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زنان روستاي ميرنا چمستان نو ر در استان
مازندران مراسم تهيه و توزيع سمنوي نذري
را برگزار كردند .اين سنت بسياري قديمي
است و هر سال اجرا ميشود.

نيكي كريمي داور سي و پنجمين
جشنواره بين المللي فيلم استانبول
شد .اين بازيگر و كارگردان تاكنون
داور جشنوارههاي معتبري چون
بخش فيلم كوتاه شصتمين جشنواره
فيلم كن ،پنجاه و هفتمين دوره
جشنواره فيلم برلين،چهل و چهارمين
جشنواره فيلم كارلووي واري و
چهاردهمين دوره جشنواره بينالمللي
فيلمهاي آسيايي در وزول فرانسه
بوده است.

زني  23ساله در مشهد و در دومين زايمانش  5قلو به دنيا آورد.در ابتدا
براساس سونوگرافيهاي قبلي انجام شده در طي بارداري ،تعداد جنينها  4عدد
گزارش شده بود ،اما پزشك معالج در حين عمل سزارين و پس از خارج كردن
 4نوزاد متوجه يك نوزاد ديگر ميشود .اين زن پيش از اين يك فرزند پسر
داشت و اكنون آستان قدس رضوي كمك هزينه نگهداري اين نوزادان را تقبل
كرده است.

ثريا حكمت بازيگر سينما و تلويزيون،
پس از گذراندن چند روز در حالت
كما ،روز جمعه درگذشت و مراسم
تشييع او روز يكشنبه از خانه سينما
برگزار شد.

پس از مهاجرت چند بازيگر زن به تركيه
و پيوستن آنها به شبكههاي ماهوارهاي،
شايعه مهاجرت فرناز رهنما هم سر
زبانها افتاد .اما او اين خبر را تكذيب كرد
و گفت«:اين خبرها همه جوك و شوخي
است و امكان ندارد اين اتفاق بيفتد.من
سر خانه زندگيام هستم و امكان ندارد
چنين اشتباهي را انجام بدهم .در حال
يرسم
حاضر هم به كارهاي شخصيام م 
و سر كار جديدي نيستم- ».فرناز رهنما
بازي در سريالهايي چون ساختمان
پزشكان و هفت سنگ را در كارنامهاش
دارد.

شيخ «عبدالعزيز بن عبداهلل
آل الشيخ» مفتي كل سعودي
فتوايي عجيب درباره رانندگي
زنان داده و گفته است«:رانندگي
خودرو دروازه شر را به روي زنان
ميگشايد.خارج شدن زنان از خانه
به تنهايي و رفتن به مكانهاي
ديگر بدون اجازه ،شرهاي زيادي
براي آنها دارد».رانندگي در
عربستان براي زنان ممنوع است
و تالش فعاالن زن در اين كشور
براي رفع اين ممنوعيت هنوز به
نتيجه نرسيده است.
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