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جشنوارهدردستفیلماولیها
به گفته مجتبی امینی، دبیــر این دوره از جشــنواره، فیلم های »آنها مرا 
دوست داشتند« به کارگردانی محمدرضا رحمانی، »آه سرد« به کارگردانی 
آناهید عزیزی، »اتاقک گلی« به کارگردانی محمد عســگری، »استاد« به 
کارگردانی سیدعماد حسینی، »بعد از رفتن« به کارگردانی رضا نجاتی، فیلم 
انیمیشن »بچه زرنگ« به کارگردانی مشترک هادی محمدیان 
و  بهنودنکویی، »سرهنگ ثریا« به کارگردانی لیلی عاج، 
»جنگ پرتقال« به کارگردانی آرمان خوانســاریان، 
»در آغوش درخت« به کارگردانی بابک خواجه پاشا و 
»روایت ناتمام سیما« به کارگردانی علیرضا صمدی 
ازجمله فیلم هایی هســتند که در جشنواره 41 به 
نمایش در می آیند. دیگر فیلم هایی که دبیر جشنواره 
اســامی آنها را اعالم کرد عبارتنــد از: »پرونده باز 
است« به کارگردانی کیومرث پوراحمد، 
»چرا گریه نمی کنی« به کارگردانی 
امیررضا معتمدی، »مترو پل« 
بــه کارگردانــی محمدعلی 
باشه آهنگر، »شماره ده« 
به کارگردانــی حمید 

زرگرنژاد، »عطرآلــود« به کارگردانی هادی مقدم دوســت و »غریب« به 
کارگردانی محمدحســین لطیفی اســت. از دیگر فیلم های این دوره از 
جشنواره که در فهرست 24تایی هیأت انتخاب قرار گرفته و دبیر جشنواره 
نام  آنهــا را اعالم کرد، می تــوان به »کت چرمی« به کارگردانی حســین 
میرزامحمدی، »کاپیتان« به کارگردانی محمد حمزه ای، »گل های باوارده« 
مهرداد خوشــبخت، »بابل« تورج اصالنی، »های پاور« هادی محمدپور، 
»هفت بهار نارنج« فرشاد گل ســفیدی، »هوک « به کارگردانی حسین 
ریگی و »یادگار جنوب« به کارگردانی پدرام دومادری و حسین پور امیری 
اشاره کرد. فهرست این دوره از جشنواره نشان می دهد که بیشتر فیلم های 
منتخب برای کارگردانان فیلم اولی هستند. برخی از فیلم ها که پیش بینی 

می شد به جشنواره برسند اسم شان در لیست نیست.

4فیلمرزرو
به گفتــه دبیر جشــنواره، 4 فیلــم ازجمله تازه ترین ســاخته مســعود 
جعفری جوزانی به نام »بهشــت تبهــکاران« در بخش رزرو قــرار دارد.

)به دلیــل تمام نشــدن پســت پرداکشــن(. و 3 فیلم دیگــر این بخش 
عبارتند از: اخــت الرضــا )مجتبی طباطبایــی(، جان جانان )شــادی 
 آفریــن الهیــاری( و 4۸ســاعت بــه کارگردانی ابــوذر حیــدری که

 با تصمیم هیأت انتخاب در بخش رزرو قرار گرفته اند. 

شکارچیان سیمرغ
حضور 24فیلم در بخش سودای سیمرغ به همراه 4فیلم رزرو، نشان دهنده استقبال فیلمسازان از جشنواره است

پیشرفتیکهنتیجهاستمراراست
جشنواره تجسمی فجر روز جمعه آغاز به کار می کند

 پانزدهمین جشنواره هنرهای تجســمی فجر از ساعت1۷ 
روز جمعه ۷بهمن14۰1 با نمایش آثار منتخب هنرمندان 
به طور رســمی فعالیت خود را در مؤسسه فرهنگی- هنری 
صبا آغاز می کند. بر این اساس، در دو بخش »طوبای زرین« 
و »قله ها« مجموعا 44۰اثر از 2۷4هنرمند در رشــته های 
مختلف تصویرسازی، حجم، خوشنویسی، طراحی گرافیک، 
عکاسی، کارتون و کاریکاتور، نقاشی و نگارگری روی دیوار 
خواهد رفت. همچنین نمایش آثار منتخب هنرمندان حاضر 
در پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تا 2۸بهمن 
جاری ادامه خواهد داشــت. عالقه مندان برای بازدید از این 
نمایشگاه می توانند همه روزه )به جز روزهای 1۵ و 22 بهمن( 
از ســاعت 1۰ الی 1۸ به خیابان ولیعصر)عج(، نرســیده به 
خیابان طالقانی، فرهنگستان هنر، مؤسسه فرهنگی- هنری 

صبا مراجعه کنند.
عبدالرضا سهرابی، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، روز دوشنبه در نشست خبری پانزدهمین 
جشنواره تجســمی فجر اعالم کرد که جشــنواره امسال 
محدودیتی برای کسی قائل نشده و هر هنرمندی که دستی 
بر آتش دارد می تواند در جشنواره  تجسمی فجر حضور داشته 
باشــد. داوری درباره کیفیت آثار جشنواره تجسمی امسال 

تنها زمانی ممکن است که آثار به نمایش درآیند.
با این حال، حســین عصمتــی  و داور بخــش نگارگری در 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر14۰1، درباره وضعیت کمی و 
کیفی آثار شرکت کننده به ایسنا گفت: با مقایسه دو دوره اخیر 
می توان گفت آثاری که امسال به جشنواره راه پیدا کرده اند، 
به لحاظ کمی و کیفی بیشتر و بهتر بودند اما آمار دقیق و کلی 
برای مقایسه فعال در دسترس نیست. وی درباره کیفیت آثار 
بخش نگارگری هم اینگونه اظهارنظر کرد: جشنواره دارای 
اســتمراری اســت و روند طبیعی آن به پیشرفت می رسد؛ 
چراکه یکی از اهداف این جشــنواره ها شناسایی، حمایت و 
ایجاد انگیزه برای هنرمندان جوان اســت. البته جوایزی که 
درنظر گرفته شده شاید آنقدر چشمگیر نباشند اما با توجه به 
سختی های اقتصادی، برگزاری جشنواره رقابت سالمی بین 
جوان ها به وجود می آورد که به صورت طبیعی به پیشــرفت 
می انجامد. ما خودمان را برای ارائه کارهای خوب و قابل قبول 
آماده می کنیم. همچنین هنرمندان جوانی که در جشنواره 
هستند نیز آثار همدیگر را نقد می کنند و همین روند باعث 

می شود کیفیت آثار سال های بعد ارتقا پیدا کند.

بیزانسدرشهرکغزالی
بازیگرانی که در طول فیلمبرداری، انتخاب می شوند

ضبط بخش های مربوط به تاریخ ایران در زمان ساســانیان که به 
تولد سلمان  فارسی برمی گردد، قرار بود امسال آغاز شود، اما عوامل 
همچنان مشغول دوره تاریخی بیزانس این سریال هستند. براساس 
آنچه اعالم شده است، بخش های مربوط به تاریخ ایران قرار است 

سال آینده ضبط شود.
علیرضا شــجاع نوری، فرهاد اصالنی، علی دهکردی و بازیگرانی از 
کشور ارمنستان و یونان در بخش های مربوط به بیزانس، این روزها 
جلوی دوربین داوود میرباقری هستند. سریال »سلمان فارسی« 
 در ژانر درام تاریخی در حال ســاخت است که تصویربرداری آن از

 11 دی ماه 13۹۸ آغاز شده  اســت. این مجموعه قرار است در ۶۰ 
قسمت ساخته شود. این سریال داســتان سلمان فارسی، صحابه 

ایرانی پیامبر اسالم)ص( را به تصویر می کشد.
یکی از نکات قابل توجه، انتخاب بازیگران در طول فیلمبرداری است؛ 
موضوعی که تسنیم به آن اشاره کرده است. حسام منظور قرار است 
نقش پدر سلمان  فارسی  و نقش جوانی این شخصیت را امیر رضایی، 
بازیگری که بیشتر روی صحنه تئاتر و چند تله فیلم تلویزیونی دیده  
شده، ایفا می کند. البته این شــخصیت بخش نوجوانی و کودکی 
هم دارد که به  مرور، بازیگرانش انتخاب می شوند و جلوی دوربین 
می روند. پیگیری ها نشان می دهد که این سریال با کودکی سلمان  
فارسی آغاز می شود و تا واقعه غدیرخم ادامه پیدا می کند. به  نظر 
می رسد، نام یوسف صیادی هم در این سریال دیده می شود؛ گویا 
او قرار است نقش یک کاروانســرا دار را در صحنه های باقی مانده 

»بیزانس« ایفا کند.
گفته می شود، این صحنه ها به زودی در آبسرد دماوند، تصویربرداری 
می شود و او جلوی دوربین کارگردان این مجموعه تلویزیونی بزرگ 
خواهد رفت. نزدیک به 1۵۰بازیگر اصلی در ســریال سلمان بازی 
می کنند و نام بازیگــران به تدریج و با ادامــه تصویربرداری اعالم 
می شود. تصویربرداری »سلمان فارسی« از زمستان سال 13۹۸در 
کویر شهداد کرمان و جزیره قشــم آغاز شد و بارها به دلیل شرایط 
کرونا، متوقف شــده و تاکنون در لوکیشــن های مختلفی مانند 
شاهرود، شهرک غزالی، سمنان )شاهرود(، جلفا، شهرک سینمایی 
نور قم، سواحل مازندران، جزیره قشم و... فرایند تولید سریال انجام 
شده است. پیش بینی  شــده، در فصل بندی این بخش از داستان 
سریال »سلمان فارسی« از تولد روزبه )ســلمان( تا پیش از وفات 

پیامبر اسالم)ص( روایت شده و تا سال 14۰۵ آماده پخش شود.

پرستیویوالعالمباماهوارههای
غیراروپاییدرحالفعالیتاست

رئیــس صــدا و ســیما با 
اشاره به تحریم  شبکه های 
بین المللی در ماهواره های 
اروپایی گفت: شــبکه های 
پرس تــی وی و العالــم با 

ماهواره های غیراروپایی در حال فعالیت هســتند. به 
گزارش ایرنا، پیمان جبلی دیروز در حاشیه جلسه هیأت 
دولت در جمع خبرنگاران دربــاره موضوع تحریم ها 
گفت: از آنجایی که ما سال های سال با موضوع تحریم 
دست به گریبان هســتیم، این موضوع جدیدی برای 
ما نیســت. وی افزود: اقداماتی هم که بــرای مقابله با 
تحریم باید انجام شود در 2سطح است؛ نخست سطح 
پیگیری های حقوقی و اجرایی که دستگاه های مسئول 
باید آن را انجام دهند و ما هــم آن را دنبال می کنیم. 
رئیس صدا و سیما با اشــاره به سطح دوم یعنی تولید 
محتوا و انتشــار محتوا عنوان کرد: ما در حوزه تولید 
محتوا و انتشار آن با چالش های فراوانی روبه رو هستیم. 
جبلی بیان کرد: پس از تحریم  شبکه های بین المللی ما 
در ماهواره های اروپایــی، تالش کردیم با ماهواره های 
غیراروپایی ارتباطات خوبی ایجــاد کنیم. وی افزود: 
برخی از شــبکه های اصلی مانند العالم و پرس تی وی 
و دیگر شــبکه ها همان منطقه را ولی با ماهواره های 
غیراروپایی پوشش می دهند و کار ما متوقف نشده است.  
رئیس صدا و سیما در پاسخ به این سؤال که چرا گاهی 
اوقات مصاحبه های شما از صدا و سیما پخش نمی شود، 

گفت: چون من رئیس صدا و سیما هستم. 

جشنواره

سینما

سریال

سیما

تجسمی فجر

6 روز مانده

اعالملیستسینماهایمردمی
جشنوارهفجر

سینماهای مردمی چهل ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به 
تفکیک سینماها دراستان تهران اعالم شد. به گزارش همشهری، 
محمدرضا فرجی، مدیر امور ســینماهای جشــنواره فیلم فجر با 
بیان اینکه 23مرکز سینمایی در شــهر تهران و ۵مرکز سینما در 
شهرهای تابعه اســتان تهران به عنوان سینماهای چهل ویکمین 
جشــنواره بین المللی فیلم فجر انتخاب شدند، اســامی آنها را به 
شرح ذیل اعالم کرد: پردیس سینمایی آزادی، استقالل، پردیس 
ســینمایی ایران مال، تماشا، پردیس ســینمایی زندگی، جوان، 
پردیس سینمایی راگا، پردیس سینمایی شهرک، پردیس سینمایی 
صبا مال، فرهنگ، پردیس ســینمایی کیان، پردیس ســینمایی 
کورش، پردیس ســینمایی اطلس مال، پردیس سینمایی گالریا، 
پردیس سینمایی تیراژه2، پردیس سینمایی مگامال، موزه سینما، 
مهرشاهد، پردیس سینمایی نارسیس، پردیس سینمایی هدیش 
مال، پردیس سینمایی هروی مال، پردیس سینمایی شمیران سنتر 
و فرهنگسرای ارسباران در شهر تهران و پردیس سینمایی پرندمال، 
فجر اسالمشهر، نسیم شهر، هنرپیشوا، ورامین و سینما شهرقرچک 
از شهرهای تابعه استان تهران. فرجی ادامه داد: ضمن تشکر از همه 
عزیزان و سینماداران محترم که متقاضی اکران فیلم های جشنواره 
فیلم فجر بودند، امیدواریم در معرفی سینماهای فجر، رعایت همه 
جوانب و شیوه نامه انتخاب و نمایش فیلم نسبت به اکران فیلم هایی 
که در حال نمایش هستند مشکلی به وجود نیاید و بتوانند به اکران 

و نمایش خود ادامه بدهند.
فرجی با اشــاره به افتتاح پردیس های جدید گفت: امســال نیز 
پردیس های ســینمایی اطلس مال واقع در منطقــه یک تهران، 
پردیس ســینمایی شــهرک قرچک ورامین و پردیس سینمایی 
پرندمال همزمان با چهل ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به 

بهره برداری خواهد رسید.

دبیر جشنواره  تئاتر فجر: تحریم کنندگانی که بازگشتند!
کورشزارعی،دبیرچهلویکمینجشنوارهتئاتر

فجر،درگفتوگوباتسنیمازشرایطبرگزاریاینگزارش
دورهازجشــنوارهگفتهاســت.زارعیبهبرخی

فشارهابرهنرمندانتئاتربرایانصرافازجشنوارهاشارهکردهو
اینکهدرنهایتتئاترازحرکتنخواهدایستاد.خالصهگفتههای

اورادرادامهمیخوانید:

مدعیان روشنفکر
همیشهپشتسرماوجماعتهنرمندحرف
بودهاســت؛بههرحالاینحرفهاراکسانی
میزنندکهادعایروشنفکریدارند،اماآنها
روشنفکرنیســتندوادایشرادرمیآورندو
روشنفکرنماهســتند؛وگرنهروشنفکرکه
دیکتاتورنمیشود.اینهادیکتاتورفرهنگی
یادیکتاتورهنریاند؛چــرادیکتاتور؟چون
هرکسیدرجشنوارهشــرکتمیکندبهاو
فحشمیدهند،تهدیدشمیکنند.شماچه
هنرمندروشنفکریهستیدکهنفرینمیکنید،
فحشمیدهید،تهدیــدمیکنید؟پساگر
مملکتبهدستشمابیفتد،همهراازدمتیغ
میگذرانید؛البدهمهرامیکشید،اینچیزی
استکهخودشانهماعترافکردند؛دوستانی

کهادعایروشنفکریدارند.

 با تمــام مشــکالتی کــه در 

ناآرامی های اخیر کشور بود، اما 1
هنرمندان دلســوز و انقالبی 
کشور، صحنه را از هنرمندی شان خالی نکردند، 

کنار ما ایستادند، جنگیدند و جهاد کردند.
 به هر حال در این شــرایطی که همه تشویق 
می کردند دوستان تئاتری در جشنواره شرکت 
نکنند یا جشــنواره را تحریم کننــد یا آنهایی 
را که روی صحنــه بودند ســعی می کردند با 
اهانت، توهین یا با تهدید منصرف شان کنند، 
 پایمردی کردند و در میدان ماندند و کارها را به 

جشنواره رساندند.

ما از بسیاری دعوت کردیم، اما 

از ما دستمزدها و بودجه های 3
کالن می خواســتند؛ مثــاًل 
می گفتند: »ما یک نمایش بخواهیم تولید کنیم 
3 تا 4میلیــارد هزینه اش اســت.« من گفتم: 
»هنوز خودمان هم نمی دانیم بودجه مان چقدر 
هست و نمی توانیم  قول بدهیم 4،3میلیارد به 

شما بدهیم.« 
حاال به ایــن بهانه هــا، تولید اتفــاق نیفتاد و 
دوستان پیشکســوت و شناخته شــده ما کار 
 نکردند، اما جوانان و شهرستانی های ما عاشق

کارشان هستند.

 درخواستم این اســت که برای 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 5
ردیف بودجه مشخص و مصوب 
داشته باشند که بگویند سالی آن قدر پول جشنواره 
تئاتر فجر اســت و هیچ ربطی به بودجه اداره کل 
هنرهای نمایشی ندارد. ما برای همین جشنواره، 
خیلی به دنبال اسپانسر بودیم، اما متأسفانه دوستان 
بیشــتر حرف می زنند و پای کار نمی آیند، شاید 
به خاطر شرایط سیاسی که اخیراً به وجود آمده است 
و شاید هم اسپانســرها به جمع تحریم کنندگان 
پیوسته اند! به نظر من این گونه جشــنواره ها باید 

بودجه دولتی داشته باشند .

مــا روز اول گفتیــم درب این 

جشــنواره  روی همه باز است؛ 2
هرکس با هر تفکر و سلیقه ای 
می تواند حضور پیدا کند و حتی وقتی که تحریم 
و تهدید می کردند و می گفتند: »تحریم کنید!«، 
گفتیم »درب جشنواره  روی شــما باز است.« 
بســیاری از تحریم کنندگان آمدنــد و گفتند 
می خواهیم برگردیم؛ از ما پرسیدند می توانیم 
برگردیــم؟ گفتیــم: بلــه و تمریــن و تولید 
نمایش هایشان را آغاز کردند و چند نمایش از 
همان  دوســتانی کــه تحریم کــرده بودند به 

جشنواره آمد و به نمایش گذاشته می شود.

مــن درخواســتم از نمایندگان 

مجلــس شــورای اســالمی و 4
کمیسیون فرهنگی این است که 
جشنواره های بین المللی تئاتر، هنرهای تجسمی و 
موسیقی فجر باید ردیف بودجه مشخص و معین 
ساالنه داشته باشند؛ یعنی وقتی که وزارت ارشاد 
می خواهد بودجــه تئاتر را بــه اداره کل هنرهای 
نمایشــی اختصاص بدهد، اعالم کند این بودجه 
فقط برای اداره کل نمایشی و کارهای نمایشی است 
و این ردیف بودجه برای جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر است. بعد از 41سال، ویترین تئاتر ایران نباید 

ردیف بودجه مصوب داشته باشد؟ 

دســتگاه های فرهنگی ما این 

اجازه را بــه خیلی ها دادند که 6
بی جــا دخالــت کننــد و در 
کارهایی مشارکت داشته باشند که بعدها معلوم 
شد نمی توان به یک سری از افراد اعتماد کرد و 
باید مراقب بــود. این غفلت را ســال ها همه ما 
داشتیم؛ مخصوصاً دســتگاه فرهنگی. بیشتر 
غفلت کردیم از اینکه با چه کسی کار نکنیم و با 
چه کسی کار بکنیم، چه کسی در دستگاه های 
فرهنگی ما باشــد و چه کســی نباشــد، این 
ســهل انگاری ها و غفلت ها باعث شد نفوذهای 

فرهنگی در کشور ایجاد شود.

باپایانجمعبندیهیأتانتخابچهلویکمیندوره
جشنوارهفیلمفجر،مجتبیامینی-دبیرجشنواره-
عصرروزگذشته)پنجمبهمنماه(اسامیفیلمبخش
سودایســیمرغرااعالمکرد.فیلمهایسودای
سیمرغجشنوارهفیلمفجر24فیلمخواهدبود.به
گزارشهمشهری،مجتبیامینی،دبیرایندورهاز
جشنوارهبینالمللیفیلمفجرتوضیحداد:»هیأت
انتخاب۷5اثردرایندورهازجشنوارهرابررسی
کردندکهدرنهایت24فیلمبهبخشرقابتیراهپیدا
کردهاست.همچنیناعضایهیأتانتخاب4فیلمرا

دربخشرزرواعالمکردند.«
همچنیندرنشســتمعرفیفیلمهای
ایندورهازجشــنواره؛پوسترچهلو
یکمینجشنوارهبینالمللیفیلمفجر
کهتوسطمسعودنجابتیطراحیشده

توسطجمالشورجهرونماییشد.

فهیمهپناهآذرگزارش
روزنامه نگار

درایــندورهازجشــنوارهتئاترفجر،ازمیــانگروههای
شرکتکنندهدرجشنواره۷کارگردانزنحضوردارند.این
کارگردانــاندربخشهایصحنــهای،بینالمللیومیهمان

نمایشهایشانرارویصحنهمیبرند.
بهگزارشهمشهری،چهلویکمینجشنوارهبینالمللیتئاتر
فجربهدبیریکورشزارعیبامیزبانیاز113اثردربخشهای
رادیوتئاتر،مســابقهبزرگصحنهای،مسابقهتئاترخیابانی،
مسابقهتئاتربینالملل،مســابقهنمایشنامهنویسی،بخش
پژوهشومسابقهبخشمروردرتهراندرحالبرگزاریاست.
درمیانعواملوبازیگرانیکهدرجشــنوارهحضوردارند،۷
کارگردانزنهمدیدهمیشود.هرچندجایخالیکارگردان
پیشکسوتزندرایندورهخالیاستامااینکارگردانانجوان

نمایشهایخودرادر10روزجشنوارهاجرامیکنند.
»آخریننامه«بهنویســندگیمهردادکورشنیاوکارگردانی
مهسابایرامزادهازشهرســتاننقدهدربخشجایزهبزرگ
صحنهایحضوردارد.نمایش»پیلههایخیس«بهنویسندگی

مجیدانوریوکارگردانیفائزهنوآبادیازگرگاندرنخستین
روزازچهلویکمینجشنوارهتئاترفجردرتئاترمولویروی
صحنهرفت.»ســمزدایی«بهنویســندگیوکارگردانیندا
قربانیان،دربخشجایزهبزرگصحنهایحضوردارد.»آسمان
پابهماه«بهنویسندگیوکارگردانیسعیدهآجربندیانازتهران
نیزدربخشجایزهبزرگصحنهایبابقیهآثاررقابتمیکند.

تماشاخانهســنگلجدرروزاولجشــنوارهمیزباننمایش
»دانههایکالانجیر«بهنویسندگیجوادعاجلیوکارگردانی
سانیاعاجلیبود.»خاکستری«بهنویسندگیوکارگردانیپریا

امینیازشهرکرددربخشبینالمللجشنوارهحضوردارد.
»یکآسمان«،»دوخورشید«بهنویســندگیعلیآزادنیاو
کارگردانیآزادهآزادنیاازمشهدمنتخبدوازدهمینجشنواره
سراسریصاحبدالنبودهکهجمعه۷بهمنماه،درسالنحافظ

رویصحنهمیرود.

مکث
7 کارگردان زن در تئاتر فجر41

ایرانوسوریهدرسینمایمقاومت
هنرمندان و فیلم ســازان ایران و ســوریه در هفدهمین جشنواره 

بین المللی فیلم مقاومت همکاری خواهند کرد.
هیأت عالی رتبه هنری و رســانه ای از کشــور ســوریه به ریاست   
احمد ضوا، دستیار وزیر فرهنگ کشور ســوریه با حضور در ایران 
با ســیدمحمد حســینی مدیرعامل انجمن ســینمای انقالب و 
دفاع مقدس، جالل غفاری قدیر دبیر هفدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت، احمدرضا درویش نویســنده و کارگردان سرشناس 
ســینمای ایران و   محمدعلــی مومنی ها دبیر بخــش بین الملل 

جشنواره دیدار و گفت وگو کردند. 
در این دیدار که در شهرک ســینمایی انقالب و دفاع مقدس بنیاد 
فرهنگی روایت فتح برگزار شد، طرفین نســبت به همکاری های 
مشترک در عرصه تولیدات ســینمایی، فیلم های مستند، کوتاه، 
سریال که بیانگر مســائل مشــترک منطقه و خاورمیانه و محور 

مقاومت اسالمی است به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند. 
در ایــن دیدار احمد ضوا بــر اهمیت تولید فیلم ها و ســریال های 
مشترک بین 2کشــور تأکید کرد و گفت: بیان این واقعیت  کشور 
ســوریه و مردم ســوریه در   جنگ تروریســتی که هدف آن محو 
هویت و نابودی تمدن ســوریه بود، یک ضرورت اســت و صنعت 
فیلم ســازی ، نقشــی هدفمند در انتقال تصویر واقعی از آنچه در 
سوریه می گذرد و پیامد های مختلف ناشی از اقدامات قهری غرب 
 علیه مردم ســوریه و در مواجهه و تقابل با رسانه های گمراه کننده 

غربی دارد.
در ادامه این دیدار سیدمحمد حسینی، مدیرعامل انجمن سینمای 
انقالب و دفاع مقدس گفــت: درخصوص تولیدات ســینمایی در 
قالب های تولیــد فیلم های کوتاه، بلند و مســتند به ویژه در حوزه 
مقاومت، تجارب و ظرفیت های خوبی وجــود دارد که می توان با 
تجمیع ظرفیت ها و بهره بردن از امکانات 2کشور تولیدات مناسب و 

استانداردی را در حوزه سینمای مقاومت تولید کرد.
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