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كلمة الهيئة العربية للمسرح

إسماعيل عبداهلل
األمين العام للهيئة العربية للمسرح

و كل بداية تكون مصر عنوانها.

2009، و طاف بالمهرجان  األولى كانت هنا.. في القاهرة عام 
طائف الترحال و اإلبداع، ليضءي ليالي المدن العربية المختلفة، 
و  مسارحها  أنوار  يشعل  عربية،  مدينة  في  عام  كل  يحل 
يعطر بخالصة المسرح العربي مطارحها، و في كل عام يكبر 
و  االنتظارات،  و  األحالم  تكبر  المشاركات،  تكبر  المهرجان، 
تتطور اآلليات، و تتنوع الفعاليات، و يتزين المهرجان منذ دورته 
الرابعة بجائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
انطلقت  التي  الجائزة  تلك  القاسمي ألفضل عرض مسرحي، 
لألفقين  بوابته  و  مجتهد  كل  مقصد  صارت  و   ،2012 عام 

العربي و الدولي.
عشر دورات صار فيها المهرجان حدثًا سنويًا ألحدث العروض و 
العلمي،  للبحث  الحارة و اآلنية، و منصة  الفنية  لطرح األسئلة 
و  للتوزيع  بوابة  و  الشراكات،  و  المشاريع  لتبادل  مساحة  و 

االنتشار.
يدشن  هو  ها  األولى،  عشريته  المهرجان  أكمل  أن  بعد  و 
فيها  لننظر  محطة  هي  و  مصر،  من  مجدداً  الثانية  عشريته 
إلى العشر دورات التي مرت، و عبرت من غيم األماني إلى أرض 
المهرجان لنفسه موقعًا خاصًا  أتخذ  الواقع، محطة لنرى كيف 
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دوره  لعب  و كيف  و عالميا،  المسرحية عربيًا  الخارطة  في 
ساهم  و  بل  القارة  العربية  المهرجانات  مع  التكامل  بروح 
في تغذيتها بالمتميز من عروضه، و هنا في الدورة الحادية 
و  أشرعته  ليرفع  العربي  المسرح  فيها  يعود  التي  عشرة 
ليفتح  النيل، يعود  للمسرح خلود  الخالد  المسير  يبحر في 

مجدداً آفاقًا أرحب أمام المبدعين.
في  مؤثراً  العبًا  زال  ما  و  كان  مصر  في  المسرح  ألن  و 
التأسيس و الريادة و التميز و التجربة، كان ال بد أن نخصص 
الندوة  حلقات  أول  لعقد  المهرجان  في  العلمي   المؤتمر 
المصري  المسرح  وصل.  همزة   – التجربة  )نقد  الكبرى 
و  األساتذة  من   60 حوالي  بمشاركة   )1952 إلى   1905
نقدية  مراجعة  الندوة  هذه  لتشكل  المصريين،  الباحثين 
و  ثانية  لتؤسس إلنطالق حلقتين  و  المرحلة،  لتلك  هامة 
ثالثة من هذه الندوة الكبرى في السنوات القادمة لتغطي 

الحركة المسرحية المصرية حتى اللحظة الراهنة.
و حيث أنها الدورة الحادية عشرة، فإن أحد عشر إصداراً من 

منشورات الهيئة خصصت للمسرح المصري.
كما أن الدورة الحادية عشرة تشهد تكريم 25 فنانًا مصريًا 

من األحياء الذين ساهموا في صياغة وجداننا و ذائقتنا.
مصر  من  الفنانين  لصالح  عالميين،  لمدربين  ورشات 
أكاديمية  طالب  لصالح  كذلك  و  العربي،  الوطن  باقي  و 

الفنون.
في  تسعة  العربية،  العروض  أحدث  تحمل  مسارات  ثالث 
المسار األول للمهرجان، ثمانية في المسار الثاني الخاص 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  بجائزة 
المخصص  الثالث  المسار  و تسعة عروض في  القاسمي، 

لعروض مصرية اختارتها وزارة الثقافة مشكورة.
و كيف يمكن لنا أن نشكر وزارة الثقافة و وزيرتها الفنانة 
المبدعة د. إيناس عبد الدايم، و منسق المهرجان و اللجنة 
واجهت  صعوبة  كل  ذللوا  الذين  العاملين  كل  و  العليا 
العمل، ألنهم يؤمنون بالمسرح رأس سنام لتنمية و ترقية 

مجتمعاتنا، نقول لهم: كنتم مصر التي نعرف ونحب.
هنا في مصر نغني و يغني المسرح معنا ما قاله الشاعر 

علي محمود طه، مناجيًا السماء:
يا سماء الشرق طوفي بالضياء وانشري شمسك فى كل 

سماء
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د . إيناس عبدالدايم
وزيرة الثقافة

كلمة وزارة الثقافة

تحت رعاية فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعود مشاعل 
مهرجان المسرح العربي، في دورته الحادية عشرة إلى أحضان مصر. ومع هذه 
شتى  في  العربي  بالفن  تحتفي  مصر  أن  لتؤكد  المسرح  دقات  تصدح  الدورة، 
مواكب  عليه  تعبر  وجسراً  تنقطع،  ال  وصل  همزة  وسيظل  كان  ألنه  مجاالته، 

اإلبداع والتنوير واالبتكار.

سمو  رعاية  تحت  للمسرح،  العربية  الهيئة  مع  بالتعاون  الثقافة  وزارة  وتسعد 
حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، لتكون هذه الدورة قفزة جديدة في هذا 
الذي يشهده  المسرحي  الحراك  الذي نأمل أن يضم عروضًا تعكس  المهرجان، 

الوطن العربي.

ما يجعل  تنبض شبابًا وفكراً خالقًا، هو  بانوراما مسرحية  الستار عن  فتح  إن 
هذا اإلبداع باقيًا بعد إسدال الستار، ونحن نأمل في ضخ روح ورؤية فنية جديدة 
تكمل مسيرة المسرحيين العرب الذين أثروا المشهد الثقافي الفني بإبداعاتهم.
في  هو  الفن  بأن  إيماننا  نستعيد  أن  إلى  الدقيقة  الفترة  هذه  في  أحوجنا  فما 

طليعة وسائلنا لمواجهة ما يحيط بوطننا العربي من تحديات.
وكلي أمل في أن تكون هذه الدورة معبرة عن تطلعاتنا وآمالنا.

فمرحبا بالمسرح العربي والمسرحيين في وطنهم الثاني مصر.
حللتم أهاًل ونزلتم سهاًل، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته....

انـــتـــمـاء     ابــــــداع    فــــكــــر

M
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مهرجان المسرح العربي 
الدورة الحادية عشرة

 مصر 
16/10 يناير 2019



الهيكلة العامة 
اإلشراف العام : 

• د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.	
• أ.اسماعيل عبد اهلل – األمين العام للهيئة العربية للمسرح – مدير المهرجان.	

الهيئة العليا للمهرجان :

• أ. خالد جالل – المنسق العام للمهرجان.	
• أ. د سامح مهران. عضو مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح.	
• أ . د مجدي صابر . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي.	
• أ . اسماعيل مختار. رئيس األدارة المركزية للبيت الفني للمسرح.	
• المخرج الكبير عصام السيد.	
• د . يوسف عايدابي . مستشار الهيئة العربية للمسرح.	

التنسيق بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح 
• أ. أحمد صالح . رئيس قطاع مكتب الوزير.	

اللجان التنظيمية  
اإلعالم :

• مسؤول اللجنة : غنام غنام – الهيئة العربية للمسرح.	
• رئيس لجنة  االعالم بالوزارة : أ محمد منير	
• المسؤول عن نشرة المهرجان :  محمد الروبي. 	
• المسؤول عن مركز  المؤتمرات الصحفية : يسري حسان  	
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الدعم الفني واللوجيستي :

• مسؤول اإلدارة و التنظيم : الحسن النفالي – الهيئة العربية للمسرح.	
         : أ . أحمد خشبة - رئيس غرفة العمليات.

• اإلدارة المالية والمحاسبة : محسن فضلي - الهيئة العربية للمسرح.	
                                                                     : فتحي عبدالوهاب - صندوق التنمية الثقافية.

• النقل الجوي واإلقامة والتغذية والعالقات العامة:	
                                                                    : ريمــا الغصين – الهيئة العربية للمسرح.

                                                                    : حسام شكيب - مسؤول العالقات العامة بدار األوبرا.
• النقل الداخلي واألستقبال  :   ناصر آل علي .	
• مسؤول لجنة التجهيزات : محمد الغرباوي.	
• مسؤولة معرض منشورات الهيئة : أمل الغصين .	
• التصوير والبث اإللكتروني : حسن التميمي  .	

المجال الفكري :
المؤتمر الفكري : نقد التجربة همزة وصل . المسرح المصري 1905 – 1952

• رئيس اللجنة : أ. د سامح مهران	
• منسق اللجنة: أ . د سيد علي اسماعيل.	
• عضو اللجنة : أ . د حسن عطية.	
• عضو اللجنة : أ . د أسامة أبوطالب	
• عضو اللجنة : د. نبيل بهجت.	
• عضو اللجنة : د. عمرو دوارة.	

الندوات النقدية التطبيقية :
 )مخصصة لعروض التنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي(

• منسق الندوات عبيدو باشا.	

متابعة الورشات التكوينية :   دينا محمود .
                                                            :  داليا حافـظ.
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جئت إلى املسرح  ألنه  كان حلمي، املسرح  هو  فن الوهم 
الذي  يؤازر احلقيقة و يقف في وجه األكاذيب.

يغير  أن  يستطيع  اخليال  أن  أدركت  حني   املسرح  إلى  جئت 
الواقع.

حني كان التاريخ دجالً، أردت أن أعتلي اخلشبة ألقول احلقيقة. 
بل كان  لي قناعة فكرية فقط،  بالنسبة  املسرح   لم يكن 
إمياناً يالمس الروح، كنت أحمل جمرة املسرح بغبطِة و فرِح 
في  )ماسة(   )  KOHINOOR "كوهينور")  أغلى  يحمل  من 
العالم، املسرح عندي درب سري مدهش قادني إلى ماهيتي، 
إلى كينونتي احلقيقية؛ لم أكن أمثل، كال  أبداً، كنت أعيش، 
ثورتي،  متردي،  دهشتي،  حيرتي،  عزلتي،  أسئلتي،  أعيش 
بكل  اخلشبة  على  أنهمر  كنت  انسانيتي؛  فرحي،  عذاباتي، 

كياني و كان املسرح هو اخلالص.
جئت الى املسرح  حني "كان الليل يخاف من النهار" .

دخلته في الزمن املناسب.
عشته  مع فنانني استثنائيني..
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رسالة اليوم العربي للمسرح   10 يناير 2019

سن  في  بدأ   الذي  حلمي  تفاصيل  دخلت  
ممثال  أكون  أن  الوحيد  حلمي  كان  السادسة، 

مسرحيا ال غير.
كان املرحوم  "محمد بوديا)1(" ينظر إلي باندهاش 
أال  مثلك  ومثقف  فنان  لشاب  كيف   : ويقول 
اضحك  كنت  ؟ !  السياسة  معترك  يدخل 
وأجيبه: "لقد كذبت على أبي حني وعدته – من 
أجل أن يتركني في احلضرة املقدسة للمسرح 
لكنني  أوطبيباً   أومحامياً  سفيراً  أكون  أن   -

أبداً  لم أعده أن أكون سياسيا".
وقد كنت على اخلشبة سفيراً للحلم اإلنساني 
و محامياً لكل القضايا العادلة وطبيباً  يحاول 

أن يجد دواًء للحماقة البشرية. 

ومسرحي  ثوري  مقاتل  ديا )1932 - 1973(   بو  محمد    -1
في  فلسطين ولد  لتحرير  الشعبية  صفوف الجبهة  في  وصحفي جزائري انخرط 
حي الباب الجديد )من أحياء القصبة العليا( فيالجزائر العاصمة. بعد تلقي تعليمه، 
تأثر بالتيار الوطني االستقاللي ثم اهتم بالمسرح حيث التحق بالمركز الجهوي 
للفنون الدرامية في عام 1954. هاجر بعد اندالع الثورة إلى فرنسا وانضم إلى 
إحداها  في  جرح  فدائية  عمليات  عدة  في  شارك  التحرير هناك،  فيدرالية جبهة 
عام 1956، كانت أكثر عملياته شهرة هي تفجير أنابيب النفط في مرسيليا يوم 25 
الهرب  في  نجح  عامًا.   20 بالسجن  وحكم  بسببها  عليه  قبض  آب 1958م التي 
لجبهة  التابعة  المسرح  فرقة  في  إلى تونس. عمل  السجن عام 1961م ولجأ  من 
اإلدارة للمسرح  مدير  الثاني عام 1963 أصبح  وفي كانون  الوطني،  التحرير 
الوطني وهو أول مسرح أقيم فيالجزائر بعد االستقالل. أسس جريدة »نوفمبر« 

و«الجزائر هذا المساء/ المصدر ويكيبديا
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سأعود إلى بدايات هذا الحلم، إلى 
بدايات  المسرح في الجزائر..

املتكررة  العربية  املسرحية  الفرق  زيارات  بعد 
للجزائر خالل فترة االستعمار الفرنسي، اكتشفت 
النخبة الوطنية أن هذا الفن خطير وفعال، ميكنه 
لذا  سياسياً.  وعياً  اجلمهور  لدى   يخلق  و  يغير  أن 
تأسست الفرق  املسرحية واجلمعيات، و كان  هدف 
أجل  من  وطني  وعي  تكريس  هو  التأسيس  هذا  
الفنية جلبهة  الفرقة  الفرق  اجلزائر؛ من  هذه  حترير 
كان  التي  و  بتونس  تأسست  التى  التحريرالوطني 

يشرف عليها أستاذي املرحوم مصطفى كاتب.
ولقد استمر هذا النهج بعد االستقالل  وهو خدمة 
التي  الشعوب  قضايا  كل  و  الوطنية  القضايا 
تسعى الى التحرر من كل أنواع الهيمنة؛ في هذا 
السياق , أرى انه على الفنان املسرحي احلقيقي، كي 

رسالة اليوم العربي للمسرح   10 يناير 2019

14



1415

ال يكون أداة دعائية , االحتفاظ  بشعلة اإلبداع لديه 
و االبتعاد عن التسطيح . 

إن املسرحي املسكون بالتمرد هو دائم االنخراط في 
واملنتمي  بامتياز،  الالمنتمي  إنه  اإلنسانية.  القضايا 
بامتياز أيضا للحق و اخلير و اجلمال؛ ذلك أن املسرح 
خطَب  أو  فارغًة  شعاراٍت  أو  سياسيًة  بياناٍت  ليس 

جوفاء. 
إذا أصبح املسرحي في خدمة هذا النوع من املواضيع، 
و  األبواق  بناية املسرح و حمَل  فما عليه، إال مغادرة 
االجتاه  إلى مقرات األحزاب و التجمعات السياسية، 

و ليعلن موته هناك.

إننا نتقاسم  مع السياسيني أحيانا  نفس الفضاءات 
و نتوجه لنفس اجلمهور، ومثلهم نطمح للتأثير على 

املتلقي، لكن الفرق شاسع بيننا.
يهتم  كان  نفسه  شكسبير  إن  البعض  يقول  قد 
بالسياسة، هذا صحيح، لكنه لم يكن سياسيا، لقد 
السياسية  إشاراته  وتأتي  مبدعا عمالقا،  فنانا  كان 
ثنايا مسرحياته بذكاء ودهاء كبيرين، ولم تكن  في 

مسرحياته غارقة في السياسة وااليدولوجيا.
يريد منا السياسيون أن نكون همزة وصل ...

لقد قالها لنا ذات يوم الرئيس الراحل هواري بومدين 
"أريدكم ان تكونوا همزة وصل بني القمة والقاعدة"

رسالة اليوم العربي للمسرح   10 يناير 2019
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عفوا أيها احلضور الكرمي، املسرحي احلقيقي ال ميكن 
أبدا أن يكون جسراً أو بوقاً أو همزة وصل،

يحمل  أن  األمة،عليه  وضمير  احلقيقة  صوت  إنه 
بأمانة الرسالة " ليكون رسوال و ليس عبدا مأجورا" 
الرسالة  التي وجد من أجلها املسرح، أال وهي خدمة  
يتحرك  أي فضاء    أن يجعل  اإلنسان، وعليه  قضايا 
واملساءلة  التفكير  فيه حدثاً مسرحيا يشجع على 

و النقد. 
يتحدث الكثير من املثقفني و اإلعالميني و السياسيني 
بعض   على  املمارس  والبدني  اللفظي  العنف  ضد 
الفئات و األفراد، لكنهم يتناسون او يتجاهلون العنف 
الفنان  على  طويل  زمن  منذ  ميارس  و  مورس  الذي 
يصنف   لم   - الشديد  لألسف  الذي-  و  املسرحي، 
فنُّه  اسُتهِجَن   إمنا  و  اجلمالية،  للقيم  بعد كمبدع  

بتصنيفه  كمهرج – مضحك – عجاجبي.

16
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اجلمعي  الالوعي  في  مكرساً  ظل  التصنيف  هذا 
إلى يومنا هذا، و لهذا ظل الفنان املسرحي في أدني 

املراتب االجتماعية. 
مستعاراً   اسما  اخترت  و  لقبي  عن  تنازلت  لقد  
املسرح  و  املسرح  أجل  من   " أقومي  احمد  "سيد 
بها  أعتز  التى  وهويتى  كينونتي،  فاملسرح  فقط، 
حيثما أكون. وحتى حني أكون في املنفى، فإن لي في 
كل بناية مسرٍح وطناً، و في كل  خشبة أقف عليها 

حبل سري يجمعني بأخي اإلنسان.   
وإذا كان املسرح اإلغريقي قد بنى فلسفته على مبدأ 

الصراع بني البشر واآللهة، فعلينا نحن كمسرحيني 
عرب في هذا الزمن الشائك أن نوظف فننا السامي 
منابع  إلى  املتلقي  بإرشاد  وذلك  مجتمعاتنا،  خلدمة 
الذي ال  التغيير  التغيير،  و احلكمة ومن أجل  الفهم 
األرض   هذه  فوق  اآللهة  أشباه  ضد  بالوقوف  يكون 
منا  يصنع  الذي  التغيير  ذلك  أجل  من  ولكن  فقط، 
متمردين حتى النخاع، مترد الفهم املقدس الذي يعرف 

الكثير عن األعالي و األعماق، وليس  مجرد
ثوريني  سطحيني.  

17
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تلك هي رسالة المسرح..
وهذا هو المسرح الذي أريد..

شكراً للهيئة العربية للمسرح على هذا 
تكرمي  إنه   كثيراً،  أسعدني  الذي  التكرمي 
للمسرح اجلزائري العريق، وهو أيضاً تكرمي 
للشهيدين الكبيرين علولة)2( و مجوبي))(.

في  استحضر  جعلتموني  ألنكم  شكراً 
الذين  وزمالئي  أصدقائي  اللحظة  هذه 
مناراٍت  مسيرتهم  من  وصنعوا  رحلوا، 
الظلمات  حاصرتنا  كلما  بها  نهتدي 

والعواصف.
سلطان  الدكتور  الشيخ  لسمو  شكراً 
املستمر   لدعمه  القاسمي  محمد  بن 
للمسرح، ذلك ألنه يدرك أن املسرح يبني 

ما يعجز  عنه السياسيون.
و"سيبقى املسرح ما بقيت احلياة)4( 

مسرحي جزائري.  كاتب  علولة )1939 - 1994(  عبدالقادر   -  2
غرب  تلمسان في  مدينة الغزوات بوالية  يوليو 1939 في  يوم 8  ولد 
الوطني  المسرح  إلى  وانضم  فرنسا.  في  الدراما  ودرس  الجزائر، 
الجزائري وساعد على إنشاءه في عام 1963 بعد االستقالل.وكان قبل 
مقتله في يناير 1994 يتهيأ لكتابة مسرحية جديدة بعنوان »العمالق«، 
ولكن يد اإلرهاب األعمى كانت أسرع.عندما أغتيل شهر رمضان في 

10 مارس 1994، على يد جماعة مسلحة./ المصدر ويكيبديا
مدينة  في  ولد  جزائري  مسرحي  ومخرج  مجوبي ممثل  الدين  عز   -3
عزابة بوالية سكيكدة في 30 أكتوبر 1945 ، ابن محام تعود أصوله إلي 
حمام قرقور )سطيف(. أغتيل في 13 فيفري 1995 بالجزائر العاصمة./ 

المصدر ويكبيديا
4-  الجملة التي ختم بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي رسالته في اليوم العالمي للمسرح عام 2007

18
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ممثل مسرحي وسينمائي وتلفزيوني	 
مدير سابق للمسرح اجلهوي بقسنطينة	 
مدير سابق للمسرح اجلهوي لعنابة	 
مدير أول دار للثقافة باجلزائر بتيزي اوزو	 
مدير سابق ملركز الثقافة واإلعالم باجلزائر	 
إلى غاية 	  الوطني اجلزائري  مدير سابق للمسرح 

مارس )199

المسرح
عمل كممثل مسرحي في األعمال التالية	 
مسرحية الفوهن ملولود املعمري	 
مسرحية ابن املرارة لسليمان بنعيسى	 
مسرحية رسول دون إله لسليمان بنعيسى	 
املستقبل املنسي لسليمان بنعيسى	 
خشبة إلدريس كنون	 
موعد عند بالص إخراج نبيل حللو	 

تيميمون لرشيد بوجدرة	 
اجلنراالت لعبد القادر علولة	 
هوية ألحمد صياد	 
التدريب حملمد بن قطاف	 
طوق احليل ألحمد صياد	 
ألف هتاف للخنزير حملمد ديب	 
احلب وبعد حملمد فراح. إخراج زياني شريف عياد	 
مذكرات أحمق لغوغول. إخراج الطيب الصديقي	 
عمايل جحا ملوليير	 
اجلثة احملنطة لكاتب ياسني	 
النازحني لغزافيي دورينغير	 
كما تريد لبيرانديلو	 
عودة إلى الصحراء لبرنارد . م . كولتيس	 
ترويض الدبابة لشكسبير	 
الرجل القمامة ملاتي فيزنييك	 

19
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السينما والتلفزيون
مغترب على املدينة جلمال بنصالح	 
ذات مرة بالواد جلمال بنصالح	 
قائلو احلقيقة لكرمي طرايدية	 
خريف .... أكتوبر باجلزائر ملالك خلضر حامينا	 
ليون اإلفريقي ألحمد راشدي	 
حصاد الصلب لغوثي بن ديدوش	 
التحدي ملوسى حداد	 

السكرية حلسن اإلمام)مصر(	 
اخلارجون عن القانون لتوفيق فارس	 
الطريق حملمد سليم رياض	 
اليوم اجلميل لهيرفي فايبرغر	 
مناطق العالم اخلمس جليرالد مورديا	 
اإليطالي ألوليفيي بارو	 
اجلماعة لفليب تريبوا	 
اكسبلوزيف لباتريس مارتينو	 
ريح الغضب مليكايل رايبورن	 

20
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كاتب و مخرج مسرحي و منظم لتظاهرات فنية وطنية و دولي	 
شهادة ماستر في تدريس اللغة الفرنسية ) جامعة اجلزائر ( 	 
أستاذ تدريس اللغة الفرنسية و املسرح بجامعة تيزي وزو . مدير املسرح اجلهوي لوالية 	 

بجاية ) )200 الى 2015( . محافظ املهرجان الدولي للمسرح ببجاية )2011 الى 2016( 
عضو خبير في املسرح في اللجنة الثقافية لليونسكو.   	 
مشاريع فنية دولية لسنة 2018 	 
كاتب و مساعد مخرج مع مسرح برلني 42 للمخرجة ليديا زميكي " يجب للعنف ان 	 

يبدل الكفة" 2018 
 	 Under بأملانيا في مسرح  Mulheim مؤطر باملهرجان الدولي  العربي املنظم مبولهامي

Rurh حتت اشراف اخملرج روبرطو شولي . 2018 . 
منشط عمل مسرحي خارج األسوارمع جمعيات  مبدينة مونتريال بكندا . 	 
تقدمي مسرحية "وحش الغربة" من تأليف و اخراج عمر فطموش . 2018 . 	 
اخراج " الذكرى الستني للثورة اجلزائرية" مبشاركة 67) فنان و فنانة )2014(	 
"البسمة اجملروحة "في 1999 	 
"مسار الذاكرة " تأليف و اخراج الفتتاح املهرجان الوطني للمسرح احملترف 	 
"عالم البعوش" تاليف مسرحي ) جائزة بايام قرطاج الدولية( 	 
األملانية 	  مولهامي  مبدينة  الدولي  باملهرجان  مشرفة  مبشاركة  اخراج  و  تأليف  "عرفية" 

مبسرح اندير رور .
األعمال املسرحية املقتبسة من الروايات األدبية : 	 
" العسس" للكاتب اجلزائري طاهر جعوط )جائزة أحسن عرض متكامل في املهرجان 	 

الوطني للمسرح احملترف 2009 (
"النهر احملول" لألديب اجلزائري رشيد ميموني ) جائزة أحسن عرض متكامل باملهرجان 	 

الوطني للمسرح احملترف 2007 (
" احلوات و القصر" للكاتب اجلزائري طاهر وطار ) جائزة أحسن نص مسرحي باملهرجان 	 

.و.م.م 2010(
"الرجال يا حاللف" عن مسرحية " اخلرتيت" يونسكو 	 

األستاذ عمر فطموش 
الجزائر

رئيس لجنة التحكيم
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د. جبار خماط
العراق

دكتوراه فنون مسرحية – كلية الفنون اجلميلة – جامعة بغداد- 2000	 
الوظيفة : أستاذ جامعي – كلية الفنون اجلميلة – جامعة بغداد  	 
مخرج وممثل وناقد فني 	 
العام 	  االحتاد  عضو  الفنانني،  نقابة  عضو  والفنون،  للثقافة  أكادمييون  منظمة  رئيس 

لألدباء والكتاب في العراق.
مؤسس فرقة احلياة املسرحية 	 
صاحب فكرة  مسرح املواطن الذي قدم مسرحيات تعالج هموم املواطن العراقي إزاء 	 

ما يتعرض له من اإلرهاب.
 تأليف وإخراج مسرحية )يوم من هذا الوطن(	 
 اخراج مسرحية ) رحمة( وهي صرخة ضد التهجير	 
مسرحية : )تواصل( تأليف وإخراج 	 
مسرحية )الصالة االخيرة ( 	 
منها 	  والتخلص  اجلرمية  تعالج   مسرحيات  قدمت  التي  املسرحية  العيادة  مشروع 

بوساطة املسرح 



2425

د. عثمان البدوي 
السودان

أستاذ الفنون الدرامية واملسرحية باجلامعات السودانية.	 
من مواليد القضارف شرقي السودان عام )195	 
متزوج وأب لثالثة أبناء.	 
واإلخراج 	  التمثيل  في  متخصصاً  باخلرطوم  واملسرح  املوسيقى  معهد  من  تخرج 

عام 1977.
نال درجة املاجستير في الدراما من جامعة ال نكاستر باجنلترا عام 1981.	 
نال دبلوم عالي في الدراسات التلفزيونية )لندن(.	 
نال دبلوم عالي مبرتبة الشرف في السينما )لندن(.	 
عمل معلماً بالتعليم العام بالسودان.	 
عمل استاذاً ورئيساً لقسم املسرح مبعهد املوسيقى واملسرح )1977 – 1991(.	 
أستاذ علوم املسرح ورئيساً للقسم األدبي بكلية التربية جامعة القضارف.	 
عمل عميداً للمكتبات وعميداً للطالب بجامعة القضارف.	 
شاعر معروف في السودان وله مموعة شعرية منشورة.	 
ممثل ومخرج باإلذاعة والتلفزيون واملسرح بالسودان منذ العام 1977.	 
مقدم برامج بإذاعات السودان املرئية واملسموعة.	 
مثل مسرحيات شكسبير في املسارح البريطانية.	 
شارك في عدد من املهرجانات املسرحية بالسودان والوطن العربي و أوربا.	 
ترأس جلان التحكيم في عدد من املهرجانات املسرحية.	 
شارك بتقدمي أوراق علمية في مجال الفنون الدرامية في عدد من املؤمترات احمللية 	 

والعربية والدولية.
ترجم عدداً من املسرحيات والدراسات املسرحية من اللغة اإلجنليزية.	 
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مخرجة وممثلة ومدربة.  	 
حائزة على دكتوراه في املسرح العربي من جامعة لندن، اململكة املتحدة.	 
تدرّس مادّة تاريخ املسرح العربي واإلخراج املسرحي في اجلامعة اللبنانية األميركية 	 

.)LAU( في بيروت
 قامت بإخراج :

 »الهالفيت” تأليف محمود دياب ”	 
 »أيام بيروت« عن رواية لنازك يارد	 
»اخمللوطة« مسرحية توعوية عن الطب النفسي.	 
» 80  درجة « تأليف رندة اخلالدي  	 
.من أوآخر أعمالها تأليفاً وإخراجاً مسرحّية “عنبرة” املقتبسة عن السيرة الذاتية 	 

لعنبرة سالم اخلالدي. 
ترجمت مسرحية “عنبرة”  إلى اللغة األملانية وعرضت في منصة املسرح العاملي 	 

في مسرح ريزيدانس ثياتر في ميونخ، أملانيا في نيسان  2017 .
 آخر أعمالها اإلخراجية مسرحّية  “أبو وردة السانتا” كانون الثاني 2017.  	 
في 	  كانت  مشاركة  وآخر  كممثلة،  املسرحيات  من  العديد  في  علّيه  شاركت 

مسرحية “أيوبة” . 
شاركت كممثلة في أفالم روائية لبنانية من إخراج وليد مونّس ومحمود حجيج.	 
واملسرح 	  العرب  عند  املسرحية  الظواهر  حول  تتمحور  األكادميّية   إهتماماتها 

العربي املعاصر.
األعمال، وتدريب 	  ورجال  لفنانني،  فن اخلطابة  مهارات  وتوجيه  تدريب  في   خبيرة 

املذيعني ومقدمي البرامج.

د.عليّة الخالدي
لبنان
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األستاذ
 فهد ردة الحارثي 

السعودية

كاتب ومخرج مسرحي سعودي	 
عضو مؤسس لورشة العمل املسرحي بالطائف ولفرقة مسرح الطائف.	 
عضو جلنة الفنون املسرحية بجمعية الثقافة والفنون بالطائف	 
عضو مؤسس جلمعية املسرحيني السعوديني.	 
عضو الهيئة الدولية للمسرح.	 
عضو لعدد من جلان التحكيم احمللية والعربية.	 
بدأت عالقته باملسرح في 1988م وقدم خاللها خمسني عمالً مسرحياً كمؤلف وأربعة 	 

أعمال مسرحية كمخرج، وقدمت مسرحياته في خمسني مهرجاناً مسرحياً محلياً 
وستني مهرجاناً عربياً ودولياً، عرضت أعماله في 12 مدينة سعودية و7) مدينة عربية، 
الفكرية  الندوات  في  البحثية  واألوراق  احملاضرات  من  العديد  تقدمي  في  شارك  كما 
املسرحية في السعودية واملغرب وتونس واألردن والكويت وقطر واألمارات وسوريا ومصر.

وطرق 	  املسرحي  النص  حول  التدريبة  والورش  الدورات  من  الكثير  على  وأشرف  قدم 
وأساليب ومناهج الكتابة املسرحية 

حصلت نصوصه على 24 جائزة محلية وعربية 	 
مت تكرميه في العديد من امللتقيات و املهرجانات املسرحية احمللية والعربية 	 
شارك في عضوية جلان التحكيم في العديد من املهرجانات العربية و احمللية.	 
  قدمت حول نصوصه العديد من الدارسات والبحوث ورسائل املاجستير والدكتوراه 	 
صدر له 12 إصداراً من مسرحيات مؤلفة و دراسات منها:	 
مسرحيات 	  أربع   (. وحتليل  ورصد  متابعة   ) اجلنادرية  مهرجان  في  املسرحية  )الفرق 

سعودية ( الرياض فهد احلارثي وأخرون. ) نصوص مسرحية (  - الطائف . ) قصاصات 
مسرحية ( مقاالت ودراسات مسرحية . ) يوشك أن ينفجر(  نصوص مونودراما . )املسرح 
السعودي اللوحة واالطار ( . ) لعبة كراسي ومسرحيات أخرى ( نصوص مسرحية . )كنا 
احلارثي  ( فهد  السعودي  املسرح  ) تسعة نصوص من  ( نصوص مسرحية.  صديقني  
وأخرون الهيئة العربية للمسرح. ) املسرح في العالم ( فهد احلارثي وأخرون – الفجيرة. 
)األعمال الفائزة بجائزة نادي مكة الثقافي للكاتب فهد ردة احلارثي ( نصوص مسرحية. 
) اجلثة صفر ( مجموعة نصوص مسرحية قصيرة. ) بعيداً عن السيطرة ( مجموعة 

نصوص مسرحية 
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• تسلسل العروض حسب تسلسل عرضها.	
• وجود أيقونة الجائزة تعني ان العمل يتنافس على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ألفضل عمل 	

مسرحي لعام 2018.
• مواعيد فعاليات المهرجان بتوقيت القاهرة والقدس.	
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مسرحية

مسافر ليل

مصر
فرقة مسرح الهناجر

تأليف : صالح عبدالصبور

إخراج : محمود صدقي

يوميا من 10إلى15 يناير 2019 مسرح الهناجر

الساعة 18:00



2829 2829

مسرحية

الطوق و األسورة   

مسرح الطليعة
مصر

إعداد : د. سامح مهران
عن رواية يحيى الطاهر عبداهلل

إخراج : ناصر عبدالمنعم

11 يناير 2019   مسرح البالون

الساعة 17:00



3031 3031

مسرحية

النافذة

األردن

تأليف : مجد حميد

إخراج : د . مجد القصص

11 يناير 2019   مسرح اجلمهورية

الساعة 19:00

فرقة المسرح الحديث



3031 3031

مسرحية

المعجنة 

مصر

تأليف : د. سامح مهران

إخراج : أحمد رجب

11 يناير 2019   املسرح القومي

الساعة 21:00

المسرح القومي



3233 3233

مسرحية

صباح و مسا 

المغرب

تأليف : غنام غنام

إخراج : عبدالجبار خمران

12 يناير 2019   مسرح السالم

الساعة 17:00

فرقة دوز  تمسرح



3233 3233

مسرحية

شابكة

المغرب

تأليف : د. عبدالكريم برشيد

إخراج : أمين ناســور

12 يناير 2019   مسرح اجلمهورية

الساعة 19:00

فرقة األوركيد



3435 3435

مسرحية

ذاكرة قصيرة    

تونس

تأليف : وحيد العجمي

إخراج :  وحيد العجمي

12 يناير 2019   املسرح القومي

الساعة 21:00

مسرح البيت



3435 3435

مسرحية

تقاسيم على الحياة

تأليف : جواد األسدي

إخراج : جواد األسدي

)1 يناير 2019   مسرح السالم

الساعة 17:00

العراق
عن قصة العنبر رقم 6 / تشيخوف

منتدى المسرح التجريبي



3637 3637

مسرحية

الرحمة

الكويت

تأليف : عبد األمير الشمخي

إخراج : فيصل العبيد

)1 يناير 2019   مسرح اجلمهورية

الساعة 19:00

مسرح الكويت



3637 3637

مسرحية

نساء بال مالمح 

األردن

تأليف : عبد األمير الشمخي

إخراج : إياد شطناوي

)1 يناير 2019   املسرح القومي

الساعة 21:00

المسرح الحر



3839 3839

مسرحية

المجنون 

اإلمارات

إعداد : قاسم محمد

إخراج : محمد العامري

14يناير 2019  الساعة 21:00 
15يناير 2019  الساعة 18:00

 مسرح البالون

مسرح الشارقة الوطني

عن المجنون / جبران خليل جبران



3839 3839

مسرحية

قمرة 14

تونس

تأليف : بوكثير دومة

إخراج : دليلة مفتاحي

14 يناير 2019   مسرح السالم

الساعة 17:00

شركة مسرح الناس



4041 4041

مسرحية

عبــث

تأليف : ابراهيم ارويبعة

إخراج :  ابراهيم ارويبعة

14 يناير 2019   مسرح اجلمهورية

الساعة 19:00

المغرب
فرقة بصمات الفن



4041 4041

مسرحية

جنونستان

تأليف : حكيم حرب

إخراج : حكيم حرب

15 يناير 2019   مسرح السالم

الساعة 17:00

األردن
مسرح الرحالة



4243 4243

مسرحية

ليلك ضحى

تأليف : غنام غنام

إخراج :   غنام غنام

15 يناير 2019   مسرح اجلمهورية

الساعة 19:00

اإلمارات
المسرح الحديث



4243 4243

مسرحية

ساللم يعقوب 

األردن

تأليف : د. الحاكم مسعود

إخراج :  د. الحاكم مسعود

15 يناير 2019   املسرح القومي

الساعة 21:00



4445 4445

مسرحية

الحادثة

تأليف : لينين الرملي

إخراج : عمرو حسان
مصر

16 يناير 2019   مسرح الهناجر

الساعة 18:00

فرقة مسرح الغد



4445 4445

الندوات التطبيقية

	•الندوات النقدية مخصصة للعروض التي تتنافس على جائزة القاسمي
22:00  في المسرح القومي 	•كل الندوات تبدأ الساعة 

	••منسق الندوات : عبيدو باشا.

اجللسة النقدية األولى تبدأ 22:00 	 
اجللسة النقدية الثانية تبدأ 22:45	 

مدير الجلستينالمعقبالمسرحيةالمعقبالمسرحيةالتاريخاليوم

الطوق و األسورة 1/11الجمعة
 إخراج ناصر عبد المنعم. 

مصر

د. عالء عبد العزيز
 مصر

النافذة
 إخراج مجد القصص. األردن 

د. فاضل الجاف
العراق

عبد الرزاق بوكبة
الجزائر

شابكة1/12السبت
 إخراج أمين ناسور. المغرب

أنور محمد
سوريا

ذاكرة قصيرة  
إخرج وحيد العجمي . تونس

محسن زروال
المغرب

د. فيصل القحطاني
الكويت

الرحمة 1/13األحد
إخراج فيصل العبيد. الكويت

د. محمد خيرالرفاعي
األردن

نساء بال مالمح
إخراج إياد شطناوي. األردن

محمد بهجت
مصر

جوان جان
سوريا

المجنون 1/14اإلثنين
 إخراج محمد العامري. اإلمارات

لطفي العربي السنوسي
تونس

عبث 
 إخراج ابراهيم  رويبعة.  المغرب

د. محمد سمير الخطيب
مصر

رسمي محاسنة
األردن



4647 4647

ميعاد مكان العرضاسم الفرقةإخراجتأليفاسم العرض
العرض

إستوديو
2019/1/11

8 مساًءقاعة قصر الجيزةنادي مسرح شبين الكومعالء الكاشفعالء الكاشف

طائر
2019/1/12

8 مساًءمركز الجيزة الثقافينادي مسرح السالمعمر حسينمحمود جمال

إعمل نفسك ميت
2019/1/13

نادي مسرح القناطر اشرف عبدالجوادالسيد فهيم
الخيرية

8 مساًءمركز الجيزة الثقافي

الوحوش الزجاجية 
2019/1/14

8 مساًءقصر ثقافة اإلسماعيليةنادي مسرح اإلسماعيليةمدحت معتزتنسي ويليامز

السفير 
2019/1/15

سالفومير 
مروجيك

8 مساًءقصر ثقافة الفيومنادي مسرح الفيومأحمد السالموني

عروض المسار الثالث

عروض يومياً من 10 إلى 16 يناير

ميعاد العرضمكان العرضإخراجتأليفاسم العرض

6 مساًءمسرح العرائسرضا حسانينمحمد زناتيمحطة مصر

مسرح الطليعة حمادة شوشةسعيد حجاجآخران في االنتظار
) قاعة صالح عبدالصبور (

7 مساًء

رشا عبد شباك مكسور
المنعم

مسرح الطليعة شادي الدالي
) قاعة زكي طليمات(

8 مساًء

محمد أبوكبسولة
الصواف

8 مساًءمسرح اإلسكندريةمحمد مرسي

7 مساًءمسرح ملكسامح الحضريسامح عثمانجاري التحميل 



4647 4647

ميعاد مكان العرضاسم الفرقةإخراجتأليفاسم العرض
العرض

إستوديو
2019/1/11

8 مساًءقاعة قصر الجيزةنادي مسرح شبين الكومعالء الكاشفعالء الكاشف

طائر
2019/1/12

8 مساًءمركز الجيزة الثقافينادي مسرح السالمعمر حسينمحمود جمال

إعمل نفسك ميت
2019/1/13

نادي مسرح القناطر اشرف عبدالجوادالسيد فهيم
الخيرية

8 مساًءمركز الجيزة الثقافي

الوحوش الزجاجية 
2019/1/14

8 مساًءقصر ثقافة اإلسماعيليةنادي مسرح اإلسماعيليةمدحت معتزتنسي ويليامز

السفير 
2019/1/15

سالفومير 
مروجيك

8 مساًءقصر ثقافة الفيومنادي مسرح الفيومأحمد السالموني

ميعاد العرضمكان العرضإخراجتأليفاسم العرض

6 مساًءمسرح العرائسرضا حسانينمحمد زناتيمحطة مصر

مسرح الطليعة حمادة شوشةسعيد حجاجآخران في االنتظار
) قاعة صالح عبدالصبور (

7 مساًء

رشا عبد شباك مكسور
المنعم

مسرح الطليعة شادي الدالي
) قاعة زكي طليمات(

8 مساًء

محمد أبوكبسولة
الصواف

8 مساًءمسرح اإلسكندريةمحمد مرسي

7 مساًءمسرح ملكسامح الحضريسامح عثمانجاري التحميل 

نقد التجربة – همزة وصل

المسرح المصري – الحلقة األولى

)المسرح المصري في نصف قرن : 1905 – 1952(

المؤتمر الفكري



4849 4849

المؤتمر الفكري

اليوم األول: الجمعة 11 يناير 2019

الجلسة االفتتاحية:

       10:00 إلى 10:45
مدير اجللسة: د.سامح مهران	 

كلمة مصر: د.كمال الدين عيد	 

كلمة الهيئة العربية للمسرح: أ.إسماعيل عبد اهلل	 

الجلسة األولى:

11:45 – 10:45          
مدخل تاريخي: املسرح املصري 1952-1905	 

الباحث: د.عمرو دوارة – استعراض تاريخي ورؤية نقدية	 

مدير اجللسة: د.سيد خاطر	 



4849 4849

المؤتمر الفكري

اليوم الثاني : السبت 12 يناير 2019

المرأة في المسرح المصري بين الحضور والغياب

الجلسة األولى : 10:00 – 11:45

المحور الفرعي : محاوالت االنفتاح وقيود المحافظة: المرأة كاتبة/تجارب/قضايا.

الباحثون:
 د.دينا أمني - املسرح النسائي املصري: البحث عن منبر للتعبير. 1

أ. نور الهدى عبد املنعم - املرأة في املسرح في النصف األول من القرن العشرين: )إسهامات.. وقضايا(. 2

أ. أمينة سالم - املعوقات التأسيسية للمرأة في املسرح املصري بني امْلنْْع واملَنْْح: من )1905 -  1952(. 3

مدير اجللسة: د. وليد فوزي	 

استراحة

الجلسة الثانية : 12:00 – 13:45

المحور الفرعي : جدلية الصوت النسوي والثقافة الذكورية.
الباحثون:

د.سامية حبيب – املسرح في مصر: قراءة في مذكرات وذكريات الرائدات في النصف األول من القرن 20. 1

أ . ابراهيم احلسيني - النسوية الغائبة في املسرح النسوي املصري: )أسئلة الريادة والوعي بقضايا اجملتمع (. 2

 د. محمدود الضبع - الوعي والوعي املضاد: البدايات األولى لتشكيل هوية املرأة في املسرح املصري. 3
مدير اجللسة: د.وفاء كمالو	 



5051 5051

المؤتمر الفكري

اليوم الثالث: األحد 13 يناير 2019

الكوميديا والميلودراما المصرية )أشكالها، تطورها، خطابها(

الجلسة األولى : 10:00 – 11:45

المحور الفرعي : الكوميديا في المسرح المصري ونظريات الضحك.

الباحثون:
 أ. أحمد عبد الرزاق أبو العال – الكوميديا في املسرح املصري قبل عام 1952:)علي الكسار وأمني صدقي منوذجا(. 1

 أ. عبد الكرمي احلجراوي - املسرح الكوميدي املصري في النصف األول من القرن العشرين في ضوء نظريات الضحك. 2

د. أحمد نبيل - الشخصية النمطية وحتوالت احلكاية في املسرح املصري "عثمان عبد الباسط منوذًجا". 3
مدير اجللسة: د. حسن عطية

استراحة
الجلسة الثانية : 12:00 – 13:45

المحور الفرعي : الميلودراما والمجتمع سؤال البنية والهواية.
الباحثون:

د.جنوى عانوس – بنية امليلودراما واجملتمع في املسرح املصري. 1

د. أسماء بسام - جدلية الصوت النسوي والثقافة الذكورية بني الكوميديا وامليلودراما في املسرح املصري. 2

األستاذ عبد الغني داوود – دور الهواة في تأسيس املسرح املصري. 3
مدير اجللسة: األستاذ أحمد احلناوي	 



5051 5051

المؤتمر الفكري

اليوم الرابع: االثنين 14 يناير 2019

المسرح الغنائي واالستعراضي )أشكاله، تطوره، خطابه(

الجلسة األولى : 10:00 – 11:45

المحور الفرعي : أثر المسرح الغنائي في تطور الموسيقى العربية.
الباحثون:

د. ياسمني فراج - املسرح الغنائي في مصر )1952-1905(. 1

 د. أمين صبحي - دور سيد درويش وزكريا أحمد في تطوير املوسيقى العربية عن طريق املسرح الغنائي، في النصف األول . 2

من القرن العشرين في مصر
مدير اجللسة: األستاذ ياسر عالم.	 

 	
استراحة

الجلسة الثانية: 12:00 – 13:45

المحور الفرعي : المسرح االستعراضي بين الموروث والروافد الغربية.

الباحثون:
علي . 1 من مسرح  لتمثيالت مختارة  دراسة  املصري:  االستعراضي  املسرح  في  والوافد  املوروث  ديالكتيكية   - فايز  تامر  د. 

الكسار

أ . محمد جمال إبراهيم - دور مسرح سيد درويش الغنائي في تطور املوسيقى العربية. 2
مدير اجللسة: األستاذ عبد الرازق حسني	 



5253 5253

اليوم الخامس: الثالثاء 15 يناير 2019

خطاب المسرح المصري بين التأليف والنقد.

الجلسة األولى :  10:00 – 11:30

المحور الفرعي: أثر خطاب الناقد في تشكيل االتجاهات النقدية المسرحية وتطورها.
الباحثون:

 د.سيد علي إسماعيل – أثر عروض فرقة رمسيس في خطاب النقد املسرحي : 1924 – 1928. 1

د. محمود سعيد - اخلطاب النقدي للمسرح املصري في الفترة من )1905 – 1952(. 2
مدير اجللسة: د. أسماء الطاهر عبد اهلل	 

استراحة
الجلسة الثانية  : 11:45 – 13:15

المحور الفرعي : جدلية الكتابة والنقد.
الباحثون:

د.أسامة أبو طالب - املسرح الشعري ما بني 1905 : 1952م إبداع أحمد شوقي ونقد إدوار حنني ومحمود حامد . 1

شوكت وعمر الدسوقي منوذجا

د. أحمد عبد احلميد - اخلطاب املسرحي لنبوية موسى: حتليل تداولي – حجاجي – ثقافي ملسرحية )نوب حتب . 2

أو الفضيلة املضطهدة(
مدير اجللسة: د.مصطفى سليم	 

المؤتمر الفكري



5253 5253

اليوم السادس األربعاء 16 يناير 2019

الجلسة الختامية : 11:00 – 13:00 

مدير اجللسة: األستاذ غنام غنام	 

تقديم حوصلة المؤتمر

أحمد خميس. 1

خالد رسالن. 1

محمد مسعد. 1

كلمة اخلتام / رئيس اللجنة، عضو مجلس األمناء دكتور سامح مهران.	 

المؤتمر الفكري



5455 5455

المؤتمر ات الصحفية
البرنامج العام للمؤتمرات الصحفية في الدورة الحادية عشرة

المكانالمعنيونالفعاليةالوقتتاليوم

6األحد
يسري حسان ، اسماعيل عبد الله، خالد جالل، النفالي مؤتمر صحفي إلعالن فعاليات المهرجان 10:00

سامح مهران،غنام غنام، محمد الروبي، الصحفيون
المجلس األعلى للثقافة

8اثالثاء
10:00
 12:00

مؤتمر صحفي للمكرمين
خالد جالل، األمين العام، نفالي، غنام، حسن التميمي، 

عصام السيد
يسري حسان  و المكرمون، خالد جالل، اسماعيل عبد 

الله.

9األربعاء

10:00
11:00
12:00

مؤتمر صحفي لمخرج االفتتاح 
مؤتمر صحفي لمسرحية مسافر ليل

مؤتمر صحفي لفريق المؤتمر الفكري                   

يسري حسان  و المخرج
فريق مسافر ليل

الدكتور يوسف عيدابي ، خالد جالل و سامح مهران و 
اللجنة

مركز المؤتمرات 
الصحفية. ف. نايل تاور

10الخميس

10:00

11:00
12:00
13:00

مؤتمر صحفي لمسرحية الطوق و األسورة. مصر

مؤتمر صحفي لمسرحية النافذة . األردن
مؤتمر صحفي لمسرحية المعجنة . مصر

مؤتمر لصاحب كلمة اليوم العربي للمسرح

فريق مسرحية الطوق و اإلسورة و المخرج ناصر عبد 
المنعم

فريق مسرحية النافذة و المخرجة د. مجد القصص
فريق مسرحية المعجنة و المخرج أحمد رجب

 سيد أحمد اقومي ، يسري حسان ، الحسن النفالي ، 
الصحافة

مركز المؤتمرات 
الصحفية. ف. نايل تاور

11الجمعة

10:00

 11:00
12:00

مؤتمر صحفي لمسرحية صباح و مسا . المغرب.

مؤتمر صحفي لمسرحية شابكة. المغرب.
مؤتمر صحفي لمسرحية ذاكرة قصيرة. تونس

فريق مسرحية صباح و مسا. و المخرج عبد الجبار 
خمران.

فريق مسرحية شابكة و المخرج أمين ناسور
فريق مسرحية ذاكرة قصيرة و المخرج وحيد العجمي.

مركز المؤتمرات 
الصحفية. ف. نايل تاور

السبت
12

10:00

11:00
12:00
13:00

مؤتمر صحفي لمسرحية تقاسيم على الحياة. العراق 

موتمر صحفي لمسرحية الرحمة. الكويت
مؤتمر صحفي لمسرحية نساء بل مالمح. األردن

مؤتمر صحفي لمسرحية المجنون . اإلمارات

فريق مسرحية تقاسيم على الحياة و المخرج جواد 
األسدي

فريق مسرحية الرحمة و المخرج فيصل العبيد
فريق مسرحية نساء بال مالمح و المخرج إياد شطناوي.

فريق مسرحية المجنون و المخرج محمد العامري.

مركز المؤتمرات 
الصحفية. ف. نايل تاور
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المؤتمر ات الصحفية

13األحد

10:00
11:00
12:00
13:00

موتمر صحفي لمسرحية قمرة 14، تونس.
مؤتمر صحفي لمسرحية عبث. المغرب.

 مؤتمر صحفي لمسرحية جنونستان. األردن
مؤتمر صحفي لمسرحية ليلك ضحى . اإلمارات

فريق قمرة 14 و المخرجة دليلة المفتاحي.
فريق عبث المخرج ابراهيم ارويبعة.

فريق جنونستان و المخرج حكيم حرب.
فريق ليلك ضحى و المخرج غنام غنام

مركز المؤتمرات 
الصحفية. ف. نايل تاور

14اإلثنين

10:00

11:00

12:00

مؤتمر صحفي مسرحية ساللم يعقوب. األردن

مؤتمر صحفي مسرحية الحادثة مصر

مؤتمر صحفي و تكريم للفائزين بمسابقة التاليف

فريق ساللم يعقوب و المخرج د. الحاكم مسعود
فريق الحادثة و المخرج عمرو حسان

هشام ديوان، يوسف بعلوج،كنزة مباركي، إبراهيم 
الحارثي،أيمن هشام، محمد بن ربيع. 

محمد العوني، بدر محارب . فاطمة المعدول، الزهرة 
براهيم، حسين علي هارف

مركز المؤتمرات 
الصحفية. ف. نايل تاور

15الثالثاء

11:00

12:00

مؤتمر صحفي لمسابقة البحث العلمي

مؤتمر صحفي عن اإلصدارات االخاصة في المهرجان
و إصدارات الهيئة و توقيعات

يوسف عايدابي، حسن اليوسفي، عقيل مهدي،علي 
عالوي، فاطمة أكنفر، محمود حسن، مروة وهدان.

علي الربيعي، نورا أمين، حسن عطية، عمرو دوارة، 
مصطفى سليم ، نبيل بهجت، أنور محمد، محمد عبد 

الصمد، أحمد الحجاجي

مركز المؤتمرات 
الصحفية. ف. نايل تاور

16األربعاء
10:00
12:00

مؤتمر صحفي لمدير المهرجان و منسقه العام
مؤتمر صحفي للصينيين و الهيئة

األمين العام و خالد جالل
األمين العام للهيئة و الوفد الصيني

مركز المؤتمرات 
الصحفية. ف. نايل تاور



5657

الورش الفنية

بالتعاون مع رابطة السينوغرافيني الصينيني – ينتشوان.	 

ورشة متقدمة للمحترفني في السينوغرافيا املسرحية. 	 

عدد املتدربني 12 من مختلف الدول العربية	 

ملدة أربعة أيام في الفترة من 12 إلى 15 يناير 2019	 

ورشة السينوغرافيا

إشراف المؤطر

ليانج كزيكنغ

نائب األمين العام لهيئة السينوغرافيين في الصين

الصين

)تعدد الدالالت في بساطة التصميم(



5657

الورش الفنية

بالتعاون مع رابطة السينوغرافيني الصينيني – ينتشوان.	 

ورشة متقدمة للمحترفني في اإلضاءة املسرحية .	 

عدد املتدربني 12 من مختلف الدول العربية.	 

ملدة أربعة أيام في الفترة من 12 إلى 15 يناير 2019،	 

ورشة اإلضاءة

إشراف المؤطر

زهاو هاي

نائب رئيس هيئة السينوغرافيين في مدينة قواندونغ

 الصين

تعريف بالتقنيات الجديدة في عالم »الليد« و طرق االشتغال بها.



5859

الورش الفنية

من 10 إلى 16 يناير 2019.	 

لفائدة 15 من شباب ناشئة الشارقة.	 

إشراف المؤطرة 

نورا أمين 

 مصر

ورشة حضور الجسد .
 استخدام الحركة و مواجهة الجمهور )ورشة في أساسيات إعداد الممثل( 
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الورش الفنية

من 1 إلى 12 يناير 2019	 

لفائدة طلبة أكادميية الفنون.	 

من 12 إلى 21 يناير 2019	 

إشراف المؤطر  كارلوس دياز - أسبانيا

إشراف المؤطر

جايلز فورمان  

بريطانيا

ورشة في أكاديمية الفنون 
ورشة سيكولوجية الحركة/ منهج بات ملميجرن

ورشة األقنعة



6061 6061

إصدارات خاصة بالدورة الحادية عشرة



6061

المكرمون

6061

المكرمون 
من رواد المسرح  المصري

حسب الترتيب األبجدي
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المكرمون

ولد أشرف عبد الغفور في عام 1942 احمللة الكبرى- مصر 	 

للمسرح قسم متثيل عام 	  العالي  املعهد  دبلوم  حصل على 

.196(

تقلد منصب نقيب املهن التمثيلية  	 

عام 	  البداية  وكانت  الفنية،  خطواته  أولى  املسرح  شهد 

تلتها مسرحيات  1962 من خالل مسرحية "جلفدان هامن"، 

بال  "موتى  ثم   ،1965 عام  ليال"  و"ثالث  احللبي"،  "سليمان 

 ،1968 و"وطني عكا"   ،1968 و"مصرع جيفارا"   ،1966 قبور" 

و"النار والزيتون" 1969. وآخر أعماله املسرحية دور "جلوستر" 

في مسرحية "امللك لير" عام 2008. 

وفي السينما، شارك في عدد من األفالم السينمائية، منها 	 

وقصة  سلمان  محمد  للمخرج   1969 عام  "الشيطان" 

وسيناريو وحوار أحمد ثروت، و"رجال في املصيدة" عام 1971 

إخراج محمود فريد وسيناريو وحوار محمد إسماعيل رضوان 

أشرف عبدالغفور
الممثل والفنان القدير
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المكرمون

عن قصة ليسري اإلبياري، و"صوت احلب" عام )197 من 

املولد  عدلي  وحوار  وسيناريو  وقصة  رفلة  حلمي  إخراج 

كمال  للمخرج   1974 اخللفية"عام  و"الشوارع  احملامي، 

عطية وسيناريو وحوار عبد اجمليد أبو زيد عن قصة عبد 

إخراج   1975 عام  يهم"  شيء  و"ال  الشرقاوي،  الرحمن 

حسني كمال والسيناريو واحلوار ملمدوح الليثي عن قصة 

الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. 

من 	  العديد  الغفور  عبد  أشرف  قدم  وللتليفزيون 

والناس"  الناجحة، منها "القاهرة  الدرامية  املسلسالت 

األيام"،  مع  و"حسابي  املاضي"،  و"دعاء   ،1967 عام 

جواد"  بال  و"فارس  اجلبل"،  و"زهرة  معذبة"،  و"نفوس 

وإخراج أحمد  وتأليف محمد صبحى  2002 بطولة  عام 

جالل  محمد  للكاتب  أبي"  املتهم  و"حضرة  الدين،  بدر 

رباب حسني، ومسلسل "يتربى في  القوي واخملرجة  عبد 

مجدي  وإخراج  معاطي  يوسف  تأليف   2007 عام  عزو" 

السهرات  من  عددا  تقدميه  إلى  باإلضافة  عميرة،  أبو 

التليفزيونية ومن بينها "املواجهة" التي نال عنها جائزة 

أولى ,ومسلسل جبل احلالل

كما اشتهر بأدائه املتميز لألدوار التاريخية والدينية من 	 

اهلل”  رسول  “محمد  ومنها  التليفزيونية،  الدراما  خالل 

الرشيد”  و”هارون  التاريخ”  في  و”عظماء  مالك”  و”اإلمام 

و”اإلمام  الشافعي”  و”اإلمام  العزيز”  عبد  بن  و”عمر 

“الليالي  عروض  في  مشاركته  إلى  باإلضافة  النسائي”، 

احملمدية” وحلقات برنامج “أسماء اهلل احلسنى”.



6465

المكرمون

آمال بكير 
الصحفية والناقدة المخضرمة 

املاضي 	  القرن  الثالث من  العقد  في  بكير  آمال حسن  ولدت 

بالقاهرة- مصر .

تخرجت في كلية احلقوق بجامعة القاهرة ) 1956( 	 

ثم 	  القضائي  القسم  باب  من  البداية  في  الصحافة  دخلت 

احلوادث حيث التحقت باألهرام عام١٩٥٨.

نقلت بعد ذلك بقرار من األستاذ محمد حسنني هيكل إلى 	 

الصفحة  وكانت  املالخ  االستاذ كمال  مع  األخيرة  الصفحة 

حديثة االنشاء.

فى 	  وظلت  عام١٩٨٤  االخيرة  للصفحة  رئيسة  أصبحت 

منصبها إلى عام١٩٩٤

وهى أول سيدة تقوم بتنفيذ الصفحات فى املطبعة .	 

حررت أول باب اسبوعي خاص بها حتت اسم "وراء الكواليس 	 

. "

شاركت فى الصفحة الفنية االسبوعية للفن املسرحى ثم 	 
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المكرمون

تولت اإلشراف على صفحة املسرح .
"وراء 	  هو  األهرام  بصحيفة  بتحريره  تقوم  باب  أول  كان 

في  الثقافية  األوساط  في  به  عرفت  والذي  الكواليس" 
مصر وانتشر اسمها بعد ذلك محليا وعربيا ودوليا. 

من 	  الفنية  األنشطة  متابعة  التالية،  املرحلة  كانت 
واحلرة  املستقلة  والفرق  والهواة،  الدولة،  عروض مسارح 
العربية  والفرق  التجارية،  واملسارح  اجلامعية،  والفرق 
واألوركسترا  والباليه،  األوبرا،  وعروض  الزائرة،  واألجنبية 
، فضالً  الفنون املصرية  أكادميية  السيمفوني، وأنشطة 

عن املهرجانات الفنية العربية واألوروبية. 
أشرفت على الصفحة االخيرة بجريدة األهرام الكثر من 	 

11 عاماً.
داومت على حترير مقالها األسبوعي بإمضاء "مخلصة" 	 

بصفحة الفنون بجريدة "األهرام" والتي تشرف عليها.

اهم 	  من  باالهرام  لك(  )شاهدت  املعنون  مقالها  يعتبر 
صناع  بها  يحتفي  التي  االسبوعية  النقدية  متباعاتها 

الفنون وينتظرونها.
بشكل 	  الكتابة  عن  تقريبا  عاما   40 طوال  تنقطع  لم 

أسبوعي في جريدة األهرام. 
ال حتصى مقاالتها ومتابعاتها النقدية حيث انها تعتبر 	 

مصر  في  الفنون  مجال  في  متخصصة  صحفية  أقدم 
 1500 من  بأكثر  األهرام  ذاكرة  وحتتفظ  العربي  والوطن 

مقال ومتابعة فنية ونقدية لها على مدار تاريخها.
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المكرمون

جالل الشرقاوي
المخرج القدير واألستاذ األكاديمي

ولد محمد جالل أمني الشرقاوي عام 4)19 – القاهرة – مصر. 	 
)كلية 	  القاهرة  جامعة  من  العلوم  بكالوريوس  على  حصل 

العلوم( عام 1954، 
املسرحية 	  للفنون  العالي  املعهد  بكالوريوس  على  حصل 

بتقدير امتياز عام 1958، 
حصل من فرنسا على درجة دبلوم اإلخراج عام 1960، ودبلوم 	 

إخراج من املعهد العالي للدراسات السينمائيةعام 1962. 
للفنون 	  "العالى  باملعهد  واإلخراج  للتمثيل  مدرسا  عني 

املسرحية" في أكتوبر )196.
أصدر د. ثروت عكاشة عام 1967 قرارا بتعيينه مديرا لفرقة 	 

"مسرح احلكيم"،
عني عميدا للمعهد العالى للفنون املسرحية عام 1975.	 
قدم أعمال مسرحية ال تنسى منها : انقالب، متر حنة، ملك 	 

الوطن، كباريه،  النصر، حراس  أفراح  بهية،  الشحاتني، عيون 
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المكرمون

وعسل  قشطة  املشاغبني،  مدرسة  الغربي،  احلي  قصة 
و حودة كرامة.

قام بتأليف عدة كتب في مجال املسرح والسينما يذكر 	 
املصرى  املسرح  فى  اجلمهور  دراسة  إلى  "مدخل  منها: 
باللغة العربية"، "السينما فى الوطن العربي" و"حياتى 
اإلخراج"،  وفن  التمثيل  فن  في  و"األسس  املسرح"  فى 

"وغيرها من الكتب واملقاالت.
أفالم، 	  ألربعة  إخراجه  السينمائية  مسيرته  تضمنت 

أفالم  تسعة  بطولة  في  واملشاركة  فيلمني  وإنتاج 
سينمائية، وذلك بخالف أربعة أفالم تليفزيونية.

نال الكثير من التكرميات واجلوائز منها على سبيل املثال 	 
ال احلصر:

شهادة تقدير من وزارة اإلعالم عن إخراجه ألوبريت "أفراح 	 
النصر" عام 1989. 

ألوبريت 	  إخراجه  عن  اإلعالم  وزارة  من  تقدير  شهادتى 
"الليلة احملمدية" السادسة عام 1990، و"الليلة احملمدية" 

السابعة عام 1991.
ألوبريت 	  إخراجه  عن  الداخلية  وزارة  من  التقدير  شهادة 

"حراس الوطن" عام )199.
ميدالية وشهادة تقدير عن أفضل كتاب ألف عن تاريخ 	 

عام  املصرى"  الكاثوليكى  "املركز  من  املصرية  السينما 
.1964

الكاثوليكى 	  "املركز  من  اإلنتاج  فى  األولى  اجلائزة  متثال 
املصرى" عام 1986.

جائزة الدولة التقديرية فى الفنون - مصر - عام 1994.	 
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المكرمون

رشوان توفيق 
الممثل والفنان القدير

))19، فى حى 	  القدير رشوان توفيق محمد عام  الفنان  ولد 
السيدة زينب بالقاهرة - مصر

حصل على بكالوريوس قسم التمثيل واإلخراج عام 1960.	 
فور تخرجه مت تعيينه بالتليفزيون مديرا ألحد اإلستديوهات 	 

وعمل ايضا مساعدا لإلخراج.
عند تأسيس فرق التليفزيون املسرحية عام 1961 .	 
تقدم للمشاركة بها وبعد اجتيازه لالختبار عني ممثال بها.	 
االفتتاح 	  مسرحية  بطولة  في  املشاركة  فرصة  له  أتيحت 

عبد  إحسان  تأليف  من  صدري  في  شيء  مسرحية  وهى 
القدوس وذلك بداية عام 1962.

أوائل 	  منذ  املسرحية  العروض  من  كبير  عدد  في  شارك 
الستينات خاصة بفرق التليفزيون واملسرح احلديث ومسرح 
والفرق  الدولة  فرق  من  وغيرها  القومي  واملسرح  احلكيم 
الفنانني،  وبيت  قرية  وثورة  صدرى  فى  شئ  ومنها:  اخلاصة 



6869

المكرمون

ونرجس ونادى العباقرة ورأس العش وبيجماليون و قنديل 
أم هاشم  والراجل اللى ضحك على األبالسة ويا سالم 
سلم احليطة بتتكلم وشمشون ودليلة ورابعة العدوية 
والناس اللى فى التالت وأخويا هايص وأنا اليص، وهاملت. 

كما شارك في الكثير من االفالم السينمائية منها: بني 	 
احلى  فى  وجرمية  واخملربون  اليمن،  ثورة  اجلزاء،  القصرين، 
ونادية،  الطريق،  على  وحواء  العشاق،  وجزيرة  الهادئ، 
وحب املراهقات، وحياة خطرة، والقانون ال يعرف عائشة، 

ومالبس احلداد احلمراء، 
العشرات 	  فى  توفيق  رشوان  القدير  الفنان  تألق  كما 

السهرات  ومنها  التليفزيونية،  الدراما  أعمال  من 
احلب   : أشهرها  ومن  املسلسالت  وأيضاً  التليفزيونية، 
وأشياء أخرى، وال إله إال اهلل – اجلزء الرابع، واللقاء، والنوة، 
أبلة حكمت، واملال والبنون، وساعة ولد الهدى،  وضمير 

العزيز،  عبد  بن  وعمر  والفرسان،  وغاضبات  وغاضبون 
والزينى بركات، ولن أعيش فى جلباب أبى، وهارون الرشيد 

وأستاذ ورئيس قسم، وسلسال الدم.
كرم مبهرجان املسرح العربي بالقاهرة عام 2002.	 
لإلعالم 	  "القاهرة  ملهرجان  عشرة  الثالثة  بالدورة  كرم 

العربي" عام 2007
والفنون 	  واملوسيقى  للمسرح  القومي  باملركز  كرم 

الشعبية عام 2016.
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المكرمون

سميحة أيوب
سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة

ولدت سميحة أيوب عثمان عام 2)19، فى حى شبرا – مصر	 
تخرجت في املعهد العالى لفن التمثيل العربى عام 1952.	 
تألقت فى اخلمسينيات فى عروض كثيرة منها : البخيل، ست 	 

األيدى  اجليران،  بنت  كدب،  فى  كدب  البرميو،  كسبنا  البنات، 
الناعمة، إيزيس، سقوط فرعون، الصفقة، املومس الفاضلة، 
منها:  هامة  باألدوار  الستينات  مرحلة  فى  تألقها  وواصلت 
السلطان احلائر، السبنسة، كوبرى الناموس، سكة السالمة، 
الطيب،  اإلنسان  الندم،  سالم،  الزير  الظل،  خيال  انتيجونا، 
احليطة  سلم  سالم  يا  السبعينات  وفي  الطباشير..  دائرة 

بتتكلم، حبيبتى شامينا، واخرجت "مقالب عطيات". 
تولت إدارة فرقة املسرح احلديث عام 1972 حتى عام 1975، ثم 	 

تولت منصب مدير عام فرقة املسرح القومى عام 1975 حتى 
عام 1987 باستثناء أعوام 77 ثم 84 و 85 

وكليوباترا، 	  قيصر  فيدرا،   : مسرحيات  قدمت  الثمنينات  في 
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ست امللك، رابعة العدوية، دماء على ستار الكعبة، الوزير 
والساحرة  اخلديوى   : قدمت  التسعينات  وفي  العاشق، 
والناس اللى فى التالت وفى عز الضه وليلة احلنة، وفي 
األلفية الثالثة قدمت : قريب وغريب ومسرحية الشبكة.

في اإلذاعة قدمت أعماال كثيرة منها "عواد باع أرضه"، 	 
و"رابعة العدوية"، وفى السينما شاركت فى أكثر من 40 
فيلماً منها : "املتشردة"، "شاطئ الغرام"، "ابن احلارة"، 
"أدهم  الشمس"،  تطفئ  "ال  األطالل"،  "بني  "الوحش"، 
"أرض  األمطار"،  "جفت  ورجل"،  "امرأتان  الشرقاوي"، 

النفاق"،"فجر اإلسالم"،
وفى الدراما التليفزيونية قدمت روائع منها: "احملروسة"، 	 

"طيور بال أجنحة""، “سقوط اخلالفة"، "اغتيال شمس"، 
فى  "أميرة  الشوارع"،  "أوالد  "العائلة"،  "املصراوية"، 

عابدين"، "أوان الورد"، "الضوء الشارد".

وسام 	  منها:  واألوسمة  اجلوائز  من  الكثير  على  حصلت 
اجلمهورية من الطبقة الثانية من الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر عام 1966م، ووسام االستحقاق من الطبقة 
األسد،  حافظ  السورى  الرئيس  من   1972 عام  األولى 
جيسكار  الفرنسى  الرئيس  من  فارس  بدرجة  ووسام 
دستان 1977م، كما توجت الفنانة املسرحية األولى على 
مستوى العالم العربى فى مهرجان قرطاج املسرحى عام 
2015م  عام  للفنون  النيل  أيضا جائزة  1985م، وحصلت 

بخالف عدد كبير من التكرميات محليا وعربيا ودوليا.
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د. سمير أحمد 
المخرج القدير واألستاذ األكاديمي 

ولد سمير أحمد محمد  عام 8)19 بالقاهرة = مصر .	 
حصل على دبلوم املعهد العالي للفنون املسرحية عام )196.	 
يونيه 	  "فنون مسرحية"  العليا  الدراسات  دبلوم  على  حصل 

.1972
السوفيتي 	  االحتاد  املسرح من  دكتوراه في  درجة  حصل على 

.1976
عني مدرس بقسم الديكور اعتبارا من 1970/1/20.	 
عني وكيال للمعهد اعتبارا من 1983:1985.	 
عني عميدا للمعهد اعتبارا من 1985: 1988.	 
عميدا للمعهد للمرة الثانية اعتبارا من 1990: 1992.	 
أستاذا متفرغا اعتبارا من 1998 حنى اآلن.	 
اختير عضوا في جلنة جوائز الدولة التشجيعية ثالثة أعوام.	 
اختير مقررا للجنة جوائز الدولة التشجيعية .	 
الكثير 	  وسينوغرافيا  ديكور  الستينات  مطلع  منذ  صمم 
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احليوانات  هواية  مسرحية  منها:  املسرحية  االعمال  من 
وفاة  مسرحية   - حتت  اللي  الناس  مسرحية   – الزجاجية 
بائع متجول )196 - مسرحية القضية )196 - مسرحية 
تقرير قمري - مسرحية رحلة إلى الغد – أنشودة أجنوال و 
الغول - مسرحية هملت - مسرحية اجلوكر - مسرحية 
- مسرحية  يا ذكي  - مسرحية حاول تفهم  القرود  عزبة 
الست  لعبة  - مسرحية  كارمن  - مسرحية  ونيس  عئلة 
الفارس  مسرحية   -  2000 السالمة  سكة  مسرحية   –
طالع  يا  مسرحية   - همسة   آخر  مسرحية   – واألسيرة  
الشجرة - مسرحية بيكت - مسرحية امللك لير – املسرح 
القومي السوري – إخراج/ على عقلة - مسرحية راشمون 
– مسرح كيفان – الكويت – إخراج/  املنصف السويسي - 
مسرحية اخلال فانيا - مسرح كيفان – الكويت – إخراج/ 
مسرح   - هيروسترات  انسو  مسرحية   - اردش  سعد 
فصيلة  مسرحية   - السويسي  املنصف  إخراج/  كيفان– 
احلليم-  عبد  أحمد  إخراج/  كيفان–   - املوت  طريق  على 
مسرحية القضية خارج امللف – جائز أول ديكور – مهرجان 
قرطاج – تونس – اخراج فؤاد الشطي- مسرحية املدرسون 
ودروسهم اخلصوصية – مسرح فيصل ندا – اخراج السيد 

راضي.
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سمير العصفوري
المخرج والفنان القدير

 	 – بورسعيد  7)19 مبحافظة  عام  في  العصفوري  ولد سمير 
مصر.

تخرج في املعهد العالي للفنون املسرحية عام 1964.	 
عني ممثالً ثم مخرجاً بفرق التلفزيون املسرحية عام 1964. 	 
عني مخرجاُ باملسرح القومي عام 1971.	 
عني مديراً عاماً ملسرح الطليعة عام 1975. 	 
عني مديراً عاماً للمسرح احلديث 1980. 	 
عني مديراً عاماً للمسرح القومي )198. 	 
الصبور، 	  عبد  صالح  قاعة  إلى  حتولت  التي   79 قاعة  أسس 

وأصبحت منوذجاً للقاعات التجريبية مبصر فكراً وأسلوباً وأداء.
مسرحية 	  عروض  في  املميزة  التمثيلية  االدوار  بعض  قدم 

وهوليود  الدرس،  مسرحيتي  في  منها:  ومسلسالت  وأفالم 
البلد، وفيلم إشارة مرور، ومسلسل باب اخللق. 

قام بإعداد بعض النصوص منها: "ومازالت املغنية الصلعاء 	 
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صلعاء" ليونسكو و"زنزانة اجملانني" عن رواية عنبر رقم 6 
لتشيكوف، إعداد أشعار بيرم التونسي "العسل عسل 

والبصل بصل"  .
عيون 	  من  الكثير  أخرج  املسرحي  اإلخراج  مجال  في 

وأسلوبا  منهجا  شكلت  التي  املعاصر  املصري  املسرح 
الدرس-   منها:   مصر  في  املسرحي  االخراج  في  خاصا 
بلدتنا - جسر آرتا - زيارة السيدة العجوز - مأساة احلالج 
- مهرجان الضحك والبكاء -  إيزيس في باريس - مولد 
امللك معروف - يا عنتر- السيرة الهاللية - العسل عسل 
والبصل بصل - كالم فارغ - حدث في وادي اجلن - الست 

هدى - القاهرة 80 وغيرها من الروائع.
كما قدم للمسرح التجاري أعماال منها : جنمه الفاتنه 	 

- جوازة مبليون جنيه - أوالد على مببة - إنها حقاً عائلة 
محترمة - العيال كبرت - لعبة اسمها الفلوس -  الزيارة 

انتهت - الدنيا ملا تضحك –  باللو - االبندا -  كده اوكى 
-  طرائيعو.

حصل على العديد من اجلوائز الرفيعة منها : 	 
األعلى 	  اجمللس  من  الفنون  في  للتفوق  الدولة  جائزة 

للثقافة، عام 2000.
جائزة الدولة التقديرية عام 2010.	 
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سمير غانم
الممثل والفنان القدير

ولد سمير يوسف غامن عام 7)19 مبحافظة أسيوط، مصر.	 
تخرج من كلية الزراعة جامعة اإلسكندرية.	 
أضواء 	  ثالثي  فرقة  أحمد  الضيف  و  كون مع جورج سيدهم 

املسرح التي ذاع صيتها في الستينات.
املسرحية 	  األعمال  من  الكثير  منفردا  ثم  الثالثي  مع  قدم 

الكوميدية منها: حواديت، وطبيخ املالئكة، وجوليو ورومييت، 
واملتزوجون،  دكتور،  يا  وأهال  لشرقي،  احلي  في  وموسيقي 
واألستاذ مزيكا، ودو ري مي فاصوليا، وأخويا هايص وانا اليص، 
والنظام  وانا  عصابة،  زعيمة  ومراتي  ومونيكا،  ومراتي  أنا  و 
وهواك، وفندق األشغال الشاقة، وفارس وبني خيبان، وأسعد 
سعيد في العالم، وجحا يحكم املدينة، بهلول في إسطنبول.

شارك أيضا في اللسينما في عدد كبير من األفالم منها: إحنا 	 
بتوع اإلسعاف، الرجالة في خطر، أذكياء لكن أغبياء، مغامرون 
حول العالم، سكة العاشقني، إلى املأذون يا حبيبي، غراميات 
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عازب، العيال الطيبني، املزيكا في خطر، مجانني بالوراثة، 
ملوك الضحك، الكداب، الرجل الذي عطس، عريس في 
اليانصيب، آه يا ليل يا زمن، أميرة حبى أنا، اجملانني التالتة، 
ولد، شباب مجنون  رب  يا  احلديثة،  الطريقة  الزواج على 
جدا، خلي بالك من زوزو، صغيرة على احلب، أضواء املدينة، 
جواز ع الهوا، أزواج طائشون، أهال يا كابنت، البعض يذهب 
للمأذون مرتني، البنات عايزة ايه، شفاه ال تعرف الكذب، 

جتيبها كده جتيلها كده هي كده، 4-2-4
أهم 	  وكانت  رمضان  فوازير  أداء  في  متيز  التليفزيون  في 

محطة بعد فوازير الثالثي عام )198 مع فوازير "فطوطة 
ثم   ،1986 عام  والشخصيات"  "فطوطة  ثم  واألفالم"، 
املضحكون  وفوازير   1992 التاريخ  في  املتزوجون  فوازير 
)199 وفوازير أهل املغنى 1994، ومن أشهر مسلسالته 
جودة،  والكابنت  الناصح،  زكي  ومغامرات  ميزو  حكاية   :

الناصح،  زكي  مغامرات  ميزو،  وحكاية  الرهيب،  واللغز 
ضيوف مزعجني جدا، إنسى اللى فات يا فرحات ، عوضني 
عنايات،  ومسز  أيوب  مستر  حكايات  عني،  وإمبراطورية 
قشطة  لوز،  شربات  جنان،  ضحكة  أبو  جودة،  الكابنت 
لهفة،  بنات،  دلع  امني،  االستاذ  عيله  كرتون  وعسل، 

يوميات زوجة مفروسة، الكبير اوي، نيلي وشريهان.
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سميرة عبدالعزيز
الممثلة والفنانة القديرة

5)19 مبدينة االسكندرية 	  العزيز في عام  ولدت سميرة عبد 

– مصر

حصلت على بكالوريوس التجارة بجامعة االسكندرية 1970 	 

ثم بكالويوس الفنون املسرحية بأكادميية الفنون1974.

التربية 	  بوزارة  بالتدريس  بالعمل  العملية  حياتها  بدأت 

والتعليم، ولكنها سعت بعد ذلك لإلنتداب رسمياً إلى فرقة 

اإلسكندرية املسرحية التابعة للمحافظة عام )196م.

من 	  العديد  في  اشتركت  و  القومي  باملسرح  التحقت 

املسرحيات أهمها: وطني عكا- قولوا لعني الشمس- صالح 

الدين األيوبي- بعد أن ميوت امللك- حبيبتي شامينا- الزفاف- 

28 سبتمبر،  إيزيس- أنطونيو و كليوباترا- رجل في القلعة- 

 – مصر  يا  باحلم  األجيال-  أيقاع  املصرية:  األوبرا  دار  في  و 

للمسرح  الدولي  القاهرة  مهرجان  في  وشاركت  واحمس 

التجريبي: بترنيمة- ومخدة الكحل، التي نالت اجلائزة الكبرى 
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وسراييفو  قرطاج  ومهرجانات  التجريبي  املهرجان  في 

ومارسيليا.

عام 	  الرحمن  عبد  محفوظ  الكبير   األديب  من  تزوجت 

)198م وأكمال معا مسيرة االبداع.

منها: 	  السينمائية  األفالم  من  مجموعة  في  شاركت 

 ، اللذيذ  القتل  الراية حمرا،   ، أوالد ضرغام  إعدام قاضي، 

هو  مصر،  من  بنتني  ميكانو،  حليم،  املراقبة،  حتت  امرأة 

فيه كده ؟ 

التي شاركت فيها: متى 	  الكثيرة جدا  ومن املسلسالت 

، حادي بادي ، ضمير  ، حكايات هو وهي  تبتسم الدموع 

حنيفة  أبو   ، احلق  الوعد   ، احللواني  بوابة   ، حكمت  أبلة 

 ، عابدين  أميرة في   ، أفكاري  بنات   ، أم كلثوم   ، النعمان 

ابن موت،  العرب همام،  الدعاة، حنان وحنني، شيخ  إمام 

بطل من الصعيد، أستاذ ورئيس قسم.

شاركت في بطولة عدد كبير من السهرات واملسلسالت 	 

الرجل  ومدينة،  كاتب  قلبي،  تلم  ال  بينها:  من  إإلذاعية 

دستة  نص  العمر،  حبيبة  دموع،  بال  أيام  والشيطان، 

مضيئة  نقطة  اإلذاعية  برامجها  تبقى  ولكن  عيال، 

مثل: "أماكن لها تاريخ"، ثم البرنامج األشهر: "قال لي 

الفليسوف".

حصلت على جائزة اإلبداع من " اإلذاعة والتلفزيون" عن 	 

مسلسل "أم كلثوم" عام 2000. 

مهرجان 	  من  الفنية  مساهماتها  عن  تقدير  شهادة 

"روتردام للسينما العربية" بهولندا عام 2001.

املسرحية" 	  للفنون  التاسع  "الوطني  املهرجان  درع 

باجلماهيرية العربية الليبية عام 2006

واخلمسني( 	  السادسة  )الدورة  الكاثوليكي  املهرجان  درع 

فبراير عام 2008.
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سناء شافع
الفنان القدير واألستاذ األكاديمي 

علي 	  حسن  الرحمن  عبد  محمود  الدين  سناء  محمد  ولد 

شافع في عام 9)19 أسيوط- مصر

املسرحية 	  للفنون  العالي  املعهد  بكالوريوس  على  حصل 

 1964

حصل على دكتوراه في الفلسفة من جامعة لينبرج بأملانيا 	 

في علوم املسرح سنة 1970 

بدأ الفنان سناء شافع حياته العملية باالنضمام إلى مسارح 	 

املسرح  فرقة  إلى  بالتحديد  انضم  ثم   ،1961 عام  التلفزيون 

 : مسرحيات  في  بالتمثيل  شارك  حيث   ،1962 عام  العاملي 

املتحذلقات، احليوانات الزجاجية، أنتيجونا. 

عني مديرا ملسرح الطليعة عام 1974.	 

 	 1977 املسرحية  سنة  للفنون  العالي  باملعهد  مدرسا  عني 

حتى صار وكيال ثم عميدا عام 1987 ثم نائبا لرئيس االكادميية 

في مطلع العقد التاسع من القرن املاضي.
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العقد 	  مطلع  منذ  قدمها  االخراجية  أعماله  أهم  من 
السلم  على  رقصوا  إللي  املاضي:  القرن  من  السابع 
)1972( لفرقة املسرح الكوميدي ومسرحية دون كيشوت 
يخاف  ومن  واملصيدة  زوجته،  قاتل  مسرحيتي  و   )1975(
وللمسرح  الطليعة،  مسرح  لفرقة  وولف  فيرجينيا 
)1978(، روميو  )1974(، أنتيجون  القومي سقوط بارليف 
أخرج عدة عروض موسيقية ومن  )2008( كما  وجوليت 
وبترفالي  الفنون،  أكادميية   )1989( الشخص  بينها: 

)1978(، وتوسكا )1979( لفرقة أوبرا القاهرة.
من أهم أعماله السينمائيه دوريه املميزين في فيلم )حتى 	 

ال يطير الدخان(، وفيلم )فوزية البرجوازية(، أما بالنسبة 
للتلفزيون، فقد شارك في الكثير من املسلسالت ومتيزت 
أدواره في مسلسالت هامة مثل: الزيني بركات، وحضرة 
املتهم أبي، والقيصر، واجلماعة والشوارع اخللفية، وليالي 
اجلنوبي،  وحلم  وليلة،  ليلة  وألف  الغول،  ورأس  احللمية، 

وباب اخللق، وحضرة املتهم أبي، واحملاكمة، ودموع صاحبة 
اجلاللة، وصباح اخلير يا جاري وغيرها الكثير من االدوار.

شكسبير 	  جمعية  في  البعثة  أيام  من  أساسي  عضو 
أقدم جمعية في العالم بأملانيا .

الراحل 	  النجم  مع  بأملانيا  روستيك  مسرح  زمالة  عضو 
أحمد زكي .

حصل على أفضل مخرج فى استفتاء جمهورية مصر 	 
العربية والعالم العربي سنة 2009 عن إخراج مسرحية 
" روميو و جوليت " وذلك عن جريدة اجلمهورية ومجلة 

حريتي .
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سهير المرشدي
الممثلة والفنانة القديرة

طنطا 	  مدينة  في  1946م  عام  منتصر  رشدي  سهير  ولدت 

مبحافظة الغربية  – مصر

اجلديدة 	  احللمية  حي  حتديدا  القاهرة  إلى  عائلتها  انتقلت 

والتحقت مبدرسة احللمية الثانوية للبنات، وهناك إكتشفتها 

ناظرة املدرسة في الثانوية العامة حني أدّت دورًا في مسرحية 

األميرة العمياء حصلت عليه على شهادة تقدير.

درست التمثيل في املعهد العالي للفنون املسرحية، وبدأت 	 

بأدوار  العشرين  القرن  ستينات  نهاية  في  الفني  مشوارها 

مساعدة مثل دور الغازية في فيلم )البوسطجي(، ثم ازدادت 

مساحة أدوارها شيًئا فشيًئا مع حلول السبعينات.

منها: 	  املصري  املسرح  عيون  من  مجموعة  في  شاركت 

على  جواز  ومسرحية  األخيرة-  سالومي  رقصة  مسرحية 

األحمر  النسر  ومسرحية  إيزيس-  ومسرحية   - طالق  ورقة 

 - املدق  زقاق  ومسرحية  أكتوبر-  في  حدث  ومسرحية   -
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ومسرحية يوم من هذا الزمان.
شاركت في الكثير من االفالم السينمائية التي ادت فيها 	 

أدوار ال تنسى من بينها : املشاغب، صبيان وبنات، القاهرة 
0)، اخلروج من اجلنة، جفت األمطار، شنطة حمزة، جرمية 
جزيرة  البوسطجي،  الثانية،  الزوجة  الهادى،  احلي  في 
العشاق، مجرم حتت االختبار، من أجل حفنة أوالد، الناس 
والدم،  العشق  خطر،  حلظة  احلياة،  وعادت  جوه،  اللي 
كل  غير  بنت  الوحل،  في  اغتيال، سيقان  الزفة،  كدابني 
البنات. احلرامي، السيد البلطي، سارق احملفظة، بنات في 
اجلامعة، عودة االبن الضال، حكمتك يا رب، امرأة بال قلب، 
رغبة متوحشة. صبيان وبنات، حكاية بنت اسمها مرمر، 

بال رحمة، واحد + واحد.
املسلسالت 	  من  العديد  في  تنسى  ال  أدوارا  قدمت  كما 

ليالي  ومسلسل  احلصاد،  ليالي  مسلسل   : مثل 
احللمية، ومسلسل أرابيسك، ومسلسل بوابة احللواني، 

ومسلسل  اإلسكندرية،  في  ينام  أحد  ال  ومسلسل 
عطشان يا صبايا، ومسلسل موعد مع الوحوش.

اجلوائز 	  من  العديد  الرشدي”  “سهير  الفنانة  نالت 
على  حصلت  حيث  الفني  مشوارها  خالل  والتكرميات 

وسام الفنون واآلداب من مهرجان قرطاج بتونس.
باملركز 	  الرواد  لقاء  في  املصرية  الثقافة  وزارة  كرمتها 

القومي للمسرح عام 2017.
التمثيل 	  أنصار  جمعية  إدارة  جمللس  رئيسة  انتخبت 

والسينما.
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عبدالرحمن أبوزهرة
الممثل والفنان القدير

مبحافظة 	   19(4 عام  في  زهرة  أبو  محمود  الرحمن  عبد  ولد 

دمياط - مصر

تخرج في معهد الفنون املسرحية عام 1958. 	 

عمل موظفاً في وزارة احلربية ثم عني ممثالً في املسرح القومى 	 

عام 1959 . 

شارك في عدد من روائع املسرح املصري بادوار ال تنسى منها: 	 

الشيطان،  الصبار  زهرة  القضية،  احملروسة،  دنيا،  يا  سيرك 

احلرمي،  ونهاية، صف  بدايه  الزمن،  أقوى من  مصرع كليوباترا، 

قريب وغريب، هاملت، حتب تشوف مأساة. 

عددا 	  السبعينات  منتصف  منذ  التليفيزيونية  للدراما  قدم 

العهد،  ولي  منها:  مسلسالت  في  الشخصيات  من  كبيرا 

املشربية، اإلمام الشافعي، صيام صيام، عمر بن عبد العزيز، 

من  امرأة  فاروق،  امللك  وحنني،  حنان  العنكبوت،  املصراوية، 

العمة  الرصاص على هند عالم،  أطلق  اجلواني، من  الصعيد 
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نور، لن أعيش في جلباب أبي، السقوط في بئر سبع، أنا 
قلبي دليلي، خاص جدا، اجلماعة، هامن بنت باشا، سقوط 
نظام،  نقطة  الروح،  احملارب، نسيم  نور، ظل  بابا  اخلالفة، 
والنار،  الدم  عادية،  أحالم  ميعاد،  غير  من  تنام،  ال  أحالم 

جحا املصري، ملا التعلب فات، الوسية، ابو البنات. 
السينما 	  عيون  في  األدوار  من  كبيرا  عددا  أيضا  قدم 

امرأتان،  املتوحشة،  اخللفية،  الشوارع  منها:  املصرية 
احلاسة  البلطى،  السيد  الدخيل،  احلرمان،  بئر  االختيار، 
السابعة، اجلزيرة، أنت عمري، حب البنات، ديل السمكة، 
اسمها سالم،  احلقيقة  العسل،  في  النوم  اخلوف،  أرض 

اللعنة، احلقيبة السوداء، طلق صناعي وغيرها... 
قام باألداء الصوتي لبعض أفالم الرسوم املتحركة منها 	 

: فيلم )عالء الدين( بجزئيه، ودور األسد )سكار( في فيلم 
)األسد امللك( من إنتاج ديزني النسخة العربية.

اشهرها 	  من  املسلسالت  من  العديد  لالذاعة  قدم  كما 
الغريب  و  يعود  بطوطه  وابن  الدنيا  صندوق  مسلسل 
األعمال  من  وغيرها  التسالي  يحبون  وعفاريت  والليل 

الدرامية.
املصري عن مجمل 	  للمسرح  القومي  املهرجان  كرم من 

أعماله 2016.
أعماله 	  مجمل  عن  للمسرح  القومي  املركز  من  كرم 

.2017
األهرام 	  جوائز  حفل  في  أعماله  مجمل  عن  التميز  درع 

للدراما التليفزيونية 2017.
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عزت العاليلي
الممثل والفنان القدير

ولد عزت العاليلي عام 4)19 في حي باب الشعرية بالقاهرة 	 
- مصر 

حصل على بكالوريوس املعهد العالي للفنون املسرحية عام 	 
 1960

رعايته 	  بسبب  تخرجه  فور  التمثيلية  مسيرته  يبدأ  لم 
برامج  كمعد  لفترة  فعمل  والده،  وفاة  بعد  األربعة  ألخواته 
تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خالل فيلم )رسالة من 

امرأة مجهولة( عام 1962 والذي كان مبثابة بدايته 
عروض 	  في  البطوالت  من  مجموعة  العاليلي  عزت  قدم 

على  املصري  املسرح  لريبورتوار  بعضها  تنضم  مسرحية 
الظل  خيال  و  قرية  وثورة  بكوات  يا  أهال  مسرحية  رأسها 

واالنسان الطيب ولعبة كل يوم ومتر حنه والعمر حلظة. 
"األرض" 	  أبرزها  السينمائية  األدوار  كما قدم عددا كبيرا من 

بني   ، انسان"  بعمر  "ساعة  مات"،  "السقا  "االختيار"،   ،
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البنات،  معسكر  مجهولة،  امراة  من  رسالة  القصرين، 
األبرياء،  أم هاشم، وجوه للحب،  البلطي، قنديل  السيد 
الناس والنيل، اوالدنا في لندن، على من نطلق الرصاص، 
ما،  شيء  من  خائفة  للسيدات،  عزاء  وال  األنس،  شلة 
إسكندرية ليه، األقوياء، وقيدت ضد مجهول، أهل القمة، 
املالحات،  فى  الصبر  واجلن،  اإلنس  املنتقمون،  القادسية، 
عودة  اخليانة،  بئر  اخلانكة،  من  الهروب  واألسورة،  الطوق 

الهارب، بالغ للرأي العام، الطريق إلى إيالت، تراب املاس.
ومعروفة 	  هامة  مسلسالت  التليفزيونية  للدراما  وقدم 

منها: املتهم بريء، الظالل، الفدان األخير، األرض الطيبة، 
 ، احللواني  بوابة  الطبري،  املتولي،  بوابة  الندمي،  عبداهلل 
عائلة الديناصورات، ومتضي االيام، أزمة الدرملي، احلسن 
البصري، نور القمر، نوبة صحيان، لقاء السحاب، عسكر 

و حرامية، اجلماعة.

قصص 	  ايزيس،  منها:  مسلسالت   لإلذاعة  قدم  كما 
القرآن، عيلة البرنس، شذى األندلس، الصبر في املالحات 

من أنا؟، الكالم املباح.
نال جائزة أحسن ممثل عن فيلم "الطريق إلى إيالت".	 
نال درع تكرميي في مهرجان ART السينمائي لعام 2009	 
حاز على تكرمي في مهرجان وهران للفيلم العربي لعام	 
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فهمي الخولي 
المخرج والفنان القدير

تخرج فهمي اخلولي الذي ولد في أواخر العقد الرابع من القرن 	 
املاضي في املعهد العالي للفنون املسرحية مبصر دفعة 1971 

وكان األول علي الدفعة.
من 	  كل  في  واإلخراج  التمثيل  ملادتي  ومحاضرا  أستاذا  عمل 

املسرح  وأقسام  بالقاهرة  املسرحية  للفنون  العالي  املعهد 
أداب إسكندرية وحلوان وكلية التربية جامعة حلوان. 

املسرح 	  لدراسة  األمريكية  املتحدة  الواليات  إلي  سافر 
األمريكي سنة 1987.

عني مدير عام املسرح احلديث )السالم( من 1987 – 1997.	 
عني مدير عام مسرح الغد من 1997 – 2001.	 
عضو اللجنة العليا للمسرح باجمللس االعلى للثقافة. 	 
عضو جلنة فحص جوائز الدولة للتفوق .	 
رئيس جلنة حتكيم جوائز مؤسسة ساويرس الثقافية.	 
رئيس جلنة التحكيم مبهرجان املسرح العربي سنة )201.	 
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العاشق" 	  "الوزير  بينها  من  مسرحيا  عرضا   10( أخرج 
غيث  اهلل  عبد  وبطولة  جويدة  فاروق  الشاعر  تأليف 
محمد  تأليف  "سالومي"  ومسرحية  أيوب  وسميحه 
عبد  وجمال  الدمرداش  ونور  رغدة  وبطولة  سلماوي 
نور  بطولة  القدس"  تسقط  "لن  ومسرحية  الناصر 
الشريف وعفاف راضي ومجدي كامل ومسرحية "حمري 
جمري" بطولة صابرين وعالء ولي الدين ومسرحية "احلب 
بالعقل "بطولة سمير غامن وإسعاد يونس، وآخر أعماله 
" باب الفتوح" تأليف محمود دياب بطولة محمد رياض 
ويوسف شعبان، كما قدم ملسرح الشركات الكثير من 
لصناعة  النصر  شركة  خالل  من  املسرحية  االعمال 
سليم  مصطفى   : تأليف  السلطانية  منها  السيارات 
حتول  وقد  بالشركة  العاملني  من  مجموعة  بطولة 
على  احلصول  في  بعضهم  وجنح  االبداع  جملال  بعضهم 

فرص حقيقية.
حصل علي جائزة الدولة التشجيعية سنة 1990	 
حصل علي وسام الدولة للعلوم والفنون سنة 1992	 
حصل علي نوط اإلمتياز سنة 1995	 
حصل عل جائزة الدولة للتفوق في الفنون سنة 2010 	 
من 	  الثانية  الطبقة  من  اإلستحقاق  وسام  علي  حصل 

اململكة األردنية الهاشمية سنة 2005  
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د.كمال عيد 
المخرج القدير واألستاذ األكاديمي 

 	 – زينب  بالسيدة  عام1)19  عيد  محمد  الدين  كمال  ولد 
القاهرة – مصر.

تخرج في املعهد العالي للفنون املسرحية عام 1952.	 
املدرسي 	  للمسرح  كمفتش  بالعمل  العملية  حياته  بدأ 

باإلسكندرية عام 1955، ثم انتقل للعمل كمفتش للمسارح 
واملالهي مبصلحة الفنون من 1956 وحتى1958.

دولة 	  إلي  املسرحي  اإلخراج  لدراسة  دراسية  بعثة  في  أوفد 
"اجملر" عام 1958.

املصرية 	  املؤسسة   - األولى  الفئة   - بعد عودته مخرجا  عني 
للمسرح واملوسيقي.

املصرية 	  الفنون  أكادميية   - واإلخراج  للتمثيل  أستاذا  عني 
العالي  للمعهد  وكيال   1989  /1987 عام  عني  كما  1987م، 

للفنون املسرحية.
املصري 	  املسرح  عيون  من  مجموعة  املصري  للمسرح  أخرج 
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ومتولي  شفيقة   ،)196(( تشيكوف  مع  سهرة  منها: 
 ،)1966( الليل  في  طبول   ،)1965( الضفادع   ،)1964(
فأر  أهال   ،)1964( اجلسر  من  مشهد   ،)1968( األستاذ 
السبتية )1974( الى جانب مجموعة من العروض املميزة 

بالثقافة اجلماهيرية.
منها: 	  والترجمات  والكتب  األبحاث  من  كبير  عدد  له 

املسرح اإلشتراكى، فلسفة األدب والفن، جماليات الفنون، 
املسرحي،  اجملال  علم  االشتراكية،  الدراما  مشكالت 
املعمل املسرحي، مقدمة في الفنون املسرحية، ترجمة 
ملسرحية "الناووس" ونصوص جتريبية من املسرح اجملرى، 
وأحدث نظريات الدراما األوروبية، تأليف/ بيتشى توماش. 

حصل على الكثير من التكرميات واجلوائز منها :	 
جائزة العرض األول باملهرجان األول لفرق مسارح األقاليم 	 

عام 1966.

شهادة تقدير منظمة التحرير الفلسطينية لفن ملتزم 	 
بالثورة الفلسطينية )1979(

اإلمارات 	  دولة   – "الشارقة"  حكومة  تقدير  وشهادة  درع 
العربية - )1994(.

شهادة تقدير وميدالية املهرجان الوطني للتراث والثقافة 	 
– اجلنادرية باململكة العربية السعودية )1996(.

تكرمي جمعية "املسرح احلر" إلسهامه في تأسيس فرقة 	 
املسرح احلر )2010(.

 	 - املسرحية  للفنون  الثالث  األكادميي  املهرجان  درع 
الكويت ))201(.
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لينين الرملي 
الكاتب المسرحي الكبير

ولد لينني فتحي عبد اهلل فكري الرملي عام 1945 بالقاهرة- 	 
مصر.

املسرحية، 	  للفنون  العلي  املعهد  بكالوريوس  على  حصل 
قسم النقد وأدب املسرح عام 1970.

نشر أول قصة قصيرة مبجلة صباح اخلير عام 56 وصدرت له 	 
أول قصة منشورة في كتاب عام 58 وهو في الثانية عشر.

بدأ الكتابة للتليفزيون من عام 67 فكتب أكثر من 28 عمال 	 
نال جماهيرية واسعة.

قدم عددا كبيرا من النصوص والعروض املسرحية في مصر 	 
 : منها  صبحي  محمد  القدير  الفنان  مع  كبير  عدد  منها 
يا  وداعا   - بكوات  يا  أهال   - غبي  يا  الدرس  انتهى   - تخاريف 
بالعربي   - اجملنون  سعدون   - مواطن  لكل  عفريت   - بكوات 
الفصيح - وجهة نظر – الهمجي - انا وشيطاني – احلادثة - 

سك على بناتك
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العمر، 	  فرصة   ،1( العميل   : السينمائية  أعماله  ومن 
البداية،  وعديلة2،  بخيت  وعديلة1،  بخيت  اإلرهابي، 

النعامة والطاووس
: فرصة العمر، هند والدكتور 	  التليفزيونية  ومن أعماله 

دعوه  شرارة،  ولد،  جالك  مبروك  ميزو،  حكاية  نعمان، 
للزواج.

ترجمت له لإلجنليزية : )بالعربي الفصيح(، )وجهة نظر(، 	 
)الكابوس(، )األسري(، )رصاصة الرحمة(، )احلادثة( 

للفرنسية :) الكابوس ( )العار(. 	 
لليونانية: ) سالم النساء ( )الشيء (.	 
حتت 	  الفصيح(  بالعربي  و)   ) نظر  وجهة   (: لألملانية 

الترجمة) أنت حر( .
للدمناركية:) األسري( ) أخلعوا األقنعة( لإليطالية.	 
الزائر 	  برنامج  ضمن  األمريكية  املتحدة  الواليات  دعته 

الدولي للواليات املتحدة في سبتمبر 2000.
لعام 	  الفنون  في  التقديرية  الدولة  جائزة  على  حصل 

.2006
الصباح 	  دار  جائزة   ) الفصيح  بالعربي   ( مسرحية  نالت 

الكويتية لإلبداع الفكري الفني عام 1991.
جائزة األمير كالوس الهولندية لعام 2005 عن جهوده في 	 

املسرح املصري .
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محمود الحديني
الممثل و الفنان القدير

مبدينة 	   1941 عام  في  احلديني  السالم  عبد  محمود  ولد 
دمنهور- محافظة البحيرة - مصر. 

حصل على بكالوريوس املعهد العالي للفنون املسرحية عام 	 
.1962

عني مديرا عاما مسرح الطليعة 1980 إلى 1981 .	 
عني مديرا عاما املسرح احلديث 1981.	 
عني مديرا عاما املسرح القومي عام 1990.	 
للمسرح 	  القومي  للمركز  ورئيسا  الثقافة  لوزارة  وكيال  عني 

واملوسيقى والفنون الشعبية عام 1994 واستمر بنجاح كبير 
في ادارته حتى عام 1999.

عني وكيال لوزارة الثقافة ورئيسا للبيت الفني للمسرح عام 	 
.1999

مت إفادته من قبل وزارة الثقافة للصني لإلطالع علي النشاط 	 
املسرحي.
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مت إفادته من قبل وزارة الثقافة ملهرجان )أوندرا( باسكتلندا.	 
في 	  )أفينون(  ملهرجان  الثقافة  وزارة  قبل  من  إفادته  مت 

فرنسا،
قدم الكثير من االدوار الهامة في مسرحيات منها: والد 	 

 - رحلة حب   - احللبي  - سليمان  البطيخ  – كفر  الذينه 
سرية  جلسة   - جميلة  مأساة   - مجنونة  إعترافات 
حامالت   - احملروسة   – السبنسة   – الناموس  كوبري   -
 - زمان  - وحالوة  السور  ورحلة خارج   - وزمردة   – القرابني 

الدخان 
كما قدم مجموعة من االدوار املميزة في عدد من األعمال 	 

السينمائية منها : الباب املفتوح – واللهب - وثمن احلرية 
- وأمير الدهاء - واالبن املفقود

واضحة 	  بصمة  أيضا  له  كان  التليفزيونية  الدراما  وفي 
ليالي   - املشربية  أدواره في مسلسالت منها:  من خالل 

احللمية - هي واملستحيل - رياح اخلوف - الفارس األخير - 
حدائق الشيطان - عفاريت السيالة – املصراوية - هارب 

من األيام 
حصل علي الكثير من اجلوائز واألوسمة أهمها:	 
من 	  والفنون  العلوم  ووسام  التشجيعية  الدولة  جائزة 

الدرجة األولي 1984 عن دوره في مسرحية )الصقر ورحلة 
إخراج/عبد  السالموني،  العال  أبو  تأليف/محمد  العذاب( 

الرحيم الزرقاني علي املسرح احلديث أثناء إدارته له.
والفنون 	  واملوسيقى  للمسرح  القومي  املركز  تكرمي 

الشعبية – وزارة الثقافة 2015.
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محمود ياسين 
الممثل و الفنان القدير

بورسعيد- 	   1941 عام  في  ياسني  محمود  فؤاد  محمود  ولد 
مصر 

تخرج في كلية احلقوق جامعة القاهرة عام 1964 	 
التحق باملسرح القومي عام )196. 	 
االخرى 	  الفرق  وبعض  القومي"  "املسرح  خشبة  على  قدم 

أبرزها:  املسرحيات  من  الكثير  والبالون  احلديث  املسرح  مثل 
"وطني عكا"، "عودة الغائب"، "واقدساه"، "سليمان احللبي"، 
"ليلى  غيفارا"،  مصرع  "ليلة  سالم"،  "الزير  "اخلديوي"، 

واجملنون" .
والسبعينات 	  الستينات  اواخر  في  كبيرا  تراثا  للسينما  قدم 

ببطولتها  قام  او  فيها  شارك  التي  االفالم  ومن  والثمانينات 
على سبيل املثال: الرجل الذى فقد ظله، القضية 68، شيء 
اخليط  الشوك،  نزرع  ال  نحن  بلدنا،  من  حكاية  اخلوف،  من 
عيون،  وثالث  أنف  إمرأة،  الشيطان  املمر،  على  أغنية  الرفيع، 
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شباب يحترق، حب وكبرياء، الزائرة، امرأة سيئة السمعة، 
احلب الذي كان، ليل وقضبان، امرأة للحب، أين عقلي، قاع 
تزال في جيبي، غابة من السيقان،  الرصاصة ال  املدينة، 
سيلوفان،  ورق  على  تبتسم،  شفاه  فوق  العذاب  بدور، 
أفواه  امرأة،  العذاب  يا من كنت حبيبي،  دنيا، ال  يا  مولد 
رحلة  الهاوية،  إلى  الصعود  املفر،  أين  محمود،  وأرانب  
السادة،  أيها  انتبهوا  الظالم،  قاهر  أذكريني،  النسيان، 

األقوياء، فتاة من إسرائيل، اجلزيرة، عزبة آدم.
الدرامية 	  األعمال  أهم  من  مجموعة  للتليفزيون  قدم 

مجرى  الدكة،سور  كوم  الشرق،  رياح  منها:  تاريخه  في 
األفغاني،  الدين  الشر، جمال  العصيان، حديقة  العيون، 
العصر،  النعمان، سوق  أبو حنيفة  القدس،  إلى  الطريق 

طريق النور، غدا تتفتح الزهور
حصل على الكثير من اجلوائز واألوسمة واملناصب منها:	 

جائزة التمثيل من مهرجانات طشقند عام 1980 	 
جائزة التمثيل من مهرجان السينما العربية في أميركا 	 

وكندا عام 1984
حصل على جائزة الدولة عن أفالمه احلربية عام 1975.	 
 	 - التلفزيون  مهرجان   - ممثل  أحسن  جائزة  على  حصل 

.2002 ،2001
مت اختياره عام 2005 من قبل األمم املتحدة سفيرا للنوايا 	 

اإلنسانية  لنشاطاته  واجلوع  الفقر  ملكافحة  احلسنة 
املتنوعة.
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نبيل الحلفاوي
الممثل و الفنان القدير

ولد نبيل محمد احللفاوي عام 1947 مبحافظة اجليزة- مصر.	 
درس مجال إدارة األعمال في كلية التجارة في جامعة القاهرة 	 

في عام 1966، 
للفنون 	  العالي  املعهد  في  التمثيل  بقسم  التحق  بعدها 

املسرحية وتخرج منه عام 1970.
عضو باملسرح القومي منذ 1972م.	 
املصري 	  املسرح  عروض  أهم  من  مجموعه  للمسرح  قدم 

في  رجل  ومسرحية  مواطن،  لكل  عفريت  مسرحية   : منها 
القلعة، و مسرحية أنطونيو وكليوبترا، ومسرحية بيت في 
اإلشارات  طقوس  ومسرحية  سالم،  الزير  ومسرحية  الهوا، 

والتحوالت.
قدم الكثير من املسلسالت التليفزيونية منها: الزيني بركات، 	 

دموع صاحبة اجلاللة، سور مجرى العيون، رأفت الهجان، بنات 
وأشياء  احلب  اهلل،  إال  إله  ال  واحلب،  الوهم  و  الكهف  زينب، 
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أخرى، األفيال، غوايش، ابن تيميه، بني السرايات العصابة، 
دهشة،  ونوس،  سعر،  ألعلى  علي،  محمد  امللوك،  وادي 
امللك فاروق، املصراوية، أحالم ال تنام، ينابيع العشق، زهور 
شتويه، أوراق مصرية، بيت من قطعتني، كناريا وشركاه، 
من  أوراق  الزعفراني،  بيت  واأللم،  احللم  وقصور،  حواري 
اجملهول، دمي ودموعي وإبتسامتي، زيزينيا، األزهر الشريف 
منارة اإلسالم، لم يكن أبدا لها، بيت العيلة، وراء احلقيقة.

للغاية، 	  سري  منها:  األفالم  من  الكثير  للسينما  قدم 
إلى  الطريق  زمانه،  القمة، عنتر  إلي  والهروب  والسفاح، 
إيالت، سوبر ماركت، سيدة القاهرة، شبكة املوت، إغتيال 
مدرسة، ثمن الغربة، األوباش، آباء وأبناء، احملاكمة، وقيدت 

ضد مجهول.
نال الفنان “نبيل احللفاوي” خالل مشواره الفني العديد من 	 

اجلوائز حيث حصل على جائزة التمثيل عن دوره في فيلم 

“اغتيال مدرسة ” من اجلمعية املصرية لفن السينما عام 
إلى  “الهروب  دوره في فيلم  التمثيل عن  1988م، وجائزة 

القمة” من مهرجان اإلسكندرية  السينمائي.
كما حصل على شهادة تقدير من وزارة اإلعالم عن دوره 	 

في مسلسل “رأفت الهجان ” عام 1990م، وعلى شهادة 
إلى  “الطريق  فيلم  في  دوره  عن  الدفاع  وزارة  من  تقدير 
وزارة  من  األعالم  درع  إلى  باإلضافة  1994م،  عام  ايالت” 

اإلعالم.
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د.نبيل منيب 
المخرج القدير واألستاذ األكاديمي 

ولد نبيل منيب عام 1940 وتخرج في املعهد العالي للفنون 	 
املسرحية عام 1962.

واملساعدة 	  بالتمثيل  وقام  فور تخرجه  القومي  باملسرح  عني 
في االخراج في العديد من املسرحيات.

بالقومي 	  دياب  محمود  للكاتب  غريب  مسرحية  بإخراج  قام 
.1966

الشوربجي 	  سيد  تأليف  القومي  للمسرح  البلياتشو  أخرج 
بالقومي عام 1968.

 	 1977 عام  عودته  وعند   1972 عام  لفرنسا  بعثة  في  سافر 
عمل أستاذا من اخلارج باملعهد العالي للفنون املسرحية إلى 

جانب عمله باملسرح القومي. 
فيه 	  تدرب   1977 عام  املمثل  لفن  مسرحيا  معمال  أسس 

إلى  واختياراتهم  أداؤهم  يشير  الذين  الفنانني،  من  الكثير 
ومنهم:  أستاذه  ومتيز  املعمل  هذا  خالل  من  تكوينهم  متيز 
ماجدة  العزيز،  عبد  أحمد  شاهني،  إلهام  حميدة،  محمود 
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زكي، محمد محمود، عايدة فهمي، عباس منصور، عبلة 
كامل، منصور محمد، محمد عبد الهادي، أحمد مختار، 
عادل أنور، ناصر عبد املنعم، طارق إسماعيل ود. محمد 

أبو اخلير.
القومي مسرحية دماء على 	  أخرج على خشبة املسرح 

مالبس السهرة عام 1980 
قدم استقالته من املسرح القومي وعني أستاذا باملعهد 	 

العالي للفنون املسرحية عام 1981.
أنتدب مديرا عاما للمسرح الكوميدي بجانب عمله عام 	 

.1985
مقرر جلنة فحص االنتاج العلمي وتقييم االعمال الفنية 	 

لشغل وظائف االساتذة واالساتذة املساعدين باكادميية 
الفنون عام 1986.

عضو جلنة فحص االنتاج املقدم لنيل جوائز الدولة عام 	 
.1988

العالي 	  باملعهد  واالخراج  التمثيل  لقسم  رئيسا  عني 
للفنون املسرحية عام 1986. 

من االعمال التي شارك فيها ممثال في مطلع السبعينات 	 
بني  وفيلم    -  1971 املنفى  إلى  العودة  مسلسل  مثل 
ضد  شكوى  االذاعي  واملسلسل    –  1962 القصرين 

مجهول ومسلسل ال تطفئ الشمس 
من 	  العديد  املصرية  املسارح  خشبات  على  أخرج  كما 

االعمال منها : مسرحية القضية، حاول تفهم يا ذكي 
 1987 والبوفيه عام   ،1985 1981، وزواج بالكمبيوتر عام 

وقريب وغريب عام 2005.
كرم من مهرجان دمشق للفنون عام2007.	 
كرم من وزارة الثقافة من خالل املهرجان القومي للمسرح 	 

املصري عام 2016.
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نجاة علي
الممثلة واألستاذة األكاديمية

القديره واالستاذه االكادمييه االستاذه جناه علي عبد 	  املمثله 
من   وتخرجت  مصر،   – االسكندريه  في  ولدت  محمد   اجليد 

املعهد العالي للفنون املسرحيه عام )196
كليه 	  من  التخاطب  مجال  في  عليا  دراسات  علي  حصلت 

الطب جامعه عني شمس عام 1978.
للفنون 	  العالي  باملعهد  كمعيده  عينت  تخرجها  بعد 

الفنون  اكادمييه  استاذ غير متفرغ مبعاهد  املسرحيه وحاليا 
لتدريس ماده فن االلقاء .

جامعه 	  االعالم  بكليه  وااللقاء  الصوتيات  بتدريس  قامت 
التربيه  بكليات  والتليفزيون  االذاعه  اقسام  وكذا  القاهره 
بجامعه القاهره وعني شمس وباقسام املسرح بكليات االداب 
جامعه حلوان واالسكندريه وعني شمس كما قامت بتدريس 

االلقاء في مركز االبداع الفني بالقاهره
وعيوب 	  الكالم  امراض  عالج  كاخصائيه  تعمل  حاليا  تعمل 
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النطق والصوت 
والتطبيق وكتاب 	  النظريه  االلقاء بني  مؤلفه كتاب: فن 

النطق باالصوات اللغويه العربيه.
اجلامعي 	  املسرح  مسابقات  حتكيم  جلان  في  شاركت 

جامعه عني شمس
القديره جناه علي احد 	  والفنانه  تعد االستاذه االكادمييه 

اهم اساتذه االلقاء التمثيلي في مصر والوطن العربي، 
منذ  البارزين  املمثلني  من  اجيال  يدها  علي  تخرج  فقد 
في  والتدريس  العلميه  الدراسات  مع  مشوارها  بدات 
مجال علم االلقاء نظريا وعمليا هذا العلم يدرس كماده 
العالي  باملعهد  واالخراج  التمثيل  تخصصيه في قسم 

للفنون املسرحيه باكادمييه الفنون.
من 	  احترس  مثل:  هامة  أعمال  في  شاركت  املسرح  في 

بيت   – عكا  وطني  والزيتون-  النار   – ارتا  جسر   – البويه 

الزير   – العوانس  دوجنوان-   – البندقيه  تاجر   – البا  برنارد 
سالم – يا طالع الشجره- زهره الصحاري- سيده املاضي 

اجلميل 
ادت ادوار ثانويه ثم ادوار مساعده مميزه صنعت شهرتها 	 

ومن اهم اعمالها في التليفزيون مسلسالت: عطاء بال 
واجلزار-  الضحيه  الوليد-  بن  خالد   – الزمان  غدر  حدود- 
محمد  اختيار-  حلظه  املسنني-  بيت  مبكر-  معاش 
واخواته البنات- موسي بن نصير - امسيه  برده البصيري 
وفي السينما شاركت في فيلم البدايه مع أحمد زكي 

وجميل راتب. 
وفي اإلذاعة املصرية اشتركت في كثير من املسرحيات 	 

دارك-  جان  ميديا-  احلصر  ال  املثال  سبيل  علي  العامليه 
شهيدا  احلسني  مسرحيات  وكذلك  الطلق،  الهواء 

واحلسني ثائرا.
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نعيمة عجمي
مصممة المالبس الفنانة القديرة

في 	  ولدت  التي  عجمي  نعيمة  التشكيلية  الفنانة  حصلت 
فنون  بكالوريوس  على  املاضي  القرن  من  الرابع  العقد  أواخر 

جميلة قسم الديكور القاهرة عام 1971.
تعمل بوزارة الثقافة البيت الفني للمسرح كمصممة للديكور 	 

واالزياء.
تعمل مبركز اإلبداع الفني باألوبرا مشرفا علي قسم االزياء.	 
شاركت في الكثير من االعمال املسرحية كمصممة للديكور 	 

اخلاص  والقطاع  للمسرح  الفني  البيت  مسارح  علي  واالزياء 
منها : الست هدى1996 - حكمت أملاظ 1996 - يا مسافر وحدك 
1998 – هاملت 2000 - أهالً يا بكوات 2007 - رجل القلعة 2007 
– بلقيس 2011 - في بيتنا شبح 2012، وعلى مسرح الطليعة: 
تصميم أزياء مسرحية:يا عنتر وأبو زيد الهاللي - حكم شهرزاد 
1995 - األميرة تنتظر 1996 -الطوق واألسورة -1996 ناس النهر 
1999 - شكسبير وان تو- األرنب األسود 1999 ، تصميم ديكور 
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يا   -  1998 الكحل  1995 - مخدة  ترنيمة   ، وأزياء: سوناتا 
طالع الشجرة تاني- الديك ملا يكاكي 2002 ، وعلى مسرح 
 1998 املراكبي  مسرحية  وأزياء  ديكور  تصميم  السالم: 
تصميم أزياء مسرحية عشا العميان 1999 - ألو يا أرض 
2001 - أوالد الغضب واحلب 2001 - الناس بتحب كده2010، 
وعلى مسرح الغد: تصميم ديكور وأزياء مسرحية: زهرة 
الصحاري2001 - طبول فاوست 1999 وتصميم أزياء: قصة 
 ،2009 املوالوية  أطياف  وأزياء:  ديكور  تصميم   ،2007 حب 
مسرحية:  أزياء  للطفل:تصميم  القومي  املسرح  على 
عالء الدين والثالث دنانير -1994 حلم بكرة، وعلى مسرح 
البالون: تصميم أزياء البروكة 1998 وعلى مسرح الشباب: 
1998 وعلى مسرح  بنات جليلة  أزياء مسرحية  تصميم 
الزيبق  علي  مالعيب  مسرحية  أزياء  تصميم  الفردوس: 
مسرحية  أزياء  تصميم  الريحاني:  مسرح  وعلى   1999

مرسي عاوز كرسي 2009 .
شاركت في مهرجانات منها : السمبوزيوم الدولي بأسوان 	 

عام2000 - حفل افتتاح بيت السحيمي عام2000، حفل 
افتتاح وختام املهرجان التجريبي الدولي عام2000 .

حصلت على شهادتي تقدير من مركز اإلبداع الفني باألوبرا	 
آداب قسم 	  تقدير من كلية  كما حصلت على شهادتي 

مسرح جامعة حلوان
عدة 	  املصري  للمسرح  القومي  املهرجان  جائزة  حصدت 

مرات آخرها عام 2018.
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د.هدى وصفي
الناقدة والباحثة واألستاذة األكاديمية

ولدت هدى يوسف وصفى عام 1942 - بالقاهرة – مصر.	 
حصلت على الليسانس 1962 بامتياز مع مرتبة الشرف.	 
بالكلية وحصلت 	  الفرنسى  بقسم  بالعمل معيدة   كلفت 

على ماجستير كان موضوعه النهضة املسرحية فى القرن 
19 1968 وحصلت على دكتوراة فى االدب الفرنسى 1975. 

تدرجت فى السلك اجلامعى الستاذ ثم رئيس لقسم اللغة 	 
الفرنسية بني عامي 1986 و1992.

عينت مستشارا لوزير الثقافة عام 1990 	 
مديرا ملركز الهناجر للفنون عام 1992.	 
مدير لفرقة املسرح القومى عام 1995 	 
عملت أستاذا للنقد بأكادميية الفنون في التسعينات.	 
مبهرجان 	  وطيدة  بعالقة  وصفى  هدى  الدكتورة  اسم  ارتبط 

عقد  في  والتجريبي  املعاصر  للمسرح  الدولي  القاهرة 
التسعينات، حيث تعاونت مع إدارته فى دورته األولى من خالل 
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ندوات املهرجان ثم عملت كمدير للمهرجان ألربعة دورات 
متتالية. 

عضو مركز لالبحاث االجتماعية بجامعة اكس بباريس 	 
عملت رئيسا لتحرير الكتاب القومى في عام 1999 .. 	 
املتخصصة في فلسفة 	  لتحرير جمللة فصول  رئيسا  ثم 

اآلداب والفنون.. 
العصرية 	  املرأة  عن  بالفرنسية  املؤلفات  من  الكثير  لها 

من  العديد  العربية  للمكتبة  قدمت  كما  مصر،  فى 
كتابة  فن  كتابها   : مثل  والترجمات  والكتب  الدراسات 
الشيخ متلوف بني موليير   : املعروفة  ودراستها  القصة 
وعثمان جالل والتي نشرت في مجلة املسرح العدد االول 
برونل،  ب.  تأليف  االدبى  النقد  لكتابي  وترجمتها   ،1964
واملسرح املصري في القرن التاسع عشر تأليف : فيليب 

سادجروف ترجمة د. هدى وصفي

اختارت منظمة اليونسكو مركز الهناجر كأجنح املراكز 	 
الثقافية فى الشرق األوسط أثناء إدارتها له.  

منحت وسام فارس من الرئيس التونسى عام )199 .. 	 
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يحيى الفخراني
الممثل والفنان القدير

ولد يحيى الفخراني في عام 1945، مبحافظة الدقهلية بدلتا 	 
مصر

من 	  وتخرج  شمس  عني  جامعة  في  الطب  كلية  في  درس 
قسم اجلراحة عام 1971. 

أول أعماله السينمائية كان املشاركة في فيلم "آه يا ليل يا 	 
زمن" مع الفنانة الكبيرة وردة ورشدي أباظة وعادل أدهم ومن 

إخراج علي رضا عام 1977
حكم 	  فى  "بكالوريوس  مسرحية  في  شارك   1978 عام  في 

الشعوب" 
ثم 	  أجنحة"  بال  "طيور  مسلسل  في  شارك   1979 عام  في 

األدوار  الذي يعتبر من أهم  األعزاء شكراً"  "أبنائي  مسلسل 
التي ساهمت مبعرفة اجلمهور به.

بعضها 	  تعد  التي  املسرحيات  من  لعدد  البطولة  أدوارا  قدم 
من ريبورتوار املسرح املصري منها: حضرات السادة العيال – 
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البهلوان - غراميات عطوة أبو مطوة - امللك لير -  ليلة 
من ألف ليلة –  راقصة قطاع عام.

التليفزيونية الكثير من املسلسالت منها: 	  قدم للدراما 
"صيام صيام"، ليالي احللمية"، "فوازير املناسبات"، ألف 
ليلة وليلة"، نصف ربيع اآلخر"، "زيزينيا"، "جحا املصري"، 
التعلب فات، "للعدالة وجوه كثيرة"،  "أوبرا عايدة"، "ملا 
اإلسود"،  اليوم  في  األبيض  "عباس  عزو"،  في  "يتربى 
الباب"،  فتح  "شرف  الهاللي"،  "سكة  وآخره"،  "الليل 

"ابن األرندلي"، "شيخ العرب همام"
بداية 	  منذ  الهامة  األفالم  من  العديد  للسينما  قدم 

العقد الثامن من القرن املاضي منها: "األوباش"، "للحب 
قصة أخيرة"، "عودة مواطن، "دعوة خاصة جداً"، "الغيرة 
الزنزانة"،  في  "حب  االرانب"،  يسرقون  "انهم  القاتلة"، 
"الكيف"،  ميت"،  "إعدام  للزواج"،  "دعوة  "املتشردان، 

خرج و لم يعد، محاكمة علي بابا، عنبر املوت، احلب في 
الثالجة، أرض األحالم، احلقيقة إسمها سالم.

االذاعية 	  املسلسالت  من  مجموعة  لإلذاعة  قدم  كما 
منها: "منحوس مع مرتبة الشرف" و "مش معقول" و 
"لسان العصفور" و"الزم بابا يحب"، وأجاد في أداء صوت 
شخصية وودي في النسخة املدبلجة من فيلم الكارتون 

Toy Story" العاملي حكاية لعبة
وفي عام 2011 بدأ في تقدمي األدوار الرئيسية في سلسلة 	 

احليوان  " قصص  أجزاءها هو  أول  املتحركة  الرسوم  من 
في القرآن "، ثم "قصص اإلنسان في القرآن" ثم "قصص 

النساء في القرآن" .
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يسري الجندي
الكاتب المسرحي الكبير

 	 - دمياط  مبحافظة   1942 عام  في  اجلندي  علي  يسري  ولد 
مصر. 

عمل بوزارة الثقافة منذ عام 1970.	 
عمل مديراً ملسرح السامر بالقاهرة عام 1974.	 
عمل مديراً للفرقة املركزية للثقافة اجلماهيرية عام 1976.	 
عمل مستشاراً ثقافياً لرئيس جهاز الثقافة اجلماهيرية عام 	 

.1982
الثقافة 	  العامة لقصور  بالهيئة  للمسرح  عاماً  عمل مديراً 

حتى عام 1996.
عضو جلنة املسرح باجمللس األعلى للثقافة لعدة سنوات، 	 
عضو جلنة الدراما العليا باحتاد اإلذاعة والتليفزيون.	 
الكثير 	  العربية  املسارح  خشبات  على  له  وقدمت  نشرت 

ال  املثال  سبيل  على  منها  املسرحية  املؤلفات  من  والكثير 
احلصر: عنترة – ما حدث لليهودي التائه عن املسيح املنتظر 
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 – الزيبق  علي   – احملاكمة   – العدوية  رابعة   – الهاللية   –
واقدساه – الساحرة بغل البلدية - حكاية جحا مع الواد 
قلة - علي الزيبق - حكاوي الزمان- القضية 88  - عاشق 
 - واقدساه   – املداحني  عاشق  زعتر-  دكتور   - املداحني 

اإلسكافي ملكاً وغيرها من أعماله املسرحية.
الندمي 	  اهلل  منها: عبد  أعماالً  التليفزيونية  للدراما  قدم 

علي   – العزيز  جدي  أهالً   – غداً  ليست  العالم  نهاية   –
بابا  علي   – واحلصار  املدينة   – احلارة  في  مملوك   – الزيبق 
 – زفتى  – جمهورية  الهاللية  السيرة   – املواردي  قهوة   –
 – املصري  جحا   – قصدي  ماكانش  سامحوني   – التوأم 

الطارق – من أطلق الرصاص على هند عالم. 
مبلمحه 	  تتسم  األعمال  من  عدداً  للسينما  قدم 

املغنواتي-  بالتراث منها:  واملهتم  األساسي في املسرح 
سعد اليتيم - أيام الرعب - نحب عيشة احلرية.

عام 	  املسرح  في  التشجيعية  الدولة  جائزة  على  حصل 
 )1981(

حصل على جائزة الدولة للتفوق عام 2005 )فنون(.	 
حصل على جائزة أحسن تأليف في مهرجان التليفزيون 	 

الثالث عن )السيرة الهاللية 1996(.
حصل على جائزة أحسن تأليف في مهرجان التليفزيون 	 

الرابع عن مسلسل )جمهورية زفتى(.
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معرض الكتب
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معرض الكتب
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 مسابقات التأليف 

لجنة تحكيم مسابقة تأليف النص الموجه للكبار:

أ . محمد العوني / تونس.	 

أ . بدر محارب / الكويت.	 

أ . هزاع البراري / األردن.	 

الفائزون في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار.  2018 :

المرتبة األولى :

طسم وجديس      أمين هشام محمد حسن  - مصر.	 

المرتبة الثانية :

كفن البروكار          محمد األمني بن ربيع  -  اجلزائر.	 

المرتبة الثالثة :

املشهد األخير في وداع السيدة     إبراهيم احلارثي -  السعودية	 
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 مسابقات التأليف 

لحنة تحكيم مسابقة تأليف النص الموجه لألطفال:

د. الزهرة ابراهيم – املغرب..	 

د. حسني علي هارف – العراق..	 

أ . فاطمة املعدول- مصر.	 

الفائزون في مسابقة تأليف النص المسرحي  للفئة العمرية 6 إلى 18 عامًا .

المرتبة األولى:

اجلزائر.	  املؤلف يوسف بعلوج.   نص )قمقم مارد الكتب(.  

المرتبة الثانية:
املغرب.	  املؤلف هشام ديوان.   نص )إبر ليست للتطريز(.  

المرتبة الثالثة مكرر:
مصر.	  املؤلف محمد كسبر.   نص )مندور و القلم املسحور(. 

اجلزائر.	  املؤلفة كنزة مباركي.   نص )مدينة النانو(   
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المسابقة العربية للبحث العلمي 
المسرحي للشباب.

لجنة تحكيم المسابقة العربية للبحث العلمي  :

1. د. حسن اليوسفي – املغرب.

2. د. عقيل مهدي – العراق.

).د. يوسف عايدابي – السودان.

ضمت قائمة المتأهلين للمراتب الثالث األفضل :

– المغرب 	••الباحث علي عالوي 

عن بحثه )في احلاجة إلى مجاوزة االحتفالية إلنتاج معارف مسرحية إبداعية جديدة و متجددة(.

– المغرب 	••الباحثة فاطمة أكنفر 

عن بحثها )جماليات الهجنة في املمارسة املسرحية املغربية، من تأكيد اخلصوصية إلى استيعاب النماذج الكونية(.

– السودان 	••الباحث محمود حسن 

 عن بحثه )املسرح العربي من سؤال الكينونة إلى ما بعد التراث، دراسة في األنساق الثقافية(.

– مصر 	••الباحثة مروة وهدان 

 عن بحثها )جتليات أسطورة عشتار في اخلطاب املسرحي النسوي دراسة نقدية ملسرحية »سيدة األسرار عشتار« 

للكاتبة حياة الرايس في ضوء النقد األسطوري(.

ستعقد جلسة التحكيم النهائية في اكادميية فنون القاهرة يوم اإلثنني 14 يناير الساعة 11:00 صباحا	 
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في )2 مارس 2018، أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

مبادرته التاريخية و كلف الهيئة العربية للمسرح بتنفيذها، واتقضي املبادرة بالعمل 

على تنظيم مهرجانات وطنية للمسرح في الدول العربية التي ال توجد فيها مهرجانات 

للمسرح احمللي، معراج جديد للتنمية املسرحية في الوطن العربي، وقد القت صدى 

عالياً باعتبارها بارقة أمل ألربعة عشر بلداً عربياً ال تنظم مهرجانات محلية ألسباب 

مختلفة.

ليكون  الثالثة  األشهر  مدار  وعلى  اليوم  ذلك  من  للمسرح  العربية  الهيئة  عملت 

بدراسة  العامة  األمانة  فقامت  نالته،  الذي  والتشريف  التكليف  مبستوى  التنفيذ 

وافية في ظل قاعدة املعلومات والعالقات واالتصال الذي تتوفر عليه الهيئة، وخرجت 

بخطة تنقسم إلى مراحل، املرحلة األولى تشمل العمل مع الدول التي حتتاج لتنظيم 

وطنية،  مهرجانات  تنظم  التي  الدول  مع  العمل  الثانية  املرحلة  وطنية.  مهرجانات 

املرحلة الثالثة توحيد اجلهود والرؤى بني كافة املهرجانات الوطنية في الوطن العربي، 

لتحقيق النهوض الشامل.

المهرجانات الوطنية، سبع منارات للجمال
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حازت اخلطة مباركة صاحب السمو لها وانطلق العمل في التباحث ووضع االتفاقات ومذكرات التفاهم، مع وزارات 

وجمعيات ونقابات واحتادات، لسبعة مهرجانات وطنية للمسرح، و هي: 

Ⅶ  .املهرجان الوطني لهواة املسرح. بالتعاون مع وزارة الثقافة واالتصال املغربية

Ⅶ .مهرجان رم للمسرح األردني. بالتعاون مع نقابة الفنانني األردنيني ووزارة الثقافة

Ⅶ .املهرجان الوطني للمسرح املوريتاني. بالتعاون مع وزارة الثقافة والصناعة التقليدية

Ⅶ  .مهرجان فلسطني الوطني للمسرح. بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية

Ⅶ .مهرجان السودان الوطني للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة و السياحة و اآلثار

Ⅶ .مهرجان لبنان الوطني للمسرح. بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية

Ⅶ  .املهرجان الوطني للمسرح. عدن. بالتعاون مع وزارة الثقافة اليمنية

و قد حرصت الهيئة العربية للمسرح في تنظيم هذه املهرجانات على أمرين:

أن يكون احلدث جامعاً وموحداً ويشكل حصيلة حصاد حقيقي.

أن يشكل احلدث مناسبة لترسيخ قيم مسرحية لدى املشتغلني في املسرح ولدى اجملتمع عامة.

لذا فإن نظاماً موحداً للجوائز قد وضع لكل هذه املهرجانات، كما قامت الهيئة بتصميم أيقونة موحدة للفائزين 

بكل هذه املهرجانات.

إن الهيئة العربية للمسرح التي أرادها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بيتاً للمسرحيني 

الشيخ  السمو  صاحب  ودعم  وثقة  الصائبة  بالرؤى  مسلحة  الثانية  عشريتها  اخلطوات  بهذه  دشنت  قد  العرب، 

أفضل  أجل غد  العربي من  املسرح  العرب حول سارية  املسرحيني  والتفاف  القاسمي،  بن محمد  الدكتور سلطان 

ألمتنا.
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المهرجانات المسرحية الوطنية

المغرب
المهرجان الوطني لهواة المسرح
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المهرجانات المسرحية الوطنية

األردن
مهرجان رم للمسرح األردني
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موريتانيا

المهرجانات المسرحية الوطنية

المهرجان الوطني للمسرح الموريتاني
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فلسطين

المهرجانات المسرحية الوطنية

مهرجان فلسطين الوطني للمسرح
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المهرجانات المسرحية الوطنية

السودان
مهرجان السودان الوطني للمسرح
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المهرجانات المسرحية الوطنية

لبنان
مهرجان لبنان الوطني للمسرح
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اليمن

المهرجانات المسرحية الوطنية

المهرجان الوطني للمسرح. عدن




