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الغغ صحفيب  
 ددوولة االسيینما االمصريیة ضيیف شرفف االدووررةة ااألوولى لمهھرجانن مكناسس االدوولي للفيیلم االعربي ووتكريیم ثالثث نجومم من

  االشقيیقة االجزاائرددوولة  وو يیةاالمغرب االمملكة وونجميین من ر االعربيیة االشقيیقةمص
 

لمهھررجانن االددوولي با لحددثث سيینمائي متفرردد. يیتعلقق ااألمرر االددووررةة ااألوولى  مدديینة مكناسس حتضننت 2019يیوونيیوو  21االى  14منن 
وو مجلسس عمالة مجلسس االبلدديي لمكناسس اال بشررااكة معمكناسس االززيیتوونن االكبررىى  جمعيیة يینظظمم منن ططررفف .  هھھھووللفيیلمم االعرربي

سسووجهھة فا مكناسس وو جماعة االمشوواارر االستيینيیة .ووززااررةة االثقافة وو ااالتصالل وومكناسس  -  
تووجهھ عرربي  ووذذ محفلل سيینمائيخلقق دديیناميیة سيینمائيیة على مستووىى مدديینة مكناسس منن خاللل تنظظيیمم االمهھررجانن يیتووخى 

 بمووااصفاتت ددووليیة.
منن االفنانيینن االمصرريیيینن نا ااززووتقبلل االمهھررجانن ووفدداا ستكوونن ضيیفة شررفف االددووررةة ااألوولى حيیتت سيی مصرر سووففأأررضض االكنانة  

بلل وواالعالمي. وواالقاررييرربي ععلى االمستووىى اال االعرريیقةاالسيینما هھھھذذهه سيیحظظوونن بتكرريیمم يیليیقق بمكانة  ننمووقيینن االذذيیاالمرر  
ددوورراا٬،  االمائتيعلى ررأأسس االمكررميینن نجمة نجوومم االسيینما االمصرريیة نبيیلة عبيیدد٬، ذذااتت االررصيیدد االسيینمائي االغني االذذيي يیقارربب 

مصططفى٬، ووصووال إإلى سعيیدد مررززووقق وو مرروورراا بعاططفف االططيیبب ااشتغلتت فيیهھمم مع أأهھھھمم االمخررجيینن االمصرريیيینن بددءاا منن نيیاززيي 
 ووصالحح اابوو سيیفف  وويیووسفف شاهھھھيینن.

قابيیلل االذذيي٬، باإلضافة إإلى كوونهھ يیشغلل منصبب سفيیرر االنوواايیا االحسنة لددىى منظظمة  محموددإإلى جانبهھا سووفف يیتمم تكرريیمم االنجمم 
جماهھھھيیرريیا ووااسعا  لعلل أأبررززهھھھا مسلسلل  االيیوونيیسيیفف٬، فررصيیددهه االفني يیتجاووزز االستيینن عمال أأهھھھمهھا أأعمالل تلفززيیة عررفتت اانتشارر

 "حيینن ميیسررةة" وو"هھھھوواانمم جاررددنن سيیتي".
االمكررمم االثالثث هھھھوو  عمرروو سعدد االذذيي بددأأ مشووااررهه بددوورر صغيیرر في فيیلمم "ااآلخرر" ليیووسفف شاهھھھيینن قبلل أأنن تتفتقق مووهھھھبتهھ وويیررااكمم 

حاتة" لخالدد يیووسفف وو"مووالنا" أأعماال سيینمائيیة فاقتت ااالثني عشرر فليیما منن أأهھھھمهھا "االمدديینة" ليیسرريي نصرر هللا" وو"ددكانن ش
 لمجدديي أأحمدد علي٬، االذذيي حصدد بهھ عددةة جوواائزز منن أأهھھھمهھا جائززةة أأفضلل أأددااء ذذكوورريي بمهھررجانن االفيیلمم االمتووسططي بتططوواانن. 

 لإلشاررةة يیتررأأسس االووفدد االمصرريي ررئيیسس االمجلسس االقوومي للسيینما خالدد عبدد االجليیلل. 
ااما االمغرربيیة على االمستووىى االعرربي. يیعدد أأفضلل سفيیرر للددرر زز٬،ايیكررمم االمهھررجانن نجما مغرربيیا بامتيیدداائما في فقررةة االتكرريیماتت 

٬، بططلل "صقرر قرريیشش" وو "صالحح االدديینن ااأليیووبي" ووأأفالمم ووااززنة كك " ظظلل االفررعوونن" يیتعلقق ااألمرر بعمالقق االشاشة محمدد مفتاحح
 لسهھيیلل بنبرركة وو "ظظفائرر" لجيیاللي فررحاتي.  

االذذيي ااشتغلل مع معظظمم االمخررجيینن االجززاائرريیيینن ووعلى  دد أأكوومياالنجمم االجززاائرريي االمخضررمم سيیدديي أأحماالمهھررجانن إإلى جانبهھ يیكررمم 
غافررااسس. كووستاررأأسهھمم لخضرر حاميینة وواالططيیبب لووحيیشي. بلل تعاملل مع عددةة مخررجيینن غرربيیيینن منن أأبررززهھھھمم االمبددعع   

 
أأفالمم االمسابقة االررسميیة وواالبانووررااما االمغرربيیة  على مددىى أأسبووعع سووفف يیكوونن جمهھوورر االعاصمة ااإلسماعليیة على مووعدد مع

ااتت فكرريیة ترروومم لقاءوو أأسماء ووااززنة في االمجالل االسيینمائي. باإلضافة لددررووسس للسيینما تكوويینيیة٬، منن تأططيیررووررشاتت  رريیة وووواالمص
 االتفكيیرر في ررااهھھھنن ااإلنتاجج االسيینمائي في االعالمم االعرربي.

متووززعيینن  اااستضافة أأززيیدد منن خمسة عشرر قططرراا عرربيی تررااهھھھنن على االددووررةة ااألوولى منن مهھررجانن مكناسس االددوولي للسيینما االعرربيیة 
على جميیع فقررااتت االمهھررجانن. ووهھھھي فررصة للجمهھوورر االمكناسي وواالمهھتميینن بالسيینما في االمددنن االمتاخمة لهھا للووقووفف على 

االدديیناميیة  االتي تعررفهھا االسيینما في االعالمم االعرربي.  
 


