اهم اخبار و رویدادهای فرهنگی و هنری تونس
لغو رویدادهای فرهنگی در منوبه

با عنایت به شروع موج دوم انتشار ویروس کرونا  ،تعدای از رویدادهای فرهنگی و هنری در منوبه لغو شد.
آقای محمد شیخ روحه  ،والی منوبه با تاکید بر لزوم جلوگیری از انتشار و گسترش ویروس کرونا از لغو
جشنواره تابستانی منوبه  ،جشنواره بازاریابی و برخی دیگر از رویدادهای هنری این والیت خبر داد.

تعلیق کلیه نمایش های هنری در سالن تئاتر قرطاج

کمیته محلی مبارزه با بیماری های نوظهور تونس  ،طی جلسه ای کلیه برنامه های فرهنگی و نمایش های
هنری را در سالن تئاتر تاریخی قرطاج لغو کرد .این کمیته با ابراز تاسف از لغو برنامه های فرهنگی در قرطاج
،این تصمیم را در راستای مبارزه با گسترش ویروس کرونا و حفظ جان هنرمندان و عالقه مندان به فرهنگ
و هنر توصیف کرد.
.
تودیع و معارفه وزرای قدیم و جدید امور فرهنگی تونس

مراسم تودیع و معارفه وزرای قدیم و جدید امور فرهنگی تونس  ،روز پنجشنبه مورخ  99/6/13با حضور
جمعی از مدیران و کارکنان وزارت امور فرهنگی در محل این وزارتخانه برگزار گردید.
در این مراسم  ،خانم شیراز العتیری  ،وزیر سابق امور فرهنگی تونس ضمن تبریک به آقای ولید الزبیدی ،
وزیر جدید امور فرهنگی و آرزوی موفقیت برای وی به عنوان وزیر جدید  ،دوران تصدی وزارت امور فرهنگی
را باعث افتخار و خوشبختی برای خویش توصیف و تاکید کرد  :در این دوره با همت و تالش و همکاری کلیه
مدیران و کارکنان وزارت امور فرهنگی توانستیم برنامه ها و فعالیت های مناسب و در خور شانی را برای
دوست دارن فرهنگ و هنر علی رغم همه محدودیت های ناشی از انتشار ویروس کرونا به انجام رسانیم.
در ادامه این مراسم  ،آقای ولید الزیدی ،وزیر جدید امور فرهنگی تونس نیز ضمن تشکر از اقدامات خانم
العتیری  ،فعال سازی پروژه های فرهنگی در راستای بهره گیری از توانمندی های اهالی هنر و فرهنگ و نیز
حمایت از تولیدات هنری و ادبی در راستای خلق چشم اندازی جدید از ظرفیت های فرهنگی کشور تونس با

همکاری همه هنرمندان  ،صاحب نظران و فرهنگ دوستان را از اهم برنامه ها و سیاست های خود درآغاز
دوران وزارت نام برد.
برگزاری روزهای تئاتر تطاوین

روزهای تئاتر تطاوین ،از تاریخ  17لغایت  22شهریور ماه از سوی مرکز هنرهای دراماتیک شهر تطاوین
برگزار خواهد شد .در این رویدادهنری  ،نمایشنامه های " :قهرمان" به کارگردانی کمال بوزیدی  "،نون" به
کارگردانی الیاس اسماعیل  "،قصر خوشبختی " به کارگردانی نزار السعیدی  " ،سردرگمی " به کارگردانی
محمد السعیدی و " سقوط آزاد" به کارگردانی رمزی النبیلی به نمایش درخواهد آمد.
همچنین نمایش " شفا دهنده " به کارگردانی کمال الصغیر در روز اختتامیه برای عالقه مندان به نمایش
درخواهد آمد.
از دیگر برنامه های این رویداد هنری  ،اجرای نمایش موزیکال " فردا بهتر است " برای کودکان به
کارگردانی محمد علی احمد می باشد.

انتصاب مدیر دفتر سینمایی تونس

طی حکمی از سوی سلیم درقاشی  ،مدیرکل مرکز ملی سینما و عکس تونس ،طارق شعبان  ،به عنوان مدیر
جدید دفتر سینمایی تونس منصوب شد.
وی تدرس نظریات سینما در آموزشگاه عالی سمعی بصری و سینمای گمرت وابسته به دانشگاه کارتاژ ،
مشاورهنری در دوره های مختلف جشنواره سینمایی کارتاژ  ،فیلمنامه نویسی و نقد فیلم  ،تحلیل گر و
منتقد فرهنگی در برنامه های مختلف رسانه ای داخل و خارج تونس  ،همکاری در تولید برنامه هایی با
موضوع سینما در رادیو تونس  ،نگارش مقاالت علمی با موضوع فرهنگ و سینما و نگارش کتاب دانشگاهی :
"سینمای تونس از گذشته تا کنون "را در کارنامه علمی و اجرایی خود دارد.

درگذشت جمال الدین خلیف  ،فیلنامه نویس و تولیدکننده رادیویی

جمال الدین خلیف  ،فیلمنامه نویس و تولیدکننده رادیویی روز یکشنبه در سن  77سالگی در شهر صفاقس
دار فانی را وداع گفت.

وی نگارش  ،تولید و کارگردانی  1620برنامه نمایشی در رادیو صفاقس ونگارش فیلمنامه های متعدد سریال
های تلویزیونی را در کارنامه خود دارد.
دیدار وزیر جدید أمور فرهنگی تونس با رئیس اتحادیه نویسندگان تونس

روز دوشنبه  99/6/17آقای ولید الزیدی  ،وزیر امور فرهنگی تونس با آقای صالح الدین الحمادی  ،رئیس
اتحادیه نویسندگان تونس دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار ،رئیس اتحادیه نویسندگان ف ضمن تبریک انتصاب وزیر جدید امور فرهنگی  ،گزارشی از چشم
انداز استراتژیک اتحادیه نویسندگان تونس برای پیشرفت ناشران و رفع موانع و مشکالت حوزه کتاب و
نویسنگان تونسی و نیزتالش های صورت گرفته برای تقویت تولیدات ادبی ،علمی و اندیشه ای برای بهره
مندی شهروندان تونسی را ارائه کرد.
در این دیدار  ،وزیر امور فرهنگی تونس ضمن اشاره به نقش و جایگاه کتاب و نویسندگان در جامعه  ،کتاب
را یکی از مهمترین عناصر فرهنگی در خانواده های تونسی معرفی و بر لزوم توجه به ایجاد کتابخانه و
تقویت آن به عنوان منبع تغذیه روحی و فرهنگی جامعه و خانواده تاکید کرد.

