فيلم االفتتاح وبانوراما
 الراية البيضاء- فيلم االفتتاح

 سيناريو نادية غالية لمهيدي- إخراج ليلى التريكي
20’33

 االعاقة: بانوراما

2018  سبتمبر29  السبت- 3 اليوم
14H30االجتماعي
 النوع: بانوراما
المكتبة الوسائطية
والمجتمع
16H30

5ص
5ص

17H 18H30

La ricetta della felciità
(M. Ramotti & S. Castiglione)
5’38

La fugue et l’étranger du puits
(Hadjar Mehdi) 5’04 et 4’35

 الهجرة: بانوراما

La métaphore d’Ordalie
(TAM) - 2’54

7ص
7ص
7ص
7ص
7ص
7ص
8ص
11 ص
11 ص
11 ص

 نادية غالية لمهيدي- Connexion
مسابقة األفالم القصرية
والوثائقية

Loubna Briac - Chajan

ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺮﻳﻒ
القاعة الكربى

Chaibi Mohammed - Le mirage
Mourad Bouzrour - يوم سعيد
Abdelaziz Acharki - الوليد
Abdelah Fechtali - ال تيأسي يا أمي
Mohamed Ounk - كمان جا
Mounir Oulwan - سارق الذاكرة
Abderrahim Mahjoubi - Parking Ticket
Abderrahim Benattabou - Rest Home
AHSUD - إدعم وال تعاقب
Lakhdar el Hamdaoui - خبز الميت

Harrab (Zainabidine
Andaloussi)
9’32

 النوع االجتماعي والمجتمع: بانوراما

Chajan (Loubna Birac)
11’24

بشراكة مع

وسائل اإلعالم الداعمة

Connexion (Nadia Lamhaidi)
15’03

5

4
2018  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ29  و28 ,27
 ﻃﻨﺠﺔ- ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺮﻳﻒ

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ

9, Rue Magellan

Association Tabadoul
47 / 49 Rue Allal Ben Abdellah
Téléphone : 05393-21002

Hotel Chellah
3 Rue de La Liberté, Tanger
(Souk dbara)
Téléphone : 05399-34683

ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺮﻳﻒ

كتيب األفالم
ﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

7

Place Aïn Ktiouet
Avenue Sidi Mohamed Ben
Abdellah,(école Mohamed
bno abdellah)

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ

المكتبة الوسائطية

فضاءات املهرجان
14H3016H30

2018  سبتمبر28  اجلمعة- 2 اليوم

ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺮﻳﻒ
القاعة الصغرى

 الهجرة: بانوراما

10 ص
5ص
14H3016H30

11 ص
11 ص
11 ص
11 ص

17H3019H

8 ص
8ص
8ص
9ص
9ص
9ص
9ص
9ص
10 ص
10 ص
10 ص
10 ص
10 ص
10 ص

TAM - La métaphore d’Ordalie
Zainabidine Andaloussi - Harrab

ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺮﻳﻒ
القاعة الكربى

األفالم خارج املسابقة

Sandrine Rico - Football, mon amour
Mélanie Metier - Copain du monde
Association Mouasssat - Rania
Association Mouasssat - Rond-point

مسابقة األفالم القصرية
والقصرية جدا

ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺮﻳﻒ
القاعة الكربى

 امهات100%  جمعية- إلى كان العكس
Lucie Ferrante Diallo - Autisme, entre rêve et réalités
Lycée Bertacchi- handifilm - Au-delà des limites
Lycée Homan Fetwaki - خلف األلوان
Lycée Tarik - كاينة
CJB - Cafè amb llet
Casal Barcelona - Musulwoman
Mathieu Simonnet - Ana
Mohamed Amalaab - الموت
Yassine Erraihani - إبداع
Hassan el Ouali - تقشبرة واحدة
Bouzkri Adourou - الميكروب
UAF - وظيفة
TAM - La métaphore d’Ordalie

أوقات العروض

14H30

2018  سبتمبر27  اخلميس- 1 اليوم
املكتبة الوسائطية

 االعاقة: بانوراما

-16H30

5

La ricetta della felciità
(M. Ramotti et S. Castiglione)
(Hadjar Mehdi) - L’étranger du puits
(Hadjar Mehdi) - La fugue

5
5

ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺮﻳﻒ
فيلم االفتتاح
القاعة الكربى
الراية البيضاء
إخراج ليلى التريكي سيناريو نادية غالية لمهيدي
ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺮﻳﻒ
القاعة الكربى

17H45

5
18H

Rachid Amari - األرجوحة
Bilal Rhadiwi - La première règle
Anass Hattam - Crossway
Mohamed Boublouh - على الهامش
Sihame Elhassouni et Berhani Hiba - عطور الماضي

6
6
6
6
6

مسابقة األفالم القصرية

-19H30

بدعم من

ينظم من طرف

3

2

مسابقة األفالم القصيرة  :الشباب

10’06 - (Chaibi Mohammed) Le Mirage

نشأ شاب في خوف من والده  ،حتى أصبح أسيرً ا لنفسه

ﺍﻷﺭﺟﻮﺣﺔ )10’22 - (Rachid Amari
ماض مظلم یقلب حیاة شخص رأسا ً على عقب ویدخله في
دوامة البحث عن ذات جدیدة
10’22 - (Bilal rhadiwi) La première règle

شاب في العشرينات يدخل في سلسلة من االحباطات ليجد
نفسه في مواجهة الموت

9’02 - (Anass Hattam) Crossway

يوم سعيد
عندما يرن الهاتف يمكن أن تتغير حياتنا

)7’24 - (Mourad Bouzrour

الوليد
يحكي الفيلم قصة طفل يعاني من قمع أبيه الذي ال يبالي به
ويعامله معاملة قاسية أمام الجميع ،ويحرمه من أبسط حقوقه
كاللعب ومشاهدة التلفاز ،ليجد الطفل نفسه قد سلك طريقا ال
يحمد عقباه ،أال وهو طريق اإلدمان واالنحراف
)4’20- (Abdelaziz Acharki

نادلة تعمل في كافيتريا  ،تعاني من ضغط من صاحب عملها
 ،مما أدى إلى أحداث غير متوقعة

على الهامش )4’18 - (Mohamed Boublouh
يروي الفيلم بعض المواقف من معاناة ذوي االحتياجات
الخاصة

عطور

9’11

الماضي )(Sihame elhassouni et Berhani Hiba

أمي )4’52 - (Abdellah Fechtali

ال تيأسي يا
بعد وفاة األب ،يجب على األم الكفاح من أجل توفير الحماية
ألطفالها وفتاة مريضة عقليا
كمان جا
على مدى أشهر  ،يوفر شاب المال لشراء آله كمان ،ولكن
عندما يدرك أن ثمنها مرتفع مقارنة مع ما قام بتوفيره ،قرر
في النهاية أن يصنعه بنفسه
)8’54 - (Mohamed Ounk

سارق الذاكرة
يعرض هذا الفيلم القصير بعض اضطرابات مرض الزهايمر
بغية التعريف به والتوعية حوله
8’53 - (Mounir Oulwan) -

الجدة فاجأها سلوك أحفادها  ،بدأت تتذكر كيف كانت تعيش
في التاسعة عشرة من عمرها ،بعيداً عن عالم التكنولوجي

6
5’ - (Abderrahim Mahjoubi) Parking Ticket

حسناء ،امرأة مغربية كانت تستمتع بيوم تسوقها في وسط
المدينة ،وهي في طريقها إلى سيارتها اكتشفت تذكرة وقوف
السيارات .بعد نزاع مع زوجها حول عدم مسؤوليتها  ،طلب
زوجها الطالق

7
خلف األلوان
يظهر الفيلم القصير كيف يرى قزم أن محيطه يعتبره شخصا
غريبا ،لكن ذلك ال يمنعه من فعل أشياء مثل بقية البشر
)4’ - (Lycée Homan Fetwaki

كاينة
حصل طالب من دوي االحتياجات الخاصة نتيجة جيدة و
في الطريق إلى االحتفال للحصول على جائزته ،يواجه
عقبات تحول دون حضوره
)6’31 - (Lycée Tarik

مسابقة األفالم القصيرة  :جمعيات
إلى كان العكس )5’ - (100% Mamans
في هذا الفيلم القصير  ،ال يتم الحكم على األم العازبة ،فهي
تواصل حياتها بشكل طبيعي بعد حملها .في هذه األثناء ،
األب البيولوجي يتم وصمه ورفضه من قبل عائلته  ،كذلك
في عمله و في اإلدارات العامة وحتى من قبل أم طفلته
Autisme, entre rêve et réalités
)8’50 - (Lucie Ferrante Diallo

6’13 - (CJB) Cafè amb llet

هذا الفيلم القصير يتحدث عن المساعدة .يمكن أن يكون
طلب المساعدة عنصرً ا مهمًا ج ًدا في التعامل مع المشكالت
والمضي قدمًا

فيلم يجب تصويره مع مرضى التوحد .المدير خائف جدا
من العمل معهم .لكن مراقبة قدراتهم ومهاراتهم ستمكنهم من
التغلب على مخاوفه

5’55 - (Casal Barcelona) Musulwoman

األشخاص الذين يشعرون بمضايقات يومية أو بتهميشهم
بسبب لون بشرتهم يمكن أن يشعروا

4’30 - (Lycée Bertacchi) Au delà des limites

يتناول الفيلم القصير موضوع اإلعاقة التي تطرق إليها مجموعة

من المراهقين في عام  : 2017صعوبات في العالقة
والحواجز البدنية والعقلية والخوف من االختالف وجميع
.الحلول التي تم تنفيذها للتغلب عليها
رواية شعرية وروحية تقدم اإلعاقة من منظور جديد

4’40 - (Mathieu Simonet) Ana

تتبع الكاميرا مسار شابين لهما مسارات حياتية مختلفة ،
حتى معاكسة .سوف ندرك في نهاية الفيلم أنه لم يكن دائما
بهذه الطريقة

8

مسابقة األفالم القصيرة جدا

9

مسابقة األفالم الوثائقية
6’18 - (Abderrahim Benattabou) Rest Home

الموت )3’05 - (Mohamed Amalaab
يعالج الشريط احد المشاكل المنتشرة بقوة في المجتمع وهو
اإلدمان على المخدرات

مقبرة الحيوانات بطنجة من اآلثار المهددة ،هذا الفيلم بمثابة
صرخة استغاثة يدعوا إلنقاذ هذا المكان المتفرد الذي يعكس
.مدا الحب الذي يمكن أن يكنه اإلنسان للحيوان
إدعم وال تعاقب
يحكي الوثائقي عن نظرة المجتمع النمطية حول متعاطي
المخدرات
)6’38 - (AHSUD

إبداع )2’42 - (Yassine Erraihani

يحكي الفيلم قصة طفل فقير تمكن بطريقة خاصة من صنع
حداء له
تقشبرة واحدة
يتمحور الفيلم حول طفل من الطبقة الكادحة يحلم أن يصبح
العب كرة القدم
)2’08 - (Hassan El Ouali

الميكروب )2’33 - (Bouzkri Adourou
تلميذ تشتمه أستاذة في القسم مما دفعه إلى معاشرة أصدقاء
السوء

وظيفة )3’05 - (UAF
اجتماع موظفي الشركة لنقاش سيرورة العمل
2’54 - (TAM) La métaphore d’Ordalie

مهاجر إفريقي يحكي القصة التي عاشها بليبيا في ظروف
غير إنسانية

10

خبز الميت
يلخص الفيلم معاناة عمال آبار الفحم الغير شرعيين بمدينة
جرادة الواقعة شرق المملكة المغربية
)5’ - (Lakhdar el Hamdaoui

األفالم خارج املسابقة
Rania
(Association
)Mouasssat
5’35

Football,
mon amour
)(Sandrine Rico
4’07
Rond point
(Association
)Mouasssat
3’17

11

Copain du monde
)(Mélanie Meltier
3’07

