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در غدیر 
برنامه های فرهنگی سازمان هنری- رسانه ای اوج به 

مناسبت عید غدیرخم اعالم شد
به گزارش همشهری، ســازمان هنری- رسانه ای اوج برای 
گرامیداشت عید سعید غدیرخم برنامه های متنوعی آماده 
کرده است. این برنامه ها شامل شب شعر، کنسرت نمایش، 
نمایش میدانی، میزبانی مــردم در میدان »ولیعصر)عج(«، 

نماهنگ، دیوارنگاره و بیلبوردهای شهری می شود.

شب شعر »امیر بی نظیر« 

ساعت۱۸ روز شنبه ۲۵تیر، شب شــعر »امیر بی نظیر« در 
کافه نخلستان سازمان اوج پذیرای عالقه مندان است. در این 
برنامه که با همراهی مؤسسه فرهنگی عقیق برگزار می شود، 
شاعران برجسته کشور، اشعار خود در وصف حضرت علی)ع( 
و غدیرخم را می خوانند. مرتضی امیری اســفندقه، محمود 
حبیبی کسبی، محمدرضا طهماسبی، محسن عرب خالقی، 
مجید تال، محمد شــیخی، مجتبی حاذق، ســعید مبشر، 
محسن ناصحی، علیرضا نورعلیپور، محمدعلی کردی، عارفه 
دهقانی، سمیه مؤمنی و مصطفی تبریزی شاعرانی هستند 
که در این ضیافت حضور دارند. شب شعر »امیر بی نظیر« را 

فاطمه افشاریان اجرا می کند.

کنسرت نمایش »راه عشق« 

از روز جمعه ۲۴تیر کنســرت نمایش »راه عشق« با صدای 
فرمان فتحعلیــان کار خود را در برج میــالد آغاز کرد. این 
نمایش با مشــارکت معاونت فرهنگی شــهرداری تهران، 
برج میالد و سازمان هنری- رســانه ای اوج هر شب میزبان 
۲هزار مخاطب است. عالقه مندان برای دریافت بلیت رایگان 
می توانند به ســایت »میالد تیکت« مراجعه کنند. حمید 
حســن خانی کارگردانــی و علیرضا کوه فــر تهیه کنندگی 

کنسرت نمایش »راه عشق« را برعهده دارند.

دیوارنگاره و نماهنگ

به تازگی دیوارنگاره میــدان ولیعصر)عــج( و بیلبوردهای 
شهری به مناســبت عید غدیرخم توســط »خانه طراحان 
انقالب اسالمی« رونمایی شده است. در این اثر هنری جمله 
»بهترین عید، بهترین هدیه« به همراه تصویر بچه هایی که 
هدیه در دست دارند، دیده می شود. این اثر هنری، بچه های 
ایران زمین را تشویق به هدیه دادن یکی از اسباب بازی های 

خود به کودکان یتیم می کند.
نماهنگ »هدیه اســباب بازی« نیز با صــدای رضا هاللی و 
محمدحسین پویانفر و گروه سرود احسان منتشر شد. این 
نماهنگ که تولید مرکز موسیقی »ماوا« است با هدف زنده 
کردن سیره حضرت علی)ع( برای تکریم کودکان یتیم تولید 

شده است.

روشنای شب تار در بوستان والیت 

بوستان والیت میزبان یک نمایش میدانی است.
 اجرای نمایش میدانی »روشنای شب تار« که اجرایش از روز 
عید قربان)یکشنبه ۱۹تیر( ســاعت۲۰ در محوطه بوستان 
والیت تهران آغاز شــده تا 6مرداد ماه ادامه خواهد داشت. 
 این نمایش روایتگر داستان والیت حضرت علی)ع( در تاریخ 

پس از اسالم است.
»روشنای شب تار« به کارگردانی حسن بزرا و تهیه کنندگی 
علی اســماعیلی طراحی و تولید شده اســت. این نمایش 
محصول ســازمان هنری- رســانه ای اوج با مشارکت بنیاد 
فرهنگی رودکی است که به همت مؤسسه هنری- رسانه ای 

سیمای ققنوس اجرا می شود.
عالقه مندان می توانند برای تماشــای این نمایش به سایت 

ایران تیک مراجعه و به صورت رایگان بلیت تهیه کنند.

»از غدیر تا الغدیر«
آغاز کتاب »از غدیر تــا الغدیر« 
مقدمه ای اســت بر آخرین حج 
پیامبر)ص( که منجر به توقف در 
منطقه غدیر و سپس فرمایشات 
رسول خدا)ص( در خطبه غدیر 
و اعالم علنــی وصایت و خالفت 
امیرالمومنین)ع( شد. این مقدمه 

به ســخنی اجمالی درباره کتب غدیر و در نهایت کتاب 
عظیم الشأن »الغدیر« عالمه امینی می انجامد. مجموعه 
مقاالت حاضر از چند مقاله درباره غدیر از شئون متفاوت، و 
چند مقاله درباره الغدیر و عالمه امینی به عنوان مهم ترین 
کتاب در زمینه غدیر تشکیل شده است. هدف نویسنده از 
کتاب »از غدیر تا الغدیر« آشنایی جوانان و عالقه مندان با 
موضوع غدیر و سپس مسلح شدن آنها در مقابل سیل عظیم 
تهاجم فرهنگی غرب و وهابیت است. عناوین و موضوعات 
مقاالت بدین ترتیب است: از ژرفای غدیر، با محوریت سوره 
مائده آخرین سوره نازل شده بر پیامبر)ص(، غدیر و خطری 
که مسلمین را تهدید می کرد، در موضوع علت عدم تحویل 
خالفت به علی)ع(، غدیر خم، در پاسخ به شبهه پیش آمده 
در معنای موال و اقدام رســول خدا)ص( در تعیین موالی 
مردم، عید والیت، طراحی برای آینده مسلمانان، حماسه 
غدیر، غدیر در تاریخ و حدیث و ادبیات، غدیر در پرتو کتاب 
و سنت، غدیر، گزارشی مفصل از واقعه غدیر با استنادات 
آن، الغدیر و وحدت اسالمی، تطور مذهب شیعه و امینی 
مجدد مذهب، عالمه امینی، محقق طباطبایی و حدیث 
غدیر، امینی، درنگی در کتاب الغدیر، کتاب شناخت غدیر، 

غدیریه های فارسی و غدیر در شعر فارسی.

»الغدیر«
ــّنه َو ااْلََدب«  »اَلَْغدیر فِــی الْکتاِب َو الُسّ
معروف به »الغدیر« کتابی اســت به زبان 
عربی با موضوع اثبــات امامت و خالفت 
بالفصل امام علی)ع( در واقعه غدیر، نوشته 

عبدالحسین امینی. کتاب در ۱۱جلد تنظیم شده و جلد نخست 
به بررسی سند حدیث غدیر اختصاص دارد. امینی حدیث غدیر را 
یقین آورترین و متواترترین حدیث منقول از پیامبر)ص( می داند. 
وی بدین منظور سند حدیث را از صحابه و تابعان تا علمای قرن 
چهاردهم قمری با تکیه بر منابع اهل سنت ذکر می کند. او در جلد 
اول نام ۱۱۰تن از صحابه پیامبر و ۸۴تن از تابعاِن روایت کننده 
واقعه غدیر را گرد آورده اســت. امینی در 6جلد بعدی، شاعران 
غدیر را معرفی و اشــعار آنها را نقل کرده اســت. او در جلدهای 
پایانی، ضمن ادامه معرفی شاعران غدیر، به برخی از اختالفات 
شیعه و اهل سنت مثل جایگاه خلفای سه گانه و نقدهای شیعیان 
بر آنهــا و... می پردازد. عالمه امینی برای نوشــتن این کتاب به 
کتابخانه های کشورهای مختلف ازجمله هند، مصر و سوریه سفر 
کرده و در این سفرها در پی کتابخانه های عمومی و شخصی بوده 
است؛ چنان که عالمه امینی گفته، او بیش از ۱۰۰هزار کتاب را 
دیده و بیش از ۱۰هزار کتاب را مطالعه کرده است. نوشتن کتاب 
الغدیر بیش از ۴۰سال طول کشیده است. درباره الغدیر کتاب ها 
و پایان نامه های متعددی نوشته شده است. همچنین موضوعات 
مطرح شده در الغدیر به صورت یک مجموعه موضوعی در ۲۷جلد 
منتشر شده است. عبدالحسین امینی سال۱۳۲۰قمری در تبریز 
 زاده شد و در مدارس آن شهر مقدمات علوم را آموخت. سپس به 
نجف رفت و در درس عالمان مختلف حاضر شد و از مراجع بزرگی 
مانند سیدابوالحســن اصفهانی و میرزا محمدحســین نایینی 
و شــیخ عبدالکریم حائری یزدی اجازه اجتهــاد دریافت کرد. 
عالمان مختلف در اجازات خود، مقامات علمی، دینی و اجتماعی 

عبدالحسین امینی را یادآور شده و ستوده اند.

»حماسه غدیر«
اســتاد فقید محمدرضا حکیمی در 
»حماسه غدیر« به شناسایی و معرفی 
اثر ارزشــمند عالمه امینی )الغدیر( 
پرداخته اســت. مرحــوم حکیمی 
درباره فراهم آوردن این کتاب گفته 
بود: احســاس تکلیف کــردم که به 
جمع آوری و نشــر کتابی بپردازم که 

مقاالت آن در تجلیل و شناساندن خود کتاب »الغدیر« باشد 
و شناساندن افکار و اهداف این مصلح دینی، عالمه امینی. 
انگاره این کار نخست بســیار محدود بود، رساله ای حدود 
۱۰۰صفحه، اما اندک اندک که طــرح آن را در ذهن خود 
می پروردم، دامنه کار وســعت پذیرفت و صورتی عمیق تر 
و جدی تر به خود گرفت و چون خویشــتن را در برابر کتاب 
الغدیر و وجدان علمی و حقی که جامعه درباره معرفی این 
کتاب بر مطلعان دارد، مشاهده کردم، از سست گرفتن کار 
هراسیدم و بر تعمیق ابعاد آن مصمم شدم تا سرانجام کتابی 
تهیه و چاپ شد در حدود 6۰۰صفحه، به قطع وزیری. کتاب 

»حماسه غدیر« دارای بخش هاي زیر است:
بخش اول: مقدمه کوتاهی اســت درباره کتاب و موضوع و 

مسائل آن.
بخش دوم: بحثی است در حدود ۲۰۰صفحه )زیر عنوان 
»مدخل«(، دربــاره ارزش فرهنگ مذهبی شــیعه، برای 

اجتماعات، در این روزگار.
بخش سوم: چند مقاله و نامــه علمی است درباره الغدیر و 
شناخت رسالت و محتوای کتاب. این نامه ها نوشته شماری 
از محققان عرب است، اعم از سنی، شیعه و مسیحی. لیکن 
در این کتاب تنها ترجمه فارسی آنها را آورده ایم و تنی چند 
از استادان و مترجمان بزرگوار ما، آن مقاالت را برای کتاب 

ترجمه کرده اند.

قفسه غدیر

قفسه غدیر۳

قفسه غدیر۲

گزارش

 عید 1400ساله 
در سال 1401

نوایی نورانی و صدایی آسمانی 
از کنار برکه ای بابرکت در کویری 
میان مکه و مدینه به گوش تاریخ 
ماندگار و جاودان شد، از هجدهم 
ذی الحجه سال دهم هجری تا همیشه تاریخ برای تمام دوران های 
هجری و شمســی و میالدی و برای تمام فطرت جویان پاک سیرت 
پیامی پرشورو پایدار می ماند و در ازدحام پرهیاهوی شهرها و در 
میان برج ها و بارو ها، همچنان که شهر ها نفس می کشند و کوچه ها 
بوی عید هزار و چهارصد ساله می دهند؛ بوی عیدی هایی متبرک با 
مهرهایی که مهر والیت را گسترش می دهند و نسیم رحمت می وزد 
در زمزمه های غریبانه غدیر هرساله گوش تاریخ را می نوازد و هنوز 
کودکان و نوجوانانی در کوچه ها و محله های شهرها در حسرت غذایی 
گرم و در انتظار هدیه ای از جنس مروت و معرفت نگاه هایشان را به 
آسمان دل های دریایی دوخته اند تا وسیله ای مهیا شود و لباسی نو 

نوید عیدی جذاب را به ارمغان آورد.

غدیر در بلندای عالی ترین مفاهیم انسانی و کرامات و نیکی های ناتمام 
ماندگار و جاودانه است با تمام خوبی های به جا مانده از نسل های گذشته 
نذری ها و عیدی ها، مهربانی های بی منت و کرامت های بی حساب پیروان 
همان روزهای راه بازگشت از سفر حجه الوداع. خیرخواهانی که خالصانه و 
عاشقانه در رفتار و کردارشان راه غدیر را زنده نگه داشته اند؛ همان هایی که 
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نجسته اند و درهر نقطه از جهان خلوص 
بی مثال مقتدایشان را مالک رفتار و سیره و منش و روش خود قرار داده اند 
و در درس آموز ترین رفتار خود آموخته اند که نباید برای عملی خیرخواهانه 
قصد سفرکرد و راهی دراز رفت...گره گشایی و کرامت انسانی به مکان و 
زمان خاص نیاز ندارد و می توان در بهترین روزهای سال بیشترین نفع را 
به همنوعانی رساند که در چند قدمی ما زندگی می کنند و در همسایگی و 
فامیلی ما نفس می کشند و دیده نمی شوند. غدیر غایی ترین نمایش واقعی 
از برترین نمادهای انسانیت و کرامت و مردانگی در روزگار نامرادی هاست 
که می تواند بهانه ای باشد تا بوی بخشش و مهربانی در محله ها و کوچه ها 
لبریز شود و دهر کهنســال دگر باره جوان شود. دسته های گل در میان 
خانه ها این روز را تبریک گویند و شــادمانه ترین شــادی ها در محله ها، 

کوچه ها و شهرها فریاد برآورد.

غدیر یک روز نیست!
اذان و گلدسته های مسجد های شــهرها همواره غدیر را سر می دهند و 
می شود نوای غدیر را همیشه سرودگاهی با لبخندی و بهانه ای برای شادی 
و شیرینی و گالب هرکدام سهمی دارند و لحنی که خود مبارک است و 
می شود کام تلخ و اندوهگینی را شــیرین کرد و دربندی را از بند رها و او 
را به جمع عزیزانش باز فرستاد. آسمان دل ها به شادمانی عیدی به سرور 
نشسته اند که بزرگ ترین عید شیعیان است و می شود سروری سراسر نور 
و محبت و عشق را با رفتار کریمانه سرود. جمعیت، فوج فوج خود را به منزل 
سادات می رسانند و در میان این همه رفت و شد می شود منزل های بسیاری 

را با نام غدیر و به نیابت از سادات خرسند و خشنود کرد و در روزی که ۷سید 
را در آغوش می گیرند و در مصافحه و با همدیگر عید را تبریک می گویند 
می شود این سنت مستحب را در آستانه ۱۴۰۱، با ۷یتیم و مستمند مهیا 

کرد؛ با رفتاری به دور از منت و با محبتی تمام و کمال.
غدیر غم ها را غبارروبی می کند و خیابان ها با عطر والیت خوشبو و شهرها 
عطرآگین از عطر والیت الستی به اســتقبال غدیر می روند. در گرمای 
تابستان، بهار صلوات بر لب ها شــکوفه باران است و بهار مهربانی و بارش 
بی بهانه محبت و کرامت جاری و به همین بهانه می تواند بارش بی   بهانه 
بهترین رفتارها عطش های بسیاری را سیراب کند. ۱۸روز از ذی الحجه 
گذشته است و تا رســیدن ســال نو قمری ۱۲روز فرصت مانده است و 
می توان مشق حسینی زیستن را در این روز بزرگ به نمایش گذاشت و 
رزمایشی علوی برای حسینی بودن با رفتاری علوی در خلوت و تنهایی 
تجسم کرد و عاشقانه زیستن را به اثبات رساند. غدیر یک روز نیست. غدیر، 
روزی در میان عیدها، و به سان  ماه در میان ستاره ها، روز سبز اجابت، روز 
درخشان توبه و انابت، روز زدودن اندوه و غصه ها، جسم و جان از خانه انس و 
عادات های همیشگی پا بیرون می نهد تا از پوستین اخالق ناپسند و گناهان 
خو کرده بیرون خزد و امروز روز عید است؛ روزی محترم برای شیعیانی 
که مدعیان والیت هستند و عاشقان امامت، عیدی که نگاه های مهرآمیز و 

لبخندهای دل انگیز دلجویی انسان دوستانه و خداپرستانه می کند.

جویبارها در مسیر دریا
غدیر، روز تجدید فرهنگ همدلی، هم ســویی و فریادرســی اســت و 
مناســب ترین زمان برای رهایی از شهوت شــهرت و تشنگی قدرت و 
جذاب ترین زمان برای شــیفتگی خدمت، روز عیــد والیت غم زدا ترین 
انسان برای محرومان، روز عید اهل بیت محمد که درود خداوند بر ایشان 
و خاندانش باد، روز شــادمانی و ســرور، روزی برای شاد کردن دل های 
همنوعان برای خدمت رساندن به شیعیان، روز مردی که فراتر از پندارهای 

بشری و معیارهای ظاهری انسان خاکی سخن گفت و زیست.
در این روز با خیر فراوان به دیدار آشنایان می رویم که به خالق دلبسته اند و 
مخلوق وسیله است برای رفع نیازی و من و تو، »ما« می شویم تا نقشی برای 
باز کردن گره ای از مشکالت روزی و رزقمان شود و تا آنجا که توان داریم و 
از دستان مان برمی آید در شاد کردن دلی و خریدن و خوردنی ها با ناتوانان 
مساوات پیشه کنیم. غدیر روز آراستن و زینت کردن و گشاده رویی میان 
مردمان و ابراز شادمانی در دیدارهاست؛ تمرین مهربانی کردن با همگان 

و در میان مردمان بودن.
غدیر روز مهرورزیدن بدون انتخاب، روز شــادمان ساختن مردان و زنان 
مومن و روز بخشش و ارمغان است؛ روز یادآوری واقعه ای است که سراسر 
درس و عبرت اســت، نه برای یک روز نه برای زمانــی محدود. امروز که 
دستان موالی غدیر از فراسوی قرن ها می فشاریم از نگاه عمیق چشمانش 
چه می خوانیم؟ انتظار آنان که عاشقانه ترین کاروان ۱۴۰۰ساله غدیر را از 
گذرگاه های پرخطر تاریخ عبور داده اند تا میراث جاودانه غدیر را به دستان 

ما برسانند چیست؟
امروز عمل و کردار ما که خود را تشنگان معارف غدیر می دانیم چیست؟ اگر 

امروز هم طنین حکمت و محبت و بزرگ منشی از امواج پرخروش و پرغرور 
آبگیری آرام که خستگی کاروانیان را در سفری سخت به سایه آرامبخش 
و آبی زالل مهمان کرده بود گوش ما را نوازش دهد چه باید کرد؟ آیا با بیان 
شادمانه ترین کلمات تبریک به یکدیگر غدیر را زنده نگه داشته ایم؟ آیا هنوز 
فرمان حی علی غدیر در جام غدیر بلند است؟ولوله کاروانیان، صدای سم 
اسبان و زنگ اشتران و هیاهوی گنگ آن روز در همهمه و شلوغی و رفت و 

شد، بوی عطر و لباس های نو، اخالق مهربان و شادمانی... .

عید مبارزه با کج فهمی ها
امروز، رخداد بزرگ ۱۰ذی  الحجه را یادآور می شــود؛ روز جدایی حق و 
باطل، روز آزمایش بندگان، روز فرشتگان واال، روزی که حجت ها آشکار 
شد، دیده های مشتاق و دل های بی قرار یکدیگر را نگاه و به سرور و نور پیام 
تکمیل دین شادمانی می کنند. کودکان در میان دست ها و دیده ها بوسه ها 
و شادمانی ها کم می شوند و دل هاشان به شادی و لب هاشان به لبخند پیوند 
می خورد و چشمه های عشق در دل های مشتاقان می جوشد تا در هر صبح 
و ظهر و غروب و شام به والیت موالی مظلومان هستی نوای »اشهد ان علیا 
ولی اهلل« را شهادت دهند. قصه سالیان 6۱ هجری، روایتی تنها با فاصله ای 
اندک از غدیر دهم هجرت قصه خورشید درخشنده درخشان حج وداع 
و خورشید نینوا در سرزمین کرب و بال. فصل فاصله ها، حکایت ناشنیدن 
آوای نجات بخش منعکس شده در امواج هوای تفتیده غدیر دهم هجرت 
و نشان گام های گهربار پیامبر که بر سرزمین پاکیزه ای نقش بسته است و 
هنوز بعد از گذشت ۱۴قرن خاک عطرآگین غدیر نسیم روح پرور رسالت و 
وصایت را در خود نگه داشته است و هنوز اندیشه های ناپاکی غدیر را روایت 
نمی کنند و والیت را از حسادت و سعایت به معانی دیگر تاویل می کنند 
تا عاشورای 6۰هجری را تکرار تلخ دوباره غدیر دهم هجری از کج فهمی و 
بدفهمی مردمان ندانند و قصه سالیان 6۱ هجری و تمام کربالهای متواتر 

تاریخ تا رهایی... .
دســت هایمان را در مقام سپاس به آســمان بلند می کنیم و حمد و 
سپاس سر می دهیم: »الحمدهلل الذی جعلنا من المتمسکین بوالیت 
موالنا علی ابن ابیطالب علیه السالم« خدایا! رحمی که جز والی توام 
هیچ دستاویزی ندارم، پروردگارا! ما را آنگونه قرار ده که برای ولی تو 
با هرکسی که با او علم دشمنی برافروخته دشمن باشیم و هر که او را 
دوست دارد دوســت بداریم و با این شیوه اطاعت و فرمانبرداری تو را 
آرزومندیم. ای مهربان ترین مهربانان! خداوندا! عذاب و خشــمت را 
بر کسی قرار ده که با ولی تو بســتیزد و امامت او را آگاهانه نپذیرد و 
سرپرستی والیت و سبقت او را گردن ننهد. خدایا! ما را توفیق ده تا در 
روز غم زدایی از دل های به درد نشسته، نگاه های به در بسته و جان های 
از اندوه خسته شده را شاد  سازیم، تا غمی از چهره ای بزداییم و نگاهی را 
به آرامش برسانیم و جان از اندوه خسته شده ای را آرام کنیم. خداوندا! 
به ما لیاقت عطا کن تا بدون درخواست برادران مؤمن از آنها دلجویی و 
گره گشایی کنیم، با اشتیاق به آنها نیکی برسانیم و توفیق تقرب به سوی 
خودت را با نیکی کردن در این روز عطا فرما و کرامت کردن را کرم کن 

تا در عید کریم کرار روزگار کرم ورزیم.

مهدی توکلیانیادداشت
عکاس و روزنامه نگار

بیش از 600مجموعه مردمی برای 
حضور در مهمانی 10کیلومتری 

عید غدیر آماده اند.
 به گزارش همشهری، ســخنگوی ستاد مردمی 
برگزاری جشــن بزرگ عیدغدیــر گفت تاکنون 
بیــش  از 6۰۰ مجموعه مردمی برای شــرکت و 
پذیرایی در مهمانی ۱۰ کیلومتــری روز غدیر از 
چهارراه پارک وی تا چهــارراه ولیعصر)عج( اعالم 

آمادگی کرده اند.
ساسان زارع، سخنگوی ســتاد مردمی برگزاری 
جشــن بزرگ عیدغدیر با بیان ایــن خبر افزود: 
این جشن در یک مسیر مشــخص و پیش بینی 

شــده برگزار می شــود و برای برگــزاری هرچه 
بهتر این جشــن هماهنگی های الزم با نهادها و 
سازمان های مختلف انجام شــده است. حتی با 
اصناف و مغازه هایی که در این مسیر قرار دارند نیز 

هماهنگی صورت گرفته است.
وی با اشــاره به اینکه تمرکز خدمات ما بر اطعام 
مهمانان است تأکید کرد: تاکنون بیش از ۲میلیون 
غذا و میان وعده در انواع مختلف برای پذیرایی از 
مهمانان این عیداهلل اکبر پیش بینی شــده است. 
همچنین در این مراسم ۱۱۰هزار اسباب بازی به 
کودکان هدیه داده می شود و۴۰مجموعه شهربازی 
نیز در نقاط مختلف این مســیر برپا خواهند شد. 

قصد داریم با اجرای چنین برنامه هایی از این عید 
بزرگ برای کودکان، خاطره خوب بسازیم. 

سخنگوی ســتاد مردمی برگزاری جشن بزرگ 
عیدغدیر از حضور ۱۵۰گروه سرود در این مسیر 
۱۰کیلومتری خبر داد و افزود: این گروه های سرود 
در ۷۰استیج در برنامه خواهند داشت. این در حالی 
است که حضور هنرمندان مطرح و محبوب کشور 

در این برنامه قطعی شده است.
زارع با اشــاره به حضــور برنامه هــای پرطرفدار 
تلویزیونی در این مسیر گفت: عوامل برنامه های 
عصرجدید، خندوانه، میدون، منم بچه مسلمان، 
مل مل، رنگین کمان، خاله شادونه، عمو مهربان و... 

در این مسیر به اجرای برنامه برای مردم خواهند 
پرداخت. تنوع برنامه ها به گونه ای اســت که تمام 
اقشار جامعه و ســنین مختلف را شامل می شود. 
مهمانان می توانند از خدمــات متنوع فرهنگی، 

پزشکی، آموزشی و... بهره مند شوند.
گفتنی اســت، این مهمانی به همت و مشارکت 
خیران مردمــی، هیئــات مذهبی، مســاجد، 
گروه های جهادی، گروه های خدماتی و گروه های 
ســرود با برنامه های مختلــف در روز عید غدیر 
مصادف با ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در مسیر 
چهارراه پارک وی تا چهارراه ولیعصر)عج( برگزار 

خواهد شد.

10 کیلومتر جشن مردمی برای غدیر
6۰۰مجموعه مردمی در مهمانی ۱۰کیلومتری خیابان ولیعصر حضور دارند

خبر


