
    الورقة التقنيةالورقة التقنية
  عبدو عند املوحدينعبدو عند املوحدين  الفيلمالفيلم

   د د125125  :: المدة  المدة --    20062006: : السنةالسنة  
    إخراج

  
 سعيد الناصري    

  هاي كوم و إم إم إس    إنتاج 
 الناصري سعيد    سيناريو 
 ك بيكلييطوإيري    تصوير 
  عبد الرحيم مجد    مونتاج 
  كريم الروندة    صوت
  نوري    موسيقى
عبد اهللا العمراني، سعيد الناصري، صالح الدين بنموسى، لبنى     تشخيص

  .خيري
  

 
   : :ملخصملخص

  
يقضي عبدو كل أوقاته في مضايقة السياح زوار يقضي عبدو كل أوقاته في مضايقة السياح زوار 
مدينة مراكش والتحايل عليهم حيث يبيع لهم كل مدينة مراكش والتحايل عليهم حيث يبيع لهم كل 

. . يهيهطة يوما إلقاء القبض علطة يوما إلقاء القبض علتقرر الشرتقرر الشر. . مايصادفهمايصادفه
وخالل مطاردة جنونية يصادف هذا األخير موقعا وخالل مطاردة جنونية يصادف هذا األخير موقعا 
أثريا مهجورا يوجد به باحثون أمريكيون يقومون أثريا مهجورا يوجد به باحثون أمريكيون يقومون 
. . بأبحاث جيولوجية بواسطة آلة تستعمل أول مرةبأبحاث جيولوجية بواسطة آلة تستعمل أول مرة

يصادف عبدو شهاب الليزر فيخترقه ويختفي عبر يصادف عبدو شهاب الليزر فيخترقه ويختفي عبر 
  ......التاريخ ليكشف حضارة عظيمةالتاريخ ليكشف حضارة عظيمة

 



  
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  وداعا أمهاتوداعا أمهات  الفيلمالفيلم
   د د110110  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  

    إخراج

  
 محمد إسماعيل    
  ميا فيلم    تاج إن

 محمد اسماعيل ورين دنان    سيناريو 
 إيفان أومس بالنكو    تصوير 

  مريم عمريوي    اج تمون
  نجيب الشليح    صوت
 كمال كمال    موسيقى
مارك صامويل، رشيد الوالي، سعاد حميدو، حفيظة قسوي،     تشخيص

 نزهة الركراكي، كريستيان دريو، أحمد العلوي
 
 

   : :ملخصملخص
  

الكبيرة للهجرة بين صفوف الكبيرة للهجرة بين صفوف واجهة واجهة في عز المفي عز الم
اليهود بضغط وتوجيه من طرف مصالح الهجرة اليهود بضغط وتوجيه من طرف مصالح الهجرة 
اإلسرائيلية روابط متينة بين عائلتين واحدة اإلسرائيلية روابط متينة بين عائلتين واحدة 
يهودية واألخرى مسلمة سيفرق بينهما القدر يهودية واألخرى مسلمة سيفرق بينهما القدر 

  ..ليترك بين أيدي واحدة منهما تحقيق مهمة نبيلةليترك بين أيدي واحدة منهما تحقيق مهمة نبيلة
عالقة حب بين شاب مسلم وفتاة يهودية ستقبر عالقة حب بين شاب مسلم وفتاة يهودية ستقبر 

الدين محافظين جدا رجل الدين محافظين جدا رجل في بدايتها بواسطة وفي بدايتها بواسطة و
سيقوم بتصفية جميع مشاريعه من أجل االلتحاق سيقوم بتصفية جميع مشاريعه من أجل االلتحاق 

 وحكاية رجل دين يرفض اقتالعه من  وحكاية رجل دين يرفض اقتالعه من بعائلتهبعائلته
جذوره وكذا مغامرة غير محمودة لعائالت جذوره وكذا مغامرة غير محمودة لعائالت 
سيجري ترحيلها عبر البحر في باخرة لن تصل سيجري ترحيلها عبر البحر في باخرة لن تصل 

  ..أبدا إلى وجهتهاأبدا إلى وجهتها



 
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  أرآانةأرآانة  الفيلمالفيلم
   د د105105  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  

    إخراج

  
 حسن غنجة    

  زمان لإلنتاج، دين فيلم    إنتاج 
 فاطمة شبشوب، حسن غنجة    سيناريو 
 لوكا لوباريني    تصوير 

  فاطمة وساعد، ياسين بنعطية    اج تمون
  أونطوان أوفريي    صوت
 يونس ميكري    موسيقى
ثريا جبران، حميدو بنمسعود، أسماء الحضرمي، محمد     تشخيص

 المروازي، يونس ميكري، عبد الرحيم منياري
 
 

   : :ملخصملخص
  

ل على يد المستعمر، ل على يد المستعمر، بعد وفاة زوجها أمغار المغتابعد وفاة زوجها أمغار المغتا
تقاوم تامغارت مؤامرات الخائن حمو الذي يتفاوض تقاوم تامغارت مؤامرات الخائن حمو الذي يتفاوض 
سرا من أجل صفقة مشبوهة تقضي بشق طريق سرا من أجل صفقة مشبوهة تقضي بشق طريق 

  ..تجتث أشجار األركانتجتث أشجار األركانتخترق القرية وتخترق القرية و
رشيد، العائد من الخارج بعد سنوات من الدراسة رشيد، العائد من الخارج بعد سنوات من الدراسة 

    ..سيقف في وجه مؤامرات حموسيقف في وجه مؤامرات حمو
 



 
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  طريق العياالتطريق العياالت  الفيلمالفيلم
   د د9900  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  

    إخراج

  
  فريدة بورقية    

  فضاء لإلنتاج    إنتاج 
 يوسف فاضل    سيناريو 
 كمال الدرقاوي    تصوير 
   فيكيروا مارسيال    مونتاج 
  باتريس مينديز    صوت
  يونس ميكري    موسيقى
  منى فتو، عائشة ماه ماه، محمد خويي    تشخيص

  
 

   : :ملخصملخص
  

  يسجنيسجنتقرر أمينة التوجه إلى شمال المغرب حيث تقرر أمينة التوجه إلى شمال المغرب حيث 
زوجها من أجل قضية لها عالقة باالتجار زوجها من أجل قضية لها عالقة باالتجار 

التي تقلها التي تقلها لكن عطبا يصيب السيارة لكن عطبا يصيب السيارة بالمخدرات، بالمخدرات، 
سيمكنها من لقاء اللة رحمة، امرأة مسنة تتوجه هي سيمكنها من لقاء اللة رحمة، امرأة مسنة تتوجه هي 
األخرى للشمال للتأكد من عدم وفاة إبنها عند األخرى للشمال للتأكد من عدم وفاة إبنها عند 

    ......عبوره إلى أوروباعبوره إلى أوروبا
 
 



  
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  يف انتظار بازوليينيف انتظار بازوليين  الفيلمالفيلم
   د د114114  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  

    إخراج

  
  داوود أوالد السيد    

  أفالم الجنوب    إنتاج 
 يوسف فاضل    سيناريو 
 تييري لوبيكري    تصوير 

  ناطالي بيري، داوود أوالد السيد    اج تمون
  جيروم أياس    صوت

 .محمد مجد، محمد بسطاوي، مصطفى تاه تاه    تشخيص
 
 

   : :ملخصملخص
  

يعمل التاهمي كومبارس في األفالم  األجنبية التي يعمل التاهمي كومبارس في األفالم  األجنبية التي 
تصور في قريته من ورزازات كان صديقا وفيا تصور في قريته من ورزازات كان صديقا وفيا 
لبازوليني عندما جاء هذا األخير لتصوير شريطه لبازوليني عندما جاء هذا األخير لتصوير شريطه 

   بعد أربعين  بعد أربعين 19661966  في سنةفي سنة" " أوديب ملكاأوديب ملكا""

  
 



 
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  آان واحد املرة حىت آان زوج املراتآان واحد املرة حىت آان زوج املرات  الفيلمالفيلم
   د د118118  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  

    إخراج

  
  سكيرجلبشير اال    

  البشير السكيرج لإلنتاج    إنتاج 
 البشير السكيرج    سيناريو 
 البوس كيلدينيلي    تصوير 

  عادل ميمدال    اج تمون
  علي أمير    موسيقى
املو عز سناء قمري، البشير السكيرج، رشيدة السعودي، إميل حر    تشخيص

 الدين حراملو
  

 
   : :ملخصملخص

  
يعاني االسكافي معروف من تصرفات زوجته يعاني االسكافي معروف من تصرفات زوجته 

  ..عائشة الداهية التي تصل إلى حد تعنيفه وضربهعائشة الداهية التي تصل إلى حد تعنيفه وضربه
في أحد األيام وإثر غضبها الشديد هوت عائشة في أحد األيام وإثر غضبها الشديد هوت عائشة 
عبى زوجها بمطرقة لكنها التطمت بالحائط ليخرج عبى زوجها بمطرقة لكنها التطمت بالحائط ليخرج 
جني سيطير به إلى حياة جديدة بمدينة أورالندو جني سيطير به إلى حياة جديدة بمدينة أورالندو 

  ..متحدة األمريكيةمتحدة األمريكيةبالواليات البالواليات ال

  
 



 
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  اإلسالم يا ســالماإلسالم يا ســالم  الفيلمالفيلم
   د د9595  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  

    إخراج

  
  سعد الشرايبي    

   ديس فيلم3    إنتاج 
 فاطمة لوكيلي ، سعد الشرايبي    سيناريو 
 دافيد كوليا    تصوير 

  دينار ليلى، كاترين بواتفان    اج تمون
  فوزي ثابت    صوت
 يونس ميكري    موسيقى
اي، حسن أن ماسيا، حكيم نوري، سعاد حميدو، إيمان الرغ    تشخيص

 .الصقلي، إيريك كيفيليي
 
 

   : :ملخصملخص
  

أسرة مغربية أمريكية عاشت في الواليات المتحدة 
 سبتمبر 11 سنة واضطرت بعد أحداث 25مدة 

لى العودة إلى المغرب، لكن هذا األمر إ 2001
طرح مشكلة نظرة الغرب إلى الثقافة العربية 

 بين األصالة المحيراإلسالمية والخالف األسري 
 بين  مواقفهمامعاصرة من خالل جيلين تتأرجحوال

  .التضامن والتفرقة

  
 



 
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  اجلمال املبعثراجلمال املبعثر  الفيلمالفيلم
   د د9090  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  

    إخراج

  
  لحسن زينون    

  أيت ز لإلنتاج    إنتاج 
 هشام العسري، لحسن زينون    سيناريو 
 إيريك بيكلييطو    تصوير 
   باهيليمحمد    مونتاج 
  فوزي ثابت    صوت
  ، سعيد الشرايبيالمهدي حليب    موسيقى
 ثريا ، شمس الدين زينون، حنان زهديد مفتاح، سناء العلوي،محم    تشخيص

  جبران، محمد عفيفي، حسن الصقلي
  
  
 

 
 

   : :ملخصملخص
  

، بعد اختطافها وبيعها من ، بعد اختطافها وبيعها من 19131913المغرب سنة المغرب سنة 
طرف بائعي الرقيق، تكتشف عود الورد الموسيقى طرف بائعي الرقيق، تكتشف عود الورد الموسيقى 
وتدخل منزل أحد مدرسي الموسيقى، الذي يريد أن وتدخل منزل أحد مدرسي الموسيقى، الذي يريد أن 

  ......يجعل منها تلميذتهيجعل منها تلميذته

  
 



 
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  مسرية يف الضيعةمسرية يف الضيعة  الفيلمالفيلم
   د د106106  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  

    إخراج

  
  لطيف لحلو    

  سينيتيلما    إنتاج 
 لطيف لحلو    سيناريو 
 نيكوال ماسار    تصوير 

  نجود جداد    اج تمون
  محمد سيمو    صوت

 سناء مزيان، محمد خويي، يوسف بريطل    تشخيص
 
 

   : :ملخصملخص
  

بعد أن زوجها والدها من صاحب ضيعة فالحية بعد أن زوجها والدها من صاحب ضيعة فالحية 
تكتشف سميرة عجز زوجها فلم تعد تقدر على تكتشف سميرة عجز زوجها فلم تعد تقدر على 

ل افتقادها للحنان وإشباع رغبتها وعدم إبداء ل افتقادها للحنان وإشباع رغبتها وعدم إبداء تحمتحم
زوجها اهتماما بها فأصبحت تبحث عن تعويض زوجها اهتماما بها فأصبحت تبحث عن تعويض 
النقص باالنسياق وراء رغبتها مع فاروق قريب النقص باالنسياق وراء رغبتها مع فاروق قريب 

  ..زوجهازوجها
يكتشف الزوج عالقة زوجته بفاروق فيطرد هذا يكتشف الزوج عالقة زوجته بفاروق فيطرد هذا 
األخير وتبقى سميرة وحيدة تعاني إهمال زوجها األخير وتبقى سميرة وحيدة تعاني إهمال زوجها 

  الذي أصبحت ترى فيه سجانهاالذي أصبحت ترى فيه سجانها

  

 



 
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  لعبة احلبلعبة احلب  الفيلمالفيلم
   د د8282  :: المدة  المدة --    20062006: : السنةالسنة  

    إخراج

  
  إدريس شويكة    

  أالدان فيلم    إنتاج 
 محمد عريوس    سيناريو 
 فاضل شويكة    تصوير 
  نجود جداد    مونتاج 
  توفيق مكراز    صوت
  هشام أمدراس    موسيقى
  أمل عيوش، يونس مكري، حنان نزار، كوثر الوزاني    تشخيص

 
   : :ملخصملخص

  
إنه المسار المتعرج في حياة امرأة ورجل والذي إنه المسار المتعرج في حياة امرأة ورجل والذي 

ت رئيسية ؛ عند بداية اللقاء، بعد ت رئيسية ؛ عند بداية اللقاء، بعد يعرف ثالث محطايعرف ثالث محطا
مرحلة نضج العالقة حيث يبدأ الوعي بحدود الحب مرحلة نضج العالقة حيث يبدأ الوعي بحدود الحب 
والسعادة ثم في المرحلة الثالثة عندما يبدأ الزوجان والسعادة ثم في المرحلة الثالثة عندما يبدأ الزوجان 

    ......في استخالص العبر من التجربة في استخالص العبر من التجربة 
 



 
 

    الورقة التقنيةالورقة التقنية
  الدراجةالدراجة  الفيلمالفيلم

   د د7777  :: المدة  المدة --    20062006: : السنةالسنة  
    إخراج

  
  حميد فريدي    

  ديابازون للتواصل    إنتاج 
 حميد فريدي    سيناريو 
 فريد فالي    تصوير 
  السعدية ناصف    مونتاج 
  الروندةكريم     صوت
  كريم السالوي    موسيقى
  نوال وداد، سهام أسيف، حميد نيدير، جالل طالل    تشخيص

 
 
 

   : :ملخصملخص
  

إنها قصة رجل على فراش الموت غير مطمئن على إنها قصة رجل على فراش الموت غير مطمئن على 
عائشة وندى عم البنتين له أطماع عائشة وندى عم البنتين له أطماع : : مستقبل ابنتيه مستقبل ابنتيه 

  ..في اإلرثفي اإلرث

  
 
  
  

 

 
 



  
 

    الورقة التقنيةالورقة التقنية
  مالئكة الشيطانمالئكة الشيطان  الفيلمالفيلم

   د د8585  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  
    إخراج

  
  أحمد بوالن    
  بوالن أوبيرن لإلنتاج، استوديوهات سينيدينا    نتاج إ

 أحمد بوالن    سيناريو 
 سيرج هانكارت    تصوير 
  العربي بن علي    مونتاج 
  محمد بونوار    صوت
  جويل بيليكريني    موسيقى
يونس ميكري، ادريس الروخ، أمل امل شبلي،  منصور بدري،    تشخيص

  عيوش، رفيق بوبكر، أمينة رشيد
  
  

 
  ::  ملخصملخص

  
  أربعة عشر شابا من عشاق موسيقى الروك يتمأربعة عشر شابا من عشاق موسيقى الروك يتم

زعزعة االعتقاد زعزعة االعتقاد ""ومحاكمتهم بتهمة ومحاكمتهم بتهمة القبض عليهم القبض عليهم 
  ".".بالدين اإلسالميبالدين اإلسالمي

في الوقت الذي أعطت فيه العدالة بعدا مرهقا لهذه في الوقت الذي أعطت فيه العدالة بعدا مرهقا لهذه 
القضية، يتعبأ للموضوع كل من وسائل اإلعالم القضية، يتعبأ للموضوع كل من وسائل اإلعالم 

    ......والمجتمع المدنيوالمجتمع المدني
 
  
 



 
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  القلوب احملرتقةالقلوب احملرتقة  الفيلمالفيلم
   د د8844  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  

    إخراج

  
  أحمد المعنوني    
  ربيع فيلم لإلنتاج    اج إنت

 أحمد المعنوني    سيناريو 
 بيير بوفيتي    تصوير 
  أسامة أوسيدهوم    مونتاج 
  فوزي ثابت    صوت
  محمد الدهم، عبد العزير الطاهري    موسيقى
نادية علمي، محمد مروازي، عز العز أمل السنة، هشام بهلول،     تشخيص

  .ينة رشيدخلود، أممحمد الدرهم، رفيق بوبكر، الكعاط، 
  
 

 
 

   : :ملخصملخص
  

 شاب يعيش بباريس، يعود  شاب يعيش بباريس، يعود  معماري معماريأمين، مهندسأمين، مهندس
على وجه السرعة إلى مدينة فاس قبل فترة قليلة من على وجه السرعة إلى مدينة فاس قبل فترة قليلة من 
وفاة عمه، فيجد في مسقط رأسه كل ذكريات وفاة عمه، فيجد في مسقط رأسه كل ذكريات 

  ......الطفولة الصعبة ويضطر لمواجهة الماضيالطفولة الصعبة ويضطر لمواجهة الماضي

  
 
 



  
 

    الورقة التقنيةالورقة التقنية
  أبواب اجلنةأبواب اجلنة  الفيلمالفيلم

   د د132132  :: المدة  المدة --    20052005: : السنةالسنة  
    إخراج

  
  سهيل وعماد نوري    

  برود أكسيونبرود أكسيون    إنتاج 
  نورينوريوعماد وعماد سهيل سهيل     سيناريو 
  باولوس أريسباولوس أريس    تصوير 
  إلوي كونزاليز، كوير فيالسفيلإلوي كونزاليز، كوير فيالسفيل    مونتاج 
  فوزي ثابتفوزي ثابت    صوت

حكيم نوري، ربيع القاطي، إيمي مينديز، لطيفة أحرار، رشيد حكيم نوري، ربيع القاطي، إيمي مينديز، لطيفة أحرار، رشيد     تشخيص
  ..الوالي، حميدوالوالي، حميدو

  
  

   : :ملخصملخص
  

كان ناي يعمل في البناء، لكن منذ علمه بما يكسبه كان ناي يعمل في البناء، لكن منذ علمه بما يكسبه 
حتيال تحولت حتيال تحولت  النصب واال النصب واالاتاتصديقاه في عمليصديقاه في عملي
  ..حساباته إلى سرابحساباته إلى سراب

في إحدى الليالي يتجه ناي إلى شقة الضحية رغبة في إحدى الليالي يتجه ناي إلى شقة الضحية رغبة 
في االنتقام، جرمه هذا سيجعله يقلب موازين الحياة في االنتقام، جرمه هذا سيجعله يقلب موازين الحياة 

    ..لثالثة أشخاصلثالثة أشخاص
 
  
  

 

 
 



  
 

    نيةنيةالورقة التقالورقة التق
  احللم املغربياحللم املغربي  الفيلمالفيلم

   د د9090  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  
    إخراج

  
  جمال بلمجدوب    

  برافو لإلنتاج    إنتاج 
  السماعيعلي    سيناريو 
 إيريك بيكلييطو    تصوير 
  عبد الرزاق دميري     مونتاج
  معز الشيخ محمد    صوت
  سعيد وعبد الواحد العزيزي العلوي    موسيقى
فضيلة بنموسى، محمد مشموم، مريم الراوي، رشيد الوالي،     تشخيص

  عبد اهللا المصباحي، عمر السيد
  

 
 

   : :ملخصملخص
  

سعيد، شاب مغربي يقطن بالخارج يحل بقرية بجبال سعيد، شاب مغربي يقطن بالخارج يحل بقرية بجبال 
 يجعل منهم مستقبال  يجعل منهم مستقبال األطلس المغربي الختيار شباناألطلس المغربي الختيار شبان

  ..أبطاال في ألعاب القوىأبطاال في ألعاب القوى
حادث يؤدي إلى إصابة الجميع بحمى الحلم بالذهب حادث يؤدي إلى إصابة الجميع بحمى الحلم بالذهب 

    ..واألمل في حياة أفضلواألمل في حياة أفضل
 



  
 

    الورقة التقنيةالورقة التقنية
  نانسي والوحشنانسي والوحش  الفيلمالفيلم

   د د9090  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  
    إخراج

  
  سطمحمود فري    

  أر إيزناس لإلنتاج    إنتاج 
 سطمحمود فري    سيناريو 
 فاضل شويكة     تصوير 
  نجود جداد    مونتاج 
  توفيق مكراز    صوت
 سطمحمود فري    موسيقى
 فاطمة الزهراء لين ادريسي، هشام بهلول، أحمد العيشي،وماجد    تشخيص

   حسناء طمطاوي، سعاد خويي، عبد الصمد مفتاح الخيربناصر،
  

 
   : :ملخصملخص

  
تقرر نعيمة مغادرة البيت والعمل كراقصة في إحدى تقرر نعيمة مغادرة البيت والعمل كراقصة في إحدى 

بسبب جمالها األخاذ تصبح نعيمة محل بسبب جمالها األخاذ تصبح نعيمة محل . . الحاناتالحانات
للموت إثر ذلك في للموت إثر ذلك في اهتمام شخصيات مهمة تتعرض اهتمام شخصيات مهمة تتعرض 

  ..ظروف غامضةظروف غامضة
منصف، عميد الشرطة الشاب، يفتح تحقيقا في منصف، عميد الشرطة الشاب، يفتح تحقيقا في 

 التي ربما  التي ربما الموضوع يتوخى منه استجالء الحقيقةالموضوع يتوخى منه استجالء الحقيقة
    ......لها عالقة بالوحشلها عالقة بالوحش

 
 

 
 



  
 

    الورقة التقنيةالورقة التقنية
  فني ماشي يا موشيفني ماشي يا موشي  لملمالفيالفي

   د د9090  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  
    إخراج

  
  حسن بنجلون    

   لإلنتاج، إنتاجات ألعاب الظلالبنتاكر    إنتاج 
 حسن بنجلون    سيناريو 
 رقاويكمال الد    تصوير 
  أوب فوكليا    مونتاج 
  فوزي ثابت    صوت
  نيد بوهالسة    موسيقى
  ،لهام لوليديإسيمون الباز، عبد القادر لطفي، ريم شماعو،     تشخيص

  محمد التسوليحسن الصقلي، 
  

 
   : :ملخصملخص

  
، مسير الحانة الوحيدة بمدينة ، مسير الحانة الوحيدة بمدينة عندما أدرك مصطفىعندما أدرك مصطفى

أبي الجعد، أن اليهود سيرحلون إلى إسرائيل ودول أبي الجعد، أن اليهود سيرحلون إلى إسرائيل ودول 
  .. للحانة للحانةيي يخشى اإلغالق اإلجبار يخشى اإلغالق اإلجبارأأأخرى، بدأخرى، بد
، ليجد ، ليجد أ مصطفى يفكر في مخرج لالزمةأ مصطفى يفكر في مخرج لالزمةحينها بدحينها بد

  ......وسيلة لم تكن لتخطر على بال أحدوسيلة لم تكن لتخطر على بال أحد
  

  



 
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  ريح البحرريح البحر  الفيلمالفيلم
   د د105105  :: المدة  المدة --    20072007  ::السنةالسنة  

    إخراج

  
  عبد الحي العراقي    

  أفالم الدار البيضاء    إنتاج 
 عبد الحي العراقي وعبد السالم كالعي    سيناريو 
 محمد عبد الكريم الدرقاوي    تصوير 
  فيرا ميمي    مونتاج 
  فوزي ثابت    صوت
  سعيد وعبد الواحد العزيزي العلوي    موسيقى
  محمد مجد، محمد خويي، محمد المروازي، السعدية الديب    تشخيص

  
  
  

   : :ملخصملخص
  

قرية للصيادين الشرفاء تثور ضد أحد أباطرة قرية للصيادين الشرفاء تثور ضد أحد أباطرة 
  ..المخدرات ومحاميه عديم االستقامةالمخدرات ومحاميه عديم االستقامة

، وأب ، وأب صراع بين شرطي نزيه يحاول إحقاق الحقصراع بين شرطي نزيه يحاول إحقاق الحق
مس في كرامته، وامرأة هائمة في العاشق، وصياد مس في كرامته، وامرأة هائمة في العاشق، وصياد 

    ......عجوز هو الضامن لذاكرة أهل القريةعجوز هو الضامن لذاكرة أهل القرية
 

 

 
 



  
 

    الورقة التقنيةالورقة التقنية
  الغائب املوعودالغائب املوعود  الفيلمالفيلم

   د د113113  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  
    إخراج

  
  أحمد زياد    

  زود الدولية لإلنتاج    إنتاج 
 أحمد زياد    سيناريو 
 ديف باريت    تصوير 

  مارك الكورن    اج تمون
  مايكل بارنيت    صوت
 دينو هيرمان    موسيقى
حمد زياد، شرف بن عفان، جورجيا كريس، عزيز موهوب، ا    تشخيص

 طوني لويس
 
 

   : :ملخصملخص
  

سمير شاب يحلم بالهجرة إلى الواليات المتحدة سمير شاب يحلم بالهجرة إلى الواليات المتحدة 
األمريكية، بعد تحقيق مبتغاه يحاول االندماج في األمريكية، بعد تحقيق مبتغاه يحاول االندماج في 
المجتمع األمريكي من خالل العمل وتعلم اللغة المجتمع األمريكي من خالل العمل وتعلم اللغة 
األمريكية لكن واقعة ستضعه في محك ال ينتهي األمريكية لكن واقعة ستضعه في محك ال ينتهي 

 عائلتين من المافيا وحربهما مع  عائلتين من المافيا وحربهما مع وسط صراع بينوسط صراع بين
    ..الشرطة األمريكيةالشرطة األمريكية

 



 
 

    الورقة التقنيةالورقة التقنية
  ثابت أم غري ثابتثابت أم غري ثابت  الفيلمالفيلم

   د د132132  :: المدة  المدة --    20052005: : السنةالسنة  
    إخراج

  
  نبيل لحلو    

  لوكوس فيلم    إنتاج 
 نبيل لحلو    سيناريو 
 مصطفى مرجان    تصوير 
  نبيل لحلو    مونتاج 
  رياض بهلول    صوت
      موسيقى
 ،نبيل لحلو، صوفيا هادي، أمل عيوش، مراد عبد الرحيم    تشخيص

  يونس ميكري،
  

 
   : :ملخصملخص

  
يعود علي إبراهما ألول مرة إلى المغرب لحضور يعود علي إبراهما ألول مرة إلى المغرب لحضور 
جنازة والده، وفي طريق عودته يتعرف على زكية جنازة والده، وفي طريق عودته يتعرف على زكية 
فيقرران كتابة مسرحية وسيناريو فيلم حول قضية فيقرران كتابة مسرحية وسيناريو فيلم حول قضية 

  ......العميد ثابتالعميد ثابت

  
 
  

 



  
 

    الورقة التقنيةالورقة التقنية
  تليالتليال  الفيلمالفيلم

   د د8282  :: المدة  المدة --    20062006: : السنةالسنة  
    إخراج

  
  شرنيمحمد م    

  مزوضة فيزيون    إنتاج 
 محمد مرنيش    سيناريو 
 محمد بوكرين    تصوير 

  توفيق الشايك    اج تمون
  محمد تيمومس    صوت
 سعيد مرنيش    موسيقى
 زاهية زهري، عمر الطالبي، فاطمة السوسي، عبد اهللا بوساك    تشخيص

 
 

   : :ملخصملخص
  

ار ار أبناء الدوأبناء الدوأحد أحد بمنطقة الصويرة، فتاة يغرر بها بمنطقة الصويرة، فتاة يغرر بها 
فيفقدها عذريتها يعدها بالزواج إلصالح الوضع لكنه فيفقدها عذريتها يعدها بالزواج إلصالح الوضع لكنه 

  ..اليفي بوعدهاليفي بوعده
حادث فيقرر قتلها ألنه يعتبر حادث فيقرر قتلها ألنه يعتبر يأخذ أخ الفتاة علما باليأخذ أخ الفتاة علما بال

لكن القدر يخبئ لها لكن القدر يخبئ لها . . ذلك مساسا بشرف العائلةذلك مساسا بشرف العائلة
    ......مصيرا آخرمصيرا آخر

 



 
 

    الورقة التقنيةالورقة التقنية
  حديث اليد والكتانحديث اليد والكتان  الفيلمالفيلم

   د د9494  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  
    إخراج

  
  عمر الشرايبي    

  المدينة في احتفال    إنتاج 
 عمر الشرايبي    سيناريو 
 دافيد كوليا    تصوير 
  نجود جداد    مونتاج 
  أونطوان أوفريي    صوت
  سيعلي وحسن السوي    موسيقى
، رواية زكرياء لحلو،عبد اهللا بخاري، ريم شماعوالطارق     تشخيص

  ديدان، مصطفى سلمات
  
  

 
   : :ملخصملخص

  
بالقرية المجهولة نيفرالند، يتوصل المنور برسالة بالقرية المجهولة نيفرالند، يتوصل المنور برسالة 
آتية من العاصمة، وهو الشاب الوحيد الذي استطاع آتية من العاصمة، وهو الشاب الوحيد الذي استطاع 
إكمال دراسته والحصول على دبلوم من بين كل إكمال دراسته والحصول على دبلوم من بين كل 

  ..أقرانه في القريةأقرانه في القرية
لع بعروض الدمى ستحمله الرسالة إلى لع بعروض الدمى ستحمله الرسالة إلى المنور موالمنور مو

دراسة الفن الدرامي، ومن خاللها إلى مسار تلقيني دراسة الفن الدرامي، ومن خاللها إلى مسار تلقيني 
  ..طويل يتعلق بالحياة وبالعيش في المدينةطويل يتعلق بالحياة وبالعيش في المدينة

  

  
 

 
 



  
 

    الورقة التقنيةالورقة التقنية
  ربربهنض يا مغهنض يا مغإإ  الفيلمالفيلم

   د د110110  :: المدة  المدة --    20062006: : السنةالسنة  
    إخراج

  
  نرجس النجار    

  جبيلة ميديتراني لإلنتاج    إنتاج 
 نرجس النجار    سيناريو 
 ستيفانو باراديزو    تصوير 
  كريسطيل أوبير    مونتاج 
  معز الشيخ محمد    صوت
  صوفيا الشرعي    موسيقى
فاطمـة هرانـدي،    حسن الصقلي، فاطمة الزهراء إبراهيمي،          تشخيص

  راوية، قاسم بنحيون، سهام أسيف
 

 
 

   : :ملخصملخص
  

في جزيرة صغيرة على مقربة من مدينة الدار في جزيرة صغيرة على مقربة من مدينة الدار 
البيضاء، يعيش رجل مسن مع حفيدته، كان في البيضاء، يعيش رجل مسن مع حفيدته، كان في 

ما مباراة النهاية ما مباراة النهاية شبابه يلعب كرة القدم ويتذكر دائشبابه يلعب كرة القدم ويتذكر دائ
  ......التي كاد يكسبها لو لم يقضي الليلة صحبة إمرأةالتي كاد يكسبها لو لم يقضي الليلة صحبة إمرأة

  
 
 



  
 

    الورقة التقنيةالورقة التقنية
  يا له من عامل مجيليا له من عامل مجيل  الفيلمالفيلم

   د د9999  :: المدة  المدة --    20062006: : السنةالسنة  
    إخراج

  
  فوزي بنسعيدي    

  أكورا فيلم، كلوريا فيلم    إنتاج 
 فوزي بنسعيدي    سيناريو 
 كوردن سبونير    تصوير 
  فوزي بنسعيدي، فيرونيك النج    مونتاج 
  باتريك مينديز    صوت
  هارتز، فرانسوا رويجون جاك     موسيقى
فوزي بنسعيدي، نزهة رحيل، فاطمة عاطف، المهدي العروبي،     تشخيص

  هاجر المصدوقي
  
  
  
  

   : :ملخصملخص
  

كمال، مجرم متخصص في عمليات القتل بالدار 
  .عروضه عبر األنترنيتيتلقى البيضاء، 

اعتاد عند انتهائه من كل عملية إجرامية مهاتفة سعاد 
ائها ومجامعتها، كانت كنزة التي تزاول الدعارة للق

رد عليه فأغرم بصوتها وقرر البحث تهي غالبا من 
    ...عنها

 



  
 
 

 
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  يامسني والرجاليامسني والرجال  الفيلمالفيلم
   د د9292  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  

    إخراج

  
  عبد القادر لقطع    

  شاشات المغرب    إنتاج 
 عبد القادر لقطع    سيناريو 
 محمد عبد الكريم الدرقاوي    تصوير 
  غزالن أسيف    مونتاج 
  عصام الخياط    صوت
  إيمانويل بيني    موسيقى
محمد زهير، محمد  ،سلمى الشداديسناء العلوي، يونس ميكري،     تشخيص

  مجد، 
  

 
   : :ملخصملخص

  
  ..بعد نزاع مع رب العمل الذي كان ينوي اغتصابهابعد نزاع مع رب العمل الذي كان ينوي اغتصابها

تقرر ياسمين تغيير حياتها واكتشاف حقيقة زوجها تقرر ياسمين تغيير حياتها واكتشاف حقيقة زوجها 
  ..الذي كان يستغلها لإلغراءالذي كان يستغلها لإلغراء

 ياسمين كل حساباتها التي تدور حول عالقاتها  ياسمين كل حساباتها التي تدور حول عالقاتها راجعراجعتت
قرر طمس هويتها حتى تتمكن من أن تعيد قرر طمس هويتها حتى تتمكن من أن تعيد األسرية فتاألسرية فت

    ..نشأة الذات من جديدنشأة الذات من جديد
 
 

  


