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  ،،والمتبرعون والمستثمرون ورجال األعمال الكراموالمتبرعون والمستثمرون ورجال األعمال الكرام  كفالءكفالءيا أعزاء األصدقاء، يا اليا أعزاء األصدقاء، يا ال

ونظرا ونظرا . . متحرآة تسمح بإنجاز أعمال جميلة ومرضية لشهودمتحرآة تسمح بإنجاز أعمال جميلة ومرضية لشهود  رسومرسوم  من المعروف أّن تقنيات حديثة في إنتاج أفالممن المعروف أّن تقنيات حديثة في إنتاج أفالم  
بإنتاج فيلم الرسوم المتحرآة بإنتاج فيلم الرسوم المتحرآة   قرارقرارتم إتخاذ تم إتخاذ ) ) بالنسبة الى فيلم روائيبالنسبة الى فيلم روائي((لذلك بالذات ومن أجل تخفيض النفقات لذلك بالذات ومن أجل تخفيض النفقات 

  . . شاحنازاروفشاحنازاروف--ميليكميليك  أرسينأرسين  بقلمبقلم  تأريخيةتأريخيةالال  ""أرتاشاتأرتاشات  مدينةمدينة  منمن  االولمبياداالولمبياد  بطلبطل""  روايةروايةعن عن   33DD  ––الثالثية األبعاد الثالثية األبعاد 

  األرمنياألرمنيالشاب الشاب شارك شارك   حيثحيثستند فكرة الرواية التاريخية الى أحداث وقعت في النصف الثاني للقرن الرابع ستند فكرة الرواية التاريخية الى أحداث وقعت في النصف الثاني للقرن الرابع تت
التي تمكن فيها من إجتياز اإلختبارات بشكل مشرف وأصبح أول التي تمكن فيها من إجتياز اإلختبارات بشكل مشرف وأصبح أول   ""المالآمةالمالآمة""بب  فارازدات في مسابقة ما يسمىفارازدات في مسابقة ما يسمى
  .  .  في تاريخهافي تاريخها) ) مم  385385عام عام ((  291291بطل غريب لاللعاب األولمبية بطل غريب لاللعاب األولمبية 

وبعد مرور قرون وبعد مرور قرون . . العالميةالعالمية  لقد حصل أّن هذه األلعاب األولمبية بالذات آانت أخيرة في تاريخ الرياضة األولمبيةلقد حصل أّن هذه األلعاب األولمبية بالذات آانت أخيرة في تاريخ الرياضة األولمبية
تطبيق رغبته في إستئناف األلعاب األولمبية من أجل إجراء تطبيق رغبته في إستئناف األلعاب األولمبية من أجل إجراء من من   آوبرتانآوبرتان  ديدي  بييربيير  البارونالبارونعديدة تمكن الفرنسي عديدة تمكن الفرنسي 

آما آما . . وساهم بشكل ثمين في تعميم الرياضةوساهم بشكل ثمين في تعميم الرياضة  18961896وحدث ذلك في فصل الصيف عام وحدث ذلك في فصل الصيف عام . . مسابقات رياضية دوليةمسابقات رياضية دولية
للعصور للعصور   تلقت الحضارة العالمية دفعة قوية في تطوير مسابقات رياضية جرت بنجاح في إطار األلعاب األولمبيةتلقت الحضارة العالمية دفعة قوية في تطوير مسابقات رياضية جرت بنجاح في إطار األلعاب األولمبية

قبل الميالد وحتى فرض الحظر عليها من قبل االمبراطور الروماني ثيودوسيوس األول عام قبل الميالد وحتى فرض الحظر عليها من قبل االمبراطور الروماني ثيودوسيوس األول عام   776776القديمة منذ عام القديمة منذ عام 
  ..مم  394394

سعة حيلة وشجاعة يحظى بها الشخصيات الرئيسية تدهشكم بالفعل وتجعلكم أن تفكروا عن سعة حيلة وشجاعة يحظى بها الشخصيات الرئيسية تدهشكم بالفعل وتجعلكم أن تفكروا عن إّن شبابا وحبا وصبرا وإّن شبابا وحبا وصبرا و
وفعال من إمكان اإلنسان الذي يتمتع بطابع وفعال من إمكان اإلنسان الذي يتمتع بطابع . . ون في ذلك األوانون في ذلك األوانلكثير من الناس الذين آانوا يعيشلكثير من الناس الذين آانوا يعيش  جيدةجيدةصفات صفات 

آان آان وو. . اخالقي عال وقوة هائلة وسرعة الذآاء أن يجوز في مسابقات فردية ويعتل عرش الدولة على حّد سواءاخالقي عال وقوة هائلة وسرعة الذآاء أن يجوز في مسابقات فردية ويعتل عرش الدولة على حّد سواء
بطل األولمبياد فارازدات من أولئك األبناء الجدراء وأصبح فيما بعد ملكا ألرمينيا العظمى مع إطالق عليه لقب  بطل األولمبياد فارازدات من أولئك األبناء الجدراء وأصبح فيما بعد ملكا ألرمينيا العظمى مع إطالق عليه لقب  

  ..فارازدات األولفارازدات األول

لكل أمة أبطالها، لكن الشعب األرمني طيالة الحضارة العالمية طرح وال يزال يطرح لمجرى التاريخ عددا من لكل أمة أبطالها، لكن الشعب األرمني طيالة الحضارة العالمية طرح وال يزال يطرح لمجرى التاريخ عددا من 
وآان دينيس دافيدوف العميد الروسي الذي وآان دينيس دافيدوف العميد الروسي الذي . . هم والحفاظ على أسمائهمهم والحفاظ على أسمائهمشخصيات قوية وذآية يجعلنا أن نفخر بشخصيات قوية وذآية يجعلنا أن نفخر ب

وإن هذه وإن هذه . . قد قال إنه يكفي أن ندعو مائة أرمني لصد الهجوم المعاديقد قال إنه يكفي أن ندعو مائة أرمني لصد الهجوم المعادي  18121812شارك في الحرب الوطنية عام شارك في الحرب الوطنية عام 
اد اد الجنود األرمن ومهارة الجنراالت الذين قد يكونوا اخالفا لبطل األولمبيالجنود األرمن ومهارة الجنراالت الذين قد يكونوا اخالفا لبطل األولمبيالكلمات ال مثيل لها في وصف شجاعة الكلمات ال مثيل لها في وصف شجاعة 

  ..فارازداتفارازدات

      الىالى  ءءالنداالندا    حرف حرف 
  إنتاج فيلمإنتاج فيلمببمدراء المشروع مدراء المشروع 

  ""أرتاشاتأرتاشاتمن مدينة من مدينة االولمبياد االولمبياد   بطلبطل ""عن آتاب عن آتاب   
          شاحنازاروفشاحنازاروف--ميليكميليك  أرسينأرسين  بقلمبقلم  
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نكرس فيلم الرسوم نكرس فيلم الرسوم   آل واحد منا يحمل جين أسالفه وال نستطيع أن نعمل آل ما يحتاج اليه تكريم ذآراهم لذلكآل واحد منا يحمل جين أسالفه وال نستطيع أن نعمل آل ما يحتاج اليه تكريم ذآراهم لذلك      
جزء من تاريخ جزء من تاريخ وعالوة على ذلك فإن اإلعالن عن وعالوة على ذلك فإن اإلعالن عن . . لهم فقطلهم فقط  ""بطل األولمبياد من مدينة أرتاشاتبطل األولمبياد من مدينة أرتاشات""المتحرآة المتحرآة 

  ..أمامنا من أجل الثقافة العالميةأمامنا من أجل الثقافة العالميةاالرمن ليس من واجبنا فحسب بل مهمة مشرفة مسندة االرمن ليس من واجبنا فحسب بل مهمة مشرفة مسندة 

هذا ويستند إنتاج الفيلم الى أموال آفالء وتبرعات خاصة وإذا نلت يا صديقي العزيز فرصة لمساهمة مهما آان هذا ويستند إنتاج الفيلم الى أموال آفالء وتبرعات خاصة وإذا نلت يا صديقي العزيز فرصة لمساهمة مهما آان 
  ! ! وها هي حقيقةوها هي حقيقة. . مداها فتخلد اسمك في التاريخ الالحقمداها فتخلد اسمك في التاريخ الالحق

أو أو ((، ، rruu..oollyymmppiioonniikkvvaarraazzddaatt::////hhttttpp: : ينشر مزيد من المعلومات على الموقع االلكتروني بعنوانينشر مزيد من المعلومات على الموقع االلكتروني بعنوان
::////ооллииммппииооннииккввааррааззддаатт..ррффhhttttpp((   .   .          

  

  تفضلوا بقبول فائق اإلحترامتفضلوا بقبول فائق اإلحترام

  ،،شاحنازاروفشاحنازاروف --أرسين ميليكأرسين ميليك
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