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مســابقات فوتبال ســاحلی در اردکان یزد برگزار
شــد اما بــاز هم زنــان نتوانســتند تماشــاچی آن
باشــند و تصویری که نشــان میداد زنان از پشت
دیــوار مســابقه را تماشــا میکردنــد بســیار مورد
توجه قرار گرفت .یکی از این زنان گفت« :به خدا
اتفاقــی نمیافتــد اگر من مادر با تســبیح و کتاب
قرآن برای دعای بچهام به ورزشگاه بروم!»

طاهره لباف پزشکی است که کفشدار حرم حضرت معصومه(س) شده است .او جراح و متخصص
زنان است و از سال  ۸۰کفشداری این حرم شریف را آغاز کرده و گاهی بیمارانش با دیدن او بهعنوان
کفشدار متعجب میشوند اما لباف این کار را افتخار میداند.

عکس :فارس

عکس :ایلنا

زنان روســتای ابیانــه نماز عید فطــر را با لباسهای ســنتی خود به
جای آوردند.

اعضای تیمملی پومسه زنان کشورمان برای حضور در بازیهای
آسیایی  2018معرفی شدند .مهسا صادقی ،مرجان سلحشوری،
مرجان تاجی رستم آبادی و فاطمه حسام و نرگس میناخانی به
اندونزی میروند تا  28مرداد مسابقه دهند.

هفتــه گذشــته اردوی تیــم ملــی بانــوان مســابقات جهانــی گلف
 2018 WATCدر مجموعه ورزشی انقالب تهران برگزار شد.

هفته گذشــته عکســی قدیمــی از زنان تماشــاچی فوتبــال در ایران
منتشر شد .این عکس در سال  1310در مسجد سلیمان گرفته شده
و زنان را در حال تماشــای فوتبال در این شــهر و استادیوم آن نشان
میدهد.

پگی ویتسون فضانورد ناسا که صاحب رکورد بیشترین مدت اقامت در
خارج از جو زمین بین فضانوردان زن بود ،بازنشســته شــد .او در جریان
ســه مأموریت 665 ،روز در فضا بوده و نخســتین زنی بود که فرماندهی
ایستگاه بینالمللی فضایی را برعهده داشت.

النــدن بریــد بهعنــوان شــهردار منتخــب شــهر سانفرانسیســکو و
نخســتین شــهردار زن سیاهپوســت و دومین شــهردار زن این شهر
انتخاب شــد .او پیش از این مدتی بهعنوان شهردار موقت مشغول
کار بود.

الهام امامی پروفسور ایرانی نخستین رئیس زن دانشکده دندانپزشکی مک گیل کانادا شد .او با تصمیم اعضای هیأت
علمی دانشــگاه مک گیل ( )McGillعالوه بر ریاســت دانشــکده رئیس مدرســه آموزش مداوم این دانشــگاه هم شــد.
پروفســور الهام امامی دندانپزشــکی عمومی را در دانشــگاه تهران خواند و پس از آن راهی کانادا شــد و تحصیالتش را
ادامه داد و فوق دکترای خود را در رشتههای سالمت دهان درعموم مردم و همهگیری سرطان گرفت.
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