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سبب ب(، 2021و2020بعد تأجيل المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي سنتين متتاليتين ) 

ن، المهرجاالعودة الطبيعية ألنشطة هذا  إطارفي كورونا وما تبعها من اجراءات وقائية، و

لمهرجان ل 13، أن األفالم التي ستشارك في الدورة ذا المهرجانالجمعية المنظمة لهخبر ت

ي التابع دجنبر الجاري بالمركب الثقاف 17إلى  14الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة، من 

 . للجماعة الحضرية،  هي كالتالي

 رسيمة:على مستوى المسابقة ال

 ان لمخرجته ريم العيتاني.نفس من لبن -

 لمخرجه قتيبة الجنابي قصص العابرين من العراق/إنجلترا -

 توفيق دلمخرجه محم كناوة  من العراق/الدانمارك -

 وكوروش عطاي ده موسويالمخرجيه أز إيران/هولندا فريدة البحث عن -

 الرياحيلفاطمة  الغياب من قطر/تونس -

 لمخرجه لحسن مجيد موت مجاور من المغرب -

 لمخرجه أليكسي كولوفكوف عندما يذوب الثلج من روسيا -

 لمخرجته إيريكا طوما نوستالجيا البرازيل من فرنسا -

 لمخرجه خالد بن عبد الرحيم الزدجالي سلطانة من سلطنة عمان -

 لمخرجته أسماء جمال مصرية من مصر -

 فيال ريال وليانالمخرجيه داميان با إسبانيا/الخبز من إيطاليا -

 لمخرجه محمود جمني نعم/ال من تونس -

 لمخرجه محمد الشريف الطريبق مجمع لحباب من المغرب -

 

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

 لمخرجته صفاء بنذهيبا )الدار البيضاء( ضامة -

 )الرباط( آمال كيبوس وأميمة أودو وفاطمة لمولمخرجيه  غيوم إفريقية  -

 بريدية لمخرجه معاد السباعي )خريبكة( بطاقة -

 )خريبكة(جابر مجاهد لمخرجه صرخة نبتة -

فيلما وثائقيا توصلت بها الجمعية المنظمة  75ونشير أن هذه األفالم تم انتقاؤها من 

على مستوى األفالم المترشحة للمسابقة الرسمية، وعشرين فيلما على مستوى مسابقة 

نة ضمت في  عضويتها كل من الدكتور رشيد الهواة. انتقاء كان من طرف لجي

لعروصي سيناريست ومختص في الوثائقي وكمال لكلييب أستاذ وطالب باحث يحضر 
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صطفى واإلعالمي ومدير ملتقى بيرمزوي السينمائي الم الوثائقية الدكتوراه في السينما

شطة الصوفي. وستصدر الحقا مجموعة من البالغات الخاصة بلجن التحكيم وبقية األن

وللتذكير فهذه الدورة مدعمة من لدن المركز السينمائي المغربي والمجمع  .األخرى

الشريف للفوسفاط بخريبكة، وتعاون لوجيستيكي من طرف الجماعة الحضرية لمدينة 

 خريبكة.
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