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بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهلل

السيدات والسادة أعضاء جلنة حتكيم جائزة رئيس اجلمهورية للصحايف احملرتف
السيدات والسادة مدراء ورؤساء املؤسسات حتت الوصاية
السيدات والسادة اإلعالميون
السيدات والسادة احلضور… السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

يشررررفن أن أترررو حبضرررور اررر ا اجلمررر الكرررريم اإلعرررالن عرررن تنصررريب جلنرررة
التحكررريم املكل رررة بتسرررليم جرررائزة رئررريس اجلمهوريرررة للصرررح ي احملررررتف يف
طبعتها اخلامسة.
وبهرر ا املناسرربة يليررب لرري أن أتقرردم عضرراء اللجنررة املرروكرة كرر بامسرره ب صررد
التشرركرات علرررى كبرررول االإضرررمام ل ار ر ا اللجنرررة املرصرررعة بك ررراءات وطنيرررة
مررن لطررارات جامعيررة و ثلرري القلاعررات الوزاريررة ات العالكررة ل جاإررب اإلعررالم
الوطن العمومي واخلاص على حد سواء.
لن مهمررة أعضرراء اللجنررة احلاليررة تكتسرري أاميررة اصررة بررالن ر ل تزامنهررا مرر
مرررور وطننررا ب رررف م صررلي يتمث ر يف ولرروج عهررد جديررد مرربن علررى توكي ر كليعررة
ج ريررة م ر ورراوزات كررادت أن حترردا ال تنررة يف الرربالد لرروال العنايررة اإل يررة ويق ررة
وتضحيات ك املخلصني والشرفاء وعلى رأسهم كوات اجليش الوطن الشعيب.
لقررد وضررعت اللبنررات ا و رر ا العهررد املرر مول بترربن احلرروار ك سررلو حضررار
للنقررراا واالكررررتاب اإلورررابي حرررول ا ولويرررات ايإيرررة ليمرررة ويف طليعتهرررا تن ررريم
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اإتخابررات رئاسررية شررهر ديسررمق املقبر للخررروج مررن ا زمررة الررع يسررعى أعررداء اجلزائررر
ائبني إلطالة أمداا.
لإنررا ل إررنحن لجررالال لرردور املؤسسررة العسرركرية يف احتضرران ملالررب الشررعب ودعررم
احلرروار فنإنررا إشرريد أيضررا مبسرراامة ا ي ررة الوطنيررة للوسرراطة واحلرروار يف الرردف
بعمليررة احلرروار الرر أفضررى ل اسررتحداا كرراإوإني عضررويني يتعلقرران بالسررللة
الوطنية املستقلة لالإتخابات و بن ام االإتخابات.
يف ار ر ا اخلضرررم ف تتخلرررص أسررررة الصرررحافة الوطنيرررة كعادتهرررا عرررن أداء واجبهرررا
و املهرررن يف ضرررمان التةليرررة واملتابعرررة اإلعالميرررة الالزمرررة ملسرررتجدات
الررروطن
ا حداا الوطنية يف ا ا ال رف احلساس من تاريخ وطننا العزيز.
لقررد سرراام لعالميررو القلرراعني العررام واخلرراص يف التوعيررة بضرررورة الرر اا عرراجال
ل رئاسرريات دميقراطيررة حتقيقررا للمصررلحة العليررا للرروطن و ب اميررة احلرروار الرروطن
مررقزين فضررائله العديرردة الررع ارري موضرروي تبررار وتنررافس الصررحافيني علررى جررائزة
رئيس اجلمهورية للصح ي احملرتف يف طبعتها اخلامسة.
لن ا ر ا املنافسررة امل توحررة علررى الصررحافيني احملرتفررني مررن تلررص وسررائ االتصررال
سرررتؤكد جمرررددا الترررزام أسررررة الصرررحافة اجلزائريرررة الثابرررت بقضرررايا الررروطن
ومواكبتها لواك الشعب وتللعاته.
مرررن انرررا وبرررالن ر ل مسرررتوا االحرتافيرررة املرمرررو الرر بلةررره أداء الصرررحافيني يف
بالدإررا فررنن مسررااماتهم سرررتف سررقص التنررافس النرروعي املعررروع علررى التقيرريم
املوضوعي عضاء اللجنة املوكرة.
ررز
لن إتررائه ارر ا العمليررة املسررنودة بك رراءة و ررقة اللجنررة سررتكون مبثابررة
لضررايف ملواصررلة أداء رسررالة الصررح ي احملرررتف السرريما وىررن مقبلررون علررى موعررد
االستحقاكات الرئاسية يف الثاإي عشر ديسمق القادم.
لن ارر ا املوعررد ا ررام يف سرريا الت سرريس للدميقراطيررة احلقررة يتللررب تضررافر جهررود
كافررة املررواطنني مررن أج ر ضررمان حررق ا جيررال القادمررة يف االسررتقرار الرردائم والتلررور
يف تلص اجملاالت.
تلرره ارري املهمررة الررع سيشررارجل الصررحايف اجلزائررر يف لملاحهررا اسررتكماال ملرافقترره
ملسار احلوار وللش ن الوطن السيما يف احمللات البارزة من تاريخ ا مة .
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مرررة أ رررا أجرردد تشرركراتي للسرريدات والسررادة أعضرراء جلنررة حتكرريم جررائزة رئرريس
اجلمهوريرررة للصرررحايف احملررررتف متمنيرررا رررم كر ر التوفيرررق يف مهرررامهم والسرررالم
عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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