
 

 للنشر فوراً 
 

 تكريم أربعة صحفيين اللتزامهم بحرية الصحافة
 الفائزون من اإلكوادور ومصر وتركيا وفيتنام

 
في مساء يوم الثالثاء حفلها السنوي الثالث  أقامت لجنة حماية الصحفيين – 2013نوفمبر/تشرين الثاني  27نيويورك، 

، وذلك تقديراً ن اإلكوادور ومصر وتركيا وفيتنامكّرمت أربعة صحفيين م، والجوائز الدولية لحرية الصحافةوالعشرين لتقديم 
 للقمع والرقابة. وتحديهملهم على عملهم 

 
، رئيسة مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين، "نحن نشعر باإللهام مما قام به هؤالء األفراد الشجعان. ساندرا ميمز رووقالت 

 ".الذين يواجهون المخاطرففي مقابل كل صحفي نكرمه اليوم، ثمة مئات الصحفيين اآلخرين 
 

وهي  جانيت هينوستروزا، جائزة للصحفية ‘هفنغتون بوست’، مؤسسة الصحيفة اإللكترونية آريانا هفنغتونالصحفية  سلّمت
ية ومقدمة برنامج في اإلكوادور، وذلك تكريماً لها على عملها التحقيقي المتواصل على الرغم من مراسلة صحفية تلفزون

جون ، جائزته من الصحفي باسم يوسفالتهديدات التي تلقتها ضدها شخصيا وضد أسرتها. واستلم الصحفي المصري الساخر، 
، وذلك تكريماً له على برنامجه التلفزيوني السياسي الساخر الذي حافظ على موقفه الناقد والمستقل على الرغم من ستيوارت

، جائزة ‘غيتي إميجيز’، وهو من مؤسسي وكالة جونثان كالينم وسلّ  النقد الشديد والمالحقات القانونية وتعليق البرنامج.
عاماً على خلفية اتهامات بممارسة نشاط  15بالسجن لمدة  ، الذي يواجه حكمانديم سينيرللصحفي التحقيقي التركي البارز، 

من الحضور الستالم جائزته إذ أنه يمضي  نغوين فان هايإرهابي بسبب عمله الصحفي التحقيقي. ولم يتمكن المدون الفيتنامي 
سي بي ’من محطة  سكوت بيللياستضافت الحفل الصحفي  عاماً لقيامه "بنشر بروباغاندا" ضد الدولة. 12حكماً بالسجن لمدة 

. وبحلول نهاية الحفل وصل عدد الموقعين على فان هايلإلفراج عن نغوين  مناشدةالحاضرين إلى التوقيع على  ودعى‘ أس
 .شبكة اإلنترنت، وتتوفر المناشدة أيضاً على شخص  7000المناشدة 

 
ومسؤول المحتوى الصحفي فيها، جائزة بورتون بنجامين ‘ تايم’، نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة نورمان بيرلستاينوسلّم 

يفة ومدير التحرير السابق في صح‘ بروبوبليكا’التحرير المؤسس للصحيفة اإللكترونية  ، رئيسبوول ستيغرللصحفي التذكارية 
 ، وذلك تكريماً له على إنجازاته على امتداد مسيرته المهنية والتزامه بحرية الصحافة.‘وول ستريت جورنال’
 

منذ بدأت اللجنة االحتفاظ  1000مقتل الصحفي رقم وفي شهر أغسطس/آب من هذا العام، وثّقت لجنة حماية الصحفيين 
لعرضه في حفل يوم الثالثاء، ويتأمل في  فيديوفيلم التلفزيونية ‘ يونيفيجن’وأنتجت محطة  .1992بسجالت مفصلة في عام 

يُضطر مسيرة هؤالء الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم. وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، "ينبغي أال 
 كي يجلبوا لنا األخبار التي نحتاجها".الصحفيون للمخاطرة بحياتهم 

 
 ، رئيس مؤسسة بلومبرغ ومديرها العام.دانيل ل. دوكتوروفوقد ترأس حفل تقديم الجوائز 

 
  1.6ما يقارب وتمكنت لجنة حماية الصحفيين من جمع ، أستوريا في مدينة نيويورك-لدورفُعقد حفل تقديم الجوائز في فندق وا

تعهد ها ألنشطة مناصرة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. كما التبرعات على هامش الحفل لتخصيص مليون دوالر من
مؤسسة جون س. وجيمس ل. وتعهدت بمساندة اللجنة. الحفل بمناشدة خاصة العديد من الضيوف من الشخصيات البارزة خالل 

 .دوالرألف  200اضافى بمبلغ بتقديم تبرع  نايت
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صوراً عالية االستبانة للحائزين على ‘ غيتي إيميجز’ستوفر لجنة حماية الصحفيين ووكالة  مالحظة إلى المحررين الصحفيين:
نبذات على مقاطع فيديو حول الحائزين على  الرابطالجوائز وحفل تقديم الجوائز كي تستخدمها الصحافة. وتتوفر على هذا 

 الجوائز والخطابات التي ألقيت أثناء الحفل.
### 

 لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة غير ربحية تعمل على حماية حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم.
 
 

 لالتصال اإلعالمي:
 ماغنوس آغ
 قسم الدعوة واالتصالموظف في 

 1.212.300.9007+هاتف: 
 mag@cpj.org البريد اإللكتروني:

 
 سمانثا ليبي

 موظفة في قسم االتصال
 9032-300-212 1+هاتف: 

 slibby@cpj.orgالبريد اإللكتروني: 
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