
 
 
 
 

 تعلن عن جوائزها راكش  للفيمل ب مهرجان ادلويل ل التاسعة عرشة ل   ادلورة جلنة حتكمي  

 

 .عامد الابراهمي دهكردي الإيراين    للمخرج "  مشرونمن  حاكية    "  من نصيب فيمل   ة للمهرجان اذلهبي   ة النجم

 

 

بعد تسعة أ ايم من العروض  ف.  راكشللفيمل بمهرجان ادلويل  للادلورة التاسعة عرشة  فعاليات  . اختمتت مساء اليوم  2022  نونب   19مراكش،  

 .ادلورةهذه  جبوائزالفائزين أ سامء اخملرج الإيطايل ابولو سورينتينو عن  اليت ترأ سهاجلنة التحكمي  كشفت، واللقاءات

 
منحت جائزة جلنة التحكمي  و   .دهكردي" للمخرج الإيراين عامد الإبراهمي  حاكية من مشرون "   لفيملمنح النجمة اذلهبية للمهرجان    قررتفقد  

جائزة    فامي اكنت  توزاين )املغرب(. ال قفطان" ملرمي  ال  أ زرق " وفيمل  كريستيل أ لفيس مريا )البتغال(  "الروح احلية" ل   فيمل  مناصفة للك من

"رايس بوي  عن دورها يف فيمل    تشوي سونغ يون ل ممثةل  جائزة أ فضل    وأ لت.  )سويرسا(   اكرمن جاكي ل  برق" " فيمل   من نصيبالإخراج  

)كندا( ل  ينام"   بينين   وانل  ، نتوين ش مي  أ فضل ممثل عن دوره يف فيمل "سرية ذاتية"  سوارا   ك أ رسويندي  مقب  جائزة  ل مبارك  و للمخرج 

ندونيس يا(    .)اإ

 

من املمثةل البيطانية فانيسا كرييب، واملمثةل ال ملانية داين كروجر، واخملرج ال سرتايل   ادلورةجلنة حتكمي هذه  تكونت، هاابلإضافة اإىل رئيس

 .جاسنت كورزل، واخملرجة واملمثةل اللبنانية اندين لبيك، واخملرجة املغربية ليىل املراكيش، واملمثل الفرنيس طاهر رحمي

 

ندونيس يا  ،فرنسا،  كندا،  البازيل  ،قارات )أ سرتاليا  5  ودوةل    14ثل  املسابقة الرمسية، ت   يف  مشاراكفيلام    14  ت اللجنةشاهد  وقد يران،  اإ ،  اإ

 .(تونس وتركيا ،سوراي، سويرسا، السويد  ،البتغال ،املكس يك، املغرب

 

 اس تثنائية   دورة 

 

بعد   لهذه التظاهرةثل عودة  ت   فهي  أ ول  ،عىل عدة أ صعدة اس تثنائية    دورةراكش  ب  ادلويل للفيمل  لمهرجانلادلورة التاسعة عرشة  تب  ع ت 

أ لف    150من    أ زيد   شاهد   حيث  ،أ قسام املهرجانخمتلف  شاهدة  مل ؤكد امحلاس الكبري للجمهور  كام أ هنا ت.  اجلاحئةبسبب    لس نتنيتوقف دام  

يف سان يف متحف  كذا  ساحة جامع الفنا و و ،  يسيامن كولي و قرص املؤترات براكش،    لك من   فيلام يف  124عروض  مشاهدا   كام  ران. لو   اإ

اليت  رب ضعف الاعامتدات املهرجان، أ ي ما يقاأ قسام خمتلف الإلكرتونية حلضور  بطاقهتمخشص حصلوا عىل  20000رب ااعامتد ما يق مت

  لجمهور ل طفل ومراهق العروض اخملصصة    5000رب من  اما يق  حرض. كام  2019  اليت أ قميت س نة خالل ادلورة الثامنة عرشة    مت تسجيلها

 الناشئ. 

 



  تف  حت   برجمةللسيامن املغربية من خالل    خاصةراكش ماكان  للفيمل بادلويل  هرجان  املمن    2022  دورةادلورات السابقة، خصصت    وعىل غرار

"، وهو  ملاكت"  لقت أ فالم، اإذن . هكذا وخارجهالنقاد يف املغرب  ة من قبل شادابلإ أ عامهلم حظيت  اذلين  و ، السيامنئينييل جديد من  جب 

عدانن لو "شظااي السامء"، أ ول فيمل طويل  "احملكور ما يك بكيش"،  بوليفة    الثاين لفيصلطويل  الفيمل  الأ ول فيمل طويل ليامسني بنكريان، و 

 .يف مراكش اكبريا خالل عرضه  ابركة، جناح

يف أ ول  "أ ايم الصيف" للمخرج فوزي بنسعيدي،  قد افتتح بعرض فيمل  أ فالم،    فيه مخسة  قدمتي  ابنوراما السيامن املغربية، اذلواكن قسم  

 .العرض بأ مكلها قاعة   مل   أ مام مجهور متحمس هلعرض عامل  

 و عرفت هذه ادلورة التاسعة عرشة مشاركة هممة للمهنيني املغاربة اذله بلغ عددمه 350 خشص

 

 قوية   مشاعر و   تكرميات 

 

أ عرب املمثل الهندي رانفري سينغ عن "خفره  فقد    .السيامن العاملية   من   ممتيةبتكرمي أ ربعة أ سامء    ة للمهرجان التاسعة عرش   ادلورةكام تيت  

من يد املمثةل الفرنس ية ماريون كوتيار،    التكرمي  رعدل  وبتسلمهبه وتكرميه يف مراكش.    ءالاحتفا  من خاللالكبري كسفري للسيامن الهندية"  

ىل  أ ن يوجهأ كد اخملرج ال مرييك جميس جراي أ ن "املغرب ومراكش حيتالن ماكنة خاصة يف قلبه" قبل  والفنانني بشلك   السيامنئينينداء اإ

ليمك متاعناون يف امهتسو  أ رواحنا ونتفتح ل نمك عام: "حنن حباجة اإ  ." اإ

 

 ةشاركامل س بق لها    بعد أ ن  ،التاسعة عرشة  ادلورةتكرمي بناس بة هذه  ابل   حظيتعندما    العميق  تأ ثرهايدة بنلييد  مل ختف اخملرجة املغربية فر و

  ، ش تنب  11  حداثأ    بعد،  ش تنب  28املهرجان يف    قبل بضعة أ ايم من انطالق. "2001  س نةمهرجان  للال وىل    ادلورةجلنة حتكمي    يف عضوية 

لغاطرح السؤال حول اإماكنية   رادته  املكل قررجالةل  لكن    ،هذه التظاهرةء  اإ مذكرة  ترصح فريدة بنلييد  أ ن ينعقد املهرجان".    اخلاصة  ابإ

 بس ياق تنظمي ادلورة ال وىل. 

 

من حنن، يف تنوعنا الكبري.  ظهر لنا السيامن  : "تُ  الفن السابعهيم  قوي    بترصحيبدورها، شاركت املمثةل واملنتجة الاسكتلندية تيدلا سوينتون  

خفاقاتنا  ااإهن جنازاتناانعاكس لرغباتنا واإ  " !الاختالفيا حي وأ حالمنا. حتيا السيامن و  واإ

 

 وتبادلت   حوارات 

 

مفتوحة  تبادل  السيامن. جلسات  عامل  من    متأ لقةمع خشصيات    احلوارات التاسعة عرشة: سلسةل    ميت ادلورة  ل ختلو من قوةأ خرى  حلظات  

  مثل ليوس اكراكس، أ صغر فرهادي، جريمي  أ يرونز، جويل ديبيل،   ذوي شهرة عامليةمع خمرجني وممثلني    ابحلديثاملهرجان    مجلهورمسحت  

 د. غابرييل اير  املؤلف املوس يق  رانفري سينغ و ، سيمارينا فو   جوليا دوكورنو، جمي جارموش، روبن أ وس تلوند،

 

طار  وفيلام    امرشوع  23دوليا حول مجموعة خمتارة من    خبريا  250راكش  للفيمل بادلويل  مهرجان  للمجعت ادلورة التاسعة عرشة  كام   يف اإ

خملرجني  مرشوعا وفيلام    111،  2018س نة    منذ اإطالقه  السيامنئية للمهرجان  صناعةال   برانمج  فقد واكبطلس.  ات ال  ورشلاخلامسة    ادلورة

 من املغرب.مرشوعا   48 مهنا، ةفريقي القارة الإ من العامل العريب و 

 

من أ جل   كبري للسيامنئينيامس حبلجمهور و لقوي    حبضور راكش  للفيمل بهرجان ادلويل املعودة    تيت  التوقف الاضطراري،بعد عامني من  

يف الكشف عن   هموأ س  ،يف العامل  ئيةالسيامن  التجاربعىل تنوع    ال ضواءمرة أ خرى  هذه الس نة    سلط املهرجانكام  للقاء وتبادل ال راء.  ا

 من السيامن العاملية.  مرموقةشخصيات ب لقاء  فرصة ال وامجلهور عشاق السيامن  منح مواهب جديدة، مع  

 


