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جشــنواره کشــوری بازیهای بومی
محلی با حضور تیمهایی از اســتان
هــای ســمنان ،گلســتان ،سیســتان
و بلوچســتان ،خراســان شــمالی،
خراسان جنوبی و خراسان رضوی،
در روســتای کرف شهرستان جاجرم
برگزار شد.

مراســم اختتامیــه ســی و یکمیــن جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان در
حالی برگزار شد که جایزه ثریا قاسمی که آن را در
یک جشنواره خارجی برنده شده بود ،به دستش
رســید .ثریا قاســمی در پنجــاه و هشــتمین دوره
جشــنواره آسیا پاســیفیک ،جایزه بهترین بازیگر
زن مکمــل برای بازی در فیلــم «ویالییها» را از
آن خود کــرد اما این جایزه در مراســم اختتامیه
جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان به دست
او رســید .فیلــم «ویالییهــا» بــه کارگردانی منیر
قیدی نیز اولین نمایش خود را در بخش مسابقه
ســی و پنجمین جشــنواره فیلم فجــر تجربه کرد
و برنــد ه ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگر نقش
مکمــل زن ،بهتریــن جلوههــای ویــژه بصــری و
استعداد درخشان بهترین فیلم اولی شد.
نمایشــگاه زنــان و تولیــد ملــی کــه بــه همــت
شــهرداری تهــران آغــاز بــه کار کــرده بــود ،دچار
حاشــیه شــد .برخــی در شــبکههای اجتماعی از
یکپوستر نمایشگاه ،خوانش ضدیت با حجاب
کرده و آن را مورد انتقاد قرار دادند.
فاطمه راکعی ،مشــاور شــهردار و مدیــرکل امور
بانــوان شــهرداری تهــران در ایــن بــاره توضیــح
داد:پوســتری که درباره آن حاشــیه ایجاد شــده،
مربــوط بــه محیــط زیســت اســت.در هــر دوره
از نمایشــگاه کیســههایی را بــا هــدف ترغیــب
بــه اســتفاده نکــردن از پالســتیک بــه نمایــش
میگذاریــم .امســال هــم یکــی ازرئــوس برنامه
حوزه زنان ،تغییر چهره خاکســتری شــهر است،
رنگ پوستر هم خاکستری است که روی آن خط
مشکی کشیده شدهاست .

پوســتر فیلم ســینمایى «جــاده قدیم» ســاخته منیژه حکمت با طراحی محمدحســین هوشــمندی
رونمایی شــد .این فیلم ســینمایی با ســرگروه ایران از چهارم مهرماه در سراســر کشــور اکران عمومی
میشــود .مهتاب کرامتی ،آتیال پســیانی ،پروی ز پورحســینی ،ترالن پروانه ،محمدرضا غفاری ،شیرین
یزدان بخش ،لیلی رشیدی ،محمدرضا هدایتی ،هدى زین العابدین ،بهناز جعفرى ،بانیپال شومون،
پوریا رحیمی سام و ...در این فیلم سینمایی به ایفای نقش میپردازند .در خالصه داستان آمده است:
«در آستانه سال نو مینو به خانه نمیرسد»...

تیــم ملــی والیبال زنان ایران با چهار برد و یــک باخت ،در رده دوم تورنمنت
تدارکاتی مجارستان قرار گرفت.
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جشــنواره طوالنیترین نقاشــی دیــواری کودکان
و نوجوانان  ۳تا  ۱۷ســال ،جمعه  ۱۶شــهریور در
بوستان رازی تهران برگزار شد.

