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حصاد
صندوق التنمية الثقافية

في الفترة من يناير 2014 إلى ديسمبر 2014

3

اأ�سهم �سندوق التنمية الثقافية خالل الفرتة من  يناير 2014 اإىل دي�سمرب2014 يف احلراك الثقايف 

امل�ؤ�س�سات  للعديد من  املتعددة، ودعمه  اأن�سطته  العام، من خالل  الذي �سهدته م�سر خالل هذا 

الر�سمية والأهلية املهتمة بالعمل الثقايف.

اأن�سيء  التي  الأهداف  من  م�ستقى  حمدد  منهج  وفق  الفرتة،  هذه  خالل  العمل  م�سرية  وانطلقت 

ال�سندوق من اأجلها، واأهمها:

1-اإقامة املعاقل الثقافية، وتط�ير القائم منها بالفعل.

2-اإنتاج امل�اد الثقافية.

3-الدعم املايل مل�سروعات واأن�سطة اجلهات احلك�مية وغري احلك�مية التي تتفق مع الأهداف التي 

ي�سعى ال�سندوق اإىل حتقيقها.

ويف �س�ء الأهداف ال�سابقة ي��سح التقرير التايل اأهم اإجنازات ال�سندوق خالل الفرتة من  يناير 

2014 اإىل دي�سمرب2014 .
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أواًل: إقامة المعاقل الثقافية، وتطوير القائم منها بالفعل

بيان مب�سروعات ال�سندوق خالل الفرتة من يناير 2014 اإىل دي�سمرب2014 : 

اأوًل : مكتبات مت الإنتهاء منها  :-

تاريخ الت�سليم للهيئة العامة لق�س�ر الثقافة اإ�ســــم املكتبـــةم

1

مكتبة نعمان عا�س�ر مبيت غمر – 

حمافظة الدقهلية

2014/4/2

اإن�ساء وجتهيز مكتبة اإ�سنا – حمافظة الأق�سر2

مت الإنتهاء من الإن�ساءات وجارى الإنتهاء

 من تن�سيق امل�قع والأثاث

ثانيًاً : مكتبات يتم اإ�ستكمالها :-

مالحظاتاإ�ســــم املكتبـــةم

1

اإن�ساء وجتهيز مكتبة النجاح 

مبحافظة �سمال �سيناء

جارى الإنتهاء من تنفيذها

جارى الإنتهاء من تنفيذهااإن�ساء وجتهيز مكتبة اأرمنت – حمافظة الأق�سر2

ثالثًاً : مكتبات يتم طرحها:-

اإن�ساء وجتهيز مكتبة البدارى -حمافظة اأ�سي�ط1

2

اإن�ساء وجتهيز مكتبة والد الزعيم الراحل/

جمال عبد النا�سربالإ�سكندرية

اإن�ساء وجتهيز مكتبة اإدف� مبحافظة اأ�س�ان3
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مكتبة النجاح

مكتبة نعمان عا�س�ر
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اأول: امل�سروعات يتم ا�ستكمالها :-

1

اأعمال تط�ير وجتديد وترميم

  ق�سر عائ�سة فهمى بالزمالك  

اأعمال جتهيز بيت علي لبيب ليك�ن بيتًا للمعمار2

ثانيًا: م�سروعات يتم طرحها :-

1

اأعمال جتهيز تكية اأب� الدهب لتك�ن متحفا

 لالأديب جنيب حمف�ظ

م�سروع خمازن ال�سندوق بـــــ 6 اأكت�بر2

3

اأعمال تط�ير اأنظمة العر�ض املرئى وال�س�تى لقاعة الفن�ن 

مببني املجل�ض الأعلى للثقافة  فى ممار�سة حمدودة

 بيت علي لبيب 
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ق�سر عائ�سة فهمي بالزمالك

تكية اأب� الدهب متحف جنيب حمف�ظ

 بيت علي لبيب  بيت علي لبيب 
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تابع م�سروعات يتم طرحها :

4

�أعمال تنفيذ م�شروع )�إقر�أ(

 كمنافذ لبيع اأحدث اإ�سدارات وزارة الثقافة

 وهيئاتها املختلفة لتمكني طالب اجلامعات امل�سرية من الإطالع 

على الأعمال الأدبية والإبداعية لعدد )5( منافذ

5

م�شروع بنك �لكتاب �مل�شرى 

تق�م فكرة بنك الكتاب فى مرحلتها الأوىل من خالل ن�سر خم�سة �سناديق ت�سنع خ�سي�سًا 

للم�سروع ذات ت�سميم جذاب فى بع�ض امليادين وال�س�راع �سيتم ت��سيح اأماكن تركيبها

 من خالل اخلرائط املرفقة .

وتق�م اإدارة امل�سروع مبتابعة دورية لل�سناديق وتدوين بع�ض املالحظات مثل

 - مدي ا�ستجابة املجتمع للتربع .

- ن�عية الكتب املتربع بها .

- حجم التربعات .

منظ�ر ثالثي الأبعاد مل�سروع بنك الكتاب امل�سرى 
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منظ�ر ثالثي الأبعاد لأعمال تنفيذ م�سروع )اإقراأ(
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إنتاج المواد الثقافية.

�أن�شطة مر�كز �لإبد�ع �لفني خالل �لفرتة من  يناير 2014 �إىل 

دي�سمرب2014 

الموسيقى

امل��سيقية  للفرق  الفر�سة  اإتاحة  على  الثقافية  التنمية  �سندوق  يحر�ض 

اجلادة، التي حتتاج اإىل دعمها من خالل تقدميها للجمه�ر، لتقدم اإبداعاتها 

مراكز  خالل  من  ال�سندوق  وقدم  امل�ستمعني،  بذائقة  ولرتتقي  املختلفة، 

الإبداع الفني )158( فرقة م��سيقية وغنائية، قدمت)254(عر�سًا فنيًا 

على مدار العام مبراكز الإبداع املختلفة ومنها، حفل لفرقة الأولة بلدي يف 

الفنان/  النغم«  ع�ساق   « لفرقة  فني  حفل  يناير،   25 بث�رة  الحتفال  اأطار 

ال�ستار احتفاًل بعيد احلب، حفل فني لفرقة » كن�ز« للفنان /  حممد عبد 

يف  الطرب  اأ�ساتذة  فرقة  حفل  كلث�م،  اأم  بذكري  احتفاًل  دروي�ض  حمم�د 

فني  حفل   ، ال�هاب  عبد  حممد  الأجيال  م��سيقار  بذكري  الحتفال  اإطار 

الفنانة / رمي كمال يف اإطار الحتفال بي�م املراأة العاملي، حفل فرقة جمعية 

دروي�ض،  �سيد  ال�سعب  فنان  بذكري  الحتفال  اإطار  يف  دروي�ض  �سيد  حمبي 

حفل الفنان اأ�سامة ع��ض وفرقتة ) للفن اجلعفري (، حفل الفنان اأ�سامة 

ال�سريف، حفل الفنان عبده داغر، حفل الفنانة اآية عبد اهلل، حفل الفنانة 

منال حمي الدين، حفل الفنانة ن�سمة عبد العزيز، حفل املن�سد ح�سام �سقر، 

حفل املن�سد حمم�د الت�ين، حفل املن�سد  علي الهلباوى، حفل ذكري الفنان 

عبد احلليم حافظ وفرقة بنات النيل للم��سيقي .
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عبده داغر-ق�سر الأمري ب�ستاك

ن�سمة عبد العزيز-متحف اأم كلث�م

منال حميي الدين-متحف اأم كلث�م

حمم�د الت�نى-بيت ال�سحيمي

ايه عبداهلل-متحف اأم كلث�م

ح�سام �سقر-بيت ال�سحيمي
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المركز الدولي للموسيقى:
يعد املركز الدويل للم��سيقى، اأحد الن�افذ النادرة لتقدمي الفن�ن الرفيعة 

يف م�سر، ويتميز بدقة الختيار لعازيف البيان� املتميزين على م�ست�ى العامل 

وقد  املركز،  ينظمه  �سهري  حفل  خالل  من  اإبداعاتهم  يقدم�ن  والذين 

)6( حفالت  2014 اإىل دي�سمرب2014  قدم املركز خالل الفرتة من يناير 

م��سيقية ومنها حفل املجم�عة امل�سرية للم��سيقى املتط�رة )�سريف الرزاز(

ي�سي-حفل  البيان�/رمزى  عازف  حفل  الأملان-  العازفني  مع  بالإ�سرتاك 

عازف الت�سيل� الفنان/اأ�سرف �سرارة مب�ساحبة عازفة البيان� الفنانة/اإميان 

�سامي وعازف اجليتار/عماد حمدى- حفل عازفة الفل�ت العاملية الفنانة/

اإينا�ض عبد الدامي  مب�ساركة الفنانني )�سريف عليان-ه�سام كمال(- حفل 

عازف البيان� / ت�ساو�سي ق�-حفل عازفة البيان� ال�سينية / �سيكيان يل .

بيت العود العربي:
ي�سهم بيت الع�د العربي، يف تقدمي عازفني مهرة مدربني على تقنيات عزف 

يتمتع مبهارات  متمكنًا  العربي، عازفًا  الع�د  بيت  يك�ن خريج  الع�د، حيث 

فنية متميزة، وخالل عام 2014 مت تخريج عدد )9(عازفيني )7( م�سريني 

)2(�س�ريني من بيت الع�د،كما يجرى تدريب عدد )500( متدرب كما اأقام 

2014م)3(حفالت خلريجي بيت الع�د اأهمها حفل  بيت الع�د خالل عام 

اب�  اهلل  عبد  للفنان/  الخرى  واللت  البزق  على  �سرقيه  تركيه  معزوفات 

ذكرى خالل �سهر مار�ض 2014-حفل عرب باند معزوفات �سرقيه و�س�دانيه 

وعربيه على الع�د مب�ساحبة اآلت �سرقيه مع الفنان/ اأ�سرف ع��ض خالل 

�سهر اإبريل 2014-حفل عزوفات �سرقية وم�سرية فردية وجماعية ملتف�قى 

بيت الع�د خالل �سهر ي�ني� 2014.
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حفل املن�سد الت�نى -بيت ال�سحيميحفل الفنان عبداهلل اب� ذكرى -بيت الع�د العربى

حفل الفنان حممد اب� ذكرى -بيت الع�د العربى

جمعية �سيد دروي�ض -ق�سر المري طاز

حفل م��سيقى للمتف�قني   -بيت الع�د العربى

اإحدى حفالت املركز الدوىل امل��سيقى-ق�سر الأمري حممد على باملنيل

حفل الفنان  اأ�سامة ع��ض وفرقتة للفن اجلعفري-وكالة الغ�رى

حفل فرقة  الفن ال�سادق  يف اإطار الحتفال بال�ساعر حفل انا م�سرى   -مركز احلرية لالإبداع

امل دنقل -مركز ابداع وكالة الغ�رى للفن�ن الرتاثية
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ليالي رمضان الفنية:

نظم �سندوق التنمية الثقافية خالل �سهر رم�سان 2014م، 

برناجمًا فنيًا من�عًا مبراكز الإبداع التابعة له، بالإ�سافة 

با�ست�سافة  والثقافية  الفنية  اجلهات  من  عدد  دعم  اإىل 

جمم�عة من العرو�ض الفنية، وبلغ اإجمايل عدد احلفالت 

التي نظمها ال�سندوق خالل �سهر رم�سان املعظم )202(

حفل وور�سة فنية وثقافية وعر�ض م�سرحى  واأهمها:

�ل�شالونات �لثقافية :- 

- ال�سال�ن الثقافى )اأخالقنا ومنهج القراآن فى احل�ار( 

بق�سر الأمري طاز .  

بق�سر  املر�سى  الرحمن  عبد  مع  الثقافى  ال�سال�ن   -

الأمري طاز .  

وامل��سيقى(  ال�سعر  بني  )الروحانية  بعن�ان  ندوة   -

العظيم  عبد  لل�سيخ حممد  مع حفل  �س�قى  الب��سريى- 

العط�انى  مبتحف اأم كلث�م .

الأوبرا  دار  ب�ساحة  الثقافة  وزارة  اإ�سدارات  معر�ض   -

امل�سرية.

�لعرو�ض �مل�شرحية :- 

)�ساحب  م�سرحية  م�سرية(،  )حدوتة  م�سرحية   -

...بث  )ماك  م�سرحية  امللك(،  ه�  ال�سعاده..امللك 

مركز  اإنتاج  املمثل-  )ا�ست�دي�  م�سرحية  مبا�سر(، 

احلرية لالإبداع بال�سكندريه، م�سرحية )عرق البلح(. 

�لعرو�ض �لفنية :-  

- عر�ض »اأوبريت الليلة الكبرية« بالتعاون مع البيت 

الفنى للم�سرح« مبركز طلعت حرب الثقافى، عر�ض 

»ال�سريةالهاللية« ل�سيد ال�س�ى ببيت ال�سحيمى.  

- حفل بعن�ان اأنامل �سرقية مع الفنانه/ منال حمىالدين 

مبتحف اأم كلث�م .

- حفل الفنانة/ اآيه عبد اهلل مبتحف اأم كلث�م.

- عرو�ض م�سابقة امل��سم الول لنج�م امل�سرح اجلامعى 

وذلك  غنام  غنام  الردنى  املخرج  مع  التدريب  وور�سة 

مبركز الإبداع الفنى.  

- فرقة الفنان/ احمد منيب )ن�بى( ب�كالة الغ�رى. 

- الفنان/ خالد �سم�ض )م��سيقى عربيه( ب�كالة  

الغ�رى .

- فرقة اأ�ساتذة الطرب )م��سيقى عربيه( بق�سر 

ب�ستاك.

- فرقة ع�ساق النغم )م��سيقى عربيه(  بق�سر ب�ستاك. 

- فرقة �سدا�سى �سراره )م��سيقى عربيه( بق�سر 

ب�ستاك.

- الفنان/ عبده داغر )م��سيقى عربيه( بق�سر ب�ستاك.

- املن�سد/ حمم�د الت�نى )ان�ساد دينى( ببيت ال�سحيمى .

- فريق مدر�سة الدرب الأحمر ببيت ال�سحيمى.

- فرقة الدراوي�ض )اإن�ساد دينى( ببيت ال�سحيمى.

�لأم�شيات �ل�شعرية:- 

يقدمها:ال�ساعر   - الفار�ض«  »ابن  ال�س�فى  ال�ساعر   -

حممد اإبراهيم اأب� �سنه.

- ال�ساعران ال�س�فيان »احلالج ال�سهراوردى«- 

يقدمها: ال�ساعر احمد عبد املعطى حجازى و الفنان/ 

خالد عبدالغفار.

- ال�ساعر ابن العربى- يقدمها: ال�ساعر ح�سن طلبه.

ال�ساعر  يقدمها:   - الرومى«  الدين  »جالل  ال�ساعر   -

ال�سماح عبد اهلل.
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ال�سيخ الهلباوى -ق�سر الأمري طاز

الفنان �سريف عبد املنعم  -وكالة الغ�ري

معر�ض ا�سدرات وزارة الثقافة-�ساحة دار الأوبرا

معر�ض اخلط العربى-مركز طلعت حرب الثقافى

حفل تكرمي �سعد حممد - مي�سيل امل�سرى- ايزي�ض فتح اهلل- متحف ام كلث�م

الليلة الكبرية-مركز طلعت حرب  الثقافى

ال�سال�ن الثقافى اخالقنا ومنهج القراأن يف رم�سان -ق�سر المري طاز

�سيد ال�س�ى-بيت ال�سحيمى

ر�سالة �سالم-قبة الغ�ري

فرقة تراث �سيد دروي�ض-  ق�سر المري طاز
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التي  وال�سعبية  الرتاثية  بالفن�ن  الهتمام  على  ال�سندوق  حر�ض  اإطار  يف 

تعرب عن ه�ية م�سر الفنية والثقافية، فقد قدم ال�سندوق خالل الفرتة  من 

يناير 2014 اإىل دي�سمرب2014 ، )21( فرقة تهتم بالرتاث ال�سعبي، قدمت 

)290( عر�سًا. 

ومن اأهم خ�سائ�ض العرو�ض التي قدمت يف هذا املجال اأنها قدمت الرتاث 

فرقة  ا�ست�سافة  مت  كما  م�سر،  من  متن�عة  ملناطق  والغنائي  امل��سيقي 

ال�سرقية للفن�ن ال�سعبية، وقدمت فرقة الطب�ل الن�بية عددًا من العرو�ض 

التي ت�ستلهم الرتاث الن�بي يف اأعمالها. وغريها من الفرق التي قدمت تراث 

مناطق اأخرى وذلك بالإ�سافة اإىل لياىل ال�سرية الهاللية التى مت ا�ست�سافة 

ببيت  وذلك  وفرقتة  ال�س�ى  �سيد  الفنان  وه�  ال�سرية  فنانى  اأهم  اأحد 

ببيت  ال�سعبية  لالآلت  النيل  فرقة  اأي�سًا  ال�سندوق  وي�ست�سيف  ال�سحيمى 

ال�سحيمى وفرقة التن�رة التى تقدم عرو�سها اأيام ال�سبت والإثنني والأربعاء 

من كل اأ�سب�ع مبركز الإبداع ب�كالة الغ�رى وذلك فى اإطار التعاون مع الهيئة 

العامة لق�س�ر الثقافة التى تتبعها الفرقتان.

عرو�ض خيال �لظل و�لأر�جوز:

حر�سًا على اإحياء فن�ن الأراج�ز وخيال الظل والتي كادت اأن تنتهي برحيل 

معظم فنانيها القدامى .. فقد احت�سن ال�سندوق هذا الفن وعمل على اإحيائه 

من خالل تقدمي عرو�ض دائمة ببيت ال�سحيمي وور�ض عمل لتعليم ال�سباب 

اأ�سبحت عرو�ض الأراج�ز وخيال الظل من العرو�ض  اأ�س�ل هذا الفن كما 

واملنا�سبات  الحتفالت  يف  وت�سارك  الإبداع  مراكز  تط�ف  التي  الدائمة 

الثقافية والفنية وبلغ عدد هذه العرو�ض هذا العام )80(عر�سًا.

الفنون الشعبية والتراثية
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فرقة التن�رة

خيال الظل

الأراج�ز يف �سارع املعز

فرقة النيل لالآلت ال�سعبية
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ي�سعى �سندوق التنمية الثقافية اإىل اإتاحة الفر�سة للم�ه�بني ال�سباب لتقدمي 

اإبداعاتهم امل�سرحية، وقد مت خالل الفرتة من  يناير 2014 اإىل دي�سمرب2014   

لنج�م  الأول  امل��سم  فعاليات  اأهمها   كان  م�سرحيًا،  عر�سًا   )41( تقدمي 

امل�سرح اجلامعى خالل �سهر رم�سان مب�سرح مركز الإبداع الفنى .

عروض مسرحية منوعة:

قدم ال�سندوق اأي�سًا عددًا من العرو�ض امل�سرحية الأخرى، �س�اء من اإنتاجه، 

اأو  من  اإنتاج جهات اأخرى، وتن�عت هذه العرو�ض ما بني العرائ�ض، وم�سرحيات 

مقدمة لالأطفال كما عر�ض جمم�عه متن�عه من العرو�ض امل�سرحية منها: 

)اإكليل الغار- عن الع�ساق- ماك بث مبا�سر- ابن النهر- ال�سخرة -

بلد البنات- �ساحب ال�سعادة -رق�سة امل�ت- عرق البلح-حديث املدينة-

عر�ض م�سرحية رجل العلبة-بعد الليل(.

العروض المسرحية

م�سرحية رق�سة امل�توزير الثقافة مع فريق م�سرحية بعد الليل

م�سرحية عرق البلحم�سرحية �ساحب ال�سعادة
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م�سرحية بعد الليل

م�سرحية ماك ن�ن

م�سرحية ماك وىل

م�سرحية حفل ال�سامتني

م�سرحية  اأكليل الغار 

م�سرحية هبط املالك يف بابل
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نظم �سندوق التنمية الثقافية م�سروع م�ا�سم جن�م امل�سرح 

من  اجلامعي  امل�سرح  ل�سباب   ) الروح  )ع�دة  اجلامعي 

وبدعم من  – حل�ان(  �سم�ض  القاهرة- عني   ( جامعات 

ال�سندوق وقد انطلق م��سمه الول يف ي�لي� 2014 مب�ساهدة 

28 عر�سًا م�سرحيًا مت اختيار ع�سرة عرو�ض للت�سابق يف 

 – – اأف�سل ممثل  اأف�سل عر�ض   ( امل�سابقة علي ج�ائز 

اأف�سل ممثلة – اأف�سل خمرج – اأف�سل مهند�ض ديك�ر – 

اأف�سل م�سمم مالب�ض(.

�ملكرمون :

 الفنان / �سمري غامن - الفنان / حمم�د حميده - الفنان/ 

فتحي عبد ال�هاب - الفنان / حممد هنيدي - الفنان/ 

م�سطفي �سعبان - الفنانة / �سمرية عبد العزيز - ال�ستاذ/ 

نادر �سالح الدين- مت اإختيار الفنان الردين / غنام �سابر 

غنام �سيف �سرف املهرجان .

�لعرو�ض �لع�شرة �ملتناف�شة يف �مل�شابقة �لر�شمية: 

ال�سهاب - دراما ال�سحاتني- ال�زير العا�سق- هبط املالك 

يف بابل  - ليلة القتلة - غرفة بال ن�افذ - الدخان - لعبة 

ال�سلطان - الزائر- ملزاد .

جو�ئز �لتحكيم: 

�وًل: جو�ئز جلنة �لتحكيم لالدو�ر �ملتميزة 

مرمي عالء الدين  عن عر�ض » ليلة القتلة« 

 فاطمة على   عن عر�ض » لعبة ال�سلطان« 

 هدير م�سطفي  عن عر�ض :  »ال�زير العا�سق« 

 اأحمد �سالح  عن عر�ض  »لعبة ال�سلطان« 

 �سابر عادل  عن عر�ض » هبط املالك يف بابل« 

 حمم�د حمادة  عن عر�ض »ال�سهاب« 

مواسم نجوم المسرح الجامعي 
) عودة الروح ( الموسم االول

ثانيًا : جائزة �أف�شل �أزياء 

لبني جمدي عن عر�ض »هبط املالك يف بابل« 

ثالثًا : جائزة �أف�شل ديكور 

اأحمد اجل�هري عن عر�ض »ليلة القتلة«

ر�بعًا : جائزة �أف�شل خمرج 

منا�سفة بني كال من :

حممد ي��سف عن عر�ض »الدخان« 

اأحمد �سعدعن عر�ض »دراما ال�سحاذين« 

خام�شًا : جائزة �أف�شل ممثل 

منا�سفة بني كال من :

مي�سيل ميالد عن عر�ض »هبط املالك يف بابل« 

حممد ي��سف عن عر�ض »الدخان«

�شاد�شًا : جائزة �أف�شل ممثلة 

منا�سفة بني كال من :

رانا خطاب عن عر�ض »ال�زير العا�سق« 

مني حممد عن عر�ض »دراما ال�سحاذين – لعبة 

ال�سلطان« 

�شابعًا : �أف�شل عرو�ض 

اأف�سل عر�ض »الدخان« 

ثان اأف�سل عر�ض »دراما ال�سحاذين« 

ثالث اأف�سل عر�ض »لعبة ال�سلطان« 
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اأقيم خالل الفرتة  من يناير 2014 اإىل دي�سمرب2014، )261( ندوة ثقافية 

متن�عة، حيث يقيم مركز الإ�سكندرية لالإبداع عددًا من الندوات ال�سهرية، 

حتت عناوين » �سال�ن اإدوار الثقافى«،  »�سال�ن امل�اهب الذهبى«،  »ال�سال�ن 

الثقايف العلمي«  وح�ارات الفكر والثقافة، كما اأقام مركز طلعت حرب الثقايف 

الهامة منها ندوات  املنا�سبات  التي تناولت جمم�عة من  الندوات  عددًا من 

ت�ع�ية، ا�ستهدفت الت�عية والتثقيف ال�سيا�سى، اإ�سافة اإىل ندوات �سينمائية 

والفكرية  الثقافية  الندوات  من  عددًا  طاز  الأمري  ق�سر  يقيم  كما  خمتلفة، 

من اأهمها ال�سال�ن الثقافى والذى تديره الدكت�ره ناهد عبد احلميد والتي 

ت�ست�سيف �سخ�سيات هامة وم�ؤثرة يف م�سرية م�سر الفكرية، كذلك �سال�ن 

ذاكرة ال�طن ويديره الكاتب حممد ال�سافعى من اأهم هذه الندوات: ال�سال�ن 

الفنان  تكرمي  حفل  طاز،  الأمري  ق�سر  الرئي�ض(  تنتظر  )م�سر  الثقايف 

املخرج  �سمري ع�سف�ر، �سال�ن الأربعاء للفلكل�ر بعن�ان ) اإ�ستلهام الفلكل�ر 

اأم كلث�م بعن�ان )اإبدعات بليغ  يف ال�سعر العامي (بيت ال�سحيمى، �سال�ن 

حمدي لك�كب ال�سرق، ذكرى رحيل )ال�ساعر بريم الت�ن�سى( مركز احلرية 

الثقافى،ال�سال�ن  حرب  طلعت  الكاريكاتري(مركز  عن)فن  ندوة  لالإبداع، 

)الأغنية  الثقايف  ال�سال�ن  طاز،  الأمري  ق�سر   ) والربملان  )املراأة  الثقايف 

ال�طنية ون�سر اأكت�بر( ق�سر الأمري طاز، كما يقيم متحف اأم كلث�م �سال�ن 

لقاء مع اأغنية.

الندوات الثقافية

م�سر تنتظر الرئي�ض- ق�سر المري طازال�سال�ن الثقايف الأحتفال بن�سر اأكت�بر  -ق�سر المري طاز
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ال�سال�ن الثقافى-مركز طلعت حرب الثقافى

�سال�ن الدكت�ر ي��سف زيدان -مركز احلرية لالإبداع

ندوة �سربى اب� علم  -مركز احلرية لالإبداع

�سال�ن اأم كلث�م الثقايف بعن�ان  اإبداعات بليغ حمدي

لك�كب ال�سرق  متحف ام كلث�م

تكرمي �سمري الع�سف�رى -

ندوة تنمية ب�سرية-مركز طلعت حرب الثقافى
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األمسيات الشعرية

نظم �سندوق التنمية الثقافية خالل الفرتة  من  يناير 2014 اإىل دي�سمرب2014 

ما يقرب من )41( اأم�سية �سعرية، حيث اقام بيت ال�سعرالعربي عدد)32( 

اأم�سية �سعرية، كما ا�ست�سافت مراكز الإبداع الأخرى عددًا من الأم�سيات 

ال�سعرية التي اأتاحت الفر�سة للمبدعني من ال�سعراء لتقدمي اإبداعاتهم. وقد 

اأقام بيت ال�سعر العربي اأم�سيات عن ال�سعر فى الث�رات العربيه �سارك فيها 

ور�سة  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  العربي  ال�طن  من  خمتلفة  اأقطار  من  �سعراء 

اأقام بيت ال�سعر العربي  فى العرو�ض والبالغة واأم�سية �سعرية غنائية كما 

تكرمي ال�ساعر اإبراهيم اأب� �سنة -ذكري الأربعني لل�ساعر اأحمد ف�ؤاد جنم- 

بذكري  الحتفال  ال�سعر-  بيت  افتتاح  على  اأع�ام  اأربعة  مبرور  الحتفال 

ال�ساعر حلمي �سامل كما اأقام مركز طلعت حرب الثقافى حفل بذكرى �سالح 

جاهني لل�ساعر اأمني حداد وجمم�عة من ال�سعراء.

الحتفال بذكرى ال�ساعر حلمي �ساملال�ساعر احمد عبد املعطي حجازي -بيت ال�سعر 

ذكرى الربعني لل�ساعر اأحمد ف�ؤاد جنم الحتفال مبرور اربع اع�ام على افتتاح بيت ال�سعر
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ام�سية �سعرية م�سرحية ملجم�عة من ال�سعراء ال�سباب

اأم�سية �سعرية بعن�ان  مع �ساعر العامية �سمري عبد الباقي 

الحتفال بذكرى �سالح جاهني-مركز طلعت حرب الثقافى

ندوة ال�ساعر حممد اب� �سنة - مركز طلعت حرب الثقافى
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المعارض الفنية

 )61(  2014 2014 اإىل دي�سمرب  اأقام ال�سندوق يف خالل الفرتة من يناير 

العامل  دول  من  فنانني  اأو  م�سريني  لفنانني  �س�اء  وت�سكيلي  فنى  معر�ض 

مع  اخلا�سة  الحتياجات  ذوى  معار�ض  من  العديد  تنظيم  مت  كما  املختلفة، 

اإ�سافة املعر�ض الدائمة اخلا�سة مبنتجات مركز احلرف التقليدية بالف�سطاط 

و الذى يهدف اإىل احلفاظ على تراث م�سر من احلرف التقليدية املتميزة . 

من هذه املعار�ض الت�سكيلية : 

معر�ض على هام�ض امللتقي العربي للر�س�م املتحركة »الدورة ال�سابعة« ، معر�ض 

الزمن   « �سل�سلة من معار�ض  و   ، »بلدي«  بعن�ان  اليدوية  للم�سغ�لت  جماعي 

الفن اجلميل« و ذلك مبنا�سبة  ذكرى الفنان عبد احلليم حافظ، عبد ال�هاب 

، امل�جى ، اأم كلث�م ، معر�ض »خط عربي ملجم�عة من اخلطاطات« يف اإطار 

بالدي«  »اأزياء  الثاين  العربي  الفني  املهرجان   ، العاملي  املراأة  بي�م  الحتفال 

�س�ئي  ت�س�ير  الحتياجات اخلا�سة، معر�ض  لذوى  العربية  الدول  مب�ساركة 

»القاهرة ملتقي الأديان«  للفنان/ �سريف �سنبل، معر�ض ال�ساعر » اأمل دنقل«  

يف ذكرى وفاته و معر�ض يف جمال النحت الزجاجى »دقة نحاتة«  حتت اإ�سراف 

الفنانة / ح�رية ال�سيد ، نتاج ور�سة ملجم�عة فنانات من �سعيد م�سر، 

معر�ض األ�ان م�سرية -ق�سر الأمري طاز
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افتتاح معر�ض اخلط العربى -مركز طلعت حرب

معر�ض ب�رتريهات- -ق�سرالمري طاز

معار�ض زمن الفن اجلميل )اأمل دنقل(-ق�سرالأمري طاز

افتتاح معر�ض املهرجان الفنى العربى  » اأزياء بالدى«-ق�سرالمري طاز

معر�ض  »ملتقي الأديان« للفنان �سريف �سنبل - ق�سرالمري طاز

معر�ض مقابر املماليك -ق�سرالمري طاز
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يف  للم�ساهري  »ب�رتريهات«  معر�ض  الغ�ري«،  فناين  جلمعية   « معر�ض 

معر�ض  رم�سانية،  �سخ�سيات  معر�ض  والفن،  ال�سيا�سية  و  الأدب  جمال 

»مقابر املماليك« بالتعاون مع اجلهاز الق�مى للتن�سيق احل�سارى، معر�ض 

»فن الأحجار.. من الأر�ض« لطلبة ق�سم الزخرفة كلية الفن�ن التطبيقية، 

للحرف  »البازار«  معر�ض  امل�زاييك،  فن  لحياء  ذلك  و  حل�ان  جامعة 

اليدوية، معر�ض اخلط العربى،معر�ض »حتيا م�سر« قبة الغ�رى، معر�ض 

»�سخ�سيات رم�سانية« ق�سر الأمري طاز،معر�ض جماعى »األ�ان م�سرية« 

»زمن  طاز،  الأمري  ق�سر  اأكت�بر«  ن�سر  »�سخ�سيات  طاز،  الأمري  ق�سر 

الأمري  ق�سر  الكاريكاتري«  »ب�تريهات  طاز،  الأمري  ق�سر  اجلميل«  الفن 

مركز  الرتكى«  ج�ليي  »اأوليا  الهناجر،  مركز  اأحلي«  »بكرة  معر�ض  طاز، 

احلرية  م�سرية«مركز  عي�ن  يف  »ال�سني  ال�سكندرية،  لالإبداع  احلرية 

الثقافى،  حرب  طلعت  مركز  م�سر«  من  »ملحات  ال�سكندرية،  لالإبداع 

2014 » لكليات الفن�ن اجلميلة – التطبيقية–  معر�ض »اأوائل اخلريجني 

الرتبية الفنية« جامعة حل�ان.

معر�ض ا�سدارات ال�سندوقمعر�ض ال�سني فى عي�ن م�سرية 

معر�ض كاريكاتري �ساهد على م�سر 
معر�ض كلية فن�ن جميلة
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افتتاح معر�ض الر�س�م املتحركه-مركز الهناجر للفن�ن

معر�ض ملحات من م�سر -مركز طلعت حرب الثقافى

مغر�ض �سخ�سيات رم�سانية-ق�سر الأمري طاز

معر�ض اأوليا ج�ليى الرتكى-مركز احلرية لالإبداع

معر�ض �سخ�سيات ن�سر اأكت�بر -ق�سر الأمري طاز

معر�ض اطفالنا وار�ض الفريوز-ق�سر الأمري طاز
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�ل�شندوق  فيها  �شارك  �لتي  للمعار�ض  بالن�شبة 

�شو�ء �لد�خلية �أو �خلارجية :- 

اأوًل : املعار�ض الداخلية :- 

•�سارك ال�سندوق مبعر�ض القاهرة الدويل للكتاب يف  	

دورته اخلام�سة والأربع�ن يناير 2014 والذي تنظمه 

املجل�ض  با�سدارات  للكتاب  العامة  امل�سرية  الهيئة 

الأعلى للثقافة وال�سندوق وبع�ض قطاعات ال�زارة .

•�سارك ال�سندوق مبعر�ض مكتبة ال�سكندرية الذي  	

. 2014 تنظمه مكتبة ال�سكندرية مار�ض 

ال�سندوق مبعر�ض د�س�ق والذي كانت  •كما �سارك  	

تنظمه الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع املحافظة 

مار�ض 2014 .

وزارة  قطاعات  لإ�سدارات  معر�ض  ال�سندوق  •نظم  	

الثقافة وذلك مبنا�سبة �سهر رم�سان املعظم وهي :- 

- الهيئة امل�سرية العامة للكتاب .

- الهيئة العامة لق�س�ر الثقافة .

- مركز احلرف التابع لل�سندوق .

- املركز الق�مي للرتجمة .

- دار الكتب وال�ثائق الق�مية .

•�سارك ال�سندوق مبعر�ض في�سل الذي تنظمه الهيئة  	

امل�سرية العامة للكتاب خالل �سهر رم�سان .

هام�ض  على  للحرف  معر�ض  ال�سندوق  •نظم  	

مهرجان �سماع .

•م�ساركة ال�سندوق مبعر�ض جامعة املن�س�رة �سهر  	

ن�فمرب 2014 .

•معر�ض املطب�عات ال�سينمائية على هام�ض مهرجان  	

.2014 القاهرة ال�سينمائي ن�فمرب 

ثانيا املعار�ض اخلارجية :-

�سارك ال�سندوق باأربعة معار�ض خارجية عام 2014 :-

�سبتمرب  بالردن  للكتاب  الدويل  عمان  •معر�ض  	

. 2014

يبتمرب  بال�س�دان  للكتاب  الدويل  •معر�ض اخلرط�م  	

. 2014

. •  معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب ن�فمرب 2014	

. • معر�ض الك�يت الدويل للكتاب ن�فمرب 2014	

بالن�سبة ملنافذ البيع :- 

خا�سة  م�سر  جامعات  داخل  تقام  �س�ف  منافذ  هناك   

مب�سروع اإقراأ وقد مت معاينة اأكرث من جامعة ومنها :- 

-جامعة عني �سم�ض .

- جامعة �س�هاج .

- جامعة ال�سماعيلية .

 -جامعة ا�سي�ط .

 -جامعة بني �س�يف .

- جامعة طنطا .

النتهاء من ت�سميم  ف�ر  املنافذ  اقامة هذه  يتم  و�س�ف 

املنفذ .

امل�سرية  والهيئة  ال�سندوق  بني  بروت�ك�ل  عمل  •مت  	

مبنافذ  ال�سندوق  ا�سدارات  لت�زيع  للكتاب  العامة 

الهيئة والعك�ض .
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معر�ض الكتاب بفي�سل

معر�ض الكتاب بالك�يت

معر�ض الكتاب بال�سارقة

معر�ض الكتاب بفي�سل

معر�ض الكتاب بالك�يت

معر�ض الكتاب بال�سارقة



32
32

املجتمع،  يف  واأثرها  بالفكر،  الرقي  يف  ال�سينما  بدور  ال�سندوق  من  اإميانًا 

2014 اإىل  )212(عر�سًا �سينمائيًا خالل الفرتة من يناير  فقد مت تنظيم 

دي�سمرب2014  وذلك من خالل نادي ال�سينما الذي ينظم اأن�سطته يف مراكز 

الإبداع املختلفة، والذي يهتم بالنقد والتحليل لالأعمال ال�سينمائية اجلادة، 

حيث عر�ض مركز الإ�سكندرية لالإبداع )72( فيلمًا عربيًا واأجنبيًا.

كما نظمت �سينما مركز الإبداع الفني بالقاهرة ما يقرب من )3( اأ�سابيع 

�سينمائية لدول خمتلفة من بينها »اأ�سب�ع اأفالم اأحمد ف�ؤاد دروي�ض، اأ�سب�ع 

الأفالم اليابانية، ندوة عن الأغنية فى الأفالم الهندية، مهرجان الهند على 

لالأفالم  �سنيت  مهرجان  ال�سن�ى،  الفيلم  جمعية  مهرجان  النيل،  �سفاف 

الق�سرية ومهرجان م�سرى اأ�سلي املتنقل لالأفالم « كما نظم مركز طلعت 

حرب الثقايف »امللتقى ال�سابع لأفالم الر�س�م املتحركة« 9 :14 فرباير 2014 

والذي �سارك فيه اكرث من)55( فيلمًا، ويتم تنظيمه بالتعاون مع اجلمعية 

امل�سرية للر�س�م املتحركة.

العروض السينمائية

مهرجان قبيلة -مركز اإبداع القاهرة

افتتاح عرو�ض الفالم اليابانية-مركز اإبداع القاهرة
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نادى ال�سينما-مركز طلعت حرب الثقافى

مهرجان بني �سينمائيات

مهرجان �سنت الدوىل

حفل ختام مهرجان قبيلة -مركز اإبداع القاهرة

مهرجان الهند على �سفاف النيل

اإ�سب�ع ال�سينما الياباين
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الأفالم  عدد  يف  �سخمة  طفرة  الأخرية  الأع�ام  �سهدت 

الق�سرية والت�سجيلية التي تنتج يف م�سر، �س�اء املدع�مة 

م�ؤ�س�سات  من  املدع�مة  اأو  احلك�مية،  اجلهات  قبل  من 

قبل  من  �سخ�سية  بجه�د  املنتجة  اأو  خا�سة،  وهيئات 

التط�ر  دعمها  التي  امل�سه�دة  الطفرة  هذه  �سناعها. 

يف  واأقل  اأ�سهل  الأفالم  �سناعة  جعل  الذي  التكن�ل�جي 

التكلفة.

الأزمة هي ت�ازي هذا الإنتاج املت�ساعد من الأفالم، مع 

ت�قف  فمع  الأر�سفة،  وعملية  العر�ض  م�ساحات  تناق�ض 

قبل  ال�سدور  عن  امل�سرية«  ال�سينما  »بان�راما  مطب�عة 

اأع�ام، اأ�سبح من امل�ستحيل متاما القيام بح�سر دقيق اأو 

حتى �سبه دقيق لعدد الأفالم الق�سرية والت�سجيلية التي 

تقديري  يف  يبلغ  قد  الذي  الرقم  �سن�يا.  م�سر  تنتجها 

تقدير قمت  �سن�يا، وه�  فيلم   300-200 ال�سخ�سي من 

مهرجان  يف  امل�ساهدة  جلنة  تراأ�ض  من  عامني  بعد  به 

الإ�سماعيلية، املهرجان الأهم يف عامل الأفالم الق�سرية 

الأفالم  هذه  �سناع  معظم  يق�م  والذي  والت�سجيلية، 

بالتقدم رغبة يف امل�ساركة فيه.

�سن�يا،  لالإ�سماعيلية  تتقدم  التي  فيلم  املائتي  بني  ومن 

اأفالم   7-6 من  اأكرث  بعر�ض  املهرجان  برنامج  ي�سمح  ل 

تعر�سها  التي  الأفالم  اإليها  اأ�سفنا  واإذا  م�سرية، 

يبلغ  قد  فالعدد  م�سر،  يف  الأخرى  ال�سينما  مهرجانات 

تك�ن  عرو�ض  يف  املهرجانات،  جميع  تعر�سها  فيلما   30

يف معظم احلالت جمانية ولالأغرا�ض الثقافية، وه� ما 

يعني اأن �سانع الفيلم ومم�له، اإذا مل يح�سل على جائزة 

ـ  احلدوث  قليلة  حالة  وهي  ـ  املهرجانات  اأحد  من  مالية 

فيلمه  واحدا من  يربح جنيها  الأح�ال مل  اأغلب  فاإنه يف 

اأنفق عليه، هذا بالطبع للمحظ�ظني بامل�ساركة يف  الذي 

املهرجانات، اأما من مل يحالفه احلظ، فلن يتمكن حتى 

من عر�ض فيلمه جمانا يف وطنه ودولة اإنتاجه، وه� اأمر 

م�ؤ�سف وم�ؤمل لكل مبدع �ساب.

من هناك جاءت الفكرة با�ستغالل قاعة �سينما الهناجر، 

كفاءتها  بالرغم  العام،  ط�ال  معدودة  لأيام  تعمل  التي 

الأفالم  ل�سناع  نافذة  تك�ن  باأن  املتط�رة،  وجتهيزاتها 

عر�ض  لهم  ت�سمن  العام،  للعر�ض  فر�سة  جتد  ل  التي 

مع  جهدهم،  حترتم  ولفرتة  حمرتم  مكان  يف  اأفالمهم 

حتقيق ربح مادي من هذا العر�ض، يعد ـ حتى ل� مل يكن 

كبريا ـ دعما جلهدهم ودفعا للطاقات من اأجل املزيد من 

وم�ساحة  متنف�سا  الهناجر  �سينما  تك�ن  اأن  اأي  الإنتاج، 

عر�ض ملن ل يجد م�ساحة لعر�ض اأعماله.

مشروع استضافة العروض بسينما الهناجر 
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الخراج(  التمثيل-  ال�سيناري�-  )كتابه  ال�سينما  جمالت  فى  عمليه  ور�ض 

ابداعاتهم  لتقدمي  حقيقيه  عمل  فر�ض  ومنحهم  ال�سباب  امل�ه�بني  لدعم 

للجمه�ر.

على  ال�سباب  ي�ساعد  متخ�س�ض،  �سينمائى  اإبداع  ملركز  ن�اه  ه�  امل�سروع 

تقدمي جتارب �سينمائيه م�ستقله- وه� منحـــة لل�سباب امل�ه�بني بدون ر�س�م 

)فى املرحلة الأوىل(

اهــداف امل�ســـروع:

حلقل  لهم  الدعم  وتقدمي  ال�سابه  ال�سينمائيه  امل�اهب  اكت�ساف   -1

م�اهبهم.

1- انتاج 20 فيلما روائيًا ق�سريًا من ابداعات ال�ر�ض.

لتقييم  ال�سينمائى  كبار  من  حتكيم«  بـ«جلنة  �سينمائى  مهرجان  3-اقامة 

الفالم ومنح اجل�ائز للم�ه�بني واملتميزين من �سباب ال�ر�ض.

دوليه  �سينمائيه  مهرجانات  فى  للم�ساركة  املتميزة  العمال  تر�سيح   -4

متخ�س�سه.

مشروع مستقبلنا السينمائي
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تعمل مراكز الإبداع الفني على تدريب روادها من خمتلف 

بهدف  الإبداعية،  الأعمال  من  العديد  على  الأعمار 

تهياأتهم فنيًا و�سقل م�اهبهم، ودفع طاقاتهم الكامنة.

واأقيمت خالل الفرتة  من يناير 2014 اإىل دي�سمرب2014 ، 

)89( ور�سة فنية  وم��سيقية باإجماىل )1670(  ور�سة 

يف عدد من املجالت املختلفة، حيث تقام مبراكز الإبداع 

املختلفة ور�ض دائمة خا�سة بالفن الت�سكيلي، يف الر�سم، 

على  والر�سم  بال�سل�سال،  والت�سكيل  الفنية،  والأ�سغال 

الزجاج، وغريها.

ال�ر�ض اخلا�سة بفن  ال�سحيمي عددًا من  بيت  اأقام  كما 

فنية  وور�سة  الت�سكيلى،  الفن  تربز  عمل  العرائ�ض،ور�سة 

مبركز اإبداع طلعت حرب.

على  العزف  بتعليم  خا�سة  م��سيقية  ور�ض  اأي�سًا  وتقام 

ور�ض  اإىل  اإ�سافة  والك�رال،  امل��سيقية،  الآلت  بع�ض 

م�سرحية، وكذلك لذوي الحتياجات اخلا�سة.

الورش الفنية

ور�سة طيارة ورق -مركز احلرية لالإبداع بال�سكندرية

ور�سه نحت للفنانة مليحة -مركز احلرية لالإبداع بال�سكندرية

حصاد 20014م

مشروع ديوان الخط العربي:

اإىل تنمية مهارات املبدعني  يهدف دي�ان اخلط العربي 

الفنية  الل�حات  اإبداع  من  ومتكينهم  العربي  اخلط  فى 

وتعليم  العربي  اخلط  جمال  فى  رفيع  م�ست�ي  ذات 

طالب  من  العربية  باللغة  الناطقني  وغري  املبتدئني 

فى  الأجانب  والعاملني  الأجنبية  واملدار�ض  اجلامعات 

م�سر من الراغبني فى تعلم واإجادة كتابة اخلط العربي 

واإقامة الندوات الفنية والعلمية ومعار�ض اخلط العربي 

واإ�ست�سافة فاعليات فنية ذات �سلة باخلط العربي وذلك 

من خالل اإقامة ور�ض عمل ودورات تدريبية ي�سرف عليها 

اخلط  نقابة  مع  بالتعاون  الرا�سخني  اخلطاطني  كبار 

وذلك  العربي  للخط  العامة  امل�سرية  واجلمعية  العربي 

من خالل برنامج معلن ت�سدد عنه اإ�سرتاكات على النح� 

املبني فى الإعالن املرفق واإ�ستمارة الإ�سرتاك .
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فريق ك�رال -مركز طلعت حرب الثقافى

ور�سة ت�سميم الزياء - مركز احلرية لالإبداع بال�سكندرية

امل��سيقى  -ق�سر المري طاز

ور�سة بكرة احلى -بيت العينى

ور�سه ابدعات �سغريه بخامات متن�عه - مركز طلعت حرب الثقافى

ور�سة تعليم لغة اإجنليزية -مركز طلعت حرب الثقافى
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مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

اإىل   2014 يناير  من  الفرتة  خالل  التقليدية  احلرف  مركز  ن�ساط  ا�ستمر 

دي�سمرب2014 ، يف �سقل اخلربات الفنية للفنانني واحلرفيني وتقدمي ال�عي 

الت�سميمي لهم، يف اإطار دور وزارة الثقافة يف احلفاظ على الفن�ن واحلرف 

الفنانني  اأكرب عدد من  تدريب  منها على  ، وحر�سًا  الإندثار  التقليدية من 

واحلرفيني على اأ�ساليب الت�سميم امل�ستخدم فى هذه احلرف يقام برنامج 

باب رزق جميل للحرف والفن�ن التقليدية وه� الربنامج الذي تديره مدر�سة 

�سندوق  يف  متمثلة  الثقافة  ووزارة  بلندن  التقليدية  للفن�ن  ت�سارلز  الأمري 

التنمية الثقافية بهدف تعليم وت�سجيع ال�سباب يف اإيجاد فر�ض حقيقية للعمل 

الإ�سالمي  الفن  باأ�س�ل  ال�عي  جتديد  على  والعمل  الأكادميى  الإحرتايف 

الهند�سي  الر�سم  مهارات  تدري�ض  خالل  من  التقليدية  احلرف  واإحياء 

واملنظ�ر والر�سم احلر ودرا�سات ل�نية .

وكذلك تدري�ض حرفة اجلب�ض والزجاج املع�سق واأعمال اخل�سب )الق�سرة( 

واأعمال املعادن )تفريغ النحا�ض( وتقنيتها املختلفة .

والتدريب  الدرا�سة  طريق  عن  املنفذ  امل�سمم  تخريج  اإىل  الدبل�مة  تهدف 

العملي على مدى عامني كاملني يح�سل بعدها املتدربني على �سهادة معتمدة 

من املدر�سة بعد اإجتياز الربنامج التدريبي .

وقد قامت املدر�سة بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج باب رزق جميل فى 19 

2014 وت�ستمر الدفعة اخلام�سة وال�ساد�سة من امل�سروع وجارى حاليا  ي�نية 

تدريب الدفعة اخلام�سة املقرر اإنتهائها من التدريب يف ي�نية 2015.

املركز من  يتم عر�ض منتجات  لل�سندوق،  التابعة  البيع  ومن خالل منافذ 

املع�سق،  الزجاج  بينها )احللي، اخلزف،  ومن  املتن�عة،  التقليدية  احلرف 

اخليامية، وغريها من املنتجات املتميزة(.

كما مت عر�سها من خالل اإقامة املعار�ض بكل من )مهرجان الطب�ل الدوىل 

مهرجان   – الأوبرا  ب�ساحة  الكتب  ا�سدارات  مهرجان   – القلعة  مبحكى 

احلرف التقليدية بق�سر الفن�ن –مهرجان �سماع الدوىل مبحكى القلعة – 

م�ؤمتر ابداع مب�ؤ�س�سة اأخبار الي�م (.

 كما مت عر�ض منتجات املركز عن طريق امل�ساركة اخلارجية فى )معر�ض 

للحرف التقليدية باجلزائر – الأ�سب�ع الثقافى امل�سرى بال�سني(.

حصاد 20014م
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�أوًل:مهرجانات ينظمها �ل�شندوق:

النحت:

l  اأقيم �سمب�زي�م اأ�س�ان الدويل التا�سع ع�سر ع�سر لفن النحت يف الفرتة 

و)4(  م�سرى  فنان   )8( فيه  �سارك   2014/3/7 اإىل   2014/1/21 من 

فنانني اأجانب من اإيطاليا وه�لندا وبلغاريا.

المهرجانات

حصاد 20014م
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�لفن �لت�شكيلي:

l  ملتقى الأق�سر الدويل ال�ساد�ض لفن الت�س�ير يف الفرتة  من  2014/12/21 

حتى2015/1/4 �سارك فيه )25( فنانًا.

حصاد 20014م
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ال�سينما:

l  اأقيم املهرجان الق�مى لل�سينما امل�سرية فى دورته الثامنة ع�سر يف الفرتة 

روائي  فيلم   24( املهرجان  يف  �سارك  وقد   2014 دي�سمرب  اإيل12   5 من 

ط�يل(- )42 فيلم روائي ق�سري(- )16 فيلم ت�سجيلي حتى 15ق( - )21 

فيلم ت�سجيلي اأكرث من 15 ق( -)21 فيلم ر�س�م متحركة(.

حصاد 20014م
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 �ملهرجان �لدوىل للطبول  و�لفنون �لرت�ثية:

اأقيم املهرجان الدوىل للطب�ل  والفن�ن الرتاثية يف دورته الثانية يف الفرتة من 

19-25 اإبريل 2014 مب�ساركة )21( دولة و)31( فرقة م�سرية و اأجنبية يف 

متحف الطفل و�ساحة الهناجر بالأوبرا وقلعة �سالح الدين وقبة الغ�رى وق�سر 

ح�سر  وقد  امل�سرية  الأوبرا  بدار  املك�س�ف  وامل�سرح  واملن�س�رة  بنها  ثقافة 

املهرجان عدد كبري من امل�س�ؤولني وال�سخ�سيات العامة املهتمني بفن الطب�ل 

والثقافة هم د.اأحمد  الفن  الرتاثية كما كرم املهرجان عدد )6( من رم�ز 

الروماين  الباحث  جميل،  �سليمان  الفنان  �سالح،  ر�سدى  اأحمد  د.  مر�سي، 

الك�سندر تربي�، الفنان واخلبري الرو�سي رامازين والفنانة فريدة فهمى.

حصاد 20014م
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حصاد 20014م
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 �لر�شوم �ملتحركة:

ملتقى الر�س�م املتحركة الذى يقام بالتعاون مع اجلمعية امل�سرية للر�س�م املتحركة 

�سهر  خالل  �سن�ية  ب�سفة  ويقام  الثقافى  حرب  طلعت  مركز  خالل  من  وذلك 

فرباير.

ثانيًا:مهرجانات ي�شارك بها�أو يدعمها�ل�شندوق منها:

•مهرجان احلرف التقليدية ال�سابع بالتعاون مع قطاع الفن�ن الت�سكيلية. 	

•مهرجان الأق�سر لل�سينما امل�سرية الأوربية )الدورة الثانية(. 	

•مهرجان الأق�سر لل�سينما الأفريقية الدورة )الدورة الثالثة(. 	

•مهرجان الإ�سماعيلية  لالأفالم الت�سجيلية والروائية الق�سرية  	

        الدورة )ال�سابعة ع�سر(.

•بيناىل الإ�سكندرية الدوىل للبحر املت��سط الدورة)ال�ساد�سة ع�سر( . 	

•ملتقى القاهرة الدوىل الثالث لل�سعر العربى. 	

•املهرجان الدوىل لالأغنية. 	

ملتقى الر�س�م املتحركة »الدورة ال�سابعة«

حصاد 20014م
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افتتاح مهرجان احلرف التقليدية ال�سابع 

جناح ال�سندوقجناح ال�سندوق
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مهرجان سماع لإلنشاد والموسيقى الروحية

 بقبة الغوري:

ال�سابعة  الدورة  ال�س�فى   لالن�ساد  الدوىل  �سماع  ملهرجان  اأقيمت 

فى الفرتة من 20 اإىل 27�سبتمرب 2014م وت�سارك فيه )24( فرقة 

حممد  �سيد  ال�سيخ  تكرمي  ومت  دولة   )16( من  ال�س�يف،  لالإن�ساد 

جمال  الكبري  والكاتب  عزب-املفكر  حمم�د  النق�سبندي-الدكت�ر 

دنيال- بطر�ض  مدين-الأب  الدين  عز  الكبري  الغيطانى-املفكر 

الأديبة الدكت�رة ثريا اإقبال »املغرب«.
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مصـــــر الجميلـــــــة

وزارة الثقافــة 

»فــى كافــة ربــوع مصــــر« 

فــــى خط�ة لإنعا�ض احلركة الفنيه والإبداعيه التى ت�سهدها البالد، اعلنت 

القاهرة  من  �سينطلق  الذى  اجلميله  م�سر  م�سروع  عن  الثقافه  وزارة 

و�سيج�ب كافة رب�ع م�سر....

املرتبطه  امل�سريه  اله�يه  جمال  من  اجلميله«  »م�سر  عن�ان  ا�ست�حي  وقد 

ارتباطًا وثيقًا بالثقافه مبفه�مها املميز ملق�مات اله�يه امل�سريه....

مت امل�ساركة فى فعاليات »م�سر اجلميله« من خالل عرو�ض م��سيقى عربيه- 

)لالأطفال(-  ت�سكيليه  فن�ن  معار�ض  م�سرحيه-  عرو�ض  �سعبيه-  فن�ن 

م�سابقات  �سعرية-  اأم�سيات  وحما�سرات-  ندوات   - دينيه  حرف  معار�ض 

ت�سكيلي-  فن  ور�ض  فن�ن(-  )ك�رال-  اطفال  عرو�ض   - م�اهب  اكت�ساف 

مت  العرائ�ض...  وم�سرح  الأراج�ز   - اخلا�سه  الحتياجات  ذوى  عرو�ض 

ال�سياحه - وزارة  الثقافه - وزارة  ال�زارات وهى: وزارة  م�ساركة عدد من 

ال�سباب وتتمثل قطاعات وزارة الثقافه فيما يلى: 

هيئة ق�س�ر الثقافه- قطاع �سندوق التنميه الثقافيه- قطاع �سئ�ن الإنتاج 

الثقافى )البيت الفنى للم�سرح- البيت الفنى للفن�ن ال�سعبيه(. 

�سارك قطاع �سندوق التنميه الثقافيه بالعرو�ض التاليه: 

)بعد  ال�طن(-م�سرحية  )غنا  -م�سرحية  ماكن�ن(  )ماكبث  م�سرحية 

بكرة(-فرقة الطب�ل الن�بيه .
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