الم
فيهرجان الدولي
ل
لم
ال
مرأ
ة
بسال

ème

البرنامج

الجائزة الكبرى للمهرجان
تمنح للمخرج

من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و إفريقيا غاز

جائزة لجنة التحكيم

تمنح للمخرج

من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط

جائزة السيناريو

تمنح للسيناريست

من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط

جائزة أحسن دور نسائي
تمنح ألول دور نسائي

من طرف TV5 Monde

جائزة أحسن دور رجالي
تمنح ألول دور رجالي

من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط

ملحوظة  :ملشاهدة األفالم بامكانكم سحب الدعوات مجانا كل يوم من شباك فضاء هوليود أو يف مقر كتابة املهرجان
بفندق دويل

الدولي
المهرجا النمرأة بسال
لفيلم

اإلثنين  23شتنبر 2013

البرنامج

ème

الفضاء

الفضاء الثقايف والسيناميئ «هوليوود»
لجمعية أيب رقراق  -حي كرمية

الساعة
السابعة مساء

حفل اإلفتتاح
• كلمة السيد عمدة املدينة نور الدين األزرق

• تكرميات:
 الراحل محمد الدهان (املغرب) الراحل أرشف البيومي (مرص) آثار الحكيم (مرص)• تقديم لجنة التحكيم
• كلمة السيد رئيس جمعية أيب رقراق ،رئيس
املهرجان - :نور الدين شامعو
• تقديم فريق الفيلم « زينب ،زهرة أغامت»
لفريدة بورقية ( املغرب  89 – 2013د)
• عرض الفيلم (*)

(*) فيلم مربمج كذلك يف املسابقة

الم
فيهرجان الدولي
ل
لم
ال
مرأة بسال

ème
الساعة

فندق الدوليز
قاعة الندوات

تقديم مؤلف

الحادية عرشة صباحا

«شامابالنكا» ،لصونيا الرتاب( ،املغرب).
«النيل األزرق» ألنيت كولب (أملانيا /
الواليات املتحدة األمريكية)

الثانية عرشة زواال

ندوة صحيفة آلثار الحكيم ( مرص)

المسابقة الرسمية
الفضاء
«هوليوود»
حي كرمية

عنوان الفيلم

الساعة

المخرج

البلد

المدة
 93د

الثالثة زواال

وجدة

هيفاء املنصور

الخامسة بعد الزوال

طفل األعايل

بياماريس

اململكة العربية
السعودية
جنوب إفريقيا

 108د

السابعة مساء

كل ،نم ،مت

كابرييالبيكلر

السويد

 104د

أفالم المنتدى  /سينما البلد الضيف
قاعة العرض
الدوليز

التاسعة والنصف مساء

الرصخة

خديجة السالمي

اليمن

 80د

الحادية عرشة مساء

سائحني

أليسيا شريسون

الشييل

 105د

السادسة مساء

صيف األسامك الطائرة

مارسيال سعيد

الشييل

 96د

الثامنة مساء

رقصة مع اسمهان
(ف.ق).
فجر  19فرباير

سامية الرشقيوي

املغرب

 20د

أنور املعتصم

املغرب

 72د

أمينة السعدي

املغرب

 13د

رؤوف الصباحي

املغرب

 94د

سينما البلد الضيف  /بانوراما
املركب الثقايف
محمد حجي
سال الجديدة

سينام املنزه
وادي الذهب

السابعة مساء

رصيف القدر
(ف.ق).
لفردي

بانوراما

الثالثاء  24شتنبر 2013

الفضاء

البرنامج

الدولي
المهرجا النمرأة بسال
لفيلم

األربعاء  25شتنبر 2013

البرنامج
الفضاء

ème
الساعة

فندق الدوليز
قاعة الندوات

تقديم مؤلف

العارشة صباحا

مناقشة أفالم املسابقة الرسيمة.

الحادية عرشة صباحا
الثانية عرشة زواال

اتفاقية رشاكة مع مهرجان فيسباكوبواكادوكو
تقديم أعضاء املكتب الجديد للنادي
السيناميئ بسال – جمعية أيب رقراق

المسابقة الرسمية
الفضاء

«هوليوود»
حي كرمية

قاعة العرض
الدوليز

الساعة

المخرج

عنوان الفيلم

البلد

المدة

الثالثة زواال

األناين الكبري

كليو برينار

بريطانيا

 93د

الخامسة بعد الزوال

صيف األسامك الطائرة

مارسيال سعيد

الشييل

 88د

السابعة مساء

فتى الساتاليت

كاتريوناماكينزي

أسرتاليا

 92د

أفالم المنتدى /سينما البلد الضيف
أعالم جديت

نزيهة عريبي

ليبيا

 05د

صيف األسامك الطائرة

مارسيال سعيد

الشييل

 96د

التاسعة والنصف مساء

سائحني

أليسيا شريسون

الشييل

 104د

الثامنة مساء

شبابيك مغلقة
(ف.ق).
أغرابو

زينب التوبايل

املغرب

 25د

أحمد بايدو

املغرب

 80د

أسامء املدير

املغرب

 16د

نور الدين دوكنة

املغرب

 100د

التاسعة والنصف مساء

سينما البلد الضيف  /بانوراما
املركب الثقايف
محمد حجي
سال الجديدة
سينام املنزه
وادي الذهب

السابعة مساء

أم  /بحر

بانوراما

خارج التغطية

الم
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ل
لم
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ة بسال

ème
الساعة

فندق الدوليز
قاعة الندوات

تقديم مؤلف

العارشة والنصف صباحا

منتدى« :السينام واملرأة وأحلم الربيع
العريب»

الثانية والنصف زواال

حوار السينامئيني
-

نادية الفاين ( تونس)
فوزي بنسعيدي ( املغرب)

المسابقة الرسمية  /عروض خاصة  /بانوراما
الفضاء

«هوليوود»
حي كرمية

المخرج

البلد

المدة

الساعة

عنوان الفيلم

الثالثة زواال
(أفالم قصرية)
(فيلم طويل)
السادسة مساء

 رقصة مع اسمهان شبابيك مغلقة أم  /بحر رصيف القدر زمان صفيةسارة تفضل العدو

سامية الرشقيوي
زينب التوبايل
أسامء املدير
أمينة السعدي
حميد زيان
كلوويروبيشو

املغرب
املغرب
املغرب
املغرب
املغرب
كندا

 20د
 25د
 16د
 13د
 85د
 94د

الثامنة مساء

عشم

ماجي مرجان

مرص

 87د

أفالم المنتدى  /سينما البلد الضيف
قاعة العرض
الدوليز

التاسعة مساء

كام لو أننا منسك كوبرا

هالة العبد الله

سوريا

 120د

الحادية عرشة مساء

إلعب

أليسيا شريسون

الشييل

 105د

السادسة مساء

إلعب

أليسيا شريسون

الشييل

 105د

الثامنة مساء

أم  /بحر
(ف.ق).
نساء بدون هوية

أسامء املدير

املغرب

 16د

محمد العبودي

املغرب

 85د

زينب التوبايل

املغرب

 25د

أنور املعتصم

املغرب

 72د

سينما البلد الضيف  /بانوراما
املركب الثقايف
محمد حجي
سال الجديدة

سينام املنزه
وادي الذهب

السابعة مساء

بانوراما

شبابيك مغلقة
(ف.ق).
فجر  19فرباير

الخميس  26شتنبر 2013

الفضاء

البرنامج

الدولي
المهرجا النمرأة بسال
لفيلم

الجمعة  27شتنبر 2013

البرنامج
الفضاء

ème

تقديم مؤلف

الساعة

العارشة والنصف صباحا

فندق الدوليز
قاعة الندوات

مناقشة أفالم املسابقة الرسمية

المسابقة الرسمية
الفضاء

«هوليوود»
حي كرمية

قاعة العرض
الدوليز

الساعة
الثالثة زواال
الخامسة بعد الزوال
السابعة مساء

المخرج

عنوان الفيلم

فلورا لو

منعرجات

إيكاوناتيا ،يوميات شباب ن .إيكفتيميشفييل /
س .كروس
من جيورجيا
جوستني تريي
معركة سولفريينو

البلد

المدة

هونغ كونغ

 92د

جيورجيا

 102د

فرنسا

 94د

أفالم المنتدى  /عروض خاصة
التاسعة والنصف مساء

ربيع هناء

صويف زاريفيان
و سيمون ديجوبري
عتيق رحيمي

فرنسا ،مرص

 55د

أفغانستان ،فرنسا

 102د

املغرب

 85د
 13د

الحادية عرشة مساء

حجر الصرب

السادسة مساء

زمان صفية

حميد زيان

رصيف القدر(ف.ق).

أمينة السعدي

املغرب

خارج التغطية

نور الدين دوكنة

املغرب

 100د

سامية الرشقيوي

املغرب

 20د

محمد العبودي

املغرب ،فنلندا ،الرنويج

 85د

بانوراما
املركب الثقايف
محمد حجي
سال الجديدة

الثامنة مساء

بانوراما

سينام املنزه
وادي الذهب

السابعة مساء

رقصة مع اسمهان
(ف.ق).
نساء بدون هوية

الم
فيهرجان الدولي
ل
لم
ال
مرأ
ة
بسال

البرنامج

الفضاء

الساعة

فندق الدوليز
قاعة الندوات

العارشة صباحا

الفضاء

الساعة

تقديم مؤلف
مناقشة أفالم املسابقة الرسمية

تقديم مؤلف

السابعة مساء

• تكريم:
 فريدة بورقية(املغرب)• حفل تسليم الجوائز

الفضاء الثقايف والسيناميئ «هوليوود»

لجمعية أيب رقراق
حي كرمية

• كلمة السيد مدير املهرجان:
عبد اللطيف العصادي
• عرض فيلم االختتام :الفيلم الحائز عىل
الجائزة الكربى للمهرجان 2013

بانوراما  /عروض خاصة
الفضاء
املركب الثقايف
محمد حجي
سال الجديدة

الساعة

عنوان الفيلم

المخرج

البلد

المدة

السادسة مساء

حجر الصرب

عتيق رحيمي

فرنسا ،أفغانستان

 102د

الثامنة مساء

أم  /بحر
(ف.ق).
لفردي

أسامء املدير

املغرب

 16د

رؤوف الصباحي

املغرب

 94د

أمينة السعدي

املغرب

 13د

أحمد بايدو

املغرب

 80د

بانوراما
سينام املنزه
وادي الذهب

السابعة مساء

رصيف القدر
(ف.ق).
أغرابو

السبت  28شتنبر 2013

ème

الدولي
المهرجا النمرأة بسال
لفيلم

من االثنين  23إلى السبت  28شتنبر 2013

البرنامج

ème

الورشات

فضاء النادي العلمي لجمعية
أبي رقراق ،بطانة
من العاشرة صباحا إلى الواحدة زواال

الم
فيهرجان الدولي
ل
لم
ال
مرأة بسال

الشركاء

ème

ينضم هذا الحدث من قبل :

جمعية أيب رقراق

ويتم ذلك بفضل :

الشركاء الرسميون :

الشركاء اإلعالميون :

الشركاء الثقافيون :
بمشاركة :

البرنامج

