كلمة لجنة التحكيم
مساء االبداع من اجل تونس التي تتسع لجميع ابنائها المؤمنين بالحرية واالمل في غد
افضل...
نرحب في البداية بوزير الشؤون الثقافية السيد محمد زين العابدين ونشكره على تعاونه
الكبير إلنجاح هذه التظاهرة وبقية بنود اتفاقية الشراكة بين وزارة الشؤون الثقافية والنقابة
الوطنية للصحفيين التونسيين ايمانا منه بأهمية االبداع الصحفي الثقافي ،نرحب بنقيب
الصحفيين السيد ناجي البغوري وضيوفنا الكرام ممثلي االتحاد الدولي للصحفيين وممثلي
نقابات العالم العربي ،مرحبا بكل المنظمات التي تشاركنا معركة الحفاظ على حرية
الصحافة وحقوق االنسان ،وترحيب كبير بكل الصحفيين الحاضرين هذه الليلة انتم امل كل
االزمان وعائالت زمالءنا الذين فقدناهم ولكنهم مازالت ارواحهم ترافقنا .
نريد ان ن حيي لجنة التحكيم وعلى راسها زميلنا خميس الخياطي الذي تعذر عليه الحضور
ونتمنى الشفاء العاجل لزوجته ،شكرا للجنة التحكيم التي تطوعت لهذه المهمة واعطت من
وقتها الكثير وهم ناجي الخشناوي  ،محمد ياسين الجالصي ،سيماء المزوغي التي بذلت
الكثير من اجل انجاح هذه التظاهرة ،امال القطاري ،جمال الجالصي وفوزية الغيلوفي.
الزمالء الصحفيين
الزمالء أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين
السيّد وزير الشؤون الثقافية
سادة ممثلي المنظمات والجمعيات الشريكة والصديقة
ال ّ
ضيوفنا الكرام
إن جائزة اإلبداع الصحفي الثقافي أردناها محطة أولى في مسار تجويد العمل الصحفي
واالرتقاء به شكال ومضمونا من خالل تشجيع المتميزين والمبدعين والمجددين من
الصحفيين على أمل توسيع قاعدة الجودة بين أبناء القطاع وخلق مناخ من التنافس النزيه من
جهة وزرع تقاليد دعم وتشجيع لكل من اجتهد وأصاب من جهة ثانية.

لجنة التحكيم  ،انكبت على قراءة وتحليل كل المشاركات والتي كانت عديدة ومتنوعة
ودارت نقاشات اللجنة حول مدى استجابة كل مقال للقواعد األساسية العامة من حيث البناء
والمحتوى باحثة عن البعد التجديدي والطابع الصحفي للكاتب.
لقد كانت هذه المسابقة فرصة لتجديد األمل والوقوف على أن صحافتنا بخير وأن صحفيينا
وكتابنا لهم ما يفخرون به .فقد تألق أغلب المشاركين في المسابقة وأثبتوا استحقاقهم ألن
يكونوا مبدعين متألقين ،غير أن طبيعة هذا العمل تفرض علينا اختيار عدد محدود من
الفائزين قد وفقوا إلى حد ما أكثر من غيرهم الشيء الذي ال ينفي كفاءة البقية وال قيمة
أعمالهم.
اختارت اللجنة عشر مشاركات لتتويجها سنعلن عنها تباعا وفي هذا الصدد اريد ان اقو ل
بانكم جميعا فائزون بأعمالكم واقالمكم الحرة وابداعكم المتواصل.
مبروك للفائزين وحظا سعيدا للبقية في قادم التظاهرات والمسابقات وشكرا

