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 االلكترونيالمنبر االعالمي في االعالم 
 مواقع االنترنت .0

ويتسم بإمكانية تصفح الجديد عمى الصفحة االولى، واتاحة االرشيف والبحث في 
جود شخصية مميزة و المحتوى القديم، وامكانية الوصول عبر محركات البحث، و 

لممنبر االعالمي، مع امكانية السيطرة عمى كل ما ينشر، وكذلك امكانية التفاعل مع 
 االنترنت تعتبر مرجعًا مثل الصحف.القراء ومواقع 

 النشرات البريدية .9
تتيح وصول المواد الى صندوق بريد القارئ، والفيرسة والبحث غير ممكنة 
عبر بشكل افتراضي، مع سيطرة كاممة عمى المحتوى، حيث ال احد يستطيع 

 لمعموم. تخدم لالعالم الموجو، غير المتاحالرد إال عبر المحرر، وتس
 بريديةالمجموعات ال .3

ىي منابر نقاش حر عبر البريد االلكتروني، أية رسالة الى المجموعة تصل 
تجمع عدد  ،الى كل االعضاء يستطيع أي شخص ان يطرح أي موضوع

 قمياًل من االشخاص ليم اىتمامات مشتركة.
 المنتديات .4

ام، ويستطيع أي شخص ان ىي مواقع انترنت من نوع خاص، تقسم الى اقس
 يد.ما ير  ينشر فييا

 المراصد االعالمية: .5



ىي مواقع انترنت مزودة بخدمات اضافية، تجمع موادًا عن مواضيع تيميا 
 وتعيد نشرىا، وتنشر تقاريرًا خاصة بيا.

 المواقع الشخصية .6
ىي مواقع انترنت تدار من قبل شخص واحد، بعض المواقع الشخصية 

 مقروءة بكثرة.
 المدونات .7

 مجاني ال يكمف شيئًا.ىي شكل مميز من المواقع الشخصية، 
 غرف المحادثة الصوتية .8

 عددىا قميل، تناسب من ال يحبون الكتابة.  pal Talkنشأت عمى شبكة 
 مدير االخبار:

ل عن إعداد نشرة األخبار، وبالتالي البد أن يكون لديو الخبرة ؤو ىو الشخص المس
الواسعة بعمميات جمع وصياغة وتحرير وتقديم األنباء بالمحطة اإلذاعية، كذلك البد 
أن يتمتع بميارات إدارية في التعامل مع المندوبين والمحررين ومقدمي النشرات 

ين يساىمون في إنتاج النشرات اإلخبارية، ويقوم والمنتجين والمخرجين والفنيين الذ
بتزويد المندوبين باألفكار التي يمكن معالجتيا في النشرات االخبارية سواء عمى 

 المستوى المحمي او القومي او الدولي. 
ففي مجال الحكم عمى االخبار يكون لمدير االخبار القرار النيائي الخاص بإذاعة او 

ب القصص االخبارية وفق النظام المتبع في المحطة حجب االخبار وكذلك ترتي
االذاعية، والشكل النيائي الذي تظير بو االخبار وتحديد العناصر المرئية 
المستخدمة  في تقديم االخبار، والقدرة عمى تعديل صياغة قصة اخبارية غير مكتوبة 

اساليب القراءة بشكل جيد، وكذلك تقييم نتائج الميام التي انجزىا المندوبين واوضاع و 
واالتصال من جانب قارئ النشرة االخبارية ومراعاة عوامل المنافسة والسبق الصحفي 



مع االذاعات االخرى ووسائل االعالم االخرى، وكل ما من شأنو ان يجعل المحطة 
 االذاعية متفوقة او عمى االقل تستطيع منافسة الوسائل االعالمية االخرى.

تصال دائم بمدير عام المحطة االذاعية حتى يطمعو عمى ويكون مدير االخبار عمى ا
العناصر االخبارية العامة ويتمقى رد فعمو نحو اذاعة االخبار ذات الحساسية 

 الخاصة ويتشاور معو حول افضل اساليب عرض االخبار.
 انواع االخبار االذاعية:

ات السبع لفئاجميع االخبار في الراديو والتمفزيون يمكن ان تندرج تحت فئة من 
 التالية:
 االخبار التي تحتاج الى ابراز: .1

ىذا النوع من االخبار عادة ال يحدد لو وقت معين الذاعتو، حيث ان تمك 
النوعية من االخبار صالحة لالذاعة لفترات طويمة باستثناء االخبار الخاصة 

 باألعياد الرسمية ومناسبات الخاصة.
خفيفة النيا تكون مبيجة في ويطمق عمى ىذه االخبار ايضًا االخبار ال

طبيعتيا، ومن أمثمة ىذه االخبار "قطة تستطيع العزف عمى البيانو" ، 
"شخص يحتفل بعيد ميالده المائو" ، " سيدة تمد ستة توائم"، وغيرىا من 
براز ىذه االخبار في النشرات  االخبار التي تثير االىتمامات االنسانية، وا 

 والمفاجأة ويثير فضول الجميور.االخبارية يحقق نوع من االثارة 
ويدخل في نطاق ىذه النوعية من االخبار أيضًا االخبار المرتبطة بمواسم 
معينة مثل اخبار عن موسم الحج، دخول المدارس، تشغيل الطالب في 
العطمة الصيفية، اخبار الموضة واالزياء في الربيع، االحتفاالت باألعياد 

النسيم، وغيرىا من االخبار التي تثير والمناسبات القومية مثل عيد شم 
 االىتمامات االنسانية.



وتحتل ىذه النوعية من االخبار مكانًا متأخرًا ف نشرات االخبار غالبًا ما 
تكون قرب نياية النشرة كنوع من المكافأة لمجميور وتقدم قبل اخبار الرياضة 

مق عمييا والطقس وعندما تكون ىذه االخبار مثيرة لمسخرية او التيكم يط
 .Kicker مصطمح 

االخبار الخفيفة قبل او بعد االخبار ويراعى عدم استخدام ىذه النوعية من 
المأساوية ألنيا تؤدي في ىذه الحالة الى احداث أثر سيء لدى المستمعين او 

 المشاىدين.
 قصص االخبار المفاجئة:  .9

، سرقة يقصد بيا تمك االخبار التي تقع بدون تحذير سابق مثل نشوب حريق
 بنك، حادث عمى الطريق، اغتيال شخصية مشيورة.

وظل الراديو يتفوق عمى وسائل االعالم االخرى في سرعة تغطية ىذه النوعية 
من القصص االخبارية ألنو يتسم بمرونة كبيرة في الحركة عن الوسائل 
االعالمية االخرى. إال ان التمفزيون استطاع ان ينافس الراديو في ىذا المجال 

عد ظيور كاميرات جمع االخبار الكترونيًا عن طريق موجات المايكروويف ب
التي تتيح نقل الصورة المتحركة الممونة خالل دقيقة  ENGفيما يعرف باسم 

 واحدة الى الجماىير في المنازل.
االخبار المنفصمة ألنيا تركز غالبًا عمى وكثيرًا ما تنتقد ىذه النوعية من 

ان تشير الى االسباب او تقدم التفاصيل والخمفيات االنباء السمبية بدون 
 الالزمة التي ادت الى وقوع ىذه االحداث.

 


