
 المهرجان الوطني للفيلم يحتفي

 بالذكرى الستين للسينما المغربية 

 

في الفترة ما بين  فعالياتها التي ستنعقدلهذه السنة و للمهرجان الوطني للفيلم  ةالدورة التاسعة عشر تصادف

  .الذكرى الستين للسينما المغربية ،بمدينة طنجة   2018مارس  17و  09

 :بتنظيم عدة أنشطةالمركز السينمائي المغربي بهذه المناسبة  حتفيوفي هذا اإلطار، ي

  ألفالم المغربيةااستعادة  -1

 

 مختلف المراحل التي عرفتها السينما المغربية وذلك بعرض استحضارإلى  تهدف هذه الفقرة 

  ."كالسيكيات" السينما المغربية  أعمال تعتبر اليوم من

 

 سنة اإلنتاج المخرج الفيلم 

 1969 لطيف لحلو الربيعشمس  1

 1970 حميد بناني وشمة 2

 1975 مومن السميحي الشركي أو الصمت العنيف 3

 1980 حكيم نوري ساعي البريد 4

 1980 أحمد البوعناني السراب 5

 1980 محمد التازي بن عبد الواحد أمينة 6

 1980 محمد الركاب حالق درب الفقراء 7

 1982 فريدة بورقية الجمرة 8

 1984 محمد أبو الوقار حادة 9

 1984 مصطفى الدرقاوي عنوان مؤقت 10

 1989 محمد عبد الرحمان التازي باديس 11

 1991 عبد القادر لقطع حب في الدار البيضاء 12

 2000 جمال بلمجدوب ياقوت 13

 2003 نرجس النجار العيون الجافة 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بانوراما الفيلم المغربي -2

والتي لم يتم انتقاؤها للمشاركة في  2017هذه الفقرة عرض خمسة أفالم طويلة أنتجت سنة  ستعرف

 .المسابقة الرسمية

 المخرج الفيلم 

 حسن بنجلون المسرح الرحال 1

 علي الصافي الباب السابع 2

 حميد زيان بيل او فاص 3

 حميد هكو شكرا ميمونة 4

 محمد بوزيا و قاسم أشهبون أنعاق 5

 

 تكريمال -3
 

 سيكرم المهرجان أربعة أسماء من رواد السينما المغربية ويتعلق األمر ب:

 كاتب سيناريو، مخرج ومنتج ،العبازي محمد أومولود

، وتابع دراساته السينمائية في جامعة أوكال بكاليفورنيا بالواليات 1938سنة  ولد محمد أومولود العبازي

 حامال لإلجازة في اإلخراج السينمائي. 1966المتحدة األمريكية، حيث تخرج سنة 
جانب أكبر المخرجين العالميين الذين صوروا أعمالهم في  سنة من مساره الفني الغني إلى 50عمل طيلة 

مصطفى العقاد، روبرت وايز، ريتشارد أتينبورو، جون هيوستن، فرانكو زيفيريلي،  بينهم :المغرب من 

 .مونتالدووغيرهم

، 1997، ثم "كنوز األطلس" سنة 1982سنة  الطويلة" ملواد لهيه"ث أفالم ثال كما أنتج و أخرج 

 . 2007سنة  و"إيطوتثريت"

 

 ممثلة، فاطمة وشاي

المخرجين المغاربة في أعمال  مع أغلبيةفاطمة وشاي  طيلة مسارها المهني ، اشتغلتو 1973منذ سنة  

 تلفزية.أخرى سينمائية و

 .صورت بالمغرب التي جنبيةاأل كما شاركت في عدد من اإلنتاجات

 1981منذ سنة  بالمركز السينمائي المغربي إطارمهندس دولة،  ،محمد الصابري

 .1977منذ سنة  لمركز السينمائي المغربيبا تقني ،جواد بوعبد السالم

 

 

 


