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إنجازات
صندوق التنمية الثقافية
في الفترة من  2016 /1/1إلى 2016/12/31
�أ�سهم �صندوق التنمية الثقافيةخالل الفرتة من � 2016/1/1إىل  2016/12/31يف احلراك الثقايف
الذي �شهدته م�صر خالل هذا العام ،من خالل �أن�شطته املتعددة ،ودعمه للعديد من امل�ؤ�س�سات
الر�سمية والأهلية املهتمة بالعمل الثقايف.
وانطلقت م�سرية العمل خالل هذه الفرتة ،وفق منهج حمدد م�ستقى من الأهداف التي �أن�شيء
ال�صندوق من �أجلها ،و�أهمها:
�-1إقامة املعاقل الثقافية ،وتطوير القائم منها بالفعل.
�-2إنتاج املواد الثقافية.
-3الدعم املايل مل�شروعات و�أن�شطة اجلهات احلكومية وغري احلكومية التي تتفق مع الأهداف التي
ي�سعى ال�صندوق �إىل حتقيقها.
ويف �ضوء الأهداف ال�سابقة يو�ضح التقرير التايل �أهم �إجنازات ال�صندوق خالل الفرتة من
� 2016/1/1إىل . 2016/12/31
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مشروعات ومكتبات ...

بيان مب�شروعات ال�صندوق خالل الفرتة من � 2016/1/1إىل 2016/12/31
�أو ًال  :امل�شروعات واملكتبات التى مت الإنتهاء منها-:
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م

ا�س ــم امل�شـروع

1

جتهيز وافتتاح منزل على لبيب كبيت للمعمار امل�صرى

2

الإنتهاء من �أعمال ترميم وتطوير ق�صر عائ�شة فهمى بالزمالك
وت�سليمه لقطاع الفنون الت�شكيلية

3

�أعمال �إن�شاء منافذ �إقر�أ بجامعات عني �شم�س – القاهرة – طنطا

4

�أعمال تنفيذ بنك الكتاب بحديقة الأزهر – �أمام العالقات الثقافية اخلارجية بالزمالك

5

�أعمال �إن�شاء منافذ �إقر�أ بجامعات �أ�سيوط  -حمافظة �سوهاج

6

�أعمال املرحلة الأوىل الالزمة لت�شغيل متحف ال�سمبوزيوم للنحت ب�أ�سوان

7

�إن�شاء وجتهيز مكتبة والد الزعيم الراحل  /جمال عبد النا�صر بالإ�سكندرية

8

�إن�شاء وجتهيز مكتبة البدارى – حمافظة �أ�سيوط

9

�إن�شاء وتن�سيق موقع وت�أثيث وجتهيز مكتبة باري�س – حمافظة الوادى اجلديد

افتتاح بيت املعمار امل�صرى

افتتاح بيت املعمار امل�صرى

ق�صر عائ�شة فهمي بعد جتديده

ق�صر عائ�شة فهمي بعد جتديده

منفذ �إقر�أ-جامعة عني �شم�س

منفذ �إقر�أ-جامعة عني �شم�س
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مشروعات ومكتبات ...

ثاني ًا  :امل�شروعات واملكتبات اجلارى �إ�ستكمالها -:
م

ا�س ــم امل�شـروع

1

�أعمال جتهيزمتحف للأديب الراحل/جنيب حمفوظ بتكية �أبوالدهب

2

املرحلة الأوىل من م�شروع �إمتداد احلرف بالف�سطاط

3

مكتبة �أدفو – حمافظة �أ�سوان

ثالث ًا :امل�شروعات اجلاري طرحها-:
م

ا�سـم امل�شـروع

1

مكتبة قومبانية �أبو قري -حمافظة البحرية

2

مكتبة قاطية�-شمال �سيناء

3

مكتبة �سيدى �سامل-حمافظة كفر ال�شيخ

بيت املعمار امل�صرى
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افتتاح مكتبة والد جمال عبدالنا�صر

مكتبة والد الزعيم الراحل  /جمال عبد النا�صر بالإ�سكندرية

مكتبة والد الزعيم الراحل  /جمال عبد النا�صر بالإ�سكندرية

مكتبة والد الزعيم الراحل  /جمال عبد النا�صر بالإ�سكندرية

متحف الأديب الراحل/جنيب حمفوظ بتكية �أبو الدهب

متحف الأديب الراحل/جنيب حمفوظ بتكية �أبو الدهب
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النشاط الفنى والثقافى (عروض فنية)

�إنتاج املواد الثقافية
�أن�شطة مراكز الإبداع الفني خالل الفرتة من � 2016/1/1إىل
2016/12/31
الموسيقى

يحر�ص �صندوق التنمية الثقافية على �إتاحة الفر�صة للفرق املو�سيقية اجلادة ،التي
حتتاج �إىل دعمها من خالل تقدميها للجمهور ،لتقدم �إبداعاتها املختلفة ،ولرتتقي
بذائقة امل�ستمعني ،وقدم ال�صندوق من خالل مراكز الإبداع الفني ( )150فرقة
مو�سيقية وغنائية ،قدمت( )252عر�ض ًا فني ًا على مدار العام مبراكز الإبداع املختلفة
ومنها (فرقة املولوية للفنان عامر التوين ،حفل جمعية �أ�صدقاء �سيد دروي�ش) ببيت
ال�سحيمي( -فرقة ال�سم�سمية ،فرقة ال�صامتني للأداء احلركي ،حفل فرقة حلقة
ذكر احتفاال باملولد النبوي ال�شريف) مبركز طلعت حرب الثقافى(-فرقة �سماع
للإن�شاد واملو�سيقى الروحية ،حفل طقو�س ال�سمو ،ليايل املقامات الروحية ،فرقة
ر�سالة �سالم)بقبة الغورى(،حفل ري�سيتال-تخت �شرقي ،فرقة زي زمان ،فرقة
�أ�ساتذة الطرب) ق�صر الأمري ب�شتاك( ،فرقة جمعية �سيد دروي�ش)ق�صر الأمري
طاز( ،فرقة ع�شاق النغم د.حممد عبد ال�ستار وفرقته ،فرقة �سدا�سي �شرارة ،حفل
م�شروع جنميات)متحف �أم كلثوم( -حفل باندم�شروع جهاد عمران ،حفل باند
�سرور) مركز احلرية للإبداع الفنى( ،فرقة �شوية فن ،فرقة الفن ال�صادق) وكالة
الغوري.
بيت العود العربي:

ي�سهم بيت العود العربي ،يف تقدمي عازفني مهرة مدربني على تقنيات عزف العود،
حيث يكون خريج بيت العود العربي ،عازف ًا متمكن ًا يتمتع مبهارات فنية متميزة،
وخالل عام  2016بلغ عدد الدار�سني()700طالب من بيت العود ،كما �أقام بيت
العود خالل عام 2016م()9حفل خلريجي بيت العود �أهمها حفل مو�سيقى للفنان
طارق الأزهر ،حفل مو�سيقى للفنان �أ�شرف عو�ض.
كما مت افتتاح بيت العود العربى مبركز احلرية للإبداع باال�سكندرية ،ويف �إطار ن�شر
املو�سيقى الراقية فى خمتلف املحافظات� ..أقام �أورك�سرتا بيت العود العربى حفل
مبركز احلرية للإبداع بالإ�سكندرية وحفل مبحافظة بور�سعيد.
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فرقة املولوية الفنان عامر التونى

حفل جنميات -ق�صر املان�سرتىل

حفل تخرج الدفعة الثانية ملدر�سة الإن�شاد الدينى واالبتهاالت بالتعاون مع نقابة الإن�شاد الديني-ق�صرالأمري طاز
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النشاط الفنى والثقافى (عروض فنية)
افتتاح بيت العود بالإ�سكندرية حتت �إ�شراف الفنان ن�صري �شمة

حفل مو�سيقى للفنان �أ�شرف عو�ض -بيت العود بالهراوى

فرقة ال�سم�سمية -مركز طلعت حرب الثقافى
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حفل باند م�شروع جهاد عمران -مركز احلرية للإبداع اال�سكندرية

مو�سيقى فرعونية-ق�صر الأمري طاز

فرقة جمعية �سيد دروي�ش -ق�صر الأمريطاز
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ليالي رمضان الفنية
نظم �صندوق التنمية الثقافية خالل �شهر رم�ضان 2016م ،برناجم ًا فني ًا منوع ًا
مبراكز الإبداع التابعة له ،بالإ�ضافة �إىل دعم عدد من اجلهات الفنية والثقافية
با�ست�ضافة جمموعة من العرو�ض الفنية ،وبلغ �إجمايل عدد احلفالت التي نظمها
ال�صندوق خالل �شهر رم�ضان املعظم حوايل ( )120حفل وور�شة فنية وثقافية
وعر�ض م�سرحى و�أهمها:
احلفالت الفنية :احتفالية ليلة الر�ؤية �شارع املعز ,فرقة احلرافي�ش ,حفل
جمعية روح احلب الثقافية واالجتماعية والعربية ،حفل املن�شد طه ا�سكندراين،
عر�ض«ال�سريةالهاللية» ل�سيد ال�ضوى ببيت ال�سحيمى ,فرقة ال�سم�سمية ،حفل كورال
املركز ،فرقة اطفال بور�سعيد للفنون ال�شعبية ،فرقة وهم مبركز طلعت حرب
الثقافى ,ليايل املقامات الروحية فرقة املرع�شلى ،طقو�س ال�سمو ر�سالة �سالم بقبة
الغورى  ,حفل الفنانه منال حمىالدين ،حفل فرقة �سفراء املو�سيقى العربية بق�صر
املان�سرتيل ,فرقة حلقة ذكر ،فرقة ع�شاق النغم د.حممد عبد ال�ستار وفرقته،
فرقة احل�ضرة للإن�شاد ال�صوفى بق�صر الأمري طاز ,فرقة املن�شد حممد التهامي،
فرقة نغم املديح ،املن�شد ح�سام �صقر مبركز احلرف التقليدية بالف�سطاط ,لياىل
املو�سيقى العربية ببيت الغناء العربي (ق�صر الأمري ب�شتاك) وحفالت بيت العود
العربي بالهراوى بالإ�ضافة �إىل عدد من العرو�ض الفنية التى �شارك بها ال�صندوق
فى معر�ض الكتاب بفي�صل-نادى ال�صيد-نقابة املهن التمثيلية-م�ؤ�س�سة الأهرام-
احلديقة الثقافية.
امل�سرحيات :م�سرحية (الأمري -عن الع�شاق  -نعناع اجلنينة ) بق�صر الأمري
طاز ,م�سرحية زي النا�س مبركز الإبداع الفنى ,م�سرحية �سندريال مبركز طلعت
حرب الثقافى,م�سرحية �صاحب ال�سمو بوكالة الغورى.
املعار�ض الفنية :معر�ض نتاج ور�ش ذوي االحتياجات اخلا�صة بيت العيني �أقيم
ب�ساحة الأوبرا امل�صرية ,معر�ض �إ�صدارات وزارة الثقافة �ساحة دار الأوبرا ,معر�ض
من وحي رم�ضان مركز طلعت حرب الثقافى ,معر�ض م�سابقة تراثي للت�صوير
الفوتوغرايف بق�صر الأمري طاز ,معر�ض اخلط العربي لنقابة اخلطاطني مركز
احلرية للإبداع الفنى ،معر�ض املنتجات الرتاثية بالف�سطاط.
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معر�ض املنتجات الرتاثية بالف�سطاط

معر�ض املنتجات الرتاثية بالف�سطاط

حفل غ�سان يو�سف ودينا

منال حمى الدين

افتتاح معر�ض من وحى رم�ضان

فرقة املرع�شلى
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النشاط الفنى والثقافى (عروض فنية)

الفنون الشعبية والتراثية

يف �إطار حر�ص ال�صندوق على االهتمام بالفنون الرتاثية وال�شعبية التي تعرب عن
هوية م�صر الفنية والثقافية ،فقد قدم ال�صندوق خالل الفرتة من � 2016/1/1إىل
 )8(، 2016/12/31فرقة تهتم بالرتاث ال�شعبي ،قدمت ()244عر�ض ًا.
ومن �أهم خ�صائ�ص العرو�ض التي قدمت يف هذا املجال �أنها قدمت الرتاث
املو�سيقي والغنائي ملناطق متنوعة من م�صر ،حيث قدمت على �سبيل املثال فرقة
اطفال بور�سعيد للفنون ال�شعبية ،فرقة ال�سم�سمية ،فرقة النيل للآالت ال�شعبية ببيت
ال�سحيمى( ،فرقة الطبول النوبية والآالت ال�شعبية  -فرقة العري�ش للفنون ال�شعبية-
فرقة بور�سعيد للفنون ال�شعبية) بقبة الغورى ،بالإ�ضافة �إىل لياىل ال�سرية الهاللية
التى مت ا�ست�ضافة �أحد �أهم فنانى ال�سرية وهو الفنان �سيد ال�ضوى وفرقته وذلك
ببيت ال�سحيمى وي�ست�ضيف ال�صندوق �أي�ض ًا فرقة التنورة التى تقدم عرو�ضها �أيام
ال�سبت والإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع مبركز الإبداع بوكالة الغورى وذلك فى �إطار
التعاون مع الهيئة العامة لق�صور الثقافة التى تتبعها الفرقتان.
�إقامة �أ�سابيع ثقافية لعدد من املحافظات ومنها العري�ش – الوادي اجلديد مت خالل
عر�ض �أوجه الفنون والثقافة يف هذه املحافظات بالإ�ضافة ملعر�ض ملنتجات املحافظة
من الفنون الرتاثية.
عروض خيال الظل واألراجوز:

حر�ص ًا على �إحياء فنون الأراجوز وخيال الظل والتي كادت �أن تنتهي برحيل معظم
فنانيها القدامى  ..فقد احت�ضن ال�صندوق هذا الفن وعمل على �إحيائه من خالل
تقدمي عرو�ض دائمة ببيت ال�سحيمي وور�ش عمل لتعليم ال�شباب �أ�صول هذا الفن
كما �أ�صبحت عرو�ض الأراجوز وخيال الظل من العرو�ض الدائمة التي تطوف مراكز
الإبداع وت�شارك يف االحتفاالت واملنا�سبات الثقافية والفنية وبلغ عدد هذه العرو�ض
هذا العام ()56عر�ض ًا.
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فرقة التنورة

مهرجان الوادي اجلديد

فرقة الطبول النوبية

مهرجان الوادي اجلديد

الأراجوز

مهرجان الفنون ال�سيناويه
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النشاط الفنى والثقافى (المسرح)

العروض المسرحية

ي�سعى �صندوق التنمية الثقافية �إىل �إتاحة الفر�صة للموهوبني ال�شباب لتقدمي
�إبداعاتهم امل�سرحية ،وقد مت خالل الفرتة من � 2016/1/1إىل 2016/12/31
تقدمي ()35عر�ض ًا م�سرحي ًا �سواء من �إنتاجه �أو من �إنتاج جهات �أخرى ،كان �أهمها
فعاليات املو�سم الثاين لنجوم امل�سرح اجلامعى مب�سرح مركز الإبداع الفنى .
بالإ�ضافة �إىل م�شروع م�سرح يف كل مكان والذى تبناه ال�صندوق لتوثيق تاريخ البيوت
الأثرية املوجودة من خالل عمل م�سرحى ومن العرو�ض امل�سرحية التى قدمها
ال�صندوق :
 م�سرحية (عن الع�شاق -منمنمات تاريخية  -م�سرحية الأمري -نعناع اجلنينة)ق�صر الأمري طاز .
 م�سرح احلقيبة قبة الغورى. م�سرحية �سندريال مركز طلعت حرب الثقافى. م�سرحية (املعتقل-علي الرايق) مركز احلرية للإبداع الفنى.م�سرحية �صاحب ال�سمو وكالة الغوري.م�سرحية حلوة احلدوتة ببيت ال�سحيمي-مركز طلعت حرب الثقايف. م�سرحية(زي النا�س -عر�ض م�سرحى غنائي «غنا م�صرى» وعرو�ض املهرجانالقومي للم�سرح امل�صري)مركز الإبداع الفني.

م�سرحية الأمري
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م�سرحية زي النا�س

م�سرح احلقيبة

م�سرحية عن الع�شاق

م�سرحية �سندريال

م�سرحية املعتقل مركز احلرية للإبداع اال�سكندرية

م�سرحية حلوة احلدوتة بيت ال�سحيمي
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النشاط الفنى والثقافى (المسرح)

مواسم نجوم المسرح الجامعي
( عودة الروح ) الموسم الثانى
نظم �صندوق التنمية الثقافية م�شروع موا�سم جنوم امل�سرح اجلامعي (عودة الروح)
ل�شباب امل�سرح اجلامعي من جامعات ( القاهرة -عني �شم�س – حلوان  -جامعة
امل�ستقبل) وبدعم من ال�صندوق وقد انطلق مو�سمه الثانىيف فربابر  2016مب�شاهدة
 24عر�ض ًا م�سرحي ًا مت اختيار ع�شرة عرو�ض للت�سابق يف امل�سابقة علي جوائز ( �أف�ضل
عر�ض– �أف�ضل ممثل – �أف�ضل ممثلة – �أف�ضل خمرج – �أف�ضل مهند�س ديكور–
�أف�ضل م�صمم مالب�س).
املكرمون :
الفنان� /أحمد عبد العزيز -الفنان/حممد ريا�ض-الفنان/يحيي الفخراين-الفنان/
توفيق عبد احلميد-الفنان/ا�سم الراحل خالد �صالح-الفنان/فاروق الفي�شاوي-
الفنان�/أحمد عبد اهلل-الفنان� /صالح عبد اهلل-الفنان /ا�سم الراحل ف�ؤاد
املهند�س.
العرو�ض الع�شرة املتناف�سة يف امل�سابقة الر�سمية:
اورفيو�س  -نهاية اللعبة -العهد املفقود -منحني خطر  -هم هاملت -بجماليون-
را�شمون  -العبدة  -نزهة فى �أر�ض املعركة -ف�صيلة على طريق املوت.
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النشاط الفنى والثقافى (ندوات فكرية)

الندوات الثقافية
�أقيم خالل الفرتة من � 2016/1/1إىل  )336(،2016/12/31ندوة ثقافية
منوعة� ،أقام مركز طلعت حرب الثقايف عدد ًا من الندوات التي تناولت
جمموعة من املنا�سبات الهامة منها ندوات توعية ،ا�ستهدفت التوعية
والتثقيف ال�سيا�سى ،كذلك �صالون ذاكرة الوطن ويديره الكاتب حممد
ال�شافعى من �أهم هذه الندوات :عبد املنعم ريا�ض يف ذاكرة الوطن
�إ�ضافة �إىل ندوات �سينمائية خمتلفة ،كما يقيم ق�صر الأمري طاز عدد ًا
من الندوات الثقافية والفكرية من �أهمها ال�صالون الثقافى والذى تديره
الدكتوره ناهد عبد احلميد والتي ت�ست�ضيف �شخ�صيات هامة وم�ؤثرة يف
م�سرية م�صر الفكرية� ,صالون االربعاء الثقافى ببيت ال�سحيمي  -ندوة
�صحبة بيت املعمار -متحف �أم كلثوم �صالون لقاء مع �أغنية.
كما يقيم مركز الإ�سكندرية للإبداع عدد ًا من الندوات ال�شهرية حتت
عناوين «�صالون واحة الإبداع»« ،ال�صالون الثقايف العلمي» وحوارات الفكر
والثقافة ،ندوات �أجمل ما قر�أت�-صالون الأدب العاملي-منتدي الأدب
ال�سردى ،كما �أقام مركز الهناجر للفنون عدة ندوات بعنوان ال�صالون
الثقافى..م�صر م�ستقبل املا�ضي لب�سام ال�شماع ،كما مت �إقامة العديد من
الفاعليات والأم�سيات لالحتفاء برموز الفكر والثقافة يف م�صر ومنهم
الكاتب الكبري جنيب حمفوظ-ال�شيخ عبد البا�سط عبد ال�صمد -ال�شاعر
الكبري فاروق �شو�شة �-صالح جاهني�-أحمد بهجت.

فلرنى املو�سيقى ون�سمع باقى الفنون-متحف �أم كلثوم
20

ندوة ال�صحة والتغذية ال�سليمة -مركز طلعت حرب الثقافى

الفنان �أحمد دروي�ش �أثناء عر�ض فيلم العمارة والفنون -بيت املعمار

ال�صالون الثقافى ..فى ذاكرة الوطن -مركزطلعت حرب الثقافى

ندوة عن خماطر االدمان  -ق�صر االمري طاز

�صالون ب�سام ال�شماع  -مقاعة �سينما الهناجر للفنون

ال�صالون الثقافى -ق�صر االمري طاز

االحتفاء بال�شيخ عبد البا�سط عبد ال�صمد -ق�صر الأمري طاز
21

النشاط الفنى والثقافى (األمسيات)

األمسيات الشعرية

نظم �صندوق التنمية الثقافية خالل الفرتة من � 2016/1/1إىل
2016/12/31ما يقرب من (� )43أم�سية �شعرية ،حيث اقام بيت
ال�شعرالعربي عدد(� )23أم�سية �شعرية ،كما ا�ست�ضافت مراكز الإبداع
الأخرى عدد ًا من الأم�سيات ال�شعرية التي �أتاحت الفر�صة للمبدعني من
ال�شعراء لتقدمي �إبداعاتهم .وقد �أقام بيت ال�شعر العربي �أم�سيات عن ال�شعر
فى الثورات العربية �شارك فيها �شعراء من �أقطار خمتلفة من الوطن العربي
بالإ�ضافة �إىل تنظيم ور�شة فى العرو�ض والبالغة ،كما يقدم مركز طلعت
حرب الثقافى �صالون �شهري ًا بعنوان بهجة الروح لل�شاعر حممد بهجت
يجمع بني ال�شعر والغناء لكورال املركز.

ام�سية �شعرية فى ذكرى رحيل حلمى �سامل-بيت ال�ست و�سيلة

22

ام�سية احتفاء بال�شاعر �أحمد �سويلم مبنا�سبة ح�صوله على جائزة الدولة التقديرية-بيت ال�ست و�سيلة

�أم�سية خم�سة و ثالثون عام ًا على رحيل �صالح عبد ال�صبور و ي�شارك فيها ال�شعراء-بيت ال�ست و�سيلة

�أم�سية �شعرية مفتوحة لل�شاعرات-بيت ال�ست و�سيلة

ندوة �شعرية �أ-جابر ب�سيونى  -مركز احلرية للإبداع اال�سكندرية
23

النشاط الفنى والثقافى (الورش)

الورش الفنية
تعمل مراكز الإبداع الفني على تدريب روادها من خمتلف الأعمار على
العديد من الأعمال الإبداعية ،بهدف تهي�أتهم فني ًا و�صقل مواهبهم ،ودفع
طاقاتهم الكامنة.
و�أقيمت خالل الفرتة من � 2016/1/1إىل  )93( ، 2016/12/31ور�شة فنية
ومو�سيقية يف عدد من املجاالت املختلفة ب�إجماىل  2323ور�شة حيث تقام
مبراكز الإبداع املختلفة ور�ش دائمة خا�صة بالفن الت�شكيلي ،يف الر�سم،
والأ�شغال الفنية ،والت�شكيل بال�صل�صال ،والر�سم على الزجاج ،وغريها.
كما �أقام بيت ال�سحيمي عدد ًا من الور�ش اخلا�صة بفن العرائ�س،ور�شة عمل
تربز الفن الت�شكيلى ،وور�ش فنية مبركز �إبداع طلعت حرب.
وتقام �أي�ض ًا ور�ش مو�سيقية خا�صة بتعليم العزف على بع�ض الآالت املو�سيقية،
والكورال� ،إ�ضافة �إىل ور�ش م�سرحية ،وكذلك لذوي االحتياجات اخلا�صة،
بالإ�ضافة �إيل ور�ش بيت املعمار امل�صرى منها ور�شة مناذج العمارة
والزخارف الإ�سالمية ،كما �أقيمت ور�شة م�سرحية بعنوان حلوة احلدوتة
مبركز طلعت حرب الثقافى خالل مو�سم ال�صيف و�إعتمدت على حكايات
كليلة ودمنة.

ور�شة -بيت املعمار امل�صري
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ور�شة -بيت املعمار امل�صري

ور�شة الأ�شغال جلدية �أ جنية عبد الفتاح  -مركز احلرية للإبداع اال�سكندرية

ور�شة العرائ�س املاريونت  -بيت العينى

ور�شة ت�صوير -بيت املعمار

ور�شة ذوى االحتياجات -مركز طلعت حرب الثقايف

ور�شة فنية لطبة من مدر�سة الأمل لل�صم -مركز طلعت حرب الثقايف

ور�شة مرج خيط ابراهيم الربيدى -مركز طلعت حرب الثقايف
25

النشاط الفنى والثقافى (الورش)

مشروع اكسب حرفة جميلة
الدورة األولي  -الدورة الثانية
مت البدءيف تنفيذ م�شروع اك�سب حرفة جميلة جمان ًا لل�شباب من �سن
� 18إىل � 45سنة بهدف اك�سابهم مهارات فنية يف جمال احلرف الرتاثية
ت�ساعدهم على البدء يف م�شروع �صغري يحقق دخل لهم وقد مت تنفيذ دورتني
من امل�شروع خالل هذا العام ا�ستغرقت كل منهما �أربعة �أ�شهر وبلغ عدد
امل�ستفيدين (� )70شابا وفتاة ،وذلك مبركز الف�سطاط للحرف التقليدية..
وقام بتدريبهم فناين املركز من كبار احلرفيني على حرف اخلزف –
النحا�س – احللي.
كما مت اال�ستعانة با�ساتذة كليات الفنون التطبيقية والرتبية الفنية لتدري�س
اجلانب النظري للتدريب.
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النشاط الفنى والثقافى (الحرف يدوية)

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

28

ا�ستمر ن�شاط مركز احلرف التقليدية خالل الفرتة من � 2016/1/1إىل
 ،2016/12/31يف �صقل اخلربات الفنية للفنانني واحلرفيني وتقدمي الوعي
الت�صميمي لهم ،وذلك من خالل ا�ستمرار بروتوكول التعاون مع مدر�سة
الأمري ت�شارلز للفنون التقليدية ،وذلك يف حرف (الزجاج املع�شق باجلب�س ـ
النحا�س ـ الأعمال اخل�شبية ـ اخليامية).
كما يقام باملركز م�شروع « بيت جميل للحرف التقليدية » وهى منحة درا�سية
بالتعاون بني قطاع �صندوق التنمية الثقافية ومدر�سة الأمري ت�شارلز للفنون
التقليدية بلندن ،و هى �أحد املدار�س الهامة على م�ستوى العامل التى تهتم
باحلرف التقليدية و الفنون الرتاثية و يهدف «باب رزق جميل » �إىل تخريج
امل�صمم املنفذ عن طريق الدرا�سة و التدريب العملى على مدى عامني كاملني
و �أي�ضا بهدف �إحياء الفنون الرتاثية واحلرف التقليدية و ت�ستمر الدفعة
اخلام�سة وال�ساد�سة من امل�شروع «باب رزق جميل «للحرف للفنون التقليدية،
مبركز الف�سطاط للحرف التقليدية .وكما مت تخريج الدفعة ال�ساد�سة يف 25
�أغ�سط�س  2016وبلغ عدد اخلريجني حتى الآن ( 75فنان وحرفى) وجارى
حالي ًا �إعداد وتدريب الدفعة ال�سابعة املقرر �إنتهائها من التدريب لتتخرج يف
�أغ�سط�س  2017كما مت اختيار الدفعة الثامنة فى �22أغ�سط�س .2016
ومن خالل منافذ البيع التابعة لل�صندوق ،يتم عر�ض منتجات املركز من
احلرف التقليدية املتنوعة ،ومن بينها (احللي ،اخلزف ،الزجاج املع�شق،
اخليامية ،وغريها من املنتجات املتميزة).
وقد �أقام مركز احلرف التقليدية -:عدد من املهرجانات :مهرجان احلرف
التقليدية والفنون ال�شعبية ،مهرجان الف�سطاط للفنون واحلرف الرتاثية -
عدد ( )10ور�ش فنية :مدر�سة الفن اجلميل ،ور�شة اك�سب حرفة جميلة،
ور�شة ت�شكيل احللى بال�شمع ،ور�شة متنوعة لالطفال� ،سوق للحرف والفنون
الرتاثية  -عدد ()10معار�ض :معر�ض احلرف التقليدية بال�صني ،معر�ض
الف�سطاط بعيون جميلة لطلبة الفنون اجلميلة ،معر�ض للحلي ،معر�ض
نحت ،معر�ض نتاج الدورة الأوىل مل�شروع اك�سب حرفة جميلة ،معر�ض
احلرف بالف�سطاط ،معر�ض منتجات تراثية بالتعاون مع جمعية املحافظة
علي الرتاث امل�صري-عدد ( )4حفالت غنائية :املن�شد ح�سام �صقر ،املن�شد
حممود التهامى ،فرقة نغم املديح ،فرقة مدر�سة الإن�شاد الديني ,بالإ�ضافة
�إىل ا�ست�ضافة عرو�ض لبع�ض فرق الفنون ال�شعبية ومنها النيل للآالت
ال�شعبية  -التنورة -العري�ش-الأراجوز وخيال الظل.
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النشاط الفنى والثقافى (السينما )

العروض السينمائية
�إميان ًا من ال�صندوق بدور ال�سينما يف الرقي بالفكر ،و�أثرها يف املجتمع،
فقد مت تنظيم ()258عر�ض ًا �سينمائي ًا خالل الفرتة من � 2016/1/1إىل
 2016/12/31وذلك من خالل نادي ال�سينما الذي ينظم �أن�شطته يف مراكز
الإبداع املختلفة ،والذي يهتم بالنقد والتحليل للأعمال ال�سينمائية اجلادة،
حيث عر�ض مركز الإ�سكندرية للإبداع ( )63فيلم ًا عربي ًا و�أجنبي ًا.
كما نظمت �سينما مركز الإبداع الفني بالقاهرة ما يقرب من (� )10أ�سابيع
�سينمائية لدول خمتلفة من بينها «الكورية،اليابانية».
كما نظم مركز الهناجر للفنون عرو�ض �أفالم �شك�سبري � -أ�سبوع �أفالم
فاتن حمامة� -أ�سبوع �أفالم مو�سم الرق�ص احلديث � -أ�سبوع الأفالم
الدينية�-أ�سبوع �أفالم �إرتبطت برم�ضان� -أ�سبوع �أفالم عمر ال�شريف-
�أ�سبوع �أفالم حممد خان� -أ�سبوع �أفالم يو�سف �شاهني�-أ�سبوع جنيب
حمفوظ�-أ�سبوع �أفالم �شارىل �شابلن.

مهرجان فاتن حمامة  -قاعة ال�سينما مركز الهناجر للفنون
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�أ�سبوع افالم يو�سف �شاهني  -قاعة ال�سينما مركز الهناجر للفنون

�أ�سبوع الأفالم الكورية -مركز الإبداع الفنى القاهرة

افتتاح ا�سبوع افالم جنيب حمفوظ  -قاعة ال�سينما مركز الهناجر للفنون

�أ�سبوع �أفالم �شارىل �شابلن --قاعة ال�سينما مركز الهناجر للفنون
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مسابقات غنائية

مسابقة الصوت الذهبي الكتشاف المواهب
الغنائية في جميع أنحاء مصر-الدورة الثانية

�أقام بيت الغناء العربي ومتحف �أم كلثوم التابعني ل�صندوق التنمية الثقافية
م�سابقة لال�صوات يف م�صر معنية بالغناء العربي حتت رعاية وزارة الثقافة
(�صندوق التنمية الثقافية) حتت ا�سم (ال�صوت الذهبي) .
يذكر �أن الدورة الثانية من امل�سابقة قد �أطلقت يف بدايات يوليو املا�ضى،
كمبادرة الكت�شاف مواهب الغناء ال�شابة على م�ستوى اجلمهورية من �سن
� 38 – 18سنة ،تقدم لها  156مت�سابق ًا من عدد من املحافظات منها «�شمال
�سيناء،املنيا ،بنى �سويف ،املن�صورة ،قنا ،الأق�صر� ،سوهاج،الإ�سماعيلية،
القليوبية» وقد و�صلت الت�صفيات النهائية �إىل  11مت�سابقا.
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مسابقات ثقافية و فنية
م�سابقة املكعبات الذهبية -بيت املعمار
34

•قام ال�صندوق بتنظيم عدد من امل�سابقات يف جماالت ثقافية خمتلفة
بهدف اكت�شاف املواهب يف كافة املجاالت ومنها:

• م�سابقة للكتابة للطفل �شارك فيها �أكرث من  30كاتب ومت ت�سليم
اجلوائز مبركز طلعت حرب الثقافى.
•امل�سابقة الأدبية لل�شباب يف جمال ال�شعر – الق�صة الق�صرية مبركز
طلعت حرب الثقافى .
•م�سابقة الر�سم للأطفال من �سن  5اىل � 12سنة بعنوان (�سيناء �أر�ض
الفريوز) �شارك فيها �أكرث من  150طفل.
•م�سابقة املكعبات الذهبية ببيت املعمار.

امل�سابقة الأدبية لل�شباب يف جمال ال�شعر – الق�صة الق�صرية -مركز طلعت حرب الثقافى

م�سابقة الر�سم للأطفال (�سيناء �أر�ض الفريوز) -مركز طلعت حرب الثقافى

35

المهرجانات

�أو ًال:مهرجانات ينظمها ال�صندوق:
سمبوزيوم أسوان الدولي الحادي والعشرون
لفن النحت

�أقيم يف الفرتة من 17يناير حتى 6مار�س � 2016شارك فيه ()5فنانني
م�صرى و( )4فنانني �أجانب من رومانيا -املك�سيك -الربازيل -ال�سودان-
م�صر.
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المهرجانات

مهرجان حلى التراث المعاصر (الدورة األولي )

�أقيم فى الفرتة من 17يناير حتى  23يناير 2016م مركز �إبداع ق�صر الأمري
طاز و هذه هي الدورة الأوىل النعقاد مهرجان احللي ،وي�أتي يف �إطار اهتمام
وان�شغال وزارة الثقافة بتجديد الرتاث على كافة امل�ستويات ،ويخت�ص
�صندوق التنمية الثقافية مبا يتعلق بالرتاث املادي ،خا�صة يف جمال الفنون
التقليدية ،ومن بينها «احللي».
و�شارك فيه  88فنان حلى ،وتنق�سم م�سابقة املهرجان �إيل حموريني املحور الأول
م�سابقة منتجات احللى وفاز فيها �أربع من فنانى احللى امل�شاركني باملهرجان،
املحور التانى م�سابقة ت�صميم احللى فاز بها ثالثة م�صممني لفن احللى.
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المهرجانات

الملتقى الدولى للرسوم المتحركة
(الدورة التاسعة)

يف الفرتة من 18حتى 24فرباير2016م بالتعاون مع اجلمعية امل�صرية
للر�سوم املتحركة وذلك من خالل مركز طلعت حرب الثقافى ويقام ب�صفة
�سنوية خالل �شهر فرباير �شارك فى هذة الدورة عدد  87فيلم ومت تكرمي
الأ�ستاذ �أحمد �سعد-الأ�ستاذة فاطمة املعدول -الأ�ستاذ علي �سعد مهيب-
الأ�ستاذ هاين ديفيد (هاين امل�صرى)-الفنانة �شادية ح�سنى-الفنانة حنان
مطاوع.
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المهرجانات

المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية

�أقيم املهرجان الدوىل للطبول والفنون الرتاثية يف دورته الرابعة يف الفرتة
من 19حتى �25إبريل 2016م مب�شاركة ( )21دولة و( )34فرقة م�صرية و
�أجنبية يف متحف الطفل و�ساحة الهناجر بالأوبرا وقلعة �صالح الدين وقبة
الغورى وق�صر ثقافة بنها واملن�صورة وامل�سرح املك�شوف بدار الأوبرا امل�صرية
وقد ح�ضر املهرجان عدد كبري من امل�س�ؤولني وال�شخ�صيات العامة املهتمية
بفن الطبول الرتاثية كما �أكرم املهرجان عدد  7من رموز الفن والثقافة هم:
الفنان /يو�سو ندور «مبتكر املو�سيقى ال�شعبية احلديثة» ،الباحث� /سمري
جابر ب�شاى «ذاكرة الرتاث» ،ا�سم الفنان حممد وردي «ابن النيل» ،فايزة
حممود �سليمان «بنت البلد» ،الأ�ستاذ/حممد غنيم «داعم الفنون»،ا�سم
املو�سيقار على �إ�سماعيل «عا�شق الوطن» ،الفنان الدكتور /ناجى �شاكر
«ع َّراب العرائ�س».
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المهرجانات

ملتقى الخط العربى (الدورة الثانية)

�إنطالق ًا من دور م�صر امل�ؤ�س�س فى بنية احل�ضارة الإن�سـانية املبكرة ،
وت�أكيد ًا عـلى �أن م�صر دولة عظمى ثقافي ًا  ،فالثقافة امل�صرية كانت و�ستظل
دائم ًا هى قاطرة التقدم والرقى فى خمتلف جماالت املعارف والفنون  ،ومن
هنا ت�أتى �ضرورة �إطالق هذا امللتقى للت�أكيد على هويتنا العربية والإ�سالمية
 ،حيث ي�أتى اخلط العربى فى مقدمة الفنون الرا�سخة باعتباره �أحد �أهم
مكونات هويتنا العربية والإ�سالمية الإ�صيلة القادرة على التوا�صل مع الآخر،
و�إحداث الأثر الإيجابي لتقدمي ر�ؤية ثقافية جديدة  ،ذات م�ضمون ثقافى .
يهدف امللتقي �إىل :
• تنمية الذائقة الفنية لدى املتلقي وربط الأجيال اجلديدة برتاثها الفني
تاريخا و�إبداعي ًا من خالل املعر�ض العام والندوة العلمية وور�ش العمل .
• الإ�سهام فى بناء ال�صورة احل�ضارية للفنون العربية والإ�سالمية والت�أكيد
على هويتنا العربية وتقدمي �صورة �إيجابية للعامل كلة عن ثقافتنا العربية
من خالل حوار �إن�ساين خالق.
• �إثراء املكتبة العربية وتنمية الوعي الفني والنقدي بالدرا�سات والأبحاث
النظرية املت�صلة بفنون اخلط العربي من خالل الندوة العلمية الدولية .
�أقيمت الدورة الثانية للملتقى فى الفرتة 17حتى  24يوليو � 2016شارك فيها
( )115فنان ًا من  15دولة عربية وتقدم ( )29بحثا فى جمال اخلط العربى
كما �أقيمت عدد من الور�ش و معر�ض جلميع الأعمال امل�شاركة وندوات كما
كرم املهرجان كل من تاج ال�سر ح�سن �سيد�أحمد وخ�ضري البور�سعيدى و
حممد فاروق احلداد احلم�صي و�إبراهيم امل�صرى .
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المهرجانات

مهرجان سماع لإلنشاد والموسيقى الروحية

�أقيمت ملهرجان �سماع الدوىل للإن�شاد ال�صوفى «الدورة التا�سعة» فى الفرتة
من  20حتى �27سبتمرب 2016م وت�شارك فيه ( )23دولة ومت تكرمي ال�شيخ
الراحل م�صطفى �إ�سماعيل،ا�سم املعلم فهيم جرج�س رزق ،العامل اجلليل
الدكتور علي جمعة ،الأنبا مو�سي»�أ�سقف ال�شباب» ،الدكتور حممود حمدى
زقزوق ،الدكتور علي ال�سمان ،املن�شد الكبري عبد القادر املرع�شلي.
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المهرجانات

المهرجان القومى للسينما المصرية
فى دورته العشرون

�أقيم يف الفرتة من 12حتى� 20أكتوبر  2016وقد �شارك يف املهرجان (20
فيلم روائي طويل) 50( -فيلم روائي ق�صري) 12( -فيلم ت�سجيلي حتى
15ق)  22( -فيلم ت�سجيلي �أكرث من  15ق)  7(-فيلم ر�سوم متحركة)
ومت تكرمي عدد من رموز ال�سينما الفنانة �شويكار-الفنان ح�سن يو�سف-
املخرجة �إينا�س الدغيدى-الأ�ستاذة �سلوى بكري -الأ�ستاذ جميل عزيز.
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حفل افتتاح املهرجان القومى الع�شرون لل�سينما امل�صرية

حفل ختام املهرجان القومى الع�شرون لل�سينما امل�صرية
49

المهرجانات

ملتقي األقصر الدولى (الدورة التاسعة)

�أقيم يف الفرتة من 14حتى 27دي�سمرب  2016مب�شاركة ( )25فنان ،ع�شر
فنانني من الدول الأجنبية املختلفة وخم�س فنانني من الدول العربية املختلفة
�أي�ض ًا وع�شرة من الفنانني امل�صريني و �ضيف ال�شرف لهذه الدورة (دولة
الهند) ،كما كرم امللتقى كل من الفنان امل�صرى فرغلى عبد احلفيظ-
الفنانة الأردنية �سعاد عي�ساوى والفنان ال�سلوفاكى �أندريا �سموالك ومت
م�شاركة ع�شرة من الطالب من الكليات الفنية املختلفة مبحافظتها املختلفة
كما مت افتتاح معر�ض نتاج �أعمال الدورة الثامنة مبركز الهناجر للفنون .

امل�ؤمتر ال�صحفي مبركز الإبداع الفنى بالقاهرة
50

ختام ملتقى الأق�صر الدوىل
51

المهرجانات

مهرجان الحرية المسرحي

�أقيمت الدورة الأوىل العربية من مهرجان احلرية امل�سرحى فى الفرتة من
 23حتي  27دي�سمرب مبركز احلرية للإبداع بالأ�سكندرية .
حيث �شاركت عرو�ض «ال�صورة رمادية» من �إخراج حممد الع�شا فرقة
م�سرح عاخل�شب الأردن « ،فورمتاج» �إخراج ن�صر الدين جلول فرقة جمعية
النجم التمثيلي تون�س« ،الغرفة» �إخراج خالد جمعة الوهيبي فرقة امل�ستقبل
امل�سرحية �سلطنة عمان�« ،أيام اليام» �إخراج ح�سن مراين علوي فرقة نادي
املر�آه باملغرب�« ،سلومة» �إخراج نبيل م�سعي املراين جمعية ع�شاق اخل�شبة
باجلزائر« ،عرب الأثري» �إخراج ن�صار الن�صار فرقة امل�سرح ال�شعبي الكويت
كرم املهرجان معلم الأجيال الأ�ستاذ حممد غنيم ،الفنان القدير مدحت
مر�سي ،الفنانة القديرة عارفة عبد الر�سول ،جنمة الكوميديا بدرية طلبة،
الفنان ال�شاب حممد العمرو�سي.
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النشاط الفنى والثقافى (المعارض)

المعارض الفنية

�أقام ال�صندوق يف خالل الفرتة من � 2016/1/1إىل ) 54( 2016/12/31
معر�ض ت�شكيلي �سواء لفنانني م�صريني �أو فنانني من دول العامل املختلفة،
كما مت تنظيم العديد من معار�ض ذوى االحتياجات اخلا�صة .
من هذه املعار�ض الت�شكيلية :
•معر�ض نحت -معر�ض اك�سب حرفة-معر�ض الف�سطاط بعيون جميلة
لطلبة الفنون اجلميلة مبركز احلرف التقليدية بالف�سطاط.
•معر�ض جنيب حمفوظ ببيت ال�سحيمى.
•معر�ض كوميك�س ببيت ال�سحيمي.
•معر�ض ذوى التوحيد -بيت العينى.
•معر�ض م�شروع م�صر تانى مبركز احلرية للإبداع.
•معر�ض فن ت�شكيلي مبدعات بق�صر الأمري طاز.
•معر�ض �أر�ض الفريوز مبركز طلعت حرب الثقافى-ق�صر الأمري طاز.
•معر�ض مئوية ميالد حلمى حليم مبركز الهناجر للفنون.
•معر�ض الفنون ال�سيناوية مبركز الهناجر للفنون.
•معر�ض نتاج �أعمال الدورة الثامنة مبركز الهناجر للفنون.
•معر�ض الأعمال الكاملة للفنان �صربى عبداهلل مبركز احلرية للإبداع
باال�سكندرية.
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معر�ض فنون ت�شكيلية �أر�ض الفريوز-ق�صر الأمري طاز

معر�ض فن ت�شكيلي مبدعات -ق�صر الأمري طاز

معر�ض الرتاث ال�سيناوى �-ساحة الهناجر
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النشاط الفنى والثقافى (المعارض)
افتتاح معر�ض م�شروع م�صر -مركز احلرية للإبداع اال�سكندرية

افتتاح معر�ض جمعية احلفاظ على الرتاث -مركز احلرف التقليدية بالف�سطاط

افتتاح معر�ض لوحات ملتقى الأق�صرالدوىل للت�صوير نتاج الدورة الثامنة قاعة الفنون م�سرح الهناجر

56

افتتاح معر�ض احلرف التلقيدية على هام�ش مهرجان الفنون واحلرف

افتتاح معر�ض جنيب حمفوظ -بيت ال�سحيمى

معر�ض كوميك�س -بيت ال�سحيمي

معر�ض ذوى التوحيد -بيت العينى
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التسويق

معارض الكتاب (المعارض الخارجية والداخلية )
التي شارك بها الصندوق خالل عام 2016م

املعر�ض

أو ً
ال المعارض الخارجية

معر�ض الدار البي�ضاء – املغرب
معر�ض م�سقط – عمان
معر�ض البحرين
معر�ض �أبو ظبي – االمارات
االردن
اخلرطوم
اجلزائر
ال�شارقة
الكويت
الدوحة
جدة

ثاني ًا المعارض الداخلية

معر�ض القاهرة الدويل للكتاب
معر�ض �أر�ض كوتة باال�سكندرية
معر�ض مدينة د�سوق
معر�ض مكتبة اال�سكندرية
معر�ض ال�شيخ زايد
مهرجان الطبول
معر�ض نادي ال�صيد
معر�ض �أر�ض في�صل
معر�ض �أر�ض االوبرا
معر�ض مدينة االق�صر
معر�ض �شبني الكوم
معر�ض طنطا
معر�ض �شرم ال�شيخ
معر�ض �سماع
معر�ض جامعة عني �شم�س
معر�ض جامعة القاهرة
معر�ض على هام�ش املهرجان القومي لل�سينما
معر�ض مدينة بدر
معر�ض جامعة ال�سادات – املنوفية
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ال�شهر
فرباير
فرباير
مار�س
ابريل
�سبتمرب
اكتوبر
اكتوبر
نوفمرب
نوفمرب
دي�سمرب
دي�سمرب
يناير
فرباير
مار�س
مار�س
ابريل
ابريل
يونيه
يونيه
يونيه
يونيه
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�سبتمرب
اكتوبر
اكتوبر
اكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب

معر�ض الكتاب الدوىل �-أر�ض املعر�ض مدينة ن�صر

معر�ض الأردن

معر�ض احلرف مبركز احلرية لالبداع اال�سكندريه

معر�ض جامعة عني �شم�س

معر�ض م�سقط

معر�ض اجلزائر
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التسويق

المعارض الخارجية والداخلية
التي شارك بها مركز الحرف خالل عام  2016م

م�شاركة منتجات مركز احلرف الرتاثية بالف�سطاط يف العديد من املعار�ض
الداخلية واخلارجية بهدف فتح منافذ جديدة لت�سويق هذه املنتجات
والتعريف بها بالإ�ضافة �إيل املعار�ض الدائمة اخلا�صة مبنتجات مركز
احلرف التقليدية بالف�سطاط و الذى يهدف �إىل احلفاظ على تراث م�صر
من احلرف التقليدية املتميزة .

	•�شارك ال�صندوق فى فعاليات (عام م�صر ال�صني) مبعر�ض الفنون واحلرف
التقليدية الذى �أقيم فى مدينة �شنزن ال�صينية و�آخر مبدينة بكني يف
مايو  2016كما �أقيم معر�ض القاهرة لل�صناعات الثقافية وال�صينية
مبركز احلرف بالف�سطاط و�صاحبه مهرجان الفنون ال�شعبية .

•امل�شاركة فى ور�شة تفاعلية حلرفيات م�صريات خالل املعر�ض الذى
ينظمه �إحتاد ن�ساء بكني خالل �شهر �إبريل و�شارك بحرفتى التطعيم
بالق�شرة واخلزف.
•معر�ض ب�شرم ال�شيخ – �إبريل .2016
•معر�ض بالهند – فرباير .2016
•معر�ض باجلزائر – �أكتوبر .2016
•معر�ض بالإمارات – نوفمرب .2016
•املعر�ض الدوىل للحرف الرتاثية مبدينة ن�صر نوفمرب .2016

60

معر�ض بالإمارات – نوفمرب 2016

معر�ض باجلزائر – �أكتوبر 2016

معر�ض احلرف ب�شرم ال�شيخ
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التسويق
اجلناح امل�صرى مبعر�ض ال�صناعات الثقافية بكني � -شيزن
62

معر�ض ال�صناعات الثقافية االول (م�صر ـ ال�صني) مبركز احلرف بالف�سطاط

معر�ض ال�صناعات الثقافية االول (م�صر ـ ال�صني) مبركز احلرف بالف�سطاط

امل�شاركة فى ور�شة تفاعلية حلرفيات م�صريات خالل املعر�ض الذى ينظمه �إحتاد ن�ساء بكني
63

الدعم

مهرجانات يدعمها الصندوق
خالل عام 2016م

• املهرجان القومي للم�سرح امل�صري
• ملتقى الربل�س للر�سم على احلوائط
• مهرجان كام ال�سينمائي الدويل للأفالم الق�صرية
• مهرجان وم�ؤمتر املو�سيقى العربية
بيان بالدعم المقدم إلى
الجمعيات والمؤسسات األهلية

جهة الدعم:
•دار �أخبار اليوم (اعالنات الأخبار)
•م�ؤ�س�سة من �أجل م�صر للتنمية ال�شاملة
•دار التحرير للطبع والن�شر
•اجلمعية امل�صرية للكاريكاتري
•جمعية الفيلم
•م�ؤ�س�سة دار الهالل
•اجلمعية الفل�سفية امل�صرية
•اجلمعية امل�صرية للر�سوم املتحركة
•�أخبار الأدب
•اجلمعية امل�صرية العربية للثقافة والإعالم
•اجلمعية امل�صرية للحفاظ على الرتاث والبيئة
•الهيئة العامة للمركز الثقايف القومي
•نادي الق�صة
•م�ؤ�س�سة م�صر احلديثة لتنظيم امل�ؤمترات
•�شركة دولفني لتنظيم امل�ؤمترات
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مهرجان وم�ؤمتر املو�سيقى العربية

مهرجان كام ال�سينمائي الدويل للأفالم الق�صرية

ملتقى الربل�س للر�سم على احلوائط

املهرجان القومي للم�سرح
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الدعم

بيان بأعمال تجهيز المكتبات خالل عام  2016م

�أو ًال� :أعمال تزويد املكتبات واملراكز الثقافية
�إ�سم املكتبة

املحافظة

عدد الكتب

�أرمنت

الأق�صر

11707

البدارى

�أ�سيوط

10166

باري�س

الوادى اجلديد

10000

ثاني ًا:مكتبات تابعة للمراكز الثقافية بال�صندوق
�إ�سم املكتبة

املحافظة

عدد الكتب

مكتبة بيت املعمار امل�صرى

القاهرة

1700

مكتبة والد الزعيم جمال عبد النا�صر

الأ�سكندرية

1300

ثالث ًا� :أعمال جتهيز املكتبات العامة كم�ساهمة من ال�صندوق (مكتبات الدعم)
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�إ�سم املكتبة

املحافظة

عدد الكتب

وزارة الرتبية والتعليم ( )141مكتبة

جميع املحافظات

15000

نقابة املهند�سني بالقاهرة

القاهرة

418

جمعية رو�ضة احلبيب

الأق�صر

160

جمعية �أحلم للأعمال اخلريية

الغربية

819

جمعية الأدباء

القاهرة

950

جامعة امل�ستقبل بالقاهرة

القاهرة

1060

�إ�سم املكتبة

املحافظة

عدد الكتب

مركز م�صادر املعلومات بديارب جنم

ال�شرقية

1240

جممع فتيات ال�شيخ مندور التعليمى

بنى �سويف

2350

ملتقى العالقات امل�صرية الرو�سية

القاهرة

210

مركز �شباب �أجا

الدقهلية

1900

جمعية الوحدة املحلية باملعابدة

�أ�سيوط

1750

عربة احلواديت

ال�شرقية

237

تنمية ال�صعيد

الأق�صر

880

وزارة ال�شباب والريا�ضة

جميع املحافظات

6039

املركز القومي لل�سينما

القاهرة

16

مكتبة عرب امليمون العامة

بني �سويف

4015

جمعية رواد التنمية بطوخ

القليوبية

950

مكتبة �شروق النموذجية

بني �سويف

4015

مكتبة الأ�سرة الثقافية النموذجية

بني �سويف

2360

مكتبة جامعة القاهرة

القاهرة

1500

جممع فتيات ال�شيخ مندور
مديرية الرتبية والتعليم بالبدر�شني ()91
مدر�سة

بني �سويف

2360

اجليزة

36400
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