
 
 مهرجان حیفا المستقّل لألفالم ُیعلن عن موعد دورته الثالثة

 ُیقام المهرجان من 22 إلى 27 آذار/ مارس 2018 في حیفا بالتعاون مع فضاءات
 ثقافّیة فلسطینّیة

 
 

 خبر للصحافة
 
 

 حیفا، 5 من فبرایر/شباط 2018 - بعد النجاح المتواصل، یّسر  مهرجان حیفا المستقّل لألفالم  باإلعالن عن موعد الدورة الثالثة منه،
 وذلك من 22 ولغایة 27 آذار/ مارس 2018 في حیفا بمبادرة مجموعة من العاملین والعامالت في القطاع الّسینمائّي والثقافّي
 الفلسطینّي، وسُیقام في مساحات ثقافّیة وفنّیة فلسطینّیة عدیدة في المدینة، وهي؛  مسرح خشبة، كباریت، منجم ومسرح المیدان .

 
 سیفتتح المهرجان كما كّل عام  بمؤتمر صحفّي في مسرح خشبة ، وسیحتضن على مدار أیامه مجموعة كبیرة من األفالم التسجیلّیة

 والروائّیة، القصیرة والطویلة، الفلسطینّیة والعربّیة والعالمّیة في الفضاءات الثقافّیة التي تشّكل جزًءا أساسًیا من المهرجان وبرنامجه.
 

 كما سیشمل البرنامج ورش عمل وحلقات نقاش حول مواضیع عدیدة متعلقة بعالم السّینما، باإلضافة إلى أمسیات موسیقّیة، حیث سُیعلن
 عن البرنامج الكامل، من أفالم ونشاطات أخرى، خالل األیام القریبة.

 
 عن المهرجان

 
 من الجدیر بالذكر، أّن منذ تأسیسه، عمل الّطاقم على أّن یكون المهرجان هیئة مستقلة تقّدم عروض ألفالم جدیدة من فلسطین والعالم

  العربّي والعالم، لمخرجین/ات محترفین/ات وكذلك صاعدین.
 

 وطمح ألن یواكب الّتطور الحاصل على المشهد الّسینمائّي في العالم عموًما، وإلى المساهمة في مشهد صناعة الّسینما في فلسطین
 والمنطقة العربّیة، كما التزم طاقمه بإعادة االعتبار إلى حیفا المدینة في المشهد الّسینمائّي العربّي، كجزء أساسّي منه، كاسًرا الحدود التي

 ُفرضت على المكان وناسه، وذلك بال تمویل مؤّسساتّي أو حكومّي، وبال بیروقراطّیة أو رقابة أو إمالءات من أحد.
 

 



 منذ دورته األولى في العام 2016، نجح المهرجان في وضع بصمة في المشهد الثقافّي عاّمة والسینمائّي الفلسطینّي والعربّي، وفي حیفا
 على وجه الخصوص، متجسًدا باإلقبال الجماهیرّي على عروض أفالمه ونشاطاته الفنّیة المتنوعة، حیث عمل ویعمل المهرجان دوًما على

 إحضار مجموعة كبیرة من األفالم الفلسطینّیة، العربّیة والعالمّیة وإتاحتها للجمهور الفلسطینّي في الّداخل، من كافة البالد واألجیال
 والفئات المجتمعّیة، كما وجذب مئات العاملین/ات  والمهتمین/ات في القطاع الّسینمائّي والثقافة عموًما، كما ولفت انتباه جهات سینمائّیة

 عدیدة في المنطقة العربّیة والعالم، كما االهتمام اإلعالمّي المتواصل به.
 
 

 للتواصل :
   رشا حلوة ، المنسقة اإلعالمّیة للمهرجان

rhilwi@gmail.com البرید اإللكتروني 
 

 لمزید من التفاصیل:
 زوروا  موقعنا

 تابعونا على  فیسبوك ،  انستغرام . لینكدإن
#HIFF2018 
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