


 البالغ الصحفي للمهرجان
 بكم مرحبا

 

تتشّرف الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته األولى 
وسائل االعالم في  بدعوة السادة الصحفيين من تونس والعالم العربي و كل ممثلي

 العالم الى تغطية هذا الحدث وتشجيع الجميع على المشاركة فيه.

هذه الدورة التأسيسية التي تدور  برنامج تفاصيل نستعرض الصفحات التالية، في
 بسوسة.

نرجو من السيدات والسادة الصحفيين الراغبين في تغطية المهرجان تأكيد حضوركم 
بر تسجيلكم  في موقع المهرجان و مدنا من االن لحسن التنسيق معكم ع

 بأسمائكم ومؤسساتكم وااليميل ورقم الواتساب و كل تفاصيل التواصل معكم.

 لكم جزيل الشكر الهتمامكم و مساهمتكم و تفاعلكم معنا.

 
 عن المهرجان  

 

المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته األولى و التي ستدور فعالياتها 
بساحة المدن المتوأمة بمدينة سوسة بالساحل التونسي  2021أوت  15-14-13أيام 

سيكون منصة لتقديم االنتاجات السمعية البصرية و الترويج للمبادئ و  .هذا الحدث 
نافذة لتسويق الثقافة المحلية و الخصوصيات  القيم اإلنسانية النبيلة كما سيفتح

 السياحية و المنتوجات الوطنية وكل ما تزخر به الجهة من مخزون ثقافي و إبداعي.

و ستجمع الفعاليات اليومية للمهرجان آالف األشخاص حول عروض تنشيطية مبهرة 
مع باستخدام أحدث التقنيات الضوئية و البصرية في فضاء مفتوح مجانا للجميع 

مسابقات و جوائز للجمهور بحضور شخصيات رسمية و ثقافية و فنية إضافة للمبدعين 
و الحرفيين و المؤسسات الوطنية المساهمة و جمعيات المجتمع المدني الشريكة 

 ليكون حدثا هاما يخلق حركية إقتصادية و إجتماعية متميزة. 

 المدير المؤسس وليد بن حسنلقد إنطلق حلم إحداث هذا المهرجان من فكرة للسيد 
 I LOVE EVENTSالمؤسسة الرائدة في اإلنتاج و العرض السمعي البصري  و صاحب

قصد تشجيع المبدعين و صانعي المحتوى الهادف على إنتاج فيديوهات توعوية و 
إيجاد مساحة لتقديم تعبيراتهم الفنية وعرضها للجمهورعبر الشاشات العمالقة في 

 .تماعيالساحات العامة و عبر وسائل التواصل اإلج

و قد لقيت الفكرة تجاوبا من الفاعلين في المجال اإلبداعي و مكونات المجتمع  
  ASBUإتحاد إذاعات الدول العربية المدني و مختلف المؤسسات االعالمية و خاصة 
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و تم بالفعل إطالق مسابقتين األولى دولية محورها "القيم اإلنسانية" يشارك فيها  
الشباب من كل العالم و الثانية وطنية تحت شعار "إستهلك تونسي" تهدف لدعم 
المنتوج المحلي و التسويق له مع رصد جوائز هامة لألعمال الفائزة مجموع قيمتها 

تكوينية متقدمة للمتميزين في مختلف مجاالت ألف دينار إضافة لدورات  20النقدية 
 اإلنتاج السمعي البصري.

ستكون الدورة األولى متميزة تتظافر فيها جهود جميع المتدخلين من لجنة تنظيم و 
شركاء فاعلين مع مختلف المؤسسات المدعمة ليولد المهرجان كبيرا و يصل إلى 

مبدع للتعبير و تقديم أعمالهم األهداف التي حددها و تفتح المجال أمام الشباب ال
 ألكبر عدد من المتابعين.

وهنا ندعوكم لزيارة موقع المهرجان للحصول على أكثر معلومات أو التسجيل في 
 المسابقات والمشاركة في فعاليات المهرجان.

 
 سوسة جوهرة الساحل

 
علي ساحل البحر األبيض المتوسط، حيث تمتاز ” سوسة“تقع المدينة التونسية 

بمناخها المعتدل الذي يشجع علي جميع أنواع الترفيه مما يجعل هذه المدينة قبلة 
جوهرة “للسياح في جميع فصول السنة، وتعتبر سوسة أو كما يطلق عليها 

كيلومتر وعرض  170من أجمل المدن التونسية، حيث تمتد على طول حوالي ” الساحل
 كيلومتر. 25

قعها بالمدينة العتيقة التي يحيط بها السور و و تتميز المدينة إضافة إلى جمال مو
كتراث ثقافي عالمي في منظمة "يونيسكو". ويقع في  1988المسجلة منذ عام 

وبه أغلب اآلثار العربية والرومانية القديمة، و الجامع الكبير، ” الرباط الشهير“مدخلها 
مثل الزرابي  كما يتميز باألسواق القديمة التي تباع فيها المصنوعات التقليدية

والمصنوعات الخشبية والنحاسية، والجزء الثاني منها يمتد بطول خمسة كيلو مترات 
علي الساحل ويتميز بمبانيه الحديثة، وهي في الغالب فنادق سياحية التي تتميز 

 باألشكال الهندسية العربية.

ك تضم بأشجار الزيتون التي تمتد علي مساحة كبيرة، كذل”  جوهرة الساحل“وتمتاز 
ميناء ساحلى تنشط به عمليات التجارة والشحن والتفريغ، كما أن أراضيها ” سوسة“

 مالئمة للنشاط الزراعي
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 للمهرجان المدير المؤسس
 وليد بن حسن
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 القيم اإلنسانية –المسابقة الدولية 

يسعى المهرجان إلى نشر بذور تلك القيم من جديد ومحاولة غرسها في عقول 

المجتمعات و بناء جيل متماسك و وقلوب األجيال القادمة للحد من تواصل انهيار 

  مترابط.

 

 االحسان –الرحمة  –االمانة  –الصدق  -محاور المسابقة: 

 -آالف د  3الجائزة الثانية:  -الف د آ 5الجائزة األولى:  –آالف دينار  10جوائز المسابقة: 

 آالف د 2: الجائزة الثالثة

 –المتميزين في: أكاديمية إتحاد إذاعات الدول العربية دورات تكوينية للفائزين و 

 جامعات و معاهد تكوين مختصة

 

  
  
  

  



 استهلك تونسي -المسابقة الوطنية 

 

مسابقة وطنية التي يتنافس فيها منتجو الفيديوهات التوعوية على انتاج أحسن 

 فيديو توعوي لحث الناس على استهالك المنتوج التونسي. 

هدفنا ليس إشهار المنتجات وإنما تشجيع المواطن على استهالك المنتجات 

 التونسية ونشر الوعي بأهمية االستهالك للمنتجات الوطنية

 -آالف د  3الجائزة الثانية:  -الف د آ 5الجائزة األولى:  –آالف دينار  10ة: جوائز المسابق

 آالف د 2: الجائزة الثالثة

 –دورات تكوينية للفائزين و المتميزين في: أكاديمية إتحاد إذاعات الدول العربية 

 جامعات و معاهد تكوين مختصة
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 مسابقة الجمهور

يتم بث الفيديوهات المشاركة في المسابقتين و حتى الفيديوهات التي ال تستجيب 

للشروط التقنية للعرض على الشاشات العمالقة على وسائل التواصل اإلجتماعي و 

التفاعل معها ليحصد الفيديو الرابح جائزة يتم دعوة جمهور المهرجان للتصويت و 

 الجمهور التي تتوج فائزا من زاوية أخرى غير لجان التحكيم المختصة.

 االعتماد الصحفي 

 لمواكبة و تغطية فعاليات المهرجان ندعوكم للدخول على موقع المهرجان عبر الرابط

www.festivalfivs.com 

 أين تجدون آخر المستجدات و المعلومات

 و التسجيل إلعتمادكم كصحفيين في هذا الحدث 

journalistes-www.festivalfivs.com/inscription 

ة التواصل معكم و تسهيل مهمتكم في الحضور و اإلجرائات مما يسهل عملي
 .اإلدارية و معامالت السفر و التأشيرة للصحفيين من خارج تونس

 المهرجان لإلتصال بفريق

 

https://www.facebook.com/Festival.FIVS 
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