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در انتخابات کنگره امریکا برای نخســتین بار  2زن مســلمان ب ه نامهای «رشــیده
طالیــب» و «ایلهــان عمر» بــه ترتیب از ایالتهای میشــیگان و مینه ســوتا راهی
مجلسنمایندگانامریکاشدند.

دو زن دموکــرات بــ ه نامهــای شــاریس دیویــدز و دب هاالنــد بهعنوان
نخستین زنان بومی (سرخ پوست) در فهرست منتخبان کنگره حضور
دارند.

انتخابات میان دورهای
امریکا نتایج جالب
توجهی داشت از ورود زنان
مسلمان و سرخ پوست تا
حضور زنان ایرانی.

آنا اســکیمانی نخستین زن ایرانی است که توانست
در مجلــس ایالــت فلوریدا پیروز شــود .او  28ســاله
اســت و پدر و مادر ایرانــی دارد .او هم اینک مدرس
دانشگاه و همزمان دانشجوی مقطع دکترای رشته
روابط عمومی است.

آنا کاپالن ،زن  ۵۲ساله ایرانی پیشتر بهعنوان اولین ایرانی
به پســتی ســازمانی در شــهرداری نیویورک انتخاب شده
است .او در رشته حقوق تحصیل کرده و از سال  ۲۰۱۱وارد
فعالیتهای سیاسی شــده است .او حاال نخستین ایرانی
است که به مجلس سنای ایالت نیویورک راه یافته است.

عفــو بینالملل عالیترین جایزه این ســازمان را
که پیش از این به آنگ ســان سوچی ،رهبر حزب
حاکم میانمار اهدا شده بود از وی پس گرفت.
آنگ ســان ســوچی در ســال  ۲۰۰۹میالدی برنده
جایزه «ســفیر وجدان» ســازمان عفو بینالملل
شــده بود .این جایزه بــه افــراد و گروههایی اعطا
میشــود کــه از نظــر عفــو بینالملل بــه رعایت
حقوق بشر کمک کردهاند.
ســازمان عفــو بینالملــل دلیل لغــو جایزه آنگ
سان سوچی را «بی تفاوتی» او نسبت به سرکوب
اقلیت مسلمان روهینگیا از سوی ارتش میانمار
عنوان کرده است.
فاطمه پهلوانی بهعنوان معاون معاونت اداری و
استخدامی رئیس جمهوری منصوب شد.
اجــرای نمایش «رســتم و ســهراب» توســط
معلولین آسایشگاه کهریزک در تاالر وحدت

سارا بهمنیار بانوی
کاراته کا گیالنی در
نخستین حضورش
در مسابقات قهرمانی
بزرگساالن جهان با
درخشش مدال برنز این
مسابقات را کسب کرد.
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زهرا کارینشــاک ،در ایالت تنســی امریکا بــه دنیا آمده،
اما در ایالت جورجیا بزرگ شــده است .این زن ایرانی -
امریکایینیزازنامزدهایموردحمایتحزبدموکرات
بود و با رأی مردم ایالت جورجیا وارد مجلس سنای این
ایالت شده است .او صاحب دو دختر است.

