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بسم اهلل الرحيم الرحيم
ها نحن ذا .. فوق تراب سيناء الطاهر وحتت سمائها الفمتوحة باحلب والسالم للجميع ... نحتفى بالدورة 
الثالثة ملهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ، والذى يهتم فى املقام األول وقبل كل شيئ على جتميع كل 
هذه القلوب املحبة للفن واإلنسانية لتتالقى معًا وتعزف سويًا معزوفة سالم تهديها للعالم أجمع من بقعة هى 
من أطهر بقاع األرض وأكثرها قداسة ، جتلى فيها اهلل السالم لنبيه موسى ، ومشى فوق رمالها املسيح بشير السالم 

والتسامح مع أمه العذراء ، وعبرها محمد رسول السالم واإلنسانية فى رحلته إلى بيت املقدس . 
اإلرهاب  العالم أجمع من حرب ضروس ضد قوى  نيابة عن  لتواكب ما تخوضه مصر  تأتى  الثالثة  الدورة  ها هى 
الظالمية التى ترغب فى فرض سيطرتها وكراهيتها على املجتمعات اإلنسانية فى العالم أجمع . وها نحن نخوضها 
املصرية  والشرطة  املسلحة  القوات  أبطال  األبرار من  أبناء مصر  به  يقوم  ما  أهميتها عن  تقل فى  حربًا بطريقتنا ال 
وأهالى سيناء الشرفاء وإمنا هى حرب بسالح آخر ، سالح الفن والتنوير ، فاليد التى حتمل السالح لتدافع عن احلياة 
لإلنسانية كلها يجب أن تشاركها يد أخرى فى مد مشعل التنوير لتضيئ به الطريق ولتقطع به السبل التى يود خفافيش 
الظالم التسلل منها إلينا . نحن هنا فى شرم الشيخ لنقول للعالم أجمع أن مصر ليست مجرد حضارة مرت وانقضت وإمنا 

هى نبع متجدد للحضارة والتنوير أضاء العالم من قبل وها هو يضيئه مجددًا معكم وبكم . 
إن رسالة املهرجان املتمثلة فى احتضان إبداعات الشباب من مختلف أنحاء العالم لم تأت من فراغ .. وإمنا كانت مقصودة 
متامًا ... فالشباب هم عماد الرقى والتقدم ألى دولة ... هم احلاضر بكل آماله واملستقبل بكل طموحاته ، وال شك أن 
إبداعاتهم اجلديرة باالحتفاء هى حائط الصد األول الذى يحمى العالم أجمع من التطرف بكافة صوره ... هنا حتت 
سماء مصر وفوق ترابها يشدو الشباب بإبداعاتهم مؤكدين أن الفن احلقيقى هو العدة الالزمة ملواجهة أى خلل وأن 

الشباب هم العنصر األهم فى معادلة التنمية والتقدم ...
وإننى إذ أرحب بكم حتت سماء سيناء احلرة وفوق ثراها املبارك ال يسعنى إال أن أوجه عميق شكرى وامتنانى لكل من 
احتفى مبهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى باملساهمة الفعالة واحلضور لنعزف معًا معزوفة سالم على 
أرض السالم . حتية إعزاز وتقدير لكم جميعًا زمالء أعزاء وأساتذة أجالء وفنانني مبدعني على ما بذلتم وتبذلون 

من جهد صادق إلجناح هذه الدورة كما سبق وأجنحتم الدورتني السابقتني . 
واهلل من وراء القصد والسالم عليكم ورحمة اهلل

كلمة الفنان واملخرج »مازن الغرباوى«
 رئي�س اللجنة العليا ورئي�س مهرجان �رسم ال�شيخ الدوىل للم�رسح ال�شبابى
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ومتر األيام لنلتقى مجددًا على أرض شرم الشيخ وفى نفس موعدنا السنوى لنبدأ فعاليات الدورة 
الثالثة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى . ميألنا احلماس ويحدونا األمل أن يكلل 
صدورنا  أثلج  بنجاح  السابقتني  الدورتني  فى  مساعينا  تكللت  كما  والتوفيق  بالنجاح  مسعانا  اهلل 
وها هى  دورتان متعاقبتان   . النجاح  إال  له  الصادق ال جزاء  بأن اجلهد  بالثقة  قلوبنا  جميعًا ومأل 
الثالثة نحتشد لبدء فعالياتها حاولنا فيها ، كما هو دأبنا دومًا ، أن نتالفى ما قد يشوب عملنا من 
أخطاء ما قد نقع فيه من هفوات حتى يظهر العمل الذى كرسنا له كل وقتنا وجهدنا بالشكل الذى 
يليق مبصر كمنارة للثقافة واحلضارة العاملية وبكم كضيف أعزاء بل كشركاء فاعلني فى هذا اجلهد 

الذى ندعو اهلل أن يتكلل بالنجاح . 
صادق املحبة واالعتزاز بحضوركم الكرمي وخالص تنمياتنا لكم بدورة موفقة ومتعة حقيقية نابعة 

من إبداعاتكم التى نتلهف لرؤيتها بنفس قدر تلهفكم لعرضها . 
واهلل نسأل التوفيق وعليه قصد السبيل والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

كلمة د. اإجنى الب�شتاوى
املدير التنفيذى للمهرجان
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ها هو املسرح ... الفن الذى نعشقه ونفنى فيه ذواتنا .. نعطيه أرواحنا فيمنحنا بهجة الفن ... الفن 
الذى هو رقية ضد األفكار الظالمية وطريق نحو سالم يسود النفوس فيحيلها فراشات محلقة فى 
إبداعاتكم بشغف فنحلق معكم  ننتظر   ... دورات ونحن على موعدنا معكم  ... ثالث  اإلبداع  سماء 
نحو عنان السماء ... ال حدود متنعنا من التغريد فى فضاء رحب مفعم باألمل ... بالطبع ونحن 
الشبابى ال يسعنا  للمسرح  الدولى  الشيخ  الثالثة من مهرجان شرم  الدورة  بصدد تدشني فعاليات 
إال الترحيب بكم مبدعني طموحني حتملون إلينا نسائم اإلبداع من كل أنحاء العالم ... وقد سعينا 
فى هذه الدورة أن نطور من أداء املهرجان بالصورة التى سوف ترونها من خالل فعالياته ولعل أهم 
جوانب هذا التطوير هو ما استحدثناه فى الدورة السابقة ورسخناه فى الدورة احلالية من احلرص 
على تشكيل جلنة حتكيم من النقاد الشباب متنح جائزتها للعرض الذى تراه مستحقًا لهذه اجلائزة 
، وهذا العام أضفنا عنصرًا لعله األهم فى العمل الفنى أال وهو اجلمهور ، حيث حرصت إدارة املهرجان 
الذى  ، اجلمهور  قبل اجلمهور  املفتوحة هو من  والفضاءات  الشارع  يكون حتكيم عروض مسرح  أن 

نعمل جميعًا من أجل إسعاده وحتقيق املتعة له . 
لم يعد الفن ترفيهًا كما أن الثقافة لم تعد ترفًا ، رغم ما فيهما من متعة ، وإمنا صارا من أهم اآلليات 
الذى  الناعم  املكون  هما   . احلياة  مجاالت  كافة  فى  والتنمية  التطوير  وحتقيق  ملواكبة  العصرية 
حتت  موقعًا  لنفسها  وتضمن  واإلرهاب  التطرف  آفات  من  مستقبلها  حتمى  أن  الدول  به  تستطيع 

الشمس . 
واهلل املوفق واملستعان

كلمة الفنانة وفاء احلكيم
مدير مهرجان �رسم ال�شيخ الدوىل للم�رسح ال�شبابى
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
يظل الفن واإلبداع هو حائط الصد املنيع ألى أمة فى مواجهة قوى التطرف الظالمية التى حتاول جاهدة 
أن تسيطر على مقدرات الشعوب احلرة . ويظل الشباب فى القلب من العملية اإلبداعية مبا لهم من رؤى 
الفائقة على  إلى جانب قدرتهم  الواقع  التعبير عن قضايا وهموم  متجددة وطموحة ورغبة حقيقية فى 
تراب  على  سويًا  نقف  اليوم  وإننا   . صوره  بكافة  للفن  اجلمالية  املتعة  لتحقيق  وفعال  صادق  جهد  بذل 
سيناء الطاهر وفى قلب مدينة شرم الشيخ لنحتفى سويًا ببدء فعاليات الدورة الثالثة ملهرجان شرم الشيخ 
الدولى للمسرح الشبابى . وفن املسرح الذى ميتاز عن غيره من الفنون باملواجهة املباشرة مع اجلمهور إمنا 
ميثل حالة فريدة من التلقى الفنى الذى يعتمد على التفاعل اجلاد مع اجلمهور وقضاياه بأسلوب فنى راق 
وجاذب لفكر وانتباه املتلقى . إن هذا اجلهد الشبابى الرائع إمنا يعبر عن حقيقة استعادة مصر لريادتها 
الثقافية ليس فقط على املستوى اإلقليمى وإمنا على املستوى الدولى وهو أمر غير مستغرب فمصر كانت 
وستظل منارة الثقافة والفنون فى العالم بأسره ، منها تعلم وإليها يعود ليتعلم من جديد . إن مثل هذه 
املهرجانات متثل الواجهة احلضارية والثقافية احلقيقية الستعادة مصر لقواها الثقافية الناعمة والتى 
وبكل تأكيد متثل ركيزة أساسية فى انطالقتها نحو املستقبل . إن املسرح ودوره احلقيقى والثابت فى بناء 
الوعى العام من خالل ما يعكسه من تفاعل حقيقى مع قضايا اإلنسان هو وبحق أبو الفنون جميعًا ، وبه 
نحتفى اليوم وننضم من خالله إلى خط املواجهة الذى تقف عليه مصر وحدها نيابة عن العالم لتحارب 
التى  الشريفة  املسلحة  املواجهة  على  فقط  تقتصر  ال  تقليدية  غير  مواجهة  فى  واإلرهاب  التطرف  قوى 
يخوضها أبطالنا البواسل من شباب مصر فى قواتها املسلحة وشرطتها الباسلة وإمنا ننضم إليها بإنارة 
العقول ومقارعة الفكر بالفكر فى حوار ثقافى وفنى بناء يضعنا على مسارنا املأمول نحو مستقبل أكثر 
الراقى وإبداعاتهم التى تعبر عن اجلوهر احلقيقى ألرض مصر اآلمنة  إشراقًا بسواعد الشباب وفكرهم 
. فتحت هذه السماء وفوق هذه األرض مشى أول مبدع فى التاريخ اإلنسانى وعليها تسير قوافل اإلبداع 

والفن وستظل سائرة بإذن اهلل . 
وفقكم اهلل وإلى مزيد من اإلبداع .

كلمة اأ.د. اإينا�س عبدالدامي
وزير الثقافة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
رغم ما تواجهه مصر من حتديات جسام على كافة األصعدة ، فإن الدولة املصرية حريصة كل احلرص 
على االحتفاء مبنجزات أبنائها الشباب وإبداعاتهم الثقافية والفنية والتى تعتبر إسهامًا فعاالً فى 
كافة  والرائدة فى  الكبرى  الدول  إلى مصاف  تدفع مبصر  والتى  املنشودة  النقلة احلضارية  حتقيق 
الشيخ  شرم  مهرجان  فعاليات  التوالى  على  الثالث  للعام  الشيخ  شرم  مدينة  وحتتضن   . املجاالت 
الشباب وحماسهم نحو حتقيق مكانة  رائعًا جلهود  الشبابى والذى يتعبر منوذجًا  الدولى للمسرح 
دولية ترفع علم مصر عاليًا خفاقًا فى العالم بأسره . هذا املهرجان الذى يستضيف إبداعات الشباب 
من مختلف دول العالم ويعمل على جمع الشباب املصرى والعربى ومن كافة أرجاء الدنيا حتت سماء 
مصر وفوق ثراها الطيب إمنا هو رسالة حتدى أن هذا املستقبل ال يقوم إال على سواعد شباب مصر 
النبيل . إننا هنا على أرض جنوب سيناء وفى قلب مدينة السالم مدينة شرم الشيخ نحتفل سويًا ببدء 
فعاليات الدورة الثالثة من هذا احلدث الشبابى الفنى الضخم الذى يعكس الصورة احلقيقية ملصر 
كأم للعالم املتمدن ومهد للحضارة اإلنسانية. مرحبًا بكم على أرض شرم الشيخ لترسلوا برسالتكم 
السامية إلى أقصى أرجاء األرض أن مصر كانت وستظل آمنة مطمئنة ومحفوظة برعاية اهلل وسواعد 

أبنائها البررة . 
وفقكم اهلل إلى ما فيه اخلير 

كلمة  لواء اأ.ح . خالد فودة
حمافظ جنوب �شيناء
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
هذا   ، الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  ملهرجان  الثالثة  الدورة  فعاليات  بتدشني  معًا  نحتفل  ونحن 
شبابى  بجهد  نحتفى  األمر  حقيقة  فى  فإننا   ، وقبلتها  احلضارة  مهد  هى  مصر  أن  يؤكد  الذى  احلدث 
خالص هو الثمرة احلقيقية لتضافر جهود الشباب من كافة أنحاء العالم الذين أتوا إلى مصر التى متثل 
احلاضنة احلقيقية للثقافة والفنون فى العالم بأسره . هذا اجلهد الشبابى احلقيقى اجلدير باالحتفاء 
إمنا هو رسالة مصر إلى كل العالم أن سواعد شبابها هى األقدر على البناء نحو مجتمع عاملى يسوده السالم 
وتعمه روح املحبة واإلخاء . وسط كل التحديات التى تواجهها مصر نيابة عن العالم بأسره فى مكافحة 
قوى الظالم التى ال تريد سوى فرض هيمنتها الغاشمة على مقدرات الشعوب اآلمنة تظل سواعد الشباب 
املصرى هى السيف املدافع والدرع الواقى ضد هجمات جحافل الظالم كما أنها أداة البناء ملستقبل تظهر 
شمسه فى األفق لتنير العالم كما أنارته قبل آالف السنني . إننا اليوم لسنا أمام مجرد حدث فنى اعتيادى 
املصرى  الشباب  أجله  من  ضحى  الذى  سيناء  تراب  وفوق  اآلمنة  مصر  سماء  حتت  جميعًا  نحتفى  وإمنا 
كانت وستظل  أن مصر  أجمع  للعالم  رسالة  لنوجه   ، عليه  واحلفاظ  أجل صيانته  والنفيس من  بالغالى 
التقدم  وقاطرة  اإلنسانية  واألمان وحصن احلضارة  األمن  ، هى حضن  األبرار  وأبنائها  ، بسواعد شبابها 
لشعوب األرض جميعًا . إننى وإذ أرحب بكم فوق أرض شرم الشيخ ال يسعنى إال أن أهديكم أرق متنيات شباب 
مصر مبهرجان ناجح وممتع يفتح أمامنا آفاقًا أرحب للتعرف على اجلهود الفنية لشباب العالم بأسره . 
البار .  نعم نحن قادرون على التحدى وصناعة مستقبل آمن تنعم فيه مصر بحصاد ثمار جهود شبابها 

فمرحبًا بكم وإلى مزيد من التقدم بسواعد الشباب . 

كلمة  املهند�س خالد عبدالعزيز
وزير ال�شباب والريا�شة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مع توجه العالم بأسره نحو تفجير طاقات الشباب البناءة وحتقيق طموحاته فى بناء متسقبل واعد 
املجاالت  كافة  ورعايتها فى  الشباب  الشباب هى احتضان طاقات  وزارة  ، تظل رسالة  ومبشر باألمل 
الثقافية والفنية والرياضية كإحدى الهيئات الرسمية املنوط بها بناء وتطوير الشخصية املصرية 
األصيلة التى حتمل بني طياتها عراقة ماض هو األقدم تاريخيًا على ظهر األرض وطاقات حاضر هو 
الطريق الذى نسير جميعًا فيه نحو مستقبل ميأله الطموح واألمل . واحتفاؤنا اليوم ببدء فعاليات 
الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى إمنا هو تعبير حقيقى عن توجهات 
احلضارية  الواجهة  طليعة  فى  يكونوا  أن  من  الشباب  متكني  نحو  املصرية  والرياضة  الشباب  وزارة 
للدولة املصرية احلديثة التى ال ميكن أن تقوم إال على سواعد الشباب وفكرهم لتلبى طموحاتهم 
وباستضافتها  املهرجان  القائم على فعاليات  املصرى  الشباب  الرائعة من  الكوكبة  . هذه  وأحالمهم 
لكوكبة المعة من شباب العالم املبدع ورموزه الفنية الكبرى إمنا تبعث برسالة طمأنينة إلى كل قلب 
فى مصر أن شباب مصر قادر على العطاء ، وأنه فى ظل أقسى التحديات يظل بجهده وعرقه بارقة 
األمل التى تنير الطريق نحو مستقبل آمن ومشرق . رسالة نرسلها معًا من أرض النبوات ، سيناء ، 
للعالم أجمع ... أن مصر التى تقف االن وسط حتديات كبرى للبناء والتحديث وإقرار السالم العاملى 
بجهدهم  املستقبل  صناع  هم  فالشباب   . له  تطمح  ما  حتقيق  فى  شبابها  سواعد  على  تعتمد  إمنا 
وعرقهم ودمائهم ، بتضحياتهم وقدراتهم غير املحدودة على البذل والعطاء . وإننى إذ أشارككم فرحة 
البدء بفعاليات هذا املهرجان فى دورته الثالثة على التوالى أهنئ الشباب املصرى بأسره على هذا 
اجلهد الضخم متمنية لهم املزيد من التألق واإلبداع والنجاح على كافة األصعدة فهم ذخيرة مصر 
احلقيقية فى مواجهة كافة التحديات املحلية واإلقليمية والعاملية ، وهم نبضها الدافق الذى يضرب 

أروع األمثلة للعالم بأسره . وفقكم اهلل إلى مزيد من العطاء .

كلمة د. اأمل جمال
وكيل الوزارة ، رئي�س قطاع ال�شباب – وزارة ال�شباب والريا�شة

10
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الهيكل 

الإدارى للمهرجان

إميانًا من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح 

بها  يقوم  التى  الرسالة  بأهمية  الشبابى 

والعالم  مصر  فى  املسرحى  احلراك  إلثراء 

الدولية  الشراكات  أهمية  على  وتأكيدًا 

وجودة العمل التنظيمى لتحقيق أهداف 

اإلدارى  الهيكل  ينقسم   ، املهرجان 

أساسيتني  جلنتني  إلى  للمهرجان 

تنبثق منهما عدة جلان فرعية على 

النحو التالى :
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اللجنة العليا
من  مجموعة  عضويتها  فى  اللجنة  تضم 
باحلراك  املهتمني  واألكادمييني  الفنانني 
 . والعالم  العربى  والعالم  مصر  فى  املسرحى 
وتتولى اللجنة مهام رسم السياسات العامة 
للمهرجان واإلشراف على تنفيذها لضمان 
املسرحية  والرؤى  األهداف  حتقيق 

فى  املسرحيني  شباب  بني  املشتركة 
مصر والعالم والتى يسعى املهرجان إلى 

حتقيقها .

الوظيفة داخل اللجنة العليااالسم

الرئيس الشرفى للمهرجانسيدة املسرح العربى سميحة أيوب

رئيسا  - مصرالفنان واملخرج مازن الغرباوى

عضوا – مصرد. إجنى البستاوى

عضوا  - مصرالفنانة القديرة وفاء احلكيم

عضوا  - األردنالفنان على عليان

عضوا – تونسالفنان معز التومى

عضوا – الكويتد. فهد الهاجرى

عضوا – اجنلترافابيو إبراهام

عضوا – تونسحافظ خليفة

عضوا – السعوديةد. سامى اجلمعان
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اللجان التنفيذية 
للمهرجان

للمهرجان  العليا  اللجنة  عن  تنبثق 

التى  التنفيذية  اللجان  من  مجموعة 

كافة  وتنفيذ  تنسيق  على  تشرف 
اللجان  هذه  تأتى   . املهرجان  فعاليات 

على النحو التالى : 

مقرر اللجنةاسم اللجنة
ابراهيم احلسينىجلنة النشر واإلصدارات

رنا عبد القوىجلنة النقاد الشباب الدولية

حسن األهوانىجلنة أفالم املهرجان

عماد القاضىجلنة العالقات العامة و الوفود

عمرو حالوةجلنة النقل والتنقالت

جمال عبد الناصرجلنة اإلعالم

محمد هاشمجلنة التجهيزات الفنية

نور السيدجلنة اجلدولة والبرامج

داليا همامجلنة الندوات واملترجمني

محمد أسامهجلنة الويب سايت والسوشيال ميديا

إميان محمودمنسق اللقاءات والبرامج  احلوارية

ابراهيم حسنينائب مقرر اللجان

محمد الكيالنىمقرر اللجان

مجدى املنسوبجلنة تنسيق عروض مسرح الشارع والفضاءات املسرحية الغير تقليديه

د/عبد اهلل العابرمشرف الورش املسرحية

د اجنى البستاوىاملدير التنفيذى

وفاء احلكيممدير املهرجان

مازن الغرباوىرئيس املهرجان

سميحة أيوبالرئيس الشرفى
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جلنة م�شاهدة واختيار 
العرو�س

وتختص مبشاهدة كافة العروض املسرحية 
وانتقاء  باملهرجان  للمشاركة  املتقدمة 
املهرجان  فلسفة  وفق  املشاركة  العروض 
الئحته  فى  الواردة  واالشتراطات 

ورؤية  أهداف  وفق  وكذلك  التنفيذية 
اللجنة  تشكيل  جاء  وقد   . املهرجان 

على النحو التالى : 

من  الثالثة  الدورة  يف  املشاركة  يف  ترغب  التي  العروض  لتقدمي  املحددة  املهلة  انتهاء  وعقب 
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، وعلي مدار ما يزيد عن الشهر ونصف استمر 
عمل جلنة املشاهدة لفحص )515( عرضًا مسرحيًا هي مجمل ما تقدم للمشاركة يف دورة هذا 
األولى  التصفية  يف  اللجنة  إختارت  أولي  وكخطوة  دولة.  خمسني  من  أكثر  من  ،وذلك  العام 
)120( عرضًا مسرحيًا. وبعد إعادة املشاهدة وترتيب الدرجات مت تصعيد )24( عرضًا مسرحيًا 
للمشاركة فى الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ،حيث توزعت 
العروض علي ثالثة محاور أولها محور املسابقة الرسمية ويضم )10( عروض كبيرة يقوم على 
حتكيمها جلنة التحكيم الدولية داخل املسابقة، وثانيها محور املونودراما ويضم )6( عروض 
الشباب، وثالثها محور مسرح األماكن  للنقاد  الدولية  اللجنة  مونودراما يقوم على حتكيمها 
املفتوحة ويضم )8( عروض يحكمها اجلمهور بنفسه. هذا وقد انتهت اللجنة من أعمالها يف 
اخلامس من فبراير 2018 لتنهي بذلك واحدة من أهم فترات التحضير لهذا املهرجان الذي 

حقق انتشارا دوليا كبيرا يليق بسمعة مصر رتاريخها الطويل.

الصفةاالسم
أستاذ التمثيل واإلخراج باملعهد العالى للفنون املسرحيةأ.د. أمين الشيوى

ممثلةأ. سلوى محمد على

مخرج مسرحىأ. سامح مجاهد

أستاذ التمثيل واإلخراج باملعهد العالى للفنون املسرحيةأ.د. عبير فوزى

سينوجرافأ. محمد هاشم

ممثلأ. محمد مهران

كاتب وناقد مسرحىأ. إبراهيم احلسينى
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جلنة التحكيم 
وتختص بتحكيم عروض املسابقة الرسمية 

للمهرجان وتشمل فى عضويتها:

قسطنطني شرياك  

ممثل 
ورئيس أكادميية 
سيبيو برومانيا 

- رومانيا

رئيسا
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سونيا مورثيا

عميدة 
املعهد العالى للفنون 
املسرحية مبورسيا – 

أستاذ الرقص املعاصر  
والتمثيل - أسبانيا

عضوا

د.عبد القادر كنكاى

عميد 
كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية 
بنمسيك - املغرب

عضوا

تاتيانا مالونيسكا 

مخرجة
-

بولندا

عضوا

كيفن ريجدون

مخرج 
وأستاذ بكلية 

جامعة هيوسنت للمسرح 
والرقص  - الواليات 

املتحدة

عضوا
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سانديب سوبركار

ممثل 
وكرويجراف 

- الهند

على عليان

ممثل ومخرج 
- األردن

عضوا

عضوا

مارتيال انتون 

ممثل ومخرج 
وعرائسى
- فرنسا

عضوا

نورا أمني 

ممثلة وكاتبة 
ومخرجة 
 - مصر 

عضوا
 ومقررا 
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جلنة النقاد ال�شباب 
الدولية

الثالثة  الدورة  خالل  اللجنة  هذه  وتعنى 

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  ملهرجان 

الشبابى بتحكيم عروض املونودراما والتى 

خالل  بها  خاصة  مسابقة  استحداث  مت 

د.عمر فرتات هذه الدورة من املهرجان . 
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املكرمون 
دورته  فى  الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  يكرم 

الثالثة نخبة من النجوم واملبدعني املصريني والعرب الذين أثروا 

مبسيرتهم املهنية فى وجدان اجلمهور املصرى والعربى 

يكرم املهرجان فى حفل االفتتاح كل من : 
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محمد صبحى  - مصر 
ممثل ومخرج مصرى صاحب مسيرة فنية طويلة ومتجددة ورؤى سياسية واجتماعية 
منها  واملسرحية   – أعماله  تعد   . والعربية  املصرية  الساحتني  على  بقوة  نفسها  فرضت 

خاصة – من العالمات الفارقة فى املسرح املصرى والعربى 
حامل اسم الدورة الثالثة ملهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

20



21

محمد هنيدى  - مصر 
إلى  باإلضافة  الفني  مشواره  خالل  والتكرميات  اجلوائز  من  العديد  نال  مصري  فنان 
عن  2009م  عام  باملغرب  الرباط  ومهرجان  للسينما،  الدولي  تطوان  مهرجان  يف  تكرميه 

مجمل أعمالة السينمائية، وكذلك مهرجان سينما األطفال عام 2010م.
درع سميحة  أيوب التقديرى

21
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منى نور الدين  - تونس 
ممثلة سينيمائية ومسرحية تونسية، وأحد أشهر وجوه السينما التونسية.

درع سميحة  أيوب التقديرى

22



23

خليدة تومي - اجلزائر 
مناضلة وسياسية ومدافعة عن حقوق املرأة ، وزيرة الثقافة السابقة باجلزائر 

درع سميحة  أيوب التقديرى

23
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محمد ممدوح » تايسون«  - مصر 
ومن  والتليفزيونية،  السينمائية  األعمال  من  عدد  يف  شارك  املسرح،  يف  لفترة  مصرى  ممثل 
أعماله يف السينما: )ابراهيم األبيض ،بيبو وبشير، احلفلة، فرش وغطا، الفيل األزرق ، والد 
رزق ، شد أجزاء(، وقدم للتليفزيون )فرق توقيت، باب اخللق، سيدنا السيد، نيران صديقة، 
امبراطورية مني ، طريقى(                                                                                                درع املهرجان 

24



25

مصطفى خاطر - مصر 
الفنية  حياته  بدأ  شمس،  عني  احلقوق جامعة  كلية  من  تخرج  ومخرج مصري،  مثل 
مع  مخرًجا  عمل  ثم  اجلامعة،  خالل  قدمها  التي  املسرحيات  من  عدد  يف  باالشتراك 
فرقة رموز   . قدم العديد من األعمال التليفزيونية الناجحة وشارك فى عروض مسرح 

مصر                                                                                                                                      درع املهرجان

25
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رشا عبد املنعم  - مصر 
كاتبة وناقدة وناشطة مسرحية مصرية ، عضو جلنة املسرح باملجلس األعلى للثقافة 

                                                                                              درع املهرجان 

26
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عائشة عبد الرحمن - اإلمارات 
من  العديد  قدمت  الفجيرة ،  مسرح  خالل  عام 1986 من  مسيرتها  بدأت  مثلة إماراتية. 

األعمال املسرحية والتليفزيونية التى القت جناحًا جماهيريًا كبيرًا 

درع سميحة  أيوب التقديرى

27
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سيد رجب  - مصر 
ممثل مصري قدم أول أدواره يف فيلم “أحالم صغيرة”، ثم شارك يف العديد من األعمال بعد 

ذلك له مسيرة مسرحية طويلة قدم من خاللها أعماالً القت إشادة كبيرة من اجلمهور والنقاد 

درع سميحة  أيوب التقديرى

28

حفل اخلتام
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عصام السيد  - مصر 

مخرج مسرحي مصري. أخرج ما يزيد عن اخلمسني عمال مسرحيا منذ عام 1981 و حتى أالن  
حاول من خاللها أتباع منهج اخراجى يستفيد من الظواهر املسرحية الشعبية املصرية يف تزاوج 
مع املناهج اإلخراجية العاملية . و حقق جناحا جماهيريا و فنيا و نقديا يف نفس الوقت  و مثلت 
أعماله » مصر« يف عدة مهرجانات عربية و عاملية ، تلقى العديد من التكرميات املصرية والعربية . 

درع سميحة  أيوب التقديرى

29

حفل اخلتام
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محسن رزق - مصر 
الناجحة،  الكوميدية  الدرامية  التجارب  من  العديد  له  مصري،  سيناريست  و  ومخرج  كاتب 
حيث كون دويتو دراميا مع الفنان الكوميدي )سامح حسني(، من خالل سلسلة مسلسالت منها 

)عبودة ماركة مسجلة( و)اللص والكتاب( و)الزناتى مجاهد( و)حاميها وحراميها(.

درع املهرجان

30

حفل اخلتام
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مروه عبد املنعم  - مصر 
ممثلة دأت مسيرتها الفنية يف سن صغير وذلك كان يف مسلسل أم كلثوم ، متيزت بأدوارها 

التى القت جماهيرية كبيرة بني قطاعات الشباب 

درع املهرجان

31

حفل اخلتام
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كما يجرى املهرجان ا�شتفاءاً جماهريياً على اأف�شل 

�شخ�شية م�شرحية �شابة لهذا العام واملر�شحون لها 

حمدى امليرغنى
الفنان 
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حمدى امليرغنى
الفنان 

م�شابقة التاأليف امل�شرحى 
)جائزة �شالح عبدال�شبور للتاأليف امل�شرحى( 
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للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  أعلن  والعربية  املصرية  املسرحية  الكتابة  حلركة  تشجيعا 
الشبابى فى دورته الثالثة عن جائزة املسرح الشبابى فى التأليف املسرحى بالتعاون مع الهيئة العربية 
للمسرح املهداة هذا العام لروح الكاتب الكبير الراحل/صالح عبد الصبور .للنص املسرحى الطويل 
والتقبل نصوص املونودراما وال النصوص املعدة عن أصول مسرحية او غير مسرحية وذلك حرصا 
واملتسلحة  الصاعدة  الشابة  واألقالم  للطاقات  .ودعما  الشاب  املسرحى  الدرامى  الكاتب  عن  وبحثا 

برؤية علمية ترنو للتقدم بنزوع تفاؤلى يرتكز على طاقات الشباب الواعد وفق الشروط االتية:
يوم  ينتهى فى  كامل  ملدة شهر  وذلك  يناير 2018   28 املوافق  األحد  يوم  اعتبار من  التقدم  باب  يبدأ 
األربعاء املوافق 28 فبراير 2018 .ولن تلقى أمانة اجلائزة اى اعتبار للنصوص التى ترد لها بعد هذا 

التاريخ مالم يذكر عكس ذلك.
املسابقة مفتوحة امام كتاب املسرح املصريني .وأيضا كتاب املسرح فى جميع البالد العربية .او العرب 

املقيمني فى بالد املهجر املختلفة 
- االيزيد عمر املتسابق فى شهر أبريل 2018 عن )40 ( سنة.

- املسابقة لنصوص املسرح الطويلة ويفضل ان تكون بالعربية الفصحى. 
.صورة  عالية  بجودة  شخصيتني  .صورتني  للكاتب  الذاتية  السيرة  عن  نبذة  مع  النصوص  ترسل   -
من جواز السفر .وتليفونه املحمول لسهولة التواصل معه وإقرار موقع من املتقدم للجائزة مبلكيته 
للنص املسرحى .وسيتم إلغاء اجلائزة ان ثبت أن النص منتحل او مسروق وستتخذ كافة اإلجراءات 
القانونية  من قبل إدارة املهرجان جتاه من يثبت عليه ذلك.وعليه وحده تقع كافة املسئولية اجلنائية 

واألدبية .ترسل كل الطلبات على امييالت املهرجان التالية
 Sitfy2015@gmail.com ,info.sitfyeg@gmail.com

إدارة  يتم تشكيلها من قبل  املقدمة من قبل جلنة علمية متخصصة  النصوص  يتم فرز وحتكيم   -
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املهرجان .وستبدأ اللجنة عملها مبجرد  غلق باب التقدمي .
- النصوص املقدمة للجائزة الترد ألصحابها واليجوز الطعن على قرارات جلنة التحكيم بأى شكل 

من األشكال فهى قرارات نهائية وملزمة 
- االيكون النص املقدم قد نشر فى اى مطبوعة ورقية اوعلى املواقع اإلليكترونية .او قدم مسرحيا فى 

اى جهة كانت .مبا فيها فرق الهواة.
- االيكون قد شارك فى مسابقة أخرى مهما كان مستواها العلمى والفكرى.

- اخر موعد لقبول النصوص املسرحية املشاركة 2018/2/28 
اجلوائز

الفائزة وذلك التاحتها للمخرجني  النصوص  العربية للمسرح مشكورة بدعم نشر  الهيئة  - تتكرم 
واملمثلني  ودارسى املسرح .وذلك مع تقدمي نقدى وحتليلى لتلك النصوص الفائزة. 

املرافقة  اليومية  النشرة  فى  نشره  و  اإلجنليزية  إلى  األولى  باجلائزة  الفائز  النص  ترجمة  يتم   -
لفاعليات املهرجان، وذلك لتعريف األجانب من الضيوف نقادا ومخرجني وممثلني ورؤساء مهرجانات 

بالنص الفائز باجلائزة األولى.
- تتم إستضافة الفائزين باجلوائز الثالثة حلضور فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ 

الدولى للمسرح الشبابى واملنعقد من 9-1 أبريل 2018.
- يتم تكرمي الفائزين فى حفل ختام املهرجان ومنحهم شهادات تقديرية مع درع املهرجان بحضور 
جلنة حتكيم النصوص والفنانة معتزة صالح عبد الصبور ابنة الكاتب الكبير الراحل /صالح عبد 

الصبور.
- تقام ندوة خالل فاعليات املهرجان للتعريف بكتاب النصوص الفائزة وإلقاء الضوء على منجزهم 

االبداعى.
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جلنة التحكيم الدولية 
مل�شابقة التاأليف امل�شرحى

املسرحية  العروض  كافة  مبشاهدة  وتختص 
وانتقاء  باملهرجان  للمشاركة  املتقدمة 

املهرجان  فلسفة  وفق  املشاركة  العروض 
الئحته  فى  الواردة  واالشتراطات 
ورؤية  أهداف  وفق  وكذلك  التنفيذية 

اللجنة  تشكيل  جاء  وقد   . املهرجان 
على النحو التالى : 

أ.د. أبو احلسن سالم  

وليد يوسف

د. عبد الكرمي برشيد 

      
داليا همام  

جامعة  اآلداب  بكلية  املتفرغ  املسرح  علوم  أستاذ   -   
املحافل  من  العديد  فى  تكرميه  مت   - اإلسكندرية   
الدولية واإلقليمية والعربية واملحلية. - أثرت مؤلفاته 

املكتبة النقدية واإلبداعية املسرحية العربية .

العديد من  - كاتب مسرحى ومؤلف سينمائى وتليفزيونى حصل على 
جائزة  منها  وأوروبا  العربى  الوطن  مستوى  على  والتكرميات  اجلوائز 
سوزان مبارك عام 1991عن رواية الفرعون املصرى ، وجائزة سعاد الصباح 
مات  مسرحية  عن   1991 عام  املسرح  فى  العربى  الوطن  مستوى  على 
امللك. - حصل على جائزة اوسكار االبداع املسرحى 1994 عن مسرحية 

احلالة 1994. - جائزة احتاد الكتاب املصريني فى املسرح عام 2003 .

أكادميى وكاتب صحفي ومؤلف ومخرج مسرحي مغاربى  - شغل مهمة 
له   - املغرب.  كتاب  عضو احتاد   -  .1983 الثقافة سنة  لوزير  مستشار 
أكثر من ثالثني نصا مسرحيا، ُكتبت كلها باللغة العربية الفصحى. 
كما كتب العديد من النصوص املسرحية التي ُترجم بعضها إلى اللغة 

الفرنسية وإلى اإلجنليزية واإلسبانية والكردية .

لنقاد  الدولية  اجلمعية  عضو  مسرحية  وناقدة  كاتبة 
 – الشباب  )مسرح  مسرحية  ثقافة  باحث   - املسرح  
البيت الفنى للمسرح( - عضو جلنة مشاهدة عروض 

املهرجان القومى للمسرح الدورة العاشرة »2017«.
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الن�شرة اليومية 
للمهرجان  

د. عبد الكرمي برشيد 

الصفةاالسم

رئيس التحريرأ / إبراهيم احلسينى

مدير حترير القسم األجنبى والترجمةد/ طارق عمار

مدير التحريرأ / محمد جمال الدين

سكرتير التحريرأ / رنا عبدالقوى

متابعاتأ / داليا همام

متابعاتأ / سلوى عثمان

متابعاتأ / عماد علوانى

املدير الفنى: وليد يوسف

وهى نشرة يصدرها مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى بصفة يومية طوال 
أيام دورة االنعقاد السنوية للمهرجان وتعنى مبتابعة عروض وأنشطة املهرجان نقديًا 
وفنيًا إلى جانب توثيقها وإعداد ملف شامل عنها يرفع للجنة العليا للمهرجان فى نهاية 
كل دورة للوقوف على أهم اإلجنازات التى حتقق خالل دورة االنعقاد . وتصدر النشرة 
الرسمية على  املهرجان وصفحاته  ألكترونية ترفع على موقع  بشكل يومى فى صورة 
رواد وضيوف  الذى يوزع على  الورقى  إلى جانب اإلصدار  التواصل االجتماعى  مواقع 

املهرجان والوفود املشاركة بفعالياته . يأتى تشكيل النشرة على النحو التالى : 
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الندوة الدولية للقاءات 
املهنية

الندوة األولي :
محمد صبحي بني الترميز السياسي واإللتزام األخالقي

) سيرة فنية وفكرية(
يوم 3/ 4 ) أبريل (

الساعة من )1ــ3 ( عصرا 
مدير الندوة : إبراهيم احلسيني  

املتحدثون :  د. مصطفي سليم  ــ  د. حسن عطية
) الضيف الفنان محمد صبحي (

الندوة الثانية :
العائد الثقايف من املهرجانات املسرحية العربية

4/4) ابريل (
الساعة من ) 1ـ3 (عصرا

مدير الندوة : علي مهدي 
الضيف: محمد سيف األفخم 

الندوة الثالثة :
نحو تأسيس قاعدة بيانات بني املهرجانات العربية النوعية :

4/5 ) أبريل ( 
الساعة من ) 1ــ3 ( عصرا 
مدير الندوة : غنام غنام 

الضيف: إسماعيل عبد اهلل 
ويصاحب فعاليات الندوة الدولية للقاءات املهنية عروضًا للتقنيات احلديثة فى املسرح يشارك فيها : 

شني كراولى )إجنلترا(  - ماريا ريتشنوفا )بلغاريا(  - كيفن ريجدون )الواليات املتحدة األمريكية( 
املسرح  ومعماريني  وتقنيني  للسنوغرافيني  الدولية  الهيئة  تعقد  كما   - )هولندا(  ديترمان  بيرت 

OISTAT اجتماعاتها على هامش املهرجان 
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الور�س امل�شرحية 
للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  يقيم 
ورشة   )14( الثالثة  دورته  فى  الشبابى 
من  مجموعة  يقودها  نوعية  مسرحية 
مجاالت  مختلف  فى  املحترفني  اخلبراء 

املسرح وتشمل : 

ورشة ألعاب املمثل
جيف جونسون

 )الواليات املتحدة األمريكية( 

إمداد املمثل بتجارب وخبرات حقيقية أصيلة تثرى 
قدرته على استخدام اجلسد فى الفراغ 

ورشة العدل فى مسرح الالعدالة 
مرمي بو ساملى  
)تونس – أملانيا( 

التعريف باستراتيجيات اإلقناع املستخدم فى املسرح 
امتعلقة  والسياسية  االجتماعية  القضايا  لطرح 

بالعدالة 

ورشة مسرح الشاطئ
إسرافيل شاهني 
)بنجالديش(  

الشاطئ  تناسب  مسرحية  عروض  إعداد  كيفية 
كفضاء مسرحى غير تقليدى
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ورشة إيقاع اجلسد يف الفراغ املسرحي
نوال أبو ضيف
 )املغرب(

االنسجام  هذا  خللق  مناسبة  صيغ  إيجاد  أهمية 
املتناغم بني اإليقاع للعرض من نص و رؤية والفضاء 
مبلحقاته داخل  حيز اخلشبة و أثرها على الصالة 

مع اجلسد املتمثل باحلركة و السكون

ورشة تربية الصوت 
و تقنيات إلقاء املمثل

 
الدكتور ميمون اخلالدي 
)العراق( 

تدريبات األداء الصوتى واإللقاء للمثل 

ورشة الرقص املعاصر
كرمية بدير 
)مصر(
تقنيات الرقص املعاصر كأداة من أدوات    
التعبير 
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ورشة الفضاءات املسرحية و اإلبداع
مجدي بو مطر   
)كندا( 
تناقش الورشة عالقة جسد املمثل بالفراغ املسرحى 
املمثل  جسد  بني  املتبادل  التأثير  حدوث  وكيفية 

والفراغ املسرحى

ورشة اإلدارة الثقافية
سيرين جنون
 )تونس(

تطوير مهارات الشبان يف إدارة املشاريع الثقافية

ورشة صناعة املسرح
 شادي الدالي 
)مصر(

  شرح أدوات املمثل مع التركيز على الطاقة كأحد 
أهم األدوات األساسية املحركة للعبة التمثيل على 

املسرح بشكل خاص مبا يف ذلك العروض االرجتالية 
و العروض يف أماكن مفتوحة أو غير اعتيادية خارج 

قاعات املسرح املجهزة
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ورشة أليات الكتابة النقدية
وطفاء حمادى
 )لبنان(

أهم االجتاهات املعاصرة فى الكتابة النقدية 

ورشة إبداعات لذوي االحتياجات 
اخلاصة

على وحيدى
 )الكويت( 

مسرح ذوى االحتياجات اخلاصة وكيفية التعامل 
معه 

ورشة املمثل و نظيره
معز اجلديري )تونس( 
استعمال  يف  يكمن  العالجي  املسرح  من  الهدف 
و  للذات  اإلصغاء  ملكة  لتطوير  املسرحّية  الّتمارين 
الّتحّكم، الّشيء  الّتركيز و  اآلخر و تطوير القدرة على 
داخل  القابع  املمّثل  استخراج اجلسد  إلى  يؤّدي  الذي 
و  اإلجتماعية  باملسّلمات  املقّيد  اإلجتماعي  اجلسد 

األخالقية...
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ورشة لبانتومامي
سماء إبراهيم 
)مصر(

 من خالل التعريف بتلك املدارس نظريا وعمليا من 
خالل القاء الضوء على اهم السمات لتلك املدارس 
مع التدريب العملي والتطبيق لتلك السمات مع 
حتليلها دراميا

اإلخراج
فتاح ديورى
 )املغرب – أملانيا(  

من هو املخرج 
ما معنى االخراج باملفهوم احلالي

ما هي طرق االخراج.........
ما هو دورر املمتل و السينوغرايف و صاحب االنارة

كيف يقرأ النص 
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أوالً : عروض املسابقة الرسمية : 

إخراجتأليف الدولةالعرضم

نور غامن جواد األسدى مصرنساء بال غد 1-

محمد سعيد الرواحى جمال صقرعمانلقمة عيش2-

أشرف بن احلاج مباركأشرف بن احلاج مباركتونسنزوة3-

إخراج جماعى تأليف جماعى إيطالياالسجن اخلشى4 -

يوسف احلشاشنيكوالى جوجول – يوسف احلشاشالكويتيوميات أدت للجنون5-

نيكول بيندلر جماعىفلسطنينساء حتت االحتالل 6-

مناضل عنتر مناضل عنترمصراجللسة 7-

سعيد الهرش باسمة يونس اإلمارات قلب يرى 8-

العرو�س امل�شاركة

ملهرجان  الثالثة  الدورة  فعاليات  فى  يشارك 
إحدى  الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم 
وعشرين عرضًا مسرحيًا موزعني على ثالثة 

قطاعات من املشاركة على النحو التالى : 
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ثانيًا عروض مسابقة املونودراما : 

إخراجتأليف الدولةالعرضم
ماريا هيسيوس أوبورتوماريا هيسيوس أوبورتوأسبانيا ال تنسى ذلك1-
هشام زين الدينهشام زين الدينلبنان تفل قهوة 2-
حوسين بن شميسةفرحان خليلالجزائرالتصريح األخير لشهريار 3-
أكرم مصطفىأكرم مصطفىمصرواحدة حلوة 4-
يوسف السريعمحمد الفايزالكويتمذكرات بحار5-
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ثالثًا عروض مسرح الشارع  والفضاءات غير التقليدية :

الدولةالعرضم
تونسالمهرج1-
مصر بينوكيو واألحالم2-
مصرقصاقيص3-
مصرعسل وطحينة4-
مصرزمن الفن الجميل )أوبيريت(5-
مصرتجربة الرسم تحت الماء 6-
اإلمارات عرض الحكى والسيرة )مسرح المقهى(7-
الجزائر عرض الحكى والعرائس8-

46
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حفل االفتتاح 
الكرنفال االحتفالى ببداية فعاليات الدورة الثالثة ملهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى 

RED CARPET – املوكب اإلحتفالى -
- فرقة درام اليت – عرض أعالم الدول – عرض املهرج “ تونس “

- فرقة أوبرا عربى - إخراج / عمر الشحات 
- النجم / أحمد جمال

مبصاحبة أوركسترا الشباب والرياضة بقيادة املايسترو : د/ عز الدين طه 

يقدم احلفل 

  النجم طارق صبرى                                             اإلعالمية املتميزة  عال الفارس

47
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مكان االنعقادالفعاليةالتوقيتالتاريخ

4 /
 1 

حد
األ

أمام قاعة املؤمترات الرئيسية )بينسوال( – جولى فيل – خارجىاملوكب االحتفالى – Red Carpet مبشاركة فرقة درام اليت – عرض أعالم الدول – عرض املهرج )تونس(17:30

كوجنرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوالحفل االفتتاح مع فرقة أوبرا عربى – إخراج / عمر الشحات19:00

كوجنرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوالحفل غنائى للنجم »أحمد جمال« مبصاحبة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة املايسترو د/ عز الدين طه20:30

4 /
 2 

ني
ثن

اال

14:00 – 10:00OISTAT اجتماعات الهيئة الدولية للسنوغرافيني وتقنيني ومعماريني املسرحShark Room قاعة االجتماعات داخل الفندق

ميدان السالممسيرة السالم – أوبيريت قصير بعنوان »حلظة بتغير حياة« – بحضور أصحاب املعالى محافظ جنوب سيناء والوزراء والسفراء11:00

16:00 – 14:00
ندوة التدشني اخلاصة بالنجم القدير »محمد صبحى« حامل إسم الدورة الثالثة للمهرجان

يدير الندوة : أ.د/ أشرف زكى   - املتحدثون : أ.د/ حسن عطية – د/ مصطفى سليم – أ/ إبراهيم احلسينى
كوجنرس سنتر – داخلى قاعة نويبع

كوجنرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوالنساء بال غد – مصر )املسابقة الرسمية(18:00

كوجنرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوالال تنسى ذلك – إسبانيا )مسابقة املونودراما(20:30

4 /
 3 

ثاء
ثال

ال

14:00 – 10:00OISTAT اجتماعات الهيئة الدولية للسنوغرافيني وتقنيني ومعماريني املسرحShark Room قاعة االجتماعات داخل الفندق

مسرح الشاطئبينوكيو واألحالم )مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية(12:00 – 13:00

الورش املسرحية14:00 – 17:00

كوجنرس سنتر – داخلى قاعة نويبعالندوة الدولية للقاءات املهنية 15:30 – 17:30

16:00 – 15:00

17:00 – 16:00

ساعة لعرض التقنيات احلديثة باملسرح االجنليزى – شني كرولى – إجنلترا

ساعة لعرض التقنيات احلديثة باملسرح البلغارى – ماريا ريتشنوفا - بلغاريا
Shark Room قاعة االجتماعات داخل الفندق

كوجنرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسواللقمة عيش – سلطنة عمان )املسابقة الرسمية(18:00

كوجنرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوالتفل قهوة – لبنان )مسابقة املونودراما(20:30

شارع اخلليج بخليج نعمةقصاقيص – مصر )مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية(22:00

4 /
 4 

عاء
ألرب

ا

14:00 – 10:00OISTAT اجتماعات الهيئة الدولية للسنوغرافيني وتقنيني ومعماريني املسرحShark Room قاعة االجتماعات داخل الفندق

مسرح الشاطئعسل وطحينة – مصر )مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية(12:00 – 13:00

الورش املسرحية14:00 – 17:00

كوجنرس سنتر – داخلى قاعة نويبعالندوة الدولية للقاءات املهنية 15:30 – 17:30

16:00 – 15:00
17:00 – 16:00

ساعة لعرض التقنيات احلديثة باملسرح األمريكى – كيفن ريجدون – أمريكا
ساعة لعرض التقنيات احلديثة باملسرح الهولندى – بيرت ديترمان - هولندا

Shark Room قاعة االجتماعات داخل الفندق

كوجنرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوالنزوة – تونس )املسابقة الرسمية(18:00
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كوجنرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوالالتصريح األخير لشهريار – اجلزائر )مسابقة املونودراما(20:30

السوق القدمي أوبيريت زمن الفن اجلميل – مصر )مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية(22:00

4 /
 5 

س
مي

خل
ا

يوم ترفيهى وجوالت مفتوحة 10:00 – 16:00

كوجنرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوالالسجن اخلشبى – إيطاليا )املسابقة الرسمية(18:00

كوجنرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوالواحدة حلوة – مصر )مسابقة املونودراما(20:30

الكوجنرس سنتر أمام حمام السباحةعرض احلكى والسيرة – اإلمارات – مسرح املقهى )مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية(22:00

4 /
 6 

عة
جلم

ا

السوق القدميعرض احلكى والعرائس – اجلزائر )مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية(13:30

الورش املسرحية14:00 – 17:00

كوجنرس سنتر – داخلى قاعة نويبعالندوة الدولية للقاءات املهنية 15:30 – 17:30

كوجنرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسواليوميات أدت إلى اجلنون – الكويت )املسابقة الرسمية(18:00

كوجنرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوالنساء حتت االحتالل – فلسطني )املسابقة الرسمية(20:30

أمام قصر الثقافةقصاقيص – مصر )مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية(22:00

السوق القدمي عسل وطحينة – مصر )مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية(22:00

4 /
 7 

بت
لس

ا

مسرح الشاطئجتربة »الرسم حتت املاء« – تونس )مسابقة محور الشارع والفضاءات غير التقليدية(12:00

شارع اخلليج بخليج نعمةاملهرج – تونس )مسابقة محور الشارع والفضاءات غير التقليدية(12:00

كنيسة السمائنيبينوكيو واألحالم )مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية(12:00

الورش املسرحية14:00 – 17:00

كوجنرس سنتر – داخلى قاعة نويبعندوة أعالم املسرح اإلماراتى 15:30 – 17:30

كوجنرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوالاجللسة – مصر )املسابقة الرسمية(18:00

كوجنرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوالمذكرات بحار – الكويت )مسابقة املونودراما(20:30

كوجنرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوالقلب يرى – اإلمارات )املسابقة الرسمية(22:00

4 /
 8 

حد
حفل توقيع البروتوكوالت : مصر واإلمارات / مصر وتونس / مصر وأملانيا  - توقيع بروتوكول تعاون بني إدارة املهرجان وشركة ريزم للتوريدات 12:00 – 16:00األ

كوجنرس سنتر – داخلى قاعة نويبعواخلدمات اإلعالنية - توقيع برتوكول تعاون بني إدارة املهرجان ومنتجع ماريتيم جولى فيل 

كوجنرس سنتر – داخلى  - قاعة بنسوالكرنفال اخلتام مبشاركة فرقة أوبرا عربى – فيلم عن ليالى املهرجان – مقتطفات من نتاج بعض ورش العمل – إعالن النتائج 19:00
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 الئحة املهرجان 
مادة )1( : 

فى  ممثلة  الدولة  مؤسسات  بعض  من  بتضافر  الشيخ  بشرم  للمسرح  سنوى  مهرجان  تنظيم  يتم 
أساسيني  كشركاء  السياحه  ووزارة  سيناء  جنوب  ومحافظة  والرياضة  الشباب  ووزارة  الثقافة  وزارة 
إلى بعض  باإلضافة  للمهرجان  الكامل  الدعم  التى ستقدم  الوزارت احلكومية  وبعض  املهرجان  فى 

املؤسسات اخلاصة التى ستدعم املهرجان ماديا ومعنويا ولوجيستيا  . 
مادة )2( : 

املهرجان سيقام سنويا فى 1 أبريل من كل عام بشكل منتظم على أن يتم عقد الدورة األولى بشكل 
استثنائى فى يناير 2016  .

مادة )3( : أهداف املهرجان : 
1- تنشيط احلركة املسرحية على مستوى مصر وتضافرها مع احلركات والتيارات املسرحية العاملية 

2- دعم السياحة الشبابية من خالل استهداف شباب اجلامعات العاملية لتغيير الفئة العمرية التى 
ترتاد شرم الشيخ كمزارا سياحيا وكذلك للحفاظ على استمرارية الغد السياحى ملدينة شرم الشيخ.

السياحة  وزارة  أجندة  أن يوضع مهرجانا مسرحيا شبابيا على  نوعها  األولى من  3- فى سابقة هى 
موجة للعالم عبر مجلة مصر للسياحة وشركات السياحة واملسارح عبر العالم.

4- تنشيط السياحة مبدينة شرم الشيخ مع إعطاء صورة حضارية مثلى لشكل املهرجانات الدولية 
مبصر .

5- املشاركة فى صنع مستقبل أفضل من خالل تبادل اخلبرات مع كافة العناصر من كافة أنحاء الدول 
العربية واألجنبية.

6- إثبات للعالم أجمع أن مصر بلد كبيرة وعريقة وحاضنة للثقافة والفن  فى ظل توافر مناخ آمن 
وراقى .

7- استقطاب أكادمييات مسرحية عاملية تعكس الواقع العاملى فى تالحم مع الواقع املصرى والعربى 
حيث أن املسرح مرآه الشعوب.

مادة )4( : 
تسهيل  ملتابعة  بعينهم  مسئولني  بتخصيص  والفنون  للثقافة  املصرى  املسرح  نادى  جمعية  تتولى 
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أيضا  وكذلك  املشاركة  الفرق  مع  والتواصل  بعملها  لتقوم  األخرى  واللجان  التحكيم  جلان  مهمات 
باجلوائز  اخلاصة  التقدير  وشهادات  والدروع  املكرمني  وكتب  اإلعالمية  والنشرة  املطبوعات  إصدار 

واملكرمني . 
مادة )5( : 

على  لعرضة  املهرجان  جلان  لهيكلة  واألساسى  اجلديد  القوام  بعرض  عام  كل  املهرجان  مدير  يقوم 
رئيس املهرجان وإعتمادة من قبل الرئيس . 

مادة )6( : جوائز املهرجان : 
أوال : جائزة أفضل عرض مسرحى 
ثانيا : جائزة أفضل نص مسرحى 

ثالثا : جائزة أفضل إخراج مسرحى 
رابعا : جائزة التمثيل رجال وتشمل : 

1- جائزة أفضل ممثل – دور أول 
2-   جائزة أفضل ممثل – دور ثانى 

خامسا : جائزة التمثيل نساء وتشمل : 
1- جائزة أفضل ممثلة – دور أول 

2-   جائزة أفضل ممثلة – دور ثانى 
سادسا : جائزة أفضل موسيقى : 

متنح هذه اجلائزة ألفضل تأليف موسيقى أو إعداد موسيقى أو عازف موسيقى
ومن حق جلنة التحكيم أن تعطى اجلائزة للتأليف واإلعداد وللعازف 

سابعا : جائزة أفضل رقص :
متنح هذه اجلائزة ألفضل مصمم استعراضات أو تعبير حركى أو رقص أو راقص 

ومن حق جلنة التحكيم أن تعطى اجلائزة للجميع مجتمعني 
ثامنا : جائزة أفضل ديكور : 
تاسعا : جائزة أفضل أزياء : 

عاشرا : جائزة أفضل إضاءة : 
حادى عشر : جوائز جلنة التحكيم اخلاصة : 
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متنح هذه اجلوائز لبعض االجتهادات التى لم ترقى لنيل اجلوائز بحد أقصى ثالثة جوائز . 
ثانى عشر : متنح إدارة املهرجان شهادة مشاركة لكافة الفرق املشاركة فى املهرجان بخامت املهرجان  . 

ثالث عشر : شخصية من املهرجان : 
وهى جائزة متنح ألفضل إدارى أو فنى أو أى شخص عمل بجد واجتهاد داخل املهرجان ومتنح هذه 
اجلائزة بترشيح من اللجنة العليا للمهرجان واللجان التنفيذية للمهرجان ومن حق جلنة التحكيم 

االشتراك فى الترشيح. 
) جميع اجلوائز عينية عبارة عن متثال املهرجان وشهادة تقدير ( 

رابع عشر :  الرئيس الشرفى للمهرجان : 
تهدى إدارة املهرجان متثاال للرئيس الشرفى مع إصدار كتاب عنه وعن مسيرته وكذلك عرض فيلم 
قصير ملخصا حلياته وإسهاماته فى ندوة خاصة بالتعريف عن مشوار هذا الفنان الرئيس الشرفى وال 
يكون له حق التدخل فى أى شئ إدارى مع إستضافته وإلزامه مبتابعة املهرجان من االفتتاح للختام . 

مادة )7( : التكرميات :
العالم وذلك من خالل إهدائهم متثال  و  الفن فى مصر  املهرجان بتكرمي عددا من رموز  إدارة  تقوم 

املهرجان وشهادة تقدير مع إعداد كتاب عن كل مكرم من املكرمني .
معايير إختيار املكرمني : 

تتم اإلختيارات من خالل اللجنة العليا للمهرجان بنظام التصويت على املكرمني الذين سيقترحهم 
رئيس املهرجان ومدير املهرجان .

مادة )8( : شروط املشاركة فى املهرجان : 
النقل  تكاليف  وكذلك  أفراد  عشرة   )10  ( لعدد  الكاملة  اإلقامة  تكاليف  املهرجان  إدارة  تتحمل   -1

الداخلى فى مدينة شرم الشيخ.
2- تتحمل الدول املشاركة تكاليف السفر وشحن الديكورات من وإلى مدينة شرم الشيخ.

3- أن تقدم الفرقة ملفا يضم السيرة الذاتية للعرض مدعوما مبلف إعالمى كامل وكذلك ملف تقنى 
كامل موضحا أبعاد املسرح أو الفضاء املطلوب للعرض مع توضيح عدد ساعات فك وتركيب جتهيزات 

الفضاء املسرحى املقترح للعرض.
4- أال تزيد مدة العرض عن ساعة ونصف الساعه بحد أقصى لزمن العرض. 

5- أن يتم العرض بناءا على الفضاء املسرحى الذى حتدده إدارة املهرجان ويعرض العرض مرة واحدة 
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فقط صباحا أو مساءا حسب تنسيق وتنظيم إدارة املهرجان. 
6-  أن تكون األولوية للعروض املسرحية التى تعتمد على الفضاءات املسرحية الغير تقليدية والتى 

تعتمد على احللول اإلبداعية املبتكره.
7- أن يكون العرض مناسبا لطبيعة فكر وثقافة الشباب فى جميع أنحاء العالم.

8- أن تكون األولوية للعروض املشاركة ملخرج شاب ال يتعدى 40 عاما .
9- أن تكون األولوية للعروض املشاركة ملؤلف شاب ال يتعدى 40 عاما .

10- أن تشارك مصر بعرضني داخل املسابقة الرسمية ويحق ملصر بحكم أنها الدولة املضيفة مبشاركة 
بعض العروض املسرحية على هامش املهرجان بحد أقصى 3 عروض شرط أال يزيد عدد املشاركني فى 

كل عرض عن 10 فرد .
11- يفضل أن تكون جميع العناصر املشاركة فى العروض املختارة من الشباب وذلك لتحقيق مصداقية 

العمل وفق سياسة املهرجان .
12- من حق إدارة املهرجان تسجيل كافة العروض املسرحية والندوات صوتيا ومرئيا واستغاللها حسب 

رؤية املهرجان.
13- يشترط توفير ترجمة ضوئية باالجنليزية تكون مصاحبه للعرض من قبل الفرقة املشاركة يتم 

إرسالها فى موعد أقصاه فبراير 2018 .
14- ضروة التزام الفرق الراغبة باملشاركة بتعبئة هذا النموذج وإرساله بالبريد االلكتروني متضمنا 
شريط  إرسال  وكذلك  املسرحية  روابط  و  املعنيه  اجلهة  أو  املؤسسة  بخامت  ومختوما  املسئول  توقيع 
العرض كامال على قرص DVD عالي اجلودة ،ولن يقبل أي عمل مسرحي دون مشاهدته من قبل إدارة 

املهرجان كامال لضمان خضوعه للجنه املشاهدة والترشح للمشاركة فى املسابقة الرسمية.
15- يحق الدارة املهرجان رفض مشاركة أي عرض ال يتناسب وطبيعة املهرجان دون إبداء االسباب.

بنفس  ولكن ليس  للمشاركة  تتقدم  أن  املاضية  الدورات  للمشاركة يف  التي تقدمت  للفرق  16- يحق 
املسرحيات التي تقدمت بها سابقا.

وتبقى  االختيار  عليها  يقع  لم  التي  أو  املشاركة  سواء  أصحابها  إلى  املمغنطة  االقراص  تعاد  ال   -17
ضمن أرشيف املهرجان.

18- فى حالة اإلعتذار عن املشاركة يكون قبل موعد إنطالق املهرجان ب ) 45 ( يوما على األقل بخطاب 
رسمى باإلعتذار.
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تتعرض  للعرض  املقترح  الفضاء  على  املشاركة  الفرقة  إعتراض  أو  العرض  تغيير  حالة  فى    -19
للغرامة املالية وإلغاء العرض مع احلرمان من املشاركة ضمن فعاليات املهرجان لدورة أو لدورتني وفق 

رؤية وسياسة املهرجان.
20- يحق لعروض مسرح الشارع والفضاءات املفتوحة والغير تقليدية املشاركة ضمن فعاليات املهرجان 

مبحور مسرح الشارع والفضاءات املفتوحة وتكون املشاركة خارج التسابق. 
21-  تلتزم إدارة املهرجان بتبليغ الفرق التى وقع عليها اإلختيار فقط فى موعد أقصاه نهاية فبراير 

 . 2018
22-  إدارة املهرجان غير مسئولة عن إستخراج تأشيرات الدخول إلى األراضى املصرية . 

23-  إدارة املهرجان غير مسئولة عن نقل الفرق – ذهابا وإيابا - أو شحن الديكورات من القاهرة إلى 
مدينة شرم الشيخ. 

)هذة الشروط سيتم إدراجها كاملة فى استمارة املشاركة باملهرجان مع التوقيع عليها من قبل من يريد 
التقدم للمشاركة باملهرجان(.

مادة )9( : جلنة التحكيم : 
تتألف جلنة التحكيم من 5: 9 عضوا من مختلف عناصر العرض املسرحى من مختلف الدول.

مادة )10( : الرئيس الشرفى للمهرجان : 
دورة من  كل  أو متغير فى  دائم  للمهرجان  رئيسا شرفيا  أن تختار  للمهرجان  العليا  اللجنة  من حق 
كل عام على أن يكون شخصية مصرية أو عاملية لها إسهام كبير ليس فقط فى الفن ولكن فى شتى 
املجاالت مع عدم إنفصالها عن الفن وتهدى إدارة املهرجان متثال املهرجان مع إصدار كتاب عنه وعن 
مسيرته وكذلك عرض فيلم قصير ملخصا حلياته وإسهاماته فى ندوة خاصة بالتعريف مبشوار هذا 

الفنان الرئيس الشرفى.
مادة )11 ( : تسمية كل دورة بإسم رمز من رموز الفن فى مصر والعالم : 

تلتزم اللجنة العليا للمهرجان بتسمية كل دورة من دورات املهرجان بإسم فنان له إسهام فى مجال 
الفن واملجتمع على مستوى مصر والعالم عرفانًا بجهوده ألثراء مجاله الفنى أو تخليدا لذكراه )فى 
حالة تكرمي إسم أحد األعالم املتوفني(  مع إلتزام املهرجان بإصدار كتاب عنه وعرض فيلم قصير عنه 

فى ندوة خاصة تكرميا لهذا الفنان مع منحه بشخصه أو أسرته متثال املهرجان وشهادة تقدير. 
مادة )12 ( : دولة ضيف الشرف  : 
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تلتزم اللجنة العليا للمهرجان بإخيتار دولة كل دورة من دورات املهرجان كدولة ضيف الشرف مع عمل 
تكرميات خاصة لرموز املسرح فى تلك الدولة وتخصيص ندوة خاصة بعرض الواقع املسرحى ومدى 

تطوره فى تلك الدولة بالتنسيق مع اجلهات الثقافية املسئولة فى تلك الدولة . 
مادة )13( : فعاليات على هامش املهرجان : 

1- إقامة مجموعة من الورش الفنية فى مختلف علوم املسرح .
2- إقامة ندوات حول قضايا املسرح فى مصر والعالم .

3- إقامة معارض ) كتاب – فن تشكيلى – ملصقات العروض – فوتوغرافيا – ديكور – أزياء ( 
مادة )14( : الهيكل التنظيمى للمهرجان : 

1- اللجنة العليا للمهرجان 
2- اللجان التنفيذية للمهرجان وتشمل عدة جلان.

3- جلنة التحكيم 
مادة ) 15( : 

فتح حساب بنكى بأحد البنوك املصرية بإسم املهرجان لتيسير املعامالت املالية من قبل الوفود ومن 
قبل باقى املؤسسات التى ستدعم املهرجان .

مادة ) 16( : 
يتم إختيار أمني لصندوق املهرجان من قبل رئيس اللجنة العليا للمهرجان كمسئول مالى للمهرجان 

ويتم تغييره حسب رؤية اللجنة العليا وتقييمها السنوى.
مادة ) 17( : 

املستحدثات من قبل إدارة املهرجان : 
1- مسابقة محور املونودراما وحتكم من قبل جلنة النقاد الشباب الدولية ومن حقها منح جائزة أو 

جائزتني بحد أقصى داخل هذا املحور.
عرض  أفضل  جائزة  ومتنح  تقليدية  الغير  املسرحية  والفضاءات  الشارع  مسرح  محور  مسابقة   -2

مسرحى بتصويت اجلمهور.
3-  درع سميحة أيوب التقديرى ومينح لكبار املبدعني ودرع املهرجان مينح لشباب املبدعني .

مادة ) 18( : 
يتم العمل بهذه الالئحة من تاريخ صدورها على أن تبدأ الدورة األولى للمهرجان فى 7 يناير 2016
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بروتوكوالت التعاون اخلارجى املوقعة بني مهرجان شرم الشيخ 
الدولى للمسرح الشبابى والهيئات واملهرجانات الدولية 

على مدار ثالث سنوات هى عمر مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ، قام الفنان واملخرج 
بروتوكالت  من  مجموعة  بتوقيع  للمهرجان  العليا  اللجنة  رئيس  الغرباوى  مازن   / الشاب  املصرى 

التعاون والشركاة مع عدد من أهم الهيئات واملهرجانات املسرحية الدولية . 
فبراير 2016 :

 بروتوكول شراكة مع مهرجان الكويت الدولى للمسرح األكادميى  - الكويت
 مايو 2016 : 

بروتوكول شراكة مع مهرجان ليالى املسرح احلر الدولى  - األردن
أبريل 2017 : 
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بروتوكول شراكة مع مهرجان موسكو الدولى للمسرح الشبابى – روسيا
أبريل 2017 :

 بروتوكول شراكة مع ملتقى املسرح اجلامعى – اكس برونفنس – مارسيليا – فرنسا
أبريل 2017 : 

بروتوكول شراكة مع املعهد العالى للفنون املسرحية – أسبانيا
سبتمبر 2017 :

 بروتوكول شراكة مع مهرجان إمباكت الدولى للمسرح  - كندا
ديسمبر 2017 : 

بروتوكول شراكة مهرجان أيام قرطاج أيام قرطاج املسرحية – تونس
يناير 2018 : 

بروتوكول شراكة مع الهيئة العربية للمسرح – اإلمارات العربية املتحدة
)وزع صور البروتوكوالت بدون حتديد( 
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3
ندوات 
دولية 

14
ورشة 

مسرحية

8
عروض فى املسابقة 

الرسمية 

5
عروض فى محور 

املونودراما

8
عروض فى محور مسرح 
الشارع والفضاءات غير 

التقليدية 

8
بروتوكوالت

21
عرض 

مسرحى

4
مسابقات

21 دولة   
  4  قارات

13
شخصية 

مكرمة

الدورة الثالثة 
فى اأرقام

11 دولة عربية  6 دول أوروبية  9 دول أسيوية   
4 دول إفريقية  2 دولة أمريكا الشمالية 
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4
5
6
7

8
9

11
19

33

38
39
48

50

الفهر�س:
كلمة الفنان واملخرج »مازن الغرباوى«  رئيس اللجنة العليا ورئيس املهرجان 

كلمة د. إجنى البستاوى )املدير التنفيذى للمهرجان(

كلمة الفنانة وفاء احلكيم )مدير املهرجان(

كلمة أ.د. إيناس عبدالدامي  )وزير الثقافة(

كلمة  لواء أ.ح . خالد فودة )محافظ جنوب سيناء(

كلمة  املهندس خالد عبدالعزيز )وزير الشباب والرياضة( 

الهيكل  اإلدارى للمهرجان

املكرمون  

مسابقة التأليف املسرحى 

)جائزة صالح عبدالصبور للتأليف املسرحى(  

الندوات

الورش 

جدول املهرجان

الئحة املهرجان
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برعاية : 
- وزارة الثقافة 

- وزارة الشباب والرياضة 

الشركاء الرئيسني :  
- محافظة جنوب سيناء 

- شركة ريزم للتوريدات واخلدمات اإلعالنية

شارك فى التأسيس : 
- جمعية نادى املسرح املصرى للثقافة والفنون 

الشركاء اإلعالميني : 
 TEN قناة -

- إذاعة مونت كارلو الدولية 
- التليفزيون املصرى 

- قطاع النيل للقنوات املتخصصة 

الرعاة
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بالتعاون مع 

- الهيئة العربية للمسرح 

 - منتجع اجلافى ريزورت 

- شركة اوبليكس للدعاية واإلعالن 

- املركز املصرى للدراسات واألبحاث 

اإلستراتيجية

- مصر للطيران

- ) OISTAT(  الهيئة الدولية للسينوجرافيني 

وتقنيني ومعماريني املسرح  

-  فندق مارتيم جولى فيل – خليج نعمه 
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الدورة 
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الثانية
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Radio Monte Carlo 

ERTU 

NTN 

In cooperation with: 

Arab Association for Theater

Gafy Resort 

Oblex Co. for Advertizment 

Egyptian Center for Studies and Strategic Re-
search 

Egypt Air 

OISTAT 

Maritime July Vile – Neama Bay
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Sponsors 

SITFY is vey proud of its strategic partnership 
with a group of sponsors who are senceer in sup-
porting young efforts and fulfill and intellectual 
vision to improve cultural and intellectual life of 
Egypt 

Sponsored By:

Ministry of Culture 

Ministry of Youth and Sport 

Main Partners: 

Governorate of South Sinai 

Rhythm Co. for Supplies and Advertising Ser-
vices 

Co-founders: 

The Society of Egyptian Theater Club for Cul-
ture and Arts 

Media Partners 

TEN Channel 

42
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3
international 

forums

14
work-
shops

8
performances in 

main competition

5
performances in 

monodrama com-
petition

8
performances in street 
theater and non-tradi-
tional spaces competi-

tion 

8
protocols

21
perfor-
mances

4
competitions

21  

Countries 

  4 Continents

13
Honorees

Third Edition of 
SITFY in Numbers 

11 Arab countries  6 European Countries  9 Asian Countries   

4 African Countries  2 North AmericAN 
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Foreign Cooperation Protocols 
Along three years, SITFY signed (8) protocols with international and 
Arab festivals and theatrical organizations: 

Cooperation Protocol with Kuwait International Festival of Academ-
ic Theater -Kuwait (February 2016)

Cooperation Protocol with International Festival of Theater Nights 
-Jordan (May 2016)

Cooperation Protocol with Moscow International Theater Festival 
for Youth -Russia (April 2017)

Cooperation Protocol with University Theater Festival – France 
(April 2017)

Cooperation Protocol with Higher Institute of Theatrical Arts – 
Spain (April 2017)

Cooperation Protocol with Impact International Theater Festival – 
Canada (September 2017)

Cooperation Protocol with Cartage International Theater Festival – 
Tunisia (December 2017)

Cooperation Protocol with the Arab Association for Theater – UAE 
(January 2018). 
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The Executive Committee (including several subordinate committees) 

The Jury 

Article (15) 
 To facilitate financial transactions of the involved groups and sponsors, 
SITFY will open a bank account for these purposes. 

Article (16)
 A trustee of funds will be appointed by the festival’s president as a finan-
cial personnel for the festival.  

Article (17)   Modern innovations:
Monodrama competition to be judged by the international youth critics 
Jury 

Street theater and non-traditional spaces competition: to be judged by 
audience voting 

Honorary shield of Samiha Aioub for Prominent Artists abd SITFY 
Shield for young artists 

Article (18):
 These rules and regulations are valid and enforceable since its date of is-
suance and the first session of the festival will start at January 7th 2016. 
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Article (10) (Honorary President)
 The supreme committee will choose an Egyptian or world famous per-
son as an Honorary President of each annual session of the festival. This 
person should have major artistic or intellectual contributions not only in 
theatre but also in all fields that work for humanity welfare.  The supreme 
committee honors the honorary president by the festival’s honorary plate, 
a memorial book and a short move about his/her career. 

Article (11) (Session Titling and Dedication) 
 Each annual session will be dedicated to a famous Egyptian or world 
character (alive or deceased) that contributed in the human intellectual or 
social welfare. SITFY will issue a memorial book about this character in 
addition to a short movie about his/her career and contribution. He/she or 
his/her family will be awarded the honorary festival’s plate. 

Article (12)Guest of Honor Country :
The supreme committee choses a country to by the guest of honor every 
year and to dedicate a forum to discuss reality of its theater and its devel-
opment in coordination of theater governing bodies in this country. 

Article (13) (Sideline Events) 
Several artistic workshops in all aspects of theatre 

Several discussion forums about issues of theater in Egypt and the world 

Exhibitions (book fares – fine arts – posters – photography – decoration – 
costumes) 

 Article (14) (Organizational Structure) 
The Supreme Committee 
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sent by the end of Febrary

Band should sign and send the e-form, stamped by the authority or pro-
duction body and accompanied by a DVD of the performance

SITFY has the right to reject any performance that does not fit for its 
nature or objectives without explaining the reasons 

Band that previously participated have the right to participate but with 
other performances 

DVDs are not returned 

In case of apology, it should be introduced (45) days before the festival in 
a formal letter 

In case of changing the performance or rejecting the available space, the 
band is fined and denied of participation for one or two rounds

Street theater and open spaces performances have the right to participate 
outside the main competition 

SITFY is committed to notify bands with its acceptance by the end of 
February 

SITFY is not responsible to get visas to Egypt for bands 

SITFY is not responsible for transportation to and from Egypt 

(These terms and conditions are included in the application form)

Article (9) (The Jury)
 The jury includes 5:9 members specialized in all aspects of theatrical 
performance. Two members of the jury will be Egyptian and one of them 
the chairman of the jury. 
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For Arab and Foreign groups, full performances should be uploaded to 
You-Tube to facilitate watching them. For Egyptian groups, a CD with the 
full performance is required to be sent to the festival’s committee’s an-
nounced dates and addresses. 

All groups are required to send a file about the performance with full 
media press file and technical proposal file. 

The performance should not exceed (90) minutes 

Performances will be held on stages and performance spaces provided 
and arranged by the festival, either in the morning or in the evening. 

Priority is given to performances held in non-traditional spaces 

Performances should be suitable for youth trends of thinking and intellec-
tual attitudes all over the world 

The director’s age should not exceed (40) years 

Priority is given to performances based on scripts of authors not exceed-
ing (40) years of age

Official competition will include only one Egyptian performance. As the 
hosting country, Egypt has the right to contribute with maximum three 
other performances out of competition and each performance will commit 
to general terms of contribution. 

It is preferred that all contributors in the performance to be youth to 
fulfill the credibility of the festival’s policy. 

SITFY has the right to tape and record all performances in audio-visual 
tapes and to use them according to the vision of the festival. 

Projected translation into English is required for all performances and to 
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dent and festival’s director. It should be of a world famous group. 

Fourteenth: Man of the Festival

This award goes to an administrator, a facilitator or a technician who 
exerts exceptional efforts during the festival. Nominations come from the 
supreme committee and executive committee of the festival and the jury 
may nominate some persons too. 

Fifteenth: Honorary President

The supreme committee honors the honorary president by the festival’s 
honorary plate, a memorial book and a short move about his/her career. 
The honorary president has no right to interfere in any executive acts. 

Article (7) (Guests of Honor)  
SITFY will honor several major artists and intellects of leading contribu-
tions on theater. This may include artists and intellects from Egypt and all 
over the world. This will not exceed five artists and they will be awarded 
the festival’s honorary plates and certificates of appreciation in addition 
to as memorial book about their careers and contributions. 

 The supreme committee will vote on guests of honor nominated by the 
festival’s president and director. 

Article (8) (Terms and Conditions of Contribution) 
SITFY provides all groups attending the festival full-board accommoda-
tion during the festival’s period for maximum of (10) persons in addition 
to local transportation in Shrm El Sheikh 

Each attending group is responsible for travel and cargo & Shipment fees 
and costs to and from Sharm El Sheikh 
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Fifth: Best Actress (Leading role – Subordinate role)

Sixth: Best Music

This award is given to best composition, best performer or best arrange-
ment. The jury has the right to give the ward to one of the three branches 
or the three branches. In this case the monetary award is shared among 
contestants and only certificates of appreciation will be awarded. 

Seventh: Best Choreography

This award is given to best designer, best group or best performer. The 
jury has the right to give the ward to one of the three branches or the 
three branches. In this case the monetary award is shared among contes-
tants and only certificates of appreciation will be awarded. 

Eighth: Best Scenography

Ninth: Best Costumes

Tenth: Best Lights

Eleventh: Jury’s Special Award

This award is given to special efforts that did not meet the criteria of 
other awards with maximum limit of three awards. 

Twelfth: 

The SITFY Supreme Committee awards all groups attending the festival 
with certificates of contribution. 

Thirteenth: 

Performances for the opening and closing ceremonies are out of competi-
tion. The closing ceremony performance is chosen by the festival’s presi-
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To create a better future through experience exchange with foreign and 
Arab experiences in the field 

To prove that Egypt a great, inveterate and culture-holding nation with a 
safe and elegant real and intellectual atmosphere 

To attract international theatre academies reflecting global reality of 
theatre and introduce them to our Egyptian and Arab counterparts in a 
mutual experience as theatre is the reflector of nations

Article (4)
 Several governmental bodies will appoint personnel to facilitate the work 
of the jury and other committees of the festival in addition to communi-
cating with theatrical groups attending the festival and issuing the festi-
val’s publications (leaflets – media press releases – daily journal of the 
festival – books about honorees – honorary plates – certificates of appre-
ciation). 

Article (5)
 Director of the festival is kindly required to annually present the organi-
zational structure of the festival’s committees to be approved and signed 
from the festival’s president and chairman of the supreme committee of 
the festival.  

Article (6) (Awards)
First: Best performance 

Second: Best Script

third: Best Director

Fourth: Best Actor (Leading role – Subordinate role)
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Rules and Regulations
Article (1)
 Sharm El Sheikh International Theatre Festival for Youth (SITFY) is 
hosted annually at the city of Sharm El Sheikh in joint cooperation and 
partnership of The Ministry of Culture (Egypt), The Ministry of Youth & 
Sport (Egypt) and South Sinai Governorate (Egypt) as major partners in 
this festival in addition to several other governmental and non-govern-
mental associations that may support and sponsor the festival financially 
and intellectually. 

Article (2)

 SITFY will be held regularly on an annual basis in April each year and 
the first session will be exceptionally held in January 2016. 

Article (3)

 SITFY will be held to fulfill the following aims: 

To reactivate the theatrical movement in Egypt and to link it to interna-
tional modern theatrical trends all over the world

To support youth tourism through targeting young people of international 
universities to change the age group of target tourist attracted to Sharm 
El Sheikh so as to maintain the sustainability of future tourism to Sharm 
El Sheikh

For the first time, SITFY is listed in the agenda of the Ministry of Tour-
ism (Egypt) directed to the world through the journal of Egypt Tourism, 
publications of tourist agents and theatres all over the world

To reactivate tourism to Sharm El Sheikh and to reflect an optimum civi-
lized picture of international festivals held in Egypt 

32



76

Opening Ceremonies 

Carnival – Red Carpet 

Drum Light Band – Participating Countries Flag Marsh – The Clown 
(Tunisia) 

Opening Ceremony – with Opera Arabi – Directed by Omar Al-Shahhat

Concert with “Ahmed Gamal” in accompaniment with Orchestra of Min-
istry of Youth and Sport – Conducted by Dr. Ezz El-Din Taha

Ceremonies are Introduced by: 

Tarek Sabry (Egyptian actor)                                          Ola Alfares      
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Monodrama Competition: 
 Performance  Country  Writer  Director

Never Forget That Spain  Maria Jesus
 Oporto

Maria Je-
 sus Oporto

Coffee Dregs Lebanon Hesham Zain El-
 Din

 Hesham
Zain El-

 Din
Last Statement of Shahryar  Algeria  Farhan Khalil  Housain

Ben Shu-
 misa

Pretty Woman  Egypt  Akram Mustafa  Akram
 Mustafa

a Sailor›s Diaries  Kuwait Mohamed Al-
Fayez

Yousef Al-
 Saria

Street Theater and non-traditional spaces 
Performance Country 
The Clown Tunisia 

Pinocchio and the Dreams Egypt 
Molasses and Sesame Paste Egypt 
Molasses and Sesame Paste Egypt 
Age of Fine Art (Operetta) Egypt 

Drawing Under Water Egypt 
Narration and Epic (café theatre) Egypt 

Narration and Puppets Algeria 
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Participating Performances 
Twenty-one performances participate in the competitions of the third edition 

of SITFY in three different competition as follows: 

Main competition:  

Performance Country Writer Director 
Women Without To-
morrow

Egypt Gawad Al-
Asady

Nour Ghanem 

For a Living Oman Gamal Sakr Mohamed Said Al-
Ruwahy 

Vagary Tunisia Shraf Ben 
Al-Haj 
Mubarak 

Shraf Ben Al-Haj 
Mubarak 

Wood Prison Italy Collective Collective
Chronicles Leading to 
Madness

Kuwait Nicolay Go-
gol - Yousef 
Al-Hashash

Yousef Al-Hashash 

Women Under Occu-
pation

Palestine Collective Nichol Bandler 

The session Egypt Munadel 
Antar 

Munadel Antar 

A seeing heart UAE Basema 
Younes 

Said Al-Harsh 
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Creative works for special-needs persons 
Ali Alwehidy (Kuwait) 

How to deal with theater of special-needs persons

Pantomime
Sama Ibrahim (Egypt)

Introduction and practice of Pantomime

Direction 
Fattah Diewary (Germany) 

 What is direction? Who is the director? How to
 read a text? What is the role of light designer,
 scenographer and others?
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Voice and recitation 
Dr. Maimoun Al-Khaledy (Iraq)

 Voice and recitation drills

Theatrical spaces and creativity 
Majdy Bu Matar (Canada)

Interaction between actor›s body and theatrical 
space 

Theatre production 
Shady Al-Daly (Egypt)

 The actor›s tools suitable for non-traditional
 spaces

Cultural administrati
Sirin Ganoun (Tunisia)

 Developing cultural administration skills

Mechanisms of critical writing 
Watfa Hamady (Lebanon)

Contemporary trends in critical writing

The actor and his peer 
Moez Al-Gudiry (Tunisia)

Theatrical drills as therapeutic tools 
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Workshops 
SITFY hosts (14) technical workshops that cover all fields of theatrical sci-

ences as follows: 

Actor›s Games 
Jeff Johnson (USA)

 Use of body in theatrical space

Beach theater 
Esrafeel Shaheen (Bangladesh) 

 Preparing performances suitable for beach
 theater

Justice in the theater of unjust 
Meriam Bu Salmi (Tunisia – Germany)

Persuasive strategies used in theater for advo-
 cating human issues

Body rhythm in theatrical space 
Nawal Bu Daif (Morocco)

Harmony between elements of theatrical per-
formance and its effects on actor›s body

Contemporary dance 
Kareema Bedir (Egypt)

 Contemporary dance techniques
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Four other seminars will be held to present modern techniques 
and trends in international theatre. Spokesmen are: 

Sean Crawly (UK) 

Maria Richnova (Bulgaria) 

Kevin Rigdon (USA) 

Pert Diterman (Holand)

International Organization of Scenographers, Theatre Architects and Tech-
nicians  (OISTAT), is holding its meetings along with the festival events
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International Forum of Professional Meetings 
First Session:

Mohamed Sobhy Between Political Symbolism and Ethical Commitment 

(Artistic and Intellectual Biography) 

Date: Tuesday, April 3rd, 2018 (13:00 – 15:00) 

Session director: Ibrahim Al-Husainy 

Spokesmen: Dr. Mustafa Selim - Dr. Hasan Attia 

Guest: Mohamed Sobhy 

Second Session: 
Cultural Benefit of Arab Theater Festivals 

Date: Wednesday, April 4th, 2018 (13:00 – 15:00) 

Session director: Ali Mahdy  

Guest: Mohamed Saif Al-Afkham 

Third Session:
Towards Establishing a Database for Arab Specific Festivals 

Date: Thursday, April 5th, 2018 (13:00 – 15:00) 

Session director: Ghannam Ghannam 

Guest: Ismail Abdullah 
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Daily Journal

The daily journal is issued by SITFY on daily basis during the festival days. It 
publishes critical reviews and follow-ups about the festival events. It also docu-
ments all events. The issue is published in two formats: electronic and paper. 

Board of Editing 

Chief Editor:

Ibrahim Al-Husainy 
Editor and translator: 

Dr. Tarek Ammar 
Editor: 

Mohamed Gamal 
Secretary of Editing:

 Rana Abd Al-Kawy
Follow-ups: 

Dalia Hamma 
Salwa Otham 
Emad Elwany 

Art director:  

Waleed Yousef 
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Jury of Theatrical Writing Competition

Dr. Abu Al-Hasan Sallam 
(Egypt):
 Professor of theatrical sciences 
– Faculty of Arts – Alexandria 
University. A prominent riter and 
director whose works affected gen-
erations of theatrical artists. 

Dr. Abd Al-Kareem Bersheed 
(Morocco):
 An academic, journalist, writer 
and director whose works were 
very famous among young theatri-
cal artists. Member of Morocco›s 
Writers Union. Former advisor of 
minister of culture. 

Waleed Yousef (Egypt): 
A famous writer and scientist who 
was honored several times and was 
awarded several awards in Egypt 
and the Arab World. 

Dalia Hammam (Egypt): 
An Egyptian writer and critic. 
Member of the international soci-
ety of theatre critics. 
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The festival also is holding a questionnaire about 
“Theatrical Star of the Year”. Nominees are: 

Adel Hassan                      Hamdy Al-Merghany        Tamer Karam
(director)                              (star actor)                        (director)

Theatrical Writing Competition
Salah Abd Al-Sabour Award

To encourage young au-
thors and playwrights, 
SITFY is holding a theat-
rical writing competition 
that holds the name of the 
great Egyptian poet, play-
wright and critic «Salah 
Abd Al-Sabour» 

20
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Honorees of the closing ceremony are: 

Sasyed Ragab - Egypt 
 His as an actor and film star came after a long

career on stage. His calm performance and popu-
 lar appearance made him very close to the hearts

 of his audiences

Samiha Aioub›s Honorary Shield 

Essam Al-Sayed - Egypt 
A prominent director whose career is full of suc-

 cessful works that are based on experimentation,
 modern trends and folk traditions. His works

represented the Egyptian theater in several inter-
 .national festivals

Samiha Aioub›s Honorary Shield 
Mohsen Rizk - Egypt 
An Egyptian writer, director and scenarist whose 
works are affected by his tendency to write 
comedy. Who wrote several films and plays for 
young Egyptian stars 

SITFY Shield 

Marwa Abd Al-Monem - Egypt 
 An Egyptian star actress who started her career

 in a very young age. Her roles vary greatly from
 one work to another as she likes to play tough

 .roles

SITFY Shield 
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Kholaida Tomy - Algeria 
A feminist and human rights advocate. For-
mer minister of culture 

Samiha Aioub›s Honorary Shield 

Mohamed Mamdouh :Tyson» - Egypt 
Egyptian actor and film star with prominent ca-
reer and excellent gift 

SITFY Shield 
Mustafa Khater - Egypt 
Egyptian young actor, director and TV  star 
whose comedian works are very enjoyable in 
Egypt and the Arab World  

SITFY Shield 

Rasha Abd Al-Monem  - Egypt 
Ab Egyptian critic and writer. Member of theater 
commission of the supreme council of culture 

SITFY Shield 

Aisha Abd Al-Rahman  - UAE
A prominent actress and TV star who started her 
career with Al-Fujaira theater. She was honored 
several times for her prominent roles 

Samiha Aioub›s Honorary Shield 
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Honorees 
As a tradition, SITFY honors a group of brilliant artists and stars whose works 
affected the Egyptian and Arab Audiences. For the third edition, starts honored at 
the opening ceremony are:  

Mohamed Sobhy - Egypt 
A famous director and star actor whose ca-
reer affected his audience greatly. His works 
are clear expressions of his political and 
social attitudes and are considered as mile-
stones in Arab drama, especially in theater 

Holder of the title of SITFY third edition 

Mohamed Henidy - Egypt 
An Egyptian actor and film star who was 
honored in several national and international 
occasions. He is famous for his comic roles 
with ethical messages. 

Samiha Aioub›s Honorary Shield 

Mona Nour El-Din - Tunisia 
Prominent actress and film star with a long 
career 

Samiha Aioub›s Honorary Shield 
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International Young Critics Jury 
This commission will judge Monodrama performances 

Dr. Omar Faratat (Morocco) 

Theatrical researcher 
Professor of Bordeaux Montaigne University – 
France 

 

 Dr. Luminița Bîrsan
Associate professor at „Lucian Blaga” University 
of Sibiu

Founding member of the Center for Advanced Re-
search in the Field of Performing Arts (Cavas)

Member of Sibiu International Theater Festival 
Commission as a coordinator for several branches 

Khaled Raslan: 
Egyptian director and critic 

Manager of training workshops at the general di-
rectorate of theater 

Chief editor of “Theatrical Texts” book series 

16
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Ali Olaian  - Member 
Actor / director - Jordan

Kevin Rigdon - Member
Professor, University of Houston School 

of Theatre & Dance - USA

Marital Anton  - Member
Actor & puppeteer  - France

Sandip Soparrkar- Member
Actor & choreograph  - India

Nora Amin  - Member
Actress, director and writer - Egypt

15
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Jury 
This commission will judge main competition performances  

CONSTANTIN CHIRIAC - Chairman 
Actor – president of Sibiu Academy - 

Romania

Sonia Murcia Molina - Member
Dean of Higher Institute of Theatrical 

Arts - University of Murcia
Professor of Contemporary Dance and 

Acting  - Spain

Dr. Abdelkader Gonegai - Member
Dean of faculty of Arts and Humanitar-

ian Sciences – Nimsek  - Morocco

Tatiana Malinowska - Member
Director  - Poland

14
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Performance selection Commission
The performance selection commission selects performances for participation ac-
cording to specific criteria listed in the rules and regulations of the festival. Mem-
bers of the commission are: 

Dr. Ayman Al-Shiwy (Egypt): Professor of acting and direction, the Higher Insti-
tute of Theatrical Arts 

Salwa Mohamed Ali (Egypt): Actress 

Same Megahed (Egypt): Theatrical Director 

Dr. Abeer Fawzy (Egypt): Professor of acting and direction, the Higher Institute 
of Theatrical Arts

Mohamed Hashem (Egypt): Scenographer

Mohamed Mahran (Egypt): Actor 

Ibrahim Al-Husainy (Egypt): Critic and Writer

The commission watched (515) performances and chose (120) in the preliminary 
elimination stage. The commission chose (24) performances to participate in the 
competitions of the third edition of SITFY: (10) performances for the main com-
petition, (6) performances for the monodrama competition and (8) performances 
for street theater and non-traditional spaces competition. The commission filed its 
final decision to the supreme committee of SITFY on February 5th, 2018. 

13
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Executive Commissions 
Executive commissions coordinate, facilitate and supervise the festival events. 

 Commission Secretary 
 Publications Ibrahim Al-Hosainy

International young critics Rana Abd Al-Kawy
Films Hasan Al-Ahwany 

Public relations Emad Al-Kady 
Transportation Amr Halawa 

Media Gamal Abd Al-Nasser 
Technical preparation Mohamed Hashem 

Scheduling and programs  Nour Al-Sayed
 Forums and translators  Dalia Hammam

 Website and social media  Mohamed Osama
 Coordination of interviews  Iman Mahmoud

 Deputy of commissions  Ibrahim Hussain
 Secretary general  Mohamed Al-Kilany

 Coordination of street theater and
 non-traditional spaces  Magdy Al-Mansoub

 Workshops  Dr. Abdullah Al-Aber
 Executive director  Dr. Ingy Al-Bistawy

 Director  Wafa Al-Hakeem
 President  Mazen Al-Gharabawy

 Honorary president  Samiha Aioub

12
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Supreme Committee of SITFY 

Members of this committee are prominent artists and academics who are inter-
ested in theatrical movement in Egypt, the Arab World and the Whole World. The 
committee sets general policies of the festival and supervise its enforcement to 
achieve the common visions and objectives of youth artists. 

Lady of the Arab Theater: Samiha Aioub – Egypt - (Honorary President)

Mr. Mazen Al-Gharabawy – Egypt - (President)

Dr. Engy Al-Bestawy – Egypt - (Member)

Mrs. Wafaa Al-Hakeem – Egypt - (Member) 

Mr. Ali Olaian – Jordan – (Member)

Mr. Moez Al-Tomy – Tunisia (Member)

Dr. Fahad Al-Hajery – Kuwait (Member)

Mr. Fabio Abraham – UK – (Member) 

Mr. Hafiz Khalifa – Tunisia (Member)

Dr. Samy Al-Jamaan – KSA (Member) 

11
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Administrative structure of SITFY

As SITFY believes in its mission to enrich theatrical movement in Egypt and 
all over the world, and as it is an expression of commitment with international 
partnerships, the festival prepared its administrative structure to fulfill its objec-
tives and to guarantee the effective initiation of events. Administrative structure 
includes two main committees and several minor commissions as follows: 

10
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Speech of Dr. Amal Gamal
Deputy of Minister of Youth and Sport

As the whole world is seeking to use youth energy to build a new future, the 
mission of ministry of youth and sport is to embrace these energies and foster 
them in all cultural, artistic and sports fields, as a public organization that is con-
cerned with developing the original Egyptian character with all its ancient history, 
present potentials and ambitious future. Today, we are celebrating the launch of 
SITFY in its third edition. This clearly expresses the trend of the ministry to em-
power youth to come to the intellectual front of the modern Egyptian nation, that 
can never be developed unless we use the energy of youth and fulfill their expec-
tations. A brilliant group of Egyptian youth are hosting another brilliant groups 
of youth from all over the world. This is a message of comfort for every heart in 
Egypt that their youth are able to give, even under current severe challenges, they 
are able to become the light that shows us all the way to the future. It is a mes-
sage from Sinai, the land of prophets, to the whole world, that Egypt depends on 
her youth in the middle of major challenges of renovation, building and restoring 
world peace. 

9
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Speech of Eng. Khaled Abd Al-Aziz
Minister of Youth and Sport

While we are celebrating the launch of the third edition of SITFY as a major 
event that confirms the fact that Egypt is the cradle of civilization, we are actually 
celebrating a true effort of youth and a genuine fruit of cooperation among youth 
of several nations. This genuine effort deserves celebration as it is a message 
from Egypt to the whole world indicating that Egyptian youth are able to build 
a peaceful international society. Among challenges of fighting dark forces that 
seek domination over the whole world, the arms of our Egyptian youth are the 
protective shield, the defending sword and the building tool of the future that will 
light the world as it did thousands of years ago. It is not an ordinary event but a 
clear message from Egyptian youth to the whole world saying that they sacrificed 
their soles to protect this sacred land once and now they are building the future of 
peace to the whole world. Welcome to Sharm Al-Sheikh and best wishes for you 
all in this event. Yes, we can challenge and create a secure future where Egypt can 
enjoy what her youth provide. 

8
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Speech of Dr. Inas Abd Al-Daiem
Minister of Culture

Art and creation are still the the protective wall of any nation from extremism and 
dark forces that seek to dominate the fate of free nations. Youth is still in the heat 
of the creative process with their renewable visions, expectations and real desire 
to express the issues and problems of their reality, in addition to their ability to 
exert sincere and effective effort to achieve aesthetic values. We are here in Sinai, 
at the heart of Sharm Al-Sheikh, to celebrate the launch of the third edition of 
SITFY. Theatre is distinguished from other arts by direct confrontation with audi-
ence. It is a unique state of perception that depends on serious interaction with the 
audience and their issues in an artistic manner. This effort clearly expresses that 
Egypt has regained its intellectual superiority, not only on the regional level but 
also on the international one. This is not strange for a nation that was, and still 
is, the lighthouse of art and culture for the whole world. Once, the world learned 
from Egypt and again he will come back to learn. Such festivals are the cultural 
and intellectual front for restoring our soft power that is the main pillar for our 
leap to the future. Theater and its role in building public awareness through genu-
ine interaction with human issues makes theater the real father of all arts. Today 
we are celebrating theater and through theater we join the first line in confronting 
terrorism that Egypt is fighting on behalf of the whole world. It is a non-traditional 
confrontation that is not limited to what our heroes of the armed forces and police 
are doing. We joint this war through intellect, dialogue and enlightenment. Under 
this sun and over that soil, the first creative person of humanity walked once and 
on that land caravans of art and creation will continue its walk. 

7
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Speech of General Khaled Fouda
Governor of South Sinai

Although Egypt is facing major challenges on all contexts, the state of Egypt 
is concerned with celebrating its youth creative works as it represents a major 
contribution in achieving the desired leap of Egypt towards its right place among 
developed nations. For the third year, Sharm Al-Sheikh is hosting the events of 
SITFY as a brilliant model for youth effort and their enthusiasm towards achiev-
ing an international rank for Egypt. The festival embraces youth creative works 
from all over the world under the skies of Egypt and on its good soil. It is a mes-
sage of challenge that the future can be built only by the hands of youth. From the 
heart of the city of peace, Sharm Al-Sheikh, we celebrate together the third edi-
tion of this major event that reflects the real image of Egypt as the mother of the 
civilized world and cradle of human civilization. Welcome to Sharm Al-Sheikh 
where you may send a message to the whole world saying that Egypt was, and 
still is, safe and secure by the will of God and efforts of her sons. 

6
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Speech of Wafa Al-Hakeem
Director of SITFY

It is theater, the art we love. We give it our soles and in return it gives us joy. It is 
the art that is a spell against dark thoughts and a way leading to tranquility that 
turns our soles into butterflies in the skies of creativity. For three consecutive 
rounds, we embrace your creative work and fly with it into the open skies. While 
we are launching the third edition of SITFY we welcome you all as ambitious art-
ists from all over the world. In this edition, we sought to improve the festival as 
you will see through its events. The most prominent improvement came last year 
when we formed the Youth Critics Jury to award a prize for best performance. 
This year we involved the audience with us as a critical factor in any art perfor-
mance. The audience will award its prize to best performance of street theater and 
non-traditional spaces as our audiences are those to whom we work and whom 
we try to please.  

Art is no longer a mere entertainment and culture is no longer a luxury, although 
they both include joy. Instead, they became contemporary mechanisms used to 
keep up with modern advances. They are the soft component countries can use 
to protect its future against extremism and terrorism and to secure its place under 
the sun. 5
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Speech of Dr. Ingy Al-Bestawy 
Executive Manager of SITFY 

Here we are again in Sharm Al-Sheikh, at the same date of every year to launch 
the events of the third edition of SITFY, hoping that God will bless us and makes 
our deeds for the good. The success of the previous two editions made us all satis-
fied and full of confidence. And here we are at the third edition, where we tried, 
as we always do, to avoid any mistakes or flaws that might happened, so that our 
work, to which we dedicated all our time, appears in way that suits the rank of 
Egypt as a cradle of world civilization. We also hope that our efforts may satisfy 
you, not as guests, but as active partners in this effort.  

 My deep thanks to you all for your attendance hoping that you will enjoy the 
events of this edition and make enjoy your creative works that we are eager to see. 

Thank you

4
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Speech of “Mazen Al-Gharabawy”
Chairman of SITFY and President of the Supreme Committee

 On the sacred soil of Sinai and under her peaceful and loving sky, we are here 
to celebrate the launch of the third edition of SITFY, that is, above all, concerned 
with gathering these loving artistic hearts to play together a song of peace and 
dedicate I to the whole world from one of the most sacred places on earth, where 
God Talked to Moses, where Jesus walked with virgin Mary and where prophet 
Mohamed visited during his journey to Jerusalem. 

 This year, while we celebrate our third edition of SITFY, Egypt is fighting ter-
rorism on behalf of the whole world. And here, we are fighting our war but with 
a different weapon. While brave men of Egyptian army, police and citizens of 
Sinai, are fighting with guns, we are fighting with art and enlightenment. The 
hand that carries a weapon to protect lives should be supported by another hand 
that lights the way to block the road in the face of forces of darkness. From Sharm 
Al-Sheikh, we say it aloud to the whole world, Egypt is not an extinct civilization. 
Instead, it is the renewable fountain of civilization, the candle that lighted the 
world once and here she is lighting it again with you. 

 Our mission in SITFY is to foster youth creative works from all over the world. 
It is a purposeful mission as youth are the pillars of development for any nation. 
They are the hopes of present and expectations of future. Their creations are the 
defense line for the whole world against all types of extremism. When they come 
to Egypt, they are confident that they will sing freely asserting that art is the suit-
able weapon to face disruption and they are the hard number in the equation of 
development. 

 Welcome to the sacred soil of Sinai, and my gratitude and thanks for all those 
who came here to pray with us the prayer of peace and art. To all of you, my 
teachers, mentors and fellow colleagues, I thank you for your true and honest ef-
fort to make this edition as successful as the two previous ones. 

Thank you

3
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Participating 
Countries

Egypt 
Jordan 
Spain 
Germany 
UAE
Italy 
Bangladesh 
Poland 
Tunisia 
Algeria 
Romania 
Oman 
Iraq 
France 
Palestine 
Canada 
Lebanon 
Morocco 
KSA
India 
USA
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