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 «البحرينروح -العودة »هيئة الثقافة تحتفي بيوم الميثاق الوطني وتبث حفل 

 للمايسترو وحيد الخان

 

بيييييياف ال يثيييييا  ف 2021فبرايييييير  14للثقافيييييح رايوييييياأل يييييياف  يييييد ا  يييييد ال اافييييي   هيئيييييح البحيييييري  تحتفيييييي

لل ايسيييييييترر رال ا ييييييييقاأل  «البحيييييييري  ألرح –العيييييييا   »اليييييييالكيم رخليييييييل  ييييييي   ييييييي   بييييييي   فييييييي  

عليييييت  اايييييي ياتيييييياة فيييييي ت ييييياف السييييياعح   (CultureBah)عليييييت اكات يييييا ر ييييييد ال يييييا  البحريكيييييي

 . ساء   8:00

 

لقييييد  ييييق    يثييييا  الع يييي  الييييالكي »رب ييييلم ال كا ييييبح االييييخ  عييييالي ال ييييي ح  ييييي بكييييخ  ح ييييد     ليفييييح: 

ييييييح فاألاييييييح فييييييي  سيييييييرتكا البحريكيييييييح ربفايييييي  أل يييييييح ر ق ييييييح ايييييييا    ايييييير  صييييييا   ال  لييييييح  ح ط 

ال ليييييل   يييييد بييييي  عيسيييييت     ليفيييييح عاهييييي  اليييييب   ال فيييييد   ف ييييي    رألعيييييامم اليييييداع  ا ر   للثقافيييييحم 

صيييييياأل لحراثكييييييا الثقييييييافي ا يييييي  ا ييييييتثكاهي ر ققكييييييا  يييييي    ييييييكاا  الع ييييييد ال اهيييييير  ك يييييي ا    سييييييا يح 

هيئييييييح البحييييييري  »م رأضييييييافخ: «فييييييي  صيييييياث ال راثيييييي  الثقافيييييييح العال يييييييحرضييييييعخ   لقييييييح البحييييييري  

للثقافييييييح رايويييييياأل  لت  ييييييح بييييييك ف   لتيييييي  ربثاابييييييخ ال يثييييييا  فييييييي أ  تقييييييا  البحييييييري   اضييييييكح للتكييييييا   

 .«الثقافي ر ب ااح في بكاء  ساأل التااص   ي الحااألا  رال عاة     ا  العال 

 

https://www.alayam.com/in-the-news/4211596426/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86.html
https://www.alayam.com/in-the-news/4211596426/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86.html
https://www.alayam.com/in-the-news/47330/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86.html
https://www.alayam.com/in-the-news/47330/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86.html
https://www.alayam.com/in-the-news/785803933/%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86.html
https://www.alayam.com/in-the-news/785803933/%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86.html
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اف اال يييييراءا  اال ترااييييييح  ييييي   ييييي   تقيييييدي   فييييي  رأثيييييد  أ  ال يئيييييح تحتفيييييي ب يييييلا اليييييياف  يييييي ا تييييير

يييييييات ا اللقترر يييييييييحم  اضيييييييحح أ   فيييييييي   للفكييييييييا  « ألرح البحييييييييري  -العيييييييا  »ل   األهيييييييا عبيييييييير  كص 

رال ا يييييييقاأل رال ايسييييييترر البحريكييييييي ر يييييييد ال ييييييا م رالييييييل  يبيييييي   سيييييياء ا  ييييييد يعقيييييي  ألرح  يثييييييا  

دع  ثيييييري   ييييي   اييييير  الع ييييي  اليييييالكيم رايييييد ا تاييييياف   سيييييرح البحيييييري  اليييييالكيم اليييييل   يييييي د بييييي

 .صا   ال  لح عاه  الب   ال فد 

 

ف راد  ييييييي  ال ايسيييييييترر ر ييييييييد 2019رثيييييييا   سيييييييرح البحيييييييري  اليييييييالكي ايييييييد ا تاييييييياث الحفييييييي  عييييييياف 

ال يييييا  بصيييييحبح أرألثسيييييترا القييييياهر  السيييييي فا يم ث يييييا صيييييا   ال ايسيييييترر ر ييييييد ال يييييا  فيييييي ايا تييييي  

اعيييييد  يييييي ت ربيييييح  ييييي اعي ح تتاييييي   للحفييييي  ال ايسيييييترر  ييييياير  يييييا يل ر ييييييقا    ييييياهدر الحفييييي  عليييييت  

ر ك يييييييا: ا  ييييييي م ألاصيييييييتكام « العيييييييا  م ألرح البحيييييييري » قطاعيييييييا   ييييييي  ألبييييييياف ال ايسيييييييترر ال يييييييا  

 حبيييييييابتي ال حييييييير  م الك ليييييييحم أ يييييييراألم الدا يييييييحم  سيييييييي  الصيييييييي  ر يرهيييييييام رهيييييييي   لفيييييييا  ثتب يييييييا 

ليييييييت ال ايسيييييييترر ر ييييييييد ال يييييييا  ثتب يييييييا لنرألثسيييييييترا السيييييييي فا ي الفل األ ا يم رهيييييييدث  ييييييي    ل يييييييا  

اصييييييح البحييييييري  « العييييييا  » بييييييراا الصيييييياأل  الحايييييياأليح البحريكيييييييح للعييييييال ل رتحقييييييي  ا يييييييقت ألبيييييياف 

 ييييي   ييييي   اليييييكي م البحيييييري  التيييييي عا يييييخ فيييييي ر يييييدا  ال  لييييي  رال ايسيييييترر ر ييييييد ال يييييا  بتفاصييييييل ا 

ر  اليات يييييال رهيييييي  حارليييييح لكقييييي  صييييياأل ر  ييييياهد عبييييير ال ا ييييييقتم باعتباألهيييييا لييييييح عال ييييييح ي قييييي  

ا الل  يي ف   ا   .رتلر 

 

هيييييلم ال  لفيييييا  ال ا ييييييقيح تتسييييي  بالسييييييك اهيحم رهيييييي أايييييرة  ليييييت ال ا ييييييقت التصيييييايريحم ليييييللل فقيييييد 

ل ييييي ر يييييد ال ييييا   لييييت  سييييف  قايييييا  ر  يييياهد  يييي    يلتيييي  رخاثرتيييي  ليبكييييي علي ييييا  ا يييييقامل يقييييي هييييلا 

م رايييييد تييييي  تسييييي ي  (World Music) « ا ييييييقت العيييييال »الكيييييا   ييييي  ال ا ييييييقت تحيييييخ تصيييييكي  

لبييييياف فيييييي العاصييييي ح ال كياألييييييح با ابيسيييييخ  يييييي أرألثسيييييترا با ابسيييييخ الفيل ييييياأل ا ي ب  ييييياألثح هيييييلا ا 

م ويييييي  أضيييييييفخ (one Take)  ا يييييييقي ا ربي ييييييلاة العيييييي ث الق  يييييييقي التقليييييييد  ال  يييييياعي 94

علي ييييييييا ايال  ال ييييييييرايحل اييييييييد خ أرلييييييييت الحفيييييييي   ل ييييييييلا االلبيييييييياف فييييييييي    األيييييييييح ال  يييييييير فييييييييي 

 .ف2018القاهر  في  اف بر ف و  في  األ ا ربرا ب 2018 بت بر

يييييييلثر أ  ال ايسييييييترر ر يييييييد ال ييييييا    ليييييي   ا يييييييقي  اصيييييي  علييييييت  أل ييييييح البقييييييالاأليا  فييييييي  لييييييح 

ا ربيييييييياا ر أل ييييييييح ال ا سييييييييتير فييييييييي عليييييييي   ا يييييييييقت ال ييييييييعاة  يييييييي  ال ع ييييييييد العييييييييالي لل ا يييييييييقت 

القا سييييييرفاتااأل بالقيييييياهر ل بييييييدأ ال ييييييا    ييييييااألم الفكييييييي بك ييييييال  يييييي   و ا يكيييييييا  القر ال اضييييييي ابيييييي  

يييييا   يييييرا  ال  رالييييي  فيييييي عيييييال  ا ع يييييا  ابييييي  أ  يقيييييرأل أ ييييييرا  العيييييا    15يكقطيييييي  ثثييييير  ييييي   أ  عا  

 .«العا  »ريقد ف ألبا   ال ت ي  الل  يح   ا    –ال ا يقت  –ربقا   لت  يف  ا ر  
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 هيئة الثقافة تحتفي بيوم الميثاق الوطني غدا  

  

 هيئح الثقافح تحتفي بياف ال يثا  الالكي  دا  

فبراييييير   بكييييا   تحتفييييي هيئييييح البحييييري  للثقافييييح رايويييياأل ييييياف  ييييد ا  ييييد بييييياف ال يثييييا   13ال كا ييييح فييييي 

ألرح البحييييييييري   لل ايسييييييييترر رال ا يييييييييقاأل  –الييييييييالكيم رخلييييييييل  يييييييي   يييييييي   بيييييييي   فيييييييي   العييييييييا   

( علييييييت  ااييييييي ياتييييييياة فييييييي ت يييييياف السيييييياعح CultureBahالبحريكييييييي ر يييييييد ال ييييييا  علييييييت اكات ييييييا  

ل 8:00   ساء 

 

ال كا يييييبحم االيييييخ  عيييييالي ال يييييي ح  يييييي بكيييييخ  ح يييييد     ليفيييييح ألهيسيييييح هيئيييييح البحيييييري  للثقافيييييح رب يييييلم 

رايوييييياأل:  لقيييييد  يييييق   يثيييييا  الع ييييي  اليييييالكي  حطيييييح فاألايييييح فيييييي  سييييييرتكا البحريكييييييح ربفاييييي  أل ييييييح 

ر ق يييييح اييييييا    اييييير  صيييييا   ال  ليييييح ال ليييييل   يييييد بييييي  عيسيييييت     ليفيييييح عاهييييي  اليييييب   ال فيييييد  

ا ر  للثقافييييييحم صيييييياأل لحراثكييييييا الثقييييييافي ا  ييييييا ا ييييييتثكاهيا ر ققكييييييا  يييييي    ف يييييي    رألعييييييامم الييييييداع  

 يييييكاا  الع يييييد ال اهييييير  ك ييييي ا    سيييييا يح رضيييييعخ   لقيييييح البحيييييري  فيييييي  صييييياث ال راثييييي  الثقافييييييح 

 العال يح ل

 

رأضيييييافخ:  هيئيييييح البحيييييري  للثقافيييييح رايوييييياأل  لت  يييييح بيييييك ف   ليييييح ال ليييييل ال فيييييد  ربثاابيييييخ ال يثيييييا   

 اضيييييييكح للتكيييييييا  الثقيييييييافي ر يييييييب ااح فيييييييي بكييييييياء  سييييييياأل التااصييييييي   يييييييي  فيييييييي أ  تقيييييييا  البحيييييييري 

 الحااألا  رال عاة     ا  العال  ل

 

رأثيييييد  أ  ال يئيييييح تحتفيييييي ب يييييلا اليييييياف  يييييي ا تيييييراف ال يييييراءا  اال ترااييييييح  ييييي   ييييي   تقيييييدي   فييييي  
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ألرح البحييييييييري   للفكييييييييا   -ل   األهييييييييا عبيييييييير  كصييييييييات ا اللقترر يييييييييحم  اضييييييييحح أ   فيييييييي   العييييييييا  

رال ايسييييييترر البحريكييييييي ر يييييييد ال ييييييا م رالييييييل  يبيييييي   سيييييياء ا  ييييييد يعقيييييي  ألرح  يثييييييا   رال ا يييييييقاأل

الع ييييي  اليييييالكيم رايييييد ا تاييييياف   سيييييرح البحيييييري  اليييييالكيم اليييييل   ييييييد بيييييدع  ثيييييري   ييييي   اييييير  

 صا   ال  لح عاه  الب   ال فد ل

 

ف راد ييييييي  ال ايسيييييييترر ر ييييييييد 2019رثيييييييا   سيييييييرح البحيييييييري  اليييييييالكي ايييييييد ا تاييييييياث الحفييييييي  عييييييياف 

صيييييحبح أرألثسيييييترا القييييياهر  السيييييي فا يم ث يييييا صيييييا   ال ايسيييييترر ر ييييييد ال يييييا  فيييييي ايا تييييي  ال يييييا  ب

 للحف  ال ايسترر  اير  ا يل

 

ر ييييييييقا    ييييييياهدر الحفييييييي  عليييييييت  اعيييييييد  يييييييي ت ربيييييييح  ييييييي اعيح تتاييييييي    قطاعيييييييا   ييييييي  ألبييييييياف 

ال ايسييييييييترر ال ييييييييا   العييييييييا  م ألرح البحييييييييري   ر ك ييييييييا: ا  يييييييي م ألاصييييييييتكام  حبييييييييابتي ال حيييييييير م 

ألم الدا ييييييحم  سييييييي  الصييييييي  ر يرهييييييام رهييييييي   لفييييييا  ثتب ييييييا ال ايسييييييترر ر يييييييد ال ييييييا  الك لييييييحم أ ييييييرا

ثتب ييييييا لنرألثسييييييترا السييييييي فا ي الفل األ ا يم رهييييييدث  يييييي    ل ييييييا  لييييييت  بييييييراا الصيييييياأل  الحايييييياأليح 

 البحريكيح للعال ل

 

رتحقيييييي  ا ييييييقت ألبييييياف  العيييييا    اصيييييح البحيييييري   ييييي   ييييي   اليييييكي م البحيييييري  التيييييي عا يييييخ فيييييي 

رال ايسييييييترر ر يييييييد ال ييييييا  بتفاصيييييييل ا ر  اليات ييييييال رهييييييي  حارلييييييح لكقيييييي  صيييييياأل  ر ييييييدا  ال  ليييييي 

 ر  اهد عبر ال ا يقتم باعتباألها ليح عال يح ي ق  لل  يي ف   ا رتلرا ال

 

هيييييلم ال  لفيييييا  ال ا ييييييقيح تتسييييي  بالسييييييك اهيحم رهيييييي أايييييرة  ليييييت ال ا ييييييقت التصيييييايريحم ليييييللل فقيييييد 

يقيييييي      يلتييييي  رخاثرتييييي  ليبكيييييي علي يييييا  ا ييييييقامل ل يييييي ر ييييييد ال يييييا   ليييييت  سيييييف  قاييييييا  ر  ييييياهد  ييييي

(م رايييييد تييييي  تسييييي ي  World Musicهيييييلا الكيييييا   ييييي  ال ا ييييييقت تحيييييخ تصيييييكي    ا ييييييقت العيييييال    

هييييييلا ا لبيييييياف فييييييي العاصيييييي ح ال كياأليييييييح با ابسييييييخ  ييييييي أرألثسييييييترا با ابسييييييخ الفيل يييييياأل ا ي ب  يييييياألثح 

(م وييييييي  أضييييييييفخ one Take ا ييييييييقي ا ربي يييييييلاة العييييييي ث الق  ييييييييقي التقلييييييييد  ال  ييييييياعي   94

علي ييييييا ايال  ال ييييييرايحل اييييييد خ أرلييييييت الحفيييييي   ل ييييييلا ا لبيييييياف فييييييي    األيييييييح ال  يييييير فييييييي  ييييييبت بر 

 فل2018ف و  في  األ ا ربرا بالقاهر  في  اف بر  2018

 

يييييييلثر أ  ال ايسييييييترر ر يييييييد ال ييييييا    ليييييي   ا يييييييقي  اصيييييي  علييييييت  أل ييييييح البقييييييالاأليا  فييييييي  لييييييح 

 ا يييييييييقت ال ييييييييعاة  يييييييي  ال ع ييييييييد العييييييييالي لل ا يييييييييقت ا ربيييييييياا ر أل ييييييييح ال ا سييييييييتير فييييييييي عليييييييي  

القا سييييييرفتااأل بالقيييييياهر م ربييييييدأ   ييييييااألم الفكييييييي  يييييي   و ا يكيييييييا  القيييييير  ال اضييييييي ابيييييي  أ  يكقطييييييي 

ييييييا   ييييييرا  ال  راليييييي  فييييييي عييييييال  ا ع ييييييا  ابيييييي  أ  يقييييييرأل أ يييييييرا  العييييييا   ربقييييييا   15 ثثيييييير  يييييي   عا  

 ا    العا   ل ل يف  ا ر   ال ا يقت  ريقدف ألبا   ال ت ي  الل  يح  

 


