
 راديو شتورفونك
 

 .هال, غير ربحية, تدعم العمل التطوعي هو محطة إذاعية محلية في مدينة شفيبش
 .ويقدم خدمة الراديو المجانية البرامج المتطوعين تم إنشاؤها من قبل منتجي

 ساعد أي شخص مهتم بإنتاج برامج الراديو سواء كأفراد أو مجموعاتتو
 .نامج اإلذاعي الخاص بهممن انتاج البرلتمكنهم مثل النوادي والمدارس  
 

 برامجنا
 يعمل على برامج الراديو ما يقارب خمسين متطوعاَ,

 لذلك تتنوع المواضيع والبرامج في خطتنا االذاعية 
 تتناول الموضوعات في محطتنا البرامج السياسية واالقتصادية والرياضية, 

 .كما أن هنالك برامج الموسيقى
 اللغة اإلنكليزية والروسية والتاميلية  لكما نقدم برامج بعدة لغات أخرى مث

 .وأيضا اللغة العربية
 

 ومناقشة معظم الجوانب ولهذا يفخر راديو شتورفونك بتنوعه الجذاب بطرح المواضيع
 .التي تهم المستمع 
 

 :راديو شتورفونك لالجئين
 ضمن خطتنا لضمان اندماج الالجئين المناسب في المجتمع األلماني,

 لعديد من الالجئين ضمن برامجنا.استضافة اعلى عملنا 
 كما يوجد لدينا ثالثة برامج تعد بشكل كامل من قبل الالجئين

 .ونعمل على بثها بشكل اسبوعي
 :ومن هذه البرامج األسبوعية نقدم

 
 Uyirum Neye Unavrvum Neye:        تحية من سيرالنكاـ 

 مع ماثيو.
 من سيرالنكا. يقدم ماثيو بلغة التاميل ويسمعنا بعض الموسيقى

 اضغط هناستماع : لإل
 
  Zusammen –Nibda:      نبدأ معا  ـ 

 سامر حسنو من سوريا.
يحاول خلق فهم أفضل لبعضنا البعض من خالل عرض العادات والتقاليد في كل من البلدان 

 العربية وألمانيا
 وعرض الثقافة العربية واأللمانية.

 يقدم سامر حسنو برنامجه باللغة العربية واأللمانية معاَ.
 اضغط هنا: ستماعلإل
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 Network Radio Refugees:     الري من نيجيرياـ 

يحب الري أن يمنح أصدقائه الالجئين طريقا يمكن الالجئين من التعبير عن مشاعرهم من 
 خالل محطة الراديو.

 
 

 خدمة راديو شتورفونك
 

 من الخدمة االجتماعية هنا في ألمانيا هاما   ا  راديو شتورفونك جزء يقدمكمحطة إذاعية حرة 
 :ومن خالل التجهزيات المتقدمة التي نقدمها في أربعة استديوهات للبث اإلذاعي

 ـ ثالثة في شفيبش هال 
 ـ وواحد في كرايس هايم

 .بثهااالذاعية وإنتاج البرامج العمل على  نايمكنو 
 

المواهب االذاعية وتحضير خدمة وبهذا يقوم راديو شتورفونك بتوفيرالفرصة المناسبة ل
 .والحصول على فئة  كبيرة المستمعين والمتابعين, ةالبرامج الخاص

 
وهكذا يوفر راديو شتورفونك مكانا للعمل التطوعي والتدريب في مجال الصحافة 

 .والمعلومات التقنية الحديثة المسموعة
 .وكذلك االمر من حيث التدرب على العالقات العامة أو اعداد البرامج االذاعية المختلفة

 
 التمويل في راديو شتورفونك

  مية أن تكون حرا  نؤمن نحن وجميع العاملين في راديو شتورفونك بأه
 في برامجنا. اإلعالناتأو الدعايات  نبثال نحن لذلك  , ومستقال في كافة برامجنا

 
  الضريبة المدفوعة في المانيا لخدمة البث العام  من األمواليستلم راديو شتورفونك بعض 

GEZ  فورتمبيرغوالتي تتبع بالطبع والية. 
 

 لراديو شتورفونك هو جمعية أصدقاء راديو شتورفونك  اعي األساسيأما الر
 وتدعم جمعية أصدقاء راديو شتورفونك مجموعة صغيرة من الموظفين

 .بالموارد المالية ومعدات االستديو والتقنيات المختلفة
 
 .امجرنالمحتوى والجدول الزمني للبلتجديد  كل رؤساء التحرير، اجتماع معويتم شهريا  
 

 راديو شتوفونك  أصدقاءلالنضمام لجمعية للمشاركة معنا ومع االخرين  أيضانرحب بك 
 
 
 



 لراديو شتورفونك عبر االثيراالستماع 
 

 :موجةالبر امجنا عرمتابعة ب ميمكنك
 في مدينة شفيبش هالميغاهرتز  97،5
 الموجة وعلى

 هايم مدينة كرايس ميغاهرتز في 104،8
 . 

   www.sthoerfunk.de الرسمي للراديوطبعا يمكنك متابعتنا على االنترنت عبر موقع 
 
 
  معنا : تاالاال

    0049791973344    المكتب:
   0049791973333     االستوديو:

 
 مراسلتنا على العناوين التالية: أو 
 

  info@sthoerfunk.de  
  studio@sthoerfunk.de   
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