
 
 بيان صحفي 

2021جوان،  1برلين / تونس، الثالثاء،   

 

الرابعة الدورةطالق  ن  إ  اإلعالم يحب التكنولوجيا  2021 : 

او الصحفيين؟  هل لديك فكرة مشروع يمكن أن يساعد الصحافة  

. وحاولوا االنضمام إلى عائلة كبيرة من الخبراء " اإلعالم يحب التكنولوجيا" شاركوا في مسابقة    

لصحافة جديدة  الرقمية  االبتكارات دعوة لتحديد أفضل " اإلعالم يحب التكنولوجيا "  برنامج طلقيللعام الرابع على التوالي، 
.في المغرب الكبير وذات جودة  

 من 1 جوان إلى 31 جويلية 2021، تتم دعوة فرق من تونس والمغرب والجزائر إلى تقديم األفكارو النماذج المبدئية  
.الخاصة بهم للمشروع  

 تطويرفي  الراغبين ن وهواة اإلعالميمطورن والياألعمال والمبدعرواد ن ويالصحفيمن  يمكن ألي شخص أو منظمة
 . startup.medialovestech.com علىديم حلولهم لصحافة عالية الجودة المشهد اإلعالمي تق

  
 ويتأهلون لمرحلة التدريب التي تبدأ في سبتمبر. يورو 1000 مبلغ ق علىيأفضل فر  12 سيحصل

لمدة ستة   ذلكو ستساعد "مرحلة الحضانة"  ،رئيسية يقودها خبراء من المنطقة كونة من دروستالمبعد "مرحلة اإللهام"  
والجدوى   التقنيةات من خالل معالجة ثالثة محاور لتطوير المشروع: رغبة المستخدم والجدوى ياإلمكان اثراءعلى  ،أسابيع

 التجارية. 
 . 

ً المرافقةسيستفيد المشاركون من  طوال البرنامج .  لهم صخبير مخص، باإلضافة إلى وجود  لوجه، في مجموعات وجها
 نماذجهم األولية ويتعلمون كيفية عرض مشاريعهم. سيعملون على 

 

  . يورو 10،000. سيحصل الفائز النهائي على مبلغ  2021ستكشف لجنة التحكيم عن المشاريع الفائزة في ديسمبر 
  
 جديد هذا العام: سيتم منح جائزة خاصة عن فئة "الصحافة العلمية".     
  

  وهي نظام بيئي غني يضمن الرؤية والتأثير والنجاح لمشاريعك!   ،التكنولوجيا" "اإلعالم يحب انضم إلى عائلة 



 أرسل أفكارك  
على       2021جويلية   31حتى    

startup.medialovestech.com !                        

 

 

دويتشه فيال لتطوير وسائل اإلعالم , مركز األلمانية دويتشه فيالاكاديمية مبادرة من   هي "اإلعالم يحب التكنولوجيا" 
منظمة غير حكومية تونسية تعمل من أجل حرية    ,جمعية الخطّ  الدولية والتدريب الصحفي ونقل المعرفة. بالتعاون مع

 الصحافة والتعبير وتهدف إلى أن تكون مختبًرا لألفكار حول مستقبل الصحافة في عصر اإلنترنت.
 

في تونس مع شركائها لتعزيز حق اإلنسان في حرية التعبير والوصول دون   دويتشه فيال، تعمل أكاديمية  2011منذ سنة 
 عوائق إلى المعلومات. 

 

 الوزارة الفيدرالية للتعاون االقتصادي والتنمية في ألمانيا. - BMZيتم تمويل هذا المشروع من قبل  
  

من المعلومات  المزيدلالتصال و  

 الرجاء االتصال بنا على 
Medialovestech@dw.com 

 
 أو االتصال مباشرة بمسؤولنا الصحفي

 سيرين بن سعد

Cyrine.BenSaad@dw.com 

+216 27 610 555 

 

Medialovestech.com 
Facebook.com/Medialovestech 

 

 


