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 لالستفسارات:

 

 التعمير بنك مؤسسة

 األلماني

  شفايكهاردت فولفرام

 األلماني التعمير بنك مؤسسة

  شتراسيه بالمنجارت 5-9

 فرانكفورت 60325

 1778-7431 69 49+  تليفون

wolfram.schweickhardt

@kfw-stiftung.de 

 

 ليتبروم جمعية

 جعفري انيتا

 للنهوض جمعية – ليتبروم

 وآسيا أفريقيا في باألدب

 .م.ج الالتينية وأمريكا

  شتراسيه براوباخ 12

 فرانكفورت 60325

 1778-7431 69 49+  تليفون

djafari@book-fair.com 

 

 معهد جوته القاهرة:

 مجاهد عبير

 مركز المعلومات والمكتبة 

 مدير المشروعات 

 معهد جوته القاهرة

 شارع البستان 5

 القاهرة 11518

 25759877  20+  تليفون

 215 الرقم الداخلي

abier.megahed@ 

cairo.goethe.org 

 

 

 

دعم الكاتبات والكتَّاب  قصص القاهرة القصيرة.

 الشباب من مصر

 

 

بالجائزة التشجيعية المقدَّمة من مؤسسة بنك التعمير األلماني  أميمة صبحي تفوز

 أميمة صبحي و تحصل .۲۰۱٥عن أفضل قصة من "قصص القاهرة القصيرة" لعام 

 .۲۰۱٥ أكتوبر في للكتاب فرانكفورت معرض لزيارة دعوة على

 

 لعام" القصيرة القاهرة قصص" مشروع تحكيم لجنة قررت. ۲۰۱٥ يونيو ١ في القاهرة

 العام لهذا األلماني التعمير بنك مؤسسة من المقدَّمة التشجيعية الجائزة منح: اآلتي ۲۰۱٥

 الجائزة بهذه من القادمة الشابة المصرية الكاتبة تفوز. أميمة صبحي المصرية الكاتبة إلى

 قصص" األدبي المشروع إطار في ۲۰۱٥ عام مطلع في بتأليفها قامت التي قصتها عن

 ."القصيرة القاهرة

 

 عمل ورش ثالث إطار في نصوصهم إعداد الشباب المصريين من كتَّاب لعشرة تسنى حيث

 عدة على الحائز خضر عباس الكاتب إشراف تحت ۲۰۱٥ أبريل في جوته معهد في عُقِدَت

 .جوائز

 

 ومحمد النجا أبو شيرين) المصريين من بارزين أدبيين خبراء خمسة التحكيم لجنة ضمت

 الشؤون في والباحث المترجم وكذا( يوسف وكرم خير ومحمد الدين عز ومنصورة البعلي

 من مشاركين عشرة اختيار على البداية في اللجنة عكفت وقد. ميليش شتفيان اإلسالمية

 .بالجائزة للفوز قصة أفضل النهاية في وانتقت متقدمًا، ۱۳۳ بين

 

"القصص التي إن مدير صفصافة للثقافة والنشر و د البعلي, عضو لجنة التحكيممحمقال 

رأة في الموضوعات نتجت عن ورشة "قصص القاهرة القصيرة" تتميز كلها بقوة اللغة والج

الحبكة تتميز قصة أميمة صبحي المعنونة "الرأس الذي كُشف غطاؤه" بقوة و .التي تتناولها

واكتمال البناء القصصي، إضافة لتميزها في تناول مكونات النفس البشرية وقدرتها على 

 ."يع الخيال لمتطلبات الشكل القصصيتطو

 

 في باألدب للنهوض ليتبروم جمعية مع تعاونت األلماني التعمير بنك مؤسسة أن بالذكر جدير

 في الثانية للمرة األدبي المشروع مبادرة إطالق على. م.ج الالتينية وأمريكا وآسيا أفريقيا

 .العربي العالم مع الحوار تعزيز بهدف العام هذا

 

 الجائزة التشجيعية المقدَّمة من مؤسسة بنك التعمير األلماني على أميمة صبحي تحصل

 قصتها تقديم لها يتسنى حيث ۲۰۱٥ أكتوبر في للكتاب فرانكفورت معرض لزيارة دعوةو

 ترجمتها مع جنب إلى جنبًا" والترجمة واألدب للسياسة – إمپفانج فيلت" مركز في القصيرة

 .األلمانية اللغة إلى

 

 .القادمة السنوات خالل األوسط الشرق في أخرى بمدن المشروع استكمال المقرر ومن


