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س�میرا جلیلی :آهای فلس��طین ،سرزمین پاک نفسهای
پیامبران ،نغمههای داوود و گریههای یعقوب ...ای میعادگاه
پاکان و نیکان ،انس��ان از تو به معراج رسید ،و بوی پیراهن
یوس��ف بر تربت آس��مانی تو فرود آمد ،تو س��رمه چش��م
س��رزمینهای نخ��ل و زیتونی ،تو عروس س��احل زیبای
مدیترانهای ،از تو در شگفتم ،از این همه شکوه ،از آن همه غم...
در ساحل زیبایت قدم میزنم و به حکم تاریخ ،روزی
را میبینم که کفتارها آمدند و گردنبند زیبای مروارید را
از گردن زنانت به غارت بردند و مردان را کشتند و باغها
را غصب کردند.
و فقط دست باد ،نوازشگر یتیمان کوچهها شد.
روزی که قلب تاریک چکمههای اس��تعمار و دست
چرکین اس��تثمار مس��جداالقصی را لمس کرد و قبله
نخستین و محل معراج انسان کامل را محزون ساخت.
روزی که با شناسنامه جعلی آمدند تا قرنها آوارگی
نفرین شدهشان را سرپوش بگذارند.
آن فرعونیانی که از ترس تولد موسی ،زنان آبستن را
شکم دریدند و دریغ که ندانستند زنان قصههای مقاومت
با گیسوی بافته دخترکان موطالیی راز میگویند.
روز مصیبت و روز نکبت ،هر چه هس��ت؛ ما نسل به
نسل قدرت سلیمان را به گهواره قاسمها سنجاق میکنیم.
انه من سلیمان و انه بسماهلل الرحمن الرحیم
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بازنمایی دفاعمقدس و مدافعان حرم در بستر نمایشگاه کتاب

کتاب و تصویر شهادت

اخبار

«تجربه ماندگار» در شبکه مستند

شبکه مستند جمعه  ۲۳اردیبهشت ساعت  ۱۹:۳۰با
پخش مستند «تجربه ماندگار» یاد مرحوم نادر طالبزاده
مستندساز ،مجری و تهیهکننده را گرامی میدارد .مستند
تجربه ماندگار در بنیاد روایت فتح تولید ش��ده و در ۴۷
دقیقه زندگی حرفهای نادر طالبزاده را مرور کرده است.
طال��بزاده دارای مدارک تحصیلی کارشناس��ی ادبیات
انگلیس��ی از دانشگاه راندولف میکن و کارشناسی ارشد
کارگردانی سینما از دانشگاه کلمبیا بود .او فعالیت هنریاش
را از  ۱۳۵۹در صداوس��یمای جمهوری اسالمی ایران با
س��اخت فیلمهای مستند آغاز کرد .از دیگر فعالیتهای
طالبزاده میتوان به تدریس در مرکز اس�لامی آموزش
فیلمسازی و مدیریت مرکز تحقیقات و مطالعات سینمایی
در معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اشاره
کرد .تهیهکننده و کارگردان این مستند یاسر انتظامی است
و از دیگر عوامل آن میتوان به مصطفی داالیی کارشناس
و مجری اشاره کرد.

مرور فیلمهای پرویز پرستویی
در شبکه نمایش

شبکه نمایش این هفته قصد دارد به مرور آثار فیلمهای
پرویز پرستویی از س��تارگان بزرگ سینمای کشورمان
بپردازد .پرویز پرستویی ،هنرمند کشورمان سال ۱۳۳۴
در روستای چالو از روستاهای استان همدان به دنیا آمد.
خان��واده او در  ۳س��الگی به تهران مهاجرت کردند و در
نوجوانی مش��غول یادگیری تئاتر شد .پرستویی فعالیت
هنری خود را س��ال  ۱۳۴۸با اج��رای نمایش در کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مراکز رفاه آغاز کرد.
سال  ۱۳۶۲نخستین فیلم سینمایی خود را به نام «دیار
عاشقان» بازی کرد و در همان نخستین حضور موفق به
دریافتجایزهبهترینبازیگرمکملجشنوارهفیلمفجرشد.
فیلمهای «شکار» در کنار خسرو شکیبایی« ،آدم برفی»،
«لیلی با من است» و ...از خاطرهانگیزترین آثار او است .نقطه
اوج بازیگری پرستویی نیز فیلم «آژانس شیشهای» است.
وی برای بازی در نقش حیدر ذبیحی در فیلم «بادیگارد»
در سیوچهارمین دوره جشنواره فیلم فجر برای چهارمین
بار برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.
فیلمهای منتخب این هنرمند که هفته آینده ساعت ۲۱
از شبکه نمایش پخش خواهند شد ،به ترتیب روز پخش
از ش��نبه  ۲۴تا جمعه  ۳۰اردیبهشت شامل این فیلمها
هستند« :عشق شیشهای»« ،مومیایی « ،»۳شکار»« ،آدم
برفی»« ،بادیگارد»« ،مرد عوضی» و «آژانس شیشهای».
فیلمهای س��اعت  ۲۳شبکه نمایش که بخش فیلمهای
جذاب اس��ت شامل این فیلمهاست« :از فراز قله»« ،هر
چه پیش آید»« ،توقف ناپذیر»« ،میان زمین و آسمان»،
«خانه شوم»« ،روز بازگشت» و «به سوی ستارگان».

ریچارد لینکلیتر؛ کارگردان «قاتل»

کارگردان مش��هور فیلم تحسینشده «پسر بچگی»
کمدی اکشن «هیتمن» یا «قاتل» را بر مبنای داستان
زندگی واقعی یک قاتل مخفی کارگردانی میکند .وی
که از نویسندگان فیلمنامه این فیلم هم هست ،آن را با
بازی گلن پاول بازیگر «تاپ گان :ماوریک» جلوی دوربین
میبرد .حقوق بینالمللی این فیلم در بازار جشنواره فیلم
کن برای فروش عرضه میشود .این فیلمنامه بر مبنای
گزارشی ساخته میشود که سال ۲۰۰۱در ماهنامه تگزاس
منتشر شد و داستان گیرای قاتلی به نام گری جانسون را
که با پلیس همکاری میکرد ،مستند ساخت .قرار است
تولید فیلم در ماه اکتبر شروع شود.

«جشن نامه» در رادیو نمایش

«جشن نامه» برنامهای ترکیبی از شاهنامهخوانی ،نقالی
و پردهخوانی و نمایشهایی کوتاه بر اساس شاهنامه حکیم
توس است .این آیین شامل بخشهایی همچون «رونمایی
نامورنامه» در گفتوگو با جالل خالقی مطلق عضو هیأت
امنا و فرنشین بنیاد فردوسی و با صدای محسن بهرامی،
«ش��گفتیهای ش��اهنامه» در گفتوگو با عبدالمهدی
مستکین ،شاهنامهپژوه و مدیر بخش فرهنگ کمیسیون
یونسکو ایران است« .جشن نامه» به تهیهکنندگی ملیحه
مرادی جعفری با اجرای ملیحه شبانیان و پیمان شیخی،
دستیار تهیه علیرضا بهروش و با همکاری مرکز هنرهای
نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و رادیو نمایش و
بنیاد فردوسی به میزبانی تاالر سنگلج تهران ،روز یکشنبه
 ۲۵اردیبهش��ت از ساعت  ۹الی  ۱۱از محل تماشاخانه
س��نگلج روی آنتن خواهد رفت و پذیرای عالقهمندان و
مخاطبان رادیو خواهد بود .این برنامه در گروه فرهنگ و
تاریخ رادیو نمایش تهیه و تولید شده است که به صورت
زنده از آنتن شبکه رادیویی نمایش پخش میشود.

انتشارات بنیاد حاجقاسم عرضه میکند

گروه فرهنگ و هنر :امس��ال در سیوسومین نمایشگاه کتاب
تهران در راستای اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت ،غرفههای زیادی
به ناشران این حوزه اختصاص یافته و همچنین نشستهایی
نیز در رابطه با حوزه دفاعمقدس و مدافعان حرم برگزار ش��ده
و میشود که در ادامه به معرفی برخی از تازهترین کتابهای
منتشرشده و نشستهایی که در این حوزه برگزار شده است،
میپردازیم.
به گزارش «وطنامروز» ،انتشار «آتشبار» وابسته به سازمان
حف��ظ آثار و نش��ر ارزشهای دفاعمقدس در سیوس��ومین
نمایشگاه کتاب تهران عالوه بر کتابهایی که در سالهای قبل
به چاپ رسانده  ۲تالیف جدید با عناوین آفاق روشن بیداری و
ماراتن در آبادان را در این نمایشگاه به مخاطبان عرضه میکند.
انتشارات «مکتب حاجقاسم» نیز چند عنوان کتاب جدید را به
نامهای به یاد چراغی روشن ،سرباز نامه ،مرد میدان ،سرو روان
و از چیزی نمیترس��م (خاطرات خودنوشت سردار سلیمانی)
به  ۲زبان فارس��ی و عربی در این نمایش��گاه به عالقهمندان
عرضه میکند .انتشارات «پیام آزادگان» هم امسال با  ۹عنوان
کتاب جدید شامل گلکاشتی عباس ،چند وجب جای خالی،
عکس دستهجمعی ،بوسه بر دست استاد ،آزادی بیان« ،جنگ،

اسارت ،مذاکره» ،مجموعه  4جلدی آموزش عربی در اسارات،
دور از چشم صلیب و الفبای اسارت به سیوسومین نمایشگاه
کتاب تهران آمده است .انتشارات «چشم و چراغ» مرکز حفظ
آثار سپاه الغدیر نیز امسال چندین عنوان کتاب جدید از جمله
بخوان والعصر ،سرخترین سیب ،هفت روز با من بمان ،ادهمیها،
علی دوستداشتنی ،خاکیتر از خاک ،بازگشت باالچ و مسافر
مجنون را در نمایشگاه عرضه کرده است.
همچنیننشر«خوین»درسیوسومیننمایشگاهکتابتهران
با  ۵۰عنوان کتاب جدید از جمله  ۶۰روز زیر آتش ،به امید دیدار،
حاجتروا ،جالل ،محسن ما و عباس عوض شده در این رویداد
فرهنگی شرکت کرده است .از تازههای نشر مرکز اسناد انقالب
در حوزه ایثار و شهادت میتوان به کتاب سرزمین بیفصل که
روایت عاشقانه پروین مرادی از  35سال زندگی با سیدحمید
تقویفر است اشاره کرد .تازیانههای سلوک ،از معراج برگشتگان،
شهابالدین ،تبار انحراف و پرواز پای دماوند نیز از جدیدترین
عناوین منتشر شده از سوی انتشارات شهید کاظمی است که
در نمایشگاه کتاب امسال عرضه میشود .انجمن پیشکسوتان
سپاس هم امس��ال با  ۲۱عنوان کتاب از جمله سراب آزادی،
هژمونی فریب ،وقت محدود ،سیروان ،فوالد و سرخ انحالل در

معرفی  14کتاب زندگینامه
شهید سلیمانی در نمایشگاه

نمایشگاه کتاب امسال شرکت کرده است .انجمن عکاسان انقالب
اسالمی و دفاعمقدس نیز در نمایشگاه کتاب امسال مجموعهای
از تصاویر ثبت شده در دوران  ۸سال دفاعمقدس را به نمایش
عموم گذاشته است.
همانطور که اشاره شد نشستهایی هم درباره دفاعمقدس
برگزار ش��ده و میشود .از جمله میتوان به نشست «ادبیات و
مدافعان حرم» در دومین روز از سیوسومین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران اشاره کرد که در سرای علمی -فرهنگی نمایشگاه
کتاب تهران برگزار ش��د .در این نشس��ت جواد کالتهعربی و
سجاد محقق از نویسندگان فعال حوزه ادبیات دفاعمقدس به
ایراد سخن پرداختند.
جواد کالتهعربی گفت :اهمیت حضور در س��وریه از لحاظ
سیاس��ی و نظامی باید تبیین ش��ود و اتفاقاتی که در جنگ
س��وریه افتاد مهمترین رخداد طی  ۱۰س��ال اخیر در منطقه
غرب آس��یا بود .بهار عربی یک تح��ول زودگذر بود اما جنگ
سوریه مهمتر است .وی افزود :کارنامه  ۴۰سال پیش در زمینه
ثبت و ضبط وقایع جنگ تحمیلی قابل قبول است .از عملیات
فتحالمبین (زمستان سال  )۶۰راویان ،کنار فرماندهان جنگ
حضور داش��تند که عالوه بر ثبت و ضبط وقایع ،لحظهنگاری
میکردند اما در سوریه این اتفاق نیفتاد و در مستندنگاری آن
دچار عقبگرد شد .الزم است به یک بخشی از اسناد آن جنگ
دسترسی داده ش��ود .کالتهعربی اضافه کرد :غیر از انتشارات
خط مقدم ،اطالعی ندارم که برای مستندنگاری جنگ سوریه
سازمانی تشکیل شده باشد یا دغدغه حضور در منطقه وجود
داشته باشد .کتابهای مدافعان حرم که در داخل نوشته شده،
عمدتاً مربوط به کارهای شخصی و خاطرات آنها در داخل ایران
است .سجاد محقق ،خبرنگار و نویسنده حوزه جنگ هم در ادامه
نشست با بیان اینکه سال گذشته  ۲سفر به سوریه داشتم ،گفت:
درباره مستندنگاری از موضوعات جنگی همیشه یکی از مسائل،
بحثهای نظامی و امنیتی اس��ت اما برخی برای اینکه راحت
باشند،مسائلغیرمحرمانهراهممحرمانهجلوهمیدهند.خبرنگار
در خوشبینانهترین حالت در مناطق نظامی شهروند درجه ۳است
و نباید انتظار برخوردی درست داشته باشد .او همیشه به عنوان
موجودی سرکش و دردسرساز شناخته میشود .مجمع ناشران
دفاعمقدس نیز نشست «شیوههای نوین ترویج و تبلیغ کتاب»
را برگزار کرد که با استقبال مخاطبان مواجه شد.
سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «با
کتاب سالمتیم» از بیستویکم تا سیویکم اردیبهشتماه۱۴۰۱
در  ۲بخش حضوری در مصالی امام خمینی(ره) و مجازی در
سامانه  ketab.irبرگزار میشود.

از میان  ۵۰۰عنوان کتاب با موضوع زندگی شهید
حاجقاسم سلیمانی  ۱۴عنوان برتر پس از ارزیابی توسط
انتشارات مکتب حاجقاسم در سیوسومین نمایشگاه
کت��اب معرفی میش��ود .ب��ه گ��زارش «وطنامروز»،
انتش��ارات بنیاد مکتب حاجقاس��م در سیوس��ومین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران  5کتاب را به صورت
خاص عرضه کرده است که بعضی پیش از این منتشر
ش��ده و برخی برای نخستینبار انتشار یافته است۲ .
عنوان در نمایش��گاه کتاب امس��ال با نامهای «سردار
س��ربهداران» عرضه ش��ده که مجموعهای از اشعاری
از کنگرهای با همین عنوان اس��ت .تمام ش��اعرانی که
درباره شهید سلیمانی شعر سروده بودند به این کنگره
آمده و برگزیده ش��دند و پس از آن اشعارشان در این
کتاب منتشر شده است .مجموعه عکس «سرو روان»
که عکسهای برگزیده مراسم تشییع شهید حاجقاسم
سلیمانی اس��ت نیز در این نمایشگاه عرضه میشود،
همچنی��ن نش��ریهای با نام «قاس��م» که به بررس��ی
ابعاد نظری و کیفیت مراسم تشییع شهید حاجقاسم
س��لیمانی میپردازد از جمله عناوین عرضه ش��ده در
نمایش��گاه کتاب اس��ت .عالوه بر این کتابها درباره
فضای فرهنگی نمایش��گاه و در بخش سرای اهل قلم
 4نشس��ت تخصصی در ایام نمایشگاه برگزار میشود.
همچنی��ن بنیاد مکتب حاجقاس��م تم��ام کتابهای
منتشر ش��ده با موضوع حاجقاسم سلیمانی که تعداد
آنها نزدیک به  ۵۰۰عنوان اس��ت را بررس��ی کرده و
خروجی این ارزیابیها را که  ۱۴عنوان برتر از زندگینامه
شهید است در سیوسومین نمایشگاه عرضه و معرفی
میکند که مخاطبان میتوانند با مراجعه به نمایشگاه
از کتابهایی که درباره ش��هید سلیمانی منتشر شده
است اطالع پیدا کنند.
انتشارات مکتب شهید حاجقاسم سلیمانی در راهروی
شماره  ۸غرفه  ۱۸و در بخش ناشران عمومی قرار دارد.

کمیته هماهنگی تولید و نمایش نخستین جلسه خود را برگزار کرد

بررسی چالشهای تولید و پخش «ویاودی»ها
نخس��تین جلس��ه کمیته هماهنگی تولید و نمایش به
میزبانی محمدمهدی عسگرپور ،دبیر انجمن با حضور اعضای
کمیته شامل علی مجیدی عضو هیاتمدیره انجمن و رئیس
هیاتمدیره و مدیرعامل پلتفرم پیشتازمووی ،مهدی داوری
عض��و هیاتمدیره انجم��ن و مدیرعامل پلتفرم تیوا ،مجید
محسنینمایندهپلتفرمفیلیمو،افشیناسدزادهنمایندهپلتفرم
فیلمنت و آرین گلصورت نماینده پلتفرم نماوا برگزار شد .به
گزارش «وطنامروز» ،در این جلس��ه که مجیدی به عنوان
رئیس کمیته انتخاب شد ،مباحث مختلفی که  ۲حوزه تولید
و پخش را دربرمیگیرد ،طرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
از جمله سرفصلهایی که در نخستین جلسه کمیته مطرح شد

میتوان به تالش برای رفع موانع تولید ،ایجاد هماهنگیهای
الزم بین پلتفرمها در حوزه تولید از طریق تدوین آییننامهها
و مرامنامههای گروهی ،طراحی سامانهای برای تبادل اطالعات
بین تولیدکنندگان محتوا و ایجاد هماهنگی بین پلتفرمها در
بخش نمایش آثار اشاره کرد .شکلگیری کمیته هماهنگی
تولید و نمایش در انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدئوی
آنالین ،پیرو مطالبات جامعه هنری ،اصناف فعال در زمینه
تولید محصوالت تصویری و همچنین اعضای صنف ویاودی
برای سامان یافتن تولید و پخش در پلتفرمها و نظاممند شدن
این عرصه بوده است .در پی این مطالبه هیاتمدیره انجمن،
شکلگیری این کمیته را مصوب کرد و بعد از انتخاب اعضا،

با برگزاری نخستین جلسه و برنامهریزی برای جلسات آتی
و تعیین محتوای آن جلس��ات ،خط س��یر این کمیته برای
ساماندهی حوزههای تولید و نمایش تعیین شد .انتظار میرود

طی جلسات آتی محدودههای پرچالشی چون سقف و کف
دستمزدها که عرصه تولید را تحت تاثیر قرار میدهد ،مورد
بررسی قرار گیرد.

وزارت دفاع گواهی صنف سینمایی را تمدید کند

«قیصر سیاه» ساخته میشود

افزایش دستمزد جلوههای ویژه میدانی

مدس میکلسن بازیگر   فیلم اکشن جاسوسی

رئی��س انجمن جلوهه��ای ویژه
میدان��ی میگوید امیدوار اس��ت در
ش��رایط فعل��ی ،وزارت دف��اع بدون
برگ��زاری کالس ،گواهی فعاالن این
ح��وزه را تمدی��د کند .ب��ه گزارش
«وطنامروز» ،ایمان کرمیان با اشاره
به اهمیت توجه به وضعیت اقتصادی
اقش��ار مختلف سینمایی گفت :با توجه به افزایش هزینه
زندگی در جامعه ،انجمن جلوههای ویژه میدانی نیز تصمیم
گرفت سروسامانی به بحث دستمزدها و میزان قراردادهایی
که در پروژهها بسته میشود بدهد ،چرا که در سال جاری
دستمزد تمام رشتههای سینمایی افزایش پیدا کرده اما این
مساله در حوزه جلوههای ویژه میدانی اتفاق نیفتاده است.
وی ادام��ه داد :ش��رایط ب��ه گونهای اس��ت که گاهی
پیشنهادهای عجیب دس��تمزدی برای کار در پروژههای
طوالنی مانند سریالها میشود که بسیار خندهدار است.
البته ب��ه مدیران جلوههای ویژه میدان��ی اعالم کردهایم
حداکثر دستمزد برای سریالها و پروژههای سینمایی در

س��ال جاری روزانه  ۵میلیون تومان
باش��د که تاکید میکنم این قرارداد
شامل پرداخت دستمزد از سوی مدیر
جلوههای ویژه میدانی به دستیاران
خود نیز میشود.
رئی��س انجمن جلوهه��ای ویژه
میدانی به مهر گفت :در حال حاضر،
مساله تمدید این گواهینامهها نیازمند برگزاری دورههای
جدید است .این در حالی است که برگزاری چنین دورههایی
هزینههای باالیی برای شرکتکنندگان به همراه دارد ،به
همین دلیل دنبال این هستیم تا برای مدتی گواهینامههای
مورد نظر بدون برگزاری دورههای جدید تمدید ش��ود تا
شرایط اقتصادی مناسب فراهم شود.
کرمیان در پایان گفت :متاسفانه هزینهها آنقدر سنگین
است که برگزاری چنین کالسهایی بسیار سخت شده و
این در حالی است که بارها درخواست کردهایم ما در این
انجمن نیازمند مواردی هس��تیم که کمک به ارتقای این
رشته کند.

مدس میکلس��ن ک��ه جایگزین
جانی دپ ش��د و در فیلم «جانوران
ش��گفتانگیز؛ اس��رار دامبل��دور»
نقشآفرینی کرد ب��ه عنوان بازیگر
اصلی فیلم جاسوسی اکشن «قیصر
س��یاه» انتخاب ش��د .ای��ن فیلم را
«یوناس آکرلوند» سازنده فیلمهایی
چون «اربابان آشوب» و «کالرک» کارگردانی میکند .به
گزارش «وطنامروز» ،جیسون راتول و میکلسن فیلمنامه
ای��ن فیلم را با اقتباس از رمان گرافیکی «پوالر» نوش��ته
ویکتور سانتوس نوشتهاند .این دومین پروژهای است که
در آن میکلسن ،آکرلوند و جرمی بولت و رابرت کولزر -که
تهیهکنندگان این فیلم هستند -با هم همکاری میکنند.
آکرلوند سال  ۲۰۱۹نیز به شیوه مولف خود «پوالر» را با
همکاری همین گروه برای نتفلیکس ساخت که میکلسن
بازیگ��ر اصلیاش بود و  ۲هفته متوالی نخس��تین برنامه
پرمخاطب نتفلیکس شد.
مذاکرات برای انتخاب بازیگران دیگر فیلم «قیصر سیاه»

ادامه دارد و خبرهای بعدی پیشرفت
در این امر را روشن میکند .در فیلم
«قیصر س��یاه» میکلس��ن در نقش
خطرناکترین قاتل جهان ،یک توطئه
مرگبار از س��وی سندیکای قاتالن را
کشف میکند و به هدف شماره یک
آنها بدل میشود .میکلسن با بازی در
«کازینو روی��ال» و مجموعه تلویزیونی «هانیبال» که در
نقش دکتر هانیبال لکتر بازی کرد ،ش��ناخته شد« .دکتر
استرنج»« ،روگوان :داستانی از جنگ ستارگان» و «دور
دیگر» از دیگر فیلمهای وی بوده است .وی در پنجمین فیلم
«ایندیانا جونز» که هنوز بیعنوان است هم بازی خواهد کرد.
آکرلوند برای ساخت فیلمهای موزیک ویدئویی شهرت دارد
و  ۲جایزه گرمی برده است .فیلم «ارباب آشوب» وی نیز
در جشنواره فیلم ساندنس  ۲۰۱۸به نمایش درآمده بود.
«آپارتمانهای کوچک» با بازی بیلی کریستال« ،اسپون» با
بازی جیسون شوارتزمن و میکی رورک و سریال «کالرک»
از دیگر آثار وی هستند.

نشست وزرای فرهنگ ایران و لبنان برگزار شد

گسترش روابط فرهنگی در تمام سطوح
محمدمهدی اس��ماعیلی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در
نشست خبری مشترک با محمد وسام المرتضی ،وزیر فرهنگ
لبنان که چهارشنبه  ۲۱اردیبهشت در تاالر وحدت تهران برگزار
شد ،ضمن خوشامدگویی به هیأت لبنانی گفت :آقای المرتضی
در سفر خود به کشورمان دیدارهایی با رئیسجمهور کشورمان
و برخی وزرای دولت مردمی داش��ته که در تمام این دیدارها
تالش شده است روابط ایران و لبنان در سطوح مختلف ارتقا یابد.
وی افزود :ایرانیها از کشور لبنان به عنوان یک بخش عزیز در
جهان اسالم یاد میکنند که همواره در پیشانی مقاومت در برابر
دشمن صهیونیستی افتخارات زیادی خلق کرده است به همین
خاطر لبنانیها مورد احترام و تکریم ایرانیان قرار گرفتهاند .وی
افزود :از سوی دیگر ایران و لبنان اشتراکات تاریخی بسیاری با

یکدیگر دارند ،بزرگان لبنان قرنهای
قبل به ایران آمده و منشأ آثار علمی
و خدم��ات گس��تردهای بودهاند به
همین خاطر مردم ای��ران همواره
نسبت به لبنانیها یک عالقه ویژه
دارند .اسماعیلی در بخش دیگری
از س��خنان خود گف��ت :در دولت
مردم��ی تالش میکنی��م مطابق
عالیق تاریخی ایران و لبنان موجب
گسترش روابط فرهنگی و هنری  ۲کشور شویم ،همچنین در
پی مذاکراتی که در دیدارهای وزیر محترم لبنان داشتهایم ،قرار
بر این شد که تفاهمنامه فرهنگی میان ایران و لبنان که سالیان

پیش منعقد شده بود را با توجه به
اقتضائات جدید به روز کرده و تالش
کنیم سطح روابط فرهنگی و هنری
 ۲کشور را به باالترین سطح ممکن
گس��ترش دهیم .وزیر فرهنگ در
ادامه به دستاوردهای برپایی هفته
فرهنگ��ی ایران در لبنان اش��اره و
خاطرنش��ان کرد :اس��فندماه سال
گذشته ،هفته فرهنگی باشکوهی
را به همت وزیر فرهنگ لبنان و با حضور هنرمندان موسیقی
و هنرهای تجسمی برگزار کردیم و خوشبحتانه نمایشگاههای
هنری و کنسرتها با استقبال گرم مردم بیروت روبهرو شد و

امیدواریم اینگونه تعامالت فرهنگی و هنری ادامه داشته باشد.
به گفته اسماعیلی ،قرار است وزیر فرهنگ لبنان بزودی به سایر
شهرهای ایران سفر کند و از نزدیک با فرهنگ غنی و زیباییهای
مناطق مختلف ایران آشنا شود.
محمد وسام المرتضی ،وزیر فرهنگ لبنان نیز در این دیدار
ضمن تشکر از محمدمهدی اسماعیلی برای دعوت به ایران گفت:
این دیدار در جهت تعامل بیشتر و ارتباط فرهنگی بین  ۲ملت
صورت گرفت و از وزیر فرهنگ ایران تشکر میکنم که شرایط
دیدار با رئیسجمهور و سایر وزرای جمهوری اسالمی ایران را
فراهم کرد ۲ .ملت (لبنان وایران) درمسیر گسترش و تقویت
ی حرکت خواهند کرد و س��فرهایی از این دست
روابط فرهنگ 
بین  ۲کشورادامه خواهد داشت.

