
اليوم 1 - اخلميس 27 سبتمبر 2018
14H30 
-16H30 بانوراما : االعاقة املكتبة الوسائطية

 La ricetta della felciità
(M. Ramotti et S. Castiglione) 

(Hadjar Mehdi) - L’étranger du puits
(Hadjar Mehdi) - La fugue

17H45 فيلم االفتتاح سينما الريف
القاعة الكربى

    الراية البيضاء 
 إخراج ليلى التريكي  سيناريو نادية غالية لمهيدي

18H 
-19H30 مسابقة  األفالم القصرية سينما الريف

القاعة الكربى
Rachid Amari -  األرجوحة

Bilal Rhadiwi - La première règle
Anass Hattam - Crossway

Mohamed Boublouh - على الهامش
Sihame Elhassouni et Berhani Hiba - عطور الماضي

اليوم 2 - اجلمعة 28 سبتمبر 2018
14H30-
16H30 سينما الريف بانوراما : الهجرة

القاعة الصغرى
TAM - La métaphore d’Ordalie

Zainabidine Andaloussi - Harrab

14H30-
16H30 األفالم خارج املسابقة سينما الريف

القاعة الكربى
Sandrine Rico - Football, mon amour

Mélanie Metier - Copain du monde
Association Mouasssat - Rania

Association Mouasssat - Rond-point

17H30-
19H

مسابقة  األفالم القصرية
والقصرية جدا  

سينما الريف
القاعة الكربى

 إلى كان العكس  - جمعية  %100 امهات
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

اليوم 3 - السبت 29 سبتمبر 2018
14H30-
16H30

 بانوراما : النوع االجتماعي
والمجتمع المكتبة الوسائطية

 Connexion - نادية غالية لمهيدي
Loubna Briac - Chajan

17H - 
18H30

مسابقة  األفالم القصرية
 والوثائقية

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


