
  
 

 

 

 

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي...

 اقرأ في عدد اليوم

 

اسرائيل ما زالت : عفوا رأي القدس  

 لمصر' العدو'

 

 !دكتاتور مبتدئ رشاد أبوشاور  

وقناة ... حكومة عربية تتبرأ من رعاياها محمد منصور  

 !ليس لها من اسمها نصيب

 

االرشيف : ايناس القباني حميد عقبي  

 التلفزيوني والسينمائي العراقي تم نهبه

 

حزب اهللا يملك : وزير الدفاع االمريكي   

 صورايخ اكثر من غالبية حكومات العالم

 

زغرتا تجمع فرنجية  :سعد الياس  
وانفراط الالئحة في زحلة ودير ... ومعوض

... القمر تفاهم جنبالطي ارسالني في الجبل
 وتوتّر سياسي طائفي في جبيل

 

ثوري فتح ينهي دورة  :وليد عوض  
اجتماعاته بالمطالبة باسترداد وزارة المالية 

من فياض وتغيير المحاسب العام للسلطة 
وتنحية عبد ربه من هيئة االذاعة 

 والتلفزيون

 

البرلمان البحريني يناقش  احمد المصري  
بالمملكة بجلسة سرية ' التدهور االخالقي'

وانباء عن مشاهدة النواب لتسجيالت 
 في المالهي والشقق' ساخنة'

 

بريطانيا تقرر قريبا بشأن ترحيل رجل   
االعمال الجزائري الخليفة ومحاموه يحذرون 

قال انه يعيش كابوس  من تعرضه للتعذيب
الضمانات 'تنتقد ' أمنستي'و.. الترحيل

 'الدبلوماسية

 

ترقب سوري لحلقة اليوم من  كامل صقر  
بانتظار اعتذار أحمد ' شاهد على العصر'

 منصور من عدمه

 جهة تنتظر تراخيص البث التلفزيوني في السعودية 
4/28/2010 

  

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الثقافة واإلعالم السعودية أن نحو : يو بي اي -الرياض 
 .جهة تتنافس في الحصول على ترخيص للبث التلفزيوني من الوزارة 25

أن وزارة 'امس الثالثاء ' الوطن'وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة 
الثقافة واإلعالم حددت التراخيص التي ستمنحها بالسماح لقناتين تلفزيونيتين فقط ألي 

 .'شبكة أو شركة ستعمل داخل أراضي المملكة
ونفى المصدر أن تكون الوزارة قد منحت أي ترخيص يسمح بالبث التلفزيوني المباشر 

 .أو غير المباشر من داخل المملكة
وقال إن الوزارة تعمل على إقامة منصات للبث الفضائي والتلفزيوني والتي سيتم 

االنتهاء منها قريباً، مضيفا أن هناك خلطا بين تصريح البث الفضائي، وتصريح البث 
التلفزيوني، حيث يعني األول أن الشركات التي تحصل عليه يمكنها من إرسال مواد إلى 
محطاتها التلفزيونية خارج المملكة، وهي تعمل لفترات محدودة ال تتجاوز ساعات عدة، 

بينما تصريح البث التلفزيوني يسمح للشركة بالبث المباشر وغير المباشر من داخل 
 .المملكة إلى محطة تلفزيونية داخل المملكة

جهة تقدمت بطلب تراخيص للبث التلفزيوني من داخل المملكة،  25وأضاف المصدر أن 
وأن الوزارة تقوم بدراسة هذه الطلبات، التي لن تتم الموافقة عليها حتى االنتهاء من 
إنشاء منصة البث الفضائي، وقال إن بعض هذه الطلبات صادر من شركات استثمارية 

 .بهدف تأجير ترخيصها لقنوات تلفزيونية
وبشأن مستوى أسعار الحصول على هذه التراخيص التي اعتبرت عالية جداً حيث تصل 

إلى ماليين عدة، في حين أن دوالً مجاورة تعرض هذه التراخيص ببضعة آالف من 
لم يتم تحديد هذه األسعار، وال أعرف من أطلق إشاعة ': الدوالرات، قال المصدر 

 .'الماليين هذه، غير أن األمر لن يكون بطبيعة الحال باألسعار المعروضة خارج المملكة
القنوات التي ستحصل على تراخيص البث من داخل المملكة، ستكون 'وعزا ذلك إلى أن 

لديها ميزات أفضل باعتبار أنها قريبة من كادرها الفني وأستوديوهاتها، وقادرة على 
الحركة بكل حرية في استقبال ضيوفها على أرض المملكة، وميزات أخرى كثيرة، بينما 

 .'ال تستطيع القنوات التي تحصل على تصاريح من الخارج أن تمتلك هذه الميزات
، التي يملكها المخرج عامر الحمود، قال المصدر إن 'SCC'وبشأن التصريح لقناة 

' SCC'التصريح هو تصريح بث فضائي، أي تحميل حزمة معلومات فضائية إلى قناة 
 .في فترة محدودة، وليس كما أشيع ترخيصاً بالبث التلفزيوني والذي هو أمر مختلف

أسعد أبو الجدايل، الذي تتولى ' كرييتف إيدج'هذا األمر أكده، الرئيس التنفيذي لشركة 
شركته تطوير قنوات التلفزة السعودية، فقال إن معظم القنوات التلفزيونية كانت تعمل 

بدون تراخيص، وتبين أن وزارة الثقافة لم تمنح أي جهة ترخيصاً بالبث التلفزيوني من 
 .، التي منحت ترخيص افتتاح مكتب لها في المملكة فقط 'SCC'داخل المملكة، بما فيها 
قناة تلفزيونية عربية، وال أعتقد أن أحداً بحاجة إلى  480هناك 'وأضاف أبو الجدايل أن

 .المزيد منها، بل إن ما تحتاجه هو تطوير أدائها وكوادرها
وكانت وزارة الثقافة واإلعالم السعودية قد منحت أول ترخيص للبث اإلذاعي عبر 

' ألف ألف'يناير الماضي، والذي فاز به تحالف /األقمار الصناعية في نهاية كانون الثاني
شركة تقدمت  11من بين ) مليون دوالر أمريكي 20(مليون ريال سعودي  75مقابل 

 .بعروض للحصول على هذا الترخيص
وكانت الوزارة قد وقعت الشهر الماضي عقد مشروع استبدال عدد من مراكز البث 

 .التلفزيونية في مختلف مناطق المملكة
 

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة
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قضايا الرواية العربية '  إبراهيم الحجري  
: لسعيد يقطين' الوجود والحدود: الجديدة

أسئلة الرواية مرتبطة بأسئلة اإلنسان 
 العربي

 

جائزة أبو القاسم الشابي  محمود قرني  
إشادة بالتجريب : تذهب لعالء عبد الهادي

في النص السبعيني 

 

افتتاح  :دولة 25فنانًا من  46بمشاركة   
البينالي الدولي الرابع لكتاب الفنان في 

 مكتبة اإلسكندرية

تجاهل عربي : في اليوم العالمي للكتاب صالح سليمان  

 واحتفال اوروبي

 

سوف تدفع الثمن ألنك تدعم االرهاب  ' 
يدعم كسر ' غزة اننا قادمون'فيلم  'االسالمي

 الحصار على الفلسطينيين

 

نحو حراك عربي على  سعيد الشهابي. د  

 طريق الثورات الملونة

 

مبروك للسودانيين  خضير بوقايلة  

 !وللعرب اجمعين

 

 ماذا بعد فوز البشير؟ محمد كريشان  

 

البرلمان الكويتي يرفض  احمد المصري  
نواب واخرون يدخلون  3رفع الحصانة عن 

 في مشادة كالمية خالل الجلسة

 

المعارضة االيرانية تدعو الى التظاهر في   
البرازيل تطالب  ذكرى انتخاب احمدي نجاد

طهران بتقديم ضمانات حول برنامجها 
وتشافيز ينفي اي وجود للحرس .. النووي

 الثوري االيراني في بالده

 

إجتماع وزاري عربي أوروبي في    

 لكسمبورغ بحضور عمرو موسى

 

اسبانيا تطالب بتوسيع  حسين مجدوبي  
لتشمل مراقبة ' مينورسو'صالحيات قوات 

 حقوق االنسان في الصحراء الغربية

 

النفطية ' شل'شركة : صحيفة بريطانية   
صاغت خطابا ارسله بلير الى القذافي 

 لمساعدتها في تأمين عقد مع ليبيا

 

 48القذافي يستقبل عربا من منطقة    

 'إلسماع العالم صوتهم المطموس'

 

توقع وصول ستة آالف يهودي الى    

 جربة جنوب تونس

 

في اليمن ارتكبت ' القاعدة' خالد الحمادي  
واالنترنت خدمت عناصرها .. أخطاء قاتلة

لكنها أوقعت ببعضهم أنور العولقي يملك 
جرأة في الفتوى الشرعية ولكن ال أدلة تؤكد 

' القاعدة'ارتباطه بتنظيم 

   


	 ا�����ع؟ � �
 ه� ���� �� ا���
 

"�	
������� و���� " ا���س ا����	 ���رآ�! ا� �$��ت ا��
اء، و�
&� %! ا����� 	 �*
�

+,�
&� ا�4���2 %! . ا67�ءات ا�$��45 وا�3�,��2، و�! / + $1
 اي رد /� �ي - � ��آ

�رة� :��ء ا���� وا6+ ا��و�� و���� ا67,����! اد>�ل ا67+ ا7ول وا6+ ا����و/2?< ان . ا�

 !� �/@� 7 A��	 ة
�ت 4 5%����� �B�200ن ا� �� . آ

 

:األسم

:بريدك األلكتروني

:الموضوع

 : التعليق

You may enter up to 750 characters      Characters left 

 

750

55

66

  Submit

Page 2 of 3alquds alarabi س ا�����	
ا�

28/04/2010http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\27m13b.htm&storytitle=25ff ��ا����د...



 

' القاعدة'ارتباطه بتنظيم 

أردني يحلم بالحصول على الذهب دفع لمشعوذ ال    
يعرفه نصف مليون دوالر 

 

حراك المعلمين مرشح  :بسام البدارين  
للنشاط نهاية ايار والرأي الرافض القالة 

 وزير التربية ال يزال االقوى

 

سعي فلسطيني لدفع آالف  :وليد عوض  
الطلبة نحو التعليم التقني والتدريب المهني 

 لمحاربة البطالة

 

من حسنين ' القدس العربي-القاهرة   
رئيس جامعة األزهر يتوعد الشيعة  كروم

ارتفاع مفاجئ وكبير باسعار .. واإلخوان
 مياه الشرب وسخرية من مقاطعة اللحوم

 

 !شذوذ في االنظمة العربية   

 

 تفاقم أزمة نظام الربا الدولي نصر شمالي  

 من أين نبدأ؟بسام عويضة   

هل بدأ تنفيذ مرحلة جديدة من مخطط  سمير جبور  

 ؟'الترحيل'الترانسفير 

النخبة السياسية الفرنسية والطريق خليل قانصو   

 األمريكي إلى السلطة

شعوب .. فقه المجتمعات المشقوقة عيد اسطفانوس  

 مدمنة لكرة القدم والقات والقنب وزواج االطفال

 المواضيع األكثر قراءة
 لمصر' العدو'اسرائيل ما زالت : عفوا رأي القدس   

شاهد على 'ترقب سوري لحلقة اليوم من  كامل صقر   

 بانتظار اعتذار أحمد منصور من عدمه' العصر

بن الدن سعى الى امتالك سالح نووي ولن يتردد في    

الحارس السابق لزعيم تنظيم  استخدامه اذا حصل عليه

 :'القدس العربي'القاعدة في حديث خاص لـ

... حكومة عربية تتبرأ من رعاياها محمد منصور   

 !وقناة ليس لها من اسمها نصيب
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