الشركة الوطنية لإلذاعة والتمفزة تمدد بث اإلذاعتين الجيويتين “طنجة” و”فاس” إلى
المسترسل  24/24ساعة
أعطت الشركة الوطنية لإلذاعة والتمفزة ،في فاتح رمضان المقبل ،انطالقة البث المتواصل 24
ساعة لإلذاعتين الجيويتين “طنجة” و”فاس” ،تجسيدا لمتوجييات االستراتيجية لمسيد فيصل
العرايشي ،الرئيس المدير العام لمشركة الوطنية لإلذاعة والتمفزة ،والمتعمقة بمواصمة تطوير أداء
خدمات الشركة الوطنية بوصفيا الفاعل المرجعي العمومي الوطني في المجال ،وسعيا إلى
مواصمة تجسيد األىداف العامة لمخدمة العمومية اإلعالمية ،وبمورة عرض عمومي متنوع يتميز

ببرمجة تتسم بالُقرب ومتجذرة محميا ،مع توخي التجديد واإلبداع والحرص عمى تحسين جودة

المضامين.

وبفضل ىذا القرار ،المنسجم أيضا مع االلتزامات القانونية لمشركة الوطنية لإلذاعة والتمفزة ،حول

بث اإلذاعات الجيوية برامجيا يوميا عمى مدار  24ساعة في اليوم ،تفتح الشركة الوطنية

لياتين اإلذاعتين التاريخيتين أفقا جديدا في مجال المساىمة الفضمى في االستجابة لحاجيات
المواطن المغربي في ميادين اإلخبار والثقافة والتربية والترفيو؛ ودعم وتعزيز الجيوية والتنوع
المجالي وسياسة القرب والتنمية االقتصادية وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر والنزيو
والتنمية البشرية المستدامة والحفاظ عمى البيئة والثروات الطبيعية الوطنية.
وبغاية ضمان االنطالقة الناجحة ليذا التمديد في مدة بث ىاتين اإلذاعتين الجيويتين ،حرصت
الشركة الوطنية لإلذاعة والتمفزة عمى إعداد شبكتين جديدتين لمبرامج بخصائص عامة تستحضر
خصوصية شير رمضان المبارك وأجوائو ،ويمثل فييا اإلنتاج السمعي البصري الجيوي النسبة
األىم ،وتتسم بالتنوع واالعتماد عمى برامج القرب والمواضيع التي تخص ساكنة المنطقة

الجيوية والمحمية ،أخذا بعين االعتبار التنوع الفئوي والثقافي والمغوي ونمط العيش ليذه
الساكنة ،بيدف االستجابة لحاجيات اإلخبار والتثقيف والتربية والترفيو ألوسع فئات الجميور
المحمي والجيوي ،خصوصا الشباب والمرأة.

وفي ىذا الصدد ،وتحت وسم “إذاعة طنجة صوت كل الناس” ،خصصت ىذه اإلذاعة الجيوية،
ابتداء من فاتح رمضان الجديد 21 ،ساعة في اليوم من برمجتيا لمبث الجيوي ،ابتداء من
الساعة الثالثة صباحا إلى حدود منتصف الميل ،وثالث ساعات من البث الوطني من منتصف
الميل إلى حدود الثالثة صباحا ،ما عدا يوم األحد حيث ستبث إذاعة طنجة عمى أمواجيا المحمية
عمى مدار اليوم ،وذلك كمو من خالل باقة من ثالثين ( )30برنامجا ،تسعى من خالليا اإلذاعة
إلى إرضاء أذواق المستمعين ،وتأمين حاجياتيم اإلعالمية عمى المستويات اإلخبارية والروحية

والتحسيسية والثقافية والترفييية والرياضية.

وفي ما يخص إذاعة فاس الجيوية ،والتي يتزامن تمديد بثيا إلى  24ساعة متواصمة مع
الذكرى الستين إلنشائيا ،فقد أعدت وفاء لرصيدىا وانسجاما مع ىذا التحول الجديد في مسارىا،
إثنين وثالثين ( )32برنامجا ،تتوزع إلى عشرين) (20برنامجا في المجال الثقافي والترفييي،

واثني عشر ( )12برنامجا في المجال االجتماعي الخدماتي ،باإلضافة إلى أربع ( )04نشرات
اخبارية وبرنامج إخباري.
ولتزامن ىذا االنتقال في بث اإلذاعتين إلى البث المسترسل  24ساعة ،مع شير رمضان

الجديد ،فإن شبكتي برامجيما تنسجم مع األجواء الروحانية لمشير الفضيل ،بإبراز الخصوصيات

المتميزة ليذا الشير ،ورصد طقوسو وعاداتو بعدد من الحواضر والقرى بالجيتين (طنجة
وفاس) ،عالوة عمى برامج تواصمية مباشرة تعزز األمن الروحي وفق مبادئ نموذج اإلسالم
الوسطي المعتدل الذي ينيجو المغرب ،فيما تتنوع فقرات الترفيو والمؤانسة بين عدد من البرامج
التفاعمية التثقيفية ،وكذا فقرات فنية متميزة مختارة من ميرجانات السماع والمديح والموسيقى
العالمية العريقة والثقافة الصوفية باإلضافة إلى أدعية وابتياالت ألشير المنشدين.
وتجدر اإلشارة إلى أن تمديد البث عمى مدار الساعة يندرج ضمن عممية تحول المحطات
الجيوية لإلذاعة الى إذاعات جيوية قائمة بذاتيا تبث كل واحدة عمى موجة خاصة بيا ،وقد
سبق أن عرفت سبع إذاعات جيوية عممية تمديد البث االذاعي الجيوي عمى مدار الساعة.
ويتعمق األمر بإذاعات الدار البيضاء ومراكش وأكادير والداخمة والعيون ومكناس ووجدة.

