
حر�ست اإذاعة البحرين منذ تاأ�سي�سها على التفاعل مع املتغريات احلياتية، وعلى 

بغيه  التكنولوجي  والتطور  الع�سر  لروح  املواكبة  االعالمية  اخلدمة  تقدمي 

حتقيق دورها فى خدمة الوطن واملواطن، وقدمت االإذاعة لي�س جلمهور البحرين 

االإذاعية  الربامج  من  الكثري  االأجنبية  اجلاليات  اأبناء  جلميع   ولكن  فح�سب 

املتميزة واملتنوعة والتي ال ين�ساها العديد من اأبناء اململكة ومن اأبرزها �سندوق 

الدنيا وهنا البحرين، اإ�سافة اإىل الكثري والكثري من التمثيليات االإذاعية التي ال 

تزال حمفورة يف ذاكراتنا.. “رمضانيات” تلتقي معكم عرب اأثري اإذاعة البحرين 

بني املا�سي اجلميل واليوم االأجمل...

رمضانيات
�ضهر رم�ضان �لذي �أنزل فية �لقر�آن هدى للنا�س

 17534117  : الإدارة  

 39817326  : الإعــالنـــات 

 36518493  : التـــوزيــــــــع   

   17534118  : فــــاكـــــــــــ�س 

 www.aprasadvt.com
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ت�ســدر عن  وكالــة اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

اإىل  �ستخطو  اأنك  تدرك  عليه  عيناك  تقع  التى  االأوىل  الوهلة  من 

يعرف  والذي  الكبري  امل�سجد  اأنه  واخل�سوع،  والورع  االميان  رحاب 

يف  البحرين  فى  م�سجد  اأكرب  ويعترب  االإ�سالمي،  الفاحت  مبركز 

ليكون  فقط  للعبادة  مكاناً  كونه  يتعدى  وامل�سجد  احلايل،  الوقت 

بدوره مق�سداً لل�سياح من جميع اجلن�سيات االأجنبية ودول جمل�س 

امل�سجد ونقلت لكم دقائق و�ساعات من  زارت  “رمضانيات”  التعاون، 

نور االميان...

مركز الفاحت الإ�ضالمي ..�ضعاع 

من النور على اأر�س البحرين 

 مت بناوؤه احتفالً بذكرى مرور

200 عامًا على دخول ال�ضيخ اأحمد الفاحت 

كان املواطنون يقفون مل�ضاهدة املذيعني وكاأنهم جنوم �ضينما

اإذاعة البحرين .. �ضوت اململكة اإىل العامل 
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 ذكرى فاحت البحرين

النادي  كورني�س  من  قريب  وهو  املنامة  �ساحل  على  امل�سجد  يطل 

اهتمام  ت�ستقطب  التي  املرافق  من  العديد  وي�سم  البحري، 

اأكرب  ليكون  امل�سجد  بناء  البحرين  حكومة  وقررت  الزائرين، 

 200 1983 وذلك خالل الحتفال مبرور  اململكة يف عام،  جوامع 

لها.  وفتحه  البحرين  بدخول  الفاحت  اأحمد  ال�سيخ  قيام  على  عام 

وقد وجه اأمري البحرين الراحل ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة 

لبناء امل�سجد تخليدا لذكرى فاحت البحرين، على اأن يكون اجلامع 

بالتاريخ  وح�ضارتها  البحرين  ارتباط  تعك�س  بطريقة  م�ضمما 

الإ�سالمي، واأن يربز فن العمارة الإ�سالمي، ويتم الرتكيز فيه على 

اأن يكون منارة اإ�سعاع اإ�سالمي عرب الأن�سطة العديدة التي تقام يف 

يف  للجامع  الأ�سا�س  حجر  الراحل  البحرين  اأمري  وو�سع  اجلامع، 

1983 وقد مت افتتاحه يف عام،  اخلام�س ع�سر من دي�سمرب عام، 

1988، واأطلق عليه م�سمى “مركز اأحمد الفاحت الإ�سالمي”.

 يتعدى كونه مكانًا للعبادة وي�ضم مدر�ضة ومعهدًا ومكتبة �ضخمة

م�ضجد الفاحت.. �ضعائر ال�ضالة 

يف قلوب التقوى والورع 

يف  احلديثة  االإ�سالمية  املعامل  اأهم  من  يعترب 

اململكة حيث يق�سده العديد من ال�سياح واالأجانب 

على  بناوؤه  ومت  املتعددة،  مرافقه  على  للتعرف 

الطراز االإ�سالمي احلديث، حيث تزين النقو�س 

الرباقة  الزجاج  الوان  وتلقى  جدرانه،  القراآنية 

بداخلك مزيد من اخل�سوع والورع، ي�سم مدر�سة 

اأي�ساً  ويحوي  الديني  باملعهد  تعرف  ا�سالمية 

مدر�سة لتحفيظ القراآن وتدري�س علومه، اإ�سافة 

ودار  االأوقاف  الدارة  ومبنى  �سخمة  مكتبة  اإىل 

القراآن الكرمي.. اأنه م�سجد الفاحت اأكرب م�ساجد 

البحرين ....

منارة اإ�سعاع اإ�سالمي

م�سمى  بعد  فيما  عليها  اأطلق  اإ�سالمية  مدر�سة  املركز  وي�سم 

القراآن  لتحفيظ  متقدمة  مدر�سة  يحوي  كما  الديني”،  “املعهد 
اإىل  اإ�سافة  �سخمة  مكتبة  ي�سم  وكذلك  علومه،  وتدري�س  الكرمي 

مبنى اإدارة الأوقاف ال�سنية ودار القراآن الكرمي.

م�سلى للرجال واآخر للن�ساء وباحة كربى 

الرجال  م�ضلى  هي  رئي�ضية  اأق�ضام  ثالثة  من  اجلامع  ويتكون 

وم�ضلى الن�ضاء والباحة الكربى، وتربز فيه الت�ضاميم الإ�ضالمية 

ونقو�س اآيات القراآن الكرمي على جدرانه، وهو يعترب املق�ضد الأول 

اجلمعة، حيث  �سالة  �سعائر  اأداء  اململكة يف  وقاطني  للبحرينيني 

من  ال�ضالة  وقائع  بنقل  البحرين  يف  الر�ضمي  التلفزيون  يقوم 

اجلامع. كما يتحول اجلامع يف �سهر رم�سان اإىل مكان لعتكاف 

م�سابقة  �سنويا  اإقامته  اإىل  اإ�سافة  القدر،  ليلة  وحتري  امل�سلمني 

البحرين حلفظ القراآن الكرمي والعديد من الفعاليات الإ�سالمية.

موقعًا فريدًا للتعاليم الإ�سالمية 

حمببا  موقعا  العديدة  ومرافقه  للجامع  اجلميل  الت�ضميم  ويعد 

للزوار خا�سة من يريدون التعرف عن كثب على التعاليم الإ�سالمية، 

للباحثني  اإ�سالمية  خدمات  من  املركز  يقدمه  ما  على  والوقوف 

�سواء عرب مكتبته ال�سخمة، اأو برامج تدري�س علوم القراآن ملختلف 

الأعمار من اجلن�سني.

700 م�سلى يف وقت واحد 

ويف ال�ضياق نف�ضه، ل يقت�ضر م�ضجد الفاحت على كونه اأكرب م�ضاجد 

اإذ  العامل،  اأكرب م�ساجد  اأحد  اأي�سا  اأنه يعد  ال  البحرين فح�سب، 

ان قبة  700 م�ضلي يف وقت واحد،  كما  امل�سجد لأكرث من  يت�سع 

العامل،  يف  قباب  اأكرب  من  تعد  الوقت  ذات  يف  ال�سخمة  امل�سجد 

والتي �ضنعت من الفايرب جال�س اخلال�س وتزن لأكرث من 60000 

األف كيلو جرام.

�سالة اجلمعة 

�سالة  على  اخلليج  ودول  البحرين  اأهايل  من  الكثريون  ويحر�س 

اجلمعة فى امل�ضجد، وذلك ملا تتميز به ال�ضالة داخل امل�ضجد من 

الكبرية،  والروحانية  الميانية  الجواء  تلك  يلغفها  وخ�سوع  تقوى 

ل�ضالة  زوجاتهم  ا�ضطحاب  على  الكثريين  اأي�ضا  يحر�س  كما 

اجلمعة فى املكان املخ�ض�س للن�ضاء بامل�ضجد.

فعاليات دينية متنوعة 

كونه جامعًا  ال�سالمي  الفاحت  مركز  يقدمها  التي  الأن�سطة  وتتعد 

و�سرحًا ا�سالميًا كبريًا، فاإىل جانب ما تقدمه مكتبة امل�سجد من 

تقوم  والن�سانية،  الدينية  العلوم  جميع  على  كبرية  اطالع  فر�سة 

جميع  من  وال�سيوخ  الدين  علماء  كبار  با�ست�سافة  املركز  اإدارة 

واملحا�سرات  الندوات  لعقد  وذلك  ال�سالمية،  القطار  خمتلف 

ولكنها  فقط  الدينية  اجلوانب  لي�س  بدورها  تتناول  التى  الدينية 

ت�سمل جميع جوانب احلياة .
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اذاعة  دار  نفتتح  منه  بركات  وعلى  تعاىل  وبا�سمه 

البحرين الال�سكلية، هذه الدار التى �ستحمل كلمتنا 

اىل العامل العربى واال�سالمي ولتحافظ على ما لهذه 

اليوم  اذ بها تتحقق  البالد من �سالت ودية وفكرية، 

اإليها حكومتنا  غايات �سامية من الغايات التي ت�سعى 

فعالة  م�ساهمة  ي�ساهم  اأن  العزيز  �سعبنا  فعلى  دائماً، 

نحو هدفنا العميق اأال وهو ا�سعاد هذه البالد والتقدم 

ثمار  اإىل  ال�سعوب  فت�ستمع  وال�سعادة  اخلري  اإىل 

البالد  هذه  ا�سم  االثري  عرب  و�ستحملون  جهودكم 

لهذا  ما  بع�س  اديتم  قد  تكونون  فبذلك  العزيزة. 

الوطن عليكم من واجبات.

وال�سالم عليكم 

واال�سالمي  العربي  العامل  اإىل  البحرين  كلمة  االإذاعة  حملت  الكلمتني  بهاتني  البحرين”..  “هنا 
م�ساهمة  و�ساهمت  �سامية  غايات  وحققت  وفكرية  ودية  �سالت  من  البالد  لهذه  ما  على  وحافظت 

فعالة يف ا�سعاد �سعب البحرين وامتاعه.. اأكرث من خم�سني عام مرت تطورت خاللها من اإذاعة واحدة 

اإىل خم�س اإذاعات ومن ثالث �ساعات من االر�سال املتوا�سع اإىل بث م�ستمر على مدى اأربع وع�سرين 

�ساعة ومل يكن هذا االجناز اإال ثمرة جهود خمل�سة بداأت منذ اأن افتتح املغفور له ال�سيخ �سلمان بن 

حمد اآل خليفة طيب اهلل ثراه مبنى االذاعة يف 21  يوليو 1955 وا�ستمرت وتوا�سلت مع جهود قيادات 

خمل�سة تولت اال�سراف والتخطيط واالدارة واال�سراف على هذا اجلهاز االعالمي الوطني الذي نقل 

اإىل العامل �سوت البحرين مبا�سيها العريق وح�سارتها التليدة وحا�سرها امل�سرق.

حملت كلمة اململكة اإىل العامل العربي والإ�ضالمي

الإذاعة .. هنا البحرين 

التفاعل مع املتغريات احلياتية  

حر�ست اإذاعة البحرين منذ تاأ�سي�سها على التفاعل مع املتغريات 

احلياتية، وعلى تقدمي اخلدمه العالمية املواكبة لروح الع�ضر 

الوطن  خدمة  فى  دورها  حتقيق  بغيه  التكنولوجى  والتطور 

واملواطن.

وكانت �ساعات بثها ل تتجاوز الثالث �ساعات يوميا، حيث يبداأ 

العا�ضرة  فى  وينتهى  م�ضاًء  والن�ضف  ال�ضابعة  ال�ضاعة  يف  البث 

ويف  واط،  كيلو   2 الــ  تتجاوز  ل  اإر�ضال  وبقوة  م�ضاًء،  والن�ضف 

ال�ستينيات ازدادت �ساعات البث وتنوعت برامج الذاعة و�سهدت 

خالل ال�سبعينيات مرحلة جديدة من التطور انعك�ست فى زيادة 

مدة الر�سال اإىل 18 �ساعة متوا�سلة يوميا.

جتربة اإعالمية جديدة

اإىل مبناها اجلديد فى جممع  الإذاعة  انتقلت   1981 وفى عام 

التطوير  طريق  على  كبرية  خطوة  �سكل  مما  العالم،  وزراة 

لوجود الأجهزة احلديثة املتطورة، ومع بداية 1990 بدات اإذاعة 

اأربع  اإعالمية جديدة بالبث امل�ستمر على مدى  البحرين جتربة 

وع�سرين �ساعة، مما ا�ساف اأعباء جديدة وم�سئولية اأكرب جتاه 

�ساملة  براجمية  خدمة  تقدمي  على  حر�سا  امل�ستمعني  جمهور 

وربط املواطن البحريني باذاعته الوطنية.

وفى عام 1991 بدا اي�ضال �ضوت البحرين اإىل اأبناء البحرين 

فى العامل اخلارجي من خالل البث عرب موجتني ق�ضريتني.

خدمات متنوعة للم�ستمعني 

وتقدم اإذاعة البحرين خدمات متنوعة مل�ستمعيها منها الربنامج 

العام: وهو الركن الأ�سا�سي لالإذاعة، ويبث الربامج اخلدماتية 

الخبارية والربامج الرتاثية والجتماعية والأ�ضرية والقت�ضادية 

والربنامج  الخبارية،  والن�سرات  والدرامية  والدينية  والدينية 

الثانى: وينقل  الفعاليات الثقافية والفنية والدينية، كذلك كان 

تزويد  ان�سائها  من  الغر�س  وكان  الكرمي  القران  اإذاعة  هناك 

ال�سالمية  ال�سريعة  من  النابعة  الدينية  بالقيم  امل�سلم  امل�ستمع 

ال�ضمحاء حتقيقا لبناء ال�ضخ�ضية ال�ضالمية ال�ضحيحة ف�ضال 

املوجة  اإن�ساء  وجاء  النبوية،  والأحاديث  القراآنية  التالوات  عن 

من  الريا�ضة  لع�ضاق  اإذاعية  خدمه  تقدمي  اأجل  من  الريا�ضية 

خالل نقل مباريات الدورى املمتاز لكرة القدم وكافه الفعاليات 

بحرين:  راديو  اأي�سا  هناك  كان  كما  الريا�سية،  وامل�سابقات 

وبداأت هذه الذاعة باللغة الجنليزية يف 2 ابريل 1977 بهدف 

تعريف اجلاليات الجنية ودول املنطقة مبجمل الن�ضاط ال�ضيا�ضي 

والقت�ضادي والجتماعي يف البحرين.

حرب اخلليج “التحدى ال�سعب”

واأهمها  عملها،  �سنوات  عرب  كثرية  حتديات  الذاعة  واجهت 

واخليارات  ال�ساعة  مدار  على  التليفزيوين  والبث  اخلليج  حرب 

والبدائل الف�سائية التليفزيونية املتعددة وا�ستطاعت الذاعة اأن 

حتافظ على  مكانتها حيث كان البث التليفزيوين اآنذاك ل يتعدى 

متابعه  يوا�سل  الذاعي  اجلمهور  وكان  امل�ساء  يف  �ساعات  ب�سع 

التايل،  اليوم  بعد ظهر  ما  اإىل  الليل  منت�ضف  بعد  من  الذاعة 

وجاء التحدى الآخر مع ن�سوب حرب اخلليج حيث واجه العالم 

ب�ضدق  املواطن  كيفية خدمة  فى  كله حتديا كبريا متثل  املحلى 

ومو�سوعيه فى تلك املرحلة احلرجة التي �سهدتها املنطقة، وكان 

التحدى الأكرب هو الو�ضول اإىل ك�ضب ثقة املواطن وت�ضجيعه على 

العالمي  جهازة  خالل  من  عليها  والتعرف  الحداث  متابعة 

الوطني ولقد جاء جاء دخول الذاعة اإىل خدمة الأربع وع�سرين 

�ساعة تلبية لهذا التوجة.

العظمة  �ساحب  بافتتاح  الال�سلكية  البحرين  اذاعة  ت�سرفت  1955م   /7  /21 يف  وحتديداً  االآن  من  عاما   54 قبل 

املغفور له ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة حاكم البحرين لها حيث األقى �سموه كلمة جاء فيها:

عبدالرحمن عبداهلل
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اخلطر” “زال 
الذاعه  �سخرت   1991 يناير  فى  اخلليج  حرب  بداية  ومع 

النباء  ووكالة  البحرين  تلفزيون  مع  بالتعاون  امكانياتها  جميع 

املواطنني  خلدمه  الخرى  احلكومية  املوؤ�س�سات  مع  وبالتن�سيق 

بل�سان  الزمة  ابان  لها اجلميع  و�سهد  العالمية  اجهزتهم  عرب 

ال�ضدق وال�ضراحة واملو�ضوعيه ومازال اجلميع يتذكرون عبارة 

“هناك خطر قادم” و “زال اخلطر”، وعلى مدى عمرها املديد 
اّثرت الذاعة يف وجدان وتفكري النا�س وارتقت باذواقهم وكانت 

وتقلب  والتقاليد  بالعادات  تاثرت  كما  املعرفى  للتووا�ضل  ج�ضرا 

الذوق واملزاج فكانت من النا�س واليهم.

الرعيل الأول

وقوة  والت�ضميم  العزم  ولكن  �ضعبة  البدايات  تكون  ما  وعادة 

الذاعة  لزمو  الذين  الذاعيني  من  الأول  الرعيل  من  الإرادة 

منذ يومها الأول وا�ضتطاعو بال�ضرب واملثابرة واجلد والعزم اأن 

ي�ضنعوا لذاعة البحرين مكان حتت ال�ضم�س فى �ضماء خليجنا 

يف  الذاعة  ادارة  توىل  الذي  كانو  ابراهيم  كان  منهم  الدافئ 

على  فائقة  وقدرة  رخيم  ب�ضوت  يتمتع  كان  الذى  عملها  بداية 

اللقاء حتى انه كان يعمل بالتمثيل الدرامي، وقد عمل كثريا من 

اأجل تطوير الذاعة بل كان فى حد ذاته مدر�سة اذاعية تخرج 

منها جمله كبرية من البحرينني.

مذيعو الإذاعة وكاأنهم جنوم ال�سينما 

ومن بعد ابراهيم كانو جاء ال�ستاذ احمد كمال الذى كان يعمل 

مذيعا ومقدما للرباج وم�ساعدا للمخرج مقابل 600 روبية كانت 

هى راتبه من الذاعة ولكنه كان ي�ضعد بها ويعترب ثروته احلقيقة 

م�ضاكل  عليه  وتطرح  م�ضتمعيه  من  ت�ضله  التي  الر�ضائل  مئات 

�ضغرية وكبرية ياأخذ منها مادته اخل�ضبة ملو�ضوعات براجمه، 

وكذلك املذيع ال�سابق علي تقي وعبد الرحمن عبداهلل وغريهم 

من النجوم الذين كان جمهور امل�ستمعني يقف اما باب الإذاعة 

مل�ساهدتهم وكانهم جنوم �سينما، وقد �ساهم عدد من الأ�ساتذة 

فى  البحرين  فى  العاملة  التعليمية  البعثات  اأع�ساء  من  العرب 

تقدمي واعداد العديد من الربامج الذاعية املتنوعه التى لقت 

ا�ستقطاب  الذاعة  ا�ستطاعت  كما  امل�ستمعني،  لدى  �سدى طيبا 

املراأة وعملت العديد مثل ال�سيدة نهى بط�سون وعدن هنداوى فى 

تقدمي الربامج الن�سائية، وغريهم الكثريون الذين ا�ستطاعو ان 

اني�س  ال�ضباح  مل�ضتمعيها فهى فى  يومي  زاد  الذاعة  يجعلو من 

ويف الليل �سامرا وبراجمها خفيفة وحمببة اىل النف�س.

 منذ ان�ضائها قامت الإذاعة بدورها يف التوعية

والتثقيف والت�ضلية وقدمت برامج ل تن�ضى

برامج ل تن�سى

منذ  والت�سلية  والتثقيف  التوعية  فى  بدورها  الإذاعة  وقامت 

جلمهورها  وقدمت  البحرين”  “هنا  �ضوتها  وانطالق  ان�ضائها 

برامج ل تن�سى، كان منها برنامج “ �ضندوق الدنيا” الذى كان 

مل  رائعا  منوعا  برناجما  وكان  اجلميل  دروي�س  الذاعى  يعده 

اليوم ولن ت�ستطيع وقد اذيع  العربية حتى  تقدم مثله الذاعات 

كما  اخرى،  برامج  فى  منه  تفقرات  وا�ستخدمت  عديدة  مرات 

كانت حتر�س الذاعة على تقدمي حفالت حممد زويد كل جمعه 

ال�سباب”  “ركن  وبرنامج  ا�سبوعيا،  برناجما  تكون  كادت  حتى 

الذى كان يت�سمن حوارات مع م�سئوىل الندية الوطنية وتغطية 

الطب”  و“ركن  الجتماعية  والريا�سية،  ال�سبابية   ان�سطتهم 

و “قراأت لك”  و “الزاوية الدينية”، و“ركن املراأة” الذى كان 

واحدا من الربامج املهمة يف الذاعة وكذلك “ركن الطفال”.

اإهتمام كبري  بالتمثيليات الذاعية 

ورغم القبال اجلماهريي الذى كانت حتظى به برامج الإذاعة 

اإل اأن التمثيلية الذاعية التي كانت تقدم كل ا�سبوع كانت حتظى 

باهتمام خا�س، وكان من اأ�سهر التمثيليات الذاعية التي قدمت 

يف نهاية اخلم�سينيات التمثيليات التاريخية “ على �سفاف دجلة” 

و “ الريموك” و “ابن جال” وغريها من برامج ال�سعر واملو�سيقى 

والأدب والدين والربامج الخبارية، والتي امتعت ومازالت متتع 

جمهورها ومازالت اأي�سا �سامدة رغم كل التطورات التكنولوجية 

الو�سيلة  تبقى  الذاعة  اأن  اإل  وانت�سارها،  الف�سائيات  وظهور 

العالمية الثرية لقلوب اجلميع.

اأحمد كمال مع يو�سف مطر واأحد الزمالء

الذاعة والثقافة 

وانطلقت الذاعة فى م�سريتها الثقافية من نف�س القاعدة التي 

متثلها البحرين ب�ضورة عامة وهي اعتبارها مركزا فى املنطقة 

منذ فجر التاريخ للن�ضاط الثقافى حيث تبدو هذه البيئة الثقافية 

د�ضمة  مادة  قدمية  ع�ضور  منذ  البحرين  عربها  انطلقت  التي 

الع�ضور  من  ع�ضر  اأي  يخلو  ل  الذي  الثقايف  الذاعة  لن�ضاط 

التي عربت  ال�ضورة  واحلديثة عن مالمح جت�ضد هذه  القدمية 

ولكن  اليوم  حتى  اخلم�سينات  منذ  براجمها  يف  الذاعة  عنها 

ب�ضورة تواطب املراحل التي قطعها ن�ضاط الذاعة.

تلك  فقط  بالطبع  نعني  ل  الثقايف  اجلانب  نتحدث عن  وعندما 

والق�ضة  ال�ضعر  بني  توزعت  التي  والدبية  الثقافية  الربامج 

اأي�سا العداد الدرامي كجزء من هذا  واملو�سيقى والغناء وامنا 

الرتاث الثقايف.

املعدون  بها  قام  التي  املتميزة  التاريخية  امل�سل�سالت  اأبرز  ولعل 

البوؤ�ساء  مثل  والعربية  العاملية  الروايات  بتحويل  الذاعيون 

لفيكتور هوجو، وق�ضة مدينتني ل�ضالرز دكنز، وكفاح طيبة لنجيب 

حمفوظ، والأيام لطه ح�ضني، وذلك اإىل اأعمال درامية ومتثيليات 

وم�ضل�ضالت حتى تكون فى متناول اجلميع ب�ضكل ب�ضيط وم�ضوق، 

كما اأن اأغلب تلك الروايات املحولة قام باعدادها املرحوم اأحمد 

الذاعة  التي عرفتها  الدرامية  لالأعمال  املعدين  اأبرز  يتيم وهو 

فى مرحلة ال�ستينات.

عديدة  واجتماعية  ثقافية  مفاهيم  الذاعية  الدراما  اأ�ضافت  كما 

حني تناولت ق�سايا التعليم ودور الفتاة فى التعليم وفى امل�ساركة فى 

ال�ستغال فى �ستى فروع العلم والعمل، كما ركزت فى ما ركزت عليه 

على طرح مناق�ضات فى قالب متثيلى درامي تتناول بع�س العادات 

والتقاليد التي جتاوزتها احلياة نتيجة للنمو احل�ساري وكان لزاما 

على املجتمع فى طريق نه�ضته اأن يجتازها، وقد كان الت�ضدى لهذه 

العادات والتقاليد عرب العديد من التمثيليات وامل�سل�سالت باللهجة 

طورا  يدخل  الدرامي  العمل  جعل  ما  وهذا  املحلية”،   “ العامية 

جديدا وخمتلفا ا�ستطاع ا�ستقطاب عدد كبري من م�ستمعي اذاعة 

البحرين فى الداخل وفى دول اخلليج العربية اي�سا. 

الذاعة والهتمام الريا�سي 

خا�سا  اهتماما  البحرين  اذاعة  اأولت  الأوىل  انطالقتها  ومنذ 

بقطاع ال�سباب، نابعا من قناعتها باأهمية هذا القطاع الذى ميثل 

ثلثى �ضكان ابحرين وذلك من خالل موابة كافة الن�ضطة الريا�ضية 

وال�سبابية التى من �ساأنها اأن ترتقى بهم ومبا يحققونه من اجنازات 

�سواء على امل�ستوى املحلي اأو القليمي اأو الآ�سيوى اأو الدويل، وكان 

لالذاعة دور ريادي فى هذا املجال، ورغم �ضح المكانيات الفنية 

يف ذلك الوقت، ونق�ضد به اأعوام اخلم�ضينات،  ال اأنها ا�ضتطاعت 

تخل  فلم  الوطن،  هذا  ل�ضباب  وخمل�ضا  خال�ضا  �ضوتا  تكون  اأن 

اأية خارطة للربامج الذاعية يف دوراتها من برامج ريا�سية حني 

حتتل الربامج الريا�سية م�ساحتها املعتادة وت�ساير التطور ال�سامل 

والناه�س يف هذا القطاع احليوي والهام.

املرحوم اإبراهيم كانو  مع املرحوم اأحمد �سليمان
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جملـ�س بوحجـي
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جمل�س احلاج علي بن اأحمد اخلاجة
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مطار البحرين البحري

�ضوق املنامة املفتوح

رجال ال�سرطة على الهجن 

يف حرا�ضة م�ضفاة خالل 

احلرب العاملية الثانية
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اأي تعديل على مواعيد املجال�س، الرجاء اإر�سال التعديل على الربيد الكرتوين.

املجال�س الرم�ضانية

 ال�سيخ عبداهلل بن علي بن حمد 

36411000 عايل  اآل خليفة اأحمد حمفوظ العايل  

39639888 املنامة  جمل�س املرحوم ال�سيـد مو�سـى العلـوي  

اجلفري  جمل�س عائلة املديفع 

39454188 الق�سيبية  املرحوم علي بن يو�سف فخرو 

39457300 فريق العو�سية  �سـالح خنجــي 

17225547 النعيم  اأحمد يو�سف حممود 

39645444 بالد القدمي  عبد املهـدي الب�سري 

39424269 بالد القدمي  �سالح اجلـالوي 

17228855 املنامة  �سادق وتقي البحارنة 

39672223 احلد  جمل�س امل�سلم 

املنامة  اأبناء �سيد كاظم جعفر العلوي  

39585457 بني جمرة  احلاج حممد علي من�سور الغ�سرة 

39458262 بوري  ال�سيخ اأحمــد الع�سفـور  

الثالثاء

الدكتـور في�سـل واإخوانـه، اأبناء املرحوم   

39464048 القفـول  عبد اللطيـف ال�سليمان النا�سر  

39661855 الرفاع  عبد اهلل اأحمد نا�س واأوالده 

قرب االأ�ستاذ الوطني  حممد اإبراهيم ال�سروقي 

39660661   الرفاع 

17780303 الرفاع  اأحمـد �سلمـان كمـال 

39455963 الرفاع الغربي  حممد عبداهلل الهرم�سي الهاجري 

39453233 اجلفري  ال�سيخ حممد جعفر اجلفريي 

39632020 اجلفري  اإبراهيم حممد علي زينل 

39631110 املاحوز  اأبناء عبد الكرمي االأن�ساري  

39699090 العدلية  حممد عبد هلل الزامل  واإخوانه 

39863993 جدحف�س  جمل�س املرحوم ال�سيخ �سليمان املدين 

39671166 الربهامة  جا�سم وفريد اخلاجة 

39652266 ال�سهلة بوقوة  �سماحة �سيد عبداهلل الغريفي 

39450480 ال�سناب�س  م�سطفـى ال�سرخـات  

39688688 املق�سع  في�سل اخلور واإخوانه 

39694924 راأ�س رمان  م�سطفـى عبداللطيـف 

39677077 دار كليب  احلاج اإبراهيم الكاظم 

17322978 املحرق  عبداللطيف جناحي 

39323932 اجلفري  جمل�س عائلة العو�سي 

األربعاء

اجملالس اليومية

 ال�سيخ عبداهلل بن خليفة 

36343781 الرفاع  بن �سلمان اآل خليفة 

39330700 الرفاع  �سعادة ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة 

17214889 الرفاع  �سعادة حممد اإبراهيم املطوع 

39922222 الرفاع  خالد عبدالرحمن املوؤيد واإخوانه 

39444420 عايل  �سعيــد ال�سيـريف  

17551111 عايل  جمل�س املرحوم حجي ح�سن العايل 

17249991 عايل  اأحمد من�سور العايل 

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل 

 ال�سيخ عبدالرحمن بن حممد 

39662685 اجلفيـر  بن را�سد اخلليفة 

17253429 االأمواج  عبداهلل يو�سف اأكرب علي ر�سا  

17537722 ال�سفارة ال�سعودية  �سعادة ال�سفري ال�سعودي 

17345138 املحرق   املحافظ �سلمان بن عي�سى بن هندي 

39624283 املحرق  جمل�س بيت ال�سكـران  

17732220 املحرق  علي را�سـد االأميـن  

39678811 الب�سيتني  ح�سن علي البنفالح 

39476676 احلد  جمل�س عائلة املحمود  

احلد  جمل�س الذواوده  

39616151 احلد  عبد الرحمن بو علي  

39650640 مدينة عي�سى  �سعادة جهاد بوكمال 

39460713 مامت العري�س/املنامة  جمل�س العري�س 

39466666 احلورة  النائب عادل الع�سومي 
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مركز �سرطة باب البحرين

ذكريات من اأيام زمان
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مطار البحرين

)�سامل خطر( با�س لنقل 

موظفي �سركة بابكو
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