الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت
وزارة الداخليت و الجماعاث المحليت
واليت بسكرة
بلديت خنقت سيد ناجي
مىنىغرافيا حىل إقليم البلديت
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والية بسكرة
دائرة زريبة الوادي
بمدية خنقة سيدي ناجي

مونوغرافيا حول إقميم البمدية
أوال  :معمومات عامة حول البمدية :
 تسمية البمدية  :خنقة سيدي ناجي
أصل التسمية  :اسم جغرافي يعني الفج أو المضيق بين جبمين ومن ثمة أضيفت

الخنقة إلى سيدي ناجي وىو ولي صالح يعود أصمو إلى أمويي األندلس الذين ىاجروا

منيا الى كل من المغرب والجزائر وتونس إثر سقوط الحكم اإلسالمي بيا لتصبح خنقة سيدي ناجي

تاريخ نشأة البمدية  :أنشئ المركز البمدي بخنقة سيدي ناجي سنة  1946وكان يضم
قريتي خنقة سيدي ناجي وتبويحمت وىو تابـع لعمالة قسنطينة إلى غاية  1957 :حيث
حول المركز البمدي إلى بمدية وأصبحت تابعة لعمالة األوراس واثر إعادة تنظيم البمديات
سنة 1963 :أضيف إلييا القسم الجنوبي من الولجة وبقيت تابعة لوالية األوراس إلى
غاية  1974حيث ألحقت بوالية تبسة وبموجب القانون  09-84المؤرخ
في 1984/02/04 :قسمت بمدية خنقة سيدي ناجي إلى بمدتين األولى خنقة سيدي
ناجي وىي تابعة لوالية بسكرة والثانية انبثقت منيا وتسمى بمدية الولجة
وىي تابعة إداريا لوالية خنشمة .

الموقع و المساحة :

تقــع بمدية خنقة سيدي ناجــي في أقص ــى شرق واليــة بسكرة

عمى بعد  105كمم من مقر الوالية و  25كمم من مقر دائرة زريبة الوادي يحدىا من الشمال  :بمدية الولجة

والية خنشمة  ،جنوبا بمدية زريبة الوادي وشرقا بمدية جالل والية خنشمة وغربا بمدية كيمل والية باتنة تتربع البمدية
عمى مساحة إجمالية تقدر ب ـ 80 :كمم²
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التضاريس و المناخ :
حوالــي  º40م

يـمتاز مناخيا بطقــس حار وجـاف صيفا حيث تبمغ درجة الح اررة

وباردا شتاء .

أما كمية التساقط فيي غير كافية وغير منتظمة وليا معدل يقدر بـ  90 :ممم سنويا حيث أن معظمو

يحصل في شير نوفمر .تيب عمييا رياح مختمفة وأغمبيا ذات اإلتجاه الشمالي والشمال الغربي في فصل

الشتاء وفي فصل الصيف تيب عمييا رياح شمالية شرقية وجنوبية خاصة رياح السيروكو كما تكثر الرياح

الرممية خالل شير أفريل  ،ماي وجوان  .وتخترق البمدية عدة أودية ميمة في تصريف المياه وجريانيا موسمي
تصب في شط ممغيغ وىناك وديان صغيرة ومجاري مائية تصب في وادي العرب .أما بالنسبة لمتضاريس

ق سيدي ناجي أغمبيا منطقة جبمية وىضاب صخرية وطينية تكونت من خالل الرسوبات
فمعالم السطح لبمدية خنة
المتراكمة عبر العصور وىذه اليضاب أو التالل نجدىا ممونة بالمون األحمر واألصفر ( جبل البرايغ ) .

عدد السكان وفق اإلحصائيات األخيرة

 :حسب آخر إحصاء لسنة  2008بـ :

ساكن .يقدر عدد سكان البمدية إعتمادا عمى اإلحصاء العام لمسكان واإلسكان لسنة
ب:

3040

ذكور وبمعدل نمو يقدر بـ. 1,9 :
ا
إناث و 1488
سكن منيم  1552ا

3040

2008

 الثروات الباطنية و أهم المإسسات االقتصادية / :
ثانيا  :الجانب التاريخي و التراثي :
 المواقع و المعالم التاريخية  :تتمٌز بلدٌة خنقة سٌدي ناجً بتراث تارٌخً و تتوفر
على مواقع تارٌخٌة كما ٌلً :
 oبرج السطحة.
 oالبرج.

 oالسرايا

 الحضارات المتعاقبة :
 oاالمازٌغٌة .
 oالعربٌة اإلسالمٌة .
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المعارك و األحداث السياسية و العسكرية التي شهدتها البلدية أثناء الثورة التحريرية
 oمعركة قمعة حي كرزطة
 oمعركة شعبة الخروف
 oمعركة وادي الكتان
 oمعركة الغداير
 oمعركة سد الجير
 oمعركة جناح األخضر

 النصب التذكارية /:
 قائمة شهداء الثورة التحريرية بالبلدية :
الرقم

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

اإلسم والمقب

حسن بىغديري
محمد بلمكي
عباش بلعباش
تيجاني دريدي
أحمد جىادي
أحمد جىادي
محمد دريدي
عبدهلل دريدي
محمد األمين حفيظي
أحمد حسىنت
عمار هسابرة
أحمد حدادة
محمد حسىناث
محمد المىلىد هسابرة
حسين لفقي
محمد ونجن
أحمد صدراتي
محمد ساعدي
محمد الصادق صدراتي
الطاهر سعيدي
محمىد زعيم
مداني زعيم

تاريخ اإلستشياد

1959
1957
1957
1957
1959
1959
1958
1957
1956
1959
1957
1960
1957
1957
1959
1959
1957
1959
1957
1957
1960
1957
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:

 الشخصيات و أعالم البلدية ( الشخصيات التاريخية و النضالية  ،العلماء  ،األدباء و الشعراء ،
الفنانين  ،الفرق الفلكلورية و الفنية ) :

 oأحمد بن عمران الخنقي
 oأحمد العمري الخنقي

 oعاشور بن محمد المسعودي الهاللي الخنقي
 oعبد الحفيظ بن محمد بن أحمد الونجمي الهجرسي اإلدريسي الحسيني الخنقي
 oعبد الحفيظ بن محمد الطيب بن أحمد بن مبار بن قاسم بن ناجي الخنقي
 oعبد اهلل بن بمقاسم الجاللي الخنقي
 oالمبارك بن قاسم بن ناجي األصغر بن قاسم بن ناجي األكبر الخنقي
 oمحمد تواتي بن المبارك بن قاسم بن ناجي الخنقي
 oمحمد الزروق بن محمد المكي بن الصديق الخنقي
 oمحمد المدني بن محمد المكي بن الصديق الخنقي
 oمحمد بن محمد الطيب بن أحمد بن المبارك بن قاسم بن ناجي الخنقي
 oمحمد المكي بن الصديق الونجمي الخنقي

 أهم الزوايا و المدارس القرآنية بالبلدية :
 oالزوايا :
 زاوٌة سٌدي عبد الحفٌظ
 oالمدارس القرآنية :
 المدرسة القرآنٌة الناصرٌة بمسجد سٌدي لمبارك بالنواة القدٌمة
 عدد المساجد العتيقة و الحديثة مع ذكر اسم المسجد :
 oالمساجد العتيقة :
 oمسجد سٌدي لمبارك
 oمسجد السوق
o

مسجد سيدي عبد الحفيظ
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o
o

مسجد كرزدة

مسجد صدراتو
المساجد الحديثة :

o
o

مسجد العالمة الشاذلي مكي

o

مسجد النور طور اإلنجاز

 العادات و التقاليد بالبلدية / :
 الصناعات و الحرف التقليدية بالبلدية :
 oصناعة الفخار
 oصناعة الزرابً
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 ذكر المواسم الدينية و الثقافية :
 oالمواسم الثقافية /:
 أهم التظاهرات الرياضية و الثقافية :
 oسباق الشباب و الجماعات المحلٌة .
 تعداد مختلف الجمعيات الناشطة بالبلدية :
 09 oجمعٌات .
ثالثا :المرافق بالبلدية :
 مختلف اإلدارات العمومية بالبلدية و ملحقاتها :
 oبلدٌة خنقة سٌدي ناجً

 oالملحقة اإلدارٌة بالعقار البلدي رقم 25
 المنشآت التعليمية :
 oالجامعات / :
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o

الثانوٌات :
 1ثانوٌة الشٌخ عاشور بن محمد

o

المتوسطات  01 :متوسطة محمد بلمكً

o
o

المجمعات المدرسٌة /:
المدارس االبتدائٌة  :مدرسة واحدة
 1مدرسة اإلخوة هزابرة

o

معاهد التكوٌن المهنً / :
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 المنشآت الرياضية و الثقافية :
 oأصناف المالعب :
 الملعب البلدي 01 :
 المالعب الجوارٌة 02 :

- 1ملعب جواري بالطرٌق الوطنً رقم 83قرب
دار الشباب محمد البشٌر اإلبراهٌمً
- 2ملعب جواري بحً البرج الشمالً

 oالمسابح / :
 oقاعات متعددة الرياضات / :
 oدور الشباب :
o

دار الشباب محمد البشٌر اإلبراهٌمً

o
o
o
o
o
o
o

بيت الشباب :
بٌت للشباب  50سرٌرا فً طور اإلنجاز
دار الثقافة و المراكز الثقافية /:
مسارح / :
مسارح الهواء الطلق / :
قاعات السينما / :
مكتبات / :
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 oمدارس تكوينية في الميدان الثقافي / :
 oروضات األطفال / :
ێ:
 المنشآت الصح ة
 oمستشفيات /:
 oعيادات عامة و خاصة :

 عٌادات عامة 01 :
 1عٌادة متعددة الخدمات

 oمجمعات صحية / :
 oقاعات عالج  01 :فً طور اإلنجاز

 منشؤة البريد و المواصالت :
 oمكتب برٌد خنقة سٌدي ناجً

 األسواق الجوارية /:
 محطات النقل و المواصالت :
 oالسكك الحدٌدٌة و المطارات / :
 المنشآت و المرافق السياحية :
 oأصناف الفنادق / :
o

الحدائق العمومٌة  :الحدٌقة العمومٌة

o

الحمامات المعدنٌة / :
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رابعا  :الجانب اإلداري :

 التشكيلة السياسية للمجلس الشعبي البلدي :
 oالتجمع الوطنً الدٌمقراطً
 oجبهة التحرٌر الوطنً
 oحزب العمال

 اسم و لقب و المستوى التعليمي للهيئة التنفيذية للمجلس ( الرئيس  ،النواب و المندوبين )

االسم و اللقب

الصفة

الرقم
عبد الحمٌد كلٌبً رئٌس م ش ب
01
 02عبد الكامل بوطوٌل نائب الرئٌس
 03نابتً محمد الطاهر نائب الرئٌس
مندوب بلدي
بن نوي أحمد
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المستوى التعليمي

 ذكر مكاتب األحزاب السياسية / :
خامسا :معلومات ضرورية :
 أرقام الهواتف و الفاكس بالبلدية :
 oأرقام الهواتف :
033-63-52-37 o
033-63-52-66 o
 oأرقام الفاكس :
033-63-52-40 o
033-63-52-42 o

 الروابط االلكترونية :
o

البرٌد االلكترونً للبلدٌة المفتوح فً : GMAIL
khangasidinadji@gmail.com
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جامعً
جامعً
متوسط
متوسط

