
المـدةالدولة
13 دقبرص
18 دقبرص
29 داليونان
16 داليونان
17 داليونان
10 دالجزائر
8 دالجزائر
15 دإیطاليا
30 دإیطاليا
29 دإیطاليا

14 دالمغرب
20 دالمغرب
17 دالمغرب
6 دالمغرب
14 دالمغرب
9 دالمغرب
13 دالمغرب
4 دالمغرب
7 دالمغرب
8 دالمغرب
8 دالمغرب
8 دالمغرب
5 دالمغرب

12 دفلسطين
13 دألبانيا
37 دفرنسا
15 دفرنسا
18 دفرنسا
10 دمصر
11 دمصر
14 دمصر

13 دالبرتغال
23 دالبرتغال
23 دالبرتغال

10 دالمغرب
14 دالمغرب
12 دالمغرب
9 دالمغرب
9 دالمغرب
8 دالمغرب
8 دالمغرب
20 دالمغرب
8 دالمغرب
9 دالمغرب
8 دالمغرب
18 دالمغرب فؤاد السویبة

يو
ون
 ي
28

س 
مي
لخ
ــةا
سمي

الر
ة 
ابق
ســ
الم

مـا
ور
انـ
ب

22 س

أوهام
حالة شرود

غيثة القصار
عمر مولدویرة
عمر مولدویرة
فاطمة بوبكدي

شوفني
طه

ميا دریال

طارق الجوهري
عبد العزیز بلغالي
عبد اللطيف فضلي

مراد الخودي
رضى شبشوبي

سعيد حالل
عز العرب العلوي لمحارزي

أمازیغ
حبات األرز
نداء المعتقل

مسعود

خالد بنغریب

يو
ون
 ي
26

ء 
ـا
ـ
الث
الث

مـا
ور
انـ
ب

22 س

خالد بنغریب
خالد بنغریب

خود المكتوب
الجولة 1

فندق موالنا

ارتباك

جدول الضرب
دائرة الموت
قلوب منكسرة

محمد اليونسي
محمد اليونسي

رشيد بنزین، عادل الشاوي
رشيد بنزین، عادل الشاوي

إیكان إیساي
مارك فيتوسي
برینو دانان

أمل
أهذه هي الحياة ؟

بروتكان

بونيفاشيو أنجيوس على الطریق

الضرب القاضية
إیقاع

قطرة قطرة
شرطي "الالئحة السوداء"

ــة
سمي

الر
ة 
ابق
ســ
الم

بكالوریا
ها البارود ها النمرود

إسماعيل لعوج
إدریس الروخ
محمد عاشور
رشيد زآي

إبراهيم شكري

19 س

مطار للبيع

المخرج

یاسمين الشویخ
سيلفيا إنوشانزي

فرانشيسكو آوسطابيليفي قلب روما

یواآيم ميلوناس
سيمون فارماآاس
طولي دوسيوس

عنــوان الفيلم
فارماآون

بيت أشجار الزیتون
االنتظار

الباب
الضفدعة الصغيرة

16 س

العروض بالخزانة السينمائية بطنجة

ستيف آریكریس
ماریا الفيسيرك الحياة

خالد بنعيسىبابل

16 س

محمد اليونسي

شریان دابس إتمنى
PX وینداوز
حلوى بالفلفل

ليلة سعيدة مالك

مش زي الباقيين

مانييل شابيراإرفع السماعة
عصمت راميشرف المهنة

19 س

ميكيل سيبرا لوبيسالمحيط

خواو آاریوالنادي الليلي، الریلس
Rapace, Bird of preyخواو نيكولو

أتين أمينراجلها
أمير رمسيس
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المـدةالدولة
10 دسوریا
20 دسوریا
22 دسوریا
9 دآرواتيا
30 دآرواتيا
14 دالمغرب
12 دالمغرب
23 دالمغرب
13 دترآيا
15 دترآيا
17 دترآيا

7 دالمغرب
9 دالمغرب
7 دالمغرب
12 دالمغرب
14 دالمغرب
9 دالمغرب
13 دالمغرب
7 دالمغرب
12 دالمغرب

10 دالمغرب

13 دالمغرب
23 دالمغرب

20 دلبنان
22 دلبنان
14 دإسبانيا
16 دإسبانيا
17 دإسبانيا
15 دتونس
15 دتونس
23 دتونس

13 دسلوفينيا
23 دسلوفينيا

12 دالمغرب
10 دالمغرب
9 دالمغرب
9 دالمغرب
10 دالمغرب
10 دالمغرب
9 دالمغرب
9 دالمغرب
16 دالمغرب

14 دالمغرب

14 دالمغرب
12 دالمغرب

یونس لغراري

یوسف بریطلسالم، مرآز االستقبال
فؤاد شالةأمير ورزازات

عمر آاملي
إدریس إدریسيالتبرآيكة

جيهان البحارشيفت + حذف

مصطفى القادري
مصطفى القادريموعد مع العمل

مصطفى القادريبرآة

إیمان اضوایو
إیمان اضوایوبوطو
إیمان اضوایوهدى

يو
ون
 ي
29

ة 
مع
لج
ا

مـا
ور
انـ
ب

22 س

حسن الدحانيمن حذاء لحذاء
الهادي أوالد أمحاندمقهى الصيادین

مراد الخودي، هشام إشعابليلة الجحيم
مصطفى العلوي االسماعيلي، هشام إشعابالغير المنتظر

یونس الرآاب، هشام إشعابقابيل وهابيل
یونس الرآاب، هشام إشعابالسيجارة

بوشتى اإلبراهيميالمصيدة
بوشتى اإلبراهيميلعبة الموت

محسن مهتديرحمة
بوشتى اإلبراهيمياألرض

محسن مهتديأیوب
محسن مهتديصراع

ــة
سمي

الر
ة 
ابق
ســ
الم

مـا
ور
انـ
ب

22 س

طریق ثانویة

سخون وسخون

نهاري

عيدآم مبروك

ــة
سمي

الر
ة 
ابق
ســ
الم

16 س

19 س

المخرجعنــوان الفيلم

العروض بالخزانة السينمائية بطنجة (تتمة)

16 س

19 س

يو
ون
 ي
30

ت 
سب
ال

موت... حياة

من ید إلى ید

عباس الحاوي
محمد الروميرحلة إلى نهایة العالم

ميار الروميرحلة ربيعة
مارآو فاليتش

زدرافكو موسطاشباستيون
بوسلهام الضعيفمانكان

ليلى التریكيوتستمر الحياة
محمد المفتكيرآخر الشهر
مویدي أرسالنآخر اللعبة

أیسا یایكينالمصير
فيصل سویسالحلم الزمن الضائع

فيليب سقفالدرس الخامس
رامي قدیحوسكتت شهرزاد عن الكالم المباح

طوماس سيلبرمانبوطيولون
إیون هيرناندیزاللعبة
إیزابيل أیكوافيفسالعقاب

آزثر بن هنيةأنا، وأختي و"الشيء"
سارة العبيديالراندیفو

لطفي عاشورالعز
مارآو سانتيتشحظ سعيد، ندیم
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