بسم الله الرحمن الرحيم
أيها السادة السل م عليكم ورحمة الله..

يطيب لي أن أحييكم في عيدكم المبارك وأن أرفع إليكم أسمى معاني الترحيياب والتقييدير راجيييا
من المولى عز وجل أن يجعل فيكم من بركاته ما يخد م الوطن والعباد.
أيها السادة والسيدات..
من ثل ث سيينوات ميين التسيييير لمؤسسييتنا تييبين لنييا بكييل فخيير واعييتزاز أن وليتنييا ..ولييية سيييدي
بلعباس ..تمتلك صحافة محترفة نزيهة ،تقو م بوظيفتها باحترافية كبيرة ونزاهة يمكن التعويل عليهييا
في إبراز الوجه الصحيح للولية .وذلك على المستويين السييمعي البصييري والكتييابي .وأن الجامعيية فييي
تفاعلها مع ما تنشره الصحافة تزكي باسييتمرار مييا كييان صييحيحا صييالحا وتطييوره وتنميييه ،وتعمييل علييى
تصحيح ما تراه يحتاج إلى توجيه وترشيد.
ومن هذا الباب اكتشفنا الدور الفعييال والرمييزي الييذي تقييو م بييه الصييحافة المحلييية فييي تطييوير وتجلييية
النشاطات التي تقو م بها الولية على جميع الصعدة والقطاعييات ..تحييت إشييراف رشيييد وتوجيهييات تنييم
عن خبرة وتخطيط من السيد والي ولية سيدي بلعباس.
إن الجامعة بحكم علتقتها العضوية مع مؤسسات الولييية تسييجل حضييورها الفعلييي والفعييال فييي تنشيييط
مخططات التنمية المحلية والوطنية .وأن الجامعة في السيينوات الخيييرة ميين خلل مسيياهماتها فييي كييل
أنواع النشاطات تقد سجلت حضورها الميداني سواء على المستوى العلمي أو الجتماعي أو السياسي.
كما يجدر بن ا التنويه بأن كل مؤشرات التقد م والتطور والريادة لم تتحقق للجامعيية إل برعاييية الدوليية
وما تقدمته من إمكانات وما دعمت به الوزارة الوصية وعلى رأسها السيييد معييالي وزييير التعليييم العييالي
والبحث العلمي .وتقد صاحبت الولييية بمعييية السيييد الييوالي كييل ذلييك التطييور ميين خلل التقييدير الفييائق
والتثمين الرائييع الييذي يحملييه للجامعيية ،وسييعيه الييدؤوب لترتقيتهييا ميين خلل إصييراره علييى دمجهييا فييي
المحيط الجتماعي والتقتصادي شريكا معتبرا يقدمه في كل المناسبات.
أيهييا السييادة ..فييي عيييد الصييحافة ..يجييب أن نعييترف اليييو م بصييدق أن الصييحافة المحلييية اسييتطاعت أن
ترافق هذا الحراك المتنوع وأن تسهم في توجيهه وتتبعه في حينه بكل موضوعية وحرفييية .وذلييك ميين
خلل رجال عرفوا لشرف المهنة نبلها ،وعرفوا للتزا م المهني تقيمته ،وأنهم بما كتبوا وسجلوا وحاوروا
وصوروا جعلوا الجامعة مرآة تتجلى فيها صور الولية في آفاق الحاضر والمستقبل.
أيها السادة والسيييدات أصييالة عيين نفسييي ونيابيية عيين الفريييق الييتربوي وطيياتقم العمييال أتقييد م للصييحافة
والصحفيين بأحر التهاني وأسمى عبارات الماني في يو م الصحافة.

