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یگانه خدامی

شــهال حبیبی نخستین مشــاور رئیس جمهوری
در امور زنان پس از انقالب اســامی ،درگذشت.
او که ســال  1337در کرمانشاه به دنیا آمده بود،
در ســال  1370به عنوان نخستین مشاور رئیس
جمهــوری زن در جمهــوری اســامی در دولــت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی منصوب شد.

شهیندخت موالوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی پس از نسل کشی در میانمار به آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار
نامه نوشــت و خواســتار پایان دادن به نســل کشــی در آن کشور شد .آنگ سان سوچی که چند ســال پیش جایزه صلح نوبل گرفته به دلیل سکوت در برابر
این جنایات بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است .موالوردی در بخشی از نامهاش نوشته« :سرکار خانم سوچی تصاویر دلخراشی که از سوزاندن ،سربریدن،
بــه دریا ریختن اجســاد و اخراج و کوچ اجباری مســلمانان روهینگیایی میانمار و ...در این دهکده جهانی به مدد تکنولــوژی اطالعات و ارتباطات روزانه به
سراسر جهان مخابره میشود ،میرود تا یک تراژدی انسانی را رقم بزند که بیتردید ریشه در واقعیتهای بسیار تلخی دارد .ای کاش به عنوان یکی از زنان
کم شماری که عناوین پرشماری را در سطح جهانی از آن خود کردهاید ،از جایگاه و عنوان مادرانگی و زنانگی خود حداقل این واقعیت ها را با مردم سراسر
جهان در میان میگذاشــتید و با ســکوت خود مهر تأیید بر این رفتارهای غیرانســانی که سالهاست موجب محرومیت از حقوق شهروندی این اقلیت؛ نه
فقط به عنوان مسلمانان ،بلکه به عنوان شهروندان آن کشور شده است نمیزدید».

نازنیــن مالیی توانســت در رقابتهــای روئینگ
قهرمانی آســیا و در روئینگ تک نفره سبک وزن
بانــوان مــدال طال بگیــرد .او در واقع مدال ســال
گذشتهاش در این رشته را تکرار کرد.

تمرین تیم ملی بانوان کشتی گراپلینگ و آلیش
بــرای حضــور در بازیهای داخل ســالن آســیا و
رقابتهــای جهانــی در خانــه کشــتی شــماره 2
تهران برگزار شد.

تیم دراگون بوت بانوان ایران در مســابقات دراگون بوت قهرمانی باشــگاههای جهان که در شهر ونیز
ایتالیا برگزار شد در ماده  ٢٠٠متر مدال برنز به دست آورد .این نخستین مدال تیم بانوان در این رشته
محسوب میشود.

نمایش «شــیرهای خان بابا ســلطنه» با بازی گالب آدینه
در نقشــی متفاوت بســیار مورد توجه قرار گرفته است .در
این نمایش موزیکال که توســط افشــین هاشــمی نوشته
و کارگردانــی شــده ،گالب آدینــه در نقــش «ســیاه» بازی
میکند .این نمایش تا  30شهریور در پردیس تئاتر شهرزاد
روی صحنه است.
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