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�له الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين بعد بسم ال�
أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر و العرفان لطاقم المجلة، هذه  الوسيلة الإعلامية التي تعد منبرا للسلطات  
المحلية و المنتخبين وكذا المواطنين على حد سواء للتواصل و التخاطب بروح المسؤولية والشفافية  حول واقع الولاية .

إن الأشهر القليلة التي مرت منذ تنصيبي على رأس هذه الولاية المضيافة و المجاهدة لتسيير شؤونها ،سمحت لي 
بالوقوف ولو بإيجاز على بعض التحديات و الرهانات التي سأعمل جاهدا لتوفير الظروف المواتية لرفعها وللكن هذا 

لن يتحقق إلابتعاون الفاعلين إدارة،منتخبين ومجتمع مدني بما في ذلك شريحة الشباب الركيزة الأساسية للبلاد.
و لا يخفى على أحد بأن المرحلة القادمة حاسمة وتقتضي منا تظافر جهود الجميع  من أجل تحقيق كل الأهداف

المنشودة وللمواطن المسؤولية ليكون شريكا فعالا يساهم في صنع المستقبل .
وأنا على يقين بأن كل المساعي تصبو إلى تحديث التسيير و تنشيط الاستثمار و تعزيز النجاعة في النفقات العمومية 

دون إغفال أهمية المحافظة على أمن البلاد والسلم الاجتماعي كقاعدة لأي تقدم ونجاح .
إن ولاية البويرة لها من الإمكانيات تمكن لنا أن نرسم من خلالها المسار التنموي للكن هذا كما ذكرت سالفا لن 

يكون، إلا من خلال تفهم المواطن للوضع الحالي و المساهمة في تجاوزه.
يات التي تكون للمياه، الغاز و السكن وغيرها من  مرحلة أكيد نتجاوزها وذلك بتسقيف و غربلة الأولو

الاهتماماــت التي لها علاقة مباشرة بانشغالات المواطن .
ولا يخفى  على احد بأن الدولة سخرت كل الإمكانيات مما سمح بتحقيق وثبة نوعية في مجال التنمية المحلية التي 
يق السيار،الغاز  ية )السدود،الطر شهدتها ولايتنا من خلال مختلف البرامج الطموحة التي أقرها رئيس الجمهور

ياضية ومراكز الشباب....(وغيرها من انجازات. الطبيعي،الجامعة،دور الثقافة،الملاعب الر
ية،وعليه فأن البلاد  هذا غيض من فيض ولم يتأتى إلا بفضل السياسة الرشيدة و الحكيمة لفخامة رئيس الجمهور
مقبلة على مرحلة حاسمة هي فرصة أخرى لوضع لبنة أساسية لتشييد مستقبلنا و المتمثلة في الانتخابات المحلية التي 

ية السيد عبد العزيز بوتفليقة تاريخ إجرائها يوم 23 نوفمبر 2017،فولاية البويرة تحضر  أقر فخامة رئيس الجمهور
ية لهذه الاستشارة الشعبية التي ستحدث القطيعة مع الممارسات  جيدا،بتسخير كافة الإمكانيات المادية و البشر

البالية خدمة للصالح العام.
ولا يسعني في هذا المقام، إلا أن أنتهز الفرصة السعيدة لأرفع أصدق آيات العرفان و الامتنان لمختلف أفراد    

يافنا. الجيش الوطني الشعبي، أسلاك الأمن المخلصين الساهرين على أمن و سلامة السكان عبر مدننا وأر
وفي الأخير،دامت مجلتكم في خدمة الرأي العام المحلي بفضل جهود طاقمها والمشرفين عليها أتقدم لهم بكل الشكر

�له.  و التوفيق و النجاح إن شاء ال�

والي الولاية السيد مصطفى ليماني.

كلمة السيد الوالي

ياضة تحت إشراف : السيد همال حسين  مدير ديوان مؤسسات الشباب و السيد جندر جمال مدير الشباب و الر
انفوغرافيا و تصميم : قاده عوادي /تحرير و إعداد : بلقاسمي سارة 

ية : بوعلام عرعار /  قبايلي محمد        تصوير : ايت قاسي عبد الرحمان / بودبزة صبرينة المتابعة اللغو
بمشاركة  : العباسي شكيبة ، دقي ليندة  ، العلواني ربيعة . 
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   اختتاما لفعاليات الأسبوع 
يغي واللقاء الولائي الأول  الثقافي الأماز

للفن التشكيلي المنظم من الفترة 16 
يل 2017 قام معالي الوزير  إلي 22 أفر

يارة رسمية للولاية مرفوقا بــــــ:  بز
السيد مولود شريفي والي ولاية البويرة 
ية لمقر  و كذا السلطات المدنية والعسكر
ديوان مؤسسات الشباب لولاية البويرة 

لحضور  هاته التظاهرة المقامة تحت 
الرعاية السامية للسيد والي ولاية البويرة 

ياضة  ية الشباب والر وبإشراف من مدير
وتنظيم ديوان مؤسسات الشباب 

بالتنسيق مع الرابطة الولائية لجمعيات 
نشاطات الشباب والتنشيط الثقافي 
والرابطة الولائية للنشاطات العلمية 

والتكنولوجية .
يارة اطلع فيها معالي الوزير على  الز

المعرض المقام بالفضاء الخارجي للديوان 
و استمتع  بالموسيقى و الرقص القبائلي 
التقليديين كما  تجول بالبرنوس الأبيض 

في أنحاء المعرض الذي حوى ألبسة 
يغية   و أواني و مأكولات تقليدية أماز
ثم توجه للجناح المخصص للقاء الولائي 

الأول للفن التشكيلي أين قدم له 

بــــــورتري كذكرى و من ثم توجه إلى 
قاعة حفلات الديوان أين استمتع بالحفلة 

الإختتامية التي ألقى فيها الوزير كلمة 
نوه فيها بالمجهودات المبذولة من طرف 
الديوان لإنجاح مثل هاته التظاهرات 
الثقافية المهمة  ليستمتع بعدها  معالي 

الوزير بالعروض مســــلرحية  و  شعر 
و رقص قبائلي المقامة على شرفه لتختتم 
يمات  لإطارات كل من  التظاهرة بتكر

ياضة .  الشبيبة و الر

زيارة معـــــالي وزير الشباب
و الرياضـة الهادي ولد علي

السيد : همال حسين
    مدير ديوان مؤسسات الشباب

  لولاية البويرة.

بالمحطات  حافلة  الإعتزاز  و  الفخر  بلد  الجزائر   
التاريخية المتعددة التي تثمن تضحيات و شجاعة جيل الثورة 
و  الإستقلال  بعد  ما  لجيل  نبيلة  رسالة  تركوا  نوفمبر  أبناء 
ورثوهم أخلاقا و حكما تبرزها مجهودات إطارات وعمال قطاع 
في  الشباب  البويرة و ديوان مؤسسات  لولاية  ياضة  الر و  الشباب 
مختلف النشاطات المنجزة خلال الفترة الأخيرة و التي عرفت قفزة 
دليل روح  مختلفة  بمناسبات  و  السنة  النجاحات خلال  نوعية هذه 
الحركة  القطاع  في  الفاعلين  الشركاء  مع  التلاحم  و  الجماعي  العمل 
ية  الجمهور رئيس  فخامة  لبرنامج  تجسيدا  هذا  و  عامة،  بصفة  ية  الجمعو
المجاهد عبد العزيز بوتفليقة و هذا كله يمت بصلة لصفات الرجل 
الشباب  وزير  معالي  علي  ولد  السيد/الهادي  القطاع  في  الأول 
ياضة و التدعيم المستمر للسيد/ليماني مصطفى والي ولاية  و الر
عامة  بصفة  المنتخبين  طرف  من  الملموس  والوقوف  البويرة 
للسيد/جندر  الكامل  الإشراف  و  )وطني،ولائي،محلي(، 

ياضة لولاية البويرة والمتابعة  جمال مدير الشباب و الر
المستمرة من طرف وسائل الإعلام المعتمدة بولاية 

فللكم  المحلية،  الإذاعة  خاصة  البويرة 
تحية خاصة خالصة مخلصة 

و دمتم ذخرا
 لنا.
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األسبوع الثقافي األمازيغي و اللقاء 
الوالئي للفنون التشكيلية

نظم ديوان مؤسسات الشباب لولاية البويرة أسبوعا ثقافيا أمازيغيا 
الولائية  الرابطة  من  كل  بمشاركة  الأمازيغي  الربيع  بمناسبة 
الولائية  والرابطة  للشباب  التكنولوجية  و  العلمية  للنشاطات 
والجمعية  الشباب   تبادل  و  ترفيه  و  الطلق  الهواء  للنشاطات 
الولائية لأنشطة مؤسسات الشباب والمؤسسات الشبانية عبر إقليم 
الولاية ،التظاهرة دامت من 16 الى22 من أفـــــريل 2017 
و أخذت مكانها بساحة الديوان ،حيث أقيم معرض متنوع يبرز 
الموروث الثقافي الأمازيغي من لباس و مأكولات و حلي وأوان 
المهتمة   المشاركة  المحلية   والجمعيات  المؤسسات  جلبتها   فخارية 
بإحياء التراث القبائلي الأصيل و الحفاظ على العادات و التقاليد 
المتوارثة كما تخلل المعرض عروض رقص قبائلي وغناء فلكلوري 
.لتختتم  العريقة  الأمازيغية  الثقافة  تمتدح  شعرية  قصائد  آداء  و 
فعاليات الأسبوع بزيارة الوزير الذي أثنى على المجهودات المبذولة 

لإنجاح هاته التظاهرة. 
تزامنا مع هاته المناسبة الثقافية الأمازيغية العريقة أقيم لقاء ولائي 
أولا للفنون التشكيلية تحت شعار “الريشة في خدمة العلم شارك 
فيه  عشاق الريشة و الألوان من فنانين تشكيليين و هواةعبر تراب 
الولاية حيث قامو بعرض لوحاتهم في الفضاء الخارجي للديوان  
بنأملهم  الذين رسمو  الصغار  للأطفال  للزوار كما خصص ركن 
البريئة رسومات للطبيعة الخلابة و اختتمت اشغال اللقاء الفني 
“لخضر  الفنان  انجاز  من  الجزائر   الأبي  وطننا  حول  بجدارية 

زوايد” قام بامضائها معالي الوزير السيد الهادي ولد علي.

2017 20 أفريل  16 إلي  من 

مؤسسات  ديوان  احتضن      
 25.  24 أيام  البويرة   لولاية  الشباب 
الأبواب  فعاليات    2017 ماي   26.
مفتوحة على الدرك الوطني  التي افتتح 
بمعية  البويرة   السيد والي ولاية  أشغالها 
والقضائية  ية  والعسكر المدنية  السلطات 
بحضور  تميز  والذي  المدني  والمجتمع 

كثيف للجمهور .
السيد محجوب عريبي كمال قائد المجموعة 
القي  بالبويرة  الوطني  للدرك  الإقليمية 
كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور 
اللكريم وقد تطرق في فحوى خطابه إلى  

الدور المنوط بالدرك الوطني.
أجنحة  خصص  الوطني  الدرك   

مختلف  فيها  عرض  الديوان  بمقر 
التجهيزات والتقنيات البشرية و المادية        

أمان  لضمان  المسخرة  التكــــلنولوجية 
و رخاء المواطنين  كما قدم أفراد الدرك 
الولائي  للديوان  المقابلة  بالجهة  الوطني 
قتالية  استعراضات  الشباب  لمؤسسات 
الدرك  لمحاكات تدخـــلات  ولوحات  

و مناوراتهم حيث إستمتع بمشاهدتها   
لهذه  مطولا  الجمهور  لها  صفق   و    

اللوحات الاستعراضية.
الحضور  شرف  على  أقيمت  الختام  في 
الدرك  أفراد  شرف  على  تكريمي  حفل 
ياديا في محاربة  الوطني الذي يلعب دورا ر
السكينة  و  الامن  استتباب  و  الجريمة 
وحماية الممتلكات و السهر و التحسيس 
على الوقاية من حوادث المرور و الافات 

الإجتماعية .

أبواب مفتوحة 

على  الدرك الوطني 

بديوان مؤسسات الشباب

أيام 25.24 و 26 ماي 2017

ص 07



أطلق ديوان مؤسسات الشباب لولاية البويرة   برنامج تنشيط  ليالى رمضان بمساهمة كل 
من الرابطة الولائية للنشاطات العلمية و التكنولوجية و الرابطة الولائية لنشاطات الهواء 

الطلق  الترفيه و تبادل الشباب، الرابطة الولائية لجمعيات نشاطات الشباب، الرابطة 
الولائية الشبانية ، الجمعية الولائية لنشاطات مؤسسات الشباب ،بلدية البويرة ،لجنة 

الحفلات لمدينة البويرة،دار الثقافة علي زعموم.
البرنامج كان تنشيطيا ترفيهيا متنوعا بامتياز حيث   تضمن حفلات فنية ساهرة من 

إحياء فنانيين محليين شباب وكهول قدموا مختلف الطبوع لإرضاء جميع الأذواق الفنية 
يات في الفنون القتالية   ياضية  ومبار و كذا  “DJ”  وعروض بهلاوانية  واستعراضات ر

ية بتعطش  وحضرها جمهور واسع من  . السهرات الفنية أقبلت عليها العائلات البوير
الشباب  خاصة و أنها البادرة الأولى من نوعها منذ سنوات واخذت مكانها بالساحة 

المقابلة للديوان في هواء الطلق احتفالاً بشهر رمضان اللكريم. 

  ليلة للفنون القتالية في 8 من جوان  استعراض في الملاكمة 
كل الأصناف  بساحة المقابلة للديوان في هواء الطلق

 ليلة 15 من جوان استعراضات شيقة في اللكيك بوكسينغ و الفول 
كونتاكت

 في 16 من جوان17 و18 جوان استعراضات في التايكواندو  
للإناث و الذكور و الباندمنتن . 

في أحضان ديوان مؤسسات الشباب لوالية البويرة
ليالي رمضانية ساهرة

النشاطات الرياضية

سهرة فنية من تنشيط كل من الفنان القدير و المعروف أعمر 
بن زيتون

 
سهرة فنية مع مغني الشباب رشيد عيواج بحضور جمهور غفير 

ممزوج بالعائلات حوالي 4000 متفرج

 يوم 10جوان حفلة ساهرة من تنشيط الفنان المحلي المعروف 
فرقاتي رفيق بحضور جمهور غفير ممزوج بالعائلات حوالي 

4000 متفرج يوم 09 جوان .
يوم 06 جوان 2017 حفل فني ساهر من إحياء فرقة 

bouira révolution التي تنشط بدار الشباب محمد اسياخم 
بحضور جمهور غفير خاصة العائلات وكان الحفل ناجحا من 

كل الجوانب .

نشاطات فنية و موسيقية:
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السامية  الرعاية  تحت 
للسيد الوالي و بالتنسيق 

الشبــــاــب  ية  مدير مع 
مع  بالشراكة  و  ياضة  الر و 

المحلية    الجمعيات  و  الرابطات 
علمية”  و  ثقافـــية  و  ياضية  ”ر

نشاطات متنوعة من شأنها ضمان 
ية  الحيو من  جو  وخلق  الترفيه 

 2017 لسنة  الاصطياف  على موسم 
البرنامج الصيفي تضمن أبواب مفتوحة 

السباحة الحرة  السباحة تحت شعار  على 
للجميع بالشراكة مع ديوان الحظيرة المتعددة 
للسباحة،  الولائية  الرابطة  و  ياضات  الر
حيث سخرت المسابح نصف الأولمبية عبر 
تراب الولاية طوال فترة الصيف و بصفة 
يومية مقسمة على فترتين صباحية و أخرى 
مسائية تحت تصرف المصطافين من كل 
مستفيد  لكل  يوميا  ساعة  بمعدل  بلدية  
خاصة و أن ولاية البويرة داخلية لضمان 
و  المقبلين  ممكن من  اكبر عدد  استفادة 
استقطاب الشباب بصفة خاصة لاستغلال 
هاته الهياكل التي صممت لأجل رفاهيتهم 

نظم  أخرى  جهة  من  شيء،  كل  قبل 
الديوان خرجات يومية للبحر ضمن المخطط 
الأزرق في برنامج منظم بحيث تستفيد كل 
 400 بين   يتراوح  بعدد  شبابية  مؤسسة 
موسم  طيلة  مستفيد  منخرط   1000 إلى 
الاصطياف ،كما أن صائفة 2017 لم تخل 
ياضية و الثقافية   من النشاطات الترفيهة الر
الديوان  برمج  ياضي  الر الشق  ففي  الفنية  
الرابطات  و  ية  الجمعو الحركة  مع  بالتنسيق 
”كرة  المتنوعة  ياضية  ر دورات  الولائية 
الجيدو،اللكرة  لللكهول والأصاغر،  القدم 
الحديدية ،كرة سلة الشوارع،استعراضات 

الملاكمة  في 
والبادمنتن 

جانب  إلى  الشطرنج”  و  التايكوندو 
للأطفال  الصيفية  المخيمات 
دورات  عبر  للعائلات  والشباب 
”من 3 إلى 4 دورات تتراوح 
مدة إقامتهم من 10 إلى  15 
التي  دورة”   كل  في  يوم 
استفادت منها جميع بلديات 
الولاية باتجاه الولايات الساحلية « ببجاية ، 
ببومرداس،عين تموشنت،وهران، العاصمة 
التبادل  ،تلمسان،مستغانم ”  وكذا قوافل 
بعيدي  الاحتفالات  إطار  في  الشباني 
تمجيدا  و  تخليدا  والشباب  الاستقلال 
لثورتنا الغالية و من اجل ترسيخ المبادئ 

الوطنية للنشء الصاعد.

 برنامج متنوع وثري 

موسم اإلصطياف 2017

انعقد مجلس الإدارة لديوان مؤسسات الشباب يوم 05 جوان 2017م تحت إشراف 
السيد وعلي أكلي مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية ممثلا شخصيا للسيد والي ولاية البويرة 
ية لهذا الاخير و كذا  و تم الاتفاق بالإجماع  على الميزانية و البرنامج المسطر بعد مناقشة ثر

ية الخاصة بالديوان . للحصيلة السنو

مجلس اإلدارة لديوان مؤسسات الشباب 2017

الشنيعة؛   1945 الثامن ماي  لمجاز   72 للذكرى  إحياءا 
وتحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية سطيف السيد 
ياضة بمعية  ية الشباب والر ناصر معسكري، نظمت مدير
ديوان مؤسسات الشباب لولاية سطيف وبمساهمة رابطة 
النشاطات  رابطة  للشباب،  والتقنية  العلمية  النشاطات 
الطلق  الهواء  أنشطة  رابطة  للشباب،  والعلمية  الثقافية 
للاعلام  الولائية  الجمعية  الشباب،  ومبادلات  والترفيه 

رالـــــي تيكجدة
تحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية البويرة 
ياضة  والر الشباب  ية  مدير من  يإشراف  و 
لولاية  الشباب  مؤسسات  ديوان  مع  بالتنسيق 
ياضات  للر الولائية  الرابطة  تنظم  البويرة 
الميكانيكية الرالي البويرة تيكجدة حيث أعطى 
السيد الأمين العام للولاية إشارة الانطلاق يوم 
بمشاركة  تيكجدة   2017 يلية  جو  22 السبت 
ية من  12 سيارة ميكانيكية و 8 دراجات نار

مختلف ربوع الوطن.

مجازر 08 ماي 1945  ... دائما في الذاكرة

ياضية،البرنامج  يا يمتد من 05 إلى 13 ماي 2017 يتضمن عديد الأنشطة الثقافية والعلمية والر والاتصال في أوساط الشباب برنامجا ثر
يات بتقنية الغرافيتي من تنظيم رابطة النشاطات  الاحتفالي الذي انطلق في الخامس  من ماي تضمن المسابقة الوطنية لرسم الجدار
الثقافية والعلمية من 05 إلى غاية 09 ماي، بمشاركة أكثر من 40 رسام من 10 ولايات من التراب الوطني ومن بينها ولاية البوير 

التي مثلها كل من العارفي حسيبة و زواييد لخضر.
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في إطار البرامج المسطرة من طرف ديوان مؤسسات الشباب لولاية البويرة  للاحتفال بنصف شهر الطفولة  ادرج الديوان نشاطات 
متنوعة   ابتداءا من  تاريخ1 وإلى غاية ال 15 من جوان 2017  من عروص يهلاوانية و رحلات وخرجات ترويحية استفاد مناه ما 

يقارب 500 طفل عبر تراب الولاية .

 طفولة البويرة في نصف شهر من  االحتفال

اإلستعراض   الضخم..
05 جويلية

بمناسبة  برنامج  الأحداث  فرقة  القضائية  الشرطة  مصلحة  نظمت 
الخارجي  بالفضاء  للطفل  يقي  الأفر واليوم  العالمي  باليوم  الاحتفال 
للديوان في هواء الطلق في سهرتين ليلة 1 من جوان و 16 جوان، 
ية “سؤال  حيث برمجت الفرقة برنامجا تنشيطيا متنوعا تخلله مسابقة  فكر
وجواب”  ومسابقة في الرسم  و قيادة سيارات للاطفال عبر مضمار 
ية وترسخ ثقافة اتباعها  مصغر التي من شانها تعليم الطفل القواعد المرور
و احترامها، وعلى هامش السهرة قام  السيد حسين همال مدير ديوان 
تكريم  في   تمثلت  طيبة   بمبادرة  البويرة.  لولاية  الشباب  مؤسسات 

رئيس أمن الولاية والملازم الأول .

في  عيديهما العالمي و االفريقي  في  رحاب الديوان

سهرة احتفالية يوم 03 جوان 
2017  لفائدة األطفال

استمتع براعم ولاية البويرة بليلة من عروض بهلاوانية  في  الفضاء 
الخارجي لمقر الديوان من تقديم البهلوان صديق الأطفال الوفي “ عمو 
ليليها  رشيد ” الذي دعاهم للركح  ولعب معهم وشاركهم الرقص  
تقديم لعروض خفة ابهرت البراءة  و دفعتهم لمتابعة العروض بشغف 
الأطــــلفال  السهرة لاقت استحسانا واسعا وصدى طيب لدى   ،

و أهليهم.

الدورة الثالثة للمجلس الوالئي للطفل 

تحت شعار : “ حماية حقوقنا واجبكم ”
وفي نفس الإطار  ولاية البويرة  التي تهتم بفئة الطفولة وتسعى دوما 
لاحتضانها  و الاصغاء والاحتفاء يها خصصت  ككل سنة  تحت 
الشعبي  المجلس  وبمساهمة  البويرة  ولاية  والي  للسيد  السامية  الرعاية 
ية التربيةدورة  ية النشاط الاجتماعي بالتنسيق مع مدير الولائي و مدير
للمجلس الولائي للطفل في طبعتها الثالثة   تحت شعار : “حماية حقوقنا 
واجبكم”  وهذا بقاعة الاجتماعات للولاية بحضور السيد : والي ولاية 
الامن  البرلمان لجنة  نواب  الولائي   الشعبي  المجلس  البويرة ، رئيس 
للولاية ومديري الهيئة التنفذية للولاية وهذا بمناسبة عيد الطفولة 01 
جوان2017. الاطفال كانت لهم الفرصة لطرح انشغالاتهم والتعبير 
عنها و التي لاقت جانب كبير من الانصات والاهتمام من السلطات 

المحلية.

 90 لفائدة  رحلة  البويرة  لولاية  الشباب  مؤسسات  ديوان  نظم    
طفل من  أعضاء المجلس الولائي للطفل  يوم 03 جوان 2017م 
و قد أعطى إشارة الانطلاق لهذه الرحلة السيد الأمين العام للولاية  
بمعية  مدير الديوان السيد حسين همال  مرفوقين بالسلطات المدنية 
التي  للحافلات  البويرة  البرلمان من مقر ولاية  ية وكذا نواب  والعسكر
نقلت الاطفال المستفيدين الى رحلة استجمامية و ترويحية الى حديقة 

الحامة للتمتع بالتنوع الطبيعي والمساحات الخضراء التي تحويها  .

 90 طفل من أعضاء المجلس الوالئي 

األمن الوالئي يحتفل  بالطفولة

ألعاب بهلوانية و سحرية  رحلة لفائدة
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ولد الشهيد شايع عمر  في  25/11/1913 
معالة ابن عمر و وساف مسعودة       

إلتحق بصفوف جيش التحرير سنة 1955 
بالولاية 4 الناحية2 المنطقة 3 كان يلقب 
أثناء الثورة بعمر تقلد رتبة مساعد 1956 

ومرشح 1957 ثم ملازم 1958 
استشهد سنة 1958 بن جراح  

ملولــده ونشـــأتــــــــله:
          كان ميلاد الشايع عمر يوم 25 

ية باليسترو  نوفمبر 1913 بمعالة دائرة الاخضر
سابقا ولاية البويرة نشأ وترعرع في احضان 

ية  عائلة اعتمدت في سد حاجيتها الضرور
على التجارة ,ولما بلغ سن السادسة من العمر 

ادخله والده كتاب الناحية حيث حفظ 
ايات من الذكر الحكيم وتابع تعلمه لمدة خمس 
سنوات وبسبب الفقر الذي كانت تعاني منه 
عائلته توقف عمر عن الدراسة وقصد مزرعة 

احد المعمرين حيث عايش عن كثب 
مدى جور وقسوة المعمرين على ابناء الوطن 

العاملين عندهم وشهد مناظر مؤلمة حيث 
كان رب المزرعة في مواسم الجني يقف 

يلقي بادوات الجني والحفر فوق  في اعلى و
رؤوس العمال ,ويبدا الحظ يلعب دوره وقد 
يصاب شخص ما ويمسك بالمقص او الفأس 

ليعمل وقد يصاب بجروح ,ولا يمسك 
يقة صارت  شيء فيعود الى بيته وتلك  الطر
سنة متبعة عند المعمرين يسلون بها انفسهم 
,يشعرون خلالها بالسيادة الحقيقية والمكانة 

الرفيعة وهذه المشاهد المؤلمة هي التي انبتت 
في الشهيد الروح الوطنية الصادقة وبثت 

في نفسه حقدا وكرها للأعداء فاصلبح يكره 
العمل بمزارع المعمرين فتوقف عن العمل 

البدوي وانتقل إلى ببللكور بالعاصمة .
 نشاطاــت الشهيــــد السياســية:

       في مطلع عام 1945 انخرط الشهيد 
ضمن صفوف الحركة الوطنية بناحية بللكور 

ونتيجة الخخبرة والذكاء التي كان يتحلى بها فقد 
برز ضمن صفوف الحركة المذكورة كمناضل 

يع المنشورات  قام منذ الايام الاولى بتوز
وبيع الجرائد وقد ساعده عمله اليومي في 

الاختلاط بأمثاله الشباب الذين عمل على 
توعيتهم وادماجهم في صفوف الحركة 

الوطنية واطلاعهم على ما جد من أحداث 
عبر التراب الوطني ومن خلال الاجتماعات 

التي كان يواضب على حضورها باستمرار 
فاتسعت دائرة معرفه واصبح يدرك اكثر 
حجم المعاناة وخطورة الرحلة التي تمر بها 

البلاد من اقصاها الى اقصاها و رأى 
يع  ان مهمته لا يجب ان تتوقف علند توز

الجرائلد والمنشورات وحضور الاجتماعات 
فمسقط رأسه. 

يلات  شباب عانى ولازال يعاني من و
الاستعمار وهو يبحث عن من يقوده ويرشده 

يطفىء غيضه فاتصل الشهيد بدوار معالة  و
رفقة مسؤولين في الحركة الوطنية واشرف 

على تنظيم الخلايا وعقد الاجتماعات 
التي استدع اليها خيرة الشباب الوطنيين 

الشهيد 
شــايع 

عمر 

و ليستر با لي  عا أ من  سد  أ
وزرع المهام على المسؤولين المحليين امثال 
زعموم رابح )شهيد( وواشن احمد)شهيد(
وباحمد محمد المدعو محمد الدراجي )شهيد(
يارته المتكررة للمنطقة تمكن  ومن خلال ز

من بث شبكة النظام عبر قرى الناحية 
ومناقشة أوضاع المناضلين حيث كان يحمل 
يوزعها على  الرسائل والجرائد والمنشورات و
المسؤولين المحليين ويناقشها معهم ويتخذ ما 

يجب اتخاذه في مثل تلك الظروف الخطيرة 
وبعد الانشقاق الذي عرفته الحركة الوطنية 

يق الحياد وبقي  عام 1953 اختار الشهيد طر
على اتصال بالمناضلين المتواجدين بنواحي 
ية يناقش معهم الوضع الجديد  الاخضر

للثورة حيث كان يشرف على تدريب فوج 
من المناضلين بجبال المنطقة يعلمهم الرمي 
وفك الأسلحة وتركيبها وتنظيفها وتعبئة 

الجماهير و الاتصال بالمناضلين وقد استطاع 
تهيئة عدد من المناضلين الذين عاشوا غمار 

الثورة المسلحة منذ اندلاعها.

التحاــق الشهيــد بصفــوف المجاهديــن:
بدا عمر شايع نضاله في صفوف   

جبهة التحرير الوطني منذ الانطلاق الأولى 
لثورة التحرير المظفرة حيث تولى الشهيد 

المسؤولية على مستوى معالة السفلى وعمل 
على تدعيم النظام وتعبئة الجماهير واختيار 
يه وضمه لصفوف  الشباب اللكفء النز

يع  الثورة ثم شرع في تكوين الخلايا وتوز
المهام على المناضلين الذين سبق لهم أن 

مارسوا مهام في الحركة الوطنية فوضع على 
ية مسؤولا كلفه بجمع الأموال  راس كل قر

والتبرعات والأسلحة المتواجدة لدى 
المواطنين وشرح اهداف ثورة اول نوفمبر 

ية  لما  1954 فتنبهت السلطات الاستعمار
يقوم به المجاهدون فسارعت هي الأخرى 

يمان  إلى جمع ما أمكنها من الأسلحة للكن إ
المواطنين بالثورة حال دون تحقيق حلمها 
حيث ان بعض القرى اخفت أسلحتها 
وقالت  عند مطالبة العدو لها ان بعض  

المسلحين قد أخذوها منا بالقوة وهذه 
الأسلحة هي التي تسلحت بها الطلائع الأولى 

للثورة التي عملت على تصفية الخونة أعداء 
ية وفي أوائل عام 1955  الأمة الجزائر

شرع الشهيد في تكوين الأفواج المسلحة 
حيث ترأس بنفسه فوج نواحي معالة وما 

حولها وتمكن من بث الرعب والهلع في 
أوساط الفرنسيين وأعوانهم من ضعفاء 

العقول  من خلال العمليات التي نفذها 
ومن ذلك حرق مبنى المعمر شطني ومزرعة 

تابعة وذلك في جوان 1955 وفي نفس 
الشهر انتقل الشهيد رفقة أعضاء فوجه إلى 

نواحي الصحراء للقيام بمهمة ناقشوا خلالها 
اوضاع المناضلين هناك وعادوا محملين باسلحة 
معظمها من انواع استأتي,واثر عودته لناحية 
معالة واصل تدعيم النظام عبر قرى ودوائر 
المنطقة وتحديد الاماكن الاستراتيجية التي 
يمكن للجيش استعمالها كما شرع في نفس 
الوقت في حفر المخابىء واصدر امرا على 

غرار باقي المناطق بقتل الكلاب لان 
العدو اصبح يعتمد على نباحها واذا اشتكى 

مواطن فليشكو لقيادة الثورة التي تكلف 
جماعة للنظر في القضية واصدار الحكم فيها 

وكان الحكم قبل مؤتمر الصومام حكما جماعيا 
اما بعد انعقاد مؤتمر الصومام فقد تم تعيين 
قاضيا على مستوى الناحية مهمته النظر في 

القضايا والخصومات واصدار الاحكام 
بشانها وبالاضافة الى مهمة الهيكلة والتنظيم 

والدراسة فقد قام الشهيد رفقة جنوده بعدة 
يات المواطنيين  عمليات جريئة ليرفع من معنو

ويريحهم مما
يضرهم ومن ذلك: 

عملية حد السبت التي وقعت في وسط 
السوق حيث كان ثلاثة يتعاونون مع 
ية ,وكل يوم سوق  سلطات الاستعمار

يقبل على السوق رجال الدرك فيجولون 
يلتقطون الاخبار من العملاء التجار فلما  و

علم سي عمر الشايع بالخخبر وتاكد منه اتصل 
بالمناضل سي علي يحي خياط في نفس 

السوق فاعطاه تفاصيل على القضية ومن ثم 
اختار سي عمر مجموعة من المسبلين وقصدوا 

السوق ليلة السوق حيث باتوا داخل 
حانوت سي علي يحي في انتظار الصباح 

ومواجهة رجال الدرك والقضاء على العملاء 
, للكن رجال الدرك لم ياتوا في ذلك اليوم 
عندها نفذ الاخوة المسبلون حكم الاعدام 
في الخونة واحرقوا محلاتهم وغادروا المكان 
بعد ان انظم اليهم سي علي وذلك في اوت 

1955 وبهذه العملية وغيرها اثر الشهيد 
يات الاعداء وفي اوت 1956  على معنو

انتقل الى نواحي الصحراء رفقة مجموعة من 
ية  المجاهدين لتدعيم جنود المناطلق الصحراو

وتبادل التجارب والخخبرات في الميدانين 
السياسي والعسكري ,فقصد  نواحي بوسعادة 
وبعد ان برهن الشهيد عن كفاءته وقدراته 

وشجاعته في الميدان العملي  ارتقى في سبتمبر 
1957 الى مسؤول سياسي عسكري قائدا 
للناحية الاولى من المنطقة الاولى بالولاية 

الرابعة برتبة ملازم أول ورغم الحصار 
الشديد المضروب على الناحية والاهمية التي 
أولاها العدو لنواحي الاخضرية فقد واصل 

الشهيد مهامه منتقلا عبر تراب الناحية ينقسم 
بين وحدات المجاهدين وقادة الاقسام من 

ناحية وبين المواطنيين الذين كان يزور بيوتهم 
باستمرار من ناحية ثانية وعملل على دعلم 
شبكات النظام داخل المدن والقرى التي 

كان يشرف 
عليها وفي الوقت نفسه شارك وخطط لعدة 

بية عمليات حر
واقعـــة استشهاــده:

                في جانفي1958 كان الشهيد 
ية عزيباون بلدية  رفقة مجاهدين في مخبا بقر
بني عمران دائرة بودواو ولاية بومرداس 

حاليا فاكتشفه أحد الخونة فاخبر سلطات 
العدو ومن ثم اقبل جنود العدو على مكاــن 
وحاصروه حصارا شديدا وشرعوا في التقدم 

نحو المخبأ في محاوللة اسر الشهيد في إطلاق 
النار وبذلك بدا تبادل إطلاق النار بين 

الطرفيلن وتواصلل مدة حوالي ساعة سقط 
خلاللها الشهيد وزميليه في ميدان

الشرف بعد أن أدى ما عليه من واجبات 
نحو أمته .

الهوامش :فـــودي لخضـــر
          طــوطاح محمـــد

          مــراحي سليلمان المدعو عيسى     

ية المجاهدين لولاية البويرة المصدر : مدير
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   المهرجان الوطني 
للرقص الشعبي 

   
تزامنا مع الاحتفال بعيدي 

يلية  الإستقلال والشباب الموافق ل 05 جو
2017 وبرعاية السيد والي ولاية البويرة  
ياضة  ية الشباب والر و تحت إشراف مدير
الشباب  مؤسسات  ديوان  مع  بالتنسيق 

للنشاطات  الولائية  الرابطة   نظمت  
العلمية والتكنولوجية المهرجان الوطني 
الى   03 من  للشباب  الشعبي  للرقص 

يلية 2017 08 جو
بولاية  البويرة  الذي شاركت به الولايات 
أدرار،  تبسة،  التالية   “خنشلة،ورقلة، 
البيض،   تيزي وزو،  تلمسان،  تمنراست، 
)سور  البويرة  باتنة،   ايليزي،  الطارف، 
البويرة،  )امشدالة(،  البويرة  الغزلان(، 
الولايات  من  القادمة  الوفود  سطيف”  
الاستعراض  في  شاركت  الذكر  الآنفة  
المنظم بمناسبة عيد الاستقلال  الشباب 
مقر  أمام  الشهداء  مقبرة  يارة  بز قامت 
الولاية  لوضع إكليل من الزهور وبعدها 
مباشرة   تجولوا في مدينة البويرة  للتعرف 

عليها . ليتم بعدها في اليوم الموالي الشروع 
في انجاز  البرنامج المسطر بتنقل الفرق عبر 
التي  المهرجان  في  المبرمجة  دوائر  مختلف 
أضفت عليه لمسة خاصة وسجلت حضور 
الغني  الجزائري  الفلكلور  طبوع  مختلف 
يين   البوير استحسان  لاقت  و  المتنوع  و 
لكل  الشعبية  بالرقصات  استمتعوا  اللذين 
تخللت  التي  الواسع  وطننا  من  منطقة 
يلية   مربعات الاستعراض الضخم ل5جو
اختتامه  و  المهرجان  أشغال  نهاية  بعد  و 
بقاعة  وجوائز  شهادات  الوافدون  تسلم  
أيام  آخر  في  الفرق  لتستمتع  الريش 

المشاركة  برحلة إلى أعالي تيكجدة  .

تعد هاته الطبعة الثالثة من هذه التظاهرة على 
يف  التعر شأنها  من  ثقافية  أيام  وهي  التوالي 
بتقاليد ربوع بلدنا الحبيب وربط أواصر المحبة 
تلتقي   التي  الأربعين  و  الثماني  الولايات  بين 
لتعرف الجمهور الواسع على عاداتها مأكولاتها 
التقليدية في احتفالية على شكل  و ملبوساتها 

ولاية  لكل  تقليدي  عرس 
مفتوحة  معارض  إلى  إضافة 
الزائر  تعرف  يوميا من شأنها 
بجذوره  و تزيد من افتخاره 
الثقافي  والزخم  بالتنوع 

الجزائري الغني.

البويرة كانت حاضرة  ولاية   
بوفد  شاركت  و  سنة  ككل 
الواعدة  الإطارة  ترأسته 
الذي  يال”  فر “بودربالة 
في  مشارك   75 من  يتكون 
مجال اللباس التقليدي القبائلي  

الحلي الفضية التقليدية، المنسوجات و الأواني 
ية...الخ. الفخار

ياضة السيد  كما قام معالي وزير الشــباب و الر

يارة معرض ولاية البويرة   الهادي ولد علي بز
في تظاهرة دار الجزائر مرفوقا بالسادة معالي 

الوزراء :
* عز الدين ميهوبي وزير الثقافة.

* زرواطي فاطمة الزهـــــــ راء وزيرة البيئة 
و الطاقات المتجددة.

* زعلان عبد الغاني وزير الأشغال العمومية 
و النقل .

* عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر.

الشباب  لوزارة  العام  الأمين  ناصر  بكري   *
ياضة . والر

ية التكوين  * بليل بوعلام مدير الموارد البشر
و التنظيم .

و كذالك جمهور غفير من الزوار , و قد تم 
السادة  طرف  من  حار  بترحيب  استقبالهم 
مدير  و  ياضة  الر و  الشباب  مدير 
لولاية  الشباب  مؤسسات  ديوان 
البويرة , حيث ابدوا إعجاب كبير 
بالمعرض و كذا عادات و تقاليد 

المجتمع البويري .

كما تم تكريم السادة معالي الوزراء 
ياضة  من طرف مدير الشباب والر
ومدير ديوان مؤسسات الشباب.

 
نتقدم لهم بالشكر جميعا على هذه 
يارة المشرفة التي أسرت كثيرا  الز

القائمين على المعرض .

ولاية البويرة عروس في تظاهرة                                                                               

حطت يوم 29 مارس2017 القافلة الشبانية 
ببيت  أدرار  ولاية  على  ضيفة  البويرة  لولاية 
ية لتيميمون المضيافة،  الشباب بالمقاطعة الإدار
ياضة  أين كان في استقبالهم مدير الشباب والر
لولاية أدرار السيد مسعود ماموني. و هذا في 
إطار التبادل الثقافي والشباني بين الولايتين، 
حيث تم تسطير برنامج ثري يتضمن خرجات 

ية وكذا  السياحية والأثر المناطق  ميدانية إلى 
وشابة  شاب   100 ضمت  القافلة  التاريخية. 
أعطى  الولاية  بلديات  مختلف  من   قادمون 
إشارة انطلاقها رئيس ديوان الوالي بمعية مدير 
ياضة وكذا مدير ديوان مؤسسات  الشباب والر

الشباب من مقر الولاية.
وفي سياق التبادل الشبابي حلت قافلة مماثلة 

بولاية البويرة خلال شهر فيفري المنصرم 
حيث سمحت لهم بالتعرف على مختلف 

المناطق السياحية وكذا التقاليد والعادات 
التي تشتهر بها ولاية البويرة على غرار 

تيكجدة و ثالة  ومركز التعذيب بأهل القصر 
وكذا التقاليد والعادات التي تشتهر بها ولاية 

البويرة .

الرابطة الولائية للنشاطات العلمية و التكنولوجية للشباب الرابطة الولائية للنشاطات العلمية و التكنولوجية للشباب 

قصور تيميمون  المضيافة تستقبل  شباب البويرة
في إطار التبادل الثقافي بين الواليتين

دار الجزائر

 لقاء مع السيد : سعودي سعيد رئيس الرابطة 

بداية نريد أن نعرف قراء مجلة 
صدى الشباب بشخصكم ، 
“سعودي  السيد  هو  فمن 

سعيد”؟

26-08- في  ولدت   *
على  تحصلت   ،  1970
يا في 1990،مربي  البكالور
ومكون  للشبيبة  مختص 
وطني في الشاطر الصغير،مندوب محلي 
للشباب بدائرة مشدالة،. رئيس الرابطة 
الولائية للنشاطات العلمية والتكنولوجية 

للشباب منذ سنة 2010

كيف جاءت فكرة إنشاء الرابطة ؟و ما 
هي أهدافها  ومساعيها؟

هي رابطة شبانية علمية ترفيهية تأسست 
بمبادرة من مجموعة من الشباب الفاعلين 
بدار  مقرها  ،يقع  الجمعوي  الوسط  في 
البـــويرة  البرج  ذراع  حي  الرابطات 
و تضم 36 جمعية منخرطة وذلك من 
علمية  برامج  وتنفيذ  تسطير  ضمان  أجل 
وقد  الشباب،  لفائدة  ية  بو وتر ترفيهية 
الأهداف  تحقيق  عاتقها  على  أخذت 

التالية:

العلمية  النشاطات  وتعميم  تطوير   -
عبر  الشباب  أوساط  في  الترفيهية 

الولاية.
الطابع  ذات  النشاطات  كل  تنظيم   -

الشباني.
المهرجانات  و  اللقاءات  تنظيم   -

الشبانية.
- المشاركة في اللقاءات الشبانية الوطنية 

و المحلية.
- تنظيم عطل ترفيهية علمية و جولات 

استكشافية علمية.

من هي الأطراف الفاعلة التي تتعامل 
هاته  تطبيق  أجل  من  الرابطة   معها 

الأهداف ؟ 

الأطراف  جميع  مع  الرابطة  تتعامل   
الفاعلة في ميدان الشبيبة والتي هي:

ياضة. - وزارة الشباب و الر
لولاية  ياضة  الر و  الشباب  ية  مدير  -

البويرة.
لولاية  الشباب  مؤسسات  ديوان   -

البويرة.
- الجمعيات المحلية.

انجازات   أهم  ذكر  بوسعكم  هل 
لسنة  الرابطة  ومشاركات 

)2016/2017(؟

سنة 2016/2017 كانت سنة حافلة 
بالانجازات و العمليات المهمة بالنسبة 
لرابطتنا خاصة بعد تولي السيد “حسين 
مستوى  على  الأمور  زمام  همال” 
واسعا  حيزا  أعطانا  الذي  الديوان 
فجاءت  الميدان  في  والتنشيط  التحرك 

الانجازات الآتية:
- حملة تنظيف ولاية البويرة طالت 13 
مقبرة، محيط تيكجدة، وأماكن عامة 

مختلفة.
للرقص  الوطني  المهرجان  تنظيم   -

الشعبي .
ياضة  - تكريم عمال قطاع الشبيبة و الر

في عيد العمال.
- إحياء ليالي رمضان .

بين  الشبابي  التبادل  قافلة  تنظيم   -
ولايتنا وولاية أدرار.

الوطني  العلمي  المخيم  في  المشاركة   -
للنشاطات العلمية .

للإملاء  الولائية  الاولمبياد   -
يغية. بالأماز
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جمعية أبطال السالم األخضر

هي جمعية بيئية فتية  تنشط على مستوى بلدية البويرة، حديثة النشأة  حيث تأسست مؤخرا في 29 مارس   
يق.ر” خبير دولي في الموارد المائية والبيئية معتمد لدى المجتمع الأوروبي. 2017 و يترأسها السيد: “رز
تعتبر النظافة الهدف الرئيسي و الأسمى للجمعية غير أن هذا لا ينفي وجود أهداف أخرى متعددة منها :

المحافظة على صحة المواطنين و حمايتها.  1-
توعية المجتمع من أجل مدينة خضراء و نظيفة.  2-

ية للنظافة. القيام بحملات تطوعية دور  3-
المشاركة في التظاهرات الولائية والوطنية والدولية.  4-

التحسيس بأهمية الطاقة المتجددة و التنمية المستدامة و خطورة التلوث والاحتباس الحراري على البيئة   5-
و الإنسان و غيرها من الأهداف الإنسانية السامية.   

          من أجل التواصل مع الجمعية    :      213798184025+           213540884247+        213783091415+
Association ABTAL ASSALM EL AKHDHAR          -cité 70 logts N 31 BOUIRَA-

Greenpeacechampions@gmail.com          FB:  GreenPeaceChampions

_ومنذ أن ظهرت هذه الجمعية إلى 
الوجود شاركت في إحياء عدة 

احتفالات وطنية وأيام عالمية مثل :

-اليوم العالمي للأرض المصادف ليوم 
يل2017 22أفر

-اليوم العالمي للتنوع 

البيولوجي22ماي2017.
-اليوم العالمي للبيئة 05جوان2017.

وتحت شعار “التنوع البيولوجي والسياحة 
المستدامة” قامت الجمعية بحملات تنظيفية 
متتالية داخل المؤسسات التعليمية  والتي 
تم بعدها تكريم أعضاء النادي الأخضر 
والمؤطرين بهدف زرع الثقافة البيئية 

لدى الناشئة.ك ما قامت بحملة تحسيسة 
تطوعية أخرى تحت شعار “إماطة 
يق صدقة” بهدف  الأذى عن الطر

تحسيس المواطن بضرورة مساعدة عمال 
النظافة و ترسيخ السلوك الحضاري 
والمواطنة الذي من شأنه إعداد فرد 

فاعل ومتفاعل بنجاح مع بيئته وإسهامه 
في إيجاد الحلول لمختلف المشاكل البيئية 

المعاصرة.
وتجسيدا لثورة النظافة البيئية التي أعلن 

عنها السيد الوالي شريفي مولود قامت 
الجمعية بحملة تنظيف الحياء بمعية ديوان 

مؤسسات الشباب لولاية البويرة الشريك 
الدائم لكل العمليات الفعالة ومصالح 

البلدية ومحافظة الغابات من أجل تحسين 
الإطار المعيشي للمواطن وحماية الصحة 

العمومية.

تم إفتتاح دار الشباب أغبالو في   
19مارس 2015   وتم تفعيل الجانب 

البيداغوجي بتنظيم أبواب مفتوحة 
للمؤسسة وذلك يوم16/12/2016 

باشراك الجمعيات وشباب المنطقة.
 تقع دار الشباب أغبالو في الجانب 

الجنوبي الغربي لبلدية أغبالو التي  

تشتمل على قرى ومداشراهمها:”سلوم 
تاقربوست،بهاليل ،إغيل أوشكريد،بني 

حمدون كما لها موقع مهم حيث  تتوسط 
ية   حي شعبي و مؤسسات الدولة)ثانو

،متوسطة ،مكتبة،قاعة متعددة 
التخصصات...إلخ(.

تحتوي دار الشباب أغبالو على طابقين 
علوي وسفلي.

الطابق السفلي:   قاعة المحاضرات 
،مكتبة،خلية إصغاء،خلية أفلام،استقبال 

وتوجيه.
الطابق العلوي: مكتب المدير فضاء

أنترنات.
نشاطات المؤسسة:يتم الاشراف عليها 
من طرف الجمعيات جمعية نشاطات 

مؤسسات الشباب تشرف  على 
نشاط الترفيه )البابيفوت،البيار،تنس 

الطاولة،ألعاب إليكترونية،نادي 
الطفل،مسرح الأطفال(.

جمعية الفنون الغنائية تشرف على 
:الموسيقى)تعليم القواعد الأساسية في 

الموسيقية ،فرقة موسيقية عصرية،فرقة 
موسيقية شعبية(.

جمعية السياحية ثالة قوذي :معارض 
أليسة تقليدية معارض أواني وأدوات 

تقليدية قبائلية.
رحلات استكشافية ترفيهية.

بالإضافة إلى خلية الإصغاء وصحة 
الشباب والإعلام الآلي ،مكتبة.

كما أن دار الشباب أغبالو تستقطب 
الشباب بمختلف الأنشطة في كل أنحاء 

بلدية اغبالو كونها المؤسسة الشبانية 
ية  بو الوحيدة في المنطقة ولإبعادها التر

الثقافية والترفيهية.
تعتبر دار الشباب أغبالو مؤسسة عمومية 

ية ثقافية علمية وترفيهية وفضاء  بو تر
يمارس فيه مختلف الأنشطة،حيث يغلب 

عليها الطابع التربوي الثقافي والعلمي.
ويحرص على إستثمار الأوقات الحرة 
للشباب وتلبية احتياجاتهم تماشيا مع 
ية والإدارة  بو العصرنة والمنظومة التر

والمجتمع ككل وسياسة وزارة الشباب 
ياضية. والر

يدير المؤسسة السيد قواوي فهيم من مواليد 26/10/1979 بولاية البويرة 
خريج جامعة الجزائر بشهادة ما بعد التدرج تخصص قيادة الاتصال وليسانس 
في علم النفس التربوي وهو ملحن وكاتب كلمات و عضو في ديوان الوطني 

لحقوق التأليف وحامل لبطاقة فنان الصادرة من طرف المجلس الأعلى للفنون 
و الآداب التابع لوزارة  الثقافة.

فضاء استغلال أوقات فراغ الشبابدار الشباب أغبالو
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االحتفال بالطفل الجزائري

ياضة بمعية السيد مدير  ديوان  أشرف السيد مدير الشباب و الر
مؤسسات الشباب على حفل تكريم ثلة من  إطارات كل من 
ياضة و الجمعيات المحلية  بولاية البويرة الذين تفانوا  الشبيبة و الر
من اجل إنجاح الاحتفالات المقامة بمناسبة عيدي الاستقلال 
والشباب ،حيث  تم تسليم شهادات تقدير وعرفان بالمجهودات 
المبذولة التي بذلتها  كل الأطراف لتخلد هاته الذكرى التي تحكي 

أمجادنا و تضحيات أسلافنا.

احتفالا باليوم الوطني للطفل الجزائري 
يلية 2017   نظمت  المصادف ليوم 15 جو

ولاية البويرة تحت الرعاية السامية
للسيد والي ولاية البويرة ورئيس المجلس 
ية بمقر ديوان  الشعبي الولائي نشاطات ثر
مؤسسات الشباب لولاية البويرة بحضور 

السادة الأمين العام للولاية بوحة محمد 
عضو المجلس الشعبي الوطني، قائد القطاع 
العملياتي بالبويرة ،قائد المجموعة الإقليمية 

للدرك الوطني بالبويرة، ممثل المجلس الشعبي 
الولائي بالبويرة ، رئيس الدائرة ممثل المجلس 

الشعبي البلدي لبلدية البويرة، مدير الشباب 
ياضة ، مدير الثقافة ، مدير النشاطات  و الر

الاجتماعية ، ممثل الصحافة المعتمدة 
بالولاية

احتفالية الطفل الجزائري كانت  زوال 
الخميس 2017-07-13 حيث نصب 

معرض يخص قضايا الطفل الجزائري لكل 
من مديريـــــــــــة الشؤون الاجتماعية 

و فرقة الأحداث التابعة لأمن ولاية البويرة 
ية الثقافة ببهو الديوان  تجول فيها  وكذا مدير

الأطفال مرفوقين بأوليائهم ليتوجهوا إلى 

قاعة حفلات الديوان  أين افتتح الأمسية 
السيد الآمين العام بكلمة خاصة باليوم 

الوطني للطفل  تلتها مداخلات لكل من 
الأمن الوطني قدمها ملازم أول  رئيس 

فرقة الأحداث ثم مداخلة لرئيس المجلس 
الولائي للطفل رفع فيها أهم مطالب الطفل 
الجزائري و طموحاته و أماله ليستمتع بعدها 

البراعم المدعوون للحفل بعروض بهلوانية 
ية هادفة و استعراضات  بو تحتوي رسائل تر
ية  متنوعة من رقص تقليدي و  قصائد شعر

و فقرات موسيقية متنوعة.

نظم  الشعار  هذا  معنيون” تحت  كلنا  لأننا   ... تاريخنا  ننسى  لا  “حتى 
ديوان مؤسسات الشباب لولاية البويرة قافلة شبانية تزامنا و إحياء ذكرى 
20 أوت إلى مكان انعقاد مؤتمر الصومام إفري “أوزلاقن”بولاية بجاية 
استفاد منها ما يقارب 1560 شاب عبر تراب الولاية ، حيث أعطى 
إشارة الانطلاق لهذه العمليةالسيد ليماني مصطفى والي ولاية البويرة بمعية 
والمنتخبون  بغرفتيه  البرلمان  نواب  و كذا  ية  العسكر و  المدنية  السلطات 

ية. المحليون و الأسرة الثور

كيف تقود الـ »هوفر بورد«
 باحترافية في 6 خطوات؟

تتميز بقوة تحملها  ية قابلة للشحن، و  التوازن بالجسد بأكمله، ومزود ببطار يعتمد في عمله على  يعمل الهوفر بورد على عجلتين جانبيتين و
ية يعمل الهوفر بورد لمدة تصل إلي 4 ساعات  ويسير بسرعة قد تصل إلي 20  للأوزان لتصل حتى 120 كيلوجرام، و عند شحن البطار
كيلومترات في الساعة،هناك بعض الخطوات الواجب إتباعها عند قيادة الهوفر بورد، وفي هذا الموضوع سنعرض لك أهم تلك الخطوات، 

التي ستمكنك من قيادتها كالمحترفين.
في البداية عليك أن تعلم أن الهوفر بورد لها مقدمة ولها مؤخرة، وقيادتها بالشكل الصحيح تعتمد في الأساس على قيامك بالوقوف على 
الاتجاه الصحيح لها، فمقدمتها هي التي تحتوي على مصابيح إضاءة، فعندما تقف عليها يجب أن يكون وجهك في نفس اتجاه المصابيح.

-1 كيفية الصعود:
ابدأ بوضع قدمك اليمني في مكانها، ثم اصعد بقدمك اليسرى هي الأخرى، لا تأخذ وقتاً 
يل سيسبب لك التوتر، وهو ما سيدفعك للسقوط، فقط  يلاً في التفكير، فالتفكير الطو طو

أصعد على الهوفر بورد، ولا تفكر في الحركة.

-2 وضعية القدمين:
ية، ويجب أن يكونا  يجب أن تكون قدماك مثبتتين على سطح الهوفر بورد بصورة مستو

مفتوحتين لأقصى مسافة، بحيث يكونان في أقرب نقطة من الإطارات.

-3 كيفية الوقوف:
حاول أن تقف مستقيم الجسم ناظراً إلى الأمام لا إلى الأسفل مسترخياً ولا تتوتر، 

ولا تفكر في الحركة؛ حتى تجد نفسك متزناً ومسيطراً على الوضع.

-4 التحرك للأمام والخلف:
تعتمد حركة الهوفر بورد على اتجاه ميل جسم قائدها، فعندما تميل للأمام 

ية  ستبدأ الهوفر بورد بالتحرك للأمام بمقدار سرعة يتناسب مع زاو
فستبدأ  قليلاً  الخلف  إلى  بالميل  قمت  وإذا  ميل جسمك، 

يقة. الهوفر بورد بالتحرك للخلف بنفس الطر

-5 الدوران يميناً ويساراً:
عملية الدوران بالهوفر بورد يميناً ويساراً بسيطة جداً، 

في  ترغب  فعندما  تفهمها،  أن  فقط  تحتاج  وللكنها 
الدوران ناحية اليسار، قم بالضغط إلى الأمام على الدواسة 
الموجودة أسفل قدمك اليمنى، وعندما ترغب في الدوران 

إلى اليمين قم بعمل نفس الخطوات مع قدمك اليسرى.

يقاف الهوفر بورد والنزول: -6 إ
عليك أن تحاول أن تجعل جسمك مستقيماً بصورة عمودية على 

الهوفر بورد دون أن يكون هناك أي ميل للأمام أو للخلف، فإذا 
حققت ذلك فستتوقف الهوفر بورد في مكانها، في هذه اللحظة قم بالنزول 

من على الهوفر بورد بهدوء، ولا تحاول القفز؛ حتى لا تعرضها لللكسر.

تكريم العمال المشاركين  في االستعراض

قافلة ذاكرة و تاريخ  إلى إفري أوزالقن ببجاية:

ص 23ص 22



ديوان مؤسسات الشباب لولاية البويرة و ملحقاته  في خدمتكم

من أجل الجزائر.. حملة المواطنة الفاعلة بمؤسسات 
الشباب لولاية البويرة حول الإنتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر 

2017

جزائري وافتخر ...

إنخرط و مارس 
نشاطك المفضل


