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 نيامحلد هلل رب العامل بسم هللا الرمحن الرحمي 
 .والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني س يدان محمد

 التجمع الوطين ادلميقراطي 17قامئة رمق 

 

 

 يف والية غردايةالوطين ادلميقراطي  والزتامات التجمع برانمج

 بكري قارة معر 17متصدر القامئة رمق  بتنفيذ

 

   .يف ربوع واليتنا احلبيبة النوعي ال مين الاس تقرارتدعمي : اوال

اجليش و  اليت وفرهتا السلطات العمومية املركزية واحمللية ادلفاع عن املكتس بات :اثنيا

 .حرضية قةبطرياملواطنني مشالك من أ جل معاجلة  من الوطينال   سالكالوطين الشعيب وأ  

س مترار يف منط  :لثااث  جممتعنا يف  من أ جل رفاهية التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافيةا 

 .بني املواطنني خويأ   تعايشجو طما نينة و       

قرتاح  :رابعا   ال مانن يف مناطق ساكنية لرفع الضغط العمراين املتواجد يف مدنناانشاء ا 

 .الناشطة يف امليدان يف امجلعيات يف ااجمال  الشعبية املنتببة وممثليمك خيتارهااليت      

  .يةتوفري املرافق الصحية، والتجهزيات، الثقافية، الرتبوية، الرايضية وكذا الرتفي  :خامسا

  ال خذ بعنيو  مشاركتمك يف لك ما خيص مس تقبل واليتنا يف مجيع امليادين :سادسا

 .النعامل  مبدأ   الاعتبار مالحظتمك امليدانية وجعل التس يري التشاريك         

 وهذا يتطلب     RND اليت قدمت أ و س تقدم ملداومةتسوية ملفات العقار  سابعا:
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كل يف والية غرداية يف الترشيعيات ولكن كذ ابل غلبية املطلقة 17رمق  RND ةفوز قامئ

تجس يد يف ل  ادلميقراطي يف احملليات ال عطاء الوسائل القانونية حلزب التجمع الوطين

 .خفامة رئي  امجلهوريةامليدان اال صالحات طبقا لربانمج 

نشاء مرافق حصية جو  اثمنا:  الوالية  عرب لك مدن ارية يف ال حياء ذو الضغط الساكينا 

جنازاملسامهة يف و         .ايةاملستشفيات املربجمة عرب لك تراب والية غرد اال رساع يف ا 

 .هنيةمساعدهتم ابلتعاون مع منظامهتم امل املقاولني و دراسة ملفات الصناعيني و  اتسعا:

ىل غاية ب ازدواجيةمتام ا  اال رساع و املسامهة يف  عارشا:  .راينالطرق الوطنية بني املنيعة ا 

 .تسوية عقود امللكية للفالحني عرش:حادي 

يصال الكهرابو  فتح مسارات للوصول اىل املزارع اثنية عرش: يياا   .ء ا 

 .جتهزيهاالآابر و  ومساعدة حفرتسهيل  اثلثة عرش:

 .الفالحنيتوزيع ال رايض الفالحية للش باب و تسهيل  رابعة عرش:

 .التبزيننشاء غرف التربيد و ا  سامهة يف امل  خامسة عرش:

نشاء معهداملسامهة يف  سادسة عرش:  . املنيعةالفالحة يفالري و  للتعلمي العايل يف ا 

 .مع املساعدات املالية 2م 400و 250 ري السكن الريفي مسافتهفتو  سابعة عرش:

 .مساعدة الطاقات الش بانية يف حتقيق طموحاهتم اثمنة عرش:

 ىل النتاجئحصول عهدوء والسكينة للل التجمع الوطين ادلميقراطي يعمل اب اتسعة عرش:

 .مة اجلزائريةلل  وطن و لل ،املرضية هلل              
 

 RND 17رمق  عىل قامئةصويتمك تساعدوين ب 
 دائنا ال براراخللود لشهااجمد و     حتي اجلزائر     ويرضاهوفقنا هللا ملا حيبه 


