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. ويمكن 1937بدأت عمليات البث التلفازي المعتادة األولى في عام 

تصنيف عمليات البث كـ "مسجل" و"مباشر". بحيث يتيح النوع األول 

المواد غير الالزمة أو غير المرغوب فيها إمكانية تصحيح األخطاء وإزالة 

والتكرارات وغير ذلك من  الحركة البطيئةوإعادة ترتيبها مع تطبيق 

التي تدعم البرنامج. ورغم ذلك يمكن أيًضا اشتمال بعض األحداث األساليب 

على بعض المجاالت بما يتضمن المقاطع  التلفاز الرياضيالمباشرة مثل 

التلفزيون بطيئة الحركة لألهداف/الضربات إلخ، متخلالً البث التلفازي لـ 

 .المباشر

 

أنهت إذاعات شبكات اإلذاعة األمريكية بصورة اعتيادية عمليات البث قبل 

التسجيل في الثالثينات واألربعينات من القرن العشرين طالبة أن تكرر 

الواقعة في الشرق  المناطق الزمنيةج المذياع التي جرى تشغيلها في برام

وقد أسقط  للمحيط الهادئ  والوسط بعد ثالث ساعات من المنطقة الزمنية

 السفينة الهوائية هيندنبرغمع هذا القيد في مناسبات خاصة مثلما هو الحال 

. وقد سمح أيًضا بعمليات 1937،  في ليكهارست، نيوجيرسيفي  األلمانية

البث اإلذاعي قبل التسجيل من مراسلي الحرب على اإلذاعة األمريكية أثناء 

وكانت تسجل برامج اإلذاعة األمريكية إلعادة  .الحرب العالمية الثانية

 .حول العالم إذاعة القوات المسلحة محطات راديوالتشغيل من قِبل 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
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British Broadcasting Corporation 
 

 British(، هيئة اإلذاعة البريطانية )باإلنجليزية: BBCبي بي سي )باإلنجليزية: 

Broadcasting Corporation ،هيئة إعالمية مستقلة مقرها المملكة المتحدة )

، أما قبل ذلك فكان اسمها شركة اإلذاعة البريطانية وكانت قد 1922تأسست عام 

. تضم الهيئة اآلن شبكة 1923تأسست على يد مجموعة من الشركات الخاصة عام 

 قناة إخبارية ناطقة 2008من القنوات، ومؤسسات اإلنتاج، وقد اطلقت في مارس 

بالعربية. تتّسم سياسة تناول وتقديم األخبار في هيئة اإلذاعة البريطانية بالشفافية 

والحياد إلى حد بعيد في تناول القضايا العالمية في عالم يسوده اختالف شديد في 

اآلراء والقناعات السياسية، تقول البي بي سي أن حيادها كمؤسسة إعالمية هو نتيجة 

ي ال من الحكومة البريطانية وال من حكومة أخرى بل إن لعدم تلقيها أي دعم حكوم

تمويلها الضخم بشكبة قنواتها التلفزيونية الفضائية والمحلية واإلذاعات التي تديرها 

يأتي بشكل مباشر من المواطن البريطاني ومن خالل الضرائب التي تضعها الدولة 

مالكه أن يدفع ضريبة  على كل جهاز تلفاز في بريطانيا الذي في حال امتالكه على

سنوية تجمعها الحكومة البريطانية لتشّكل ميزانية عتيدة تذهب لتمويل البي بي سي 

 بفروعها المختلفة.
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وبتحررها من أية تبعية مادية من الحكومة البريطانية )األمر الذي في حال وجوده قد 

تتمتع باستقاللية مادية تامة  (بي سي لبي )يؤثر على انحيازها إلى الحكومة( فإن 

تتيح لها حرية تناول السياسة اإلعالمية وفق ما يريده منها دافع الضرائب البريطاني 

)والذين هم بدورهم من أصول وعروق وخلفيات مختلفة( مما يجعل البي بي سي 

 مؤسسة تحظى بثقة مشاهديها ومستمعيها حول العالم.

رفضت بي بي سي بث "مناشدة  2009ة بعد الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غز

إنسانية لصالح قطاع غزة" األمر الذي فهمه البعض على انه "انحياز لصالح 

إسرائيل" حيث انتقدت من كثير من الجهات من بينها الحكومة البريطانية حيث 

وصف وزير الصحة امتناعها بث نداءاالستغاثة "بالمؤسف" ، فيما نفت البي بي سي 

معللة األمر بكون المناشدة التي وجهتها لجنة الطوارئ الخاصة  تهمة االنحياز

وكالة إغاثة "ستُقَوض الحياد الذي يميز تغطية اإلذاعة"  13بالكوارث المؤلفة من 

 .حسب رأيها

 

 BBC      ق      رب 

 

بدأ القسم العربي بهيئة اإلذاعة البريطانية بث برامجه في الثالث من يناير/ كانون 

، وكان أول قسم يبث بلغة أجنبية. كمال سرور هو أول من قرأ نشرة 1938ثاني عام 

األخبار عند تأسيس القسم العربي، هنا لندن، سيداتي سادتي، نحن نذيع اليوم من لندن 

لى في التاريخ. بهذه الكلمات بدأ أول بث إذاعي من القسم باللغة العربية للمرة األو

العربي في بي بي سي إلى منطقة الشرق األدنى. ويعرف القسم العربي بهيئة االذاعة 

 البريطانية حاليا بإسم بي بي سي عربي.

 

BBC  ى     ر ت   

 

. كانت 1994مايو  6بي سي على الشبكة في  لبي 4تم إطالق أول خدمات أخبار 

تعرف الهيئة على الشبكة باسم "بي بي سي أونالين" ثم تغير إلى "بي بي سي آي" 

"BBCi والذي ما زال معرفا للخدمات التفاعلية التي يقدمها الموقع. منذ عام "

 والموقع تحت إدارة )توني أجيه(. 2004

ليكون  1997بإطالق النسخة العربية لموقعها على الشبكة عام  قامت البي بي سي

موقعاً تعريفياً بإذاعة ونشاطات القسم العربي في هيئة اإلذاعة البريطانية لكن 

سرعان ما تحول الموقع شيئاً فشيئاُ إلى واحداً من المواقع العربية النشطة في تقديم 

علة مع الزائر، والتي يجري تحديثها األخبار المكتوبة والمسموعة والمقروءة والمتفا

 باستمرار.
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         BBC 
 

 

، تعتبر مركز التدريب الخاص بهيئة 2009، والتي انطلقت في ديسمبر          ب  ب    

اإلذاعة البريطانية، وتضم كليات الصحافة واإلنتاج والقيادة ومركز التكنولوجيا، وتركز 

للتدريب والتنمية على درجة عالية من الجودة، وهذا يتضمن األكاديمية على تقديم مجموعة 

دورات شخصية مباشرة وبرامج على اإلنترنت ومجموعة متباينة من المبادرات التنموية وبالتالي 

 .يكون التدريب ذا صلٍة وفعاالً لألفراد واألعمال التجارية

فإن األكاديمية لديها صالحيات  باإلضافة إلى تدريب طاقم العاملين في هيئة اإلذاعة البريطانية،

للتدريب الشامل في هذا القطاع وذلك بموجب عقد مع هيئة اإلذاعة البريطانية. وتهدف إلى 

مشاركة أكبر قدر ممكن من التدريب الذي تقدمه مجانًا، وتقدم بعض الدورات على أساس تجاري 

 .أو خارجها المملكة المتحدةسواء داخل 

وتقدم كلية الصحافة مقًرا واحًدا متكامالً لجميع مجاالت التدريب والتنمية الصحفية، كما تقدم 

معايير تحريرية وتدريبًا قانونيًا والمهارات األساسية لمهنة الصحافة، فضالً عن ريادة مجال 

 www.bbc.co.uk/journalism التدريب الدولي. كما يعتبر الموقع اإللكتروني لكلية الصحافة

من األفالم  1،500صفحة نصية وما يقرب من  2،000مصدًرا متفرًدا يضم ما يزيد عن 

والمواد السمعية والتمارين التفاعلية مما يجعلها واحدة من أكبر المصادر من نوعها في العالم 

على اإلنترنت، وهي مجانية في جميع أرجاء المملكة المتحدة أو متاحة عن طريق االشتراك بها 

 .المملكة المتحدةخارج 

وتركز كلية اإلنتاج على مهارات التحرير واإلبداع واإلنتاج األساسية إلى جانب التدريب 

ويعد الموقع اإللكتروني لكلية  .والتأهيل المتعدد الجوانب على إدارة اإلنتاج والصحة والسالمة

نتاج في األول من نوعه في مجتمع اإل ,www.bbc.co.uk/collegeofproduction اإلنتاج

المملكة المتحدة والذي يقدم استشارات عملية في جميع الجوانب الخاصة بالتلفزيون واإلذاعة 

 .واإلنتاج على اإلنترنت وهو متاح لمجتمع اإلنتاج وعامة الجمهور بالمجان

أما كلية القيادة فتركز على بناء قيادات ومهارات الفعالية الشخصية في أنحاء الشركة كما تأخذ 

 .م المبادرة في تطوير األعمال والمهارات المهنيةبزما

وبالنسبة لمركز التكنولوجيا فإن المحور األساسي له هو توفير التدريب في هندسة وتكنولوجيا 

البث اإلذاعي وكذلك جميع نظم العمل ذات الصلة كما يقدم تدريبًا في هندسة البرمجيات. كما 

ا للقطاع على نطاق شامل في المملكة المتحدة وذلك تتوافر مجموعة من برامج مركز التكنولوجي

 .على أساس تجاري

 عدة اذاعات بمختلف اللغات وهي :  BBCكما اسست شبكة 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_4
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عربي هي قناة إخبارية تلفزيونية تبث إلى الشرق األوسط من قبل هيئة  تلفزيون بي بي سي

مارس  11بتوقيت غرينتش في  09.56اإلذاعة البريطانية "بي بي سي". تم إطالقها في الساعة 

 2007وكانت لتبدأ بثها في خريف  2005. تم اإلعالن عن تقديم هذه الخدمة في أكتوبر 2008

مذيعيها طارق العاص، أنطوان خوري، مالك جعفر، رانيا العطار، إال أنه تم تأجيل البث. من 

 فدى باسيل، حمدان الجرجاوي.

وتمتلك البي بي سي العديد من المكاتب في مختلف دول العالم. اضخمها في مصر وتتولى ادارته 

 نجالء العمري.

، وبدأ البث يتم تشغيل تلفزيون بي بي سي العربي من خالل الخدمة العالمية لشبكة بي بي سي

 .2009يناير  19ساعة يوميا منذ  24لمدة 

يمكن مشاهدة برامج من تلفزيون بي بي سي العربية من خالل موقع بي بي سي العربية على 

. كما يتضمن الموقع البث المباشر للقناة حفاظا على الحقوق www.bbcarabic.comاإلنترنت 

 الملكية للبث عبر اإلنترنت.

ولى التي تنطلق فيها خدمة تلفزيون بي بي سي باللغة العربية، المحاولة ليست هذه المرة األ

بعد سنتين من البث التلفزيوني حينما كان شركاء بي بي سي  1996أبريل  21السابقة انتهت في 

حينها شبكة أوربت المملوكة لمستثمرين سعوديين، ليسحب االتفاق بين الجهتين بعد بث بي بي 

انوراما التلفزيوني، وضعت الحكومة السعودية حينها في موقف حرج. سي حلقة من برنامج ب

 .حينها إلى قناة الجزيرة القطرية لينتقل العديد من طاقم بي بي سي العربية
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     ب  ب bbs  

 س    fox 

    ب    cw 

          طن           
 

 

 ه ئ         و    فز  ن    ر    

 
 

( هي شبكة ABCأو  American Broadcasting Companyهيئة اإلذاعة األمريكية )

من شبكة  1943أكتوبر عام  12تلفزيون وإذاعة في الواليات المتحدة األمريكية. تأسست في 

هيئة اإلذاعة الوطنية الزرقاء السابقة، وتملكها اآلن شركة والت ديزني. مقرها موجود في مدينة 

قر شركة نيويورك، ولكن مكاتب البرمجة في بوربانك، كاليفورنيا، بالقرب من أستوديوهات وم

 والت ديزني.

، عندما قامت الهيئة اإلذاعية األمريكية 1926يعود تاريخ هيئة اإلذاعة األمريكية إلى عام 

(RCA( وعدة شركات أخرى بتأسيس هيئة اإلذاعة الوطنية )NBC لتشغيب شبكة بث إذاعية )

وجدت  1928في الواليات المتحدة. هيئة اإلذاعة الوطنية توسعت بسرعة كبيرة بحيث في عام 

نفسها مع المؤسسات الفرعية الكثيرة في نفس المدن، لذا قسمت برمجتها إلى شبكتين منفصلتين 

أنه ال  1941دعتا الشبكات الحمراء والزرقاء. بعد أن أعلنت لجنة االتصاالت االتحادية في عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%83%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1


لشبكة الزرقاء يمكن لشركة أن تمتلك أكثر من شبكة إذاعية واحدة، هيئة اإلذاعة الوطنية باعت ا

 (، الذي غير اسمها إلى Life Saversإلى إدوارد نوبل، المليونير صانع حلوى "المنقذين" )

(. في السنة التالية غير American Broadcasting Company"هيئة اإلذاعة األمريكية" )

 (.ABCاسم الشركة إلى "هيئة اإلذاعة األمريكية المحدودة" )
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، قامت مسارح باراماونت المتحدة، ذراع السينما في باراماونت، باالندماج مع 1953في عام 

هيئة اإلذاعة األمريكية، وبذلك أصبح إدوارد نوبل مالك عدة مئات من دور السينما األمريكية 

مة (. زود االندماج هيئة اإلذاعة األمريكية بالمبالغ الالز1974)التي بيعت العديد منها في عام 

لتوسيع حضورها في الوسط الجديد للتلفزيون، وأصبحت واحدة من الشبكات التلفزيونية الرئيسية 

التلفزيونية كانت هيئة إذاعية رئيسية لأللعاب  ABCالثالث بسرعة. من أوائل الستينات، شبكة 

. في 1961الرياضية؛ اإلعادة الفورية طورت من قبل مهندسي هيئة اإلذاعة األمريكية في 

هيئة اإلذاعة األمريكية دخلت عمل الفونوغراف القياسي بشراء شركة تابعة، وعلى مر  1955

جيالت بيع وبدأ قسم الفيديو. في قسم التس 1979. في عام ABCالسنين، ضمن قسم تسجيالت 

شركات هيئة اإلذاعة األمريكية تم شراؤها من قبل كابيتال سيتيس كوميونيكيشنس  1985عام 

المحدودة اكتسبتها شركة والت  ABCكابيتال سيتيس/ 1996و 1995المحدودة. بين عامي 

رفيه األكبر في مليار دوالر أمريكي، وبذلك خلقت جهاز اإلعالم وشركة الت 19ديزني لقاء 

 العالم.

 

 

  روع ه ئ   ال     و    فز  ن  ال ر    

 

 ABC األخبار (ABC News) 

 

 ABC األسرة (ABC Family) 

 

 ABC األطفال (ABC Kids) 

 

 ABC الرياضة (ABC Sports) 

 

 ABC اإلذاعة (ABC Radio) 
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      فو س   ت فز ون  

 
 

 

( شبكة Fox Broadcasting Companyشبكة فوكس التلفزيونية )باإلنكليزية: 

 Fox Entertainmentتلفزيونية أمريكية. تمتلكها مجموعة فوكس الترفيهية "

Group " المجموعة وهي جزء من  (في لوس أنجلوس )كاليفورني  مقرها

" لروبرت مردوخ عمالق اإلعالم األسترالي. News Corporationاإلخبارية "

، واستمر تطورها لتصبح أكثر الشبكات 1986أكتوبر  9انطلقت شبكة فوكس في 

تم تشفير قناة فوكس لتصبح 2015مشاهدة من قبل المشاهدين الشبان. لكن في العام 

 برسم االشتراك سنوي عبر كارت

 

موفيز" مقرها في مدينة دبي لإلعالم وتبث على القمر ]عربسات[  اسم "فوكس

و]نايلسات[ وتظهر أيضاً في عدة دول منها اليابان، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، 

 أمريكا الجنوبية،فرنسا ،باسم "فوكس موفيز"

 

 قن ة     ة

 
 

الحكومة األمريكية.  الحرة قناة فضائية مقرها في الواليات المتحدة األمريكية وتمولها

بلد عبر الشرق األوسط. ومثل كل  22وتصل إلى  2004فبراير،  14بدأت البث في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3_%28%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3_%28%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7%29


أشكال الدبلوماسية العامة األمريكية، فإن القناة ممنوعة من البث في داخل الواليات 

 بشأن بث الدعاية الدبلوماسية. 1948المتحدة نفسها بسبب قانون سميث موندت 
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    ر  تط    ن  
 

األب المؤسس لقناة الحرة هو نورمان جويل باتيز الذي كان عضًوا حينها في مجلس إذاعة 

المحافظين )بي بي جي(. حيث أشرف على خدمات اإلذاعة الحكومية الدولية غير العسكرية مثل 

 إذاعة صوت أمريكا، وإذاعة راديو أوروبا الحرة، وإذاعة راديو آسيا الحرة

  ن      ر  ت   ل
 

مليون دوالر أمريكي  40مليون دوالر أمريكي وأكثر من  62ميزانية السنة األولى لها كانت 

، طُلبت ميزانية أخرى بقيمة 2006لقناة خاصة بالشأن العراقي تعرف باسم "الحرة عراق". في 

دوالر أمريكي للتغطية التي تشمل العرب واألوروبيين. ذكرت دافانا لينزنر أن دافعي  652

 مليون دوالر تقريبًا لتمويل القناة. 500ئب األمريكيين دفعوا الضرا

 بث  ن      ر 

 
القناة تشغلها منظمة غير ربحية تدعى ميدل إيست برودكاستنغ نيتوورك، إنك. والتي تمول من 

 مجلس إذاعة المحافظين )بي بي جي(.

عربية وكانوا  شخص. أغلبهم جاء إلى الواليات المتحدة من دول 200عدد طاقم الحرة هو 

 يعملون لقنوات تلفزيونية منافسة.من ضمن المشاريع األخرى ذات التمويل المشترك راديو سوا.

 مكان البث هو سبرينفيلد في فيرفاكس، فيرجينيا قرب واشنطن.

 

   ر      ه   قن       ق   ت  ال
 

انتقدت الحرة بسبب مذيعي األخبار وتغطيتها. في مناسبات عديدة، تكلمت قناة الحرة عن قضايا 

لم تسمح بها الحكومة األميركية. على سبيل المثال، أعلن أحد مذيعي المحطة في عيد الفصح أن 

، أيضا، 2006في ديسمبر  ر المحطة المسلم في المقام األول" اليوم يسوع عاد للحياة" لجمهو

غطت الحرة المؤتمر الذي نفى محرقة الهولوكوست. وعينت موظفين لبنانين بمؤهالت 

منخفضة. ذكرت أخبار سي بي اس أنه كان من المفترض بأن المراسل الذي غطى مؤتمر 

المحرقة أن يطرد بعد ذلك التقرير. في الواقع، أخبر مجلس المحافظين الكونغرس بأنه )المذيع( 

التحقق، وجدت أخبار سي بي اس أنه لم يطرد. حتى طلبت معلومات عن قد طرد. مع ذلك، وبعد 

 شهرا من طرده المزعوم. 18وجوده على جدول الرواتب الحكومية بعد 

، عندما قتلت غارة جوية إسرائيلية الشيخ أحمد ياسين، واصلت الحرة عرض برنامج 2004في 

قة وصحيفة بروببليكا قيل "يبدو أن دقي 60للطبخ ولم توقفه لمناقشة آخر األخبار. في برنامج 

هناك القليل من الرقابة يوميا". ونقلت الصحيفة عن وليام رو السفير األميركي السابق في اليمن 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة قوله "ال يوجد هناك مشرفين كبار يعرفون ما هو على البث 

 الفعلي".



واليات المتحدة أن المفتشين "استمعوا إلى تقارير أشار بيان صادر عن مكتب المفتش العام في ال

أنتقد المفتش الرئيسي بشكل ثابت نائب رئيس وثابتة عن سوء التواصل في عملية األخبار".

الذي سلط الضوء في تقارير عن "قضايا إدارة غرفة األخبار التي تم  دانيال ناصيفالمحطة 

ته أو ال تزال غير مستقرة من وقت سابق". اإلبالغ عنها للمفتشين التي نشأت خالل فترة والي

أدى زواج عمل عدة موظفين إلى اتهامات بالمحسوبية. بما في ذلك توظيف زوجة ناصيف في 

 المحطة.
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    ت  د    ث  ألو و ي

 
 

               :The European باإلنجليزية)EBU) (أو ما يعرف اختصاًرا بـ ت       ث  الو ب  

 

Broadcasting Union) ( مالكه1950تاسس العام )مقره جنيف )سويسرا( هو اتحاد 

 

 بلدا أخرى.  25اذاعة في أكثر من  43بلدا، و 56مؤسسة بث في  57يضم  ليتوف() جان باول في

 

 يعتبر هذا االتحاد غير مرتبط باالتحاد االوربي، حيث أن المؤسسات المنضوية تحت هذا االتحاد 

 

 هي شركات راديو وتلفزيون، اما حكومية أو خاصة أو عامة. المؤسسات ذات العضوية في هذا 

 

 . والمؤسسات ، متضمنة أغلب الدول االوربيةروسياإلى  أيرلنداثر فعالية تمتد من االتحاد األك

 

 والصينوالهند  والمكسيك نواليابا كنداالعضوة األخرى في دول خارج القارة االوربية، مثل 

 

 بي سي  أيلقارة األمريكية هي شركة ودول أخرى المؤسسات المرتبطة األخرى في ا 

     

 .وغيرها العدد من المحطات هيئة اإلذاعة الوطنيةوشركة سي بي أس وشركة أن بي سي  

 

 أن الهدف الرئيسي من اتحاد البث االوربي هو تقديم الدعم التقني للشركات البث المنضوية تحته 

 

 في ظل تحديات التكنولوجيا المعاصرة، وتتضمن الخدمات الدعم المعلوماتي، والدعم الفني، 

 

 .والدورات التدريبية، كما يقوم االتحاد بتسهيل التعاون التقني بين المؤسسات التي يضمها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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    ز ت فز ون     ق  ألوسط
Middle East Broadcasting Center 

  
 

 السعوديعربية سعودية يمتلكها  تلفازيةهي شركة )MBC (   و ط ر ز ت فز  ن   شرق 

قنوات تلفزيونية منوعة ترفيهية وغير ترفيهية . مقرها الرئيسي يوجد  ببث، تقوم يد البراهيمول

 .مدينة دبي لإلعالموتحديًدا  دبيحالياً في 

 

 

  ن  ت    ج    

 

 
MBC 1 

 

)تعرف اآلن  mbcبدأ مركز منارة )تلفزيون( الشرق األوسط منذ بداية التسعينات مع بداية بث 

( كأول محطة تلفزيونية فضائية مفتوحة يمتلكها القطاع الخاص، تبث mbc 1باسمها الجديد وهو 

. وقد كان مقرها يقع بمدينة لندن، 1991سبتمبر  18على مدار الساعة. وقد بدأ بثها بتاريخ 

مملكة المتحدة. وكانت تقدم برامج ترفيهية وإخبارية أصبح لها مشاهدون كثيرون في جميع ال

من المملكة المتحدة عام  MBCأرجاء الوطن العربي . فعرض مؤسس قنات األمل ان يشتري الـ

ونجح في تطويرها وتتميز بعرضها ألشهر اعمال الدراما العربية والتركية وتنفرد  2007

)محبوب  Arab Idolاف المواهب الغنائية أالجنبية بصورة عربية مثل: بعرض برامج أكتش

 العرب( و ذا فويس: أحلى صوت )برنامج( .

 

MBC FM 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85


 

التي تقدم الموسيقى الخليجية والعربية  mbc FM، أطلقت المحطة اإلذاعية 1994في عام 

، 2002ح. في عام وأيضا برامج مسابقات والغاز ومناقشة القضايا المحلية السعودية كل صبا

انتقل مقر مركز منارة )نلفزيون( الشرق األوسط إلى اإلمارات العربية المتحدة، وبالتحديد في 

مدينة دبي لإلعالم. وعملت على توسيع نشاطاتها وتدشين محطات جديدة متخصصة في أمور 

 معينة.
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2MBC  
 

 

التي كانت وال تزال متخصصة في عالم السينما واألفالم  mbc 2تم إطالق  2003في عام 

 األجنبية، وخصوصاً األمريكية منها. وكان أول فيلم عرضته فيلم جومانجي.

 

 

 

 العربية
 

وتزامنا مع دخول القوات األمريكية وقبل بضعة أيام  2003مارس  3في نفس العام وتحديداً في 

(، أطلقت قناة العربية الفضائية وهي محطة إخبارية تعتبر رائدة في 2003على سقوط بغداد )

هذا المجال ساهم في نجاحها امتحانها األول بتغطيتها حرب احتالل العراق الذي قدمت فيه أفضل 

الديها. وتبث على مدار الساعة. باإلضافة إلى نشرات األخبار، تعرض البرامج التحليلية م

 واللقاءات مع كبار الشخصيات السياسية وغير السياسية، وكذلك البرامج الوثائقية.

 

MBC3 

 
)أي بعد حوالي عامين( محطة جديدة متخصصة في البرامج  2004سرعان ما أطلقت في عام 

من  %40، بعد أن أدركت المجموعة بأن mbc 3والمسلسالت الكرتونية لألطفال وهي 

عاماً. فجاءت المحطة لتستهدف الجيل الجديد من المشاهدين  15مشاهديها أعمارهم تقل عن 

ث المسلسالت الكرتونية والبرامج الجديدة لألطفال والفقرات صغار السن، وذلك عن طريق ب

فتيات هن دانية و عزة و اصالةو شابان  3المباشرة بين الحين واالخر التي يتناوب على تقديمها 

 مهند و نبيل. 

 

 

 ولديها قنوات اخرى وهي : 

 

MBC 4))-  بانوراماFM – MBC Action -    الفارسيةMBC Persia-  MBC MAX- 

MBC Drama+- MBC DRAMA -  mbc مصر -  mbc HD - MBC Bollywood 

MBC شاهد.نت -  MBC PRO SPORTS -   MBC العراق)) 
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 قن ة   ع       فض ئ  
 

 
 

 

 

قناة العربية هي قناة فضائية إخبارية سعودية وجزء من شبكة إعالمية سعودية كانت تبث من 

اإلنتاج اإلعالمي بمصر واآلن تبث من مدينة دبي لإلعالم باإلمارات الشركة المصرية لمدينة 

العربية المتحدة، وتهتم هذه القناة باألخبار السياسية والرياضية واالقتصادية مع تركيز على 

المشروع السعودي والترويج له سياسيا واجتماعيا واقتصاديا رغم أن غالب مذيعي القناة 

 .2003مارس  3ا ليسوا سعوديين بدأت البث في والعاملين على كتابة أخباره

 

(، مجموعة الحريري، ومستثمرين MBCالقناة تأسست من قبل مركز تلفزيون الشرق األوسط )

من عدة دول عربية أخرى..لكن تسريبات ويكيليكس كشفت أن محطة العربية ومجموعة االم بي 

اح القناة هي من نصيب األمير عبد ٪ من أرب50سي عائدة لنسيب الملك فهد وليد البراهيم وأن 

العزيز بن فهد ابن الملك السعودي الراحل وأن األمير ممن يقفون خلف التوجه السياسي والفكري 

 للقناة.

تولى إدارة القناة حين إنشائها وزير اإلعالم األردني السابق صالح القالب، حيث بدأت تغطية 

السعودي عبد الرحمن الراشد وذلك بعد مرور الحرب على العراق؛ ثم تولى اإلدارة اإلعالمي 

 عام على تأسيس القناة.

 

 

   رب     ن  س  قن     جز ر  
 

اتبعت قناة العربية منذ تأسيسها خطاً سياسيا مثيرا للجدل، فقد تماهت كثيراً مع السياسة األمريكية 

وغزو العراق. )وحتى اإلسرائيلية( في المنطقة، وخصوصاً فيما يخص حزب هللا وحركة حماس 

حاولت القناة تقليد قناة الجزيرة، فكانت معظم برامجها مشابهة إلى حد كبير لبرامج قناة الجزيرة 

أو مستوحاة منها. وبهذا الصدد يقول مالك إم بي سي السعودي وليد اإلبراهيم: "العربية خيار 



للجزيرة في الموقع نفسه بالنسبة « العربية»بديل أكثر اعتداالً من قناة الجزيرة وهدفه هو وضع 

الذي تحتله سي إن إن من فوكس نيوز كمنفذ إعالمي هادئ ومتخصص معروفة بالتغطية 

 الموضوعية وليس اآلراء التي تقدم في صورة صراخ."
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لكن العربية لم تنجح بمنافسة الجزيرة، وبدخول الجزيرة إلى السوق اإلعالمي العربي عام 

الشخصيات والعائالت الحاكمة في الخليج والسعودية خاصة، حصانتهم من فقد الكثير من  1996

 النقد الذي أعفتها منه وسائل اإلعالم العربية الممولة حكومياً.

 

قائمة من التعبيرات مختلفة عن تلك التي تستخدمها وسائل اإلعالم العربية « العربية»اعتنقت 

فيما يخص الصراع العربي اإلسرائيلي أو ما تبعها من غزو أمريكي للعراق. فالعربية التي 

أدارها بداية وزير اإلعالم األردني األسبق صالح القالب أطلقت على من يقتلهم جنود االحتالل 

 إلسرائيلي من الفلسطينيين بـ"القتلى" في حين كانت تصفهم قناة الجزيرة بـ"الشهداء".ا

مدير القناة عبد الرحمن الراشد يرد على هذه النقطة قائال أن القضية معقدة أكثر مما تبدو،  

فالمحطة ليست وظيفتها منح الناس الشهادة فذلك حق رباني، وأنه "عندما يقتل إرهابي بريئا أو 

اهدا سواء في السعودية أو مصر أو اليمن أو المغرب أو غيرها، نقول عنه قتيل، فلماذا نسميه مج

 في لبنان أو فلسطين شهيدا؟"

 

ويعد الراشد بحد ذاته شخصية مثيرة للجدل، حيث تعرض النتقادات واسعة حتى من داخل 

ذي تم تعيينه كمدير للقناة السعودية لخطه التحريري مما أدى إلى تقديم استقالته. ويرى الراشد ال

–بعد تركه رئاسة صحيفة الشرق األوسط إن الجهة المنافسة له  2004بعد القالب أوائل عام 

"ال تسير فقط في االتجاه الخاطئ وإنما هي خطيرة أيضا". ويضيف: "إن المنطقة مليئة  -الجزيرة

ع العربي بـ"غير بمعلومات خطيرة غير دقيقة وحقائق جزئية"، بعد أن وصف عقل المجتم

 السليم" بسبب األسلوب الذي تنقل به المعلومات.

 

من جانب آخر، تعرضت العربية النتقادات تتهمها بمناصرة السياسات السعودية واألمريكية 

تم اتهام العربية على أنها  2011حسب رأي منتقديها، وفي االحتجاجات الشعبية في مصر عام 

رت وكأنها ضمن آلته اإلعالمية. ذكر عدد من الباحثين أن قناة منحازة كليًا للنظام الحاكم وظه

العربية وجريدة الشرق األوسط وغيرها كجزء من "اإلمبراطورية اإلعالمية" السعودية، تعتمد 

على كتّاب ليبراليين غير سعوديين تحديداً للرد على اإلتهامات وتحسين صورة المملكة أمام 

 ؟العالم

 

 

    رب    ت   ع 

 
باللغة العربية وأضيفت خدمة تصفح الموقع  2004إطالق موقع العربية النت اإلخباري في تم 

. معظم زوار ومعلقي الموقع 2008والفارسية واآلردو عام  2007باللغة اإلنجليزية عام 

%  7% وسوريا  9% من زوار الموقع تليها مصر بنسبة  32بالعربية من السعودية بنسبة 

%. أقل الدول العربية زيارة للموقع كانت المغرب والجزائر والعراق  8نسبة والواليات المتحدة ب



واليمن وسلطنة عمان بنسب متفاوتة تتراوح ما بين اثنان إلى أربعة في المئة ولبنان وتونس 

 بنسبة واحد في المئةو يشغل الصحافي السعودي مطر األحمدي رئاسة تحرير الموقع.
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 قن ة   جز  ة

 

حمد  قطردوالرا، منحة من أمير  مليون 150بمبلغ  1996األصلية في عام دأت قناة الجزيرة ب

تزامن إنشاء الجزيرة تقريبًا مع إغالق  .1996 نوفمبر 1بدأ بث القناة في  .خليفة آل ثانيبن 

أبريل /نيسانفي  (السعوديةع المنشأة باالشتراك م) هيئة االذاعة البريطانيةلتلفاز  القسم العربي

، فانضم للجزيرة العديد من السعودية، بعد سنتين من قيامها بسبب الرقابة التي طالبت بها 1994

 .والجزيرة اآلن جزء من شبكة الجزيرة العاملين في المحطة البريطانية

انطلقت الجزيرة في السنوات األولى من دون إعالنات ثم بدأت تبثها. أستهدفت الجزيرة إلى 

م من خالل االعالنات، ولكنها فشلت بسبب إحجا 2001تحقيق اإلكتفاء الذاتي بحلول عام 

 30المعلنين السعوديين عن التعاقد معها. فوافق األمير على االستمرار في تقديم الدعم سنويًا )

وفقا الرنو دي بورشجراف(. من المصادر الرئيسية األخرى  ، 2004دوالر في عام  مليون

وفي  للدخل اإلعالنات، رسوم االشتراك الكابل ،صفقات البث مع شركات أخرى، وبيع اللقطات

 ٪ من عائدات المحطة 40، مثلت اإلعالنات 2000عام 

 

وفي البداية  .قطر، الدوحةمقرها في  لشبكة الجزيرة اإلعالمية هي قناة تلفزية تابعة   جز ر 

والشؤون الجارية ومنذ ذلك الحين مع نفس اإلسم  العربيةبدأت بوصفها قناة فضائية لألنباء 

 اإلنترنت شبكةبعدد من المنافذ، منها  شبكة إعالمية دولية"الجزيرة" توسعت القناة لتصبح 

 .متعددة، في عدة مناطق من العالم لغاتمتخصصة في  تلفازيةوقنوات 

 

 الخليج العربيوكان طموح قناة الجزيرة في بث اآلراء المخالفة، ولقد أثار ذلك جدال في دول 

 سبتمبر 11هجمات والعديد من الدول العربية، واكتسبت المحطة اهتماما عالميا في أعقاب 

على الهواء مباشرة من  أفغانستانعندما كانت هي القناة الوحيدة التي تغطي الحرب في  2001

وأيضاً اكتسبت  تنظيم القاعدةوغيره من زعماء  ألسامة بن الدنمكتبها هناك، وتبث شريط فيديو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA_11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9


 ومصر تونسفي  للثورات العربيةلتغطيتها المتميزة  الشعوب العربيةالقناة اهتماماً بالغاً من 

 .واليمن وسوريا وليبيا

 

 .اة الجزيرة كبرى القنوات العالمية باللغتين العربية واإلنجليزيةوتنافس قن

لشبكة  التابعة فرنسافي  بي إن سبورت، تم فتح باقة قنوات 2012من عام  يونيووفي شهر 

قنوات  10، حيث تختص في البرامج الرياضية، وتتضمن ناصر الخليفيالجزيرة والتي يترأسها 

 .فرنسارياضية في  وأصبحت في غضون ثالثة شهور أشهر قناة
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تشغل قناة الجزيرة عدد من القنوات المتخصصة باإلضافة إلى قناتها اإلخبارية الرئيسية. اعتبارا 

 : ا يلي، تشمل شبكة قنوات الجزيرة التلفزيونية م2007من عام 

 (قناة الجزيرة الفضائية )القناة األم 

 قناة الجزيرة مباشر. 

 قناة الجزيرة مباشر مصر. 

 قناة الجزيرة اإلنجليزية. 

 قناة الجزيرة أمريكا. 

 قناة الجزيرة الوثائقية. 

 بي إن سبورت:  

o بي إن سبورت الفرنسية. 

o بي إن سبورت العربية. 

 الجزيرة نت. 

 مركز الجزيرة للتدريب والتطوير اإلعالمي. 

 كز الجزيرة للدراساتمر. 

 القناة براعم)لالطف. 

 قناة الجزيرة البلقان. 

 قناة تلفزيون ج. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%85%28%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%AC
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قنوات  عدةتملك  .باإلمارات دبيشبه رسمية موقعها في  إعالميةشركة   ؤ     ب   إل   

مكتوم بن محمد للشركة مجلس إدارة رئيسه الشيخ  اضافة الى الصحف ، ،دبيفضائية تبث من 

 ... وهم فروعها :نائب حاكم إمارة دبي بن راشد آل مكتوم

 

  وهي صحيفة إماراتية حكومية تصدر من دبي البيانصحيفة. 

 ساعة وتغطي معظم أنحاء الكرة األرضية  24وهي قناة تبث على مدى  - تلفزيون دبي

 السواتل الفضائيةعبر 

 وهي قناة تبث باللغة اإلنجليزية وتغطي كافة أنحاء الوطن العربي عبر  - دبي ون

 .والنايل سات العربسات

 وهي قناة تبث باللغة العربية مختصة بالرياضة وتغطي كافة أنحاء  - دبي الرياضية

 .والنايل سات العربساتالوطن العربي عبر 

 وهي قناة تبث باللغة العربية وتختص بالوضع المحلي باإلمارات وتغطي كافة  - سما دبي

 .والنايل سات العربساتبر أنحاء الوطن العربي ع

 نور دبي 

 دبي دراما 

 دبي زمان 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%28%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%28%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A_%D9%88%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%D9%8A_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%D9%8A_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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إذاعة تبث األخبار واألغاني والبرامج الخفيفة وتعود إلى مكتب اإلذاعات  :               

 .الكونجرس األميركيالدولية األمريكية، ويتم تمويلها من قبل 

  جاء إنشاؤها بهدف التواصل الفعال مع الشباب الناطقين بالعربية في منطقة الشرق

 .األمريكية بين الشباب في العالم العربياألوسط، والترويج للتوجهات 

  التي  إذاعة صوت أمريكاكبديل عن  2002من عام  مارس 23بدأت بث برامجها في

توقفت عن البث باللغة العربية منذ ذلك الحين نظرا لعدم تمكنها من االنتشار الواسع بين 

 11المستمعين. والملفت لالنتباه أن هذه اإلذاعة بُثت بعد ستة أشهر من أحداث 

 .2001 أيلول/سبتمبر

  نورمان باتيزوكانت مبادرة إنشاء راديو سوا من جانب امبراطول اإلعالم األمريكي 

سنة، وهذا هو  30من العرب هم ممن تقل أعمارهم عن  %60الذي وجد أن أكثر من 

 .السبب في اتخاذه قرارا بتطوير برامج يمكنها استهداف الجيل األصغر سنا

 للوصول إلى الشباب العربي، وكان هذا هو أن الموسيقى هي الوسيلة المثلى  باتيز ورأى

 .السبب في أن غالبية برامج هذه اإلذاعة من موسيقى البوب األمريكية والعربية

  وتبث نشراتها اإلخبارية على الهواء من استوديوهاتها في واشنطن ودبي. كما أن لها

 .مكاتب إخبارية ومراسلين في أنحاء الشرق األوسط

 موجاتالساعة في أغلب الدول العربية على  تبث إذاعة سوا على مدار FM  موجهة

 :البث، مثلتتخذ عادة اسم الدولة المستهدفة ب

 إذاعة سوا العراق .1

 إذاعة سوا الخليج .2

 إذاعة سوا السودان .3

 إذاعة سوا المغرب .4

 .وقد يوجد بين هذه المحطات فروقات في نوعية األغاني المذاعة على سبيل المثال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%81_%D8%A2%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%81_%D8%A2%D9%85&action=edit&redlink=1


، باإلضافة التقليدي المذياعلمستخدمي  موجات متوسطةتقوم إذاعة راديو سوا ببث برامجها عبر 

 ؟نايلساتوالقمر المصري  عربساتعلى القمر العربي  الساتلإلى بثها عبر 
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  :)RT(   ج  ز  ب وتلفظ   و         

 

  4تبث برامجها باللغة العربية، بدأ بث القناة باللغة العربية في  روسيةهي قناة أخبارية فضائية 

 .نوفوستي" المستقلة غير التجارية –، وتتبع محطة روسيا اليوم إلى مؤسسة "تي في  2007أيار

 وتعد قناة روسيا اليوم قناة إخبارية ويتضمن برنامج بث القناة األخبار السياسية واالقتصادية 

 .والثقافية والرياضية إضافة إلى األفالم الوثائقية والجوالت الصحافية والتحقيقات المصورة

 قناة من ساعة يوميا خالل سبعة أيام في األسبوع. ويتم بث برامج ال 24تبث القناة على مدار الـ 

 ، BADR 4 ،HotBird-6 موسكو بواسطة عدد من األقمار الصناعية وهي

Nilesat 103 وبطريقة أون الين على الموقع األلكتروني كما يستطيع زوار 

 YouTube  يوتيوب اإلطالع على برامج قناة "روسيا اليوم" عبر قناتها الخاصة ويستطيع أكثر 

 األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا تلقي البث التلفزيوني مليون مشاهد في بلدان الشرق  350من 

 .للقناة الفضائية

 

تعتبر األخبار أساسا لبث قناة "روسيا اليوم" حيث تقدم آخر أهم األخبار في روسيا والعالم. 

إضافة إلى ذلك تقدم أخبارا اقتصادية ورياضية وثقافية في نشرات مستقلة. تتطرق األخبار 

ع االقتصاد الروسي والعالمي وقضايا التعاون الدولي في هذا المجال االقتصادية إلى أوضا

وخاصة العالقات الروسية العربية. وتتم تغطية أخبار األسواق المالية الروسية والبورصات 

 .ومؤشراتها األساسية وأسعار العمالت العالمية والمعادن الثمينة بصورة واسعة

ئيسي على األحداث الرياضية الروسية ومشاركة تركز األخبار الرياضية االهتمام بشكل ر

الرياضيين الروس في المسابقات الدولية، وحياة األبطال بمن فيهم القدامى ومختلف المدارس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1


الرياضية الروسية، ونتائج الدوري المحلي بكرة القدم والسلة واأللعاب األخرى التي تثير اهتمام 

 .المشاهد العربي،

بالمعارض والحفالت الموسيقية والمهرجانات. كما تغطى األحداث الثقافية تعنى أخبار الثقافة 

 .العربية والروسية
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  NHKه ئ   إل     و  ت فز ون       ن  
 

هي هيئة البث اإلذاعي والتلفزيوني العامة الوحيدة في  NHK هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية

ويتم تمويلها من الرسوم التي يتم تحصيلها من  .1925عام  اليابان والتي بدأت بث برامجها في

كل أسرة إذا كانت تملك جهاز تلفزيون. وهذه الطريقة تمكننا من المحافظة على استقالليتنا عن 

 .أي منظمة حكومية أو خاصة وتضمن إعطاءنا األولوية القصوى آلراء مشاهدينا

ع خدمات للبث التلفزيوني وثالث خدمات خدماتها لجمهورها المحلي من خالل أرب NHK وتقدم

للبث اإلذاعي. والقنوات األساسية هي البث التلفزيوني العام، والبث التلفزيوني التعليمي على 

القنوات األرضية، إضافة الى ثالث قنوات إذاعية تقدم تشكيلة من البرامج المتنوعة، بما في ذلك 

ية العائلية. كما تقدم القناتان الفضائيتان تشكيلة األخبار والبرامج التعليمية والبرامج الترفيه

خدمات  NHK WORLD متنوعة ومرنة من البرامج. وعلى المستوى الدولي، كما تقدم

 .NHK WORLD تلفزيونية وإذاعية دولية تحت إسم

 

  NHK WORLD    و    به ئ         و    فز  ن     ب      ه    خ   ت

 

 NHK WORLD TV ؟التلفزيوني الدوليالبث 

 

هو خدمة تلفزيونية باللغة االنجليزية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم. ويتم البث إلى جميع أنحاء 

 NHK“ العالم عبر ثالثة أقمار صناعية لالتصاالت السلكية والالسلكية ويوفر تلفزيون

WORLD TV” الم فضال عن أحدث المعلومات الواردة من اليابان وآسيا وبقية أنحاء الع

 .ساعة يوميا 24مجموعة متنوعة من البرامج على مدار 

 

  NHK WORLD PREMIUM؟برنامج لتوزيع الخدمات 

 

ساعة يوميا عن طريق شبكات الكابل  24برامج لمدة  NHK WORLD PREMIUM يقدم

 .ومقدمي الخدمات التلفزيونية الفضائية في البالد المختلفة

 

 NHK WORLD RADIO JAPANاليابان الدولي؟ راديو 

 



  .لغة منها االنجليزية واليابانية 18يبث راديو اليابان الدولي إلى جميع أنحاء العالم بـ

وتختلف عدد ساعات البث من لغة إلى أخرى ولكن ساعات البث اإلجمالية للبرامج يوميا تصل 

 .دقيقة 30ساعة و  64إلى 

 NHK WORLD INTERNET SERVICEشبكة االنترنيت؟ 

 

لغة مختلفة األخبار والبرامج ودروس تعلم اللغة اليابانية.  18الموقع على شبكة االنترنت بـ يقدم

كما يقدم الموقع مجموعة متنوعة من الخدمات بما فيها األخبار المصورة والمسموعة والمكتوبة 

المتاحة وخدمة الموبايل اإلخبارية وخدمات تعلم اللغة اليابانية )يرجى االنتباه إلى أن الخدمات 

 ( .تختلف تبعا الختالف اللغة

 

 

(19) 

 ش             ر   
 

هيييي شيييبكة تضيييم عيييدداً مييين القنيييوات التلفزيونيييية والمحطيييات اإلذاعيييية والصيييحف 

والمجالت األسبوعية والمجالت اليومية، تأسست بعد سقوط حكومية اليرئيس العراقيي 

م. 2003صدام حسين ودخول قوات التحالف بقيادة الوالييات المتحيدة وبريطانييا عيام 

كه عنيد تاسيسيها تيدار مين قبيل شيركة كانيت الشيبوالشبكة ممولة من المال العيام  وهذه

مريكييية وقييد تعاقييب علييى رئاسييتها بعييض الشخصيييات حبيييب محمييد هييادي هييارس اال

محمييد عبييد الجبييار الشييبوط. وميين القنييوات التلفازييية التابعيية  و نىاوعبييد الكييريم السييود

اقيية لشبكة اإلعالم العراقي قناة العراقية الفضائية والقناة العراقية اإلخبارية وقناة العر

وفنون العراقية التي  HDالرياضية وقناة العراقية التركمانية وقناة العراقية االخبارية 

كميا وتتبيع لشيبكة اإلعيالم العراقيي عيدد مين اإلذاعيات منهيا  2019أطلقت في فبرايير

إذاعيية جمهورييية العييراق وإذاعيية القييران الكييريم وإذاعيية شييهرزاد وراديييو العراقييية 

 3]وأذاعات أخرى

 

محطيية  21محطيية اذاعييية و 80يوجييد فييي العيراق حييوالي  2004صيياءات حسيب إحو

ملييون جهياز رادييو و  4.85يوجد في العراق  1997تلفزيونية وحسب تقديرات عام 

كانيييت مؤسسييية اإلذاعييية  2003قبيييل غيييزو العيييراق  وملييييون جهييياز تلفييياز. 1.75

والتلفزيوني في العيراق وكيان األعيالم  والتلفزيون العراقية تسيطر على البث األذاعي

تييم حييل  2003العراقييي موجهييا مركزيييا ميين الحكوميية العراقييية. بعييد غييزو العييراق 

مؤسسة اإلذاعة والتلفزييون العراقيية وتيم تشيكيل هيئية األعيالم واألتصياالت العراقيية 

تشييكلت شييبكة اإلعييالم العراقييي التييي تشييرف علييى معظييم وسييائل  2004وفييي عييام 

 تابعة للحكومة العراقية ومن أهمها تلفزيون "العراقية" وجريدة الصباحاألعالم ال

 

 

   ى   ن        رئ س 

  2014  2006 محمد عبد الجبار الشبوط 



  2017  2014 علي الشاله 

 إلى اآلن   2017  [4] مجاهد أبو الهيل

 

 

حصييلت نقليية نوعييية وكمييية فييي وسييائل اإلعييالم العراقييية بعييد احييتالل العييراق عييام و

م فبعد أن كان اإلعالم المتوفرة هي قناتان أرضية وواحدة فضائية حييث كانيت 2003

ستقبال القنوات الفضائية ممنوعة في العيراق اال انيه بعيد احيتالل العيراق عيام أجهزة ا

م شهد العراق إطالق العدييد مين القنيوات الفضيائية واألرضيية ذات التوجهيات 2003

 قناة. 47المختلفة سياسيا ودينيا وبلغ عدد القنوات 
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بإنشياء العدييد مين  إضافة إلى تطور اإلعالم المرئي فقد تطور كذلك اإلعالم المسموع

المحطات اإلذاعية الحكومية والخاصة على الموجات المتعددة واإلنترنت وقيد تجياوز 

محطة اذاعية، كيذلك فقيد شيمل التطيور اإلعيالم المقيروء  52عدد محطات الراديو الـ 

متمييثال بوجييه خيياص فييي دور الصييحف وعييددها حيييث يبلييغ عييدد الصييحف اليومييية 

صحيفة باإلضافة إليى عيدد مماثيل فيي  150يزيد عن الـ الصادرة في بغداد وحدها ما 

 بقية المحافظات.

 

 

   ش   .. ب    ت وتأ  س
 

تنيياخى اعالمييي هييذه الشييبكة لتشييغيل المحطييات  2003بعييد سييقوط نظييام صييدام عييام 

والمواقع التابعة لوزارة االعالم الملغات وقد قامت سلطة االئيتالف الموقتية بيدعم هيذا 

ة بيدورها احيد كواختيارت الشير كييةيشرآة )اس اي اي سيي( االمرالمجهود من خالل 

 ونييييالمييؤتمرات ببغييداد لغييرض االنتيياج التلفز رالمتييوفرة فييي قصيي وهاتياالسييتود

ومحطة الصالحية للبث االرضي فيي بغيداد اميا المحافظيات فيتم تشيغيلها فيي المرحلية 

 االولى بجهود ذاتية وبرامج محلية.

 

أم. وبموقيع بسييط -البث عليى موجية أف  ثموجة المتوسطة  بدأ البث االذاعي على الم

 ونيييأميا البيث التلفز …صغير فيي منتيزه اليزوراء وسيط بغيداد  ويعلى ستود حتويي

 واحد فقط.  ويوبواقع ستود 2003/ 1/5 خيبتار  فبدأ فعليا

 

 التالية: اتيريالمد ةيالشبكة في هيكليتها االدار تضم

 

 …الصباح دةيالعراق / جر ةيجمهور العراقية / اذاعة ونيتلفز

 

 الى القنوات واالذاعات المحلية في المحافظات اضافة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A#cite_note-4


 

 

    ر     ت فز  ن

 

العراقية، واحد من اهم تشكيالت شبكة االعالم العراقي، وابتيدأت هيكليية  ونيتلفز عدي

التلفاز بخمسة عشير قسيماً، رفيدت الشاشية بكيل مياهو مهيم وممتيع واهيم اقسيامها هيي 

بييرامج اضييافة الييى الثقافييية  4وتيياتي بواقييع  اضييةيبرنييامج والر 17نوعيية والبالغيية الم

اميا بالنسيبة للبيرامج  ةييبيرامج واربعية تنمو 3بواقيع  نييةيبرامج ومن ثم الد 4والبالغة 

برنامج مباشر وستة آما تم استحداث دائرة تعنيي باالنياتج اليدرامي  11السياسية فتبلغ 

 ال الدرامية تبث على شاشة العراقية.من االعم ديوقد انجزت العد

(21) 

   ر  ض      ر    

 

العراقييية مفصييال مهمييا ميين مفاصييل شييبكة االعييالم العراقييي  اضيييةيالقنيياة الر تشييكل

ابتدأت القناة من خالل بيث ارضيي اليى بغيداد ومحافظيات آربيالء  2005اضحت منذ 

سيات وبسياعات بيث  لييليبث عليى القمير نا ةيوالبصرة والناصر 12تأسيسها في  /6/

منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانيية لييالً وهيو امير  وميايساعة  20بلغت  موميةي

المتخصصة سواء العربية منها او الدولية تنتج  اضيةيلم تعتاد او تالفة آافة القنوات الر

 برنامج بين اليومي واالسبوعي. 34القناة حاليا اآثر من 

 

   ه        ر ق      

 

عييالم العييراق مفصييال مهمييا ميين مفاصييل وتشييكيالت شييبكة اال ةييياذاعيية جمهور تشييكل

واحييد صييغير بييدأ البييث االذاعييي علييى الموجيية  ويوبموقييع بسيييط واسييتود ،  العراقييي

المتوسييطة فيييي احيييد منتزهييات بغيييداد وليييذلك لتعيييرض مبنييى االذاعييية اليييى العملييييات 

م الموقيع  تيم البيث عليى وخالل هذه الفترة تم تيرمي والنهب وعمليات الحرق ةيالعسكر

التوسيع عليى نطياق  ومين ثيمومتطيورة  دةييجد وهاتياسيتود نياءبوتم … FMالموجة 

 ليييليشييمل البيث علييى االقمييار ))نا” محليييا  كييان بعيدما “البيث بشييكل ملحييوظ ومتميييز 

البيث  صيلي(( وبهياذا 5انتل سات  –هسبا سات  –وهوت بيرد  –عرب سات  –سات 

 .كيتينيواوربا واالمراالذاعي الى الوطن العربي 

 

   قرآن    ر        
 

نت ساعات البث االوليى سيت كاو   2006عام  بثها اليومي ميبدأت أذاعة القرآن الكر

البييث اليييومي عييل  تميييسيياعة  24سيياعة واصييبحت االن  18سيياعات ثييم تطييورت الييى 

ااالوربيي  وكيذلك عليى االقميارالوسط والمحافظيات الجنوبيية  غطيلتف.ام( )االموجة 

برنيامج عليى الهيواء مباشير  21من  اكثر فيهاسات.  ليهوت بيرد وعرب سات و النا



وتوجييه المجتميع العراقيي اسيالميا واجتماعييا  ميجميعها تصب في تفسير القران الكير

قسييم  فيهييااالذاعيية و وايفييي اسييتود نيييةيبتسييجيل الييتالوات القرآنييية واالدعييية الد وتقييوم

ستضييف وتالقيادر الكيالنيي(  عبيدمسلسيلين )ولييد الكعبية( )والشييخ  للدراما قام بانتاج

 البرامج المباشرة. ميواجتماعية لتقد ةيوفكر نيةياسبوعيا شخصيات د
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  ع و          

 

 

   ى   ع  ول     ل                 ؟

 (( 1906)) عام 

 

    ه   ول   ط                   ؟

 من والية ماساشوستس األمريكية (( K.d.k.a)) هي محطة 

 

    ه   و ى     ط ت      ب ت ب           ر    ؟

 )) بريطانيا ((

 

   ن و   ى   شئت  ول   ط          رب   ؟

 م ــ في مصر ((1934)) عام 

 

   ى   شئت  ول        رب         ؟

 ــ في مصر (( 1934)) عام 

 

  صر ؟   ه   ول  و    رب        ت ب   

 (( 1935)) هي تونس عام 

 

    ه   ول و         ء           ؟

 )) وكالة هافاس الفرنسية ((

 

 ( ؟ Ap  و  زه  ) 1848   ه  ث    و         ء           و تأ  ت     

 )) وكالة أسوشيتدبرس األمريكية ((



 

  ر ؟  ى ت    ش ء و      و  ر    ر ط             ه            ل  و 

 (( 1851)) عام 

 

   ى   ن  ول ظه     ص     ؟

 )) عند الفراعنة و اليونان ((

 
   ن ظهرت  و ى   ص ف           بش  ه         ؟

 م (( 600)) في الصين عام 
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   ى ظهرت    ط    ؟

 م (( 1436)) عام 

 
        و   ظهرت  ول ص  ف  ب  ش ل      ث ؟

 )) في المانيا ((

 

         ر      ن     ط ت         ؟  ن 

 )) في أمريكا ((

 

    ه   ول ص  ف   رب   ص  ت       صر      ث ؟

 )) صحيفة الوقائع المصرية في مصر ((

 

    ه   ول    و      رب        ظهرت   ه    ص     ب    صر ؟

 )) الجزائر ((

 

    ه   ول ص  ف                رب            ؟

 جريدة البالد السعودية (()) 

 

   ى ص  ت ص  ف       قرى               رب            ؟

 (( 1924)) عام 

 

   ن ظهرت    ط بع              رب  ؟

 )) في لبنان ((

 

   ى ت   خ ر ع         ؟

 ((1876 )) 



 

   ى ت   خ ر ع     ف ز ؟

 ((1925 )) 

 

   ى ب      ث     فز     ؟

 (( م 1927)) 

 

    ه   ول  و    رب     خ ت    ث     فز     ؟

 م (( 1954)) المغرب عام 

 

(24) 

   ى   شئت         ر  ض ؟

 م (( 1965)) 

 

   ى   شئت       ص ت    ر       ق هر  ؟

 ((1953 )) 

 

   ى ب  ت         قرآن    ر        ه       ر  ض  ول  ر  ؟

 ((1972 )) 

 

            ن   ث     ز ع ؟    ه     ر  ر   

 )) اليابانية أساهي شيمبون ((

 

   ؟ 1645   ه       ص  ف  ال تز ل   ى  آلن و   تأ  ت     

 )) جريدة السويد الرسمية ((

 

    ه   ضخ      ط               ؟

 

 )) دار أرار دونيلل و سنز األمريكية ((

 

   ى تأ  ت ص  ف    هر      صر   ؟

 م (( 1876 )) عام

 

          جه ز   ذ  ت  خ  ه و  الت      ء     ل بر   ته  ؟

 )) جهاز التيكرز ((

 

    ه     و   ال      به  ص      و ت فز  ن ؟



 )) الكاميرون ((

 

          ص ف            ر     ؟

 صحيفة (( 1700)) 

 

      ز و         ء       ت ؟

 )) وام ((

 

        ر  ض ؟ 1970      ء               تأ  ت          ز و   

 )) واس ((

(25) 

      ز و         ء      ت ؟

 )) كونا ((

 

      ز و         ء   خ  ج ؟

 )) واخ ((

 

      ز و         ء    رب   ؟

 و مقرها بيروت (( 1964)) فانا أنشئت عام 

 

   ن  قر و          ء            و    ؟

 م في جدة (( 1972)) أيتا تأسست عام 

 

   ى تأ س  ج ع و  الت     ء  ول      ال    ز ؟

 م (( 1957)) عام 

 

    ه  و          ء   خ ص  ب   ول    ر ق   ؟

 م (( 1983)) بانا ــ تأسست عام 

 

    ه   ول  ج   ص  ت               رب            ؟

 )) مجلة المنهل ((

 

  ول  و   غرب   و هت       ب  غ     رب   ؟   ه  

 )) إيطاليا ((

 

           غ ت      ت ث به        ب  ب          ه  ؟

 لغة (( 40)) 



 

   ى ب  ت ه ئ            ر ط          ه  ؟

 م (( 1922/  06/  04)) 

 

   ى ظهر     ن ؟

 )) في العصور الوسطى في روما ((

 

   ب   غ  ن    ر    و    رب   ؟ 1879       ن و   ن   ك        ه   ول ص  ف  

 )) صحيفة المغرب ((

 

(26) 

 

 

    ه   ول ص  ف  ظهرت       غر  ؟

 )) صحيفة المغرب ((

 

    ه   ول ص  ف  ظهرت          ن ؟

 )) صحيفة السودان ((

 

    ه   ول ص  ف  ظهرت       ط ن ؟

 )) صحيفة النفير ((

 

 ص  ف  ظهرت         ت ؟    ه   ول

 )) صحيفة الكويت ((

 

   ى ص  ت  ر      ر  ض ؟

 (( 1953)) عام 

 

   ى ص  ت  ر      جز ر           ؟

 م (( 1960)) عام 

 

   ى      ت  ول                   ؟

 هجري (( 1368)) عام 

 

    ه   ول  ج      ئ   ظهرت              رب  ؟

 م (( 1893 )) مجلة الفتاة عام

 



                   خ  ه  ش ب   ر    ن      ب  ؟

 )) األلواح الطينية ((

 

                   خ  ه    فر  ن       ب  ؟

 )) استخدموا جلد التماسيح ((

 

   ى ب  ت      ب    ى     ق ؟

 م واستخدمها الصينيون (( 105)) عام 

 

 

(27) 

 

        ت ؟   ه   ول ب   ظهرت   ه 

 )) العراق (

 

 

    ه   شهر                   ق    ؟

 )) مكتبة اإلسكندرية ((

 

  ن ه    ش ب     ر  ط       ص ف ؟

 )) الشعب السويدي ((

 

    ه     ر                 ؟

 )) مكتبة الكونغرس ((

 

         ول  ر    ط  ت ؟ و   ى ؟

 م (( 1300الصينية عام  )) جريدة تشنغ باو

 

    ه        ر    تج     ؟

 )) التايمز اللندنية ((

 

   ى  شرت  ول     ت   ق ط             ؟

 م في نيويورك (( 1875)) عام 

 

         ول  ر                    ؟

 )) أخبار العاصمة الصينية ((

 



    ه   ول ص  ف   رب   ص  ت      ط     ؟

 الخالفة (()) صحيفة 

 

 ؟ 1883   ه   ول  ر          ص  ت      ق هر      

 )) جريدة الزمان ((

 

   ؟ 1866   ه   ول ص  ف        ص  ت    طر ب س   غر      

 )) صحيفة طرابلس الغرب ((

 

 

(28) 

 

 

    ه   ول  ر    ظهرت       ر ق ؟

 )) جريدة الزوراء ((

 

     ر         ه          ؟   ه   ول  ر    ص  ت ب    

 )) جريدة أم القرى ((

 

 

    ه   ول ص  ف  ظهرت      ن ؟

 )) صحيفة فتاة الجزيرة ((

 

    ه   ول ص  ف  ظهرت              ر ن ؟

 )) صحيفة البحرين ((

 

    ه   ول  ر     رب   ظهرت      ر    ؟

 )) صحيفة كوكب أمريكا ((

 

 ظهرت       ر ز ل ؟   ه   ول  ر     رب   

 )) جريدة الرقيب ((

 

    ه   ول  ر     رب   ص  ت         بف  ط ن ؟

 )) جريدة لسان العرب ((

 

    ه   ول  ر          ص  ت    ت  س ؟

 )) جريدة الرائد التونسي ((



 

    ه   ول  ر          ص  ت        ن ؟

 )) جريدة الحق يعلو ((

 

       صر  ؟  ى ت   ول     ل ت فز

 م (( 1960)) 

 

   ى ظهر  ول شر ط       ؟

 م (( 1956)) 

 

(29) 

 

   ى ت   خ ر ع      ف ن ؟

 م (( 1876)) 

 

 

   ى ت   خ ر ع  ول  ن ر ل آ   ؟

 م (( 1892)) 

 

   ن   شئت  ول   ط  ت فز                ؟

 م (( 1935)) في برلين عام 

 

     ر ن ؟  ى   ن  ول     ل    فز  ن 

 م (( 1973)) 

 

 

   ى   ن  ول     ل    فز  ن  طر ؟

 م (( 1970)) 

 

   ى   ن  ول     ل    فز  ن   جز ئر ؟

 م (( 1956)) 

 

   ى   ن  ول     ل    فز  ن      ت ؟

 م (( 1961)) 

 

   ى   ن  ول     ل    فز  ن    ر    ؟

 م (( 1956)) 



 

    ؟  ى   ن  ول     ل    فز  ن      

 م (( 1956)) 

 

   ى   ن  ول     ل    فز  ن   ن ن ؟

 م (( 1962)) 

 

   ى   ن  ول     ل    فز  ن       ؟

 م (( 1986)) 

 

(30) 

 

   ى   ن  ول     ل    فز  ن     ن ؟

 م (( 1986)) 

 

   ى   ن  ول     ل    فز  ن         ؟

 م (( 1974)) 

 

     ن  ؟  ى   ن  ول     ل    فز  ن 

 م (( 1964)) 

 

   ى   ن  ول     ل    فز  ن ت  س ؟

 م (( 1966)) 

 

   ى   ن  ول     ل    فز  ن        ؟

 م (( 1960)) 

 

   ى   ن  ول     ل    فز  ن          ؟

 م (( 1963)) 

 

   ى   ن  ول     ل    فز  ن       ت ؟

 م (( 1969)) 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31) 
 

 

 

 


