
 التعريف بمجلة "العزيمة":
            

مجلة "العزيمة" هي المنبر اإلعالمي الوحيد في الجزائر و الوطن العربي الذي يعنى بفئة ذوي            
أين تسلمت عقد التأسيس و في  1997من سنة  اإلعاقات، و التي مرت بعدة مراحل في تأسيسها إنطالقا

من وزارة  اإلعتمادتحصلت على  2000تحصلت على السجل التجاري، و في سنة  1998سنة 
   .2004و كمرحلة أخيرة تحصلت على اإلعتماد من وزارة العدل و كان ذلك عام  و الثقافة، االتصال

شطا اعضوا فعاال و ن  بد القادر عزوز و الذي كانجاءت فكرة إنشاء "العزيمة" من قبل السيد ع          
و الذي ترأس سابقا جمعية إجتماعية موجهة لفئة ذوي ( سنة 20في الوسط الجمعوي ألكثر من عشرين )

من الفئات المهمشة و الضعيفة في الوطن   تقرب  و خالل هاته المدةاإلعاقة أطلق عليها تسمية "أنيس" 
مهم، كما الح  النق  الكبير الذي يعاني منه هلالء فيما يخ  جانب و عايش عن قرب معاناتهم و آال

التغطية اإلعالمية، حيث إفتقرت الساحة اإلعالمية آنذاك إلى الوسيلة اإلعالمية الخاصة بهم، فاهتدى إلى 
إنشاء منبر إعالمي يهتم بنقل كل ما يخ  هاته الفئة و يتكفل بنقل الصورة الحقيقة التي يعيش فيها 

خ  المعاق في الجزائر بدون زيف أو تحريف.الش  

تصدر "العزيمة" مرة كل شهرين، في ثالث طبعات باللغة العربية و الفرنسية و الطبعة             
الرياضية و أحيانا و بحسب اإلمكانيات تصدر طبعة باللغة اإلنجليزية ، أما بالنسبة لعدد النسخ المطبوعة 

نسخة إجمالية.80000ي بمعدل نسخة لكل نوع أ 20000فقد بلغ   

توزع "العزيمة" مجانا بالنسبة لفئة ذوي اإلعاقة، كما تصل إلى الشركات المساهمة عن طريق            
اإلشهار أو اإلشتراك، و تصل إلى مختلف الهيئات الرسمية في الجزائر لتعريفها بمعانات و مشاكل هاته 

 الفئة الضعيفة من المجتمع.

شأتها و إلى يومنا هذا تحاول المجلة تغطية كل نشاطات ذوي اإلعاقة عبر مختلف جهات منذ ن         
الوطن و بدون إستثناء أو إقصاء، حتى أنها وصلت إلى أبعد نقطة في صحرائنا الشاسعة و رصدت 

          معانات هاته الفئة المهمشة في المناطق النائية و المعزولة عبر التراب الوطني.

: جلةأهداف الم  

         رفعت مجلة "العزيمة" منذ نشأتها شعار "إدماج" ذوي اإلعاقة في المجتمع و
و ذلك بغية مساعدتهم على االنسجام مع   الهدف األسمى الذي تسعى المجلة لتحقيقه  هو

 وضعيتهم و التكيف مع مختلف فئات المجتمع. و ال يتم ذلك إال عن طريق :

و آالمهم ، و السعي للوصول إلى حلول و مخارج ممكنة لألزمات  التعريف بمشاكلهم         -
 المطروحة.

تغطية نشاطاتهم الرياضية و الثقافية عبر مختلف جهات و مناطق الوطن و حتى في          -
 الخارج ، لتعريف القارئ بأنهم أشخا  قادرين كغيرهم على العطاء الفكري و البدني.

و تحفيزهم على بذل المزيد من أجل إثبات قدراتهم، و السعي لترسيخ العمل على تشجيعهم          -
و خيرية شملت كامل مبدأ التعاون و التكافل اإلجتماعيين من خالل القيام بمبادرات إنسانية 

التراب الوطني خاصة في المناطق النائية و المعزولة في صحرائنا الشاسعة و جبالنا الوعرة 
في توزيع كراسي متحركة و أدوية و ألبسة لألطفال المحتاجين  المساعداتتمثلت المسالك ، 



و حفا ات و غيرها من المساعدات، و قد نجحت المجلة إلى حد كبير في إعادة البسمة إلى 
 شفاه الكثير من المرضى و المحرومين في مختلف ربوع الوطن.

 أهم الفعاليات التي قامت المجلة بتغطيتها:

على التواجد في أكبر المحافل الدولية الخاصة بذوي  2004نشأتها سنة  حرصت مجلة "العزيمة" منذ
اإلعاقة في الجزائر و في الوطن العربي و في العالم، و فيما يلي أهم الفعاليات التي حرصت على 

 المشاركة في تغطيتها ن را ألهميتها خاصة األلعاب البارالمبية:

 .2004بارالمبياد أثينا  -

 .2008بكين  بارالمبياد -

 .2012بارالمبياد لندن  -

 .2014البارالمبياد الشتوي سوتشي ) روسيا (  -

 .2016و قريبا بحول هللا المشاركة في تغطية بارالمبياد ريو بالبرازيل  -

باإلضافة لمشاركتها في تغطية عدة ملتقيات و ملتمرات و أحداث رياضية و ثقافية و إجتماعية موجهة 
 لفئة ذوي اإلعاقة.

 


