


أُصلى فى باحة مفتوحة للسماء، 
مستقبالً 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 بالترمن مبدائح الواحد الكل ..

من متون هرمس
) التراث  الفرعونى(

وزارة الثقافة

مطبوعات قطاع �صندوق التنمية الثقافية

2016

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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مهرجان  يعقد  حيث  م�صرنا،  يف  والثقافة  الفن  لع�صاق  عيدًا  �صبتمرب  �صهر  اأ�صبح 

الدويل  �صماع  ومهرجان  التجريبي  امل�صرح  ومهرجان  الدويل  ال�صينمائي  الإ�صكندرية 

للإن�صاد واملو�صيقى الروحية، الذي ن�صعد بانعقاد دورته التا�صعة، هذا العام، مب�صاركة 

23 دولة ، من اأربع قارات.

تعرب  التي  الروح،  ومو�صيقى  حديث  اإىل  الإن�صان  �صوق  املهرجان  هذا  ويلبي 

اجلغرافيا والثقافات والأعراق والأديان، لتنفذ اإىل عمق الإن�صان، وتخاطب فيه ما 

هو اإن�صاين، ويف الإن�صانية نلتقي جميعًا، حيث خلقنا اهلل، اأنقياء واأ�صفياء بل متييز 

ول اإحن اأو �صغائن.

دول  وخمتلف  م�صر  بني  والفني  الثقايف  وللتعاون  للتبادل  حالة  املهرجان  ميثل 

التي ن�صعى لأن تت�صع عامًا بعد عام، مع الرتكيز على الدوائر الأ�صا�صية لنا،  العامل، 

الأفريقية والعربية والإ�صلمية، واأخريًا املتو�صطية.

كما ميثل املهرجان حالة من التعاون بني عدد من الوزارات يف احلكومة، الثقافة 

وال�صباب والريا�صة وال�صياحة والتخطيط والطريان املدين.

وي�صعدين اأن اأتوجه بال�صكر والتقدير اإىل الفنان انت�صار عبد الفتاح، الذي اأبدع 

هذا املهرجان، واأ�صكر كل زميلتي وزملئي يف �صندوق التنمية الثقافية برئا�صة اأ.د. 

 ، اأمين عبد الهادي  نيفني الكيلين، وقطاع العلقات الثقافية اخلارجية برئا�صة د. 

نظرًا للجهد الكبري الذي بذلوه ويبذلونه ل�صتمرار وتوا�صل هذا املهرجان.

الكاتب/ حلمي النمنم
وزير الثقافـــــة

عيد الفن والثقافة

Helmy Elnamnam

Minister of Culture

September has become a celebration for the lovers of 
art and culture in our beloved Egypt. For it is during this 
month that Alexandria International Film Festival, the 
Experimental Theatre Festival and Samaa International 
Festival for Spiritual Music and  Chanting are held. We 
are pleased that 23 countries from 4 different continents 
have participated at the ninth round of the Festival this 
year. 

The Festival nourishes one’s thirst for spiritual music, 
which expresses the arts of different geographical plac-
es, 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.

The Festival represents the cultural and artistic ex-
change and cooperation between Egypt and different 
countries worldwide, which we seek to expand year af-
ter year, with emphasis on core aspects for us, including 
African, Arab, Islamic as well as Mediterranean.

The Festival also exhibits cooperation between the dif-
ferent ministries of Culture, Youth & Sports, Tourism, 
Planning and Civil Aviation. 

I would like to thank the artist Entissar Abdelfattah who 
has done a remarkable innovative job during the Festi-
val. I would also like to thank all my colleagues at the 
Cultural Development Fund headed by Dr. Nevein El-
Kelany as well as the Foreign Cultural Relations Sector 
headed by Dr. Ayman Abdel-Hady for the great efforts 
they have exerted and continue to exert for the continu-
ity of this Festival.

Celebration of Art and Culture
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حر�صت دومًا على متابعة عرو�ض ومهرجانات الفنان املبدع انت�صار عبد الفتاح يف 

قبة الغوري واأ�صعدنى كثريًا جتاوب امل�صريني والأجانب معها والتي حتمل بني ثناياها 

ت�صل  يجعلها  مما  واملعا�صرة  الأ�صالة  بني  الفنية  روؤيته  يف  جتمع  هامة  فنية  ر�صائل 

�صريعًا اإىل قلوبهم  وعقولهم و تعمل على التوا�صل الإن�صاين بني ال�صعوب.

هذا و يوؤكد مهرجان �صماع الدوىل للإن�صاد واملو�صيقى الروحية يف دورته التا�صعة 

هذا املعنى. لذلك حتم�صت وزارة التخطيط لهذا املهرجان الهام و ت�صجيع روؤيته الفنية 

للحوار الثقايف والتي تعك�ض قدرة الإبداع على حتقيق » ر�صالة �صلم لكل العامل« من 

م�صر من خلل م�صاركة لأكرث من ع�صرين دولة من بلدان وثقافات خمتلفة جاءوا اإىل 

م�صر ليلتقوا معًا من اأجل املحبة و الت�صامح و ال�صلم...

     حفظ اهلل م�صر وامل�صريني...و متنياتى دومًا بالنجاح وال�صداد ملا فيه رفعة 

البلد.

د. اأ�صرف العربي

وزير التخطيط واملتابعة وال�صلح الداري

 رسالة مصر إلى العالم ….

Dr. Ashraf Elaraby
Minister of Planning, Monitoring and

Administrative Reform

I was always keen on attending the performances 
of the spectacular artist Entissar Abdelfattah at 
Qubbet El-Ghori  and I was extremely impressed 
with the great interest shown by Egyptians and 
foreigners in these shows. They conveyed important 
artistic messages intertwining between authenticity 
and modernity, the matter which makes it reach the 
audience’s hearts, minds and souls and enhance 
humanitarian communication between nations.

The Ninth Session of the The International Samaa’ 
Festival for Spiritual Music & Chanting has always 
stressed this point. Thus, the Ministry of Planning 
was enthusiastic about the Festival, encouraging 
its artistic vision of cultural dialogue, which reflects 
creativity’s ability to materialize “a message of 
peace to the entire world” from Egypt, through the 
participation of over twenty countries with their 
diverse cultures. They have all come to Egypt to meet 
for the sake of love, tolerance and peace.

May Allah save Egypt and the Egyptians…My best 
wishes for success and prosperity to our beloved 
country. 

Egypt’s Message to the World…
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التنمية  �صندوق  مع  عبدالفتاح  انت�صار  الفنان  بداأه  جميل  حلم  البداية  كانت 

الثقايف  للحوار  ملتقي  و  مهرجان  لن�صاء   2008 عام  الثقافة(  )وزارة  الثقافية 

�صلم  ر�صالة  مبثابة  ليكون  الغوري  قبة  يف  والن�صاد  الروحية  املو�صيقي  با�صتخدام 

تعرب عن �صخ�صية م�صر املتنوعة واملتفردة ويعمل علي ن�صر ثقافة الت�صامح واملحبة 

وال�صمو عرب فن ال�صماع  ذلك الفن الذي ي�صدو خماطبًا وجدان الب�صرية اينما كانت يف 

تناغم ان�صاين متخطيًا حدود اللغة ومتوحدًا مع ثقافات ال�صعوب والتوا�صل الن�صاين 

بني ال�صعوب باملو�صيقي الروحية ومب�صاركة اكرث من ع�صرين دولة من خمتلف ثقافات 

العامل يف الور�صة الدولية لفن ال�صماع وهي دعوة للمناأجاة تتجدد مع الدورة التا�صعة 

ملهرجان �صماع الدويل للن�صاد واملو�صيقي الروحية.

ناأمل ان جت�صد هذه الدورة حر�ض �صندوق التنمية الثقافية علي ا�صتكمال خطته 

ال�صرتاتيجية لثراء ال�صاحة الثقافية امل�صرية بالفكر والبداع.

 

بني  املتكاملة  املنظومة  من  الكبري  احلدث  هذا  يف  �صاهم  من  لكل  والتقدير  ال�صكر 

قطاعات وزارة الثقافة والوزارات املختلفة.

اأ.د. نيفني الكيلين

رئي�ض قطاع �صندوق التنمية الثقافية

دعوة للمناجاة ... في مهرجان سماع الدولي

Prof. Neveen el Kilany
 First Under-Secretary of State 
for Cultural Development Fund

It began as a wonderful dream of the artist Entissar 
Abdelfattah along with the Cultural Development Fund 
(affiliated to the Ministry of Culture) in 2008… a vision to 
launch a festival that would act as a meeting point for 
cultural dialogue through spiritual music and chanting 
at El-Ghuri Dome (Qubbet El-Ghuri), thereby sending out 
a message of peace, thereby reflecting Egypt’s unique 
and diverse character… a festival that would advocate 
tolerance and peace through the art of listening (samaa 
in Arabic), an art that pierces into one’s soul regardless 
of its origin or place, transcending the boundaries of 
language and touching peoples’ different cultures.  It 
is through such spiritual music that connection takes 
place between different cultures with the participation 
of over twenty groups from all over the world at the 
International Worksop of Samaa. This is an invitation to 
supplication to Allah once again at the ninth round of 
Samaa International Festival for Spiritual Chanting and 
Music.

This round reflects the Cultural Development Fund’s 
keenness on completing its strategic plan to enrich the 
cultural platform in Egypt through innovative thought 
and art.

I would like to thank all those among the Ministry of 
Culture’s different sectors and the other ministries who 
have helped make this event succeed.

An Invitation to Supplication at Samaa 
International Festival 
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يوا�صل مهرجان �صماع تاألقه. ومن جديد نلتقى فى دورة متميزة تتاأهب فيها 

بالآذان  التلقى  حد  تتجاوز  كلمات  ُتطربنا..  بكلمات  لل�صدو  متنوعة   اأ�صوات 

لت�صل مبا�صرة اإىل القلوب. فى هذا املهرجان ن�صمع بقلوبنا ونفهم ما بو�صع الفن 

يحر�ض  ولذلك  الثقافات  بني  وللتفاعل  للتوا�صل  مهرجان  "�صماع"  يفعله.   اأن 

قطاع العلقات الثقافية اخلارجية على تنظيمه ب�صكل �صنوي ويعتربه "واجًبا" 

املهرجان  هذا  يف  ال�صورة.  باأف�صل  ليظهر  امتامه  على  يحر�ض  اأن  اجلميع  على 

اأحلان  عرب  يتحقق  اأثر  النف�ض..  على  واحد  واأثره  التنوع  قوامه  ُمنتًجا  نقدم 

النف�ض  ُتك�صب  اأحلان  �صامية..  اأخلقية  غايات  حتقق  اأن  على  قادرة  روحانية 

"لذة وراحة" على حد تعبري فيل�صوفنا الفارابي، ومن خلل اأ�صوات اأراها تعك�ض 
"اأهل  اإليه  "العقد الفريد" حني نقل ما ذهب  بامتياز ما كتبه ابن عبد ربه فى 

الطب" عن الأ�صوات احل�صنة، فهي اأ�صوات ت�صري يف اجل�صم وجتري يف العروق 

وتخف  اجلوارح  وتهتز   ، النف�ض  لها  وته�ض   ، القلب  لها  ويرتاح  الدم  في�صفو   ،

احلركات.

عنها  غنى  ل  للروح  "ُف�صحة"  لكم  يقدم  التا�صعة  دورته  يف  "�صماع" 
للفنان  رفيعة  فنية  روؤية  يعك�ض  الذي  بربناجمه  لل�صتمتاع  جميًعا  ويدعوكم 

املبدع انت�صار عبد الفتاح.

د. اأمين عبدالهادي

رئي�ض قطاع العلقات الثقافية اخلارجية 

من جديد نلتقي في دورة متميزة

Dr. Ayman Abdelhady
Head of the Foreign Cultural Relations Sector

Samaa continues to shine on. We meet again at this 
distinguished Festival where diverse voices prepare to 
sing for us with soothing melodies… words that tran-
scend our ears to reach our hearts. At this Festival, we 
listen with our hearts, comprehending everything beau-
tiful art has to offer.
Samaa is a Festival of communication and interaction 
between cultures. Hence, the Foreign Cultural Rela-
tions Sector is always keen on organizing this annual 
event and it deems it a duty for everyone to participate 
in its success.  
At this Festival, art is characterized by its diversity, yet 
leaving a unified impact on our souls, owing to the spir-
itual melodies that advocate elevated morals and pro-
vide the soul with much serenity and comfort as was 
mentioned by our philosopher El-Faraby.  
These voices, by touching our hearts and souls and 
having a soothing effect over us, embody what Ibn Abd 
Rabo mentioned in his book "Al-Okd Al-Farid" when 
he spoke about the opinion of physicians regarding the 
effect of soothing voices on mankind.
Samaa Festival in its ninth round invites you all to en-
joy its enjoyable spiritual program led by the vision of 
the great artist Entissar Abdelfattah, the Founder and 
Director of the Festival.

We Meet Again at this Special Round
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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 

التا�سعة لعام 2016م حتت رعاية وزارة الثقافة املتمثلة يف قطاع �سندوق التنمية 

الثقافية اخلارجية، ووزارة الآثار املتمثلة يف املجل�س  الثقافية وقطاع العالقات 

الأعلى لالآثار، ووزارة ال�سباب والريا�سة، ووزارة اخلارجية .

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 . 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 ! 

انت�صار عبدالفتاح

رئي�ض وموؤ�ص�ض مهرجان �صماع الدويل

Let’s listen to see! Let’s see to listen!

Intessar Abdel-Fattah
Chief and Founder of Samaa International Festival

The dream has come true .. The inspiration has 
turned into reality 
Here we are now taking a mythical trip that resem-
bles a ‘Sufi mass’ where myth combines with real-
ity… where voices harmonize and unite asserting 
the uniqueness of this moment of human connection 
and the deep conception of global religions.
The Samaa International Festival for Spiritual Music 
and Chanting kicks off its Ninth round 2016 AD under 
the auspices of the Egyptian Ministry of Culture and 
in cooperation with the Foreign Cultural Relations 
Sector and the Cultural Development Fund. This 
year, the Egyptian Public Authority for Promoting 
Tourism joins this festival along with the Egyptian 
Ministry of Antiquities, Ministry of Youth and Sports 
and the Egyptian Ministry of Foreign Affairs. 
The festival aims primarily at introducing the abun-
dantly various arts, cultures, and religious heritages 
of the colorful nations from all over the world. 

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

Samaa and creativity of nations



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�صلم

باليوم  الإحتفال  يف  العامل  �صعوب  املهرجان  ي�صارك     

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

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

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

ما بينها.

لإعلن  الثلثني  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 

الإعلن  ذلك  واأ�صار  عليها.  قامت  التي  واملبادئ  املنظمة 

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

الإن�صان.
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World Tourism Day
World Tourism Day is celebrated an-
nually on September 27th to raise the 
world community's awareness about the 
importance of tourism and the social, 
cultural, political and economic values 
and impacts of tourism. The event will 
address the challenges of the UN Mil-
lennium Developmental Goals and will 
highlight what the tourism sector is ca-
pable of offering to contribute to achieve 
these goals.
Every year the International Tourism Or-
ganization encourages people of differ-
ent ages and backgrounds from all over 
the world to celebrate and participate 
World Tourism Day.

اليوم العاملي لل�صياحة

كل  من  �صبتمرب   27 يف   العاملي  ال�صياحة  بيوم  ُيحتفل 

�صنة.

باأهمية  الدويل  املجتمع  الوعي يف  زيادة  الغاية منه هي 

وال�صيا�صية  والثقافية  الإجتماعية  وقيمتها  ال�صياحة 

للتحديات  التطرق  اإىل  وقائعه  وترمي  والإقت�صادية. 

الإمنائية  املتحدة  الأمم  اأهداف  يف  املحددة  الدولية 

اأن يقدمه  ال�صياحة  ما ميكن لقطاع  اإبراز  واإىل  للألفية، 

من اإ�صهام يف حتقيق هذه الأهداف.

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

وامل�صاركة  الإحتفال  اإىل  وم�صاربهم  اأعمارهم  اختلف 

اأو يف خمتلف  بيوم ال�صياحة العاملي يف بلدانهم املختلفة 

الأماكن التي يق�صدونها للعطلة.





يكرم ...
Honors ...
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ولد عام 1905 وتوفى عام 1978 . يعترب ال�صيخ م�صطفى اإ�صماعيل بحق معجزة 

التلوة وهو �صاحب اأ�صلوب متميز وبديع و�صاحب مدر�صة فريدة من نوعها يف 

اأن ميزج بني عبقرية التلوة وعلم  فن ال�صماع . وقد ا�صتطاع ب�صوته الذهبى 

عنه  وقال   . للتلوة  امل�صرية  للمدر�صة  �صفريا  يعترب  فهو  املو�صيقية  املقامات 

وجامعة  بالقاهرة  الأمريكية  باجلامعة  ال�صوتيات  وعلم  العربية  اللغة  اأ�صتاذ  بدوى  ال�صعيد  الدكتور 

اإك�صفورد باجنلرتا لو اأردنا اأن منزج علوم املو�صيقى وعلوم القراآن كلها يف معادلة كيميائية لكانت النتيجة 

�صوت واأداء ال�صيخ م�صطفى اإ�صماعيل . وقال عنه ال�صيخ دروي�ض احلريرى اأن هذا الرجل جاء بطريقة 

واأ�صلوب مل ي�صبق له مثيل . فهو جديد يف كل �صيء يف �صوته واأ�صلوبه . وقال عنه املو�صيقار الكبري ريا�ض 

ال�صنباطى اأن �صوت ال�صيخ م�صطفى اإ�صماعيل يعترب تختا مو�صيقيا كامل . ح�صل ال�صيخ م�صطفى اإ�صماعيل 

الرئي�ض  �صحبه  كما   .  1965 عام  النا�صر  عبد  جمال  الرئي�ض  من  العلم  عيد  يف  اجلمهورية  و�صام  على 

الرئي�ض  . كما منحه   1977 للقد�ض عام  التاريخية  زيارته  امل�صجد الأق�صى خلل  للقراءة يف  ال�صادات 

مبارك نوط الإمتياز من الدرجة الأوىل بعد وفاته .

Sheikh Mostafa was born in 1905 and passed away in 1978. He represents the miracle 
of recitation because of the unique style and particular fashion of his recitation. With 
his golden voice, he managed to mix recitation genius with oriental musical rhythms. 
He is an ambassador of the Egyptian school in recitation. Dr. Said Badawy, Arabic 
Language and Phonetics Professor at the AUC and Oxford University once said “If we 
would mix musical sciences with Quran sciences in one chemical formula, the result 
would not be but the voice and performance of Sheikh Mostafa Ismail. 
Sheikh Darweesh Al Hariry also said “ This man has a pioneer method and style. He 
is novel in everything, in his voice, and in his style”. The great composer Riyad Al 
Sonbaty also said “The voice of Sheikh Mostafa Ismail forms a whole musical band by 
itself”.
He received the Order of the Republic from President Gamal Abdel Nasser on Science 
Day in 1965. He also accompanied President Sadat on his historical visit to Al-Quds in 
1977 where he recited Quran in the Holy mosque. He was also awarded The Medal of 
Excellence of First degree from President Mubarak after his death.

اسم الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل ... وفن السماع

The late Sheikh Mostafa Ismail ... The Art of Listening

لي الكني�صة القبطية الأرثوذك�صية ورئي�ض ُمرتلي و�صمام�صة الكني�صة  كبري ُمرتِّ

1910 مبدينة ميت غمر. تعلَّم املزامري  ُوِلَد عام  املرق�صية الكربى بالأزبكية . 

الطقو�ض  وبع�ض  والأحلان  ال�صما�ض  وخدمة  الأولية  الكن�صية  والت�صبحة 

جرج�ض  املرتل  واملتنيح  �صليمان،  حنا  ل  املُرتِّ املتنيح  من  كل  يد  على  الكن�صية 

الآباء  اإ�صراف  العظيم مارجرج�ض مبيت غمرحتت  ال�صهيد  املرتل وديع عزوز بكني�صة  جورجي، واملتنيح 

الكهنة وخا�صة املتنيح القم�ض يو�صف واملتنيح القم�ض غربيال . و�صيم �صما�صًا بكني�صة مارجرج�ض مبيت 

غمر �صنة 1923 . اإلتحق مبدر�صة مهم�صة لتعليم الأحلان وبعد تخرجه بداأ تدريبه للعمل كمرتل بكنائ�ض 

القمح  مبنيا  اجلديدة  تادر�ض  والأمري  غمر،  مبيت  مارجرج�ض  العظيم  وال�صهيد  مرمي  العذراء  ال�صيدة 

عام  ويف  بالقد�ض  املقد�صة  القيامة  بكني�صة  ًل  ُمرتِّ تعيينه  متَّ   ،1937 عام  مار�ض  ويف   .1926 عام  طوال 

1938  �صيم رئي�صًا ل�صمام�صة الكر�صي الأور�صليمي على يد مثلث الرحمات املتنيح الأنبا ثاوفيل�ض مطران 

كر�صي القد�ض ال�صرقية )الكر�صي الأور�صليمي( ثم عاد اإىل القاهرة عام 1948 وعني بالكني�صة املرق�صية 

�ض مع بع�ض املرتلني رابطة مرتلي الكني�صة القبطية الأرثوذك�صية  الكربى بالأزبكية باأمر بابوي ثم اأ�صَّ

وقام بالتدري�ض بالكلية الإكلرييكية لثلث مراحل. وفى عام 1999 رحل عن دنيانا بعد اأن ق�صى عمره يف 

اخلدمة الكن�صية .

He is the senior chanter of the Coptic Orthodox Church and the Archdeacon and senior chanter 
of St. Mark Great Church in Azbakiya. Archdeacon Fahim Rizq was born in 1910 in Meet Ghamr. 
He learned Psalms, primary ecclesiastical prayers, Deacon service, rhythms, and some other 
ecclesiastical rituals from the late chanter Hanna Soliman, the late chanter Girguis Georges, 
and the late chanter Wadi’e Azzouz at the Church of The Great Martyr Saint George in Meet 
Ghamr under the supervision of our father priests, especially the late Archpriest Joseph and 
the late Archpriest Ghoubrial.  He was selected Deacon in Mar Girguis Church in Meet Ghamr 
in 1923. Later on, he joined Mahmasha Chanting School, and in 1926 after his graduation, he  
started his training  to become a chanter at Saint Mary Church and the Great Saint George 
Church in Meet Ghamr and the New Church of Prince Tawadros in Menya Al Kamh.
In March 1937, he was appointed chanter in the Holy Church of the Anastasis in Jerusalem. In 
1938, he was selected Archdeacon of  The Jerusalem Church by the late Anba Thawfilis the 
Archbishop of Eastern Jerusalem (The Church of Jerusalem), then he returned to Cairo in 1948 
and was appointed by Apostolic order in St. Mark Church in Azbakiya. Later on, he established 
with a group of chanters The Coptic Orthodox Chanters Syndicate and started teaching in the 
Clerical Faculty for three stages. Archdeacon Fahim Giruis Rizq died in 1999 after a great life 
spent in the service of the Church.

اسم المعلم فهيم جرجس رزق ... وفن السماع

The Master Faheem Gergis Rizk ... The Art of Listening
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تخرج فى كلية الطب بعني �صم�ض عام 1961 وتعني طبيًبا فى بنى �صويف 1961-

 1976-1962 1962، وتفرغ للخدمة فى حقل ال�صباب فى مطرانية بنى �صويف 

اأ�صقًفا  1976، ثم اختاره قدا�صة البابا �صنوده و�صامه  ترهب فى دير الربامو�ض 

لل�صباب لكل الكرازة املرق�صية مب�صر وخارجها 1980/5/5.

مو�صى  الأنبا  يقوم  عاًما   35 الأرثوذك�صية  القبطية  ال�صباب  اأ�صقفية  اإن�صاء  منذ 

اأ�صقف ال�صباب بدور ريادى خلدمة ال�صباب بالكني�صة، واملجتمع امل�صرى ككل . فى عدة جمالت نذكر منها 

دوره الثقايف يف تاأ�صي�ض جمموعة التنمية الثقافية: وهى جمموعة متخ�ص�صة من رواد الثقافة، عملوا على 

تثقيف ال�صباب القبطى بتاريخ م�صر الثقافى، وتعريف ال�صباب برواد الأدب والثقافة امل�صريني كما اأ�ص�ض 

اأ�ص�ض نيافته مهرجان  جمموعة امل�صاركة الوطنية واخلدمة الوطنية ل�صباب املهجر وعلى امل�صتوى الفنى 

2004 خلدمة �صباب م�صر واملهجر. وي�صارك  الكرازة املرق�صية برعاية قدا�صة البابا �صنوده الثالث عام 

2 مليون من جميع املراحل العمرية والفئات اخلا�صة.. من خمتلف مدن وقرى وجنوع م�صر  فيه حواىل 

وبلد املهجر، وتتم ترجمة اأن�صطة املهرجان اإىل 9 لغات فى العامل بالإ�صافة اإىل الكتب والإ�صدارات التى 

يقوم نيافته بتاأليفها، اأو التقدمي لها ون�صرها فى جمال املواطنة وقد ح�صل نيافته على عدة جوائز، منها: 

 تكرمي وزارة ال�صباب والريا�صة و درع مهرجان امل�صرح العربى اأبريل 2015 ومايو 2016

 كما اأختري ع�صًوا فى املجل�ض الأعلى للثقافة )جلنة ثقافة املواطنة وحقوق الإن�صان(.

H.G Bishop Moussa was graduated in the faculty of Medicine – Ain Shams University in 1961 and 
worked as a doctor in Beni Suef for one year 1961 – 1962. Then he dedicated himself for service 
in the bishopric of Beni Suef Church during the period 1962 – 1967. In 1976, he started his monas-
tic life in the Monastery of Mawas. Pope Shenouda chose him in 5/5/1980 as Bishop of Youth for 
Saint Mark Coptic Orthodox Cathedral in Egypt and abroad. Since the establishment of the Cop-
tic Orthodox Youth Bishopric 35 years ago, H.G. Bishop Moussa has been undertaking a pioneer 
role in the service of Coptic youth and the whole Egyptian society in many fields among which, 
his role in the establishment of the Cultural Development Group; a specialized group of cultural 
pioneers who play a great role in raising the awareness of Coptic youth of the history of Egyptian 
cultural and introducing Egyptian culture and literature pioneers to youth. He also established 
the National Service and Engagement Group for emigrant youth. On the artistic level, He estab-
lished Saint Mark Coptic Orthodox festival under the auspices of Pope Shenouda III in 2004 to 
serve the Coptic youth in Egypt and abroad. 2 million young people of all ages and people with 
special needs from all Egyptian villages and cities and all countries around the world participate 
in this festival every year. The activities of the festival are translated into 9 languages. He wrote, 
introduced and published a lot of books and publications, on citizenship. 
H.G Al-Anba Moussa received a lot of awards including:
Honorary of the Egyptian Ministry of Youth and Sport. Arab Theatre Festival Aegis, April 2015 & 
May 2016. Selected member of the Supreme Council of Culture (Citizenship and Human Rights 
Committee).

األنبا موسى »أسقف الشباب«

من اأهم العلماء ورجال الدين ال�صلمى يف العامل و�صغل من�صب مفتى الديار امل�صريه يف 

الفرتة ما بني عام 2003 اىل 2013 ومت اختياره من �صمن اأكرث خم�صني �صخ�صية م�صلمة 

 . بالأردن  الإ�صلمية  والدرا�صات  للبحوث  امللكى  املركز  تقييم  ح�صب  العامل  يف  تاأثريا 

ح�صل على العديد من املوؤهلت العلمية منها بكالريو�ض التجارة من جامعة عني �صم�ض 

عام 1973 . ثم التحق بالأزهر ال�صريف وتخرج منه عام 1979 وح�صل على ماج�صتري 

اأ�صول الفقه يف كلية ال�صريعة والقانون عام 1985 مع مرتبة ال�صرف الأوىل . كما ح�صل على الدكتوراه الفخريه 

يف الآداب الإن�صانية من جامعة ليفربول يف ن�صر الت�صامح والتفاهم بني الأديان على م�صتوى العامل عام 2011 ... 

وغريها . �صغل عدة منا�صب منها مفتى اجلمهوريه وع�صو جممع البحوث الإ�صلمية . نال جوائز واأو�صمه منها جنمة 

 . القيا�ض  تعريف  على  والتطبيق  الأ�صويل  امل�صطلح  مثل  املوؤلفات  من  العديد  وله   . امل�صرى  اجلي�ض  ودرع  القد�ض 

 . بالفل�صفة  الفقه  اأ�صول  . علقة  الإ�صلمية  الفقهية  املذاهب  لدرا�صة  املدخل   . الأ�صوليني  ال�صرعي عند  احلكم 

الإمام البخاري . الإمام ال�صافعي ومدر�صته الفقهية . الأوامر والنواهي . القيا�ض عند الأ�صوليني . الطريق اإىل 

الرتاث الإ�صلمي . الكلم الطيب..فتـاوى ع�صرية.

املو�صوعات و�صارك يف  الكثري من  واأ�صرف على   . اأثرت بقوة يف املجتمع  التي  العديد من الأبحاث واملقالت  له  كما 

حترير العديد من املجلت العلمية . وله دور كبري يف حماربة الأفكار املتطرفة.

Dr. Ali Gomaa is an internationally renowned Islamic scholar. From 2003 until 2013, he served as 
the grand mufti of Egypt and he was selected by the Royal Center for Islamic Research and Studies 
in Jordan among the most influencing fifty Muslims around the world. After completing a Bachelor 
of Commerce at Ain Shams University in 1973, Gomaa enrolled in Al-Azhar University, the oldest 
active Islamic institution of higher learning in the world. He received a second Bachelor's degree 
(B.A.) in 1979 from al-Azhar, then an M.A., with highest honors in Juristic Methodology (usul al-fiqh) 
in 1988. He also received PH.D of Honors in Human Literature from Liverpool University in 2011 
for his efforts in promoting tolerance and understanding between religions around the world. Dr. 
Gomaa served as the Grand Mufti of Egypt and member of the Center of Islamic Studies (Magma’a 
Al Bohous Al Islamiya). He received many awards and medals including Jerusalem Star (Nagmat 
Al Quds), The Shield of the Egyptian Army (Dara’a Al geisha al masry). Dr. Gomaa published a lot of 
books such as “He also wrote many researches and essays that had a great effect in society. Dr. 
Gomaa supervised the publication of a number of encyclopedia and participated in the editing of 
many scientific magazines and he plays a vital part in combating extremism.
An Egyptian native and one of Islam's most respected scholars of Islamic law, Gomaa oversaw Dar 
al-Ifta, Egypt's highest fatwa-issuing authority. Prior to his appointment as grand mufti, he served 
as a professor of jurisprudence at Al-Azhar University, where he specialized in usul al-fiqh, the 
science of religious law; there, he published over 25 books on various topics in Islam. Gomaa has 
also issued a number of fatwas on topics ranging from gender equality to democracy. In addition to 
regular media appearances on Egyptian television, Gomaa has been vocal in reaching out to non-
Muslim media outlets as a means of promoting understanding and tolerance. 

العالم الجليل على جمعة

The renowned Sheikh Ali GomaaPriest Moussa "Bishop of Youth"
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امل�صرى  الأوقاف  ووزير  الأزهر  �صيخ  وم�صت�صار  العائلة  لبيت  العام  الأمني 

الإجازة  منها  علمية  موؤهلت  عدة  على  ح�صل   . اإ�صلمى  وداعية  الأ�صبق 

مع  العاملية  وال�صهادة   1959 عام  بالأزهر  العربية  اللغة  كلية  من  العاملية 

يف  ودكتوراه   1960 عام  بالأزهر  العربية  اللغة  كلية  من  التدري�ض  اإجازة 

الوظائف  العديد من  �صغل   .  1968 باأملانيا عام  ميونخ  الفل�صفه من جامعة 

واملنا�صب فعمل مدر�صا للفل�صفة الإ�صلمية بكلية اأ�صول الدين . كما عمل اأ�صتاذا م�صاعدا ثم اأ�صتاذ 

ثم وكيل لكلية اأ�صول الدين ثم نائبا لرئي�ض جامعة الأزهر عام 1995 . حتى ا�صبح وزيرا للأوقاف 

1996 . �صارك يف العديد من املوؤمترات مثل املوؤمتر الدوىل للعلقات الثقافية يف مدينة بون  عام 

باأملانيا عام 1980 واملوؤمتر ال�صنوي للجمعية الدولية لتاريخ الأديان بجامعة هامبورج باأملانيا عام 

1988 وموؤمتر دار ح�صارات العامل يف برلني باأملانيا عن الجتاهات الإ�صلمية املعا�صرة عام  1991 

وموؤمتر مركز اأبحاث احلوار)حري�صا(  لبنان عام 1995. له العديد من املوؤلفات الهامه مثل املنهج 

الفل�صفى بني الغزاىل وديكارت . الإ�صلم يف ت�صورات الغرب . مقدمة يف علم الأخلق . درا�صات يف 

الفل�صفة احلديثة . مقدمة يف الفل�صفة الإ�صلمية . الإ�صلم يف مراآة الفكر الغربي الدين واحل�صارة. 

الدين والفل�صفة والتنوير . وح�صل على جائزة الدولة التقديرية يف العلوم الجتماعية من املجل�ض 

الأعلى للثقافه عام 1997 .

ال�صلم  الثقافات والأديان وتعليم  الدويل حلوار  رئي�ض الحتاد  ي�صغل من�صب   

للإعلم  الأوروبية  امل�صرية  للجمعية  العام  من�صب الأمني  وكذلك  )اأديك(، 

القت�صادي. وتن�صر له ال�صحف امل�صرية مقاًل اأ�صبوعيًا، كما يظهر بانتظام يف 

التلفزيون امل�صري كمحلل للق�صايا والأحداث اجلارية. يف املا�صي عمل ال�صمان 

للإذاعة  )اأ.�ض.اأ( ومديرًا  الأو�صط  ال�صرق  اأنباء  لوكالة  مديرًا  باري�ض  يف 

والتلفزيون امل�صري لأوروبا الغربية. ويف القاهرة �صغل من�صب امل�صت�صار الإعلمي للرئي�ض اأنور ال�صادات، 

نائبًا  عمل  الت�صعينات  اأواخر  ويف  الغربية،  لأوروبا  التحتية  البنية  مل�صاريع  الوزراء  رئي�ض  مكتب  ومدير 

لرئي�ض اللجنة الدائمة للأزهرال�صريف حلوار الأديان ال�صماوية وم�صت�صارًا للإمام الأكرب �صيخ الأزهر حلوار 

لل�صئون الإ�صلمية  مب�صر، وكذلك من�صب رئي�ض  راأ�ض جلنة حوار الأديان باملجل�ض الأعلى  الأديان، كما 

الفرن�صي"  الوطني  النظام  "�صابط  �صرف  و�صام  لل�صبكات مب�صر. ح�صل على  �صيمن�ض  نوكيا  اإدارة  جمل�ض 

املثمرة يف خدمة احلوار  اأ�صاقفة كانرتبري جلهوده  – 2012 . ح�صل على ميدالية تقديرية من رئي�ض 
 People to People International بني الأديان – 2004 . ح�صل على �صهادة تقدير من موؤ�ص�صة

عن اإ�صهاماته القيمة يف دفع ودعم ال�صداقات الدولية وما ينتج عن ذلك من �صلم عاملي – 2003 . اختري 

لع�صوية الهيئة الدولية لقيادات الإجناز باجنلرتا - 1991.

Dr. Zakzouk Secretary General of Beit Al-Eila And Advisor to Sheikh Al Azhar served as Egypt's 
former minister of religious endowment which he held from 1995 to 2011. He obtained the 
teaching license from the Faculty of Arabic Language in Al-Azhar University in 1959 and the 
international certificate in 1960. He received a PhD in philosophy from Munich University in 
1968. He served as a professor of philosophy in the Faculty of Islamic Origin (Osoul El Din) and 
assistant professor and then a professor, then deputy of the faculty of Islamic Origin before 
being appointed Vice Chairman of Al-Azhar University in 1995. Dr. Zakzouk became the minister 
of religious endowment in 1996. He participated in many conferences such as the International 
Conference for Cultural relations in Bonn- Germany -1980, the Annual Conference for the 
International Association of religious History in Hambourg University – Germany 1988, World 
Civilizations Conference in Berlin – Germany about the contemporary Islamic trends in 1991, 
and the Dialogue Research Conference in Lebanon 1995. 
Dr. Zakzouk has a number of publications such as (Comparison of Al Ghazali's Philosophy 
with that of Descartes, 1992), (Islam in the European Views), (Introduction in Ethics), (Studies in 
Modern Philosophy), (Introduction in Islamic Philosophy), (Islam in European Thought: Religion 
and Civilization), and (Religion, Philosophy and Enlightenment). Dr. Zakzouk received the State 
Award of Appreciation in Social Sciences from the Supreme Council of Culture in 1997.

President of the International Union for Intercultural and Interfaith Dialogue and Peace 
Education (ADIC) for Europe and Egypt and the Secretary General of the Association for 
Economic Information “Europe-Egypt” and a free-lance journalist with weekly columns in a 
number of Egyptian newspapers. Dr. El Samman is also a regular guest speaker in many TV 
shows in the Egyptian television to analyze and comment on current events. In the past, Dr. 
El Samman worked in Paris as a director of the Middle East News Agency and a director 
of the Egyptian Radio and Television broadcasting in Western Europe. In Cairo, he worked 
as media advisor to President Anwar Sadat, President of the Prime Minister’s cabinet for 
infrastructure Projects with Western Europe. During late nineties, he worked as Vice-President 
of the Permanent Committee for Al-Azhar for Dialogue with the Monotheistic Religions and 
Advisor to the Grand Imam of El-Azhar for Interfaith Dialogue. He was also the President of the 
Committee for Interfaith Dialogue at the Supreme Council for Islamic Affairs of Egypt and the 
Chairman of Nokia Siemens Networks, Egypt.
Dr. El Samman holds the Insignia of officer of the French National Order of the Legion of 
Honor – 2012. In 2004 He obtained a Medal from the Archbishop of Canterbury for “Successful 
efforts to promote peace and dialogue among the monotheistic religions”. He also received a 
certificate of appreciation from People to People International for “Significant contributions to 
the promotion of international friendship, and thus advancing the cause of peace in the world” 
– 2003. In 1991, Dr. El Samman was selected as a member of the International Organization of 
Achievement Leaders – England.

الدكتور على السمانالدكتور محمود حمدى زقزوق
Dr. Mahmoud Hamdy ZakzoukDr. Ali El-Saman
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المنشد الكبير عبد القادر المرعشلى
The great chanter Abdel-Kader El-Maraashly

مواليد   من  املرع�صلي  الر�صوان  لفرقة  وموؤ�ص�ض  ب�صوريا  املن�صدين  كبري   

والده  فكان  ا�صلمية  بيت  وبيئة  يف  وترعرع  ولد   ،1948 دم�صق  مدينة 

جميدا  قارئ  وكان  �صوفيه  طرق  لعدة  املرع�صلي  �صيخ  يا�صني  ال�صيخ 

�صوريا  يف  واملن�صدين  القراء  كبار  تقليد  على  �صغره  منذ  ن�صا  للقراءات، 

وم�صر وكان له �صوتا مميزا عن باقي ال�صوات التي حوله، تعلم املقامات املو�صيقية على يد كبار 

املن�صدين يف جامع بني امية الكبري  وكان العلم على طريقة ال�صماع اي من غري اآلة مو�صيقية. 

تربى على يد ال�صيخ حممد �صالح احلموي ال�صيخ ال�صويف وتعلم  منه اأي�صا مهنة خياطة اجلبب 

للعلماء، اأ�ص�ض الفرقة حتت رعاية �صيخه يف عام 1980 وقد اأ�صار اإليه بت�صميتها )فرقة الر�صوان(

حا�صل على اإجازة من�صد برتبة )ممتاز( من وزارة الأوقاف ال�صورية عامي  1990 وعام 2006

ودولية  حملية  مبهرجانات  �صارك  بالقاهرة،  املو�صيقية  املهن  نقابة  من  ع�صوية  على  وحا�صل 

كثرية منها مهرجان �صماع الدويل الذي يقام يف القاهرة كل عام.

ورغم  امل�صاعر،  ب�صدق  يت�صم  الذي   الراقي  بادائه  املرع�صلي  القادر  عبد  الكبري  املن�صد  ويتميز 

تقدمه يف ال�صن مازال م�صتمرًا يف عطائه وروحانياته وهلل احلمد.

An Islamic Chanter, Founder and Head of “Radwan Al-Marashly Band”. He was born in 
Damascus in 1948, and raised in an Islamic atmosphere where his father was Sheikh 
Yassin Al-Marashly, a Sheikh for several Sofi sects. He mastered many readings of 
the Holy Quran since his youth and used to imitate the senior readers and chanters in 
Egypt and Syria. His voice was a very significant voice, that attracts the audience to 
highly spiritual horizons. 
He learned music through the senior and top chanters in the Great Umayyad Mosque 
by listening only; without any musical instrument. 
He founded the band under the patronage of his Sheikh, Mohammed Saleh al-Hamwi, 
in 1980 where he advised him to call it Al-Radwan Band. 
Abdul Qader Yassin Al-Marashly holds the license of a chanter with an excellent grade 
from the Syrian Ministry of Awqaf on 1990 and 2006. He also holds a membership of 
Egyptian Syndicate of Musical Professions.
Al-Marashly participated in many local and international festivals including the Sa-
maa International Festival which takes place every year in Cairo. He has always been 
characterized by his elegant voice and classy performance.



وزارة الثقافة
قطاع صندوق التنمية الثقافية - قبة الغوري

مدرسة سماع
لإلنشاد والموسيقى الروحية

المركز الدولي لإلنشاد والموسيقى الروحية
وفنون القاهرة التاريخية

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

لفكرة الكّتاب املوجود بقبة الغوري، ومت تاأ�صي�ض املدر�صة عام 

2007 م حتت رعاية قطاع �صندوق التنمية الثقافية من خلل 

اأجيال  بتخريج  وقامت  اأفرزت  والتي  الغوري  من�صد  ور�صة 

ومت  �صنوات  ثمان  مدار  على  املتميزة  الأ�صوات  من  خمتلفة 

تاأ�صي�ض لأول مرة فرقة براعم �صماع للأطفال )ر�صالة �صلم( 

والقبطي   الإ�صلمي  الرتاث  بني  جتمع  والتي  م    2013 عام 

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

اأقاليم م�صر  املختلفة والدول العربية .

The Ministry of Culture
The Cultural Development Fund 

Qubet El Ghoury

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 8 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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والرتاث  الأزياء  بتنوع  تتميز  كما  والأديان  والثقافات  واللغات  العرقيات  بتعدد  اإندوني�صيا  تتميز 

املو�صيقي.

من  كبرًيا  دعًما  اأك�صبها  مما  والدولية  املحلية  املهرجانات  من  عدد  يف  عرو�صها  الفرقة  قدمت  وقد 

احلكومة الإندوني�صية واجلهات غري احلكومية واملوؤ�ص�صات الثقافية الدولية. كما ت�صعى الفرقة لبناء 

اأوا�صر التعاون مع الدول يف خمتلف اأنحاء العامل لعر�ض الثقافة والفن الإندوني�صي.

وقد ح�صلت فرقة نونا اأ�صري الإندوني�صية على عدد من اجلوائز، كما تتمتع بخربة كبرية يف تقدمي 

العرو�ض حملًيا ودولًيا ومن �صمن الفعاليات التي �صاركت فيها الفرقة:

املتحدة العربية  الإمارات   .2014 يناير  للت�صوق،  دبي  • مهرجان 
اليونان  .2014 مايو  الدويل،  �صتافرو�ض  • مهرجان 

2014 يونيو  تركيا،  ب�صراي  والثقافة  الربيع  • مهرجان 
2014 اأغ�صط�ض  افريقيا،  – جنوب  – بريتوريا  اإندوني�صيا  ب�صفارة  الإندوني�صي  ال�صتقلل  • يوم 

2014 �صبتمرب  برتكيا،  عنتاب  مبدينة  بي�صانتو  وفنون  ثقافة  • مهرجان 
2015 فرباير  بالنم�صا،  الدويل  فيينا  • مهرجان 

2015 مار�ض  – رو�صيا،  مبو�صكو  والثقافة  الفنون  • ور�صة 
2015 يوليو  – ايطاليا،  تريفزو  مبدينة  فولك  �صايل  • مهرجان 

إندونسيا
فرقة نونا أسري اإلندونيسية

Indonesia is a country of many tribes of ethnic, languages, cultures and different 
religions. NONA ASRI INDONESIA is one of group dance and music Traditional of 
Indonesia. 
With the combination of expertness and experiences, Nona Asri Indonesia has 
often followed a few Festivals both national and international, which make this 
Group recieve great support and good response from Indonesian Government, Non-
Government organizations, and cultural institutions abroad. We are also eager 
to build cooperation with worldwide countries in order to introduce the artistic 
Indonesian culture. 
Nona Asri Indonesia Group has received many awards in various dance & music 
competitions. And it has a vast experience through its participation in many national 
and international festivals, as follows :
• January 2014. Dubai Shopping Festival. Uni Emirate Arab (UEA)
• May 2014. International Stavros Festival. Greece (Yunani)
• June 2014. Saray Spring & Culture Festival. Saray-Turkey
• August 2014. Indonesian independence day’s in KBRI at Pritoria- South of Africa.
• September 2014. Pichanto culture &Art  Festival. Gaziantep City – Turkey
• February 2015. Vienna International Festival. Wien – Austria
• March 2015. Workshop art and culture. Moscow – Russia
• July 2015. Sile Folk Festival. Treviso – Italy 

NONA ASRI INDONESIA GROUP

INDONISIA
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    تاأ�ص�صت الفرقة فى العا�صمة الأندون�صية )چاكرتا( عام 2003م 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 .

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

املتميز  وبالأ�صلوب  والفرن�صية  والإجنليزية  والعربية  الأندون�صية  باللغات  الدينية 

الذي ي�صمى بالأكابيل.

  وفى بداية عام 2008م،  ان�صمت الفرقة اإىل فرقة ر�صالة �صلم الدولية بقيادة الفنان 

اجلزائر،  اأملانيا،املغرب،  فرن�صا،  ال�صني،  النم�صا،  اإىل  معه  و�صافرت  الفتاح  عبد  اإنت�صار 

اإيطاليا، تون�ض، �صربيا .

ولأول مرة ت�سارك فرقة كورال الأطفال من املدر�سة الإندوني�سية بالقاهرة وبالتعاون �سفارة 

اإندوني�سيا بجمهورية م�سر العربية وذلك �سمن امل�سروع الدويل ملنتخب براعم �سماع.

إندونسيا

 ,It is an Indonesian Islamic singers group that sings in Arabicفرقة داعي الندا لإلنشاد الديني
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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بالفن  تخت�ض  هي  و   1995 �صنة  النور  رات  اجلزائر  من  العي�صاوية  �صياد  اولد  فرقة 

الهوية  مكونات  من  مكونا  يعترب  الذي  الروحي  الن�صادي  ببعده  ال�صويف  العي�صاوي 

الثقافية اجلزائرية .

و من ابرز املحطات الفنية للفرقة م�صاركتها يف املهرجان املغاربي للمديح الديني �صنة 

يف  بق�صنطينة   للن�صاد  الدويل  املهرجان  يف  م�صاركتها  و  العا�صمة  باجلزائر   2012

طبعتيه الرابعة �صنة 2013 و ال�صاد�صة �صنة 2015 كما كان للفرقة �صرف احل�صول على 

املركز الثاين يف املهرجان الوطني للن�صاد مبدينة قاملة 2014 و قد احيت الفرقة عرب 

امل�صار عديد احلفلت و املهرجانات منها حفل افتتاح تظاهرة ق�صنطينة عا�صمة  هذا 

الثقافة العربية 2015 و حفل الختتام كذلك �صنة 2016 كما كان للفرقة دور فعال يف 

حماية املوروث الثقايف و امل�صاهمة يف تكرمي رواد احلركة الن�صادية 

و تعترب فرقة اولد �صياد العي�صاوية من الفرق الفاعلة على امل�صتوى الوطني باحيائها 

لكل الفعليات الثقافية ذات البعد الن�صادي .

الجزائر

فرقة اوالد شياد العيساوية
Awlad Chiad El-Essawya group was established in 1995. It is 
specialized in the Sufi Essawy art, with its spiritual chanting which 
is considered a component of the Algerian cultural identity.
One of the most prominent cultural steps for the troupe was its 
participation at Maghreb Festival for Religious Praise in 2012 in 
Algiers and its participation in the International Festival of singing 
in Constantine in its fourth round in 2013 and sixth round in 
2015. The troupe had the honour to achieve the second place in 
the national festival of singing in Guelma in 2014. The band has 
participated in many concerts and festivals, including the opening 
of the Constantine festival “Capital of Arab Culture” in 2015 as well 
as its closing ceremony. The band also participated in the same 
festival in 2016.  The band played an active role in the protection of 
cultural heritage and honouring the pioneer chanters.  
Awlad Chiad El-Esawya group is an active troupe on the national 
level as it takes part in all the cultural events that includes chanting.

Awlad Chiad El-Essawya group

ALGERIA
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الهند
Baul sect is basically nomads whose religious philosophy goes back over 1000 years. One 
of the main tenets of Baul cult is love for humanity - irrespective of their casts and creed, 
faith and religion, color and custom. Baul speaks about the universal mysteries of life in 
simple words to touch the heart of common man. Baul seek their own person throughout their 
songs. Their sadhana is singing spiritual songs. According to Baul Philosophy, the soul or 
the "MONER MANUSH" is nothing but the god within oneself who has to be perceived and 
realized through inner enlightment...
A true Baul is he, who searches for god in human.
SHORT DESCRIPTION ABOUT THE FATHER:
NABANI DAS KHEPA BAUL was the celebrated Baul singer and philosopher of Bengal. 
He tried to spread the Baul songs through his unique singing style at that time. He was the 
friend of Like Rabindra nath tagore, Tarasankar, Kazi Nazrul, etc... He gave his labour for 
Indian revolution at British time through his songs. Many great writers wrote books on Baul 
guru in Bengali & English. He is the father of the great "BAUL SAMRAT PURNA DAS". He 
died in 1964 after passing his legacy to his son “Baul Samarat Purna Das”
SHORT DESCRIPTION ABOUT PURNA DAS BAUL SAMRAT
He was born in 1933 in the village Ekchakka near the town of Rampurhat. Purna Chandra 
means ‘full moon’. 
Today Purna Das is the most popular exponent of Baul music. He was awarded the 
prestigious title Baul Samrat  the ‘Emperor of Bauls’ by the President of India Dr. Rajendra 
Prasad in 1967. He received another President’s Award (Sangeet Natak Award) in 1999 by 
the President of India Shri K.R. Narayanan. Purna Das has appeared on radio, television and 
in films worldwide both as a singer and music director. He has worked with artistes such 
as John Buzz, Bob Dylan, Mick Jigger, Mahalia Jackson, Peter Paul Marry, Allen Ginsberg, 
Gordon Lightfoot, Bob Marley, The Bands, Peter Gabriel  and others. He received a lot of 
awards and participated in many local and international festivals. 

Purna Das Baul Samrat
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طائفة البول هم يف الأ�صل بدو تعود جذور ف�صلفتهم الدينية اإىل اأكرث من 1000 �صنة. ومن اأهم عقائد البوليني 

حب الن�صانية – ب�صرف النظر عن املعتقدات اأو الديانات اأو اللون اأو العادات.

يعرب البوليون عن الألغاز الكونية للحياة بكلمات ب�صيطة تلم�ض قلب الن�صان الب�صيط.

وي�صعى الن�صان البويل اإىل معرفة ذاته من خلل الغناء. فالفل�صفة البولية توؤمن باأن الروح اأو "مونري مانو�ض" 

هي الإله يف داخل كل ان�صان الذي يجب معرفته واإدراكه من خلل الب�صرية  الداخلية...

اإذن فالبويل احلق هو من يبحث عن الإله داخل الن�صان.

نبذة عن الأب:

ناباين دا�ض خيبا بول هو اأ�صهر مغني وفيل�صوف بويل يف البنغال. �صعى ناباين دا�ض اإىل ن�صر الأغاين البولية من 

خلل اأ�صلوبه املتفرد يف الغناء يف ذلك الوقت. وقد كان �صديًقا لكل من ليك رابندرا ناث تاجور، وتارازانكار، 

اأغانيه للثورة الهندية خلل ال�صتعمار الربيطاين للهند.  وكازي نازرول وغريهم. وقد كر�ض جهده من خلل 

وقد األف العديد من الكتاب العظام كتًبا كثرية بالبنغالية والإجنليزية عن اأ�صطورة ناباين دا�ض. تويف ناباين 

العظيم عام 1964 بعد اأن نقل اإرثه الفني والثقايف اإىل ابنه "بول �صمارات بورنا دا�ض"

نبذة عن بورنا دا�ض بول �صمارات

ولد بورنا ت�صاندرا دا�ض يف 1933 يف قرية اإك�صاكا بالقرب من مدينة رامبورهات وي�صري ا�صم بورنا ت�صاندرا اإىل 

"القمر املكتمل". ويعد بورنا دا�ض حالًيا اأ�صهر فنان يقدم املو�صيقى البولية يف العامل. وقد منح لقب بول �صمارات 
جائزة  على  ح�صل  كما   .1967 عام  يف  برا�صاد  راجندرا  الدكتور  الهند  دولة  رئي�ض  البوليني" من  "امرباطور 

رئا�صية اأخرى )جائزة �صاجنيت ناتاك( من الرئي�ض �صري ك. ر. ناريانان يف عام 1999. 

وقد �صارك بورنا دا�ض يف العديد من الربامج يف الإذاعة والتليفزيون وعدد من الأفلم كمغني وخمرج مو�صيقي. 

وقد عمل مع العديد من الفنانني امل�صهورين اأمثال جون باز، بوب ديلن، ميك جيجر، مهاليا جاك�صون، بيرت بول 

ماري، األن جين�صربج، جوردن ليتفوت، بوب ماريل، بيرت جابريل وغريهم. وقد نال العديد من اجلوائز و�صارك 

يف عدد كبري من املهرجانات املحلية والدولية.

بورنا داس بول سامرات



دول  يف  ينت�صر  ال�صويف  الغناء  من  نوع  وهو  القوايل  يغني  �صهري  باك�صتاين  وفنان  مغني 

اآ�صيا. تابع باهدار م�صرية جده فايز علي خان ووالده اليا�ض علي خان يف ن�صر  جنوب 

الغناء القوايل وال�صويف. ينحدر باهدار من عائلة �صوفية عريقة حيث كان عمه املغني 

وحول  باك�صتان  يف  العرو�ض  من  العديد  اأدى  الذي  قوال  ميان  اأت�صي  ال�صهري  القوايل 

العامل.

وقد �صاركت فرقة باهدار يف العديد من املهرجانات املو�صيقية حول العامل مثل مهرجان 

�صماع يف م�صر، وبازار ال�صداقة اليابانية – الباك�صتانية. وتوؤدي الفرقة الأغاين التي 

يوؤلفها �صقيق باهدار الفنان ريزوان علي خان.

باكستان
باهدار علي خان

مغني القوال الهجويري العاملي

A famous Pakistani Singer and artist of Qawwali. Qawwali 
music is a form of sufi devotional music popular in South Asia. 
He followed the steps of his grandfather Faiz Ali Khan and his 
father Ilyas Ali Khan in singing Qawwali and Sufi-Izam. His uncle 
is the famous Achi Mian Qawwal who performed many shows in 
Pakistan and abroad.

Badar’s band has participated in many music festivals around 
the world such as Samaa Festival in Egypt, Pakistan-Japan 
Friendship Bazaar. The band mainly performs songs composed 
by Badar and his brother Rizwan Ali Khan

BADAR ALI KHAN BAHADAR ALI KHAN
 HAJVARY MAINMERI INTERNATIONAL QAWWAL

PAKISTAN
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الكويت

تاريخ  ويرجع  البحرية،  بالفنون  املتخ�ص�صة  الفرق  اإحدى  من  جملي«  »معيوف  فرقة 

ظهورها اأول ال�صتينيات.

فن  على  مق�صورا  العمل  وكان  فردا،   30 اإىل   25 من  عملها  بداية  يف  الفرقة  تكونت 

الأ�صوات فقط، اإل اأن اإ�صرار املرحوم ال�صيد معيوف رحمه اهلل وحبه لفن البحر جعله 

يزاول هذا الفن املق�صور على النهام. 

واأ�صبحت الفرقة معروفة على م�صتوى دولة الكويت واخلليج العربي، وكانت انطلقتها 

الأوىل يف ال�صبعينيات، وكانت اآخر رحلة لها اإىل الربتغال لتمثيل دولة الكويت يف العام 

.1998

وفرقة معيوف �صاهمت بالعديد من الحتفالت واملهرجانات واملنا�صبات الوطنية وكذلك 

البحرية  الفنون  من  العديد  و�صجلت  الكويت  دولة  خارج  وفعاليات  اأن�صطة  يف  �صاركت 

والعر�صة البحرية وفن الليوه لتلفزيون واإذاعة دولة الكويت ولتزال الفرقة حا�صرة 

عرب م�صاهمتها وحفاظها على الرتاث والفنون البحرية خا�صة والفنون الكويتية عامة.

فرقة معيوف مجلي الكويتية

Mayouf Megalli which was established in the early 60’s is 
specialized in maritime arts. It first consisted of 25- 30 members 
and its shows were restricted to vocal performances. Owing to 
the late Mr. Megalli’s love of maritime art, he persisted that it be 
undertaken by his group. 

The group became popular in Kuwait and among the GCC. It first 
launched such performances in the seventies and its last journey 
to represent Kuwait was in 1998.

Mayouf group participated in many national celebrations and 
festivals as well as other activities and events abroad. The group’s 
performances are broadcasted on Kuwaiti television and radio and 
they continue to preserve its heritage, maritime arts and Kuwaiti 
folklore in general.

Myouf Megly Kuwaiti Band

KUWAIT
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فريق "هابي�ض" Habeys يعني "ممتاز"، وقد تاأ�ص�ض  يف جزر املالديف يف عام 2011، 

اأ�صهر  من  لي�صبح  ع�صوا   27 من  الن  يتالف  بينما  ال�صدقاء  من  اأع�صاء  ب�صبعة  وبداأ 

الفرق يف املالديف.  ويعتمد الفريق ب�صكل اأ�صا�صي على تقدمي الغاين التقليدية بجزر 

Boduberu. وقد �صارك  الفريق يف العديد من  امللديف على طراز اأغنية بوديبريو 

املحافل الوطنية مقدما الرق�صات والغاين  وغريها من الأن�صطة الثقافية. وقد مثل 

الفريق جزر املالديف يف مهرجان يوم املو�صيقى العاملي يف 2012 و2013.

وقد ا�صدر الفريق البومه ال�صهري "جني" لي�صبح اأول البوم حملي يلقى �صيتا عامليا، ثم 

عرو�ض  تقدمي  اإىل  يهدف  والذي   ،2014 عام  بوب" يف  "هيب�ض  فرقة  الفرقة  اأن�صاأت 

البوب احلديثة مع املحافظة على التقاليد املالديفية.

المالديف

فريق "هابيس"

The name “Habeys” defines in English as Awesome. Originally formed in 2011 
in Maldives out of seven members to grow into a band of 27 members. Today 
the group has become the most popular bands of the genre with the largest fan 
base in Maldives.  We mainly use the traditional Maldivian style of Boduberu 
song. Initially the band used to perform at different events using different 
Traditional Maldivian dances, songs & other cultural activities. It represented 
Maldives at the World Music Day Festival in 2012 and 2013. 

Jinni album was an instant hit with the fans and was also the first Boduberu 
album in Maldives to be released internationally The next step forward for 
Habeys brand was the launch of our very own pop band “ Habeys Pop” in 2014. 
The aim of this band is to uphold the Maldivian tradition without losing our 
traditional values, rites and rituals. 

“Habeys”

MALDIVES
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تعترب من اأهم الفرق فى غانا على امل�صتوى اخلا�ض وفى اأفريقيا على امل�صتوي العام والتى 

تهتم بالرتاث الكنائ�صى واحلفاظ عليه من خلل عرو�صها بهدف ن�صر وجتديد املو�صيقى 

اأفريقيا  قارة  داخل  والفعاليات  الن�صاطات  بتنظيم  الفرقه  تقوم  حيث  الروحية 

للكورال  جديدة  اأبعاد  ي�صيف  اأن  واملتفرد  املتميز  الكورال  هذا  اأ�صتطاع  وقد  وخارجها 

واملو�صيقى الروحية وربطها بفنون الكورال وال�صوتيات.

�صاركت الفرقة فى املهرجانات واملحافل الدولية واأ�صتطاعت اأن تنال اأعجاب اجلمهور 

والنقاد واملهتمني بهذا املجال »الرتاث الكنائ�صى«.

غانا

فرقة القلب املقدس

It is considered one of the most important groups in Ghana in par-
ticular and in Africa in general concerned with church heritage. It 
aims to preserve such heritage through its performances with the 
aim of spreading and renovating spiritual music. The group holds 
events inside the African Continent and in other parts of the world. 
This special choir was able to add new dimensions to spiritual 
choir and was able to link it the arts of choir and vocals. 

The Sacred Heart has participated in numerous international fes-
tivals and events and its performances admired by the audiences, 
critics and those interested in church heritage.

The Sacred Heart

GHANA
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فرنسا

FRANCE

      يتكون فريق »قلب باري�ض« من  اأربعة فنانني فرن�صيني متخ�ص�صني فى جمال الغناء 

اأورن�صا وماتيلد فوروا، وقد  اأورينل، ماي�صه  اأوريان   ، األك�صندر بليكيان   : الأوبراىل هم 

در�صوا جميعا على يد الفنانة كارولني دوما  الأ�صتاذة ومدر�صة املو�صيقى باأوبرا باري�ض.

ورغم تخ�ص�صهم فى غناء »اآريات الأوبرا«،  و »الأوبريتات العاملية« ، اإل اأن الفريق اأعد 

برناجمًا خا�صًا للم�صاركة به فى مهرجان �صماع يت�صمن عددًا كبريًامن الأغانى الدينية 

والتقليدية الفرن�صية القدمية واحلديثة، التى توؤكد على قيمة الإن�صان والنعم التى 

اأعطاها اهلل له .

وقد قدم هذا الفريق عرو�صه فى اأماكن متعددة منها »ليزنفاليد بباري�ض، قاعة كورتو، 

املركز الثقافى امل�صرى بباري�ض ، قاعة جافو ، الوليات املتحدة الأمريكية، اإيطاليا، و 

اأ�صبانيا« .

فريق »قلب باريس«
The group “Heart of Paris the Stars of France” is composed of 4 
musicians :Alexandre Belikian, Auriane Orinel, Maysa Orensa and 
Mathilde Furois. They are the students of madame Caroline Dumas 
at “ L’Ecole Normale de musique de Paris”. They sing opera arias, 
operettas, sacred songs and also the French traditional songs.

They sang in many places like: l’Hotel des Invalides à Paris, La 
Salle Cortot, the Egyptian Cultural Center in Paris, la Salle Gavot. 
They also had performances in USA, Italy, and Spain.

Heart of Paris Band
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مت ت�صمية فرقة �صومي�صول على ا�صم نهر "�صمي�صول مري" الذي يتواجد يف مكان �صعبي يف 

بلدة بكلني برومانيا، والتي ل زلت حتتفظ بالعادات والتقاليد الرومانية. وقد تاأ�ص�ض 

العادات  حفظ  هو  الفريق  وهدف  اأع�صاء.  ع�صرة  من  ويتكون  عاما   47 منذ  الفريق 

من  العديد  يف  رومانية  الدولة  الفريق  هذا  مثل  وقد  وترويجها.  الكنائ�صي  والرتاث 

الت�صيك  وجمهورية  وكرواتيا  املجر  يف  منها  الدولية،  وامل�صابقات  واملهرجانات  املحافل 

واإيطاليا وتركيا و�صربيا، كما عر�صت حفلت لها يف فرن�صا وبولندا.

فرقة  اأ�صبحت  واجلوائز  الدروع  من  العديد  على  وح�صولها  الطيبة  �صمعتها  وبف�صل 

�صومو�صيل �صفريا اأ�صيل لرومانيا.

رومانيا

فرقة سوميسول

Somesul Group was named after Somesul Mare River, lying in 
an area of folk culture interference in the town of Beclean, the 
keeper of some impressive folkloric and popular traditions. The 
Group, consisting of 10 members was formed 47 years ago with 
the goal of preserving and promoting this area’s folkloric customs 
and traditions. 
The ensemble was a proud representative of Romania at great 
events, international festivals and contests held in Hungary, 
Croatia, Czech Republic, Italy, Turkey, Serbia etc. It also 
preformed shows in France and Poland. 

Its repertoire, its moral conduct, as well as the numerous prizes 
and trophies awarded, made the „Someşul” Folk Ensemble an 
authentic ambassador of our country. 

Somesul Group

ROMANIA
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تاأ�ص�صت جمعية منتدى احلكمه للثقافة والفنون يف 11 يناير 2012 من قبل جمموعة 

الباحث  الأ�صتاذ  ويراأ�صها  والثقافى  الفني  باملجال  والعاملني  واملهتمني  الفاعلني  من 

ر�صيد ا�صحو . 

وللجمعية عدة اهداف اأهمها الإرتقاء بامل�صتوى الثقايف والفنى لدى خمتلف الفئات 

وال�صباب وذلك من خلل القيام مبهرجانات ومعار�ض وطنية ودولية والقيام برحلت 

�صياحية هادفة داخل وخارج املغرب .

وندوات  لقاءات  بعقد  القيام  اأهمها  من  متعددة  ان�صطه  بعدة  اجلمعية  وقامت 

وحما�صرات تهتم باملو�صيقى وكذلك ال�صماع ال�صوفى .

حفلت  برجمة  خلل  من  بالأدب  معنية  ثقافية  لقاءات  بربجمة  اأي�صا  تقوم  كما 

توقيع دواوين �صعر . وعمل حفلت خريية وحفلت مو�صيقية وتهتم اأي�صا بالرباعم 

من الأطفال،

املو�صيقى  رحاب  يف  رحلة  عن  عبارة  �صهرية  مبحا�صرات  بالقيام  اجلمعية  وتقوم 

الأندل�صية حتت �صعار 

)رحلة التعريف والتنقيب يف الرتاث لبيان املعزوف بالآلآت يف خمتلف النوبات(

وللجمعية ن�صاطات عديدة على امل�صتوى الفني والجتماعى وال�صياحى اأي�صا .

المغرب
جمعية منتدى احلكمه للثقافة والفنون

Wisdom Association for Culture and Arts was established on 
11th January 2012 by a group of actors interested in artistic and 
cultural fields and is headed by Researcher Rashid Ashho.
The association aims at upgrading the cultural and artistic level for 
the various standards of people and for the youth, by participating 
in national and international festivals and exhibitions and tourist 
trips inside and outside Morocco.
The Association made several activities such as holding meetings, 
seminars and lectures about music and Sofi chanting.
It has also organized cultural meetings on literature through 
ceremonies of signing poetry books, as well as charity parties 
and musical concerts and caring for young children. 
The Association, moreover, gives monthly lectures on Andalusian 
music under the slogan “Exploring the heritage for the knowledge 
of musical instruments in the various eras”.
Furthermore, it has many artistic, social and touristic activities.

Hekma (Wisdom) Forum for Culture and Arts

Morocco



5657

تاأ�ص�صت الفرقة على يد الق�ض فرانك هاى بهدف التقريب بني �صعوب العامل من خلل 

املو�صيقى والغناء ، وت�صجيع اجلمهور على احرتام ثقافات العامل املتنوعة .

 قدمت الفرقة عرو�صها فى جميع انحاء الوليات املتحدة ، بالإ�صافة اإىل عدد كبري 

من دول العامل املختلفة ، ول تقت�صر عرو�ض الفرقة على الكنائ�ض فقط ، ولكن تقدم 

ا فى املهرجانات املو�صيقية الدولية ، وقاعات احلفلت والعرو�ض العامة  عرو�صها اأي�صً

. و�صعار الفرقة هو  "مدينه واحدة ، كورال واحد،  لعظمه وجلله و جمد اهلل" 

تقدم الفرقة مزيًجا من الأغاين الروحايه التقليديه واملعا�صره التى تتناول ق�صايا 

حياتية وروحية خمتلفة

ابرزها  من  لعل  املنا�صب  من  العديد  هاى  فرانك  الق�ض  الفرقة  وموؤ�ص�ض  مدير  �صغل 

املدير امل�صاعد جلوقة هارمل ، كما عمل اأ�صتاذا زائرا للمو�صيقى يف كل من كلية بروكلني 

يف  البكالوريو�ض  درجة  على  ح�صل  الغربية.  الهند  جزر  وجامعة  نيويورك  وجامعة 

املو�صيقى من كلية بروكلني للمو�صيقى.

أمريكا
فرقه بروكلني للكورال والغناء 

املسيحي الروحي

The Brooklyn Interdenominational Choir (BIC) is an ensemble 
committed to bringing people together through artistic expression and 
advocating respect for the world’s diverse cultures. 
BIC presented its shows all over the USA in addition to many other 
countries. Its performances are not confined to churches as BIC also 
performed at several international musical festivals, public parades 
and celebrations.  The group’s motto is ‘One Great City, One Great 
Choir to the Glory of God.". 
The group’s performances include a blend of spiritual and contemporary 
songs depicting different spiritual and life causes. BIC Founder and 
Director Mr. Franc High has held many posts perhaps the most important 
are Assistant Director of Harlem Choir and visiting Professor of Music 
at Brooklyn College, New York University and the Antilles University. 
He obtained a Bachelor Degree in Music from Brooklyn College .

THE BROOKLYN 
INTERDENOMINATIONAL CHOIR

USA
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Waxy group represents traditional Chinese music, from which 
various scholars and musicians have emerged, greatly contributing 
to Chinese spiritual music’s innovation and development.  The 
group uses the instrument “erhu” a traditional instrument that is 
widely used, expressing the relationship with nature. 

The band is famous for its distinctive performances which have 
been performed in over 20 countries from all over the world. 

The shows performed by the group include classical music 
“Gobilance”, “Erhu” music, “the Voice of China”, “Jasmine” as 
well as “The Happy Day”. The shows give the audience a unique 
opportunity to enjoy this spiritual folkloric music which is linked to 
the theme of nature. 

Waxy Group for Traditional Music and 
the Theme of Nature 

China
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من  العديد  خللها  من  ن�صاأ  التي  ال�صينية  ال�صعبية  املو�صيقى  اأ�صل  وك�صي  فرقة  متثل 

املو�صيقى  وتطوير  اإبداع  فى  كبري  ب�صكل  �صاهموا  الذين  والعازفني  النظريني  العلماء 

تقليدية  مو�صيقية  اآلة  وهي  "اإرهو"  اآلة  وك�صي  فرقة  وت�صتخدم  الروحية.  ال�صينية 

وا�صعة النت�صار والتي تعك�ض علقة هذه الآله الرتاثية القدمية مبناجاتها للطبيعة.

تتمتع الفرفة بال�صهرة و الأداء املتميز  . وقد عر�صت اأعمالها يف ما يزيد عن 20 دولة 

من خمتلف اأنحاء العامل.

ومو�صيقى  "جوبيلن�ض"  الكل�صيكية  املو�صيقى  من  مقطوعات  الفرقة  عرو�ض  وت�صمل 

اإىل  بال�صافة  عامليا،  م�صهورة  زهرة  اليا�صمني" وهي  ال�صني" و"زهرة  و"�صوت  "اإرهو"  
املو�صيقية  القوالب  بهذه  لل�صتمتاع  للجمهور  فريدة  فر�صة  يتيح  مما  ال�صعيد"،  "اليوم 

الروحية ذات العبق الرتاثي ال�صيني والتي ترتبط مبو�صيقى الطبيعة.

فرقة وكسي للموسيقى التقليدية
 وموسيقى الطبيعة



بعد نحو ع�صرين عاما من تواجدها على م�صارح الغناء، ا�صتطاعت فرقة بيايندا العاملية بداكار اأن حتظى 

ب�صمعة طيبة كواحدة من اأف�صل الفرق يف ال�صنغال. وتتاألف الفرقة من خم�صة ع�صر مطربا من املطربني 

الهواة، وكان قد مت اإن�صاوؤها يف عام 1996 يف داكار مببادرة من ال�صباب العا�صق للغناء. ومن خلل تقدميها 

اأعمال متنوعة، اأ�صبحت تقدم األوانا متعددة من املو�صيقى وجمعت بني املو�صيقى الكل�صيكية واملو�صيقى 

من  م�صاربها  وتنوعت  الع�صور  واجتازت  القارات  حدود  عربت  اأنها  كما  والعاملية(.  )ال�صعبية  املعا�صرة 

املو�صيقى الروحية اإىل الرومان�صية اإىل الأغاين الدينية و�صول اإىل مو�صيقى الأفلم الكوميدية(؛ مع 

اإعادة اكت�صاف هذه الكنوز  ميل للمو�صيقى والأحلان الأفريقية. وهي باأحلانها واإيقاعاتها تدعونا اىل 

املو�صيقية املدفونة يف قارتنا، التى تعود جذورها اىل ال�صعوب الأ�صلية بالقارة. وعلى ال�صاحة الغنائية، 

فرقة  مثل  الأجنبية  الفرق  من  والعديد    Michel PIQUEMAL مثل  املطربني  كبار  مع  تعاونت 

 Coumba Gawlo اأي�صا مع الفنانني ال�صنغاليني مثل  Vittoria d'Ile de France كما تعاونت 
ال�صاك�صفون  عازف  امل�صرح  خ�صبة  على  يرافقه  Yoro Ndiayeوالذي  و   Metzo Djata و   Seck

الكامريوين األن اأويونو يف  الأغنية ال�صهرية .

وبعد األبومها الأول، ت�صتعد الفرقة ل�صدار الألبوم الثاين يف عام 2016، للحتفال بالذكرى ال�صنوية 

الع�صرين على اإن�صائها. وقد اأثبتت الفرقة ح�صورها يف الفاعليات املحلية الكربى، وقد �صاركت يف  مهرجان 

Les CAL'U الدويل  يف عام 2011، ويف مهرجان يوم الفرق الغنائية يف ال�صنغال يف عام 2010 ويف 
الحتفالت باليوم العاملي للفرانكفونية. وبالإ�صافة اإىل ذلك، فقد دعيت اإىل مهرجان "�صوت" الدويل 

وعلى   .2007 عام  يف  لومي  يف   EHLOME مهرجان  يف  و�صاركت   ،2015 اأبريل  يف  البي�صاء  بالدار 

ال�صعيد الجتماعي، تقوم الفرقة منذ اإن�صائها بالعديد من الأعمال اخلريية ل�صالح الفقراء )املر�صى 

واملعوقني وال�صجناء(. واأ�صبحت اليوم تكر�ض جزءا كبريا من جمهوداتها ل�صالح الأطفال املعوزين )ذوى 

العاقة العقلية، والإعاقة البدنية، واأطفال ال�صوارع(. وعقيدة الفرقة انها ت�صارك يف خلق وجها اأكرث 

اإن�صانية لهذا العامل الذي نعي�ض فيه جميعا، يجعلنا نتجاوز خلفاتنا نحو م�صري اأف�صل.

السنغال
فرقة بيايندا العاملية

Twenty years after showing its marvelous performances on stage, the BIAYENDA 
Music Band was able to build up its own reputation as one of the best Senegalese 
bands. The band comprises fifteen amateur singers. It was first established 
in 1996 in Dakar by a group of youth who adored the art of singing. The band 
consistently performed various types of music, gathering between both classical 
music and modern music (folklore and international). It transcended continents, 
surpassed eras and diversified its origins from spiritual music, through romantic, 
to religious and reaching comic music, with a tendency towards African melodies 
and rhythms. It urges us to re-discover and unveil the musical treasures of our 
continent that dates back to our ancestors and to the native people of the Black 
Continent. On the stage, the band collaborated with celebrities and pioneer singers 
such as Michel PIQUEMAL, and various bands abroad such as Vittoria d'Ile de 
France. It also collaborated with Senegalese artists such as Coumba Gawlo Seck, 
Metzo Djata and Yoro Ndiaye  who is always accompanied by the Cameroonian 
Saxophonist Alain Oyono on stage, with their masterpiece song Mbëggel. After its 
first album, the band is preparing to issue its second album on 2016, celebrating its 
twentieth anniversary. It has been always present in major local events as it took 
part in the International Les CAL'U Festival in 2011, the Day of Senegalese Music 
Bands in Senegal in 2010 and in the celebrations of the International Day for the 
Francophone. The band was also invited by the "SAWT" Festival in Casablanca in 
April 2015, and participated in the EHLOME in Lome in 2007. 
On the social level, since its inception, the band has been engaged in many 
charitable works for devastated people (the sick, the disabled and prisoners). 
Today it dedicates a large part of its efforts for the benefit of needy children (those 
with mental disabilities, physical disabilities, and street children). The band’s 
doctrine band is to be involved in creating a more humane face to the world we all 
live in, and rise above our differences for a better future.

BIAYENDA Music Band
SENEGAL
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الإن�صادية  الألوان  من  كثري  جُتيد  وهي   1981 عام  دم�صق  مبدينة  الفرقة  تاأ�ص�صت 

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

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�ض  الآن  وهي  القاهرة  مدينة  يف  موؤخرًا  الفرقة  ا�صتقرت 

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

املقامات  لعلوم  ومدر�صون  مو�صيقية  ومعاهد  مدار�ض  خريجوا  ومعظمهم  والأولد  الأب 

املو�صيقية ال�صوتية.

فرقة مقيمة في مصر
فرقة الرضوان السورية للمدائح واإلبتهاالت 

الدينية والتواشيح األندلسية والصوفية
املنشد عبد القادر املرعشلي
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SYRIA

سوريا

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



أول مدرسة لتعليم أصول اإلنشاد
وزارة الثقافة

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

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

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

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

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

لهذا الفن الأ�صيل من خلل مدر�صة �صماع للإن�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 2015 م .

مصـر
فرقة سماع لإلنشاد الصوفي واملوسيقى الروحية
مركز إبداع قبة الغورى - صندوق التنمية الثقافية

It has been founded in 2007. It was the production of the workshop 
titled (El Ghouri singer). The target of the workshop was to unveil 
the unknown talents in Egypt,
also topreserve the heritage and to revive the old styles of 
singing Intessar Abdel Fattah . 

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

م�صر  يف  الديني  الرتاث  اأطياف  كافة  يعك�ض  �صلم(  )ر�صالة  للإن�صاد  منتخب  ُين�صئ 

اأر�صل خطابًا اإىل  بهدف احلفاظ على الهوية امل�صرية وتاأكيد تفردها، ولتحقيق ذلك 

قدا�صة بابا �صنودة الثالث بابا الإ�صكندرية وبطريرك الكرازة املرق�صية يف هذا الوقت، 

حيث حتم�ض قدا�صته للفرقة واأبدى اهتمامًا كبريًا بفل�صفتها، وقام بالرد على موؤ�ص�صها 

باملوافقة ومبباركته للفرقة .

تتكون املجموعة من بع�ض �صمام�صة الكني�صة الكاتدرائية املرق�صية بالعبا�صية بقيادة 

الأ�صوات  اأ�صحاب  من  جمموعة  وت�صم  عياد  اإبراهيم  الكبري  املُعلم  اإبن  عياد  اأنطون 

املتميزة التي ُتقدم تراث الأحلان القبطية املتوارثة على مدار القرون .

مصـر

مجموعة سماع للتراتيل واألحلان القبطية )1( 
)رسالة سالم( 

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)
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عام  الفرقة  تاأ�ص�صت  م�صر.  �صعيد  من  جاء  الإن�صاد  من  جديدًا  لونًا  الفرقة  تقدم     

اجلماعي  الأداء  وهو  خا�ض  بطابع  الفرقة  وتتميز  ع�صوًا،   21 من  وتتكون  2008م  

من  الفرقة  توؤديها  التي  والق�صائد  والرق  الدفوف  مب�صاحبة  التقليدية  بالإيقاعات 

تاأليف م�صايخ الطرق ال�صوفية، وهم ال�صيخ اأبو احل�صن ال�صاذيل وال�صيخ البيومي وال�صيخ 

�صالح اجلعفري .

مصـر

فرقة السباعية لإلنشاد الديني
 The Sobaa’eyya Band presents a new style of chanting that comesالهيئة العامة لقصور الثقافة 

from Upper Egypt. The band was established in 2008. It consists 
of 21 members and is special for its harmonized traditional 
performances; using tambourine and reciting poems written by 
Sheikhs of Sufi ‘tariqas’ .

The Sobaa'eyya (Sevenfold) 
Group for Religious Chanting

The General Organization for Culture Palaces 

Egypt
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2003 فى كني�صة ال�صيدة العذراء برو�ض      تكون فريق را�صى للأحلان القبطية عام 

 ، اجلميلة  الأ�صوات  اأ�صحاب  وال�صابات  ال�صباب  فرد" من   25" من  يتكون  وهو   ، الفرج 

املهتمني باحلفاظ على الرتاث القبطى والأحلان الكنائ�صية التى تدعو لل�صلم واملحبة 

القبطية  باللغة  را�صي  كلمة  ومعنى   ، الكنائ�صية  ال�صلوات  اإىل  بالإ�صافة   ، الب�صر  بني 

افرح يا ايتها ال�صيدة العذراء ،  يت�صم الفريق بوجود عدد من الأ�صوات املتميزة القدرة 

على الأداء ب�صكل فردى .

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

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�ض الفرج يعود لعام 1947،  وللكني�صة 

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

مصـر

فريق راشي لألحلان القبطية

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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الأربعاء  يوم  البداية  وكانت   2015 املا�صي  العام  الفرقة  وتكوين  اإن�صاء  مت 

ثقافة  ق�صر  على  وذلك  ال�صريف  النبوي  املولد  يوم  املوافق  املوافق15/2/12/23 

اعتماده  ومت  الثقافة  لق�صور  العامة  الهيئة  رئي�ض  ال�صيد  بح�صور  وذلك  الزقازيق 

ثم  اجلديده  بامليزانية  اعتمادها  حلني  مادي  باعتماد  الفرقة  دعم  كما  فورا  للفرقة 

اعتمدت الفرقة فنيا من قبل جلنة متخ�ص�صة بالإدارة العامة للمو�صيقى ومت ت�صنيفها 

ء  �صوا  ع�صو   25 من  مكونة  والفرقة   2016/2/24 بتاريخ  وذلك  فنيا  لتميزها  اأ  فئة 

كان مو�صيقني اأو من�صدين تقدم الفرقة جميع انواع الإن�صاد الدينى �صواء كان اجلانب 

وبها  والأنا�صيد   والبتهالت  تقدم  كما  احلديث  اأو  الكل�صيك  اأو  الرتاث  اأو  ال�صويف 

جمموعة من اعرب الأ�صوات واأجمل الأ�صوات التي على درا�صه وعلم بالن�صاد الديني 

وي�صرفنا تر�صيح ح�صراتكم للفرقة بال�صرتاك مبهرجان �صماع الدويل مع حتيات مدير 

للفرقة اأحمد �صلح م�صرف الفرقة عمرو عبا�ض مدير عام فرع ثقافة ال�صرقية.

مصـر

فرقة الشرقية لإلنشاد الديني

Egypt
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 was established in 2015. It began its journey on 23/2/2015 on the 
anniversary of Prophet Mohamed’s birth (Elmuled Elnabawy) in 
Zagazig Cultural Palace, which show was attended by Head of the 
Public Authority for Cultural Palaces who immediately admitted the 
group. The group was later technically admitted on 24/2/2016by 
a technical team from the Music Public Administration, given an 
“A” rating for its distinctiveness. The Group comprises 25 members 
of musicians and chanters.  The Group presents all types of 
spiritual chanting, including Sufi, folklore, classic and modern. The 
Group has some of the best voices who master spiritual chanting. 
We are pleased to nominate this Group to participate at Samaa 
International Festival. Greetings to the Group Director Mr. Ahmed 
Salah and the Group Supervisor Mr. Amr Abbas, the General 
Director of El-Sharkia Cultural Branch.

El-Sharkia Spiritual Chanting Group



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

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

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  للإن�صاد  �صماع  فرقة 

للإن�صاد - فرقة الرتانيم الكنائ�صية )اأكابيل(. 

    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�صلم ولقاء الإن�صان يف كل مكان.

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

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

لتقدمي قدا�ض �صويف دويل ي�صارك به اجلميع، ويُعر�ض فى جميع اأنحاء العامل للتاأكيد 

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

مصـر
فرقة سماع لإلنشاد الدولي 
واملوسيقى املقدسة )الروحية(

رسالة سالم وحوار ثقافات الشعوب

interoduces its “message for peace”, a truly unique musical 
experience by combining Coptic hymns and acappella choir 
singing with Egyptian and Indonesian Islamic chanting. The samaa 
group, is a wonderful example of how 
different cultures and religions can come together. 

 Message for Peace, by the
 Sama'a musical Ensemble

Egypt
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الحب ديني وإيماني

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي
إذا لم يكن ديني إلى دينه داني
لقد صار قلبي قابالً كل صورة

فمرعى لغزالِن، ودير لرهبان
وبيت ألوثان، وكعبة طائف
وألواح توراٍة، ومصحف قرآن
أدين بدين احلب أَنى توجهت
ركائبه، فاحلب ديني وإمياني

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

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

الفنانني التلقائيني يتوجهون اإليه لعر�ض اإبداعاتهم 

والتعرف على اإبداع زائريه من امل�صريني والأجانب، 

فرتات  خلل  يزدهر  جتاريًا  �صوقًا  كونه  جانب  اإىل 

الحتفالت امل�صرية.

وعبق  روح  ي�صتعيد  اأن  �صماع  مهرجان  ويحاول 

عر�ض  خلل  من  التاريخية  واأجواءه  ال�صارع  هذا 

منتجات احلرف التقليدية وال�صعبية: )النحا�ض – 

اخل�صبيات – اخلزف والفخار – اخلياميه ... ( 

اجلهات امل�صاركة :

- �صندوق التنمية الثقافية )مركز احلرف 

التقليدية( بالف�صطاط.

- الهيئة العامة لق�صور الثقافة.

- الهيئة العامة لتن�صيط ال�صياحة. 

- �صفارات الدول العربية والأجنبية.



"سبحوا اهلل
في جميع قديسيه

سبحوه مبزمار وقيثار
سبحوه بدفوف وصفوف

سبحوه بآوتار وأرغن
سبحوه بصنوج التهليل

فلنسبح اسم الرب"
"من مزامير داود .. العهد القدمي"

"سّلمنا .. فصرنا .. ُنحَمل"
"اإلجنيل"

بسم اهلل الرحمن الرحيم
أََلم)1(

وُم)2(  ال إَِلـَه إاِلَّ ُهَو احْلَيُّ الَْقيُّ
ُ ّ
اهلل

َا بنَْيَ يََديِْه َنزََّل َعَلْيَك الِْكَتاَب ِباحْلَقمِّ ُمَصدمِّقاً ملمِّ
ْورَاَة َواإلجِِنيَل)3( َوأَنَزَل التَّ

مِّلنَّاِس َوأَنَزَل الُْفرَْقاَن  ِمن َقْبُل ُهًدى ل
صدق اهلل العظيم

" القرآن الكرمي"



الورشة الدولية
منتخب ر�صالة �صلم



Venues       أماكن العروض

فلنسمع حتى نرى

ونرى حتى نسمع

.. معاً نغير العالم

قلعة صالح الدين )مسرح بئر يوسف(
 )Citadel of Saladin )Yusif's Well

قبة الغورى
AL Ghouri Dome 

مسرح "الميدان" ساحة الهناجر
Open Air Theatre - EL Hanager

شارع المعز
Muizz Street 

مركز طلعت حرب الثقافي
Talaat Harb Cultural Center

المركز الثقافي القبطي
The Coptic Cultural Center 

الهيئة العامة لقصور الثقافة
General Organization for Cultural Palaces





بــراعــم2016



من نصوص الخروج إلى النهار
)فصل اإلعتراف السلبى(

قاعة العدالة المطلقة الفصل 125

أنت يا واسع اخلطوة اآلتي من كل مكان

أنا لم أرتكب ظلماً ..
أنا لم أسرق ..

أنا لم أكن جشعاً ..
أنا لم أنهب ..

أنا لم أقتل إنساناً ..
أنا لم أغش في امليزان ..
أنا لم أرتكب حماقة ..

أنا لم أكذب ..
أنا لم أنشر اخلوف ..
أنا لم أعذب أحداً ..

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 ..





شكر وتقدير 
يتقدم مهرجان سماع فى دورته التاسعة بالشكر والتقدير لكل من ساهم في دعمه 

ورعايته وتنظيمه، فكل التقدير لكتيبة العمل التي بذلت بحب وإخالص كل جهودها 

من أجل خروج هذا احلدث املصري املعنى الدولي الهدف بالشكل الالئق مبكانة وطننا 

العزيز التي يحظى بها بني دول العالم.



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


