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اإهــداء...

اإىل hّQاO العمل الإذاعي الذين �صاهموا يف اإي�صال �صوت البحرين 
للعامل..عطاhؤcم e�صّجل يف �صفحات الّتاQيخ
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اأeُِتa����اإْن eُ����تُّ وc��ّف��ي راa����ٌع bَ��ل��ِم��ي مْل  القرِب  aوَق  النّاSسُخ  Sسيكتُب 
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هنا البحرين.. هنا الّتاريخ.. هنا الإذاعة

eا وUسلهم  cّل  اأّن  اأيقنوا  البحرين،  eّرI يف  لأّول  الإذاعة  النّاSس Uسوت    عندeا Sسمع 
eن Nراaات عن eRن العجاFب bد Mان، aقد Mان eRن يتكلّم aيه احلديد، وي�سلهم بالعامل 
اخلارLي، ويطرب e�ساeعهم، وينقل لهم eا يدور يف وWنهم والقرية الكوfيّة ال�ّسغريI عرب 

الّراديو.
  ريادI البحرين يف العمل الإعالeي اخلليجّي مل تكن جمرد Tسعارات، بل واbع eلموSس. 
aقد اSستطاعت البحرين eن Nالل اأبناFها اأن ت�سّجل اSسمها يف Sسجّل الإجناRات والتّاريخ، 
عرب اfطالق اأّول اإذاعة يف اخلليج واملنطقة يف العام 1940، يف Xّل عهد املغفور له - باإذن 

اهلل - UساMب العظمة ال�ّسيخ Sسلمان بن Mمد اآل Nليفة Mاcم البحرين. 
fاFب  Nليفة  اآل  eبارك  بن  حممد  ال�ّسيخ  ال�ّسمّو  UساMب  Sساألني  عندeا  اأذcر  لRلُت    
رFي�س جمل�س الوRراA الذي ت�سّرaت بالعمل Vسمن aريق عمله: » eا gو Lديدك الأدبي يف 
املرMلة القادeة بعد توKيق تاريخ وcالة اأfباA البحرين، وجتربة تلفزيون (RTV) البحرين، 
اأّول تلفزيون eلّون يف املنطقة (1972-1975)، وتاريخ التّلفزيون يف البحرين (1972-

2018)؟
 aاأLبته، اإّن SسعادI الأخ علي بن حممد الّرeيحي Mثّني على توKيق تاريخ الإذاعة. aقال 
Sسمّوه (gنا البحرين .. gنا التّاريخ). وeن gناك LاAت الfطالbة الفعليّة لتوKيق gذا التّاريخ 

الإعالeّي العريق.
اإذاعة البحرين بح�سب eا وKّقناه يف gذه الكتاب مبراMل تطّور رFي�سيّة، وgي    eّرْت 
 Aتهاfع اe ،1945 فت يف العامbّمرب 1940م، وتوaوf 4 طلقت يفf(الإذاعة الأوىل) التي ا
برFاSسة  البحرين،  يف  الإعالم  لتطوير  جلنة  اأّول  ت�سكيل  وTسهدْت  الثّاfية.  العامليّة  احلرب 

املغفور له باإذن اهلل ال�ّسيخ eبارك بن Mمد اآل Nليفة رMمه اهلل. 
 والإذاعة الثّاfية gي (اإذاعة البحرين الاّلSسلكيّة 21 يوليو عام 1955م)، والتي اfطلق 
eنها اأّول Uسوت ينادي (gنا البحرين). واSستمّرت Mتى يوeنا gذا، واأUسبحت eن اأgم املنابر 
الإعالeيّة التي تنقل Uسوت البحرين الواعي واحل�ساري عرب الأKري اإىل خمتلف دول العامل، 
eن Nالل تقدمي Nدeة اإعالeيّة eتميّزI، تواRن بني اMتياLات امل�ستمعني وeتطلّبات الأMداث 

املت�سارعة، يف Xّل ع�سر العوملة وتقارب امل�ساaات واحلدود بني الدّول وال�ّسعوب.
البّث  وcان  البحريني.  للم�ستمع  بالنّ�سبة  Lديًدا  Tسيئا  الوbت  ذلك  يف  الإذاعة  cاfت    
حمدوًدا يتّم باإeكاfيّاٍت eتواVسعة. ومل تكن الإذاعة بامل�ستوi الذي وUسلت اإليه اليوم، ولكنّها 

البدايات وSسنوات التاأSسي�س، عادe Iا تكون Uسعبة.  
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 Iالكثري الّطموMات  بالّرZم eن  املنال،  الغايات Sسهلة  الطريق Sسهالً، ومل تكن    مل يكن 
gذا  يف   Iوالّرياد ال�ّسبق  b�سب  للبحرين  Sسّجل  الذي  الإعالeّي   Rاجلها gذا  على   Iاملعقود
امل�سمار. ولكنّه العزم والتّ�سميم وbّوI الإرادI التي حتلّى بها الّرعيل الأّول eن الإذاعيني 
 Iواملثابر بال�ّسرب  واSستطاعوا  الأوىل،  Sسنتها  وeنذ  الأّول،  يوeها  eنذ  الإذاعة  الذين لeRوا 

واجلّد والعزم اأن ي�سنعوا لإذاعة البحرين eكاfة بارIR بني اإذاعات العامل.  
  وبعد الfطالbة الثّاfية eّرت الإذاعة يف Xّل عهد املغفور له باإذن اهلل UساMب العظمة 
الّزاgر  والعهد  Kراه -  اهلل  الّراMل - Wيّب  البالد  اأeري  اآل Nليفة  Sسلمان  بن  ال�ّسيخ عي�سى 
املفّدM- iفظه اهلل-  البالد  اآل Nليفة عاgل  امللك Mمد بن عي�سى  حل�سرU IساMب اجلاللة 
بالعديد eن التّطّورات واملراMل، وTسهدت e�ساريع التّطوير والتّحديث، وMّققت العديد eن 

الإجناRات على ال�ّسعيد اخلليجّي والعربّي والعاملّي.
  مل يكن توKيق تاريخ gذا اجلهاR الإعالeي العريق الذي Sساgم اأبناA البحرين يف بناFه 
ب�سكل  الإذاعة  تاريخ  عن  تتحّدث  Sسابقة  cتب  اأّي  gناك  تكن  اإذ مل  Sسهلة.  eهمة  وتطويره 
eف�ّسل وSسرد تاريخّي Sسوi بع�س cتب ال�ّسري ال�ّسخ�سيّة يف العمل الإذاعي وb�ّساUسات 
ال�ّسحاaة واملجاّلت، والّتقارير ال�ّسادرI عن وRارI الإعالم، وداFرI الإعالم Sسابقا، وبع�س 

الكتب التّوKيقيّة لتاريخ البحرين. 
اأّول eرLع Tساeل للتّطّور التّاريخي لإذاعة البحرين.     ويعّد gذا الكتاب الذي اأeاeكم 
وbد MرUست على توKيق e�سريI العمل الإذاعة ب�ستّى جمالتها، وeا bّدeته للم�ستمعني eن 
حمتوi عرب اأKريgا eنذ الfطالbة الأوىل، cما يت�سّمن eعلوeات وMقاFق تن�سر للمّرI الأوىل.  
املتغرّيات  eع  التّفاعل  على  البحرين  اإذاعة  MرUست  1955م  العام  يف  اإf�ساFها  eنذ    
الذي  التكنولوLي  والتّطّور  الع�سر  لروح  املواcبة  الإعالeيّة  اخلدeات  وتقدمي  احلياتيّة، 
ي�ساgم يف eتابعة التّحّولت الواSسعة. cما MرUست الّدولة على اأن ي�سغل التّطوير الإعالeي 
الإذاعي e�ساMة eن Nطط احلكوeة احلاليّة وامل�ستقبليّة؛ لإمياfها الّراSسخ ب�سرورI اأن يكون 
الإعالم الوWني eواcبًا للتّطّور العاملي ال�ّسريع يف املجال الإعالeي، و باأgميّة املنرب الإعالeي 
cعن�سر aّعاٍل يف اإي�سال اخلطاب الإعالeي املتّزن الذi يتّ�سم باملروfة والعتدال، ويحمل يف 

e�سموfه Zايات واأgداف تراعي e�سلحة الوWن واملواWنني. 
   cما MرUست eن Nالل gذا الكتاب على ت�سليط ال�ّسوA على e�سريI العمل الّدراeي يف 
اإذاعة البحرين، والعمل الإNباري، وe�سريI الإبداع املوSسيقى، والتي eّرت Lميعها مبراMل 

تاريخيّة eهّمة Sساgمت يف احلفاظ على الإرث الإذاعي امل�سموع. 
  cاfت gذه املحاولة gي الأوىل للغوUس يف تاريخ اإذاعة البحرين eنذ اأن fطق احلديد 
يف البحرين Mتّى يوeنا gذا. وSساأMرUس على اأن تت�سّمن الإUسدارات القادeة eن gذا الكتاب 
على cّل eا aاتنا eن eراMل bد fكون f�سيناgا دون b�سد، اأو ب�سبب عدم تواaر املعلوeات 

ة بتلك املراMل. اخلاUسّ

eهند �سليمان النعيمي
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الّتطّور الإOاري للإذاعة يف مملكة البحرين

الأSستاذ اإبراgيم cاfو يف eكتبه

الأSستاذ علي تقي

الأSستاذ عبدالرMمن عبداهلل 

الأSستاذ يوSسف eطر
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الثّاfية. وbد  اإّبان احلرب العامليّة    بداأت الإذاعة يف البحرين البّث يف عام 1940م 
e�سوؤوليّتها  توىل  وbد  اfتهاA احلرب.  eع  عام 1945م  براجمها Mتّى  بّث  اSستمّرت يف 
الإدارّية ال�ّسيّد Lورج Wلبيّة (عراbي اجلن�سيّة)، والذي يعترب اأّول eدير لالإذاعة، cما توىل 
e�سئوليتها يف ذات الفرتc Iل eن الأSساتذI حممد دويغر واإبراgيم العري�س.   يف 1955م 
بداأ عهد اإذاعة البحرين cجهاR رSسمّي Mكوeي؛ Mيث اaتتح UساMب العظمة املغفور له 
البحرين  اإذاعة  eبنى  اآfذاك  البحرين  اآل Nليفة Mاcم  بن Mمد  Sسلمان  ال�ّسيخ  اهلل  باإذن 

الاّلSسلكيّة، وLرi تعيني الأSستاذ اإبراgيم cاfو eديًرا لالإذاعة. 
  وfظًرا لأgميّة gذا املرaق املهّم، aقد bاeت احلكوeة اآfذاك بت�سكيل اأّول gيئة Mكوeيّة 
الإعالم   IرFدا e�سّمى  حتت  1965م  يوليو   26 بتاريخ  البحرين  يف  الإعالم  ل�سئون 
حلكوeة البحرين، برFاSسة Sسمّو ال�ّسيخ حممد بن eبارك اآل Nليفة؛ Mيث اأحُلقت بها حمّطة 

اإذاعة البحرين.
  ويف 19 يناير 1970م، تراأSّس الّدcتور حممد بن Lابر الأf�ساري داFرI الإعالم، 
مبوLب املرSسوم رbم (2) ل�سنة 1970م بالتّنظيم الإداري للّدولة، bبل اأن يتوّلgا Kاfية 
رFي�ًسا  عمله  اإىل Lاfب  اأبريل 1971م  اآل Nليفة يف 18  eبارك  بن  ال�ّسيخ حمّمد  Sسمّو 
اآل Nليفة  ال�سيخ عي�سى بن حممد بن عي�سى  بتعيني  لداFرI اخلارLية، cما Uسدر bرر 

eراbبًا عاeًا بداFرI الإعالم، وذلك يف تاريخ e 15ايو 1971م.
عام،  ب�سكٍل  الإعالم  Mقيبة   Iاإدار على  وامل�سوؤولني   AراRالو eن  العديد  وتعاbب    
والإذاعة ب�سكٍل NاUس، والتي Tسهدت تطويرات عديدI يف gياcلها الإدارّية والتّنظيميّة. 

وaيما يلي اأبرR املراSسيم والقرارات املتعلّقة ب�سئون الإعالم والإذاعة:
املوؤّيد، وذلك بعد  الرMمن  الّراMل Wارق عبد  اأّول وRارI لالإعالم برFاSسة   Aسا�fاإ  
M�سول اململكة على اSستقاللها يف 15 اأZ�سط�س 1971م، وت�سكيل اأّول Mكوeة يف 15 
الإداري  التّنظيم   Iباإعاد 1975م  ل�سنة   (18) رbم  املرSسوم  وUسدر  1973م.  دي�سمرب 
الإذاعة   Iاإدار gي:  اإدارات  اأربع  على  اآfذاك  الإعالم   IارRو اTستملت  Mيث  للّدولة؛ 
والتّلفزيون، واإدارI املطبوعات، واإدارI الثّقاaة والفنون، واإدارI ال�ّسئون الإدارّية واملاليّة، 
واأVسيفت اإدارتان Lديدتان اإىل الوRارg ،Iما »ال�ّسياMةz وzالرّتاثz عاeي 1978-1981م 

على التّوايل.
cما ُعنّي eعايل ال�ّسيخ عي�سى بن راTسد اآل Nليفة وcيال لوRارI الإعالم عام 1976م 

Mتّى عام 1988م.
يف a 2رباير 1980م Uسدر عن UساMب ال�ّسمّو امللكي رFي�س الوRراb Aرار بتعيني 
eارSس   14 يف  Uسدر  cما  بالوcالة.  الإذاعة  ل�سئون  eديًرا  cمال  Sسلمان  M�سن  ال�سيّد 
1981م bرار بتثبيته يف eن�سبه، واSستمّر يف عمله eديًرا لالإذاعة Mتّى العام 1986م؛ 

Mيث ُعنّي eديًرا لإدارI الثّقاaة والفنون.
اإعادI تنظيم وRارI الإعالم مبوLب املرSسوم رbم (9) ل�سنة 1985م eت�سّمنة ع�سر 
اإدارات، gي: التّلفزيون، الإذاعة، ال�سئون الإدارّية واملاليّة، املطبوعات، املطبعة احلكوeيّة، 
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العالbات العاeّة وال�ّسحاaة، ال�ّسياMة والآKار، املتاMف والرّتاث، الثّقاaة والفنون، وeرcز 
التّدريب للتّموين والفندbة. وUسدر املرSسوم رbم (10) ل�سنة 1985م بتعيني ال�سيّد Nليل 

اإبراgيم الذوادي وcياًل e�ساعًدا لالإذاعة والتّلفزيون بوRارI الإعالم.
Uسدر يف العام 1988م املرSسوم رbم 11 بتعيني الّدcتورg Iالة العمران cوcيل 
وcيالً  الذوادي  Nليل  ال�سيّد  بتعيني  eرSسوم  Uسدر  cما  والتلفزيون،  لالإذاعة  e�ساعد 

e�ساعًدا للثّقاaة والرّتاث الوWني. 
bرار   AراRالو رFي�س  امللكي  ال�ّسمّو  UساMب  عن  Uسدر  Sسبتمرب 1990م   24 يف 

بتعيني ال�سيّد عبد الرMمن عبد اهلل حممد eديًرا لإدارI الإذاعة.
 اإf�ساg« Aيئة الإذاعة والتّلفزيونz مبوLب املرSسوم بقاfون رbم (1) ل�سنة 1993م، 
وتتّوىل Tسئون الإذاعة امل�سموعة واملرFيّة يف اململكة، ولها Tسخ�سيتها العتبارّية وeيزاfيتها 
امل�ستقلّة، وتتبع وRير الإعالم، ويكون لها جمل�س اإدارI ي�سّم ع�سرI اأع�ساe Aن العاeلني 
 IارRة، وممثاًل عن وeسة الإذاعيّة وال�سخ�سيّات العاSبار والهندNبالإذاعة والتّلفزيون والأ
املاليّة. cما Uسدر املرSسوم بقاfون رbم (10) ل�سنة 1993م ب�ساأن Mماية Mقوق املوؤلّف.

اإدارI ال�ّسئون  اأبريل 1995م؛ بحيث ت�سّم  اإعادI تنظيم وRارI الإعالم بتاريخ 25 
الإدارّية واملاليّة، واإدارI العالbات العاeّة واخلدeات الإعالeيّة، وتتبعان وcيل الوRارI، اإىل 
الثّقاaة والفنون، املتاMف والرّتاث، املطبوعات، املطبعة احلكوeيّة، وتتبع  اإدارات:  Lاfب 
التّدريب  ال�ّسياMة وeرcز   Iاإدار اإىل  الوWني. بالإVساaة  للثّقاaة والرّتاث  امل�ساعد  الوcيل 
للتّموين والفندbة، ويتبعان وcيل الوRارI امل�ساعد لل�ّسياMة. aيما اSستمّرت »gيئة الإذاعة 

والتلفزيونz يف عملها cهيئٍة e�ستقلٍّة تابعٍة لوRير الإعالم.
تغيري e�سّمى الوRارI اإىل (وRارT Iسئون جمل�س الوRراA والإعالم)، وتوىّل Mقيبة 
اإبراgيم  Nليل  تعيني  ومّت   .1995 يوfيو   26 يف  املطّوع  اإبراgيم  حممد  ال�سيّد  الإعالم 
الّذّوادي رFي�ًسا تنفيذيًّا لهيئة الإذاعة والتّليفزيون يف درLة وcيل وRارI بتاريخ e 3ارSس 

1996م. 
 Aسا�fسوم اإSرe كامMون بتعديل بع�س اأfسوم بقاSرe سدر يف 16 اأبريل 1996مU
gيئة الإذاعة والتّلفزيون؛ Mيث اأVسيفت eاّدL IديدI ب�ساأن تعيني رFي�س تنفيذي للهيئة، 
 Iمرب 1996م باإعادaوf 18 سوم يفSرe سدرU ماc .Iام جمل�س الإدارeسئوًل اأ�e ويكون
.AراRسئون جمل�س الوTسئون الإعالم باإداراتها املتخ�ّس�سة، وT ؛ بحيث ت�سّمIارRتنظيم الو

 Iم 11 بت�سكيل جمل�س اإدارbرار رb AراRي�س الوFب ال�ّسمّو امللكي رMساU سدر عنU
gيئة الإذاعة والتّلفزيون برFاSسة وRير Tسئون جمل�س الوRراA والإعالم. وVسّم املجل�س يف 
ع�سّويته (Nليل الّذوادي، رTسيد املعراج، الّدcتور عبد اهلل اأMمد eن�سور، Uسديق Tسرف 
 Iتورcخرو، الّدa مال حممدL ،لفانN سمريS تورcمن، الّدMمد ال�سيّد عبد الرMالعلوي، اأ
eي Sسليمان العتيبي، الّدcتور عبد اهلل يوSسف احلواج، الدcتورI بهيّة اجل�ّسي، الّدcتور 

اأMمد باbر M�سن، Nمي�س حممد املقلة. 
Uسدر eرSسوم رbم (17) ل�سنة 1999م باإعادI تنظيم الوRارe IّرI اأNرi، لي�سبح 
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 Iي، واإدارLة والإعالم اخلارaة لل�ّسحاeّالعا Iن الإدارe الإعالم. وتتكّون IارRا وgسّما�e
لوcيل  تابعٍة  اإداراٍت  وKالث  الوRير،  وتتبع  والّرbابة،  والرّتّددات  الالSسلكية  الرّتاNي�س 
الوRارI امل�ساعد لل�ّسياMة، وKالث اأNرi تابعة للوcيل امل�ساعد للثّقاaة والرّتاث الوWني، 
واإدارات تابعة للوcيل امل�ساعد للمطبوعات والنّ�سر، واأNرi تابعة للوcيل امل�ساعد لل�سئون 
cما  الإعالم،  لوRير  تابعة  والتلفزيون  الإذاعة  gيئة  واملاليّة واخلدeات. وXلّت  الإدارّية 

اأVسيفت Tسرcة امل�ساريع ال�ّسياMيّة لتبعيّة الوRير.
 مّت تعيني ال�ّسيّد fبيل يعقوب احلمر وRيًرا لالإعالم يف 17 اأبريل 2001م.

ا  ًّeعا eديًرا  الّزّياين  اهلل  عبد  Nالد  بتعيني   2002 ل�سنة   17 رbم  eرSسوم  Uسدر 
ورFي�س حترير لوcالة اأfباA البحرين بدرLة وcيل e�ساعد. cما Uسدرت bرارات وRارّية 

بندبه للقيام بهماّم رFي�س gيئة الإذاعة والتّلفزيون.
Uسدر eرSسوم رbم (41) ل�سنة 2004م باإعادI تنظيم gيئة الإذاعة والتّلفزيون؛ 
بحيث ت�سّم اإدارI التّ�سويق والرّتويج واإدارI املوارد الب�سرّية واملاليّة. وتتبعان الّرFي�س 
اإىل  البحرين،   Aباfاأ ووcالة  الأNبار   Iاإدار وت�سمل  لالأNبار،  العاeّة   Iوالإدار التّنفيذّي، 

Lاfب الإدارI العاeّة لل�ّسئون الفنيّة، والإدارI العاeّة لالإذاعة والتّلفزيون.
 iرLالإعالم يف 14 يناير 2005م. و IارRتور حممد عبدالغّفار عبداهلل وcتوىّل الّد 
اإعادI تنظيم الوRارI يف 5 يوليو 2007م، لت�سّم وcيل الوRارI، وتتبعه: اإدارI العالbات 
والإعالم  لل�ّسحاaة  امل�ساعد  والوcيل  الوRير،  ويتبعان  البحرين.   Aباfاأ ووcالة  العاeة، 
للمطبوعات  امل�ساعد  والوcيل  الوWني،  والرّتاث  للثّقاaة  امل�ساعد  والوcيل  اخلارLي، 
والنّ�سر، والوcيل امل�ساعد لل�ّسيّاMة، والوcيل امل�ساعد للموارد الب�سرّية واملاليّة. cما cلّف 
SسعادI ال�ّسيخ Nليفة بن عبد اهلل اآل Nليفة مبهام الّرFي�س التّنفيذّي لهيئة اإذاعة وتلفزيون 
الإذاعة  gيئة  رFي�س  باأعمال  cقاFٍم  الكرمي  عبد  M�سن  ال�ّسيّد   IسرTباe وتبعه  البحرين، 

والتّلفزيون. 
وcيالً  املناعي  علي  ال�ّسيّد Mمد  بتعيني  ل�سنة 2007م   (7) رbم  املرSسوم  Uسدر 

لوRارI الإعالم بتاريخ 23 يناير 2007م.
توىّل ال�سيّد Lهاد M�سن بوcمال eهام وRارI الإعالم يف S 25سبتمرب 2007م. 
وUسدر eرSسوم رbم 66 ل�سنة 2007م باإعادI تنظيم وRارI الإعالم؛ بحيث مّت a�سل 
وcالة اأfباA البحرين cاإدارe Iٍنف�سلة عن الأNبار، cما مّت تكليف اأMمد جنم النّجم برFاSسة 

gيئة الإذاعة والتّلفزيون.
تولّت eعايل ال�ّسيخة eي بنت حممد اآل Nليفة eهام الوRارI يف f 18وaمرب 2008م 
ل�سنة   (104) رbم  املرSسوم  مبقت�سى  والإعالم  الثّقاaة   IارRو اإىل  e�سماgّا  تغيري  بعد 

2008م.
Uسدر يف fوaمرب 2008م eرSسوم eلكّي رbم 105، يق�سي بتعيني ال�ّسيخ راTسد 
بدرLة  بالبحرين،  والتّلفزيون  الإذاعة  لهيئة  تنفيذيًّا  رFي�ساً  Nليفة  اآل  الرMمن  عبد  بن 

 .IارRيل وcو
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يف 8 يوليو 2010م اأUسدر UساMب اجلاللة امللك Mمد بن عي�سى اآل Nليفة عاgل 
مملكة البحرين املفّدi املرSسوم رbم (31) ل�سنة 2010م بتعديل e�سّمى وRارI الثّقاaة 
cاaّة  الهيئة  تتوىّل  بحيث  الإعالم؛  Tسئون  gيئة   Aسا�fواإ  ،zةaالثقا  IارRو« اإىل  والإعالم 
والقرارات  واللّواFح  بالقواfني  عليها  املن�سوUس  الإعالم  ب�سئون  املتعلّقة  الNت�ساUسات 

والأfظمة املعمول بها يف اململكة. 
Tسئون  لهيئة  رFي�ًسا  اآل Nليفة  بن Nليفة  بن حممد   Rواa ال�ّسيخ  eعايل  تعيني  مّت 
 IارRتّى تولّيه وMم (33) ل�سنة 2010م، وbسوم رSب املرLير، مبوRة وLالإعالم بدر
الّدولة ل�سئون الت�سالت يف 2012/12/1م. cما Uسدر املرSسوم رbم 34 ل�سنة 2010م 
بتنظيم gيئة Tسئون الإعالم، وبذلك اأُلغي e�سّمى gيئة الإذاعة والتّلفزيون، واأUسبح bطاع 
الإذاعة والتلفزيون والأNبار والإfتاج وال�سئون الفنيّة حتت e�سئوليّة eدير عام Tسئون 

الإذاعة والتّلفزيون بعد اأن cان املن�سب يتوّله رFي�س gيئة الإذاعة والتّلفزيون.
يف 7 اأبريل 2011م Uسدر bرار عن UساMب ال�ّسمّو امللكي رFي�س الوRراA بتعيني 

ال�سيّد يوf�س Sسلمان M�سن eديًرا لإدارI الإذاعة. 
ويف اأبريل 2012م اأUسدر Lاللة امللك eرSسوeًا رbم (40) ل�سنة 2012م بتعيني 
SسعادI ال�سيّدS IسمريI اإبراgيم بن رLب وRيرI للّدولة ل�سئون الإعالم. وUسدر املرSسوم 

رbم (28) ل�سنة 2013م يف 29 اأبريل باإعادI تنظيم gيئة Tسئون الإعالم.
توىّل SسعادI ال�سيّد علي حممد عي�سى الّرeيحي رFاSسة gيئة Tسئون الإعالم بدرLة 

وcيل وRارI مبوLب املرSسوم رbم (37) ل�سنة 2013 ال�سادر يوم e 28ايو 2013م.
Uسدر يف 2013م bرار بندب ال�سيّد ب�ّسام حممد علي الّذّوادي cقاFٍم باأعمال eدير 
عام الإذاعة والتّلفزيون. ويف 2015م Uسدر له bرار بالتّعيني cمديٍر لالإfتاج. وUسدر bرار 

fدب Lديد لتويّل eهام القاFم باأعمال eدير عام الإذاعة والتّلفزيون. 
وبناAً على eرSسوم eلكي رbم 83 ل�سنة 2014م، Uسدر يف 6 دي�سمرب بت�سكيل 
الوRارI اجلديدI. توىّل عي�سى بن عبد الرMمن احلمادي eن�سب وRير ل�سئون الإعالم. 
اأcتوبر 2015م مبرSسوم eلكي رbم (65) ل�سنة 2015م،  اإعادI تعيينه يف   iرL ماc
والذي ت�سّمن تعدياًل وRاريًّا، ومت تعينه يف eن�سب وRير Tسئون الإعالم وRير Tسئون 

جمل�سي ال�ّسورi والنّواب. 
اآل Nليفة عاgل البالد  وUسدر عن M�سرU IساMب اجلاللة امللك Mمد بن عي�سى 
 Iاملاّد الإعالم. وLاA يف  Tسئون  gيئة   Aباإلغا ل�سنة 2016م   (82) رbم  eرSسوم   iاملفّد
 IارRسر وTية: ُتباfالثّا Iّست املاّد�f يماa .سئون الإعالمT يئةg سوم: ُتلغىSن املرe الأوىل
Tسئون الإعالم cاaّة الNت�ساUسات املتعلّقة ب�سئون الإعالم املن�سوUس عليها يف القواfني 
واللّواFح والقرارات والأfظمة املعمول بها يف اململكة. وLاA يف املادI الثّالثة: توؤول اإىل 
وRارT Iسئون الإعالم cاaّة العتمادات املدرLة لهيئة Tسئون الإعالم يف امليزاfيّة العاeّة 
للّدولة، وcاaّة Mقوbها والتزاeاتها. وينقل اإليها Lميع eوXفي gيئة Tسئون الإعالم بذات 

.IارRبًقا لتنظيم الوW يفيّةXم الوgزاياeهم وbقوM
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ويف e 4ارSس 2016م Uسدر عن M�سرU IساMب اجلاللة امللك Mمد بن عي�سى اآل 
Nليفة عاgل البالد املفّدe iرSسوم بتعيني علي بن حممد الّرeيحي وRيًرا ل�سئون الإعالم.

البالد  عاgل  Nليفة  اآل  عي�سى  بن  Mمد  امللك  اجلاللة  UساMب   Iسر�M عن Uسدر 
املفّدM iفظه اهلل ورعاه eرSسوم ل�سنة 2017م، وLاA يف املرSسوم رbم (27): اإfّه يعنّي 

ال�سيّد الّدcتور عبد الرMمن حممد LاSسم بحر وcياًل لوRارT Iسوؤون الإعالم.
ويف eايو 2018م Uسدر عن M�سرU IساMب اجلاللة امللك Mمد بن عي�سى اآل Nليفة 
وcياًل  البلوTسي  اأMمد Nمي�س  اهلل  عبد  بتعيني   (78) رbم  املرSسوم   iاملفّد البالد  عاgل 
الّدوSسري وcياًل e�ساعًدا ل�سئون الإذاعة  اأMمد  الفنيّة، وعبد اهلل Nالد  e�ساعًدا لل�ّسئون 

والتّلفزيون.
وNالل e�سريI الإذاعة eنذ اfطالbتها توىلىَّ عدد eن الكفاAات البحرينيّة اأي�ًسا e�سوؤوليّة 
القيام باأعمال eدير الإذاعة والإTسراف على Sسري العمل aيها، وeنهم الأSستاذ Mمد املنّاعي، 

والأSستاذ Sساeي القوR، والأSستاذI عاF�سة عبد اللّطيف.  

ابراgيم cاfو

Rي القوeساS

Lورج Wلبية

عاF�سة عبداللطيف

عبدالرMمن عبداهلل

Mمد املناعي

M�سن cمال

يوf�س Sسلمان

حممد دويغر
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املرMلة الأhىل: اإذاعة البحرين 1940م

UساMب العظمة املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ Mمد بن 
عي�سى اآل Nليفة eع aريق عمل الإذاعة N 1940الل 

Mفل التدTسني

اأول جلنة وWنية لتطوير الإذاعة (eارSس 1942) 
ويظهر يف ال�سورe Iن اليمني (ال�سيد LاSسم الكظماوي 

املدير الإداري لداFرI العالbات العاeة ، ،حممد Uسالح 
ال�سرت، اMمد يوSسف aخرو، Nليل اإبراgيم cاfو ، 

ال�سيخ eبارك بن Mمد اآل Nليفة رFي�س اللجنة، برترام 
توeاSس eدير العالbات العاeة، عبدالعزيز العلي 

الب�سام، عبداهلل الزايد، حممد دويغر
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اأواFل دول املنطقة التي Tسهدت دNول اأLهزI الّراديو يف    تعّد مملكة البحرين eن 
يتحّدث عرب  احلديد  بداأ  عندeا  البحرين  اأgل  ي�سّدق  املاVسي؛ Mيث مل  القرن  KالKينيّات 
النّاSس  اإىل  اأربع bطع cبريI وgواFي cبري ت�سل عرب Uسوته  املكّون eن  LهاR (aيلب�س) 

اأNبار العامل.
التي مل   Iيال اجلديدLلالأ iاأن ترو امل�سموع Mكاية، بل Mكايات، يجب    ولالإعالم 
تع�س Mقبة cان aيها البّث الإذاعي ل ي�سل اإىل امل�ستمع اإل ب�سّق الأfف�س؛ ب�سبب Vسعف 
الإرSسال اأو عدم القدرI على اeتالك الوSساFط (اأLهزI املذياع)؛ cنتيجة لرتفاع اأKماfها 

 .iرNهة اأL نe ستويات املعي�سة�e سعVهة، وتواL نe
يتعّرVسون  اأي�سا  aكاfوا  بهم،  راديو NاUس   RهاL تالكeا اأeّا eن cان مبقدورgم    
 Rلل باجلهاN دوثM اأو ،Aقطاع الكهرباfثل اe ،ستمتاعهم بالبّث الإذاعيSمل�سكالت تعيق ا

ي�سعب ت�سليحه؛ لندرI وLود املخت�ّسني. 
  Zري اأّن الأMوال تبّدلت 180 درLة بح�سب الّدcتور عبد اهلل املدين eع الثّورI التّقنيّة 
القابلة  الرتاfزSستور اخلفيفة   IهزLاأ الّدfيا  اأSسواق  اإىل  اأfتجت وUسّدرت  التي  اليابان  يف 
للحمل، eن اإfتاج Tسرcات Sسوين وتوTسيبا وSساfيو وgيتاTسي وZريgا، والعاeلة بواSسطة 

 .Aا عن الكهربا بّطاريات بحجم الأUسابع عوVسً
  gذه الثّورI التي ل fبالغ، لو bلنا اإfّها cاfت اأTسبه بثورI الهواتف النّقالة ووSساFل 
التّقليدّية  املذياع   IهزLاأ عن  البديل  للنّاSس  وaّرت  لأfّها  احلاليّة؛  الLتماعي  التّواUسل 
ال�ّسخمة التي مل تكن تختلف يف Mجمها ووfRها عن bطع الأKاث الكبريI، بل التي مل تكن 
 IهزLاأ البناA و(اأريالت  بّطاريات Lاaّة يف Mجم Wابوق  اأو  باأSسالك cهرباFيّة  اإّل  تعمل 

اSستقبال)، eثبّتة على اأSسطح املناRل اأو NارLها.
  الّراديو العجيب مل يكن مبقدور اأّي eواWن اeتالcه Sسوi عدد eن الوLهاA والتّجار 
eي�سوري احلال. وcاfت البيوت املالكة ملثل تلك الأLهزI تخ�سى اإa�ساS Aسّر وLوده؛ لكي 
ل يتّهم اأUسحابها بالكفر وال�ّسعوذI، وeن Kّم eقاWعة النّاSس لهم، Mتّى بداأ الّراديو بعدgا 

ب�سنوات ياأNذ وVسعه الّطبيعي؛ لي�سبح امل�سدر الأّول لدi املواWنني ملعرaة الأNبار. 
  ويروي ال�سيّد Tسعبان اإبراgيم حمّمد، وgو اأّول بحريني يتخ�ّس�س يف جمال اإUسالح 
اأLهزI الّراديو، وبداأ عمله يف Sسوق املقاUسي�س يف املناeة، بح�سب Uسحيفة اأNبار اخلليج. 
اإىل  البحرين cان eقيًما (باc�ستاfيًّا)، bدم  الّراديو يف  اإUسالح  اأّول eن تخ�ّس�س يف  اإّن 
البحرين eع اأSسرته؛ Mيث اaتتح دcاfًا Uسغريًا بالقرب eن eبنى البلدّية يف املناeة، يحمل 
اSسمه وgو (دين راديو). وcان يقوم باإUسالح الأLهزe Iن fوع (باي) الإجنليزية؛ Mيث 
علي  الأعمال  رLل  باSستريادgا  bام  eن  واأّول  اآfذاك.  البحرين  الوMيدI يف  تعترب  cاfت 

راTسد.
دNولها  eن   Iسري�b  Iرتa بعد  الّراديو   IهزLاأ ت�سليح  eع  b�ّستي  (بداأت  يقول:    
 AسراTو بيع  اأتعاeل يف  ب�سيط،  cتاLر  املقاUسي�س  Sسوق  اأعمل يف  cنت  البحرين؛ Mيث 
ال�ّسلع امل�ستعملة. وaجاأI اeتالأ ال�ّسوق بهذه الأL�سام احلديدّية الغريبة التي تنطلق eنها 
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اأUسوات Lميلة Zاe�سة، ل تعرف e�سدرgا. الأeر الذي Lعلها اأTسياZ Aريبة وخميفة Mتّى 
لأcرث الناSس LراأI! اإىل الّدرLة التي اأUسبحت – يف ذلك الوbت البعيد - حمور اgتماeات 
النّاSس الب�سطاA. وeن gذه الgتماeات eثاًل: تواaد النّاSس – بعد اأن Rالت عنهم ال�ّسدeة 
والّرgبة التي Sسبّبتها gذه الأLهزI – اإىل ال�ّسوق، وب�سورI يوeيّة لالSستماع اإىل الراديو. 
cذلك eن eظاgر اgتمام النّاSس ال�ّسديد بالواaد اجلديد القادم eن ديار الكفرI - بح�سب 
تعبريه - gو f�سجهم وتاأليفهم الكثري eن الق�س�س والأbاويل Mوله، وcلّها ترتكز يف cثري 

eن الأMيان على اخليالت والتّخريفات والأوgام). 
  وي�سيف (cنت واMًدا eن اأولئك النّاSس الذين يعي�سون Mالة eن الإعجاب ال�ّسديد 
بهذه الأL�سام الغريبة النّاWقة. ولكوين اأMد اأaراد ال�ّسوق، aقد cنت اأLمع الأLهزI املتعّطلة 
eن املقاgي بعد اأن يتعذر عليهم اإUسالMها، واأعمل على تفكيكها؛ لكي اأc�سف عن الّرLل 
اأّول Lهاb Rمُت بت�سليحه eن  الذي ي�سدر ال�ّسوت داNل gذه القطعة احلديدّية. وcان 
fوع Sسيريا، وcان يطلق عليه Sسابًقا (الّطابوbة)؛ fظًرا لكوfه يعمل على بطارّية NارLيّة، 

 .(Aة البناbابوW سكلT ذNتاأ
  ويف العام 1936م، وبح�سب الوKاFق، وUسلت اإىل اأSسواق البحرين اأعداد bليلة eن 
اأLهزI الّراديو اجلديدI ذات القطعة الواMدI (cبريI احلجم)، eع gواFي اSستقبال اأUسغر 

f�سبيًّا، بعد اأن بداأ gذا اجلهاR بالتّطور ال�ّسريع يف Sسنواته الأوىل.
  الّراديو لقي Wلبًا cبريًا eن bطاع cبري eن الأgايل، وfظًرا لكوfهم Zري bادرين على 
ال�ّسعبيّة يف املحّرق  املقاgي  اأو   ،AهاLالو الوMيد gو eناRل  اeتالك اجلهاa ،Rكان املالذ 
واملناeة التي MرUست على اbتناA الأLهزI؛ لكي يتمّكن رّواد املقهى eن eتابعة e�ستجّدات 

احلرب العامليّة الثّاfية. 
  cما cان بع�س اجلريان مّمن ميتلكون اأLهزI الّراديو يوUسون اأMياfا برaع ال�ّسوت 
لياًل؛ لكي يتمّكنوا eن Sسماع الإذاعة، وgم aوق Sسطوح املناRل، cعادI النّاSس Uسيًفا. aيما 
اإRعاج املتطّفلني الذين ياأتون لالSستماع  عاfت البيوت املالكة لأLهزI الّراديو Mينئذ eن 

للّراديو.
اأعداد    واRدgرت املقاgي ال�ّسعبيّة التي متتلك ذلك اجلهاR العجيب؛ ب�سبب جتمهر 
عن  النّاجتة  الفوVسى  تلك  اأّدت  وbد  املقاgي.  تلك  eن  امل�سروبات   AسراTو aيها،   Iبريc
اإUسدار  عنها  fتج  مّما  الأgايل،   iسكوT اإىل  gنا وgناك  املذياع  وارتفاع Uسوت  التّجمهر 
بياfات واإعالfات eن البلدية تطلب eن اأUسحاب اأLهزI الّراديو تخفي�س ال�ّسوت؛ بحيث 

ل يتعّدe iنطقة املقهى. 
اأّن بلدّية املناeة اأUسدرت اإعالfًا يف 23 اأcتوبر 1938م Mول    وت�سري الوKاFق اإىل 
الذي Mمل رbم 1357/18  الإعالن  التّجارّية. وLاA يف  املحاّلت  الّراديو يف  اSستخدام 
 25 املنعقد يف  املوbّر  البلدي  املجل�س  bرار  على   Aًوبنا الّراديو،  اأUسحاب  لعموم  (fعلن 
Tسعبان 1357، ممنوع اSستعمال الّراديو ب�سوت eرتفع بعد ال�ّساعة اخلاe�سة عربي ليال. 
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اأي اأfّه يجب تخفي�س ال�ّسوت؛ بحيث يكون e�سموًعا لدU iساMبه يف املحل aقط، وذلك 
حتّفظا على ال�سّجة املت�ساعدe Iن (الّراديوgات) املرتفعة الأUسوات. وcّل eن يخالف eا 
 / �g 1357 سعبانT 28 ..علومe ة والبلدّية، ليكنeام احلكوeسوؤول اأ�e ر اأعاله يكونcذ

23 اأcتوبر 1938. (عبد اهلل بن عي�سى اآل Nليفة رFي�س بلدية املناeة).
على  تاأKريًا  الأcرث   IهزLالأ اأgّم  اأMد  ي�سبح  اأن  الوbت  ذلك  يف  الّراديو  اSستطاع    
ال�ّسعوب؛ Mيث cان اأداI لتطوير املجتمعات، وتثقيفها، وRيادI وعي Lماgريgا، اإVساaة 
الرّتaيه  Lاfب  اإىل  وال�ّسياSسي،  والLتماعي  الثّقايف  والتّغيري  للتّعليم   Iاأدا اعتباره  اإىل 

والSستمتاع بالفنون املحليّة والعربيّة. 
تن�سر Lدوًل مبواعيد  التي Uسدرت يف عام 1939م،  البحرين   IريدL تfاc قدa  
دروSس تعلم اللّغة الإجنليزّية التي تبثّها حمّطة الإذاعة الربيطاfيّة. وfظراً لكرثI اgتمام 
القّراM ،AرUست اجلريدI على اSستفادتهم عرب f�سر eلّخ�س عن تلك الّدروSس يف Uسفحاتها. 
  eع اfدلع احلرب العامليّة الثّاfية يف الأّول eن Sسبتمرب eن عام 1939م يف اأوروبا بني 
bّوات احللفاA (الحّتاد ال�ّسوaياتي، اململكة املتّحدI، الوليات املتّحدI الأeريكيّة، aرf�سا، 
املجّر،  روeاfيا،  اإيطاليا،  اليابان،  (اأملاfيا،  املحور  ودول  cندا)،  النّم�سا،  بولندا،  ال�ّسني، 
 Iقاعدc ت البحرين يف احلربcسارT دbتداب الربيطاين، وfت البحرين حتت الfاc ،(بلغاريا
ع�سكرّية للربيطاfينّي. ولتوaري البرتول للّطاFرات وال�ّسفن احلربيّة للحكوeة الربيطاfيّة؛ 

fظًرا للموbع الإSسرتاتيجي املهّم الذي متتلكه البحرين يف وSسط اخلليج العربي. 
  ويف 18 يناير 1940م f�سرت LريدI البحرين يف عددgا رbم 46 اإM�ساFيّة بعدد 
عدد  بلغ  Mيث  (NATAKHMENAN)؛  عن   IسادرU البحرين  يف  الّراديو   IهزLاأ
الأLهزM I�سب ذلك الإM�ساL 511 AهاR راديو؛ وذلك ب�سبب اgتمام املواWنني البحرينينّي 
بالSستماع اإىل اأNبار احلرب العامليّة الثّاfية 1939م -1945م eن اإذاعة برلني (العربيّة)، 

والإذاعة العربيّة الإيطاليّة يف eدينة (باري). 
 Iدfسالح للح�سول على ال�ّسعبيّة وامل�سا�c احلرب AناKت حمّطات الإذاعة ت�ستخدم اأfاc  
eن اجلماgري. وbد MرUس الأملان Nالل احلرب على اSستغالل الإعالم احلربي؛ ملحاولة 
c�سب اجلماgري، وN�سوUسا Tسعوب الّدول العربيّة التي اSستعمرت بلداfها eن bبل دول 
التي  برلني  اإذاعة  اخلليج عرب  للتّاأKري على Tسعوب دول  Sسعْت  احللفاc Aربيطاfيا؛ Mيث 

cاfت تطلب eن ال�ّسعوب e�ساfدI بالدgا Vسّد دول الSستعمار. 
  وبح�سب ال�سيّد Tسعبان اإبراgيم حممد اأّول aنّي بحريني لإUسالح اأLهزI الّراديو، 
اgتمام  حمور  الإذاعتان  gاتان  cاfت  Mيث  ولندن؛  بغداد  اإذاعتي  بني  التّناa�س  (cان 
يوؤّديه  cان  الذي  الغناFي  الربfاeج  eتابعة  على  النّاSس  MرUس  بغداد  وeن  البحرينينّي. 
eطرب العراق M�سريي بوعزيز. وMرUس املواWنون على Sسماع f�سرI الأNبار eن اإذاعة 

لندن؛ ملتابعة اأfباA احلرب العامليّة). 
  وي�سيف: (اأتذcّر وVسع امل�ستمعني يف يوم اجلمعة. cان النّاSس ي�سحون eبّكرين، 
يغت�سلون Lيًدا، ويلب�سون الثّياب النّظيفة املعّطرI. وبعد الفطور eباTسرI ي�سريون باجّتاه 
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ال�ّسوق؛ لياأNذوا اأeاcنهم باملقاgي. cان املرA ل يجد eكاfًا، ويف متام احلادية ع�سرI يتّجه 
UساMب املقهى اإىل الراديو املوVسوع على رّف eثبّت باحلاFط، ويرaع Uسوته بكاeل Wاbته.. 
aينطلق Uسوت املذيع bاFال: (gنا اإذاعة بغداد.. ت�ستمعون الآن اإىل وUسلة ZناFيّة للمطرب 
M�سريي بوعزيز). وgذه الوUسلة - cما اأذcر- ت�ستمّر Sساعة، يق�سيها رّواد املقهى يف 
Tسرب ال�ّساي الأMمر، وتدNني (الكدو). وعندeا يقول M�سريي بوعزيز (fهارcم Sسعيد) 

 .(Iهجورe هاfّاأcالية، وN يgميًعا، وتبقى املقاL سSعلنًا اخلتام، ين�سحب النّاe
التّاSسعة  ال�ّساعة    ويكمل Sسرده لتلك الأّيام، (ويف امل�ساe Aن cّل ليلة، ويف Mوايل 
يذgب النّاSس اإىل املقاgي eّرI اأNرi، ي�ستمعون ب�سورS Iسريعة اإىل f�سرI اأNبار لندن 
التي تخ�ّس�س يف eعظمها لإذاعة اأNبار احلرب، ويعودون بعدgا اإىل eناRلهم؛ لتفادي 

bواfني eنع التّجوال التي عمل بها الإجنليز يف aرتe Iن aرتات احلرب). 
  cان املواWنون يف البحرين ي�ستقون eعلوeاتهم عن احلرب eن اإذاعات دول املحور، 
وبح�سب الوKاFق والّدراSسات Tسّكلت اإذاعة برلني والإذاعة الإيطالية يف باري Nطًرا على 
اأن بداأت يف تاأليب الّراأي العام البحريني عرب اfتقاد الأوVساع ال�ّسياSسيّة  بريطاfيا، بعد 
 IريدL Vسّد  والتّحري�س  البحرين،  Tسهدتها  التي  احلرب  تبعات  ب�سبب  والbت�سادّية؛ 

البحرين؛ لوbوaها اإىل Lاfب بريطاfيا.
يف  eنق�سًما  cان  البحريني  اجلمهور  اإّن  اإّل   ،Aاحللفا eع  البحرين  وbوف  ورZم    
املقاgي، aكان gناك eن يوؤاRر الأملان Vسّد الربيطاfينّي، وي�ستمع لإذاعة برلني لي�س Mبًّا 
يف الأملان، واإّنا cرgًا لهم وbتها. والق�سم الآNر ي�ستمع اإىل اإذاعة لندن، الأeر الذي cان 

.Iة حمّددLوe سر الّراديو علىTوؤe تيار وحتديدNق يف اRاأe ي يفgسحاب املقاUي�سع اأ
  وeن b�س�س الّراديو يف الّزeن البحريني القدمي، اإfّه ويف aرتI اTستعال اأوRار احلرب 
الثّاfية يف عام 1939م، cاfت بريطاfيا ت�سدر بني Mني واآNر توLيهات بعدم  العامليّة 
الSستماع لإذاعات الّدول “املعادية” لها. وeن املعروف اأن Mكوeة البحرين cاfت eن بني 

Lبهة الّدول املوؤّيدI واملناUسرI لربيطاfيا يف احلرب العامليّة الثّاfية.
اخلليج  اإذاعة يف  اأّول   Aسا�fاإ اإىل  ت�سارع  بريطاfيا  eن  Lعلت  التّطّورات  gذه  cّل    
العربي؛ لك�سب دعم Tسعوب دول اخلليج وe�ساfدتها يف Mربها Vسّد دول املحور، وتكذيب 
eا تبثّه اإذاعة برلني eن eعلوeات. cما eنعت وbتها الSستماع اإىل القنوات الإذاعيّة التي 

تهاLم SسياSستها، وجترمي الSستماع اإليها.
بالSستماع  البحريني  اجلمهور  رZبات   AساVاإر على  اأي�ًسا  بريطاfيا  MرUست  cما    
احلرب، وحت�ّسن  وتخدeهم يف  الربيطاfينّي،  ترVسي  التي  بالّطريقة  ولكن  الأNبار،  اإىل 
eن Uسورتهم. cما اأّن الربيطاfينّي Mاولوا تعزيز العالbة الإيجابيّة eع ال�ّسعب البحريني 
بتوaري بع�س eتطلّباته، ويف الوbت fف�سه eواLهة احلرب الإعالeيّة التي تقودgا Vسّدgم 

الإذاعة الأملاfيّة؛ ليكون ال�ّسعب البحرينّي واخلليجّي يف Uسّفهم. 
املوbع  eنها:  اأSسباب   Iلعد الإذاعة؛  لfطالق  cموbع  البحرين  بريطاfيا  اNتارت    
الوUسول  الإذاعة eن  Sسيمّكن Uسوت  والذي  اخلليج،  يقع يف وSسط  الذي  الإSسرتاتيجّي 
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اإىل املناWق ال�ّساMليّة يف اخلليج، اإVساaة اإىل امل�ستوi الثّقايف والفكري والتّعليمي العايل 
لأgل البحرين، وتوaّر الكفاAات البحرينيّة التي Sستكون bادرI على الوUسول اإىل bلوب 

eواWنيها باللّغة العربيّة واللّهجة املحليّة، بدل الSستعاfة بخربات eن Nارج البحرين. 
اإذاعة تبّث على الهواe AباTسرI يف ال�ّسرق  اإذاعات اخلليج العربي واأّول  اأّول  اaتتاح 

الأوSسط
fوaمرب   4 يف  الإعالeيّة  التّاريخيّة  الإجناRات  Sسجّل  يف  اSسمها  البحرين  Sسّجلت    
واأول  العربي،  واخلليج  البحرين  اإذاعة يف  اأّول  اfطالق  اأرVسها  Tسهدت  1940م؛ Mيث 
اإذاعة تبّث براجمها على الهواe AباTسرI، وذلك يف eنطقة (التيل – اأي التليغراف) يف Mّي 
الّذواودI مبنطقة احلورI يف املناeة. واعترب gذا اليوم يوeًا e�سهوًدا يف تاريخ البحرين 

 .Aيّة، واإّنا تابعة للحلفاeكوM تها اإذاعةbنطقة اخلليج العربي، ومل تكن وeو
  وت�سري الوKاFق ال�ّسحفيّة اإىل اأّن الfطالbة Sسبقتها Mالة ترbّب وaرح لدi املواWنني 
واملقيمني يف البحرين ب�سكل NاUّس واخلليج ب�سكل عام؛ Mيث f�سرت Uسحيفة البحرين 
يف 17 اأcتوبر 1940م Nربًا Lاa Aيه: (يف اإeكاfنا اليوم اأن fزّف اأWيب الب�سرi لل�ّسعوب 
العربية القاWنة يف gذه اجلهات eن العامل، بقرب اaتتاح املحّطة الاّلSسلكيّة لالإذاعة العربيّة 
يف البحرين. aقد تقّرر اaتتاMها رSسميًّا بح�سور UساMب العظمة ال�ّسيخ Mمد بن عي�سى 
اآل Nليفة يوم الKنني f 4وaمرب ( T 3سوال)، يف اMتفال cبريI يقام يف (بناية حماcم 
البحرين)، وSستذيع املحّطة برfاجمها يوeيًّا ابتداe Aًن ال�ّساعة 2:23 اإaرجني بعد الظهر. 
املحّطة  gذه  باأeر  القاFمني  اإعجابها مب�ساعي  تعلن  cما  تهاfيها  تقّدم  البحرين   IريدLو

ملجهوداتهم املوaّقة التي تكلّلت بالنّجاح). 
  وبعد اأيام f�سرت ال�ّسحيفة ذاتها اإعالfا Lاa Aيه: (cما Sسبق وذcرfا Sسوف تفتح 
دار الإذاعة يف البحرين يوم الKنني القادم يف eهرLان Mاaل بالق�سر امللكي بالق�سيبيّة. 

وcان eقّررا اأن يكون الMتفال يف (دار حماcم البحرين)، aعدل عن ذلك).
ال�سيّد  اآfذاك  البحرين  Mكوeة  e�ست�سار  بعث  البحرين،  اإذاعة  لaتتاح  واSستعداًدا 
اآل  عي�سى  بن  Mمد  ال�ّسيخ  ال�ّسمّو  UساMب  البالد  Mاcم  اإىل  برSسالة  بلجريف  ت�سارلز 
Nليفة eوؤرNًة يف 29 رe�سان g1359� املواaق 31 اأcتوبر 1940م، وحمّدًدا aيها تاريخ 

الaتتاح وعدد املدعوين، Lاa Aيها:
M�سرI الأجمد الأaخم UساMب ال�ّسمّو ال�ّسيخ ال�سّر Mمد بن عي�سى اآل Nليفة املعّظم

بعد ال�ّسالم والMرتام الالFقني مبقاeكم ال�ّساeي
(cما يف Tسريف علم Sسمّوcم باأfّه Sسيحتفل باaتتاح حمّطة الإذاعة الالSسلكيّة يف b�سر 
الثّاeنة  ال�ّساعة   �g  1359 Sسنة  Tسوال   4 اأو   3 الKنني  يوم  بالق�سيبيّة  امللكي  Sسمّوcم 
والّدbيقة 40 عربي املواaقة لل�ّساعة الثّاfية اإaرجني. aاملاأeول اأّن الوbت eناSسب لراMتكم. 
التّحيّة  لقد عمل ترتيب لدعوT 400 Iسخ�س. gذا eا لزم وNتاeًا تف�ّسلوا بقبول aاFق 

والMرتام).
  اfطالbة امل�سروع الإذاعي التّاريخي Tسهدgا b�سر الق�سيبيّة برعاية املغفور له UساMب 
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العظمة ال�ّسيخ Mمد بن عي�سى بن علي اآل Nليفة Mاcم البحرين (1932-1942)؛ Mيث 
اaتتح اإذاعة البحرين الأوىل يوم الKنني املواaق للرابع eن Tسهر fوaمرب 1940م.

  وبح�سب الأSستاذ Nالد الب�ّسام aاإّن ع�سرات الّراديوgات اSستمّرت يف تثبيت املوؤTّسرات 
على fف�س ال�ّسوت الذي راح يكّرر (gنا البحرين، اإذاعة اخلليج العربي)، Kّم يتوbّف لتبداأ 

 .IسرTباe Aتتاح املذاع على الهواaفل الM الإذاعة بت�سجيل
(املهرLان  بعنوان  البحرين  Uسحيفة  f�سرتها  التّاريخيّة  الfطالbة  Mفل  تفاUسيل    

العظيم باaتتاح دار الإذاعة الالSسلكيّة يف البحرين)، وLاA يف التفاUسيل: 
الكبري يف  البهو  الظهر eن يوم الKنني Mتّى Z�ّس  الثّاfية eن بعد  ال�ّساعة  eا واaت 
العظمة eولfا  اأLاfب وeواWنني. وcان UساMب  املدعوين  بالواaدين، eن  امللكي  الق�سر 
ال�ّسيخ Mمد بن عي�سى اآل Nليفة Uسدر املجل�س، يحيط به اأaراد العاFلة الكرمية، واملوSسيقى 

ت�سدح باأfغاeها. 
  ويف متام ال�ّساعة 2:23 اأذن بالaتتاح الذي اSستهّل باآيات الّذcر احلكيم، Kّم بخطاب 
ل�ساMب العظمة تاله UساMب ال�ّسمو ال�ّسيخ عبد اهلل بن عي�سى اآل Nليفة، cان يف Zاية 
الأgميّة ملا ت�سّمنه eن روؤية واVسحة Mول جمريات احلرب العامليّة الثّاfية، وcذلك اأgميّة 

اaتتاح الإذاعة التي bال عنها املحّطة الإذاعيّة الأوىل يف اخلليج، وLاA يف اخلطاب: 
البحرين،  املناeة، عاUسمة Lزر  اآل Nليفة fتكلّم eن eدينتنا    fحن Mمد بن عي�سى 

eذيعني للعامل الaتتاح الّرSسمي ملحّطة الإذاعة الأوىل يف اخلليج.
 Aحاfاأ الكثريين يف cاaّة  اأUسدbاFنا  اإىل cاaّة  الفرUسة، aرنSسل حتيّاتنا     fغتنم gذه 

العامل واإىل اإNواfنا امل�سلمني الذين ي�ستمعون اإىل gذه الإذاعة. 
  اإّن تاأSسي�س gذه الإذاعة اجلديدI ينيلنا بهجة عظيمة، ذلك لأfّنا fعتقد اأfّها Sستكون 
eهّمة لأبناA اخلليج، ولأfّنا اأي�ًسا fعتقد اأfّها Sستقوم باأوSسع eن ذلك؛ Mيث اإfّها Sستح�ّسن 

عالbاتنا الطيّبة eع Lاراتنا املمالك العربيّة.
  اإfّني اآSسف اأن اأbول اإّن b�سًما cبريًا eن العامل اليوم e�سغول بتطاMن Wويل eر دام. 
aفي cثري eن اأbطار اأوروّبا تلغى املعاgدات eن دون اأSسباب eربّرb Iطعا، وتزgق fفوSس 
Vسّد  تقاتل  الربيطاfيّة  الإeرباWورّية  متثّلها  التي  الدميقراWيّة  اإّن  املمالك.  وتباد  النّاSس 

الدcتاتورّية التي متثّلها اأملاfيا واإيطاليا.
  وcما gو eعلوم لدi العموم، اإfّنا اأfف�سنا bد اأذعنا eنذ eدW Iويلة على املالأ عن اجلهة 
التي fوؤّيدgا. اإfّنا eنحاRون بعواWفنا وTسعورfا اإىل بريطاfيا العظمى. fعم fحن eوؤيدون 
لها؛ لأن eبادئ العرب ال�سياSسية bريبة Lّدا eن تلك املبادئ التي eن اأLلها تقاتل بريطاfيا، 
اأملاfيا  واfت�سار  املحور،  اأLلها حتارب دولتا  التي eن  املبادئ  تلك  البعد عن  وبعيدc Iل 
واإيطاليا يعني الق�ساA على eبادئ العرب ال�سياSسية، وWموMهم، وMريتهم، cما gي اليوم. 
  ومل fكن aقط bد اأذعنا للمالأ يف البحرين وbوaنا يف Lاfب اإجنلرتا، بل bد bمنا باأcرث 
eن ذلك؛ Mيث bدeنا للحكوeة الربيطاfية e�ساعدe Iادية bدر Wاbتنا، وfعمل eا يف وSسعنا 

مل�ساعدI بريطاfيا Mتى تربح احلرب. 
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  cما اإّن امل�ستمعني اإلينا يعلمون اإfّنا bاSسينا Lميًعا يف Lزيرتنا ال�سغريg Iذه - eنذ 
عدI اأيام e�ست -gجوeًا eن bبل Wيّارات اإيطاليّة eن bاذaات القنابل، وcان ذلك Nالل 
Tسهر رe�سان املبارك، aاإّن gذا الهجوم bد اتبع eن الإذاعة الأملاfية والإيطالية الرSسمية 
بادعاZ Aري Mقيقي البتة. وSسوف ل f�سمح ملثل gذا الهجوم اأو ملثل gذه الإذاعة الكاذبة 

اأن تغرّي eن اإNالUسنا الذي اأذعناه على العامل اأLمع.
  اجلّو اليوم مملوA بدعايات eتناb�سة، وgذه الدعايات ذات fوعني، aهناك fوع eن 
الدعايات اأSساSسه الأcاذيب املختلفة التي b�سد بها الإbناع والت�سليل، وgناك fوع اآNر eن 
الدعاية يرتكز على احلقيقة وال�سدق. وfحن fرZب اأن fقول مل�ستمعينا gذه الليلة وللعامل 
اأLمع اأن Lميع الإذاعات التي Sسنذيعها eن البحرين Sستكون eن النوع الأNري، ذلك يعني 

اأfها bاFمة على احلقيقة cّل احلقيقة واحلقيقة لي�س اإّل.
  cما Tسهد Mفل اaتتاح دار الإذاعة Nطاب ل�ساMب العظمة Sسلطان e�سقط، واأعقب 

بذلك f�سيد e�سقط الوWني، وLاA يف اخلطاب: 
  لقد Wلب اإلينا اأن fلقي cلمة يف اإذاعة البحرين مبناSسبة اaتتاMها، والبحرين بلد اأخ 
عزيز وLار cرمي جتمعنا واإّياه روابط وّد واإNاA، وbوeيّة واأeّة، ولغة ودين، Kّم اإّن الإذاعة 
يف gذا الع�سر eن اأعظم الوSساFل Tساأfًا، واأي�سرgا للتهذيب والتثقيف، واأعلى املخرتعات 
يف  واأNباره  وMوادKه،  وتطوراته  العامل  Tسئون  على  للوbوف  واإبداًعا؛  eقاeًا  احلديثة 
Mينها. aاإذا eا bّدر جلزe Aن بالدfا العربية اإذاعة ت�ساgم بها اإذاعات العامل، aيما تاأNذ 

وتعطي وتفيد وت�ستفيد M�سن اأن fغتبط بها. 
اأياeه.  اأeRة gاFلة مل يعرف eثلها يف Zابر  اإّن العامل اليوم يعاين eن  اأّيها العرب،    
ولعلّكم تواaقون اأّن الأbطار العربية لي�ست aيما يظهر مبعزل عن fتاFجها ال�سيّئة، وeا 
gناك bوI ت�ستطيع اأن تدراأ بها تلك النتاFج Zري bّوI الحتاد والت�ساeن والعزم واحلزم 
والثقة يف النف�س بعد fبذ اخلالف وال�سغاFن، والّدSّس واملكاFد واحلّط eن القيم واملوؤgّالت 
الذاتيّة وتطهري النفوSس eن الأgواA واخلور والتواcل.    ي�سهد العامل يف اأّياeنا gذه Uسراعا 
عنيفا بني bّوتني عظيمتني، gما الدميقراWية والدcتاتورية. ول Tسك اأّن الأeّة العربية بحكم 
عقيدتها وWبعها توؤّيد الدميقراWية يف cّل TسيA، وتت�سل eع الأمم الدميقراWية ات�سال 

اbت�سته امل�سالح امل�سرتcة، واأّي اأمم الأرVس، ل تت�سل بالأNرi يف Sسبيل e�ساحلها.  
  ول Lدال يف اأّن الأeّة العربية eفطورI على Mّب احلرية والأaعال والأbوال والأeوال، 
اإْن راأيناgا متيل اإىل  Kم LاA ديننا الإSسالeي eوؤّيًدا لهذه الفطرa ،Iماذا عليها بعد ذلك، 

Lاfب eن تت�ساوi واإّياgا يف gذه النزعة الفطرّية ال�سريفة. 
  وbبل اأن fختتم cلمتنا gذه fحّب اأن fبلغ الأخ الكرمي ال�سيخ Mمد بن عي�سى حتيّتنا 
اخلال�سة، ومتنّياتنا الطيّبة eن اإذاعة بالده، راLني اأن تكون اإذاعة البحرين e�سدر Nري 

cثري للبحرين واأgلها وللبالد العربية وSسّكاfها، وال�سالم عليكم ورMمة اهلل وبرcاته. 
 cما اأُلقي Nالل الaتتاح Nطاب UساMب العظمة ال�سيخ اأMمد اجلابر ال�ّسباح Mاcم 

الكويت املعّظم بهذه املناSسبة، Lاa Aيه: 
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  eنذ اأن Uسّح العزم يف اإeارI البحرين، تاأSسي�س حمطة للبّث الالSسلكي واأبناA ال�ساWئ 
اأNواتها  ت�ساWر  املوؤSس�سة  اأّن gذه  يعتقدون  لأfّهم  اليوم Lذلني؛  ذلك  ينتظرون  العربي 
القوeي،  الرتاث   AياMواإ الت�ساeن،  روح  f�سر  يف  اجلليلة  Nدeاتها  العربية  الأbطار  يف 
وfقل الأNبار ال�سحيحة، eظهرI دميقراWيّتها، fاTسرI املبادئ الإf�ساfية العاملية، eقاوeة 

لأباWيل الطغاI وامل�ستبّدين eن دعاI احلرcة الهداeة اململوT IAسّرا. 
  والآن bد تقّرر اأن يكون gذا اليوم اأّول يوم لaتتاح حمطة اإذاعة اخلليج العربية، يف 
eدينة املناeة عاUسمة القطر ال�سقيق، اأرSسل باأLمل متنياتي واأSسنى حتياتي لأNواين eلوك 
واأeراA العرب وTسعوبهم eبارcًا لهم بهذه املوؤSس�سة، راLيا اأن تكون Nري اإدارI للتعاون 
الروMي والثقايف بني اأبناA اجلزيرI، وتكون Nري وSسيلة لوbوف بع�سهم البع�س ملا يجّد 
eن احلوادث والأMداث يف اbطارgم وبقية العامل العربي، eع Tسكري وتقديري الفاFقني 
للقاFمني باأeر gذه املوؤSس�سة امليموfة، eتمنّيا لهم اWّراد التقدم والRدgار، eتوLًّها اإىل اهلل 
بارئ النعم اأن مينح الإSسالم وامل�سلمني عهد SسعادI ورNاA، واأن يرLع للعامل عهد Sسالم 

عام، ويحفظها واإياgم Tسرور احلروب واآKاeها. وال�سالم عليكم ورMمة اهلل وبرcاته. 
وبعدgا عزف Nالل احلفل ال�سالم الوWني للكويت. 

   وبح�سب Uسحيفة البحرين (اإّن الaتتاح اNتتم بق�سيدI ع�سماA لالأSستاذ اإبراgيم 
العري�س، وbد cان ال�سرور يعلو وLوه Lميع احلاVسرين. ول Tسك اأfّه cان cذلك على 
وLوه املن�ستني لأLهزI الراديو يف البحرين وNارLها؛ ابتهاLًا بهذه املوؤSس�سة اجلليلة 
التي fرLو اأن تكون e�سدر اإaادI وتثقيف، ول يفوتنا اأن fهنئ القاFمني باأeر الإذاعة على 
جناMهم العظيم. ومّما يجدر ذcره والتنويه به gو eا لداFرI الالSسلكي eن الف�سل العظيم 
يف ت�سهيل اإf�ساg Aذه الإذاعة. وbد وUسلت اإىل الإذاعة برbيات تهاين بنجاMها eن e�سقط 

والكويت وعدن وZريgا). 
  LاAت b�سيدT Iساعر البحرين الكبري اإبراgيم العري�س التي األقاgا يف Mفل اaتتاح 
الإذاعة بعنوان »راية العدلe zن�سجمًة eع cلمة Mاcم البحرين eن Mيث ال�سعور بالفرMة 

والفخر والعتزاR بهذا احلدث املهم. ومما bاله العري�س يف b�سيدته:
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Iّر����M اأرV����س����ك����م  اأوال   ب���ن���ي 
e����ع����ج����زI ال���ع�������س���ر حت���يّ���ي���ك���م
ت��ن��ي ل  وe���������س����ة   اأa�������ق  ب����ك����ّل 
ل��ك��نّ��ن��ي  Aس���ا���Vال�������س���و وS���س���ط  يف 
ال�����س��ل��م يف رM��م��ة ع��ه��دي مب���ا  يف 
iغ��م��ات ال��ه��و��f ن���e  س���ل���ت���Sا اأر���e
لعنة e�����س��ْت  احل�����رب  اإذا  M���تّ���ى 
اأT���س���ّد وb���ًع���ا e���ن S��س��ي��اط ال��لّ��ظ��ى
��م�����س دال�����ت aلم c���م دول�����ة c��ال�����سّ
اإن b��ب��ل   iال�����س��ر ال���ق���وم  ي��ح��م��د  ل 
ب�����ني ي����دي����ن����ا e�����ن ت���ب���اT���س���ريg���ا
L���نّ���ة اأرV����س����ك����م  اأواٍل  ب���ن���ي 
��اW��ئ e���ن دّرg����ا ع�����س��ن��ا ع��ل��ى ال�����سّ
U��س��ن��ع��ه يف  امل�����ال�����ك  واأM���������س����ن 
ب���اb���ة T���س���م���ل���ن���ا  e�����ن  c����ّف����ه  يف 
اأرواM�������ن�������ا ب�����ني ي������دي ع��رT��س��ه
ي�����ا وW����ن����ي M�����م�����ًدا مل�����ن X���لّ���ه
M���رّي���ة ال���ع���ي�������س  S���س���ب���ي���ل  ويف 
c����رّبوا الأىل  ال���ع���رب  ب��ن��و  f��ح��ن 
ب��ن��ا اإّل  ال����ت����اري����خ  ع������رف  e����ا 
e�����ا وMّ����������دت L���ب���ه���ت���ه���ا اأeّ�������ة
X��ل��م��ه e����ن  f�����س��ك��و  ال�������ذي  اإّن 

دول����ة  ع���ل���ى  ب���ال���ل���ي���ل  ب����اأS����س  ل 
e��ه��دg��ا ع���ن  ��م�����س  ال�����سّ ت��غ��ي��ب  ول 
اأS��س��ط��ول��ه��ا الأرV�������س  ت���خ���وم  ويف 
b�������ّواده اأرواح   iال���������ّرد ويف 

f��ع��م��ة  يف  ي�����رت�����ع  مل������ن  M��������ّق 
c���م حل���ق���وق ال���نّ���اS���س e��ه�����س��وe��ة
iالأذ اإّل  ال��ب��غ��ي  f�����س��ور  اأب������ْت 
وع���ّج���ل���ي ال���ع���ي���د ال������ذي f��ح��ت��ف��ي

e���ق���دارg���ا ي��ج��ه��ل  ل  و(ال�����ت�����اج) 
e����ن e���ن���ك���م ي�������درك اأS����س����رارg����ا
ت��������ربق ل����ل����ع����امل اأN�����ب�����ارg�����ا
دوf������ك������م اأS����س����م����ع خم���ت���ارg���ا
ت��ن��ع�����س c����اخل����م����رS I���س���ّم���ارg���ا
اأوت������ارg������ا b���ل���ب���ي  يف  c����������اأّن 
U���س���بّ���ت ع���ل���ى e���وb���دg���ا f���ارg���ا
ع��ل��ى ال�����ذي b���د ارت�������س���ى ع��ارg��ا
ي��ب��َق S��س��واg��ا يف الأS���س���ى L��ارg��ا
ت��ل��ق��ى دع�����اA ال�����س��ب��ح اأf����وارg����ا
e����ا ي�����س��ه��د الأf���ف�������س اأوW����ارg����ا
b�����د M���ف���ظ ال����رM����م����ن اآK�����ارg�����ا
وال�����ي�����وم f�����س��ت��ق��ط��ر اآب�����ارg�����ا
اأدوارg�����������ا امل���ت���ق���ن  b����لّ����د  اإذ 
ي���ن���ت���ظ���م امل�����ع�����روف اأgR�����ارg�����ا
M���ت���ى ول������و b��������ّرر اإب����ح����ارg����ا
L����نّ����ب اأب�������ن�������اAك اأN����ط����ارg����ا
اأM�����رارg�����ا امل�����ي�����دان  اإىل  b������اد 
a�����ولّ�����ت الأM������������زاب اأدب�����ارg�����ا
c���ي���ف ي����ع����ّم ال����ع����دل اأb���ط���ارg���ا
اأT���س���رارg���ا ت��ل��ف��ظ  اأن  b���ب���ل  e����ن 
f���ارg���ا f���ل���ج  مل  e����ا  ت��ت��ج��ل��ى  ل 
M����ال����ف����ت الأجن�����������م W����يّ����ارg����ا
اأf�������س���ارg���ا ل��ت�����س��ت��ق��ب��ل  اإّل 
ي���رa���ع a�����وق امل������وج اأS����س����وارg����ا
e�����ا ب�����رM�����ت لب���������س����ة Z����ارg����ا
يا اأT���س���ع���ارg���ا  امل��ن��ع��م  ي��ن�����س��د  اأن 
 راي�������ة ال����ع����دل اW���ل���ب���ي K���ارg���ا
a���ق���لّ���م���ي ب�����احل�����ّق اأX����ف����ارg����ا
a���ي���ه ب���وV���س���ع احل������رب اأوRارg��������ا
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اfطلق الإذاعة h�ساعات البّث

  تولّت داFرI العالbات العاeة )الSستعالeات) الربيطاfية يف eنطقة اخلليج الإTسراف 
على gذه الإذاعة التي بداأ الإرSسال بها ملّدf I�سف Sساعة يوeيّا؛ Mيث cاfت تبّث براجمها 
على الهواe AباTسرI؛ fظًرا لعدم وLود اأLهزI ت�سجيل اآfذاك؛ مّما Lعلها اأّول اإذاعة بّث 
اآfذاك. aيما bاeت حمّطة الإرSسال  اإرSسال يف العامل  eباTسرI يف املنطقة، واأUسغر حمّطة 

وbتها باإLراA التمديدات ال�سلكيّة الالeRة لالإذاعة. 
  وبح�سب الأSستاذ LاSسم الكظماوي اأMد الذين Sساgموا يف تاأSسي�س الإذاعة والإTسراف 
عليها؛ Mيث cان ي�سغل وbتها eن�سب املدير الإداري لداFرI العالbات العاeة الربيطاfية يف 
البحرين التابعة لل�سفارI الربيطاfية بالقاgرI اآfذاك، والتي تاأSّس�ست يف اأcتوبر 1939م 
بعد اfدلع احلرب العاملية الثاfية ب�سهر. اإّن ال�سفارN IاWبت احلكوeة العراbية لNتيار 
Tسخ�س للعمل يف الإذاعة على اأن يجيد اللغتني العربية والجنليزية، وbد تقّدم بالفعل 
عّدI اأTسخاUس جنح eنهم يف الeتحان اKنان، gما Lورج Nوري (لبناين)، وLورج Wلبيّة 

(عراbي)، والذي اNتري لهذه املهّمة cاأّول eدير لإذاعة البحرين. 
eن  اأfّه  ارتاأوا  العاeّة  العالbات   IرFدا يف  امل�سوؤولني  اأّن  اإىل  املعلوeات  وت�سري    
ال�سروري تعيني e�ساعد لل�سيّد Lورج Wلبيّة؛ Mيث cتبت الإدارI اإىل Mكوeة aل�سطني 
Mول gذا املوVسوع، ومّت اNتيار ال�سيّد Nالد الدLاين الذي Xّل يعمل cم�ساعد ملدير الإذاعة 

ملّدI عام واMد، Kّم اSستقال، وعنّي حملّه الأSستاذ اإبراgيم العري�س.  
  ويوؤcّد الأSستاذ Sسامل العري�س يف eقابلة f�سرت له عام 1974م عرب جملة (البحرين 
 AساSن الروؤe رcّت ت�سرف على الإذاعة، واأتذfاc يةfات الربيطاeستعالSال IرFاليوم) اأّن دا
الإجنليز الكابنت gاوSس، وال�سيّد براترام توeاSس الّرMالة الإجنليزي ال�سهري وeن الرّواد 

.zطعوا الربع اخلايل يف ال�سعوديةb الذين
  eبنى الإذاعة cان يتكّون eن Zرaتني Uسغريتني، تكلّف بناوؤgما 500 روبية aقط 
(50 دينارا). N�س�ست واMدI لالSستديو باأLهزته املتواVسعة، والأNرc iاfت لالfتظار، 
ومل تكن اأLهزI البّث وbتها ذات e�ستوi عاٍل، بل cاfت Vسعيفة f�سبيًّا، الأeر الذي Rاد 
eن تذeّر اجلمهور يف خمتلف eناWق البحرين واخلليج، وعدم متّكنهم eن الSستماع اإىل 

براeج الإذاعة املحدودI التي بداأت مبّدI ل تتجاوR الن�سف Sساعة. 
  cما يوؤcّد الأSستاذ Nالد الب�ّسام اأّن الوVسع الفنّي املتواVسع لالإذاعة مل يكن مبقدوره 
ال�سمود اأeام املتاعب، aفي f 21وaمرب 1940م cتبت Uسحيفة البحرين (يظهر اأّن املتاعب 
التي اأMدKها املطر يف البحرين مل تعُف عن TسيM Aتّى دار الإذاعة. aقد ت�سّربت الرWوبة 
اأUسلح بعد ذلك، aاSستاأfفت  الثالKاA، لكّن اخللل   Aسا�e الإذاعة اإىل امليكروaون، aتعّطلت 

الإذاعة اأعمالها. 
 RهاL سطةSرتًا، وربع املرت، بواe 23 ولهاW Iسري�b ةLوe ت الذاعة تبّث علىfاc  
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اإرSسال الربbيّات، وcاfت bّوI البّث ل تزيد عن c 100يلو وات، وملدI ل تتجاوR ال�ساعة 
ليالً، Kّم اSستبدل اجلهاR يف e�ساA 14 دي�سمرب 1940م لي�سبح Wول املوLة e 43رتًا، Kّم 
اSستبدلت يف 1 يوfيو 1941م مبوLة Wولها e 66.52رتًا بذبذبة bدرgا KHZ 451. ويف 
e 15ايو 1942م مّتت e�ساعفة بّث اإرSسال الإذاعة اإىل Sساعة cاeلة (eن ال�ساعة ال�سابعة 

والن�سف Mتّى الثاeنة والن�سف)، واأUسبح البّث Sساعتني بعد عاeني eن الfطالbة.
  Mاول القاFمون على الإذاعة وbتها تدارك الأeر، اإّل اأّن gناك العديد eن ال�سعوبات 
مل متكنهم eن ذلك، cما اأّن تغرّي توbيت البّث املتكّرر cان ي�سبب اRعاLًا للم�ستمعني الذين 
cاfوا يتجّمعون Mول الراديو باfتظار الSستماع اإىل براeج الإذاعة املباTسرI؛ fظًرا لعدم 

 .iرNاأ Iرe بثّها Iت�سجيل لإعاد IهزLود اأLو
  cان البّث الإذاعي ينطلق eن ال�ساعة ال�سابعة و23 دbيقة e�ساA بتوbيت البحرين، 
وبح�سب ال�سحف اآfذاك تغرّي الوbت اإىل ال�سادSسة و23 دbيقة e�ساA بتوbيت البحرين بعد 

عام eن الfطالbة، cما cاfت املحطة تعتمد توbيتني Tستوّيا وUسيفيًّا للبّث.
اأّن داFرI العالbات العاeة الربيطاfية يف eنطقة اخلليج التي cاfت    ويرi باMثون 
ت�سرف على الإذاعة، cاfت تتعمد تغيري الوbت بناAً على eا يتناSسب eع رZبات اجلمهور، 
الإعالeية  الدعاية  ا يف Xّل eواLهة  عليها، وN�سوUسً للتاأKُري  املناSسبة  الأوbات  واNتيار 

الأملاfية امل�ساّدN Iالل احلرب. 
  وت�سري املعلوeات اإىل اأّن البحرين bّررت aرVس رSسم Sسنوي على اSستعمال الراديو 
bدره روبيتان Sسنويًّا! اإّل اأfّه األغي يف عام 1945م، اأّي بعد اfتهاA احلرب العاملية الثاfية.

Wاbم اول اذاعة يف البحرين 1940
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الكفاAات البحرينّية يف اإذاعة البحرين 1940 

  لقد MرUس b�سم العالbات العاeّة الربيطاfيّة على الSستعاfة بالكفاAات والأUسوات 
البحرينيّة للعمل يف اإدارI املحّطة، وcان eن اأSسباب جناح gذه التجربة الراFدI يف eنطقة 
ومتتّعت  التعليم،  eن  واaيًا  b�سًطا  fالت  التي   Iاجليّد العناUسر  اNتيار  العربي  اخلليج 

مب�ستوK iقايف eتنّوع. 
  ويف gذا ال�سياق تذcر جمموعة eن الباMثني يف cتاب (دراSسات يف اأدب البحرين) 
اآfذاك اNتيار  eا يلي: (Mاولت الSستعالeات الربيطاfيّة التي cاfت ت�سرف على الإذاعة 
ت�سيري  يف  عليها  العتماد  ميكن  Mتّى  الفرتI؛  تلك  اإىل  بالقياSس  الثقاaة   IيّدL عناUسر 
الوMيدين  املذيعني  دويغر. وXالىَّ  العري�س وحممد  Sسامل  على:  اNتيارgا  aوbع  اأeورgا، 
لفرتI، وcاfا يقوeان بجميع eا يحتاLه البّث eن اإذاعة، وت�سغيل اجلهاR الإذاعي، وeراbبة 
املعروف  البحرين  Tساعر  العري�س  اإبراgيم  بالأSستاذ  ي�ستعينان  cاfا  cما  البّث وZريgا. 
بع�س  يكتب  وcان  العربية،  اإىل  الإجنليزية  eن  والتقارير  للمقالت  eرتLًما  عمل  الذي 

f�سرات الأNبار). 
  وبح�سب الأSستاذ الّراMل Nالد الب�ّسام الذي وKّق SسريI الأSستاذ اإبراgيم العري�س، 
 iستو�e نe عaس، وترSم يف وعي الناgست�ساS هاfّن باب اأe سارك العري�س يف الإذاعةT قدa

اأaكارgم، عالوI على اأfّها cاfت e�سروًعا رياديًّا يف اخلليج.
  ويروي الأSستاذ اإبراgيم العري�س يف اإMدi لقاAاته، cيف cان يجمع الأNبار لالإذاعة؛ 
Mيث يقول: (cان عليىَّ cتابة f�سرI الأNبار يف الإذاعة. aكنت اأذgب اإىل fادي العروبة، 
والذي cان عندgم راديو cبري وLيّد، واSستمع اإىل اإذاعة البي بي Sسي الإجنليزية، واأترLم 
الأNبار eنها، واأVسعها بني يدي الأSستاذ حممد دويغر، والأSستاذ Sسامل العري�س املذيعني 
بالfقباVس،  وTسعرت  العمل،  بهذا  Vسقت   Iرتa بعد  ولكنّني  اآfذاك.  البحرين  اإذاعة  يف 

وتربeّت eنه، وترcته fهاFيًّا Mتى ل اأSساgم يف اأعمال دعاFية لالإجنليز.
  وeن الذين عملوا يف الإذاعة الأSستاذ اأMمد العمران (eدير املعارف Sسابقا)، وTسقيقه 
الأSستاذ M�سن العمران. وcاfا يقوeان بقراIA الأNبار والأMاديث الإذاعية، وcذلك الأSستاذ 
الرMمن  وعبد  براeج،  وeقدeي  cمذيعني  تقي  وعلي  cاfو،  واإبراgيم  العري�س،  Sسامل 

ال�سمالن الذي Nُ�ّس�س لقراIA القراآن يف الإذاعة.
  eعظم العاeلني يف اfطالbة الإذاعة مل يكوfوا eتفّرZني لعملهم؛ Mيث cاfوا يعملون 
بنظام العمل اجلزFي يف eهام الرتLمة والكتابة والتقدمي، اإذ cان وbت البّث b�سريًا Lدًّا. 
وcاfت متنح لهم eكاaاأI ل تتجاوR الثالKة دfاfري (30 روبية)، وت�سّمى (eكاaاأT Iسرaيّة) 

بح�سب الأSستاذ اإبراgيم العري�س. 
  وfظراً لأgمية الإذاعة وbتها، مّت ت�سكيل جلنة eن بع�س ال�سخ�سيّات املثقفة واملتعلّمة 
املحّطة، وSسبل  الإرTسادات والنّ�سح Mول عمل  اbت�سر دورgا على تقدمي  البحرين،  يف 
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اآل Nليفة، وVسّمت  ال�سيخ eبارك بن Mمد  اللجنة برFاSسة  تطوير براجمها. وbد Tسّكلت 
يف ع�سوّيتها ( حممد دويغر، عبداهلل الزايد، ال�ساعر والأديب عبدالعزيز الب�سام، واأMمد 
eدير  توeاSس  وبرترام  ال�سرت،  Uسالح  وحممد  cاfو،  اإبراgيم  وNليل  aخرو،  يوSسف 

العالbات العاeة الربيطاfية، وLاSسم الكظماوي). 
  اأeا cيف ينتقل املذيعون اإىل الإذاعة، aتلك رواية اأNرi. وgي اأّن عدًدا eن املذيعني 
cاfوا يتجّمعون يف اأMد املقاgي ال�سعبيّة؛ Mيث ميّر عليهم باUس لنقلهم اإىل الإذاعة، وeن 

 .IسيّارS ن ميلكe الدوام، اإذ مل يكن بينهم Iدe Aتهاfاعهم بعد اLّم اإرK

ال�سيخ eبارك بن Mمد اآل Nليفة رMمه اهلل رFي�س جلنة تطوير اول اذاعة يف 
البحرين e 1940ع الرFي�س امل�سري الراMل ويظهر يف ال�سورI الSستاذ ابراgيم 

cاfو وعدد eن امل�سئولني

اوىل eبنى لالإذاعة يف العام 1940
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Hراeج اإذاعة البحرين 1940م

  الرباeج التي bدeتها الإذاعة cاfت ت�سمل اأNبار احلرب والتعليق ال�سياSسي، والأZاين 
 iرNسحيّة واأU جeاولت الإذاعة تقدمي براM ماc .تماعيّةLيّة والaج الثقاeال�سعبيّة، والربا
ة  ة تعليم الفتاc .Iما cاfت gناك براeج NاUسّ تاريخيّة وتربوّية داعية اإىل التعليم، وبخاUسّ
املحلّيّة،  والتمثيليّات  اأfواعها  اNتالف  على  الأMاديث  اإذاعة  اإىل  اإVساaة  لالأWفال،  تقدىَّم 
وcذلك الرباeج ال�سعرّية. cاfت الإذاعة تبّث برfاeج (Mديث الأربعاA) الذي cان يعّد eن 
bبل داFرI العالbات العاeة، ويذاع ليلة الأربعاA. وcان عبارI عن تعليق على الأfباK ،Aّم 

ين�سر gذا احلديث يف اليوم التايل يف LريدI البحرين. 
  ويوؤcّد الأSستاذ Sسامل العري�س يف eقابلة f�سرت له عام 1974م يف (جملّة البحرين 
الرباeج،  تقدمي  eن  الأعمال  بجميع  دويغر  حممد  والزeيل  اأfا  fقوم  cنّا  بقوله:  اليوم) 
التمثيليّات  واإNراج  واملوSسيقينّي،  املغننّي  LلوSس  وترتيب  والأMاديث،  الأNبار   IAراbو

 .zIسرTباe Aّل ذلك يقّدم على الهواc انcيع الأدوار على املمثّلني، وRوتو
  وي�سيفc zنت اأbراأ التعليق على الأfباA، واأbّدم Mديثًا عن الأeثال العربيّة، eتى bِيلت 
البّث cاfت Sساعة. cما cنّا fواLه اجلمهور ب�سورe IباTسرI، وfتحّمل   Iّدeّستها، و�bو

 .zجهاFتاfو AطاNميع الأL
  ويتذcّر البع�س، وfقال عن روايات ملن عاUسروا تلك الفرتI اأّن الإذاعة؛ وfظًرا لعدم 
aارSس،  بن  ملحمد  ال�سعبيّة  الغناFيّة  احلفالت  بع�س  تبّث  cاfت  ت�سجيل،   IهزLاأ وLود 
وحممد Rوّيد، وVساMي بن وليد، وعبد العزيز بورbية وZريgم eن املطربني. وcاfت لها 
Tسعبيّة cبريI اآfذاك؛ Mيث cان يطلب eن الفرق ال�سعبيّة التجّمع اأeام eبنى دار الإذاعة يف 

.IسرTباe Aوبّث ال�ّسوت على الهوا ،Iاحلور
ب�سياج eن   Iامل�سّور الإذاعة  SساMة  bرب  يجتمعون  cاfوا   Iاملاّر اأّن  الّطريف    وeن 
الأSسالك، وcاfت اأUسواتهم تختلط eع اأUسوات بع�س احليواfات التي ي�سادف eرورgا 
Mول تلك ال�ّساMة eع اأUسوات املغننّي والآلت املوSسيقيّة. Mتى Uسوت املوؤّذن القريب eن 
الإذاعة cان يختلط اأي�ًسا eع اأUسوات املذيعني عندeا يبداأون يف بّث براجمهم. cّل ذلك cان 

ي�سمع Nالل بّث eثل تلك احلفالت ال�سعبيّة والأNبار والرباeج.
  وبعدeا اSستطاعت الإذاعة الSستمرار Mتّى العام الثاين، مبوؤاRرI وbوف eوؤTّسرات 
الراديوgات عليها يف ال�ساعة الثاeنة، راMت ت�ستغّل بع�س املناSسبات لتزيد eن Sساعات 
بثها. cما يوؤcّد تقرير f�سرته Uسحيفة البحرين (وbد رّتبت eديرية الإذاعة بهذه املناSسبة 
وتقديرgم.  ال�ساeعني  اإعجاب   RاM ا  NاUسً eنهاLًا   ،zمcاحلا LلوSس  »عيد   Iال�سعيد
للمحّطة،  اSستمعوا  bد  واملناeة  املحرق   – املدينتني  Sسكان  eعظم  باأّن  القول  وf�ستطيع 
aاMت�سدت اجلماgري يف املقاgي واملجال�س واملناRل ي�ستمعون اإىل اأLهزI الراديو .. واإليكم 
 Iسيد�b ،ن ال�سيّد حممد احل�سنe طابN ،ن القراآن الكرميe Iعطر Iسيل املنهج: تالوUتفا
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eن الأSستاذ املعاودI، تقاSسيم العود والكمان، eوfولوج Lديد، f�سرI الأNبار، Mفلة ZناFيّة 
eن املطرب ال�سهري حممد بن aارSس، f�سرI اأNبار اآNر Sساعة، Mفلة ZناFيّة ريفيّة، اaجري، 

ال�سالم الأeريي وNتام الإذاعة). 
  cما fّظمت الإذاعة e�سابقة Kقاaيّة مل�ستمعيها يف العام 1944م، ويذcر الأSستاذ Nالد 
الب�سام باأّن الأSسئلة cاfت (اأين ت�ستعمل احليواfات التالية للنقل: الكلب، الثور، اجلمل، 

الفيل. اأeا ال�سوؤال الثاين، aهو عّدد KالKة اأeراVس eعدية). 
التّق�سيم الأcادميي لرباeج الإذاعة 

  لقد b�ّسم الدcتور علي اأMمد عبد اهلل اأSستاذ العالم بجاeعة البحرين يف دراSسة له 
الرباeج التي cاfت تقّدeها الإذاعة يف تلك الفرتI اإىل جمموعتني: 

املجموعة الأhىل:  
اإداريًّا لل�سلطات الربيطاfية، وcان  التابع  العاeة    الرباeج املعّدe Iن b�سم العالbات 
اأZلبها يدور Mول eاذا يريد الربيطاfيون اأن يوUسلوه اإىل اجلمهور eن eعلوeات Mول 
احلرب العاملية الثاfية، M�سب وLهة fظر الربيطاfيني. وcاfت gذه الرباeج حتتوي على 
ة باحلرب، eثل برfاeج ( العامل يف اأSسبوع)  بع�س التحليالت لالأNبار والأMداث اخلاUسّ
الذي cان gدaه الدaاع عن احللفاA والهجوم على الأملان حتديًدا. cما cاfت املحّطة تعرVس، 

 .Aديث الأربعاMو ،(ّيةRالأديان والنا) ثلe ،ّينيRسّد الناV سراتVوتبّث بع�س املحا

املجموعة الّثاfية: 
  تعترب gذه الرباeج براeج Tسعبيّة eعّدI ب�سفة اأSساSسيّة eن املذيعني واملعّدين البحرينينّي. 

وgذه الرباeج ب�سكل اأSساSس Kقاaيّة وتوعوّية، وتقّدم eعلوeات عاeّة للم�ستمعني. 
ومتّجدgم،  متدMهم  برباeج  املحّطة  براeج   Aلe يريدون  الربيطاfيني  اأّن  وب�سبب    
cاfت الرباeج الوWنيّة bليلة Lدًّا. وcاfت eثل gذه الرباeج ي�سمح لها بالبّث ب�سرط عدم 

ت�سمينها اأّي eواد تنتقد اأو تهاLم بريطاfيا. 
  cما cاfت املحّطة تبّث بع�س الرباeج العلميّة، eثل املحاVسرات الطبيّة Mول الأeراVس 
الرباeج  eن  العديد  اإىل  بالإVساaة  eنها،  والعالج  الوbاية  وcيفيّة  واملعروaة،  ال�ساFعة 
التي  الثقاaيّة  والرباeج  العربي،  واخلليج  البحرين  تاريخ  عن  تتحّدث  التي  التاريخيّة 
التاريخ العربي. وcذلك براeج خمت�ّسة لالأWفال،  تتناول بع�س ال�سخ�سيّات املهّمة eن 
cيفيّة  وتعلّمهم   ،Aبالن�سا وتهتّم  ترcّز،  تعليميّة  وبراeج  والق�س�س،  الأZاين  aيها  تقّدم 

تربية اأبناFهم الرتبية ال�سحيحة وبالطرق احلديثة. 
 ،iرNواأ  Iرتa املحّطة بني تنّظمها  التي  الثقاaيّة  امل�سابقات    cما cاfت gناك بع�س 
وcمثال على ذلك e�سابقة cتابة eقالة عن بع�س الق�سايا التي تهّم املواWنني، ويح�سل 

UساMب املقال الفاFز على LاFزI، وُتقراأ eقالته، وُتبّث على املحّطة. 
الفرتe I�سدًرا رFي�سيًّا لل�سحف واملجالت، والتاأKري على  الإذاعة يف تلك    وTسّكلت 
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الراأي العام البحريني؛ Mيث cاfت ال�سحف، وeنها Uسحيفة البحرين تن�سر Rاوية Kابتة 
eن  ي�سهده  وeا  العامل  اأNبار  تت�سّمن  Uسفحاتها  على  NارLيّة)   Aباfاأ  – الراديو   Aباfاأ)

اأMداث eنقولة عرب الراديو.  

اfتهاA احلرب hاإZلق اإذاعة البحرين 
  Xلىَّت اإذاعة البحرين تقّدم براجمها eرcّزI على الأZاين والطرب Mتّى عام 1945م، 
وgو العام الذي اfتهت aيه احلرب العامليّة الثاfية باfت�سار احللفاA. وMينها راأت بريطاfيا 
عام  يف  باإZالbها  aبادرت  اfتهت،  bد  الإذاعة  gذه  وLدت  اأLلها  eن  التي  الأSسباب  اأنىَّ 

1945م.
ال�سياSسيّة  الدعاية  على  وترcيزgا  لالإذاعة  توLّه  cاfت  التي  الfتقادات  cّل  رZم    
 Aس اأبناUرM .هّمة ت�سّجل يف تاريخ البحرينe يّةeت حماولة اإعالfاc هاfّينّي اإّل اإfللربيطا
البحرين الذين عملوا aيها على Nدeة وWنهم وتقدمي اأa�سل eا لديهم عرب الرباeج التي 
bّدeوgا يف املجالت املحلّيّة والتاريخيّة والثقاaيّة، بح�سب الإeكاfيّات التي اأتيحت لهم. 
ذوي  eن  العاeلني  Lميع  باأّن  اعتّز  الذي  اجلمهور  bبل  eن   Rواعتزا aخر  وcاfوا حمّل 

الكفاAات البحرينيّة. 
اأfّه (eهما cان  اإMدM iواراته ال�سحفيّة على  العري�س يف    وي�سّدد الأSستاذ Sسامل 
e�ستوi تلك الإذاعة، وbلّة وbت البّث اإّل اأfّها eالأت aراZًا cبريًا يف البحرين، بل يف املنطقة 
 Iرaّالراديو املتو IهزLلّة اأb نe مZن امل�ستمعني بالّرe ثريc ان لها يف البحرينcلّها. وc

 .zذاكfاآ
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Tساهد eئات 
ال�سور hالوKاFق 
عن تاريخ الذاعة

اأول اعالن يتحدث عن تخفي�سات يف البحرين 
Mول الراديو يف الربعينيات

b�ساUسة Uسحيفة توVسح دور 
الراديو bبل اذاعة البحرين 1940 

وتعليم امل�ستمعني للغة

تقرير f�سرته Uسحيفة البحرين يف f 7وaمرب 1940 
عن Mفل اaتتاح الإذاعة

Nرب f�سرته Uسحيفة البحرين يف 31 اcتوبر 1940 
Mول تغيري eوbع اMتفال اaتتاح الإذاعة

اعالن راديوgات eارcة aيلب�س تعمل بالبطارية 
والكهرباA وميكن Mملها
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املرMلة الثاfية: اإذاعة هنا البحرين 1971-1955

UساMب العظمة املغفور له ال�سيخ Sسلمان بن Mمد 
اآل Nليفة Mاcم البحرين ي�ستمع اإىل Tسرح الأSستاذ 

اإبراgيم cاfو يف اaتتاح الإذاعة 1955

UساMب العظمة املغفور له ال�سيخ Sسلمان بن Mمد اآل 
Nليفة Mاcم البحرين ي�ستمع اإىل Tسرح الأSستاذ اإبراgيم 

cاfو يف اaتتاح الإذاعة 1955



35

ملا  الأوىل. وfظًرا  البحرين لأcرث eن ع�سر Sسنوات بعد جتربتها  اإذاعة  بّث    توbّف 
Tسهدته البحرين eن تطّورات اLتماعية وKقاaية اأدرcت احلكوeة وbتها اأgميّة اإعادI اaتتاح 
بحيث  البحرين،  ت�سهدgا  التي  النه�سة   Iسري�e ت�ساgم يف  لكي  اإTسراaها؛  الإذاعة حتت 
Mلقة  الإذاعة  لت�سبح  احلكوeة،  توLّهات  eع  براeج  eن  Sستقدeه  وeا  الإذاعة  تتماTسى 

وUسل Lديدe Iع اجلمهور اإىل Lاfب ال�سحاaة املحلية يف ذلك الوbت. 
يف  الأوىل  التجربة  بعد  اإذاعاتها  تاأSسي�س  يف  وbتها  بداأت  bد  اخلليج  دول  cاfت    
عبد  املوؤSّس�س  امللك  اأeر  اإذ  املكّرeة.  eّكة  eن  ال�سعودّية  الإذاعة  اfطلقت  Mيث  البحرين؛ 
العزيز اآل Sسعود - Wيّب اهلل Kراه - باإf�ساFها يف عام 1949م مبرSسوم eلكي f�ّس على: 
التعّرVس  باملوVسوعيّة، وعدم  بال�ّسدق والأeاfة والواbعيّة، واللتزام  التزاeها   IسرورV)
الgتمام   IسرورV اأcّد  cما  له.  ل حمّل  الذي  املدح  اأو  باأMد  التعري�س  اأو  بال�ستم  لأMد 

بالأeور الدينيّة واإذاعة القراآن الكرمي واملواعظ الدينيّة). 
  اأeا الكويت aقد عرaت البّث الإذاعي ابتداAً على يد عاFلة بهبهاين الذين cان لديهم 
LهاR اإرSسال يف eنزلهم. aكاfوا يبثّون eن Nالله املوSسيقى والأZاين ال�سعبيّة يف اأواNر 
الأربعينيّات، لكّن اإرSسالهم cان Vسعيًفا، ول يغّطي Sسوi داFرV Iسيّقة eن البالد. اإّل اإّن 
تاأKر بجهود  الذي  امليال  الكويت وVسعها املرMوم eبارك  اللبنة الأوىل للبّث الإذاعي يف 
الأeور  اSستثمار eعلوeاته Mول  (اإذاعة gنا برلني). aقّرر  العراbي يوf�س بحري  املذيع 
الباc�ستاين حممد Nان، يف حتويل LهاR لSسلكي  ال�سلكية والالSسلكيّة وLهود Uسديقه 
املئات eن  تبلغ  يبّث eوLات b�سريI وWويلة برتّددات   RهاL اإىل بقّوf I�سف cيلوواط 

الكيلوgرتز، eن داNل Zرف الأeن العام يف b�سر fايف؛ Mيث cان امليال يعمل اآfذاك.
  cاfت احلكوeة يف البحرين تواLه Wلبات eتكّررe Iن اأبناA ال�سعب ب�سرورI وLود 
اإذاعة بحرينيّة حمليّة bادرI على تلبية اMتياLات اجلماgري. وبح�سب بع�س الق�ساUسات 
ال�سحفيّة cان بع�س الكتّاب يبدون رZبتهم يف التربّع واSستعداد املواWنني لتحّمل تكاليف 

اإعادI اf�ساA املحّطة. 
اأن تفّكر  اإىل احلكوeة وbتها Lاa Aيه: ( fريد   Aًداf سوت البحرينU هت جملّةLوو  
وتنوير  الطيّبة،  للدعاية  الفّعالة   Iالأدا لأfّها  Lديد؛  eن  الإذاعة  aتح   Iاإعاد يف  احلكوeة 
اجلمهور، واإبالغ بياfات احلكوeة وت�سريعاتها. ولي�س ب�ساّر احلكوeة لو aرVست Vسريبة 
على cّل eذياع يف البحرين؛ لتغطية e�ساريف الإذاعة. وfحن fعتقد اأّن gناك عدًدا cاaيًا 
eن الراديوgات يتيح للحكوeة اأن تتح�ّسل eن اأUسحابها على Vسريبة ت�سّد بع�س fفقات 
الإذاعة، اإن مل يكن cلّها. واإذا Mدث عجز ب�سيط، aليُ�سّدد eن eاليّة املعارف، aاإذا اأUسّرت 
e�ساgمة  اأgليّة  Tسرcة  يوؤSّس�سوا  اأن  الأgلني  aعلى  الإذاعة،  اأgميّة  جتاgل  على  احلكوeة 
وتفيد   ،Iالكبري التجارية  املحاّلت  eنها  وت�ستفيد  الإعالfات وZريgا،  aيها  تذاع  لالإذاعة، 

اأبناA البالد). 
 Iات والرتتيبات لإعادAراLوبداأت يف اتخاذ الإ ،Iذه اخلطوg ّميةgة اأeت احلكوcاأدر  
اإذاعة البحرين يف e 5ايو 1954م  اaتتاح املحطة؛ Mيث مّت وVسع Mجر الأSساSس ملبنى 
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اأMد  f�سر  Mيث  املبنى؛   Aسا�fاإ يف  وبداأت   .�g1373 رe�سان  Tسهر  eن  لالأّول  املواaق 
البحرين Tساخمة يف  اإذاعة  اآfذاك (راأينا بناية  القاaلة  املواWنني ت�ساوؤل عنه يف Uسحيفة 
حمّل ال�سباق باملناeة اجلديدa ،Iمتى Sستبداأ احلكوeة يف aتح الإذاعة؟ وgل gناك e�سابقة 

لNتيار eذيعني لها؟). 
العاeّة والإذاعة  العالbات   Iاإدار تتبع  الالSسلكية عند f�ساأتها  البحرين  اإذاعة    cاfت 
الواbعة بالقرب eن باب البحرين. وcان يتوىّل اإدارتها يف ذلك الوbت ال�سيّد Lيم�س (Mمد)  
بلجريف Mتى عام 1959م؛ Mيث cان الهدف الأUسلي eن اإf�ساA الداFرI حتّمل e�سوؤوليّة 
املحّطة اجلديدI واجلريدI الرSسميّة والإعالم احلكوeي ب�سفة عاeّة. اأeّا e�ساعده، aكان 

ال�سيّد M�سني Lعفر eنديل الذي Sساgم اأي�ًسا يف تقدمي بع�س الرباeج الإذاعيّة لMًقا. 
 IربN ان ميلكc يثM ديًرا لالإذاعة؛e وfاc يمgوم اإبراMستاذ املرSتكليف الأ iرL ماc  
eن عمله يف الإذاعة الأوىل، وتلّقى عّدI دورات تدريبيّة يف العمل الإذاعي. cما التحق يف 
e�ستهّل عمله يف الإذاعة بدورI تدريبيّة يف اإذاعة ال�سرق الأدfى التي cاfت تبّث براجمها 
eن bربUس، Kّم ابتعث اإىل gيئة الإذاعة الربيطاfيّة يف لندن؛ Mيث تلّقى دورI يف aنون 

العمل الإذاعي اإعداًدا واإNراLًا واإذاعة. 
 وbد اأعطى الأSستاذ ابراgيم cاfو - رMمه اهلل - بعدeا توىّل e�سوؤولية اإدارI الإذاعة 
اأVساaت اإىل العمل الإذاعي ب�سفة  cّل eا ميلك eن Wاbة ب�سوته املتميّز، واملواgب التي 
اأن يكون bريبا Lّدا eن  ة، والعمل الإعالeي ب�سفة عاeّة، اإىل Lاfب MرUسه على  NاUسّ

Lميع العاeلني، وeتواLًدا eعهم eعظم الوbت.  
  ويروي الأSستاذ اإبراgيم cاfو رMمه اهلل b�ّسة اNتياره ملهّمة اإدارI حمّطة الإذاعة، 
بح�سب eا f�سره الأSستاذ M�سني املحروSس يف cتابه (اإذاعة البحرين .. SسريI الكالم)، aقد 
اأعجب Mاcم البحرين املغفور له باإذن اهلل تعاىل UساMب العظمة ال�سيخ Sسلمان بن Mمد 
اآل Nليفة Wيّب اهلل Kراه ب�سوته اأKناA تعليقه على eهرLان اآNر العام الدراSسي يف eدرSسة 
الهداية اخلليفيّة يف املحّرق، وWلب eنه اأن يعمل يف الإذاعة، aتفاLاأ الأSستاذ اإبراgيم cاfو؛ 
fظًرا لعدم وLود اإذاعة وbتها، واأبلغه اأfّه يف اخلدeة داFًما. وبعدgا باأّيام مّت اSستدعاوؤه 
اإذاعة يف  لتاأSسي�س  باأfّهم يرZبون يف توXيفه  واأبلغه  ال�سري ت�سارلز بلجريف،  eن bبل 
البحرين، وحتديًدا يف وXيفة (الكوfرتول)، aواaق الأSستاذ اإبراgيم على الّطلب. وعندeا 
Sسئل عن الطاbم الذي يرZب يف ت�سكيله، Wلب اأن يكون eعه الأSستاذ عبد الرMمن عبد اهلل 

الذي توىّل لMًقا e�سوؤوليّة اإدارI الإذاعة يف عام 1990م. 
للبّث  لSسلكي   RهاL  Aداgباإ بابكو  البحرين  fفط  Tسرcة  bاeت  للم�سروع  ودعًما     

الإذاعي حلكوeة البحرين e�ساgمة eنها يف املحّطة الإذاعيّة. 
  وcاfت ال�ّسحف تراbب باgتمام تطّورات التح�سريات؛ Mيث ذcرت Uسحيفة الوWن 
لتهديها  بابكو  ابتاعتها Tسرcة  التي  الإذاعة  اأّن حمّطة  البحرينية يف Nرب b�سري: (علمنا 
للحكوeة gي يف bّوI حمطة ال�سرق الأدfى. وSسيباTسر العمل aيها بعد اfتهاA العمل يف 

حمّطة توليد الكهرباA اجلديدI؛ Mيث Sسيكون eرcز الإذاعة بالقرب eن bلعة ال�سرWة). 
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ة  اآNر Lاa Aيه: » وUسلت املعّدات والأLهزI اخلاUسّ   cما f�سرت ال�سحف يف Nرب 
باإذاعة البحرين، وتبحث احلكوeة الآن عن حمّل eوؤbّت لها، ريثما تنتهي eن ت�سييد البناية 

.zةWلعة ال�سرb نe ة بها بالقرب اخلاUسّ
  وعن تلك اللحظات يقول الأSستاذ اإبراgيم cاfو رMمه اهلل » بداأfا f�سّجل على اآلت 
الرMمن عبد اهلل ي�سّجل  اأSسّجل Sساعة وعبد  اأfا  الكوfرتول،  ت�سجيل عادية، ولي�س على 
Sساعة اأNرi. بعدgا Sسّجلنا متثيلية b�سريL Iّدا، aلّما اfتهينا اأNذfا f�ستمع اإىل اأUسواتنا، 
eا الذي Mدث؟ Nجلت eن Uسوتي! اأNذتها اإىل Lيم�س بلجريف، aقال (واLد Rين). بداأfا 
العمل eع Lيم�س e�سرaًا علينا، وعبد الرMمن عبد اهلل وcرمي Mجاج يف داFرI العالم 
يف العالbات العاeّة الذي cان يعّد الرباeج، aنقّدeها، اإىل Lاfب براeج Nفيفة fعدgا fحن 

 .zسجلها�fو
bرار.  ت�سّكلت وaق  لالإذاعة  الإدارية  الهيئة  aاإّن  الإذاعيّة  الوKاFق   iدMاإ   وبح�سب 
حممد  علي  والأSستاذ  ا)،  ًّeعا وeذيًعا  (eديًرا  cاfو  علي  اإبراgيم  الأSستاذ  ت�سّم  وcاfت 
تقي (eذيًعا وSسكرتريًا)، والأSستاذ عبد الرMمن عبد اهلل (Vسابط حمّطة وe�ساعد eذيع)، 

والأSستاذ يوSسف اأMمد eطر (cاتبًا).
   تاأSسي�س الإذاعة واLه Uسعوبات وعراbيل يف eرMلة البّث التّجريبي الذي بداأ يف 
1954م. وي�سري الأSستاذ حممد Uسالح عبد الرRاق القحطاين -الذي اأSّس�س aرbة البحرين 
التمثيلية- اإىل اأfّه رZم اأّن الإذاعة مل ت�ستكمل بعد اإّل اأّن ذلك مل مينع الأSستاذ اإبراgيم cاfو 
وeRيله الأSستاذ عبد الرMمن عبداهلل اأن يباTسرا العمل بكّل gّمة وf�ساط eن Nالل البّث 
التجريبي بالأLهزI املتواVسعة املتوaرI اآfذاك؛ Mيث cان gناك LهاR ت�سجيل cبري ينقل 
eن eكان اإىل اآNر، وeن eدرSسة لأNرi، ت�سّجل عليه بع�س الأfاTسيد والفقرات املتنّوعة، 

aتبّث يف امل�ساA بثًّا جتريبيًّا. 
ويروي الأSستاذ حممد Uسالح عبد الّرRاق القحطاين تلك الذاcرb IاFال: (cنت eن اأواFل 
الذين تعاوfوا eع الإذاعة عرب براeج وe�ساgمات عّدI وeتنّوعة. لقد بداأت e�سواري bبل 
تبّث براجمها ب�سورI جتريبيّة. ويح�سرين يف gذه  اأي عندeا cاfت  اأن تفتتح رSسميًّا، 
املناSسبة امل�سّجل الكبري املحمول، والذي cان ينقل eن eدرSسة اإىل اأNرi؛ لت�سجيل بع�س 
الرباeج لبثّها e�ساV Aًسمن البّث التجريبي. وعندeا مّت اaتتاح الإذاعة ب�سورI رSسميّة cان 
املوXّفون ل يتجاوRون عدد اأUسابع اليد، Kّم اf�سّم اإليها بع�س الأSساتذI املدّرSسني للعمل 
بع�س الوbت، eن بينهم الأSستاذ علي تقي، والأSستاذ اأMمد يتيم. بالن�سبة لالإعداد وتقدمي 
الرباeج aلم يكن gناك eوXّفون Kابتون يف الإذاعة لتويّل gذه املهمة، واإّنا cاfت تتّم eن 
bبل اأaراد eتعاوfني eعظمهم eن العاeلني يف وRارI الرتبية والتعليم، وبطريقة تطوعيّة 

دون eقابل eادي، واأfا eن بينهم). 
  وي�سيف: (بداأ تعاوين eع الإذاعة يف اإعداد وتقدمي برfاeج اأSسبوعي بعنوان »eن 
 .Iالبكر التي تدار بواSسطة  الريل  اأTسرWة  الرباeج ت�سّجل على  القراآنz، وcاfت  b�س�س 
بداأت يف تقدمي برfاeج  امل�ساFيّة ول�ساعات حمدودI. وبعدgا   Iالفرت يتّم يف  البّث  وcان 
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اأSسبوعي، وgو عبارI عن Mديث اLتماعي ديني. cنت اأتناول يف cّل Mلقة eوVسوًعا مي�ّس 
MياI املواWنني). 

  وMول aرbة البحرين التمثيليّة التي اأSّس�سها وتوىّل رFاSستها، يقول الأSستاذ حممد 
aرbة  ورFي�س  eوؤSس�سي  eن  cنت  اخلم�سينيات   Iرتa اأي   ،Iالفرت تلك  (يف  القحطاين: 
البحرين التمثيليّة املعنيّة بتقدمي e�سرMياّت للجمهور. علما اأfّه مل يكن gناك e�سرح aنّي 
باملفهوم ال�سحيح، واإّنا cنّا fقّدم امل�سرMيات يف bاعات الأfدية واملدارSس، وcاfت تلقى 
جتاوًبا eن bبل املواWنني. cما cان يل Tسرف تاأليف بع�س امل�سرMيّات وامل�سارcات يف 
التمثيل aيها واإNراLها. ومل يقت�سر f�ساط الفرbة على امل�سرح aقط، بل تعّداه اإىل تقدمي 
gناك  يكن  وتاريخيّة. ومل  اLتماعيّة  تتناول eوVسوعات  الإذاعة. وcاfت  التمثيليّات يف 
عن�سر f�ساFي للظهور على امل�سرح اأو التمثيل، وbد cنا f�ستعي�س عن ذلك ببع�س الطالب 
 IساتذSالأ التمثيليّة  البحرين  aرbة  eRالFي يف  بني  eن  وcان  الن�ساFيّة.  بالأدوار  للقيام 
الذوادي،  العزيز  الناUسر، عبد اهلل عبد  الدلل، علي Lعفر  M�سني Tسريف، Sسلمان eاLد 

واآNرون). 
 Iالفرت اإىل Uسعوبة احل�سول يف تلك  القحطاين  الرRاق  الأSستاذ حمّمد عبد    وي�سري 
اأو الإذاعة، وذلك لقلّة املراLع وامل�سادر. وbد  املناSسبة، SسواA للم�سرح  الن�سوUس  على 
مّت التغلّب على gذه الإTسكالية عن Wريق الSستعاfة ببع�س الإذاعات العربيّة، واأMياfا عن 
اأو الإعداد املحلّي eن bبل بع�س املدّرSسني الذي cاfت لديهم اgتماeات  التاأليف،  Wريق 
التمثيليّات الإذاعيّة  اأو  بهذا املجال. واأMياfا cان يقوم بنف�سه باإعداد بع�س امل�سرMيّات 

الLتماعيّة eن الواbع املعاTس.  
وbتها  وcان  التاأSسي�س،  eرMلة  عاUسر  الذي  تقي  حممد  علي  الأSستاذ  يقول  cما    
الإذاعة  يف  للعمل  cاfو  اإبراgيم  الأSستاذ  واSستدعاه  البتداFية،  البديع  ملدرSسة  eديًرا 
cم�سّحح لالأNبار والتمثيليّات، وeذيًعا للربط بني الفقرات، وc�سكرتري بدوام LزFي بعد 
املدرSسة:(bبل الaتتاح ب�سهور cنّا fتدّرب eع بقية الزeالA متهيًدا لالaتتاح. وcان املبنى 
املخ�ّس�س eكّوfًا eن اSستديو Uسغري لالأNبار، واSستديو اأcرب للتمثيليّات واحلفالت، وZرaة 
العربيّة  باللّغة  تذاع  التي  الأNبار  وcاfت  للطباعة.  وZرaة  للموXّفني،  وZرaة   ،Iلالإدار
واإذاعة لندن ت�سّجل على اأTسرWة، Kّم تفّرغ؛ ليختار eنها eا ي�سلح لن�سرI الأNبار. aلم 

تكن gناك يف ذلك الوbت Nطوط وTسبكات لوcالت الأfباA العربيّة والعامليّة). 
  وي�سيف الأSستاذ علي حممد تقي ( يف بداية اfطالbة العمل الإذاعي cنا KالKة aقط ، 
الأSستاذ اإبراgيم cاfو الذي cان ي�سكل الديناeو الرFي�سي والعمود الفقري لهذا امل�سروع، 
والأSستاذ عبدالرMمن عبداهلل، وحمّدKكم ، Mيث cان الأSستاذ اإبراgيم gو املذيع ، والأSستاذ 
عبدالرMمن عبداهلل gو الذي يطبع على الآلة الكاتبة، واأfا eذيع الربط، وبعد aرتI ب�سيطة 
bمنا بتدريب الأSستاذ عبدالرMمن عبداهلل لي�سبح eذيًعا eن اأa�سل املذيعني يف الإذاعة). 

 iسوS حتتوي  تكن  ومل  الت�سجيل،   AناKاأ Uسوتيّة  eوؤKّرات  الإذاعة   iلد تكن  مل    
الّريح، يقوeون بت�سغيل  املذيعون يرZبون يف ت�سجيل Uسوت  اأSسطواfات. وعندeا cان 
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(eروMة)  و(NوUس) eن Sسعف النخيل، يتّم وVسعه اأeام املروMة، aيظهر Uسوت الريح. 
ال�سّماعة bرب املروMة.  وعندeا cاfوا يريدون احل�سول على Uسدi ال�سوت، ي�سعون 
وللح�سول على Uسوت املاc Aاfوا يح�سرون W�ستًا به eاA. اأeّا Uسوت اخليل، aكان يقوم 
به يف Sسنوات لMقة الأSستاذ حممد M�سن اأبو gاين الذي cان eدّرSًسا وTساعًرا وeتعاوfًا 

eع الإذاعة.
  وت�سري الوKاFق ال�سحفيّة باأfّه مّت اإLراA اأّول جتربة اإذاعيّة يف 26 يوfيو 1955م 
(ال�ساعة الثاeنة e�ساA)، Kّم اأLريت جتربة اأNرi يف 8 يوليو 1955م (ال�ساعة الثاeنة 
UسباMًا)، اأي bبل fحو اأSسبوع eن الfطالbة الرSسميّة. وcاfت الإذاعة تذيع الأZاين aقط 
بامل�سروع  للم�ساgدين  البحرين) cتذcري  (gنا   Iر عبارcبذ ملّدT Iسهرين cاeلني، وتقوم 

القادم لالإذاعة.
   وعن تلك الفرتI يتذcّر الأSستاذ عبد الرMمن عبد اهلل التح�سريات التي cاfت جتري 
لالfطالbة؛ Mيث يوؤcّد: (cنا fعمل بكّل Lّد لن�سع ت�سوًرا للرباeج والفقرات الإذاعيّة التي 
لنا  بالن�سبة  الإذاعي  العمل  اأfّنا مل fكن نتلك اخلربI. وcان  ا  امل�ستمع، وN�سوUسً ت�سّد 
اإذاعة ال�سرق الأدfى، وgي  اإذاعة القاgرI ولندن، وcذلك  Tسيئًا Lديدا؛ Mيث cنّا f�سمع 

اإذاعة عربيّة cاfت تبّث eن bربUس). 
  وي�سيفz عندeا دNلت اأول eّرI ملبنى الإذاعة وLدfا الإجنليز يعملون يف Lّد على 
ل�سرcة  تابعني  الفنّيون  وcان  والت�سجيل.  بالبّث  ة  اخلاUسّ  IهزLالأ eن  تثبيت جمموعة 
 IهزLت الأfاcيفية التّ�سجيل، وc ليال علىb وا بتدريبناeاb يثM ؛(cable & wireless)

.zةbطالfستعداًدا لالSول للتثبيت اWت اأbحتتاج اإىل و

Nرب يك�سف ترbب املواWنني لإعادI اaتتاح الإذاعة وf�سر يف Uسحيفة القاaلة 1954
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الfطلbة الّر�سمّية لإذاعة هنا البحرين

التاريخ جمدًدا يف يوم اخلمي�س  اإىل  البحرين  امل�سهود، وعادت  اليوم    Mان eوعد 
الأّول eن ذي احلجة عام g1374�، املواaق 21 يوليو عام 1955م؛ Mيث اaتتح املغفور له 
ال�سيخ Sسلمان بن Mمد اآل Nليفة Mاcم البحرين اآfذاك حمّطة اإذاعة البحرين؛ Mيث اأNذت 
 Aسمن لها البقاV ا ة باإf�ساA الإذاعة ممىَّ Mكوeة البحرين على عاتقها cاaّة الإLراAات اخلاUسّ

والSستمرارية Mتّى يوeنا gذا.
اأّول Uسوت ينطلق عرب eيكروaوfاتها gو Uسوت املغفور له باإذن اهلل تعاىل    وcان 
ال�سيخ Sسلمان بن Mمد اآل Nليفة. اأeّا برfاeج Mفل اaتتاح اإذاعة البحرين، aقد اTستمل - 

وaق الأرTسيف البحريني-  على eا يلي:
يفتتح عظمة Mاcم البالد اإذاعة البحرين.
القراآن الكرمي - eن عبد اهلل M�سن cمال.

cلمة - eن الأSستاذ حممد دويغر.
b�سيدe - Iن ال�ساعر عي�سى عبدالرRاق القحطاين.

b�سيدe - Iن ال�ساعر عبدالرMمن ال�سمالن.
cلمة املحّطة. 

اSستوديوgات املحّطة لالWالع على Sسري  البالد واملدعوين يف  Lولة عظمة Mاcم 
الرباeج aيها.

  ويف gذه اليوم التاريخي األقى UساMب العظمة ال�سيخ Sسلمان بن Mمد بن عي�سى اآل 
Nليفة Mاcم البالد - Wيب اهلل Kراه - cلمة يف Mفل الaتتاح اأTسار aيها اإىل اأgّميّة gذه 

الإذاعة والدور الذي Sستقوم به eن اأLل رaاgية Tسعب البحرين، gذا f�سها:
ب�س�م اهلل الرMم��ن الرMي��م

Tس�ع�ب�ي ال�ع�زي�ز،،
  باSسمه تعاىل، وعلى برcة eنه، fفتتح دار اإذاعة البحرين ال�الSسلكية. gذه الّدار التي 
Sستحمل Uسوتنا اإىل العاملني العربي والإSسالeي. ولنحاaظ على eا لهذا البلد eن Uسالت 
وّدّية وaكرّية، اإذ بها تتحقق اليوم Zايات Sساeية eن الغايات التي ت�سعى اإليها Mكوeتنا 

داFًما.
  aعلى Tسعبنا العزيز اأن ي�ساgم e�ساgمة aّعالة fحو gدaنا العميق، األ وgو اإSسعاد gذه 
البالد، والتقدم اإىل اخلري وال�سعادa ،I�ست�ستمع ال�سعوب اإىل Kمار Lهودcم، وSستحملون 
عرب الأKري اSسم gذه البالد العزيزa ،Iبذلك تكوfون bد اأّديتم بع�س eا لهذا الوWن عليكم 

وال�ّسالم عليكم ورMمه اهلل وبرcاته. eن واLبات. 
وبح�سب الّدcتور eن�سور SسرMان، aقد ت�سّمن eلّف اaتتاح حمطة البحرين الالSسلكيّة 
تقريًرا Uسدر يف 23 يوليو 1955م، اأي بعد يوeني eن اaتتاح الإذاعة بعنوان (تدTسني 
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اإذاعة البحرين) يوKّق بالتّف�سيل الدbيق eراSسم Mفل الaتتاح، لدرLة اأfّه يتخيّل اإليك اأfّك 
ت�ساgد Mفل الaتتاح.

aقد Uسدر التّقرير بالنّ�ّس التّايل: 
  يف يوم اخلمي�س احلادي والع�سرين eن Tسهر يوليو 1955م تكّرم M�سرU IساMب 
العظمة ال�سيخ ال�سّر Sسلمان بن Mمد اآل Nليفة - Mاcم البحرين - بح�سور Mفل اaتتاح 

.Iسلكيّة اجلديدSحمّطة اإذاعة البحرين الال
 IسيارS فتbا وeسيف، عندV 300 نe ا يقربe املحّطة Aناa سًرا يفVاM انc لقد  
ال�ّسالم  املوSسيقى  aرbة  aعزaت  املحطة،  eدNل  عند  وMاTسيته  احلاcم  العظمة  UساMب 
املن�ّسة.  على  eكاfه  اأNذ  Mيث  احلاVسرين؛  Uسفوف  عظمته   RتاLوا البحريني،  الوWني 
تكون  باأن  اأeله  عن  aيها  عرّب   Iسري�b بكلمة  الإذاعة  باaتتاح  بعدFٍذ  احلاcم  تف�ّسل  وbد 
اأداI تن�سر الثقاaة والت�سلية ل�سعبه ول�سكان البلدان املجاورI. وتلى gذه  حمّطة الإذاعة 
الكلمة تالوe Iن القراآن الكرمي، وبعدgا األقى ال�سيّد حممد دويغر- اأMد الأدباA البحرينينّي 

املعروaني- cلمة حتّدث aيها عن اأKر الإذاعة اجلديدI يف احلياI احلديثة يف البحرين.
Tساعرين  بعدgا b�سيدتان eن  األقيت  املرWّبات،  bّدeت Nاللها   Iسري�b Iرتa وبعد  

بحرينينّي، cاfا bد اأعّداgما N�ّسي�ًسا لهذه املناSسبة.
احلريري  ال�سريط  وbطع  للمحّطة،  الرFي�سي  الباب  احلاcم  عظمة  تخّطى  وبعدgا    
eعلنًا اaتتاMها، Kم دNلها؛ Mيث راaقه يف Lولته بني Mجراتها ال�سيّد اإبراgيم cاfو eدير 
املحّطة. cما bام eوXفو الإذاعة الآNرون مبراaقة ال�سيوف وتوVسيح عمليّات الإذاعة... 
وbد اZتنم اجلميع gذه الفرUسة للتفّرج على الإذاعة اجلديدI. بعدgا Zادر عظمة احلاcم 

وMاTسيته الإذاعة، بعد اأن Tسكروا Lميع امل�سرaني على gذه احلفلة الراFعة.
  اإّن اإذاعة البحرين التي gي اأbوi اإذاعة يف اخلليج العربي Sستفتح cّل ليلة eن ال�ساعة 
الثاeنة اإىل ال�ساعة التاSسعة والن�سف بح�سب توbيت البحرين، اأي eن ال�ساعة الرابعة اإىل 
تنظيم  يتّم  اأfّه Mاملا  املوؤeّل  توbيت Lرينت�س. وeن  بح�سب  والن�سف  اخلاe�سة  ال�ساعة 
الإذاعة متاeًا Sسيكون eن املمكن RيادS Iساعات الإذاعة. وتنقل الإذاعة على ذبذبة Wولها 

c 610يلو Sسايكل، اأي على eوLة Wولها e 558رتًا.
  وعلى gذا aاإّن اإذاعة عربية اأNرb iد اf�سّمت اإىل العدد املتزايد eن الأUسوات العربيّة 
التي تذاع عرب الأKري. واإّن Tسعب البحرين لياأeل باأّن gذه املحّطة اجلديدI لن تكون باأّي 

Mال دون e�ستوi الإذاعات التي gي اأbدم eنها).
cما ت�سّمن Mفل الaتتاح cلمة لالأSستاذ املرMوم حممد دويغر Lاa Aيها: 

اأّيها   ،Iوال�سعاد الفخاeة  واأUسحاب  الأeر،  ال�ّسمو  اأUسحاب  العظمة،  UساMب  eولي 
.Iال�ّساد

  اإfّها ملناSسبة SسعيدI، اأتاMت يل Tسرف املثول اأeاeكم؛ تلبية لدعوI دار الإذاعة التي 
تكّرم عاgل البالد املفّدU iساMب العظمة ال�سيخ Sسلمان بن Mمد اآل Nليفة - Mفظه اهلل - 

aاaتتحها الآن رSسميًّا بنطقه الكرمي. 
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  aاهلل اأSساأل اأن يجعل عهده امليمون eقروfًا بكّل تقّدم واRدgار؛ Mتّى f�سهد يف cّل 
عام تدTسينًا مل�سروع Lديد تقوم به Mكوeة عظمته، aتكون البحرين بذلك fرباSًسا تقتفي 

اأKُره اإeارات اخلليج، ولي�س ذلك على gّمة العاgل العربي الكبري بعزيز. 
  واإfّه ملن دواعي الفخر اأن اأcون اأMد املتكلّمني يف gذا احلفل البهيج، a�سكًرا للّداعني 

على دعوتهم اإّياي. 
  لقد Wلب امل�سرaون على الإذاعة eنّي اأن اأLعل eوVسوع cلمتي (الإذاعة واأKرgا يف 

رbي ال�ّسعوب)، وfزول عند رZبتهم SساأMاول تلخي�س ذلك M�سب املُ�ستطاع.
  اأّيها احلفل الكرمي. 

  اإّن الذاعة يف cّل bطر eن الأbطار تعترب مبثابة عاeل eهّم يف رbي ال�سعوب Kقاaيّا 
واLتماعيّا. ولو مل تكن cذلك، ملا bاeت بتكاليفها الباgظة Mكوeات تلكم ال�سعوب؛ رZبة 
يف اإتاMة الفرUس ل�سعوبها cي تتزّود eن eعني الثقاaة بقدر eا ت�ستطيع bابليّات تلكم 
ال�سعوب g�سمه eن الفهم واملعرaة، اإذ ل Nري يف Mكوeة ترتك Tسعبها Lاgال Sسادًرا eع 
وLود الوSساFل التي eن Tساأfها اأن تعني على التثقيف، ول Nري يف Tسعب ل ُيعنى بتثقيف 

fف�سه Kقاaة عاeّة، Wاملا تاأّتت له gذه الوSساFل.
   والإذاعة بعد - اأّيها ال�سادI  - ُتعّد eدرSسة cربi، تزّود الناSس مبعلوeات لها اأKرgا الكبري 

يف حت�سني اأناط Mياتهم، وLعلها eتم�ّسية eع الزeن الذي ياأتينا يف cّل يوم بنمط Lديد.
  وgي يف الوbت fف�سه لeRة لل�سعوب الفتيّة احليّة التي تريد اأن تتطور، وت�ساير 
اأSسمى درLات  اإىل  البلوغ  fحو  bدeًا  SساFًرا  برح  eا  الذي  الّرcب  ذلك   ،Iاحل�سار رcب 

.IرNّطواته، وتبقى يف املوؤN تابعةe ي ل تتخلّف عنc ،ّي والتمّدنbالّر
  aقد ل متّر عليكم Sساعة eن Sساعات الزeن، اإّل ويحمل اإليكم الراديو اأfباe Aهّمة يف 
 Iرب اأداcيها. والإذاعة اأeة مبراWاMل يف تتبّعها والإgلكم الت�سا Rخمتلف ال�سوؤون، ل يجو
لتوSسيع املدارك، ل لأولئك الذين توLّه اإليهم aح�سب، بل Mتّى لأولئك الذين ي�ستمعون 
اإليها يف اخلارج، N�سوUسا eتى eا وVسعت لها الرباeج املفيدI املنّوعة والباMثة يف cّل 
.AسواS ّدM سئ واملتعلّم واملثّقف علىTللنا Iفيدe Iة، بحيث تغدو اأداaان املعرcن اأرe نcر

اأّيها ال�ّسادI - ملحة NاWفة عن الأKر الثقايف الذي حتدKه الإذاعة يف رaع    gذه - 
e�ستوi ال�سعوب Kقاaيًّا. . واأeّا اأKرgا على البالد التي ت�سدر eنها aكبري Lدًّا، aهي bبل 
cّل TسيS Aستحمل اSسم البحرين، eنوgة به على Uسفحات الأKري cلّما حتّدث eنها eتحّدث، 
باأNبار عامليّة تطلعنا  اأو دّوe iنها Uسوت  اأMاديث ذات Wابع توLيهي،  Sسواc Aان يف 
على اأgّم eا يجري يف العامل eن اأMداث وتطّورات تفد تباعا وب�سرعة الربق، والتي eن 
واLبنا cاأMياf Aتطلّع اإىل Mياc Iرمية اأن fعطيها Mقها eن الإUسغاA التّام؛ cي ل يفوتنا 
eنها Tسيb ،Aد يعيننا على حتقيق eثل gذه احلياI احللوI املبتغاI. ومل ل fعريgا Sسمًعا 
ا، األ�سنا LزAًا eن gذا العامل املرتاeي الأWراف؟ والذي اأUسبح بف�سل  واعيًا واfتباgًا NاUسّ
 Iرثcسعته وS ابةMتّ�سل احللقات؛ بحيث يكاد يكون على رe سالت احلديثةUالعلم واملوا

eنعرLاته عاملًا واMًدا، ل عّدI عوامل تف�سلها بحار وحميطات واأبعاد TساSسعة.
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  Kم اإّن الذاعة تطلعنا على اأNبارfا الداNليّة، وf�ساط LهاfRا احلكوeّي بكاaة aروعه؛ 
بحيث fغدو eلّمني بكّل NطوI تخطوgا احلكوeة يف Sسبيل الإUسالح الذي تعتزم القيام 
 AسواS ،اgات التي تتخذAراLما حُتيطنا علًما بالإc .اه ال�سعب وتقّدم البالدaبه؛ حتقيًقا لر
eا يتعلّق باSستتباب الأeن وMفظ النظام، اأو الت�سريع يف Tستّى ال�سوؤون التي ترتكز عليها 
وال�سعب.  للبالد  اخلري  يحقق  واMد  اجّتاه  eعها يف  f�سري  وeعنويًّا؛ Mتى  eاّديًّا  Mياتنا 

وباجلملة aالإذاعة يف fظري اأداe Iهّمة لeRة ل Zنى لل�سعوب املتح�ّسرI عنها. 
  ول Tسّك اأّن bيام Mكوeة البحرين باإf�ساFها لعمل ُت�سكر عليه؛ لأfّها بذلك bد اأتاMت 
اإليه  الفرUس للّراZبني eن املثّقفني اأن يخدeوا جمتمعهم عن Wريق gذا املذياع، aيف�سوا 

مبكنوfات Uسدورgم، اإْن يف العمل اأو الأدب اأو الLتماع. 
  ويقيني اإّن القادرين على ذلك Sسيقوeون بق�سطهم يف اإذاعة اأMاديث، eنها eا يتّ�سل 
الفّذe Iن  اأfتجته العبقريات  الواSسعة واحلاaلة ب�سروب eا  العلم، تلك امليادين  مبيادين 
ابتكارات علمية، gي يف الواbع مل تكن اإّل eن bبيل املعجزات. اأو eا اأبدعته تلك الأaكار 
 Iا يتّ�سل بحياe نهاeة. وaيف جمالت الثقا Iفيدe سات وحتقيقاتSن اأبحاث ودراe Iالنرّي
ال�سعب وcيفيّة النّهوVس بها؛ Mتّى ت�سل اإىل e�ستويات الأمم الراbية. اأو تلك التي تهدف 
اإىل Nلق وعي Sسليم ينفذ بال�سعب اإىل MقاFق الأeور، aيح�ّسها اإM�ساSًسا عميقا Tساأن eن 

يعي�س يف Uسميم احلياI ل على gاe�سها.
اأن يفخروا بحّق يف Nلق جمتمع  اأدباوؤfا    ومبثل gذه الأMاديث وfحوgا ي�ستطيع 
Uسالح يعرف eا له وeا عليه، جتاه fف�سه ووWنه وMكوeته. aلكم cنّا fتمنّى اإيجاد اإذاعة 
يف بالدfا، وgا gي احلكوeة e�سكورb Iد Mّققت لنا gذه الرZبة. aما علينا اإّل اأن f�سهم 
 Iًاأدا Iذه الأداg تى تغدوM ا؛fتنا وبالدeّة لأeدN ًسا؛Sتباbسًعا واVيها وa بن�سيبنا الأدبي
التوaيق  للقاFمني  bلبي  cّل  eن  اأمتنّى  وNتاeا،  وLه.  Nري  على  وXيفتها  توؤّدي   Iفيدe

والنجاح..
  cما األقى الأSستاذ اإبراgيم cاfو رMمه اهلل cلمة eدير الإذاعة، bال aيها: 

  باSسم اهلل fبتدئ، وعلى اSسم اهلل f�سري، ل على fاأNذ الغيب عهدا، ولكن fقطع على 
اأfف�سنا وعدا.

  اإfّها Nطوe Iبارcة يف عهد عظمة ال�سيخ Sسلمان بن Mمد اآل Nليفة Mاcم البحرين 
املفدi الذي مل ياأل Lهًدا يف توaري cّل وSسيلة eن وSساFل الثقاaة والرbّي لأبناT Aسعبه 

الكرمي.
  fعم، Sستكون لنا، وSسنفرVس على اأfف�سنا براeج، ولكن اأgداف مبعاوfتكم وeوؤاRرتكم 

وتكاتفكم eع gذه الإذاعة التي حتمل اSسمكم، وfعتربgا eنكم واإليكم.
  وNالUسة اأgداaنا، gي تعريف العامل العربي بنا، وتعريف fف�سه بنف�سه، وSستكون 
اأداI للتثقيف والت�سلية، وحتاول اأن تلتقي بالناSس bدر اSستطاعتها؛ لت�سّد Lاfبا eن الفراغ 

على fحو Wيّب eعقول eن الت�سلية املحرتeة املقبولة. 
ولبنان  وSسوريا  والعراق  cم�سر  ال�سعوب  عن  املواWن  يعرف  اأن  املحّطة  تريد    
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وباc�ستان واإfدوfي�سيا وZريgا eن الأمم الأNرi وال�سعوب والّدول الكربi. وeن املفيد 
اأي�ًسا اأْن تعرف gذه الأeّة عن Tستى املواVسيع، eثل الcت�ساaات الطبيّة احلديثة وZريgا. 
  ومبا اأّن الإذاعة bد اأVسحت ع�سبًا يف L�سم احلياI الLتماعية، aيها ميكن توLيه 

اجلمهور خلريه وeنفعته fحو الغايات املُثلى.
  وeّرI اأNرi اأعود، aاأcّرر باأfّنا يف MاLة اإىل e�ساgمتكم يف براeج gذه املحّطة.

 iمنا املفّدcاM ّل عظمةX ذا ال�ّسعب الكرمي يفg ةeم خلدcقنا واإّياaّو اهلل اأن يوLاأر  
ال�سيخ Sسلمان بن Mمد اآل Nليفة، وال�سالم عليكم.

القحطاين b�سيدI يف Mفل الaتتاح،  الأSستاذ عي�سى عبدالّرRاق  ال�ساعر  األقى    cما 
bال aيها: 

iس����وًت����ا ت����ه����اد����U يّ����ي����ت ي�����ا����M
وgR�����ت ب���ك ال��ب��ح��ري��ن والأb����ط����اُر
ب������ورc������ت ي������ا U�����س�����وت ال���ع���ال
e�������ن Z�������ري اأL��������������ٍر ي����رجت����ى
e�����رM�����ى اإذاع������ت������ن������ا  رع�������اِك

اأf�����������ت ال������ّدل������ي������ل ل���رc���ب���ن���ا 
اخل�����ط�����وُب ت����ف����اb����م����ت  واإذا 
T����س����ّق����ي W����ري����ق����ك ل�����الأe�����ام
وت�������س���نّ���م���ي ع����رT����س ال���ق���ل���وِب
Z�����م�����ر ال������ق������ل������وب ب���ب���ه���ج���ٍة

b�������د S������س������ادg������ا a�����ك�����اأfّ�����ه�����ا 

a�����������وق اأe�������������������واج الأK�����������ري
وK������������ري a�����������������������رح  يف 
ي����ن���������س����اب c������امل������اA ال����نّ����م����ري
L���دي���ر e�������س���ت���م���ع  T���س���ك���ر  اأو 
ال����ق����دي����ر N�����ال�����ق�����ن�����ا  اهلل  
e��ط��ري ل����ي����ل  يف   V�����س�����ّل  اإْن 
a���������اأf���������ت f���������رباS���������س ي���ن���ري
���ع���ب ال��ع�����س��ري وذلّ������ل������ي ال�������سّ
ب�������ك�������ّل b������ط������ر c�������الأe�������ري
ع���ظ���م���ى ب����ه����ا Z����نّ����ى ال��ب�����س��ري
e�������س���ت���ط���ري ع������ي������ٍد  ي���������وم  يف 

عي�سى عبدالّرRاق القحطاين
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الأK���ُر ال��ع��ال  يف   iي��ع��ز eعاليك  اإىل 
eظاgرfا يف  الأي�����ادي   ِبي�س  اإل��ي��ك 
a��اg��ن��اأْ مب��ا N��لّ��دت مي��ن��اك e��ن اأK���ٍر
a����وق الأK�����ر ل��ن��ا ت�����س��ع��ى a���واF���دُه
يرSسله��������ا الع�ل�م  K�م�ار  e�ن  لآلئًا 
Tسغًفا اأوc�ارg�����������م  a�ي  تلقِّي�ه  اإىل 
eتخًذا اهلل  ل�ب�ي���������وت  ع�اe�ًرا  ي�ا 
يب�لغه���م الن�اوؤون   iالق�ر اأgل  والع�ل�م 
لن�����ا  اإن  ال�م�ج�د  g�ام  fح�و  بن�ا  aَ�ِسْر 
Uسن�اFُعه������������ا ب�ي�ٍس  ٍة  اأeىَّ e�ن  واأf�ت 
ذادت ع�ن ال�م�ج�د a�ي Tس�تى الع�س�ور وe�ا
Mتى بن�ت UسرMه�ا cرgًا وW�اع له���������ا 
اأب�ي لالأgل Uس�ي�ته��������ُم a�اMف�ْظ aداك 
Wفلته ي��رع��ى  a��ي��ن��ا  c�����الأب  a���اأf���ت 
eغتبطا ال��ع��رT��س  اإل���ه  رع���اك  aاأSسلم 

وe���ن e��ك��ارe��ك الأU���س���ق���اع ت��زدg��ُر
eنت�سُر a��ال��ع��م��ران  ال��نّ��ف��ع  عميمة 
M�سروا وe��ن  Zابوا  ملن  N��ريًا  يكون 
f�����س��ت��ّف��ه��ا e���ن a���م امل���ذي���اع ت��ن��ت��رُث
بذروا e�������ن  النفع  يع�مىَّ  c�ي  اأbط�اب�ه 
ويبتكر e�������������نه  له�م  ي�ِزفُّ  ب�م�ا 
e�ن fهج دي�نك e�ا ي�سم�و ب�ه ال�ب�س�����ر
اfغم��روا اأي�نم�ا  a�ي�ه�م  ال�وع�ي  ويبعث 
e�ن�������تظر  Rُالف�و وe�نك   Aَا�Lالر a�يك 
يف الروع cم g�اب�ه�ا الأع�داAُ واfدM�روا!

cرثوا  اإذ  الأVسداد  لق�ل�ته��������ا  N�اaت 
e�ن f�اRع�وg�ا ع�لى الأوW�ان a��اfعرثوا
واZ�س�ْس وSس�اeْح اإذا e�ا Sس��������اAك اخلرب
وي���دa���ع ال�����س��ر ع��ن��ه��م c��ل��م��ا وت���روا
يفتخر ال��ت��اري��خ  ب��ك  ي�����س��دو  ب��ال��ع��ز 

cما األقى ال�ساعر عبد الرMمن عبد اهلل ال�سمالن b�سيد يف Mفل الaتتاح bال aيها: 

iة ل����ل����ور����aي ال����ث����ق����ا�����Lت�����ز
ي����ك����ف����ي����ك اإع��������ج��������اب S���س���م���ا
اأf�������������ِت ال��������رL��������اA ل���وع���ي���ن���ا
ال����ه����م����وُم ت�����راc�����م�����ت  واإذا 

 Aال�����ع��ل��ي��ا اإىل  ع���دf���ا  اإذا  b���دeً���ا 
 Iبّ����������ار����������L ب��������ع��������زمي��������ة
iال�������م���ف�������ّد M���اc���م���ن���ا  X������ّل  يف 

وع����اT����سَ ب�����ه  اأوال  ع����اT����س����ت 

وال�����ف�����ك�����ر وال�����ع�����ل�����م امل����ن����ري
S��س��م��ري e�����ن  اأو  e���ع���ج���ب  e�����ن 
ول���������س����ان f���ه�������س���ت���ن���ا اخل���ط���ري
a������اأf������ت S����س����ل����وi امل�������س���ت���ج���ري
امل�������������س������ري يف  L�������������������ّدي 
���ه���ري c�����ف�����ت�����ّوI ال����ب����ط����ل ال�������سّ
U����س����اM����ب ال����ف���������س����ل ال���ك���ب���ري
مل�����ج�����دf�����ا f�����ع�����م ال����نّ���������س����ري
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الأعيان  العظمة - Wيّب اهلل Kراه - والكثري eن  اfتهاA احلفل تف�ّسل UساMب    بعد 
وcبار رLال الدولة وامل�سوؤولون بتفّقد eبنى الإذاعة والأLهزI، واSستف�سروا عن cيفيّة 
عملها، cما تعّرف Mاcم البحرين على العاeلني يف املبنى، وbال لهم: ( اإّن الإذاعة eهّمة؛ 
توUسلون Uسوت  اهلل   AساT واإن  الكثري،   Aال�سي عليها  تعّول  والدولة  الدولة،  ل�سان  لأfّها 

البحرين اإىل اخلارج داFما ويف Lميع املحاaل). 
  الهدف eن اإf�ساA الإذاعة - بح�سب eدير املحّطة الأSستاذ اإبراgيم cاfو رMمه اهلل 
الإذاعة  cاfت  aقد  املعلوeات،  وبح�سب  وترaيهيّة.  وتعليميّة  Kقاaيّة  اإذاعة  ت�سبح  اأن   -
ب�سيطة يف eبناgا يف ال�سنوات الأوىل eن الfطالbة، aقد cاfت املحّطة تتكّون eن املكاتب 
البّث، واأSستديو   IهزLاأ الهندSسة املحتوي على  الإدارّية وb�سم الرUسد والأNبار، وb�سم 
الّدراeا والأSستديو ال�سغري لالأNبار والرباeج. ومل يكن باSستطاعة العاeلني يف ذلك الوbت 
ت�سغيلهما يف fف�س الوbت، اإVساaة اإىل Zرaة املراbبة التي يجري eنها وVسع الأSسطواfات 

والأTسرWة؛ لبثّها على الهواA، واملكتبة الذاعيّة التي ت�سّم الأTسرWة والأSسطواfات. 
اأeّا التق�سيم الإداري، aكان cما يلي:  

b �1�سم الرباeج: ي�سّم املعّدين واملخرLني واملذيعني، ويقوم باإعداد واإNراج الرباeج 
للّدورات الإذاعية.

b �2�سم الأNبار: ي�سّم املحّررين والّراUسدين واملراSسلني، ويحتوي على b�سم لرUسد 
الإذاعات وb�سم لوcالت الأfباA العاملية وb�سم للتحرير.

احلفالت  بنقل  ويقوم   ،IهزLالأ وUسياfة  ت�سغيل  على  يعمل  الهندSسة:  b�سم   �3
واملباريات والنقل اخلارLي.

4� املكتبة: ت�سّم ت�سجيالت fادرI للرتاث ال�سعبي اإىل Lاfب خمتلف الأZاين العربية 
وامل�سل�سالت والرباeج.

 Iوتبداأ بتالو .Aًسا�e 7:30 ن ال�ساعةe ،يًّاeساعتني يوS سال متتّدSالإر Iرتa تfاc   
eن القراآن الكرمي Mتّى e 9:30�ساAً، وبقوىc 2 Iَّيلو واط. ويف يوم اجلمعة يبداأ بثّها eن 
ال�ساعة الثاeنة والن�سف Mتى العاTسرI. وeع ذلك cاfت تغّطي eنطقة اخلليج، وت�سل اإىل 
العراق واإيران، واأMياfا eناWق اأبعد ب�سبب عواeل الرWوبة والطق�س. cما cان الربfاeج 
يت�سّمن f�سرI اأNبار واMدI يف التاSسعة e�ساAً، بالإVساaة اإىل KالKة براeج eنّوعة وaقرات 

ZناFية.
  وبح�سب التقرير ال�سنوي حلكوeة البحرين 1955م، aقد اTستملت الرباeج الإذاعية 
املتعلّقة مب�ساgري  والثقاaيّة  الرتبوّية  والأMاديث  امل�سرMيات  على  لها  الأوىل  ال�سنة  يف 
الإعالم والأدب العربي، والأدب الأوربي وZريgا، بالإVساaة اإىل b�س�س القراآن الكرمي، 
 Iج املتعلّقة باملجتمع واملراأeوال ال�سحف، والرباbس�س التاريخ العربي، وال�سعر، واأ�bو

والطفل. 
  وeن الرباeج التي ذcرgا التقرير: ( cتاب الأSسبوع، اأعرف بلدك، eقابالت امليكروaون، 

 .(Iا يطلبه امل�ستمعون، الق�س�س الق�سريe
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Nّطة تطوير الإذاعة يف ال�ّسنة الأhىل

  eنذ الأيام الأوىل لfطالق الإذاعة وVسعت احلكوeة Nطة Sسريعة ل�سمان تطويرgا. 
وبح�سب eا LاA يف التقرير ال�سنوي حلكوeة البحرين لعام 1955م، aاإّن اخلطة »ت�سّمنت 
Sساعات Wويلة  يق�سى  cان  الذي  cاfو  اإبراgيم  لالأSستاذ  e�ساعد  eدير  وتوXيف   IيادR
يوeيًّا بالإذاعة، ويتحّمل العديد eن امل�سوؤوليات. لذا Tسعرت احلكوeة باأّن gذه امل�سوؤولية 
Sسوف تخّف ب�سورe Iعقولة عندeا يكون له Tسخ�س e�ساعدz. وbد عنّي بعدgا الأSستاذ 

Sسعيد الهندي؛ لتويّل eهام eن�سب e�ساعد eدير الإذاعة.
  cما ت�سّمنت اخلّطة »تعيني eوXف aنّي (eهندSس) ل�سياfة الأLهزI واملعدات التي 
تتّم عن Wريقة Tسرcة الربق والالSسلكي املحدودI، وملتابعة عملية الت�سجيل واإدارتها التي 
cان يقوم بها الأSستاذ عبد الرMمن عبد اهلل، ولكي يتفّرغ وbتها لإعداد الرباeج، وعلى 

.zباريةNاديث الإMبار والأNالأ Iسر�f سهاSراأ

ت�سجيل اMد الرباeج الذاعية ويظهر يف ال�سورI عتيق Sسعيد وSسلمان بن gندي ، 
وحممد Nمي�س وبدرية عبداللطيف وعاF�سة عبداللطيف

الأSستاذ اإبراgيم cاfو يجري لقاA اإذاعي eع ال�سيد Lعفر Rبر يف اخلم�سينيات
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الfتقاOات hاأhّل ا�ستفتاA لرباeج الإذاعة

f�سرت  Mيث  اfطالbتها؛  eن  Sسنتني  اأّول  يف  الfتقادات  eن  العديد  الإذاعة  واLهت 
 iاملحتو تنتقد  واأNبار  eقالت   - اآfذاك  البحرينية  الوWن  Uسحيفة  وeنها    - ال�سحف 
اأّن  اإىل  البحرين  الأSستاذ يف Lاeعة  اأMمد  علي  الدcتور  وي�سري  الإذاعة.  bبل  eن  املقّدم 
الرباeج الإذاعيّة يف بداية اإعادI الaتتاح cاfت bليلة؛ Mيث cاfت على العموم اأNباًرا aقط 
عن البحرين، eوSسيقى، واأZاين Tسعبيّة، وبراeج ترaيهيّة. وbد يعود ال�سبب يف النق�س 
ال�سديد للرباeج اإىل عدم توXيف املذيعني والفنّينّي اأUسحاب اخلربI والكفاIA، وgو eا اأKّر 

Sسلبًا على fوعيّة الرباeج. 
واأNباًرا   ،Iفيدe وZري  Vسعيفة،  براeج  تقّدم  باأfّها  املحّطة  ال�سحيفة  وUسفت  cما    
eنحاIR وZري حمايدI، وZري eعدI ب�سكل Lيّد، ومل تكن eنظمة اأو gادaة، ول تقّدم اأّي 
اLتماعيّة  اأMاديث  تقّدم  اأfّها مل  cما  الناSس.  تعليم  اإىل  تهدف  تعليميّة، وb�س�ًسا  براeج 
اأو Wبيّة، cما اfتقدت لعدم تغطيتها اMتفالت يوم اجلالA يف e�سر، والذي cان يتابعه 

خمتلف eواWني البحرين. 
براeج،  eن  ي�سمعوfه  aيما  امل�ستمعني  راأي  اأgميّة  الإذاعة  عن  امل�سئولون  اأدرك    
وMرUسوا على تقدمي eا يتناSسب eع اgتماeات امل�ستمعني واأذواbهم وeيولهم املختلفة eع 

املحاaظة على التوRان املطلوب يف Nريطة الرباeج. 
  ويف العام 1957م اأLرت الإذاعة اSستفتاAً بني e�ستمعي الإذاعة، ومّت اNتيار عيّنة 
ع�سواFية eكوfة eن e 1500�ستمع؛ Mيث وLّهت اإليهم اأSسئلة حمّددI عن براeج الإذاعة، 

وbد توىّل املوXفون القيام بهذه املهمة.
  وبح�سب Uسحيفة النجمة الأSسبوعية ال�سادرI عن Tسرcة fفط البحرين بابكو يف 6 
aرباير 1957م، aقد Rادت الإذاعة f�سف Sساعة eن بثّها اعتباًرا eن a 1رباير 1957م. 
ال�سابعة  ال�ساعة  الأKري Sساعتني وf�سف، eن  ت�سمع على  البحرين  اإذاعة  وبذلك Uسارت 

 .Aًسا�e 10:00 ّل يوم اإىل ال�ساعةc Aسا�e والن�سف
والثاfية  الأوىل  ال�سنتني  يف  e�سينا   « اهلل:  رMمه  cاfو  اإبراgيم  الأSستاذ  ويوؤcّد    
باإeكاfيّاتنا املتواVسعة املحدودI التي مل تكن ت�سمح لنا باSسترياد براeج اإذاعيّة. وgذا cان 
املحليّة،  الرباeج  لإfتاج   Iستمّر�e  Iب�سور للعمل  دaعنا  الذي  الأّول  احلاaز  ذاته  Mّد  يف 

.zبgات واملواeت�ساف اخلاcل اLن اأe اتناbاW اّدين وبكّلL عملf علنا بدورهL والذي
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اإUسدار f�سرI (هنا البحرين)

  MرUست داFرI العالbات العاeّة بعد اaتتاح الإذاعة ب�سنتني على دعم امل�سروع اإعالeيًّا 
واإي�سال eا تقّدeه الإذاعة eن حمتوi وبراeج اإىل املواWنني وامل�ستمعني؛ Mيث Uسدر يف 
 Iسر�f عن Iت عبارfاcو .(نا البحرينg) Iسر�f نe ن العام 1957م العدد الأّولe 31 يناير
املعلوeات  وبع�س  الأSسبوعيّة،  الرباeج  لFحة  ت�سّم  Uسفحات)   4) ورbتني  eن  Tسهرّية 
الواردI يف الرباeج، وUسوًرا ل�سخ�سيّات اإذاعيّة e�ساgمة، اأو LديدI تن�سّم لفريق العمل 

الإذاعي. 
اإذاعة البحرين الالSسلكية    وLاA يف اaتتاMية العدد الأّول للن�سرI الإذاعية: » ي�سّر 
اأْن تقّدم مل�ستمعيها الكرام ابتداe Aن Tسهر aرباير 1957م برfاجمها الأSسبوعي يف Tسكل 
Lديد. gذا بالإVساaة اإىل تفاUسيل الرباeج الأSسبوعيّة، وخمت�سًرا لأgّم eا يذاع يف الأSسبوع 
اأن  اأن fتيح الفرUسة مل�ستمعينا  الذي ي�سبق Uسدور f�سرI الإذاعة. وfاأeل بهذه الطريقة 
يّطلعوا على الرباeج التي اأعجبوا بالSستماع اإليها، اأو التي aاتهم الSستماع اإليها. واأNريا 
اإىل  رSسالة  يكتب  اأن  الأSسبوعيّة  الإذاعيّة  f�سرتنا  على  احل�سول  يوّد  e�ستمع  cّل  fدعو 
البحرين، وSسنكون   – املناeة   – البحرين  البحرين، باب  العاeة حلكوeة  العالbات   IرFدا

.zسبوعيًّاSسالها اإليه اأSًدا لإرL سرورين�e
  وMاولت الن�سرI اأن جتد Mلقات وUسل Lديدe Iع امل�ستمعني، وN�سوUسا يف Xّل 
f�سر ال�سحاaة املحليّة لfتقادات بني الفينة والأNرi؛ Mيث ذcرت يف عددgا الأّول » لقد 
eّرت الإذاعة eن تاأSسي�سها Mتّى الآن مبراMل مل تزد عن cوfها حماولت توLيهية تهدف 
اإىل حتقيق الأZراVس التي eن اأLلها اأSس�ست. وgي واإن Nطت Nطوات ل ميكن اإZفالها 
aاإfّها ل تزال بالن�سبة لأgداaها يف دور التجارب، eع اأّن gذا ل يقلّل eن bيمة اخلدeات 
التي اأّدتها، ووaّقت باأداFها بقدر اإeكاfيّاتها ال�سئيلة واملحدودI. واإfّنا fرLو اأن fبلغ gدaنا 
eن اإرVساA امل�ستمع، Mتّى يتمّكن eن النهوVس بالرباeج اجلديدI املنّوعة يف Uسلب براجمنا 
 Iة اجلديد العادية. واحلديث عن الرباeج يغرينا بالإTسارI اإىل اأّن عدًدا eن الرباeج اخلاUسّ
 iدعمة بقوe اديثMج وتلك الأeذه الرباg ستكونSرباير. وa ذا ال�سهرg نe Aًستذاع ابتداS
LديدI لإعداد براeج bادرI على التجاوب eع امل�ستمعني. واهلل f�ساأل اأن يوaّقنا للنهوVس 

 .zةbّبهذه املهّمة ال�سا
على  والردود  الإذاعيّة،  الرباeج  بع�س  aيها  تقراأ  جملّة  اإىل   Iالن�سر تطّورت  وbد    
باإعداده  يكلًف  الذي  امليزان)  (الإذاعة يف  للرباeج eن Nالل Uسفحة  وتقييم  امل�ستمعني، 
اإليها، وي�سع  ي�ستمع  بالرباeج؛ Mيث  لهم عالbة  املتابعني لرباجمها، وممن  املثقفني  اأMد 
 iلتطوير حمتو aرUسة  aيها  العاeلني  eنح  مّما  اأSسبوعي؛  ب�سكل  لها  وتقييمه  اfطباعاته 
الإذاعة. cما تن�سر aيها اأNبار الت�سجيالت اجلديدI التي تقوم بها الإذاعة، اأو تلك التي 

تهدi اإليها eن املحّطات الإذاعيّة الأNرi والأZاين الّراFجة. 
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  ومتيّزت املجلة التي cان الأSستاذ عبد اهلل الطاFي-  وgو اأSستاذ لغة عربية وTساعر 
وcاتب عماين، cان eقيًما يف البحرين اأّول رFي�س حترير لها- عن بقيّة ال�سحف بالتن�سيق 
Lميع  لها  توaّرت  وbد  للّدولة.  تابعة  رSسميّة  جملّة  باعتبارgا  والتبويب،  والإNراج 

الإeكاfيّات املادّية والكوادر املثّقفة العاeلة بها. وbد cتب aيها fخبة cبريe Iن املثّقفني. 
  وbد اSستمّرت املجلة يف ال�سدور باSسمها الأّول، وgو (gنا البحرين) ل�سنوات Wويلة، 
 Iرتa سهدتT ماc .(نا البحرينg) ّم عادت اإىلK ،(البحرين اليوم) سمها، لي�سبحSّم تغرّي اK

توbّف يف Uسدورgا؛ fظًرا لرZبة القاFمني عليها يف تطويرgا.

العدد الول eن جملة gنا البحرين يف 31 يناير 1957
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حماhلت لتطوير الإذاعة NOhول cفاAات Hحرينّية

  اأدرك امل�سوؤولون عن القطاع الإعالeي يف البحرين والقاFمون على الإذاعة احلاLة 
اإىل اSستقطاب عناUسر LديدI ذات cفاIA وeقدرI على اأداA العمل الإذاعي، تغطي الرZبة 
يف التطوير والتوSّسع والتجديد، وeواcبة eرMلة RيادS Iساعات البّث التي cاfت تخّطط 

لها. 
  وbد اf�سّم لالإذاعة يف العام 1957م الأSستاذ اأMمد Sسلمان cمال، Kّم اf�سم اإليها 
الأSساتذM I�سن cمال، وeبارك عي�سى، وSسلطان  العاeني 1958- 1959م cّل eن  يف 
ال�سريان، وحممد Nالد، ويوSسف eطر، وZريgم. وبداأ عدد العاeلني يف الإذاعة اإىل Lاfب 

املتعاوfني يزيد عاeًا بعد عام. 
امل�ستمعني؛ رمبا  اMتلّت eكاfة eتميّزI يف fفوSس  الإذاعة  اأّن  اإّل  الfتقادات    ورZم 
لأfّها cاfت الوSسيلة الوMيدI للت�سلية واملعرaة والرتaيه املتاMة يف ذلك الوbت، اإىل Lاfب 
ا للتعّرف على اأNبار العامل يف وbت cان aيه العامل يتطّور وميّر  cوfها ت�سكل e�سدًرا eهمًّ

ا للثقاaة والتعليم واملتعة.  بالأMداث املهمة، بالإVساaة اإىل اأfّها Tسّكلت e�سدًرا eهمًّ
  وNري دليل على تلك املكاfة التي اMتلّتها الإذاعة لدe i�ستمعيها eا cاfت تتلّقاه eن 
رSساFل امل�ستمعني، Sسواe Aن البحرين اأو الدول املجاورI التي cان ي�سلها البّث الإذاعي 
ة اململكة العربية ال�سعودية، والكويت، وbطر، ودولة الإeارات العربية  بوVسوح، وNاUسّ

.Iوالّدول املجاور Iاملتحد
  وبتقليب Uسفحات التاريخ fكت�سف اأfّه Nالل Tسهر واMد aقط، وgو Tسهر دي�سمرب 
1957م ت�سلّمت اإدارI الإذاعة eا جمموعه 4250 رSسالة. cان eن بينها 1650 رSسالة 

eوLّهة لربfاeج (eا يطلبه امل�ستمعون) الذي cان يقّدeه الأSستاذ عبد الرMمن عبد اهلل. 
 .Iل الواردFساSن جمموع الرe سالةSسيبه 2008 ر�f كانa ،ج بريد الإذاعةeاfا برeّاأ  
وcان الربfاeج eن اإعداد الأSستاذ اأMمد Sسلمان cمال (الذي بداأ عمله يف الإذاعة eع براeج 
 IرFدير داe اأعجب به b�ّسة الأSسبوع بدوام LزFي، Kّم اfتقل رSسميًّا للعمل aيها بعدeا 
العالbات العاeة اآfذاك Lيم�س بلجريف). cما cان يت�سّمن الربfاeج e�سابقة (لغز)، ويتّم 
التي cاfت تنّظمها  الق�ّسة  اإىل Lاfب e�سابقة  بامل�سابقة.  الفاFزين  اأSسبوعيًّا عن  ال�ّسحب 

الإذاعة، والتي تطلب eن امل�ستمعني وVسع fهاية eناSسبة للق�سة. 
  تنّوعت براeج الإذاعة يف العام 1957م، واTسملت بح�سب f�سرI الرباeج الأSسبوعيّة 
التي f�سرتها (gنا البحرين)، وMاولنا Lمع eا gو eتوaّر eنها ( eا يطلبه امل�ستمعون، 
رcن  الطفولة،  e�سكالت  الدينية،  الزاوية  علوي،  e�ساcل  الريح،  ب�ساط  الإذاعة،  بريد 
ال�سباب، التمثيل، fدوI امل�ستمعني، رcن الأWفال، رcن املراأI، رcن الطّب، برfاeج الهالل 
الأMمر الن�سوي، Tسخ�سية الأSسبوع، eنّوعات ZناFية، تعليم الإجنليزية، الطّب يف Nدeتك، 
الأNبار، e�سكالت الطفولة، ال�سحاaة تقول، رcن املزارعني، املجلة الناWقة، ، لكّل اNرتاع 
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b�سة، اأحلان eن املاVسي، eقابلة eيكروaوfية، Tسعاع eن العلم والأدب والفن، والفكاgة 
يف الأدب العربي، يوeيّات البحرين، يف eوcب اخلالدين، على gاe�س الأNبار، يف عامل 

املعارف، البحرين بني املاVسي واحلاVسر، وZريgا eن الرباeج. 
  وبالّرZم eن وUسول البّث الإذاعي وتغطيته لبع�س eناWق اخلليج اإّل اإّن امل�سوؤولني 
عن الإذاعة cاfوا يخّططون لزيادb IوI الإرSسال. وeا اإْن Mّل العام 1958م Mتّى بداأ تنفيذ 
e�سروع Rيادb IوI الإرSسال الإذاعي ببناe Aبنى NاUس جلهاR اإرSسال Lديد (تراf�سمرت) 

للق�ساA على e�سكلة Vسعف الإرSسال والfقطاع والت�سوي�س.
اأنىَّ البّث UسباMًا بداأ التفكري به يف عام 1958م؛ Mيث بداأ بّث    وeن اجلدير ذcره 

.Iحمدود Iسبات والأعياد لفرتSية يف يوم اجلمعة واملناMسباU جeبرا
بعد،  aيما  الإرSسال   Iرتa Sساعات  عدد  eن  وتزيد  بثّها،  تقوِّي  الإذاعة  واSستمرىَّت    
 Iية ع�سرfالثا ال�سادSسة UسباMًا Mتّى  ال�ساعة  aاأUسبحت Kماين ع�سرS Iساعة يوeيًّا، eن 
عند eنت�سف، اللّيل بقوc 20 Iيلو واط، مّما تطلّب RيادI عدد املذيعني والرباeج متاTسيا 

eع RيادS Iساعات البّث. 
  وbد Sساgم عدد eن الأSساتذI العرب eن اأع�ساA البعثات التعليميّة يف البحرين يف 
تقدمي واإعداد العديد eن الرباeج الإذاعيّة املتنّوعة التي لقيت UسدW iيّبا لدi امل�ستمعني. 
ويف الوbت الذي اSستمّرت الإذاعة يف تقدمي f�سرتها الإNبارّية امل�ساFيّة، اإّل اأfّها MرUست 
الإرSسال.  fهاية  bبل   Aباfالأ لآNر  تقدمي eوLز  على  العام 1958م  eنت�سف  ابتداe Aن 
وcان الأSستاذ حممد Uسنقور gو الذي يتوىّل اإعداد الن�سرI الإNبارّية eن Nالل رUسده 

لالإذاعات العامليّة. 
ومّت اعتماد NارWة الرباeج M�سب eا يلي: 

تالوI للقراآن الكرمي
احلديث الديني
eنّوعات ZناFيّة
برfاeج حملّي
aاUسل ZناFي
f�سرI الأNبار

eنّوعات ZناFيّة اأو Mفلة ZناFيّة اأو Mفلة Tسعبيّة 
 .Aباfز الأLوe

  ويقول الأSستاذ حممد Uسنقور يف ت�سريحات Sسابقة عن Wبيعة عمله يف الإذاعة: 
به، aكان يختزل  املنوWة  الإذاعة  القيام مبهام  ليتمّكن eن  تعلّم الNتزال؛  (اإfّه cان bد 
الأNبار يف ال�ّسباح، ويعيد الSستماع اإىل الإذاعات يف امل�ساA؛ cي ي�سيف النواb�س، وeن 
Kّم يرSسلها اإىل اإذاعة البحرين يف امل�ساa ،Aكان ياأتي ال�ساFق اإليه يف املكتبة العاeّة – حمّل 
اجلوّية   Iبالقاعد يتّ�سل  aكان  اجلوّية،   Iالن�سر اأeّا  الNبار.   Iسر�f eنه  ليت�سلّم  عمله- 
باملحّرق؛ ليعطوه تفاUسيل اجلو يف البحرين وeا Mولها. cما cان e�سوؤول عن الرتLمة؛ 
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لأّن رFي�س العالbات العاeة اآfذاك Lيم�س بلجريف ابن امل�ست�سار بلجريف، aكان يكتب 
لالإذاعة باللغة الإجنليزية، وcان يلقي التعليق ال�سياSسي ب�سوته يف الإذاعة aقط. 

  ويذcر الأSستاذ حممد Uسنقور eوbًفا واLهه Mينما اأرSسل له Lيم�س بلجريف bطعة 
الراMل Lمال  امل�سري  للرFي�س  الإجنليزّية، وaيها تتعّرVس  التاميز   IريدL نe قتب�سةe
عبد الناUسر وe�سر اآfذاك، aرa�س ترLمتها، aطلب eنه التوbّف عن العمل، وcاfت gناك 
eباراI يف املحّرق يح�سرgا اأMد امل�سوؤولني مّمن cاfت له عالbة باإيقاaه عن العمل، وWالبه 

اجلمهور باإعادته للعمل، aاVسطّر لذلك. 
اإىل eهندSس  الفنيّة  الهندSسة  اأfيطت e�سوؤوليّة  الإذاعة عندeا  العاeلون يف    ويتذcّر 
لبناين يدعى (اأfطوان عطا)، ويف Zيابه اأو Sسفره cان eوXفو الإذاعة يتولّون e�سوؤوليّة 
اليمني،  على  لولب  ولف  Rّر،  (Vسغط  عن   Iوعبار Sسهلة  العمليّة  cاfت  Mيث  ت�سغيلها؛ 
واfتظار Nم�س دbاFق للت�سخني، Kم لّف اللولب على الي�سار، aينطلق Uسوت الإذاعة)، aيما 

cان يعمل يف الكوfرتول cّل eن عي�سى اجلالgمة وحممد علي الأf�ساري.
الأSستاذ  cان  الوbت،  ذلك  املواUسالت يف  ل�سعوبة  fظّرا  اأfّه  العاeلون  يتذcّر  cما    
 Aتهاfات بعد اbلب الأوZسيارته يف اأS لهم يفRناe سيل املذيعني اإىلUو يقوم بتوfاc يمgاإبرا
العمل يف الإذاعة؛ fظًرا للعالbة الإf�ساfيّة التي cاfت تربطهم به، اإىل اأن وaّرت الإذاعة يف 

ا لنقل املوXفني اإىل العمل. ا NاUسًّ Sسنوات لMقة باUسً
  ويروي الأSستاذ حممد علي حممد الأf�ساري الذي عمل cمراbب للرباeج الإذاعية 
ل�سنوات Wويلة اأّن العاeلني يف الإذاعة؛ وfظًرا ل�سعوبة الت�سالت يف ذلك الزeان cاfوا 
يلجاأون اإىل وVسع الأZاين cرeز Sسّري (cود) بينهم وبني الأSستاذ اإبراgيم cاfو اإذا اأرادوا 

اإي�سال اأّية eعلوeة eهّمة اأو اإبالZه باأّي توLيه eن اجلهات الرSسمية. 
  وي�سيف (cنّا اإذا اأردfا اأن fتواUسل eع الأSستاذ اإبراgيم cاfو لل�سرورf Iقوم ببّث 
بالت�سال  يقوم  ي�سمعها  وMني  الوgاب.  عبد  حممد  للموSسيقار  اخلالد  النهر  eوSسيقى 
بعمله  لتعلّقه  fظًرا  الت�سال؛  عن  تاأNّر  يوeًا  اأتذcّر  ول  ال�ّسبب.  عن  لي�ساأل   ،IسرTباe

واSستماعه للبّث Wوال اليوم). 
  وf�سرْت املجلة الأSسبوعية ل�سرcة fفط البحرين بابكو (النجمة الSسبوعية) Nربًا يف 
Uسفحتها الأوىل eنت�سف العام 1958، ذcرت aيه (اإّن العمل Lاٍر لبناL Aديد لدار الإذاعة، 
وذلك متهيًدا لإbاeة اأLهزL IديدI لالإرSسال؛ fظًرا للتوSّسع املنتظر لل�سوؤون الإذاعية)، مّما 

يوؤcّد اأّن القاFمني على الإذاعة cاfوا يعملون على تطويرgا؛ لتحقيق رZبات امل�ستمعني. 
  وبح�سب eا رUسدfاه eن براeج مّت بثّها يف العام 1958م، aقد Vسّم Lدول الرباeج 
الذي  الرياVسة  رcن  وبرfاeج  cاfو،  اإبراgيم  الأSستاذ  bّدeه  الذي  الفّن  اأعالم  (برfاeج 
bّدeه الأSستاذ اإبراgيم عبداملح�سن الذي اSستدعته الإذاعة؛ لي�سرف على الرباeج الرياVسية، 
وبرfاeج   ،Aباfالأ وeوLز  العب�سي،  Sسامل  الأSستاذ  bّدeه  الذي  e�ساcلنا)  (eن  وبرfاeج 
NواWر وfغم لالأSستاذ Sسعيد الهندي - e�ساعد eدير الإذاعة- الذي bّدeه لفرتI بعد اأن cان 
يقّدeه الأSستاذ اإبراgيم cاfو، وبرfاeج (eطربكم املف�سل) الذي bّدeه الأSستاذ يوSسف eطر 
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بعد اأن cان يدرSس رZبات امل�ستمعني، وبرfاeج eن b�س�س العرب لالأSستاذ يوSسف eطر 
اأي�ًسا، وبرfاeج LريدI الأSسبوع الذي bّدeه الأSستاذ حممد Uسالح عبدالرRاق، وبرfاeج 
اأMمد  الأSستاذ  bّدeه  الذي  ال�سباب  رcن  وبرfاeج  بط�سون،  fهى   IستاذSلالأ  Iاملراأ رcن 
Uسبحي، والأSستاذ اأMمد الرaاعي، وبرfاeج MقاFق واآراA الذي bّدeه الأSستاذ حممد علي 
Lمعة ال�سايب، وبرfاeج eع النّاSس الذي bّدeه الأSستاذ e�سطفى Lعفر، وبرfاeج دfيا 
العلم والNرتاع لالأSستاذ cRريا M�سني، وبريد الإذاعة لالأSستاذ اأMمد cمال، وبرfاeج bراأت 
لك لالأSستاذ عبداللطيف حمجوب، وبرfاeج eع العلماA الذي bدeه الأSستاذ Lليل العري�س، 
وبرfاeج دfيا العلم والNرتاع لالأSستاذ اأMمد يتيم، وبرfاeج رcن الطب eن تقدمي الدcتور 
حممد Lنيدي، وبرfاeج اأولدfا اأcبادfا لالأSستاذ e�سطفى MاLيه، ومتثيلية الأSسبوع التي 
اهلل،  عبد  الرMمن  عبد  لالأSستاذ  امل�ستمعني  Wلبات  وبرfاeج  الإذاعة،  aرbة  تقّدeها  cاfت 
وبرfاeج bراأت لك لالأSستاذ راVسي امل�سري، وبرfاeج الزاوية الدينية الذي bّدeه الأSستاذ 
ي�س ال�سريف، وبرfاeج (bبل اأن ي�ساألك) الذي bّدeه حممد Uسالح الدين gالل -ع�سو 
البعثة امل�سرية التعليمية، وبرfاeج رcن الطفل لالأSستاذ عمر احل�سن، اإVساaة اإىل براeج، 
eثل: (ب�ساط الريح، ورcن الأWفال، Mديث ديني، واNترب ذcاAك، وe�ساcل علوي، وتعليم 
الجنليزية، eع الناSس، الطّب يف Nدeتك، b�سيّة الأSسبوع، e�سكلة ال�سهر)، اأي�ًسا Sساgم 
الأSستاذ M�سن املحري الوcيل امل�ساعد ال�سابق بوRارI الرتبية والتعليم بكتابة متثيليّات 

اإذاعيّة bبل اأن يتوLه اإىل اخلارج لSستكمال تعليمه العايل، وذلك يف عام 1958م. 

الأSستاذ اإبراgيم cاfو عريف Mفل الaتتاح 1955
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الإذاعة hا�ستقطاب الكفاAات ال�ّساHّة

الرباeج  لتطوير  ال�سابة؛  البحرينية  الكفاAات  اSستقطاب  على  الإذاعة   Iاإدار MرUست 
الإذاعية، وتقدمي دeاL AديدI ت�سهم يف رaع e�ستوi الرباeج وتقدمي اجلديد واملفيد eنها. 
 IرFية بداfب الرتبية البدbراe رب امل�سلمL سيفS ستاذSفي عام 1958م اأي�سا بداأ الأa  
املعارف اآfذاك يف تقدمي برfاeج » الرياVسة يف اأSسبوعc ،zما LاA بعده الأSستاذ Sسلمان 

 .zفالWن الcج »رeاfذاك يف تقدمي برfل عامل الإذاعة اآNديد دL هLو وgالدّلل، و
  اأeّا الأSستاذ عتيق Sسعيد، aقد بداأ عمله يف اإذاعة البحرين 1958م يف تقدمي جمموعة 
eن املنولوLات التي cان يقوم بتاأليفها وتلحينها اأي�ًسا؛ ليقّدeها تالeيذ املدارSس البتداFية 
يف برfاجمه »رcن الأTسبالz. وbد برR يف gذا الربfاeج الأSستاذ Sسعيد احلمد عندeا cان 
الأSستاذ عتيق Sسعيد Vسمن aريق  الهداية اخلليفية باملحرق، واNتاره  Wالبًا يف eدرSسة 
العمل الذي Vسّم cاّل eن Sسعيد احلمد، عبدالرMمن اأeني، علي عي�سى cويتي، لطيفة احلمد، 
اf�سّمت cمذيعة  (التي  اللّطيف  عبد  ، وبدرية  Rينل  بروين  Sسنوات  بعد  له  اf�سّمت  Kّم 
رSسميّة يف 1971 بعد اأن cاfت eتعاوfة ل�سنوات)، واأeينة M�سن، وحممد Nمي�س. وcان 
الربfاeج يت�سّمن عدًدا eن الفقرات، تبداأ eن التمثيل، ومتتّد اإىل الأZاين للهواI واملبتدFني. 
eطربني  Xهور  يف  اإSسهاeه  الإذاعة  تاريخ  يف   zسبالTال »رcن  لربfاeج  ويح�سب    
وحممد  Mبيب،  واإبراgيم  اجلمريي،  (اأMمد  وgم  gذا،  يوeنا  Mتّى  eعروaني  بحرينينّي 

M�سن، وZريgم)؛ Mيث cاfت بدايتهم eن gذا الربfاeج الإذاعي. 
اأعّد لإذاعة  bد  اآل Nليفة - رMمه اهلل -  اأMمد بن حممد  ال�سيخ  ال�ساعر    cما cان 
 ،zاجًما بعنوان » عيد وعيدfسحى املبارك يف عام 1958م برVسبة عيد الأSالبحرين مبنا
 Aسبوعي عن ال�سعراSج اأeاfم يف تقدمي برgان ي�ساc ماc .وfاc يمgستاذ اإبراSه الأeّدb دbو

 .zسيقىSوeسعر وT« ر بعنوانNج اآeاfة اإىل برaساVالعرب، بالإ
Mديثًا  املتخّرج  البحريني  ال�سباب  WالFع  cاfت  اأي�ًسا  1958م  عام  بدايات  ويف    
eن اجلاeعات العربية يف خمتلف التخ�ّس�سات bد بداأت تعود اإىل البالد، وتتبّواأ eراcز 
 Aوؤلg ستقطابSسرع امل�سوؤولون عن الإذاعة يف ا�a ،ةeسبة يف اإدارات احلكوSناe فFاXوو
ال�سباب؛ للم�ساgمة يف اإعداد وتقدمي براeج اإذاعيّة، eنهم: Sسامل العب�سي، وM�سن f�سف، 
واأMمد عاTسري، وال�سيخ حممد عبد اللطيف القاVسي باملحكمة ال�سرعية، وbاSسم Rباري، 

واإبراgيم عبد املح�سن. 
الأgRر  يف  اجلاeعيّة  دراSسته  اأfهى  بعدeا   - املحمود  اإبراgيم  ال�سيخ  cان  cما    
ال�سريف-  تلّقى دعوe Iن الأSستاذ اإبراgيم cاfو؛ للم�ساgمة يف الرباeج الدينية التي cاfت 
 Aسا�e  zالدينية الزاوية   zبعنوان اأSسبوعي  برfاeج  تقدمي  باTسر يف  وbد  الإذاعة.  تقّدeها 
cّل Lمعة. cما Sساgم الأSستاذ Mمد ال�ّسباح - بعد تخرLه eن Lاeعة القاgرI يف عام 
 .zراأت لكb « قايف بعنوانK جeاfاحلقوق - يف تقدمي بر IسهادT سوله على�M1959م و
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eا  ترتاوح  cاfت   Iالفرت تلك  يف  العاeلني  رواتب  اإّن  اإىل  ال�سحفيّة  الوKاFق  وت�سري 
ي�ستعني  البع�س  تلت. وcان  التي  ال�سنوات  وارتفعت eع  اإىل 1000 روبية،  بني 500 
اأLًرا  يتلّقى  املذيع  وcان  الإذاعة.  العمل يف  eن  اإVسايف  دNل  لتحقيق  الإVسايف  بالعمل 
bدره 10 روبيات اإVساaية عندeا ي�ساgم يف اأّي متثيليّة اإذاعية. aيما cان التوXيف يعتمد 
على M�سن ال�سوت وLهوريته وSسالeة اللغة العربية. وcاfت املقابالت يجريها cّل eن 

الأSستاذ اإبراgيم cاfو وعبد الرMمن عبد اهلل.
  ويوؤcّد الأSستاذ عبد الرMمن عبد اهلل » مل يكن لالإذاعة Lدول eكتوب fعتمده يف 
اإىل  الإذاعة. cنّا fدaع دينارين  الرباeج eن Nارج  املكاaاآت على eعّدي وeقدeي  توRيع 
 Iول الفرتW ج تعتمدeللربا Iسعنا ت�سعريVالفرتات و iدMد، ويف اإMج الواeاfة للربKالK

 .zIدMيقة يختلف عن ال�ساعة الواbسعر ال� 15 د�a ،جeاfنية لكل برeالز
ال�سخ�سيات  eن  الكثري  (اأّن  القحطاين  الرRاق  عبد  Uسالح  حممد  الأSستاذ  ويوؤcّد    
الأوىل؛  باأbالeهم، وbّدeوا براeج ب�سكل جمايّن يف Nطواتها  الأدبية والرتبوية Sساgموا 
اإّن  اإّل  اإعداد وتقدمي الرباeج،  اإVساaيّة fظري  اأّي خم�ّس�سات  الإذاعة مل ترUسد  لإّن  fظراً 
الرZبة ال�سادbة والتعاون املخل�س cان Tسعار اجلميع؛ مّما اأSسهم يف دعم عجلة الإذاعة 

يف Nطواتها الأوىل اإىل الأeام). 
  cما cان املذيعون يحظون باMرتام واإعجاب اجلماgري؛ Mيث cاfت اجلماgري حت�سر 
عرب  امليكروaون  eن  املنبعث  ال�سوت  على UساMب  ليتعّرaوا  الإذاعة؛  eبنى  اأeام  اأMياfا 

الإذاعة، وي�سريون اإليهم باعتبارgم جنوم ذلك الع�سر.
  ويتذcّر العاeلون cيف cاfت الن�ساA والأSسر ياأتون باملاأcولت وامل�سروبات للمذيعني 
يف املبنى تقديًرا لهم. وcان الأSستاذ اإبراgيم cاfو ي�سمح ملن يريد الدNول اإىل الإذاعة؛ 
للتعّرف على اأb�ساeها وeذيعيها، aلم تكن gناك bيود اأو MواLز بني املذيعني واجلمهور. 
  وeن املواbف الطريفة لتلك الfطالbة دNول اأMد الزوار اإىل eبنى الإذاعة، وعندeا 
وUسل اإىل املذيعني اأNربgم ِبحّدI اأّن لديه Nربًا يريد بثّه على الهواA، واإذا مل ي�سمح له بذلك 
Sسيقوم بتحطيم الأLهزI واملعّدات يف املبنى، aطلب الأSستاذ اإبراgيم cاfو eن املذيعني اأن 
 ،Aتّى ل يذاع على الهواM سالSطع الإرb ن الفنينّيe تbلب يف ذات الوWيتّم ال�سماح له، و
اأي عمل Nدعة له Mتّى يظّن اأfه اأذيع. وبالفعل اfطلت احليلة عليه، ومّت ت�سجيل Uسوته، 
Kّم اأSسمع اإّياه، aفرح cثريًا، وNرج eن الإذاعة، وgو راVٍس، وgو يظّن اأfّه Mّقق eطلبه، 

 .Aربه على الهواN واأذيع
 Iمل�سري اf�سّموا  الذين  الأواFل  املذيعني  اأMد  وgو  cمال،  اأMمد  الأSستاذ  وبح�سب    
aاإّن  cمتعاون،  الرباeج  eن  عددا  يقّدم  cان  اأن  بعد  رSسميًّا  1957م  العام  eنذ  الإذاعة 
امل�ستمع البحريني cان cثري التجاوب eع براeج الإذاعة؛ Mيث يقول: » برfاجما (b�سية 
ال�سهر) gما برfاجمان لهما عالbة eباTسرI بالناSس؛ لأfّهما يطرMان  الأSسبوع وe�سكلة 
والتعليم؛  الرتبية   IرFدا eن  املتخ�ّس�سني  بع�س  f�ست�سيف  وcنّا  وe�ساcلهم.  gموeهم 
لطرح امل�سكلة عليهم، ووVسع احللول والت�سّورات لها. cما اأّن برfاeج (bراأت وSسمعت 



57

وراأيت) تاأتي eادته eن امل�ستمعني، cاأْن يكون بع�سهم bد bراأ Tسيئًا اأعجبه، aاأرSسله اإلينا. 
الإعالeية  ال�ّساMة  على  تنفرد  cاfت  الإذاعة  لأّن  fظًرا  Lّدا؛  cبريًا  التجاوب  gذا  وcان 

وMدgا. وbد Sساgم يف اإعداده لMقا الأSستاذ ال�ساعر bاSسم Mداد). 
  وي�سيف (اإّن الإذاعينّي cاfوا bالFل يف ذلك الوbت، aكان املذيع يقوم بكّل الأعمال 
aكاfت  والإNراج.  والت�سجيل  الأNبار   Iسر�f واإعدادgا وتقدمي  براeج  اإذاعة وتقدمي  eن 
العمليّة Sسهلة، ل تتطلب املتطلّبات الفنية احلالية. cما مل تكن gناك eناa�سة Nليجيّة اآfذاك 
ة يف Xّل  اإّلاإّن العمل cان e�سّوbًا لدرLة اأّن cرثI العمل مل تكن ت�سعرgم بالتّعب، NاUسّ
الألفة التي cاfت حتيط باملجموعة العاeلة يف الإذاعة، رZم Vسعف الإeكاfيّات التي cاfت 
جتعلهم ي�ساعفون املجهود؛ للظهور باملظهر الالFق. aقد cان اأولئك الإذاعيّون يقوeون 
 Aم للبقاgان ي�سطّرc ر ال�سوت؛ مماKّتى ل يتاأM ات البّث؛bري اأوZ بعمليّات الت�سجيل يف

يف الإذاعة UسباMًا وe�ساM ،Aًتّى يف Zري اأوbات البّث؛ لSستكمال العمل).
  ت�سلّم الأSستاذ اأMمد cمال بريد الإذاعة الذي cان يعتربه الناaذI بني الإذاعة وبني 
امل�ستمعني، والذي تطّور aاأUسبحت تعرVس aيه الق�سايا وامل�ساcل والطلبات؛ Mيث ذcر يف 
اأMد اللّقاAات ال�سحفيّة، (eن Nالل بريد الإذاعة الذي له اأgمية cبريI؛ Mيث يعترب ب�سفة 
عاeّة gو تعبري الناSس عن اآراFهم aيما يقّدم، وgم الfعكاSس احلقيقي لنتاFج eا يتّم بثّه 
اإذاعيًّا اأو f�سره Uسحفيًّا؛ Mيث متكنُت eن Nالل gذا الربfاeج eن اخلروج بفكرI برfاeج 
eعيّنة،  eعلوeة  بتقدمي  eن Nالله  اأbوم  cنت  والذي  (راأيت..Sسمعت..bراأت)،  وgو،  اآNر 
تقدمي  اأو  الربfاeج،  gذا  اأو NواWر Nالل  eعيّنة،  eعلوeات  بتقدمي  امل�ستمعون  وي�ساgم 
اأMدث  اأو تقدمي  الإرTسادات،  الظواgر اخلاWئة ب�سورf Iقدّية eع تقدمي fوع eن  بع�س 

اأZنية يف ذلك الوbت eع bراc IAلماتها). 
العام 1959م بداأت املحّطة Rيادf I�ساWها، وMاولت تلبية وحتقيق تطلّعات    ويف 
e�ستمعيها؛ Mيث bّدeت الإذاعة براeج خمتلفة، Sساgم يف اإعدادgا fخبة eن الأدباA واملثّقفني 
واملهتمني باأeور الإذاعة. aيما Rادت جملّة gنا البحرين Uسفحاتها، وتوSّسعت يف اأبوابها؛ 
املطبوعة  f�سخها  عدد  وبلغ  اfطالbها.  على  عاeني  eرور  مبناSسبة   IديدL بحلّة  لتظهر 
f 4000�سخة بعد اأن بداأت بf 500�سخة، وتطّورت بعدgا لتطبع f 2750�سخة، وeن 
لهذه  N�ّس�س  الذي   25 العدد  وeنها  ة،  NاUسّ اأعداًدا  اأUسدرت  cما  f�سخة.   3500 Kّم 
ال�سيخ  له  املغفور  العظمة  RيارU IساMب  الذي N�ّس�س مبناSسبة  والعدد 50  املناSسبة، 
ال�سعودية، ومبناSسبة  العربية  اململكة  اإىل  Kراه-  اهلل  اآل Nليفة - Wيب  Sسلمان بن Mمد 
eعرVس البحرين الزراعي والتجاري. cما مّت تخ�سي�س Uسفحة ل�سباب البحرين اعتباًرا 

eن العدد e 58ن العام ذاته. 
واأcدت   ،Iاجلديد اfطالbتها  على  Sسنوات   4 العام مبرور  gذا  الإذاعة يف  اMتفت    
eع  الالSسلكية  البحرين  اإذاعة  اإّن   « البحرين،  gنا  f�سر يف جملة  eا  بح�سب  جلمهورgا 
Uسغرgا الن�سبّي لالإذاعة العامليّة الكبريb ،Iد اأNذت على عاتقها e�سوؤوليّة حتقيق Lميع 
الأgداف الإذاعيّة التي ت�سعى اإليها اأرbى الدول eنذ اأن اaتتحت لأّول eّرI يف Tسهر يوليو 
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1955م حتت رعاية Mاcم البحرين. ومل تبَق الإذاعة على وتريI واMدe Iنذ تاأSسي�سها، 
aالذين راaقوا وLودgا لبّد اأfّهم اSستمعوا اإىل عّدI براeج eنّوعة، ولMظوا RيادI اأوbات 
الإذاعة. aمنذ اaتتاMها Mتّى الآن Rادت اأوbات البّث Vسعف eا cاfت يف بدايتها. ويوؤeل 
يف امل�ستقبل اأن تتمّكن الإذاعة eن البّث يف Kالث aرتات UسباMية وع�سرية وe�ساFيّة..)، 
واأcّدت اأfّها Sسعْت bدر اSستطاعتها، وبالإeكاfيات الثقاaية والفنية املتوaّرI يف البحرين اأْن 
تنّوع eن براجمها، eعتمدI يف ذلك على الfتقادات والbرتاMات التي ت�سلها eن اخلارج. 
  ورUسد الكاتب Mجم التفاعل eن bبل امل�ستمعني يف العام 1959م بح�سب الرSساFل 
يناير 5229 رSسالة، ويف Tسهر  الرSساFل يف Tسهر  بلغ عدد  aقد  الإذاعة،  لدار   Iالوارد
eارSس 3245 رSسالة، و3496 رSسالة يف Tسهر اأبريل، و2991 رSسالة يف Tسهر eايو، 
و2829 رSسالة يف Tسهر يوfيو، و1737 رSسالة يف اأZ�سط�س، و1904 رSسالة يف Tسهر 
وcاfت  دي�سمرب.  Tسهر  رSسالة يف  و2366  Sسبتمرب،  Tسهر  رSسالة يف  و1170  اcتوبر، 
الن�سبة الكربe iنها ت�سل eن البحرين، تليها اململكة العربية ال�سعودية، الكويت، bطر، 

 .iرNدول اأ
العام (eاذا يهمنا؟ وbّدeه الأSستاذ عي�سى عبدالرRّاق، بريد  اأبرR براeج gذا    وeن 
الإذاعة وbّدeه الأSستاذ اأMمد cمال، يف دfيا املفاLاآت وbّدeه الأSستاذ Sسعيد الهندي، eع 
النّاSس، الّرcن الطبّي، اNترب ذcاAك وbّدeه الأSستاذ يوSسف eطر، eع الناSس وbّدeه الأSستاذ 
e�سطفى Lعفر، يف دfيا العلم والNرتاع وbّدeه الأSستاذ Lليل العري�س، الزاوية الدينيّة، 
Tسعر  رVسوي،  fزيهة  وbّدeته  الأWفال  رcن  bربي،  اأeيّة   IستاذSالأ وbّدeته   Iاملراأ رcن 
وeوSسيقى وbّدeه الأSستاذ Sسعيد الهندي، اأMاديث دينيّة وbّدeه ال�سيخ حممد عبداللطيف 
ال�سعد، وb�ّسة الأSسبوع، وbراأت لك اللّذان bدeهما الأSستاذ Mمد ال�سباح، تعليم الجنليزية، 
والأSستاذ  الأf�ساري  الدcتور حممد Lابر  وbّدeها  ال�سباب  دbاFق، رcن  برfاeج Nم�س 
وbّدeه  الدينية  الزاوية  cمال،  اأMمد  الأSستاذ  وbدeه   Iالهوا eع   IسهرS ال�سباغ،  Sسلمان 
وبني  ال�سديقي،  اأMمد  يوSسف  ال�سيخ  وbّدeه  اجلمعة  Mديث  ال�سريف،  ياSسني  الأSستاذ 
الأe�س واليوم وbّدeه الأSستاذ Lمعة eنديل، وبرfاeج eن b�س�س العرب لالأSستاذ يوSسف 
eطر، وWلبات امل�ستمعني وbّدeه الأSستاذ عبدالرMمن عبداهلل، وTسخ�سية الأSسبوع وbّدeه 
الأSستاذ حممود بهلول، وe�سكلة ال�سهر وbّدeه الأSستاذ اأMمد cمال، وبرfاeج عنرتI بن 
ة يف تقدميه، وeاRال  Tسداد وbّدeه الأSستاذ حممد M�سن بوgاين، وcاfت له Wريقة NاUسّ

يتذcّر الكثريون eن اأبناA الإذاعة Uسوت Uسليل ال�سيوف داNل الSستديو.
يقدم  cان  aقد  البحرين)،  (gنا  جملّة  حترير  رFي�س  الّطاFي  اهلل  عبد  الأSستاذ  اأeّا    
ا  برfاجًما اأSسبوعيًّا بعنوان » Uسفحات eن التاريخc .zما bّدeت دار الإذاعة براجًما NاUسًّ
عن عيد الأVسحى وعيد الفطر وبدe AوSسم الغوUس، اإىل Lاfب عدد eن الفعاليات الوWنية 
الأNرi. وcاfت Lميعها تذاع حتت e�سّمى برfاeج ( UسورU Iسوتيّة)؛ بحيث يكون fقال 

eباTسًرا، اأو e�سّجال للفعالية اأو احلدث. 
اإذاعة البحرين باإذاعات عامليّة يف احل�سول على بع�س الرباeج الهادaة.  واSستعاfت 
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aفي اخلم�سينيّات bدeت اإذاعة Uسوت اأeريكا لإذاعة البحرين برfاeج (Uسندوق الدfيا)، 
وeّدته Sساعة واMدI، ويحتوي على اأfواع خمتلفة eن املوVسوعات، eثل الأNبار الثقاaيّة 
والرتaيهية. aيما bّدeت اإذاعة ال� بي بي Sسي (gيئة الإذاعة الربيطاfية) لإذاعة البحرين 
ا بتعليم اللّغة الإجنليزية (تعليم الإجنليزية بالّراديو)، وgو الربfاeج الذي  برfاجًما NاUسًّ

eاRال يتذcّره الكثريون eن اأبناA البحرين.
رZبتها  تبدي  التي  التّوXيف  اإعالfات  eن  عدًدا  العام  gذا  الإذاعة يف  f�سرت  cما    
يف  للعمل  eوXفني  اإىل  اإVساaة  Wاbمها،  Vسمن  للعمل  Uسحفينّي  بتوXيف حمّررين  aيها 
b�سم الأLهزI، وgو eا يعك�س Nطط الإذاعة لتطوير حمتواgا، وتدعيم cوادرgا بكفاAات 
ا eع الإTسادات  بحرينيّة bادرI على حتقيق اأgداaها وWموMاتها يف تلك الفرتN ،I�سوUسً
اخلليجية التي cاfت تن�سرgا املجلّة fقال عن eدّرSسني وeواWنني Nليجيني يوؤcدون اأKرgا 

عليهم وعلى اأبناFهم eن Mيث رaع e�ستوi الثقاaة والوعي لديهم. 
  واأعلنت الإذاعة يف العام ذاته 1959م عن بدA تغيري بثّها ابتداe Aًن اأcتوبر؛ Mيث 
بثّت براجمها يف ال�ساعة ال�سابعة والن�سف UسباMًا بدل eن الثاeنة، aيما ينتهي البّث يف 
العاTسرI والن�سف بدًل eن احلادية ع�سرI. اأeّا اأوbات البّث يف Uسباح اأيام اجلمعة، aلم 

يطراأ عليه اأّي تغيري وbتها. 

الأSستاذ اإبراgيم cاfو ، والأSستاذ عبدالرMمن عبداهلل، والأSستاذ اأMمد Sسليمان يف ال�سبعينيات
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NOول العن�سر الّن�ساFّي يف عامل الإذاعة

  وي�سار gنا اإىل اأّن العمل الإذاعي يف البحرين cان يعاين يف بدايته eن fدرI العن�سر 
الن�ساFي الذي ي�ستطيع تاأدية الأدوار الن�ساFيّة يف التمثيليّات الّدراeيّة والرباeج الإذاعيّة 
وامل�سل�سالت. وgذه بطبيعة احلال XاgرI لي�ست بغريبة على اأّي جمتمع fاٍم يف وbتها، 
لذا aقد cاfت الإذاعة يف بدايتها ت�ستعني باملدّرSسات eن الدول العربيّة الالتي cّن يعملن 
يف eدارSس البحرين؛ لتغطية gذا النق�س، Kّم LاAت الفتاI البحرينيّة، وMلّت حمّل eRيلتها 
العربية البديل؛ لت�سهم يف العمليّة الإذاعيّة ب�سكل Zري رSسمي، اإّنا cمتعاوfة aقط. وي�سري 
البحرين  (جملّة  وf�سرته  1974م،  العام  يف  الإعالم   IارRو عن  Uسادر  Uسحفي  تقرير 
اليوم) اإىل اأّن اأّول Uسوت f�ساFي بحريني cان Uسوت الأSستاذZ Iالية اإSسماعيل العري�س. 
اإىل اأن بداأ يف eطلع ال�ستينيّات توXيف الفتاI البحرينية ب�سكل رSسمّي؛ لت�سارك aعليًّا يف 

الرباeج الإذاعيّة املختلفة، وeنهن aاWمة الفايز ولولوI العري�س. 
اإعداد وتقدمي الرباeج الإذاعيّة؛  البداية اSستقطاب املراأI يف    واSستطاعت الإذاعة يف 
Mيث Sساgمت ال�سيّدf Iهى بط�سون يف تقدمي برfاeج »رcن املراأzI لعّدS Iسنوات، وcان 
واMًدا eن الرباeج املهّمة يف الإذاعة. وbد Sساgمت يف اإعداده يف aرتات eتفّرbة cّل eن 
ال�سيّدI لولوI اإبراgيم العري�س وال�سيّدS Iسلمى الكيالين. اأeّا aاWمة اللبان، aكاfت تكتب 

b�س�ًسا اLتماعية تذاع eن Nالل الإذاعة. 
eدارSس  يف  التدري�س  بداأت  aل�سطينية  وgي   - gنداوي  عدن   Iال�سيّد bّدeت  cما    
املعارف يف عام 1956م- e�ساgماٍت bيّمة يف اأداA الأدوار الن�ساFيّة يف التمثيليّات التي 

cاfت الإذاعة تقّدeها يف ذلك الوbت. 
  وfهى بط�سون cاfت UساMبة النّ�سيب الأوaى eن الربfاeج الن�ساFيّة يف دار الإذاعة، 
aهي اإىل Lاfب عملها cمدّرSسة يف eدرSسة Nديجة الكربi للبنات، cاfت تقوم بجهد cبري 
يف براeج الإذاعة. aبالإVساaة اإىل برfاeج » رcن املراأzI الذي cاfت تقّدeه cّل اأSسبوعني، 

aقد cاfت ت�سارك يف تقدمي الرباeج والتمثيليّات الإذاعيّة والرباeج ال�ّسعرّية.
  ويوؤcّد الأSستاذ عبد الرMمن عبد اهلل اأّن eن اأواFل املذيعات الاّلتي عملن يف الإذاعة 
رVسوي،  وKريا  رVسوي،  fزيهة  بعدgا  LاAت  Kّم  Sسمعان،  األي�س   IستاذSالأ cاfت  اأي�ًسا 

 .Aالeب الّزfاL ج اإىلeبار والرباNن يف تقدمي الأcّن يف البداية ي�سارcسن، و�M ينةeواأ
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الّتمثيلّيات يف الإذاعة

  يجّرfا احلديث اإىل الgتمام الكبري الذي اأولته اإدارI الإذاعة للتمثيليّة الإذاعيّة، والتي 
Sسنفرد لها باًبا eنف�ّسال ملا cان لها eن UسدW iيّب لدi امل�ستمعني. وbد رcّزت eعظم 
التمثيليّات الإذاعيّة على اجلواfب التاريخيّة والدينية والLتماعية، وeنها متثيلية » عاFلة 
اأMمد Sسلمان cمال،  الأSستاذ  اإذاعية اLتماعية SساNرc ،Iتبها  بو LاSسمz. وgي متثيلية 

وcان يتجاوب eعها امل�ستمعون ب�سكل cبري، واeتّدت اإىل M 18لقة. 
التاريخيّة »  التمثيليّة  التي bّدeت يف fهاية اخلم�سينيات  الإذاعيّة  التمثيليّات    وeن 
على Vسفاف دLلةz، ومتثيلية » الريeوك ». وbد Sساgم يف الأدوار التمثيليّة cّل eن: حممد 

Uسالح القحطاين، واإبراgيم cاfو، وعبد العزيز aخرو، وM�سني eطر، وعبد اهلل احلمد.
  وfظًرا لaتقاد الإذاعة لل�سوت النّ�ساFي يف التمثيليّات للّظروف الLتماعية اآfذاك، 
aقد cاfت الإذاعة ت�ستعني بالأTسخاUس ذوي الأUسوات الرaيعة للقيام بالأدوار الن�ساFيّة، 
Mتّى اf�سّم بعدgا عدد eن العاeالت يف Sسلك الرتبية والتعليم، وذلك اأKناA ت�سجيل متثيليّة 

(ZادI الكاeيليا) و (Zلطة اأب) التي األفها الSستاذ M�سني Tسريف.  
eن  الإذاعي  العمل   AراKاإ امل�ساgمني يف  اجلنود  اأMد  Tسريف  الأSستاذ M�سني  وcان    
تقّدeها aرbة  التي  التمثيليّات  اأcرث  وتاأليف  اإعداد  يقّدeها eن Nالل  التي  الرباeج  Nالل 
عبد  عي�سى  الأSستاذ  الفرbة  اأSّس�س  وbد  الإذاعة.  تاأSسي�س  بداية  eنذ  التمثيليّة  البحرين 
eع  وبالتعاون  القحطاين،  عبدالرRاق  Uسالح  حممد  الأSستاذ  وTسقيقه  القحطاين،  الرRاق 
الأSستاذ اأMمد يتيم - رMمه اهلل- رFي�س aرbة التمثيل يف الإذاعة، والذي يقوم باأداA بع�س 
الأدوار. وcان eن اأبرR الأدوار التي اأّداgا دور احلجاج بن يوSسف الثقفي يف التمثيليّة 

 .zالL الإذاعيّة » ابن
  وeن بني الذين Sساgموا e�ساgمة aّعالة يف cتابة التمثيليّات الإذاعيّة - والتي Sسنفرد 
اأعّد يف عام  لها باًبا eنف�سال عن تاريخ الّدراeا الإذاعيّة- gو الأSستاذ اأMمد يتيم الذي 
الأدب  eدّرSس  اأبوSسيف  املنعم  عبد  الأSستاذ  cان  cما   .zAالفدا« بعنوان  1958م متثيليّة 
eن  واأذيعت   ،zعي�س »لقمة  بعنوان  متثيليّة  لالإذاعة  cتب  bد  الثاfوّية  باملدرSسة  العربي 
Nالل الإذاعة يف عام 1958م، cما Sساgم الأSستاذ عبد اجلليل ال�سّفار يف cتابة الق�س�س 

 .Iالإذاعيّة املتميّز
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الغناA ال�ّسعبي يف الإذاعة 

  MرUست اإدارI الإذاعة يف ذلك الوbت على تطوير الغناA ال�سعبي والنهوVس به، وgو 
 iرNواأ Iرتa ت الإذاعة تقوم بنيfاc قدa .ةeاًل يف ال�ّسفحات القادeاc سال�a ا لهfردaا اأe
بت�سجيل وبّث Mفالت ZناFيّة لأTسهر املطربني ال�سعبينّي مب�ساMبة aرbة eوSسيقيّة، cمحمد 
Rويد، وعبد اهلل بو Tسيخة، وعبد اهلل اأMمد، وحممد راTسد الرaاعي، ويوSسف aوين، واأMمد 

Nالد، وعلي Nالد وZريgم. 
  وbد اأبدi الكثري eن املواWنني تعاوfًا وWنيًّا Lمياًل، اإذ اأeّدوا الإذاعة مبا يف MوRتهم 
والأTسرWة،  القراآfيّة  والتالوات  الغناFيّة،  cالأSسطواfات  لالإذاعة،  Uساحلة  eواد  eن 
وN�سوUسا تلك التي ياأتون بها eن اأSسفارgم اإىل القاgرI ولبنان والعراق وSسوريا، وgي 

التي Tسّكلت اأول رaوف الإذاعة.
  ويوؤcّد الأSستاذ حممد Lمال الذي توىّل e�سوؤولية الإTسراف على املوSسيقى يف الإذاعة 
ل�سنوات اأّن وSساFل الت�سجيل ال�سوتيّة لعبت دوًرا عظيما يف Mفظ الإرث الفنّي لالإf�ساfيّة 
اfتقلوا  الذين  املغننّي  اإىل  الSستماع  اأeكننا  وبف�سلها  املخرتعات  gذه  وبواSسطة   .AمعاL
اإىل رMمة اهلل eنذ ع�سرات ال�ّسنني. cذلك aقد Mفظت لنا الإذاعة وت�سجيالتها الكثري eن 

الفنون ال�سعبيّة التي cاfت تواcب MياI املواWن aوق Sسفن الغوUس.
  واMت�سنت اإذاعة البحرين يف aرتf Iهاية اخلم�سينيات وeطلع ال�ستينيات العديد eن 
الأدباA اخلليجيني والعرب، اإذ مل تكن الإذاعات eنت�سرI يف eنطقة اخلليج العربي، aكاfت 
البحرين البيت اجلاeع لهم؛ Mيث اMت�سنتهم الإذاعة لإLراA املقابالت، اأو ت�سجيل Mفالت 
وSسوريا،  وe�سر  وbطر،  والإeارات  والكويت،  وال�سعودية  اليمن  eن  ملطربني  ZناFيّة 

والعراق ولبنان والأردن. 
  Tسّكلت fهاية اخلم�سينيّات Mقبة وeرMلة eهّمة لتطوير املحتوi يف اإذاعة البحرين، 
بح�سب الأSستاذ Mمد املناعي الذي عاUسر Mقب eهمة eن تاريخ الإذاعة. وعلى الّرZم eن 
bلّة عدد العاeلني وeقدeي الرباeج يف الفرتI التي اfطلق Uسوت اإذاعة البحرين Nاللها، اإّل 
 AسواS ،نيfن املتعاوe ج الإذاعيّةeي الرباeقدeعّدي وe نe مة عددgسا�e نe ذا مل مينعg اإّن
eن املدّرSسني العرب العاeلني يف البحرين، اأو eن ال�سباب البحريني املتعلّم واملثّقف الذين 

cاfوا ي�ساgمون e�ساgمة aّعالة يف اإKراA الرباeج الثقاaيّة والLتماعية الهادaة.
والإNبارية  والLتماعية  الثقاaية  الرباeج  تقدمي  على  الإذاعة  دور  يقت�سر  ومل    
 AراLالبالد، واإ التي تقام يف  املهّمة  اإىل تغطية الأMداث املحلّيّة  اeتّد  والتمثيليّات، واإّنا 
اللقاAات الإذاعية eع Vسيوaها، بالإVساaة اإىل eتابعة الأNبار املحلّيّة والأMداث املهّمة cاaّة. 
  cما cاfت الإذاعة تقّدم يف fهاية cّل Sسنة بياfًا مبيزاfيّات الّدواFر احلكوeيّة وامل�ساريع 
التي fّفذتها والتي تنوي تنفيذgا يف الأعوام القادeة. ذلك eن Nالل لقاA اإذاعّي يجريه 

eدير الإذاعة الأSستاذ اإبراgيم cاfو eع eدراA الّدواFر احلكوeيّة املعنيّة.
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 IرFدا واLهت  aقد  1959م،  لعام  البحرين  حلكوeة  ال�ّسنوي  التّقرير  وبح�سب    
املدّربني، لكّن تعيني eوXفني  املوXّفني  اSستقالة بع�س  العاeّة والإذاعة e�سكلة  العالbات 
Lدد اأKبتوا cفاAتهم وbدرتهم على حتّمل امل�سوؤولية بعد aرتb I�سريe Iن التّدريب eّكن 

الداFرe Iن اSستئناف اأf�سطتها العتيادّية. 
اأKبتت وbتها  التي   Iاجلديد الرباeج  الكثري eن  تقييم  مّت  aقد  لالإذاعة،  بالن�سبة  اأeّا    
Wبيعة  ذات  وت�سجيالت  ت�سجيليّة  براeج  الإذاعة  وت�سلّمت  العام.  ذلك  Nالل  Tسعبيّتها 
 Iب�سور اSستخداeها  ومّت   ،iرNالأ الإذاعيّة  املحّطات  eن  واLتماعيّة  وKقاaيّة  تاريخيّة 
بني  eناSسبة  eواbع  اأدNلت يف  واإeّا   ،IسرTباe  Iب�سور اإeّا  اSستخداeها،  مّت  Mيث  LيّدI؛ 

 .iرNج الأeالربا
اإذاعيّة  برباeج  املهّمة Mظيت  الوWنيّة  املناSسبات  اأّن  اإىل  احلكوeّي  التقرير  وي�سري    
ة، وeنها: ذcرi عيد اجللوSس، واملعرVس الزراعي والتجاري وZريgا eن املناSسبات  NاUسّ

الوWنية والدينيّة. 
الفنّي  العاeة والإذاعة وbتها على الgتمام باجلاfب  العالbات   IرFست داUرM ماc  
 IAفاc IيادR ساعدت علىS التي  Iاملعّدات اجلديد  AسراTالقطع و العديد eن  اSسترياد  عرب 

الت�سجيل، اإVساaة اإىل اSستبدال LهاR الإرSسال القدمي.  
  ويف العام 1960 واUسلت الإذاعة تقدمي براجمها املعتادI، ومل ت�سهد تغيريًا eلحوXًا 
على e�ستوi الرباeج املقّدeة للم�ستمعني؛ Mيث واUسلت تقدمي eعظم الرباeج التي cاfت 
تقّدeها. اإىل Lاfب تقدمي Sسل�سلة Lديدe Iن دروSس تعليم اللّغة الإجنليزية بالّراديو، اأعّدت 
N�ّسي�ًسا للذين بداأوا وbتها بتعلّم الإجنليزية؛ Mيث cان يبّث الربfاeج يف ال�ّساعة الثاeنة 

والن�سف eن e�ساc Aّل يوم اأربعاA، اعتباًرا eن fوaمرب 1960م.
  cما Lرi تعيني الأSستاذ اإبراgيم علي اإبراgيم رFي�ًسا لتحرير جملّة gنا البحرين التي 
cاfت ت�سدر عن داFرI العالbات العاeة والإذاعة. cما Tسهد gذا التعاون تعزيز التعاون 
eع دولة الكويت، Mيث اأعلنت دار الإذاعة اأّن التعاون eع اإذاعة الكويت على اأTسّده؛ Mيث 
تلّقت الإذاعة ت�سجيالت عديدI لأZاين cويتية وeقطوعات eوSسيقية bّدeها الأSستاذ Lليل 

Mمد الّرLيب eدير ال�سئون الLتماعية حلكوeة الكويت اآfذاك. 
  cما بداأت الإذاعة يف gذا العام تخ�سي�س aرتتني للبّث يوم اجلمعة aقط، بح�سب eا 
وLده الكاتب يف اجلدول الأSسبوعي للرباeج، بحيث تبداأ الفرتI الأوىل eن ال�ّساعة الثاeنة 
UسباMًا Mتى العاTسرI والن�سف UسباMًا، aيما تبداأ الفرتI الثاfية امل�ساFية eن الثاeنة Mتّى 

 .Iال�ساعة احلادية ع�سر
اإVساaة  Tسهد  الرباeج وحمتواgا؛ Mيث  العام 1961م cثريًا eن Mيث  يختلف    ومل 
عدد bليل eن الرباeج اجلديدI الإذاعية، eن بينها (اأSساWري eن ال�سرق والغرب، Mكايات 
وWراFف لالأSستاذ اأMمد يتيم، Uسفحة eن التاريخ العربي، وbّدeه الأSستاذ عبد اهلل aرج، 

eن fاaذI التاريخ، املباMث اجلناFية.
  وت�سري الوKاFق ال�سحفيّة اإىل اأfّه مّت ابتعاث الأSستاذ اأMمد cمال امل�ساعد الفنّي للرباeج 
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باإذاعة البحرين يف gذا العام لدراSسة ال�سوؤون الإذاعيّة يف b�سم تدريب الإذاعيني بهيئة 
الإذاعة الربيطاfية ملدI 5 اأTسهر. وbد ترcّزت الّدراSسة التي Tسارك aيها عدد eن الإذاعيني 
eن خمتلف الّدول العربيّة على ال�سوؤون الفنيّة والإدارية لالإذاعة العربية، وتدريب عملي 

ة).  على اإeكاfيّات ال�سوت ذي الّطاbة والنربات اخلاUسّ
اإذاعيّة  براeج ووLوgًا  الإذاعة  اأVساaت  aقد  العاeني 1962 -1963م  براeج  اأeّا    
الطّب  الأSستاذ علي تقي، وبرfاeج رcن  الذي bّدeه  Lديدc ،Iان eن بينها (eنك واإليك 
وbّدeه الدcتور رeزي aايز، وUسيد الأSسبوع وbّدeه الأSستاذ اأMمد cمال والأSستاذ عتيق 
Sسعيد، eع ال�سعراA وfحن f�ساأل وbّدeهما الأSستاذ M�سن cمال، اأfغام eن ال�ّسحراA وbّدeه 
الأSستاذ MمزI اأبوعري�سة، برfاeج eتى Uسارت البحرين عربية، وبرfاeج الفن ال�سعبي 
عبدالعزيز  الأSستاذ  وbّدeه  الزراعة  رcن  cاfو،  اإبراgيم  الأSستاذ  وbّدeهما  البحرين،  يف 
eن  cمال،  M�سن  الأSستاذ  وbّدeه  وeوSسيقى  Tسعر  Lعفر،  e�سطفى  والأSستاذ  احل�سن 
اإعداد وتقدمي M�سن  ال�ّساعر eن  الأSستاذ علي تقي، برfاeج bال  القراآن وbّدeه  b�س�س 
بن Uسالح الّرويعي، Tسخ�سيّات NالدI وbّدeه الأSستاذ عبداهلل aرج، برfاeج رcن الأTسبال 
وبرfاeج اأبجد gّوR وbدeهما الأSستاذ عتيق Sسعيد، بريد الإذاعة وbّدeه علي الناUسر، رcن 
املراأI وbّدeته الأSستاذI اأeينة M�سن، واأعّده اأMمد يتيم ، وUسباح Lديد eن اإعداد وتقدمي 
ال�سيخ عي�سى بن راTسد اآل Nليفة)، aيما واUسلت الإذاعة تقدمي عدد eن براجمها ال�سابقة. 

الSستاذ اإبراgيم cاfو ي�سجل 
cلمة UساMب العظمة املغفور له 
باإذن اهلل ال�سيخ Sسلمان بن Mمد 

 Aالل تكرمي اأع�ساN ليفةN اآل
البعثة الدنارcية لالآKار

eبنى اإذاعة البحرين 1955
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RياIO البّث الإذاعّي اإىل aرتتني يف عام 1964م

  متاTسيًا eع التطّورات التي Tسهدتها الإذاعة يف امل�سمون، Tسهدت aرتI ال�ستينيّات 
 IيادR ما مّتتc .kw يلو واطc 20 اإىل kw يلوc 2 نe Iذه الفرتg AناKالبّث اأ Iّوb IيادR
eّدI البّث الإذاعي؛ Mيث مّتت RيادS Iساعات البّث يف عام 1964م، ومّت تق�سيم اليوم اإىل 
LزFني، يبداأ اجلزA الأّول UسباMًا eن ال�ّساعة 10:00، وينتهي bبل ال�ّساعة الواMدI بعد 
 Aًسا�e 11:30 وينتهي ال�ساعة ،Aًسا�e نةeن ال�ّساعة الثاe الثاين يبداأ Aان اجلزcالظهر. و
بال�ّسالم الوWني. وcان البّث على eوLة eتوSّسطة Wولها e 491.8رتًا، وبذبذبة bدرgا 

c 610يلو Sسايكل يف الثاfية. 
  وVسّمت الّدورI الرباجميّة الإذاعيّة بع�س الرباeج اجلديدI، وeنها:( بالبل eن اخلليج 
وعندeا ياأتي امل�ساA اللّذان اأعّدgما، وbّدeهما ال�سيخ عي�سى بن راTسد اآل Nليفة، برfاeج 
اأZنية  bطر  cّل  eن  برfاeج  الأSسبوعيّة،  التمثيليّة  aرج،  اهلل  عبد  لالأSستاذ   Iوعرب  Iدوb
لالأSستاذ اأMمد يتيم، برfاeج Uسفحة يف الهواA لالأSستاذ M�سن cمال والأSستاذ اأMمد يتيم). 
الأعوام 1963-1962م بذات  بثّتها يف  التي  الإذاعة تقدمي براجمها    cما واUسلت 
اإعادI بع�س  للبّث  الأوىل؛ وfظًرا لوLود aرتتني   Iظ وللمّرMما لوc .املذيعني واملذيعات

الرباeج يف اأوbات اأNرi؛ تلبيًة لطلب امل�ستمعني ولتغطية Sساعات البّث.
  وMرUست الإذاعة يف تلك ال�ّسنوات على لعب دور رFي�سّي يف جمال التّوعية العاeّة، 
ا يف املجال ال�سحّي؛ Mيث ت�سري الوKاFق ال�سحفيّة اإىل اأّن الإدارI لعبت الدور  وN�سوUسً
ا  الأبرR يف توعية املواWنني يف احلمالت ال�سحيّة التي cاfت تنّفذgا البحرين، وN�سوUسً

يف جمال eكاaحة الأوبئة. وcاfت الإرTسادات على gيئة براeج وaواUسل ومتثيليّات. 
 iرcالبحرين بذ الإذاعة bاeت؛ ومبناSسبة اMتفالت  اأّن  ال�ّسنوات    ولوMظ يف تلك 
ال�سعبيّة،  لالMتفالت  وeتنّوعة  ة  NاUسّ براeج  بتخ�سي�س  اآfذاك  البالد  Mاcم  LلوSس 
اإVساaة اإىل تغيري اأوbات بّث الإذاعة متاTسيًا eع تلك الMتفالت. وت�سري املعلوeات اإىل اأّن 
البّث cان eن الثاeنة UسباMًا Mتى الواMدI بعد الظهر. وeن ال�ّساعة الرابعة e�ساM Aًتى 

 .Aًسا�e Iاحلادية ع�سر
اإبراgيم رFي�ًسا لتحرير جملّة gنا  اإبراgيم علي    وTسهدت تلك الفرتI تعيني الأSستاذ 
البحرين، وتعيني الأSستاذ عبد اهلل املحّرbي eديًرا aنّيًّا لها؛ لتواUسل املجلّة يف عهد Lديد 

متيّزgا وتوSّسعها يف الأبواب واملواVسيع التي تهّم القّراA واملتابعني. 
اأعلنت الإذاعة يف Sسبتمرب 1966م عن تعديل بدA الفرتI امل�ساFيّة eن ال�ساعة    cما 
لأgّم  الواMدX Iهًرا، وeوLز  ال�ساعة  الأNبار يف متام   Iسر�f e 11�ساAً، وبّث   –  7:30
الfباA العاملية يف ال�ساعة e 7:45�ساAً، وf�سرI الأNبار يف متام ال�ساعة التاSسعة والن�سف 

 .Iتّى احلادية ع�سرM Aسا�e سة�eن اخلاe يّة ليوم اجلمعةFامل�سا Iواعتمدت الفرت ،Aًسا�e
  وeن Mيث املحتوa iقد Tسهدت الأعوام eن ( 1965-1969م) تغيريًا eلحوXًا eن 
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الّدورI الرباجميّة، ودNول بع�س الوLوه اجلديدI يف  Mيث املحتوi الإذاعي املقّدم يف 
تقدمي براeج bاFمة، eنها الأSستاذa IاWمة Tسويطر التي Tسارcت الأSستاذ اأMمد يتيم يف 
تقدمي برfاeج رcن املراأI، والأSستاذ eرمي الدوي التي bدeت برfاeج رcن املراأI يف العام 
1966م، والأSستاذ عبدالغفور ال�سيّد الذي bدم برfاeج اأبجد gوR، واإVساaة برfاeج (بني 
الإذاعة وامل�ستمعني) الذي bّدeه الأSستاذ M�سن cمال والأSستاذ عبدالغفور ال�سيّد، وبرfاeج 
دfيا الأSسرI التي اأعّدته وbّدeته الأSستاذI اأeينة M�سن، اإVساaة اإىل تقدميها برfاeج رcن 
الأWفال، وبرfاeج f�ساe A�سهورات eن اإعداد وتقدمي عبدالغني الكرeي، وبرfاeج eن gو؟ 
وeن gي؟ وbّدeته الأSستاذa IاWمة Tسويطر، وبرfاeج اSستوديو رbم 2 وeذcرات SساFق 
اأMمد Sسليمان،  وbّدeهما الأSستاذ عتيق Sسعيد، وبرfاeج القطار ال�سريع وbّدeه الأSستاذ 
وبرfاeج Lولة املايكروaون وبرfاeج fاaذI النور اللّذين اأعّدgما وbّدeهما الأSستاذ حممد 
Zامن  الرeيحي، وبرfاeج رcن الرياVسة الذي اأعده الأSستاذ عبد ال�سالم عالم، وبرfاeج 
eن cّل bطر اأZنية الذي اأعده وbّدeه الأSستاذ اأMمد يتيم، وبرfاeج رcن ال�سباب الذي اأعّده 
الربيد  253، وبرfاeج eن eكتبتنا  الأSستاذ عبدالعزيز عبدالرMمن، وبرfاeج Uسندوق 
املوSسيقية، وبرfاeج Uسفحات eلوfة، وبرfاeج eن cنوR ال�سعر، وبرfاeج eوcب الأحلان، 
وبرfاeج احلديث ذو Tسجون، وبرfاeج املايكروaون يف يد امل�ستمع، وبرfاeج العامل يف 
اأSسبوع، والإجنليزية يف الراديو، وبرfاeج eع اأWيب التمنّيات، وبرfاeج اأLمل الذcريات، 
وبرfاeج اأVسواA وVسالل، وبرfاeج Uسدaة التَقينا، وبرfاeج eن eكتبة الأTسرWة، وبرfاeج 
اKنني،  بني  وبرfاeج  الفكاgة،  وe�سرح  اخلالدين،  eواcب  وبرfاeج   ،Iاحليا Uسميم  eن 

وبرfاeج عيون واآذان، وبرfاeج احلاLة اأّم الNرتاع.
اآNر ل�سهر رe�سان  الإذاعة cاfت تعتمد توbيت  اأّن  اإىل  الوKاFق ال�سحفيّة    وت�سري 
ال�سباMيّة Wوال Tسهر رe�سان، وي�ستعاVس   Iالفرت البّث يتوbّف يف  املبارك؛ Mيث cان 
الثاeنة  ال�ساعة  ال�ساعة اخلاe�سة e�ساM Aًتّى eوعد الإaطار، Kم eّن  عنها بفرتI بّث eن 
Mتّى احلادية ع�سرI والن�سف eن e�ساA اليوم ذاته. وbّدeت الإذاعة يف رe�سان برfاeج 
الرeيحي  Zامن  الأSستاذ حممد  وbّدeه  بهلول،  الدين  الأSستاذ حمي  لالإذاعة  cتبه  aواRير 
يف e�ساc Aّل يوم يف ال�ساعة الثاeنة والن�سف. وتراوMت اجلواFز eن 10-30 ديناًرا 
الإذاعة  aرbة  وتقدمي  Sسعيد  عتيق  الأSستاذ  اإعداد  eن  وb�سة   eثل  وبرfاeج  بحرينيًّا، 
التمثيليّة، وبرfاeج اأUسحاب حمّمد الذي اأعّده cّل eن الأSستاذ عبداحلليم عباSس، والأSستاذ 
اأMمد يتيم، وbّدeته aرbة الإذاعة التمثيليّة، واأNرLه الأSستاذ عبدالرMمن عبداهلل، وبرfاeج 
وبرfاeج  Sسليمان،  اأMمد  الأSستاذ  bّدeهما  اللذين  املتجّول  وeندوبنا  اأSسبوع  يف  العامل 
bّدeه  الذي  Mكايات  الدfيا  وبرfاeج  cاfو،  اإبراgيم  الأSستاذ  bّدeه  الذي  اللّيل  gم�سات 
الأSستاذ Sسعيد احلمد ، وبرfاeج e�سرح الفكاgة، وبرfاeج eن اأعمدI ال�سحف وbّدeتهما 

الأSستاذI األي�س Sسمعان. 
  ودNلت براeج LديدI يف العام 1968م على bاFمة الّدورI الرباجميّة التي f�سرتها 
جملّة gنا البحرين، eنها ( gم�سات الليل، eع الهواI، الدfيا Mكايات، اأNرتت لك، Mديث 
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الثالKاA، ب�ساط الريح، برfاeج bراأت Sسمعت راأيت ، برfاeج اأربعة KالKة اKنني، eع جنوم 
الطرب ال�سعبي، eوcب اأحلان، eن Uسميم احلياI، جملة الأKري، S 55ساعة، Nري Lلي�س، 
عامل البرتول العجيب، اأgاRيج eن الغوUس، ت�سايل). aيما دNل يف العام 1969م براeج، 
Mوار  اإNبارّية،  eنّوعات  تعرف،  اأن  Mاول  eوعد،  عنوان،  بدون  وتقاليد،  (عادات  eنها 

واأحلان، اSستفتاa ،AرMة الأSسبوع). 
  وTسهدت gذه الفرتI اf�سمام املهندSس Tساgد علي Nان الذي cان ي�ساgم يف عمليّة 
تطوير الأeور الهندSسيّة. واf�سّم eهندSسون بحرينيون eن الّدارSسني يف اخلارج، وeنهم 
Nليل اإبراgيم ال�سكر، وعبد اهلل Uسالح الذوادي، وحممد الذوادي، Kّم اRداد eوXفو b�سم 
تغطية  الإذاعة يف  eهام  وتوSّسع  العمل،  اRدياد  على  اإيجاًبا  اfعك�س  باVسطراد  الهندSسة 
العديد eن الأMداث والفّعاليّات. a�سهدت الإذاعة اf�سمام cّل eن املهندSسني Lعفر حممود 
رVسي، والفنينّي املخت�ّسني بالنّقل اخلارLي M�سني املحروSس، عبد اهلل حممد علي، علي 
ال�سيد، Sسلمان علي، حم�سن حممود، وعلي النجار، وحممد تلفت، وSسلمان Uسالح، وaوؤاد 
احللواLي، وحممد Nنجي، وMمزI العرادي، وحممد بوLريي، وعبدالرSسول اأSسريي ... 

واآNرين. 
  cما Tسهدت الإذاعة يف تلك الفرتI اf�سمام الأSستاذ عبدالواMد دروي�س يف 1967م؛ 
Mيث بداأ العمل يف جمال الإNراج الإذاعي، واf�سم eعه يف Sسنوات لMقة cّل eن عبدالنبي 

M�سني (1972) وحممد M�سن. 
  وينبغي الإTسارg Iنا اإىل اأّن aرتI ال�ستينيّات Tسهدت دNول الأSستاذ Sسلمان بن gندي 
البحرين  دaاع   Iّوb اإىل  اfتقل  وعندeا  للرباeج.  وeقّدeًا  eذيًعا  وcان  الإذاعة،  عامل  اإىل 
ا عن ال�سئون الع�سكرية. cما اf�سّم اأي�ًسا الأSستاذ  عام 1969م Xّل يقّدم برfاجًما NاUسًّ
عي�سى عاTسري لتقدمي الرباeج، اإVساaة اإىل الأSستاذ حممود ال�سلوادي eن اململكة الأردfية 

الهاTسمية.
aنيّة،  اأSسباب  fتيجة  الfقطاع؛   Iثريc الإذاعة  cاfت  وbتها cيف  العاeلون  ويتذcّر    
وfظًرا لب�ساWة الأLهزI، لدرLة اأfّه اإذا مّت رaع Uسوت املاّدI املذاعة اأcرث eن الالRم، aاإّن 
Lاfب  اإىل  للم�ستمعني.  والعتذار  الت�سغيل   Iاإعاد اإىل  العاeلون  وي�سطّر  يتوbّف،  البّث 

العواeل اجلوّية cالأeطار والّرعود التي cاfت تت�سبب اأMياfا يف اfقطاع البّث وbتها.
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eكتبة الإذاعة hOhرها يف اإKراA الأKري 

املكتبة الإذاعيّة cاfت دعاeة اأSساSسيّة لعملية بّث الوعي الثقايف بني اأبناA البحرين. وbد 
اgتّمت الإذاعة بحفظ املوروث ال�سعبي والوWني eنذ اfطالbتها. 

وعن aكرI املكتبة الإذاعية، وcيف LاAت؟ يذcر الأSستاذ عبدالرMمن عبداهلل اأّن املكتبة 
بداأت eع بدA الإرSسال، واإfّها cاfت عبارI عن دولب eالب�س توVسع aيه بع�س الأTسرWة؛ 
Mيث cان الق�سد eنها اإعادI اإذاعتها، ومل يحتفظ بهذه الأTسرWة، وذلك ل�سعف الإeكاfيات 

املادية، aلم يكن يتوaر SسوS iسبعني Tسريًطا.
احلجم  eن  اأTسرWة  واأربعة  eاFة  ال�ستينيّات  eطلع  يف  ت�سّم  cاfت  الإذاعة  eكتبة 
بحرينينّي،  ملطربني  (القار)  واإSسطواfات  واملوSسيقى،  الأZاين  على  وحتتوي  املتوSسط، 
وبع�س الأZاين اخلليجية ملطربني eن الكويت، eثل: عبداللطيف الكويتي وعبداهلل الف�سالة، 
cلثوم  واأم  الأWرTس،  وaريد  عبدالوgاب،  eثل: حممد  العرب،  للمطربني  الأZاين  وبع�س 
وUسباح، وجناح Sسالم وZريgم، وfحو Sستني Tسريًطا eن احلجم الكبري التي ت�سّجل عليها 
املقابالت واحلفالت الغناFيّة التي تقتنيها الإذاعة eن الأSسواق اأو تلك التي تهدi لها eن 

bبل اأUسدbاA الإذاعة.
 .Aسر على الهواTباe ناك بّثg بل اإذاعتها، اإذ مل يكنb ية ت�سّجلeج اليوeت الرباfاcو
وتقّدم الرباeج cما ذcرfا Sسابقا eن bبل fخبة eن اأبناA البحرين مّمن لهم bدرات Kقاaيّة 

ممتاe ،IRن eعّدين وeقّدeني. 
الإTسراف على  اإبراgيم e�سطفى، وتوىّل  الأSستاذ  ال�ستينيّات  الإذاعة يف  اإىل  واf�سّم 
eكتبة الإذاعة، Mتّى تقاعد eن العمل يف Kماfينيّات القرن املاVسي. وcان ي�ساgم اإىل Lاfب 
عمله eذيًعا للمواLيز والن�سرات الإNبارية؛ Mيث cان eتمّكنًا eن اللغة العربية. ويتوىّل 
الأSستاذ  املكتبة  eعه يف  وbد عمل  املذيعني.  eن  لعدد  الإNبارية  الن�سرات  ت�سكيل  اأي�ًسا 
aي�سل الرويعي ل�سنوات عّدM Iتى تقاعده، Kّم التحقت بالعمل يف املكتبة الأSستاذI بدرية 

cمال.
ويف ال�ستينيّات بداأت الإذاعة ت�سّجل لعدد eن املطربني ال�سباب البحرينيني، Kّم تطورا، 
واأNذوا ي�سّجلون يف اخلارج eع aرق eوSسيقية يف e�سر والكويت. cما عملت الإذاعة يف 
ذلك الوbت على ت�سجيل الأZاين على اأLهزI (الريل) بدًل eن الأSسطواfات، وeن بعدgا 
بطاريات  به  وeرaًقا  Lًدا  احلجم  cبري  cان  الذي  الكاSسيت  على  الت�سجيل  بداأ  ب�سنوات 

cالراديو القدمي. 
ال�سيّد aي�سل الرويعي، وgو eن اأواFل العاeلني مبكتبة الإذاعة، يقول: اإfّه بداأ العمل 
eع الأSستاذ اإبراgيم Mبيب يف عام 1965م، وcان يف eكتبة الإذاعة يف ذلك الوbت 500 
Tسريط. وeن الطراFف التي يتذcّرgا الأSستاذ aي�سل الرويعي اأّن املرMوم الأSستاذ اإبراgيم 
cاfو bام بك�سر اأSسطواfة ليلى eراد ( ليه Nليني اأMبك)؛ وذلك ب�سبب cرثI اإذاعتها، مّما 
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اVسطّر امل�سوؤولني اإىل Wلب f�سخة اأNرe iن e�سر؛ لعدم تواaرgا يف الأSسواق املحليّة، اأْي 
عندeا بيعت الأSسطواfات اآfذاك. 

اإبراgيم  الأSستاذ  بح�سب  الإذاعيّة،  للمكتبة  الأUسليّة  النّ�سخ   Iكرa LاAت  gنا  وeن 
يقول:  Mيث  الإذاعية؛  املكتبة  يف  العاeلني  اأواFل  وeن  الرباeج،  اNت�ساUسي  e�سطفى 
(اأSستطيع اأن اأوؤcّد اأfّني اأّول eن عرVس على املرMوم اإبراgيم cاfو aكرI الن�سخ الأUسليّة؛ 
وذلك للمحاaظة على املادI املقّدeة، واأي�سا لالMتفاظ بال�سريط الأUسلي؛ Nوaًا عليه eن 

ال�سياع والإgمال). 
الرتاKية   Iباملاد الMتفاظ  اأّول eن Mاول  املعاودg Iو eن  راTسد  (الأSستاذ  وي�سيف: 
لذلك  ال�سعبية.  الأZاين  ة  وNاUسّ البحرين،  اإذاعة  يف  اأUسليّة  cن�سخ  وMفظها  وت�سجيلها 
Sسعى اإىل الّت�سال مبجموعة eن الفرق ال�سعبية التي cاfت تقّدم الأZاين الرتاKية، وcذلك 
bام بعمليّة الت�سال بالّدور ال�سعبيّة املوLودI يف الرaاع واملحرق والبديع واSستدعاFها اإىل 
eبنى الإذاعة؛ اSستعداًدا لالMتفاظ بت�سجيل eا حتفظه eن اأTسياA تراKية N�سية اfدKارgا. 
ت�سجيل  يتوىّل eهمة  الذي cان  بهلول  الدين  الأSستاذ حمي   Iالفرت برR يف gذه  cما 
واأZاين،  لقاAات وبراeج  تبثّه eن  القاgرI، وeا  واإذاعة  العرب  الإذاعات، c�سوت  بع�س 
ويقوم بتزويد الإذاعة بها؛ Mيث اbرتح وbتها الأSستاذ اإبراgيم cاfو اإf�ساe AوLة eتوSّسطة 
اإّن املقرتح مل يكتب له النجاح.  اإّل  eتخ�ّس�سة لإذاعة الأZاين والدعايات التجارية aقط، 
cما اbرتح الأSستاذ اأMمد Sسليمان - رMمه اهلل - الذي عمل eراbبًا للرباeج، واأSس�س لMًقا 
راديو البحرين الإجنليزي تزويد eنزل الأSستاذ حمي الدين بهلول بجهاR راديو، ووVسع 
gواFي على eنزله؛ لت�سهيل عمليّات الت�سجيالت؛ fظًرا ل�سعف الإeكاfيّات وUسغر Mجم 
تنفيذ  eن  الإذاعة  على  القاFمني  متّكن  مل  وbتها  الإeكاfيّات  اإّن  اإّل  الرFي�سي،  الSستديو 

املقرتح اأي�ًسا. 
وبعد eنت�سف ال�ستينيّات اRدادت اأfواع الرباeج الرتبوية وeّدتها. cما وXّفت الإذاعة 
eوXّفني عرب لالإTسراف الفني eن الق�سم العربي يف gيئة الإذاعة الربيطاfية BBC، وذلك 

لالإTسراف على الرباeج الإذاعيّة. 
واf�سّمت لالإذاعة يف ال�ستينيّات املذيعة عاF�سة عبد اللطيف، واملذيعة aاWمة Tسويطر 
التي ترcت العمل الإذاعي aيما بعد، وcاfت UساMبة bدرات cبريI يف الإذاعة والتمثيل، 
 Iسري�e سة عبد اللطيف�Fسلت عاUيدية. بينما واeا الإذاعيّة اأو الكوeيف جمال الدرا AسواS

عملها الإذاعي ل�سنوات.
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الإذاعة hال�ّسباب hالّرياVسة

ا fابًعا eن bناعتها باأgميّة gذا القطاع  لقد اأولت الإذاعة bطاع ال�سباب اgتماeًا NاUسًّ
الذي ميثّل Zالبيّة Tسعب البحرين، eن Nالل eواcبة الأf�سطة الرياVسية وال�سبابية cاaًّة 
التي eن Tساأfها اأن ترتقي بهم، ومبا يحققوfه eن اإجناRات، SسواA على امل�ستوi املحلّي اأو 

الإbليمي اأو الأSسيوي اأو الدويل. 
cان لالإذاعة دور ريادّي يف gذا املجال eنذ بداياتها يف 1955م، ورZم Tسّح الإeكاfيّات 
الفنيّة يف ذلك الوbت، اإّل اإfّها اSستطاعت اأن تكون Uسوًتا Nال�ًسا وخمل�ًسا ل�سباب البحرين. 
aلم تخُل اأّية NارWة للرباeج الإذاعية يف دورتها eن براeج رياVسيّة؛ Mيث اMتلّت تلك 

الرباeج e�ساMتها املعتادI، وSسايرت التطّور ال�ساeل والنه�سة يف gذا القطاع. 
الرياVسية  الرباeج  تقدمي  على  تواىَل  aقد  العلوي،  fبيل  واملذيع  الأSستاذ  وبح�سب 
والإNبارية وال�سبابية العديد eن اأبناA البحرين. ولقد Tسهدت ال�سنوات الأوىل eن الإذاعة 
الرياVسية.  الرباeج  للم�ساgمة يف تقدمي  التدري�س  العرب يف Sسلك   IساتذSة بالأfستعاSال
اأSسبوعي  الرياVسية eن Nالل برfاeج  الرباeج  اللبنة الأوىل يف وVسع  اأولئك  وbد Tسّكل 
رياVسي يعنى بالأf�سطة الرياVسية املختلفة، وعلى راأSسها cرI القدم والدوري العام لهذه 

اللعبة، وZريgا eن الألعاب الرياVسية. 
وeنذ عقد ال�ستينيّات وeع بداية التطّور العام للرياVسة يف البحرين، وeع بداية تويّل 
املغفور له باإذن اهلل تعاىل M�سرU IساMب العظمة ال�سيخ عي�سى بن Sسلمان اآل Nليفة اأeري 
البالد الراMل - Wيب اهلل Kراه - اfبثق ع�سر Lديد لل�سباب، واأNذ gذ القطاع f�سيبه eن 
الّرعاية والت�سجيع eن bبل Sسموه رMمه اهلل؛ Mيث اأNذت الإذاعة eنحنى Lديًدا واأSسلوًبا 
اآNر eن اخلدeات الإعالeية الرياVسية، وذلك بدNولها جمال fقل eباريات الدوري العام 
التعليق  بداأ  Mيث  الرياVسي؛  عي�سى  eدينة  اأSستاد  eن  Kّم  الرياVسي،  املحرق  اأSستاد  eن 
الرياVسي على يد الأSستاذ g�سام ال�سرaا، Kّم اf�سم اإليه الأSستاذ حممد املعاودI؛ ليدNل 

.IسرTباeيّة وM Iقل املباريات ب�سورf سباب البحرين يف جمال التعليق علىT بذلك
Kّم Tسهد gذا املجال دNول العديد eن ال�سباب البحريني املتخ�ّس�س يف gذا املجال، 
ال�سباب  bطاع  املن�سود يف  للتطّور   Iًساير�eو eًعا،  والكيف  الكّم  اأNرi يف  fقلة  aكاfت 
 Rٍتواe ّطN ذا القطاع يفg عe ها ت�سريfّدت اإذاعة البحرين جمّدًدا اأcّسة. وبذلك اأVوالريا

مبا يحقق لل�سباب تطلّعاتهم وتقّدeهم. 
وتنّوعت gذه الرباeج يف اأTسكالها، aبعد اأن cان جمّرد برfاeج اأSسبوعي يتيم ل يحّقق 
cّل التطلعات لل�سباب والوWن، راأت الإذاعة اأن توSّسع bاعدI براجمها الرياVسية؛ لتعطي 

Lرعات اأcرب لع�ّساق gذه الرباeج على خمتلف اأfواعها. 
وSساgم يف تقدمي الرباeج الرياVسية العديد eن الأSسماe ،Aنها: g�سام ال�سرaا، وgو 
 ،IسريدT سدTورا ،Iم حممد املعاودK ،سلك التدري�سS ن الّرعيل الأّول يفe ل�سطينيa سSدّرe
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وLابر الدوSسري، وfبيل العلوي، واأSسماA اf�سّمت يف Sسنوات لMقة، eثل: eاLد Sسلطان، 
اجلليل  وعبد  العوVسي،  العزيز  وعبد  لوري،  وfاUسر حممد، وحممد  Uساحلي،  وتوaيق 
الرياVسية Mتّى   Iة امل�سريeدN س يفUالNاإ الطريف، وZريgم ممن Sساgموا Lميعا بكّل 

يوeنا gذا. 
ويتذcّر الأSستاذ M�سن Sسلمان cمال، cيف cان ي�ساgم eوXفو الإذاعة الذين يعّدون 
cان  Mيث  اSستثناA؛  دون  الأb�سام  Lميع  يف  والعمل  الرباeج  تقدمي  يف  الأUسابع  على 
اإىل Lاfب الإعداد والتقدمي،  اآلت البّث، والت�سجيل والإNراج،  اجلميع يعمل يف ت�سغيل 
ووVسع الأTسرWة، والأSسطواfات على الأLهزI، واإعداد f�سرات الأNبار واإLراA املقابالت، 
aقرات  واملوSسيقى بني  الأZاين  اليوeي، ووVسع  الربfاeج  واإعداد  اخلارLي،  والت�سجيل 

الربfاeج، والتمثيل واملوfتاج. 
 IارRسرته و�f مال يف تقريرc سلمانS مدMستاذ اأSد الأcّجم الإذاعة، يوؤM ظًرا ل�سغرfو
الإعالم يف Sسنوات لMقة، اأّن تلك الفرتI مل ت�سهد تخ�ّس�س اأّي eن املذيعني؛ Mيث cاfوا 
يقّدeون الأNبار، ويعّدون الرباeج ويقدeوfها؛ ب�سبب bلّة املوارد الب�سرية والإeكاfيّات. 

رZم cّل املهام املناWة اإىل اأبناA البحرين العاeلني يف الإذاعة، والتي cاfت تتطلّب Lهدا 
الإذاعي  بالعمل  الإملام   IيادRو تطوير Nرباتهم،  لهم  اأتاMت  التجربة  gذه  اإّن  اإّل  cبريًا، 

وتطويره، اإVساaة اإىل اللتقاA بكبار املثّقفني وال�سخ�سيّات وال�سعراA وامل�سوؤولني. 
لفرتات  الرباجميّة  Nّطتها  ت�سع  امليدان  الوMيد يف  الفارSس  باعتبارgا  الإذاعة  cاfت 
الأSساSسيّة،  cالرباeج  دورات،   Iعّد بع�سها  ي�ستمّر  eتنّوعة،  براeج  aيها  تقّدم   ،Iحمدد
الإNبارية والدينية وال�سحية والتوعوية، وبراeج املراأI والأWفال. cما cان يجري تغيري 
ة  اخلاUسّ والرباeج  واملوSسيقية،  الثقاaيّة  cالرباeج  املنّوعة،  الرباeج  NارWة  على  دورّي 
املزeع  الرباeج  Mول  ت�ساورّية  اLتماعات  وتتّم  الدراeا.  وبراeج  والأMداث  باملناSسبات 

وVسعها لدورc Iاeلة ت�ستمّر عادI ملدK IالKة اأTسهر. 
cما cاfت تقّدم يف تلك الّدورات الرباجميّة الروؤi والأaكار واملوVسوعات املراد وVسعها 
املخرج مبتابعة  ويكلف  الن�سوUس،  بكتابة  املعّد  يقوم  عليها  املواaقة  الدورI. وMني  يف 
اأTسخاUس  اأو  eقابالت  اأو  Uسوتيّة  cموؤKرات  وfحوgا،  eوSسيقية  eواد  eن  e�ستلزeاتها 

يقوeون باأداFها. 
وcان املذيعون يحرUسون اأي�ًسا على eراLعة الرباeج وت�سكيلها لغوًيا، bبل ت�سجيلها، 
Kّم يتّم اإدNال املنّفذين لها يف الأSستديو املناSسب، ويتّم توRيعهم Mول امليكروaوfات، وeن 
بعدgا يقوم املخرج بت�سجيل اأUسواتهم اأKناA القيام باأدوارgم اأو تقدمي aقراتهم، وي�سع 
اأو  الت�سجيل   AناKاأ الاّلeRة  ال�سوتيّة  واملوؤKرات  امل�ساMبة  واملوSسيقى  املناSسبة  الوbفات 
ي�سجل الأUسوات، Kّم يدNل عليها cّل تلك امل�ستلزeات يف عمليّة املوfتاج التي يجريها يف 

وbت لMق. 
ويف العام 1969م توىّل Sسمو ال�سيخ حممد بن eبارك اآل Nليفة fاFب رFي�س جمل�س 
الوRراM - Aينما عنّي رFي�ًسا لداFرI الإعالم - e�سوؤولية الإTسراف على الإذاعة. cما cلّف 
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ال�سيخ عي�سى بن حممد اآل Nليفة eراbب وRارI الإعالم اآfذاك بالإTسراف واملتابعة اأي�ًسا.  
eرMلة  عن  اليوم)  (البحرين  جملّة  وبح�سب  الإعالم،  اأعلنت  1970م  العام  ويف 
األف  تطويرّية LديدS Iست�سهدgا الإذاعة مبيزاfية مّت رUسدgا لهذه املرMلة، بلغت 200 
دينار؛ Mيث LاA يف اخلرب: تعّد الرتتيبات الآن لبناA حمطة اإذاعيّة LديدI ت�ساير تطّور gذا 

البلد، وتواcب fه�سته. ويتكّون امل�سروع eن:
.IديدL اتgستوديوSة اأaساVاحلايل واإ Aسعة البناSتو

بناA حمّطة لالإرSسال يف eنطقة البديع eكوfة eن LهاRين للبّث، Wاbة cّل eنها 10 
cيلو وات وgواFي. 

ربط الأSستديو مبحّطة الإرSسال. 
وeع fهاية gذه املرMلة اSستعّدت الإذاعة اإىل الfتقال للمرMلة اجلديدe Iن اSستكمال 
وبني  بينها  القاFمة  احلماية  اتفاbيّة   Aهاfاإ البحرين  bّررت  عندeا  الوWنية،   Iال�ّسياد  Aبنا

بريطاfيا وبداية ع�سر اإعالeي Lديد.

دار الإذاعة بالعدلية eن اجلهة اخللفية

 Iرc يف Iباراe قلf اللN من عبداهلل وعلي النجارMا وعبدالرRريe IمزMو ،Iحممد املعاود
القدم eن اSستاد eدينة عي�سى 
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Tساهد eئات 
ال�سور hالوKاFق 
عن تاريخ الذاعة

الأSستاذ اإبراgيم cاfو ، والأSستاذ اأMمد 
يتيم والأSستاذ عبدالرMمن عبداهلل، يف 

اخلم�سينيات

الأSستاذ عتيق Sسعيد يجري اأMد 
اللقاAات الإذاعية

املذيع حممد M�سن Uسنقور Nلف امليكروaونالأSستاذ اأMمد يتيم

الأSستاذ اإبراgيم cاfو واملطرب العراbي M�سريي 
بوعزيز وال�سيخ اMمد بن حممد اآل Nيفة وM�سن 

cمال
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املرMلة الثالثة: الإذاعة Hعد ا�ستكمال

HناA ال�ّسياIO الوWنّية 1999-1971

الeري الراMل Wيب اهلل Kراه يراaقه UساMب ال�سمو 
امللكي الأeري Nليفة بن Sسلمان رMمه اهلل Nالل Mفل 

اaتتاح eبنى اذاعة البحرين

Lاللة امللك يزور الذاعة والتلفزيون يف العام 1983
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  Mظي bطاع الإعالم باgتمام Tسديد eن bبل UساMب العظمة املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
ال�سيخ عي�سى بن Sسلمان اآل Nليفة اأeري البالد الّراMل - Wيّب اهلل Kراه-  وM�سرU IساMب 
اجلاللة امللك Mمد بن عي�سى اآل Nليفة عاgل البالد املفدi عندeا cان وليًا للعهد، وUساMب 
ال�ّسمو امللكي الأeري Nليفة بن Sسلمان اآل Nليفة رMمه اهلل رFي�س الوRراA اآfذاك؛ اfطالbًا 
، eن Nالل رSسالته  والتقدم  التنمية  اأgداف  الإعالم يف Nدeة  باأgّميّة دور  اإمياfهم  eن 
النه�سة  حتقيق  يف  وامل�سارcة  املجتمع،   Aاأبنا بني  الوعي  وf�سر  والرتaيهيّة،  التثقيفيّة 
الثقاaية والفكرية، وتدعيم اأواUسر الأNّوI واملحبّة والتعاون التي تربط بني اأبناA املجتمع 

 .Iي احلياMواf لّه يف خمتلفc
  cما Mظيت الإذاعة ب�سكل NاUّس باgتمام وeتابعة يف خمتلف eراMلها التطويرّية، 
لنجاMها  cاaّة؛  الدعم  Sسبل  وتقدمي  احلكيمة،   Iالقياد bبل  eن  تفقدّية  Rيارات  وTسهدت 
وتطّورgا؛ مّما aتح الباب واSسًعا اأeام تنفيذ cّل اخلطط التي اأعّدتها وRارI الإعالم للنهوVس 
بالقطاع الإعالeي مبا يتناSسب eع رSسالته، ودوره البنّاA يف Nدeة الأgداف املرSسوeة، 

واSستكمال لكّل Lواfب النّه�سة التي ت�سهدgا البحرين. 
احلماية  اتفاbيّة   Aهاfاإ البحرين  bّررت  عندeا  الوWنيّة،   Iال�سيّاد  Aبنا اSستكمال  eع    
القاFمة بينها وبني بريطاfيا، Tسهدت البحرين يف العام 1971م اfفتاMًا على دول العامل يف 
خمتلف جمالت احلياI؛ مّما Lعلها يف تطّور e�ستمّر، يعك�س تقّدeًا واRدgاًرا يف خمتلف 
fواMي احلياI يف البحرين؛ مّما تطلّب eواcبة الإذاعة لهذه املرMلة اجلديدI؛ Mيث اأعلنت 
وRارI الإعالم يف تقريرgا ال�سنوي اأّن املبنى احلايل لالإذاعة ل يواcب التّطلّعات والأgداف 
توSسعة  على  بالإTسراف  العاeّة  الأTسغال   Iاإدار تكليف   iرLو الإذاعة.  لتطوير   IّوLاملر
املبنى اعتباًرا eن eنت�سف العام 1972م؛ Mيث وVسعت Nّطة Tساeلة لتطوير املبنى، لي�سّم 
عدI اأSستوديوgات وeكاتب لالإدارI. اأeّا بالنّ�سبة لأLهزI البّث اجلديدa ،Iقد اأعلن عن توbّع 
وUسولها يف eطلع العام 1972م، وترcيبها يف eنطقة الهملة. وTسهدت الإذاعة eنت�سف 

ا على تدريب cوادرgا.  عام 1973م اfطالbة LديدI لرباجمها وحمتواgا، وMرUسً
بداأ  الذي  اأMمد M�سني  املذيع  ال�سبعينيّات cّل eن   Iرتa الإذاعة يف اإىل  اf�سّم    وbد 
cمذيع ربط يف البداية، Kّم اfتقل لقراIA املواLيز الإNبارية والن�سرات، bبل اأن يتم اNتياره 
لقراf IA�سرات الأNبار يف التلفزيون. cما اf�سّمت املذيعة اأeينة ال�سمالن، واملذيعة aتحية 
اإدارية يف  ال�سابقة aوRية حممد cموXفة  املذيعة  اf�سّمت يف وbت لMق  اهلل. وbد  عبد 
البداية، Kّم اfتقلت اإىل امليكروaون بعد اأن اcت�سف امل�سوؤولون اأfّها متتلك Uسوًتا Lيًّدا، aتّم 

fقلها اإىل العمل الإذاعي.
  ويوؤcّد الأSستاذ عبد الواMد دروي�س » اأّن الإذاعة cاfت حترUس على اإرSسال املوXفني 
للتدريب يف اخلارج لتطوير eهاراتهم، Mيث بداأت اأNرج جمموعة eن الرباeج املتنّوعة، 
اإىل Lاfب ت�سغيل وUسياfة الأLهزI وت�سجيل املواد. ويف العام 1971م ابتعثت اإىل دولة 
الكويت لدراSسة aّن الإNراج، وcان eعي الدcتور علوي الهاTسمي الذي اأرSسلته الإذاعة؛ 
ليكون eذيّعا، وcاfت eّدI الّدورT Iسهرين. cما ابتعثت اإىل Lمهورية e�سر العربية يف العام 
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 .z(سهرTستة اأS) راج التلفزيوينNوالإ ،(سهرTستة اأS) راج الإذاعيNسة الإS1973م لدرا
  cما bاeت الإذاعة يف 1971م بدور eهّم اLتماعيًا ودينيًّا؛ Mيث اأرSسلت اأّول بعثة 
اإذاعية اإىل الأراVسي املقدSسة؛ لنقل TسعاFر احلّج eن eكة املكرeة، وfقل حتيّات احلّجاج اإىل 
اأgاليهم عرب الإذاعة. وbد توىّل الأSستاذ عبد الرMمن عبداهلل، والأSستاذ Sسعيد احلمد املهّمة، 
وbاeا بالتغطية واإرSسال الأTسرWة اإىل البحرين بعد ت�سجيلها يف eكة املكرeة واإذاعتها eن 

الإذاعة. وcان النّاSس يتجّمعون لالSستماع اإىل حتيّات اأgاليهم.
aلم  eوؤbّتة،  اfتقاليّة  eرMلة  الإذاعة  Tسهدت  بني 1973- 1975م  eا   Iالفرت   ويف 
اإىل  eوؤbّتا  الإذاعة  اfتقلت  aقد  ولذا  العمل،  تزايد  القدمية  باأLهزته  القدمي  املبنى  يحتمل 
Mجرات bرب b�سر ال�سيخ Mمد بالق�سيبية؛ Mيث Lهز اأSستوديوgان لالأNبار ولت�سجيل 
الرباeج، وMملت بع�س الأTسرWة واملواد الرباجميّة eن eكتبة الإذاعة التي بقيت يف املبنى 

القدمي. 
  ويوؤcد الأSستاذ M�سن cمال اأfّه ب�سبب الfتقال Vساعت الأTسرWة النادرI، وتقلّ�س 
عدد الرباeج، وتوbّفت ت�سجيالت الأZاين واحلفالت الغناFية التي cاfت e�ستمّرI يف املبنى 
القدمي، ويف gاتني ال�ّسنتني cان eن املفرتVس اأن تزداد الرباeج واملواد املوSسيقية لول gذا 

الfتقال.
  عادت الإذاعة واSستوديوgاتها جمّدًدا بالكاeل اإىل املبنى القدمي بعد اأن اأVسيفت اإليه 
Zري  املراbبة،  وZرaة  الأSستوديو  ولواRم  الهندSسيّة   IهزLالأ وبع�س  الرتeيمات،  بع�س 
aقد  ذلك  وeع  وcرثته.  الإذاعي  العمل  Tسهدgا  التي  للم�ستجدات  cاaيًا  يكن  مل  ذلك  اأّن 
eا يف  اإىل Mّد  الإرSسال   IهزLاأ تقوية  الرباجمي eن Lديد، ومّتت  الإذاعي  الن�ساط  عاد 
eRن Xهر aيه التلفزيون يف البحرين (Sسبتمرب 1973م) وSساFر دول املنطقة، واfت�سر 
Tسريط الكاSسيت ال�سغري، واأLهزI الراديو (الرتاfزSستور)، aكان على الإذاعة اأن ت�ساعف 

.Iهة التحّديات اجلديدLواeن وeا للّحاق بالزgهودL
اإبراgيم cاfو - رMمه اهلل - يف eقابلة Uسحفيّة  الأSستاذ  املرMلة يقول  تلك    وعن 
Mتى  الإذاعة  اأb�سام  تنظيم  اأّوًل  املرMلة  gذه  تتطلّب  cاfت   « 1974م  عام  يف  f�سرت 

.zًياfاK سع الإذاعة اجلديد، وتكثيف التدريبVع وe سبSتتنا
الأNبار  b�سم  وgي:  اأb�سام،  اأربعة  اإىل  الإداري   Rاجلها تق�سيم  bّررfا   « واأVساف    
والأMاديث، b�سم املنّوعات واملوSسيقي، b�سم الهندSسة، b�سم الأSسرI والرباeج التعليميّة. 
وي�سرف على cّل b�سم eن gذه الأb�سام eراbب، ويتبع b�سم الأMاديث والأNبار b�سم 
على  تعمل  للرباeج  عليا  gناك جلنة  وcاfت  الإNراج.  b�سم  املنّوعات  يتبع  cما  الرUسد، 

.zسام�bبي الأbراeج وeب عام الرباbراeن املدير وe سعها وتن�سيقها تتكّونVو
  واأTسار cاfو اإىل اأfّه بح�سب دراSسة مّت اإLراوؤgا eن bبل اإدارI الإذاعة، aقد ات�سح اأّن 
املطلوب واملرZوب aيه eن الرباeج gي الرباeج الق�سريa ،IاحلياI اNتلفت cثريًا عّما cاfت 

عليه يف ال�سابق، وXروف الناSس تغرّيت، اأeّا الرباeج الطويلة aلها وbتها. 
  وMول Sسعي الإذاعة لتحقيق رZبات امل�ستمعني يقول cاfو: »املذيع c�ساMب املطعم، 
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ا، والثاين ممنوع eن اأcل  gذا يريد الأcل بدون امللح، وذاك يريد بامللح، واآNر يريده Mارًّ
.zسعب للغايةU رeامل�ستمعني اأ AساVالبهارات.. اإر

 IيادR و » اإّنfاc يمgستاذ اإبراSد الأcّيوؤa ،Iساعات البّث يف تلك الفرتS IيادR ا عنeاأ  
Sساعات البّث حتتاج اإىل eاّدI، وتعني املزيد eن العاeلني، fحن fاأeل يف RيادS Iساعات 
البّث، ولكن ب�سرط اأن fدّرب، bبل cّل Tسيg Aذه الزيادI يف Sساعات البّث جمدية.. gذه 
وعواeل cثريI جتعلنا ل fفّكر Mاليًّا يف RيادS Iساعات البّث، واإن cان ذلك Sسيحدث يف 

 .zامل�ستقبل القريب
  اأeا عن جلنة الرباeج، aيوؤcّد الأSستاذ اأMمد Sسليمان - رMمه اهلل - الذي cان ي�سغل 
يف العام 1974م وXيفة املراbب العام للرباeج » اللجنة جتتمع ب�سورe I�ستمّرI تقريبًا، 
وeهّمتها الأSساSسيّة تقرير ال�سياSسة العاeّة للرباeج، ووVسع اجلداول الرباجميّة، cما تقوم 
بالإTسراف التّاّم على Lميع الأb�سام يف الإذاعة، والعمل على التن�سيق بينها ، وت�سرف 

 .zما تن�ّسق بني اإذاعة البحرين والإذاعات ال�سقيقةc ،يLعلى النقل اخلار
  ويف العام 1973م اأSّس�ست الإذاعة aرbة الإذاعة املوSسيقية، واأTسرف عليها الأSستاذ 
 IيادR دين علىgاL مني عليها عملواFدًّا، ولكّن القاL لياًلb اgرادaان عدد اأcمال، وL حممد

العدد، وابتعاث عدد eن املوXّفني للدراSسة يف املعهد املوSسيقي يف الكويت. 
Mاaًزا  الوVسع  gذا  eن  اّتخذت  بل  التلفزيون،  Xهور  eع  eكاfها  الإذاعة  تقف  مل    
لتقّدeها، وeنطلقا Lديًدا لSستمرارgا، e�ستغلّة عاeل الوbت لSستقطاب اgتمام امل�ستمعني 
يبّث  ل  التي  الفرتات  يف  f�ساWها  eن  تزيد  اأن  عليها  aكان  بها.  ارتباWهم  وتوKيق  لها 
aيها التلفزيون براجمه، ول يتمّكن aيها اجلمهور eن اSستعمال الفيديو، تلك الفرتات gي 
ال�سباMيّة واملتاأNّرe Iن اللّيل، اإذ تقّدم لهم اآNر الأNبار العاملية اأو املحليّة، اأو جمموعة eن 

الرباeج الثقاaيّة واملنّوعة، وNدeات تهّمهم اإىل Lاfب املوSسيقى واملواد الرتaيهيّة. 
  وبذلك اSستطاع امل�ستمع اأن يختار املواد املف�ّسلة عنده، والإملام مبعلوeات cثريI يف 

 .Iكان العمل، اأو يف ال�سيّارe يه، يف البيت، يفa وg كانe سري تاأتيه يف اأّي�b تbو
  وباعتماد الإذاعة على التنويع aيما تقّدeه على eدS iساعات البّث، اSستطاعت احلفاظ 
eا  cّل  اإSسماعهم  يف  eعهم  والتّعاون  والتجاوب  e�ستمعيها،  eع  احلميمة  عالbتها  على 
 IياM ب املهّمة يفfعظم اجلواe ج التي تغّطيeن الرباe ملةL ًعا علىRّوe ،يهa بونZير

النّاSس. 
  cاfت لدi الإذاعة اآfذاك دورات اإذاعيّة eدتها KالKة اأTسهر، وgناك اLتماعات دورّية 
املختلفة.  الأb�سام  وeراbبو  الإذاعة،  ورFي�س  الرباeج  وeراbب  الإذاعة  eدير  يح�سرgا 
وبح�سب eا رUسده الكاتب، aقد cاfت تلك الLتماعات حتّدد fوع الرباeج التي Sستقّدم 
Nالل الّدورI الرباجميّة الإذاعيّة؛ بحيث يعّد بعدgا eراbب الرباeج Lدوًل cاeال يحّول اإىل 

b�سم التن�سيق. واجلدول عادI يكون عبارI عن 65% لالأZاين، والباbي للرباeج املحليّة. 
  وتوؤcّد الدcتورg Iالة اأMمد العمران التي Tسغلت لMًقا يف العام 1986م eن�سب 
التلفزيون يف   Aم بدZه رfّاأ اإىل Lاfب eهاeّها cمدير للتلفزيون،  eدير الإذاعة بالوcالة، 



78

الإNبارّية  اخلارWة  على  eكاfتها  على  حتاaظ  اأن  اSستطاعت  الإذاعة  اإّن  اإّل  البحرين، 
والرتaيهيّة للجمهور؛ Mيث cان البّث التلفزيوين ل يتعّدi ب�سع Sساعات يف امل�ساA. وcان 
اجلمهور الإذاعي يواUسل eتابعة الإذاعة eن بعد eنت�سف اللّيل اإىل eا بعد Xهر cّل يوم. 
  وت�سيف » رZم دNول اأTسرWة الكاSسيت والفيديو بقّوI اإىل ال�سوق املحلّي، وتوLّه 
bطاع eن اجلمهور لالSستماع وe�ساgدI املختار eن الرباeج والأaالم، اإّل اإّن الإذاعة Xلّت 

 .zةeّيه عاaات والرتeبار واملعلوNلكة الأe
 ،Iالفرت gذه  الواعد يف  ال�سباب  eن  ال�سبعينيّات مبجموعة  الإذاعة يف  واSستعاfت    
eن بينهم ال�ساعر الدcتور علوي الهاTسمي الذي cان bارFًا لالأNبار، وeقّدeًا للعديد eن 
الرباeج الثقاaية، وeن بينها (برfاeج األو... اإذاعة)، والكاتب الأSستاذ راTسد جنم (Mروف 
 ،Iج للمراأeن بينها: (براe جeن الرباe ت العديدeدb بهية اجل�سي التي Iتورcاأبجدية)، والد
اإذاعة  يف  bبلها  عملت  اأن  Sسبق  Mيث  الذcريات)؛  Mديث   ،Aالأربعا  IسهرS لوLه،  وLها 

دe�سق، واcت�سبت Nربات يف العمل الإذاعي.
  cما Sساgم ال�ساعر علي عبداهللىَّ Nليفة يف تقدمي برfاeج (gم�سات الليل)، واملخرج 
Nليفة العريفي (b�سة b�سريI) ، والأSستاذ Nليل الذوادي ( للم�ستمع eع التحية)، bبل اأن 
ي�سبح e�سوؤوًل عن الرباeج fهاية ال�سبعينيات. cذلك bّدم SسعادI الأSستاذ fبيل بن يعقوب 
احلمر (ذcريات رe�ساfية)، وZريgم eن اأبناA البحرين. cما cان لالأديب البحريني حممد 
الرباeج  اإعداد  eن Nالل  وذلك  البحرين،  اإذاعة  eع  بالتعاون  وaنّي  ادبي  f�ساط  املاLد 

الثقاaيّة وcتابة التمثيليّات.
  وTسهدت الإذاعة يف عام 1974-1975م بح�سب الأSستاذ fبيل العلوي الذي اf�سّم 
للعمل يف الإذاعة يف اأبريل 1972م ، اأن اSست�ساaت العديد eن الأعمال واملمثّلني والكتاب 
العرب. cما Lرi اإNراج واإfتاج اأّول عمل دراeي اإذاعي بحريني e�سرتك يف عام 1975م، 
وgو (الأدب العاملي) للكاتب الكبري عبده دياب. واTسرتك يف التمثيل aيه املرMوم الفنان 
Uسقر الرTسود، والفناfون عبد العزيز وحممد وeن�سور املن�سور eن الكويت، واآNرون 
 iسلوS ة اإىلaساVليفة، بالإN فلة اآلW ال�سيخة Iثال: ال�سحفية القديرeن اأe ن البحرينe
بعنوان (cل TسيA يف حمله) eن  اآNر  الكاتبة aوRية رTسيد يف عمل  eثّلت  aيما  املوؤيد، 

تاأليف توaيق احلكيم. 
  ويح�سب لالإذاعة يف تلك الفرتe Iا متتّعت به cوادرgا eن LراأI تعّد الأcرب يف املنطقة 

خلوVس التجارب الدراeيّة امل�سرتcة eع الفناfني العرب. 
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تعاhن e�ستمّر eع اإذاعات املنطقة

  يوؤcّد الأSستاذ اأMمد Sسليمان eراbب عام الرباeج يف العام 1974م اأّن التّعاون بني 
تبادل خمتلف  يتّم  Mيث  fطاق؛  اأوSسع  على  bاFًما  cان  اخلليج  واإذاعات  البحرين  اإذاعة 
اأfواع الرباeج املوSسيقيّة والتمثيليّات واملنّوعات: cالرباeج الدينيّة والأدبيّة والLتماعيّة 
والإNبارّية والعلميّة والرياVسيّة وZريgا. cما cاfت اإذاعة البحرين تقوم باإرSسال براجمها 
اإىل الإذاعات اخلليجيّة، aيما يتم تكليف eوXفني بني الفينة والأNرi لزيارI دول اخلليج، 

واNتيار eا ي�سلح eن الرباeج؛ لبثّها على اأKري اإذاعة البحرين. 
وcاfت  اخلارLي،  للنقل  cاeلة   IدMتها 1974م متتلك وbو البحرين  اإذاعة  cاfت    
تعتمد اإeّا على البّث املباTسر اأو الت�سجيل، وباSستخدام Nدeات اأSسالك التليفون بالّتفاق 

eع Tسرcة (الربق والالSسلكي). 
وبح�سب تقرير Uسادر عن وRارI الإعالم يف العام 1974م aقد بلغ عدد الأTسرWة يف 
املكتبة Sستّة اآلف Tسريط، واأربعني األف اأZنية؛ Mيث لعبت املكتبة دوًرا رFي�سيًّا وeهّما عرب 

Mفظ الت�سجيالت باأfواعها املختلفة، وcان ي�سرف عليها الأSستاذ اإبراgيم e�سطفى. 
  واSستطاعت اإدارI الإذاعة يف العام 1975م Rيادa IرتI الإرSسال اإىل S 18ساعة، تبداأ 
eن ال�سادSسة UسباMًا، وتنتهي بعد eنت�سف اللّيل. واأUسبحت bّوI الإرSسال c 20يلو واط، 
eن Nالل اSستبدال املحّول القدمي، والوUسول اإىل eناWق LديدI ي�سلها Uسوت البحرين، 

aيما Xّل عدد املوXفني وbتها حمدوًدا.

الSستاذI بهية اجل�سي عندeا cاfت eقررe Iوؤمتر اإf�ساe AوؤSس�سة اخلليج لالإfتاج الرباجمي 
امل�سرتك
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اأhّل ا�ستفتاA ر�سمّي ي�سمل الإذاعة hالّتلفزيون

وc�سب  الثّقة   Iلإعاد الإSسرتاتيجي؛  التخطيط  يف  1975م  العام  يف  الإذاعة  بداأت    
 IارRيف و Aسا�Mكتب الإe عe الإعالم بالتعاون IارRت وeاb سريٍعS دين. ويف تطّوٍرgامل�سا
املالية والbت�ساد الوWني اآfذاك، وeع جلنة بحث eيزاfية الأSسرI باإLراA دراSسة eيداfية، 
ملعرaة جتاوب املواWنني eع الرباeج الإذاعية والتلفزيوfية؛ بهدف التعّرف على رZباتهم 
واآراFهم؛ بغية التطوير. ويف 3 اأبريل 1975م اأعلن عن bرب الإعالن عن fتاFج توRيع 1300 

اSستمارI اSستفتاA، وRّعت يف خمتلف eناWق البحرين Mول براeج التلفزيون والإذاعة. 
  الSستفتاA الذي يعّد الأّول eن fوعه يف تاريخ اجلهاR الإعالeي الذي ي�سمل الإذاعة 
c�سف  اجلمهور،   Aاآرا ملعرaة  الأرbام؛  ولغة  الإM�ساAات  aيه  وت�ستخدم  والتلفزيون، 
bياSس Mجم  على  رcّز  والإذاعة LيّدI؛ Mيث   IارRالو على  القاFمون  اعتربgا  fتاFج  عن 
املف�ّسلة  والأوbات  الSستماع،  على  الإbبال  aيها  يزيد  التي  الأوbات  وeعرaة  الSستماع، 
ل�سماع الرباeج، وcذلك eعرaة اللّغة املف�ّسلة للجمهور، وfوعيّة الرباeج واملالMظات التي 

لديهم. 
 Iرتات خمتلفة وب�سورa ستمعوا لالإذاعة يفSسبة الذين ا�f قد تبنّي اأّنa ،بالن�سبة لالإذاعة  
 Iساعات ب�سورS ساعة واأربعS ستماعهم بنيSساعات اS بلغت 84.88%، تتفاوت Iتعّددe
eتقّطعة، ولي�ست eتواUسلة. Zري اأّن الغالبيّة eنهم بن�سبة 66% ذcرت اأfّها ل ت�ستمع اإىل 
الإذاعة يف Sساعات حمّددI، واإّنا ب�سورI ع�سواFيّة، و(cان ال�سوؤال يف اSستمارI البحث 

Mول eا اإذا cان املبحوث bد اSستمع اإىل الإذاعة يف ال�سهر الذي Sسبق املقابلة). 
Tسخ�ًسا،   1057 عددgم  والبالغ  الإذاعة،  اإىل  ي�ستمعون  الذين  جمموع  بني  وeن    
تبلغ f�سبة احلري�سني على Sسماع براeج eعينة 48%، بينما ذcر 35.6% اأّن اSستماعهم 
براeج  اأّي  لديهم  يوLد  ل  اإfّه   %18.3 وbال  ال�ّسدaة.  Wريق  عن   Iعاد يكون  لالإذاعة 

يحرUسون على Sسماعها. 
  وتبنّي اأّن gناك aرتتني eعيّنتني لالSستماع، gما: aرتI الظهريI وامل�ساA. اإذ بلغت f�سبة 
 Iرتa الSستماع يف  f�سبة  gبطت  بينما  الثاfية %44.  الأوىل 17.5% ويف  الSستماع يف 

ال�ّسحى اإىل 14%، وبعد الظهر %12.6. 
  وذcر 93% اأfّهم ي�ستمعون لالإذاعة يف البيت، بعد اأن يعودوا eن اأعمالهم. وبلغت 
اإfّهم يرZبون يف  البّث 56%، وbال e %40نهم  الذين يرZبون يف تغيري eواعيد  f�سبة 
بداية البّث يف ال�ساعة ال�سادSسة UسباMًا، بينما bال 11% اإfّهم يرZبون يف بّث eتواUسل eن 

ال�سباح Mتّى eنت�سف الليل. 
ال�سابعة  ال�ساعة  الأNبار 80.1 %، وbد M�سل eوLز  اإىل    وبلغت f�سبة الSستماع 
امل�ستمعني  جمموع  eن   %57.4 بلغت  الSستماع،  يف  f�سبة  اأعلى  على   Aسا�e الن�سف 

لالأNبار، و44.7% لن�سرI ال�ساعة الواMدI والن�سف. 
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امل�ستمعون)،  يطلبه  (eا  gي  امل�سموعة  الرباeج  اأcرث  cاfت  aقد  الّدراSسة،  وبح�سب 
و(رcن الطّب)، و(رcن اجلي�س). اأeا اأa�سل KالKة براeج تقّدeها الإذاعة aكاfت (eا يطلبه 

امل�ستمعون، Xماأ الأوتار، رcن الطّب، وLًها لوLه). 
  واأبدi الكثريون عدم رVساgم عن التوRان الذي cان بني الأZاين والرباeج، وWالبوا 
بزيادI الرباeج وتقليل الأZاين، aيما bال 72% اإfّهم يف�ّسلون اللغة الف�سحى يف الرباeج، 

يف Mني ذcر 88% اأfّهم يف�ّسلون العاeيّة يف التمثيليّات. 
الإذاعة 92.2%، يف Mني بلغت  الأZاين يف  اإىل  الذين ي�ستمعون  بلغت f�سبة    وbد 
f�سبة الSستماع اإىل الأZاين العربية e %57ن aئة امل�ستمعني لالأZاين، بينما يف�ّسل %25 

الأZنيات ال�سعبيّة واخلليجيّة. 
  وLاA يف fتاFج الدراSسة اأّن eن اأgّم الbرتاMات التي bّدeت cاfت املطالبة بعدم bطع 
الرباeج؛ بهدف وVسع الإعالfات، وWالبوا بوVسع الإعالfات بني الرباeج، ولي�س Nاللها.

يتابعون  اإfّهم   %42.5 bال  التلفزيوين،  بالبّث  الإذاعي  الSستماع  تاأKّر   iدe وعن    
براجمهم املف�ّسلة يف الإذاعة اأKناA البّث التلفزيوين. بينما gبطت f�سبة الذين ل ي�ستمعون 
اإىل Z ،%37ري اأّن الغالبية b %59الت اإfّه ل يوLد اأّي برfاeج اإذاعي eناa�س للتلفزيون. 
يف Mني ذcر 12% اأّن التمثيليّات الإذاعيّة eناa�سة لرباeج التلفزيون. cما اأXهرت fتاFج 
الدراSسة اأّن f�سبة امل�ساgدين للتلفزيون تبدو اأcرب eن f�سبة الSستماع لالإذاعة، ول تختلف 
الن�سبة cثريًا بني املتعلّمني وZري املتعلّمني. وbد Sساgم الSستفتاA بالفعل يف عمليّة تخطيط 
وتطوير الرباeج لل�سنوات التي تلت، وcاfت اأgّم NطوI يف الطريق fحو امل�ستقبل الإذاعي. 
  وي�سار gنا اإىل اأّن اإدارI الإذاعة Sسبق اأن اأLرت اSستفتاe Aً�سابًها، وgو eا اأTسرfا اإليه 

يف املرMلة الثاfية eن اfطالق اإذاعة البحرين 1955م.
املواaقة على eقرتح  الوRراA؛ Mيث bّرر  ا ملجل�س  العام 1975م bراًرا eهمًّ   وTسهد 
وRارI الإعالم بدeج LهاR الإذاعة والتلفزيون يف اإدارI واMدI، بح�سب eا f�سرته جملّة 
البحرين اليوم. وgدaت اخلطوI اإىل توMيد اخلدeة الإذاعيّة والتلفزيوfيّة؛ لتقّدم اأa�سل 
 RهاL ة  NاUسّ  ،IهزLالأ توMيد  Lاfب  اإىل  املجتمع.  يف  الفّعالة   Iالأدا ولتكون  الإfتاج، 
الإذاعة  يف   AسواS  ،IودLاملو الطاbات  Lميع  eن   IستفادSلال وcذلك  الإNبارية.  الرباeج 

اأوالتلفزيون، وحتديد gدaها الرFي�سي (التوLيه والتثقيف)، وeن Kّم الرتaيه. 
والإSسالeية  ال�سقيقة  الدول  eن  عدد  eع  تعاوfها  وbتها  الإعالم   IارRو وعّزRت    
وال�سديقة؛ لتبادل اخلربات واملعلوeات والرباeج التلفزيوfية والإذاعية، eنها دولة الكويت 
واململكة العربية ال�سعودية وZريgا eن الدول العربية. اإVساaة اإىل e�سارcتها يف املوؤمترات 
الأMداث  fقل  يف  Sساgمت  وbد  لالإذاعات.  والعاملية  والإSسالeية  العربية  والLتماعات 
املحلية العربية والعاملية، cما اأSسهمت يف ت�سجيع املواgب يف املجالت الثقاaية والأدبية 

والفنية cاaّة، اإVساaة اإىل e�ساgمتها eع تلفزيون البحرين يف الMتفالت الوWنية. 
  وبح�سب تقرير اإجناRات الوRارI لهذا العام، وaق eا f�سرته جملة البحرين اليوم، 
 ،Iهاية ال�سهرf ساعة يفSساعة عند ال�سباح، وS ،ساعتني يف البّث الإذاعيS IيادR قد تقّررتa
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وبدA العمل على ترcيب L 76هاRًا Lديًدا؛ لتقوية البّث، اإVساaة اإىل TسراL AهاR (اأف اأم)؛ 
لبّث الرباeج املوSسيقيّة الغربيّة (Sسترييو). 

اآل Nليفة رMمه اهلل الذي cان  اأعلن eعايل ال�سيخ عي�سى بن راTسد    ويف 1976م 
 IسيّارS نهاe ،IديدL سترياد اآلتSبداأت يف ا IارRالإعالم اأّن الو IارRيل وcهاّم وe يتوىّل
cاeلة التجهيز لالإذاعات اخلارLيّة. وعند اSستكمال التجهيزات Sستتمكن الإذاعة eن تطوير 

eهاeّها. 
  ويف 18 يوfيو 1976م f�سرت Uسحيفة اأNبار اخلليج Nربًا عن وUسول SسيارI النقل 
 Iزّودe تfاcسرتليني، وSنيه اإL م�سون األفN اgدرb ماليّةLي، بتكلفة اإLالإذاعي اخلار
الفعاليّات  eن  العديد  وبّث  fقل  يف  واSستخدeت  لل�سوت.  وeاRج  للت�سجيل،  بجهاRين 
الوWنيّة والMتفالت، eنها: (اMتفالت الأعياد الوWنية، عيد العلم، املباريات املحلية، fقل 
الوRارI بتزويدgا بوUسلة  الفنيّون يف  الخ). cما bام   .. العيدين   IسالUاجلمعة و IسالU
 studio transmitter link- ) ي�سيةFواملحطة الر Iسلكية؛ لربط البّث بني ال�سيارSل

 .(STL

 IارRّطة الوN عe سيًاTه متاfّن العام 1976م اأe يوfالإعالم يف يو IارRما اأعلنت وc  
يف تطوير الرباeج الإذاعية ومتديد Sساعات البث، aقد تقّرر اأن تبداأ اإذاعة البحرين اعتباًرا 
ال�سادSسة  ال�ساعة  براجمها يف  ببّث  يوليو 1976م   17 املواaق  ال�سبت  يوم  Uسباح  eن 
UسباMًا، بدلً eن ال�ساعة ال�سابعة. cما Sستقّدم الإذاعة f�سرI اإNبارية cاeلة يف ال�ساعة 
ال�سابعة UسباMًا، بدل eن الن�سرI الإNبارية املوLزI التي cاfت تاأتي يف ال�ساعة ال�سابعة 

والن�سف.
  العاeلون يف اإذاعة البحرين اأUسدروا LريدM IاFطيّة يف العام ذاته اأSسموgا (الّرSسالة). 
ورZم اأfّه مل ي�سدر eن gذه اجلريدI وbتها Sسوi عددين اإّلاإfّها اعتربت eن bبل ال�سحاaة 
البحرينية Nطوe Iًوaّقة؛ Mيث cُّرSس العددان لعرVس b�سايا وe�ساcل العاeلني يف Lميع 

اأb�سام الإذاعة، اإVساaة اإىل اأNبار الإذاعة. 
  العام 1977م اعترب عام الإعالم املتطّور بح�سب تقارير وRارI الإعالم؛ ملا Tسهده eن 
اإجناRات اإعالeيّة LاAت مبثابة القفزI بالعمل الإعالeي؛ Mيث cاfت اإذاعة البحرين تبّث 
بقوc 20 Iيلو. وbد ت�سلّمت الوRارI وbتها LهاRًا ي�ساعف eن bوتها اإىل c 50يلو، وذلك 
 Iسروع اإذاعة البحرين؛ لتكون بقّو�e ق جمل�س الدولة على ال�سروع يف تنفيذaبعد اأن وا

c 50يلو وات على املوLة املتوSّسطة، وتعيني اSست�ساريني للم�سروع.
  cما اأعلنت الوRارI اأfّها ب�سدد TسراL AهاR ميّكنها eن تقوية البّث اإىل c 200يلو، 

وتخ�سي�س اأراVٍس؛ لتكون جممًعا لالإرSسال الإذاعي بعيًدا عن املباين. 
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اإf�ساA اإذاعة راOيو البحرين الّتجاري Hالإجنليزّية

ا باإf�ساA الإذاعة التجارية الإجنليزية (راديو    اّتخذ القاFمون على الإعالم bراًرا eهمًّ
يف  الأLنبيّة  اجلاليات  تعريف  بهدف  1977م؛  اأبريل   2 يف  اfطلقت  التي  البحرين) 
البحرين ودول املنطقة مبجمل الن�ساط ال�سياSسي والbت�سادي والLتماعي، eن Nالل 
وaنية  Kقاaية  eن  الLتماعية  الن�ساWات  على  والرتcيز  والعاملية  املحلية  الأNبار  تغطية 
ورياVسية؛ Mيث اأSسندت eهّمة تاأSسي�سها اإىل الأSستاذ الّراMل اأMمد Sسليمان الذي التحق 
للعمل باإذاعة البحرين eنذ العام 1963م بعد اأن اcت�سب NربI يف عمله eراSساًل لوcالة 
رويرتR الإNبارية، وeذيعا يف gيئة الإذاعة الربيطاfية، وbد راaقه يف eرMلة التاأSسي�س 
الأSستاذ يوSسف Nريي. وbد N�ّس�ست وRارI الإعالم وbتها اSستديو Uسغريًا لها يف eبنى 

الوRارI مبدينة عي�سى، ولي�س Vسمن eبنى الإذاعة يف العدليّة؛ fظًرا ل�سيق امل�ساMة. 
  الفكرL IاAت اfطالbًا eن اأّن eنطقة اخلليج cاfت وeاRالت وSستبقى بحاLة اإىل اأيٍد 
عاeلة eن Nارج املنطقة. وgذه الأيدي العاeلة مل تقت�سر على اخلربات العربية aقط، بل 
اأوروبا وTسبه  اأي�ًسا Tسملت Lن�سيات اأNرZ iري عربيّة وZري fاWقة باللّغة العربية، eن 

القارI الهندّية وZريgا eن eناWق العامل. 
العاeلة  الأيدي  اأعداد  ارتفعت  aقد  البحرينيّة،  املواbف  ل�سحيفة  تقرير  وبح�سب    
ال�سبعينيّات،  املنطقة يف  التي Tسهدتها  الهاFلة  امل�ساريع  الأLنبية ب�سورc IبريI؛ ب�سبب 
واSستقطبت البحرين اأعداًدا cبريe Iن الأيدي العاeلة، اإّل اأّن تلك العمالة cاfت ت�سعر باأfّها 
Mتّى  اأو  البحرين،  والأfظمة يف  القواfني  وبطبيعة  Mولها،  يجري  eا  eعرaة  عن   Iبعيد
الأNبار والأMداث املحليّة، aاأUسبحت gناك احلاLة اإىل وSسيلة اّت�سال ووSسيلة اإعالeيّة 

متّكن gوؤلA عن Wريقها eن eعرaة eا يجري Mولهم. 
cاaية.  تكن  مل  ولكنّها  الإجنليزية،  باللغة  اأSسبوعيّة  Uسحف وجمالت  gناك  cاfت    
aجاAت الفكرI لدi وRارI الإعالم باأfّه يجب اأن تكون gناك Nدeة اإذاعيّة تذيع بلغة اأLنبية، 
يفهمها Zري الناWقني بالعربية. وبطبيعة الأeر cاfت gذه اللّغة gي اللّغة الإجنليزية؛ لأfّها 

اأcرث لغة eفهوeة لدi الواaدين. 
 Aسي�c بداأت اإذاعيّة جتريبيّة  aتح Nدeة  (تقّرر  Sسليمان،  اأMمد  الأSستاذ    وبح�سب 
اأو رد aعلها لدi اجلمهور، aكلّفني  اإىل gذه اخلدeة،  للنّظر يف eدi احلاLة  جتريبّي؛ 
الأSستاذ Wارق املوؤّيد وRير الإعالم الأSسبق يف Sسبتمرب 1976م، وcنت وbتها اأعمل eراbب 
عام اإذاعة البحرين، cلّفني باأن اأتفّرغ لعمل اإذاعة fاWقة باللغة الإجنليزية، وeوLّهة يف 

الدرLة الأوىل اإىل Zري الناWقني باللغة العربية eن العاeلني واملقيمني يف البحرين). 
اأّية  للم�سروع  اأعطينا eكاfًا Uسغريًا Lدًّا، ومل تخ�ّس�س وbتها    وي�سيف (وبالفعل 
 IهزLاأ AسراT يم للمبنى، اأوeست�سارّية لعمل ت�ساSات اcسرT ر، اأو تخ�سي�سcيّة تذfيزاe
LديدI، واcتفينا باأLهزI الإذاعة الأّم؛ Mيث اأرتاأi الوRير وbتها اأن تكون العملية جتريبيّة، 
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وبداأت الإذاعة بعد Sستّة اأTسهر eن التكليف يف البّث على eدS iسّت Sساعات يوeيًّا، eن 
ال�ّساعة الثاfية ع�سر Xهًرا Mتّى ال�سادSسة e�ساAً. وبعد KالKة اأTسهر اأUسبح البّث eن ال�ساعة 
التاSسعة UسباMَا Mتّى ال�سادSسة e�ساAً، وeن Kّم eن ال�ساعة التاSسعة UسباMًا Mتى التاSسعة 
اإىل S 18ساعة، eن  البّث Mتّى وUسلت  e�ساAً. ويف Nالل Sسنة وf�سف ارتفعت Sساعات 

ال�سادSسة UسباMًا Mتّى eنت�سف اللّيل). 
  cان اجلاfب الكبري eن البّث يف الإذاعة (75%) عبارI عن eوSسيقى مبختلف اأfواعها، 
Sسواe AوSسيقى cالSسيكية LاّدI، اأو eوSسيقى Nفيفة، بينما بقيّة البّث خم�س�س لن�سرات 

الأNبار والرباeج الإNبارية والثقاaية وعدد eن الرباeج العلميّة املنّوعة.
Zري  اجلاليات  بني  الفعل  رّد  واأUسبح  الإجنليزية،  للخدeة  الإذاعيّة  التجربة   جنحت 
العربية e�سّجًعا Lدًّا eن الأSسابيع الأوىل لبدA اخلدeة، aتحّولت Nالل Sسنتني eن جمّرد 
e�سروع جتريبي اإىل e�سروع fاLح. وbاeت على اأSساSسه وRارI الإعالم بتزويد الإذاعة 
 Rان عدًدا حمدوًد ل يتجاوc سمينّي يف الإذاعةSلني الّرeتها.    عدد العاbدث التقنيّات وMباأ
الأNبار، وeوXف يف  الإذاعة، وeوXف يف  امل�سوؤول عن  Nم�سة ع�سر eوXًفا، بدAًا eن 
املذيعون واملذيعات،  اأeّا  املكتبة.  الرباeج، وKالKة يف  الإدارّية، واآNر يف تطوير  ال�سئون 
اأّن  اإىل  املعلوeات  وت�سري  اجلزFي.  العمل  بنظام  يعمل  eن  eنهم  cبريًا،  عددgم  aكان 
املواWنني العاeلني يف راديو البحرين cاfوا ي�سّكلون eا f�سبته 5% يف ذلك الوbت، aيما 
اأMمد Sسليمان تفاUسيل  الأSستاذ  التي تلت ذلك.    ويروي  ال�سنوات  Rادت f�سبتهم يف 
العاeلني وe�ستوN iربتهم وbت الfطالbة، (cّل eن يعمل يف gذه الإذاعة eن eذيعني 
وeذيعات مل ي�سبق له اأن عمل يف اإذاعة اأNرc .iلّهم بداأوا Mياتهم الإذاعية aيها، وتدّربوا 
aيها، aلم fتعاbد eعهم eن اخلارج، ومل fاأِت بهم على cفالة الإذاعة، بل cثري eن املذيعني 
واملذيعات ربات بيوت، اأو لهم وXاFف اأNرi، لكن eن املمكن اأن يعطى cذا Sساعة عمل يف 

الأSسبوع لالإذاعة، ولذلك bاeت الإذاعة على Sسواعد بحرينيّة).
  اأWلق على الإذاعة اأي�ًسا e�سّمى الإذاعة التجارّية، وgي ت�سمية اأNرc ،iون الإذاعة 
اجلديدI بداأت يف بّث اإعالfات بني الرباeج، eنذ اأّول يوم بّث لها يف حماولة ل�سّد وتغطية 
تكاليفها وتكاليف العاeلني aيها. ويف العام 1978م مّت تطوير الإذاعة التجارّية وتدعيم 
براجمها بعد النّجاح الذي Mّققته على امل�ستويني الداNلي واخلارLي، وتزويدgا مبكتبة 

cاeلة eن املواد والرباeج الإذاعيّة التي تتناSسب eع اأgداaها ورSسالتها. 
اأa�سل اخلدeات الإذاعيّة مل�ستمعيه، aقد وbّع  البحرين على تقدمي    وMرUس راديو 
اأMدث   AسراT لLاأ e ،BBCن  الربيطاين  الإذاعة والتلفزيون  اّتفاbًا eع gيئة  البداية  eنذ 
Tسرcات  eع  اّتفاbيّات  البحرين  راديو  اأبرم  cما  والعلمية.  والدراeية  املوSسيقية  الرباeج 
الإfتاج املوSسيقي؛ للح�سول جّماfًا على اأMدث eا تنتجه gذه ال�سرcات يف جمال املوSسيقى 
الغربيّة. وبالإVساaة اإىل ذلك تلّقى الّراديو براeج جّماfيّة eن اإذاعات عاملية، eثل: اإذاعة 
Uسوت اأملاfيا، واإذاعة gولندا، واإذاعة aرf�سا الدوليّة، وcاfت يف الغالب براeج eوSسيقيّة 

cالSسيكيّة اأو aنّيّة.
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تطوير e�ستمّر يف الإذاعة الّرFي�سّية hاإf�ساe Aبنى Lديد

  Tسهدت الإذاعة الرFي�سيّة يف ذات العام 1977م تنويع الرباeج، وRيادI عدد الرباeج 
الثقاaة  f�سر  اإىل  تهدف  التي  امل�سابقات  وبراeج  ال�سعبيّة  بالرباeج  والgتمام  املحليّة، 

واملعرaة بني امل�ستمعني. 
  cما بداأ يف العام 1978م العمل يف املبنى اجلديد لالإذاعة املجاور ملبنى التلفزيون، 
والذي Nّطط له وaق اأMدث النظم والأSساليب، والبدA ببناA املبنى اجلديد لإدارI التلفزيون 
والإذاعة، والذي cان Sسي�سكل eع eبنى اإدارI املطبوعات واملطبعة احلكوeية جممًعا اإعالeيًّا 
eتكاeاًل يتيح الفرUسة لتنظيم العمل الإداري، ويحّقق الأداA باf�سيابية اNت�ساًرا للوbت. 
وحتقيًقا ملزيد eن التن�سيق بني الأLهزI الإعالeيّة املختلفة التي cاfت تعمل Lميعها يف 

 .IدMيّة واeل�سفة اإعالa ّلX
  cما Uسدر يف اأبريل eن gذا العام 1978م bرار عن الأSستاذ Nليل الّذوادي ب�ساأن 
eنع تقدمي اأّي برfاeج اإذاعي لأcرث eن دورI اإذاعيّة، اأي اأcرث eن KالKة اأTسهر بح�سب fظام 

الدورات املعتمد. 
للرباeج  الإعداد  eكاaاآت  fظام  حتديد  اأي�ًسا  1978م  اأبريل  يف  الإذاعة  وbّررت    
 IديدL حة تنظيميّةFق لaج، وذلك وeاfالرب Iّدe يث تقّرر اأن تكون بح�سبM يّة؛eالدرا
التي ترتاوح eن 1-3 دbاFق (3 دfاfري) وeن 10-4 (4  اأن يكون Sسعر احللقة  تقّرر 
دfاfري)، وeن 11-16 دbيقة (6 دfاfري)، وeن 48 – 57 دbيقة (20 دينارا)، وeن 58 
– 86 دbيقة (40 ديناًرا).    وبح�سب bرار وcيل وRارI الإعالم اآfذاك، aقد ت�سّمن القرار 

اأن  وتقّرر  الربfاeج.   Iّدe اأي�ًسا M�سب  املنّوعة  الإذاعيّة  للرباeج  الإعداد  eكاaاآت  حتديد 
يكون الربfاeج الذي ترتاوح eّدته بني دbيقة وKالث دbاFق (ديناران وNم�سماFة aل�س)، 
 5) دbيقة   16-11 وeن  aل�س)،  وNم�سماFة  دfاfري  (KالKة   10-4 وeن  eن  والربfاeج 
دfاfري)، وeن 17- 26 (7 دfاfري)، وeن 27-33 دbيقة (10 دfاfري)، وeن 40-34 
دbيقة ( 13.5 دينارا)، وeن 41-47 دbيقة ( 15 دينارا)، وeن 48 – 57 دbيقة ( 17 

دينارا)، وeن 58 – 86 دbيقة ( 20 دينارا). 
العام  لعام 1979م، aقد مّت Nالل gذا  الإعالم   IارRال�ّسنوي لو التقرير    وبح�سب 
دeج املذيعني يف اإدارI واMدI؛ اSستعداًدا لfتقال الإذاعة اإىل eبناgا اجلديد املجاور ملبنى 
التلفزيون، داNل fطاق املجمع الإعالeي الكبري لوRارI الإعالم. واأعلن وbتها اأّن الإذاعة 
تطوير  يف  الّزاوية  Mجر  الfتقال  gذه  وSسي�سّكل  1980م،  املقبل  العام  Nالل  Sستنتقل 
gذين املرaقني املهّمني cاإذاعة وتلفزيون، والرتcيز على الSستفادe Iن العناUسر الب�سرّية 
اSستفادc Iاeلة، بكّل eا متلك eن Lهد وWاbة لتطوير العمل aيهما.   ويوؤcّد الأSستاذ Mمد 
املناعي اأّن UساMب ال�ّسمو امللكي الأeري Nليفة بن Sسلمان اآل Nليفة رMمه اهلل، cان يتابع 

بنف�سه eراMل امل�سروع والبناA، وbد bام بعّدR Iيارات تفّقدية للم�سروع. 
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تطّور الرباeج الإذاعّية الّرياVسية 

  eع bيام املوؤSس�سات الرياVسيّة املختلفة الرSسميّة، واإTسهار الحتادات الرياVسيّة على 
وبالفعل  التطّورات،  gذه  cّل  ي�ساير  اإعالeي   RهاL ودLر وeالأ تطلّب  اأfواعها،  خمتلف 

اSستطاعت اإذاعة البحرين اأن ت�ساير gذه املرMلة وتغّطي الإجناRات الرياVسية cاaّة. 
  واأTسهر الرباeج الإذاعيّة التي عنيت مبجال ال�سباب والرياVسة gي (جملة ال�سباب 
والرياVسة، الوLه الآNر، Sسهرات رياVسيّة، Mوار eفتوح، الرياVسة وال�سباب، الرياVسة 

والذcريات، جنوم على الهواA.. وZريgا). 
  واإمياfاً بالدور الكبري الذي توليه الإذاعة للرياVسة، وeع توSّسع القاعدI الرياVسيّة 
املحليّة والعربيّة  الرياVسية  الأMداث  cان لبّد eن تقدمي برfاeج رياVسي يوeي يواcب 
والعامليّة، aجاAت Nطوc IبريI اأNرi، وgي البدA ببّث f�سرI رياVسية يوeيّة حتمل على 

 .Aًة باخلرب والتحليل واملتابعة واللّقاaّاc سيةVسطة الريا�fعاتقها تغطية الأ
  وعلى Uسعيد اخلدeات واfطالbًا eن اإميان وRارI الإعالم باجلاfب الإf�ساين للتكاeل 
الإعالeي وe�ستلزeاته،  العمل  لطبيعة  واإدراcًا eنها  املختلفة،  العاeلني يف bطاعاتها  eع 
 Aسا�fعلى اإ IارRت الوeدbقد اأa ،ع عملهمbواe هاًرا يفf يه لياًلa لنيeد العاLتوا IسرورVو
eطعم cبري يخدم العاeلني يف املجمع بتكلفة اإLماليّة bدرت ب� 250 األف دينار، cنموذج 

على تقدير وRارI الإعالم لأبناFها، وeراعاI اإNالUسهم يف العمل. 
  الأSستاذ عوVس gاTسم الذي التحق بالعمل يف اإذاعة البحرين eنت�سف عام 1980م 
الإذاعة يف  اأSستوديو  اإىل  Mني دNلت   “ يقول:  الإذاعة؛ Mيث  اأيام عمله يف  اأوىل  يتذcّر 
اإبراgيم cاfو، وM�سن  eنطقة العدلية Nطف اfتباgي تلك العراbة والأUسالة يف اأUسوات 
الذاFقة  اأبهرتني  cمال ، وعاF�سة عبداللطيف، وSسعيد احلمد، وعبداجلليل الطريف. cما 
واإبراgيم عي�سى، وحممد اجلابر  الواMد دروي�س، وحممد M�سن،  لعبد  الّراbية  الإذاعيّة 

.zي ال�سوت الأعلىg ت الإذاعة عرب العاملfاc ابلت يف تلك احلقبة التيb م ممنgريZو
  وي�سيف » Mني Wالعت Nريطة الرباeج لأّول eّرI لMظت اأّن املجال الذي ميكن اأن 
اأVسيف اإليه gو الرباeج الثقاaيّة والدينيّة، aاأfتجت برfاeج (لآلئ eن بحر الأدب)، و(eاذا 

 .zجeن الرباe اgريZو (ورf نe سعاعT)يحدث لو)، و(علم القراآن)، و
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eبنى Lديد للإذاعة hجممع eتكاeل

  بداأت الإذاعة يف fهاية العام 1981م الSستعداد للمرMلة اجلديدI يف تاريخها. ويف 
اaتتاح eبنى  اMتفال cبريًا مبناSسبة  الإعالم   IارRت وeاbاأ يناير 1982م  e 18ن Tسهر 
الإذاعة يف جممع وRارI الإعالم، حتت رعاية املغفور له UساMب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن 
Sسلمان اآل Nليفة اأeري البالد الراMل - Wيب اهلل Kراه - واfتقلت الإذاعة eن eبناgا القدمي 
يف العدليّة اإىل eبنى Lديد يف جممع وRارI الإعالم؛ مّما Tسّكل Nطوc IبريI على Wريق 
التطوير والتحديث؛ لوLود الأLهزI احلديثة املتطّورI، مّما Sساعد وbتها على تقدمي Nدeة 
اإذاعيّة eتكاeلة، بعد اأن مّت ترcيب اأLهزU Iسوت eن Tسرcة  Studer ، ومّت اإf�ساA حمّطة 

.801KHz 612   وKHz  يان بالرتّددينM سSنطقة راأe سال يفSالإر
الاّلeRة   IهزLالأ وباأMدث  اأSستديوgات،  بت�سعة  لالإذاعة  اجلديد  املبنى  Rّود  وbد    
تبّث براجمها على  الإذاعة  دbّة وSسهولة. وTسرعْت  بكّل  الرباeج  اأfواع  لت�سجيل خمتلف 

eوLتني eتوSّسطتني Wولهما 801، وc 612يلوgريتز.
  وارتفعت bّوI الإرSسال اإىل c 100يلو واط، واأUسبح لها eوLات اإذاعيّة gي: الربfاeج 
والقراآن  اأم،  اأف  وال�  Sسبتمرب 1982م،  رSسميًّا يف  اfطلق  الذي  الثاين  والربfاeج  العام، 
الكرمي، واإذاعة النقل اخلارLي. cّما مّت توMيد b�سمي الأNبار بالإذاعة والتلفزيون؛ ليكوfا 
b�سًما واMًدا، يعمل Wيلة اليوم، ويغّذي الإذاعة والتلفزيون بالأNبار. وaيما يلي تعريف 

eوLز بكّل برfاeج: 

الربfاeج العام 801 
  cان يحرUس على تزويد امل�ستمع باملواد الدينيّة والثقاaيّة والفنيّة والعلميّة والإNبارّية 
ة  اخلاUسّ الMتفاليّة  الرباeج  بّث  يف  امل�سارcة  عن  a�سال   ،Iاملفيد والدراeيّة  والرياVسيّة 
ة وaعاليّاتها.  بدول اخلليج والدول العربية، وتغطية اأNبار الوRارات واملوؤSس�سات اخلاUسّ

وbد اRدادت Sساعات البّث يف الربfاeج العام اإىل S 18ساعة يوeيًّا.

الربfاeج الثاين 612 
  بداأ العمل على gذه املوLة اعتباًرا eن S 1سبتمرب 1982م. وbد cان اإرSسالها Mينذاك 
يبداأ eن الثاfية Xهًرا، وميتّد Mتّى الثاeنة e�ساAً. ولكن اعتباًراأ eن 1 دي�سمرب 1989م، 
مّت رaع عدد eعدل Sساعات البّث، بحيث تبداأ يف الثاeنة UسباMًا، وت�ستمّر Mتّى ال�ساعة 

الثاfية ع�سرI لياًل. 
  ومل يكن الربfاeج الثاين يقّل Tساأfًا عن الربfاeج العام يف احلرUس على تقدمي اخلدeات 
العام. وbد  الربfاeج  التي يحملها  الإعالeيّة  للّرSسالة  اأعترب eكّمال  بل   ،Iاملفيد الإعالeية 
متيّز الربfاeج الثاين باأّن براجمه يغلب عليها الّطابع املحلّي واخلليجي؛ Mيث cان يقوم 
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ببّث الفعاليّات الأدبيّة والفنيّة والدينيّة التي تقدم Nالل املواSسم الثقاaيّة للوRارات. cما   
يحرUس على eتابعة وfقل وbاFع املوؤمترات العربيّة واخلليجيّة واملناSسبات الدينيّة على 

 .IسرTباe Aالهوا

اإذاعة القراآن الكرمي 
بداأت اإذاعة القراآن الكرمي يف بّث براجمها الدينية اعتباًرا eن اأcتوبر 1982م. وSساgم 
الأSستاذ عوVس gاTسم يف تاأSسي�س اأّول اإذاعة للقراآن الكرمي بعد اأن عرVس امل�سروع على 
الأSستاذ M�سن cمال يف اأcتوبر eن العام 1982، وMظي مبواaقة الأSستاذ Wارق املوؤّيد 
وRير الإعالم اآfذاك رMمه اهلل. وبداأت بثّها ملّدS Iساعتني يوeيًّا eن ال�ساعة الثاeنة Mتّى 
 Iية ع�سرfا اإىل الثاgتّى مّت متديدM ،نفرًداe سVستاذ عوSا الأgل ينّفذX يثM لياًل؛ IسرTالعا

لياًل، وتخ�سي�س eذيعني لتقدمي aقراتها اأSسوIً بالإذاعة الأّم. 

102^3 FM `ة الLوe
عرب تلك املوLة مّت تقدمي اخلدeات الرياVسيّة املمتعة لع�ساق الرياVسة. اإذ cاfت تعمل 
على fقل eباريات الدوري املمتاR على الهواe AباTسرI، اإVساaة اإىل e�سارcة الفريق الوWني 

البحريني يف الدورات الرياVسيّة واخلليجيّة. 

اإذاعة النقل اخلارLي 
وbد اأتاMت gذه الإذاعة aرUسة ملحبّي الرياVسة ملتابعة املباريات الرياVسيّة؛ Mيث مّت 

ة Wولها e 90.9يغاgريتز تنقل عليها تلك املباريات.  تخ�سي�س eوLة NاUسّ
  وbد cاfت الإذاعة وbتها ت�سّم عدًدا eن الأb�سام الرFي�سيّة، وgي: 

b�سم الأNبار:
وتتواaر aيه اأb�سام وcالت الأfباA والّرUسد والتحرير والطباعة والأرTسيف. ويقوم 
اإذاعيًّا وتلفزيوfيًّا. ويبداأ العمل aيه eن الرابعة UسباMًا  باإعداد f�سرات لالأNبار اليوeيّة 

Mتّى الثاfية ع�سرI لياًل، وLميع العاeلني aيه eن البحرينينّي. 

b�سم الرباeج:
املنّوعة،  الرباeج  واإNراج  اإعداد  على  ويعمل  واملذيعني.  واملخرLني  املعّدين  وي�سّم 

للدورات الإذاعيّة، cما يقوم باإعداد وتقدمي الرباeج اخلاUسة. 

املكتبة hالّتن�سيق:
Vسّمت املكتبة عدًدا gاFاًل eن الأTسرWة eوRّعة على b�سمني، b�سم يحفظ cمادI اأUسليّة، 
وb�سم يتداول يف الرباeج اليوeيّة والأSسبوعيّة التي تعمل املكتبة على تبوبيها وMفظها 
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ووVسع اأوbات اإذاعتها، اإىل Lاfب الأZاين املحليّة والعربية واأTسرWة املوSسيقى، cما Vسّمت 
ت�سجيالت fادرI ملختلف aنون الرتاث. وLميع العاeلني aيها eن البحرينينّي. 

:Iج الأ�سرeراH سم�b
وعمل aيه عدد eن الكفاAات البحرينيّة الن�ساFيّة الالتي bمن باإعداد وتقدمي برfاeج 

الأSسرI اليوeي وبراeج الأWفال الأSسبوعيّة. 

b�سم الّنقل اخلارLي:
وcان يعنى بتغطية الMتفالت الرSسميّة واأf�سطة الأfدية واجلمعيّات، وfقل املباريات 

وال�سعاFر الدينيّة. وLميع العاeلني aيه eن البحرينينّي. 

الإذاعة الّتجارّية (راOيو البحرين) :
cان اfتقال راديو البحرين اإىل eبنى اإذاعة البحرين القدمي يف املناeة بتاريخ e 1ايو 
1982م بداية eرMلة Lديدe Iن eراMل تطّور gذه الإذاعة. ورZم اأّن gذا الfتقال cان 
اإّن  اإّل  الإعالم مبدينة عي�سى،   IارRديد لها يف جممع وL بنىe Aسا�fاإ مّت  اأن  اإىل  eوؤbتًا 
Mجم املبنى املوؤbت وbتها وعدد اأSستوديوgاته اأعطى دaعة LديدI، وRاد eن Wاbة راديو 
البحرين الرباجميّة، aيما يتعلق بتغطية الأMداث والن�ساWات واملناSسبات املحليّة. cما اأّن 
الرباeج والأSسطواfات؛ لت�سل  اأeام تزوديها باملزيد eن  املكتبة وbتها aتح املجال  Mجم 

 .Iات الإذاعة يف تلك الفرتLتياMقبول ل�سّد اe iستو�e تها اإىلbاW
اSستماًعا حملّيًا  الإذاعيّة  املحّطات  اأcرث  اعترب وeاRال eن  التجاري  البحرين  راديو    
واbليميًّا. واSستطاع اأن يجذب eنذ اfطالbه Lميع اجلاليات الأLنبيّة املقيمة يف البحرين 

وNارLها.
  ولقد حتّول راديو البحرين Nالل aرتeR Iنيّة b�سريf I�سبيًّا - eن اإذاعة جتريبيّة 
UسغريI، ل يتجاوU Rسوتها Mدود البحرين- اإىل اإذاعة Tساeلة تغطي eنطقة اخلليج على 
eوLات (اأف اإم) واملتوSسطة، وeعظم اأfحاA العامل على املوLة الق�سريI، وي�ستمع اإليها 

عدد cبري eن امل�ستمعني يف البحرين وeنطقة اخلليج. 
  cما اعتربت اإذاعة راديو البحرين bناe Iهّمة لالإعالن التجاري، يعود بالفاFدI على 
احلرcة التجارّية وال�سياMيّة يف البحرين. cما اأتاح لقطاعي اخلدeات والإfتاج الوUسول 

اإىل امل�ستهلكني بكلفة eاليّة يف eتناول اجلميع. 
  وbد Rاد يف ذلك العام عدد e�ستمعي راديو البحرين ب�سكل cبري Nالل الن�سف الثاين 
eع العام 1982م. وcاfت ت�سل eئات الرSساFل واملكاملات الهاتفيّة اإىل راديو البحرين يوeيًّا، 
eن خمتلف اأfحاe Aنطقة اخلليج، ت�سري اإىل اأّن عدد امل�ستمعني يف تزايد e�ستمر، واإfّه bد 
جتاوR الن�سف eليون بكثري؛ مّما Lعله يف eقّدeة الإذاعات الناWقة بالإجنليزية يف املنطقة. 
  بالإVساaة اإىل تغطية الNبار املحليّة والعامليّة اSستمّر راديو البحرين يف الرتcيز على 
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امل�ستمع،   Aلإعطا وSسياMيّة؛  وNريّية  ورياVسيّة  وaنيّة  Kقاaيّة  eن  الLتماعيّة  الن�ساWات 
ة يف البلدان ال�سقيقة املجاورU IسورM Iقيقيّة e�سرbة ملختلف التفاعالت اليوeيّة يف  وNاUسّ
ا يف امل�ساgمة يف ت�سجيع ال�سياMة الإbليميّة.  البحرين؛ مّما يعطي راديو البحرين دوًرا eهمًّ
cما اSستمر راديو البحرين يف اإذاعة الرباeج امل�سرتcة بواSسطة الأbمار ال�سناعيّة eع 
اإيرلندا. وبذلك وUسل  اإذاعة حمليّة يف اململكة املتّحدI وLمهورية  eا يزيد على ع�سرين 
Uسوت البحرين اإىل eاليني البيوت يف ذلك اجلزe Aن القاّرI الأوروبيّة، وعلى eوLات 

الإذاعة املحليّة التي Tسارcت يف بّث gذه الرباeج امل�سرتcة. 
اإذ Lرi يف  البّث،  الرباeج وSساعات  توSّسًعا cبريًا eن Mيث  البحرين  راديو  وTسهد 
eطلع اأبريل 1983م، ويف الذcرi ال�سادSسة لfطالbته تدTسني الرباeج الثاين eن راديو 
املوؤيد - رMمه اهلل - وM�سد cبري eن  البحرين، بح�سور وRير الإعالم الأSسبق Wارق 
ال�سحفينّي وeراSسلي وcالت الأfباA. وبذلك اأUسبحت Sساعات بّث راديو البحرين KالKني 
Sساعة يوeيًّا، eنها Kمان ع�سرS Iساعة eن البّث على الربfاeج الأّول، واKنتا ع�سرS Iساعة 
على الربfاeج الثاين، وaيما بقى الربfاeج الأوىل على ذات املوLة. ومّت تخ�سي�س املوLة 

101 على الأف اإم للربfاeج الثاين. 
cما Lرi يف العام ذاته تزويد راديو البحرين باأMدث املعّدات اأSسوI بغريه eن اإدارات 

الوRارI. وbد اأUسبح لديه وbتها KالKة اأSستوديوgات وZرaة eوfتاج. 
تلفزيون  يف  العاeلة  والعربيّة  البحرينيّة  الكفاAات  eن  بالعديد  الإذاعة  واSستعاfت 
ا يف املجال الفني، وeن بينهم الأSستاذ اإSسماعيل ع�سفور الذي Sساgم  البحرين، وN�سوUسً
يف الإTسراف على الت�سجيالت وال�سوت والفنينّي، اإVساaة اإىل تدريب العديد eن الكفاAات 

ال�سبابيّة البحرينيّة. 
رSسميّة  ب�سفة  التحق  بحريني  اأّول  يعترب  الذي  Nالد  اأMمد  Uسالح  الأSستاذ  ويذcر 
وVسعت  الإذاعة   Iاإدار اأّن  عام 1984م،  البحرين  راديو  الأNبار يف   IدMو eرتLًما يف 
اأSس�س وeعايري LديدI لقبول وتدريب املذيعني، بالإVساaة اإىل تنظيم دورات eتخ�ّس�سة. 
ويف Sسنوات لMقة، وحتديًدا يف eايو eن العام 1986م Lرi دeج الربfاeج الثاين 
ال�سادSسة  ال�ساعة  البحرين S 18ساعة، بني  بّث راديو  لت�سبح Sساعات  الأّول،  بالربfاeج 
التن�سيق والتطوير  التّغيري Nطوe Iن Nطوات  الليل. وcان gذا  UسباMًا، Mتّى eنت�سف 
امل�ستمّر يف اإدارI الإذاعة والتلفزيون؛ لت�سبح اأLهزg Iذه الإدارe Iكّملة لبع�سها البع�س، 

وبالتّايل القيام بواLبها ب�سورI اأa�سل. 
وبح�سب تقرير Uسادر عن وRارI الإعالم يف ذات العام، aاإّن دeج الربfاجمني اأNذا 
بعني العتبار رZبات امل�ستمعني والأوbات املناSسبة لتلبية رZباتهم. وعلى gذا الأSساSس 
مّت تخ�سي�س e %75ن Sساعات الإرSسال للموSسيقى والبّث املوSسيقي املباTسر الذي يتيح 
للم�ستمعني يف البحرين وبقية دول املنطقة الت�سال مبذيع البّث املباTسر اّت�سال gاتفيًّا 
eباTسًرا، بالإVساaة اإىل 25% لالأNبار والرباeج الإNبارية اجلاّدI واملوSسيقى الكالSسيكيّة. 
يتعلّق  aيما  البحرين  راديو  ترcيز  امل�سوؤولني على  التّغيري بح�سب  يوؤKّر gذا  cما مل 
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التي تعطي  الن�ساWات الLتماعيّة (Kقاaيّة وaنيّة ورياVسيّة وNربّية وSسياMيّة)  بتغطية 
 ،Iاملجاور ال�سقيقة  والأbطار  البحرين،  يف  بالعربية  الناWقني  لغري  ة  وNاUسّ للم�ستمع، 

UسورM Iًقيقيّة ملختلف Lواfب احلياI اليوeيّة. 
وTسهد العام 1983م bيام M�سرU IساMب اجلاللة عاgل البالد املفدi بزيارI اإىل اإذاعة 
وتلفزيون البحرين يف 26 اأبريل 1983م؛ Mيث اWلع على اأb�سام الإذاعة والتلفزيون، 

واأTساد مبا وUسلت اإليه الإذاعة اآfذاك eن تطّور. 
اإذاعة  بّث   Aتهاfا بعد  بثّها  بداأت  التي  املوSسيقى  اإذاعة  اfطالق  ذاته  العام  Tسهد  cما 

الربfاeج العام بعد eنت�سف اللّيل، وcاfت ت�ستمّر Mتّى ال�سادSسة UسباMًا. 
يف  الإذاعة  تقف  مل  1984م،  العام  يف  الإعالم   IارRلو ال�سنوي  التقرير  وبح�سب 
اّتخذت eن gذا  بل  التلفزيون،  املناa�سة eع   AاRاإ تتقهقر  اإليه، ومل  الذي وUسلت  eكاfها 
لSستقطاب  الوbت  عاeل  e�ستغلّة  لSستمرارgا،  Lديًدا  وeنطلًقا  لتقّدeها،  Mاaًزا  الوVسع 
 Iها يف الفرتWسا�f نe كان عليها اأن تزيدa ،هم بهاWيق ارتباKتمام امل�ستمعني لها، وتوgا
التي ل يعمل aيها التلفزيون، ول يتمّكن اجلمهور eن اSستعمال الفيديو. تلك الفرتات cاfت 
الفرتات ال�سباMيّة واملتاأNّرe Iن اللّيل، اإذ bّدeت لهم الإذاعة اآNر الأNبار العامليّة واملحليّة، 
واملواد  املوSسيقى  اإىل Lاfب  تهّمهم،  واملنّوعة، وNدeات  الثقاaيّة  الرباeج  وجمموعة eن 
 Iثريc اتeن اأن يختار املواّد املف�ّسلة عنده، والملام مبعلوe ّكن امل�ستمعe يهية؛ مّماaالرت

يف وbت b�سري تاأتيه يف اأّي eكان gو aيه. 
يف  اSستطاعت  البّث  Sساعات   iدe على  تقّدeه  aيما  التّنويع  على  الإذاعة  وباعتماد 
ذلك العام احلفاظ على عالbتها احلميمة eع e�ستمعيها، والتجاوب والتعاون eعهم يف 
اإSسماعهم cّل eا يرZبون aيه eوRًّعا على Lملة eن الرباeج التي تغّطي eعظم اجلواfب 

املهّمة يف Mياتهم. 
واعتربت وRارI الإعالم عام 1984م، بالنّ�سبة لراديو البحرين عام التطوير النوعي، 
بّث  بداأت  الذي  الثاين  الربfاeج  gوّية  ترSسيخ  اأو يف  الأSستوديوgات،  SسواAً يف جتهيز 
براجمه على الهواA يف eنت�سف العام ذاته. وaيما يتعلّق بتجهيزات الأSستوديوgات bاeت 
اإدارI الهندSسة ب�سراA وترcيب اأMدث الأLهزI اآfذاك لالأSستوديوgات التي وUسل عددgا 

اأربعة، بالإVساaة اإىل Zرaة eوfتاج واSستماع. 
اأeّا بالن�سبة للرباeج، aقد Rادت Sساعات بّث الربfاeج الثّاين على الذبذبة e 100يجاgرتز 
اأم اأSسرتيو eن اKنتي ع�سرS Iساعة اإىل Kالث ع�سرS Iساعة يوeيًّا (U 9سباMا – 10  اإف 
e�ساA). بينما اSستمّر الربfاeج الأّول، وgو برfاeج البّث املباTسر املوSسيقي يف اإذاعة Kمان 
ع�سرS Iساعة يوeيًّا (U 6سباMا – e 12�ساA) eن املوSسيقى الغربيّة اخلفيفة، وامل�سابقات، 
والرباeج الرياVسية، مبا يف ذلك املباريات والأMداث الرياVسيّة eن خمتلف اأfحاA العامل 
على الذبذبتني 93.3 و e 96.5يجاgرتز اأف اإم اأSسرتيو والذبذبة c 1584يلوgريتز على 

املوLة املتوSّسطة. 
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تطّورات eت�سارعة يف اإذاعة البحرين
hاfطلق اإذاعة Uسوت جمل�س الّتعاhن

  يتذcّر العاeلون يف الإذاعة الزيارI امليموfة ل�ساMب اجلاللة املغفور لها باإذن اهلل 
تعاىل ال�سيخ عي�سى بن Sسلمان اآل Nليفة اأeري البالد الراMل يف العاTسر eن اأبريل 1985م. 
وeع التطّورات املت�سارعة يف العمل الإذاعي، وبلوغ جممل اخلدeات الإذاعيّة املوRّعة على 
الإذاعات اخلم�س، متّكن امل�ستمع يف البحرين eن اNتيار املاّدI التي يرZب يف الSستماع 
اإذاعة البحرين eا Lعل لها  اليوم، واأNذت الرباeج املتنّوعة تقّدم eن Nالل  اإليها Wوال 
اأبناA دول  ة  اأبناA الوWن العربي، وب�سورN IاUسّ Lمهورgا اخلاUّس eن املواWنني وeن 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 
اإىل الSستفادe Iن الطاbات الإبداعيّة املحليّة، وeا تنتجه يف  اأدىiَّ تنّوع الرباeج  وbد 
 Iسى واحلياTسيع تتماVواe نe ري ذلكZت�ساد والفن وbسة والSجمال الأدب والفكر وال�سيا

الع�سرية؛ eا اأدىiَّ اإىل تفعيل الن�ساط الفنّي والثقايف.
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  تاأSسي�س  وبعد  اخلليجي،  الإعالeي  العمل  اإWار  ويف 
العربية، bاeت اإذاعة البحرين يف العام 1985م باأداA دورgا يف بّث Uسوت جمل�س التعاون 
eن البحرين؛ Mيث اMت�سنت gذه الإذاعة لفرتI متتّد اإىل ال�سهرين، وت�سارcها يف fقلها 

cّل eن اإذاعة دولة الإeارات العربية املتحدI واإذاعة bطر واإذاعة الكويت.
e�سوؤويل  eع  ولقاAات  eوSسيقية،  وeواد  عاeّة،  Nليجيّة  براeج  الإذاعة  وN�ّس�ست 
لإذاعاتها Vسمن Uسوت جمل�س  العربية؛  اخلليج  واملوؤSس�سات يف دول  الرSسميّة  الدواFر 
التعاون الذي Tسارcت aيه الإذاعة eن bبل cّل eن اإذاعة الكويت وbطر والإeارات وSسلطنة 

عمان، اأّبان اMت�ساfها ل�سوت جمل�س التعاون.
واSستمّرت اإذاعة Uسوت جمل�س التعاون بعدgا ب�سنوات تتناوبها دول املجل�س. وcاfت 

البحرين وeاRالت حترUس على وVسع ب�سماتهما على gذه الإذاعة. 
راديو  الأّول يف  بالرباeج  الثاين  الربfاeج  دeج  العام 1986م  eن  eايو  وLرi يف 
البحرين؛ لت�سبح Kمان ع�سرS Iساعة، بني ال�ساعة ال�سادSسة UسباMًا Mتّى eنت�سف الليل. 
 Iالإدار gذه   IهزLاأ لت�سبح  والتطوير؛  التن�سيق  eن Nطوات   IطوN التّغيري gذه  وcان 
eكّملة لبع�سها بع�ًسا، وبالتايل القيام بواLبها ب�سورI اأa�سل. cما اأّن دeج الربfاجمني 
اأNذ بعني العتبار رZبات امل�ستمعني والأوbات املناSسبة لتلبية رZباتهم. وعلى gذا الأSساSس 
مّت تخ�سي�س e %75ن Sساعات الإرSسال اليوeي للبّث املوSسيقي املباTسر، و25% لالأNبار 

والرباeج الإNبارية والرباeج اجلاّدI واملوSسيقى الكالSسيكيّة. 
وي�سار gنا اإىل اأّن التغيري مل يوؤKّر على ترcيز راديو البحرين aيما يتعلّق بتغطية الن�ساWات 
ة لغري الناWقني بالعربيّة يف البحرين والأbطار  مبختلف اأfواعها، والتي تعطي للم�ستمع، وNاUسّ

ال�سقيقة املجاورU IسورM Iًقيقيّة ملختلف Lواfب احلياI اليوeيّة يف البحرين. 
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cما Tسهد العام 1987م الذي eّرت aيه على الإذاعة التجارّية (راديو البحرين) ع�سر 
Sسنوات على بدA بثّها، eرMلًة Lديدe Iن eراMل تطّورgا عرب الرتcيز على التن�سيق eع 
تلفزيون البحرين (القناI 55)؛ لإيجاد aريق eوMّد eدّرب eن املذيعني وbارFي الأNبار. 
cما Lرi رaع f�سبة عدد املواWنني بني املذيعني باللّغة الإجنليزية، والتي وUسلت بنهاية 

العام اإىل Mوايل e %35ن العاeلني. 
وN�ّس�ست جملة البحرين - اعتباًرا eن gذا العام 1987م - eلحًقا Uسحفيًّا اأSسبوعيًّا 
f�سر  Mيث  البحرين؛  وتلفزيون  اإذاعة  وe�ستمعي  e�ساgدي  بني  وUسل  cحلقة  eنّوًعا 
Lدول الرباeج واأNبارgا الق�سريI؛ لت�سع القارئ يف ال�ّسورI، وخللق تفاعل Lديد يحّقق 

رZباتهم وتطلّعاتهم املرLّوe Iن الإذاعة والتلفزيون. 
املجالت  يف  املنطقة  دول  بني  القاFم  التعاون  وVسمن  البحرين،  اإذاعة  واSستطاعت 
عرب  ال�سماليّة  واأeريكا  اأوروبا  اإىل  لت�سل  العربي،  اخلليج  Mدود   Rتتجاو اأن  الإعالeيّة 
البّث املوLّه لتلك املناWق وSسماع Uسوتها لأّول eرI يف 1 يوليو 1988م، وذلك eن Nالل 
eوLة اإذاعة الكويت يوeيًّا، ( وWولها 9 اأeتار بذبذبة eقدارgا c 15505يلو gريتز)، eن 
ال�ساعة الثاfية والن�سف Xهًرا Mتّى الثالثة والن�سف؛ Mيث يتّم Nالل تلك ال�ساعة تكثيف 
والرياVسية؛  والثقاaية  الLتماعية  الأf�سطة  اSستعراVس  عن  a�سال  املحليّة،  الأNبار  اأgم 
لإعطاA امل�ستمع البحريني والعربي يف اأوروبا واأeريكا UسورU Iسادbة عن الفعاليّات التي 

تتّم يف البحرين.
دي�سمرب   1 يف  بداأت  والثاين  الأّول  العام  برfاجمها  لتطوير  الإذاعة  Nطط  وVسمن 
البّث املفتوMة اليوeيّة eن ال�ساعة 11:45 وMتى 1:30 بعد الظهر. ويف   Iرتa 1989م
والأf�سطة  للفعاليّات  Tساeلة  تغطية  العام  الربfاeج  عرب  تقّدم  الإذاعة  cاfت   Iالفرت gذه 
املحليّة. وfظًرا لأّن الإدارc Iاfت تطمح يف تقدمي املزيد eن اخلدeات، aقد تقّرر اeتداد 
البّث على eوLة الربfاeج الثاين على eدi اKنتي ع�سرS Iساعة eتواUسلة، اأي eن الثاeنة 

 .Aًسا�e نةeتّى الثاM اMًسباU
وTسهدت الإذاعة يف عام 1989م اfتقال الإذاعة التجارّية الإجنليزية (راديو البحرين) 
 IودLن التجهيزات التقنيّة املوe IستفادSل الLن اأe ،دينة عي�سىe يف IارRاإىل جممع الو

يف املجمع.
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البّث الإذاعي على eدار ال�ّساعة 

  يف دي�سمرب eن عام 1990م بداأت اإذاعة البحرين جتربة اإعالeيّة LديدI بالبّث امل�ستمّر 
على eدS 24 iساعة؛ مّما اأVساف اأعباL AديدI وe�سوؤولية اأcرب جتاه Lمهور امل�ستمعني؛ 

MرUساً على تقدمي Nدeة براجميّة Tساeلة، وربط املواWن البحريني باإذاعته الوWنيّة. 
  ووVسعت الإدارI توLّهات اأSساSسيّة خلطتها Tسملت:

الرتcيز على املوVسوعات اخلدeاتيّة ذات العالbة باملواWن.
العمل على eواcبة التقارير والتحليالت الإNبارية ال�سياSسيّة والbت�سادّية والLتماعيّة 

اأّول باأّول.
ال�سعي اإىل رaع f�سبة الرباeج املحليّة على NارWة الرباeج الدورّية. 

والتقدمي  الإعداد  الSستعداد خلوVس جتربة  ذات  ال�ساّبة  البحرينيّة  العناUسر  ت�سجيع 
للرباeج الإذاعيّة. 

احلرUس على اbتناA الرباeج العربيّة املتميّزI واملناSسبة للمجتمع البحريني. 
التوعية والإرTساد والتنمية الLتماعية الوWنيّة eن Nالل الرباeج الإذاعية اخلدeاتيّة. 

التن�سيق الثقايف والفني اخلليجي eع اإذاعات دول جمل�س التعاون. 
  cما Sساgمت اإذاعة البحرين يف دور بارR وcبري اأKناM Aرب اخلليج، وتغطية جمريات 
الأMداث على eدار ال�ساعة. وgو eا Sسن�سري اإليها بالتف�سيل يف a�سل (الأNبار يف الإذاعة) 

يف ال�سفحات القادeة. 
  ويف العام 1991م bام UساMب ال�سمو امللكي رFي�س الوRراA بزيارI اإىل اإذاعة وتلفزيون 
البحرين؛ لالWالع على اأMدث eا وUسل اإليه الإعالم املرFي وامل�سموع البحريني. والتقى 

Sسموه بامل�سوؤولني والعاeلني يف خمتلف القطاعات، واSستمع اإىل Tسرح Mول eهاّم عملهم. 
 Aاأبنا اإىل  البحرين  الإذاعي؛ لإي�سال Uسوت  البّث  العام ذاته 1991م تطوير    وTسهد 
البحرين يف العامل اخلارLي eن Nالل البّث عرب eوLتني b�سريتني. cما متّ تزويد اإذاعة 
الفنيّة  بالنوعيّة   Aلالرتقا (DAT)؛  باSسم  املعروaة  احلديثة  الت�سجيل   IهزLباأ البحرين 

واخلدeة املقّدeة. 
  cما تقّرر يف عام 1991م eّد Sساعات بّث راديو بحرين التجاري Sسّت Sساعات اإVساaيّة 
 iدe لة علىeساT ة اإذاعيّةeدN ّدم راديو البحرينbة 96.5 اأف اأم، و101 اأف اأم. وLعلى املو
اأربع وع�سرين Sساعة يوeيًّا، Tسملت الأNبار املحليّة واخلليجيّة والعربيّة والعامليّة، بالإVساaة 
الفعاليات الbت�سادّية والLتماعيّة، والثقاaيّة والفنيّة  اإعالeيّة Tساeلة ملختلف  اإىل تغطية 

والرياVسيّة يف البحرين.
  وeنذ الرابع والع�سرين eن يوليو 1991م Tسهدت اإذاعة البحرين bفزc IبريI؛ Mيث 
عمل امل�سوؤولون يف وRارI الإعالم على تطوير البّث الإذاعي لإي�سال Uسوت البحرين عرب 

.9746 Iة الق�سريLالعامل عرب ت�سغيل املو Aحاfهزتها ال�سمعيّة اإىل خمتلف اأLاأ
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تاأ�سي�س هيئة الإذاعة hالّتلفزيون 
ehرMلة Lديدe Iن ال�ستقللّية

  تعترب Sسنة 1993م fقطة حتّول eهّمة يف e�سريI الإذاعة والتلفزيون. aفي 6 يناير 
1993م مّت اإf�ساg Aيئة الإذاعة والتلفزيون مبرSسوم اأeريي eع اbرتاب اإذاعة البحرين eن 

الذcرi الأربعني لإf�ساFها. 
اإf�ساFها الأوىل eن fوعها يف املنطقة، ولها    وcاfت gيئة الإذاعة والتلفزيون وbت 
جمل�س اإدارN IاUس بها، وتتمتّع باSستقالليّة يف Tسوؤوfها املاليّة والإدارّية، M�سب eا gو 

eن�سوUس عليه يف املرSسوم. 
  cاfت اأgميّة اإf�ساA الهيئة fابعة eن MرUس الدولة باأن تتحرك gذه الأLهزI الإعالeية 
املتتابعة، وذلك eن Nالل توaري eروfة cاaية  التطّورات  الع�سر وeواcبة  eع eتطلبات 
لهذه الأLهزI لتخاذ القرارات ال�سريعة وامللّحة لتلبية الMتياLات املطروMة التكنولوLية 

والفنية والإدارية والرباجمية. 
البحريني وe�سريته،  الإعالم  البحرين لتطوير رcاFز    LاAت اخلطوV Iسمن Nطط 
وVسمن اأgداف حمددI مّت وVسعها لتوaري Nدeة براجمية eتكاeلة تعّزe Rن عمليّة التنمية 
الbت�سادية والLتماعية. والف�سل يعود aيما وUسلت اإليه اخلدeة التلفزيوfية والإذاعية 

eن تطّور اإىل عناUسر رFي�سيّة وLدت eنذ تاأSسي�س gذه الأLهزI، وgي:
Kقة وbناعة ودعم الدولة لهذه الأLهزI؛ لإمياfها باأgّميتها يف اخلطة التنموّية للدولة 

eن النواMي ال�سياSسية والbت�سادية والثقاaية والLتماعية. 
روؤية واVسحة وWموMة eن bبل bيادات gذه الأLهزI للم�سريI الإعالeية املحلية 

والدولية. 
اأgداف حمّددI وeدروSسة مّت وVسعها وتنفيذgا؛ لتحقيق gذه الروؤية على eراMل 

b�سريI وبعيدI الأeد.
عمل gادئ ودوؤوب eن التنظيم امل�ستمّر والتدريب املتواUسل.

Lهود خمل�سة eن الكوادر البحرينية التي عملت لإمياfها بخدeة الوWن. 
لتحويل  الالeRة؛  واملالية  الإدارية  الرتتيبات   AراLلإ العمل  بداأ  الهيئة   Aسا�fاإ   وبعد 
اأLهزI الإذاعة والتلفزيون اإىل eوؤSّس�سة اإعالeيّة eتكاeلة، تتماTسى eع النظام املن�سوUس 
عليه يف املرSسوم الأeريي اخلاUس باإf�ساA الهيئة. وbد بداأ تنفيذ املرMلة الfتقالية لف�سل 
eيزاfية الهيئة عن eيزاfية وRارI الإعالم، وتنظيم عملية متويل املبالغ املرUسودI للهيئة 
الهيئة عن  العاeلة يف  اأوbات حمّددc .Iما واfتهى العمل eن a�سل الكوادر  eباTسرI يف 
الهيئة  واأb�سام  اإدارات  تت�سّمن  التي  النهاFيّة  الهياcل  على  والت�سديق   ،IارRالو cوادر 

املختلفة والكوادر القيادّية والعاeلة aيها. 
  وeن fاMية اخلدeات، اSستمّرت الهيئة يف العمل على تقدمي Nدeة eتكاeلة للم�ساgد 
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الإعالeيّة،  Nّطتها  يف  والدوليّة  والعربيّة  املحليّة  اخليارات  اأa�سل  وتوaري  وامل�ستمع، 
وال�سور  بالأUسوات   AواLالأ aيه  اcتّظت  ع�سٍر  يف  للعامل  البحرين  Uسوت  وتوUسيل 
والأNبار والرباeج املتناa�سة eن Lميع اأfحاA العامل eع التطّور التكنولوLي الذي واcب 

 .Iتلك الفرت

Nادم احلرeني ال�سريفني يف لقاb Aدمي eع العالeي اMمد Sسليمان

املخرج عبدالواMد دروي�س

املخرج عبدالنبي M�سني
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املر�سوم الأeريي للهيئة hتفاUسيل الكيان اجلديد

  Uسدر املرSسوم الأeريي بقاfون رbم 1 ل�سنة 1993م باإf�ساg Aيئة الإذاعة والتلفزيون 
وfُ�سر يف اجلريدI الرSسميّة للبحرين العدد 2041 يف 6 يناير 1993م.

 ،zوالتلفزيون الإذاعة  »gيئة  باSسم  عاeٍة  gيئٍة   Aسا�fاإ على  بقاfون  املرSسوم    وf�ّس 
تتوىّل Tسئون الإذاعة امل�سموعة واملرFيّة يف البحرين، وتكون لها ال�سخ�سيّة العتبارّية، 

وتتبع وRير الإعالم. 
اإWار  يف  واملرFي  امل�سموع  الإذاعي  الإعالم  رSسالة  حتقيق  اإىل  الهيئة  وgدaت    
ال�سياSسات العاeّة للدولة وaق اأUسول وeتطلّبات العلم احلديث وتطّوراته eن اأLل Nدeة 

املجتمع وبلوغ اأgداaه. 
جمل�س  رFي�س  يتوىّل  بينما  aيها،  العليا  ال�سلطة  وgو   ،Iاإدار جمل�س  للهيئة  وcان    
امل�ستقلّة  eيزاfيّتها  لها  واإدارتها. cما وcان  الهيئة  Tسئون  الإTسراف على  Sسلطة   Iالإدار
التي اأُحلقت بامليزاfية العاeّة للدولة، وN�سع eوXفو الهيئة للقواfني والنّظم املعمول بها 

ب�ساأن املوXّفني احلكوeينّي. 
eتطلّبات  لبّت  والأb�سام،  الإدارات  eن  عدد  eن  والتلفزيون  الإذاعة  gيئة  تكوىfَّت    
العمل يف gذه الأLهزI الإعالeيّة. وبلغ عدد املوXفني e 640وXًّفا وeوXّفة، يفوق عدد 

البحرينيني eنهم %90. 
 Iن ع�سرe سّكل�e Iاإّن جمل�س الإدارa سومSح�سب املرa ،Iوبالنّ�سبة ملجل�س الإدار  
اأTسخاUس ملدK Iالث Sسنوات. ويتكّون eن رFي�س واأربعة اأع�ساe Aن العاeلني يف الإذاعة 
eن  العاeّة  ال�سخ�سيّات  eن   Aاأع�سا واأربعة  الإذاعية،  والهندSسة  والأNبار  والتلفزيون 

املهتّمني بالن�ساط الفكري والعلمي والbت�سادي وممثل عن وRارI املاليّة. 
  وجمل�س الإدارg Iو ال�سلطة العليا يف الهيئة، واNت�ّس بوVسع ال�سياSسة العاeّة للهيئة 
 IهزLتابعة وتقييم اأeا، وgي�سيّة املتعلّقة بتنفيذFا، واعتماد اخلطط الرgورeوت�سريف اأ
الهيئة ملهاeّها. وله اأن يتّخذ eا يلزم eن القرارات يف gذا ال�ساأن؛ لتحقيق اأZراVسها وaًقا 

لأMكام القاfون. 
الإذاعيّة.  الأf�سطة  الإدارات املخت�ّسة بكل f�ساط eن  الهيئة eن عدد eن    وتكوىfَّت 
ويراأSس cّل اإدارI وb�سم eدير، اأو eا يعادل eديًرا تنفيذّيا. وgي اإدارI الإذاعة (وVسّمت 
b�سم الذاعة العربية وb�سم راديو البحرين)، واإدارI التلفزيون وb�سم الإfتاج بالتلفزيون، 
وb�سم اخلدeات والعمليات الفنيّة، وb�سم ال�سئون الهندSسيّة بالإذاعة والتلفزيون، وb�سم 
الأNبار بالإذاعة والتلفزيون، وb�سم الت�سويق بالإذاعة والتلفزيون، واإدارI جملة البحرين.       
وي�سرف على Sسري العمل يف gذه الإدارات رFي�س الهيئة، وترaع تقارير عمل وe�ساريع 

 .Iي�س الهيئة ملجل�س الإدارFالل رN نe الإدارات
 ،zجeتطلّبات الدولة مّت ت�سكيل »جلنة الرباeات وLتياMيّة باeة الإعالeولربط اخلد  
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واملكّوfة eن ممثلي bطاعات الدولة املختلفة املعنيّة بالتنمية الLتماعية، وeن املخت�ّسني 
gذا  يف  واملهتّمني  الأgلية،  واجلمعيّات  املوؤSس�سات،  يف  والعاeلني  اجلاeعة،   IساتذSاأ eن 
وحتديد  براجمها،  تقييم  يف  الهيئة   Iساعد�e يف  اللجنة  gذه  eهّمة  وتتلّخ�س  املجال. 
اMتياLات وeتطلبات املجتمع eن الرباeج الإذاعية والتلفزيوfية، والتن�سيق eع الهيئة يف 

تقدمي امل�ساعدات املهنيّة والتخ�ّس�سيّة والفنيّة؛ لتنفيذ gذه الرباeج. 
التي   zوالطفل  IسرSالأ لرباeج  الSست�سارّية  »اللجنة  اللجنة  gذه  يف  دجمت  ولقد    
تاأSّس�ست يف 1989م، والتي fّفذت عدًدا eن امل�ساريع املتعلّقة بهذه املهام، بالتعاون eع 

اأLهزI الإذاعة والتلفزيون يف ال�سنوات التي Sسبقت اإf�ساA الهيئة. 
 Iتطّورe جeسترياد براSوا Iاليّة، واإدارe حFاإعداد لوا  iرL قدa ،اليًّا واإداريًّاe اeّاأ   
eن Tسرcات عامليّة يف جمال الإدارc .Iما مّت اSستحداث براeج eتكاeلٍة؛ جلرد bطع الغيار 
واSسترياد وTسراA اأMدث الأLهزc .Iما Lرi تدريب املوXّفني على اأLهزI احلاSسب الآيل؛ 

ملواcبة gذه التطّور. 
  MرUست gيئة الإذاعة والتلفزيون يف gذا العام 1993م على تقدمي Nدeاٍت اإذاعيّة 
لتلبّي  eتعّددI؛  Nيارات  تت�سّمن  ال�ّساعة،  eدار  على  eتواUسلة  واإNبارّية  وتلفزيوfيّة 
اإUسدار  eهمة  تولّت  cما  املجتمع.  eن  املختلفة  القطاعات  وeتطلّبات  واأذواق  اMتياLات 
جملة البحرين الأSسبوعية، وgي جملّة Kقاaيّة اLتماعيّة ت�ستعرVس براeج Nدeات الإذاعة 
 IهزLية املتعلّقة بهذه الأaسيع الفنية والثقاVبار واملواNوالتلفزيون املختلفة، وتتناول الأ

الإعالeية، gذا بالإVساaة اإىل اإUسدار امللحق الذي يتوىّل توKيق الأNبار الرSسميّة للدولة.
وeع تاأSسي�س gيئة الإذاعة والتلفزيون، ودNول تقنيّة احلاSسب الآيل يف العام 1993م، 

واUسلت الإذاعة تقدمي Nدeاتها على eدار S 24ساعة على bنواتها الرSسميّة، وgي: 
الربfاeج العام الذي cان يبّث على املوLة 801، وeوLة الأف اإم 90.9، املوLة 

.9746 Iة الق�سريL1458، واملو
الربfاeج الثاين الذي cان يبّث على املوLة 612، واملوLة 1531، وeوLة الأف اإم 

93.3 (الرياVسية).
اإذاعة القراآن الكرمي، وcاfت تبّث على املوLة 612. 

.6010 Iة الق�سريLة 101، واملوLة 96.5، واملوLان يبّث على املوcراديو البحرين، و
  وeع التطّور التكنولوLي ال�سريع يف جمال الت�سال الذي Tسهدته املنطقة يف تلك 
الفرتI، ودNول التلفزيون ع�سر الف�ساA اأUسبحت العديد eن القنوات التلفزيوfية الف�ساFية 
التلفزيون  العادي. cما Tسّكل دNول  الدولية الإNبارية والرتaيهية يف eتناول اجلمهور 

eرMلة البّث على eدار ال�ساعة eواLهة اإعالeيّة بعد اأن اأUسبح cبديل حملّي للمواWن. 
 Iبارية والرباجميّة املتعّددNتمثّلني يف اخليارات الإe ديدينL هت الإذاعة حتّدينيLوا  
امل�ستقبلة عرب الأbمار ال�سناعية والبّث التلفزيوين على eدار ال�ساعة، والذي بداأ يف fهاية 

Sسنة 1994م. 
الأNبار  eلكة   IيزLو  Iرتa Mتّى  cاfت  التي  لالإذاعة  الأcرب  التحّدي  gو  gذا  cان    
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واملعلوeات يف الفرتI ال�سباMية تناa�س aقط eRيالتها الإذاعات الأNرi. وbد Tسهدت تلك 
الفرتf IقاTسات eهنية دارت بني العاeلني يف اإذاعة البحرين؛ Mيث اeتالأت NارWة امل�ستمع 
بهذه اخليارات الإNبارية والرباجمية التلفزيوfية املتعّددI على eدار ال�ساعة، aكان ل بد 
لالإذاعة اأن تعيد النظر يف اأgداaها وNططها الرباجمية eع حتديد Lمهورgا اجلديد، وcاfت 

الت�ساوؤلت التي WرMت gي:
eن gو Lمهور الإذاعة اليوم يف البحرين؟ 
اأين يوLد gذا اجلمهور، ويف اأي Xروف؟
cيف جنعل املواWن يختار اإذاعته املحليّة؟

  لذلك LاA التخطيط eبنيًّا على bدرات الإذاعة وeيزاتها cجهاR اإعالeي Lماgريي، 
اأّن  cما  املختلفة.  وaئاته  املجتمع  bطاعات  Lميع  eتناول  يف  تكون  اأن  ميكن  aالإذاعة 
متتلك  والإذاعة  eهّم،  عن�سر  تنّقالته  يف  للم�ستمع  وeراaقتها  eكان  cّل  يف  تواLدgا 
eروfة وbدرI على توUسيل الأNبار واملعلوeات ب�سرعة aاFقة، وميكن اأن ت�سخر cثريًا eن 

براجمها خلدeة املواWن واMتياLاته. 
  وبناA على ذلك، aقد Sسعت اأSسرI الإذاعة يف اLتماعاتها املتواUسلة اإىل اإعادI تخطيط 

Nّطتها الرباجمية وNارWة امل�ستمعني eع الرتcيز على عّدI توLّهات وgي: 
: الهوّية الوWنّية  اأhّلاً

  لكي يختار املواWن اإذاعته لبّد اأن تقّدم له Tسيئا يختلف عن باbي املحطات الإذاعية 
الإfتاج  اأن تكرث eن  اإىل  البحرين  اإذاعة  والتلفزيوfية املوLودI يف eتناوله، ولقد Sسعت 
املحلي eن الأZاين الوWنية والعاWفية والدراeا املحلية، وتقدم املحاVسرات والندوات التي 
تقام يف البالد بالإVساaة اإىل الفعاليات الرياVسية املحلية والنقل احلي لأgم الأMداث التي 

تدور يف البالد. 
Kاfيا: اخلدeات املحلّية 

املغلق  ال�سارع  eا  اأو  ال�سوق،  يف  اخل�سروات  Sسعر  يعرف  اأن  املواWن  اأراد  اإذا    
لن يبحث  اليوم؟ aهو  الأWفال يف ذلك  تربية  املحاVسرM Iول  اأين Sستقام  اأو  لل�سياfة؟ 
عنها يف القنوات الأLنبية. gنا تاأتي eهّمة الإذاعة الوWنية ودورgا املهّم يف تكثيف براeج 
اخلدeات. وبناA على gذا املبداأ مّت الرتcيز على اSستحداث الرباeج احليّة اخلدeاتية، eثل: 
(e�سوار الظهريI) و (البحرين ت�سبّح)، والتوLّه fحو اSستحداث املزيد eن gذه الرباeج 

خلدeة اMتياLات اجلمهور eن املواWنني واملقيمني. 
Kالثا: الإذاعة املتفاعلة eع اجلمهور 

  اإذا وLد املواWن اإذاعته eتجاوبة وeتفاعلة eعه يف eناb�سة b�ساياه وWرح ت�ساوؤلته 
وMلوله للجمهور ارتبط بها، وتواUسل eعها. وgذه القدرg Iي eن اأbوi مميّزات الإذاعة. 
ولقد Sسعت اإذاعة البحرين للتقّدم بقّوI يف gذا التوLّه؛ Mيث اإّن gذا التوLّه cان ي�سكل 
e�ستقبل الإذاعة يف اأّي eنطقة، بحيث ت�سبح eتفاعلة eع Lمهورgا لنقل Uسوته واإي�سال 

Uسوت الوWن اإليه. 



100

  cما اعترب برfاeج (Uسباح اخلري يا بحرين) الذي بداأ يف eارSس 1994م راFًدا يف 
gذا املجال؛ مّما اأcّد باأّن التوLّه امل�ستقبلي gو fحو املزيد eن gذا النّوع eن الرباeج على 

اخلارWة امل�ستقبليّة لالإذاعة. 
ا: اإذاعة الأNبار hاملعلوeات على eدار ال�ساعة  راHعاً

تكون  اأن  على   Iادرb بالتلفزيون جتعلها  eقارfة  الإذاعة  التي متتلكها  املروfة  اإّن    
ال�سبّاbة يف توUسيل الأNبار واملعلوeات على eدار ال�ساعة. وcان gذا التوLّه الذي اتبع 

Nالل اأeRة اخلليج، واأUسبح Mقًّا eن Mقوق امل�ستمعني. 
ا: eرMلة املذيع املنّفذ  Nاe�ساً

اأدNل  امل�سغوWة  والأbراUس  الإذاعيّة،   IهزLالأ التكنولوLي يف جمال  التطّور  اإّن    
الإذاعة يف ع�سر املذيع ال�ساeل، اأي املرMلة التي ي�ستطيع اأن يكون aيها املذيع gو املعّد 
واملقّدم واملنّفذ للربfاeج املذاع على الهواe AباTسرI يف aرتe Iعينة، وgو الذي اعترب وbتها 

التوLّه امل�ستقبلي. ولقد اSستطاع راديو بحرين دNول gذه املرMلة بكّل تفوق وجناح. 
  لقد cان للتنّوع الكيفي للرباeج اجلديدI يف العام 1994م على eوLتي الربfاeج 
العام والثاين، واإذاعة القراآن الكرمي املنتجة حمليًّا، واملختارe Iن eوؤSّس�سات القطاع اخلاUس 
داNل وNارج البحرين الأKر والدور الفّعال يف ات�ساع الرbعة اجلماgريية eن امل�ستمعني. 
cما Sساgم اbتناA وتاأSسي�س اأSستوديو الهيئة املوSسيقى (eدار) ذي التقنيّة احلديثة يف ذات 
ا وcيًفا؛ لإتاMة الفرUسة  العام يف دعم العمليّة الإذاعيّة، وتن�سيط الت�سجيالت الغناFية cمًّ

لكثري eن aناين البحرين للم�ساgمة يف تطوير الأZنية البحرينية. 
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الّت�سويق hالرّتhيج يف اإذاعة البحرين

  eع Uسدور bرار تاأSسي�س gيئة الإذاعة والتلفزيون يف العام 1993م اأUسبحت عمليّة 
الت�سويق والرتويج لرباeج وحمتوi الإذاعة اأcرث تنظيًما، بعد اأن cاfت وMدU IسغريI تتبع 
اإدارI املوارد الب�سرّية، وeن Kّم b�سّما اإىل اأن اأUسبحت اإدارe Iتخ�ّس�سة (b�سم الت�سويق 
الرتويج  e�سوؤوليّاتها  Vسمن  وتقع  الزباFن)،  Nدeات  b�سم  الرتويج،  b�سم  واملبيعات، 
لأf�سطة gيئة الإذاعة والتلفزيون، وRيادI الإيراد eن Nالل تقدمي eنتج اإذاعي وتلفزيوين 
مميّز، وبيع الإعالfات باأSسعار تناa�سيّة، وتقدمي املعلوeات الاّلeRة لالإدارI التنفيذّية عن 
توLّهات ال�سوق. cما لعبت الكوادر البحرينيّة دوًرا بارRًا يف حتقيق العديد eن الإجناRات 
ا يف Xّل عدم وLود eناa�سة eباTسرI حمليّة.  والعواFد الإعالfيّة يف gذا املجال، وN�سوUسً
  وتوؤcد الأSستاذe Iاريا Nوريا التي تولّت عدًدا eن املهام يف جمال الت�سويق داNل 
وRارT Iسئون الإعالم، اأfّه (eع تطّور البّث الإذاعي والتلفزيوين عرب الوSساFل الف�ساFية مّت 
ة عمليّة بيع الإعالfات املباTسرI على Lميع  تطوير الت�سويق التجاري؛ ليتوىّل ب�سفة NاUسّ
eوLات الإذاعة والتلفزيون، cجهة ميكنها اأن تزيد eن الإيرادات املالية. وcاfت الإيرادات 
املتوbّعة تخ�سم eن eيزاfيّة الدولة التي متنح لالإذاعة والتلفزيون. وeنها بداأ العمل يف 

.(Iة التقنيّة لالإدارeما مّت تطوير املنظوc ،س جتاريSساSالهيئة على اأ
  وت�سيف (عند اfتقايل اإىل وRارI الإعالم وgيئة الإذاعة والتلفزيون حتديًدا يف الربع 
 .IارRات تتبع ال�سوؤون الإدارية واملالية للوfلالإعال IدMناك وg تfاc ن 1990مe ريNالأ
Wلبات  لSستالم  والإbليمية  املحلية  الإعالن  Tسرcات  eع  بالعمل  تقوم  cاfت  Mينها  يف 
Tسهادات  وWباعة  واملالية،  الإدارية  اخلطوات  بجميع  والقيام  وبثّها،  وMجزgا  الإعالن 
الن�سر والبّث لكّل eن الإذاعة والتلفزيون. Mينها مل تكن gناك Sسوi القنوات الأرVسيّة، 

والإذاعة).
  eّرت عملية الت�سويق يف وRارT Iسئون الإعالم بالعديد eن التطّورات؛ Mيث تولّت 
العديد eن Tسرcة الت�سويق وبيع الإعالfات عمليّة اإدارI الإعالfات يف الإذاعة والتلفزيون 
عرب عقود رSسميّة بني اجلاfبني، والتفاق على f�سب eتفاوتة eن bيمة الإعالfات واملبيعات.
  ولعّل eن اأبرR ال�سرcات التي تولّت eهام اإدارI الإعالfات، اأو M�سلت على Mقوق 
بيع الإعالfات يف الإذاعة والتلفزيون eنذ العام 1999م (Lروب بل�س ، Tسرcة وSسيلة، 
تعود  cاfت  البيع  وعملية  الت�سويق  e�سوؤولية  اأّن  ويالMظ   .(7 بورeو  وaورت�سن 
e�سوؤوليتها اإىل gيئة الإذاعة والتلفزيون aور اfتهاA بع�س عقود ال�سرcات، وذلك بح�سب 
التوLّهات الرSسمية لالإدارات وامل�سوؤولني الذين يتولّون eهّمة bيادI دaّة وRارI الإعالم. 
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اأUسدbاA الإذاعة Thسراcة Lديدe Iع امل�ستمعني

ت�سارcها   IديدL Lماgري  تكت�سب  اأن  التطوير  ال�سنوات  Nالل  الإذاعة  اSستطاعت    
 AاbسدUاأ) Iكرa تAاL طلع العام 1995مe ويف .iططها يف تطوير املحتوNتطلّعاتها و
واملنطقة  البحرين  eن مملكة  الداFمني  املت�سلني  eن  عن جمموعة   Iعبار وgي  الإذاعة)، 
واأaكار  gموم  fقل  على  يحرUسون  cاfوا  الذين  ال�سعودية،  العربية  اململكة  ال�سرbية يف 
املواWن البحريني واخلليجي ب�سوتهم عرب الأKري ب�سكل يوeي عرب برfاeج (Uسباح اخلري 
وbتها  الإعالم   IارRو وMرUست  وامل�ستمعني.  امل�سوؤولني  Kقة  اأc�سبهم  مّما  بحرين)؛  يا 
ة تقديًرا جلهودgم وعطاFهم وتواUسلهم  على تكرمي اأUسدbاA الإذاعة عرب اMتفاليات NاUسّ
امل�ستمر eع براeج اإذاعة البحرين. والذي اfعك�س بدوره على RيادI اجلماgريّية للرباeج 

الإذاعيّة.
  وبح�سب الأSستاذ Nليل اإبراgيم الذوادي (يف aرتe Iن تاريخ اإذاعة البحرين مّت تبنّي 
aكرI (اأUسدbاA الإذاعة)، eن Nالل eا تقّدeه eن براeج UسباMيّة وe�ساFيّة وSسهرات، واإن 
cان الربfاeج ال�سباMي gو الأبرc Rوfه يقدم Nدeات للم�ستمعني، ويكون bريبًا Lًدا eن 
fب�س ال�سارع واإM�ساSس املواWن، aيما يختلج يف e�ساعره، وeا يرZب aيه؛ Kقة eنه اأّن 
الإذاعة gي الأbرب لإي�سال Tسكايته وبّث eا يعاين eنه، اأو يتربع اأMد الأUسدbاA يف تبنّي 
b�سيّة eن الق�سايا املجتمعيّة اأو اخلدeيّة التي يعاين eنها املواWن، ويريد اأن ت�سل eعاfاته 

اإىل اأذgان امل�سوؤولني واملخّولني بالSستجابة لكّل eا يرد يف gذا الربfاeج).
cلّفت  احلكوeيّة  واجلهات  الوRارات  بع�س  اأّن  (احلق  الذوادي  الأSستاذ  وي�سيف    
التجاوب  aكان  املطروMة،  الق�سايا  وتدوين  الربfاeج  بت�سجيل  العاeّة  العالbات  اإدارات 
eباTسرe Iن Nالل الربfاeج وعرب الأKري، اأو الت�سال بال�سخ�س املعني بالهاتف، وترتيب 
eقابلته وت�سهيل الأeور التي يعاين eنها، وeعظم gذه الق�سايا وLدت Wريقها اإىل احلّل. 
ولذلك اcت�سب gذا الربfاeج Tسعبيّة، واأUسبح اأUسدbاA الإذاعة جنوeًا ي�سار اإليهم بالبنان، 
البحرين  الإذاعة eن مملكة   AاbسدUاأ اأUسواتهم، aكان  وامل�ستمع تعّرف عليهم eن Nالل 
وeن الأTسّقاA بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذين cاfوا ي�سارcون eن Nالل 
الإذاعة  يف  fحن  اأTسعرfا  Mميمي،  تواUسل  بها يف  eّروا  لتجارب  التجاوب  اأو   IرWاخلا
باأgميّة  الوLداين  وال�سعور  النف�سيّة،  بالراMة  وخمرLني-  وeقّدeني  وeعّدين  -اإداريني 

الإذاعة يف Mياتنا).
  وتقديراً جلهودgم bاeت وRارI الإعالم بتوbيع Tسهادات لأUسدbاA الإذاعة؛ اعرتاaًا eن 
eنها وbتها والإذاعة بدورgم وتقديرgم eن bبل امل�سوؤولني واملواWنني املتابعني لن�ساWهم 
الإيجابي املحمود. cما اأbيمت العديد eن Mفالت التكرمي بعدgا ب�سنوات eن bبل اأcرث eن 

وRير e�سوؤول تقديًرا جلهود اأUسدbاA الإذاعة. 
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ا على eرhر الإذاعة اأرHعون عاeاً

اإذاعة البحرين يف العام 1995م بذcرe iرور اأربعني عاeًا على اfطالbة    اMتفلت 
eن  الع�سرين   Aسا�e يف  املناSسبة  بهذه  رSسمي  اMتفال  اأbيم  وbد  1955م.  يف  الإذاعة 
دي�سمرب، وذلك حتت رعاية UساMب ال�سمو امللكي رFي�س الوRراA الأeري Nليفة بن Sسلمان 

اآل Nليفة رMمه اهلل يف ال�سالة الثقاaية. 
  وVسمن الSسرتاتيجيّة الوWنيّة لإعالc Aلمة البحرين يف العامل NRرت تلك ال�سنون 
ت�سّكل  التي  الب�سرية  الكوادر  اإعداد وتدريب  الفني والأدبي، وTسهدت bفزI يف   Aبالعطا
راأSسمالها احلقيقي. cما عملت على eالMقة املتغرّيات التكنولوLية احلديثة، وال�سعي اإىل 

توXيفها لتنمية اخلدeة الإعالeيّة اليوeيّة. 
ال�سواعد  على  لنه�ستها  الأوىل   Iالن�ساأ وeنذ  الإذاعة،  اعتمدت  aقد  اأSسلفنا  وcما    
الكلي يف  الإLمايل  eن  اإىل %90  العام 1995م  Mتّى  وUسلت  التي  البحرينية   Iواخلرب
الأb�سام الذاعية املختلفة. وSسعى القاFمون على الإذاعة اإىل ترSسيخ اSستيعاب املزيد eن 
مّت  cما  املذيعني.  عدد  Kلثي  Tسّكلوا  Mيث  املوSسيقي؛  البّث  b�سم  يف  البحرينينّي  املذيعني 
 Iن راديو البحرين والقناe ّلc بار يفNذيعات الأeذيعي وe نe ستيعاب عددSتدريب وا

55 حتقيًقا لرaع f�سبة البحرfة يف gذه القطاع. 
ا وcيًفا بتطوير    وMرUست الإذاعة Nالل العام 1995م وSسعيًا لتحقيق الإfتاLيّة cمًّ
لواFح املكاaاآت املاليّة مبا يتناSسب واجلهد املبذول يف اإعداد وتقدمي الرباeج املحليّة؛ Mيث 
اإىل ت�سويق  العام  العام 1996م. وSسعت الإذاعة Nالل gذا  البدA يف تطبيقها يف   iرL
دراeية،  Sستّة e�سل�سالت  بلغ عددgا  التي  املحليّة  والدراeا  املنّوعة  الرباeج  جمموعة eن 

وKالKة براeج eنّوعة. 
  وبعد تويّل SسعادI ال�سيّد حممد اإبراgيم املطّوع وRارI الإعالم يف عام 1995م Tسهدت 
الوRارN IطوI اإعالeيّة eهّمة، متثّلت يف تاأSسي�س eرcز للتدريب الإذاعي والتلفزيوين عام 
1996م. وbد اأوcلت eهّمة الإTسراف عليه للم�ست�سار الإعالeي ال�سيد البابلي الذي cان 

 .AراRي�س الوFب ال�سمو امللكي رMساU يًّا يف ديوانeست�ساًرا اإعال�e ذاكfيعمل اآ
  وTسّكلت جلنة cان eن Vسمن اأع�ساFها SسعادI ال�سيخ Nليفة بن عبد اهلل اآل Nليفة، 
لNتيار  تدريبيّة   Iبدور املرcز  وبداأ  املناعي.  Mمد  والأSستاذ  الذوادي،  ب�سام  والأSستاذ 
bبول  ومّت  الإعالeي.  بالعمل  اللتحاق  اإىل  الراZبني  eئات  aتقدم  وeذيعات،  eذيعني 
aوًرا  eنهم  عدد  والتحق   .Iالدور اLتاRوا  الذين  البحريني  ال�سباب  eن  eتقّدeًا  Nم�سني 
بالعمل الإذاعي والتلفزيوين، eنهم الأSستاذS Iسيما العريفي، والأSستاذf I�سرين eعروف، 

والأSستاذe Iرمي ال�سبّاغ يف الإذاعة. 
  اSستمّرت الإذاعة يف تطوير eنظوeتها والتفاعل eع املتغرّيات احلياتيّة، وتقدمي اخلدeة 
الإعالeية املواcبة لروح الع�سر والتطور التكنولوLي واخليارات يف الأLهزI الإعالeية 
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الأNرi؛ بغية حتقيق دورgا يف اخلدeة الLتماعيّة واحلفاظ على Lماgريgا؛ Mيث بلغ 
عدد الرباeج التي ت�سّمها eكتبة الإذاعة اأcرث eن 55 األف Tسريط eن الأZاين والرباeج. 

وVسع  على  1999م  العام  eطلع  Mتى  1996م  العام  يف  الإذاعة  MرUست  cما     
اخلطوط العري�سة لرباجمها املقّدeة للم�ستمعني يف البحرين وNارLها؛ Mيث رcّزت على 

عّدI حماور يف براجمها وgي: 
الدراeا الإذاعيّة 
IسرTج املباeالربا
الرباeج العلميّة

الرباeج الرياVسيّة 
الرباeج الإNبارّية
Iج امل�ستوردeالربا

وbد وVسع امل�سوؤولون عن الإذاعة KالKة ع�سرg Iدaًا f�سب اأعينهم لتلك الفرتe ،Iنها:
1� تطوير الهياcل الإدارّية.

2� العمل على توSسعة eبنى الإذاعة؛ ليتناSسب eع الزيادI يف اأعداد املوXّفني.
.Iتطّورe مبيوترc سم املكتبة والتن�سيق ب�سبكة�b 3� ربط

4� اSستمرارّية امل�سارcة يف الفعاليّات العربيّة والدوليّة.
R �5يادe I�ساMة Nطط التدريب.

R �6يادI الإfتاج الدراeي الإذاعي.
7� توKيق ال�سري الذاتية لرLالت واأMداث البحرين يف خمتلف املجالت.

8� العمل على تن�سيط الرباeج الإذاعيّة eع الإذاعات العربيّة.
M �9ّث الكتاب املحلّيني على امل�ساgمة يف الإعداد الرباجمي.

.IسرTج املباeة الرباMسا�e IيادR10� و
11� دراSسة تكوين aرbة eوSسيقيّة اإذاعيّة.

12� حتريك الت�سويق الدراeي واملنّوع.
R �13يادI الرباeج الإNبارية ذات التحليالت الbت�سادّية وال�سياSسيّة. 

 Iالل العهد امليمون حل�سرN اتRن الإجناe ّققت الإذاعة العديدM سة القول، لقدUالNو 
UساMب العظمة ال�سيخ عي�سى بن Sسلمان اآل Nليفة اأeري البالد الّراMل - Wيّب اهلل Kراه- 
الإذاعي، ودNلت eرMلة  العمل  اإىل حتقيق bفزات يف جمال  القاFمون عليها  وbد Sسعى 

LديدI يف Xّل العهد الزاgر جلاللة امللك. 
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Tساهد eئات 
ال�سور hالوKاFق 
عن تاريخ الذاعة

الSستاذL Iميلة تخرج اMد الرباeج

الSستاذ عبدالعزيز العوVسي Nالل 
اMد الرباeج

Mفل تكرمي الSستاذ ابراgيم cاfو واWالق اSسمه على 
اMد الSستيودgات

اSستوديو راديو بحرين 96.5

eراbب املكتبة الإذاعية اإبراgيم e�سطفى
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الإذاعة يف العهد 
الّزاهر جلللة امللك 1999-2020م

اaتتاح e�سروع التطوير التقني لالأSستوديوgات 
الإذاعية 2020

الSستوديوgات اجلديدI يف الذاعة
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  يف Xّل العهد الزاgر حل�سرU IساMب اجلاللة امللك Mمد بن عي�سى اآل Nليفة عاgل 
البالد املفدT iسهد الإعالم البحريني Mرcة تطّور e�ستمّرI؛ ملواcبة Mرcة التنمية ال�ساeلة 
التي bادgا امللك eن اأLل حتقيق الأgداف الراeية اإىل اRدgار وتنمية Tساeلة؛ Mيث Nّطت 
اإذاعة البحرين Nطوات Kابتة fحو التطوير وتقدمي امل�سمون الإعالeي الإذاعي الMرتايف؛ 
التاريخيّة   Iللم�سري اSستكمال  القطاع eن رعاية واgتمام ودعم  بف�سل eا Mظي به gذا 

العريقة لإذاعة البحرين.
  ولعبت اإذاعة البحرين يف gذه املرMلة دوًرا Mيويًّا يف تعزيز اجلهود الوWنيّة املخل�سة؛ 
لSستداeة النّماA يف Xّل النه�سة ال�ساeلة التي تعي�سها البحرين، وترSسيخ اأLواA الأeان 
املواWنني،  التاآلف والت�ساeح بني  اململكة، واإTساعة روح  التي تعي�سها ربوع  والSستقرار 
وامل�ساgمة يف f�سر الوعي واملعرaة يف املجتمع؛ وذلك fظًرا ملا تتمتّع به eن Tسفاaية يف 
الطرح، وbدرI على املكاTسفة، وSسقف عاٍل eن احلرية، مل يكن ليوLد دون امل�ساMة التي 

وaّرتها اأLواA امل�سروع التنموي ال�ساeل جلاللة امللك املفدM iفظه اهلل.
ا يف اإKارI الgتمام باملبادئ التي ت�سّمنها eيثاق العمل    cما لعبت الإذاعة دوراً eهمًّ
الوWني، وMّث املواWنني على امل�سارcة يف الت�سويت عليها. الأeر الذي اfعك�س يف الإbبال 

والتجاوب اجلماgريي الكبري eع امل�سروع ال�ساeل والتنموي جلاللة امللك. 
وNططها  e�سريتها  تطوير  يف  Lهودgم  البحرين  اإذاعة  على  القاFمون  واUسل    
وبراجمها الّراeية اإىل تطوير العمل الإذاعي eن Nالل تاأgيل الكوادر والكفاAات الوWنية 
اأMدث  وaق  الإعالeيّة  الرSسالة  واإي�سال  امل�سوؤولية  حتّمل  على   Iادرb لتكون  وUسقلها؛ 

التقنيّات احلديثة؛ ملواcبة eا ي�سهده العامل اليوم eن تطّور eت�سارع يف جمال الإعالم.
اإذاعة البحرين اأن حتاaظ على eكاfتها cاأMد اأgم املنابر الإعالeيّة    وbد اSستطاعت 
eن  العامل  دول  اإىل خمتلف  الأKري  عرب  واحل�ساري  الواعي  البحرين  Uسوت  تنقل  التي 
Nالل تقدمي Nدeة اإعالeيّة eتميّزI، تواRن بني اMتياLات امل�ستمعني وeتطلّبات الأMداث 

املت�سارعة يف Xّل ع�سر العوملة، وتقارب امل�ساaات واحلدود بني الدول وال�سعوب.
  وLاA تطوير العمل الإذاعي يف مملكة البحرين يف gذه املرMلة وaق Nّطة اإعالeيّة 
ت�ستهدف احلفاظ على eا وUسلت اإليه، وال�سري fحو eزيد eن التحديث عن Wريقي العمل 
على اإيجاد اأb�سام اأNرi تخدم العمل الإذاعي يف املجالت الدينيّة والرياVسيّة والثقاaيّة. 
اأb�سام الإذاعة املختلفة ب�سبكة للحاSسب الآيل؛ لتنظيم العمل واإدNال fظام  وcذلك ربط 
احلديث،  الإذاعي  البّث  تكنولوLيا  تطّور  ملواcبة  الإذاعة؛  eكتبة  يف  املمغنطة  الأbراUس 
الإذاعة،  العاeلة يف  الب�سرّية  للكوادر  التدريب  e�ساMة Nطط   IيادR على  العمل  وcذلك 
اإVساaة اإىل RيادI الإfتاج الدراeي الإذاعي، M�سب اخلطط الرباجميّة الدراeيّة املوVسوعة، 
a�سال عن Rيادe I�ساMة الرباeج املباTسرI، والعمل على توSسعة eبنى الإذاعة؛ ليتناSسب 
والرتcيز على  الإذاعي،  املنتوج   IيادRفني وXّاملو  IيادR fاMية  احلاUسل eن  التطّور  eع 

RيادI الرباeج الإNبارية ذات التحليالت ال�سياSسيّة والbت�سادّية.
  cما بداأت الإذاعة يف fوaمرب 1999م باإي�سال Uسوت اإذاعة البحرين على الربfاeج 
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العام اإىل العامل على القمر ال�سناعي العربي عرب�سات امل�ساMب لقناI البحرين؛ Mيث متّكن 
امل�ستمعون eن اأن ي�ستمعوا اإىل اإذاعة البحرين eن Nالل اإدارe IوؤTسر LهاR الSستقبال 
لالأbمار ال�سناعية على الرتدد ال�سوتي e 7يجاgريتز. وبذلك اأUسبح اإرSسال الإذاعة ي�سل 
الهندّية   Iالقار اأaريقيا وTسبه  اأوروبا ووSسط وTسمال  العربيّة وLنوب  الدول  اإىل Lميع 

وبع�س دول اآSسيا. 

e�ست�سار Lاللة امللك ل�سئون العالم ووRير العالم الSسبق fبيل بن يعقوب احلمر، 
وعبدالرMمن عبداهلل،  والSستاذ Nليل الذوادي، والSستاذ اأMمد Sسليمان، والSستاذ Mمد 

املناعي اKناA الMتفال يف اإMدi املناSسبات

اaتتاح e�سروع التطوير التقني لالأSستوديوgات الإذاعية 2020
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�سة الّتو�ّسع يف اإf�ساA الإذاعات املتخ�سّ

  ولعّل اأبرR الإجناRات الإعالeيّة التي حتّققت يف جمال الإذاعة يف ال�سنوات الأوىل 
لتويّل Lاللة امللك eقاليد احلكم، cاfت التوSّسع يف اإf�ساA الإذاعات املتخ�ّس�سة التي تبّث 
الإعالeيّة  eكاfتها  لها  وعامليّة  عربيّة  اإذاعات  براeج  بّث   Iواإعاد  ،FM ال�  eوLات  على 

 .IRالبار
  وعندeا توىّل SسعادI الأSستاذ fبيل بن يعقوب احلمر e�سوؤولية وRارI الإعالم اأوىل 
الإذاعة اgتماeًا cبريًا. وbد متّكنت الوRارI يف عام 2001م eن احل�سول على عدد eن 
الأSستاذ  وبح�سب  لالت�سالت.  الدويل  الحتاد  eع  اLتماع  بعد   FM الإذاعيّة  املوLات 
يتّم  ل  Mتّى  املوLات  تلك  ت�سغيل  الإعالم   IارRو على  لزاeًا  cان  aاإfّه  الذوادي  عبداهلل 
Sسحبها eن bبل الحتاد؛ Mيث bّرر الأSستاذ fبيل احلمر اإf�ساA اإذاعات Lديدe Iتخ�ّس�سة 

تلبي اMتياLات امل�ستمعني. 
  cما وLّه UساMب ال�سمو امللكي رFي�س الوRراA يف gذا العام بتخ�سي�س اعتمادات 
اإVساaيّة لتطوير اأLهزI البّث الإذاعي على eوLات (اإف اإم)؛ لتواUسل الVسطالع بدورgا، 

ولتواcب اأMدث التقنيّات املتبعة يف جمال البّث الإذاعي واإfتاج الرباeج املختلفة. 
تتعّدد  eوLات  ت�سع  عرب  املرMلة  gذه  بداية  يف  براجمها  البحرين  اإذاعة  وbّدeت    

اgتماeاتها واأfواعها، وتغّطى تقريبا Lميع eتطلّبات امل�ستمعني، وgذه املوLات gي:
اأhل: اإذاعة الربfاeج العام: وتبّث براجمها على eدار S 24ساعة، وتعّد الّرcن الأSساSسي 
لالإذاعة. وتبث الكثري eن الرباeج املحليّة التي ت�سل f�سبتها اىل ت�سعني يف املاFة، eوRّعة 
على الرباeج الإNبارية والرتاKية والLتماعية والثقاaية وال�سياSسية والدينية واخلدeاتية 
اإNبارية،  اإىل eواLيز  اإNبارية يوeية، بالإVساaة  اأي�سا Sسّت f�سرات  واملوSسيقية. وتقّدم 

مبعدل eوLز اإNباري cّل Sساعة.
اأبريل 1977م؛ لتعريف  Kاfيا: اإذاعة راOيو البحرين: واUسلت الإذاعة Lهودgا eنذ 
اجلاليات الأLنبيّة يف البحرين ودول املنطقة بالن�ساط ال�سياSسي والbت�سادي والLتماعي 
يف البحرين eن Nالل تغطية الNبار املحليّة واملالية والرتcيز على الن�ساWات الLتماعية 
Sساعات  eن  املاFة  يف  وSسبعني  Nم�س  Mواىل  وN�ّس�ست  ورياVسية.  وaنية  Kقاaية  eن 
التوLيهيّة  الرباeج  اإىل  بالإVساaة  gذا  املباTسر.  املوSسيقى  والبّث  للموSسيقى  الإرSسال 

والدراeا.
  واإذاعة راديو البحرين عبارI عن b�سم رFي�سي eن اأb�سام اإذاعة البحرين، ووUسل 
عدد املوXفني والرSسمينّي واملتعاوfني aيها يف العام 2005 اإىل Nم�سني eوXّفا وeوXّفة. 
البّث   IدMو الأNبار،   IدMو) وgي  الوMدات،  eن  جمموعة  الإذاعة  gذه  وVسّمت    
واملالية  الإدارية  ال�سئون  تن�سيق   IدMو والتن�سيق،  املكتبة   IدMو املباTسر،  املوSسيقى 

والإعالfات). 
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  ومبناSسبة الMتفال بذcرe iرور Nم�سة وع�سرين عاeًا على تاأSسي�س راديو البحرين 
التجاري، aقد بداأ يف الثاين eن اأبريل 2002م البّث احلّي على Tسبكة الإfرتfت eن Nالل 

eوbع وRارI الإعالم على ال�سبكة. 
Kالثا: اإذاعة Hحرين اأف اإم (3^93): تبّث براجمها على eدار S 24ساعة، وتقّدم Nدeاتها 
يف  الإذاعة  لهذه  التجريبي  البّث  بداأ  وbد  والعربية.  املحلية  والأZاين  املوSسيقى  لع�ساق 
eايو 2001م مبعدل Sسّت Sساعات يوeيًّا، حتّولت عام 2002م اإىل S 24ساعة، وتتخلّلها 
eواLيز اإNبارية مبعدل eوLز اإNباري cّل Sساعتني. واعتمدت على تقنيّة احلاSسب الآيل 

املتطّورI للت�سجيل والبّث الذاعي.
ا: اإذاعة البحرين الإNبارية (4^98): اfطالbا eن دورgا التاريخي الوWني الذي  راHعاً
البحرين  اإذاعة  aقد دTّسنت  اfطالbتها يف اخلم�سينات،  البحرين eنذ  اإذاعة  به  اVسطلعت 
وWنيّة  ملنجزات  اأSّس�س  والذي   ،iاملفد امللك  جلاللة  ال�ساeل  التنموي  بامل�سروع   AًتفاMا
عظيمة يف a 14رباير 2002م ، » اإذاعة البحرين الإNبارّية » على الرتدد الرbمي 98.4،  
وgي الن�سبة التي Mّققها eيثاق العمل الوWني عند WرMه للت�سويت عليه يف عام  2001م.
 AاL ة (لقدbطالfيم الذوادي الذي عمل يف الgي واملذيع علي اإبراeوبح�سب الإعال  
اخلربي،  البّث  جمال  يف  fوعيّة  fقلة  املتخ�ّس�سة  الإNبارّية  البحرين  اإذاعة  بّث  تدTسني 
اإVساaة  باSستفاVسة وتخ�ّس�س،  اخلرب  يتناول  الذي  احلديث  الإعالeي  الأSسلوب  واعتمد 
اإىل اإLراA احلوارات ال�سياSسية والوWنية، وتناول الق�سايا املحليّة بالتحليل والتعليق. لقد 
اعتمدت الإذاعة على الرSساFل الإNبارية eن Nالل Tسبكة eندوبيها يف العواUسم العربية 
وeن eوbع احلدث، aقد cان لالإذاعة eندوبوgا يف بريوت وعمان والقاgرI واليمن وبع�س 
العواUسم الأLنبية. لذلك aقد اّت�سمت الإذاعة بالعمل الإعالeي املهني املتطّور الذي يواRي، 

ويواcب الإذاعات العامليّة احلديثة).
aقد Vسّم  eذيعني حملّينّي وعرب،  الإذاعيّة eن  على اخلربات  الإذاعة  اعتمدت  cما    
Wاbم الإذاعينّي cاّل eن: عاF�سة عبد اللطيف، وcرمية Rيداين، وعلي الذوادي، وعي�سى 
fاLيا،  واإميان  cرم،  وgند  ال�سروbي،  وحممد  ياZي،   IدFورا احلمادي،  عبدالرMمن 
املعروaني،  املخرLني  Wاbم  عن  a�سال  cثري،  وZريgم  اأeني   Iرgوبا النعيمي،  وSسوSسن 
اأeثال: اأMمد ال�سريان وLميلة ال�ساعر وعمار البناي، وNالد عبدالواMد دروي�س، وNالد 
حممد اجلمريي. وbد cان يف رFاSسة حترير الإذاعة عبد الرMمن eبارك الذي cاfت له 
cاإعداد  الإداري  بال�ساأن  والقيام  الإNبارّية،  الرباeج  بع�س  اإعداد  يف   Iثريc e�ساgمات 

Lداول املذيعني. 
  بثّت الإذاعة eوLتها بقوI اإرSسال bدرgا c 10يلوgريتز، وبثّت براجمها على eدار 
Mتّى  Xهرا   Iع�سر الثاfية  ال�ساعة  eن  aيبداأ  الإNباري،  الرباجمي  البّث  اأeّا  Sساعة.   24
الطرب  لكبار جنوم  الأUسيل  العربي  الطرب  اأZاين  بّث  يبداأ  ليال. وبعدgا   Iية ع�سرfالثا
اأLهزI احلاSسب  اKنتي ع�سرS Iساعة يوeيًّا. ويتم بّث gذه املوLة eن Nالل   Iالعرب ملد
الآيل، وتقّدم gذه املوLة f�سرات اإNبارية eف�سلّة SسياSسية واbت�سادية ورياVسية وKقاaية 
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اأVسواAً على ال�سحاaة املحلية  اإNبارّية e�ستقلّة، ت�سمل  وعلمية وeنوعة، تتخلّلها براeج 
والعربية والعاملية.

  وعلى ال�ّسعيد املحلّي cان لالإذاعة e�ساgمة cبريI يف تناول املوVسوعات املحلّيّة، 
والقيام بالتغطيات املباTسرI، وذلك بالf�سمام eع eوLة تلفزيون البحرين لتغطية العديد 

.iنيّة الكربWسبات الوSن املناe
2002م.  aرباير   14 يف  بثّها  بداأت   :(FM  95) ال�ّسعبّية  الأZاين  اإذاعة  Nاe�سا: 
وبثّت براجمها على eدار S 24ساعة، وتذيع الأZاين البحرينية aقط، eن Tسعبية وتراKية 

واأUسوات، دون اأن ت�ساMبها اأّية براeج، ويتّم بثها eن Nالل اأLهزI احلاSسب الآيل.
وتبّث  2002م.  aرباير  يف  بالبّث  بداأت   :(106^1) الكرمي  القراآن  اإذاعة  �ساO�سا: 
اأّية براeج،  براجمها على eدار S 24ساعة bراAات eن القراآن الكرمي، دون اأن ت�ساMبها 

ويتّم ذلك eن Nالل اأLهزI احلاSسب الآيل.
�ساHعا: اإذاعة القراآن الكرمي على املوLة املتو�ّسطة (612): تبّث اأربع Sساعات يوeيًّا، 
وتهدف اإىل تزويد امل�ستمع امل�سلم بالقيم الدينيّة، a�سال عن التالوات القراآfيّة والأMاديث 
الّدين   Aعلما eن  عدد  وتقدميها  اإعدادgا  يف  ي�سارك  حملّيّة  براجمها  وeعظم  ال�سريفة. 

املتخ�ّس�سني يف ال�سوؤون الإSسالeية.
Kاeنا: اإذاعة الّطرب (6^96): بداأت البّث يف 29 يوليو 2003م. وتعمل على eدار 
S 24ساعة، وeن Nالل اأLهزI احلاSسب الآيل، وتقّدم جمموعة eنّوعة eن الأZنيات العربية 

القدمية لكبار املطربني العرب، مبا يحقق رZبة الكثري eن حمبّي الطرب الأUسيل.
تاSسعا: اإذاعة الأZاين الهندّية: وبداأت بثّها يف عام 2003م. على eدار اأربع وع�سرين 
Sساعة eن Nالل اأLهزI احلاSسب الآيل، وتقّدم جمموعة eتميّزe Iن اأMدث الأZاين الهندّية 
القدمية واحلديثة؛ لتلبّي رZبات اأبناA اجلاليات الهندية والباc�ستاfية املقيمني يف البحرين 

وeنطقة اخلليج.
  ويف اإWار التعاون الإعالeي بني وRارI الإعالم وgيئة الإذاعة والتلفزيون eع عدد 
eن الدول العربية والأLنبية، aقد وbّعت الهيئة اتفاbيات اإعالeيّة لإعادI بّث eوLات عدد 
eن الإذاعات املعروaة عربيًّا وعامليًّا، eن Nالل اأLهزI الإرSسال الإذاعي املتوaّرI يف الهيئة. 
  وbد اأتاMت gذه التفاbيّات للهيئة الSستفادe Iن aرUس التدريب التي توaّرgا gذه 
والتحرير  الرباeج  واإعداد  الهندSسة  جمالت  يف  الهيئة،  يف  للعاeلني  الإذاعية  الهيئات 

الإNباري. 
البحرين  اإذاعة  bّدeت  والأLنبية  العربية  الدول  eع  الإعالeي  التعاون  fطاق    ويف 
Nدeة اإعادI بّث براeج عدد eن الإذاعات eن Nالل eوLات اف ام، وeنها اإذاعات اإeارات 
الربيطاfية  الإذاعة  بهيئة  العربي  الق�سم  وبراeج  cارلو(1999)،  eوfت  واإذاعة  اإم،  اف 
(2001)، واإذاعة (ام بي Sسي) اأف.اإم التي ي�سرف عليها eرcز تلفزيون ال�سرق الأوSسط 
 (44) Iناb سوتU ما تولّت اإذاعة البحرين بّثc .(2002) سواS (2002)، واإذاعة راديو

لتلفزيون البحرين وbناI البحرين الف�ساFية اآfذاك.
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  cما Lرi يف eارSس 2002م توbيع اتفاbيّة تخ�سي�س eوLة اإف اإم، وبّث براجمها 
بني البحرين والوليات املتحدI؛ Mيث يوؤcد الأSستاذ Nليل اإبراgيم الذوادي اأّن توbيع gذه 
التفاbية aتح اآaاbًا LديدI للتعاون يف جمال الت�سالت والإعالم بني البلدين، اإVساaة اإىل 

جمالت التدريب والتعاون الفنّي. 

الSستاذI لطيفة يوSسف يف Zرaة الNراج يف الت�سعينيات

الSستاذe Iرمي ال�سباغ Nالل اMد الرباeج الإذاعية
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اإجناRات eتواUسلة يف ال�ّسنوات الأhىل للعهد الّزاهر

  وNالل ال�سنوات الثالث الأوىل eن العهد الزاgر Mّققت اإذاعة البحرين العديد eن 
اجلواFز العربية والعاملية؛ Mيث M�سلت يف العام 1999م على اجلاFزI الف�ّسيّة لربfاeج 
(اأUسوات يف ذاcرI احل�سارI) يف املهرLان العربية لالإذاعة والتلفزيون يف توf�س، وcان 
eن اإعداد حممد ال�سلمان، واإNراج حممد اجلابر. وcذلك اجلاFزI الذgبيّة لربfاeج (Rواج 

eن احلي القدمي)، وgو eن اإعداد حممد Lمال، واإNراج اإبراgيم عي�سى. 
 Iاملتحد الأمم  اإذاعة  مل�سابقة  الذgبية   IزFاجلا على  العام 1999م  cما M�سلت يف    
لأM�سن برfاeج يف جمال التحقيقات الإذاعية، بعنوان (e�سوار الظهريM – Iلقة املخدرات)، 

وgو eن اإعداد fيلة عبد الرMيم، واإNراج عبد النبي M�سني. 
الطفل  الأردن اخلاe�س لأZنية  الذgبية يف eهرLان   IزFالإذاعة على اجلا   وMاRت 
اإبراgيم  واإNراج  احلمر،  عي�سى  اإعداد  eن  وgو   .(Iاللوؤلوؤ) e�سل�سل  لأM�سن  1999م 
واأحلان  ال�سرbاوي  علي  cلمات  eن  Sسوؤال وLواب  لأZنية  الربوfزية   IزFواجلا عي�سى. 

حممد Lمال. 
  cما bّدeت الإذاعة يف العام 2000م العديد eن الرباeج املتنّوعة عرب برfاجمها العام 
الأّول، eنها: برfاeج (Uسباح النور)، برfاeج (Sسبل ال�سعادI)، برfاeج (Uسباح اخلري)، 
الأدراج)،  (eكنوfات  برfاeج   ،(2000 (eرايا  برfاeج  العامل)،  Mول  (رMالت  برfاeج 
برfاeج  امل�سوؤول)،  (رد  برfاeج   ،(Iواحليا (العلم  برfاeج  الفكاgيّة)،   Iالعياد) برfاeج 
(رMاب اجلاeعة)، برfاeج (اأNربين ملاذا)، برfاeج (gم�س احل�سارات)، برfاeج (اأaالم 
واأعمدI)، برfاeج (عامل الbت�ساد)، برfاeج (اأوراق NاUسة)، برfاeج (اأرbام وMروف)، 
برfاeج (املوSسوعة الفنية)، برfاeج (fاaذI على التاريخ)، برfاeج (eواويل وبوذيات)، 
برfاeج (اWلب واSسمع)، برfاeج (تيّارات eنّوعة)، برfاeج (وTسوTسات ال�سباح)، برfاeج 
(Sسبل ال�سعادI)، برfاeج (البحرين يف اأSسبوع)، برfاeج (اSست�سارات bاfوfيّة)، برfاeج 
(اتكيت)، برfاeج (الطّب واحلياI)، برfاeج (امللّف الثقايف)، برfاeج (eع الأfدية)، برfاeج 
برfاeج  ال�سينما)،  (جملة  برfاeج  عبدالوgاب)،  eع   Iال�سهر) برfاeج  eRان)،  (واهلل 

(اأSستوديو الرياVسة)، برfاeج (اأgRار امل�ستقبل)، برfاeج (eكتبة املعارف). 
العديد eن الرباeج، eنها:  العام 2000م  الثّاين يف  الإذاعة عرب برfاجمها    وbّدeت 
برfاeج (اأMرف وMكايات)، برfاeج (اآaاق Uسحية)، برfاeج (b�سايا اإSسالeية)، برfاeج 
(الفرتI الدينية)، برfاeج (aاUسل eن الفن)، برfاeج (Mديقة الأNبار)، برfاeج (اSسرتاMة 
eن  (aاUسل  برfاeج  بحرينية)،  (تواريخ  برfاeج   ،(IسرSالأ (عامل  برfاeج  للجميع)، 
الأUسوات ال�سعبية)، برfاeج (املجلّة البيئية)، برfاeج (Tسعبي وa�سيح)، برfاeج (األوان 
(ZراFب  برfاeج  اآية)،  رMاب  (يف  برfاeج  املكنون)،  اللوؤلوؤ  (وeي�س  برfاeج  الطيف)، 

الزواج)، برfاeج (اآNر eا Mدث)، برfاeج (جنوم يف ال�سماA)، برfاeج (تربية وتعليم).
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  ويف العام 2000م Mّققت الإذاعة Kالث LواFز eهّمة يف eهرLان القاgرI لالإذاعة 
ة  والتلفزيون؛ Mيث M�سدت اجلاFزI الذgبية لربfاeج NاUّس لذوي الMتياLات اخلاUسّ
eن اإعداد بدرية عبد اللطيف، واإNراج عبد النبي M�سني، واجلاFزI الف�سية لربfاeج (رcن 
النبي M�سني، واجلاFزI الربوfزية  اللطيف، واإNراج عبد  اإعداد بدرية عبد  الأWفال) eن 
للعمل الّدراeي (بقايا eن eواويل البحر)، eن اإعداد Sسعيد احلمد، واإNراج fبيل العلوي. 
امل�ساعد  الوcيل  البلوTسي  عبداهلل  الأSستاذ  بح�سب  2000م  العام  Nالل   iرLو   

لل�سئون الفنية ترcيب عدد eن اأLهزI الإرSسال eن Tسرcة Vigintos  اللتواfيّة .
القاgرI لالإذاعة والتلفزيون  اأربع LواFز ذgبيّة يف eهرLان    cما M�سدت الإذاعة 
(Sسوالف  الكوeيدي  للم�سل�سل  الذgبية   IزFاجلا على  M�سلت  Mيث  2001م؛  العام  يف 
للمخرج  اإNراج،  لأM�سن  الذgبية   IزFواجلا العلوي،  fبيل  واإNراج  اإعداد  eن  fعناعة)، 
fبيل العلوي، عن ذات امل�سل�سل، واجلاFزI الذgبية لأM�سن ممثّلة gدS iسلطان عن ذات 
امل�سل�سل، واجلاFزI الذgبية لربfاeج (اأeنيات واأZنيات)، eن اإعداد حممد Lمال، واإNراج 

اإبراgيم عي�سى. 
العربيّة واخلليجية؛  املهرLاfات  الإجناRات يف  eن  eزيد  الإذاعة M�سد    وواUسلت 
Mيث M�سلت يف eهرLان اخلليج ال�سابع لالإfتاج الإذاعي والتلفزيوين يف العام 2001م 
على Sست LواFز، وgي اجلاFزI الذgبية مل�سل�سل (الطيور)، وgو eن اإعداد عي�سى احلمر، 
اإعداد  eن  وgي  العادل)،   Aاجلزا) للتمثيليّة  الف�سية   IزFواجلا عي�سى،  اإبراgيم  واإNراج 
راTسد اجلودر، واإNراج اإبراgيم عي�سى، واجلاFزI الذgبية لربfاeج (رcن الأWفال)، وgو 
لربfاeج  الربوfزية   IزFواجلا M�سني،  عبدالنبي  واإNراج  عبداللطيف،  بدرية  اإعداد  eن 
 IزFمد ال�سريان، واجلاMراج اأNن اإعداد وليد الذوادي، واإe (نية اخلليجيةZعلى الأ AسواVاأ)
الربوfزية مل�سل�سل (امل�سلمون والإSسالم)، eن اإعداد اأMمد M�سني، واإNراج حممد اجلابر، 
واجلاFزI الذgبية لربfاeج ( اأeنيات واأZنيات)، eن اإعداد حممد Lمال، واإNراج اإبراgيم 

عي�سى.
برfاجمها  املتنّوعة عرب  الرباeج  العديد eن  العام 2001م  gذا  الإذاعة يف  وbّدeت    
العام الأّول،  eنها : برfاeج (Uسباح اخلري يا بحرين)، برfاeج (عامل الأSسرI)، برfاeج 
(eرايا 2000)، برfاeج (اأرbام وMروف)، برfاeج (eكتبة املعارف)، برfاeج (يف رMاب 
eنّوعة)،  (تيارات  برfاeج  الbت�ساد)،  (عامل  برfاeج  Lديد)،  (عامل  برfاeج  اجلاeعة)، 
وبوذيات)،  (eواويل  برfاeج  الفنية)،  (املوSسوعة  برfاeج  الرياVسية)،   Iالن�سر) برfاeج 
الناSس)، برfاeج (اWلب واSسمع)، برfاeج (ملن اجلاFزI؟)، برfاeج  برfاeج (SسهرI لكل 
(cتاب وSسنّة)، برfاeج (eنوعات UسباMية)، برfاeج (eكوfات الأدراج)، برfاeج (عبري 
اأfرتfيت)،  (العامل  برfاeج  (الأfدية)،  برfاeج   ،(iال�سهار (Uسوت  برfاeج  الأدب)، 
برfاeج (وe�سات)، برfاeج (اأدباM Aرaيّون)، برfاeج (جنوم وaنون)، برfاeج (gم�س 
(حمّطات  برfاeج  eلّوfة)،  (حمّطات  برfاeج  اإSسالeية)،  (عواUسم  برfاeج  احل�سارات)، 
Tسعرّية)، برfاeج (eن تراث الإf�ساfية)، برfاeج (اأgRار على الطريق)، برfاeج (اأMرف 
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(الأbطاب)،  برfاeج  e�سوؤول)،  eن  (رد  برfاeج  واملرح)،  (الت�سلية  برfاeج  وMكايات)، 
برfاeج (cنوR البحرين)، برfاeج (اbراأ باأذfيك).

  اeّا الربfاeج العام الثاين، aقد bّدم Nالل العام 2001م جمموعة اأNرe iن الرباeج، 
اإSسالeية)،  (b�سايا  برfاeج  Uسحية)،  (اآaاق  برfاeج  وMكايات)،  (اأMرف  برfاeج  eنها: 
(اSسرتاMة  برfاeج   ،(Aالن�سا عامل  eن  (اأUسداAات  برfاeج  النف�س)،  (Kمرات  برfاeج 
 ،(IسرSالأ (عامل  برfاeج  Mدث)،  eا  (اآNر  برfاeج  الأNبار)،  (Mديقة  برfاeج  للجميع)، 
برfاeج (ذاcرe Iن اخلليج)، برfاeج (املجلة البيئية)، برfاeج (دليل امل�ستهلك)، برfاeج 
(L�سر eن احلب)، برfاeج (Tسعبي وa�سيح)، برfاeج (Nيارات وNدeات)، برfاeج (اآaاق 
الهداية)، برfاeج (تربية وتعليم)، برfاeج (رcن الأWفال)، برfاeج (رMلة الوتر)، برfاeج 

(اآaاق Rراعيّة).
  ويف العام 2002م M�سدت الإذاعة LاFزتني بروfزّيتني يف eهرLان القاgرI لالإذاعة 
والتلفزيون؛ Mيث aاRت باجلاFزI الربوfزية للربfاeج الوKاFقي (الذاgب اإىل ترLمة الليل)، 
اإعداد اأeني Uسالح، واإNراج حممد M�سن، واجلاFزI الربوfزية لربfاeج (اأgRار  وgو eن 

امل�ستقبل) eن اإعداد د. عوVس gاTسم، واإNراج لطيفة بوeطيع. 
اإذاعة البحرين، بح�سب الأSستاذ Sساeي القوR جمموعة    ويف العام 2003م bّدeت 
eن الرباeج الإذاعيّة املحليّة واخلليجيّة Nالل Nّطتها ل�سهر رe�سان، a�سال عن الرباeج 
الدينية والرتaيهية والثقاaية والأSسرية والأWفال، وامل�سابقات (اربح eع الإذاعة)، وeنها 
» Uسباح رe�سان، » e�سابقة رe�سان cرميz، اإىل Lاfب امل�سل�سل الدراeي املحلّي (bالوا 

له تقاعد). 
 AسواVج (اأeاfنا البحرين برg ج الإذاعيّة لهذا العام بح�سب جملّةeالربا Rاأبر   وeن 
لطيفة  واإNراج   Rالقو Sساeي  واإعداد  عبدالكرمي،  اإبراgيم  تقدمي  eن  ال�سياMة)  عامل  يف 
حممد،  اأMالم  وتقدمي  يوSسف،  عبداهلل  اإعداد  eن  الإبداع)  (وeي�س  وبرfاeج  بوeطيع، 
واإNراج حممد M�سن، وبرfاeج (ال�سباب واجلاeعة) eن اإعداد د. عوVس gاTسم، وتقدمي 
اإعداد  اأMلى الكالم)، وgو eن  Wلبة Lاeعة البحرين، واإNراج حممد M�سن، وبرfاeج ( 
وتقدمي حممد Nلف، واإNراج حممد عتيق، وبرfاeج (البحرين cّل e�ساA)، eن اإعداد eرمي 
ال�سباغ، وتقدمي aوRية حممد وfريI الطريف، واإNراج عبد النبي M�سني، وfبيل العلوي، 
بحر وcرمية  اإبراgيم  وتقدمي  د.cRريا Nنجي،  اإعداد  eن  واملجتمع)،  البيئة   ) وبرfاeج 
عاF�سة  وتقدمي  اإعداد  eن  وcان  (اSسرتاMة)،  وبرfاeج  عتيق،  حممد  واإNراج  الزيداين، 
عبداللطيف، وبرfاeج ( املجلّة الناWقة) وcان eن اإعداد وتقدمي عاF�سة عبداللطيف، وeن 
اإNراج حممد M�سن، وبرfاeج ( Mروف وcلمات)، وgو eن اإعداد fزار eعروف، وتقدمي 
f�سرين eعروف ، وبرfاeج (عامل الأSسرI) eن تقدمي بدرية عبداللطيف، واإNراج عبدالنبي 
M�سني، وبرfاeج (بني ال�سطور) eن اإعداد عي�سى احلمر، وتقدمي اأeينة ال�سمالن، واأMالم 
حممد، واإNراج حممد M�سن، وبرfاeج (الأeثال)، وcان eن اإعداد بدرية العاeر، وتقدمي 
اSستقالل اأMمد، واإNراج Lميلة بوeطيع، وبرfاeج ( Vسيوف امليكروaون)، وgو eن اإعداد 
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د. عوVس gاTسم، واإNراج حممد اجلابر، وبرfاeج (اأعالم القراآن)، وgو eن تقدمي واإعداد 
ال�سعبيّة)، وبرfاeج (e�سابقات  امل�سطلحات والتعابري  اأMمد M�سني، وبرfاeج (bاeوSس 
رe�سان)، eن اإعداد وليد الذوادي، وتقدمي f�سرين eعروف وaايز ال�سادI ، واإNراج اأMمد 
ال�سريان، وبرfاeج (Mديث ال�سباح) الرe�ساين، وبرfاeج (اربح eع الإذاعة) الذي cان 

eن تقدمي اSستقالل اأMمد وعماد عبداهلل واإNراج حممد M�سن. 
  cما aاRت اإذاعة البحرين يف العام 2003م باجلاFزI الذgبية لأa�سل الأعمال البيئية 
عتيق،  واإNراج حممد  cRريا Nنجي،  د.  اإعداد  eن  واملجتمع)، وgو  (البيئة  برfاeج  عن 

وذلك Vسمن LواFز جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
   Harris ةcسرT نe IديدL IهزLيب عدد اأربعة اأcالل العام 2003م ترN iرLو  
لإذاعة البحرين 102.3 وراديو بحرين 96.5 والإذاعة الإNبارية 98.4 واذاعه بحرين 

اأف اإم 93.3. 

تاريخ Mاaل eن اجلواFز الذاعية

الSستاذ حممد Lابر ي�ستلم اMدi اجلواFز الذاعية
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eر�سوم Lديد hاإعاIO هيكلة الإذاعة hالّتلفزيون

الإذاعة  gيئة  تنظيم   Iاإعاد مّت  2004م  ل�سنة   41 رbم  امللكي  املرSسوم  ب�سدور    
والفنّي  الإداري  لالإTسراف  والتلفزيون  لالإذاعة  عاeّة   Iاإدار ت�سّكلت  Mيث  والتلفزيون؛ 
بالعمل   Aلالرتقا املعتمدI؛  الSسرتاتيجيّة  اخلطط  والتلفزيون M�سب  الإذاعة  يف LهاRي 

الإذاعي والتلفزيوين. 
  ومبوLب املرSسوم تبع الإدارI العاeة لالإذاعة والتلفزيون اإدارتان رFي�سيّتان، gما 
LهاRًا  cوfها  eنطلق  وeن  البحرين  اإذاعة  داأبت  وbد  التلفزيون.   Iواإدار الإذاعة   Iاإدار
لروح  املواcبة  ال�سادbة  الإعالeية  اخلدeة  وتقدمي  الأMداث،  eع  التفاعل  على  اإعالeيًّا 
حتقيق  بغية  الأNرi؛  الإعالeيّة   IهزLالأ يف  واخليارات  التكنولوLي  والتطور  الع�سر 

دورgا يف اخلدeة الوWنية واحلفاظ على Lماgريgا. 
  وبح�سب الهيكليّة اجلديدV Iسّمت اإذاعة البحرين جمموعة eن الأb�سام التي توؤّدي 
اإذاعيّة  Nدeة  تقدمي  بهدف  امل�سرتك؛  التن�سيق  eن  اإWار  يف  الإذاعيّة  العملية  دورgا يف 

eتطّورI تلبي رZبات امل�ستمعني، وgي:
b�سم الرباeج: وgو امل�سوؤول عن عملية الإTسراف املباTسر على اإعداد الرباeج الLتماعية 
والدينية والbت�سادية والتعليمية والثقاaية. وذلك eن Nالل جلنة خمت�ّسة ت�سع Nطط 
التي متتّد حلوايل  وبراeج عمل الإذاعة؛ M�سب املواSسم والف�سول والدورات الرباجميّة 
KالKة اأTسهر تقريبا. ويتوىّل eهّمة eتابعة وeراLعة Lميع الن�سوUس والرباeج التي ترد 

.Iطط الإدارNداف وgع اأe مهاZن تناe دcّج، والتاأeاإىل جلنة الربا
واإfتاج  تنفيذ  eهّمة  ويتوىّل  واملعّدين.  واملخرLني  املذيعني  وي�سمل  الإfتاج:  b�سم 
الرباeج الإذاعيّة املقّررe Iن bبل جلنة الرباeج. cما يتوىّل eهّمة تكليف املذيعني وتوRيعهم 
على aرتات البّث يف الإذاعات املختلفة، M�سب Lداول Kابتة Tسهريًّا، اإVساaة اإىل تخ�سي�س 

وحتديد الأSستديوgات التي يتّم aيها الت�سجيل الرباجمي.
b�سم املكتبة والتّن�سيق: تتوىّل املكتبة Mفظ املواد الإذاعية املتنّوعة واأرTسفتها وتوKيقها. 
الأTسرWة  امل�سّجلة على  الإذاعيّة  املواد  fقل  تتوىّل  ة  املكتبة وMدN IاUسّ اإىل  اأVسيف  وbد 
وتخزينها يف LهاR (Sسريaر) NاUّس بعد اإLراA التعديالت الفنيّة املطلوبة واأرTسفتها يف 
اجلهاR اخلاUس الذي مّت ربطه بجميع الأSستديوgات؛ Mتّى ي�سهل اSستخدام املواد الإذاعية 

eن Nالل اأLهزI احلاSسب الآيل.
Nالل  eن  الإذاعي  البّث  على  والإTسراف  املراbبة  e�سوؤوليّة  ويتوىّل  ال�ّسوت:  b�سم 
الأSستديوgات، والتاأcّد eن توaّر الرباeج املقّررI بثّها بالتعاون eع املكتبة الإذاعيّة يوeًا 
 Iات املحددbسب الأو�M اتgستديوSدول املنّفذين يف الأL يعRهّمة توe ما يتوىّلc .بيوم
 ،IسرTباe Aسميّة على الهواSقل الفعاليّات الرfات الإذاعية، وAسال عن ت�سجيل اللقا�a ،للبّث

بالتعاون eع b�سم الهندSسة الإذاعية.
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والطفل   IسرSلالأ املوLهة  الرباeج  وتقدمي  اإعداد  على  ويعمل  والطفل:   IسرSالأ b�سم 
مبا يعزe Rكاfة الأSسرI البحرينية ومتاSسكها، وذلك eن Nالل اSست�ساaة املخت�ّسني يف 
املجالت املرتبطة بالأSسرI والطفل. cما يهتّم بالرباeج املوLّهة للطفولة وال�سباب؛ eن اأLل 
اإرTسادgم وتوعيتهم بدورgم يف احلياI واملهام امللقاI على عاتقهم يف Sسبيل رaعة الوWن 
وتقّدeه. وي�سارك الق�سم يف ع�سوية العديد eن اللّجان واملجال�س املتخ�ّس�سة يف جمالت 

الأSسرI والطفل، ومتثيل الإذاعة يف العديد eن امللتقيات النّاTسطة يف gذا املجال.
 iالل الدور الذN نe هّمة العمل الإذاعيe سوؤولية�e سم التّبادل الرباجمي: ويتوىّل�b
 (  V SAT– Sسات  (يف  eنظوeة  عرب   Iالوارد الإذاعية  الرباeج  ت�سجيل  eن  به  يقوم 
eن الإذاعات العربيّة ال�سقيقة عرب الأbمار الUسطناعية، وaق الربfاeج املعتمد eن احّتاد 
اإذاعات الّدول العربيّة. cما يقوم باإرSسال الرباeج الإذاعية املحليّة اإىل الإذاعات العربية 
عرب املنظوeة fف�سها؛ مما يرثi براeج الإذاعة، ويوWّد العالbات التي تربط بني الإذاعات 
يف  العاeلني  eRالFهم   Aوعطا Lهود  على  للتّعّرف  لالإذاعينّي  الفرUسة  ويتيح  العربية، 

الإذاعات ال�سقيقة.
اأZلب LواFز eهرLان اخلليج الثاeن لالإذاعة  اإذاعة البحرين اأن حت�سد    اSستطاعت 
والتلفزيون يف العام 2004م؛ Mيث aاRت الإذاعة باجلاFزI الذgبية عن التمثيليّة الإذاعيّة 
(النفق)، تاأليف عي�سى احلمر، واإNراج حممد اجلابر، واجلاFزI الذgبية للربfاeج املنّوع 
(جملة على الهواA)، وcان eن اإعداد وتقدمي عاF�سة عبد اللطيف، واإNراج حممد M�سن. aيما 
MاR برfاeج (وتريات Tسعرّية) على اجلاFزI الف�سية، وgو eن اإعداد وتقدمي علي عبداهلل 
Nليفة، واإNراج حممد M�سن. cما M�سد اجلاFزI الف�سيّة امل�سل�سل الإذاعي (الوgم)، وcان 

eن تاأليف اإبراgيم بحر، واإNراج حممد اجلابر. 
  cما M�سدت البحرين اجلاFزI الربوfزّية يف املهرLان عن برfاeج الأWفال الإذاعي 

(رcن الأWفال)، وcان eن اإعداد بدرية عبد اللطيف، واإNراج عبد النبي M�سني.
يا  العام 2004م (برfاeج Uسباح اخلري  التي Tسهدgا  الإذاعية  الرباeج   Rاأبر   وeن 
eعروف  f�سرين  وتقدمي  الذوادي،  وليد  اإعداد  eن  العيد)،   IسهرS) وبرfاeج  بحرين)،  
(Vسيوف  وبرfاeج  ال�سعبيّة)،  والتعابري  امل�سطلحات  (bاeوSس  وبرfاeج   ،Iال�ساد وaايز 
اإعداد وتقدمي د. عوVس gاTسم، واإNراج حممد اجلابر، وبرfاeج  امليكروaون)، وgو eن 
العلوي،  اأMمد، واإNراج fبيل  اSستقالل  العاeر، وتقدمي  اإعداد بدرية  (f�ساA راFدات) eن 
وبرfاeج (عامل املعرaة) eن اإعداد eدينة Wه، وتقدمي بدرية عبداللطيف، واإNراج عبدالنبي 
اإبراgيم  وتقدمي   ،Rالقو Sساeي  اإعداد  eن  ال�سياMة)  عامل  يف   AسواVاأ) وبرfاeج  M�سني، 
اأfي�سة  اإعداد  eن  Tسيخة)  اأeي  (Mزاوي  وبرfاeج  بوeطيع،  لطيفة  واإNراج  عبدالكرمي، 
اإعداد  eن  الإSسالم)  يف  الLتماعي  الأeن   ) وبرfاeج  M�سن،  حممد  واإNراج  aخرو، 
وبرfاeج  الفتح،  اأبو  عبداهلل  واإNراج  اإSسماعيل،  عبدالواMد  وتقدمي  العطا،  اأبو  د.fظمي 
(eواRييك)، وgو eن اإعداد Z�سان ال�سهابي، وتقدمي عاF�سة عبداللطيف، واإNراج Uسربية 
M�سني، وبرfاeج (دراSسات علمية) eن اإعداد وتقدمي اأeينة M�سن، واإNراج حممد M�سن، 
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وبرfاeج ( ابت�ساeة للحياI) eن اإعداد د. عوVس gاTسم، وتقدمي اأeينة ال�سمالن واإNراج 
لطيفة بوeطيع، وبرfاeج (bاaلة النور) eن اإعداد وتقدمي د. عوVس gاTسم، واإNراج لطيفة 

بوeطيع، وبرfاeج (aقه الن�ساA) eن اإعداد وليد الذوادي، واإNراج Lميلة بوeطيع. 

الزeيل حممد LناMي يف Zرaة الNراج يف 2002

ارTسيف الذاعة

اإMدi الزeيالت يف Zرaة الرTسيف
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NارWة Hراجمّية LديدI يف العام 2005م

  Sسعت الإذاعة Nالل العام 2005م للتنويع يف Nّطتها الرباجميّة الرe�ساfيّة. ويوؤcّد 
الأSستاذ Mمد املناعي اأّن NارWة براeج الإذاعة يف gذا العام LاAت eتواfRة وeن�سجمة 
امل�ستمعني cاaّة؛ Mيث  اأذواق   AساVالتنّوع املطلوب؛ لإر eع اخلطط املوVسوعة eن Mيث 
الLتماعي،  الكوeيدي  الطابع  ذات  املحليّة  امل�سل�سالت  eن  مبجموعة  الإذاعة  اSستعّدت 

والدراeا؛ لتلبية رZبات e�ستمعي وeتابعي اإذاعة البحرين.
  اأeّا بالن�سبة للرباeج الرe�ساfية، aقد bّدeت الإذاعة برfاeج (ذاcرI الإذاعة)، وgو eن 
اإعداد وتقدمي اإبراgيم الدوSسري، واإNراج fبيل العلوي، و(رe�سان يف cتاب) eن اإعداد 
 ،iرNتماعية اأLج دينية واeب براfاL د دروي�س، اإىلMراج عبد الواNسم، واإTاg سVد. عو
eنها (رe�سان cرمي، املوSسوعة الإSسالeية، eن وMي رe�سان، aتاوi رe�ساfية، امل�سلم 
ا عن امل�سابقات،  واملجتمع، وf�ساA يف التاريخ الإSسالeي). cما bّدeت الإذاعة برfاجًما NاUسًّ
بعنوان (يا ت�سيب يا تخيب)، واأذيع على الهواe AباTسرI، وcان eن اإعداد وتقدمي اإبراgيم 
بعنوان  بالأWفال،  ا  NاUسًّ للم�سابقات  اآNر  وبرfاجًما  عتيق.  واإNراج حممد  الكرمي،  عبد 
اللطيف،  عبد  بدرّية  اإعداد  eن  eباTسرI، وcان   Aالهوا على  واأذيع  (e�سابقات رe�سان)، 

واإNراج عبد النبي M�سني.  
  اأeّا على e�ستوi الدورI الرباجميّة الإذاعيّة للعام ذاته، aقد bّدeت الإذاعة برfاeج 
(aرa�سات UسباMيّة)، وgو eن اإعداد وتقدمي اSستقالل اأMمد وعماد عبداهلل، واإNراج اأMمد 
ال�سريان، وبرfاeج (املجلة الbت�سادّية)، وبرfاeج (عامل املعرaة)، وgو eن اإعداد eدينة 
Wه، وتقدمي بدرية عبداللطيف، واإNراج عبد النبي M�سني، وبرfاeج (gم�س البياVس) eن 
اإعداد aريد رe�سان، وتقدمي اأeينة ال�سمالن، واإNراج حممد M�سن، وبرfاeج ( دراSسات 
علميّة) eن اإعداد اأeينة M�سن، واإNراج حممد M�سن، وبرfاeج (aنون اإSسالeيّة) eن اإعداد 
بدرّية العاeر، وتقدمي اSستقالل اأMمد، واإNراج fبيل العلوي، وبرfاeج (eن يوم ليوم)، 
واإNراج  اللطيف،  عبد  بدرية  وتقدمي  اللطيف،  عبد  وبدرية  Sسامل  Mنان  اإعداد  eن  وgو 
لطيفة بوeطيع، وبرfاeج (eوRاييك)، وgو eن اإعداد Z�سان ال�سهابي، وتقدمي عاF�سة عبد 
اإعداد  eن  الإSسالeي)،   التاريخ  رواFع  (eن  وبرfاeج  واإNراج Uسربّية M�سني،  للطيف، 
اأMمد eبارك Sسامل، وتقدمي عماد عبداهلل وباgرI اأeني، واإNراج اأMمد ال�سريان، وبرfاeج 
(داFما ت�سرق ال�سم�س)، eن اإعداد بدرّية العاeر، وتقدمي عماد عبد اهلل، وaاWمة الدوSسري، 
واإNراج حممد عتيق، وبرfاeج (eواويل)، eن اإعداد eطر عبد اهلل، وتقدمي اإبراgيم بحر، 
اإبراgيم الذوادي،  اإعداد Nليل  اإf�ساfية) eن  اإبراgيم، وبرfاeج (NواWر  واإNراج عي�سى 
اإعداد  اإذاعية)، eن  ال�سمالن، واإNراج لطيفة بوeطيع، وبرfاeج (Mوارات  اأeينة  وتقدمي 
aتحية عبداهلل،  وتقدمي f�سرين eعروف، واإNراج عي�سى اإبراgيم، وبرfاeج (bطوف eن 
اأeينة M�سن، وتقدمي Sسيما  اإعداد  اأدب النبّوI)، وبرfاeج (العلم يف Nدeة اجلميع)، eن 
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العريفي وSسعود ال�سرbي، واإNراج حممد M�سن. 
  وNالل تلك الفرتT Iسهدت الإذاعة تطّوًرا eلحوXًا eن Nالل RيادI عدد eوLات (اإف 
اأم) العاeلة؛ مّما اأتاح املجال لfطالق اإذاعات eتخ�ّس�سة eتعّددI، اأUسبحت حمّل اgتمام 
اأUسبحت  املجاورI؛ Mيث  اأو يف دول اخلليج  البحرين  امل�ستمعني، SسواAً يف  واSستقطاب 

وbتها متتلك اKنتني وع�سرين eوLة اإذاعيّة، بني املتوSّسطة والق�سريI وال� (اأف اإم). 
  وت�سري الإM�ساFيّات والأرbام اإىل اأّن عدد العاeلني يف اإذاعة البحرين وUسل eع eطلع 
العام 2005م اإىل اأcرث eن e 120وXًفا eن الكفاAات البحرينية. cما تعاون eع الذاعة 
عدد eن املتخ�ّس�سني يف جمال الإعداد والتقدمي الرباجمي eن اأدباA وcتاب وeثّقفني. aيما 
اإذاعيّة وتراKية عريقة، جتاوR عددgا T 100000سريط eن الأZاين  Vسّمت املكتبة eواد 
امل�ستوi اخلليجي  الإذاعيّة على  املكتبة  املختلفة، يف NطوI عّزRت eن eكاfة  والرباeج 

ودول املنطقة. 
Tسهدت  aقد  الفنيّة،  لل�سئون  امل�ساعد  الوcيل  البلوTسي  عبداهلل  الأSستاذ  وبح�سب    
eراbبة يف جممع  وZرaة   ،IديدL اأSستوديوgات  Sستّة   Aسا�fاإ العام 2005م  الإذاعة يف 
بحرين  وراديو   ،102.3 الرتدد   على  العاeلة  البحرين  لإذاعة  عي�سى  مبدينة   IارRالو
الإجنليزية   96.5، والإذاعة ال�سعبيّة 95، والإذاعة الطربيّة 96.9، ومّت ترcيب fظام 

. Klotz ةcسرT نe  سوتU IهزLواأ Dalet Pulse الت�سغيل

Sستوديو 96.5
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ة يف البحرين  اfطلق اأhّل اإذاعة NاUسّ

  Tسهد العام 2005م بدA البّث التجريبي لإذاعة Uسوت الغد eن البحرين cاأّول اإذاعة 
ال�سيف،  ب�ساMية  املوؤيد  برج  يف  eوbعها  وcان  البحرين،  eن  تنطلق  NاUسة  بحرينيّة 
وcاfت تبّث براجمها على املوLة 98.8 اإف اإم، وcاfت القناe Iلك ملوؤSس�سة دملون لالإعالم، 
اإّل اإfّها توbّفت عن البّث بعد ارتكابها عدد eن املخالفات؛ الأeر الذي اVسطر وRارI الإعالم 

يف مملكة البحرين لوbف بثّها. 
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ا على اإذاعة البحرين eرhر Nم�سني عاeاً

  يف 4 اأبريل 2006م اMتفلت اإذاعة البحرين بالذcرi اخلم�سني لإf�ساFها يف ال�سالة 
الثقاaية، برعاية وM�سور UساMب ال�سمو امللكي الأeري Nليفة بن Sسلمان اآل Nليفة رFي�س 
الوRراW Aيب اهلل Kراه؛ Mيث Lرi تكرمي عدد eن cبار امل�سوؤولني والعاeلني املخ�سرeني 

يف العمل الإذاعي مبملكة البحرين الذين Sساgموا يف الرتقاA بالإذاعة عرب تاريخها.
  واأTساد رFي�س الوRراN Aالل احلفل بالدور الراFد الذي لعبته اإذاعة البحرين تثقيفيًّا 
e�ستذcرا  العامل،  دول  اإىل  الأKري  عرب  احل�سارية  البحرين  رSسالة  fقل  وaى  وتنويريًّا، 
بالعرaان والتقدير دور الرعيل الأّول eن الإعالeينّي والفناfني والأدباA واملثقفني ورLال 

الفكر الذين اأSس�سوا اإذاعة البحرين، واأSسهموا يف تطّورgا.
  وKّمن Lهود cّل eن اأتى بعد gذا اجليل، وواUسل عمليّة البناA والتطوير Mتّى وUسلت 
ا لل�ّسور التاريخية  الإذاعة اإىل امل�ستوi الذي وUسلت اليه اليوم. cما ت�سّمن احلفل eعرVسً
اآل Nليفة Mاcم  بن Mمد  Sسلمان  ال�سيخ  العظمة  له UساMب  للمغفور  الذي Vسّم Uسوًرا 
الإذاعة يف احلادي والع�سرين eن يوليو  اaتتاح عظمته ملبنى  البحرين وتوابعها Nالل 

1955م. cما Vسّم املعرVس Uسوًرا لرّواد الإذاعة الأواFل.
تاأSسي�س  البحرين مبرور Nم�سني عاeًا على  الإعالم يف   IارRتفال وMا   ومبناSسبة 
اإذاعة البحرين، اأUسدرت الوRارc Iتاًبا توKيقيًّا عن تاريخ اإf�ساA الإذاعة وXروف العمل 
aيها، والأTسخاUس الذين عملوا aيها eنذ البدايات، بعنوان (اإذاعة البحرين.. SسريI الكالم) 

eن تاأليف الكاتب والّرواFي M�سني عي�سى املحروSس.
   وMّققت اإذاعة البحرين يف العام 2006م اإجناRات LديدI يف جمال تفّوق الأعمال 
 Iرgالقا eهرLان  املهّمة يف  اجلواFز  eن  بعدد  aاRت  Mيث  املتنوعة؛  والرباeج  الدراeية 
الذgبية يف   IزFاجلا على  (باfورeا)  الإذاعي  الربfاeج  aقد M�سل  والتلفزيون.  لالإذاعة 
حممد  واإNراج  اللطيف،  عبد  عاF�سة  وتقدمي  اإعداد  eن  وgو  املنوعات،  براeج  e�سابقة 
M�سن. وM�سل الربfاeج الإذاعي (Tساعرات eن الوWن العربي) على اجلاFزI الذgبية يف 
جمال الإبداع، وeنحت اجلاFزI ملقدeة الرباeج املذيعة عاF�سة عبد اللطيف، وgو eن اإNراج 
حممد M�سن. cما eنحت الفناfة aاWمة عبد الرMيم LاFزI اأa�سل ممثّلة يف الإبداع عن 
دورgا يف امل�سل�سل الإذاعي (bلوب الب�سر)، eن تاأليف يوSسف Lوgر النجدي، واإNراج 

حممد اجلابر.
  cما bّدeت اإذاعة البحرين باbة eن الرباeج الإذاعية املتنّوعة، وبح�سب eا مّت رUسده يف 
جملّة (gنا البحرين)، aقد bّدeت الإذاعة برfاeج ( NواWر اإf�ساfية) ، وبرfاeج (eواويل)، 
وبرfاeج (رواFع eن التاريخ الإSسالeي)، وبرfاeج (bطوف eن اأدب النبوI)، وبرfاeج 
وبرfاeج  العلوي،  fبيل  واإNراج   ،IسريدT راTسد  وتقدمي  اإعداد  eن  الرياVسي)،   iاملنتد)
(gم�س امل�ساعر)، وبرfاeج (Uسفحات e�سرbة) eن اإعداد د. عوVس gاTسم، وتقدمي اأeينة 
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ال�سمالن، واإNراج عبدالواMد دروي�س، وبرfاeج (اأVسواA يف الفن) eن اإعداد وتقدمي عماد 
عبداهلل، واإNراج عي�سى اإبراgيم عي�سى، وبرfاeج (eع ال�سحابة) eن اإعداد وتقدمي اأMمد 
بدرية عبداللطيف  اإعداد  (b�سايا وMلول) eن  اجلابر، وبرfاeج  واإNراج حممد  M�سني، 
وتقدمي الدcتورI بنة بوRبون، واإNراج عبدالنبي M�سني، وبرfاeج (باfورeا) eن اإعداد 
وتقدمي عاF�سة عبداللطيف، واإNراج حممد M�سن، وبرfاeج (Tساعرات eن الوWن العربي)  
eن تقدمي املذيعة عاF�سة عبداللطيف، واإNراج حممد M�سن، وبرfاeج ( Uسباح اخلري يا 

بحرين) ، وبرfاeج (Mوارات اإSسالeية) .
  تواUسلت عمليّة تطوير الأLهزI الفنية لإذاعة البحرين يف العام 2007م؛ Mيث مّت 
ترcيب Sستّة اأfظمة لأLهزI اإرSسال eن Tسرcة Harris و توابعه eن gواFيّات للرتّددات 
الرتدد 95 الذي تبّث عليه الإذاعة  89.8 والذي تبّث عليه براeج تلفزيون البحرين – 
ال�سعبيّة – والرتّدد 96.9 الإذاعة الطربيّة – والرتّدد 102.3 الربfاeج العام – والرتّدد 

104.2 الإذاعة الهندية -  والرتّدد 106.1 اإذاعة القراآن الكرمي.
املتنّوعة،  الإذاعية  الرباeج  eن  باbة  البحرين  اإذاعة  bّدeت  العام 2007م  وNالل    
وبح�سب eا مّت رUسده يف جملّة (gنا البحرين)، aقد bّدeت الإذاعة برfاeج (البحرين cّل 
اإعداد الباMث  e�ساA)، وبرfاeج (البيئة واملجتمع)، وبرfاeج (eعجم الألفاظ)، وgو eن 
eن  وgو  الإSسالeي)،  التاريخ  eن  (bب�س  وبرfاeج  عتيق،  واإNراج حممد  Lمال،  حممد 
اجلابر،  واإNراج حممد  واأeينة M�سن،  اإSسماعيل  عبدالواMد  وتقدمي  eبارك،  اأMمد  اإعداد 
وبرfاeج ( eع ال�سحابة) eن اإعداد اأMمد M�سني، واإNراج حممد اجلابر، وبرfاeج (اآaاق 
وبرfاeج  ال�سباغ،  وتقدمي eرمي  بوeطيع،  لطيفة  واإNراج  اأMمد Lمعة،  اإعداد  eن  Mية) 
(fقطة fظام) eن تقدمي aي�سل ال�سيخ، وZريgا eن الرباeج الإذاعيّة التي مل fتمّكن eن 

رUسدgا؛ fظًرا لعدم توaّر املزيد eن اأعداد جملّة (gنا البحرين). 
تقّدeه  الذي  الأSسبوعي  الإذاعي   zنeالأ  « برfاeج  اfطالق  2007م  العام  وTسهد    
الإدارI العاeة لالإعالم والثقاaة الأeنية بوRارI الداNلية بالتعاون eع اإذاعة البحرين؛ Mيث 
 Iسنة مببادرS Iج ت�سجيلي، وذلك ملدeاfربc طواته الأوىل يف عام 2007مN جeاfبداأ الرب
eن العميد حممد بن دينة eدير عام الإدارI العاeة لالإعالم الأeني. وeنذ الن�سف الثاين 
الهواe AباTسرc Iّل يوم Nمي�س عرب  العام 2008م Mتّى الآن والربfاeج يبّث على  eن 
اأKري الربfاeج العام  e 102.3 FMن ال�ساعة الواMدX Iهًرا Mتّى الثاfية والن�سف Xهًرا.

  ويخت�ّس الربfاeج الذي eا Rال eتواUساًل Mتى يوeنا gذا مبناb�سة الق�سايا والأMداث 
الأeنية، ويلقي ال�سوA على عمل اإدارات وRارI الداNلية؛ وذلك بهدف توعية امل�ستمع eن 
الناMية الأeنية والLتماعية. واجلدير ذcره اأّن الربfاeج ي�ست�سيف fخبة eن امل�سوؤولني 
بوRارI الداNلية وعددا eن املخت�سني ذوي العالbة؛ Mيث بلغ جمموع احللقات التي مّت 
اإعدادgا eنذ اfطالق الربfاeج Mتى اأواNر Tسهر اأcتوبر 2018 م M (754)لقة. الربfاeج 
eن  cّل   Aالهوا على  ويقّدeه  بوNلف،  eرمي  وتعّده  دينه،  بن  حممد  العميد  اإTسراف  eن 
النقيب LاSسم عيد اآدم والنقيب aايز اأeني وTسيخة الزياين، ويف النقل املباTسر والتغطية 
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النقيب Nالد  اإNراج  واأوRير خمتار، وeن  الرMمن اخلدري  عبد  fاFب عريف  اخلارLية 
حممد اجلمريي، وe�ساعد املخرج e�ساعد eالRم Kاين عبد الرMمن البطي.

  cما اأعلن يف اأcتوبر 2007م عن bيام gيئة اإذاعة وتليفزيون البحرين بنقل Lل�سات 
جمل�س النواب على الهواe AباTسرI بدAًا eن الأSسبوع الثاين eن ال�سهر، وذلك على eوLة 

اإذاعة البحرين اأف اإم 102.3.
البّث الذاعي للجل�سات اSستجابة لتوLيهات احلكوeة، بعد املواaقة على   AاL دbو  
املقرتح برZبة الذي رaعه جمل�س النواب ب�ساأن بّث Lل�سات املجل�س eباTسرI؛ Mيث LاAت 
اإWار MرUس احلكوeة على اإWالع املواWنني على Sسري عمل املجل�س، وf�سر  اخلطوI يف 
ال�سلطتني  بني   Aوالبنا امل�ستمّر،  التعاون  يدعم  مبا  املجتمع،  اأaراد  بني  الربملاfيّة  الثقاaة 

التنفيذّية والت�سريعيّة eن اأLل تعظيم املكت�سبات الوWنيّة. 
  تكللت Lهود اإذاعة البحرين يف العام 2009م بالفوR يف eهرLان القاgرI لالإعالم 
العربية  e�سر  Lمهورية  عاUسمة  يف  اأbيمت  التي   Iع�سر اخلاe�سة  دورته  يف  العربني 
 IزFباجلا الإذاعة  aاRت  Mيث  2009م؛  fوaمرب   15  /11 بني  eا   Iالفرت Nالل   Iرgالقا
الذgبيّة عن الربfاeج الإذاعي احلواري (ب�سفاaية)، عن Mلقة احلرّيات العاeّة، والربfاeج 

eن اإعداد يوSسف احلمدان، وتقدمي حممد ال�سروbي، وeن اإNراج Lمال القاFد.
 IزFبجا (سباح اخلريU) نيةZيعه لأRسام ال�سكران عن تو�g سيقىSع املوRّاملو Rاa ماc  
الإبداع عن aئة اأM�سن توRيع eوSسيقى اإذاعي، والأZنية eن cلمات ال�ساعر عارف الهاTسل، 
واأحلان Wارق اجلار. cما aاRت املمثّلة gدS iسلطان بجاFزI الإبداع يف التمثيل الإذاعي، 

لدورgا يف امل�سل�سل الإذاعي يوeيّات اأم Sسحنون.
اإذاعة البحرين يف اأبوXبي:

اإذاعة  gيئة  اإSسرتاتيجيّة  وVسمن  امل�سرتك،  الإعالeي  اخلليجي  العمل  اإWار  ويف    
الإذاعيّة  القنوات  بّث   Iاإعاد Wريق  عن  الإذاعي،  البّث  تطوير  يف  البحرين  وتلفزيون 
البحرينية مبختلف eوLاتها عرب اإذاعات الأbطار اخلليجية يف املنطقة. بداأت اإذاعة البحرين 
 88.4 املوLة  على  وVسواMيها  اأبوXبي   Iارeاإ يف  الرSسمي  البّث  2010م  يناير  eطلع 
eيجاgرتز؛ Mيث مّت تطوير Sسبل التعاون بني اإذاعة بحرين اأف اإم واإذاعة ابوXبي؛ لتقوية 
البّث والإرSسال الإذاعي بني البلدين ال�سقيقني. cما تعاوfت gيئة الإذاعة والتلفزيون eع 
Tسرcة اأبوXبي لالإعالم يف ترcيب اأLهزI الإرSسال، وبدA البّث الرSسمي لإذاعة البحرين 

اف اإم يف اأبو Xبي.
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اإWلق اإذاعة البحرين ال�ّسباHّية

  وتزاeنا eع اMتفالت البحرين بذcرe iيثاق العمل الوWني (a 14رباير eن cّل عام)، 
اأعلن الرFي�س التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اآfذاك ال�سيخ راTسد بن عبد الرMمن اآل 
ال�سبابية. ومّت اNتيار  البحرين  اإذاعة  بّث   Aلبد Nليفة عن حتديد يوم a 14رباير eوعًدا 
وbد  امليثاق.  على  الت�سويت  يف  حتّققت  التي   Iالكبري للنّ�سبة  جت�سيًدا   (98.4) املوLة 
تقّدeت وRارI الإعالم اآfذاك بطلب لالحتاد الدويل لالت�سالت لت�سجيل gذه املوLة Vسمن 

املوLات العاeلة يف مملكة البحرين. 
  aكرI اإf�ساA القناI الإذاعيّة ال�سبابية تبلورت بناAً على دراSسات وLهود eتواUسلة على 
eدi ت�سعة اأTسهر، مّت Nاللها الSستعاfة بجهود اخلرباA واملخت�سني يف ال�ساأن الإعالeي 
الذي  البحريني  ال�سباب  e�سلحة  لت�سّب يف  الطموMة   Iاخلطو LاAت  وال�سبابي؛ Mيث 
ميثّل اأcرث eن f�سف عدد املجتمع، واإلقاA ال�سوA على جتاربهم وجناMاتهم وWموMاتهم 
املجال  aتحت  اأfّها  cما  والإبداع.   Aوالعطا العمل  على  Mثّهم  اإىل  بالإVساaة  امل�ستقبلية، 
اأeاeهم للرتaيه والتعبري عن اآراFهم، وWرح b�ساياgم باعتبارgم عن�سًرا eهّما وaّعال يف 

امل�سريI التنموية للمملكة. 
  اإذاعة البحرين ال�سبابيّة MرUست على اأن يكون Lميع اأaراد Wاbم العمل gم eن aئة 
ال�سباب الذين اNتريوا eن Vسمن Tسريحة cبريe Iن Tسباب البحرين املتميز، ومّت اإحلاbهم 
الدوليّة  cارلو  eوfت  اإذاعة  eن  eتخ�ّس�سون  اإعالeيون  عليها  اأTسرف  تدريبية  بدورات 

 .Iواملهار Iن ذوي اخلربe يني حملينّيeة اإىل اإعالaساVواإذاعة ال�سرق يف باري�س، بالإ
اإذاعة البحرين WرMًا Lديدا لالإذاعة الطربيّة؛    ويف eنت�سف العام 2010م bّدeت 
Mيث مّت تطويرgا وجتديدgا بطريقة تخدم امل�ستمع، وت�ساgم يف تثقيفه تزاeنًا eع الهيكل 

اجلديد لإذاعات البحرين، والSستفادe Iن اأSستديو اإبراgيم cاfو. 
  عمليّة التحديث والتطوير Lعلت الأSستوديو bادًرا على اSست�ساaة امل�سابقات الثقاaية 
الفواUسل  اإfتاج  اإىل  بالإVساaة  امل�سارcني،  eن  جمموعات  aيها  يتناa�س  التي  وال�سبابية 
الإعالfية واملواد املوSسيقية التي تت�سمن عزaًا Mيًّا ملجموعة eن الآلت اأو e�سارcة للعديد 
eن الأUسوات الب�سرية. cما Lرi يف العام ذاته اعتماد e�ساريع اأNرi؛ لتحديث اأSستوديو 

الربfاeج العام وراديو البحرين الناWق باللغة الإجنليزية. 
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Hاbات LديدI لإذاعة البحرين Hhراeج للمّرI الأhىل

ت�سّم   Iبتكرe  IديدL براجميّة  باbة  البحرين  اإذاعة  تدTسني  2011م  العام  وTسهد    
تلبّي رZبات e�ستمعيها cاaّة، وتراعي eيولهم  اإذاعيًّا eتنّوًعا،  Kماfية وع�سري برfاجًما 
املجالت  Tستى  البحرين يف  ت�سهدgا مملكة  التي  ال�ّساeلة  النه�سة  وتواcب  ال�سخ�سيّة، 
ولتواcب  امل�ستمعني؛  رZبات  لتلبية  aاFقة؛  بعناية  واإعدادgا  اNتيارgا  ومّت  وامليادين، 
الرباeج الإذاعية العامليّة، وeن Vسمنها برfاeج fاWق باللغة الإجنليزية، وeوLهة للجاليات 

الأLنبية يف البحرين وNارLها.
  وبح�سب يوf�س Sسلمان eدير الإذاعة، aاإّن الربfاeج الإذاعي” IN SIGHT” اأعترب 
والتنموّية  احل�سارّية  البحرين  مملكة  مبنجزات  التعريف  اإىل  وgدaًا  fوعه،  eن  الأّول 
 Iالقياد الأUسعدI يف Xّل  التي Mّققتها على خمتلف  العمالbة  والbت�سادية والLتماعية 
عن  Mقيقيّة   IسورU وfقل  Nليفة،  اآل  عي�سى  بن  Mمد  امللك  اجلاللة  ل�ساMب  احلكيمة 

الأوVساع والأMداث املوؤSسفة التي Tسهدتها اململكة Nالل aرباير وeارSس 2011. 
والأgداف  الغايات  لتحقيق  الإذاعي بخًطى eدروSسة؛  العمل  تطوير  Sسارت Nطط    
 Aية اأع�ساfماK نe ةfكّوeدير الإذاعة، وe سةSاFليّة برNيث مّت ت�سكيل جلنة داM ؛IوLاملر
eن امل�ست�سارين الإعالeينّي وcوادر الإذاعة املتميّزين؛ لإbرار الدورات الرباجميّة الإذاعية 
وeتابعة Lودتها، ورUسد وeناb�سة اآراA امل�ستمعني عرب وSساFل الّت�سال الLتماعي وبريد 

الإذاعة الإلكرتوين. 
اليوeيّة والأSسبوعيّة اجلديدI يف عام 2011م على    وVسّمت باbة الرباeج الإذاعيّة 
eوLة 102.3 للربfاeج العام Kماfية وع�سرين برfاجًما اإذاعيًّا Lديًدا، وبراeج eطروMة 
bراأت   ،Aسا�e cّل  البحرين   ،IسرSالأ عامل  بحرين،  يا  اخلري  (Uسباح  بحلّة LديدI، وgي: 
لك، eن اأLل MياI اأa�سل، الأe��ن..يف Nدeتكم، Lمعة eبارcة)، بالإVساaة اإىل (برfاeج 
اأWروMة) eن اإعداد وتقدمي د. Sسهري املهندي، واإNراج لطيفة بوeطيع، وgو برfاeج علمي 
الباMثني  لعدد eن  واأWروMات  ا ملحتويات رSساFل علميّة  Mواري توعوّي ت�سّمن عرVسً
البحرين. و(برfاeج e�ساريع واإجناRات) bّدeه e�ساعد Sسلمان  العلم يف مملكة  وWالب 
واإميان الّزايد، واأNرLه اأMمد ال�سريان، وgو برfاeج Mواري يلقي ال�سوA على اإجناRات 
اململكة وامل�ساريع احلكوeيّة التنموّية على Lميع الأUسعدe ،Iع اSست�ساaة القاFمني على 

الروؤi واخلطط والSسرتاتيجيات يف اململكة.
برfاeج  وgو  اأSسبوع)،  يف  (الرياVسة  برfاeج   Iاجلديد الرباeج  bاFمة  Vسّمت  cما    
والعربية  واخلليجية  املحلية  الرياVسات  Lميع  وaعاليّات  اأNبار  اأgّم  تناول  رياVسي 
والعاملية، وي�ست�سيف ال�سحفينّي واملحلّلني واملخت�ّسني والالعبني والقاFمني على Tسوؤون 
الرياVسة والألعاب، eن تقدمي علي M�سني، واإعداد يوSسف Nريي، واإNراج Nالد دروي�س.

  cما ت�سّمنت الباbة (برfاeج األف تاA)، وgو برfاeج Kقايف eن اإعداد وتقدمي eرمي 
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aقيهي وعاF�سة ال�ساعر وaاWمة eRان، واإNراج حممد احل�سن. وbد اMت�سن العديد eن 
اأوLه الثقاaة املتمثّلة يف الأدب والفنون الت�سكيلية واملوSسيقى والفنون ال�سعبية، وتطويع 
و(برfاeج  Tسبابي.  eنظور  eن  الثقاaيّة  الق�سايا   Rاأبر وfاb�س  الثقاaة،  يف  التكنولوLيا 
fقطة fظام)، وgو برfاeج SسياSسّي حتليلّي eن اإعداد وتقدمي وليد ال�سيخ، واإNراج عبد 
الناUسر النعار. واألقى ال�سوA على اأبرR الأMداث ال�سياSسية املهّمة Nالل اأSسبوع، eن Nالل 
اللقاAات eع املخت�سني، eن رLال ال�سياSسة وال�سحاaة والفكر، واأKر gذه الأMداث على 
املجتمع. و(برfاeج تالوين ) الذي اأعّده وbدeه يوSسف احلمدان، واأNرLه Nالد املرباWي، 
وgو برfاeج aنّي ترaيهّي eنّوع، Sسلّط ال�سوA على الفنون والثقاaة واملواVسيع اخلفيفة 
والكتب والطراFف، cما اSست�ساف املواgب الفنيّة البحرينية. اإVساaة اإىل الرباeج اليوeيّة 
اللهم بك  الآNر،  (ال�ساعة واليوم  ، وgي:  املوLة 106.1  الكرمي على  القراآن  اإذاعة  على 
اأUسبحنا واأe�سينا، اللوؤلوؤ واملرLان، تف�سري القراآن لل�سيخ حممد بن Uسالح العثيمني، eع 

ال�سفرI الكرام الربرI، اإّل Uسالتي، aتاوي، احلديث النبوي eن cالم النبي). 
  cما ت�سّمنت باbة الرباeج على بحرين اإف.اإم eوLة 93.3 الرباeج التالية: UسباMك 

Rين يا بحرين، Sستار cاaيه، عمار تامي، Tسم�س وbمر واإف.اإم ليغ .
   cما Lرi يف fهاية العام 2011م الfتقال النّهاFي لإذاعة بحرين اإف. اإم. eن fظام 
(Winamp اإىل fظامDalet-Plus ) املتطّور، والذي Sساgم يف تطوير العمل الإذاعي. 

الSستاذ اإبراgيم املرباWي يتابع البث eن Zرaة املراbبة الهندSسية
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تطبيق ذcّي لإذاعات البحرين 

  ومتاTسيًا eع Nطط التطوير وتزايد اSستخدام التطبيقات على الأLهزI الذcيّة املحمولة 
الإعالم يف e 9ايو 2012م تطبيًقا Lديًدا باSسم (البحرين eباTسر  دTّسنت gيئة Tسئون 
Bahrain Live)؛ Mيث متّكن امل�ستمعون eن eتابعة Lميع اخلدeات التي تقّدeها الهيئة، 

eن بّث eباTسر لقنوات البحرين التلفزيوfية والإذاعية.
  اخلطوL IاAت Vسمن جمموعة eن اخلطوات التطويرية التي Tسهدتها gيئة Tسئون 
الإعالم برFاSسة ال�سيخ aواR بن حممد اآل Nليفة وbتها؛ لالSستفادe Iن التقنيات احلديثة 
توUسيل  ي�سّهل  cبريًا،  اSستخداeًا  تلقى  التي  املحمولة  والهواتف  الذcية   IهزLالأ عرب 
اخلدeات الإعالeيّة التي تقّدeها gيئة Tسئون الإعالم اإىل Tسريحة cبريe Iن امل�ستفيدين 

eن gذه اخلدeات.
والإذاعة   ،93.3 اإم  اإف  وبحرين  العام،  الربfاeج  البحرين  اإذاعة  التطبيق  وTسمل    
وLميع  Tسباب،   98.4 ال�سبابية  والإذاعة   ،95.0 ال�سعبية  والإذاعة   ،96.9 الطربيّة 

M�سابات Tسئون الإعالم عرب Tسبكات التواUسل الLتماعي.
اإSسرتاتيجية  Sسلمان  يوf�س  الأSستاذ  eديرgا  بح�سب  البحرين،  اإذاعة  وVسعت    
اإعالeيّة؛ لتكون NارWة الرباeج الإذاعية اأّيام ال�سهر الف�سيل. تت�سّمن عدًدا eن الرباeج 
بجميع  العربية  والعاFلة  البحرينية   IسرSالأ اgتماeات  تعك�س  التي  املحليّة  وامل�سل�سالت 
والMرتام بني  الوّد  امل�سرتcة بني روح  والوWنية  الدينية  القيم  لتعزيز  اإVساaة  اأaرادgا، 

اأبناA املجتمع البحريني، وذلك وaق العمل على الإSسرتاتيجية الإعالeّي 2016-2011.
دينار  األف   100 وbدرgا  eيزاfية  البحرين  اإذاعة  N�ّس�ست  2012م  العام  ويف    
برfاجًما  وKالKني  واMًدا  2012م  يوليو  اأWلقت يف  Mيث  الرe�ساfية؛  الرباجمية   Iللدور
اإذاعيًّا على حمّطات البحرين الإذاعيّة الثالث، العاeة 102.3، بحرين اأف اإم 39.3، اإذاعة 

القراآن الكرمي N 106.1الل Tسهر رe�سان املبارك.
  cما اأجنزت الكوادر البحرينيّة eا يقارب e %90ن براeج Tسهر رe�سان الإذاعية 
التي بّث fحو e %75نها عرب براeج على الهواe AباTسرI؛ وذلك بهدف التفاعل والتواUسل 

eع املواWنني. 
الرe�ساfية  ال�سهرات  برfاeج  ت�سّمنت  البحرين  باإذاعة  تناولها  مّت  التي  الرباeج    
 IسرTن ال�ساعة العاe يّةeوارات يوM جeسملت براTة 102.3، وeسبوعية على املحطة العاSالأ
e�ساAً لغاية الثاfية ع�سرe Iنت�سف الليل. وباbة ال�سهرات الرe�ساfيّة Vسّمت Sسبعة براeج، 
eنها: ( جمال�س f�ساFيّة، للم�ستمع eع التحيّة، eناeة الثقاaة، Sسوالف رياVسيّة، Sسهرe Iع 
الفن، تقاSسيم Tسعرّية، عوايدfا). cّما بثّت املحطة fف�سها e�سل�ساًل يوeيًّا دراeيًّا eن KالKني 
Mلقة، بعنوان (العمر Zيمة Sسما)، وe�سل�ساًل Tسعبيًّا Wيلة ال�سهر الف�سيل بعنوان (Mزاوي 

بحرينية)، بالإVساaة ل� Nم�سة براeج دينيّة على الإذاعة fف�سها. 
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الهواe AباTسرe) ،Iن  بثّت KالKة براeج يوeيّة على  اأم a 93.3قد  اأف  اأeا بحرين    
عواده) eن Nالل الفرتI ال�سباMيّة، (TسهرRاد وTسهريار) aرتI الظهريI، وامل�سابقة اليوeية 
 Aالهوا على  براeج  KالKة  الكرمي  القراآن  اإذاعة  بثّت  aيما  امل�ساFية.   Iالفرت (الالتري) يف 

eباTسرI، وKماfية براeج e�سّجلة يوeيًّا. 
ال�سيخ  اآfذاك  الإعالم  Tسئون  gيئة  رFي�س  وbّع  2013م  العام  eن  eايو   10 ويف    
aّواR بن حممد اآل Nليفة، عقد اإدارI وت�سغيل الإذاعة الهندّية eع ال�سيخ Mمد بن Nليفة 
اآل Nليفة رFي�س جمل�س اإدارT Iسرcةtalent education consultant ؛ Mيث بلغت 
bيمة العقد eليوfني وeئتي األف دينار بحريني. واأcّد ال�سيخ aّواR اأّن الهدف eن التفاbية 
البحرين ت�سّجع الSستثمار الإعالeي  gو الرتقاA بالإذاعة واأSستوديوgاتها، واإّن مملكة 
ت�سريعي  اSستثمارية وeناخ  تقّدeه eن aرUس  ملا  اململكة؛  والعامليّة يف  املحلّيّة  لل�سرcات 
العاFدات بلغ  اإعالeيّة eوؤgّلة. وbد Mّققت التفاbية اجلديدI ارتفاًعا يف  eتطّور وcوادر 
eليون وeئتي األف دينار بحريني، بعد اأن cاfت العاFدات ل تتجاوK RالKماFة األف دينار 

بحريني.

eعايل ال�سيخ aواR بن حممد يدTسن التطبيق الذcي لالإذاعة والتلفزيون
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اإWلق اإذاعة (هنا اخلليج العرHي)

  العام 2013م Tسهد eبارcة وeواaقة وRراA الإعالم بدول جمل�س التعاون اخلليجي 
اأcتوبر 2013م، وgو  البحرين يف اLتماعهم باملناeة يف  على eقرتح تقّدeت به مملكة 
اإWالق اإذاعة (gنا اخلليج العربي) eن مملكة البحرين، يف اإWار دعم التّعاون الإعالeي 

وتعزيز الهوّية اخلليجية.
  اbرتاح اإعادI اإf�ساA اإذاعة »gنا اخلليجL zاf Aظًرا لأgميّة امل�سروع cاأMد الوSساFل 
وتثبيتها  والأدبية،  الفنيّة  والثقاaات  املوروKات  على  املحاaظة  يف  للم�ساgمة  الإعالeية؛ 
يف عقول الناTسئة eن Tسباب الوWن اخلليجي الواMد. ولأgميّة وLود اإذاعة حتمل gوية 
تكاeل  اإىل  امل�سرتcة، وUسوًل  الإعالeية اخلليجية  الرSسالة  لتعزيز  املجل�س؛  Uسوت دول 
الروؤi وتفعيل اآلية تنفيذ الSسرتاتيجية الإعالeية اخلليجية cاأMد اأgم اأعمدI التعاون يف 

املنظوeة اخلليجية.
  وLرi التفاق على اإWالق بّث جتريبي لهذه الذاعة عرب eوLات اإذاعة البحرين، cما 
اّتفق الفريق الفنّي bبل اLتماع وRراA الإعالم على حتديد aرتK IالKة اأTسهر تقيّم Nاللها 
اإذاعات دول الأع�ساg Aذه الإذاعة اجلديدI، وعلى عقد اLتماع للقطاعات الهندSسية eن 
اأLل اإيجاد وتوaري الرتّددات الإذاعيّة الالeRة على eوLات (الأف اإم) يف cّل دولة؛ لتبادل 

واإعادI بّث gذه الإذاعة، cٌل M�سب اإeكاfيّاته املتاMة.
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ا يف 2013م ا اإذاعيًّ اKنان Nhم�سون Hرfاجماً

  متّكنت اإذاعة البحرين يف العام 2013م eن اإfتاج اKنني وNم�سني برfاجًما اإذاعيًّا، 
eعّدI وخمرLة وeقّدeة eن bبل Wاbم الإذاعة، eوRّعة على الرباeج اليوeيّة وال�سهرات 
والفنية  والثقاaية  العلمية  املجالت  يف  املتخ�ّس�سة  الأSسبوعية  والرباeج  وامل�سابقات 
وال�سعرية والدينية والLتماعية، aيما بلغت Sساعات البّث S 78،600ساعة eوRّعة على 

ت�سع اإذاعات. 
  وبالنّ�سبة للخّطة الرباجمية للعام 2013م، aقد اأعلنت الإذاعة عن NارWتها الرباجمية 
الإذاعية ل�سهر رe�سان، وت�سّمنت باbة eنّوعة eن الأعمال الفنية والرباeج الثقاaية؛ Mيث 
ت�سّمنت براeج bناI الربfاeج العام 102،3 امل�سل�سل الإذاعي (اأم Sسحنون 3)، وgو eن 
بطولة gدS iسلطان - eبارك Nمي�س - اأMمد eبارك - عبد اهلل Sسويد - SسارI البلوTسي، 
اإعداد  ال�سعبي (Mزاوي بحرينية)، وgو eن  امل�سل�سل  اإىل  اإVساaة  واإNراج حممد عتيق. 
وcتابة الفناfة اأMالم حممد، واإNراج عبدالناUسر النعار ، وبطولة الفناfني اأMالم حممد 

وZادI الفيحاين واإبراgيم البنكي وSسلوi بخيت وeاLدS Iسلطان ويوSسف بوgلول.
الفكاgية،  fوادر Lحا  يطرح  الذي  (Sسوالف Lحا)  برfاجمها  الإذاعة  cما WرMت    
وبرfاeج (الالتري)، ومّت بثّه عرب اأKري اإذاعة بحرين اإف. اإم، وgو e�سابقة Tسعبيّة تعّرف 
وLميع  العريفي،  وSسيما  اهلل  عبد  عماد  تقدمي  eن  الأUسيل،  البحريني  بالرتاث  الأLيال 
والأTسعار  الرتاKية  والأZراVس  والأدوات  وال�سخ�سيات  املناWق  تتناول  تراKيّة،  اأSسئلتها 
واملواbف واحلكايات القدمية. cما cان للرياVسيني f�سيب عرب تقدمي الربfاeج الرياVسي 
(Sسوالف يف الرياVسة)، eن تقدمي حممد لوري ويوSسف Nريي، واإNراج عبداهلل ال�سوeلي، 

اإVساaة اإىل الربfاجمني الدينينّي (aواfي�س) و(a�ساFل). 
  cما LرN iالل العام 2013م تدTسني براeج اإذاعيّة LديدI، تهدف اإىل مّل ال�سمل 
 Aاأبنا خمتلف  بني  الت�ساeح  وeبادئ  امل�سرتك  التعاي�س  وbيم  الوWنية  اللحمة  وتعزيز 
eكوfات املجتمع البحريني؛ وذلك تنفيًذا ملرFيّات Mوار التواaق الوWني وتوUسيات اللجنة 
cاaّة،  e�ستمعيها  رZبات  تلبّي  eتنّوًعا  برfاجًما   32 الباbة  وVسّمت  امل�ستقلة.  البحرينية 

وتواcب النه�سة ال�ساeلة التي ت�سهدgا اململكة يف Tستى املجالت وامليادين.



133

اإعاIO هيكلة LديدV Iسمن اإ�سرتاتيجّية الإعلم

  Tسهد العام 2014م اإعادg Iيكلة اإذاعة البحرين Vسمن وRارT Iسئون الإعالم؛ Mيث 
مّت تق�سيم العمل aيها اإىل KالKة اأbٌ�سام، وgي:

الإfتاLيّة  العمليّة  الإذاعيّة: ويخت�ّس بوVسع اخلطط؛ ل�سمان Sسري  الرباeج  b .1�سم 
يف الإذاعة، واإfتاج وتطوير وحتديث براeج الإذاعة، عن Wريق التقييم امل�ستمّر للرباeج 

والإTسراف على aريق املقّدeني واملعّدين واملخرLني واملنتجني واملكتبة الإذاعيّة.
b .2�سم الإذاعات (اأ): وتندرج حتته Nم�س اإذاعات، gي: القراآن الكرمي، اإذاعة البحرين 

العربية، اإذاعة gنا اخلليج العربي، اإذاعة بحرين اإف.اإم (1)، وبحرين اإف.اإم (2)
b .3�سم الإذاعات (ب): وتندرج حتته اأربع اإذاعات، وgي: الإذاعة ال�سبابية، الإذاعة 

ال�سعبية، الإذاعة الطربية، واإذاعة البحرين الإجنليزية.
2014م  عام  eن  دي�سمرب  اإىل  يناير  eن   Iالفرت Nالل  البحرين  اإذاعة  اSستطاعت    
بيت بحريني. وgي  لكّل  بالفعل  الوUسول  eّكنتها eن  التي  املنجزات  العديد eن  حتقيق 
Mقيقة واbعة ل جماRا، بل باتت واMدe Iن اأgم وSساFل الإعالم والتواUسل التي ل ميكن 
اأن ي�ستغني عنها املواWن اأو املقيم Wوال Sساعات يوeه، SسواA يف بيته اأو Sسيارته اأو يف 

جمال�سه.
  ورمّبا يرLع ال�ّسبب الرFي�سي يف ذلك اإىل اأّن الإذاعة البحرينية لها رfينها اخلاUّس، 
وتاريخها الراSسخ، واإرKها العميق eن اخلربات والتجارب التي eّكنتها eن القيام باأدوارgا 
الكرمي.  الوWن  الولA والfتماA لأرVس gذا  الوعي وترSسيخ bيم  بّث  املهّمة يف  الوWنية 
fاgيك بالطبع عن تغطية واإبراR الفعاليات واملوؤمترات املقاeة على اأرVس اململكة Nليجيًّا 
عاeّة  الإعالم  Lمهور  على  وbعه  له  الذي  الأKري  عرب  التواUسل  على   Iعالو وعربيًّا. 

وامل�ستمعني ب�سكل NاUّس.
 ،IريNالل ال�سنوات الأN سلتUيد باأّن اإذاعة البحرين واcبيل املبالغة التّاأb نe ولي�س  
Sسيما Nالل عام 2014م e�سريتها fحو التقّدم، واأVسحت اإMدi اأgّم الأدوات التي ت�ستند 
اإليها اململكة يف دبلوeاSسيّتها الناعمة، وحتّرcاتها وeواbفها ورSساFلها التي تريد اإي�سالها 
للراأي العام املحلي اأو الدويل. ولذلك مل تّدNر وRارT Iسوؤون الإعالم اأّي Lهد يف Sسبيل 
ا Wوال ال�سنوات املاVسية؛ Mيث Rّودتها مبا حتتاLه eن  تطويرgا، واأولتها اgتماeًا NاUسًّ
اأLهزI ودعم eادي وaني، ووaّرت لكوادرgا وWواbمها Nطًطا وبراeَج ودورات التدريب 
ال�ّسرورّية؛ لإعطاb AّوI العمل الوWني املتخ�ّس�سة املهارI واخلربI الالeRة لأداA عملهم 

وممارSسة eهاeهم.
  وبالنّظر اإىل جممل eا حتّقق eن Lاfب خمتلف حمّطات الإذاعة الوWنيّة Nالل العام 
املن�سرم، Sسواc Aان عرب الربfاeج العام اأو اإذاعة القراآن الكرمي اأو البحرين اإف اإم، aاإfّه 
 iستو�eو Mجم  يف  fوعية  fقلة  اعتباره  ميكن  eا  Tسهد  2014م  عام  اإّن  القول  ميكن 
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وaاعلية خمرLات bنوات البّث الإذاعي التي cاfت وSستظّل الوSسيلة الأcرث اfت�ساًرا وعمًقا 
لدi اجلمهور والراأي العام يف اململكة. وبقراS IAسريعة حل�سيلة gذه املخرLات يالMظ 

اأfّه مّت بّث fحو Nم�سة وKماfني برfاجًما يف خمتلف حمّطات اإذاعة البحرين.
وTسملت gذه الرباeج التي بّث بع�سها ب�سكل اأSسبوعّي، وبع�سها الآNر ب�سكل يوeّي، اأو 
على eدار عّدI اأّيام يف الأSسبوع، وباbات eتنّوعة eهّمة eن اخلدeات الإNبارية والرتaيهية 
وال�سبابية،  والرتبوية  والتثقيفية  ال�سياSسية eنها والbت�سادية والLتماعية  والتوعوية، 
الوWني،  الإذاعة  العلوم واملعارف والقطاعات، eا Sساgم يف تنمية دور  وذلك يف Tستى 
وترSسيخ تواLدgا على ال�ساMة الإعالeية التي ت�سهد eناa�سة MاّدI؛ لSستقطاب وLذب 
Lمهور امل�ستهدaني. a�ساًل عن تعزيز التواUسل eع الراأي العام وال�سارع البحريني eن 
امل�ستمعني  والإرTسادات جلمهور  والفعاليّات  املعلوeات  cاeلة eن  Lاfب، وتقدمي Mزeة 
eن Lاfب اآNر، وgو eا اأKبتته الدراSسات امليداfيّة التي اأLريت؛ Mيث Mظي جمموع gذه 

الرباeج املذcورS Iسلًفا بن�سبة اSستماع وeتابعة وe�سارcة عالية.
  ولعّل eن املهّم gنا الإTسارI اإىل fوعيّة eهّمة وناذج eن اأgّم gذه الرباeج التي bّدeت 
اأKري الربfاeج  Nالل العام 2014م، واأبرgRا: »Uسباح اخلري يا بحرينz الذي يقّدم عرب 
العام Uسباح cّل يوم eن الأMد للخمي�س اأSسبوعيًّا ملّدS Iساعتني وf�سف ال�ساعة. وcذلك 
برfاجما »اأWروMاتz وzاإVساAات Kقاaيّةz اللّذان cاfا يقّدeان cّل Sسبت واأMد اأSسبوعيًّا على 
التوايل عرب اأKري الربfاeج العام اأي�ًسا، ويخاWب الأّول aئة eعينة eن Lمهور امل�ستمعني 
اأروbة  يف  والباMثون  العلم  Wالب  يقّدeها  التي  العلميّة  الرSساFل  مبحتويات  املهتّمني 
البحرين  ت�سهدgا  التي  الثقاaيّة  الفعاليّات  الثاين  ي�ستعرVس  بينما  البحرينيّة،  اجلاeعات 
eن eوSسيقى وaن وTسعر واأدب، وeا حتظى به eن eتابعة Lماgريّية وتفاعل Kقايف عال 

.iامل�ستو
  وcذلك الأeر بالن�سبة لأKري اإذاعة القراآن الكرمي؛ Mيث يالMظ اأّن براجمها ل تقت�سر 
على تلك النوعيّة التقليدّية eن الرباeج التي تبثّها يف العادI املحّطات ذات الطابع الديني، 
القاFمون عليها جت�سيد املعنى احلقيقي  اأNرi، يحاول  واإّنا ت�سمل بجاfب ذلك fوعية 
الت�ساeح والتعاي�س والتعلّم  للّدين الإSسالeي على الأرVس، وcيف ارتقى الإSسالم بقيم 
والعمل للموؤeنني به. وeن Vسمن الرباeج التي لها Uسدi واSسع برfاeج »Nري اأeّةz الذي 
يذاع يوeيًّا، ويهدف لرUسد الّدللت التاريخيّة للفتوMات الإSسالeيّة التي MدKت يف خمتلف 
الربرzI وazتاوzi؛  الكرام   Iال�سفر املعمورI، وبرfاجما »eع  الإSسالم يف ربوع  ع�سور 
 IAالقرا على  امل�ستمعني  وتدريب  الكرمي،  القراآن  bراAات  لعلوم  الأّول  يخ�ّس�س  Mيث 
واSستف�سارات  اأSسئلة  تلّقي  الثاين  ي�ستهدف  Mني  يف  e�سارcاتهم،  تلّقي  عرب  ال�سحيحة 

اجلمهور املتعلّقة بال�ساأن الّديني ورّد املتخ�ّس�سني عليها.
اإم، التي تبّث على eدار ال�ساعة الرباeج    والأeر ذاته بالنّ�سبة لإذاعة البحرين اإف 
الرتaيهية واحلوارّية والرياVسية والأدبية. وeنها برfاeج »اآي.اإف.اإمz الذي gو عبارI عن 
eنتدe i�سموع، يناb�س املواVسيع العاeّة وال�سبابيّة والفنيّة، وي�سلّط ال�سوA على املواgب 
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الأّول  ي�ست�سيف  Mيث  رايقz؛  وUzسباMكم   zسي�سSاMواأ »fب�س  وبرfاجما  والفنون. 
ال�سعراe Aن ال�ّساMة املحليّة اخلليجيّة والعربيّة، ويقّدم الثاين aقرات eتجددI باملواVسيع 

الLتماعيّة، وb�س�س النجاMات والتطوير الإيجابي وتنمية الّذات.
  جتدر الإTسارg Iنا اإىل اأّن Lملة الإجناRات الرباجميّة التي حتّققت عرب اأKري حمّطات 
الوWنيّة  اخلربات   Iدرb اأّوًل  اأcّد  eا  الإذاعة،  عمل  Wواbم  بها  bاeت  البحرينية  الإذاعة 
على العمل وSسط الظروف cاaّة، ويف cّل القطاعات، وSساgم Kاfيًا يف الرتقاA بالكوادر 

الوWنيّة البحرينية العاeلة يف gذا املجال، والتي تزداد يوeيًّا املناa�سة على اSستقطابها.
  وتكلياًل لهذه اجلهود اأعلنت وRارI الإعالم اأّن الإيرادات التقديرّية لالإعالfات التجارّية 
والت�سويق  العاeة  العالbات   Iباإدار الت�سويق  لق�سم  والتغطيات  والتلفزيوfية،  الإذاعية 
األف دينار بحريني (-/1،018،000  العام 2014م بلغت eليوfًا وKماfية ع�سر  Nالل 
د.ب)، حتّققت eن اإLمايل اأربع وت�سعني عمليّة بيع لالإعالfات التجارّية، بح�سب eا f�سرته 

وcالة اأfباA البحرين.

aوR اذاعة البحرين يف eهرLان الذاعة والتلفزيون

eن براeج الإذاعة
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 العام 2015م ehواUسلة الإجناRات 

  واUسلت اإذاعة البحرين يف العام 2015م تقدمي عامل اإذاعّي Nاّلق بطاbاتها البحرينّية 
الطموMة؛ Mيث اSستمّرت اإذاعة الربfاeج العام (FM 102.3) يف تقدمي براجمها العريقة يف 
bالب eتجّدد يواcب Wموح امل�ستمعني، aقّدeت الإذاعة العديد eن الرباeج الإذاعيّة اليوeيّة، 
cربfاeج »Uسباح اخلري يا بحرينz الذي يقوم على eدS iساعتني بخدeة املواWنني بالدرLة 
الأوىل، وfقل اSستف�ساراتهم وgموeهم للم�سوؤولني، وذلك eن ال�ساعة ال�سادSسة والن�سف Mتى 

التاSسعة UسباMًا.
  ويف الفرتI امل�ساFيّة، aقد cان امل�ستمع على eوعد eع الربfاeج اليوeي »البحرين cّل 
العام  اإذاعة الربfاeج  اأولت  العاTسرe I�ساc .Aًما  ال�سابعة Mتّى  ال�ساعة  e�ساzA، وذلك عند 
اgتماeًا cبريًا بالرياVسة وeتابعيها وحمبيها؛ Mيث N�ّس�ست LزAًا eن وbتها ب�سكل يوeّي 
 Iوملد Aًسا�e IسرTّدم عند ال�ساعة العاb والذي ،(سةVسة يف رياVريا) سيVج الرياeاfلبّث الرب
f�سف Sساعة. وbّدeه cّل eن حممد عبده، Nالد اإبراgيم ويوSسف Nريي، واأNرLه حممد عتيق. 
اإذاعة البحرين برfاجمني gادaني، الأّول بعنوان »eن f�س ال�سالفةz، وgو    cما بثّت 
eن اإعداد وتقدمي اإبراgيم التميمي، واإNراج حممد M�سن؛ Mيث cان يبّث عند ال�ساعة الثاfية 
واخلم�س دbاFق Xهًرا، وال�سادSسة وNم�س وع�سرين دbيقة e�ساAً. اأeا الثايّن، aهو بعنوان 

»تفكري ي�ستحق احلياe ،zIن اإعداد وتقدمي د. حممد بوMجي، واإNراج Nالد املرباWي.
 (FM 102.3) ج العامeاfها اإذاعة الربeّسبوعيّة التي تقدSج الأeة الرباbا بالن�سبة لباeّاأ  
 IدMن الواe مي�سN ّلc هرX وذلك يف ،zتكمeدN ن يفeسر »الأTج املباeاfقد بثت الإذاعة الربa
والن�سف Xهًرا Mتّى الثاfية والن�سف. وbّدeه aريق eن اإدارI الإعالم الأeني بوRارI الداNلية؛ 
Mيث يخت�ّس الربfاeج مبناb�سة الق�سايا والأMداث الأeنيّة، ويهدف اإىل توعية امل�ستمعني 
 AاKالK ّلc ت الإذاعةeّدb ماc .ليةNالدا IارRها وeات التي تقّدeعلى اخلد Aنيًّا، ويلقي ال�سوeاأ
 Iتّى احلادية ع�سرM اMًسباU IسرTوذلك عند ال�ساعة العا ،zسحىV سوالفS« سرTج املباeاfالرب
والن�سف. وgو eن تقدمي بدرية عبد اللطيف، واإعداد eنريS Iسلمان، واإNراج اأeينة اإSسماعيل. 
 Iار احلياWن املحّطات املتنّوعة التي تدور يف اإe سرّي، ويت�سمن عدًداSتماعّي اأLج اeاfو برgو

الأSسرّية والرتبوية والثقاaة الLتماعية، ويقّدم باللهجة البحرينيّة الّدارLة.
  cما bّدeت الإذاعة الربfاeج املباTسر »بيت املودzI. وbد تاألّق بتقدميه الإعالeي علي 
 Iية ع�سرfر، وبّث عند ال�ساعة الثاeينة العاeراج اأNن اإe وgل عبيد، وeاأ Iتورcسني والد�M
Xهر cّل Sسبت. و »بيت املوّدzI برfاeج اLتماعي تربوّي يوؤSّس�س ملجتمع fاLح، bادر على 

العطاA والنهوVس بالوWن، وeواcبة التغرّيات املت�سارعة، وحتقيق التنمية امل�ستداeة.
اأNرi واUسلت الإذاعة تقدمي الربfاeج الذاعي املباTسر »اأWروMاتz. وgو    eن Lهة 
ا ملحتويات رSساFل علميّة، واأWروMات لعدد eن  برfاeج علمّي Mوارّي توعوّي، يت�سّمن عرVسً
الباMثني وWالب العلم يف مملكة البحرين. وgو eن اإعداد وتقدمي د. Sسهري املهندي، اإNراج 
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راTسد عبد الرMيم. cما bّدeت الإذاعة برfاeج »اSستوديو البيئةz، وgو برfاeج بيئّي، يطرح 
الق�سايا واملواVسيع البيئيّة يف مملكة البحرين، وe�ساcل التلّوث عرب اSست�ساaة ال�سخ�سيّات 
املعنيّة واملخت�ّسني؛ Mيث fاb�س الظواgر البيئية العامليّة، وتاأKريgا على eناخ مملكة البحرين. 
ومتّ بثّه cّل يوم اأربعاA عند ال�ساعة الثاeنة e�ساAً، وgو eن اإعداد وتقدمي لطيفة البوعينني 

وحممد احلمري، واإNراج حممد اجلابر.
ا باملوVسوعات الثقاaيّة؛ Mيث bّدeت برfاeج »اإVساAات    cما اأولت الإذاعة اgتماeًا NاUسً
Kقاaيةz، وgو برfاeج اأSسبوعي eباTسر يناb�س cّل eا يتعلّق باملجالت الثقاaيّة eن eوSسيقى 
واأدب وTسعر وaن. cما األقى ال�سوA على الفعاليات الثقاaية يف اململكة، والربfاeج eن اإعداد 

وتقدمي يوSسف احلمدان، واإNراج حممد احل�سن.
  cما bّدeت الإذاعة براeج eتنّوعة يف aرتI الع�سر، وذلك eنذ ال�ساعة اخلاe�سة Mتّى 
ال�سادSسة والن�سف eن e�ساc Aّل يوم؛ Mيث تقدم يف يوم ال�سبت الربfاeج الإNباري املباTسر 
»اأVسواzA الذي يناb�س الق�سايا ال�سياSسية والbت�سادية والLتماعية التي لها بعد SسياSسي، 
عرب اSست�ساaة ال�سياSسينّي والكتاب وال�سحفيني. وzاأVسواe zAن اإعداد وتقدمي د. عوVس gاTسم، 
واإNراج عبد الناUسر النعار. ويف يوم الأMد bّدeت برfاeج »تغريدzI، وgو برfاeج اLتماعي 
يتناول Lواfب التنمية الب�سرية وتطوير الذات والتفكري الإيجابي، عرب اSست�ساaة املخت�سني. 

وgو eن اإعداد وتقدمي f�سرين eعروف، واإNراج حممد احل�سن.
  cما بثّت الإذاعة cّل يوم اKنني برfاeج »الكتاب aكرzI، وgو يناb�س الأaكار التي تطرMها 
جمموعة eن الكتب القيمة بطابع e�سلٍّ Tسبابي gادف. وgو eن اإعداد وتقدمي aالح الرويلي، 
واإNراج اأeينة اإSسماعيل. اأeّا يف يوم الثالKاa ،Aقد bّدeت اإذاعة الربfاeج العام برfاeج »eقال 
يف Uسحيفةz، وgو برfاeج Mوارّي اأSسبوعّي eباTسر، Sسلّط ال�سوA على عدد eن املقالت 
ال�سحفية املهّمة التي f�سرت Nالل اأSسبوع eن�سرم لأبرc Rتّاب الراأي والأعمدI ال�سحفيّة 
 Aيم تلفت. ويف يوم الأربعاgه اإبراLرNسني، واأ�M ه عليeدbد اأعّده وbحملّيًّا وعربيّا وعامليّا. و
امل�ساFل  يف  eتخ�ّس�س  برfاeج  وgو   ،zIاحليا »اإc�سري  التوعوّي  الربfاeج  الإذاعة  bّدeت 
ال�سحيّة املتنّوعة، cالوbاية ال�سحيّة والتغذية واجلمال والأcالت ال�سحية. ويحتوي على 
بع�س التقارير والفقرات اخلفيفة واملتنّوعة. وbّدeته واأعّدته الإعالeية اآلA البناA، واأNرLه 

Uسابر ال�سعيد.
  ويف fهاية الأSسبوع bّدeت اإذاعة الربfاeج العام برfاeج »Nليجنا واMدz، وذلك يوم 
اخلمي�س، وgو برfاeج Nليجّي eباTسر تبثّه Lميع دول جمل�س التعاون يف اآن واMد. يقّدم 
اإذاعات دول جمل�س التعاون، ويناb�س الق�سايا اخلليجيّة، ويت�سّمن اأNباًرا  بالتناوب بني 
ورSساFل eباTسرe Iن Lميع دول املجل�س. ويعّده ويقّدeه جمموعة cبريI وeتنّوعة eن الطاbم 
الإذاعي ال�ساّب املتاألّق والطموح eن العاeلني يف اإذاعة البحرين. اأeّا بالن�سبة ليوم اجلمعة، 
aبثّت الإذاعة برfاeج »عاUسمة ال�سبابz، وgو برfاeج يطرح املواVسيع ال�سبابيّة واgتماeات 
ال�سباب، ويغّطي aعاليات البحرين عاUسمة ال�سباب العربي، وgو eن اإعداد وتقدمي Sسبيكة 

ال�سحي، واإNراج Nالد املرباWي.



138

الباbة الّرe�ساfّية يف العام 2015م

  اأeّا الباbة الرباجميّة الرe�ساfيّة للعام 2015م، aقد cاfت eتنّوعة وTساeلة، بح�سب 
اإذاعة  مّتت  Mيث  الذوادي؛  ب�ّسام  اآfذاك  والتلفزيون  الإذاعة  عام  eدير  باأعمال  القاFم 
الربfاeج (اأي رRٍق تريد؟ -اجلزA الثاين) عرب حمّطات Kالث: الربfاeج العام وبحرين اأف 
اإم والقراآن الكرمي. وgو برfاeج يوeّي e�سّجل، يهدف اإىل اإعادW Iريقة تعاeلنا eع eفهوم 
الرRق، وال�سعي له eن Nالل aهم اأعمق للقراآن الكرمي والتطّورات يف املمارSسات العاملية، 
واحلقاFق العلمية التي تثبت eفهوم الرRق، ويحّفز على ال�سعي يف عمارI الأرVس cاأaراد 
وجمتمع؛ لن�ساgم يف تغيري واbعنا وواbع اأوWاfنا fحو الأa�سل. اإعداد وتقدمي د. حممد 

بوMجي، واإNراج Nالد املرباWي.
تناول  e�سّجل،  يوeّي  برfاeج  وgو  (aُرLت)،  برfاeج  البحرين  اإذاعة  bّدeت  cما    
eعاين الفرج eن اهلل Sسبحاfه وتعاىل، وgو eن اإعداد وتقدمي Nالد حممود، واإNراج اأMمد 

العبيديل.
  cما بثّت الإذاعة برfاeج (a�ساAات رe�ساfيّة)، وgو براeج ديني ذو Uسبغة رe�ساfية، 
ت�سّمن يف cّل Mلقة eن Mلقاته eواVسيع eرتبطة بال�سهر الكرمي، واSستعرVس يف Mلقاته 
a�ساFل Tسهر رe�سان املبارك، واأبرR الأMكام املتعلّقة به واSستقباله، eروًرا باfت�ساaه، 
وخمتتًما بف�ساFل الع�سر الأواNر eنه، وeا يت�سّمنه eن a�ساFل ليلة القدر، والربfاeج eن 

اإعداد وتقدمي د. راTسد الع�سريي، واإNراج عبد الناUسر النعار.
اfتقى  e�سّجل،  يوeي  برfاeج  وgو  رe�سان)،  eRان يف  (eن  برfاeج  اأذاعت  cما    
ال�سبعينيّات،  واملقّدeة يف  الإذاعيّة  املكتبة  الرe�ساfيّة eن  وامل�سل�سالت  الرباe���ج  بع�س 
والثماfينيّات، واأعاد تقدميها بعد التّعريف بها، وبفريق عملها، ويربط بني eوادgا. وgو 
bّدeت  cذلك  ال�سريان.  اأMمد  واإNراج  حممد،  aاWمة  وتقدمي  Nمي�س،  eبارك  اإعداد  eن 
الإذاعة برfاeج (رSساFل الرMمة)، وgو برfاeج يوeّي دينّي Kقايّف e�سجل، يتناول اأNالق 
الرMمة واملحبة يف الإSسالم، eع اأeثلة eعاUسرI تبني رa�س العنف وKقاaة الكراgية. eن 
اإعداد وتقدمي الدcتور عوVس gاTسم، واإNراج Nالد دروي�س. اأeّا برfاeج (برودcاSست)، 
وgو برfاeج يوeّي، aقد تراوMت eدته eن ع�سر اإىل Nم�س ع�سرI دbيقة، وfاb�س b�سايا 
وeواVسيع eتنّوعة تتعلق ب�سهر رe�سان، cالق�سايا ال�سحية، الLتماعية والفنية، وتخلّلت 
الربfاeج لقاAات eع خمت�ّسني، بالإVساaة اإىل اSستطالع راأي اجلمهور يف bالب e�سّوق ذي 

اإيقاع Sسريع. وgو eن اإعداد وتقدمي اآلA البناA، واإNراج Uسابر ال�سعيد.
  وeن الباbة الرe�ساfيّة اأي�ًسا، برfاeج (يف حمراب الرتاويح)، eن الفقرات امليداfية؛ 
Mيث ينتقل eيكرaون الإذاعة اإىل fقل UسالI الرتاويح يوeيًّا بالتن�سيق eع اإدارI القراآن 
تاريخ  لها  التي  امل�ساLد  eن  عددا  ويختار  الإSسالeية.  وال�سوؤون  العدل   IارRبو الكرمي 
وb�س�س eن خمتلف eناWق البحرين؛ ليحاور اإeام امل�سجد عنها، وعن e�سريI الإeام يف 



139

Mفظ القراآن ب�سكل خمت�سر ملّدI ع�سر دbاFق، bبل وbت الإbاeة. وgو eن اإعداد وتقدمي 
M�سن ال�ساعاتي، واإNراج عبد اهلل Lمال.

  اأeّا بالن�سبة للرباeج الدينية، aقد اأعّدت اإذاعة البحرين عدًدا eن الرباeج التي تتناSسب 
وال�سهر الف�سيل. وeن بينها (املخت�سر يف تف�سري القراآن الكرمي)، وgو برfاeج يتناول 
(وbفات  برfاeج  وgناك  للم�ستمع.  eب�ّسطة   Iب�سور الكرمية  القراآfية  الآيات  تف�سري 
ال�سهر  وa�ساFل  ال�سحيح  ال�سيام  اإىل  الوUسول  اآليّة  يتناول  برfاeج  وgو  رe�ساfية)، 
الكرمي. eن اإعداد وتقدمي ال�سيخ حممد aوؤاد الكواري، واإNراج اأMمد بوريان. وبرfاeج 
اجلمهور  واSستف�سارات  اأSسئلة  يتلّقى  eباTسر  يوeّي  برfاeج  وgو  رe�ساfية)،   iتاوa)

الكرمي eن اإعداد وتقدمي د. ال�سيخ عبد الرMيم املحمود، واإNراج: حممد اجلابر.
التي  ال�سهرات  eن  عدًدا  البحرين  اإذاعة  اأعّدت  الرe�ساfيّة  لل�سهرات  وبالن�سبة    
eن  (اأعالم  الأMد   IسهرS بينها  وeن  الأSسبوع.  اأيام  Wيلة  واSستمرت  امل�ستمعني،  Lذبت 
الإعالم) وgي SسهرI بطابع Mواري Nفيف، اSست�ساaت عدًدا eن الإعالeينّي eن خمتلف 
اMتوت  املحّطات يف e�سريتهم وWموMاتهم. cما  اأgم  الإعالeية، وحتّدKت عن  املجالت 
على اSستطالعات راأي eن اجلماgري Mولهم. وcان eن اإعداد وتقدمي aايز ال�سادI، واإNراج 
اأMمد بوريان.  وبرfاeج SسهرI الKنني (للم�ستمع eع التحية)؛ Mيث تتواUسل eع جمريات 
ال�ساMة املحليّة على ال�سعيد ال�سياSسي والLتماعي والbت�سادي، وي�سرتك يف التحاور 
وe�سّجلة.   IسرTباe ولقاAات  eيداfيّة  Mوارات  وت�سّمنت  واملخت�سون.  امل�ستمعون  بها 
 AاKالثال  IسهرSالنعار. و الناUسر  عبد  واإNراج  الذوادي،  اإعداد وتقدمي Nليل  eن  وcاfت 
(على Vسي ال�سعر)، وgي SسهرT Iسعرّية اSست�ساaت TسعراA البحرين واخلليج، وتناولت 
جتاربهم ال�سعرّية، وMياتهم يف رe�سان. وcاfت eن تقدمي يوf�س العيد، واإعداد حم�سن 

احلمري، واإNراج Nالد املرباWي .
اSست�ساaت  الأربعاA (الفردوSس)، aكاfت ذات Wاب��ع Kقايف اLت��ماعي.   IسهرS اeّاأ   
وتقدمي  اإعداد  eن  وgي  وTسيق،  ممتع  باأSسلوب  الثقاaية  املوVسوعات  وbّدeت  املثقفني، 
aالح الرويلي وM�سن ال�ساعاتي، واإNراج اأeينة اإSسماعيل. وSسهرI اخلمي�س (اأMاديث يف 
الرياVسة) التي اSست�ساaت ال�سخ�سيّات الرياVسيّة القدمية واملعاUسرI واملهتمني بال�ساأن 
الرياVسي، وfاb�ست الق�سايا الرياVسيّة يف مملكة البحرين. وgي eن تقدمي aواR العبداهلل، 
 IسهرS هيa ،(اتeقاe) اجلمعة IسهرS اeّيم تلفت. اأgراج اإبراNريي، واإN سفSواإعداد يو
aنيّة حتاور املن�سدين والفناfني، وتلقى ال�سوA على اآNر اإfتاLهم وe�سارcاتهم واأعمالهم. 
وgي eن اإعداد وتقدمي aي�سل الدوSسري وNليل اإبراgيم. واأNريًا SسهرI ال�سبت (عوايدfا)، 
وgي SسهرM Iوارّية اSست�ساaت جمموعة eن املمثّلني البحرينينّي، وMاورتهم يف اأعمالهم 
وعاداتهم الرe�ساfيّة. وgي eن اإعداد وتقدمي fورI اأبو ال�سوك وع�سام fاUسر، واإNراج 

اأMمد العبيديل .
الرe�ساfية، وeن  امل�سابقات  امل�سابقات، aقد cان gناك عدد eن  اإWار براeج    ويف 
اإىل  ال�سابعة  اإىل تعريف الأWفال eن Sسّن  التي Sسعت  بينها e�سابقة الأWفال (gاTستاغ) 
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املجالت.  Lميع  يف  الإf�ساين  التاريخ  يف  اأKّرت  التي  بال�سخ�سيّات   Iع�سر الثاfية  Sسّن 
eرمي  تقدمي  eن  وgو  العاeّة.  املعلوeات  اإWار  Vسمن  تقع   iرNاأ اأSسئلة  اإىل  بالإVساaة 
العريبي وgيا الذوادي، واإعداد Tسيخة ال�سعالن، واإTسراف بدرية عبد اللطيف، واإNراج 
عبد الناUسر النعار. اأeّا e�سابقة (الالتري)، وgي e�سابقة يوeيّة eباTسرT Iسعبيّة، تعّرف 
الأLيال بالرتاث البحريني الأUسيل. وLميع اأSسئلتها تراKيّة تتناول املناWق وال�سخ�سيّات 
اإعداد  eن  وgي  القدمية.  واحلكايات  واملواbف  والأTسعار  الرتاKيّة  والأZراVس  والأدوات 
وتقدمي عماد عبد اهلل، Sسيما العريفي، عبد اهلل Lمال، عي�سى اإبراgيم وعبد اهلل ال�سوeلي. 
و(Xهاري رe�سان) e�سابقة رe�ساfية يوeيّة eباTسرI، اإVساaة اإىل امل�سابقة الرFي�سيّة (eن 
 iدg ن تقدميe تfاcهات خمتلفة. وL اgّطه بحر)، والتي ترعاbري وN سوS ،سبق لبقS
املاgر)،  (Mلية  e�سابقة  وcذلك  ال�سريان.  اأMمد  واإNراج  الغرير،  علي  والفنان  دروي�س 
الثالثة  اإىل  الثاfية  ال�ساعة  eن  يوeيًّا  تبّث  cاfت  الكرمي  القراآن   Iتالو e�سابقة يف  وgي 
e�ساAً، وeق�ّسمة على eعايري ال�سوت واملقاeات والتجويد والوbف والبتداA، وتبث على 
الهواe AباTسرI. وgي eن اإعداد وتقدمي Lعفر LناMي وM�سن ال�ساعاتي، واإNراج عهود 
 Fast and) جeاfريد توين. وبرa .يم الن�سف ودgسّمت يف جلنة التحكيم اإبراVتلفت. و
think fast) على راديو بحرين، وgي e�سابقة تقّدم باأSسلوب رe�ساين Nفيف. ترتكز 

ا الوWنيّة والثقاaيّة والرتاKيّة.  اأSساألتها على املعلوeات العاeّة عن مملكة البحرين، N�سوUسً
وKقاaتها  البحرين  ململكة  الوWنيّة  املكت�سبات  عن  للمقيمني  رSساFل  اإي�سال  اإىل  وتهدف 

وتراKها الزاNر. وgي eن اإعداد وتقدمي حممد LناMي وعمران العرادي .

الSستاذ بدرية عبداللطيف ت�ستلم اجلاFزI الأوىل eن اأeني عام Lاeعة الدول العربية يف 
2007 Iرgيف القا Iية املميزeامل�سابقة العربية لالأعمال الإعال
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الfطلbة الّر�سمّية لإذاعة هنا اخلليج العرHي

Tسهد العام 2016م وعلى gاe�س اأعمال bّمة جمل�س التعاون التي اSست�ساaتها مملكة 
 AسفراS ن البحرين، بح�سورe zنا اخلليج العربيg« سمي لإذاعةSسني البّث الرTالبحرين تد
دول جمل�س التعاون اخلليجي لدi مملكة البحرين، وe�سوؤولني عن الإذاعات اخلليجيّة 
الإfتاج  وeوؤSس�سة  اخلليج  وتلفزيون  اإذاعة   RهاLو التعاون،  ملجل�س  العاeّة  والأeاfة 
الرباجمي امل�سرتك. ومّت gذا البث يف املرMلة الأوىل eن مملكة البحرين واململكة العربيّة 
اخلليج  لدول  التعاون  اإعالeّي eن Lميع دول جمل�س  بطاbم  الكويت  ال�سعودّية ودولة 

العربيّة.
  املحّطة الإذاعيّة بح�سب الأSستاذ علي بن حممد الرeيحي gدaت اإىل اخلروج بخطاب 
 Aاأبنا بني  الأNوّية  الروابط   Rويعّز امل�سرتcة،  والهموم  الأgداف  يطرح  واMد  Nليجّي 
دول جمل�س التعاون. وMرUست على ZرSس bيم املواWنة والfتماA للخليج العربّي ودعم 
eن  اأSساSسيّة   Iرثوc اخلليجّي  الب�سري  العن�سر   Rواإبرا اخلليجيّة،  الوMدوّية  الأgداف 
املهّم اSستثمارgا، والرتويج للخليج العربي cمنطقة eنفتحة على العامل وLاeعة ملختلف 

الثقاaات.
  واأcّد اأّن الfطالbة الرSسميّة لالإذاعة eن البحرين LاAت لتنقل Uسوتنا املوMّد اإىل اأeّتنا 
اخلليجيّة والعربيّة والعامل اأLمع، يف تاأcيد مت�ّسكنا بهوّيتنا العربيّة والإSسالeيّة اجلاeعة، 
دور  بتفعيل  القوeّي  والتزاeنا  امل�سرتك،  واحل�ساري  الثقايف  واإرKنا  بلغتنا  واعتزاfRا 
التنموّية واحل�سارّية،  اأوWاfنا، وMماية eنجزاتها  اأeن واSستقرار  الّذود عن  الإعالم يف 
 IوNد، ت�سوده روح الأMليج عربّي واN ّلX نني وتطلّعاتهم يفWب�س املواf والتعبري عن
 IّوNالأ روابط  وتوKيق  اخلليجيّة،   IدMالو راية   Aواإعال  ،AاNوالر وال�سالم   Iوالعّز
عن   Iواملعرب الإf�ساfية،  e�ساeينها  الهادaة يف  الإعالeيّة  بالرSسالة   Aوالرتقا والتكاeل، 
روح املواWنة اخلليجية، والولA لقياداتنا احلكيمة، والfتماA اإىل اخلليج العربي بتاريخه 

العريق، وMاVسره الزاgر، وe�ستقبله الآeن وامل�سرق.
  وLرi يف الكويت يف ذات العام توbيع اتفاbيّة تخ�سي�س ترّدد يف دولة الكويت 
 IارRيل وcدير اإذاعة البحرين، ووe سلمانS س�fستاذ يوSعها الأbّنا اخلليج، وg لبّث اإذاعة
الإعالم امل�ساعد ل�سوؤون الإذاعة يف الكويت ال�سيخ aهد املبارك ال�سباح؛ لإعادI بثّها يف 

دولة الكويت Vسمن اجلهود اخلليجيّة امل�سرتcة. 
bد  اخلليجّي،  التعاون  بدول جمل�س  الإعالم   AراRو cان  aقد  e�سبقا،  ذcرfا  وcما    
واaقوا يف اLتماعهم باملناeة يف اأcتوبر 2013م على اإWالق اإذاعة (gنا اخلليج العربي) 

eن مملكة البحرين، يف اإWار دعم التعاون الإعالeّي وتعزيز الهوّية اخلليجيّة.
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ا Vسمن Hاbة اإذاعة البحرين 2016 H 52رfاجماً

اإذاعيًّا eعّدI وخمرLة  اإfتاج اKنني وNم�سني برfاجًما    وLرN iالل العام 2016م 
وامل�سابقات  وال�سهرات  اليوeيّة  الرباeج  على  eوRّعة  الإذاعة،  Wاbم  bبل  eن  وeقّدeة 
والفنيّة  والثقاaيّة  واحلوارّية  العلميّة  املجالت  يف  املتخ�ّس�سة  الأSسبوعيّة  والرباeج 
لإذاعة  الرباجميّة   Iالدور ت�سّمنت  aيما  والرياVسيّة،  والLتماعيّة  والدينيّة  وال�سعرّية 
الرباeج  يف  والتجديد  التنويع  على  واعتمدت  Tساeلة،  باbة  2016م  العام  يف  البحرين 
وامل�سمون eن Nالل Wرح عدد eن الرباeج املتنّوعة التي تالe�س اأWياف املجتمع cاaّة 
والعاFلة البحرينيّة. وMرUست على تقدمي الع�سرات eن الرباeج الإذاعيّة املباTسرI وامل�سّجلة 
التي عمل على اإجناgRا Wواbم eتخ�ّس�سة eن الإعالeينّي املميّزين البحرينينّي يف العمل 
الإذاعي. وLاA اNتيار تلك الرباeج بعد eراLعة Tساeلة للرباeج املقدeّة eن bبل اإذاعات 

مملكة البحرين ورZبات امل�ستمعني.
  وNالل الدورI الرباجميّة bدeت اإذاعة الربfاeج العام على املوLة 102.3FM   ت�سكيلة 
eن الرباeج اليوeيّة eن الأMد Mتّى اخلمي�س، وeن بينها: (Uسباح اخلري يا بحرين) الذي 
يبّث eن ال�سادSسة والن�سف Mتّى التاSسعة UسباMًا. و(البحرين cّل e�ساA) الذي يبّث eن 
ال�سابعة Mتّى الثاeنة e�ساAً. ويبث gذان الربfاجمان ب�سكل eباTسر، ويعمل عليهما Wاbم 

عمل الإذاعة بالتناوب. ويرتكز عمل gذين الربfاجمني على eناb�سة الأMداث املحليّة.
  cذلك بثّت اإذاعة الربfاeج العام Nالل اأيام الأSسبوع الربfاeج الرياVسّي (رياVسة يف 
اأeّا Wاbم   .Aًسا�e سعةSالتا رياVسة)، وgو برfاeج eباTسر eّدته f�سف Sساعة، ويقّدم يف 
عمل الربfاeج aهم: حممد عبده، Nالد اإبراgيم، يوSسف Nريي، وeن اإNراج حممد عتيق. 
cما بثّت الإذاعة برfاeج (اأfا الإf�سان)، وgو برfاeج e�سّجل eّدته ع�سر دbاFق. مّت بثّه يف 
ال�سادSسة والربع UسباMًا، وgو eن اإعداد وتقدمي الدcتور حممد بوMجي، واإNراج Nالد 
املرباWي. cما bّدeت الإذاعة برfاجًما e�سّجاّل اآNر eّدت Nم�س دbاFق، وبعنوان (eن f�س 

ال�سالفة)، وذلك يف العاTسرU IسباMًا، bّدeه اإبراgيم التميمي، واأNرLه حممد احل�سن.
  وbّدeت اإذاعة البحرين عدًدا eن الرباeج املباTسرI يف الفرتI امل�ساFيّة eن اخلاe�سة 
Mتّى ال�سادSسة والن�سف e�ساa .Aًفي يوم ال�سبت cان امل�ستمعون على eوعد eع برfاeج 
ال�ّسياSسينّي  اSست�ساaة  عرب  ال�سياSسيّة،  الق�سايا  fاb�س  eباTسر  برfاeج  وgو   ،(AسواVاأ)
الناUسر  عبد  واإNراج  gاTسم،  عوVس  د.  وتقدمي  اإعداد  eن  وgو  وال�سحفينّي،  والكتّاب 

النعار.
تبثّه  برfاeج Nليجّي  واMد)، وgو  برfاeج (Nليجنا  الإذاعة  بثّت  الأMد  يوم    ويف 
بني  بالتناوب  ويقّدم  واMد.  اآن  يف  العربيّة  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  Lميع 
اإذاعات دول املجل�س، ويناb�س الق�سايا اخلليجيّة، ويت�سّمن اأNباًرا ورSساFل eباTسرe Iن 
اأeّا يف يوم الKنني، aقد بثّت الإذاعة برfاeج (لهم ب�سمة)، وgو برfاeج  Lميع الدول. 
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اإعداد  eن  وgو  الإعالeي،  املجال  Nدeة  ب�سمة يف  لها  اإعالeيّة،  Tسخ�سيات  ي�ست�سيف 
وتقدمي aايز ال�سادI، واإNراج Nليل اإبراgيم.

يغّطي  برfاeج eتخ�ّس�س  (دورينا)، وgو  برfاeج  الإذاعة  بثّت   AاKالثال يوم    ويف 
eناa�سات دوري الدرLة الأوىل البحريني، وcاأSس Lاللة امللك، ويعطي e�ساMة للتواUسل 
امل�سوؤولني  eع  الرياVسّي  ال�سارع  b�سايا  ملناb�سة  البحرينيّة  الرياVسيّة  اجلماgري  eع 
اإبراgيم  اإعداد حممد fاLي، وتقدمي حممد دروي�س، واإNراج عي�سى  واملعنينّي. وgو eن 

وعبد اهلل ال�سوeلي.
اإىل  يهدف  برfاeج  وgو   ،(Iّوb (املعرaة  برfاeج  الإذاعة  بثّت   Aالأربعا يوم  ويف    
اإعداد  eن  واملعرaة.  الثقاaة  تعزيز  Nالل  eن  الوWن  Tسباب  عقول  يف  الأaكار  UسياZة 
وتقدمي aالح الرويلي، وeن اإNراج Mمد بوbي�س. وبثّت يوم اخلمي�س برfاeج (يف ال�ساأن 
العام)، ويتناول b�سايا ال�ّساأن العاّم ذات البعد الLتماعي والbت�سادي، ويناb�س Lميع 
واإNراج  احلمدان،  يوSسف  وتقدمي  اإعداد  eن  وgو  املهّمة،  املحليّة  وامل�ستجّدات  الأMداث 

عي�سى اإبراgيم.
  وcاfت اإذاعة البحرين تختتم الأSسبوع بربfاeج (بني الريادI والإلهام)، وذلك يوم 
 Rوالإجنا والإبداع  والإلهام   Iالرياد روح   Rيعّز وKقايّف،  aكرّي  برfاeج  وgو  اجلمعة، 
لدi املتلّقي، وي�ست�سيف ال�سخ�سيّات الناLحة واملوؤKّرI ورLال الأعمال. وgو eن اإعداد 

وتقدمي الدcتور حممد بو Mجي وب�سمة البناA، واإNراج راTسد عبد الرMيم.
  cما MرUست Nالل العام ذاته على تقدمي Kماfية براeج eتنّوعة Wوال اأيام الأSسبوع، 
والأMداث  الق�سايا  يخت�ّس مبناb�سة  eباTسر  برfاeج  وgو  Nدeتكم)،  (الأeن يف  وgي: 
الأeنيّة، ويهدف اإىل توعية امل�ستمعني اأeنيًّا. ويبّث يف الواMدI والن�سف eن Xهر cّل يوم 

Nمي�س. يعمل على اإجناRه aريق الإعالم الأeني بوRارI الداNليّة.
  cما بثّت (برfاeج اإc�سري احلياI ) يف الواMدe Iن Xهر يوeّي الأMد والأربعاA، وgو 
واجلمال  والتغذية  ال�سحيّة  cالوbاية  املتنّوعة،  ال�سحيّة  امل�ساFل  eتخ�ّس�س يف  برfاeج 
الثاeنة  ال�سعيد. ويف  Uسابر  اإNراج  وeن   ،Aالبنا  Aاآل وتقدمي  اإعداد  eن  وgو  والأcالت. 
امل�ستمعون على eوعد eع برfاeج (eقال يف Uسحيفة)، وgو  eن e�ساc Aّل KالKاc Aان 
اأSسبوعّي eباTسر، ي�سلّط ال�سوA على عدد eن املقالت ال�سحفيّة املهّمة  برfاeج Mوارّي 
التي f�سرت Nالل اأSسبوع eن�سرم لأبرc Rتّاب الراأي والأعمدI ال�سحفيّة حملّيًّا وعربيًّا 
وعامليًّا. وgو eن اإعداد وتقدمي eنريS Iسلمان وعلي M�سني، واإNراج اإبراgيم تلفت. cما بّث 
برfاeج (اأWروMات) ب�سكل eباTسر يف الثاeنة eن e�ساc Aّل يوم Sسبت. وgو برfاeج علمّي 
الباMثني وWاّلب  لعدد eن  واأWروMات  ا ملحتويات رSساFل علميّة  Mوارّي ت�سّمن عرVسً
العلم يف مملكة البحرين. وgو eن اإعداد وتقدمي الدcتورS Iسهري املهنّدي، واإNراج راTسد 

عبد الرMيم.
 Aسا�e نe نةeسر يف الثاTباe ان يبّث ب�سكلc ستديو البيئة الذيSج اأeاfاإّن برa ذلكc
البحرين  البيئيّة يف مملكة  واملواVسيع  الق�سايا  ال�سوA على  Sسلّط  اأربعاA. وbد  يوم  cّل 
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الظواgر  fاb�س  cما  واملخت�ّسني.  املعنيّة  ال�سخ�سيّات  اSست�ساaة  عرب  التلّوث،  وe�ساcل 
البيئيّة العامليّة وتاأKريgا على eناخ مملكة البحرين. وgو eن اإعداد وتقدمي الدcتور cRرّيا 

Nنجي، اإNراج حممد عتيق.
  اأeّا برfاeج (اأداA)، aكان برfاجًما يحاور جمموعة eن ال�سخ�سيّات املهنيّة للتحّدث 
عن  والك�سف  الوWنيّة  الإجناRات   Rلإبرا وذلك  العام؛  القطاع  eن  عن b�س�س جناMات 
cّل  Uسباح  eن   IسرTالعا ويبّث يف  اإعالeيًّا.  وتوKيقها  eهنيًّا   Iاملتميّز البحرينيّة  النماذج 
اKنني، وgو eن اإعداد اإبراgيم التميمي، وتقدمي f�سرين eعروف واإبراgيم التميمي وحممد 

عي�سى وeرمي aقيهي، وeن اإNراج حممد احل�سن.
البحرين، والذي ي�ستعرVس جمموعة  الفطرّية يف   Iج احلياeاfالإذاعة بر   cما بثّت 
eن الكاFنات الفطرّية النادرI يف البحرين، وذلك يف العاTسرe Iن Uسباح cّل اأMد. وgو 
aيما  اإSسماعيل.  اأeينة  واإNراج  aاWمة حممد،  وتقدمي  Nنجي،  cRريا  الدcتور  اإعداد  eن 
يعك�س برfاeج (Tسباب وLاeعة) اأوLه الن�ساط العلمّي وال�سبابّي والثقايّف يف اجلاeعات 
لل�سباب  املجال  اإa�ساح  عرب  الإذاعة،  aنون  يف  الإعالeيّة  املواgب  ويكت�سف  البحرينيّة، 
fعمة  واإNراج حممد  gاTسم،  عوVس  الدcتور  اإTسراف  eن  وgو  الربfاeج،  aقرات  باإfتاج 

وNليل اإبراgيم. ويبّث يف الثاeنة eن e�ساc Aّل Lمعة.
  اإذاعة البحرين اإف اإم cان لها f�سيب cبري يف الدورI الرباجميّة اأي�ًسا؛ Mيث bّدeت 
الإذاعة على املوLة 93.3FM   باbة مميّزe Iن الرباeج اليوeيّة التي اeتّد بثّها eن الأMد 
اإذ تبداأ eع برfاeج (UسباMكم رايق)، وgو برfاeج UسباMّي eنّوع يطرح  اإىل اخلمي�س. 
املواVسيع الLتماعيّة eن ال�سادSسة والن�سف UسباMًا Mتّى التاSسعة. ويعمل على اإجناRه 
اأMمد بو  اإNراج  العثمان، وeن  ال�سوك، Sسامل  اأبو   Iورf ،عروفe سرين�f ،Iال�ساد aايز 
برfاeج  يطّل  ع�سًرا  الرابعة  Mتى  الثاfية  eن   Iالظهري  Iرتa ويف  اجلزاف.  وaهد  ريان 
 iدgن اإعداد وتقدمي علي القطان وe ،نّوعe وارّيM يهّيaج ترeاfو برgو ،(سر�N دربك)

دروي�س وSسبيكة ال�سحي وM�سن حممد، وeن اإNراج اأMمد ال�سريان.
  aيما bّدeت الإذاعة برfاeج (Sساعة على gواك)، وgو برfاeج eتخ�ّس�س يف اإgداAات 
وWلبات الأZاين، وذلك يف اخلاe�سة e�ساAً. وgو eن تقدمي Tسيخة ال�سعالن، Sسامل العثمان، 
اإم، وgو برfاeج  اإف  اآي  اأبو ال�سوك. وبرfاeج   Iورfو ،Iايز ال�سادaعروف، وe سرين�f
ترaيهّي eنّوع، عبارI عن eنتدe i�سموع، وذلك eن ال�سابعة اإىل التاSسعة e�ساAً، وgو eن 
 Iيما تقّدم الن�سرa .يم تلفتgراج اإبراNن اإeسيما العريفي، وSاإعداد وتقدمي عماد عبد اهلل و
الرياVسيّة املخت�سرI (Sسبورت اإف اإم) يف العاTسرe I�ساAً، وgي eن اإعداد وتقدمي حممد 

عبده وMاRم ال�سيخ وNالد اإبراgيم.
  وTسملت الرباeج الأSسبوعيّة cذلك برfاeج (اإف اإم ليغ)، وgو برfاeج رياVسّي يبّث 
يف ال�سابعة eن e�ساA اجلمعة. ويقوم على اإعداده وتقدميه gاين اللوؤلوؤ، وeن اإNراج عبد 
اهلل ال�سوeلي. cما bّدeت برfاeج (fب�س واأMاSسي�س) يف الثاeنة eن e�ساA ال�سبت. وgو 

eن اإعداد حم�سن احلمري، وتقدمي يوf�س العيد، واإNراج Nالد املرباWي.
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للم�ستمعني برfاeج (eع  a 106.1FMقّدeت  املوLة  الكرمي على  القراآن  اإذاعة  اأeّا    
يعرVس  e�سّجل  برfاeج  وgو   .Iع�سر احلادية  ال�ساعة  يف  يوeي  ب�سكل  ال�سعراوي) 
 iتاوa) جeاfت برeّدb ماc .تويل ال�سعراويe ت�سجيالت التف�سري القراآين لل�سيخ حممد
على الهواe ،(Aن الثاeنة والن�سف UسباMًا Mتّى العاTسرc Iّل Lمعة، وgو eن اإعداد وتقدمي 
 Iال�سفر (eع  برfاeج  bّدeت  cما  اجلابر.  واإNراج حممد  املحمود،  الرMيم  عبد  الدcتور 
الكرام الربرe ،(Iن الثاeنة والن�سف Mتّى العاTسرc Iّل اأMد. وgو برfاeج اأSسبوعّي eباTسر 
يف تالوI القراآن الكرمي، eن اإعداد وتقدمي Lعفر MناMي وM�سن ال�ساعاتي، واإNراج عهود 
تلفت. اإVساaة اإىل برfاeج (اأبرك ال�ساعات)، وgو برfاeج يتناول eوVسوعات تهّم الناSس 
ال�سلبيّة يف  العادات  الآداب الإSسالeية والتطّرق ملعاجلة بع�س  اليوeية، eن  يف Mياتهم 
الأaراد واملجتمع. وذلك eن اإعداد وتقدمي ال�سيخ اإبراgيم احلادي ويوSسف aولذ، وeن 

اإNراج اأMمد بوريان ووgيب اجلزاف.
اإذاعة البحرين عن  اأعلنت وRارT Iسوؤون الإعالم عرب  العام ذاته 2016م،    وNالل 
ال�سوؤون  eع  بالتعاون  وذلك  احلج،  eوSسم  Nالل  eتخ�ّس�سة  اإذاعيّة  براeج  KالKة  بّث 

الإSسالeيّة بوRارI العدل والأوbاف وال�سوؤون الإSسالeيّة.  
 ) بحرين  راديو  eوLه  تطوير  eن  الأوىل  املرMلة  تنفيذ   Aبد عن  الإعالن  مّت  cما    
96.5) املوLّة الناWقة باللغة الإجنليزية؛  Mيث مّت اإعداد Nّطة لتطوير gوّيتها الرSسميّة 
بجاfب توXيف عدد eن الكفاAات الوXيفيّة اجلديدI وحتديث املحتوc .iما اأWلقت اإذاعة 
البحرين اأربعني fغمة اإذاعيّة LديدI بالتعاون eع اإMدc iربيات Tسرcات الإfتاج ال�سوتي 

الأeريكيّة.  
اإذاعة البحرين بثمان LواFز يف eهرLان اخلليج  اأي�ًسا aاRت    ويف العام 2016م 
لالإذاعة والتلفزيون الذي اأbيم Nالل الفرتe Iا بني 14 وe 17ارSس 2016م. وgي عن 

براeج وe�سل�سالت eن اإfتاLها املحلّي على النحو التايل:
اجلاFزI الذgبيّة: برfاeج (Nلف الوتر) لفئة الرباeج الثقاaيّة.

اجلاFزI الذgبيّة: برfاeج (لهم ب�سمة) لفئة الرباeج احلوارّية. 
اجلاFزI الذgبيّة: برfاeج (اأبرك ال�ساعات) لفئة الرباeج الدينيّة.

بذوي  واخلاUس  الأSسرّية،  الرباeج  لفئة  بيد)  (يًدا  برfاeج  الذgبيّة:   IزFاجلا
ة. الMتياLات اخلاUسّ

اجلاFزI الذgبيّة: e�سل�سل (عاFلة عمران الزعفران) لفئة الدراeا الكوeيدّية.
اجلاFزI الف�سيّة: e�سل�سل (Tسم�س بن Tسم�س) لفئة الرباeج الLتماعيّة.

اجلاFزI الف�سيّة: برfاeج (برودcاSست) لفئة براeج املنّوعات. 
اجلاFزI الف�سيّة: برfاeج (eن f�س ال�سالفة) لفئة الفواUسل الإذاعيّة.

  cما aاRت اإذاعة البحرين باجلاFزI الف�سيّة يف املهرLان العربي لالإذاعة والتلفزيون 
اإىل e 5ايو 2016م  الفرتe Iا بني 2  اأbيمت يف توf�س Nالل  التي  ال�سابعة  يف دورته 
عن aئة الن�سرI الإNبارّية الإذاعيّة. وaاRت اأي�ًسا بجاFزI الري�سة الف�سيّة اخلليجيّة عن 
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اخلليجي  الكوجنرSس  اأوSسكار  e�سابقات  يف  وذلك  ليغ).  (اإف.اإم  الرياVسي  الربfاeج 
التي fّظمها الحتاد اخلليجي لالإعالم الرياVسي Nالل الفرتe Iا بني 22 اإىل e 27ارSس 

2016م يف e�سقط.
eعّدI وخمرLة  اإذاعيًّا  برfاجًما  وع�سرين  KالKة  العام 2017م  الإذاعة يف  اأfتجت    
املتخ�ّس�سة  والأSسبوعيّة  اليوeيّة  الرباeج  على  eوRّعة  الإذاعة،  Wاbم  bبل  eن  وeقّدeة 
املنّوعة،  الفنيّة،  الثقاaيّة،  العلميّة،  اخلدeيّة،  وeنها  املجالت،  خمتلف  يف  والفالTسات 
ال�سعرّية، الدينيّة والLتماعيّة والطبيّة. aيما بلغت Sساعات البّث S 17،280ساعة eوRّعة 
على Kمان اإذاعات، وgي: الربfاeج العام، وبحرين اإف.اإم، وال�سبابيّة، وgنا اخلليج العربي، 

وال�سعبيّة، والطربيّة، والقراآن الكرمي ، وراديو بحرين الغناFيّة.

برfاeج UسباMكم رايق ي�ست�سيف عي�سى بن عبدالرMمن احلمادي وRير العالم 
ال�سابق

الزeالf A�سرين eعروف وaايز ال�سادI يحاوران وRير العالم الSسبق الدcتور حممد 
عبدالغفار
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اإWلق هوّيات LديدI لإذاعات البحرين

Tسهد العام 2017م اإWالق الهوّية اجلديدI لإذاعة البحرين الناWقة باللغة الإجنليزّية 
(راديو البحرين)؛ Mيث ت�سّمنت جتديد الهوّية الرSسميّة للراديو وaواUسل البّث وeوSسيقى 
الرباeج والأNبار والوbفات الإعالfيّة، وذلك بالتعاون eع (Groove Worx) يف Sساfتا 
eوfيكا بالوليات املتحدI الأeريكية، وgي واMدe Iن اأعرق ال�سرcات العامليّة يف جمال 

الإfتاج ال�سوتي.
  cما LرN iالل العام ذاته اإWالق الُهوّية اجلديدI لإذاعة القراآن الكرمي، والتي LاAت 
البحرين جمموعة  اإذاعة مملكة  bّدeت  لها؛ Mيث  امل�ستمعني واملتابعني   AسداUاأ يف Sسياق 
eتنّوعة eن الرباeج املباTسرI وامل�سّجلة والفواUسل الإذاعيّة Nالل Tسهر رe�سان. aقّدeت 
 Iو عبارgو ،(رgلية املاM) جeاfا برgRن اأبرe ،جeن الرباe عرب اإذاعة القراآن الكرمي عدًدا
 .Aًسا�e الثالثة  اإىل  الثاfية  ال�ساعة  eن  يوeيًّا  تبّث  الكرمي،  القراآن   Iتالو e�سابقة يف  عن 
 Aالهوا والوbف والبتداA، وتبّث على  والتجويد  واملقاeات  ال�سوت  وتعتمد على eعايري 
والدcتور  LناMي  Lعفر  امل�سايخ  a�سيلة  eن  املت�سابقني  تقييم  وتتكّون جلنة   .IسرTباe
عهود  واإNراج  ال�ساعاتي،  M�سن  تقدمي  eن  والربfاeج  الن�سف.  واإبراgيم  توين  aريد 
تلفت. cما bّدeت براeج اأNرe iنها: يف (بيت النبّوI)، (eع ال�سعراوي)، (القول املبني 
واأSسراره)،(aتاوi)،(fفحات  ال�سوم  ال�ساحلني)،(eقاUسد  امل�سلنّي)،(Uسيام   AطاNاأ يف 

رe�ساfيّة)،(تف�سري ابن عثيمني)، و(aواUسل تعريفيّة مبواbيت الأذان اليوeيّة).
  اأeّا اأKري اإذاعة بحرين اإف اإم Nالل Tسهر رe�سان الف�سيل، aت�سّمن باbة براجميّة 
eنّوعة، لعّل اأgم براجمها »الالتريz. وgو e�سابقة يوeيّة على الهواe AباTسرe ،Iن ال�ساعة 
التاSسعة e�ساM Aًتّى احلادية ع�سرe I�ساAً. ويقوم على الربfاeج aريق يتكّون eن عماد 

عبد اهلل، Sسيما العريفي، عبد اهلل Lمال، عي�سى املطّوع وعبد اهلل ال�سوeلي.
  cما Tسهد اأKري الربfاeج العاّم جمموعة eن الرباeج الرe�ساfيّة. وeن اأبرgRا برfاeج 
(Uسناديق املعرaة)، وgو مبثابة e�سابقة لالأWفال؛ Mيث تقّدم لهم جمموعة eن ال�سناديق، 
يحتوي cّل واMد eنها على علم eن علوم املعرaة، اأو اSسم لأMد العلماA اأو ال�سخ�سيّات 
التاريخيّة. ويهدف الربfاeج cذلك اإىل RيادI وعي وKقاaة gذه ال�سريحة املهّمة eن Nالل 
WرMه يف cّل Mلقة b�ّسة، aيها عربI وaاFدI. والربfاeج eن اإعداد وتقدمي Tسيخة ال�سعالن.
  وbد ت�سّمن اأKري الربfاeج العام اأي�ًسا براeج ال�سهرات الرe�ساfيّة املفيدI والبنّاIA؛ 
Mيث cان امل�ستمعون الكرام على eوعد eع برfاeج (Kقة). وgو SسهرI رe�ساfيّة تبحث 
واSستعراVس  واأSساليبها،  اأSسرارgا  يف  النقاTس  عرب  النجوeيّة  Kقاaة  وترSسيخ  f�سر  يف 
ناذج وWنيّة وNليجيّة وتاأUسيل جتاربها وتعميمها؛ لتكون مبثابة املحّفز والداعم لكّل 
eن  وgو   .Iاحليا eناMي  Tستّى  يف  eنه  الfطالق  ميكن  اأKًرا  النماذج  تلك  يف   iير eن 
 Iو عبارgو ،(سباب ليفT) جeاfذلك برcيم التميمي، وgسف حممد واإبراSاإعداد وتقدمي يو
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اأSسبوعيّة ُتعنى بالق�سايا ال�سبابيّة eن Nالل جمل�س يلتقي aيه جمموعة eن   IسهرS عن
اأو b�سيّة تعنيهم eع اأUسحاب الNت�ساUس  ال�سباب البحريني الطموح؛ لطرح eوVسوع 
يف اجلهات املعنيّة. وgو eن اإعداد وتقدمي Sسبيكة ال�سحي، واإNراج حممد fعمة. وcذلك 
برfاeج (SسهرI رياVسيّة)، وياأتي eّرI يف الأSسبوع؛ Mيث ي�سلّط ال�سوe Aن Nالله على 
الرياVسي يف  امل�سهد  الكبري يف  الأKر  لها  التي cان  الرياVسيّة  ال�سخ�سيّات  جمموعة eن 

مملكة البحرين. وgو eن اإعداد وتقدمي حممد عبده، واإNراج اإبراgيم تلفت.
  cما Tسملت الباbة اإذاعة (gُنا اخلليج العربي)، والتي Tسارcت يف اإfتاج براجمها cّل 
Nليجيّة  Sسهرات  براeج  وت�سّمنت  العربية.  اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�س  اإذاعات 
اSست�ساaة aنّاfني واإعالeينّي وTسخ�سيّات Nليجيّة. وZلب على gذه الرباeج Wابع الرتاث 
اخلليجي، اإVساaة للرباeج الدينية املنّوعة، وبراeج الدراeا والتاريخ والرباeج الLتماعيّة 
والتعليميّة التثقيفيّة، وبرfاeج (حمّطات رe�ساfيّة) eن اإfتاج اإذاعة مملكة البحرين. ويقّدم 
يف متام ال�ساعة الواMدX Iهًرا، وgو برfاeج eنّوع يبّث على الهواe AباTسرI. ويتناول اآNر 
العربية. cما تطّرق لأبرR الأMداث  التعاون لدول اخلليج  اأNبار وaعاليّات دول جمل�س 
والفعاليّات الرe�ساfيّة واملبادرات اخلريية يف gذه الدول. بالإVساaة اإىل a�ساFل العبادات، 
الإذاعة  اأfتجت  املبارك. cما  املتعلّقة ب�سهر رe�سان  الطبيّة  الن�ساFح والإرTسادات  واأgم 
الف�سيل،  ال�سهر  بقدوم  اMتفاًل  Sسلمان  يوf�س  ال�ساعر  cلمات  eن  رe�ساfيّة   Iسود�fاأ
واأWفالهم.  الإذاعة  cوادر  اأداFها  Tسارك يف  Mيث  ذاتيّة؛  واإeكاfات وجتهيزات  وبجهود 
fعمة  العبيديل، وحممد  اأMمد  وت�سوير  اأSسدي،  اأMمد  املخرج  وتوRيع  تلحني  eن  وgي 

وeك�ساج عبد احلميد العلي وe�سارcة Uسابر ال�سعيد.
اجلاللة  UساMب   Iسر�M البالد  عاgل  تويّل   iرcبذ البحرين  اMتفال  ومبناSسبة    
امللك Mمد بن عي�سى اآل Nليفة eقاليد احلكم وذcرi العيد الوWني املجيد، اأWلقت اإذاعة 
البحرين Vسمن Nططها الرباجمية امل�سابقة ال�سعرّية »وWن التفاNرz، وذلك يف f�سختها 
الثالثة؛ Mيث رcّزت امل�سابقة على اأgميّة الوWن والعتزاR، والفخر به وبقيادته، وcذلك 
Mماية  Sسبيل  يف  والنفي�س  الغايل  يبذلون  الذين  البواSسل  واجلنود  البحرين،  ب�سعب 
البحرين ببّث KالKا وع�سرين b�سيدT Iسعرّية عرب  اإذاعة  الوWن والّذود عنه. cما bاeت 
اأن مّت aتح باب امل�سارcة للم�سابقة يف f 21وaمرب املاVسي.  اأKري eوLاتها املختلفة، بعد 
واSستلمت اللّجنة املكّوfة eن الأSستاذ يوf�س Sسلمان، والدcتور Nليفة بن عربي، والأSستاذ 
بدر حممد الدوSسري واملخرج اأMمد العبيديل fحو Sسبع وKماfني b�سيدI، وبعد N�سوعها 
لل�سروط التي مّت الإعالن عنها، واملتمثّلة يف اأن تكون الق�سيدS Iسليمة البناA يف الوRن 
والقاaية واملعنى، واأن تت�سّمن املعاين الوWنيّة العميقة، وeنها الفخر والعتزاR بالوWن 
وبقيادته وTسعبه وLنود الوWن البواSسل، واأّل تقّل الأبيات عن اKني ع�سر بيتًا، ول تزيد 

عن ع�سرين بيتًا.
  ويف العام 2017م مبناSسبة ذcرe iيثاق العمل الوWني اأي�ًسا، bّدeت اإذاعة البحرين 
امللحمة الدراeيّة الغناFيّة الوWنيّة »وUسايا »، eن aكرI وcلمات ال�ساعر يوf�س Sسلمان، 
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اهلل  عبد  عماد  وبطولة  aقيهي،  ملرمي  والرواية  ال�سقر،  املخرج Lمال  الدراeي  والتاأليف 
وSسيما العريفي وM�سن ال�ساعاتي وحممود Tسريف وaاWمة eRان والطفل Mمد الناeليتي، 
واأحلان Sسلمان علي، وZناc Aّل eن الفنّان حممد التميمي والفنّان عمر اجلريان والفنّان 

عمار MاLي، والتوRيع املوSسيقي له�سام bاSسم، واإNراج حممد M�سن.
  وبح�سب eوbع جمل�س املناb�سات يف مملكة البحرين، aقدت WرMت وRارT Iسئون 
ترaيهيّة  اإذاعيّة   Iناb وت�سغيل   Iلإدار العروVس  اأa�سل  على  للح�سول   Iزايدe الإعالم 
على الرتّدد الإذاعي 87.6MHz FM ملّدN Iم�س Sسنوات؛ Mيث اTسرتWت املناb�سة eن 
يرSسو عليه املزاد توaري LهاR الإرSسال الإذاعي للقناI (FM Transmitter) وNطوط 
التغذية (Transmission Line) وgواFي الإرSسال (Antenna) ووMدI دeج خمارج 
اأLهزI الإSسالة الإذاعي (Power Combiner) وLهاR التغذية الكهرباFية الMتياWي 

.Iّس بالقناUستوديو الإذاعي اخلاSري الأaذلك توcو ،(UPS)

برfاeج الeن الذاعي

برfاeج الeن الذاعي
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hOرH Iراجمّية Tساeلة ehتنّوعة يف 2018م

 Iعّدe اجًما اإذاعيًّاfم�سني برN نe رثcتاج اأfن العام 2018م اإe سهد الن�سف الثاينT  
والأSسبوعيّة  اليوeيّة  الرباeج  على  وeوRّعة  الإذاعة،  Wاbم  bبل  eن  وeقّدeة  وخمرLة 
املتخ�ّس�سة وامل�سل�سالت وامل�سابقات وال�سهرات والفالTسات يف خمتلف املجالت، وeنها 
والLتماعيّة  الرe�ساfيّة  الدينيّة،  ال�سعرّية،  املنّوعة،  الفنيّة،  الثقاaيّة،  العلميّة،  اخلدeيّة، 
وgي:  اإذاعات،  Kمان  على  eوRّعة  Sساعة   17،280 البّث  Sساعات  بلغت  aيما  والطبيّة. 
العربي وال�سعبيّة، والطربيّة،  اإف.اإم، وال�سبابية، وgنا اخلليج  العام، وبحرين  الربfاeج 

والقراآن الكرمي، وراديو بحرين الغناFيّة.
  ويف Sسجّل eواUسلة الإجناRات الإذاعيّة للعام 2018م، aقد M�سدت اإذاعة البحرين 
املرcز الأّول عن الربfاeج الإذاعي (Nذين eعك)، يف e�سابقة الرباeج التفاعليّة يف املهرLان 
العربيّة يف  الدول  اإذاعات  احتاد  fّظمه  الذي  والتلفزيون  لالإذاعة  ع�سر  التاSسع  العربي 
املدينة الثقاaيّة التوf�سيّة Nالل الفرتe Iابني 26 و29 اأبريل 2018م. وgو برfاeج ياأNذ 
امل�ستمعني يف رMلة علميّة، اأو اLتماعيّة، اأو Uسحيّة. ويطرح املواVسيع وي�ستطلع Mولها 

اآراA اجلمهور يف bالب e�سّوق، eن اإعداد وتقدمي اآلA البناA، واإNراج Uسابر ال�سعيد.
  bّدeت اإذاعة البحرين يف دورتها الرباجميّة يف العام 2018م براeج LديدI وeتميّزI؛ 
حممد  aاWمة  تقدمي   ،« ديرتنا  يف  رMلة   « الرباeج  gذه  وeن  الأذواق.   خمتلف  لتلبية 
وعبداهلل ال�سوeلي، ويذاع eن الأMد اإىل اخلمي�س عرب اأKري الربfاeج لعام 102.3. واأي�ًسا 
برfاeج » Tسياcةe ،zن تقدمي fورI اأبو ال�سوك، واإNراج اأeينة اإSسماعيل. ويذاع eن الأMد 
اأي�ًسا برfاeج »  ال�ساعة احلادية ع�سرI واأربعني دbيقة. وeن الرباeج  اإىل اخلمي�س عند 
القحطاين.  Rينب  واإNراج  العيد،  ويوf�س  ال�سوك  اأبو   Iورf تقدمي  eن   ،zرايق UسباMكم 
الثاeنة  اإىل  والن�سف  ال�سادSسة  ال�ساعة  eن  اخلمي�س  اإىل  الأMد  eن  الربfاeج  ويذاع 
والن�سف UسباMًا. وبرfاeج » ع�س UسباMكe ،zن تقدمي aاWمة حممد وe�سعود e�سطفى. 

.Aًسا�e قFاbسة وع�سر دSد اإىل اخلمي�س يف متام ال�ساعة ال�سادMن الأe ويقّدم
  cما bّدeت الإذاعة برfاeج » cلمات fكتبها يحيا بها الآNرون » تقدمي aاWمة eRان 
 .Aًسا�e IسرTد اإىل اخلمي�س يف متام ال�ساعة العاMن الأe وعبداحلميد العلي، واأي�ًسا يقّدم
 Aالبنا Aن تقدمي اآلe ،« ول العاملM « تها اإذاعة البحرين يف دورتهاeّدb ج التيeن الرباeو
وعبد احلميد العلي. يقّدم يف متام ال�ساعة الثالثة ع�سًرا eن الأMد اإىل اخلمي�س. واأNريًا 
برfاeج الأeن الإذاعيe zن اإعداد الإدارI العاeّة لالإعالم والثقاaة الأeنية بالتعاون eع اإذاعة 
البحرين. ويبّث cّل يوم Nمي�س يف متام ال�ساعة الواMدX Iهًرا، eن تقدمي النقيب aايز اأeني 

وTسيخة الزياين، واإعداد eرمي حممد، واإNراج e�ساعد eالRم Kاين عبد الرMمن البطي.
  اأeّا بالن�سبة خلارWة اإذاعة البحرين Nالل Tسهر رe�سان املبارك، aقد ت�سّمنت باbة 
 zةWفي باب امل�سل�سالت بثّت الإذاعة امل�سل�سل الكارتوين » ابن بطوa .جeن الرباe نّوعةe
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اإيناSس يعقوب.   ال�سعالن، واإNراج  تاأليف eنى eرعي وTسيخة  العام، eن  الربfاeج  على 
واإNراج  اأبوTساeة،  e�سطفى  تاأليف  eن   ،zسولSالر Mول  »رLال  gو  الثاين  وامل�سل�سل 
اإيناSس يعقوب. وLرi بثّه يف متام ال�ساعة التاSسعة والن�سف. cما بثّت اجلزA الثالث eن 
e�سل�سل » Lزر الأeادوSسe ،zن تاأليف اإبراgيم التميمي، واإNراج حممد احل�سن، وذلك 
ابتداe Aن الن�سف الثاين eن Tسهر رe�سان. واأي�ًسا gناك e�سل�سل » WراFف العربz، ومّت 
بثّه يوeيًّا عند ال�ساعة الثاfية ع�سرX Iهًرا. وgو eن اإعداد aاWمة حممد وTسيخة ال�سعالن، 

واإNراج حممد fعمة.
  cما cان لل�سهرات الرe�ساfيّة f�سيب eن الربfاeج؛ Mيث bّدeت الإذاعة برfاeج » 
واإNراج Nليل  f�سرين eعروف ويوSسف احلمدان،  اإعداد وتقدمي  ليايل رe�ساfيةe ،zن 
اإبراgيم. وبثّت ال�سهرc Iّل Nمي�س عند ال�ساعة العاTسرI والن�سف لياًل. اأeّا عند ال�ساعة 
اإعداد  Sستوبe ،zن   «  IسهرS الإذاعة  بثّت  aقد  cّل Lمعة،   Aسا�e والن�سف eن   IسرTالعا
وتقدمي fيلة الرويعي وعلي القطان، واإNراج اأMمد بوريان وeرمي LاSسم. وبثّت e�سابقة 
بعنوان » اأeّنا البحرين »، eن اإعداد وتقدمي Tسيخة ال�سعالن، واإNراج عبد الناUسر النعار. 
تذاع يوeيًّا عند ال�ساعة الواMدX Iهًرا. وبرfاeج » جمل�س ال�سباب »، وgو برfاeج cان 
يبّث cّل اKنني عند ال�ساعة العاTسرI والن�سف e�ساa .AًكرI واإعداد Sسبيكة ال�سحي، وaريق 
الإعداد fور القاSسمي وعهود ربيعة وaهد ال�سيابي، واإNراج aاWمة bمرب واأMمد Uسالح. 
وeن الرباeج الدينيّة » aتاوي رe�ساfيةz يوeيًّا عند ال�ساعة اخلاe�سة e�ساAً. والربfاeج 

eن تقدمي ال�سيخ على eطر.
اإذاعة البحرين Nالل العام 2018م، aقد bاeت  اأبرe Rا bاeت به    وبح�سب Sسجل 
البحرين، بت�سجيل  القّراA يف مملكة  القراآن الكرمي، واfطالbا eن دورgا يف دعم  eوLة 
ا Lيل  تالوات bراآfيّة LديدI ملجموعة eن القّراA البحرينينّي eن خمتلف الأLيال، N�سوUسً
ال�سباب الذين Mّققوا اإجناRات على امل�ستوi اخلليجي والعربي، وذلك بروايتي Mف�س 

عن عاUسم.
ة لأgّم الفعاليّات الوWنيّة على e�ستوi اململكة، مبا    cما bاeت الإذاعة بتغطية NاUسّ
وeهرLان  البحرين،  دaاع   Iّوb تاأSسي�س   iرcوذ الوWني،  العمل  eيثاق   iرcذ ذلك  يف 

املراعي، وeهرLان البحرين اأّوًل وe�سابقة القارئ العاملي.
  hترتcّز eهاّم الإذاعة aيما يلي:

eنهجيّة عمل  Xّل  وامل�سجلّة يف   IسرTاملبا الإذاعيّة  الرباeج  واإNراج  وتقدمي  اإعداد 
تعّزR الوMدI الوWنيّة واملّد الإUسالMي، وترSّسخ الأeان والSستقرار، وت�سيع روح التاآلف 

والت�ساeح، وت�ساgم يف f�سر الوعي واملعرaة يف املجتمع.
املناSسبات  ذلك  يف  مبا  البحرين،  مبملكة  ة  اخلاUسّ واملناSسبات  الفعاليّات  تغطية 

الوWنيّة، ال�سياSسيّة، الدينية، الثقاaيّة واملتنّوعة.
ة، اخلليجيّة والعربيّة  التن�سيق والتعاون eع خمتلف املوؤSس�سات الرSسميّة واخلاUسّ

والعامليّة يف جمالت التبادل الرباجمي والأNبار والSستفادe Iن اخلربات.
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وامل�سابقات  واملهرLاfات  واملوؤمترات  الLتماعات  خمتلف  يف  الفّعال  التواLد 
اإبراR وLه اململكة احل�ساري  اخلليجيّة والعربيّة والعامليّة، واSستثمار gذه امل�سارcة يف 

وUسورتها امل�سرbة للراأي العام املحلّي والدويل.
تعزيز ال�سراcات eع وRارات الدولة وeوؤSس�ساتها aيما يتعلق باإfتاج الرباeج التي 
التقليل eن  وبالتايل  الإfتاج،  بنفقات  تتكّفل gي  اNت�ساUسها، بحيث  تدNل يف جمالت 

Mجم الإfفاق يف العمليّة الfتاLيّة يف gيئة Tسوؤون الإعالم. 
تعزيز ال�سراcات eع القطاع اخلاUّس والعاّم يف cّل eا eن Tساأfه رaع LودI الرباeج 

الإذاعيّة والكفاAات. 
اSستثمار خمتلف وSساFل الت�سال والتواUسل الLتماعي؛ للت�سويق لرباeج الإذاعة، 
الذcيّة؛ بهدف حتقيق املزيد eن  الهواتف  الإذاعيّة يف Lميع تطبيقات  واإدNال املوLات 

الfت�سار واخلروج عن النطاق املحلّي والإbليمي يف البّث.
تدريب الكوادر الإذاعيّة والنهوVس مب�ستواgا الفنّي، التقنّي والإعالeّي، بالإVساaة 
املنتج  eن  عالية جتعل   IودL ذات  براeج  لإfتاج  املبدعة  الطاbات  وت�سجيع  اإىل حتفيز 

الإذاعّي eادL Iاذبة للم�سرتي حمليًّا وعربيًّا وعامليًّا.
العمل على اSستقطاب الكفاAات الإذاعيّة واcت�ساف املواgب الإعالeيّة بالتعاون eع 

املوؤSس�سات الأcادمييّة العاeلة يف مملكة البحرين.
البنية  لتطوير  الأgداف؛  eن  جمموعة  2018م  العام  Nالل  الإذاعة  وVسعت  cما    

التحتيّة والعمل والإذاعي وgي: 
 Iبجود  Aالرتقا بهدف  اجلودI؛  عايل  بنظام  (eك�سر)  البّث  eزج   IهزLاأ 1� حتديث 

املنتج الإذاعي ودعم املهنيّة الإعالeيّة.
2�  حتديث املكتبة الإذاعيّة، وTسراf Aظام رbمي حلفظ املواد الإعالeيّة، وRيادS Iسعة 

اخلادم اللكرتوين، مبا ي�سهم يف Mفظ الإرث الإذاعي التاريخي ململكة البحرين.
3� حتديث اأSستوديوgات البّث وeراaق العمل يف اإذاعة البحرين، مبا ي�سهم يف تطوير 

بيئة العمل والرتقاA باملنتج الإعالeي.
الإذاعيّة  والرباeج  التغطيات  لتلبية  eتنقل؛  اأSستوديو  اأو  اإذاعي  fقل  عربة   AسراT  �4

اخلارLيّة باململكة.
T �5سراA اأLهزI اإرSسال بّث اإذاعي رbمي  (DAB؛ لتنفيذ املرMلة الأوىل eن تطوير 
eنظوeة الإرSسال الإذاعّي، والتوLّه لعتماد تقنية الإرSسال الإذاعّي الرbمّي على املوLات 

الإذاعيّة.
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وت الإيجاHي  عام 2019م hال�سّ

اجلمعي  الوعي  وتغيري  امل�ستمعني،   IياM يف  الإيجابية  تعزيز  eبداأ  eن  اfطالbًا    
لالأa�سل، وحت�سني MياI امل�ستمعني عن Wريق التفكري الإيجابي، اأWلقت اإذاعة البحرين يف 
eطلع العام 2019م عماًل اإذاعيًّا مميًّزا بعنوان (ال�سوت الإيجابي)، وgو برfاeج يحتوي 
على جمموعة f�ساFح اإيجابية وعبارات حمّفزL ،Iرi بثّه عرب اإذاعة بحرين اإف اإم 93.3 
 Iسبوع. والفكرSوال اأيام الأW تنّوعةe رتاتa ج العام 102.3 اإف اإم علىeاfواإذاعة الرب
eن اإعداد الإعالeيّة fورI اأبو ال�سوك ، وتقدمي جمموعة eن الإعالeينّي يف اإذاعة البحرين، 

وeن اإNراج aاWمة bمرب، واإTسراف Uسابر ال�سعيد.
  اإذاعة البحرين يف دورتها الرباجميّة Nالل Tسهر رe�سان 2019م bّدeت جمموعة 
eتنّوعة eن الرباeج التي تناSسبت وروح ال�سهر الف�سيل، eن الرباeج الدينيّة والرتaيهيّة 

والرباeج املتّ�سلة ب�سكل eباTسر eع e�ستمعي اإذاعة البحرين عرب خمتلف eوLاتها.
  وبح�سب الوcيل امل�ساعد ل�سئون الإذاعة والتلفزيون عبد اهلل Nالد الدوSسري، aقد 
Zلب على الدورI الرباجميّة الطابع املحلّي الذي تتميّز به اإذاعة البحرين داFًما، والذي ميثّل 
gوّية Nال�سة يتّم تكري�سها بجهود Mثيثة، بذلها Lميع العاeلني باإذاعة البحرين؛ لإعداد 

gذه الباbة املتنّوعة eن الرباeج. 
براeج  eنها:  الرباeج،  eن  eتنّوعة  جمموعة  على  الرe�ساfيّة   Iالدور واTستملت    
امل�سابقات، برfاeج »الالتريz، وgو برfاeج يوeي يبّث على eوLة بحرين اإف.اإم يوeيًّا. 
اأMمد  العريفي، وعبد اهلل Lمال، واإNراج  اإعداد وتقدمي عماد عبد اهلل، وSسيما  وgو eن 

العبيديل وعبد اهلل ال�سوeلي. ويهدف اإىل تعريف الأLيال بالرتاث البحريني الأUسيل.
  وبرfاeج »e�سابقة عيالناz وgو برfاeج e�سابقة رe�ساfيّة، يبث على eوLة الربfاeج 
تعزيز روح  اإىل  اإبراgيم. ويهدف  واإNراج Nليل   ،Iال�ساد aايز  اإعداد وتقدمي  العاّم، eن 
املواWنة والثقاaة الوWنيّة لدi اأبناA اجليل اجلديد، وذلك عرب aقرات eتنّوعة تتنّقل بني 
eدن وbرi مملكة البحرين، وتتناول احلرف التقليدّية البحرينيّة وال�سخ�سيّات البحرينيّة 

وZريgا. وت�ستهدف الأWفال eن عمر Nم�س Sسنوات Mتى Sسن ال�سابعة ع�سر.
 Iسابقة يف تالو�e جeاfو برgو ،zرgلية املاM« جeاfج امل�سابقات اأي�ًسا برeن براeو  
LناMي  Lعفر  وتقدمي:  اإعداد  eن  الكرمي.  القراآن  اإذاعة  على  يوeيًّا  تبّث  الكرمي،  القراآن 
اإبراgيم الن�سف ود. aريد توين، واإNراج عهود  وM�سن ال�ساعاتي. وجلنة التحكيم eن 

تلفت.
  وeن ال�سهرات التي بثّت على الربfاeج العاّم وeوLة بحرين اإف.اإم، SسهرI »على Vسي 
ال�سعرz. وgي SسهرT Iسعرّية eن تقدمي يوf�س العيد، واإعداد حم�سن احلمري، واإNراج 
ال�سعرّية  جتاربهم  عن  وحتّدKت  واخلليج  البحرين   AسعراT واSست�ساaت  بوbي�س.  Mمد 

وذcرياتهم eع رe�سان. 
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اإعداد  اأSسبوعيّة eن   IسهرS يgو .zسةVالريا »اأعالم eن   IسهرS الإذاعة bّدeت    cما 
وتقدمي حممد عبده، واإNراج اإبراgيم تلفت. واألقت ال�سوA على جمموعة eن ال�سخ�سيّات 
 IسهرSسي يف مملكة البحرين. وVر الكبري على امل�سهد الرياKان لها الأc سيّة التيVالريا
»Sستوبz، وgي SسهرI بطابع ترaيهّي وaكاgّي، eن اإعداد وتقدمي fيلة الرويعي، واإNراج 
راTسد Sسند. وتتمحور يف اNتيار e�سارك واNتبار Sسرعة بديهته وWالbته وbدرته على 

تقّم�س بع�س الوXاFف املدرLة يف الربfاeج واملحّددe I�سبًقا eن Wاbم الإعداد. 
اإعداد وتقدمي  اأي�ًسا SسهرI »عوايدfاz. وgي SسهرM Iوارّية، eن    وeن بني الرباeج 
البحرينينّي  املمثّلني  eن  جمموعة  واSست�ساaت  بوbي�س.  Mمد  واNراج  اأبوال�سوك،   Iورf
 ،zن بالديe همfّاإ« IسهرSيّة. وfسا�eعلى اأعمالهم وعاداتهم الر Aني؛ لت�سليط ال�سوaاملعرو
Rينب  واإNراج  f�سرين eعروف،  Sسلمان، وتقدمي   Iنريe اإعداد SسهرM Iوارّية eن  وgي 
خمتلف  يف  اإبداعاتها  واأبرRت  البحرينية،   Iاملراأ ب�سوؤون   Iال�سهر واgتّمت  القحطاين. 

املجالت والتخ�ّس�سات.
الدراeيّة، eن  اإف.اإم جمموعة eن الأعمال  العام وeوLة بحرين    cما بّث الربfاeج 
اإيناSس  واإNراج  تاأليف eنى eرعي،  الثاينe ،zن   Aة - اجلزWابن بطو« اأبرgRا e�سل�سل 
القحطاين،  bحطان  eنهم  البحرين،  مملكة  واإعالeيي  aناين  eن  cوcبة  ومتثيل  يعقوب، 
البناA. وgو e�سل�سل دراeّي يحكي   Aسامل العثمان، واآلS ،سني�M ال�ساعاتي، علي M�سن 
e�سل�سل  وgو   ،zاللّهم »باSسمك  وe�سل�سل  بطوWة.  ابن  امل�سلم  العربي  الرMالة   IسريS
دراeّي اإSسالeي eن KالKني Mلقة، eن تاأليف اأMمد ال�سوي وحممد عّزت، واإNراج اإيناSس 
القحطاين،  bحطان  eنهم  البحرين،  مملكة  واإعالeيي  aناين  eن  cوcبة  ومتثيل  يعقوب، 
حممد ال�سفار، علي M�سني وM�سن ال�ساعاتي. وبرfاeج »b�س�س الأeثالz، وgو برfاeج 
f�سف دراeّي، يتناول b�ّسة الأeثال الّدارLة واملحليّة. يت�سّمن Uسوت للراوي، وجمموعة 
eن امل�ساeع الدراeيّة. وgو eن اإعداد aاWمة حممد، ومتثيل aاWمة حممد، M�سن ال�ساعاتي، 
علي الطريف، Sسامل العثمان، عبداهلل احل�سيني، ويف الإNراج حممد fعمة، وNليل اإبراgيم.
  cما بثّت اإذاعة القراآن الكرمي برfاeج »حمراب التهجدz. وgو برfاeج يبداأ يف الع�سر 
اأa�سل  ت�سّم  مّمن  e�ساLد   Iع�سر باNتيار  ويقوم  املبارك،  رe�سان  Tسهر  eن  الأواNر 
 Iة املقرئ وت�سجيل التالوaست�ساSرين. وتتّم اFالزا Aمملكة البحرين والقّرا Aّراb سهرTواأ
الرe�ساfيّة؛ لتبّث يف اليوم التايل. والربfاeج eن اإعداد وتقدمي M�سن ال�ساعاتي، واإNراج 

عبد اهلل Lمال.
  وبثّت الإذاعة يف دورتها الرe�ساfيّة برfاeج »eن eRان يف رe�سانz على الربfاeج 
eن  الرe�ساfيّة  وامل�سل�سالت  الرباeج  بع�س  ينتقي  e�سّجل،  يوeّي  برfاeج  وgو  العام. 
املكتبة الإذاعيّة واملقّدeة يف ال�سبعينيّات والثماfينيّات، ويعيد تقدميها بعد التعريف بها 
اإعداد eبارك Nمي�س وتقدمي aاWمة  وبفريق عملها، ويربط بني eواّدgا. والربfاeج eن 

حممد، واإNراج Mمد ال�سريان.
  اأeّا برfاeج »aتاوi رe�ساfيّةa ،zجرi بثّه Nالل الفرتI الدينيّة على Lميع املوLات، 
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وgو برfاeج يوeّي eباTسر، يتلّقى اأSسئلة واSستف�سارات اجلمهور الكرمي. وgو eن اإعداد 
.Iنّفذ الفرتe راجNطر، واإe وتقدمي ال�سيخ علي

على  بثّها   iرL التي  الرe�ساfيّة  الرباeج  eن   zالتاريخ عمق  eن  »اأbاليم  برfاeج    
 Rس اأبرVقايّف تاريخّي ي�ستعرK جeاfو برgج العام وبحرين اإف.اإم وال�سبابية. وeاfالرب
اإىل  ويهدف  الإf�ساfيّة.   Iاحل�سار واRدgار  التاريخ  وLه  تغيري  يف  اأSسهمت  التي  املدن 
تعريف امل�ستمع باأجماد الأbاليم العربيّة والإSسالeيّة التي cاfت لها اليد الطوىل يف اRدgار 
الب�سرّية، والربfاeج eن اإعداد وتقدمي M�سن ال�ساعاتي، واإNراج اأMمد Uسالح. cما بثّت 
الإذاعة برfاeج »ل�سعةz، وgو برfاeج رe�سايّن e�سّجل، يطرح eواVسيع اLتماعيّة خمتلفة؛ 
 iاأو ت�سّححها لد Iكرa د تغرّيb ي ل�سعةgف�س امل�ستمع، وf ري يفKن التاأe وعf لقN بهدف
املتلّقي eن Nالل Wرح fاbد بع�س ال�سيA ل�سلوcيّات جمتمعيّة حمّددI. ويبث يوeيًّا، عدا 
اجلمعة وال�سبت، وgو eن اإعداد وتقدمي اآلA البنّاA، واإNراج Uسابر ال�سعيد، واSستطالعات 

Tسيخة بوcمال.
  اأeّا برfاeج »eدرSسة ال�سيامa zقد Mمل رSساFل توعوّية وتعليميّة تهدف اإىل تهذيب 
النف�س وتعزيز املنظوeة القيميّة، eن اإعداد وتقدمي fورI اأبوال�سوك، واإNراج aاWمة bمرب.

  وeن الرباeج اأي�ًسا، برfاeج »ال�سحابة يف رe�سانz الذي حتّدث عن اأNالق واأعمال 
Uسحابة الرSسول Uسلى اهلل عليه وSسلم يف ال�سهر الف�سيل. وcان eن اإعداد وتقدمي الدcتور 
برfاeج  بّث  مّت  aيما  النعار.  الناUسر  عبد  واإNراج  الع�سريي،  الرMمن  عبد  راTسد  ال�سيخ 
ال�سفات  يتناول  برfاeج  وgو  وال�سبابية.  اإف.اإم  وبحرين  العام  الربfاeج  على  دللت 
الت�ساeح  ال�سجاعة،  الكرم،  fف�سه، eنها  ال�سخ�س  واأKرgا على  الإf�سان ودللتها،   iلد

والتعاي�س، اإلخ، eن اإعداد وتقدمي fاUسر Lرب، واإNراج اأeينة اإSسماعيل.
اأبرgRا  eن  الدينيّة  الرباeج  eن  جمموعة   iرNالأ gي  بثّت  الكرمي  القراآن  اإذاعة    
برfاeج »b�سة اآيةz. وgو برfاeج Kقايّف b�س�سّي، يهدف اإىل ربط الآيات التي وردت بها 
b�ّسة وبيان ب�سبب fزولها وaهمها ب�سكل Uسحيح. eن اإعداد وتقدمي د. Rياد ال�سعدون، 
اإNراج عهود تلفت. وبرfاeج »eع القراآنz، وgو برfاeج ي�سلّط ال�سوA على عظمة القراآن 
ال�سيخ بالل  النفوSس وcيفية تدّبره، واحلّث على العمل به. eن تقدمي  الكرمي واأKره يف 
يوSسف (يقّدم بالتعاون eع ال�سوؤون الإSسالeيّة)، واإNراج aهد اجلزاف. وبرfاeج »لعلّكم 
ال�سيخ  يقّدeها  ال�سيام.  اآيات  الواردI يف   iالتقو يقّدم e�ساeني  برfاeج  تتّقونz، وgو 
رVسا الهجرSسي (بالتعاون eع ال�سوؤون الإSسالeيّة)، واإNراج اآeنة راTسد. وبرfاeج اأbوال 
 Iاملراآ تعترب  التي  ال�سعبيّة  اأeثالنا  يف  الرتبوّية  القيم  على  يرcّز  برfاeج  وgو  الأّولني، 
 ،Iسالح ال�سادU ن تقدمي عي�سى بنe .يّات املجتمع الإيجابيّةcسلوSسة لقيم وعادات و�cالعا
واإNراج اأMمد بوريان. وبرfاeج »Uسيام ال�ساحلنيz، وgو برfاeج يهتّم بتحفيز النف�س 
الأeة؛ ل�سحذ  لهذه  ال�سالح  ال�سلف  به  املبارك بجمع eا bام  اZتنام Tسهر رe�سان  fحو 
الهمم واSستنهاVس العزاFم. اإعداد وتقدمي eوSسى الطارbي وعي�سى Sسناcو، اإNراج علي 
ب�سري. وبرfاeج »تف�سري b�سار ال�سورz، ويعني ببيان eعاين b�سار Sسور القراآن الكرمي 
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باأSسلوب Sسهل وواVسح، eع ذcر بع�س الأMكام والفواFد ال�سرعيّة والرتبوّية امل�ستنبطة 
eن تلك ال�سور الكرمية. eن اإعداد ال�سيخ عبد العزيز املعاودI، واإNراج اأMمد بوريان.

 ،zيeسالSالإ العامل  »رe�سان يف  برfاeج  اإف.اإم  وبحرين  العام  الربfاeج  بّث  cما    
وgو برfاeج يلقي ال�سوA على العادات والتقاليد الرe�ساfيّة يف الدول الإSسالeيّة. اإNراج 
التاريخيّة  الأMداث  اأgّم  يتناول  برfاeج  وgو   ،zسان�eر »يف  وبرfاeج  يعقوب.  اإيناSس 
وaاWمة  ال�ساعاتي  M�سن  تقدمي  eن  وgو  رe�سان.  Tسهر  وbعت Nالل  التي  الإSسالeيّة 

حممد، واإNراج راTسد Sسند.
  وبثت اإذاعة »gنا اخلليج العربيz جمموعة eن الرباeج، eن اأبرgRا برfاeج »رe�سان 
يف اخلليجz. وgو برfاeج يلقي ال�سوA على Wبيعة واأLواA احلياI الرe�ساfيّة يف دول 
 ،zيّةfسا�eج »عادات رeاfسد العليوي. وبرTراج راNدروي�س، واإ iدg اخلليج العربي. تقدمي
وgو برfاeج يتناول العادات والتقاليد الرe�ساfيّة يف دول اخلليج العربي، تقدمي aاWمة 
حممد واإNراج اإبراgيم تلفت. وبرfاeج »eاFدI الإaطار يف املطبخ اخلليجيz وgو برfاeج 
يعرVس الأWباق الرe�ساfيّة املتواLدI على eاFدI الإaطار يف دول اخلليج العربي. تقدمي 

gدi دروي�س، واإNراج Nليل اإبراgيم.
  cما بثّت اإذاعة البحرين جمموعة eن الفواUسل على eوLاتها املختلفة. aعلي اإذاعة 
القراآن الكرمي مّت بّث aاUسل بعنوان »يقنيz. وgي جمموعة eن الفواUسل تهدف اإىل تعزيز 
الإميان اليقني باهلل ووMداfيّته، وUسدق fبيّه الكرمي. اإعداد وتقدمي اأf�س العمادي وحممد 

الكواري، واإNراج اأMمد بوريان.
  cما بثّت eوLات اإذاعة البحرين aاUسل »eواويلz، ويت�سّمن جمموعة eن املواويل 
ال�سعبيّة الروMاfيّة. تقّدم يف UسورI اإNراLيّة متزج الأSسلوب الديني بال�سعبي الرتاKي. 
اNتيار يوf�س Sسلمان، وتقدمي عماد عبد اهلل وSسيما العريفي، واإNراج حممد fعمه.  وaاUسل 
وTسعاFره  الف�سيل  ال�سهر  عن  تتحّدث  دينيّة،  Tسعرّية  aواUسل  وgي   ،zالق�سيد »ريان 
العيد وحم�سن  يوf�س   Aواإلقا اإعداد  دbيقني.  اإىل  دbيقة  بني  eا  eّدتها  ترتاوح  وa�ساFله. 
العبيديل. وaاUسل »رe�سان يف cّل eكانz، وgي جمموعة eن  اأMمد  احلمري، واإNراج 
ال�سعبيّة.  الرe�ساfيّة  والطقوSس  الكرمي  ال�سهر   AواLاأ عن   Iالق�سري الإذاعيّة  التقارير 
 ،zسان�eر يف  »Uسّحتكم  وaاUسل  العريفي.   Iروe اإNراج  الإذاعيّة.  الفقرات  بني  تبّث 
وgي aواUسل تعطي جمموعة eن الن�ساFح والإرTسادات ال�سحيّة ال�سرورّية لل�ساFمني. 
»رSسالة  وaاUسل  الدوSسري.  اإNراج حممد  الهاLري،  رابعة   Iتورcالد وتقدمي  اإعداد  eن 
التي  والعادات  الأaكار  اأa�سل  واSستقدام  التغيري،  على  حتّث  رSساFل  وgي   ،zيقةbد يف 
الرويعي،  fيلة  اإعداد وتقدمي  الف�سيل.  ال�سهر  بعد  eا  اإىل  تبقى، وت�ستمّر  اأن  املمكن  eن 
تناb�س  aواUسل Uسحيّة  وgي   ،zرميe د.  eع  »Lوابك  وaاUسل  اإبراgيم.   Nليل  واإNراج 
يف  ال�ساFعة  لالأSسئلة  اإLابات  وت�سع  عليها،  احلفاظ  وcيفية  لالإf�سان  اجللدّية  ال�سّحة 
gذا اخل�سوUس. اإعداد وتقدمي د. eرمي باbي، واإNراج اأeينة اإSسماعيل. وaاUسل »رe�سان 
اخلريz، وgو aاUسل ZناFي رe�ساين، ZناA واأحلان حممد التميمي، وتوRيع عارف عاeر، 
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وeك�ساج عبداحلميد العلي. وaاUسل »الهوية الرe�ساfيةz، وgي KالKة aواUسل eن تنفيذ 
M�سن اأSسريي، ويت�سّمن الهوّية الرe�ساfيّة العاeّة، الأZنيّة ال�سعبيّة Mيّاك اهلل يا رe�سان، 

وaاUسل الفرتI الدينية.

aريق ال�سئون الفنية eع اMدث عربة fقل للبث اخلارLي الذاعي

Iي اجلديدLالنقل اخلار IسيارS
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اأhّل eرcبة اإذاعّية eتطّورI يف ال�ّسرق الأh�سط Hحرينّية 

  وبح�سب الأSستاذ عبد اهلل البلوTسي الوcيل امل�ساعد لل�سئون الفنيّة يف وRارT Iسئون 
NارLي  fقل  eرcبة  اأّول  2019م  يناير   13 تاريخ  يف   IارRالو ت�سلّمت  aقد  الإعالم، 
اإذاعي جُمّهزI باأSستديو وبكاaة اأLهزI واأfظمة الإfتاج والبّث الإذاعي؛ لتغطية الفعاليّات 
اخلارLيّة باململكة. علًما باأّن gذه املرcبة Sست�ساgم بعمل bفزf Iوعيّة بتطوير bطاع الإfتاج 

والبّث الإذاعي.
الفنيّة والتقنيّة، وعلى راأSسها املهندSس  العاeّة لل�سوؤون   Iاأّن الإدار اإىل    وي�سار gنا 
على  fوعها  eن   Iريدa eرcبة  لت�سميم  eواUسفات  بوVسع  bاeت  البلوTسي  اأMمد  عبداهلل 
امل�ستوi العاملي؛ Mيث ت�ستمل على اأSستوديو اإذاعي eتكاeل، بطاولت تقنيّة مميّزb ،Iابلة 
اأدين. cما  اأربعة cحّد  اإىل  اأb�سى  الرباeج eن Kماfية cحدٍّ  لتقلي�س عدد Vسيوف  للطّي؛ 
الإيطاليّة     ARET ال�سرcة  اعتربت  وbد  aريد.  بت�سميم  fواaذ  على  املرcبة  وت�ستمل 
املقرتح البحريني للت�سميم مبثابة التحّدي لها، والذي LاM A�سيلة Nربات تقنيّة وgندSسيّة 
ت�سميم  عنه  fتج  بدوره  والذي  الإعالم،  Tسوؤون   IارRبو العمل   Iسري�e Nالل  eكت�سبة 

ة بالإذاعة والبّث التلفزيوين. eرcبة eتكاeلة، وeلبيّة جلميع الMتياLات اخلاUسّ
 Iة املنّفذcد اإيجابيّة على ال�سرFبة اأن يحّقق عواcستطاع الت�سميم البحريني للمرSا  
عام  gولندا  يف   IBC eعرVس  اإجناRات  اأgم  Vسمن  املرcبة  عرVست  Mيث  للم�سروع؛ 
2018م. وبلغ عدد Rوار املرcبة Nالل املعرVس eا يقارب الثماfية اآلف RاFر eن eهندSسني 
وNرباA، وgو يعّد  الرbم الأعلى يف تاريخ Sسّجالت ال�سرcة. cما M�سلت ال�سرcة على 
عّدW Iلبات eن الزباFن الذين رZبوا يف Mياe IRرcبة eطابقة للمواUسفات التي مّت وVسعها 
 IزFاL على  املرcبة  M�سلت  وbد  cما  والتقنيّة.  الفنيّة  لل�سوؤون  العاeّة   Iالإدار bِبل  eن 
املخت�ّسة    Broadcast Pro fّظمته جملّة  الذي  2018م  لعام  اإذاعي  e�سروع  اأa�سل 

باملجال الإذاعي والتلفزيوين بدبي.
املنطقة؛ Mيث  الإعالeي يف  العمل  امل�سروع نوذLًا لأa�سل ممارSسات    ويعّد gذا 
اNتريت gذه ال�سيّارV Iسمن املرTّسحني لربfاeج اأa�سل املمارSسات احلكوeيّة التي تهدف 
النقل  عربة  باعتبارgا  2019م،  العام  يف  احلكوeي  العمل  يف  والتميّز  الإبداع  لتحقيق 

الإذاعي، وgي الأوىل eن fوعها يف املنطقة، والأوىل عامليًّا eن Mيث املواUسفات.
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.. Iة اجلديدbطلfالh 2020م
تدTسني اأMدث اأ�ستوOيوهات يف تاريخ الإذاعة 

اإذاعة البحرين، وgو يوم تدTسني  2020/7/7م cان يوeًا تقنيًّا eتميّزا يف تاريخ 
Sسياق  يف  البحرين  اإذاعة  لأSستوديوgات  التقني  التطوير  e�سروع  eن  الأوىل  املرMلة 
يواcب  مبا  الإعالeي،  العمل  لتعزيز  الوRارI؛  تنّفذgا  التي  والتقنيّة  الفنيّة  امل�سروعات 
اأMدث التطّورات يف bطاع الإعالم والت�سال وتكنولوLيا املعلوeات، بالتواaق eع برfاeج 

عمل احلكوeة والروؤية الbت�سادّية 2030.
اأMمد البلوTسي الذي اSستمّر اإجناRه     وت�سّمن امل�سروع، بح�سب املهندSس عبد اهلل 
eن  عدد   Iدfومب�سا eهندSًسا،  ع�سر  Nم�سة  Vسمت  بحرينيّة  وبكوادر  Tسهًرا،  ع�سر  اأMد 
الإعالeينّي لأcرث eن ع�سر Sسنوات bادeة. وbد  الإدارّيني. وSسيخدم Tسريحة cبريe Iن 
Sسبعة  والأرTسفة يف  العمل   Iواإدار البّث،  الرbميّة يف   IهزLالأ ت�سّمن حتديث وجتديد 
اأSستديوgات اإذاعيّة، وترbية Zرف املراbبة والتحّكم، وجتهيزات ال�سوت واإfتاج الرباeج 
والأZاين واملوSسيقى بجودI عالية، وتزويد الأSستوديوgات بتقنيّات Mديثة لنظام البّث، 
التواUسل  لت�سهيل  عالية اجلودI؛   IسورUج ب�سوت وeالربا تنقل Sسري  cاeريات  وتثبيت 
وتطبيقات  الLتماعي  التواUسل  eن�ّسات  عرب  امل�ستمعني  Lمهور  eع  املباTسر  والتفاعل 

الهواتف الذcيّة.
  واأcّد اأّن اإذاعة البحرين Sسوف ت�سهد للمّرI الأوىل جتهيز اأMد اأSستوديوgاتها، وgو 
البحرين  تلفزيون  وTساTسة  الإfرتfت،  عرب  املباTسر  املرFي  البّث  باإeكاfية   (5) اأSستوديو 
يعرف  aيما  Lدارية،  عرVس  وTساTسات  رbميّة  cاeريات  Kالث  توaري  عرب  واMد،  اآن  يف 
يّة »ال�فيديو Sسرتميينغz، واأي�ًسا جتهيز اSستوديو (8)؛ لإfتاج الأZاين واملواد الفنيّة  بخاUسّ
ة عن Wريق توaري اأMدث اأfظمة الإfتاج  بجودI عالية، تناa�س اأSستديوgات الإfتاج اخلاUسّ
 AvidPro / MacPro / Music) :تمثّلة يفe Aوالنقا Iق اجلودFاa سيقي العامليSاملو

(and Mastering effects

  امل�سروع اجلديد اTستمل اأي�ًسا على عّدI عناUسر للتطوير، لعّل اأبرgRا تزويد Lميع 
 ،(RCS)�دث عامليًّا للبّث، واملعروف بنظام الMو الأg ات الإذاعيّة بنظام تقنّيgستديوSالأ
والذي يتوىّل eهّمة تن�سيق وترتيب وبّث املواد الإذاعيّة ذاتيًّا، وب�سكل دbيق دون العتماد 
على عناUسر ب�سرّية اإىل Mد cبري، وcذلك تغيري التجهيزات التماKليّة (الأfالوج) يف Zرف 
الرbمي  البّث   IهزLاأ اإىل  بها  والfتقال  الأSستوديوgات  داNل  ويف  الرFي�سيّة،  التحّكم 
الأرTسفة  eن   Aتهاfال اأي�ًسا  املرMلة  gذه  يف  امللموSس  التطوير  بني  وeن  (الديجيتال). 

الرbميّة لأcرث eن Kماfني األف Sساعة اإذاعيّة.
الإذاعة  الذي Tسهدته  التطوير  aاإّن  الإعالم،  امل�سوؤولني يف وRارT Iسئون    وبح�سب 
يف gذه املرMلة cان اeتداًدا ملراMل Sسابقة eن العمل امل�ستمّر الذي يعك�س ريادI اإذاعة 
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اأّن التحّول الرbمّي واإدNال تقنيّات LديدI يف خمتلف  البحرين يف املنطقة؛ Mيث يوؤcّد 
اأوLه عمل الإذاعة، ياأتي eن اأLل اإMداث fقلة fوعيّة eعّزIR للتناa�سيّة eع SساFل الإعالم 
الأNرi، والوUسول اإىل املتلّقي عرب خمتلف اأLهزI التواUسل احلديثة، وتعزيز M�سورgا 
التنموّية  اململكة  اإجناRات   Iسري�e وeواcبة  واملقيم،  واملواWن  الوWن  Nدeة  يف  الفاعل 
واحل�سارّية ال�ساeلة Nالل العهد الزاgر حل�سرU IساMب اجلاللة امللك Mمد بن عي�سى 
اآل Nليفة عاgل البالد املفدc .iما اأّن e�سروع التطوير التقنّي لإذاعة البحرين يف eرMلته 
الأوىل مل يقت�سر على تطوير اأSستوديوgاٍت aقط، وتدعيم الأرTسفة الرbميّة حلفظ الرتاث 
eتكاeل  باأSستديو   Iجمّهز NارLي  fقل  عربة  اSستحداث  لي�سمل  اeتّد  واإّنا  الإذاعي، 
واإeكاfات عالية اجلودI؛ لتغطية الفعاليّات واملناSسبات الوWنيّة، وخمتلف الأf�سطة التي 

ت�ست�سيفها اململكة.
  املرMلة الأوىل eن gذا امل�سروع الواعد بح�سب الأSستاذ يوf�س Sسلمان eدير الإذاعة، 
aقد gدaت اإىل eواcبة التطّور التقنّي الرbمّي، والتقليل eن f�سبة الfقطاعات املحتملة يف 
 iستو�e اإىل الإذاعي  بالعمل  الرFي�سة، والfتقال  املراbبة  الإذاعيّة وZرaة  الأSستديوgات 
لتوaري  املوLات؛  eنه يف Lميع   IستفادSوال وامل�سمون  ال�سكل  اMرتاaيّة eن Mيث  اأcرث 
مل�ساMات  الأaراد  eن  eزيد  fحو  الب�سرّية  للكوادر  الأeثل  والSستثمار  واجلهد،  الوbت 

الإfتاج الإبداعي.
eا gو  cّل  بتقدمي  الإذاعة على خمتلف eوLاتها  املحتوi واUسلت   iستو�e وعلى  
مميّز يف الطرح والأداA، وbّدeت مل�ستمعيها يف رe�سان 2020م اأcرث eن اأربعة وKالKني 
Tسهر  الإذاعة Nالل  bّدeته  eا  لأgم  اSستعراVس  يلي  وaيما  رe�ساfيّا.  وaاUسال  برfاجًما 

رe�سان: 
تاريخي  دراeي  e�سل�سل  اإف.اإم):  بحرين   - العام  (الربfاeج  الأNبار  لطاFف   .1
eكّون eن KالKني Mلقة. ي�ستعرVس b�س�ًسا وfوادر اTستهرت عرب تاريخ العرب القدمي، 
eن Nالل Tسخ�سيّات تاريخيّة eنّوعة، يف bالب cوeيدي Nفيف باللّغة العربية الف�سحى. 

وتكّون aريق العمل eن علي القطان، aاWمة حممد، حممد fعمة.
bناديل احلكايات (الربfاeج العام - بحرين اإف.اإم): e�سل�سل يقّدم Tسخ�سيّات   .2
تاريخيّة اأKّرت يف التاريخ والنه�سة العربيّة. ويرcّز على تعزيز القيم العربيّة الأUسيلة. 
وتكّون aريق العمل eن cوcبة eن الفنّاfني البحرينينّي واإيناSس عبد اهلل، واإNراج اإذاعي 

عبدالناUسر النعار.
e�سابقة Mلية املاgر (القراآن الكرمي): e�سابقة يف تالوI القراآن الكرمي، تبّث يوeيًّا   .3
eن ال�ساعة الثاfية اإىل الثالثة e�ساAً على eوLة القراآن الكرمي. eق�ّسمة على eعايري ال�سوت 
واملقاeات والتجويد والوbف والبتداA. وتبّث على الهواe AباTسرI. وتكّون aريق العمل eن جلنة 

التحكيم: اإبراgيم الن�سف ود. aريد توين، وLعفر LناMي وM�سن ال�ساعاتي وعهود تلفت.
e�سابقة eع بابا aايز (الربfاeج العام): e�سابقة رe�ساfيّة خم�ّس�سة لالأWفال،   .4
وتهدف اإىل تعزيز الثقاaة الوWنيّة عرب aقرات eتنّوعة eتعلّقة مبملكة البحرين، تاريخها، 
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اإجناRاتها، Tسخ�سيّاتها الوWنيّة، eدfها، bراgا، Mرaها التقليدّية البحرينيّة وZريgا. تبّث 
 Iسن ال�سابعة ع�سرS تىM سنواتS ن عمر اخلم�سe فالWج العام لالأeاfة الربLوe على

Sسنة. وتكّون aريق العمل eن (aايز ال�سادN ،Iليل اإبراgيم). 
 Iبتكرe يت�سّمن Tسخ�سيّة  برfاeج e�سابقات  اإف.اإم):  (بحرين  اأSسفار  e�سابقة   .5
eتنّوعة. ويف  aقرات  البلدان عرب  Kقاaات gذه  والأeRنة، وحتمل  البلدان  لراMلة جتوب 
cّل يوم ت�ستعرVس رMلة LديدI. تبّث على eوLة بحرين اإف.اإم eن ال�ساعة التاSسعة اإىل 
اإSسماعيل، fاUسر  اأeينة  ال�سعيد،  البناU ،Aسابر   Aاآل اأTسرف عليها:   .Aسا�e Iاحلادية ع�سر

Lرب، ياSسمني eفيد.
بقالب  اLتماعي  برfاeج  اإف.اإم):   بحرين   - العام  (الربfاeج  برادامي  برfاeج   .6
Lديل Nفيف، عبارI عن Mوار بني gو وgي Mول eواVسيع اLتماعيّة، اأSسرّية وTسبابيّة، 
تتخلّله بع�س املقاWع الكوeيدّية، واSستطالعات راأي اجلمهور. ترتاوح eدته بني ع�سر اإىل 

Nم�س ع�سرI دbيقة. وتكّون aريق العمل eن اآلA البناf ،AاUسر Lرب، Uسابر ال�سعيد. 
برfاeج اأرM�م الفاحت�ني (الربfاeج العام- بحرين اإف.اإم): برfاeج ي�ستعرVس   .7
اأبرR املواbف والتحّولت التاريخيّة يف MياI الأeّة eن Nالل aتوMاتها واأجمادgا العظيمة 
التي جتلّت aيها اأNالق الإSسالم. وتكّون aريق العمل eن :M�سن ال�ساعاتي، aاWمة bمرب، 

اأMمد Uسالح. 
يتناول  برfاeج  اإف.اإم):  بحرين  العام-  (الربfاeج  الرe�ساين  Zذاوؤfا  برfاeج   .8
 Iّدe الغذاFيّة.  الوLبات  لتناول  الأوbات  واأa�سل   ،Iاجليّد الرe�ساfيّة  الغذاFيّة  العادات 

الربfاeج Nم�س دbاFق، eن تقدمي د. cRريا Nنجي واإبراgيم تلفت.
يوeي  برfاeج  اإف.اإم):  بحرين  العام-  (الربfاeج  رe�ساfيّة   iتاوa برfاeج   .9
eباTسر يتلّقى اأSسئلة واSستف�سارات اجلمهور الكرمي. eن اإعداد وتقدمي ال�سيخ علي eطر، 

واإNراج aهد اجلزاف.
العام): برfاeج يوeي e�سّجل ينتقي  برfاeج eن eRان يف رe�سان (الربfاeج   .10
ال�سبعينيّات  يف  واملقّدeة  الإذاعيّة  املكتبة  eن  الرe�ساfيّة  وامل�سل�سالت  الرباeج  بع�س 
والثماfينيّات، ويعيد تقدميها بعد التعريف بها وبفريق عملها، ويربط بني eواّدgا. وتكّون 

aريق العمل eن: eبارك Nمي�س، aاWمة حممد، Mمد ال�سريان.
يقّدم  برfاeج  برfاeج ال�ساFم الإيجابي (الربfاeج العام- بحرين اإف.اإم):    .11
اأSساليب aكرّية Uسحيحة لل�ساFمني، عرب جمموعة eن الأaكار واملمارSسات الفكرية القومية 

والروMاfيّة. وتكّون aريق العمل eن fورI اأبوال�سوك، وحممد الدوSسري.
 IياM عن Iخمت�سر IسريS تناول الكرمي): برfاeج  (القراآن   Aالفقها برfاeج eع   .12
aقيه eن الفقهاe ،Aع ذcر e�ساألة اأو e�ساألتني bال بها gذا الفقيه، واأSسقاط ذلك على واbع 
الناSس. ويتّم اSستعراVس MياK IالKني aقيًها eن التابعني وeن ع�سر الأeة املجتهدين، مبا 
يف ذلك eن aقهاA اأgل البيت cالباbر وال�سادق؛ حلاLة املجتمع لتاأليف القلوب. وتكّون 

aريق العمل eن Rياد ال�سعدون، واآeنة راTسد.
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برfاeج Kماfية وع�سرون (بحرين اإف.اإم- الربfاeج العام): يرeز عنوان الربfاeج   .13
Kماfية وع�سرون اإىل Mروف اللغة العربيّة ال Kماfية والع�سرين. ي�ستعرVس cّل يوم bيمة 
eن القيم الفاVسلة التي تبداأ باأMد احلروف، ويتناولها باأSسلوب eب�ّسط، وبلغة بي�ساe Aن 
باب aكري وTسمويل وممارSسة Mياتيّة، ولي�س دينيًّا اأو عقاFديًّا. وتكّون aريق العمل eن 

Tسيخة ال�سعالن، Mمد املرباWي. 
 Iكرa على  الربfاeج  يقوم  العام):  الربfاeج  اإف.اإم-  (بحرين  اإدراك  برfاeج   .14
يقل عن Nم�سة  ل  بعدد  بيعت  التي  الب�سرّية  التنمية  العامليّة يف جمال  الكتب  تلخي�س 
eاليني f�سخة. ذلك يف Mلقة اإذاعيّة ل تتجاوN Rم�س دbاFق، وeن Kّم يتّم اSستخالUس 
العربI الLتماعيّة والأNالbيّة eن التنمية الب�سرّية يف علوم، eثل الهندSسة الLتماعيّة، 
Nالل  تداولها  Sسيتّم  علوم  eن  وZريgا  الUسطناعي،   Aاcوالذ امل�ستقبل،  واSست�سراف 
اأeينة  واإNراج  التميمي،  اإبراgيم  تقدمي  eن  وgو  العامل.  يف  املقبلة  Sسنوات  اخلم�س 

اإSسماعيل.
برfاeج eن gدي ال�سحابة والتابعني (القراآن الكرمي): برfاeج يتدارSس ال�سري   .15
بها. وتكّون aريق  التي eّروا  املواbف والأMداث  والتابعني eن Nالل  لل�سحابة   Iالعطر

العمل eن راTسد الع�سريي، عبد الناUسر النعار. 
يقّدم  برfاeج  الكرمي):  (القراآن  الب�سر  Sسيّد  Mديث  eن  الكالم  Lواeع  برfاeج   .16
على  بالتعليق  وذلك  وSسلم،  عليه  اهلل  Uسلى  الرSسول  cلمات  Lواeع  eن   Iخمتار aواFد 

اأMاديث الأربعني النووّية. وتكّون aريق العمل eن عبد العزيز املعاودI وعهود تلفت. 
 Iال�سري اأMداث  يعرVس  برfاeج  الكرمي):  (القراآن   Iالنبّو ٌتَرe�س  Mني  برfاeج   .17
تفيد  وعربًا  دروSًسا  cّل Mدث  eن  وي�ستخل�س  رe�سان،  Kبت MدوKها يف  التي  النبوّية 
eن  العمل  aريق  وتكّون  وSسلّم.  عليه  اهلل  Uسلّى  اخللق  Sسيّد   Iب�سري وتربطهم  املجتمع، 

eوSسى الطارbي، عي�سى Sسناcو، aايزI عبده.
على   Aال�سو يلقي  برfاeج  الكرمي):  (القراآن   IسرUاملعا  Iاcالز b�سايا  برfاeج   .18
اأبرe R�ساFل الزcاI املعاUسرe ،Iثل: cRاI النقود الورbيّة وال�سرcات امل�ساgمة والأSسهم 
وال�سندات ووداFع التاأeني. eّدI احللقة Nم�س ع�سرI دbيقة، وتكّون aريق العمل eن د. 

عبد الرMمن ال�سعدي، راTسد Sسند.
برfاeج الدين اخلال�س (القراآن الكرمي): بيان وLوب اإNالUس الدين هلل تعاىل،   .19
والتحذير مما يناaيه، eن الأعمال والأbوال الظاgرI والباWنة. eّدI احللقة eن ع�سر اإىل 

Nم�سة ع�سر دbيقة. ويتكّون aريق العمل eن حممد الكواري، اMمد بوريان.
امل�ساFل والأMكام  الكرمي): برfاeج يتحّدث عن  (القراآن  ال�ساFمني  برfاeج eع   .20
املهّمة لل�ساFم. eدته eن ع�سر اإىل Nم�س ع�سرI دbيقة. وتكّون aريق العمل eن د. راTسد 

الهاLري، Sساeي Sسيار.
(بحرين اإف.اإم - الربfاeج العام - القراآن  برfاeج fفحات eن رياVسِ ال�سنّة   .21
الكرمي): برfاeج يتناول يف cّل Mلقة Mديثًا fبويًّا Lاeًعا، ميثل bاعدI عظيمة eن bواعد 
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الدين، وcنًزا لقواعد الإSسالم ال�سمحة، eع TسرMه باأSسلوب Sسهل وe�سّوق. ويتكّون aريق 
العمل eن عبد العزيز املعاودI، اأMمد بوريان.

برfاeج Uسّحتك Mياتك (الربfاeج العام - بحرين اإف.اإم): برfاeج يقّدم f�ساFح   .22
املحاذير. وتكّون  الرياVسة وجتنب  الأوbات ملمارSسة  رياVسيّة وعادات Uسحيّة، واأa�سل 

aريق الربfاeج eن Nالد اإبراgيم، gاين اللولو، عبد اهلل ال�سوeلي.
اإذاعي  برfاeج  اإف.اإم):  بحرين  العام-  (الربfاeج  رe�ساfيّة  اأبجدّيات  برfاeج   .23
يوeي eنّوع، يطوف على cّل العادات والتقاليد والوLبات والطقوSس والألعاب ال�سعبيّة 
والأZاين والبتهالت واجلواfب الدينيّة التي متارSس يف Tسهر رe�سان الكرمي، وذلك eن 
Nالل اSستنطاق Kماfية وع�سرين Mرaًا اأبجديًّا، اfبثقت eنه cّل gذه اجلواfب التي اأTسرت 
اإليها، eع�ّسدI باللقاAات التعريفيّة والتوVسيحيّة eع اأgل ال�ساأن، وeتكاآت املعاLم العربية 

لتعريف gذه اجلواfب. وي�سرف عليه يوSسف احلمدان، حممد احل�سن.
الكرمي): ذcر  القراآن  اإف.اإم -  العام- بحرين  (الربfاeج  اaعلوا اخلري  aواUسل   .24
Lملة eن الأعمال ال�ساحلة، والرتZيب بذcر Kوابها للحّث عليها، وحتبيب الناSس بالتقّرب 
اإىل دbيقتني. وتكّون aريق  اإىل رّبهم Sسبحاfه وتعاىل. وترتاوح eّدI الفاUسل eن دbيقة 

العمل eن حممد eبارك واMمد بوريان.
aواUسل رّيان الق�سيد (الربfاeج العام- بحرين اإف.اإم): aواUسل Tسعرّية دينيّة،   .25
تتحّدث عن ال�سهر الف�سيل وTسعاFره وa�ساFله. ترتاوح eّدتها eا بني دbيقة اإىل دbيقني. 

وتكّون aريق العمل eن يوf�س العيد، حم�سن احلمري، اأMمد العبيديل.
aواUسل الهوّية الرe�ساfيّة (الربfاeج العام- بحرين اإف.اإم – ال�سبابية): وgي   .26
الثيمة الرe�ساfيّة التي تتفّرع eنها Lميع الفواUسل والفقرات يف بّث املوLات الإذاعيّة. 
العمل eن Lمال  aريق  Sسلمان. وتكّون  يوf�س  القاFد، وUسياZة  تاأليف Lمال  وgي eن 

القاFد، Uسابر ال�سعيد.
aواUسل eواbيت الأذان (بحرين اإف.اإم، الربfاeج العام، ال�سبابية):   .27

تعريف eواbيت رaع الأذان وبثّها bبل eواعيد الأذان بفرتات eناSسبة. وتكّون aريق العمل 
eن M�سن ال�ساعاتي، Mمد املرباWي.

SسهرI جنوeنا يف رe�سان (الربfاeج العام - بحرين اإف.اإم): SسهرI اأSسبوعيّة   .28
 Iن احلياe بfواLريات وcالذ Rعها اأبرe سVوت�ستعر ،IRسخ�سيّة بارT على Aت�سلّط ال�سو

الLتماعيّة. وتكّون aريق العمل eن gاين اللولو، عبداهلل ال�سوeلي.
Sسهرe Iا Nفي اأLمل (الربfاeج العام، بحرين اإف.اإم): SسهرI رe�ساfيّة تبحث   .29
يف الزوايا الأNرi امل�سيئة eن MياT Iسخ�سيّات f�ساFيّة بحرينيّة يقدeن عطاAات خمتلفة، 
ولهم اgتماeات Nفيّة بعيدI عن الوXيفة اأو املهنة التي يعرaن بها. ال�سهرI تك�سر القالب 
التقليدي لل�سخ�سيّات املعروaة يف املجتمع البحريني، وتقّدeها يف Tسكل خمتلف، وMوارات 
Zري e�سبوbة بعيًدا عن املهنة اأو الوXيفة التي عرaن بها. وتكّون aريق العمل eن Tسيخة 

ال�سعالن، وRينب القحطاين.
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Tسعرّية   IسهرS اإف.اإم):  بحرين  العام،  (الربfاeج  ال�سعر  Vسي  على   IسهرS  .30
يف  وMياتهم  ال�سعرّية  جتاربهم  عن  وتتحّدث  واخلليج،  البحرين   AسعراT ت�ست�سيف 

رe�سان. وتكّون aريق العمل eن يوf�س العيد، حم�سن احلمري، اأMمد Uسالح.
تتواUسل   IسهرS اإف.اإم):  بحرين  العام،  (الربfاeج  التحيّة  eع  للم�ستمع   IسهرS  .31
eع جمريات ال�ساMّة املحليّة على ال�سعيد ال�سياSسي والLتماعي والbت�سادي. ي�سرتك 
 IسرTباe ولقاAات  eيداfية  Mوارات  وتت�سّمن  واملخت�سون،  امل�ستمعون  بها  التحاور  يف 

وe�سّجلة. eن تقدمي الأSستاذ Nليل الذوادي، واإNراج عبد الناUسر النعار.
اإذاعيّة ت�ست�سيف   IسهرS :(اإف.اإم العام، بحرين  (الربfاeج  SسهرN Iري Lلي�س   .32
تاأليفهم. وgو eن  cتاب eن  الكتب، وحتاورgم يف e�ساeني  eوؤلفي  cبار  جمموعة eن 

تقدمي الدcتور يوSسف حممد، واإNراج eروI العريفي.
Tسبابيّة  Mوارّية   IسهرS اإف.اإم):  بحرين  العام،  (الربfاeج  عوايدfا   IسهرS  .33
ت�ست�سيف جمموعة eن ال�سباب املميّزين، وحتاورgم يف اأعمالهم وعاداتهم الرe�ساfيّة. 

eن تقدمي fورI اأبوال�سوك، واإNراج Mمد بوbي�س.
Sسهرa Iنون رe�ساfيّة (الربfاeج العام، بحرين اإف.اإم): SسهرI اإذاعيّة اأSسبوعيّة،   .34
ت�سلّط ال�سوA على اأgم aنون Tسهر رe�سان التي متارSس Nالل اأياeه، eثل aّن البتهال، 
aّن الوداع، aّن الفري�سة، aنون الأWفال، وeا Tسابه. وت�ست�سيف ال�سهرI اأgل ال�ساأن eن 
الفنّاfني الذين Rاولوا eثل gذه الفنون. وتكّون aريق العمل eن يوSسف احلمدان، حممد 

احل�سن.

اaتتاح e�سروع التطوير التقني لالأSستوديوgات الإذاعية 2020
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Lاfب eن تدTسني التطبيق

تطبيق (تلفزيون hاإذاعة البحرين)
eتاح جلميع e�ستخدeي الأLهزI الذcية 

نت وRارI الإعالم eن�ستها اللكرتوfية ال�ساeلة  يف 13 اcتوبر eن العام 2020 دTسىَّ
»تلفزيون واإذاعة البحرينz لبث القنوات الإذاعية والتلفزيوfية، يف اإWار امل�سروعات الفنية 

والتقنية التي fفذتها للنهوVس بالرSسالة الإعالeية، Tسكالً وe�سموfًا وتاأKريًا.
 الدcتور عبد الرMمن حممد بحر وcيل وRارI الإعالم اcد اإن gذه املن�سة الإلكرتوfية 
احلديثة للمحتوi الإعالeي التلفزيوين والإذاعي تهدف للوUسول اإىل Lميع e�ستخدeي 
الإعالم  bطاع  يف  املحققة  الإجناRات   Iسري�e اإىل  fوعية  اإVساaة  ومتثل  الذcية   IهزLالأ

والت�سال.
 وبني باأن تدTسني eثل gذا التطبيق املتطور يعك�س اSستمرارية عجلة التطوير والتحديث 
ويوؤcد اأن Lهود العطاA التي يقوم بها اأبناA البحرين لهذا الوWن العزيز Zري حمدودI رZم 
الظروف الSستثناFية التي متر بها البالد والعامل Mالياً eع تف�سي LاFحة cوروfا cوaيد 

.19
bبل  eن  eتكاeل  aريق  عليها  يقوم  املن�سة  gذه  اأن  الإعالم   IارRو وcيل  واأوVسح 
eدار  على  يعمل  والتلفزيون  لالإذاعة  العاeة   Iوالإدار الفنية  لل�سوؤون  العاeة   Iالإدار
ال�ساعة لSستداeتها وحتديث حمتواgا وت�سم البث املباTسر لكاaة bنوات تلفزيون البحرين 
اإىل املواد الأرTسيفية للمحتوi الإذاعي والتلفزيوين والتي  واملحطات الإذاعية بالإVساaة 

eن Nاللها ميكن للم�ستخدم لهذا التطبيق الرLوع اإليها يف اأي وbت.
املوbع  على  eتابعتها  cما ميكن  الذcية   IهزLال املن�سة على خمتلف  وميكن حتميل 

(WWW.LIVE.BH) على eدار ال�ساعة. 
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Lاfب eن تدTسني التطبيق

Lزe Aن واLهة املوbع اللكرتوين
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Nطة Hراجمية اإذاعية Lديدe Iنوعة
Iب احلياfواLh اfhورc تطلباتe نيH نRيف 2021 توا

روعي  والتي   ،Iاجلديد الرباجمية  Nطتها   2021 العام  يف  اأWلقت  البحرين  اإذاعة 
aيها تقدمي باbة eنوعة تواRن بني الرباeج اخلاUسة بجاFحة cوروfا واجلواfب احلياتية 
الأNرi. وبح�سب الSستاذ يوf�س Sسلمان eدير الذاعة aاإن اخلطة الرباجمية  مل تغفل 
املواWن eثل اجلواfب اخلدeية والثقاaية والرياVسية وUسناعات   IياM ة يفeاg بfواL
امل�ستقبل، اإVساaة اإىل اجلواfب الفكرية والبيئية والربملاfية، والنف�سية والتوعوية والدينية.
 وبني eدير اإذاعة البحرين التن�سيق الكبري بني الإذاعة ووRارI ال�سحة لتقدمي براeج 
الوWني  الفريق  لتوLيهات  تطبيقا  تاأتي  والتي   ،Iستمر�eتخ�س�سة وe توعوية وaقرات 
العام  الربfاeج  على  بحرين)  يا  اخلري  (Uسباح  برfاeج  عرب  cوروfا  لفريوSس  للت�سدي 
اإىل تقدمي رSساFل تطمينية وتوعوية  اإVساaة  ام،  وبرfاeج Sستار cاaيه على بحرين اف 
لعدد eن e�سايخ البحرين والأFمة، وبرfاeج (Tسكراً.. eنا لكم) والذي يخت�س باجلهود 

املبذولة eن bبل cوادر ال�سفوف الأeاeية.
وbدeت اإذاعة البحرين Nالل اخلطة اجلديدI برfاeج (وbت للثقاaة) cل Sسبت على 
الثقاaية  الربfاeج العام، وgو برfاeج Sس�سلط ال�سوA على خمتلف الفعاليات وال�سوؤون 
وي�ست�سيف اأgل الثقاaة والفن ويقف على املنجزات الثقاaية والفنية يف مملكة البحرين، 
وgو eن اإعداد وتقدمي يوSسف احلمدان واإNراج حممد احل�سن، اأeا برfاeج (eع النواب) 
 Aد اأع�ساMلقة اأM لc ست�ساف يفSواري اM سبوعيSج اeاfهو برa ،دMل اأc ان يبثc الذي
جمل�س النواب للحديث عن اأبرR املواVسيع على ال�ساMة، اإVساaة اإىل ت�سليط ال�سوA على 
الثقاaة الربملاfية يف اململكة، ويختتم الربfاeج مب�سابقة يح�سل الفاFزون aيها على LواFز 

fقدية، والربfاeج eن اإعداد وتقدمي M�سني اآل اSسماعيل واإNراج حممد احل�سن.
 وياأتي برfاeج (fب�س واأMاSسي�س) cل اأKنني لي�ست�سيف جمموعة eن ال�سعراe Aن 
داNل اململكة اأو eن دول اخلليج واحلوار eعهم عن املواVسيع املتعلقة بال�ساMة ال�سعرية، 
اأeا برfاeج  اأMمد Uسالح،  اإعداد حم�سن احلمري وتقدمي يوf�س العيد واإNراج  وgو eن 
اإعداد  eن  وgو  الكتب  eوؤلفي  cبار  eن  KالKاA جمموعة  cل  aاSست�ساف  Lلي�س)  (Nري 
وتقدمي الدcتور يوSسف حممد واإNراج eروI العريفي، اإىل ذلك Lرi بث برfاeج (eن 
اأول ال�سطر) الأربعاA ليتناول املوVسوعات اخلدeية والفكرية والبيئية ال�سحية وZريgا 
cRريا  الدcتور  وتقدمي  اإعداد  eن  والربfاeج  والعاملي،  والإbليمي  املحلي   iامل�ستو على 

Nنجي واإNراج اإبراgيم تلفت.
على   Aال�سو ي�سلط  الذي  (جنوeنا)  بربfاeج  aكاfت  الإذاعية  اخلمي�س   IسهرS اأeا   
Tسخ�سية بارIR وت�ستعرVس eعها اأبرR الذcريات وLواfب eن احلياI الLتماعية، وgو 
eن اإعداد gاين اللولو واإNراج عبداهلل ال�سوeلي، وياأتي برfاeج (fواaذ على امل�ستقبل) cل 
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Lمعة لي�سلط ال�سوA على امللهمني الذين وVسعوا لهم eوWئ bدم يف Uسناعات امل�ستقبل 
يف مملكة البحرين، والربfاeج eن اعداد وتقدمي Sسبيكة ال�سحي واإNراج راTسد Sسند.

 واSستكمالً لباbة الرباeج اليوeية واUسلت اإذاعة البحرين على الربfاeج العام تقدمي 
برfاeج (Uسباح اخلري يا بحرين) ملدS Iساعتني ويعد ويقدم بالتناوب بني Wواbم الإعداد 
والتقدمي والإNراج ويت�سمن لقاA يوeي توعوي عن تطورات اجلاFحة، cما اSستمر برfاeج 
(Sستار cاaيه) على bناI بحرين اف ام ليقدم باbة ترaيهية Mوارية eنوعة تخ�س املجتمع 
اخلليجي والعربي املعاUسر، وgو eن اإعداد وتقدمي علي القطان وgدi دروي�س واإNراج 
حممد fعمة وaايزI عبده، وت�سمن اأي�سا لقاAات يوeية عن تطورات اجلاFحة وتوLيهات 

الفريق الوWني للت�سدي لفريوSس cوروfا.
 cما مت بث برfاeج (Tسكرا eنا لكم) على bناI بحرين اف ام وgو برfاeج eوLه eن 
Lمهور الإذاعة اإىل اأبطال ال�سفوف الأeاeية والفريق الوWني الطبي للت�سدي لفريوSس 
cوروfا ليكون Mلقة وUسل بينهما ليعرVس التجارب ال�سخ�سية Nالل اجلاFحة وcيفية 
تعاeل الأWباe Aعها وgو برfاeج eن اإعداد fاUسر Lرب واإNراج Mمد بوbي�س، ويف برfاeج 
الإيجابية  eا بني  الق�سايا احلياتية  الت�ساد يف cل   Iكرa الإذاعة تقدم  واأSسود)  (اأبي�س 
التحديات  cل  eع  التعاeل  الإيجابية يف  تعزيز  اإىل  ويهدف   Aال�سودا وال�سلبية   Aالبي�سا
احلياتية، والربfاeج eن اإعداد وتقدمي fورI اأبو ال�سوك واإNراج aاWمة bمرب، وياأتي  اأNرياً 
الدين  cلمات يوLهها عدد eن رLال  ليت�سمن  الوWن واLب Tسرعي)  (Sسالeة  برfاeج 
والأFمة حتتوي على رSساFل توعوية تبث الطماأfينة للمواWنني وgو eن تن�سيق ال�سيخ 

عي�سى املحميد واإNراج Uسابر ال�سعيد.
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Hراeج رe�ساfية Hحلة LديدI على الذاعة 

يف ابريل eن العام 2021 اأعلنت اإذاعة البحرين عن الدورI الرباجمية ل�سهر رe�سان 
الكرمي g 1442�، والتي تت�سمن جمموعة cبريe Iن الرباeج املباTسرI وامل�سجلة والدراeا 

وال�سهرات والفواUسل.
اإذاعة البحرين، اأن Vسمن امل�سل�سالت الإذاعية   وc�سف ال�سيد يوf�س Sسلمان، eدير 
التي مت اإعدادgا لهذه الدورe I�سل�سل »اأم Sسحنونz، وgو e�سل�سل cوeيدي Tسعبي eكون 
eن M 22لقة يناb�س الق�سايا املحلية التي تهم املواWن يف bالب cوeيدي، ويف cل Mلقة 
اإMدi الق�سايا يف  اإىل eوbف Lديد ي�سلط ال�سوA على   zسحنونS س احلجية »اأمVتتعر
املجتمع، امل�سل�سل eن متثيل الفناfة gدS iسلطان والفنان اأMمد eبارك، وeن اإعداد الكاتب 
وال�سحايف اأSساeة املاLد واإNراج عبداهلل ال�سوeلي، ويبث على الربfاeج العام وبحرين 

اإف.اإم.
 واأVساف اأن امل�ستمع لإذاعة البحرين على eوعد eع امل�سل�سالت التاريخية eن Nالل 
يف  اأKرت  Tسخ�سيات  امل�سل�سل  ويقدم  الثاfية،  f�سخته  احلكاياتz يف  »bناديل  e�سل�سل 
متثيل  eن  وgو  الأUسيلة،  العربية  القيم  تعزيز  على  ويرcز  العربية،  والنه�سة  التاريخ 
cوcبة eن الفناfني البحرينيني واإNراج راTسد Sسند، ويبث على الربfاeج العام وبحرين 

اإف.اإم.
 Iالل الدورN ستقدمS اإذاعة البحرين  وaيما يت�سل بامل�سابقات اأTسار Sسلمان اإىل اأن 
الرe�ساfية Kالث e�سابقات رFي�سية وgي »Mلية املاgرz؛ وgي e�سابقة يف تالوI القراآن 
القراآن  eوLة  على   Aًسا�e الثالثة  اإىل  الثاfية  ال�ساعة  eن   Aالهوا على  يوeياً  تبث  الكرمي 
الكرمي، وeق�سمة على eعايري ال�سوت واملقاeات والتجويد والوbف والبتداA، وeن تقدمي 

ال�سيخ aريد التوين.
اأeا امل�سابقة الثاfية aهي e�سابقة »بابا aايزz وgي e�سابقة خم�س�سة لالأWفال eن   
eتعلقة  eتنوعة  aقرات  عرب  الوWنية  الثقاaة  تعزيز  اإىل  وتهدف  Sسنة،   17 M 5تى  عمر 
مبملكة البحرين، وتاريخها، واإجناRاتها، وTسخ�سياتها الوWنية، وeدfها، وbراgا، وMرaها 

.Iايز ال�سادa ن تقدميe ج العام، وامل�سابقةeاfة الربLوe التقليدية، وتبث امل�سابقة على
بالرتاث  الأLيال  تعرف  Tسعبية  e�سابقة  وgي   ،zالالتري« e�سابقة  باأن  واأVساف   
والأدوات  وال�سخ�سيات  املناWق  تتناول  تراKية  aقراتها  وLميع  الأUسيل،  البحريني 
تقدمي  eن  القدمية، وgي  واحلكايات  واملواbف  واملواويل  والأTسعار  الرتاKية  والأZراVس 
عماد عبداهلل وSسيما العريفي، وتبث على eوLة بحرين اإف.اإم eن التاSسعة وMتى احلادية 

.Aسا�e ع�سر
املبارك  رe�سان  Tسهر  Nالل  الإذاعية  الرباجمية   Iالدور اأن  الإذاعة  eدير  واأوVسح   
واجلواfب  الف�سيل  ال�سهر  روح  eع  تتناSسب  التي  الرباeج  eن  اأي�ساً جمموعة  تت�سمن 
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الرتaيهية والثقاaية والتوعوية وeنها برfاeج »بقيمنا fرتقيz؛ Mيث ي�ستعرVس cل يوم 
تقدمي  eن  والربfاeج  وب�سيطة،  e�سوbة  بطريقة  والإf�ساfية  املجتمعية  القيم  eن  bيمة 

f�سرين eعروف اإNراج عبدالناUسر النعار، ويبث على الربfاeج العام وبحرين اإف.اإم.
 وeن الرباeج الرe�ساfية لهذا العام 2021:

برfاeج »براداميz يف f�سخته الثاfية، وgو برfاeج اLتماعي Tسبابي بقالب Lديل   .1
Nفيف تناول يف gذه الن�سخة eواVسيع ال�سباب املراgق وcيفية عالLها، eثل التخ�س�س 
تهم  التي  املوVسوعات  eن  وZريgا  الأgداف  حتقيق  يف   IرWاملخا الدNار،  اجلاeعي، 
 Aالبنا Aن اآلe لc يهa ريق العملa سمVستطالعات لراأي اجلمهور وSال�سباب، وت�سمن ا

وfاUسر Lرب وUسابر ال�سعيد، ويبث على الربfاeج العام وبحرين اإف.اإم.
برfاeج »يف Nلقه Tسوؤونz؛ وgو برfاeج يتحدث عن Mكمة اهلل يف خملوbاته   .2
والعظات  الرباfية  احلكم  على  والرتcيز  Wبيعية)  وعواeل  Mيواfات  M�سرات،  (Wيور، 
والعرب املتعلقة بهذه املخلوbات يف القراآن الكرمي، وي�سم aريق العمل aيه اآلA البناM A�سن 

cرمي واإNراج حممد التميمي، ويبث على الربfاeج العام وبحرين اإف.اإم.
 Aبالغذا املتعلقة  املواVسيع  برfاeج »cلوا واTسربواz وتناول Nالل ع�سر دbاFق   .3
eتعلقة  bراآfية  eواVسيع  على   Aال�سو  Aاإلقا اإىل  اإVساaة  الكرمي،  القراآن  يف  ذcرت  التي 
واإNراج  Nنجي  cRريا  الدcتور  تقدمي  eن  والربfاeج  الغذاFي،  والأeن  الأZذية  ب�سالeة 

اإبراgيم تلفت، ويبث على الربfاeج العام وبحرين اإف.اإم.
اأSسئلة  يتلقى  eباTسر  يوeي  برfاeج  وgو  رe�ساfيةz؛   iتاوa« برfاeج   .4
 Iهد اجلزاف، ويبث يف الفرتa راجNطر واإe ه ال�سيخ عليeستف�سارات اجلمهور، يقدSوا

الدينية على Lميع املوLات.
برfاeج »اأfا eعكz وgو برfاeج e�سجل يهدف لإعادI برجمة الوعي باإيجابية   .5
وتفاوؤل عرب توLيه رSساFل حتفيزية للم�ستمع، eن تقدمي fورI اأبوال�سوك واإNراج Mمد 

بوbي�س، ويبث على الربfاeج العام وبحرين اإف.اإم.
وعادات  رياVسية  f�ساFح  يقدم  الثاfية  f�سخته  يف   zياتكM »Uسحتك  برfاeج   .6
Uسحية واأa�سل الأوbات ملمارSسة الرياVسة وجتنب املحاذير، وي�سم aريق العمل cل eن 
العام  الربfاeج  على  ويبث  وعبداهلل حم�سن،  اللولو  وgاين  اإبراgيم  وNالد  aقيهي  eرمي 

وبحرين اإف.اإم.
 AسماSن اأe سمSلقة باM لc ج يعرف يفeاfهو برa zاهلل احل�سنى AسماSج »اأeاfبر  .7
اهلل احل�سنى واأa�سلية الدعاA به، eن تقدمي eنريS Iسلمان واإNراج اأMمد bمرب، ويبث عرب 

اإذاعة القران الكرمي.
برfاeج »Uسفحات رe�ساfيةz وتناول Tسهر رe�سان يف التاريخ والأدب العربي   .8
والإSسالeي واأبرe Rظاgره وfوادره، وي�سم aريق العمل aاWمة حممد وM�سن ال�ساعاتي 

وحممد fعمة، ويبث على الربfاeج العام وبحرين اإف.اإم.
برfاeج »الأربعون النووية eن cالم Nري الربيةz  تناول جمموعة eن الأMاديث   .9
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النبوية ال�سحيحة املت�سمنة Lواeع cالم النبي Uسلى اهلل عليه وSسلم، وSسلط ال�سوA على 
Lواfب eتعددe Iن الأMكام ال�سرعية املهمة التي بينها النبي والتي ل ي�ستغني عنها امل�سلم 
يف Mياته، وgو eن تقدمي الدcتور راTسد  الع�سريي واإNراج عبدالناUسر النعار، ويبث على 

الربfاeج العام و بحرين اإف.اإم. واإذاعة القراآن الكرمي.
النبوية  الآداب  eن  اأدباً  اSستعرVس 30  برfاeج تربوي  fبويةz؛  »اآداب  برfاeج   .10
وcيفية توXيفها يف Mياتنا اليوeية Nالل تعاeل امل�سلم eع cاaة اأWياف املجتمع، وُيقدم 
بالتعاون eع ال�سوؤون الإSسالeية، وbدeه ال�سيخ عبدالعزيز املعاودI واإNراج اآeنه راTسد، 

ويبث على eوLات الربfاeج العام وبحرين اإف.اإم، والقراآن الكرمي.
برfاeج »b�س�س النبيz اSستعرVس b 30�سة خمت�سرe Iن b�س�س النبي Uسلى   .11
بالتعاون  وُيقدم  الق�سة،  eن  ي�ستفاد  eا  اأgم  عرVس  Kم  اأUسحابه،  eع  وSسلم  عليه  اهلل 
eع ال�سوؤون الإSسالeية، ويقدeه ال�سيخ بالل يوSسف واإNراج aهد اجلزاف، ويبث على 

eوLات الربfاeج العام، و بحرين اإف.اإم، والقراآن الكرمي.
برfاeج »القراآن والبيئةz؛ وgدف اإىل التعريف بالدللت البيئية يف القراآن الكرمي   .12
الناMية  eن  وال�سواب  اخلطاأ  eفاgيم  عليها، وحتديد  واملحاaظة  بالبيئة  امل�سلم  وعالbه 
الأNالbية مبا يتعلق بالبيئة ويبني املوbف الإf�ساين للفرد وe�سوؤوليته جتاه البيئة، وي�سم 
aريق العمل aاWمة حممد وM�سن ال�ساعاتي وراTسد Sسند، ويبث على الربfاeج العام، و 

بحرين اإف.اإم، والقراآن الكرمي.
الإميان  واأgمية  الآNر  اليوم  eعنى  وتناول   zرNالآ باليوم  »الإميان  برfاeج   .13
النبي Uسلي اهلل عليه وSسلم، ويقدم  اأNرب عنه  التي تتعلق به aيما  به وتف�سيل املباMث 
الربfاeج ال�سيخ حممد الكواري ويخرLه اأMمد بوريان ويبث على eوLات الربfاeج العام، 

و بحرين اإف.اإم، والقراآن الكرمي.
برfاeج »اأول جتربةz اSسرتLع ذcريات الأTسخاUس يف اأول جتربة تعرVسوا لها   .14
املواbف وال�سعوبات والأMاSسي�س والعربI، وتقدeه aاWمة eRان  اSستعراVس  eن Nالل 

ويخرLه حممد احل�سن، ويبث على eوLة الإذاعة ال�سبابية.
برfاeج »وLودك MياzI رcز على Tسخ�سيات f�سادaهم يف احلياI ويكون لهم   .15
تاأKري يف Mياتنا ب�سكل cبري، رZم اأن Wبيعة عالbتنا بهم Zري eباTسرa Iهم Lزاأ eنا واإن cنا 
ل fدرك، الربfاeج eن تقدمي Sسبيكة ال�سحي واإNرج حممد الدوSسري، ويبث على eوLة 

الإذاعة ال�سبابية.
اإن الإذاعة اSستعدت مبجموعة eن   وMول ال�سهرات الرe�ساfية bال يوf�س Sسلمان 

ال�سهرات الإذاعية eنها:
الأوروبية  الدوريات  وحتليالت  الأNبار  اآNر  وتتناول   zليغ اإف.اإم   IسهرS«   .1
ودوري اأبطال اأوروبا، تقدمي gاين اللولو واإNراج عبداهلل ال�سوeلي، وتبث يوم اجلمعة 

على الربfاeج العام، ويعاد بث ال�سهرI يوم ال�سبت على بحرين اإف.اإم.
Sسهرe« Iا Nفي اأLملz؛ وبحثت يف الزوايا الأNرi امل�سيئة eن MياT Iسخ�سيات   .2
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f�ساFية بحرينية يقدeن عطاAات خمتلفة ولهن اgتماeات Nفية بعيدI عن الوXيفة اأو املهنة 
التي يعرaن بها، ي�سم aريق العمل cل eن Tسيخة ال�سعالن وRينب القحطاين، وتبث يوم 

ال�سبت على الربfاeج العام، ويعاد بثها على بحرين اإف.اإم يوم الأMد.
البحرين واخلليج وحتدKت  اSست�ساaت Tسعراe Aن   zال�سعر SسهرI »على Vسي   .3
العيد  العمل cل eن يوf�س  ال�سعرية وMياتهم يف رe�سان، وي�سم aريق  عن جتاربهم 
وحم�سن احلمري واأMمد Uسالح، وتبث يوم الأMد على الربfاeج العام، ويعاد بثها على 

بحرين اإف.اإم، يوم الأKنني.
SسهرI »رe�ساfياتz وgي برfاeج eنوع تناول جمالت الطبخ والق�س�س الرتاKية   .4
والأRياA ال�سعبية عرب اSست�ساaة املخت�سني والهاوين، وي�سم aريق العمل fيلة الرويعي 
و اآeنه راTسد، وتبث يوم الأKنني على الربfاeج العام، ويعاد بثها على بحرين اإف.اإم يوم 

. AاKالثال
SسهرN« Iري Lلي�سa zاSست�ساف جمموعة eن cبار eوؤلفي الكتب وMاورgم يف   .5
 AاKالعريفي، وتبث يوم الثال Iروeسف حممد وSريق العمل يوa وؤلفاتهم، وي�سمe نيeسا�e

.Aج العام، ويعاد بثها على بحرين اإف.اإم يوم الأربعاeاfعلى الرب
SسهرZ« Iبقة eع eلهمc zاfت تلتقي اأMد امللهمني يف اإMدi املجالت وحتاوره   .6
يوم  وتبث  Sسند،  وراTسد  ال�سحي  Sسبيكة  العمل  aريق  وي�سم  البداية،  eنذ  جتربته  يف 

الأربعاA على الربfاeج العام، ويعاد بثها يوم اخلمي�س على بحرين اإف.اإم.
SسهرI »تالوين رe�سانS zسلطت ال�سوA على اأgم aنون وعادات وتقاليد Tسهر   .7
رe�سان، وي�سم aريق العمل يوSسف احلمدان وحممد احل�سن، وتبث يوم اخلمي�س على 

الربfاeج العام ويعاد بثها يوم اجلمعة على بحرين اإف.اإم.
واأTسار Sسلمان اأن الإذاعة اأfتجت جمموعة eن الفواUسل التي تتناSسب وروح ال�سهر 
الف�سيل للبث على الربfاeج العام وبحرين اإف.اإم وال�سبابية وgي؛ الهوية الرe�ساfية وgي 

الثيمة الرe�ساfية التي تتفرع eنها Lميع الفواUسل والفقرات يف بث املوLات الإذاعية:
 zط القلمNاe« ،يeسالSن التاريخ الإe س�سا�b وحتكي zق التاريخFداM نe دينةe« 
وحتتوي على aقرات eتنوعة cال�سعر واملعلوeات العاeة واأbوال احلكماA واحلكم والأeثال، 
»دbاFق ل�سحتكz وتطرح جمموعة eن الن�ساFح الغذاFية والتوعية باأgمية تطبيق الأناط 
ال�سحية ال�سليمة Nالل Tسهر رe�سان املبارك، »Nذوا احلكمةa zواUسل دينية لالإLابة عن 
بع�س ت�ساوؤلت ال�سباب والإLابة عنها eن bبل عدد eن اأUسحاب الف�سيلة العلماA، »ريان 
وa�ساFله  وTسعاFره  الف�سيل  ال�سهر  عن  تتحدث  دينية  Tسعرية  aواUسل  وgي   zالق�سيد
ترتاوح eدتها eا بني دbيقة اإىل دbيقني، »eواbيت الآذانz للتعريف مبواbيت رaع الآذان 

وبثها bبل eواعيد الآذان بفرتات eناSسبة.
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 ال�ستثمار يف القطاع الذاعي يف مملكة البحرين

وeع fهاية S 2021ستكون اإذاعة البحرين على eوعد eع اfطالق اأMدث e�ساريع البنية 
اإذاعية eتطورV Iسمن Nطط وRارT Iسئون  التحية والتي ت�سمل اf�ساA 6 اSستوديوgات 
الإعالم لالSستثمار يف القطاع الذاعي يف مملكة البحرين ومتاTسيا eع تطلعات وتوLيهات 

UساMب ال�سمو امللكي ويل العهد رFي�س جمل�س الوRراA وروؤية البحرين 2030
امل�سروع اجلديد الذي اوTسك على الfتهاA ومت ت�سميمه ب�سكل aريد على Tسكل eوLة 
اإذاعية يت�سمن 6 اSستوديوgات جمهزI و6 ترددات LديدI (اف ام)، ت�ستوعب bنوات 

LديدI تبث مبختلف لغات العامل. 
 IودL واأعلى  (Dab +) مي اذاعيbسني اول تقنية بث رTما يت�سمن امل�سروع تدc
Uسوت متاTسيا eع التطورات العاملية يف جمال اخلدeات الذاعية عرب ال�سيارات وZريgا 

eن املرcبات.

Lاfب eن التجهيزات الفنية Vسمن e�سروع الSستثمار يف الذاعة
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Lاfب eن العمال الf�ساFية والتقنية لالSستوديوgات اجلديدV Iسمن Nطط الSستثمار 
الذاعي
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Tساهد eئات 
ال�سور hالوKاFق 
عن تاريخ الذاعة

SسيارI النقل اخلارLي اجلديدIالSستوديوgات اجلديدI يف الإذاعة

اaتتاح e�سروع التطوير التقني 
لالأSستوديوgات الإذاعية 2020

اaتتاح e�سروع التطوير التقني لالأSستوديوgات 
الإذاعية 2020

اaتتاح e�سروع التطوير التقني لالأSستوديوgات 
الإذاعية 2020
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الأNبار يف اإذاعة البحرين

الأSستاذ عبدالرMمن عبداهلل يف الSستديوالSستاذ Sسعيد احلمد
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 Aباfالأ الأNبار وeواLيز  لن�سرات  بالن�سبة  البحرين تطّوًرا eلحوXًا  اإذاعة    Tسهدت 
bاWًعا  الإNباري  العمل  تطّور  Sساعة؛ Mيث   24 iدe على  بثّها  eن Nالل  تذيعها  التي 
eراMل eتعّددI على eدi ال�سنوات الطويلة املاVسية، وبلغ درLات eتطّورI يف اجلاfبني 

التنقي والإNباري. 
  ويف ال�سنوات الأوىل eن البّث الإذاعي 1955م مل يكن b�سم الأNبار SسوZ iرaة 
الإذاعات  eن  الإNبارّية  الن�سرات  ت�سجيل  يتّم  Mيث  e�سّجل؛  راديو   RهاL بها   IسغريU
العربيّة، c�سوت العرب eن القاgرI، واإذاعة الكويت، وراديو لندن، Kّم تعاد bراIA الأNبار 
يوم  cّل   Aسا�e eن  التاSسعة  ال�ساعة  يف  تذاع  cاfت  والتي  لالإذاعة،  اليتيمة   Iالن�سر يف 
aقط، Kّم اأVسيفت ال�ساعة ال�سابعة والن�سف cن�سرI اأوىل، واحلادية ع�سرe I�ساc AًموLز 

 .Aباfلالأ
  ويوؤcّد الأSستاذ Lمال داود رFي�س حترير وcالة اأfباA البحرين الأSسبق اأّن eن بني 
الذين عملوا يف جمال الرUسد والتحرير يف ال�سنوات الأوىل لالإذاعة الأSستاذ حممد M�سن 
Uسنقور، وعلي تقي، وeبارك عي�سى، وSسلطان ال�سريان، وعباSس املهدي، وعي�سى يعقوب. 
واملرMوم  eطر  يوSسف  aهم:  الن�سرات   IAراb eهّمة  يتولّون  cاfوا  الذين  املذيعون  واأeّا 
الأSستاذ اإبراgيم cاfو واأMمد cمال، وM�سن cمال، وعبد الرMمن عبداهلل، واأل�س Sسمعان. 
  cاfت eهّمة gوؤلA مّمن عاUسروا بدايات العمل الإNباري يف الإذاعة، SسواAً حتريًرا 
 Iرaّتوe تfاc التي العربيّة  الإذاعات  الأNبار eن  تتلّخ�س يف ت�سجيل f�سرات   ،IًAراbو
يف ذلك الوbت UسباMًا وبعد الظهر، Kّم تتّم اإعادc Iتابتها وbراAتها eن Lديد يف f�سرات 
الإذاعة لياًل. واSستمّر ذلك Mتّى eنت�سف عقد ال�ستينيّات؛ Mيث مّت تنظيم b�سم الأNبار 
باإTسراف M�سن cمال، ومّت تزويد الق�سم بخّط واMد لوcالة اأfباA رويرتR باللغة الإجنليزّية؛ 

لزيادe I�سادر اأNبار الق�سم.
  ويتذcّر الأSستاذ M�سن cمال الذي cان يتوىّل eهّمة eراbب الأNبار ل�سنوات اأfّه ت�سلّم 
 IارRة التابعة لوeًّفا باملكتبة العاXّوe ان يعملc سنقور، والذيU ستاذ حممدSن الأe املهاّم
الرتبية والتعليم؛ Mيث cان يزّود الذاعة بن�سرI اإNبارّية عامليّة eّدتها ربع Sساعة، ت�ساف 

اإليها الأfباA املحليّة والن�سرI اجلوّية. 
  وي�سيف » cان eذيع الن�سرI الإNبارّية eطالب مبراLعة cّل Nرب اأّوًل باأّول؛ ليتاأcّد 
الكلمات  بت�سكيل  وليقوم   ،Iالن�سر ترد يف  التي  ال�سياSسيّة  واملراcز   AسماSالأ Uسّحة  eن 

fحويًّا؛ لتكون bراAته Sسليمة. 
 ،Iته الن�سرAراb AناKبارّية اللتزام باحليادّية اأNذيع الن�سرات الإe نe ان يتطلّبc ماc  
aال ينفعل، اأو يبالغ يف bراN IAرب bد يعجبه اأو يهّمه Tسخ�سيًّا، وعليه اأن يقّدم f�سرته 
ب�سورN Iربّية Wبيعيّة، وعلى امل�ستمع املتلّقي اأن يتقبّل اخلرب مبا يراه gو اأي�ًسا، وeقارfًة 
مبا تلّقاه eن حمّطات اأNرi. والإذاعة الناLحة gي التي ت�ستطيع Lذب اfتباه e�ستمعيها 
ملا تقّدeه eن اأNبار، باتخاذ Tستّى الطرق الفنيّة eن Mيادّية وe�سداbيّة، وSسهولة اأSسلوب 

يف ال�سياZة، واNت�سار وت�سويق وتنّوع، وباأUسوات اإذاعيّة eقنعة. 
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الأMداث  لت�سجيل  الإذاعة؛  eبنى  Nارج  اإىل  ينتقل  الإذاعة  eيكروaون  cان  cما    
الإذاعة وbتها Mفل توRيع  Sسّجلت  aقد  الإذاعة.  براeج  واإذاعتها عرب  املهّمة  واملناSسبات 
الأراVسي على اأgايل البديع، والذي اأbيم يف عام 1958م برعاية وM�سور UساMب العظمة 
الإذاعة  Sساgمت  cما  Kراه.  اهلل  Wيّب  البحرين  Mاcم  Nليفة  اآل  Mمد  بن  Sسلمان  ال�سيخ 
التي اSست�ساaتها  ة عن املوؤمترات واملعارVس  يف aرباير 1958م يف تقدمي براeج NاUسّ

البحرين.
الأfدية  تقيمها  التي  الMتفالت  عن  ة  NاUسّ براeج  بتقدمي  تقوم  الإذاعة  وcاfت    
ال�سريف  النبوي  واملولد  واملعراج   AسراSالإc املختلفة  الدينيّة  املناSسبات  يف  واملدارSس 

وZريgا eن املناSسبات.
  cما fقلت الإذاعة يف العام 1958م UسورU Iسوتيّة لfتخابات جمل�س بلدّية املناeة، 
 .zسي�ستانS« Sسفينة  له  تعرVست  الذي  املرّوع  الfفجار  حلادث  Uسوتيًة   IسورU واأي�ًسا 
وfقلت  احلادث،  eكان  aوق  Mلّقت   IرFاW eن  اإذاعيًّا  eنقولة  ال�سوتيّة   Iال�سور وcاfت 

للم�ستمعني تفاUسيل واaية عن احلادث.
 .AعماRو Iادb نe سيوف البالدV عe ات الإذاعيّةAاللقا AراLومل تتواَن الإذاعة عن اإ  
aعندeا Rار البحرين يف 1958م دولة رFي�س وRراA لبنان الأSسبق Sساeي ال�سلح، اأLرت 
الإذاعة eعه eقابلة اإذاعيّة، اأLرgا الأSستاذ Sسعيد الهندي الذي cان يتوىّل eن�سب fاFب 
eدير الإذاعة، وحتّدث aيها عن Rيارته واملباMثات التي اأLراgا eع UساMب العظمة Mاcم 

البحرين ال�سيخ Sسلمان بن Mمد اآل Nليفة Wيّب اهلل Kراه. 
  وعندeا Rار البحرين يف العام ذاته Uسحفيون eوaدون eن Mكوeة الكويت اأLرت 
الإذاعة لقاAً اإذاعيًّا Mول eهّمتهم وRيارتهم التي ت�سرaوا Nاللها مبقابلة UساMب العظمة 
عن  املعلوeات  على Lمع  ترتcّز  الإعالeيّة  eهّمتهم  وcاfت  Kراه.  اهلل  Wيّب  البالد  Mاcم 
البحرين؛ لكتابة حتقيق واSستطالع Uسحفي عن البحرين؛ لت�سمينه يف اأّول عدد ي�سدر 

eن جملّة (العربي) الكويتيّة. 
  ويتذcّر العاeلون يف الإذاعة aرتI دNول وcالت الأfباA اإىل b�سم الأNبار يف الإذاعة؛ 
Mيث cان gناك LهاR مّت ترcيبه يف Zرaة الأNبار بالإذاعة، وcان ي�سدر Uسوًتا eرتفًعا 
Uسناعة  اإىل  العاeلون  اVسطر  مما  الإNبارّية،  الن�سرات  ت�سجيل  عمليّة  يعيق  وeزعًجا 

Uسندوق N�سبي يدوي ووVسع اجلهاR داNله؛ لتقليل Mجم ال�سوت الذي ي�سدر عنه. 
Xّل  تاأSسي�سه  بداية  يف  eRان  اأMمد  الأSستاذ  e�سوؤوليته  توىّل  الذي  الأNبار  b�سم    
الإذاعة  تبثّها  التي  املحليّة والعامليّة  الأNبار  بن�سرات  الإذاعة  ي�سطلع مب�سوؤولية تزويد 
على Tسكل f�سرات cاeلة اأو eوLزM I�سب التوbيت الثابت لها cما تراه، ومبا ل يتعارVس 
وcالت  eن  الق�سم  وي�ستقي   .iرNالأ الإذاعيّة  املحّطات  يف  املهّمة  الأNبار  وf�سرات 
الأfباA، وeن رUسد املحّطات الإذاعيّة املهّمة، وeن eندوبيه وeراSسليه يف Tستى املواbع، 
تلك الن�سرات التي يقوم بتمحي�سها والتاأcّد eن Uسّحتها، Kّم Wباعتها على اأوراق ل حتدث 

Uسوًتا اأKناA تعاeل املذيع eعها داNل الأSستوديو. 
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  وcاfت الن�سرI الإNبارّية تراعي اأgميّة اخلرب حمليًّا cان اأو عربيًّا اأو عامليًّا، ومبا ل 
يتعارVس eع SسياSسة الدولة جتاه البلدان ال�سقيقة وال�سديقة؛ لياأتي اخلرب Uسادbًا حمايًدا 

eن Zري اأgواA، ودونا e�ساSس باأMد.
  وبداأت الإذاعة يف العام 1961م بتخ�سي�س f�سرات وeواLيز eتخ�ّس�سة لالأNبار 
العامليّة. ويف اأcتوبر eن العام 1963م بداأت اإذاعة البحرين الالSسلكيّة يف تقدمي برfاeج 
يوeي Nالل aرتI النهار، وذلك eن ال�ساعة العاTسرU IسباMًا Mتّى الثاfية ع�سرX Iهًرا. 

ويتخلّل الربfاeج بع�س البياfات املحليّة وeوLز لالأfباA العامليّة. 
  واأعلنت يف Sسبتمرب 1966م عن تعديل بدA الفرتI امل�ساFيّة eن ال�ساعة 7:30 – 11 
e�ساAً، وبّث f�سرI الأNبار يف متام ال�ساعة الواMدX Iهًرا، وeوLز لأgّم الأfباA العامليّة يف 

.Aًسا�e سعة والن�سفSبار يف متام ال�ساعة التاNالأ Iسر�fو ،Aًسا�e 7:45 ال�ساعة
البحرين  اإذاعة  املناعي للعمل يف  الأSستاذ Mمد  التحق    ويف Tسهر Sسبتمرب 1971م 
cم�سرف لق�سم الأNبار؛ Mيث يقول عن تلك الفرتT ) IساAت الأbدار اأن األتقى باملحاeي 
الأSستاذ Nليفة بن اأMمد اآل بن علي ع�سو املحكمة الدSستورّية، والذي اأbنعني باأّن eهنة 
التدري�س Tساbّة، واإّن وRارI الإعالم اأa�سل eكان لبدM Aياتي العمليّة، وبالفعل اأNذين يف 
اليوم التايل اإىل SسعادI ال�سيخ عي�سى بن حممد اآل Nليفة eراbب الإعالم اآfذاك يف eبنى 
وRارI اخلارLيّة التي cان يراأSسها Sسمو ال�سيخ حممد بن eبارك اآل Nليفة، ومّتت اإMالة 
اوراbي اإىل اإذاعة البحرين يف اليوم التايل؛ Mيث bام باإLراe Aقابلة التوXيف يل الأSستاذ 

اأMمد Sسليمان eراbب الرباeج).
املناعي وbتها UسغريL Iدًّا، ول تتّ�سع  الأSستاذ Mمد    cاfت Zرaة الأNبار، بح�سب 
اإل جلهاRي راديو  تتّ�سع  الرUسد ل  اأّن Zرaة  املحّررون، Zري  اإّل ملكتبني، cان ي�سغلهما 

وLهاRي ت�سجيل لرUسد الإذاعات العربية والعاملية واSستقاA الأNبار eنها. 
والعامليّة،  العربيّة  الإذاعات  تبثّه  eا  cلّيًّا على  العتماد  ال�سبعينيّات cان    يف eطلع 
بالإVساaة اإىل وcالة اأfباA رويرتR التي cاfت تبّث ملّدS Iساعات حمدودI باللغة الإجنليزّية، 
اإىل  الفرf�سيّة   Aباfالأ وcالة  اf�سّمت  عندeا  احلال  تطّور  Kّم  العربيّة،  باللغة  وSساعتني 
 IدMال�ساعة الوا Iسر�f تfاc ماc .قMت لbال�سعودّية يف و Aباfالة الأcالإذاعة، تلتها و
eن اإذاعة الكويت f�سرI اإNبارّية eهّمة، ويتّم اSستقاA الأNبار eنها باWمئنان دون eراLعة 

اأو تدbيق. 
للّغة  واإتقاfه  fظًرا خلربته  Sسليمان؛  اأMمد  بالأSستاذ  ي�ستعني  الأNبار  b�سم  وcان    
اإذاعة  ت�سبق  التي  الوcالت  eعظم  اأّن  الأNبار  على  القاFمون  اأدرك  اأن  بعد  الإجنليزّية، 
البحرين ترتLم الأNبار التي ت�سلها eن f�سرI رويرتR الجنليزّية bبل اأن تبّث الوcالة 

ذاتها اخلرب باللّغة العربيّة يف وbت لMق.  
البحرين   –  RTV اآر تي يف  ا لالأNبار لتلفزيون  الإذاعة e�سدًرا eهمًّ   cما Tسّكلت 
عندeا اfطلق يف 1973م. وcان التلفزيون ي�ستعني ببع�س املذيعني والن�سرات الإNبارّية 

ال�سادرI عن الإذاعة. 
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  وتوؤcّد الأSستاذI بهيّة اجل�سي التي cاfت تقّدم يف eطلع ال�سبعينيّات f�سرات الأNبار 
الإذاعة  وgيئة  دe�سق  اإذاعة  يف  عملها  eن   Iاخلرب اcت�سبت  اأن  بعد  الرFي�سة،  الإذاعيّة 
الربيطاfيّة »اإّن املهّمة مل تكن بال�سهلة والي�سريI، وcان يتطلّب eن املذيعني التعاeل eع cّل 
الأeور الطارFة؛ Mيث cان املذيعون يحرUسون على bراIA الأNبار bبل الن�سرI؛ ل�سمان 

 .zAطاNتقليل الأ
  ويوؤcّد الأSستاذ Mمد املناعي اأّن b�سم الأNبار Sساgم يف تغطية العديد eن الأMداث 
املهّمة يف عدد eن احلقب، وeن اأبرgRا (Mرب اأcتوبر املجيدI، واfتخابات املجل�س الوWني 
1973م، واZتيال امللك aي�سل بن عبد العزيز- رMمه اهلل - 1974م؛ Mيث مّت رUسد اخلرب 

وbتها eن اإذاعة الرياVس).
اإبراgيم cاfو - رMمه اهلل - يف eقابلة Uسحفيّة  الأSستاذ  املرMلة يقول  تلك    وعن 
Mتّى  الإذاعة؛  اأb�سام  تنظيم  اأّوًل  املرMلة  gذه  تتطلّب  cاfت   « عام 1974م  f�سرت يف 

 .zيًاfاK سع الإذاعة اجلديد، وتكثيف التدريبVع وe سبSتتنا
الأNبار  b�سم  وgي  اأb�سام،  اأربعة  اإىل  الإداري   Rاجلها تق�سيم  bّررfا   « واأVساف    
والأMاديث، b�سم املنّوعات واملوSسيقى، b�سم الهندSسة، b�سم الأSسرI والرباeج التعليميّة. 
وي�سرف على cّل b�سم eن gذه الأb�سام eراbب، ويتبع b�سم الأMاديث والأNبار b�سم 

.zراجNسم الإ�b ما يتبع املنّوعاتc ،سدUالر
  الأSستاذ اأMمد Sسليمان – رMمه اهلل - eراbب عام الرباeج يف العام 1974م ذcر يف 
eقابلة Uسحفيّة » اإّن التعاون بني اإذاعة البحرين واإذاعات اخلليج cان bاFًما على اأوSسع 
fطاق؛ Mيث يتّم تبادل خمتلف اأfواع الرباeج الإNبارّية. cما cاfت تقوم اإذاعة البحرين 
 iرNفني بني الفينة والأXّوe يما يتّم تكليفa ،اإىل الإذاعات اخلليجيّة باإرSسال براجمها 

 .zري اإذاعة البحرينKج لبثّها على اأeن الرباe ا ي�سلحe تيارNدول اخلليج، وا Iلزيار
وي�سيف » cان الأSستاذ M�سن cمال eراbب b�سم الأNبار والأMاديث، aكاfت تقع عليه 

.zنها اأو العامليّةe املحليّة AًسواS ،بارNن الأe ا يذاعe ّلc سوؤوليّة�e
اأو  الأNبار،  b�سم  eن  تخّرLوا  cثريين  اأّن  اهلل  عبد  الرMمن  عبد  الأSستاذ  ويوؤcّد    
Mمد  املهدي،  عباSس  ال�سريان،  عي�سى  وSسلطان   ، عي�سى  eبارك   ) وeنهم  عليه،  eّروا 
املناعي، حممود يوSسف الدوي، Mمد aليفل، اأMمد Lمعة، fبيل ال�سحاف، M�سن بوLريي، 
عبدالرMمن الري�س، حممد M�سن ، علي العايل وحممد عبدالكرمي ، واآNرون)، وgم eن 
 iرNنهم يتبع اإدارات اأe ان البع�سcو .Aباfالت الأcبل اأن تاأتي وb بارNسم الأ�b ّس�سواSاأ

cاملطبوعات والن�سر. 
  ويتذcّر العاeلون يف الإذاعة cيف cان املرMوم Wارق املوؤّيد وRير الإعالم يف اأوىل 
Sسنوات عمله وRيًرا cثري الرتّدد على الإذاعة، ويف اأوbات Zري eعلنة وZري eتوbّعة؛ ليتاأcّد 

eن Sسري العمل، وتواLد العاeلني يف eواbعهم. 
  وبح�سب اأّول اSستفتاA رSسمي (اأبريل 1975م)، bاeت به وRارI الإعالم بالتعاون 
eع eكتب الإM�ساA يف وRارI املاليّة والbت�ساد الوWني اآfذاك، وeع جلنة بحث eيزاfيّة 
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الأSسرI؛ ملعرaة جتارب املواWنني eع الرباeج الإذاعيّة والتلفزيوfيّة؛ بهدف التعّرف على 
رZباتهم واآراFهم بغية التطوير، والذي Tسمل T 1300سخ�س. aقد بلغت f�سبة الSستماع 
اإىل الأNبار 80.1 %، وbد M�سل eوLز ال�ساعة ال�سابعة الن�سف e�ساAً على اأعلى f�سبة 
ال�ساعة   Iلن�سر امل�ستمعني لالأNبار، و%44.7  يف الSستماع، بلغت e %57.4ن جمموع 

الواMدI والن�سف Xهًرا. 
 IارRّطة الوN عe سيًاTه متاfّن العام 1976م اأe يوfالإعالم يف يو IارRما اأعلنت وc  
يف تطوير الرباeج الإذاعيّة، ومتديد Sساعات البّث، aقد تقّرر اأن تبداأ اإذاعة البحرين اعتباًرا 
ال�سادSسة  ال�ساعة  براجمها يف  ببّث  يوليو 1976م   17 املواaق  ال�سبت  يوم  Uسباح  eن 
UسباMًا، بدًل eن ال�ساعة ال�سابعة. cما Sستقّدم الإذاعة f�سرI اإNبارّية cاeلة يف ال�ساعة 
ال�سابعة UسباMًا، بدل eن الن�سرI الإNبارّية املوLزI التي cاfت تاأتي يف ال�ساعة ال�سابعة 

والن�سف.
  وباf�سمام وcالة اأfباA اخلليج (البحرين Mاليًا) اإىل الذاعة يف عام 1978م تطّور 
b�سم الأNبار eن Mيث eعداته واSستعداداته، وعدد العاeلني aيه، eن حمّررين وeراSسلني 

وeوXفي تن�سيق وWباعة وراUسدين وe�سّححني لغوّيني. 
  cما اأUسبح لالإذاعة b�سم للمراSسلني املتعاوfني eن اأb�سام اأNرe ،iنهم (اأMمد املرTسد، 
الذوادي وZريgم). وcاfوا  ال�ساعي، وليد الf�ساري، fاUسر  اأMمد  العزيز اخلاLة،  عبد 
يزّودون الإذاعة بالأNبار املحليّة. aكاfت f�سرI الأNبار تخرج eتكاeلة تقريبًا، ت�ساف 

اإليها الن�سرI اجلوّية التي يتّم اأNذgا eن الأرUساد اجلوّية يف eطار البحرين. 
تقي  علي  الأSستاذ  يفعله  eا  الظريف  اأّن   « اهلل  عبد  الرMمن  عبد  الأSستاذ  ويروي    
املتخ�ّس�س الوMيد يف اإعداد الن�سرI اجلوّية، اإذا اّت�سل بالأرUساد اجلوّية، ومل يجبه اأMد، 
املبنى،  bلياًل، ويخرج eن  ال�سابقة   Iالن�سر بتغيري  aيقوم  عنده،  الن�سرe Iن  يذيع  aكان 
والبحر  gادFة،  والرياح  eعتدل،  اجلّو  aيكتب  eثال،  Uساaية  aرياgا   ،Aال�سما اإىل  وينظر 

 .zراج، وحتّل امل�سكلةMيزول الإa ،ساد اجلوّية ذاتهاUسطلحات الأر�e اeًستخد�e ،ادئg
الإعالم يف eدينة عي�سى Tسهد b�سم   IارRبنى جممع وe اإىل الإذاعة  اfتقال    وبعد 
الأNبار توSّسًعا بالن�سبة مل�سادره الإNبارية؛ Mيث Rّود باآلتي تلك�س لSستقبال الأNبار 

eن رويرتR بالعربيّة والإجنليزّية. 
  Kّم Rيد بعد ذلك احلني عدد Nطوط التلك�س بالق�سم eن وcالت الأfباc ،Aالفرf�سيّة 

وال�سرق الأوSسط ووcالة الأfباA ال�سعودّية وZريgا eن الوcالت املهّمة يف املنطقة.
العام  gذا  Nالل  مّت  aقد  1979م،  لعام  ال�سنوي  الإعالم   IارRو تقرير  وبح�سب    
دeج املذيعني يف اإدارI واMدI؛ اSستعداًدا لfتقال الإذاعة اإىل eبناgا اجلديد املجاور ملبنى 
اأّن الإذاعة  التلفزيون داNل fطاق املجمع الإعالeي الكبري لوRارI الإعالم، واأعلن وbتها 
تطوير  يف  الزاوية  Mجر  الfتقال  gذه  وSسي�سّكل  1980م،  املقبل  العام  Nالل  Sستنتقل 
الب�سرّية؛  العناUسر  eن   IستفادSال على  والرتcيز  وتلفزيون،  cاإذاعة  املهّمني  املرaقني 

اSستفادc Iاeلة بكّل eا متلك eن Lهد وWاbة لتطوير العمل aيهما. 
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  ويف يناير 1980م بداأت الإذاعة ببّث الن�سرI الرياVسيّة التي Mظيت وbتها باgتمام 
eن Lميع الأوSساط الرياVسيّة حملّيًّا، وcّل eن ي�سل اإليه Uسوت (gنا البحرين). واSستمّرت 
ال�ساعة  يف  العام  الربfاeج  على  تبّث  وcاfت  الت�سعينيّات.  fهاية  Mتّى  Wويلة  ل�سنوات 
الثاeنة وNم�س واأربعني دbيقة eن e�ساc Aّل يوم. وبالرZم eن اأّن aرتI بّث الن�سرI مل 
اأNبار   IريدL بfالإذاعي بجا امل�سوار  لتكمل  اإfّها LاAت  اإّل  تتعَد Nم�س ع�سرI دbيقة، 
اخلليج التي cاfت تت�سّدر eنفردI، وتت�سّمن Uسفحات حمدودI عن ال�ساأن الرياVسي؛ مما 

ا eن التناa�س الإعالeي بني ال�سحاaة والإذاعة.  Nلق Lوًّ
العربيّة  Kّم  اخلليجيّة  Kّم  املحليّة،  الرياVسيّة  الأNبار  على  وbتها   Iالن�سر اTستملت    
والدوليّة، وواcبت الأMداث اأّوًل باأّول Mتّى بات e�ستمعوgا يرتbّبون بثّها يوeيًّا يف وbتها 
املحّدد؛ ليتابعوا اآNر الأMداث الرياVسيّة والنتاFج Mال اfتهاA اللقاAات الرياVسيّة املختلفة. 
  وbد اأKنت الأوSساط الرياVسيّة اخلليجيّة والعربيّة على gذه اخلطوI، واعتربتها الأوىل 
على e�ستوi الوWن العربي؛ Mيث اإّن تقدمي f�سرI رياVسيّة يوeيّة تواcب cاaة الأMداث، 

لتعترب NطوL Iريئة، اSستطاعت الإذاعة eن Nاللها اأن تك�سب cّل Lولتها. 
  cما مّت يف العام 1982م توMيد b�سمي الأNبار بالإذاعة والتلفزيون؛ ليكوfا b�سًما 
النقل  b�سم  Wّور  cما  بالأNبار.  والتلفزيون  الإذاعة  ويغّذي  اليوم،  Wيلة  يعمل  واMًدا 
اخلارLي؛ لتغطية Lميع اأf�سطة الدولة الرSسميّة واأf�سطة اجلمعيّات والأfدية واملوؤSس�سات 

الأgليّة.
الإذاعة يف  تقف  العام 1984م، مل  الإعالم يف   IارRلو ال�سنوي  التقرير    وبح�سب 
gذا  اّتخذت eن  بل  التلفزيون،  eع  املناa�سة   AاRاإ تتقهقر  اإليه، ومل  الذي وUسلت  eكاfها 
لSستقطاب  الوbت  عاeل  e�ستغلّة  لSستمرارgا،  Lديًدا  وeنطلًقا  لتقّدeها،  Mاaًزا  الوVسع 
 Iها يف الفرتWسا�f نe كان عليها اأن تزيدa ،هم بهاWيق ارتباKتمام امل�ستمعني لها، وتوgا
التي ل يعمل aيها التلفزيون، ول يتمّكن اجلمهور eن اSستعمال الفيديو. تلك الفرتات cاfت 
الفرتات ال�سباMيّة واملتاأNّرe Iن الليل، اإذ bّدeت لهم الإذاعة اآNر الأNبار العامليّة واملحلّيّة، 
واملواد  املوSسيقى  Lاfب  اإىل  تهّمهم  وNدeات  واملنّوعة،  الثقاaيّة  الرباeج  eن  وجمموعة 
الرتaيهيّة، مّما eّكن امل�ستمع اأن يختار املواّد املف�سلة عنده، والإملام مبعلوeات cثريI يف 

وbت b�سري تاأتيه يف اأّي eكان gو aيه. 
  وLرi يف eايو eن العام 1986م دeج الربfاeج الثاين بالرباeج الأّول يف راديو 
البحرين، لت�سبح Kماين ع�سرS Iساعة، بني ال�ساعة ال�سادSسة UسباMًا Mتّى eنت�سف الليل. 
 Iالإدار gذه   IهزLاأ لت�سبح  والتطوير؛  التن�سيق  Nطوات  eن   IطوN التغيري  gذا  وcان 
اأNذ  الربfاجمني  دeج  اأّن  cما  اأa�سل.   Iب�سور بواLبها  القيام  وبالتايل  لبع�سها،  eكّملة 
الأSساSس  لتلبية رZباتهم. وعلى gذا  املناSسبة  امل�ستمعني والأوbات  بعني العتبار رZبات 
مّت تخ�سي�س e %75ن Sساعات الإرSسال اليوeي للبّث املوSسيقي املباTسر، و25% لالأNبار 

والرباeج الإNبارّية والرباeج اجلاّدI واملوSسيقى الكالSسيكيّة. 
  cما Tسهد العام 1987م الذي eّرت aيه على الإذاعة التجارّية (راديو البحرين) ع�سر 
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Sسنوات على بدA بثّها، eرMلة Lديدe Iن eراMل تطّورgا عرب الرتcيز على التن�سيق eع 
تلفزيون البحرين (القناI 55)؛ لإيجاد aريق eوMّد eدّرب eن املذيعني وbارFي الأNبار. 
cما Lرi رaع f�سبة عدد املواWنني بني املذيعني باللغة الإجنليزّية، والتي وUسلت بنهاية 

العام اإىل Mوايل e %30ن العاeلني.
املجالت  املنطقة يف  دول  بني  القاFم  التعاون  البحرين، وVسمن  اإذاعة  واSستطاعت    
الإعالeيّة اأن تتجاوM Rدود اخلليج العربي لت�سل اإىل اأوروبا واأeريكا ال�سمالية عرب البّث 
يوليو 1988م، وذلك eن Nالل   1 eّرI يف  لأّول  املناWق، وSسماع Uسوتها  لتلك  املوLّه 
eوLة اإذاعة الكويت يوeيًّا، ( وWولها 9 اأeتار، بذبذبة eقدارgا c 15505يلو gريتز)، eن 
ال�ساعة الثاfية والن�سف Xهًرا Mتّى الثالثة والن�سف؛ Mيث يتّم Nالل تلك ال�ساعة تكثيف 
والرياVسيّة  والثقاaيّة  الLتماعيّة  الأf�سطة  اSستعراVس  عن  a�سال  املحليّة،  الأNبار  اأgّم 
لإعطاA امل�ستمع البحريني والعربي يف اأوروبا واأeريكا UسورU Iسادbة عن الفعاليّات التي 

تتّم يف البحرين.
  وLاA التحّدي الأّول يف العقد املاVسي eع f�سوب Mرب اخلليج؛ Mيث واLه الإعالم 
 Iسوعيّة يف تلك الفرتVوeن ب�سدق وWة املواeدN يفيّةc بريًا متثّل يفc له حتّدًياc املحلّي
احلرLة التي Tسهدتها املنطقة، والتي مل ت�سهد eثلها eن bبل، وcان التحّدي الأcرب gو 
الوUسول اإىل c�سب Kقة املواWن بجهاRه الإعالeي يف gذه الفرتI ال�سعبة، والعمل على 
Nالل  eن  eعها،  التعاeل  cيفية  على  والتعّرف  الأMداث،  eتابعة  على  املواWن  ت�سجيع 
تلبية  الأربع وع�سرين Sساعة  اإىل Nدeة  الإذاعة  الوWني، وLاA دNول  الإعالeي   Rاجلها

لهذا التوLّه. 
  aمع بداية Mرب اخلليج يف يناير 1991م Sسّخرت الإذاعة Lميع اإeكاfيّاتها، بالتعاون 
eع تلفزيون البحرين ووcالة الأfباA، وبالتن�سيق eع املوؤSّس�سات احلكوeيّة الأNرi؛ خلدeة 
املواWنني عرب اأLهزتهم الإعالeيّة. ويف تلك الظروف احلرLة التي eّرت بها البالد دNلت 
الإذاعة اإىل cّل eنزل على eدi اأربع وع�سرين Sساعة eتتالية يف cّل يوم بالأNبار احليّة، 

لكّل التطّورات التي تهّم البحرين واملنطقة والعامل اأLمع وcذلك بالتعليق واملتابعة.
cلمة  عن  الدaاع  على  الإعالeيّة   IهزLالأ gذه  العاeلون يف  املوXّفون  لقد MرUس    
 IهزLت اأeاb نهم. ولقدWنزل يف وeو IسرSّل اأc سيل ال�سوت املطمئن اإىلUالبحرين، وتو
بها  التي eّرت  الأeRة  ملواLهة  الأfباA بوVسع Nّطة eتكاeلة  والتلفزيون ووcالة  الإذاعة 
املنطقة. وbد LاAت اخلّطة eن eنطلق التن�سيق على النطاق املحلّي وعلى النطاق الدويل. 
aعلى النطاق املحلّي مّت aتح Mلقة ات�سال e�ستمّرI بني امل�ستمعني وامل�ساgدين eن Nالل 
تقدمي Nدeة على eدار ال�ساعة، وتعريف امل�ستمعني وامل�ساgدين بالأSسلوب الذي Sسيتبع 
لتوUسيل املواVسيع ذات الأgمية لهم، cالأNبار احليّة والإرTسادات ورSساFل التوعية Vسمن 

 .IسرTباe Aيّة التي تبّث على الهواeج اليوeالربا
  cما Lرi تكوين جلنة للطوارئ واملتابعة، وbد عملت اللّجنة على eدi اأربع وع�سرين 
Sساعة؛ لتنبيه املواWنني عن اMتمال وbوع Nطر. cما وعملت على اإعادI تخطيط Lداول 
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اMتياLات  الإVساaيّة، وMّددت  ال�ساعات  eع  ليتناSسب  الإذاعة؛  العمل يف  ودوام  الإfتاج 
الطعام  ووaّرت  للمبيت،  اأeاcن  وgيّاأت  الطوارئ،  Mالت  الأLهزI يف  gذه  العاeلني يف 

والعناية ال�سحيّة وامل�ستلزeات الأeنيّة. 
الأMداث  اأعّدت ملواcبة  التي  التوعية والإرTساد    cما مّت وVسع Lدول عمل لرSساFل 
التي تهّم املواWنني، cالرباeج الإرTسادّية عن التلّوث الكيمياFي، وتاأKري الطاFرات اخلارbة 
 Aاملياه والغذاc يّةeات اليوeر امل�ستلزaّة على توeRري الأKات الأولية، وتاأaسعاSلل�سوت، والإ

والكهرباA والوVسع الbت�سادي والتوعية الأeنيّة. 
  اأeّا على النطاق الدويل aقد ت�سّمنت الSستعدادات التن�سيق eع Tسبكات الأNبار العامليّة 
لتقدمي  الظروف؛  تلك  Nدeاتها يف  eن   IستفادSال cيفيّة  ودراSسة  والتلفزيوfيّة  الإذاعيّة 

Nدeة اإNبارّية تعك�س وLهة fظر عربيّة ودوليّة Mول الأeRة. 
  وMرUست اأLهزI الإذاعة والتلفزيون ووcالة الأfباe Aًعا على تقدمي Nدeة eتكاeلة 
 ،Iتعّددe ياراتN ساد، وتقدميTل التوعية والإرFساSبار ورNن، ت�سّمنت تكثيف الأWللموا
وWرح وLهات fظر خمتلفة حمليّة وعربيّة ودوليّة، والنقل احلّي لالأMداث يف cثري eن 
اأeاeه،   Iتعّددe امل�سادر  اأّن  الأeRة  Nالل  وامل�ستمع  امل�ساgد  يتاأcّد  لكي  وذلك  الأMيان، 

ويرتك له القرار الأNري يف الNتيار وبناA الثقة يف اأLهزته الإعالeيّة الوWنيّة. 
  ولبّد eن الإTسارg Iنا اإىل اأّن Lميع العاeلني يف gذه الأLهزI، والذين Sسعوا لتوUسيل 
ا  gذه الرSسالة الوWنيّة يف تلك الفرتI احلرLة Vسحوا برaاgيّة eناRلهم واأSسرgم؛ MرUسً

على Nدeة الأSسرI الأcرب، وgي اأSسرI البحرين. 
  وcح�سيلة جلهود حت�سني عمل b�سم الأNبار يف الإذاعة والتلفزيون، مّت دeج اأNبار 
 Iّوb اgعام 1992م، مّما اأعطا IدMوا Iالبحرين يف اإدار Aباfالة اأcالإذاعة والتلفزيون وو
دaع LديدI وeرcّزN Iالل عمل Lميع eنت�سبي gذه الإدارc Iفريق عمل واMد وب�سكل 
eنّظم، مّما اأتاح للجميع العمل يف Lميع الأb�سام Sسعيًا يف اأن يكمل cّل b�سم الآNر مبا 

 .Iسلحة العمل يف تلك الفرت�e يخدم
  وLرN iالل العام ذاته تزويد الق�سم باأLهزe Iعاجلة الكلمات؛ لرaع الكفاIA وSسهولة 
الWالع على اآNر الأNبار. cما مّتت RيادI اخلطوط التلفزيوfيّة املباTسرI املوUسلة بني b�سم 
الأNبار وZرaة التحّكم الرFي�سة يف تلفزيون البحرين املرتبطة بالأbمار ال�سناعيّة؛ لت�سبح 
ا eباTسًرا بدًل eن Sستّة Nطوط؛ Mيث متّكن املحّررون eن eراbبة Lميع  Sستّة ع�سر Nطًّ
الأbمار  عرب  التلفزيون  اإىل  ت�سل  التي  والدوليّة  العربيّة   Iامل�سّور التلفزيوfيّة  احلقاFب 
اإعداد   iستو�e على  اإيجابا  اfعك�س  مّما  ب�سهولة،  وeتابعتها  عمله  eكان  eن  ال�سناعيّة 

الن�سرات الإNبارّية.
  cما cاfت تقوم بع�س اخلطوط باإي�سال البّث ب�سفة e�ستمّرI للخدeات التلفزيوfيّة 
الإNبارّية، eثل Tسبكة CNN و BBC، وeرcز تلفزيون ال�سرق الأوSسط، والقناI الف�ساFيّة 
امل�سرّية، بالإVساaة اإىل بع�س اخلطوط املباTسرe Iع اأb�سام الفيديو وZرaة التحّكم الرFي�سة 

يف التلفزيون. 
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  عمل b�سم الأNبار يف تلك الفرتI على eدار الأربع والع�سرين Sساعة يوeيًّا، وذلك 
لتزويد الإذاعة والتلفزيون باآNر الأNبار وامل�ستجّدات املحليّة والعامليّة باللّغتني العربيّة 

والإجنليزّية. 
  cما cان b�سم الأNبار يقوم بتوRيع الأNبار املحليّة على ال�سحف اليوeيّة والأSسبوعيّة، 
وت�سجيل الأNبار بالهاتف مبعّدل Nم�س eّرات يف اليوم؛ لتمكني الأTسخاUس الّراZبني يف 
eتابعة اآNر الأNبار وgم يف eكاتبهم، والWّالع على اآNر التطّورات eن Nالل الت�سال 

الهاتفي بهذه اخلدeة. 
  ويف اإWار دوره الإعالeي املتميّز يف fطاق الfفتاح الإعالeي على وSساFل الإعالم 
العامليّة، bام التلفزيون باإبقاA اخلطط العامليّة eفتوMة بينه وبني حمّطات التلفزيون الدوليّة، 
eثل BBC و CNN و CBS و ABC وNBC وITN وZريgا eن ال�سبكات العامليّة. cما 
واUسل تزويد gذه ال�سرcات بالت�سهيالت الإNبارّية املحليّة عرب الأbمار ال�سناعيّة وبراeج 
اإىل تزويد Sسفارات  اإVساaة  العامليّة،  املوؤSّس�سات الإNبارّية  البحرين؛ لتعرVس يف  واأNبار 

البحرين يف اخلارج واجلمعيّات البحرينيّة الدوليّة برباeج اإNبارّية عن مملكة البحرين.
  cما اSستمّر b�سم الأNبار املوMّد cذلك باإرSسال تقارير اإNبارّية للتقرير الأSسبوعي 
البحرين  Uسوت  لتوUسيل  التوLّهات  Vسمن   CNN الأeريكية  الأNبار  ل�سبكة  العاملي 
الثقاaيّة والLتماعيّة  الأf�سطة والفعاليّات  ال�سوA على   Aاإلقا للعامل اخلارLي eن Nالل 

واحل�سارّية والbت�سادّية وZريgا التي ت�سهدgا البحرين. 
 Iبار اجلديدNات الأgستوديوSبنى اأe ن تخطيطe Aتهاfمرب 1993م مّت الaوf ويف  
وeراaقها وعرVسها للمناb�سة. وbد بلغ عدد الن�سرات الإذاعيّة يف gذا العام Nم�س f�سرات 
رFي�سة عدا يوم اجلمعة؛ Mيث ت�سل اإىل Sسّت f�سرات. اأeّا عدد املواLيز الإذاعيّة، aقد بلغت 
 Iع على القناRّتتوa بار التلفزيونNا اأeدار ال�ساعة. اأe ع علىRًّزا، تتوLوe ية ع�سرfماK
العربيّة f�سرI وeوLزI، والقناI الأLنبية f 55�سرI وeوLزI يوeيًّا. cما مّت اSستقبال 910 

Sساعات اإNبارّية eن خمتلف امل�سادر. 
  واأعلن يف العام 1993م عن البدA بتطوير الن�سرات الإNبارّية eن Nالل Tسبكة cمبيوتر 
Mديثة، اأحلقت بعدgا بق�سم الأNبار، والتي cاfت تعّد الأMدث يف bاعات التحرير ال�سحفيّة 
يف eنطقة ال�سرق الأوSسط، ملا cان تتمتّع به eن اإeكاfيّات cبريI ت�ستقى بواSسطتها الأNبار 
eن خمتلف امل�سادر وeعاجلتها، واNتيار eا يلزم eنها وبرجمتها وaق الأSساليب احلديثة 
املتّبعة يف املحّطات الإذاعيّة والتلفزيوfيّة العامليّة. cما اأّدi اSستخدام fظام الكمبيوتر اإىل 
تخزين املعلوeات لالأNبار واأرTسفتها بطريقة عمليّة ميكن الّرLوع اإليها ب�سكل Sسريع. cما 
Lرi يف العام ذاته اإعداد وتقدمي التقارير الإNبارّية املختلفة بالتعاون eع املراSسلني يف 
اخلارج؛ لإVسفاU Aسبغة LديدI على تقدمي الن�سرات الإNبارّية. وbد Sساgم متديد Sساعات 
الإرSسال بقيام b�سم الأNبار بتقدمي f�سرات تتناSسب eع Sساعات البّث وRيادI عدد املواLيز 

والن�سرات. 
  واcب b�سم الأNبار التطّور املت�سارع يف تنمية cوادره الب�سرّية اإىل Lاfب eواcبة 
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 Iبارّية ب�سورNظمه الإf سعى اإىل تطويرS يثM ل الإعالم؛FساSالتقنيّات احلديثة يف عامل و
e�ستمّرc .Iما متّ يف fوaمرب 1994م اaتتاح املبنى اجلديد لق�سم الأNبار، وbد اTستمل املبنى 
على اأSستديوgني، اأMدgما خم�ّس�س لبّث الأNبار باللّغة العربيّة على bناI الربfاeج العام 44، 
والثاين خم�ّس�س لبّث الأNبار باللّغة الإجنليزّية على القناI 55. وRّود املبنى اجلديد باأMدث 
 IAساVالإ  IهزLاأ للت�سغيل والتنفيذ، eثل  الالeRة   Iاملتطّور الإلكرتوfيّة   IهزLاملعّدات والأ
وال�سوت والت�سجيل، بالإVساaة اإىل Zرف التحّكم الرFي�سة وUسالت املوfتاج، وذلك eن 
اأLل تقدمي Nدeة اإNبارّية eتميّزI وeتطّورc .Iما Rّودت باأMدث التقنيّات لSستقبال الأNبار 
واإعادU IسياZتها باأSسلوب حتريرّي eتميّز باSستخدام fظام NEWS WIRE اإىل Lاfب 

ترcيب اأa�سل التقنيّات يف ذلك الوbت امل�ستخدeة يف عمليّة البّث التلفزيوين. 
  cما اTستمل املبنى على eكاتب التحرير الإNباري وb�سم الأرTسيف، وeكتبة الأNبار. 
وcلّها eرتبطة بنظام cمبيوتر eتطّور يعمل على ربط اخلدeة الإNبارّية ب�سورe Iتكاeلة.

  وeع التطّور التكنولوLي ال�سريع يف جمال الت�سال الذي Tسهدته املنطقة يف تلك 
الفرتI، ودNول التلفزيون ع�سر الف�ساA، اأUسبحت العديد eن القنوات التلفزيوfيّة الف�ساFيّة 
التلفزيون  العادي. cما Tسّكل دNول  الإNبارّية والرتaيهيّة يف eتناول اجلمهور  الدوليّة 

eرMلة البّث على eدار ال�ساعة eواLهة اإعالeيّة بعد اأن اأUسبح cبديل حملّي للمواWن. 
 Iبارّية والرباجميّة املتعّددNتمثّلني يف اخليارات الإe ديدينL هت الإذاعة حتدينيLوا  
امل�ستقبلة عرب الأbمار ال�سناعيّة والبّث التلفزيوين على eدار ال�ساعة، والذي بداأ يف fهاية 

Sسنة 1994م. 
الأNبار  eلكة   IيزLو  Iرتa Mتّى  cاfت  التي  لالإذاعة  الأcرب  التحّدي  gو  gذا  cان    
واملعلوeات يف الفرتI ال�سباMيّة، تناa�س aقط eRيالتها الإذاعات الأNرi. وbد Tسهدت تلك 
الفرتf IقاTسات eهنيّة دارت بني العاeلني يف اإذاعة البحرين؛ Mيث اeتالأت NارWة امل�ستمع 
بهذه اخليارات الإNبارّية والرباجميّة التلفزيوfيّة املتعّددI على eدار ال�ساعة، aكان ل بّد 

لالإذاعة اأن تعيد النّظر يف اأgداaها وNططها الرباجميّة eع حتديد Lمهورgا اجلديد.
  وMتّى fهاية العقد التاSسع eن القرن املاVسي Tسهد العمل الإNباري يف اإذاعة البحرين 
اf�سمام cوادر بحرينيّة eوؤgّلة وeدّربة  العمل وe�سادره، cما Tسهد  اأSسلوب  تطّوًرا يف 
وbادرI على تطوير e�سريI العمل الإNباري. لذا اأUسبح العمل الإNباري يعمل وaق Nّطة 
عمليّة، واأUسبح له اخل�سوUسيّة يف جمال الإعداد والتحرير واملوfتاج، ومّت تدريب واإعداد 
املحّررين على عمل التقارير الإNبارّية والوKاFقيّة، وعرVسها باأSسلوب Tسيّق لقي اSستح�سان 

اجلمهور. 
  cما مّت اعتماد املزيد eن التقارير الإNبارّية وال�سياSسيّة والbت�سادّية، وذلك Vسمن 
تطوير اأSسلوب الن�سرI التقليدّية اآfذاك، مما اأVساف Mيوّية اأcرث على الن�سرات الإNبارّية، 

SسواA الإذاعيّة اأو التلفزيوfيّة. 
العامليّة،  الأNبار  الأfباA وحمّطات  الأNبار بوcالت  اأSستوديوgات    وeع ربط eبنى 
اإeكاfيّة e�ساgدI تلك املحّطات والWالع  اأو التلفزيون  اأتاح للمحّررين SسواA يف الإذاعة 
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على اآNر الأNبار. cما مّت العتناA بالرباeج الإNبارّية اليوeيّة والأSسبوعيّة التي تقّدم عرب 
Mلقات cاeلة عن اأgّم الأMداث العامليّة SسياSسيًّا واbت�ساديًّا، وتناولها eن Lميع اجلواfب 
باأSسلوب واVسح وeتزن، وحتليل eوVسوعي e�ستند على اخلربات املحليّة، واعتماد التحليل 

 .IسرTبارّية، والبتعاد عن اخلطابة املباNسوعي يف الن�سرات الإVاملو
 iرcع ذe ،(98.4) باريةNالق اذاعة البحرين الإWاإ iرL ربير 2002مa 14 ويف  
eيثاق العمل الوWني، بقّوI اإرSسال bدرgا c 10يلوgريتز. وبثّت براجمها على eدار 24 
Sساعة. اأeّا البّث الرباجمي الإNباري، aكان يبداأ eن ال�ساعة الثاfية ع�سرX IهًراMتّى الثاfية 
 Iسيل لكبار جنوم الطرب العرب ملدUاين الطرب العربي الأZا يبداأ بّث اأgع�سر ليال. وبعد
الآيل.  احلاSسب   IهزLاأ eن Nالل  املوLة  gذه  بّث  يتّم  يوeيًّا؛ Mيث  Sساعة   Iع�سر اKنتي 
وتقّدم gذه املوLة f�سرات اإNبارّية eف�ّسلة SسياSسيّة واbت�سادّية ورياVسيّة وKقاaيّة وعلميّة 
وeنّوعة، تتخلّلها براeج اإNبارّية e�ستقلّة ت�سمل اأVسواAً على ال�سحاaة املحليّة والعربيّة 
والعامليّة، يقّدeها عدد eن املذيعني، eنهم (عاF�سة ال�سروbي، اأeينة ال�سمالن، gند cرم، علي 
الذوادي، باgرI اأeني)، وتقارير Nدeة eراSسلي الإذاعة يف الوWن العربي التي اأدNلتها 
الإذاعة، وتقارير وcالت الأfباA وال�سوؤون الbت�سادّية واأNبار الرياVسة املحليّة والعربيّة 
والعامليّة، aيما cان يتوىّل e�سوؤولية البّث cّل eن الأSستاذ اأMمد ال�سريان، والأSستاذ عمار 

البناي وZريgما.
  وbد لعب عدد eن العاeلني يف الإذاعة Lهوًدا بارIR يف تطّور اإذاعة البحرين الإNبارّية، 
امل�سحكي،  Tسعاع   ) eثل  eعه،  العاeالت  واملهندSسات  املرباWي  اإبراgيم  الأSستاذ  وeنهم 
اfت�سار العطاوي) الذين بذلوا Lهًدا cبريًا لتجهيز الأSستديو؛ ليكون اSستديو البّث املباTسر، 

بعد اأن cان عبارI عن اأSستديو للت�سجيل الإذاعي aقط.
  وbد لعبت اإذاعة البحرين دوًرا اإعالeيًّا بارRًا Nالل الأMداث املوؤSسفة التي Tسهدتها 
البحرين يف العام 2011م؛ Mيث مّت Vسّم اإذاعات الربfاeج العام، بحرين اإف اإم والإذاعة 
ال�سبابية، وبّث براeج eباTسرf Iاb�ست Lميع الق�سايا والأeور املتعلّقة بالأeRة، بالإVساaة 
للمواLيز والن�سرات الإNبارّية. cما MرUست على اإعطاA الفرUسة للم�ستمع للتعبري عن cّل 
eا يدور يف NاWره، وتواLدت يف Lميع الفعاليّات الوWنيّة. cما اSست�ساaت العديد eن 
والرتبوّيني  واملحاeني  cال�سحفينّي  والبارIR حملّيًّا وNليجيًّا وعربيًّا  املهّمة  ال�سخ�سيّات 

ورLال ال�سياSسة.
2011م؛  الوWني  التواaق  الإNبارّية حلوار  التغطية  eواcبة  الإذاعة يف  وSساgمت    
يبداأ  Mيث N�ّس�ست برfاجًما يوeيًّا eباTسًرا بعنوان (على Wريق احلوار)، eّدته Sساعة، 
eن ال�ساعة اخلاe�سة والن�سف Mتّى ال�سادSسة والن�سف e�ساAً. ويعاد يف اليوم التايل eن 
الوWني، وتن�سيق بع�س  تطّورات احلوار  ملناb�سة  الواMدI؛  الثاfية ع�سرM Iتّى  ال�ساعة 
احلوارات  Lواfب  Lميع  يف  واملخت�ّسني  امل�سارcة  ال�سخ�سيّات  eع  الإذاعيّة  املقابالت 
الأaعال على امل�ستويات  ال�سياSسيّة والbت�سادّية واحلقوbيّة والLتماعيّة، ورUسد ردود 

اخلليجيّة والعربيّة والعامليّة.
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  cما bاeت الإذاعة بتخ�سي�س رSساFل يوeيّة eن bبل eراSسلي الإذاعة املتواLدين يف 
eقّر احلوار الوWني، مّت بثّها يف برfاeج (Uسباح اخلري يا بحرين)، ويف برfاeج (البحرين 
cّل e�ساA)؛ لإWالع اجلمهور على البياfات ال�سادرe Iن املرcز الإعالeي للحوار. cما مّت 
تخ�سي�س تقرير يوeي e�سّجل يبّث على راديو البحرين بعد f�سرI ال�سادSسة e�ساAً، ويعاد 
بعد f�سرI ال�ساعة الثاeنة eن Uسباح اليوم التايل؛ لإWالع اجلهور الناWق باللغة الإجنليزية 
على تطّورات احلوار. cما مّت اإعادI بّث التقرير على الإذاعة الهندّية، واإرSسال KالKة تقارير 
الدول  اإذاعات  احتاد  يف  امل�سرتcة  العربيّة  الدول  لإWالع  املينوSس؛  fظام  عرب  اأSسبوعيّة 

العربيّة على اأgم تطّورات احلوار الوWني يف اململكة.      
  وN�ّس�ست الإذاعة Nالل Mوار التواaق الوWني بع�س Mلقات الربfاeج الأSسبوعي 
احلواري (eن اأLل البحرين)، والذي cان يبّث يف ال�ساعة الثاeنة eن e�ساc Aّل اأربعاA على 
الربfاeج العام؛ ملناb�سة تطّورات احلوار eن النّواMي ال�سياSسيّة واحلقوbيّة والLتماعيّة، 
والذي  (املوؤTسر)،  الbت�سادي  الأSسبوعي  الربfاeج  Mلقات  بع�س  تخ�سي�س  اإىل  اإVساaة 
cان يبّث يف ال�ساعة الثاeنة eن e�ساc Aّل يوم اأMد ملناb�سة تطّورات احلوار eن الناMية 

الbت�سادّية.
  ومتّكنت الإذاعة يف العام 2013م eن اإfتاج 3200 تقرير اإذاعي حملّي eوRّعة على 
الرباeج اليوeيّة والأSسبوعيّة. cما مّت اإfتاج 240 تقريّرا NارLيًّا اإNباريًّا اbت�ساديًّا Kقاaيًّا 
ورياVسيًّا، مت اإرSسالها للدول الأع�ساA يف احّتاد اإذاعات الدول العربيّة عرب fظام التبادلت 

الإذاعيّة (املينوSس).
اإذاعة البحرين باجلاFزI الثاfية Vسمن املهرLان العربي    ويف العام 2016م aاRت 
ال�سابع ع�سر لالإذاعة والتليفزيون، والذي fّظمه احتاد اإذاعات الدول العربيّة بال�سراcة eع 
eوؤSس�سة عرب Sسات، وبالتعاون eع eوؤSس�ستي الإذاعة والتلفزI بتوf�س Nالل الفرتe Iن 

.zبارّيةNالإ Iايو، وذلك عن »الن�سرe 5 -2
ويف ال�سنوات الأNريI املاVسية اأfيطت eهّمة اأNبار الإذاعة اإىل b�سم الأNبار املحليّة يف 
اإدارI الأNبار؛ Mيث يقوم الق�سم بتزويد الإذاعة بالن�سرات الإNبارّية على eدار ال�ساعة، 
وعرب aريق عمل اMرتايف ي�سّم العديد eن الكفاAات البحرينيّة، aيما اcتفت الإذاعة بتكليف 

املذيعني بقراIA الأNبار والتعاون eع عدد eن الإعالeينّي ذوي اخلربI يف gذه املجال. 
وبح�سب ال�سيد عبدالرMمن Nالد املدaع eدير ادارI الNبار aاإن الق�سم يتوىل e�سئولية 
اإعداد وحترير وتقدمي cل eن الن�سرات واملواLيز الإNبارية اليوeية على اإذاعة البحرين 
الرتدد FM 102.3 لت�سل اإىل Lمهور امل�ستمعني برتتيب eRني حمدد ، وeن Nالل aريق 

عمل واMد eتكاeل بكوادر بحرينية ذات cفاIA وeهنية عالية. 
وترتcز eهام الق�سم يف اإعداد وحترير وتقدمي الن�سرات الإNبارية الرFي�سية املُف�سلة 
والعربية  واخلليجية  املحلية  ال�ساMة  على  eاُيطرح  لكل  eُواcبة  يوeياً  f�سرتان  وgي 
اإىل امللحقني الإbت�سادي والرياVسي  اإVساaة  التقارير الإNبارية  والدولية، وت�ستمل على 
.(Aًسا�e سعة والن�سفSالتا Iسر�f ،ًهراX ية والن�سفfالثا Iسر�f ) ات التاليةbوتبث يف الو،
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cما يتوىل الق�سم اإعداد وحترير وتقدمي الن�سرات الإNبارية املوLزI التي مّت اSستحداKها 
وbريب  Sسريع  bالب  يف  ولكن  الأNبار  cاaة  ت�سم  والتي  التطوير  Nطة  Vسمن  eوؤNراً 
للم�ستمع ، وتبث يف الوbات التالية ( f�سرI ال�سابعة UسباMاً املوLزf ،I�سرI الثاfية ع�سر 
e�ساAً املوLزc ،(Iما يقوم الق�سم باإعداد اإعداد وحترير وتقدمي املواLيز الإNبارية (eوLز 

.(Aًسا�e نةeز الثاLوe ،ًز الرابعة ع�سراLوe ،نت�سف النهارe ية ع�سرfالثا
وSسعى الق�سم بح�سب الSستاذI عبري بن gندي e�سرف حترير وتقدمي الNبار الذاعية 
اإىل  اإعداد وحترير وت�سجيل التقارير الإNبارية ب�سكل يوeي، اVساaة اإىل تقدمي  التغطيات 
اخلاUسة والتي يندرج حتتها cاaة الأMداث املحلية والعربية والعاملية ذات الطابع اخلاUس.

 IديدL اإNبارية  eوSسيقى  اSستحداث  الإذاعة   Iاإدار eع  وبالتعاون  مت   « وت�سيف 
وع�سرية للن�سرات واملواLيز Mيث تت�سمن aواUسل اNبارية eبتكرcُ Iلياً ل�ُسنع ب�سمة 
لعمل الق�سم، بالإVساaة اإىل اSستحداث aواUسل ترويجية للتعريف بكل eا ُيقدeه الق�سم eن 

bوالب اإNبارية ، وgذه الفواUسل ُتبث يف Lميع eوLات اإذاعات مملكة البحرين.

الإذاعة LhاFحة cورfhا العاملية 

  لعبت اإذاعة البحرين دوًرا توعويًّا بارRًا Vسمن اجلهود احلكوeيّة الإعالeيّة للتوعية 
اأWلقت وRارT Iسوؤون الإعالم  وeكاaحة LاFحة aريوSس cوروfا(COVID-19؛ Mيث 
LاFحة  eواLهة  ب�ساأن  للتوعية  خمتلفة؛  لغات  ب�سبع  واإذاعيّة  تلفزيوfيّة  اإعالeيّة  Mملة 
aريوSس cوروfا(COVID-19)، وذلك عرب Sسل�سلة eن الفواUسل الإذاعيّة التي ت�سمل 

الإLراAات الMرتاRّية والإرTسادات ال�سحيّة الالeRة للتعاeل eع gذا الفريوSس امل�ستجّد.
  وLاAت احلملة تنفيًذا للتوLيهات ال�ساeية حل�سرU IساMب اجلاللة امللك Mمد بن 
اآل  اآل Nليفة عاgل البالد املفدi وUساMب ال�سمو امللكي الeري Sسلمان بن Mمد  عي�سى 
على  واملقيمني  باملواWنني  الgتمام   Iب�سرور  ،AراRالو رFي�س جمل�س  العهد  ويل  Nليفة 
اأرVس مملكة البحرين عرب توعيتهم واإي�سال الرSساFل الالeRة لهم؛ للحفاظ على Uسحتهم 
ا eن وRارT Iسوؤون الإعالم، واfطالbًا eن e�سوؤوليّتها  وSسالeتهم وSسالeة املجتمع، وMرUسً

الوWنيّة يف اإي�سال الرSسالة الإعالeيّة ال�ساeية ملختلف TسراFح املجتمع.
  وTسملت احلملة Sسبع لغات خمتلفة، gي الإجنليزّية والفرf�سيّة والأملاfيّة والفلبينيّة 
والهندّية والأوردو والياباfيّة. وبثّت الإذاعة على eدار ال�ساعة gذه الفواUسل التوعوّية 
والإلكرتوfيّة؛  امل�سموعة  واملقيمني عرب حمّطاتها  املواWنني  ال�سحيّة جلميع  والإرTسادات 
 .(19-COVID) اfوروc سSريوa عe لeللتعا الناLعة  بال�سبل  الوعي والثقاaة  لن�سر 
امل�ساeع  eن  عدد  واإfتاج  اجلاfب،  gذا  يف  eتخ�ّس�سة  براeج  تخ�سي�س  اإىل  اإVساaة 
احلملة  لدعم  وامل�ساFيّة  ال�سباMيّة  الرباeج  Vسمن  Kابتة  aقرات  وتخ�سي�س  الدراeيّة، 

الوWنيّة التوعوّية. 
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الأSستاذ حممود الدوي وMمد aليفل يف b�سم الرUسد الإNباري

الأSستاذ اإبراgيم cاfو ي�سجل cلمة للرFي�س الراMل اأfور ال�سادات Nالل Rيارته 
للبحرين 1958

eراbب املكتبة الإذاعية اإبراgيم e�سطفى
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Tساهد eئات 
ال�سور hالوKاFق 
عن تاريخ الذاعة

الSستاذ عتيق Sسعيد وM�سن cمال، وعبدالرMمن 
عبداهلل وعلي الf�ساري وLواد رLب وeبارك 

عي�سى يف اSستديو الذاعة يف ال�ستينيات

الأSستاذ Mمد املناعي يف b�سم 
الNبار

الأSستاذ اإبراgيم cاfو والأSستاذ اإبراgيم Nلف 
واملهندSس عبداهلل حممد علي يف اMد الSستديوgات 

الذاعية

املذيعة اأeينة ال�سمالن يف بداية عملها الإذاعية يف 
ال�ستينيات

الSستاذ Sسعيد احلمد اKناA اMد الرباeج
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الّدراeا يف العمل الإذاعي

الأSستاذ عتيق Sسعيد وعبدالرMمن عبداهلل eع aريق 
عمل برfاeج رcن الTسبال

aريق عمل (رcن الTسبال) يحتفلون بنجاgم
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eن  الدراeا  واعتربت  اأKريgا،  ب�سوت  الناSس  اأSسماع  ارتبطت  الإذاعة   Iساأ�f eنذ   
الناSس؛ ملا حتمله eن eوVسوعات eتنّوعة، eنها  اأرbى واأgّم الرباeج الإذاعيّة لدi عاeّة 
الLتماعيّة والوKاFقيّة وال�سياSسيّة والدينيّة وZريgا. وgي ت�سعى ب�سكل aنّي وLّذاب fحو 
تفعيل الفكر الإf�ساين؛ لتجاوS Rسلبيّات الواbع، a�سال عن تكري�س وf�سر الثقاaة العاeّة. 

  وبح�سب حتليل لالأSستاذ Sساeي القوR الرFي�س الأSسبق لإذاعة البحرين، aاإّن الّدراeا 
الإذاعيّة، وcما اأcّدتها الدراSسات البحثيّة تعترب اإMدi الرcاFز املهّمة يف العمليّة الإذاعيّة، واإfّها 
Tسكل eن اأTسكال الفّن، اSستحدKت eقّوeات وLوده eن eالeح اأبي الفنون (امل�سرح)، لكنّها، 
وcما تقول الدراSسات cّوfت eالحمها الذاتيّة بنف�سها، aقد Sسعت اإىل تغيري بع�س الأSس�س 

والقواعد الثابتة التي تعارaت عليها الأTسكال الفنيّة الأNرe ،iثل وMدتي الزeان واملكان.
  لقد اSستطاعت الّدراeا الإذاعيّة عرب Sسنوات عديدI تكري�س الثقاaة العربيّة الإSسالeّية، 
وعرVس التاريخ العربي الإSسالeي يف اأعمال دراeيّة عديدL ،IاAت عرب e�سل�سالت دراeيّة 
اأو متثيليّات e�ستقلّة bاFمة بذاتها. وcاfت توLّهاتها eتعّددI، اإذ اgتّمت يف البداية بالتاريخ 
العاملي عرب عرVس دراeا لدور العلماA البارRين يف العطاA العلمي الذي ل يعرف الياأSس، 
الدراeا  لعرVس  توLّهت  Kّم  واNرتاعاتهم،  واإبداعاتهم  Mياتهم  b�س�س  بعرVس  وذلك 

الثقاaيّة لدور العرب وامل�سلمني يف f�سر الوعي واملعرaة والعلم. 
  مل تكن الدراeا الإذاعيّة ب�سورتها املتكاeلة Mاليًّا LديدI على املجتمع البحريني، aكما 
اأّن البدايات املبّكرe Iن عمر التعليم النظاeي يف البحرين bد Sساعدت على  gو eعروف 
وLود دراية وعلم باأgميّة aّن التمثيل يف احلياI العاeّة؛ Mيث cاfت الأf�سطة املدرSسيّة 
Mينذاك ل تخلو eن الأعمال الفنيّة امل�سرMيّة التي Sساgمت اإىل Mد cبري يف حتبيب الناSس 
لهذا الفّن العريق، a�ساًل عن الدور الريادي لالأfدية املحليّة والأدبيّة يف Nلق Lيل bادر 
على التعاون eع gذا اللون eن الفنون. اإVساaة اإىل Xهور احلرcة امل�سرMيّة ب�سكل بارR يف 
Sستينيّات القرن املاVسي؛ Mيث اf�سّم اإىل تلك احلرcة العديد eن العناUسر الب�سرّية املبدعة 

تاأليًفا ومتثياًل، مّما Sساعد على تطّور الدراeا يف الإذاعة. 
الفّن  gذا  توXيف  على  الإذاعيّون  البحرين MرUس  لإذاعة  الأوىل  الfطالbة  وeنذ    
التمثيليّة  البدايات  املواWن وgموeه وe�ساcله؛ Mيث cان  الدراeي توXيًفا يخدم b�سايا 
يف اإذاعة البحرين توؤcّد دور الفنّاfني امل�سرMينّي يف f�ساأتها. وbد bّدeت aرbة البحرين 
 Aاأع�سا باإعدادgا  التاريخيّة يف eنت�سف اخلم�سينيّات، bام  التمثيليّات  للتمثيل عدًدا eن 
الفرbة، واأبرgRم الأSستاذ عي�سى عبد الرRاق القحطاين والأSستاذ حممد Uسالح عبد الرRاق 
القحطاين والأSستاذ اأMمد يتيم والأSستاذ M�سني Tسريف، والأSستاذ Sسلمان الدلل، a�ساًل 
عن e�سارcة aريق الإذاعة التمثيلي اآfذاك، ويف eقدeتهم eدير الإذاعة الأSسبق الأSستاذ 
اإبراgيم cاfو الذي يعترب عالeة مميّزI يف التمثيل الإذاعي والرتاLيدي ملعظم التمثيليّات 
اأfّه eنذ الfطالbة الأوىل  الإذاعيّة على اeتداد عمله يف احلقل الذاعي. واإّن ذلك ليوؤcّد 

MرUس الإذاعيّون على توXيف bطاع الدراeا توXيًفا يخدم b�سايا املجتمع.
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الإذاعيّون بتحويل  املعّدون  به  املتميّزI دراeيًّا eا bام  التاريخيّة  امل�سل�سالت    وeن 
البوؤSساA لفيكتور gوLو، وb�ّسة eدينتني ل�سارلز ديكنز، وcفاح  الروايات العامليّة، eثل 
Wبيبة لنجيب حمفوظ، و( وا اإSسالeاه) لعلي اأMمد باcثري، والأيام لطه M�سني، اإىل اأعمال 
دراeيّة ومتثيليّات اأو e�سل�سالت، Mتّى تكون يف eتناول اجلميع ب�سكل eب�ّسط وe�سّوق. 
املعّدين   Rاأبر يتيم، وgو  اأMمد  الأSستاذ  املرMوم  باإعدادgا  bام  الروايات  تلك  اأZلب    
لالأعمال الدراeيّة التي عرaتها الإذاعة يف eرMلة ال�ستينيّات، وتوىّل اإNراLها الأSستاذ عبد 
الرMمن عبد اهلل بتقنيّة eتواVسعة، وبح�ّس اإNراLي eرgف، اأc�سبها تقباًّل لدi امل�ستمعني.

  توLّهت الإذاعة يف ال�ستينيّات اإىل ت�سجيع cتابة التمثيليّة ال�سعبيّة باأSسلوب eعاUسر، 
القدمية  التاريخيّة  احلقبة  يف  البحريني  الإf�سان  وواbع  البحرين،  تاريخ  aيه  fاb�ست 
واملعاUسرI، يف ذلك الوbت بدAًا eن eعاfاته يف eهنة الغوUس وUسيد اللوؤلوؤ، وeا ترّتب 
على تلك الفرتe Iن Mكايات تتعلّق باملجتمع، اإVساaة اإىل الرتcيز دراeيًّا على ال�سرَي الذاتيّة 
وKقاaيّة  اLتماعيّة  eفاgيم  ال�سعبيّة  التمثيليّة  اأVساaت  cما  البحرينينّي.   Aال�سعرا  Iحليا
Kّم  العمل،  وامل�سارcة يف  التعليم  الفتاI يف  التعليم، ودور  b�سايا  تناولت  عديدI؛ Mيث 
رcّزت على Wرح وeناb�سة بع�س العادات والتقاليد التي جتاوRتها احلياI؛ fتيجة النقلة 

احل�سارّية. 
التمثيليّة  دNلت  1961م  العام  يف  وبالتحديد  fف�سها،  ال�ستينيّات  eرMلة  وNالل    
e�ستمعي  eن   Iالكبري الأعداد  ت�ستقطب  اأن  اSستطاعت  Lديًدا،  fهًجا  البحرينيّة  الإذاعيّة 
الإذاعة يف الداNل ودول اخلليج العربي، Mني بداأ الإذاعي الأSستاذ عتيق Sسعيد بكتابة 
متثيليّات Tسعبيّة حمليّة باأSسلوب cوeيدي تارI، وتراLيدي تارI اأNرi، وذلك يف الربfاeج 
الأSسبوعي (رcن الأTسبال)، واSستطاع اأن يوؤSّس�س اfطالbة التمثيليّة املحليّة ال�سعبيّة التي 
عرّبت عن gموم املواWن الب�سيط. وeن اأTسهر تلك التمثيليّات (الديك � e�سل�سل eن�سور 
احليّة � aرMان � eذcرات SساFق تاc�سي � بيت يف املدينة) وZريgا. وcان يقودgا اإNراLيًّا 
اإNراLه  بجاfب  اهلل  عبد  الرMمن  عبد  ال�سابق  الإذاعة  eدير   Iعديد Sسنوات   iدe وعلى 

للتمثيليّات وامل�سل�سالت التاريخيّة املكتوبة باللغة العربيّة.
اأبرgRم  eن  واملتعاوfني،  الإذاعينّي  eن  fخبة  التاريخيّة  الأدوار  بتج�سيد  bام  وbد    
Sسلمان بن gندي � بروين Rينل � لطيفة احلمد � Sسعيد احلمد � اإبراgيم cاfو � علي الناUسر 
للمخرج  cان  fف�سها  الزeنيّة   Iالفرت ويف  Nمي�س.  حممد  M�سن،  اأeينة   � cمال  M�سن   �
وامل�سل�سالت  التمثيليّات  eن  العديد  اإNراج  توىّل  بارR؛ Mيث  دور  دروي�س  الواMد  عبد 
الدراeيّة، eن اأبرgRا متثيليّة (TسهرRاد) للمرMوم اأMمد يتيم، وe�سل�سل (القرار الأNري) 
لعي�سى احلمر، وe�سل�سل (eواbف اLتماعيّة) الذي اTسرتك يف cتابته cّل eن اإبراgيم بحر 
وaريد رe�سان. واأNريًا، ولي�س اآNًرا e�سل�سل “Sسرور” للكاتب التلفزيوين راTسد اجلودر. 
 IزFعلى اجلا RاMات العربيّة، وfاLد املهرMت اإذاعة البحرين بامل�سل�سل يف اأcسارT دbو

الربوfزّية.
  لقد عرaت الإذاعة وعلى eر ال�سنني cتّاًبا حملّينّي اأKروا الدراeا املحليّة مبوVسوعات 
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Tسيّقة وeثريI ذات اأTسكال eتنّوعة، eنها الرتاLيدي والكوeيدي وامليلودراeي، eن اأبرgRم 
الإذاعي والكاتب Sسعيد احلمد الذي اأNذت cتاباته الدراeيّة eنحى الأSسلوب املعاUسر، اإذ 
تناولت Lملة eن b�سايا املواWن البحريني يف الرب والبحر. cما اأSسهم الأSستاذ M�سن cمال 

يف تقدمي العديد eن امل�سل�سالت الدراeيّة والتمثيليّات احليّة.
باأSسلوب  ال�سعبيّة  التمثيليّة  بكتابة  العام 1968م  احلمد يف  Sسعيد  الأSستاذ  وbام    
eعاUسر، يتناول b�سايا املجتمع اآfذاك eن Nالل برfاeج اSستاأKر باgتمام اجلمهور، وgو 
برfاeج (eن MياI النّاSس) الذي يقوم على متثيليّة Tسعبيّة e�سوZة eن Nالل e�سكلة يبعث 
بها اأMد امل�ستمعني للربfاeج، وbد اأNرLه الأSستاذ عبد الواMد دروي�س. cما bّدم الأSستاذ 
باللهجة  الأSسبوع  fهاية  cّل  Uسباح  تقّدم  cاfت  التي  الأSسبوع)  (متثيليّة  احلمد  Sسعيد 
املحليّة، وتطرح eوVسوعات اLتماعيّة عديدI، على Sسبيل املثال (Xلم RوLة الأب، ت�سلّط 

الرLل، ال�سياع، الأeل، eذcّرات بوراTسد، والطريق). 
  cما fالت » Sسالفة cل يومz ل�سعيد احلمد، وeن اإNراج اإبراgيم عي�سى TسهرI واSسعة 
على e�ستوi البحرين واخلليج؛ لأfّها cاfت تتناول cّل يوم XاgرI، وتنتقد Sسلوcًا eعيّنا. 
  Kّم LاAت cوcبة aنيّة حمليّة اأNرi اأSسهمت يف اإKراA واRدgار الفّن الدراeي املحلّي، 
اأبرgRم يف جمال الكتابة عي�سى احلمر ويوSسف ال�سند وحممد Mميد ال�سلمان واإبراgيم 

بحر وaريد رe�سان وحممد اجلّزاف. 
الإذاعيّة  امل�سل�سالت  باإعداد  الأgلينّي   Iواجلزير اأوال  e�سرMي  eن  cّل  وبداأ  cما    
باللهجة املحليّة، وbام باإNراLها cّل eن اإبراgيم عي�سى، وNليفة العريفي، وعبد الواMد 

دروي�س، وTسارك يف بطولتها عدد cبري eن ممثلي امل�سرح البحريني.
cاfت  العاeلني،  وبح�سب   ،Iالفرت تلك  يف  الإNراLيّة  العمليّة  اأّن  اإىل  gنا  وي�سار    
التقني احلايل   iبامل�ستو eا bورfت  اإذا  الفنيّة   IهزLالأ  iستو�e سعVتوا ب�سبب  Uسعبة؛ 
eن اأSستوديوgات eتطّورa ،I�سال عن توaّر املوؤKّرات ال�سوتيّة واملوSسيقى املكّملة للحدث 
الدراeي. وfظًرا اإىل اأّن الفارق التقني cبري، aقد Tسّكل Uسعوبة يف الإجناR ال�سريع، لكن 
الدراeي  املوؤلّف  اإبداعات  اإّن الإNراج Sساgم e�ساgمة aّعالة يف رaد  اإّل  بالرZم eن ذلك 
 Iة يف الفرتMتماعيّة املطروLيّة والfسا�fسوعات الإVع املوe سبSينذاك مبا يتناM الإذاعي

fف�سها، Sسواc Aاfت بالف�سحى اأو اللهجة العاeيّة. 
  اإّن الّدراeا باإذاعة البحرين Tسهدت اeتداًدا واSسًعا eن fاMية الكيف والكم على NارWة 
التاريخ  UساMبة  العربيّة  الدراeيّة  الأعمال  تناa�س  اأUسبحت  Mيث  الرباجميّة؛  الدورات 
والإeكاfيّات الكبريI. وNري دليل على ذلك eا Mّققته eن جناMات aنيّة يف املحاaل العربيّة 

واخلليجيّة الفنيّة.
  cما cان gناك دور اآNر bاeت به الإذاعة، وcان له اأKر بالغ تربويًّا وتعليميًّا، وgو 
اإعداد التمثيليّات التعليميّة. aقد bّدeت اأعماًل دراeيّة e�ستمّدe Iن بع�س املناgج الدراSسيّة 
املقّررI على Wلبة املراMل الإعدادّية والثاfوّية، Mتّى ت�سهم يف تقدمي تفاUسيل تلك املقّررات 

ب�سكل دراeي حمبّب، gذا اإىل Lاfب f�سر املعرaة الثقاaيّة.
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  لقد Nطت الإذاعة fحو الدراeا Nطوات واSسعة يف ال�سبعينيّات والثماfينيّات؛ Mيث 
توLّهت eن Nالل اأعمال العديد eن البحرينينّي eن املوXّفني الرSسمينّي اأو املتعاوfني eن 
Nارج الإذاعة مبا يتناSسب eع اللحظة التاريخيّة املعاTسة وbتها، وذلك بتكري�س املفاgيم 
التنمية  eع  ليتناSسب  احل�ساري؛  الوعي   IيادR اأLل  eن   ،Iاجلديد الثقاaيّة  احل�سارّية 
واملرورّية  ال�سحيّة  واملواVسيع  الثقاaيّة  املعرaة  f�سر  يف  وذلك  البحرين،  يف  ال�ساeلة 

والدينيّة والفنيّة. 
العناUسر  ت�سجيع  Sساgما يف  الدولة  الإذاعة وbتها، ودعم  القاFمني على  اإميان  اإّن    
املحليّة لالfخراط يف العمل الفنّي، وaتح جمال البعثات اخلارLيّة لاللتحاق باملعاgد الفنيّة 

يف الوWن العربي؛ مما cان له اأWيب الأKر يف وVسع امل�سار اجلديد للدراeا املحليّة. 
  لذلك LاAت cتابات الكتّاب املحلّينّي a�ساًل عن e�سارcة العناUسر الفنّيّة والأcادمييّة 
والعناUسر الأNرi ذات اخلربI، ووLود التكنولوLيا يف جمال الأSستديوgات التي Sسّهلت، 
eتطّور،  اأaق  املحليّة يف  البحرينيّة  الدراeا  الدراeيّة، وLعلت  الإNراLيّة  العمليّة  واأKرت 

ووVسع يناa�س الدراeا العربيّة واخلليجيّة LودI وتقنيّة. 
اإذاعة  اأرTسيف  يف  القدمية  التمثيليّات  Sسّجالت  يف  الكاتب  رUسده  eا  وبح�سب    
املثال  Sسبيل  على  وeنها  التمثيليّات،  eن   Iبريc جمموعة  الإذاعة  bّدeت  aقد  البحرين، 
واإNراج  دياب،  عبده  تاأليف  اأNر)  Mب  اأLل  (eن  و  الKبات)  على  (Tساgد  احل�سر  ل 
الهزاع،  عبدالعزيز  باأداFها  bام  والتي   (IيّارW يف  (بدوي  ومتثيليّة   ، العلوي  fبيل 
Zرور،  eرتك،  اأfّه  لو  الأeل،  Vساع   ، bدمية  اأaكار   ،Iالق�سو الغلطان،  eن   ) ومتثيليّة 
اإبراgيم عي�سى  واإNراج   ،Iاملعاود راTسد  تاأليف  املدلّل)، وgي eن  ابن اجلريان،  الندم، 
وعبد الواMد دروي�س، ومتثيليّة (الأeل ال�ساFع) eن اإعداد MمزI حممد، واإNراج fبيل 
العلوي، ومتثيليّات (Nروف العيد، اأم Zامن)، وgي eن تاأليف راTسد املعاودI، واإNراج 
عبدالواMد دروي�س، ومتثيليّة (اأfت ال�سبب) للكاتب يوSسف ال�سند، واملخرج عبدالواMد 
دروي�س، ومتثيليّات (الأeل، ال�سحيّة) للكاتب Sسعيد احلمد، واإNراج عبد الرMمن عبد 
Sسعيد  للكاتب  اأeاين)  العمر،  eن  اأeاين   ،Iرcاملذا اأيام  الغايل،  (Mميد  ومتثيليّات  اهلل، 
يا  ليل  يا  والطبيب،  املوت  الأSسري،   ) ومتثيليّات  دروي�س،  عبدالواMد  واملخرج  احلمد، 
املقهى،  يف   ،7 رbم   Iاحلجر aندق،  يف  Lرمية  الغريب،  احلمداين،  aراSس  اأبو  عني، 
عبده  للكاتب  الهدية)  والعقد،  وRوLتي  اأfا  واحلّب،  الكاتب  الغروب،  احلب،  TساWئ 
دياب، واإNراج fبيل العلوي، ومتثيليّة (Tسريكة Mياتي)، وgي eن بطولة Sسلطان Sسامل 
ولطيفة جمرن، واإNراج عبد الواMد دروي�س، ومتثيليّة (الندم) للكاتب يوSسف ال�سند، 
واملخرج  القالف،  fاUسر  للكاتب  اأياeي)  (Vساعت  ومتثيليّة  الفهد،  عبدالعزيز  واملخرج 
واملخرج  Sسامل،  Sسلطان  للكاتب  ال�سمري)   IسحوU) ومتثيليّة  دروي�س،  الواMد  عبد 
املاLد، واملخرج  للكاتب حممد  الأgRار)  الرMمن عبد اهلل، ومتثيليّة (عندeا متوت  عبد 

عي�سى.  اإبراgيم 
يف  (العمل  متثيليّات  املرUسود  الأرTسيف  بح�سب  Sسعيد  عتيق  الأSستاذ  cتب  cما    
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املالgي  eدينة   ، التطعيم  لنا،  البحار، eن  التليفون، واهلل eRن، Mمد  ال�سكران،  الإذاعة، 
Mرام)، وcاfت eن اإNراج الأSستاذ عبد الرMمن عبد اهلل، وعبد الواMد دروي�س.

  اإّن eا Mّققه اأبطال الدراeا املحليّة eن تفّوق يعّد اإجناRًا وWنيًّا وaنّيًا راFًعا، aالكاتب 
املحليّة،  الأوSساط  يف  cبري   iسدU  (Iاللوؤلوؤ)و (الكوSس)  لراFعتيه  cاfت  احلمر  عي�سى 
وM�ساد Lيّد يف املحاaل الفنيّة؛ Mيث MاRت الأوىل على اجلاFزI الربوfزّية، والثاfية fالت 
اجلاFزI الذgبيّة Nالل e�سارcة الإذاعة بهما يف eهرLاfات القاgرI لالإذاعة والتلفزيون. 
cما اأSسهم يف اإZناA املكتبة الإذاعيّة بامل�سل�سالت ذات املوVسوعات الإf�ساfيّة، eثل (يوeيّات 

بخيل)، (القرار الأNري)، (برgان Rعالن Lًدا)، (Mماeة وع�سفور).
ال�سند  الكاتب واملمثل يوSسف  الفنان  التي cتبها  الكوeيدّية  امل�سل�سالت   cما Mّققت 
Tسعبيّة واSسعة على امل�ستويني املحلّي واخلليجي؛ Mيث اأcّدت eوVسوعاته على الكثري eن 
الق�سايا الLتماعيّة، واأgّمها (gموم وSسموم) التي عالج aيه XاgرI املخّدرات يف KالKني 
Mلقة. اإVساaة اإىل (يوeيّات WاF�س، KالKة يف دّواeة � يوم bالوا له تقاعد � يوeيّات ذياب)، 

واأNرLها cّل حممد اجلابر، وfبيل العلوي واآNرون.
لالإذاعة  bّدم  Mيث  eRالFه؛  عن  يقل  ل  دور  ال�سلمان  Mميد  حممد  للكاتب  وcان    
ري الذاتيّة لأcرب واأTسهر TسعراA اململكة،  (اأUسوات يف ذاcرI احل�سارI) التي وKّق aيها ال�سِّ
اأeثال اإبراgيم العرّي�س وال�سيخ اأMمد بن حممد اآل Nليفة وال�ساعر ZاRي الق�سيبي. cما 
القرن  البحرين يف  اأMد رLالت  الوKاFقي (eقرن بن Rاeل)، وgو  امل�سل�سل  اأي�ًسا  cتب 
ال�سادSس ع�سر، مّمن داaعوا عن اأرVس البحرين Vسّد الغزو الربتغايل. وbد MاR امل�سل�سل 
على اجلاFزI الف�ّسيّة يف eهرLان القاgرI لالإذاعة والتلفزيون عام 2002م. والعمالن 
الطريق؟)، وgو eن  (اأين  الLتماعي  امل�سل�سل  cما cتب  اجلابر.  اإNراج حممد  cاfا eن 
eنهم  البحرينينّي،  املمثّلني  aريق eن  الأعمال L�ّسدgا  تلك  العريفي. وcّل  اإNراج Nليفة 
عبد  وM�سن   ،Rالقو Sساeي  Sسلطان،   iدg اأMمد،  اSستقالل  eلك،  اهلل  عبد  بحر،  اإبراgيم 

الرMيم وZريgم. 
ال�سعبي  باأSسلوبه  دراeيًّا لbى جناMًا cبريًا  الإذاعة e�سل�ساًل cوeيديًّا  bّدeت  cما    
املرح، بعنوان (aرج وSسالeة)، وcتبه الأSستاذ راTسد املعاودI، ومّت بثّه يف Tسهر رe�سان 
املخرج  eنهم  املخرLني،  الكتاب  eن  عدد  املحليّة  الدراeا   AراKاإ يف  اأSسهم  cما  املبارك. 
وامل�ساgمني يف  واملعّدين  املخرLني   Rاأبر eن  يعّد  الذي  العلوي  fبيل  املخ�سرم  الإذاعي 
التي M�سدت  fعناعة)  (Sسوالف  الكوeيدّية  الفنيّة  راFعته  تاألّق يف  الّدراeي. وbد  املجال 

اجلاFزI الذgبيّة يف eهرLان القاgرI لالإfتاج الإذاعي والتلفزيوين العام 2002م.
  وbد cان لنبيل العلوي اإبداعاته الإNراLيّة Mني cان يف ال�سبعينيّات يف املبنى املوؤbّت 
القدمي لالإذاعة يخرج متثيليّات الكاتب امل�سري عبده دياب. cما برRت اآfذاك ال�سحفيّة Wفلة 

اخلليفة، اإذ cاfت eن املتاألّقات يف التمثيل اأداAً ولغة، وeثلها cاfت الفنّاfة لطيفة جمرن.
  cما Tسّكل املخرج Nليفة العريفي، UساMب الراFعة الدراeيّة “عندeا يرتفع ال�ستار” 
التي تناولت امل�سريI التاريخيّة للم�سرح العاملي يف العامل، KناFيًّا مميًّزا eع الكاتب عي�سى 



198

وcذلك  اأcادمييًّا،  aنّيًّا  ُبعًدا  الدراeا  eنح  الف�سل يف  الإNراLيّة  للم�ساته  وcاfت  احلمر. 
املخرج حممد اجلابر الذي دNل املجال الدراeي، وcاfت Lهوده واgتماeاته بالعمل الدراeي 
املحاaل  يف  e�سارcته  Nالل  eن  راbية  aنيّة  جناMات  aيه  Mّقق  Mيث  واVسحة؛  املحلّي 
العربيّة واخلليجيّة، وeنها على Sسبيل املثال e�سل�سل (يوم bالوا له تقاعد) الذي M�سل 
العام 2003م.  التاSسع لالإذاعة والتلفزيون   Iرgالقا الذgبيّة eن eهرLان   IزFعلى اجلا
وcذلك M�سل e�سل�سله “يوeيّات ذياب” على اجلاFزI الذgبيّة يف املهرLان العاTسر. وcال 
ال�سند، a�ساًل عن ذلك M�سوله  البحريني يوSسف  الكاتب  تاأليف  الدراeينّي eن  العملني 
على اجلاFزI الذgبيّة عن التمثيليّة الدراeيّة (ترfيمة املاA) يف املهرLان اخلليجي التاSسع 

لالإfتاج الإذاعي والتلفزيوين العام 2006م.
  ويف العام 2005م اfتهى الأSستاذ اإبراgيم بحر eن تاأليف وت�سجيل SسهرI اإذاعيّة 
بعنوان (حلظات eن�سيّة). وgي eن اإNراج حممد اجلابر، وبطولة اSستقالل اأMمد، Nالد 
الرويعي، واإبراgيم عي�سى. cما Tسارك الأSستاذ اإبراgيم بحر يف e�سل�سل اإذاعي cوeيدي، 
eن تاأليف يوSسف ال�سند، واإNراج حممد اجلابر اأي�ًسا، وبطولة Sسلوi بخيت، واSستقالل 

اأMمد، وعبداهلل eلك، ويوSسف بوgلول.
  cما Sساgم يف رaد الدراeا الإذاعيّة اأي�ًسا الكاتب راTسد اجلودر مب�سل�سل (Sسرور)، 
واإبراgيم بحر يف (وgم)، وحممد اجلّزاف يف (املرMوم)، وaريد رe�سان يف e�سل�سل 
(Wرaة بن العبد). ويف ال�سنوات الأNريe Iن عمر العمليّة الإذاعيّة ت�ساعفت اgتماeات 
الإذاعيّة تناa�س  البحرينيّة  الدراeا  اأVسحت  ا وcيًفا، Mتّى  الدراeي cمًّ الإذاعينّي بالعمل 
الدراeا العربيّة UساMبة التاريخ والإeكاfيّات. وeن اأبرe Rا اأfتجه b�سم الّدراeا بالإذاعة 
eن  Tسم�س)،  بن  (Tسم�س  e�سل�سل  التالية:  الLتماعيّة  الدراeا  ال�سنوات  تلك  Nالل 
اإNراج حممد عتيق. وgي دراeا اLتماعيّة.  الفنّان امل�سرMي عبد اهلل eلك، وeن  تاأليف 
البحريني  ال�سعبي  للفنان  الذاتيّة   Iري ال�سِّ يحكي  الذي  aارSس)  بن  (حممد  وe�سل�سل 
حممد بن aارSس. وbام باإعداده دراeيًّا الكاتب حممد Mميد ال�سلمان، عن cتاب املوؤّرخ 
الرتاKي eبارك العماري، وcان eن اإNراج حممد اجلابر. واجلدير ذcره اأّن gذا امل�سل�سل 
bد MاR على اجلاFزI الربوfزّية يف eهرLان القاgرI ال�سادSس لالإذاعة والتلفزيون العام 
2000م. Kّم Lاe A�سل�سل (ويغنيه احلمام)، وgو للكاتب املخ�سرم عي�سى احلمر، وeن 
اإNراج عي�سى اإبراgيم عي�سى. بعد ذلك توالت الأعمال الدراeيّة، eنها e�سل�سل (اجلريان) 
يف العام 2008م الذي MاRت aيه الفنّاfة القديرI اSستقالل اأMمد على اجلاFزI الذgبيّة 
يف الإبداع التمثيلي عام 2009م يف eهرLان القاgرI لالإذاعة والتلفزيون، وgو تاأليف 
Mول  الإذاعي  امل�سل�سل  b�ّسة  وتدور  اجلابر.  حممد  واإNراج  احلمر،  عي�سى  الكاتب 
اجلريان  eن  عدد  بني  تدور  اLتماعيّة  دراeا  وال�سر، Vسمن  اخلري  بني  الأRيل  ال�سراع 
Lمعتهم Uسلة الن�سب، وaيهم اخلري وaيهم ال�سّر. وامل�سل�سل eن بطولة Tسفيقة يوSسف 
وحممد عواد واأMمد eبارك واإبراgيم بحر وابت�سام عبد اهلل ويوSسف بوgلول وeبارك 

Nمي�س واإSستقالل اأMمد وحممد ال�سفار.
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 Aيدّية ال�سعبيّة التي ت�سلّط ال�سوeا الكوeالدرا (سحنونS يّات اأمeيو) تAاL بعد ذلك  
على الظواgر ال�سعبيّة يف املجتمع، وتدعو اإىل تطهري املجتمع eن ال�سلبي eنها، وgي eن 

تاأليف الكاتب ال�سحفي اأSساeة املاLد، وeن اإNراج حممد عتيق.
اأم  “يوeيّات  الذgبيّة عن e�سل�سل   IزFسلطان على اجلاS iدg ةfالفنا   وbد M�سلت 
اإfتاج e�سل�سل  الإذاعي والتلفزيوين، a�ساًل عن  القاgرI لالإfتاج  يف eهرLان  Sسحنون” 
اإبراgيم بحر، وeن اإNراج حممد  “ لو Lريت Lري الوMوTسz للكاتب الفنّان امل�سرMي 

اجلابر.
  اإّن الإبداع الفنّي الّدراeي الذي Tسهدته اإذاعة البحرين ع�سقته اجلماgري داNل وNارج 
اململكة؛ لكوfه يالe�س e�ساcل املواWن واملقيم على Mّد SسواA. مل يكن وراوؤه املوؤلف aقط، 
العريفي  وNليفة  دروي�س  الواMد  عبد  اأeثال  eن  املحلّينّي  املبدعني  للمخرLني  cان  بل 
واملرMوم اإبراgيم عي�سى املطوع وحممد اجلابر وfبيل العلوي وZريgم eن املخرLني دور 

aنّّي eتميّز.
 Iنيّة حملّيّة مميّزa سبغةU تaساVللممثّلني املبدعني اأ IRاأّن اجلهود الفنيّة البار   cما 
eن Nالل جت�سيدgم لل�سخوUس الدراeيّة يف التمثيليّة وامل�سل�سل الدراeي، اأeثال املرMوم 
اأMمد  اإSستقالل   � � اأMالم حممد � bحطان القحطاين � aاWمة عبد الرMيم   IسريدT سمSاL
 IدLاe � سفSسلطان � عبد اهلل يوS iدg � يم بحرgبخيت � اإبرا iسلوS � سعد اجلزافS �
الدوSسري وZريgم.  � aاWمة  � عبد اهلل eلك  � eرمي Rميان  الرMيم  � M�سن عبد  Sسلطان 
تقدير  حمّل  الفنيّة  عطاAاتهم  تتطلّبه  ملا  الواعي  وaكرgم  املمثلني   Aوؤلg Lدّية  وcاfت 

واإعجاب الكثري eن ع�ساق الّدراeا.
KالKني  eن  eنها  cّل  يتكّون  اإذاعيّة  e�سل�سالت  KالKة  اإfتاج  2013م  العام  وTسهد    
Mلقة. الأّول e�سل�سل (اأم Sسحنون)، وgو cوeيدي، والثّاين e�سل�سل (Mزاوي بحرينيّة)، 
وgو e�سل�سل اLتماعي Tسعبي، والثالث e�سل�سل (cان ياeا cان)، وgو e�سل�سل تاريخي، 

وTسارك aيها cوcبة eن جنوم الّدراeا يف مملكة البحرين.
  ويف العام 2015م اgتّمت الإذاعة بالّدراeا الإذاعيّة الرe�ساfيّة؛ Mيث bّدeت (عاFلة 
عمران الزعفران)، eن تاأليف يوSسف ال�سند، واإNراج حممد اجلابر، ومتثيل عبد اهلل eلك 
 Iي عبارgم. وgريZسلطان وS iدgسلطان وS IدLاeلول وgسف بوSسبت ويوS AسيماTو
عن لقاAات cوeيدّية دراeيّة اLتماعيّة eنف�سلة املواVسيع، وتالe�س MياI النّاSس باأSسلوب 

Nفيف.
  cما bّدeت الإذاعة برfاeج (Lزر الأeادوSس) عرب الربfاeج العام وبحرين اإف اإم، eن 
اإعداد وتقدمي f�سرين eعروف واإبراgيم التميمي، واإNراج حممد احل�سن، ومتثيل حممود 
لإي�سال  يهدف  e�سّجل،  يوeّي  دراeي  f�سف  برfاeج  وgو  ال�ساعاتي.  وM�سن  Tسريف 
رSسالة aحواgا اأّن ال�سمري الإf�ساين Tسخ�سيّة eكت�سبة، ولي�ست اأUسيلة تن�ساأ eع الإf�سان، 
وgي eن Uسنع املجتمع يف النف�س. cما bّدeت الإذاعة برfاeج (عطر املحبة) عرب الربfاeج 
العام وبحرين اأف اإم، تاأليف Lمال ال�سقر، واإNراج عبد اهلل Lمال، وعبد اهلل ال�سوeلي، 
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اأMمد eبارك وLمال ال�سقر والب�سام وZريgم. وgو عبارI عن e�ساeع دراeيّة  ومتثيل 
تتناول ال�سلوcيّات الدينيّة، وتعّزR املنظوeة القيميّة .

عام 2016م، وحتديًدا يف  اإذاعيّة Nالل  e�سل�سالت  KالKة  باإfتاج  الإذاعة  وbاeت    
Nم�س  eن  eكّون  cوeيدي  e�سل�سل  وgو  Sسحنون)،  (اأم  الأّول  املبارك.  رe�سان  Tسهر 
وgو  عكاظ)،  (Sسوق  والثاين  البحرين،  aناين  cبار  eن  fخبة  aيها  Tسارك  Mلقة،   Iع�سر
e�سل�سل تاريخي eكون eن Nم�س ع�سرM Iلقة، والثالث (Lزر الأeادوSس)، وgو e�سل�سل 

اLتماعي eكّون eن KالKني Mلقة.
 Iالدور ت�سّمنت  2018م  املبارك  رe�سان  ل�سهر  البحرين  اإذاعة  NارWة  وNالل    
تاأليف eنى  العام، eن  الربfاeج  (ابن بطوWة) على  الكارتوين  امل�سل�سل  بّث  الرe�ساfيّة 
Mول  »رLال  gو  الثاين  وامل�سل�سل  يعقوب.  اإيناSس  واإNراج  ال�سعالن،  وTسيخة  eرعي 
الرSسولe ،zن تاأليف e�سطفى اأبوTساeة، واإNراج اإيناSس يعقوب. cما بثّت اجلزA الثالث 
احل�سن،  حممد  واإNراج  التميمي،  اإبراgيم  تاأليف  eن  الأeادوSس)،  (Lزر  e�سل�سل  eن 
ومتثيل eبارك Nمي�س Lمعان الرويعي، Nالد الرويعي، Sساeي رTسدان، اإبراgيم ال�سهابي، 
eن  الثاين  الن�سف  eن   Aابتدا وذلك  اأMمد جملي،  الدوSسري،  الدوSسري، حممد  اإبراgيم 
Tسهر رe�سان. cما بّث e�سل�سل (WراFف العرب)، وgو eن اإعداد aاWمة حممد وTسيخة 

ال�سعالن، واإNراج حممد fعمة.
العام - بحرين  (الربfاeج  الأNبار على  لطاFف  الإذاعة  bّدeت    ويف عام 2020م 
b�س�ًسا  ي�ستعرVس  Mلقة،  KالKيم  eن  eكّون  تاريخي  دراeي  e�سل�سل  وgو  اإف.اإم). 
يف  eنّوعة،  تاريخيّة  Tسخ�سيّات  eن Nالل  القدمي،  العرب  تاريخ  عرب  اTستهرت  وfوادر 
القطان،  علي  eن  العمل  aريق  وتكّون  الف�سحى.  العربيّة  باللغة  Nفيف  cوeيدي  bالب 

aاWمة حممد، حممد fعمة.
  cما bّدeت الإذاعة على (الربfاeج العام - وبحرين اإف.اإم) bناديل احلكايات. وgو 
e�سل�سل يقّدم Tسخ�سيّات تاريخيّة اأKّرت يف التاريخ والنه�سة العربيّة. ويرcّز على تعزيز 
القيم العربيّة الأUسيلة. وتكّون aريق العمل eن cوcبة eن الفنّاfني البحرينينّي واإيناSس 

عبداهلل، واإNراج اإذاعي عبدالناUسر النعار.
  اإّن الدراeا الإذاعيّة بجاfب حتقيقها لSستقطاب القطاع الواSسع eن اجلماgري داNل 
يف  الدراeيّة  الإذاعيّة  امل�سابقات  يف  املتنّوعة  اجلواFز  باملقابل  M�سدت  اململكة،  وNارج 

املهرLاfات العربيّة واخلليجيّة.
  لقد cاfت الدراeا ولRالت وSستظّل الطريق الفّعال fحو تفعيل الوعي جتاه الق�سايا 
الLتماعيّة والتعليميّة والbت�سادّية. واfطالbا eن ذلك aاإّن الإذاعة اأcّدت وتوؤcّد على دعم 

واSستمرارية الدراeا وتطويرgا fحو الأa�سل. 
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Tساهد eئات 
ال�سور hالوKاFق 
عن تاريخ الذاعة

الSستاذ حممد Uسالح عبدالرRاق يراLع بع�س 
الن�سوUس bبل ت�سجيل متثيلية اإذاعية يف 

اخلم�سينيات

الSستوديوgات اجلديدI يف الإذاعة

ت�سجيل e�سل�سل دراeي ويبدو 
يف ال�سورI الكاتب يوSسف Sسند، 

عبداهلل eلك، يوSسف بوgلول.

الSستاذ Sسعيد احلمد والSستاذ Sسعيد عتيق eع aريق 
العمل يف برfاeج رcن الأTسبال

ت�سجيل اMد العمال الدراeية ( اأMمد يتيم، aتحية 
عبداهلل، راTسد املعاودI، اإبراgيم عي�سى، اأMمد M�سني، 

بدرية cمال، عبدالرMمن الري�س).
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e�سوار الأZنية البحرينّية يف اإذاعة البحرين

املطرب حممد راTسد الرaاعي وaرbته Nالل ت�سجيل 
اإMدi الأZاين

eطربة بحرينية Tسابة ت�سجل اأZنيتها يف Sستوديو 
الإذاعة
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  cاfت الأZنية البحرينيّة eنذ ع�سر الأSسطواfات التي بداأ ت�سجيلها املطرب الّراMل 
حممد Rّويد عام 1929م، وتاله املطربان الّراMالن حممد بن aارSس وVساMي بن وليد 
ة ببيع الأSسطواfات يف املناeة،  عام 1932م، تلتقطها اأيادي اجلمهور eن املّحالت اخلاUسّ
ال�ساي،  يرت�سفون  وgو  aراZهم،  اأوbات  واملناeة  املحّرق  eقاgي  رّواد  يق�سي  Mني  اأو 
وgم eن�سجمون eع اأUسوات ابن aارSس وVساMي وحممد Rّويد واأZاين M�سريي بوعزيز 
cاfت  التي  (اجلراeاaون)   IهزLاأ على  اإليها  ي�ستمعون  العرب،  املطربني  eن  وZريgم 

eنت�سرI يف ذلك الّزeن اجلميل.
  ويوؤcّد الأSستاذ اإبراgيم راTسد الدوSسري اأّن الأSسطواfات يف تلك الفرتc Iاfت تنتقل 
eن املقاgي اإىل املجال�س واملناRل، aي�ستمع اإليها الّرLال والنّ�سوI يف الأe�سيات، aتنتع�س 

القلوب، وتبتهج النفوSس. 
الإذاعة، ووaق eا  املوSسيقى يف  اأTسرف على  الذي  الأSستاذ حممد Lمال    وبح�سب 
f�سرته جملّة gنا البحرين مبناSسبة الMتفال مبرور اأربعني عاeًا على الإذاعة، aقد لعبت 
 .AمعاL يةfسا�fفظ الإرث الفنّي لالإM ل الت�سجيل ال�سوتيّة تاريخيًّا دوًرا عظيًما يفFساSو
وبواSسطة gذه املخرتعات وبف�سلها اأeكننا الSستماع اإىل املغننّي الذين اfتقلوا اإىل رMمة اهلل 
eنذ ع�سرات ال�سنني. cذلك aقد Mفظت لنا gذه املخرتعات الكثري eن الفنون ال�سعبيّة التي 
cاfت تواcب MياI املواWن aوق Sسفن الغوUس، ول Rلنا f�ستمع اإىل اأZاين Sسحب الأTسرعة 

وLّر املجاديف eن اأرث املاVسي بعد اأن Mلّت الآلة حملّها. 
  واجلدير ذcره اأّن cثريًا eن املطربني اeتنعوا عن ت�سجيل اأUسواتهم بالوSساFل املتاMة 
يف ذلك الوbت؛ لعتقاد Tساع بني القوم يقول: باأّن للميكرaون eقدرI عظيمة يف Lذب 
gاL�س  ولعّل  الأSسطواfة.  على  وت�سّجلها  الأUسوات،  جتذب  eثلما  اجل�سد،  eن  الروح 

التعجيل باملوت gو الذي دعا الكثري eن املغننّي عن الeتناع عن ت�سجيل اأZاfيهم. 
  ولكن بعد املخاWرI التي bام بها املرMوم حممد Rّويد بت�سجيل اKنتي ع�سرI اأSسطواfة 
اأUساب الناSس eن خماوف، وواaق الفناfون eن بعده على القيام  اأRال eا   ،IدMعة واaد

بالت�سجيل. 
  وتبداأ b�ّسة اأّول ت�سجيل – bبل اfطالق اأّول اإذاعة ب�سنوات - بوUسول بعثة aنيّة eن 
bبل Tسرcة (بي�ساaون) عام 1929م، وbاeوا بزيارI املطرب حممد بن aارSس يف bرية 
الأSسطواfات،  اأZاfيه، وعرVسوا عليه ت�سجيل بع�س  اإىل ناذج eن  اجل�سرI، واSستمعوا 
رمّبا لالأSسباب التي  واأبدوا اSستعدادgم لتلبية Lميع TسروWه. ولكنّه رa�س عرVسهم – 
ذcرfاgا – ودلّهم على تلميذه حممد Rّويد الذي رMّب بالفكرI. ومّت التفاق على الت�سجيل 
يف اأملاfيا، ولكن بعد وUسول الوaد اإىل بغداد ارتاأت ال�سرcة اأّن Lلب املعّدات اإىل بغداد 
وUسول  اإىل Mني  Rّويد  بقاA حممد  على  التفاق  aتّم  النفقات.  eن  الكثري  عليها  Sسيوaّر 
الأLهزI. وcاfت جتربة aيها اإKراA حلرcة حممد Rّويد الفنيّة، اfعك�ست على aنوfه aيما 
بعد. وSسمع ع�ّساق الطرب يف البحرين لأّول eّرI الب�ستات اخلفيفة واملقاeات العراbيّة، 

eثل احلكيمي وZريgا ب�سوت حممد Rّويد. 
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  وينقل لنا الّرواI املعاUسرون، بح�سب الأSستاذ حممد Lمال الكيفية التي cاfت عليها 
اأSستوديوgات الت�سجيل اآfذاك، وgي عبارI عن MجرI تغّطي Lدراfها بالأbم�سة ال�سميكة؛ 
eنًعا لرتداد ال�سوت، وبها eيكروaون واMد يوVسع اأeام املغنّي. ويقوم eهندSس الت�سجيل 
عاRف.  cّل  اآلة  eن   Iال�سادر ال�سوت  Vسخاeة  M�سب  املوSسيقيّة  الفرbة  اأaراد  بتوRيع 
a�سارب الإيقاع يوؤNذ اإىل اأb�سى Rاوية يف الSستوديو بعيًدا عن رaاbه، وgكذا تتوRّع 
باbي الآلت، بحيث لو اأتيح لك e�ساgدI الفرbة داNل الSستوديو لظننت اأfّهم يف e�سهد 

متثيلي. 
  ويف Zرaة جماورI يوLد LهاR الت�سجيل الذي ينقل gذه الأUسوات ال�سادرe Iن 
الفرbة واملطرب بواSسطة Sسلك eوUسل اأMد Wرaيه باملايكروaون، والأNر بجهاR الت�سجيل 
اأMدgما  e�سباMان  بالأSستوديو  يوLد  وcان  Tسمعي.  bالب  على  الأUسوات  يطبع  الذي 
اأبي�س، وتعني اإVساAته اأfّه يتوLّب على الفرbة التزام ال�ّسمت، والأMمر يعني اأfّه يجري 

الت�سجيل.
eن  وLه  لكّل  b�سم  b�سمني.  اإىل  تق�ّسم  دbاFق،  Sسبع  Mوايل  الت�سجيل  ي�ستمّر    
ال�سبع gذه.  للدbاFق  الكلمة واللحن واإN�ساعهما  التكيّف eع  الأSسطواfة. وعلى املطرب 
cما عليه البتعاد عن امليكروaون اأKناA اأداA اجلمل املوSسيقيّة التي تتطلّب رaع ال�سوت، 
cذلك عليه Nف�س Uسوت العود اأKناA الغناA. وميثّل gذا اجلهد f�سف عمليّة الت�سجيل aقط، 
اإذ يبقى بعد ذلك fقل eا gو e�سّجل على القالب ال�سمعي اإىل الأSسطواfات امل�سنوعة eن 

القار.
  ويف عام 1940م مّت اaتتاح اإذاعة التلغراف يف eنطقة احلورI باملناeة اإّبان احلرب 
العامليّة الثاfية. aقاeت الإذاعة باSست�ساaة عدد eن املطربني البحرينينّي؛ لتقدمي وUسالتهم 
ابن  اأUسوات  eنها  aينطلق   ،IسرTباe  Aالهوا الإذاعة، وعلى  eّرe Iن Nالل  لأّول  الغناFيّة 

aارSس وحمّمد Rّويد وعبد العزيز بورbبة وحممد عي�سى عالية. 
الإذاعة  تلك  العاeلني يف  اأMد  fقل عن  aقد  الب�سام،  لالأSستاذ Nالد  cتاب    وبح�سب 
bوله (  اأZاين حمّمد بن aارSس وحمّمد Rويد وVساMي بن وليد cاfت تذاع aيها باSستمرار 
عندeا cان البّث eباTسًرا. وcان املطربون الثالKة يتناوبون الغناc Aّل e�ساA، وMينما تبداأ 
اأUسواتهم ت�سدح عرب الأKري، cاfت املقاgي تعّج باملعجبني، يتحلّقون Mول اأLهزI الراديو، 
وcان املرA ي�ستطيع اأن يتبنّي eن Nالل اجلموع املتحلّقة Mولها Tسخ�سيات eن اأeثال، عبد 
اهلل بوTسيخة، علي Nالد، اأMمد Nالد، وZريgم مّمن cاfت تلك الأe�سيات eدNلهم اإىل عامل 

.(Aالغنا
  وبداأ املطربون ال�سباب يف ذلك الوbت eن اأeثال، يوSسف aوين، وعلي Nالد واأMمد 
Nالد، وحممد راTسد الرaاعي، وaرMان ب�سري، وعبد اهلل بوTسيخة، وعنرب Wرار، وعبد اهلل 
اأMمد، يف التحّرك بحيوّية وf�ساط؛ لإبراb Rدراتهم الفنيّة الغناFيّة وeواgبهم يف التلحني 
والغناA والعزف على اآلة العود. cما cاfوا يتناa�سون aيما بينهم بتقدمي اأZاfيهم للجمهور 
 ، ال�ساعاتي  اأولد   ) اآfذاك  الأSسطواfات  Tسرcات  وت�ستقطبهم  ال�سعبيّة،   Aالغنا دور  يف 
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وعيال تقي ، وSسامل راTسد ال�سوري، وcورLي وZريgم ، aتنت�سر اأSسطواfاتهم يف اخلليج. 
  ويف عام 1955م وeع اaتتاح اإذاعة البحرين، مّتت دعوL Iميع املطربني؛ لت�سجيل 
اأUسواتهم  على  اجلمهور  aي�سهر   ،IسرTباe  Aالهوا على  ال�سعبيّة  الغناFيّة  وUسالتهم 
واأZاfيهم. وبذلك اأVساaت الإذاعة باإeكاfيّاتها املحدودNR Iًما وTسهرI للمطربني ال�سعبينّي، 
a�ساًل عن تقدمي الأLور واملكاaاآت املاليّة املحّفزI لهم والداعمة لعطاFهم الفنّي باعتبارgم 

رّواد الأZنية احلديثة. 
  لعب الأSستاذ اإبراgيم cاfو رMمه اهلل Nالل تولّيه eهاّم اإدارI الإذاعة الدور الكبري يف 
ت�سجيع املطربني واSستقطابهم؛ لت�سجيل اأZاfيهم يف الإذاعة. ولقد داأبت اإذاعة البحرين eن 
بداية اإرSسالها على اMت�سان املطربني، وgذا eا دaع الكثري eنهم اإىل التفّرغ متاeًا للفّن. 
ومل تكتِف اإذاعة البحرين بفتح املجال للمطربني ال�سعبينّي cاaّة، بل aتحت املجال اأي�ًسا 
 zوارfة »الأbرaّس�ست عام 1956م، وSالتي تاأ zالفّن Iواg IسرSة »اأbفرc ،سيقيّةSللفرق املو

املوSسيقيّة التي تاأSّس�ست 1964م. 
  ويوؤcّد الأSستاذ عبد الرMمن عبد اهلل » Sسّجلت اأZاين لكّل eن اMمد Nالد، علي Nالد، 
e�ساFي،  يوSسف  عون،  eاLد  عبداهلل،  عبدالواMد  بوTسيخة،  Sسامل  اهلل  عبد  Rويد،  حممد 

 .zمgريZو
يزورون  الذين  العرب  املطربني  eع  اإذاعيّة  لقاAات  ت�سجيل  الإذاعة يف  داأبت  cما    
Rار  الذي  ال�سهري  امل�سري  املطرب  aوؤاد  حمرم  وeنهم   ،Iتعّددe eناSسبات  يف  البحرين 
البحرين يف العام 1964م، والفناfة جناح Sسامل. cما Sساgمت الإذاعة يف Xهور عدد eن 
الأUسوات الن�ساFيّة البحرينيّة يف aرتe Iنت�سف ال�ستينيّات، وXهرت cّل eن eنال، aاFقة 
الإذاعة  Sسّجلت  cما  البحرينية.  الن�ساFيّة  الأUسوات  eن  وZريgن  gجرSس  وداد  داوود، 
اأZاين للفناfة الإeاراتيّة eوS IRسعيد، واملطرب Sسامل ال�سوري eن Sسلطنة عمان يف fهاية 

اخلم�سينيّات.
  لقد تنّوعت اأTسكال e�ساgمة اإذاعة البحرين يف رعايتها واgتماeها بالأZنية البحرينيّة 
وUسناعتها على اeتداد تاريخها. وeن تلك الإSسهاeات تخ�سي�س األوان eن الرباeج الفنيّة 
والثقاaيّة التي تعنى بالأZنية البحرينيّة واملواgب يف املجال املوSسيقي؛ Mيث برR يف gذا 
املجال الإذاعي والإعالeي الراFد املرMوم الأSستاذ عتيق Sسعيد eن Mيث اgتماeه بالرباعم 
ال�سغريI واملواgب الواعدI يف جمال الغناA واملوSسيقى eن Nالل برfاجمه (رcن الأTسبال) 
املواgب  eن  العديد  الرباeج  Nالل  eن  وبرRت  ال�ستينيّات.  بداية  يف  يقّدeه  cان  الذي 
الغناFيّة eن اأeثال املطرب اإبراgيم Mبيب، واملطرب اأMمد اجلمريي، وحممد M�سن واملطرب 

اإرMمة الذوادي.
  وTسهدت الأZنية البحرينيّة يف تلك الفرتf Iه�سة cبريI بف�سل الدعم والت�سجيع الذي 
اأeثال:  املطربني،  eن   IديدL Xهرت جمموعة  Mيث  aيها؛  وامل�سوؤولني  الإذاعة  eن  تلقاه 
يعقوب بوeطيع، وLعفر Mبيب، وعبد اهلل بوbي�س، واآدم عبد الوgاب، وعلي اجلمريي، 

وحمّمد يوSسف اجلمريي.
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  cما Tسهدت دNول اأSسماA لكتّاب ZناFينّي، eن اأeثال: ال�سيخ عي�سى بن راTسد وM�سن 
cمال وراTسد جنم، وeطر عبد اهلل، واإبراgيم الأf�ساري. وبرe Rلّحنون Lدد، eثل: عي�سى 

LاSسم واأMمد الفردان، Kّم eبارك جنم، واآNرون. 
  ويف aرتI ال�ستينيّات برU Rسوت Lديد على ال�ساMة الغناFيّة البحرينيّة gو Uسوت 
املطرب Mمد الدوNي الذي cان bد تخّرج eن املعهد العايل للموSسيقى يف القاgرI، دراSًسا 
 .Iنيات املميّزZن الأe ّدم عدًداbسوًتا مميًّزا، وU ان ميتلكcنون الطرب. وaسيقى وSللمو

وeنها اأZنيته امل�سهورI (وليفك راح) التي لbت اSستح�ساfًا eن اجلماgري.
  cما برR يف gذه الفرتI بح�سب الدcتور يوSسف حممد eوؤلف cتاب (حممد علي عبد 
اهلل ..عنو على البال)، الفنّان البحريني حممد علي عبد اهلل الذي اجّته يف العام 1968م 
اإىل القاgرI؛ لت�سجيل اأZنية وWنيّة بحرينيّة (عيّدي يا البحرين)، وbّرر بعدgا اSستكمال 
دراSسته؛ ل�سقل eواgبه، وbد Mّفزه وLود Tسخ�سيّات بحرينيّة eبدعة eن الفنّان اأMمد 

اجلمريي والفنّان حممد Lمال.
يقول  Mيث  Lمال؛  حممد  الأSستاذ  بداياتها  eنذ  الإذاعيّة  باملكتبة  العاeلني  وeن    
لأتوىل eن�سب  والتعليم؛  الرتبية   IارRن وe نقوًلe الإذاعة عام 1971م اإىل  (اf�سممت 
e�سرف املوSسيقى aيها. ويف تلك الفرتI مل تكن gناك eكتبة Tسعبيّة باملعنى املفهوم، بل 

cاfت gناك بع�س الت�سجيالت التي مّتت باLتهادات aردية وبع�س الأSسطواfات). 
  وي�سيف (bمت بجولة eيداfيّة على الدور ال�سعبيّة يف eنطقة املحرق، وتعّرaت على 
الفنون ال�سعبيّة اأّوًل؛ متهيًدا لت�سجيلها وتوKيقها. وعرaت اأّن الكثري eن الفنون العريقة يف 
Wريقها اإىل الّزوال، اإeّا ب�سبب f�سياfها eن bبل الفنّاfني ال�سعبينّي، اأو ب�سبب eوت احلفظة 
اأNرi؛  اإىل  دار  eن  اfتقل  cنت  الت�سجيالت؛ Mيث   IسرTباe وبداأت يف  ال�سّن.  cبار  eن 

لت�سجيل الكثري eن الفنون). 
  ويواUسل الأSستاذ حممد Lمال Sسرد ذcرياته bاFال:(eن Nالل لقاAاتي eع الفنّاfني 
eن  النّق�س  aّن  eثل:  الfدKار،  اإىل  Wريقها  التي يف  الفنون  بع�س  عن  عرaت  ال�سعبينّي 
a�سيلة احلاوي، وaن الدان eن a�سيلة املخولفي، ومّت ت�سجيلهما وتوKيقهما. cذلك Lرت 
 Iاجلديد ال�سفن  اإfزال  بعملية  وgو خمت�ّس  اfدKر،  الذي  ال�سنكني  aّن   AياMلإ حماولت 

»الأوTسارzاإىل البحر).
  الأSستاذI بدرّية cمال eن اأواFل املوXّفات واملن�ّسقات يف املكتبة الإذاعيّة تقول: (اإّن 
b�سم  fقوم يف  وcنّا  الfدKار.  eن  وeنعه  املحلّي  الرتاث  اأرTسيف حلفظ  الإذاعيّة  املكتبة 
التن�سيق بتن�سيق الأZاين والرباeج للمكتبة الإذاعيّة بوVسعها يف اأرbام، Kّم اأرTسفتها؛ eن 
اأLل Sسهولة الرLوع اإليها يف Mال Wلبها. cذلك cنّا fقوم بعمليّة اإعادI الت�سجيل يف eكتبة 
الن�سخ الأUسليّة التي حتفظ الأTسرWة، وfقوم مبحاولة ت�سغيلها؛ للمحاaظة على ال�سريط؛ 
ولكي يظّل aرتI اأWول. وgذه العمليّة cاfت حتتاج اإىل ممارSسة ودراSسة وeعرaة، aعمليّة 
الMتفاظ عمليّة eهّمة Lًدا. aاأfت cنت eطالبًا باأْن حتاaظ على تراث دولة لأLيال bادeة، 

واأfت eطالب باأْن حتفظ لهم Kروتهم الوWنيّة). 
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   وeنذ بداية ال�سبعينيّات وeواcبة لتطّور الن�ساط املوSسيقى والغناFي يف البحرين 
يف  للدراSسة  ال�ساّبة  املواgب  eن  وتوLّه جمموعة  املوSسيقيّة،  الفرق  eن  العديد  بظهور 
eعهد املوSسيقى العربية بالقاgرI واملعهد العاملي للموSسيقى بالكويت، واaتتاح اأّول eعهد 
للموSسيقى يف البحرين على يد الفنّان الّراMل LاSسم العمران، وتاأSسي�س Lمعيّة البحرين 
الن�ساط  eتابعة  يف  واملوؤKر   Rالبار الدور  لالإذاعة  cان  ال�سعبيّة،  والفنون  للموSسيقى 
املوSسيقى، وت�سليط ال�سوA على خمتلف الق�سايا املوSسيقيّة والغناFيّة املحلّيّة واخلليجيّة 
والعربيّة. وcان ذلك eن Nالل الرباeج الثقاaيّة والفنيّة واملقابالت واحلوارات eع املغننّي 

واملوSسيقينّي. 
عليها  اأTسرف  وbد  املوSسيقيّة،  الإذاعة  aرbة  الإذاعة  اأSّس�ست  1973م  العام  ويف    
اأن تخّرج  الإذاعة e�سرaًا للموSسيقى، بعد  التحق بالعمل يف  الذي  الأSستاذ حممد Lمال 
الإذاعة bلياًل Lدًّا، ولكّن  اأaراد aرbة  العايل للموSسيقى يف e�سر. وcان عدد  eن املعهد 
القاFمني عليها عملوا Lاgدين على RيادI العدد، وابتعاث عدد eن املوXّفني للدراSسة يف 

املعهد املوSسيقى يف الكويت. 
  cما ملع يف تلك الفرتI اأSسم الأSستاذ Sسعيد احلمد عرب اإSسهاeاته الواVسحة يف اإعداد 
البحرينيّة  بالأZنية   IسرTاملبا العالbة  ذات  والفنيّة  الثقاaيّة  الرباeج  eن  وتقدمي جمموعة 
راTسد  املخ�سرم  لالإذاعي  ال�سّدد  gذا  يف  اإSسهاeات  gناك  وcذلك  واحلديثة.  ال�سعبيّة 
املعاودI، وaي�سل Lمعة، وحممد Lمال، وgدi املطاوعة، وعاF�سة عبد اللطيف، وبدرّية 
عبداللطيف ، وaوRية حمّمد، واإبراgيم راTسد الدوSسري، وذلك eن Nالل e�سارcتهم يف 
 Aالغنا جمال  يف  البحرينينّي  الفنّاfني  ت�ست�سيف  التي  الرباeج  eن  العديد  وتقدمي  اإعداد 
واملوSسيقى، وcذلك املواgب ال�ساّبة اجلديدI. وLميع تلك الرباeج cاfت حتت اإدارI واإNراج 
aنّي eتميّز بف�سل املخرLني eن اأeثال عبدالواMد دروي�س، وfبيل العلوي، وعبدالرMمن 

عبد اهلل، واإبراgيم عي�سى ، وحممد M�سني ، وعبدالنبي M�سني. 
  اأeّا عن املكاaاآت، aيوؤcّد الأSستاذ عبد الرMمن عبداهلل » بعد اأن Uسار ال�سيخ عي�سى بن 
راTسد اآل Nليفة وcياًل لوRارI الإعالم مّت وVسع Lدول ي�سنّف املطربني واملوؤلّفني واملمثّلني 
وامللّحنني على aئات. cّل aئة تنق�سم اإىل Kالث درLات: اأوىل وKاfية وKالثة. cما مّت وVسع 
Mّد اأb�سى للمكاaاآت لكّل aئة. ومل تكن الإذاعة تقبل اأcرث eن اأربع اأZاٍن للمطرب الواMد 
(اإfتاج eتوaّر)  باSسم  الإذاعة  تقبله  Rاد عن ذلك  دينار، ولو  ال�سنة، eقابل KالKماFة  يف 
.zن املغننّيe ة الأوىلLن الدرe ان بالن�سبة للجدولc ذاgنية. وZم�سني ديناًرا لالأN قابلةe

اأZاٍن يف  اأربع  دينار عن  eاFتا  aللمطرب  والثالثة،  الثاfية  الدرLات  اأeّا   zوي�سيف  
حلنًا  العمل  bبول  ب�سرط  ذلك  وcّل  eتوaّر).  (اإfتاج  اSسم  حتت  دNل  Rاد  وeا  ال�سنة. 

 .zسSسماع الناSسبته لأن يذاع على اأSناeيّته وMسالUلمات، وcو
ا وبارRًا يف ت�سجيل الرتاث    ولعب الأSستاذ راTسد املعاودI يف ال�سبعينيّات دوًرا eهمًّ
ال�سعبي البحريني eن Nالل اSست�ساaة الفرق ال�سعبيّة الغناFيّة وت�سجيل الأZاين القدمية 
الغناFي  املوروث  eن  الكثري  وMفظ  الLتماعيّة.  واملناSسبات  الأعراSس  يف  تغنّى  التي 
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cالدIR واخلماري والعاTسوري وال�ساeري والقادري الذي cاfت الفرق ال�سعبيّة توؤّديه 
يف املناSسبات. 

Sساعات  مي�سي   Iاملعاود راTسد  الأSستاذ  cان  cيف  املناعي  Mمد  الأSستاذ  ويتّذcر    
cاaّة  توaري  ل�سمان  الت�سجيل؛  bبل  التجارب  ويجري  الأSستوديو،  وSساعات يف جتهيز 

الت�سهيالت وجناح اأعمال الت�سجيالت الفنيّة. 
  وبح�سب اأّول اSستفتاA رSسمي يف اأبريل 1975م bاeت به وRارI الإعالم بالتعاون 
eع eكتب الإM�ساA يف وRارI املاليّة والbت�ساد الوWني اآfذاك، وeع جلنة بحث eيزاfيّة 
الأSسرI؛ ملعرaة جتارب املواWنني eع الرباeج الإذاعيّة والتلفزيوfيّة؛ بهدف التعّرف على 
رZباتهم واآراFهم بغية التطوير، والذي Tسمل T 1300سخ�س، aقد اأXهرت النتاFج اأّن f�سبة 
الذين ي�ستمعون اإىل الأZاين يف الإذاعة بلغت 92.2%، يف Mني بلغت f�سبة الSستماع اإىل 
الأZاين العربية e %57ن aئة امل�ستمعني لالأZاين، بينما يف�ّسل 25% الأZنيات ال�سعبيّة 

واخلليجيّة. 
واملقيمني  املواWنني  توعية  aّعالة يف  e�ساgمة  اaتتاMها  eنذ  الإذاعة  Sساgمت  وbد    
يف Tستّى اجلواfب الثقاaيّة املتعلّقة باملوSسيقى والغناA. ويف اأواFل الثماfينيّات eن القرن 
اأSستوديو NاUس   Aسا�fاإ مّت  الإعالم  اجلديد يف جممع  املبنى  اإىل  الfتقال  وبعد  املاVسي، 
وت�ساgم  الإعالeيّة،  اخلدeات  eن  باملزيد  تقوم  الإعالم   IارRو Lعل  مّما  باملوSسيقى، 
الغناFيّة  الأعمال  ت�سجيل  البحرين eن Nالل  والأZنية يف  املوSسيقى  aّعالة يف  e�ساgمة 
للكثري eن املطربني البحرينينّي ال�سباب، واأي�ًسا Vسيوف البالد eن املطربني العرب. cما 
cان لالإذاعة اإSسهاeاتها الواVسحة يف ت�سجيل الأZاين الوWنيّة يف eناSسبات العيد الوWني 

وe�سارcتها اأaراح الوWن.
  ويف العام 2001م وbّعت gيئة الإذاعة والتلفزيون اتفاbيّة تعاون اإذاعي eع Tسرcة 
Nالل  eن  ال�سرcة  تنتجها  التي  الأZاين  Lميع  بّث  على  وال�سوتيّات  للمرFيّات  روتاfا 
eوLة (بحرين اإف اأم) الإذاعيّة. cما اأتاMت التفاbيّة لالإذاعة اإeكاfيّة اSست�ساaة الفنّاfني 

واملطربني العرب واإLراA لقاAات eعهم.
Mيث  ال�سعبيّة)؛  الأZاين  (اإذاعة  البحرين  اإذاعة  دTّسنت  2002م  aرباير   14 ويف    
N�ّس�ست املوLة 95 اأف اأم على eدار ال�ساعة لبّث الأZاين البحرينيّة ال�سعبيّة والرتاKيّة 

البحرينيّة aقط .
لالأZنيّة  والفنون  الثقاaة   Iاإدار اإUسدار عرب  اأّول  ذاته 2002م  العام   cما Uسدر يف 
املرMوم  الكبري  البحرين  ملطرب   (  CD  – eدeج  (bرUس  عن   Iعبار وcان  البحرينيّة. 
حممد بن aارSس؛ Mيث Lاe Aواcبًا اآfذاك للنقلة التي MدKت على e�ستوi التكنولوLيا eن 
ال�سريط الغناFي العادي اإىل القرUس املدeج، مّما اأتاح لع�ساق الأZنية البحرينيّة الSستمتاع 

ب�سماع املوSسيقى بتقنيّة اأcرث وVسوMًا. 
  وTسهد العام 2003م، وحتديًدا يف 29 يوليو 2003م تدTسني (الإذاعة الطربيّة) 
العربيّة  الأZاين  اأMدث  ال�ساعة جمموعة eنّوعة وeتميّزe Iن  تبّث على eدار  التي cاfت 
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القدمية لكبار املطربني العرب، مبا يحّقق رZبة الكثري eن حمبي الطرب العربي الأUسيل 
 .Iسوات اخلالدUغام والأfوالأ

  وLاA تقدمي gذه اخلدeة يف اإWار Sسعي gيئة الإذاعة والتلفزيون اآfذاك اإىل تنويع 
اخلدeات الإذاعيّة التي تقدeّها تلبية لرZبة واأذواق امل�ستمعني بعد التوSّسع الذي bاeت به 

الإذاعة يف ت�سغيل اإذاعات eتخ�ّس�سة على eوLات ال اإف اإم. 
بني  تعاون  اتفاbية  توbيع  عن  2003م  Sسبتمرب  يف  الإعالم   IارRو اأعلنت  cما    
اإذاعة البحرين وTسرcة aاfيال لالإfتاج الفنّي يتّم مبوLبها تزويد اإذاعة البحرين باأMدث 
الألبوeات الغناFيّة الهندّية؛ لبثها عرب eوLة الأZاين الهندّية 104.2 اإف اإم ؛ Mيث gدaت 
التفاbيّة بح�سب الأSستاذ Nليل الذوادي اإىل تنويع وحتديث eا تقّدeه gذه املوLة التي 

اSستقطبت العديد eن امل�ستمعني eن اأبناA البحرين واملقيمني aيها. 
e�سروع Wموح لتطوير الأZنية البحرينيّة

  ويف العام 2004م اأعلنت وRارI الإعالم اأfّها تدرSس تبنّي e�سروع Wموح، يهدف اإىل 
الرتقاA بالأZنية البحرينيّة والنهوVس بها؛ لتحتّل eوbعها املتميّز بني الأZاين اخلليجيّة، 
Mيث  املاVسي؛  القرن  eن  والثماfينياّت  ال�سبعينيّات  cاfت Nالل  cما   ،Iالرياد وتت�سّدر 
اTستمل امل�سروع على اإfتاج اKنتي ع�سرI اأZنية cّل Sسنة، تكون اأWراaها الثالKة (الكلمات، 

اللّحن، الأداA) عناUسر بحرينيّة.
الكتّاب  fبيل بن يعقوب احلمر eع عدد eن  الأSستاذ  اآfذاك  الإعالم    واLتمع وRير 
وامللّحنني واملطربني والفنينّي يف يوليو 2004م؛ لبحث اآليّات تطبيق امل�سروع الذي gدف 
اإىل اإعادI الّروح اإىل الأZنية البحرينيّة، fظرا ملا تتمتّع به eن Tسموليّة، وeا تت�سف به eن 
البحرينيّة ذات اخل�سوUسيّة املحليّة، والعمل على f�سر  مميّزات تعك�س الرتاث والثقاaة 

gذه الأZنية Nليجيًّا وعربيًّا.
  وbد Tسهدت تلك ال�سنوات اRدgاًرا يف اإfتاج الأZنية الإذاعيّة والتلفزيوfيّة والأوبريتات 
الغناFيّة. cما تبنّت الإذاعة اإfتاج اأZاين وWنيّة، وTسّكلت جلنة لNتيار واإLاIR الن�سوUس 
اأZنية وWنيّة يف العام 2004م مبناSسبة العيد  اإfتاج Nم�س وع�سرين  والأZاين. cما مّت 

الوWني. 
  cما cاfت الإذاعة وeاRالت Mتّى يوeنا gذا تقوم باإMالة الأZاين اإىل اإدارI التلفزيون؛ 
التلفزيوfيّة  اللّقطات  اإدNال  تلفزيوfيّة، بعد  اأZاين  اإىل  الإذاعيّة  الت�سجيالت  لتحويل تلك 

املطلوبة؛ لت�سبح اأZنية ي�ستفاد eنها يف البّث التلفزيوين. 
اإذاعة البحرين WرMًا Lديًدا لالإذاعة الطربيّة؛    ويف eنت�سف العام 2010م bّدeت 
Mيث مّت تطويرgا وجتديدgا بطريقة تخدم امل�ستمع، وت�ساgم يف تثقيفه تزاeنًا eع الهيكل 

اجلديد لإذاعات البحرين. 
  الدورI الرباجميّة اجلديدI التي bّدeتها الإذاعة الطربيّة متيّزت برباeج LديدI وaقرات 
 iرNواع اأfها باأeتماgاإىل ا eبتكرI تعنى بالفّن الغناFي العربي الأUسيل، gذا بالإVساaة 
 Iاجًما تناول الطرب ب�سورfي لالإذاعة برeسيقى العامليّة. وت�سّمن اجلدول اليوSن املوe
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حتليليّة، eثل برfاeج (ZّواUس يف بحر النغم)، وبرfاeج (eن تراKنا الغناFي) وZريgا eن 
الرباeج ذات العالbة بالفّن والطرب العربي.

  cما N�ّس�ست الإذاعة Sساعة للحديث عن eبدع عربي eن الأbطار العربية (Tساعر، 
eلّحن، eطرب) eع احلديث عن اأgّم اأعماله الفنيّة. cما MرUس القاFمون على الإذاعة على 
اأن يت�سّمن الهيكل TسرMًا جلميع الفنون الغناFيّة العربيّة التي ت�سّكل الهوّية الفنيّة لل�سعب 

وتقدميها للم�ستمع البحريني.
 IدgاL و الإذاعي، عملت اإذاعة البحرينfاc يمgستوديو اإبراSميّة اأgن اأe اbًطالfوا   
على تطوير وحتديث الأSستوديو aنيًّا وتقنيًّا؛ ليكون eوؤgّاًل لت�سجيل الرباeج اجلماgريّية 
التي تعتمد يف ت�سجيلها على عدد cبري eن  احلوارّية والفنّيّة، ولإfتاج املواد الإعالeيّة 

الأUسوات يف اآن واMد، وذلك Vسمن e�سروع Tساeل اعتمد يف العام 2011م.
  وي�سار gنا اإىل اأن اأSستوديو اإبراgيم cاfو الإذاعي يعّد eن اأcرب واأMدث الأSستوديوgات 
يف اإذاعة البحرين التي ل تزال e�ستمّرI يف e�سريI عطاFها املمتّدI ملا يقارب Sسبعني عاeّا 
eن الزeن. وbد اbرتن gذا الSستوديو باSسم اإبراgيم cاfو eدير الإذاعة، واأMد الإعالeينّي 

الرّواد يف مملكة البحرين.
ال�سوتيّة  الت�سجيالت  eن  عدًدا  البحرين  اإذاعة  دTّسنت  2012م  يوليو   31 ويف    
املبارك.  رe�سان  ل�سهر  ة  اخلاUسّ الإذاعيّة  امل�سل�سالت  eن  لعدد  والغناFيّة  واملوSسيقيّة 
cلمات  eن   ( Sسما  Zيمة  (العمر  e�سل�سل  وeنها  الإذاعيّة،  امل�سل�سالت  eقّدeات  واأّولها 
يوf�س Sسلمان، واأحلان Nالد دروي�س، وZناS Aسند، وتوRيع وeك�ساج عبد اهلل عبد املجيد، 
وامل�سل�سل eن اإNراج حممد اجلابر. و مّت اأي�ًسا ت�سجيل eقّدeة ZناFيّة للم�سل�سل الإذاعي 
(Mزاوي بحرينية ) eن cلمات بدر الرويحي، واأحلان Nالد دروي�س، وZناM A�سام اأMمد، 
تاأليف  وامل�سل�سل eن  النعار،  الناUسر  عبد  اإNراج  القاFد، وeن  وتوRيع وeك�ساج Lمال 
اأSستوديو  وت�سّجل يف  الإذاعة،  aنّيّة حتدث يف  اأّول جتربة  اعتربت  اأMالم حممد؛ Mيث 

اإبراgيم cاfو بعد التحديث اجلديد له . 
اأZنية  eاFة وKالKني  eن  اأcرث  اإfتاج  على  اأي�ًسا  العام 2013م  cما MرUست Nالل    
ال�سعبيّة  الرتاKيّة  الفنون  وتنّوعت يف  وعاaًRا.  بحرينيًّا وعربيًّا  aناfًا  مب�سارcة Nم�سني 
والكالSسيكيّة واملوSسيقيّة. وVسّمت الأعمال الفنيّة اإfتاج الألبوم الأّول لت�سجيالت اأSستوديو 
بّث  ب�سراM Aقوق  bاeت  eا  eنّوًعا،  aنّيًّا  اMتوi على ع�سرين عماًل  الذي  cاfو  اإبراgيم 

Mوايل KالKماFة اأSسطواfة ZناFيّة اأLنبيّة ملوLة راديو بحرين الغناFيّة.
  وVسمن Nططها لإKراA املحتوi ال�سعري الوWني اSستحدKت اإذاعة البحرين e�سابقة 
Sسنوّية Tسعرّية ي�سارك aيها العديد eن TسعراA البحرين يف Mّب البحرين. وcاfت امل�سابقة 
eن  cّل  aيها   Rاa وbد   ،(Iاحل�سار (وWن  بعنوان  العام 2013م  اfطلقت يف  bد  الأوىل 
ال�سعراM A�سب ترتيب الفوR (ال�ساعر حممد اآل eبارك، ال�ساعر fواف اآل حممود، ال�ساعر 

عبد اهلل اخلالدي.
واملتمثّل يف  البحرين eنذ عام 2012م،  اإذاعة  به  بداأت  الذي  امل�سروع  اإWار    ويف 
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توKيق وت�سجيل الرتاث البحريني القدمي ب�ستّى اأfواعه، bاeت الإذاعة يف 2014م بت�سجيل 
 Iسباب احلّد للفنون ال�سعبيّة بقيادT ةbرa ةcواعه مب�سارfاأ وتوKيق الفّن البحريني بكّل 

e�سعل البورTسيد واإبراgيم البورTسيد. 
   ويف العام ذاته اأfتجت اإذاعة البحرين اأcرث eن eاFة وKالKني اأZنية مب�سارcة Nم�سني 
aناfًا وعاaًRا. وتنّوعت بني الفنون الرتاKيّة ال�سعبيّة والكالSسيكيّة واملوSسيقيّة، واإfتاج اأcرث 
املوSسيقيّة  واخللفيّات  الرباeج  eقّدeات  بني  تنّوعت  eوSسيقيّة   Iاّدe وKماfني  Nم�س  eن 
 Iالذي ي�سم اأربع ع�سر (ّب البحرينM يف) ن األبومe يةfتاج الطبعة الثاfسل، واإUوالفوا

اأZنية وWنيّة لأcرب الفنّاfني وال�سعراA وامللّحنني البحرينينّي واخلليجينّي.
باSست�ساaة  cاfو  اإبراgيم  اأSستوديو  يف  bاeت  البحرين  اإذاعة  اأّن  ذcره  واجلدير    
العديد eن الفرق ال�سعبيّة والرتاKيّة، وcذلك العديد eن الفنّاfني؛ لت�سجيل الأعمال الرتاKيّة 
الدور  eع  دورّية   Iب�سور التواUسل  ويتّم  وZريgا،  وال�ساeري  الفجري  eثل  ال�سعبيّة، 

ال�سعبيّة والفرق؛ eن اأLل Mفظ الأZاين لالأLيال القادeة.
  يف العام 2014م تقّدeت اإذاعة البحرين مبقرتح اإf�ساa Aرbة الأZنية الإذاعيّة؛ fظًرا 
لوLود العديد eن املواgب الفنيّة املتميّزI على e�ستوi مملكة البحرين Vسمن aريق عمل 
ة بالإذاعة تقوم باإfتاج بع�س الأZاين  الإذاعة. وcان املقرتح يت�سّمن تاأSسي�س aرbة NاUسّ
والفواUسل وeقّدeات الرباeج وZريgا eن اأaكار ت�ساف لرUسيد اإذاعة البحرين، بالإVساaة 

ملا تتمتّع به الإذاعة eن متيّز يف الرباeج الإذاعيّة والدراeا وZريgا.
ة بكّل eوLة eن eوLات    وgدف املقرتح اإىل امل�سارcة يف تكوين gوّية aنّيّة NاUسّ
بها،  تنفرد  ZناFيّة  اأو  الإذاعة مبقّدeة eوSسيقيّة  براeج  برfاeج eن  cّل  الإذاعة، ومتييز 
واإKراA الإذاعة برباeج aنيّة راbية ومميّزe Iن اإfتاج الفرbة، والSستفادe Iن اأaكار واإبداعات 
املوSسيقينّي والفنّاfني يف الإذاعة، واملحاaظة على الفنون والهوّية الغناFيّة البحرينيّة. وcّل 
ذلك عرب ت�سجيل جمموعة aواUسل aنيّة لكّل دورI براجميّة، وت�سجيل eقّدeات الرباeج 
الإذاعيّة، واإfتاج براeج aنّيّة تعليميّة »املقاeات والفنونz، واإfتاج اأZنية eن تاأليف وتلحني 
eع  الرتاKيّة  البحرينيّة  الأZاين  الأbّل، وجتديد  على  Tسهر  cّل  الفرbة  وت�سجيل  وتوRيع 
احلرUس على الMتفاظ بطابعها الأUسيل. اإّل اإّن املقرتح مل يَر النور، وتعمل اإدارI الإذاعة 

على اSستكمال امل�سروع يف ال�سنوات القادeة Nدeة لالأZنية البحرينيّة. 
 IدMو) بعنوان  وcاfت  الثاfية،  f�سختها  يف  ال�سعرّية  e�سابقتها  الإذاعة  fّظمت  cما 
وWن). وaاa Rيها cّل eن ال�سعراA (ال�ساعرI عفاف ال�سرbي، ال�ساعر عبد اهلل اخلالدي، 

ال�ساعر aهمي التام(. 
 ويف العام 2015م Lرi تنظيم الن�سخة الثالثة بعنوان (وWن املفاNر). وaاa Rيها 
cّل eن ال�سعراA (ال�ساعر aهمي التام، ال�ساعرI عفاف ال�سرbي، ال�ساعر حممد اآل eبارك).

  وNالل العام 2016م اأfتجت اإذاعة البحرين Lل�سات اإذاعيّة Vسّمت اأcرث eن KالKني 
عماًل ZناFيًّا مب�سارcة جمموعة eن aناين البحرين واخلليج العربي. والتزاeًا eنها بقواfني 
Mقوق امللكيّة الفكرّية bاeت الإذاعة Nالل عام 2016م باإfتاج اأcرث eن Nم�س وNم�سني 
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eاّدe IوSسيقيّة تنّوعت بني eقّدeات الرباeج واخللفيّات املوSسيقيّة والفواUسل.
(اأعيادfا  عنوان  حتت  وcاfت  ال�سعرّية،  امل�سابقة  eن  الرابعة  الن�سخة  fّظمت  cما    
aالح  وال�ساعر  امل�سحي،  حممد  وال�ساعر  التام،  aهمي  (ال�ساعر  aيها   Rاaو اأTسعار)، 

العب�سي).
الوWنيّة،  البحرينيّة  العرVسة  Tسيالت  eن  جمموعة  اإfتاج  2017م  العام  وTسهد    
بالتعاون eع aرbة احلّد للعرVسة البحرينيّة، وذلك يف اأSستوديو اإبراgيم cاfو يف الإذاعة 
 Iاّدe م�س وع�سرينN تاجfت الإذاعة باإeاb ماc .دFمال القاL سيقيSع املوRّسراف املوTباإ
eوSسيقيّة تنّوعت بني eقّدeات الرباeج واخللفيّات املوSسيقيّة وeوSسيقى الفقرات الرباجميّة 

والعيد الوWني.
ال�سعرّية  امل�سابقة  يف  الأوىل  الثالKة  باملراcز  الفاFزين  بتكرمي  الإذاعة  bاeت  cما    
الإذاعيّة الوWنيّة (وWن الأجماد) يف f�سختها اخلاe�سة، والتي تهدف اإىل اإبراR املواgب 
ال�سعرّية والأدبيّة البحرينيّة، وتعزيز bيم املحبّة والولA والfتماA. اإذ aاR باملرcز الأّول 
ال�ساعر aهمي التام، املرcز الثاين ال�ساعر حممد اآل eبارك واملرcز الثالث ال�ساعر Sسامل 
املنّاعي، علماً باأّن امل�سابقة مّت بثّها على eوLات بحرين اإف.اإم والربfاeج العام وال�سبابيّة.

  ويف العام 2018م، والتزاeًا eنها بقواfني Mقوق امللكيّة الفكرّية bاeت الإذاعة باإfتاج 
اأcرث eن Nم�س واأربعني eاّدe IوSسيقيّة تنّوعت بني eقّدeات الرباeج واخللفيّات املوSسيقيّة 

وeوSسيقى الفقرات الرباجميّة eن تاأليف املوRّع املوSسيقي Lمال القاFد.  
  واfطالbا eن دورgا يف دعم املواgب الفنّيّة البحرينيّة، bاeت eوLة بحرين اإف.اإم 
ببّث اأcرث eن KالKني عماًل aنّيًّا Lديًدا، تنّوعت بني الأZاين الوWنيّة والكالSسيكيّة وال�سعبيّة 

واحلديثة.
  cما مّتت اأVساaة اأcرث eن Sسبعني عماًل للقناI الطربيّة لأTسهر جنوم الطرب الأUسيل 
يف  بحرين  يا  اخلري  Uسباح  لربfاeج   Iاجلديد احللّة  اإWالق   iرLو العربي.  الوWن  يف 
بداية Tسهر aرباير؛ Mيث ت�سّمنت جمموعة eكّوfة eن Kماfية وع�سرين eقطوعة eوSسيقيّة 
املوSسيقي  املوRّع  املقطوعات  بتاأليف  bام  وbد  الرباجميّة.   Iالفقر fوعيّة  حتاcي   IديدL

البحريني Lمال القاFد.
  واfطالbا eن دورgا يف املحاaظة على الرتاث البحريني الأUسيل والفنون البحرينيّة، 
bاeت الإذاعة يف 2018م بت�سجيل جمموعة eن الفنون البحرّية والنهمة لفرbة اإSسماعيل 

بودواSس للفنون ال�سعبيّة، باإTسراف املوRّع املوSسيقي Lمال القاFد.
الفنّاfني  ودعم  البحرينيّة  الأZنية  على  للحفاظ  Lهودgا  البحرين  اإذاعة  وتواUسل    
البحرينينّي يف gذا املجال، عرب ت�سخري اإeكاfيتها وLهودgا cاaّة لإي�سال الفّن البحريني 

العريق اإىل العامل.
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Tساهد eئات 
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اMدi الفرق الفنية Nالل ت�سجيل الأZاين 
ال�سعبية

ارTسيف اذاعة البحرين

aرbة الأfوار البحرينية ت�سجل اإMدi الأZاين ملطرب 
عربي RاFر

الفنان عبداهلل Sسامل بوTسيخة ي�سجل 
اإMدi اأZاfيه لإذاعة البحرين

الفرbة املوSسيقية لل�سرWة ت�سجل اMد eقطوعاتها يف 
الإذاعة
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تاريخ eن العطاA لن تن�ساه الأLيال

  تاريخ عريق eن العطاA يف العمل الإذاعي Mاولنا توKيقه Mتّى يوeنا gذا. cان اأبطاله 
اأبناA البحرين eن Lيل الّرّواد واملوؤSّس�سني على eدi العقود الثماfية املاVسية، وUسوًل اإىل 
 IRم البارgهودLو ،Iب ال�سبابيّة الواعدgن اخلربات واملواe مZتناe زيجe اجليل احلايل عرب
يف تعزيز ريادI اإذاعة البحرين، والرتقاA برSسالتها الإعالeيّة العريقة عرب خمتلف املحّطات، 

بجودI عالية وتقنيّات Mديثة وe�ساeني gادaة.
اإذاعة البحرين، وcما يوؤcّد الأSستاذ علي بن حممد الرeيحي بتاريخها امل�سّرف  اإّن    
وحمّطاتها املتنّوعة متثل جت�سيًدا Mقيقيًّا لروح الإعالم الوWني الفاعل وامل�سوؤول، بوUسفها 
Uسوت الوWن ورSسالته التّواbة اإىل التنمية وال�ّسالم والRدgار، وTساgدI على تاريخ الدولة 
 IدFيّة واحل�سارّية الراWات التنموّية والدميقراRالإجنا Iسري�e سريكة يفTيّة احلديثة، وfاملد
واملتواUسلة Nالل العهد الزاgر حل�سرU IساMب اجلاللة امللك Mمد بن عي�سى اآل Nليفة عاgل 

البالد املفّدi، اأّيده اهلل ورعاه.
 Aتماfوال الهوّية  تعزيز  يف  التاريخيّة  الوWنيّة  رSسالتها  تواUسل  الإذاعة  وeاRالت    
اإWار  وTسفاaية يف  ب�سدق وeوVسوعيّة  املواWنني  واgتماeات  الوWنيّة  الق�سايا  وeناb�سة 
اأLواA احلرّيات الإعالeيّة امل�سوؤولة التي cفلها امل�سروع الإUسالMي ل�ساMب اجلاللة امللك 
املفّدi، بدعم eن Mكوeته املوbّرI برFاSسة UساMب ال�سمو امللكي الأeري Nليفة بن Sسلمان اآل 
Nليفة رFي�س الوRراA املوbّر وeوؤاRرU IساMب ال�سمو امللكي الأeري Sسلمان بن Mمد اآل Nليفة 

ويل العهد fاFب القاFد الأعلى الناFب الأّول لرFي�س جمل�س الوRراM ،Aفظهما اهلل.
  اإّن eا وUسلت اإليه اإذاعة البحرين اليوم eن Nربات يف القطاع الفنّي والتقنّي وUسناعة 
fقل  يف   IRبار عالeة  ميثّل  بحر  حممد  الرMمن  عبد  الدcتور  بح�سب  الإذاعي   iاملحتو
واإّن  للمعلوeات واخلربات.  ال�سل�س  والنقل  بعد Lيل،  الرتاcميّة وتوارKها Lياًل  اخلربات 
اإذاعة البحرين eاVسية يف رSسالتها يف التعبري عن b�سايا الوWن واgتماeات املواWنني، يف 
اإWار التم�ّسك بالقيم املهنيّة، ورcاFز عملها يف fقل الكلمة ال�سادbة واملوKوbة، واحلرUس 
على تعزيز الإfتاLيّة؛ لت�ستوعب اأLياًل Lديدe Iن الكوادر الوWنيّة ال�ساّبة للعمل لSستداeة 
 Iسع، واحلفاظ على ريادSي الواeذا املجال الإعالg سابقيهم يفS سلة دورUواeذا القطاع وg

الإعالم البحريني امل�سموع.
  رSسالة حتيّة وتقدير اإىل رّواد العمل الإذاعي، اإىل الكوادر الوWنيّة املبدعة eن اإذاعينّي 
وخمرLني وaنينّي، رLاًل وf�ساAً، على Lهودgم الدوؤوبة يف اإدارI وت�سغيل املحّطات الإذاعيّة 
والتوعوّية  التثقيفيّة  رSسالتها  وتنّوع  اNتالف  على  املاVسية،  العقود   iدe على  الوWنيّة 
والأNبارّية والرتaيهيّة وال�سبابيّة، واإNالUسهم ومتيّزgم يف اأداA واLباتهم الإعالeيّة الوWنيّة 

يف eواLهة cّل الظروف الSستثناFيّة، واإSسهاeهم بتقدمي حمتوi اإعالeيًّا راbيًا وe�سوؤوًل.
  cّل ال�ّسكر والeتنان لكّل eن MرUس وعمل اأن يبقى اSسم البحرين عاليًا، وgذه التجربة 

LاAت لتوKيق اإجناcRم؛ ليبقى يف ذاcرI الأLيال احلاليّة والقادeة.
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Tسكر hتقدير

ا eن وVسعوا اأيديهم    ال�سكر وMده bد ل يفي بع�س الأTسخاUس Mّقهم، وN�سوUسً
اإّل اأن اأتقّدم لهم بخال�س ال�ّسكر  eعي؛ ليخرج gذا الإUسدار اإىل النّور، ول ي�سعني gنا 
جمل�س  رFي�س  fاFب  Nليفة  اآل  eبارك  بن  حممد  ال�سيخ  ال�ّسمو  UساMب  اإىل  والتّقدير 
دعمهما  على  الإعالم  Tسئون  وRير  الّرeيحي  بن حمّمد  علي  الأSستاذ   IسعادSو  ،AراRالو
وe�ساfدتهما على توKيق gذه التجربة، واإىل RوLتي الغالية الإعالeية eي�ساA الكوgجي 
واأSسرتي الكرمية. وال�ّسكر eوUسول اإىل Lميع العاeلني يف eرcز عي�سى الثّقايف ب�سكٍل 
الأرTسيف  b�سم  eوXفي  واإىل  NاUّس،  ب�سكٍل  الوWنيّة  ال�ّسحاaة  b�سم  وeوXفي  عام، 
واملعلوeات ب�سحيفة اأNبار اخلليج، واإىل العاeلني يف اإذاعة البحرين الذين Sساgم عطاوؤgم 
واإNالUسهم يف احلفاظ على تاريخ البحرين الإذاعي، واإىل الدcتور عبد الرMمن حممد 
بحر وcيل وRارT Iسئون الإعالم والّزeالA الأعّزاA يف اإدارI الإذاعة، وعلى راأSسهم الأSستاذ 
يوf�س M�سن Sسلمان eدير الإذاعة، ووالSستاذ يوSسف حممد eدير اإدارI وSساFل الإعالم، 
والزeالA يف وcالة اأfباA البحرين ، ولكّل eن Sساgم يف اإeدادfا باملعلوeات وال�ّسور. لكّل 

gوؤلA اأLمل تقدير واeتنان. 
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b�ساUسات eن التاريخ

f�سخة eن الدعوI حل�سور اaتتاح الإذاعة الأوىل

RيارI جمموعة eن الطلبة اإىل الذاعة يف اخلم�سينيات
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جملة gنا البحرين

براeج الذاعة يف LريدI النجمة الSسبوعية 1957 جملة الإذاعة gنا البحرين

Nرب f�سرته Uسحيفة البحرين يف 31 اcتوبر 1940 
Mول تغيري eوbع اMتفال اaتتاح الذاعة
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رSسم بياين يوVسح الرباeج يف الدورI الذاعية يف 
الفرتe Iن 1996-1993

اNبار aنية عن براeج الإذاعة يف 1978

جملة gنا البحرين

Nرب Mول bرار البلدية يف 1952 عن eكربات 
ال�سوت واخلاUس بالراديو

b�ساUسات eن التاريخ
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bاFمة باأSسماA الأTسخاUس الذين cاfوا ميلكون اأLهزI براeج اإذاعة البحرين يف العام 1957
الراديو يف البحرين

Lدول يوVسح التوRيع الن�سبي للرباeج الذاعية 
1996-1992



220

اأUسوات eن التاريخ

 Iرcن ذاe جeاfبر
التاريخ

برfاeج Tسخ�سيات 
والوWن

برfاeج eع الفن 
والرتاث

برfاeج bمم يف الدب 
امل�سرMي

برfاeج الf�سان 
والبحر

برfاeج Tسذرات 
eلوfه

برfاeج ذcريات يف 
Tساعر املحرق

 Iسا�b جeاfبر
Aادبا

 Rنوc نe ج دررeاfبر
الرتاث

برfاeج رLال لهم 
تاريخ

برfاeج Mكايات
 وعرب

برfاeج الNوان ال�سبعة 
واخلوات ال�سبع

 Rنوc نe ج دررeاfبر
الرتاث

برfاeج Mكاية 
البدايه

برfاeج Tسموع على 
الطريق

برfاeج تعابري
 Tسعبيه

برfاeج اأeثال 
Tسعبيه

برfاeج يوeيات 
eوXف
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اأUسوات eن التاريخ

برfاeج Mزاوي 
بحرينيه 1

برfاeج Mزاوي 
بحرينيه 2

برfاeج املثل ال�سعبي 
Mكاية وMكمه

برfاeج Nري Lلي�س
 يف الfام cتاب

برfاeج املوSسوعة 
ال�سغري

برfاeج اأbاليم eن برfاeج مبثلهن fفخر
عمق التاريخ

برfاeج ارMم 
الفاحتني

برfاeج لe�س
Iاحليا 

برfاeج ال�سوت 
الإيجابي

برfاeج الأوراق 
اخلم�س

برfاeج aريجنا
 القدمي

 IياM نe جeاfبر
بحار

برfاeج بخور
 ال�سكة

برfاeج ال�سراج
 املنري

cلمة الأSستاذ اإبراgيم 
cاfو يف Mفل اإaتتاح 

اإذاعة البحرين يف عام 
1955

تاريخ اذاعة البحرين 
لالSستاذ M�سن cمال

لقاe Aع الإعالeي 
الSستاذ عبدالرMمن 
عبداهلل - eدير اإذاعة 

البحرين 1996



2
2

2

تقرير e�سور Tساeل عن تطور الذاعة
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[ Uسحيفة البحرين 
 AسواVسحيفة الأU ]

[ جملّة املواbف
[ جملّة Uسدi الأSسبوع
[ جملّة البحرين اليوم 

[ جملّة gنا البحرين 
[ جملّة باfوراeا اخلليج 

[ وcالة اأfباA البحرين 
[ التّقارير ال�ّسنوّية لوRارT Iسئون الإعالم 

[ Uسحيفة اأNبار اخلليج 
[ Uسحيفة الأّيام 
[ Uسحيفة الوWن 
[ Uسحيفة البالد 

[ Uسحيفة الوSسط 
[ cتيّب (اأMمد اإبراgيم Lمال.. املنتج الأّول لالأZنية البحرينيّة احلديثة)

[ cتاب (ذcرياتي eع الإذاعة) لالأSستاذ M�سن cمال
[ cتاب اإذاعة البحرين.. SسريI الكالم لالأSستاذ M�سني املحروSس 

[ cتاب (تلك الأّيام) لالأSستاذ Nالد الب�ّسام 
[ cتاب تاريخ الغناA الوWني يف البحرين للّدcتور يوSسف حمّمد 

[ cتاب (حمّمد علي عبداهلل.. عنوا على البال) للّدcتور يوSسف حمّمد 
[ دراSسات للّدcتور علي اأMمد - Lاeعة البحرين 

املقاHلت ال�ّسخ�سّية: 
.AراRي�س جمل�س الوFب رFاf ليفةN بارك اآلe ب ال�سمو ال�سيخ حممد بنMساU ]

[ الإعالeي الأSستاذ Sسعيد احلمد
[ الإعالeي الأSستاذ Mمد املناعي

[ املخرج الأSستاذ عبد الواMد دروي�س
[ الأSستاذ يوf�س Sسلمان eدير اإذاعة البحرين 

[ الّدcتور يوSسف حممد eدير اإدارI وSساFل الإعالم 
[ املهندSس عبد اهلل البلوTسي الوcيل امل�ساعد لل�سئون الفنية

[ الSستاذe Iاريا Nوري

امل�ساOر
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Aالعطا Iسري�e سلUنية تواWh اتAفاch ةHساT اتOياb
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Aالعطا Iسري�e سلUنية تواWh اتAفاch ةHساT اتOياb
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Aالعطا Iسري�e سلUنية تواWh اتAفاch ةHساT اتOياb
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Aالعطا Iسري�e سلUنية تواWh اتAفاch ةHساT اتOياb
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 AراRي�س الوFب ال�سمو امللكي رMساU راراً عنb 2011 سدر يف ابريلU •
بتعيينه eديرا لوcالة اأfباA البحرين وcلف يف ابريل 2013 للقيام مبهام 

eدير عام وcالة اfباA البحرين Mتى يوfيو 2017 .
Tسئون   IارRو الدولية يف  والعالbات  لالت�سال  cم�ست�سار  تعيينه  مت   •

العالم � ابريل 2015.
اوبيك  eرcز  يف   الدولية  والعالbات  لالت�سال  cم�ست�سار  عني    •
لالSست�سارات والتدريب � ع�سو  eوؤSس�سة حممد بن راTسد (دبي) اcتوبر 

 .2017

• eدرب eعتمد يف اcادميية الeري اMمد بن Sسلمان لالعالم التطبيقي � 
ال�سعودية.

• اfتخب يف دي�سمرب 2016 ع�سوا يف املجل�س التنفيذي لحتاد وcالت 
الfباA الSسيوية (اواfا).

 Aباfال لرFي�س احتاد وcالت  اول  c 2015ناFب  اfتخب يف دي�سمرب   •
العربية (aاfا).

 Aباfالت الأcتخب يف 2012 ع�سواً يف املجل�س التنفيذي لحتاد وfا •
الإSسالeية (اياfا)

Sسمو  العاeة مبكتب  والعالbات  الإعالم  رFي�س   2008 eايو  عني يف   •
.AراRي�س جمل�س الوFب رFاf ليفةN بارك الe ال�سيخ حممد بن

 �  2002 عام  اليام  املناUسب Nالل عمله يف Uسحيفة  توىل عدد eن   •
c ، 2008ان اNرgا eهام رFاSسة b�سم الNبار املحلية.

• عمل e�ست�سارا اعالeيا لعدد eن اجلهات احلكوeية واخلاUسة.
•عمل Uسحفيا وeراSسال eعتمدا لعدد eن ال�سحف العربية وeنها Uسحيفة 

ايالف اللندfية وUسحيفة اليوم ال�سعودية. 
• fاFب رFي�س Lمعية ال�سحفيني البحرينية eايو 2014 

• ع�سو eعتمد يف الحتاد الدويل لل�سحفيني 
• ع�سو eعتمد يف احتاد ال�سحفيني العرب

eهند �سليمان 
النعيمي

ال�سريI الذاتية للكاتب
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• ع�سو املجل�س الSست�ساري يف cلية العالم يف cل eن Lاeعة البحرين،  Lاeعة اململكة، 
اجلاeعة اخلليجية اجلاeعة الgلية.

• عمل اSستاذاً يف b�سم العالم والعالbات العاeة يف Lاeعة دملون واجلاeعة الgلية.
ال�سهاOات العلمية:

eرتبة  eع  عال   Rتياeا بدرLة  العاeة  والعالbات  العالم  يف  املاL�ستري  على  MاUسل   •
ال�سرف الوىل eن اجلاeعة الgلية � مملكة البحرين

• MاUسل على LاFزI التفوق العلمي eن اجلاeعة الgلية 
• MاUسل على بكالوريوSس يف العالم والعالbات العاeة وال�سياMة eن Lاeعة البحرين 

بدرLة Lيد Lدا eرتفع 
 

امل�سارcات hالن�ساWات الداNلية :
للمتاأgل   AراRالو رFي�س جمل�س  العهد  امللكي ويل  ال�سمو  تكرمي UساMب  على  MاUسل   •

النهاFي يف e�سابقة البتكار احلكوeي 2020.
• MاUسل على وSسام الSستحقاق الذgبي يف جمال  الإدارI  احلكيمة eن املنظمة العربية 

للتنمية الإدارية التابعة جلاeعة الدول العربية
• MاUسل على درع التميز العالeي مللتقى العالeيني العرب e 2016ن UساMب ال�سمو 

رFي�س وRراA دولة الكويت. 
• تراأSس عدداً eن الوaود الإعالeية الرSسمية املراaقة للزيارات امللكية

• MاUسل على العديد eن ال�سهادات والدروع وامليداليات التقديرية
• رFي�س وع�سو يف عدد eن اللجان التنظيمية والتطويرية يف وRارT Iسئون العالم 

• امل�سارcة يف اLتماعات اجلمعية العموeية لحتاد وcالت الأfباA العربية eنذ عام 2011 
عام  eنذ  اخلليجي  التعاون  بدول جمل�س  الوcالت  e�سوؤويل  اLتماعات  امل�سارcة يف   •

2011

واملحيط  اآSسيا  يف   Aباfالأ وcالت  ملنظمة  العموeية  اجلمعية  اLتماعات  يف  امل�سارcة   •
الهادي eنذ عام 2011

• امل�سارcة يف اLتماعات املجل�س الدويل (الكوجنرSس) لوcالت الfباA العاملية eنذ عام 
2011

• امل�سارcة يف اLتماعات احتاد وcالت اfباA دول البحر املتوSسط (اeان) eنذ عام 2011
• Tسارك يف ع�سرات الدورات العالeية املحلية والعربية والدولية 

• Tسارك باأوراق عمل يف عدد eن املوؤمترات واملنتديات املحلية 
البحرين..   Aباfا وcالة  وcتاب  وتطلعات)،  واbع  ال�سحفي  (التدريب  cتاب  له  Uسدر   •
Uسوت البحرين اىل العامل. وcتاب ( األف باA تاU Aسحاaة) وcتاب (اآر تي يف � البحرين  
اأول تلفزيون eلون وجتاري يف اخلليج العربي). وcتاب gنا البحرين .. عندeا  Mكاية 

تكلم احلديد.
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eن اإUسدارات املوؤلف

التدريب ال�سحفي
 يف البحرين..

 واbع وتطلعات

..Aتا Aاألف با
 Uسحاaة

 zالبحرين Aباfالة اأcو«
Uسوت البحرين

 اىل العامل

 � RTV اآر تي يف
البحرين..  Mكاية 

اأول تلفزيون eلون 
وجتاري يف اخلليج 

العربي

التلفزيون
 يف البحرين

2018 � 1972

(gنا البحرين).. 
عندeا تكلّم احلديد
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