
  02عدد البالغ الصحفي 

 مرحبا بكم

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

في الصفحات  الى تغطية هذا الحدث وتشجيع الجميع على المشاركة فيه
أخر المستجدات و تواصل التحضيرات. التالية، نستعرض . 

نرجو من السيدات والسادة الصحفيين الراغبين في تغطية المهرجان تأكيد 
من االن لحسن التنسيق معكم عبر تسجيلكم في موقع المهرجان  حضوركم

بأسمائكم ومؤسساتكم وااليميل ورقم الواتساب و كل تفاصيل  و مدنا
 .التواصل معكم

 تمامكم و مساهمتكم و تفاعلكم معنا.لكم جزيل الشكر اله

 

 

تتواصل بنسق حثيث التحضيرات إلطالق النسخة األولى من المهرجان الدولي 
 تونس –للفيديوهات التوعوية بساحة المدن المتوأمة سوسة 

 2021جويلية  10إنغمس المشاركون في إعداد فيديوهات إلرسالها قبل تاريخ و لئن 
فإنهم يتواصلون بشكل دوري مع إدارة المهرجان لمدها بكواليس التصوير و أجوائه 

 كما تتلقى لجنة التنظيم إلى اليوم طلبات جديدة للتسجيل من مختلف البلدان.

 و نذكر هنا أن:

 في المسابقتين:  700عدد المشاركين بلغ قرابة ال •

o الوطنية: إستهلك تونسي 

o الدولية: القيم اإلنسانية 

 بلدا من كل القارات 21عدد البلدان المشاركة:  •

 أكثر البلدان تمثيال هي تونس ثم الجزائر و المغرب و موريطانيا و ليبيا. •

 وصلتنا مشاركات من كوريا الجنوبية البرازيل الهند أفغانستان و غيرها •

عديد الضيوف أكدو حضورهم في الفعاليات من تونس و العالم و سيتم  •

اإلعالن عن لجنة التحكيم بعد غلق باب التسجيل و الموعد النهائي إلرسال 

 األعمال.
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أصدقاء و سفراء المهرجان قاموا بتصوير فيديوهات تعبر عن تشجيعهم و  •

 سمر تقية من تونس و نسريندعمه للحدث على غرار سفيان عمروسية و 

الكتاني من المغرب و جيانكارلو كاستيال من إيطاليا إضافة إلى أصدقائنا من   •

 مهرجان البوابة بالجزائر.

الحدث كل من موقعه يحاول تقديم عديد الجمعيات و المنظمات تشارك في  •

افة مثل الهالل األحمر و الكشافة التونسية و نادي الرياضات البحرية ضاإل

 و غيرها...  + Actionافة ضبحمام سوسة و جمعية إ

في إطار فعاليات المهرجان تنتظم حملة نظافة كبرى بمساهمة المجتمع  •

 بوجعفرالمدني بمدينة سوسة بالشراكة مع بلدية سوسة بشاطئ 

 19يساهم المهرجان في الحمالت التوعوية للتشجيع على التلقيح ضد الكوفيد •

 .عبر تصوير فيديوهات في هذا اإلطار
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 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

www.festivalfivs.com/inscription-journalistes 

 مما يسهل عملية التواصل معكم و تسهيل مهمتكم في الحضور و اإلجرائات

 .عامالت السفر و التأشيرة للصحفيين من خارج تونساإلدارية و م

 لإلتصال بفريق المهرجان

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

 

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

