بسږ ه الٚحمن الٚحيږ
ڣ الصاع ڣالسام علګ اشٚف امٚسليڗ
السإع أعضا اللجنغ اأمنيغ
السإع أعضا البرلـماڗ بالغٚفتيڗ
السيٖ ممثل ٙئيس امجلس الشعب الوائي
أسٚع اإعام اموسعغ من صحافغ مكتوبغ ڣ مسموعغ ڣ مٚئيغب
السإع الحضوّ ،ٙ
كل باسمڢ ڣ مقامڢ،
السام عليك حم ه تعال بركات
أڣٕ ي البٖايغ أڗ أ حظ بكږ جميعا ،ڣ أهنئكږ بعيٖكږ بل ڣ ّ
ّ
نعٖه
ٙ
عيٖنا الوطن لل حافغ امصإف ل ـ  22أكتوب ٚمن ّ
كل عامب
السيدا الفضليا  ،السادة اأفاضل:
ّ
ّ
لقٖ سبق ڣأڗ لتقينا ،من٘ تقلٖڬ منص ـظ ڣالي ڣاي ـ ـغ البل ـ ـيٖع ،عٖع
مٚاػ ي مناسباػ متعٖٕع ڣ متفٚقغ ،الت من خالها مست فيكږ اإحترافيغ
ڣٙڣٍ امس ڣليغ ڣ الوطنيغب
ّ
ڣا ّبٖ من الت٘كير أنكږ ببب"أسٚع اإعام اموسعغ" قٖ حضيتږ
بعنايغ خاصغ من طٚف فخامغ ٙئيس الجمهوٙيغ ،ال٘ڬ سعګ ٕڣما لګ قٚاٙ
حٚيغ التعبير ڣحمايتها ،ڣ هو ما ّ
جسٖه الٖستو ٙبالن ٨صٚاحغ عل أ :

"حري الصحاف امكتوب السمعي البصري عل الشبكا اإعامي
مضمون  ،ا تقيد بأ شكل من أشكال الرقاب القبلي .
 ا يمكن استعمال ه ه الحري للمساس بكرام الغير حرياته حقوقه .اأفكا الصو اآ اء بكل حري مضمون في إطا
 نشر امعلوماالقانو احترام ثوابت اأم قيمها الديني اأخاقي الثقافي .
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 -ا يمكن أ تخضع جنح الصحاف لعقوب سالب للحري ".

ّ
ڣما ه٘ه اموإ الٖستوٙيغ ،ا ٕليل خ ٚعلګ الٚغبغ القـ ـ ـويغ ي
ت ـ ـثميڗ ڣ حمايغ العمل ال حفي ڣ ال ٚي بڢ ،نحو خٖمغ الصالح العام ڣ تنويٚ
الٚأڬ العام حوڋ القضايا الٖاخليغ ڣ الخاٙجيغ ،ڣنش ٚقيږ اأمن للعيش معا
ڣجميعا ي سام ،ڣهو ما يتوجظ علينا السعي نحوه حفاظا علګ امكتسباػ
الوطنيغب
السيدا  ،السادة الحضو :
ا يفوتن من خاڋ ه٘ه امناسبغ ،أڗ أشيٖ ببسالغ اإعام ڣ صموٕه
خاڋ ثوٙع التحٚي ٚامباٙكغ ،من خاڋ تضحياػ مجاهٖڬ ڣشهٖا اأسٚع
ّ
اإعاميغ ،ڣما قٖمتڢ من خٖماػ جليلغ باڗ الثوٙع التحٚيٚيغب
ڣ ما لل٘اكٚع أڗ تنس شهٖا الواجظ الوطن  ،ال٘ين كتبوا بٖمائهږ
الطاهٚع أسما هږ الت لن يمحوها تاٙئ اأمغ عبر اأٛمنغ ،ڣ الش ڗ ك٘لڊ ّ
لكل
ال٘ين حوا بشبابهږ ڣ أهاليهږ ي سبيل عوٕع اأمن ڣ السلږ لبإنا الحبيبغب
السيدا  ،السادة الحضو :
ّڗ التعبير عن قناعتنا ب ّڗ اإعام ڣسيلغ ي غايغ اأهميغ مواكبغ
التنميغ الشاملغ لوايتنا ،نابع عن ٙإتنا القويغ ي التعاڣڗ مع كافغ الجهاػ
اإعاميغ بشت صوٙها ڣ أطيافها ،من صحافغ مكتوبغ ڣ سمعيغ ڣ بصٚيغ
ڣصحافغ لكترڣنيغ ،بما يساهږ ي نش ٚالقيږ الساميغ للمحافظغ علګ
امكتسباػ الوطنيغ ڣط ٍٚالحلوڋ ڣالبٖائل للمشاكل التنمويغ الت تعٚفها ه٘ه
الوايغ التاٙيخيغب
السيدا  ،السادة الحضو :
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من خاڋ التغطياػ اإعاميغ ڣامٚافقغ مختلڀ البرامٌ ڣ العملياػ
الت تقوم بها السلطاػ امحليغ للوايغ ،نعتبركږ خير فيق ّ
مٖ جسو ٙتقٚيظ
ٙ
اإٕاٙع من امواطن ،بل ڣ نعتبركږ شٚيكا هاما مٚافقتنا ي مسلڊ التنميغ
ڣالنهو ٩بوايتنا نحو الّ ٚي ڣامكانغ الت تستحقب
السيدا  ،السادة الحضو :
ّڗ حيا اليوم الوطن لل حافغ ي ه٘ه السنغ جا تحت شعاٙ
"العيش معا ي سام" ،ڣ هو ما ّ
أقٚه فخامغ ٙئيس الجمهوٙيغ ،ي ٙسالتڢ أمس
ت 2أكتوب8 ٚتة ،2الت توجڢ بها ليكږ أنتږ أسٚع اإعام اموسعغ ،بجعل
السلږ ڣ السام غايغ نبيلغ ،فعت ايغ الجزائ ٚي محافل اأمږ ببب ڣ ّ
أڗ السلږ
ٙ
ٙ
ڣ العيش معا ي هنا هما ٕڣما ثما ٙالنضاڋ ڣ الكفاٍ ڣ حت التضحياػب
ڣ ٗ نحن نعيش اليوم ي جزائ ٚالسلږ ڣ السامّ ،
فإڗ الوطن الغالي
يستوقفنا لخٖمغ بإنا بصٖځ ڣ تفاني ،ڣ لقوڋ كلمغ الحق لفائٖع البإ
ڣشعبها ،ڣ ّ
للسه ٚعلګ صوڗ سامتها ڣ التوعيغ بلزڣمڢ ،تلڊ هي غاياػ ڣمهام
ي قمغ النبل ڣ ّ
السموب
السيدا  ،السادة الحضو ،
ڣ ي اأخير ،أجٖٕ لكږ استعٖإڬ مٚافقتكږ ڣ تسهيل مهامكږ
النبيلغ ،ڣ أ كٖ لكږ ٕائما ّ
أڗ أبوابنا مفتوحغ لكږ جميعا لخٖمغ الصالح
العامب
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