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25 دفيلــم االفتتــاح : "يطو " لنور الدين عيوش 

اإلثنين 02 أكتوبر 2017

سينما روكسي : حفل االفتتاحالسابعة والنصف مساء

العاشرة والنصف صباحا
سينما روكسي : بانوراما االفـــالم 

القصيـــرة المغربـــية  

الثالثاء 03 أكتوبر 2017

05 د قميجــة بيضا، كرافاط كحال  ياسين فنان 

العسري 08 د هشام   اندرويد 

19 د التريكي ليلى  دم المداد

16 د عبد الســالم الكالعي  قرب فراشك

27 د مفتكر  محمد  الجنين رقصة 
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سينما روكسي : المسابقة الرسمية الثالثة بعد الزوال

سينما روكسي : المسابقة الرسمية السابعة مساء

16 د فرنسا الدج لي البؤساء

14 د إسبانيا فيسير خافيير  17 عاما معا

15 د تونس علوش لطفي عاشور

16 د إيطاليا بورزيو أليساندرو  ماتيا يمكنه أن يطير

29 د المغرب البيوسفي أيوب  تكيتة السوليما

08 د سلوفينيا مارتن ترك فترة ظهيرة رائعة

19 د اليونان كريســانتوس ماركونيس سمكة صغيرة

19 د مقدونيا جاكيمسكا آنا  سيحضر األطفال

13 د تركيا فيرات أونار لباس موحد 

19 د فرنسا بالو جيسيكا  مارلون

25 د كوسوفو أويكان هيساج إعطاء الكلمة 

16 د كرواتيا لوفرو مردان فابيان

19 د إيطاليا ماريو بيريدا  في بيتي 

الثالثاء 03 أكتوبر 2017
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األربعاء 04 أكتوبر 2017

العاشرة صباحا 
 فندق شالة : مناقشة أفالم المسابقة 

الرسمية 

سينما روكسي : المسابقة الرسميةالسابعة مساء

سينما روكسي : المسابقة الرسميةالثالثة بعد الزوال

16 د قبرص إميليوس أفرام  عادات سيئة 

28 د فرنسا باتريس كوردونيي بين ماءين

14 د تركيا أتيا أونسال  ثم استيقظت

18 د الجزائر بونيا سليمان  المحترق

15 د اليونان
بوليمنيــا بابادوبولو- 

سارديلي
فيتيزما

15 د مقدونيا إليونورا فينينوفا قتال من أجل الموت

15 د إيطاليا جوليانو كريماسكو عد النمل

16 د البرتغال برناردو لوبيس إيفان

10 د كرواتيا رادانوفيتش بويان  قبل حلول الظالم 

19 د تونس مهدي م. البرصاوي خلينا هكا خير

26 د المغرب الركراكي هشام  إيمـــا

18 د مصر ناجي إسماعيل البنانوة

10 د تركيا ميرت إديس دوم راكاتاك 

22 د
البوسنة 

والهرسك
ستيجن بوما  ليلى
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الخميس 05 أكتوبر 2017

العاشرة صباحا 
 فندق شالة : مناقشة أفالم المسابقة 

الرسمية 

سينما روكسي : المسابقة الرسميةالثالثة بعد الزوال

17 د الجزائر محمد يرغي  عاهدتك

14 د سلوفينيا سارة كيرن حظا سعيدا، أورلو!

08 د المغرب ســفيان آيت المجدوب  رسالة حب 

20 د لبنان الرحباني كريم   شحن

18 د إسبانيا كالوديا كوســتافريدا بيريس ضباب

14 د صربيا ستيفان ايفانسيتش حفنة من الحجارة 

22 د الجبل األسود دوسان كازاليكا سوى

سينما روكسي : المسابقة الرسميةالسابعة مساء

12 د مالطا كاميليري أليكس  الصبار

23 د إسبانيا فرناندو كارســيا - رويز   كما أحبك 

13 د إيطاليا نيكوال سورســينيلي موبي ديك

15 د فرنسا بونوا مارتن معاهدة جنيف

15 د المغرب عماد بادي يوم المطر

27 د لبنان رامي قديح ماكي و زورو

18 د تركيا سينان كيسوفا الضاحية
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 الجمعة 06 أكتوبر 2017

العاشرة صباحا 
 فندق شالة : مناقشة أفالم المسابقة 

الرسمية 

سينما روكسي : المسابقة الرسميةالسابعة مساء

سينما روكسي : المسابقة الرسميةالثالثة بعد الزوال

10 د كوسوفو لورينا سوبي طفل أبدي 

28 د فرنسا جوليان سيلوراي فيفي ليـمـبـي 

25 د اليونان زوا سكورو ييناريس

18 د فلسطين دارين ج. ســالم، امجد الرشيد الببغاء

15 د سلوفينيا ميتيا مالكار ربما لن أراك مرة أخرى

17 د لبنان أونا كونجاك سالمات من ألمانيا

10 د إسبانيا دانيال سانشيز أريفالو  رهبة حارقة

13 د سوريا  رنا كزكز، أنس خلف ماريه نوستروم

16 د اليونان إيكسدي ناتاسا  ناقص واحد

23 د المغرب لحلو مرياكنزي  النداء

20 د إسبانيا كارلوس سوالنو غرباء على الطريق

29 د كرواتيا توريتش دوبرافكا   الكرز

15 د البرتغال سيماو كايات آنسة

20 د تركيا ميرفي كيزين سكرابل
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F I L M S  &  E V E N T S  S C H E D U L E

P R O G R A M M E

الحادية عشر والنصف 

صباحا

فندق الريف

درس في السينما يلقيه جاكوبو شيسا ، 
عضو لجنة التحكيم 

»سوق الفيلم القصير في إيطاليا 

وأوروبا«

السبت 07 أكتوبر 2017

 فندق شالة : مناقشة أفالم المسابقة العاشرة صباحا 
الرسمية 

سينما روكسي : حفل االختتامالسادسة مساء


