بالغ
حول اإلعالن عن الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها الثامنة عشرة
ترأس السٌد عثمان الفردوس  ،وزٌر الثقافة والشباب والرٌاضةٌ ،وم األربعاء  30دجنبر ،2020
بمقر قطاع االتصال بالرباط  ،حفل اإلعالن عن الفائزٌن بالجائزة الوطنٌة الكبرى للصحافة فً دورتها
الثامنة عشرة ،وذلك بحضور عدد من الشخصٌات  ،ومدراء ومسؤولً وأطر مؤسسات القطاع ،ورؤساء
وممثلً الهٌآت المهنٌة والنقابٌة.

والجائزة الوطنٌة الكبرى للصحافة ،مبادرة أطلقها صاحب الجاللة الملك دمحم السادس حفظه هللا
فً الرسالة الملكٌة السامٌة الموجهة ألسرة الصحافة و اإلعالم ،بمناسبة الٌوم الوطنً لإلعالم فً
نونبر ،2002وأضحت موعدا سنوٌا لالحتفاء بكل مكونات قطاع الصحافة واإلعالم ببالدنا ،وكذا
مناسبة لتثمٌن اإلنتاج الصحفً الوطنً وتقدٌر الكفاءات الصحفٌة واإلعالمٌة التً تزخر بها بالدنا فً
مختلف المجاالت
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وقد أكد السٌد الوزٌر فً كلمة ألقاها بالمناسبة ،على أهمٌة األدوار التً ٌقوم بها اإلعالم الوطنً
بمختلف مكوناته ،فً تقدٌم الخدمة اإلعالمٌة العمومٌة ومواكبة القضاٌا الوطنٌة الكبرى ،وكذا المساهمة
فً تعزٌز النقاش العمومً وقٌم االنفتاح فً المجتمع .كما ذكر باألجواء اإلٌجابٌة التً طبعت هذه
الدورة سواء من حٌث عدد الترشٌحات ونوعٌتها أو من حٌث إشراف لجنة للتحكٌم تتكون من خبراء
وكفاءات مشهود لها بالنزاهة والمهنٌة  ،على فرز وتقٌٌم األعمال المرشحة.
بعد ذلك جرى اإلعالن عن أسماء الفائزٌن فً مختلف أصناف الجائزة الوطنٌة الكبرى للصحافة،
والتً جاءت على الشكل التالً :
الصحافة المكتوبة :رضوان مبشور من أسبوعٌة "األٌام " تحقيك صحفي بعنوان  :كيف أصبح الدواء
في المغرب جزءا من الداء.
الصحافة اإللكترونية  :دمحم الراجً ،موقع هسبرٌس ،استطالع "ضعف الدعم النفسي يعمك جراح
األطفال ضحايا االغتصاب في المغرب"
صحافة الوكالة:عبد اللطٌف أبً القاسم ،وكالة المغرب العربً لألنباء ،بورتريه حول"األمريكية جينفر
جراوت"...سفيرة فوق العادة" لثقافة المغرب األخاذة".،
التحقيك الصحفي  :عادل بنموسى  ،القناة الثانٌة ( " ) 2Mكلنا أبطال"،
اإلنتاج الصحافي األمازيغي  :مناصفة بٌن :الزهرة وحساٌن من اإلذاعة الوطنٌة  ،خاص عن المرحوم
الفنان العالمي إيدير ،وسمٌر المقدم عن القناة تمازٌغت ،موضوع األمازيغية لغة للتقاضي،
اإلنتاج الصحافي الحساني  :الحافظ محضار من قناة العٌون الجهوٌة  ،عن موضوع اإلبل بالصحراء:
ارتباط هوٌة وتنمٌة.

التلفزة  :نوال الكراري ،من القناة األولى بالشركة الوطنٌة لإلذاعة والتلفزة ،عن موضوع
ملكية في مواجهة كوفيد .19

مبادرات

اإلذاعة  :فرٌدة الرحمانً ،من اإلذاعة الوطنٌة  ،عن موضوع ظاهرة العود للجرٌمة  :أٌة حلول؟
الصورة  :أحمد عقٌل (ماكاو) ،عن ٌومٌة بٌان الٌوم.
الجائزة التقديرية :الراحل نور الدٌن الصاٌل ،المدٌر العام السابق للقناة الثانٌة .
وقد بلغ العدد اإلجمالً للترشٌحات للظفر بالجائزة الوطنٌة الكبرى للصحافة فً دورتها الثامنة عشرة
فً كافة األصناف  112ترشٌحا ،تم استبعاد  20ترشٌحا منها من طرف اللجنة التنظٌمٌة للجائزة بسبب
عدم استٌفائها للشروط التنظٌمٌة المنصوص علٌها فً المرسوم المنظم للجائزة.
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