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 السيد والي بشار،

 السيد رئيس املجلس الشعبي الوالئي

 السيد رئيس املجلس الشعبي البلدي 

 زمالئي رؤساء املؤسسات ورجال األعمال

 أصدقائي من أسرة اإلعالم

 السادة والسيدات الحضور،

 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

الساورة، ومن خاللها  هل بشار وكل سكان منطقةأد أن أوجه تحياتي الخالصة إلى أو 

. والتي لاعلى كرم الضيافة وحسن االستقبإلى كل اخواننا واخواتنا بجنوبنا الكبير، 

 .لكم جميعا شكراف، ن لنا الشرف وأن حضينا بها اليومكا

نحن جد سعداء بتواجدنا هنا بينكم، في منطقتكم الجميلة والغنية بموروثها الثقافي 

ظ عليها التي حاف املتقنة التقليديةصناعتها االنسانية النبيلة و  قيمها الحضاري،و 

  .شيوخها وأبدعت فيها أنامل شبابنا ،.. إنه التواصل بين االجيال

 بكم.أقول لهم جميعا ..نحن فخورون 

ونفتخر كذلك بشجاعة رجال ونساء املنطقة، الذين يقاومون الظروف الطبيعية  

القاسية بصبر كبير وإرادة من حديد، جعلتهم يتكيفون مع مناخ ال يرحم، لكن 

 بل ويصنعون املعجزات..التاريخ.صبرهم وقوتهم جعلتهم يصمدون عبر 
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كذلك تلك املقاومة الباسلة معجزات البشاريين وأهلنا من منطقة الساورة، كانت 

 وطأت أقدامه أرض الجزائر  نضد املستعمر الفرنس ي منذ أ
 
 ر الطاهرة، ويكفي أن نذك

، قائد الناحية را الشيخ بوعمامة، والعقيد لوطفيالتي قادها مبك فقط تلك

 سنة. 26العسكرية الخامسة، الذي استشهد في ربيع شبابه وهو لم يتجاوز الـ 

 نعيش نحن فيهؤالء كلهم والكثير من إخوانهم ضحوا بالنفس والنفيس من أجل 

 كنف العزة والكرامة وجزائرنا حرة مستقلة.

 املجاهدين االحياء."  طال هللا من عمرأهللا يرحم الشهداء و » 

وهنا أوجه  ستقرار،وا أمنكما ال يمكن أن نتحدث عن التنمية املستدامة دون 

 الجيش) األمنتحية تقدير واجالل إلى مختلف أسالك  ،جميعااسمي وباسمكم ب

جيش التحرير  الذين هم سليل  ، (الوطني الشعبي، الدرك الوطني والشرطة

يشكلون الحصن املنيع ضد التهديدات ويسهرون بكل وطنية وإيمان الوطني، و 

 املمتلكات واألشخاص. ،لحماية التراب الوطني

 

 السادة والسيدات الحضور 

، برمتها ةساور وال ننا نؤمن ونثق في قدرات منطقة بشارإنحن هنا اليوم، لنقول لكم، 

 وتجّندكم لرفع التحدي وكسب رهان التنمية الشاملة. أوال  وطبعا في قدراتكم ّأنتم

ونتواجد اليوم بينكم، لنقول لكم، أننا نريد أن نفكر ونعمل معا لتنمية وتثمين كل 

 للمتعاملينالثروات والقدرات التي تزخر بها املنطقة لتكون أكثر استقطابا 

افة لالقتصاد إضكواملشاريع التي ستعود كلها بالفائدة على الوالية أوال و االقتصاديين 

 .ثانيا الوطني
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املعطى الثقافي ذات القيمة الثمينة،  :قدرات اقتصادية هائلة   بشارتمتلك والية 

، طالش تاغيت،أنقوسة،قدرات فالحية والسياحية الطبيعية الساحرة مثل مواقع 

التي ال  ، بحيرة سيدي خويلعجاجة، آثار سدراتة، مناجم وردة الرمال جهة البور

 .رة والتخطيط لتكون قاطرة للتنميةتنتظر سوى املباد

مع  علينا أن نضع معا املقاربة واملنهجية التي تتماش ى ،لتجسيد هذا الهدف

خصوصية الوالية. ويندرج تدشين مكتب مندوبية منتدى رؤساء املؤسسات ببشار 

 ضمن هذه الرؤية البعيدة املدى، على غرار ما قمنا به عبر واليات الوطن.

وب قة الجنرئيس منطوبهذه املناسبة، أحيي السيد عبد املجيد فيشكر، نائب 

 لتنمية املنطقة. لدعمه والتزامه الدؤوب

 مانحمادي عث السيدكما أتقدم بالشكر وتحياتي الحارة إلى مندوبنا بوالية بشار، 

 يها.فأصبح املنتدى ممثال  جميعاوبفضلهم  جمعيتنا في هذه الوالية،وكل أعضاء 

 وأفكار رؤساءوسيكون بمثابة فضاء جديد للتشاور والعمل لتجميع مبادرات 

 املؤسسات باملنطقة لتحريك وتيرة التنمية فيها. 

نريد أن نعمل معا من أجل تجسيد مشروع تنويع االقتصاد الوطني، لنحقق 

مردودية ونموا أسرع، وتطوير فكرة املقاوالتية لنوفر للجزائريين جميعا الرفاهية 

 .واالزدهار

وفي هذا الصدد، يشكل منتدى رؤساء املؤسسات قوة فعلية لتوحيد املبادرات 

د االنخراط واملساهمة في انبعاث اقتصادنا وتجنيد الطاقات الجزائرية التي توّ 

  وتحقيق التنمية املستدامة.

د منتدى رؤساء املؤسسات من أجل تفعيل دور املؤسسة جدد مرة أخرى تجنّ وأ

د لوطننا الجزائر. فاملؤسسة تعد املحرك الوحيخدمة القتصادنا و  الجزائرية،



5 
 

والفاصل لنمو اقتصادنا وتنوعيه، فاملنتدى كان وسيكون دائما شريكا مع السلطات 

 العمومية وكل القوى الفاعلة في إطار التشاور لتجسيد الرؤية االقتصادية الجديدة. 

 السادة والسيدات الحضور،

إن جاذبية جنوبنا الكبير وثرواته ليست بحاجة إلى تعريف، خصوصا هنا في منطقة 

وتبقى تلك القدرات االجتماعية واالقتصادية بحاجة فقط الى االستغالل الساورة، 

 الجيد واملدروس.

 فق كللترادائما إلى جانبكم وبقوة  ةجندم تبقى جمعيتنا ،ولبلوغ هذا الهدف

 وتفعيل خبرتهم في مجال املقاوالتية.تهم البشاريين في تفجير طاقا

حان الوقت للمؤسسة الجزائرية، أينما وجدت، لتكون القاطرة الفعلية لبناء 

 مستقبل الجزائر.

لنلج معا بالجزائر نحو حقبة  ،بواسطة العملالتغيير نعمل لنحقق و  نحن نؤمن

 جديدة، ميزتها التطور واالزدهار، خدمة لرفاهية الشعب الجزائري.

 : لزمالئي رؤساء املؤسسات ببشار ما أريد أن أقوله هنا من جنوبنا الكبير 

... ثابروا، آمنوا بقدراتكم وأنفسكم واضحة ال غبار عليها تنارسال

حوا بالثقة واإلرادة املخلصة، سنكون دائما هنا ملرافقتكم 
ّ
وقيمكم،......تسل

 ! ومساعدتكم

 السادة والسيدات الحضور،

دية ال تنمية اقتصافواضحة جدا:  على املستوى املحليإن مقاربتنا في االنتشار 

 بدون مؤسسة.دون تنمية محلية، وال تنمية 
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بال هوادة، الستحداث  عمل يومياون بكل صدق نلتزم في منتدى رؤساء املؤسسات

 أكبر عدد من املؤسسات عبر كامل التراب الوطني.

هي من تنتج  ها، ألنعامة اقتصادية سياسة أيونرافع يوميا، لتكون املؤسسة في قلب 

 توفر الرفاهية وتبني املستقبل. الثروة،

أعلن رسميا عن افتتاح مكتب مندوبية تدخلي هذا، يشرفني أن  وقبل أن اختم

 رؤساء املؤسسات بوالية بشار، الذي يترأسه السيد حمادي عثمان.

ي التوفيقأشكركم على كرم 
ّ
 االصغاء وهللا ول

 تحيا الجزائر


