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سعاد الطيب
المديرة
كمال طربيه
رئيس التحرير
علياء قديح
مسؤولة البرامج
مديرية اإلعالم:
فرانسواز هولمان ،مديرة

francoise.hollman@francemm.com

توما لوغران-هادل ،نائب المديرة

thomas.legrand-hedel@francemm.com

درين سحنون ،ملحقة صحفية

darine.sahnoun@mc-doualiya.com
الهاتف+33 1 84 22 77 22 :

تضم مجموعة إعالم فرنسا العالمي فرانس  24قناة إخبارية بثالث لغات وإذاعة فرنسا
الدولية وإذاعة مونت كارلو الدولية الناطقة باللغة العربية ،وهي تبث بخمس عشرة
لغة من باريس إلى العالم بقاراته الخمس.
يقدم صحافيو المجموعة وشبكة مراسليها حول العالم للمشاهدين والمستمعين
ومستخدمي اإلنترنت أخبارا منفتحة على العالم وتنوع الثقافات واآلراء عبر النشرات
اإلخبارية والريبورتاجات والبرامج الثقافية والنقاشات .كما ينتمي موظفو المجموعة
إلى  66جنسية مختلفة .يبلغ جمهور إذاعة فرنسا الدولية وتلفزيون فرانس  24وإذاعة
مونت كارلو الدولية مجتمعة في كل أسبوع أكثر من  90مليون مشاهد ومستمع،
تم إحصاؤهم في أقل من ثلث البلدان التي تبث فيها .وتسجل صفحاتها في الوسائط
اإلعالمية الجديدة معدل  23,4مليون زيارة شهريا (معدل  30,7 ،)2014مليون في
شهر سبتمبر  ،2015من بينهم ما يقارب من  40%خاص بالبث باللغات األجنبية .وفي
سبتمبر  2015بلغ عدد المشتركين في صفحاتها على الفيسبوك  21.5مليون شخص
وعلى تويتر  8.8ماليين متابع .مجموعة إعالم فرنسا العالمي هي إحدى المساهمين
في رأسمال القناة العامة الناطقة باللغة الفرنسية  TV5MONDEكما أنها ضمن
شركائها في العمل اإلعالمي.
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جدول برامج مونت كارلو الدولية
الثالثاء

االثنني

الخميس

االربعاء

4:00
8:00

فترة إخبارية

8:04
9:00

كافيه شو

9:04
10:00

كافيه شو

10:04
11:00

كافيه شو

11:04
12:00

شخصيات
من باريس

ساعة خليجية
ميوزك آور

12:04
13:00

يوميات مسافرة

أصوات المدينة

ثقافات

احنا وانتو وبس

الصحة المستدامة

فترة إخبارية
مجلة البيئة /
مجلة اإلقتصاد

معكم حول الحدث

14:04
15:00

الصحة المستدامة

15:04
16:00

يوميات مسافرة

16:04
17:00

حياة وناس

17:00
18:00

فترة إخبارية

18:04
19:00

بدون قناع

ساعة خليجية

19:04
20:00

توب سبور

توب تن

سهرات باريسية

ثقافات

طرب

نقاش فرانس 24

20:04
21:00

احنا وانتو وبس

شخصيات
من باريس

بدون قناع

سهرات باريسية

توب تن

أصوات المدينة

سهرات خليجية

أسبوع في العالم  /فرانس 24

مجلة البيئة /
مجلة اإلقتصاد

بانوراما

21:04
21:20
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الجمعة

ميوزك آور

13:00
14:00
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شهادات
فرنسا

المستمعون

هالة كيروز
قنصل عام لبناني في مرسيليا
وجنوب فرنسا.
«مونت كارلو الدولية إذاعة معروفة في
كل مكان وهي حلقة وصل مع العالم
العربي».

بغداد ،العراق

نصيرة عزوز
مديرة راديو مرسيليا وجنوب فرنسا
«مونت كارلو الدولية هي أجمل راديو
في العالم ! إنها الراديو الذي أحب ! إنها
مرجع بالنسبة إلينا كما أنها تظل مثاال
ونموذجا سواء فيما يتعلق بمستوى
لغتها العربية أو بمضمونها التحريري».

دمشق ،سوريا

نبراس :
«تعتبر إذاعتكم ،بالنسبة لي اهم مرجع
إخباري عربي ،أستمع كل يوم لبرامجها
عبر جهاز الراديو أو على موقعكم
الجديد عبر اإلنترنت».

سحر :
«أحب كثيرا االستماع لمونت كارلو
الدولية وخاصة االستماع لبرنامج
الصحة .أطباء البرنامج لديهم حضور،
ونصائحهم جد مفيدة .شكرا لمونت
كارلو الدولية !».

بيروت ،لبنان

كريستال:
«أنا مستمعة وفية لمونت كارلو
الدولية .بفضل اإلذاعة المصورة تمكنت
من اكتشاف ومشاهدة مالمح نجومي
المفضلين من المذيعين ! تذكرني
إذاعتكم بأحلى أيام قضيتها في حياتي».

عمان ،األردن

محمد عبد الفتاح :
«أستمع بإخالص لمونت كارلو الدولية
منذ  10سنوات .تهدينا هذه اإلذاعة برامج
متنوعة تزداد جودتها سنة تلو األخرى.
عمر مديد لمونت كارلو الدولية !».

القاهرة ،مصر

نادية :
«ان إذاعة مونت كارلو الدولية تجمع
شمل الجماهير العربية في العالم
بأسره .أرى أن البرمجة الموسيقية في

مونت كارلو الدولية مميزة وانتقائية
تهدينا عناوين أغان نادرا ما نجدها
على الراديو .انها إذاعة تحمل قيما مثل
الحب والوفاء والحنان».

الدوحة ،قطر

أشرف عمر :
«استمع إلى مونت كارلو الدولية منذ
 15سنة .في السيارة ،في المنزل وفي
المكتب .أحب إذاعة مونت كارلو الدولية
لعدة أسباب  :النشرات اإلخبارية،
الموسيقى ،المجالت االقتصادية و
السياسية والمسلية .أحب كذلك مونت
كارلو الدولية ألنها منحتني فرصة إقامة
صداقات مع عدة أشخاص عبر العالم».

صنعاء  ،اليمن

فايز الشرابي :
«مونت كارلو الدولية من أقرب اإلذاعات
إلى قلبي .استمع اليها منذ عشر سنوات
والشيء الذي يعجبني فيها هو امكانية
االستماع إلى متدخلين من كل بلدان
الوطن العربي».

طرابلس ،ليبيا

مراد :
«أشكركم على جمال وتناسق برامجكم :
أحب مونت كارلو الدولية».

نوكشوط ،موريتانيا

ماما أحمد :
«تعتبر مونت كارلو الدولية الخط
الرابط بين العرب المتواجدين في ربوع
العالم سواء كانوا في أوطانهم األم أو
في الوطن الذي اختاروا العيش فيه.
اكتشفت عند سماعي هذه اإلذاعة
أشخاصا متألقين ،محترمين ومهتمين،
خفيفي الظل يتحدثون بأناقة».

نيويورك ،الواليات
المتحدة االمريكية

ميشيل :
«إنني جد مسرورة بلقاء مقدمي برامج
مونت كارلو الدولية الذين كنت أتابعهم
في لبنان .هذا ما يمكنني من البقاء على
اتصال مع وطني االصلي وعلى علم بكل
ما يحدث في العالم العربي».

مرسيليا ،فرنسا

عز الدين:
«إنني جد مسرور ببث مونت كارلو
الدولية بمرسيليا .حيث أنني تمكنت
من االشتراك مؤخرا في برنامج نعمات
المطري «حياة وناس» .مونت كارلو
الدولية إذاعة قريبة من مستمعيها
ولهذا نحن نحبها».

الجزائر العاصمة،
الجزائر

كريم:
«بفضل الموقع االلكتروني الجديد
لمونت كارلو الدولية تمكنت من
االستماع لإلذاعة على المباشر ومشاهدة
بعض البرامج عبر اإلذاعة المصورة .إنني
جد مسرور للتمكن من مشاهدة برامج
ذات جودة ،خاصة وأنني من المهتمين
والمتابعين للبرامج اإلخبارية».
21
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شهادات
صحفيون و شخصيات
األردن

جريس سماوي
شاعر وكاتب ،مدير سابق لمهرجان
جرش ووزير ثقافة سابق :
«إن مونت كارلو الدولية إذاعة مرجعية.
تزود المستمعين بمعلومات موثوقة
وتقدم لهم برامج راقية ومتنوعة
خاصة الثقافية منها والمتعلقة بالوطن
العربي».
موسى حوامدة
رئيس تحرير جريدة الدستور االردنية:
«لمونت كارلو الدولية منذ القدم مكانتها
في المجال االعالمي السياسي والثقافي
العربي .إنها أول إذاعة ناطقة باللغة
العربية تهتم بالفنون وبالثقافة ،وكانت
المصدر الوحيد الموثوق به عندما كان
االعالم العربي مكمما».

لبنان

روميو لحود
مخرج ومؤلف وملحن وكاتب
سيناريوهات ألفالم كوميدية
موسيقية لبنانية:
«يعتز الفنانون بمشاركتهم في مونت
كارلو الدولية و يعتبرونها مفتاحا مهما
للنجاح».

إلياس الرحباني
موسيقار وملحن لبناني:
«كانت مونت كارلو الدولية وبقيت
أهم إذاعة في منطقة الشرق االوسط.
منحتني هذه اإلذاعة الكثير من الحماس
والبهجة .مونت كارلو الدولية تجعل
المستمع في غاية السعادة».

االمارات العربية
المتحدة

محمد الحمادي
رئيس تحرير مجلة ناشيونال
جيوغرافيك باللغة العربية وصحفي
في جريدة اإلتحاد.
«تعتبر مونت كارلو الدولية جسرا يعزز
التبادل بين الشرق والغرب بفضل التزامها
وهدفها ومهنيتها وأسلوب معالجتها
للقضاياالسياسيةواالجتماعية».

سلطنة عمان

حاتم الطائي
رئيس تحرير الجريدة العمانية ،الرؤية.
«يتميز صحفيو مونت كارلو الدولية
بخبرة ثرية في الميدان الصحفي .لديهم
حس صحفي استباقي ،إنهم قدوة
للصحفيين العمانيين».
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معطيات وأرقام رئيسية

مرجع موسيقي

إذاعة مونت كارلو الدولية :
محطات تاريخية

تقدم مونت كارلو الدولية كل اسبوع برامج موسيقية
متنوعة .فضال عن المكتبة الموسيقية إلذاعة فرنسا
الدولية الغنية والمزودة بالموسيقى الشرقية كما
تضع مونت كارلو الدولية في خدمة المتفاعلين
معها عبر اإلنترنت بثا موسيقيا متواصال ،أي
« اإلذاعة الموسيقية » ،وهو متاح كذلك على تطبيقاتها
للهواتف المحمولة.

1972

إنشاء إذاعة مونت كارلو-الشرق األوسط ()RMC-MO
ضمن « SOFIRADسوفيراد هولدنغ العامة».

1996

التجهيزات الجديدة
لمونت كارلو الدولية
بباريس

التدريب

تهدف أكاديمية مجموعة إعالم فرنسا العالمي إلى
تدريب وتكوين صحفيين عبر العالم في شتى المجاالت
اإلذاعية والتلفزيونية وفي وسائل االعالم الحديثة.
وتنشط االكاديمية كثيرا في بلدان العالم العربي ،حيث
الطلب مستمر على خبرات مونت كارلو الدولية.

انتقل العاملون في مونت كارلو الدولية إلى مكاتب
جديدة ب «إيسي ليمولينو» بضواحي باريس ليلتحلقو
بباقي قنوات مجموعة إعالم فرنسا العالمي ،أي إذاعة
فرنسا الدولية وفرانس .24
يحتضن المقر الجديد  19أستوديو إذاعيا مجهزا
بأحدث التكنولوجيات الرقمية ،ومن بينها استوديو
مخصص للبث الرئيسي لمونت كارلو الدولية مجهز
بكاميرات آلية التحكم التحكم تعمل بالتناسق مع
الميكروفون ،وتمنح لمستعملي االنترنت والهواتف
الذكية برامجهم المفضلة بالصوت والصورة.
وتستخدم مونت كارلو الدولية كذلك األستوديو
الكبير الذي يسمح بتسجيل عالي الجودة للمقاطع
الموسيقية والذي تشترك في استعماله اإلذاعتان
والتلفزيون.

راديو مونت كارلو-الشرق األوسط ()RMC-MO
انسحب من  SOFIRADليصبح فرعا من اذاعة
فرنسا الدولية.

1996

بعدما كان راديو مونت كارلو يبث على الموجات
المتوسطة والقصيرة وعبر االقمار اإلصطناعية،
شرع في البث على موجات االف ام في بعض
البلدان العربية.

2007

راديو مونت كارلو -الشرق األوسط ( )RMC-MOغير
اسمه ليصبح مونت كارلو الدولية

2012

بانضمامها الى مجموعة  AEFالتي أصبحت
مجموعة إعالم فرنسا العالمي حاليا ،لم تعد مونت
كارلو الدولية فرعاً تابعا الذاعة فرنسا الدولية وانما
اذاعة قائمة بذاتها الى جانب اذاعة فرنسا الدولية
و فرانس .24

2013

تطلق مونت كارلو الدولية موقعها الخاص على
االنترنت وشبكة برامجها الجديد.
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معطيات وأرقام رئيسية

نسبة االستماع

يبلغ عدد مستمعي مونت كارلو الدولية  7،5ماليين
شخصا كل أسبوع ،تم حسابهم في  14بلدا من
جملة  22بلدا يغطيها البث* .وتعتبر موريتانيا والعراق
ولبنان وسوريا من أهم البلدان المساهمة في نسبة
االستماع ،أي المناطق التي تعتبر فيها مونت كارلو
الدولية اإلذاعة االكثر إقباال .و لمونت كارلو الدولية
سمعة جيدة في بلدان المغرب العربي رغم افتقادها
لموجات اف ام  21 % :من التونسيين و  16 %من
المغاربة و  6 %من الجزائريين يصرحون بأنهم يعرفون
اذاعة مونت كارلو الدولية.
*اعتمادا على أحدث طريقة لتقويم نسبة االستماع التي تم قياسها.

فريق صحفي

في باريس وشبكة واسعة
من المراسلين
لدى مونت كارلو الدولية فريق تحريري من  50صحفيا
في باريس و شبكة من  80مراسال عبر العالم ،يعتبر
بعضهم الوحيدين الذين يغطون منطقتهم لفائدة
اإلعالم الفرنسي.

تعاون مع وسائل

اإلعالم األخرى التابعة لمجموعة اعالم فرنسا العالمي
غالبا ما يضع صحفيو مونت كارلو الدولية خبرتهم التحليلية تحت تصرف القنوات االخرى لمجموعة اعالم
فرنسا العالمي ،والعكس صحيح ،والغاية من هذا التبادل مابين قنوات المجموعة هو تعزيز وإثراء مضمون كل
القنوات بالخبرات و التعددية.
بعض االمثلة عن التعاون ما بين قنوات المجموعة:
•إذاعة مونت كارلو الدولية تبث مباشرة برنامج «نقاش» لقناة فرانس  ،24من تقديم توفيق مجيّد ،من يوم
اإلثنين إلى يوم الخميس على الساعة ( 20:10توقيت باريس) وبرنامج «أسبوع في العالم» يوم الجمعة في
نفس التوقيت.
•تتدخل الصحفية لدى مونت كارلو الدولية نعمات المطري أسبوعيا في برنامج اذاعة فرنسا الدولية «ORIENT
 »HEBDOلتحلل حدثا اخباريا على الصعيد اإلجتماعي في العالم العربي (يوم السبت على الساعة .)13:40
•يقوم مراسلو فرانس  24واذاعة فرنسا الدولية ومونت كارلو الدولية بتغطيات مشتركة اذا اقتضت الحاجة
لذلك خالل االحداث الكبري.
•خلية تنسيق ما بين القنوات الثالث تسمح بتداول الضيوف ومحتويات البرامج.
•يعزز موقع مونت كارلو الدولية تفاعله مع األخبار بنشر مواضيع من موقع قناة فرانس  24الناطقة باللغة
العربية (نصوصا و فيديوهات).
•تقوم قنوات مجموعة إعالم فرنسا العالمي باستمرار ،وعلى نحو يتسق مع جمهورها ولغات بثها ،بتبادل
المواد فيما بينها واالشتراك في تحريرها (أحداث الساعة مثال) ،كما تروّج كل قناة للقنوات األخرى خالل بثها
وفي موقعها على االنترنت (نشر لقطات ومقاطع دعائية إذاعية و تلفزيونية) ،والسيما بين إذاعة مونت كارلو
الدولية و قناة فرانس  24التلفزيونية.
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معطيات وأرقام رئيسية

مونت كارلو الدولية في سلطنة عمان  :عاطف علي صالح وحنان عبد الله

 5أقمار إصطناعية
يمكن االستماع لبرامج مونت كارلو الدولية بوضوح
في كل بلدان حوض البحر المتوسط و أوروبا وإفريقيا
وغيرها من المناطق عبر  5أقمار إصطناعية :
 عرب سات بدر 4 نايل سات أطلنتك بيرد أورو بيرد -غاالكسي 19

تبث اإلذاعات الشريكة مختارات
من برامج إذاعة مونت كارلو
ونشراتها اإلخبارية
 المغرب  :اطالنتيك راديو وراديومارس تونس  :إذاعة تطاوين اليمن  :يمن تايمز -كندا  :شو ( 1450مونتريال) و إذاعة باتنة (أونتاريو)

االستماع لبرامج مونت كارلو
الدولية هاتفيا في الواليات
المتحدة االمريكية
مع أوديو ناو ،يمكن االستماع لبرامج مونت كارلوالدولية في الواليات المتحدة االمريكية عبر الهاتف
باالتصال باألرقام التالية :
  :)832(225-5290مونت كارلو الدولية على المباشر، 24/24ساعة.
 : )832( 225-5289-مونت كارلو الدولية  :النشرة اإلخبارية.

تبث مونت كارلو الدولية برامجها أيضا
عبر باقة ال  ADSLإلتصالت المغرب

مرسيليا :تجربة بث مونت كارلو
الدولية صارت مرجعا
خالل الفترة من يونيو  2013إلى يناير  2014قامت
مونت كارلو الدولية ،بمناسبة مهرجان مرسيليا
عاصمة للثقافة األوربية ،ببث مؤقت باللغتين
الفرنسية والعربية لبعض برامجها على موجة اف ام
بالمدينة ،والقت هذه التجربة نجاحا حقيقيا ،وهو
ما يجعلها جديرة بالتكرار ،فخالل بضعة أشهر من
البث أصبحت اإلذاعة معروفة بين أكثر من  20%من
سكان المدينة ،وتجرى اآلن دراسات الستدامة البث
فيها بالتوافق مع الجهات المحلية الفاعلة.

لالستماع لمونت كارلو الدولية
في فرنسا
  : ADSLضمن العرض اإلذاعي االساسي لفري «»freeالقمر اإلصطناعي  :ضمن العرض اإلذاعي االساسيلكنال سات «.»CanalSat
 واب راديو  :على أورونج اليف راديو اإلنترنت mc-doualiya.com : تطبيقات الهواتف المخصصة لمونت كارلو الدولية فرانسا :إذاعة الشمس (شراكة)17
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معطيات وأرقام رئيسية
التوزيع
لدى مونت كارلو الدولية سبع وعشرون محطة ارسال اف ام في  13بلدا عربيا .كما يستمع لها في الشرق االوسط على الموجات المتوسطة وعبر األقمار اإلصطناعية
واإلنترنت الثابت والمتحرك ،وكذلك في مختلف شبكات  ADSLوالهواتف الذكية .وتبث مونت كارلو الدولية عددا من برامجها على إذاعات شريكة االمر الذي يسهم في
تعزيز مكانتها وقوتها في البلدان التي ال تمتلك فيها موجات بث خاصة.

الموجات المتوسطة

الشرق االوسط :
KHZ OM 1233

 27موجة اف ام
البحرين
المنامة 90.9 :اف ام

جيبوتي
عرتا  97.2 :اف ام

االمارات العربية المتحدة
رأس الخيمة  95.3 :اف ام
ويلتقط البث علي هذه الموجة ايضا
في دبي وابو ظبي

العراق
بغداد  87.7 :اف ام
البصرة  92 :اف ام
إربيل  103 :اف ام
الموصل  88.1 :اف ام
تكريت  106.3 :اف ام

األردن
عجلون  106.2 :اف ام
عمان  97.4 :اف ام

الكويت
مدينة الكويت  107.4 :اف ام

لبنان ( :بالتعاون مع باكس راديو)
بيروت  103.3 :اف ام
جزين  103.4 :اف ام
النبطية  103.1 :اف ام
صيدا  103.3 :اف ام
طرابلس  103 :اف ام
صور  103.3 :اف ام
زحلة  103.3 :اف ام

ليبيا
بنغازي  105.5 :اف ام
طرابلس  105.5 :اف ام

موريتانيا
نواكشوط  90.2 :اف ام

سلطنة عمان
مسقط  92.2 :اف ام

قطر
الدوحة  99.6 :اف ام

األراضي الفلسطينية
الخليل  ١٠١.٤ :اف ام
نابلس  97.3 :اف ام
رام الله  94.6 :اف ام
جنوب السودان
جوبا  90.4 :اف ام

16
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وسائط االعالم الجديدة
تطبيقات خاصة بالهواتف النقالة

لمونت كارلو الدولية حضور في عالم التطبيقات على
الهواتف الذكية واللوحات الرقمية ،بثالثة تطبيقات.

التطبيق الجديد لمونت كارلو الدولية
التطبيق الجديد المتاح لدى آبل ستور (آي فون و آي
باد) و غوغل بالي ( اندرويد) يتيح لمستعملي الهواتف
الذكية حسن استخدام موقع اإلنترنت استماعا وتفاعال
مع اإلذاعة وشبكات التواصل اإلجتماعي.
التطبيق المبسط لالستماع “اإلذاعة”
تطبيق مبسط يسمح باالستماع لإلذاعة مباشرة وعند
الطلب وهو متاح على آبل ستور وغوغل بالي.

اإلذاعة الموسيقية

يخصص موقع مونت كارلو الدولية لزواره حيزا
كبيرا لتشكيلة موسيقية يغلب عليها الطابع الشرقي
بإيقاعات من العالم العربي كله مع لمسة موسيقية
فرنسية ودولية من كل أصناف الموسيقى والغناء
صحبة مشاهير الفنانين أو المواهب الصاعدة.

اإلذاعة المصورة

بإمكان زوار الموقع “مشاهدة اإلذاعة” كما لو كانوا
في اإلستوديو .فقد جهزت مونت كارلو الدولية اآلن
إستوديو إذاعيا جديدا مزودا بأحدث التقنيات.

موقع «( »Terriennesبنات األرض) الذي أطلقته
 TV5MONDEوهو من أفضل المواقع المخصصة
للمرأة في العالم أصبح في متناول الناطقين بالعربية
عبر موقع مونت كارلو الدولية بفضل الشراكة القائمة
بين الهيئتين واختير منه بعض المواضيع الخاصة
بأوضاع النساء لتعرضها لكم هيئة تحرير إذاعة مونت
كارلو الدولية.

شبكات اجتماعية

مونت كارلو الدولية موجودة في أهم شبكات التواصل
االجتماعي ،و لها صفحات خاصة على الفيسبوك وتويتر
وغوغل  +وإنستاغرام ...تسجل هذه صفحات نموا
ملحوظا في عدد المنتسبين والمتفاعلين والناشطين
الذين يعلقون ويتبادلون برامج اإلذاعة فيما بينهم.

موقع “”Terriennes
(بنات األرض) باالشتراك
مع قناة TV5MONDE

تطبيق فرانس  / 24مونت كارلو الدولية  /اذاعة
فرنسا الدولية
تطبيق متحرك للهواتف واأللواح الرقمية يتالءم مع
ويندوز 8وهو متاح على ويندوز ستور مما يسمح بإتباع
كل قنوات مجموعة اعالم فرنسا العالمي مباشرة وب
 14لغة ،إذاعة وتلفزيونا بما فيها إذاعة مونت كارلو
الدولية.

موقع سهل االستخدام يتأقلم
مع كل الوسائط

بفضل قدرته على التالؤم مع كل الوسائط فهو
يواكب تطور السوق في العالم العربي الذي يسجل
واحدة من أكبر نسب رواج الحواسيب اللوحية .أما
نسخة الموقع على الهاتف الجوال فهي ثرية وتقدم
للمستخدم نفس التجربة التي تطرحها تطبيقات
الحاسوب وتتيح التصفح بسرعة تضاهي سرعة
التصفح على الحاسوب المكتبي.
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وسائط االعالم الجديدة
مونت كارلو الدولية تمتلك ناصية أحدث استعماالت وسائط
االعالم الجديدة
أطلقت مونت كارلو الدولية ،اإلذاعة الناطقة باللغة العربية التي تنتمي إلى مجموعة اعالم فرنسا العالمي في سبتمبر  2013موقعها اإللكتروني الخاص .يتميز
ّ
ّ
وميسر ويعزز الجانب التفاعلي
يمكن الزوار من تصفح سلس
موقع مونت كارلو الدولية عن غيره من المواقع العربية بأسلوب التصفح األفقي المبتكر الذي
ويتالءم مع كل الوسائط (الحواسيب التقليدية واللوحية والهواتف الجوالة).

التواصل
 mc-doualiya.comموقع تفاعلي بالكامل يدعو المستمعين إلى دخول عالم
اإلذاعة وكواليسه بفضل اإلدراج التام ألهم مواقع التواصل االجتماعي (فيس بوك
وتويتر وغوغل )...+التي تلقى إقباال كبيرا في العالم العربي و تحقق التفاعل بين
اإلذاعة والمستمعين بشكل تام .وستصبح مونت كارلو الدولية «إذاعة اجتماعية»:
فمن موقع اإلنترنت يستطيع المستمعون التفاعل مع البرامج على الهواء والتعليق
على مستجدات األحداث والتواصل مع الصحافيين والمذيعين والتحاور معهم.

اإلستماع
يمكن لزوار الموقع بنقرة واحدة االستماع إلذاعة مونت كارلو الدولية أو االطالع
عند الطلب -على آخر نشرات األخبار والبرامج التي تبثها اإلذاعة وإعادة االستماعلجميع البرامج عبر زيارة صفحاتها.

االطالع على األخبار
أخبار متواصلة تعدها هيئة تحرير اإلذاعة بالشراكة مع هيئة تحرير مونت كارلو
الدولية ،باالشتراك مع فرانس  24العربية وتبث باستمرار على مدار الساعة وطوال
األسبوع على كل صفحات الموقع.

يالقي موقع مونت كارلو الدولية على اإلنترنت الذي يضع القناة اإلذاعية في متناول العالم أجمع نجاحا كبيرا:
 يصل معدل الزيارات الشهري للموقع إلى  ١،٣مليون زيارة و  ١٦٢ألف استماع لمحتوياته.تشهد صفحات مونت كارلو الدولية على شبكات التواصل االجتماعي تزايدا في عدد المنتسبين إليها ،وقد بلغ عدد أصدقائها على الفيسبوك أكثر من  ٢،٤مليون شخصا،كما وصل عدد مشتركيها على تويتر إلى  ١١٣ألف شخصا ،عالوة على وجودها أيضا في ساوند كالود وإنستاغرام وغوغل...+
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تكنولوجيا حديثة

إيلي أيوب

صحتكم تهمنا

فقرة يومية تهتم بآخر المستجدات العلمية والطبية
وتأثيرها في حياتنا اليومية مع اختصاصيين في مجال
الصحة والطب.
التقديم :إيلي أيوب
المدة 3 :دقائق
البث :من االثنين إلى الجمعة على الساعة 4:54
إعادة البث :السبت واألحد على الساعة 4:54

ريتا خوري

نايلة الصليبي

ريتويت

ديجيتال

في هذه النشرة اليومية لوسائل التواصل الحديثة،
تستعرض ريتا خوري ما تناقلته شبكات التواصل
اإلجتماعي في العالم.

يهتم هذا البرنامج بجديد التكنولوجيا بدءا بآخر شريحة
الكترونية إلى أحدث الهواتف الذكية لمواكبة التطورات
واالبتكارات التي تغير الحياة اليومية.

التقديم :ريتا خوري
المدة 7 :دقائق
البث :كل يوم على الساعة 7:33
إعادة البث :كل يوم على الساعة 13:52

التقديم :نايلة الصليبي
المدة 10 :دقائق
البث :السبت على الساعة 5:33
إعادة البث :السبت على الساعة  13:31و17:39

إيميل
زاوية يومية تعرض أبرز ما صدر على صعيد اإلنترنت
والمعلوماتية وتتطرق كذلك لجديد التكنولوجيا في
ميدان اإلعالم واالتصال.
تقديم :نايلة صليبي ووليد عباس
المدة 3 :دقائق
البث :من االثنين إلى الجمعة على الساعة 5:50
إعادة البث :من االثنين إلى الجمعة على الساعة 13:41

وليد عباس

13
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مجتمع

احنا وانتو وبس
بدعابة وجرأة تفك ميساء وسميرة رموز االحداث
والتوجهات في رؤيتين خارجتين عن المعهود ومتفائلة
والهدف واحد ،جعل الحياة أجمل !

التقديم :ميساء عيسى وسميرة ابراهيم
المدة 55 :دقيقة
البث :االربعاء على الساعة 12:04
إعادة البث :االحد على الساعة 15:04

سميرة إبراهيم

ميساء عيسى

صونيتا ناضر

نعمات المطري

الصحة المستدامة

برنامج يومي تفاعلي يجيب فيه األطباء على أسئلة
المستمعين.
التقديم :صونيتا ناضر
المدة 55 :دقيقة
البث :من االثنين إلى الجمعة على الساعة 15:04
إعادة البث :السبت واألحد على الساعة 11:04

حياة وناس
يستضيف « حياة وناس » مختصين في علم االجتماع
وعلم النفس وباحثين لتبادل األفكار حول المسائل
االجتماعية مثل التربية والتعليم والزواج والحياة
األسرية ومكانة المرأة.
التقديم :نعمات المطري
المدة 55 :دقيقة
البث :من االثنين إلى الجمعة على الساعة 16:04
إعادة البث :السبت واألحد على الساعة 16:04

مد ّونة اليوم
موعد يومي ألكثر المدونات تأثيرا في العالم العربي
وهن صحفيات أو روائيات أو محررات تتطرقن بكل
حرية لموضوع مجتمعي أو سياسي.

المدة 2‘30 :دقيقة
البث :كل يوم على الساعة 4:26
إعادة البث :كل يوم على الساعة
 6:46و13:49
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ثقافة وترفيه

عبير النصراوي

سميرة ابراهيم

موعد أسبوعي كل يوم أربعاء مع موسيقى الهيب هوب
واآلر أن بي والساول وغيرها مع الفنان «روايال إس»
وضيوفه.
تقديم :روايال إس
المدة 55 :دقيقة
البث :األربعاء على الساعة 11:04
إعادة البث :السبت على الساعة 19:04

برنامج يستضيف أهل الموسيقى والفاعلين في الساحة
العربية اليوم من شخصيات تقدّ م الطرب التقليدي
أو الجديد المتطوّر .يتحدث الضيوف عن جديدهم
ويقترحون على المستمعين عالمهم الموسيقي.
التقديم :عبيرالنصراوي
المدة 55 :دقيقة
البث :األربعاء والخميس على الساعة 19:04

لقاءات مع فرنسيين من اصول عربية يروون مسارات
حياتهم.
التقديم :سميرة ابراهيم
المدة 55 :دقيقة
البث :االثنين على الساعة 11:04
اعادة البث :الجمعة على الساعة 18:04

سهرة خليجية

حكاية نغم

روايال إس

أصوات المدينة

برنامج يتناول أهم األحداث الفنية المتعلقة ببلدان
الخليج العربي ،بمشاركة أكبر الموسيقيين والفنانين.
التقديم :سعد المسعودي
المدة 55 :دقيقة
البث :األحد على الساعة 19:04
سعد المسعودي

طرب

تروي عبير النصراوي كل يوم للمستمعين قصة أغنية أو
معزوفة عربية أو أجنبية.
التقديم :عبير النصراوي
المدة 5 :دقائق
البث :من االثنين إلى الجمعة على الساعة 5:53
إعادة البث :من االثنين إلى الجمعة على
الساعة 17:54

شخصيات من باريس

موسيقى خالدة

يتوقف البرنامج عند أشهر األلحان العالمية محوال كل
مستمع إلى عاشق للموسيقى.

التقديم :طارق القاعي
المدة 8 :دقائق
البث :السبت على الساعة 4:46
إعادة البث :السبت على الساعة  7:52و 13:41و17:49
طارق القاعي

أبراج

حب ،صحة ،عمل ،توقعات األبراج ،يقدمها يوميا
للمستمعين عالم الفلك إبراهيم حزبون.

التقديم :إبراهيم حزبون
المدة 8 :دقائق
البث :كل يوم على الساعة 6:50
إعادة البث :كل يوم على الساعة 8:15
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ثقافة وترفيه

لينا محمود

النشرة الثقافية

يوميا ،أخبار ثقافية فرنسية وعالمية.

التقديم :لينا محمود
المدة 5 :دقائق
البث :من االثنين إلى الجمعة على الساعة 13:44
إعادة البث :من االثنين إلى الجمعة على
الساعة 4:46

ضيف الثقافة

يوميا تستضيف لينا محمود شخصية من العالم الثقافي.

التقديم :لينا محمود
المدة 5 :دقائق
البث :من االثنين إلى الجمعة على
الساعة 17:49
إعادة البث :من االثنين إلى الجمعة على
الساعة 7:52

توب تن /سباق األغنية العربية

ميساء عيسى

ميوزك آور

هدى ابراهيم

عدسة وصورة وميكروفون

رحلة في كل االلوان الموسيقية من الروك إلى البلوز
مرورا بالموسيقى اإللكترونية.

التقديم :ميساء عيسى
المدة 55 :دقيقة
البث :االثنين والثالثاء والخميس والجمعة
على الساعة 12:04
إعادة البث :السبت واألحد على الساعة 12:04

تحاليل ومقابالت ونقد آلخر ما عرض في القاعات
السينمائية من أفالم عربية وغربية ومواكبة لفعاليات
المهرجانات الدولية للسينما.
التقديم :هدى ابراهيم
المدة 5 :دقائق
البث :األحد على الساعة 5:53
إعادة البث :األحد على الساعة 17:54

ثقافات

قرأنا لكم

موعد أسبوعي مع مبدعي الثقافة في باريس والعالم
العربي.
التقديم :علياء قديح
المدة 55 :دقيقة
البث :األربعاء على الساعة 18:04
إعادة البث :الجمعة على الساعة 11:04
علياء قديح

عرض أسبوعي لجديد دور النشر العربية.

التقديم :عبد اإلله الصالحي
المدة 5 :دقائق
البث :األحد على الساعة 4:46
إعادة البث :األحد على الساعة  7:52و 13:44و17:39
عبد اإلله الصالحي

موعد أسبوعي يقدم األلبومات الجديدة والرائجة في
الساحة الغنائية.
المدة 55 :دقيقة
البث :الثالثاء على الساعة 19:04
إعادة البث :الجمعة على الساعة 19:04
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ثقافة وترفيه
سهرات باريسية

كافيه شو
موعد صباحي يلتقي فيه مذيعات ومذيعو مونت كارلو
الدولية ويتفاعلون مع المستمع من خالل فقرات
جديدة :الصحة والموسيقى والطبخ والثقافة  .دون
اهمال األخبار عند كل رأس الساعة.

التقديم :عاطف علي صالح وحنان عبد الله
وغادة خليل
المدة 3 :ساعات
البث  :كل يوم من الساعة  8:04إلى 11:00

تستقبل كابي لطيف كل يوم خميس ممثلين عن أهم
الفعاليات الثقافية في باريس.
التقديم :كابي لطيف
المدة 55 :دقيقة
البث :الخميس على الساعة 18:04
إعادة البث :االحد على الساعة 18:04

حنان عبد الله

عاطف علي صالح

كابي لطيف

يوميات مسافرة
تصحب مونت كارلو الدولية كل خميس مستمعيها في
جولة في ارجاء فرنسا ،عبر زيارات ولقاءات بعيدة عن
الدروب المألوفة.
التقديم :ميشا خليل
المدة 55 :دقيقة
البث :الخميس على الساعة 11:04
إعادة البث :السبت على الساعة 15:04

بدون قناع

بورتريه حميمي ومعمق لشخصية معروفة في الوسط
االجتماعي والثقافي والفني العربي.
التقديم :كابي لطيف
المدة 55 :دقيقة
البث :االثنين على الساعة 18:04
إعادة البث :السبت على الساعة 18:04

ميشا خليل
9
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األخبار

عالء الدين بونجار

وديع فيعاني

أسبوع في فرنسا

النشرة الرياضية

مجلة تتناول كل يوم أحد أبرز األحداث الفرنسية خالل
األسبوع.

أهم النتائج الرياضية اليومية في العالم العربي وحول
العالم.

التقديم :عالء الدين بونجار
المدة 10 :دقائق
البث :األحد على الساعة 5:33
إعادة البث :األحد على الساعة  13:31و 17:44

قراءة في الصحف الفرنسية
إستعراض ألبرز ماتنشره الجرائد والمجالت الفرنسية.

المدة 5 :دقائق
البث :كل يوم على الساعة 5:24
إعادة البث :كل يوم على الساعة  7:41و 13:19

قراءة في الصحف العالمية
جولة فيما تكتبه الجرائد العالمية.
المدة 5 :دقائق
البث :كل يوم على الساعة 6:24
إعادة البث :كل يوم على الساعة  7:47و 13:19

التقديم :وديع فيعاني ومحررو القسم الرياضي
باإلذاعة
المدة 5 :دقائق
البث :كل يوم على الساعة 4:16
إعادة البث :كل يوم على الساعة 6.38

توب سبور
نقاش أسبوعي بمشاركة المراسلين والضيوف الرياضيين
للتعليق على النتائج الرياضية لنهاية االسبوع.
التقديم :وديع فيعاني وعاطف علي صالح
المدة 55 :دقيقة
البث :االثنين على الساعة 19:04

استهالك

توفيق مجيّد

نقاش فرانس  / 24مونت كارلو
الدولية
ساعة من الحوار المباشر حول أبرز األحداث على مونت
كارلو الدولية وفرانس . 24
التقديم :توفيق مجيّد
المدة 46 :دقيقة
البث :من االثنين إلى الخميس على الساعة 20:04

أسبوع في العالم فرانس / 24
مونت كارلو الدولية
طاولة مستديرة تجمع الصحفي توفيق مجيّد بخبراء
يستعرضون األخبار الدولية األسبوعية ،لتوضيح الرؤية
في عالم متغير.
التقديم :توفيق مجيّد
المدة 46 :دقيقة
البث :الجمعة على الساعة 20:04
إعادة البث :السبت على الساعة 20:04

موعد يومي لتوجيه المستهلكين إلى اإلختيار األفضل.

المدة :دقيقتان
البث :كل يوم على الساعة 4:42
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األخبار
نافذة على العالم

خبر وتحليل (مسائي)

المحلل السياسي لدى مونت كارلو الدولية خطار ابو
دياب يحلل األخبار الدولية اليومية في برنامج نافذة
على العالم.

تحليل يومي لحدث بارز يقدمه صحافيو مونت كارلو
الدولية.

المدة 10 :دقائق
البث :من االثنين إلى الجمعة على الساعة 17:39
إعادة البث :من االثنين إلى الجمعة على
الساعة  5:33و 13:31

ريبورتاج
حسان التليلي

رفقا بأرضنا ،مجلة البيئة
جولة حول العالم عن المبادرات الفردية والجماعية في
مجال التنمية المستدامة ومن أجل حماية البيئة.

التقديم :حسان التليلي
المدة 55 :دقيقة
البث :األحد م ّرة كل أسبوعين على الساعة 14:00
إعادة البث :األحد م ّرة كل أسبوعين على
الساعة 20:04

رفقا بأرضنا
وقفة يومية مع المبادرات الفردية والجماعية التي تعزز
التنمية المستدامة والتي تسعى إلى حماية البيئة.

التقديم :حسان التليلي
المدة :دقيقتان
البث :كل يوم على الساعة 4:24
إعادة بث :من األثنين إلى الجمعة الساعة 13:27

زاوية يومية ،يقدم فيها صحفيو مونت كارلو الدولية
ريبورتاجات ثقافية وسياسية واجتماعية.
المدة 3 :دقائق
البث :كل يوم على الساعة 4:21
إعادة البث :كل يوم على الساعة  7:24و17:36

ضيف صباح مونت كارلو

لقاء يومي مع شخصية تصنع الحدث أو تساعد على
تحليله أوتفسيره.

المدة 5 :دقائق
البث :كل يوم على الساعة 4:33
إعادة البث :كل يوم على الساعة  6:19و7:19

ضيف مساء مونت كارلو

ضيف يحلل ويعلق على أخبار اليوم بعد نشرة الخامسة
مساء.
المدة 7 :دقائق
البث :كل يوم على الساعة 17:22

المدة 3 :دقائق
البث :كل يوم على الساعة 17:16
إعادة البث :كل يوم على الساعة  5:21و 7:16

بانوراما
خالل عشرين دقيقة يوميا ،يقدم فريق التحرير لراديو
مونت كارلو الدولية خالصة األخبار السياسية الدولية
اليومية.
المدة 20 :دقيقة
البث :كل يوم على الساعة 21:00

وقفة مع الحدث
زاوية تركز على الحدث األبرز في أخبار اليوم.

المدة 3 :دقائق
البث :كل يوم على الساعة 17:19
إعادة البث :كل يوم على الساعة 4:38

مباشر مع المراسل
كل يوم ومن عين المكان يسلط أحد مراسلي مونت
كارلو الدولية الضوء هاتفيا على أبرز حدث.

المدة 4 :دقائق
البث :كل يوم على الساعة 5:17

خبر وتحليل (صباحي)
كل يوم يسلط أحد أصحاب األقالم المشهورين الضوء
على أهم أحداث الساعة.

المدة 3 :دقائق
البث :كل يوم على الساعة 6:16
إعادة البث :كل يوم على الساعة 13:16
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البرامج
تفرد إذاعة مونت كارلو الدولية في برامجها مساحة كبيرة للبث المباشر والتفاعلية .و تعزز مونت كارلو الدولية خطها التحريري ،كما تعزز دورها كحلقة وصل
بين فرنسا وأوروبا والعالم العربي ،وقربها من المستمعين وخبرتها التحريرية وصراحتها وذلك عبر التوجه إلى األجيال الصاعدة والنساء.

األخبار
معكم حول الحدث

برنامج تفاعلي يتوقف عند الخبر اليومي بالتحليل
والتعليق بمشاركة ضيوف داخل االستديو ومداخالت
المستمعين عبر الهاتف وشبكات التواصل االجتماعي.

تقديم  :سعدة الصابري
المدة 55 :دقيقة
البث :من االثنين إلى الخميس على الساعة 14:04
إعادة البث :الجمعة والسبت على الساعة 14:04

الخبر االقتصادي من الخليج

خالصة لألخبار اإلقتصادية لبلدان الخليج.

إيمان الحمود

ساعة خليجية

موعد أسبوعي خصص لبلدان الخليج العربي ،ويتناول
أهم مواضيع الساعة في مجاالت السياسة واالقتصاد
والمجتمع في المنطقة.
التقديم :إيمان الحمود

المدة 55 :دقيقة
البث :الثالثاء على الساعة 11:04
إعادة البث :الثالثاء على الساعة 18:04

التقديم :زياد الطحش
المدة 5 :دقائق
البث :السبت واالحد على الساعة 6:33
إعادة البث :السبت واالحد على الساعة 13:24

النشرة االقتصادية

مرتين في اليوم أهم األخبار االقتصادية الفرنسية
والدولية.
المدة 5 :دقائق
البث :من االثنين إلى الجمعة على
الساعة 6:33
إعادة البث :من االثنين إلى الجمعة على
الساعة 13:24

سعدة الصابري

المجلة االقتصادية

برنامج إقتصادي يستعرض االحداث االقتصادية
العالمية خالل األسبوع بمشاركة أصحاب الشركات
والخبراء والمحللين االقتصاديين ومراسلي اذاعة مونت
كارلو الدولية.
التقديم :سعدة الصابري
المدة 55 :دقيقة
البث :األحد مرّة كل أسبوعين
على الساعة 14:00
إعادة البث :األحد مرّة كل أسبوعين
على الساعة 20:04

6

14/01/2016 15:20

MCD_DPress_2016_ARA.indd 19

األخبار :وجوه وأصوات
كمال طربيه

14/01/2016 15:21

عالء الدين بونجار

ليال بشارة

رمتان عويطية

وليد عباس

محمد كلش

حسن الحسيني

منى ذوايبية

ريتا خليل

طارق القاعي

ميسا إسماعيل

هدى ابراهيم

إزيس جريس

سميرة ونابي

أمل نادر

سعد مبروك

مليكة ليشاني

مصطفى الطوسة

نضال شقير

أديب الصوفي

عبد اإلله الصالحي
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األخبار
إذاعة مونت كارلوالدولية ،مرجع إخباري باللغة العربية
األخبار على إذاعة
مونت كارلو الدولية
تقدم إذاعة مونت كارلو الدولية ثالث فترات رئيسية لألخبار يوميا  :الفترة
الصباحية وفترة الظهيرة والفترة المسائية ،مع تغطية مباشرة للخبر
باإلضافة إلى التحاليل والتحقيقات .كما تقدم موجزا إخباريا شامال على رأس
الساعة وذلك حتى الساعة التاسعة مساء.
المواعيد اإلخبارية

• الفترة اإلخبارية الصباحية
من الساعة الرابعة صباحا إلى الثامنة صباحا.
وتتضمن أربع نشرات إخبارية في كل ساعة ( ،6 ،5 ،4و 7صباحاً) إضافة إلى
خمسة مواجيز إخبارية عند منتصف الساعة ( 4و 30دقيقة 5 ،و 30دقيقة،
 6و 30دقيقة 7 ،و 30دقيقة ،والثامنة صباحا).
• فترة الظهيرة
من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.
وتبدأ بنشرة إخبارية على الساعة الواحدة ظهرا.
• الفترة اإلخبارية المسائية :
من الساعة الخامسة إلى السادسة مساء.
وتبدأ بنشرة إخبارية على الساعة الخامسة مساء.
• نشرة أخبار التاسعة مساء.

جميع األوقات المذكورة بتوقيت باريس

الموجز اإلخباري
• موجز إخباري على رأس كل ساعة ،من الثامنة صباحا إلى منتصف النهار.
• موجز إخباري على رأس كل ساعة ،من الثانية ظهرا إلى الرابعة ظهرا.
• موجز إخباري على رأس كل ساعة ،من السادسة مساء إلى الثامنة مساء.
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إذاعة حديثة ومرجع
الجرأة عبر معالجته ألكثر المواضيع جدية ،بطريقة ساخرة ،لكنه ينير اإلذاعة
بمقاربته المتفائلة.
« أصوات المدينة » برنامج يفتح أبواب استوديوهاتنا لمغنيي الراب من العرب،
وللتيارات الموسيقية الجديدة في العالم العربي .
« يوميات مسافرة » برنامج يعيد إلى الواجهة أحد األجناس الصحفية المنسية
وهو روبورتاج الرحالت ،فخالل ساعة تعمل الصحفية على إعادة اكتشاف فرنسا
بعيدا عن الدروب المألوفة من خالل التعرف إلى مكان ما أو إلى فنان ما أو إلى
طبق شهي.
« معكم حول الحدث » برنامج يشرح ما وراء األخبار و يتيح للمستمعين فرصة
التعليق على حدث اليوم.
« ساعة خليجية » برنامج يتناول بالتحليل أهم أحداث الساعة في مجاالت السياسة
واالقتصاد والمجتمع ببلدان الخليج العربي.
مونت كارلو الدولية . . .اإلذاعة والموقع

شبكة برامج مونت كارلو الدولية وفية لثوابتها .فهي تعمل على إسباغ ألوان
جديدة ،وإضفاء الحياة على الشعار الذي الزمها على الدوام أال وهو « اإلذاعة
المرجع في العالم العربي ».
أول خاصية تميز الشبكة الجديدة هي  :البث المباشر

خالل أيام األسبوع ،يتواصل البث المباشر ابتداء من افتتاح اإلذاعة ،من الرابعة
صباحا إلى التاسعة والنصف ليال .وحدها الحصة اليومية الخاصة بالثقافة ،والتي
تبث من السادسة إلى السابعة مساء ،يتم تسجيلها مسبقا .أما في نهاية األسبوع،
فتصل حصة المباشر إلى عشر ساعات ،من ضمنها الحصة األسبوعية الجديدة
حول األحداث الفرنسية التي تبث يوم األحد ،تحت عنوان « أسبوع في فرنسا ».
الميزة الثانية هي :القرب

تفتح إذاعتنا « إذاعة التواصل اإلجتماعي » أمواجها لمستمعيها للمشاركة في
برامجها اإلخبارية والترفيهية مباشرة .ويفسح لهم الموعد اإلخباري الجديد عند
الظهيرة المجال إلبداء آرائهم وتعليقاتهم على األخبار المهمة للنهار.
بعض البرامج البارزة في شبكة البرامج

لقد وضعنا النساء والشباب في الصدارة ،لكن دون أن ننسى اآلخرين !
« احنا وانتو وبس » ،برنامج يجمع بين الترفيه والتثقيف ويمنح اإلذاعة عالمة

إذاعة مونت كارلو الدولية تخوض أيضا غمار التقنية الرقمية بطريقة مستحدثة .فمن
اآلن فصاعدا ،يمكن االستماع لجميع برامجنا بطريقة مباشرة ،أو عبر البودكاست،
في أي مكان في العالم.
فتنظيم التشغيل ال مثيل له في العالم العربي وذلك بفضل تصفح أفقي غير
مسبوق ومتطابق خصوصا مع األلواح الرقمية والهواتف الذكية ،تلك التقنيات
الحديثة التي انتشر استعمالها بكثرة في كل البلدان خاصة تلك التي تستمع لنا.
وأصبحت برامج عديدة متاحة على الموقع عن طريق الفيديو .فبفضل اإلذاعة
المصورة تتكشف األصوات وتتوطد الروابط مع المستمعين.
وأصبحت المرأة في إذاعتنا في دائرة الضوء ،وذلك عبر توفير أفضل المقاالت
المنشورة في موقع «بنات األرض» «  » TERRIENNESلقناة TV5MONDE
الفرنكفونية والمتاحة من اآلن فصاعدا على موقعنا باللغة العربية.
إن هذه الشبكة الجديدة ،والموقع الجديد هما عصارة جهد جماعي مبذول لمدة
أشهر .فقد عبأت كل الفرق العاملة في إذاعة مونت كارلو الدولية جهودها لتقديم
األفضل لمستمعيها حاضرا ومستقبال.
سعاد الطيب

مديرة إذاعة مونت كارلو الدولية
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اإلفتتاحية
على نفس الموجة
واحدا :مواصلة اكتساب الجمهور ،وتدعيم مكانتها في صدارة اإلذاعات الدولية
الناطقة باللغة العربية عبر جذب شرائح جديدة ،ومنها الشباب والنساء.
واستمرارا للسعي وراء تحديث وإثراء محتويات برامجها ،زودت اإلذاعة نفسها
بأحدث الوسائل في مجال الوسائط اإلعالمية .موقع مونت كارلو الدولية هو من
أحدث المواقع باللغة العربية .فهو يوفر آخر توظيف متاح على االنترنت ،كما يقدم
أحدث التطبيقات الجديدة على الجوال .وهي تطبيقات من شانها أن تساعد على
االستماع لإلذاعة عند التنقل (وال غرابة في األمر بالنسبة إلى هذا الوسيط اإلعالمي
الرحال) كما تمنح مستمعيها إمكانية مواصلة تجربة التفاعل الكامل مع صحفيي
اإلذاعة ،خاصة بفضل إدراج معمق ومبسط لشبكات التواصل االجتماعي.
تبث إذاعة مونت كارلو الدولية في الشرق األوسط على موجات اإلف أم والموجات
المتوسطة ،وتستقطب قرابة  7,5ماليين مستمع أسبوعيا ،عدا أولئك الذين يتابعون
بعض برامجها ونشراتها اإلخبارية عبر اإلذاعات الشريكة في البلدان التي ال تتوفر
فيها موجة اف ام ،مثل مصر وتونس واليمن ،والذين يزداد عددهم باستمرار .فرق
العمل في إذاعة مونت كارلو الدولية جلهم من أصول عربية ،لكنهم مقيمون
بفرنسا وهم يمثلون على أكمل وجه التنوع الثقافي الفرنسي ويطمحون إلى إعطاء
البلد الذي أنشأ « شهادة التبريز » في اللغة العربية منذ أكثر من مئة سنة ،القيم
التي تجسدها إذاعة مونت كارلو الدولية.

تفرض مونت كارلو الدولية ،القناة الناطقة باللغة العربية ،التابعة لمجموعة
اعالم فرنسا العالمي ،نفسها أكثر فأكثر كإذاعة شاملة نذرت خطها التحريري
للحرية والعلمانية والعالمية التي يطمح إليها أكبر عدد من المستمعين
الناطقين بالعربية.
وتأتي الشبكة للبرامج لترسخ بعزيمة مكانة اإلذاعة كإعالم عصري على غرار
ما فعل مع موقعها لإلنترنت الذي شهد تجديدا واضحا ومع التطبيقات التي
استحدثها على الهواتف المحمولة.
إذاعة مونت كارلو الدولية التي تعتبر مرجعية في المجال اإلعالمي منذ أكثر من
أربعين عاما في عدد كبير من بلدان الشرق األوسط واألدنى ،شكلت جسرا بين فرنسا
وبين العالم العربي ،ويتطلع مستمعوها على وجه الخصوص إلى مصداقية الخبر.
ومن دون المساس بالثوابت ،تقوم اإلذاعة دوما « بثورتها » ،عن طريق المزيد من
األخبار ،والمزيد من البرامج المباشرة ،والمزيد من التفاعل ،في حين يبقى الهدف

تخاطب إذاعة مونت كارلو الدولية العالم من باريس كما تستند إلى شبكة واسعة
من المراسلين يوجد بعضهم في بلدان يعتبرون فيها الممثلين الوحيدين لوسائل
اإلعالم الفرنسية .استقاللية الخط التحريري لمونت كارلو الدولية ،ونظرتها للعالم،
وطريقتها في بعث الحياة في القيم اإلنسانية ،كل ذلك جعل منها « إذاعة للحكمة
وللتوازن الذي يلهم الثقة » .ذلك ما تقوله الدراسات .أو كما تلخصه عالمتها المميزة
الجديدة « ،إذاعة مونت كارلو الدولية ومستمعوها على نفس الموجة ».
ماري كريستين ساراغوس

الرئيسة المديرة العامة لمجموعة إعالم فرنسا العالمي
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