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 2016جوان  11اجلزائر يف، 

 

 بيان الـمكتب الوطين

 

ترأأس الس يد أأمحد أأوحيىي، الأمني العام للتجمع الوطين ادلميقراطي ، هذا 

، الاجامتع الأول للمكتب الوطين بعد انتخابه من 2016جوان  11اليوم 

 طرف اجمللس الوطين للحزب.

ودلى دراس ته ملس تجدات الساحة الوطنية مثّن املكتب الوطين مصادقة 

جملس الوزراء عىل النصوص الأوىل املتعلقة بتطبيق املراجعة ادلس تورية 

الهامة اليت ابدر هبا خفامة رئيس امجلهورية، الس يد عبد العزيز بوتفليقة، ودعى 

ىل مساندة مشاريع هذه القو   انني.برملانيي احلزب هبذا اخلصوص ا 

كام رحب املكتب الوطين بنجاح لقاء الثالثية، وهو عىل قناعة بأأّن احلوار ما 

بني الرشاكء س تكون هل مسامهة ثرية يف ترسيع وترية ال صالحات الاقتصادية 

 اليت يتطلهبا هذا الظرف وكذا يف تطوير الاقتصاد املتنوع.

العمومية  طاتكام رحب املكتب الوطين أأيضا ابلتدابري اليت اختذهتا السل

ل عادة الامتحاانت يف مواد الباكلوراي اليت اكنت مواضيعها حمل ترسيب 

ىل ردعه بعقوابت صارمة. جرايم، واذلي يدعو ا   ا 

وفامي خيص الأوضاع النظامية للحزب، حىي املكتب الوطين جناح ادلورة 

 الأخرية للمجلس الوطين للتجمع.
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 زيع املهام عىل أأعضاء املكتبوفضال عن ذكل، قام الأمني العام للحزب بتو 

الوطين عىل النحو املبنّي أأدانه، وهذا طبقا لأحاكم القانون الأسايس والنظام 

 ادلاخيل للتجمع.

ويغتمن املكتب الوطين هذه املناس بة ليتقدم بهتانيه احلارة ملناضيل التجمع 

ىل اكفة املواطنني مبناس بة حلول شهر رمضان املبارك. وكذا  ا 

قام الأمني العام للحزب، خالل نفس هذا اليوم، بتنصيب  ومن هجة أأخرى

 اللجنة الوطنية لالنضباط.

 همام أأعضاء املكتب الوطين.

 ملكف ابلعالقات اخلارجية واجلالية يف الس يد عبد السالم بوشوارب ،

 اخلارج،

 ملكف ابملسائل الثقافية والتارخي،الس يد مهيويب عزادلين ، 

 ف ابل عالم، الناطق الرمسي للحزب،، ملكالس يد شهاب الصديق 

 ملكف ابملنتخبني احملليني،الس يد قامس محمد العيد ، 

 رئيس اللجنة الوطنية لالنضباط،الس يد خادلي بومدين ، 

 مراقب عام للحزب،الس يد رشيف ميلود ، 

 مراقب عام للحزب مساعد،الس يد طوريش بومجعة ، 

 جمللس الشعيب الوطين،، ملكف بنواب احلزب ابالس يد قيجي محمد 

 ،ملكف مبنتخيب احلزب مبجلس الأمة، الس يد بوزريبة عبد اجمليد 

 ملكف مبسائل التمنية احمللية،الس يد بلعباس بلعباس ، 
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 ملكف مبسائل هتيئة ال قلمي،الس يد قارة بكري معر ، 

 ملكفة بشؤون املرأأة والأرسة والتمنية الاجامتعيةالس يدة نوارة سعدية جعفر ،، 

 ملكف ابلش بيبة واملناضلني الش باب للحزب،الس يد بودن منذر ، 

 منسقة وطنية للمناضالت، ملكفة مبناضالت منطقة لس يدة فوزية بن حسنونا ،

 الوسط،

 منسقة وطنية للمناضالت مساعدة، ملكفة مبناضالت الس يدة عياد رتيبة ،

 منطقة الغرب،

 منسقة وطنية للمناضالت مساعدة، ملكفة مبناضالت الس يدة قامسي فاطمة ،

 منطقة اجلنوب،

 منسقة وطنية للمناضالت مساعدة، ملكفة مبناضالت الس يدة لوجرتين اندية ،

 منطقة الرشق،

 ملكف ابلتكوين يف التصال عرب ش بكة الأنرتنت الس يد انيص مصطفى ،

 وابلخنراطات ال لكرتونية،

 ملكفة ابلتكوين يف التصال عرب وسائل ال عالم،الس يدة معالوي سعاد ، 

 ملكف ابدلراسات الاقتصادية.الس يد الكفيف فاحت ، 

 

 الأمني العام 

 للتجمع الوطين ادلميقراطي 

 


