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 والصالُة والسالُم عىل رسول هللا      بسم هللا الرمحن الرحمي   امحلد هلل رِب العاملني

 قارة عمر بالمجلس الشعبي الوطني بن الحاج عمر النائب بكير 

ىل مارس  –  2014رئيس أ عيان قرص غرداية من مارس   -    2017  –   2012    السابعة   الربملانية   العهدة يف    2017ا 

 .  2021مارس    10رئيس املكتب الواليئ لوالية غرداية للمنظمة الوطنية ملتقاعدي اجليش الوطين الشعيب بداية من 
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 العاملني بسم هللا الرمحن الرحمي   امحلد هلل رِب    

 والصالُة والسالُم عىل رسول هللا     
 

اجملمع الكرمي السالم عليمك ورمحة هللا   تعاىل  أ ما بعد فيا أ هيا 

 .وبراكته

عبارات  أ مسى  لمك  أ قدم  أ ن  املباركة  الساعة  هذه  يف  يسعدين 

الثناء وأ صدق الهتاين مبناس بة حلول عيد الفطر املبارك اذلي 

دا   موح ِ واحدا  رمضان جاء  براكت  من  بركة  وتكل  للمسلمني 

اذلي نسأ ل هللا تعاىل أ ن يتقبل من امجليع الصيام والقيام وسائر 

 .القرابت وأ ن يعيد علينا هذا العيد ابلمين والرباكت والسعادة
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  أ هيا اجملمع املبارك

َّنَّ َخلَْقنَاُُكْ ِمْن َذَكٍر    يَ ]    وتعاىل:يقول هللا تبارك  
ِ
َا النَّاُس ا َأهيه

ِعْنَد   َأْكَرَممُكْ  نَّ 
ِ
ا ِلَتَعاَرفُوا  َوقََبائَِل  ُشُعوابا  َوَجَعلْنَاُُكْ  َوُأنََْث 

َ عَِلمٌي َخِبيٌ  نَّ اَّللَّ
ِ
ِ َأتَْقاُُكْ ا  .احلجرات  سورة    13الآية  [  اَّللَّ

     سورة   214الآية    [ْقَرِبنيَ َوَأنِْذْر َعِشَيتََك اْلَ ]    تعاىل:وقال  

 .الشعراء

وتعاىل  س بحانه  هللا  ن  فا  الكرميتني  الآيتني  هاتني  من  انطالقا 

ىل أ ن نتعارف فامي بيننا فقد جعلنا عائالت وعشائر  يرشدَّن ا 

ال هللا محمد رسول هللا هل ا  صىل   وقبائل وشعواب حتت مظةل ال ا 

عليه   احلقيقة    وسل هللا  هذه  نفقه  أ ن  مجيعا  علينا  فالواجب 

فننرش احملبة بيننا ونغرس يف نفوس نا ونفوس أ والدَّن بذور املودة  

واال خاء وأ ن نتناحص يف هللا ونتواىص ابحلق ونتواىص ابلصرب  

يرجو  ولكنا  وخلفيات  عقد  بعض دون  ىل  ا  بعضنا  يس متع  وأ ن 

 .اخلي للمجمتع والوطن
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 أ هيا اال خوة ال عزاء

ن نعيش هذا العرص اجلديد يف حلظات جيوس ياس ية اترخيية حن

جممتعنا   وحتوالت  يكون  أ ن  تقتيض  ويه  العاملي  للنظام  جارية 

 .مس تعدا لهذه التغيات التارخيية منذ هناية ال لفية الثانية

فنقاط القوة الرئيس ية جملمتعنا يه ال جيال الصاعدة اليت جيب  

 .اعلينا أ ن نشجع املعرفة جبميع أ شاكله

أ متنا  يف  احلامكة  النخبة  نكون  بأ ن  ل نفس نا  مدينون  حنن 

 .اجلزائرية

نشجع  أ ن  ومجموعات  أ فرادا  مجيعا  علينا  لزاما  اكن  وذلكل 

املناصب  واعتالء  العليا  املدارس  ىل  ا  الانضامم  عىل  الش باب 

    .السامية يف ادلوةل حىت يكونوا عزة وخفرا للجزائر

الهيألك   تكون  أ ن  هذه وجيب  طليعة  يف  جملمتعنا  الاجامتعية 

ال مم  بني  املقدمة  يف  بدلَّن  يكون  حىت  ال ساس ية  التحوالت 

 .العظمية
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قدماا  امليض  عىل  قادرين  لنكون  أ خرى  فرص  تتاح  أ ن  آمل  أ

ذا مت قبوهل من قبل الهيألك العرفية فالزمان يف  هبذا املرشوع ا 

واسترشاف يف تسارع وتطور وال ينتظر فلنفكر مجيعا بعمق  

مصي جممتعنا يف العقود القادمة وجممتعنا وامحلد هلل يمتتع بسمعة 

يف  فلنستمثر  اجملاالت  لك  يف  والنوابغ  ابلطاقات  ويزخر  طيبة 

قدام هذا الكزن المثني دون تقوقع وانزواء بل يف جشاعة و  . ا 

َوَرُسوهُلُ ]  تعاىل:قال   لمَُكْ  َْعَ  ُ اَّللَّ ى  فََسَيَ لُوا  اْْعَ   َوقُِل 

ئمُُكْ   فَُينَب ِ هَاَدِة  َوالشَّ الَْغْيِب  عَاِلِم  ىَل 
ِ
ا دهوَن  َوَسُُتَ َوالُْمْؤِمنُوَن 

  .التوبةسورة    105  الآية  [  ِبَما ُكْنُُتْ تَْعَملُونَ 

ابرك هللا يف اجامتعمك وجنح مساعيمك وحقق لنا ولمك اخلطط  

 .وبراكته  تعاىل  واملشاريع والسالم عليمك ورمحة هللا

مضاء:   ا 

 ة ْعر. ادلاعي لمك بكي بن احلاج ْعر قار 
 


