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 لهأصلى هللا على سيدنا محمد وو            مبسم هللا الرحمن الرحي   

 

 للتجمع الوطني الديموقراطي العام األمينالسيد 

 المجلس الوطني أعضاء والسيدات السادة

 وبركاته ورحمة هللاالسالم عليكم 

 

سري طار األخرى في هذا اإلأاليوم مرة  تقيلن      

نطالقة الواعدة بحول هللا لتحقيق اإلالرائع خوي األ

واعيد لمرحلة ما بعد المؤتمر الخامس بما تحويه من م

 لوطننا العزيز بصفة عامة.هامة لحزبنا المجيد خاصة و

فة لكامين العام ولسيد األلكم ا قدمأبهذه المناسبة و       

سمي الخاص إب لتجمع الوطني الديموقراطيا مناضلي

 عن كل المناضلين المخلصين في واليتنا العزيزةونيابة 

 شغال المؤتمر الخامسأسمى عبارات التهنئة على نجاح أ

ير حسن سالدقة والتنظيم و الذي بلغهالمستوى العالي و

ك بغريب عن مسيرتكم ما ذلتحت رعايتكم و شغالاأل

القرارات الهامة التي تمخضت عن و جحاتالحافلة بالن

 بين المناضلين التلقائي التجاوبالمؤتمر و بصفة خاصة 

 و قيادتهم.
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هذا مستوى الوفود  نجاح المؤتمرو تألقمن  زاد مماو     

برسالة ج كل ذلك يتوتوضيوف المؤتمر لى جانب إ

ز العزي السيد عبد رئيس الجمهورية من فخامةالتهنئة 

 ، فلقد كانت لفتة كريمة من فخامته.بوتفليقة

ادت شأمتياز، إحضاريا بلقد كان تجمعا رائعا بحق و      

المنصفة، فهنيئا لنا جميعا بهذا  عالميةسرة اإلبه األ

هذه النقلة النوعية في مجال نشاطنا الرائع و نجازاإل

عضاء المجلس أوأخواتي  إخوانيأهنئ الحزبي، كما 

على الثقة التي  الديموقراطي للتجمع الوطني الوطني

الحزب فيهم متمنيا لهم  وضعها المناضلون بقواعد

ن أي المهمة الثقيلة التي حملوها، والتوفيق فالنجاح و

 يكونوا عند حسن ظن المناضلين بهم.

 

 :أخواتي ،خوانيإ      

صعبة من العمل تبتدأ اليوم مرحلة هامة و           

الصبر يتطلب منا الكثير من الجهد و ما هوو الميداني

 تحقيقفي  قدما ليتمكن حزبنا من المضيوالمثابرة 

 جلها.أسس من أهداف التي األ
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كثر من تطلعات ألى التقرب إعمل ميداني يرمي       

شريحة الشباب، في جو من بصفة خاصة مواطنينا و

 قناع.اإلالهدوء و

مس الحاجة الى العمل الهادئ الرزين أفبالدنا في      

جتياز هذه إمن مكنها تضافات حقيقية إتقديم وإلى 

درك نقتصادية إمنية وأبتحديات المرحلة التي تتميز 

 متطلباتها.بعادها وتداعياتها وأجميعا 

 ستحقاقاتإيضا على مرحلة تتميز بأمقبلون ننا إ     

يحوز التجمع الوطني الديمقراطي  ونعمل أنمل أمتعددة ن

 على ثقة شريحة واسعة من مواطنينا.

في  2017ن تكون استحقاقات سنة ألى إننا نتطلع إ     

مع تشعار التقارب بين مكونات المجوالية غرداية تحت 

 .نسجامإبالوالية، التعايش في وئام و

افة ستضقتراحنا في المؤتمر إلإمن هذا المنطلق كان و    

لتكون  الحزبفعاليات الذكرى العشرين لتأسيس واليتنا 

 ستحقاقات.اإل بمثابة الحافز في تلك

ا يجابي لدى مناضلينقتراح الصدى اإللقد كان لهذا اإل     

ى مين العام الموافقة علسيد األمن ال وإننا نلتمس بالوالية
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الكريمة لهذه المناسبة مع فائق  والتكرم برعايتهقتراح اإل

 .مسبقا واإلمتنان لهالشكر 

 :أخواتي ،خوانيإ       

حيي جيشنا الشعبي الوطني المرابط على أن أنسى أكما ال      

من خاللهم قصاها وألى أقصاها أطول حدودنا الشاسعة من 

التي تعمل على حماية البالد من شر من ولى كافة مصالح األإ

 المخاطر.ل عمل محفوف بالصعاب وظائدين في الك

 ار الى هؤالء الصامدين الصابرين.كبجالل وإإفتحية     

عتبة الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك،  نحن علىو       

ية بلمناضلي والياتنا بالتهاني الق ونيابة عنسمي إتقدم لكم بأ

صوما مقبوال، راجيا المولى عز  ولكافة مواطنينامتمنيا لكم 

الدنا ب والبركات وأن يحفظيهله علينا جميعا باليمن  أنوجل 

 من كل مكروه.

 الجزائر بخير.نتم وأوكل عام و          

 عاش التجمع الوطني الديمقراطي           

  والسالم عليكم األبرارالخلود لشهدائنا المجد و           

 الشعبي الوطنيالنائب بالمجلس  :إمضاء

 قارة عمربكير 


