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مستوره برادران نصیری

کانــال معصومــه ابتــکار ،معــاون امــور زنــان و
خانــواده رئیسجمهــوری بــا انتشــار ایــن عکس
نوشت:
دولتزنان جمهوری اسالمی به دعوت خانم دکتر
ابتکار گرد هم آمدند تا از تجارب خود بگویند و از
تالش های معاونت امور زنان مطلع شوند.

در دومین دوره جایزه
ادبی احمد محمود،
لیلی گلستان برنده
مدال افتخار محمود
شد .مدال و نشان
افتخار محمود برای
همت گماشتن به
تألیف کتاب «حکایت
حال» به لیلی
گلستان تعلق گرفت.

هنر اعجاب انگیز زنی روســتایی در حوزه نقاشــی
کــه به جــای گالری هــای ملی و بیــن المللی تنها
دیــوار هــای خانــه اش را زینت داده اســت .خانم
شــاهوزهی زنــی بلوچ اســت کــه به نقاشــی بنا بر
تمرین و ممارست و استعداد ذاتی بدون آموزش
مشغول است .زن؛ وطن؛عشق و تاریخ سوژه های
نقاشــی وی هســتند .این زن نقاش طــی بازدید و
دیــدار مدیرکل بانــوان و خانواده ی اســتانداری با
مردم روستای خواجه مسک زاهدان به شناسایی
و بزودی آثار ارزشمندش در گالری های استانی و
ملی به نمایش گذاشته خواهد شد.

دوزنهندیبرایاولینبارباورودبهیکمعبدهندوهادرایالتکراالدرجنوباینکشورتاریخسازشدهاند.وروداین
دوزنبهمعبدپسازماههااعتراضزنانبراییافتناجازه
راه یافتــن به معابد صورت گرفــت .ورود آنها با اعتراض
شدیدهندوهایراستگرامواجهشدهوپلیسباگازاشکآور
و ماشین آب پاش تالش کرده این افراد را متفرق کند .در
همینراستا،صدهاهزارزنهندیباتشکیلیکزنجیره
انسانیبزرگحمایتخودازلغویکقانونتبعیضآمیز
جنسیتیدراینکشوررااعالمکردند.اینزنانیکزنجیره
بــه طــول ۶۲۰کیلومتر را در اســتان کــراال واقــع در جنوب
هندوستانتشکیلدادند.

بــازی لیــگ برتــر فوتبــال زنان بیــن تیمهــای آذرخش تهــران و
همیاری آذربایجان غربی حواشی جالبی داشت .یکی از بازیکنان
تیــم همیاری به همــراه فرزنــدش در این بازی حاضر شــده بود
و نیمــه دوم بــازی ،وقتــی مادر به زمیــن میرود ،فرزنــدش را به
یکــی از بازیکنــان حاضر روی نیمکت میدهــد .ناظر بازی وقتی
متوجه حضور یک کودک روی نیمکت میشود از آنها میخواهد
تــا کــودک را از زمین بازی خارج کنند .تیم همیــاری در این نیمه
چهار گل به ثمر میرساند و مادر خوشحال از پیروزی پس از بازی
فرزندش را به آغوش میکشد.
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طی حکمی از ســوی عادله کشــمیری ،مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
گلستان «مرجان طریک» بهعنوان نخستین زن ترکمن در دستگاه فرهنگ
و ارشاد اسالمی گلستان برای تصدی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شــهر آق قال معرفی شــد .مرجان طریک ،دارای مدرک کارشناســی ارشد
پژوهــش هنر اســت و تا پیــش از ایــن در معاونت هنــری اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اســامی گلســتان بهعنوان کارشــناس امور ســینمایی مشغول به
خدمت بود.

