جمعية أبي رقراق
بالغ صحفي حول الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسال
البرنامج العام

ربت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة ادللك زلمد السادس ،تنظم مجعية أيب رقراق الدورة العاشرة للمهرجان الدورل لفيلم
ادلرأة بسال خالل الفًتة من من  16إذل  21شتنرب.2016
 افتتاحية هذه الدورة :
ااراً ما ربمل ادلزارات دلسة األ وثة؛ وىذا بالضبط ما يسعى ادلهرجان الدورل لسينما ادلرأة بسال لتغيَته.
ففي ادلعيش اليومي هتب ادلرأة احلياة ،ويف السينما سبنح ادلرأة النور .إن الصالة ادلظلمة اليت ال تنَتىا سوى تلك األشعة من
النور اليت تنعكس على الشاشة الفضية ،على شكل صور ربملها ساء ،وتتغذى من خسلَـيـِّالهتن ،وتتحسس معا اهتن خالل
العمل وارتياحهن بعد اخلالص ،كل الك يخلخص يف حد ااتو أوذل إرىاصات احللم السينمائي بصيغة ادلؤ ث الذي حيملو
ادلهرجان.

أما الفعل الثاين الذي يصبو إليو ادلهرجان ىو فعل النجاح يف لـَ ِّم صفوة من فناين العادل ،وادلثقفُت من كل حدب وصوب،
وعشاق السينما ،حول فس الطاولة ،وحثهم على التفكَت اجلماعي يف خصوصيات السينما بصيغة ادلؤ ث اليت دباذلا و ما

عليها ،شئنا أم ابينا ال تزال زلصورة أو زلاصرة عرب العادل  .واقتناعاً منا دبز ااي وقدرات متدخلينا وضيوف الشرف الذين وجهنا
ذلم الدعوة ،وكذا عناية مجهور ا الذي دأب بوفاء على احلضور لدوراتنا التسع للمهرجان حىت اآلن ،فإ نا رى بأن كل خطوة
قطعها على درب ادلهرجان تخشجعنا على اقًتاح مواضيع أكثر تعقيداً وطرح إشكاليات أكثر جرأة  :ففي ىذه الدورة
سيتموقع اجلسد يف السينما كموضوع رئيسي يتصدر اىتماماتنا.
» وإضافة العتبار تارخيا ية ادلهرجان وحالة وجوده» ،فإن دورتو التاسعة تتميز عن سابقاهتا بربرلة شق جديد سلصص
لنضال النساء من أجل ادلساواة ،وزلاربتهن لكل أشكال التعسف ،والك عن طريق عرض أفالم وثائقية .ىذه األفالم اليت
تدخل غمار ادلنافسة اخلاصة مت تقييمها من طرف جلنة ربكيم تتكون من ساء سالويات اعتـخِمد يف اختيارىن على درجة
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اطلراط كل واحدة منهن يف قضايا النوع حاضراً ويف أفق مستقبل أفضل .وبالنظر لألصداء الطيبة اليت خلفها ىذا الباب زللياً
ويف أماكن أخرى ،فإن ادلنظمُت ارتأوا اإلبقاء عليو ...
وعلى عكس الدورات السابقة ،ومن خالل مد اجلسور بُت سلتلف األ شطة دبا فيها الشق ادلتعلق بالسينما الضيفة ادلتمثلة
خ
ىذه السنة يف السينما الفر سية ،فإ نا بضمان وجودىا الشامل يف كافة أ شطة الرب امج العام للدورة  ،نوي إشراك ضيوفنا،
سفراء السينما الفر سية ،بشكل كامل يف إعادة تشكيل األىداف ادلتوخاة و إعداد ىذه الدورة كشريك فاعل.
وفيما خيص الشق ادلتعلق بورشات الكتابة السينمائية ،فإن ادلهرجان سعى خالل السنة ادلاضية إذل "ادلضي قدما  ،والك
قنيات األولية يف رلال كتابة السيناريو لفائدة ادلبتدئُت ،إذل مرحلة ادلرافقة و
باال تقال هبذه الورشات من مرحلة دراسة الت
التأطَت لفائدة كتاب السيناريو ادلتمرسُت أو احلديثي العهد ،احلاملُت دلشاريع واعدة وتستحق أن ترى النور" ىذه السنة،
وبسلكو لنفس النهج ،فإن ادلهرجان سيدأب على وضع تدابَت اجعة لدعم ادلشاريع األكثر تأىيالً.
ويتضمن البرنامج العام لدورة هذه السنة :
 فيلم االفتتاح
إتباعاً منا للروح الكامنة يف التصور اجلوىري للمهرجان ،كمهرجان أفالم النساء ،والذي يهدف أساساً لالرتقاء باإل تاج
السينمائي ادلغريب بصيغة ادلؤ ث ،اخًت ا ىذه السنة ،خبصوص االفتتاح ،أن تجنب عرض أفالم ادلنافسة اليت ستـخخصص
حلفل االفتتاح .واخًت ا ،بادلقابل ،تسليط الضوء على أعمال ادلواىب ادلغربية الشابة ،من خالل عرض مخسة أشرطة قصَتة
بصيغة ادلؤ ث مستوحاة من متخيل سينمائي مغريب واعد.
" همسات الزهرة " لغزالن أسيف
التزاني
" أية و البحر" لمريم و
" وفاء" إللهام العلمي
" آثار" لمجيدة بنكيران
"هوس" لحنان الوردي
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 المسابقة الرسمية للألفالم الروائية الطويلة
سيتنافس على جوائز ىذه الدورة  12فيلما روائيا طويال يقاربون موضوع ادلرأة و تتسم االفالم ادلربرلة دبا يلي :
 5أفالم من إ تاج 2016
 7أفالم من إ تاج 2015
 10أفالم من توقيع سلرجات
 2فيلمان من توقيع سلرجُت
 6أفالم من إ تاج مشًتك لدولتُت أو أكثر
سبثل أفالم ادلسابقة الرمسية سلتلف القارات :أوربا ،إفريقيا ،أمريكا الشمالية ،أمريكا اجل وبية وآسيا.
مسابقة الفليم الوثائقي  :ستتنافس عليها  6أفالم تتسم ديا يلي :
 6أفالم من توقيع سلرجات
 5أفالم من إ تاج 2015
فيلم من إ تاج 2016
إدراكا منها جلميع التغيَتات اليت يعيشها العادل من حولنا ،واليت تؤثر بشكل ملموس سواء يف وجدا نا وسبثالتنا وسبوقعاتنا اليت
ىي حباجة اذل التكيف وفقا للظرفية العامة اليت عمل يف إطارىا ،فهذه الدورة وفاءا لنهج ادلهرجان واختياراتو كمهرجان
كرس للسينما بصيغة ادلؤ ث ،دل تكن لتتجاىل احليوية اليت يعرفها الفيلم الوثائقي يف مجيع أضلاء العادل والعادل العريب
واالفريقي خصوصا مع ىيمنة واضحة لإل تاج النسائي .وتفاعال مع ىذا ادلعطى قرر ا إغناء الفقرة ادلكرسة لنضاالت النساء
من أجل ادلساواة ودلناىضتهن لكل أشكال ادليز والتعسف ،بواسطة ومن خالل الفيلم الوثائقي .وسيتم تقييم ىذه األفالم يف
إطار منافسة خاصة من قبل جلنة ربكيم تتكون من مثقفات و فنا ات سالويات و من جهات اخرى ،سيعملن على
تصنيفها حبسب درجة التزامها هبذه القضايا والك من خالل شاطاهتا ادلهنية و/أو ادلواطنية
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سينما البلد الضيف  -فرنسا
تبقى كل احلركات السينمائية للبلدان اليت ربررت من االستعمار متأثرة بسينما البلدان اليت أدخلت أوذل األفالم لتلك الدول.
وىناك العديد من األمثلة اليت خديكن للمرء أن يسوقها هبذا الصدد .وعلى الرغم من عدم وجود أي أثر يخذكر للسينما
اإلسبا ية على األفالم ادلغربية دلا بعد االستقالل (علماً بأن احلضور االستعماري االسباين بادلغرب دام ألكثر من مخسُت عاما

يف مناطق شاسعة من البالد) ،فإن ادلغرب ،رغم الك  ،ال يخشكل استثناءاً بالنظر إذل تفاعالتو اجللية مع السينما الفر سية
افلبصمات الكاشفة على مدى التأثر مبوجات السينما الفر سية ،اليت كان من ادلمكن رصدىا يف احملاوالت السينمائية األوذل
خ
يف ادلغرب وادلمتدة حىت تسعينيات القرن ادلاضي ،ال تبدو جلية دبا فيو الكفاية يف سينما مغربية يف طور النضج منذ بداية
القرن احلارل .وتخعترب فر سا أحد الشركاء األساسيُت يف إ تاج األفالم ادلغربية .وكمؤطر رئيسي للمرشحُت وادلستفيدين ادلغاربة

من الدروس والدورات التكوينية يف اجملالُت السينمائي والسمعي البصري ،كما أهنا تبقى الشريك الرئيسي بامتياز لصناع
األفالم يف بلد ا .غَت أن مسامهة فر سا على ادلستوى اإلبداعي والفٍت ال تبدو جلية دبا يكفي .ذلذا السبب فإن ادلهرجان
الدورل لسينما ادلرأة بسال اختار فر سا السينمائية كبلد ضيف زلاولة منو تسليط الضوء من جديد على الطبيعة ادلعقدة
للعالقات ادلتعددة األبعاد اليت ذبمع ادلغرب بفر سا بفضل السينما وعن طريقها .إن احلديث – أو احلديث ادلتجدد – عن
صناع األفالم بادلغرب الذين تشبعوا بالعوادل السينمائية الفر سية لن دينع التصور بأن السينما الفر سية ادلعاصرة ،وبفضل
السينما الكولو يالية ،قد استلهمت بدورىا الكثَت من السكان األصليُت ،ومن تفعيل سليالهتم وكالك من عوادلهم السردية
اليت تخقرهبا الشفهية الغالبة للحكي الزمكاين من السينما مقار ة بالفن القصصي ادلكتوب السائد يف الغرب.
على عكس الدورات السابقة ،وبتجميعنا للشق ادلتعلق بالسينما ادلستضافة ( ،)cinéma invitéوبضمان تواجدىا
الشامل يف كل األ شطة ادلربرلة ،فإ نا سعى إذل إشراك ضيوفنا ،سفراء السينما الفر سية ،يف إعادة تشكيل األىداف ادلتوخاة
يف إعداد ىذه الدورة ،باعتبارىم شركاء كاملُت.
 التكريم

ستكرم دورة ىذه السنة شلثلة مصرية وشلثلة مغربية ،والك بالنظر دلسارمها الفٍت احلافل ،و كذا تكرديات بعد الوفاة لناقد و
سينمائية وفاء لعطائهما الفكري و اإلبداعي.
 المنتدى حول موضوع " جسد السينما /تمثالت الجسد في السينما"
صصة للجسد يف السينما ،وا طالقاً من طاق ادلوضوع
ا طالقاً من اللحظة اليت اخًت ا ،ألجل تقدمي األعمال ،دراسة خمـخـَ َّ
الذي سبت مالمستو ،ومن أبعاده ادلتعددة اليت من ادلحتمل طرحها دون التعمق فيها خالل ادلناقشات ،وحرصاً منا على
خ
تفادي أي مقاربة متسرعة لإلشكاليات اليت تبقى يف تصور ا زلورية بالنسبة لفلسفة ادلهرجان ،فلقد ارتأينا زبصيص فضاء
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آخر لنفس ادلوضوع  ،وىو ادلنتدى ،حيث سينكب على فس اإلشكالية ولكن من زاوية ظر أخرى والك تفادياً ألي
مقاربة اختزالية تقوم على اعتبار اجلسد رلرد أداة استالبية  ،و الشاشة يف السينما رلرد وسيلة لتشيئ اجلسد.
نظرات متقاطعة لرجل و امرأة حول االنتماء الجنسي في السينما
إن ىذه الفقرة من فعاليات ادلهرجان ,ا طالقا من منظوره اجلديد ,ال تصبو إذل التحول جملرد فضاء يتواجو يف كنفو شلثلُت
للجنسُت بصدد مقاربتهما للسينما بصيغة التأ يث أو للحضور النسائي يف عوادل السينما ,بقدر ما ىي مرتبطة بغاية من
األمهية دبكان أال و ىي ادلسامهة يف ترسيخ ثقافة تتجاوز ما يصطلح عليو ب"ادليز اإلجيايب" الذي يظل عاجزا يف حد ااتو
على وضع حد لكل أصناف االمتثال اليت تكبح مجاح اإلبداع ادلتحرر من النزعة الذكورية لدى السينمائيُت ,ساءا كا وا أم
رجاال.
بعد اصدار مؤلفات "يو غ" و"باشالر"و تداوذلا دل يعد أحد جيهل أمهية زلاورة ادلرأة للرجل فيها كما ىو الشأن بالنسبة
حلوار الرجل مع ادلرأة فيو بالنسبة لكل فرد يتوق اذل التحرر .فمن ىذا ادلنطلق و من خالل ىذه الفقرة ود ربفيز ,بادلعٌت
الكيميائي للكلمة ,مسلكيات و ردود أفعال تستهدف ربرير األفراد ,من ساء و رجال ينتمون لفلك السينما ,من َت
األكليشيهات و األفكار ادلسبقة وكل أشكال التحيز ادلتعلقة دبسألة اال تماء ألحد اجلنسُت ،يف زلاولة مشًتكة لتجاوز ما
وصفو باشالر "بادلشكلة الصعبة" " :مشكلة احلفاظ لدى الطرفُت على ا سجام طبيعتهما ادلزدوجة " .غاستون
باشالر(شاعرية أحالم اليقظـة)
 نافذة على الفيلم الطويل المغربي الذي يعالج موضوع المرأة
 نافذة على الفيلم القصير المغربي من إنجاز مخرجات مغربيات
 إقامة لكتابة السيناريو ،يؤطرها مهنيين مغاربة وأجانب .
وفيما خيص الشق ادلتعلق ب « إقامة كتابة السيناريو » فإن ادلهرجان سعى خالل السنة ادلاضية إذل ادلضي قدما والك
باال تقال هبذه الورشات من مرحلة دراسة التقنيات األولية يف رلال كتابة السيناريو لفائدة ادلبتدئُت ،إذل مرحلة ادلرافقة و
التأطَت لفائدة كتاب السيناريو ادلتمرسُت أو احلديثي العهد ،احلاملُت دلشاريع واعدة وتستحق أن ترى النور .ىذه السنة،
وبسلكو لنفس النهج ،فإن ادلهرجان سيدأب على وضع تدابَت اجعة لدعم ادلشاريع األكثر تأىيالً.
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تقديم مؤلفات لها عالقة بالسينما والمرأة
 .1تقدمي كتاب« حديث العتمة » دلؤلفتو فاطنة البيو والذي تخرجم إذل الفر سية ربت عنوان « امرأة امسها رشيد » .يسرد الكتاب ذبربة مؤلفتو ،وىو أول شهادة – بصيغة ادلؤ ث – دلعتقلة سياسية خالل س وات الرصاص بادلغرب .من
خ
خالل ىذا السرد تـكسر فاطنة جدار الصمت عن حياهتا – وأي حياة – بوصفها دلا القتو من ويالت االعتقال ،مع اإلبقاء
على أ وثتها وكوهنا امرأة سبلؤىا الشجاعة ،وربركها قوة قناعاهتا .
تخعترب فاطنة البيو رائدة ادلعتقالت السياسيات ادلغربيات باميتاز ،كما أهنا ادلرأة األوذل اليت حكت عن اجلحيم الذي عاشتو
يف فًتة اعتقاذلا خالل سنوات القهر.
يف سنة  2016فاز كتاب فاطنة البيو باجلائزة األدبية:
« سوفيطيل – الربج األبيض « Le prix littéraire So-fitel Tour Blanche

كما حاز على جائزة

التحكيم لكأس ادلرأة ادلقاولة لسنة  ،2016وادلنظم من طرف مؤسسة «إينجي» ورلموعة إيكو -ميديا.
 .2تقدمي كتاب «الجسد في السينما»  ،وىو عمل مجاعي من تأليف أيوب بوحوحو ،و حنان السعيدي،ويوسف آيت ىمو.
غارقاً يف عتمة صالة العرض ،ينسى ادلتفرج ،كما خخيرب ا كوموللي) ، (Comolliاحلدود الفاصلة بُت احلياة خارج
القاعة واحلياة ادلـتَخيلة داخلها .ولعل التشابو بُت العادلُت الداخلي واخلارجي ىو ما يستدرج ادلتفرج للخلط بينهما والتحليق
خ
بعيداً يف عادل يسيطر عليو سلطان الصورة.
كيف السبيل إلقناع ىذا ادلتفرج احلادل بأن العادل ادلنعكس على الشاشة ما ىو سوى عادل عنوا و اإلغراء واخلداع؟ وكيف
ب فيها عن أي شخص
خديكن أن فسر لو بأن العادل الذي ينسجو اخليال السينمائي ىو شبيو بالعادل احلقيقي لدرجة يصعخ خ
كران أوجو الشبو بينهما؟
خحياول ىذا العمل اجلماعي تقدمي اإلجابة على عدد من التساؤالت اليت ما فتأت تسًتعي اىتمام ادلتفرج ادلغريب الذي
يستسلم لإلغراء ،مبتعداً بذلك عن موضوع العمل الفٍت .ويبدو من الصعب ابتكار عمل فٍت دون جسد يتحرك ،ويتكلم
ويخعرب عن فسو بكامل احلرية ...
6

 .3تقدمي كتاب « بين الصحافة و السينما ،شريط ذكريات » حلسن رايس صحفي و كاتب،كتاب يرصد فيوالكاتب واإلعالمي عشرين عاماً من عالقتو بالسينما وأىل السينما من سلرجُت وشلثلُت و قاد .يتحدث عن ذباربو كعضو أو
كمحاضر يف مهرجا ات متعددة .وكعضو داخل جلنة الدعم .ويتطرق أيضاً إذل عوادل الكواليس والصراع واخلصام واحلب
واإلخاء اليت يعرفها عادل الفن السابع ببالد ا .دون أن ينسى أولئك الذين فقدهتم الساحة السينمائية خالل الفًتة اليت
عايشها كفاعل يف احلقل.
لجن التحكيم
 لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل
تتكون جلنة التحكيم من سبع ساء ،تًتأسىا ادلنتجة اإلصلليزية دينيس اوديل ،اليت سًتافقها يف ىذه ادلهمة كل من :
غوتَتي ،سلرجة  ،إسبانيا
ز
تشوس
صحاف ،اقدة سينمائية ،لبنان
ية
ىدى ابراىيم ،
كاتبالسيناريو ،ايطاليا
لوتيشيا أمينييت ،سلرجة ،ة
را يا يوسف ،شلثلة  ،مصر
فيسة بن شهيدة ،شلثلة ،المغرب
فلو يا كودىيلي ،شلثلة  ،ألبانيا
 لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي الطويل
تتكون جلنة التحكيم من ثالث ساء  ،تًتأسها ادلخرجة البوركينابية إليونور ياميوغو من البيركينا فاسو اليت سًتافقها يف
ىذه ادلهمة كل من:
أمال ثمار ،شلثلة ،المغرب
فاطمة األيوبي  ،كاتبة ،المغرب
ستمنح جلنيت التحكيم خالل حفل االختتام يوم  21شتنرب ،2016اجلوائز التالية:
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 بالنسبة لألفالم الروائية الطويلة :
اجلائزة الكربى للمهرجان ،جائزة جلنة التحكيم ،جائزة السيناريو ،جائزة أفضل دور سائي ،وجائزة أفضل دور رجارل .
وستتنافس على جوائز ىذه الدورة  12فيلما ىي:
 " الذئب والغنم " لشاىربا و سادات ،أفغانستان (الدانمارك ،فرنسا ،السويد ،أفغانستان )2016 ، " ضرب عصفورين بحجر واحد " لفجرية ديليبا  ، ،فرنسا2016 ، " توني إردمان " ادلرين آدي  ،ألمانيا2016 ، "السيدة األولى " ألوموين أوبورل ،نيجيريا2016 ، " حرام الجسد" خلالد احلجر  ،مصر2016 ، " روحي " جليهان شعيب  ،لبنان ( فرنسا ،سويسرا ،بلجيكا ،لبنان ،قطر)2015 ، " ليلى في السماء " دليكا ماغي ،الواليات المتحدة ( ألمانيا ،اليونان ،الواليات المتحدة) 2015 ، " الوصية " لشا يا باتن  ،المملكة المتحدة 2015 ، " زميلة الدراسة الجديدة " ألشويٍت إيرتيواري  ،الهند2015 ، " كامبو غراندي " لسا درا كوغوت  ،البرازيل ( البرازيل ،فرنسا)2015 ، " المتمردة " جلواد غالب ،المغرب ( المغرب ،بلجيكا)2015 ، " بادن بادن " لراشيل ال غ  ،بلجيكا (بلجيكا ،فرنسا)2015 ، بالنسبة لألفالم الوثائقية الطويلة :
جائزة الفليم الوثائقي (جائزة وحيدة)
وستتنافس على ىذه اجلائزة  6أفالم ىي:
8

نيجيري (فرنسا ،النيجر)2016 ،
ا
 " شجرة بال ثمر " لعائشة ماكي ، " ناسجات األحالم " إلثري إغودان  ،المغرب (فرنسا ،المغرب)2015 ، " مومسات شابات في أبيدجان " إلليان دوالتور  ،فرنسا ( السينغال ،فرنسا)2015 ، " المكتوب " لصو يا بن سالمة ،تونس (تونس ،فرنسا)2015 ، " الممسوسون " لداليا الكوري  ،األردن (ألمانيا ،األردن)2015 ، " عائلتي بين أرضين " لادية حارق ،فرنسا ،الجزائر ( فرنسا ،الجزائر)2015 ،نافذة على الفيلم الطويل المغربي
إن إشراك اجلمهور الواسع يف فقرات ادلهرجان يعد واحدا من أكرب ا شغاالتنا ،بل إن الوصول إذل اجلميع يعد أحد
أحالمنا .عرض بعض األفالم ادلغربية اجلديدة يعٍت بالنسبة لنا خلق فرص للتفاعل ،ىذا ما قًتحو يف ىذا القسم من
األبواب ادلفتوحة للمهرجان على ساكنة مدينة سال وادلناطق احمليطة هبا  .ويتعلق األمر باألفالم التالية:
"أفراح صغيرة" حملمد الشريف الطريبق
"دموع إبليس" لوشام اجلباري (عرض أول)
"إحباط "...حملمد إمساعيل
"مسافة ميل بحذائي" لسعيد خالف
"فػداء" إلدريس اشويكة
 نافذة على الفيلم القصير المغربي
الزهرة" لغزالن أسيف
"همسات ُّ
"آية والبحر" دلرمي توزاين
"وفاء" إلذلام العالمي
"آثار" دلاجدة بنكَتان
"هوس" حل ان وردة
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 سينما البلد الضيف
سينما البلد الضيف ىذه السنة ىي السينما الفر سية  ،حيث سيتم عرض األفالم التالية :
 "وقفة قصيرة" لدلفُت و مَتيال كولُت  ،فرنسا2016 ، "فيكتوريا" جلوستُت ترييت ،فرنسا2016 ، "التأثير المائي" لسولفيج أ سباش وجان لوك غاجي  ،فرنسا (فرنسا ،ايسالندا)2016 ، "البحث عن أم مجهولة "ألوين لوكو ط ،فرنسا2015 ، "روز الهائجة " جلوليا كوالسكي فرنسا (فرنسا ،بولونيا)2015 ، عروض خاصة
الفيلم القصَت " تيكشبيال توليولة" ليوسف العليوي
الفيلم الوثائقي " رجاء بنت ادلالح" لعبد اإللو اجلواىري
 تكريمات
إلهام شاهين ،شلثلة ،و رئيسة مهرجان ألفالم ادلرأة بأسوان (احملدث ىذه السنة) ،مصر
بشرى أهريش ،شلثلة ،المغرب

 تكريمات بعد الوفاة
الراحل مصطفى المسناوي  ،كاتب و اقد  ،عضو مؤسس و عضو جلنة تنظيم مهرجان سال  ،ادلغرب
الراحلة سولفيك ان سباش ،سلرجة ،و صديقة مهرجان سال  ،فر سا
 حوار السينمائيين

حوار السينمائيُت ما بُت :

 ادلخرج ور الدين خلماري (ادلغرب) ادلخرجة ألُت ال د (النرويج)10

 إقامة كتابة السيناريو
مؤطرو إقامة كتابة السيناريو
صوفيا العلوي ،سيناريست ،سلرجة ،ادلغرب -فرنسا
ريزا سيركانيان ،سيناريست وسلرج ،إيران -فرنسا
محمد اعريوس ،سياريست ،كاتب ،المغرب
عبد الرزاق الزاهير ،اقد ،المغرب
 تقديم مؤلفات
كتاب « حديث العتمة » دلؤلفتو فاطنة البيو.
كتاب « الجسد في السينما »  ،وىو عمل مجاعي من تأليف أيوب بوحوحو ،و حنان السعيدي ،ويوسف آيت ىمو.
كتاب « بين الصحافة و السينما ،شريط ذكريات » حلسن رايس.
 أنشطة موازية
 مناقشة أفالم ادلسابقة مع سلرجيها لقاء صحفي للجنة التحكيمللمكرمات
 لقاء صحفيَّ
 -لقاء مع ادلخرجات ادلشاركات يف ادلسابقة الرمسية و ظرائهن ادلغاربة

 فضاءات المهرجان
فضاء "هوليوود" ( 900مقعدا)
حفل االفتتاح
عرض فيلم االفتتاح
عروض أفالم ادلسابقة
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حفل االختتام
عرض فيلم االختتام
فضاء "الملكي " ( 500مقعدا)
عروض مسابقة األفالم الوثائقية
عروض األفالم الطويلة ادلغربية
عروض األفالم القصَتة ادلغربية
عروض أفالم "سينما البلد الضيف"
مركب "سعيد حجي" بمدينة سال الجديدة ( 350مقعدا)
عروض أفالم "سينما البلد الضيف"
عروض األفالم القصَتة ادلغربية
عروض األفالم الطويلة ادلغربية.
سينما "المنزه" حي وادي الذهب ( 450مقعدا).

• عروض األفالم القصَتة ادلغربية
عروض األفالم الطويلة ادلغربية

قاعة الندوات بمركب " النادي العلمي لجمعية أبي رقراق " ( 300مقعدا).
دوات أفالم ادلسابقة الرمسية
ادلنتدى
حوار السينمائيُت
إقامة كتابة السيناريو
" النادي العلمي لجمعية أبي رقراق " ومقر جمعية أبي رقراق
إدارة ادلهرجان.
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لالتصال بالمهرجان ولمزيد من المعلومات
جمعية أبي رقراق
الهاتف 0537780787 :
الفاكس 0537785742:
الموقع الرسمي للمهرجان www.fiffs.ma:
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