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قليال ما تتحقق األحالم ، إنها تحتاج من يسهر عليها ويضحي كثيرا من أجلها ، كان مهرجان شرم 
الشيخ أحد هذة األحالم ، ظلت الفكرة تراودني لسنوات ، لم يكن األمر سهال ، تنفيذها يحتاج لتضافر 
مجموعة من الجهات ال يمكن جمعها إال إذا كانت مصر مستقرة سياسيا وثقافيا ، لذا كانت الفرصة 
غير مهيئة لسنوات طويله حتي بدأت األمور تتبين مالمحها وتعود لطبيعتها واستطعنا بفضل هذا 

أن نخرج بفكرتنا للنور ..
كانت الفكرة تهدف إلي تأسيس مهرجان مسرحي نوعي ، فهو مهرجان مسرحي ، شبابي ، يقام علي 
أرض مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء ، وأقيمت الدورة األولي في العام الماضي ، حاولنا 
فيها أن نحشد الطاقات ، الفرق المسرحية ، الدول المختلفة ، الجهات الراعية ، وتحقق لنا كثيرا مما 
فكرنا فيه ، وصار مهرجاننا بؤرة ضوء تجتذب أنظار الكثيرين حول العالم منذ دورته األولي ، نتمني أن نكون 
ولدنا كبارا كما رددت بعض الكتابات عنا ، نتمني أن نكون قد ألقينا بحجرا في وجه اإلرهاب الغادر الذي ال 
يفكر وال يعقل ، الخالص مرهون بالثقافة ، والمسرح هو أحد أهم تجليات الفعل الثقافي ، داخله تجتمع 

كل الفنون ، ورهانه األساسي ينبع ويصب داخل تيارالوعي ..
العروض  من  تجميع مجموعة  علي  عملنا  يقتصر  ال  ، وفي مهرجاننا  ووافية  ثقافة مكتملة  المسرح 
المسرحية من كافة بلدان العالم العربي واألجنبي بل حاولنا أن نحشد تظاهرتنا بكل ما يحتمله مهرجان 
مسرحي من وجود ندوة علمية بها كبار المسرحيين ، ومسابقة تأليف مسرحي لدعم الشباب والمؤلفون 
الجدد ، وندوات تكريميه لبعض الشخصيات المسرحية التي أثرت في حياتنا وتكويننا ، إضافة لتكريم بعض 
النماذج الشبابية المضيئة.. و في نهاية األمر يتضافر الفعل المسرحي بالثقافي باإلجتماعى بالسياحي 
فلم يقتصر مهرجاننا علي المسرح وفنونه فقط بل إتخذ من مدينة شرم فضاءا ثقافيا وسياحيا لكل أبناء 

المدينة ومعهم كل زوارها من العرب واألجانب .
وزارة  والرياضة  الشباب  ووزارة  الثقافة  وزارة  رأسها  علي  ويأتي  لنا  الداعمة  الجهات  لكل  واجبة  تحية 
السياحة ومحافظة جنوب سيناء ، وكل من قدم  يد العون ووقف إلي جوارنا ـ ممن يذكرهم هذا الكتاب 

ــ حتي خرج مهرجاننا للنور ..

مازن الغرباوي 
رئيس المهرجان 

المسرح وفضاء المدينة
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Mazen Al-Gharabawy
Chairman of SITFY

The Promises of the 7th Art

 To become true, dreams need restless efforts and SITFY was one of 
my wildest dreams. It was not easy to establish an international festival 
without coordinating the contributions of  several parties that can never 
gather together unless the country is stable and secure both politically 
and culturally. For years this was not possible but when the soil was well-
prepared we planted the seed and here we are enjoying the fruit. 
 Our main goal was to establish a specific youth theatre festival in 
Sharm El-Sheikh and the first edition was last year with countless efforts 
of  theatre bands, several countries and sponsors. Immediately after the 
first edition, SITFY became a significant event all over the world with its 
special artistic taste and specific nature. It proves that theatre is a powerful 
weapon against extremism and terrorism. It is one of  the magnificent 
manifestations of  cultural act where all arts meet. 
 Theatre is a complete culture and here we tried to gather several 
performances from all over the world with specific seminars, honorary 
forums of  distinguished artists and a theatrical writing competition so 
that all cultural, social, political and touristic agents come together as last 
stand against terrorism on the land of  Sharm El-Sheikh. 
 It is an honor and a pleasure as well to greet every hand that helped 
establishing this festival especially the ministry of  culture, the ministry 
of  youth and sport, the ministry of  tourism and south Sini governorate. 
Thanks to everyone who reached a hand to us. 

Theatre and City Spaces



يظل المسرح هو أكثر الفنون التي تجذبني إليها وأجد نفسي فيها بالكامل ، كما أن لها تلك القدرة 
السحرية علي تشكيل حياتي وحفر مالمح وجهي ، لذا كان رهانا حقيقيا لي ولهذا الفن الذى أعشقه 
الدولي  الشيخ  للدورة األولي من مهرجان شرم  التجهيز  للنور ، وفي مراحل  المهرجان  أن يظهر هذا 
للمسرح الشبابي كان يلح علي السؤال التالي : كيف يكون لدينا مهرجانا مختلفا في فكرته ومختلفا 
في تكوينه ومحتواه ...؟ فالمهرجانات كثيرة ومتعددة في الوطن العربي وهو ما يضعنا داخل دائرة 

المقارنة والتحدي في آن واحد .. ماذا يمكننا تقديمه لنضمن لمهرجاننا التميز واإلختالف..؟ 
المزدحمة  القاهرة  وخارج  الصندوق  خارج  نفكر  جعلتنا  التى  السحرية  الكلمة  هي  تلك   ، نعم   ، التميز 
نوعيه  يجتذب  مهرجانا  نحتاج  نحن   ، والمكررة  والمتاحة  التقليدية  األفكار  خارج  وأيضا   ، بالمهرجانات 
جديدة من الجمهور ، مهرجانا يقدم عروضه للناس في األماكن العامه ، كنا حريصون علي أن تذهب 
عروض المهرجان للناس في الشوارع ، األسواق ، الفنادق ، الساحات وهو ما قمنا علي تنفيذة بالفعل 
أن  المارة  ، يستطيع  الناس  لم تجد هناك أسوار تفصل مانقدم من عروض عن  إذ   ، األولي  في دورتنا 
يلمحوا عروضنا وفرحنا بالمسرح ، كان لدينا تصميما كبيرا وعزيمة أكبر علي أن نجعل من مدينة شرم 
البراق  السياحي  إلي بهائها ورونقها ووجهها  أن نضيف  أردنا   ، المهرجان  أيام  الشيخ مسرحا طوال 

وجها جديدا مسرحيا وثقافيا ..
ولقد إجتزنا دورتنا األولي بنجاح شهد له الجميع رغم قلة مواردنا ، وهانحن نعود في الدورة الثانية بكل 
مالم نستطع القيام به في دورتنا األولي ، صار لدينا مسابقات وورش مسرحية وندوات علمية وعروضا 

مسرحية أكثر ، ومازال لدينا الكثير لنقدمه في الدورات القادمة ..
محبتي لكل من شاركنا نجاحنا األول ومن يشاركنا نجاحنا الثاني بإذن اهلل ، مع وعد قائم باإلختالف والتميز 

لكل الدورات القادمة ..

وفاء الحكيم 
مديرة المهرجان 

وجه سياحي وآخر ثقافي
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Wafaa Al-Hakeem
General Manager of SITFY

The Promises of the 7th Art

 Theatre is this magical power that forms my life and carves my 
face. It is my beloved art and favorite life style. Therefore, it was a real 
challenge to establish this festival, during preparations for the first 
edition of  SITFY a single question dominated my thoughts: how can 
we establish a non-traditional and distinct festival … in its idea and its 
contents? The Arab world is full of  distinguished theatre festivals that 
my put us in comparison with great efforts and capabilities. So, what can 
we introduce to be distinct among these great efforts? 
 The magic answer was to think out of  the box. Cairo is overcrowded 
with festivals of  every kind with repeated and available ideas. But what 
we need is festival that attracts a new type of  audience, a festival that 
introduces performance for people in streets, markets, hotels and open 
spaces without any barriers that separate the performance from audience. 
It is our goal to reach to people and make them notice our joy of  theatre 
and share it with them. We were very determined to turn Sharm El-
Sheikh into an open theatre and to add a new aspect to its glory and this 
what we hope we did. 
 We presented our first edition with noticeable success although 
what we suffered of  limited resources and here we are in the second edition 
trying to do all what we missed in the first edition. We are presenting 
performances from all over the world in addition to seminars, workshops 
and other events that distinguishes SITFY from other similar efforts. 
 Here we are, with support of  our beloved ones, enjoying you with 
this distinct festival… welcome to Sharm… welcome to Egypt and … 
welcome to SITFY

SIFTY: An Eye on Culture and another on Tourism



أنه ال فائدة من  المرعبة ، في إعتقادي  أزمنة اإلضطرابات والتحوالت  أية فائدة في  هل مازال للمسرح 
المسرح إن لم تتحقق شروطة ومنها الحرية والتعدد ، وقبول اآلخر ، والتسامح ، ونفي الواحديه ، فكما 
 ، : الشعر  المختلفة من مثل  المسرح متعدد ويحمل في داخله حزمة من األجناس األدبية والفنية  هو 
الموسيقي ، الرقص ، الغناء ، التشكيل ، السرد ، الحوار ، ...الجمهور أيضا متعدد ، ورسائل المسرح تذهب 
لكل أطياف البشر ، ثمة من يلتقط رسالة وثمة من يستجيب إلثنتين أو ثالث ، الحياة كما المسرح ال يحدها 

فهم واحد ، الحياة تقبل الجميع والمسرح ال يعيش بغير صهر الكل في واحد ..
وجود عرض مسرحي جديد يعني وجود حياة وعوالم موازية لما نعرف وندرك ، ماذا قال عنا المسرح اليوم 
..؟ هل أنار ذلك الجزء المظلم في ذاكرتنا ونثر النور من حولنا ، ألم يزل المسرح يمارس مؤامراته وحيله 
الجمالية ليالحق ذلك المعني الهارب من الحقيقه ..؟ ثمة معان كثيرة قيلت عنا ووصفتنا بما نليق به من 
الوصف .. لنستمع إلي ما تبقي من أصوات المسرح فهي دون غيرها من سيقول الحقيقة ، وهي من 

سترفض القبح ، وتلعن الحرب ، وتنتصر لبهجة األلوان ضد زحف وطغيان اللون الواحد ..
اليوم نحتفي بالمسرح ، ونستمع لدراما الكون منذ البدء وحتي اللحظة الحاضرة ، فمازال هناك الكثير مما 
لم يقله المسرح لنا ، لنستمع له فال يوجد شيء في المدي البعيد يفرض بهجته علينا غير أصوات المسرح 

التي ترتفع تدريجيا ..

إبراهيم الحسيني
رئيس لجنتي النشر والندوات

ال شيء في المدي غير المسرح
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Ibrahim El-Husainy
 Chairman of publication and

seminars committees

The Promises of the 7th Art

 Is theatre still worth it in times of  horrific disorders and changes? 
In my opinion, theatre is not worthy unless its conditions are applied 
including freedom of  expression, tolerance and acceptance of  the other. 
Theater includes various elements like poetry, music, dance, singing, 
formation, dialogue and narration and is presented to varied audiences. 
Variation is its specialty and like life nothing theater is not limited to one 
perspective. 
 A new theater performance means a reborn of  a new life and 
parallel worlds we did not experience before. What did theatre say to 
us today? Did it bring light to that dark part of  our memory and spread 
light around us? Does theater still playing its favorable manipulative 
game with all its aesthetic tricks to chase that specific meaning which is 
running from truth? Many things were said to describe us as we are. Let’s 
listen to theater, or even what remains of  it, as these voices of  theater 
are the only voices that speak with truth. They are the voices that reject 
ugliness, condemn wars and victor for colors is the battel against one-
color domination. 
 Today we celebrate theatre and listen to the drama of  the universe 
since its very beginning till this moment. Many things are waiting to be 
told by theatre. So, let’s listen to this voice the is gradually increasing 
with joy. 

Nothing in Horizon but theatre !!!
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الدول 
المشاركة  ــ مصر

ــ البحرين
ــ الجزائر 

ــ الكويت 
ــ السودان 

ــ األردن 
ــ اإلمارات
ــ ألمانيا 

ــ سلطنة عمان
ــ السويد 

ــ ليبيا 
ــ المغرب 

ــ السعودية 
ــ فرنسا
ــ تونس ــ لبنان 

ــ أسبانيا
ــ  روسيا 
ــ رومانيا 

ــ كندا 
ــ إنجلترا 

ــ المكسيك 
ــ كوريا الجنوبية

ــ العراق 
ــ إيطاليا 
ــ اليونان

ــ بنين
ــ بولندا 



 Participating
C o u n t r i e s

– Egypt 
– Bahrain
– Algeria 
– Kuwait 
– Sudan 
– Jordan 
– UAE 
– Germany 
– Oman KG
– Sweden 
– Libya 
– Morocco 
– KSA 
– France 
– Lebanon 

– Tunisia 
– Spain 
– Russia
– Romania 
– Canada 
– UK
– Mexico 
– South Korea 
– Iraq 
– Italy 
– Greece 
– Benin 
– Poland 



مهرجان 
مسقــط 

السينمائـي
الدولي

M U S C A T
 international

FILM
F E S T I V A L
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اللجنة العليا
 للمهرجان

الهيكل اإلداري للمهرجان :

الوظيفة داخل اللجنة العليااإلسم م 
رئيسا  - مصرالفنان والمخرج /مازن الغرباوى1

عضوا – مصر   ) مدير المهرجان(الفنانة القديرة/ وفاء الحكيم2

عضوا  - مصر  ) المدير التنفيذى (د. انجى البستاوى3

عضوا – الكويتد / فهد الهاجرى4

عضوا  - األردنالفنان / على عليان5

عضوا – تونسمعز التومى6

عضوا – انجلترافابيو ابراهام 7

عضوا – تونسحافظ خليفة8

عضوا - السعوديةد / سامي الجمعان9
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The 
Supreme 
Committee 
of SITFY



اللجان التنفيذية 
للمهرجان 

مقرر اللجنةاسم اللجنة م 
ابراهيم الحسينىلجنة النشر والتوثيق  1

رنا عبد القويلجنة النقاد الشباب  2

شادى الحكيملجنة أفالم المهرجان3

عماد القاضىلجنة العالقات العامة و الوفود 4

نورا أنورلجنة اإلعالم والسوشيال ميديا 5

د/أحمد عبد العزيزلجنة التجهيزات الفنية 6

حيدر شوهيرلجنة الجدولة والبرامج 7

محمد الكيالنىمقرر اللجان8

د/انجى البستاوىالمدير التنفيذى9

وفاء الحكيممدير المهرجان10

مازن الغرباوىرئيس المهرجان11

سيدة المسرح العربي / سميحة أيوبالرئيس الشرفى للمهرجان12
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Committee PresidentCommittee Names.no
Ibrahim el Houssiny Committee for Publishing and

Documentation
1

Rana AbdelkawyYoung Critics Committee2

Shady El HakimFilm Festival Committee3
Emad EL Kady Committee on Public Relations

and Delegations
4

Nora Anwar Media and Social Media
Committee

5

Dr.Ahmed AbdelAziz Technical Equipment
Committee

6

Haidar Shoiher Schedule and Programs
Committee

7

Mohamed El KelanyReporter of committees8

Engy El Bestawy Executive manager of the
festival

9

 Wafaa El HakemFestival Manager10

 Mazen EL GharabawyFestival President11

 Sameha Ayoub Honorary President of the
Festival

12





لجنة 
مشاهدة 

عروض 
الدورة الثانية

أبجديًا

Committee 
of Choosing 
Performances



د. أحمد عبد العزيز

Dr. Ahmed Abd El-Aziz
 Scenographer and Professor of Décor 

– the Higher Institute of Theatre Arts

الكاتب والناقد 

إبراهيم الحسيني

Ibrahim Al-Husainy
Writer and Critic 

د. إنجي البستاوي

Engy Al-Bestawy
Assistant lecturer -  the Higher 

Institute of Theatre Arts, Department 
of Performance and Direction
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الفنانة

وفاء الحكيم

Wafaa Al-Hakim
Actress and Director of SITFY 

الفنان 

محسن منصور

Mohsen Mansour
Actor 





تقرير
لجنة 

لمشاهدة

Report of 
the Viewing 
Committee 
for Sharm 
El-Sheikh 
nternational 
Festival 
of Youth 
Theater
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        تقدم للدورة الثانية من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 550 عرضا 
من أكثر من 83 دولة عربية وأجنبية منهم مصر والتي تقدم منها بمفردها أكثر من 
عشرين عرضا مسرحيا ، وقد تكونت لجنة مشاهدة الدورة الثانية من المهرجان من كل 
من : الفنان محسن منصور ، الفنانة وفاء الحكيم ،الكاتب إبراهيم الحسيني ، د. أحمد 
دائم  إنعقاد  حالة  في  يوما  لمدة 14  واستمر عملها  البستاوي  إنجي  د.   ، العزيز  عبد 
وقامت بتصفية العروض علي ثالثة مراحل ، وكانت تضع نصب عيونها عدة معايير 
فنية وفكرية أهمها : صالحية تقديم العرض للجمهور المصري وعدم إختيار أية عروض 
متجاوزة فكريا أو أخالقيا ، باإلضافة إلي إعتماد إعتبار التوزيع الجغرافي ـ بقدر اإلمكان 
ــ  لكي تكون العروض المختارة ممثلة لدول أجنبية وعربية مختلفة ، محاولة إيجاد توازن 
طبيعي بين األنواع المسرحية المختلفة ـ بقدر اإلمكان ـ في محاولة إلجتذاب كل األذواق 
، ومن أهم المعايير التي لم تتغير وكان لها األلويه معظم الوقت معيار »العمل المسرحي 
الشبابي » لذا فمعظم العروض المختارة صناعها والقائمين عليها من الشباب ، والتي ال 

تزيد أعمارهم عن 40 عاما ..

وقد أنهت اللجنة عملها لتسفر المرحلة األخيرة علي إختيار 18 عرضا مسرحيا   
يمثلون 15 دولة هي: تونس، روسيا ،فرنسا، المغرب، العراق، البحرين، سلطنة عمان ، 

صربيا، المكسيك، أسبانيا، الكويت، كوريا الجنوبية، إيطاليا، كندا، مصر ..

ولقد إستبعدت اللجنة أيضا كل العروض التى لم تستكمل أوراق تقديمها والتي   
للعروض وبعضها  فيديوهات غير مكتمله  أكثر من 50 عرضا، بعضها أرسل  بلغت 
اآلخر إكتفي بإرسال صور فوتوغرافيه فقط ، ولقد كان اإلختيار صعبا جدا بين العروض 
األخري والتي كان التفاوت فيما بينها فنيا وفكريا طفيفا جدا، وهو ما كلف لجنة اإلختيار 
عناءا شديدا في تحديد العروض الداخله للتسابق ، ولقد تم تقسيم العروض المشاركة 
داخل المهرجان إلي ثالثة أقسام أولها عروض داخل التسابق، وثانيها عروض اإلنتاجات 
المشتركة، وهي التي ساهمت أكثر من دوله في إنتاجها، وثالثها عروض محور مسرح 

الشارع.

وتؤكد لجنة اإلختيار في نهاية األمر علي أن اإلقبال الكبير علي المشاركة في   
المهرجان يعود إلي ما حققه المهرجان من نجاح في دورته األولي، لذا فهي تتمني للدورة 

الثانية نجاحا أكبر، وهللا من وراء القصد، وهللا ولي التوفيق ..



The second round of the Sharm El-Shiekh International Festival of Youth Theater present 
550 performances from 83 Arab and foreign countries, including Egypt which presented, 
alone, more than 20 theater performances. The second round viewing committee consist 
of: Artist Mohsen Mansour, the Artist Wafaa El Hakeem, the Writer Ibrahim El Hosseiny, 
Dr. Ahmed Abdel Aziz, Dr. Engi El Bestawi. Its work lasted for 14 days in permanent 
sessions where the liquidation of the performances was conducted over three stages 
bearing as guiding standards several technical and intellectual standards, of which the 
most important: the suitability of presenting the shows to the Egyptian public and not to 
choose any performances that are intellectually or morally inapt, in addition to considering 
the geographical distribution- as much as possible- so that the selected performances 
are representative to both the Arab and foreign countries, in an effort to find the natural 
balance between the different types of plays to attempt to attract all tastes.

One of the most important criteria that have not changed and have been the milestones 
most of the time is the standard of “the Work of Youth Theater”. Thus, for most of the 
selected plays, their makers and artisans are from the youth who are no more than 40 
years of age…
The committee completed its work to produce the final stage on the choice of 18 theatrical 
performances representing 15 countries: Tunisia, Russia, France, Morocco, Iraq, Bahrain, 
Oman, Serbia, Mexico, Spain, Kuwait, South Korea, Italy, Canada, and Egypt…

The committee also excluded all offers that did not complete the submission papers, 
which amounted to more than 50 offers, some of them sent incomplete videos of their 
performances, and other only sent pictures. The selection, thus, was very challenging 
among the other shows as they were very uneven, artistically and intellectually, which 
gave the Selection Committee a great deal of difficulty in determining the shows entering 
the competition.  

The plays that were selected to participate were divided into three sections; the first of 
which were the ones in the competition, the second were the joint productions, in which 
more than one country collaborated in the production, and the third were centered on the 
street theater performances. 

Finally, the Selection Committee confirms that the great interest in participating in the 
festival is due to the success of the festival in its first phase, so it wishes the second 
phase a yet greater success.
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ممثلة ومنتجة 
ومؤلفة  وأستاذ 

أكاديمى 

د/سميرة محسن 
Dr. Samira Mohsen

actress and cademic

رئيسا 

مصر 
Egypt

 1

ممثلة وأستاذة جامعية، حصلت على درجه الدكتوراة من أكاديمية 
أكاديمية  فى  بالتدريس  تقوم  التمثيل،  إلى  باإلضافة  الفنون. 
قسم  ترأست  والمسلسالت.   المسرحيات  تأليف  بجانب  الفنون 
القاهرة،  للفنون المسرحية في  العالي  بالمعهد  التمثيل واإلخراج 
تزوجت من الفنان والمخرج واالديب نجيب سرور، إضافة لكونها 
ممثلة ومؤلفة فقد قامت بإنتاج عدد من األفالم السينمائية منها 

سنة أولى نصب، مالكي إسكندرية والغرفة 707 )فيلم(.

31 - 30

N Egyptian actress and professor who teaches in the academy of  Arts. 
She wrote several plays and TV series. She directed several theaters 
plays like “The Game of  Love”. She wrote several TV series and movies 
including “A Story in Every House”, “The Bergwan Ally”, “The Bride” 
and “The Visitor”. 



ممثل – وسفير النوايا 
الحسنة للفن والصداقة

داوود حسين 
Dawood Hussain

actor and goodwill 
ambassador for arts and 

friendship 

عضوا   

الكويت  
Kuwait

 2

والتحق   ،1958 عام  في  الكويت  مدينة  في  ولد  كويتي،  ممثل 
بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وخالل هذه الفترة شارك بالعديد 
المسرح  وفرقة  السور  مسرح  فرق  بين  المسرحية  العروض  من 
على  الدراسة  فترة  خالل  تعرف  العربي.  المسرح  وفرقة  الكويتي 
الفنان عبدالحسين عبدالرضا وشارك معه في مسلسل )العتاوية(، 
ثم شارك بعدها في عدد كبير من المسلسالت والبرامج الكوميدية

A Kuwaiti leading comedian who was born in 1958. He graduated from the 
Higher Institute of  Theatre Arts – Kuwait and was a member of  several 
theatre bands like “The Fence” , “The Kuwaiti Theater” and “The Arab 
Theater”. During his studies, he met Abd El-Hussain Abd El-Reda and 
participated in “ALATAWIA” TV series. He participated in many series, 
movies and comic shows. 



نقيبة الفنانين اللبنانيين 
سينوغراف

د/شادية زيتون 
Dr. Shadia Zaitoun

Scenographer and 
chairman of the 

Lebanese Artists Union

عضوا 

لبنان 
Lebanon

 3

- دبلوم في الهندسة الداخلية، السينوغرافيا بروكسل - بلجيكا
1974 – 1970 )Centre des Arts Décoratifs(

- تصميم العديد من المنازل والمكاتب في لبنان والعالم العربي
- تصميم ديكور وسينوغرافيا العديد من المسلسالت التلفزيونية في لبنان وعجمان واليونان، 
منها: الرا والبحر ، وبقي الحب ، إبن عطية ، األصمعي، بائع األمثال، وأمطرت ذات صيف 

، رجال ومواقف، مدينة األبواب، غدًا تزهر االرض .
البلد –  - تصميم ديكور العروض المسرحية منها: )عمارة برسم اإلعارة – الشهيد ابن 

سقوط عويس آغا(
- إنتاج مسلسالت وبرامج تلفزيونية »قناديل شعبية« »زمان يا زمن«

   »لك األكوان«
- إشراف على تنفيذ العديد من برامج »الكرتون« والبرامج الوثائقية

- إدارة استديوهات عجمان الخاصة في لبنان من سنة 1992 وحتى 1997.

33 - 32

Chadia Zaitoun Doghan
•	 President	 of 	 Lebanese	 Professional	 Artists	
Syndicate 
•	 Diploma	of 	 internal	engineering	–	scenography	–	
Center des Arts Decoratifs – Brussels – Belgium
•	 Designed	 scenography	 for	 several	 TV	 serials	
including Lara and the sea – Love remains – Ibn Atia – Al-
asmay – Wisdom seller – And one summer it rained – Men 
and situations – City of  the doors – Tomorrow the earth 
becomes green 
•	 Designed	 décor	 for	 several	 theater	 performances	
including: The martyr – the fall of  Owaus Agha 
•	 Producer	of 	TV	shows	 including:	Folk	 lanterns	–	
Once upon the time – The universe is yours 
•	 Director	of 	Ajman	studios	in	Lebanon	from	1992 to 
1997



 أستاذ النقد المسرحى - 
جامعة آوتونوما في مدريد

د/أثير علي
Dr. Atheer Ali

Professor of Theater 
Criticism – Autonoma 

university – Madrid 

عضوا   

أسبانيا  
Spain

 4

سورية األصل، أسبانية الجنسية، حصلت عام 2004 علي لقب »دكتورة في 
المسرح« من جامعة آوتونوما في مدريد Autónoma de Madrid، وحصلت 
في  تمنح  درجة  أعلى  )وهي  الشرف  مرتبة  مع  امتياز  تقدير  على  أطروحتها 
المراكز األكاديمية االسبانية(، وفي عام 2000 حصلت علي الماجستير بدرجة 
امتياز، وحصلت علي لقب باحثة من قسم الدراسات العربية واإلسالمية والدراسات 
 ،Autónoma de Madrid الفلسفة واآلداب في جامعة الشرقية، في كلية 
المشاركة في ترجمة قصائد لشعراء عرب من أميريكا الالتينية من أصول عربية 
ضمن  القصائد  وطبعت  لّيو،  مارتينث  روسا-ايسابيل  المستعربة  مع  بالتعاون 
انطلوجيا شعرية في تشيلي من إعداد ونشر الشاعر ماتّياس رافيده، كلفت من 
الشيخ  سمو  لمؤلفها  »النمرود«  مسرحية  لتقديم  الوطني  الشارقة  مسرح  قبل 
قدم  وقد  السويسي.  منصف  اخراج  ومن  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
العرض في مسرح »مؤسسة الثقافات الثالث« في 27 ابريل 2016 في اشبيلية.

A	Spanish-Syrian	academic	who	gained	her	PhD	in	theater	in	2004 from Autonoma de 
Madrid University with Grade of  Excellent with Honor (the highest grade awarded 
from academic centers in Spain). In 2000, she gained her master degree and became 
a researcher at the department of  Arab, Islamic and Oriental Studies - Autonoma 
de Madrid University. She graduated from the Higher Institute of  Theater Arts – 
Department of  Criticism and Theater Literature – Syria and works as a professor at 
the Higher Institute of  Theater Arts –Syria. 
 She published several articles about theater, fine arts, cinema, criticism and 
documentaries about Arab theater. She translated poems of  Latino poets of  Arab 
origins in association with Orientalist Rosa-Isabel Martinis Leo and these poems were 
printed in an anthology in Chili by Matthias Ravidah. She coordinated the invitation 
of  the UAE performance “The Nimrod”, written by Shaikh Sultan Ben Mohamed Al-
Quasemy and directed by: Al-Munsef  al-Swaisy, which was performed on the stage of 
the “association of  the Three Cultures” Sevilla – Spain on 2016-4-27. She published 
several books. 



ناقدة ومترجمة 

بوبولينا نيكاكي
Popolina Nikaky

Critic and Translator 

عضوا 

اليونان 
Greece

 5

ناقدة ومترجمة من اليونان تسعي منذ سوات في اكتشاف العالم 
حيث  العربي،  المجتمع  في  ومكانته  المسرح  خالل  من  العربي 
بين  الثقافات  تبادل  مجال  في  مسرحية  ناقدة  كونها  تتخصص 
اليونان والبلقان والشرق األوسط والعالم العربي بشكل أساسي، 
وشاركت كعضو لجنة تحكيم الول مرة في مهرجان القاهرة الدولي 
للمسرح التجريبي، كما حصلت علي العديد من الجوائز في مجال 

الترجمة.

35 - 34

 For years, she tries to discover the Arab World through Theater. As 
a theater critic, she is specialized in cultural exchange among Greece, the 
Balkan Countries, the Middle East and the Arab World. She participated 
as a jury member for the first time at Cairo International Festival of 
Experimental Theater. She was awarded several awards in translation. 
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هؤالء 
يكرمهم 
المهرجان 
في دورتة 

الثانية :

مخرج     مصر   جالل الشرقاوى   
وأستاذ أكاديمى     

كاتب ومفكر  مصر    محفوظ عبد الرحمن  

نجم محترف مصر     نضال الشافعى    

نجم محترف مصر   سامح حسين   

نجمة محترفة تونس  شاكرة رماح  

ممثلة محترفه لبنان     راندا أسمر   

كاتب ومخرج مصر   شاذلى فرح   

كاتب ومخرج مصر    محمود جمال   

The Honorees

A distinguished writer (Egypt)Mahfouz Abd El-Rahman 
A distinguished actor 
and theatre director 

(Egypt)Galal Al-Sharkawy

A distinguished actor(Egypt)Nedal Al-Shafee

A distinguished actor(Egypt)Sameh Hussain 
A writer and critic(Egypt)Shazly Farah 
A theatre writer and 
director

(Egypt)Mahmoud Gamal 

A distinguished actress(Lebanon) Randa Al-Asmar
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محفوظ عبدالرحمن
Mahfouz Abd El-Rahman

نبذة تعريفية 

تخرج من جامعة القاهرة عام 1960 و كان قد بدأ الكتابة قبل تخرجه بأعوام ،عمل في عدة أماكن صحفية ثم بعد تخرجه 
عمل في دار الهالل و استقال عام 1963 ليعمل في وزارة الثقافة، كتب القصة القصيرة و النقد األدبي و المقالة في مجالت 
: اآلداب – الثقافة الوطنية- الهدف- الشهر- المساء- الكاتب- الرسالة الجديدة- الجمهورية- و فيما بعد في األهرام- البيان 

اإلماراتية- الهالل- كاريكاتير- العربي- األهالي.
عمل منذ عام 1963 في وزارة الثقافة ..في البداية في دار الوثائق التاريخية ثم شارك كسكرتير تحرير في اصدار ثالث مجالت 
متوالية : مجلة السينما - مجلة المسرح والسينما- مجلة الفنون، محموعته القصصية األولى البحث عن المجهول« 1967و 
الثانية » أربعة فصول شتاء« 1984، و روايته األولى »اليوم الثامن« نشرت 1972 بمجلة اإلذاعة و التليفزيون و »نداء 

المعصومة« نشرت عام 2000 بجريدة الجمهورية.
كتب سهرة للتليفزيون »ليس غدا« عام 1966، و قدم أول مسلسل تليفزيوني »العودة ألى المنفى« عن قصة أبو المعاطي أبو 
النجا 1971، ليعمل من 1974~ 1978 في تليفزيون الكويت قدم فيها العديد من األعمال القيمة، واستقال عام 1982 من 
وزارة الثقافة وتفرغ للكتابة، كتب أكثر من عشرين مسلسال للتليفزيون منها: سليمان الحلبي- عنترة- محمد الفاتح- ليلة سقوط 
غرناطة- الفرسان يغمدون سيوفهم- ليلة مصرع المتنبي- السندباد- الكتابة على لحم يحترق- ساعة ولد الهدى- قابيل و 
هابيل- الدعوة خاصة جدا- المرشدي عنبر- بوابة الحلواني- أم كلثوم، باإلضافة إلي السينما، والمسرح حفلة علي الخازوق، 
عريس لبنت السلطان والحامي والحرامي وكوكب الفيران والفخ، حصل علي جائزة الدولة التشجيعية عام 1972، وجائزة أحسن 

مؤلف مسرحي 1983، وجائزة الدولة التقديرية للفنون عام 2002.

 A distinguished Egyptian writer who graduated from Cairo University in 1960. He started writing a 
few years before graduation and worked as a journalist at Dar Al-Helal till he resigned in 1963 to work in the 
Ministry of  Culture. He wrote short stories, critical reviews and articles in several journals and magazines 
like ALADAB, ALTHAKAFA ALWATANIA, ALHADAF, ALSHAHR, ALMASAA, ALKATEB, ALRESALA 
ALGADIDA, ALGOMHORIA and later AL-AHRAM, ALBAIAN (UAE), ALHELAL, CARICATURE, ALARABY 
and ALAHALY. 
 He started his work at the Ministry of  Culture at The National Library and Documentation. He worked 
as an editorial secretary for three magazines: ALCINEMA – ALCINEMA WA ALMASRAH – ALFUNOUN. He 
published his first collection of  short stories under the title of  “Looking for The Unknown” in 1967 and in 1984 
came his second collection “Four Winters”. His first novel “The Eighth Day” was published at ALEZAAA WA 
ALTELEVISION in 1972 while his second novel “Call of  the Infallible” appeared in 2000 at ALGOMHOURIA. 
 In 1966, he wrote a TV show (Not Tomorrow” and in 1971 he wrote his first TV series (Back to Exile” 
based on a short story by Abu Al-Maaty Abu Al-Naga. He worked for Kuwaiti TV from 1974 to 1978 writing 
several valuable works. In 1982, he resigned to become a freelance writer. He wrote more than twenty TV series 
including SLOIMAN ALHALABY, ANTARA, MOHAMED ALFATEH, The Night Granada Fell, Knights Sheathe 
their	Swords,	The	Night	of 	ALMUTANABBY’s	Death,	Sindbad,	Writing	on	A	Burning	Flesh,	Birth	of 	Prophet	
Mohamed,	Cian	and	Abel,	A	Very	Private	Invitation,	ALMURSHEDY	ANTAR,	ALHALAWANY’s	Gate	and	UM	
KULTHOUM.	For	theater,	he	wrote	A	Party	on	the	Pole,	a	Groom	for	the	Sultan’s	Daughter,	The	Protector	and	
The	Thief,	Planet	of 	Mice	and	The	Trap.	He	was	awarded	the	State’s	Encouragement	Price	in	1972 and the State’s 
Honorary	Price	in	2002	in	addition	for	being	nominated	as	Best	Playwriter	in	1983.



جالل الشرقاوي
GALAL ALSHARKAWY

نبذة تعريفية 

مخرج مصري له تاريخ طويل خاًصة في مجال المسرح. حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، 
بتقدير  المسرحية  للفنون  العالي  المعهد  وبكالوريوس  عين شمس 1955  جامعة  من  النفس  وعلم  تربية  ودبلوم خاص 
امتياز عام 1958 ودبلوم اخراج من معهد )جوليان برتو( للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم اخراج من المعهد العالي 
للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962 قسم إخراج. عمل في أول حياته مدرًسا للعلوم وشغل خالل مشواره الفني 
عدة وظائف منها مدرس التمثيل واإلخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية أكتوبر 1962، ومدير مسرح توفيق الحكيم 
1967، وأستاذ التمثيل واإلخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل واإلخراج 1975 وعميد المعهد 
العالى للفنون المسرحية عامي 1975 و 1979. وهو أستاذ متفرغ بالمعهد منذ عام 2006. شارك خالل حياته المسرحية 
في عدة فعاليات ومهرجانات مسرحية عربية منها )مهرجان دمشق المسرحي( عامي 1968 و1969 و)مهرجان بابل 

المسرحي(1987 وغيرها. كما ألف عدة كتب في مجال المسرح والسينما يذكر منها 
)مدخل إلى دراسة الجمهور فى المسرح المصرى باللغة العربية(، )السينما فى الوطن العربي( و )حياتى فى المسرح(. 
حصل خالل مشواره على عدة ميداليات وشهادات تقدير منها ميدالية من )المركز الكاثوليكى المصرى(، وميدالية المسرح 
التجريبي وجائزة الدولة التقديرية فى الفنون من مصر عام1994 ، بدأ حياته بإخراج عمله األول )أرملة وثالث بنات(

عام 1965 وأخرج خالل حياته عدد كبير من المسرحيات منها عدد من المسرحيات الناجحة تجارًيا والتي استمر عرضها 
لفترات طويلة على المسرح المصري منها )دستور يا أسيادنا( و)عطية األرهابية( و)قصة الحى الغربي(، وتظل مسرحية 

)مدرسة المشاغبين(أيقونة المسرحيات الكوميدية العربية هي عمله األشهر على اإلطالق.

 A leading Egyptian theatre director with a long artistic history. He graduated from 
the Faculty of  Science – Cairo University in 1954, gained a Specific Diploma in Education and 
Psychology	 –	Ain	 Shams	University	 in	 1955 and then graduated from the Higher Institute of 
Theatre Arts with A+ in 1958. In 1960, he gained a diploma in theatre direction from Julian Berto 
Institute of  Drama – France and another diploma in direction from the Higher Institute of  Cinema 
Studies in 1962. 
 He was appointed as a lecturer at the Higher Institute of  Theatre Arts in 1962. In 1967, 
he was appointed as a general manager of  TAWFIK ALHAKIM Theatre. In 1975, he was professor 
of  acting and theatre direction and head of  Acting and Theatre Direction Department and then 
Dean of  the Higher Institute of  Theatre Arts till 1979. Since 2006, he is an emeritus professor at 
the Higher Institute of  Theatre Arts. He participated in various Arab Theatre Festivals including 
Damascus Theatre Festival - Syria (1969-1968) and Babylon Theatre Festival – Iraq (1987). 
 He wrote several books including: An Approach for Studying Audience in Egyptian 
Theatre – Cinema and the Arab World – My Life in Theatre. He started his career as a theatre 
director in 1965 with “A Widow and Three Daughters” and during his career he directed several 
successful landmarks in Egyptian theatre including ATIA The Terrorist, The Tale of  the Western 
District	and	Pardon	My	Lords.	Nevertheless,	The	Naughty	School	is	still	the	icon	of 	Arab	Comedy	
at all. 
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The Promises of the 7th Art

نضال الشافعي
NEDAL ALSHAFEE

نبذة تعريفية 

ممثل مصري، ولد في مدينة القاهرة عام 1978 ، وتخرج من قسم التمثيل واإلخراج بالمعهد العالي للفنون 
المسرحية في عام1999 وشارك في دورة بستوديو مركز اإلبداع على يد المخرج المسرحي خالد جالل، 
وشارك في ذلك الوقت بالتمثيل في العديد من المسرحيات التي قدمت على خشبة مسرح الدولة منها: (

محاكمة غانم سعيد، المجند 311 مسافر ليل). كان أول ظهور سينمائي له عام 2005 في فيلم مالكي 
إسكندرية مع المخرجة ساندرا نشأت، ولمع بعد ذلك في عام 2007 من خالل مسلسل تامر وشوقية عندما 
قدم شخصية سيد شقيق شوقية، وشارك بعدها في بطولة العديد من المسلسالت، منها: لحظات حرجة، 
حكايات بنعيشها، فرقة ناجي عطا هللا، فيرتيجو، كما قدم من األفالم: الجزيرة، بدل فاقد، الديلر، جرسونيرة، 
تم تكريمه بمهرجان الفنون المسرحية للعام الدراسي 2011 /2102 لكونه أحد خريجي مدرسة السعيدية 

والذين شاركوا في عروض على مسرح المدرسة.

 An Egyptian actor who was born in Cairo 1978. He graduated from the 
Higher Institute of  Theatre Arts in 1999. He participated in the Studio of  Center 
for Creation under Supervision of  the distinguished director “Khaled Galal”. 
He participated as an actor in several works including: The Trial of  Ghanem 
Said	 –Private	311 – A Late Night’s Traveler. His first role in cinema was in 
“MALLAKY ESKENDRIA” by Sandra Nashaat in 2005. His role as Sayed, the 
brother of  Shawkia, in the Egyptian sitcom “TAMER WA SHAWKIA” in 2007 
started his career as a star actor. He participated in several TV series including 
Critical Moments – Living Stories – NAGY ATALLA’s Band and Vertigo. He 
also participated in several movies including The Island – Replacement – the 
Dealer – Den of  Revel. He was honored during the Theatre Festival 2012-2011 
as a graduate of  ALSAIDIA High School who actively participated in School 
Theatre. 



سامح حسين 
SAMEH HUSSAIN

نبذة تعريفية 

العديد من  وقدم  المسرح   قسم  واآلداب  الحقوق  كلية  في  القاهرة عام 1975 درس  في  ولد  ممثل مصري   
المسرحيات كمخرج وممثل علي المسرح الجامعي ثم تخرج من مركز اإلبداع بدار األوبرا، وقد اشتهر بخفة ظله 
وقدرته المدهشة على رسم البسمة على شفاه الجمهور. وقد كانت نقطة انطالقه الفنية عام 2000 حيث شارك 
حينها في الجزء الثاني من مسلسل زيزينا، وكذلك فيلم جاءنا البيان التالي مع النجم محمد هنيدي، إال أن بدايته 
الحقيقية كانت في المسلسل المصري راجل وست ستات عام2007 عندما لعب دور الشاب الساذج رمزي الذي 
قدم عبره للجمهور شهادة احترافه الفنية، وصار أحد أبرز النجوم األساسين في نجاح المسلسل، وزاد المسلسل 
من شهرته فقام باالشتراك في العديد من األفالم  الي ان حصد البطوالت السينمائية والتليفزيونية والمسرحية. 

 An Egyptian actor who was born in 1975. He graduated from the Faculty of  Law and 
then Faculty of  Arts (Department of  Theatre). He participated in intercollegiate theatre and 
graduated from the Center for Creation – Cairo Opera House. He started his career through 
participating	 in	 the	 Second	 Part	 of 	 the	 Egyptian	 TV	 Series	 “ZIZINIA”	 in	 2000 and then 
Mohamed Henidy’s Movie “GAANA ALBAIAN ALTALY” but his true start as a comedian 
came in 2007 when he performed the role of  the naïve guy “Ramzy” at the Egyptian sitcom 
“RAGEL WE SET SETTAT (A Man and Six Women)”. Now he is a distinguished comedian 
who performs leading roles in cinema and TV. 
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شاذلي فرح  
SHAZLY FARAH

نبذة تعريفية 

مؤلف ومخرج مصري من مواليد أسوان، حاصل علي ليسانس آداب قسم تنمية اجتماعية جامعة عين شمس، ودراسات 
حرة بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم »تمثيل وإخراج »، ويعمل كمدير نوادي المسرح بالهيئة العامة لقصور 
الثقافة، شغل العديد من الوظائف ومنها مدير إدارة المتابعة اإلنتاجية واللجان باإلدارة العامة للمسرح، والمشرف العام 
إلقليم وسط وجنوب الصعيد 2007 ـ مدير إدارة نوادي المسرح، المشرف العام لفرق إقليم وسط وجنوب الصعيد 
2010 وعضو اللجنة التنظيمية  للمؤتمر العلمي األول للمسرح 2007 وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي الثاني 
للمسرح وعضو اللجنة المنظمة لمهرجان المخرجة المصرية الدورة األولي والثانية، باإلضافة إلي العديد من المناصب.

وفي مجال التأليف قدم العديد من المؤلفات منها »ليل الجنوب«عام2012 والتي ترجمت لأللمانية،  وعرضت في 
مهرجان القومي للمسرح المصري وحصدت العديد من الجوائز ، وشاركت في العديد من المهرجانات، وقام باإلعداد 
الدرامي لعرض »أسمها ناعسة« ، وقام بتأليف »هاااي يا ليلة هوووي«، »المولد« ، »نعناع الجنينة«، إعداد فيلم 
»عرق البلح«، »حريم النار«، وحصدت العديد من الجوائز، و«إخناتون« وغيرها العديد من األعمال مابين السينما 
والمسرح باإلضافة إلي مشاركاته في مجال اإلخراج المسرحي حيث قدم مسرحيات مثل »الغجري«، »شفيقة ومتولي« 

و«قطة بسبع ترواح« و«شاهد ملك«، و«أطياف حكاية«.

 An Egyptian actor, writer, theatre director and critic. He was born in Aswan and graduated 
from the Faculty of  Arts – Ain Shams University (Department of  Social Development). He 
participated in the free studies program – The higher Institute of  Theatre arts. He worked as a 
general supervisor of  theatre bands of  Middle and Southern Upper Egypt Region from 2007 
to 2010. He is the general manager of  Theatre Clubs – The Egyptian Organization of  Cultural 
Palaces	 since	2010. He was a member of  the organizing committee of  the first and second 
scientific conference of  theatre. He also was a member of  the organizing committee of  the first 
and second editions of  the Egyptian Female Directors Festival. 
 As an author and playwriter he wrote several prominent works including “Night of 
the South” – HAY YA LILA HOY – Women of  Fire (Based on Lorca’s The House of  Bernard 
Alba) – DEHIBA – Akhenaten – Mint of  the Garden – ALMOULED – The Southern. As a 
director, he presented several works including A Cat with Seven Spirits – The Gypsy – The 
Man of  Sorrows – The Witness – Shadows of  a Story. 
 His Script “Night of  The South” was translated into German and awarded several 
prices at the National Festival of  Theatre 2012.	He	won	the	Best	Dramaturge	Price	 for	his	
work “Women of  Fire” for the first time of  this award’s history. His script DEHIBA won the 
first price for writing in 2013. He also won TAWFIK ALHAKIM’s price for writing and in 
2016	he	was	awarded	the	State’s	Encouragement	Price	in	writing	for	theatre.	



محمود جمال 
MAHMOUD GAMAL

نبذة تعريفية 

كاتب ومخرج مصري ولد في القاهرة عام1984 ، درس في كلية التجارة جامعة عين شمس، له العديد من 
األعمال التي شارك فيها كممثل منها مسرحية الهالفيت، وجواب، وزيارة السيدة العجوز عام 2002، و األستاذ 
بابل  في  المالك  وهبط  الدردار   شجر  تحت  ورغبة  الناموس  وكوبري  نضارة  وابو  عام 2003،  والمحاكمة 
عام2004 وكاليجوال وسمك عسير الهضم عام 2005 واألخوة كرامازوف عام 2010  واللعبة والمايسترو 

و1980 وأنت طالع عام2012
وفي مجال الـتأليف قام بكتابة أكثر من 30  عمل مسرحي وسينمائي ودرامي، ومن األعمال المسرحية »إنهم 
يعزفون«، »العراف«، »هانيبال«، »ربع ساعة والموضوع يتحل«،، »ساحر الحياة«، »سبارتكوس«، »هنكتب 
دستور جديد«، » وانت طالع«، »يوم أن قتلوا الغناء«، »رايحين علي فين«، »الغريب«، »علي رصيف القطار« 
وكان له تجارب في األفالم القصيرة الروائية ومنها »إستيمشن« عام 2006 »فيلم صامت«2013ومن األعمال 
الدرامية معالجة درامية مسلسل من الجانى، مسلسل المهدي، وفي مجال اإلخراج قدم مسرحية »إنهم يعزفون«، 
»طائر«، »على جناح التبريزى وتابعه قفه«، »يوم أن قتلوا الغناء«، » الغرفة«، »اليوم األخير«، وفي السينما 

قدم فيلم »استيمشن« و«فيلم صامت«.

 An Egyptian writer and director. He was born in Cairo in 1984 and graduated in the 
Faculty of  Commerce – Ain Shams University. As an actor, he participated in several works like 
A Litter, The Visit of  the Old Lady and The Riffraff  (2002) – The Master and The Trial (2003) 
- ABU NADDARA, KOBRY ALNAMOUS, A Desire Under the Elm Tree and An Angle Falls 
in Babylon (2004) – Caligula and Inaudible Fish (2005) – The Karamazov Brothers (2010) – 
The Game, The Maestro and 1980 and Up (2012). 
 He wrote more than thirty theater, TV and Cinema scripts. His works for theatre 
include:	Here	They	Play	–	The	fortune	Teller	–	Hannibal	–Solved	in	Fifteen	Minutes	–	The	
Life Wizard – Spartacus – We Shall Write Our Constitution – 1980 and Up – The Day They 
Killed	Singing	–	And	Where	we	go	–	The	Stranger	–	On	the	Train’s	Platform.	He	wrote	two	
films: Estimation (2006) – a Silent Movie (2013). He also wrote “Who is the Criminal” and 
“ALMAHDY” for TV. 
	 As	a	director,	he	presented	several	works	for	theatre	including	Here	They	Play,	A	Bird,	
Ali Janah Al-Tabrizy and His Follower Koffa, The Day They Killed Singing, The Room and 
The Last Day. He also directed his two movies Estimation and A Silent Movie. 
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راندا أسمر
RANDA  ASMAR

نبذة تعريفية 

- ماستر في الفنون المسرحية من جامعة الروح القدس الكسليك - 2014 
- ديبلوم في الدراسات العليا للتمثيل من معهد الفنون في الجامعة اللبنانية – 1984 

 1981 – YWCA -بكالوريا فنّية – القسم األول- إختصاص أمانة السر -
- بكالوريا للتعليم الثانوي – القسم الثاني - فرع الرياضيات – 1979 

مجاالت االختصاص والخبرة:
تمثيل –  ترجمة نصوص مسرحية الى اللغة العربية – إدارة إنتاج مسرحي – إدارة عالقات عامة – إدارة مركز للمسرح والفنون – إدارة مهرجان ّفني ثقافي

اللغات المحكية والمكتوبة: العربية، الفرنسية واالنكليزية 
المراكز االدارية الثقافية الفنية:

* أستاذة جامعّية في مادة اإلنتاج والتمثيل، الجامعة اللبنانية، أكاديمية الفنون الجميلة، قسم المسرح والسينما
* مديرة مهرجان »ربيع بيروت« الدولي منذ 2008 وحتى اليوم )مؤسسة سمير قصير(

* مديرة تنفيذية في مسرح المدينة / بيروت )2008-2005(
* عضو في نقابة الفنانين المحترفين/ بيروت/ لبنان 

Ispa New York »عضو منتسب منذ 2012 في »الجمعية العالمية للفنون المشهدية *
* عضو في لجنة التحكيم للفنون المشهدية )مؤسسة آفاق – الصندوق العربي للثقافة( 2014

* عضو في لجنة التحكيم لمهرجان المسرح العربي، الهيئة العربية للمسرح، دورة 2017
الجوائز والتكريمات: 

- تكريم  خاص من الهيئة العربية  للمسرح  كفنانة مسرحية  من لبنان بمناسبة عام المرأة في مهرجان المسرح العربي، قطر، 2013 
- تكريم من وزارة الثقافة اللبنانية عن مجمل أعمالها المسرحية، 2013

- شهادات مشاركة في مهرجانات مسرحية في األردن، 2008 و2010 
- تكريم خاص كفنانة مسرحية في أيام قرطاج المسرحية، تونس، 2007

- جائزة »األسد الفّضي« في مهرجان البندقية لفيلم »طيارة من ورق« 2003
- جائزة »أفضل فيلم درامي« السنوية عن فيلم »شهداء« في ستوكهولم، السويد، 1987

- جائزة األبداع لمسرحية »صانع األحالم« في أيام قرطاج المسرحية، تونس 1985
* تنويه كممثلة واعدة عن دورها في »صانع األحالم« في مهرجان بغداد األول للمسرح 1985

 A leading Lebanese Actress with a Master’s Degree in Theatre Arts. She worked with 
famous Lebanese directors like RIMON GBARA, GAWAD ALASADY, BIDAL ALASHKAR, 
SHAKIB	KHOURY,	JOSEPH	ABU	NASSAR,	MUNIR	ABU	DEBS,	NABIL	ALAZAN	and	
GABRIL YEMIN. She participated in various Arab and European Tours and Festivals and 
was awarded several awards. In 2012, she was chosen by the Arab Association of  Theatre 
(Sharjah) as the honoree Lebanese actress during the Year of  Woman in Arab Theatre. 
 She performed several leading roles in cinema and TV and worked as an executive 
producer for two performances produced by the International Committee of  Baalbek Festival 
(Days of  AL-Khayyam Quartets -  Brisbane’s immigrant). She worked a general manager of 
the City Theatre from 2005 to 2009. Her play “The Ode” (2006) was chosen as an opening 
performance in Cairo International Festival for Experimental Theatre (13th Edition). She 
also performed “Civilization” by GABRIL YEMIN (2008) and her Monodrama “Viva La 
Diva” written by Huda Barakat and directed by Nabil Al-Azan was presented in Beirut and 
UAE (2011 – 2010). Now, she is the director of  Beirut’s Spring International Festival, held 
annually by Samir Kasir Association. 



شاكرة رمّاح
 Chakra Rammah

نبذة تعريفية 

شاكرة رّماح ممثلة تونسية درست المسرح انطلقت من سنة 1997 بدور صغير في فيلم »بنت فاميليا« المخرج 
نوري بوزيد و في 1999 مثلت في مسرحية »ضد مجهول« المخرج المسرحي القدير توفيق الجبالي كما قامت 
ببعض األدوار الصغيرة في أفالم أجنبية عملت في:فيلم رقصة الريح،فيلم قصير ضربة جزاء،مسلسل عطر 
الغضب )ضيفة شرف(،سلسلة شوفلي حل ج 6)ضيفة شرف( ،سلسلة نسيبتي العزيزة ج2 دور«الخادمة«)ضيفة 
شهرة  الدور  هذا  أعطاها  شعبان«  »نوال  دور  )ليام(  ،مسلسل  »ايناس«  دور  تونسية  حكايات  شرف(،فيلم 
،مسلسل)ناعورة الهواء( ج 1و2 دور »زهرة« نالت من خالل هذا الدور أيضا شهرة واسعة و حازت على جائزة 

أفضل ممثلة،ضيفة شرف في سلسلة »امبيلونس« .

A Tunisian actress who studies theater and her first role came in the 
Tunisian movie “A Girl of  a Family” by Noury Buzeed in 1997. In 1999 
she participated in the distinguished play “Against the Unknown” by Tawfiq 
Gebaly. She presented several minor roles in several movies and as guest star 
in numerous TV serials. 
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ضيوف 
المهرجان

Festival 
guests





الرئيس 
الشرفى 

للمهرجان



أوال من مصر 

د/ سامح مهران 
رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح 

المعاصر والتجريبى 

النجمة الكبيرة 
سهير المرشدى 

د/ حسن عطيه 
رئيس المهرجان القومى للمسرح المصرى 

 

الفنان والمخرج
محمد مهران

الفنان القدير 
محمود الحدينى 

النجمة 
رانيا فريد شوقى  

الممثلة والمطربة د / محمد سمير الخطيب 
 فاطمة محمد على

المخرج / محمد مرسى ابراهيم  
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guests from
Egypt



النجم 
محسن منصور 

النجمة 
حنان مطاوع 

المخرج الكبير / خالد جالل 
رئيس قطاع اإلنتاج الثقافى  

المخرج الكبير / ناصر عبد المنعم 
المنسق العام لمهرجان القاهرة الدولى 

للتجريبى والمعاصر 

النجم 
إيهاب فهمى 

د/ أبو الحسن سالم  

المخرجة والكاتبة د / عايدة عالم اإلعالمي أحمد المسلماني
نورا أمين



ثانيا من خارج مصر 
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Guests all over 
the world

Dr. FAHD EL HAGERY
KUWAIT

LUMINITA DANA BIRSAN
ROMAINA

 

AHMED ABU REHEMA 
UAE

 
 

KARIM RACHID
SWEDEEN

AMAL DABBAS 
JORDAN

 

 ESSAM ABU EL KASSEM
SUDAN

  

 ABUDALLAH MALEK
BAHRAIN

 

ELMIRA SIRACHEVA
RUSSIA

DR HICHAM ZINELDIN
LEBANON

  



 DR SAMY EL JAMAAN
 KSA

 MERIAM AL SAYYAH
              TUNISIA

 EMAD EL SHANFARY
   OMAN KINGDOM

FETTAH  DIOURI
GERMANY

 

 MARWA ALATRASH
 SYRIA

 DR ISMAIL INZRAN
ALGERIA

  

MOHAMED KHAMISS
OMAN KINGDOM

 ALI ELAYAN
 JORDAN

 

 DR FAISAL EL KAHTANY
 KUWAIT





مسابقة 
التأليف 

المسرحي 

The Dramatic 
Writing 
Competition



ـ تعقد المسابقة ألول مرة هذا العام علي هامش فعاليات الدورة الثانية من المهرجان .
ــ هدف المسابقة : 

بحثا عن الكاتب الدرامي المسرحي الشاب ، ودعما للطاقات الشابة الصاعدة ، العاشقة للوطن ،   
والمتسلحة برؤية علمية ترنو للتقدم به بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقات الشباب الواعد ، يعلن مهرجان شرم 
الشيخ الدولي للمسرح الشبابى فى دورته الثانية – دورة كرم مطاوع عن مسابقة فى )التأليف المسرحي( ، 

مفتوحة الموضوعات واألبنية الدرامية ، بالمعايير التالية : 

)1(  أال يزيد عمر المتسابق فى شهر أبريل 2017  عن )40( سنة .
)2(  أن يكون النص مكتوبا مباشرة للمسرح ، وليس إعدادا أو اقتباسا أو استلهاما من نصوص أخرى 

يفضل استخدام اللغة العربية الفصحى أو اللهجة المصرية الراقية التى ترتفع بذائقة المتلقي .  )3(
)4(  أال يكون النص المقدم قد نشر فى أية مطبوعة ورقية أو على المواقع االليكترونية ، أو قدم 

مسرحيا فى أية جهة كانت ، بما فيها فرق الهواة .
)5(  أال يكون قد شارك فى مسابقة أخرى مهما كان مستواها العلمى والفكرى .

)6(  المشاركة بنص مسرحي واحد لكل متسابق .
)7(  يتم دعوة الفائزين لحضور مراسم توزيع الجائزة خالل أيام المهرجان بمدينة شرم الشيخ . 

)8(  أال يزيد حجم النص المكتوب عن 20 صفحة )A4(  فونت )14( 
 ، له  الذاتية وصورتين حديثتين  المقترح وإرفاقه بسيرته  النص  بإرسال  للمسابقة  المتقدم  يقوم    )9(

وعنوانه البريدى واإلليكتروني ، وتليفونه المحمول لسهولة التواصل معه .
تقدم النصوص الفائزة )4 نسخ ورقية و CD( وتنازل الكاتب للمهرجان عن حق النشر.  )10(

المهرجان غير ملزم بإعادة نسخ النصوص المقدمة ألصحابها .  )11(

 : التالية  اإليميالت  على  النصوص  إرسال  ويمكنكم   2017/03/01 المشاركة  طلبات  لقبول  موعد  آخر 
 gmail.com - hassan_attia@hotmail.com@sitfy2015

• لإلستفسارات يرجى المتابعة مع إدارة التنسيق بالمهرجان على األرقام التاليه:
موبايل / 00201212701112 -  00201064142222

الجوائز
يحصل الفائز األول على جائزة التميز األولى ودرع المهرجان الذهبى  وشهادة تقدير   •
يحصل الفائز الثاني على جائزة التميز الثانية ودرع المهرجان الفضى  وشهادة تقدير   •

يحصل الفائز الثالث على جائزة التميز الثالثة ودرع المهرجان البرونزى  وشهادة تقدير   •
لجنة التحكيم

د.حسن عطيه  - رئيسا   -1
أ. محمد مسعد  - عضوا   -2
أ. خالد رسالن – عضوا   -3
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 To encourage young authors and play writers who love Egypt and try 
ti improve its future, SITFY is holding the Dramatic Writing Competition 
as one of  its major initiatives during its second edition. The competition is 
held according the following conditions: 
1. Age of  competitors should not exceed 40 years in April 2017 
2. The script should be original and written directly to theater (not based 
on any other works) 
3. It is preferred to use Standard Arabic or Elegant Egyptian Dialect 
4. The script should not be published or produced before the competition 
for any third party – even amateur bands 
5. The script should not be introduced to any other award or competition 
– no matter its reputation is 
6. Each competitor has the right to participate with only one script 
7. The script should not exceed 20 pages (A4 with font size of  14) 
8. The competitor sends the script, a CV and two recent photos with full 
address, e-mail and phone number 
9. Winners introduce (4) copies with a CD and waiver of  publishing 
rights for SITFY 
10. Scripts are not returned to writers. 
11. Winners are invited to the awards ceremony of  SITFY to claim their 
awards. 
12. Awards are as follows: 
•	 First	 distinguished	 award	 with	 golden	 armor	 and	 certificate	 of	
appreciation 
•	 Second	 distinguished	 award	 with	 silver	 armor	 and	 certificate	 of	
appreciation
•	 Third	 distinguished	 award	 with	 bronze	 armor	 and	 certificate	 of	
appreciation
 Jury of  the award include: 
•	 Professor	Dr.	Hassan	Atia	(Chairman)	
•	 Mohamed	Mosaad	(member)	
•	 Khaled	Raslan	(member)	



المجلة 
اليومية 

تغطي  يومية  نشرة  المهرجان  لفعاليات  مصاحبة  تصدر   -
كافة األنشطة المتنوعة من عروض مسرحية، ورش، ندوات، 

تكريمات، وذلك في 24 صفحة.

رئيس التحرير : إبراهيم الحسيني
مدير التحرير : أحمد خميس

مدير تحرير اللغات : د. طارق عمار 
نقـــد : داليا همام

الديسك المركزي : فيوال فهمي 
مجلس التحرير : 
محمد جمال الدين 

نور الهدي عبد المنعم 
سلوى عثمان 

آيه عبد المقصود 
تصوير : عادل صبري

المدير الفني : وليد يوسف 
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ندوات 
المهرجان

 Seminars
 of the
festival



الندوة 
الدولية :

اليوم األول 
2017 /4 /2

اليوم الثاني 
2017 / 4/3

المشهد المسرحي الجديد في العالم

مسرح الفضاءات المفتوحة ..

59 - 58

تقديم الندوات: 
إبراهيم الحسيني

 الجلسة األولي :

رئيس الجلسة :
 د .حسن عطية

المتحدثون :
د. هشام زين الدين

لبنان

رئيس الجلسة :
د. سامح مهران

 د. فيصل القحطاني
الكويت

 أ . إبراهيم الحارثي
 السعودية

 الجلسة األولي :

رئيس الجلسة :
المخرج ناصر عبد المنعم

أ . عصام أبو القاسم
السودان 

 د . إسماعيل إنزاران
الجزائر

 د. سامي الجمعان
السعودية 

حمادي الوهايبي
تونس

ن 
ثو

حد
لمت

ا

 الجلسة الثانية



اللقاءات المهنية
اليوم الثالث 
2017/4/4

رئيس الجلسة :
د. محمد سمير الخطيب

 د. كريم رشيد
السويد

فتاح يوري
ألمانيا

ن 
ثو

حد
لمت

ا

 الجلسة الثانية

 الجلسة األولي :

رئيس الجلسة :
د. فهد الهاجري

د. لومينيتا دانا برسان
رومانيا 

د. األسعد الجاموسي
تونس

أ. أحمد أبو رحيمة 
اإلمارات 

أ . عبد هللا مالك 
البحرين

ن 
ثو

حد
لمت

ا



ندوات الشخصيات 
المسرحية

التي يحتفي بها 
المهرجان 
هذا العام

61 - 60

رئيس الجلسة :
أ. علي عليان 

ألميرا سيراتيشيفا 
روسيا 

أ . محمد خميس
سلطنة عمان 

ن 
ثو

حد
لمت

ا

 الجلسة الثانية

1ـ ندوة عن د. كرم مطاوع: 
فارس المسرح العربي

حامل اسم الدورة الثانية

يدير الندوة :
محمد الروبي

د. عمرو دوارةد. حسن عطية

الفنانة القديرة
 سهير المرشدي

الفنانة النجمة
حنان مطاوع

ن 
ثو

حد
لمت

ا

ندوة التدشين الخاصة بالفنان الراحل »كرم مطاوع« 
حامل اسم الدورة الثانية تخليدا لذكراه ..



2ــ ندوة عن المخرج/ خالد جالل 
وإسهاماته في المسرح الشبابي

اإلثنين 7ـ4

يديرها: أ. محمد بهجت 

يحاوره: باسم صادق

الفنان القدير: خالد جالل





المشرف العام 
على الورش المسرحية 

د. عبد اهلل العابر

الورش 
المسرحية 

 Theatrical
workshops



التمثيل داخل اإلطار  - مسرح 
راسين نموذجا 

ورشة لتدريب الممثل 

مسرح الشارع ونتاج الورشة عرض 
مسرح شارع بعنوان »قلب الشارع«

جوهانا جريسر 

شادى سرور 

إسالم سعيد 

مدرب  
Trainer

Trainer

Trainer

مدرب  

مدرب  

فرنسا 
 France

 Egypt

 Egypt
مصر 

مصر 

 1

 2

 3

65 - 64

 Johanna Griesser

 Shady Seror

Eslam Said

 Performance inside a
 framework: the Model of Racine

 Theater

A workshop For Actors

Street theater and workshop 
product (Heart of the Street) 



اإلخراج   - أسس اإلخراج 
المسرحى للمبتدئين 

السينوغرافيا 

خبيرة في العرئس والدما

د/حمادى الوهايبى 

فيصل العبيد 

ايميليا بتلوجيوسكا

مدرب 
Trainer

Trainer

Trainer

مدرب  

مدرب  

تونس 

الكويت   
 Kuwait

Poland

 Tunisia

بولندا 

 4

 5

 6

Dr. Hammady Al-Wahaiby

 Faisal Al-Obaid

 Emilia Betlojioska

Scenography 

Principles of theater 
direction for beginners 

Puppets and Masks 





العروض 
المسرحية

 Theatrical
performances



اإلنسان الطيب 
مصر

نبذة عن العرض

إنتاج مسرح الطليعة 
تأليف وإخراج : سعيد سليمان 

ديكور ومالبس صبحي عبد 
الجواد 

موسيقي : هاني عبد الناصر 
تمثيل : 

نجالء يونس 
مي رشدي 

وليد الزرقاني 
هاني عبد الناصر

معاذ عسكر 
مصطفي الزيات 

مصطفي منصور 

العروض المشاركة في المسابقة 
الرسمية 

 1

يدور  عما  تكشف   ، أوبرالية طقسية  موسيقية  ...تجربة  الطيب  االنسان 
والموروثات  السلبية  األفكار  فتنتابه   ، التأمل  يمارس  انسان  رأس  داخل 
الشعبية السلبية والدينية واألجتماعية ..محاوال التخلص منها ، حتى يهدأ 
والصوفية  والسكون  الباطنى  والسالم  الداخلى  على صفائه  ويعثر  تماما 
الواقع  النورانية يهجم عليه  اللحظة  المتأصلة بداخله ..عندما يدرك هذه 
ووبائه  وتطرفه  وماديته  وعهره  ورأسماليته  وجشعه  ودمويته  قسوته  بكل 
ومحاوال  النقية  بروحه  متمسكا  المواجهه  الطيب  االنسان  هذا  ..ويحاول 

تغيير هذا الواقع حتى النهاية .
تعتمد التجربة على الطقوس السمعية المرئية ، من خالل الحركة والرقص 
اطار  ،فى  الشامل  والمؤدى   ، الحى  والعزف  والترانيم  واالنشاد  والنغمة 

موسيقى كامل أقرب الى االوبرا .
 A musical, ritual opera experience that reveals what storms
the mind of  a human being who practices meditation, 
attacked by  negative thoughts
 and many religious and social folk legacies, trying to get 
rid of  them, to calm down completely and find inner peace 
, clarity, inner stillness and mysticism inherent inside him 
..By reaching this luminous moment, he collides with reality 
with all its cruelty, greediness, bloodiness, capitalism, 
violence, materialism, radicalism and fornication 
.. The good human being faces all this, sticking to his pure 
soul and trying to change this horrible reality till the end
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ثورة دون كيشوت 
تونس

نبذة عن العرض

الفرقة:كلندستينو
المؤلف :وليد الدغسني.
المخرج: وليد الدغسني.

فريق المسرحية:
أماني باللعج  
ناجي قنواتي  
يحي الفايدي  
منيرالعماري  
منى تلمودي  

أسماء التقنيين ومهماتهم:
تقني الصوت محمد الهادي 

بلخير
تقني اإلضاءة صبري عتروس

توضيب عام حسن شاوش
مسؤول الفرقة و العالقات 

العامة و اإلعالم : سهير 
اللحياني

 2

ومرعبة في المدينة غامضة كائنات تستيقظ فجأة بالجميع وتتمدد منتشرة 
في كل مكان سريعا لتفتك 

Don Quixote’s Revolution 
And in the city, mysterious and terrifying creatures suddenly wake 
and spread everywhere to kill everybody 

Station 50 
The performance depends on the theme of  “waiting” and its effects on some 
characters from different social backgrounds without any connection who 
gathered in train station to travel to several destinations. Every one of  them 
has his or her own perspective as we can see the art lover who waits for 
an unknown girlfriend, a woman who live inside her memories, the security 
guard who hurts every one under the name of  duty and the humble cleaning 
worker. 

محطة 50
الكويت

نبذة عن العرض 

إنتاج : فرقة المسرح الجامعي
تأليف : تغريد الداود 

إخراج : نصار النصار

 3

يعتمد فكرة العرض على تيمة »االنتظار« وتأثيرها على مجموعة من الشخصيات تمثل شرائح مختلفة 
من المجتمع ال يوجد بينها اي رابط او عالقة اال انهم تجمعوا في محطة للقطار للسفر الى وجهة ما 
كل بحسب افكاره وتوجهاته، فمنهم من يحب الفن ويعشقه وآخر في انتظار حبيبة مجهولة ال يعرفها، 
وامرأة تعيش في ذكرياتها وتسجلها وتعود اليها من وقت آلخر باالضافة الى حارس المحطة الموظف 
المتسلط الذي يعتقد انه يؤدى واجبه بينما هو يؤذي اآلخرين بتجبره، ومعهم العامل الذي يقوم بتنظيف 

المحطة طوال اليوم.



الهشيم 
البحرين

نبذة عن العرض 

نبذة عن العرض 

إنتاج مسرح الصواري 
مدير الفرقة : خالد الرويعي
تأليف : عبد األمير الشمخي

مالبس : سارة شمس
إعداد موسيقي : محمد 

شاهين ( عن مختارات عالمية )
تمثيل : محمد بهلول

إبراهيم الشهابي
عمر السعيدي

 4

    نص مسرحية الهشيم ممكن أن نعتبره نص من مدرسة العبث، النص يتكلم عن الدمار 
والحرب وما بعد الدمار في العراق، ولقد تم إختيار هذا النص لقربه مني وألني أجد فيه نفسي، 
أول وهلة قررنا  منذ  النص  قرأنا  لذلك عندما  العرض،  يتبناها  الدمار  بعد  أطروحة األمل من 

خوض هذه التجربة.
     الهشيم تتحدث عن مجموعة من األشخاص أخذهم الدمار لمكان مجهول يبحثون عن األمل 
الضائع، ال يوجد تميز للهشيم عن غيره من أعمال مشاركة، فقط الرسالة ممكن تختلف عن 

الباقي، التغيير يأتي من الداخل وليس من مكان آخر.  

فيدريكو بين األسنان
أسبانيا

 5

أجل  وتكشفها من  المعاصر  اإلنسان  أزمات  داخل  تبحث  مجتهدة  محاولة مسرحية 
التطهر منها ..

71 - 70

Chaff  (ALHASHEEM)
The performance is based on absurd text talking about war and 
destruction of  Iraq and what comes after. We chose this text as it talks 
about hope after destruction. It talks about a group of  people who seek 
for their lost hope. 

Federico among the teeth
A theatre experiment that investigates crisis of  contemporary man and 
his pursuit for redemption 
The Captain (ALNOKHATHA) 



النوخذة 
سلطنة عمان 

نبذة عن فرقة 
صاللة األهلية

فرقة صاللة األهلية للفنون 
المسرحية 

تأليف : عبداهلل محمد سعيد 
الحضري 

إخراج : خالد عمر أحمد 
الشنفري

مالبس : طارق محمد مبارك 
كوفان

ديكور : هيثم رجب 
إستعراضات : خالد عمر 

الشنفري
موسيقي : محمد حيدر 

تمثيل : 
هشام صالح 
وليد شعبان 

عبداهلل عوض
مرشد محمد 

عبداهلل محمد 
مازن عبد الرحمن

 6

فرقة صاللة األهلية تعتبر الفرقة األولى التي تم إشهارها رسميا عام 1998 م بمحافظة 
ظفار وتضم حاليا ما يقارب 50 عضو منتسب للفرقة في شتى المجاالت الفنية ومنهم 

من يحمل شهادات الجامعية في مجال المسرح والفنون.
بدأت الفرقة أعمالها المسرحية منذ عام 1997م حيث كانت في بداية التأسيس حيث 
البلدية عام 97 وحققت  أبو سالم خالل مهرجان أصدقاء  ثروة  الفرقة مسرحية  قدمت 
الفرقة نجاح منقطع النظير في األعمال التي قدمتها إلى تم اإلشهار رسميا عام 98 
فبدأت الفرقة في وضع الخطط للنهوض بالحركة المسرحية بمحافظة ومن هنا توالت 
التجارب المسرحية التي اعتمدت على شباك التذاكر لتحقق الفرقة نجاحات كبيرة جدا 
ولعال مسرحية عين الحسود هي النقطة الحقيقة النطالق الفرقة حيث شاهد هذا العرض 
ما يقارب 35 ألف متفرج لعدد 10 عروض مسرحية وهذا الرقم هو قيمة مبيعات التذاكر 
في ذلك الوقت علما بان الرقم ربما يكون اكبر وذلك لدخول الكثيرين بدعوات مجانية 
ومن ثم تواصلت االنجازات للفرقة حيث شاركت في مهرجانات محلية وخليجية وعربية 
والمهرجان  بألمانيا  الحرير  درب  مهرجان  الدولي  المستوى  على  أهمها  ولعلى  ودولية 
الخليجي الثامن بابوظبي الذي تم اكتساح فيه معظم الجوائز لتحقق أول انجاز للسلطنة 
في مجال المسرح وتقدم على فرق خليجية أقدم منها بعشرات السنين.كما حققت  مسرحية 
زمان كليوم حضور جمهوري ما يقارب 25 ألف متفرج لعدد 5 عروض بمهرجان خريف 
صاللة 2014م ومهرجان خريف صاللة 2015م  عن مسرحية هاي سنابو عاشق 

ومعشوق . 
About Salala National Band 
Salala National band is the first officially recognized band in Zefar in 1998. 
The band includes 50 members some of  them have degrees in theatre 
arts. The band started its performances in 1997 with “The Revolution 
of  Abu Salam”. It was officially recognized in 1998 and produced several 
performances since then. The performance “Evil Eye” (AIN ALHASOUD) 
was the real start for the band with more than 35 thousand people seeing 
it. The band participated in several national and international theatre 
festivals and built up an excellent reputation. 



الشقف 
كندا ـ تونس 

نبذة عن العرض

انتاج : مسرح الحمراء وساهم 
فيه كل من المركز العربي 

االفريقي وفضاء م/ت بكندا 
باالشتراك مع أيام قرطاج 

المسرحية .
تأليف : 

إخراج : سيرين قنون
         مجدي أبو مطر.

تمثيل : ندى الحمصي
          صوفيا موسا
         ريم الحمروني

 7

الهروب  ليقتسموا  صغير  قارب  جمعهم  شرعيين  غير  مهاجرون 
والحلم... يحلم جميعهم بأرض جديدة ترسو  فيها ذواتهم المتعبة...
شخصيات تفّرقها الحدود الجغرافّية وتجمعها معاناة انسانّية واحدة...

هي رحلة االنسان األبدّية بين الحياة والموت... 
هم الهاربون من الموت نحو موت اخر...

هم ...من هم؟

Des	 réfugiés	 venus	 de	 la	Tunisie	 et	 de	 pays	 arabes	 et	
africains,	séparés	par	les	frontières,	unis	par	la	souffrance	
sur	 une	 petite	 embarcation..	Mitigés	 entre	 l’amour	 et	
la	 haine,	 tiraillés	 par	 leurs	 contradictions,	 ils	 mènent	
ensemble	 leurs	 combats	 de	 résistance	 dans	 un	 voyage	
vers le parcours de la vie.. ou de la mort..
Le voyage commence, les corps s’enlacent et la mer 
s’agite en repoussant cette embarcation pleine d’espoir 
et de fureur..
Soudain,	une	tempête	se	lève,	les	voyageurs	s’agitent	et	
le radeau se rempli d’eau..C’est là que la rude bataille 
commence, la bataille de l’existence où les personnages 
révèlent	leurs	vraies	visages..
Le	 radeau	 n’est-il	 pas	 le	 voyage	 éternel	 de	 l’homme	
entre	la	vie	et	la	mort	?	ce	même	voyage	de	nos	réfugiés	
qui fuient une mort vers une autre..
Ils..Qui sont-ils ? 
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حلم ليلة صيف  
المكسيك

نبذة عن العرض 

تأليف : وليم شكسبير 
إعداد وإخراج : ألبرتو سانتيجو

 8

ولكن  ليلة صيف  لمسرحية حلم  يقدم رؤيه مختلفه  أن  العرض  يحاول 
بالطريقة المكسيكية ..

Midsummer night dream (Mexican style) is one of 
ARTEFACTUM´s shows and it is
performed by:
Arantxa Marchant actress, Singer
Elsy Falcon actress, dancer
Patricia	Hernández	actress,	mul4media specialist
Oscar Serrano actor, dancer and acrobat
Marcos Escalante violinist, actor
Alberto	Palavicini	actor,	musician
Alberto San4ago actor, musician, ar4s4c director
Gilberto Soberanes technical director, productor
Mario Acevedo actor, productor
Gloria	 Pérez	 del	 Valle	 Phylosopher,	 Interna4onal	 Public	
Rela4ons
It is important to men4on that all our interna4onal 
par4cipa4ons have been supported by
our	Sponsor,	CEMEX	EGYPT



ميديا
فرنسا - إيطاليا

نبذة عن العرض

SB Company :انتاج
تمثيل: ربيعة التليلي 
إخراج: رومان مارتان 

 9

الفكرة  في صناعة عوالمها علي  تستند  جديدة وعصرية  معالجة 
الكالسيكية القديمة ..

Matériau-Médée	 décrit	 le	 déroute	 de	 son	 couple	 et,	
par	 là	même,	 l’impossible	réconciliation	de	 l’homme,	
de l’Ouest à l’Est, du capitalismeau marxisme.
Matériau-	Médée,	pièce	centrale	du	retable	long	poème	
en	 prose,	 s’inscrit	 dans	 un	 contexte	 de	 règlements	
de compte entre les deux Allemagne, aujourd’hui 
réunifiée,	contexte	donc	auquel	Muller	n’échappa	pas	
n’y	croyant	qu’à	moitié.	La	pièce	s’amorce	alors	que	
Médée	 se	 voit	 répudiée	 pour	 une	 autre	 femme	 plus	
jeune	qui	sert	mieux	les	intérêts	politiques	de	Jason.	
N’acceptant	 pas	 d’être	 rebutée,	 Médée	 se	 laissera	
envahir par la plus terrible des vengeances. Ainsi 
Médée	 passe	 par	 l’archétype	 de	 la	 femme	 brûlée	 et	
brûlante	à	celui	de	la	femme	menaçante	?	Terminator	
avant	la	lettre,	Mé¬dée,	qui	a	auparavant	trucidé	son	
frère,	 tuera	 ses	 deux	 enfants	 puis	 empoisonnera	 sa	
rivale,	la	fille	de	Créon	ainsi	que	le	roi.	
Nous	 voilà	 revenant	 au	mythe	 féminin	 récurrent	 le	
plus	 complet.	 L’	 écriture	 de	Heiner	Müller	 effectue	
un retour au mythe antique par une mise en corps 
poétique	 de	 la	 voix,	 celle	 de	Médée,	 habitée	 comme	
l’écrit	 Euripide	 par	 «une	 démangeaison	 de	 parole»,	
une	loquacité	sans	frein,	ses	mots	n’ont	de	charge	que	
de	gagner	un	délai	pour	commettre	un	double	meurtre,	
celui	contre	ses	enfants	et	celui	contre	la	fille	de	Créon	
que	Jason	va	épouser	pour	asseoir	son	pouvoir.
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الوردة 
كوريا الجنوبية

نبذة عن العرض 

إنتاج : كلية البنات بجامعة 
سووان

تأليف وإخراج : لي دا أون 

 10

أفكار عن الحرب وضحايا التاريخ ، وتلك العالقات التي تتفكك واألخري 
بقدر ماتوجد  المعني  تنهار ، ال توجد شخصيات كالسيكية بهذا  التي 
الكثير من الرموز التي تفرض نفسها داخل فضاء العرض المسرحي ، 

لكن في البدء وفي المنتهي توجد أجواء الحرب حتي وإن لم نراها ..

the injured party, the ethnic minorities
(female, a neglected class of  people, minority)
are destroyed and become extinct from the insult of 
authority and history.
They hope to heal up their wounds until now.



المزرعة 
 إيطاليا

نبذة عن العرض

 11

      هل أنت إنسان...؟ هل أنت حيوان..؟ أم ماذا ...؟ ربما أنت 
ذلك الوحش المرعب ..؟! هذه األسئلة الثالثة بسيطة لكنها قد تجد 

إجابات غير متوقعة ومتناقضة في »ذي فارم«..
 المسرحية تقوم على أساس االرتجال الجسدي واللفظي من خالل 
استخدام مجموعة من الهيئات واألصوات والصور، فالعرض يقدم 
للجمهور رؤية خاصة عن مزرعة صغيرة ، األدوار كلها مقلوبه 

بداخلها ، فقد ال تعرف ماهو بشري عما هو حيواني .. 

 “Are You a Human Being, are You an Animal, or... 
are You a BEAST?” These three simple questions 
find unexpected and contradictory answers in “THE 
FARM”, The play is the result of  months of  mise-
en-scène	 writing	 based	 on	 corporeal	 and	 verbal	
improvisation. Through an audacious use of   bodies, 
sounds, voices and imagery, “THE FARM” presents to 
the audience a visionary ‘Creepy Farm’: a place where 
the antagonistic roles of  Human Being and Animal 
Being are inverted at first, then fused, giving birth to a 
new, terrifying Creature: the BEAST.
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انتاج: أكاديمية روما 
للمسرح (صوفيا أمادونا)

تمثيل: مجموعة من طالب 
األكاديمية 

إخراج: باولو أليساندرو 



الحب في كوب ماء
روسيا

نبذة عن العرض

 12

مسرحية عن »الحب« ، تدور حول قصة مضحكة بين زوجين تزوجا حديثا ) 
توليا وسفيتا ( ، وهذين الزوجين ال يعرفا علي وجه التجديد ما يجب أن يقوما 

به وال ماهي الخطوة التي يجب عليهما القيام بها بعد الزواج ..
وقد يرجع ذلك إلي أنهم أنهم لم يعرفا بعضيهما بما فيه الكفاية قبل الزواج ، 
وقد القت هذة المسرحية إستحسانا كبيرا لدي الجمهور لمدة سنوات طويلة .

	 Performance	 «Love	 in	 a	 glass	 of 	 water».	 Based	 on	
plays	«Glass	of 	water»	and	«Love»	by	Ludmila	Petrushevskaya.
	 The	play	«Love»	 is	 a	 funny	and	 tender	 story	about	
Tolya and Sveta. These two people have just got married but 
don›t know, what to do now with their
relationship next, as they haven’t got to know each other well 
enough before the
marriage. This play has been attracting huge audience for 
many years.
 Director Igor Nevedrov combined the text of  this 
great play with one of  the most interesting and pithy woman 
monologues	written	by	Petrushevskaya.	That
is how this story has found new shades full of  deep meanings.

انتاج: أكاديمية هيرمان 
سيداكوف الدراما 

تأليف : لودميال 
بيتروشيفيزكايا

إخراج: إيجور نيفيديروف



 موت صالح للشرب  
العراق 

نبذة عن العرض

1

بعد ان نجوا من  البحر ،  للتو من  العرض عن مجموعة خرجوا  يتحدث 
الغرق الذي تعرض له زورقهم وكان يحمل مجموعة من اقرانهم ممن غرقوا 
جميعهم في عرض البحر ، حيث كانوا يحاولون الهروب من جحيم الحروب 
التي عصفت ببلدهم ، وجودوا انفسهم على ساحل احدى الجزر التي تعج 
بيتنهم  الحديث  فيدور  الهاربين  المهاجرين  بخروج  الناس  فتفاجئ  بالسياح 
الشعوب  حياة  على  المدمرة  وتداعياتها  الحروب  مآسي  عن  السياح  وبين 
 ، القسرية  هجرتهم  أسباب  حول  والحوار  النقاش  في  اشركهم  يتم  وهنا   ،
تحركهم دوافعهم اإلنسانية )هنا إشارة الى دور مصر المحوي في لم شمل 
العرب والمحافظة على المصالح العليا لالمة(  ، وينتهي العرض وفقا لدور 

الجمهور في التفاعل مع صواب القرار في سفرهم ام البقاء في بلدانهم .
حيث تستخدم عدد من األغاني التراثية الفولكلورية المعبرة عن   
كادر  استثمار  عن  فضال   ، الشعوب  جميع  يوحد  الذي  اإلنساني  الحس 

العرض لبيئة الساحل وفق اشتراطات مسرح الشارع . 

عروض محور مسرح الشارع 
والفضاءات المفتوحة 

»خارج التسابق«  
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A drinkable Death 
An interactive performance based on the theme of  illegal 
immigration. The performance starts with a group 
of  refugees coming out of  the sea after the sinking 
of  their boat and started talking to tourists about 
destructive wars in their home countries and how they 
were forced to leave their homes (with special reference 
to the critical role of  Egypt in hosting refugees from 
other Arab countries). The performance ends when 
interaction with tourists stops. 



عرض  المهرج 
 تونس 

عرض   قلب الشارع 
مصر

 2

 3

عرض كرنفالى يتم فى الشارع عن طريق التفاعل بين المارة من خالل 
غثارة بعض الموافق والمقالب الكوميدية التى قد تتفجر من عمق الشارع 

وأزماته 

وهذا العرض سيكون ناتجا في األساس عن ورش مسرحية 
وتقنيات  مفاهيم  أهم  والتنظير  العملية  بالدراسة  تتناول 

مسرح الشارع ..
تحت إشراف المخرج إسالم سعيد

A street carnival that interacts with audience through 
comic situations that shed light on street problems and 
issues. It will be produced through a workshop. 





دولة 
ضيف الشرف

تونس  

Country
guest of 
honor

تونس .. هي دولة 
ضيف الشرف لهذا 

العام لذا يقدم 
لدولة تونس عدة 

فعاليات داخل 
الدورة الثانية





كلمة
سعادة السفير

 السيد
نجيب المنيف
 سفير الجمهورية التونسية

 بالقاهرة 

Speech by

Mr. Najeeb 
Al-Muneef

Ambassador 
of the 
Republic of 
Tunisia in 
Cairo



السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
الدولي  الشيخ  وامتناني إلدارة »مهرجان شرم  البداية عن خالص شُكري  ُأعرب في  أن  لي  يطيبُ 
للمسرح الشبابي« إلتاحتي هذه الفرصة لمشاركتكم حفل افتتاح فعاليات الدورة الثانية للمهرجان 
وشعبينا  بلدينا  تجمع  التي  الروابط  متانة  تُؤّكد  ومصريين  تونسيين  لفنانين  متميّزة  بمشاركة 

الشقيقيْن. 
من  المهرجان  هذا  في  معنا  المتواجد  التونسي  بالوفد  أُرحبّ  أن  المناسبة،  بهذه  ويُسعدني، 
المتميّز لطفي بوشناق  بالتأكيد فنان تونس  مسرحيين ومخرجين ومبدعين وإعالميين، وال ننسى 
أعمالهم  في  التوفيق  ومزيد  الساحرة  الساحلية  المدينة  هذه  في  طيّبة  إقامة  لهم  متمنّيا 

ومسيراتهم الفنّية.    
كما أتوجّه بالشكر الموصول للهيئة التنظيمية للمهرجان على ما خصّوا به الوفد التونسي من 
كرم الضيافة وحُسن االستقبال متمنّيا لهم ولهذا المهرجان الفتيّ كّل النجاح ومزيد اإلشعاع 

محليّا ودُوليّا ليكون مسرحا دائما إلبداعات الشباب من مختلف أصقاع العالم.  

السيدات والسادة، 
إّن اختيار تونس ضيف شرف لـ«مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي« في دورته الثانية بقدر 
ما يعكس تقديرا إلنجازات المسرح التونسي وريادته على الساحة الثقافية العربية والدُوليّة لتنوّعه 
وحداثة خطابه، فإنّه يؤّكد عُمق العالقات الثقافية والتاريخية العريقة التي تجمع بلديْنا وشعبيْنا 
الشقيقيْن. وهي عالقات متميّزة في جميع المجاالت وال سيّما مجال الثقافة بوصفها رافد هامّ 
وأساسي في مزيد توثيق العالقات بين بلديْنا في كّل المجاالت الثقافية والفنّية وال سيّما مجال 
بها  تمرّ  التي  الدقيقة  المرحلة  للشباب ألهميّته في هذه  الموجّه  المسرح  المسرح وخصوصا 
بلداننا العربية وما تعرفه من تهديدات جسيمة تستهدف شبابنا وموروثنا الثقافي وهويتنا العربية. 

معالي الوزير/ حلمي النمنم، وزير الثقافة 

السيد اللواء/ خالد فودة، محافظ جنوب سيناء

السيد / مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

السيدات والسادة، 

شرم الشيخ، 1 أفريل 2017
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I am pleased to express my sincere thanks and gratitude to the organizers of  the Sharm El- 
Shiekh International Youth Theater Festival for giving me the opportunity to participate 
in the opening ceremony of  the second round of  the Festival with the participation of 
distinguished Tunisian and Egyptian Artists, which confirms the strength of  the ties that 
bind our two countries and our two brotherly like nations. 
On this occasion, I would like to welcome the Tunisian delegation who is present with 
us in this festival, from playwrights, directors, creators and media professionals, and we 
certainly do not forget the distinguished Tunisian Artist Lotfi Bouchnak. Wishing all of 
them a good stay in this charming coastal city with more success in their work and artistic 
journeys. 
I would also like to thank the organizers of  the festival for their hospitality and good 
reception for the Tunisian delegation. Wishing them and this Artistic Festival all the 
success and the increase of  glamour locally and internationally for it to be a permanent 
theater to display the creativity of  young people from the different parts of  the world. 
Ladies and Gentlemen, 
The choice of  Tunisia as a guest of  honor for the second round of  the Sharm El-Sheikh 
International Festival of  Youth Theater, as much as it is a recognition of  the achievements 
of  the Tunisian theater and its pioneering role in the Arab and international cultural scene 
and its innovative modernity, it underscores the deep cultural and historical ties between 
our two countries and peoples. 
These are distinguished relations in all fields, especially in the field of  culture, as an 
important and essential factor in further strengthening the relations between our two 
countries in all cultural and artistic fields, especially the theater sector and in particular the 
youth-oriented theater for its importance at this delicate stage in our Arab countries in the 
midst of  serious threats targeting our youth, our cultural heritage and our Arab identity. 
Ladies and Gentlemen,
It is a great pleasure to have your distinguished festival coincide with the celebrations of 

Theatre and City Spaces

His Excellency the Minister/ Hilmy Al Namnam, The Minister of Culture 

His Excellency the Engineer/ Khalid Abdoul Aziz, The Minister of Youth and Sports
Mr. the Admiral/ Mohamed Fouda, The Governor of South Sinai

Mr. Mazen El Gharbawi, The President of the Sharm El- Sheikh International Festival of 
Youth Theater

Peace, Mercy and Blessings of God/ Greetings to you all distinguished guests,



السيدات والسادة، 
إنّه من دواعي السعادة أن يتزامن تنظيم مهرجانكم الموّقر مع احتفاالت تسليم مدينة صفاقس 
بهذه  أودّ،  القديمة.  عاصمة مصر  األقصر،  مدينة  إلى  العربية  الثقافة  عاصمة  التونسية مشعل 
اعترافا  األقصر  مدينة  اختيار  على  وشعبا  حكومة  العربية  مصر  جمهوريّة  أهنّئ  أن  المناسبة، 
العربي  الثقافي  الحدث  النجاح لهذا  العريقة، متمنّيا كّل  المشرّف ومكانتها وحضارتها  بتاريخها 
مدينة  تكون  أن  أتمنّى  كما  ومصر.  تونس  بين  والحضاري  التاريخي  للتواصل  عنوانا  ليكون  الهامّ 
األقصر منارة ثقافية لهذه السنة كما كانت صفاقس مدينة مشرقة باإلبداع واألنشطة الثقافية 

الفنّية المتميّزة طيلة السنة الماضية. 
السيدات والسادة، 

العربية والعالمية وتكمنُ خصوصيته في عراقته وريادته  المسارح  التونسي من أهمّ  المسرح  إّن 
السياسية  التطوّرات  تونس  في  المسرحية  الحركة  واكبت  ولقد  والفعل.  التأسيس  على مستوى 
واالجتماعية التي عرفها المجتمع على مدى أكثر من قرن من الزمن وكانت دعامة أساسية من دعائم 

الحركة الفنية والثقافية وعنصرا فعّاال في بناء الدولة الحديثة وتطوير المجتمع التونسي.
ويُواصل المسرح التونسي اليوم مسيرته في مواكبة تطوّرات النمط الحياتي الجديد للتونسيين 
الفنّي  بالمشروع  لالرتقاء  يسعى  مسبوق  غير  فنّي  مخاض  حالة  يعيش  ثقافي  مشهد  وسط 
تهدّد  التي  والرجعية  الرّدة  تيارات  مواجهة  في  جديد  لمستقبل  ويبني  والحداثي  التقدّمي 

مجتمعاتنا وال سيّما مستقبل شبابنا في عالم يتهدّده العنف واإلرهاب والتطرّف ورفض اآلخر. 
وفي الختام ال يسعني إاّل أن أعرب لكم مجدّدا عن سعادتي بوجودي معكم في هذا الحفل البهيج 
متمنّيا لكم النجاح والتوفيق في مسيرتكم الفنية ورسالتكم النبيلة ودُمتم خير سفراء لإلنسانية.  

شكرا على حسن المتابعة



The Tunisian City of  Safaques handing over the Torch of  the Capital of  the Arab Culture to the 
City of  Luxor, the Capital of  Ancient Egypt. On this occasion, I would like to congratulate the 
Arab Republic of  Egypt, government and people, on choosing the city of  Luxor in recognition 
of  its honorable history, status and ancient civilization. 
I wish all the success of  this important Arab cultural event to be the title of  the historical and 
the cultural relations between Tunisia and Egypt. I also hope that the city of  Luxor will be a 
cultural lighthouse for this year as Safaques was a bright city with creativity and outstanding 
cultural activities throughout the past year. 
Ladies and Gentlemen, 
The Tunisian theater is one of  the most important Arab and international theaters and its 
uniqueness lies in its heritage and leadership at the level of  establishment and action. The theater 
movement in Tunisia has accompanied the political and social developments that the society has 
known for more than a century. It has been a pillar of  the artistic and cultural movement and an 
effective element in building the modern state and developing the Tunisian society. 
The Tunisian theater today continues its march in keeping pace with the developments of  the 
new lifestyle of  the Tunisians amidst a cultural scene that is witnessing unprecedented artistic 
labor that seeks to advance the progressive and modern artistic project and build a new future 
in the face of  the currents of  apostasy and retro that threaten our societies and especially the 
future of  our youth in a world threatened by violence, terrorism and rejection of  the other.
In conclusion, I cannot but express again to you my happiness with my presence at this festive 
ceremony, wishing you success in your artistic career and noble mission, you have been the best 
ambassadors of  humanity.

Thank you for your good follow-up.
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حفل االفتتاح

تقدم حفل االفتتاح 
النجمة

 لقاء سويدان

بمصاحبة أوركسترا 
وزارة

 الشباب والرياضة 

بقيادة المايسترو 
د. عز الدين طه



يحي حفل االفتتاح 
الفنان العربي الكبير 

لطفي بوشناق حفل االفتتاح من إخراج
 الفنان التونسي / معز تومي
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حفل الختام

يقدم 
حفل الختام 

النجمة التونيسية
مريم الصياح

باالشتراك مع 

الفنان الكويتي
د. فيصل القحطاني 



يحي حفل الختام 
الفنانة المصرية

فاطمة محمد علي 

بمشاركة شباب الوفود 
المسرحية المشاركة 

بفعاليات الدورة الثانية

 والفنانة الروسية 
سيمبل بياللوفا

حفل الختام  من إخراج
 الفنان التونسي د. حماد الوهيبي





أرشيف 
الدورة األولي 

أوال :
أرشيف الصور 
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ثانيا : 
أرشيف الكتابات 

الصحفية 
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1/18/2016 (البوابة نيوز: أمل جمال: مهرجان شرم الشيخ من الشراكات اإلستراتيجية لوزارة الشباب (نسخة طباعة

https://www.albawabhnews.com/print.aspx?id=1686884 1/1

الدتورة أمل جمال

البوابة نيوز : أمل جمال: مهرجان شرم الشيخ من الشراكات اإلستراتيجية
لوزارة الشباب (طباعة)

أمل جمال: مهرجان شرم الشيخ من الشراكات اإلستراتيجية لوزارة
الشباب

آخر تحديث: اإلثنين 28/12/2015 09:29 م محمد الدوي

صرحت الدكتورة أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة،
مسرح مهرجان  فى  والرياضة  الشباب  وزارة  مشاركة  أن 
اإلستراتيجية الشراكات  من  يعتبر  الشيخ  بشرم  الشباب 

والهامه للوزارة.
أنها اإلثنين،  اليوم  صحفية،  تصريحات  فى  جمال،  وأكدت 
األنشطة من  أى  فى  الثقافة  وزارة  مشاركة  على  حريصة 
التى تقوم بها وتأتى مشاركة وزارة الشباب والرياضة هى
األولى فى مثل هذه المهرجانات الدولية وخاصة بالمشاركة
المتميزة لكل هذه الدول ومنها روسيا وفرنسا وإيطاليا فهو
ويعطى لمصر  بالنسبة  جدًا  مهم  توقيت  وفى  كبير،  حدث 

رسالة للعالم بأكمله.
الشباب وزارة  إن  والرياضة:  الشباب  وزارة  وكيل  وقالت 

والرياضة قامت بالمشاركة فى رحالت بعنوان "اعرف بلدك" والتى أقيمت بشرم الشيخ وكانت مسرحيات رائعة
بشهادة الشباب، وكان البيت الكبير وأحد عمالقته الفنان أحمد ماهر ووفاء الحكيم ومدى اإلقبال الرهيب عليها،
فعودة الشباب للمسرح سيعطى األمل سواء مسارح عالمية أو عربية، وكما قال سيادة الوزير حلمى النمنم بأن
بالقوة الشباب  توعية  هو  منه  الهدف  الثقافة  وزارة  مع  فعملى  التطرف  على  للقضاء  مدخل  والفنون  الثقافة 

الناعمة الجميلة فى الفن والثقافة والمسرح والغناء.



 
 الفن يحارب اإلرهاب بشرم الشيخ

 
 2015ديسمبر  28

 رشا مجدى

تحت رئاسة المخرج المبدع مازن الغرباوى أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح 
يناير المقبل، بهدف تنشيط السياحة وإرسال رسالة  15إلى  7يقام في الفترة من  الشباب والذى

 سالم من مصر للعالم كله من خالل عروض مسرح الشباب.

وأكد المخرج مازن الغرباوى رئيس المهرجان على أهمية الفن فى دعم السياحة ، وقال إنه البد  
مصر وترجمتها بكل اللغات لكى يستطيع  من سفر العروض المتميزة لكل األماكن السياحية فى

السائح أن يفهم هذه العروض لتصل بذلك رسالة الفن إلى كل الناس مع اختالف أنواعهم 
 وأجناسهم.

أما الفنانة سميحة أيوب رئيس شرف المهرجان قالت إن مبادرة المخرج مازن الغرباوى مهمة جدا 
ما هى حرب فكرية ،، والفن هو لغة الحوار وذلك ألن الحرب على اإلرهاب ليست حربا مادية وإن

 للعالم كله. بين الشعوب ومنه ترسل مصر رسالة سالم من شرم الشيخ 

 للثقافة بدار األوبرا بحضور نخبة كبيرة جدير بالذكر أنه أقيم أمس موتمرا صحفيا بالمجلس األعلى 
اهر والكاتبة فاطمة ناعوت من الفنانين والكتاب على رأسهم الفنانة سميحة أيوب والفنان أحمد م

  إلعالن تفاصيل المهرجان والعروض المشاركة فى المهرجان 
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ندي أبوفرحات

يكرم "الحدينى" و"ماهر" و"عبدالباقى" و"المرشدى"

ألول مرة انطالق مهرجان مسرحى دولى فى شرم الشيخ
Friday, 01 January 2016 14:02
القاهرة  بوابة الوفد  عالء عادل:

للمسرح الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  إدارة  تستعد 
الشيخ شرم  بمدينة  األولي  الدورة  إلطالق  الشبابي 
سميحة أيوب وبرئاسة الفنانة  وزارة الثقافة،  رعاية  تحت 
وإطالق اسم المخرج الراحل للمهرجان،  شرفي  كرئيس 
هاني مطاوع علي الدورة، المقامة في الفترة من 7 إلي

15 يناير الجاري.

المشاهدة لجنة  قامت  عرضاً   45 مجمل  من  واألوروبية،  العربية  الدول  مختلف  من  مسرحياً  عرضاً   20 المهرجان  في  ويشارك 
وعبير وأشرف عبدالباقي من مصر،  ومحمود الحديني  وأحمد ماهر  سهير المرشدي  كل من  بتكريم  ويقوم المهرجان  باختيارها، 

عيسي وعلي العليان من األردن، وندا أبوفرحات من لبنان.

من يوسف  ووليد  من عايدة عالم  كل  وعضوية  يرأسها الفنان أحمد عبدالعزيز،  من الفنانين  مجموعة  من  لجنة التحكيم  وتتكون 
ودانيال من المغرب،  شاكر  وعبدالمجيد  من إنجلترا،  وفابيو إبراهام  من الكويت،  وعبدهللا العابر  من الكويت،  وفهم السليم  مصر، 

جيوري دانو من إيطاليا، وأيمن الشيوي مقرراً، له حق التصويت من مصر.

منها العمل،  ورش  من  مجموعة  بجانب  عبدالقوي،  ورنا  الحسيني  إبراهيم  عليها  يشرف  الندوات  من  مجموعة  المهرجان  ويقيم 
الفعل وورشة  العراق،  من  الحداد  هشام  ألمير  الذات  محاكاة  وورشة  روسيا،  من  جوريفوري  لمايكل  الشامل  الممثل  ورشة 

الجسدي عند الممثل لنايف البقمي من السعودية.

وتقام العروض علي مسارح مدينة جنينة سيتي والجافي ريزورت والمسرح الروماني بالماركاتو، ويرأس المهرجان الفنان الشاب
مازن الغرباوي، ومدير المهرجان الفنانة وفاء الحكيم.
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مصر تستقبل العام الجديد بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
45 عرًضا تقدمها فرق من روسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا

الثالثاء  18 شهر ربيع األول 1437 هـ  29 ديسمبر 2015 مـ رقم العدد [13545]

منتجع شرم الشيخ
 A  + A تغير الخط 

القاهرة  لندن: «الشرق األوسط»
بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تستقبل مصر العام الجديد 2016 في المنتجع السياحي الواقع جنوب شبه جزيرة سيناء والذي يعاني تراجعا في

السياحة في اآلونة األخيرة.
ويعاني قطاع السياحة في مصر منذ االحتجاجات الشعبية التي أنهت حكم الرئيس األسبق حسني مبارك في بداية 2011 وتفاقم األمر منذ تحطمت طائرة

روسية في شبه جزيرة سيناء وقتل جميع من كانوا عليها وعددهم 224 شخصا في نهاية أكتوبر (تشرين األول) الماضي.
وقال حلمي النمنم وزير الثقافة المصري في مؤتمر صحافي بالمجلس األعلى للثقافة بالقاهرة إن المهرجان سيبدأ في الثامن من يناير (كانون الثاني) ويشارك

فيه نحو 45 عرضا تقدمها فرق من روسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومصر.
وأضاف أن المهرجان الذي يستمر ثمانية أيام سيكون «تجربة مميزة في إطار خطة وزارة الثقافة في العمل على تحقيق العدالة الثقافية»، حسب «رويترز».
ولجنة التحكيم التي يترأسها الممثل المصري أحمد عبد العزيز تضم كال من الكويتيين فهد السليم وعبد هللا العابر، والبريطاني فابيو أبراهام، والمغربي عبد

المجيد شاكر، واإليطالية دانيال جيوري دانو، والمصريين أحمد أنور ووليد يوسف وأيمن الشيوي.
أما اللجنة العليا للمهرجان التي يترأسها المخرج مازن الغرباوي فتضم كال من إنجي البستاوي ووفاء الحكيم، ومن األردن علي عليان، ومن الكويت فهد

الهاجري، ومن روسيا مايكل جوريفوري، ومن إسبانيا نمر سالمون.
وقال الغرباوي إن المهرجان سيكرم في دورته األولى الممثلين األردنيين علي عليان وعبير عيسى، والممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات، ومن الممثلين

المصريين أحمد ماهر وسهير المرشدي ومحمود الحديني.
وأضاف أن المهرجان سينظم ثالث ورش عمل هي «ورشة الممثل الشامل» للروسي مايكل جوريفوري و«ورشة محاكاة الذات» للعراقي أمير هشام حداد

و«ورشة الفعل الجسدي عند الممثل» للسعودي نايف البقمي.

اضغط هنا للطباعة.
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البوابة نيوز : 7 يناير.. افتتاح الدورة األولى لمهرجان "شرم الشيخ
الدولى للمسرح الشبابى" (طباعة)

7 يناير.. افتتاح الدورة األولى لمهرجان "شرم الشيخ الدولى للمسرح
الشبابى"

آخر تحديث: الخميس 31/12/2015 09:27 ص مريم الجارحى

المقبل، يناير  من   7 الـ  في  الشيخ  شرم  مدينة  تستقبل 
الدولى الشيخ  "شرم  مهرجان  من  األولى  الدورة  فعاليات 
هانى الراحل  الفنان  اسم  تحمل  التي  الشبابى"  للمسرح 

مطاوع، والتي تستمر حتى الـ 15 من الشهر نفسه.
لسيدة شرفية  برئاسة  المهرجان  من  األولى  الدورة  تقام 
الفنان ورئاسة  أيوب،  سميحة  الفنانة  العربى  المسرح 
حيث الحكيم،  وفاء  الفنانة  وإدارة  الغرباوى،  مازن  الشاب 
سيتى، جنينة  مدينة  بمسارح  المسرحية  العروض  تقدم 

مسارح الجافى ريزورت، والمسرح الرومانى بالماركاتو.
الفنان المرشدى،  سهير  الفنانة  العام  هذا  المهرجان  يكرم 

أحمد ماهر، الفنان محمود الحدينى، الفنان أشرف عبد الباقى، الفنانة األردنية عبير عيسى، الفنانة اللبنانية ندا
أبو فرحات، والمخرج األردنى على العليان.

1/18/2016 (بوابة فيتو: «الغرباوي» ينفي غياب المشاركة السورية عن مهرجان شرم الشيخ للمسرح (نسخة طباعة
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شرم مهرجان  رئⰂس   ،茀⠅اوالغر مازن  المخرج 
الشيخ

بوابة فيتو : «الغرباوي» ينفي غياب المشاركة السورية عن مهرجان
شرم الشيخ للمسرح (طباعة)

«الغرباوي» ينفي غياب المشاركة السورية عن مهرجان شرم الشيخ
للمسرح

آخر تحديث: الثالثاء 29/12/2015 05:04 م أحمد السنوسي
الشيخ شرم  مهرجان  رئيس  الغرباوي،  مازن  المخرج  قال 
للمسرح الشبابي، إن الفن المسرحى السورى جزء ال يتجزأ من
تجاهله، يمكن  ال  العربى  الوطن  مستوى  على  المسرحية  الحركة 
شرم مهرجان  فعاليات  في  المشاركين  الفنانين  أهم  من  وإنه 

الشيخ الدولى على مستوى العروض.

اإلخبارية المواقع  بعض  نشرته  ما  على  ردا  الغرباوي،  وأضاف 
حول تغيب المسرح السورى عن المشاركة في فعاليات مهرجان
صحيح، غير  الخبر  أن  الشبابى،  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم 
للفنون العالى  المعهد  بفرقة  تشارك  سوريا  أن  إلى  مشيرا 
المسرحية بدمشق بعرض مسرحى بعنوان (هستيريا) من إخراج

الفنان السورى جهاد سعد.
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انطالق مهرجان شرم الشيخ الدولي األول للمسرح الشبابي
محيط  شيماء عيسى

افتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فعاليات الدورة األولى من مهرجان شرم
وزير مكتب  قطاع  رئيس  خالف  حسن  بحضور  الجمعة،  مساء   ، مطاوع"  هاني  الراحل  "دورة  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ 
رئيس الغرباوى  ومازن  المهرجان  شرف  رئيس  أيوب  سميحة  والفنانة  السياحة  تنشيط  هيئة  رئيس  محمود  وسامي  الثقافة 
وزير وقال  الثقافة.  وزارة  وقيادات  واألجانب  والعرب  المصريين  الفنانين  كبير  وعدد  المهرجان  مدير  الحكيم  وفاء  والفنانة  المهرجان 
الثقافة إننا اليوم نؤسس لبداية هذا المهرجان، والبدايات دائما فيها الكثير من الدروس المستفادة والبد أن نتعلم منها، خاصة أن
هذا المهرجان ولد ليبقى ألنه ولد على أكتاف الشباب وللشباب، معربا عن ثقته في نجاح المهرجان في دورته الحالية لينطلق
تعاون وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ثمرة  هذا المهرجان  الشباب. وأضاف أن  روح وإبداع  تعكس  متتالية  دورات  إلى 
من أجل جاهدين  يعملون  للفنانين الذين  سيناء التحية  جنوب  محافظ  خالد فودة  سيناء. ووجه اللواء  جنوب  محافظة  إلى  إضافة 
عكفت رئيس المهرجان إن إدارة المهرجان  مازن الغرباوي  أبدا. وقال  نورها  ينطفئ  لن  التي  المدينة  هذه  السياحة في  تنشيط 
سالم رسالة  خالله  من  ، ونوجه  بصبغته الشبابية  هذا المهرجان الدولي النور  ليرى  من أجل التحضير والتجهيز  عام كامل  طوال 
محمود والفنان   ، المرشدي  سهير  القديرة  والفنانة   ، ماهر  أحمد  القدير  الفنان  المهرجان  كرم  الشيخ.  شرم  مدينة  من  للعالم 
الحديني ، والفنانة سميحة أيوب، والكاتبة فاطمة ناعوت، ومن األردن الفنانة عبير عيسي ، والفنان علي العريان ، والفنانة ندى
العزيز عبد  احمد  الفنان  وهم  تذكارية،  صور  اللتقاط  التحكيم  لجنة  أعضاء  دعوة  تمت  وكما  المهرجان.  درع  بإهدائهم  فرحات  أبو 
،  " السليم "الكويت  فهد  ، والدكتور  الشيوي "مقررا"  أيمن  يوسف، والدكتور  انور، والكاتب وليد  أحمد  رئيسا، والمنتج والمخرج 
والدكتور عبد هللا العابر "الكويت " ، وفابيو أبراهام "انجلترا "، والدكتور عبد المجيد شاكر "المغرب " ، والممثلة دانيال جيوري دانو

"إيطاليا".
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سالم رسالة  خالله  من  ، ونوجه  بصبغته الشبابية  هذا المهرجان الدولي النور  ليرى  من أجل التحضير والتجهيز  عام كامل  طوال 
محمود والفنان   ، المرشدي  سهير  القديرة  والفنانة   ، ماهر  أحمد  القدير  الفنان  المهرجان  كرم  الشيخ.  شرم  مدينة  من  للعالم 
الحديني ، والفنانة سميحة أيوب، والكاتبة فاطمة ناعوت، ومن األردن الفنانة عبير عيسي ، والفنان علي العريان ، والفنانة ندى
العزيز عبد  احمد  الفنان  وهم  تذكارية،  صور  اللتقاط  التحكيم  لجنة  أعضاء  دعوة  تمت  وكما  المهرجان.  درع  بإهدائهم  فرحات  أبو 
،  " السليم "الكويت  فهد  ، والدكتور  الشيوي "مقررا"  أيمن  يوسف، والدكتور  انور، والكاتب وليد  أحمد  رئيسا، والمنتج والمخرج 
والدكتور عبد هللا العابر "الكويت " ، وفابيو أبراهام "انجلترا "، والدكتور عبد المجيد شاكر "المغرب " ، والممثلة دانيال جيوري دانو

"إيطاليا".
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...اخبار ليبيا االن — حرس المنشأخر االخبار:
...اخبار ليبيا االن — الخارجية الم

(http://www.libyaakhbar.com)

 http://www.eanlibya.com  صحيفة عين ليبيا 

سقالة.. فرقة المسرح الوطني مصراته ُتشارك في مهرجان شرم
الشيخ
Posted By عين ليبيا On 2016/01/13 @ 14:35 In محليات,مختارات | No Comments

 وكالة ليبيا الرقمية

قدمت فرقة “المسرح الوطني مصراتة” عرض “سقالة” ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح
الشبابي في دورته األولى، والذي يستمر في الفترة من الثامن وحتى 15 من الشهر الجاري تحت رعاية وزارات

221 مشاهدة منذ 5 ايام | مزيد من اخبار ليبيا االن » 
libyanews/127543.html/) تكبير / تصغير | سقالة.. فرقة المسرح الوطني مصراته ُتشارك في مهرجان شرم الشيخ



1/19/2016 الكويت تشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب | عربى ودولى | بوابة فيس مصر

http://www.facemasr.com/mt~163132&print=y 1/3

الثالثاء 19 يناير 2016 م 2:38 صـ 8 ربيع آخر 1437 هـ

الكويت تشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان شرم الشيخ

الدولي لمسرح الشباب

19:06:57 20160113
كتب : أحمد السيد

تشارك دولة الكويت فى المسابقة الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولى لمسرح الشباب الذى

يتولى رئاستة الفنان مازن الغرباوى و تديرة الفنانة وفاء الحكيم بالعرض المسرحى " رسالة

الى " العرض من تاليف و اخرج نصار النصار و يشارك فى بطولتة زينب خان ؛ ميسم

الحسينى ؛ دعيج العطوان ؛ عثمان الصفى .

و يقول نصار النصار مخرج العرض ان المشاركة بالمهرجان تمت من خالل د. ريهام

العوضى و التى عرصت الفكرة و قدمت ثالثة عروض ( المحطة خمسين ؛ رسالة الى ؛

زيارة ) و تم اختيار المحطة خمسين اال ان بعض المشاكل االدارية فى العرض تسببت فى

اختيارة لمسرحية رسالة الى و هى تتناول قضية مهمة عن معاناة الفنان على جميع
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تفاصيل حصرية لـ"حياتك".. الفنانين 
يدعمون السياحة المصرية بمهرجان 

شرم الشيخ الدولي للمسرح 
 الشبابي

mostafa_robay 11/01/2016 

 
 

تستمر فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لليوم الخامس من 
فعاليات المهرجان الذي شهد حضور كبير لُنخبة من الفنانين المصريين والعرب من بينهم 

ة أيوب رئيسة شرفية للمهرجان وكل من سهير المرشدي سيدة المسرح العربي سميح
وأحمد ماهر وأحمد عبد العزيز رئيس لجنة التحكيم وأشرف عبد الباقي واألردنية عبير 

 .عيسي واللبنانية ندا أبو فرحات وغيرهم من النجوم
  

وتنفرد "حياتك" بتفاصيل حصرية عن المهرجان الذي يدعم السياحة المصرية ويهدف 
الحركة المسرحية الشبابية بشرم الشيخ، وفي تصريح خاص لنا قال مازن لتنشيط 

الغرباوي رئيس المهرجان أكد أنه ال يلتفت لكل ما ُيقال من إيجابيات أو سلبيات كتبتها 
الصحافة عن المهرجان.. ُمضيفاً: "أركز فقط في عملي وتكملة المهرجان بأفضل شكل 

ك علي جميع المستويات الفنية والسياسية ممكن وهو ما إتضح من خالل حالة الحرا
 ."والسياحية داخل مدينة شرم الشيخ عقب األحداث االخيرة للطائرة الروسية

  
ومن جانبها أكدت الفنانة القديرة سميحة ايوب علي أهمية إقامة مهرجان للشباب في 
هذا التوقيت وبمدينة شرم الشيخ، حيث أشارت غلي ضرورة إعطاء الفرصة للشباب 

 .ومساندتهم لتنفيذ أفكارهم وإبداعاتهم
  

أما الفنانة األردنية عبير عيسي.. فتقول: "سعيدة بتكريمي من المهرجان وسعيدة بوالدة 
مهرجان جديد يدعم السياحة المصرية ويهدف لتنشيط الحركة المسرحية الشبابية داخل 

 ."مدينة سياحية، وهذا واجبي كفنانة عربية أن أدعم مصر
  

الفنان أشرف عبدالباقي أنه سعيد بتكريمه من المهرجان وأنه قام بقطع إرتباطاته ويقول 
الفنية بالقاهرة من أجل الحضور وإستالم التكريم ودعم المهرجان بحضوره، السيما وأنه 
يؤكد علي أهمية إقامة هذا المهرجان في الوقت الحالي وما يهدف إليه من تنشيط 

 .سياحي وحراك مسرحي شبابي



أخبار المشاهير بحضور أشرف زكي.. ندوة وتكريم
ألسرة هانى مطاوع فى "شرم الشيخ للمسرح"

اليوم

 ارسل لصديق   0 تعليق    منذ 6 ايام    (Akhbar-Al-Mshahyr/495345.html?source=true/) الفجر فن  
(printit.html?id=495345/) نسخة للطباعة    (emailthis.html?id=495345/)

#أخبار_المشاهير_و_الفن تستعد إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى،
اليوم األربعاء، إلقامة ندوة وتكريم ألسرة الفنان الراحل د. هانى مطاوع على عطاءه

المسرحى، وهى الدورة األولى للمهرجان والتى تحمل اسم الفنان الراحل والمقامة من

الفترة 7: 15 يناير الجارى، وذلك بحضور الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين، داخل قاعة
المؤتمرات بفندق "الجافى" بشرم الشيخ.

 

 أخبار المشاهير   (Al-Fn-Walmshahyr/index.html/) الفن والمشاهير    (http://www.mogaznews.com) الرئيسية
sources/63/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1-/) الفجر فن    (Akhbar-Al-Mshahyr/index.html/)

(%D9%81%D9%86.html

منذ 6 ايام — الثالثاء — 12 / يناير / 2016

Job Saudi Arabia
5 urgent open positions. Apply now! Job Saudi Arabia

(http://www.mogaznews.com/content/uploads/2016/01/12/569573a4effef.jpeg)
أخبار المشاهير بحضور أشرف زكي.. ندوة وتكريم ألسرة هانى مطاوع فى "شرم الشيخ للمسرح" اليوم
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ألمانيا تفتتح فعاليات شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
Friday, 08 January 2016 12:48
القاهرة  بوابة الوفدعالء عادل

شرم مهرجان  من  األولي  الدورة  اليوم  مساء  تنطلق 
حتى يستمر  والذى  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ 
ومديرة الغرباوي  مازن  الفنان  برئاسة  الجاري،  يناير   15
اسم إطالق  تم  حيث  الحكيم،  وفاء  الفنانة  المهرجان 
تلك الدورة إهداء إلي المخرج الراحل هاني مطاوع علي 
شرفي كرئيس  أيوب  سميحة  الفنانة  وتعيين  روحه، 

للمهرجان.

تقول الفنانة وفاء الحكيم سنبدأ الفعاليات بمسيرة فنية تضم أعالم الدول المشاركة من الماركاتو حتي المسرح الروماني، احتفاالً
وزير الثقافة حلمي وبحضور  وفرقة النيل للفنون الشعبية،  كورال األطفال الذين يحملون الشموع  بعيد الميالد المجيد، بمشاركة 
النمنم والسياحة هشام زعزوع والشباب خالد عبدالعزيز والفنانين المكرمين خالل المهرجان وهم: محمود الحديني وأحمد ماهر

وسهير المرشدي واشرف عبدالباقي من مصر وعبير عيسي وعلي العليان من األردن وندا أبوفرحات من لبنان.

وتقول إنجي البستاوي مخرجة حفل االفتتاح: سوف يبدأ الحفل مساء اليوم في السابعة مساء بعرض بعنوان «أبو الفنون» على
مسرح جنينة سيتي، وهو عرض استعراضي، أشعار سامح العلي واستعراضات ميدو آدم، بمشاركة راقصين من روسيا ومصر،
كلها منذ فكرة العرض حول المسرح والحياة وأنهما وجهان لعملة واحدة، وكما يتضح من اسمه أن المسرح هو أبو الفنون  وتدور 

قديم األزل.

ثم كلمة وزير الثقافة وبعدها كلمة رئيس المهرجان، لنعرض بعدها فيلما عن الفنانة سميحة أيوب يتناول مشوارها الفني إخراج
شادي الحكيم، ويقوم بتقديم الحفل الفنانة ندا بسيوني واالعالمية هبة األباصيري.

ثم تكريم مجموعة من الفنانين، والتعريف بلجنة التحكيم التي يترأسها الفنان أحمد عبدالعزيز وبعضوية كل من عايدة عالم ووليد
يوسف من مصر وفهد السليم وعبدهللا العابر من الكويت وفايبو ابراهام من انجلترا وعبدالمجيد شاكر من المغرب ودانيال جيوري

دانو من إيطاليا.

الممثل ورشة  مثل  الفنية  الورش  تبدأ  ثم  بالمهرجان،  المشاركة  العروض  أول  األلمانية  المسرحية  عرض  نبدأ  الحفل  انتهاء  بعد 
الشامل لمايكل جوريفري من روسيا وورشة محاكاة الذات ألمير هشام الحداد من العراق وورشة الفعل الجسدي لنايف البقمي

من السعودية. 

 

جميع حقوق النشر محفوظة لبوابة الوفد االلكترونية و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من إدارة البوابة 2013 ©
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طباعة

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى الخميس المقبل
اإلثنين 04/01/2016 07:23 ص

وفاء جالل

تنطلق، الخميس القادم 7 يناير الجاري،
أولى فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى
للمسرح الشبابي، والمستمر حتى 15 من
نفس الشهر، والذي تنظمه هيئة تنشيط
السياحة، وبمشاركة وزارتى الثقافة

والشباب والرياضة، ومحافظة جنوب
سيناء، وبدعم من رجال األعمال في إطار
تنشيط السياحة، بمشاركة أكثر من 500
شاب يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية منها "مصر،فرنسا، ألمانيا، روسيا، صربيا، فنزويال، السعودية، األردن،

عمان، اإلمارات، الكويت، تونس، الجزائر، العراق، المغرب، ليبيا، والبحرين ".

ويترأس دورته األولى شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وقد أهدى صناع المهرجان
الدورة لروح المخرج الراحل هانى مطاوع الذي سميت الدورة باسمه، يشارك بالمهرجان

20 عرًضا مسرحيا يتناول لقضايا الشباب وبمشاركة العناصر الشبابية.

وتتكون اللجنة العليا للمهرجان من المخرج مازن الغرباوى رئيًسا والفنانة وفاء الحكيم
مديًرا للمهرجان وعضوية كل من إنجى البستاوي، وعلى العليان، وباسكال، وفهد الهاجري،

ومايكل جوريفوري، ونمر سالمون، وتضم لجنة التحكيم الفنان القدير أحمد عبد العزيز،
رئيًسا وعضوية كل من المخرج أحمد نور، والكاتب وليد يوسف، والدكتور أيمن الشيوى،

والدكتور فهد السليم من الكويت، والدكتور عبد هللا العابر من الكويت، والفنان فابيوا إبراهام
من إنجلترا والدكتور عبد المجيد شكير من المغرب والممثلة اإليطالية دانيال جيورى دانو.

وسوف تقام العروض على ثالثة مسارح هى: "مسرح مدينة جنينة سيتى ومسارح الجافى
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آخر تحديث: األحد، ۱۰ يناير/ كانون الثاني ۲۰۱٦ (۰۰:۰۰  بتوقيت غرينتش)

 

األحد، ۱۰ يناير/ كانون الثاني ۲۰۱٦ (۰۰:۰۰  بتوقيت غرينتش)

القاهرة  «الحياة» 

فيما تشهد مناطق سياحية مصرية، مثل الغردقة والهرم وشرم الشيخ واألقصر، هجمات إرهابية، يعتبر افتتاح «مهرجان شرم
الشيخ الدولي للمسرح الشبابي» أول من أمس، خطوة جريئة قد توصف بالمغامرة. وهي خطوة يطمح منظموها إلى إنعاش حركة

السياحة في مصر، وخصوصاً في منتجع شرم الشيخ في جنوب شبه جزيرة سيناء.
ويشارك في المهرجان أكثر من 40 عرضاً تقدمها فرق من روسيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وفنزويال وصربيا والسعودية

والكويت واإلمارات والجزائر والعراق والمغرب وليبيا والبحرين إضافة إلى مصر.
وقبل االفتتاح الرسمي لعروض المهرجان، شاركت مساء الخميس فرق للفنون واآلالت الشعبية من مدن مصرية في عرض بشرم
الشيخ بعنوان «رسالة سالم... الكل في واحد»، بحضور مسؤولين وفنانين، منهم األردنيان عبير عيسى وعلي عليان، والمصريون

سميحة أيوب وسهير المرشدي وأحمد عبد العزيز، إضافة إلى وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، الذي أبدى تفاؤله بنجاح
المهرجان بعد استقباله عدداً من الوفود المشاركة.

وأفادت وزارة الثقافة في بيان بأن وفداً من المثقفين والبرلمانيين األردنيين وصل مساء أول من أمس إلى شرم الشيخ لحضور
افتتاح المهرجان، وبادر الزوار إلى تنظيم هذه الزيارة «على نفقتهم الخاصة تعبيراً عن تضامنهم مع الشعب المصري ودعمهم

للسياحة، وتعبيراً أيضاً عن إدانتهم اإلرهاب التكفيري».
وقال النمنم في مؤتمر صحافي قبل االفتتاح، إن المهرجان «سيقام سنوياً في مدينة شرم الشيخ، وهو بداية لسلسلة من المهرجانات
الفنية والثقافية في المحافظات السياحية المصرية». وأضاف أن «المهرجان رسالة إلى العالم بأن شرم الشيخ مدينة السالم»، وأن
العروض والنشاطات التي ينظمها المهرجان حتى 15 كانون الثاني (يناير) تهدف إلى دعم مسرح الشباب، الفتاً إلى أن «زيارة وفود

الدول األجنبية لمدينة شرم الشيخ تلعب دوراً مهماً في دعم السياحة».
ويعاني قطاع السياحة تراجعاً منذ االحتجاجات الشعبية التي أنهت حكم حسني مبارك في بداية 2011، وتفاقم األمر منذ تحطمت

طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء وقتل جميع من كانوا فيها وعددهم 224 شخصاً، أواخر تشرين األول (أكتوبر) الماضي.
وتضم لجنة التحكيم التي يترأسها الممثل المصري أحمد عبد العزيز، نقاداً وممثلين ومخرجين، هم الكويتيان فهد السليم وعبد هللا
العابر، والبريطاني فابيو أبراهام، والمغربي عبد المجيد شاكر، واإليطالية دانيال جوري دانو، والمصريون أحمد أنور ووليد يوسف

وأيمن الشيوي.
ويترأس اللجنة العليا للمهرجان المخرج المصري مازن الغرباوي، وتضم األردني علي عليان والكويتي فهد الهاجري والروسي

مايكل غوريفوري واإلسباني نمر سالمون والمصريتين أنجي البستاوي ووفاء الحكيم.
وكرم المهرجان الممثلين األردنيين علي عليان وعبير عيسى، والممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات، والممثلين المصريين أحمد ماهر

وسهير المرشدي ومحمود الحديني.
وينظم المهرجان ثالث ورش عمل حول «الممثل الشامل»، و «محاكاة الذات»، و «الفعل الجسدي» عند الممثل.

وترعى المهرجان وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء.
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محمد عبد الهادي عالمأحمد السيد النجار

شاب المسرحيين فى العالم حتفون سمحة أيوب وهانى مطاوع
5 يناير 2016

محمد بهجت

تستعد مدينة الحب والسالم شرم الشيخ الستق㐠ال الدورة األولى للمهرجان الدولى للمسرح الش㐠ابى
برعا㐸ة وزارة الثقافة ودعم وزارتى الس㐸احة والش㐠اب والر㒦اضة مع محافظة جنوب سيناء والتى تبدأ

㐠عد غد وتحمل اسم المخرج الراحل الكبير هانى مطاوع.

الذ㢬 㚊ان داعما لتجارب الش㐠اب طيلة ح㐸اته أستاذا محاضرا 㐠معهد الفنون المسرح㐸ة ومخرجا
متميزا فى القطاعين العام والخاص ولم 㐸منعه نجاحه الكبير من مواصلة هوايته فى اكتشاف

المواهب 㐠الجامعات ومسارح قصور الثقافة حتى تخرج على يد㐸ه عدد 㢬بير من المبدعين 㢬㐸فى
أن نذ㢬ر منهم الد㢬تور أشرف ز㢬ى عميد معهد الفنون المسرح㐸ة الحالى والذ㢬 㚊ان مساعده فى
مسرح㐸ة رحلة قطار للكاتب الكبير توفي㞊 الح㐸㢬م والتى شرفت بإعدادها فى صورة غنائ㐸ة شعب㐸ة
و㢬انت أول عهد㐠 㚊الكتا㐠ة وتعلمت من خالل التجر㒎ة الكثير والكثير من الد㢬تور هانى مطاوع.

117 - 116



1/18/2016 دولة و20 عرًضا في المهرجان الدولي للمسرح الشبابي بشرم الشيخ | ثقافات | البديل 16

http://elbadil.com/2015/12/29/16%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D9%8820%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%8B%D8%A7%D9%81%D9%8A... 1/3

16 دولة و20 عرًضا في المهرجان الدولي للمسرح الشبابي بشرم الشيخ
 الثالثاء, ديسمبر 29, 2015 | كتب: انتصار صالح |

حاملة رسالة سالم للعالم تزامنا مع االحتفال بعيد الميالد المجيد تستضيف مدينة شرم الشيخ فعاليات الدورة االولي للمهرجان الدولي للمسرح الشبابي التي تنعقد

من 7 الي 15 يناير القادم وهي مهداة الي روح المخرج المسرحي الراحل د. هاني مطاوع.

المهرجان يقام بالتعاون بين وزارات الثقافة والسياحة والشباب ومحافظة جنوب سيناء، وبدعم من رجال أعمال في إطار تنشيط السياحة، بإقامة فعاليات فنية في

المخرج الشاب العليا  المهرجان ولجنته  الفنانة وفاء الحكيم ويرأس  الفنانة سميحة أيوب، وتتولى إدارته  العربي  المسرح  ا سيدة  مدينة شرم الشيخ، وترأسه شرفي

مازن الغرباوي صاحب فكرة المهرجان، ويكرم المهرجان فى دورته األولى الفنانين أشرف عبد الباقي، أحمد ماهر، سهير المرشدي، محمود الحديني، الشاعرة فاطمة

ناعوت، الفنانة اللبنانية ندا أبو فرحات والفنانين األردنيين على العليان وعبير عليمي.

ا تتسم بتناولها لقضايا الشباب ومشاركة عناصر شبابية، جاءت من 16 دولة عربية وأجنبية منها مصر، سوريا، األمارات، العراق،  يشارك بالمهرجان ٢٠ عرًضا مسرحي
األردن، السعودية، روسيا، فرنسا، ألمانيا وصربيا.

الدكتور عبد إنجلترا،  فابيوابراهام من  الكويت،  السليم من  العابر والدكتور فهد  الدكتور عبد هللا  العزيز ويشارك بعضويتها  الفنان أحمد عبد  التحكيم  لجنة   ويرأس 

المجيد شاكر من المغرب، الممثلة دانيال جيورى دانومن إيطاليا، ومن مصر المنتج أحمد نور والسيناريست وليد يوسف ود. أيمن الشيوي مقرًرا.

قالت الفنانة وفاء الحكيم، مدير المهرجان: هذه الدورة تعتبر دورة تأسيسية، وكان من المفترض أن تقام في أبريل ٢٠١٦، لكن وزارة الثقافة طلبت أن يقام المهرجان
في السابع من يناير إلقامة احتفاء يشارك به العالم معنا في أرض السالم بأعياد الميالد، وأشارت إلى حرص إدارته على مشاركة روسيا لنثبت للعالم أن شرم الشيخ

مازالت أرض السالم.

ا، وأثنت على حماس الفنانين والفرق العربية للمشاركة، وتحملهم قيمة تذاكر وتابعت: تمت دعوة عدد من وكاالت األنباء والقنوات األجنبية لتغطية المهرجان عالمي
الطيران دعًما للمهرجان، وأضافت أن المهرجان سينتج ثالثة أفالم تسجيلية عن الفنانة سميحة أيوب والمخرج الراحل هاني مطاوع وعن فعاليات المهرجان.

وقال مازن الغرباوي، رئيس المهرجان المخرج: اإلعداد للمهرجان استغرق نحو عام، وتضم اللجنة العليا التي يتولى رئاستها مسرحيون من عدة دول؛ الفنانة وفاء

الحكيم والدكتورة إنجي البستاوي من مصر، األردني على العليان، الفرنسية باسكال، الروسي مايكل جوريفورى، الدكتور فهد الهاجري من الكويت ونمر سالمون من

إسبانيا، وقال: عروض المهرجان ستقدم في ثالثة مواقع؛ مدينة جنينة سيتي، التي تضم مسرحيين، والجافي ريزورت والمسرح الروماني بمركاتو، ، وتتولي إخراج
عرض االفتتاح الدكتورة إنجي البستاوي.

ويقام على هامش المهرجان ثالث ورش فنية: وهي ورشة الممثل الشامل لمايكل جوريفوري من روسيا، وورشة محاكاة الذات للدكتور أمير هشام حداد من العراق،

وورشة الفعل الجسدي عند الممثل لنايف البقمي من السعودية.

اخبار متعلقة

ال يوجد أخبار متعلقة

×

https://play.google.com/store/apps/details?)
(id=com.goodbarber.elbadil





إحصاءات

Statistics



ــ 18 عرضا مسرحيا تضمها دورة هذا العام من المهرجان
تقدمهم فرق مسرحية محترفة من 15 دولة ..

ــ 22 مسرحيا من دول العالم المختلفة تضمها الندوة الدولية 
محاورها  وتنقسم  مرة  ألول  العام  هذا  تعقد  والتي  للمهرجان 
 ، العالم  الجديد في  المسرحي  المشهد   : لثالثة محاور هي 

مسرح الفضاءات المفتوحة ، اللقاءات المهنية ..

ــ 30 دولة تشارك في فعاليات المهرجان المختلفة، تشارك 
 ، بالمحاضرات  بالورش،  بالندوات،  المسرحية،  بالعروض 

كمكرمين، كضيوف شرف ..

ــ 2 كتاب يصدران هذا العام، أولهما كتاب عن كرم مطاوع  
يكتبه د. عمرو دوارة، ثانيهما هو كتاب دليل المهرجان ..

ــ 10 أعداد يومية تصدر هذا العام لتغطية عروض وفعاليات 
المهرجان ، كل عدد منها 24 صفحة 
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This year’s edition of the festival features 18 
theater performances, presented by professional 
theater teams from 15 countries.

22 plays presented from different countries around 
the world, including the international symposium 
of the festival, which is held this year for the first 
time and divided into three axes: the new theater 
scene in the world, the theater of open spaces, 
professional meetings.

30 countries are participating in the various 
events of the festival, participate in theatrical 
performances, seminars, workshops, lectures, 
honorees and guests of honor.

2 books will be issued this year, the first book 
about “Karam Mutawi”, written by Dr. Amr Dawara. 
The second book is the guide of the festival.

10 daily issues would be released this year to 
cover the events and proceedings of the festival, 
each issue would contain 24 pages.



الئحة 
المهرجان

List of the 
Festival



مادة )1(
يتم تنظيم مهرجان سنوى للمسرح بشرم الشيخ بتضافر من بعض مؤسسات الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة ووزارة الشباب 
والرياضة ومحافظة جنوب سيناء ووزارة السياحه كشركاء أساسيين فى المهرجان وبعض الوزارت الحكومية التى ستقدم 

الدعم الكامل للمهرجان باإلضافة إلى بعض المؤسسات الخاصة التى ستدعم المهرجان ماديا ومعنويا ولوجيستيا. 

مادة )2(
المهرجان سيقام سنويا فى 1 أبريل من كل عام بشكل منتظم على أن يتم عقد الدورة األولى بشكل استثنائى فى يناير 

.2016

مادة )3(
أهداف المهرجان: 

1- تنشيط الحركة المسرحية على مستوى مصر وتضافرها مع الحركات والتيارات المسرحية العالمية.
2- 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.
3- فى سابقة هى األولى من نوعها أن يوضع مهرجانا مسرحيا شبابيا على أجندة وزارة السياحة موجة للعالم عبر 

مجلة مصر للسياحة وشركات السياحة والمسارح عبر العالم.
4- تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ مع إعطاء صورة حضارية مثلى لشكل المهرجانات الدولية بمصر .

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 .
المصرى والعربى حيث أن  الواقع  العالمى فى تالحم مع  الواقع  أكاديميات مسرحية عالمية تعكس  استقطاب   -7

المسرح مرآه الشعوب.

مادة )4( 
لجان  مهمات  تسهيل  لمتابعة  بعينهم  مسئولين  بتخصيص  والفنون  للثقافة  المصرى  المسرح  نادى  جمعية  تتولى 
التحكيم واللجان األخرى لتقوم بعملها والتواصل مع الفرق المشاركة وكذلك أيضا إصدار المطبوعات والنشرة اإلعالمية 

وكتب المكرمين والدروع وشهادات التقدير الخاصة بالجوائز والمكرمين. 

مادة )5(
يقوم مدير المهرجان كل عام بعرض القوام الجديد واألساسى لهيكلة لجان المهرجان لعرضة على رئيس المهرجان 

وإعتمادة من قبل الرئيس. 

مادة )6(
جوائز المهرجان : 

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   



Article )1(
The Annual Festival of The Theater in Sharm El-Sheikh is organized jointly by various State 
institutions represented in the Ministry of Culture, the Ministry of Youth and Sports, the South 
Sinai Governorate and the Ministry of Tourism as key partners in the Festival and some of the 
government ministries that will provide full support logistically, morally and financially.
 

Article )2(
The festival will be held annually on April 1 of each year on a regular basis with the first 
tournament being held in an exceptional manner in January 2016.

Article )3(
The Festival’s Objectives:
1- Revitalize the theatrical scenery at the level of Egypt in collaboration with the global theater 
streams and movements. 
2- Supporting the Youth Tourism through targeting the youth from international universities 
to advocate a change in the age group that is navigate through Sharm El-Sheikh as a tourist 
attraction and to preserve the continuity of the future of tourism in the City of Sharm El-Shiekh.
3- In a precedent event that is the first of its kind is to put a youth theater festival on the 
agenda of the Ministry of Tourism, addressed to the international platform through Egypt 
Tourism magazine, tourism companies, and theaters across the world.
4- Stimulating tourism in the City of Sharm El-Shiekh while adding an idealistic cultural 
composition to the framework of International Festivals that take place in Egypt. 
5- Take a part in creating a better future through the exchange of experiences with all 
constituents from all over the Arab and foreign countries.
6- To prove to the whole world that Egypt is a large, ancient country and an incubator of 
culture and art in the presence of a safe and dazzling environment. 
7- Attracting international theaters academies that reflect the global reality in harmony with 
the Egyptian and Arab reality, since the theater is said to be the mirror of the nations. 

Article )4(:
The Association of the Egyptian Theater Club for Culture and Arts will allocate certain officials 
to follow up with the arbitration committees’ tasks facilitation along with the other committees 
to carry out their work and communicate with the participating team; along with the issuance 
of publications, information bulletin, and books of honorees, shields and certificates of 
appreciation for the prizes and dignitaries. 

Article )5(:
Each year, the festival director presents the new and basic structure of the festival committees 
to the Festival Chairman to get his approval. 

Article )6(
Festival Awards:
First: Best Theater Performance Award
Second: Best Theater Text Award
Third: Best Theater Production Award 
Fourth: Acting Award for Men includes:



خامسا : 
جائزة التمثيل نساء وتشمل :   

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

سادسا : 
جائزة أفضل موسيقى : 

تمنح هذه الجائزة ألفضل تأليف موسيقى أو إعداد موسيقى أو عازف موسيقى
ومن حق لجنة التحكيم أن تعطى الجائزة للتأليف واإلعداد وللعازف 

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

ومن حق لجنة التحكيم أن تعطى الجائزة للجميع مجتمعين 

ثامنا : جائزة أفضل ديكور : 
تاسعا : جائزة أفضل أزياء : 

عاشرا : جائزة أفضل إضاءة : 
حادى عشر : جوائز لجنة التحكيم الخاصة :

 تمنح هذه الجوائز لبعض االجتهادات التى لم ترقى لنيل الجوائز بحد أقصى ثالثة جوائز. 

ثانى عشر : تمنح إدارة المهرجان شهادة مشاركة لكافة الفرق المشاركة فى المهرجان بخاتم المهرجان. 

ثالث عشر : شخصية من المهرجان: 
وهى جائزة تمنح ألفضل إدارى أو فنى أو أى شخص عمل بجد واجتهاد داخل المهرجان وتمنح هذه الجائزة بترشيح 

من اللجنة العليا للمهرجان واللجان التنفيذية للمهرجان ومن حق لجنة التحكيم االشتراك فى الترشيح. 
) جميع الجوائز عينية عبارة عن تمثال المهرجان وشهادة تقدير( 

رابع عشر :  الرئيس الشرفى للمهرجان : 
تهدى إدارة المهرجان تمثاال للرئيس الشرفى مع إصدار كتاب عنه وعن مسيرته وكذلك عرض فيلم قصير ملخصا 
لحياته وإسهاماته فى ندوة خاصة بالتعريف عن مشوار هذا الفنان الرئيس الشرفى وال يكون له حق التدخل فى أى 

شئ إدارى مع إستضافته وإلزامه بمتابعة المهرجان من االفتتاح للختام . 

مادة )7( 
التكريمات :

تقوم إدارة المهرجان بتكريم عددا من رموز الفن فى مصر و العالم 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.



1- Best Actor Award- First Role
2- Best Actor Award- Second Role 
Fifth: Acting Award for Women includes:
1- Best Actress Award- First Role
2- Best Actress Award- Second Role
Sixth: Best Music Award:
This award is given for the best music composition, or music setup, or music player.
The jury has the right to award the prize for composition, for setup, and the musician.
Seventh: Best Dance Award: 
This Award is presented to the best show designer, or illustrative expression, or a dance, or 
a dancer.
The jury has the right to award the prize to everyone altogether. 
Eighth: Best Décor Award:
Ninth: Best Fashion Award:
Tenth: Best Lighting Award:
Eleventh: Special Jury Awards:
These awards are given to some of the jurisprudence that did not qualify for the awards with 
a maximum of three awards.
Twelfth: The festival management will give a certificate of participation to all the participating 
teams in the festival with the festival seal. 
Thirteenth: A figure from the festival:
This awards is bestowed to the best administrative, technical or any hardworking person who 
diligently put lots of efforts in the making of the festival. This award is given based on the 
nomination of the Festival Supreme Committee as well as the Executive Committee, and the 
jury has the right to participate in the nomination. 
)All awards in kind are a statue of the festival and a certificate of appreciation(.
Fourteenth: Honorary Chairman of the Festival:
The festival management presents a status of the honorary chairman with a book about them 
and their career, as well as a short film about their life and their contributions in a symposium 
on the career of this honorary artist. On that notes, they have no right to intervene in any 
administrative matter with their hospitality and to require them to supervene the festival from 
the opening to the closing.

Article )7(
Honors:
The festival management honors a number of Art Icons in Egypt and the world by giving them 
the statue of the festival and a certificate of appreciation with the preparation of a book about 
each of the honorees. 
Criteria for selecting the recipients:
Choices are made through the Supreme Committee of the Festival by the voting system for 
the honorees who will be recommended by the Festival Chairman and the Festival Director.
 

Article )8(
Conditions of Participation in the Festival:
1- The festival administration shall bear the full cost of accommodation for up to )10( people 
and the internal transportation costs in the city of Sharm El-Sheikh.



مادة )8(
شروط المشاركة فى المهرجان : 

1- تتحمل إدارة المهرجان تكاليف اإلقامة الكاملة لعدد ) 10( عشرة أفراد وكذلك تكاليف النقل الداخلى فى مدينة 
شرم الشيخ.

2- تتحمل الدول المشاركة تكاليف السفر وشحن الديكورات من وإلى مدينة شرم الشيخ.
3- أن تقدم الفرقة ملفا يضم السيرة الذاتية للعرض مدعوما بملف إعالمى كامل وكذلك ملف تقنى كامل موضحا 
أبعاد المسرح أو الفضاء المطلوب للعرض مع توضيح عدد ساعات فك وتركيب تجهيزات الفضاء المسرحى المقترح 

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

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

6- أن تكون األولوية للعروض المسرحية التى تعتمد على الفضاءات المسرحية الغير تقليدية والتى تعتمد على 
الحلول اإلبداعية المبتكره.

7- أن يكون العرض مناسبا لطبيعة فكر وثقافة الشباب فى جميع أنحاء العالم.
8- أن تكون األولوية للعروض المشاركة لمخرج شاب ال يتعدى 40 عاما .
9- أن تكون األولوية للعروض المشاركة لمؤلف شاب ال يتعدى 40 عاما .

10- أن تشارك مصر بعرضين داخل المسابقة الرسمية ويحق لمصر بحكم أنها الدولة المضيفة بمشاركة بعض 
العروض المسرحية على هامش المهرجان بحد أقصى 3 عروض شرط أال يزيد عدد المشاركين فى كل عرض عن 

10 فرد .
11- يفضل أن تكون جميع العناصر المشاركة فى العروض المختارة من الشباب وذلك لتحقيق مصداقية العمل 

وفق سياسة المهرجان .
والندوات صوتيا ومرئيا واستغاللها حسب رؤية  المسرحية  العروض  كافة  تسجيل  المهرجان  إدارة  12- من حق 

المهرجان.
13- يشترط توفير ترجمة ضوئية باالنجليزية تكون مصاحبه للعرض من قبل الفرقة المشاركة يتم إرسالها فى موعد 

أقصاه فبراير 2018 .
14- ضروة التزام الفرق الراغبة بالمشاركة بتعبئة هذا النموذج وإرساله بالبريد االلكتروني متضمنا توقيع المسئول 
 DVD ومختوما بخاتم المؤسسة أو الجهة المعنيه و روابط المسرحية وكذلك إرسال شريط العرض كامال على قرص
عالي الجودة ،ولن يقبل أي عمل مسرحي دون مشاهدته من قبل إدارة المهرجان كامال لضمان خضوعه للجنه 

المشاهدة والترشح للمشاركة فى المسابقة الرسمية.
15- يحق الدارة المهرجان رفض مشاركة أي عرض ال يتناسب وطبيعة المهرجان دون إبداء االسباب.

16- يحق للفرق التي تقدمت للمشاركة في الدورات الماضية أن تتقدم للمشاركة ولكن ليس بنفس المسرحيات 
التي تقدمت بها سابقا.

ال تعاد االقراص الممغنطة إلى أصحابها سواء المشاركة أو التي لم يقع عليها االختيار وتبقى ضمن أرشيف   -17
المهرجان.

18- فى حالة اإلعتذار عن المشاركة يكون قبل موعد إنطالق المهرجان ب ) 45 ( يوما على األقل بخطاب رسمى 
باإلعتذار.

19- فى حالة تغيير العرض أو إعتراض الفرقة المشاركة على الفضاء المقترح للعرض تتعرض للغرامة المالية 
وإلغاء العرض مع الحرمان من المشاركة ضمن فعاليات المهرجان لدورة أو لدورتين وفق رؤية وسياسة المهرجان.

20- يحق لعروض مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة والغير تقليدية المشاركة ضمن فعاليات المهرجان بمحور 
مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة وتكون المشاركة خارج التسابق. 



2- The participating countries shall bear the costs of travel and shipping of decorations to and 
from Sharm El-Sheikh.
3- The team shall submit a file containing the curriculum vitae, supported by a complete 
media file as well as a complete technical file explaining the dimensions of the theater or 
space required for the display, indicating the number of decoding hours and installation of the 
proposed theater space equipment. 
4- The play’s period need to not exceed one and a half hours for the maximum presentation.
5- The show should be based on the theater space determined by the festival management. 
The play will be presented only once in the morning or evening according to the coordination 
and organization of the festival management.
6- The priority will be given to the theatrical performances that rely on non-traditional theater 
spaces and on creative and innovative solutions.
7- The show should be suitable for the nature of youth’s intellect and culture throughout the 
world.
8- A priority is given to the youth directors not exceeding 40 years of age.
9- The priority is given to younger authors not exceeding 40 years of age.
10- Egypt should participate with two shows within the official competition. Egypt has the 
right as the host country to participate in some of the theater performances on the sidelines of 
the festival with a maximum of 3 plays, provided that the number of participants in each play 
is not more than 10.
11- It is preferable that all the constituents participating in the selections among the 
performances to be from the youths in order to achieve the credibility of the work according 
to the policy of the festival. 
12- The festival management shall have the right to record all theatrical performances and 
symposia, both orally and visually, and use their footage according to the vision of the festival.
13- It is required that the participating team provide a translation in English that would be 
complementing the show. These translations should be submitted by February 2018. 
14- The teams wanting to participate are required to fill-up this form and send it by email, 
including the signature of the official institutions or constituents, the links to the play as well 
as sending the completed performance on a high-quality DVD. Theatrical performances won’t 
be accepted without previously being watched in full by the Festival Commission to ensure the 
approval of the seeing committee to qualify in the official competition. 
15- The festival management is entitled to refuse the participation of any performance that 
does not fit the nature of the festival without giving reasons for the refusal. 
16- Teams who have applied in previous tournaments have the right to re-apply for participation 
but not with the same theatrical performances submitted before.
17- The CDs won’t be returned to their owners, whether or not they are selected, as they will 
be kept in the archives of the festival.
18- In the event of the inability of participation, it needs to be at least 45 days before the start 
date of the festival through an official letter to withdraw the participation.
19- In the event of a change in the theatrical presentation or objecting on the offered space 
exhibition, the participating group would be subjected to a financial fine and a cancellation of 
their show along with a denial of participation in the upcoming one or two tournaments of the 
festival activities; all of these details shall be determined in accordance with the assessments 
and the policy of the festival. 
19- The street theater performances along with the open spaces and non-traditional spaces 



21- تلتزم إدارة المهرجان بتبليغ الفرق التى وقع عليها اإلختيار فقط فى موعد أقصاه نهاية فبراير 2018 . 
22- إدارة المهرجان غير مسئولة عن إستخراج تأشيرات الدخول إلى األراضى المصرية . 

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

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

مادة )9(
لجنة التحكيم : 

تتألف لجنة التحكيم من 5: 9 عضوا من مختلف عناصر العرض المسرحى من مختلف الدول.

مادة )10(
الرئيس الشرفى للمهرجان: 

من حق اللجنة العليا للمهرجان أن تختار رئيسا شرفيا للمهرجان دائم أو متغير فى كل دورة من كل عام على أن 
يكون شخصية مصرية أو عالمية لها إسهام كبير ليس فقط فى الفن ولكن فى شتى المجاالت مع عدم إنفصالها 
عن الفن وتهدى إدارة المهرجان تمثال المهرجان مع إصدار كتاب عنه وعن مسيرته وكذلك عرض فيلم قصير 

ملخصا لحياته وإسهاماته فى ندوة خاصة بالتعريف بمشوار 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 المهرجان بإسم فنان راحل له إسهام فى مجال الفن 
والمجتمع على مستوى مصر والعالم تخليدا لذكراه مع إلتزام المهرجان بإصدار كتاب عنه وعرض فيلما قصيرا عنه 

فى ندوة خاصة تكريما لذكرى هذا الفنان مع إعطاء أسرته تمثال المهرجان وشهادة تقدير. 

مادة )12(
دولة ضيف الشرف  : 

تلتزم اللجنة العليا للمهرجان بإخيتار دولة كل دورة من دورات المهرجان كدولة ضيف الشرف مع عمل تكريمات 
خاصة لرموز المسرح فى تلك الدولة وتخصيص ندوة خاصة بعرض الواقع المسرحى ومدى تطوره فى تلك الدولة 

بالتنسيق مع الجهات الثقافية المسئولة فى تلك الدولة . 

مادة )13(
فعاليات على هامش المهرجان : 

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

3- إقامة معارض ) كتاب – فن تشكيلى – ملصقات العروض – فوتوغرافيا – ديكور – أزياء ( 



are entitled to participate in the activities of the festival within the axis of street theater and 
open spaces, their participation will be outside of the competition. 
20- The festival administration shall only notify the selected teams by the end of February 
2018.
21- The festival administration is not responsible for the issuance of visas to enter the 
Egyptian territories.
22- The festival management is not responsible for the transfer of teams- back and forth- or 
the shipment of decorations from Cairo to the City of Sharm El-Sheikh.
)These conditions will be included in the festival participation form and need to be signed by 
the applicants who want to participate in the festival(. 

Article )9(
The Juries Committee:
The jury committee consists of 5:9 members from various constituents of theatrical 
presentations from different countries.
 

Article )10(
The Honorary Chairman of the Festival:
It is the right of the Festival Supreme Committee to select an Honorary Chairman of the 
festival, permanently or yearly changeable for each tournament, whether an Egyptian or an 
international figure who has an invaluable contribution not only in art but in various fields with 
connection to art. The festival management presents the festival statue with the issuance of a 
book about their biography, their career along with a presentation of a short film to reflect their 
life and their rich contributions. This commemoration will be held in a symposium to reflect on 
the said Honorary Chairman and their life’s work.

Article )11(
Each tournament is designated to an Art’s Icon in Egypt and globally:
The festival supreme committee is committed to naming each festival tournament after a late 
artist who has various contributions in the fields of the art and on a communal level in Egypt 
and the world; to commemorate their memory with the commitment to publish a book about 
them and presenting their family with the festival statue and a certificate of appreciation.

Article )12(
The Country Guest of Honor:
The festival supreme committee is committed to select a country in each festival as the guest 
of honor, along with the establishment of special awards for the theater icons in that country 
and allocating a special symposium to present the theatrical realities and its development in 
coordination with the cultural authorities responsible in that country.

Article )13(
Events on the sidelines of the festival:
1- Establishing a group of technical workshops in various theater sciences.
2- Holding seminars on theater issues in Egypt and the world. 
3- Organizing exhibitions )Books- Fine Art- Shows Posters- Photography- Decoration- 
Fashion(



مادة )14(
الهيكل التنظيمى للمهرجان: 
1- اللجنة العليا للمهرجان 

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

مادة ) 15(
فتح حساب بنكى بأحد البنوك المصرية بإسم المهرجان لتيسير المعامالت المالية من قبل الوفود ومن قبل باقى 

المؤسسات التى ستدعم المهرجان .

مادة ) 16(
يتم إختيار أمينا لصندوق المهرجان من قبل رئيس اللجنة العليا للمهرجان كمسئول مالى للمهرجان ويتم تغييره 

حسب رؤية اللجنة العليا وتقييمها السنوى.

مادة ) 17(
يتم العمل بهذه الالئحة من تاريخ صدورها على أن تبدأ الدورة األولى للمهرجان فى 7 يناير 2016 . 



Article )14(
The Organizational Structure of the Festival:
1- The Festival Supreme Committee 
2- The Festival Executive Committee including several committees
3- The Jury Committee 

Article )15(
Opening a Bank Account in one of the Egyptian Banks under the name of the Festival to 
facilitate the financial transactions by the delegations and by the other institutions that will be 
supporting the festival. 

Article )16(
The Festival Treasurer shall be chosen by the Festival Chairman of the Supreme Committee, 
as they will be the Festival Financial Officer. They will be replaced according to the annual 
evaluation of the Higher Committee and what they see fit. 

Article )17(
These verdicts shall be in effect from the date of their issuance with the first tournament of 
the festival commencing on January 7th, 2016.
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