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تتحدث عن بطوالت وأمجاد متنوعة

اخبار السينما

دالالت كثيرة
الشعر امللحمي ..وقائع تاريخية تحمل
ٍ
ت�ت�ص��ف امل�ل�ح�م��ة ال �ش �ع��ري��ة ب��األس �ل��وب
الفخم واملتقن ،وأيضاً باملوضوعية أثناء
س� ��رد ال ��وق ��ائ ��ع ،وأن ت �ك ��ون شخصياتها
مرسوم ًة بطريق ٍة متقنة
الشعر امللحمي يُقصد به ذلك الشعر
ال ��ذي ت�ك��ون قصائده طويلة ج ��داً ،يسرد
ال� �ش ��اع ��ر م� ��ن خ �ل��ال ق �ص �ي��دت��ه ق�ص �ص�اً
وحكايات طويلة ج��داً ،ويف أغلب األحيان
ٍ
ت� ��دور ه ��ذه ال �ق �ص��ص ح ��ول ال �ع��دي��د من
دالالت
ال��وق��ائ��ع ال�ت��ارخي�ي��ة ال�ت�ي حت�م��ل
ٍ
كثرية ،باإلضافة إىل األعمال البطولية
ألم � ٍة م��ن األم��م أو لثقاف ٍة م��ا ،ويف األدب
العربي تتحدث معظم القصائد امللحمية
عن بطوالت وأجم��اد متنوعة ،ويوجد يف
األدب العربي نوعني من املالحم الشعرية،
أوهل� ��ا امل�ل�ح�م��ة ال �ش �ع��ري��ة ال �ق��دمي��ة مثل
ملحمة جلجامش ال�تي تعترب من أشهر
امل�لاح��م ،ب��اإلض��اف��ة إىل ملحمة اإلل�ي��اذة
هل��وم�يروس اإلغ��ري �ق��ي ،أم ��ا ال �ن��وع اآلخ��ر
فهو أح ��دث ،وم��ن األم�ث�ل��ة عليه ملحمة
اإلنيادة لفرجيل اليوناني ،وملحمة الفردوس املفقود جلون ملتون
اإلجنليزي .و ُي�ع��رف عن األدب ��اء والشعراء الذين يكتبون الشعر
امللحمي بأنهم من األدب��اء الكبار املعروفني ،وأن لغتهم تعترب لغ ًة
راقية ذات مستوى أدبي رائع.
ي��ؤل��ف ال�ش�ع��راء شعرهم امللحمي على َن� َ�س��ق امل�لاح��م الشعرية
ال�ق��دمي��ة ،ال�تي كانت يف األص��ل مالحم ارجت��ال�ي��ة وشفوية غري
مكتوبة ،لكن مت تسجيلها وتدوينها فيما بعد.
يتميز الشعر امللحمي يف األدب العربي ب�ع��د ٍد م��ن اخلصائص

يتضمن تصريحات وكلمات قائد الثورة

اصدار كتاب «فتنة تغلب»..
ذكرى ملحمة  9دي الشعبية

مت اصدار كتاب «فتنة تغلب» الذي يتضمن
تصرحيات وكلمات قائد ال�ث��ورة خ�لال اح��داث
عام  2009مبناسبة ذكرى ملحمة  9دي الشعبية.
مت اصدار كتاب «فتنه تغلب» ،الذي يتضمن
تصرحيات وكلمات قائد ال�ث��ورة خ�لال اح��داث
 2009مبناسبة ذكرى ملحمة  9دي الشعبية.
يتضمن ال�ك�ت��اب خطب ق��ائ��د ال �ث��ورة ال�تي مل
تنشر سابقا من بينها يقدم الكتاب وجهة نظر
كلية ملكانة النظام اإلسالمي ضد نظام اهليمنة
باالضافة إىل جلسات وحوارات صرحية لعدد من
وجهاء احلوزة العلمية مع قائد الثورة يف اواخر
شهر تري اإليراني سنة ( 1388 )2009اإليرانية.
كما حيتوي الكتاب على اع ��ادة نشر النصوص
ال �ك��ام �ل��ة الج �ت �م��اع ق ��ائ ��د ال� �ث ��ورة م ��ع م��رش�ح��ي
انتخابات عام  2009اليت نشر اجزاء منها يف ذلك
الوقت .مت تأليف كتاب «فتنه تغلب» ،جبهد من
«مصطفى غفاري» ،ونشر من قبل مؤسسة الثورة
اإلسالمية وحيتوي الكتاب على  460صفحة.
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وأهمها أن الشعر امللحمي ي��دور ح��ول شخصي ٍة م��ا ،وتتمتع هذه
الشخصية مبكانة كبرية وعظيمة ،حبيث يكون صاحبها شخصاً
جلي ًال على مستوى الوطن والعامل بأكمله.
شخصية الشعر امللحمي حتظى بأهمية أسطوري ٍة وتارخيية
جي��ب أن حتظى شخصية الشعر امللحمي بأهمية أس�ط��وري� ٍة
وت��ارخي�ي��ة ،كما جي��ب أن يكون امل�ك��ان ال��ذي يتحدث عنه الشعر
امللحمي يف أحداثه ميداناً متسعاً جداً ،وأن يكون شام ًال للعديد من
البالد واألمم املختلفة.
جيب أن تكون تصرفات البطل املذكور يف الشعر امللحمي تتسم

بالقوة والشجاعة الفائقة ،حتى جيب أن
تكون شجاعة خ��ارق��ة ،وق��د يلجأ بعض
الشعراء إىل ذكر املالئكة والشياطني يف
مالمحهم الشعرية.
جي ��ب أن ت�ت�ص��ف امل �ل �ح �م��ة ال�ش�ع��ري��ة
ب��األس�ل��وب الفخم وامل�ت�ق��ن ،وأن تتصف
أي�ض�اً باملوضوعية أث�ن��اء س��رد الوقائع،
وأن تكون شخصياتها مرسوم ًة بطريق ٍة
متقنة.
تذكر امللحمة الشعرية غالباً البطل
وه��و ُي�ن��ازل أع ��داءه وخصومه ،والعديد
م��ن األش �خ��اص ال��ذي��ن حي��اول��ون إحل��اق
اهلزمية فيه ،لكنه يف نهاية األمر ينتصر
عليهم ومن ثم يعود إىل بالده وقد تغريت
أحواله.
منها ما أ ّرخ لبطوالت االمام علي(ع)
ي��وج��د ال�ع��دي��د م��ن امل�لاح��م الشعرية
يف األدب العربي ،منها ما أ ّرخ لبطوالت
ع �ل��ي ب ��ن أب���ي ط��ال��ب وح �ي��ات��ه وأق ��وال ��ه
واس�ت�ش�ه��اده ،وتعترب ه��ذه امللحمة اليت
ذك ��رت ق�ص��ة اإلم� ��ام ع�ل��ي ب��أن�ه��ا أط��ول
ملحمة شعرية على اإلط�ل�اق وتتألف

من ثالثة آالف بيت.
م��ن امل�لاح��م الشعرية امل�ع��روف��ة يف األدب العربي أي�ض�اً ملحمة
الغدير ،اليت ألفها الشاعر اللبناني بولص سالمة.
أ ّلف الشعار أمحد شوقي ملحم ًة شعرية تتألف من  1726بيتاً،
ذكر بها سرية حياة النيب عليه الصالة والسالم منذ والدته.
يوجد يف األدب العربي العديد من الشعر امللحمي ال��ذي ذكر
األح ��داث وال��وق��ائ��ع السياسية وت��اري��خ ال�ع��رب وح��رك��ات التحرر
العربية باإلضافة إىل سرية النيب حممد عليه الصالة والسالم.

خطاط هندي ينجز مصحف ًا يدوي ًا بفصوص الذهب
قال اخلطاط اهلندي املقيم يف قطر« ،حممد سلطان شيخ» إن
كتابة القرآن كام ً
ال وتصميم صفحاته استغرقا منه  7سنوات،
مشریاً اىل أنه استخدم  70كيلوغراماً من الذهب عيار  18يف كتابة
وتصميم املصحف.
أن خ��ط وك�ت��اب��ة ال �ق��رآن ال�ك��ري��م هل�م��ا ق��واع��د وأص� ��ول وحي�ت��اج
إىل موهبة وإتقان شديد وعناية ،يضع فيها اخلطاط أو املصمم
خالصة علمه وخربته وموهبته يف اخل��ط العربي ،وه��ذا ما عمل
عليه اخلطاط اهلندي «حممد سلطان شيخ» الذي اعتزل تصميم
األزياء ،لريكز على إبداع اللوحات الدينية وكتابة القرآن الكريم،
منفقاً على ذلك كل ما لديه من أموال هو وصديقه «شيخ فهيد
بشري شعيب» من أجل خط وكتابة القرآن الكريم كام ً
ال بفصوص
من الذهب اخلالص عيار  18باخلط والتصميم اليدوي.
ولقد شرح «حممد سلطان شيخ» سريته يف جمال التصميم منذ
ك��ان صغرياً يف مراحل ال��دراس��ة األوىل إىل أن درس وتعلم أصول
وقواعد اخلط العربي بالدوحة.
وقال إنه يعمل يف التصميم واخلط الفين منذ أن كان يف اخلامسة
من عمره ،وعندما التحق بالتعليم األساسي كان يهتم برسم وجوه
املعلمني الذين يدرسونه من الذاكرة ،حيث كان يركز يف مالمح
املعلمني ويقوم برمسها من الذاكرة بعد عودته إىل املنزل.
وأكد سلطان أن التصميم من األشياء املميزة ،ألنه يعتمد على
اإلبداع واالبتكار ،مشرياً إىل أنه يقوم منذ أن كان يف اخلامسة من
عمره برسم اللوحات البسيطة ويقدم بعض التصميمات البسيطة
إىل أن أصقل وعمق موهبته عن طريق الدراسة واكتسب اخلربات
على م��دار  45عاماً ،وعند قدومه إىل الدوحة قبل  25عاماً أصقل
موهبته وزادت خربته بدراسة وتعلم أصول وقواعد اخلط العربي.
وعن فكرة كتابة القرآن الكريم ،قال إن الفكرة بدأت تراوده منذ
سنوات طويلة ،خاصة أنه قام بتصميم العديد من اللوحات الفنية
الرائعة بعد اعتزاله تصميم املالبس النسائية ،ليجد يف كتابة
القرآن وتصميم صفحاته بشكل مبتكر سعادة كبرية ،فواصل الليل
بالنهار إلجناز كتابة  30جزءاً من القرآن الكريم مكتوبه بالكامل
بفصوص الذهب اخلالص عيار  18وحبيبات اخلرز امللونة.
وأش��ار إىل أن كتابة ال�ق��رآن الكريم كام ً
ال وتصميم صفحاته
استغرقا منه  7س �ن��وات ،ومل يستخدم احل��اس��ب ق��ط يف الكتابة
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والتصميم ،إذ يقوم يف البداية بكتابة اآليات خبط اليد وترقيم اآليات
ثم يبدأ بوضع املشغوالت من فصوص الذهب وحبات اخلرز األخرى
على الكالم ليظهر املصحف مكتوباً كام ً
ال بفصوص الذهب.
وأوض��ح أنه استخدم نوعاً من ال��ورق ُص ّنع خصيصاً يف الواليات
املتحدة األمريكية مقاس  24يف  18و 30يف  22ليبلغ وزن اجل��زء
الواحد من القرآن  25كيلوغراماً ،ويصل وزن القرآن الكريم كام ً
ال
 750كيلوغراماً.
وكشف عن أنه استخدم  70كيلوغراماً من الذهب عيار  18يف
كتابة وتصميم املصحف ،وتكلف األمر  10ماليني و 430ألف ريـال..
موضحاً أن ه��ذه األم ��وال يدفعها م��ن يرغب يف كتابة وتصميم
املصحف.
وأشار إىل أن الصفحة الواحدة من األمام واخللف يستخدم فيها
 60أل��ف ف��ص م��ن ال��ذه��ب خب�لاف حبيبات بلون ال��زع�ف��ران والعود
وتستغرق منه وقتاً طوي ً
ال يف الكتابة واإلعداد والتصميم.
وأك ��د أن س�ع��ادت��ه ال ُت��وص��ف وه��و يكتب املصحف خب��ط اليد،
فكتابة القرآن شرف عظيم بالنسبة له ،ويرى أن هذا املصحف هو
أول نسخة بالعامل مكتوبة ومصممة بفصوص الذهب ،وتعاون معه
يف إعدادها صديقه شيخ فهيد بشري شعيب ،وأنفقا ما لديهما من
أموال إلجنازه.

نمط معماري عسكري دفاعي

قلعة جوار (قال) في ايالم..موقع استراتيجي بالغ االهمية

تقع قلعة جوار او كما تعرف بـ«قال» على بعد  12كيلومرتا
يف غرب مدينة ج��وار وعلى بعد  20كيلومرتاً من مدينة ايالم
مركز حمافظة اي�ل�ام .ه��ذه القلعة تقع بالقرب م��ن احل��دود
االيرانية  -العراقية.
هذه القلعة احلصينة بنيت على مرتفعات وسفوح جبلية وعرة،
حيث يبلغ ارتفاع القلعة عما حييط بها من االراض��ي اجمل��اورة
حنو  300مرت.
قلعة ج��وار تضم ثالثة اج��زاء ه��ي :املبنى االصلي ،واجل��دران
اجلانبية ،واجلدران العالية اليت متتد من قمة اجلبل اىل سطح
االراضي اجملاورة هلا.
تشري بعض املصادر التارخيية اىل ان بناء هذه القلعة يعود اىل
بدايات العصر االسالمي يف ايران.
قلعة جوار او قال هي من اكرب القالع يف هذه املنطقة ،حيث
ت�ق��ع ع�ل��ى ط��ري��ق «ج� ��دار -م ��ورت – جت��ري��ان» ب��اجت��اه املناطق
احل��دودي��ة املشرتكة مع ال�ع��راق .ويقع نهر «ق�لا» على اجلهة
الشمالية للقلعة .جدير بالذكر ان اجلهتني الشمالية والغربية
لقلعة جوار ،تؤدي اىل منحدر حاد طبيعي؛ مما كان يوفر ظروفاً
امنية مناسبة ألهالي القلعة وس ّد اي هجوم حمتمل عليهم.
املوقع اجلغرايف للقلعة وبناؤها على اجلبل والنمط املعماري
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العسكري املستخدم فيها إن دلت على شيء فامنا تدل على ان
هذه القلعة كانت هلا يف القرون واحلقب التارخيية السحيقة،
مكانة واهمية اسرتاتيجية بالغة.
نظراً الن قلعة جوار مت بناؤها على هضبة جبلية مرتفعة ،فلها
ومراع.
واجهة ومنظر طبيعي ،وحتيط بها اشجار ونباتات ٍ
ان املواد االنشائية املستخدمة يف بناء هذه القلعة هي االحجار
وأج��زاء من الصخور ومزيج الكلس .أما ج��دران القلعة فبنيت

بشكل غري منتظم وواجهتها بسيطة جداً ومل َّ
تغط بأي طبقات
كلسية.
القلعة تضم اقساماً خمتلفة مبا فيها غرف احلراسة واماكن
السكن على سفح اجلبل وجدران دفاعية تبدأ من أعالي اجلبل،
حيث القلعة ،لتنتهي اىل السفوح واالراض ��ي احمل��اذي��ة للقلعة
وكذلك جدران ضخمة على شكل حزام حول القلعة.
ومت العثور على قطع فخارية وعلى أشكال وأحجام خمتلفة
من على السفوح والسهول املنخفضة احمليطة بالقلعة.

فيلم إيراني ضمن االفضل في مهرجان كليفورنيا
اخ � �ت� ��ار م� �ه ��رج ��ان ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا
ال �س �ي �ن �م��ائ��ي ف �ي �ل��م «»999999999
اإلي��ران��ي ،م��ن إخ ��راج امل�خ��رج االي��ران��ي
«ك ��ري ��م ع �ظ �ي �م��ي» ،ك ��أح ��د أف�ض��ل
األف �ل��ام ال�ت�ج��ري�ب�ي��ة م ��ن ب�ي�ن مخسة
آالف و 418فيلما ،شارك يف هذا احلدث
السينمائي الدولي.
واوضح مدير مجعية سينما الشباب
يف حم��اف �ظ��ة اردب ��ي���ل (مش � ��ال غ ��رب)
«م �ي�ردول� ��ت م� ��وس� ��وي» ،ان م �ه��رج��ان
كاليفورنيا السينمائي الدولي ( ،)profilfestivalاقيم هلذا العام مبشاركة مخسة آالف و418
فيلما من  121دولة وذلك يف مخسة فئات :الرواية والوثائقيات والرسوم املتحركة واالفالم
التجريبية والسيناريوهات القصرية.
واوض��ح موسوي أنه مت اختيار  45اث��را من امجالي االف�لام املشاركة للمنافسة يف املرحلة
النهائية ملهرجان كاليفورنيا الدولي ،مبا فيها فيلم  999999999االيراني .وحبسب املسؤول
السينمائي يف ايران ،فقد انتج فيلم « »999999999يف مجعية سينما الشباب مبحافظة أردبيل،
وسبق هلذا الفيلم ان شارك يف  40مهرجانا دوليا وحاز علی جوائز عديدة فيها.

األفالم املتأهلة لسباق نظرة جديدة في فجر الـ 37
مت اإلع � �ل ��ان ع� ��ن أمس � � ��اء األف� �ل��ام
ال �ع �ش��رة األوىل ال �ت�ي ت��أه �ل��ت لقسم
ن�ظ��رة ج��دي��دة ال ��ذي يتناول التجربة
األوىل للمخرجني يف م�ه��رج��ان فجر
السينمائي الدولي السابع والثالثني.
ونقدم ملخصاً من األف�لام املتأهلة
لقسم «نظرة جديدة» من سباق فجر
بينها أفالم من بوالد كيميايي ،هادي
نادري ،علي مريزايي و ميالد صدرعاملي
وفيما يلي ملخص األفالم...
«املعطف اجلملي» :فيلم «املعطف
اجلملي» (بالتو شرتي) من إخراج مهدي عليمريزايي ومن إنتاج جميد شيخ انصاري يلقي
الضوء على قصة املنافسة والصداقة وتعقيداتها.
فيلم «احلي» :فيلم «احلي» (جاندار) من إخراج حسني امرييدوماريوبدرام بورامريي ومن
إنتاج كامران جميدي وسيناريو امري دوماري بورامريي وحممد داودي جاء يف ملخصه :واهلل
إذا سألتين مرة أخرى ما هو عشاؤنا أقوم بشنق نفسي يف هذا املكان.
«مح��ال الذهب» :فيلم «مح��ال الذهب» (مح��ال طال) من إخ��راج ت��ورج اصالني ومن إنتاج
منصور سهراببور يتناول قصة محال ذهب يدعى رضا ومهنته ان ينقل الذهب واجملوهرات من
ورشة العمل إىل املتجر ويف يوم من األيام يتعرض للسرقة.
«مشاهدة هذا الفيلم جرمية!»« :مشاهدة هذا الفيلم جرمية!» (ديدن اين فيلم جرم است!)
من إخراج رضا زهتاجبيان ومن إنتاج حممد محزة زاده ..جاء يف ملخص الفيلم :أردت فقط
فيلما مدته مخس دقائق حتى أمتكن الحقا من الدفاع عن زوجيت وابنيت ،لكنهم مل يرمحوني...
يقرتب صوت صفارات إنذارهم ..اآلن  ،يقتمحون هنا مثل النمل واجلراد.
«األيام الربتقالية»« :األيام الربتقالية» (روزهاي نارجني) من إخراج آرش الهوتي ومن إنتاج
علي رضا قاسم خان ،يروي قصة حياة امرأة يف منتصف العمر تتوسط الستخدام العامالت
املومسيات للعمل يف بساتني احلمضيات يف مشال البالد.
«س��م األف�ع��ى»« :س��م األفعى» (زه��ر م��ار) من إخ��راج السيدجواد رضويان وم��ن إنتاج جواد
نوروزبيغي وسيناريو بيمان عباسي يتناول قصة حمام يدعى رضا ،انتقل مؤخرا إىل طهران
حيث يزور زميلته «رهي» اليت ال تزال تكرهه لكن رضا يسعى اسرتضاءها واستمالتها ،لكنها
تؤامر وتدبر مشكلة وأحداث مريرة له رغم كل ذلك.
«تسونامي»« :تسونامي»(سونامي) من إخ��راج ميالد صدرعاملي ومن إنتاج علي سرتييب
حيكي رواية ثالثة أفضل الرياضيني يف فريق لرياضة التايكواندو اللذين يطلبون اللجوء إىل
الدمنارك ومل يعودوا إىل إيران بينما خسروي املدرب املخضرم للفريق يقرر ان ينهي عمله لكنه
يرتدد بني اختيار الشخص احلائز على املركز األول يف العامل وتلميذه القديم الذي هو الوحيد
الباقي من الفريق.
«املهرج»« :املهرج» (مسخره باز) من إخراج همايون غينزاده ومن إنتاج علي مصفا يتناول
قصة شخص كان يدعى يف دار األيتام باملهرج لكنه يوم من األيام ضرب لكمة قوية على وجه
أحدهم .
«املعكوس»« :املعكوس» (معكوس) من إخراج بوالد كيميايي ومن إنتاج مسعود كيميايي
يروي قصة صديقان قدميان قبل الثورة أبناء أحدهما ناشط سياسي واآلخر ميكانيكي ..وهما
يدخالن سباق السيارات بشكل سري« .يلدا»« :يلدا» (يلدا) من إخراج مسعود خبشي ومن إنتاج
علي مصفا يروي قصة أمرة شابة تدعى مريم كميجاني حكم عليها باإلعدام بسبب قتل زوجها
ويتم إحضارها ليلة يلدا إىل إستوديو كي يعفو عنها الطفل الوحيد للمقتول.
ويقام مهرجان فجر السينمائي الدولي السابع والثالثني متزامناً مع احتفال الذكرى
األربعني النتصار الثورة اإلسالمية يف إيران اعتبارا من الثالثني من يناير  /كانون الثاني حتى
احلادي عشر من فرباير  /شباط املقبل يف العاصمة اإليرانية طهران.

«الشباك والسمك» يفوز بجائزة «»Diamond
ح �ص��ل ال �ف �ي �ل��م االي� ��ران� ��ي «ال �ش �ب��اك
وال�س�م��ك» (ت��ور وم��اه��ي) للمخرج علي
نكفر ع�ل��ى ج��ائ��زة م��ن م �ه��رج��ان«  «�Dia
 »mondالسينمائي الدولي يف ايطاليا.
وأه� ��دى امل �ه��رج��ان ج��ائ��زة أف �ض��ل فيلم
ل�ق�س��م األف �ل�ام ال �ق �ص�يرة اىل «ال�ش�ب��اك
والسمك» االيراني.
وأق�ي��م امل�ه��رج��ان يف ال�ث��ان��ي والعشرين
من ديسمرب اجلاري وتنافس يف خمتلف
اق�س��ام��ه اف�ل�ام روائ �ي��ة ق�ص�يرة ووثائقية
وانيميشن من شتى احناء العامل.
وجاء يف ملخص «الشباك والسمك» :ان الفيلم هو قصة االمساك الصغرية يف البحر اليت
ال حتلم سوى بالعودة اىل املاء.

عائلة الشهيد «مرتضى
مطهري» تهدي وثائقه وكتبه
للمكتبة الوطنية

انعقاد امللتقى الثامن «مهر
موالنا» في املكتبة الوطنية
اإليرانية

اه� ��دت ع��ائ�ل��ة ال�ش�ه�ي��د «م��رت �ض��ى م�ط�ه��ري»،
الكاتب واملفكر اإليراني املشهور وثائقه وكتبه
إىل املكتبة الوطنية اإليرانية.
والتقت عائلة الشهيد «مرتضى مطهري» ،مع
رئيس املكتبة الوطنية وتباحثت معه من ثم اهدت
وثائق وكتب الشهيد مطهري إىل املكتبة الوطنية
اإليرانية .وقد قرر خالل هذا اللقاء اهداء املكتبة
مجيع االسناد والوثائق اخلاصة بالشهيد مرتضى
مطهري إىل املكتبة الوطنية وسيتم تنقيحها وبعد
ذلك توضع يف ارشيف املكتبة.

ُعقد ملتقى «مهر موالنا» يف دورته الثامنة يف
منظمة الوثائق واملكتبة الوطنية االيرانية يوم
السبت حيث استمر ملدة يومني.
أن امللتقى ال�ث��ام��ن «م�ه��ر م��والن��ا» ان�ع�ق��د يف
امل�ك�ت�ب��ة ال��وط �ن �ي��ة اإلي ��ران �ي ��ة حب �ض��ور مهتمني
وخمتصني يف افكار الشاعر موالنا من افغانستان
وإيران وطاجيكستان وتركيا.
واستمر امللتقى ملدة يومني من الساعة الثالثة
ح�ت��ى ال�س��اب�ع��ة وال �ن �ص��ف يف م��رك��ز امل��ؤمت��رات
الدولية يف مبنى املكتبة الوطنية يف طهران.

