
 يف فيالدلفيا« العريب املهرجان املسرحي اجلامعي»

 

تستعد جامعة فيالدلفيا إلطالق الدورة احلادية عشرة لفعاليات املهرجان املسرحي اجلامعي العريب 

فرق جامعية من: اجلزائر والكويت مبشاركة  املقبل ، السنوي، واليت تنطلق يف التاسع عشر من شهر نيسان

 .بعض اجلامعات األردنية وسلطنة عمان وليبيا وفلسطني باإلضافة إىل

 

غريب يف املركز الثقايف امللكي ومسرح أسامه  وتقدم العروض املسرحية املشاركة على مسرحي حممود أبو

ا عميد شؤون الطلبة يف املنظمة العليا للمهرجان واليت يرأسه املشيين بالعبديل، وقد فرغت اللجنة

اجلالبنة من تشكيل اللجان املختلفة املشرفة على إدارة املهرجان: اللجنة  اجلامعة الدكتور مصطفى

اللجان  وجلنة التحكيم وجلنة العالقات العامة وجلنة الندوات والورش املسرحية، وغريها من اإلعالمية

 .املساعدة

 

اخلطيب عضوًا ومقررًا، ود. عماد  اجلالبنة رئيسًا، وصبحيوتتضمن اللجنة املنظمة العليا د. مصطفى 

فراس زقطان أعضاًء. وقال اجلالبنة، إنه رغم  احللواين، ود. علي اخلطيب، وعالء الكيالين، واملخرج

بشكل عام واملسرح اجلامعي على وجه اخلصوص، إال أن جامعة  الصعوبات والعقبات اليت تواجه املسرح

 استمرارية إقامة هذا املهرجان والذي يعّد من أهم وأعرق املهرجانات املسرحية فيالدلفيا حافظت على

 .اجلامعية يف الوطن العريب

 

بوشراكي، ومجال الشاجيي، ومجال عياد، واللجنة  وتشتمل جلنة التحكيم د. نادر القنة، ود. عبد احلكيم

 .ي، ونضال برقان، وسوسن مكحلوتوفيق أبو عابد، وحازم اخلالد اإلعالمية تتضمن كل من مجال عياد،

 

من إخراج أمحد الربيكي، « سّحارة»ومن العروض املشاركة؛ عرض جامعة صحار من ُعمان حتت عنوان 

اليت تقدم وفق فن الفرجة املبىن على املسرح داخل املسرح، ومن « بروفا جنرال»وعرض جامعة النجاح 

فني يف التناول واملضمون. بينما تقدم جامعة جهة أخرى تظهر هذه املسرحية عرب عرضني مشهديني خمتل

، تتناول )رسالة( إىل كل مهتم بالفن واملسرح عن طريق سرد حياة فنان شاءت األقدار «رسالة إىل»الكويت 

أن تلزمه باجللوس يف البيت منعزاًل عن العامل، فيتم اختياره للتكرمي فيقرر خالل حفل تكرميه أن يرسل 

املسرح حياسب هبا كل من أفسد وشل احلركة املسرحية مبن فيهم هو  رسالة إىل القائمني على

نفسه.وهناك عروض أخرى من اجلزائر وليبيا واألردن، كما وتقام على هامش املهرجان، الورش املسرحية 

 .وحلقات النقاش والندوات املسرحية املتخصصة


