


أعضاء الساقية الكرام..  رجاء قبول اعتذارنا عن االضطرار إلى منع دخولكم قاعة النهر أو أى مساحات أخرى
ا. للضرورة التى تفرضها بعض احلفالت ذات اإلقبال اجلماهيرى الكبير، ونعدكم أالَّ يتجاوز عددها ستة أيام شهريًّ

قاعة الكلمة وحديقة الساقية River Hallقاعة النهر

تعتز الساقية بااللتزام الكامل باحترام برامجها املعلنة وأى تعديالت طارئة أو إضافات تظهر بوضوح على موقعنا اإللكترونى

   Any updates will appear on our website www.culturewheel.com 

قاعة األرض  من 11 إلى 13 ديسمبر 

»Art From Heart« للفنانة /  ناهد ممدوح.

قاعة الكلمة1 و٢  من ٢1 إلى ٢٩ ديسمبر 

»ملتقى احلضارات الدولى األول بالقاهرة« للفنان /  فتحى رمزى.

مواعيد العمل بقاعة الكلمة من 1 ظهًرا إلى ٩ مساًء

لقاء أدباء األربعاء ورشة أدبية متجددة
٢ و٩ و1٦ و٢3 و3٠ ديسمبر _ ٥ مساًء

مدة أى ندوة ال تزيد على ساعة ونصف

»ديناصور األيدى الناعمة« مع د هشام سالم 
مؤسس مركز جامعة املنصورة للحفريات الفقارية

وأستاذ احلفريات باجلامعة األمريكية وجامعة املنصورة
٦ مساًء

الطريق إلى التغير  ) تعلم كيف تتغير (
د. رباب الششتاوى

استشارى علم النفس والتنمية البشرية
٧ مساًء

احتفالية جمعية مشوار التحدى باليوم العاملى
لذوى الهمم مع املدربة/ منى صفوت

٧ مساًء

»ملتقى الفوتوغرافيا« مع املصور/ محمد هشام
٧ مساًء

»اقفل وافتح« مع االعالمية/ داليا نبيل
٧ مساًء  | ٥٠ جنيًها

Choose not to choose  اختر أال تختار
مع/ إميان مرسى

٧ مساًء

»نادى كاميرا الصاوى« مع املصور/ كرمي نبيل
٧ مساًء

»العمر خطوة«  مع/ سارة عصمت 
٦:3٠ مساًء

 الHR  مع ساندى وحيد

٦ مساًء

شعوب وقبائل أفريقيا القدمية .. اجلذور واالنساب
تقدمي  د. إسماعيل حامد
كاتب ومؤرخ أكادميى  

٦ مساًء

»نادى الساقية للفلسفة«
) فلسفة العنف واجلمال وأثرها على اجليل املعاصر (

- أ.د. الصاوى الصاوى أحمد أستاذ الفلسفة بجامعة بنها 
وعميد كلية اآلداب بجامعة قناة السويس األسبق.

أ.جنالء مصطفى غراب أستاذ فلسفة اجلمال
- كلية اآلداب جامعة بنى سويف

٦ مساًء

مشروع بالعربى للتوعية النفسية باللغة العربية
مع  د/ أحمد أبوالوفا. 

أخصائى الطب النفسى 

٤ مساًء

احتفالية ساقية الصاوى السادسة عشر
بذكرى فضيلة الشيخ مصطفى أسماعيل
) الذكرى الثانى و األربعون (  )1٩٧8 : 1٩٠٥(

٧ مساًء

- لمن يتجاهل أعراف وتقاليد المجتمع المصرى ويخدش حياء اآلخرين.
- لمن يتسبب فى اإلزعاج بالصوت أو الحركة. 

- لمن يرفض االمتناع عن التدخين.               - لمن يلوث ماء النيل.   
- لمن يتجاهل تعليمات النظافة والنظام.   - لمن يفسد المقتنيات.

Sakia’s staff holding the red card are 
authorized to use it in the following cases: 
1- Disrespecting Egyptian traditions.
2- Disturbing others by sound or movement.
3- Smoking in any of Sakia’s premises.
4- Ignoring disclipline instructions.

الدعوة عامة

  عضوية الساقية
   ١٠٠ جنيه ملن هم تحت العرشين أو فوق الستني. ١٥٠ جنيًها ملن هم بني العرشين والستني.

   العضوية سنة كاملة من يوم إصدارها والسن يحسب وفًقا لتاريخ طلب
   العضوية وما هو مسجل بشهادة امليالد أو بطاقة الرقم القومى.

  املـزايـا:
  * دخول الساقية لألعضاء بدون قيد وال رشط يومًيا حتى ١٢ ظهرًا.

  * الدخول بعد ١٢ ظهرًا بواقع خمسني زيارة مجانية سنوًيا.

  * من يجدد ٣ سنوات متتالية يرتفع عدد زياراته املجانية إىل ١٠٠ زيارة.

    ) ميكنك سداد ٣ سنوات دفعة واحدة لتضمن ثبات القيمة والحصول فوًرا عىل ١٠٠ زيارة سنوية (.

  * االنفراد بحق حجز الحفالت من الشباك وأون الين ملدة تصل إىل ٣ أيام

    قبل فتح الحجز لغري األعضاء.

  * حق االستعارة من مكتبة الساقية.   * حق االشرتاك ىف الورش التعليمية.

Wisdom Hallقاعة احلكمة

The Linkin Park
Tribute Band

FIGURE 09

مهرجان نوبى 
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    عن طريق موقع الساقية   www.culturewheel.com  أو من مكتب العضوية بحديقة الساقية

جنيًها

الساعة
75 7:30
LE

جنيًها

الساعة
80 5:00
LE

لتقدمي مشروعات الندوات
info@culturewheel.com  -  seminar@elsakia.com

8:00

Exhibitions     املعـارض

ترقبوا اإلعالن عن فتح باب التقدم
ملسابقة األفالم الروائية القصيرة

  على الرغم من تعدد التخصصات والفروع الصحية، إال أن التقسيم األساسى يبقى على

   ثالثيته الشهيرة: الصحة النفسية والذهنية والبدنية.

ـ تقسيم اتفق عليه األطباء والباحثون واخلبراء والعلماء على أنه ملىء بنقاط التقاطع والتالقى والتماس.

ـ تؤثر الصحة البدنية فى الصحة الذهنية وهكذا يؤثر كل منها فى اأٌلخريني.

ـ العلماء يؤدون أدوارهم فى الدراسة والتحليل وابتكار النظريات والتطبيقات احلديثة،

   ولكن جهودهم تتعثر أمام تراجع الثقافة الصحية العامة.

ـ نرصد احلاجة إلى تعميق الثقافة الصحية، ونرصد معها واقًعا إيجابًيا يؤكد أن الكثيرين من أبناء     

مجتمعنا لديهم الرغبة احلقيقية فى املعرفة، لتحسني جودة حياتهم وحياة أبنائهم وأحفادهم.

ـ نطلق حملة »الصحة الثالثية« وبرنامج مكثف للندوات والتطبيقات التى ندعو اهلل أن تكلل بالنجاح.

                                                                                       محمد عبداملنعم الصاوى 

Cinema       السينما 

Cinema Elsakia للتواصل

»ملتزمون بالقواعد االحترازية وبقواعد التباعد االجتماعى ولن يسمح بالدخول بدون الكمامة«

سينما األربعاء - ديسمبر ٢٠٢٠
الساعة ٧ مساًء - حديقة الساقية - الدعوة عامة

حصاد الساقية السينمائى لعام ٢٠٢٠ »عصر الكورونا«

عـرض األفـالم الفائـزة مبهـرجـان الساقـية

السابع عرش لألفالم الروائية القصرية ٢٠٢٠

األربعاء ٢ ديسمبر

عرض األفالم الفائـزة مبسابقة الساقـية

األولـى لألفالم املوبـايـل ٢٠٢٠

األربعاء ٩ ديسمبر

عرض األفالم الفائـزة مبهرجـان الساقـية

السادس عشـر لألفالم التسجيلية ٢٠٢٠

األربعاء ٢ ديسمبر

إحتفاء بذكرى رحيل املخرج املرصى الكبري األستاذ نادر جالل

عرض فيلم / مثن الغربة

بطولة »عادل أدهم – صابرين – نبيل الحلفاوي«

9٠ دقيقة – موسيقى / حسني األمام –

تأليف / بسيوىن عثامن – إخراج / نادر جالل

األربعاء ٢ ديسمبر

مسرح الساقية للعرائس
يقدم

الكينج محمد منير

جنيًها

الساعة
35 7:00
LE
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فرقة وان هاند
تقدم مسرحية

»توتة فى احلدوتة
وحوش قراقوش«

تأليف: حسن أبو العال
إعداد وإخراج : أكرم الدهشورى

تسقط أرقام التذاكر فى متام السادسة والنصف قبل بدء العرض مباشرة


