
 
 

 الجناح الفلسطیني
 في مهرجان كان السینمائي الثاني والسبعین

 دلیل السینما الفلسطینیة
 طلب تقدیم/ تحدیث معلومات

 
The Palestinian Pavillion  

At the 72nd edition of Cannes Film Festival  

The Palestine Film Directory:  
Request to submit and update information 

 الموعد النهائي للتقدیم:١٥ مارس ٢٠١٩
Deadline: 15 March 2019 

 
 
ضمن جناح في فلسطین تشارك التوالي، على الثاني          للعام
حتى ١٤ من العام هذا ینظم الذي السینمائي كان           مهرجان

  ٢٥ من العام الجاري (٢٠١٩).
 

الفیلم مؤسسة تنظمه الذي الفلسطیني الجناح        یهدف
مهرجان أفالم سوق الفلسطینیة للسینما للترویج        الفلسطیني
للتشبیك وفعالیات عروض تنظیم خالل من السینمائي         كان

 مع السینمائیین المشاركین في المهرجان.
 

من محدثة نسخة إنتاج على الفلسطیني الفیلم مؤسسة          تعمل
مؤسسات وعناوین أسماء لیشمل الفلسطینیة السینما        دلیل
الفلسطینیة السینما مهرجانات و السینما في تعنى         فلسطینیة
خالل من الدلیل هذا سیوزع سینمائیة. إنتاج         وشركات
سیحضرون الذین من واسع طیف على الفلسطیني         الجناح
مما العالم، في السینما في والخبراء المهتمین من          المهرجان

  یشكل اطاللة واسعة على المشهد السینمائي الفلسطیني.
 

الشركات الفلسطیني الفیلم مؤسسة تدعو ذلك على         وبناء
في إدراجها تم التي أو للدلیل بإضافتهم الراغبة          والمؤسسات
إرسال الفلسطینیة السینما دلیل من الماضیة        النسخة

  المعلومات/التعدیالت واالضافات من
For the second year in a row, Palestine 
will welcome visitors to its pavilion at 

Cannes Film Festival, taking place from 
May 14-25 2019.  
 
The Palestine pavilion aims to promote 
Palestinian cinema at Le Marche du Film 
through organizing networking events 
and presentations among the film 
professionals attending the Festival de 
Cannes. 
 
PFI will produce an updated directory 
designed to provide a detailed 
overview of Palestine’s film landscape 
to the members of the film industry 
abroad.  This directory will include 
contact information for all active 
production companies, Palestine film 
festivals, NGOs and initiatives in 
support of Palestinian film production, 
producing valuable exposure among 
the broad array of cinema professionals 
who attend the festival.   



الى الكترونیة رسالة إرسال      خالل
بالمعلومات info@palestinefilminstitute.org  

 المطلوبة التالیة:
 

 اسم الشركة/ المؤسسة/ المبادرة.-
  ملخص عمل الشركة/ المؤسسة/ المبادرة.-

 معلومات إتصال.-
 لوجو.-

 
 من أجل المزید من المعلومات، بامكانكم االطالع على

 النسخة السابقة من الدلیل من خالل  الرابط  .
 

بدعم ُتعنى وطنیة مؤسسة هي (PFI) الفلسطیني الفیلم          مؤسسة
تقدیم على المؤسسة تعمل الفلسطینیة، السینما ترویج و حفظ           و
لمصادر الوصول فرص وزیادة األفالم، وتطویر        االستشارات
السینمائیة المواهب بین ما للتواصل مساحة واتاحة         التمویل
في متجذرة الفلسطیني الفیلم مؤسسة المجال. هذا في          والخبراء
المستقلة السینمائیة الممارسات وتاریخ الملتزمة السینما        تقالید

  كأداة للتغییر االجتماعي.

 زوروا موقعنا االلكتروني:
https://www.palestinefilminstitute.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To this end, PFI invites production 
companies, Palestine film festivals, 
NGOs, and initiatives in support of 
Palestinian cinema to submit their 
information for the directory, or to 
update their information included in last 
year’s edition, which can be accessed 
here . Interested parties should send an 
email to info@palestinefilminstitute.org 
with the following information: 
 

● Name of institution 
● Company profile/Initiative 

description 
● Contact details 
● Logo 

 
The Palestine Film Institute (PFI) is the             
national structure to fund, preserve and           
promote the cinema of Palestine. It           
seeks to support film productions from           
and for Palestine, through providing         
development and consultancy,     
increasing accessibility to funding, and         
connecting film talents and experts. PFI           
is rooted in the tradition of committed             
cinema and the history of using           
independent film practice as a tool for             
social change .  
 
Visit our website: 
https://www.palestinefilminstitute.org/  

 

mailto:info@palestinefilminstitute.org
https://issuu.com/palestinefilminstitute/docs/pavguidefullnunostatefinalmarksnu
https://www.palestinefilminstitute.org/
https://issuu.com/palestinefilminstitute/docs/pavguidefullnunostatefinalmarksnu
mailto:info@palestinefilminstitute.org
https://www.palestinefilminstitute.org/

