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 11دورة الهواة امنتقاة للتنافس على جائزة أحسن مخرج هاو لل  أفامباغ حول 

.يةامغربامملكة  للمهرجا الدولي للفيل الوثائقي بخريبكة/  

ع  طاٙ فعالياػ الدٙو ٚجاڗ الدولي للفيلږ  تتفي  ٚبيغ، للمه ٚيبكغةامملكغ امغ الڤثائقي بخ

ٙجغ  ت2لګ  8توامنعقدع من  ٕجنبر امقبل بحڤل ه، تږ التڤصل بتسعغ أفام وثائقيغ مند

ٚجاڗ الحفاٱ  ضمن امسابقغ الخاصغ بالهڤاع، وهي مسابقغ تمكنت الجمعيغ امنظمغ للمه

ع اأولګ ما لها من غاياػ وأهداف نبيلغ تخ٨ م ٚصغ التنافس بجانظ عليها من٘ الدٙو نح ف

ٚسميغ للمحترفيڗ، ضمن ه٘ا اإطاٙ، وبعد نهايغ امدع الزمنيغ امخصصغ استقبال  امسابقغ ال

ه٘ه اأفام، انعقدػ لجنغ اانتقاء، وشاهدػ اأفام امتڤصل بها، وانتقت ثاثغ أفام 

ٚع ونمٰ ع والفك ٚوط الع٩ٚ امتعلقغ بطبيعغ الصڤػ والصٙڤ لګااا استجابت لش  نتماء 

االفيلږ الڤثائقيب ه٘ه اأفام امنتقاع هي :

ٚيبكغ(ب )ة "با حسن" لت إ(ب 8تسلڤڥ لهمامي )خ

إ(ب6تلفاطمغ أوهمڤ )تطڤاڗ(ب)  "خطڤع خطڤع"ة 2

ٙ البيضاء(ب) " محمد بنعزيزاسام نحلغ الباطڤ"ة 3 إ(ب6ت)الدا

ٙسميغ هنيئا، له٘ه اأسماء  ٚاج الڤثائقيب يعتبر ه٘ا الباٹ بمثابغ ٕعڤع   الڤاعدع في مجال اإخ

ٚسميغ من  ٚجاڗ، و سيتږ ع٩ٚ أفامهږ ومناقشتها وفق ما يمنح للمسابقغ ال لحضٙڤ أيام امه

ٙسميغ، الخب ٚمجغ  اب

ٚ  في باغاػ احقغ، ٚجاڗ، أنها ستنش ٚ جمعيغ امه ٙيٸ الهڤاع امنتقاع لجن التحكيږ وا ت٘ك مشا

ٚاج أفامهږ الڤثائقيغ خ ٙمزڬ للفائز( مصاحبتهږ في  ع ،)تمڤيل جزئي  ٚمي الدٙو أسماء وا ومك

ٚئيسيغ ٚجاڗ ال ٙكغ في ندوع امه ٙئ امحكمغ امشا ٙحاب الفيلږ الڤثائقي"، وامعنڤنغ ب "التا بببفي 

عوا شاػ وا ا) العديد من اأنشطغ الخاصغ به٘ه الدٙو لفاػ ولقاءاػ علميغ ٙو  ومهنيغتڤقيٸ م

ٚيغ ومڤسيقيغ، ٛيغ( ومعا٩ٙ فنيغ وأمسيغ شع ٚڥ مڤا ع هي مدعمغ من  بوأنشطغ أخ ه٘ه الدٙو

ٚباط وجهغ بني مال  ٚبي بال ٚكز السينمائي امغ ٚيبكغ وام ٚيف للفڤسفاط بخ ٚف امجمٸ الش اط

ا
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ا

ٚيبكغ وا ٚيغ لخ ٚع وبتعاوڗ مٸ الجماعغ الحض ٚيف  الخزانغ الڤسائطيغ التابعغ للمجمٸخنيف الش

ٚيبكغب اللفڤسفاط بخ

كة المغربية بتاريخ  ثائقي بخريبكة/ المم في ال لي ل رجان الد  22عن جمعية الم
نبر  .2019ن


