
النقابة الوطنية للصحافة المغربية                                           مجلس جهة كلميم وادنون  
 فرع جهة كلميم وادنون       

 بالغ 
 وىل جلائزة وادنون للصحافة واإلعالم طالق النسخة األإ

بدعم من   عالم جائزة وادنون للصحافة واإلعن اطالق كلميم وادنون    –مكتب الفرع اجلهوي للنقابة الوطنية للصحافة املغربية   يعلن    
 ". اإلعالمية رهان أساسي للرقي ابملهنة جبهة كلميم وادنونتثمني الكفاءات "حتت شعار :  جملس جهة كلميم وادنون

لدورة  وأتيت هذه اجلائزة تفعيال التفاقية شراكة مربمة بني الفرع اجلهوي للنقابة الوطنية للصحافة املغربية وجملس جهة كلميم وادنون خالل ا 
  ترسيخ  وهتدف اجلائزة إىلالعادية لشهر مارس املاضي إلجناز وتفعيل برانمج مشرتك لتأهيل قطاع الصحافة واالعالم جبهة كلميم وادنون . 

مبدأ املنافسة الشريفة بني مجيع الصحفيات والصحافيني   وتكريس  روح االبداع يف جمال الصحافة وحتسني وتطوير احملتوى اإلعالمي ابجلهة 
فضال عن ضمان   زيد من العطاء  على امل  حتفيز املشتغلني يف احلقل اإلعالمي جبهة كلميم وادنون  وحول منتوج اعالمي جهوي هادف،  

 .  المي للجهةالتسويق االع

: تفتح يف وجه الصحفيني املهنيني على الصعيد الوطين وحيدد  املهنينيلواد نون للصحفيني   الكربى للصحافة واإلعالم  ائزة  اجل .1
    موضوع املشاركة يف عمل صحفي يتعلق جبهة كلميم وادنون .  

للصحفيني املهنيني : تفتح يف وجه الصحفيني املهنيني جبهة كلميم وادنون النتقاء احسن عمل صحفي من    اجلهويةائزة  اجل .2
 اختيارهم . 

 أو املكتوب.    ؤسسات التعليمية يف صنف الربوراتج املرئيجائزة أندية الصحافة ابمل .3

 املراسلني الصحفيني ابجلهة. جائزة  .4
 :ويشرتط من اجل املشاركة يف اجلائزة الكربى 

اإلدالء ابلعمل الصحفي األصلي املنجز، كما مت نشره يف إحدى الصحف، أو اجملالت املطبوعة أو االلكرتونية ،  أو متت إذاعته أو بثه  
 املغربية العمومية او اخلاصة    ابلقنوات التلفزية  

 تقدمي مخس نسخ من العمل الصحفي املنجز كما مت نشره أو بثه أو إذاعته؛و 
 .ئة واحدة فقط وبعمل صحفي واحد فقطاملشاركة ضمن ف و
  من   أعضاء جلنة التحكيم يستثىن  على ان  .2020وهناية نونرب  2020في املنجز قد نشر او بث ما بني فاتح يناير  مل الصحأن يكون العو 

   .املشاركة
 و ابلنسبة للصحافيني املهنيني فان شروط الرتشح تتطلب : 

 من جنسية مغربية؛ املرشح)ة(   أن يكون* 

 ؛ 2020 ملهنة الصحافة منذ ثالث سنوات على األقل، وحاصال على بطاقة الصحافة برسم السنة اجلارية )ة(أن يكون مزاوال *

 يكون من أعضاء جلنة تنظيم اجلائزة أو جلنة التحكيم؛ ن ال أ*

 ouadnounsnpm@gmail.com عرب الربيد االلكرتوين اخلاص ابلفرع  املشاركني اعمال لقي ت  سيتم  و  -1

 .  هبدف ضمان مشاركة اوسع للتنافس على اجلوائز املربجمة  
املرشح  2020نونرب    30  وحدد اتريخ اعمال  لتلقي  الفاني  كآخر اجل  القادم  فئزين يف حقبل االعالن عن  اجلوائز حبر دجنرب   .ل توزيع 
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