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 آخرین مطالب ارسال شده روزنا □  

/ هم انديشي نمايندگان اصالح طلب ادوار مجلس با آروبي ◊
  حجت سپهوند: عكسها

  خنديد هاي فعلي مي سال ديگر به تلويزيون5: بيل گيتس ◊
 شوند  ها ملزم مي به حفاظت از تخريب داده ITمديران  ◊
بهمن  17اعتمادملي  -کيوان زرگري : طرح روز از  ◊

1385  
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  ◊
 اليحه شوراي حل اختالف و نهاد قاضي تحكيم  ◊
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
بنا داريم قانون را :رئيس دفتر حقوقي حزب اعتماد ملي ◊

  نهادينه کنيم

 آخرین مطالب روزنامه اعتماد ملی □  

را تحمل ) ره(ملت ايران اهانت به بيت مكرم امام ◊
 نخواهد آرد 

 ت مربوط به آلودگي پاسخ داده است  ايران به سواال ◊
 ستون بهارستان  ◊
 قلب ياران امام امروز خون است  ◊
 -هاي اجرايي و نظارت  طرح شكايت آيفري عليه هيات ◊

 مهدي خزعلي 
 اخبار کوتاه حزب  ◊
طلبان تهران  ح ف مردمي اصال نفره ائتال 50فهرست  ◊

 آماده شد 
 م آشنا  ستون سال ◊

  
  155459:  آل اخبار    26:  اخبار امروز  
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تعداد       15:18:0      22/11/1386:زمان مخابره خبر / نمایش جزئيات خبر 
  169:بازديد آنندگان خبر

 شود؛  تيرماه سال آينده با حضور هنرمندان مطرح ايراني برپا مي
  اجتماع بزرگ هنرمندان ايران در تورنتو

وان           : اعتماد ملي ا عن ان ب نري ايراني زرگ فرهنگي، ه ود       <دومين جشنواره ب ود يكي نب ا    17از  > يكي ب ه   20ت ژوئي
ه         سنتر شهر تورنتو برگزار مي            در مجموعه هاربر فرانت       ) 1387تيرماه   30تا   277 2008 شود، در اين جشنواره آ

دان            ) 2006مارس  (1385نوروز > زير گنبد آبود<اولين دوره آن با عنوان  در اين شهر برپا شد، شماري از هنرمن
 .ايراني ساآن ايران و ديگر آشورهاي جهان حضور خواهند داشت

آانادايي هنر و فرهنگ-از قرار معلوم اين جشنواره را مرآز ايراني  )ICCCAC( تدارك ديده و هدف از 
اآنون هياتي متشكل از شماري هم. عنوان شده است> داشتن سهم ايرانيان در موزائيك فرهنگي آانادا<برپايي آن 

.از هنرمندان و دانشجويان ايراني ساآن آانادا در حال انجام مقدمات براي برگزاري اين جشنواره بزرگ هستند  
هايي چون موسيقي، هنرهاي تجسمي، تئاتر، سينما، ادبيات و بخش آودآان است اين جشنواره در بر دارنده آميته

از قرار معلوم از گروه موسيقي آامكارها دعوت شده براي اجرا. شود آه هر آميته از سوي يك مسوول اداره مي
همچنين گروه ديگري. در افتتاحيه اين جشنواره به تورنتو سفر آند، هرچند حضور اين گروه هنوز قطعي نشده  

. در اين جشنواره حضور خواهند داشت نيا و يك هنرمند ديگر احتماال متشكل از مسعود شعاري، حسين بهروزي  
آند و دآتر مهدي سخنراني مي> ادبيات و سينما<در بخش ادبيات اين جشنواره، دآتر نسرين رحيميه درباره   

آدآني براي همچنين از دآتر شفيعي. دهد ارائه مي> ادبيات و مينياتور<اي با محوريت  تورج هم سخنراني  
از فرانسه هم مهشيد اميرشاهي. شرآت در اين جشنواره دعوت شده؛ هرچند حضور او هنوز قطعي نشده  

در بخش سينما از. خواني خواهد آرد آند و جعفر والي نيز آه در آانادا حضور دارد شاهنامه خواني مي داستان  
اند، هر چند عباس آيارستمي و بهرام بيضايي دعوت شده آه به اين جشنواره بروند و هر دو هم موافقت آرده  

هاي آانادايي، حضور ناصر تقوايي، با اين حال طبق گزارش رسانه. هنوز حضور اين دو قطعي نشده است  
هاي آموزشي هاي ايراني آارگاه اعتماد و اصغر فرهادي در اين جشنواره قطعي شده و اين آارگردان رخشان بني

مسوول آميته تجسمي اين جشنواره فيروزه آغداشلو است و از نظرات مشورتي. آنند داير آرده و سخنراني مي  
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  1386بهمن  25ستون شنيده هاي اعتمادملي  ◊
 ... شرمنده! هول شديم -ستون نيم نگاه  ◊
 ها  دو نوه امام در آانون درگيري -ستون فراسو  ◊
طلبان است؛  ح حق با اصال: آيهان -ستون يوميه  ◊

نژاد هم مراقب  احمدي -فرمانده سپاه رسما پوزش بخواهد 
 اطرافيان خود باشد 

آموزش و پرورش ايران براي انجام وظايفش نحيف  ◊
 است 
 ايستگاه جامعه  ◊
 تقسيم قدرت در آنيا معلق شد  ◊
آريم [ -ترور شد ... ا در دمشق چهره پنهان حزب ◊

 ] جعفري
 م شد  جوايز بخش جنبي جشنواره فيلم هم اعال ◊
عليرضا  - اعتراض اسپيلبرگ به اژدهاي سرخ  ◊

 اميرحاجبي 
 هاي ادب و هنر  تازه ◊
 ] پرويز براتي[ -فرشيد مثقالي  ◊
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 بوده   وب سایت اطالع رسانی اعتماد ملی -روزنا   کليه حقوق اين سايت متعلق به

 استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بالمانع است و 
   .3 نسخه )نگارش(نرم افزارمدیریت خبر و تحریریه 
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تا به حال براي حضور هنرمنداني چون پرويز تناولي، فرشيد. محسين نامي هم استفاده خواهد شد استاد غال  
آذر، جواد مجابي، محمد احصايي، ناصر اويسي، بهرام دبيري، رضا مثقالي، آيدين آغداشلو، عليرضا سميع  

...بصيري، احمد سخاورز، خسرو بيات، سيراك ملكونيان، بابك اطميناني، مجيد عباسي، مصطفي اسداللهي و   
انتظار. همچنين قرار است آثار مرتضي مميز در اين جشنواره به نمايش گذاشته شود. هايي شده است رايزني  

بيني ترين رخدادهاي هنري و فرهنگي ايرانيان خارج از آشور باشد و پيش رود اين جشنواره يكي از بزرگ مي  
هزار نفر از آن بازديد آنند 100تا  70شده بين  .

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