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اإلذاعة المجتمعية
                                 األولى

                                  في
                                 اليمن

يســعى راديــو ميــن تاميــز املجتمعــي الــذي تأســس 
يف أكتوبــر 2012 إلــى إيصــال صــوت املجتمــع عبــر 
شــعار “كالمــك يوصــل” إلــي جميــع فئــات الشــعب 

واملســؤولني ليكــون حلقــة وصــل ومنبــر للتعبيــر.

ويهــدف الراديــو مــن هــذه اخلارطــة البرامجيــة 
إلــى مالمســة همــوم املجتمــع ومناقشــة قضايــاه 
حتتــوى   املســتمع.  ذائقــة  مــن  أكثــر  واالقتــراب 
هــذه اخلارطــة علــى 21 برنامجــا جــاءت جميعهــا 
مــن أفــكار املســتمعني, فبرامجنــا مــن املجتمــع 

وللمجتمــع.

بتــردد   FM أثيــر  عبــر  الراديــو  برامــج  تبــث 
91.9 ويغطــي البــث أمانــة العاصمــة، محافظــة 

صنعــاء، أجــزاء مــن محافظــة ذمــار وأجــزاء مــن 
محافظــة عمــران واحملويــت، وكذلــك أجــزاء مــن 

إب. محافظــة  مرتفعــات 

ميكنكــم ســماع بــث الراديــو املباشــر عبــر اإلنترنت  
17 ســاعة يوميا من موقع ميكســلر أو عبر موقع 
الراديــو علــى اإلنترنــت. كمــا أن جميــع حلقــات 
وبرامــج وأنشــطة الراديــو يتــم رفعهــا إلــى موقــع 

ســاوند كالود.

الراديــو  برامــج  مــع  التفاعــل  أيضــا  ميكنكــم 
ومشــاهدة البــث املباشــر يف صفحــة الفيســبوك 
التفاعــل  ومنصــات  تويتــر  علــى  ومتابعتنــا 

األخــرى.

نور املساء
هسرة تفاعلية يومية تنرش احملبة والسالم وقمي 

احلوار تشارك املسمتعني مهومهم وقضايامه اليومية. 
يعرض الربناجم قصصا واقعية هلم ويقدم هلم املشورة 
والرأي حوهلا وكذلك يسمتع آلراهئم. وتتنوع املواضيع 

اليومية للربناجم من فقرات عن السالم واملجمتع  إىل 
الفقرات الرتاثية, باإلضافة إىل ندوة إذاعية مبارشة 

نصف هشرية. من األحد إىل امخليس 8:30 مساء

أيام زمان
ساعة تفاعلية؛ برناجم موجه للك فائت املجمتع 

خصوصا رشحية كبار السن. يرحب الربناجم بامجليع 
لملشاركة فيه بغض النظر عن أمعارمه، وتتحدث فيه 

املذيعة أم إبراهمي عن منط احلياة قبل عقود والفرق بني 
احلارض واملايض. ويف لك حلقة تتحدث عن موضوع 
حمدد وتقارن خبربهتا كيف اكن قدميا وكيف هو يف 

احلارض. السبت 4:00 مساء

بني وبينك
مساحة حقوقية تتطرق إىل قضايا هتم املرأة واليت 
يكون الرجل طرفا فهيا. هيدف الربناجم إىل تعريف 
املرأة حبقوقها وواجبات الرجل، ويناقش القضايا 

الشائكة بني الرجل واملرأة وحياول معاجلهتا وإجياد 
احللول املناسبة هلا مع خمتصني من اجلنسني. األحد 

1:00 مساء ويعاد الثالثاء 7:20 مساء

عشانك
برناجم خاص باملرأة المينية املعارصة، يقدم لك ما 
خيص تفاصيل حياهتا اليومية من خالل استضافة 

خمتصات يف جمال التغذية واملوضة والتجميل 
والرياضة والديكور. باإلضافة إىل عرض قصص 

جناح لبعض رائدات األمعال المينيات وقراءة بعض 
املنشورات و التغريدات اإلجيابية هلن.  األحد 4:00 مساء 

ويعاد اإلثنني 7:20 مساء والسبت 9:00 مساء

حياتنا النفسية
ساعة أسبوعية تفاعلية تقدم فهيا إرشادات نفسية ملن 
يعانون من االكتائب وضغوطات احلياة واضطرابات 
ما بعد الصدمة، والذين يعانون من أعراض احلاالت 

النفسية. يقدم الربناجم أخصائية تستضيف زمالء هلا 
يعرضون حاالت استجابت للعالج النفيس. الثالثاء 4:00 

مساء ويعاد السبت 7:20 مساء

أحلى صباح
فرتة صباحية يومية تفاعلية منوعة تقدم العديد من 

الفقرات من اقتصادية وجممتعية من صنعاء اليت فهيا 
مايقارب 6 مليون مواطن. أيضا حتتوي عىل فقرات 

املعلومات والقصص واألخبار اجلديدة واخلفيفة لرتافق 
املسمتع يف مزنله أو طريقه إىل معله أو دراسته، 

النطالقة صباحية سعيدة ميألها النشاط واحليوية. 
الفرتة الصباحية املفتوحة من األحد إىل األربعاء

طالبنا
برناجم خاص بالطالب يعده ويقدمه طالب اإلعالم 

بعد أن خيوضوا تطبيقا معليا عىل لك مفردات العمل 
اإلذايع الذي توفره هلم مين تاميز ومن مث يعملون عىل 

تقدمي هذا الربناجم.  يستضيف الربناجم خمتصني 
من الوسط األاكدميي باإلضافة إىل فقرات تقدم خدمات 

معرفية تساعد الطالب يف دراسته وتناقش قضاياه. 
األربعاء 1:00 مساء ويعاد امخليس 7:20 مساء

حارتنا غير
مسلسل كوميدي يويم قصري يقدم قضايا املرأة 

وتعامالهتا اليومية بشلك كوميدي درايم، يتحدث 
عن قضايا املرأة وحقوقها ومهومها اليومية وتعامل 

املجمتع معها. من األحد إىل امخليس 8:20 مساء ويعاد 8:20 
صباحا و 2:00 مساء

حياة رقمية
برناجم يويم قصري مجسل، باإلضافة إىل حلقة تفاعلية 
أسبوعية مبارشة. يقدم الربناجم نصاحئ يف االستخدام 
الرشيد لإلنرتنت من خالل التحصيل العيمل واملهاري، 
والتواصل مع العامل، واحلصول عىل الوظائف واملنح، 

وتسويق الذات والسلع واألفاكر رمقيا، وتعزيز احملتوى 
الرمقي العريب، إضافة إىل احملاذير اليت جيب االنتباه 
هلا. من السبت إىل امخليس 11:00 صباحا ويعاد 10:30 مساء

Yemen Org
مساحة خاصة باملنمظات الدولية واحمللية العاملة يف 

جمال اإلغاثة يف المين ومؤسسات ومنمظات ومبادرات 
املجمتع املدين؛ يسلط الضوء عىل أنشطهتا ومشاريعها 

ويتطرق إىل أوجه القصور ويدعو إىل معاجلهتا من 
أجل توجيه بوصلة املنمظات إىل الوجهة الصحيحة. 

الثالثاء 1:00 مساء ويعاد األربعاء 7:20 مساء

من صنعاء
برناجم قصري يويم ينقل للعامل أحداث يومية يف 

العامصة صنعاء. لك حلقة تتناول حدث مهم أو فعاليه أو 
ترصفات أو أمعال يومية أو أي يشء حيدث يف صنعاء، 

وأيضا عن معامل وتراث صنعاء، مكا هيمت باألحداث 
اليومية يف الشارع الصنعاين، سواء تراث أو طقوس 
معينه ولك ما ميزي صنعاء. الفرتة الصباحية املفتوحة من 

األحد إىل امخليس ويعاد 5:00 مساء

باب رزق
يف ظل ما يعانيه الشباب من بطالة أو استغالل وظييف 

يجشع هذا الربناجم الشباب عىل إنشاء مشاريعهم 
اخلاصة أو التوجه للعمل احلر للهنوض بأنفهسم 
ماليا وتطوير مهاراهتم الفنية واإلدارية بعيدا عن 

روتني الوظيفة والتقيد بالدوام والدخل احملدود. الفرتة 
الصباحية املفتوحة من األحد إىل امخليس ويعاد 5:30 مساء

فطرة
ساعة تفاعلية تعرف الناس بقمي التساحم والسالم 
واحملبة اليت يدعو إلهيا الدين اإلساليم احلنيف، 

ويقدم فهيا الشيخ حديثا عن موضوع معني، ويرد عىل 
استفسارات املسمتعني يف جمال العبادات. امجلعة 10:25 

صباحا ويعاد 2:00 مساء و10:00 مساء 

ساحة فن
يستضيف الربناجم املوهوبني ويقدم مواههبم 

وإبداعاهتم، سواء الصوتية أو  املوسيقية ويستقبل 
مشاراكت املسمتعني.

ذات البروج
برناجم أسبويع يتناول طاقات الكون واألوضاع 

الفلكية وزوايا الكواكب اليت تؤثر عىل طبائع البرش 
وعىل سلوكهم النفيس بقالب عيمل وديين ونفيس 

مثبت . األربعاء وامخليس 4:00 مساء

كبسوالت
برناجم حصي تفاعيل مع امجلهور؛ يتحدث فيه األطباء 

واملختصني عن أمراض ومشالك حصية موجودة يف 
املجمتع ويقدم األطباء خربهتم ونصاحئهم لملسمتعني 
عىل مدار ساعة اكملة. السبت 10:00 صباحا ويعاد الثالثاء 

2:05 مساء وامجلعة 9:00 صباحا

قصة إرادة
قصة إذاعية مدهتا 10 دقائق مع األخشاص ذوي اإلعاقة 

والذين حتدوا إعاقهتم وصعوبات احلياة ومتكنوا 
من تجسيل بصمة هلم يف احلياة. وهتدف اإلذاعة من 

خالل عرض هذه القصص إىل إبراز قدرات ذوي اإلعاقة 
وتقدمي دعوة للجميع أن التحدي يصنع النجاح رمغ لك 

املعوقات.

مرايا
ساعة ثقافية, بانوراما متنوعة من الرتاث والثقافة 

والفن واألدب. رحلة أسبوعية من احلب وامجلال واألدب 
والثقافة والرتاث. امخليس 11:00 صباحا ويعاد امجلعة 8:30 

مساء

ملة شباب
صوت الشباب الميين يف داخل الوطن وخارجه، 

يعربون من خالله عن مطوحاهتم واهمتاماهتم 
وتطلعاهتم، ويشاركون اآلخرين قصص جناحهم 

وخرباهتم.  اإلثنني 4:00 مساء ويعاد امجلعة 9:30 مساء

كالمك يوصل
عبارة عن رسائل صوتية من املسمتعني يتحدثون فهيا 
عن شاكوهيم ومهومهم ووصايامه ومعاناهتم بسبب 

احلرب، وسيمت استقبال هذه الرسائل الصوتية من 
خالل أي وسيلة تواصل اجمتايع، وبث هذه األصوات 

كفالشات صوتية يف برناجم قصري يوميا.

أنا وقضيتي
مساحة للفئة العمرية املبكرة حىت 18 سنة، يتحدث عن 
حقوق وقضايا األطفال، خصوصا أهنا مهمشة يف ظل 

احلرب بالمين لذلك فالرتكزي عىل هذه الرشحية مهم 
نظرا ملا يتعرضون له من سلب حقوق وهتميش وإجبار 

عىل العمل, مكا يستضيف الربناجم أطفاال يمتتعون 
مبواهب. امخليس 1:00 مساء

براجمنا
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Music Zone
The program invites talented people to demonstrate 
their talents in singing and playing musical instru-
ments.

A Blast From The Past 
A one-hour interactive show presented by Om 
Ibrahim, a senior woman who was a listener to the 
radio and now a presenter. She talks about how life 
was decades ago, and how it is now. She discusses 
a specific topic and shares her experience with the 
listeners. Everyone can participate, regardless of their 
age. Saturday 4:00 pm

For You
A program for the modern Yemeni woman, high-
lights topics related to her daily life. The show hosts 
specialists in nutrition, fashion, cosmetics, sports and 
decoration and tells success stories of pioneer Yemeni 
business women, and reads some positive posts and 
tweets from them. Sunday 4:00 pm, rerun Monday 
7:20: pm and Saturday 9:00 pm

Digital Life
A recorded daily program which extends to a one-hour 
weekly interactive show. It gives advices on how to use 
the internet for skill building, communication, jobs, edu-
cation and scholarships, self-marketing, goods and ideas 
marketing as well as promoting Arabic digital contents. 
It also discusses the perils associated with using the in-
ternet. Saturday to Thursday 11:00 pm, rerun 10:30 pm

From Sanaa
A short daily program that covers events that take 
place in the capital city of Sanaa, airing them to the 
world. The program also highlights the heritage of 
Sanaa and the life rhythm of the Sana’ani streets.  
Open morning show from Sunday to Thursday, rerun 
5:00 pm

Horoscope
A program speaks about traits and characters of 
people born under a particular sign and how to 
determine their sign by birth date. Tuesday and 
Thursday 4:00 pm

A Determination Story
A ten-minute story in which people with disabilities 
talk about the challenges and hardships they face, and 
how they manage to find their proper place in life. 
The radio aims, through presenting these stories, at 
highlighting the capabilities of physically challenged 
people despite their unusual circumstances.

Make Your Words Heard
Audio messages delivered by listeners talking about 
their complaints, concerns, wishes and sufferings due 
to the war. The voiced messages are received through 
the radio’s social media, and broadcasted as sound 
flashes.

Yemen Times Radio, which is launched 
in October 2012, tries to make the 
community voice reaches people and 
officials in order to create a channel 
for communication and a platform for 
expression. Hence the radio adopted 
the slogan “Make your words heard.”

Currently, the radio produces 21 pro-
grams which address social issues 
and community concerns. The ideas 
of these  programs are derived from 
the audience suggestions; these pro-
grams are from the community and for 
the community, and fit the taste of all 
listeners.

The radio broadcasts at 91.9 FM and 
covers Amanat Al-Asima and Sana’a 
governorate. The radio coverage 
reaches large parts of the surrounding 
governorates of Dhamar, Amran and 
Mahweet. It also reaches some parts 
of Ibb governorate’s heights.

You can listen to the live broadcast 17 
hours every day through Mixlr web-
site/app. All episodes, programs and 
activities are also uploaded to Sound-
Cloud. You can also interact with our 
programs through our pages on Face-
book and Twitter.

Noor Al-Massa
An interactive daily evening show for spreading love, 
peace and the values of dialogue. The listeners talk about 
their concerns and narrate true stories from the commu-
nity while trying to come up with appropriate solutions. 
Topics are mostly suggested by the listeners themselves. 
Sunday to Thursday 8:30 pm

Between You And Me
A women’s legal space. The program addresses thorny 
issues concerning women in which the male is part of 
the problem and the solution. The program also focuses 
on the rights of women and the responsibilities of men 
and hosts specialists from both genders. Sunday 1:00 pm, 
rerun Tuesday 7:20 pm

Our Students
A special program prepared and presented by media 
students. Yemen Times radio provide them with the 
necessary training and equipment. The program hosts 
specialists from academia and discusses issues related 
to education in general. It also features side topics 
which concern the students. Tuesday 1:00 pm, rerun 
Thursday 7:20 pm

Earn Your Sustenance
An economic developmental program that encourages 
young people to start their own projects or self-em-
ployment and develop their technical and administra-
tive skills. The program gives young entrepreneurs 
advices on how to start small projects, feasibility and 
pros and cons. Morning open show from Sunday to 
Thursday, rerun 5:30 pm

Fitrah
An interactive hour, introduces to the listeners the 
values of tolerance, peace and love called for by 
Islam. The program hosts a sheikh who talks about 
a specific topic, and answers the listeners’ inquiries. 
Friday 10:25 am, rerun 2:00 pm and 10:00 pm

Mirrors
A panorama of culture, heritage, art and literature. A 
weekly journey of love, beauty, poems and serenity.
 Thursday 11:00 am, rerun Friday 8:30 pm

Youth Gathering 
This program is the voice of the Yemeni youth inside 
and outside the country to express their aspirations, 
interests and hopes. In this program young people 
gather and share their success stories and experiences 
with listeners. Monday 4:00 pm, rerun Friday 9:30 
pm

Our Psychological Life
A one-hour interactive weekly program, gives 
advices to people suffer from depression, stress, 
trauma and those who exhibit symptoms of psycho-
logical disorders. The program is presented by a fe-
male specialist and discusses some recovered cases 
and best practice to cope with mental disorders. 
Tuesday 4:00 pm, rerun  Saturday 7:20 pm

The Beautiful Morning
A daily interactive morning show of various 
topics on economy and social life, airing to about 
6 millions inhabitants of Sana’a city. For a happy 
and energetic start, the show contains information, 
stories and light news to amuse the listeners in their 
homes and on their ways to work or study. Morning 
open show from Sunday to Wednesday

Our Extraordinary Neighborhood
A five-minute daily comedy series that presents 
women’s issues in a comical and yet dramatic way. 
The series addresses women’s rights and their daily 
plights in the society. From Sunday to Friday at 
8:20 pm, rerun 8:20 am and 2:00 pm

YEMEN ORG
A special space for international and local organi-
zations working in the relief field in Yemen. The 
program hosts civil society institutions, organiza-
tions and initiatives, highlights their projects and 
activities, and points at difficulties and shortcom-
ings. Tuesday 1:00 pm, rerun Wednesday 7:20 pm

Capsules
An interactive health program, in which doctors and 
specialists talk about diseases and health problems rife 
in the community.  Doctors give advice to listeners for 
the duration of the program. Saturday 10:00 pm, rerun 
Tuesday 2:05 pm and Friday 9:00 pm

Me and My Case
A space for up to 18-year-old children, addresses 
their rights and issues. Due to the ongoing war 
in Yemen, the program focuses on oppression, 
marginalization and deprivation of children’s 
rights. The program also invites gifted children to 
participate in it. Thursday 1:00 pm

Our Programs
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