
املهرجان الدولي للفيلم بمراكش
يعلن عن املتوجني في "ورشات األطلس"،

البرنامج املهني املخصص للمخرجني من القارة 
اإلفريقية والعالم العربي

مـراكـش، 17 نـونـبر 2022. اخـتتم املهـرجـان الـدولـي لـلفيلم بـمراكـش الـدورة 
الـخامـسة لـبرنـامـج ورشـات األطـلس الـتي انـعقدت خـالل الـفترة مـن 14 إلـى 

17 نونبر بمراكش. 
جـــمعت هـــذه الـــدورة الـــخامـــسة 250 مـــهنيا دولـــيا حـــضروا مـــن أجـــل مجـــموعـــة تـــتكون مـــن 
23 مشـروعـا وفـيلما، يحـملها جـيل جـديـد مـن الـسينمائـيني املـغاربـة والـعرب واألفـارقـة. وقـد 
اسـتفاد 16 مشـروعـا فـي مـرحـلة الـتطويـر و 6 أفـالم فـي مـرحـلة الـتصويـر أو فـي مـرحـلة 
مــا بــعد اإلنــتاج مــن مــواكــبة خــاصــة تــمثل مــا يــقارب مــن 150 ســاعــة قــدمــها مســتشاريــن 
خــبراء فــي مــجال كــتابــة الــسيناريــو واإلنــتاج والــتوزيــع واملــونــتاج واملــوســيقى الــتصويــريــة. 
كـما تـم اخـتيار فـيلم واحـد فـي إطـار عـروض األطـلس لـألفـالم ُعـرض عـلى جـمهور خـاص 

يتألف من مديري مهرجانات سينمائية.
ونــتج عــن ســوق اإلنــتاج املشــترك لــورشــات األطــلس عــدد مــن الــطلبات الــتي تــهم الــلقاءات 
الـــفرديـــة مـــع املخـــرجـــني واملـــنتجني الـــذيـــن تـــم اخـــتيار أعـــمالـــهم، مـــن بـــينها 350 لـــقاءا تـــم 
عـقدهـا بـالـفعل، مـما يـدل عـلى االهـتمام املـتزايـد لـلمهنيني بـالـتجارب الـسينمائـية مـن الـقارة 

اإلفريقية والعالم العربي.

فـي هـذه الـدورة الـخامـسة، مـنحت ورشـات األطـلس ثـمانـي جـوائـز بـلغت قـيمتها اإلجـمالـية 
106000 أورو. فــقد قــررت لــجنة تــحكيم جــوائــز األطــلس الــثالث ملــرحــلة مــا بــعد اإلنــتاج، 
 (Pyramide Films) املـؤلـفة مـن غـايـا فـوريـر (أيـام مهـرجـان الـبندقـية) و إيـريـك السـيج
و ســيباســتيان أونــومــو (Spécial Touch Studio) ، مــنح جــوائــزهــا لــألفــالم: إن شــاء 



اهلل ولـد (أمجـد الـرشـيد - األردن)، ديـسكو افـريـقيا (لـوك رزانـاجـاونـا - مـدغـشقر)، وحـياة 
ذهبية (بوباكار سانكاري - بوركينا فاسو، بنني).

فـيما قـررت لـجنة تـحكيم جـوائـز األطـلس األربـعة الـخاصـب بـالـتطويـر، املـكونـة مـن املـنتجني 
 ،(Supernova	Films) وفـارس الدجـيمي 	(Niko	Film) ونـيكول جـيرهـاردز!(La	Prod) ملـياء الشـرابـي
مــنح جــوائــزهــا لــألفــالم: البحــر الــبعيد (ســعيد حــميش بــن الــعربــي - املــغرب)، كــش حــمام 
(دانــــيا بــــديــــر - لــــبنان)، ديــــمبا (مــــامــــادو ديــــا - الــــسنغال)، ولِــــنده (كــــاتــــي لــــينا نــــديــــاي - 

السنغال).

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، ُمـنحت جـائـزة ARTEKINO الـدولـية، الـتي تـمنحها الـقناة الـتلفزيـة 
الفرنسية األملانية، ملشروع الفيلم في مرحلة التطوير تمنتاشر (سامح عالء - مصر).

عـلى مـدى خـمس دورات، قـام الـبرنـامـج املـهني للمهـرجـان الـدولـي لـلفيلم بـمراكـش بـمواكـبة 
111 مشـروعـا وفـيلما سـينمائـيا، مـنها 48 مشـروعـا وفـيلما مـغربـيا. وكـدلـيل عـلى الـنجاح 
الـذي حـققه هـذا الـبرنـامـج، تـم فـي مـرحـلة الحـقة اخـتيار الـعديـد مـن األفـالم الـتي شـاركـت 
فــيه مــن طــرف مهــرجــانــات ســينمائــية عــاملــية مــرمــوقــة. فــي هــذه الــسنة، تــم اخــتيار 5 أفــالم 
مــدعــومــة مــن قــبل ورشــات األطــلس فــي كــل مــن مهــرجــان كــان (أشــكال لــيوســف الــشابــي، 
تــحت الشجــرة ألريــج الــسحيري)، مهــرجــان الــبندقــية (مــلكات لــياســمني بــنكيران، املــحكور 
مـا كـي بـكيش لـفيصل بـولـيفة)، مهـرجـان لـوكـارنـو (شـظايـا الـسماء لـعدنـان بـركـة)؛ قـبل أن 
يــــتم تــــقديــــمها فــــي أول عــــرض لــــها فــــي مــــنطقة الشــــرق األوســــط وإفــــريــــقيا خــــالل الــــدورة 

التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

جوائز الدورة الخامسة لورشات األطلس:

جائزة األطلس ملرحلة ما بعد اإلنتاج، قيمتها 25000 أورو
إن شاء اهلل ولد (أمجد الرشيد - األردن)

إنتاج روال ناصر (األردن)



جائزة األطلس ملرحلة ما بعد اإلنتاج، قيمتها 25000 أورو
إن شاء اهلل ولد (أمجد الرشيد - األردن)

إنتاج روال ناصر (األردن)

جائزة األطلس ملرحلة ما بعد اإلنتاج، قيمتها 15000 أورو
ديسكو افريقيا (لوك رزاناجاونا - مدغشقر)

إنتاج جوناتان روبني (فرنسا)

جائزة األطلس ملرحلة ما بعد اإلنتاج، قيمتها 10000 أورو
حياة ذهبية (بوباكار سانكاري - بوركينا فاسو، بنني)

إنتاج فيصل كنونلونفان (بنني)

جائزة األطلس للتطوير، قيمتها 15000 أورو
البحر البعيد (سعيد حميش بن العربي - املغرب)

إنتاج صوفي بونسون (فرنسا)

جائزة األطلس للتطوير، قيمتها 10.000 أورو
كش حمام (دانيا بدير - لبنان)

إنتاج بيير صراف (لبنان)

جائزة األطلس للتطوير، قيمتها 5000 أورو
ديمبا (مامادو ديا - السنغال)

إنتاج مابا با (السنغال)

جائزة األطلس للتطوير، قيمتها 5000 أورو
لِنده (كاتي لينا ندياي - السنغال)

إنتاج وليد بهاء (فرنسا)



جائزة ARTEKINO الدولية، قيمتها 6000 أورو
تمنتاشر (سامح عالء - مصر)

إنتاج مارك لطفي (مصر)

  



 للمزید من المعلومات، زوروا الموقع
https://atlasateliers.marrakech-festival.com/ar 

https://atlasateliers.marrakech-festival.com/ar

