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للوصول إلى الكون بمعناه العلمي وبشكل متطور

الزمن ..من االنفجار العظيم حتى اختراع الساعة
جميعن��ا ونح��ن صغ��ار كانت لدين��ا تس��اؤالتنا التلقائية
ف��ي المس��اء وعب��ر الناف��ذة ،ونحن ننظ��ر إلى الس��ماء الصافية
المظلم��ة ،وم��ا فيه��ا م��ن مج��رات ونج��وم وأجس��ام بعي��دة
متحركة ،مستفس��رين عن فلس��فة هذه المس��افات الشاعرية
والف��راغ المحي��ط بنا ،وحت��ى في تلك الليالي التي يغيب عنا
فيه��ا الصف��اء وتحض��ر الرطوب��ة والغب��ار م��ع الري��اح العاصفة
أو أثن��اء هط��ول المط��ر وضجي��ج الرع��د ..لطالم��ا رغبن��ا ف��ي
معرف��ة تل��ك اآلليات المادي��ة القادرة على إط�لاق كل ذلك،
مستفهمين من الكبار ،عما يحيط بنا وأين حقيقة كل ذلك
وم��دى دقت��ه؟ لتبق��ى األجي��ال بال استس�لام أم��ام فه��م الكون،
فتأخذه��م نهاي��ة اس��تفهامهم العلم��ي إل��ى الس��ؤال :مت��ى بدأ
الكون وما الزمن؟
كيف بدأ الزمن؟
بع��ض األش��خاص ينظ��رون إل��ى العالم من عدس��ة خاصة
جداً ،لذا تبدو أسئلتهم ال وجود لها في العلوم والواقع المعاش،
وم��ع ذلك يترك العاطف��ة جانباً لتحدد الحقيقة
نفسها بنفس��ها وتؤخذ األسئلة على محمل الجد،
ليتخص��ص ف��ي دراس��تها ،متأم ً
ال أن يلق��ى إجابات
شافية من خالل المنهج العلمي الذي يدرسه حول
م��ا يحي��ط به من ظواهر طبيعي��ة وعن كل ما في
الكون وبال نهاية.
كي��ف ب��دأ الك��ون س��ؤال َع َب � َر الزم��ن طوي�ل ً
ا،
وألنه من أكثر األس��ئلة عمق �اً في تخصصها ،فإن
بعضهم يؤكد اقترابه من اإلجابة ،لذا ندع أنفسنا
نتتب��ع الزم��ن وتاري��خ ه��ذا الس��ؤال الواس��ع ،حي��ن
أظه��ر ف��ي الق��رن  9المي�لادي العالم العرب��ي ثابت
ب��ن ق��رة بن م��روان اهتمام��ه بالفلك وم��ا يدور في
الفضاء ،ليصبح أول مكتش��ف لحساب طول السنة
الشمسية ويحددها بـ 365يوماً و 6ساعات و 9دقائق
و 12ثانية ،ليأتي من بعده بقرون علماء يكتش��فون
صحة حساباته ،وخطأه في ثانيتين فقط.
اهتمام��ه الكبي��ر أودى به إلى تأس��يس مدرس��ة
متخصص��ة ف��ي الفل��ك بمدين��ة الرق��ة الش��هيرة،
فخ��رج منه��ا وم��ن بين يدي��ه علماء كث��ر يبحثون
ف��ي ه��ذه الس��ماء وم��ا به��ا م��ن أس��رار بع��د إتقانهم
اللغ��ة الس��ريانية واليونانية ،فبه��ذه اللغات ُ
كتبت
الكثي��ر م��ن المص��ادر الت��ي م��ن الممك��ن االعتم��اد
عليه��ا واالنط�لاق منه��ا ..وم��ن ه��ؤالء العلم��اء
المتخرجي��ن في مدرس��ته البتان��ي الذي يعد حتى
يومن��ا ه��ذا أح��د أهم  20فلكي �اً ظهر في العالم كله ،وبش��هادة
من العالم الفرنس��ي الش��هير جيروم الالند الذي لقب البتاني
بـ«بطليموس» العرب.
قراءة الكون
وألن االهتم��ام بالفل��ك قديم جداً ،فق��د راقب المهتمون
ف��ي العص��ور المبك��رة ،الوق��ت والطبيع��ة م��ن أج��ل التنب��ؤ قدر
اإلمكان بمتى يس��قط الضوء ومتى تأتيه الريح العاتية بهدف
االس��تباق لحماية نفس��ه أو زرعه وهكذا إلى العصور الوس��طى،
حي��ن تق��دم وانتعش الفلكيون العرب ورس��موا خرائط الس��ماء
م��ن نج��وم وكواكب ،ولعل المالح أحمد بن ماجد خير مثال
عربي ،حيث ذكر في أراجيزه أسباب الرياح وفلسفتها المؤثرة
في ركوب البحر ،ومعاني النجوم والشمس والقمر والكواكب
األخ��رى عل��ى الموالي��د والمش��اعر والق��رارات ..وتوص��ل إل��ى
قراءة الزمن وتقس��يمه في الس��ماء لحماية ال َب ّحار نفسه أثناء
اإلبحار ..ليتضح رويداً رويداً معنى الكون.
ستيفن هوكينغ
واليوم بعد كل هؤالء العلماء والوصول إلى الكون بمعناه
العلمي وبشكل متطور ،لم يعد هذا العلم كما كان نخبوياً،
ب��ل نس��تطيع أن نق��ول ش��عبياً ،تحدي��داً بعد إص��دار الفيزيائي
س��تيفن هوكين��غ ع��ام  ،1963كتاباً فيزيائي �اً وصلت مبيعاته
إلى ماليين النسخ ،فكان إنجازاً مذه ً
ال للبشرية في ما يخص
الكت��ب العلمي��ة الت��ي تح��اول تفس��ير م��ا يج��ري ف��ي األعل��ى،

دقة عالیة في البث والتحمیل
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كاالنفج��ار الكبي��ر والثقوب الس��وداء ونظري��ات فلكية دقيقة
عن زمن وقوعها ،فتتم صياغتها من جديد وكتابتها كتاريخ
موجز لجعل الكون والزمن أكثر قابلية لفهم القارئ العادي،
كم��ا ق��ام هوكينغ بإيج��از وتوضيح الفك��رة العلمية الفلكية
في مقال بصحيفة «وول ستريت» ،فأصبحت فكرته عن الزمن
والكون ذات مفاهيم صعبة أكثر قابلية للفهم.
على أنه لم يقف عند ذلك فأصدر كتباً فيزيائية الحقة
موجهة للعامة من جمهوره ،يشرح فيها لهم مختلف المسائل
المتصل��ة بالك��ون ،س��مى أحده��ا «الك��ون في قش��رة ج��وز» عام
 ،1988يتح��دث في��ه عن الوقت وش��كله والتاريخ الموجز للزمن
باختصار ،وتوقع المستقبل وطريقة حماية الماضي وكذلك
مستقبلنا.
األسئلة األولى والكبرى
تبق��ى األس��ئلة األول��ى والكبرى من��ذ طفولتن��ا دافعنا إلى
اإلنج��از المذهل ش��رط إصرارنا على تتبعه��ا ،وخاصة عن هذا

الوقت المتوافر في الكون ،كما يؤكد العلماء ،لنتس��اءل من
جدي��د :م��اذا اخترعنا نحن في هذا الوق��ت (الزمن)؟ الفناء أم
البق��اء في��ه؟ والقص��د من ه��ذا الس��ؤال ،هو من أج��ل حفاظنا
عل��ى الزمن المهدر ومس��اعدة أنفس��نا نحن كبش��ر في قياس
المعرف��ة وصنع األش��ياء التي نق��وم بها فيه فال يضيع من بين
أيدين��ا ،فالزم��ن هذا البناء الم��ادي أهم من أي بناء في العالم،
موج��ود ول��م نق��م باختراعه كم��ا نعلم ،لك��ن إن منحناه قيمة
معقول��ة م��ن خ�لال ما يس��مى ب��اآلن أي ه��ذه اللحظ��ة أو أثناء
الفع��ل ،وقمن��ا بحس��اب الزم��ن وقس��مناه ف��ي العم��ل اإلنتاجي
والن��وم وال��درس واإلب��داع ..م��ن أجل االرتقاء ،أي حس��اب مادي
يس��اوي اإلنجاز ليساوي القيمة ،سوف نشهد على امتداد عمر
الف��رد وحت��ى نظ��ام الدولة وفوق ه��ذه األرض المأهول��ة تطوراً
هائ ً
ال لنا وللزمن بحسابه من الحاضر إلى المستقبل وبالتالي
المحافظة على الماضي.
أخيراً ،هناك حيث ولدنا يظل الوقت بتأثيراته فينا ،وهذا
يعن��ي أن��ه من الممكن التالعب ب��ه ،ألنه حقيقي ومطواع حتى
في سرعته وبطئه بفعلنا نحن وباختيارنا بين الضبط والعبث،
واأله��م أن يصب��ح الزمن هن��ا دلي ً
ال على مروره بي��ن أيدينا ،أما
التأجي��ل والكس��ل واالتكالي��ة ..فيع��دو الزم��ن زوا ً
ال وفن��ا ًء وبال
معنى ،كأنه لم يكن وحتى نحن.
مفاهيم الوالدة والحياة والموت
أصعب ما يمكن كتابته هنا هو محاولة التعبير عن رسم

مالم��ح االنفجار الشمس��ي الكبير الذي ح��دث في الكون يوماً،
كانت هناك كتلة كبيرة بال شك وفي منطقة صغيرة ،فهل
نعد ذلك االنفجار بداية للزمن؟ لكن هل الوقت هو بالضبط
م��ا ن��راه الي��وم؟ وكل تلك النج��وم التي ولدت وعاش��ت ماتت
بسبب التفاعالت الكيميائية ،لذا نخشى أن يكون الوقت الذي
ن��راه غي��ر حقيقي كم��ا هو موجود ف��ي الفض��اء الكوني ،فمن
ي��دري ..فالبش��ر يول��دون ويعيش��ون ويموت��ون ف��ي التفاع�لات
الكيميائية أيضاً ،إذن ،ربما يكون الوقت أكثر من مفهوم بدني.
محطات الزمن وابتكار «اليوم»
من��ذ أن نحتن��ا م��ا يس��مى «الي��وم» وبالتعاون م��ع حركة
الش��مس م��ن والدتها وحت��ى غيابها ،وبعد أن قمن��ا بابتكار هذا
الي��وم وتوغلن��ا في ذاته كل يوم الس��تغالله ،وتحدينا أنفس��نا،
وصلن��ا إل��ى نتيج��ة أن��ه تحول بعض من��ا مع الزم��ن إلى حرية
خالص��ة ،والبع��ض اآلخ��ر إل��ى عبودي��ة كامل��ة أثن��اء العي��ش
وتنظي��م حدث��ه الزمني ف��ي الذهن ثم في الواق��ع ..أليس كل
هذا النوع من العيش تمثي ً
ال للزمن في العقل ،لتبقى
المفاهي��م مج��ردة بين الماض��ي والمس��تقبل ،ويبقى
اإلنس��ان ه��و «اآلن» ،وإن كان بي��ن ه��ذه المحط��ات
الزمني��ة الث�لاث الوهمي��ة ،ال ينتص��ر س��وى اإلنس��ان
العاقل الناطق.
المؤسسات بين االستالب والحرية
لعلمن��ا أن��ه عبر الزمن أص��اب المجتهدون ليظل
ق��ول المحل��ل النفس��ي س��يغموند فروي��د ،مؤث��راً ع��ن
اإلنس��ان وكيف أنه مس � َت َلب في المؤسس��ات وآلياتها
المس��تلبة لنا من��ذ الطفولة من مؤسس��ة المنزل إلى
المدرسة إلى العمل ..لكن عالم االجتماع كلود ليفي
س��تروس ،يحل��ل أن ذل��ك أفضل لس�لامة العق��ل وأنه
مس��تلب برض��اه ،وخاص��ة أن ه��ذه المؤسس��ات عوال��م
تح��دد عالقت��ه باآلخ��ر وتنظ��م زمن��ه وهويت��ه .وبي��ن
الرأيي��ن نق��ول إن كل ه��ذه المؤسس��ات حدث��ت فيه��ا
تغيي��رات فكري��ة استش��عر الف��رد فيها حريت��ه ،بعد أن
تجاه��ل تعقي��دات ه��ذه المؤسس��ات العقلي��ة لتصب��ح
مؤسسات زمنية منتجة وفي فضاء كبير من االبتكار
والتفكير.
إنشاء الزمن فكراً
الزمن ثروة متوافرة حولنا ،على الرغم من أنه في
زمن س��حيق لم يكن له معنى حتى أتينا نحن البش��ر،
إن عنينا بالطبع كوكبنا األرض ،واخترعنا الساعة
حت��ى أصب��ح للزمن إنس��انيته ووجوده ..أم��ا من عاش
بال حساب وتنظيم يرحل عن الزمن فإنه كما ذكرنا يتالشى
ب�لا ذك��ر ،وه��ذا ما يدعونا إلى أن نجيب ب��ه األطفال في كل
زمن في أن قياس��ه وحس��ابه أهم إجابة عما يرددونه من أس��ئلة
وعم��ا يج��ري ف��ي الفض��اء م��ن ح��راك شمس��ي وقم��ري ومن��اخ
متقل��ب وع��ن كيفية وصولنا أو تحكمنا بكل ذل��ك ..وأن هذا
الزم��ن ه��و بي��ن أيدينا جميع �اً لكننا كما لم نخلق��ه فإننا لن
نرثه يوماً إال باستغالله تجربة وبحثاً.
الزمن منذ أن بدأ قبل الخلق والتكوين هو مجرد مفهوم،
وإال لم��اذا ال تك��ون الس��اعة اآلن ،مث�ل ً
ا ،الواحدة ظه��راً؟ ولماذا
ه��ي اآلن التاس��عة صباح �اً؟ ه��ذه األس��ئلة الت��ي أش��عرتنا بأننا
ف��ي حال��ة نزوح روح��ي ،أو كيف قبضنا على أنفس��نا بالوقوف
العميق بين إتقان الس��اعة وحركة الش��مس في الكون وبراعة
دقات القلب؟
نح��ن البش��ر من قمنا بتحديد هذا الوق��ت من أجلنا ومن
أج��ل إنس��انيتنا ،ألنن��ا باختص��ار ل��م نقم باخت��راع الوق��ت ولم
نخلق��ه فه��و متواف��ر بث��راء ،ونحن كبش��ر من نق��وم بالقبض
عليه وتقس��يمه وإنش��ائه وتحريره ،وبرأيي أنه أتى زمن متجدد
ومتطور بفعلنا ،وبالتالي يجب أن يأتي سؤال متجدد ومتطور
وأكث��ر تأثي��راً عن س��ؤال طفولتن��ا ،وهو :ما الغ��رض لوجودنا
وحياتنا ونحن نعبر هذا الزمن وفي هذا الكون الواسع؟
يظ��ل الزم��ن نظري��ة قديم��ة والس��اعة المخترع��ة نظرية
جديدة ،وبين النظريتين والدة وموت.

قام أحد طلبة العلوم الدینیة في مدینة تبریز (ش��مال غرب إیران) بتصمیم موقع الكتروني یعد أكبر مرجع متخصص في ش��ؤون القرآن ویضم االالف
من الملفات الصوتیة الرقمیة ومئات الكتب.
وأوضح «رضا صبوري»  29عاما الطالب في حوزة «طالبیة» للعلوم الدینیة في تبریز ،ان من اهداف الموقع الذي اسسه ،نشر الثقافة القرآنیة من خالل
تقدیم االالف من الملفات الصوتیة الرقمیة حول القرآن الكریم بدقة عالیة وامكانیة البث والتحمیل المباشر وبصورة مجانیة مضیفا ان اسم الموقع «نجوى
للعلوم القرآنیة».
واضاف ،ان الموقع یحتوي حالیا علی نحو  7االف ملف صوتي ویضاف الیه شهریا نحو ألف ملف اخر.
وذك��ر ان موق��ع «نج��وی» یحت��وي اربعة اقس��ام هي الصوت والتصویر والنصوص والتطبیقات موضحا ان قس��م الصوت یحتوي علی  30تس��جیال لترتیل
الق��رآن و 5دورات ف��ي التحقی��ق الكام��ل للق��رآن الكری��م اضافة الی  3االف ملف في التفس��یر الصوتي للقرآن ،كما یضم الموقع تالوات ن��ادرة وتالوات باصوات
االشبال وملفات صوتیة عن السیرة الذاتیة لقراء القران الكریم.
وصرح بان القسم التصویري للموقع یحتوي علی مقاطع الفیدیو المعنیة بشؤون القران ،كما یضم قسم النصوص مئات عناوین الكتب الرقمیة حول
القرآن الكریم بما فیها  50ترجمة للقران الكریم باللغات المختلفة.
واعلن مؤسس موقع «نجوی» ان قسم التطبیقات في الموقع یحتوي علی عشرات البرمجیات التخصصیة والعامة موضحا انه انجز هذا الموقع الكبیر
لوحده بفضل الرعایة االلهیة  .هذا وسیفتتح الموقع االسبوع القادم في الخامس عشر من شهر شعبان الجاري ( 21ابریل).
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اخبار السينما

 20جائزة عاملية ملركز توسعة أفالم إيران
حصل��ت األف�لام الت��ي أنتجه��ا مرك��ز
توسعة األفالم الوثائقية والتجريبية في إيران
على عش��رين جائزة عالمي��ة من المهرجانات
الدولية المرموقة خالل العام المنصرم.
وقد ش��اركت األف�لام المنتجة للمركز
البالغ عددها ثالثون فيلما في  122مهرجانا
دولي��ا حي��ث نال��ت  20جائ��زة اح��دى عش��رة
منه��ا لألعم��ال التوثيقية وتس��ع جوائز منها
ألف�لام األنيميش��ن والرس��وم المتحركة .وبالنظر للجوائز الحاصل��ة من المهرجانات،
يقف الفيلم الوثائقي بعنوان «ناس��جو الخيال» للمخرج الس��يد محمد صادق جعفري
ف��ي المرك��ز األول بحصول��ه عل��ى أرب��ع جوائز دولية ويق��ف أنيميش��ن «األبجدية» ،في
المركز الثاني بحصوله على ثالث جوائز ويقف الفيلم الوثائقي بعنوان «نساء بأقراط
بارودية» للمخرج رضا فرهمند في المركز الثالث بحصوله على جائزتين.
نظرا لحضور األفالم في الفعاليات الدولية ،يحتل الفنان كيانوش عابدي ،مخرج
أنيميشن «األبجدية» ،المركز األول بحضوره في تسعة وعشرين مهرجانا دوليا ويحتل
أنيميشن «اإلنسان المنزلي» للمخرجة مرضية أبرار بايدار المركز الثاني بحضوره في
سبعة عشر مهرجانا دوليا ويحتل أنيميشن «الثعلب» من إخراج صادق جوادي المركز
الثالث بحضوره في أحد عشر مهرجانا دوليا.

فجر يستضيف  7أفالم أخرى في «كأس مرآة العالم»
ت��م اإلع�لان ع��ن أس��ماء س��بعة أف�لام
أجنبي��ة أخ��رى م��ن قائم��ة أعمال تع��رض في
قسم «كأس مرآة العالم» من مهرجان فجر
السينمائي الدولي السابع والثالثين.
ويش��ارك أربعة عشر فيلما أجنبيا وأربعة
أفالم إيرانية في هذ القس��م الذي يعتبر غير
تنافس��ي وتعرض فيه أفالم من إيران والعالم
والتي سبقت قد فازت بالفعل بجوائز من أهم
المهرجانات العالمية.
واألفالم الس��بعة التي تعرض في «مهرجان المهرجانات» من «كأس مرآة العالم»
هي «بعيدا عن الشاطئ» للمخرج كوستادين بونوف من بلغاريا و«المنشغلون باللعبة»
للمخرج كارويي أويي مس��اروش من المجر و«الضحكة» للمخرج فاليريو ماس��تاندريا
قابي»
الش��فنين ال ُع ّ
م��ن إيطالي��ا ،و«حمي��د» م��ن إخراج إعجاز خان من الهند ،و«س��مكة ِ
م��ن إخ��راج بوتيبون��ج آرون بونغ م��ن تايالند وفرنس��ا والصين ،و«ساش��ا كانت هنا» من
إخراج إرنس��تاس يان كائوس كاس من ليتوانيا و«النهر العميق» من إخراج فالديمير
بوتوكوف من روسيا.
وتنطل��ق فعالي��ات ال��دورة الـ 37لمهرجان فجر الس��ينمائي الدولي برئاس��ة رضا مير
كريمي اعتبارا من الثامن عشر حتى السادس والعشرين من ابريل  /نيسان الجاري في
العاصمة اإليرانية طهران .

تألق السينما االيرانية في الهند
نال الفيلم��ان االيرانيان «النس��يان»
(فراموش��ي) للمخرج��ة فاطمة محمدي
و«ف��روزان» للمخ��رج ميرعباس خس��روي
نج��اد جائزتي��ن م��ن مهرج��ان «»Shahu
الدولي في الهند.
وف��از «النس��يان» بجائ��زة لجن��ة
التحكي��م ف��ي المهرج��ان واقتن��ص
«ف��روزان» جائ��زة ثان��ي افض��ل فيل��م م��ن
المهرجان.
وانطلقت فعاليات المهرجان بدورته الثانية في الخامس من ابريل واستمرت لمدة
ثالثة ايام في مدينة بونا الهندية.
ويروي «النس��يان» الذي تم انتاجه في اتحاد س��ينما الش��باب االيرانية ،المش��اكل
التي يواجهها االشخاص مع تقدم العمر وأيام الشيخوخة.
وفيل��م «ف��روزان» مدت��ه  12دقيق��ة ويحك��ي قص��ة ام��رأة ش��ابة أرمل��ة ولديه��ا طفالن
صغي��ران ،تعي��ش ف��ي قري��ة وتب��ذل جهدها للحاف��ظ على قطي��ع اغنامها الت��ي تتعرض
لمحاوالت سرقة في الليل.

اختتام فعاليات مهرجان «ربيع الشهادة» العاملي
في كربالء املقدسة

مزيج بني الغطاء النباتي وزهور شقائق النعمان

سهل «كالبوش» ..لوحة فنية طبيعية تجذب أعني السياح والزوار
س��هل «كالب��وش» ش��رق مدين��ة ش��اهرود بمحافظ��ة
سمنان (شرق العاصمة طهران) تفرشه ورود شقائق النعمان
وتش��كل لوح��ة فني��ة طبيعي��ة تج��ذب أعي��ن الس��ياح وال��زوار
إليها ،وتتميز بألوانها الخالبة.
وم��ا يمي��ز هذا الس��هل عن غي��ره هو أن م��زارع الزهور ال
تغطي المس��احات المس��توية من أرضه فحس��ب ،بل وتغطي
الهضاب وضفاف برك المياه لترسم لوحة طبيعية تمزج ما
بين الغطاء النباتي وزهور شقائق النعمان بألوانها الخارقة
والزاهية .وتجلب هذه المنطقة ماليين الس��ياح المحليين
واألجان��ب س��نوياً خاص��ة ف��ي ش��هري ايار/ماي��و وحزي��ران/
يونيو.

اختتم مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الخامس عشر فعالياته التي انطلقت تحت
ش��عار (االم��ام الحس��ين من��ار لالمم واصالح للقيم) واس��تمر لخمس��ة ايام ف��ي مدينة كربالء
المقدسة تيمنا بحلول والدة االمام الحسين واخيه العباس (عليهما السالم).
وذكرت اللجنة التحضيرية للمهرجان في بيان لها ،ان «المهرجان في موسمه الخامس
عش��ر ش��هد مش��اركة ش��خصيات رس��مية وديني��ة وثقافي��ة م��ن مختل��ف االدي��ان والقومي��ات
والطوائف من ( )40دولة اجنبية وعربية».
واضاف��ت ،ان «الش��خصيات الت��ي ش��اركت ف��ي المهرج��ان وف��دت م��ن دول وق��ارات وج��زر
مختلف��ة ه��ي (امري��كا ،روس��يا ،فرنس��ا ،بريطاني��ا ،ايطالي��ا ،كن��دا ،هولن��دا ،الماني��ا ،الباني��ا،
ليبريا ،الهند ،سويسرا ،استراليا ،ايران ،نيوزلندا ،هنغاريا ،السعودية ،البحرين ،الكويت ،لبنان،
تون��س ،الجزائ��ر ،جمهوري��ة مال��ي ،الكاميرون ،س��احل العاج ،غينيا بيس��او ،غيني��ا كوناكري،
غان��ا ،بوركينافاس��و ،مدغش��قر ،تايلند ،س��يرالنكا ،بنغالدش ،باكس��تان ،كرواتي��ا ،مقدونيا،
كوسوفو ،هنغاريا ،اذربيجان ،الكونغو ،المغرب) ودول اخری».
واعلنت اللجنة التحضيرية عن بدء التحضيرات للمهرجان بنسخته الـ(.)16

