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بــرای اولین بــار یک زن به نــام واال فریــد در رأس
پارلمان کردستان عراق قرار گرفت.

شــبنم قلیخانــی ،بازیگر فیلم «انتقال آتش» به کارگردانی محمد کرمانشــاهی ،عکســی از
گریم مردانه خود در این اثر ســینمایی را منتشــر کرد .شــبنم قلیخانی (زادٔه  ۱۹آبان ۱۳۵۶
در تهران) بازیگر و کارگردان اهل ایران است که در تلویزیون ،سینما و تئاتر فعالیت میکند.

توکل کرمــان ،برنده یمنی جایــزه صلح نوبل در
صفحــه توئیتر خود نوشــت :در کنفرانس امنیتی
مونیــخ ،هنــگام ســخن گفتــن از دخالتهــای
مخــرب خارجــی در یمن و بشــدت به ایــران نیز
حملــه کــردم و هنگامــی کــه در صندلــی خــود
نشســتم محمد جواد ظریف ،وزیــر خارجه ایران
که در صندلی کناری من نشسته بود رو به من کرد
و گفت :ما به تو افتخار میکنیم.این را نقل کردم
تا فرق بزرگ میان نوع تفکر ایرانیها و رفتارشان
بــا برخــی اعــراب از جمله عربســتان ســعودی و
امارات را متوجه شوید.

مرجان کلهر ،ملیپوش
اسکی آلپاین زنان ایران که در
مرحله نخست رقابتهای
مارپیچ کوچک قهرمانی
جهان جواز حضور در دور
دوم را کسب کرد با اعالم
خطای خود به داوران که از
چشمشان پنهان مانده بود،
از دور مسابقات کنار کشید.

داستانشمیمهبِ ُگم،زنداعشیباردارکهدرخواستبازگشــت به انگلیس را کرده ،افکار عمومی را به خود
مشغول کرده اســت.طبق نظرسنجی اسکاینیوز 76
درصــد اعالم کردند او حق ندارد به انگلیس بازگردد.
از سوی دیگر نماینده مجلس(روشنارا علی) از منطقه
بتنــال گرین لنــدن نیــز اعالم کــرد دانشآموز ســابق
برای بازگشت باید با پلیس و نیروهای امنیتی مذاکره
کند .اما در نهایت «بــن واالس» وزیر امنیت انگلیس
مســتقیماً وارد ماجرا شــد و به اســکای نیوز اعالم کرد
نگران این موضوع اســت که شــمیمه بگم که  4ســال
پیش انگلیس را به قصد ســوریه ترک کرده و داعشی
شد ،از کرده خود ابراز پشیمانی نکرده و اعالم کرده که
بهعنوان شهروند انگلیس میتواند بازگردد ،اما قطعاً
علیه او اعمال قانون {دادگاهی و زندان} خواهد شد.

گالره ناظمــی ،داور بینالمللــی فوتســال ایــران ،قضــاوت دیــدار نیمهنهایــی مســابقات جــام
ملتهای زنان اروپا میان اسپانیا و روسیه را برعهده داشت .زری فتحی داور دوم این دیدار بود.
برای نخســتین بار اســت کــه در تاریخ داوری زنان ایــران ،دو داور برای قضاوت در جام فوتســال
زنان اروپا انتخاب شدند.

شبکه ورزش سیما که بارها بهصورت زیرنویس اعالم کرده بود ،بازی بایرن مونیخ و آگزبورگ را پخش
میکند اما در ساعات نزدیک به شروع بازی ،وقتی مشخص شد «بیبیانا اشتنهاوس» داور زن آلمانی
قــرار اســت این بــازی را داوری کند ،از پخش این بازی خــودداری کرد و به جــای آن ،بازی یوونتوس و
فروزینونه را پخش کرد.
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