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نمایشگاه گروهی تصویرسازی «یادگاری» به یاد توران
میرهــادی برگــزار میشــود .این نمایشــگاه کــه در آن
آثاری از تصویرگران مختلف به نمایش درآمده ،از 19
آبان در گالری ویســتا آغاز شــده و تا  29آبان هم ادامه
دارد .توران میرهادی اســتاد برجســته ادبیات کودکان
ایــران و از بنیانگذاران شــورای کتاب کودک و مســئول
طرح فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ،نخســتین کتاب
مرجع ایرانی بــرای کودکان و نوجوانان بود .میرهادی
 18آبان  95درگذشــت .شــورای کتاب کودک که اکنون
مســئولیت دبیــری آن برعهده نوش آفریــن انصاری
اســت ،نامــزد جایــزه آســترید لیندگــرن ،بزرگتریــن
جایزه ادبی کودکان  2018شده است.

یگانه خدامی

رخشــان بنــی اعتمــاد کارگــردان ســینما در جشــنواره فیلــم
ماالتیای ترکیه جایزه افتخاری میگیرد .این جایزه در مراســم
اختتامیــه این جشــنواره به بنی اعتمــاد اهدا میشــود و فیلم
«روسری آبی» او هم به نمایش درمیآید.
زهــرا نعمتی تیرانــداز ایران بهعنــوان بهترین ورزشــکار ماه
ســپتامبر جهان معرفی شــد.ملیپوش تیراندازی معلوالن
کشــورمان از ســوی کمیته بینالمللی پارالمپیــک بهعنوان
بهترین ورزشــکار ماه ســپتامبر جهــان معرفی شــد.نعمتی
همچنیــن هفته پیــش در انتخابات کمیســیون ورزشــکاران
کمیته ملی المپیک شرکت کرد و عضو این کمیسیون شد .او
تنهاورزشکارپارالمپیکیاینکمیسیوناست.

آنگال مرکل

ترزا می

تسای اینگ وی

میچل باچله

ســینتیا مک کینــی نماینده ضدجنــگ کنگره امریکا هفته گذشــته به
عــراق ســفر و در راهپیمایــی اربعین شــرکت کــرد .او که اکنون اســتاد
دانشــگاه بنگالدش است از نجف با پای پیاده راهی کربال شد و درباره
این ســفر گفت« :مــن بهعنوان یک شــهروند امریکایی که نســبت به
سیاســتهای امریکا [درعراق] احساس مسئولیت میکند و میداند
کــه مالیاتــش بــرای جنگطلبی امریــکا در جهان هزینه میشــود ،به
اینجــا آمــده ام؛ آمــدهام تــا عــراق را در این برهــه زمانی و در آســتانه
پیــروزی [بر تروریســم] ببینم .همچنیــن درباره امام حســین و تاریخ
[عاشورا و اربعین] از همسفران خود در حال پرس و جو هستم».

فدریکا موگرینی

 آنــگال مرکل باز هم بهعنوان قدرتمندترین زن سیاســتمدار دنیا در
ســال  2017انتخــاب شد.نشــریه امریکایی فوربس ،زنــان قدرتمند
عالم سیاست را انتخاب کرده و تالش مرکل در حفظ ائتالف اروپا،
باقی ماندن او در عرصه سیاسی آلمان و حفظ قدرت ،میزان پایین
بیــکاری و رشــد قدرتمندانه اقتصاد آلمــان را بهعنــوان دالیل این

ایوانکا ترامپ

سرنوشــت عکسهای قدیمــی ژاله علــو بازیگر و دوبلور پیشکســوت
مشــخص نیســت .بــه گفتــه علــو ،ایــن عکسهــا توســط فریــدون
جیرانی کارگردان ســینما گرفته شــده اما بازگردانده نشده است .علو
میگوید«:چنــد ســال پیش ،آقــای جیرانی به همراه یک نفــر دیگر از
طرف مجلهشــان به منزل ما آمدند که از من عکسهای قدیمیام را
برای اســتفاده در مجله بگیرند .مــن هم خیلی راحت به آنها اعتماد
کــردم ماننــد تمــام خبرنگارانــی کــه پیــش از ایــن از مــن عکسهای
قدیمــیام را گرفتــه بودنــد و با کمال لطــف به من برگردانــده بودند،
اما متأسفانه هیچ عکسی برنگشت.برخی عکسهای من متعلق به
بیش از  50سال پیش بود و ایشان آنها را انتخاب کردند.حاال دیگر به
این عکسها دسترسی ندارم».

ی نخســتوزیر بریتانیا ،تســای اینگ
انتخاب آورده اســت .ترزا م 
وی رئیس جمهوری تایوان ،میچل باچله رئیس جمهوری شــیلی،
فدریکا موگرینی مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و ایوانکا
ترامپ مشاور ارشد کاخ سفید به ترتیب نفرات بعدی این فهرست
هستند.

تیــم ســپکتاکرای زنان ایــران در مســابقات جام
جهانــی  ۲۰۱۷بــا شکســت برابــر تیــم قدرتمند
تایلنــد در مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۱۷
به مقام ســوم رســید و برای نخســتین بــار مدال
برنز گرفت.
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