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هرجا الولي  با حول مشاري  امخرجي الهواة امنتقاة  ضمن فعاليا  ام

/ .يامغربامملك  للفيل الوثائقي بخريبك  

ة  طاٙ فعالياػ الٖٙڣ ٚبيغ،  تتفي  ٚيبكغ/امملكغ امغ ٚجاڗ الٖڣلي للفيلږ الڤثائقي بخ للمه

ٙيٸ  ٕجنبر امقبل بحڤل ه، تږ التڤصل  ت2لى  8تڣامنعقٖة من  ، أفام ڣثائقيغبخمسغ مشا

ٚبغ أڣلىضمن مسابقغ تږ تخصيصها، ه٘ه السنغ ڣ  ٚة، على كتج ، لشباب جهغ بني مال خنيف

ة ميمهأساٝ، تع ڗ شاء ه، على امستڤڥ الڤطنية2ة2ا في ٕٙڣ ٙه ضمن ،  . ه٘ه امسابقغ تنٖ

ٙيٸ فيلميغ ڣثائقيغ  تبحن عن بع٬ اإمكاناػ مكتڤبغ، هاڣيغ فسح امجال لحاملي أفكاٙ/ مشا

ٜئيغ،  ٙجغ ٕڣما ضمن خانغ فئغ الهڤاة. اماليغ الج  ڣهي منٖ

ٚسلغ  ٙيٸ ام ٚاءة اللجنغ له٘ه امشا ٙيٸ مما تڤصلت بڢ، بعٖ ق ٚٙػ انتقاء ثاثغ مشا للجمعيغ، ق

ٚجيڗ ڣمنتجيڗ، ضمن فعالياػ  للترافٸ أمام لجنغ تحكيږ مختصغ ڣمكڤنغ من ثاثغ مخ

ٚڣع  ٚة/مش ليها أعاه، ڣسيتږ اختياٙ فك تڢ امشاٙ  ٚجاڗ الٖڣلي للفيلږ الڤثائقي في ٕٙڣ امه

ٜئيغ  ٙيغ، الخ، من لٖڗ جمعيغ ڣاحٖ، على أساٝ تقٖيږ يٖ امساعٖة اماليغ الج ڣاإٕا

ة  ٚاجڢ ڣتقٖيمڢ ضمن ٕٙڣ خ ٚجاڗ، في أفق  ٙيٸ امنتقاة هي :ة2ة2امه  . امشا

ٚيبكغ(. /ت ٚڣٍ ل : معاٗ السباعي )خ ٚ ال  ڣت

ٚة(.2 ٙ الجنغ ل: بال باهشام )خنيف  / ثما

ٚيبكغ(.3 ٚيبكغ( ل: سلڤڥ لحمامي )خ ٚة مٖينغ منجميغ )خ  / ٗاك

ة ڣيعتبر ه٘ا الباٹ بمثا ٙيٸ، لفعالياػ الٖٙڣ ٙسميغ لحضڤٙ أصحاب ه٘ه اأفكاٙ/امشا بغ ٕعڤة 

ٚنامٌ مفصل سينشٚ احقا، ضمن مجمڤعغ من الباغاػ ڣالخاصغ بتت لجن ، ڣفق ب

ة ،التحكيږ ٚمي الٖٙڣ ٚئيسيغڣا ڣمك ٚجاڗ ال ٙكغ في نٖڣة امه ڣامعنڤنغ ب  امحكمغ أسماء امشا

ٙئ ٙحاب الفيلږ الڤثائقي"،"التا ةڣ  ...في  شاػ   ) العٖيٖ من اأنشطغ الخاصغ به٘ه الٖٙڣ ٙڣ

لفاػ ڣلقاءاػ علميغ ڣمهنيغڣ  ٚيغ ڣمڤسيقيغ، تڤقيٸ م ڣأنشطغ  ڣمعاٙض فنيغ ڣأمسيغ شع

ٛيغ( ٚڥ مڤا ٜ  .أخ ٚك ٚيبكغ ڣام ٚيف للفڤسفا٭ بخ ٚف امجمٸ الش ة هي مٖعمغ من ط  ه٘ه الٖٙڣ
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ٚة  ٚبا٭ ڣجهغ بني مال خنيف ٚبي بال ٚيبكغ السينمائي امغ ٚيغ لخ ڣبتعاڣڗ مٸ الجماعغ الحض

ٜانغ الڤسائطيغ التابعغ للمجمٸڣ  ٚيبكغ. الخ ٚيف للفڤسفا٭ بخ  الش

كة المغربية بتاريخ  ثائقي بخريبكة/ المم في ال لي ل رجان الد  25عن جمعية الم
نبر  .2019ن


