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 فيـــــحـــان صــــــــــــــــــــــــــــــــبي

، بمقر املنتدى تحت رئاسة 2018سبتمبر  05ناقش املجلس التنفيذي ملنتدى رؤساء املؤسسات، الذي التئم اليوم، 

 تضمن جدول األعمال ما يلي:لي حداد، عدد من النقاط الهامة، حيث السيد ع

 لجامعة املنتدى املقرر تنظيمها شهر أكتوبر املقبل، 4الــــ  تنظيم الطبعة -

 إطالق حاضنة املنتدى ) فضاء للمؤسسات الصغيرة وحاملي الحلول واملشاريع االبتكارية، -

 سيدي عبد هللا( للمنتدى،املشاريع التي هي في طور اإلنجاز )املقر االجتماعي  -

يمكن االستغناء عنه  وموعدا ال عي واالقتصادي في البالد، أصبحت جامعة املنتدى حدثا هاما للنقاش االجتما

 وينتظره كافة الفاعلين في الساحة الوطنية.

لــــ"جامعة املنتدى" التي ستحتضنها والية الوادي، جل اإلشكاليات الراهنة املتعلقة بعصرنة  4ستتناول الطبعة الـــ

 تها التنافسية.املؤسسة االقتصادية والشروط املطلوبة لتحسين ورفع قدرا

ة للمؤسسات الناشئة، هذه الحاضنكما صادق املجلس التنفيذي على قرار يتعلق باستحداث حاضنة بمقر املنتدى 

سيتكفل بتأطيرها إطارات ومختصين جزائريين لهم سمعة عاملية في مجاالت تخصصهم. ستكون الحاضنة بمثابة 

مطلق من طرف أعضاء  ودعم تثمين ,كبير القرار بتشجيعاملقاوالتية لدى شبابنا. وحظي  الروح  تطوير  لبروز وفضاء 

 املجلس التنفيذي.

السيد علي حداد، خالل هذا اللقاء بتقديم عرض دقيق وشامل حول نسبة تقدم أشغال  ،تفضل رئيس املنتدى

العاصمة، حيث من املقرر أن تنطلق أشغال الذي يقع بباب الزوار بالجزائر  للمنتدى،مشروع انجاز املقر االجتماعي 

ستكون البناية بمثابة مقر عصري يستوفي جميع املعايير والذي يمكن  انجازه خالل األيام القليلة القادمة.

سيخصص املقر إليواء الطاقم اإلداري وجميع هيئات املنتدى. وكذلك  للمتعاملين الجزائريين أن يفتخروا به.

فضاءات مخصصة للنقاش  لالستشارة،املؤسسات وتطويرها، مكاتب  واستحداث ،للحاضناتفضاءات متعددة 

  وتبادل األفكار وأخرى فنية وثقافية.
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وفي شق آخر، ناقش املجلس التنفيذي املسائل ذات صلة بالوضع االجتماعي واالقتصادي الراهن للبالد. في هذا 

املجلس انضمامه التام ودعمه الكلي لنداء فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة،  اإلطار  أكد

 أوت املنصرم. 20 ، يوم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمجاهد

 فخامة رئيسمنتدى رؤساء املؤسسات واع كل الوعي وملتزم أكثر من أي وقت مض ى، باملنهج والطريق الذي رسمه 

لسيد املجاهد عبد العزيز بوتفليقة. وفي هذا السياق، يعبر املجلس التنفيذي عن إنضمامه التام إلى الجمهورية ، ا

ندائه الخاص بتأسيس "جبهة شعبية من أجل ضمان إستقرار الجزائر  ومقاومتها  للمناورات الداخلية والتهديدات 

 الخارجية".

ع وتيرة نمّوها والنجاح في ولوج فّعال وإجابي في رهانات إن الجزائر تمتلك جميع القدرات البشرية واملادية لتسري

 االقتصاد املعولم.

ما يملي علينا الضرورة امللحة  اليوم وهو نحن جد واعون ، أن املؤسسة في صلب الرهانات التي يبنى عليها عالم 

د أجل بناء إقتصا للعمل من اجل املحافظة على املكاسب وصونها، وفي نفس الوقت مواصلة الجهود وبال تردد من

 قوي ومستدام، يعتمد على مقدراته الذاتية وعلى قوة عمالته وعلى مؤسساتهم التي تنتج الثروة.

كر، فين والبد أ
ّ
أن نشاطنا والتزامنا اليومي املتواصل، يستمُد قوتُه وروحه من برنامج فخامة رئيس  ،هذا الصدد نذ

ودور املنتدى كان أن يساهم وأن يواصل املساهمة في تجسيد تلك  السيد عبد العزيز بوتفليقة، الجمهورية،

التوجيهات. ومن اجل هذا الهدف عملت السلطات العمومية تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية على 

 تجنيد وتوفير جميع الشروط الضرورية والوسائل املتاحة.

 فليقة،بوتالسيد املجاهد عبد العزيز  ، التزام، إخالص وإحترام، رئيسنا،ساء املؤسسات، بكل ثقةيناشد منتدى رؤ 

، ونناشد فيه بذلك تشبعه بالقيم العالية في التضحية 2019ملواصلة عمله وإنجازاته بالترشح لالنتخابات الرئاسية 

 والوطنية واإلخالص نحو وطنه الجزائر.

، مهوريةالجتحت القيادة الحكيمة لفخامة رئيس  اإلمكانيات،يلتزم منتدى رؤساء املؤسسات بتسخير وتجنيد كل 

رهان تحقيق تنمية ووطنية متضامنة من اجل التقدم والرفاهية  بوتفليقة إلنجاحالسيد املجاهد عبد العزيز 

     منتجة للثروات والسلم.

 


