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نرسم من خاللها االبتسامة على وجُ وهنا ووجوه من حولنا

اخبار السينما

السنة امليالدية الجديدةَ ..صفحة جديدة مليئة باألمل والتفاؤل

نستقبل ال �ي��وم س�ن��ة ج��دي��دة وو ّدع �ن ��ا ع��ام
مضى بكل ما فيه من أف��راح وأح ��زان ،ونبدأ
َص �ف �ح��ة ج ��دي ��دة م�ل�ي�ئ��ة ب ��األم ��ل وال �ت �ف��اؤل
واإلص� � ��رار ال� ��ذي ُي �ن�ير ح�ي��ات�ن��ا وت�ط� ّل�ع��ات�ن��ا
ُ
وطموحاتنا ،ويف رأس السنة أو بداية العام
اجل��دي��د حيت ِف ُل امل�لاي�ين م��ن األش �خ��اص يف
كل أرجاء العامل ببدء السنة امليالدية والعام
امل �ي�ل�ادي اجل ��دي ��د ،وي �ت �ب��ادل��ون م��ع بعضهم
ال �ب �ع��ض ال �ت �ه��ان��ي وال �ت�بري �ك��ات واألم �ن �ي��ات
الصادقة بأن يكون القادم أمجل بإذن اهللْ ،
وأن
ً
مستقبل زاهرا
حتمل لنا أيام العام اجلديد
مي� ّ�ن اهلل
حافل بالنجاحات والتقدمات ،وأن ُ
علينا باألمن واألم��ان ويُف ّرج كرب إخواننا
املُستضعفني يف ُ
ك��ل مكان ،ان التعبري عن
راس السنة امليالدية فيه من العرب واملواقف
�ني وت�ك�س��ب ال�ع�ق��ل ف��ائ��دة
وال� � ��دروس م��ا ُت �غ ِ
ك �ب�يرة ن �ب��دأ ب �ه��ا س �ن��ة ج ��دي ��دة ن��رس��م من
وجوهنا ووج��وه من
خالهلا االبتسامة على ُ
حولنا من أه��ل وأص��دق��اء وأح�ب��ة ،وتتعرفون
من خالله على مظاهر االحتفال املختلفة،
وأن��واع اهلدايا وكيفية تقدميها اىل األهل
واألصدقاء مبناسبة العام اجلديد.
املسلمون ي�ت�ب��ادل��ون التهاني والتربيكات
واألمنيات الصادقة مبناسبة العام اجلديد
يف َه ��ذا ال �ي��وم اجل�م�ي��ل حي�ت�ف� ُ�ل املُسلمون
أي �ض ��ا يف أغ �ل ��ب أحن � ��اء ال� �ع ��امل ب��اس�ت�ق�ب��ال
العام اجلديد  2019مبظاهر مجيلة ورائعة
تتعدّد وتتنوع حسب أذواق الناس ،فكثري من
املسلمون يتوجهون إىل اهلل سبحانه وتعاىل
ب ��أن مي��ن عليهم ب��األم��ن واألم� ��ان وي��رزق�ه��م
م��ن ح�ي� ُ�ث ال حيتسبون ويغفر هل��م ذنوبهم
وينصر كل مستضعف على هذه
وخطاياهمُ ،
األرض ،كما يتبادلون التهاني والتربيكات
واألمنيات الصادقة مبناسبة العام اجلديد
ورأس ال�س�ن��ة امل �ي�لادي��ة ،وي��ب ��دأون ال��زي��ارات
لألهل واألق ��ارب واألرح ��ام ،يف أج��واء عائلية
ممتلئة باحلب واملودة واالحرتام ،ما يزيد من
تعاون ومتاسك وترابط الناس.
وم� ��ن األم � ��ور اجل �م �ي �ل��ة ال �ت�ي َن ��راه ��ا على
م ��واق ��ع ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي ف �ي��س ب��وك
وتويرت وش��اش��ات التلفزة مظاهر االحتفال
تشتهر
اجلميلة الساحرة يف دول الغرب ،اليت ِ
ب��احل �ض��ارة ال�ع��ري�ق��ة واألم ��اك ��ن التارخيية
والساحات العامة ال�تي جتمع كل مظاهر
اجل� �م ��ال وال � ��روع � ��ة ،ي �ت �ج �م��ع ف �ي �ه��ا ال �ن��اس
ليحتفل بالسنة اجلديدة مع اكتمال عقارب
الساعة عن الثانية عشر ،ف ُيطلقون األلعاب

ويلبسون ثياب الكريسماس وبابا نويل
النارية
ُ
وت ُع ّم مظاهر من الفرح والسعادة فيما بينهم،
ويُقضون ليلتهم باالحتفال بهذه املناسبة
اجلميلة.
وميثل العام اجلديد فرحة غامرة يف قلوب
األطفال الذين يبحثون عن مصادر السعادة
دوم ��ا وحي�ت�ف�ل��ون ب�ه��ا بطريقتهم اخل��اص��ة،
ورأس السنة اجلديدة على مستوى األطفال
الصغار حيمل الكثري من املظاهر الطريفة
والظريفة من خالل ِلبس مالبس بابا نويل،
واهلدایا املك ُتوب عليها  2019بأمجل األلوان
والقصات احلديثة ،ويُرافقون أهلهم بالذهاب
إىل ساحات وأماكن االحتفال ،ويَستلمون
اهل��داي��ا م��ن شخصية بابا نويل ال��ذي يكون
ُم �ت��واج��د يف س ��اح ��ات وأم ��اك ��ن االح �ت �ف��ال
خ�ص�ي�ص��ا م ��ن أج ��ل رس ��م ال�ب�س�م��ة وال �ف��رح
والسرور على وجوه األطفال ،والذين بدورهم
ي � ُق��وم��ون ب�ك�ت��اب��ة أم �ن �ي��ات �ه��م وط�م��وح��ات�ه��م
وتعليقها على ش�ج��رة الكريسماس ليقوم
بابا نويل بتحقيقها بسرعة ،كما أ ّن��ه من
أهم تقاليد ومظاهر االحتفال براس السنة
اجلديدة بالنسبة لألطفال الصغار يف كل
أرج ��اء ال�ع��امل ه��و االهتمام ب��ارت��داء مالبس
ج ��دي ��دة وزاه� �ي ��ة ل�لاح �ت �ف��ال ب � ��رأس ال�س�ن��ة
امل�ي�لادي��ة ،وي�ق��وم��ون بتجهيز مالبسهم من
الليل ويطوقون شوقا إىل ارتدائها يف النهار،
كما ي ُقوم األط�ف��ال يف ه��ذا اليوم من كل

تأسيس فرع «رايسست» لنشر اللغة الفارسية
في جمهورية آذربايجان
اعلن مدير القاعدة االستنادية
ل �ع �ل��وم ال �ع ��امل االس�ل�ام ��ي ()ISC
ال��دك �ت��ور حم�م��د ج� ��واد ده�ق��ان��ي
عن تأسيس دائ��رة التعاون العلمي
ال � ��دول � ��ي ل� �ل� �م ��رك ��ز اإلق �ل �ي �م ��ي
اإلع �ل��ام � ��ي ل� �ل� �ع� �ل ��وم وال �ت �ق �ن �ي��ة
( )RICeSTيف مجهورية آذرباجيان
بهدف نشر اللغة الفارسية.
وق ��ال ده�ق��ان��ي ان�ن��ا ن�ب��ذل ج�ه��ودا
ك�ب�يرة ل��دع��م ط�لاب اللغة واألدب
الفارسي علی نطاق واسع يف مجيع
أحن� ��اء ال��ع ��امل ،وذل� ��ك ع ��ن ط��ري��ق
املستشارين العلميني والثقافيني
وك � ��ذل � ��ك م� �ك ��ات ��ب مم �ث �ل �ي��ات �ن��ا
ومراكز اللغة الفارسية يف خمتلف البلدان ،باإلضافة إىل إطالق دورات لتعليم اللغة الفارسية
يف خمتلف اجلامعات يف العامل .واض��اف انه وبناءا علی طلب اجلامعات واملراكز العلمية يف
مجهورية اذربيجان مت تأسيس فرع رايسست هناك بعد التنسيق مع وزارت��ي التعليم العالي
واخلارجية يف ايران .وقال ايضا سيتم قريبا تأسيس فرع رايسست يف عدد من اجلامعات االملانية
مبا فيها جامعة مالبورغ و كذلك جامعة تفليس يف جورجيا وسارايفو يف البوسنة واسطنبول
يف تركيا وجامعة بنجاب الباكستانية.
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عام بتناول احللوى الشهية وتناول املأكوالت
املعتاد تناوهلا يف مثل هذه املناسبة من كل
عام.
ومن مظاهر االحتفال وإحياء فعال ّية راس
السنة امليالدية أيضا تزيني الشوارع والساحات
واملنازل باأللوان املُتأللئة املُضيئة وخصوصا
باللونني املعتادين األخضر واألمحر وأحيانا
اللون الذهيب والفضي ،كما توجد ترانيم
متعددة يف العام اجلديد تتمثل يف ترنيمة نور
األمم ،وترنيمة ضوي بليالي سعيدة ،وأيضا
ترنيمة ليلة ع�ي��د ،وت��ران�ي��م أخ ��رى متنوعة
هلذا العيد املميز ،ويف كل عيد ميالد جميد
ورأس سنة م�ي�لادي��ة ج��دي��دة تنصب أشجار
الصنوبر واليت يوجد منها عدة أشكال وأنواع،
ويتم تزيينها بالنجوم وال�ط��اب��ات املتأللئة،
واألض� ��واء الساطعة املُ�م �ي��زة ،كما ّ
أن لكل
دولة عادات وتقاليد ومظاهر احتفال خاصة
بها يف عيد امليالد اجمليد ،فهُناك العديد من
الدول من تقدم أطباق من املأكوالت الشهية
مل��واط�ن�ي�ه��ا م�ث��ل األمس� ��اك واألرز وال��دج��اج
وحلوى خاصة براس السنة امليالدية.
األط�ع�م��ة ال��رم��زي��ة ج ��زء م��ن االح�ت�ف��االت
برأس السنة
ت �ع �ت�بر األط� �ع� �م ��ة ال� ��رم� ��زي� ��ة ج� � � ��زءاً م��ن
االحتفاالت ،فمث ً
ال يفضل األوروبيون تناول
ال �ك��رن��ب وغ �ي��ره م ��ن اخل � �ض� ��راوات ل�ض�م��ان
االزده� ��ار يف ال �ع��ام اجل��دي��د ،يف ح�ين يفضل

الناس يف اجلنوب األمريكي تناول البازالء
ل ��زي ��ادة احل ��ظ ال�س�ع�ي��د .ي �ت �ن��اول ال �ن��اس يف
مجيع أحن ��اء آس�ي��ا األط�ع�م��ة اخل��اص��ة مثل
الزالبية ،واملعكرونة ،وكعك األرز ،واألطباق
املتقنة واليت تشري للحياة الطويلة والسعادة،
والثروة ،واحلظ .يتم االحتفال برأس السنة
يف ساحة التاميز سكوير يف مدينة نيويورك
أو يف م �ي��دان ت��راف��ال�غ��ار يف ل�ن��دن م��ن خالل
إسقاط كرة إلكرتونية للداللة على اللحظة
الدقيقة اليت يبدأ فيها العام اجلديد ،حيث
جتذب هذه الفكرة حشوداً كبرية.
وتعترب ليلة رأس السنة هي أق��دم األعياد
وأكثرها انتشارا وأضواء وشهرة ،سجل عابق
برائحة األزم��ان خط بذهب ع��ادات وتقاليد
وهواجس بشرية تتظهّر على ضجيج صحون
تتكسر ومفرقعات تضيء السماوات تتأهل
ب ��اآلت ��ي ..ل�ي�ل��ة رأس ال �س �ن��ة ،م��ن البابليني
اىل الفراعنة اىل الرومان فإىل عامل ،2019
حقائق ال تعرفونها! نرويها تاريخ من عادات
وتقاليد…
من العراق انطلقت حكاية عيد رأس السنة
تقول احلكاية ،إنه من أرض العراق انطلقت
حكاية عيد رأس السنة ،كان ذلك منذ 2000
سنة ما قبل امليالد حني أطلقت مدينة بابل
أول مهرجان عرفه التاريخ إحتفا ً
ال ب��رأس
ال�س�ن��ة ،يف حقبة مل تكن السنة الشمسية
ق ��د ع��رف��ت ب �ع��د ،وك ��ان ��ت ال � ��دورة ال��زم�ن�ي��ة
امل�ع��روف��ة آن ��ذاك تتمثل يف ال��زم��ن احملصور
ب�ين م��ومس��ي زرع ال �ب��ذور وج�ن�ي احمل��اص�ي��ل،
ليحتفل ال �ب��اب �ل �ي��ون ب�ع�ي��د رأس ال �س �ن��ة يف
اإلعتدال الربيعي ،أي أواخر شهر آذار ،حبيث
ت�ب��دأ اإلح �ت �ف��االت م��ع ب��دء ال��رب�ي��ع وتستمر
أح ��د ع�ش��ر ي ��وم��اً ،ت �ب��دأ ب��ال�ش�ع��ائ��ر الدينية
الطقسية ،عندما يستيقظ «الكاهن» قبل
الفجر بساعتني ،فيغتسل يف مياه الفرات
املقدسة ،وي��رف��ع ترنيمة إىل «م� ��اردوك» إله
الزراعة األكرب ،متوس ً
ال إليه أن يكون املوسم
اجلديد ذا عطاء وفري .وترتافق االحتفاالت
م ��ع ك�ث�ير م��ن امل ��أك ��والت ،ل�ي��س للمتعة
وحسب ب��ل ،واأله ��م ،كعربون تقدير لإلله
«ماردوك» الذي أنعم عليهم يف حصاد العام
امل�ن�ص��رم .ويف ال�ي��وم ال�س��ادس م��ن اإلحتفال
تعرض مسرحية امل �ه � ّرج املتنكر تقدمة إىل
آهل��ة اخل�ص��ب ،وتتبع بعرض ضخم ترافقه
املوسيقى وب�ع��ض التقاليد ال�تي ت�ب��دأ عند
املعبد وختتتم يف ضواحي بابل ضمن بناء
خاص أطلقوا عليه «دار السنة اجلديدة»…

في اطار افكار ورؤى اإلمام الخامنئي

اصدار كتاب « األسس املعرفية لنظام األمة
واإلمامة الثوري»

قامت مؤسسة «برهان» باصدار
ك�ت��اب «األس ��س املعرفية لنظام
األمة واإلمامة الثوري» نظام ثورة
األمة واإلمامة يف اطار افكار ورؤى
اإلمام اخلامنئي.
أن الكتاب احد جمموعة الكتب
ال�تي تتمحور ح��ول ف�ك��رة النظام
اإلسالمي واليت نتيجة جهود عدد
من املفكرين يف مؤسسة «برهان»
وحيتوي الكتاب على  88صفحة
و 6خطب ومت طباعته من قبل دار
«ديدمان» للنشر.
وبشكل عام الكتاب يتطرق إىل عدة مواضيع منها «مفهوم الوالية»« ،روابط األمة اإلسالمية»،
و«جنة الوالية»« ،حول الوالية» ،و«والية الطاغوت».
وجند الكتاب يف مقدمته يتحدث عن تعريف قائد الثورة خالل لقائه مع اهالي آذرباجيان
الشرقية ،عن نظام اجلمهورية اإلسالمية حتت عنوان «نظام األمة واإلمامة الثوري» ،مشرياً اىل
حتقيق نوع من الوعي الثوري والكمال السياسي يف نفوس الشعب اإليراني بفضل من اهلل حيث
مكنه ان مييز بني نظام األمة واإلمامة الثوري وبني التنظيم البريوقراطي ومتعربا ان الثورة
تتجسد يف النظام الثوري والنظام اإلسالمي او نظام األمة واإلمامة.

حظيت بأهمية استراتيجية للملوك والسالطني الساسانيني

جوليان األثرية ..من رموز وروائع الهندسة املعمارية االيرانية

تقع مدينة جوليان وقلعتها التارخيية ،واليت تعد من
رم��وز وروائ��ع اهلندسة املعمارية االيرانية ،على بُعد 15
كيلومرتاً من قضاء آبدانان يف جنوب حمافظة ايالم.
ه � ��ذه امل ��دي� �ن ��ة ال��ك ��ائ��ن ��ة ع��ل ��ى س��ف ��ح س �ل �س �ل��ة ج �ب��ال
«ك�ب�يرك��وه» يعود تارخيها اىل اكثر م��ن  1500سنة
وحتديداً حقبة احلكم الساساني ،حيث كان يقطن فيها
مخسة آالف نسمة ،ما جعل هذه املدينة حتظى بأهمية
اسرتاتيجية للملوك والسالطني الساسانيني.
املواد اإلنشائية املستخدمة يف بناء أبنية وعمارات هذه
املدينة كانت تتشكل من االحجار والصخور والكلس.
أما جدران االبنية يف مدينة جوليان ،فكان عرضها مسيكاً
وذات طيقان ونوافذ وأب��واب قصرية تربط ع��اد ًة ببعضها
ال�ب�ع��ض .فيما ك��ان��ت االن��اب�ي��ب املصنوعة م��ن الفخار
تنقل املياه من عني ماء «مه كوه» اجملاورة للمدينة اىل
داخلها.
يف سنة  334اهلجرية ،أسفرت ه ّزة أرضية قوية عن تدمري
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افالم ايرانية في مهرجان « »Cinema Verdeالدولي
يستضيف مهرجان « »Cinema Verdeالدولي
ب��دورت��ه التاسعة يف امريكا ثالثة اف�لام ايرانية
قصرية.
واالف �ل�ام ال�ت�ي مت�ث��ل اي� ��ران يف ه ��ذا امل�ه��رج��ان
هي« :املوازنةـ» (باالنس) للمخرج برزان رستمي
و«آريو واليبال» للمخرج حممد خبشي و«احلظ
اجليد» (خبت سبيد) للمخرج رضا حممدبور.
وستنطلق فعاليات املهرجان يف الرابع عشر من
فرباير املقبل وستستمر حتى السابع عشر منه يف والية فلوريدا االمريكية.
ويهدف املهرجان اىل ارتقاء مستوى الوعي العامل بالنسبة للبيئة عرب الفن.

الفيلم اإليراني «رؤية خالية» يصل إلى منهاتن
س �ي �ع��رض ال�ف�ي�ل��م اإلي ��ران ��ي «رؤي � ��ة خ��ال�ي��ة»
للمخرج «ع�ل��ي زارع ق�ن��ات ن ��وي» ،يف مهرجان
 Bronx World Filmيف م ��دي �ن ��ة م �ن �ه��ات��ن
األمريكية.
وسيشارك األمنيشن اإلي��ران��ي «رؤي��ة خالية»
ل�ل�م�خ��رج «ع �ل��ي زارع ق �ن��ات ن� ��وي» ،يف القسم
التنافسي الفضل اف�لام االنيميشن يف ال��دورة
الثامنة ملهرجان  Bronx World Filmاألمريكي.
يروي الفيلم قصة االمهات اللواتي بقني ينتظرن اوالدهن ليعودوا من احلرب.
سيقام املهرجان من  4إىل  7كانون الثاني يف مدينة منهاتن األمريكية .كما سيتنافس يف
املهرجان افالم قصرية يف قسم القصة واالفالم الوثائقية واالنيميشن .وقام بانتاج فيلم «رؤية
خالية» مدرسة االعمال السينمائية وانتاج االفالم «كلربك فيلم».

اخملرج فرهادي مع زوجته في عمل خيري بـ«املدينة الجميلة»
ح �ض��ر امل �خ ��رج االي ��ران ��ي ال �ك �ب�ير أص�غ��ر
ف��ره��ادي وزوج�ت��ه يف م��راس��م ع��رض فيلمه
السينمائي «املدينة اجلميلة» اليت اقيمت
الهداف خريية وانسانية.
واق�ي�م��ت م��راس��م ع ��رض الفيلم لصاحل
م��ؤس�س��ة خ�يري��ة ،م �س��اء ال�س�ب��ت يف قاعة
«ملت» السينمائية حبضور خمرج الفيلم
أصغر فرهادي ووجوه سينمائية بارزة.
ومن املشاركني يف املراسم ميكن االشارة
اىل املخرجة رخشان بيناعتماد وبريسا خبت آور (زوجة أصغر فرهادي) وسارا بهرامي وميرتا
حجار وفاطمة غودرزي ومرضية برومند و...
وفيلم «املدينة اجلميلة» من انتاج عام  ۲۰۰٤وهو ثاني افالم اصغر فرهادي بعد «الرقص يف
الغبار» ،وهو فيلم اجتماعي يقوم على ارضية عالقات عاطفية ،وميثل فيه فرامرز قريبيان وترانه
علي دوسيت وبابك انصاري.

اإلعالن عن أسماء املمثلني األجانب في «الفكرة األصلية»
مت اإلع�لان عن أمساء املمثلني األجانب
لفيلم «الفكرة األصلية» من إخ��راج آزيتا
موكوئي الذي من املقرر ان جيهز للعرض
العام على شاشة سينمات البالد.
امل�م�ث�ل��ون األج ��ان ��ب م��ن دول �ت�ين ق�برص
وال��ي ��ون ��ان ه ��م م ��ان ��ورز غ� ��اف� ��راس ،أن��دري��ا
ماتشالكويدو ،إيرينا مانزسوفا وف��ارف��ارا
الرم ��و ال�ل��ذي��ن ي� ��ؤدون أدوار ه ��ذا امل �ش��روع
السينمائي إىل جانب فريق متثيل إيراني
يتكون من بهرام رادان ،مريال زارعي ،هانية توسلي ،جبمان مجشیدي ،مهرداد صديقيان وشهباز
نوشري.
الفيلم يعترب التجربة اإلخراجية الثانية للفنانة موكوئي بعد فيلم «املأساة» ومير الفيلم
حاليا باملراحل الفنية مبا فيها تأليف املوسيقى وتركيب األصوات بالتزامن على أيدي بهزاد
عبدي وبرويز آبنار .
وينشغل بهرام دهقاني بعملية التحرير واملونتاج على ان جيهز قريباً نسخة نهائية من العمل
للعرض العام.

«إرسیکا» تدعو الباحثني االيرانيني لنشر مقاالتهم

ط ��ال ��ب رئ� �ي ��س م ��رك ��ز األحب � ��اث
للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية
(إرس �ي �ك��ا) ال �ت��اب��ع ملنظمة ال�ت�ع��اون
اإلس �ل�ام� ��ي ،ال �ب��اح �ث�ین اإلی��ران �ی�ین
بتزوید املركز مبقاالت عن التأریخ
اإلسالمي لدولة إیران.
وق � � ��ال رئ � �ي� ��س م� ��رك� ��ز األحب� � ��اث
للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية
(إرس �ي �ك��ا) ال �ت��اب��ع ملنظمة ال�ت�ع��اون
اإلس �ل�ام� ��ي خ �ل��ال ل �ق ��ائ ��ه م �س ��ؤول
احمللقية الثقافية التابعة للقنصلية
االي ��ران��ي ��ة يف اس �ط �ن �ب��ول «ان��ن ��ا قد
طلبنا من الباحثنی اإلیرانینی إرسال
مقاالتهم عن التأریخ اإلسالمی لدولتهم
ل �ن �ق��وم ب �ن �ش��ره��ا ع�ب�ر امل ��وق ��ع اإلل �ك�ترون��ی
للمركز».
وأض� � ��اف ال ��دك� �ت ��ور «خ ��ال ��د أرن» ان �ن��ا
نتعاون مع ایران يف جمال الثقافة والفنون
اإلسالمیة ونعمل اآلن معاً يف جمال البحث

يف تأریخ العامل اإلسالمي .وأردف قائ ً
ال اننا
طلبنا م��ن ال�ك� ّت��اب وال�ب��اح�ث�ین اإلی��ران�ی�ین
بتزویدنا مب�ق��االت ع��ن التأریخ اإلسالمي
اإلیراني.
وإستطرد رئیس أرسیكا قائ ً
ال :اننا سننظم
مسابقة يف ف��رع اخل��ط بالتعاون مع ای��ران
وذلك خالل األشهر القلیلة املقبلة.

إصدار تفسیر القرآن بطریقة بریل في تتارستان

هذه املدينة وقلعتها بالكامل ومل ّ
يتبق منها إال هضبة
صخرية ماثلة للعيان .مت إدراج مدينة جوليان االثرية
يف عام  2009يف قائمة الرتاث الثقايف الوطين االيراني.

يُذكر انه مت حلد اآلن تسجيل َ 100معلم وموقع اثري
وثقايف ومذهيب يف قضاء آبدانان يف ايالم يف قائمة الرتاث
الوطين االيراني.

ستقوم مجهوریة تتارستان العام  2019للمیالد بإصدار
تفسری ال�ق��رآن الكریم بطریقة بریل باللغتنی الروسیة
وال �ت �ت��اری��ة .ح�ي��ث ق ��رر ع ��دد م ��ن امل �ت�برع�ین وال�ن�ش�ط��اء
الثقافینی والفنینی يف العاصمة ق ��ازان إص ��دار تفسری
للقرآن الكریم باللغتنی الروسیة والتتاریة بطریقة بریل.
وحبسب املستشاریة الثقافیة اإلیرانیة لدی روسیا ان
مؤسسة «ی��اردی��م» اخلرییة هي املسؤولة عن إص��دار هذا
التفسری .وأض��اف��ت املستشاریة أن إص ��دار ه��ذا التفسری
یعتمد علی ال�ت�برع��ات وی��أت��ي يف إط��ار م�ش��روع «ال�ق��رآن
للجمیع» .وقال مصدر مطلع إن مؤسسة یاردیم اخلرییة تعمل علی إصدار  3آالف كتاب للمكفوفنی
بطريقة بريل وإرساهلا إىل مكتبات مجهورية تتارستان.

