بيان صحفي
برلين  /تونس  ،اﻻثنين  8جوان 2020

 :MEDIA LOVES TECH 2020يمتد اﻹصدار الثالث إلى المغرب العربي
هل لديك فكرة أو مشروع يمكن أن يساعد الصحافة؟ شارك في مسابقة  MEDIA LOVES TECHوحاول اﻻنضمام إلى عائلة
كبيرة من الخبراء والمتحمسين!
يص ادف ش هر ج وان إطﻼق برنام ج الحض انة ال ذي يه دف إل ى تحدي د أفض ل المف اهيم الرقمي ة للص حافة المبتك رة والج ودة .بع د
إصدارين تونسيين  ،توسعت  MEDIA LOVES TECHلتشمل منطقة أكبر :باﻹضافة إلى تونس  ،وللمرة اﻷول ى  ،تت م دع وة
فرق من المغرب والجزائر لتقديم أفكار مشاريعهم.
حتى  31جويلية  ، 2020يتم دعوة الصحفيين ورجال اﻷعمال والمبدعين والمطورين وعشاق اﻹعﻼم  -أي ممثل أو منظمة ترغ ب
في ابتكار المشهد اﻹعﻼمي  -ﻹرسال أفكارهم المبتكرة للصحافة عالية الجودة إلى .startup.medialovestech.com
سيحصل  12فري ق م ن أفض ل الف رق عل ى  1000ي ورو وس يتم ت أهيلهم لمرحل ة ال دعم ال تي س تبدأ ف ي الخري ف .بع د سلس لة م ن
الندوات عبر اﻹنترنت  ،ونصائح فردية وهاكاثون يت ّم قضاؤها مع ثلّة من الخبراء والموجهين المتخصص ين ف ي الش ركات الناش ئة
ووسائل اﻹعﻼم والتقنيات الجديدة  ،ستكشف لجنة التحكيم عن المشاريع الفائزة في ديسمبر  .2020سيحصل الفائز النهائي الكبير و
الوحيد على  10000يورو.
ف ي البل دان ال تي ت واجه تح ديات مماثل ة  ،يمك ن لﻸس واق إث راء بعض ها البع ض .ه ذا ه و الس بب وراء اقتن اع مش روع MEDIA
 LOVES TECHب أن توس يع ش بكتها ف ي المغ رب والج زائر سيحس ن إمكان ات المش اريع وعم ل الف رق  ،م ن أج ل خل ق ف رص
للتطوير واﻻستدامة لوسائل اﻹعﻼم.
 MEDIA LOVES TECHهي مبادرة من  ، DW Akademieمركز دويتشه فيله لتطوير وسائل اﻹعﻼم الدولي ة  ،الت دريب
الصحفي ونقل المعرفة .بالتعاون مع مؤسّس ة الخ ط  ،وه ي منظم ة تونس ية غي ر حكومي ة تعم ل م ن أج ل حري ة الص حافة والتع بير
مختبرا لﻸفكار حول مستقبل الصحافة في عصر اﻹنترنت.
وتهدف إلى أن تكون
ً
من ذ س نة  ، 2011ش اركت  DW Akademieف ي ت ونس م ع ش ركائها لتعزي ز ح ق اﻹنس ان ف ي حري ة التع بير والوص ول إل ى
المعلومات دون عوائق .تُم ّك ن أكاديمي ة  DW Akademieاﻷش خاص ح ول الع الم م ن اتخ اذ ق رارات مجاني ة  ،بن ا ًء عل ى حق ائق
موثوقة وحوار بناء.
يتم تمويل هذا المشروع من قبل  - BMZالوزارة اﻻتحادية اﻷلمانية للتعاون اﻻقتصادي والتنمية.

اﻻتصال والمعلومات
شكرا ﻻتصالك بنا على
ً
Medialovestech@dw.com !

: .  يرجى اﻻتصال ب، ﻷي طلب يتعلق بدولة معينة
المغرب

الجزائر

توﻧﺲ

أنس بنضريف
Bendrifanass@hotmail.com

نسيمة برايح
Nassima@berrayah.com
213+ 661888988

سيرين بن سعد
bensaadcyrine@gmail.com
27 610 555 216+
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Facebook.com/Medialovestech

