
لي للفيلم الوثائقي بخريبكة رجا الد عية ال  ج

 
 

Association  du  Festival  International  du  Film   Documentaire   Khouribga 

 

للمهرجا الدولي للفيل  11باغ حول اأفام امنتقاة للتنافس على جوائز الدورة 

.يةامغربامملكة  الوثائقي بخريبكة/  

ٜمنيغ  ٚسلغ بعد نهايغ امدة ال ٚجاڗ الدڣلي التي تږ فيها استقباڋ اأفام الڤثائقيغ ام لجمعيغ امه

ٚب، تږ تشكيل لجنللفيلږ الڤثائ ٚيبكغ/امغ ٙ اأفام التي ستتنافس قي بخ غ للمشاهدة ڣاختيا

ة  ٜ الدٙڣ ٚج تتعلګ جڤائ ٚيبكللمه غ، ڣامنعقدة ه٘ه السنغ من اڗ الدڣلي للفيلږ الڤثائقي بخ

ٚيف للفڤسفاط ٕجنبر امقبل بحڤڋ ه، ڣبدعږ من ت2لګ  8ت ٚكٜ امجمع الش السينمائي  ڣام

ٚبي )اللجنغ الڤط ٚة، امغ ٚجاناػ السينمائيغ( ڣجهغ بني ماڋ خنيف ڣبتعاڣڗ مع نيغ لدعږ امه

ٚڥ نحن بصدٕ التڤاصل معها. الجماعغ ٚيغ، ڣمكڤناػ أخ  الحض

ٙ اأفام التاليغ: ڣستيڗ غفمن بيڗ ست  فيلما امتڤصل بها، ڣمن ٕڣڋ مختلفغ، تږ اختيا

ٚنسا ma familles entre deux terres  -ت ٚجتڢ  ()ف  HAREK NADJAمخ

2-  Ganda le dernier griot(يتانيا ٚجڢ أڣصماڗ ٕياكانامٙڤ  .( مخ

3- déplacer les montagnes   ٚنسا( ل ٚجتيڗ)ف   Isabelle Mahenc et Laetitia Cuvelier لمخ

4- Islam de mon enfance (.ٜڣاڣڬ ٚجتڢ نإيغ ال  كندا( مخ

5- In search ٚجتڢ ) أ  .Beryl Magoko مانيا/ كينيا( مخ

ٚابلس ي. -6 ٚڣاڗ الط ٚجڢ م ٙ متحفا )تڤنس(، مخ ٚجل ال٘ڬ صا  ال

7- Hizam  ٜٚائ ٚنسا)الج ٚه./ف ٚجڢ حميد بنعم  (، مخ

ٚاٙ. -8 ٚجتڢ لطيفغ أح ٚب(، مخ ٚيح )امغ  بنت ال

ٚبفيلږ  -9 ٚب امنسيغ )امغ ٚجتڢ /قطٚالح  أسماء امديٚ.( مخ
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ٚاب ، ه٘ه السنغ ڣاانتقاء فقد تشكلت لجنغ امشاهدةڣللت٘كير،   من الدكتڤٙ أحمد أع

ٚب ڣالفنڤڗ   )أكإيمي ڣباحن ٙئ العلڤم عند الع ، سعدڬلمن جامعغ عبد امالڊ ا(،  في تا

ٚڣص يڣ  ٙيست(، ٙشيد لع ٚه ڣسينا ضا عم )مخ ٚيغ ب ٕٝٙ اني )ٙڣ ٙسغ العليا للفنڤڗ البص امد

ٙسغ  ٚاكش ڣمد ٙسڤ ببڤلڤنيا(بم  .الفيلږ بڤا

ٚ ائحغ  ٚمي م تقاةاأفام امنلجن التحكيږ ڣ  ڣسيتږ في باغاػ احقغ، نش سابقغ الهڤاة ڣمك

ة ٚئيسيغڣا الدٙڣ ٚجاڗ ال ٙكغ في ندڣة امه ٙئ امحكمغ أسماء امشا ٙحاب ڣامعنڤنغ ب "التا ...في 

ةالفيلږ الڤثائقي"، ڣ  شاػ ڣ   ) العديد من اأنشطغ الخاصغ به٘ه الدٙڣ لفاػ ٙڣ تڤقيع م

ٚيغ ڣمڤسيقيغ، ڣلقاءاػ علميغ ڣمهنيغ ٛيغ( ڣمعاٙض فنيغ ڣأمسيغ شع ٚڥ مڤا  .ڣأنشطغ أخ

كة المغربية بتاريخ  ثائقي بخريبكة/ المم في ال لي ل رجان الد  29عن جمعية الم
بر   .2019أكت


