
 
 
 
 

 

  بيان صحفي للنشر الفوري
 

 تحت شعار "السينما من أجل اإلنسانية"

إنطالق الدورة األولى لمهرجان الجونة السينمائي بطموحات كبيرة للسينما في 

 الشرق األوسط والعالم

 

أنطلقت األسبوع الماضي الدورة األولى لمهرجان الجونة السينمائي في حفل حضره  :2017سبتمبر،  29 –الجونة، مصر 

سبتمبر واستمر لمدة ثمانية أيام.  22العالميين،  والمصريين،  والعرب في مدينة الجونة الساحلية يوم  النجوم عدد كبير من

جوم العالميين ومن بينهم فوريست ويتيكر،  المهرجان عدد من الن حيث حضرسبتمبر.  29يوم  أقيمواختتم المهرجان بحفل 

، وفينيسا ويليامز، باإلضافة إلى عدد كبير من النجوم ومنتجي ومخرجي غيمانويل بياإوديالن ماديرموت، ومايكل مادسون، و

 وليفر ستون. أحضر المهرجان المخرج والمنتج العالمي الشهير كما األفالم المصريين والعرب. 

الذي يهدف و، المختلفة المهرجان ذلك على أنشطةانعكس حيث سينما من أجل اإلنسانية"،  الشعار " وانطلق المهرجان تحت

السينمائية المختلفة. كما يهدف  رؤىإلى تسليط الضوء على دور السينما في تشجيع التفاعل بين الحضارات،  وزيادة الوعي بال

خاصة بين والعصرية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  لةلتعبير اإلبداعياإلى خلق فرص لتطوير ودعم جميع أشكال 

 الجونة منصة ق ذلك من خالليحقحيث تمكن المهرجان من تالعالم.  من مختلف أنحاءالشابة ونظيرتها العربية األجيال 

التابعة لمهرجان الجونة السينمائي والتي تهدف إلى تشجيع  ،وجسر الجونة السينمائي منطلق الجونة السينمائي،و ،السينمائية

 وتطوير صناعة األفالم. 

فالم المصريين والعرب، وتنمية ودعم بداعية، إلى دعم صناع األعمال اإلألل امركزوالتي تعد ، السينمائية الجونة منصةوتهدف 

من النشاطات التي شارك فيها ممثلون عن المهرجانات  المواهب الواعدة في السينما المصرية والعربية. ونظمت المنصة العديد

العالمية المرموقة، والمعاهد السينمائية البارزة، إضافة الى موزعي ووكالء مبيعات األفالم والعديد من كبرى القنوات 

نظرائهم من والشبكات التلفزيونية. وقد وفرت المنصة فرصة فريدة للتعارف بين صانعي األفالم المصريين والعرب، وبين 

تطورهم المهني، وخلق موجة جديدة من صناع األفالم في منطقة الشرق األوسط وشمال دفع أنحاء العالم بهدف المساهمة في 

 أفريقيا. 

يوفر فرصة لصانعي األفالم الطموحين، حيث نتاج المشترك. ،  فهو مختبر لتطوير المشاريع واإلجسر الجونة السينمائيأما 

، للحصول على الدعم اإلبداعي والمالي من خالل جديدةفالم العرب الذين يعملون على مشاريع سينمائية ومخرجي ومنتجي األ

بين المخرجين، والمنتجين، والموزعين العرب، والدوليين بهدف زيادة فرص التي وفرها الجسر مجموعة واسعة من اللقاءات 

 األعمال للسينما العربية. 

متخصصة، واجتماعات الطاولة المستديرة، وورش العمل، ال النقاشيةجلسات د وفر العديد من الجسر الجونة السينمائي فقأما 

السينما من جميع أنحاء العالم، وتناقش مختلف  صناعة قدمها عدد من المحترفين في مجال والتي ،المحاضرات الرئيسيةو

خالل هذه الجلسات  جرى. كما كتابة السيناريولمحتوى، واتطوير نتاج، وتقنيات اإلالقضايا التي تهم صناعة السينما ومن بينها 

المتحدثين في جدير بالذكر أن قائمة . سرد األفالمأزمة الالجئين، والبيئة من خالل ك، الهامة نسانيةاإلقضايا المناقشة تناول 

أقيمت خالل فعاليات جسر الجونة السينمائي قد ضمت العديد من األسماء الالمعة في مجال صناعة  التي المحاضرات الرئيسية

 وليفر ستون. أالممثل االميركي فوريست ويتيكر، والمخرج ك السينما العالمية

 فيلماً، 70من  جدير بالذكر أن الدورة األولى لمهرجان الجونة السينمائي قدمت برنامج حافل بالعروض السينمائية ضم أكثر

 التالية:  لألفالم الفائزة في الفئات منح المهرجان الجوائزحيث 

 مسابقة األفالم الروائية الطويلة:



 
 
 
 

 

  ، دوالر أمريكي( 50,000نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل )جائزة المهرجان 

  ،دوالر أمريكي( 25,000نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل )جائزة المهرجان 

  ،دوالر أمريكي( 15,000نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل )جائزة المهرجان 

  ،دوالر أمريكي( 20,000نجمة الجونة ألفضل فيلم روائي عربي )جائزة المهرجان 

 )نجمة الجونة ألفضل ممثل )جائزة المهرجان، وشهادة 

 ،وشهادة( نجمة الجونة ألفضل ممثلة )جائزة المهرجان 

 مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة:

 دوالر أمريكي( 30,000 مة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل )جائزة المهرجان،نج 

  ،دوالر أمريكي( 15,000نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل )جائزة المهرجان 

  دوالر أمريكي( 7,500 المهرجان،نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل )جائزة 

  ،دوالر أمريكي( 10,000نجمة الجونة ألفضل فيلم وثائقي عربي )جائزة المهرجان 

 مسابقة األفالم القصيرة 

  ،دوالر أمريكي( 15,000نجمة الجونة الذهبية ألفضل فيلم قصير )جائزة المهرجان 

 دوالر أمريكي( 7,500)جائزة المهرجان،  نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير 

 ،دوالر أمريكي( 4,000 نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير )جائزة المهرجان 

 ،دوالر أمريكي( 5,000 نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي قصير )جائزة المهرجان 

لمخرج ئقي "سفرة" ل، وهما الفيلم الوثامهمينفيلمين األول ل العالمي عرضقد شهد المهرجان الجونة السينمائي جدير بالذكر أن 

 تامر العشري. لمخرج المصري توماس مورغان، وفيلم "فوتو كوبي" ل

. حيث وقع اختيار من مصر، والعالم العربي، والعالمالشخصيات السينمائية وكّرم المهرجان في دورته األولى ثالثة من أبرز 

الممثل العالمي والناشط اإلنساني فوريست ويتيكر، أثروا السينما بعطائهم، وهم  الشخصيات المكرمة لتضم ثالثة من أهم من

براهيم العريس. وتم اختيار هذه الشخصيات الثالث لمساهمتهم الفريدة إوالنجم المصري عادل إمام، والناقد السينمائي اللبناني 

 . الذي يتبناه المهرجان "السينما من أجل اإلنسانية"شعار لدورهم اإلنساني في دعم  باإلضافة، ئيالسينماالمجال في 

: "لقد كانت إقامة مهرجان ويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائيارجل األعمال المهندس نجيب سوبهذه المناسبة قال 

عتزاز والفخر أشعر باإلإنني يتحقق ويتحول إلى حقيقة. أراه سنوات عديدة، ويسعدني أن لاستمر لي الجونة السينمائي حلماً 

 اإلسهامالثقافة ويهدف لنشر ، وعامة السينما والفنونفن ب ييحتفجاء لالذي واألولى،  تهدورفي  ققها المهرجانالتي ح نتيجةالب

بإقامة هذا  سعيد: "أنا ساويرس في تغيير الصورة النمطية لدى العالم عن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا". وأضاف

مختلف الخدمات من وذلك لما توفره  ،ختيارا موفقا إلقامة هذا الحدث الكبيرإالتي كانت والمهرجان في مدينة الجونة الجميلة، 

ضافة إلى شواطئها الجميلة المطلة على البحر باإلالمرافق والبنية التحتية، باإلضافة لما تتمتع به من مستوى متميز في  ،المتميزة

 نجح في الذي نأمل أن يكون قدو ،في الجونةالمهرجان  إلى إقامة الدورة الثانية من إنني أتطلع األحمر في األراضي المصرية.

 ". منذ دورته األولى سمه كواحد من أبرز مهرجانات السينما العالميةإخ يرست

 انتهى

 :مهرجان الجونة السينمائي

 29حتى  22مهرجان سنوي ستعقد دورته األولى في منتجع الجونة الرائع الجمال على شاطيء البحر األحمر فى الفترة من 

 .وستشكل نهاية شهر سبتمبر من كل عام موعداً ثابتاً للقاء السينمائيين المصريين والعرب والدوليين 2017سبتمبر 



 
 
 
 

 

يسعى المهرجان الى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث األفالم العربية والدولية، وتشمل أقسام البرنامج أفالماً داخل 

األفالم الروائية الطويلة، مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة، مسابقة األفالم القصيرة( وبرنامجاَ المسابقات الرسمية الثالث )مسابقة 

 .رسمياً خارج المسابقة اضافة الى برامج خاصة، وسيتم إيالء األفالم ذات المنحى االنساني اهتماماً خاصاً 

قى ابداعي واحترافي يهدف الى تنمية ودعم المواهب كما سينظم وبشكل مواٍز للعروض "منصة الجونة السينمائية" لتكون ملت

الواعدة من مصر والدول العربية، والتي ستخلق بدورها فضاًء  وملتقى للمخرجين والمنتجين والموزعين العرب والدوليين. 

حلقات نقاش  مسعاها الرئيس تعزيز فرص الشراكة اإلنتاجية لتطوير السينما العربية. باإلضافة الى تنظيمها فعاليات تضم؛

 .وورش عمل ومحاضرات ودروس أساتذة السينما

 : لمزيد من المعلومات

 مكتب العالقات اإلعالمية، شركة هيل اند نولتون 

 محمود سالمة 

    7717 766 0102 2+ موبايل :

mahmoud.salama@hkstrategies.com 
 

 

 مكتب الصحافة في مهرجان الجونة السينمائيمدير 

 خالد محمود

 3221 355 0122 2+موبايل : 

khaled.mahmoud@elgounafilmfestival.com 
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