البرنامج

المهرجان

الدولي

لفيلم المرأة

بسال

الجوائز الرسمية للمسابقة
المسابقة الرسمية للفيلم الروائي

الجائزة الكبرى للمهرجان

تمنح للمخرج من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط

جائزة لجنة التحكيم

تمنح للمخرج من طرف مؤسسة البنك الشعبي

جائزة السيناريو

تمنح للسيناريست من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط

جائزة أحسن دور نسائي

تمنح ألول دور نسائي من طرف تفي 5الدولية

جائزة أحسن دور رجالي

تمنح ألول دور رجالي من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط

المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي
جائزة الوثائقي

تمنح للمخرج من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط

جائزة الجمهور الشبابي
نافذة على الفيلم المغربي القصير والطويل

تمنح للمخرجين من طرف جمعية أبي رقراق

ملحوظة  :ملشاهدة األفالم بامكانكم سحب الدعوات مجانا كل يوم من شباك فضاء
«هوليود» أو من مقر كتابة املهرجان بالنادي العلمي أليب رقراق.
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الدولي لفيلم
المرأة بسال

المهرجان

الدولي

لفيلم المرأة

بسال

البرنامج

الجمعة  16شتنبر 2016
الفضاء

الساعة

الفضاء الثقايف والسيناميئ
«هوليوود» حي كرمية

السابعة مساء

حفل اإلفتتاح

• كلمة السيد رئيس جمعية أيب رقراق و رئيس
املهرجان  :نور الدين شامعو
• تكريم بعد الوفاة
 الراحل مصطفى املسناوي مؤسس وعضو لجنةتنظيم املهرجان الدويل لفيلم املرأة بسال
• تقديم لجن التحكيم
 الفيلم الروايئ الفيلم الوثائقي• تكريم
إلهام شاهني ،ممثلة  ،مرص
• تقديم وعرض أفالم االفتتاح القصرية
« همسات الزهرة» غزالن اسيف
« آية والبحر» ملريم التوزاين
« وفاء» إللهام العلمي
« آثار» ملجيدة بنكريان
«هوس» لحنان وردة
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الدولي لفيلم
المرأة بسال

البرنامج

المهرجان

الدولي

لفيلم المرأة

بسال

السبت  17شتنبر 2016
الساعة

الفضاء

العارشة صباحا
الحادية عرشة

النادي العلمي
جمعية أيب رقراق

الثانية عرش والنصف زوال

الفضاء
«هوليوود»
حي كرمية

الساعة

أنشطة موازية
• ورشة الكتابة الفيلمية
• تقديم مؤلفات
 فاطمة لبويه ايوب بوحوحو ،حنان السعيدي ،يوسف أيت همو• ندوة صحفية  :إلهام شاهني (مرص) برشى أهريش (املغرب)

مسابقة األفالم الروائية
عنوان الفيلم

السيدة األوىل
الثالثة بعد الزوال
بادن بادن
الخامسة بعد الزوال
السابعة مساء عصفوران بحجر واحد

المخرج

البلد

المدة

أموين أبويل
راشل النج
فجرية دليبا

نجرييا
بلجيكا (بلجيكا /فرنسا)
فرنسا

90د
95د
83د

مسابقة الوثائقي (م و) سينام البلد الضيف (س ض)نافدة عىل الفيلم القصري (ن ق) والفيلم الطويل (ن ط)
داليا الكوري
صونيا بنسالمة

االردن (أملانيا-االردن)
تونس

75د
63د

السابعة و النصف البحثعنأممجهولة(سض)

أوين لوكونت

فرنسا

100د

مسافة ميل عىل حذايئ (ن ط)

سعيد خالف

املغرب

110د

الخامسة بعد الزوال

قاعة العرض املليك
سال املدينة

السادسة و النصف
التاسعة مساء

املمسوسون (م و)
مكتوب (م و)

مسابقة الوثائقي (م و) نافدة عىل الفيلم القصري (ن ق) والفيلم الطويل (ن ط)
املركب الثقايف «محمد
حجي» سال الجديدة

السابعة مساء
الثامنة و النصف
مساء

ناسجات األحالم (م و)

إتري إهرودان

املغرب (املغرب  /فرنسا)

همسات الزهرة (ن ق)

غزالن اسيف

املغرب

11د

أفراح صغرية (ن ط)

محمد الرشيف الطريبق

املغرب

85د

آثار (ن ق)

مجيدة بنكريان

املغرب

16د

إحباط (ن ط)

محمد اسامعيل

املغرب

122د

نافدة عىل الفيلم القصري (ن ق) والفيلم الطويل (ن ط)
سينام «املنزه» وادي
الذهب

السابعة مساء
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الدولي لفيلم
المرأة بسال

52د

المهرجان

الدولي

لفيلم المرأة

بسال

البرنامج

األحد  18شتنبر 2016
الفضاء

النادي العلمي

الفضاء

الساعة
العارشة صباحا
العارشة صباحا
الحادية عرش و النصف

الساعة

«هوليوود»
حي كرمية

أنشطة موازية
• مناقشة أفالم املسابقة الرسمية
• ورشة الكتابة الفيلمية
• منتدى  « :الجسد يف السينام /متثالت الجسد يف السينام »

مسابقة األفالم الروائية
عنوان الفيلم

المخرج

الثالثة بعد الزوال

روحي

جيهان شعيب

الخامسة بعد الزوال
السابعة مساء

كامبو غراندي
توين إردمان

شدرا اوغوت
مازين آد

البلد

لبنان(فرنسا – سويرسا
بلجيكا – لبنان –قطر)
الربازيل (الربازيل ،فرنسا)
أملانيا

المدة
98د
108د
162د

مسابقة الوثائقي (م و) سينام البلد الضيف (س ض) نافدة عىل الفيلم القصري (ن ق) والفيلم الطويل (ن ط)
قاعة العرض
املليك
سال املدينة

إليان دوالتور

فرنسا (فرنسا  /السينغال)

78د

السابعةوالنصف
مساء
التاسعة مساء

إحباط (ن ط)
ناسجات األحالم
مومسات شابات يف
أبدجان (م و)

محمد إسامعيل

املغرب
املغرب (فرنسا  /املغرب)

122د
52د

الثالثة زواال
الخامسة مساء

التأثري املايئ (س ض)

سولفبغ انسباش

فرنسا /إسالندا

83د

دموع ابليس (ن ط)

هشام الجباري

املغرب

107د

السابعة مساء

شجرة بال مثر (م و)

عائشة مايك كيدي

آثار
وفاء (ن ق)

ماجدة بنكريان
إلهام العلمي

النيجر (فرنسا /
النيجر)
املغرب
املغرب

16د
12د

فداء (ن ط)

إدريس شويكة

املغرب

109د

آية و البحر (ن ق)
مسافة ميل بحذايئ

مريم التوزاين
سعيد الخالف

املغرب
املغرب

18د
110د

السادسة مساء

إتري إهرودان

مسابقة الوثائقي (م و) نافدة عىل الفيلم القصري (ن ق) والفيلم الطويل (ن ط)
املركب الثقايف «محمد
حجي» سال الجديدة

سينام «املنزه» وادي
الذهب
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الدولي لفيلم
المرأة بسال

الثامنة و النصف
مساء

نافدة عىل الفيلم القصري (ن ق) والفيلم الطويل (ن ط)
السابعة مساء

52د

البرنامج

المهرجان

الدولي

لفيلم المرأة

بسال

االثنين  19شتنبر 2016
الفضاء

الساعة

النادي العلمي جمعية أيب رقراق

الفضاء
«هوليوود»
حي كرمية

أنشطة موازية

العارشة صباحا
العارشة صباحا
الحادية عرش والنصف

الساعة

• مناقشة أفالم املسابقة الرسمية
• ورشة الكتابة الفيلمية
• لقاء حول الراحل مصطفى املسناوي

مسابقة األفالم الروائية
عنوان الفيلم

الثالثة بعد الزوال

الذئب و الغنم

الخامسة بعد الزوال
السابعة مساء

زميلة الدراسة الجديدة
املتمردة

المخرج

البلد

المدة

شهربانو سادات

أفغانستان(الدامنارك،
فرنسا ،السويد)

86د

اشوين إبري تيواري
جواد غالب

الهند

96د
75د

املغرب (املغرب -بلجيكا)

مسابقة الوثائقي (م و) سينام البلد الضيف (س ض) نافدة عىل الفيلم القصري (ن ق) والفيلم الطويل (ن ط)
قاعة العرض «املليك»
سال املدينة

الثالثة زواال

عائلتي بني أرضني (م و)

ناديا حريث

السادسة مساء

شجرة بدون مثر(م و)

عائشة مايك كيدي

السابعة والنصف مساء

وقفة قصرية (س ض)

التاسعة مساء

أفراح صغرية (ن ق)

دلفني وكولني
موريال
محمد الرشيف الطريبق

فرنسا  /الجزائر
النيجر(فرنسا،
النيجر)

املركب الثقايف «محمد
حجي» سال الجديدة

الثامنة و النصف
مساء

52د

فرنسا

102د

املغرب

85د

مسابقة الوثائقي (م و) نافدة عىل الفيلم القصري (ن ق) والفيلم الطويل (ن ط)
السابعة مساء

53د

مكتوب (م و)
هوس (ن ق)

صونيا بنسالمة
حنان وردة

تونس
املغرب

إحباط (ن ق)

محمد اسامعيل

املغرب

63د
12د
122د

نافدة عىل الفيلم القصري (ن ق) والفيلم الطويل (ن ط)
سينام «املنزه» وادي
الذهب

السابعة مساء

همسات الزهرة (ن ق)

غزالن أسيف

املغرب

11د

فداء (ن ط)

إدريس شويكة

املغرب

109د
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الدولي لفيلم
المرأة بسال

البرنامج

المهرجان

الدولي

لفيلم المرأة

بسال

الثالثاء  20شتنبر 2016
الساعة

الفضاء

العارشة صباحا
العارشة صباحا
الحادية عرشة
الثانية عرشة والنصف

النادي العلمي جمعية أيب رقراق

الفضاء
»هوليوود«
حي كرمية

أنشطة موازية
• مناقشة أفالم املسابقة الرسمية
• ورشة الكتابة الفيلمية
• تقديم كتاب حسن نرايس
• حوار السنامئيني نور الدين الخامري وإيلني الند

مسابقة األفالم الروائية

المخرج

البلد

المدة

الساعة

عنوان الفيلم

الواليات املتحدة
(أملانيا -اليونان
–الواليات املتحدة)

92د

الثالثة بعد الزوال

ليىل يف السامء

مكاه ماجي

106د

الخامسة بعد الزوال

الوصية

شانيا بوتون

إنجلرتا

115د

السابعة مساء

حرام الجسد

خالد الهكار

مرص

سينام البلد الضيف (س ض) عروض خاصة (ع خ)نافدة عىل الفيلم القصري (ن ق) والفيلم الطويل (ن ط)
قاعة العرض
«املليك»
سال املدينة

الثالثة زواال

روز الهائجة (س ض)

جوليا كوالسيك

فرنسا /بولونيا

83د

السادسة والنصف مساء

فيكتوريا (س ض)
تكشبيلة تيولوال (ن ق)
رجاء بنت املالح (ع خ)

جوستني تربيي
يوسف العليوي
عبد االاله الجواهري

فرنسا
املغرب
املغرب

97د
14د
د75

التاسعة والنصف مساء

فداء (ن ط)

ادريس اشويكة

املغرب

109د

الثامنة مساء

نافدة عىل الفيلم القصري (ن ق) والفيلم الطويل (ن ط)
املركب الثقايف
«محمد حجي»
سال الجديدة

السابعة مساء

دموع ابليس (ن ط)

هشام الجباري

املغرب

107د

التاسعة و النصف
مساء

آية والبحر (ن ق)

مريم التوزاين

املغرب

18د

مسافة ميل بحذايئ(ن ط)

سعيد خالق

املغرب

110د

نافدة عىل الفيلم القصري (ن ق) والفيلم الطويل (ن ط)
سينام «املنزه»
وادي الذهب
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الدولي لفيلم
المرأة بسال

السابعة مساء

هوس (ن ق)

حنان وردة

أفراح صغرية (ن ط)

محمد الرشيف الطريبق

املغرب

12د

املغرب

85د

البرنامج
األربعاء  21شتنبر 2016
الفضاء

النادي العلمي جمعية أيب رقراق

الفضاء

الساعة
العارشة صباحا
العارشة صباحا
الحادية عرشة

الساعة

المهرجان

الدولي

لفيلم المرأة

بسال

أنشطة موازية

• مناقشة أفالم املسابقة الرسمية
• ورشة الكتابة الفيلمية
• لقاء حول السينام الفرنسية ضيف املهرجان

• تكريم بعد الوفاة

حفل اإلختتام

 -الراحلة سولفيغ انسباش  ،مخرجة فرنسية اسالندية  ،صديقة املهرجان الدويل لسينام املرأة

• تقديم الجوائز

 -الوثائقي

الفضاء الثقايف
والسيناميئ «هوليوود» السابعة مساء
حي كرمية

• تكريم

برشى اهريش  ،ممثلة ،املغرب

• تقديم جائزة الجمهور الشبايب
• كلمة السيد مدير املهرجان
عبد اللطيف العصادي

• تقديم الجوائز

 -الفيلم الروايئ الطويل

•فيلم االختتام:

 -الفيلم الحائز عىل الجائزة الكربى للمهرجان

الفضاء

قاعة العرض
املليك
سال املدينة
املركب الثقايف
محمد حجي
سال الجديدة

نافدة عىل الفيلم القصري (ن ق) والفيلم الطويل (ن ط)

الساعة

عنوان الفيلم

السابعة مساء

املمسوسون (م و)

المخرج

الخامسة والنصف أفالم مغربية قصرية مخرجات مغربيات
إحباط
محمد اسامعيل
السادسة و النصف
مساء
مسافة ميل بحذايئ
سعيد خالف
مسابقة الوثائقي /عروض خاصة (ع خ)
الثامنة و النصف تكشبيلة تيولوال (ع خ)
رجاء بنت املالح (ع خ)
مساء

المدة

البلد

69د
122د
110د

املغرب
املغرب
املغرب

األردن(أملانيا،
داليا الكوري
)األردن
املغرب
يوسف العليوي
املغرب
عبد االاله الجوهري
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الدولي لفيلم
المرأة بسال

75د
14د
75د

البرنامج

المهرجان

الدولي

لفيلم المرأة

بسال

من الجمعة  16إلى األربعاء  21شتنبر 2016
النادي العلمي لجمعية أبي رقراق
إقامة كتابة السيناريو
ورشة الكتابة الفيلمية
ورشات كتابة السيناريو
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الدولي لفيلم
المرأة بسال

المهرجان

الدولي

لفيلم المرأة

بسال

البرنامج
فندق ڴولدن فرح

Hôtel Golden Farah
Adresse : Place Sidi Makhlouf, Rabat, 10 000
Tél.: 05 37 73 47 47 / Fax : 05 37 23 74 00
Email : www.goldentulpfarahrabat.com/facts
Hôtel Oumlil
Adresse : 31, Avenue Oqba, Agdal 10 000, Rabat
Tél.: 05 37 68 34 43
Hôtel CHELLAH
Tel :0537668300/fax :0537706354

Protection Civile Sale

Tél.: 05 37 77 54 29 / Fax : 0537609288

La Surete de Sale
Tél.: 05 37 78 56 66

Hopital Moulay Abdellah Sale
Adresse : Bd Sidi Bab Lekhmiss, Salé
Tél.: 05 37 86 12 33
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الدولي لفيلم
المرأة بسال

فندق أومليل
فندق شالة
الوقاية المدنية
األمن بسال

مستشفى موالي عبد الله سال

البرنامج

المهرجان

الدولي

لفيلم المرأة

بسال

الشركاء

ينضم هذا الحدث من قبل :

جمعية أيب رقراق

ويتم ذلك بفضل :

الشركاء الرسميون :
Y

الشركاء اإلعالميون :

الشركاء الثقافيون :

بمشاركة :
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الدولي لفيلم
المرأة بسال

