
إعالن 
فتح باب الرتشيحات لجائزة الصحراء للصحافة

نادي  يعلن  املحلية والوطنية،  اإلعالم  الحسانية، عرب وسائل  بالثقافة  والتعريف  النهوض  املبذولة يف  تثمينا لألعامل واملجهودات 

للصحافة« يف  الصحراء  »لجائزة  الرتشيحات  باب  فتح  بالعيون-السامرة، عن  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  واللجنة  بالعيون  الصحافة 

نسختها األوىل الختيار أحسن األعامل التي تعنى بالثقافة الحسانية يف الفئات التالية ملجايل الصحافة واإلعالم:

1( التلفزة؛

2( اإلذاعة؛

3( الصحافة الورقية أو اإللكرتونية أو الوكاالت؛

4( الصورة.

ويشترط في المترشحين من الصحفيات والصحفيين  واألعمال المقدمة مايلي:

1. أن يكون المترشح )ة( حامال / حاملة للجنسية المغربية؛
2. أن يكون العمل قد أنجز خالل السنوات الخمس األخيرة على األكثر؛

3. أن يتناول العمل موضوعا يعنى بالثقافة الحسانية؛
4. تقبل األعمال المقدمة باللغات التالية: العربية، الفرنسية واإلسبانية؛

عن  تقنية  بطاقة   / الوطنية  التعريف  بطاقة  من  نسخة  يتضمن  متكامل  بملف  التقدم  متباري  كل  على  يجب   .5
العمل المشارك في المسابقة / أربع نسخ من العمل المشارك في المسابقة / سيرة ذاتية؛

6. تقدم األعمال المترشحة في صيغتها األصلية؛ 
7. يمكن المشاركة بشكل فردي أو جماعي؛ 

8. يمكن ألي مؤسسة إعالمية أو جهاز إعالمي ترشيح صحفي أو فريق عمل للمشاركة في المسابقة؛
9. يسمح  للمترشحين والمترشحات المشاركة في فئة واحدة فقط وبعمل واحد ال أكثر؛ 

10. يجوز للمترشحين والمترشحات المشاركين  في مسابقة فئة الصورة المشاركة بعشرة أعمال على األكثر؛
11. ال تقبل األعمال المقدمة خارج اآلجال المحددة إليداع ملفات الترشيح.

)املرئية  واملستقلة  العمومية  اإلعالمية  املؤسسات  مبختلف  العاملني  والصحفيني  الصحفيات  بكافة  نهيب  وعليه، 

واملسموعة واملكتوبة واإللكرتونية( الراغبني يف الرتشيح، إيداع ملفات الرتشيح مبقر اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 

العيون-السامرة الكائن بشارع اللة ياقوت، رقم 2، العيون، يف الفرتة املمتدة ما بني 25 فرباير و05 مارس 2014. 

 

سيتم تتويج الفائزين بجائزة الصحراء للصحافة

خالل حفل سينظم يوم السبت 8 مارس 2014 بحضور شخصيات فاعلة من مختلف املجاالت.

إيداع ملفات الترشيح: ما بين 25 فبراير و5 مارس 2014
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