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السٌد  /زلوف ٌونس
اإلنتاج:
دٌوان مؤسسات الشباب جٌجل

َعترب انعًم يصذس اإلَتبج وانتغىس وانشخبء يف أٌ يشحهخ
يٍ يشاحم تغىس انجششَخ ،فهى انزٌ َىفش املتغهجبد املبدَخ
يٍ أكم وششة ويغكٍ وغريْب يٍ انهىاصو انضشوسَخ
وانثبَىَخ يف حُبح اإلَغبٌ إىل جبَت احلبجبد انُفغُخ
كبالحتشاو وانتقذَش وإثجبد انزاد واالعتقشاس انجبعين
واالعًئُبٌ انُفغٍ وغريْب يٍ احلبجبد انُفغُخ واملعُىَخ،
فبنعًم َقىٌ كُبٌ انفشد املعُىٌ وَصفٍ انشوح وَصقم
انضًري وَهزة انُفظ وًٍَُ انشوح االجتًبعُخ.
ويٍ ْزا املُغهق َذسك يذي أمهُخ انعًم ثبنُغجخ نشجبثُب،
فهى ضشوسح حُبتُخ وشخصُخ ،فال حُبح ععُذح ملٍ ال عًم
نّ ،فبنعًم دوٌ إششاك انفئخ انشجبَُخ عجث وفشم نالقتصبد
وانتغىس ،فبنشجبة هلى دوس ْبو وفعبل يف تُشُظ االقتصبد
ملب نذَهى يٍ انقذساد واإليكبَبد وانفبعهُخ واحلًبط
وانغًىح وانُشبط يب َغبْى يف تًُُخ االقتصبد وخهق سوح
جذَذح فُّ ودفع عجهتّ إىل األيبو ،كًب خيهق حبنخ يٍ األيٍ
االجتًبعٍ واالعتقشاس يف حني أٌ انجغبنخ وعذو قذسح
انشجبة يف احلصىل عهً انىظبئف واألعًبل املُبعجخَ ،غبْى
ال حمبنخ يف اَتشبس اجلشائى وكثشح انغشقبد واإلخالل ثبأليٍ.
فإرا أسدَب أٌ َغبْى شجبثُب يف دفع عجهخ احلُبح االجتًبعُخ
إىل األيبو فُجت أٌ َشعشِ ثأَّ عضى فعبل ويهى يف اجملتًع
ويغبْى يف انتًُُخ االجتًبعُخ وْزا َذفعّ إىل احلفبػ عهً
انجُئخ االجتًبعُخ وعهً األيٍ االجتًبعٍ ألَّ جضء يُّ.
رئيس مصلحة التنشيط والحيبة الجمعوية

دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل

الصفحة 01

مجلة منار الشباب  /مؤسسات الشباب

العدد 03

 فً الجهة الشمالٌة لمدٌنة المٌلٌة وبحً لمرٌجة تقع
دار الشباب الشهٌد محمد بوقجوطة ،إذ تعد من أقدم
المؤسسات الشبانٌة على مستوى والٌة جٌجل ،حٌث تم
تدشٌنها فً  8جوان سنة  1982من طرف رئٌس
الجمهورٌة األسبق السٌد /الشاذلً بن جدٌد.
تقدر مساحتها اإلجمالٌة بـ 7632 :م 2شكلت مجمع
مختلؾ قاعات األنشطة الثقافٌة والتربوٌة والرٌاضٌة
ومكاتب اإلدارة وكذا مسرح الهواء الطلق وملعب جواري
متعدد للرٌاضات.
تنشط داخل هذه المإسسة الشبانٌة ع ّدة جمعٌات حسب
اتفاقٌة عمل وهً:
 جمعٌة نشاطات الشباب. جمعٌة إقرأ لمحو األمٌة. جمعٌة الفنون القتالٌة. النادي الرٌاضً جٌل الشباب. الكشافة اإلسالمٌة (فوج الوفاء).أما عن مختلؾ األنشطة القارة والموسمٌة فمن جهة هناك
أنشطة ثقافٌة ،فنٌة وعلمٌة وتعلٌمٌة منها الفنون الدرامٌة،
التشكٌلٌة ،الموسٌقٌة ،الرقص العصري )،(HIP HOP
اإلعالم اآللً ،السمعً البصري ،األنثرتٌت ،األعمال
التقلٌدٌة (الخٌاطة ،مسل األوانً الفخارٌة ،النقش على
الخشب والحجر) ،فضاء البٌئة ،المكتبة ،االستدراك
المدرسً ،الكشافة اإلسالمٌة ،نادي المواطنة وأخر
الشطار الصؽار فضال لنادي األنشطة الترفٌهٌة مثل
البابً فوت ،البٌار وتنس الطاولة ،ومن جهة أخرى هناك
نشاطات رٌاضٌة منها ما هو داخل القاعة مثل :الكاراتٌه،
الجٌدو ،الكونػ فوشاولٌن ،الكٌنػ بوكسٌنػ ،األٌروبٌك
ورٌاضات أخرى تمارس فً الملعب الجواري الملحق
للمإسسة هً كرة القدم ،السلة ،الطائرة ،الٌد ،الحدٌدٌة
وفضاء للدراجات.
إلى جانب مختلؾ النشاطات المذكورة أعاله تشارك دار
الشباب المٌلٌة فً مختلؾ اللقاءات والمهرجانات الوالئٌة
والجهوٌة والوطنٌة ،وإحٌاء مختلؾ األعٌاد الوطنٌة كما
دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل

تقوم بتنظٌم دورات رٌاضٌة مناسباتٌة بٌن مختلؾ فرق
األحٌاء فضال على اهتمامها بالجانب الترفٌهً الموجه
للشباب مثل اإلقامة فً مراكز التخٌٌم خالل فصل الصٌؾ
بالسواحل والجبال والعطل الفصلٌة فً الشتاء والربٌع وكذا
تسهٌل التنقل الفردي الحر عبر شبكة بٌوت الشباب
ومضاعفة الخرجات الٌومٌة فً الهواء الطلق .أما عن
المشارٌع المستقبلٌة لهذه المإسسة التً تعتبر ملتقى
لإلشعاعات الثقافٌة ،التربوٌة والترفٌهٌة لفائدة الشباب
وحسب ما أفادنا به مدٌرها السٌد اسماعٌل عبد اللطٌؾ،
هً فتح المجال أكثر أمام الحركة الجمعوٌة العاملة فً
مجال الشباب والثقافة والعمل على رفع مستوى التنشٌط
والحرص على مالءمته ومساٌرته لمتطلبات الشباب،
توسٌع األنشطة الترفٌهٌة لفائدة الشباب ،العمل على تنشٌط
المحٌط أكثر وكذا فتح اختصاصات جدٌدة تستجٌب
لالحتٌاجات الشبانٌة أكثر لالستثمار فٌها مستقبال.
عبد الوهاب زناقً
الصفحة 02
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مجلة منار الشباب  /والٌتً

ديوان مؤسشات الشباب وجلنة بلذية جيجل للوالل األمحر اجلزائري يف:

ٌعتبر  13ماي و  62جوان من كل سنة الٌومٌن العالمٌٌن لمكافحة آفتً التدخٌن والمخدرات على التوالً ،وبهذه
المناسبتٌن نظم دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل بالتنسٌق مع لجنة بلدٌة جٌجل للهالل األحمر الجزائري أٌام إعالمٌة
تحسٌسٌة ووقائٌة ،الغاٌة منها توعٌة المجتمع بجمٌع شرائحه خاصة منها الشباب باألخطار الناجمة عن تعاطً هذه
السموم التً تفتك سنوٌا بأرواح مئات آالف األشخاص.
 إلنجاح هذه األٌام التوعوٌة ،سهر الدٌوان على
توفٌر كل اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة ،بتجنٌده
لفرٌق طبً ٌتكون من أطباء وأخصائٌون نفسانٌون
تابعٌن لخلٌة صحة الشباب ،أشرفوا على تنشٌط
قافلة إعالمٌة حول التدخٌن استهدفت المتربصٌن
بالمإسسات التكوٌنٌة ،وهذا بإلقاء محاضرات حول
مخاطر التدخٌن وطرق الخالص منه إلى جانب
تنصٌب معرضا حول هذه اآلفة وتوزٌع المطوٌات.
أما فٌما ٌخص برنامج الحملة التحسٌسٌة التً أطلقها
الدٌوان إلحٌاء الٌوم العالمً لمكافحة المخدرات ،فقد
اقتصر األمر هذه السنة على تنصٌب معرضا خاصا
لمدة أسبوع بدار الشباب بوناب رشٌد بجٌجل مع
عرض فٌلم وثائقً بالشاشة العمالقة حول المخدرات
فضال عن توزٌع المقصوصات ،وبالموازاة تم
تنصٌب معرضا آخر بالمكتبة البلدٌة عبد الباقً
صالح.
من جهتها سعت لجنة بلدٌة جٌجل للهالل األحمر
الجزائري وفً أول تجربة لها فً هذا المٌدان،
المساهمة فً إحٌاء هاذٌن الٌومٌن بالتنسٌق مع
دٌوان مإسسات الشباب وهذا باعتمادها سٌاسة
العمل الجواري بفضل المتطوعٌن الذٌن قاموا
بتوزٌع أكثر من  41ألؾ مقصوصة ومطوٌة
بالشوارع الرئٌسٌة واألماكن العمومٌة وكذلك
المقاهً ومقاهً األنثرنٌت بمدٌنة جٌجل إلى جانب
المشاركة فً نصؾ ماراطون الكورنٌش فضال عن
عملٌة لصق ألؾ حائطٌة ،ما جعلها تخلق صور
جمٌلة تركت انطباعا حسنا فً أوساط المواطنٌن.
لإلشارة فإن هذه األٌام التحسٌسٌة جاءت بهدؾ
تكثٌؾ البرامج اإلعالمٌة والنشاطات التوعوٌة
والوقائٌة للحد من انتشار هذه السموم فً مجتمعنا.
زلوف ٌونس
دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل
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مجلة منار الشباب  /خلٌة صحة الشباب

مكافحة مقاومة مضادات امليكروبات
"إذا تقاعسنا اليوم ،لن جند العالج غدا"
LUTTE CONTRE LA RESISTANCE AUX ANTIMICROBIENS
« AGIR AUJOURD’HUI POUR POUVOIR

» SOIGNER DEMAIN
هذا هو شعار الٌوم العالمً للصحة لهذا العام .2011
فرؼم كل ما ٌشهده الطب من تقدم باهر فً اكتشاؾ األدوٌة الجدٌدة لعالج األمراض الخطٌرة والقاتلة ،فالعالم ٌعرؾ انتشارا
كبٌرا لمقاومة جسم اإلنسان لألدوٌة مما ٌسبب نتائج وخٌمة فً العالج أي عدم فعالٌة عالج األمراض المعدٌة (maladies
) infectieuses contagieusesواألمراض المتنقلة ) (maladies transmissiblesالتً تسببها الجراثٌم وبالتالً ٌإدي
ذلك إلى مضاعفات المرض ،الوفاة ،انتقال المرض ) (transmission de la maladieوانتشار أمراض األوبئة
) (épidémieمثال:
 تظهر كل عام نحو  440.000حالة جدٌدة من حاالت الس ّل المقاوم
لألدوٌة المتعددة وتتسبب فً وفاة ما ال ٌقل عن  150.000نسمة.
 أصبحت كذلك ظاهرة مقاومة األدوٌة من دواعً القلق فٌما ٌخص
عالج العدوى الناجمة عن فٌروس األٌدز ) (sidaواألمراض
المتنقلة جنسٌا.
كيف جتنب جشنك من الوقوع يف ظاهرة مقاومة مضادات امليكروبات؟

استخدام األدوٌة بطرٌقة مناسبة ورشٌدة :مثال أن تكمل العالج الذي
وصؾ لك :من ناحٌة الكمٌة ،الكٌفٌة والمدة رؼم أنك شفٌت أو
تظاهر لك أنك شفٌت.
ال تنصح ؼٌرك بؤخذ دواء ما ،وال تتناول أنت كذلك أي دواء بنصٌحة إنسان آخر خصوصا مضادات المٌكروبات:
 antibiotique, antiparasitaire, antiviralولو ك ان ذلك الشخص ذو ثقافة أو مستوى عال ،فال أحد ٌمكن له
أن ٌلعب دور الطبٌب مهما كانت معلوماته واسعة.
ال تعوّ د نفسك على االستعمال الذاتً لألدوٌة  automédicationخصوصا مضادات المٌكروبات فهً ال تإخذ إال
بعد التشخٌص والتؤكد من اإلصابة وذلك لمعرفة نوع المٌكروب ،نوع المضاد المٌكروبً وكمٌة ومدة تناوله
ٌجب استشارة الصٌدلً فٌما ٌخص بعض األدوٌة األخرى مثل مسكنات األلم آلالم الرأس ،آالم األسنان ...على
شرط أن ٌكون التشخٌص صحٌحا وأن ال تطول مدة تناولها وأن ال تتكرر كثٌرا.
إذا زرت الطبٌب ال تخفً عنه تناولك ألي دواء كان فمعرفة الطبٌب لذلك ٌجنبك الوقوع فً مشكل المقاومة.
ال تؤخذ دوائٌن أو أكثر فً نفس الوقت.
احتفظ دائما بعلبة الدواء والنشرٌة مع الدواء.
حقٌقة ،ظاهرة مقاومة جسمك لمضادات المٌكروبات تشكل خطرا كبٌرا على صحتك فسوؾ تقع ٌوما ما فً مشكل صحً
خطٌر ولن ٌكون الدواء فعاال بالنس بة لك ولن تتمكن من العالج رؼم أن الدواء موجود ورؼم أنه ٌعطً نتائج جد إٌجابٌة
وٌإدي إلى الشفاء.
الطبٌبة  /شاٌب الدرع حٌاة
دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل
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كيف أكون رياضيا حقيقيا
LA CHARTE DU FAIR-PLAY
: ألتزم بـ،مهما كان دوري فً المٌدان الرٌاضً وحتى لو كنت متفرجا
. التمتع باللعب وبمشاهدة المباراة
. احترم قواعد وروح نوع الرٌاضة التً أمارسها
.ً احترم الخصم كما أحترم نفس
 احترام قرارات الحكام والقضاة ألنهم معرضون للخطؤ
. لكنهم ٌحاولون العدل قدر اإلمكان،ًمثل
...ً كتابات،ً أقوال،ً أتجنب العدوانٌة والعنؾ فً أفعال
. ال أؼش من أجل الفوز
.ً أتقبل بكل كرامة فوزي أو خسارت
.ً بتجربتً وبتفهم، أساعد مهما كان بحضوري
. أن أسعؾ كل رٌاضً جرٌح أو معرض للخطر
 أن أكون سفٌرا للرٌاضة وأحاول أن أعمل على
.احترام كل هذه البنود
.ً فؤنا رٌاضً حقٌق...عن طرٌق هذا
Le terme fair-play se traduit en français par « franc-jeu »
c’est le respect des règles et le refus de gagner à tout prix.
Quelque soit le rôle que je joue dans le sport, même celui de spectateur je m’engage à :
 Faire de chaque rencontre sportive, peu importe l’enjeu et la virilité de l’affrontement, un moment
privilégié, une sorte de fête.
 Me conformer aux règles et à l’esprit du sport pratiqué/
 Respecter mes adversaires comme moi-même.
 Accepter les décisions des arbitres ou des juges sportifs, sachant que, comme moi, ils ont droit à
l’erreur, mais font tout pour ne pas la commettre.
 Eviter la méchanceté et les agressions dans mes actes, mes paroles ou mes écrits.
 Ne pas user d’artifices ni de tricherie pour obtenir le succès.
 Rester digne dans la victoire, comme dans la défaite.
 Aider chacun par ma présence, mon expérience et ma compréhension.
 Porter secours à tout sportif blessé ou dont la vie est en danger.
 Etre un véritable ambassadeur du sport, en aidant à faire respecter autour de moi les principes cidessous, par cet engagement, je considère que je suis un vrai sportif.
Par le Dr CHAIEBDRAA Hayet
06 الصفحة

دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل

العدد 03
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تعاطً المخدرات سواء كانت سجائرا ،أقراصا ،حشٌشا أو كحوال واإلدمان علٌها ،من أخطر المشاكل النفسٌة واالجتماعٌة
التً تواجه العالم من شرقه إلى ؼربه ومن شماله إلى جنوبه.
ٌصل الشاب إلى اإلدمان عندما ٌصبح ؼٌر قادر على ترك المادة المخدرة المبدلة للمزاج دون مساعدة ،وهذا ٌولد اعتمادا
نفسٌا وجسمٌا ،وؼالبا ما تبدأ مشكلة اإلدمان تحت سن  18سنة ،ذلك ألن الشاب فً مرحلة المراهقة تكون له قابلٌة للتؤثر
بكل ما هو جدٌد ومخالؾ ،محاوال بذلك إثبات ذاته بكل الوسائل ،راكبا قطار المؽامرة دون تقدٌر للعواقب.
بداٌة اإلدمان عند المراهقٌن ٌكون عموما بالتدخٌن (النٌكوتٌن) وٌنتهً فً حاالت كثٌرة عند وجود الوسط المساعد إلى
تعاطً الحشٌش...
إن اللذة اآلنٌة التً ٌشعر بها المتعاطً تإدي بعد
زوالها إلى حاالت القلق وعدم القدرة على التركٌز،
وهذا ٌإدي بالضرورة إلى فشل فً الدراسة وفً تكوٌن
عالقات اجتماعٌة وفً تهدٌم كٌان األسرة.
المشكلة فً المخدرات أن المدمن فً كل مرة ٌعمل
على زٌادة الجرعة لكً ٌحصل على اللذة األولى،
فٌضطر إلى اللجوء إلى "اإلدمان المتعدد" وهو
استهالك عدة أنواع من المخدرات مرة واحدة مثل
الحشٌش والحبوب والكحول وهذا ما ٌإدي إلى
انهٌارات عصبٌة وهٌجان ٌقود إلى أعمال عنؾ على
الذات وعلى اآلخرٌن.
ورؼم أن الشاب فً أؼلب األحٌان ٌعرؾ أضرار المخدرات إال أنه ٌتعاطاها وهذا راجع لحب االستطالع وجذب االنتباه
كذلك التمرد والضجر والفراغ والهروب من المشاكل وعدم احترام الذات.
الهروب من مشاكل الحٌاة المختلفة ٌقود إلى سجن اإلدمان ،ألن المدمن ٌصبح عبدا للمادة التً ٌستهلكها وهو ما ٌسمى بـ
"التبعٌة النفسٌة" التً تمثل فً الواقع المشكلة األساسٌة عند المدمنٌن وتتمٌّز بـالرؼب ة الملحة التً ال تقهر للتعاطً وأٌضا
البحث الدائم على المخدر واإللحاح فً الحصول علٌه.

الوقاية من المخدرات مشؤولية جمتنع

لكن أول لبنة فً

هذا الحصن ٌجب أن تضعها أنت أٌها الشاب ألنها تنطلق من داخلك.
حذار من "التجربة" فهً الخطوة األولى التً ٌسهل القٌام بها
وٌصعب التراجع عنها.
قوّ شخصٌتك فهً مفتاح نجاحك وسالحك ضد اإلؼراءات
الخارجٌة.
تمسك بؤسرتك ألن العائلة المتماسكة هً األمان واالستقرار
لك.
بقلم األخصائٌة النفسانٌة  /ماطً سعاد
دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل
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مجلة منار الشباب تستضٌف فً عددها هذا السٌد /صالح شٌوخ ،أحد أعمدة
قطاع الشباب والرٌاضة بالوالٌة ،اإلطار الذي اتخذ شعار "العقل السلٌم فً
الجسم السلٌم" خالل مسٌرته المهنٌة التً كانت بداٌتها بعد االستقالل مباشرة.
صالح شٌوخ ابن بلدٌة جٌجل من موالٌد  50ماي 4411
كبٌر إخوته  41من أبٌه مختار وأمه دبٌب حورٌة ،بداٌته
الدراسٌة كانت مثل أقرانه فً إحدى األقسام لحفظ القرآن
وتعلم اللؽة العربٌة لٌنتقل بعدها إلى المدرسة الفرنسٌة حتى
حصوله على شهادة التعلٌم االبتدائً ثم إلى المتوسط سنة
 4401أٌن طرد منها مع مجموعة من أبناء هذا المدٌنة
لوقوفهم مع الطلبة الجزائرٌٌن فً إضرابهم ٌوم  44ماي
من نفس السنة لٌنتقل بعدها للعمل مع أبٌه فً ورشته
للحالقة.
السٌد صالح كان مولعا منذ نعومة أظافره بالرٌاضة ،كان
ٌشارك أترابه من األهالً والمستوطنٌن فً جمٌع الدورات
الرٌاضٌة الت ً كانت تنظم فً تلك الفترة بٌن فرق أحٌاء
المدٌنة ،مما جعله ٌكتسب بنٌة جسدٌة قوٌة أهلته لاللتحاق
بعد االستقالل مباشرة سنة  4411بمدرسة اإلطارات
الرٌاضٌة ببن عكنون بالجزائر العاصمة فً وقت كانت
مدٌنة جٌجل تفتقر لمإطرٌن للرٌاضة ،وبهذا كان أول
متخرج للرٌاضة بعد  1أشهر كمربً للتربٌة البدنٌة دفعة
 4411-4411لٌعود لمسقط رأسه لٌمارس نشاطه المهنً

دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل

فً المإسسات التعلٌمٌة اآلتٌة (مدرسة مقٌدش محمود،
متوسطة فرٌجة سلٌمان ،متوسطة دراع محمد الصادق
وثانوٌة الكندي) خالل الفترة الممتدة من ،4422-4411
لٌدمج بعدها إلى وزارة الشباب والرٌاضة.
حبه للرٌاضة التً جعلها وسٌلة للتسلٌة والترفٌه وحرصه
علة التؤلق وموازاة مع مهنته كان ٌمارس مختلؾ
التخصصات الرٌاضٌة حٌث سطر لنفسه خرٌطة طرٌق
أفادته مستقبال من خالل إجراء تربصات وتكوٌنات فً
العطل النصؾ فصلٌة كالشتاء والربٌع والموسمٌة كفصل
الصٌؾ لٌتدعم بشهادات أخرى أهلته لٌكون مربٌا ومدربا
لعدة اختصاصات نسردها علٌكم بصورة مختصرة.
الزوارق الشراعٌة:
بحوزته عدة شهادات فً هذا االختصاص بعد تكوٌنات
خاضها فً مختلؾ والٌات الوطن خاصة بالجزائر
العاصمة جعلت منه:
مدربا لهذا االختصاص فً الفترة .4444-4421
مدٌر تقنً للرابطة الوالئٌة للزوارق الشراعٌة
 DTWفً الفترة .4441-4434
رئٌس لنفس الرابطة .4440-4441
مدٌر منهجً للرابطة .1551-4441 DML
عضو الفدرالٌة الوطنٌة للزوارق الشراعٌة لعهدات
ثالث .4443-4434
كما كان بحوزته شهادات للتحكٌم أهلته لٌكون حكما
جهوٌا وطنٌا ودولٌا حٌث شارك كحاكم خالل جمٌع
التظاهرات الرٌاضٌة لهذا االختصاص منها الجهوٌة
الوطنٌة والدولٌة كاأللعاب الرٌاضٌة الوطنٌة واأللعاب
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اإلفرٌقٌة واأللعاب العربٌة والبطوالت المؽربٌة التً أقٌمت
بالجزائر ،كما ترأس الوفود المشاركة بالخارج مثل بعثة
فرنسا سنة  4445المؽرب  4440واسبانٌا .4442

الرٌاضٌة لقسنطٌنة سنة  4410وأخرى فً اإلسعافات من
الفدرالٌة الجزائرٌة لإلسعافات الخاصة بالؽوص
والرٌاضات المائٌة.

التزحلق على الماء:
ؼالبا ما كان خالل موسم الصٌؾ بالجزائر العاصمة،
مإطر فً هذا االختصاص للموسمٌن  4411-4410مكون
لثالث دفعات  ،4413-4411كما أشرؾ على تكوٌن
إطارات تابعة لوزارة الشباب والرٌاضة فً هذا
االختصاص.

ألعــاب الـقــوى:
إحدى التخصصات المفضلة عند السٌد صالح شٌوخ ،ومن
بٌن الشهادات المحصل علٌها شهادة مإطر درجة أولى
سنة  4420بقسنطٌنة ،شهادة مإطر درجة ثانٌة بالجزائر
العاصمة سنة .4431
فً الوقت الذي كان أستاذا للتربٌة الوطنٌة ،اشتؽل
كمتطوع فً تدرٌب عدة نوادي منذ  4412إلى ،4433
شؽل منصب أمٌن عام وأمٌن المال لنفس الرابطة فً
الفترة الممتدة بٌن  4434و  ،4431كما قام بتكوٌن عدة
دفعات للمإطرٌن بجٌجل وأخرى بقسنطٌنة وعنابة تحت
إشراؾ الرابطة الجهوٌة أللعاب القوى.

كمال األجسام:
الشهادات المتحصل علٌها:
مدرب من الدرجة األولى  4430-4431بتٌبازة.
مدرب مإهل .4430
رئٌس الرابطة الوالئٌة لكمال األجسام لوالٌة
جٌجل .4444-4434
مدٌر منهجً للرابطة .4440-4444 DML
كما أشرؾ على تدرٌب عدة جمعٌات رٌاضٌة منذ ،4434
فضال لحصوله على شهادة لحارس السباحة من الرابطة

بعد هذا المسار المهنً
الثري ،أحٌل السٌد
صالح شٌوخ على
التقاعد سنة ،1551
لٌستفٌد من عقد عمل
اختصاص
فً
الرٌاضات المائٌة مع
الخدمة الشبه عسكرٌة
إلى ؼاٌة سنة 1545
لٌتوقؾ عن التدرٌب
وٌركن للراحة.
وعن تجربته المهنٌة
أفادنا فً هذا الحوار
جمٌع
أحب
أنه
التً
التخصصات
خدمته منذ سنة 4411
إلى ٌومنا هذا
كما عبر لنا عن افتخاره وهو ٌحوم عبر المنشآت الشبانٌة
والرٌاضٌة التً تزخر بها والٌة جٌجل كما أن الممارسة
الرٌاضٌة قد تطورت حتى النسوٌة منها ،حلم كان قائما
وتحقق بالعزم واإلرادة.
حاوره عن المجلة  /عبد الوهاب زناقً

دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل
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Jijel la perle de la méditerranée



En Algérie comme ailleurs dans le monde, le
tourisme est une source de devises et une
industrie capitale pour l'économie nationale.
Et comme le tourisme est un facteur de
développement, il est primordial de réconcilier, au
delà de leurs divergences, l'écologie, l'économie
et le social. Tel est l'objectif du concept de
développement durable du tourisme. Il importe
de souligner que sur dix (10) emplois créés à
l'échelle mondiale, un poste revient aux activités
touristiques. De part l'alliance de la mer et de la
terre, mariage de la nature et de l'histoire, Jijel
dispose de grandes potentialités lui permettant de promouvoir un développement du tourisme durable.

DES SITES TOURISTIQUES A JIJEL :
LITTORAL

PARC ANIMALIER

Il s'étale sur 120 KM (soit 1/10
de la cote algérienne) se
distingue par l’existence d’une
corniche avec ces criques, îles,
îlots et sites, se succédant dans
un cadre verdoyant, parsemé de
50 plages.

Situé à Kissir, commune d'El
Aouana : Découvrez une
variété d'animaux rares et
protégés, des aménagements
intéressants (Aires de jeux et
de
détente,
différents
commerces …

GROTTES MERVEILLEUSES
Situées à 35 Km à l'Ouest de Jijel
sur la RN 43, d'une rare
splendeur. découvertes lors de
l'ouverture de la RN 43 en 1917.
Situées sur les falaises rocheuses
entre les localités de Ziama.M et
El-Aouana.

PARC DE TAZA
Couvrant une superficie de 3807
Ha, il se situe en petite Kabylie
des Babors, et s’ouvre sur la
méditerranée dans le golf à
l’ouest de la wilaya. Le parc est
inclus dans le réseau mondial
des réserves de la biosphère de
l’UNESCO.
La faune y est aussi importante
Comme le singe Magot espèce
rare et endémique a l’Afrique
du Nord.
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ILOT D’ EL AOUANA
Appelé aussi l'îlot aux
chèvres
ou
localement
«Ed'Zira», en plus d'autre îles
et îlots dispersés ça et là

GRAND PHARE
Construit
par
Charles
SALVA, un tailleur de
pierres, aux environs de
1865, Ce phare a été édifié
pour signaler à l'ensemble
de la navigation. L'un « La
Salamandre » au nord du
phare, l'autre « Le Banc des Kabyles » beaucoup plus au
large et à l’Ouest. La Salamandre porte le nom du bateau
qui a sombré sur le récif. L'autre doit son nom aux pèlerins
partant de bougie vers Philippeville afin de s'embarquer
pour la Mecque. Le caboteur qui les transportait a été
submergé à cet endroit par une lame de fond et a coulé à
pic ... !
ZELLOUF Younes

دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل
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PLAGE
Kotama
Crique
Terre rouge
Grand phare
Ouled bounar
Rocher noir
Mrigha
Bordj blida
Les aftis
Taza
El oualdja
Plage rouge
Grottes merveilleuses

Tassoust
Sidi abdelaziz
Rocher aux moules
Beni belaid est
Beni belaid ouest
Bazoul
El mzaïr
Settara

ً والٌت/ مجلة منار الشباب

COMMUNE
JIJEL
JIJEL
JIJEL
JIJEL
JIJEL
El Aouana
Ziama Mansouriah
El Aouana
El Aouana
El Aouana
Ziama Mansouriah
Ziama Mansouriah
Ziama Mansouriah
Emir Abdelkader
Sidi Abdelaziz
Sidi Abdelaziz
Oued Adjoul
Oued Adjoul
Taher
El Kennar
Emir Abdelkader

AUBERGE

SUPERFICIE
57000
5500
28728
29500
6600
33600
40000
24900
49500
39200
14400
20000
32000
114000
117600
194000
96000
80000
65905
140000
74080

LOCALISATION

TELEPHONE

JIJEL Ville

034.47.13.76

Ziama Mansouriah

Ziama Mansouriah

034.48.22.67

Taher

Taher Centre

034.44.91.92

El Ghariana

El Ghariana Texenna

034.51.51.50

ADRESSE

TELEPHONE

Djazira

Centre ville Jijel

034.49.53.53

Kotama

Centre ville Jijel

034.47.43.44

Louiza

Centre ville Jijel

034.49.56.64

Bassorah

Centre ville Jijel

034.49.79.79

Nassim

Centre ville Jijel

034.47.67.53

Le convivial

Centre ville Jijel

034.47.13.19

La résidence

Centre ville Jijel

034.49.56.17

Es-Salem

Centre ville Jijel

034.47.61.24

Le Glacier

Centre ville Jijel

034.47.15.15

Amira

Plage Tassoust

El Mordjane

P . Rouge Ziama.M

0770.94.22.93

L’Orient

Centre ville Jijel

034.49.08.71

Naftal

P . Rouge Ziama.M

0773.34.17.65

Mezghitane

Centre ville Jijel

034.49.77.55

Reihane

P . Rouge Ziama.M

035.79.11.21

Barbaros

Centre ville Jijel

034.47.32.45

El Wiame

P. Taza Ziama.M

034.48.62.23

Central

Centre ville Jijel

034.47.74.75

Magi Club-Ouldja

P .Ouldja Ziama.M

034.48.23.16

Les Emeraudes

Tassoust

034.49.09.24

Bent Sultan

Bordj Blida

0661.70.02.12

Le Paradis Bleu

Ouled Bounar

034.49.12.28

Les Aftis

Les Aftis

034.48.23.16

La Crique

Ouled Bounar

034.49.72.93

La Corniche

P. Mzaïr El Kennar

034.47.85.04

El Lableb

El Aouana

034.47.05.04

Nadjema

P. Mzaïr El Kennar

0770.81.93.94

Rocher Noir

Rocher Noir

034.51.32.31

Sonelgaz

P. Mzaïr El Kennar

036.93.95.05

Aftis

Les Aftis –El Aouana

021.37.03.19

P.T.T

P. Mzaïr El Kennar

Chobae

Ziama Mansouriah

034.48.20.77

Seddet

P. Mzaïr El Kennar

0773.10.74.34

Et-Takaddoum

Taher

034.44.68.22

Sable d’Or

P. Mzaïr El Kennar

0772.57.05.35

Ibn Batouta

Sidi Abdelaziz

034.45.65.95

El Manar

P. Rocher Aux Moules

0773.19.21.30

En-Nil

Sidi Abdelaziz

Beni Belaïd Est

Plage Beni Belaïd

0666.05.54.41

El-Djamel

Oued Adjoul

Beni Belaïd Bungalow

Plage Beni Belaïd

0666.05.54.41

El- Feth

El-Milia
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034.44.83.61

TELEPHONE

Jijel

HOTEL

CAMP

ADRESSE

--

034.45.62.75
0776.34.35.49

--

دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل

مجلة منار الشباب  /معلومات تهم الشباب

العدد 03

هً جهاز مساعدة على اإلدماج المهنًٌ ،هدف

إلى تشجٌع اإلدماج المهنً للشباب طالبً العمل
المبتدئٌن ،وتشجٌع كافة أشكال النشاط والتدابٌر األخرى
الرامٌة إلى ترقٌ ة تشغٌل الشباب ،وهذا من خالل برنامج
تكوٌن – تشغٌل – توظٌف.
شروط التأهٌل:
لالستفادة من عقود اإلدماج ٌجب على طالبً العمل
المبتدئٌن أن ٌكونوا:
ذو جنسٌة جزائرٌة.
السن بٌن  18و 35سنة.
حائز على شهادة أو دبلوم أو شهادة تثبت المستوى
التعلٌمً.
مسجل لدى وكالة التشؽٌل.
مثبتٌن لوضعٌتهم إزاء الخدمة الوطنٌة.
ٌمكن تخفٌض شرط السنّ إلى  16سنة شرٌطة أن ٌقبل
الشاب متابعة تكوٌن فً الفروع أو التخصصات التً
تعرؾ عجزا فً سوق التشؽٌل.

الفئات المعنٌة:
 الفئة األولى:
الشباب حاملو شهادات التعلٌم العالً والتقنٌٌن السامٌٌن
خرٌجً المإسسات الوطنٌة للتكوٌن المهنً.
 الفئة الثانٌة:
الشباب خرٌجً التعلٌم الثانوي للتربٌة الوطنٌة ومراكز
التكوٌن المهنً الذٌن تابعوا تربصا مهنٌا.
 الفئة الثالثة:
شباب دون تؤهٌل وال تكوٌن.
دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل

فئات عقود اإلدماج:
عقد إدماج حاملً الشهادات )(C.I.D
 هم الشباب خرٌجً التعلٌم العالً وكذا التقنٌٌنالسامٌٌن خرٌجً المعاهد الوطنٌة للتكوٌن المهنً.
عقد اإلدماج المهنً )(C.I.P
 الشباب ذووا مستوى التعلٌم الثانوي أو خرٌجًمراكز التكوٌن المهنً والمتحصلٌن على شهادة
التمهٌن.
عقد تكوٌن بإدماج )(C.F.I
 هم الشباب دون شهادة أو مستوى تعلٌمً.امتٌازات جهاز :ANEM
تتكفل الدولة باألجر الشهري وكذا التكالٌؾ االجتماعٌة
للمستفٌدٌن من جهاز المساعدة على اإلدماج المهنً.
االستفادة من التدابٌر المحفزة ذات الطابع الجبائً مدة عقد
اإلدماج وعقد العمل المدعم طبقا للقانون المعمول به.
مساهمة الدولة فً أجور عقد العمل فً إطار توظٌؾ
الشباب لدى المإسسات العمومٌة والخاصة وكذا الحرفٌٌن
المعلمٌن.
الجرٌدة الرسمٌة رقم  6( 14مارس )2011
المادة ( 2الصفحة :)25
حٌث المادة  6التً تحدد مدة عقد اإلدماج كما ٌلً:
 سنة واحدة قابلة للتجدٌد فً القطاع االقتصادي. ثالث ( )3سنوات قابلة للتجدٌد فً قطاع المإسساتواإلدارات العمومٌة وفً الهٌئات والمإسسات
العمومٌة ذات التسٌٌر الخاص.

الصفحة 13

العدد 03

مجلة منار الشباب  /معلومات تهم الشباب

 أجرة شهرٌة بمبلػ  12.000د.ج ٌدفع كامال منمٌزانٌة الدولة للمستفٌدٌن عندما ٌتم إدماجهم فً
إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومٌة التً
تبادر بها القطاعات والجماعات المحلٌة.

المادة  :3وفٌها المادة المعدلة (:)16
ٌتقاضى المستفٌدون من عقود إدماج حاملً الشهادات
أجرة شهرٌة ٌدفع مبلؽها كامال كما ٌلً:
  1500د.ج بالنسبة لحاملً شهادات التعلٌم العالً.  10.000د.ج بالنسبة للتقنٌٌن السامٌٌن.وٌحتفظ بمبلػ األجرة عندما ٌتم تمدٌد عقد اإلدماج.

المادة  :6وفٌها المادة ( :)27تدفع المساهمة المذكورة
فً المادة  11لمدة ثالث ( )1سنوات قابلة للتجدٌد
بالنسبة لعقود إدماج حاملً الشهادات وعقود
اإلدماج المهنً كما ٌؤتً
بالنسبة لعقود إدماج حاملً الشهادات:
  12.000د.ج للشهر بالنسبة لحاملً شهاداتالتعلٌم العالً.
 10.000 -د.ج للشهر بالنسبة للتقنٌٌن السامٌٌن.

المادة  :4وفٌها المادة (:)17
ٌتقاضى المستفٌدون من عقود اإلدماج المهنً أجرة
شهرٌة ٌحدد مبلؽها بـ 8.000 :د.ج وٌدفع كامال.
المادة :5
ٌستفٌد الشباب المدمجون فً إطار عقود تكوٌن – إدماج مما ٌؤتً:
COMMUNES
Jijel, Boudriaa Ben Yadjis, Djimla, El Aouana,
Erraguene, Kaous, Selma Ben Ziada,
Texenna, Ziama mansouriah
Taher, Bordj T’har, Boucif Ouled Askeur,
Chahna, Chekfa, El Emir Abdelkader, El
Kennar Nouchfi, Oudjana, Sidi Abdelaziz
El Milia, Bouraoui Belhadef, Djemaa Beni
Habibi, El Ancer, Ghebala, kheïri Oued
Adjoul, Ouled Rabah, Ouled Yahia
Khedrouche, Settara, Sidi Maarouf

COORDONNEES
Cité administrative
Tel : 034.47.50.50 / 034.47.36.34
Fax :
E-mail : awem_jijel@yahoo.fr
Cité 800 Logts EKETE Taher
Tel : 034.44.81.22
Fax : -E-mail : -Cité 20 Août 1955 N° 35
Tel : 034.42.66.01
Fax : -E-mail : --

AGENCE

JIJEL
)(AWEM
Région : Constantine

TAHER
)(ALEM
Région : Constantine

EL MILIA
)(ALEM
Région : Constantine

بوعندل سمٌرة
دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل

الصفحة 14

العدد 03

مجلة منار الشباب  /إبداعات الشباب

عبد الوحيد بن بلي من نادي الشباب جيملة يف األوملبياد األوىل لتصميم مواقع الويب بعني الدفلى

احتلت والٌة جٌجل ممثلة فً الشاب عبد الوحٌد بن بلً من نادي الشباب جٌملة رٌادة الترتٌب باعتالئها المرتبة األولى
فً األولمبٌاد الوطنٌة لتصمٌم مواقع الوٌب التً نظمتها والٌة عٌن الدفلى فً شهر مارس من السنة الجارٌة.
عبد الوحٌد بن بلً هو شاب من موالٌد  0جانفً  4434بجٌجل متحصل على
شهادة تقنً سامً فً صٌانة أجهزة اإلعالم اآللً واألجهزة المكتبٌة وتثبٌت
الشبكات ناهٌك عن حٌازته لشهادة البكالورٌا مرتٌن دورتً  1554و.1545
حبه للرٌاضة جعله ٌلتحق بنادي الشباب جٌملة سنة  1551انخرط حٌنها فً
الفنون القتالٌة أٌن بلػ درجة الحزام البنً فً الكارتً دو ،لكن ذلك لم ٌمنعه
من اكتشاؾ قدراته العلمٌة ومواهبه الفكرٌة عندما تؤهل فً أم البواقً خالل
تظاهرة وطنٌة فً اإلعالم اآللً وهذا ما حفزه لتفجٌر طاقاته فً مجال
المعلوماتٌة.
أم ا عن تفاصٌل فوزه بلقب أحسن مصمم لمواقع الوٌب فً األولمبٌاد األولى بعٌن الدفلى فجاءت بعد اقتطاعه لتؤشٌرة التؤهل
إلى المرحلة النهائٌة رفقة  4متسابقٌن من مجموع  01متنافسا مثلوا  10والٌة من ربوع الوطن وهذا بعد اجتٌازهم لمرحلتٌن
تؤهٌلٌتٌن ،حٌث اشتدت المنافسة عل ى آخرها كونها المرحلة الحاسمة لتحدٌد الفائزٌن بهذه المسابقة حٌث طلب من المتسابقٌن
إنشاء موقع كامل متكامل عن المإسسة التً ٌنشطون بها فً فترة زمنٌة حددت بخمس ساعات مع استعمال كل المعطٌات
والصور الخاصة بذات المإسسة ،تمكن من خاللها الشاب بن بلً عبد الوحٌد من الظفر بجائزة أحسن مصمم لمواقع
عبد الوحٌد بن بلً على ٌمٌن الصورة

الوٌب فً حٌن عادت المرتبة الثانٌة لوالٌة تٌبازة ثم جاءت والٌة تلمسان فً المرتبة الثالثة واكتفت والٌتً بجاٌة والجزائر
العاصمة بالمرتبتٌن الرابعة والخامسة على التوالً.

النادي األخضر للمركب الرياضي اجلواري بالطاهري

تمكن النادي األخضر للمركب الرٌاضً الجواري الطاهٌر بوالٌة

جٌجل من افتكاك المرتبة األولى فً الصالون الوطنً للبٌئة (الحركة
الخضراء) خالل شهر جوان  1544بدار الثقافة رشٌد مٌمون بوالٌة
بومرداس تحت شعار "ٌد بٌد من أجل بٌئة خضراء" بهدؾ التعرٌؾ
بؤهمٌة النوادي الخضراء ودورها فً الوسط الشبابً إلى جانب نشر
وإرساء الثقافة البٌئٌة فً أوساط الشباب وتنمٌة روح الشعور بالوعً
وإحساسهم بدور المحٌط البٌئً مع خلق جو التنافس بٌن الشباب والبحث
عن المواهب الناشئة للمشاركة فً اللقاءات والمبادالت الوطنٌة والدولٌة
وكذا التعرٌؾ بالمناطق البٌئٌة المحمٌة وأهمٌة الحفاظ علٌها.
ومن بٌن ما تضمنه برنامج هذا الصالون هو تنظٌم مسابقة ألحسن جناح وأخرى ألحسن بحث أو انجاز فٌدٌو حول
الموضوع ،شارك من خاللها النادي األخضر للمركب الرٌاضً الجواري الطاهٌر بشرٌط وثائقً محمول فً قرص
مضؽوط تضمن موضوع " تدهور البٌئة فً األوساط االجتماعٌة و سبل الحد منها" أبدع فٌه أعضاء النادي بشهادة كل من
حضر هذه المنافسة وكان كافٌا لجعل كل هإالء األعضاء مفخرة لبلدٌة الطاهٌر خاصة ولوالٌة جٌجل عامة باعتالئهم
المرتبة األولى بكل استحقاق أمام  13والٌة مشاركة فً هذا الصالون.
زلوؾ ٌونس
دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل

الصفحة 15

العدد 03

مجلة منار الشباب  /لقاء مع الجمعٌات

فً عددنا هذا مجلة منار الشباب تفتح نافذة على النشاط
الرٌاضً داخل المإسسات الشبانٌة.
رؼم العراقٌل التً ٌواجهها النادي الرٌاضً أثلٌتٌك الطاهٌر إال
أنه استطاع أن ٌفرض نفسه وٌبرز فً السنوات األخٌرة على
الصعٌدٌن الوطنً واإلفرٌقً ،مجلة منار الشباب اقتربت من
رئٌسه السٌد رشٌد حٌمر وكان لها معه هذا الحوار.
 م.ش :هل لنا أن نتعرؾ أكثر على نادٌكم؟
ر.ح :اسم النادي هو النادي الرٌاضً أثلٌتٌك لبلدٌة
الطاهٌر فً اختصاص ألعاب القوىٌ ،رجع فضل تؤسٌسه
إلى نخبة من الزمالء الرٌاضٌٌن الناشطٌن فً هذا
المجال والهادفون إلى تطوٌر الممارسة البدنٌة
والرٌاضٌة على مستوى والٌة جٌجل ،تم تؤسٌسه فً 44
ماي ٌ ،1551نشط حالٌا بالمركب الرٌاضً الجواري
لبلدٌة الطاهٌر.
 م.ش :ما هً أهدافكم منذ تؤسٌس النادي؟
ر.ح :الهدؾ الرئٌسً هو إنعاش الممارسة البدنٌة
والرٌاضٌة وتطوٌر اختصاص ألعاب القوى على مستوى
بلدٌة الطاهٌر والسعً قدما إلى تعمٌمه على مستوٌات
أوسع ألننا نملك عناصر مإطرة لها بصمة ورصٌد فً
هذا المجال أمثال المدرب صباط الصادق المتحصل على
درجة أولى تدرٌب اختصاص ألعاب القوى ،كذلك اشتقاق
المواهب والتكفل بها لتوظٌفها لتمثٌل والٌة جٌجل جهوٌا
وطنٌا إفرٌقٌا ودولٌا وخلق مدرسة تعنى بؤلعاب القوى
فً جمٌع تخصصاتها.
 م.ش :وهل تم من عراقٌل؟
ر.ح :واجهنا وما زلنا نواجه عدة
عراقٌل كانعدام مقر لنا ،فحالٌا نحن
بحً تاسٌفت وهً منطقة بعٌدة عن
المركب الرٌاضً الجواري أٌن
ننشط ،حتى إمكانٌاتنا ال تتماشى مع
طموحاتنا الواسعة ،رؼم هذا حققنا
نتائج مشرفة.
 م.ش :هذا جمٌل !! هل لنا أن
نعرؾ البعض منها؟
دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل

ر.ح :لعلمكم نحن نشارك فً جمٌع التظاهرات الوطنٌة
ومنها المدرسٌة ،فضال على البطوالت الوالئٌة والجهوٌة
وبحوزتنا  42مٌدالٌة فً مختلؾ األلوان لمختلؾ
التخصصات ،واحدة منها دولٌة تحصلنا علٌها فً بطولة
شمال إفرٌقٌا اختصاص  445م حواجز كانت من نصٌب
العداء منؽور محمد إسالم وأخرى تحصلنا علٌها فً شهر
ماي من سنة  1544أٌن فاز العداء بوخنفٌر أمٌر صنؾ
أصاؼر بلقب البطولة الوطنٌة فً األلعاب المركبة كما تدعم
رصٌدنا بثالث مٌدالٌات فضٌة فً آخر بطولة وطنٌة أللعاب
القوى التً جرت وقائعها فً  11و  10جوان 1544
بالمركب الرٌاضً محمد بوضٌاؾ بالعاصمة.
 م.ش :وماذا عن طموحاتكم؟
ر.ح :طموحنا هو الذهاب بعٌدا بالعناصر التً نمتلكها
وأمام النتائج المشرفة التً حققناها فإننا نطمح باللقب العالمً
هذا إذا توفرت اإلمكانٌات المرجوة ،كذلك استقطاب عدد
أكبر من المنخرطٌن لخلق مدرسة خاصة بؤلعاب القوى
لنؤكد للجمٌع أن ناي أثلٌتٌك الطاهٌر واقع
وآفاق كما أؼتنم هذه الفرصة بتواجد مجلة
منار الشباب أمامنا ألوجه نداء للسلطات
المحلٌة لإللتفاتة إلى هذا النادي وإمداده
لٌعطً أكثر فهدفنا نبٌل وسامً وهو النجاح،
تؤكدوا أن عزٌمتنا ستقوى بمساعداتهم لنا
وشكرا لكم على هذه االلتفاتة.
 م.ش :ونعمة التشكرات نحن فً خدمة
الشباب والرٌاضة.
البطل أمٌر بوخنفٌر

حاوره عن المجلة  /عبد الوهاب زناقً
الصفحة 16

العدد 03

مجلة منار الشباب  /البٌئة

عبد العالً جاب الخٌر ومحمد شرفً مدٌم ٌخترعان جهاز إشارة ضوئً

بعد  4سنوات من البحث والمثابرة والجد والعمل
والدراسة المتأنٌة والمتابعة المستمرة ورغم قلة
اإلمكانٌات المتوفرة ،تمكن كل من محمد شرفً مدٌم
تقنً فً كهرباء السٌارات وعبد العالً جاب الخٌر
إطار فً شركة للتأمٌنات من اختراع جهاز إشارة
أخضر لإلسهام فً الحد من الحوادث المرورٌة وما
تخلفه من وفٌات وضحاٌا للسائقٌن والمشاة فضال عن
األضرار المادٌة المعتبرة.

االختراع ٌحمل عنوان "جهاز اإلشارة باألضواء
الؽامزة المجهزة على سٌارات النقل" ٌهدؾ إلى
تحقٌق السالمة المرورٌة على الطرٌق من خالل خلق
نوع من التواصل بٌن مستعملً الطرٌق (السائقٌن
فٌما بٌنهم والمشاة) لضمان سالمة الطرؾ الثانً عند
عبورهم الطرٌق أٌنما كان تواجدهم سواء فً المدٌنة
أو فً الرٌؾ وجمٌع الطرقات ذات معبر للراجلٌن
(األولوٌة للمشاة) أو بدون معبر (األولوٌة للسٌارات)
كما ٌمكن أن ٌطبق فً الجو الممطر وتحت الضباب
والؽٌوم والثلوج أو حتى فً اللٌل المظلم كما فً
النهار أٌضا ،كما ٌعبر هذا الجهاز عن لؽة التواصل
مع المارة وسائقً السٌارات فٌما بٌنهم عندما ٌتعلق
األمر بتحذٌرهم بوجود المارة على وشك عبور
الطرٌق حتى بالنسبة لألطفال أو ذوي اإلحتٌاجات
الخاصة الذٌن ٌجهلون الخطر فً الطرٌق بدون ممر
للمشاة .وحسب المبدعٌن فاختراعهما هذا عبارة عن
تجهٌز السٌارات أو المركبات األخرى بؤضواء
دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل

خضراء على النحو التالً:
ضوءان خضروان فً الجهة الخلفٌة من السٌارة
وضوءان فً الجهة األمامٌة وؼالؾ المرآتان
العاكستان الخارجٌتان تشتؽل ٌدوٌا من طرؾ السائق
وذلك باستخدام القائد الٌدوي إلعطاء اإلشارة للمشاة
للعبور وفً نفس الوقت للسٌارات المتواجدة فً الوراء
لتحذٌرهم من وجود المارة فً الطرٌق.
التخطٌط السلٌم والعمل الجٌد والدراسة المٌدانٌة
المعمقة مكنتهما من وضع هذا الجهاز وتدعٌمه
بتجهٌزات أخرى تستخدم فً مجال السالمة المرورٌة
إلرشاد السائقٌن والمشاة وكذا إثراء مجال قانون
حركة المرور على الطرٌق.
وألهمٌة هذا اإلختراع فً حٌاتنا الٌومٌة سنفٌدكم
بتقنٌات هذا الجهاز "المثالً" فً العدد المقبل من مجلة
منار الشباب ترقبونا مع محمد شرفً وعبد العالً
وفكرتهما الجدٌدة.
عبد الوهاب زناقً
الصفحة 17

مجلة منار الشباب  /منوعات

العدد 03

لٌس من إنسان إال وٌود أن ٌكون ناجحا ً فً حٌاته ،ولكن قلٌالً منهم من ٌعرؾ كٌؾ ٌفكر الناجح ،وكٌؾ ٌفكر الفاشل .ولذا،
نجد كثٌراً منهم ٌزعم أنه ناجح ،فً حٌن أن تفكٌره ال ٌمكن إال أن ٌقوده إلى الفشل ،بل ربما إلى الفشل الذرٌع أو الفشل الفذ،
أو الفشل الذي لٌس له مثٌل ،أو الفشل المتمٌز أو قل ما شئت من أصناؾ الفشل المعتبر أو المعتق!!
وإلٌك اآلن إثنا عشر فرقا ً تمٌز تفكٌر النا جح عن تفكٌر الفاشل ،وأنا أدعوك إلى التؤمل فٌها بعمق ،ثم إلى تؽٌٌر نمط تفكٌرك
لٌنسجم مع تفكٌر الناجحٌن.
الناجح ٌفكر فً الحل ،والفاشل ٌفكر فً المشكلة:
رُوي أن رجالً جاء إلى سلٌمان بن داود علٌه السالم وقالٌ :ا نبً
هللا ،إن جٌرانا ً ٌسرقون إوزي فال أعرؾ السارق ،فنادى :الصالة
جامعة ،ثم خطبهم ،وقال فً خطبته :إن أحدكم لٌسرق إوز جاره
ثم ٌدخل المسجد والرٌش على رأسه ،فمسح الرجل رأسه ،فقال
سلٌمان :خذوه فهو صاحبكم.
الناجح ال تنضب أفكاره ،والفاشل ال تنضب أعذاره:
خطب المؽٌرة بن شعبة وفتى من العرب امرأة ،وكان الفتى
شابا ً جمٌالً ،فؤرسلت إلٌهما أن ٌحضرا عندها فحضرا،
وجلست بحٌث تراهما وتسمع كالمهما ،فلما رأى المؽٌرة ذلك
الشاب ،وعاٌن جماله علم أنها تإثره علٌه ،فؤقبل على الفتوى
وقال :لقد أوتٌت جماالً فهل عندك ؼٌر هذا؟ قال :نعم ،فعدد
محاسنه ثم سكت .فقال المؽٌرة :كٌؾ حسابك مع أهلك؟ قال:
ما ٌخفى علًَّ منه شًء ،وإنً ألستدرك منه أدق من
الخردل ،فقال المؽٌرة :لكنً أضع البدرة فً بٌتً فٌنفقها
أهلً على ما ٌرٌدون فال أعلم بنفادها حتى ٌسؤلونً ؼٌرها.
فقالت المرأة :وهللا لهذا الشٌخ الذي ال ٌحاسبنً أحب إلًَّ من
هذا الذي ٌحصً علًَّ مثقال الذرة ،فتزوجت المؽٌرة.
الناجح ٌساعد اآلخرٌن ،والفاشل ٌتوقع المساعدة من
اآلخرٌن:
قال الضحاك بن مزاحم لنصرانً :لو أسلمت! فقال :ما زلت
محبا ً لإلسالم إال أنه ٌمنعنً منه حبً للخمر ،قال :أسلم
واشربها ،فلما أسلم قال له الضحاك :قد أسلمت فإن شربتها
حددناك ،وإن ارتددت قتلناك ،فاختر لنفسك ،فاختار اإلسالم
وحسن إسالمه.
ً
الناجح ٌرى حال فً كل مشكلة ،والفاشل ٌرى مشكلة فً كل
حل:
روي أنه خرجت امرأتان ومعهما صبٌان ،فعدا الذئب على
صبً إحداهما فؤكله ،فاختصمتا فً الصبً الباقً إلى داود
علٌه السالم ،فقال :كٌؾ أمركما؟ فقصتا علٌه القصة ،فحكم به
للكبرى منهما ،فاختصمتا إلى سلٌمان علٌه السالم ،فقال:
ائتونً بسكٌن أشق الؽالم نصفٌن ،لكل منكما نصؾ ،فقالت
الصؽرى :أتشقه ٌا نبً هللا؟ قال :نعم ،قالت :ال تفعل ونصٌبً
فٌه للكبرى ،فقال :خذٌه فهو ابنك ،وقضى به لها.
الناجح ٌقول :الحل صعب لكنه ممكن ،والفاشل ٌقول :الحل
ممكن لكنه صعب:
فقد أتً معن بن زائدة بثالثمائة أسٌر من حضرموت ،فؤمر
بضرب أعناقهم ،فقام منهم ؼالم فقال :أنشدك هللا أال تقتلنا
ونحن عطاش ،فقال :اسقوهم ،فلما شربوا ،قال :اضربوا
دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل

أعناقهم ،فقال الؽالم :أنشدك هللا أال تقتل ضٌفانك ،قال:
أحسنت ،وأمر بإطالقهم.
الناجح ٌعتبر اإلنجاز التزاماً ،والفاشل ال ٌرى فً اإلنجاز
أكثر من وعد ٌعطٌه:
وكم تحسر عمر بن الخطاب رضً هللا عنه لما احتال علٌه
القائد الفارسً الهرمزان ،حٌث لما أراد عمر رضً هللا تعالى
عنه قتل الهرمزان استسقى ماء ،فؤتوه بقدح فٌه ماء ،فؤمسكه
الهرمزان فً ٌده واضطرب .فقال له عمر :ال بؤس علٌك حتى
تشربه ،فؤلقى الهرمزان القدح من ٌده ،فؤمر عمر بقتله ،قال
الهرمزانَ :أو لم ُتإمِّنً؟ فقال عمر :كٌؾ أمنتك؟ قال
الهرمزان :قلت ال بؤس علٌك حتى تشربه ،وقولك ال بؤس
علٌك أمان ،ولم أشربه ،فقال عمر :قاتلك هللا أخذت منً أمانا ً
ولم أشعر.
الناجح لدٌه أحالم ٌحققها ،والفاشل لدٌه أوهام وأضغاث
أحالم ٌبددها:
حاول المقوقس خداع عمرو بن العاص رضً هللا عنه لما
حاصره ،فؤمر الرجال أن ٌقوموا بسالحهم مقبلٌن بوجوههم
إلى الخارج "أي إلى المسلمٌن" ،وأمر النساء أن ٌقمن على
أسوار بابلٌون مقبالت بوجوههن إلى الداخل لٌكثروا عددهم
فٌُرهبوا المسلمٌن ،فؤرسل إلٌه عمرو بن العاص رضً هللا
عنه لٌعلن علٌه حربا ً نفسٌة ذكٌة هً أشد مما سعى إلٌه ،حٌث
كتب له :إنا قد رأٌنا ما صنعت ،وما بالكثرة ؼلبنا ،فلقد لقٌنا
هرقل قبلكم فكان من أمره ما كان .فلما وصل الكتاب إلى
المقوقس كان له أثر عمٌق فً نفسه ،فقال ألصحابه :صدق
هإالء القوم ،أخرجوا َملِ َك َنا من مملكته حتى أدخلوه
القسطنطٌنٌة ،فنحن أولى باإلذعان.
الناجح ٌقول :عامل الناس كما تحب أن ٌعاملوك ،والفاشل
ٌقول :اخدع الناس قبل أن ٌخدعوك.
الناجح ٌرى فً العمل أمالً ،والفاشل ٌرى فً العمل ألما ً.
الناجح ٌنظر للمستقبل وٌتطلع لما هو ممكن ،والفاشل ٌنظر
للماضً وٌتطلع لما هو مستحٌل.
الناجح ٌختار ما ٌقول ،والفاشل ٌقول دون أن ٌختار:
سخط هارون الرشٌد على حُمٌد الطوسً فدعا له بالسٌؾ
والنطع ،فبكى ،فقال :ما ٌبكٌك؟ قال :وهللا ما أفزع من الموت
فإنه الب َّد واقع ،وإنما بكٌت أسفا ً على خروجً من الدنٌا وأمٌر
المإمنٌن ساخط علًَّ  ،فضحك هارون وعفا عنه.
الناجح ٌناقش بقوة ولكن بلغة لطٌفة ،والفاشل ٌتشبث
بالصغائر وٌتنازل عن القٌم.
www.nourislamna.com
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ٌحتل قطاع الموارد المائٌة أهمٌة كبٌرة لما له من انعكاسات على كل المجاالت االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة وحتى
األمنٌة حٌث تحولت هذه الموارد إلى مصدر قوة إستراتٌجٌة للدول فً ظل التنبؤات التً تتوقع بأن تكون ندرة المٌاه فً
المستقبل مصدرا لنشوب نزاعات داخلٌة أو بٌن الدول ،خاصة مع تداعٌات التغٌرات المناخٌة وما تشكله من تهدٌدات على
وفرة المٌاه.
 إن الجزائر ووعٌا منها بؤهمٌة هذا المورد
الثمٌن ،باشرت منذ أولى سنوات االستقالل بخلق
مشارٌع حٌث سطرت برامج طموحة لتحقٌق اكتفائها
الذاتً فً هذا المجال ،وهذا ما تشهد علٌه اإلنجازات
الكبٌرة المحققة كبناء السدود ومحطات لتحلٌة مٌاه
البحر ومعالجة مٌاه الصرؾ الصحً واستؽالل المٌاه
الجوفٌة فً الصحراء حٌث تسعى الجزائر دوما
لدعمها بمنشآت أخرى وتحدٌثها مواكبة للمستجدات
الخاصة فً المٌدان وهو ما تضمنه البرنامج الخماسً
 2014 – 2010من مخصصات مالٌة ضخمة
للقطاع.
الماء مورد ثمٌن لكل قطرة قٌمتها فلنحافظ علٌه
فالرهان الحقٌقً ٌكمن فً اقتصاد الماء الذي جعلت
منه الجزائر حقا واقعا للجزائرٌٌن إذ ٌكتسً دور
المواطن فً الحفاظ على هذه الثروة الحٌوٌة أهمٌة
بالؽة فما علٌنا إال االنضمام إلى مسعى تضامنً
ومنصؾ القتصاد مورد نادر وهش ،وهذا ما أشار
إلٌه فخامة رئٌس الجمهورٌة عبد العزٌز بوتفلٌقة فً
االجتماع التقٌٌمً الذي خصه لقطاع الموارد المائٌة
خالل سبتمبر  2010بقوله "لقد جعلت الدولة بفضل
ما بذلته من جهد موصول الحق فً الماء واقعا
ملموسا بالنسبة للمواطن على امتداد التراب الوطنً
وال بد أن ٌعلم الجزائرٌون والجزائرٌات أن تؤمٌن
الحق هذا لٌس نتاج اإلرادة السٌاسة وحدها بل هو
مرهون بالسلوك الٌومً لكل واحد منا"
فلنجعل من المحافظة على الماء واستؽالله بعقالنٌة
عادة وسلوكا فً حٌاتنا الٌومٌةٌ ،كون كل واحد منا
قدوة لؽٌر ألن لكل قطرة قٌمتها.
عبد الوهاب زناقً
دٌوان مؤسسات الشباب لوالٌة جٌجل
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Toutes les parties de l'arbre sont utiles : les feuilles et les fleurs, les

fruits et les graines, les racines, le bois et l'écorce
On peut se nourrir, se vêtir, s'abriter et se rafraîchir avec les arbres. On peut
aussi produire de l'énergie, des médications, des teintures et des huiles et
des pommades pour le corps .
La nature le plus grand laboratoire de la Planète réutilise les feuilles qui
tombent des arbres. Elle les recycle en les compostant!
La nature utilise des insectes, des micro-organismes, l'eau de pluie et la
chaleur de l'été pour transformer les feuilles mortes en fertilisant pour les
arbres et les plantes de la forêt.
Nous, les humains, avons appris à agir comme la nature. Afin de ne pas avoir
à nager dans une mer de feuilles ou du moins, que les feuilles qui tombent à
l'automne ne viennent pas remplir nos sites d'enfouissement de déchets
domestiques, nous pouvons faire du compostage.
Comme nous, les arbres subissent des stress. Comme nous, ils peuvent
souffrir de soif, de malnutrition ou de mauvais traitements. Comme nous, les
arbres respirent, ils se nourrissent, ils croissent et ils meurent. Comme nous,
les arbres ont des ennemis. Comme nous, les arbres sont attaqués par des
maladies.
Comme pour nous, il existe des traitements pour soigner les blessures, prévenir les maladies, contrer les ennemis, palier
aux stress. Comme pour nous, il y a des spécialistes pour soigner les arbres. Mais comme pour nous, il est bien plus
facile de prévenir que de guérir
LA PROTECTION DES ARBRES
Des gestes de tous les jours
Il y a bien des petits gestes que nous pouvons tous poser pour protéger les arbres.
Dans la vie de tous les jours, éviter d'enfoncer des clous, d'arracher l'écorce ou de frapper les arbres, par exemple, c'est
déjà une bonne façon de les protéger! Lorsqu'on tond le gazon ou que l’on sape l’herbe évitons de foncer dans les
arbres ou de les érafler.
À grande échelle.
Des organismes ont été créés pour protéger les arbres des agents destructeurs naturels : le feu, les insectes et les
maladies. Chaque année, et surtout les années de sécheresse, les éclairs et les gens imprudents peuvent provoquer
d'énormes incendies qui détruisent des milliers d'hectares de forêt et qui menacent la vie des humains comme des
animaux. On a donc mis sur pied des programmes de surveillance des forêts qui permettent de détecter le plus
rapidement possible les incendies de forêts. Un organisme très connu « Les Eaux et Forêts » avec son corps de Gestion
et protection des Forêts
Il existe également des normes pour protéger le milieu forestier. La récolte des arbres doit s'effectuer en respectant le
développement durable de la forêt.
L'AUTODEFENSE DES ARBRES
Les arbres sont équipés pour se protéger contre la plupart des maladies et des insectes. Ils ont des moyens de défense,
par exemple l'écorce. Quand ils sont en forme, la plupart des arbres n'ont pas à s'inquiéter. Cependant, plusieurs
facteurs peuvent affaiblir les arbres : le manque ou le surplus d'eau, un sol pauvre ou des blessures au tronc ou aux
racines. C'est alors que les arbres sont les plus fragiles.
S'ils sont blessés, les arbres réagissent en isolant la partie blessée de l'arbre. Aucun échange ni circulation ne se fera plus
dans cette partie de l'arbre. C'est pour éviter la contamination du reste de l'arbre. Cependant, si la blessure est grande,
ça pourrait avoir un effet négatif sur le reste de l'arbre. L'endroit où il y a eu la blessure reste un point faible de l'arbre.
OUAAR Med Adel
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT
L’ENVIRONNEMENT AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT

DEUXIEME PARTIE

 Dans les pays en voie de développement, la plupart des problèmes de
l'environnement sont causés par le sous-développement. Des millions d'hommes
continuent à vivre bien au-dessous des niveaux les plus bas compatibles avec une
vie humaine décente, privés du nécessaire en ce qui concerne l'alimentation, le
vêtement, le logement, l'éducation, la santé et l'hygiène. En conséquence, les
pays en voie de développement doivent orienter leurs efforts vers le
développement, en tenant compte de leurs priorités et de la nécessité de
préserver et d'améliorer l'environnement. Dans les pays industrialisés, les
problèmes de l'environnement sont généralement liés à l'industrialisation et au
développement des techniques. Dans le même but, les pays industrialisés doivent
s'efforcer de réduire l'écart entre eux et les pays en voie de développement.
L'augmentation naturelle de la population pose sans cesse de nouveaux
problèmes pour la préservation de l'environnement et il faudrait adopter, selon
que de besoin, des politiques et des mesures appropriées pour régler ces
problèmes. Les hommes sont ce qu'il y a de plus précieux au monde. C'est le
peuple qui anime le progrès social et crée la richesse de la société, qui développe
la science et la technique et, par son dur travail, transforme sans cesse
l'environnement. Avec le progrès social et l'évolution de la production, de la
science et de la technique, l'aptitude de l'homme à améliorer son environnement
se renforce chaque jour.
Nous sommes à un moment de l'histoire où nous devons orienter nos actions dans
le monde entier en songeant davantage à leurs répercussions sur
l'environnement. Nous pouvons, par ignorance ou par négligence, causer des
dommages considérables et irréversibles à l'environnement terrestre dont
dépendent notre vie et notre bien-être. En revanche, en approfondissant nos
connaissances et en agissant plus sagement, nous pouvons assurer, à nousmêmes et à notre postérité, des conditions de vie meilleures dans un
environnement mieux adapté aux besoins et aux aspirations de l'humanité. Il
existe de larges perspectives pour l'amélioration de la qualité de l'environnement
et la création d'une vie heureuse. II faut de l'enthousiasme, mais aussi du sangfroid ; des efforts intenses, mais aussi une action ordonnée. Pour jouir librement
des bienfaits de la nature, l'homme doit tirer parti de ses connaissances en vue de
créer, en coopération avec elle, un environnement meilleur. Défendre et améliorer
l'environnement pour les générations présentes et à venir est devenu pour
l'humanité un objectif primordial, une tâche dont il faudra coordonner et
harmoniser la réalisation avec celle des objectifs fondamentaux déjà fixés de paix
et de développement économique et social dans le monde entier.
Pour que ce but puisse être atteint, il faudra que tous, citoyens et collectivités,
entreprises et institutions, à quelque niveau que ce soit, assument leurs
responsabilités et se partagent équitablement les tâches. Les hommes de toutes
conditions et les organisations les plus diverses peuvent, par les valeurs qu'ils
admettent et par l'ensemble de leurs actes, déterminer l'environnement de
demain. Les autorités locales et les gouvernements auront la responsabilité
principale des politiques et de l'action à mener en matière d'environnement dans
les limites de leur juridiction. Une coopération internationale n'est pas moins
nécessaire pour réunir les ressources nécessaires afin d'aider les pays en voie de
développement à s'acquitter de leurs responsabilités dans ce domaine. Un nombre
toujours plus élevé de problèmes d'environnement, de portée régionale ou
mondiale ou touchant au domaine international commun, exigeront une
coopération étendue entre les pays et une action de la part des organisations
internationales dans l'intérêt de tous. La Conférence demande aux gouvernements
et aux peuples d'unir leurs efforts pour préserver et améliorer l'environnement,
dans l'intérêt des peuples et des générations futures.
A SUIVRE..
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Vous avez récupéré une vidéo et vous souhaitez
extraire un morceau ou la totalité de sa bande
sonore ? Vous pouvez facilement réaliser cette
opération avec le logiciel gratuit
Pazera Free Audio Extractor. Pazera Free Audio
Extractor supporte la plupart des formats vidéo
populaires : AVI, FLV, MP4, MPG, MOV, 3GP, WMV
et vous pourrez d'obtenir des fichiers audio aux
formats MP3, AAC, AC3, WMA, FLAC, OGG ou WAV
dont vous pouvez personnaliser la qualité.
Si seulement une partie de la bande sonore de la vidéo
vous intéresse, vous pourrez facilement délimiter le
morceau à récupérer.
Notez enfin que le logiciel vous permet de traiter par lots
plusieurs vidéos pour récupérer automatiquement leurs
bandes sonores.
Télécharger Pazera Free Audio Extractor
Pazera Free Audio Extractor est un logiciel gratuit que vous
pouvez télécharger depuis la logithèque PC Astuces.
1. Rendez-vous sur

http://www.pcastuces.com/logitheque/pazera_audio_extra
ctor.htm
2. Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.
3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Choisissez le dossier où télécharger le fichier compressé
de Pazera Free Audio Extractor, dans le dossier
Téléchargements par exemple. Cliquez sur Enregistrer.
Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton
Ouvrir.
5. Dans le dossier qui s'ouvre, cliquez sur le bouton
Extraire tous les fichiers.
6. Cliquez sur le bouton Extraire de l'assistant qui
s'affiche.
7. Une fois les fichiers décompressés, le dossier
Pazera_Free_Audio_Extractor est ouvert. Cliquez avec
le bouton droit de la souris vers le fichier
AudioExtractor.exe et cliquez sur Envoyer vers puis sur
Bureau (envoyer un raccourci).
8. Un raccourci vers le programme Pazera Free Audio
Extractor est désormais placé sur votre Bureau.
Renommez-le pour lui donner un titre plus explicite (clic
droit puis Renommer).

Paramétrer la conversion

Pazera Free Audio Extractor vous permet de choisir le
format audio de destination ainsi que sa qualité suivant ce
que vous souhaitez en faire : copie pour un baladeur MP3,
pour une chaîne hi-fi, etc.
1. Double cliquez sur l'icône de Pazera Free Audio Extractor
placée sur votre bureau.
2. Dans l'avertissement qui s'affiche, décochez la case
Toujours demander avant d'ouvrir ce fichier et cliquez
sur Exécuter.
3. Pazera Free Audio Extractor s'ouvre alors. Cliquez sur le
bouton Add files.
4. Sélectionnez sur votre disque dur la vidéo dont vous
souhaitez récupérer la bande son et cliquez sur le bouton
Ouvrir. Notez que vous pouvez ajouter plusieurs vidéos et
les convertir automatiquement les unes à la suite des
autres.

5. Par défaut, le fichier audio extrait sera placé dans le
même dossier que la vidéo originale. Pour spécifier un
autre dossier, sélectionnez l'option Output directory
et cliquez sur le bouton Browse pour le choisir.
6. Pazera Free Audio Extractor comporte de nombreux
profils sonores préconfigurés. Choisissez le format et
la qualité souhaités dans la liste Profile. Vous avez le
choix entre les formats MP3, AAC, AC3, WMA, FLAC,
OGG et WAV.
7. Cliquez sur le bouton Load.
8. La zone Audio settings comporte les réglages de
l'encodage adaptés au profil que vous avez choisi.
Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez. La barre
Volume vous permet par exemple d'augmenter le
volume sonore de la piste extraite.

Choisir le passage à extraire

La rubrique Advanced settings de Pazera Free Audio
Extractor va vous permettre de limiter l'extraction
audio à une portion de votre vidéo, pour ne récupérer
qu'une chanson ou un passage par exemple.
1. Lancez dans un premier temps votre vidéo avec
votre lecteur habituel et notez le moment auquel le
passage intéressant commence et celui où il fini.
2. Dans Pazera Free Audio Extractor, cochez la case
Start time offset.
3. Complétez les champs Hours, Min et Sec avec le
moment en heures, minutes et secondes auquel
commence le passage qui vous intéresse.
4. Cochez ensuite la case Duration | end time
offset.
5. Sélectionnez l'option End time offset et complétez
les champs Hours, Min et Sec avec le moment en
heures, minutes et secondes auquel termine le
passage qui vous intéresse.

Lancer la conversion

Vous pouvez maintenant lancer la conversion de votre
vidéo en fichier audio dans sa totalité ou pour le
morceau que vous avez précédemment spécifié.
1. Cliquez alors sur le bouton Convert pour lancer
l'extraction de la piste sonore de votre vidéo et la
convertir dans le format audio choisi.
2. La conversion commence alors et son état s'affiche
dans une nouvelle fenêtre. Cliquez sur le bouton
Close une fois l'opération terminée.
3. Fermez Pazera Free Audio Extractor. Vous disposez
désormais de la piste sonore sous la forme d'un fichier
audio de votre vidéo. Vous pouvez l'écouter sur votre
ordinateur, sur votre baladeur, etc.
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