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Last night, El Gouna was swamped with 
international and Arab celebrities who have 
all flocked to the Marina Open Air Theater 
to celebrate the closing of the third edition 
of GFF, which was hosted by Nardine Farag, 
actress and host of MBC›s ‘The Voice’. 

Nardine started her speech by saying that 
the audience of the 3rd edition exceeded all 
expectations. 

She also welcomed a special guest who 
came to El Gouna exclusively for the closing 
ceremony, the renowned American actor, 
producer and screenwriter, Steven Seagal.

Samih Sawiris, the founder of El Gouna, 
pointed out that three years have passed 
since the inauguration of the festival, 
and 30 years since the founding of El 
Gouna: «Years passed very fast. I had 

never imagined that El Gouna would be as 
beautiful as it is now,» he said. 

«This festival is like a baby that grows 
every year, and develops an independent 
personality every year with its team. 
Greetings for the GFF team,» he added, 
stating that next year, the festival will be 
held in the new cultural center that is being 
established in El Gouna, where a music 
festival will also be organized.

Bushra Rozza, the COO and co-founder of 
GFF, said that the closing ceremony feels 
like an opening, because of all the positive 
vibes in the place. 

On the other hand, Naguib Sawiris, the 
founder of GFF, expressed his pleasure to 
call film star Mohamed Henedy to the stage, 
who is the Egyptian recipient of this year’s 

Career Achievement Award. He said that 
comedy is a very important film genre, albeit 
underrated. 

 Henedy expressed his gratitude for the love 
and appreciation of the audience, and his 
honor in receiving the GFF award.  

Egyptian star Laila Elwi, on her part, said 
that the main importance of film festivals 
lies in the support they offer to the film 
industry. “What El Gouna Film Festival 
is doing—presenting over US $250,000 to 
filmmakers for their projects in development 
and films in post-production at CineGouna 
Platform—is of crucial importance,» she 
commented, while presenting El Gouna 
Golden Star for Short Film to its recipient.

Festival Director Intishal Al Timimi said: 
«We have already started to prepare for the 
next edition, from this moment on.”

Festival Director 
Intishal Al 
Timimi said: 
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GFF Closing Ceremony:

Cheer and Applause! 

�لعدد �لعا�سر - �ل�سبت ٢٨ �سبتمبر )�أيلول( ٢٠١٩

�ختتمت �أم�س �لجمعة ٢٧ �سبتمبر/ �أيلول 
فعاليات �لدورة �لثالثة لمهرجان �لجونة 

�ل�سينمائي بم�سرح �لمارينا في �أجو�ء من 
�لفرحة و�لإبهار، وو�سط ح�سور عدد كبير 

من �لنجوم �لم�سريين و�لعرب منهم: ي�سر�، 
وليلى علوي، و�إلهام �ساهين، وهند �سبري. بد�أ 
�لحفل باأغنية �أبو بعنو�ن "حبيبي يا ليل" و�سط 

هتاف وتفاعل �لجمهور.
ووجه موؤ�س�س مدينة �لجونة �سميح �ساوير�س 

�ل�سكر لـ١٠٠٠ م�سارك قدمو� �لمهرجان، 
وقال: "�إن �ساء �هلل �لعام �لمقبل �سوف تكون 

�لحتفالية في قاعة �لموؤتمر�ت، وكنت وعدت 
وزيرة �لثقافة باأني �سوف �أقدم مهرجان 

للمو�سيقى، �أتمني �أن �أر�كم ون�ستطيع تقديم 
مهرجان م�سرف".

ومن جانبه قدم موؤ�س�س �لمهرجان �لمهند�س 
نجيب �ساوير�س �لنجم محمد هنيدي �لذي 

حاز على جائزة �لإنجاز �لإبد�عي لهذ� �لعام 
وقال: نحن هنا من �أجل فنان �أتحيز له مثل 

ما كنت متحيز لأ�ساتذته وهو محمد هنيدي، 
وعندما خرجت من فيلم �إ�سماعلية ر�يح جاي 

�ساألوني عن ر�أيك في مثل هذه �لأفالم غير 
�لهادفة، فقلت لهم �إن �ل�سحك لمدة �ساعة 

ون�سف هدف في حد ذ�ته.
وفي �لجو�ئز فاز فيلم "�ستموت في �لع�سرين" 
�ل�سود�ني بنجمة �لجونة �لذهبية في م�سابقة 

�لأفالم �لرو�ئية �لطويلة، وذهبت �لجائزة 
لفيلم "حديث عن �لأ�سجار" في م�سابقة 

�لأفالم �لوثائقية �لطويلة، و�إلى فيلم "�متحان" 
في �لأفالم �لق�سيرة، بينما ذهبت جائزة 

�سينما من �أجل �لإن�سانية �إلى فيلم "�لبوؤ�ساء". 
كما فازت �لفنانة هند �سبري بجائزة نجمة 
�لجونة لأف�سل ممثلة عن دورها بفيلم "حلم 

نور�". �أما جائزة لجنة تحكيم "نيتباك" لأف�سل 
فيلم �آ�سيوي فذهبت �إلى فيلم "كابل، مدينة 

في �لريح" للمخرج �أبوز�ر �أميني، وجائزة لجنة 
تحكيم "فيبري�سي" فذهبت �إلى فيلم "١٩٨٢" 

للمخرج وليد مون�س.

سميح ساويرس: 
إن شاء الله العام 

المقبل سوف 
تكون االحتفالية 

في قاعة 
المؤتمرات

وعد باللقاء.. نحو دورة رابعة
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بد�أ �لحفل باأغنية �أبو بعنو�ن "حبيبي يا ليل" 
و�سط هتاف وتفاعل �لجمهور، لت�سعد بعدها 
�لإعالمية ناردين فرج لتقديم حفل �لختام، 

وتدعو �لمهند�س �سميح �ساوير�س موؤ�س�س 
مدينة �لجونة لإلقاء كلمته.

وقال �سميح �ساوير�س: 3٠ �سنة جونة و3 
مهرجانات، �لو�حد عجز، لم �أتخيل منذ �أن 

جئت �أول مرة على مركب �أني �سوف �أ�سل 
لهذ�، ول �أني كنت عدت بالمركب بعد �نتهاء 

رحلة �ل�سيد، عام ور�ء �لخر �أرى �لجونة مثل 
"�لبيبي" تكبر �أمامي. ووجه �ساوير�س �ل�سكر 

لـ١٠٠٠ م�سارك �لذين قدمو� هذ� �لمهرجان، 
وقال: "�إن �ساء �هلل �لعام �لمقبل �سوف تكون 

�لحتفالية في قاعة �لموؤتمر�ت، وكنت وعدت 
وزيرة �لثقافة باأني �سوف �أقدم مهرجان 

للمو�سيقى، �أتمني �أن �أر�كم ون�ستطيع تقديم 
مهرجان م�سرف".

ظهرت بعد ذلك �لفنانة ب�سرى �لمدير 
�لتنفيذي للمهرجان على �لم�سرح و قالت: 
�أنا ��ستاأذنت ناردين و�أ�ستاأذن كل �لح�سور 

بتقديمي هذه �لفقرة لأن �لنجم �لذي �سوف �أتحدث عنه ل يوجد �سخ�س 
عمل معه �إل وحب �لتعامل معه، قمت بتحديد �إقامته في �لـ4٨ �ساعة 
�لما�سية حتى ل يقوم باأي فعل، ولكننا جئنا ب�ستيفن �سيجال، ليدخل 

�لفنان �أحمد �ل�سقا و�سط ترحيب كبير من �لجمهور.
وقال �ل�سقا: تحياتي لزمالئي �لذين يقدمون �لمهرجان، وتحياتي 
�ل�سديدة للقائمين على �لمهرجان و�لذين يقدمونه ب�سكل م�سرف، 
ويتطور عام بعد �لآخر، فاأنا موجود �لآن ل�سببين �لأول هو ت�سريف 

و�لثاني لن �أقوله �إل بح�سور �لمهند�س نجيب �ساوير�س على �لم�سرح. 
لي�سعد �لمهند�س نجيب �ساوير�س موؤ�س�س �لمهرجان ويقول: �أنا �أحب 

�أحمد �ل�سقا من زمان ول �أر�ه �إل في مات�سات �لكرة، فنحن هنا من �أجل 
فنان متحيز له مثل ما كنت متحيز لأ�ساتذته وهو محمد هنيدي، فعندما 

خرجت من فيلم �إ�سماعلية ر�يح جاي �ساألوني عن ر�أيك في مثل هذه 
�لأفالم غير �لهادفة، فقلت لهم �إن �ل�سحك لمدة �ساعة ون�سف هدف 

في حد ذ�ته.
عر�س بعدها فيديو ق�سير لمجموعة من �لفنانين �لذين �ساركو� محمد 
هنيدي رحلته �لفنية  منهم �لمخرج و�ئل �إح�سان، و�لفنان �أ�سرف عبد 

�لباقي، و�لفنان محمود �لبز�وي، و�لكاتب مدحت �لعدل، و�لفنان �أحمد 
فهمي �لذي تحدث عما ��ستفاد منه جيله من هنيدي. 

�سعد بعد ذلك �لفنان محمد هنيدي و�سط هتاف وت�سفيق �لح�سور، 
و��سفا �إياه �لفنان �أحمد �ل�سقا باأنه ر�أ�س �لحربة �لذي عبر وور�ءه جيل 

كامل  من �لنجوم، و قال: لي �ل�سرف لتقديم درع تكريم �ساحبي و�أخويا 
محمد هنيدي.

وقال هنيدي: ب�سكركم  جد�، و�أ�سكر �ل�سديق �لعزيز نجيب �ساوير�س 
على هذ� �لمهرجان، �أما �سديقي و�سقيقي �أحمد �ل�سقا فهو يعلم ما 

بد�خلي تجاهه و�أعلم ما بد�خله، فقديما قلت: نف�سي �ألقى نف�سي و�د 
حبيب وبيه، و�لحمد هلل ربنا كرمني باأكثر من ذلك، و�ختتم هنيدي 

حديثه بتوجيه كلمة �إلى �سهد�ء �لوطن من �لجي�س �لذين ��ست�سهدو� في 
�لعملية �لإرهابية �سباح �أم�س �لجمعة، لتبد�أ بعدها ت�سليم �لجو�ئز.

 

حشد كبير من النجوم.. والنجم العالمي 
ستيفين سيجال مفاجأة الختام

و�سط �أجو�ء من �لفرحة و�لحتفال و�لإبهار، �ختتمت �أم�س فعاليات 
�لدورة �لثالثة من مهرجان �لجونة �ل�سينمائي، و�لتي �نطلقت يوم 
19 من �سهر �سبتمبر/�أيلول �لجاري، وح�سر حفل �لختام عدد كبير 

من �لنجوم �لم�سريين و�لعرب منهم: ي�سر�، وليلى علوي، و�إلهام 
�ساهين، وهند �سبري، ويا�سمين رئي�س، وب�سمة، و�إنجي وجد�ن، وخالد 

�ل�ساوي، وبا�سم �سمرة، ور�سا �لمهدي، ودرة، ومحمد لطفي، و�سبا 
مبارك، ودينا �ل�سربيني، وكانت مفاجاأة حفل ختام �لمهرجان ح�سور 

�لنجم �لعالمي �ستيفن �سيجال وزوجته �إردينيتويا �سيجال.

ختام مبهر للدورة الثالثة من مهرجان الجونة
»ستموت في العشرين« و«حديث عن األشجار« و«امتحان« يحصدون نجمات 

الجونة الذهبية في الدورة الثالثة للمهرجان، و«سينما من أجل اإلنسانية« 
تذهب إلى »بؤساء« الدج لي 
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El Gouna Star 
for the Best 
Actress (Trophy, 
certificate): 

Hend Sabry, 
Noura’s Dream

Feature Narrative Competition

El Gouna Golden Star for Narrative Film 
(Trophy, certificate, and US $50,000)

You Will Die at Twenty by Amjad Abu Alala 

El Gouna Silver Star for Narrative Film 
(Trophy, certificate, and US $25,000) 

Corpus Christi by Jan Komasa 

El Gouna Bronze Star for Narrative Film 
(Trophy, certificate, and US $15,000)

Adam by Maryam Touzani 

El Gouna Star for the Best Arab Narrative 
Film (Trophy, certificate, and US $20,000)

Papicha by Mounia Meddour 

El Gouna Star for the Best Actor (Trophy, 
certificate) 

Bartosz Bielenia, Corpus Christi

El Gouna Star for the Best Actress (Trophy, 
certificate) 

Hend Sabry, Noura’s Dream 

El Gouna Film Festival concluded its third edition today with a closing ceremony held at the Marina Theater, where the 
award-winning films were announced, with total award value at US $224,000. The winners were as follows:

A List of GFF Award Winners:  
Celebrations on the Marina Theater Stage
You Will Die at Twenty, Talking About Trees and Exam Win El Gouna Film 
Festival’s Golden Stars, and ‘Cinema for Humanity’ Award Goes to Ladj Ly’s 
Les Misérables

Feature Documentary Competition

El Gouna Golden Star for Documentary Film 
(Trophy, certificate, and US $30,000)

Talking About Trees by Suhaib Gasmelbari 

El Gouna Silver Star for Documentary Film 
(Trophy, certificate, and US $15,000)

143 Sahara Street by Hassen Ferhani

El Gouna Bronze Star for Documentary Film 
(Trophy, certificate, and US $7,500)

Kabul, City in the Wind by Aboozar Amini

El Gouna Star for the Best Arab 
Documentary Film (Trophy, certificate, and 
US $10,000)

Ibrahim: A Fate to Define by Lina Alabed

Short Film Competition 

El Gouna Golden Star for Short Film (Trophy, 
certificate, and US $15,000)

Exam by Sonia K. Haddad 

El Gouna Silver Star for Short Film (Trophy, 
certificate, and US $7,500)

Ome by Wassim Geagea 

El Gouna Bronze Star for Short Film (Trophy, 
certificate, and US $4,000)

Flesh by Camila Kater 

El Gouna Star for the Best Arab Short Film 
(Trophy, certificate, and US $5,000)

Give Up the Ghost by Zain Duraie

Special Jury Mention 

16 December by Álvaro Gago Díaz

Cinema for Humanity Audience 
Award

The Festival’s Audience Award for a film 
exemplifying humanitarian themes (Trophy, 
certificate, and US $20,000) 

Les Misérables by Ladj Ly 

NETPAC Award for Best Asian Film 
Kabul, City in the Wind by Aboozar Amini

FIPRESCI Award 
1982 by Oualid Mouaness 
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Hani Mustafa

Before the end of the 20th century, Egypt witnessed 
drastic changes. On the domestic level, the 1990s faced a 
vicious wave of terrorist attacks, peaking with the tourist 
massacre of Luxor in 1997. On the regional level, there 
was the invasion of Kuwait by Saddam Hussein, and the 
eruption of the second war in the Gulf, led by the US and 
UK coalition. These two major events had a huge impact 
on cutting down both Egyptian and Gulf investments in 
the Egyptian film industry throughout the whole decade, 
and until the beginning of the 21st century. This led 
to a drastic decrease in the number of Egyptian films 
produced during this era, for it was common to see the 
production of only three films per year. Additionally, the 
number of moviegoers similarly dropped over these years, 
as most people resorted to watching films on video tapes, 
CDs and DVDs in the comfort of their private homes. 
These crises pushed some of the cinema workers —
especially technicians— out of the industry to pursue 
other careers. In 1997, a comedy film was released in the 
movie theatres, and was met with long queues at the 
ticket offices, reviving Egypt’s cinema theater industry 
once again. That film was Ismailia Rayeh Gai (Round Trip 
to Ismailia) directed by Karim Diaa Eddin, and starring 
Mohamed Henedy (recipient of the GFF Achievement 
Award at the 3rd edition of the Festival) with Mohmed 
Fouad, Khaled El-Nabawy and Hanan Turk. And while it 
wasn’t Henedy’s first film, it was the first major role in 
his career. Although Henedy was the supporting actor in 
the film, his talent in portraying the role paved the way 
to creating a new wave of Egyptian comedy. 

Later on, film stars like Henedy, Mohamed Saad, Ahmed 
Helmi, and the late Alaa Wali El Din, kicked off —with 
their films— what was soon dubbed “The New Egyptian 
Comedy” by film critics. 

Mohamed Henedy:
Laughter Against All Odds 

In 1998, Henedy established his career as a 
comedian by starring in Saeidi Fil Gamaa Al-
Americaia (Upper Egyptian in the American 
University) directed by Saeed Hamed. The 
film structure was reminiscent of that of 
60s youth films, rich with light situational 
comedy within a university campus, and 
was a major box office hit. The film not only 
helped Henedy create his comedy signature, 
but reinforce his role in The New Egyptian 
Comedy as well. 

Henedy then followed by his 1999 role in 
the Hamam Fi Amsterdam (Hamam in 
Amsterdam) directed by Saeed Hamed, 
asserting his own method of verbal comedy 
once again. For the second time in a row, 
the film was also a great success in the box 
office.

Fans and audiences waited year in and year 
out, in anticipation of Henedy’s new films 
as they came, enjoying his gags, jokes and 
witty comments. Not only that, for he also 
represented hope: he always portrayed what 
appeared to start out as a tiny character in a 
film, who later overcomes all the obstacles, 
becoming victorious with super powers of 
kindness, humor, and joie de vivre.  

Henedy, without a doubt, managed to a 
brilliant career against all odds, at a time 
when the Egyptian cinema industry was 
struggling to stay afloat. Once a young man 
who had studied film production at the 
Higher Institute of Cinema, and graduated in 
1991, he became a superstar after struggling 
for a few years in a very harsh atmosphere. 
For years, Henedy has been giving cinephiles 
the most precious gift of all: the gift of hope. 

�ل�سبت 2٨ �سبتمبر/�أيلول 2019
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"الجونة 
السينمائي" 

يطفئ شمعته 
الثالثة

مسابقة األفالم الروائية الطويلة

• جائزة نجمة �لجونة �لذهبية للفيلم �لرو�ئي �لطويل )نجمة �لجونة 
و�سهادة و50000 دولر �أمريكي( وذهبت �إلى فيلم "�ستموت في 

�لع�سرين" للمخرج �أمجد �أبو �لعالء

• جائزة نجمة �لجونة �لف�سية للفيلم �لرو�ئي �لطويل )نجمة �لجونة 
و�سهادة و25000 دولر �أمريكي( وذهبت �إلى فيلم "عيد �لقربان" 

للمخرج يان كوما�سا

• جائزة نجمة �لجونة �لبرونزية للفيلم �لرو�ئي �لطويل )نجمة �لجونة 
و�سهادة و15000 دولر �أمريكي( وذهبت �إلى فيلم "�آدم" للمخرجة 

مريم توز�ني

• جائزة نجمة �لجونة لأف�سل فيلم عربي رو�ئي طويل )نجمة �لجونة 
و�سهادة و20000 دولر �أمريكي( وذهبت �إلى فيلم "بابي�سا" للمخرجة 

مونية مدور

• جائزة نجمة �لجونة لأف�سل ممثل )نجمة �لجونة و�سهادة( وذهبت �إلى 
�لممثل بارتو�س بيلينا عن دوره في فيلم "عيد �لقربان" 

• جائزة نجمة �لجونة لأف�سل ممثلة )نجمة �لجونة و�سهادة( وذهبت 
�إلى �لممثلة هند �سبري عن دورها في فيلم "حلم نور�".

 
مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

• جائزة نجمة �لجونة �لذهبية للفيلم �لوثائقي 
�لطويل  )نجمة �لجونة و�سهادة و30000 

دولر �أمريكي( وذهبت �إلى فيلم "حديث عن 
�لأ�سجار" للمخرج �سهيب ق�سم �لباري 

• جائزة نجمة �لجونة �لف�سية للفيلم �لوثائقي 
�لطويل )نجمة �لجونة و�سهادة و15000 

دولر �أمريكي( وذهبت �إلى فيلم "143 طريق 
�ل�سحر�ء" للمخرج ح�سن فرحاني 

• جائزة نجمة �لجونة �لبرونزية للفيلم �لوثائقي 
�لطويل )نجمة �لجونة و�سهادة و٧500 دولر  

�أمريكي( وذهبت �إلى فيلم "كابل، مدينة في �لريح" للمخرج �أبوز�ر 
�أميني 

• جائزة نجمة �لجونة لأف�سل فيلم عربي وثائقي طويل )نجمة �لجونة 
و�سهادة و10000 دولر �أمريكي( وذهبت �إلى فيلم "�إبر�هيم، �إلى �أجل 

غير م�سمى" للمخرجة لينا �لعبد.

مسابقة األفالم القصيرة 

• جائزة نجمة �لجونة �لذهبية للفيلم �لق�سير )نجمة �لجونة و�سهادة 
و15000 �أمريكي( وذهبت �إلى فيلم "�متحان" للمخرجة �سونيا ك. 

حد�د 

• جائزة نجمة �لجونة �لف�سية للفيلم �لق�سير )نجمة �لجونة و�سهادة 
و٧500 دولر �أمريكي( وذهبت �إلى فيلم "�أمي" للمخرج و�سيم جعجع 

• جائزة نجمة �لجونة �لبرونزية للفيلم �لق�سير )نجمة �لجونة و�سهادة 
و4000 دولر �أمريكي( وذهبت �إلى فيلم "لحم" للمخرجة كاميال كاتر 

• جائزة نجمة �لجونة لأف�سل فيلم عربي ق�سير )نجمة �لجونة و�سهادة 
و5000 دولر �أمريكي( وذهبت �إلى فيلم "�سالم" للمخرجة زين دريعي 

• تنويه لجنة �لتحكيم �لخا�س لفيلم "�ل�ساد�س ع�سر من دي�سمبر" 
للمخرج �ألفارو جاجو دياز. 

جائزة سينما من أجل اإلنسانية

• جائزة يمنحها جمهور �لمهرجان لفيلم ُيعنى 
بالق�سايا �لإن�سانية )نجمة �لجونة و�سهادة 
و20000 دولر �أمريكي( وذهبت �إلى فيلم 

"�لبو�ساء" للمخرج لدج لي.

جائزة لجنة تحكيم "نيتباك" ألفضل فيلم 
آسيوي

• وذهبت �إلى فيلم "كابل، مدينة في �لريح" 
للمخرج �أبوز�ر �أميني

 
جائزة لجنة تحكيم "فيبريسي" 

• وذهبت �إلى فيلم "19٨2" للمخرج وليد 
موؤن�س 

هنيدي: بشكركم  جدا، وأشكر الصديق 
العزيز نجيب ساويرس على هذا المهرجان
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كتب- عالء عادل

منحت �إد�رة مهرجان �لجونة �ل�سينمائي في 
دورتها �لثالثة �لفنان محمد هنيدي جائزة 
�لإنجاز �لإبد�عي، حيث مثل �لجيل �ل�ساب 

في �ل�سينما �لم�سرية في �أو�ئل �لت�سعينيات، 
و�أحدث طفرة في �ل�سينما �لم�سرية، فكان 

كال�سهم �لذي �نطلق ومعه جيل كامل من 
�لنجوم، ت�سدرو� �ل�ساحة �لفنية منذ نهاية 

�لت�سعينات حتي وقتنا هذ�.
�لتقت »نجمة �لجونة« بالنجم �لكبير، وتحدث 

معنا عن هذ� �لتكريم، و�أ�سباب غياب تكريم 
�لكوميديا في �لمهرجانات، وردود �لأفعال �لتي 

و�سلته عن فيلمه �لجديد »�لفار�س و �لأميرة« 
بعد عر�سه في �لجونة و�آخر �أعماله �لفنية.
يقول محمد هنيدي: �سرف كبير لي �أن يتم 

تكريمي في مهرجان �لجونة �ل�سينمائي، و�أن 
يتم منحي جائزة ح�سل عليها �لنجم �لكبير 
�لزعيم عادل �إمام، و�لمخرج �لعظيم د�وود 

عبد �ل�سيد. هذ� �سرف كبير و يجعلني ل �أريد 
�سيئا �آخر، و�نتقاد �لبع�س لهذ� �لتكريم هو 

�أمر طبيعي ل يف�سد للود ق�سية، فهو حق لكل 
فرد.

و�أ�سار هنيدي �إلى �أن مهرجان �لجونة �سنع 
فرحة فنيه في م�سر و �لعالم �لعربي، وقال: 

كل دورة تتطور عن �لتي قبلها، في نوعيه 
�لأعمال �لتي تقدم، و�ل�سيوف، وكل تفا�سيله 

من ور�س و جل�سات عمل، فهو �سرف لنا �أن 
يكون في م�سر مهرجان مثل �لجونة و�أتمني 

��ستمر�ره وتطويره �أكثر و�أكثر.
وعن تهمي�س �لكوميديا في �لمهرجانات 

و�لتكريمات قال: زمان كان نجوم �لكوميديا 
ل يتم تكريمهم �إل بعد مرور �سنو�ت عديدة 
�أو رحيلهم، لكن �لأمر �لآن �ختلف حيث �إن 

�لنظرة لنوعية �لأعمال �لكوميدية تغيرت، 
و�لجمهور �أ�سبح لديه وعي باأنه لي�س مجرد 

فيلم خفيف، بل تقدم من خالله ق�سايا هامة.
وو��سل حديثة قائالً: »�أما بالن�سبة لعدم 

م�ساركة �لأفالم في مهرجانات قال: د�ئما 
ما يتم طرح �لأفالم �لكوميدية في مو��سم 

تجارية، و�أعتقد �أن طرح هذه �لأعمال يكون 
لحاجة �لجمهور لل�سحك، فالكرة �لأر�سية 

باأكملها تحتاج �إلى �ل�سحك، ول تنتظر جولة 
�لفيلم في �لمهرجانات، وتكريم �لكوميديان 

مثل ما قال نجومنا �لكبار د�ئما يكون من 
�لجمهور.

وعن ردود �لأفعال �لتي و�سلته عن فيلمه 
»�لفار�س و�لأميرة« �لم�سارك خارج �لم�سابقة 

�لر�سمية بالمهرجان قال: �سعرت ب�سعادة 
كبيرة عندما علمت �أن فيلم »�لفار�س و�لأميرة« 

�سوف يتم عر�سه بعد مرور ٢٠ عاما، برغم 
من �أنه عندما حدثني �أحد �سناع �لعمل 

ل�ستكمال �لفيلم �عتقدت �أنه هناك فيلم جديد 
فاعتذرت عنه لن�سغالي، فقال لي �إنه �لفيلم 

�لذي بد�أت ت�سويره منذ ٢٠ عاما فلم �أكن 
متذكر �لعمل، حتى �أنني قمت بالت�سال بدنيا 

�سمير غانم �أ�ساألها �إذ� كانت متذكرة �سيء من 
�لعمل.

وبعد عر�سه في �لمهرجان تلقيت �لكثير من 
�لمكالمات لتهنئتي على خروج �لفيلم بم�ستوي 

عال بالتنفيذ، ف�سعدت جد� بردود �لأفعال 
وبعر�س �لفيلم في مهرجان مثل �لجونة لي�سهد 

عر�سه �لأول و�سط كل هوؤلء �سناع �لأفالم 
من مختلف �لعالم، و�أنا �سخ�سيا �أحب �فالم 

�لكرتون جد�، و�أحب �لعمل بها، و�أتمنى �أن 
يكون هذ� �لعمل هو بد�ية �سناعة كاملة من 

�أفالم �لكرتون، و�لتي لم يعد يتم تقديمها 
لل�سغار فقط بل �لكبار �أي�سا ي�ساهدونها.

 و�أكد هنيدي �أنه �أبرم �تفاقا مع �سركة ديزني 
�لعالمية لتقديم عمل جديد من بطولته وقال 
تم �لتو��سل بيني وبين �سركة ديزني لتقديم 

عمل جديد معهم بعد م�ساهدتهم لل�سيرة 
�لذ�تية �لخا�سة بي في هذ� �لمجال ومن 

�لمقرر �أن يتم ح�سم �لتفاق بعد �ل�سفر �إليهم 
و�لتفاق على كافة �لتفا�سيل.

شعرت بسعادة كبيرة عندما علمت أن فيلم 
»الفارس واألميرة« سوف يتم عرضه بعد 

مرور 20 عاما

 منحي جائزة 
حصل عليها الزعيم 
وداوود عبد السيد 

شرف كبير لي

كل دورة تتطور 
عن التي قبلها، 

في نوعيه األعمال 
التي تقدم

»الجونة« صنع 
الفرحة في مصر 

والعالم العربي

محمد هنيدي:
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AN INTERNATIONALLY DIVERSE
COMMUNITY 30 YEARS IN THE MAKING


