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. تتأنشط ثقافي رئيسي ضمن فعاليا الدورة  للمهرجا الدولي للفيل الوثائقي بخريبك  

 

ٚصغ لتعميق التواصل بيڗ  ٚبيغ(، ف ٚيبكغ )امملكغ امغ ٚجاڗ الٖڣلي للفيلږ الوثائقي، بمٖينغ خ امه

ٙ امستطاع،  ٚسخ ڣقٖ ٚجاڗ ي ع اأڣلګ، ڣامه ٚيغ ڣالعلميغب  فمن٘ الٖٙڣ العٖيٖ من امكوناػ الثقافيغ ڣالفك

لګ هٖم الحٖڣد الفاصلغ بيڗ الفنوڗ ڣالثقافغ ككلب  العٖيٖ من التقاليٖ الثقافيغ ٗاػ العمق الهادف 

ٚسميغ أڣ مسابقغ الهواع، يح ضٚ حفل توقيع كتاب، فبجانظ ع٩ٚ فيلږ ڣثائقي، ضمن امسابقغ ال

اػ مفتوحغ، الخب ٚيغ ڣلقا  ڣأمسيغ شع

ٚيغ  ٚأ قصيٖع شع ٜف أڣ يق ٚ أڣ يع هٖف، غايتڢ تقويغ الصلغ بيڗ من يشتغل في الوثائقي ڣبيڗ من يفك

 الخ، اسيما ڣالفنوڗةالثقافغ، في الجوهٚ، هي ڣحٖع متٖاخلغ ڣمتفاعلغ امكوناػب

ع  ٚف فعالياػ الٖٙڣ ٚيبكغ ڣاممتٖع  تتضمن ه٘ا السياځ، ستع ٚجاڗ الٖڣلي للفيلږ الوثائقي بخ للمه

ٚئيسيغ ڣهي علګ الشكل التالي: ت2لګ  8تمن   دجنبر، مجموعغ من اأنشطغ ال

ٚاب، ڣهو ابن امنطقغ ڣالباحن  ت ٙاػ لكل من الٖكتوٙ عبٖ الهادڬ أع ة توقيع مجموعغ من اإصٖا

لڀ ڣاأستاٗ الجامعي بكليغ اآداب ڣالعلوم اإنسانيغ با لجٖيٖع )سوسيولوجيا التغير ااجتماعي(، ڣم

ٚڬ )جمالياػ الفيلږ  ٚبي(، ڣالٖكتوٙ الحبيظ ناص ٚد الع ٚڬ ) متاهغ امكاڗ في الس ٚاهيږ الحج ب الٖكتٙو 

الوثائقي(، ڣالناقٖ السينمائي عٜ الٖين الوافي ) الن٨ الفيلمي التحليل ڣالتلقي( ڣالناقٖ محمٖ 

ٚبي( ٚيح الفيلږ امغ ٜيٜ)تش ٚ محمٖ بلقس )مشاجظ الغيظ( ب بنع  ڣالشاع

ٚيغ خاصغ 2 ٚجاڗ أمسيغ شع ٙع امه دا ٚځ، ستخص٨  ٛڣي سماعيل  ٚ الحاه  ٚيږ الشاع ٙ تك طا ة ـ ڣفي 

لغ العود(  ڣأميمغ  ٜف موسيقي لكل من عبٖ اإلڢ الخطابي  )علګ  ٚاكش ي مصحوبغ بع ٚ ام به٘ا الشاع

لغ التشيلو(ب ٚڬ )علګ   ناص
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اػ 3 شاػ ڣلقا ٚع ة ٙڣ ٚنٖ(، ڣاإيطاليغ )كيس ي بويمي(، مٖي ٚنس ي )طوماٝ لوغ مفتوحغ مع كل من الف

ٚجغ ڣامنتجغ  ٚ بن نصٚ(، ڣامخ ٚجغ ڣامنتجغ التونسيغ )هج ٚيقيغ بإيطاليا ڣامخ ٚجاڗ السينما اإف مه

ٙشيٖ  ٚه ڣامنتج ) ٚه ڣامنتج )الطاهٚ العبٖاڣڬ(، ڣامخ لګ امخ ٚيغ)شيرين غين(، باإضافغ  امص

ٚبيغ لصناع الفيلږ الوثائقيبال ٚفغ امغ ٚجغ ڣامنتجغ )أسما العلوڬ(، عن الغ  قاسمي(، ڣامخ

ٚباط  ٜ السينمائي بال ٚك ٚيبكغ، ڣام ٚيڀ للفوسفاط بخ ع تقام بٖعږ من امجمع الش للت٘كير فه٘ه الٖٙڣ

ٜانغ الوسائطيغ التابعغ للمجمع ٚيغ ڣالخ ٚع ڣبتعاڣڗ مع الجماعغ الحض ٚيڀ  ڣجهغ بني مال خنيف الش

 للفوسفاطب

ٚڣضغب4 ٚجي اأفام الوثائقيغ حول اأفام امع  ة مناقشاػ مفتوحغ مع مخ

 عن جمعي امهرجا الدولي للفيل الوثائقي بخريبك
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