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پلیس اسپانیا موفق شد دو طراحی از »سالوادور دالی« نقاش مشهور که سال گذشته در بارسلونا به 
سرقت رفته بودند را کشف کند. پلیس سارقان که ســه برادر ۵0، ۵3 و ۵۵ ساله بودند را بازداشت و دو 
نقاشی ای که توسط دالی در سال 1۹۲۲ برای تصویرسازی یک کتاب به درخواست نویسنده آن خلق 
شده بود را توقیف کردند. پلیس همچنین آثار هنری دیگری از جمله آثار گرافیکی »خوان میرو« دیگر 
هنرمند اسپانیایی مشهور به همراه ساعت های لوکس و سکه های ارزشمند را نیز کشف و ضبط کرد. این 
آثار هنری، دو منظره تیره روستایی هستند که روی کاغذ قهوه ای کشیده شده اند و اصالت آن ها توسط 

بنیاد »گاال-سالوادور دالی« تایید شده است که حقوق آثار این نقاش فقید را در اختیار دارد./ایسنا

جدیدترین نقاشی حسن روح االمین با عنوان »نجات دختران« به مناسبت مبعث رسول اکرم )ص( 
رونمایی شد. روح االمین با انتشار تصویر تابلو »نجاِت دختران« در ابعاد ۸0 در 1۲0 سانتی متر، نوشته 
ْل َفَرَجُهْم. به نام خالق آنکه ناجی دختران شد پیش از اینکه  ٍد َوَعِجّ ٍد َوآِل ُمَحَمّ است: »الّلُهَمّ َصِلّ َعلَی ُمَحَمّ
مبعوث شود به نجات انسان، به نام خالق آنکه پدرِ ام ابیها بود و خداوند دختری به او عطا کرد که او را ام 
ابیها نامید. سالم بر مبعث، عید بزرگ نجات از حیرت و سرگردانی، عید ختم ناامیدی! عید همه عاشقان 
رسول اهلل در سراسر جهان مبارک.«  آثار روح االمین رئالیستی و از فضای فیگوراتیوهای کالسیک و باروک 

و نورپردازی های دوره های گذشته استفاده کرده است./ایسنا

نجات دختران، روح االمین رو نمایی شدنقش ۳ برادر در سرقت هنری

تاالر وحدت در روز نخست سی و هشتمین جشنواره 
موسیقی فجر میزبان ارکسترملی ایران و دوئت جز ویولن 
و پیانو گروه مجارستانی همراه با مخاطبان عام و خاص بود.

ارکسترملی ایران، که به رهبری همایون رحیمیان در 
روز نخست سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر روی 
صحنه رفت، قطعاتی خاطره انگیز و حماسی چون قطعه 
بوی بهار را به آهنگسازی حســن ریاحی و خوانندگی 
امیرحسین سمیعی، قطعه شکایت دل، قطعه ایرانم ایران 
به آهنگسازی هادی آرزم و خوانندگی علی چراغی، قطعه 
راپسودی نی واکستر به آهنگســازی علینقی وزیری و 
خوانندگی امیرحسین ســمیعی، قطعه سیمین بری به 
آهنگســازی علی رحیمیان و خوانندگی امیرحســین 
سمیعیان، قطعه خاک مهر آیین به آهنگسازی علی اکبر 
قربانی و خوانندگی علی چراغــی قطعه روزی روزگاری 
با آهنگسازی فرهاد فخرالدینی و قطعه ایریلیق و قطعه 
خوش آمدی به آهنگسازی علی اکبر قربانی و خوانندگی 
امیرحسین سمیعی و در پایان نیز قطعه  ایران به خوانندگی 
امیرحسین سمیعی و علی چراغی را اجرا کرد. امیرحسین 
سمیعی خواننده و نوازنده این ارکستر پیش از آغاز قطعه 
راپسودی نی واکســتر به آهنگسازی علینقی وزیری، از 
درگذشت حسن ناهید یکی از نوازندگان شاخص موسیقی 
ردیف دستگاهی ایران و پیشکســوت عرصه نی نوازی 
خبر داد و به پاس قدردانی از او این قطعه را به استاد ناهید 
تقدیم کرد. این خواننده پیش از اجرای قطعه خوش آمدی 
ارکستر ملی ایران اعالم کرد: عیدتان مبارک باشد. اجرای 
ارکستر ملی ایران تقدیم به مردم خوی و مردم کشورهای 
همسایه، ترکیه و سوریه می شود. همچنین در روز نخست 
تاالر وحدت حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 

و محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به تماشای اجرای ارکسترملی ایران نشستند و در جمع 
خبرنگاران نیز حاضر شدند. محمدمهدی اسماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی پس از پایان اجرای ارکستر ملی 
ایران در جمع خبرنگاران حاضر و عنوان کرد: حلقه آخر 
جشنواره های مان، جشنواره موسیقی فجر است که بیش از 
توقع خودم و همکارانم با استقبال جامعه هنری موسیقیایی 
کشور مواجه و در روز اول همزمان در 7 سالن اجرا داشتیم 

که با استقبال پرشکوه مردم نیز رو به رو شد.
او در ادامه بر ایجاد همکاری حداکثری با هنرمندان برای 
اجرای کنسرت تاکید و اظهار داشت: در دوره جدید هدف 
ما در وزارتخانه، حل مشکالت است نه پاک کردن موضوع. 
چرخه اجراهای زنده موســیقی پیش از جشنواره شروع 
به حرکت کرده و تالش می کنیم تعطیلی های چند ماهه 

گذشته را در ماه های آینده جبران کنیم. 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز عید مبعث 
و دهه فجر را تبریک گفت و عنوان کرد: از اجرای ارکستر 
ملی لذت بردم و کاری بسیار فاخر و ارزشمند و تاثیرگذار 
بود و برای یکایک هنرمندان و عزیزانی که سهم و نقشی 
در اجرای اثر خوب هنری دارند، بهترین ها را آرزو می کنم. 
وزیر امور خارجه تصریح کرد: در وزارت خارجه منتظر و 
آماده ایم هرکدام از گروه هایی که به تشخیص مسئولین 
ذی ربط، انتخاب شوند، با تمام توان این آثار هنری را به همه 
جهانیان عرضه کنیم تا از آن استفاده کنند و لذت ببرند. او 
در پایان اظهار کرد که پیش از این هم به جشنواره موسیقی 
فجر آمده و کم و بیش این جشنواره را دنبال می کند. سی 
و هشتمین جشنواره موسیقی فجر به دبیری بهزاد عبدی 

از 28 بهمن آغاز و تا 3 اسفند ماه ۱4۰۱ ادامه دارد./صباخبر

آمادگی وزارت خارجه برای عرضه آثار موسیقی به جهانیان


