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جیــران پورعلــی مادر شــهید حســن جنگجو در
روز تشــییع فرزندنــش درگذشــت .ایــن مــادر
 30ســال منتظــر بازگشــت پیکــر فرزنــدش بود
و از مدتــی پیــش بــه علــت بیمــاری در بخــش
آی ســی یوی بیمارســتان شــهریار تبریز بستری
شــده بــود .در روزی که صاحــب عکس معروف
دوران دفاع مقدس در تبریز تشییع شد مادرش
به او پیوست.

دولت کانادا به ماهور جباری و شایســته ســجادی دو بازیگر زن جوان
ایرانی برای حضور در جشــنواره فیلم تورنتو ویزا نداد.آنها برای فیلم
«آوا» بــه کارگردانــی صدف فروغــی قرار بود در این جشــنواره حضور
داشته باشند.

عروســکی بــه نــام «جنت» به بــازار اســباب بازی تعــدادی از
کشورهای عربی راه پیدا کرده و توجه خانوادههای مسلمان را
به خود جلب کرده است.این عروسک کمی به باربی شباهت
دارد امــا با شــرایط مذهبی و فرهنگی مســلمانان تولید شــده
است .یعنی قرآن درس میدهد و چهار سوره کوتاه را که حفظ
کردنــش برای کودکان آســان اســت بــه آنها یــاد میدهد .این
عروسک را ســمیرا آماریر که یک فرانسوی اهل مراکش است
در واقــع بــرای دختر خــودش طراحی کــرده بود امــا تصمیم
گرفت آن را برای همه کودکان مسلمان تولید و عرضه کند.

بیتــا بادران جایــزه بهترین بازیگر زن را از جشــنواره فیلم ســالنتو
ایتالیــا برای بازی در فیلم «دم ســرد» گرفــت .این فیلم به عنوان
فیلــم افتتاحیه این جشــنواره به نمایش در آمــده و بادران پس از
شش سال دوری از سینما با این فیلم به دنیای بازیگری بازگشت.

«نانســی دوپری» پژوهشــگر امریکایــی که درباره افغانســتان
پنــج کتــاب نوشــته ،در  90ســالگی در کابــل درگذشــت.او از
باستانشناســان امریکایــی بــود که از  ۶۸ســال پیــش ،در باره
افغانســتان تحقیــق میکــرد و پــس از ســقوط طالبــان هــم
مســئولیت مرکز پژوهشهای افغانســتان در دانشگاه کابل را
برعهدهگرفت.
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کائــوری ایچــو کــه بــا چهــار طــای المپیــک
پرافتخارترین کشــتیگیر جهــان در بین مردان و
فدراسیون کشتی به ایران
زنان اســت ،به دعوت
ِ
آمده تا به زنان مربی کشــتی ایران آموزش دهد.
او پس از المپیک ریو نشان لیاقت از نخستوزیر
ژاپــن دریافــت کــرده و بــا  ۴طــای المپیــک
و  ۱۰طــای جهان یکی از چهرههــای این ورزش
شناخته میشود.

تیــم ملــی کانوپولــوی بانــوان رده ســنی بزرگســاالن پنجمیــن مرحلــه اردوی تدارکاتــی خــود را بــرای حضــور در مســابقات
قهرمانــی آســیا در مالــزی در دریاچــه آزادی برگــزار کردنــد .تکتــم آخونــدزاده از مازنــدران ،فاطمــه جلیلیــان از اصفهان،
الهــه پورعبدیــان از البــرز ،ترانــه کامیــاب از تهــران ،مهــا عاطفــه دار و نفیســه خرمــی نیــک از خراســان رضــوی ،ســونیا
گمــاری از کرمانشــاه ،صبــا رحمتــی از لرســتان ،آمنــه شــیرزادی از مرکــزی و ســمیرا منوچهــری از فــارس در ایــن تیــم
حضور دارند.

نام « شما المزروعی» وزیر جوانان امارات به عنوان کم سنوسالترین وزیر در
کتاب گینس ثبت شــد.او  ۲۲ســال دارد و از فوریه  ۲۰۱۶به عنوان وزیر مشغول
بــه فعالیــت اســت.المزروعی مــدرک کارشناســی اش را در رشــته اقتصــاد و
مدرک کارشناســی ارشــدش را در علوم سیاســی از دانشگاه آکسفورد انگلیس
دریافت کرده و پیش از آن در هیات امارات در سازمان ملل به عنوان تحلیلگر
سیاستهای کلی و تحلیلگر سیاستهای وزارتخانهها حضور داشت.

