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A delegation of 30 filmmakers and 9 films from 
Palestine to attend Cannes 2019 

	
سینمائي ٣٠أفالم في طور اإلنتاج  و  ٩بمشاركة   

٢٠١٩اإلعالن عن فعالیات الوفد الفلسطیني في مھرجان كان   
 

رام هللا - ٢٠١٩/٥/٦ :  
أعلنت مؤسسة الفیلم الفلسطیني عن انتھاء استعداداتھا 
لتنظیم المشاركة الفلسطینیة في سوق األفالم لمھرجان 
كان السینمائي للسنة التالیة على التوالي الذي یتم تنظیمھ 

أیار تحت رعایة وزارة الثقافة الفلسطینیة.  ٢٥ - ١٤من 
مشاركا ما بین  ٣٠من  وسیضم الوفد الفلسطیني أكثر

منتجین ومخرجین وفاعلین في الحقل السینمائي من 
فلسطین الوطن والشتات. وأشارت المؤسسة بأن خمسة 
أفالم فلسطینیة ستشارك ھذا العام في ورشة إنتاج األفالم 
الطویلة والتي تعقد بالتعاون ما بین مؤسسة الفیلم 

الصورة الفلسطیني والمركز الوطني الفرنسي للسینما و
) على ھامش المھرجان باالضافة الى CNCالمتحركة (

مشاركة اربعة أفالم وثائقیة في برنامج الزاویة الوثائقیة 
الذي یشارك فیھ عدد كبیر من مخرجي أفالم وثائقیة 

ومنتجین من العالم سعیا للتشبیك.   
 

فیما أشار رشید عبد الحمید من مؤسسة الفیلم الفلسطیني 
المالیة الناجمة عن الممارسات  إلى أن الضغوطات

اإلسرائیلیة كانت ستؤدي الى إلغاء مشاركة الوفد 
الفلسطیني، ولكن عددا كبیرا من المؤیدین للحقوق 
الفلسطینیة المشروعة والفاعلین في الحقل السینمائي 
عملوا على توفیر الدعم الالزم للمشاركة، و نخص 

ي القدس بالذكر مؤسسة بیرثا و القنصلیة الفرنسیة ف
باالضافة الى ادارة سوق األفالم لمھرجان كان.  

 
ویشارك ھذا العام فیلمان فلسطینیان في المسابقة 
الرسمیة للمھرجان، األول ھو الفیلم الجدید للمخرج إیلیا 
سلیمان "إن شئت كما في السماء" حیث ینافس على 
جائزة السعفة الذھبیة، والثاني ھو فیلم "أمبیانس" 

الجعفري الذي ینافس على جائزة  للمخرج وسام
سینافونداسیون لفئة المخرجین الناشئین .   

 
 
 
 

Ramallah - 27 April 2019 

The Palestine Film Institute (PFI) announced 
the Palestinian participation at Cannes Film 

Festival (14 - 25 May 2019) .  Sponsored by 
the Palestinian Ministry of Culture,  a 
program of activities in the film market at 
the festival will be organised with the 
participation of a delegation of 30 
producers, directors and cinema 
professionals from Palestine and the 
Diaspora.   

Five Palestinian films will participate this 
year in the feature film workshop organised 
in cooperation between the the PFI and the 
Centre National Du Cinéma Et De L'image 
Animée (CNC) during the festival in addition 
to the participation of four Palestinian 
documentaries in the Doc Corner program. 

Rashid Abdulhamid from the PFI stressed 
that the financial pressures resulting from 
the Israeli measures, was about to cause the 
cancellation of the Palestinian delegation in 
the festival, nevertheles, a number of pro 
Palestinian and cinema activists came to the 
resccue by working on providing the 
necessary funding for participation, 
including Bertha Foundation, the French 
Consolate General in Jerusalem and Le 
Marche Du Film management at Cannes 
Film Festival.  

 
 

األفالم الطویلة المؤلفة من الناقدة  وأعلنت لجنة تحكیم
السینمائیة عال الشیخ (فلسطین) والمخرجة السینمائیة 
مغالي نغروني (فرنسا)، والمنتج شیرھاري ساثیھ 
(الھند) عن اختیار خمسة مشاریع افالم طویلة للمشاركة 

ھي: غیتو  CNCفي برنامج الورشة المشتركة مع الـ 



ب، والنطفة المھربة مخیم الیرموك، لعبد هللا الخطی
لسوسن قاعود، ونافذة العصفور ألحمد صالح، والسرقة 

بالنار لعامر شوملي، وشنتیان لسھى عّراف.   
 

كما أعلنت لجنة تحكیم مشاریع األفالم الوثائقیة المكونة 
من المخرجة مي المصري (فلسطین)، والسینمائي 
إدواردو بشارة الخوري (األرجنتین)، والمنتج باتریك 

مبل (بریطانیا) عن اختیار األفالم التالیة للمشاركة في كا
زاویة األفالم الوثائقیة في المھرجان: میونیخ، حكایة 
فلسطینیة لنصري حجاج، جزائرھم للینا سویلم، غرفة 

الترحیل لمحمد حرب، وتشقیف لكرم علي.  
 

 لینا بخاري مدیرة دائرة السینما في من جانبھا قالت
بھذا الوفد شاركة فلسطین م أنطینیة وزارة الثقافة الفلس

للمرة الثانیة على  ینمائيفي مھرجان كان الس الكبیر
التوالي یعتبر تعزیزاً لمكانة فلسطین على خارطة 
السینما والثقافة العالمیة من خالل السعي لتمكین السینما 
الفلسطینیة على المستوى الدولي، ال سیما أن ھذا 

العاملین في صناعة السینما المھرجان یشكل عنوانا ألھم 
في العالم.  

 
الفلسطیني على ترویج السینما من خالل  سیعمل الوفد

عقد اجتماعات مع متخصصین في قطاع السینما وتنظیم 
مجموعة من الفعالیات إلبراز فلسطین بشكل عام وقطاع 
السینما الفلسطیني تحدیدا، وذلك بعد نجاح المشاركة 

ة، حیث سیتم التركیز في ھذه الدورة السابقفي األولى 
الدورة على تشبیك المنتجین الفلسطینیین مع شركاء من 
فرنسا و  شمال افریقیا والدول االسكندنافیة باإلضافة إلى 

بلجیكا.  
 

للمزید من المعلومات، الرجاء زیارة الموقع االلكتروني  
www.palestinefilminstitute.org  

 
 
 
 
 
 
 

This year, two Palestinian films will 
participate in the official competition at 
Cannes Film Festival. “It Must Be 
Heaven” directed by Elia Suleiman will 
compete for the Golden Palm Award, 
while to the short film “Ambience” 
directed by Wisam Aljafari will compete 
for the Cinéfondation award, a prize given 
to emerging filmmakers.  

A jury consisting of Ola alsheikh (Film 
Critic/ Palestine), Maghali Negroni 
(Director/France), Shrihari Sathe 
(Producer/India) have chosen five 
Palestinian films to participate in the 
PFI/CNC workshop. The films are: The 
Yarmouk Getto by Abdallah Al Khateeb, 
The Smuggled Sperm by Sawsan Qaoud, 
The Bird’s Window by Ahmad Saleh, 
Theft By Fire by Amer Shomali and 
Chintian by Suha Arraf.   

As for the Doc Corner program, a jury 
consisting of Mai Masri 
(Director/Palestine), Edgardo Bechara El 
Khoury (Filmmaker/Argentina) and 
Patrick Campbell (Producer/UK) 
announced the participation of four 
Palestinian films: Munich by Nasri Hajjaj, 
Their Algeria by Lina Soualem, The 
Deportation Room by Mohammed Harb 
and Chopped by Karam Ali.   

The Manager of the Cinema department at 
the Palestinian Ministry of Culture Lina 
Boukary said that the Palestinian 
participation this year in Cannes Film 
Festival for the second time in a row,  
marks Palestine on the map of world 
cinema and cultural. The participation of 
an extensive delegation helps to empower 
Palestinian cinema internationally, 
particularly given that the festival is an 
important site of activity for cinema 
professionals worldwide.  

The second official participation in Cannes 
film festival this year will work on 
promoting Palestinian cinema through a 
series of activities, including events that 
bring Palesitnian producers and French, 
North African, Belgium and Scandinavian 
partners together.  

For more information, please visit our 
website 


