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هيئةةةةةقافة تفتةةةةةقالتةةةةةللاشةةةةةفيافةللةةةةةليااة للةةةةةف  قاتةةةةة افةل لتةةةةة افة ةةةةةف  اة لةةةةة ف ا
 فة تفت اغي افةلفديا

 

ثقيإنلنننننل منننننة ثق ل  ننننن  تعلنننننة البنننننل ثقافنننننثاة قلي إطنننننل عثادنننننإم عطننننن    نننننإم ث  ننننن ع ث  ق   نننننل  ثق  ننننن ل 

ثقننننن   ت  قل نننننثث  ثقي نننننإط ت فلنننننث ثق نننننإ شت كنننننة طننننن ل قنننننإ  ثق  ننننن ل  قل  نننننإم ل طننننن  ثق ل  ننننن  ثق  نننننثم 

ك نننننن ا انننننن ث ثقعننننننإت عطننننننت ثبيننننننثثيث  ث د ثث اننننننل عثق نننننن ثقلث ثق  إ لننننننل قلفنننننن  مننننننة ثن  ننننننإم طلننننننثع  

ننننننل  (Covid-19)   معنننننننإ  22ع 22انننننن م  «  ععت»كاننننننث ق ننننننإياة ماإمننننننثاة مننننننة  نننننن   م  ت

ت،  قنننننننن  يإنننننننننو قثنننننننننإم لة تل اانننننننن نلة كلنننننننن  مإمننننننننل تل اانننننننن   ثقافننننننننثاة ع  ننننننننإ  2222 ننننننننا  اث 

الة ثق  ننننن ل  طننننن  ثق ل  ننننن  كانننننث  نننننا  اث، عا رنننننة قلنننننثثف 22ع 22اننننن م   ا تلننننن  ثقهلبنننننل كلننننن  

 .www.culture.gov.bh م  ع البل ثقي إطل ثبقر ثعن 

 

عانننننلت  ثق ل  ننننن  يننننن ة منانننننل البنننننل ثقافنننننثاة قلي إطنننننل عثادنننننإم بدنننننثثي يهننننن   ثقافننننن  ثقعل ننننن  كلننننن  

ثق  نننننن  ن ثقنننننن     عثب لل نننننن  طنننننن  م ننننننإ  ثق ننننننثث  ثقي ننننننإط  فلننننننث ثق ننننننإ ش، ع ننننننعلإ  م هننننننإ قل ننننننثعا  

 لننننننننل فلننننننننث مإ اننننننننل ت هلنننننننن ث  ب مثيهننننننننإ كلنننننننن  ثق إ  ننننننننل ثق  يلللننننننننل ق    ننننننننل قع إصننننننننث تثثدلننننننننل قفثا

ثقل نل ننننننر ،  ا  ننننننل  إع  ثق ل  نننننن  طنننننن  ن نننننن  ي ثقيإنلننننننل  مقعننننننل ك إصننننننث تثثدلننننننل فلننننننث مإ اننننننل عانننننن   

ثقَعثيننننننل، ثق  ننننننل ، ثن اننننننإي ثقافثا لننننننل عثق ننننننإ ثقعثقنننننن     ننننننإ ع ننننننل  ث  ثق ل  نننننن   قنننننن  كنننننن    مننننننة 

ثق نننننثث  ثقي نننننإط  فلنننننث ثق نننننإ ش،  نننننا   دنننننثثي دث نننننل  ثق  ثينننننلع منننننة قل هنننننإ  ا لنننننل صننننن   عد إانننننل

 .ثقاف  ثقعل   عتعااا ثق  إك  مع ثق  ه م طل إ ا علت قإق ثث  ثقي إط  ق ر   كإت

 

عمننننننة قننننننلة  قننننننث   انننننن ثه ثق ل  نننننن  ثقنننننن     ثقيننننننإن  انننننن  مطننننننع ثقنننننن ك  ثق    عنننننن  دنننننن    ا لننننننل 

عد نننننن  عصنننننن    ك إصننننننث ثق ننننننثث  ثقي ننننننإط  فلننننننث ثق ننننننإ ش عمإالننننننل عيننننننعهإ ثقفننننننإق  ثقلنننننن ت، د ننننننث

ك إصنننننث ثق نننننثث  ثقي نننننإط  فلنننننث ثق نننننإ ش ق نننننإ ا  ننننن  كلننننن  ثق اثمنننننإ  م لرنننننل ثقافنننننثاة ت نننننإا ثت إ لنننننل 

ع ك نننننننإي ثقانننننننإديلة عثق    نننننننلة طننننننن  اننننننن ث ثق  نننننننإ  ثق ثصنننننننل قل  نننننننإم ل طننننننن  يهننننننن    2222كنننننننإت 

 .ص   ثق ثث  ثقي إط  فلث ثق إ ش عط إ  قآلقلإ  ثق عقلل

https://www.gulfeyes.net/
https://www.gulfeyes.net/
https://www.gulfeyes.net/
https://www.gulfeyes.net/tag/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://www.gulfeyes.net/
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ه ثق نننننننثث  ثقي نننننننإط  فلنننننننث ثق نننننننإ ش قأ مننننننن  عثق  إكنننننننإ  ثقا نننننننثال قلنننننننني م   كنننننننل ثق  ننننننن   عاُعنننننننثت

عثق  إم نننننإ  ثق ننننن  ت ا تإانننننإ ثنمننننن  عثق  إكنننننإ  طننننن  ثق عالنننننث كنننننة ن  نننننهإ، عثق ننننن  ت ت ننننن  منننننع ت إ مهنننننإ 

 إقعنننننإ  م لننننناث  قننننن ن ثق نننننع   ثق    لنننننل  قننننن  د إطنننننل معل نننننل    نننننإ عا  نننننرت  قننننن ن اننننن ا ثق نننننع   كانننننث 

إق نننننننل  ثقي نننننننإط  ت اتعهننننننإ منننننننة  ننننننن   ثق ننننننإما  ا انننننننل د إطلنننننننل ك ل ننننننل ثق  ننننننن تم ا رنننننننة قل    ننننننلة ق

م د نننننننننل  ثث نننننننننت معل ننننننننن ه  عم إم نننننننننإته  ث د  إقلنننننننننل ثق  لل انننننننننل عع نننننننننإ   ثق عالنننننننننث ثق ننننننننن ه  

 .ثق     مل ق اه   ق  يإنو ثك اإمث  د إطلل   ثن

عقنننننإق  ث  قننننن   ا لنننننل ثق نننننثث  ثقي نننننإط  فلنننننث ثق نننننإ ش ق صننننن ي كنننننإم   مثطننننن ث  قل  ننننن   ثقي نننننإط ، ثك  ننننن  

 ع  عدل ننننننل  عقلننننننل تنننننننع   ننننننإمث   إن نلننننننإ  ع  ثماننننننإ   2222 ننننننل ثقل ن ننننننر  كننننننإت ثق نننننن ت ث ثقعننننننإت ق   

عمإقلنننننننإ  ق ننننننن   اننننننن ث ثق نننننننثث  عثد ثثمننننننني  قننننننن  يإننننننننو ثق  كلنننننننل قلا ل ننننننني طننننننن  تف لنننننننت ثق  نننننننإم  

 .عثق اإ   قلة ثق    عإ  ثقا ثال

 قنننننن  صنننننن   ثق ننننننثث  ثقي ننننننإط  فلننننننث ثق ننننننإ ش ت إمننننننلإ  مننننننع ث ت إ لننننننإ   2222عتهنننننن ه ثت إ لننننننل كننننننإت 

قلننننننل ثن ننننننثن ثق ثك ننننننل قل   لننننننل ثق  نننننن  ثمل عث د ننننننثثت ثق  اننننننإ   مننننننإ قننننننلة ثق    عننننننإ  ثقا ننننننثال  ثق ع

عكلننننن  ثق نننننعل  ثقننننن    ، تننننن ك  ث ت إ لنننننل  قننننن  صننننن   ثق نننننثث  ثقي نننننإط  فلنننننث ثق نننننإ ش ثق  يننننن   طننننن  

 . مثي  ثق عقل ثق ثه ط  ث ت إ لل
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الملتقى الثانً للتراث هٌئة الثقافة تفتح باب التسجٌل للمشاركة فً 
 الثقافً غٌر المادي

  

1 

سةةةةة /م ن    نةةةةةا    النةةةةةل ثقاةةةةة  ال عةةةةةنقا لللتا ةةةةة   ا لةةةةةان اةةةةةا  ةةةةة/   ةةةةةا  ال/سةةةةة ق   70المنامةةةةة   ةةةةة   
للمشةةةةةةانا   ةةةةةة  المل/تةةةةةةت الةةةةةة ين  اللةةةةةةان  لل/ةةةةةةناا اللتةةةةةةا    قةةةةةةن المةةةةةةا    المتةةةةةةنن اتةةةةةة   ثةةةةةة ا ال ةةةةةةا  

-Covid ال/ةةةةةةة ا قن ال لااقةةةةةةة  للعةةةةةةة  مةةةةةةةا ان/شةةةةةةةان  قةةةةةةةن   ا ن نةةةةةةةا    ةةةةةةةء ا  ةةةةةةةنا ال ا ع/نا قةةةةةةة  

   إلةةةةةةةت 2727سةةةةةةة /م ن  22  22( ا ةةةةةةةن لتةةةةةةةا قا م اشةةةةةةةنقا مةةةةةةةا  ةةةةةةة   من ةةةةةةة         قةةةةةةة م  19
 انةةةةةة   ننةةةةةةام قا /لش قةةةةةة نقا الةةةةةةت شاشةةةةةة  /لش قةةةةةة ا ال عةةةةةةنقا  لنةةةةةةا  ال قاةةةةةة  الةةةةةةت ق /قةةةةةة   قةةةةةة م  

 س /م ن. 22  22

 
 
 قماةةةةةةا للةةةةةةنا  قا  ةةةةةة  المشةةةةةةانا   ةةةةةة  المل/تةةةةةةت  ال/سةةةةةة ق  ا ةةةةةةن م لةةةةةة  ثقاةةةةةة  اللتا ةةةةةة  ا لا/ن نةةةةةة   

www.culture.gov.bh. 
  
 قةةةةةل/  المل/تةةةةةت يةةةةةما ننقةةةةة  ثقاةةةةة  ال عةةةةةنقا لللتا ةةةةة   ا لةةةةةان  لةةةةةنا    ةةةةة   ال عةةةةةا ال لمةةةةة  الةةةةةت  

لل/ةةةةةةن ق  المسةةةةةة/ ن الةةةةةة ين   ا للقمةةةةةة   ةةةةةة  م ةةةةةةا  ال/ةةةةةةناا اللتةةةةةةا    قةةةةةةن المةةةةةةا     سةةةةةة قا من ةةةةةةا 

https://www.bna.bh/index.aspx
https://www.bna.bh/index.aspx
https://www.bna.bh/index.aspx
https://www.bna.bh/index.aspx
https://www.bna.bh/index.aspx
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ل نا ةةةةةةةةن /نالقةةةةةةةة   عنقنقةةةةةةةة   قةةةةةةةةن ما قةةةةةةةة  /م قةةةةةةةة ا   نا  ةةةةةةةةا الةةةةةةةةت التاامةةةةةةةة  ال/ملقلقةةةةةةةة  لمن مةةةةةةةة  
 الق نقسا .

 
 
 سةةةةةةق/نا   المل/تةةةةةةت  ةةةةةة  نسةةةةةة /ر اللانقةةةةةة    ن  ةةةةةة  انا ةةةةةةن /نالقةةةةةة   قةةةةةةن ما قةةةةةة   ثةةةةةة   ال نيةةةةةة    

 النسةةةةةةق    اا قةةةةةةا  ال عنقنقةةةةةة   ال ةةةةةةي ال ن ةةةةةة   امةةةةةةا سةةةةةةق/ينء إلةةةةةةت اةةةةةة   مةةةةةةا الم ايةةةةةةق  مةةةةةةا 
ا  ثمقةةةةة   ةةةةة ا  عماقةةةةة  ال/ةةةةةناا اللتةةةةةا    قةةةةةن المةةةةةا     سةةةةة   إلةةةةةنا  عناةةةةة  ال عةةةةةا ال لمةةةةة   قن ةةةةة

  /  قةةةةةةةةةةةة  ال/شااةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةة  ال م ةةةةةةةةةةةة ن  قمةةةةةةةةةةةةا ق/ لةةةةةةةةةةةةء  ةةةةةةةةةةةةال/ناا اللتةةةةةةةةةةةةا    شةةةةةةةةةةةةا  اةةةةةةةةةةةةا .
 
 مةةةةةا  ةةةةةقا   ةةةةةن   ثةةةةة اا المل/تةةةةةت الةةةةة ين  اللةةةةةان   ن ةةةةة  الةةةةة ا  الم /م ةةةةة  عةةةةة    ثمقةةةةة  انا ةةةةةن  

العةةةةةةال  القةةةةةة     ع ةةةةةةن  عشةةةةةة    ةةةةةة ا انا ةةةةةةن ال/ةةةةةةناا اللتةةةةةةا    قةةةةةةن المةةةةةةا    ماثقةةةةةة   يةةةةةة  ا 
 2772ال/ةةةةةناا اللتةةةةةا    قةةةةةن المةةةةةا    مةةةةةا قناةةةةة  الةةةةةت ال/ امةةةةةال مملاةةةةة  ال عةةةةةنقا / ةةةةةا  ا/شالقةةةةة  اةةةةةا  

 إايةةةةةةا  ال ةةةةةةاعلقا  الم / ةةةةةةقا  ةةةةةة  ثةةةةةة ا الم ةةةةةةا  الشن ةةةةةة  للمشةةةةةةانا   ةةةةةة    ةةةةةة    ةةةةةة ا ال/ةةةةةةناا 
 اللتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا    قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا     تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ل لقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال ال  لقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .

 
   قةةةةةةةن المةةةةةةةا   لامةةةةةةة   ال مااةةةةةةةال ال شةةةةةةةنق   لنةةةةةةةر م م اةةةةةةة  اليتةةةةةةة    ق ةةةةةةةنا ال/ةةةةةةةناا اللتةةةةةةةا  

 الممانسةةةةةال ال/ةةةةة  // ناثةةةةةا اامةةةةة   ال مااةةةةةال  ةةةةة  ال/  قةةةةةن اةةةةةا نشسةةةةة ا   ال/ةةةةة  // ةةةةة  مةةةةة  /تا م ةةةةةا 
يا  ةةةةةا ممقةةةةة ا لةةةةة ن الشةةةةة    المن/مقةةةةة  إلةةةةةت لتا ةةةةة  م قنةةةةة   امةةةةةا ق/شةةةةةا  لةةةةة ن ثةةةةة   الشةةةةة    ا ةةةةةن 

لم / ةةةةةةةقا  الشةةةةةةةلا اللتةةةةةةةا   //   ةةةةةةةا مةةةةةةةا  ةةةةةةة   ال/ةةةةةةةانقث ث قةةةةةةة  لتا قةةةةةةة  امقتةةةةةةة  ال/ ةةةةةةة ن قماةةةةةةةا ل
م ع ةةةةةةةةة  ينااةةةةةةةةةء م قشةةةةةةةةة/    ممانسةةةةةةةةةا/   ا ع/شالقةةةةةةةةة  ال/تلق قةةةةةةةةة    سةةةةةةةةةاا  ال/  قةةةةةةةةةن الشةةةةةةةةةش   

 المس/  م  ل ق   إلت  ان  اا/ انال لتا ق    نن.
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غٌر هٌئة الثقافة تفتح باب التسجٌل للمشاركة فً الملتقى الثانً للتراث الثقافً 
 المادي

 

لللتا ةةةةة   ا لةةةةةةان   ةةةةةة  إيةةةةةان ا سةةةةةة/  ا  ل/ن ةةةةةةق  النسةةةةة   اللانقةةةةةة  مةةةةةةا المل/تةةةةةةت  ثقاةةةةةة  ال عةةةةةةنقا/ لةةةةةا 

الةةةةةة ينر  لل/ةةةةةةناا اللتةةةةةةا  ر  قةةةةةةن المةةةةةةا  ر اةةةةةةا  ةةةةةة/   ةةةةةةا  ال/سةةةةةة ق  للمشةةةةةةانا   ةةةةةة  المل/تةةةةةةت المتةةةةةةنن 

اتةةةةةة   ثةةةةةة ا ال ةةةةةةا    ةةةةةةء ا  ةةةةةةنا ال ا ع/نا قةةةةةة   ال/ةةةةةة ا قن ال لااقةةةةةة  للعةةةةةة  مةةةةةةا ان/شةةةةةةان  قةةةةةةن   

ةةةةةةةة  ( ا ةةةةةةةةن لتةةةةةةةةةاCovid-19ا ن نةةةةةةةةا    22  22قةةةةةةةةة م  «     » قا م اشةةةةةةةةنقا مةةةةةةةةا  ةةةةةةةةة   من ر

   إلةةةةةةت  انةةةةةة   ننةةةةةةام قا /لش قةةةةةة نقا الةةةةةةت شاشةةةةةة  /لش قةةةةةة ا ال عةةةةةةنقا  لنةةةةةةا  ال قاةةةةةة  2727سةةةةةة /م ن 

سةةةةةةة /م ن   قماةةةةةةةا للةةةةةةةنا  قا ال/سةةةةةةة ق   ةةةةةةة  المل/تةةةةةةةت ا ةةةةةةةن م لةةةةةةة   22  22الةةةةةةةت ق /قةةةةةةة   قةةةةةةة م  

 . www.culture.gov.bhا لا/ن ن   ثقا  اللتا  

 

 

 قةةةةةل/  المل/تةةةةةت يةةةةةما ننقةةةةة  ثقاةةةةة  ال عةةةةةنقا لللتا ةةةةة   ا لةةةةةان  لةةةةةنا    ةةةةة   ال عةةةةةا ال لمةةةةة  الةةةةةت 

المسةةةةةة/ ن الةةةةةة ين   ا للقمةةةةةة   ةةةةةة  م ةةةةةةا  ال/ةةةةةةناا اللتةةةةةةا    قةةةةةةن المةةةةةةا     سةةةةةة قا  من ةةةةةةا لل/ةةةةةةن ق  

قةةةةةةةة   عنقنقةةةةةةةة   قةةةةةةةةن ما قةةةةةةةة  /م قةةةةةةةة ا    نا  ةةةةةةةةا الةةةةةةةةت التاامةةةةةةةة  ال/ملقلقةةةةةةةة  لمن مةةةةةةةة  ل نا ةةةةةةةةن /نال

الق نقسةةةةةةا   إ  سةةةةةةق/نا   المل/تةةةةةةت  ةةةةةة  نسةةةةةة /ر اللانقةةةةةة   ن  ةةةةةة  انا ةةةةةةن /نالقةةةةةة   قةةةةةةن ما قةةةةةة   ثةةةةةة   

الَ نيةةةةةة   النسةةةةةةق   اا قةةةةةةا  ال عنقنقةةةةةة   ال ةةةةةةي ال ن ةةةةةة . امةةةةةةا  سةةةةةةق/ينء المل/تةةةةةةت إلةةةةةةت اةةةةةة    مةةةةةةا 

https://www.alayam.com/
https://www.alayam.com/
https://www.alayam.com/
https://www.alayam.com/in-the-news/3160345089/هيئة%20البحرين.html
https://www.alayam.com/in-the-news/4211596426/هيئة%20الثقافة.html
https://www.alayam.com/in-the-news/4211596426/هيئة%20الثقافة.html
https://www.alayam.com/
https://www.alayam.com/
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 عماقةةةةةة  ال/ةةةةةةناا اللتةةةةةةا    قةةةةةةن المةةةةةةا    سةةةةةة   إلةةةةةةنا  عناةةةةةة   الم ايةةةةةةق  مةةةةةةا  قن ةةةةةةا  ثمقةةةةةة   ةةةةةة ا

 ال عا ال لم   /  ق  ال/شاا  م  ال م  ن  قما ق/ لء  ال/ناا اللتا    شا   اا . 

 

 

 مةةةةةةا  ةةةةةةقا   ةةةةةةن   ثةةةةةة اا المل/تةةةةةةت الةةةةةة ين  اللةةةةةةان  ثةةةةةة  ن ةةةةةة  الةةةةةة ا  الم /م ةةةةةة  عةةةةةة    ثمقةةةةةة  

لقةةةةةة    ع ةةةةةةن  عشةةةةةة    ةةةةةة ا انا ةةةةةةن ال/ةةةةةةناا اللتةةةةةةا    قةةةةةةن المةةةةةةا    ماثقةةةةةة   يةةةةةة  ا العةةةةةةال  ا

انا ةةةةةةن ال/ةةةةةةناا اللتةةةةةةا    قةةةةةةن المةةةةةةا    مةةةةةةا قناةةةةةة  الةةةةةةت ال/ امةةةةةةال مملاةةةةةة  ال عةةةةةةنقا / ةةةةةةا  ا/شالقةةةةةة  

 إايةةةةةةةا  ال ةةةةةةةاعلقا  الم / ةةةةةةةقا  ةةةةةةة  ثةةةةةةة ا الم ةةةةةةةا  الشن ةةةةةةة  للمشةةةةةةةانا   ةةةةةةة    ةةةةةةة    2772اةةةةةةةا  

   ا ال/ناا اللتا    قن الما     تا  ل لقال ال  لق . 

 

 

ا ال/ةةةةةةةناا اللتةةةةةةةا    قةةةةةةةن المةةةةةةةا   لامةةةةةةة   ال مااةةةةةةةال ال شةةةةةةةنق   لنةةةةةةةر م م اةةةةةةة  اليتةةةةةةة     ُق ةةةةةةةنر

 الممانسةةةةةال ال/ةةةةة  // نراثةةةةةا اامةةةةة   ال مااةةةةةال  ةةةةة  ال/  قةةةةةن اةةةةةا نشسةةةةة ا   ال/ةةةةة  //ر ةةةةة  مةةةةة  /تا م ةةةةةا 

يا  ةةةةةا  ممقةةةةة ا  لةةةةة ن الشةةةةة    المن/مقةةةةة  إلةةةةةت لتا ةةةةة  م قنةةةةة . امةةةةةا  ق/شةةةةةار  لةةةةة ن ثةةةةة   الشةةةةة    ا ةةةةةن 

ن قماةةةةةةةا للم / ةةةةةةةقا  الشةةةةةةةلا اللتةةةةةةةا   // ر  ةةةةةةةا مةةةةةةةا  ةةةةةةة    ال/ةةةةةةةانقث ث قةةةةةةة  لتا قةةةةةةة  امقتةةةةةةة  ال/ ةةةةةةة ر

م ع ةةةةةةةةة  ينااةةةةةةةةةء م قشةةةةةةةةة/    ممانسةةةةةةةةةا/   ا ع/شالقةةةةةةةةة  ال/تلق قةةةةةةةةة    سةةةةةةةةةاا  ال/  قةةةةةةةةةن الشةةةةةةةةةش   

 المس/  م  ل ق   إلت  ان  اا/ انال لتا ق    نن.

 

  ةةةةةالن ن إلةةةةةت  ثمقةةةةة  ال/ةةةةةناا اللتةةةةةا    قةةةةةن المةةةةةا      ةةةةةشر اةةةةةام   نا ةةةةة ا  لل/نةةةةة   اللتةةةةةا    اا/مةةةةة  

     لقتةةةةةة    لقةةةةةة  /يةةةةةة  إيةةةةةةانا  لان نقةةةةةةا   إ انقةةةةةةا   2772ن ال ةةةةةةا  لمن مةةةةةة  الق نسةةةةةةا  اةةةةةةا  المةةةةةةن/م

 مالقةةةةةا  ل ةةةةة ا ثةةةةة ا ال/ةةةةةناا  اع/نامةةةةةر إلةةةةةت  انةةةةة  ال/ اقةةةةة   لثمق/ةةةةةر  ةةةةة  /عتقةةةةةء ال/تةةةةةان   ال/ ةةةةةا   

  قا الم /م ال ال شنق .

 

/شالقةةةةةةال إلةةةةةةت  ةةةةةة ا ال/ةةةةةةناا اللتةةةةةةا    قةةةةةةن المةةةةةةا   /ماشةةةةةةقا  مةةةةةة  ا  2772 / ةةةةةة ا ا/شالقةةةةةة  اةةةةةةا  

ال  لقةةةةةة  اا ةةةةةةنن ال اامةةةةةة  لل/نمقةةةةةة  المسةةةةةة/ ام   ا ع/ةةةةةةنا  الم/ ةةةةةةا   مةةةةةةا  ةةةةةةقا الم /م ةةةةةةال ال شةةةةةةنق . 

 الةةةةةت ال ةةةةة ق  الةةةةة ين   /ةةةةة ا  ا /شالقةةةةة  إلةةةةةت  ةةةةة ا ال/ةةةةةناا اللتةةةةةا    قةةةةةن المةةةةةا   الم  ةةةةة    ةةةةة  

  ناي  ال  ل  الينا    ا /شالق .
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ا"فة تفتق"الع ناشدءافةلللياات افةل لت افة ف  اة ل ف افة تفت اغي افةلفديا

 

فع  ةةةةةةاهيئةةةةةقافةشفةةةةة يناة  تفتةةةةةقاتفج ةةةةةف اعةةةةةناتةةةةةللاشةةةةةفيافةللةةةةةليااة للةةةةةف  قاتةةةةة افةل لتةةةةة افةةةةةةت   ا
ة لةةةةةة ف افة تةةةةةةفت اغيةةةةةة افةلةةةةةةفديافةلتةةةةةة  اعتةةةةةةدلاتتةةةةةة اف لةةةةةة فءفةاف فل ف يةةةةةةقاتفةلةةةةةةدفشي افةت فئيةةةةةةقا

ةةةةةةةقا" تت "اة فةةةةةةةدالةةةةةةةناف للةةةةةةةف اتيةةةةةةة ت سا" ت ت ةةةةةةةف"اعشةةةةةةة اةتةةةةةةةفءينالشفلةةةةةةة ينالةةةةةةةنا ةةةةةةة اال   
لةةةةةةةشللش افةلةةةةةةةف يااجةةةةةةةة الف ةةةةةةةياش  ةةةةةةةفللينال ت يةةةةةةةت ييناع ةةةةةةة الفلةةةةةةةقال ت يةةةةةةةتناا23تا22يةةةةةةةتل ا

لةةةةةةةشللش ااتيل ةةةةةةةناة ةةةةةةة فغشينافةللةةةةةةةليااا22تا21فةشفةةةةةةة ينات  ةةةةةةةفوافةبيئةةةةةةةقاع ةةةةةةة ايتليةةةةةةةتيايةةةةةةةتل ا
ا.www.culture.gov.bhتةةةةةةةةةةةةة افةل لتةةةةةةةةةةةةة اعشةةةةةةةةةةةةة الت ةةةةةةةةةةةةة اهيئةةةةةةةةةةةةةقافة تفتةةةةةةةةةةةةةقاف ة ل ت ةةةةةةةةةةةةة ا

ا
تيةةةةةلل افةل لتةةةةة ايةةةةةلنا نيةةةةةقاهيئةةةةةقافةشفةةةةة يناة  تفتةةةةةقاتفج ةةةةةف ا  ةةةةة فءالبةةةةةتدافةشفةةةةة افةع لةةةةة اع ةةةةة ا
فةللةةةةةةلتنافةةةةةةةت   اتف   يلةةةةةة اتةةةةةة اللةةةةةةفاافةلةةةةةة ف افة تةةةةةةفت اغيةةةةةة افةلةةةةةةفديااتلةةةةةةعيف ال بةةةةةةفاة لةةةةةة تي ا
ةع ف ةةةةةةة ال ف يةةةةةةةقاشف ي يةةةةةةةقاغيةةةةةةة الفديةةةةةةةقاللبيةةةةةةةدف ا د فلبةةةةةةةفاع ةةةةةةة افةتفئلةةةةةةةقافةلل ي يةةةةةةةقاةل  لةةةةةةةقا

ااجذالةةةةةيل فتاافةل لتةةةةة اتةةةةة ا لةةةةة لرافة ف يةةةةةقاد شعةةةةةقاع ف ةةةةة ال ف يةةةةةقاغيةةةةة الفديةةةةةقاتهةةةةة  افةيت يلةةةةة ت
الةةةةةةنا فةَع يةةةةةةقاافة لةةةةةةي اافن يةةةةةةفءافةشف ي يةةةةةةقاتفة ةةةةةة افةع شةةةةةة ا لةةةةةةفاتلةةةةةةيل   افةل لتةةةةةة اجةةةةةةة اعةةةةةةدد 
فةلتفيةةةةةي الةةةةةناشي بةةةةةفادهليةةةةةقا ةةةةةتناتفلفيةةةةةقافةلةةةةة ف افة تةةةةةفت اغيةةةةة افةلةةةةةفدياالةةةةةشااج ةةةةة فءاف  ةةةةةقا

اعف .افةشف افةع ل اتلع ي افةلتفعا  ل افةللبت اتيلفايلع  اشفةل ف افة تفت اشل ا 

ا
ا

تلةةةةةةناشةةةةةةينادشةةةةةة  ادهةةةةةةدفهافةل لتةةةةةة افةةةةةةةت   افة ةةةةةةف  اهةةةةةةتا تةةةةةة افةةةةةةةتع افةللللعةةةةةة افةةةةةةتاادهليةةةةةةقا
ع ف ةةةةةة افةلةةةةةة ف افة تةةةةةةفت اغيةةةةةة افةلةةةةةةفدياتلفهيةةةةةةقاتيةةةةةةعبفافةفةةةةةةفة افةيةةةةةةت ااف ةةةةةة اتفتةةةةةة ات ةةةةةةتنا

لل  ةةةةةقافةشفةةةةة يناللةةةةةفلافلتف يةةةةةقاع ف ةةةةة افةلةةةةة ف افة تةةةةةفت اغيةةةةة افةلةةةةةفدياشلةةةةةفاين ةةةةةداع ةةةةة افةل فلةةةةةفةا

https://alwatannews.net/
https://alwatannews.net/
https://alwatannews.net/
https://alwatannews.net/
https://alwatannews.net/
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تجع ةةةةةةفءافةشةةةةةةفف يناتفةل ل ةةةةةةيناتةةةةةة اهةةةةةةذفافةللةةةةةةفاافةت  ةةةةةةقاة للةةةةةةف  قاتةةةةةة البةةةةةةتداا2003عةةةةةةف ا
ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةتنافةلةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف افة تةةةةةةةةةةةةةةةةةةفت اغيةةةةةةةةةةةةةةةةةة افةلةةةةةةةةةةةةةةةةةةفدياتتتةةةةةةةةةةةةةةةةةةف اة ةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةفةافةدتةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةق.

ا
هافةلةةةةةة ف افة تةةةةةةفت اغيةةةةةة افةلةةةةةةفدياةولةةةةةة اتفةللفعةةةةةةفةافةشلةةةةةة يقاشل ةةةةةةرالللتعةةةةةةقافة تةةةةةةتسا تُيعةةةةةة  

فهةةةةةةةفا فنلةةةةةةة اتفةللفعةةةةةةةفةاتةةةةةةة افةلعشيةةةةةةة اعةةةةةةةنا تلةةةةةةةبفااتفةلةةةةةةة الل  ةةةةةةةذالةةةةةةة اتفةللف لةةةةةةةفةافةلةةةةةةة اللش  
التفدلبةةةةةةةةةةةةةةةفا فشعةةةةةةةةةةةةةةةف الليةةةةةةةةةةةةةةة ف اةةةةةةةةةةةةةةةةدنافةلةةةةةةةةةةةةةةةعتيافةل لليةةةةةةةةةةةةةةةقاجةةةةةةةةةةةةةةةة ا تفتةةةةةةةةةةةةةةةقالعي ةةةةةةةةةةةةةةةق.

ا
ااةةةةةةدناهةةةةةذلافةلةةةةةعتياعشةةةةة افةلةةةةةف يماهتيةةةةةقا تفتيةةةةةقاعليتةةةةةقافةللةةةةةذ  ايل ةةةةةناة ل ل ةةةةةينا  لةةةةةفاتيللةةةةة  

عبةةةةةةةةفالةةةةةةةةنا ةةةةةةةة اال ف ةةةةةةةةقا  فئةةةةةةةة العيلةةةةةةةةلب اتللف لةةةةةةةةفلب اف  فلتفةيةةةةةةةةقاشفةلةةةةةةةةلنافة تةةةةةةةةفت اللش 
افةلت يديقاتتلفئاافةلعشي افةلتب افةللل دلقاةديب اجة الف يافعلشف فةا تفتيقاد  ن.
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