترريرران هررذا عرر ررا قرراعرردو 

بيداغوجية  ات مستو  عالي اسرمرح 

لررهررا برراالوررتررفررادو مررن نررقررل لررقرريررقرري 

ل تك ولوجيات والرمرهرافات فري مرهرن 

 الكهربال والطاقة.

الشيل المهم ليضا هو لن هذا المركز 

يسرراهررم فرري جررهررود  دمرراج الشرربررا  

الجزائري في وروق الرعرمرل برفرضرل 

الررتررعرر رريررم والررترركررويررن الررمررؤهررل  ي 

 المستو  العالي.

 ما هو انطباعكم الشخصي عن تجربتكم في الجزائر ؟

و ة ه ا في الجزائر، لطالما ك ت متيق ا من  82قضيت 

اإلمكانيات الهائ ة لهذا الربر رد. يرجرج لن يرحرفرزنرا لرج 

المساهمة، ولو بشكل قر ريرل، فري ارطرويرره مر  الربرقرال 

 متواضعا لمام لعوبة هذه المهمة. 

 “يحفزني حب المساهمة”
 حوار مع آكلي بريحي، رئيس مجّمع شنايدر إلكتريك الجزائر
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 ——————————————————————————————— إعالم

 مترجم عن مقال ورد في موقع هوفنغتون بوست المغرب

 . بقلم م. عليوي2105فيفري  9في 

 

عبد الررلرمران اراج الرديرن، مرن الرمرحرترمرل لنركرم ال 

اعرفون ، فهو متواض  وفلين.  ن  بال  فريرزيرائري 

جزائري مشهوف، مؤلال عدو دفاوات ع مريرة برافنو 

ما ومح ل  ب يل وورام جروقرة الشرر ، لفقرا وورام 

فرنسي. عبد الرلمان ااج الرديرن مر رحردف مرن واليرة 

البيض، من عائ ة ليست لها لية ميوالت ع ميرة، لبروه 

 مام ع ّم  ال غة العربية والقربن. كان ا ميذا نجيبا فري 

اهقسام االبتدائية. هذا الذي للبح فائدا فري الرمرركرز 

الفرنسي لألبحاث العر رمريرة، كران يرحر رم برأن ي ربرح 

لورترا ا، فرقرد لررّرح لرمروقر  "هروفررير رغرترون برووررت 

الجزائر" بفيض من التواض  : "في الس ة الثالثة مرن 

ردّفوري  لن  مدفوة اهوااذو بروهرران اقرتررح عر ري مم

للبح مدّفوا و ل  ما ك ت ل مرح  لرير  ب ررالرة". 

كان يفكر غداو االوتقالم في موال ة دفاواا  العر ريرا 

لتحقي   مول ، فتح ل عبد الرلمان عر را مر رحرة 

 )…(دفاوة في المدفوة الع يا لألوااذو في كاشون 

 ! مفاجأة

بكل اواض ، قام عبد الرلمان لن  ارفراجرأ برحر رولر  

عرر ررا ووررام جرروقررة الشررر  مررن ونافو الرربررحرر  

الفرنسية : "شرفت ي هذه المكافأو الجمي ة عن مشرواف 

ع مي، واعترا  بعمل متفاٍن ل رعر رم". لران الربرالر  

الفيزيائي الجزائري ليضا ع را مريردالريرة فامرام فري 

التي يرمر رحرهرا االارحراد اهوفبري  5118الفيزيال و ة 

كمكافأو ل ع مال المساهمين في اطوير البح  ما وفال 

 522الحوض المتووط. كتج عبد الرلمان ااج الدين 

 رالرج  51مقاال في عدو مجالّت متص ر رة، ل ّرر 

 811دكتوفاه في مجام الفيزيال وشاف  في لكثر من 

 محاضرو دولية.

 "أب" البحث العلمي في الجزائر

والل مشوافه كبال  متمّرا، بعد لن ارقراعرد )…(  

لبّا في الع م وبردافر  الرترفرانري و" دمرانر   5119و ة 

ع ا مصدف البح  الع مي". واهم فري خر ر  مرراكرز 

ع مية، شاف  ليضا "بشر " في اأويأل اهكاديرمريرة 

الجزائرية ل ع وم والتك ولوجيات احت ولاية ونافو 

التع يم العالي الجزائرية. بالرغم من لن  يرؤكرد، بركرل 

اواض ، اوتفادا  من "دير رامريركريرة اورترثر رائريرة غرداو 

االوتقالم"  ال لن  ال ي سا لن يؤكد ع ا لهمية الحج 

رر "لن  والمثابرو والتضحية من لجرل الر رجراح، ويرذكِّ

" مرثر ريرا 58البال  ال يمك   العمل ولده في الرقررن 

ع ا ونن العمل الجماعي والترشراف . "يرجرج خر ر  

ادف  وارقية البح  والتطوف بالسماح ليضا ل بالثريرن 

الجزائريين بالعودو ل عمل كبالثين من خالم اسرهريرل 

الت ةيمات"، "ال يمكن  جباف اهدمغة الجزائرية ع ا 

البقال في الجزائر، فالت افأل في مريردان الرعر روم لريرأل 

مح يا بل عالميا" ولكن "الجزائرر برتمركرانرهرا ارحرفريرز 

الرربررحرر  وارروفرريررر الرربرر ررا الررتررحررترريررة، هن الرربررالررثرريررن 

 موجودون".

 عبد الرحمان تاج الدين فيزيائي جزائري مشهور

 يتقلّد وسام جوقة الشر 

 “ الوطن”مترجم عن مقال ورد في جريدة 

 . بقلم س. غزالوي2105فيفري  01يوم 

 

هن وياق اهلداث يفرض  ل ، فتن لوم شيل ي رفرت 

انتباه الزائر لمعرض الكتا  المغافبي هذه الس ة هرو 

جداف كبير عم قت ع ي  فوومات كافيكااوفية مرصر ردو 

لذكر  فوامي شافلي  يبدو المغتالين وكذل  لرحرريرة 

التعبير ب فة عامة، ويقرابرل 

الررجررداف عررمرريررد الررروررامرريررن 

الجزائرريريرن "ْور ريرم"،  لرا 

جرررانررربررر  نمررريررر ررر  الشرررا  

"جيبأل" فوام ماهر ليضرا، 

و "الررحررو" فوررام ومررغرر رري 

ماهر معرو  باوم "الشرير  

ويدي بريرمروم"، اهكريرد لن 

هررر رررا  ارررصرررا رررال عررر رررا 

 للبومااهم. 

اهكيد لن الفقاعات ال امروت 

لبدا، بالرغم مرن لن  ربرعرة 

هذه الس ة هي  بعة خرالرة 

بررررتررررونررررأل  ال لن اهد  

الجزائري كان لاضرا بكرل 

لشكال . الكمتّا  الجزائريون، 

الويما اهكرثرر  عرالمرا مرن 

برريرر ررهررم، اوررتمررقررب رر رروا كرر ررجرروم 

لقيقييرن مرن  رر  مربرات 

القّرال الذين اوالل اوافدهم 

 )…(ع ا مقّر ب دية بافيأل خالم ظهيراين  وي تين. 

لالج الحأل الرفركراهري  -لفالق “  لمل وبمام” كتا  

بي  بشكل كربريرر،  -الساخر والحا ق في الجدية ليضا 

ويذكرنا ال ال لمام  اولت ، التي كان يمضي ع ريرهرا 

اإلهرردالات، بررال ررفررو  الررترري عشرر رراهررا فرري عررهررد 

االشتراكية لث ال نقص المواد الغذائية، وهي المر راظرر 

التي يحج ولفها في عروض . اكّرف الم ةر نرفرسر  

اقريبا من قبل م  نمي ر را مرن جرريردو "لروكرواريرديران 

دوفون" كمام داود، الذي يعّد اليوم كاابا ناجحا، فرقرد 

ام بي  نس  "موفلو، احقي  مضاد" بشكرل وررير . 

كذل  مؤلفات محمد ب شيكو وبوعالم ل  ام، الرتري 

اعد قيمة مضمونة في اهد  الجزائري الفرانركرفرونري 

 القت اوتقباال جماهيريا كبيرا.

باإلضافة هلبومات اهشر ة الم روفو والرروايرات، 

اميّزت المشافكة الجزائرية بالق ص وكتج الشبا . 

نذكر ع ا وبيل المثام ال ع ا وبيل الح ر، نمي ر را 

من جريدو "الو ن" عبد الوها  بومعزو الرذي دّشرن 

مشافكت  في هرذا الرمرعررض برترقرديرم ق رة برعر روان 

 )…("عرا الذئج". 

ككل و ة، معرض الكتا  المغافبي هو فرلة ليضرا 

ل حدي  عن مسائرل عرمريرقرة وجرد مشرّوقرة، كرترافير  

الحركة الو  ية الجزائرية مثال. نعم، برالرطربر  جرديرد 

هو بدون ش  كرترا  "عر ردمرا اسرتريرقرظ لمرة"  5182

ل م اضل الكبير من لجرل الرحرريرة لرادق هرجررا، 

القيادي فري الرحرز  الشريروعري الرجرزائرري ولرز  

الط يعة االشتراكي الذي لرح مسروفا "االوترقربرام 

الذي خص ب  الجمهروف كرترابري لثر رة لردفي، هرذا 

يشجع ي بشكل لكبر ع را مروالر رة كرترابرة اهجرزال 

 اهخر  لمذكرااي".

لقد بدل محبي الكتا  المغافبري يرترشروقرون لرمرعررض 

الكتا  المغافبي، قد ابدو الس ة  روير رة ولركرن الرذي 

 يحج يجج لن ي بر.

 بعد شهر من اعتداءات باريس

 معرض الكتاب المغاربي يرد على الهمجية باألدب
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 ——————————————————————————————— نظرة خاطفة

 عينوشلمسة قلم 

 ا. فاغافمسؤول النشر : 

  . فونالدونارئيس التحرير : 

م. بيانكو، ي. لفثوا براران، ل. بريحي، عي وش، الكولونيل  . - .  ميي، ج مساهمة : 

 فودفيغز، ا. بن معمر

 ا. و. بوكرشةترجمة : 

 المعهد الفرنسي 
 بع ابة

الق   ية العامة 
 لفرنسا في وهران

 الثانوية الدولية
 للكس دف دوما

 بيزنأل 
 فرانأل

مدفوة ليدفو 
 ال غيرو

 المعهد الفرنسي 
 في الجزائر

 كامبوا 
 فرانأل

م  حة المحافبين 

 القداما وضحايا الحر 

المعهد الفرنسي 
 بت مسان

المعهد الفرنسي 
 بقس طي ة

المعهد الفرنسي 
 بوهران

المعهد الفرنسي 
 بالجزائر العالمة

الم  حة 
 االقت ادية الجهوية

 الوكالة الفرنسية ل ت مية

 سفارة فرنسا 

 في الجزائر

الق   ية العامة 
 ةلفرنسا في ع اب

 الق   ية العامة لفرنسا
 في الجزائر العالمة

 شبكات السفارة الفرنسيةزووم على... 
موقع أنترنت وصفحة تواصل اجتماعي  31تملك الهي ات الفرنسية في الجزائر 

 اضغطوا على األيقونات.“ بركب الصداقة الفرنسية الجزائرية”لاللتحاق 

 جون لويس بيانكووجهة نظر 

وزير سابق، الممثل الخاص لوزير الشؤون الخارجية 
  والتنمية الدولية للعالقات مع الجزائر

العالقة الفرنسية الجزائرية 

هي من بين العالقات 

الرئيسية بالنسبة لبلدنا. 

النوعية والنضج التي 

وَصلت إليهما منذ زيارة 

الدولة التي قام بها الرئيس 

فرانسوا هوالند في 

تنعكس  4104ديسمبر 

في كل الميادين. االقتصاد  

حقٌل إمكانيات التعاون فيه 

 مرتفعة جدا.

شراكتنا االقتصادية مبنية في الوقت ذاته على المصالح 

المشتركة القوية )التي تظهر خاصة في االتفاقات المتطورة 

أكثر فأكثر لإلنتاج الصناعي المشترك( وعلى مقاربة "رابح

رابح" ليست تجارية فقط )إذ نريد بناء شراكة منتجة بأتم -

معنى الكلمة، تخدم االقتصادين وتسمح بخلق مناصب العمل 

والثروة لضفتي المتوسطي( كما أنها مبنية على توازن 

 خصب بين اإلرادة السياسية والحركية االقتصادية للشركات.

المهمة التي أوكلها إلّى وزير الشؤون الخارجية والتنمية 

الدولية السيد لوران فابيوس، في هذا اإلطار، هي المساهمة 

في تعزيز هذه العالقة وتطوير شراكتنا. هذه المهمة في 

نظري تتكون من ثالث أبعاد، وهي مبنية على الحوار 

 السياسي المكثف وتشاور وثيق مع نظرائي الجزائريين :

  األول يهدف إلى مساعدة الشركات الفرنسية على رفع

سوء التفاهم وتخطي بعض الصعوبات التي قد تواجهها 

خالل نشاطها في الجزائر، بشكل يسمح بخلق مناخ 

 مالئم ومثمر للجميع.

  الثاني يرمي إلى جعل العالقات أكثر انسيابية وسهولة

بين الشركات وأصحاب القرار واإلدارات، من خالل 

تعريف الممارسات الحسنة وتعميمها وكذلك اآلليات 

والتدابير التي تسمح بتأمين المحيط القانوني للشركات 

 وضمان إمكانية عملها وفق التشريعات الجزائرية.

  الثالث يسعى إلى دعم بعض مشاريع الشراكة الفرنسية

الجزائرية الواعدة، والتي يمكن تسهيل خلقها بدعم 

 سياسي، أو دفع من الدولتين.

مهمتي إذا تأتي إكماال لمهمة جون لويس لوفي، المسؤول 

السامي عن الشراكة المنتجة الفرنسية الجزائرية، الذي 

على عمل جبار لتحضير الشراكات في  4102يشرف منذ 

 ميدان التكوين واإلنتاج والمعايير.

في إطار ملتقى الطرق االقتصادية الذي تتواجد فيه دولتينا، 

كل دولة حسب األسباب الخاصة بها، أنا متيقّن أنه ال يمكننا 

مواجهة هذه التحديات المشتركة إال من خالل االلتفات معا 

نحو العصرنة. يعّد حوض المتوسط الغربي من بين المناطق 

التي تضم أكبر إمكانيات التطور والنمو في العالم، فعلى 

سكان ضفتي المتوسطي العمل يدا في اليد من أجل بناء 

 المستقبل. هذه هي المهمة التي أنوي العمل عليها.

http://www.if-algerie.com/annaba
http://oran.ambafrance-dz.org/
http://www.liad-alger.fr/joomla/
http://www.ubifrance.com/dz/
http://www.mlfalger.com/
http://goo.gl/Ysgvfn
https://twitter.com/IFAlgerie
http://goo.gl/z5IbKt
http://www.acvg-alger.org/
http://goo.gl/v8ockJ
http://www.if-algerie.com/
http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/algerie
http://www.afd.fr/algerie
http://goo.gl/vRm3vj
https://www.facebook.com/pages/Campus-France-Alg%C3%A9rie/286621764774619
http://annaba.ambafrance-dz.org/
https://www.facebook.com/annabafrance
http://alger.ambafrance-dz.org/
http://goo.gl/YLQ09X
http://www.if-algerie.com/tlemcen
http://goo.gl/4Hdq3W
http://www.if-algerie.com/constantine
http://goo.gl/v2Hwwy
http://www.if-algerie.com/oran
https://www.facebook.com/institutfrancais.oran?fref=ts
http://www.if-algerie.com/alger
http://goo.gl/7ARyCm
http://www.dailymotion.com/ambafrance
https://www.linkedin.com/company/ambassade-de-france-en-algerie?trk=tabs_biz_home
http://goo.gl/9D4di
http://goo.gl/kPI0ha
http://goo.gl/JwbU2O
http://goo.gl/tNlrtv
http://goo.gl/FFMwwR
http://www.ambafrance-dz.org/
http://dz.viadeo.com/fr/company/ambassade-de-france-en-algerie

