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ُأصلى فى باحة مفتوحة للسماء، 

مستقباًل الشرق فى الفجر والغرب فى الغسق،

حتى ينفتح الكون امامي، 

ويستقبل الكون كله اصوات تسابيحى 

انفتحى أيتها  األرض العظيمة 

وأمسكى بهمسات أوراقك أيتها األشجار 

فانا أهم بالترنم بمدائح الواحد الكل ..

من متون هرمس

) التراث  الفرعونى(

وزارة الثقافة

2018

Praying unto an open Sky,
Where the East is nourishing the soul at dawn
And the West is fulfilling the senses at dusk

 Continuing to pray until the whole universe opens its 
arms to behold my voice and hear my prayers:

Open up Great Earth
And behold you trees

The whispers of the fluttering leaves
For I am humming a tune of worship and praise

In the name of the One and the Great!!

(from our great Pharonic Heritage)
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اإذا كانت املو�صيقى ب�صكل عام هي �صوت يرتقي بالنف�س ليحلق يف 

اآفاق اأرحب، فاإن املو�صيقى الروحية تغو�س بالإن�صان يف بحار ال�صوفية 

املتجردة من اأهواء احلياة.

من هنا ياأتي اهتمامنا مبهرجان �صماع الدويل للمو�صيقى الروحية 

الذي يجمع اأطيافًا من هذا اللون املو�صيقي ذو الطابع اخلا�س، ويجمع 

اأي�صًا مو�صيقيني من اأنحاء العامل، ليحلقوا �صويًا حتت �صماء القاهرة. 

اجل�صد،  مع  الروح  لتوحد  منوذج  وكنائ�صها  مب�صاجدها  فالقاهرة 

وتناغم املو�صيقى مع عازفيها وم�صتمعيها.

حيث  من  الفنية  الأحداث  لهذه  كبريًا  اهتمامًا  تويل  الدولة  اإن 

كونها تعك�س ح�صارة املجتمع ورقيه، فمن ين�صت اإىل املو�صيقى ي�صمو 

فوق الإ�صكاليات املعا�صرة، ويتحداها بلواء الثقافة والتنوير.

اإليه من  اأن توؤتي هذه الدورة ثمارها، وحتقق ما ن�صبو  اأمل  وكلنا 

جناح، ول يفوتني الرتحيب ب�صيوف م�صر الأعزاء متمنية لهم طيب 

الإقامة، فاأهال و�صهال بكم، يف اأر�س املحبة وال�صالم.

رئيس شرف المهرجان
 .. دورة  2018

سماع ... وتوحد الروح مع الجسد

Dr. Inas Abduldayem
Minister of Culture

اأ. د./ اإينا�س عبد الدامي

وزير الثقافة

If the music in general is a voice that lets the soul 
fly to higher horizons, then the spiritual music 
dives with the human inside the Sufi oceans that 
are free from all life desires. 
From here, comes out interest in Samaa’ interna-
tional festival for spiritual music which gathers 
a huge number of people of this special type of 
music. It also gathers musicians from all over the 
world, to fly together in Cairo’s sky. Cairo with its 
mosques and churches is a model of unity of the 
body and soul, as well as the harmony of music 
with its instrumentalists and listeners. 
Our country gives major interest in these artis-
tic events as it reflects the society’s civility, for 
who listens to music elevates above modern 
problematics and challenges it with culture and 
enlightenment. 
We are all hopeful that this session would be 
fruitful, and achieves what it aims for. I also can’t 
miss welcoming Egypt’s dear guests, wishing 
them a delightful stay, so welcome in the land of 
love and peace.

Samaa’ .. unity of the body and soul

Honoring president of the festival...
 2018 session
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يعد مهرجان �صماع الدويل لالإن�صاد واملو�صيقى الروحية وملتقي الأديان »هنا 

ن�صلي معًا« �صوقًا ومنتجًا ثقافيًا و�صياحيًا متميزًا ...

املتناغم  الن�صجام  من  حالة  خللق  املختلفة  الثقافات  حدود  يتجاوز  فهو   

فنية  بروؤية  الدولية  الفنية  الور�صة   خالل  من  العامل   �صعوب  بني  والتوا�صل 

ف�صاء  ويعد املهرجان   . املهرجان  ورئي�س  موؤ�ص�س  عبدالفتاح  انت�صار  للفنان/ 

ثقايف �صياحي ميكن ت�صويقه خارجيًا.

ولعل هذه الروؤية تتما�صى مع روؤية ومفهوم وزارة ال�صياحة والذي �صتتبناه 

 "People to People"  خالل الفرتة القادمة من خالل حملتها الرتويجية،  وهو

�صيتعرف  خالله  من  والذي   ، الإن�صاين  بالتوا�صل  الول  املقام  يف  يهتم  والذي 

العامل اأكرث على ال�صعب امل�صري وعاداته وتقاليده، واإبداعات �صبابه فى الفن 

واملو�صيقى والثقافة وغريها.

الأديان  وملتقى  �صماع  مهرجان  مثل  الكبرية  الفنية  املهرجانات  ان  ول�صك 

يقدم للعامل جانبا من هذه البداعات .

العامل وترتبط فعالياته  اأ�صبح للمهرجان مكانة دولية علي م�صتوي �صعوب 

بالكثري من املواقع ال�صياحية والتاريخية وهو ما دفع وزارة ال�صياحة لالهتمام 

بهذا املهرجان واإدراجه �صمن الأجندة ال�صياحية الدولية للمهرجانات ويحتفي 

املهرجان باليوم العاملي لل�صياحة كل عام حيث تدعو منظمة ال�صياحة العاملية 

كما  العظيم  احلدث  بهذا  وامل�صاركة  لالإحتفال  اأعمارهم  اإختالف  علي  ال�صعوب 

يحتفي املهرجان باليوم العاملي ال�صالم لتعزيز مفهوم املحبة والت�صامح وال�صالم 

والتوا�صل بني �صعوب العامل .

دكتورة/ رانيا امل�صاط

وزير ال�صياحة

مهرجان سمـاع .... وملتقى األديان
 واالحتفال باليوم العالمى للسياحة

Dr. Rania Almashat
Minister of tourism

Samaa’ festival for chanting and spiritual music along 
with the interfaith forum “Here We Pray Together” is 
considered a market and a cultural touristic product 
that is so special. 
It goes beyond the cultural difference boundaries to 
create a harmony and a connection between people 
from all over the world through the artistic internation-
al workshop by the artist Mr. Entissar Abdelfattah, the 
founder and president of the festival. The festival is a 
cultural touristic platform that could be marketed all 
over the world.
Perhaps this festival’s vision would match with the 
ministry of tourism’s vision and concept which it will 
adopt in the next recent time through its campaign 
“People to People” that cares most about the human 
connection, in which the whole world will get to know 
the Egyptian people and their traditions, the creativity 
of its youth in arts, music, and culture.
There is no doubt that festivals like Samaa’ present to 
the world a side of this creativity.
The festival became an international platform that is 
highly ranked among people from all over the world, 
and its activations take place in touristic and historic 
destinations which led to the increased attention from 
the ministry of tourism, adding it to the touristic inter-
national agenda of festivals. The festival celebrates 
the international day of tourism every year in which 
the international association of tourism invites people 
from all over the world with different ages to celebrate 
by participating in this event, as well as celebrating 
the international day of peace to ensure the concept 
of love and forgiveness and peace and connection be-
tween all the people.

Samaa’ Festival… and the interfaith forum
Celebrating the international day of tourism



8

معًا  ت�صدو  اأ�صوات  اأ�صداء  ن�صمع  الأيوبي،  الدين  �صالح  قلعة  ف�صاء  يف 

م�صر  اأن  على  الدللة  �صديدة  بر�صالة  تبعث  وكاأنها  متباينة،  ثقافات  من 

اخلالدة برتاثها العريق، الذي احت�صنته الإن�صانية، واعرتفت برفعة �صاأنه 

و�صمو قدره، هى اليوم قادرة اأي�صًا على اأن تكون مهد التجرد من ال�صراعات، 

للتعبري عنه والدعوة  الفن خري و�صيلة  الذي يعد  الت�صامح،  اإىل  والدعوة 

اإليه.

وقد �صعدنا يف وزارة الآثار، با�صت�صافة هذا احلدث الدويل، اإميانًا منا 

فنًا  يتنف�س  لكى  لالأثر  فر�صًة  يتيح  مبا  الثقافة،  وزارة  مع  التكامل  بروح 

واإبداعًا.

ويقيني اأن هذه الأحداث الفنية والثقافية الدولية، هى خط املواجهة 

الأول الذي يجب اأن نوليه عناية واهتمامًا يف هذا التوقيت الدقيق الذي 

مير به وطننا العزيز، فالر�صالة التي ميكن اأن يحملها الفن على جناحيه، 

ال�صيا�صية  التحليالت  من  واآلفًا  الربوتوكولت،  من  دفاتر  تخت�صر 

والجتماعية.

كل التحية والتقدير للقائمني على املهرجان، و�صادق الأمنيات للفرق 

التي حتل �صيوفًا كرامًا على م�صر، بطيب الإقامة، ومتعة اللقاء مع اإخوتهم 

يف وطن الت�صامح والإخاء، الذي يكتمل ب�صعار املهرجان الذي اأطلقه الفنان 

املبدع اإنت�صار عبد الفتاح وهو "حوار الثقافات من اأجل ال�صالم...".

د. خالد العناين 

وزير الآثار

حوار الثقافات من أجل السالم

Dr. Khaled El Anany
Minister of Antiquities

At Salah El Din Citadel, we hear the sounds of 

different cultures singing together as if it were a 

significant message that Egypt is immortal with 

its great heritage embraced by humanity.  Today 

Egypt has proven its capability to be void of conflict 

and struggle. Egypt advocates tolerance, with art 

being the best means of expressing and calling for 

tolerance. 

We have been pleased at the Ministry of Antiquities 

to host this international event out of our belief in 

integration with the Ministry of Culture, which allows 

for antiquities to be embellished by art and creativity. 

I am confident that these international artistic and 

cultural events are the first line of defence which 

should be given attention to during this critical 

time in our country. The message carried through 

art sums up the endless papers of protocols and 

political and social analyses. 

My deep appreciation goes to those in charge of 

the Festival, wishing all the best for the groups who 

are Egypt’s dear guests. We hope you have a good 

stay and enjoyable encounters on this land of peace 

and tolerance, which carries the motto given by the 

great artist Entissar Abdelfattah ‘Cultures Dialogue 

for Peace’.

Cultures Dialogue for Peace
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وها هو مهرجان �صماع لالإن�صاد واملو�صيقي الروحية، يبداأ عقده الثاين 

بخطي ثابته، وتت�صدر ا�صداوؤه العامل كله، بعد اأن ا�صبح امل�صطلح ال�صويف 

ايل  الأ�صداء  تلك  و�صلت  بل  املت�صوفة،  علي  فقط  قا�صرا  لي�س  »�صماع« 

قلوب وع�صاق هذا الفن ، وا�صبحت املو�صيقي ال�صوفية  ت�صئ جنبات م�صر 

املحرو�صة.

هذا املهرجان الذي ا�ص�صه املخرج والفنان انت�صار عبد الفتاح، ا�صتطاع 

من خالله ان يجمع ثقافات العامل عرب ع�صر �صنوات كاملة، ويوجه للعامل 

كله ر�صالة �صالم حقيقية من قاهرة املعز.

يف  متمثلة  الثقافة  وزارة  بني  ومثمر  خالق  تعاون  نتاج  هو  املهرجان 

الثقافية، وعدد من القطاعات والهيئات بالوزارة،  التنمية  قطاع �صندوق 

ف�صال عن العديد من  الوزارت واجلمعيات، التي تقدم كل الدعم للمهرجان، 

ليخرج للعامل بهذه ال�صيغة امل�صرفة.

من  الثاين  العقد  يف  ونبدا  ع�صر،  احلادية  للدورة  ند�صن  ونحن  واليوم 

عمر املهرجان،  اأمتني اأن ت�صل ر�صالة املهرجان ايل كل العامل، ر�صالة �صالم.

اأ. د./ فتحى عبد الوهاب

رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية

مهرجان سماع ... رسالة سالم

Prof. Fathi Abdelwahab 
 Head of the Cultural

 Development Fund Sector

"There goes Samaa's festival for chanting and spiritual 
music starting its second decade in steady steps, with 
echoes all over the world after "Samaa" became a Sufi 
terminology not only restricted on Sufism, but also be-
came a ringing echo in all hearts of this art's lovers. The 
Sufi music became enlightening to our beloved Egypt.

This festival was established by the director and art-
ist Mr. Entissar Abdelfattah, who was able through it to 
merge all cultures in the world all through full 10 years, 
and to direct a message to the whole world a true peace 
message from Cairo.

The festival is a product of a creative fruitful diversity be-
tween the ministry of culture and a number of sectors 
and organizations in the ministry, which provides all sup-
port to the festival so it would come out to the world in 
this honorable form.

Today, we are launching the 11th session, starting the 
second decade of this festival's age. Hopefully, the mes-
sage of peace would be sent and wholeheartedly re-
ceived by the whole world."

Samaa Festival … Message of Peace
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السماع وإبداعات الشعوب

برحلة  نقوم  نحن  ها   .. ملمو�سًا  واقعًا  الفكرة  واأ�سبحت  احللم  حتقق  لقد     

وتتناغم  بالواقع  الأ�سطورة  متتزج  حيث  كوين  �سويف  بقدا�س  اأ�سبه  اأ�سطورية 

التوا�سل  حلظة  وهي  ومتفردة  خا�سة  حلظه  على  لتوؤكد  وتتوحد  الأ�سوات 

الإن�ساين وعمق مفهوم الأديان مبعناه الكوين .

واأبدًا  دائمًا  تهدف  كانت  ديانتها  م�سر  منه  ا�ستقت  الذي  الأ�سا�سي  النبع  اإن 

و)نوح(  )اآدم(  لها  دعا  مباركة  اأر�س  فم�سر  النور..  نحو  بالروح  الرتقاء  اإىل 

وجاءها )اإبراهيم( اأبو الأنبياء وخرج منها )اإ�سماعيل( جد العرب وتربى فيها 

ابن  )عي�سى(  جلا  واليها  )مو�سى(  فيها  وولد  مات  وفيها  ال�سديق  )يو�سف( 

 . ال�سالم  جميعًا  عليهم  املر�سلني  الأنبياء  خامت  )حممد(  �ساهر  ومنها  )مرمي( 

تنطلق فعاليات مهرجان �سماع الدويل لالإن�ساد واملو�سيقى الروحية يف دورته 

مع  وبالتعاون  بقطاعاتها  الثقافة  وزارة  رعاية  حتت  2018م  لعام  ع�سر  احلادية 

وزارة الآثار، ووزارة ال�سياحة، ووزارة اخلارجية وحمافظة القاهرة.

الفر�سة للتعرف على فنون وثقافات  اإتاحة  اإىل  ويهدف املهرجان يف الأ�سا�س 

يف  املختلفة  باأ�سكاله  الديني  والرتاث  ال�سماع(  )لفن  املختلفة  ال�سعوب 

اأجمع لتوؤكد على جوهر الأديان. العامل 

   حيث متتزج الأ�سوات وتن�سهر وتتوحد يف حلظة اإن�سانية واحدة لتخلق عاملًا 

اأو�سع اأفقًا واأكرث رحابًة يف معزوفة كونية رائعة تعرب عن روح املحبة والت�سامح 

وال�سالم لي�سبح الإن�سان هنا ..

هو الوطن   ..  والوطن هو الإن�سان

فلن�سمع حتى نرى .. ونرى حتى ن�سمع !

ووطن بال حدود 

انت�صار عبدالفتاح

رئي�س وموؤ�ص�س مهرجان �صماع الدويل

Let’s listen to see! Let’s see to listen!
 & A homeland without boundaries

Intessar Abdel-Fattah
Chief and Founder of Samaa International Festival

The dream has been realized and the idea has turned 
into reality 
We are on a legendary journey, similar to a Sufi uni-
versal mass, where legend and reality blend, and 
voices become homogeneous and unite, to stress a 
unique moment, which is the moment of human com-
munication and the profound sense of religion in its 
universal sense. 
The spring of religion in Egypt always aimed at ele-
vating the soul towards the light… Egypt has always 
been a blessed land commended by Adam and Noah, 
to which came the father of all profits Ibrahim and from 
which came the great grandfather of Arabs Ismail. The 
country in which Joseph was raised, Moses was born 
and passed away, to which Jesus Christ, son of Maria, 
resorted, and from where Prophet Mohamed, the last 
messenger, married.  The eleventh round of Samaa 
International Festival for Spiritual Music and Chanting 
is held in 2018 under the auspices of the Ministry of 
Culture with its different sectors, the Ministry of An-
tiquities, Ministry of Tourism، Cairo Governorate and 
the Foreign Ministry with the main purpose to act as 
a platform for becoming familiarized with the arts and 
cultures of different peoples and religious heritage 
in its different forms worldwide to ascertain the main 
message of all religions. 
Voices merge and unite at a humanistic moment be-
yond the horizons, performing a magnificent universal 
note, expressing love, tolerance and peace.

Here, man is the homeland …
and the homeland is man!

Samaa and creativity of nations
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قطاع العالقات الثقافية الخارجية  ..  ومهرجان سماع

قالوا عن المهرجان

كل ال�صكر والتقدير والأعتزاز اإىل رموز واأعمدة قطاع العالقات الثقافية اخلارجية

 الأ�صتاذ. حممد غنيم والدكتور. �صالح ح�صب النبى على اإميانهم ودعمهم لفكرة م�صروع 

ر�صالة �صالم الذي كان نواة ملهرجان �صماع الدويل لالإن�صاد واملو�صيقى الروحية ف�صكرًا لهم

الطريق إلى الحلم
كانت البداية ُحلم جميل بداأه الفنان اإنت�صار عبد الفتاح عام 2008 لتاأ�صي�س ملتقى ومهرجان 

للحوار الثقايف با�صتخدام املو�صيقي الروحية و�صرعان ما جت�صد احُللم واأ�صبح له مريديه .. وكان 

التحدي لي�س يف دعوة الفرق الفنية فقط ولكن اأن تعرب كل منها علي ثقافة �صعوبها وهو الدور 

الذي �صارك قطاع العالقات الثقافية اخلارجية يف �صنعه بهدف و�صع املهرجان علي اخلريطة 

ال�صياحية الثقافية الدولية.

                    ح�صام ن�صار

                                            وكيل اأول وزارة الثقافة للعالقات الثقافية اخلارجية الأ�صبق

All thanks and appreciation to the external cultural relations sector
Mr. Mohamed Ghoneim and Dr. Salah Hasb Alnabi for their faith and support of the 
Message of Peace project’s idea, which was the core of Samaa’ festival for chanting 
and spiritual music. So, thank you!

It was a beginning of a beautiful dream that the artist Mr. Entissar Abdelfattah started 
in 2008 to establish a meeting point and a festival for cultural divergence using spiri-
tual music, and it has quickly been embodied and had its fans. The challenge was not 
in inviting the bands and choirs only, but also to let each one of them express its own 
people’s traditions. This is the role that the External cultural relations sector has shared 
in its making in order to put the festival on the touristic cultural international map.

        Mr. Hossam Nassar 
      Former first undersecretary of the ministry of culture for foreign relations 

External cultural relations sector and Samaa’ Festival

The road towards the dream

They said about the festival
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مهرجان سماع ... والتفاعل بين الثقافات
اأ�صوات  يوا�صل مهرجان �صماع تاألقه . ومن جديد نلتقى فى دورة متميزة تتاأهب فيها 

متنوعة لل�صدو بكلمات تطربنا .. كلمات تتجاوز حد التلقى بالآذان لت�صل مبا�صرة اىل القلوب 

. فى هذا املهرجان ن�صمع بقلوبنا ونفهم ما بو�صع الفن اأن يفعله . �صماع مهرجان للتوا�صل 

الثقافية اخلارجية على تنظيمه  الثقافات ولذلك يحر�س قطاع العالقات  وللتفاعل بني 

ب�صكل �صنوى ويعتربه واجبا . على اجلميع اأن يحر�س على امتامه ليظهر باأف�صل �صورة

                    د. اأمين عبد الهادى

                                            وكيل اأول وزارة الثقافة للعالقات الثقافية اخلارجية الأ�صبق

Samaa’ festival… and the cultural interaction
Samaa’ festival keeps shining. Once more we meet in a special session where different 
voices get ready to chant in words that feed our soul. Words move past limits to reach 
directly to hearts. In this festival we hear the music through our hearts and we under-
stand what art is capable of doing. Samaa’ is a festival for connecting and interacting 
between cultures, that’s why the External cultural relations sector makes sure to coor-
dinate it annually and considers it a duty. Everybody should make sure it appears in the 
best image.     
       Dr. Ayman Abdelhady
     Former first undersecretary of the ministry of culture for foreign relations 

اختيار المستقبل
الثقافية اخلارجية علي الأهتمام مبهرجان �صماع الدوىل لالإن�صاد  العالقات  يحر�س قطاع 

واملو�صيقى الروحية واإدراجه �صمن خطتة ال�صنوية للتبادل الثقافى مع دول العامل املختلفة فهو 

ن�صاط ثقافى دوىل ير�صخ مفهوم احلوار الثقايف وي�صتثمره ليعك�س ثراء وتنوع الثقافة امل�صرية 

وت�صاحمها.

                    اأ.د كاميليا �صبحى

                                            وكيل اأول وزارة الثقافة للعالقات الثقافية اخلارجية الأ�صبق

The future’s choice
External cultural relations sector makes sure it gives all care for Samaa’ festival, and 
putting it among its yearly plan for cultural exchange with the world’s countries, be-
cause it’s an international cultural activity that strengthens the concept of having a 
cultural dialogue. It also invests in it to portray the richness and diversity of the Egyptian 
culture.
     Dr. Camilia Sobhy
     Former first undersecretary of the ministry of culture for foreign relations 
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مهرجان سماع ... جنة على األرض
يقول الكاتب الفرن�صي پيري-جول ِرنار )1864 –  1910( " اأنه ل توجد جنة علي الأر�س 

واإمنا اأجزاء منها ". ول�صك اأن الفنان انت�صار عبد الفتاح جنح فى رحلته الإبداعية اأن يعرث على 

بع�س هذه الأجزاء فى ف�صاء الإن�صاد واملو�صيقي الروحية اخلا�صة بدول العامل املختلفة، بل 

واأن يجمعها ويح�صدها �صوًيا بروؤياه اخلا�صة ليقدم لنا مهرجان �صماع الدويل لالإن�صاد واملو�صيقى 

الروحية ، الذى يعد احد التجارب الفريدة واملتميزة عاملًيا فى هذا املجال .

                    د ه�صام مراد

                                            وكيل اأول وزارة الثقافة للعالقات الثقافية اخلارجية الأ�صبق

“There is no heaven on earth, but only bits of it” said by the French author Pierre Joule 
Renard (1864 – 1910) There is no doubt that the artist Mr. Entissar Abdelfattah suc-
ceeded in his creative journey to find some of those bits in chanting and spiritual music 
that belong to the world’s different countries, but also he succeeded in collecting and 
putting them together with his own vision to present for us Samaa’ festival for chanting 
and spiritual music. Which is considered one of the unique experiences internationally 
in this field.

Dr. Hesham Mourad
     Former first undersecretary of the ministry of culture for foreign relations 

Samaa’ Festival... a heaven on earth
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مليونية
 شارع المعز
The million of 
Al Moez street



World Peace Day
The Festival celebrates World Peace 
Day, which is held each year on  Sep-
tember 21st, with countries from all over 
the world.    This date was selected to 
reflect the importance of the prevalence 
of peace among peoples and nations.
Further , on the occasion of the 30th an-
niversary of the United Nations "Decla-
ration on the Right of Peoples to Peace", 
it was decided that the theme this year 
would be “The Right of Peoples to Peace”. 
This anniversary offers a unique chance 
to assure the commitment of the UN to 
the objective and principals it was es-
tablished for. This Declaration bespeaks 
of how peace significantly reinforces 
human rights.

اليوم العاملي لل�صالم

باليوم  الإحتفال  يف  العامل  �صعوب  املهرجان  ي�صارك     

العامل  اأنحاء  كل  يف  �صنويًا  ينظم  والذي  لل�صالم  الدويل 

هذا  العامة  اجلمعية  خ�ص�صت  حيث  �صبتمرب.   21 يف 

التاريخ لتعزيز املثل العليا لل�صالم يف الأمم وال�صعوب ويف 

ما بينها.

لإعالن  الثالثني  ال�صنوية  الذكرى  بحلول  واحتفاء     

اأن  تقرر   ، ال�صلم  يف  ال�صعوب  حق  ب�صاأن  املتحدة  الأمم 

يكون مو�صوع اليوم الدويل لهذا العام هو "حق ال�صعوب يف 

ال�صلم". حيث تتيح هذه الذكرى ال�صنوية فر�صة فريدة 

لتاأكيد التزام الأمم املتحدة بالغايات التي اأن�صئت لأجلها 

الإعالن  ذلك  واأ�صار  عليها.  قامت  التي  واملبادئ  املنظمة 

اإىل اأن تعزيز ال�صلم اأمر حيوي لال�صتمتاع بكامل حقوق 

الإن�صان.

21 20



23 22

World Tourism Day

World Tourism Day is celebrated annually 
on September 27th to raise the world com-
munity's awareness about the importance 
of tourism and the social, cultural, political 
and economic values and impacts of tour-
ism. The event will address the challeng-
es of the UN Millennium Developmental 
Goals and will highlight what the tourism 
sector is capable of offering to contribute 
to achieve these goals.
Every year the International Tourism Or-
ganization encourages people of different 
ages and backgrounds from all over the 
world to celebrate and participate World 
Tourism Day.

اليوم العاملي لل�صياحة

حتتفل بيوم ال�صياحة العاملي يف  27 �صبتمرب من كل �صنة.

باأهمية  الدويل  املجتمع  يف  الوعي  زيادة  هي  منه  الغاية 

وال�صيا�صية  والثقافية  الإجتماعية  وقيمتها  ال�صياحة 

للتحديات  التطرق  اإىل  وقائعه  وترمي  والإقت�صادية. 

الدولية املحددة يف اأهداف الأمم املتحدة الإمنائية لالألفية، 

واإىل اإبراز ما ميكن لقطاع ال�صياحة اأن يقدمه من اإ�صهام يف 

حتقيق هذه الأهداف.

على  النا�س  العاملية  ال�صياحة  منظمة  تدعو  �صنة،  كل 

بيوم  وامل�صاركة  الإحتفال  اإىل  وم�صاربهم  اأعمارهم  اختالف 

اأو يف خمتلف الأماكن  ال�صياحة العاملي يف بلدانهم املختلفة 

التي يق�صدونها للعطلة.
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يكرم ...
Honors ...

عام  يناير  من  الأول  يف  عبدال�صمد  حممد  عبدالبا�صط  ال�صيخ  القارئ  ولد 

جنوب  الأق�صر  مبحافظة  اأرمنت  ملدينة  التابعة  )املراعزة(  بقرية   ،1927

القاهرة.

عندما بلغ �صن ال�صاد�صة من عمره اأر�صله والده كتاب القرية حلفظ القراآن، 

ب�صحبة �صقيقيه حممود وعبداحلميد، كعادة معظم اأهل ال�صعيد اآنذاك، وقد متيز الفتى ال�صغري الذي 

من  ومتكنه  انتباهه،  و�صدة  الكرمي،  القراآن  حفظ  �صرعة  وهي:  املواهب،  من  بجملة  اأخويه  مع  جاء 

خمارج احلروف، وعذوبة ال�صوت التي تطرب الأ�صماع والآذان؛ لذا اأعجب به �صيخه ا�صد الإعجاب؛ 

حيث كان القراآن ين�صاب من فمه كالنهر اجلاري.

 – اهلل  وهبه  حيث  انتقاله؛  وبعد  زمانه  يف  الكرمي  القراآن  تالوة  يف  ُمتفردة  مدر�صة  �صاحب  ُيعترب 

بالإ�صافة جلمال ال�صوت وح�صن الأداء وطول النف�س – ح�صور القلب، وهدوء النف�س، ت�صتمع اإليه وهو 

اإنه �صوت  كاأنك حتيا فيه ويحيا فيك،  نف�صك  اإىل قلبك، وحتيا معانيه يف  اآياته  فتن�صاب  القراآن  يتلو 

والنغمات  العذبة،  الأ�صوات  اأ�صحاب  بني  رفيعة  مكانه  تبواأ  الذي  ال�صمد،  عبد  البا�صط  عبد  ال�صيخ 

اخلالبة، وطار ا�صمه �صرقًا وغربًا، واحتفى به النا�س يف اأي مكان نزل فيه. 

الكالم،  قليل  وكان  الطباع،  هدوء  مع  �صئ،  كل  يف  الو�صطية  منها:  كثرية،  مبميزات  يتحلى  ال�صيخ  كان 

م�صتمعًا جيدًا لالأ�صوات اجلميلة واملو�صيقية.

Born in the 1st of January 1927, in the village of Mara’za that belongs to Armant city 
in Luxor governorate, south Egypt.
When he turned 16 his father sent him to recite and memorize Quran along with his 
brothers Mahmoud and Abdelhameed. The little boy had a lot of talents, which were a 
quick ability in memorizing, wittiness, and a beautiful voice. 
He is considered a leader of a new school in reciting the Quran due to his beautiful 
soothing voice. He was known for his balance in religion that he was never an ex-
tremist, he was calm, not talkative, a good listener, and he had an ear for music and 
singing voices.

اسم الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
صوت من السماء

Sheikh Abdelbaset Abdelsamad
A voice from heaven
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احلادي  يف  وتويف   ،19٣2 نوفمرب  من  ع�صر  اخلام�س  فى  بهجت  اأحمد  ولد 

ع�صر من دي�صمرب 2011

�صنع اأحمد بهجت عاملًا منفردًا من الإبداع والرقى والأ�صتنارة

الإن�صانية هي واحدة من مفردات هذا العامل، الإن�صانية يف تعامله مع كل 

الكائنات .. اأحب احليوانات ودر�س عاملها و�صرب اأغوارها فن�صج كتابه البديع 

»ق�ص�س احليوانات فى القراآن« الذي ترجم اإىل العديد من اللغات وحاليًا تعد باحثة اإيطالية ر�صالة 

ماج�صتري عنه، ومن نافذة �صغرية يف جريدة الأهران من خالل بابه اليومى »�صندوق الدنيا« اأطل اأحمد 

بهجت علي قرائه لري�صد املتغريات يف املجتمع امل�صري والعربي لأكرث من اأربعني عامًا كما األف اأحمد 

بهجت 40 كتابًا تتنوع بني الأدب ال�صويف واأدب الرحالت والكتابة ال�صاخرة والق�ص�س الق�صرية واأدب 

اأنبياء اهلل .. اهلل فى العقيدة الإ�صالمية .. بحار احلب عند ال�صوفية ..  اأعماله  اأهم  الأطفال ومن 

مذكرات زوج .. مذكرات �صائم .. حتتم�س 400 ب�صرطة … وجه يف الزحام .. م�صرور ومقرور .. الوقوع 

يف هوي الكعبة .. الطريق اإيل اهلل .. وغريها، كما كتب لالإذاعة عدة برامج يومية من اأهمها كلمتني 

وب�س للفنان الكبري فوؤاد املهند�س وزورق الفكر واخلواطر التي كان يوؤديها ب�صوته، ولل�صينما كتب ثالثة 

اأفالم .. اإمراءة من القاهرة وحوار فيلم البوؤ�صاء وفيلم اأيام ال�صادات الذي نال عنه و�صام اجلمهورية 

زوج  ومذكرات  وليلة  ليلة  األف  منها  التليفزيونية  امل�صل�صالت  من  العديد  كتب  كما   .. والفنون  للعلوم 

و�صائمون واهلل اأعلم، 

Born in 15 November 1932, then died in 11 December 2011.
Humanity is one of the phrases in this world, humanity in his ways of dealing with all 
creatures. He loved animals and studied their science, then wrote his book “Animals’ 
Stories in Quran” which was translated into many languages and is now being the 
topic of the master’s degree research paper of an Italian researcher. Ahmed Bahgat 
used to write in his own column “The world’s box” in Alahram newspaper, in which 
he wrote his observations of the changes of the Egyptian and Arabic society for more 
than 40 years. Ahmed Bahgat also wrote 40 books that differ in content all the way 
from Sufi literature to travel literature to sarcastic writing, short stories, and children 
literature. His great work included: God’s prophets, God in Islam, Oceans of love in 
Sufism, A husband’s diary, A faster’s diary, a face in the crowd, the road to God, etc... 
He wrote many radio shows as well, like: Two words only for the legend Fouad Almo-
handes. He also wrote three movies, like: a woman from Cairo, The Miserables, Alsa-
dat’s days. As well as, many tv series like: Alf Leyla wa Leyla, and a husband’s diary.  
         

اسم الراحل المفكر الكبير أحمد بهجت 
والطريق إلى اهلل
Ahmed Bahgat

And the path to Allah
Gamal Salama

Joyous music

اأحد عمالقة الفن والتلحني وقدم خالل تاريخه احلافل اأعمال خالدة تعاون 

خاللها مع مطربى الزمن اجلميل .ن�صاأ فى عائلة فنية مبدينة الإ�صكندرية 

اأخوه  . فوالده حافظ اأحمد �صالمة كان موؤلفاآ للمو�صيقى ال�صيمفونى، وكان 

ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة �صيدة الغناء العربى اأم كلثوم وباقى 

عائلتة الفنية كانوا يعملون باملجال الفنى.

بداأ جمال �صالمة حياته الفنية منذ عام 1970، حيث �صافر فى بعثة لدرا�صة املو�صيقى الكال�صيكية فى 

رو�صيا، تتلمذ خاللها على يد املو�صيقار العاملى اآرام خات�صادوريان وت�صيكوفي�صكى

حلن جمموعة من الأغاين الدينية التي غنتها يا�صمني اخليام يف مقدمات م�صل�صلي "حممد ر�صول اهلل"، 

و"�صاعة ولد الهدى"، ونهايتها، وهي حتمل قدرًا كبريًا من التعبري يختلف عن الغناء الديني التقليدي 

الذي ي�صتعمل الدفوف ب�صكل اأ�صا�صي. ح�صل علي عدة جوائز عاملية اأهمها  جائزة اإح�صن مو�صيقى عن 

فيلم اأريد حال 197٥ فى امل�صابقة التى اأقامتها وزارة الثقافة لأفالم عام 197٥. حلن الكثري من الفالم 

وامل�صل�صالت امل�صرية يف حقبة الثمانينات التي ل زالت يف ذاكرة النا�س .كما ح�صل على اأعلى �صهادة فى 

التاأليف املو�صيقى املعادلة لدرجة الدكتوراه من كون�صرفتوار ت�صايكوف�صكى  مبو�صكو     - ح�صل على دبلوم 

املعهد القومى العاىل للمو�صيقى كون�صرفتوار القاهرة   - عمل ع�صو هيئة تدري�س كون�صرفتوار القاهرة 

باأكادميية الفنون  - ع�صو جلنة املو�صيقى باملجل�س الأعلى للثقافة .

Gamal Salama is one of the biggest composers, who presented a full history of memorable 
music collaborated with singers from the golden era of music in Egypt.
He grew up in an artistic family in Alexandria, his father Hafez Ahmed Salama was a sym-
phony composer, his brother was also a composer and an instrumentalist in Om Kalthoum's 
band, and the rest of his family were all working in the artistic field. Salama started his artis-
tic career in 1970, in which he traveled in a musical scholarship to study classical music in 
Russia. He was tutored by the international musician Aram Khachaturian Tchaikovsky. Sal-
ama composed a collection of religious songs which were chanted by Yasmine Alkhayam in 
the musical entrees and finales of the series "Mohamed Allah's Prophet" and "A son's hour of 
piety" which has a huge deal of expression that differs from the traditional religious chanting 
that mainly uses percussion.  He won a lot of international awards, most importantly the best 
music award for the movie "I Need a Solution" in 1975 at the competition that was coordi-
nated by the ministry of culture for movies in 1975. He also composed a lot of music pieces 
for Egyptian movies and series in the 80s that are still memorable. Gamal got the highest 
degree in music composing that is equivalent to a PHD from the Conservatoire in Mosco, he 
also obtained the diploma of the national institute of music conservatoire in Cairo, worked 
as a faculty member in Cairo's conservatoire at the arts academy, and worked as a member 
of the music committee of the supreme council of culture.

د. جمال سالمة
موسيقي البهجة والروح
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يا�صمني  باإ�صم  واإ�صتهرت  احل�صرى  خليل  حممود  الفا�صل  ال�صيخ  اإبنة  هى 

اخليام .

عام  الأول  الفن  عيد  فى  البو�صريى  لالإمام  ق�صيدة  بتقدمي  م�صوارها  بداأت 

فى  امل�صاركات  توالت  وبعدها  ال�صادات  اأنور  امل�صرى  الرئي�س  بح�صور   1976

فل�صفة  ق�صم  اآداب  لي�صان�س  على  ح�صلت   . والوطنية  الدينية  الإحتفالت 

وعلم نف�س . التحقت باأكادميية الفنون للدرا�صات احلرة عام 1976 وجامعة الأزهر كلية اأ�صول الدين 

عام 1998 كما ح�صلت على الدكتوراه فى جمال الدرا�صات الإ�صالمية من جامعة كامربدج للعلوم. ح�صلت 

على الدكتوراه الفخرية من اأكادميية بناة امل�صتقبل الدولية فى جمال العلوم الإن�صانية . �صفرية ال�صالم 

والتنمية امل�صتدامة من موؤ�ص�صة حتيا م�صر الإعالمية .

قدمت الكثري من الأغانى الدينية والوطنية التى ر�صخت فى اأذهان امل�صريني لتميزها ال�صديد .

وعملت يا�صمني اخليام مع كبار امللحنني منهم حممد عبد الوهاب وال�صنباطى يغ حمدى وعمار ال�صريعى 

وحممد املوجى . كما عملت مع كبار املوؤلفني وال�صعراء ومنهم عبد الفتاح م�صطفى وعبد الوهاب حممد 

و�صالح جاهني والأبنودى وماأمون ال�صناوى .

قامت بالعديد من الأن�صطة اخلريية داخل وخارج م�صر . كما �صاركت فى الكثري من املوؤمترات الدولية 

ومت تكرميها من روؤ�صاء الدول مثل الرئي�س التون�صى بورقيبة وامللك ح�صني ملك الأردن .

Is the daughter of Alshaikh Mahmoud Khalil Alhossary, and was famously known as 
Yasmine Alkhayam.She started her career by presenting a poem for Imam Alboussery 
in the art feast in 1976 while the president Anwar Alsadat was attending, and after that 
she participated in many religious and patriotic celebration. Yasmine got her Bachelor’s 
degree in arts with philosophy and psychology major. She later joined the Arts Academy 
for free studies in 1976 and Alazhar University for religion origins in 1998, followed by 
obtaining a PHD in the field of Islamic studies from Cambridge University for sciences. 
She obtained an honoring PHD from builders of the future international academy in the 
field of humanitarian sciences. She is considered the peace and continuous develop-
ment ambassador in Long Live Egypt’s media association. Yasmine presented many 
religious and patriotic songs that stayed in the Egyptian people’s mind for its distinctive 
excellence. Yasmine also worked with many composing gurus like Mohamed Abdel-
wahab, Alsunbaty, Yagh Hamdy, Ammad Alsheree’y, and Mohamed Almougy. As well 
as, poetry gurus like Abdelfattah Moustafa, Abdelwahab Mohamed, Salah Jaheen, Al-
abnoudy, and Maamoun Alshennawy. She also did a lot of charity activities inside and 
outside Egypt, as well as, participating in many international conferences in which she 
has been honored by many presidents, like: Burqeeba the Tunisian president, and king 
Hussein of Jordan.

ياسمين الخيام
سفيرة السالم

Yasmine Alkhayam
The peace ambassador

مواليد �صوهاج - لي�صان�س فل�صفة ولهوت الكلية الإكلرييكية باملعادي 1960 

الثقافة  اثر  بعنوان  املاج�صتري   -  196٥ القاهرة  جامعة  اآداب  لي�صان�س   -

الفرن�صية يف اأدب طه ح�صني ) طبع يف دار املعارف (

لل�صعر  الفرن�صيني  امل�صت�صرقني  درا�صة  بعنوان  القاهرة  جامعة  من  دكتوراه 

الفنون - وباجلامعة الأمريكية )  باأكادميية  اأ�صتاذ �صابق   -   1981 العربي  

1980 – 1986 ( حتى ر�صامته ا�صقفًا - الوظيــفة : رئي�س جمل�س كنائ�س ال�صرق الأو�صط عن الكني�صة 

الكاثوليكية - رئي�س اللجنة الأ�صقفية لالإعالم وال�صحافة بالكني�صة الكاثوليكية

للعدلة  الكاثوليكية  امل�صرية  اللجنة  رئي�س   - الإ�صالمي  امل�صيحي  للحوار  الأ�صقفية  اللجنة  رئي�س 

وال�صالم - ع�صو نقابة ال�صحفيني ) �س ( - موؤلف عدة كتب : امل�صيح يف القراآن الكرمي – اأ�صواك الروح

اأثر الثقافة الفرن�صية يف اأدب طه ح�صني ) دار املعارف ( امل�صيح دعوة للحرية ) مطبعة لوجو�س (

الإن�صان هو الق�صية الإن�صان هو احلل ) مطبعة لوجو�س �صنة 1991 ( - اأرواح جائعة ) مطبعة لوجو�س 

1996( - الثالوث ) احلياة النور احلب ( ) دار  1994 ( - قرية غرب النيل ) دار الثقافة �صنة  �صنة 

والألف  امل�صيحية   )  2001 �صنة  لوجو�س  مطبعة   ( الأرياف  يف  كاهن  مذكرات   )1998 �صنة  الثقافة 

الثالثة ) دار م�صر املحرو�صة �صنة 200٣ ( - امل�صيح لن يغادر العامل ) دار الثقافة 2007 ( - مذكرات 

كاهن يف العا�صمة ) 2011 ( - الأقباط اإىل اأين ) دار الثقافة  201٣ ( - الإن�صان معجزة اخللق ) دار 

الثقافة  201٥ (

Born in Suhag, obtained a bachelor’s degree in philosophy and theology from Cleric 
Faculty in Maadi in 1960. Obtained a bachelor’s degree in literature from Cairo Uni-
versity in 1965, also a master’s degree in literature titled: The heritage in French cul-
ture through Taha Hussien’s literature. Obtained a PHD from Cairo’s University under 
the title: “French Orientalists study of Arabic poetry” in 1981, he is a former professor 
in Arts Academy and in the American University in Cairo 1980-1986 until he was de-
clared a bishop. He is now the president of the council of churches of the middle east 
for the catholic church, the president of the Episcopal committee for media and press 
of the catholic church, the president of the episcopal committee for Christian-Islamic 
dialogue, president of the Egyptian catholic committee for justice and peace, mem-
ber of the syndicate of journalists, and author of many books like: Jesus in the holy 
Quran, Thorns of the spirit, Jesus is an invitation for freedom, The human is the case.. 
the human is the solution, hungry souls, the trinity, A priest’s diary in the countryside, 
The Christ won’t leave the world, Coptics... where are they going, and Humans are a 
miracle.

نيافة األنبا/ د.  يوحنا ثابت قلته
نائب بطريرك الكاثوليك فى مصر

وحوار األديان 
HG bishop Dr. Yuhannah Thabet Qaltah

Deputy Patriarch of Egypt’s Catholic
Dialogue of religions



اآغني�س غونكزا بوجاك�صيو اأو كما اأطلقت على نف�صها "الأم تريزا"، اأحد اأعظم ال�صخ�صيات الإن�صانية يف 

القرن الع�صرين، ي�صميها الكثريون "قدي�صة الفقراء" . راهبة األبانية  كر�صت حياتها  مل�صاعدة الفقراء 

واملحتاجني خا�صة فى الهند، بداأت حياتها بتاأ�صي�س جمعية "راهبات املحبة" عام 19٥0، والتي اهتمت 

بالأطفال امل�صردين والعجزة، وبعد 7 �صنوات، اهتمت بالعناية باملجزومني موؤ�ص�صة جمعية لهم حملت 

ا�صم »اأخوة املحبة«، ثم تو�صعت بعد ذلك فى خدمة املحتاجني من كافة اأرجاء العامل، قالت عن ر�صالتها 

الذين  الب�صر،  وكل  واملنبوذين،  والعميان  والعاجزين  وامل�صردين  والعراة  باجلائعني  "العناية  اأنها: 

ي�صعرون اأنهم غري مرغوب فيهم اأو حمرومني من العناية واملحبة، واأولئك الذين يعتربهم اأفراد املجتمع 

عبئا عليهم فيتجنبونهم«، ومن اأقوالها :" اجلوع اإىل املحبة اعظم من اجلوع اإىل اخلبز" ، ومن ماآثرها 

نوبل  جائزة  جلنة  تقيمه  الذي  التقليدي  الع�صاء  اإلغاء  طلبت  لل�صالم  نوبل  جائزة  ت�صلمها  لدى  اأنها 

للفائزين، بحيث  تعطى املبلغ املخ�ص�س لذلك لتنفقه على اإطعام 400 طفل هندي فقري طوال عام كامل.

تلقت تريزا عد كبري من  اجلوائز التقديرية ، منها جائزة رامون ماج�صاي�صاى لل�صالم والتفاهم الدويل 

 .1979 عام  لل�صالم  نوبل  وجائزة   ،1969 عام  الدويل  للتفاهم  نهرو  لل  جواهر  وجائزة   ،1962 عام 

البابا  رفع   2016 ، ويف عام   1980 الهند عام  اأعلى جائزة مدنية يف  والتى تعد  راتنا  بهارات  وجائزة 

فرن�صي�س الأم ترييزا اإىل مرتبة القدي�صني يف احتفال اأقيم بالفاتيكان تقديًرا مل�صاعداتها الإن�صانية 

لقب  ومنحت   الفاتيكان،  فى  ر�صمًيا  عيًدا  �صبتمرب(  من  )اخلام�س  وفاتها  تاريخ  واأعلن  وت�صحياتها، 

ترييزا قدي�صة كلكتا يف العام ذاتعه.كما احتفي  بها كثري من الدول ؛ ف�صميت على  ا�صمها مباٍن وطرقات 

وموؤ�ص�صات؛ ومنها مطار تريانا الدويل الذى يعرف با�صم "مطار الأم تريزا تريانا الدويل". كما خ�ص�س 

لها يوم 19 اأكتوبر يوم عطلة ر�صمية يف األبانيا. ويف عام 2009 افتتح "بيت الأم تريزا التذكاري" يف 

�صكوبيه عا�صمة جمهورية مقدونيا. كما �صميت على �صرفها كاتدرائية الروم الكاثوليك يف بري�صتينا يف 

كو�صوفو.

وقال عنها اأمني عام الأمم املتحدة ال�صابق خافيري برييز دي كويالر "اإنها الأمم املتحدة احلقيقية .. هي 

ال�صالم يف هذا  العامل"،

اسم األم تريزا 
)1910 ـ 1997(

شخصية المهرجان

قديسة الفقراء

Mother Teresa
)1910 ـ 1997(

Personality of the festival

the saint of the poor

Agnes Gunkza Bugaksio aka Mother Teresa, one of the most humane people in the 

20th century, people call her “the saint of the poor”

An Albanian nun who devoted her life to helping the poor and needy in India, she 

established the “loving nuns” association in 1950. Which took care of the homeless 

children, and then her services expanded in taking care of the needy from all over the 

world. Teresa won so many appreciation awards, like Ramon’s award for peace in 

1962, Lal Nehro jewels award for peace in 1969, and a Nobel peace prize in 1979. In 

2016, Pope Francis lifted mother Teresa’s rank to a saint in an event made in the Vati-

can to celebrate her humanitarian actions. The 5th of September has been declared 

an official feast in the Vatican which is her memorial’s date. The United nation’s former 

Secretary General Xavier Perez De Cuéllar said about Teresa: “She is the real untied 

nations.. she is the peace in this world”. 
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باقة ورد

نهديها �إىل رموز ثقافية وفكرية تن�شد

معنا من �أجل �ل�شالم 

باإهتمامها ودعمها ورعايتها وم�شاندتها بكل 

�شدق وحما�س لإجناح مهرجان �شماع على 

مد�ر �شنو�ت �ملهرجان

A flower bouquet
Offered to cultural and intellectual figures who sang 

along to advocate peace through their sincere efforts, 
commitment and support  of Samaa Festival 

over the past ten years
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الفنان/ فاروق ح�صني

The Artist Farouk Hosny

الدكتور/ جابر ع�صفور

Dr. Gaber Asfour

الدكتور/ حممد �صابر عرب

Dr. Mohamed Saber Arab

الدكتور/ عماد اأبو غازي

Dr. Emad Abou Ghazy
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الدكتورة/ فايزة اأبو النجا

Dr. Fayza Aboulnaga

امل�صت�صار/ عديل ح�صني

Counselor Adly Hussein
الدكتور/ اأ�صرف العربي

Dr. Ashraf Elaraby



الدكتور/ منري فخري عبدالنور

Dr. Monir Fakhry Abdelnoor

الأ�صتاذ/ ه�صام زعزوع

Mr. Hesham Zaezoe
الأ�صتاذ/ خالد رامي

 Mr. Khaled Ramy
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سماع .. وطن بال حدود

مهرجان تفوح منه رائحة الوطن
   اأعتاد مهرجان �صماع فى دوراته ال�صابقة ان يجمعنا لن�صتح�صر �صويا ـ من خالل املو�صيقى الروحية والإن�صاد 

على  وقدرته  التاريخ،  مدار  على  اأبنائه  وتالحم  وتوا�صله،  وح�صارته،   ، ثقافته  وهو   : الوطن  فى  ما  اأجمل  ـ  

ت�صامح، وحمبة، ورحمه،  من  ما يحمله  بكل  املعظم،   رم�صان  �صهر  ، وخ�صو�صًا يف  واحد  بل�صان  العامل  خماطبة 

وحاله اإميانية وروحية  تتفق وفل�صفة املهرجان التى �صيدها الفنان انت�صار عبد الفتاح على التوا�صل الإن�صاين 

بغ�س النظر عن العرق اأو الدين اأو املعتقد .

                  اأ.د. حممد �صابر عرب

وزير الثقافـــــة الأ�صبق        

مهرجان �صماع  وتنوعنا اخلالق
املهرجان يوؤكد مبداأ احلوار ل ال�صراع، الت�صامح ل التع�صب، التعاون ل التنافر، العتماد املتبادل، ل الأنانية 

الذي  التكافوؤ  على  بينها  احلوار  يقوم  التي  الثقافات  بني  الفجوة  وجت�صري  النق�صام،  عبور  عن  ف�صاًل  والأثرة، 

يحرتم الختالف، ويرى فيه م�صدر ثراء متزايدًا للثقافة .

كما يطلق من م�صر ر�صالة �صالم اإىل العامل  تن�صدها جميع الفرق الفنية امل�صاركة ـ بروؤية فنية فريدة للفنان 

اأرواح  يتوجها  و  بالتفاوؤل،   للم�صتقبل بقلوب مفعمة بالأمل، وعقول مملوءة  ـ وهى تتطلع  الفتاح  انت�صار عبد 

الت�صامح الذى ت�صتمده من طبيعة الفن الذى تقدمه .

                       اأ.د. جابر ع�صفور

وزير الثقافـــــة الأ�صبق        

 Festival with the Sent of Egypt

Samaa Festival and Our Creative Diversity

Samaa Festival used to gather us, through spiritual  music and chanting to evoke the most 
beautiful things in the country , its culture,civilization, communication, solidarity throughout 
history and its ability to address the world with one voice. This festival has been associated 
in our minds and hearts with the holy month of Ramadan with all its tolerance ,mercy, faith 
and spiritual status consistent with the philosophy of the festival developed by artist Intisar 
Abdel Fattah which urges human communication, regardless of race, religion or belief.
               Prof. Dr. Mohamed Saber Aarab
              Former Minister of Culture

The Festival reiterates the significance of dialogue in face of conflict, tolerance in face of 
extremism, cooperation in face of division and mutual dependency in the face of selfishness.  
It reaffirms the necessity to overcome divisions and gaps between cultures and develop an 
intercultural dialogue that shows respect for diversity and sees it as a source of enrichment. 
A message of peace is sent from Egypt to the world through these bands from all over the 
world, which are guided by the unique vision of the artist Entiassar Abdelfattah.  We are all 
looking forward to a better future with hearts full of aspiration, minds filled of optimism and 
sprits led by tolerance, which characterizes the art provided by these people. 

                 Prof. Dr. Gaber Asfour
                 Former Minister of Culture
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م�صاعل ال�صالم ت�صيء مهرجان �صماع
م�صر تزدان مبحبيها من كافة اأنحاء العامل.. هكذا ي�صيبنا الفخر والتباهي، كلما نظمت وزارة الثقافة حدثًا 

دوليًا، وفوجئت بهذا الكم من الراغبني يف امل�صاركة.

التي قدمت  الفرق  الدللة وتتاأكد، فهذه  الروحية، تزداد هذه  لالإن�صاد واملو�صيقى  الدويل  �صماع  ويف مهرجان 

من خمتلف دول العامل، حاملًة معها م�صاعل ال�صالم، وم�صت�صيئة بروحانيات، ت�صفي على هذه التظاهرة عبقًا 

واألقًا خا�صًا، وكاأن �صعوب العامل تبتهل اإىل اهلل، لريعى توحدها، وتخل�صها من ظواهر العنف والتطرف الفكري 

والديني ب�صتى اأ�صكاله.

                  اأ.د. عبد الواحد النبوى

وزير الثقافـــــة الأ�صبق        

The peace lanterns light Samaa 'Festival

Egypt has great fans from all over the world, which is clearly demonstrated when the Ministry 
of Culture organized this special international event, as it has attracted a great number of 
participants. We are always proud of the Ministry’s efforts.
At Samaa Festival for Spiritual Chanting and Music, groups from all over the world have lit 
their torches of peace to meet at this special spiritual event, as if the Peoples of the world 
have gathered to share one prayer  for God to bless their unity and rid them of all violence 
and extremism.
      Prof. Dr. Abdel Wahed AlNabawi
          Former Minister of Culture

Samaa .. A homeland without boundaries

مهرجان �صماع الدوىل يعد اأحد اأهم النماذج لدعم ون�صر ثقافة ال�صالم فاملهرجان يتميز بتفرده 

ينظمها  التى  الدولية  الفنية  بالور�س  يتميز  الذى  لالإن�صاد  الوحيد  الدوىل  املهرجان  باإعتباره 

الفنان انت�صار عبد الفتاح                 

      م . خالد رامى .. وزير ال�صياحة الأ�صبق . 

“Samaa’s international festival is considered one of the most important forms to 
support and spread the peace culture, because the festival is special in its in-
dividuality as it is considered the only international festival for chanting which 
has artistic workshops that is ran by the artist mr. Entissar Abdelfattah.”

               Mr. Khaled Ramy, former minister of tourism:



الدقائق التى �صاهدتها فى مهرجان �صماع مبثابة مفاو�صات ع�صرات ال�صنني بني الدول ..

                 

عمرو مو�صى .. الأمني العام جلامعة الدول العربية الأ�صبق     

 

التوقيت  اأن نوليه عناية واهتماما فى هذا  املواجهة الأول الذى يجب  مهرجان �صماع هو خط 

الدقيق الذى مير به وطننا العزيز .

                 

               د. خالد عنانى وزير الآثار .. 

 

“The minutes I spent watching Samaa’s festival is equivalent to decades of 
negotiations between countries.” 

  Amr Moussa, former Secretary General of the League of Arab States

“Samaa’s festival is the first line of attack that we should care about in this criti-
cal time being that our dear country is going through.”

    Dr.Khaled Anani, the minister of monuments:

سماع .. وطن بال حدود
Samaa .. A homeland without boundaries

سماع .. وطن بال حدود
Samaa .. A homeland without boundaries

مهرجان �صماع وع�صر �صنوات من التنوع الثقايف بالقاهرة

وملتقي الأديان بدورته الثالثة ب�صانت كاترين

تاأتي الدورة العا�صرة من مهرجان �صماع الدويل لالن�صاد واملو�صيقي الروحية ليعك�س ب�صدق احل�صارة 

الن�صانية وامياننا باحلوار بني الثقافات واحل�صارات .

املهرجان يوؤكد دائما علي التوا�صل بني ال�صعوب ويلبي �صوق الن�صان ايل حديث ومو�صيقي الروح التي 

َتعرُب الثقافات والأعراق والأديان لَتنُفذ ايل عمق الن�صان وتخاطب فيه ماهو ان�صاين ..

�صعوب  املهرجان  ي�صارك  لل�صالم حيث  العاملي  اليوم  الدويل دائمــا مع  �صماع  ويتزامن فعاليات مهرجان 

العامل الإحتفال باليوم العاملي لل�صالم لرن�صل من م�صر ر�صالة �صــالم ايل العالـــم تن�صدها جميع الفرق 

امل�صاركــة بروؤيــة فنية فريــدة للفنان/ انت�صار عبدالفتاح الذي ابدع هذا املهرجان والذي ينطلق به 

بعد ذلك ايل �صانت كاترين .. ملتقي الأديان .. الدورة الثالثة حيث ن�صلي معًا من اجل الن�صان يف كل 

مكان مب�صاركة خمتلف الثقافات يف الوادي املقد�س.

كل ال�صكر والتقدير لقطاعات وزارة الثقافة القائمة علي تنظيم احلدث وكل التقدير للوزارات امل�صاركة 

بالتعاون مع موؤ�ص�صة حوار لفنون ثقافات ال�صعوب .

وادعوكم جميعا لن نعمل �صويًا من اجل التاكيد علي هويتنا وتفردنا واحرتامنا لثقافة الخر .

                   الكاتب/ حلمي النمنم

              وزير الثقافـــــة

 Samaa Festival and Ten Years of Cultural Diversity in Cairo and The
Meeting Point of Religions in its Third Round in Saint Catherine

The tenth round of Samaa International Festival for Spiritual Music and Chanting  has ar-
rived to genuinely reflect human civilization and our belief in communication between dif-
ferent cultures and civilizations. The Festival always reiterates communication between 
peoples and responds to human hunger for spiritual conversation and music that expresses 
different cultures, ethnicities and religions to penetrate one’s heart and address everything 
that is humane.  The events of the Festival always coincide with the World Peace Day, which 
is celebrated in Egypt by different people from around the world, where Egypt sends out a 
message of peace to the world through the participating groups’ chanting according to the 
unique vision of the artist Entissar Abdelfattah who has brilliantly directed this Festival, car-
rying the festivities afterwards to Saint Catherine to hold the third round of the Meeting Point 
of Religions… Together we Pray in Saint Catherine. 
I would like to thank all sectors at the Ministry of Culture organizing this event as well as all 
participating ministries in cooperation with Hewar Foundation for Peoples’ Arts and Cultures.
I call on you all to work together to affirm our identity and unique character as well as our 
respect of other cultures. 
      Helmy Elnamnam
                    Minister of Culture
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وزارة الثقافة

قطاع �صندوق التنمية الثقافية - قبة الغوري

موؤ�ص�صة حوار لفنون ثقافات ال�صعوب

مدر�صة �صماع

لالإن�صاد واملو�صيقى الروحية

املركز الدويل لالإن�صاد واملو�صيقى الروحية

وفنون القاهرة التاريخية

املدر�صة  اإن�صاء  فكرة  عبدالفتاح  اإنت�صار  الفنان  ا�صتلهم 

ومت  الغوري،  بقبة  املوجود  الكّتاب  لفكرة  اإمتدادًا 

تاأ�صي�س املدر�صة عام 2007 م حتت رعاية قطاع �صندوق 

والتي  الغوري  الثقافية من خالل ور�صة من�صد  التنمية 

الأ�صوات  من  خمتلفة  اأجيال  بتخريج  وقامت  اأفرزت 

تاأ�صي�س لأول مرة  �صنوات ومت  املتميزة على مدار ع�صر 

 201٣ فرقة براعم �صماع لالأطفال )ر�صالة �صالم( عام 

م  والتي جتمع بني الرتاث الإ�صالمي والقبطي  ومازالت 

اأقاليم  املدر�صة م�صتمرة لإحت�صان املواهب املتميزة من 

م�صر  املختلفة والدول العربية .

The Ministry of Culture
The Cultural Development Fund -  Qubet 

El Ghoury - Hewar Foundation for Peoples 
Arts & Cultures

Samaa Foundation for Spiritual 
Chanting and Music Cairo’s 

Historical Arts

The idea of establishing the school was inspired by 
Al Kottab (Traditional Quraan Learning Schools) 
in Qubet Al Ghoury by the Artist Entissar Abdel 
Fattah. The Foundation was established in 2007 
under the auspices of the Cultural Development 
Fund through Al Ghoury Chanter Workshop, which 
produced different generations of special voices 
over the past 10 years. Samaa Sprouts Band was 
first established in 2013, to combine between the 
Islamic and Coptic heritage and it continues to 
embrace special talents from all over Egypt and 
Arab Countries.
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فلنسمع حتى نرى

ونرى حتى نسمع

.. معًا نغير العالم

Venues       أماكن العروض
         قلعة �صالح الدين )م�صرح بئر يو�صف(

Citadel of Saladin (Yusif's Well) 

قبة الغورى

 AL Ghouri Dome

م�صرح "امليدان" �صاحة الهناجر

Open Air Theatre - EL Hanager

�صارع املعز

 Muizz Street

جممع الأديان

Religions complex

ميدان روك�صى

Roxy Square

ممر بهلر

Behlar Passway
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مهرجان سماع الدولي لإلنشاد والموسيقى الروحية
 الدورة احلادية ع�صر  22-29 �صبتمرب 2018

الدول المشاركة

م�صاركة خا�صة لفرق �صورية 

مقيمة يف بلدها الثاين م�صر

الهند

اليونان

ال�صني

نيجرييا

اليمن

املغرب

اجلزائر

تون�س

باك�صتان

اأثيوبيا

اأندون�صيا

ال�صودان

�صرييالنكا

الأردن

الكونغو برازافيل

الدول المشاركةم�صر
Participating Countries
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منذ  الغانى  خالل  من  الثيوبية  الفنون  وزارة  جناح  هو  املقد�س  الكورال 

عام 2010. 

يعد الكورال من الفرق الهامة التي متتاز بتنوع الأ�صوات وتعددها ملجموعة 

من املرتلني كما متتاز الفرقة بالأداء الذي يعرب عن طبيعة روحية جتعلك 

وكاأنك ت�صبح معها فى ف�صاء كونى نحو عوامل تت�صكل من قيم ال�صفاء والنقاء 

الروحي. 

يقدم الكورال خدمات روحية اي�صًا من خالل �صبكة قنوات ال�صداى.

وللفرقة م�صاركات دولية عديدة 

أثيوبيا

وقة املقدسة  الج

Holy choir is the Ethiopian’s ministry of arts wing through the songs 
since 2010
The choir is considered one of the most important bands that has 
a significant diversity in voices. Also, the performances the choir 
makes are so special because it expresses the nature of spirituality 
which makes you feel surrounded by peacefulness and purity.
The choir also provides spiritual services through the channel 
network of Alshadai.
The choir has a lot of international participation.

Holy choir

ETHioPia
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    تاأ�ص�صت الفرقة فى العا�صمة الأندون�صية )چاكرتا( عام 200٣م على يد 

املن�صد نور اأخياري، وهى فرقة فريدة من نوعها اإذ اأنها ل تعتمد على اأدوات 

مو�صيقية واإمنا تعتمد فى اأدواتها واإيقاعها على اأ�صوات اأفرادها .

واأعذب  اأجمل  ين�صدون  الإندوني�صيني  املن�صدين  من  جمموعة  ت�صم  وهى 

والفرن�صية  والإجنليزية  والعربية  الأندون�صية  باللغات  الدينية  الأنا�صيد 

وبالأ�صلوب املتميز الذي ي�صمى بالأكابيال.

  وفى بداية عام 2008م،  ان�صمت الفرقة اإىل فرقة ر�صالة �صالم الدولية 

بقيادة الفنان اإنت�صار عبد الفتاح و�صافرت معه اإىل النم�صا، ال�صني، فرن�صا، 

اأملانيا،املغرب، اجلزائر، اإيطاليا، تون�س، �صربيا .

الإندوني�صية  املدر�صة  من  الأطفال  كورال  فرقة  ت�صارك  مرة  ولأول 

وذلك  العربية  م�صر  بجمهورية  اإندوني�صيا  �صفارة  وبالتعاون  بالقاهرة 

�صمن امل�صروع الدويل ملنتخب براعم �صماع.

إندونسيا

ي
نشاد الدي�ن فرقة داعي الندا للإ

It is an Indonesian Islamic singers group that sings in Arabic, 
English and French with the beautiful style of acapella.
It is a very special group for they do not use any music instruments. 
They only produce musical sound arrangements by using their 
voices combination.
Dai’l Nada was founded in Jakarta in 2003 and is led by the 
Indonesian chanter Nur Akhyari.
In collaboration with the children's choir from the Indonesian school 
in Cairo in cooperation with the Indonesian Embassy in Cairo.

 ”Dai nada“
Islamic singers Group

iNDoNiSia
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الهند
خوة أمحد

أ
ال

ال�صوفية  بالأغانى  ت�صتهر  والتي  خان  وا�صد  اجمد  الأخوة  بقيادة  الهندية  الفرقة 

الرتاثية، وتعترب من اأهم الفرق يف الهند التي حتافظ علي الرتاث املو�صيقى ال�صويف وهذا 

املو�صيقى  الهند حيث متثل  ال�صوفى يف  الرتاث  املكون من مزيج من ثقافات  الفريد  اللون 

ال�صوفية اأحد اأبرز مقومات الفلكلور املحلي وجزء من تاريخ الهند الثقايف .

 وقد مت تكرميهم من قبل موؤ�ص�صات مو�صيقية خمتلفة فى الهند و من اأهمها جائزة ال�صتاذ 

با�صماهلل خان  والتى تعترب ثانى اأكرب جائزة هندية مو�صيقية.

تقدم الفرقة عرو�صها فى مهرجانات تراثية خمتلفة حول العامل مثل بانكوك و اململكة 

العربية ال�صعودية و تركيا وغريها.

Ahmed Brothers

iNDia

singing of sufi Qawwali Sama is tradition of Amjad Khan Warsi and Asad Khan 
Warsi belongs to Qawwal Bachche of Old Delhi Gharana desciples of Hzt. 
Ameer Khusro (Rh)
Their ancestor Allama e Mousiqui Muhammad Siddiq Khan Sahab was Greatest 
Maestro of Dargah Hazrath Nizammuddin Auliya (Rh) in Delhi and Royal Singer 
of Hyderabad India 
They were learning singing from their grandfather Padmashri Aziz Ahmed Khan 
Warsi and father Ustad Zaheer was national awarded.
Amjad and Asad were honored by second largest national music award that is 
Ustad Bismillah Khan YUVA PURSASKAR from SANGEET NATAK AKADEMI 
OF INDIA registered artist of Hyderabad ALL INDIA RADIO, TV channels and 
movies. 
Regularly perform in many dargah, national festivals and events of india and 
abroad bangok, Saudi arabia, turkey, Mauritius, Uzbekistan, Bangladesh, etc.. 
Amjad and Asad are well known for singers of Indian classical like khayal, 
bandish, thumri, dadra, etc..
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اإحدى فرق وزارة الثقافة الردنية وت�صم عدد من ال�صباب وال�صابات تقدم 

عدد من الغاين واملو�صحات ال�صوفية على معزوفات مو�صيقية يعزفها عدد 

والطبله  والدف  كالعود  متعددة  مو�صيقية  الآلت  على  الفرقة  اع�صاء  من 

�صاركت الفرقة يف العديد من املهرجانات املحلية لالأنا�صيد الدينية و�صاركت 

اي�صا يف العديد من املهرجانات العربية لالإن�صاد

األردن

نشاد الدي� ردنية للإ
أ
الفرقة ال

It is affiliated to the Jordanian Ministry of Culture, comprising 
several young men and women. It presents Sufi songs and rimas 
to pieces of music performed by several band members using 
different types of musical instruments, such as the Oud, tambourine 
and drums. It has participated in many local festivals for religious 
chanting as well as Arab festivals for chanting. 

Jordanian Religious Chanting Band

JoRDaN
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تعمل  اجلزائر،   - امل�صلية  ولية  �صعادة  بو  مدينة  من  الفنية  البهاء  جمعية 

والإجتماعي  والثقايف  الفني  املحور  اأهداف تدور حول  اجلمعية لأجل حتقيق 

واملبينة كما يلي:

1- امل�صاهمة يف تن�صيط ال�صاحة الفنية والثقافية

2- اإحياء املنا�صبات الوطنية والدينية واملنا�صبات اخلا�صة واإقامة املهرجانات 

واملعار�س 

٣- اإحياء الرتاث الفني الأ�صيــل 

4 الرقي بالذوق الفني للم�صتمع والعمل على اكت�صاف وجتميع املواهب الفنية 

وتوجيهها 

٥- اإن�صاء موؤ�ص�صة البهاء الثقافية 

6-  اإنتاج الأعمال ال�صمعية الب�صرية التي تخدم اأهداف اجلمعية0 

7- التعاون والتبادل الثقايف مع اجلمعيات والهيئات التي تلتقي مع نف�س الأهداف

الجزائر
اء الفنية فرقة ال�ج

Elbahaa Artistic Association, from the city of Bou Saada, M’Sila 
Province, was founded on 10/05/2003 under number: 98, and is 
compliant with law 06-12 under the number 15, dated to 12/12/2013. 
The association works towards achieving goals that are of artistic, 
cultural, and social nature, shown as follows:
1. Promoting artistic and cultural tourism.
2. Holding national and religious events, special events, festivals, 
and exhibitions.
3. Elevating the general artistic taste of listeners, and working on 
discovering, amassing, and directing artistic talents.
4. Founding Elbahac Cultural Association
5. Producing acoustic visual works that serve the association’s 
goals.
6. Cultural exchange and cooperation with other associations and 
bodies that meet the same goals.

Elbahaa Artistic

aLGERia
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السودان

ولها  واملو�صيقي  والغناء  النبوية  واملدائح  الديني  بالن�صاد  الفرقة  تهتم 

عديدة  مهرجانات  فى  الفرقة  �صاركات  وقد  اخلا�صة  العمال  من  العديد 

منها - مهرجان اخلرطوم عا�صمة للثقافة العربية 200٥- مهرجان الفنون 

الن�صخة  والت�صوق منذ  لل�صياحة  البحر الحمر  2010- مهرجان  الدائية 

2016 - مهرجان �صماع  الويل وحتي العا�صر - مهرجان الغنية الوطنية 

ب�صانت  الأديان  ملتقى   - بالقاهرة  الروحية  واملو�صيقى  لالإن�صاد  الدوىل 

كاترين.

موعة اصداء البحر للفنون  مج
 )فرقة هليت الغنائية(

The band is interested in religious chanting, prophetic praising, and 

singing and music in general. It has performed many special shows 

and has participated in several festivals, including the Festival of 

Khartoum, the Capital of Arab Culture 2005, the Performing Arts 

Festival 2010, the Red Sea Festival for Tourism and Shopping, 

including rounds 1- 10 and the National Song Festival 2016. 

Asdaa Al-Bahr Arts Company
(Lehet Singing Group)

SUDaN
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والتي  الرباط  مبدينة  امل�صتدمية  للتنمية  الفتح  رباط  جمعية  اإىل  ينتمي 

تاأ�ص�صت عام 1986 يهدف كورال املديح وال�صماع اإىل املحافظة علي الرتاث 

املجتمع  �صرائح  خمتلف  من  الروحية  املو�صيقى  وتقريب  املغربي  الغنائى 

وحب  تقارب  ر�صائل  وبعث  وخارجه  املغرب  داخل  حفالت  بتنظيم  املغربى 

بني الدول العربية والعامل بوا�صطة املو�صيقى الروحية.

من  فرد   12 اإىل  بالإ�صافة  الفرقة  واأ�صتاذ  العازفني  من   10 الكورال  ي�صم 

الكورال رجال ون�صاء ..امل�صئول الأ�صتاذ/ اإبراهيم الأ�صهب ...جلنة التنفيذ 

واملتابعة/ جنية اكديرة، عائ�صة البلغيئي العلوي، لطيفة الكندوز

املهرجانات  من  العديد  يف  و�صاركت  باملغرب  ال�صوفية  الفرق  اأهم  من  تعترب 

الدولية العاملية.

المغرب
كورال املد�ي والامسع

The band belongs to Rabat Alfath association in Rabat which was 
established in 1986. The choir’s target is to keep the Moroccan 
traditional chanting and brining the spiritual music closer to 
Moroccan different society classes using concerts inside and 
outside Morocco and sending a message of love to all Arab and 
world countries using the power of spiritual music.
The choir consists of 10 musicians and the maestro, adding to them 
12 members of singers both men and women included. The band is 
considered one of the most important Sufi bands in Morocco which 
participated in many international festivals.

Al Madeeh wal Samaa choir 

Morocco
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لالإن�صاد  الدويل  �صماع  مهرجان  يف  وامل�صاركة  لالحتفاء  ال�صقيق  املغرب  من  خ�صي�صًا  جاءت 

واملو�صيقى الروحية لع�صقها مل�صر واملهرجان وجاءت علي نفقتها اخلا�صة.

- من مدينة مراك�س - در�صت باملعهد املو�صيقي

- �صاركت يف العديد من املهرجانات للغناء ال�صويف والروحاين يف مراك�س ويف الدار البي�صاء وكذا 

ال�صهرات الغنائية بالتليفزيون املغربي.

والطرب  املو�صحات  بتقدمي  اأ�صتهرت  حيث   ، املو�صحات"  "اأ�صدقاء  بجمعية  �صابقة  ع�صوة   -

الكال�صيكي - ع�صوة موؤ�ص�صة لفرقة "ج�صور املو�صيقية" مبراك�س

يف  و  "اجل�صر" ،  وجمموعة   ، مبراك�س  للمو�صيقي  "ج�صور  جمموعة  مع  األبومات  اأربع  �صجلت   -

ني�س  ومدينة  بباري�س  العربي  العامل  مبعهد  فنى  حفل  اإحياء   - العامل  مو�صيقات  حول  بلجيكا 

برفقة جمموعة ج�صور عام 2010 - اإحياء حفل فنى كبري باملعهد الثقايف الفرن�صي عام 201٥

- اإحياء حفل خا�س مبنا�صبة اليوم العاملي للمراأة يف مراك�س عام 2018

- �صاركت منذ عام 2000 وحتى عام 201٣ يف فعاليات ومهرجانات واإحياء حفالت مو�صيقية.

  يف البالد التالية : فرن�صا ، بلجيكا ، اإيطاليا ، النم�صا  رو�صيا ، هولندا ،  وكذا جولت فنية مع 

خمتلف اجلن�صيات.

المغرب

ي
يدا�ن الفنانة صباح ز

ي ورشة امسع الدولية 
ن

بية خاصة لملشاركة �  مشاركة مغر

Another valued participant is the Moroccan artist “Sabah Alzidani” from the 
city of Marrakech, she studied in the higher institute of music in Marrakech, she 
participated in many festivals for Sufi chanting in Marrakech and Dar Baidaa’ 
as well as musical nights on Moroccan TV. Sabah is also a former member 
in in a lot of famous Moroccan musical bands. She also participated in many 
concerts, tours, and festivals all over the world since 2000 till 2013.

Sabah Alzidani

A special Moroccan participation in Samaa’s 
international workshop

Morocco
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اليونان

ان�صاأت الفرقة عام 2010 و تتكون من عدد من معلمني املو�صيقى الرتاثية فى 

جماىل العزف والغناء. وت�صم الفرقة 2٥ ع�صو جميعهم يهدفون للحفاظ 

على التقليد املو�صيقى اليونانى الغنى ون�صره. 

دائمًا ما حت�صل الفرقة على ردود فعل وتعليقات ايجابية باإمتياز الفرقة 

ذوى  املو�صيقيني  من  تاأتى  متيزًا  الكرث  الفعل  ردود  لكن  و  امل�صاهدين،  من 

اخلربة واملعرفة بفن الرتاتيل .. �صاركت الفرقة فى العديد من الحتفالت 

وايطاليا  وبلغاريا  اليونان  فى  مو�صيقية  حفالت  فى  �صاركت  واي�صًا  املحلية 

وتركيا و العديد من البالد الأخرى حول العامل.

ي وفرقة اكردستا
ا�ث الكورال ال�رت

GREECE

"The traditional orchestra and choir of Karditsa was founded in 2010 
and consists of traditional music teachers in both the instrumental 
and the vocal form. It consists of 25 members and deals with the 
rescue and dissemination of the rich Greek musical tradition. 
The reviews and comments about our group are always excellent 
and praised by ordinary people, but more than special Musicians 
with experience and knowledge of the subject of Choral Art. Many 
of our members, who participated in our Choir and our orchestra in 
the past, have now a very successful career in the field of Music .
The traditional orchestra and choir of Karditsa has participated in 
many local events. Also, has performed concerts both in Greece and 
abroad, such as in Bulgaria, Italy, Turkey and in others countries." 

"The traditional orchestra
 and choir of Karditsa
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الكونغو برازافيل

كورال  الفون�صني.  عطا  اأ/  مبادرة  حتت  برازڤيل  يف   201٣ عام  تاأ�ص�صت 

الكورال  يهدف  و  الكونغو،  جمهرية  من  م�صتقل  دينى  كورال  هو  �صريافيم 

لتو�صع اأفق الغناء الديني. تقدم الفرقة خمزون متنوع و غنى من املو�صيقى 

الكونغى  الرتاث  و  الفلكلور  على  تر�صم  الفرقة  اأنواعها.  بكافة  الدينية 

ممزوج مع بع�س مو�صيقى الريجى و املو�صيقى الكال�صيكية و الإجنيلية. منذ 

مثل:  الحتفالت،  و  املهرجانات  من  العديد  يف  الفرقة  ا�صرتكت  تاأ�صي�صها، 

مهرجان پانافريكان املو�صيقى عام 201٥ ، انتاج الألعاب الفريقية احلادي 

ع�صر عام 201٥ يف برازڤيل بالكونغو، انتاج برنامج باملعهد الفرن�صي بكونغو 

الفرن�صية، م�صاركة يف الإ�صدار العا�صر من مهرجان �صام ما يف 2017 يف م�صر، 

الغنائى يف جنوب  الكورال  العامل  الفرقة بجائزة ف�صية يف م�صابقة  فازت 

املغنيني  جودة  هي  الفرقة  مييز  ما  اكرث  باإخت�صار،   .2018 عام  اأفريقية 

الذين ي�صخرون من ي�صمعهم. 

اف� جوقة س�ي

Congo Brazzaville

BIOGRAPHY / HISTORY: Created on July 2, 2013 in Brazzaville under the 
initiative of Mrs. ATTA Alphonsine, the choir of seraphins is a religious choir 
independent of the Republic of Congo whose goal is to evangelize by singing 
through the four corners of the horizon. The choir presents a rich and varied 
repertoire, the genre and styles are diverse, the choir draws on folklore and 
the traditional Congolese rhythm, mixed by a few lines of Reggae; classical 
and gospel. Since its existence, the choir of seraphins to participate in several 
festivals and events, we will quote on a large scale: a participation in the 
Panafrican Music Festival (FESPAM) in 2015; a production at the 11 th African 
Games on 19 September 2015 organize in Brazzaville, Congo, a production 
of the show at the French Institute of French Congo, a performance at the 
16 th ordinary executive committee of FESPAM at the convention center on 
05 October 2016, a participation in the 10th edition of the SAM MA festival 
in September 2017 in Egypt in Cairo, the choir received a prize of the world 
champion vis with a silver medal at the world championship of choral singing 
organize in Pretoria South Africa in July 2018. In short, the major element that 
particularizes the choir is the quality of its singers who arouses the craze, 
enchantment and drunkenness in the ear of those who listen to them.

Choeur Des Seraphins
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تـونـس

م�صاركات متعددة باملهرجانات ال�صيفية باجلمهورية التون�صية ومنها - امل�صاركة مبهرجان ملتقي 

اجلاليات  العربية  مبدينة ميلوز بفرن�س - امل�صاركة ومتثيل  تون�س مبهرجان  البحر  البي�س 

املتو�صط بايطاليا - احل�صول  على  اجلائزة الوىل ملهرجان �صيدي  بولبابة �صنة رم�صان 2004

مهرجان  �صيفيتانوفا  بايطاليا - احل�صول  على  اجلائزة الوىل ملهرجان �صيدي  بولبابة رم�صان 

2006 - امل�صاركة ومتثيل  تون�س يف  مهرجان  القرون  الو�صطى ب�صقلية ايطاليا - امل�صاركة يف  

مهرجان  امللتقى  العربي  مبدينة مونيخ  املانيا - متثيل  تون�س مبهرجان altre marr  مبدينة 

حفل  احياء   - الفرن�صية  ني�س  مبدينة  العاملي  نكايا  بف�صاء  حفل   احياء    - بايطاليا  فلوريدا 

مبدينة قرا�س  بني�س الفرن�صية - املهرجان ال�صويف للخرجة بالزريبة ولية زغوان

امل�صاركة باملهرجان ال�صويف  بال�صنغال - متثيل  تون�س مبهرجان املديح النبوي بطرابل�س عا�صمة 

علي   �صيدي  مهرجان  افتتاح   - بطرابل�س  ال�صعبية   الفنون  مهرجان  يف   امل�صاركة   - الثقافة  

احلطاب  جوان 2009 - مهرجان �صيدي  النا�صر بال�صوا�صي 2009 - افتتاح مهرجان �صيدي فتح 

اهلل - مهرجان �صيدي  النا�صر بال�صوا�صي 2009 - افتتاح  مهرجان باب �صويقة رم�صان 2009

افتتاح  مهرجان ليايل رم�صان بباب �صويقة 2012  - امل�صاركة يف  افتتاح مهرجان قرطاج الدويل 

2012 - مهرجان باجة  الدويل 201٣ - املهرجان الدويل  بتوزر  رم�صان 201٣ - احل�صول على 

جائزة �صدانا  ملدح امل�صطفي بالمارات - عر�س حممد نبينا 1 بامل�صرح  البلدي  بتون�س 201٣

عر�س حممد نبينا بامل�صرح  البلدي 2014

معاق
أ
ة تونس ال فرقة ح�ن

Tunisia

Many participations in summer festivals in Tunisia, like: Multaqa Algaleyat 
Alarabeya festival in Milhouse, France. Also, The Mediterranean Sea festival 
in Italy, and won first place in Sidi Bulbeba festival in 2004. As well as, Chevet 
a nova festival in Italy, won first place in Sidi Bulbeba festival in 2006, par-
ticipated in Medieval ages festival in Cecilia, Italy. They also participated in 
Almultaqa Alaraby festival in Munich, Germany. As well as, Florida’s festival in 
Italy, performing in Nice, France. Performing in a concert in Grasse, Sufi fes-
tival in Zereiba, Zaghwan state. Also participated in Sufi festival in Senegal, 
Madeeh festival in Trabuls,  traditional arts festival in Trabuls, Sidi Ali Alhattab 
festival in Juan 2009, Sidi Alnasser Belsawasi in 2009, Sidi Fathallah festival, 
Bab Sueqa festival 2009, Layali Ramadan festival in 2012, Qurtaj international 
festival in 2012, Baga international festival in 2013, Tuzer international festival 
in 2013, they won Sadana award in UAE, Mohammed our prophet show in the 
national theatre in Tunis in 2013, and again Mohammed our prophet show in the 
national theatre in Tunis in 2014.

Hadret Tunis Al-Aamaq Group
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اليمن

ن�صر  بهدف    2010 عام  تاأ�ص�صت   . والإبداع  للثقافة  العربي  لالحتاد  تابعه  فرقة  وهى 

وتوثيق الرتاث الغنائي والن�صادي على م�صتوى اليمن والعامل . 

بتوثيق  اخلا�صه  العمل  وور�س  الدوليه  واملحافل  املهرجانات  من  كثري  يف  الفرقه  �صاركت 

الرتاث ال�صفاهي

ومنذ تا�صي�س الحتاد وا�صهاره برئا�صة علي حم�صن الكوع . واع�صاء جمل�س ادارة الحتاد

ا�صتطاعوا. وحتت �صعار ) من اجل ثقافة عربية مبدعه(

التوا�صل مع رواد الثقافة والبداع يف بع�س الدول العربيه

ومت فتح فروع لالحتاد يف  القاهره و المارات وال�صعوديه والكويت واملغرب و فل�صطني و 

�صلطنة عمان والبحرين و�صوريا ولبنان .

بجانب القيام بتكرمي جمموعة كبرية من رموز الثقافة والإبداع يف الوطن العربى 

تقدميهم  اإىل  في�صعى  ال�صغري  واملبدع  النا�صئ  باجليل  كبري  اإهتمام  الحتاد   يهتم  كما 

للجمهور العربي من خالل امل�صاركة بهم يف الفعاليات وامل�صابقات الإبداعية  العربية

نشاد الدي� فرقة اليمن للإ

Yemen

it is a band that is related to the Arabic union of culture and creativity. it has been 
established in 2010 in order to spread and document the traditional chanting 
in Yemen and the world. the band participated in many international festivals, 
and workshops that documents the oral tradition. Since the union has been 
established and known by the director Ali Mohsen Alakoua and the member of 
the union's directory, they have been able to connect with the leaders of culture 
and creativity in some Arab countries under the motto "for a creative Arab cul-
ture". a new branches have been opened in Cairo, UAE, KSA, Kuwait, morocco, 
Palestine, Oman, Bahrain, Syria, Lebanon. the union also cares about the new 
generation that is bound to be creative, so it strives to present them to the Arab 
public through making them participate in the creative Arab contests.  

Al Yemen religious chanting choir
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سيريالنكا

ال�صالم من  التي ت�صعي وتوؤكد علي مفهوم  الفرق  اأهم  الوطنية من  القومية  الفرقة  تعد 

خالل مو�صيقاها والتي ت�صم جمموعة من املو�صيقيني املتميزين والذين يقدمون جمموعة 

خمتارة من الأحلان والأغاين ذات ال�صلة بالرتاث ال�صرييالنكي ومبعاجلة معا�صرة للمزج 

بني الرتاث واحلداثة .

�صاركت الفرقة فى العديد من الحتفالت املحلية واي�صًا علي امل�صتوى الدويل .

ونالت الفرقة الكثري من التكرميات. 

الفرقة القومية الوطنية

sri lanka

it is considered one of the most important bands that seeks and 
ensures the concept of peace through its music, it consists of a 
bunch of musicians that perform a selected unique music pieces 
and songs that express the tradition of Sri Lanka in a modern for-
mat, to merge between the tradition and modernity.

the band participated in a lot of national celebrations, as well as, 
international ones too. it has acquired a lot of honoring.

State Music ensemble
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نيجيريا

الآلت   با�صتخدم  تتميز  التي  النيجرييه  التقليدية  الرتاثية  الفرق  من 

املو�صيقية التقليدية الروحية لرتويج ون�صر الرتاث الثقايف النيجريي ون�صر 

مفهوم ال�صالم. 

واملجل�س  الحتادية  والثقافة  الإعالم  وزارة  من  معتمدة  اأياجنو  فرقة 

امل�صرحية  للفنون  العاملية  والرابطة  نيجرييا  يف  والثقافة  للفنون  الوطني 

واملنظمة الدولية للفنون ال�صعبية. نقدم ا�صت�صاراتنا وبراجمنا التدريبية 

ملجموعات وا�صعة من الأفراد واجلماعات والفرق املهتمة باملو�صيقى.

و ج
ن

� فرقة أ�ي
للفنون التقليدية السمعية

We use our traditional tools and instruments to promote and 
promulgate the rich cultural heritage of our nation to the rest of 
the world. Ayanjo has been endorsed by the Federal Ministry of 
Information and Culture, National Council for Arts and Culture, 
Dance Guild of Nigeria (GOND), World Association of Performing 
Arts (WAPA), International Organization of Folk Art (IOV). We 
consult and offer training programs to our wide varieties of 
interested individuals and groups. 

Ayanjo Voices
Traditional tools and instruments

NiGERia



81 80

الصـيـن

ال�صباب  من  جمموعة  الأورك�صرتا  ت�صم  املركزى.  املو�صيقى  باملعهد   ،2018 عام  تاأ�ص�صت 

العازفني ال�صينيني ذو املوهبة الفريده من نوعها لتقدمي مو�صيقى ال�صالم، وقد حازوا على 

و  اجلميلة،  الفنون  جائزة  ال�صينية،  الذهبى  اجلر�س  جائزة  منها:  اجلوائز  من  العديد 

جائزة امل�صابقة الرتاثية. 

قد ورثت الفرقة ال�صلوب الكادميى وجمعته مع الثقافة ال�صعبية و�صاغته بالبداع و 

التجديد، لت�صبح الفرقة الأوىل فى ال�صني مبعايري عاملية ومو�صيقى ممتازة.

تطمح الفرقة لتعلى من مرتبة املو�صيقى ال�صينية، و ت�صلط ال�صوء على �صمات املو�صيقى 

ال�صينية مبختلف ا�صاليبها اجلميلة.

فرقة املوسي�رت التقليدية الصينية
 »موسي�رت السلم«

Founded in June, 2018, the Central Conservatory Chinese Chamber Orchestra 
is attached to the Central Conservatory of Music. Depending on the resource 
superiority of higher educational institution, the orchestra is composed of a batch 
of outstanding young Chinese instrumentalists who are golden prize winners of 
Chinese Golden Bell Award, Wenhuan Award for Academies of Fine Arts, CCTV 
National Competition for Chinese Musical Instruments and other major national 
music competitions. Inheriting the academic tradition and scientific philosophy 
of schooling in inheritance, exploration and innovation, it is a leading Chinese 
Chamber Orchestra with high standard and fine musicianship. 
Rooted on the Chinese traditional culture, the orchestra aims to inherit and 
carry forward Chinese music, excavate the valuable connotation and stimulate 
the vitality of Chinese music so as to display the styles and features of Chinese 
music in the international vision.

Central Conservatory Chinese 
Chamber Orchestra

China
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الإن�صادية  الألوان  من  كثري  جُتيد  وهي   1981 عام  دم�صق  مبدينة  الفرقة  تاأ�ص�صت 

املختلفة منها اللون الأندل�صي الطربي الأ�صيل واللون الرتكي وامل�صري والعراقي واملغربي 

واخلليجي. وطبعًا هي تعمل على هذه الألوان �صمن الإطار الديني وال�صويف امللتزم ترافق 

الفرقة الآلت الإيقاعية فقط.

حا�صلة على اإجازة من وزارة الأوقاف ال�صورية برتبة )الذهبية(.

�صاركت الفرقة بكثري من املهرجانات الإن�صادية العاملية. 

مدن  عدة  يف  ن�صاطاتها  متار�س  الآن  وهي  القاهرة  مدينة  يف  موؤخرًا  الفرقة  ا�صتقرت 

م�صرية متيزت الفرقة بتوحيد العمل اجلماعي ، وما ميزها اأنها فرقة عائلية �صمت الأب 

والأولد ومعظمهم خريجوا مدار�س ومعاهد مو�صيقية ومدر�صون لعلوم املقامات املو�صيقية 

ال�صوتية. و�صاركت الفرقة يف عدة دورات ملهرجان �صماع لالن�صاد واملو�صيقي الروحية و 

ليايل املقامات الروحية ب�صارع املعز وقبة الغوري.

الت الدينية والتواشيح  ب�رت  والإ
أ

ية لملدا� فرقة الرضوان السور

ندلسية والصوفية - املنشد عبد القادر املرعشلي
أ
ال

SYRiaسوريا

The group was established in Damascus in 1981 and masters different types of 
spiritual chanting such as Andalusian, Turkish, Egyptian, Iraqi, Moroccan and Arab 
Gulf styles. It only uses percussion instruments for its performances. It received a 
golden prize from the Ministry of Endowments.
The Group participated in many international chanting festivals. It has also produced 
several spiritual clips and tableaus that are broadcasted on several television 
channels and websites. The Group also took part in several television interviews 
including on Mehwar Channel, CBC, Al Nahar…etc. on religious occasions such as 
Prophet Mohamed’s birth anniversary and Ramadan.
El-Maraashly Group has recently settled in Cairo and performs in numerous cities in 
Egypt and abroad. 
It is distinctive for being a family group, that includes the father and his children 
who are mostly graduates of or professors at musical schools and institutions. The 
Group contains around 17 members among which is the father and the leader Abdel-
Kader El-Maraashly (solo+ base) and his sons Mohamed Radwan (choir + soprano) 
and Mohamed Safwan (choir+ base and contro).

Bands residing in Egypt
El-Radwan Syrian Group for Spiritual, Andalusian and 

Sufi Chanting - Chanter Abdel-Qader El-Maraashly
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من اأهم الفرق ال�صورية والتي حتافظ علي الرتاث الدينى ال�صوري

بقيادة :عدنان ال�صا�صة - عدد اع�صائها:8

تاأ�ص�صت الفرقة يف دم�صق عام 2007

وكانت حتمل انا ذاك ا�صم فرقة عباد الرحمن با�صراف الأخوين عبد الرحمن وعدنان 

عربية  بالد  اىل  و�صافرت   - والتلفزيون   الذاعة  يف  اأعمال  الفرقة  وقدمت  ال�صا�صة 

جماورة كا لبنان والردن وقدمت عرو�س هناك - انتقل ن�صاط الفرقة اإىل م�صر لظروف 

احلرب يف عام 2012 - واخذت ا�صم توا�صيح ال�صورية.

قدمت الفرقة حفالتها يف الأوبرا و�صاقية ال�صاوي وقبة الغوري ومهرجان �صماع لالن�صاد 

واملو�صيقي الروحية وليايل املقامات الروحية فى ممر بهلر وميدان روك�صي 

ية فرفة تواشيح السور

SYRiaسوريا

One of the most important Syrian bands that keeps the Syrian religious tradition. 
Established by Adnan Alsasa in 2007 in Damascus. The band contains 8 
members. When it began it had the name Abbad Alrahman, and was supervised 
by the two brothers Abdelrahman and Adnan Alsasa. The band presented 
many works in the broadcast and TV, also it traveled to many Arab countries 
to perform, like: Lebanon and Jordan. The band then moved to Egypt after the 
Syrian war in 2012 and changed its name to Tawasheeh Syrian choir. The band 
performed in the Opera, Alsawy cultural wheel, Qubbet Alghuri, Samaa’ festival 
for chanting and spiritual music, and spiritual chanting nights in Bahlar’s path 
and Roxy’s square.

Tawasheeh Syrian choir
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مت تاأ�صي�س فرقة �صلطان العارفني عام 1989م بقيادة املن�صد امللحن املاي�صرتو 

لالنا�صيد  العارفني  �صلطان  ومدر�صة  فرقة  رئي�س  ال�صوري  �صليمان  اأحمد 

والتوا�صيح والإبتهالت الدينية

القطر  وخارج  داخل  والعامة  اخلا�صة  احلفالت  اإحياء  يف  �صاركت  وقد   

العربي ال�صوري ويف مهرجانات خارجية وتتاألف هذه الفرقة عند تاأ�صي�صها 

من 9 اأفراد بني كورال واإيقاعيني وقد نالت عدة جوائز بذلك. يف العديد من 

البلدان املحلية والعاملية

الن�صاد  لتعليم  مدر�صة  ولها  عريقة  الفرقة  هذه  ان  بالذكر  واجلدير 

واملقامات املو�صيقية حتت ا�صم مدر�صة �صلطان العارفني ولها م�صاركات عدة 

و�صاقية  امل�صرية  الوبرا  ودار  العربية  م�صر  جمهورية  م�صارح  جميع  على 

ال�صاوي

ي
نشاد الدي�ن ن للإ سلطان العارف�ي

SYRiaسوريا

The band has been established in 1989, under the leadership of the maestro 
Ahmed Suliman Alsuri – the band’s president.
The band has participated in private as well as public concerts inside and 
outside the MENA region, it has also performed in many festivals. It consists 
of 9 members of choral and instrumentalists who gained a lot of awards from 
various countries all over the world. 
It is also worth mentioning that the band has a school to teach chanting and 
there are well known performers who learnt in its school, also the school 
performed in all theatres in Egypt, and in the Opera, and Sawi’s cultural wheel.

Sultan Al ‘arfeen school and band for religious chanting 
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أول مدرسة لتعليم أصول اإلنشاد
وزارة الثقافة

   تاأ�ص�صت فرقة �صماع لالإن�صاد ال�صويف عام 2007 م على يد الفنان اإنت�صار عبد الفتاح، من 

خالل ور�صة عمل حتت عنوان )من�صد الغوري ( والتي ك�صفت عن اأهم الأ�صوات املجهولة 

املهم  الرتاث  للحفاظ على هذا  املختلفة. يف حماولة  باأقاليم م�صر  الإن�صاد  واملتميزة يف 

وقبة  ق�صر  معمار  توظيف  مع  املختلفة،  الرتاثية  والطرائق  القدمية  القوالب  واإحياء 

الغوري مبعماره الفريد وا�صتلهام فنون اخلط العربي والرق�س ال�صوفى، تاأكيدًا واإحياًء 

لهذا الفن الأ�صيل من خالل مدر�صة �صماع لالإن�صاد واملو�صيقى الروحية التي تاأ�ص�صت عام 

خم�صة  تخريج  ومت  الثقافية(  التنمية  �صندوق  )قطاع  الثقافة  وزارة  برعاية   2007

اأجيال متتالية منذ عام 2007م حتى 201٥ م .

مصـر
ي واملوسي�رت الروحية

ن
نشاد الصو� فرقة امسع للإ

مركز إبداع قبة الغورى - صندوق التنمية الثقافية
First school to teach principles of chanting

Ministry of culture
Samaa’s choir for Sufi chanting was established by Mr. Entissar Abdelfattah in 

2007, through a workshop named “Alghuri chanter” which revealed unknown 

special most important voices in chanting at different regions in Egypt. In a trial 

to keep this important tradition and reviving old forms of it through using the 

unique architecture of Qubet Alghuri, inspired by the art of Arabic calligraphy, 

and Sufi dancing. The reason of establishing Samaa’s school for chanting and 

spiritual music in 2007 is to ensure and revive all that original art, sponsored 

by the ministry of culture. Five consecutive generations have graduated the 

school through the years from 2007 to 2015.

Samaa Group for Sufi music & chanting
Ghouri Dome «Artistic Creativity Centre»
Let's listen to see .. Let's see to listen ..

Egypt
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تاأ�ص�صت املجموعة عام 2009 مببادرة من الفنان اإنت�صار عبد الفتاح عندما 

الرتاث  اأطياف  كافة  يعك�س  �صالم(  )ر�صالة  لالإن�صاد  منتخب  ُين�صئ  اأن  قرر 

تفردها،  وتاأكيد  امل�صرية  الهوية  على  احلفاظ  بهدف  م�صر  يف  الديني 

ولتحقيق ذلك اأر�صل خطابًا اإىل قدا�صة بابا �صنودة الثالث بابا الإ�صكندرية 

وبطريرك الكرازة املرق�صية يف هذا الوقت، حيث حتم�س قدا�صته للفرقة 

واأبدى اهتمامًا كبريًا بفل�صفتها، وقام بالرد على موؤ�ص�صها باملوافقة ومبباركته 

للفرقة .

املرق�صية  الكاتدرائية  الكني�صة  �صمام�صة  بع�س  من  املجموعة  تتكون 

وت�صم  عياد  اإبراهيم  الكبري  املُعلم  اإبن  عياد  اأنطون  بقيادة  بالعبا�صية 

جمموعة من اأ�صحاب الأ�صوات املتميزة التي ُتقدم تراث الأحلان القبطية 

املتوارثة على مدار القرون .

لان القبطية )1( 
أ
اتيل وال موعة امسع لل�رت مج

)رسالرت سلم( 

مصـر

The group was established at 2009, with an initiative by the artist, Ensar 
Abdl-Fatah when he decided to establish an elected group for chanting 
(Message of Peace) to reflect all religious heritage kinds in Egypt aiming 
to maintain the Egyptian identity & assert its uniqueness. In order to 
achieve that, he set a letter to his holiness Pope Shenouda III, Pope of 
Alexandria & Patriarch of the See of St. Mark. At that time, Pope was 
ardent of the band & had great interest in its philosophy; he sent the reply 
to its institutor by his agreement & blessing to that band. 
The group consists of some deacons of the Coptic Orthodox Cathedral 
in El-Abaseya, under the leadership of Anton Aiad, the son of the great 
scholar Ibrahim Ayad , & includes a group of distinguished voices who 
present the heritage of the Coptic hymens throughout the centuries.   

Samaa' Group for The Spiritual 
Songs & Coptic Hymens (1)

(Message of Peace)

Egypt
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تاأ�ص�صت الفرقة على يد ال�صتاذة نعيمه فتحى عام 2017

م�صتوى  علي  فرقة  و�صاد�س  م�صر  يف  بنات  ديني  ان�صاد  فرقة  اول  وتعد 

العامل.. 

�صاقية  يف  واي�صا  والعامه  اخلا�صه  احلفالت  من  العديد  الفرقة  قدمت   

ال�صاوي ودار الوبرا .. ولهم العديد من اللقاءات التلفزيونيه وال�صحافيه .

وتعد اأول م�صاركة لهم يف مهرجان �صماع الدويل لالإن�صاد واملو�صيقى الروحية

ي
فرقة الور للنشاد الدي�ن

مصـر

Established in 2017 by Naema Fathy, and is considered the 
first female religious chanting band in Egypt and ranked as the 
6th in the world. The band performed in many private and public 
events and performed in the Opera and Sawy’s cultural wheel. 
They have featured in many interviews on TV and in press. And 
it is considered their first time to perform in Samaa international 
festival for chanting and spiritual music.

El Hoor band 
for religious chanting

Egypt
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    تكون فريق را�صى لالأحلان القبطية عام 200٣ فى كني�صة ال�صيدة العذراء برو�س الفرج 

املهتمني   ، اجلميلة  الأ�صوات  اأ�صحاب  وال�صابات  ال�صباب  من  فرد"   2٥" من  يتكون  وهو   ،

باحلفاظ على الرتاث القبطى والأحلان الكنائ�صية التى تدعو لل�صالم واملحبة بني الب�صر 

ايتها  يا  افرح  القبطية  باللغة  را�صي  ، ومعنى كلمة  الكنائ�صية  ال�صلوات  اإىل  بالإ�صافة   ،

الأداء  على  القدرة  املتميزة  الأ�صوات  من  عدد  بوجود  الفريق  يت�صم  العذراء،   ال�صيدة 

ب�صكل فردى .

    وتعد م�صاركة الفرقة فى مهرجان �صماع الدويل لالإن�صاد واملو�صيقى الروحية هى اأول 

م�صاركة للفريق خارج الإطار الكن�صى ، وقد وقع اختيار الفنان انت�صار عبد الفتاح عليهم 

باعتبارهم اأحد الفرق املحافظة على الرتاث القبطى امل�صرى املتميز.

يذكر ان تاريخ ان�صاء كني�صة ال�صيدة العذراء برو�س الفرج يعود لعام 1947،  وللكني�صة 

ن�صاط فنى وثقافى وخدمى �صخم تقدمه لكافة القاطنني فى املناطق املحيطة .

لان القبطية
أ
ي لل

يق را�ث فر

مصـر

Rashy team for the Coptic hymens was established in St. Mary Church in 
Road Elfarag at 2003, it consists of 25 one of young men & young women who 
have beautiful voices, interested in maintaining the Coptic heritage & the church 
hymns that call for peace & love between people, in addition to the prayers of 
the church. Rashy in the Coptic language means Rejoice, O Mary. The team has 
good voices that have the ability of the individual performance.

The participating in The International Samaa' festival for spiritual music and 
chanting is the first participation outside the church. The artist, Ensar Abdl-
Fatah has chosen them as they considered one of the teams that maintain the 
distinct Egyptian Coptic heritage.

It’s mentioned that the St. Mary Church in Road Elfarag was established at 
1947, the church has a great art, cultural, serving activity for all resident in the 
surrounding areas. 

Rashy Group for the Coptic Hymens
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فريق ترانيم كن�صي حتت رعاية احلرب اجلليل الأنبا مارتريو�س اأ�صقف عام 

امل�صنفات امل�صيحية واأ�صقف �صرق ال�صكة احلديد والفريق خدمى غري قابل 

للربح يقوم باخلدمة بدون مقابل مادى.

تاأ�ص�صت عام 201٥ وتتكون من اأربع مرمنني وهم كريل�س اأ�صرف - مرينا عادل  

- كري�صتينا راأفت - نادر اأمين.

يق صدي صوت  فر

مصـر

The band is a church choir sponsored by Anba Marteros general 
bishop of Christian work and east railway. The band is a nonprofit 
service established in 2015 and consists of 4 chanters: Kirolos 
Ashraf, Merna Adel, Christina Raafat, and Nader Ayman.

The Echo band
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اأ�ص�صها ال�صيخ زين العابدين اأحمد ر�صوان �صنة 196٥م 

و�صمت عرب تاريخها اأ�صماء كثري من اأ�صحاب الأ�صوات العذبة من اأبناء واأحباب ال�صاحة 

الر�صوانية؛ وا�صتهرت باإن�صادها لق�صائد ال�صاعر الكبري الأ�صتاذ عبا�س الديب، وال�صاعر 

الكبري الأ�صتاذ العزب با�س، والعارف باهلل ال�صيخ �صالح اجلعفري، وغريهم.

ال�صمعى  الرتاث  على  احلفاظ  اإىل  وتهدف  وعازفني  من�صدًا   60 من  اأكرث  الفرقة  وت�صم 

ال�صوفى فى اجلنوب .

ومنهم:م�صطفى حممد �صربي )من�صد( - م�صطفى حممد عبد ال�صالم )من�صد(

ر�صوان جمعة )من�صد( - جابر اأحمد الطاهر)من�صد( - منت�صر عمر )من�صد(

�صياء �صالح خمتار )من�صد( - عبد اهلل يو�صف جوهر )من�صد( - 

حممد عثمان اأحمد )عازف عود( - حممد اأحمد جامع )عازف ناي(

عبداهلل اأحمد حممد بر�صى )كورال( - اإبراهيم حممد حممد ال�صاوي�س )الدف(

ال�صاحة الر�صوانية بالأق�صر

اأ�ص�صه العارف باهلل ال�صيخ اأحمد ر�صوان فى ثالثينيات القرن املا�صي  هذا املكان املبارك 

ليكون منارة علم وهدي وعمل وتقوى وحب و�صمو روحي.

مصـر

ي
نشاد الدي�ن فرقة الساحة الرضوانية للإ

Founded by Alshaikh Zein Alabeddien Ahmed Radwan in 1965. The band 
includes a lot of beautiful voices, and it got famous for chanting poems written 
by very famous poets like: mr. Abbas Eldeib, mr. Alazab Bash, Alaref Bellah, 
Alshaikh Saleh Algaafari, etc..
The band also includes the following members: - Mr. Mostafa Mohamed Sabri 
(chanter) - Mr. Mostafa Mohamed Abdelsalam (chanter) - Mr. Radwan Gomaa 
(chanter) - Mr. Gaber Ahmed Altaher (chanter) - Mr. Montasser Omar (chanter)  - 
Mr. Diaa Salah Mokhtar (chanter) - Mr. Abdallah Youssef Gouhar (chanter) - Mr. 
Mohamed Othman Ahmed (oud instrumentalist) - Mr. Mohamed Ahmed Game' 
(flute instrumentalist) - Abdallah Ahmed Mohamed Bersi (choir)
Ibrahim Mohamed Mohamed Elshaweesh (tambour instrumentalist)

Alradwanya Arena in Luxor
this blessed place was established by Al aref bellah Alshaikh Ahmed Radwan 
in the 30s of the last century, to be a platform for knowledge, guidance, work, 
piety, love, and spiritual elevation.

Alsaha Alradwa’eya band for religious chanting
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تاأ�ص�صت الفرقة علي يد حممد عبدالاله وهى تتبع القطاع الثقافى والفنى 

فى  وت�صارك  بالقليوبية  والريا�صة  ال�صباب  مبديرية  قليوب  �صباب  مبركز 

املحافل املحلية والدولية واملهرجانات وامل�صابقات املختلفة وتهدف الفرقة 

اإىل بث روح املحبة وال�صالم من خالل احلفاظ على الرتاث ومزجه بالفكر 

املعا�صر

مصـر
الفرقة احملمدية مركز شباب قليوب

The band belongs to the cultural and artistic sector in Qalioub’s 
youth center in Qalioubya. The choir was established by Mohamed 
Abdallah, and participated in national and international events, 
festivals and contests. It also aims to spread the spirit of love and 
peace through preserving the tradition and mixing it with modernity.

Almohammadeya choir of Qalioub’s youth center
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نيافة  اإ�صراف  2000 حتت  املوعوظني اجلديد  عام  تاأ�ص�صت مرمنني طريق 

الأنبا يوحنا قلتة  .. يف كاتدرائية ال�صيدة العذراء  .. تهدف ترانيم طريق 

على  واحلفاظ  الب�صر   بني  وال�صالم  والت�صامح  املحبة  ن�صر  اإىل  املوعوظني 

الرتاث الديني الذي يرجع اإىل كلمات القدي�س البابا يوحنا بول�س الثاين 

حالة  يف  املقد�صة  بال�صرار  والحتفال  اهلل  بكلمة  اأ�صبوعي  اإحتفال  ويتم 

ومت  والراعي  الأ�صقف  رعاية  حتت  الكني�صة  ح�صن  يف  اإميانية  روحانية 

الحتفال باخلم�صني عام على الطريق يف ٥ مايو 2018 

بح�صور البابا فران�صي�س »بابا الفاتيكان«.

مصـر

ديد ن الج يق املوعوظ�ي ن طر �ي
ن
مر�

The choir was established in 2000, under the supervision of the 
bishop Jonah Kaltah in Virgin Mary’s cathedral. The choir aims to 
spread love, forgiveness, and peace between people as well as 
protecting the religious tradition which belongs to the saint bishop 
Jonah Boules II’s words.
There’s a weekly celebration of God’s word to celebrate the holy 
secrets in a spiritual state in the embrace of the church, sponsored 
by the bishop. We have also celebrated the 50 years anniversary 
on the road in 5th of may 2018 in the presence of Pope Francis.

The new road’s preached choir
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تاأ�ص�صت الفرقة يف عام 201٣ علي يد املن�صد حممد عمران وتتكون الفرقة 

وتقدميها  الن�صاد  قوالب  علي  احلفاظ  ايل  الفرقة  وتهدف  ع�صو   1٣ من 

ب�صكل معا�صر. 

وقد �صاركت الفرقة يف العديد من احلفالت بالقاهرة والقاليم.

ونقابة  واجلزيره  ن�صر  مدينة  ونادي  ال�صم�س  ونادي  ال�صاوي  �صاقية  فى 

وحلوان   والزهر  �صم�س  عني  وجامعات  ا�صكندريه.  ومكتبة  املحامني. 

والزقازيق والفيوم واملنوفيه وطنطا .

مصـر

نشاد الدي� فرقة معران للإ

The band was established in 2013 by the chanter Mohamed Omran. 
It consists of 13 members, and the band aims to save the religious 
chanting format and present it in a modern way. The band has 
participated in many events in Cairo and other governorates. 

Omran choir for religious chanting
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ال�صيخ �صامى �صعيد  اأ�ص�صها الدكتور  2018 . وقد  "الكني�صة ترمن" فى مايو  بداأت خدمة 

مع  ال�صبع،  �صريف  الأ�صوات  ومدرب  ناجي،  ناير  املاي�صرتو  الفنى  اجلانب  ويدير  �صالمة، 

نخبة من مرمني الزمن اجلميل متطوعني للخدمة يف تدريب الفريق الذي يتكون من ن�صاء 

ورجال و�صباب من خمتلف الأعمار. وتهدف اخلدمة اىل

1 . تعميق تراث الرتنيم يف الكني�صة الإجنيلية مب�صر واحلفاظ عليه؛ مع اإ�صافة اجلديد 

الذي يتنا�صب وعبادة اهلل القدو�س. 2 . الرتقاء مب�صتوى الرتنيم يف الكني�صة الإجنيلية 

من حيث امل�صمون، واملو�صيقى الكن�صية املنا�صبة، والأداء الالئق

للرتانيم  نظم  من  املتعاقبة؛  الأجيال  يف  الكني�صة  اأبناء  قدمه  ما  اإحياء   .  ٣ بالعبادة. 

وتاأليف للمو�صيقى امل�صاحبة لها. 4 . ت�صجيع اجليل احلايل من اأبناء الكني�صة على كتابة 

الرتانيم يف معاٍن من�صبطة لهوتيا، وو�صع املو�صيقى الالئقة بها.

٥ . تقدمي �صورة ملا يجب اأن يكون عليه الت�صبيح والرتنيم فى كنائ�صنا واحتفالتنا.

6 . ت�صجيع ال�صعب الإجنيلي على ال�صتمتاع ب�صماع ترانيم ذات حمتوى مدرو�س ومو�صيقى 

لئقة؛ وكذلك الت�صبيح

والرتنيم هلل ك�صعب واحد لكن على امل�صتوى الالئق بعبادته.

وهذه اخلدمة تخت�س بالكني�صة الإجنيلية يف م�صر على اختالف مذاهبها .

مصـر
�ن   its service started in 2008, which was established by Alshaikh Dr. Samy Saeedالكنيسة �رت

Salama.
the artistic side is directed by the maestro Mr. Nayer Nagy, the vocal trainer 
is Mr. Sherif Aldabea, along with a bunch of chanters from the golden era who 
volunteered to train in the choir that consists of both men, women and youth. 
The service aims to: 1. deepening the tradition of chanting in Anglican churches 
in Egypt and saving it.
2. lifting the standards of Anglican church chanting in its content, church music, 
and the performance that should be suitable for prayer.
3. bringing to life what people from the church presented through the generations, 
from chanting organizing to composing its music.
4. encouraging the present generation of the church to write chants with a 
rightful meaning towards God, and putting the right music for it.
5. portraying an image for what prayer and chanting should be in our churches 
and festivities 
6. encouraging all Anglicans to enjoy listening to chanting that has a well 
studied content and music as well as prayer. 
this service belongs to the Egyptian Anglican church with its different sects. 

The church chants
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    اأ�ص�صها الفنان انت�صار عبد الفتاح عام 2008م كجزء من م�صروعه احل�صارى ل�صتخدام 

املو�صيقى الروحية والإن�صاد للتقريب ما بني الثقافات، وتنطلق ر�صالة �صالم من م�صر  اإىل 

العامل لتوؤكد على �صماحة وح�صارة وتفرد ال�صخ�صية امل�صرية، وت�صم فى عرو�صها لقاًء 

فنيًا فريدًا يجمع اأ�صوات تتوحد وتن�صهر يف حلظة اإن�صانية واحدة وهي:

اأندوني�صيا  فرقة   - القبطية  والأحلان  الرتاتيل  فرقة   - ال�صويف  لالإن�صاد  �صماع  فرقة 

لالإن�صاد - فرقة الرتانيم الكنائ�صية )اأكابيال(. 

    ويومًا بعد الأخر ين�صم لها فرق اأخرى من بلدان وقارات العامل لتنطلق اإىل ال�صعوب يف 

كل مكان لتوؤكد على املحبة والت�صامح وال�صالم ولقاء الإن�صان يف كل مكان.

    ناأمل ونحلم بان�صمام كل الفرق امل�صاركة فى مهرجان �صماع الدوىل لالإن�صاد واملو�صيقى 

الروحية من اأفريقيا واأ�صيا واأوروبا واأ�صرتاليا والأمريكتني اإىل فرقة ر�صالة �صالم لتقدمي 

على  للتاأكيد  العامل  اأنحاء  جميع  فى  ويُعر�س  اجلميع،  به  ي�صارك  دويل  �صويف  قدا�س 

التوا�صل الإن�صاين واملحبة والت�صامح الذي هو جوهر الأديان.

مصـر
فرقة رسالرت سلم الدولية

رسالرت سلم وحوار ثقافات الشعوب
The group was established by the artist Entissar Abdelfattah in 2008 as part of 
his civilizational project to use spiritual music and chanting to bring cultures 
closer and to send out a message of peace from Egypt that would reflect the 
civilization, tolerance and uniqueness of the Egyptian character. The group 
performs a unique piece of art where the voices of different groups unite and 
merge in a humanistic moment, namely the Coptic Hymns and Tunes Group, 
Indonesia Chanting Group, the Church Hymns Group (Acapella).
Day after day, new groups join in from different countries and continents across 
the globe to send out a message of love peace and tolerance to the rest of the 
world.
We wish that all groups participating in Samaa International Festival for Spiritual 
Music and Chanting from Africa, Asia, Europe and Austria and the USA join 
Resalet Salam Group to perform an international Sufi mass in which everyone 
would take part, that would be performed across the globe to reiterate human 
communication, love and tolerance, which are at the core of every religion.

International Peace Message Group
Message of peace and dialogue of peoples
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الور�صة الدولية

منتخب ر�صالة �صالم
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احلب ديني واإمياين

لقد كنت قبل اليوم اأنكر �صاحبي

اإذا مل يكن ديني اإىل دينه داين

لقد �صار قلبي قاباًل كل �صورة

فمرعى لغزلِن، ودير لرهبان

وبيت لأوثان، وكعبة طائف

واألواح توراٍة، وم�صحف قراآن

اأدين بدين احلب اأَنى توجهت

ركائبه، فاحلب ديني واإمياين

حمي الدين بن عربي
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اأحد اأ�صهر �صوارع القاهرة التاريخية على الإطالق، 

من  الكثري  للقاء  و�صاحة  ثقايف  معرب  باأنه  ا�صتهر 

الفنانني التلقائيني يتوجهون اإليه لعر�س اإبداعاتهم 

والتعرف على اإبداع زائريه من امل�صريني والأجانب، 

فرتات  خالل  يزدهر  جتاريًا  �صوقًا  كونه  جانب  اإىل 

الحتفالت امل�صرية.

هذا  وعبق  روح  ي�صتعيد  اأن  �صماع  مهرجان  ويحاول 

ال�صارع واأجواءه التاريخية من خالل عر�س منتجات 

الدين  �صالح  بقلعة  وال�صعبية  التقليدية  احلرف 

الأيوبى.

اجلهات امل�صاركة:

- �صندوق التنمية الثقافية 

)مركز احلرف التقليدية( بالف�صطاط.

- جمعيات م�صتقلة تهدف اإىل العمل اخلريى
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"سبحوا هللا

يع قديسيه ي محج �ن

زمار وقيثار سبحوه �ج

سبحوه بدفوف وصفوف

ر وأرغن و�رت آ سبحوه �ج

ليل سبحوه بصنوج ال�رت

فلنسبح امس الرب"

"
ي

"من مزام�ي داود .. الهعد القد�

َمل" نا .. ف��ن .. �نحُ "سملمّ

يل" ج �ن "الإ

بمس هللا الرمحن الرح�

)1(
َ

َأل

)2( ومحُ  اْلَقيُّ
ُّ

ي َ ْ
َو ال حُ ل ِإَلـَه ِإلَّ هحُ اللمّ

نَ َيَدْيِه ْ
ا َب�ي َ قًا ِلمّ َصِدمّ  محُ

مّ
ِق ْلَ  �جِ

َ
َل َعَلْيَك اْلِكَتاب نَّ �نَ

)3(
َ

يل جِ �ن ْوَراَة َوالإِ َل التَّ
نَ َوَأ�ن

ْرَقاَن  َل اْلفحُ
نَ اِس َوَأ�ن لنَّ ًدى ِلمّ  هحُ

حُ
ِمن َقْبل

صدق هللا العظ�

"
ي

" القرآن الكر�



صالة الله .. سالم الله
على

االنسان في كل مكان..
هنا نصلي معا …

بالن�صجام  امل�صروع  هذا  يتميز 

مع تفرد وعبقرية املكان وعمق 

وجوهر  امل�صرية  احل�صارة 

امل�صاعر  تتوحد  حيث  الديان 

حلظة  علي  لتوؤكد  وتن�صهر 

ومفهموم  الن�صاين  التوا�صل 

الديان مبعناه الكوين ...

فمن هذه الر�س املباركة تنطلق 

لتن�صم  الدولية  �صالم  ر�صالة 

ال�صالة بكل  و  القدا�س  ايل هذا 

اللغات و�صط هذا املكان املقد�س الذي ي�صيئه ال�صموع من كل مكان .. ليكون موعدًا 

�صنويا ثابتا لياأتي اليه ال�صياح من كل بقاع العامل حتت �صعار هنا ن�صلي معًا من اجل 

الن�صان .. 

وحتقق احللم وا�صبح واقعًا ملمو�صًا حلمي الذي بداأ منذ تاأ�صي�صي لفرقة ر�صالة �صالم 

الدولية مرورًا مبهرجان �صماع الدويل لالن�صاد واملو�صيقي الروحية و�صول ايل ملتقي 

الديان يف  الر�س املقد�صة �صانت كاترين.

وزارة  رعاية  حتت  كاترين  �صانت  فى  والثالثة  والثانية  الأوىل  الدورات  وكانت 

الثقافة وحمافظة جنوب �صيناء ومنظمة اليون�صكو واليوم ننتقل فى الدورة الرابعة 

2018 اإىل جممع الأديان مب�صر القدمية … هذا الف�صاء الروحي حيث نلتقي فيه 

وال�صالم  واملحبة  بالت�صامح  ومتو�صئني  الروحية  بالنغام  جميعًا كل عام متطهرين 

بغ�س النظر عن اللون او العرق او الدين لتكون مبثابة ف�صاء او�صع افقًا نتوحد فيه 

جميعا لي�صبح الن�صان هو الوطن والوطن هو الن�صان...

انت�صار عبدالفتاح

موؤ�ص�س م�صروع ملتقي الديان هنا ن�صلي معا...

رئي�س موؤ�ص�صة حوار لفنون ثقافات ال�صعوب 

This project is special because of the harmony that mixes with the 
individuality and brilliance of the place, as well as, the deepness of 
Egyptian civilization and core of all religions that unites people and 
feelings assuring humanity’s connection between all people with the 
essence of all religions’ core. 
From this blessed land, an international message of peace is being 
sent with all languages through different prayers in the middle of 
this holy place, for this event to be an annual ritual for tourists to 
visit from all over the world under this motto which we all pray for 
together. 
The dream came true. My dream since i founded this international band 
“a message of peace” all through Samaa’s international festival of 
chanting and spiritual music until we reached the religion’s complex 
in the blessed land of st.Catherine.
The first, second, and third sessions were sponsored by the ministry 
of culture, south Sinai’s district, and the UNESCo. We now announce 
the fourth session in 2018 inside the religion’s complex in old Egypt.. 

 … We Pray to Allah
We Pray for Peace

 We Gather Here to Pray Together

Intessar Abdel-Fattah
Founder of ‘The Forum of Religions… Together We Pray’

Head of Hewar Foundation for Peoples’ Arts and Cultures 
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والثقافات  التى تعرب اجلغرافيا   . الروح  ومو�صيقى  الإن�صان اىل حديث  �صوق  امللتقى  يلبى هذا 

والأعراق والأديان لتنفذ اىل عمق الإن�صان وتخاطب فيه ما هو اإن�صانى . وفى الإن�صانية نلتقى 

جميعا ، حيث خلقنا اهلل ، اأنقياء واأ�صفياء بال متييز . لرن�صل من م�صر ) �صانت كاترين ( ر�صالة 

�صالم اإىل العامل تن�صدها جميع الفرق امل�صاركة بروؤية فنية فريدة للفنان انت�صار عبد الفتاح 

الذى اأبدع هذا امللتقى حتت �صعار . هنا ن�صلى معا ..

                    الكاتب/ حلمي النمنم

وزير الثقافـــــة ال�صابق        

اأنت�صار  الفنان/  به  تقدم  الذي  امل�صروع  وهو  الأديان  ملتقي  احتفالية  يف  معًا  �صنلتقي  هنا 

عبدالفتاح "لن�صلي معا..." يف �صانت كاترين .. و�صتتوحد قلوبنا جميعا من خمتلف اجلن�صيات 

والديانات والطوائف و�صنوجه اأنظارنا ونرفع قلوبنا ايل الله الواحد الذي نعبده لرنفع �صالة 

واحدة من اأجل �صالم بالدنا بل من اأجل اأن يعم ال�صالم كافة اأرجاء العامل.

       

                                            خالد فودة صديق

          حمافظ جنوب �صيناء

for this is where all Divine Religions meet.  
That is why, it is here where we all shall meet, celebrating  the meeting place of reli-
gions, the project presented by the Artist Entissar Abdel Fattah ‘At the Meeting Point 
of Religions… Together We Pray’. Let’s unite our hearts in spite of our different nation-
alities, religions and sects. We will direct our sights and our hearts to the One God 
of the universe, whom we worship; we shall perform one prayer for the peace of our 
country, nay, for the peace of the entire world.      

                       Khaled Fouda Sedeek
        Governor of South Sinai

The Festival nourishes one’s thirst for spiritual music, which expresses the arts of dif-
ferent geographical places, cultures, races and beliefs, touching mankind with all that 
is humane. It is through this humanity that we all meet in a form of purity with which 
God has created us all without any type of discrimination.
where Egypt sends out a message of peace to the world through the participating 
groups’ chanting according to the unique vision of the artist Entissar Abdelfattah who 
has brilliantly directed this Festival.. Under the slogan «We Gather Here to Pray To-
gether»

           Helmy Elnamnam
            Minister of Culture 

قالوا عن ملتقى األديان ...
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هنا 
 نصلى 

معًا ..

ُ

من ن�صو�س اخلروج اإىل النهار

)ف�صل الإعرتاف ال�صلبى(

قاعة العدالة املطلقة الف�صل 12٥

أنت يا واسع الخطوة اآلتي من كل مكان
أنا لم أرتكب ظلمًا ..

أنا لم أسرق ..
أنا لم أكن جشعًا ..

أنا لم أنهب ..
أنا لم أقتل إنسانًا ..

أنا لم أغش في الميزان ..
أنا لم أرتكب حماقة ..

أنا لم أكذب ..
أنا لم أنشر الخوف ..
أنا لم أعذب أحدًا ..

أنا لم أنتزع لبنا من فم رضيع ..
أنا لم أقم بالفساد ..
أنا لم أغضب الرب ..
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الوطن هو اإلنسان
و

اإلنسان هو الوطن ..
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شكر وتقدير
 يتقدم مهرجان �صماع فى دورته احلادية ع�صر بال�صكر والتقدير لكل من �صاهم يف دعمه 
ورعايته وتنظيمه، فكل التقدير لكتيبة العمل التي بذلت بحب واإخال�س كل جهودها من 

اأجل خروج هذا احلدث امل�صري الدويل بال�صكل الالئق مبكانة وطننا العزيز التي يحظى 

بها بني دول العامل.

كل ال�صكر لوزارة الثقافة ووزارت اخلارجية والآثار وال�صياحة 

والتن�صيط ال�صياحى وحمافظة القاهرة والهيئة العامة لال�صتعالمات.

و�صكر خا�س لقطاع مكتب ال�صيد وزير الثقافة.

وقطاع العالقات الثقافية اخلارجية 

وقطاع �صندوق التنمية الثقافية 

وكل التقدير اإىل املجل�س الأعلى للثقافة

كنا معًا منظومة عمل رائعة توؤكد على مكانة م�صر الدولية

 بعمقها الثقايف واحل�صاري. 

ومعًا نغير العالم  ...

The Samaa' festival in its 11th session presents all thanks and appreciation to 
everyone who participation in supporting, caring, and coordinating it.
so all thanks go to the staff that exerted tremendous effort with love and 
devotion for this egyptian event to come out in such a suitable image to Egypt's 
position among the world.
All thanks go to the ministry of culture, the ministry of foreign affairs, the ministry 
of tourism, Cairo governorate, and the public association for inquires. A special 
thanks goes to the minister of culture office's sector, and the external cultural 
relations sector, the cultural development sector, and all the appreciation for 
the high council of culture.
We were together an excellent work team, ensuring Egypt's international 
position with its cultural and civil depth.

Together we change the world...

a thankful appreciation
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ال تقل "وجدت احلقيقة"
بل قل وجدت بعض احلقيقة

وال تقل اكتشفت سبيل الروح
بل قل وجدت الروح تسير في سبيلي

جبران خليل جبران

كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة
النّفري
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