iran BANoO
شماره صد و نود و هفتم
یکشنبه  25آذر 1397

نخستین جشنواره
جهانی فیلمهای
اجتماعی در فرانسه
برپا شد .دراین
جشنواره فیلم ایرانی
عرق سرد ساخته
سهیل بیرقی جایزه
اول را دریافت کرد.
باران کوثری نیز جایزه
بهترین بازیگرزن را به
دست آورد.

خانــم گلــی پاپــی کــه متولــد روســتای «لبــان
ســفلی» شهرســتان دورود در اســتان
لرســتان بــود بعــد از حــدود  125ســال زندگــی
براســاس شناســنامه ،درگذشــت .گفتــه
میشــود بــر اســاس تحقیقــات تبارشناســی
بــا حــدود  140ســال ســن پیرتریــن زن ایــران
بود.

حسنا جلیل برای نخستین بار به عنوان معاون
وزیر در افغانســتان منصوب شد .او پیش از این
به عنوان سرپرســت «ریاســت تحلیــل ،ارزیابی
و سیاســت» وزارت معــادن و نفت افغانســتان
فعالیــت میکــرد.او از دانشــگاه امریکایــی
افغانســتان مدرک کارشناســی ارشــد در رشــته
مدیریت و تجارت دارد.

اولیوت اوتل ،اولین زن سیاهپوســتی که توانســت در
بریتانیا پروفسور تاریخ شود .الیوت میگوید« :موانع
ســاختاری ســبب میشــود که افرادی ماننــد من و از
دیگر اقلیتهای نژادی نتوانند پلههای ترقی را برای
بدست آوردن بعضی مدارج طی کنند».

هجده ســال پــس از انتخــاب آنگال مرکل بــه عنوان
رهبــر حــزب دموکــرات مســیحی ،اعضــای حــزب
پ کارنباوئــر را به عنوان جانشــین او
ِگــرت کرامــ 
آن ِ
انتخاب کردند.

جایزه صلح نوبل امســال به نادیا مراد و دنیس موکوگه اهدا شــده اســت .نادیا مراد  ۲۵ســاله زن
جوان ایزدی اســت که موفق شــد از دست گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) فرار بکند و برای
پایان دادن به قاچاق انسان و خشونتهای جنسی فعالیت میکند .دنیس موکوگه  ،پزشکی اهل
جمهوری دموکراتیک کنگو است که به زنان قربانی خشونتهای جنسی کمک میکند.

ی است
اگر لوازم آرایش برای دختران وسیلها 
که خودشــان را زیباتر نشــان دهند این وسیله
چند وقتی اســت برای دختــران و زنان کرهای
قابلیت تازهای پیداکردهاســت .آنها این روزها
با این وســیلههای جــذاب و اغلب گرانقیمت
مبارزه میکنند و از لحظات خرد کردن و درب
داغــان کردن آنها فیلم میگیرنــد تا اعتراض
خود را به اســتانداردهای زیبایی که جامعه به
آنان تحمیل میکند ،نشان دهند .این حرکت
زنان و دختران کرهای توجه رســانههای دنیا را
به خود جلب کرده است.
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