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مهرجان شرم الشيخ 
الدولي

 للمسرح الشبابي
الدورة  الخامسة

)دورة النجمة الراحلة سناء جميل(

دليل المهرجان
16-20 نوفمبر 2020
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اإلعداد والترجمة والتحرير 
د. طارق عمار 
اإلخراج الفني 
وليد يوسف 
اإلشراف العام 

 أ.د. مصطفى سليم 
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اإلعداد والترجمة والتحرير 
د. طارق عمار 
اإلخراج الفني 
وليد يوسف 
اإلشراف العام 

 أ.د. مصطفى سليم 
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برعاية : 
● وزارة الثقافة 

● محافظة جنوب سيناء 

شارك فى التأسيس : 
● جمعية نادى املسرح املصرى 

للثقافة والفنون 

الشركاء الرئيسيون :  
● الهيئة الدولية للمسرح 

● الهيئة املصرية العامة للتنشيط 
السياحى

● الهيئة العامة لقصور الثقافة 
● الهيئة املصرية العامة للكتاب 

● أكادميية الفنون 
● املجلس األعلى للثقافة 

الشريك الطبى :  
● سونو كلنيك 

بالتعاون مع :
 GBC ●

● شركة الحداد للتصوير 
السينمائى 

● شركة مومنت برودكشن 
● فندق هيلتون 

● نقابة الفنانني العراقيني 
● شركة احلمد واألمير  

● شركة دولفني 
● مؤسسة إجتاهات  
● بيت يونس جاليرى

الرعاة الرسميون  
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الدول المشاركة 
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قبل أن تبزغ شمس التاريخ املكتوب واملدون، قامت على هذه األرض وحتت هذه السماء 
أول وأعرق حضارة فى التاريخ، حضارة استمدت عظمتها وقوتها ليس فقط مبا شيدت 
من معالم وخلدت من آثار، وإمنا كان عماد هذه احلضارة وصانعها احلقيقى هو اإلنسان 
املصرى الذى أثبت من قبل وها هو يعود ويثبت أنه قادر على وضع بالده درة فى جبني 

العالم ومنارة حضارية وثقافية تتعلم منها الدنيا كلها. 
 ورغم ما يشهده العالم من حتد مباغت وخطير يتمثل يف ما يعاني منه العالم بأسره 
من تفش ضار جلائحة كورونا، إال أن الروح املتحدية املتقدة باحلماس للشباب املصري 
تثبت مبا ال يدع مجاالً للشك أن هذا الشباب الطامح يف ريادة حقيقية ملصر على كافة 
املستويات ويف كافة املحافل قادر على حتقيق ما يريد أياً كانت التحديات أو الظروف 

التي حتاول إعاقة أحالمه عن التحقق. 
الدور  وأن  البشر  ببناء  مرهون  املستقبل  أن  على  يؤكدان  وحاضرها  مصر  تاريخ  إن   
الدورة  بدايات  ومع  البناء.  هذا  مبهمة  االضطالع  هو  الثقافية  للمؤسسات  احلقيقى 
اخلامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تتأكد لنا حقيقة أن الشباب 
مصرى  كل  به  يفخر  محفل  وإدارة  تكوين  على  وإبداعه  بإرادته  قادر  املبدع  املصرى 

ليحتضن إبداعات الشباب من مختلف أنحاء العالم على أرض سيناء املباركة. 
 وفى خضم ما يدور فى العالم بأسره من مواجهة لقوى الظالم تتأكد حقيقة واحدة وهى 
أن املبدع واملثقف والفنان هم طليعة الصفوف فى مواجهة التطرف الفكرى فبدون ثقافة 
إنسانية واعية وبدون فنون راقية لن يكون لإلنسانية مستقبل . إن مستقبل اإلنسانية كلها 
يتوقف على قدرة مبدعيها ومثقفيها على مواجهة هذه املوجة العاتية من التطرف بالفكر 
نحو  وتوجيهها  اإلنسان  الكامنة فى  اإلبداعية  الطاقات  القادر على استخراج  املستنير 
خدمة البشرية. ونحن هنا على أرض سيناء نستقبل معاً مهرجان شرم الشيخ الدولى 
للمسرح الشبابى فى دورته اخلامسة فإننا واثقون أن شبابنا املبدع قادر على أن يوصل 
رسالتنا للعالم كله أن مصر هى قلب العالم النابض وروحه املحلقة وأن شباب مصر قادر 
على احللم وقادر على حتقيق احللم أياً كانت التحديات أو املخاطر وأن مثقفى ومبدعى 

مصر هم حائط الصد األول فى معركتنا أمام قوى الظالم والتطرف. 
 هنيئاً لشباب العالم املبدع املشارك بالدورة اخلامسة من هذا املهرجان الذى ميثل واجهة 
مصر احلضارية وهنيئاً ملصر بشبابها الواعى املبدع القادر دائماً على حتمل قضايا بالده 

ومواجهة التحديات العاملية بكافة أشكالها. 
وفقكم اهلل وسدد على طريق احلق خطاكم

وزيرة الثقافة 
 أ.د. إيناس عبدالدامي 
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 محافظ جنوب سيناء
لواء أ.ح / خالد فودة

هنا على هذه األرض، وقف أبناء مصر الشرفاء السترداد عزتهم وكرامتهم وأرضهم 
وحضارتهم، واليوم يعود أبناء مصر وشبابها الواعد للوقوف على نفس األرض، سيناء 
الغالية مدافعني عن مجدهم وحضارتهم أمام قوى الظالم والتطرف . سالحهم فى 
ذلك هو إميانهم العميق بقضايا وطنهم وعقيدتهم الراسخة بأن النور البد وأن ينتصر 

على الظلمة . 
 وفى مثل هذا املوعد من كل عام يحتضن قلب مدينة شرم الشيخ ومحافظة جنوب 
سيناء حدثاً أصبح كل مواطن مقيم وسائح فى ضيافة شرم الشيخ ينتظره بشغف، 
فعلى مدار خمس سنوات متعاقبة تضيء ليالى مدينة شرم الشيخ مبحفل فريد من 
نوعه وهو مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، هذا املهرجان الذى أصبح 
نشعر  يجعلنا جميعاً  . حدث  املعاصر  الشيخ  مدينة شرم  تاريخ  من  يتجزأ  ال  جزءاً 
بالفخر أن من بني أبنائنا الشباب هناك نخبة قادرة على صناعة عمل ثقافى وإبداعى 
حقيقى يعبر عن وجه مصر املشرق وإرادتها احلقة واستحقاقها للريادة الثقافية فى 

العالم بأسره . 
 ورغم كافة التحديات التي يواجهها العالم بأسره يف ظل االنتشار الوبائي لفيروس 
كورونا املستجد، يعلن الشباب املصري قدرته الفذة على تنظيم هذا احلدث السنوي 
ما إن توافرت الظروف الالزمة لذلك ووفق أعلى معايير األمان الصحي املعمول بها 

عاملياً، ليؤكد الشباب قدرتهم على قيادة قاطرة االنطالق نحو املستقبل . 
 إن هذا احلدث الفريد هو ثمرة جهد صادق وتفكير واع وقدرة على التنفيذ بإبداع 
ليؤكد للجميع أن شباب مصر املبدع قادر على فتح آفاق جديدة ليتصدر واجهة املشهد 
مدافعاً بقيمه ومبادئه عن كل القيم واملبادئ اإلنسانية والثوابت الوطنية احلقيقية . 

 لذلك فإن كل فرد على أرض محافظة جنوب سيناء وداخل مدينة شرم الشيخ ال 
يبخل بالدعم والرعاية على حدث ننتظره جميعنا بشغف من عام لعام . فكلنا جنود 
 . مجاله  فى  كل  وتقدمه  ورخائه  وأمانه  أمنه  وحتقيق  الوطن  هذا  لرفعة  مخلصون 
بوركت جهودكم وبورك إبداعكم الراقى وهنيئاً ملدينة شرم الشيخ بالدورة اخلامسة من 

مهرجان ولد وكبر على أرضها حتى صار صرحاً يطاول عنان السماء . 

واهلل املوفق واملستعان
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عاصمة  الشيخ  شرم  أرض  على  بكم  لقاؤنا  يتجدد  خمس  أعوام  مدار  على 

أنحاء  جميع  من  املسرحيني  شباب  إبداعات  يضم  فريد  محفل  فى  السالم 

العالم ومينحهم الكثير والكثير من اخلبرات املستفادة من أجيال متعددة من 

املسرحيني من خالل حالة من احلراك املسرحى احلقيقى واجلاد . 

 وتنعقد دورة هذا العام يف ظل ظروف استثنائية فرضتها بقسوة على العالم كله 

جائحة كورونا . إال أننا كنا وال نزال مشربني بروح التحدي املصرية وقدراتنا 

كمسرحيني على إيجاد حلول يف أصعب الظروف، لذلك كان قرار انعقاد هذه 

بالفعل أن مصر بسواعد شبابها  التي تؤكد  القرارات  من أهم  الدورة واحداً 

قادجرة على خوض أى حتد أياً كانت خطورته بأمان وسالم تامني . 

الشبابى ليس مجرد مجموعة من  للمسرح  الدولى  الشيخ   إن مهرجان شرم 

العروض التى تتسابق ضمن مسارات تسابقية محددة وإمنا هو بوتقة لصهر 

احلب  مبنتهى  اآلخر  منجز  على  منا  كل  لينظر  ونافذة  معاً  العالم  ثقافات 

والترحاب . فمنذ الدورة األولى لم يقتصر املهرجان على استضافة العروض 

املسرحية فقط وإمنا كان االهتمام على مدار أربع دورات متعاقبة بعقد املزيد 

من اللقاءات الفكرية والورش التدريبية ومناقشة العديد من اإلصدارات إلى 

جانب االحتفاء بنجارب العديد من رواد املسرح املصرى والعربى والعاملى . 

 وها نحن على أعتاب الدورة اخلامسة نذوب معاً فى عاملنا الذى نعشقه، عالم 

بعضنا  التعرف على  نحو  خطوة جديدة  معاً  ونخطو  بجماله اخلالب  املسرح 

بالشبابية  وإبداعى مسرحى ميتاز  فنى  نتاج  ننتجه من  ما  البعض من خالل 

واجلرأة التى جتدد الشغف فى نفوسنا بعالم يشكل كل عمرنا وخبرتنا وذكرياتنا 

.. عالم املسرح اجلميل .

الرئيس الشرفى للمهرجان 
سيدة املسرح العربي سميحة أيوب 
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رئيس اللجنة العليا للمهرجان 
الفنان القدير محمد صبحي

إن صناعة املستقبل تبدأ من احلاضر من خالل إعداد جيل قادر على حتقيق أحالمه 
وطموحاته وتعظيم االستفادة من قدراته. فصناعة اإلنسان هى الصناعة األهم فى 
واقعنا العاملى احلالى ألنها الصناعة الوحيدة القادرة على بناء األمم واستمراريتها. 
إن جيل الشباب هو األقدر على بناء املستقبل بكل ما يحمله من أحالم وطموحات 
وقدرات كامنة ال حتتاج فقط إال للرعاية لتثبت أن فوق أرض مصر وحتت سمائها 
هناك جيل جديد ميهد األرض بالعرق والدموع من أجل زراعة مستقبل باسم وواعد. 
ونحن على مشارف الدورة اخلامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى 
نقف أمام صرح شبابى شيدته عقول مصرية شابة بامتياز، عقول استطاعت االستفادة 
من خبرات من سبقوها وتطويرها مع تطويع ما هو متاح من إمكانات إلقامة عرس 
مسرحى دولى يحتفى بإبداعات شباب املسرحيني من جميع أنحاء العالم ويقدم املزيد 
من الصقل خلبرات الشباب مبا يقدمه من ورش تدريبية ولقاءات فكرية وإصدارات . 
 يبقى املسرح أباً لكل الفنون ووعاءاً حاوياً ملختلف الثقافات ولغة نستطيع جميعاً أن 
نتحاور من خاللها لنعثر فى داخلنا على كل ما سام ونبيل لنواجه به ظلمات التطرف 
خط  نشكل  أن  ونحترمه  العريق  فننا  نحب  وفنانني  كمثقفني  قدرنا  إن   . واإلرهاب 
املواجهة األول بالفكر والثقافة والفن واإلبداع وأن نحتضن القيم اإلنسانية التى تقوم 
على أساسها ركائز احلضارة البشرية . قدرنا هو أن نبنى اإلنسان ليواجه عاملاً ميوج 
بتيارات مظلمة تكاد تعصف باملنجز البشرى كله منذ فجر التاريخ البشرى وحتى اآلن 
. وقدر هذا اجليل من الشباب أن يتحمل كل هذه املسئوليات اجلسام وأن يرسم لنفسه 
طريقاً نحو املستقبل. من حقنا جميعاً ونحن ندشن دورتنا اخلامسة من هذا املهرجان 
الشبابى العمالق أن نفخر بكل ما بذل من جهد على مدار عام مضى منذ نهاية الدورة 
الرابعة وحتى اللحظة الراهنة ليخرج هذا املهرجان مبا يليق مبكانة مصر الرائدة فى 
مجال الثقافة واإلبداع املسرحى وما يليق بشباب مصرى مؤمن بوطنه وقادر على تغيير 
واقعه نحو مستقبل أكثر إشراقاً، خاصة يف ظل ما يعانيه العالم بأسره من ألم جراء 
جائحة كورونا التي رمبا تغير مصير الكثير من الفعاليات الدولية والتي متكن فريق 
التعامل معها مبهنية واحترافية عالية لتطبيق كافة  العليا من  عمل املهرجان وجلنته 
االشتراطات التي تضمن أمان وسالمة العاملني واملشاركني يف فعاليات هذه الدورة . 

 من حقنا جميعاً أن نحلم بدورات أخرى قادمة وكلنا ثقة أنها ستأتى ألن وراءها يقف 
شباب ميتلك القدرة على احللم كما أنه مسلح بالعلم والثقافة بالقدر الذى ميكنه من 

حتقيق هذا احللم. 
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كيفية  هو  الشاغل  شغلنا  كان  الدولى،  الشبابى  املسرحى  التجمع  هذا  فكرة  نشأت  أن  منذ 
إرساء قواعد راسخة تنظم عمل مهرجان مسرحى دولى للشباب على أرض مصر فى إطار 
على  املصريني  املسرحيني  لشباب  مفتوحة  كنافذة  املهرجان  هذا  استمرارية  يضمن  مؤسسى 
فى  املسرحيني  لشباب  كنافذة  االخر  اجلانب  وعلى  العالم،  فى  املسرحية  التطورات  أحدث 
التسامح  بروح  املشبعة  احلقيقية  املصرية  والثقافة  التجربة  على  والتعرف  لالحتكاك  العالم 
والسالم.  لم يكن اختيار مدينة شرم الشيخ كمدينة حاضنة للمهرجان عشوائياً أو من قبيل 
الصدفة بل كان واحداً من أهداف املهرجان هو اخلروج بالفعاليات الثقافية والفنية – خاصة 
الشبابية منها – خارج إطار العواصم الثقافية والسياسية املعروفة والتوجه نحو بقاع جديدة 
على أرض مصر ترسيخاً لفكرة المركزية الفن وقدرته على استكشاف آفاق وحواضن جديدة . 
وليس أجدر بذلك من الشباب بحماسهم وطاقتهم اإلبداعية اخلالقة . فكانت شرم الشيخ هى 
اخليار األمثل كعاصمة للسالم على أرض سيناء احلبيبة بكل طاقاتها الكامنة التى حتتاج إلى 
سواعد شبابية الستخراجها وتنميتها وتعميرها ليس فقط على املستوى املادى بل وعلى املستوى 
بالكامل، فمع  العمل  لفريق  كبيراً  الدورة احلالية حتدياً  كما مثلت  واإلنسانى كذلك.  الفكرى 
تفشى جائحة كورونا يف العالم بأسره بات استقدام عروض مسرحية ذات جودة فنية عالية أمراً 
باملخاطر. كما أن االشتراطات الصحية املفروضة على العالم بأسره لضمان احتواء  محفوفاً 
هذا التفشي مثلت عائقاً خطيراً أمام مهرجان قائم يف األساس على فن يعتمد على التفاعل 
املسئولية اجلسيمة  العمل أصر على حتمل هذه  أن فريق  إال   . والعرض  احلي بني اجلمهور 
ورغم تأخر ظهور الدورة عن موعدها السنوى لعدة أشهر بسبب حالة اإلغالق التي فرضت 
على جميع العواصم العاملية – ولم تكن مصر استثناءاً من ذلك – إال أننا هنا اآلن على أرض 
شرم الشيخ نعلنها معكم أنه رغم قيود االشتراطات الصحية ويف ظل ضعف اإلمكانات املادية 
الالزمة إلقامة املهرجان ورغم تخلي البعض عنا يف أحلك الظروف إال أننا سوف نحتفل بروح 

املسرح املتحدة معكم وبكم من هنا على أرض شرم الشيخ كما تعودنا وعودناكم يف كل عام . 
 وبعد أربع دورات متصلة تأتى الدورة اخلامسة لتضعنا أمام منجز يجعلنا فى النهاية فخورين 
مبا أجنزنا فكل كيان يبدأ بحلم وكل طريق يبدأ بخطوة واحدة، وقد أخذنا على عاتقنا مشقة 
وتبعات خوض غمار هذه التجربة الثرية التى شرفت بكونى واحداً من أبناء اجليل الذى حلم 
وفكر وخطط ونفذ فاستطاع أن ينجز حلمه فيها . فشكراً لكل حبة عرق سالت من أجل انعقاد 
هذا املحفل العاملى وشكراً لكل من عمل بجد ساهراً لليال طويلة فى اإلعداد والتحضير، وشكراً 
لكل متطوع وهب من وقته وجهده لتشييد ولو لبنة واحدة فى هذا الصرح، وشكراً لكل من انتقد 
الفعل حتى أصبح احللم  أو  بالقول  الفكرة  لكل من رعى ودعم هذه  بهدف اإلصالح، وشكراً 
ممكناً، وما كان يوماً مجرد فكرة يتجسد أمامنا ككيان يفتخر به كل شاب مصرى فبكم نحن 

قادرون على احللم وقادرون كذلك على حتقيقه . 

رئيس ومؤسس املهرجان  
الفنان واملخرج مازن الغرباوى
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مدير عام املهرجان
د. إجنى البستاوى 

منذ انعقاد دورته األولى فى 2016، كان الهدف األساسى الذى أصر عليه فريق عمل مهرجان 
شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى هو التأكيد على قدرة الشباب املصرى على إجناز ما يحلم 
بإجنازه حتت أى ظرف من خالل استخدام كافة اإلمكانات املتاحة، مهما كانت بسيطة، للخروج 

مبنجز حقيقى ملموس على أرض الواقع 
 وعلى مدار أربع دورات متعاقبة سرنا معاً فى الطريق وصوالً إلى الدورة اخلامسة، رغم كل 
ما مر بنا من عقبات ومشكالت . لم يكن الطريق نحو الدورة اخلامسة على التوالى مفروشاً 
بالورود، ويكفي أن نقول أن التحديات التي نشأت من التفشى الوبائى لفيروس كورونا املستجد 
وحدها كانت كفيلة باإلطاحة بهذا احللم وإلغاء دورته إال أننا كنا حريصني دوماً على العمل 
ضمن فريق ككيان واحد وحتقيق الهدف املشترك وجتاوز أى عقبة حتى ولو كانت عقبة يتعامل 
معها العالم كله مبنتهى احلذر واخلوف. كان سعينا الدائم – وسيظل كذلك – نحو استدامة 
إقامة املهرجان وتنميته وتطويره ليظهر فى كل دورة شيء جديد. بدأنا مبسار تسابقى واحد هو 
العروض الكبيرة مع فتح نافذة على مسار شرفى هو مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية 
خالل الدورة األولى . وفى الدورة الثانية صار لدينا مساران للتسابق لنضيف مساراً جديداً 
وهو املونودراما فى الدورة الثالثة إلى جانب مسابقة النصوص املسرحية . ثم جاءت الدورة 
»عصام  الكبير  املبدع  يقدم جائزتها  والتى  األول  العمل  وهو مسابقة  الرابعة مبسار خامس 
السيد« ليتحول املهرجان من مجرد احتفاء بعدد من العروض الشبابية إلى درة متأللئة تفتح 
الباب أمام إبداعات الشباب من مصر والعالم العربى وكافة دول العالم لالحتكاك احلقيقى 
والتعرف على مدى ثراء تلك التجارب الشبابية والتسابق حتت مظلة العمل الفنى املسرحى. 
حققت  اآلن  وحتى  انطالقها  فمنذ  للمهرجان  يحسب  كبير  كمنجز  التدريبية  الورش  وتأتى 
رواجاً كبيراً بني شباب املسرحيني فى مصر وكانت إدارة املهرجان وهيئته العليا حريصون كل 
احلرص على انتقاء مدربني على جانب كبير ومهم من اخلبرة اإلبداعية والقدرة على التعامل 
مع الشباب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الورش مبا تقدمه من إضافة معرفية وتقنية 
مهمة لشباب املسرحيني. ومنذ الدورة األولى واملهرجان حريص كل احلرص على تكرمي رموز 
العمل املسرحى فى مصر والعالم العربى والعالم بأسره مع كامل احلرص على اختيار شخصية 
مسرحية مصرية أثرت بفنها وإبداعها احلراك املسرحى املصرى والعربى لتحمل اسم الدورة 
إلى جانب عقد استفتاء سنوى على شخصية العام من شباب املسرحيني إمياناً من املهرجان 
بضرورة تواصل األجيال إلثراء الظاهرة املسرحية سواء فى مصر أو أى مكان من العالم .  
ونحن نقف اآلن على أعتاب الدورة اخلامسة، نرجو أن نكون قد وفقنا فى مسعانا على مدار 
إثبات قدرتنا كشباب على حتمل شرف املسئولية  إليه هو  الدورات السابقة، فكل ما سعينا 

وأمانتها لتظل مصر متمعة بدورها الرائد كمنارة للثقافة العاملية .

واهلل نسأل التوفيق وعلى قصد السبيل
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مهرجان شرم الشيخ الدولي
 للمسرح الشبابي

● هو أول مهرجان مسرحي شبابي دولي تسابقي يقام على أرض مصر. 
● اختارت إدارة املهرجان مدينة شرم الشيخ مبحافظة جنوب سيناء كمقر 

إلقامة املهرجان ملا متثله كرمز من رموز السالم العاملي. 
● يهدف املهرجان إلى إقامة جسور التواصل بني شباب املسرحيني يف 
جميع أنحاء العالم وجمعهم على أرض مصر يف تظاهرة مسرحية فريدة 
تؤكد للعالم أجمع أن مصر كانت وال تزال منارة العلوم والفنون واآلداب 

يف العالم ومهد السالم واألمان فيه. 
● يحتفي املهرجان سنوياً بالكثير من رموز احلركة املسرحية العاملية كما 
يعمل كقناة اتصال بني أجيال املسرحيني من مختلف اجلنسيات للتعرف 
على إبداعات بعضهم البعض والتواصل فنياً ومهنياً مبا يثير فنون املسرح 

على مستوى العالم. 
من  العديد  تقدمي  السنوي  برنامجه  خالل  من  املهرجان  يستهدف   ●
العروض املميزة إلى جانب عدد من الورش التدريبية اإلثرائية يف مختلف 
مجاالت فنون األداء املسرحي، مع عقد عدد من اللقاءات الفكرية واملهنية 
النوعية كجسر للتواصل املهني بني املشتغلني يف مختلف مجاالت املسرح. 
● يعمل املهرجان من خالل برنامجه للورش واللقاءات الفكرية على تفريخ 

جيل شاب مسلح بالعلم واإلبداع يف مختلف مجاالت العمل املسرحي. 
● ميثل املهرجان جسراً للتواصل بني املبدعني املصريني والعرب واألجانب 
من مختلف األقطار الشقيقة والصديقة كما يطمح إلى أن يكون حلقة 

اتصال بني أهم املهرجانات املسرحية العربية واإلقليمية والدولية. 
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الوظيفة داخل اللجنة العليا االسم م 

رئيسا الفنان القدير  محمد صبحي  1

عضوا -  »الرئيس الشرفى للمهرجان«سيدة املسرح العربي سميحة أيوب 2

عضوا – رئيس املهرجان  الفنان واملخرج مازن الغرباوى 3

عضوا – املدير العام للمهرجان  د. إجنى البستاوى 4

عضوا – املدير التنفيذي  للمهرجانالفنان و النجم  طارق صبري5

عضواالفنان محسن منصور  6

عضوا األستاذ وائل حسني شلبى   7

ن 
جا

هر
لم

يا ل
عل

ة ال
جن

الل
ن 

جا
هر

لم
ة ل

ذي
في

لتن
ن ا
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مقرر اللجنةاسم اللجنة م 

ندى إبراهيم جلنة التنسيق واملتابعة 1

منى زكرياجلنة العالقات العامة  و الوفود 2

جمال عبد الناصر جلنة اإلعالم3

إبراهيم احلسينىجلنة النشر والتوثيق 4

أ.د.مصطفي سليمجلنة اإلصدارات والندوات5

محمد دسوقيجلنة أفالم املهرجان 6

محمد هاشم جلنة التجهيزات الفنية 7

د. عبير فوزيأمني سر جائزة أفضل شخصية مسرحية شابة للعام 8

لجان المهرجان : 
 ينظم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أعماله من خالل 

العمل ملتوافق واملتناغم بني عدد من اللجان على النحو التالي: 
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د. أحمد عواض - مصر د. أشرف زكى- مصرخالد جالل - مصر

إسماعيل مختا ر  - مصر الفنان واملخرج  هشام عطوة
- مصر

أ.د. مدحت الكاشف - مصر د. مجدي صابر  - مصر

د. هشام عزمي  - مصر

الضيوف 
 يستضيف املهرجان عددًا من رموز احلركة املسرحية يف مصر والعالم العربي حلضور 

فعاليات املهرجان وإثراء النقاشات املطروحة ضمن املحور الفكري للمهرجان . 
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سيدة املسرح العربي  سميحة 
أيوب  - مصر

محمد الروبي 
- مصر

النجم الفنان  محسن منصور 
- مصر

ضياء دندش
- مصر

الفنان حسني طبيشات 
  - اململكة األردنية الهاشمية

الفنان  إكرام عزوز
 - تونس

النجم علي عليان
 - اململكة األردنية الهاشمية

يسري حسان 
- مصر

د .عمرو دوارة
- مصر

اإلعالمي الكبير  مفيد فوزي 
- مصر

النجم الكبير محمد صبحي 
- مصر

أ.د. سيد علي إسماعيل
 - مصر
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أ.د / سميرة محسن
 - مصر

الفنان القدير  محمود احلديني 
- مصر

الفنان القدير عصام السيد
- مصر

د. جبار جودي
 - العراق

د. عبير فوزي
- مصر

الفنان واملخرج  أحمد طه
- مصر

أ.د.  سامح مهران
  - مصر
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دورته  يف  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  يكرم   
اخلامسة عددًا من رموز احلركة املسرحية املصرية والعربية كتقليد 

سنوي حرص املهرجان على اتباعه منذ الدورة األولى 

المكرمون 
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حامل اسم الدورة : 
النجمة الراحلة سناء جميل 

اسم  إلى  اخلامسة  دورته  املهرجان  يهدي 
النجمة الراحلة سناء جميل )مصر( 

ولدت سناء جميل – أو ثريا يوسف عطا اهلل 
– مبحافظة املنيا يف 27 إبريل 1930 ألسرة 
العالي  باملعهد  والتحقت   . مسيحية  قبطية 
للفنون املسرحية ثم تخرجت فيه عام 1953 . 
بأدائها  القومية واشتهرت  الفرقة  وعملت يف 
 . الفرنسية  و اللغة  الفصحى  باللغة  اجليد 
الفنان املسرحي زكي طليمات اسم  لها  اختار 
من  بدال  الفني  اسمها  ليكون  جميل«  »سناء 
اسمها احلقيقي »ثريا يوسف عطاهلل«، حني 
وظلت  يوسف«.  بن  »احلجاج  مسرحية  مّثلت 
تعمل يف املسرح إلى أن رفضت الفنانة فاتن 
ونهاية«  »بداية  فيلم  يف  نفيسة  حمامة دور 
سيف للدور،  أبو  املخرج صالح  فرشحها 
شهرة  حققت  حيث  الفعلية  بدايتها  وكانت 
 .1960 عام  أنتج  الذي  الفيلم  هذا  كبيرة يف 
الكبير لويس  الصحفي  الكاتب  من  تزوجت 
جريس يف منتصف الستينات . شاركت الفنانة 
أفضل  يف قائمة  أفالم   4 يف  جميل  سناء 
املصرية حسب  السينما  ذاكرة  فيلم فى   100
)1952(: بداية  عام زينب  النقاد  إستفتاء 
)1965(، الزوجة  )1960(، املستحيل  ونهاية 
الثانية )1967(، كما شاركت يف فيلم الرسالة 
يف  شهيدة  أول  »سمية«  دور  يف   )1976(
اإلسالم وهو من إخراج املخرج العاملي الراحل 
من  كبيراً  عدداً  قدمت   . العقاد  مصطفى 
األعمال املسرحية لعل أشهرها زهرة الصبار، 
املسلسالت  من  العديد  يف  شاركت  كما 
الدرامية  والسهرات  والتليفزيونية  اإلذاعية 
يا  البيضا وضباح اخلير  الراية  لعل أشهرها 
جاري و عيون وهارب من األيام . رحلت سناء 
بعد   2002 ديسمبر   22 عاملنا يف  عن  جميل 
أن أثرت يف وجدان املشاهد املصري والعربي 

وتركت وراءها إرثاً فنياً ألجيال قادمة . 
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درع سميحة أيوب التقديري

أفضل شخصية مسرحية 
مصرية شابة لعام 2019

درع مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

أفضل شخصية مسرحية 
عربية شابة لعام 2019

النجمة الفنانة  حنان مطاوع 
- مصر

الفنان قاسم إسطنبولي
 لبنان

النجم الفنان بيومي فؤاد 

-  مصر 

الفنان املخرج  إسالم إمام

 -  مصر 
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التسابق  الشبابي فرصة  الدولي للمسرح  يقدم مهرجان شرم الشيخ 
جلميع شباب املسرحيني يف جميع أنحاء العالم عبر خمسة مسارات 

تسابقية هي: 
1. مسابقة العروض الكبرى )4 عروض(

2. مسابقة محور املونودراما )3 عروض( 
3. مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية  )3 عروض( 
أحمد  د.  )جائزة   املسرحي  التأليف  يف  الشبابي  املسرح  جائزة   .4

سخسوخ( 
5- جائزة العمل األول للشباب )جائزة املخرج الكبير عصام السيد(
الذي يقدم جائزته املخرج املسرحي املصري الكبير »عصام السيد« 

محاور التسابق
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مسابقة العروض الكبرىم

إيزيس – مصر

الوحوش الزجاجية - مصرهاملت 1983 - العراق

أبي رجاًل - إسبانيا
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قوم يا با - لبنان

حلم هاملت - كوسوفو

  صورة ماريا - مصر

مسابقة محور المونودراما



26

ة 5
دور

 ال
ي«

باب
لش

ح ا
سر

لم
ي ل

ول
لد

خ ا
شي

 ال
رم

»ش
ن 

جا
هر

م

مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية 

  أغنية على الممر - مصر

تراث سيناوي - مصر

عجاف - ليبيا
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العرض الشرفي

 خط التماس - األردن



28

ة 5
دور

 ال
ي«

باب
لش

ح ا
سر

لم
ي ل

ول
لد

خ ا
شي

 ال
رم

»ش
ن 

جا
هر

م

جائزة المسرح الشبابي
في التأليف المسرحي

)جائزة  د. أحمد سخسوخ(

 وهي مسابقة موجهة لشباب املسرحيني من كتاب املسرح وجتمل جائزة هذا العام 
إسم الناقد الكبير د/ أحمد سخسوخ . 

يف  تخرج   1947 عام  مسرحى مصرى ولد  ومؤلف  ناقد  سخسوخ  أحمد  والدكتور 
. سافر  املسرحى عام 1975  والنقد  الدراما  املسرحية قسم  العالى للفنون  املعهد 
على نفقته اخلاصة إلى النمسا والتحق بدراسة املسرح مبعهد العلوم املسرحية 
دراسية الستكمال  بعثة  ً عام 1981 ثم حصل على  فيينا. وعني معيدا  / جامعة 
دراسته واحلصول على درجة الدكتوراه من جامعة فيينا يف مجال العلوم املسرحية 

وتتلمذ على يد الناقد العاملي » مارتن اسلن« امللقب بأرسطو مسرح البعث.
للموسيقا،  العليا  للمدرسة  التابع  راينهاردت«  ماكس   « مبعهد   1982 عام  التحق 
أكادميية الفنون بفيينا لدراسة اإلخراج املسرحي، وقد تتلمذ على أيدى تالمذة 
املخرج النمساوى » ماكس راينهاردت« صاحب نظرية االجتاه االنتخابي يف املسرح 
العاملي . وفى عام 1986 - درس التمثيل يف برلني على يد املخرج اليوناني األصل 
مؤسس  سبرج«  سترا  »لى  مساعد  بولوس«  كوستو  »جون  اجلنسية  األمريكي   /
ستوديو املمثلني بنيويورك، والذى تخرج منه معظم جنوم هوليود يف األربعينيات 

واخلمسينيات.
من  املسرح  علوم  دكتوراه الفلسفة يف  درجة  على  حصل   1987 عام  وفى 
جامعة فيينا بتقدير امتياز ثم عني مدرسا يف قسم الدراما والنقد باملعهد العالى 
للفنون املسرحية / أكادميية الفنون يف نفس العام . أنتدب للعمل أستاذا مساعدا 
وملدة   ،1991 أغسطس   24 يف  مسقط  قابوس  السلطان  جامعة   / املسرح  بقسم 
أربع سنوات . ثم رقي إلى درجة أستاذ بأكادميية الفنون عام 1999 ليتولى بعدها 
له   .  2003 عام  للمعهد  عميدًا  ثم  املسرحية  للفنون  العالي  املعهد  وكيل  منصب 
من  ملجموعة  كتابته  جانب  إلى  واملترجمة  املؤلفة  االكادميية  الكتب  من  العديد 
املسرحيات عرضت جميعها على خشبة املسرح املصرى وكانت له إسهاماته البارزة 

يف احلركة املسرحية املصرية حتى رحل عن عاملنا عام 2019 . 

النسخة الرابعة
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جائزة العمل األول 
للشباب )جائزة المخرج 
الكبير  عصام السيد( 

 ومينح جائزتها الفنان القدير/ عصام السيد ألفضل عمل مسرحي شبابي يكون هو األول 
من إبداع مخرجه، واملسابقة معنية بتشجيع املواهب الشابة يف مجال اإلخراج املسرحي . 
وعصام السيد مخرج مسرحي مصري. من مواليد 1952. خريج كلية التربية بجامعة 
العليا  الدراسات  دبلوم  على  حصل  ثم   .1974 عام  إجنليزية  لغة  تخصص  شمس  عني 
فى التربية و علم النفس. اخرج ما يزيد عن اخلمسني عمال مسرحيا منذ عام 1981 
و حتى أالن يف مسرح الدولة و القطاع اخلاص، و التليفزيون، و الثقافة اجلماهيرية، 
الظواهر  من  يستفيد  إحراجي  منهج  أتباع  خاللها  من  حاول  القومية،  االحتفاالت  و 
جناحا  حقق  و   . العاملية  اإلخراجية  املناهج  مع  تزاوج  يف  املصرية  الشعبية  املسرحية 
املسرح  مجاالت  يف  متصل  بنشاط  قام   . الوقت  نفس  يف  نقديا  و  فنيا  و  جماهيريا 
املتعددة : إخراجا و تدريبا و نقدا و تنظيرا و إدارة على مدار خمسة و ثالثون عاما، و 
مثلت أعماله » مصر« يف عدة مهرجانات عربية و عاملية مبصر و سوريا و تونس و العراق 

و الكويت و فرنسا .
املسلحة  القوات  و ميدالية  الفنون عام 2013،  التفوق يف  الدولة يف  حصل على جائزة 
قسم  و  اجلماهيرية،  الثقافة  و   ،2005 عام  اإلعالم  وزارة  من  تكرميه  مت  و   .2009 عام 
املسرح بآداب حلوان، و جريدة حريتي. و من عدة مهرجانات مصرية و إقليمية. كرمته 
حازت  أإلقليمي.  املسرح  دعم  يف  ملجهوداته   . بورسعيد   ، الفيوم  الشرقية،  محافظات : 
مسرحيته أهال يا بكوات على جائزة أفضل عرض مسرحى يف املهرجان القومي األول 
للمسرح املصري عام 2006. مت اختياره يف عدة استفتاءات صحفية و إعالمية كأفضل 

مخرج أو اختيار أعماله كأهم عرض مسرحي
شغل منصب مدير عام املسرح الكوميدي التابع لوزارة الثقافة 1995 - 2002. أشرف على 
اإلنتاج املسرحي بقطاع اإلنتاج بالتلفزيون املصري 2003 - 2004. عمل مستشارا فنيا 
لرئيس قطاع اإلنتاج الثقايف. تولى منصب مدير عام إدارة املسرح بالثقافة اجلماهيرية 
2008، ثم رئيسا لإلدارة املركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة. 2011 

تولى رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية حتى خروجه للمعاش يف 2012.
قدم عدة مسرحيات على قناة MBC مصر باسم املسرحية فرقة MBC مصر اختارته 
)النسخة  إنتاجها  من  أفالم  لعدة  الصوت  شريط  إلخراج  العاملية  ديزني  والت  شركة 
العربية ( يف بداية تعاملها مع العالم العربي وقد حازت النسخة العربية من هذه األفالم 
بينوكيو، كتاب  لعبة ،  امللك ، قصة لعبة حكاية  امللك األسد األسد  جناحا متميزا مثل 

الغابة، أحدب نوتر دام، هرقل

النسخة الثانية
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لجنة التحكيم الدولية
لمسابقة العروض الكبرى

وتقوم بتحكيم العروض املسرحية ضمن املسار األول للتسابق 
ضمن العروض املسرحية الكبرى وتضم يف عضويتها 

النجمة  أمل الدباس 
)األردن( - رئيسا

النجم  نضال الشافعي 
)مصر( - عضوا

الفنان خالد الرويعي 
)البحرين( - عضوا

 يخصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي جلاناً تخصصية 
منفصلة لتحكيم كل مسار من مساراته التسابقية اخلمسة كل على حدة 
. ويشارك يف أعمال جلان التحكيم يف الدورة احلالية نخبة من الفنانني 

املصريني والعرب والعامليني . 

لجان تحكيم المهرجان 
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م لجنة التحكيم الدولية لمسابقة المونودراما

لجنة التحكيم الدولية لمحور مسرح الشارع 
والفضاءات غير التقليدية

الفنان  كيفني كيماني 
)كينيا(

الفنان  علي مهدي 
)السودان(  - عضوا

النجمة  مروة عبداملنعم 
)مصر( 

الفنانة  مارينا دميتريفيتش 
)صربيا(  - عضوا

أ.د / خالد الزدجالي 
)سلطنة عمان( 

أ.د. أمين الشيوي 
)مصر( - رئيسا

وتقوم بتحكيم عروض محور املونودراما وتضم يف عضويتها كال من:

غير  والفضاءات  الشارع  اخلاص مبسرح  التسابقى  املسار  عروض  بتحكيم  وتقوم 
التقليدية وتضم يف عضويتها كال من:
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لجنة تحكيم جائزة المسرح الشبابي في 
التأليف المسرحي )جائزة  د. أحمد سخسوخ(

لجنة التحكيم جائزة العمل األول للشباب 
)جائزة المخرج الكبير  عصام السيد(

املسرحي  بالتأليف  اخلاص  التسابق  ملسار  املتقدمة  النصوص  بتحكيم  وتقوم 
وتضم يف عضويتها كال من:

وتضم يف  األول  العمل  جائزة  ملسار  املقدمة  املسرحية  األعمال  بتحكيم  وتقوم 
عضويتها 

الكاتب الكبير
 أمين سالمة 

 )مصر( 

الكاتبة  رشا عبداملنعم 
)مصر( 

الكاتب الكبير
 مفلح العدوان 

)األردن(

د/ محمد الشافعي 
)مصر( 

الكاتب الكبير
 د. سامي اجلمعان  

)السعودية( 

أ.د / رانيا فتح اهلل 
)مصر( 
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لجنة المشاهدة واختيار العروض
للمشاركة  املتأهلة  العروض  أفضل  استضافة  على  املهرجان  من  حرصاً   
ضمن مساراته التسابقية املختلفة يشكل املهرجان جلنة املشاهدة واختيار 

العروض املتأهلة لفعاليات الدورة اخلامسة منه على النحو التالي: 

الفنان طارق صبري 

الفنانة  كرمية بدير 

السينوغراف  محمود صبري 

د. ياسر عالم

املخرج  سامح مجاهد 
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جوائز المهرجان م
مينح املهرجان عدداً من اجلوائز يف كل 

مسار تسابقي على النحو التالي: 

أوال : مسابقة العروض 
الكبرى : 

1- جائزة سميحة  أيوب  ألفضل عرض متكامل

2- جائزة محمد صبحى ألفضل مخرج 

3- جائزة حسن عطية  ألفضل مؤلف 

4- جائزة مصطفي شعبان ألفضل ممثل 

5- جائزة أمل الدباس ألفضل ممثلة

6- جائزة سامي عبد احلميد ألفضل سينوغرافيا 

7- جائزة جلنة التحكيم اخلاصة

ثانيًا : محور المونودراما 
1- جائزة رئيس الهيئة  الدولية للمسرح 

ألفضل عرض

2- جائزة جلنة التحكيم اخلاصة   
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ثالثًا : مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية:

2- جائزة جلنة التحكيم اخلاصة    1- جائزة أفضل عرض 

رابعًا: مسابقة جائزة المسرح الشبابي في التأليف المسرحي 
)جائزة  د. أحمد سخسوخ(:

2- أفضل نص مسرحي قصير    1- أفضل نص مسرحي طويل 

3- أفضل نص مونودراما

خامسًا: مسابقة جائزة العمل األول للشباب )جائزة المخرج 
الكبير  عصام السيد(:

 جائزة أفضل مخرج شاب ) املركز األول - املركز الثاني - املركز الثالث (

سادسا: جائزة أفضل شخصية مسرحية شابة لعام 2019 
)مصريًا وعربيًا( : 

 ومتنح عبر استفتاء سري بني عدد من الشخصيات املسرحية املصرية والعربية 
الختيار أفضل شخصية مسرحية شابة مصريًا وعربيًا وذلك من خالل جلنة 
بأمنة سر د. عبير فوزي حيث اختارت اللجنة املخرج املسرحي املصري »إسالم 
»قاسم  اللبناني  الفنان  و  شابة  مصرية  مسرحية  شخصية  كأفضل  إمام« 

إسطنبولي« كأفضل شخصية مسرحية عربية شابة عن العام 2019 . 

سابعا: جائزة أفضل شخصية مهنية في  المهرجان : 
وهى جائزة متنح ألفضل إدارى أو فنى أو أى شخص عمل بجد واجتهاد داخل 

التنفيذية  واللجان  للمهرجان  العليا  اللجنة  من  بترشيح  املهرجان  جلان 

للمهرجان ومن حق جلنة التحكيم االشتراك فى الترشيح . 
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الندوات واللقاءات الفكرية
باملزيد  والعالم  املسرحية يف مصر  إثراء احلركة  بأهمية  املهرجان  من  إمياناً   
من النقاشات اجلادة حول أهم القضايا املسرحية املطروحة على الساحة والتي 
حتدد مصير هذا الفن العريق وكذلك فتح آفاق جديدة للتعاون املسرحي العاملي 
من خالل احلوار اجلاد والبناء يعقد املهرجان عدداً من الفعاليات املوازية ضمن 

إطاره الفكري لدورته اخلامسة لهذا العام: 
- ندوة حامل اسم الدورة اخلامسة الفنانة الراحلة »سناء جميل« بعنوان »بداية 
ونهاية«. يتحدث يف الندوة سيدة املسرح العربي / سميحة أيوب، والنجم الفنان 

/ محمد صبحي، ويدير الندوة الكاتب الصحفي الكبير / مفيد فوزي . 
- امللتقى الفكري اخلاص بالدورة اخلامسة بعنوان »املسرح الشبابي : صناعة 
من  ويتحدث  متتاليتني  جلستني  على  امللتقى  ويعقد  مستدامة«.  لتنمية  ثقافية 

خالله نخبة من صناع املسرح يف مصر والعالم. يؤسس للمحور:
املفكر الكبير أ.د/ سامح مهران

رئيس أكادميية الفنون أ.د/ أشرف زكي
 األمني العام للمجلس األعلى للثقافة الدكتور/ هشام عزمي

رئيس قطاع شئون اإلنتاج الثقايف الفنان القدير/ خالد جالل
على  سيد  د/  األول:  املناظر  مصري«:  مسرح  سنة   150« الفكرية  املناظرة   -
إسماعيل، املناظر الثاني: د/ عمرو دوارة، ويدير املناظرة النجم الفنان / محمود 

احلديني. 
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المؤتمرات الصحفية 

لضيوفه  صحفية  مؤمترات  خمسة  اخلامسة  دورته  خالل  املهرجان  يعقد 
ومكرميه والفائزين بجوائزه على النحو التالي: 

شرم  مهرجان  بدرع  واملكرمة  مطاوع«  »حنان  للنجمة  الصحفي  املؤمتر   -
الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 

- املؤمتر الصحفي للنجم »بيومي فؤاد« واملكرم بدرع سميحة أيوب التقديري 
- املؤمتر الصحفي للفائزين بجائزة عصام السيد للعمل األول للشباب 

- املؤمتر الصحفي للفائزين بجائزة التأليف املسرحي 
لعام  للفائزين بجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة  املؤمتر الصحفي   -

2019 )مصرياً وعربياً( 

إصدارات المهرجان 
خمس  والدعائية  التسويقية  للمطبوعات  باإلضافة  املهرجان  يصدر   

إصدارات خاصة هي:
املمثل(  فن  يف  املتفردة  البصمة  جميل  )سناء  الدورة  حامل  اسم  كتاب   -

للكاتب الدكتور مصطفى سليم
املسرحي  للتأليف  سخسوخ  د/أحمد  بجائزة  الفائزة  النصوص  كتاب   -

دراسة وحترير وتقدمي/ داليا همام.
املعهد  عميد  تأليف  املعبرة  واحلركة  املعتادة  احلركة  بني  املمثل  جسد   -

العالي للفنون املسرحية أ. د/ مدحت الكاشف.
- الكتاب الوثائقي )الكتالوج( للدورة اخلامسة ملهرجان شرم الشيخ الدولي 

للمسرح الشبابي 2020 وقام بإعداده د/ طارق عمار.
-كتاب »دراما الطفل يف ُعمان« - تأليف د. خالد الزدجالي - سلطنة عمان

حفالت التوقيع
املعتادة  احلركة  بني  املمثل  »جسد  لكتاب  توقيع  حفلي  املهرجان  يقيم   -
واحلركة املعبرة« تأليف أ.د/ مدحت الكاشف - عميد املعهد العالي للفنون 
املسرحية، وكتاب »دراما الطفل يف ُعمان« - تأليف د. خالد الزدجالي - 

سلطنة عمان، ويديرهما أ.د/ مصطفى سليم.
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الورش م
التدريبية

 حرصاً من املهرجان على 

تقدمي جرعة تدريبية عالية 

القيمة لشباب املسرحيني 

العربي  والعالم  مصر  يف 

فإن املهرجان يحرص منذ 

بداياته األولى على تقدمي 

عدد من الورش التدريبية 

جوانب  لكافة  املثرية 

حيث  املسرحية  العملية 

دورته  يف  املهرجان  يقدم 

تدريبية  ورشة  اخلامسة 

واحدة هى: 

املمثل:  حرفية  ورشة 

أ.د/  ويقدمها  لها  ويؤطر 

التمثيل  عالء قوقة أستاذ 

التمثيل  قسم  ورئيس 

العالي  باملعهد  واإلخراج 

 – املسرحية  للفنون 

أكادميية الفنون – مصر 
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البروتوكوالت الموقعة بين
 مهرجان شرم الشيخ الدولي والمهرجانات 

والهيئات الدولية 
 

1- خالل الدورة األولى مت توقيع ثالثة بروتوكوالت بني إدارة املهرجان 

وثالث مهرجانات دولية هى: الكويت )مهرجان الكويت الدولى للمسرح 

روسيا   - الدولى(  احلر  املسرح  ليالي  )مهرجان  األردن   - األكادميى( 

)مهرجان موسكو الدولى للمسرح الشبابى(.

بروتوكوالت مع ثالثة مهرجانات  توقيع ثالثة  الثانية  الدورة  2- خالل 

دولية: فرنسا )ملتقى املسرح اجلامعى مبدينة اكس بونفنس - جامعة 

للفنون املسرحية مبورثيا( - كندا  العالى  مارسيليا( - أسبانيا )املعهد 

)مهرجان إمباكت الدولى للمسرح( 

بروتوكوالت مع ثالثة مهرجانات  توقيع ثالثة  الثالثة  الدورة  3- خالل 

ومؤسسات دولية: تونس )مهرجان أيام قرطاج املسرحية( - - اإلمارات 

العربية املتحدة )الهيئة العربية للمسرح( - أملانيا )امللتقى العربى للمسرح 

بهانوفر( - تونس )مهرجان عز الدين قنون الدولى للمسرح(

4- خالل الدورة الرابعة توقيع ثالثة بروتوكوالت مع ثالثة مهرجانات 

ومؤسسات دولية: الكويت - فرنسا – السودان - العراق.

ثالثة  مع  بروتوكوالت  ثالثة  توقيع  سيتم  اخلامسة  الدورة  خالل   -5

مهرجانات ومؤسسات دولية: كينيا - العراق – كوسوفو.
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حصاد 
المهرجان 

الدولي للمسرح  على مدار خمس دورات، حقق مهرجان شرم الشيخ 

واإلحصاءات.  األرقام  تؤكدها  التي  النجاحات  من  الكثير  الشبابي 

املسرحية  املهرجانات  خارطة  على  وبقوة  املهرجان  تضع  إجنازات 

الدولية املهمة إقليمياً وعاملياً وجتعل منه أول مهرجان مسرحي شبابي 

دولي تسابقي يقام على أرض مصر. 
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الدورة األولى
 دورة المخرج واألكاديمي الراحل

 د. هانى مطاوع

عدد الدول املشاركة )21( 

عدد العروض املشاركة )20( 

عدد ساعات احلدث املسرحي )10 ساعات( 

عدد البروتوكوالت املوقعة )3( 

عدد الندوات املنعقدة )3( 

عدد اإلصدارات )الكتاب التذكاري عن حامل اسم الدورة + إصدار 

واحد بالصيغة اإللكترونية لنشرة املهرجان بواقع 10 أعداد( 

إجمالي عدد املسرحيني احلاضرين )470( 
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الدورة الثانية
 دورة المخرج الكبير والفنان الراحل

 »كرم مطاوع«
عدد الدول املشاركة )30( 

عدد العروض املسرحية )15( 
عدد الورش املسرحية )6( 

عدد املؤطرين يف الورش )12( 
عدد متدربي الورش )200( 
عدد الندوات واللقاءات )5( 

عدد املشاركني يف الندوات واللقاءات )20( 
دليل   + الدورة  حلامل  التذكاري  )الكتاب   )2( اإلصدارات  عدد 

املهرجان( 
النشرة اليومية )8 أعداد بثالث لغات( 

عدد ساعات احلدث املسرحي )10 ساعات يومياً( 
عدد املسرحيني والعاملني يف املهرجان )620( 

عدد البروتوكوالت املوقعة )3( 
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 الدورة الثالثة
 دورة النجم الكبير »محمد صبحي«

عدد الدول املشاركة )45( 
عدد العروض املسرحية )20( 

عدد الورش املسرحية )11( 
عدد املؤطرين يف الورش )12( 

عدد متدربي الورش )200( 
عدد الندوات واللقاءات )5( 

عدد املشاركني يف الندوات واللقاءات )35( 
دليل   + الدورة  حلامل  التذكاري  )الكتاب   )3( اإلصدارات  عدد 
عبدالصبور  صالح  بجائزة  الفائزة  النصوص  كتاب   + املهرجان 

للتأليف املسرحي( 
النشرة اليومية )8 أعداد بثالث لغات( 

عدد ساعات احلدث املسرحي )10 ساعات يومياً( 
عدد املسرحيني والعاملني يف املهرجان )620( 

عدد البروتوكوالت املوقعة )3( 
للسينوغرافيني  الدولية  الهيئة  اجتماعات  استضافة  مرة  وألول 

OISTAT وتقنيني ومعماريني املسرح
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الدورة الرابعة
 دورة النجم الكبير »جورج سيدهم«

عدد الدول املشاركة )30( 
عدد العروض املسرحية )14( 

عدد الورش املسرحية )4( 
عدد املؤطرين يف الورش )4( 
عدد متدربي الورش )150( 
عدد الندوات واللقاءات )5( 

عدد املشاركني يف الندوات واللقاءات )25( 
دليل   + الدورة  حلامل  التذكاري  )الكتاب   )3( اإلصدارات  عدد 
السعود  أبو  محمد  بجائزة  الفائزة  النصوص  كتاب   + املهرجان 

للتأليف املسرحي( 
النشرة اليومية )8 أعداد بثالث لغات( 

عدد ساعات احلدث املسرحي )10 ساعات يومياً( 
عدد املسرحيني والعاملني يف املهرجان )500( 

عدد البروتوكوالت املوقعة )3( 
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الدورة الخامسة 
دورة الفنانة سناء جميل 

عدد الدول الشاركة )17( 
عدد العروض املسرحية )10( 

عدد الورش املسرحية )1( 
عدد املؤطرين فى الورش )1( 

عدد متدربى الورش )50( 
عدد الندوات واللقاءات )5( 

–جسد  الدورة  حلامل  التذكارى  )الكتاب   )5( اإلصدارات  عدد 
الطفل يف  “دراما   - املعبرة   املعتادة واحلركة  املمثل بني احلركة 
سخسوخ  أحمد  د/  بجائزة  الفائزة  النصوص  كتاب   - عمان” 

للتأليف املسرحى – الكتاب التوثيقي( 
النشرة اليومية )5 أعداد بثالث لغات( 

عدد ساعات احلدث املسرحى )28( 
عدد املسرحيني والعاملني فى املهرجان )150( 







Fifth Edition 
Sana Jamil’s Round 

• Participating countries (17) 
• Performances (10)
• Workshops (1)
• Workshop providers (1)
• Trainees (50)
• Theatrical hours (28) 
• Seminars (5)
• Seminar speakers (25)
• Publications (5) (the memorial book + SITFY’s 
Guidebook + Anthology of Winning Plays in Mo-
hamed Ahmed Sakhsoukh’s Competition - “The Ac-
tor’s Body Between Regular and Expressive Move-
ment” - “Child Drama in Oman”)
• Daily chronicles (5 issues in three languages)  
• Attending artists (150) 
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Fourth Edition 
George Sidhom’s Round

• Participating countries (30) 
• Performances (14)
• Workshops (4)
• Workshop providers (4)
• Trainees (150)
• Theatrical hours (10 HRS) 
• Protocols (3) 
• Seminars (5)
• Seminar speakers (25)
• Publications (2) :the memorial book + SITFY’s 
Guidebook + Anthology of Winning Plays in Mo-
hamed Abu Al-Soud’s Competition
• Daily chronicles (8 issues in three languages)  
• Attending artists (500) 
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Third Edition 
Mohamed Sobhi’s Round 

• Participating countries (45) 
• Performances (20)
• Workshops (11)
• Workshop providers (12)
• Trainees (200)
• Theatrical hours (10 HRS) 
• Protocols (3) 
• Seminars (5)
• Seminar speakers (35)
• Publications (3) : the memorial book + SITFY’s 
Guidebook + Anthology of Winning Plays in Slah 
Abd Al-Sabour’s Competition 
• Daily chronicles (8 issues in three languages)  
• Attending artists (620) 
• For the first time: Hosting OISTAT Meetings 
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Second Edition 
Karam Motawea’s Round 

• Participating countries (30) 
• Performances (15)
• Workshops (6)
• Workshop providers (12)
• Trainees (200)
• Theatrical hours (10 HRS) 
• Protocols (3) 
• Seminars (5)
• Seminar speakers (20)
• Publications (2) :the memorial book + SITFY’s 
Guidebook 
• Daily chronicles (8 issues in three languages)  
• Attending artists (620) 
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First Edition 
Dr. Hany Motawea’s Round 

• Participating countries (21) 
• Performances (20)
• Theatrical hours (10 HRS) 
• Protocols (3) 
• Seminars (3)
• Publications (the memorial book + 10 e-issues of 
the daily chronicles) 
• Attending artists (470) 

41



The Harvest 
Along five years, SITFY’s achievements are Docu-
mented by statistics. These achievements put the fes-
tival on the map of major regional and international 
theatre festival as the first international competitive 
theatre festival for youth in Egypt. 
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Protocols signed between SITFY and other 
International Festivals and Associations

• First round: The Kuwait Academic International The-
atre Festival - Kuwait - The Nights of Free Theater Festi-
val of Amman - Jordan  - Moscow International Theatre 
Festival for Youth  - Russia 

• Second Round: Three international Theatre Festivals:  
Second Meeting of University Theatre – Marseille Uni-
versity – France . The Higher Institute for Theatrical Arts 
– Morethia– Spain . Impact International Theatre Festi-
val – Canada 

• Third Round: Theater Days of Carthage Festival - Tu-
nisia Arab Association for Theatre – UAE – Arab The-
ater Encounter in Hanover – Germany 

• Fourth Round: Four international Theatre Festivals 
and Associations in France, Iraq, Kuwait and Sudan

• Fifth Round: Three Protocols with three international 
festivals and association in: Kenya – Iraq - Kosovo.
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Training 
Workshops 

As part of the 
festival’s message, 
SITFY will deliver 
one workshop this 
year introduced 
by professor Alaa 
Kuka, professor 
and head of act-
ing nd directing 
department – the 
higher institute 
of theatrical arts, 
under the title of 
“The Professional 
Aspects of Actors” 
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Press Conferences: 
The festival Holds five press conferences as follows: 
- Hanan Motawea (Honorary Award of SITFY) 
- Hanan Motawea (Honorary Award of SITFY) 
- Winners of Essam El-Sayed Award 
- Winners of Playwright Award
- Emerging Theatrical Character of 2019 (Egypt – Arab 
World) 

Publications: 
The festival issues five publications this year: 
- “Sana Jamil: The Distinct Print in Acting” by: Dr. Mustafa 
Selim 
- “The Actor’s Body Between Regular and Expressive 
Movement” by: Professor Medhat Al-Kashef 
- “Child Drama in Oman” by: professor Khaled Al-Zedjali 
(Oman) 
- “Anthology of Winning Texts of Ahmed Shakhsoukh’s 
Award of Playwrighting” edited by: Dalia Hammam 
- “SITFY’s Catalogue for the Fifth Round” edited
by: Dr. Tarek Ammar 

Book Signing Ceremonies: 
The festival also hosts two book signing ceremonies for 
“The Actor’s Body Between Regular and Expressive Move-
ment” by: Professor Medhat Al-Kashef and “Child Drama 
in Oman” by: professor Khaled Al-Zedjali (Oman) 37



Intellectual Seminars and Forums 
As the festival is concerned with enriching the theatrical 
movement with serious discussions about current theat-
rical issues of interest, SITFY hosts several intellectual 
seminars and forums during its 5th Round as follows: 

• Colloquy of of Round Nominee “Sana Jamil”, titled 
by: “A Beginning and An End”
Speakers: Samiha Ayoub – Mohamed Sobhy – 
Run by: Mofeed Fawzy

• Seminars of the Intellectual Axis “Youth Theatre as an 
intellectual industry for sustainable development” 
Speakers: 
- Professor Sameh Mahran (Egyptian Intellect and Au-
thor)
- Dr. Hesham Azmy (Secretary General of the Supreme 
Council of Culture) 
- Professor Ashraf Zaky (President of Academy of Arts) 
- Khaled Galal (Head of Cultural Production Sector) 
• Debate of “150 Years of Egyptian Theatre”
First Speaker: Dr. Sayed Ali Ismail 
Second Speaker: Dr. Amr Dawara
Run by: Mahmoud Al-Heddiny  
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SITFY Awards 
Street Performances & Non-Traditional Spaces 

Competition Awards:  
1 - Best Performance Award 
2 - Jury Special Award 

Ahmed Sakhsoukh’s Award for Playwright 
Competition:  

1 - Best Long Text 
2 - Best Short Text 
3 - Best Monodrama Text 

Essam El-Sayed’s Award for First Performance
1 - Best Director (First Place) 
2 - Best Director (Second Place) 
3 - Best Director (Third Place)

Emerging Theatrical Character (Egypt – Arab World):  
This award is given through secret poll among several promi-
nent theatrical figures in Egypt and the Arab World. Secretary 
general of this committee is Dr. Abeer Fawzy. This year the 
committee chose the Egyptian director “Islam Imam” as the 
best young Egyptian theatrical character and the Lebanese 
actor “Kassem Istanbouly” as the best young Arab Theatrical 
character. 

Best Professional Character in the Festival:  
This award is provided for one person whose professional 
work was prominent. The supreme committee of SITFY and 
Executive committees nominate persons for this award. The 
grand jury can participate in nomination. 
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SITFY Awards 
SITFY Provides Winners with 
the Following Awards: 

Ensemble production 
competition awards: 

1 - Samiha Ayoub Award for 
Best Performance 
2 - Mohamed Sobhy Award for 
Best Director 
3 - Hassan Attia Award for Best 
Text 
4 - Mustafa Shaban Award for 
Best Actor 
5 - Amal Al-Dabbas Award for 
Best Actress 
6 - Samey Abd Al-Hameed 
Award for Best Scenography 
7 - Jury Special Award 

Monodrama Competition 
Awards: 

1 - ITI Chairperson’s Award 
for Best Performance 

2 - Jury Special Award

34



Performance Selection 
Committee

Tarek Sabry
 (Actor – Egypt) 

Karima Beder 
(Choreographer

– Egypt)

Mahmoud Sabry 
(Scenographer 

– Egypt) 

Dr. Yeaser Allam 
(Critic – Egypt) 

Sameh Megahed 
(director – Egypt) 
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Ahmed Sakhsoukh’s Award
 for Playwright

Essam El-Sayed’s Award
 for First Performance

Ayman Salama 
(Egypt) 

Mufleh Al-Adwan 
(Jordan) 

Dr. Samey Al-
Jam’an

 (Saudi Arabia)

Rasha Abd Al-
Monem
 (Egypt) 

Professor Rania 
Fathalla 
(Egypt) 

Dr. Mohamed Al-
Shafee

 (Egypt) 32



Ensemble production 
competition›s Jury 

Street Performances & Non-Traditional 
Spaces Competition›s Jury

Kevin Kimani 
(Kenya) 

Marwa Abd Al-
Moneam
(Egypt)

Professor Khled 
Al-Zejali
(Oman)

Dr. Ayman Al-Shiwy 
(Egypt - Head) 

Ali Mahdi 
(Sudan - Member)

Marina Dimitijevic
(Serbia - Member) 31



Ensemble production 
competition›s Jury 

Nedal Al-Shafee 
(Egypt - Member) 

Amal Al-Dabbas 
(Jordan - Head)

As a standard procedure, SITFY forms separate juries 
for separate competitive branches. Each jury is respon-
sible for a specific branch as follows:

SITFY’S FIFTh Round JuRY 
and JudgIng CommITTeeS

Khaled Al-Roaie 
(Bahrain - Member)
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Essam El-Sayed’s 
Award for First 
Performance

To encourage experimentation and free creative works of young directors, 
SITFY, in cooperation with the prominent Egyptian theatre director Essam 
Al-Sayed, provide this award for young Egyptian directors all over Egypt. 
Essam El-Sayed was born I 1952. He graduated from the English depart-
ment of Faculty of Education – Ain Shams University in 1974 and then 
gained a diploma in Education and Psychology. Since 1981, he directed 
more than 50 plays in the public and private sectors in addition to several 
national celebrations. Most of his works depend on Egyptian folk segments 
along with international direction trends that led them to gain public and 
critical success as well. His works represented Egypt in international festi-
vals in Egypt, Syria, Tunisia, Iraq, Kuwait and France. 
He gained the excellence award in arts in 2013, The Armed Forces Medal 
in 2009 and was honored by the Ministry of Media in 2005. He also re-
ceived several honorary awards from the Egyptian General Organization 
of Cultural Palaces, Department of theatre in Helwan University, several 
Egyptian and regional festivals and several Egyptian governorates includ-
ing Sharquia, Faioum and Port Said for his efforts in supporting theatre all 
over Egypt. 
His masterpiece, “Ahlan Ya Bakawat” (Welcome Behs) was chosen as the 
best performance during the first round of the National Egyptian Theatre 
Festival in 2006. He was also chosen as the best director in several media 
polls. 
He was general director of the Comedian Theatre from 1995 to 2002. He 
also supervised theatrical production at the production sector of Egyptian 
TV in 2003 and 2004. He was also general director of theatre department 
of GOCP in 2008, head of central department of technical affairs and then 
head of the Technical House of Folk Arts till he retired in 2012. 
He was chosen by Walt Disney to direct the sound track of several films 
in their Arabic versions including Lion King, Toy Story, Pinocchio, Jungle 
Book, the Humpback of Notre Dame and Hercules  
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Ahmed Sakhsoukh’s 
Award for Playwright 

Competition
To encourage young writers in Egypt and the Arab World to write for the-

ater, SITFY holds its third competition on playwright. This editions award 

holds the name of the Egyptian critic and playwright Ahmed Sakhsoukh. 

Dr. Ahmed Sakhsoukh was born in 1947 and graduated from the depart-

ment of drama and criticism – the higher institute of theatrical arts, in 

1975. He travelled to Vienna to study theatre and was appointed as tutor in 

1981. He was sent again to Vienna to gain his PhD degree under the great 

critic “Martin Olsen”, “the Absurd Aristotle” 

In 1982, he studied directing at “Max Reinhardt” Institute of Vienna un-

der the students of Reinhardt himself. In 1986 he studied acting in Berlin 

under “John Cost Polos”, the assistant of “Lee Strasburg” the founder of 

the Actor’s Studio in New York who graduated most of Hollywood Movie 

Stars during 1940s and 1950s.  

In 1987 he gained his PhD degree and was appointed as lecturer at from 

the department of drama and criticism – the higher institute of theatrical 

arts in Cairo. He was chosen to teach as an assistant professor at theater 

department of Sultan Qaboos University – Muscat in August 1991 and for 

four years.  He gained his professorship in 1999, appointed as vice dean 

and then dean of the from the higher institute of theatrical arts in 2003. He 

wrote and translated several major books in addition to several plays till 

he left our world in 2019. 
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The Honorary Performance

Seam Line (Jordan)
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Street Performances & non-traditional 
spaces competition 

A Song on the Passage (Egypt)

Sinai Folklore  - Egypt

Hard Years (Ojaf) (Libya)  
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Rise up Man (Lebanon)

Dream of Hamlet (Kosovo)

Maria’s Portrait (Egypt)

Monodrama Competition

25



Main competition
 (Ensemble production competition)  

Isis (Egypt)My Father is a Man (Spain)

Hamlet 1983 (Iraq)Glass Monsters (Egypt)24



• Main competition (Ensemble production compe-
tition) (4 Perfpormances)

• Monodrama Competition (3 Performances)

• Street Performances & non-traditional spaces 
competition (3 Performances) 

• SITFY Award for Playwright (Dr, Ahemd Sakh-
soukh Award) 

• Essam El-Sayed’s Award for First Performance 
(Provided by The Egyptian Prominent Director 
Essam Al-Sayed) 

SITFY includes five competitive axes 
during the 5th edition: 
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Samiha Ayoub’s
 Honorary Award: 

Emerging Egyptian 
Theatrical Character: 

The Honorary Award
 of SITFY: 

Emerging Arab
 Theatrical Character : 

Hanan Motawea 
(Egypt)

Kassem Istanbouly 
(Lebanon)

Baioumy Foad 
(Egypt) 

Islam Imam 
(Egypt)
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The round’s Nominee: 
“Sana Jamil”

This round is dedicated to the Egyp-
tian late star actress “Sana Jamil” – or 
Thuraia Yousef Atia – who was born 
in April 27th 1930 in Al-Minia, south 
to Cairo, in a Christian Coptic fam-
ily. She graduated from the higher 
institute of theatrical arts in 1953 and 
worked at the national theatre. She 
was distinguished by her fine acting 
in Arabic and French. Zaki Tolimat 
chose the name of “Sana Jamil” to her 
instead of her original name. her work 
was limited to theatre and some minor 
role in cinema till “Faten Hamama” 
refused the role of “Nafisa” at the fa-
mous Egyptian film “A Beginning and 
An End” (Bedaia Wa Nehaia), based 
on one of Naguib Mahfouz’s Famous 
novels in 1960. At middle 1960s, she 
married Louis Grees, a famous Egyp-
tian journalist. She participated in four 
films on the list of best 100 Egyptian 
movies including: Zainab (1953) – A 
Beginning and An End (1960) – The 
Impossible (1965) – The Second Wife 
(1967). She participated in the famous 
international film “The Message” by 
Mustafa Al-Akkad”. She participated 
in several theatrical performances 
including “The Cactus Flower” (Zahrat 
Al-Sabbar). She also participated in 
several radio and tv series includ-
ing: The White Flag – Good Morning 
Neighbor – Eyes – Escaping the days. 
She died on December 22nd 2002. 
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The fifth round of SITFY honors prominent Egyptian and 
Arab figures in theatre as an annual tradition of the festival to 
celebrate distinguished artists and their deeds

honoReeS
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Samiha Ayoub 
(Egypt)

Mohamed Al-Rouby 
(Egypt)

Mohsen Mansour 
(Egypt)

Diaa Dandash 
(Egypt) 

Husain Tubishat 
(Jordan)

Ekram Azouz 
(Tunisia) 

Ali Alian 
(Jordan) 

Yousry Hassan 
(Egypt)

Dr. Amr Dawara 
(Egypt)

Mofeed Fawzy 
(Egypt)

Mohamed Sobhy 
(Egypt) 

Professor Sayed Ali 
Ismail (Egypt) 
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Professor Samira 
Mohsen (Egypt)

Mahmoud Al-Heddiny 
(Egypt)

Essam Al-Sayed 
(Egypt) 

 Dr. Jabbar Joudy 
(Iraq)

Dr. Abeer Fawzy 
(Egypt) 

Ahmed Taha 
(Egypt)

Professor Sameh 
Mahran (Egypt)
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   Dr. Ahmed Awuad 
(Egypt)

Khaled Galal 
(Egypt)

Professor Ashraf Zaki  
(Egypt)

gueSTS oF honoR
The festival hosts several prominent figures from Egypt, the 
Arab World and the world to attend its initiatives and enrich 
discussions of the intellectual axis: 

Dr. Magdy Saber (Egypt)

Hesham Atwa (Egypt)Ismail Mokhtar (Egypt)

Dr. Hesham Azmy (Egypt)

Professor Medhat Al-Kashef (Egypt)
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SITFY Committees 
The festival organizes its work through coherent 
work of the following committees:

 Name Title

1 Mohamed Sobhi  Chairperson

2 Samiha Ayioub  Honorary president -
member

3 Mazen Al-Gharabawi  Founder and President -
member

4  DR. Engy Al-Bestawi General Manager - mem-
ber

5  Tarek Sabry  Executive Manager -
member

6  Mohsen Mansour member 

7  Wael Hussain Shalabi member

 Committee Secretary 

1 Monitoring and coordination Nada Ibrahim 
2 Public relations and delegates Mona Zakaria 
3 Media Gamal Abd Al-Nasser 
4 Press and documentation Ibrahim Al-Husseini 
5 Publications and Seminars Dr. Mustafa Selim 
6 Festival films Mohamed Desouquy 
7 Technical preparations Mohamed Hashem
8 Secretary of best theatri-

cal character committee Dr. Abeer Fawzy
14



Sharm El-Sheikh International Theater Festival 
for Youth (SITFY)

• Is the first international competitive 
theater festival for youth in Egypt 

• Sharm El-Sheikh was chosen to host the 
festival as a symbol for world peace 

• The festival aims to establish a bridge 
among young theater artists all over 
the world in a unique event held annu-
ally in Egypt to assert that Egypt is the 
lighthouse for culture and arts for the 
whole world 

• The festival celebrates theater pioneers 
from all over the world and creates a 
communication channel among artists 
from various nationalities 

• Through its annual agenda, the festival 
introduces distinguished performances 
and workshops enriching all aspects of 
theatre arts in addition of being a com-
munication bridge among professionals 
in all fields of theatrical work. 

• Through workshops and seminars, the 
festival aims to produce a new genera-
tion that is well-qualified for theatrical 
work. 

• The festival is communication channel 
among Arab, regional and international 
theatre festivals. 
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Dr. Engy El Bestawy 
General Manager of 
SITFY 

 Since its first round in 2016, our main aim as a team of SITFY was to assert 
the ability of Egyptian youth to dream and achieve their dream under all 
circumstances using all available resources, no matter how simple they are, 
and to establish a real achievement. 
After four rounds we are here in our fifth round in spite of all problems and 
difficulties. The road to the fifth round was not that easy. We can say that the 
challenges of COVID-19 pandemic alone could overthrew this dream and 
cancel the round permanently. But as a team, we were very careful to work 
together towards our desired goal and to overcome all obstacles even if they 
are one that the world is dealing with them cautiously and with great fear. 
Our permanent pursuit is towards sustainability of the festival and develop-
ing it from one round to the next. We started with one competition with an 
honorary path for street theatre and non-traditional theatrical spaces during 
the first round. The second round witnessed two competitions while mono-
drama cam as a third path during the third round in addition to theatrical 
writing competition. The fourth introduced the fifth path of “Essam El-
Sayed’s” award for the first theatrical performance. This turned the festival 
into an international celebration of youth creations. 
Also, workshops are major achievements since its beginning and we were 
very careful in choosing highly-qualified trainers with major creative ex-
perience to explore youth potentials to its max and to provide them with 
technical praxis. 
From the very beginning, we are willing to honor the prominent figures of 
theatre through choosing a prominent Egyptian theatrical figure to nominate 
the round after him/her. In addition, every year we choose a young theatrical 
figure to honor to establish the continuity of theatrical experience along all 
generations. 
At the beginning of the fifth round, we hope that we succeeded in our pursuit 
and proved that Egyptian youth are able to assume their responsibilities so 
that Egypt remain the beacon of culture for the whole world. 
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Mazen El Gharabawy 
Founder and President of 

SITFY 
Since we first thought of establishing an international youth theatre gathering, 
we were busy to establish the basic pillar organizing the work of an interna-
tional youth theatre festival in Egypt under an organizational framework that 
guarantees its sustainability as a window for Egyptian youth over most recent 
theatrical developments all over the world. On the other hand, it is a window for 
world youth to know about the true Egyptian cultural experience saturated with 
tolerance and peace.  The choice of Sharm El-Sheikh to host this festival was not 
random. Instead, it is one of our objectives to hold cultural and artistic events – 
especially for youth – outside well-known political and cultural capitals and to 
head towards new areas in Egypt to establish the principle of decentralization 
of arts and its ability to explore new horizons. Sharm was the best choice as a 
capital of peace in Sini with all its potentials that need youth to extract, develop 
and build, not only materially but also on the intellectual and humanistic levels. 
This round was a challenge for us all as with COVID-19 pandemic it was very 
serious to host high-quality theatrical performance. Health care standards im-
posed all over the world to contain the spread of this pandemic made it even 
more difficult to hold a festival that is base on an art of live interaction between 
audience and performers. But our team insisted on bearing our responsibilities. 
Although the round was delayed for several months due to international block-
age in all the world capitals – and Egypt was no exception of that – we are here 
with you in Sharm El-Sheikh to declare it that despite health care perquisites and 
lack of financial resources needed for hosting this round, as some had forsaken 
us under these gloomy conditions, we will celebrate the spirit of theatre with you 
as we do every year. 
After four rounds, the fifth one puts an achievement that we are proud of in front 
of us. Each entity starts with a dream and every road starts with a single step. We 
assumed the responsibility of this rich experience and I’m honored to be one of 
the generations that dreamed, planned and executed, as possible, to achieve this 
dream. Thanks to every single drop of sweat for holding this international event. 
Thanks to all those who worked hard for long nights in preparation and plan-
ning. Thanks to every volunteer who helped us in putting a single block in this 
monumental achievement. Thanks to those who criticized us to make us perfect. 
Thanks to all our supports till the dream came true. With you, yes, we can dream 
and achieve our dream. 
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Mohamed Sobhy 
Head of SITFY’s Supreme 
Committee 

Making future starts at present through preparing a generation that is able to 
achieve his dreams and maximize his abilities. The industry of Man is most 
important industry in our current world as it is the only industry that is able 
to build up and sustain the existence of nations. Youth are able to build the 
future with all their dreams, ambitions and potentials that only need to be 
fostered to prove that there is a new generation in Egypt who can pave the 
way to prosper future with sweat and tears. 
With the fifth round of SITFY, we are in front of a huge monument built 
up by true young Egyptian minds who positioned themselves on previous 
generations’ experiences, developed them and used all available resources to 
hold this event that celebrates the creative works of world youth in addition 
to fine tuning their experiences with workshops, seminars and publications. 
Theatre is the father of all arts and the incubator of all cultures. It is a lan-
guage that all can understand and talk with to find what can face the dark-
ness of terrorism and extremism with, deep inside us. It is our fate, as artists 
and intellects who love and respect their art, to be in the front line, with our 
creations, artistic works and intellectual production and to embrace human 
values that are the basic pillars of human civilization. It is our fate to build 
up humans who can face a world full of dark wave that almost overthrew 
the whole human achievements since the dawn of humanity till now. It is 
the fate of this young generation to bear their responsibilities and draw their 
way to the future. 
It is our right, with the beginning of this round of SITFY, to be proud of our 
efforts a long a whole year so that the festival can be held in a way that suites 
the pioneer position of Egypt in culture and creativity and also suites the 
ambitions of Egyptian youth and their ability to change reality, especially 
amid the gross pain all over the world due to COVID-19 pandemic that may 
change the destiny of many other intellectual evens. But SITFY’s teamwork 
and its supreme committee managed to deal with all the challenges profes-
sionally to apply all perquisites that guarantee the safety of all participants. 
It is our right to dream of upcoming rounds and we are fully confident that 
they will come as our Egyptian youth is able to dream and, armed with sci-
ence and culture, can achieve their dreams. 
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Lady of Arab Theater: 
Samiha Ayoub 

Honorary President of SITFY 

For five years now, we meet every year here in Sharm El-Sheikh, 
the capital of peace, in a unique event that embraces the creative 
works of young theater artists from all over the world and proved 
them with experiences of older generations in state of real theatri-
cal dialectic. 
This round is held under extraordinary conditions imposed over 
the world by corona virus pandemic. But we are still holding our 
challenging spirit as theater workers wo are able to find solutions 
for the most difficult conditions. Holding this round is one of the 
most important decisions that assert the ability of Egyptian youth 
to face any challenge, no matter how serious it is, with complete 
safety and security. 
SITFY is not just a group of performances that compete togeth-
er. Instead, it is the crucible where all world cultures are melting 
down and a window through which we can see the achievements 
of each other in a loving and welcoming way. Since its first round, 
the festival not only received performance but also held seminar 
and workshops and discussed several issues and publications in 
addition to celebrating the pioneer experiences of many Egyptian 
Arab and world artists. 
With the beginning of our fifth round, we are here celebrating our 
beloved and fascinating world of theatre. We take a further step to-
wards knowing each other through the art our youth produce with 
passion. Here we renew our spirit and our eagerness in a world 
that forms all our life works and memories .. the beautiful world 
of theatre. 
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General Khaled Fouda 
Governor of South Sini 

 On this land, honorable men of Egypt stood to regain their dignity, lands 
and civilization. Today, Egyptian youth stand on the same land, Sini, to 
defend their glory and civilization against dark and extremist powers. 
Their weapon is their deep faith in their nation’s issues. They deeply 
believe in that light will prevail darkness. 
 Every year, Sharm El-Sheik embraces an event that every citizen and 
visitor await eagerly. For five years now, the nights of Sharm El-Sheikh 
light up with this unique festival, SITFY. The festival became an integral 
part of Sharm El-Sheikh’s modern history and we are all proud of being 
among this group of youth who are able to produce a real cultural work 
that expresses the true face of Egypt and her will and deserved place of 
pioneering the culture of the whole world. 
 Although the whole world is fighting a fierce war against COVID-19, the 
Egyptian youth declare their magnificent ability to organize this annual 
event, once conditions are suitable under the highest world standards of 
health safety. This asserts that our youth can lead us to the future. 
 This unique event is the fruit of honest efforts, creative thinking and 
ability to perform. This means that our youth are able to open new ho-
rizons and stand in the façade to defend human value and true patriotic 
principles with their faith, values and principles. 
 Every citizen in South Sini and in Sharm El-Sheikh are willing to sup-
port and embrace this event that we all await eagerly every year. We are 
all honest soldiers under the flag of this great nation to defend our se-
curity, prosperity and advance. May God bless your creative works and 
I congratulate Sharm El-Sheikh with the fifth round of this festival that 
was borne here and grew up till it became a huge monument. 
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Before the dawn of written history, the first civilization ever appeared here, un-
der this sky and over this earth. The power of this civilization is manifested not 
only in its magnificent monuments but also the Egyptians who created all this. 
Egyptians, proved, and continue proving, that they are able to put Egypt as 
the crown jewel of humanity and the cultural paramount that taught the world.
 Despite the global serious and sudden danger of COVID-19 pandemic, the 
challenging spirit of Egyptian youth undoubtedly asserted that our youth, who 
are eager to achieve the pioneer position of Egypt on all levels are able to do 
what they are willing to, no matter the challenges or conditions that may hinder 
their dreams. 
 Egypt’s past and present assert that the future depends on building humans and 
the real role of all cultural organizations is to build them. with the fifth round 
of SITFY, one fact asserts that the creative Egyptian youth, with their will and 
creativity, are able to form and run a festival that every Egyptian is proud of to 
embrace youth creations from all over the world on the blessed lands of Sini. 
 Amid the global war against dark powers, it is clear that artists and intellects 
are the front line in this battel of facing extremism. Without a true human cul-
ture and elegant arts, there will be no human future as this future depends of 
the ability of artists and intellects to face this massive wave of extremism with 
an illuminating thinking that is able to extract human creative power and direct 
them to serve humanity. 
 Here in Sini, while we receive the fifth round of SITFY, we are fully confident 
that our creative youth are able to deliver our message to the whole world. This 
message says: Egypt is the heart and spirit of the world and our youth are able 
to dream and achieve their dreams, no matter the challenge or dangers are as 
Egyptian intellects and artists are our front line in our battel against dark and 
extremist powers. 
 Congratulations for all participants in this round of the festival that represents 
the civilized face of Egypt. Congratulations to our beloved Egypt as her youth 
are able to express the issues of their country and face all types of global chal-
lenges. 

God bless you all

 Dr. Inas AbdelDaiem
 Minister of Culture
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PaRTICIPaTIng 
CounTRIeS
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SPonSoRS and SuPPoRTeRS
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SPonSoRS and SuPPoRTeRS

Under Auspices of: 
- Ministry of Culture 
- South Sini Governorate 

Co-founders: 
- Egyptian Theater Club Society for Culture and Arts 

Main Partners: 
- The Egyptian Theatre Club for Culture and Arts 
- International Theatre Institute (ITI)
- The Egyptian General Authority for Tourism Promotion 
- The Egyptian General Association for Cultural Palaces 
- The Egyptian General Association for Books 
- The Academy of Arts – Egypt 
- The Egyptian Supreme Council for Culture 

Medical Partner:
- SONO Clinic 

In Cooperation With: 
- GBC
- Al-Haddad for Cinematography 
- Moment Production 
- Helton Hotel 
- Iraqi Syndicate for Artists 
- Al-Hamd & Al-Amir Co. 
- Dolphin 
- Trend Corporation for Media 
- Beit Yunes Gallery 
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