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رسالة من المدٌر العام المؤسس
تسبب الربٌع العربً فً إعادة تشكٌل رئٌسً لجوانب السٌاسة العامة فً العالم العربً .إن
تمكٌن المواطن العربً (وخاصة الشباب) والمطالبة بمشاركة فً صنع القرار وفً حرٌة
التعبٌر قد أصبحت العناوٌن الرئٌسٌة لهذه الحركة الجماهٌرٌة فً العالم العربً.
رؼم أنه من الصعب تحدٌد متى وصل الربٌع العربً األردن فإن رادٌو البلد وموقع عمان نت
كانا متواجدٌن لتؽطٌة الحراك الشعبً فً وسط العاصمة عمان وفً جمٌع أنحاء األردن كذلك.
كان هذا وااحا ًا أكثر فً أٌام الجمعة .وبسبب الحاجة إلى تؽطٌة الحراك فإن كثٌراًا من األحٌان
سرعان ما امتدت مدة نشرة أخبارنا ذات الثالثٌن الدقٌقة إلى ساعة واحدة بإدارة مذٌعنا الذي
كثٌرا ُ ما ٌكون لوحده ماطراًا إلى تؽطٌة األحداث والمظاهرات عبر الهاتؾ.
لقد أجرٌنا تقارٌر مٌدانٌة ومناقشات فً االستودٌو حول المطالب المختلفة للشعب األردنً ربما
أكثر من أٌة وسٌلة إعالمٌة أخرى ،وفً نفس الوقت حاولنا قصارى جهدنا أن نتبع نهجا ًا مهنٌا ًا
عالً المستوى لتؽطٌة الشإون الراهنة.
عمل فرٌقنا الصحفً بالتعاون مع نادي مستمعٌنا ببسالة لتؽطٌة احتجاجات أٌام الجمعة .وبٌنما
حاول موظفونا أن ٌكونوا حاارٌن فً مواقع رئٌسٌة ،فقد ااطررنا أن نتعاون مع نشطاء
المجتمع المدنً لتزوٌدنا بما كان ٌحدث فً مواقعهم .وعمل محررو موقعنا على االنترنت بجد
لترجمة العدٌد من تقارٌر شهود العٌان إلى تقارٌر إخبارٌة إلكترونٌة وإلى رسائل قصٌرة SMS
أٌاا ًا لجمهورنا المتنامً.
وبهدؾ متابعة المنهجٌات التً استخدمها الشباب فً جمٌع أنحاء العالم العربً ،فقد أدخلنا تحسنا ًا
رئٌسٌا ًا على مشاركتنا مع الجمهور األردنً والعربً وذلك من خالل االستخدام المتزاٌد لمختلؾ
وسائل اإلعالم اإلجتماعٌة .إن مإشر "الٌك " ( )Likeالموجود على موقع عمان نت ومتابعونا
على التوٌتر تجاوزوا كل منهم مإشر ال  .10,000وقد تشجع صحفٌونا وأنشؤوا حسابات على
التوٌتر وأصبح لهم مئات بل الوؾ من المتابعٌن .من ناحٌة أخرى ،فان جمٌع تقارٌرنا الصحفٌة
واإلذاعٌة ٌتم اإلشارة إلٌها على التوٌتر وفٌسبوك بانتظام وٌتم مشاركتها مع عشرات اآلالؾ من
المتابعٌن.
كما أننا أافنا أٌاا ًا استخدام الفٌدٌو على موقعنا وحصلنا على نتائج جٌدة .تؤتً أشرطة الفٌدٌو
من ثالثة مصادر رئٌسٌة وهً من موظفٌنا ومن المتطوعٌن الذٌن ٌعملون معنا ومن عدد من
المواقع اإللكترونٌة الصدٌقة مثل  .JordanDays.tvوٌمكن قٌاس النجاح من خالل ارتفاع
المدة التً ٌقاٌها الزوار على موقعنا أؼلبها فً مشاهدة أشرطة الفٌدٌو .ومن بٌن تلك التً
حصلت على أعلى المتابعات كانت تقارٌر الفٌدٌو من جلسات مجلس األمة.
على مستوى المشارٌع ،فإن منظمتنا قد نمت أفقٌا ًا وعمودٌا ًا .لقد سمح لنا مشروع "مامون
جدٌد" وهو مشروع ٌهدؾ إلى تشجٌع التخصص وتطوٌر المحتوى فً مجاالت مثل البٌئة
والعمالة األجنبٌة وحماٌة المستهلك سمح لنا بالعمل فً فلسطٌن وبٌن المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن من
عرب إسرائٌل وسورٌا واألردن كذلك .ومشروع "أصواتنا" الذي تدعمه منظمة سٌدا
( )SIDAقد ساعدنا فً إنشاء محطات إذاعٌة محلٌة فً سبعة بلدان الربٌع العربً وكذلك
العمل على مشارٌع كسب التؤٌٌد للمساعدة فً تحسٌن البٌئة القانونٌة واإلدارٌة لوسائل اإلعالم
المجتمعٌة فً العالم العربً .وبمساعدة االتحاد األوروبً فقد أطلقنا مشروعا ًا إعالمٌا ًا مع النساء
فً منطقة الزرقاء وأنشؤنا بمساعدة مملكة هولندا سلسلة مهمة من وثائقٌات حقوق اإلنسان.
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وفً مجال المهنٌة اإلعالمٌة ال نزال ُنعتبر مرجعٌة هامة لإلحتراؾ اإلعالمً .وبرنامج "عٌن
على اإلعالم" الذي ٌدعمه شعب الدانمارك من خالل مإسسة  IMSكان ومازال أحد أطول
برنامج إذاعً ناجح لدٌنا.
لقد بدأنا مشروعا ًا من البحث الهام والتوعٌة بشؤن الجماعات الدٌنٌة ؼٌر المعترؾ بها فً األردن
كما وأدى بنا تدفق السورٌٌن إلى األردن إلى واع سلسلة من دورات التدرٌب الصحفً
والبرامج اإلذاعٌة التً تهدؾ إلى مساعدة السورٌٌن الذٌن ٌعٌشون مإقتا ًا فً األردن .تلقى
مشروع "اإلذاعة المدرسٌة" دعما ًا قوٌا ًا هذه السنة بمساعدة الحكومة النروٌجٌة.
تعمل وحدتنا فً التحقٌق اإلستقصائً بجد طوال العام بالتعاون مع "أرٌج" والمركز الدولً
للصحفٌٌن .نتوقع أن ننشر ما ال ٌقل عن  10تحقٌقات قبل نهاٌة هذا العام .وكان أحد التحقٌقات
قد وصل الى محطة ال بً بً سً وأدى نشره الى تدخل ملكً للدفاع عن األطفال المعوقٌن
والذٌن أثبتنا من خالل تحقٌق حنان خندقجً أنهم ٌعانون من إساءات فً مراكز التدرٌب
الخاصة .وشملت التحقٌقات األخرى كشؾ الؽش فً امتحانات الثانوٌة العامة والمؽاالة الشدٌدة
فً أسعار األطباء والمستشفٌات.
وجدنا أنفسنا فً صٌؾ عام  2011كالعب رئٌسً فً مساعدة الحكومة األردنٌة بواع
استراتٌجٌة إعالمٌة بناء على أوامر من جاللة الملك .التقت اللجنة المختارة لواع االستراتٌجٌة
مع المدٌر العام لشبكة اإلعالم المجتمعً ثالث مرات وأعلمتنا عن النتائج قبل اإلعالن عنها.
كما أننا شاركنا فً ورشة عمل برعاٌة الٌونسكو الرامٌة إلى إٌجاد هٌئات رقابٌة ذاتٌة للشكاوى
فقد تم إلؽاء اإلستراتٌجٌة
اإلعالمٌة .ولألسؾ ،رؼم إقرارها من قبل حكومة البخٌت
اإلعالمٌة إلى حد كبٌر مع تمرٌر تعدٌل رجعً على قانون الصحافة والمطبوعات الذي ٌاع
قٌوداًا على اإلعالم اإللكترونً من خالل حجب المواقع " ؼٌر المتعاونة" على شبكة اإلنترنت
والعودة مرة أخرى إلى محاوالت الحكومة السابقة لتكمٌم أفواه وسائل اإلعالم .لقد اناممنا مع
المواقع األردنٌة فً معاراة هذا القانون.
لقد عملت شبكة اإلعالم المجتمعً أٌاا ًا بجد على تحسٌن هٌكلها التنظٌمً .وعمل مجلس
اإلدارة على تشجٌعنا على إافاء الطابع المإسسً وتنظٌم مبادئنا اإلدارٌة والمالٌة التوجٌهٌة .
كما وتم إعادة تسجٌل مإسستنا بعد وفاة أحد أعااء المجلس ،صالح الحزٌن ،وذلك لتعكس
أسماء أعااء مجلسنا الحالً والذي شمل ثالثة أعااء جدد أافوا عمقا ًا وتنوعا ًا على المإسسة.
شملت اإلجراءات الجدٌدة مبادئ توجٌهٌة خطٌة وإدخال مدقق داخلً باإلاافة إلى مدقق
خارجً لمراجعة بٌاناتنا المالٌة سنوٌا ًا  .جمٌعهم أعطونا تقٌٌمات إٌجابٌة للؽاٌة فً ما ٌتعلق
بإجراءاتنا المالٌة.
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مقدمة
شكل العامان المنصرمان منعطفا ًا هاما ًا لدى مإسستنا حٌث كان على كادرنا الصحفً التكٌؾ مع
التؽٌٌرات السٌاسٌة دون ان ٌنزلق فً خطر التحٌز مع هذا الفرٌق أو ذاك .وقد نجحنا فً
السنتٌن المااٌتٌن فً بناء األسس المهنٌة لعملنا اإلعالمً وذلك من خالل مظلة قانونٌة لعملنا
ؼٌر الربحً باسم شبكة اإلعالم المجتمعً والتً ٌنطلق من خاللها العمل اإلذاعً واإللكترونً
إاافة إلى دورنا كمإسسة مجتمع مدنً تتفاعل مع ما ٌجري فً األردن ومحٌطه العربً
بمهنٌة واستقاللٌة تامن مصداقٌتنا الصحفٌة ودورنا اإلعالمً الرائد.
فً هذا الكتٌب الذي ٌشرح برامجنا ومشارٌعنا وانجازاتنا حاولنا توفٌر للقارىء صورة مفصلة
لكافة مشارٌعنا وبرامجنا ودوائرنا المختلفة بما فً ذلك أسماء العاملٌن والمتطوعٌن معنا.
كما قمنا بحصر كافة شركائنا من مإسسات محلٌة ودولٌة إاافة الى ملؾ ٌشمل مٌزانٌات
المإسسة وبٌان المدققٌن حول سالمة إجراءاتنا المالٌة واإلدارٌة.
برامج "رادٌو البلد" اإلذاعٌة

البرامج القائمة
األخبارٌ :قدم "رادٌو البلد" لجمهوره نشرتً أخبار مفصلتٌن تختصان بالشؤن المحلً ٌومٌا ًا فً
الساعة  1:30ظهراًا و  5:30مساءًاٌ ،تم فٌها رصد آخر األخبار المحلٌة من خالل التقارٌر
والمقابالت على الهواء مباشرة باإلاافة إلى تقدٌم موجز األنباء المحلٌة على أنصاؾ الساعات
طوال الٌوم .رئٌس التحرٌر محمد عرسان.
طلة صبح  :برنامج صباحً موجه لجمٌع الفئات العمرٌة ٌناقش القااٌا المحلٌة السٌاسٌة
واالجتماعٌة واالقتصادٌة الٌومٌة مع أصحاب االختصاص مدعّمة بآراء واستطالعات مٌدانٌة
تمثل وجهة نظر المواطنٌنٌ .تامن البرنامج قراءة ألبرز األخبار الواردة فً الصحؾ الٌومٌة
والمواقع اإللكترونٌة مع تحلٌل أعمق إلعطاء المواطن صورة أكثر واوحا ًا إزاء المستجدات
على الساحة المحلٌة .كما ٌتطرق البرنامج أحٌانا ًا إلى التطورات العالمٌة وانعكاساتها بشكل
مباشر على الشؤن المحلً .برنامج "طلة صبح " ٌبث على الهواء مباشر ة من األحد وحتى
الخمٌس من الساعة  9:30 – 7:30صباحا ًا وهو من إعداد هدٌل البس وتقدٌم روان الجٌوسً
ومحمد فرٌج وحسن الرواشدة.
عٌن على اإلعالم  :برنامج ٌرصد اإلعالم المرئً والمكتوب والمسموع واإللكترونً فً
األردن وٌشرك اإلعالمٌٌن فً مناقشة القااٌا اإلعالمٌة التً تإثر فً عملٌة صناعة األخبار
ونقل الصورة األقرب للواقعٌ .تطرق البرنامج إلى موااٌع مختلفة مثل استقاللٌة اإلعالم
وسٌاساته التنظٌمٌة وأخالقٌات المهنة وقوانٌن اإلعالم وحرٌة التعبٌر والمامون اإلعالمً
وتؤثٌره على المجتمع .كما ٌهدؾ إلى خلق مساحة حوار مع صناع اإلعالم حول الظواهر
والقااٌا والتؽطٌة اإلعالمٌة من زواٌا مختلفةٌ .بث البرنامج على الهواء مباشرة ٌوم االثنٌن
فً الساعة  12:30 -11:30صباحا ًا وٌعاد بثه ٌوم اإلثنٌن فً الساعة  8:00مساء والثالثاء فً
 10:30صباحا ًا وهو من إعداد وتقدٌم سوسن زاٌدة.
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ناس وناسٌُ :عنى هذا البرنامج بقااٌا حقوق اإلنسان واالنتهاكات الواقعة على هذه الحقوق،
كما ٌقدم عدداًا من القصص اإلنسانٌة من داخل المجتمع األردنً حٌث ٌتناول فً كل مرة
رٌبورتاجا مطوال حول القاٌة المطروحة بالتحقٌق واللقاء مع أصحاب العالقة كما ٌستاٌؾ
مختصٌن ومسإولٌنٌ .بث البرنامج على الهواء مباشرة ٌوم الخمٌس الساعة  11:30صباحا ًا
ولمدة ساعة وٌعاد بثه ٌوم الخمٌس فً الساعة  8:00مساء و ٌوم ا ألحد فً الساعة 10:30
صباحاًا وهو من إعداد وتقدٌم محمد شما.
حقً :برنامج قانونً ٌهدؾ إلى نشر الثقافة القانونٌة وتوعٌة المواطنٌن على حقوقهم وواجباتهم
فً ظل التشرٌعات والقوانٌن األردنٌة واالتفاقٌات الدولٌة لحقوق اإلنسانٌ .تامن البرنامج
حواراًا مفتوحا ًا ٌسلط الاوء على مواوع قانونً ٌتم طرحه ومناقشته مع اٌؾ الحلقة وهو
خبٌر فً الشإون القانونٌة وٌجٌب على أسئلة واستفسارات المواطنٌن .كما ٌتامن أٌاا ًا
تقرٌراًا مٌدانٌا ًا قصٌراًا ٌستطلع مدى وعً المواطن بحقوقه وواجباته ومدى وعٌه باالتفاقٌات
الدولٌة لحقوق اإلنسانٌ .بث البرنامج على الهواء مباشرة كل ٌوم خمٌس فً الساعة 2:30
عصراًا وٌعاد بثه ٌوم السبت فً الساعة  4:00من بعد الظهر وهو من إعداد وتقدٌم المحامٌة
تؽرٌد الدؼمً.
هوا حزبً :برنامج ٌركز على القااٌا الحزبٌة والتشرٌعات من خالل استاافة األحزاب
السٌاسٌة والرأي اآلخرٌ .بث البرنامج كل ٌوم أ حد فً الساعة  12:30 -11:30ظهراًا وٌعاد
بثه ٌوم األحد فً الساعة  8:00مساء و ٌوم ا إلثنٌن فً الساعة  10:30صباحاًا وهو من إعداد
وتقدٌم هبة الحٌاة عبٌدات.
رٌنبو :برنامج حواري مع الجمهور ٌناقش على مدار الساعة قااٌا اجتماعٌة وسٌاسٌة راهنة
مطروحة على الساحة األردنٌةٌ .بث البرنامج من ا ألحد إلى الخمٌس فً تمام الساعة 4:00
عصراًا وهو من إعداد محمد عرسان.
وطن ومعتقد  :برنامج ٌتناول واقع وحقوق المجموعات الدٌنٌة فً األردن مثل البهائٌٌن
واإلنجٌلٌٌن والدروز والشٌعة والالدٌنٌٌنٌ .بث البرنامج ٌوم األحد فً الساعة  2:30عصراًا
وٌعاد بثه ٌوم اإلثنٌن فً الساعة  7:30مساء وهو من إعداد وتقدٌم المحامٌة تؽرٌد الدؼمً.
سورٌون بٌننا :برنامج إذاعً متكامل ٌركز على الالجئٌن السورٌٌن فً األردن ويخلق مساحة
للحوار بهدؾ تؽطٌة قااٌاهم وتسلٌط الاوء على واقع حٌاتهم فً ا ألردنٌ .تامن المشروع
تدرٌب و إشراك صحفٌٌن سورٌٌن فً إعداد الحلقات و إنتاج التقارٌرٌ .بث البرنامج بالتعاون
مع إذاعات أردنٌة أخرى على عدة موجات للوصول الى السورٌٌن فً مختلؾ م ناطق األردن.
ٌبث البرنامج ٌوم الثالثاء فً الساعة  2:30عصراًا وٌعاد بثه ٌوم األربعاء فً الساعة 6:30
مساء وهو من إعداد وتقدٌم كل من عطاؾ الرواان ونور الدٌن بوالد.
توقؾ البرنامج فً نهاٌة عام  ،2012وحالٌا ًا تقدم نشرات تتعلق بؤوااع الالجئٌن السورٌٌن،
أٌام األحد والثالثاء والخمٌس من الساعة .2:30 – 2:15
كلنا زي بعضٌ :ناقش هذا البرنامج جمٌع القااٌا المتعلقة بذوي االحتٌاجات الخاصة فً شتى
نواحً الحٌاة .من أهداؾ البرنامج أن تتؽٌر نظرة المجتمع النمطٌة اتجاههم وان ٌتقبلهم كما هم
ولٌس كما ٌرٌدهم أن ٌكونواٌ .تمٌز البرنامج بؤنه من إعداد وتقدٌم فرٌق من ذوي االحتٌاجات
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الخاصةٌ .بث البرنامج على الهواء مباشرة كل ٌوم أربعاء من الساعة  3:30 – 2:30عصراًا
وٌعاد بثه ٌوم الخمٌس فً الساعة  10:30صباحا ًا وهو من إعداد وتقدٌم رامً زلوم.
المجلس :يتعلق هذا البرنامج بمجلس النواب األردنً حٌث ٌرصد أداء مجلس النواب فً
وعلى
دوراته العادٌة واالستثنائٌة  ،مركزاًا على مداخالت النواب ومواظبتهم على الحاور
الدور التشرٌعً الذي ٌقوم به المجلس وطرٌقة تناوله لمشارٌع القوانٌن المقدمة إلٌه من
الحكومةٌ .ناقش البرنامج أهم القااٌا النٌابٌة عن طرٌق عرض اآلراء الم ختلؾ حولها حكومٌا ًا
ونٌابٌا ًا وشعبٌا ًا باإلاافة إلى آراء المحللٌن والمراقبٌن ،كما ٌتٌح للمواطنٌن إبداء آرائهم من
خالل االتصال الهاتفً أو من خالل البرٌد اإللكترونًٌ .بث البرنامج على الهواء مباشرة ٌوم
الثالثاء فً تمام الساعة  2:30عصراًا ولمدة ساعة وٌعاد بثه ٌوم السبت فً الساعة  6:30مساء
وهو من إعداد وتقدٌم حمزة السعود.
تم استحداث برنامج دعً "انتخابات  "17لمواكبة عملٌة إجراء اإلنتخابات البرلمانٌة للبرلمان
السابع عشر ومناقشة المشهد اإلنتخابً والسٌاسً النتخابات المجلس النٌابً السابع عشر
بتفصٌالتهٌ .ستعرض البرنامج الجوانب القانونٌة والسٌاسٌة لإلنتخابات النٌابٌة وأثرها فً شكل
المجلس النٌابً القادمٌ .بث البرنامج على الهواء مباشرة فً تمام الساعة  2.30عصراًا ولمدة
ساعة وٌعاد بثه ٌوم األربعاء فً الساعة  12.30 -11.30صباحاًا ،وهو من إعداد مصعب
الشوابكة وتقدٌم حمزة السعود.
طلة رٌاضٌة :برنامج رٌااً صباحً ٌتامن عراا ًا آلخر األخبار الرٌااٌة المحلٌة
والعربٌة والعالمٌة وٌتخلله إجراء مقابالت مع المختصٌن بالشؤن الرٌااًٌ .بث البرنامج على
الهواء مباشرة من األحد وحتى الخمٌس فً الساعة  10:00 - 9:30صباحا ًا وهو من إعداد
وتقدٌم جواد سلٌمان.
صوت األغوار :برنامج ٌسعى إلى إٌصال القااٌا المختلفة من مناطق األؼوار إلى المسإولٌن
بهدؾ إٌجاد حلول لها  .ومن هذه القااٌا منها ما ٌتعلق بالقااٌا الخدماتٌة ومناقشة قااٌا
المرأة وقااٌا الشباب مع قاٌة تتعلق فً الشؤن الزراعً .كما ٌتم عرض حاالت إنسانٌة
موجودة فً المنطقةٌ .بث البرنامج على الهواء مباشرة ٌوم ا إلثنٌن فً الساعة 3:30 - 2:30
عصراًا وٌعاد بثه ٌوم السبت فً الساعة  8:00مسا ًاء وهو من إعداد وتقدٌم منٌرة الشطً.
سٌارة  :FMبرنامج ٌعنى بقااٌا النقل العام وهموم السائقٌن العمومٌٌن وأهم أهدافه تعرٌؾ
السائقٌن بحقوقهم وواجباتهم نحو هذا القطاع والمساعدة على تطبٌق قواعد السٌر والعمل على
تخفٌؾ األزمات المرورٌة بالتعاون مع الجهات المختصةٌ .ستاٌؾ عدداًا من المسإولٌن ذات
ٌبث برنامج "سٌارة
العالقة لمناقشة القااٌا المطروحة والتً ٌتم حل بعاها بعد مناقشتها.
 "FMصباح كل اثنٌن فً الساعة  10:30وهو من إعداد وتقدٌم نادي مستمعً الرادٌو ورئٌس
النادي محمد أبو صفٌة.

البرامج المنتهٌة
تكنو حٌاة :برنامج علمً متخصص فً موااٌع التكنولوجٌا والبٌئة والصحة ٌلقً الاوء على
آخر ما توصلت إلٌه التكنولوجٌا خصوصا ًا فً األردن مع استاافة المختصٌن فً هذه
المجاالت .أعدته وقدمته حنٌن الرمحً .توقؾ فً نهاٌة عام .2012

7

حوار وطنً :برنامج ٌركز على قااٌا واستراتٌجٌات اإلصالح السٌاسً فً األردن وكذلك
على اإلصالح اإلجتماعً واإلقتصاديٌ .ستاٌؾ البرنامج شخصٌات سٌاسٌة واجتماعٌة من
كافة التوجهات وذلك من خالل التفاعل مع الجمهور واستطالعات الرأي .أعده وائل الخطٌب
وقدمه محمد الحسٌنً .توقؾ بداٌة شهر أٌلول عام .2012
برواٌة ثانٌة :برنامج شبابً ٌطرح نقاشات تهدؾ إلى تطوٌر الذات وطرٌقة التعامل بٌن
الناس وذلك من خالل تقدٌم المساعدة وطرح الحلول للمشاكل التً ٌتم مناقشتها فً الحلقة .أعده
وقدمه فادي الفران .توقؾ فً بداٌة عام .2012
برائحة القهوة :مساحة ثقافٌة إذاعٌة تلقً الاوء أسبوعٌا ًا على أهم معالم الحراك الثقافً فً
األردن بكافة أنواعه من الكتابة والرواٌة والفن والتمثٌل والموسٌقى وؼٌره من أشكال الثقافة
والفن إلى جانب رصد األنشطة الثقافٌة فً المملكة .أعده وقدمه سامً العسلً وحنان خندقجً.
توقؾ منتصؾ .2012
سٌلكتر :هو برنامج موسٌقً ٌسلط الاوء على أهم الفنانٌن والموسٌقى البرٌطانٌة باإلاافة
إلى أهم فنانً األؼانً البدٌلة فً األردن .أعدته وقدمته بانا أبو مٌزر بالتعاون مع المجلس
الثقافً البرٌطانً .توقؾ نهاٌة شهر أٌلول .2012
زهرة األغوار :برنامج ٌنقل قااٌا المرأة فً األؼوار التً تواجهها فً حٌاتها الٌومٌة وٌوصل
صوتهن إلى المسإول والمجتمع معطٌا ًا لهن فرصة للتعبٌر عن آرائهن وإخراج قصصهن إلى
أرض الواقع .وهو ٌهدؾ إلى تمكٌن المرأة وبناء قدرات مواطنات صحفٌات فً المناطق
المهمشة .ومن أبرز هذه القااٌا العمل والمٌراث والطالق والتعلٌم والعادات والتقالٌد والفقر.
أعدته وقدمته أسماء رجا ومجموعة من نساء األؼوار .توقؾ فً منتصؾ عام .2012
نساء التغًٌر :برنامج ٌسلط الاوء على المرأة العاملة و على التمٌٌز الجندري اد المرأة فً
أماكن العمل وأسالٌب التؤقلم معها وتحسٌن ظروؾ عملها .وٌتامن تقارٌر أسبوعٌة لسٌدات
استطعن تخطً الصعاب والتحدٌات ،وفً بعض األحٌان سٌدات لم ٌتمكنّ من تخطً تلك
الصعوبات ،فً مقارنة تهدؾ الى تؤكٌد قدرة المرأة على تجاوز ما تواجهه من معٌقات  .أعدته
وقدمته دانا جبرٌل .توقؾ فً منتصؾ عام .2012
إحنا منقدر  :برنامج ٌعنى بتنمٌة الشباب من خالل األعمال التطوعٌة والمبادرات الشبابٌة
وتمكٌنهم وذلك بهدؾ توظٌؾ قدراتهم لخدمة المجتمع المحلً من خالل استاافة شباب
وصباٌا من أصحاب المبادرات .أعده وقدمه محمود النابلسً .توقؾ نهاٌة عام .2012
الجئون :برنامج ٌرصد واقع المخٌمات الفلسطٌنٌة فً األردن من خالل قصص واستطالعات
أعدته
الرأي والتقارٌر اإلخبارٌة وٌتم من خالله طرح مشاكل السكان اإلنسانٌة والخدماتٌة.
وقدمته أسماء رجا .توقؾ نهاٌة عام .2011
بنت بلد :برنامج توعوي ٌستهدؾ الفتٌات وٌطرح وٌناقش أهم الموااٌع التً تهمهن بطرٌقة
جرٌئةٌ .هدؾ هذا البرنامج إلى مساعدة الفتٌات على اتخاذ القرار وتحمل المسإولٌة وتشجٌعهن
على إكمال تعلٌمهن لٌكون لهن دور فعال فً المجتمع .أعدته وقدمته دانا جبرٌل .توقؾ نهاٌة
عام 2011
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عمال البلد :برنامج حواري ٌطرح القااٌا العمالٌة المختلفة خالل ساعة إذاعٌة تقسم إلى عدة
محاور من أبرزها معالجة مشكلة عمالٌة معٌنة ونشر الوعً بٌن العمال وشرح القوانٌن
والتشرٌعات المتعلقة بقااٌا العمل والحقوق العمالٌة وٌستاٌؾ خبراء وحقوقٌٌن فً شإون
العمال .أعده المرصد العمالً األردنً وقدمه محمد سنٌد .توقؾ نهاٌة عام .2011
ضد التٌار :برنامج ٌعنى باإلصالح السٌاسً وما ٌدور فً الساحة من أبرز التؽٌٌرات والحراك
السٌاسً وٌعتمد على التفاعل والحوار مع الجمهور بشكل مباشر لمعرفة آرائهم حول الموااٌع
المطروحة فً الحلقة .أعده وقدمه د .رائد قاقٌش .توقؾ عام .2011
المواقع اإللكترونٌة لشبكة اإلعالم المجتمعً
جاءت فكرة فصل مواقع شبكة اإلعالم المجتمعً من كونها قد وصلت إلى مرحلة الناج الكافً
لتكون مواقع منفصلة قائمة بحد ذاتها وذات هوٌة مستقلة كً تتمكن من إٌصال رسالتها إلى
جمهورها المستهدؾ .وهذه المواقع هً:
.1

موقع عمان نت  www.ar.ammannet.net :تم خالل العام الجاري تحدٌث موقع
عمان نت اإلخباري لٌواكب التطور الذي شهدته الصحافة ا إللكترونٌة من خالل زٌادة
االعتماد على الوسائط المتعددة .وقد شمل التطوٌر الشكل والماون  .على صعٌد
الشكل ،تم تجدٌد شكل الموقع ل يصبح أكثر راحة للعٌن وا إلعتماد على ألوان جذابة
للقارئ .أما المامون فشمل إ اافة أقسام جدٌدة الى الموقع ،مثل قسم خاص بالفٌدٌو
وقسم آخر للصور لزٌادة اإلعتماد على الوسائط المتعددة.
وتم إاافة قسم العرب والعالم الذي ٌرصد أهم ا ألخبار العربٌة والعالمٌة التً تنعكس
على الواقع ا ألردنً ،وقسم باب الع ا مود بهدؾ التركٌز على أخبار القدس لما لها من
ارتباط بالشؤن ا ألردنً السٌما و أن الحكومة ا ألردنٌة هً المسإولة عن إدارة أوقاؾ
القدس .تم إاافة قسم الثقافة لٌطل على المشهد الثقافً ا ألردنً وآخر تفاعالته وقااٌاه،
الى جانب قسم البرلمان الذي ٌرصد تفاعالت مجلس النواب.
ومن باب زٌادة التواصل مع قراء الموقع ،تم اعتماد قسم الرسائل البرٌدٌة الذي ٌم ّكن
المهتمٌن من تلقً رسالة ٌومٌة حول آخر األخبار المنشورة على عمان نت.
كما ٌحتوي موقع عمان نت على صفحات للمشارٌع الجارٌة وهً:
صفحة نساء التغٌٌر www.ar.ammannet.net/womenforchange :صفحة
على موقع عمان نت ت نشر التقارٌر التً تبث خالل البرنامج ومداخالت الاٌوؾ
اًا
صورة و اًا
صوت .تحتوي على أبواب عدة تتٌح نشر آخر األخبار التً تخص
نص و
المرأة العاملة ،إاافة إلى ا لصور التً ٌرسلها بعض المستمعٌن وتظهر طبٌعة العمل
الشاق التً تقوم به النساء.
صفحة وثائقٌات حقوق اإلنسان:
 2010وتختص بنشر التقارٌر
صفحة على موقع عمان نت تؤسست عام
ًا
والتحقٌقات الصحفٌة ذات الصلة بقااٌا حقوق اإلنسان فً األردن فاال عن متابعته ا
تتفاعل هذه الصفحة مع
للحراك الحقوقً والحرٌات العامة فً الساحة األردنٌة.

www.ar.ammannet.net/documentary
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جمهور القراء والمتابعٌن عبر صفحاته ا على مواقع التواصل االجتماعً "فٌس بوك"
و"توٌتر" من خالل قٌاس اآلراء والمقترحات بخصوص هذه القااٌا.
صفحة مضمون جدٌد :www.ar.ammannet.net/madmoun :صفحة على موقع
عمان نت تهدؾ إلى إنتاج تقارٌر معمقة عالٌة الجودة متخصصة فً قااٌا مهمشة فً
اإلعالم األردنً وهً العمالة الوافدة والبٌئة وحماٌة المستهلكٌ .قوم بإنتاج هذه
التقارٌر صحفٌون أردنٌون وفلسطٌنٌون تدربوا على التؽطٌة المتخصصة لهذه القااٌا.
وتنشر هذه التقارٌر على موقع المشروع وفً وسائل إعالم أخرى فً األردن
وفلسطٌن.
.2

موقع المرصد البرلمانً ٌ :www.parliamentjo.netبث هذا الموقع جلسات
البرلمان كاملة وعلى الهواء مباشرة دون قص أو تعدٌل وٌعتبر خطوة هامة فً الحفاظ
على حق المواطن فً الحصول على المعلومات .كان لرادٌو البلد شرؾ السبق فً بث
الجلسات على الهواء مباشرة ألكثر من عام وذلك ما بٌن عامً  2006-2005قبل أن
قرر رئٌس مجلس النواب آنذاك منع الرادٌو من البث بصورة مفاجئة بسبب مالحظة
سلبٌة عن المجلس تفوه بها أحد المستمعٌن.
حاولت األمانة العامة للمجلس البحث عن بدٌل لرادٌو البلد من أجل بث الجلسات إال أن
المحطات األخرى التً تم االتصال بها لم ترؼب بتعطٌل برامجها العادٌة والتكبد بتكلفة
البث لساعات طوٌلة من أجل نشر ما ٌجري تحت قبة البرلمان .وفً هذا المامار قام
المجلس ببث جلساته بالتعاون مع شركة خاصة ٌتم بواسطتها إعادة هذا البث على أثٌر
رادٌو البلد بتكلفة أقل من ذي قبل.

.3

موقع عٌن على اإلعالم  :www.eyeonmediajo.netهو موقع إلكترونً متعدد
الوسائط ٌتامن برنامجا ًا إذاعٌا ًا ٌناقش قااٌا اإلعالم فً األردن مثل حرٌة اإلعالم
القتصاد
والرقابة ومهارات ومعاٌٌر العمل الصحفً وأخالقٌات وقوانٌن المهنة وا
اإلعالمً وسوق اإلعالم ودوره وتؤثٌره على المجتمع.
ٌوجد فً هذا الموقع تقرٌر ٌرصد مامون وسائل اإلعالم التقلٌدي فً اإلذاعة
والتلفزٌون والصحؾ واالنترنت وٌعرض وجهات نظر متنوعة إلعالمٌٌن ورإساء
تحرٌر ومراسلٌن صحفٌٌن وك ّتاب رأي ومحررٌن .كما ٌعرض هذا الموقع آراء
إعالمٌٌن مواطنٌن وناشطًن فً اإلعالم الجدٌد "الجماهٌري" مثل المدونٌن والشبكات
االجتماعٌة على االنترنت.
ٌقدم الموقع آخر أخبار اإلعالم فً األردن ،إاافة إلى زاوٌة "رأي فً اإلعالم" التً
تعرض كافة وجهات النظر فً الشإون اإلعالمٌة لكتاب األعمدة والمدونٌن.
خصص الموقع زاوٌة بعنوان بورترٌه (  )Portraitعن شخصٌات إعالمٌة بارزة جدلٌة
ولها تؤثٌر فً الساحة اإلعالمٌة األردنٌة؛ ولتشجٌع اإلنتاج اإلعالمً الجٌد واإلشادة
بؤصحاب األعمال الجٌدة خصص الموقع قسم اًا ألفال تقرٌر صحفً فً األسبوع .كما
ٌوفر خدمة مجانٌة للمإسسات اإلعالمٌة لإلعالن عن شواؼر العمل لدٌها فً زاوٌة
بعنوان "وظائؾ" .أما زاوٌة "سٌرة ذاتٌة" فتقدم خدمة مجانٌة للصحفٌٌن وخرٌجً
اإلعالم والباحثٌن عن عمل فً هذا المجال لنشر سٌرهم الذاتٌة.

.4

موقع أصواتنا  :www.aswatona.netجأسس انًىقع كجزء يٍ يششوع يحكايم
هذفه إَشاء سبع إراعات يجحًعُة فٍ سبعة بهذاٌ عشبُة وهٍ األسدٌ وفهسطٍُ ويصش
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وَشبظ انًىقع بٍُ جهك اإلراعات ،وبٍُ اإلراعات
وسىسَا وانًٍُ ونُبُا وجىَس.
انًجحًعُة األخشي فٍ انًُطقة انعشبُة وانعانى.
َهذف انًىقع انً دعى اإلعالو انًجحًعٍ يٍ خالل جىفُش يعهىيات ودساسات يحخصصة
فٍ اإلعالو انًجحًعٍ فٍ انًُطقة انعشبُة نهًهحًٍُ بإَشاء إراعة يجحًعُة فٍ يُطقحهى.
.5

موقع رادٌو البلد ٌُ :www.balad.fmعتبر هذا الموقع صلة الوصل بٌن الرادٌو
والمستمعٌن من خارج األردن خاصة األردنٌٌن المؽتربٌن المتشوقٌن لالستماع إلى
أخبار الوطن من خالل البث المباشر للرادٌو على موقعه اإللكترونً .بإمكان المتصفح
لموقع رادٌو البلد أن ٌستمع إلى البث اإلذاعً وأن ٌُبحر فً زواٌا وأبواب الموقع.
هناك خدمة أرشٌؾ نشرات األخبار الٌومٌة ٌمكن الرجوع إلٌها حسب التارٌخ والعرض
الٌومً ألقوال الصحؾ األردنٌة الٌومٌة إلى جانب الصفحات الخاصة بالبرامج اإلذاعٌة
التً تعطً ملخصا ًا عن موااٌع البرامج وتوفر أرشٌفا ًا صوتٌا ًا لحلقاتها .هذا إلى جانب
الروابط التً ٌحتوٌها موقع رادٌو البلد التً تم ّكن الجمٌع من زٌارة المواقع اإللكترونٌة
األخرى التابعة لشبكة اإلعالم المجتمعً.

.6

موقع النشرة الشبابٌة ٌ :www.shababjo.netطرح هذا الموقع قااٌا الشباب
المختلفة امن قالب إخباري وٌقوم بتؽطٌتها فً تقارٌر مٌدانٌة معدة من شباب وشابات
متطوعٌن من مختلؾ المحافظات والمرجعٌات الفكرٌة والبٌئٌة والثقافٌةٌ .حرص
الموقع على الحفاظ على الروح الشبابٌة من خالل أسلوب العرض فٌتم طرح بعض
الزواٌا بالعامٌة لتكون قرٌبة من لهجة الشباب المستخدمة ،باإلاافة إلى إمكانٌة التعلٌق
والرد المتوفرة على كل الزواٌا مما ٌخلق تفاعالًا بٌن المعلقٌن.

ٌحتوي الموقع على زواٌا مختلفة ومتنوعة إخبارٌة وحوارٌة منها زاوٌة " من الفٌسبوك"

التً ٌتم فٌها نشر صفحات أو مجموعات موجودة على "الفٌسبوك" و القى تفاعالًا كبٌراًا
بٌن الشباب األردنً الستقبال رأي الشباب فٌها ،وزاوٌة "عالساحة" فهً مساحة للنقاش
"منكم" وهً
وطرح اآلراء بحرٌة حول قاٌة شبابٌة مطروحة على الساحة وزاوٌة
مخصصة لنشر كل ما ٌصلنا من قرّ اء الموقع .كما خصص الموقع زاوٌة للمدونات
الشبابٌة باسم " مدونات الشباب " ٌتم فٌها نشر تدوٌنات شبابٌة أردنٌة مختلفة منتقاة من
مدونات مختلفةٌ .وفر الموقع إمكانٌة االستماع إلى " النشرة الشبابٌة " التً تبث على
رادٌو البلد  ،92.4وهً البرنامج اإلذاعً فً مشروع النشرة الشبابٌة التً ٌتم فٌها إعداد
وتقدٌم نشرات أخبار تحتوي على تقارٌر الشباب المنشورة على موقع "شباب شباب".
.7

موقع شبكة اإلعالم المجتمعً :www.communitymedianetwork.org
موقع تعرٌفً عام عن الشبكة وأهدافها ودوائرها ومشارٌعها المختلفة وعن مجلسها
اإلداري.

هو

مواقع التواصل اإلجتماعً
أهم ما ٌمٌز صفحات "عمان نت ورادٌو البلد" على مواقع التواصل اإلجتماعً أنها تشبه ما
تقدمه المإسسة من إعالم مجتمعً جاد وموسٌقى بدٌلة ،هذا الخط الذي حافظ علٌه موقع عمان
نت ورادٌو البلد فً صفحات مواقع التواصل االجتماعً حٌث أنها لم تستخدم الموااٌع
السطحٌة والصور التجارٌة الستقطاب أعداد من المشتركٌن ،فالهدؾ هو استقطاب كل من
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ٌجذبه المحتوى الذي ٌبثه رادٌو البلد وعمان نت ،ومحاولة تروٌج المحتوى اإلعالمً الذي
تقدمه المإسسة فً أوساط مختلفة.
ال ٌتوقؾ دور قسم مواقع التواصل اإلجتماعً عند التروٌج لمحتوى الموقع والرادٌو ،وإنما
ٌقوم برصد أبرز القااٌا التً ٌتم تداولها على مواقع التواصل اإلجتماعً والمدونات والحدٌث
عنها فً الفترات اإلخبارٌة لرادٌو البلد ،باإلاافة الى برنامج "حكً نت" الذي ٌرصد وٌناقش
قاٌة لها عالقة بمواقع التواصل اإلجتماعً لمدة نصؾ ساعة أسبوعٌاًا ،كما ٌتم صٌاؼة أخبار
صحفٌة مكتوبة للجدل اإللكترونً حول قاٌة ما ونشرها على موقع عمان نت .تحرر الصفحة
هبة جوهر.
غرفة األخبار العصب المغذي للمؤسسة
تمٌز رادٌو البلد فً عام  2012بتؽطٌة ا ألحداث المحلٌة لٌصبح اإلذاعة ا إلخبارٌة ا ألولى فً
العاصمة عمان والتً انفردت بتؽطٌة حٌة للمسٌرات التً تشهدها المملكة منذ عام . 2011
قام عشرات من المتدربٌن والمتطوعٌن الذٌن حصلوا على تدرٌب فً اإلذاعة حول المهارات
الالزمة فً العمل الصحفً بتزوٌد الرادٌو والموقع با ألخبار وبتؽطٌة ا ألحداث .زاد عدد
العاملٌن فً ؼرفة األخبار فً الرادٌو فً عام  2012من الصحفٌٌن المحترفٌن معتمدٌن بذلك
التخصصٌة فً القطاعات من خالل الزٌارات المٌدانٌة للدوائر والمإسسات المحلٌة والتوسع فً
العمل المٌدانً فً الشارع و إبراز مساحة لصوت المواطن فً القااٌا التً تهمه كارتفاع
األسعار وإقرار القوانٌن الناظمة للحٌاة السٌاسٌة واإلجتماعٌة.
أنشطة الشبكة
 .1احتفال رادٌو البلد بالذكرى العاشرة على انطالقته
احتفل رادٌو البلد فً  2011/3/20بعٌده العاشر وسط جمهور حاشد من مستمعٌه
وداعمٌه بحاور وزٌر الدولة األسبق لشإون اإلعالم واالتصال طاهر العدوان،
وبتواجد فاعل لنادي المستمعٌن الذي ٌعتبر جز ًاء مهما ًا من عمل اإلذاعة على ترسٌخ
ثقافة المواطن الصحفً .وقد حار االحتفال حوالً  350شخصا ًا.
 .2حلقات نقاشٌة
أجرت شبكة اإلعالم المجتمعً دراسة حول المساواة فً حقوق المواطنٌن األردنٌٌن
بؽض النظر عن انتمائهم الدٌنً .تناولت الدراسة التً تحمل عنوان "نحو المواطنة
الكاملة" المشاكل التً تواجه األردنٌٌن من الجماعات الدٌنٌة ؼٌر المعترؾ بها خاصة
 12أٌلول /سبتمبر
البهائًين واإلنجٌلٌٌن .تم إطالق الدراسة فً فندق الندمارك فً
 ،2012وتال هذا الحفل سلسلة من الحلقات النقاشٌة التً تهدؾ إلى خلق رأي عام ٌتمثل
شملت حملة كسب التؤٌٌد أٌاا ًا
فً دعم الحاجة إلى االعتراؾ بهذه الجماعات.
اجتماعات مؽلقة مع أصحاب الشؤن والمسإولٌن .جرت إحدى هذه الحلقات النقاشٌة فً
 13تشرٌن الثانً /نوفمبر  2012وبناء على ذلك ،تم إرسال رسالة إلى رئٌس الوزراء
تطالب الحكومة بدراسة المواوع و إجراء تؽٌٌرات الستٌعاب المواطنٌن األردنًٌن
كافة بؽض النظر عن انتمائهم الدٌنً .انتهت السنة بورشة عمل ناقشت الحاجة إلى
إزالة خانة الدٌانة الموجودة على بطاقات الهوٌة لجمٌع المواطنٌن.
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 .3مناظرات
قامت شبكة اإلعالم المجتمعً بالتعاون مع مركز القدس للدراسات بتنظٌم  13مناظرة
خالل الفترة الممتدة من عام  2012 - 2011فً محافظات المملكة ،فً عمان
تركزت هذه
والزرقاء ومادبا والبلقاء والكرك وجرش والطفٌلة وإربد والعقبة.
المناظرات فً عدة قوانٌن وقااٌا وهً " األولوٌات االقتصادٌة وقانون األحزاب
السٌاسٌة والعالقة بٌن المواطنة والدولة وقانون االنتخاب ومشروع قانون االنتخاب
ومشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالٌة  2012والحراك الشعبً ومشروع قانون
االنتخاب لعام  2012وتصاعد الحركات اإلسالمٌة والواع االقتصادي والمطالبات
الشعبٌة وتوزٌع مكتسبات التنمٌة على المناطق النائٌة واالنتخابات النٌابٌة ..بٌن
المقاطعة والمشاركة".
وخاللها تعرّ ض رادٌو البلد لاؽوطات إلفشال مناظرة كان من المفترض إجراإها فً
لواء الرصٌفة فً محافظة الزرقاء فً شهر أٌلول لعام  2012تحت عنوان "شح المٌاه:
فشل التخطٌط أم نسٌان وتهمٌش؟"
ٌؤتً هذا النشاط من إٌماننا القوي بؤهمٌة المناظرات فً إلقاء الاوء على أبرز
السٌاسات والقوانٌن التً تالمس قااٌا المواطنٌن فً المجتمع.
إنجازات ونجاحات
حققت برامج ومواقع رادٌو البلد إنجازات ونجاحات منها:
 جائزة "أرٌج" للصحافة اإلستقصائٌة  :حصلت وحدة األخبار اإلستقصائٌة على المركز
األول فً جائزة "أرٌج للصحافة االستقصائٌة" لعام  2012عن تحقٌق اإلعتداء على
المعوقٌن فً دور الرعاٌة .كما تعاونت الوحدة مع هٌئة اإلذاعة البرٌطانٌة  BBCفً
إنتاج فٌلم وثائقً عن اإلعتداءات فً دور رعاٌة المعوقٌن ،وتعاونت أٌاا ًا مع تلفزٌون
رإٌا حول تحقٌق تسرٌب أسئلة التوجٌهً.
 برنامج "كلنا زي بعض " ..وزٌر التربٌة والتعلٌم ٌزور األكادمٌة الملكٌة للمكفوفٌن :قام
وزٌر التربٌة والتعلٌم بزٌارة ا ألكادمٌة الملكٌة للمكفوفٌن صباح االثنٌن فً  9/24على
إثر شكاوي أثارتها حلقة برنامج " كلنا زي بعض " من قبل المعلمٌن واستمع من
الموظفٌن عن انتهاكات و إساءات المدٌر ا إلداري و عن سوء إدارته .سلم الموظفون
عرٌاة خطٌة للوزٌر تتامن ت عدة محاور أهمها إساءات المدٌر للموظفٌن وسوء
اإلدارة الذي يإثر على خطة الطالب الدراسٌة.
 نجاح ملموس على موقع التواصل االجتماعً  :بفال إصرارنا على الحفاظ على
محتوانا الممٌز على صفحات مواقع التواصل االجتماعً فقد حققنا نجاحا ًا ال سٌما
صفحة "عمان نت" على موقع التواصل االجتماعً "توٌتر" حٌث قارب عدد المتابعٌن
لنا الى  10آالؾ متابع .كما أننا فعّلنا قناة "عمان نت" على ٌوتٌوب مما زاد من
انتشارنا ال سٌما تلك الفٌدٌوهات الخاصة بمجلس النواب التً ٌتم تصوٌرها تحت قبة
البرلمان وتثٌر نقاشات عامة على مواقع التواصل االجتماعً.
 المرصد البرلمانً ومتابعته أخبار البرلمان  :أنجز المرصد البرلمانً التابع لموقع
عمان نت ورادٌو البلد دراسة فً عام  2011حول أداء مجلس النواب السادس عشر،
وذلك باالعتماد على تقٌٌم مراسلٌن فً الصحؾ الٌومٌة لأل داء النٌابً .كما قام بإجراء
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دراسة حول التعدٌالت الدستورٌة فً نهاٌة عام  2011والتً أقرها مجلس النواب ،إذ
ٌوفر بٌانات كاملة للتعدٌالت وكٌفٌة تصوٌت كل نائب علٌها وفً ما إذا كان حااراًا
للتصوٌت .وٌوفر أٌاا ًا الدستور ا ألردنً الجدٌد بعد إاافة التعدٌالت علٌه ،حٌث تم
اعتماد هذا الدستور فً الجامعة ا ألردنٌة من بعض أساتذة القانون والقانون الدستوري
فً تدرٌس الطلبة.
أعد المرصد البرلمانً سلسلة من التقارٌر الصحفٌة حول قاٌة شركة الفوسفات
وشبهات الفساد حولها واستعان بها عدد من النواب والصحؾ الٌومٌة.
أدخل المرصد البرلمانً أقساما جدٌدة على موقعه وأهمها قسم الفٌدٌو إما داخل التقارٌر
الصحفٌة أو منفرداًا وقسم الصور الخاصة بمجلس النواب .كما ٌوفر أٌاا ًا قسما ًا ٌتم من
خالله طرح األسئلة حول األمور النٌابٌة والردود الحكومٌة علٌها وإتاحة المجال للقارئ
بالتواصل مع النواب وإبداء أرائهم فٌهم.
 برنامج صوت األؼوار ومتابعته لقااٌا أهل الؽور ومن إنجازاته:
أ .القضاء على ظاهرة الكالب الضالة  :رئٌس لجنة بلدٌة سوٌمة ٌنفذ حملة كبٌرة
للقااء على ظاهرة الكالب الاالة  .تعد هذه الحملة الرابعة من نوعها ولكنها
األكبر بعد الحدٌث عن هذه الظاهرة فً البرنامج.
ب .بلدٌة الشونة الجنوبٌة تنشئ موقفا ً للمركبات  :تنشئ بلدٌة الشونة الجنوبٌة
اًا
موقؾالصطفاؾ المركبات بهدؾ حل مشكلة وجودها وسط سوق الكرامة .
وأكد المدٌر التنؾيذي فً البلدٌة أنه تم عقد جلسة لمجلس البلدٌة وتم اتخاذ قرار
بإنشاء موقؾ للمركبات.
بعمال الصٌانة لجسر
ت .أعمال صٌانة لجسر الكرامة  :تقوم سلطة وادي ا ألردن أ
الكرامة إذ قامت بواع سٌاج على جانبً الجسر وقواعد حدٌدٌة
لحماٌة األهالً.
ث .تخصٌص راتب وصٌانة لوحدات اإلنارة  :تخصص مدٌرٌة التنمٌة ا إلجتماعٌة
فً األؼوار الشمالٌة راتبا ًا شهرٌا ًا تبلػ قٌمته  70دٌناراًا لعائلة سعاد الفقٌرة جداًا.
قامت أٌاا بلدٌة معاذ بن جبل فً األؼوار الشمالٌة ب أ عمال الصٌانة لوحدات
اإلنارة فً منطقة المنشٌة فً األؼوار.
ج .حل مشكلة اكتظاظ الطلبة فً الصف الثانً :حل مدٌر التربٌة والتعلٌم فً لواء
ي مدرسة "ظهرة الرمل "
دٌر عال مشكلة اكتظاظ الطلبة فً الصؾ الثانً ؾ
بنقل عدد من الطلبة الى مدرسة الذكور.
 برنامج سٌارة  FMوما حققه من إنجازات منها:
أ .معالجة قاٌة السائقٌن مع أحد المكاتب إذ كان المكتب ٌقوم بالتعمٌم على
السٌارة عند تؤخٌر دفع الكمسٌون إلى المكتب لشهر واحد.
ب .واع دورٌة ثابتة لتنظٌم عملٌة السٌر داخل مجمع الجنوب إذ كانت هناك
فواى عارمة كون المجمع ٌخدم خمس محافظات وداخل العاصمة.
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ت .واع دورٌة فً مجمع المحطة لتنظٌم العملٌة المرورٌة ومتابعة السٌارات
الخصوصٌة التً تعمل مقابل أجر.
ث .تم استبدال جهازٌن لإلنذار على إشارتٌن اوئٌتٌن إلرشاد ذوي االحتٌاجات
الخاصة.
المشارٌع الرئٌسٌة التً تشرف علٌها شبكة اإلعالم المجتمعً
 .1مشروع أصواتنا
ٌتامن مشروع "أصواتنا" ومدته ثالث سنوات أنشطة كسب التؤٌٌد لتحسٌن ا ألنظمة
التشرٌعٌة و إقامة إذاعات مجتمعٌة فً كل من تونس ولٌبٌا ومصر والٌمن وسورٌا
واألردن وفلسطٌن.
"مشروع أصواتنا" ٌرسخ مفهوم اإلعالم المجتمعً وٌوفر وسٌلة تواصل ألفراد
المجتمعات العربٌة من خالل كوادر ومتطوعٌن محلٌٌن وسٌعمل المشروع على إٌجاد
قاعدة شعبٌة للخروج بتعدٌالت تشرٌعٌة ،إلى جانب إقامة نواة إذاعات ستبدأ بالبث
اإلذاعً عبر االنترنت واألقمار الصناعٌة ٌلٌها البث عبر موجات "إؾ.إم" فً الدول
التً ستسمح بذلك .تم إنشاء موقع إلكترونً شامل ٌوفر معلومات كاملة عن اإلعالم
المجتمعً باإلاافة إلى ساحة للنقاش .وقد تم بالفعل إنشاء اإلذاعات التالٌة:








إذاعة صوت األغوار فً األردن www.aghwar.fm
إذاعة ٌمن تاٌمز فً الٌمن www.radioyementimes.com
إذاعة حرٌتنا بحري فً القاهرة www.alex.horytna.net
إذاعة الظاهٌرٌة فً فلسطٌن www.dahriya.com
إذاعة أوال فً لٌبٌا www.awal.ly
إذاعة صوت المناجم فً تونس www.minesfm.com
إذاعة أنا السورٌة والتً تبث من القاهرة www.radio-ana.net

 .2مشروع أثر اإلنتماء الدٌنً على الحقوق المدنٌة والحرٌات الدٌنٌة/نحو مواطنة كاملة
ٌهدؾ المشروع الى الحد من االنتهاكات والتمٌٌز الواقع على الجماعات الدٌنٌة فً
األردن ومعرفة أثر اإلنتماء الدٌنً لهذه الجماعات على التمتع وممارسة الحقوق
المدنٌة والدٌنٌة وتحقٌق المساواة بٌن المواطنٌن وترسٌخ حق حرٌة المعتقد لإلنسان؛
كما ٌهدؾ المشروع الى المطالبة باعتراؾ الحكومة األردنٌة بالجماعات الدٌنٌة ؼٌر
المعترؾ بها ،وإلؽاء خانة الدٌانة من هوٌة األحوال المدنٌة مما ٌحقق عدالة ومساواة
أكبر للمجتمع وٌساهم بالقااء على أشكال التمٌٌز التً قد ٌمارسها أشخاص حتى بدون
وجود قانون ٌدعمها .وقد أنتج المشروع ورقة موقؾ حول بنود بدٌلة للبنود الممٌزة
فً قانون األحوال الشخصٌة األردنٌة اد الجماعات الدٌنٌة وتم تسلٌط الاوء علٌها،
وأصدر دراسة إستطالعٌة تعتبر األولى من نوعها فً األردن اعتمدت على استراتٌجة
اإلستقصاء بالبحث والتقصً عن االنتهاكات الواقعة على حقوق الجماعات الدٌنٌة فً
األردن المستهدفة فً المشروع بمشاركة فرٌق من الراصدٌن.
 .3مشروع تعزٌز قدرات النساء عن طرٌق اإلعالم
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مشروع اخم ٌمتد لمدة  3سنوات ٌهدؾ الى تدرٌب نساء من محافظة الزرقاء على
العمل ا إلعالمً وٌتامن إنتاج برنامج أسبوعً وجرٌدة نصؾ شهرٌة بهدؾ تؽطٌة
قااٌا محافظة الزرقاءٌ .قوم المتدربون من محافظة الزرقاء بإ عداد وتقدٌم هذا
المحتوى اإلعالمً تحت إشراؾ صحفٌٌن متخصصٌن .كما ٌتامن أٌاا ًا عقد حلقات
نقاشٌة حول قااٌا ذات عالقة بالمرأة فً الزرقاء.
 .4مشروع تصوٌتك مؤثر
هو مشروع جدٌد ٌهدؾ الى تشجٌع الشباب لإلنخراط فً الحٌاة السٌاسٌة عن طرٌق
تعزٌز مفاهٌمهم عن الحٌاة السٌاسٌة وتعرٌفهم بعملٌة االنتخاب  .كما ٌهدؾ إلى تعزٌز
مشاركتهم فً الجامعات والمجتمع المدنً وا ألحزاب ومجموعات الناشطٌن وؼٌرها.
ٌتكون المشروع من جزئٌن أساسٌن وهما:
 إنتاج محتوى إبداعً من قبل الشباب ٌعرض بعض عملٌات المشاركة السٌاسٌة
بشكل بسٌط ووااح لتصل إلى الشباب،
 إنتاج نشرة إخبارٌة شبابٌة أسبوعٌة لمدة  8أشهر ٌؽط ي فٌها الشباب قااٌاهم
ومشاكلهم وتطلعاتهم ووجهات نظرهم.

 .5مشروع توعٌة الصحفٌٌن بقضاٌا البٌئة
ٌهدؾ هذا المشروع الى إعداد دلٌل إرشادي للصحفٌٌن بشؤن كٌفٌة تؽطٌة قااٌا المٌاه
والطاقة فً ا ألردن من خالل أفال القواعد؛ كما ٌقدم تدرٌبات مكثفة تهدؾ الى إدماج
الصحفٌٌن لٌكونوا فعالٌن فً إحداث تؽٌٌر فً سلوك المستهلك من خالل اإلعالم.
 .6مشروع صوت األغوار
هى يششوع إراعة يجحًعُة فٍ نىاء دَش عال ،طانب بإَشائها أهانٍ األغىاس انىسطً بعذ
أٌ قايث شبكة اإلعالو انًجحًعٍ بحغطُة قضاَاهى انًحهُة وبثها عهً سادَى انبهذ ويىقع
عًاٌ َث يُز عاو  .2007انًششوع هى جزء يٍ يششوع "أصىاجُا " aswatona.net
األوسع انزٌ َهذف انً جشسُخ اإلعالو انًجحًعٍ فٍ انعانى انعشبٍ" .صىت ا ألغىاس"
ٌبث عهً اإلَحشَث  www.aghwar.fmوانساجالَث بعذ أٌ جى جذسَب وجأهُم عذد يٍ
 ،FMونهزا
انًحطىعٍُ عهً انعًم اإلراعٍ ،وقشَبا ً سحبث اإلراعة عهً يىجة انـ
انغشض قاو انًجهس االسحشاسٌ انزٌ جى جشكُهه يٍ انًىاطٍُُ انُاشطٍُ فٍ يُطقة
األغىاس بجًع جىاقُع انسكاٌ عهً عشَضة جطانب انحكىية بانًىافقة عهً طهب
انشخصة.
 .7مشروع مضمون جدٌد ٌ :هدؾ الى تشجٌع ودعم الصحفٌٌن األردنٌٌن والفلسطٌنٌٌن
على كتابة تقارٌر مهنٌة ومعمقة فً موااٌع جدٌدة فً قااٌا البٌئة والعمالة الوافدة
وحماٌة المستهلك.
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 .8مشروع اإلذاعة المدرسٌة  ..فرصة لطلبة المدراس للتعبٌر عن أنفسهم بحرٌة :
وقعت شبكة اإلعالم المجتمعً مع السفارة النروٌجٌة اتفاقا ًا لتنفٌذ مشروع "اإلذاعة
المدرسٌة" بالشراكة مع المدارس الخاصة والحكومٌة واألنروا فً عمان.
ٌقدم المشروع دورات تدرٌبٌة للطالب فً الصفوؾ من الثامن وحتى العاشر األساسً
فً اإلعالم بهدؾ بناء قدرات الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للتحدث على
أي رقابة.
الهواء وتزوٌدهم بؤدوات وسائل اإلعالم للتعبٌر عن أنفسهم بحرٌة ودون ة
فً صناعة الفٌدٌو بتدرٌب  50طالبا ًا
سٌقوم كادر من الصحفٌٌن والمتخصصٌن
ومتابعتهم لامان أن ٌكونوا قادرٌن على انتاج وبث تقارٌر على الهواء تعكس حٌاتهم
وتطلعاتهم .وسٌتم تنفٌذ المشروع على مدى  12شهراًا.
وكان مشروع اإلذاعة المدرسٌة قد بدأ مع المدارس الخاصة فً عمان فً عام .2006
عام
شارك فٌه ثمانً مدارس من طلبة الصؾ العاشر والحادي عشر فٌما تم تجدٌده
 2008بدعم من مشروع "نسٌج الشبابً".

الدوائر الجدٌدة
أ .وحدة األخبار اإلستقصائٌةُ :تعنى الوحدة االستقصائٌة فً رادٌو البلد وموقع عمان نت
والتً تؤسست عام  ،2011بإعداد تحقٌقات صحفٌة معمقة تكشؾ مواطن الخلل من
خالل تؽطٌة القااٌا المجتمعٌة بطرٌقة احترافٌة توثٌقٌة .أنجزت الوحدة فً العام األول
ستة تحقٌقات استقصائٌة عالجت فٌها قااٌا مهمة كمعاناة مراى التالسٌمٌا
والمنشطات الرٌااٌة واإلعتداءات على المعوقٌن وشراء مشارٌع التخرج الجامعٌة
وإهدار أموال المنح وشراء وتسرٌب أسئلة التوجٌهً.
ب .دائرة حقوق اإلنسان :أنشئت فً عام  2012بهدف التشبٌك مع المنظمات الحقوقٌة
المحلٌة والدولٌة وتعزٌز التغطٌات الصحفٌة للقضاٌا الحقوقٌة وإقامة تحالفات مع النشطاء
الحقوقٌٌن ،فضالً عن إٌجاد دٌمومة فً تناول الموضوعات ذات العالقة بحقوق اإلنسان
والتً ال تجد مكانا ً لها فً وسائل اإلعالم المختلفة ؛ كما وتعمل على اإلشراف على البرامج
ومن هذه
الحقوقٌة فً اإلذاعة وتسهٌل مهمة الكادر الصحفً العامل فً تلك البرامج.
البرامج ،برنامج "سورٌون بٌننا" الذي ٌختص بواقع وحٌاة الالجئٌن السورٌٌن فً األردن
وبرنامج "ناس وناس" وهو سلسلة وثائقٌات حقوق اإلنسان و برنامج "وطن ومعتقد" الذي
ٌختص بواقع الجماعات الدٌنٌة غٌر المعترف بها فً األردن و برنامج "حقً" الخاص
بالتوعٌة القانونٌة للمواطنٌن وبرنامج "كلنا زي بعض" المتخصص بفئة ذوي اإلعاقات
المختلفة.

الدورات التدرٌبٌة فً شبكة اإلعالم المجتمعً
.1

تدرٌب فنً لالجئٌن السورٌٌن  :قام الفرٌق الصحفً فً شبكة اإلعالمً المجتمعً
بعمل دورة تدرٌبٌة حول "أساسٌات ومهارت العمل الصحفً فً مناطق
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أقٌمت

النزاع" لالجئٌن السورٌٌن القادمٌن إلى األردن عقب األحداث فً سورٌا.
الدورة على مرحلتٌن:
أ .األولى فً محافظة المفرق لٌتسنى لالجئٌن فً منطقة الشمال حاورها وذلك
فً الفترة ما بٌن  2012/11/10-3بواقع  56ساعة تدرٌبٌة فً شتى الفنون
الصحفٌة حارها  18الجئا ًا والجئة من إربد والمفرق.
ب .الثانٌة فً عمان فً الفترة ما بٌن  2012/11/17-11بواقع  56ساعة تدرٌبٌة
وحارها  15الجئا ًا والجئة مقٌمٌن فً عمان والزرقاء.
 .2رادٌو البلد يعقد دورات تدرٌبٌة تخطت حدود المملكة األردنٌة الهاشمٌة:

فً مدٌنتً بنؽازي وطرابلس خالل شهر
أ .جرى تدرٌب صحفً فً لٌبٌا
إلعالمٌة
حزٌران  2012لمجموعة من الصحفٌٌن حول كٌفٌة التؽطٌة ا
لإل نتخابات البرلمانٌة أو ما ٌسمى بالمإتمر الوطنً ا ألول ولمدة أسبوع وذلك
مع منظمة .CM Solutions
ب .عقد الرادٌو فً الفترة من  2012/7/12-10دورة تدرٌبٌة مدتها ثالثة أٌام فً
الفنون الصحفٌة لمجموعة من الصحفٌٌن اللٌبٌٌن فً مدٌنة طرابلس هدفت
الى بناء قدرات الصحفٌٌن المعرفٌة فً سٌاسات وأخالقٌات المهنة والمهارات
األساسٌة فً كتابة الخبر والتقرٌر.
وتامنت الورشة محاور عدة من أبرزها ،الخبر والتعرٌؾ واألهمٌة والقٌمة
والعناصر ا ألساسٌة وكذلك أخالقٌات مهنة اإلعالم من مبادئ ومفاهٌم
وتطبٌقات وأٌاا ًا اإلعالم المستقل والحر وتامنت ال معاٌٌر و النماذج ثم
اإلعالم الجدٌد الذي شمل اإلعالم المجتمعً و المواطن الصحفً وشبكات
التواصل االجتماعً.
قامت منظمة التعاون الدولً
 .3تدرٌب فنً فً االستدٌوهات اإلذاعٌة:
 Internationalبالتعاون مع شبكة اإلعالم المجتمعً بدعم تدرٌب أردنٌٌن على
مهارات العمل الفنً فً االستودٌوهات اإلذاعٌة وإعداد وتقدٌم البرامج خالل شهر
حزٌران  .2012تامن المشروع تدرٌب عشرة شباب وشابات فً معان والكرك
وإربد وؼور األردن وعمان .كما تم إعطاء األولوٌة لذوي اإلعاقات الحركٌة
والبصرٌة لتحسٌن فرص عملهم فً اإلذاعات بهدؾ إدماجهم فً المجتمع من خالل
وظائؾ منتجة.

dvv

 .4تأهٌل فرٌق صحفً فً غور األردن  :تابعت شبكة اإلعالم المجتمعً عبر السنوات
السبع األخٌرة إعداد كوادر إعالمٌة من مواطنً ؼور األردن للتواصل مع وسائل
اإلعالم وعرض مشاكلهم ونقل األحداث الواقعة فً هذه المنطقة البعٌدة والنائٌة إلى
وسائل اإلعالم لتسلٌط الاوء علٌها ،وذلك إلى جانب إعداد فرٌق من الفتٌات لقٌادة
رادٌو نسائً فً األؼوار .آخرها كانت ثالث دورات تدرٌبٌة خاصة عقدت لسكان
منطقة ؼور األردن.
لمحة تارٌخٌة عن مؤسساتنا اإلعالمٌة

18

تنطوي كافة مإسساتنا تحت خطة شبكة اإلعالم المجتمعً وهً مإسسة ؼٌر ربحٌة أسسها
وٌدٌرها اإلعالمً داود كتاب  .سجلت بتارٌخ  19/3/2007تحت رقم (  )156بهدؾ تؤسٌس
وإدارة مشارٌع إعالمٌة وثقافٌة فً المملكة األردنٌة والعالم العربً .تدٌر الشبكة إذاعتها
المجتمعٌة "رادٌو البلد" وموقعها االلكترونً "عمان نت"ٌ .تؤلؾ المجلس حالٌا ًا من أربعة
أعااء برئاسة الٌاس فركوح وعاوٌة محمود الزواوي ورنا صباغ وسالم مدانات.
عمان نت  ...أول موقع إخباري إلكترونً أردنً :بدأ وجوده على شبكة اإلنترنت فً عام
 2000تحت عنوان عمان نت  ،www.ar.ammannet.netوأصبح فً مقدمة مصادر
المعلومات والتفاعل الصحفً مع األردنٌٌن داخل وخارج البلد .رفع هذا السبق مكانة شبكة
اإلعالم المجتمعً إذ أدى إلى ازدٌاد عدد متصفحً هذا الموقع بحسب المقاٌٌس الدولٌة .فقد
بٌنت نتائج دراسة مسح الجمهور األردنً المتابع لوسائل اإلعالم والذي أجراه برنامج تدعٌم
اإلعالم المستقل فً األردن ومركزه فً واشنطن عبر مإسسة آٌركس ( )IREXأن موقع عمان
نت هو األول بٌن المواقع اإلخبارٌة فً األردن لعام .2008

رادٌو البلد  ..أول إذاعة مجتمعٌة أردنٌة
انطلق رادٌو "عمان نت" فً  15/11/2000كؤول إذاعة عربٌة محلٌة تبث برامجها بالنص
والصوت والصورة الفوتوؼرافٌة عبر شبكة اإلنترنت.
فً الثانً من تموز  2005بدأت "عمان نت" بثها على موجة  92.4FMفً منطقة عمان
الكبرى بعد أن صدر قرار حكومً بمنح رخص إلنشاء إذاعات خاصة فً المملكة .أما البرامج
اإلخبارٌة فتم ترخٌصها فً أٌلول عام .2005
وفً مطلع شهر كانون الثانً  2008تم تؽٌٌر اسم إذاعة "عمان نت" إلى "رادٌو البلد" .هذا
االسم مستوحى من عبارة وسط البلد التً تطلق على األسواق الشعبٌة فً وسط المدٌنة حٌث
ٌتجمع فٌها عامة الناس .بقً إطالق اسم "عمان نت" منحصراًا فً الموقع اإللكترونً اإلخباري
.www.ar.ammannet.net
حرص رادٌو البلد (عمان نت سابقا ًا) منذ البداٌة على تناول قااٌا محلٌة سٌاسٌة واجتماعٌة
وثقافٌة ورٌااٌة وترفٌهٌة تؽطً منطقة العاصمة عمان انطالقا ًا من شعار "صوت المجتمع..
صوت الناس والبلد".
اإلذاعة المجتمعٌة
إن اإلذاعات المجتمعٌة وسٌلة إعالمٌة تنموٌة ناجحة فً تفعٌل التواصل بٌن المواطن والمجتمع
تعتمد على مبدأ التطوعٌة والخدمة العامة
وفً رفع مستوى التعاون داخل المجتمع الواحد.
والتركٌز على الهم المجتمعً فً رقعة محلٌة محدودة .ورؼم أن العالم العربً ٌفتقر إلى العدد
الكافً من اإلذاعات المجتمعٌة ،إال أن هذا النوع من اإلذاعات جذب اهتمام المعنٌٌن بالتنمٌة
االجتماعٌة وتطوٌر المجتمع المحلً.
ومن هذا المنطلق كرس "رادٌو البلد" موقعه وأثٌره لسد هذا االحتٌاج امن العاصمة عمان
وفً بقٌة األردن من خالل جهوده مع آخرٌن فً تؤسٌس اتحاد لإلذاعات المجتمعٌة بالتعاون مع
اإلذاعات المحلٌة األردنٌة األخرى ،وعالمٌا ًا من خالل عاوٌته فً االتحاد العالمً لإلذاعات
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المجتمعٌة  AMARCالذي انتخب مدٌر عام شبكة اإلعالم المجتمعً داود كتاب نائبا ًا لرئٌس
أمارك لمنطقة الشرق األوسط من  2007وحتى .2010
رادٌو البلد ونادي المستمعٌن
بفال ما ٌقوم به "رادٌو البلد" من تفاعل دائم مع المواطنٌن حول الرأي العام ومتابعة هذه
اآلراء من خالل مقابالت مع الخبراء وأصحاب االختصاص فً مواوع مدار البحث ،ونظراًا
لقدرته على التجدٌد استطاع أن ٌستقطب جمهوراًا واسعا ًا من الشباب فً األردن وخارجه ألن
الشباب هم أكثر الفئات العمرٌة قدرة على التعامل مع الحاسوب واإلنترنت.
ٌُعد نادي مستمعً رادٌو البلد واحداًا من نتاج البرنامج حٌث تؤسسس النادي على أكتاؾ
مجموعة من السائقٌن العمومٌٌن الذٌن آمنوا بالبرنامج وبالتالً باإلذاعة التً باتت تشكل لهم
فرصة للعمل التطوعً وتطبٌقا ًا لمفهوم صحافة المواطن .أصبح النادي تطبٌقا ًا فرٌداًا فً مفهوم
اإلعالم الجدٌد ٌصبح فٌه المواطن صحفٌا ًا.
أخذت مجموعة من المستمعٌن المبادرة وأسست فً عام  2006نادي المستمعٌن بالتعاون مع
إدارة اإلذاعة .للنادي هٌئة إدارٌة برئاسة محمد أبو صفٌة تجتمع دورٌا وتدعم اإلذاعة.
فرٌق العمل
ٌعمل فً اإلذاعة خمسة وعشرون موظفا ًا من صحفٌٌن وإدارٌٌن وقائمٌن على مشارٌع إاافة
إلى العشرات من المتطوعٌن .وفتحت اإلذاعة موقعها اإللكترونً www.ar.ammannet.net
لكادرها الصحفً واإلعالمً إلنشاء مدونات خاصة بهم لٌقوموا بعملٌة تدوٌن ٌومٌة.
الفرٌق اإلداري
المدٌر العام/رئٌس التحرٌر :داود كتابdkuttab@ammannet.net ،
منسق دائرة التطوٌر والمشارٌع :حمزة السعود hamza@ammannet.net
مدٌر اإلذاعة ورئٌس التحرٌر :محمد عرسانersan@ammannet.net ،
مسإول موقع "عمان نت" :عمار شقٌريammar@ammannet.net ،
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