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 من مهرجان ملسرح العربي 12الهيئة العربية للمسرح تعلن العروض املشاركة في الدورة 

15  ،
ً
 مسرحيا

ً
 منها تتنافس على جائزة القاسمي. 9عرضا

. 12األمين العام اسماعيل عبد هللا : الدورة 
ً
 الفتا

ً
 فنيا

ً
 من املهرجان ستشهد تنوعا

 

ان من مهرج 12التي تمت للعروض املتأهلة للمشاركة في الدورة أعلنت الهيئة العربية للمسرح نتائج االختيار 

جاء هذا ، و 2020يناير / كانون ثاني  16ى إل 10املسرح العربي التي ستنظم في العاصمة األردنية عّمان من 

 لعروض تتنافس على الدخول في املسار األ  114االختيار بناء على تقرير لجنة عربية عملت على دراسة 
ً
ول ملفا

جائزة صاحب  /افس على الدخول في املسار الثانيعروض تتنو  -وهو مسار ال تنافس أو جوائز –املهرجان  /

قد طابقت ، و 2019للعام ألفضل عمل مسرحي عربي ن بن محمد القاسمي السمو الشيخ الدكتور سلطا

 مسرحيا للمسارين عل 15عليه فقد تأهل و املعايير التي تتضمنها استمارة املهرجان، اللجنة الشروط و 
ً
ى عمال

 النحو التالي:

 من مهرجان املسرح العربي : 12املسار األول / مسار الدورة 

 مصر. تأليف دانييال يا نيتش، إعداد عمر توفيق، إخراج أشرف سند. –أيام صفراء. مسرح الهناجر  .1

 سوريا، تأليف أزوالدو دراغون، إخراج أيمن زيدان. –ثالث حكايا. املسرح القومي دمشق  .2

 الجزائر. تأليف محمد بويش، إخراج شوقي بوزيد. –ي باتنة رهين. املسرح الجهو  .3

 املغرب. عن يرما للوركا، نص محمد الحر، إخراج محمد الحر. -سماء أخرى. مسرح أكون  .4

 الكويت. تأليف تغريد الداوود، إخراج يوسف البغلي. –على قيد الحلم. مسرح الشباب  .5

كسندر ابرازتسوف، إعداد عجاج سليم، إخراج لأدمشق. سوريا. تأليف  –كيميا. املسرح القومي  .6

 عجاج سليم.

حب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ااملسار الثاني / النسخة الثامنة من جائزة ص

 .2019 للعام  ألفضل عمل مسرحي
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 ي.الجنة تفتح أبوابها متأخرة. األردن. تأليف فالح شاكر، إعداد يحيى البشتاوي، إخراج يحيى البشتاو  .1

 إخراج عبد هللا العابر.الكويت. تأليف و  –الخليج العربي لصبخة. مسرح ا .2

 املغرب. تأليف عبد اإلله بنهدار. إخراج أمين ناسور. –النمس. املسرح املفتوح  .3

 األردن. تأليف ياسر قبيالت، إخراج عبد السالم قبيالت –رمال. مسرح الشمس بحر و  .4

 إخراج محمد شرشال.و الجزائر. تأليف  –جي بي إس. املسرح الوطني  .5

تونس. تأليف علي عبد النبي الزيدي، إعداد رضوان عويساوي، إخراج  –خرافة. كرنف آر لإلنتاج  .6

 أيمن النخيلي.

 غسني.إخراج وليد الدتونس. تأليف و  –ندستينو ضاء. كلسماء بي .7

 نصر. أبو إخراج أيوباملغرب. تأليف و  –الفن لإلبداع  . شارع1قاعة االنتظار  .8

 اإلمارات. تأليف اسماعيل عبد هللا. إخراج محمد العامري. –مسرح الشارقة الوطني مجاريح.  .9

 يات هذه الدورة من املهرجان،لاألمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد هللا، أعلن تفاءله بفعا

 إلى أن
ً
، و مشيرا

ً
 الفتا

ً
 فنيا

ً
حد في الدورات األ  رحب بتأهل ستة مخرجين لم يسبق أن شاركواها ستشهد تنوعا

 عشر املاضية من املهرجان.

 كثيرة من التي لم تتأهل حم
ً
 أن عروضا

ً
لت كما شكر األمين العام كل املتقدمين للمشاركة في املهرجان مؤكدا

 رؤى إبداعية تحترم.

 

mailto:gsata@eim.ae

