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فيـــــحــــص بـــــالغغ  
 

االمهھررجانن االددوولي للفيیلمم بمررااكشش  
يیعلنن عنن االمشارريیع االمختاررةة  

للمشارركة في االددووررةة االثالثة لووررشاتت ااألططلسس  
ددجنبرر 3إإلى نوونبرر  30االتي ستنعقدد في صيیغة ررقميیة منن   

	  

ددجنبرر٬، بددعمم منن  3نوونبرر إإلى  30ستنعقدد ووررشاتت ااألططلسس في صيیغة ررقميیة خاللل االفتررةة منن 
Netflix،وويیهھددفف بررنامج االصناعة االسيینمائيیة للمهھررجانن 2018شرريیكك االبررنامج منذذ إإحددااثهھ سنة  ٬ .

عالمم االعرربي وومنحهھمم االددوولي للفيیلمم بمررااكشش إإلى مووااكبة جيیلل جدديیدد منن االسيینمائيیيینن منن االقاررةة ااإلفرريیقيیة وواال
فررصة االبررووزز على االصعيیدد االددوولي. فقدد تمم ااختيیارر ثالثة أأفالمم٬، سبقق أأنن قددمتت في ووررشاتت ااألططلسس في 

كمشارريیع في مررحلة ما بعدد ااإلنتاجج٬، لتعررضض في أأكبرر االمهھررجاناتت االسيینمائيیة االددووليیة.   2019ددووررةة 
للمخررجج دديیووددوو حامادديي٬، على "En Route pour le milliard" حصلل االفيیلمم االووثائقي االكوونغوولي٬، 

٬، االذذيي (Carton Rouge) بططاقة حمررااءشارركك االفيیلمم االووثائقي سيیفي مهھررجانن كانن٬، وو 2020عالمة 
محمدد سعيیدد أأووما منن جززرر االقمرر٬، في مهھررجانن أأمسترردداامم االددوولي للفيیلمم االووثائقي٬، ووقدُدمم االفيیلمم  أأخررجهھ

 عررضض عالمي أأوولل في قسمم  إلسماعيیلل االعررااقي٬، في (Zanka Contact) ززنقة كوونتاكتتاالمغرربي 
.في مهھررجانن االبنددقيیة االسيینمائي االددوولي٬، حيیثث نالل جائززةة أأفضلل ممثلة "آآفاقق"  

 
مم  230بيینن مشررووعا تمم ااختيیاررهھھھا منن  23في ددووررتهھا االثالثة٬، ستووااكبب ووررشاتت ااألططلسس  ططلبا قدُدِّ

ووهھھھي تشملل مشارريیًعا في مررحلة االتططوويیرر ووأأفالما في مررحلة ما بعدد ااإلنتاجج٬، ووبشكلل ااستثنائي  للمشارركة٬،
مشررووعا  11نجدد ضمنن هھھھذذهه االالئحة هھھھذذهه االسنة٬، أأفالما تووقفف تصوويیررهھھھا بسببب تددااعيیاتت ااألززمة االصحيیة. 

يیا٬، لبنانن٬، (االجززاائرر٬، مصرر٬، كيین ددوولة منن االقاررةة ااإلفرريیقيیة وواالعالمم االعرربي 12لمخررجيینن مغارربة ووتمثيیلل 
جمهھوورريیة إإفرريیقيیا االووسططى٬، جمهھوورريیة االكوونغوو االدديیمقررااططيیة٬، ررووااندداا٬، االسوودداانن٬،  فلسططيینن٬، االمغرربب٬، االنيیجرر٬،

سوورريیا).  
 

في كتابة االسيینارريیوو ووااإلنتاجج وواالتووززيیع مووااكبة خاصة منن قبلل مستشارريینن ستستفيیدد االمشارريیع االمختاررةة منن 
صيیغة نظظمم بيیسووقق لإلنتاجج االمشترركك ي في وواالموونتاجج وواالتأليیفف االمووسيیقي٬، إإضافة إإلى عررضض تقدديیم

  .معتمدداا مهھنيیا ددووليیا 300أأكثرر منن يیجمع وو ٬،ررقميیة
 
 
 
 
 



	  

	  

وومنن أأجلل تسليیطط االضووء على مووضووعاتت تتعلقق بالتجارربب االسيینمائيیة بالقاررةة ااإلفرريیقيیة وواالعالمم االعرربي٬، ستقددمم 
االمكوونن منن االمخررجج وومدديیررةة االتصوويیرر  االعملل ثنائيفالتعاوونن بيینن ووررشاتت ااألططلسس ثالثث نددووااتت عبرر ااإلنتررنتت. 

٬، "Félicitéفيیلمم " على منن خاللل تجرربة عملهھما معاسيیتمم مناقشتهھ منن قبلل آآالنن غووميیسس ووسيیليینن بووززوونن 
. 2017وواالذذيي نالل عنهھ جائززةة االددبب االفضي في مهھررجانن بررليینن  ٬،االسيینغالياالفليیمم االرراابع للسيینمائي االفررنسي ـ ووهھھھوو 

. مجالل ااإلنتاجج االمشترركك كمغامررةة فنيیةووفررنسا ووبوورركيینا فاسوو تجرربتهھمم في  كما يیعررضض ثالثة منتجيینن منن االمغرربب
(لبنانن)  حاجي تووماووأأخيیرراا٬، ستناقشش االمخررجاتت االسيینمائيیاتت تاال حدديیدد (االمغرربب) ووهھھھالة لططفي (مصرر) ووجوواانا 

بيینن االررغبة وواالووااقع: االعمليیة ااإلبددااعيیة في مووااجهھة تقلباتت االعالمم".مووضووعع "  
 

االثالثة لووررشاتت ااألططلسس٬، يیووااصلل االمهھررجانن االددوولي للفيیلمم بمررااكشش تططوويیرر مختبررهه الكتشافف هھھھذذهه االددووررةة  منن خاللل
االسيینمائيیة في االعالمم االعرربي وواالقاررةة ااألفرريیقيیة. االمووااهھھھبب االجدديیددةة  

 
http://atlasateliers.festivalmarrakech.info االموقع ااإللكترووني: يیرجى ززيیاررةة االمعلوماتت من مزيیدلل  

 
 


