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ثورة إبداعية وبصرية تؤسس لحاضر ثقافي جديد

اخبار السينما

الفن التشكيلي ..بني االبداع والفنون الرقمية
ق��د يتبادر اىل االذه ��ان الكثري م��ن التساؤالت
ح��ول مصري الفن التشكيلي وادوات ��ه التقليدية
حبضور الفن الرقمي ومساته احل��داث��وي��ة ،اليت
ابصرت النور من بني التيارات الفنية املتزامحة
واإلي��دي��ول��وج �ي��ا ال�ث�ق��اف�ي��ة امل �ت �ب��اع��دة للشعوب
لينبثق منها أس�ل��وب ف�ني ج��دي��د اص�ب��ح مبثابة
الطالئع االوىل ل�ث��ورة إبداعية وبصرية تؤسس
حل��اض��ر ث �ق��ايف اب ��داع ��ي ج ��دي ��د ،ول�لإج��اب��ة عن
تلك التساؤالت البد لنا من االط�لاع على واقع
الفن الرقمي وت��أرخي��ه وم��دى ارتباطه بالفنون
التشكيلية التقليدية وفنانيها.
ف�لا ميكن الح��د ال �ي��وم ان ينكر م��ا للتقنيات
وال�برجم �ي��ات احل��دي�ث��ة م��ن دور م�ه��م يف مسرية
حياتنا اليومية ،فهي قد اختصرت الزمان واملكان
وس�ه�ل��ت ق �ض��اء متطلباتنا احل�ي��ات�ي��ة اليومية
ب�س�لاس��ة ح�ت��ى وص ��ل امل ��رء اىل م��رح�ل��ة االدم ��ان
عليها «إن صح التعبري» ،فثورة التقنيات احلديثة
وال�برجم �ي��ات ق��د اس�ت�ح��وذت ال �ي��وم على واقعنا
وع�ب�ث��ت بتفاصيل حياتنا ال�ي��وم�ي��ة ،ح�ت��ى ص��ار
العديد منا رهينا لسحرها وسطوتها حتى اصبح
واقع حياتنا متداخال مع واقع التقنية االفرتاضي
لينتج مزجيا مستحدثا فريدا من نوعه تداخل
يف كل مفاصل احلياة وثقافاتها ومنها الفنون
التشكيلية.
ماهية الفن الرقمي
هو الفن املنشأ بواسطة احلاسوب بشكل رقمي،
ك��ال�ص��ور امل��أخ��وذة ب��واس�ط��ة امل��اس��ح ال�ض��وئ��ي أو
الصور املرسومة مبساعدة تقنيات برامج الرسم
احلديثة ،واليت مثلت بعدا جديدا للفن مبساعدت
الشبكة العنكبوتية «االن�ترن��ت» املدعم بروابط
تتقاطـع ب�ين الفنــان وال�ع�م��ل ال�ف�ني واملتلقي،
حتى امست اليوم لغة املخاطبة بني الناس ،ليتم
إدخال الربجميات احلديثة بلغة االرقام للحاسب
األىل ملعاجلاتها وحتويلها إىل تصاميم وتراكيب

ذات طابع فين مميز يتسم باالقرتاب من الواقع
ليظهر كما نشاهده اليوم وبابعاد ثالثية وحتى
رباعية ،حيث تتسم اللوحات الفنية احلاسوبية
حبضور التقنية العالية وبتشكيالت تكوينية ذات
صياغات ابداعية  ،تستخدم فيها عناصر خمتلفة
م ��ن االل � ��وان وال �ظ ��ل وال� �ض ��وء وال �ك �ت��ل وال �ف ��راغ
وال �ت �ن��اظ��رات ال�ت�ك��وي�ن�ي��ة للتعبري ع��ن خمتلف
االفكار بأسلوب ابداعي مميز .
وم ��ن امل �ث�ير ل�لاه �ت �م��ام ان ع�م�ل�ي��ة ب �ن��اء كل
لوحة فنية رقمية تتطلب معرفة كبرية مبنية
على رؤي��ة فنية ومهارة عالية يف استخدام ادوات
برامج احلاسوب ومنها الفرش واﻻل ��وان وغريها
م��ن االدوات ال�ض��روري��ة يف عملية صياغة الفن
الرقمي او اللوحة الرقمية واليت الميكن للمبدع

مفتي عام سلطنة عمان یؤكد اهمیة مؤتمر الوحدة
االسالمیة بطهران

لحضور ملتقی همدان 2018

نخب وسفراء الثقافة من
 56دولة يفدون الی ايران
قال امني اللجنة الثقافية حلدث همدان
 2018ان ��ه سيعقد يف ه �م��دان ب��اع�ت�ب��اره��ا
عاصمة السياحة ل�ل��دول االس�ي��وي��ة خالل
ال� �ع ��ام احل ��ال ��ي امل �ل �ت �ق��ی ال ��دول ��ي للنخب
وسفراء الثقافة مبشاركة  56دولة.
واضاف «علي دشتكي» يوم االحد ان هذا
امللتقی سيعقد يوم غد  3اكتوبر ويستمر
ث�ل�اث ��ة اي � ��ام مب �ش��ارك��ة  150م ��ن ال�ن�خ��ب
وس �ف��راء ال�ث�ق��اف��ة م��ن  56دول ��ة م��ن ق ��ارات
العامل اخلمس .واستضافت همدان خالل
ال �ف�ترة م��ن  29-27اب/اغ �س �ط��س امل��اض��ي
املؤمتر الدولي لعاصمة السياحة االسيوية
 2018علی ان تستضيف خالل الفرتة 14-12
من شهر ديسمرب من العام احلالي االجتماع
الدولي العضاء منظمة السياحة العاملية
(.)UNWTO
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ازاح متحف العتبة احلسينية املقدسة
الستار عن سجادة ن��ادرة كانت موضوعة
بالقرب من موقع استشهاد االمام احلسني
يف ستينيات القرن املاضي.
وق� ��ال ال�س�ي��د ع�ل�اء ض �ي��اء ال��دي��ن مدير
املتحف يف تصريح خص به املوقع الرمسي،
ان السجادة من النوع املميز وال�ن��ادر وهي
عبارة عن (بردة) من الصوف صنعت يدويا.
واض��اف ان السجادة مت اخراجها بشكل
رمس��ي م��ن خم��زن ال�س�ج��اد ال�ت��اب��ع للعتبة
احلسينية املقدسة ليزين بها متحف العتبة
احلسينية وفسح اجمل��ال ام��ام رواد املتحف
ملشاهدتها .واكد ضياء الدين ان السجادة
ك ��ان م��وق�ع�ه��ا يف ب ��اب امل��ذب��ح امل �ق��دس يف
س�ت�ي�ن�ي��ات ال��ق ��رن امل ��اض ��ي .ول �ف��ت اىل ان
السجادة تضم نقوشا وزخ��ارف متعددة اال
ان ما مييزها وجود حديث الرسول االعظم
حممد صلى اهلل عليه وال ��ه (ان احلسني
مصباح اهلدى وسفينة النجاة) يف وسطها.

ألسلوب الفنان «كاندانسكي» التجريدي من
حيث اهليئة ،حيث متيزت هذه األشكال املرتسمة
على الشاشة ببنية دائرية وهيئة حلزونية وكأن
يدا خفية ماهرة قد رمستها ب��إدراك حسي دقيق
ومتناسق ،مما دفع الفنان اىل التأمل والتفكري
بتلك ال �ت�رددات وامل�ي��ل حن��و إستعمال شاسشة
احلاسوب واستثمارها كأداة فنية ،كونها تتمتع
بأمكانات هائلة ،فقد الحظ الفنان دقة هائلة يف
الرسم إىل درجة تفوق بكثري قدرة اإلنسان ،فقرر
تطوير ه��ذه القدرة وتوظيفها يف جم��ال الفنون
التشكيلية ،فعمد إلجن��از أول حم��اول��ة يف الفن
الرقمي يف تاريخ الفنون البصرية من خالل لوحة
بعنوان «ت ��ردّدات» ،يصف بها ال�ترددات الضوئية
اليت تظهر على شاشة احلاسوب معلنا عن انطالق
حقبة جديدة من الفنون وهي احلقبة الرقمية،
لتتواىل احملاوالت بعد ذلك ساعية لتطوير هذه
التقنيات احلديثة وتسخريها للفنانني وتقنيي
ال� �ص ��ور وم �ص �م �م��ي ال �غ��راف �ي��ك وغ�ي�ره ��م ممن
ت�لام��س احاسيسهم ه��ذا اجمل ��ال ال �ف�ني ،فكانت
ب��ادرة لظهور اوىل الربامج الرقمية املختصة يف
صناعة ومعاجلة ال�ص��ورة لتثري ساحة الفنون
الرقمية بربامج متنوعة على غرار سلسلة األدوبي
وال �ك��ورال والفوتوشوب فيما بعد ،لتحدث نقلة
نوعية يف تاريخ الفنون البصرية يعتد بها بعض
الفنانني لتزيدهم قدرة على اإلب��داع والتفنن يف
لوحاتهم الرقمية ،ليسارع العديد منهم ملسايرة
ه��ذه ال �ث��ورة العلمية ،ويستغلوا ب�براع��ة وتفنن
إمكاناتها ال� ّ
لاحم��دودة وال ّالمتناهية والذكاء
ال��ذي تتمتع به احلواسيب وتقنياتها ،من خالل
تسخري هذه القدرات الرقمية اخلارقة يف خدمة
إبداعاتهم الفنية من صور ورسومات رقمية وحتى
املنحوتات االفرتاضية لريسخوا قواعد الثقافة
الفنية التشكيلية اجلديدة بني افراد اجملتمع من
املتلقني.

رئیس الجامعة االسالمیة الحرة:

ضرورة انشاء مؤسسة دراسات للعالقات االیرانیة الصینیة

أكد مفيت عام سلطنة عمان الشیخ امحد اخللیلي
اه�م�ی��ة ان�ع�ق��اد ال� ��دورة  32مل��ؤمت��ر ال��وح��دة االس�لام�ی��ة
الدولي بطهران ،واعتربه اساسا للوحدة والتضامن يف
العامل االسالمي.
واف��اد تقریر للسفارة االیرانیة يف مسقط ان الشیخ
اخللیلي وخالل لقائه السفری االیراني يف سلطنة عمان
حجة االسالم حممد رضا نوري شاهرودي ،وجه التحیة
لسماحة قائد ال �ث��ورة االس�لام�ی��ة ورئ�ی��س اجلمهوریة
االس�لام�ی��ة االی��ران �ی��ة ،م��ؤك��دا ب��ان��ه سیحضر مؤمتر
الوحدة االسالمیة .ويف هذا اللقاء الذي جاء لتوجیه
الدعوة ملفيت عام سلطنة عمان ،للمشاركة يف مؤمتر الوحدة االسالمیة يف طهران ،تباحث اجلانبان حول
القضایا الثقافیة ذات االهتمام املشرتك .ومن املقرر ان یعقد مؤمتر الوحدة االسالمیة يف طهران خالل
الفرتة من  23اىل  25تشرین الثاني /نوفمرب القادم.

متحف العتبة الحسينية
يكشف عن سجادة نادرة

ان يستغين عنها يف عملية صياغة الصورة وفقا
ملوهبته االبداعية ،فاحلاسوب جهاز اصم جمرد
من املشاعر واﻻحاسيس والعقل البشري هو الذي
يسري تكنلوجيا املعلومات وتوظيفها يف جماﻻت
احلياة املختلفة والسيما الفن ،ليكون باحملصلة
الفن الرقمي مزجيا متناسقا من التكنولوجيا
واإلب��داع يتجسد يف تغيري ثقافة التعبري ويعطي
عصراً بصرياً فنيا جديداً.
بدايات الفن الرقمي
انطلقت النواة االوىل للفن الرقمي مبحاولة
جادة عند منتصف القرن املاضي مع فنان احلداثة
األمريكي «بنجمني فرانسيس البوسكي» ،حيث
شدته مبحض الصدفة بعض أشكال الرتددات على
شاشات الرادار االلكرتونية ،واليت عادت بذاكرته
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اكد رئیس اجلامعة االسالمیة احلرة (آزاد) حممد مهدي طهراجني ،ضرورة انشاء مؤسسة
دراسات للعالقات بنی ایران والصنی كخطوة مؤثرة يف طریق االنشطة العلمیة اجلدیدة.
وخالل استقباله يف طهران رئیس مؤسسة الدراسات الدولیة واالسرتاتیجیة يف جامعة بكنی
الربوفیسور «وانغ جي سي» والوفد املرافق له اعرب طهراجني عن امله بان یؤدي انشاء مؤسسة
دراسات للعالقات بنی ایران والصنی كخطوة مؤثرة يف مسار االنشطة العلمیة اجلدیدة ،ایل
ادراك شعار «االبداع» بصورة افضل وان یكون للطرفنی تأثری متبادل يف جمال تقدم العامل يف
العامل.
وحول أهمیة مؤسسة الدراسات للعالقات االیرانیة الصینیة قال ،انه خالل العقد االخری
كانت هنالك عالقات اقتصادیة واسعة بنی ایران والصنی.
واعترب العالقات بنی البلدین اقتصرت غالبا لغایة علی املصاحل االقتصادیة والتقنیة
واض��اف ،ان��ه وبغیة حتویل ه��ذه العالقات ایل جمموعة عالقات مرتابطة ومستمرة یتوجب
تعمیق العالقات بنی اجلامعات وان العالقات بنی اجلامعات لن تتعمق ایضا دون وجود مؤسسة
ذكیة تضم علماء وخرباء من اجلانبنی یعملون علی ادارة هذه العالقات.

إیران تنظم أول مؤتمر للرسوم املتحركة االسالمية

اقبال عاملي واسع علی مهرجان فيلم املقاومة
اعلن سينمائيون من  73دول��ة يف العامل رغبتهم
يف امل�ش��ارك��ة يف ال� ��دورة اخل��ام�س��ة ع�ش��رة ملهرجان
فيلم املقاومة الدولي من خالل ارساهلم  906افالم
سينمائية ووث��ائ�ق�ي��ة مم��ا ي�ش�ير ایل من��و االق �ب��ال
علی ه��ذا املهرجان .وق��د ش��ارك يف ال��دورة السابقة
سينمائيون من  67دولة يف العامل.
ويشارك  691فيلما وثائقيا و 215اث��را سينمائيا
يف ه��ذه ال ��دورة من املهرجان من دول خمتلفة مبا
فيها سوريا وامريكا واسبانيا وفرنسا وكندا والسويد والنرويج والوس وسنغافورة وتايلندا
واملانيا وهولندا وتركيا وكوريا اجلنوبية وايطاليا وبريطانيا وفنلندا وبلجيكا واليونان وروسيا
واسرتاليا واهلند والدمنارك والبنغالديش وبولندا والكونغو وقطر والصني وسويسرا والبوسنة
واهلرسك والسعودية وتشيلي وروسيا البيضاء ولبنان وال�برازي��ل وبلغاريا واالردن وفنزويال
والصني الشعبية والشيشان والتشيك.
وتشارك يف هذه ال��دورة من املهرجان اثار سينمائية تتناول قضايا مثل التحالف القذر بني
الوهابية والصهيونية ،وخمططات ارتكاب اجلرائم ضد املسلمني ،واه��داف االستكبار العاملي
والصهيونية يف دع��م اجلماعات االرهابية والتكفريية وداع��ش يف املنطقة ،ومقاومة الشعب
الفلسطيين امام الكيان الصهيوني الغاصب ومحاته ،وجرائم داعش والتيارات التكفريية ،ونكث
امريكا لوعودها وضربها املواثيق الدولية عرض احلائط وقمع احلركات الداعية للحرية من
قبل نظام اهليمنة وممارسة التمييز ضد االقليات واملهاجرين يف الدول الغربية .
وستبدا الدورة اجلديدة ملهرجان فيلم املقاومة الدولي اعتبارا من  22تشرين الثاني /نوفمرب
لتستمر حتی االول من شهر كانون االول/ديسمرب املقبل .

فيلمان ايرانيان يخوضان سباق «»Kalmthout
يستضيف مهرجان « :Kalmthoutالدولي لألفالم
القصرية يف بلجيكا فيلمني ايرانيني قصريين.
وميثل ايران يف هذا احلدث الفين الفيلمان «هيا
رستم هيا» (بدو رستم بدو) للمخرج حسني مالميي
و«األفق اخلالي» (جشم انداز خالي) للمخرج علي
زارع قنات نوي.
وس�ي�ق��ام امل �ه��رج��ان يف ال �س ��ادس م��ن اك�ت��وب��ر يف
بلجيكا وستتنافس ف�ي��ه اف�ل�ام ق�ص�يرة ووثائقية

وانيميشن.
ويعاجل فيلم (األفق اخلالي) والذي استغرقت عمليات انتاجه سنتني ونصف قضية أمهات
الشهداء واملفقودين أثناء احلرب ويروي قصة أم تنتظر بعد أن تقدم بها السن عودة ابنها من
أرض املعركة.
وسبق للفيلم ان حصل على جائزة أفضل فيلم أنيميشن يف مهرجان جوائز أفالم لوس آجنلس
( )LosAngelesFilm Awardsكما تألق الفيلم يف مهرجان « »ASIANS ON FILMالدولي
بأمريكا وحصل على جائزة أفضل انيميشن اىل جانب اللوح التقديري ألفضل موسيقى من
املهرجان.
و«هيا رستم هيا» مدته  11دقيقة وكان عرضه االول يف مهرجان «االنيميشن» احمللي يف
طهران وحصل منه على جائزة افضل فيلم وجائزة افضل خمرج.
حيكي انيمشن «هيا يا رستم» يف اطار كوميدي قصة البطل االسطوري االيراني «رستم»
الذي وردت قصته يف الشاهنامة ،حيث يأتي من االسطورة اىل الواقع اليوم يف مدينة طهران
وحياول ان يعوض عما فعله بابنه «سهراب» باجياد دواء له لشفائه لكنه ال يعرف فيما اذا كان
ما يفعله للوصول اىل ما يريد ،مشرع وقانوني ام ال.

في أولى مشاركته الدولية..

«موسم الصيد»االيراني يقتنص جائزتي مهرجان سان فرانسيسكو
يف أوىل مشاركته الدولية ،فاز الفيلم السينمائي االيراني «موسم الصيد» (فصل شكار)
للمخرج داريوش ياري جبائزتني من مهرجان سان فرانسيسكو الدولي.
ون��ال بطال الفيلم حميا دهقاني وم�ه��ران امح��دي على جائزتي أفضل ممثلة وممثل من
املهرجان .واقيم املهرجان بنسخته احلادية عشرة يف يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين
من سبتمرب املاضي.
«موسم الصيد» من انتاج علريضا ابوالقامسي وتأليف داري��وش ي��اري وس��ارا خسرو آب��ادي،
وهو ذو مضمون اجتماعي ويتطرق اىل احدى املشاكل اليومية يف اجملتمع وهي الصيد غري
القانوني« .موسم الصيد» حيكي قصة ع��ازف موسيقي يف اخل��ارج ،لسبب ما يعود اىل قرية
ابيه يف ايران ،فيواجه احداثاً يف القرية تشكل قصة الفيلم ...ويعد «موسم الصيد» التجربة
السينمائية الثالثة لياري بعد فيلمي «الدخيل» و«كربالء ،جغرافيا لتاريخ» ،وشارك يف متثيل
ادواره االساسية :مهران امحدي ،حامد كميلي ،وحميا دهقاني

املستشاریة اإلیرانیة لدی الفلبنی تنظم معرضا
قرآنيا حول املرأة
ستنظم املستشاریة الثقافیة اإلیرانیة ل��دی الیابان أول مؤمتر لـ«املانغا (ال��رس��وم املتحركة)
اإلسالمیة» يف العاصمة طوكیو.
وسیقام هذا املؤمتر اإلسالمي من  10نوفمرب  2018الساعة الثانیة ظهرا وسیستمر لغایة الساعة
السادسة عصراً بالتوقيت احمللي يف حمل السفارة اإلیرانیة لدی الیابان.
وجیمع املؤمتر حشداً من الفناننی والراغبنی يف فن املانغا اإلسالمیة حیث یتبادل هؤالء الفنانون
التجارب فیما بینهم .وم��ن أب��رز فقرات امل��ؤمت��ر ،حم��اض��رات ألب��رز مصممي فن ال��رس��وم املتحركة
اإلسالمیة وتنظیم طاولة مستدیرة هلؤالء املصممنی وتنظیم ورشة تعلیمیة يف جمال فن الرسوم
املتحركة اإلسالمیة باإلضافة ایل اإلعالن عن الفائزین مبسابقة الرسوم املتحركة.

يقل سياحا من ثماني دول

االسبوع القادم ..قطار «قلب ايران» السياحي يصل ايران
قطار «قلب اي ��ران» السياحي ال��ذي يقل سياحا من مثاني دول ،سيصل اىل اي��ران
االسبوع القادم عرب معرب سرخس.
واع �ل �ن��ت ش��رك��ة ال�س�ك��ك احل��دي��دي��ة يف اي� ��ران ان ق �ط��ار ق�ل��ب اي� ��ران ينطلق من
م��وس �ك��و ومي� ��ر ع�ب�ر ك��ازاخ �س �ت��ان واوزب �ك��س �ت ��ان وت��رك �م �ن �س �ت��ان ل�ي�ص��ل اىل اي� ��ران
يف االسبوع القادم.
ويقل القطار سياحا من اسرتاليا واملانيا وايطاليا وسنغافورة وماليزيا وروسيا وامريكا
والذين سيزورون خالل زيارتهم اليران خمتلف املدن االيرانية مبا فيها مشهد وطهران
وكرمان ويزد واصفهان للتعرف على ثقافة ايران وتارخيها.
يذكر ان القطارات السياحية الدولية مبا فيها قطار «أل��ف ليلة وليلة» و«النسر
ال��ذه�بي» ب��دأت رحلتها قبل ارب��ع س�ن��وات بهدف تنمية السياحة ويف ه��ذا االط ��ار زار
العديد م��ن السياح االج��ان��ب خمتلف امل��دن االي��ران�ي��ة ال�تي تتمتع مبعامل تارخيية
وسياحية.

ّ
ّ
نظمت املستشاریة الثقافیة اإلیرانیة لدی الفلبنی معرضاً قرآنیاً
للخط حول حقوق املرأة ومكانتها
ّ
يف اإلسالم ،وذلك يف حمل الكنیسة املورمونیة يف الفلبنی.
أن املستشاریة الثقافیة اإلیرانیة لدى الفلبني نظمت هذا املعرض القرآني بالتعاون مع مجعیة
اخلطاطنی يف الفلبنی ،والكنیسة املورمونیة ،والكنیسة الكاثولیكیة ،واجلمعیة اإلسالمیة الطالبیة.
مت تنظیم املعرض بالتزامن مع إحیاء أسبوع تكریم األسرة يف الفلبنی حیث ضم املعرض ّ
و ّ
خط  40آیة
من القرآن الكریم باإلضافة ایل أدعیة منسوبة لإلمام علي(ع) ،والشعر الفارسي كما إشتمل املعرض
علی تنظیم ورشة تعلیمیة .وأقیم املعرض حول موضوع املرأة ومكانتها يف اإلسالم حیث مت إنتخاب 40
آیة وترمجتها ایل اإلجنلیزیة وخطها وتوزیعها علی هیئة إستمارة علی الزوار.
وإفتتح امل�ع��رض بعد تنظیم إحتفال مج��اه�یري شهد إل�ق��اء كلمة لرئیس الكنیسة املورمونیة
وحماضرة للفنانة اإلیرانیة «تندیس نقوي» اليت قامت خبط اآلیات وتنظیم املعرض.

فنان ُسني ّ
ینظم معرض ًا
حول «عاشوراء» في أملانیا
ق��ام فنان م��ن أه��ل السنة بتنظیم معرض
فين تناول موضوع ع��اش��وراء وحركة اإلم��ام
احلسنی(ع) ومحل عنوان «شهید العشق» يف
مدينة «فاميار» بوالية «تورنغن» األملانیة.
أن هذا املعرض العاشورائي أقیم يف مدینة
«ف��امی��ار» ال�تي تشتهر بالعاصمة الثقافیة
والفنیة ألملانیا .وتشهد مدینة فامیار تنظیم
ال �ع��دی��د م��ن امل��ع ��ارض األس �ب��وع �ی��ة اخل��اص��ة
ب�ث�ق��اف��ات ال� ��دول واجمل �ت �م �ع��ات وال �ت�ي تسعی
ل�ل�ت�ع��ری��ف ب��ال �ش �ع��وب وال��ث��ق ��اف ��ات .وض�م��ن
فعالیات أسبوع التعریف بثقافات الشعوب،
قامت املستشاریة الثقافیة اإلی��ران�ی��ة لدی
أملانیا بتنظیم معرض حول واقعة الطف

يف م�ت�ج��ر «ف ��امی ��ار ات ��ری ��وم» وس� ��وف می��ارس
أعماله ملدة  3أسابیع علی التوالي.
وقامت املستشاریة الثقافیة اإلیرانیة لدی
أملانیا بتنظیم جمموعة رسوم مصغرة لتبینی
نهضة اإلم� ��ام احل �س�ی�ن(ع) للفنان «حممد
حم �م��د ج ��ان ��ف» وه���و ف �ن��ان رس� ��ام س�ن�ي من
املذهب احلنفي عمل علی شرح تأریخ واقعة
الطف بطریقة فنیة.

