
ي مارس 1939 – توقفت 15 يونيو 1944(
البحرين )صدرت �ف

ي عبدهللا علي الزايد، تعد أول صحيفة أسبوعية 
صحيفة أسبوعية رأس تحريرها الأديب البحري�ف

. ي ي منطقة الخليج العر�ب
تصدر �ف

ي 9 يناير 1957 - توقفت العام 1981(
النجمة الأسبوعية )صدرت �ف

ة أسبوعية باسم  كة نفط البحرين )بابكو(، وتوزعها مجاناً. لتحل محلها ن�رش صحيفة أسبوعية أصدرتها �رش
ي 19 يناير 2011.

ة بابكو الإخبارية« ثم عادت بالسم نفسه »النجمة الأسبوعية« �ف »ن�رش

ي 29 نوفم�ب 1987(
ي 8 ديسم�ب 1974 – توقفت �ف

الرياضة )صدرت �ف

ي الرياضة والشباب، صاحبها 
مجلة أسبوعية تهتم بشئون الرياضة والشباب، هي أول صحيفة متخصصة �ف

. ورئيس تحريرها عبدالرحمن إبراهيم عاش�ي

ي 30 مايو 2012(
ي 3 ديسم�ب 2003 – توقفت �ف

العهد )صدرت �ف

التنفيذي  والرئيس  رجب،  بن  منصور  إدارتها  مجلس  رئيس  شاملة،  اجتماعية  سياسية  أسبوعية  صحيفة 
دارة مدير التحرير حمد منصور بن رجب. ، ونائب رئيس مجلس الإ ف إبراهيم حامد المبيض�ي

ي أغسطس 1950 – توقفت بعد أربع سنوات(
صوت البحرين )صدرت �ف

مجلة شهرية تكونت من مدير التحرير المسئول إبراهيم حسن كمال وسكرت�ي التحرير محمود 
، عبدالعزيز الشمالن، علي التاجر، عبدالرحمن الباكر. وهي  ي

المردي، بالإضافة إىل حسن الج�رش
ي البحرين.

أول مجلة تصدر �ف

ي 2011(
ي 31 يناير 1957 – توقفت �ف

هنا البحرين )صدرت �ف

عالم( حالياً، تغ�ي اسمها إىل  آنذاك )هيئة شئون الإ البحرين  العامة لحكومة  صدرت عن دائرة العالقات 
اً إىل »هنا البحرين«. »البحرين اليوم« ثم »البحرين« ثم عادت أخ�ي

اير 1976( ي 1 ف�ب
أخبار الخليج )صدرت �ف

صحيفة يومية سياسية جامعة، أسسها وترأس تحريرها محمود المردي، وتوىل إدارة التحرير محمد العزب 
ي البحرين. تسلم التحرير بعد وفاة المردي كل من: أحمد كمال، 

موىس، وهي أول صحيفة يومية تصدر �ف
ثم هالل الشايجي، أنور عبدالرحمن، وحالياً عبدالمنعم إبراهيم.

ي 14 مايو 2010(
ي 4 مايو 2004 – توقفت �ف

الميثاق )صدرت �ف

ي،  صحيفة يومية مستقلة شاملة، رئيس مجلس إدارتها توفيق المؤيد، ورئيس التحرير محمد حسن الس�رت
ومدير التحرير عارف العابد.

) ف ي 29 أكتوبر 1952 – توقفت بعد سنت�ي
الخميلة )صدرت �ف

ي كارنيك جورج 
ي العرا�رت

صحيفة أسبوعية أدبية فنية جامعة، لصاحبها ورئيس تحريرها الصحا�ف
مينا سيان.

ي 31 يوليو 1993(
ي 9 سبتم�ب 1965 – توقفت �ف

الأضواء )صدرت �ف

القضايا  بمعالجة  اهتمت  المردي،  محمود  تحريرها  ورئيس  صاحبها  جامعة،  سياسية  أسبوعية  صحيفة 
اوي رئاسة تحريرها بعد وفاة المردي. المحلية والخليجية والعربية، تسلم محمد قاسم الش�ي

ي 1984(
اير 1978 – توقفت �ف ي ف�ب

ة )صدرت �ف المس�ري

ي 
�ف مجلة  إىل  تحولت  قاسم،  حسن  خليفة  تحريرها  ورئيس  لصاحبها  جامعة،  سياسية  أسبوعية  صحيفة 

التاسع من أكتوبر 1980.

ي 11 ديسم�ب 2005(
الوطن )صدرت �ف

، وحالياً  صحيفة يومية شاملة، يرأس مجلس إدارتها هشام عبدالرحمن، كان رئيس تحريرها محمد البنكي
، ورئيس التحرير يوسف البنخليل، ومدير التحرير مهند أبو زيتون. ي

رئيسها التنفيذي إبراهيم الحسي�ف

ي 26 نوفم�ب 1954(
ي 7 نوفم�ب 1952 – توقفت �ف

القافلة  )صدرت �ف

ف مكونة من مديرها المسئول أحمد يتيم،  ف البحريني�ي صحيفة صدرت عن مجموعة من المثقف�ي
ورئي�ي التحرير علي سيار ومحمود المردي، اهتمت بالشئون المحلية وبمنارصة القومية العربية 

. ي
يطا�ف والقضية الفلسطينية، وبمناهضة الستعمار ال�ب

ي 30 سبتم�ب 1969 – توقفت العام 2000(
صدى الأسبوع )صدرت �ف

ف إىل مجلة. ي البداية كصحيفة أسبوعية لصاحبها ورئيس تحريرها علي السيار، تحولت بعد سنت�ي
صدرت �ف

ي 1979(
ي 1978 – توقفت �ف

المالعب )صدرت �ف

مجلة أسبوعية تع�ف بالرياضة والشباب، رئيس تحريرها عبدالعزيز يوسف جناحي.

ي 3 مايو 2010(
اير 2006 - توقفت �ف ي 21 ف�ب

الوقت )صدرت �ف

صحيفة يومية سياسية مستقلة، رئيس مجلس إدارتها ورئيس هيئة التحرير إبراهيم بشمي، ونائب رئيس 
هيئة التحرير ورئيس التحرير المسئول خولة مطر، ومدير التحرير رشاد أبو داوود.

ي 29 يونيو 1956(
ي يونيو 1955 – توقفت �ف

الوطن )صدرت �ف

بالشئون  المردي، اهتمت  ترأس تحريرها علي سيار ومحمود  امتداد لصحيفة »القافلة«،  هي 
. ي

يطا�ف المحلية وبمنارصتها للقومية العربية والقضية الفلسطينية، وبمناهضتها لالستعمار ال�ب

ي أبريل 1970(
ي نوفم�ب 1969 – توقفت �ف

أضواء الخليج )صدرت �ف

صحيفة يومية سياسية جامعة، لصاحبها ورئيس تحريرها محمود المردي، وهي أول محاولة لإصدار صحيفة 
ي الأسبوع.

ي البحرين، صدرت خمسة أيام �ف
يومية �ف

اير 2004( ي 21 ف�ب
ي يونيو 1983 – توقفت �ف

بانوراما الخليج )صدرت �ف

1991، صدرت  العام  ي 
و�ف بشمي،  إبراهيم  تحريرها  رئيس  كل شهر،  تصدر  شاملة  اجتماعية  فنية  مجلة 

، وواصل إبراهيم بشمي رئاسته للتحرير. المجلة عن مؤسسة الأيام للصحافة والن�رش

ي 18 يونيو 2008(
النبأ )صدرت �ف

، كان مدير تحريرها عبدالحكيم  صحيفة أسبوعية سياسية شاملة، رئيس التحرير عبدالمنعم جالل الم�ي
الشمري وحالياً نارص البهدير.

ي أكتوبر 1956(
ي 22 يوليو 1955 – توقفت �ف

ان )صدرت �ف ز الم�ري

، لصاحبها ورئيس تحريرها عبدهللا الوزان، اهتمت بالشئون  ف صحيفة صدرت مرة كل أسبوع�ي
. ي

يطا�ف المحلية وبمنارصتها للقومية العربية والقضية الفلسطينية، وبمناهضتها لالستعمار ال�ب

ي 1973(
ي 12 أبريل 1970 – توقفت �ف

المجتمع الجديد )صدرت �ف

مجلة أسبوعية اجتماعية سياسية مصورة لصاحبها ورئيس تحريرها إبراهيم حسن كمال.

ي 7 مارس 1989(
الأيام )صدرت �ف

صحيفة يومية سياسية جامعة، ترأس تحريرها نبيل يعقوب الحمر، يرأس تحريرها حالياً عي� الشايجي 
ويتوىل إدارة تحريرها جاسم منصور.

ي 15 أكتوبر 2008(
البالد )صدرت �ف

أس تحريرها مؤنس المردي، وكان  ي الشعلة، وي�رت صحيفة يومية سياسية شاملة، يرأس مجلس إدارتها عبدالن�ب
خليل الخوري مديراً للتحرير، ثم أصبح حالياً أحمد إبراهيم.

ي 1 ابريل 1961(
ي 1956 – توقفت �ف

ري )صدرت �ف الخليج العر�ب

صدرت كمجلة يومية تطبع بنظام »الستانسل«، اهتمت بالأخبار المحلية ذات الطابع الرسمي، 
« ثم صدرت كصحيفة أسبوعية. ي تحول اسمها إىل »الخليج العر�ب

ي 1974(
ي 1972 – توقفت �ف

أخبار البحرين الأسبوعية )صدرت �ف

ي تجرى 
ي ن�رش الأخبار الرسمية للدولة والنشاطات الرسمية والفعاليات المحلية ال�رت

ة أسبوعية متخصصة �ف ن�رش
عالم«. عالم، »هيئة شئون الإ خالل أسبوع، صدرت عن وزارة الإ

ي 7 سبتم�ب 2002(
الوسط )صدرت �ف

عادل  إدارتها حالياً  يرأس مجلس  والتوزيع،  للن�رش  الوسط  دار  كة  يومية سياسية مستقلة، عن �رش صحيفة 
زا.  المسقطي، بينما يرأس تحريرها منصور الجمري، ويتوىل منصب المدير العام مجدي م�ي

ي 24 سبتم�ب 1973(
المواقف )صدرت �ف

الدينية  الشئون  عل  ركزت   ، ي
المد�ف عبدهللا  تحريرها  ورئيس  صاحبها  جامعة،  سياسية  أسبوعية  مجلة 

ي 
ي �ف

ها التحقيقات الصحافية والمواضيع المتخصصة. بعد مقتل مؤسسها عبدهللا المد�ف بالإضافة إىل ن�رش
. ي

1976 تسلم رئاسة تحريرها مصطفى القصاب، ثم منصور ر�ف
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ي العمل؛ ومن ثّم تزداد 
ف �ف ك�ي »يُصبح الموظف أك�رش ُعرضة لخطر تراجع قدرته عل ال�رت

ة للراحة«... هذا التحذير أطلقته الطبيبة  ي تأدية مهام العمل، إذا لم يأخذ ف�رت
أخطاؤه �ف

ة للراحة خالل أوقات العمل؛ مؤكدة  الألمانية ناديا بيلينج محذرة من إغفال أهمية أخذ ف�رت

.» اق النف�ي نسان  بـ»الح�رت ي ذلك الأمر من الممكن أن يصيب الإ
أن الإهمال �ف

ي العمل ل يمكنه وحده أن يقود للنجاح، فالجد يحتاج إىل بيئة صحية، تأخذ بيد 
الجد �ف

صاحبه إىل أبواب النجاح وقطف الثمر.

ف الجسد وإن كان متعباً عل  نسان يختلف عن الآلة، فهو يحتاج إىل راحة نفسية، تع�ي الإ

المزيد من العطاء، والمثابرة والجتهاد.

»واحة  تأسيس  فكرة  جاءت  هنا  ومن  خاصة،  عناية  ي  الب�رش المورد  توىلي  »الوسط« 

ي 3 مايو/ آيار 2013،  
ي اليوم العالمي لحرية الصحافة �ف

ي افتتحت �ف
«، ال�رت ف للصحافي�ي

ي الصحيفة أجواء حميمية تضاف اىل بيئة 
ف �ف لتتوسط مكاتب »الوسط«، وتمنح العامل�ي

ف والآخر، أن يشاهدوا التلفاز،  ف الح�ي العمل، ويمكن لهم من خالل زيارة هذه الواحة ب�ي

أو يتصفحوا دورية، أو كتاباً، أو لستقبال ضيوف »الوسط«، أو يتناولوا مع بعضهم 

أطراف الحديث خارج أو داخل العمل، وهم مفعمون بروح أك�رش إقبالً عل العمل.

منصور اجلمري

واحة الصحافيني
J o u r n a l i s t s ’  O a s i s

شركة دار الوسط للنشر والتوزيع
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