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 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة 22نتيجة انتقاء أفالم الدورة 

 المغرب(.(

 

 

للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة، والتي  22في إطار الدورة 

دجنبر المقبل، توصلت إدارة المهرجان  22إلى  22ستنعقد بحول هللا من 

وضمن المسابقة الرسمية لهذه  فيلما وثائقيا من دول عديدة وسبعين بخمسة

في عضويتها كل من  تمت مشاهدتها من لدن لجينة ضمت . أفالمالدورة

أستاذ  ليباريست ومختص في الوثائقي وكمال لقالدكتور رشيد لعروصي سين

عالمي المطففى الطوفي. وطالب باحث يحضر الدكتوراه في السينما واإل

هرجان، وفي إطار الفقرة الخاصة بمسابقة أفالم الهواة كما توصلت إدارة الم

 .وثائقيا بعشرين فيلما

بعد مشاهدة األفالم المتوصل بها، وطبقا للمعايير الفنية التي سبق أن نشرت 

فقد كانت نتيجة االختيار ح لهذه الدورة، سابقا، الغ فتح باب الترشصحبة ب

 كالتالي:

 على مستوى المسابقة الرسيمة:

  ان لمخرجته ريم العيتانينفس من لبن -

 لمخرجه قتيبة الجنابي قطص العابرين من العراق/إنجلترا -

  توفيق دلمخرجه محم من العراق/الدانمارك كناوة -

وكوروش  موسوي دهالمخرجيه أز إيران/هولندا فريدة البحث عن -

 عفاي

 الرياحيفاطمة مخرجته ل الغياب من قفر/تونس -

 لمخرجه لحسن مجيد من المغرب ة للموتمجاور حياة -

 لمخرجه أليكسي كولوفكوف عندما يذوب الثلج من روسيا -

 لمخرجته إيريكا طوما نوستالجيا البرازيل من فرنسا -

 الزدجاليلمخرجه خالد بن عبد الرحيم  سلفانة من سلفنة عمان -

 لمخرجته أسماء جمال مطرية من مطر -

 لمخرجه محمود جمني نعم/ال من تونس -
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 لمخرجه محمد الشريف الفريبق مجمع لحباب من المغرب -

 

 أما على مستوى أفالم مسابقة الهواة فقد تم اختيار ما يلي:

 

 ضامةلمخرجته صفاء بنذهيبا )الدار البيضاء( -

 )الرباط( مال كيبوس وأميمة أودو وفاطمة لموآلغيوم إفريقية -

 بفاقة بريدية لمخرجه معاذ السباعي )خريبكة( -

 )خريبكة(جبير مجاهد لمخرجه صرخة نبتة -

 اللجنةالمجمع الشريف للفوسفاط و  للتذكير فهذه الدورة تقام بدعم من 

وبتعاون مع الجماعة الحضرية  بالمغرب السينمائية المهرجانات لدعم الوطنية

 بخريبكة.

نشير في األخير أن هذه الدورة ستعرف العديد من األنشفة كتكريم بعض 

في موضوع )صورة المرأة في  رئيسيةدولية  وندوة  والفنية الوجوه العلمية

مفتوحة وحفل توقيع بعض اإلصدارات ولقاءات  الخفاب السمعي البطري(

 موسيقيةوشعرية  وورشات وأمسياتومعرض تشكيلي مع المخرجين 

، الخ. سننشر الحقا العديد من البالغات ومعرض خاص بذاكرة المهرجان

لمحتويات هذه األنشفة المقامة ضمن البرنامج  ، وكالعادة،الموضحة

 الرسمي للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة.

 

 عن إدارة المهرجان

 الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة 

 المغرب
 

 
 


