
 

 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2022 كتوبرأ 24 ليوم  



 

بسكرة: ابراز دور العقيد سي الحواس وحنكته السياسية والعسكرية في توحيد صفوف 

 الشعب

 

 

 

أكد متدخلون في الملتقى الوطني حول مسيرة الشهيد العقيد أحمد بن عبد الرزاق حمودة المعروف ب "سي 

أن  (بسكرةكلم شرق  8تمة )الذي احتضنته قاعة المحاضرات بالقطب الجامعي ببلدية ش (1959-1923) "الحواس

  .""شخصية العقيد سي الحواس وحنكته السياسية والعسكرية ساهمتا في لم شمل القوى الوطنية الفاعلة

أن الشهيد الذي يعد من أبرز قادة الثورة خاض كفاحا  ببسكرةو أكد الدكتور لخميسي فريح من جامعة محمد خيضر 

مريرا كقائد منطقة بالوالية التاريخية األولى )األوراس( ثم قائدا للوالية السادسة بالصحراء إلى غاية استشهاده في 

عرف بحنكة سياسية وعسكرية استطاعت أن تذيب كل الفروقات بين المناضلين " مضيفا بأنه " 1959مارس  29

 ."حيث تواصل مع جميع من قابلهم خالل مسيرته و أقنعهم بضرورة توحيد الصفوف لمحاربة القوى اإلستعمارية

طياف و أضاف أن "تلك الشخصية الثورية التي تميزت بالدهاء رغم محدودية تعليمها تمكنت من استقطاب كل األ

من مواطنين عاديين ومثقفين وشيوخ زوايا وقادة سياسيين حيث استطاع في جوالته بفرنسا قبيل اندالع الثورة 

التحريرية المظفرة التواصل مع المهاجرين و حثهم على النضال كما زار شيوخ الزوايا داخل الوطن وحصل على 

نة مع قادة الثورة عمل من خالل زيارته لتونس على تأييدهم" مشيرا إلى أن "الشهيد الذي كانت له عالقات متي

 ."توضيح الرؤى من أجل دعم الثورة وكان في حركة و تنسيق دائمين أينما كانت مصلحة الثورة

من جهته أبرز المجاهد علي تابليت في شهادته حول مسيرة العقيد أحمد بن عبد الرزاق حمودة في مداخلة بعنوان 

كانت دائما محور حديث سي الحواس مع الجميع من قادة و مرؤوسين  الجزائر" أن  "دور سي الحواس في تعليمي

 الجزائرتحتاجكم" في إشارة إلى أن كل وطني مطالب بلعب دوره في تحرير  الجزائر" حيث كان يردد عبارة

 .وبنائها

معاصر بجامعة عاشور زيان بالجلفة في و أبرز من جانبه الدكتور بن جلول هزرشي أستاذ التاريخ الحديث و ال

مداخلته أن العقيد سي الحواس "استطاع بحنكته العسكرية قيادة المعارك وكسب احترام وتقدير المجاهدين في 

األوراس والصحراء حيث كان منضبطا ومرنا مع جنوده ومثل بالنسبة لهم نموذجا يحتذى به" مشيرا إلى أنه "كان 

التحرير الوطني وذلك بإنهاء القبلية والعرقية لينتج عنها جزائري مشبع بقيم الوحدة  يعمل على صهر مكونات جيش

 ."والتضحية

بمشاركة  بسكرةتجدر اإلشارة إلى أن هذا الملتقى الوطني الذي نظمته كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية بجامعة 

المتحف الجهوي للمجاهد العقيد محمد شعباني دام يوما واحد و تميز بحضور أفراد من أسرة الشهيد ومن بينهم نجله 

 .الدكتور شعبان حمودة و ابنتيه أمنة ولويزة إلى جانب عدد من مجاهدي الواليتين األولى والسادسة التاريخيتين
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 التوازن لطالب الطب سقسي المجرب" مشروع يحقق "

 حتى ال يعيش في معزل عن حياته االجتماعية والنفسية

 

 
 

بية، بعدما تمكنت ، من تحقيق نتائج إيجاوهرانتمكنت تجربة "سقسي المجرب" التي أطلقها النادي العلمي الثقافي بكلية الطب بوالية 

من تحقيق التوازن بين حياة الطالب الجامعية والشخصية واالجتماعية والنفسية. وانطالقا من هنا سعى القائمون على التجربة بعد 

نجاح الطبعة األولى، إلى تنظيم طبعات أخرى، كان لها تأثير إيجابي على مردود الطلبة، وإقبالهم على التعلم، وعلى ممارسة الحياة 

 االجتماعية بدون الشعور بضغط المنهاج التعليمي؛ فما هي قصة "مشروع "سقسي المجرب"؟ وفيَم تتمثل األهداف المرجوة منه؟ 

يواجه الكثير من طلبة الطب والصيدلة وغيرهم من الطلبة الذين اختاروا التخصص في المجال الطبي، الكثير من الصعوبات خالل 

نظر إلى خصوصية المادة العلمية التي اختاروا التخصص فيها. وحتى يتمكنوا من تحقيق التوازن بين مشوارهم التعليمي بالجامعة بال

المساء" "فكر أعضاء النادي العلمي الذي "حياتهم الجامعية واالجتماعية تقول زينب قرباجي رئيسة النادي في معرض حديثها مع 

عض المشاريع التي من شأنها أن تساعدهم، وخاصة الجدد منهم، في لدعم الطالب ومرافقتهم، في ب 2020أسسه الطلبة في سنة 

تحقيق معادلة التوازن، وعدم إهمال حياتهم االجتماعية والشخصية بسبب االنغالق على التعلم فقط، فكان مشروع )سقسي 

 ."(المجرب

، مفادها تذليل 2020عتها األولى سنة وحسب المتحدثة، فإن فكرة "سقسي المجرب" هي عبارة عن فكرة بسيطة أطلقها النادي في طب

كل الصعوبات التي يعاني منها الطلبة الجدد عند االلتحاق، ألول مرة، بالجامعة بالنسبة لتخصص الطب، حيث يشرف الطلبة 

ال  المنخرطون في النادي من أصحاب الخبرة، على نقل تجربتهم، وإرشاد الطلبة الجدد، وتوجيههم، واإلجابة عن كل أسئلتهم حتى

 .يقعوا في نفس األخطاء

وبعد النتائج اإليجابية التي حققتها الطبعة األولى من خالل التفاعل الكبير للطلبة مع المبادرة، تم تردف المتحدثة "إطالق الطبعة 

دته على الموازنة الثانية بنوع من التجديد، حيث ُوّسع المشروع باستهداف الحياة االجتماعية النفسية والدينية للطالب، من خالل مساع

بين الحياة العلمية والشخصية، خاصة أن طلبة الطب معروف عنهم أنهم بسبب ضغط المنهاج وكثافته، يهملون عالقاتهم الشخصية 

والنفسية وحتى الدينية، تقول: "انطالقا من كل هذا حاولنا التواصل معهم من خالل دورات يشرف عليها طلبة وكذا مختصون في 

 ."، للكشف عن السبل المتاحة ليعيشوا حياتهم بصورة عادية بدون التأثير على الدراسةمجاالت مختلفة

ان أما بالنسبة للطبعة الثالثة التي تم إطالقها هذه السنة فتقول المتحدثة: "فقد تم التركيز فيها على الجانب االجتماعي والديني، حيث ك

لب من تكوين عالقات اجتماعية، من خالل العمل التطوعي، واالنخراط في الهدف من التركيز على الجانب االجتماعي، تمكين الطا

النوادي الجامعية؛ في محاولة إلخراجه من العزلة، وجعله يساهم في تقديم خدمة مفيدة للغير من خالل العمل التطوعي". أما بالنسبة 

توافق بين ميوالتهم الدينية والتعليمية، والذين للجانب الديني، فقد تم عرض تجارب لنماذج طلبة ناجحين، تمكنوا من إجراء ال

 .عرضوا تجاربهم الناجحة في تحقيق ما يرغبون فيه بدون إهمال الحياة الجامعية

وفي ما يخص الجانب النفسي، تردف المتحدثة، "فقد تم التركيز على القلق؛ حيث أشرف مختصون على الكشف عن سبل التخلص 

سقسي المجرب" لقي استحسانا كبيرا من الطبلة، وهو ما يعكسه توافدهم الكبير على "مشروع من هذا الشعور"، مشيرة إلى أن 

االنخراط في النادي. ويتطلع النادي من خالل مشروع "سقسي المجرب"، إلى ترسيخ فكرة مفادها بأن اختيار بعض التخصصات 

وحسب، وإنما الحياة الجامعية فرصة، ليتمكن الطالب من  الجامعية ال يعني االنعزال عن العالم الخارجي، وحصر الذات في التعلم

أن يعيش حياته االجتماعية والنفسية والدينية، ويمارس هواياته ورغباته بالموازاة مع التعلم. وبالمناسبة تقول المتحدثة بأنها تدعو 

لطلبة، وتعطي الحياة الجامعية صبغة الطلبة على مستوى مختلف الجامعات، إلى التأسيس لنواد مماثلة، وإطالق مبادرات تخدم ا

 .مختلفة
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 مسابقة ألحسن فيلم ترويجي حول السياحة المحلية
 

 
 

أطلقت جامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران الطبعة الثانية 

للمسابقة الوطنية الجامعية ألحسن فيلم ترويجي حول السياحة المحلية في 

تحت شعار "ساهم بفكرة واستفيد برحلة"، حيث يتم تقييم األفالم  الجزائر

المشاركة من قبل لجنة مشكلة من أساتذة في اإلعالم واالتصال وخبراء في 

شاركة في أفالم للم 10السينما وممثلي وكاالت سياحية. ويتم انتقاء أحسن 

ديسمبر المقبل، حيث يستفيد الفائزون  11نهائيات هذه المسابقة المقررة يوم 

 .بالمراتب الثالثة األولى من رحالت سياحية وجوائز قيمة
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 مسابقة وطنية ألحسن فيلم ترويجي حول السياحة

 وهران

 مسابقة وطنية ألحسن فيلم ترويجي حول السياحة

الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية الجامعية  لوهرانعلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف أطلقت جامعة ال

تحت شعار ساهم بفكرة واستفيد برحلة حسب ما  الجزائرترويجي حول السياحة المحلية في ألحسن فيلم 

علم امس السبت لدى المنظمين الذين اكدوا ان هذه المسابقة التي تنظم تحت اشراف تنسيقية المؤسسات 

بمناسبة ستينية االستقالل الوطني تهدف إلى  لوهرانالجامعية لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية 

عية الخالبة وثراء من تنوع المناخ والمناظر الطبي الجزائرإبراز المقومات السياحية التي تزخر بها 

 .من منطقة إلى أخرىالعادات والتقاليد واختالفها 

وتشارك المؤسسات الجامعية والمؤسسات الخدماتية الجامعية على المستوى الوطني في هذه المسابقة 

بفيلمين ترويجيين كأقصى حد على أال تتعدى مدة األعمال المقدمة األربع دقائق على ان يتم تقييم 

اركة من قبل لجنة مشكلة من أساتذة في اإلعالم واالتصال وخبراء في السينما وممثلي األفالم المش

وكاالت سياحية وذلك على أساس الجودة في التصوير والصوت والصورة والتمثيل والسيناريو كما يتم 

 .ديسمبر المقبل 11انتقاء أحسن عشرة افالم للمشاركة في نهائيات هذه المسابقة المقررة يوم 
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 الون الدولي األول لإلبل بورقلة في نوفمبرالص

 

 

، ورقلة نوفمبر القادم بوالية 17إلى  15سينظم الصالون الدولي لإلبل في طبعته األولى خالل الفترة الممتدة من 

  .حسبما علم يوم األحد لدى المنظمين

شعار "الصالون الدولي األول لإلبل ... أمراض ووقاية " إلى جمع  و تهدف هذه التظاهرة التي ستنظم تحت

الصحة الحيوانية وكذا البرامج  الفاعلة لمناقشة المسائل المرتبطة بالمحافظة و تثمين ثروة اإلبل و ترقية األطراف

 .نائب رئيس لجنة التنظيم عبد الباسط بومادة سطرة بخصوص تربية اإلبل, كما أوضح ل /وأجالم

 و يتعلق األمر بلقاء يضم كوكبة من األكاديميين و األساتذة الباحثين الذين سيمثلون, فضال عن البلد المضيف

و ذلك بالتعاون مع متعاملين  فرنسا و إيطاليا و السودان و المتحدة العربية اإلمارات و تونس كل من ,الجزائر

 .رئيسيين في تربية اإلبل, سيما منهم هيئات تابعة للقطاع الفالحي, إلى جانب أطباء بياطرة

إلى ثالثة محاور رئيسية و  بورقلة "الذي ستحتضنه جامعة "قاصدي مرباحو ستتطرق أشغال هذا الصالون الدولي 

البيطرة" و " تحليل سياسات تطوير تربية اإلبل" و "دراسة  الحيوانية و مهنةهي " السياسة االجتماعية للصحة 

 ."العمومية البيطرية سياسة الصحة

 .ثين بتبادل الخبرات و المعلومات من خالل المداخالت المبرمجةأيضا للباح و ستسمح هذه التظاهرة العلمية المرتقبة

 ضمان المرافقة التقنية لمشروع دراسة آليات تحسين إنتاج وتسويق حليب اإلبل : الوادي : اقرأ أيضا

فرصة مالئمة للعارضين لتقديم  األكاديمي ذي الطابع االقتصادي و االجتماعي و الثقافيسيكون هذا الحدث  كما

الصناعة الحرفية التقليدية الذي سيقام بدار الثقافة "مفدي  منتوجاتهم و مهاراتهم من خالل معرض لمنتوجات

 ."زكرياء

 الجزائريين الوطنية لألطباء البياطرةو ينتظر أن يكون الصالون الذي سينظم بمبادرة من المكتب المحلي للجمعية 

 .مناسبة أيضا لتنظيم سباق للمهاري بورقلة بالتعاون مع جامعة "قاصدي مرباح" و المدرسة العليا لألساتذة
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بسكرة: ابراز دور العقيد سي الحواس وحنكته السياسية والعسكرية في توحيد صفوف 

 الشعب

 

 

 

أكد متدخلون في الملتقى الوطني حول مسيرة الشهيد العقيد أحمد بن عبد الرزاق حمودة المعروف ب "سي 

أن  (بسكرةكلم شرق  8تمة )الذي احتضنته قاعة المحاضرات بالقطب الجامعي ببلدية ش (1959-1923) "الحواس

  .""شخصية العقيد سي الحواس وحنكته السياسية والعسكرية ساهمتا في لم شمل القوى الوطنية الفاعلة

أن الشهيد الذي يعد من أبرز قادة الثورة خاض كفاحا  ببسكرةو أكد الدكتور لخميسي فريح من جامعة محمد خيضر 

مريرا كقائد منطقة بالوالية التاريخية األولى )األوراس( ثم قائدا للوالية السادسة بالصحراء إلى غاية استشهاده في 

عرف بحنكة سياسية وعسكرية استطاعت أن تذيب كل الفروقات بين المناضلين " مضيفا بأنه " 1959مارس  29

 ."حيث تواصل مع جميع من قابلهم خالل مسيرته و أقنعهم بضرورة توحيد الصفوف لمحاربة القوى اإلستعمارية

طياف و أضاف أن "تلك الشخصية الثورية التي تميزت بالدهاء رغم محدودية تعليمها تمكنت من استقطاب كل األ

من مواطنين عاديين ومثقفين وشيوخ زوايا وقادة سياسيين حيث استطاع في جوالته بفرنسا قبيل اندالع الثورة 

التحريرية المظفرة التواصل مع المهاجرين و حثهم على النضال كما زار شيوخ الزوايا داخل الوطن وحصل على 

نة مع قادة الثورة عمل من خالل زيارته لتونس على تأييدهم" مشيرا إلى أن "الشهيد الذي كانت له عالقات متي

 ."توضيح الرؤى من أجل دعم الثورة وكان في حركة و تنسيق دائمين أينما كانت مصلحة الثورة

من جهته أبرز المجاهد علي تابليت في شهادته حول مسيرة العقيد أحمد بن عبد الرزاق حمودة في مداخلة بعنوان 

كانت دائما محور حديث سي الحواس مع الجميع من قادة و مرؤوسين  الجزائر" أن  "دور سي الحواس في تعليمي

 الجزائرتحتاجكم" في إشارة إلى أن كل وطني مطالب بلعب دوره في تحرير  الجزائر" حيث كان يردد عبارة

 .وبنائها

معاصر بجامعة عاشور زيان بالجلفة في و أبرز من جانبه الدكتور بن جلول هزرشي أستاذ التاريخ الحديث و ال

مداخلته أن العقيد سي الحواس "استطاع بحنكته العسكرية قيادة المعارك وكسب احترام وتقدير المجاهدين في 

األوراس والصحراء حيث كان منضبطا ومرنا مع جنوده ومثل بالنسبة لهم نموذجا يحتذى به" مشيرا إلى أنه "كان 

التحرير الوطني وذلك بإنهاء القبلية والعرقية لينتج عنها جزائري مشبع بقيم الوحدة  يعمل على صهر مكونات جيش

 ."والتضحية

بمشاركة  بسكرةتجدر اإلشارة إلى أن هذا الملتقى الوطني الذي نظمته كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية بجامعة 

المتحف الجهوي للمجاهد العقيد محمد شعباني دام يوما واحد و تميز بحضور أفراد من أسرة الشهيد ومن بينهم نجله 

 .الدكتور شعبان حمودة و ابنتيه أمنة ولويزة إلى جانب عدد من مجاهدي الواليتين األولى والسادسة التاريخيتين
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 حنكة سياسية وعسكرية في توحيد صفوف الشعب

 

 

 

سي »الشهيد العقيد أحمد بن عبد الرزاق حمودة المعروف ب  أكد متدخلون في الملتقى الوطني حول مسيرة

أن  (بسكرة كلم شرق 8الذي احتضنته قاعة المحاضرات بالقطب الجامعي ببلدية شتمة ) (1959-1923) «الحواس

  .«شخصية العقيد سي الحواس وحنكته السياسية والعسكرية ساهمتا في لّم شمل القوى الوطنية الفاعلة»

أن الشهيد الذي يعد من أبرز قادة الثورة خاض كفاحا  ،ببسكرة أكد الدكتور لخميسي فريح من جامعة محمد خيضر

إلى غاية استشهاده في  بالوالية التاريخية األولى )األوراس( ثم قائدا للوالية السادسة بالصحراء مريرا كقائد منطقة

وعسكرية استطاعت أن تذيب كل الفروقات بين المناضلين  عرف بحنكة سياسية»، مضيفا بأنه » 1959مارس  29

 .«االستعمارية قابلهم خالل مسيرته وأقنعهم بضرورة توحيد الصفوف لمحاربة القوى تواصل مع جميع من حيث

محدودية تعليمها تمكنت من استقطاب كل األطياف  تلك الشخصية الثورية التي تميزت بالدهاء رغم»وأضاف أن 

 جوالته بفرنسا قبيل اندالع الثورةوشيوخ زوايا وقادة سياسيين حيث استطاع في  من مواطنين عاديين ومثقفين

الزوايا داخل الوطن وحصل على  التحريرية المظفرة التواصل مع المهاجرين وحثهم على النضال كما زار شيوخ

عالقات متينة مع قادة الثورة عمل من خالل زيارته لتونس على  الشهيد الذي كانت له»، مشيرا إلى أن «تأييدهم

 .«ثورة وكان في حركة وتنسيق دائمين أينما كانت مصلحة الثورةأجل دعم ال توضيح الرؤى من

الرزاق حمودة في مداخلة بعنوان  جهته، أبرز المجاهد علي تابليت في شهادته حول مسيرة العقيد أحمد بن عبد من

كانت دائما محور حديث سي الحواس مع الجميع من قادة ومرؤوسين  الجزائر أن» دور سي الحواس في تعليمي »

 الجزائر وره في تحريرفي إشارة إلى أن كل وطني مطالب بلعب د« تحتاجكم الجزائر » حيث كان يردد عبارة

 .وبنائها

عاشور زيان بالجلفة في  من جانبه الدكتور بن جلول هزرشي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة وأبرز

العسكرية قيادة المعارك وكسب احترام وتقدير المجاهدين في  كتهاستطاع بحن»مداخلته أن العقيد سي الحواس 

كان »إلى أنه  مشيرا« حيث كان منضبطا ومرنا مع جنوده ومثل بالنسبة لهم نموذجا يحتذى به األوراس والصحراء

والعرقية لينتج عنها جزائري مشبع بقيم الوحدة  يعمل على صهر مكونات جيش التحرير الوطني وذلك بإنهاء القبلية

 .«والتضحية

بمشاركة  بسكرة تجدر اإلشارة إلى أن هذا الملتقى الوطني الذي نظمته كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة

بحضور أفراد من أسرة الشهيد ومن بينهم نجله  جاهد العقيد محمد شعباني دام يوما واحدا وتميزالمتحف الجهوي للم

 .التاريخيتين آمنة ولويزة إلى جانب عدد من مجاهدي الواليتين األولى والسادسة الدكتور شعبان حمودة وابنتيه
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Le rôle du colonel Si El Haouès dans l’unification des rangs du peuple mis en 

exergue 

 

BISKRA - Le colonel Si El Haouès, de par sa forte personnalité et son génie politique et 

militaire, a pu "unir les forces nationales actives" dans la lutte contre l'occupant français, ont 

souligné les intervenants au cours du séminaire national sur le parcours du chahid (1923-1959) 

tenu dimanche à l’amphithéâtre du pôle universitaire de Chetma (8 km à l’Est de Biskra). 

"Plus connu sous le nom de Si El Haouès, le colonel Ahmed Ben Abderazak Hamouda,  l'un des plus 

grands chef de la Révolution, a mené un rude combat en tant de chef de Mintaqa (zone) dans la 

Wilaya I historique, puis comme chef de la Wilaya VI historique jusqu’à sa mort le 29 mars 1959", a 

souligné l'universitaire de Biskra Dr. Lekhmissi Ferih. 

"Sa perspicacité politique et militaire lui avait permis de diluer les divergences entre les militants et 

de les amener à concentrer leurs forces dans la lutte contre les forces coloniales", a-t-il ajouté. 

Ce révolutionnaire accompli, a relevé l’universitaire de Biskra, "a réussi, en dépit de son 

instruction limitée, à rassembler citoyens simples, intellectuels, chouyoukh de zaouïa et cadres 

politiques, entretenait des relations étroites avec les chefs de la Révolution et œuvrait, lors de ses 

déplacements en Tunisie, à unifier les positions autour du soutien à la Révolution libératrice". 

Pour le moudjahid Ali Tablit, "l’Algérie a toujours été le sujet central de toute discussion avec Si El 

Haouès qui répétait souvent à l’adresse de ses interlocuteurs +l’Algérie a besoin de vous+, 

convaincu qu’il était que chacun avait le devoir de contribuer à la libération du pays du joug colonial 

et à son édification". 

L'enseignant d’histoire moderne et contemporaine à l’université Achour-Ziane de Djelfa, Dr. 

Bendjelloul Hazerchi, a relevé, quant à lui, que le colonel Si El Haouès "a dirigé avec talent et 

dextérité plusieurs batailles qui lui valurent le respect des moudjahidine des Aurès et du Sahara pour 

qui il était un modèle de la discipline et de la flexibilité". 

Dr. Bendjelloul a également mis l’accent sur "l’action constante de ce grand chef dans son combat 

contre toute sorte de discrimination tribale ou raciale en faisant triompher les valeurs de l’unité et du 

sacrifice". 

Organisée par la faculté des Sciences humaines et sociales de l’université de Biskra et le musée 

régional colonel Mohamed Chaabani, cette rencontre a été marquée par la présence de membres de 

famille du colonel Si El Haouès, dont son fils Dr. Chaabane Hamouda et ses deux filles Amina et 

Louisa, ainsi que de nombreux moudjahidine des Wilayas I et VI historiques. 

 



 

Ouargla: 1er Salon international du dromadaire pathologie et prévention 

du 15 au 17 novembre 

 

OUARGLA - Le premier Salon international du dromadaire pathologie et prévention (SIDPP) 

se tiendra du 15 au 17 novembre prochain à Ouargla, a-t-on appris dimanche des 

organisateurs. 

Ce salon, a pour objectif de réunir les parties prenantes, afin de débattre les questions liées à la 

persévération et la valorisation du cheptel camelin, la promotion de la santé animale, en plus 

d'analyser la relation entre la santé du dromadaire, les pratiques vétérinaires et les programmes 

retenus en matière d'élevage camelin, a déclaré à l’APS, le Dr Abdelbasset Boumada, vice-président 

du comité d’organisation du salon. 

Il s’agit d’une rencontre rassemblant une pléiade d'académiciens et d'enseignants-chercheurs 

représentant outre l'Algérie pays hôte, la Tunisie, les Emirats arabes unis, le Soudan, l'Italie et la 

France, avec le concours des principaux acteurs de l’élevage camelin, notamment des organismes 

relevant du secteur de l’agriculture, ainsi que des médecins vétérinaires, a-t-il ajouté. 

Cette rencontre qu’abritera l’Université Kasdi Merbah d’Ouargla (UKMO) s’articulera, selon le 

même interlocuteur, autour de trois thèmes principaux, à savoir la "la Sociologie de la santé animale 

et la profession vétérinaire", "l’Analyse des politiques de développement de l’élevage de 

dromadaire" et "l’Etude des politiques de santé publique vétérinaire". 

Le SIDPP, poursuit-il, permettra aussi aux participants d’échanger des expériences et des 

informations par l’intermédiaire de communications affichées. 

Cette manifestation scientifique à vocation économique, sociale et culturelle, offrira également une 

opportunité aux exposants pour présenter leurs produits et savoir-faire, lors d’une exposition de 

produits d'artisanat traditionnel qui sera mise sur pied au niveau de la maison de culture Moufdi 

Zakaria. 

Initié par le bureau local de l’Association nationale des médecins vétérinaires algériens (ANMV) en 

collaboration avec l'UKMO et l’Ecole normale supérieure d’Ouargla (ENS), le salon sera aussi 

l’occasion d’organiser une course de méharis.   

 

 


