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 البرامج الجديدة املعروضة حاليا واملشاريع التي جاري تنفيذها لقناة كلمة الفضائية
 

 مقدمة

 

تنفذ قناة كلمة يف كل موسم عمل سياسات جديدة يف إطار جذب 
ىلع هذا األساس، تستمر البرامج . املشاهدين و التأثير القصوى عليهم

برامج جديدة و جذابة و و تضاف إلى قائمة البرامج . الجذابة و الهادفة
عليه أيضا، جاري تخطيط و إنتاج مشاريع و برامج جديدة يف املستقبل 

هذا التقرير يعرف للقارئ جزيء البرامج الجديدة و البرامج التي . القريب جدا
 .جاري تنفيذها من قبل القناة
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لقناة  املعروضة حاليا البرامج الجديدة: الفصل األول
  كلمة الفضائية

سياسة قناة كلمة الفضائية، الحفاظ ىلع إستمرارية البرامج  من
و لنيل هذا الهدف، املواسم الجديدة . الجماهيرية و رفع مستواها البرامجي

 :للبرامج التي تبث حاليا كالتالي

 

 

 مقارنة موضوعية لبرامج الدورة الجديدة

 برامج شبابية
 برامج اجتماعية
 برامج سياسية
 برامج دينية عقائدية
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  دياملوضوعي للقرآن املج ريالتفس

يقدمه السيد  مياملوضوعي للقرآن الكر ريالتفس
إبراهيم احراري و يفسر القرآن الشيخ حسن اميني، 

القاضي الشرعي و املفتي العام للشعب 
 .الكوردستاني يف ايران

 

  دور اإليمان يف الحياة

برنامج صباحي لقناة كلمة والذي يقع ضمن البرامج 
األسرية للقناة ويعنى بتأثير اإلسمان يف الحياة 

 .الفردية واملجتمعية
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  بةيط اةيح

املباشر سبل القرآن و السنة " حياة طيبة"يف برنامج  ىانييتناول األستاذ ك
 .الشريفة يف الوصول لحياة هادئة وسعيدة

  

 

  الفقه و الفقهاء خيتأر 

برنامج فقهي بحت يقدمه األستاذ إبراهيم 
أحراري و الضيف الدائم يف البرنامج هو 

البرملاني السابق الدكتور جالل جاللي زادة، 
 .يف البرملان االيراني
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" العالم اليوم"برنامج  
  (املوسم الجديد)

اإلطالع ىلع الصحافة 
اليومية يف ايران و العالم 

وفق القضايا النفسية و 
تقدم . املجتمعية الساخنة

البرنامج سيدة و تستضيف خبراء علم االجتماع و النفس و االقتصاد و يبث 
يحتوي البرنامج ىلع مقاطع مرئية و صور أرسلها . مباشرالبرنامج بشكل 

 .املشاهدون والتي تدل ىلع استقبال واسع من قبل الجمهور لبرامج القناة

 

  تعليم الدين 

برنامج مباشر يقدمه األستاذ 
عبدالله كشتكار و فيه يبين 
بسالسة و بساطة التعاليم 

الدينية لألفراد الذين تعرفوا 
 .خراىلع اإلسالم متأ
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 المة طباطبائيالركب عند دروس العثني 

مجموعة من دروس و محاضرات العالمة طباطبائي األستاذ و العالم الذي 
 .ترك العقيدة الشيعية ويدعو اآلن إلى القرآن و السنة النبوية
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  تلفزيون افغانستان

بتغيير النظام الحاكم يف افغانستان، 
البحث و التحليل ألوضاع الشعب 

يف . االفغاني تزداد أهمية مضاعفة
نضع " غانستانتلفزيون اف"برنامج

االوضاع السياسية و اإلجتماعية 
االفغانية تحت املجهر بدقة متناهية 

 .مستعينين بالخبراء و املتخصصين بالشأن األفغاني

  تلفزيون بلوشستان

لهذا السبب لم تجد أخبار و . بلوشستان أكثر املناطق االيرانية حرمانا
" يف برنامج. يةأحداث هذه املحافظة صدى واسعا يف السنوات املاض

نناقش و نتناول االخبار و األحداث يف هذه املناطق " تلفزيون بلوشستان
 .بكل أبعادها مستعينين يف ذلك بمراسلين محليين
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 املشاريع الجديدة التي جاري تنفيذها: الفصل الثاني

بقصد تطوير و ارتفاع نسبة املشاهدة و جمهور القناة، و كذلك بعد 
مراجعة وتحليل املواسم السابقة و تعليقات الجمهور التي وصلت للقناة، 

تم وضع إعداد و تدوين املشاريع الجديدة وفق البيان التالي يف أجندة 
 .العمل
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 مأنقلبي إط
 (املوسم الرابع)

" دوبالج البرنامج اإلماراتي
حكاية شاب  "قلبي إطمأن

إماراتي يجول الدول العديدة 
ليلتقي بالفقراء و املعوزين و 
يحيي يف الناس املشاهدين 

روح العطاء و اإلصالح 
 .السلوكي
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 ديمسلسل هارون الرش 
 (مدبلج)

دبلجة مسلسل هارون الرشيد يف 
سياق الدراما التاريخية والذي 

بسبب حبكته الروائية و الحماسية 
سيستقبل و بشكل واسع من قبل 

تم اختيار هذا . جمهور قناة كلمة
املسلسل بدقة و حساسية عالية 

ة املشاهدين وهم ليزيد من ثق
 .يشاهدون هذا املسلسل

 

 



 

 13  

 البرامج الجديدة املعروضة حاليا واملشاريع التي جاري تنفيذها لقناة كلمة الفضائية
 

 

 (املوسم الثاني)الله  ميمسلسل كل

الذي يتناول حياة وسيرة سيدنا موسى كليم الله  دوبالج الفيلم الكرتوني
 .عليه السالم

 

 

 (وثائقي" )ثروة خامنئي" 

يف هذا الوثائقي الحصري، وألول 
مرة يف وثائقي جامع وشامل، 

يكشف عن الثروة الحقيقية لعلي 
خامنئي مستخدما املعطيات 

 .اإلخبارية العديدة
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 " باتوق" البرنامج املباشر

يقدم . ويقدمه جمع من املذيعين الشبابمن البرامج الشبابية يف القناة 
 .هذا البرنامج القضايا الثقافية و االجتماعية و الرياضية يف إطار جديد

 

 

 " السيدات"برنامج 

ركز ت من البرامج الجديدة التي
ىلع شؤون السيدات و األسرة و 

 .يتناول قضايا و هموم السيدات
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  (املوسم الجديد)تلفزيون األحواز

برنامج خاص يتناول املستجدات السياسية و 
الثقافية و الدينية ملنطقة العرب يف األحواز، 

 .جنوب غرب ايران

 

السياسي الشيعي من التحول الفكري 
  الشورى إلى الوالية

يف هذا البرنامج يستضيف السيد عقيل الهاشمي 
يف هذا البرنامج  السيد احمد الكاتب الخبير و 

املتخصص يف الفكر الشيعي ويتناول البرنامج 
 .السير التدريجي لنشوء الفكر الشيعي اإلستبدادي
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  تلفزيون األتراك 

رنامج مباشر يتناول ب
املستجدات السياسية و 

الثقافية و الدينية ملنطقة 
األتراك يف آذربايجان، شمال 

 .غرب ايران

 

 

 

 (وثائقي" )بالد العسل" 

الوثائقي املتخصص و الذي 
يتناول انتاج العسل يف املزارع 

 .القروية من قبل السيدات
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حوار مع املهتدين و الشخصيات البارزة و الناجحة من 
 بريطانياالسلمين يف 

برنامج جذاب وغير مسبوق يف اإلعالم الناطق بالفارسية يلج هذا البرنامج 
حياة املهتدين إلى اإلسالم و الشخصيات املسلمة الناجحة يف بريطانيا 

 .ويسلط الضوء ىلع أسباب إسالمهم و نجاحهم يف الحياة

 

 

 الشبكات االفتراضية قناة كلمة يفالدورات العلمية ل

مع تزايد متابعي قناة كلمة عبر الشبكات االفتراضية و شبكات التواصل 
شن الدورات العلمية للقناة عبر التطبيقات الجديدة يف اإلجتماعي، ستد

ستكون ".اإلنستقرام" و " كالب هاوس"شبكات التواصل اإلجتماعي السيما 
هذه الدورات ضمن الجوانب السياسية و الحقوقية و الثقافية و الدينية 

 .العقائدية
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النفود اإلستخباراتي اإلسرائيلي يف "
 (وثائقي" )ايران

ايران يف السنوات األخيرة هجمات عديدة تكبدت 
من قبل املؤسسة اإلستخباراتية اإلسرائيلية، يف 
هذا الوثائقي يبحث أسباب و كيفية حدوث هذا 

 .النفوذ اإلسرائيلي يف ايران

 

 (وثائقي" ) الفكر"

الرد ىلع الشبهات العقائدية  و الفكرية و بيان 
 .املعرفةحقانية الدين اإلسالمي بواسطة العلم و 
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  (مدبلج)مسلسل القعقاع 

 .دوبالج مسلسل القعقاع؛ مسلسل تاريخي و دراما

 

 مشروع نبي الرحمة

مجموعة أناشيد من سيرة النبي صلى الله و عليه وسلم، والذي تتناول 
 .الجوانب األخالقية و اإلنسانية لنبي الرحمة
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