
	  

	  

بـــــالغغ صــــحـــــفي  
 

يیعلنن االمهھررجانن االددوولي للفيیلمم بمررااكشش   
عنن االفائززيینن في بررنامج ووررشاتت ااألططلسس٬،    

منن االقاررةة ااإلفرريیقيیة وواالعالمم االعرربيلسيینمائيیيینن االمهھني االمخصصص ل بررنامجهھ   
 

. 2021نوونبرر 25االررباطط٬،   
 

ططلسس االتي أأقيیمتت في صيیغة ررقميیة في االفتررةة ااختتمم االمهھررجانن االددوولي للفيیلمم بمررااكشش االددووررةة االرراابعة منن ووررشاتت ااأل
نوونبرر٬، بددعمم منن االمرركزز االسيینمائي االمغرربي وونيیتفلكسس. 25وو 22االممتددةة ما بيینن   

 
مشررووًعا ووفيیلًما لجيیلل جدديیدد منن  24مهھنيًیا ددووليًیا حوولل مجمووعة مختاررةة منن  300جمعتت هھھھذذهه االددووررةة االررقميیة 

أأفالمم في مررحلة االتصوويیرر أأوو مررحلة  9ررووًعا قيیدد االتططوويیرر وومش 15االمخررجيینن االمغارربة وواالعرربب ووااألفاررقة. ااستفادد 
ساعة منن قبلل خبررااء مستشارريینن في االسيینارريیوو  150ما بعدد ااإلنتاجج منن مووااكبة خاصة ااستغررقتت ما يیقارربب 

لووررشاتت ااألططلسس ما يیقارربب  ووااإلنتاجج وواالتووززيیع وواالموونتاجج وواالمووسيیقى. ااحتضنن سووقق ااإلنتاجج االمشترركك االررقمي
ا مع مخررجي وومنتجي االمشارريیع االمختاررةة٬، مما يیددلل على ااالهھھھتمامم االمتززاايیدد بالسيینما ااإلفرريیقيیة ااجتماًعا فرردديیً  350

وواالعرربيیة.  
 

أأوورروو.  56000جوواائزز بقيیمة ماليیة إإجماليیة قددررهھھھا  6في ددووررتهھا االرراابعة٬، منحتت ووررشاتت ااألططلسس   
 

بب (نيیتفلكسس) وو'سيیددوو' محمدد ووااختاررتت لجنة تحكيیمم جوواائزز ااألططلسس لمررحلة ما بعدد ااإلنتاجج االمكوونة منن نهھى االططيی
 كذذبب أأبيیضضلنصرريي (االخززاانة االسيینمائيیة بططنجة) ووكارريیلل أأووخخ (مهھررجانن كاررلووفي فارريي االسيینمائي االددوولي) فيیلمي 

ألرريیج االسحيیرريي (توونسس). ططعمم االكررمووسسوو ألسماء االمدديیرر (االمغرربب)  
 

رركووفيیتزز وويیانيیا كرراالج ووساتا ووقامتت لجنة تحكيیمم جوواائزز ااألططلسس لمررحلة االتططوويیرر٬، االمكوونة منن االمنتجيینن ستيیفنن ما
لليیمووهھھھانغ جيیرريیمايیا مووسيیسي صرريیرر ااألسنانن )٬، بتقدديیمم جوواائزز لمشارريیع ااألفالمم االتاليیة: Mementoسيیسووكوو (
لليیلى االمررااكشي (االمغرربب). ااألكثرر حالووةةألميینن سيیدديي بوومدديینن (االجززاائرر) ووآآخرر أأيیامم رر.مم. (ليیسووتوو) وو  

 
 لددووليیة االتي تقددمهھا االقناةة االفررنسيیة ااأللمانيیة مشررووعع االفيیلمم قيیدد االتططوويیررباإلضافة إإلى ذذلكك ٬، فازز بجائززةة "آآررتيیكيینوو" اا

ليیووسفف مشرراافف (االمغرربب). تشوّوهه  
 

مشررووًعا ووفيیلًما نالل االعدديیدد منهھا جوواائزز قيیمة في عدددد منن  88في االددووررااتت ااألرربع االسابقة٬، ددعمتت ووررشاتت ااألططلسس 
للمخررجج ااسماعيیلل االعررااقي٬، االذذيي حصلل على جائززةة أأفضلل ممثلة في ززنقة كوونتاكتت االمهھررجاناتت االمررمووقة٬، مثلل 

لعمرر االززهھھھيیرريي٬، أأوولل فيیلمم عرربي يینالل االجائززةة االكبررىى في  رريیششفي مهھررجانن االبنددقيیة االسيینمائي٬، وو Orizzontiفئة 
للمخررجج خضرر أأحمدد٬، االفائزز مؤؤخرًراا بالحصانن ززووجة حفارر االقبوورر أأسبووعع االنقادد في مهھررجانن كانن االسيینمائي٬، وو

بي في االمهھررجانن ااإلفرريیقي للسيینما وواالتلفززيیوونن في ووااغاددووغوو٬، ووهھھھوو أأوولل فيیلمم تررشحهھ االصوومالل لجوواائزز االذذهھھھ
ااألووسكارر.  



	  

	  

االمشارريیع ووااألفالمم االفائززةة في االددووررةة االرراابعة منن ووررشاتت ااألططلسس  
 

أأوورروو 20000جائززةة ااألططلسس لألفالمم في مررحلة ما بعدد ااإلنتاجج بقيیمة   
ـ أأسماء االمدديیرر (االمغرربب) كذذبب أأبيیضض  

أأسماء االمدديیرر (االمغرربب)إإنتاجج   
إإنتاجج مشترركك سيیلفانا سانتامارريیا (أألمانيیا)  

 
أأوورروو 10000جائززةة ااألططلسس لألفالمم في مررحلة ما بعدد ااإلنتاجج بقيیمة   

ـ أأرريیج االسحيیرريي (توونسس) االكررمووسس ططعمم  
أأرريیج االسحيیرريي (توونسس)إإنتاجج   

بالميیرر بادديینيیي (سوويیسرراا) وودديیدداارر ددووميیهھرريي (فررنسا)إإنتاجج مشترركك   
 

أأوورروو 10000ةة ااألططلسس للمشارريیع في مررحلة االتططوويیرر بمبلغ جائزز  

ليیمووهھھھانغ جيیرريیمايیا مووسيیسي (ليیسووتوو) ـصرريیرر ااألسنانن   

(جنووبب أأفرريیقيیا) كايیتت بانسيیررغوو٬، إإليیاسس رريیبيیررووإإنتاجج   

 

أأوورروو 5000جائززةة ااألططلسس للمشارريیع في مررحلة االتططوويیرر بقيیمة   

ـ أأميینن سيیدديي بوومدديینن (االجززاائرر)آآخرر أأيیامم رر.مم.   

وويیزز بيیليیكوو٬، كليیرر شاررلل جيیررفي (فررنسا)لإإنتاجج   

 

أأوورروو 5000جائززةة ااألططلسس للمشارريیع في مررحلة االتططوويیرر بقيیمة   

ـ ليیلى االمررااكشي (االمغرربب) ااألكثرر حالووةة  

ليیلى االمررااكشي (االمغرربب)إإنتاجج   

 

أأوورروو 6000جائززةة "آآررتيیكيینوو" االددووليیة بقيیمة   

ـ يیووسفف مشرراافف (االمغرربب) تشوّوهه  

امي مارركي (فررنسا)٬، كجانن كرريیستووفف رريیموونددإإنتاجج   

 
 

للمززيیدد منن االمعلووماتت يیررجى ززيیاررةة االمووقع ااإللكتررووني:  

https://atlasateliers.festivalmarrakech.info  


