




يصل املهرجان السنوي للحرف التقليدية والرتاثية إىل محطته الخامسة عرش مؤكًدا عىل نجاح الفعالية التي انطلقت 

حفاظًا عىل الرتاث، وتنمية للوعي املجتمعي وإدراكًا منا بأهمية الِحرف التقليدية وفنونها التي اشتهرت بها مرص عىل 

مدى تاريخها وُعرف عنها ُصناعها املهرة الذين أبدعوا يف مجاالتها املتعددة ..

للهوية  املادي  املكون  الرتاثية كجزء هام ورئيٍس من  الحرف  الوزارة لدعم ورعاية  املهرجان يف إطار اسرتاتيجية  ويأ³ 

الثقافية املرصية .. ك¹ أنه صورة إيجابية للتعاون والتكامل ب¸ الهيئات والوزارات املعنية حتى أصبح أحد الفعاليات 

املؤثرة يف الحراك الثقـايف والتـرا«.

                                                                                                ا.د. نيفـ� الكــيال�

                                                                                                                          وزيــر الثـــقافــة





مهرجان الحرف الرتاثية الذي يُقيمه قطاع الفنون التشكيلية منذ خمسة عرش عاًما، هو ملتقى ثقايف ومعريف وترويجي 

وتسويقي، هذا العام يتزامن مع احتفاالت وزارة الثقافة باختيار القاهرة عاصمة للثقافة اإلسالمية ويندرج ضمن خطتها 

يف هذا الشأن ..

منذ انطالقته األوىل وصوالً لنسخته الخامسة عرش ومهرجان الحرف الرتاثية والتقليدية يهدف إىل تسليط الضوء برضورة 

االهت¹م بالحرف اليدوية الرتاثية كمكون ثقايف، وكمورد اقتصادي أيًضا يتمتع بالفرادة، فضال عن كونها تراثًا يجب حفظه 

وتعريف األجيال الجديدة به، وتنمية الوعي املجتمعي بأهميته ..

ة بالغة األهمية لعرض نتاج نخبة من الفنان¸ والحرفي¸ املُبدع¸، أفراًدا ومؤسسات،  ويُشّكل هذا املهرجان السنوي منصَّ

الدور  يُدعم ويُعزز  الفنون واملنتجات، ك¹  الذي يعشق هذه  الجمهور  بينهم وب¸  للتواصل  يُعترب فرصة حقيقية  Öا 

املؤسيس الوطني من أجل صون الِحرف الرتاثية وإحيائها، وح¹ية مبدعيها، وتكريم املشتغل¸ بها.

عاًما بعد عاٍم يكتسب املهرجان مزيًدا من الزخم والتفاعل من جانب املشارك¸ والعارض¸ وأيًضا من جانب اإلقبال 

الج¹هØي والتعاطي اإلعالمي .. جميعها أمور تصب لصالح جهود املحافظة عىل الِحرف الرتاثية ودورها يف صون الرتاث 

الثقايف، واإلسهام يف الحفاظ عىل استدامة الِحرف الرتاثية التقليدية كونها تحمل يف ثناياها جزًءا من هوية مجتمعنا، 

ك¹ أنها تكشف لنا من خالل تاريخها وتنوع األساليب والتقنيات ما طرأ عىل املجتمع بعاداته وتقاليده واحتياجاته من 

التغØ والتحول.

أدعو كل املشاركيـن واملهتميـن أن يجعلوا من هذا املهرجان سنويًا حلقة لطرح األفكار والرؤى من أجل تطوير 

واستدامة الحرف والفنون الرتاثية.

 

                                                                                                                     ا.د. خـــالد ســـرور 

                                                                                                              رئيس قطاع الفنون التشكيلية





الفنون الرتاثية والحرف التقليدية ه¹ الوجه األصيل للثقافة املرصية لذا تضطلع وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية بدوره¹ 

الرائد يف استمرار إقامة املهرجان السنوي كل عام يف موعده دع¹ً للحفاظ عىل القيم اإليجابية التابعة من عمق وجدان املواطن 

املرصي بفطرته النقية وإÛانه بقيم العدل والشهامة والرشف ونرصة الحق...

وإذا كانت عرصنة الحياة اليومية بأدواتها وآالتها الحديثة قد هددت باندثار الحرف وما وراءها من قيم ومعان إنسانية 

تضمن التكافل واملشاركة املجتمعية ب¸ أفراد الوطن الواحد.

امللبس  العادات والتقاليد يف  أبهى صور  الرتاثية ك¹دة توثيقية الستعراض  التقليدية والفنون  بالحرف  الخاص  فيأ³ املهرجان 

والزواج واملأكل واملرشب والغناء والرقص ومجالس الصلح وحلقات الدرس والذكر.

وسط أجواء حافلة بالسعادة والرسور نعيشها مًعا منظم¸، مشارك¸ ومهتم¸ برضورة إحياء التـراث.  

                                                                                          د/ ســــلوى الشـــربيني

رئيس اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني
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محمد الطحان اسم حبيب إىل النفس - عرفته طالبًا مجتهًدا دءوبًا - وفنانًا جاًدا يعمل بجد وإخالص يف هدوء 
- بعيًدا عن صيت زائف - ابن بلد أصيل - يستلهم الرتاث الفلكلوري املرصي- يستلهم رموزه وأشكاله وزخارفه ومضامينه - 
وسلوك املرصي¸ وعاداتهم - أشياء عاشها وعايشها - كل ذلك يف تكوينات متنوعة - يجمع فيها ب¸ التشخيص والتجريد أحيانًا 
 æاإلنسا Øيل للتشخيصية ، وأحيانًا أخرى نحو التجريد أو التعبÛ والصدق والحس الشعبي املرصي. أحيانًا Øيف أع¹ل غنية بالتعب

الغØ مباشـر . 

والفنان محمد الطحان قد جمع يف أع¹له ب¸ االتجاه¸ - مرة نراه يلجأ إىل استلهام الزخارف وواجهات املنازل الشعبية املرصية 
يقدم موضوعات  أخرى  املذاق، ومرة  بخيال غني وحس مرصي  تتميز  فيقدم تصمي¹ت   - التجريد  إىل  يتجه  املتنوعة ومرة 

تشخيصية من الحياة والبيئة الشعبية املرصية. وتظل أيًضا مرصية الطابع ، بجوار êیزها بحس تعبیري عال

- ورغم تعدد الخامات التي يتعامل معها من تصوير زيتي إىل رسم بخامات مختلفة إىل حفر الزنك والخشب والجلد، فهو يف 
مجموع أع¹له هو محمد الطحان.

- ينمو منطقيًا دون شطحات عشوائية أو جرى وراء املوضة. ويعترب الطحان واحـًدا من فناæ مرص الشباب الجادين الجيدين.

                                                                                               الفنان أ٠د/ زكــريا الـــزيـني

                                                                                                 عام ١٩٨٧
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الحرف التراثية هوية وطن
يأ³ مهرجان الحرف التقليدية والرتاثية مناسبة هامة لتصليت الضوء عىل أهمية الحرف والرتاث يف رسم هوية الدولة، فالحرف 
الرتاثية املرصية ليست مجرد مصنوعات بل هي أرشيف للتاريخ الحضاري املرصي املمتد يف القدم واملتوغل يف نسيج الرتاث 

. òبشكل عام من خالل املهارات اليدوية التي نقلتها مرص عرب عصورها للعا óاإلنسا

وكذلك تلك الحلول التصميمية املدهشة والتي تحمل ب¸ طيتها تطور الزخارف والرسوم وارتباط تلك الرسوم بالطقوس املجتمعية 
وميثولوجيا املجتمع املرصي.

من هنا تحرص اإلدارة العامة ملراكز البحوث التقليدية والرتاثية بطرح آمالها بالتأكيد عىل ح¹ية الحرف الرتاثية كمكون أسايس 
دعم  يف  الدولة  سياسة  مع  مت¹شيًا  االقتصادي  املستوى  عىل  Öردود  الصناعات  هذه  دعم  يأ³  بأن  وآمالنا  الوطنية،  للهوية 

املرشوعات الصغØة وكلنا أمل يف أن تحتل ح¹ية وتشجيع الحرف الرتاثية مكان مميز يف الجمهورية الجديدة.

                                                                                                                        طـــارق مــــأمون  

                                                                                                     مدير عام اإلدارة العامة ملراكز البحوث الرتاثية

اإلدارة العامة لمراكز البحوث التراثية والتقليدية
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آية خديوي
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سامح عبد الوهاب

مي إبراهيم

هويدا عبد الوهاب

أم�ة فؤاد
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سها عبد املنعم

سم� عادلمنال محمود
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محمد من�

ياس� طهسيد محمد سيدطلعت عيل 
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أحمد عطية هشام بركات

ج¦ل أحمد

سم�ة - إنصافصابر مبارزأبو العال محمد
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ـ ١٥ للحرف  التقليدية والتراثية  2022 المهرجان  السنوي  ال
تراثنا اإلنساó هو املعلم األول لنا Öافيه من خربات إنسانية عظيمة عىل مر التاريخ بدًءا من الفرعوæ ثم القبطي مروًرا باإلسالمي وكل 
حقبة من هذه الفنون بها الكثØ من املفردات التي جعلت هذا الرتاث خالًدا عىل مر السن¸ ومن هذا املنطلق قامت اإلدارة العامة 

للحرف التقليدية بالعمل عىل تفعيل هذا الرتاث من خالل ماتقدمه من تصاميم تعرب عن اإلرث الحضاري والثقايف لهذه العصور.

وحيث إن الحرف اليدوية تعرب عن أحاسيس ومشاعر الفنان املرصي الصانع لهذه الحرف فكانت مهمة هذا الصانع أو هذا الحريف أن 
يكون مرآة تعكس هذا املايض الجميل حتى التضيع الكثØ من معامله يف زخم الحياة العرصية.

حيث تعمل اإلدارة العامة للحرف التقليدية عىل نقل املهارة والخربة واملعارف املتصلة Öعظم هذه الحرف مع مواكبة مايطرأ عليها من 
تطور تكنولوجي قدر ما تستطيع إلحياء هذا الرتاث.

ويأ³ املهرجان الخامس عرش Öناسبة اختيار القاهرة عاصمة للثقافة والفنون اإلسالمية وما êثله القاهرة من تراث مع¹ري Öيدانها وشوارعها.

وللحرف الرتاثية دور مهم وبناء يف تنمية اإلنسان املرصي حيث إنها تعمل عىل فتح مداركه وأفاقه عىل تراث وتاريخ هذا البلد العظيم. 
وتتكون اإلدارة العامة للحرف التقليدية من:

مركز الفن والحياة:
تم تأسيسه يف الستينيات عىل يد الفنان حامد سعيد ويتكون من عدة أقسام وهي(قسم األزياء الرتاثية - قسم املشغوالت الجلدية -قسم 

أع¹ل النحاس -قسم منتجات القرشة -قسم الطباعة والرسم -قسم النسيج- قسم الحفر عىل الخشب- قسم الخيامية).

دار النسجيات المرسمة:
تم إنشاؤها عام ١٩٧٠ بقرار من الدكتور/ ثروت عكاشة وزيرالثقافة األسبق وتقوم بإنتاج اللوحات النسجية الرائعة وفن النسيج من 
أساليب خاصة  ولها  والقبطية واإلسالمية  الفرعونية  يدرك ذلك من خالل حضارتنا  والجميع  القديم  التي عرفها املرصي  الفنون  أقدم 
وشخصية مميزة وتعمل عىل خلق أجيال من الفنان¸ املبدع¸ املتخصص¸ يف هذا الفن الذين يعملون عىل إنتاج لوحات تتميز بالدقة 
والكفاءة العالية، وتشارك الدار يف هذا املهرجات Öجموعة من اللوحات النسجية لفنان¸ متنوع¸ ومدارس فنية متنوعة ماب¸ الفرعونية 

والقبطية واإلسالمية.

                                                                                                                                عبد الحــكيم ســـيد

مدير عام مراكز الحرف التقليدية 

اإلدارة العامة لمراكز الحرف التقليدية
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منى مصيلحي
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سمية محمد آيات محمد

هدى عوض
أرشف ز±

دار النسجيات المرسمة
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داليا سعيد آيات سعيد

رانيا محمدسارة سعيد
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نوار أحمد

هيثم سلي¦ن

مركز الفن والحياة
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أما� رشيد

يونس طه
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يأÁ املهرجان السنوي الخامس عرش للحرف التقليدية والرتاثية يف نهاية عام ٢٠٢٢.

وقد عشنا فعاليات القاهرة عاصمة للثقافة يف العاò اإلسالمي..،وقد قامت اإلدارة بعمل دؤوب عىل مدار العام يف مراسم وكالة 
الغوري ومواقع أخرى، بواسطة ورش األطفال(اكتشاف املواهب وتنميتها) مثل املرشبية والزجاج املعشق -مأذن الغورية -مناظر 

القاهرة الفاطمية -التحوير النبا³ يف الفن اإلسالمي-الزخارف اإلسالمية الهندسية ...، وغØها...

ومن بيوت اإلبداع بالوادي الجديد تشارك اإلدارة العامة للمراسم وبيوت اإلبداع Öنتجات ورش العمل يف مجال الحرف البيئية 
(منتجات النخيل) من أع¹ل الخوص.

ويقوم القاþون عىل بيوت اإلبداع بتوجيه من القيادات بالتفاعل مع املبادرات الوطنية لرعاية وتنمية القرى األكý احتياًجا يف 
أقىص جنوب الصحراء الغربية بالوادي الجديد.

                                                                                                            

                                                                                                                   طــــه عشــــ¦وي

                                                                                                  مدير عام اإلدارة العامة للمراسم وبيوت اإلبداع     

اإلدارة العامة للمراسم وبيوت اإلبداع
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تتطلع اإلدارة العامة للتسويق الفني من خالل مهرجان الحرف التقليدية والرتاثية السنوي لهذا العام يف دورته الخامسة عرش 

إىل إضفاء روح األصالة والرتاث عىل املنتجات الحرفية املعروضة وذلك إلبراز الرتاث وترسيخه وتسعى اإلدارة إىل تطوير املحتوى 

املقدم (ورش حرف تراثية ومعارض) عىل موقع الفيس بوك الخاص باإلدارة املركزية عىل شبكات التواصل االجت¹عي ليساهم 

يف تنمية الوعي وتحس¸ املهارات لدى محبي الفن والرتاث من مرتادي الصفحة.

وتساهم اإلدارة من خالل املعرض الدائم التي تقيمه Öنفذ وكالة الغوري باألزهر وأيًضا املشاركة يف املعارض الداخلية والخارجية 

يف ترويج املنتجات الحرفية ودعم الفنان¸ والحرف¸ إليصال رسالتهم إىل املجتمع.

تشارك اإلدارة هذا العام يف منصة (أيادي مصــر )حيث تهدف من خالل هذه املشاركة لتسويق املنتجات بشكل أفضل وتحقيق 

تطلعات الفنان¸ والحرف¸ يف االنتشار األوسع.

Facbook---instgram
elghory herfat@yahoo.com

                                                                                                                                    أ/ عــرفة الســيد حــامد

                                                                                                                         املرشف العام عىل اإلدارة العامة للتسويق الفني

اإلدارة العامة للتسويق الفني
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مازالت األزياء الرتاثية تؤدي رسالتها ومسؤليتها مؤكدة داþا 
الرتاثية  األزياء  لحرفة  املخلصة  والرعاية  الح¹ية  تقدم  إنها 
الحفاظ  بكل ماهو جديد مع  نهضتها واإلتيان  والعمل عىل 
بعمل  تطويره  عىل  القسم  ويعمل  املرصية  الهوية  عىل 
إبداعي يلبسه ثوب العرص مع املحافظة عىل عادات وتقاليد 

مجتمعنا املرصي يف جميع محافظات مرص .

أ/  تغــريد ســيد 

مرشف قسم األزياء

قسم األزياء
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منــى مجــدي
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فــاطمة مــحمد 
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الفن والرتاث له تأثØ كبØ عىل ثقافتنا يف مجتمعنا Öا تعكس 
لإلنسان  حياتية  وتجربة  إبداعية  رؤية  من  الرتاثية  األزياء 
مستخدًما إحساسه الفطري وإدراكه الدقيق والفني لأللوان.

                                                                                                                                                      

                                              أ/ إســــالم مــــحمد

                                               مخــرج العـــرض 

عرض األزياء
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المهرجان السنوي الخامس عشر للحرف التقليدية والتراثية 2022
يأ³ مهرجان الحرف التقليدية والرتاثية يف دورته الخامسة عرش هذا العام إلحياء وتسليط الضوء عىل الرتاث والحرف والفنون التقليدية 

بكافة جوانبها وعنارصها املتنوعة .

وتقوم إدارة التدريب التابعة لإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني بدور فعال يف املساهمة بتوعية وتنمية القدرات واملواهب واملهارات 
لدى اإلنسان املرصي (مرأة - شباب ....) من خالل الدورات التدريبية وورش العمل الحية يف مجال الحرف الرتاثية والتقليدية وêك¸ 

املرأةوخلق فرص عمل جديدة للشباب .

                                                                                                                                        أ/  صــابر مبــارز 

 مدير إدارة التدريب 

إدارة التدريب
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صندوق التنمية الثقافية
يستكمل املهرجان السنوي للحرف التقليدية والفنون الرتاثية، يف دورته الخامسة عشـر، مسØته الناجحة واملهمة يف مض¹ر 
مساعي الدولة املرصية، لصون وح¹ية هويتها، ودعم ُمبدعيها، حتى يتحقق هدفنا يف اإلرتقاء Öنظومة الحرف الرتاثية والتقليدية.
يف الوقت الذي أصبحت الحرف والصناعات الرتاثية والتقليدية، هي إحدى أهم أدوات التعبØ عن ثقافة املجتمع املرصي، 
وعمق أصالته، وثراء تاريخه، ويتعاظم دور هذه الصناعات يف كونها مصدًرا للعيش لكثيـر من أفراد املجتمع، فضالً عن أنها 
تعرب عن مظاهر الحياة املختلفة، من خالل األع¹ل الفنية من رسومات وأشكال وزخارف، التي تنعكس عىل جودة وأصالة 

منتجاتنا الحرفية والتقليدية، املستقاة من البيئة املصـرية، بطابعها الحضـاري والتاريخي املتميز.
بالفسطاط، Öا Ûتلكه من صناعات حرفية  التقليدية  الحرف  الثقافية، ممثالً يف مركز  التنمية  وتأ³ مشاركة قطاع صندوق 
ويدوية متفردة ومتنوعة، شكلتها أنامل من ذهب، من فناæ ومبدعي املركز، لتؤكد دوًما عىل أن املركز أصبح Öثابة بيت 

الخربة، ومصدر اإلبداع املصـري يف إنتاج أشكال الحرف الرتاثية والتقليدية.
فكل الشكر لوزارة الثقافة عىل إقامة املهرجان، وحرصها عىل استمرارية هذا الحدث املصـري البارز، لدعم أصحاب الحرف 
الرتاثية وفتح منافذ جديدة لتسويق منتجاتهم، األمر الذي يُعزز نجاح استـراتيجية وزارة الثقافة املصـرية، التي تأ³ إِنِْعَكاًسا 

لإلرادة السياسية يف الحفاظ عىل الفن املصـري، وح¹يته وصونه وتعزيزه لألجيال القادمة.

                                                                                                                                           أ. د/ هــا� أبــو الحــسن

                                                                                                                                            رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية
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الهيئة العامة لقصور الثقافة
عىل مدار تاريخ طويل مثلت الحرف التقليدية إحدى أهم مالمح êيز املرصي¸ ودليل دامغ إلبداعهم ومحبتهم لكل ما هو 
 òرائعة تحمل معا فنية  آياديهم منتجات  تُخطئها ع¸ وتُثمر  إبداعيه ال  فيها س¹ت  جميل، فهى تجري يف جيناتهم ولهم 

تحرضهم ورقيهم.
وىف إطار التعاون املشرتك مع قطاعات وزارة الثقافة واملؤسسات املتخصصة يف هذا املجال، واعتادت الهيئة العامة لقصور 
الثقافة املشاركة يف املهرجان السنوي للحرف التقليدية والرتاثية، هذا املهرجان املهم الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية 
وتطويرها  عليها  للحفاظ  سعيًا  املستدامة  التنمية  أولويات  مقدمة  يف  التقليدية  الحرف  تأ³  حيث  مختار؛  محمود  Öركز 

ودعمها، ح¹ية للرتاث املرصي األصيل الذي يحمل مالمح الهوية والشخصية الوطنية.
تدرك الهيئة األهمية االقتصادية الكبØة التي تحملها الحرف التقليدية، وتقوم بتدريب الرواد عليها وتقيم املعارض ملنتجاتها، 
ك¹ تقوم برعاية الحرفي¸ واالتصال بالخرباء والدارس¸ إلجراء البحوث الالزمة لهم وتعمل عىل استحداث عنارص تشكيلية 

لتعميم منتجات الحرف اليدوية والرتويج لهم.
خالص الشكر والتقدير لقطاع الفنون التشكيلية وكل الجهات املشاركة يف املهرجان.

وأطيب التمنيات بالتوفيق يف إقامة دورة ناجحة .  

                                                                                                              أ/  هشــام عطــوة                                                                                                                                           

                                                                                                                   رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
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تأ³ مشاركة أندية اليونسكو للحفاظ عىل الرتاث يف املهرجان السنوي 
الخامس عرش للحرف التقليدية والرتاثية متزامنة مع مرور ستة أعوام 
عىل تأسيسها (٢٠١٦-٢٠٢٢)، فقد حرصت األندية منذ تأسيسها عىل 

العمل بفاعلية عىل صون وحفظ الرتاث بكافة أشكاله ومختلف فنونه.

و كان للخط العر! نصيبًا كبيـرًا من األنشطة خاصة بعد إدراجه عىل 
قاþة اليونسكو للرتاث العاملي. 

وإÛانًا بدور التعليم الفني يف النهوض بالحرف الرتاثية قامت األستاذة 
باألندية  واالتفاقيات  الخارجية  العالقات  إدارة  مدير  حامد  سلوى 
بتتظيم يوم تدريبي للحرف التقليدية والرتاثية شمل محارضات ألسس 
التصمي¹ت الزخرفية ونحت  الجداريات عىل الخشب لطالب قسم 

الزخرفة Öدرسة مدينة نرص الصناعية للبن¸ .

و تشجيًعا لنرش مبادئ الرتبية من أجل املحافظة عىل الرتاث العاملي ب¸ 
شباب الجامعات تم اإلعالن عن مبادرة « شباب أندية الرتاث» .

                 

                         د.أيـمن عبد القـادر عيسـى              
                                                                                                               
رئيس مجلس إدارة أندية اليونسكو للحفاظ عىل الرتاث

أنديـة اليونسـكو للحفاظ على التراث
ستة أعوام في خدمة التراث وفنونه
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مهرجان الحرف التقليدية والتراثية السنوي الخامس عشر 2022

يُسعدنا نحن جمعية أبناء أسـوان بالقاهرة املشاركة الفعالة Öنتجات خاصة باألسـر املنتجة واملرأة املعيلة ك¹ يُرشفنا أن نعرض 
بعض الحرف التقليدية التي تشتهر بها أسوان واملصنعة من زعف وجريد النخيل ...

                                                                                                                                           أ/ أشـرف ياسيـن

                                                                                                                                                   جمعية أبناء أسـوان

جمعية أبنــاء أسـوان
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عىل بُعد عدة كيلو مرتات من مركز محافظة سوهاج يف صعيد مرص تقع مدينة أخميم إحدى أشهر املدن املرصية التي تحظى 

بصيت زائع يف صناعة املنسوجات اليدوية منذ عهد املصـري¸ القدماء وحتى يومنا هذا، واشتهرت مدينة أخميم يف العرص 

الروماæ باملنسوجات الحريرية وبلغت يف ذلك شأنا كبØًا وكانت تصدر منتجاتها إىل خارج البالد، وقد توفر لها من مواد الصباغة 

ماساعدها عىل تفوقها يف املنسوجات اليدوية. إذ كان ينمو Öنطقة وادي امللوك قرب دير سبع Öنطقة جبال رشق محافظة 

سوهاج نبات له عصارة حمراء داكنة تستعمل يف الصباغة، خاصة الحرير القرمزي الذي اقترص ارتداؤه عىل امللوك واألباطرة يف 

ذلك العرص. وتعد جميع املنتجات من الكتان والقطن الخام والصوف النقي والحرير الطبيعي  وتعد صناعة النسيج من أقدم 

الصناعات البيئية، ومن أهم الفنون التي توارثتها األجيال عىل مر العصور جيًال بعد جيل وصوًال إىل عصـرنا الحايل.

                                                                                                                                  أ/ صبـاح عىل محمود

مؤسسه أخميم للنسيج اليدوي
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«عـراقة الشعب املصـري تبدو أكý وضوًحا من خالل الفنون الرتاثية فهى نبع دائم ونهر متدفق..»

وفناæ وحريف جمعية أصالة هم 7وذج Ûثل املهتم¸ واملهموم¸ بهذه الحرف ..ويأ³ املهرجان السنوي للحرف التقليديةوالرتاثية 
هذا العام يف ختام ٢٠٢٢ (عام املجتمع املدæ) كنافذة تطل عىل الجمهور واإلعالم ...,وما يصاحبه من فاعليات تكون Öثابة طوق 

نجاة ورسالة للجميع لالهت¹م بهـذه الحــرف ..

ونشكر القاþ¸ عىل املهرجان لهذه الدعوة الكرÛة وعىل رأسهم د/ سلوى الرشبيني رئيس اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتـاج الفنـي ...

مع خالص األمنيات �ستقبل أفضل لفنون الحرف التقليدية والتـراثية

                                                                                                                                       جمــعــية أصــالــة
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هى مبادرة وطنية أطلقها السيد رئيس الجمهورية وهى ذات طابع إنساæ تهدف لتحس¸ ظروف املعيشة والحياة اليومية 
للمواطن املرصي.

وشارك قطاع الفنون التشكيلية متمثًال يف اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بعدد 
من الورش الحية والفنية يف مجال الحرف الرتاثية والتقليدية وقد حازت الورش عىل إعجاب وتقدير الحضور وخاصة الحالة 

التفاعلية بينهم وب¸ املدرب¸.

١- ورش (ديكوباج-حفر عىل الخشب-جلد) Öركز الصف بالجيزة يف الفرتة من  ٧/٢٤ حتى ٢٠٢٢/٨/٤.

٢- ورش (حرق عىل الجلد-قرشة خشب) Öحافظة القليوبية يف الفرتة من       ٨/١٣  حتى ٢٠٢٢/٨/٢٥.

مشاركات اإلدارة المركزية لمراكز اإلنتاج الفني 2022
المبادرة الرئاسية )حياة كريمة(
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توىل اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني اهت¹ًما كبØًا يف 

مجال دعم وêك¸ األشخاص ذوي الهمم والقدرات الخاصة 

من خالل إقامة ورش حرف تراثية لهم مثل (ديكوباج 

-ديزى- نسيج-أوÛا-قرشة خشب-جلد-خيامية ) وورش 

الرسم  مجال(  يف  موهوب¸  واكتشاف  قدرات  تنمية 

والتلوين) لتدريبهم ودمجهم مع األسوياء لتحقيق مبدأ 

املجتمع. يف  التنمية  رشكاء  )باعتبارهم  اآلخر  (احرتام 

الرشق. وجمعية  واألمل  العطاء  جمعية  مع  بالتعاون 

أنشطة اإلدارة المركزية لمراكز اإلنتاج الفني 2022

ورش ذوي االحتياجات الخاصة
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تسعى اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني ومراكزها (اإلدرة العامة ملركز البحوث التـراثية- مركز الفن والحياة- دار النسجيات 
املرسمة) من خالل ما تقدمه من ورش عمل فنية حية يف مجال الحرف التـراثية (ديكوباج-ديزي- نسيج-أوÛا-قرشة خشب-
جلد-خيامية-أزياء) لتمك¸ املرأة وتكافؤ الفرص ب¸ الشباب والفتيات والحفاظ عىل الرتاث والعناية بتفاصيله وإتاحته لألجيال 

الجديدة وحفظ عنارصه وترويجه.

وتقوم اإلدارة املركزية بتوفØ أفضل املدرب¸ من الفنان¸ والحرف¸ العامل¸ باإلدارة لتدريب (املرأة والشباب) عىل الحرف الرتاثية 

املتنوعة وكانت قاهرة املعز حارضة بشكل قوي يف الورش هذا العام Öناسبة اختيارها عاصمة للثقافة يف العاò اإلسالمي ٢٠٢٢.

ورش حــرف تــراثية 
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نماذج من منتجات حرف تقليدية
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نماذج من منتـجات الحــرف التـقلـيدية
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نماذج من األزياء التراثية
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شـيوخ الصنـعة
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تحرص اإلدارة املركزية عىل تنظيم ندوات للمرأة 

اإليجابية يف  القيم  (تعزيز  برامج  والشباب ضمن 

يف  الفكري)  التطرف  مكافحة  املرصي-  املجتمع 

محاولة لتأصيل وإحياء الرتاث الحريف وإظهار دور 

الحرفة يف التعبØ عن هوية املكان واألشخاص عىل 

مر العصور..

١-ندوة (للشباب)«كيفية اإلعداد لعمل مرشوع 

صغيـر».

٢-ندوة (للمرأة) تزامًنا مع اليوم العاملي للمرأة 

تنمية املرأة كإحدى تعزيز القيم اإليجابية يف 

املجتمع ملرص.

٣- ندوة « فن النسيج» (للشباب).

٤-ندوة الحرفة وتأثØها عىل سلوكيات 

العمل(للشباب).

٥- ندوة «الحرف الرتاثية يف القاهرة عاصمة 

الثقافة يف العاò اإلسالمي ٢٠٢٢» (للمرأة).

٦- ندوة « أهمية الحرف وأنواعها» (للشباب).

النـدوات
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احتفالية يوم اليتيم 2022/4/20
تعد احتفالية يوم اليتيم من أهم االحتفاليات التي تحافظ اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني عىل إقامتها كل عام إلدخال 
الهدايا  وتلقي  اآلخرين  مع  بأوقاتهم  لالستمتاع  عام  كل  ينتظرونه  لهم  عيًدا  سار  حتى  األطفال  قلوب  عىل  والرسور  البهجة 

والتسابق للرسم عىل وجوههم باأللوان.

االحتفاليات التي أقامتها اإلدارة المركزية لمراكز اإلنتاج الفني
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احتفالية ليالي رمضان من ١0 إلى 2022/4/2٥
أضاءت ورش الحرف الرتاثية الحية وورش األطفال التي أقامتها اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني ليايل رمضان يف وكالة الغوري باألزهر هذا العام 
وأدخلت البهجة والرسور عىل الجمهور من محبي الرتاث والفن ملا فيها من تنوع وزخم مثل (ديكوباج -ديزي- نسيج-أوÛا-قرشة خشب-جلد-

خيامية-أزياء-رسم عىل الزجاج).
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فعاليات المهرجان  السنوي للحرف التقليدية والتراثية الرابع عشر202١ 

)تنمية اإلنسان المصري(
الفترة من ٧: ١١ نوفمبر 202١
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أ. هبــه عبد القـــادر              مدير العـالقات العامة واإلعالم

أ. شـادية عادل مبروك             مدير مكتب رئيس اإلدارة املركزية

أ. عـمـاد فيليب خـليل              مدير مركز البحوث الرتاثية

æأ. حسـام الدين فيصـل             مدير التسويق اإللكرتو

أ. عيـد بـدوي الســـيد             مدير املتابعة

أ. محمد صـالح حلـمي              مسئول مايل وإداري

أ. مـى عصـام زهـيري             مدير إدارة املراسم

أ. محــــمد ســــعيد               مسئول مخازن

أ. منصــــور محـــمد             مدير أمن الوكالة

أ. طــارق أبـو اليـزيـد              مدير التجهيزات

أ. عمـــرو فــــارس             مساعد مخرج  (عرض األزياء) 

أ. أحـمد جـمال الديـن             مدير التصوير (عرض األزياء) 

بســــنت إيـهــــاب              عارضة أزياء

ديـنــــــا أشــــرف             عارضة أزياء

مـــــاريا مـــمـدوح             عارضة أزياء

مـــــــى رزيــــــق              عارضة أزياء

فريق عمل المهرجان السنوى الخامس عشر للحرف  التقليدية و التراثية



             أ0 ســـــارة شــــكري                        تصميم املطبوعات

            أ. عبيــــر مـــــحمد                    اإلخراج الفنــي للكتالوج

            أ. سمـــــاح العــــبد                        مـراجع لغـوي

          أ. إسماعــيل عبد الـرازق                  إشــراف طبــاعي

 
æأ. علـي محمـــد علي                       مدير إدارة التوثيق اإللكـرتو           

            أ.ســـيد عبـــد النبـــي                         فيديو ومونتاج
 

            أ.محــــمد حــــــنفي                              مصور
 

            أ. أحــــمد عــــــمرو                            مصور

            أ. رشـــــــا فـــــوزي                      ريــتاتش   

اإلدارة العامة للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض



حقوق الطبع والنرش محفوظة لوزارة الثقافة - قطاع الفنون التشكيلية - الطبعة األوىل 

املهرجان السنوي الخامس عرش للحرف التقليدية والرتاثية  ٢٠٢٢




