
اإلحتفاالت المخلدة لعيد اإلستقالل المجيد 05 جويلية 2018 م

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، برسالة إلى المشاركين في الندوة الدولية لترقية المشاركة السياسية 
للمرأة، فيما يلي نصها بالكامل: 

 "بسم اهللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين،
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،

 إنه لمن دواعي السعادة أن أتوجه إلى هذا المنتدى الدولي الذي تنظمه بالدي بالمشاركة في هيئة األمم المتحدة حول موضوع 
ترقية المشاركة السياسية للمرأة.   

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،
لقد أتيحت لي الفرصة قبل أسبوع ذكرت فيها بإسهاب دور المرأة الجزائرية في مقاومتنا ضد االستعمار، وفي كفاحنا التحرري، 

وبعد ذلك في مسار بناء الجزائر المستقلة في جميع المجاالت.
بالفعل، لقد كان لحتميات التاريخ أن تقلص في المسار الزمني الكتساب المرأة الجزائرية حقوقها السياسية واالجتماعية 

بالمقارنة مع ما عرفته النساء في أقطار و قارات أخرى. فكان على الجزائرية التي عانت وحشية االحتالل وبشاعة االستعمار 
أن تكون طرفا كامال في ثورة نوفمبر المجيدة، طرفا في النضال السياسي، طرفا في العمل الوقائي واالجتماعي، طرفا كذلك 

في حمل السالح وفي التضحية والفداء بالروح من أجل كسر شوكة االستعمار.
فهذا المسار التاريخي جعل من الجزائر المكافحة من أجل الحقوق والحرية ومن الجزائريات المشاركات في هذه الملحمة 

التاريخية، أطرافا سعت بعزم وبمثابرة في ترقية مكانة المرأة في المجتمع.
فمنذ استقاللها، سعت الدولة الجزائرية إلى القيام بدور فعال على الصعيد الدولي في الحركة العالمية من أجل ترقية مكانة 

وحقوق المرأة، وذلك دائما مع الحرص والحفاظ على قيمنا الروحية والحضارية.
وعلى المستوى الداخلي، حرصت الدولة الجزائرية المستقلة، منذ وهلتها األولى، على تكريس الحقوق السياسية للمرأة من 
حقها في التصويت إلى حقها في التمثيل في جميع المجاالت، حتى وإن كانت بعض العراقيل الذهنية موجودة في هذا 

االتجاه، عراقيل تطلبت اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية جعلت من المرأة الجزائرية في العقود األخيرة طرفا موجودا في 
صرحنا البرلماني وفي هيئاتنا المنتخبة محليا  بمستوى ريادي في عالمنا العربي.

أما على الصعيد االقتصادي، فإن التشريع الجزائري أسس المساواة في األجور بين المرأة والرجل منذ السنة األولى الستقاللنا.

ولقد كان للمرأة الجزائرية مساهمة فعالة في مسار البناء والتشييد طيلة عقود من االستقالل، كما كان للجزائر حرص وسهر 
دؤوبان في ترقية مكانة المرأة في مجال التنمية بداية من المدرسة، حيث حققنا التدريس الكامل لبنات الجزائر في االبتدائي 

و وصلنا إلى أغلبية واسعة للعنصر النسوي في فضائنا الجامعي.
وفي عالم الشغل، أوشكت أن تكون المرأة المحتكر في بعض المهن ذات البعد االجتماعي مثل التدريس والصحة، بل كذلك في 

مهن سيادية مثل سلك القضاء، وهي اليوم تندمج كل سنة أكثر في صفوف الجيش الوطني الشعبي وأسالك الجمهورية.
أما على الصعيد التنموي، فقد أصبحت المرأة طرفا فعاال في فضاء المؤسسات االقتصادية وإنشائها، كما صارت طرفا فعاال 

في مجال التنمية الريفية.
و في هذا المسار جّله، بقيت المرأة في الجزائر درعا صلبا كلما نادى الوطن أبناءه وبناته لحمايته من المخاطر ومواجهة 

التحديات.
فعندما واجهت الجزائر في عزلة تامة ويالت اإلرهاب الهمجي، وقفت المرأة الجزائرية صامدة ومستعدة للتضحية الجسيمة 

إلنقاذ الدولة واستمرار سيرها مع دفع قوافل من الشهيدات في مختلف األسالك المهنية.
ا وأرملة وأختا، في الصف األول المقبل على خيار  وعندما جاءت ساعة االنفراج وتغليب الصلح على الفتنة، كانت الجزائرية، ُأمًّ

المصالحة الوطنية وتفضيل مصلحة الجزائر على جراحهن وعلى كل ما عانته عائالتهن.        
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،

رغم كل هذه الخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية، تبقى بالدي عازمة على المزيد 
من التقدم في هذا الميدان، وتلكم هي الرسالة التي حملها التعديل الدستوري األخير عندما أقر مسؤولية الدولة في ترقية 

المساواة في مجال الشغل وكذا ترقية مكانة المرأة في تقلد المسؤوليات على جميع الصعد.
وإننا واعون لما تبقى من عراقيل وثقل في ذهنيات في بعض األطياف في مجتمعنا فيما يتعلق بترقية فعلية لمكانة 

المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية.
ذلكم كله ما يجعلنا سعداء باحتضان ملتقاكم هذا، ملتقى نأمل أن تشارك الجزائر باقي األطراف الحاضرة بتجربتها في مجال 
ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية المستدامة، ملتقى نأمل أن تكون ورشاته فرصة للنساء الجزائريات تستفيد فيها من 
تجارب باقي الشعوب في إطار تنوع الحضارات وفي الحفاظ على هويتنا وقيمنا السمحة، إذ كانت المرأة وستبقى دوما الملجأ 

والحارس األمين لها في مختلف الظروف وعبر كل األزمنة.
مع تجديد ترحابي لكم، أتمنى لكم سيداتي الفضليات، سادتي األفاضل، النجاح والتوفيق في أشغال ملتقاكم هذا الذي تتشرف 

بالجزائر باحتضانه".
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بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، برسالة إلى المشاركين في الندوة الدولية لترقية المشاركة السياسية 
للمرأة، فيما يلي نصها بالكامل: 

 "بسم اهللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين،
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،

 إنه لمن دواعي السعادة أن أتوجه إلى هذا المنتدى الدولي الذي تنظمه بالدي بالمشاركة في هيئة األمم المتحدة حول موضوع 
ترقية المشاركة السياسية للمرأة.   

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،
لقد أتيحت لي الفرصة قبل أسبوع ذكرت فيها بإسهاب دور المرأة الجزائرية في مقاومتنا ضد االستعمار، وفي كفاحنا التحرري، 

وبعد ذلك في مسار بناء الجزائر المستقلة في جميع المجاالت.
بالفعل، لقد كان لحتميات التاريخ أن تقلص في المسار الزمني الكتساب المرأة الجزائرية حقوقها السياسية واالجتماعية 

بالمقارنة مع ما عرفته النساء في أقطار و قارات أخرى. فكان على الجزائرية التي عانت وحشية االحتالل وبشاعة االستعمار 
أن تكون طرفا كامال في ثورة نوفمبر المجيدة، طرفا في النضال السياسي، طرفا في العمل الوقائي واالجتماعي، طرفا كذلك 

في حمل السالح وفي التضحية والفداء بالروح من أجل كسر شوكة االستعمار.
فهذا المسار التاريخي جعل من الجزائر المكافحة من أجل الحقوق والحرية ومن الجزائريات المشاركات في هذه الملحمة 

التاريخية، أطرافا سعت بعزم وبمثابرة في ترقية مكانة المرأة في المجتمع.
فمنذ استقاللها، سعت الدولة الجزائرية إلى القيام بدور فعال على الصعيد الدولي في الحركة العالمية من أجل ترقية مكانة 

وحقوق المرأة، وذلك دائما مع الحرص والحفاظ على قيمنا الروحية والحضارية.
وعلى المستوى الداخلي، حرصت الدولة الجزائرية المستقلة، منذ وهلتها األولى، على تكريس الحقوق السياسية للمرأة من 
حقها في التصويت إلى حقها في التمثيل في جميع المجاالت، حتى وإن كانت بعض العراقيل الذهنية موجودة في هذا 

االتجاه، عراقيل تطلبت اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية جعلت من المرأة الجزائرية في العقود األخيرة طرفا موجودا في 
صرحنا البرلماني وفي هيئاتنا المنتخبة محليا  بمستوى ريادي في عالمنا العربي.

أما على الصعيد االقتصادي، فإن التشريع الجزائري أسس المساواة في األجور بين المرأة والرجل منذ السنة األولى الستقاللنا.

ولقد كان للمرأة الجزائرية مساهمة فعالة في مسار البناء والتشييد طيلة عقود من االستقالل، كما كان للجزائر حرص وسهر 
دؤوبان في ترقية مكانة المرأة في مجال التنمية بداية من المدرسة، حيث حققنا التدريس الكامل لبنات الجزائر في االبتدائي 

و وصلنا إلى أغلبية واسعة للعنصر النسوي في فضائنا الجامعي.
وفي عالم الشغل، أوشكت أن تكون المرأة المحتكر في بعض المهن ذات البعد االجتماعي مثل التدريس والصحة، بل كذلك في 

مهن سيادية مثل سلك القضاء، وهي اليوم تندمج كل سنة أكثر في صفوف الجيش الوطني الشعبي وأسالك الجمهورية.
أما على الصعيد التنموي، فقد أصبحت المرأة طرفا فعاال في فضاء المؤسسات االقتصادية وإنشائها، كما صارت طرفا فعاال 

في مجال التنمية الريفية.
و في هذا المسار جّله، بقيت المرأة في الجزائر درعا صلبا كلما نادى الوطن أبناءه وبناته لحمايته من المخاطر ومواجهة 

التحديات.
فعندما واجهت الجزائر في عزلة تامة ويالت اإلرهاب الهمجي، وقفت المرأة الجزائرية صامدة ومستعدة للتضحية الجسيمة 

إلنقاذ الدولة واستمرار سيرها مع دفع قوافل من الشهيدات في مختلف األسالك المهنية.
ا وأرملة وأختا، في الصف األول المقبل على خيار  وعندما جاءت ساعة االنفراج وتغليب الصلح على الفتنة، كانت الجزائرية، ُأمًّ

المصالحة الوطنية وتفضيل مصلحة الجزائر على جراحهن وعلى كل ما عانته عائالتهن.        
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،

رغم كل هذه الخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية، تبقى بالدي عازمة على المزيد 
من التقدم في هذا الميدان، وتلكم هي الرسالة التي حملها التعديل الدستوري األخير عندما أقر مسؤولية الدولة في ترقية 

المساواة في مجال الشغل وكذا ترقية مكانة المرأة في تقلد المسؤوليات على جميع الصعد.
وإننا واعون لما تبقى من عراقيل وثقل في ذهنيات في بعض األطياف في مجتمعنا فيما يتعلق بترقية فعلية لمكانة 

المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية.
ذلكم كله ما يجعلنا سعداء باحتضان ملتقاكم هذا، ملتقى نأمل أن تشارك الجزائر باقي األطراف الحاضرة بتجربتها في مجال 
ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية المستدامة، ملتقى نأمل أن تكون ورشاته فرصة للنساء الجزائريات تستفيد فيها من 
تجارب باقي الشعوب في إطار تنوع الحضارات وفي الحفاظ على هويتنا وقيمنا السمحة، إذ كانت المرأة وستبقى دوما الملجأ 

والحارس األمين لها في مختلف الظروف وعبر كل األزمنة.
مع تجديد ترحابي لكم، أتمنى لكم سيداتي الفضليات، سادتي األفاضل، النجاح والتوفيق في أشغال ملتقاكم هذا الذي تتشرف 

بالجزائر باحتضانه".
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بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، برسالة إلى المشاركين في الندوة الدولية لترقية المشاركة السياسية 
للمرأة، فيما يلي نصها بالكامل: 

 "بسم اهللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين،
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،

 إنه لمن دواعي السعادة أن أتوجه إلى هذا المنتدى الدولي الذي تنظمه بالدي بالمشاركة في هيئة األمم المتحدة حول موضوع 
ترقية المشاركة السياسية للمرأة.   

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،
لقد أتيحت لي الفرصة قبل أسبوع ذكرت فيها بإسهاب دور المرأة الجزائرية في مقاومتنا ضد االستعمار، وفي كفاحنا التحرري، 

وبعد ذلك في مسار بناء الجزائر المستقلة في جميع المجاالت.
بالفعل، لقد كان لحتميات التاريخ أن تقلص في المسار الزمني الكتساب المرأة الجزائرية حقوقها السياسية واالجتماعية 

بالمقارنة مع ما عرفته النساء في أقطار و قارات أخرى. فكان على الجزائرية التي عانت وحشية االحتالل وبشاعة االستعمار 
أن تكون طرفا كامال في ثورة نوفمبر المجيدة، طرفا في النضال السياسي، طرفا في العمل الوقائي واالجتماعي، طرفا كذلك 

في حمل السالح وفي التضحية والفداء بالروح من أجل كسر شوكة االستعمار.
فهذا المسار التاريخي جعل من الجزائر المكافحة من أجل الحقوق والحرية ومن الجزائريات المشاركات في هذه الملحمة 

التاريخية، أطرافا سعت بعزم وبمثابرة في ترقية مكانة المرأة في المجتمع.
فمنذ استقاللها، سعت الدولة الجزائرية إلى القيام بدور فعال على الصعيد الدولي في الحركة العالمية من أجل ترقية مكانة 

وحقوق المرأة، وذلك دائما مع الحرص والحفاظ على قيمنا الروحية والحضارية.
وعلى المستوى الداخلي، حرصت الدولة الجزائرية المستقلة، منذ وهلتها األولى، على تكريس الحقوق السياسية للمرأة من 
حقها في التصويت إلى حقها في التمثيل في جميع المجاالت، حتى وإن كانت بعض العراقيل الذهنية موجودة في هذا 

االتجاه، عراقيل تطلبت اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية جعلت من المرأة الجزائرية في العقود األخيرة طرفا موجودا في 
صرحنا البرلماني وفي هيئاتنا المنتخبة محليا  بمستوى ريادي في عالمنا العربي.

أما على الصعيد االقتصادي، فإن التشريع الجزائري أسس المساواة في األجور بين المرأة والرجل منذ السنة األولى الستقاللنا.

ولقد كان للمرأة الجزائرية مساهمة فعالة في مسار البناء والتشييد طيلة عقود من االستقالل، كما كان للجزائر حرص وسهر 
دؤوبان في ترقية مكانة المرأة في مجال التنمية بداية من المدرسة، حيث حققنا التدريس الكامل لبنات الجزائر في االبتدائي 

و وصلنا إلى أغلبية واسعة للعنصر النسوي في فضائنا الجامعي.
وفي عالم الشغل، أوشكت أن تكون المرأة المحتكر في بعض المهن ذات البعد االجتماعي مثل التدريس والصحة، بل كذلك في 

مهن سيادية مثل سلك القضاء، وهي اليوم تندمج كل سنة أكثر في صفوف الجيش الوطني الشعبي وأسالك الجمهورية.
أما على الصعيد التنموي، فقد أصبحت المرأة طرفا فعاال في فضاء المؤسسات االقتصادية وإنشائها، كما صارت طرفا فعاال 

في مجال التنمية الريفية.
و في هذا المسار جّله، بقيت المرأة في الجزائر درعا صلبا كلما نادى الوطن أبناءه وبناته لحمايته من المخاطر ومواجهة 

التحديات.
فعندما واجهت الجزائر في عزلة تامة ويالت اإلرهاب الهمجي، وقفت المرأة الجزائرية صامدة ومستعدة للتضحية الجسيمة 

إلنقاذ الدولة واستمرار سيرها مع دفع قوافل من الشهيدات في مختلف األسالك المهنية.
ا وأرملة وأختا، في الصف األول المقبل على خيار  وعندما جاءت ساعة االنفراج وتغليب الصلح على الفتنة، كانت الجزائرية، ُأمًّ

المصالحة الوطنية وتفضيل مصلحة الجزائر على جراحهن وعلى كل ما عانته عائالتهن.        
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،

رغم كل هذه الخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية، تبقى بالدي عازمة على المزيد 
من التقدم في هذا الميدان، وتلكم هي الرسالة التي حملها التعديل الدستوري األخير عندما أقر مسؤولية الدولة في ترقية 

المساواة في مجال الشغل وكذا ترقية مكانة المرأة في تقلد المسؤوليات على جميع الصعد.
وإننا واعون لما تبقى من عراقيل وثقل في ذهنيات في بعض األطياف في مجتمعنا فيما يتعلق بترقية فعلية لمكانة 

المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية.
ذلكم كله ما يجعلنا سعداء باحتضان ملتقاكم هذا، ملتقى نأمل أن تشارك الجزائر باقي األطراف الحاضرة بتجربتها في مجال 
ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية المستدامة، ملتقى نأمل أن تكون ورشاته فرصة للنساء الجزائريات تستفيد فيها من 
تجارب باقي الشعوب في إطار تنوع الحضارات وفي الحفاظ على هويتنا وقيمنا السمحة، إذ كانت المرأة وستبقى دوما الملجأ 

والحارس األمين لها في مختلف الظروف وعبر كل األزمنة.
مع تجديد ترحابي لكم، أتمنى لكم سيداتي الفضليات، سادتي األفاضل، النجاح والتوفيق في أشغال ملتقاكم هذا الذي تتشرف 

بالجزائر باحتضانه".

 على إثر فاجعة تحطم الطائرة
 العسكرية بالمطار العسكري

 بوفاريك والية البليدة , يتقدم
 السيد جبان مصطفى رئيس

 المجلس الشعبي الوالئي لوالية
 تيسمسيلت , بإسمه الخاص
 ونيابًة عن أعضاء و موظفي
 المجلس بأخلص التعازي إلى

 جميع عائالت الضحايا , راجين
 من المولى عز و جل أن يتغمد
 أرواح شهداء الوطن بالرحمة
 و الغفران و يدخلهم فسيح
 جناته و يلهم ذويهم الصبر

و السلوان

مسؤول النشر: 
السيد جبان مصطفى

 رئيس المجلس الشعبي الوالئي
مسؤول المجلة :

 السيد رويشد محمد
 السيد لرقم عبدالقادر

رئيس التحرير  : 
 السيد بوجفنة محمد

انفوغرافيا :  
السيد لرقم عبدالقادر

السيد مياد رشيد
ساهم في هذا العدد : 
السيدة كعاص فاطمة

السيد سرصاب بولنوار عزيز
 السيدة بن تمرة عائشة
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إن تسمية تيسمسيلت من أصل بربري (أمازيغي) وهذه التسمية تنقسم إلى :
(سيلت) : شمس -  (تيسم) : مكان النوم أو الغروب وهو ما يعطي معنى تيسمسيلت أو غروب الشمس.

وكانت تسميتها األولى هي : تيسمسين، رغم أن بعض علماء الكتابة األمازيغية كانوا قد أكدوا أنها تدعى أوزينا , وهذه التسمية الزالت إلى 
يومنا في دوار اللحاسنية. حسب عبد الرحمان الجزائري في كتابه ”تاريخ الجزائر“ كانت هذه المنطقة محتلة من طرف الرومان عام 297. أما 

بالنسبة ل (بيير سلما) فيحدد تاريخ االحتالل، دائما من طرف الرومان بين 276 وسبتمبر 282 وهذا بالرجوع إلى المناصب التذكارية 
التخطيطية التي اكتشفت عام 1953 بعين توكرية.

استعملت منطقة تيسمسيلت كمكان لاللتقاء في فترة االنتجاع ما بين البدويين النازحين من جنوب البالد و سلسلة جبال الونشريس .
و عند الفتوحات االسالمية امتد استعمال لغة القرآن في هذه الناحية و شرع البرابرة و العرب بالتقارب و االندماج السريع بتشكيل قبائل 

و هو مصدر تسميتها “ تسيسين “ في عهد الرستميين و هو االسم المعطى لمنبع ال زال موجود لحد اآلن . و من هذه الفترة حتى نهاية 
السلطة العثمانية كان التجمهر هذا الذي يدعى “ سوق تيسمين “ يجمع سكان جبال الونشريس.

أما القرن 17م فيصادف وصول الوالي الصالح ”سيدي أمحمد بن تمرة“ ( مرجع : كتاب نسب األ شراف). وخالل فترة االستعمار ووفقا لـ “ 
أرنود “ مترجم الجيش الفرنسي ( المجلة اإلفريقية رقم 1862 ) هم سكان بني مايدة الذين فروا من سهل الزكار ، قصد تجنب مجزرة ، 

واستقروا نهائيا في ضواحي تيسمسيلت.
شيدت تيسيمسيلت كمركز عام 1890 ( سجل الحالة المدنية ) و سميت ب ( فياالر) ، وهي تابعة للبلدية المختلطة ثنية الحد حتى سنة 

1909 . و فيما بعد ألحق هذا المركز ببلدية سفرو (sefrou ) المختلطة ( سجل الحالة المدنية ) .و بموجب مرسوم 09-08 1924-. 
أصبحت فياالر بلدية ذات الممارسة الكاملة ، بمقاطعة مليانة ، عمالة الجزائر .ثم بدأ تشييد المقر األول للبلدية عام 1928 و تم االستالم 

في جويلية 1931. كما أن الحركة الوطنية األولى لبعض الشهود ظهرت في فياالر قبل الحرب العالمية األولى واتسعت بعد أحداث ماي 1945 
و خاصة الحركة الكشفية ( قسم فياالر ) طبقا لعملية التقسيم اإلداري الجديد ألحقت فياالر بمقاطعة ثنية الحد * أورليون فيل * لتسترد 

بعد االستقالل تسميتها األصلية و هي تيسمسيلت .
و أصبحت تيسمسيلت إثر التقسيم اإلداري المؤرخ في 1984-02-04 مقر الوالية ، و هذا بعدما كانت إداريا و جغرافيا منذ زمان طويل تحت 

تبعية والية تيارت . وهي تضم حاليا 22 بلدية و 08 دوائر

نبـذة تاريخـية :

التعريف بالواليـة :

والية تيسمسيلت عاصمة الونشريس

تمتد والية تيسمسيلت على مساحة 
3151,37 كلم ² حيث تقع على بعد 

220 كلم غرب الجزائر العاصمة و 300 
كلم شرق وهران ويحدها :

– من الشمال : واليتي عين الدفلى 
والشلف.

– من الشرق : والية المدية.
– من الغرب : والية غليزان.

– من الجنوب : واليتي تيارت والجلفة.

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، برسالة إلى المشاركين في الندوة الدولية لترقية المشاركة السياسية 
للمرأة، فيما يلي نصها بالكامل: 

 "بسم اهللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين،
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،

 إنه لمن دواعي السعادة أن أتوجه إلى هذا المنتدى الدولي الذي تنظمه بالدي بالمشاركة في هيئة األمم المتحدة حول موضوع 
ترقية المشاركة السياسية للمرأة.   

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،
لقد أتيحت لي الفرصة قبل أسبوع ذكرت فيها بإسهاب دور المرأة الجزائرية في مقاومتنا ضد االستعمار، وفي كفاحنا التحرري، 

وبعد ذلك في مسار بناء الجزائر المستقلة في جميع المجاالت.
بالفعل، لقد كان لحتميات التاريخ أن تقلص في المسار الزمني الكتساب المرأة الجزائرية حقوقها السياسية واالجتماعية 

بالمقارنة مع ما عرفته النساء في أقطار و قارات أخرى. فكان على الجزائرية التي عانت وحشية االحتالل وبشاعة االستعمار 
أن تكون طرفا كامال في ثورة نوفمبر المجيدة، طرفا في النضال السياسي، طرفا في العمل الوقائي واالجتماعي، طرفا كذلك 

في حمل السالح وفي التضحية والفداء بالروح من أجل كسر شوكة االستعمار.
فهذا المسار التاريخي جعل من الجزائر المكافحة من أجل الحقوق والحرية ومن الجزائريات المشاركات في هذه الملحمة 

التاريخية، أطرافا سعت بعزم وبمثابرة في ترقية مكانة المرأة في المجتمع.
فمنذ استقاللها، سعت الدولة الجزائرية إلى القيام بدور فعال على الصعيد الدولي في الحركة العالمية من أجل ترقية مكانة 

وحقوق المرأة، وذلك دائما مع الحرص والحفاظ على قيمنا الروحية والحضارية.
وعلى المستوى الداخلي، حرصت الدولة الجزائرية المستقلة، منذ وهلتها األولى، على تكريس الحقوق السياسية للمرأة من 
حقها في التصويت إلى حقها في التمثيل في جميع المجاالت، حتى وإن كانت بعض العراقيل الذهنية موجودة في هذا 

االتجاه، عراقيل تطلبت اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية جعلت من المرأة الجزائرية في العقود األخيرة طرفا موجودا في 
صرحنا البرلماني وفي هيئاتنا المنتخبة محليا  بمستوى ريادي في عالمنا العربي.

أما على الصعيد االقتصادي، فإن التشريع الجزائري أسس المساواة في األجور بين المرأة والرجل منذ السنة األولى الستقاللنا.

ولقد كان للمرأة الجزائرية مساهمة فعالة في مسار البناء والتشييد طيلة عقود من االستقالل، كما كان للجزائر حرص وسهر 
دؤوبان في ترقية مكانة المرأة في مجال التنمية بداية من المدرسة، حيث حققنا التدريس الكامل لبنات الجزائر في االبتدائي 

و وصلنا إلى أغلبية واسعة للعنصر النسوي في فضائنا الجامعي.
وفي عالم الشغل، أوشكت أن تكون المرأة المحتكر في بعض المهن ذات البعد االجتماعي مثل التدريس والصحة، بل كذلك في 

مهن سيادية مثل سلك القضاء، وهي اليوم تندمج كل سنة أكثر في صفوف الجيش الوطني الشعبي وأسالك الجمهورية.
أما على الصعيد التنموي، فقد أصبحت المرأة طرفا فعاال في فضاء المؤسسات االقتصادية وإنشائها، كما صارت طرفا فعاال 

في مجال التنمية الريفية.
و في هذا المسار جّله، بقيت المرأة في الجزائر درعا صلبا كلما نادى الوطن أبناءه وبناته لحمايته من المخاطر ومواجهة 

التحديات.
فعندما واجهت الجزائر في عزلة تامة ويالت اإلرهاب الهمجي، وقفت المرأة الجزائرية صامدة ومستعدة للتضحية الجسيمة 

إلنقاذ الدولة واستمرار سيرها مع دفع قوافل من الشهيدات في مختلف األسالك المهنية.
ا وأرملة وأختا، في الصف األول المقبل على خيار  وعندما جاءت ساعة االنفراج وتغليب الصلح على الفتنة، كانت الجزائرية، ُأمًّ

المصالحة الوطنية وتفضيل مصلحة الجزائر على جراحهن وعلى كل ما عانته عائالتهن.        
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،

رغم كل هذه الخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية، تبقى بالدي عازمة على المزيد 
من التقدم في هذا الميدان، وتلكم هي الرسالة التي حملها التعديل الدستوري األخير عندما أقر مسؤولية الدولة في ترقية 

المساواة في مجال الشغل وكذا ترقية مكانة المرأة في تقلد المسؤوليات على جميع الصعد.
وإننا واعون لما تبقى من عراقيل وثقل في ذهنيات في بعض األطياف في مجتمعنا فيما يتعلق بترقية فعلية لمكانة 

المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية.
ذلكم كله ما يجعلنا سعداء باحتضان ملتقاكم هذا، ملتقى نأمل أن تشارك الجزائر باقي األطراف الحاضرة بتجربتها في مجال 
ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية المستدامة، ملتقى نأمل أن تكون ورشاته فرصة للنساء الجزائريات تستفيد فيها من 
تجارب باقي الشعوب في إطار تنوع الحضارات وفي الحفاظ على هويتنا وقيمنا السمحة، إذ كانت المرأة وستبقى دوما الملجأ 

والحارس األمين لها في مختلف الظروف وعبر كل األزمنة.
مع تجديد ترحابي لكم، أتمنى لكم سيداتي الفضليات، سادتي األفاضل، النجاح والتوفيق في أشغال ملتقاكم هذا الذي تتشرف 

بالجزائر باحتضانه".
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أعضاء المجلس الشعبي الوالئي
النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية إلى المشاركين في الندوة الدولية

 لترقية المشاركة السياسية للمرأة
بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، برسالة إلى المشاركين في الندوة الدولية لترقية المشاركة السياسية 

للمرأة، فيما يلي نصها بالكامل: 
 "بسم اهللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين،

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،
 إنه لمن دواعي السعادة أن أتوجه إلى هذا المنتدى الدولي الذي تنظمه بالدي بالمشاركة في هيئة األمم المتحدة حول موضوع 

ترقية المشاركة السياسية للمرأة.   
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،

لقد أتيحت لي الفرصة قبل أسبوع ذكرت فيها بإسهاب دور المرأة الجزائرية في مقاومتنا ضد االستعمار، وفي كفاحنا التحرري، 
وبعد ذلك في مسار بناء الجزائر المستقلة في جميع المجاالت.

بالفعل، لقد كان لحتميات التاريخ أن تقلص في المسار الزمني الكتساب المرأة الجزائرية حقوقها السياسية واالجتماعية 
بالمقارنة مع ما عرفته النساء في أقطار و قارات أخرى. فكان على الجزائرية التي عانت وحشية االحتالل وبشاعة االستعمار 
أن تكون طرفا كامال في ثورة نوفمبر المجيدة، طرفا في النضال السياسي، طرفا في العمل الوقائي واالجتماعي، طرفا كذلك 

في حمل السالح وفي التضحية والفداء بالروح من أجل كسر شوكة االستعمار.
فهذا المسار التاريخي جعل من الجزائر المكافحة من أجل الحقوق والحرية ومن الجزائريات المشاركات في هذه الملحمة 

التاريخية، أطرافا سعت بعزم وبمثابرة في ترقية مكانة المرأة في المجتمع.
فمنذ استقاللها، سعت الدولة الجزائرية إلى القيام بدور فعال على الصعيد الدولي في الحركة العالمية من أجل ترقية مكانة 

وحقوق المرأة، وذلك دائما مع الحرص والحفاظ على قيمنا الروحية والحضارية.
وعلى المستوى الداخلي، حرصت الدولة الجزائرية المستقلة، منذ وهلتها األولى، على تكريس الحقوق السياسية للمرأة من 
حقها في التصويت إلى حقها في التمثيل في جميع المجاالت، حتى وإن كانت بعض العراقيل الذهنية موجودة في هذا 

االتجاه، عراقيل تطلبت اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية جعلت من المرأة الجزائرية في العقود األخيرة طرفا موجودا في 
صرحنا البرلماني وفي هيئاتنا المنتخبة محليا  بمستوى ريادي في عالمنا العربي.

أما على الصعيد االقتصادي، فإن التشريع الجزائري أسس المساواة في األجور بين المرأة والرجل منذ السنة األولى الستقاللنا.

ولقد كان للمرأة الجزائرية مساهمة فعالة في مسار البناء والتشييد طيلة عقود من االستقالل، كما كان للجزائر حرص وسهر 
دؤوبان في ترقية مكانة المرأة في مجال التنمية بداية من المدرسة، حيث حققنا التدريس الكامل لبنات الجزائر في االبتدائي 

و وصلنا إلى أغلبية واسعة للعنصر النسوي في فضائنا الجامعي.
وفي عالم الشغل، أوشكت أن تكون المرأة المحتكر في بعض المهن ذات البعد االجتماعي مثل التدريس والصحة، بل كذلك في 

مهن سيادية مثل سلك القضاء، وهي اليوم تندمج كل سنة أكثر في صفوف الجيش الوطني الشعبي وأسالك الجمهورية.
أما على الصعيد التنموي، فقد أصبحت المرأة طرفا فعاال في فضاء المؤسسات االقتصادية وإنشائها، كما صارت طرفا فعاال 

في مجال التنمية الريفية.
و في هذا المسار جّله، بقيت المرأة في الجزائر درعا صلبا كلما نادى الوطن أبناءه وبناته لحمايته من المخاطر ومواجهة 

التحديات.
فعندما واجهت الجزائر في عزلة تامة ويالت اإلرهاب الهمجي، وقفت المرأة الجزائرية صامدة ومستعدة للتضحية الجسيمة 

إلنقاذ الدولة واستمرار سيرها مع دفع قوافل من الشهيدات في مختلف األسالك المهنية.
ا وأرملة وأختا، في الصف األول المقبل على خيار  وعندما جاءت ساعة االنفراج وتغليب الصلح على الفتنة، كانت الجزائرية، ُأمًّ

المصالحة الوطنية وتفضيل مصلحة الجزائر على جراحهن وعلى كل ما عانته عائالتهن.        
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،

رغم كل هذه الخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية، تبقى بالدي عازمة على المزيد 
من التقدم في هذا الميدان، وتلكم هي الرسالة التي حملها التعديل الدستوري األخير عندما أقر مسؤولية الدولة في ترقية 

المساواة في مجال الشغل وكذا ترقية مكانة المرأة في تقلد المسؤوليات على جميع الصعد.
وإننا واعون لما تبقى من عراقيل وثقل في ذهنيات في بعض األطياف في مجتمعنا فيما يتعلق بترقية فعلية لمكانة 

المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية.
ذلكم كله ما يجعلنا سعداء باحتضان ملتقاكم هذا، ملتقى نأمل أن تشارك الجزائر باقي األطراف الحاضرة بتجربتها في مجال 
ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية المستدامة، ملتقى نأمل أن تكون ورشاته فرصة للنساء الجزائريات تستفيد فيها من 
تجارب باقي الشعوب في إطار تنوع الحضارات وفي الحفاظ على هويتنا وقيمنا السمحة، إذ كانت المرأة وستبقى دوما الملجأ 

والحارس األمين لها في مختلف الظروف وعبر كل األزمنة.
مع تجديد ترحابي لكم، أتمنى لكم سيداتي الفضليات، سادتي األفاضل، النجاح والتوفيق في أشغال ملتقاكم هذا الذي تتشرف 

بالجزائر باحتضانه".
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كلمة رئيس المجلس الشعبي الوالئي

جمعية البسمة لأليتام تيسمسيلت

بسم اهللا الرحمان الرحيم و الصالة و السالم على المصطفى الحبيب عليه أفضل الصالة و السالم  .
أّيـتـها السّيـدات الفضليات، أّيـها الّسـادة األفـاضـل .

إن إحالل مجتمع اٍلمعلومات القائم على التقاسم و التضامن و تبادل المعلومات يتطلب وجود إرادة حقيقية معبر عنها و مطبقة بوضوح 
في أرض الواقع. 

و باعتبار أننا نعيش في  مجتمع المعلومات القائم على تيسير الوصول إلى المعارف، واالندماج بشكل فعال و إيجابي في  ثورة 
تكنولوجيا اإلتصاالت و الرغبة الجامحة في الحصول على المعلومة و تنوير شرائح كبيرة من المجتمع , ها نحن بعون اهللا نفتتح العدد 

األول من مجلة صدى الونشريس و التي نأمل أن تكون نافذة إعالمية مفتوحة أمام الجميع و التي تعبر عن تطلعات سكان عاصمة 
الونشريس التي تعد قلعة من قالع الصمود والمقاومة و صرح من صروح األدب ,العلم و الفن  .

إّن المتتبع للشأن الوطني اليوم، يلمس بوضوح حرص الدولة الدائم على دعم التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة، من أجل تحقيق 
تطلعات المواطن وخدمة مصالحه المشروعة، كما يلمس كذلك ثمار المشاريع التنموية الضخمة التي أقرها برنامج فخامة رئيس 

الجمهورية واإلصالحات الهامة والشاملة التي جاء بها وأرسى دعائمها في مؤسسات الدولة، والتي أثمرت نتائجها في مختلف القطاعات.
لقد حرص مجلسنا الموقر وسيظل دوما حريصا على أن يكون وفيا لعهدته وقريبا من المواطن، معبرا عن انشغاالته وناقال لها بكل 

أمانة ومدافعا عنها،كما نؤكد أن أبواب مجلسنا مفتوحة أمام جميع المواطنين وأن هدفنا األول هو خدمة المواطن والدفاع عن 
تطلعاته المشروعة وخدمة مصالحه و مرافقة السلطات المحلية وعلى رأسها السيد والي الوالية في تحقيق تنمية واليتنا و العمل معه 

بكل تعاون و تنسيق و تكامل في سبيل مواجهة التحديات و تحقيق األهداف المسطرة على المدى البعيد و المتوسط.
و فضال عن مشاركة المجلس في مختلف األنشطة والزيارات الرسمية وحرصه على احتضان المبادرات التي تلقاها من مختلف أطياف 
المجتمع المدني تكريسا لسياسة الشفافية واإلنفتاح التي تبنيناها و التي نحرص على تنفيذيها وسيبقى رهاننا األكبر هو دعم كل 

المبادرات التي من شأنها الرقي بواليتنا الى مصاف الواليات الرائدة في كافة المجاالت  .
وفي األخير، أوّجه جزيل الّشكر لكّل من ساهم في إعداد هذه المجلة .

المجد و الخلود لشهدائنا األبرار .
وفقنا اهللا و إياكم لمايحبه ويرضاه 

والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، برسالة إلى المشاركين في الندوة الدولية لترقية المشاركة السياسية 
للمرأة، فيما يلي نصها بالكامل: 

 "بسم اهللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين،
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،

 إنه لمن دواعي السعادة أن أتوجه إلى هذا المنتدى الدولي الذي تنظمه بالدي بالمشاركة في هيئة األمم المتحدة حول موضوع 
ترقية المشاركة السياسية للمرأة.   

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،
لقد أتيحت لي الفرصة قبل أسبوع ذكرت فيها بإسهاب دور المرأة الجزائرية في مقاومتنا ضد االستعمار، وفي كفاحنا التحرري، 

وبعد ذلك في مسار بناء الجزائر المستقلة في جميع المجاالت.
بالفعل، لقد كان لحتميات التاريخ أن تقلص في المسار الزمني الكتساب المرأة الجزائرية حقوقها السياسية واالجتماعية 

بالمقارنة مع ما عرفته النساء في أقطار و قارات أخرى. فكان على الجزائرية التي عانت وحشية االحتالل وبشاعة االستعمار 
أن تكون طرفا كامال في ثورة نوفمبر المجيدة، طرفا في النضال السياسي، طرفا في العمل الوقائي واالجتماعي، طرفا كذلك 

في حمل السالح وفي التضحية والفداء بالروح من أجل كسر شوكة االستعمار.
فهذا المسار التاريخي جعل من الجزائر المكافحة من أجل الحقوق والحرية ومن الجزائريات المشاركات في هذه الملحمة 

التاريخية، أطرافا سعت بعزم وبمثابرة في ترقية مكانة المرأة في المجتمع.
فمنذ استقاللها، سعت الدولة الجزائرية إلى القيام بدور فعال على الصعيد الدولي في الحركة العالمية من أجل ترقية مكانة 

وحقوق المرأة، وذلك دائما مع الحرص والحفاظ على قيمنا الروحية والحضارية.
وعلى المستوى الداخلي، حرصت الدولة الجزائرية المستقلة، منذ وهلتها األولى، على تكريس الحقوق السياسية للمرأة من 
حقها في التصويت إلى حقها في التمثيل في جميع المجاالت، حتى وإن كانت بعض العراقيل الذهنية موجودة في هذا 

االتجاه، عراقيل تطلبت اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية جعلت من المرأة الجزائرية في العقود األخيرة طرفا موجودا في 
صرحنا البرلماني وفي هيئاتنا المنتخبة محليا  بمستوى ريادي في عالمنا العربي.

أما على الصعيد االقتصادي، فإن التشريع الجزائري أسس المساواة في األجور بين المرأة والرجل منذ السنة األولى الستقاللنا.

ولقد كان للمرأة الجزائرية مساهمة فعالة في مسار البناء والتشييد طيلة عقود من االستقالل، كما كان للجزائر حرص وسهر 
دؤوبان في ترقية مكانة المرأة في مجال التنمية بداية من المدرسة، حيث حققنا التدريس الكامل لبنات الجزائر في االبتدائي 

و وصلنا إلى أغلبية واسعة للعنصر النسوي في فضائنا الجامعي.
وفي عالم الشغل، أوشكت أن تكون المرأة المحتكر في بعض المهن ذات البعد االجتماعي مثل التدريس والصحة، بل كذلك في 

مهن سيادية مثل سلك القضاء، وهي اليوم تندمج كل سنة أكثر في صفوف الجيش الوطني الشعبي وأسالك الجمهورية.
أما على الصعيد التنموي، فقد أصبحت المرأة طرفا فعاال في فضاء المؤسسات االقتصادية وإنشائها، كما صارت طرفا فعاال 

في مجال التنمية الريفية.
و في هذا المسار جّله، بقيت المرأة في الجزائر درعا صلبا كلما نادى الوطن أبناءه وبناته لحمايته من المخاطر ومواجهة 

التحديات.
فعندما واجهت الجزائر في عزلة تامة ويالت اإلرهاب الهمجي، وقفت المرأة الجزائرية صامدة ومستعدة للتضحية الجسيمة 

إلنقاذ الدولة واستمرار سيرها مع دفع قوافل من الشهيدات في مختلف األسالك المهنية.
ا وأرملة وأختا، في الصف األول المقبل على خيار  وعندما جاءت ساعة االنفراج وتغليب الصلح على الفتنة، كانت الجزائرية، ُأمًّ

المصالحة الوطنية وتفضيل مصلحة الجزائر على جراحهن وعلى كل ما عانته عائالتهن.        
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،

رغم كل هذه الخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية، تبقى بالدي عازمة على المزيد 
من التقدم في هذا الميدان، وتلكم هي الرسالة التي حملها التعديل الدستوري األخير عندما أقر مسؤولية الدولة في ترقية 

المساواة في مجال الشغل وكذا ترقية مكانة المرأة في تقلد المسؤوليات على جميع الصعد.
وإننا واعون لما تبقى من عراقيل وثقل في ذهنيات في بعض األطياف في مجتمعنا فيما يتعلق بترقية فعلية لمكانة 

المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية.
ذلكم كله ما يجعلنا سعداء باحتضان ملتقاكم هذا، ملتقى نأمل أن تشارك الجزائر باقي األطراف الحاضرة بتجربتها في مجال 
ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية المستدامة، ملتقى نأمل أن تكون ورشاته فرصة للنساء الجزائريات تستفيد فيها من 
تجارب باقي الشعوب في إطار تنوع الحضارات وفي الحفاظ على هويتنا وقيمنا السمحة، إذ كانت المرأة وستبقى دوما الملجأ 

والحارس األمين لها في مختلف الظروف وعبر كل األزمنة.
مع تجديد ترحابي لكم، أتمنى لكم سيداتي الفضليات، سادتي األفاضل، النجاح والتوفيق في أشغال ملتقاكم هذا الذي تتشرف 

بالجزائر باحتضانه".

جمعية البسمة لأليتام هي جمعية 
ذات طابع خيري تهتم بشؤون األيتام 
على مستوى تراب والية تيسمسيلت. 
يترأس الجمعية السيدة كحلي ربيعة 

عضو المجلس الشعبي الوالئي 
و تعتمد على إعانات و مساهمات 
أصحاب الخير و المحسنين , يتمثل 

نشاط الجمعية في جمع المساهمات 
العينية و المالية و توزيعها على 

األيتام و تنظم زيارات إلى 
المستشفيات لمواساة األطفال 
المرضى و تنظيم عمليات ختان 

جماعية لنفس الفئة.
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كلمة والي والية تيسمسيلت
بسم اهللا الرحمان الرحيم و الصالة و السالم على أشرف المرسلين.

أخواتي المواطنات الفضليات. - إخواني المواطنون األفاضل.
بمناسبة اإلطاللة األولى لمجلة "صدى الونشريس" الصادرة عن المجلس الشعبي الوالئي الموقر ، النابعة من شموخ الونشريس، القلعة 
الحصينة من قالع ثورة التحرير المجيدة، إن هذه الخطوة برهان ساطع  ألفكار خالقة و مفاهيم بناءة، و التي ستشكل المحالة إضافة 

قيمة تعكس الحركة التنموية للوالية بصورة مشرفة.
و  بحكم الموقع الجغرافي المتميز للوالية و مقومات النمو  التي تتمتع بها فإني أغتنم هذه الفرصة السانحة لدعوة الجميع كل حسب 

موقعه  مسؤولياته من الهيئتين التنفيذية و المنتخبة، للعمل سويا من أجل قطع أشواط جديدة في مسار  التنمية اإلقتصادية
و اإلجتماعية،  تترجمها إنجازات يرّصع بها جبين الوالية في شتى المجاالت .

إذ كلنا يضطلع  بمهمة عظيمة متنوعة في أهدافها و واسعة في مراميها و أبعادها، أال و هي  مصلحة المواطن و التي يجب أن تكون 
الدافع و المحرك األساسي لمختلف القطاعات من أجل اإلستجابة إلنشغاالته و  تأمين حاجياته في ظل الرهانات اإلقتصادية

  و اإلجتماعية المتنوعة، كما ال يفوتني في هذا المقام، دعوة  مواطناتنا و مواطنينا للمساهمة  في تحقيق األهداف المرجوة من إرساء 
مبدأ الديمقراطية التشاركية و الذي يتطلب تظافر جهود الجميع على كافة المستويات.

فإننا نسعى لترقية توافقية لرغبتنا المشتركة لتثمير المكتسبات الكبرى التي تزخر بها واليتنا (المؤهالت الفالحية و السياحية) قصد 
تقوية اإلنماء اإلقتصادي المحلي و ترقية  اإلستثمار الذي يخدم  األهداف التنموية المسطرة لتعزيز آفاق التنمية المستقبلية بالوالية 

و لجعلها قطبا حيويا، و ذلك في إطار  تجسيد إستراتيجية  فخامة رئيس الجمهورية  السيد عبد العزير بوتفليقة الرامية لتوطيد 
دعائم التنمية.

وفقنا اهللا في جميع أعمالنا التي ثمرتها سقي البالد و العباد.
السالم عليكم  و رحمة  اهللا و بركاته.

النشاطات الجمعوية

أشرف سهرة يوم 14 جوان 2018 السيد والي الوالية 
بالنيابة رفقة السيد رئيس المجلس الشعبي الوالئي 

و كذا السلطات األمنية و المدنية على حضور حفل 
إختتام الطبعة العاشرة للحملة التضانية الكبرى 

لشهر رمضان التي تنظمها المحافظة الوالئية 
للكشافة اإلسالمية - محافظة تيسمسيلت - و خالل 

الحفل تم تكريم كل القطاعات المشاركة 
و المتطوعين و كذا عرض حصيلة األنشطة وهذا 

بالمركز اإلعالمي لديوان مؤسسة الشباب .

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، برسالة إلى المشاركين في الندوة الدولية لترقية المشاركة السياسية 
للمرأة، فيما يلي نصها بالكامل: 

 "بسم اهللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين،
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،

 إنه لمن دواعي السعادة أن أتوجه إلى هذا المنتدى الدولي الذي تنظمه بالدي بالمشاركة في هيئة األمم المتحدة حول موضوع 
ترقية المشاركة السياسية للمرأة.   

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،
لقد أتيحت لي الفرصة قبل أسبوع ذكرت فيها بإسهاب دور المرأة الجزائرية في مقاومتنا ضد االستعمار، وفي كفاحنا التحرري، 

وبعد ذلك في مسار بناء الجزائر المستقلة في جميع المجاالت.
بالفعل، لقد كان لحتميات التاريخ أن تقلص في المسار الزمني الكتساب المرأة الجزائرية حقوقها السياسية واالجتماعية 

بالمقارنة مع ما عرفته النساء في أقطار و قارات أخرى. فكان على الجزائرية التي عانت وحشية االحتالل وبشاعة االستعمار 
أن تكون طرفا كامال في ثورة نوفمبر المجيدة، طرفا في النضال السياسي، طرفا في العمل الوقائي واالجتماعي، طرفا كذلك 

في حمل السالح وفي التضحية والفداء بالروح من أجل كسر شوكة االستعمار.
فهذا المسار التاريخي جعل من الجزائر المكافحة من أجل الحقوق والحرية ومن الجزائريات المشاركات في هذه الملحمة 

التاريخية، أطرافا سعت بعزم وبمثابرة في ترقية مكانة المرأة في المجتمع.
فمنذ استقاللها، سعت الدولة الجزائرية إلى القيام بدور فعال على الصعيد الدولي في الحركة العالمية من أجل ترقية مكانة 

وحقوق المرأة، وذلك دائما مع الحرص والحفاظ على قيمنا الروحية والحضارية.
وعلى المستوى الداخلي، حرصت الدولة الجزائرية المستقلة، منذ وهلتها األولى، على تكريس الحقوق السياسية للمرأة من 
حقها في التصويت إلى حقها في التمثيل في جميع المجاالت، حتى وإن كانت بعض العراقيل الذهنية موجودة في هذا 

االتجاه، عراقيل تطلبت اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية جعلت من المرأة الجزائرية في العقود األخيرة طرفا موجودا في 
صرحنا البرلماني وفي هيئاتنا المنتخبة محليا  بمستوى ريادي في عالمنا العربي.

أما على الصعيد االقتصادي، فإن التشريع الجزائري أسس المساواة في األجور بين المرأة والرجل منذ السنة األولى الستقاللنا.

ولقد كان للمرأة الجزائرية مساهمة فعالة في مسار البناء والتشييد طيلة عقود من االستقالل، كما كان للجزائر حرص وسهر 
دؤوبان في ترقية مكانة المرأة في مجال التنمية بداية من المدرسة، حيث حققنا التدريس الكامل لبنات الجزائر في االبتدائي 

و وصلنا إلى أغلبية واسعة للعنصر النسوي في فضائنا الجامعي.
وفي عالم الشغل، أوشكت أن تكون المرأة المحتكر في بعض المهن ذات البعد االجتماعي مثل التدريس والصحة، بل كذلك في 

مهن سيادية مثل سلك القضاء، وهي اليوم تندمج كل سنة أكثر في صفوف الجيش الوطني الشعبي وأسالك الجمهورية.
أما على الصعيد التنموي، فقد أصبحت المرأة طرفا فعاال في فضاء المؤسسات االقتصادية وإنشائها، كما صارت طرفا فعاال 

في مجال التنمية الريفية.
و في هذا المسار جّله، بقيت المرأة في الجزائر درعا صلبا كلما نادى الوطن أبناءه وبناته لحمايته من المخاطر ومواجهة 

التحديات.
فعندما واجهت الجزائر في عزلة تامة ويالت اإلرهاب الهمجي، وقفت المرأة الجزائرية صامدة ومستعدة للتضحية الجسيمة 

إلنقاذ الدولة واستمرار سيرها مع دفع قوافل من الشهيدات في مختلف األسالك المهنية.
ا وأرملة وأختا، في الصف األول المقبل على خيار  وعندما جاءت ساعة االنفراج وتغليب الصلح على الفتنة، كانت الجزائرية، ُأمًّ

المصالحة الوطنية وتفضيل مصلحة الجزائر على جراحهن وعلى كل ما عانته عائالتهن.        
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،

رغم كل هذه الخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية، تبقى بالدي عازمة على المزيد 
من التقدم في هذا الميدان، وتلكم هي الرسالة التي حملها التعديل الدستوري األخير عندما أقر مسؤولية الدولة في ترقية 

المساواة في مجال الشغل وكذا ترقية مكانة المرأة في تقلد المسؤوليات على جميع الصعد.
وإننا واعون لما تبقى من عراقيل وثقل في ذهنيات في بعض األطياف في مجتمعنا فيما يتعلق بترقية فعلية لمكانة 

المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية.
ذلكم كله ما يجعلنا سعداء باحتضان ملتقاكم هذا، ملتقى نأمل أن تشارك الجزائر باقي األطراف الحاضرة بتجربتها في مجال 
ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية المستدامة، ملتقى نأمل أن تكون ورشاته فرصة للنساء الجزائريات تستفيد فيها من 
تجارب باقي الشعوب في إطار تنوع الحضارات وفي الحفاظ على هويتنا وقيمنا السمحة، إذ كانت المرأة وستبقى دوما الملجأ 

والحارس األمين لها في مختلف الظروف وعبر كل األزمنة.
مع تجديد ترحابي لكم، أتمنى لكم سيداتي الفضليات، سادتي األفاضل، النجاح والتوفيق في أشغال ملتقاكم هذا الذي تتشرف 

بالجزائر باحتضانه".
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إختتام السنة الدراسية لقطاع التكوين المهني

إختتام السنة الجامعية

تنصيب السيد مصطفى جبان رئيسا
للمجلس الشعبي الوالئي

     أشرف السيد عبد القادر بن مسعود والي والية تيسمسيلت، بقاعة اإلجتماعات لمقر الوالية، على مراسيم التنصيب الرسمي
 للسيد جبان مصطفى، كرئيس منتخب جديد للمجلس الشعبي الوالئي للعهدة 2017-2022. وتم التنصيب بحضور نواب البرلمان 

بغرفتيه وأعضاء لجنة األمن الوالئية والسادة رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين وممثلين عن المجتمع المدني .
 والي الوالية  أكد في كلمته أمام التشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الوالئي المشكل من جبهة التحرير الوطني  ,التجمع الوطني 

الديمقراطي ,الحركة الشعبية الجزائرية ,تحالف تاج و حزب جبهة المستقبل  على ضرورة ترك الحسابات السياسية الضيقة خارج قبة 
المجلس والتفرغ كليا لقضايا التنمية المحلية لإلرتقاء بها إلى مستوى تطلعات مواطني الوالية، مشيرا إلى  أن القاسم المشترك بيننا 

هو العمل ومن جهته قال رئيس المجلس الشعبي الوالئي الجديد  جبان مصطفى أنه  سيكون عند حسن ظن المواطنين وأنه  
سيعمل بكل ما في وسعه مع الجميع  لصالح الوالية كما  تعهد بإعادة الحركية  وإعطاء نفس جديد للتنمية مؤكدا أ نه سيكون اليد  

التي تكمل األخرى في خدمة الوالية  .

في إطار اإلحتفال بالذكرى السادسة و الخمسين (56)لعيد اإلستقالل 
و الشباب المصادف لــ 05 جويلية من كل سنة ، أشرف السيد والي 

الوالية بالنيابة رفقة السيد رئيس المجلس الشعبي الوالئي وبمعية 
السلطات األمنية و المدنية على حضور فعاليات إختتام السنة 

الجامعية 2018/2017 بالمركز الجامعي“ أحمد بن يحي الونشريسي ”
حيث تم تسليم شهادات لألساتذة الذين تم ترقيتهم الى رتب عليا

 و تكريم الطلبة النجباء .

إحتضن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني " تاج الدين 
حامد عبد الوهاب " فعاليات األبواب المفتوحة على التكوين والتعليم 

المهنيين بالموازاة مع إختتام الموسم المهني 2018/2017،حيث 
أشرف والي الوالية السيد عبد الكريم مغربي على اإلفتتاح الرسمي 
لإلحتفال مرفوقا بالسيد جبان مصطفى رئيس المجلس الشعبي 

الوالئي وبحضور السلطات المدنية واألمنية ومنتخبين وبالمناسبة تم 
تنظيم معرض خاص باإلنجازات المحققة من سنة 2000 إلى 2018 
وكذا عرض حصيلة نشاطات القطاع وتقديم نشاطات ثقافية من 
طرف فرقتي المسرح لكل من بلدية خميستي وبرج بونعامة ،هذا 

وقد تم تكريم المتفوقين والمتخرجين من طرف السيد الوالي .

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، برسالة إلى المشاركين في الندوة الدولية لترقية المشاركة السياسية 
للمرأة، فيما يلي نصها بالكامل: 

 "بسم اهللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين،
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،

 إنه لمن دواعي السعادة أن أتوجه إلى هذا المنتدى الدولي الذي تنظمه بالدي بالمشاركة في هيئة األمم المتحدة حول موضوع 
ترقية المشاركة السياسية للمرأة.   

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،
لقد أتيحت لي الفرصة قبل أسبوع ذكرت فيها بإسهاب دور المرأة الجزائرية في مقاومتنا ضد االستعمار، وفي كفاحنا التحرري، 

وبعد ذلك في مسار بناء الجزائر المستقلة في جميع المجاالت.
بالفعل، لقد كان لحتميات التاريخ أن تقلص في المسار الزمني الكتساب المرأة الجزائرية حقوقها السياسية واالجتماعية 

بالمقارنة مع ما عرفته النساء في أقطار و قارات أخرى. فكان على الجزائرية التي عانت وحشية االحتالل وبشاعة االستعمار 
أن تكون طرفا كامال في ثورة نوفمبر المجيدة، طرفا في النضال السياسي، طرفا في العمل الوقائي واالجتماعي، طرفا كذلك 

في حمل السالح وفي التضحية والفداء بالروح من أجل كسر شوكة االستعمار.
فهذا المسار التاريخي جعل من الجزائر المكافحة من أجل الحقوق والحرية ومن الجزائريات المشاركات في هذه الملحمة 

التاريخية، أطرافا سعت بعزم وبمثابرة في ترقية مكانة المرأة في المجتمع.
فمنذ استقاللها، سعت الدولة الجزائرية إلى القيام بدور فعال على الصعيد الدولي في الحركة العالمية من أجل ترقية مكانة 

وحقوق المرأة، وذلك دائما مع الحرص والحفاظ على قيمنا الروحية والحضارية.
وعلى المستوى الداخلي، حرصت الدولة الجزائرية المستقلة، منذ وهلتها األولى، على تكريس الحقوق السياسية للمرأة من 
حقها في التصويت إلى حقها في التمثيل في جميع المجاالت، حتى وإن كانت بعض العراقيل الذهنية موجودة في هذا 

االتجاه، عراقيل تطلبت اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية جعلت من المرأة الجزائرية في العقود األخيرة طرفا موجودا في 
صرحنا البرلماني وفي هيئاتنا المنتخبة محليا  بمستوى ريادي في عالمنا العربي.

أما على الصعيد االقتصادي، فإن التشريع الجزائري أسس المساواة في األجور بين المرأة والرجل منذ السنة األولى الستقاللنا.

ولقد كان للمرأة الجزائرية مساهمة فعالة في مسار البناء والتشييد طيلة عقود من االستقالل، كما كان للجزائر حرص وسهر 
دؤوبان في ترقية مكانة المرأة في مجال التنمية بداية من المدرسة، حيث حققنا التدريس الكامل لبنات الجزائر في االبتدائي 

و وصلنا إلى أغلبية واسعة للعنصر النسوي في فضائنا الجامعي.
وفي عالم الشغل، أوشكت أن تكون المرأة المحتكر في بعض المهن ذات البعد االجتماعي مثل التدريس والصحة، بل كذلك في 

مهن سيادية مثل سلك القضاء، وهي اليوم تندمج كل سنة أكثر في صفوف الجيش الوطني الشعبي وأسالك الجمهورية.
أما على الصعيد التنموي، فقد أصبحت المرأة طرفا فعاال في فضاء المؤسسات االقتصادية وإنشائها، كما صارت طرفا فعاال 

في مجال التنمية الريفية.
و في هذا المسار جّله، بقيت المرأة في الجزائر درعا صلبا كلما نادى الوطن أبناءه وبناته لحمايته من المخاطر ومواجهة 

التحديات.
فعندما واجهت الجزائر في عزلة تامة ويالت اإلرهاب الهمجي، وقفت المرأة الجزائرية صامدة ومستعدة للتضحية الجسيمة 

إلنقاذ الدولة واستمرار سيرها مع دفع قوافل من الشهيدات في مختلف األسالك المهنية.
ا وأرملة وأختا، في الصف األول المقبل على خيار  وعندما جاءت ساعة االنفراج وتغليب الصلح على الفتنة، كانت الجزائرية، ُأمًّ

المصالحة الوطنية وتفضيل مصلحة الجزائر على جراحهن وعلى كل ما عانته عائالتهن.        
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل،

رغم كل هذه الخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية، تبقى بالدي عازمة على المزيد 
من التقدم في هذا الميدان، وتلكم هي الرسالة التي حملها التعديل الدستوري األخير عندما أقر مسؤولية الدولة في ترقية 

المساواة في مجال الشغل وكذا ترقية مكانة المرأة في تقلد المسؤوليات على جميع الصعد.
وإننا واعون لما تبقى من عراقيل وثقل في ذهنيات في بعض األطياف في مجتمعنا فيما يتعلق بترقية فعلية لمكانة 

المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية.
ذلكم كله ما يجعلنا سعداء باحتضان ملتقاكم هذا، ملتقى نأمل أن تشارك الجزائر باقي األطراف الحاضرة بتجربتها في مجال 
ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية المستدامة، ملتقى نأمل أن تكون ورشاته فرصة للنساء الجزائريات تستفيد فيها من 
تجارب باقي الشعوب في إطار تنوع الحضارات وفي الحفاظ على هويتنا وقيمنا السمحة، إذ كانت المرأة وستبقى دوما الملجأ 

والحارس األمين لها في مختلف الظروف وعبر كل األزمنة.
مع تجديد ترحابي لكم، أتمنى لكم سيداتي الفضليات، سادتي األفاضل، النجاح والتوفيق في أشغال ملتقاكم هذا الذي تتشرف 

بالجزائر باحتضانه".
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تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوالئي
السيد قارة محمد حليم

السيد عدة الميلود  
السيد رويشد محمد

السيد بختي بوساحة
السيد زغارية محمد

أنسة رزوق حكيمة
السيدة سمهون الجوهر

السيد مياد رشيد
السيد لرقم عبد القادر

السيد عياد بوعالم
السيد تجاني الحسين 

نائب رئيس المجلس الشعبي الوالئي
نائب رئيس المجلس الشعبي الوالئي

رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية ,الثقافية
,الشؤون الدينية و الوقف و الرياضة و الشباب

رئيس لجنة التربية ,التعليم العالي و التكوين المهني
رئيس لجنة اإلقتصاد و المالية

رئيسة لجنة الصحة و النظافة و حماية البيئة
رئيسة لجنة اإلتصال و تكنولوجيات اإلعالم

رئيس لجنة تهيئة اإلقليم و النقل
رئيس لجنة السكن و التعمير

رئيس لجنة الري ,الفالحة ,الغابات ,الصيد البحري و السياحة
رئيس لجنة التنمية المحلية ,التجهيز ,اإلستثمار و التشغيل

اليوم الوطني للطالب

اليوم العالمي للطفل

إحتفاء باليوم الوطني للطالب المصادف لـ 19 ماي من كل سنة ، أشرف السيد عبدالكريم مغربي والي الوالية بالنيابة رفقة السيد 
جبان مصطفى رئيس المجلس الشعبي الوالئي على اإلحتفال بهذا الحدث الهام الذي يعتبر بمثابة يوم مرجعي في تاريخ الثورة 

الجزائرية المجيدة و هذا بحضور السلطات المدنية و العسكرية .
البداية كانت بالتنقل إلى المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي أين تم رفع العلم الوطني و وضع إكليل من الزهور ترحما على 
أرواح الشهداء ، ليتفقد بعدها السيد الوالي و الوفد المرافق له أجنحة المعرض المقام بالمناسبة ، الذي تخللته عروض رياضية ، 

ترفيهية و ثقافية .كما تم تنظيم محاضرة تاريخية خاصة بالحدث و في األخير تم إختتام المناسبة بتكريم الفائزين في المسابقات 
الرياضية و الفكرية و الدينية من قبل المركز الجامعي و الخدمات الجامعية .

في إطار اإلحتفال باليوم العالمي للطفل وتحت شعار" العيش معا لضمان سعادة ورفاهية أطفالنا "، أشرف سهرة اليوم والي الوالية 
بالنيابة السيد عبد الكريم مغربي رفقة السيد جبان مصطفى رئيس المجلس الشعبي الوالئي وبحضور السلطات المدنية 

والعسكرية على إحياء المناسبة بدار الثقافة، حيث تميزت السهرة بتنظيم معرض كتاب الطفل وكذا نشاطات ترفيهية وتربوية 
وتنظيم عملية ختان جماعي لألطفال المعوزين واأليتام وتكريم حافظ القرآن الكريم الطفل " حونشي يوسف " .
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يسرني أنا  نائب رئيس المجلس الشعبي الوالئي السيد محمد حليم قارة أن أتقدم ألعضاء المجلس ولكل مسؤولي ومواطني والية 
تيسمسيلت بخالص التهاني بمناسبة صدور العدد األول لمجلة "صدى الونشريس" التي أعتبرها شخصيا مولودا إعالميا من شأنه تقديم 

اإلضافة اإلعالمية محليا وتنوير المواطن بكل مستجدات المجلس الشعبي الوالئي. تشهد والية تيسمسيلت على غرار كامل واليات 
الوطن حركية تنموية ملحوظة بفضل البرنامج التنموي لفخامة رئيس الجمهورية  الذي يضع في نصب اهتماماته تنمية المناطق 

الداخلية للوطن ومنها واليتنا التي أضحت اليوم ورشة تنموية كبيرة وذلك ما يلمسه المواطن من مشاريع عديدة .
 وبغية مواصلة هذه الديناميكية التنموية التي تشهدها واليتنا البد علينا كمنتخبين المساهمة في تقديم أفكار وآراء تصب في دفع 
عجلة التنمية بالجهة وكذا التكفل جديا بإنشغاالت المواطنين الذين ينتظرون منا تقديم اإلضافة ومرافقة دائمة ومستمرة للسلطات 
الوالئية في جهودهم الرامية لتطوير وتنمية واليتنا. واليوم تشهد عدد من المشاريع التنموية بواليتنا توقفا بسبب عملية التجميد 
التي طالتها بسبب الضائقة المالية التي تعرفها البالد والتي مردها تهاوي أسعار النفط في األسواق العالمية مما يترتب علينا مواصلة 

الجهود والمساعي الرامية لرفع التجميد عند المشاريع الحيوية التي يحتاجها المواطن وعلى رأسها مستشفى 240 سرير بعاصمة الوالية 
الذي من شأنه تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين. وبغية تحقيق تنمية حقيقية للمواطن في ظل توقف عديد المشاريع 

التنموية بسبب عملية التجميد التي طالتها ما علينا إال التكيف مع هذا الظرف المؤقت الذي تمر به البالد من خالل خلق توازن وتثمين 
للهياكل المتوفرة حاليا بواليتنا منها المؤسسة العمومية اإلستشفائية لتيسمسيلت التي ينبغي علينا تطوير أدائها وتحسين الخدمة 

الصحية المقدمة للمواطن. كما نسجل بارتياح كبير وبسرور وضع حيز الخدمة عديد الهياكل والمرافق العمومية بالوالية خالل السنتين 
األخيرتين فضال على هياكل أخرى ستتعزز بها الوالية قريبا ومنها المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة في التوليد والنساء لعاصمة 

الوالية والمسبح نصف أولمبي لمدينة لرجام إلى جانب حصص معتبرة من الوحدات السكنية العمومية االيجارية بمختلف البلديات. وفي 
األخير ال يسعني إال أن أدعو الجميع من سلطات والئية ومنتخبين محليين وفعاليات المجتمع المدني لرفع التحدي والعمل على تنمية 

وتطوير واليتنا في شتى الميادين.

كلمة السيد قارة محمد حليم
نائب رئيس المجلس الشعبي الوالئي

اليوم الوطني لذوي اإلحتياجات الخاصة

اليوم العالمي لحرية التعبير

أشرف اليوم والي الوالية السيد عبد القادر بن مسعود،مرفوقا بالسيد رئيس المجلس الشعبي الوالئي،السلطات 
المدنية،العسكرية،ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية وعائالت األطفال المعاقين،على برنامج اإلحتفال باليوم الوطني 

لذوي اإلحتياجات الخاصة،تضامنا مع هذه الفئة وبهدف مرافقتهم حتى يتسنى لهم التمتع بإستقاللية ذاتية تسهل عليهم 
عملية اإلندماج وتمكنهم من العمل واإلبداع.

هذا وتضمن البرنامج،زيارة المركز البيداغوجي لألطفال المعاقين ذهنيا،أين تم اإلطالع على نشاطات وإبداعات هذه الفئة،حيث 
تم توزيع بعض  التجهيزات لفائدتهم،ليعرج بعدها الوفد الرسمي على مدرسة األطفال المعاقين سمعيا،أين عاين السيد الوالي 

واقع التكفل بهذه الشريحة واإلشراف بالمناسبة على تكريم المشاركين في دورة رياضية،تشجيعا لهم لممارسة الرياضة التي 
تسمح لهم بتجاوز إعاقتهم والتكيف معها واإلندماج في المجتمع هذا وإستفادت المدرسة من ملعب جواري تتوفر به شروط 
السالمة لممارسة األنشطة الرياضية،إذ إستحسن ذوي اإلحتياجات الخاصة وذويهم أيما إستحسان البرنامج اإلحتفالي في أجواء 

بهيجة زرعت فيهم األمل في مجتمع جزائري يؤمن بضرورة القضاء على كل أشكال التمييز ويعترف بفئة ذوي اإلحتياجات الخاصة 
كأعضاء كاملي الحقوق في المجموعة الوطنية وفي مجتمع دعامته التضامن بين مكوناته.

إحتفاءا باليوم العالمي لحرية التعبير المصادف للثالث من ماي من كل سنة ،أشرف والي الوالية بالنيابة السيد عبد الكريم مغربي 
مرفوقا بالسيد  جبان مصطفى رئيس المجلس الشعبي الوالئي وبحضور السادة أعضاء اللجنة األمنية الوالئية، على تكريم األسرة 

اإلعالمية المحلية بمقر إقامة الوالية ،كما نوه السيد الوالي بالمجهودات المبذولة من طرف رجال اإلعالم لمرافقة مختلف 
النشاطات الميدانية ،وعلى هامش اإلحتفال تم تقديم شهادات شكر وعرفان وهدايا رمزية إلى ممثلي األسرة اإلعالمية
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الحمد هللا و الصالة والسالم على رسول اهللا و بعد ، في البداية نبارك العودة الميمونة 
لهذه المجلة و التي تزامنت و عيد الفطر المبارك أعاده اهللا علينا و على االمة بالخير و 

اليمن و البركات ، هذا المنبر اإلعالمي الذي من شأنه أن يبرز المكونات الثقافية و 
اإلجتماعية و اإلقتصادية للوالية ، و نحن كهيئة منتخبة نثمن المجهودات الجبارة التي 
تبذلها السلطات المحلية لترقية التنمية المحلية بالوالية في ظل اإلمكانيات الهائلة 
التي تزخر بها سواءا أكانت مادية أو بشرية ، وعليه فإن هذا المنبر اإلعالمي سيكون 
إحدى النوافذ التي تنبثق من خاللها أشعة التنمية المحلية بالوالية تنفيذا لبرنامج 

فخامة رئيس الجمهورية و تكريسا لتوصياته الرشيدة خدمة للوطن و المواطن .

كلمة السيد عدة الميلود
نائب رئيس المجلس الشعبي الوالئي اليوم العالمي للحماية المدنية

اليوم العربي للشرطة

18 ديسمبر من كل سنة هو يوم تحتفي به الجزائر كغيرها من الدول العربية "باليوم 
العربي للشرطة " 

و بهذه المناسبة أشرف السيد عبد القادر بن مسعود والي الوالية رفقة السيد مصطفى 
جبان رئيس المجلس الشعبي الوالئي و بحضور السيد المفتش الجهوي لشرطة الغرب 

على مراسيم الحفل المسطر من طرف المديرية الوالئية لشرطة تيسمسيلت بدار الثقافة  
برنامج الحفل كان ثريا  تضمن معرض لكل أقسام و مصالح المديرية يبرز حصيلة و 

نشاطات هذه األخيرة إضافة إلى حفل تقليد الرتب و تكريم رمزي للسيد الرئيس و السادة 
أعضاء لجنة أمن الوالية و كذا مستخدمي هذه الهيئة النظامية التي أضحت اليوم مرجعا 
في الكفاءة و اإلقتدار و اإلحترافية سيما و أنها عمدت إلى تغليب العمل التوعوي على 
الردعي و تعزيز المبادرات الجوارية و إرساء قنوات إتصال مع مختلف شرائح و مشارب 

المجتمع، األمر الذي أكسبها "قوة دون عنف و ليونة دون ضعف".

على غرار باقي و اليات الوطن ، أشرف السيد عبدالقادر بن مسعود والي الوالية 
رفقة السيد جبان مصطفى رئيس المجلس الشعبي الوالئي بمعية السلطات 
المدنية والعسكرية على فعاليات اإلحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية 

المصادف ليوم الخميس 01 مارس 2018 .
فبعد زيارة المعرض المقام بدار الثقافة مولود قاسم نايت بلقاسم ، تم 

تفتيش الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات المنشأ حديثا ، إضافة إلى 
تفتيش الفرقة السينوتقنية المنشأة هي األخرى و التي تعتبر إضافة نوعية 
لمديرية الحماية المدنية لوالية تيسمسيلت ، لتختتم المناسبة بتكريم بعض 

أعوان الحماية المدنية عرفانا لما قدموه خالل مسارهم المهني إضافة إلى 
تكريم الفائزين في مختلف التظاهرات الرياضية المنظمة بالمناسبة.



يوم دراسي حول اإلستثمار و التنمية

يوم دراسي حول قانون المالية
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كلمة السيد رويشد محمد
رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية ,الثقافية ,الشؤون الدينية و الوقف و الرياضة و الشباب

لقد اتفق جميع أعضاء اللجنة على تشخيص جميع المشاكل و النقائص التي تخص 
كل قطاع تابع لها و تثمين كل ما أنجز من قبل و هذا لمعرفة مدى تقدم برنامج 

فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة و اإلستمرار في تجسيده على 
أرض الواقع و لهذا الغرض سطرنا البرنامج التالي:

-مراسلة كل المدراء المعنيين للتعرف على القطاع
-زيارات مجاملة لمقرات المديريات

-تسطير برنامج خاص برمضان الكريم
-تسطير برنامج زيارات ميدانية خاص بكل قطاع

و بما أن عدد القطاعات التابعة للجنة كبير تم تكليف كل عضو بقطاع واحد لإلشراف 
عليه و متابعته عن قرب

-الحرص على حضور كل التظاهرات المقامة بالوالية سواء دينية, رياضية أو ثقافية
-متابعة كل المشاريع التي هي في طور اإلنجاز

-إحصاء كل الجمعيات التي تنشط على مستوى الوالية 
-العمل على تكريم كل الرياضيين المتوجين في المنافسات المختلفة

-مرافقة السلطات المحلية في جميع المناسبات الوطنية, الدينية و الثقافية

في يوم 15 فيفري أشرف السيد عبد القادر بن مسعود والي الوالية رفقة السيد جبان مصطفى 
رئيس المجلس الشعبي الوالئي على إفتتاح يوم دراسي حول " اإلستثمار والتنمية على مستوى 
الجماعات المحلية " بالمركز الجامعي "أحمد بن يحي الونشريسي" ، حيث تم إلقاء محاضرة في 

هذا الشأن من طرف األستاذ الخبير والمستشار الدولي الدكتور عبد المالك سراي ,الذي أكد بدوره 
على أهمية و دور المنتخب المحلي في جلب اإلستثمارات و دعمها و الوقوف جنبا الى جنب 

المستثمر لتطوير اإلقتصاد و ضمان مداخيل جديد للبلديات.

في يوم 01 فيفري 2018, نظمت غرفة التجارة و الصناعة – الونشريس- يوم دراسي حول قانون 
المالية 2018 تحت إشراف السيد عبد القادر بن مسعود والي الوالية رفقة السيد جبان مصطفى 
رئيس المجلس الشعبي الوالئي, ومن تنشيط الخبير المالي و الوزير األسبق السيد عبدالرحمان 

بن خالفة  أين تطرق لجملة من التدابير التي أقرها قانون المالية 2018. 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم و الصالة و السالم على أشرف المرسلين.
نظرا لما يحمله قطاع السكن و التعمير من أهمية بالغة في حياة اإلنسان أصبح من األولويات الكبرى في سياسة الدولة الجزائرية .
و في هذا اإلطار تعتمد الجزائر على سياسة تختلف عن كثير من الدول في العالم في مجال السكن إذ تتبنى مبدأ مراعاة الظروف 

اإلجتماعية للمواطن.
حيث تبرمج بناء عدة أنواع و أنماط من السكنات اإلجتماعية و تأخذ في الحسبان أصحاب الدخل الضعيف و المنعدم فنجد السكن 

اإلجتماعي اإليجاري و السكن التساهمي و السكن الريفي و بطبيعة الحال السكن الترقوي بجميع أنواعه.
و الزالت مساعي الدولة الجزائرية الحثيثة لترقية المحيط العمراني و الطابع الجمالي الالئق للمدن باعتماد و تطبيق كل أدوات 

التعمير .
و بالمناسبة تتقدم اللجنة بأسمى عبارات التقدير و الشكر لفخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة على قراره الشجاع 

في القضاء و بصفة نهائية على السكنات الهشة الغير الئقة والفوضوية و إسكان قاطنيها في سكنات الئقة. 
و بهذا الصدد تعمل لجنة السكن و التعمير جاهدة مع اإلدارات المعنية (مديرية السكن – مديرية التعمير – ديوان الترقية 

و التسيير العقاري – الوكالة العقارية-الصندوق الوطني للسكن – مديرية أمالك الدولة – مسح االراضي)
للوقوف على كافة المشاكل و النقائص التي تعيق البرامج المسطرة و دراستها و إيجاد الحلول المناسبة لنيل المبتغى 

في األخير تتقدم اللجنة بالشكر الجزيل للسيد رئيس المجلس الشعبي الوالئي و من خالله إلى كل السلطات المحلية و على رأسهم 
السيد الوالي المحترم على الدعم الكبير الذي نتلقاه في سبيل النهوض بواليتنا العزيزة. سائلين اهللا العلي القدير أن يوفقنا جميعا 

لما فيه خير الوطن و المواطن.
المجد و الخلود لشهدائنا األبرار

كلمة السيد لرقم عبد القادر
رئيس لجنة السكن و التعمير

تم يوم 06 ماي 2018 إفتتاح أشغال الدورة العادية األولى للمجلس 
الشعبي الوالئي لوالية تيسمسيلت  برئاسة السيد جبان مصطفى 

و بحضور السيد عبدالكريم مغربي والي الوالية بالنيابة و أعضاء 
البرلمان بغرفتيه و الهيئة التنفيذية للوالية و السلطات األمنية 

و العسكرية و رؤساء الدوائر و البلديات و كذا األسرة الثورية و أعيان 
المدينة و الجمعيات الجماهرية .

و بعد تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم و اإلستماع للنشيد الوطني 
و تشكيل مكتب الدورة .أعلن السيد الرئيس عن جدول أعمال الدورة 
و المتمثل في دراسة ملف الفالحة و المصادقة  على بيع عتاد خارج 

الخدمة التابع للوالية و المصادقة على تحيين أسعار إيجار أمالك 
الوالية.

 بعدها ألقى السيد الرئيس كلمة ترحيبية بالمناسبة و شكر فيها 
السيد الوالي عبد القادر بن مسعود الذي عينه السيد فخامة رئيس 
الجمهورية وزيرا للسياحة متمنيا له النجاح و التوفيق مذكرا الجميع 

بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد عبدالكريم مغربي والي 
الوالية بالنيابة لمواصلة مسار تنمية والية تيسمسيلت.

و تقدم كال من السيد مدير الفالحة و السيد رئيس لجنة الري
, الفالحة, الغابات, الصيد البحري و السياحة لقراءة التقارير بعدها 

فتح المجال للمناقشة و الرد على األسئلة من طرف كل المدراء الذين 
لهم صلة بالملف .

و تلخصت توصيات اللجنة فيما يلي:
 -توصي اللجنة بضرورة اإلسراع في إنجاز مركز تخزين الحبوب 

بخميستي الذي أسندت أشغاله إلى مؤسسة batemetal  والذي 
يعرف تأخرا كبيرا

-توصي اللجنة بضرورة إنجاز مركز تخزين الحبوب بعماري
-توصي اللجنة بضرورة توسيع محيطات السقي حتى تشمل 

المستثمرين الخواص بمنطقة برج األمير عبد القادر نظرا لعدم 
وجود المياه عن طريق إنجاز قنوات نقل مياه السقي 

-توصي اللجنة بضرورة إنجاز حواجز مائية جديدة بالمناطق التي 
يستقر بها الرحالة القادمين من الجنوب (العشابة) لتفادي تخريب 

قنوات المياه
-توصي اللجنة بضرورة ضم األراضي الفالحية ضعيفة اإلنتاج 

والغير منتجة إلى المخططات العمرانية.
-توصي اللجنة بضرورة الدعم في مجال السقي المحوي.

-ضرورة جلب شريك للمزعة النوذجية بعماري حتى نتكمن من 
إستغالل المساحة اإلجمالية أحسن استغالل وتوسيع نشاطها 

المتعارف عليه.
-توصي اللجنة بضرورة تسوية وضعية المستفيدين من األراضي 

الفالحية بدائرة ثنية الحد والمقدر عددهم ب 65 واحد والذين يملكون قرارات االستفادة.
-توصي اللجنة بضرورة فتح  الديوان الوطني للسقي وتصريف المياه  ONID  على مستوى والية تيسمسيلت للقضاء على معاناة 

الفالحين في هذا المجال.
-توصي اللجنة بضرورة دعم اإلستثمار في مجال تربية األبقار الحلوب.

-توصي اللجنة بضرورة توسع وتدعيم الفالحة الجبلية.
-توصي اللجنة بضرورة دعم تربية األرانب 

-توصي اللجنة بضرورة أخذ مقترحات اللجنة الواردة في مجال التقرير بعين االعتبار والتعاون معها لتجسيدها على أرض الواقع مع 
اإلبقاء على ملف القطاع مفتوحا

-توصي اللجنة إيجاد حل إداري في مجال التبعية لتعاونية الحبوب لوالية تيارت 
-توصي اللجنة إنشاء مراكز تخزين منتوج مكثري البذور

-توصي اللجنة بضرورة إشراك المجالس المهنية لمختلف الشعب في كل العمليات المبرمجة في قطاع الفالحة
-توصي اللجنة بضرورة إعادة النظر في قضية السدود الموجهة للسقي والعمل على إنشاء حواجز مائية متعددة من أجل السعي قدما 

في ملف السقي الفالحي 

أشرف السيد عبدالقادر بن مسعود والي الوالية رفقة 
السيد جبان مصطفى رئيس المجلس الشعبي الوالئي 

و بحضور السيد األمين العام لوزارة التربية الوطنية على 
اإلفتتاح الرسمي ألشغال الندوة الجهوية لتحضير الدخول 
المدرسي 2019/2018 التي عرفت مشاركة 15 والية من 
الغرب الجزائري ,حيث أجمع كل المشاركين على ضرورة 
تثمين اإلصالحات الجوهرية التي أقرها فخامة رئيس 

الجمهورية المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة. و أنصب النقاش 
حول كيفية التكفل باألستاذ و تحسين أدائه و فتح 

مؤسسات جديدة و تبني طريقة جوارية للتكفل 
بإنشغاالت موظفي القطاع مع التأكيد على ترقية اللغة 
األمازيغية.و تم بالمناسبة تكريم أول مدير للتربية لوالية 

تيسمسيلت السيد شعالل نصر الدين 

الندوة الجهوية لتحضير الدخول المدرسي 2019/2018
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يعتبر قطاع التربية أحد أهم القطاعات التي تولي له الدولة أهمية بالغة من جميع الجوانب سواء من حيث الميزانية  
أو من خالل الطاقات البشرية و المادية التي توفرها له 

 و قطاع التربية الوطنية يرتبط أساسا بقطاعين ,التعليم العالي و البحث العلمي و التكوين و التعليم المهنيين 
و حرصا منها على دعم و دفع هذا القطاع على مستوى واليتنا تعمل اللجنة و تحت إشراف السيد رئيس المجلس على 
تكثيف خرجاتها الميدانية لمؤسسات التربية بجميع األطوار عبر كافة تراب الوالية للوقوف على النقائص المسجلة 

و حصرها حسب األولوية سواء تعلق األمر بهياكل القطاع التي تحتاج معظمها إلى التهيئة أو التجهيزات المختلفة التي 
يحتاجها التلميذ لمزاولة دراسته في ظروف مقبولة خاصة المؤسسات اإلبتدائية منها حيث الحظنا أنها تحتاج إهتمام 
أكثر من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية أما بالنسبة للنقل المدرسي فإننا نسجل نقصا كبيرا في حافالت النقل 

خاصة و أن معظم بلديات الوالية ريفية ضف إلى ذلك إفتقار العديد منها إلى ثانويات (األربعاء- بني لحسن- اليوسفية 
– سيدي بوتشنت الملعب – المعاصم – سيدي العنتري) مما يجبر رؤساء البلديات على نقل التالميذ إلى ثانويات الدوائر 

التابعة لها.
كما وقفت اللجنة من خالل معاينة وحدات الكشف و المتابعة على العجز المسجل لعدم قدرتها على استيعاب األعداد 
الكبيرة للتالميذ أو إفتقارها للتجهيزات الطبية الضرورية و حتى النقص  في التأطير الطبي مما يعكس عدم التنسيق 

بين مديريتي الصحة و التربية كما سجلنا وجود هياكل مغلقة رغم إنتهاء األشغال بها و جاهزيتها. 
أما فيما يخص اإلطعام فان اللجنة وقفت على الكثير من النقائص تتعلق بعدم قدرة المطاعم على استيعاب أعداد 

التالميذ ضف إلى ذلك نقص التجهيزات و نوعية الوجبة المقترحة.
 رغم كل ذلك فإن اللجنة تبدي إرتياحها عن رفع التجميد على  92 مشروعا و تدعو إلى اإلسراع في إجراءات البدء في 

اإلنجاز كما أننا نثمن النتائج المتحصل عليها في إمتحانات األطوار الثالثة.

كلمة السيد بوساحة بختي
رئيس لجنة التربية ,التعليم العالي و التكوين المهني

تم يوم 06 ماي 2018 إفتتاح أشغال الدورة العادية األولى للمجلس 
الشعبي الوالئي لوالية تيسمسيلت  برئاسة السيد جبان مصطفى 

و بحضور السيد عبدالكريم مغربي والي الوالية بالنيابة و أعضاء 
البرلمان بغرفتيه و الهيئة التنفيذية للوالية و السلطات األمنية 

و العسكرية و رؤساء الدوائر و البلديات و كذا األسرة الثورية و أعيان 
المدينة و الجمعيات الجماهرية .

و بعد تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم و اإلستماع للنشيد الوطني 
و تشكيل مكتب الدورة .أعلن السيد الرئيس عن جدول أعمال الدورة 
و المتمثل في دراسة ملف الفالحة و المصادقة  على بيع عتاد خارج 

الخدمة التابع للوالية و المصادقة على تحيين أسعار إيجار أمالك 
الوالية.

 بعدها ألقى السيد الرئيس كلمة ترحيبية بالمناسبة و شكر فيها 
السيد الوالي عبد القادر بن مسعود الذي عينه السيد فخامة رئيس 
الجمهورية وزيرا للسياحة متمنيا له النجاح و التوفيق مذكرا الجميع 

بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد عبدالكريم مغربي والي 
الوالية بالنيابة لمواصلة مسار تنمية والية تيسمسيلت.

و تقدم كال من السيد مدير الفالحة و السيد رئيس لجنة الري
, الفالحة, الغابات, الصيد البحري و السياحة لقراءة التقارير بعدها 

فتح المجال للمناقشة و الرد على األسئلة من طرف كل المدراء الذين 
لهم صلة بالملف .

و تلخصت توصيات اللجنة فيما يلي:
 -توصي اللجنة بضرورة اإلسراع في إنجاز مركز تخزين الحبوب 

بخميستي الذي أسندت أشغاله إلى مؤسسة batemetal  والذي 
يعرف تأخرا كبيرا

-توصي اللجنة بضرورة إنجاز مركز تخزين الحبوب بعماري
-توصي اللجنة بضرورة توسيع محيطات السقي حتى تشمل 

المستثمرين الخواص بمنطقة برج األمير عبد القادر نظرا لعدم 
وجود المياه عن طريق إنجاز قنوات نقل مياه السقي 

-توصي اللجنة بضرورة إنجاز حواجز مائية جديدة بالمناطق التي 
يستقر بها الرحالة القادمين من الجنوب (العشابة) لتفادي تخريب 

قنوات المياه
-توصي اللجنة بضرورة ضم األراضي الفالحية ضعيفة اإلنتاج 

والغير منتجة إلى المخططات العمرانية.
-توصي اللجنة بضرورة الدعم في مجال السقي المحوي.

-ضرورة جلب شريك للمزعة النوذجية بعماري حتى نتكمن من 
إستغالل المساحة اإلجمالية أحسن استغالل وتوسيع نشاطها 

المتعارف عليه.
-توصي اللجنة بضرورة تسوية وضعية المستفيدين من األراضي 

الفالحية بدائرة ثنية الحد والمقدر عددهم ب 65 واحد والذين يملكون قرارات االستفادة.
-توصي اللجنة بضرورة فتح  الديوان الوطني للسقي وتصريف المياه  ONID  على مستوى والية تيسمسيلت للقضاء على معاناة 

الفالحين في هذا المجال.
-توصي اللجنة بضرورة دعم اإلستثمار في مجال تربية األبقار الحلوب.

-توصي اللجنة بضرورة توسع وتدعيم الفالحة الجبلية.
-توصي اللجنة بضرورة دعم تربية األرانب 

-توصي اللجنة بضرورة أخذ مقترحات اللجنة الواردة في مجال التقرير بعين االعتبار والتعاون معها لتجسيدها على أرض الواقع مع 
اإلبقاء على ملف القطاع مفتوحا

-توصي اللجنة إيجاد حل إداري في مجال التبعية لتعاونية الحبوب لوالية تيارت 
-توصي اللجنة إنشاء مراكز تخزين منتوج مكثري البذور

-توصي اللجنة بضرورة إشراك المجالس المهنية لمختلف الشعب في كل العمليات المبرمجة في قطاع الفالحة
-توصي اللجنة بضرورة إعادة النظر في قضية السدود الموجهة للسقي والعمل على إنشاء حواجز مائية متعددة من أجل السعي قدما 

في ملف السقي الفالحي 

في إطار مرافقة المشاريع التنموية واإلستثمارية 
بالوالية  و في يوم 28/03/2018قام والي الوالية 
السيد عبدالقادر بن مسعود مرفوقا بالسيد جبان 

مصطفى رئيس المجلس الشعبي الوالئي وعديد 
المدراء المعنيين، بتفقد كل من مشروع إنجاز 
المركب الترفيهي الواقع بمحاذاة مسرح الهواء 

الطلق الذي تشهد األشغال به وتيرة جيدة و كذا 
ورشة إنجاز المنتجع السياحي بسد بوقارة ، حيث 

أبدى السيد الوالي ارتياحه لوتيرة اإلنجاز ملحا على 
ضرورة إتمام األشغال في اآلجال المحددة ، ليقف في 
نهاية برنامج الزيارة على الرتوشات األخيرة لعملية 

تلحيم و ربط خط السكة الحديدية ، سيما وأن 
المشروع من شأنه إعطاء دفع قوي للحركية 

اإلقتصادية والتنموية بالوالية و فك
العزلة عن الوالية إذ يربط الجهة الشرقية للبالد

بالجهة الغربية مرورًا بوالية تسمسيلت.

قصد الوقوف على سير وتيرة إنجاز مختلف المشاريع 
التنموية بالوالية ،في يوم 19/04/2018 قام  والي 

الوالية بالنيابة السيد عبدالكريم مغربي مرفوقا بالسيد 
مصطفى جبان رئيس المجلس الشعبي الوالئي وعديد 

المدراء التنفيذيين المعنيين باإلشراف على تفقد 
العديد من المشاريع بعاصمة الوالية لكل من مشروع 

4000 مقعد بيداغوجي التابع للمركز الجامعي 
تيسمسيلت و كذا مشروع المؤسسة االستشفئية 
المتخصصة في التوليد و النساء التي من المنتظر 

تدشينها خالل شهر أكتوبر المقبل .
السيد والي الوالية بالنيابة شدد في نهاية الزيارة على 

ضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة للمشاريع من طرف 
القائمين عليها، بغية تسليمها في أقرب وقت ممكن.
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زيارات ميدانية

   إذا عجزت يداك عن المكافأة فلن يعجز لسانك عن الشكر فأوال شكري هللا 
عز وجل الذي أحمده على توفيقه لي في انجاز المهام الموكلة لي، ثم أسدي 

خالص شكري وتقديري وعرفاني إلى شعب والية تيسمسيلت على الثقة التي 
منحني إياها خالل المحليات األخيرة،  اللهم ربي يسر لي ما تعسر علي وأرشدني 

إلى ما فيه الخير والصالح .
 وشكري الخالص للسيد جبان مصطفى رئيس المجلس الشعبي الوالئي على 

إقتراحاته لتشكيل هذا المجلس وتسيريه وكذا شرح الصالحيات المخولة له.  
  إن المجلس الشعبي الوالئي هو اإلطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته 
ويراقب عمل السلطات العمومية و هو جهاز مداولة على مستوى الوالية 

ويعتبر األسلوب األمثل للقيادة الجماعية والصورة الحقيقية التي بموجبها 
يمارس سكان الوالية حقهم في التسيير والسهر على شؤونهم ورعاية 

مصالحهم من خالل تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات على 
مستوى الوالية.

كلمة السيد تجاني حسين
رئيس لجنة التنمية المحلية

و التجهيز و اإلستثمار و التشغيل

 و في إطار النظام المعمول به داخل المجلس الشعبي الوالئي و سعيا لتحقيق نهضة تنموية فيما يخص اإلستثمار وترقية الشغل 
بوالية تيسمسيلت والعمل على تظافر الجهود لتشخيص واقع القطاع و ترقيته إلى مستوى طموحات الراغبين في تفعيل هذا 
المجال الحيوي قصد خلق مناصب عمل إضافية من شأنه أن يخفف من حدة ظاهرة البطالة لذا وجب الحرص الكامل على إضفاء 

تقنيات المسح الشامل لكل القطاعات الحيوية التي تتوفر عليها واليتنا وعليه قمنا  رفقة أعضاء اللجنة بزيارة :
ـ مديرية التشغيل  ـ مديرية الصناعة والمناجم ـ الصندوق الوطني للتأمين على البطالة   ـ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

الشباب
ـ الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  ـ صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ـ الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار  ـ الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء
ـ الصندوق الوطني للعمال غير األجراء  ـ الصندوق الوطني للتقاعد   ـ الوظيف العمومي  ـ مفتشية العمل

     إذ استقبلنا إستقباال حسنا من طرف مدراء ومسيري هذه المديريات والوكاالت والصناديق الوطنية حيث تعرفنا على دور معظم 
هياكل ومكاتب هذه المؤسسات اإلدارية وتبادلنا اآلراء حول طبيعة العمل واالتصال الذي من شانه تسهيل عمل اللجنة وكذا تنظيم 

أيام دراسية سواء على مستوى هذه المديريات والوكاالت أو بمقر المجلس الشعبي الوالئي بهدف التعريف أكثر بدور هذه 
المؤسسات في تحقيق التنمية المحلية.

    وفي األخير إتفقنا نحن أعضاء لجنة التنمية المحلية, اإلستثمار والتشغيل والتجهيز والشركاء على وضع خطة عمل من شأنها 
تحقيق األهداف و بلوغ التصورات اإليجابية وصوال للغايات المرجوة مع تواجد النوايا الحسنة لتفعيل القطاع من قبل الجميع.

تم يوم 06 ماي 2018 إفتتاح أشغال الدورة العادية األولى للمجلس 
الشعبي الوالئي لوالية تيسمسيلت  برئاسة السيد جبان مصطفى 

و بحضور السيد عبدالكريم مغربي والي الوالية بالنيابة و أعضاء 
البرلمان بغرفتيه و الهيئة التنفيذية للوالية و السلطات األمنية 

و العسكرية و رؤساء الدوائر و البلديات و كذا األسرة الثورية و أعيان 
المدينة و الجمعيات الجماهرية .

و بعد تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم و اإلستماع للنشيد الوطني 
و تشكيل مكتب الدورة .أعلن السيد الرئيس عن جدول أعمال الدورة 
و المتمثل في دراسة ملف الفالحة و المصادقة  على بيع عتاد خارج 

الخدمة التابع للوالية و المصادقة على تحيين أسعار إيجار أمالك 
الوالية.

 بعدها ألقى السيد الرئيس كلمة ترحيبية بالمناسبة و شكر فيها 
السيد الوالي عبد القادر بن مسعود الذي عينه السيد فخامة رئيس 
الجمهورية وزيرا للسياحة متمنيا له النجاح و التوفيق مذكرا الجميع 

بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد عبدالكريم مغربي والي 
الوالية بالنيابة لمواصلة مسار تنمية والية تيسمسيلت.

و تقدم كال من السيد مدير الفالحة و السيد رئيس لجنة الري
, الفالحة, الغابات, الصيد البحري و السياحة لقراءة التقارير بعدها 

فتح المجال للمناقشة و الرد على األسئلة من طرف كل المدراء الذين 
لهم صلة بالملف .

و تلخصت توصيات اللجنة فيما يلي:
 -توصي اللجنة بضرورة اإلسراع في إنجاز مركز تخزين الحبوب 

بخميستي الذي أسندت أشغاله إلى مؤسسة batemetal  والذي 
يعرف تأخرا كبيرا

-توصي اللجنة بضرورة إنجاز مركز تخزين الحبوب بعماري
-توصي اللجنة بضرورة توسيع محيطات السقي حتى تشمل 

المستثمرين الخواص بمنطقة برج األمير عبد القادر نظرا لعدم 
وجود المياه عن طريق إنجاز قنوات نقل مياه السقي 

-توصي اللجنة بضرورة إنجاز حواجز مائية جديدة بالمناطق التي 
يستقر بها الرحالة القادمين من الجنوب (العشابة) لتفادي تخريب 

قنوات المياه
-توصي اللجنة بضرورة ضم األراضي الفالحية ضعيفة اإلنتاج 

والغير منتجة إلى المخططات العمرانية.
-توصي اللجنة بضرورة الدعم في مجال السقي المحوي.

-ضرورة جلب شريك للمزعة النوذجية بعماري حتى نتكمن من 
إستغالل المساحة اإلجمالية أحسن استغالل وتوسيع نشاطها 

المتعارف عليه.
-توصي اللجنة بضرورة تسوية وضعية المستفيدين من األراضي 

الفالحية بدائرة ثنية الحد والمقدر عددهم ب 65 واحد والذين يملكون قرارات االستفادة.
-توصي اللجنة بضرورة فتح  الديوان الوطني للسقي وتصريف المياه  ONID  على مستوى والية تيسمسيلت للقضاء على معاناة 

الفالحين في هذا المجال.
-توصي اللجنة بضرورة دعم اإلستثمار في مجال تربية األبقار الحلوب.

-توصي اللجنة بضرورة توسع وتدعيم الفالحة الجبلية.
-توصي اللجنة بضرورة دعم تربية األرانب 

-توصي اللجنة بضرورة أخذ مقترحات اللجنة الواردة في مجال التقرير بعين االعتبار والتعاون معها لتجسيدها على أرض الواقع مع 
اإلبقاء على ملف القطاع مفتوحا

-توصي اللجنة إيجاد حل إداري في مجال التبعية لتعاونية الحبوب لوالية تيارت 
-توصي اللجنة إنشاء مراكز تخزين منتوج مكثري البذور

-توصي اللجنة بضرورة إشراك المجالس المهنية لمختلف الشعب في كل العمليات المبرمجة في قطاع الفالحة
-توصي اللجنة بضرورة إعادة النظر في قضية السدود الموجهة للسقي والعمل على إنشاء حواجز مائية متعددة من أجل السعي قدما 

في ملف السقي الفالحي 

يحظى قطاع السكن بوالية تيسمسيلت عناية 
خاصة من طرف السلطات المحلية و على رأسهم 

السيد الوالي و السيد رئيس المجلس الشعبي 
الوالئي ,حيث في كل الخرجات الميدانية يكون له 

حصة األسد و تصب كل الجهود إلعادة بعث 
المشاريع المتوقفة و تذليل كل العراقيل التي 

تعيق تقدم األشغال.
و مؤخرا تم اإلنطالق في 1500 سكن بصيغة عدل

 و اإلستفادة من حصة جديدة 400سكن ليصبح 
العدد اإلجمالي 2900 سكن في طور اإلنجاز ,أما 

بالنسبة للسكن الترقوي المدعم البرنامج يسير 
بوتيرة جيدة إذ كل الملفات المودعة من طرف 
المواطنين هي على مستوى الصندوق الوطني 

للسكن و الدراسات الهندسية على مستوى مديرية 
السكن و اإلنطالق في األشغال في أقرب وقت 

 و بخصوص السكن اإلجتماعي فالجهود متواصلة 
إلعادة بعث المشاريع المتوقفة إذ استطاع 

القائمين على ديوان الترقية و التسيير العقاري 
و في وقت وجيز إعادة بعث أشغال أكثر من 7200 
سكن كانت متوقفة لعدة أسباب والحصة الباقية 

سوف تنطلق في األيام القليلة القادمة
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إن المرسوم التنفيذي رقم 07/140 المؤرخ ب 19 ماي 2007 يعد ركنا 
هاما في إصالح القطاع الصحي حيث مرت سياسة إصالح المنظومة 

الصحية في الجزائر بعدة مراحل مختلفة منذ االستقالل إلى يومنا هذا .
إن الهدف الرئيسي هو حماية صحة األفراد بشكل عام ، و بإعتبار أن 

المنظومة الصحية هي مجموعة من الهياكل و المؤسسات اإلدارية 
و الخدماتية يقوم على تسييرها أفراد ذو مهارات و تخصصات مختلفة 

رغم أنها تواجه مشاكل و صعوبات في تحقيق األهداف الرامية إلى 
تحسين الخدمات الصحية التي يستفيد منها المواطن الجزائري .

و تعلق المنظومة الصحية أماال كبيرة من أجل تحقيق هذا الغرض.
كما يقال المثل البحر ال جوار له والملك ال صديق له و العافية ال ثمن لها

كلمة اآلنسة رزوق حكيمة
رئيسة لجنة الصحة و النظافة و حماية البيئة

بصفتي رئيس اللجنة إنه لشرف كبير لنا و تكليف أكبر سوف نسعى 
جاهدين مع جميع أعضاء اللجنة في مرافقة السلطات الوصية من 

أجل النهوض بقطاع النقل و االشغال العمومية و تهيئة االقليم 
و لهذا الغرض سطرنا برنامج ثري لمرافقة السلطات المحلية في 

إنجاز كل المشاريع التي هي في طور اإلنجاز و إيجاد الحلول المناسبة 
لكل العوائق و إحصاء كل النقائص و مرافقة المستثمرين لتجسيد 

مشاريعهم و رفع التحدي من أجل تطوير كل القطاعات التابعة 
للجنة و سنكون إن شاء اهللا في خدمة هذه الوالية .

كلمة السيد مياد رشيد
رئيس لجنة تهيئة اإلقليم و النقل

الدورة العادية الثانية 2018

تم يوم 06 ماي 2018 إفتتاح أشغال الدورة العادية األولى للمجلس 
الشعبي الوالئي لوالية تيسمسيلت  برئاسة السيد جبان مصطفى 

و بحضور السيد عبدالكريم مغربي والي الوالية بالنيابة و أعضاء 
البرلمان بغرفتيه و الهيئة التنفيذية للوالية و السلطات األمنية 

و العسكرية و رؤساء الدوائر و البلديات و كذا األسرة الثورية و أعيان 
المدينة و الجمعيات الجماهرية .

و بعد تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم و اإلستماع للنشيد الوطني 
و تشكيل مكتب الدورة .أعلن السيد الرئيس عن جدول أعمال الدورة 
و المتمثل في دراسة ملف الفالحة و المصادقة  على بيع عتاد خارج 

الخدمة التابع للوالية و المصادقة على تحيين أسعار إيجار أمالك 
الوالية.

 بعدها ألقى السيد الرئيس كلمة ترحيبية بالمناسبة و شكر فيها 
السيد الوالي عبد القادر بن مسعود الذي عينه السيد فخامة رئيس 
الجمهورية وزيرا للسياحة متمنيا له النجاح و التوفيق مذكرا الجميع 

بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد عبدالكريم مغربي والي 
الوالية بالنيابة لمواصلة مسار تنمية والية تيسمسيلت.

و تقدم كال من السيد مدير الفالحة و السيد رئيس لجنة الري
, الفالحة, الغابات, الصيد البحري و السياحة لقراءة التقارير بعدها 

فتح المجال للمناقشة و الرد على األسئلة من طرف كل المدراء الذين 
لهم صلة بالملف .

و تلخصت توصيات اللجنة فيما يلي:
 -توصي اللجنة بضرورة اإلسراع في إنجاز مركز تخزين الحبوب 

بخميستي الذي أسندت أشغاله إلى مؤسسة batemetal  والذي 
يعرف تأخرا كبيرا

-توصي اللجنة بضرورة إنجاز مركز تخزين الحبوب بعماري
-توصي اللجنة بضرورة توسيع محيطات السقي حتى تشمل 

المستثمرين الخواص بمنطقة برج األمير عبد القادر نظرا لعدم 
وجود المياه عن طريق إنجاز قنوات نقل مياه السقي 

-توصي اللجنة بضرورة إنجاز حواجز مائية جديدة بالمناطق التي 
يستقر بها الرحالة القادمين من الجنوب (العشابة) لتفادي تخريب 

قنوات المياه
-توصي اللجنة بضرورة ضم األراضي الفالحية ضعيفة اإلنتاج 

والغير منتجة إلى المخططات العمرانية.
-توصي اللجنة بضرورة الدعم في مجال السقي المحوي.

-ضرورة جلب شريك للمزعة النوذجية بعماري حتى نتكمن من 
إستغالل المساحة اإلجمالية أحسن استغالل وتوسيع نشاطها 

المتعارف عليه.
-توصي اللجنة بضرورة تسوية وضعية المستفيدين من األراضي 

الفالحية بدائرة ثنية الحد والمقدر عددهم ب 65 واحد والذين يملكون قرارات االستفادة.
-توصي اللجنة بضرورة فتح  الديوان الوطني للسقي وتصريف المياه  ONID  على مستوى والية تيسمسيلت للقضاء على معاناة 

الفالحين في هذا المجال.
-توصي اللجنة بضرورة دعم اإلستثمار في مجال تربية األبقار الحلوب.

-توصي اللجنة بضرورة توسع وتدعيم الفالحة الجبلية.
-توصي اللجنة بضرورة دعم تربية األرانب 

-توصي اللجنة بضرورة أخذ مقترحات اللجنة الواردة في مجال التقرير بعين االعتبار والتعاون معها لتجسيدها على أرض الواقع مع 
اإلبقاء على ملف القطاع مفتوحا

-توصي اللجنة إيجاد حل إداري في مجال التبعية لتعاونية الحبوب لوالية تيارت 
-توصي اللجنة إنشاء مراكز تخزين منتوج مكثري البذور

-توصي اللجنة بضرورة إشراك المجالس المهنية لمختلف الشعب في كل العمليات المبرمجة في قطاع الفالحة
-توصي اللجنة بضرورة إعادة النظر في قضية السدود الموجهة للسقي والعمل على إنشاء حواجز مائية متعددة من أجل السعي قدما 

في ملف السقي الفالحي 

وفقا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،المتضمنة دراسة ملف الميزانية اإلضافية لسنة 2018، أشرف 
السيد جبان مصطفى رئيس المجلس الشعبي الوالئي بمعية السيد عبدالكريم مغربي والي الوالية بالنيابة وبحضور السادة المدراء 

التنفيذيين وأعضاء المجلس على افتتاح الدورة العادية الثانية،حيث تفضل السيد مدير اإلدارة المحلية على تقديم عرض تفصيلي 
لمشروع الميزانية اإلضافية المعدلة والمكملة للميزانية األصلية وفي هذا الشأن كانت للسادة األعضاء تدخالت ،طرح خاللها 

مجموعة من اإلنشغاالت التي تعيق التنمية بالوالية، حيث تم تسجيلها واإلجابة عنها من طرف السادة المدراء، وفي ختام الدورة 
،ثمن السيد الوالي المجهودات المبذولة من طرف المنتخبين المحليين وكذا المرافقة الميدانية لمختلف النشاطات التنموية عبر 

تراب الوالية،كما حث على ضرورة فتح مجال االستثمار ورفع البيروقراطية من أجل استقطاب المستثمرين وإنشاء مناطق نشاطات 
من شأنها المساهمة في خلق الثروة وتقليص البطالة.
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الدورة العادية األولى 2018 نشاطات المجلس

يشهد التاريخ بأن البشرية مرت بعدة ثورات و آخرها هي ثورة 
التكنولوجيا و اإلعالم 

و اإلهتمام بعلوم اإلتصال و التكنولوجيا  في تزايد مستمر
 إذ أصبحت هذه التكنولوجيا ال تتجزأ عن جميع المسائل و األعمال 

اليومية للدول و المؤسسات و األفراد ووصلت إلى الحد الذي كونت فيه 
مجتمع قائم بذاته و يختلف عن المجتمع اإلنساني 

فعمل هذه اللجنة يتلخص في نقطتين أساسيتين أولها هو تغطية 
جميع النشاطات المحلية للمجالس المنتخبة إذا هي واجهة لنقل 

الصورة الكاملة لإلتصال بالمواطنين و ثانيا هو العمل على تحسين 
و تطوير تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال .

كلمة السيدة سمغون الجوهر
رئيسة لجنة اإلتصال و تكنولوجيات اإلعالم

تعتبر والية تيسمسيلت من الواليات التي تتميز بطابعها الفالحي الغابي الرعوي 
إذ أن الحديث عن الفالحة في الوالية ليس باألمر السهل إلعتبارات كثيرة ذلك أن 
الوالية تحتل مرتبة ال تعكس قيمتها الفالحية و ال تعكس قيمة الدعم الموجه 

لها.
ومن المناسب التذكير بأن إستراتجية الدولة في هذا المجال هو النهوض بالقطاع 

 و تحديثه و تنميته و هذا عن طريق منح اإلمتياز للفالحين و فتح باب اإلستثمار  
أمام المستثمرين و تشجيع الفالحين بالعودة إلى الريف و اإلستقرار به
 و تبقى بعض المعوقات التي تقف في وجه عصرنه الفالحة بالوالية .

و في سياق الحديث عن الفالحة و تقييم  أدائها يجب أن ال ننسى متاعب الفالح 
في تحسين منتوجه الفالحي و األمر يتطلب مشاركة أقوى من كافة الفاعلين في 

القطاع و تحقيق التكامل مع القطاعات األخرى.
و عليه فان الفالحة قطاع حيوي و واعد يستوجب المزيد من الجهد و الفعالية 
و هو قطاع مربح لما ينجر عنه من توسيع قدرات التشغيل و في هذا الشأن  
كانت هناك زيارة ميدانية للجنة الفالحة  لكافة بلديات الوالية رفقة إطارات 

مديرية الفالحة  و بعد تشخيص واقع الفالحة بالوالية و تسجيل العديد من 
االيجابيات و السلبيات للقطاع و محاولة إيجاد الحلول المناسبة.

و في الختام نتمنى كل النجاح و التوفيق للقائمين على هذا القطاع متمنين 
موسم  حصاد  ناجح إنشاء اهللا و شكرا

كلمة السيد عياد بوعالم رئيس لجنة الري ,الفالحة ,الغابات ,الصيد البحري و السياحة

تم يوم 06 ماي 2018 إفتتاح أشغال الدورة العادية األولى للمجلس 
الشعبي الوالئي لوالية تيسمسيلت  برئاسة السيد جبان مصطفى 

و بحضور السيد عبدالكريم مغربي والي الوالية بالنيابة و أعضاء 
البرلمان بغرفتيه و الهيئة التنفيذية للوالية و السلطات األمنية 

و العسكرية و رؤساء الدوائر و البلديات و كذا األسرة الثورية و أعيان 
المدينة و الجمعيات الجماهرية .

و بعد تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم و اإلستماع للنشيد الوطني 
و تشكيل مكتب الدورة .أعلن السيد الرئيس عن جدول أعمال الدورة 
و المتمثل في دراسة ملف الفالحة و المصادقة  على بيع عتاد خارج 

الخدمة التابع للوالية و المصادقة على تحيين أسعار إيجار أمالك 
الوالية.

 بعدها ألقى السيد الرئيس كلمة ترحيبية بالمناسبة و شكر فيها 
السيد الوالي عبد القادر بن مسعود الذي عينه السيد فخامة رئيس 
الجمهورية وزيرا للسياحة متمنيا له النجاح و التوفيق مذكرا الجميع 

بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد عبدالكريم مغربي والي 
الوالية بالنيابة لمواصلة مسار تنمية والية تيسمسيلت.

و تقدم كال من السيد مدير الفالحة و السيد رئيس لجنة الري
, الفالحة, الغابات, الصيد البحري و السياحة لقراءة التقارير بعدها 

فتح المجال للمناقشة و الرد على األسئلة من طرف كل المدراء الذين 
لهم صلة بالملف .

و تلخصت توصيات اللجنة فيما يلي:
 -توصي اللجنة بضرورة اإلسراع في إنجاز مركز تخزين الحبوب 

بخميستي الذي أسندت أشغاله إلى مؤسسة batemetal  والذي 
يعرف تأخرا كبيرا

-توصي اللجنة بضرورة إنجاز مركز تخزين الحبوب بعماري
-توصي اللجنة بضرورة توسيع محيطات السقي حتى تشمل 

المستثمرين الخواص بمنطقة برج األمير عبد القادر نظرا لعدم 
وجود المياه عن طريق إنجاز قنوات نقل مياه السقي 

-توصي اللجنة بضرورة إنجاز حواجز مائية جديدة بالمناطق التي 
يستقر بها الرحالة القادمين من الجنوب (العشابة) لتفادي تخريب 

قنوات المياه
-توصي اللجنة بضرورة ضم األراضي الفالحية ضعيفة اإلنتاج 

والغير منتجة إلى المخططات العمرانية.
-توصي اللجنة بضرورة الدعم في مجال السقي المحوي.

-ضرورة جلب شريك للمزعة النوذجية بعماري حتى نتكمن من 
إستغالل المساحة اإلجمالية أحسن استغالل وتوسيع نشاطها 

المتعارف عليه.
-توصي اللجنة بضرورة تسوية وضعية المستفيدين من األراضي 

الفالحية بدائرة ثنية الحد والمقدر عددهم ب 65 واحد والذين يملكون قرارات االستفادة.
-توصي اللجنة بضرورة فتح  الديوان الوطني للسقي وتصريف المياه  ONID  على مستوى والية تيسمسيلت للقضاء على معاناة 

الفالحين في هذا المجال.
-توصي اللجنة بضرورة دعم اإلستثمار في مجال تربية األبقار الحلوب.

-توصي اللجنة بضرورة توسع وتدعيم الفالحة الجبلية.
-توصي اللجنة بضرورة دعم تربية األرانب 

-توصي اللجنة بضرورة أخذ مقترحات اللجنة الواردة في مجال التقرير بعين االعتبار والتعاون معها لتجسيدها على أرض الواقع مع 
اإلبقاء على ملف القطاع مفتوحا

-توصي اللجنة إيجاد حل إداري في مجال التبعية لتعاونية الحبوب لوالية تيارت 
-توصي اللجنة إنشاء مراكز تخزين منتوج مكثري البذور

-توصي اللجنة بضرورة إشراك المجالس المهنية لمختلف الشعب في كل العمليات المبرمجة في قطاع الفالحة
-توصي اللجنة بضرورة إعادة النظر في قضية السدود الموجهة للسقي والعمل على إنشاء حواجز مائية متعددة من أجل السعي قدما 

في ملف السقي الفالحي 
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الدورة التكوينية لرؤساء البلديات

تجسيدا لتعليمات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ، حضر السيد جبان مصطفى رئيس 
المجلس الشعبي الوالئي  إلى جانب السيد عبد الكريم مغربي  والي الوالية بالنيابة فعاليات االختتام الرسمي 

للدورة التكوينية لصالح المنتخبين المحليين . .
و التي شملت كافة جوانب التسيير المحلي على غرار مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي واإلطار العام لتنظيم 
البلدية،  خاصة الموارد المالية و الجباية المحلية، الصفقات العمومية، التنمية المحلية الحالة المدنية وتنقل 

األشخاص والممتلكات ,المنازعات، تسيير الموارد البشرية والتسيير والوقاية من المخاطر.
كما أن هذا البرنامج المسطر من طرف الوزارة الوصية  يضمن دورات تكوينية دورية أتاحت للمنتخبين المحليين  

تحسين المستوى و ذلك لتمكينهم من أداء الخدمة العمومية على أحسن وجه والتكفل بانشغاالت المواطنين 
بما تمليه القوانين و التنظيمات سارية المفعول.

تم يوم 06 ماي 2018 إفتتاح أشغال الدورة العادية األولى للمجلس 
الشعبي الوالئي لوالية تيسمسيلت  برئاسة السيد جبان مصطفى 

و بحضور السيد عبدالكريم مغربي والي الوالية بالنيابة و أعضاء 
البرلمان بغرفتيه و الهيئة التنفيذية للوالية و السلطات األمنية 

و العسكرية و رؤساء الدوائر و البلديات و كذا األسرة الثورية و أعيان 
المدينة و الجمعيات الجماهرية .

و بعد تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم و اإلستماع للنشيد الوطني 
و تشكيل مكتب الدورة .أعلن السيد الرئيس عن جدول أعمال الدورة 
و المتمثل في دراسة ملف الفالحة و المصادقة  على بيع عتاد خارج 

الخدمة التابع للوالية و المصادقة على تحيين أسعار إيجار أمالك 
الوالية.

 بعدها ألقى السيد الرئيس كلمة ترحيبية بالمناسبة و شكر فيها 
السيد الوالي عبد القادر بن مسعود الذي عينه السيد فخامة رئيس 
الجمهورية وزيرا للسياحة متمنيا له النجاح و التوفيق مذكرا الجميع 

بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد عبدالكريم مغربي والي 
الوالية بالنيابة لمواصلة مسار تنمية والية تيسمسيلت.

و تقدم كال من السيد مدير الفالحة و السيد رئيس لجنة الري
, الفالحة, الغابات, الصيد البحري و السياحة لقراءة التقارير بعدها 

فتح المجال للمناقشة و الرد على األسئلة من طرف كل المدراء الذين 
لهم صلة بالملف .

و تلخصت توصيات اللجنة فيما يلي:
 -توصي اللجنة بضرورة اإلسراع في إنجاز مركز تخزين الحبوب 

بخميستي الذي أسندت أشغاله إلى مؤسسة batemetal  والذي 
يعرف تأخرا كبيرا

-توصي اللجنة بضرورة إنجاز مركز تخزين الحبوب بعماري
-توصي اللجنة بضرورة توسيع محيطات السقي حتى تشمل 

المستثمرين الخواص بمنطقة برج األمير عبد القادر نظرا لعدم 
وجود المياه عن طريق إنجاز قنوات نقل مياه السقي 

-توصي اللجنة بضرورة إنجاز حواجز مائية جديدة بالمناطق التي 
يستقر بها الرحالة القادمين من الجنوب (العشابة) لتفادي تخريب 

قنوات المياه
-توصي اللجنة بضرورة ضم األراضي الفالحية ضعيفة اإلنتاج 

والغير منتجة إلى المخططات العمرانية.
-توصي اللجنة بضرورة الدعم في مجال السقي المحوي.

-ضرورة جلب شريك للمزعة النوذجية بعماري حتى نتكمن من 
إستغالل المساحة اإلجمالية أحسن استغالل وتوسيع نشاطها 

المتعارف عليه.
-توصي اللجنة بضرورة تسوية وضعية المستفيدين من األراضي 

 قامت معالي وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن
  غبريط بزيارة عمل و تفقد لوالية تيسمسيلت

 و إستهلت برنامج زيارتها في يومه األول بتنظيم لقاء
 مع الشركاء اإلجتماعيين ( نقابات و أولياء تالميذ) أين
 استمعت إلنشغاالتهم و شاركتهم كل األفكار التي من

 شأنها الرفع من المستوى العلمي ألبنائنا التالميذ.و في
 اليوم الثاني للزيارة أشرفت السيدة الوزيرة على وضع
 حيز الخدمة للعديد من الهياكل التربوية تمثلت في

 تدشين مقر مديرية التربية. مصلحة طب العمل و مدرستين
 بعاصمة الوالية. و في ختام الزيارة تم تنظيم لقاء مع

 المجالس الشعبية المنتخبة و كذا إطارات القطاع و السلطات
 المحلية و التي أتاح فرصة لطرح كل اإلنشغاالت و تبادل األفكار

 البناءة لتشير في آخر اللقاء إلى الجهود المبذولة من طرف
السلطات المحلية و على رأسهم كل من السادة والي الوالية

 و رئيس المجلس الشعبي الوالئي من أجل إيجاد الحلول لعديد 
المشاكل المتراكمة

الفالحية بدائرة ثنية الحد والمقدر عددهم ب 65 واحد والذين يملكون قرارات االستفادة.
-توصي اللجنة بضرورة فتح  الديوان الوطني للسقي وتصريف المياه  ONID  على مستوى والية تيسمسيلت للقضاء على معاناة 

الفالحين في هذا المجال.
-توصي اللجنة بضرورة دعم اإلستثمار في مجال تربية األبقار الحلوب.

-توصي اللجنة بضرورة توسع وتدعيم الفالحة الجبلية.
-توصي اللجنة بضرورة دعم تربية األرانب 

-توصي اللجنة بضرورة أخذ مقترحات اللجنة الواردة في مجال التقرير بعين االعتبار والتعاون معها لتجسيدها على أرض الواقع مع 
اإلبقاء على ملف القطاع مفتوحا

-توصي اللجنة إيجاد حل إداري في مجال التبعية لتعاونية الحبوب لوالية تيارت 
-توصي اللجنة إنشاء مراكز تخزين منتوج مكثري البذور

-توصي اللجنة بضرورة إشراك المجالس المهنية لمختلف الشعب في كل العمليات المبرمجة في قطاع الفالحة
-توصي اللجنة بضرورة إعادة النظر في قضية السدود الموجهة للسقي والعمل على إنشاء حواجز مائية متعددة من أجل السعي قدما 

في ملف السقي الفالحي 
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بلدية سيدي سليمان زيارة وزيرة التربية الوطنية
طبقا لقرار الحاكم العام الفرنسي المؤرخ في 08 مارس 1894 فإن البلدية 
كانت عبارة عن دوار يدعى أوالد غالية تابعة للبلدية المختلطة الونشريس

 و بعد اإلستقالل بقي هذا الدوار تابعا لنفس البلدية .
نشأت البلدية بموجب التقسيم اإلداري لسنة1984 بمقتصى القانون رقم 

84/09 المؤرخ في 04/02/1984 المتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد 
و سميت بإسمها الحالي ، تقع البلدية على سفوح جبال الونشريس تبعد 
عن مقر الوالية ب 64كم و نفس المسافة عن والية الشلف على إرتفاع 

1230 م على مستوى سطح البحر، يحدها من الشمال بلدية بوقائد و جنوبا 
بلديتي بني لحسن و بني شعيب و شرقا بني شعيب و غربا بلدية برج 

بونعامة .
تتكون البلدية على تجمع سكاني ثانوي بالقدادرة و ثماني تجمعات سكانية مبعثرة ( الهطاطزة ، الدحامنية ، 

الرواينية ، المهاينية ، العيايدة ، موليا ، الستاتوة ، القنانشة )تبلغ مساحتها 52 كلم 2 ، يبلغ عدد سكانها حسب 
إحصائيات سنة 2008م حوالي 8461 نسمة .

تتوفر البلدية على 09 مدارس إبتدائية ، 02 متوسطة و ثانوية واحدة ، و ملحق للتكوين المهني ، مكتبة ، مركز 
ثقافي و دار الشباب

 أما فيما يخص الهياكل الرياضية فتتوفر البلدية على ملعب بلدي وثالث مالعب جوارية و قاعة متعددة الرياضات 
تحتوي البلدية على عدة طرق والئية وبلدية منها الطريق الوالئي رقم 05 و الطريق الوالئي رقم 25 و شبكة هامة من 

الطرق البلدية المعبدة تقدر ب 33 كلم وغير المعبدة ب 30 كلم.
أما المجال السياحي فتعتبر البلدية منطقة سياحية بإمتياز حيث تحتوي على محطة للمياه المعدنية و نزل بلدي 

و مخيم الشباب وقاعة العالج والتدليك الخاصة بفئة المجاهدين ، و إقامة للوالية و مسبح بلدي سياحي ألحد 
الخواص و غرف لإليجار ألحد الخواص إضافة إلى المساحات الطبيعية الهامة التي تتوفر عليها البلدية وبئر عميقة 
ذات تدفق للمياه الحموية الساخنة المنجزة مؤخرا.كما تحتوي البلدية على مقبرة الشهداء و 06  مساجد و 06 مقابر 

موزعة على مختلف دواوير البلدية .
إضافة إلى ذلك تتوفر البلدية على سوق أسبوعي و 03 مطاعم 

و 04 مقاهي و أكثر من 70 محل تجاربي .
تتميز البلدية بطابعها السياحي و صنفت كمنطقة سياحية 

وفقا للمرسوم رقم 370/98 المؤرخ في 23/11/1998 
المتعلق بتصنيف البلديات حيث تحتوي على مقومات سياحية 

جبلية حموية تؤهلها للتطور السريع في مجال السياحة .

تم يوم 06 ماي 2018 إفتتاح أشغال الدورة العادية األولى للمجلس 
الشعبي الوالئي لوالية تيسمسيلت  برئاسة السيد جبان مصطفى 

و بحضور السيد عبدالكريم مغربي والي الوالية بالنيابة و أعضاء 
البرلمان بغرفتيه و الهيئة التنفيذية للوالية و السلطات األمنية 

و العسكرية و رؤساء الدوائر و البلديات و كذا األسرة الثورية و أعيان 
المدينة و الجمعيات الجماهرية .

و بعد تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم و اإلستماع للنشيد الوطني 
و تشكيل مكتب الدورة .أعلن السيد الرئيس عن جدول أعمال الدورة 
و المتمثل في دراسة ملف الفالحة و المصادقة  على بيع عتاد خارج 

الخدمة التابع للوالية و المصادقة على تحيين أسعار إيجار أمالك 
الوالية.

 بعدها ألقى السيد الرئيس كلمة ترحيبية بالمناسبة و شكر فيها 
السيد الوالي عبد القادر بن مسعود الذي عينه السيد فخامة رئيس 
الجمهورية وزيرا للسياحة متمنيا له النجاح و التوفيق مذكرا الجميع 

بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد عبدالكريم مغربي والي 
الوالية بالنيابة لمواصلة مسار تنمية والية تيسمسيلت.

و تقدم كال من السيد مدير الفالحة و السيد رئيس لجنة الري
, الفالحة, الغابات, الصيد البحري و السياحة لقراءة التقارير بعدها 

فتح المجال للمناقشة و الرد على األسئلة من طرف كل المدراء الذين 
لهم صلة بالملف .

و تلخصت توصيات اللجنة فيما يلي:
 -توصي اللجنة بضرورة اإلسراع في إنجاز مركز تخزين الحبوب 

بخميستي الذي أسندت أشغاله إلى مؤسسة batemetal  والذي 
يعرف تأخرا كبيرا

-توصي اللجنة بضرورة إنجاز مركز تخزين الحبوب بعماري
-توصي اللجنة بضرورة توسيع محيطات السقي حتى تشمل 

المستثمرين الخواص بمنطقة برج األمير عبد القادر نظرا لعدم 
وجود المياه عن طريق إنجاز قنوات نقل مياه السقي 

-توصي اللجنة بضرورة إنجاز حواجز مائية جديدة بالمناطق التي 
يستقر بها الرحالة القادمين من الجنوب (العشابة) لتفادي تخريب 

قنوات المياه
-توصي اللجنة بضرورة ضم األراضي الفالحية ضعيفة اإلنتاج 

والغير منتجة إلى المخططات العمرانية.
-توصي اللجنة بضرورة الدعم في مجال السقي المحوي.

-ضرورة جلب شريك للمزعة النوذجية بعماري حتى نتكمن من 
إستغالل المساحة اإلجمالية أحسن استغالل وتوسيع نشاطها 

المتعارف عليه.
-توصي اللجنة بضرورة تسوية وضعية المستفيدين من األراضي 

 قامت معالي وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن
  غبريط بزيارة عمل و تفقد لوالية تيسمسيلت

 و إستهلت برنامج زيارتها في يومه األول بتنظيم لقاء
 مع الشركاء اإلجتماعيين ( نقابات و أولياء تالميذ) أين
 استمعت إلنشغاالتهم و شاركتهم كل األفكار التي من

 شأنها الرفع من المستوى العلمي ألبنائنا التالميذ.و في
 اليوم الثاني للزيارة أشرفت السيدة الوزيرة على وضع
 حيز الخدمة للعديد من الهياكل التربوية تمثلت في

 تدشين مقر مديرية التربية. مصلحة طب العمل و مدرستين
 بعاصمة الوالية. و في ختام الزيارة تم تنظيم لقاء مع

 المجالس الشعبية المنتخبة و كذا إطارات القطاع و السلطات
 المحلية و التي أتاح فرصة لطرح كل اإلنشغاالت و تبادل األفكار

 البناءة لتشير في آخر اللقاء إلى الجهود المبذولة من طرف
السلطات المحلية و على رأسهم كل من السادة والي الوالية

 و رئيس المجلس الشعبي الوالئي من أجل إيجاد الحلول لعديد 
المشاكل المتراكمة

الفالحية بدائرة ثنية الحد والمقدر عددهم ب 65 واحد والذين يملكون قرارات االستفادة.
-توصي اللجنة بضرورة فتح  الديوان الوطني للسقي وتصريف المياه  ONID  على مستوى والية تيسمسيلت للقضاء على معاناة 

الفالحين في هذا المجال.
-توصي اللجنة بضرورة دعم اإلستثمار في مجال تربية األبقار الحلوب.

-توصي اللجنة بضرورة توسع وتدعيم الفالحة الجبلية.
-توصي اللجنة بضرورة دعم تربية األرانب 

-توصي اللجنة بضرورة أخذ مقترحات اللجنة الواردة في مجال التقرير بعين االعتبار والتعاون معها لتجسيدها على أرض الواقع مع 
اإلبقاء على ملف القطاع مفتوحا

-توصي اللجنة إيجاد حل إداري في مجال التبعية لتعاونية الحبوب لوالية تيارت 
-توصي اللجنة إنشاء مراكز تخزين منتوج مكثري البذور

-توصي اللجنة بضرورة إشراك المجالس المهنية لمختلف الشعب في كل العمليات المبرمجة في قطاع الفالحة
-توصي اللجنة بضرورة إعادة النظر في قضية السدود الموجهة للسقي والعمل على إنشاء حواجز مائية متعددة من أجل السعي قدما 

في ملف السقي الفالحي 
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بلدية ثنية األحد
تعتبر ثنية االحد إحدى أهم و أكبر بلديات الوالية و بوابتها الشمالية و من أقدم بلديات 

الوطن حيث أنشئت سنة 1860 كبلدية كاملة الصالحيات .
آفاق التنمية في البلدية   •

السياحة : يعتبر الموقع الجغرافي للبلدية أحد أهم العوامل المحفزة على اإلستثمار في 
المجال السياحي كون غابة المدادأولى الحضائر المحمية وطنيا و التي تزخر بغطاء نباتي 

متنوع يمكن إستغالله سياحيا حيث تشهد حركة كبيرة تتمثل في :
- إنجاز مخيم للشباب نسبة اإلنجاز 86 بالمائة

إنجاز أكشاك خشبية بالحظيرة الوطنية  نسبة اإلنجاز 95 بالمائة 
مشروع إنجاز قرية سياحية في إطار اإلستثمار الخاص 52 بالمائة

مشروع إنجاز فندق ب ثالثة نجوم نسبة اإلنجاز 70 بالمائة  
السكن : رغم النقص الفادح في برامج السكن و تأخر اإلنجاز إال أنه تم : 

توزيع 182 سكن في إطار السكن اإلجتماعي و اإلنطالق في إنجاز المشاريع التالية: 
LPA  200 سكن في إطار البناء الترقوي المدعم 100 سكن  ريفي فردي                            2-   -1

50 سكن في إطار صندوق معادلة الخدمات اإلجتماعية  200 سكن صيغة عدل          4-   -3
 الرياضة : تم إستالم ملعبين جواريين معشوشبين إصطناعيا ,تهيئة ملعب عمرونة بالعشب اإلصطناعي و فتح المسبح الببلدي 

و جعله حيز الخدمة 
•             أهم المشاريع التنموية: 

“LED“ تهيئة الطريق اإلجتنابي ط.و 14 على مسافة 2 كلم أرصفة إنارة عمومية بتقنية  
مشروع تعميم اإلنارة العمومية بتقنية “LED“ على مستوى األحياء و إعادة اإلعتبار للمدارس اإلبتدائية 

تهيئة الطريق الفاصل بين الحظيرة الوطنية و الطريق الوطني رقم 65  و ربط حي عنق بالماء الشروب 
تهيئة 40 سكن ريفي جماعي بعنق  و تجديد قنوات الصرف الصحي بحي واد شاعلو بتفوجار علي 

تهيئة طريق الشعبة على مسافة 3 كلم 
قام المجلس الشعبي البلدي و في إطار اإلحتفال بشهر رمضان المبارك بتسطير برنامج ثري تمثل في : 

 دعم الجمعيات التي قامت بإفطار الصائم خالل الشهر الفضيل 
 دعم عملية الختان الجماعي ألبناء المعوزيين

تسطير برنامج رياضي و ثقافي طيلة شهر رمضان 
تكريم الطلبة و الرياضيين المتفوقين 

 إن المجلس الشعبي البلدي الجديد يعمل على إعادة اإلعتبار للبلدية من 
خالل الوقوف على التنمية المحلية و رفع التحدي خاصة في المجال السياحي

تم يوم 06 ماي 2018 إفتتاح أشغال الدورة العادية األولى للمجلس 
الشعبي الوالئي لوالية تيسمسيلت  برئاسة السيد جبان مصطفى 

و بحضور السيد عبدالكريم مغربي والي الوالية بالنيابة و أعضاء 
البرلمان بغرفتيه و الهيئة التنفيذية للوالية و السلطات األمنية 

و العسكرية و رؤساء الدوائر و البلديات و كذا األسرة الثورية و أعيان 
المدينة و الجمعيات الجماهرية .

و بعد تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم و اإلستماع للنشيد الوطني 
و تشكيل مكتب الدورة .أعلن السيد الرئيس عن جدول أعمال الدورة 
و المتمثل في دراسة ملف الفالحة و المصادقة  على بيع عتاد خارج 

الخدمة التابع للوالية و المصادقة على تحيين أسعار إيجار أمالك 
الوالية.

 بعدها ألقى السيد الرئيس كلمة ترحيبية بالمناسبة و شكر فيها 
السيد الوالي عبد القادر بن مسعود الذي عينه السيد فخامة رئيس 
الجمهورية وزيرا للسياحة متمنيا له النجاح و التوفيق مذكرا الجميع 

بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد عبدالكريم مغربي والي 
الوالية بالنيابة لمواصلة مسار تنمية والية تيسمسيلت.

و تقدم كال من السيد مدير الفالحة و السيد رئيس لجنة الري
, الفالحة, الغابات, الصيد البحري و السياحة لقراءة التقارير بعدها 

فتح المجال للمناقشة و الرد على األسئلة من طرف كل المدراء الذين 
لهم صلة بالملف .

و تلخصت توصيات اللجنة فيما يلي:
 -توصي اللجنة بضرورة اإلسراع في إنجاز مركز تخزين الحبوب 

بخميستي الذي أسندت أشغاله إلى مؤسسة batemetal  والذي 
يعرف تأخرا كبيرا

-توصي اللجنة بضرورة إنجاز مركز تخزين الحبوب بعماري
-توصي اللجنة بضرورة توسيع محيطات السقي حتى تشمل 

المستثمرين الخواص بمنطقة برج األمير عبد القادر نظرا لعدم 
وجود المياه عن طريق إنجاز قنوات نقل مياه السقي 

-توصي اللجنة بضرورة إنجاز حواجز مائية جديدة بالمناطق التي 
يستقر بها الرحالة القادمين من الجنوب (العشابة) لتفادي تخريب 

قنوات المياه
-توصي اللجنة بضرورة ضم األراضي الفالحية ضعيفة اإلنتاج 

والغير منتجة إلى المخططات العمرانية.
-توصي اللجنة بضرورة الدعم في مجال السقي المحوي.

-ضرورة جلب شريك للمزعة النوذجية بعماري حتى نتكمن من 
إستغالل المساحة اإلجمالية أحسن استغالل وتوسيع نشاطها 

المتعارف عليه.
-توصي اللجنة بضرورة تسوية وضعية المستفيدين من األراضي 

 قامت معالي وزيرة التضامن الوطني و األسرة و قضايا المرأة السيدة
 غنية الدالية بزيارة عمل إلى والية تيسمسيلت ، وكان في إستقبالها

 بدار الضيافة لبلدية اليوسفية السيد والي الوالية مرفوقا بالسيد
. رئيس المجلس الشعبي الوالئي وكذا السلطات األمنية

 الوجهة األولى كانت الى بلدية ثنية الحد أين تم وضع حيز الخدمة
 للمركز النفسي البيداغوجي لألطفال المعاقين ذهنيا و تسليم
 حافلة للنقل المدرسي و بعدها مباشرة إنتقل الوفد إلى بلدية
 تيسمسيلت و بالضبط إلى المركز النفسي البيداغوجي لألطفال
 المعوقين حركيا بعين البرج و تم خاللها توزيع تجهيزات لذوي

 االحتياجات الخاصة وسط حضور أهالي األطفال ،كما تم تفقد أشغال
 مشروع مركز إعادة التربية

 (CSR) بنات ,الذي شارفت أشغاله على اإلنتهاء 
 و آخر المطاف كان بدار الثقافة أين أشرفت معالي الوزيرة رفقة

 السيد الوالي و السيد رئيس المجلس الشعبي الوالئي والوفد المرافق
 على زيارة المعرض المقام والخاص بالقرض المصغر ، الذي يبرز

 إنجازات المرأة و كذا التدابير المتخذة من طرف وكالة التنمية
 االجتماعية مع توزيع شيكات تمويل مشاريع مصغرة و شهادات

 تسديد قروض مصغرة
 وقبل الختام أعلنت السيدة الوزيرة عن تخصيص حصص إضافية
 للوالية تخص مختلف برامج اإلدماج و التنمية االجتماعية  ، و كذا

 حصة إضافية من القروض المصغرة (400 قرض إلقتناء مواد أولية)
 إضافة إلى تعهدها بدعم المناطق النائية بحافلة إضافية للنقل

 المدرسي لتشرف بعدها على إعطاء إشارة انطالق قافلة تضامنية
. تحمل مساعدات لألسر المعوزة بالبلديات النائية

 لتختتم الزيارة بعقد لقاء صحفي مع األسرة اإلعالمية ولقاء أثيري
مع إذاعة تيسمسيلت الجهوية على المباشر

الفالحية بدائرة ثنية الحد والمقدر عددهم ب 65 واحد والذين يملكون قرارات االستفادة.
-توصي اللجنة بضرورة فتح  الديوان الوطني للسقي وتصريف المياه  ONID  على مستوى والية تيسمسيلت للقضاء على معاناة 

الفالحين في هذا المجال.
-توصي اللجنة بضرورة دعم اإلستثمار في مجال تربية األبقار الحلوب.

-توصي اللجنة بضرورة توسع وتدعيم الفالحة الجبلية.
-توصي اللجنة بضرورة دعم تربية األرانب 

-توصي اللجنة بضرورة أخذ مقترحات اللجنة الواردة في مجال التقرير بعين االعتبار والتعاون معها لتجسيدها على أرض الواقع مع 
اإلبقاء على ملف القطاع مفتوحا

-توصي اللجنة إيجاد حل إداري في مجال التبعية لتعاونية الحبوب لوالية تيارت 
-توصي اللجنة إنشاء مراكز تخزين منتوج مكثري البذور

-توصي اللجنة بضرورة إشراك المجالس المهنية لمختلف الشعب في كل العمليات المبرمجة في قطاع الفالحة
-توصي اللجنة بضرورة إعادة النظر في قضية السدود الموجهة للسقي والعمل على إنشاء حواجز مائية متعددة من أجل السعي قدما 

في ملف السقي الفالحي 
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بلدية بوقايد زيارة وزيرة التضامن و األسرة و قضايا المرأة
باعتبار البلدية الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة، و مكان لممارسة المواطنة و إطار لمشاركة 

المواطن في تسيير الشؤون العمومية و تساهم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة و تهيئة 
اإلقليم و التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية و األمن و كذا الحفاظ على اإلطار 

المعيشي للمواطنين و تحسينه من خـــالل بعث مشاريع تنموية تخص جل القطاعات ذات 
البعد اإلجتماعي و اإلقتصادي و الثقافي و التربوي، بات من الضروري إصدار هذا الصرح اإلعالمي 

ليكون فضاء إعــالميا للجميع و همزة وصل بين المواطنين و مختلف الفاعلين في التنمية 
المحلية من مســـؤولين و منتخبين و إداريين و جمعيات، ليمكنهم من اإلطالع على مختلف 

اإلنجازات من المشاريع التنموية في شتى القطاعات و كذا المؤهالت الطبيعية و السياحية التي 
تزخر بها البلدية، و التي من شأنها إعطاء دفعا قويا لوتيرة التنمية و تحسين المستوى 
المعيشي للمواطنين و نشر ثقافة السلم و التضامن من أجل العيش معا في ســالم،

 و المساهمة في التعريف بالمنطقة من خالل تغطية مختلف التظاهـــرات و الفعاليات و التعريف بعادات و تقاليد المنطقة.
هذا المنبر اإلعالمي أتاح لنا فرصة التعريف ببلديتنا بوقايد التي انبثقت إثر التقسيم اإلداري لسنة 1984 بموجب القانون رقم 84-09 

المؤرخ في 04/02/1984 المتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد، و سميت بهذا اإلسم نسبة إلى إسم المنطقة المتواجدة بها.
تقع بلدية بوقايد على مستوى 1200 م عن سطح البحر بالناحية الشمالية الشرقية لوالية تيسمسيلت في سفح سلسلة جبال 

الونشريس على بعد 62 كلم من مقر الوالية و 08 كلم عن مقر الدائرة األزهرية، و عن الجزائر العاصمة بــ 250 كلم، و تتربع على 
مساحة قدرها 67 كلم2، يغلب عليها الطابع الغابي بمساحة تقدر بـ 3927 هكتار.

بلغ عدد سكان البلدية حسب احصائيات مديرية البرمجة و متابعة الميزانية حوالي 10.000 نسمة، 
تصنف بلدية بوقايد كمحطة سياحية بموجب المرســوم رقم 370-98 المؤرخ في 23/11/1998 المتعلق بتصنيـف البلديات

 و التجمعات البلدية في مناطق مصنفة، بحكم امتالكها لمروجات سياحية ذات صنف إيكولوجي يتميز بطبيعة عذراء وبتنوع الثروة 
النباتية والحيوانية التي تزخر بها الغابة الكثيفة و التي ال تزال على حالتها الطبيعية، وكذا لجمال الكتل الجبلية وصفاء الهواء، و ذات 
صنف علمي نظرا للعديد من األنواع الحيوانية والنباتية والتشكيالت الجيولوجية األصلية التي من شأنها جلب الجامعيين والباحثين 
الذين سيجدون ال محالة مادة لكل بحوثهم وأعمالهم الدراسية ، باإلضافة إلى الصنف المتعلق بالسياحة الجبلية و  الترفيهية لوجود 

موقع عين عنتر الذي يشكل فضاءا مناسبا للراحة وتجديد الطاقة. 
كما يوجد بالبلدية عدة معالم سياحية تتمثل في شجرتي األرز األلفيتين األسطورتين المسماة " سلطان "  و "سلطانة" الواقعتان بغابة 

المداد التي تبلغ مساحتها 502 هكتار، و كذا أطالل مخيم شتوي من الحقبة  االستعمارية (Camp claude lozes) يقع على 
المرتفعات في بقعة مهيأة أين كانت تقام الحفالت التقليدية من نوع " الزردة"، كما يوجد بالبلدية أعلى قمة بسلسة جبال الونشريس 

بسيدي أعمر التي يبلغ علوها 1985م.
و بالنظر لهذه المؤهالت السياحية سعى المجلس الشعبي البلدي بكل جهد و على جميع المستويات لرد اإلعتبار للمنطقة السياحية 
بعين عنتر لجعلها قطب سياحي جالب لإلستثمار و التعريف بمؤهالتها السياحية حيث تكللت هذه الجهود باإلستفادة من مشروع 

لتهيئة منطقة عين عنتر هي في طور اإلنجاز بعد اإلنتهاء من الدراسة، و كذا إنشاء غابة استجمام بالمنطقة على مساحة قدرها 78 
هكتار حيث تم إيداع ملف تصنيفها على مستوى المديرية العامة للغابات.

يسير شؤون البلدية مجلس منتخب نتج عن االنتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر 2017 يضم طاقم مؤهل برئاسة السيد محمد قانيت 
المولود بتاريخ 27/10/1949 و الذي تولى رئاسة المجلس لثالث عهدات انتخابية سابقة 2002-1997، 2004-2002، 2017-2012، كما 

أنتخب عضوا بمجلس األمة للعهدة 2009-2004 مما أكسبه خبرة لممارسة مهامه  و الظفر بثقة المواطنين.
و في األخير، نبارك ميالد هذا المنبر اإلعالمي متمنيين له الدوام و اإلستمرارية و أن يكون منبرا لدفع التنمية المحلية في مسعى 

تحسين المستوى المعيشي للمواطنيين .

 بمناسبة اليوم العالمي للجبال المصادف للحادي عشر من شهر ديسمبر من كل سنة
 قام وزير الفالحة والتنمية الريفية و الصيد البحري عبدالقادر بو عزقي بزيارة عمل و تفقد لوالية تيسمسيلت أين زار الحظيرة

 الوطنية للمداد ببلدية ثنية الحد  حيث أكد السيد الوزير من هذا المنبر على أهمية المساحات الغابية بالنسبة للزراعة و السياحة في
  نفس الوقت منوها بالجهود التي بذلتها الدولة من أجل تطوير السياحة الجبلية

 بعدها زار السيد الوزير منطقة سيدي سليمان أين وقف على مشروع حفر البئر اإلرتوائية لصالح المشاريع الحموية بالمنطقة ثم 
 إنتقل إلى بلدية بوقايد أين دشن مشروع ربط 465 مسكن بشبكة غاز المدينة و في نهاية الزيارة قدم السيد الوزير شهادات تعويض

 لفائدة 20 فالحا متضررا من حرائق الغابات
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والية تيسمسيلت

تولي السلطات المحلية و على رأسهم السيد والي 
الوالية و السيد رئيس المجلس الشعبي الوالئي أهمية 
كبيرة للجانب السياحي الواعد للوالية لما تزخر به من 

مؤهالت طبيعية مثل الحظيرة الوطنية للمداد 
و المنبع الحموي لسيدي سليمان و حظيرة عين عنتر 
ببلدية بوقايد و المعالم األثرية التاريخية مثل قلعة 
طازا ببرج األمير عبدالقادر . لذا تجسدت عدة مشاريع 

هامة على أرض الواقع منها:

 بمناسبة اليوم العالمي للجبال المصادف للحادي عشر من شهر ديسمبر من كل سنة
 قام وزير الفالحة والتنمية الريفية و الصيد البحري عبدالقادر بو عزقي بزيارة عمل و تفقد لوالية تيسمسيلت أين زار الحظيرة

 الوطنية للمداد ببلدية ثنية الحد  حيث أكد السيد الوزير من هذا المنبر على أهمية المساحات الغابية بالنسبة للزراعة و السياحة في
  نفس الوقت منوها بالجهود التي بذلتها الدولة من أجل تطوير السياحة الجبلية

 بعدها زار السيد الوزير منطقة سيدي سليمان أين وقف على مشروع حفر البئر اإلرتوائية لصالح المشاريع الحموية بالمنطقة ثم 
 إنتقل إلى بلدية بوقايد أين دشن مشروع ربط 465 مسكن بشبكة غاز المدينة و في نهاية الزيارة قدم السيد الوزير شهادات تعويض

 لفائدة 20 فالحا متضررا من حرائق الغابات

 قام معالي وزير الصحة والسكان وإصالح
 المستشفيات السيد مختار حسبالوي بزيارة

 عمل وتفقد لوالية تيسمسيلت للوقوف على
 وضعية قطاعه ،و البداية كانت من بلدية ثنية

 الحد،أين وقف على وحدة األورام
 السرطانية،بعدها تنقل الوفد الرسمي إلى
 بلدية عاصمة الوالية وبالضبط إلى مصلحة

 اإلستعجاالت ،حيث إستمع إلنشغاالت الطاقم
 الصحي،ليشرف بعدها على تدشين المعهد

 العالي للتكوين الشبه الطبي،وهنا ثمن معالي
 السيد الوزير هذا المرفق الذي تدعمت به الوالية

 والذي من شأنه اإلسهام في تكوين الشبه
 الطبيين في شتى التخصصات

 خاصة تلك التي تسجل نقصا بالوالية،ليقف 
 بعدها على سير وتيرة أشغال إنجاز العيادة

 المتخصصة في أمراض النساء والتوليد حيث أبدى
 إرتياحه لنسبة تقدم األشغال، سيما وأنه يرتقب
 استالمها قريبا في انتظار تجهيزها بالعتاد الالزم
 والضروري هذا وعقد معالي الوزير ندوة صحفية
 تطرق خاللها إلى عديد النقاط الجوهرية التي

 تتعلق بالقطاع منها رفع التجميد عن المشاريع
 المجمدة و خاصة مستشفى 240 سرير بعاصمة

 الوالية وكذا التركيز مستقبال على عامل اإلستثمار
 في العنصر البشري من خالل تكثيف الدورات

 التكوينية في شتى التخصصات لسد العجز المسجل
 في المؤسسات اإلستشفائية الموزعة على التراب

الوطني
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تدعم قطاع السياحة بقوة زيارة وزير الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

-فندق مالس ببلدية تيسمسيلت منتهي 100% 
-فندق بوعزة ببلدية تيسمسيلت في طور اإلنجاز 45% 

-فندق العزيز ببلدية ثنية الحد في طور اإلنجاز 70% 
-نزل الشباب المداد ببلدية ثنية الحد في طور اإلنجاز 86% 

-منتزه تيلماسين ببلدية تيسمسيلت  في طور اإلنجاز 55% 
-حديقة التسلية للسيد سطاح بوعالم في طور اإلنجاز 60%

-تطوير و زيادة التدفق للمنبع الحموي لبلدية سيدي سليمان 
و العديد من المشاريع األخرى التي سوف تجعل من والية 

تيسمسيلت والية سياحية بامتياز.

 بمناسبة اليوم العالمي للجبال المصادف للحادي عشر من شهر ديسمبر من كل سنة
 قام وزير الفالحة والتنمية الريفية و الصيد البحري عبدالقادر بو عزقي بزيارة عمل و تفقد لوالية تيسمسيلت أين زار الحظيرة

 الوطنية للمداد ببلدية ثنية الحد  حيث أكد السيد الوزير من هذا المنبر على أهمية المساحات الغابية بالنسبة للزراعة و السياحة في
  نفس الوقت منوها بالجهود التي بذلتها الدولة من أجل تطوير السياحة الجبلية

 بعدها زار السيد الوزير منطقة سيدي سليمان أين وقف على مشروع حفر البئر اإلرتوائية لصالح المشاريع الحموية بالمنطقة ثم 
 إنتقل إلى بلدية بوقايد أين دشن مشروع ربط 465 مسكن بشبكة غاز المدينة و في نهاية الزيارة قدم السيد الوزير شهادات تعويض

 لفائدة 20 فالحا متضررا من حرائق الغابات

 قام معالي وزير الصحة والسكان وإصالح
 المستشفيات السيد مختار حسبالوي بزيارة

 عمل وتفقد لوالية تيسمسيلت للوقوف على
 وضعية قطاعه ،و البداية كانت من بلدية ثنية

 الحد،أين وقف على وحدة األورام
 السرطانية،بعدها تنقل الوفد الرسمي إلى
 بلدية عاصمة الوالية وبالضبط إلى مصلحة

 اإلستعجاالت ،حيث إستمع إلنشغاالت الطاقم
 الصحي،ليشرف بعدها على تدشين المعهد

 العالي للتكوين الشبه الطبي،وهنا ثمن معالي
 السيد الوزير هذا المرفق الذي تدعمت به الوالية

 والذي من شأنه اإلسهام في تكوين الشبه
 الطبيين في شتى التخصصات

 خاصة تلك التي تسجل نقصا بالوالية،ليقف 
 بعدها على سير وتيرة أشغال إنجاز العيادة

 المتخصصة في أمراض النساء والتوليد حيث أبدى
 إرتياحه لنسبة تقدم األشغال، سيما وأنه يرتقب
 استالمها قريبا في انتظار تجهيزها بالعتاد الالزم
 والضروري هذا وعقد معالي الوزير ندوة صحفية
 تطرق خاللها إلى عديد النقاط الجوهرية التي

 تتعلق بالقطاع منها رفع التجميد عن المشاريع
 المجمدة و خاصة مستشفى 240 سرير بعاصمة

 الوالية وكذا التركيز مستقبال على عامل اإلستثمار
 في العنصر البشري من خالل تكثيف الدورات

 التكوينية في شتى التخصصات لسد العجز المسجل
 في المؤسسات اإلستشفائية الموزعة على التراب

الوطني
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     في إطار تدعيم المشاريع االستثمارية . 
تحرص السلطات المحلية و على رأسهم السيد والي 

الوالية و السيد رئيس المجلس الشعبي الوالئي 
على مساندة المستثمرين و الوقوف إلى جنبهم 
و مرافقتهم من أجل تجسيد هذه المشاريع التي 
تساهم بشكل كبير في تنمية و تطوير الوالية 

و من بين هذه المشاريع الواعدة :

 بمناسبة اليوم العالمي للجبال المصادف للحادي عشر من شهر ديسمبر من كل سنة
 قام وزير الفالحة والتنمية الريفية و الصيد البحري عبدالقادر بو عزقي بزيارة عمل و تفقد لوالية تيسمسيلت أين زار الحظيرة

 الوطنية للمداد ببلدية ثنية الحد  حيث أكد السيد الوزير من هذا المنبر على أهمية المساحات الغابية بالنسبة للزراعة و السياحة في
  نفس الوقت منوها بالجهود التي بذلتها الدولة من أجل تطوير السياحة الجبلية

 بعدها زار السيد الوزير منطقة سيدي سليمان أين وقف على مشروع حفر البئر اإلرتوائية لصالح المشاريع الحموية بالمنطقة ثم 
 إنتقل إلى بلدية بوقايد أين دشن مشروع ربط 465 مسكن بشبكة غاز المدينة و في نهاية الزيارة قدم السيد الوزير شهادات تعويض

 لفائدة 20 فالحا متضررا من حرائق الغابات
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تدعم اإلستثمار و المستثمرين زيارة وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري

-مركب إنتاج قطع غيار السيارات بسيدي منصور بلدية 
خميستي  في طور اإلنجاز 

-مركب العجائن اعمر بن عمر ببلدية خميستي في طور اإلنجاز 
-مجبنة متيجة بسيدي منصور بلدية خميستي في طور اإلنجاز

-مطحنة القايد بسلمانة بلدية العيون في طور االستغالل
-وحدة إنجاز الخرسانة المصنعة ديلمي بوراس بلدية 

تيسمسيلت في طور االستغالل
-سلسلة مذابح للسيد بولعزيز في طور اإلنجاز

-و العديد من المشاريع التي تمت الموافقة عليها و سوف 
تنطلق في أقرب اآلجال من شأنها أن تساهم في القضاء على 

البطالة من جهة و إضفاء حركية تجارية من جهة أخرى  بمناسبة اليوم العالمي للجبال المصادف للحادي عشر من شهر ديسمبر من كل سنة
 قام وزير الفالحة والتنمية الريفية و الصيد البحري عبدالقادر بو عزقي بزيارة عمل و تفقد لوالية تيسمسيلت أين زار الحظيرة

 الوطنية للمداد ببلدية ثنية الحد  حيث أكد السيد الوزير من هذا المنبر على أهمية المساحات الغابية بالنسبة للزراعة و السياحة في
  نفس الوقت منوها بالجهود التي بذلتها الدولة من أجل تطوير السياحة الجبلية

 بعدها زار السيد الوزير منطقة سيدي سليمان أين وقف على مشروع حفر البئر اإلرتوائية لصالح المشاريع الحموية بالمنطقة ثم 
 إنتقل إلى بلدية بوقايد أين دشن مشروع ربط 465 مسكن بشبكة غاز المدينة و في نهاية الزيارة قدم السيد الوزير شهادات تعويض

 لفائدة 20 فالحا متضررا من حرائق الغابات



المجلس الشعبي الوالئي
 - تيسمسيلت - 

المجلس الشعبي الوالئي
 - تيسمسيلت - 

صدى    الونشريس

27 26

 في العيش والعمل مًعًا، متحدين على إختالفاتهم لبناء عالم ينعم 
بالسالم ،التضامن وبالوئام.و بهذه المناسبة نظمت والية تيسمسيلت 

كباقي واليات الوطن عدة نشاطات حيث شارك السيد مصطفى جبان 
رئيس المجلس الشعبي الوالئي رفقة السيد عبد الكريم مغربي والي 

الوالية  مراسيم إحياء التظاهرة  بغرس أشجار الزيتون التي ترمز للسالم 
و حظور عدة عروض مسرحية  و نشاطات ثقافية  و علمية مختتمين 

هذا اليوم بتكريم عدة مشاركين .

العيش مًعا بسالم هو أن نتقبل إختالفاتنا وأن نتمتع بالقدرة على 
االستماع إلى اآلخرين والتعرف عليهم واحترامهم، والعيش مًعا متحدين 

في سالم.
أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها 72/130 يوم 16 

أيار/ماي يوًما عالمًيا للعيش مًعا في سالم، مؤكدة أن يوًما كهذا هو 
السبيل لتعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السالم والتسامح 

والتضامن والتفاهم و التكافل، واإلعراب عن رغبة أفراد المجتمع 

 بمناسبة اليوم العالمي للجبال المصادف للحادي عشر من شهر ديسمبر من كل سنة
 قام وزير الفالحة والتنمية الريفية و الصيد البحري عبدالقادر بو عزقي بزيارة عمل و تفقد لوالية تيسمسيلت أين زار الحظيرة

 الوطنية للمداد ببلدية ثنية الحد  حيث أكد السيد الوزير من هذا المنبر على أهمية المساحات الغابية بالنسبة للزراعة و السياحة في
  نفس الوقت منوها بالجهود التي بذلتها الدولة من أجل تطوير السياحة الجبلية

 بعدها زار السيد الوزير منطقة سيدي سليمان أين وقف على مشروع حفر البئر اإلرتوائية لصالح المشاريع الحموية بالمنطقة ثم 
 إنتقل إلى بلدية بوقايد أين دشن مشروع ربط 465 مسكن بشبكة غاز المدينة و في نهاية الزيارة قدم السيد الوزير شهادات تعويض

 لفائدة 20 فالحا متضررا من حرائق الغابات


