
 

 

  بالغ حصفي  

  للمهرجان الوطين للفيل   22ادلورة  

 خاص للراحل نور ادلين الصايل تكرمي  

والعش  الثانية  ادلورة  طار  ا  بني  ويف  ما  الفرتة  يف  ستنظم  اليت  للفيل  الوطين  للمهرجان   2022ش تنرب    24و  16ن 

حفل   خالل  الصايل،  ادلين  نور  الراحل  املنظمة  اللجنة  تكرم  طنجة،  امبدينة  ادلورة   ملهرجان،افتتاح  هذه  وهتدي 

 .ذلكراه

وعضو   للفلسفة  عام  ومفتش  والولوجية،  مدرس  للجميع  والتكوين  للرتبية  ادلامئة  نور  اللجنة  سيامنيئ.  وانقد  منتج 

  الطويل   ملغرب. اكتب سيناريو، وهو مؤلف لعدة أ فالم، من بيهنا الفيل الروايئ السابع ابادلين صايل من رواد الفن  

أ   محماذلي  الخرجه  عبد  )رحامد  الكربى"  "الرحةل  التازي:  س يعرض  1981ن  اذلي  الثقايف  (  بوكامخ  أ محد  مبركز 

 .فيل افتتاح املهرجانك ، 2022 ش تنرب  16 بطنجة يوم

التلفز  يف  الربامج  )ة  مدير  ،  1986-1984املغربية  +  قناة  يف    وكذا(  يمت  2000-1990)  وريزونااكانل  أ ن  قبل   ،)

تمثر  اس ( حيث  2014-2003، مث مديرا للمركز السيامنيئ املغريب )   (2003-2000)لثانية لقناة ال   عاما تعيينه مديرا  

خدمة    مؤهالته السيامن  ال يف  صندوق  و ،    الوطنيةصناعة  ل صالح  هجوده  مسح  ماوهو  ،  الوطين  ال نتاج  دمعكثف 

ىل متوسط    أ ن تنتقل نية  للسيامن الوط  نتاج س نوي بلغ حوايل عشين فيلًما، ا  تشجيع التعاون جنوب    عىل  كام معل   ا 

ىل التعريف ابفريقية،  ال    ادلول جنوب، ول س امي مع    - ضافة ا  والرتوجي للمغرب    عىل الصعيد ادلويللسيامن الوطنية  ا 

 .كوهجة لس تضافة التصوير ال جنيب يف بالدان

منذ    هوو  املغرب،  ش بابهسيامنيئ  يف  السيامنيئ  النقد  مؤسيس  أ وائل  من  اكن  الوط   ومؤسس،  ندية  اجلامعة  لل  نية 

س نة   ابملغرب  غاية ،  1973السيامنئية  ىل  ا  ترأ سها  و 1983  واليت  ال فريقية  مؤسس  ،  السيامن  س نة    كةريبخبهمرجان 

1977. 

ادلين   نور  يف  الصتويف  املناس بة    2020  دجنرب  15ايل  وهبذه  محمد  احملزنةابلرابط.  املكل  اجلالةل  صاحب  بعث   ،

 .واساة ل رسته، برقية تعزية وموأ يده السادس نرصه هللا

حتيي   أ ن  املنظمة  اللجنة  تأ مل  اخلاص،  التكرمي  هذا  خالل  املس بوق    املسار من  خل   اذلي للراحل غري  دمة كرسه 

 .فريقية وادلوليةتطوير السيامن الوطنية وال  و 


