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 آخرین مطالب ارسال شده روزنا □  

  هايشان آزاد باشند اجازه دهيم مردم در بيان انديشه ◊
  مجلس آينده و قانون آزادي بيان ◊
. الف-از نظارت بر انتخابات تا دست بوسي مجريان  ◊

  عدالت
هم انديشي نمايندگان اصالح طلب ادوار مجلس با  ◊

  حجت سپهوند: عكسها/ آروبي
  خنديد هاي فعلي مي سال ديگر به تلويزيون5: بيل گيتس ◊
 شوند  ها ملزم مي به حفاظت از تخريب داده ITمديران  ◊
علي جواهر :ترجمه –داليل اعدام سريع صدام حسين  ◊

  فروش
 ها معترض اما فعاليم  به رد صالحيت: منتجب نيا ◊
اعتراض رييس شاخه اصفهان حزب اعتمادملي به  ◊

 ردصالحيت هاي گسترده انتخابات شوراها 
ديدار نامزدهاي خبرگان حزب اعتماد ملي با مهدي  ◊

 آروبي 
گزارش تصويري از اولين نشست سراسري شوراهاي  ◊

  حجت سپهوند/ استاني حزب اعتماد ملي
گزارش تصويري از اولين نشست اعضاي شوراهاي  ◊

  قادر عاقلي/استاني حزب اعتماد ملي
بيانيه حزب اعتماد ملي در محکوميت حمالت اسرائيل به  ◊

  لبنان
نظرات نمايندگان برخي از استان ها در اولين نشست  ◊

  شوراهاي استاني حزب اعتماد ملي
با شعارهاي : رئيس دفتر اقتصادي حزب اعتمادملي ◊

  شود اقتصادي دولت نهم مشكلي حل نمي

 آخرین مطالب روزنامه اعتماد ملی □  

 آيد  سريعترين مرد جهان از جامائيكا مي ◊
 کيوسک ورزش  ◊
 ايستگاه ورزش  ◊
 شدگي نداشته باشيم  ت غرق اميدواريم در تعطيال ◊
 ايستگاه حوادث  ◊
 ستون بدون مرز  ◊
 نيا  اصغر آيهان -فرهنگ پس از جدايي  ◊
جويي مصرف برق در شهرداري  قاليباف براي صرفه ◊

 امير گودرزي  -دست به دامن شوراي شهر شد 
 کيوسک جامعه  ◊
بررسي حضور سياسي زن از ديدگاه بنيانگذار آبير  ◊

 رادفرد  -مي ايران  جمهوري اسال
احسان  -آاهش چشمگير تلفات آمريكا در عراق  ◊

 ابطحي 
 نسيم نسر آزاد شد  ◊
 اسد الماجد  -مارس در آستانه فروپاشي  14 ◊
احسان  -هاي گروگان گرفته شده، تاييد شد  اعتبارنامه ◊

 مهرابي 
 اخبار کوتاه سياست  ◊
هشدار دستگاه ديپلماسي ايران به آژانس درباره  ◊

 رعنا زوره  -محدودشدن همكاريها 
آزاده  -ايم  منحرف شده) ره(از انديشه هاي امام ◊

 محمدحسين 
 طالبانيسم شده بوديم  نبود دچار شبه) ره(اگر امام ◊
 ستون سالم آشنا  ◊
 اخبار کوتاه سياست  ◊
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  روند آانادا مي لطفي، آيارستمي و آغداشلو به

ندان در جشنواره                 محمدرضا لطفي به همراه عباس آيارستمي، آيدين آغداشلو، غال                   : فارس امي و ديگر هنرم محسين ن
خرداد در    31تا  28ي مصادف با      جوال 20تا  17در اين جشنواره آه از       . يابد تورنتوي آانادا حضور مي      > تيرگان<

ه                        د، محمدرضا لطفي ب د ش زار خواه ادا برگ وي آان ينما در شهر تورنت اتر، موسيقي و س ه هنرهاي تجسمي، تئ زمين
 .يابند حضور مي... محسين نامي و  همراه گروه همنوازان شيدا، عباس آيارستمي، آيدين آغداشلو، غال

نفره همنوازان شيدا به خوانندگي بنابر اين گزارش، در اين جشنواره محمدرضا لطفي نيز به همراه گروه هشت  
خرداد بعد از مراسم افتتاحيه در فضاي باز به اجرا 28محمد معتمدي به عنوان برنامه اصلي بخش موسيقي،   

مرزي گروه شيداي جديد خواهد بود خواهند پرداخت آه اين اجرا اولين آنسرت برون . 

زاده، دريا دادور، در بخش موسيقي اين جشنواره هنرمندان ديگري چون مسعود شعاري، رامين بهنا، سعيد شنبه  
همچنين عباس آيارستمي در بخش سينما، آغداشلو و نامي نيز. نيز اجراي برنامه دارند... نيا و حسين بهروزي  

.در بخش تجسمي اين جشنواره به عنوان هنرمندان ايراني حضور دارند

وب سايت اطالع رسانی اعتماد ملی -روزنا // انتهاي خبر  //www.roozna.com
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