








مهرجان شرم الشيخ الدوىل للمسرح الشبابى
 Sharm El Sheikh International Theatre Festival

for Youth
SITFY

الدورة األوىل  - دورة الفنان الراحل
أ.د/هانى مطاوع

فى الفرتة من 7 يناير 2016 إىل15 يناير 2016
مبدينة شرم الشيخ 

الرئيس الشرفى للدورة األوىل
سيدة املسرح العربى 

الفنانة القديرة / مسيحة أيوب

مدير املهرجان 
وفاء احلكيم 

رئيس املهرجان 
مازن الغرباوى 

اإلخراج الفين 	 	 	
حممد عبد احلكيم الكومي 	 	 	



وأصبح لشرم الشيخ ,مدينة السالم , مهرجان دوىل للمسرح الشبابى 
,نتمنى أن يكون بداية ملهرجانات فنية أخرى ,فى هذه املدينة  

األمجل على مستوى العامل .

هذا املهرجان فكرة نابعة من شباب ويقوم عليها شباب ,لكن ليس 
بهذا وحده نعترب املسرح شبابى ,بل األفكار جيب أن تكون شابه , 

تسعى إىل التجديد , وأى عمل فنى يتبنى التجديد نعده شبابى , حتى 
لو كان القائمون عليه ليسوا كذلك حبكم السن , الشبابيه حالة فكرية 

ونفسيه وإبداعيه وليست سنا فقط .

املسرح عموما يقوم على احلرية والتعددية فى األصوات واألفكار 

كلمة 
وزير الثقافة



من خالل احلوار اجلاد والعميق , وإذا كان املسرح شبابى فإنه جيب أن يكون قائما كله 
على احلرية والتجديد .

حتمل هذه الدورة اسم رئيس أكادميية الفنون الراحل الدكتور » هانى مطاوع » وتتوىل 
رئاستها الشريفه الفنانه القديرة » مسيحة أيوب » 

يدعم املهرجان عدة وزارت هى الثقافة والشباب والرياضة والسياحة , فضال عن احتضان 
حمافظة جنوب سيناء وحمافظها حمب للفنون واآلداب خالد فودة.

أمتنى هلذه الدورة وللقائمني عليها النجاح والتوفيق , وأن يكون املهرجان فاحتة ألنشطة 
ثقافية وفنية أخرى ليس فى شرم الشيخ وحدها بل فى معظم مدن مصر .

الكاتب الكبري 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	    حلمى النمنم 	 	 	 	 	 	 	 	    



كلمة 
مدير املهرجان

سيداتي الكرميات  	
السادة الكرام  	 	 	

هنا مبهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ترفع احلياة  	
أعالمها خفاقة  ليتغنى الشباب العربي بأحالمه البيضاء يف هذا الزمن 
العربية  الوفود  بغيوم اإلرهاب والدماء والفرقة واألحزان . كل  امللبد 
اليوم حتج إىل مصر كما باألمس تشاركنا هذا الفرح اجلميل  وتشاركنا 
بناء  روعة  وتقامسنا  اإلرهاب  و  الكراهية  على  املصري  الشعب  انتصار 
الصحيح  الدرب  العربية  األمة  شرفاء  كل  ومن  منا  ولتستلهم  اجملد 
لالنتصار على الدمار الذي ما يزال يعربد يف كثري من الدول العربية اليت 
نأمل هلا اليوم قبل الغد عودة آمنة إىل رحاب السلم واألمن واالزدهار 

أيتها السيدات 
أيها السادة 



 هل هناك فارس أمجل أو أنبل من الفن واإلبداع يف مصارعة الظالمية و التخلف والتطرف 
مرة أخرى  هاهي الوفود الفنية العربية واألجنبية خبرية شبابها تتقاسم  اجلهد احلقيقي 
كالبنيان  أياديها  على  تشد  و  األعمى  واإلرهاب  البغيض  التطرف  بشاعة  مواجهة  يف 
املرصوص كي تظل مصر رائدة من رواد األمة العربية والعامل الشريف اليت تذود عن 

الشعوب العربية وعن حقها يف احلياة و الكرامة و العدالة .
حتيا مصر 

واحلياة كل احلياة لألمة العربية وكل األمم الداعية للسالم 	
واحلياة كل احلياة لألمة العربية اجمليدة 

شكرا . 	 	 	 	 	 	
وفاء احلكيم 	 	 	 	 	 	 	 	 	



كلمة  	
رئيس اللجنة العليا ورئيس املهرجان

	
أتأمل تلك األيام التى كانت ومازالت تعصر جسدى من شدة اإلرهاق  	
والتعب ..التعب املمتع .. التعب واإلرهاق املثمر .. عام كامل من 
 .. اآلن  وأعيشها  أتأملها  التى  الفارقة  اللحظة  لتلك  والتحضري  التجهيز 
ليكون لنا ولكم وللعامل أمجع مهرجانا دوليا للشباب ببصمة شبابية وبصبغة 

دولية .. 

للمسرح  الدوىل  الشيخ  شرم  مهرجان   « اآلن  الواقع  احللم  ذلك  	
شرم  فى   .. أمجع  للعامل  سالم  رساله  خالله  من  نوجه  الذى   « الشبابى 
الشيخ تلك املاسه اجلغرافيه التى حتتضن اليوم الدورة األوىل االستثنائية 
الدورة  تلك  الشبابى   للمسرح  الدوىل  الشيخ  شرم  ملهرجان  والتأسيسيه 
وللعامل  لنا  قدم  الذى  مطاوع  د/هانى  الراحل  أستاذنا  بإسم  املهداه 
العربى علمه وفنه واليوم نهدى له تلك الدورة األوىل من مهرجاننا و هذا 



أقل ما يقدم ملسريته احلافله بالكثري والكثري  وأمتنى من اهلل أن حيالفنا احلظ والتوفيق 
إلخراج املهرجان بالصورة املثلى التى تليق مبصرنا احلبيبه الغاليه .

وموعده   تارخيه  فى  املهرجان  لينعقد  دعما  لنا  قدم  من  لكل  بالشكر  أتوجه  لذا  	
فأتوجه بالشكر ملعاىل وزير الثقافه الكاتب الكبري / حلمى النمنم وصاحب البيت سيادة 
الشباب  وزير  العزيز  واملهندس / خالد عبد  سيناء  فوده حمافظ جنوب  اللواء / خالد 
والرياضة ومعاىل وزير السياحة د / هشام زعزوع واألستاذ /سامى حممود رئيس اهليئة 
العامة لتنشيط السياحة  ورجال األعمال الوطنيني أ/ حممد جنينه – أ/حممد اجلافى 

– أ/ هشام على 
بإذن اهلل  الذى سيعقد  الشبابى  للمسرح  الدوىل  الشيخ  بكم فى مهرجان شرم  أهال  	

سنويا لنحتفل بكم وحبضوركم الكريم كل عام.
مازن الغرباوى  	 	 	 	 	 	 	 	





المكرمون



سيدة املسرح العربى
مسيحة أيوب  مصر



الفنانة القديرة 
سهري املرشدى  - مصر 



الفنان القدير 
أمحد ماهر  - مصر 



الفنان القدير 
حممود احلدينى - مصر 



 الفنان والنجم  
أشرف عبد الباقى- مصر 



الفنانة 
عبري عيسى- األردن 



الفنان واملخرج 
 على عليان - األردن 



الفنانه
ندا أبو فرحات - لبنان 



 الفنان والنجم  
أمحد عبد العزيز  - مصر 



 الكاتبة 
فاطمة ناعوت  - مصر 



أ.د  أشرف زكى - مصر  	-11



للجنـــــــة  ا
لعلــــــــيا ا

اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولى 
للمسرح الشبابى – الدورة األولى يناير 2016

دورة الفنان الراحل د/هانى مطاوع 



الفنان والمخرج /مازن الغرباوى 

الفنانة القديرة/ وفاء الحكيم 

الفنان / على عليان

باسكال رامبرت  

انجى البستاوى 

سا - مصر �ي
ر�ئ

وا – مصر 
ع�ض

وا  - مصر 
ع�ض

رد�ض  وا  - ال�ئ
ع�ض

سا 
ر�ض
وا – �ض

ع�ض



حافظ خليفة 

دانيال جورديانو 

د / فهد الهاجرى 

را  فابيو ابراهام   ل�ت �ج �ض
وا – ا

ع�ض

س
و�ض

وا – �ت
ع�ض

ا  طال�ي �ي وا – اإ
ع�ض

�ت  وا – الكو�ي
ع�ض
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برئاسة األستاذ / إبراهيم الحسينيلجنة النشر   1
برئاسة األستاذ / محمد الروبى لجنة الندوات والمحاور2
 برئاسة / شادى الكيالنى لجنة التوثيق3

برئاسة / شادى الكيالنى لجنة أفالم المكرمين4

برئاسة / محمد مبروك لجنة تنسيق الوفود5

برئاسة / أحمد العربى لجنة اإلعالم والعالقات العامة6

برئاسة / حمدى عطيةلجنة التجهيزات الفنية7
برئاسة / انجى البستاوى لجنة المشاهدة8

برئاسة / محمد أسامة لجنة المطبوعات9
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رئيساالفنان / أحمد عبد العزيز1
عضوا أ.د/ عايدة عالم 2

عضوا أ.د/ فهد السليم 3

عضوا فابيوا ابراهام 4

عضوا د/ عبد هللا العابر 5

عضوا د/ عبد المجيد شاكير 6
مقررا – له حق التصويت أ.د/ أيمن الشيوى 7



سميحة أيوب – مصر سيدة المسرح العربى 1
سهير المرشدى  - مصر الفنانة القديرة 2
أحمد ماهر  - مصر الفنان القدير 3
محمود الحدينى – مصر الفنان القدير 4
أشرف عبد الباقى – مصر الفنان والنجم  5
عبير عيسى – األردن الفنانة6
على عليان – األردن الفنان والمخرج 7
ندا أبو فرحات – لبنان الفنانه8
أحمد عبد العزيز  - مصر الفنان والنجم 9

فاطمة ناعوت  - مصرالكاتبة10
أشرف زكى – مصراألستاذ الدكتور11
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جوائــــــــز 
المهرجان



أوال : جائزة أفضل عرض مسرحى 
 ) جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيها مصريا  مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (

ثانيا : جائزة أفضل نص مسرحى 
) جائزة مالية 10 أالف جنيها مصريا و تمثال المهرجان وشهادة تقدير ( 

ثالثا : جائزة أفضل إخراج مسرحى 
) جائزة مالية 10 أالف جنيها مصريا و تمثال المهرجان وشهادة تقدير ( 

رابعا : جائزة التمثيل رجال وتشمل : 
جائزة أفضل ممثل – دور أول   -1

  ) جائزة مالية قدرها 5 آالف جنيها مصريا  وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (
2-   جائزة أفضل ممثل – دور ثانى 

 ) جائزة مالية قدرها 4 آالف جنيها مصريا وتمثال وشهادة تقدير ( 
خامسا : جائزة التمثيل نساء وتشمل : 

جائزة أفضل ممثلة – دور أول   -1
  ) جائزة مالية قدرها 5 آالف جنيها مصريا  وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (

2-   جائزة أفضل ممثلة – دور ثانى 
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 ) جائزة مالية قدرها 4 آالف جنيها مصريا وتمثال وشهادة تقدير ( 
سادسا : جائزة أفضل موسيقى : 

تمنح هذه الجائزة ألفضل تأليف موسيقى أو إعداد موسيقى أو عازف موسيقى
) جائزة مالية قدرها 3 أالف جنيها مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (

ومن حق لجنة التحكيم أن تعطى الجائزة للتأليف واإلعداد وللعازف على أن يتم تقسيم المبلغ 
مع منح اإلعداد الموسيقى أو العازف شهادة تقدير دون تمثال .

سابعا : جائزة أفضل رقص :
تمنح هذه الجائزة ألفضل مصمم استعراضات أو تعبير حركى أو رقص أو راقص 

) جائزة مالية قدرها 3 آالف جنيها مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (
ومن حق لجنة التحكيم أن تعطى الجائزة للجميع مجتمعين على أن تقسيم المبلغ عليهم مع منح 

الراقص شهادة تقدير دون تمثال .
ثامنا : جائزة أفضل ديكور : 

) جائزة مالية قدرها 3 آالف جنيها مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (
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تاسعا : جائزة أفضل أزياء : 
) جائزة مالية قدرها 3 آالف جنيها مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (

عاشرا : جائزة أفضل إضاءة : 
) جائزة مالية قدرها 3 آالف جنيها مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (

حادى عشر : جوائز لجنة التحكيم الخاصة : 
تمنح هذه الجوائز لبعض االجتهادات التى لم ترتقى لنيل الجوائز بحد أقصى ثالثة جوائز .    

) جائزة مالية قدرها 3 آالف جنيها مصريا وشهادة تقدير (
ثانى عشر : شخصية من المهرجان : 

المهرجان  داخل  واجتهاد  بجد  أى شخص عمل  أو  فنى  أو  إدارى  تمنح ألفضل  جائزة  وهى 
وتمنح هذه الجائزة بترشيح من اللجنة العليا للمهرجان واللجان التنفيذية للمهرجان ومن حق لجنة 

التحكيم االشتراك فى الترشيح. 
) جائزة عينية عبارة عن تمثال المهرجان وشهادة تقدير ( 
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العــــروض
المشاركة
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المخرجاسم العرضبلد الفرقةاسم الفرقة
مارينا & الكسندراكبارية ضد الحربصربياسام تياترو

جمعية الثقافة والفنون – المدينة 
المنورة

فهد األسمرولم يك شيئاالسعودية

إياد الشطناوىحرير آدماألردنالمسرح الحر

أحمد الشامسىاللعبهاإلماراتمسرح دبى القومى للفنون
فرقة الرستاق المسرحية بسلطنة 

عمان
خالد الضويانىكوميديا األيام السبعهسلطنة عمان

انزا بيترز هيراألمانيابيترز جروب
فليكس تشاكر 
فيليب ساشو 

سامى الزهرانىبعيدا عن السيطرةالسعوديةفرقة مسرح الطايف

أحمد رياضآدمسزالعراقكلية الفنون الجميلة
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كالوديو دو ماجليوصراع األرضإيطاليامجموعة نوفو سكاليزى

جمعية مسرح المدينة بجمنة – 
جمنة قبلى

حافظ خليفةزنازين النورتونس

أحمد خودياالنسه جولياالجزائرمسرح المعهد

عبد الوهاب منصور الحدادالسقالهليبيافرقة المسرح الوطنى – مصراته

نصار النصاررسالة إلىالكويتالمسرح الشعبى الكويتى

سعيد نصرالموناليزاالجزائرمسرح المعهد

ابراهيم القحومىمساء للموتاإلماراتمسرح خورفكان

أكاديمية الفنون  - المعهد العالى 
للفنون المسرحية

جهاد سعدهيسترياسوريا

اريو زاستيفىيوميات مجنونروسياكلية الفنون – موسكو

المركز الوطني للفنون الدرامية 
و الركحية بالقيروان

حمادى الوهايبىالصابراتتونس

إخراج جماعىخطوط متباعدةفرنساهانج اوت

السعيد المنسىأحدب نوترداممصرجامعة طنطا
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مكان العرضإدارة الندوة اسم الندوة أيام المهرجانم
األحد 10 يناير 1

الساعه 8 مساءا 
تكريم 

النجم والفنان 
أشرف عبد الباقى 

تقديم 
مازن الغرباوى
وفاء الحكيم 

الجافى ريزورت

األحد 10 يناير 2
الساعه8.30 مساءا 

يلقيها كلمة يوم المسرح العربى
الفنان / أحمد عبد العزيز
رئيس لجنة التحكيم  

الجافى ريزورت

األثنين 11 يناير3
الساعه 12 ظهرا

الندوة األولى

» إطاللة على عروض 
المهرجان »

تعليق ونقد
أ/ محمد الروبى
أ/ رنا عبد القوى

أ/ رامى عبد الرازق

الجافى ريزورت
قاعة الندوات
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األربعاء 13 يناير4
الساعه 5 عصرا

ندوة وتكريم 
الراحل د/هانى مطاوع
شخصية المهرجان 

وصاحب الدورة األولى 
) بحضور زوجته وابنته( 

إدارة 
أ.د/أشرف زكى

تعليق 
أحمد خميس 

شهادات 
سميحة أيوب 
أحمد ماهر 

محمد بهجت 
د/عبد هللا العابر 
سامح آل على 

أحمد عبد العزيز 

الجافى ريزورت
قاعة الندوات

الخميس 14 يناير5
الساعه 12 ظهرا

الندوة الثانية
» إطاللة على عروض 

المهرجان »

إدارة
أ/محمد الروبى
»تعليق ونقد »
أ/رنا عبد القوى

أ/ رامى عبد الرازق

الجافى ريزورت
قاعة الندوات
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مادة )1( : 
يتم تنظيم مهرجان سنوى للمسرح بشرم الشيخ بتضافر من بعض مؤسسات الدولة ممثلة   
فى وزارة الشباب كراعى رسمى ومحافظة جنوب سيناء كشريك أساسى فى المهرجان وبعض 
الوزارت الحكومية التى ستقدم الدعم الكامل للمهرجان باإلضافة إلى بعض المؤسسات الخاصة 

التى ستدعم المهرجان ماديا ومعنويا . 
مادة )2( : 

المهرجان سيكون سنويا فى أبريل من كل عام بشكل منتظم على أن يتم عقد الدورة   
األولى بشكل استثنائى فى آواخر ديسمبر 2015 .

مادة )3( : 
أهداف المهرجان : 

1- دعم السياحة الشبابية من خالل استهداف شباب الجامعات العالمية لتغيير الفئة العمرية 
التى ترتاد شرم الشيخ كمزارا سياحيا وكذلك للحفاظ على استمرارية الغد السياحى لمدينة شرم 

الشيخ.
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وزارة  أجندة  على  شبابيا  مسرحيا  مهرجانا  يوضع  أن  نوعها  من  األولى  هى  سابقة  فى   -2
السياحة موجة للعالم عبر مجلة مصر للسياحة وشركات السياحة والمسارح عبر العالم.

المهرجانات  الشيخ مع إعطاء صورة حضارية مثلى لشكل  السياحة بمدينة شرم  3- تنشيط 
الدولية بمصر .

4- تنشيط الحركة المسرحية على مستوى مصر وتضافرها مع الحركات والتيارات المسرحية 
العالمية.

5- المشاركة فى صنع مستقبل أفضل من خالل تبادل الخبرات 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 أكاديميات مسرحية عالمية تعكس الواقع العالمى فى تالحم مع الواقع المصرى 
والعربى حيث أن المسرح مرآه الشعوب.

مادة )4( : 
مهمات  تسهيل  لمتابعة  بعينهم  مسئولين  بتخصيص  الحكومية  الجهات  بعض  تتولى   
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لجان التحكيم واللجان األخرى لتقوم بعملها والتواصل مع الفرق المشاركة وكذلك أيضا إصدار 
بالجوائز  الخاصة  التقدير  والدروع وشهادات  المكرمين  والنشرة اإلعالمية وكتب  المطبوعات 

والمكرمين . 
مادة )5( : 

يقوم مدير المهرجان كل عام بعرض القوام الجديد واألساسى لهيكلة لجان المهرجان   
لعرضة على رئيس المهرجان واإعتمادة من قبل الرئيس . 

مادة )6( : 
 جوائز المهرجان : 

أوال : جائزة أفضل عرض مسرحى 
)جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيها مصريا  مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير(

ثانيا : جائزة أفضل نص مسرحى 
)جائزة مالية 10 أالف جنيها مصريا و تمثال المهرجان وشهادة تقدير( 

ثالثا : جائزة أفضل إخراج مسرحى 
)جائزة مالية 10 أالف جنيها مصريا و تمثال المهرجان وشهادة تقدير( 
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رابعا : جائزة التمثيل رجال وتشمل : 
3- جائزة أفضل ممثل – دور أول 

  )جائزة مالية قدرها 5 آالف جنيها مصريا  وتمثال المهرجان وشهادة تقدير(
4-  جائزة أفضل ممثل – دور ثانى 

 )جائزة مالية قدرها 4 آالف جنيها مصريا وتمثال وشهادة تقدير( 
خامسا : جائزة التمثيل نساء وتشمل : 

3- جائزة أفضل ممثلة – دور أول 
  )جائزة مالية قدرها 5 آالف جنيها مصريا  وتمثال المهرجان وشهادة تقدير(

4- جائزة أفضل ممثلة – دور ثانى 
 )جائزة مالية قدرها 4 آالف جنيها مصريا وتمثال وشهادة تقدير( 

سادسا : جائزة أفضل موسيقى : 
تمنح هذه الجائزة ألفضل تأليف موسيقى أو إعداد موسيقى أو عازف موسيقى

)جائزة مالية قدرها 3 أالف جنيها مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير(
ومن حق لجنة التحكيم أن تعطى الجائزة للتأليف واإلعداد وللعازف على أن يتم تقسيم المبلغ 



مع منح اإلعداد الموسيقى أو العازف شهادة تقدير دون تمثال .
سابعا : جائزة أفضل رقص :

تمنح هذه الجائزة ألفضل مصمم استعراضات أو تعبير حركى أو رقص أو راقص 
)جائزة مالية قدرها 3 آالف جنيها مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير(

ومن حق لجنة التحكيم أن تعطى الجائزة للجميع مجتمعين على أن تقسيم المبلغ عليهم مع 
منح الراقص شهادة تقدير دون تمثال .

ثامنا : جائزة أفضل ديكور : 
) جائزة مالية قدرها 3 آالف جنيها مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (

تاسعا : جائزة أفضل أزياء : 
) جائزة مالية قدرها 3 آالف جنيها مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (

عاشرا : جائزة أفضل إضاءة : 
) جائزة مالية قدرها 3 آالف جنيها مصريا وتمثال المهرجان وشهادة تقدير (

حادى عشر : جوائز لجنة التحكيم الخاصة : 
تمنح هذه الجوائز لبعض االجتهادات التى لم ترتقى لنيل الجوائز بحد أقصى ثالثة جوائز .    
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) جائزة مالية قدرها 3 آالف جنيها مصريا وشهادة تقدير (
ثانى عشر : تمنح إدارة المهرجان شهادة مشاركة لكافة الفرق المشاركة فى المهرجان بخاتم 

المهرجان  . 
ثالث عشر : يكون عرض االفتتاح والختام خارج المسابقة على أن يكون عرض الختام لفرقة 
المهرجان ومدير  قبل رئيس  بالعالم ويكون اإلختيار  من  العالمى األشهر  المسرح  من فرق 

المهرجان.  
رابع عشر : شخصية من المهرجان : 

المهرجان  أو أى شخص عمل بجد واجتهاد داخل  فنى  أو  إدارى  تمنح ألفضل  وهى جائزة 
وتمنح هذه الجائزة بترشيح من اللجنة العليا للمهرجان واللجان التنفيذية للمهرجان ومن حق لجنة 

التحكيم االشتراك فى الترشيح. 
) جائزة عينية عبارة عن تمثال المهرجان وشهادة تقدير ( 

خامس عشر :  الرئيس الشرفى للمهرجان : 
تهدى إدارة المهرجان تمثاال للرئيس الشرفى مع إصدار كتاب عنه وعن مسيرته وكذلك عرض 
سهاماته فى ندوة خاصة بالتعريف عن مشوار هذا الفنان الرئيس  فيلم قصير ملخصا لحياته واإ
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لزامه بمتابعة المهرجان  الشرفى وال يكون له حق التدخل فى أى شئ إدارى مع إستضافته واإ
من االفتتاح للختام . 

مادة )7( : 
التكريمات :

تقوم إدارة المهرجان بتكريم عددا من رموز الفن فى مصر و العالم بحيث ال يزيد عدد المكرمين 
عن خمسة مكرمين وذلك من خالل إهدائهم تمثال المهرجان وشهادة تقدير مع إعداد كتاب عن 

كل مكرم من المكرمين .
معايير إختيار المكرمين : 

تتم اإلختيارات من خالل اللجنة العليا للمهرجان بنظام التصويت على المكرمين الذين سيقترحهم 
رئيس المهرجان ومدير المهرجان على أن يكون صوت رئيس اللجنة العليا للمهرجان بصوتين 

فى موضوع التكريمات فقط.
مادة )8( : 

شروط المشاركة فى المهرجان : 
تتحمل إدارة المهرجان تكاليف اإلقامة الكاملة فى حدود) 15(  خمسة عشر فردا وكذلك   -1
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تكاليف النقل الداخلى فى مدينة شرم الشيخ .
لى مدينة شرم الشيخ. 2- تتحمل الدول المشاركة تكاليف السفر والشحن من واإ

بالنسبة   ( المشاهدة    عملية  لتسهيل  اليوتيوب  على  موجودا  كامال  العرض  يكون  أن   -3
للعروض العربية واألجنبية( والعروض المصرية تقوم بإرسال CD    للعرض إن تعذر مشاهدته 

من قبل لجنة المشاهدة .  
4- أن تقدم الفرقة ملفا يضم السيرة الذاتية للعرض مدعوما ملف إعالمى كامل وكذلك ملف 

تقنى كامل.
5- أال تزيد مدة العرض عن ساعة ونصف الساعه بحد أقصى لزمن العرض 

6- أن يتم العرض بناءا على الفضاء المسرحى الذى تحدده إدارة المهرجان ويعرض العرض 
مرة واحدة فقط صباحا أو مساءا حسب تنسيق وتنظيم إدارة المهرجان. 

7- أن يكون العرض مناسبا لطبيعة فكر وثقافة الشباب فى جميع أنحاء العالم.
8- يفضل أن تكون جميع العناصر المشاركة فى العروض المختارة من الشباب وذلك لتحقيق 

مصداقية العمل وفق سياسة المهرجان .
9- من حق إدارة المهرجان تسجيل كافة العروض المسرحية والندوات صوتيا ومرئيا واستغاللها 
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حسب رؤية المهرجان.
هذة الشروط سيتم إدراجها كاملة فى استمارة المشاركة بالمهرجان مع التوقيع عليها من   

قبل من يريد التقدم للمشاركة بالمهرجان .
مادة )9( :

لجنة التحكيم : 
المسرحى من  العرض  التحكيم من 9: 11 عضوا من مختلف عناصر  لجنة  تتألف   
مختلف الدول على أن يكون بها من مصر عضوان بشكل دائم ومستمر على أن يكون رئيس 

لجنة التحكيم أيضا من مصر . 
مادة )10( : 

الرئيس الشرفى للمهرجان : 
المهرجان  ليكون شخصية  للمهرجان  للمهرجان أن تختار رئيسا شرفيا  العليا  اللجنة  من حق 
فى كل دورة من كل عام ويفضل أن يكون شخصية مصرية أو عالمية لها إسهام كبير ليس 
المهرجان  إدارة  الفن وتهدى  إنفصالها عن  المجاالت مع عدم  الفن ولكن فى شتى  فقط فى 
تمثال المهرجان مع إصدار كتاب عنه وعن مسيرته وكذلك عرض فيلم قصير ملخصا لحياته 
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سهاماته فى ندوة خاصة بالتعريف بمشوار  هذا الفنان الرئيس الشرفى على أن يكون الترشيح  واإ
من خالل الجامعات واألكاديميات التى ستشارك فى المهرجان إن توفر ذلك.

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

تلتزم اللجنة العليا للمهرجان بتسمية كل دورة من دورات المهرجان بإسم فنان له إسهام فى مجال 
الفن والمجتمع على مستوى مصر والعالم ويفضل أن يكون هذا الفنان فارق الحياة تخليدا لذكراه 
على مستوى العالم مع إلتزام المهرجان بإصدار كتاب عنه وعرض فيلما قصيرا عنه فى ندوة 
خاصة تكريما لذكرى هذا الفنان مع تمثال المهرجان وشهادة تقدير أن يكون الترشيح من خالل 

الجامعات واألكاديميات التى ستشارك فى المهرجان إن توفر ذلك . 
مادة )12( : 

فعاليات على هامش المهرجان : 
إقامة خيمة للورش الفنية .  -1

إقامة ندوات حول قضايا المسرح فى مصر والعالم .  -2
إقامة معارض ) كتاب– فن تشكيلى– ملصقات العروض– فوتوغرافيا–ديكور– أزياء(   -3
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مادة )13( : الهيكل التنظيمى للمهرجان : 
اللجنة العليا للمهرجان   -1

اللجان التنفيذية للمهرجان وتشمل عدة لجان.  -2
لجنة التحكيم   -3

مادة )14( : 
قبل  المالية من  المعامالت  لتيسير  المهرجان  بإسم  المصرية  البنوك  بأحد  بنكى  فتح حساب 

الوفود ومن قبل باقى المؤسسات التى ستدعم المهرجان .
مادة )15( : 

مالى  كمسئول  للمهرجان  العليا  اللجنة  رئيس  قبل  من  المهرجان  لصندوق  أمينا  إختيار  يتم 
للمهرجان فى المستقبل .

مادة )16( : 
يتم العمل بهذه الالئحة من تاريخ صدورها على أن تبدأ الدورة األولى للمهرجان فى 7 يناير 

 . 2016
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ملــــــــحق 
ر  صــــــــــو
متنـــــوعة  
للمهرجان 
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