الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
واليـــة  :بسكــــــرة
دائــرة  :طولقــــــــة
بلديـــة  :بوشقـــــرون

مونوغرافيا حول اقليم البلدية

مـقـر البلديـة

أوال  :معلومات عامة حول البلدية :
تسمية البلدية  :تطلق كلمة بوشقرون على ولً صالح فً تونس بوالٌة بنزرت (قرٌة سٌدي
بوشقرون )
تاريخ نشؤة البلدية  :أنشات البلدٌة إبان اإلحتالل الفرنسً سنة . 1957
الموقع والمساحة  :تقع بلدٌة بوشقرون غرب الوالٌة وٌحدها :
من الشمال  :بلدٌة طولقة
من الجنوب  :بلدٌة أورالل ومخادمة
من الشرق بلدٌة الحاجب وبلدٌة ملٌلً
من الغرب  :بلدٌة لٌشانة
ت

تربع البلدٌة على مساحة اجمالٌة قدرها  57.94كلم  ، 2بكثافة تقدر بـ :

 229للكلم

المربع الواحد .

التضاريس والمناخ :

تتمٌز تضارٌسها باإلرتفاع شماال واإلنحدار التدرٌجً كلما إتجهنا

جنوبا تتخللها سلسلة جبلٌة شماال تنتمً لجبال سفوح األوراس وهً صخرٌة رسوبٌة متوسطة
اإلرتفاع .
المناخ صحراوي حار جاف صٌفا بارد قلٌل األمطار شتاءا .
عدد السكان وفق اإلحصائيات األخيرة  13124 :نسمة حسب إحصائٌات . 2008

الثروات الباطنية وأهم المإسسات اإلقتصادية / :

ثانيا  :الجانب التاريخي والتراثي :
المواقع والمعالم التاريخية :
 -منارة مسجد سٌدي عٌسى العتٌق ذو طراز معماري صحراوي بحت .

 آثار بمنطقة المزنً . آثار رومانٌة بمنطقة الموذي(جنان السوفً). موقع بحً قراضة (جنان مغزي العرافً بلقاسم وجنان معٌزة ) وبه آثار سكناتومقبرة وسط األرض .
 -السجن الفرنسً بوسط المدٌنة (دار مغزي) .

الحضارات المتعاقبة :
 الحجرٌة . األمازٌغٌة (الزٌانٌٌن) . الرومانٌة (خاصة القرن الثالث مٌالدي وما بعده) . -اإلسالمٌة العربٌة وخاصة بعد الفتوحات .

المعارك واألحداث السياسية والعسكرية التي شهدتها البلدية أثناء الثورة التحريرية:
إغتٌال قائد فرنسً (مٌكلو) بمنطقة الدشرة .
 المكان  :بلدة بوشقرون القدٌمة – الدشرة القدٌمة الزمان ٌ :وم  17نوفمبر 1956 تم تكلٌف العٌدي منصور من القائد سً الحواس بقتل القائد الفرنسً . المجاهدون المنفذون للعملية : حمٌدي عبد هللا (أستشهد عام  )1958منفذ العملٌة حٌث أطلق النار على القائدالفرنسً مٌكلو.
 حمانً عٌسى (أستشهد عام )1958 حمادي العٌد (أستشهد عام )1959 حٌث تقدم الشهٌد حمٌدي عبد هللا امام حشد كبٌر من المواطنٌن اثناء القاء خطبة منطرف القائد الفرنسً مٌكلو وتوجه الٌه مباشرة وقام باطالق وابل من الرصاص وفر
وأصحابه فارٌن الى وجهة غٌر معروفة.
 ردود فعل الجيش الفرنسي : الرمً العشوائً بالرصاص إنتقاما لقائدهم مما أدى إلستشهاد الشهٌد شعبان ابراهٌم . جرح عدد كبٌر من المواطنٌٌن العزل منهم  :عمار رحمون – غرٌب عٌسى –مبروك بوخالفة .

 هدم منازل المواطنٌٌن وجدران البساتٌن . انتهاك حرمة البٌوت بحثا عن منفذي العملٌة . إعالن حالة الطوارئ بالبلدٌة ومحاصرتها . تطوٌق منطقة السلقة معقل جٌش التحرٌر الوطنً . قامت قوات اإلحتالل بحشد  3000جندي بما فٌها الطائرات و الدبابات . قامت بتمشٌط المنطقة حٌث أسفرت العملٌة على إعتقال وأسر الشهٌد العٌدي منصوروأخذ على متن شاحنة حٌث سمرت ٌداه ورجاله بعدما جرد من كل مالبسه وهو ٌجر
على األرض حتى أستشهد بتارٌخ . 1956/12/27 :
 إتجه العدو الى المدنٌٌن العزل بتمزٌق القرب والخٌم وإنتهاك حرمتهم وتعذٌب المدنٌٌنبالكهرباء .

النصب التذكارية / :
قائمة شهداء الثورة التحريرية بالبلدية  81 :شهٌد حسب القائمة المرفقة .

الشخصيات وأعالم البلدية ( الشخصيات التاريحية والنظالية  ،العلماء ،األدباء
والشعراء ،الفنانين ،الفرق الفلكلورية والفنية) :
من

الشخصٌات التارٌخٌة والنظالٌة  :العٌدي منصور،غرٌب قوٌدر ،طبٌقً حفٌظ ،

حمانً عٌسى  ،حمادي العٌد ومغزي حب هللا علً .
ومن العلماء  :نورالدٌن عبد القادر والفقٌه مغزي بخوش أحمد .
ومن األدباء والشعراء  :بوعكاز محمد بوزٌدي (كتب كلمات أغنٌة على ولد الخالة للفنانة
صلٌحة الصغٌرة ومن تلحٌن األستاذ معطً بشٌر) وصٌفٌة محمد

أهم الزوايا والمدارس القرآنية بالبلدية :
 -زاوٌة سٌدي لمغزي.

 مدرسة النور بحً العقٌد عمٌروش . مدرسة جمعٌة العلماء المسلمٌن . -مدرسة عبد الحمٌد بن بادٌس .

عدد المساجد العتيقة والحديثة مع ذكر إسم المسجد :
 -مسجد سٌدي عٌسى .

 مسجد سٌدي الهاشمً (.)1847 مسجد سٌدي لمغزي (.)1967 مسجد سٌدي مبروك()1975 مسجد النور (.)1990 -مسجد عبد الحمٌد بن بادٌس ( .)1973

 مسجد عقبة بن نافع (.)1985 مسجد الرحمة (.)1986 -مسجد بالل بن رباح (.)2009

 مسجد محمد بوعكاز ( .)1999 -مسجد الرحمان (.)1989

العادات والتقاليد بالبلدية :
 الفروسٌة  ،لبس البرنوس والقشبٌة -اإلحتفال بدخول الفصول بأكالت نوعٌة .

الصناعات والحرف التقليدية بالبلدية :
 الصناعات المرتبطة بالنخٌل كالقفة  ،اللوح  ،المظل .-

النسٌج (البرنوس والحنبل) .

ذكر المواسم الدينية والثقافية :
 -من المواسم الدٌنٌة (المولد النبوي الشرٌف  ،عٌد الفطروعٌد األضحى ،عاشوراء .

أهم التظاهرات الرياضية والثقافية :
 سباق الشباب والجماعات المحلٌة المصادف لٌوم  18أوت من كل سنة . -دورات رٌاضٌة بٌن األحٌاء .

تعداد مختلف الجمعيات الناشطة بالبلدية :
 الجمعٌات الدٌنٌة (. )05 الجمعٌات الرٌاضٌة (. )03 جمعٌات األحٌاء (. )01 جمعٌة إقرأ (. )01 -جمعٌة العلماء المسلمٌن (. )01

ثالثا  :المرافق بالبلدية :
مختلف اإلدارات العمومية بالبلدية وملحقاتها :
 -مقر البلدٌة .

 الفرع اإلداري حً العقٌد عمٌروش . الفرع اإلداري حً اول نوفمبر . -مركز التكوٌن المهنً والتمهٌن الشهٌد العابد الطٌب بحً العقٌد عمٌروش .

المنشآت التعليمية :
 -1الثانويات (: )01
 -ثانوٌة حمٌمً السعدي .

 -2اإلكماليات (: )02
 -إكمالٌة بن جاب هللا عمر.

 -إكمالٌة هواري بومدٌن.

 -3المدارس اإلبتدائية (: )07
 مدرسة حمٌدي بوبكر. مدرسة حمانً عٌسى . -مدرسة عثمان بن عفان .

 مدرسة مغزي حب هللا علً . -مدرسة قبسً مبارك .

 مدرسة أبً ذر الغفاري . -مدرسة بوخالفً الدراجً .

المنشآت الرياضية والثقافية :
 -1المنشآت الرياضية :
 الملعب البلدي (شعبانً محمد) . -ملعب جواري بطرٌق أورالل .

 -2المنشآت الثقافية :
 -النادي الثقافً (كرٌد مكً) بحً العقٌد عمٌروش .

 -المكتبة البلدٌة (الشهٌد العٌدي ابراهٌم ).

 -روضات األطفال (. )02

المنشآت الصحية :
 عٌادة متعددة الخدمات (الشهٌد طبٌقً حفٌظ). قاعة العالج (الشهٌد شعبان براهٌم بحً العقٌد عمٌروش) . قاعة العالج (الشهٌد غضاب علً بحً البراكنٌة ) . قاعة العالج (الشهٌد العابد مبروك بحً أول نوفمبر ) . -قاعة العالج (الشهٌد بن ٌحً موسى بحً  05جوٌلٌة ) .

منشآت البريد والمواصالت :
 مركز برٌد الجزائر بوسط المدٌنة . -فرع برٌد الجزائر بجً العقٌد عمٌروش .

األسواق الجوارية / :
محطات النقل والمواصالت  ،السكك الحديدية والمطارات / :
المنشآت والمرافق السياحية / :

ثالثا  :الجانب اإلداري :
التشكيلة السياسية للمجلس الشعبي البلدي :
 حزب جبهة التحرٌر الوطنً (  05أعضاء) . حزب التجمع الوطنً الدٌمقراطً (  04أعضاء) . حزب جبهة القوى اإلشتراكٌة ( 03أعضاء) . حزب جبهة الجزائر البٌضاء ( 02أعضاء) . -حزب العدالة والتنمٌة ( 01عضو ) .

إسم ولقب والمستوى التعليمي للهيئة التنفيذية للمجلس(الرئيس،النواب والمندوبين ):

رئيس المجلس الشعبي البلدي :
اإلسم واللقب
دربالي الجيالني

المستوى الدراسي
ليسانس علم النفس

نواب المجلس الشعبي البلدي :
اإلسم واللقب
مغسي جنيدي أحمد
مرزوقي أحمد
حماني عبد القادر
العيدي داود

المستوى الدراسي
رابعة متىسط
ثالثة ثانــىي
ليسانس فيسياء
ليسانس صحافة

مندوبي المجلس الشعبي البلدي :
اإلسم واللقب

المستوى الدراسي

العيدي ناجي
بىلنىار عبد
الرزاق

نهائي
جامعي

ذكر مكاتب األحزاب السياسية / :

ثالثا  :معلومات ضرورية :
أرقام الهواتف والفاكس بالبلدية :
 رقم الهاتف 033.57.31.01 – 033.57.32.37 : -رقم الفاكس 033.57.31.32 :

الروابط اإللكترونية Bouchagroun 0729@ gmail.com :

