
 

 فيالدلفيا حتصد ستة جوائز يف ختام املهرجان املسرحي العريب

 الدلفيا للمسرحي اجلامعي العريبختام فعاليات مهرجان في

 

 

اختتمت، يوم أمس األول، فعاليات الدورة احلادية عشرة لفعاليات مهرجان فيالدلفيا للمسرحي اجلامعي 

العريب، الذي أقيم على مدار أسبوع، مبشاركة فرق جامعية من: اجلزائر، الكويت، سلطنة عمان، ليبيا، 

 .وفلسطني باإلضافة إىل بعض اجلامعات األردنية

 

وأعلنت جلنة حتكيم املهرجان، اليت تتكون من: د. نادر القنة، ود. عبد احلكيم بوشراكي، ومجال 

الشاجيي، ومجال عياد، خالل احلفل جوائز املهرجان، حيث كانت على النحو التايل: جائزة أفضل ممثل 

، جامعة الريموك، وعادل أبو ليفة «مسامري الوطن»لى دوره مبسرحية دور أول، ناهلا مناصفة: أوس شتات ع

عن دوره مبسرحية اجلوع، جامعة طرابلس. أما جائزة أفضل ممثلة دور أول فنالتها مناصفة سهام 

شرايري عن دورها مبسرحية مسامري الوطن، وروان الراميين عن دورها مبسرحية بلغين أيها القارئ 

 .دنيةالسعيد، اجلامعة األر

 

مسامري »ونال جائزة أفضل ممثل دور ثاين،  مراد مجعة وعبد احلكيم اخلطيب عن دورمها مبسرحية 

، جامعة مؤتة. ونالت جائزة أفضل ممثلة «حكومتنا الرشيدة»، وعمر الطراونة عن دوره مبسرحية «الوطن

ا، ورؤى الزعيب عن ورها ، جامعة فيالدلفي«أبواب»دور ثاين، مناصفة، ميساء قلقيلي عن دورها مبسرحية 

 .«مسامري الوطن»مبسرحية 

 

من جامعة الكويت. وجائزة « رسالة إىل»جائزة أفضل إضاءة كانت من نصيب عبد اهلل نصار، عن مسرحية 

وجائزة أفضل أزياء ملسرحية رسالة إىل. وجائزة «. أبواب»أفضل نص مسرحي لرمي صناع عن مسرحية 

كسار، عن مسرحية أبواب. وأفضل موسيقى لعمر القطناين عن مسرحية أفضل مكياج لرغد الشواف رانيا ال

 .وجائزة أفضل عرض متكامل ملسرحية رسالة إنسان، جامعة قسنطينة«. أبواب»

 

، وفراس زقطان عن مسرحية «رسالة إىل»جائزة أفضل إخراج ناهلا مناصفة نصار نصار عن مسرحية 

وأفضل تقنيات لعلي البلوشي «. رسالة إىل»ب مسرحية جائزة أفضل متثيل مجاعي كانت من نصي«. أبواب»

أما جائزة أفضل أداء حركي وجائزة جلنة التحكيم اخلاصة فذهبتا ملسرحية «. رسالة إىل»عن مسرحية 

 .، جامعة طرابلس«اجلوع»من جامعة صحار. وأفضل سينوغرافيا ألسعد الترهوين عن مسرحية « سخارة»



من جامعة النجاح. وأفضل اكسسوار لباسل « بروفة جنرال»سرحية وذهبت جائزة املهرجان اخلاصة مل

، جامعة األمرية مسية. وأفضل ممثل واعد    ملعاذ اخلزاعلة عن دوره «الدنيا زبالة»خليلي عن مسرحية 

حكومتنا »وأفضل ممثلة واعده، مناصفة، للبىن القرالة عن دورها مبسرحية «. مسامري الوطن»مبسرحية 

ونال جائزة املمثل الشامل عدنان بالل عارف عن «. أبواب»عن دورها مبسرحية  قطريب ، ومرمي«الرشيدة

بلغين أيها القارئ »وجائزة التشكيل اجلمايل للمسرح نالتها مسرحية «. بروفة جنرال»دوره مبسرحية 

 .«السعيد


