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نیکی کریمی و ترانه علیدوســتی از ســوی سایت هنری  Buzznetدر فهرست  ۳۰نفره بازیگران خوش
چهره زن جهان قرار گرفتند .این فهرست که براساس نظرسنجی جهانی تهیه شده ،نیکی کریمی در
مقام  ۱۴و ترانه علیدوستی در مقام  ۲۸قرار دارند.

توگویی اعالم کرد که از همســرش خواســتگاری کرده است .او که  35سال
فاطمه معتمدآریا در گف 
اســت با احمد حامد زندگی میکند گفته اســت« :خانه یکی از دوســتانم بودم و دیدم شوهرم دارد با
یکی پابرهنه توی حیاط بازی میکند .پرسیدم کیه؟ گفتند این تازه از سوئد اومده و باسواده ...من هم
گفتــم ببینم چقدر ســواد دارد و مقداری راجع به ســینما و ادبیات حرف زدیم و چنــد روز بعد مادرم
گفت یکی از دوستانت زنگ زده که صدایش مثل آلن دلون است .چند دفعهای همدیگر را دیدیم و
بعد از دو ماه به احمد گفتم با من ازدواج میکنی؟ گفت من باید برگردم سوئد .گفتم ولش کن حاال
بیا یک سال با هم زندگی کنیم .اگر نخواستی بعد از یک سال جدا میشویم ».معتمدآریا و همسرش
در فیلم «بهمن» با هم همبازی شدند.

مالنیــا و ایوانــکا ترامــپ ،ایــن هفته خبرســاز بودنــد .ایوانکا دختــر رئیس جمهــوری امریــکا با وجود
مخالفتهای بسیار بهعنوان مشاور پدرش منصوب شد .البته کاخ سفید اعالم کرده که ایوانکا از این
بابت حقوقی دریافت نمیکند.
انتشــار عکس مالنیا ترامپ همســر دونالد ترامپ واكنش ها و جنجال زيادي همراه داشت .در دست
چپ او یک انگشــتر الماس بســیار بزرگ و در دست راستش انگشتر درخشــان دیگری دیده می شود
کــه بــه نظر منتقدان تالش وی در خودنمایی و نمایش ثروت خود است.بســیاری از مردم امریکا این
قرن گذشــته در مــدارس از دانش آموزان
عکــس را مصنوعــی و شــبیه به عکس هایی کــه در دهه ِ 90
میگرفتند ،دانستند.

ربــکا لــو ،خبرنــگار بریتانیایــی کــه به ایران ســفر
کرده تصاویری از ســفرش در اینســتاگرام منتشر
کــرد که مــورد توجــه قرار گرفــت .او بــا دوچرخه
ایــن ســفر را انجام داد در حالی که دوســتانش از
ایــن کار منعش میکردند امــا خودش میگوید:
«روزی که لندن را برای سفر  ۱۰هزار کیلومتری به
ایران ترک کردم آمادگی نداشتم .میهماننوازی
ایرانیهــا ماننــد یــک ردای نرم محافــظ بود که
تمــام وقــت در اطرافت وجود داشــت؛ همیشــه
قابل اعتماد».
قبیله موســو در تبت بهدلیــل حکمرانی زنان به
شــهرت رســیده اســت .در این قبیله زن ساالری
اســت و نســل و نام خانوادگی هم از زنان منتقل
میشود.
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