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نرگس کلباسی بانوی نیکوکار ایرانی که مدتها در
هند فعالیت میکرد ،به سفر حج میرود .کلباسی
که مدتها در هند به کارهای انساندوســتانه برای
کــودکان مشــغول بود بــه دلیل ادعای پــدر و مادر
یک کودک مبنی بر افتادن فرزندشان در رودخانه
در یکی از اردوهای مؤسســهاش به زندان محکوم
شــد و بــا رایزنیهــای وزارت امــور خارجــه کشــور
توانســت بیگناهــیاش را ثابــت کــرده و بــه ایران
بازگــردد .او هفتــه پیش داســتان زندگــیاش را در
برنامــه ماه عســل تعریفو اعــام کــرد آرزو دارد
به مکه مکرمه مشــرف شــود .پس از پایان برنامه
روابــط عمومی ایــن برنامه تلویزیونــی اعالم کرد
رهبر معظم انقالب یک سفر به مکه مکرمه را به
نرگس کلباسی اشتری هدیه دادند.کلباسی پس از
ایــن اتفاق در اینســتاگرامش از بعثه رهبر معظم
انقالب تشکر کرد.
فروزنده اربابی گوینده پیشکســوت رادیو  12خرداد و در  82ســالگی درگذشــت .او متولد  1313بود و با
گویندگی برنامه مشــهور گلها بین مردم شناخته شــد .اربابی تنها نماینده ایرانی در بنیاد بینالمللی
موالنا هم بود.

ماندانا حجاریان رکورددار اهدای خون است و بزودی به کانادا میرود تا به درخواست سازمان انتقال
خون کبک در آن کشور خون اهدا کند .او تا به حال  173بار خون اهدا کرده و میگوید« :سری قبل که
رفتم کانادا به پسرم سر بزنم ،میخواستم بدانم روند انتقال خون در کانادا چطور است .مدارکم را با
خودم برده بودم .وقتی آنجا کارتم را نشان دادم خیلی احترام گذاشتند و از من خواستند خون بدهم.
آن زمان موقع خون دادنم بود ،اما چون نیت داشــتم به ایران برگردم و همزمان با روز  ۷مهر که روز
آتش نشان است ،خونم را به آتش نشانها تقدیم کنم ،به من گفتند پس حتماً دفعه بعد که آمدید
خون بدهید چون در کانادا باید پنج ســال ســاکن باشــی تا خون بدهی ،اما آنها از من خواستند دفعه
بعــد خون بدهم ».حجاریان فقط یک اهداکننده موفق خون نیســت بلکــه در کنار اهدای خون ،اهل
هنرهای نقاشی ،بازیگری ،شاعری ،خطاطی ،آتشنشان و امدادگر افتخاری هم هست.

جیهان مصطفی با  ۳۱ســال ســن از کشور مصر،
قویتریــن زن جهــان شــناخته میشــود .او تا به
حال  ۹بار قهرمان مســابقات زنان در این رشــته
شده است.

ماریا لورنا رامیرز دختر چوپان مکزیکی با دامن و دمپایی پالســتیکی دوید و برنده مســابقه دو مارتن ۵۰
کیلومتر شــد .در این مســابقه  ۵۰۰دونده از  ۱۲کشــور جهان حضور داشــتند و ماریا در حالی که در یکی از
روستاهای مکزیک چوپانی میکند و تا به حال آموزش ورزشی نداشته ،قهرمان شد .از سوی دیگر هریت
تامپســون دونده مشــهور و  94ســاله دنیا در ماراتن ســن دیهگو شــرکت کرد.او بعد از جنگیدن با بیماری
ســرطان و با هدف کامل کردن نیمی از مســیر دو در این مســابقه شــرکت کرد .او موفق شــد مســیر نیمه
ماراتــن  13/1کیلومتــری را بــا ســرعتی طی کند که هر  ۱۷دقیقه یــک مایل میگذراند و نــام وی پس از ۳
ساعت و  ۴۵دقیقه و  ۵۶ثانیه بهعنوان پیرترین زنی که نیمه یک ماراتن را کامل دویده است ،ثبت شد.

کفشهــای خــاص یــک زن ژاپنــی مــورد توجــه
مــردم و شــبکههای اجتماعی قرار گرفته اســت.
او بــه دلیل عالقه زیــاد به کبوتــران با کفشهای
پاشنه بلندی که شبیه کبوتر هستند به خیابانها
مــیرود و معمــوالً در محلههایــی رفــت و آمــد
میکند که کبوتران زیادی در آن باشند.
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