الرباط فً 8نونبر 2019
بــــالغ
حول تمديد آجال الترشيح
"للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة"
تعلن وزارة الثقافت والشباب والرياضت ،الناطق الرسوي باسن الحكىهت – قطاع االتصال  ،-أنها قررث توديد آجال إيداع
الترشيحاث "للجائسة الىطنيت الكبري للصحافت"إلً غايت  15نىنبر  ،2019طبقا لوقتضياث الوادة الثاهنت هن الورسىم الونظن للجائسة
الىطنيت الكبري للصحافت ،وذلك حتً يتسنً لكافت الصحافيين والصحافياث استكوال إيداع هلفاث ترشيحاتهن.
وتهم هذه الجائزة األصناف الصحفية التالية :
 .1جائزة التلفزة ؛
 .2جائزة اإلذاعة؛
 .3جائزة الصحافة المكتوبة؛
 .4جائزة الصحافة اإللكترونية؛
 .5جائزة الوكالة؛
 .6جائزة اإلنتاج الصحفي األمازيغي؛
 .7جائزة اإلنتاج الصحفي الحساني؛
 .8جائزة الصورة؛
 .9جائزة التحقيق الصحفي؛
 .10جائزة الرسم الكاريكاتوري؛
 .11الجائزة التقديرية التً تمنح لشخصٌة إعالمٌة وطنٌة ،ساهمت بشكل متمٌز فً تطوٌر المشهد اإلعالمً الوطنً وترسٌخ
المبادئ النبٌلة للمهنة.
ويشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة ،أن يستجيب ملف ترشيحه للشروط التالية:
 أن ٌكون من جنسٌة مغربٌة؛
 أن ٌكون مزاوال لمهنة الصحافة منذ ثالث سنوات على األقل ،وحاصال على بطاقة الصحافة برسم السنة الجارٌة؛
 أن ٌكون مشتغال بإحدى المؤسسات الصحفٌة الوطنٌة؛
 أال ٌكون من أعضاء لجنة تنظٌم الجائزة أو لجنة التحكٌم؛
 أال ٌكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خالل الدورات الثالث األخٌرة.
وٌمكن للمرشح أو المرشحة برسم هذه الدورة ،تقدٌم ترشٌحه إما بصفة فردٌة ،أو بصفة جماعٌة ضمن فرٌق عمل ،وال ٌجوز
الترشح لنٌل الجائزة سوى بعمل واحد ،بإستثناء جائزة الصورة التً ٌمكن الترشح لها بعشرة أعمال فوتوغرافٌة على األكثر .كما
ٌمكن لكل مؤسسة إعالمٌة ،ترشٌح صحفً أو فرٌق عمل من بٌن العاملٌن فٌها.
ويشترط في األعمال المرشحة لنيل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة ،أن تقدم فً صٌغتها األصلٌة ،أي كما نشرت أو بثت فً
إحدى وسائل اإلعالم الوطنٌة ،وذلك خالل الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر من السنة المنصرمة  ،2018وإلى غاٌة متم شهر شتنبر من
السنة الجارٌة  .2019كما ٌشترط بالنسبة للصحافة اإللكترونٌة ،اإلحتفاظ باألعمال المرشحة على الموقع اإلخباري الذي تم النشر
بواسطته ،وذلك حتى اإلعالن الرسمً عن األعمال الفائزة بالجائزة.
بمقر وزارة الثقافة والشباب والرياضة،
وتودع األعمال المرشحة فً خمس نسخ ،لدى سكرتارٌة اللجنة التنظٌمٌة للجائزة،
الناطق الرسمي باسم الحكومة – قطاع االتصال -بمدينة العرفان  ،مرفقة باستمارة الترشٌح للجائزة ،والتً ٌمكن سحبها من الموقع
االلكترونً  ،www.mincom.gov.maوذلك إلى غاٌة  15نونبر .2019
وللمزٌد من المعلومات والتوضٌحاتٌ ،مكن االتصال بسكرتارٌة اللجنة التنظٌمٌة للجائزة على األرقام التالٌة:
 الهاتف0537678194 : -الفاكس0537686716 :

