البرنامج
الجوائز الرسمية للمسابقة
المسابقة الرسمية للفيلم الروائي

• الجائزة الكبرى للمهرجان
تمنح للمخرج \ مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط
• جائزة لجنة التحكيم
تمنح للمخرج \ مؤسسة البنك الشعبي
• جائزة أول عمل
تمنح للسيناريست \ مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط
• جائزة أحسن دور نسائي
تمنح ألول دور نسائي \ مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط
• جائزة أحسن دور رجالي
تمنح ألول دور رجالي \ مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط
المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي

• جائزة الوثائقي
تمنح للمخرج \ مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط
جائزة الجمهور الشبابي

• نافذة على الفيلم المغربي القصير والطويل
تمنح للمخرجين \ جمعية أبي رقراق
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البرنامج
اإلثنين  08نونبر 2021

الفضاء

الساعة

الفضاء الثقافي
والسينمائي
«هوليوود»
حي كريمة
سال

السابعة مساء

حفل اإلفتتاح

• كلمة رئيس جمعية أبي رقراق ورئيس
المهرجان ،نور الدين شماعو
• كلمة رئيس مجلس عمالة ،نور الدين األزرق
• تقديم لجن التحكيم
• مسابقة الفيلم الروائي الطويل

• مسابقة الفيلم الوثائقي

• جائزة الجمهور الشبابي (نافدة على

الفيلم المغربي)
• فاصل :
عرض موسيقي

• تكريم :
سامية أقريو ،ممثلة وكاتبة سيناريو

ومخرجة (المغرب)
• تقديم مخرجات األفالم القصيرة المغربية
• كلمة السفير السويسري في المغرب ،غيوم
شيرر
• عرض فيلم االفتتاح (سويسرا)
«األمر اإللهي» للمخرجة بيترا فولب

المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسال 3

البرنامج
الثالثاء  09نونبر 2021
فندق الدوليز سال
قاعة الندوات

قاعة السينما

أنشطة موازية

الساعة
الثانية عشرة بعد
الزوال

• تقديم المؤلفات :
 مريم أيت بلحسين  -يسرا طارق  -غيثة الخياط• لقاء صحفي مع المكرمات :
 -سامية أقريو  -ثريا العلوي

العاشرة صباحا

العاشرة صباحا
الحادية عشرة صباحا

• ورشة تكوينية «الكتابة السينمائية»
• ورشة «صانع فيلم  /مشهد»

المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل – المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي (ف.و)
الفضاء

«هوليوود»
حي كريمة
سال

الساعة

عنوان الفيلم

المخرج

البلد

المدة

الثالثة زواال

كالرا سوال

ناتالي ألفاريز ميسين

كوستاريكا

 106د

الخامسة بعد
الزوال

أشباح

أزرا دنيز أوكيي

تركيا

 90د

السابعة مساء

لمعلقات (ف.و)

مريم عدو

المغرب

 73د

الثامنة و النصف
مساء

أية

سيمون كوليبالي
جيالرد

بلجيكا ،ساحل العاج

 90د

سينما البلد الضيف (س.ض)  -نافذة الفيلم القصير والطويل المغربي-
المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي (ف.و)

فضاء
«الملكي»
سال المدينة

الرابعة زواال

العثور على
سالي (ف.و)

تمارا مريم داويت

كندا ،إثيوبيا

 78د

السادسة مساء

أحبني بحنان
(س.ض)

كلوديا رينيك

سويسرا

99د

سراديب الغضب

لينة اعريوس

المغرب

29د

كبرو ومبغاوش
يخويو الدار

نور الدين دوكنة

المغرب

90د

السابعة و النصف
مساء
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البرنامج
األربعاء  10نونبر 2021
فندق الدوليز سال
قاعة الندوات

قاعة السينما

أنشطة موازية

الساعة
الحادية عشرة والنصف صباحا
الثانية عشرة والنصف زواال

 تقديم المؤلفات :حسن نرايس ،الحبيب ناصري ،موالي ادريسالجعيدي
 حوار السينمائيين ،عبد السالم الكالعي في مواجهة جميلة عناب -مناقشة أفالم المسابقة الرسمية روائي ووثائقي

العاشرة صباحا
الحادية عشرة والنصف صباحا

 ورشة «صانع فيلم  /مشهد» -تقديم وتوقيع كتاب محمد لطفي المريني

العاشرة صباحا

المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل – المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي (ف.و)
الفضاء

«هوليوود»
حي كريمة
سال

الساعة

عنوان الفيلم

المخرج

البلد

المدة

الثالثة زواال

طمس الصيف

هان شواي

الصين

 88د

الخامسة بعد
الزوال

مار

أندريا ستاكا

سويسرا ،كرواتيا

84د

السابعة مساء

كويسيبان

ميريام فيريولت

كندا

117د

الثامنة و النصف
مساء

العثور على
سالي (ف.و)

تمارا مريم داويت

كندا ،إثيوبيا

78د

سينما البلد الضيف (س.ض)  -نافذة الفيلم القصير والطويل المغربي-
المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي (ف.و)

بطاقة بيضاء مع فاطمة ّ
الشريف (تونس)

العاشرة صباحا

فضاء
«الملكي»
سال المدينة

الرابعة زواال

لمعلقات (ف.و)

مريم عدو

المغرب

 73د

السادسة مساء

وراء األفق
(س.ض)

دلفين ليريسي

سويسرا ،بلجيكا

90د

أخو

آسية االسماعيلي

المغرب

11د

العصا

فاطمة أكالز

المغرب

15د

امباركة

محمد زين الدين

المغرب

السابعة و النصف
مساء
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102د

البرنامج
الخميس  11نونبر 2021
فندق الدوليز سال

أنشطة موازية

الساعة

قاعة الندوات

العاشرة صباحا
الحادية عشرة صباحا
الثانية عشرة زواال

 مناقشة أفالم المسابقة الرسمية روائي ووثائقي ورشة تكوينية «السينما الوثائقية» -ورشة «صانع فيلم  /مشهد»

قاعة السينما

العاشرة والنصف صباحا

 -ندوة «حرية اإلبداع في مواجهة الرقابة والرقابة الذاتية»

المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل – المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي (ف.و)
الفضاء

«هوليوود»
حي كريمة
سال

الساعة

عنوان الفيلم

المخرج

البلد

المدة

الثالثة زواال

فريدا

جيسيكا جينوس

هايتي ،بنين ،فرنسا

 89د

الخامسة بعد
الزوال

لم أعد أخاف من
الليل (ف.و)

ليلى بورشر ،سارة
جيلميه

فرنسا

 70د

السابعة مساء

كما أريد (ف.و)

سماهر القاضي

مصر

88د

الثامنة و النصف
مساء

امـرأة فــي
الـظــل

جمال بلمجدوب

المغرب

102د

سينما البلد الضيف (س.ض)  -نافذة الفيلم القصير والطويل المغربي-
المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي (ف.و)

فضاء
«الملكي»
سال المدينة

الرابعة زواال

لم أعد أخاف من
الليل (ف.و)

ليلى بورشر ،سارة
جيلميه

فرنسا

 70د

السادسة مساء

الريح تدور
(س.ض)

بيتينا أوبرلي

سويسرا ،فرنسا،
بلجيكا

87د

جنة

مريم عبيد

المغرب

22د

براكاج بالمغربية

أحمد الطاهري
اإلدريسي

المغرب

100د

السابعة و النصف
مساء
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البرنامج
الجمعة  12نونبر 2021
فندق الدوليز سال
قاعة الندوات

قاعة السينما

أنشطة موازية

الساعة
العاشرة صباحا

 -مناقشة أفالم المسابقة الرسمية روائي ووثائقي.

الحادية عشرة صباحا

 -ورشة تكوينية ‘‘التحليل السينمائي’’

الحادية عشرة صباحا

 -لقاء السينما السويسرية

المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل – المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي (ف.و)  -سينما البلد
الضيف (س.ض)
الفضاء

«هوليوود»
حي كريمة
سال

الساعة

عنوان الفيلم

المخرج

البلد

المدة

الثالثة زواال

إذا سقط الريح

نورا مارتيروسيان

أرمينيا ،بلجيكا،
فرنسا

 100د

الخامسة بعد
الزوال

كوستا برافا،
لبنان

مونيا عقل

لبنان

107د

السابعة مساء

نا شينا (ف.و)

ماري فوينير

فرنسا ،الصين،
الكاميرون

70د

الثامنة و النصف
مساء

أختي الصغيرة
(س.ض)

ستيفاني شوات،
فيرونيك ريموند

سويسرا

99د

نافذة الفيلم القصير والطويل المغربي  -المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي (ف.و)

فضاء
«الملكي»
سال المدينة

الرابعة زواال

نا شينا (ف.و)

ماري فوينير

فرنسا ،الصين،
الكاميرون

70د

السادسة مساء

كما أريد (ف.و)

سماهر القاضي

مصر

88د

إكاروس

سناء العلوي

المغرب

12د

لقاء الروح

كوثر بنجلون

المغرب

15د

هاال مدريد
فيسكا بارصا

عبد اإلله الجوهري

المغرب

95د

السابعة و النصف
مساء
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البرنامج
السبت  13نونبر 2021
الساعة

فندق الدوليز سال
قاعة السينما

التاسعة والنصف صباحا

قاعة الندوات

الثانية عشرة والربع زواال

الفضاء

الساعة

أنشطة موازية
ورشة تفاعلية «تمثالت المرأة في األفالم
السينمائية واألعمال التلفزية» بشراكة مع الهيأة
العليا لالتصال السمعي البصري
مناقشة أفالم المسابقة الرسمية روائي ووثائقي
حفل اإلختتام

 كلمة عمدة مدينة سال ،عمر السنتيسي أقوى لحظات الدورة الرابعة عشر جوائز :الفيلم الوثائقي
 الجمهور الشبابي
الفضاء الثقافي
والسينمائي

«هوليوود» حي كريمة
سال

السابعة
مساء

 تكريم : ثريا العلوي ،ممثلة (المغرب)
 عرض بورتري :نساء الدورة الرابعة عشر كلمة االختتام : مدير المهرجان ،عبد اللطيف العصادي
 جوائز الفيلم الروائي الطويل. عرض فيلم االختتام  :الفيلم الحائز على الجائزةالكبرى للمهرجان 2021
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