
	  

	  

بـــــالغغ صــــحـــــفي  
 

يیعلنن االمهھررجانن االددوولي للفيیلمم بمررااكشش    

ااألططلسس" "ووررشاتت  لبررنامج االرراابعة ددووررةةاالاالمشارركة في  24االـعنن االمشارريیع ووااألفالمم   

2021نوونبرر  25إإلى  22االتي ستنعقدد في صيیغة ررقميیة منن    
 

. 2021نوونبرر  2االررباطط في   
 

نوونبرر٬، بددعمم منن االمرركزز االسيینمائي االمغرربي  25إإلى  22ستنعقدد ووررشاتت ااألططلسس في صيیغة ررقميیة منن 
االددوولي للفيیلمم  للمهھررجاننمهھمة منصة االصناعة  تعتبرر .2018 إإحددااثهھ سنةوونيیتفلكسس٬، شرركاء االبررنامج منذذ 

على  أأعمالهھمم عررضضوومنحهھمم فررصص جيیلل جدديیدد منن االمخررجيینن االمغارربة وواالعرربب ووااألفاررقة لددعمم  بمثابةبمررااكشش 
االمستووىى االددوولي.  

 
أأفالمم في مررحلة ما بعدد ااإلنتاجج منن  9مشررووعا قيیدد االتططوويیرر وو 15في نسختهھا االرراابعة٬، ااختاررتت ووررشاتت ااألططلسس 

إإلى جانبب  تقددمم هھھھذذهه االالئحة مووااهھھھبب جدديیددةة .االقاررةة ااإلفرريیقيیة وواالعالمم االعرربيمنن  بهھا تمم االتووصللططلبا  250بيینن 
ثمم  "ماررووكك"شهھررةة على االمستووىى االددوولي مثلل ليیلى االمررااكشي٬، االتي ااكتشفهھا االجمهھوورر بفيیلمم مخررجيینن يیحظظوونن ب

فيیلمهھ بفي أأسبووعع االنقادد بمهھررجانن كانن االسيینمائي  شاررككووأأميینن سيیدديي بوومدديینن االذذيي  ؛"ررووكك االقصبة"قامتت بإخررااجج 
ليیمهھانغ جيیرريیمايیا مووسيیسي٬، االمتوّوجج في مهھررجانن ساندداانسس االسيینمائي عنن باإلضافة إإلى االمخررجج . أأبوو ليیلىااألوولل 
" وونيیووتوونن أأددووااكا٬، االحائزز على االحصانن This Is Not a Burial, It's a Resurrectionفيیلمهھ "

.Ezra" ي للسيینما وواالتلفززيیوونن في ووااغاددووغوو عنن فيیلمهھ "االذذهھھھبي في االمهھررجانن ااإلفرريیق  
 

في مجالل االسيینارريیوو  مستشارراا 15 قبللمنن  خاصةمووااكبة االمختاررةة منن  24ستستفيیدد االمشارريیع ووااألفالمم االـ 
 في مشترركك يیجمعاالنتاجج لإلسووقق في  أأنن يیتمم تقدديیمهھا٬، قبلل االتصوويیرريیة ووااإلنتاجج وواالتووززيیع وواالموونتاجج وواالمووسيیقى

وورروو٬، بما في أأ 56000هھا معتمدداا. سيیتمم منح جوواائزز ماليیة يیبلغ مجمووع ددووليیا مهھنيیا 350ما يیقارربب ررقميیة صيیغة 
."أأررتيیكيینوو"ذذلكك جائززةة   

 
حوولل فيیلمهھ ااألخيیرر  مع االمخررجج نبيیلل عيیووشش حوواارر بيینهھا منن كما ستقددمم ووررشاتت ااألططلسس سلسلة منن حلقاتت االنقاشش

 مسلسللتي ستناقشش ددووررهھھھا االجدديیدد كمنتجة تنفيیذذيیة ألوولل اال لقاء مع االممثلة هھھھندد صبرريي٬، باإلضافة إإلى عّلي صووتكك
في  مختلفةخبررااتهھمم حوولل مووضووعاتت  االمهھنيیيینن االددووليیيینن عدددد منن لهھا على نيیتفلكسس. في االووقتت نفسهھ٬، سيیشارركك

ددووكسس بووكسس. بررنامج ٬، وواالتي ستقددمم أأيیضا ااستشاررااتت شخصيیة بالتعاوونن معمنصة ااألططلسسمباددررةة إإططارر   
 

للمززيیدد منن االمعلووماتت يیررجى ززيیاررةة االمووقع ااإللكتررووني: 

https://atlasateliers.festivalmarrakech.info/ar  



	  

	  

لووررشاتت ااألططلسس االرراابعةاالمشارريیع االمشارركة في االددووررةة   
 

االمشارريیع في مررحلة االتططوويیرر   
ـ محمدد سميیرر (مصرر) فططارر ووغدداا ووعشا  

ليیمووهھھھانغ جيیرريیمايیا مووسيیسي (ليیسووتوو) ـصرريیرر ااألسنانن   
ـ ليیلى االمررااكشي (االمغرربب) ااألكثرر حالووةة  

ئرر)(االجززاا ـ أأميینن سيیدديي بوومدديیننآآخرر أأيیامم رر.مم.   
ـ تشاررلي كووكا (توونسس) محاكمة ليیلى  

أأفرريیقيیا)ـ تيیبووغوو ماليیبووغوو (جنووبب  نوونا  
ـ نيیووتوونن أأددووااكا (نيیجيیرريیا) ززيیتت على االماء  
ـ ررااني مصالحة (مصرر) خناززيیرر االقاهھھھررةة  

ـ يیووسفف مشرراافف (االمغرربب) تشوّوهه  
لل قالتي (توونسس)امـ آآ توونسس ـ جرربة  

ووثائقي  |ررااما ثيیاوو (االسنغالل)ـ   ااإلختفاء  
 
 

ااألفالمم في مررحلة االتصوويیرر أأوو ما بعدد ااإلنتاجج  
ـ فررااسس خوورريي (فلسططيینن) علمم  

  )االمغرربب / توونسسخليیلل بنن كيیرراانن ( عفافف بنن محموودد٬،ـ  كووااليیسس
ووثائقي  |ـ نددىى رريیاضض٬، أأيیمنن ااألميیرر (مصرر) أأررضض االبناتت  
ووثائقي  |)ـ أأسماء االمدديیرر (االمغرربب كذذبب أأبيیضض  
االسيینغالل)ـ بابب بوونامم لووبي ( خررووفف سادداا  

ررووااندداا)مووتيیغاندداا وواا نكووندداا ( ـ فيیوونا٬، فتاةة منن مددرريیدد  
كيیرراانن (االمغرربب)ـ يیاسميینن بن ملكاتت  
االسحيیرريي (توونسس)رريیج أأـ  االكررمووسس ططعمم  

 
 

في مررحلة ما بعدد ااإلنتاجج) فيیلمم(منن االمغرربب٬، مشارريیع في مررحلة االتططوويیرر وونظظررااتت على ااألططلسس   
ـ ددااوووودد أأووالدد االسيیدد (االمغرربب) االمررجة االززررقا  

ووثائقي (في مررحلة ما بعدد ااإلنتاجج)  |ـ ررضا هھھھنكامم (االمغرربب) مسافاتت  
ـ أأيیووبب لهھنوودد (االمغرربب) ططرريیقق االخلووةة  
(االمغرربب) ـ حكيیمم بلعباسس حكايیة ميیمم  

(االمغرربب) ـ نبيیلل مررووشش االذذيینن يیددخلوونن االجنة  
	  

 


