
 

 

 

 التوجهات األساسية 

   لبرمجة إكسبراس اف ام 

 

 

إذاعة جامعة تولى المواضيع اإلقتصادية و المالية أهمية خاصة   

إذاعة جامعة تهتم بالشأن العام بمختلف جوانبه فهي تتولى تغطية كل   إذاعة إكسبريس أفم

مجاالت الحياة العامة وهي ال تختلف من هذه الناحية بالذات عن اإلذاعات األخرى التي تتواجد  

 في محيطها. ويبرز ذلك بجالء في برمجتها وفيما تبثه بصفة عامة من مضامين. 

المالية أهمية خاصة معتبرة أن هذا االهتمام يفرضه  ولكنها تولي المواضيع اإلقتصادية و   

الواقع المعيش في تونس الذي طفت فيه المسائل المتعلقة في مجالي المال و األعمال على  

الساحة الوطنية و أصبحت بفضل ذلك موضوع عناية فائقة من قبل شرائح واسعة من الرأي  

 العام. 

تها تبسيط المعلومة االقتصادية و المالية إلى  و تعتبر إذاعة إكسبراس أفم أن من أوكد واجبا

مستمعيها      و تقريبها أكثر ما يمكن من ثقافة عموم التونسيين بعيدا عن كل المفاهيم  

النظرية التي ال يرقى إليها الجميع و التي طالما أحدثت عزوفا من قبل السواد األعظم من  

 التونسيين. 

تطرق  إكسبراس أفم إلى مواضيع قد تبدو مستعصية  غير أن هذا المسعى ال يعني البتة عدم 

معتمدة في ذلك على كفاءة العاملين فيها  وعلى األسلوب المعتمد في مقاربة هذه  

 المواضيع . 



 

ويشكل  هذا االهتمام جانبا يميز إذاعة إكسبراس أفم وسط محيطها إذ أنها  عرفت منذ  

 إنطالق بثها بصبغتها اإلقتصادية و المالية.     

 إذاعة قرب ملتزمة بخدمة مستمعيها 

تتصدر خدمة المستمع قائمة أولويات اإلذاعة. وتؤمن إكسبراس أفم بأنه ال يمكن لها خدمة  

مستمعيها دون االستجابة إلى انتظاراهم وتطلعاتهم. وتعتمد اإلذاعة في الغرض رصدا  

تى من نقد مستعينة  مستمرا لما يعبر عنه جمهورها من مقترحات و من طلبات و من أفكار و ح

 في ذلك بجملة من األدوات التي تتوفر عليها. 

وتولي أكسبراس أفم األهمية التي تستحقها إلى عنصر التفاعلية التي تسمح بها  كل مساحات  

بثها للماضين الخاصة بها   و إلى ما توفره محامل أخرى على غرار موقع اإلذاعة عل األنترنات و  

و بخاصة صفحة اإلذاعة على الفايسبوك. كذلك الشبكات اإلجتماعية   

و يمثل موقع إذاعة إكسبراس أم على األنترنات جزءا ال يتجزء من المضامين التي تعدها اإلذاعة  

و يمثل تتمة لما يبث عبر األثير و تسعى اإلذاعة دوما على أن تكون مضامين الموقع مكملة و  

 متوائمة مع مضامينها اإلذاعية   و مثرية لها.  

تعمل اإلذاعة في نفس السياق إلى بلوة و تنفيذ مضامين تستجيب إلى إنتظارات جمهور  و 

مستمعيها بفضل العاملين داخلها مركزيا و كذلك على شبكة من المراسلين في مختلف  

 واليات الجمهورية فضال عن طاقم مستشاريها الذين يحملون إختصاصات متنوعة.  

خدمة النسيج اإلقتصادي و المالي التونسي بمختلف   كما أن إذاعة إكسبريس أفم تعتبر أن

تخصصاته و قطاعته     و مهنه يمثل أولوية قصوى و أنها في هذا المجال بالذات البد   أن  

 تعمل على التعريف بمنجزاته و النجاحات التي يحققها. 

  تؤمن إذاعة أكسبراس أفم أنه يتوجب عليها خدمة الثقافة الوطنية بما تحمله من قيم

وممارسات وقواعد للتعايش المشترك. و من هذا الجانب فهي تسعى إلى استخدام لغة يفهما  

 الجميع و هي اللغة التي تعود التونسيون على استعمالها في مختلف أوجه حياتهم.  



 

و تعمل إذاعة إكسبراس أفم من جهة أخرى على أن تتسم مضامينها و كل أنشطتها بالجودة و  

ادها ممارسات مهنية صرفة تحترم مستمعيها و كل األطراف التي تتعامل  ذلك من خالل اعتم

 معها من فاعلين سياسيين و اقتصاديين و ممثلين للمجتمع المدني.    

 


