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مدير المهرجان

انتشال التميمي

رئيس التحرير

محمد قنديل 

المدير الفني

أحمد عاطف مجاهد

سكرتير التحرير

إيمان كمال

المحررون

هاني مصطفى

ناهد نصر 

رانيا يوسف

محمد فهمي 

علي الكشوطي

عالء عادل

رئيس المركز الصحفي

عال الشافعي 

جرافيك

الهيثم نجدي

نيرمين البنا

اللبناني "1982" للمخرج وليد م�ؤن�س، والفيلم 
الت�ن�سي "حلم ن�را« للمخرجة هند ب� جمعة، 

كما يعر�س فى نف�س الم�سابقة الفيلم ال�س�داني 
»�ستم�ت فى الع�سرين« للمخرج اأمجد اأب� 

العالء الذي ح�سل علي جائزة العمل الأول من 
مهرجان فيني�سيا، والفيلم الفرن�سي »�سيدة 

النيل« للمخرج عتيق رحيمي.
يعر�س �سمن م�سابقة الأفالم ال�ثائقية الفيلم 

ال�س�داني »حديث عن الأ�سجار« للمخرج 
�سهيب ق�سم الباري الفائز بمنحة من�سة 

الج�نة، وح�سد اأحد ج�ائز مهرجان برلين، 
يعر�س اأي�سًا فيلم »كابل، مدينة فى الريح« 

الذى يتعر�س للحياة الي�مية فى مدينة كابل، 
ومن الجزائر يعر�س الفيلم الت�سجيلي »143 

طريق ال�سحراء« للمخرج ح�سن فرحاني.
م�سابقة الفيلم الق�سير ت�سم 23 فيلمًا من 20 
دولة، منها 6 اأفالم عر�س عالمي اأول، من بين 
اأفالم الم�سابقة اللبناني »اأمي« للمخرج و�سيم 
جعجع، وفيلم »هذة ليلتي« للمخرج الم�سري 
ي��سف نعمان، ومن م�سر اأي�سًا ي�سارك فيلم 

»عمى األ�ان« للمخرجة منة اإكرام، ومن 

الأردن يعر�س فيلمين هما: »فريكة« للمخرج 
با�سل غندور، و«�سالم« لزين دريعي.

يتطلع مهرجان الج�نة ال�سينمائي في دورته 
الثالثة »19-27 �سبتمبر«   لعر�س  80  فيلمًا 

 من 40    دولة، تت�زع على   م�سابقات   المهرجان 
الثالث: م�سابقة   الأفالم   الروائية   الط�يلة،  

 وم�سابقة   الأفالم   ال�ثائقية   الط�يلة،   وم�سابقة  
 الأفالم   الق�سيرة، والبرنامج الر�سمي خارج 

الم�سابقة، بالإ�سافة اإلى البرنامج الخا�س.             
وقد اختارت اإدارة المهرجان الفيلم الأمريكي 
Ad Astra للممثل براد بيت ليك�ن فيلم افتتاح 

الدورة الثالثة، و�سمن م�سابقة الأفالم الروائية 
الط�يلة �س�ف يعر�س فيلمان ح�سال على 

منحة من�سة الج�نة ال�سينمائية، وهما الفيلم 

تقارير

�سايف �سيء جميل و�سايف �سياكة ونا�س بتحترم الفن وعارفة يعني 
اإيه �سينما.. واأحيي اأ�سرة �ساوير�س �ساحبة الح�س الفني العالي التي 

�سنعت هذا المهرجان في مكان جميل ي�ستحق اأن تقام فيه العديد من 
المهرجانات لعر�س الفن وال�سينما ولت�سجيع ال�سياحة، فاآل �ساوير�س 

�سركة م�سرية عالمية يعرف�ن قيمة الفن ويعني اإيه �سينما، وه� ما اآراه 
على ال�ج�ه المتحم�سة للمهرجان والأفالم.

عادل إمام 

الج�نة تجربة �سينمائية مهمة ورائعة، والتغييرات الدائمة ت�سب 
في �سالح المهرجان الذي ي�سعى ل�ست�سافة نج�م مهمين من جميع 

اأنحاء العالم، واأن يروا م�سر بالعين الحل�ة التي نراها في الج�نة 
"ال�ساحرة" التي تعطي طاقة اإيجابية.

يسرا 

اختارت إدارة 
المهرجان الفيلم 

 Ad األمريكي
Astra للممثل براد 

بيت ليكون فيلم 
افتتاح الدورة 

الثالثة

ثالثة أفالم حصلت على »منح منصة الجونة« تعرض في برامج المهرجان
عرض أحدث أعمال كين لوتش وبيدرو ألمودوفار

»الفارس واألميرة« و«لما بنتولد« فيلمان من مصر يعرضان للمرة األولى عالميًا

أكثر من 80 فيلمًا 
في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة

٢

تصوير: أحمد عبد الفتاح
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اإنه من الرائع اأن اأت�اجد هنا، اإن ه�لي�د ل تختلف عن م�سر في 
ال�سحر، فلم اآتي لم�سر من قبل ولكنني �ساأع�د.

سيلفستر ستالون

فخ�رة بمهرجان الج�نة منذ دورته الأولى ولدي ثقة في الإدارة وفريق 
العمل الذي اعتبرته اأهم عنا�سر النجاح و�سر حالة ال�هج الم�ساحبة 

للمهرجان. واأثناء ت�اجدي في مهرجانات في الخارج اأو ال�طن العربي 
دائما ما ي�ساأل�ني عن مهرجان الج�نة الذي ا�ستطاع اأن يحقق نجاح 

ق�ي من الدورة الأولى جعلته مناف�س مهم في ال�ساحة ال�سينمائية.

ليلى علوي 

�سعى المهرجان في دورته الثالثة اإلى عر�س اأحدث اأفالم مخرجي 
ال�سينما ح�ل العالم، ومن الأفالم المنتظر عر�سها: الفيلم الإ�سباني 
»األم ومجد« للمخرج بيدرو األم�دوفار وبط�لة بين�بلي كروز واأنط�ني� 

بانديرا�س الذي ح�سل على جائزة اأح�سن ممثل عن دوره فى الفيلم من 
مهرجان »كان«، وفيلم »عف�ًا، لم نجدهم« للمخرج كين ل�ت�س والذي 

عر�س اأي�سًا فى مهرجان كان.
و�سمن عرو�س الختيار   الر�سمي  -  خارج   الم�سابقة،   ي�سهد المهرجان 

العر�س العالمي الأول لفيلمين من م�سر هما »الفار�س   والأميرة  -   « اأول  
 فيلم   تحريك   م�سري   ط�يل  -  وه�   من   كتابة   واإخراج   ب�سير   الديك،   وفيلم  

 «لما بنت�لد« اإخراج تامر عزت و�سيناري� نادين �سم�س. 
ا   ا�ستعاديه   تقدم الدورة الثالثة �سمن عرو�س البرنامج الخا�س عرو�سً
لبع�س   من   الأفالم   المرممة   حديًثا،   منها فيلم »قبالت م�سروقة« اإنتاج 

عام    ( 1968(  لرائد من 
رواد   �سينما   الم�ؤلف   الفرن�سي   فران�س�ا   تروف�،   و»كاميرا   اأفريقية    « للمخرج  
 الت�ن�سي   فريد   ب�غدير، و في   اإطار   الحتفال   بذكرى   مئ�ية   ميالد   الروائي  
 اإح�سان   عبد   القدو�س يعر�س فيلم »بئر الحرمان« للمخرج كمال ال�سيخ.                                     

محمد هنيدي ومي مصري يتسلمان جائزة اإلنجاز اإلبداعي

يكرم المهرجان في دورته الثالثة عددا من الأ�سماء الالمعة في مجال 
ال�سينما ويمنحها ج�ائز الإنجاز الإبداعي، حيث يت�سلم الفنان الم�سري 

محمد هنيدي جائزة الإنجاز الإبداعي عن م�س�اره الفني، كما تت�سلم 
المخرجة الفل�سطينية مي م�سري جائزة عن مجمل اأعمالها، ويحل 

الممثل   الم�سري   الكندي   مينا   م�سع�د  ك�سيف   �سرف  الدورة   الثالثة  
 للمهرجان.        

موائد مستديرة وحلقات نقاشية 
عن قصص الالجئين والسينما 

اإلفريقية

على هام�س فعاليات الدورة الثالثة 
من   من�سة   الج�نة   ال�سينمائية،  
 يتناول   ج�سر الج�نة ال�سينمائي  

 م�ا�سيع عديدة تحت �سعار »�سينما 
من اأجل الإن�سانية«، وتقام مائدة  

 م�ستديرة ح�ل �س�رة   الالجئين   في  
 الأفالم   الحديثة. 

تقام اأي�سًا حلقة نقا�س ح�ل 
تاأثير المهرجانات   ال�سينمائية  
 على   خريطة   ال�سينما   العالمية،  

 وحلقة نقا�سية اأخرى ح�ل ال�سينما  
 الإفريقية   بين   الما�سي   والحا�سر  

 والم�ستقبل،   وندوة عن ترميم   الأفالم .                             
ت�سهد الدورة الثالثة اأي�سًا احتفاء خا�سا بمنا�سبة مرور مئة عام على 
ا   ا   خا�سً ميالد الأديب اإح�سان عبد القدو�س، وينظم   المهرجان  معر�سً

 لتخليد   لذكراه، كما يحتفي اأي�ساً   باأعمال   الم�ؤلف   الم��سيقي   نين�   روتا،  
 في   اأفالم   فيديريك�   فيلليني   ول�كين�   في�سك�نتي باإقامة   حفل م��سيقي 

ل�ستعادة اأهم اأعماله.                 

انتشال التميمي: مهرجاننا أصبح نموذجًا

 خالل   ثالثة   اأع�ام،   اأ�سبح   المهرجان   نم�ذًجا،  
 فه�   مهرجان   في  مدينة،   كنت   اأنا   وكثيرين   ل  

 نعرف   عنها   �سيًئا،   وكبرت   لتحظى   بمكانة   مهمة  
 على   خريطة   ال�سينما   العالمية،  هذا   لم   يكن  

 من   الممكن   تحقيقه،   دون   عدد   من   العنا�سر :  
عقلية   المهند�س   نجيب   �ساوير�س،   الذي   يعرف  

عرض أحدث أعمال 
كين لوتش وبيدرو 

ألمودوفار

 كيف   ومتى   يبداأ   حدًثا   عالمًيا،   والمهند�س  
 �سميح   �ساوير�س،   الذي   اأ�س�س   مدينة   مذهلة  
 من   ال�سفر،   والذي  خطط   لهذا   المهرجان 

منذ 26 عامًا  ويعمل   الآن   على   اإن�ساء » مركز  
ا    الج�نة   للم�ؤتمرات   والثقافة«، وهناك   اأي�سً

 التناغم   بين  اأع�ساء   فريق   المهرجان،   الرئي�س  
 التنفيذي   والم�ؤ�س�س   الم�سارك   للمهرجان،  
 عمرو   من�سي،   ورئي�س   العمليات   والم�ؤ�س�س  

 الم�سارك   للمهرجان،   ب�سرى   رزة،   والمدير  
 الفني   للمهرجان   اأمير   رم�سي�س،   وباقي   اأع�ساء  

 الفريق  ، ما   تم   تحقيقه   فى   الثالث   �سن�ات  
 الأخيرة،   يف�ق   الخيال،   واأعتقد   اأنني   �سخ�سًيا  

 قد   تعلمت   الكثير   من   العمل   في   مهرجان  
 الج�نة«.                     
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حري�سة على زيارة الج�نة منذ عام 1994 فهي المدينة الفا�سلة 
بالن�سبة لي والتي اأ�سعر بالراحة فيها لأن كل �سيء ي�سير بنظام، 

فالنا�س تحترم المرور وبيحب�ا الحي�انات وهناك نظام وحب، لذلك 
فالج�نة هي من اأهم المدن التي كان يجب اأن يقام عليها مهرجان 

�سينمائي فني م�سرف لكي يرى العالم م�سر ب�س�رة مبهرة.

شيرين رضا 

»مب�س�طة جًدا بالت�اجد في المهرجان، و�سممت على الح�س�ر بعد 
اأن �ساهدت المجه�د الكبير ل�سناع المهرجان: ب�سرى وعمرو من�سي 

وباقي الفريق، ولح�س�ر اأكبر قدر من الأفالم ي�ميا خا�سة واأن 
المهرجان يحر�س على عر�س اأفالم مهمة من مختلف دول العالم«.

إيمي سمير غانم

جاءت الدورة الثانية لمهرجان الج�نة 
ال�سينمائي تحت �سعار »�سينما من اأجل 

الإن�سانية« لت�ؤكد على النجاح الذى حققته 
الدورة الأولى، وذلك بجذب مجم�عة من 

الأفالم الفريدة التى �سبق ونالت ج�ائز 
متن�عة في الم��سم الأول من مهرجانات 

ال�سينما ح�ل العالم، حيث بلغ عدد الأفالم 
التي عر�ست في الدورة الثانية اأكثر من 80 

فيلم، و�سمت قائمة اأفالم الدورة الثانية 
لمهرجان الج�نة ال�سينمائي اإنتاجات من 

دول متعددة منها اليابان، واإيطاليا، وب�لندا، 
واأ�ستراليا، والدنمارك، والجزائر وم�سر 

وفرن�سا، واإ�سبانيا، ولبنان، وفل�سطين، و�س�ريا، 
ومن اأهم هذة الأفالم التي وزعت على برامج 
المهرجان المختلفة، فيلم »�سارق� المتاجر« 

الحائز على ال�سعفة الذهبية فى مهرجان كان، 
وفيلم »دوجمان« الذى فاز بطله مار�سيل� 

ف�نتي بجائزة اأف�سل ممثل فى مهرجان 
»كان«، كما ح�سل كلب على جائزة �سعفة 

الكلب غير الر�سمية في المهرجان عن دوره 
فى الفيلم.

عر�س اأي�سًا خالل الدورة الثانية فيلم »�سجرة 
الكمثري« للمخرج التركي الكبير ن�ري بيلجي 

جيالن، وفيلم »ريح رّباني« للمخرج مرزاق 
عل�ا�س، وفيلم »عندما اأ�سعت ظّلي« للمخرجة 

�س�ؤدد كعدان، وفيلم »حرب باردة« اإخراج بافل 
بافليك�ف�سكي الذى فاز بجائزة اأح�سن اإخراج 

فى مهرجان كان، والفل�سطيني »َمفك« اإخراج 
ب�سام جرباوي والفيلم الت�ن�سي »ِوْلدي« اإخراج 

محمد بن عطية، والفيلم الم�سري الذي 
�سهد عر�سه العالمي الأول في مهرجان كان 
»ي�م الدين« اإخراج اأب� بكر �س�قي، والفيلم 

الت�سجيلي »الجمعية« لريم �سالح، والت�سجيلي 
»الحلم البعيد« اإخراج مروان عمارة وي�هانا 

دومكي، والفيلم الت�سجيلي »عن الآباء 

عرض أيضًا فيلم 
»شجرة الكمثري« 

للمخرج التركي 
الكبير نوري بيلجي 

جيالن

الدورة الثانية..
»سينما من أجل 

اإلنسانية«
نجوم هوليوود يضيئون 
حفلي االفتتاح والختام

والأبناء« للمخرج طالل ديركي الذى ح�سد 
اإعجاب وجدل الح�س�ر، كما �سهد المهرجان 
العر�س العالمي الأول للفيلم الم�سري »عيار 
ناري« اإخراج كريم ال�سناوي، وعر�س خالل 

حفل الفتتاح الفيلم الفرن�سي »�سنة اأولى« 
اإخراج » ت�ما�س ليلتي«.  

قضية التحرر التي 
شغلت الكثير من 

النساء تقدمها 
المخرجة لطيفة 

دوغري في 
الفيلم التونسي 

»الهدية«

الجونة أفضل مهرجان في مصر بسبب 
الظروف المحيطة.. وسعيد بتكريمي في 

الدورة الثانية

تقارير
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حملت الدورة الثانية من مهرجان الج�نة 
ال�سينمائي �سعار »�سينما من اأجل الإن�سانية«، 

وعر�ست بع�س الأفالم التى تروى ق�س�س 
الالجي�ن، كما عقدت حلقة نقا�سية ح�ل 

ق�ة ال�سينما وتاأثيرها على المجتمع فى 
اإحداث التغيير اااإجتماعي على نطاق عالمي، 
بالإ�سافة اإلى ذلك عقدت اأي�سًا حلقة نقا�سية 

ح�ل اإمكانية »تمكين المراأة من خالل 
ال�سينما«.

فنجيب �ساوير�س م�ؤ�س�س المهرجان ك�سف عن اأن �سعار 
�سينما من اأجل الإن�سانية ه� �سعار دائم لأنه حتى الآن 

تحدث الكثير من النتهاكات الإن�سانية ح�ل العالم، وه� 
ن�ع من الدع�ة لإيقاظ ال�سمير �سد انعدام الإن�سانية 

التي تحدث في كثير من دول العالم، كما في �س�ريا 
وفل�سطين ومناطق اأخرى في العالم.

ويهتم المهرجان بعر�س العديد من الأفالم التي تحمل 
ق�سايا اإن�سانية مثل اأزمات الالجئين وغيرها من الهم�م 

الإن�سانية.

الدورة الثانية حملت شعار
»سينما من أجل اإلنسانية«

جائزة الإنجاز الإبداعي للدورة الثانية منحت لثالثة من الأ�سماء البارزة 
فى عالم ال�سينما، وخالل حفل الفتتاح ت�سلم المخرج الم�سري داود عبد 

ال�سيد والمنتجة الت�ن�سية درة ب��س��سة درع التكريم، اأما حفل الختام اأعلن 
المهرجان عن تكريم ال�سخ�سية الثالثة وه� الممثل العالمي �سيلف�ستر �ستال�ني 

الذي ح�سر ليت�سلم بنف�سه درع التكريم من المهند�س نجيب �ساوير�س، كما 
اأطلقت اإدارة مهرجان الج�نة ال�سينمائي فى دورته الثانية جائزة تكريم 
جديدة حملت ا�سم الفنان العالمي الراحل عمر ال�سريف، وح�سل عليها 

الممثل كليف اأوين الذي ح�سر حفل الفتتاح وت�سلم الجائزة بنف�سه.
اأما جائزة اأف�سل م�هبة بال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا لعام 2018 منحت 

للمخرج الم�سرى ال�ساب اأب� بكر �س�قي تقديرًا للنجاح ال�ستثنائي الذي حققه 
فيلمه الأول »ي�م الدين«. 

خالل فعاليات الدورة الثانية لمن�سة الج�نة ال�سينمائية �سارك عدد كبير 
من اأف�سل واأهم الخبراء والمتخ�س�سين فى الم�سهد ال�سينمائي الدولى 

والإقليمى، وتم اختيار 12 م�سروعًا فى مرحلة التط�ير، و6 اأفالم في مرحلة 
ما بعد الإنتاج، للم�ساركة في »منطلق الج�نة ال�سينمائي«.

وكان م�سروع فيلم 1982 للمخرج وليد م�ؤن�س من لبنان ح�سل على منحة ما 
بعد الإنتاج التي قدمها منطلق الج�نة ال�سينمائي في دورته الثانية، و�س�ف 

يعر�س الفيلم �سمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الج�نة، وقد ح�سل 
على منحة ما بعد الإنتاج اأي�سًا العام الما�سي م�سروع الفيلم الم�سرى »بعلم 
ال��س�ل« للمخرج ه�سام �سقر الذي �سهد عر�سه العالمي الأول في مهرجان 

ت�رونت� �سمن برنامج »اكت�سافات«.
وفي »ج�سر الج�نة ال�سينمائي« تبادل �سناع الأفالم العرب ونظرائهم 

الدوليين وجهات نظرهم على نطاق وا�سع ح�ل م��س�عات تتعلق بن�احي 
اجتماعية وتجارية في مجال ال�سينما خا�سة طرق الح�س�ل على م�سادر 

وم�ارد تم�يل الفيلم، وكيفية تط�ير ال�سينما والحتياجات الالزمة لهذا 
التط�ير في زمن المحت�ى الرقمي.  

اأقيم خالل فعاليات الدورة الثانية 3 برامج احتفالية، بمنا�سبة مرور 10 اأع�ام 
على غياب المخرج الم�سري ي��سف �ساهين �سمل الحتفال اإقامة معر�س 

اأفي�سات لأفالمه وبع�س مقتنياته، وتنظيم حفل اأورك�سترالي يت�سمن م�اكبة 
م�سهدية للقطات من اأفالمه ت�ساحب عزفًا حيًا لأكثر من 50 عازفًا من 

الفرقة ال�سيمف�نية.
واأقام المهرجان اأي�سًا معر�سا خا�سا لأفي�سات اأفالم المخرج فيدريك� فيلليني 

بمنا�سبة 25 عامًا على رحيله، كما احتفي المهرجان بمرور مئة عام على 
ميالد المخرج اإنجمار برجمان بعر�س فيلمين من اأهم اأفالمه ومعر�س �س�ر.

منحت لجنة تحكيم الم�سابقات ج�ائزها لأبرز الأفالم التي �ساركت خالل 
الدورة الثانية، وح�سل على جائزة »�سينما من اأجل الإن�سانية« فيلم »ي�م 

الدين« منا�سفة مع فيلم التحريك »ي�م اآخر للحياة«، قدم الجائزة المخرج 
الم�ريتاني الكبير عبد الرحمن �سي�ساك�، وفى ق�سم الأفالم الق�سيرة، اأعلنت 

لجنة التحكيم برئا�سة الفنان كامل البا�سا، منح جائزة »نجمة الج�نة« للفيلم 
الم�سرى الق�سير »ماتعال�س عن الحاجب« للمخرج تامر ع�سرى، ومنح 

المخرجة الت�ن�سية ك�ثر بن هنية »بطيخ ال�سيخ«، وذهبت جائزة نجمة الج�نة 
الف�سية لفيلم »الُحكم« للمخرج ريم�ند ريبلي، جائزة نجمة الج�نة الذهبية 
لأف�سل فيلم ق�سير ذهبت لفيلم »اأغنيتنا للحرب« للمخرجة ونيتا اون زاجا.
اأما جائزة الأفالم ال�ثائقية التي اأعلن رئي�س لجنة تحكيم الأفالم ال�ثائقية 

المخرج الفل�سطيني ر�سيد م�سهراوى ذهبت نجمة الج�نة لأف�سل فيلم وثائقي 
ط�يل لفيلم »اآباء واأبناء« للمخرج ال�س�ري طالل ديركى، اأما النجمة الذهبية 
فاز بها فيلم »اأك�يال«، وذهبت نجمة الج�نة لأف�سل فيلم روائي عربى ط�يل 
لفيلم »ي�م الدين«، وح�سل فيلم من �سنغاف�را بعن�ان »اأر�س متخيلة« على 

النجمة الذهبية لمهرجان الج�نة ال�سينمائي فى دورته الثانية. 

سلفستر ستالوني نجم الختام 

سنغافورا تحصد جائزة المهرجان الذهبية 
بفيلم »أرض متخيلة«

تقارير
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ضربة البداية مصرية 
بفيلم »الشيخ جاكسون«

حر�ست اإدارة المهرجان برئا�سة اإنت�سال 
التميمي اأن يك�ن فيلم افتتاح دورة الإنطالق 
فيلمًا م�سريًا، وه� فيلم »ال�سيخ جاك�س�ن« 

للمخرج عمرو �سالمة، الذي �سهد عر�سه 
العالمي الأول في مهرجان ت�رونت� ال�سينمائي، 
اأما فيلم الختام كان الت�سجيلي الألماني »تدفق 

اإن�ساني« للمخرج اى وي�ي، كما �سمت الدورة 
الأولى اأي�سًا اأفالمًا حازت على ج�ائز فى 

مهرجانات كان وبرلين وكارل�فيفاري وفيني�سيا 
وت�رونت�ا وروتردام، منها الفيلم اللبناني 

»ق�سية 23« للمخرج زياد دويري والذي اأثار 

جدل عند عر�سه ب�سبب م��س�عه الذي يدور 
ح�ل نزاع ق�سائي بين م�اطن لبناني م�سيحي 

وم�اطن فل�سطيني، حيث ينتقل ال�سراع 
الجتماعى بينهما اإلى اأفق �سيا�سي. 

كان المميز في 
حفل االفتتاح 

هو حضور النجم 
المصري عادل 

إمام والذي تم 
تكريمه بجائزة 

اإلنجاز اإلبداعي

كتبت: رانيا يوسـف  

�سهدت الدورتان ال�سابقتان من مهرجان 
الجونة ال�سينمائي نجاحا وتفردا ملحوظا 

و�سع المهرجان في فترة ق�سيرة على 
خارطة اأهم المهرجانات ال�سينمائية في 

ال�سرق الأو�سط، خا�سة واأن المهرجان تميز 
عن غيره في ا�ستقطاب عدد كبير من اأفالم 
العر�ض الأول بجانب الأفالم التى عر�ست 

في مهرجانات عالمية واأخرى ح�سدت 
جوائز رفيعة، بالإ�سافة اإلى ا�ست�سافته اأبرز 
واأهم �سناع ال�سينما في العالم، حيث �سهدت 

الدورة الأولى التي عقدت في �سبتمبر/ اأيلول 
2017، عر�ض اأكثر من 70 فيلما من حول 

العالم، داخل الم�سابقات الر�سمية الثالثة: 
م�سابقة الأفالم الروائية الطويلة، وم�سابقة 

الأفالم الوثائقية الطويلة، وم�سابقة الأفالم 
الق�سيرة، بالإ�سافة اإلى عرو�ض البرنامج 

الر�سمي خارج الم�سابقة وعرو�ض برامج 
خا�سة. 

مهرجان الجونة السينمائي ..
صناعة النجاح من الدورة األولى

جائزة اإلنجاز اإلبداعي 
لعادل إمام 

�سهد حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان 
الج�نة ال�سينمائي ح�س�ر نج�م عالميين 
مثل الممثل الأمريكي ديالن مكديرم�ت، 

والممثل مايكل ماد�س�ن، بالإ�سافة اإلى النجمة 
الفرن�سية اأيماني�ل بيغ، بالإ�سافة لح�س�ر 

وا�سع لنج�م عرب وم�سريين.
وكان المميز في حفل الفتتاح ه� ح�س�ر 

النجم الم�سري عادل اإمام والذي تم تكريمه 
بجائزة الإنجاز الإبداعي و�سلمه درع التكريم، 
م�ؤ�س�س مهرجان الج�نة ال�سينمائي المهند�س 

نجيب �ساوير�س والفنانة ب�سرى رزة مدير 
عمليات مهرجان الج�نة، والفنانة ي�سرا.

�سهد حفل الفتتاح اأي�سا تكريم الناقد 
ال�سينمائي اللبناني اإبراهيم العري�س، وذلك 
تقديرا لإ�سهاماته الهامة في مجال الثقافة 

ال�سينمائية فى ال�سرق الأو�سط.  

تقارير
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أوليفر ستون 
وفوريست ويتكر 
ومحمود حميدة 
يروون تجاربهم 

في السينما 
والحياة

تقارير

سعيد بردود أفعال الضيوف األجانب الذين حضروا من دول مختلفة 
واستمتعوا بالمدينة الساحرة »الجونة« والتنظيم الراقي. المهرجان »حاجة 

تشرف وتفرح« باألفالم وكل التفاصيل الموجودة، خاصة وأن المكان 
ساحر ورائع على مدار العام.

عمرو يوسف

المهرجان فاق كل التوقعات اإليجابية وكان أفضل منها بكثير، سواء على 
مستوى األفالم التي تم اختيارها وحتى النجوم والتنظيم والمحاضرات وكل 
تفاصيل المهرجان التي نفذت على مستوى عالمي بكل ما تحمله الكلمة. أنا 

سعيدة بهذا المستوى المشرف.

كندة علوش

فورست ويتكر وأوليفر 
ستون وخالد أرجنتش 

نجوم حفل الختام

اأما مفاجاآت حفل الختام فكان الفنان التركي 
ال�سهير خالد اأرجنت�س الذى قدم �سخ�سية 
ال�سلطان �سليمان فى الملحمة التليفزي�نية 

ال�سهيرة »القرن العظيم«، والنجم ال�سينمائي 
العالمي ف�ري�ست ويتكر الذى ت�سلم اإحدى 
ج�ائز الإنجاز الإبداعي، وانتهت عرو�س 
الدورة الأولى لمهرجان الج�نة بح�س�ل 

فيلم »اأم مخيفة« على جائزة نجمة الج�نة 
الذهبية، اأما الفيلم اللبناني »ق�سية 23« 
نال جائزة نجمة الج�نة الف�سية، وح�سل 

فيلم »ارثميا« على جائزة الج�نة البرونزية، 
وجائزة نجمة الج�نة الذهبية لأف�سل فيلم 

عربي روائي ط�يل ذهبت اإلى الفيلم الم�سري 
»ف�ت�ك�بي« للمخرج تامر ع�سرى. 

»منصة الجونة 
السينمائية«.. فرصة 

المخرجين العرب للحصول 
على منح إنتاجية

الدورة الأولي لمهرجان الج�نة اأطلقت معها 
اأي�سًا »من�سة الج�نة ال�سينمائية«، وهي ملتقى 

اإبداعي واحترافي �سمم من اأجل تنمية ودعم 
الم�اهب ال�اعدة من م�سر والدول العربية، 

حيث اجتمع عدد كبير المخرجين والمنتجين 
والم�زعين العرب والدوليين علي اأر�س مدينة 

الج�نة لفتح اأفق جديد لفر�س ال�سراكة 
الإنتاجية لتط�ير �سناعة ال�سينما العربية، 

بالإ�سافة لذلك نظمت فعاليات �سمت حلقات 
نقا�س وور�س عمل ومحا�سرات ودرو�س اأ�ساتذة 

ال�سينما، وت�سم من�سة الج�نة »ج�سر الج�نة 
ال�سينمائي« وه� ملتقى ل�سناع ال�سينما العرب 

ونظرائهم الدوليين، ويعطى منطلق الج�نة 
ال�سينمائي المخرجين والمنتجين العرب 

فر�سة ل�ستكمال اإنتاج م�ساريعهم ال�سينمائية 
للح�س�ل على الدعم الفني اأو المالي، �س�اء 

كانت تلك الم�ساريع في مرحلة التط�ير اأو 
مراحل ما بعد الإنتاج، وح�سل م�سروع الفيلم 

الم�سري »اأو�ستين و�سالة« للمخرج الم�سري 

�سريف البنداري على جائزة مهرجان الج�نة 
ال�سينمائي، وفاز م�سروع الفيلم اللبناني 

»ك��ستا برافا« بالجائزة التي تقدمها �سركة 

»ني��سن�سري«، وم�سروع الفيلم الم�سري »اأب� 
زعبل 1989« للمخرج ب�سام مرت�سي فاز في 

نف�س العام على جائزة »اإبداع«.   
�سارك فى  قائمة المتحدثين للمحا�سرات 
الرئي�سية التى اأقيمت خالل فعاليات ج�سر 

الج�نة ال�سينمائي المخرج الأمريكي اأوليفر 
�ست�ن، والممثل الأمريكي ف�ري�ست ويتيكر، 

والممثل الم�سري محم�د حميدة، واأقيم علي 
هام�س الدورة الأولى اأي�سًا عدة ندوات، اأهمها 

كانت ندوة »ال�سينما العربية في العالم«، 

وندوة »اأزمة الالجئين: التاأثير الجتماعي 
من خالل الأفالم«، وندوة بعن�ان »ال��سع 

البيئي: التاأثير الجتماعي من خالل الأفالم«، 
والتي تم فيها عر�س ومناق�سة فيلمي »مطاردة 

ال�سعاب المرجانية« و«اإزعاج غير مريح«، 
لت�سليط ال�س�ء على الآثار المدمرة للتغير 

المناخي، و�سمن فعاليات ور�سة طيارة 
للفيلم الق�سير ناق�ست الفنانة هند �سبري 

وال�سيناري�ست تامر حبيب اإلى جانب عدد من 
خبراء �سناعة ال�سينما والمحت�ى الرقمي، 

تط�ر الأفكار المطروحة، واإختيار فكرة 
لتط�رها كفيلم ق�سير.   
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