
الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي 
للفيلم بمراكش

من 11 إلى 19 نونبر 2022

يعلن املهرجان الدولي للفيلم بمراكش
عن االختيار الرسمي ل 23 مشروع فيلم واألفالم 

املشاركة في
الدورة الخامسة لورشات ألطلس

التي ستنعقد بمراكش من 14 إلى 17 نونبر 2022

الـربـاط، 19 أكـتوبـر 2022. سـتقام ورشـات األطـلس بـمراكـش فـي الـفترة مـن 
14 إلــى 17 نــونــبر 2022. بـــرنـــامـــج الـــصناعـــة الـــسينمائـــية للمهـــرجـــان الـــدولـــي لـــلفيلم 
بــمراكــش، الــذي يــلعب الــيوم دورا رئــيسيا فــي دعــم املخــرجــني مــن املــناطــق الــتي تــغطيها، 
يهـــدف إلـــى دعـــم جـــيل جـــديـــد مـــن املخـــرجـــني الـــسينمائـــيني املـــغاربـــة والـــعرب واألفـــارقـــة مـــن 

خالل عرض مشاريعهم في الساحة الدولية.

فـي دورتـها الـخامـسة، سـتقدم ورشـات األطـلس سـتة عشـر (16 ) مشـروعـا فـي 
مـرحـلة الـتطويـر، و سـتة (6) أفـالم فـي مـرحـلة مـا بـعد اإلنـتاج، تـنتمي إلـى 
إحـــدى عشـــرة (11) دولـــة، تـــم اخـــتيارهـــا مـــن بـــني 240 طـــلبا لـــلمشاركـــة تـــم 

التوصل بها من القارة اإلفريقية والعالم العربي.

تــتضمن هــذه املجــموعــة عــددا مــن املــشاريــع ملــواهــب ســينمائــية صــاعــدة مــثل ســامــح عــالء 
(مـــصر)، الـــفائـــز بـــالـــسعفة الـــذهـــبية ملهـــرجـــان كـــان فـــي فـــئة الـــفيلم الـــقصير، إلـــى جـــانـــب 
مخـرجـني قـدمـت أعـمالـهم فـي الـساحـة الـدولـية، مـثل مـريـم بـنمبارك (املـغرب)، الـتي تـوجـت 



فــــي مهــــرجــــان كــــان مــــن خــــالل فــــيلمها الــــروائــــي الــــطويــــل األول صــــوفــــيا، رفــــيقي فــــاريــــاال 
(جــمهوريــة إفــريــقيا الــوســطى) وجــورج بــيتر بــربــري (لــبنان) الــلذان شــاركــا فــي مهــرجــان 
بــــرلــــني بــــفيلميهما نــــحن الــــطالب و َع أمــــل تــــجي، ومــــامــــادو ديــــا (الــــسينغال) املــــتوج فــــي 
مهـرجـان لـوكـارنـو عـن فـيلمه والـد نـافـع. إضـافـة إلـى ذلـك، سـيكشف املخـرج املـغربـي فـوزي 
بـنسعيدي عـن مـقتطفات مـن فـيلمه الجـديـد " Déserts	" أمـام أنـظار مـديـري مهـرجـانـات 

دولية، في إطار "عروض األطلس لألفالم".

سـتستفيد املـشاريـع واألفـالم الـثالثـة والعشـريـن (23) الـتي تـم اخـتيارهـا هـذه الـسنة مـن 
مـواكـبة خـاصـة مـن قـبل مسـتشاريـن خـبراء فــي مــجال كــتابــة الــسيناريــو واإلنــتاج 
والــــتوزيــــع واملــــونــــتاج واملــــوســــيقى قــــبل أن تــــشارك فــــي ســوق اإلنــتاج املشــترك الــذي 
يجـــمع مـــا يـــقارب 250 مـــهنيا دولـــيا مـــعتمدا فـــي هـــذه الـــدورة. وســـــتمنح لـــــجن 
الـــتحكيم جــوائــز مــالــية نــقدا يــبلغ مجــموعــها 000 106 أورو، مـــن بـــينها جـــائـــزة 

. ArteKino

كـما تـقترح ورشـات األطـلس مـائـدتـان مسـتديـرتـان مـع تـركـيز عـلى كـتابـة الـسيناريـو مـن 
خـــالل اســـتعراض مـــسار مخـــرجـــني وكـــتاب ســـيناريـــو مـــن ذوي خـــبرة عـــالـــية، إضـــافـــة إلـــى 
لـقاء يجـمع الـعديـد مـن املـوزعـني الـرئـيسيني فـي الـعالـم الـعربـي. بــاملــوازاة مــع 
ذلـك، سـيتقاسـم مـهنيون خـبراتـهم فـي مـجاالت تـخصصهم مـثل الـصوت والـكاسـتينغ 

واألرشيف واإلنتاج وذلك في إطار الفضاء املهني للورشات؛ منصة أطلس.

فــي دورة هــذه الــسنة، ســيتم فـي إطـار بـرمـجة الـدورة الـتاسـعة عشـرة للمهـرجـان 
الـــدولـــي لـــلفيلم بـــمراكـــش تـــقديـــم 7 أفـــالم، مـــنها 5 أفـــالم مـــغربـــية، ســـبق أن 
حـظيت بـدعـم مـن قـبل ورشـات األطـلس فــي مــرحــلة الــتطويــر و / أو مــرحــلة مــا بــعد 
اإلنـــتاج. ويـــتعلق األمـــر بـــأفـــالم املـــحگور مـــا كـــي بـــكيش لـــفيصل بـــولـــيفة (املـــغرب)، مـــلكات 
لـــياســـمني بـــنكيران (املـــغرب)، شـــظايـــا الـــسماء لـــعدنـــان بـــركـــة (املـــغرب)، عـــبِدلـــينيو لـــهشام 
عــيوش (املــغرب)، أســماك حــمراء لــعبد الســالم كــالي (املــغرب)، أشــكال لــيوســف الــشابــي 

(تونس) وتحت الشجرة ألريج السحيري (تونس).
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قائمة املشاريع واألفالم املشاركة في ورشات األطلس

مشاريع في مرحلة التطوير
TREES	PALM	THE	BEHIND	 - مريم بنمبارك (املغرب) - الفيلم الثاني

GOD	OF	CHILDREN	 -  ماري-كليمونتني دوسابيجامبو (رواندا) - الفيلم األول
BOY	CONGO	 - رفـــــــيقي فـــــــاريـــــــاال (جـــــــمهوريـــــــة إفـــــــريـــــــقيا الـــــــوســـــــطى، جـــــــمهوريـــــــة الـــــــكونـــــــغو 

الديمقراطية) - الفيلم الثاني
DEMBA	 - مامادو ديا (السينغال) - الفيلم الثاني

GHOST SHIP  - مويس توگو (مالي، الكاميرون) | وثائقي - الفيلم األول
LENDE	 - كاتي لينا ندياي (السينغال) - الفيلم الثاني

LOIN	AU	MER	LA	 - سعيد حميش بلعربي (املغرب) - الفيلم الثاني

WARS	PIGEON	 - دانيا بدير (لبنان) - الفيلم األول

AGAIN	OUT	COME	COULD	LOVERS	THE	SO	 - جورج بيتر بربري (لبنان) - الفيلم الثاني

PASSPORT	THE	 - ركان مياسي (فلسطني) - الفيلم األول

BELLY	WHALE	 (18) - سامح عالء (مصر) - الفيلم األول

نظرات على األطلس (مشاريع مغربية في مرحلة التطوير)
ALI	 - يونس بواب - الفيلم األول

ARABE	L’APOCALYPSE	 - سامي سيدالي - الفيلم األول

MERCURY	 - إيش آيت حمو ومنير آيت حمو - الفيلم األول

SILENCE	DU	SAISONS	LES	 - عبد السالم الكالعي - الفيلم الثاني

AUTRES	DES	SOLEIL	LE	 - أسماء املدير  |وثائقي - الفيلم الثالث



أفالم في مرحلة التصوير أو في مرحلة ما بعد اإلنتاج
TIBERIAS	BYE	BYE	 - لينا سويلم (فلسطني) | وثائقي-  الفيلم الثاني

NEGRO	CABO	 - عبد اهلل الطايع (املغرب) - الفيلم الثاني

CHOPPED	 - كرم علي وكيسي اسبروت-جاكسون (فلسطني) | وثائقي - الفيلم األول

AFRIKA	DISCO	 - لوك رازاناجاونا (مدغشقر) - الفيلم األول
BOY	A	INSHALLAH	 - أمجد الرشيد (األردن) - الفيلم االول

VIE	DE	OR	 - ابوبكر سانگار (بوركينا فاسو) | وثائقي - الفيلم األول

عـروض األطـلس لـألفـالم (أفــالم فــي نــهايــة مــرحــلة املــونــتاج، فــي بــحث عــن عــرض أول 
في املهرجانات)

DESERTS	 - فوزي بنسعيدي (املغرب).


