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تجعل منه َ
أداة تواصلٍ هادفة

اخبار السينما

ثقـــــافة الحــوار ..أسس وآداب

ٌ
كائن متفاع ٌل مع
ثقافة احلوار إ ّن اإلنسان
يعب عن نفس ِه وقناعاته ،من
اجملتمعّ ،
وحيب أن ّ
ِ
عرض أفكاره على اآلخرين ومشاركتهم
خالل ِ
�وص ��ل إل �ي��ه خ �ل�ال رح �ل �ت��ه يف ال��وص��ول
م ��ا ت � ّ
للتواصل مع
�ان
�
س
�
ن
اإل
فيلجأ
احلقيقة.
إىل
ِ
َ
اآلخرين من خالل احلوار .إذ يُع ّرف احلوار لغ ًة
بأ ّنه اجلواب ،وقيل احملاورة :اجملاوبة والتحاور
أم��ا اصطالحاً ف ُيع ّرف احل��وار بأ ّنه
التجاوبّ ،
ح� ��وار جي� ��ري ب�ي�ن ش�خ�ص�ين أو أك �ث��ر ح��ول
معي ،للوصول هلدف ّ
موضوع ّ
معي.
قبول اآلخر مبا هو عليه
أما ثقافة احلوار فتعين قبول اآلخر مبا هو
ّ
عليه م��ن اخ�ت�لاف دي� ّ
عرقي
ني أو مذهيب أو
ّ
سياسي ،واح�ترام التعدديّة عند االستماع
أو
ّ
للطرف اآلخ��ر وآلرائ� ��ه .وي�ع� ّد احل ��وار ثقاف ًة
أل ّنه مب ّ
واآلداب
ين على جمموع ٍة من األسس
ِ
ال�تي جتعل منه أدا َة ت��واص� ٍ�ل ه��ادف��ة ،تق ّرب
األش�خ��اص م��ن بعضهم وت��زي��د م��ن التواصل
الثقا ّ
اجملاالت ،وتزيد من تق ّبل
خمتلف
يف يف
ِ
ِ
األطراف املتحاور ِة.
جبميع
وترتقي
اآلخر،
ِ
ِ
مفهوم احل��وار يُعرف احل��وار بأ ّنه ن��وع من
أن ��واع اخل �ط��اب اإلن �س��ان� ّ�ي أو احل ��وار ال��دي� ّ
ني
أو ال�ث�ق��ا ّ
يف؛ وق��د يكون يف خمتلف املواضيع
االجتماع ّية والسياس ّية واإلنسان ّية وغريها،
ين والثقا ّ
فهو شكل من أشكال اخلطاب الدي ّ
يف
املوجه .وقد يع ّرف احل��وار بأ ّنه فن من فنون
ّ
الكالم واحمل��ادث��ة ،وصيغة من صيغ التواصل
والتفاهم ،وأسلوب من أساليب العلم واملعرفة،
وم�ن�ه��ج م��ن م�ن��اه��ج ال��وع��ي وال�ث�ق��اف��ة .وعند
إج ��راء ح��وار ب�ين شخصني أو أكثر ال يكون
اهل ��دف جم� � ّرد ج ��دال ،أو ت �ب��ادل آراء ،ب��ل هو
وسيلة للتواصل وال ّثقة والتفاهم والتحدّي
ّ
والتطور.
وال ّنمو
عقلي
وميكن أن يُع ّرف احل��وار بأ ّنه نشاط
ّ
لفظي يقدم فيه املتحاورون األد ّل��ة واحلجج
ّ
ال�ت�ي ت� ّ
�وض��ح وج �ه��ة ن�ظ��ره��م ،ل�ل��وص��ول حل� ّ�ل
م�ش�ك�ل��ة أو ت��وض �ي��ح ق �ض � ّي��ة م ��ا .وه ��و ن�ق��اش
يديره أطراف احلوار بطريقة متعادلة ومتزنة
وحبريّة تامة ،من خالل تبادل األفكار واآلراء
بني املتحاورين ،بهدف التعاون على معرفة
احلقيقة .ويع ّد احل��وار ض��رورة إلشباع حاجة

اإلنسان لالندماج والتواصل مع حميطه.
التخلص من األفكار اخلاطئة
آداب احل��وار ي��دور احل��وار بني شخصني أو
أكثر ،ضمن جمموعة من اآلداب اليت جيب
على اجلميع االلتزام بها أثناء احلوار ،وذلك
لينتج عنها ح ��وار ن��اج��ح وم �ن �ت��ج ،وح �ت��ى ال
حيصل أي خالف أو ضغينة بني األشخاص.
ف��احل��وار ال��ذي يتح ّلى ب ��اآلداب ،يكون ح��واراً
ذا قيم ٍة علم ّي ٍة ،مع الوصول للفائدة املرجوّة
�ور ال�ث�ق��ة بني
م�ن��ه .ف�ه��و يسهم يف ب �ن��ا ِء ج �س� ِ
�اف أف �ك��اره��م وآرائ��ه ��م،
األط � ��راف رغ � � َم اخ��ت�ل ِ
وي�س�ع��ى ل�ل��وص��ول ل�ل�ق��واس� ِ�م امل �ش�ترك � ِة بني
األط� ��راف ،كما ي�س��اع� ُد على التخلص من
األف��ك ��ار اخل��اط �ئ��ة .ل ��ذا ف� ��إ ّن احل� ��وار اجل� ّي��د
يكون ملتزماً ب ��اآلداب أكانت آداب �اً
جيب أن َ
نفس ّية ،أو لفظ ّية ،أو علم ّية .وه ��ذه اآلداب
مهمة
مهمة لضمان استمراريّة احلوار ،وتبقى ّ
ّ
النتائج
ذ
تنفي
لضمان
احلوار
ء
انتها
بعد
حتى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
توصل إليها احلوار .وفيما يلي جمموعة
اليت ّ
من اآلداب ال�تي ال ب� ّد من أن يلتزم بها كال
للوصول للحقيقة.
الطرفني
ِ
اآلداب النفس ّية يكون احل��وار متق ّلباً منذ
ب��داي�ت��ه حتى نهايته م��ن الناحية النفس ّية
بني األط��راف املتحاورة ،لذا جيب اتباع بعض

اآلداب ال�تي تبقي على احل ��وار ضمن إط��اره
الصحيح ،ومنها:
الصدق :فيكون احمل��اور صادقاً يف كالمه
ح�ت��ى ي�ك�س��ب اح �ت�رام وث �ق��ة ال �ط��رف اآلخ ��ر،
�ص�بر:
ف�ت��زداد ق��درت��ه على اإلق �ن��اع .احللم وال� ّ
ال ب ّد من أن يتصف املتحاور بالصرب ،فيكون
لديه الصرب على مواصلة احلوار حتى آخره،
ويتحمل ّ
أي س��و ٍء يصدر من الطرف اآلخ��ر،
ّ
وأن يصرب على رغبته يف الفوز باحلوار .حسن
االستماع :وهو أه ّم ما ميكن أن يقدّمه املتحاور
من احرتام ّ
للطرف اآلخر ،فال يقاطعه فيقطع
ٍ
له أفكاره ،وخيالف عادة أدب االستماع.
االح �ت��رام :إ ّن اخ �ت�لاف اآلراء واألف �ك ��ار ال
املتحاور
يفسد الو ّد وال يو ّلد الضغينة ،فعلى
ِ
أن حي�تر َم ال�ط� َ
َ
اختلف معه
�رف اآلخ��ر مهما
�ار ،وأن يتق ّبل احل��ق حتى لو تسبب
يف األف �ك� ِ
َ
ذلك خبسارته .اآلداب اللفظ ّية إ ّن ال ّلسان هو
أداة اإلنسان يف عرض أفكاره وآرائه ،فعليه أن
يكون حذراً أثناء التحدث يف احلوار ملا يتلفظ
به من كلمات ويستخدم من ألفاظ .فبعض
التعابري قد توصل رسال ًة خاطئ ًة للمتل ّقي،
فتثري الفتنة واملشاكل .وعلى احملاورين أن
الكذب أو التجريح واالستهزا ِء،
يبتعدوا عن
ِ
�وت بقصد اإلي� ��ذاء .كما جيب
أو رف � ِ�ع ال �ص� ِ

االبتعاد عن األلفاظ املبهمة غري الواضحة،
واألساليب اليت يُقصد بها اإلطالة واستئثار
املتحدث َ
وقت احملادثة لنفسه.
ِ
ّ
حوار
أي
لنجاح
ة
ي
العلم
اآلداب
ّ
ٍ
ال ب ّد من االلتزام باملبادئ العمل ّية للحوار،
وتتلخص فيما يلي:
أساسي
مطلب
العلم :إ ّن اخللفية العلم ّية
ٌ
ّ
حوار ّ
وخال من األفكار اخلاطئة
ثري
ٍ
إلجياد ٍ
علمي .وال��دخ��ول يف
�اس
�
س
أ
على
غ�ير املبنية
ّ
ٍ
ح ��وار َ
دون اع�ت�م��ا ِد األف �ك��ار العلم ّية يع ّرض
املتحاو َر لإلحراج وعدم التقديرّ ،
ويبي الوهن
يف األفكار اليت يعرضها احملاور .البدء باألهم:
املهمة
ف�ي�ك��ون احل� ��وار منطلقاً م��ن احمل� ��اور ّ
استغال ً
ال للوقت .الدليل :أل ّن ّ
ك��ل معلومة
حت�ت��اج ل�بره��ان ي��دع�م�ه��ا ،فعلي امل�ت�ح��اوري��ن
إجي��اد ال��دالئ��ل واحل�ج��ج ال�ق��و ّي��ة ،ال�تي تقوّي
بدورها الفكرة أو الرأي املطروح .طرح األمثلة:
فعاد ًة ما تكون األمثلة مرآ ًة تقريب ّية لألفكار،
وجتعلها أكث َر واقع ّية وفهماً
للطرف اآلخر.
ِ
م �س �ت��وي��ات احل � ��وار ي �ق� ّ�س��م ال �ع �ل �م��اء احل ��وار
إىل مستويني رئيسيني يتخذهما املتحاور،
اع �ت �م��اداً ع�ل��ى ال �ط��رف امل��ش ��ارك يف احل� ��وار.
والنوع األوّل هو احلوار مع اآلخر ،الذي يكون
بني شخصني أو أكثر حول قض ّية ما بهدف
الوصول للحقيقة ،ومع مراعا ِة آداب احلوار
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وب�ط��ري�ق��ة ع�ل�م� ّي��ة َ
ودون احل��اج��ة
للوصول للنتيجة بشكل ف� ّ
�وري .ويتم ّيز هذا
الشكل من مستويات احل��وار بكثرة استخدام
اجلمل التعجب ّية واالستفهام ّية واجلمل اليت
حتتوي على األمر والطلب .وقد يكون احلوار
مع اآلخر سلب ّياً أو إجياب ّياً ،فإذا كان احلوار
يب
يتخذ منحنى تعصب ّياً ،أو عدوان ّياً ،فهو سل ّ
أم��ا إذا
ال ج��دوى منه س��وى اخل�لاف والعنادّ .
كان احلوار يهدف إليصال رسالة ،أو الوصول
حلقيقة ،واألط��راف فيه ملتزمون باالحرتام،
إجيابي
والواقع ّية ،وتق ّبل اآلخ��ر ،فهو ح��وا ٌر
ّ
أما املستوى اآلخر للحوار فهو
باألمةّ .
ينهض ّ
�ص يف هذا
احل ��وار م��ع ال���ذات .فيكون ال�ش�خ� ُ
املستوى متحاوراً مع ذاته روحان ّياً أو داخل ّياً،
ّ
سري َ
بشكل ّ
دون أن يشاركه اآلخرون األفكار
اليت تدور داخله .وهو أشبه ما يكون بتحدث
�ص آخ � � َر وه ��و ه�ن��ا ص��وت
ال�ش�خ��ص م��ع ش �خ� ٍ
داخلي ميثل الشخص نفسه .ويع ّد هذا احلوار
ّ
االضطرابات ،ويو ّلد
مهماً لإلنسان ،فهو يقلل
ّ
ِ
تناغماً وتصاحلاً لإلنسان مع نفسه.

بالتزامن مع عشرة الكرامة؛

مسؤول بالخارجية االيرانية:

إقامة إحتفاالت «تحت ظل الشمس» في  1500نقطة من العالم

إنشاء ارشيف الكتروني لتوثيق اسم «الخليج الفارسي»

أع �ل��ن م �ص��در م �س��ؤول ع��ن زي� ��ادة ع��دد
مواكب إحتفاالت «زير سايه خورشيد»
(حت��ت ظ��ل الشمس) الدولية بنسبة 30
باملئة مقارنة بالعام املاضي ال�تي ستقام
يف  1500نقطة من العامل فضال عن إقامة
هذه اإلحتفاالت داخل البالد على صعيد
ك��اف��ة احمل��اف�ظ��ات وذل ��ك بالتزامن مع
عشرة الكرامة (تبدأ من أول ذي القعدة
تزامنا مع ذك��رى مولد السيدة فاطمة
امل�ع�ص��وم��ة س�ل�ام اهلل عليها وت�ن�ت�ه��ي يف
احل ��ادي عشر منه ،ذك��رى مولد أخيها
اإلمام الرضا عليه السالم).
وأض ��اف ه��ذا امل �س��ؤول ال�ث�ق��ايف« :يستعد
 14موكبا رض��وي��ا ل�ل��وف��ادة على  15دول��ة
يف ق� ��ارات أوروب� ��ا وأف��ري�ق�ي��ا وآس �ي��ا وتتكون
هذه املواكب من  50شخصية من أساتذة

احل ��وزات العلمية واجل��ام�ع��ات برفقة عدد
من قراء القرآن اإليرانيني املشهورين على
الصعيد ال��دول��ي وع��دد م��ن خ��دام الروضة
الرضوية املطهرة وع��دد آخ��ر من الفنانني
اإليرانيني».

مدير عام مؤسسة املعارض الثقافية االيرانية:

 20ناشرا ايرانيا مستعدون للمشاركة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
اعلن املدير العام ملؤسسة املعارض الثقافية االيرانية امري مسعود شهرام نيا ،ان  20من دور
النشر االيرانية ابدت استعدادها حلد االن للمشاركة يف معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
لعام .2018
وعن االج��راءات املتخذة استعدادا ملشاركة اجلمهورية االسالمية االيرانية يف معرض
فرانكفورت الذي سيفتتح بعد ثالثة اشهر من اآلن قال شهرام نيا :ان جلسات ختصصية
اقيمت لتصميم اجلناح االي��ران��ي وخفض النفقات والتنسيق مع املشاركني يف اجلناح
ال��وط�ني االي��ران��ي وتصميم كتالوجات وكتيبات وصياغة ملخصات ع��ن الكتب اليت
ستعرض يف اجلناح االيراني.
وعن عدد دور النشر االيرانية اليت ستشارك قال :ان  20ناشرا و  3وكاالت ادبية اعلنوا
حلد االن استعدادهم للمشاركة يف معرض فرانكفورت .مشريا اىل تزايد اقبال دور النشر
اخلاصة للمشاركة يف املعرض.

اع�ل��ن ك��اظ��م ش��ري��ف ك��اظ�م��ي ،رئيس
م��رك��ز ال��وث��ائ��ق وال �ت��اري��خ الدبلوماسي
بوزارة اخلارجية االيرانية ،ان املركز ينوي
إن�ش��اء ارش�ي��ف الكرتوني لتجميع كافة
الوثائق اليت تدلل على االس��م احلقيقي
للخليج الفارسي .
واش� � � ��ار رئ � �ي� ��س م� ��رك� ��ز ال ��وث ��ائ ��ق
والتاريخ الدبلوماسي بوزارة اخلارجية
االيرانية ان املركز سوف يعرض 635
ك�ت��اب��ا ختصصيا مبختلف اللغات
حول اخلليج الفارسي.
وقال «كاظم شريف كاظمي» يف
تصريح للمراسلني مبحافظة بوشهر
جنوب ايران :ان احد االحداث اجليدة
اليت شاهدناها على الصعيد العلمي
يف ال �ب�لاد ،ه��و جتميع ال��وث��ائ��ق القدمية
والسعي النشاء ارشيف الكرتوني يف اطار
مركز وثائق اخلليج الفارسي.
وأض��اف :مبا ان اخلليج الفارسي كان
عرضة ألفكار خاطئة منذ اكثر من عقد
من الزمان لتزوير امسه ،لذا كانت هناك
حاجة لتجميع الوثائق املتعلقة بأمسه
ووضعها حتت تصرف الباحثني.
وت��اب��ع شريف كاظمي ق��ائ�لا :ان وزارة
اخل��ارج�ي��ة بذلت ج�ه��ودا ليست يف اي��ران
فحسب وامن��ا يف اي مكان بالعامل تعلم
بوجود وثائق متعلقة باخلليج الفارسي
وتاريخ عالقات ايران اخلارجية فيه واجرت
مشاورات الع��ادة هذه الوثائق اىل البالد،
وكانت اكثر التعامالت يف ه��ذه اجملال
مع روسيا والربتغال واسبانيا.
واض��اف رئيس مركز الوثائق والتاريخ

ال��دب �ل��وم��اس��ي ب � � ��وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة  :ان��ه
مت احل �ص��ول ع�ل��ى  6500وث�ي�ق��ة باللغة
ال�ف��ارس�ي��ة م��ن االرش �ي��ف ال�بري�ط��ان��ي ومت
حلد اآلن كتابة قائمة (الفهرسة) بنحو
الفي وثيقة .وأوضح انه باستثناء الوثائق

اليت مت احلصول عليها من ارشيف وزارة
اخل ��ارج� �ي ��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة ح� ��ول اخل�ل�ي��ج
الفارسي ،فقد مت احصاء  521ألف وثيقة
من وثائق وزارة اخلارجية وجت��ري حاليا
ك �ت��اب��ة ق��ائ �م��ة (ال �ف �ه��رس��ة) وتسجيلها
ال �ك�ترون �ي��ا .وأش� ��ار ش��ري��ف ك��اظ�م��ي اىل
انه سيتم مراجعة  15ألف وثيقة متعلقة
باخلليج الفارسي ،ومت ارسال هذه الوثائق
اىل جامعة اخلليج الفارسي يف بوشهر كي
يتم االحتفاظ بها يف مركز وثاثق اخلليج
الفارسي باجلامعة ويستفيد العموم منها.
وأض ��اف رئيس مركز ال��وث��ائ��ق والتاريخ
الدبلوماسي بوزارة اخلارجية :انه مت حلد
اآلن التعرف على  635كتابا ختصصيا
حول موضوع اخلليج الفارسي ،منها 100
كتاب باللغتني العربية واالجنليزية مت
ارشفتها الكرتونيا.

حب�يرة «ت ��ار» تعترب م��ن املناطق السياحية املثالية يف
مدينة دم��اون��د الواقعة يف ش��رق العاصمة طهران حيث

بحيرة «تار» ..معجزة طبيعية نظر ًا ملوقعها الجغرافي
حتدها سلسلة جبال ال�برز .وهناك قصص كثرية حول
ميزات سحرية للبحرية خاصة هناك جذابية كبرية للذين
يبيتون حوهلا ليال كما يقال ان هناك كنوزا دفينة يف
صميم البحرية وضواحيها.
واملوقع اجلغرايف للمنطقة ال�تي تقع فيها البحرية هو
بشكل حتيط به جبال يبلغ ارتفاعها من سطح البحر بني
 50وحتى  500م�تر بينما تقع البحرية يف مش��ال مدينة
دماوند على ارتفاع  3200مرت فوق مستوى سطح البحر وال
ميكن أن يكون هذا أي شيء آخر غري معجزة الطبيعة نظراً
ملوقعها اجلغرايف.
وتعيش يف مياه البحرية اليت مصدرها غليان الينابيع
وذوب� ��ان ث�ل��وج اجل �ب��ال احمليطة وأن �ه��ار م��ومس�ي��ة ،أمس��اك
السلمون امل��رق�ط��ة بنقاط مح ��راء وال�س�ل�م��ون ق��وس قزح

«املناوبة الليلية» ..تجمع بختياري ودرخشاني على مسارح كندا
جت��ري الرتتيبات لعرض املسرحية
االيرانية «املناوبة الليلية» للمخرجة
صحرا فتحي يف كندا.
«امل �ن��اوب��ة ال�ل�ي�ل�ي��ة» (ش �ب �ك��اري) من
تأليف رس��ول كاهاني وإنتاج حممد
ق��دس وستعرض يف كندا بالتنسيق
ب �ي��ن م� ��رك� ��ز «ف� �ي� �ن� �ك ��س» ال��ث��ق ��ايف
و«ب��اس �ف �ي��ك ي��ون��اي�ت��د ب��رودك�ش�ن��ز»
وم� ��ؤس � �س� ��ة «ه� � ��ده� � ��د» االع �ل�ام � �ي� ��ة
االيرانية.
وس�ت�ع��رض املسرحية يف االي ��ام ،14 ،8
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وتورنتو.

آذر فرامرزي تشارك في تحكيم مهرجان دولي بالهند
تشارك املخرجة االيرانية آذر فرامرزي
يف جل �ن��ة حت �ك �ي��م م��ه ��رج ��ان «ال �ل��وت��س
األزرق» الدولي باهلند.
وس �ي �ق��ام امل �ه��رج��ان يف ي��وم��ي ال�ت��اس��ع
ع�ش��ر وال�ع�ش��ري��ن م��ن ي��ول�ي��و اجل� ��اري يف
سينما  Ravindra Mini Theatreمبدينة
مومباي.
وستنافس يف املهرجان مثانية أفالم من
ايران وأملانيا وروسيا واهلند وطاجيكستان
وكوريا اجلنوبية و ميامنار.
يذكر ان آذر فرامرزي تعمل يف جمال
الكتابة والتمثيل واالخراج وحاصلة على
ش�ه��ادة يف التمثيل م��ن اهلند وشاركت
يف متثيل عدة اف�لام ومسلسالت وحتمل

يف جعبتها االخراجية اف�لام «ال��وح��دة»
و«ال� �ل� �ب ��اس ال�ب�رت��ق ��ال ��ي» و«اجمل � �ه� ��ول»
و«التقدير» و«اهلدية» و«طريق الثلج»
و«امل��ق ��دس» وح��اص�ل��ة على ع��دة جوائز
دولية عنها.

«املظلة الرمادية» في ضيافة إيطاليا وأمريكا

تأهل الفيلم االيراني القصري «املظلة
ال��رم��ادي��ة» (ج�تر خاكسرتي) للمخرج
حم �م��د ب��وس �ت�ين دوز اىل امل �ش��ارك��ة يف
مهرجانني دوليني بإيطاليا وأمريكا.
وسيعرض الفيلم يف ال ��دورة السابعة
ملهرجان “  ”Nebrodiالدولي الذي اقيم
امس الثالث عشر من يوليو يف ايطاليا.
ويتنافس الفيلم يف مهرجان “ Nova
 ”frontierال� ��دول� ��ي ال� � ��ذي س�ت�ن�ط�ل��ق

فعالياته يف السابع من سبتمرب املقبل
وستستمر حتى التاسع منه يف أمريكا.
وي��روي الفيلم من مثاني دقائق قصة
رج��ل ي��دع��ى السيد مالكي وه��و مصاب
خبصلة م �ع �ت��ادة ي �ع��ود عليها ك��ل ي��وم
حتى يدخل رجل مبظلة يف حياته...
ي��ذك��ر ان «امل �ظ �ل��ة ال ��رم ��ادي ��ة» سبق
ان ش ��ارك يف م�ه��رج��ان « Winter Film
 "Awardsال ��دول ��ي ب��أم��ري�ك��ا وم�ه��رج��ان
« "asian pacificال� ��دول� ��ي ب��أم��ري �ك��ا.
ومهرجان هونغ كونغ ال��دول��ي لألفالم
ال�ق�ص�يرة و م�ه��رج��ان “ ”Shortyweek
ال� ��دول� ��ي ل�ل�أف�ل�ام ال��ق��ص�ي�رة ب��إس�ب��ان�ي��ا
وح�ص��ل على ج��ائ��زة أف�ض��ل فيلم قصري
من مهرجان  USA Film Festivalالدولي
وج ��ائ ��زة أف �ض��ل فيلم م��ن Short Film
 Festival in Lnonu Universityالدولي
برتكيا.

«مثل ابن آدم» يدخل سباق «»Kerala
يستضيف مهرجان “ ”Keralaالدولي بدورته احلادية عشرة يف اهلند الفيلم االيراني
القصري «مثل ابن آدم» (مثل جبه آدم).
وستنطلق فعاليات املهرجان يف العشرين من يوليو اجلاري وستستمر حتى الرابع
والعشرين منه.
وترتكز فعاليات املهرجان على عرض االف�لام القصرية والوثائقية من شتى احناء
العامل« .مثل ابن آدم» من اخراج آرين وزير دفرتي و سبق ان شارك يف مهرجان هوئسكا
الدولي يف إسبانيا والدورة احلادية والسبعني ملهرجان كان السينمائي.

جذابية كبيرة للذين يبيتون حولها
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واألمس��اك الصفراء حيث يسافر الكثري من السياح إليها
لصيد السمك.

اقامة مراسم تثمني جهود مدراء االنتاج السينمائي

ج��رى احتفال م��دراء االن�ت��اج السينمائي
لتقدير ع��دد م��ن الناشطني االي��ران�ي�ين يف
هذا اجمل��ال مع التأكيد على احلاجة ملثل
هذه االحتفاالت وعلى وجوب اهتمام ورعاية
م� ��دراء االن �ت ��اج ب��ال�ع��اط�ل�ين ع��ن ال�ع�م��ل يف
القطاع السينمائي.
االحتفال جرى اخلميس يف فندق (انقالب
ط� �ه ��ران) ،ح �ي��ث ت ��وىل م �ه��ام رئ��اس �ت��ه علي
مقامي ،وجرى فيه تقدير وتثمني الناشطني
السينمائيني ي��وس��ف ص�م��د زادة ،وسعيد
سعدي ،وناصر مقدس ،وعباس درخشنده،
ووح �ي��د م �ش��اخي��ي ،وع��ب ��داهلل ش�ه�ب��از زاده،
وطاهر اماني.
وخالل مراسم االحتفال الذي حضره عدد
من الشخصيات غري الفنية،مبا فيهم اعضاء
يف جملس الشورى ،قال سريوس الوند أثناء
اه��داء درع التقدير لـ ( يوسف صمد زادة):
دعيت الشهر املاضي لعدد يف مراسم العزاء،
والليلة هي أول احتفال أشارك فيه ،وأشعر
ب�لأس��ف لقلة ع ��دد االح �ت �ف��االت ،ح�ي��ث أن
االحتفاالت وليس اهلم والغم والدموع ،هي
اليت تعيننا عى مواصلة حياتنا.
اما صمدزادة فقد أعرب عن سعادته ملا ناله
من تقدير اىل جانب رفاقه وأعضاء عائلته،
وهو على قيد احلياة.

وق��ال (كيومرث ب��ورامح��د) ل��دى اهدائه
درع التقدير ملدير االنتاج واملعد السينمائي،
سعيد سعدي :ان سعدي شخصية تتحلى
باهلدوء ومن الناشطني اجليدين يف عامل
السينما .وحضر رئيس اللجنة الثقافية
مبجلس ال �ش��ورى ،االح�ت�ف��ال لتقديم درع
تقدير للناشط السينمائي ناصر مقدس،و
أشار اىل قدرة السينمائيني على التأثري يف
ال �ع��امل االف�ت�راض ��ي ،مضيفا :حن��ن نسعى
لتوفري االرض�ي��ة لوضع ق��ان��ون نقابة الفن
موضع التنفيذ لكي نتخلص من املشاكل
والعوائق.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ع�ض��و جم�ل��س ال �ش��ورى،
مصطفى كواكبيان :على م��دراء االنتاج
أن يدركوا ما ملكانتهم من أهمية كبرية
يف القطاع السينمائي ،وعليهم أن يتكاتفوا
ل�ي�ق�ض��وا ع�ل��ى االح �ت �ك��ار يف ه ��ذا ال�ق�ط��اع،
وحن� ��ن يف جم �ل��س ال� �ش ��ورى س�ن�ع�ن�ي�ه��م يف
مسعاهم للتخلص يف السلبيات.
يف خ �ت��ام االح �ت �ف��ال ،ق ��ال حم�م��د حسن
ابوترابي ،ام��ام مجعة طهران املوقت الذي
حضر لتقديم لوح تقدير طاهر اماني مدير
انتاج فيلم (س��روة حتت امل ��اء) :لقد تألقت
السينما االيرانية بعد ال�ث��ورة وخاصة مع
انتاج افالم الدفاع املقدس.

