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نةةةةة/ منا  ننةةةةةا    ةةةةةين  مم اةةةةة  النسةةةةةاضي  ةةةةة   ال  ةةةةة/ن ال م ةةةةة  الما ةةةةةض  ني ةةةةة   71المنامةةةةة   ةةةةة  
ث ا ضةةةةة  لنظةةةةة  لن ةةةةةاا ال ةةةةةالل /م  ةةةةة  مةةةةةي النسةةةةةاضي الضةةةةة/ل مااةةةةة ا  ل نظةةةةةا  الث ةةةةةا     ةةةةة  الم ةةةةةظ/  
اإلق ضمةةةةة  /ال ةةةةةةالم   /ملةةةةةةم نن ةةةةة  اضمةةةةةةاي  ةةةةةةنن مةةةةةي ال   ةةةةةةضا  الم يمةةةةةة  نن ةةةةة  الث ا ةةةةةة  /ن/ا ةةةةةةا 

مظيل  ةةةةةاسا ال ةةةةةم/ الم اةةةةة  ايمضةةةةةا   ضنةةةةة  نةةةةةي  ةةةةة ماي      ضنةةةةة   ةةةةة  ننةةةةةا  الممظم ةةةةة ا   / ةةةةة  م ةةةةةن 
اسمةةةةةةةذ    الةةةةةةةمئ  ةةةةةةةين   ةةةةةةةن/ا  ا ا ةةةةةةةظذ ل سا/مةةةةةةة    نةةةةةةةا   ةةةةةةة  ال مةةةةةةة  الث ةةةةةةةا   الا ةةةةةةةم  
/ل ةةةةةنس  الث ا ةةةةة   ةةةةة   يةةةةةنس اا ةةةةةنا  ل ظنمضةةةةة  الم ةةةةةظنام  // ةةةةةض   لظ  ضةةةةة  الي/ضةةةةة  ال/ نضةةةةة  /م ةةةةةاا  

 الس ااض . لظ اضف ال  /ا نالمم ا  /ماظ ناظيا 

 
 

/الضةةةةةة/ل  ضظمضةةةةةة  السةةةةةةاام الث ةةةةةةا    ةةةةةة  النسةةةةةةاضي ن ةةةةةةن  ل/مةةةةةةذ  ظظنةةةةةة/  مةةةةةةا نةةةةةةضي ظن ةةةةةةضي الم ةةةةةةالل 
/ال ةةةةةةةا/ر الس ةةةةةةةااض   انمةةةةةةةا  م ةةةةةةةااضو السنةةةةةةةا  ال ماانةةةةةةة  /الظةةةةةةةااض   /ا ةةةةةةةظنام    ةةةةةةة  ظن ةةةةةةةضل 

 الم/ا ل الث ا ض .
 

 

 

https://www.bna.bh/index.aspx
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/ ايمضةةةةةةةةا الااسةةةةةةةة  ل سةةةةةةةةاام ا لث ةةةةةةةةا   /ظ ةةةةةةةةظماا  ض ةةةةةةةة  النسةةةةةةةةاضي ل ث ا ةةةةةةةة  /ارثةةةةةةةةاا ا اضةةةةةةةة   ةةةةةةةةم 

/س ةةةةةةة/اس الةةةةةةةنا ل  ةةةةةةة  م ظ ةةةةةةةف م/ا ةةةةةةةمذ /ن مةةةةةةةذ الم ةةةةةةةظما لةةةةةةةذ منةةةةةةةم م  ةةةةةةةو  ةةةةةةةن ضنضا  ال ةةةةةةةاي 
 الما  . 

 
 

/  ةةةةةة  مةةةةةةناا ال ةةةةةةن/ا  الما ةةةةةةض   نالةةةةةة  ميةةةةةة/ن /انمةةةةةةا ا   ةةةةةةم/ ايمضةةةةةةا   ضنةةةةةة  نةةةةةةي  ةةةةةة ماي    
  ضنةةةةةةةة  ا ظةةةةةةةةااف /ظ ةةةةةةةةنضا ن/  ال ةةةةةةةةالل /المن مةةةةةةةةا  الن/لضةةةةةةةة  /  ةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةيا ايمةةةةةةةةل المظسةةةةةةةةن  

ين م ا  ةةةةةةا  ةةةةةة  ال ا ةةةةةةم  النان ةةةةةةض  نةةةةةةااض  ظناةةةةةةض    ةةةةةةل ايمةةةةةةل المظسةةةةةةن  /الض/نض ةةةةةةا/  الظةةةةةة   ةةةةةة
/س.   ظ نضةةةةةةةةةةةةةةةاا   ةةةةةةةةةةةةةةةي الم/ا ةةةةةةةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةةةةةةةو مم اةةةةةةةةةةةةةةة  النسةةةةةةةةةةةةةةةاضي   ةةةةةةةةةةةةةةة  اسضةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةم 

 
/اةةةةةةاي ل ةةةةةةم/س اسمةةةةةةذ   الن ةةةةةة   ةةةةةة  سمةةةةةة  ا ةةةةةةل النسةةةةةةاضي الةةةةةة  ال المضةةةةةة   نةةةةةةا منةةةةةةاناا   ةةةةةة  

مم اةةةةة  النسةةةةةاضي م ظ ةةةةةف الممةةةةةاس    ةةةةةظل ظل ةةةةةض  المااةةةةة  اإلق ضمةةةةة  ال انةةةةة  ل ظةةةةةاا  ال ةةةةةالم   ةةةةة  
ل  ةةةةة  ميةةةةة/ن /سنةةةةة  2172امااةةةةة  مةةةةةي الن ةةةةة  الثانضةةةةة  ظسةةةةة  ا اضةةةةة  الض/نض ةةةةةا/ ام ض ةةةةةا ل منةةةةةم  ةةةةةال 

س سا ةةةةةاا  /نا مةةةةةا  لميةةةةة/ن الظل ةةةةةض  /الةةةةةمئ ل  ةةةةةي  الظةةةةةاا  اإلن ةةةةةان  ل من  ةةةةة  ال انضةةةةة   /اةةةةةاي  ةةةةةم/ 
   ل. 2112 نذ لثنا   ضااظذ ل ض/ن ا/  ال 

 
 

س /الظ امةةةةةةذ ال مضةةةةةة  نا ةةةةةةال  / ةةةةةة  لنظةةةةةة  ل ةةةةةةا  ظ ةةةةةةضا الةةةةةة  ظ ةةةةةةنضا الممظمةةةةةةو ا لةةةةةةن/ل  لاوضةةةةةة   ةةةةةةم/ 
/ل ةةةةةناف من /مةةةةة  ايمةةةةةل المظسةةةةةن   لقةةةةةا  ايمةةةةةل المظسةةةةةن  منةةةةةانا   ةةةةةاسا ال ةةةةةم/ الم اةةةةة  ايمضةةةةةا 
  ضنةةةة  نةةةةي  ةةةة ماي      ضنةةةة  نا ظمةةةةان ال ةةةةام  مةةةةي لناضةةةة  مةةةةي اةةةة   ةةةةال ض/مةةةةا   المضةةةةا  ل  ةةةةمضا. امةةةةا 

مةةةةةة  من مةةةةةة  الض/نض ةةةةةةا/  ةةةةةةم/س نمةةةةةةا     انةةةةةةي  ةةةةةةضنا   ةةةةةة  ال ل ل ةةةةةةا  ا ظمةةةةةةال  ةةةةةةم/س 2112 ةةةةةةال /اا 
 نالظاا  /الث ا  . 

 
 

ةةةةةةا    ةةةةةة  ن ةةةةةةل /ا اضةةةةةة   /ظمثةةةةةة  السااةةةةةة  /الننضةةةةةة  /الظ ةةةةةةاض ض   ةةةةةة  النسةةةةةةاضي لسةةةةةةن ال ةةةةةة/ا ن المنا 
 ةةةةةةاسا ال ةةةةةةم/ الم اةةةةةة  ايمضةةةةةةا   ضنةةةةةة  نةةةةةةي  ةةةةةة ماي      ضنةةةةةة  اسمةةةةةةذ   ل ث ا ةةةةةة   سضةةةةةة   ةةةةةةين 

ل   ةةةةةما 7212/ا ةةةةة   منةةةةةم  ةةةةةال م ةةةةةاح النسةةةةةاضي ال ةةةةةن/ئ ل ننةةةةة/ي الظ ةةةةةاض ض  ن مةةةةةذ /ا اضظةةةةةذ المظ
الم ةةةةاح الةةةةمئ ض ةةةةن ل ةةةةل سةةةةن   نةةةة  ظ ةةةةاض    ةةةة  النسةةةةاضي /ض ةةةةاام  ضةةةةذ ن نةةةة  مةةةةي ل  ةةةة   نةةةةان  

ان / ناا.   المم ا  مي م/ا نضي /م ضمضي /ا/ 

 
 

امةةةةةةةا /ا ةةةةةةةظل  ةةةةةةةاسا ال ةةةةةةةم/ الم اةةةةةةة  ايمضةةةةةةةا   ضنةةةةةةة  نةةةةةةةي  ةةةةةةة ماي      ضنةةةةةةة  اسمةةةةةةةذ   ظ ةةةةةةةال  
اي ا اضةةةةةا  م ةةةةةظماا  لم ةةةةةاح النسةةةةةاضي الةةةةةن/ل  ل اظةةةةةاا  نالسااةةةةة  ايننضةةةةة   ةةةةة  مم اةةةةة  النسةةةةةاضي   اةةةةة

ا   ةةةةةة  المم اةةةةةة  / ن/انةةةةةةا  ل  نضةةةةةةن مةةةةةةي ن/ا  الةةةةةةمئ ل ةةةةةةنت  ةةةةةة   ال ةةةةةةن/ا  الما ةةةةةةض  /ميةةةةةة  ل  ةةةةةةا 
 الن ا المس ض  /ال انض  /ال المض .
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س ا ل النساضي /ث ا ظيا /س ااظيا ال    ا   المض   ل م  م/ 
    اسن  

لمان آل خليفة في نهضة البحرين هيئة الثقافة تستذكر دور سمو األمير خليفة بن س
  الثقافية

 

خههههههقو اللخههههههوا ال مههههههه  المفتههههههر  نلاهههههه   خففرهههههه  لف هههههه   ن ههههههف  اللههههههفل   البحههههههر  شههههههلدة  م  هههههه    

وجل هههههه   هههههه  البحههههههر   الرههههههوع  راهههههه اإل لين ههههههفم الوخههههههففي   هههههه  المههههههه و  ا   رمههههههي واللههههههفلمي  و لهههههه  

بفاههههها   مهههههفل  هههههدا  ههههه  الا صهههههرفة الم لمههههه  بفلههههها الوخففههههه  واو  هههههف فهههههي ب هههههف  الم  ملهههههفة  وفهههههي 

  صهههههفسم الههههههمو الم  هههههي ال رهههههر خ رفههههه  بههههه   ههههه مفل  و خ رفههههه  خهههههد   ل  الملفهههههو  لههههه  بههههه  ل    لهههههفل  

مي و صههههههبح  الههههههت  شههههههلدة  هههههه واة  ر  هههههه  لح و هههههه  المم  هههههه    فههههههر  فههههههي اللمهههههها الوخههههههففي الر هههههه

الوخففهههههه  فههههههي  لههههههدل  افههههههداإل ل   مرهههههه  المههههههه دا   وو ههههههر   ل ل  هههههه  اللو هههههه  الو  رهههههه  وجهههههههراإل ل لر هههههه  

 الالوب بفلمم    و   هبف لف الحاف   . 

https://www.alayam.com/
https://www.alayam.com/
https://www.alayam.com/
https://www.alayam.com/in-the-news/47330/البحرين.html
https://www.alayam.com/in-the-news/3040574663/صاحب%20السمو%20الملكي%20الأمير%20خليفة%20بن%20سلمان%20آل%20خليفة.html
https://www.alayam.com/
https://www.alayam.com/
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والرههههههوع    مرهههههه  الحههههههراي الوخههههههففي فههههههي البحههههههر   بلهههههههد   وجهههههه      ههههههو   ههههههف بههههههر   دشههههههر  الملهههههههفل  

ي وال هههههههف   ي وا ههههههه دا    فهههههههي    هههههههر  والصهههههههرور الحاهههههههف      ن هههههههفا  اهههههههف    الحفهههههههف  اللمرانههههههه

و ال رهههههر الراسههههها ل حهههههراي  الموا ههههه  الوخففرههههه . و هههههه تار  راههههه  البحهههههر   ل وخففههههه  وال هههههف    ف ههههه   هههههم 

الوخهههههففي وساهههههو ل الهههههداس  فهههههي     ههههه   وا هههههم  وا مههههه  المهههههه مر لههههه    هههههت    ههههه   هههههبلر رفة الخهههههرل 

 المفتي. 

 

ال رهههههر خ رفههههه  بههههه   ههههه مفل  و خ رفههههه   و  ههههه   هههههدا  الهههههه واة المفتهههههر   نفلههههه  جلهههههوا و ن هههههفااة  هههههمو

ا  هههههراد و خهههههد ر اوو اللهههههفل  والم  مهههههفة الدولرههههه  و  ههههه     هههههلف ال ههههه  الم حهههههد  والرونرهههههه و  ال هههههي 

شهههههلد  خر  هههههف فهههههي اللفصهههههم  الفرنههههههر  بهههههف  ا    هههههرا   ههههه  ال ههههه  الم حهههههد   لبرهههههراإل  ههههه  الموا هههههف   ههههه  

ول.    م    البحر        سرا  م 

 

 ل   الفاهههها فههههي سمهههها ا هههه  البحههههر    لهههه  اللفلمرهههه   بههههر  بههههفا اة فههههي واههههفل لهههههمو الملفههههو  لهههه  بهههه 

    ههههه  الم هههههفسة  فههههه    ل هههههرا المراههههه  ا   رمهههههي اللربهههههي ل  هههههرا  اللهههههفلمي فهههههي  م  ههههه  البحهههههر   

ع فهههههي جلهههههوا وسفههههه  2102امراههههه   ههههه  الفاههههه  الوفنرههههه   حههههه    ف ههههه  الرونرهههههه و     ههههههف     هههههت  هههههفع 

ل سفتهههههراإل واا مهههههفإل ل لهههههوا ال ل هههههرا والهههههت     ههههه  ال هههههرا  ا نههههههفني ل م  خههههه  اللربرههههه   واههههه فل  هههههمو 

 ع. 2112       ف  ا ف    ل رونه و  فع 

 

ل وال  ا هههههه  اللمرهههههه  بر ههههههفل   وفههههههي لف هههههه   خههههههر   اههههههرر  لهههههه   خههههههد ر الم  مهههههه  الههههههدولي لر  هههههه   ههههههمو 

و  ههههههداد    و هههههه  ال هههههه  الم حههههههد     ههههههرة ال هههههه  الم حههههههد   بههههههفا   صههههههفسم الهههههههمو الم  ههههههي ال رههههههر 

 هههه مفل  و خ رفهههه  بف  مههههفا ال ههههف ا  هههه   بر هههها  هههه  اهههها  ههههفع  و ههههفإل  فلمرههههفإل ل اههههمرر. امههههف خ رفهههه  بهههه  

ع 2112فهههههي اللهههههفع « ابههههه   هههههر ف»وار  ههههه     مههههه  الرونرهههههه و  هههههمو   رهههههر البحهههههر   الراسههههها ب هههههفس   

 لخف  ا  مفع  مول بفل را  والوخفف . 

 

ههههههر    هههههه  ا هههههه  و  ف هههههه   و موهههههها الحراهههههه  والف رهههههه  وال اهههههه ر ر  فههههههي البحههههههر    سههههههد الاههههههوا د المب  

صهههههفسم الههههههمو الم  هههههي الملفهههههو  لههههه  بههههه  ل    لهههههفل  ال رهههههر خ رفههههه  بههههه   ههههه مفل  و خ رفههههه  ل وخففههههه   

سرههههههم شههههههلد  لههههههرل البحههههههر   الههههههه و  ل ف ههههههول ال اهههههه ر ر  ا مهههههه  و  ف  هههههه  الم واصهههههه     ههههههت  ههههههفع 

ل الهههههت   لهههههد   ههههه  سهههههد  ف هههههي  اههههه ر ي فهههههي البحهههههر   و اهههههف ي فرههههه  ن بههههه   ههههه  ع   هههههتا الملهههههر0292

اا وشبفب.    فاا ف فني المم        وا  ر  و خرمر  و و 

 

امهههههف وا ههههه   صهههههفسم الههههههمو الم  هههههي ال رهههههر خ رفههههه  بههههه   ههههه مفل  و خ رفههههه   سمههههه     لهههههفل  بفلحراههههه  

الههههههدولي ل   ههههههفب  الههههههت   الابرهههههه  فههههههي  م  هههههه  البحههههههر    ف ههههههفل   ف ههههههفإل  ههههههه مراإل لملههههههرل البحههههههر  

ا  فههههههي المم  هههههه  و  وانههههههفإل ل لد ههههههد  هههههه  او  ال  اههههههر  صههههههبا خههههههقو الههههههه واة المفتههههههر  وجلهههههه  ل خههههههر 

 المح ر  واللربر  واللفلمر .


