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Số 192 - Chuyện thời sự :

10 chính trị gia đẹp gái nhất thế giới
*
Tờ báo nổi tiếng Tây Ban Nha 20 Minutos vừa tiến
hành cuộc bầu chọn những phụ nữ quyến rũ nhất trên
chính trường toàn cầu.

Xếp ngay sau Leon là một đồng hương - Mercedes
Aráoz 47 tuổi. Bà giữ chức Bộ trưởng Ngoại thương
Peru từ năm 2006. Ảnh: Daily Mail.

Vị trí thứ ba thuộc về nữ chính trị gia Mexico Sara
Latife Ruiz Chavez, 32 tuổi. Ảnh: Daily Mail.
Với 24,094 phiếu bầu, Luciana Leon dẫn đầu danh
sách. Ở độ tuổi 30, Leon hiện là thành viên trẻ nhất của
Quốc hội Peru. Những người tham gia cuộc bình chọn
miêu tả cô là "người đẹp có gương mặt thiên thần" và
'kỳ quan thứ 8 của thế giới". Ảnh: Daily Mail.

Bộ trưởng Bình đẳng giới 32 tuổi của Italy, Mara
Carfagna, cũng xuất hiện trong danh sách này. Trước
khi bước chân vào con đường chính trị, Carfagna về
thứ sáu trong cuộc thi hoa hậu Italy 1997 và tốt nghiệp
ngành luật. Cô cũng là ngôi sao truyền hình và từng
chụp nhiều ảnh nóng bỏng cho các tạp chí phái
mạnh. Ảnh: mirellafrippa.
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Đại diện châu Á đầu tiên của top 10 là cô Yuri
Fujikawa, ủy viên Hội đồng thành phố Hachinohe. Nữ
chính trị gia 27 tuổi này khá nổi tiếng tại Nhật nhờ
những thành công trong sự nghiệp khi tuổi còn trẻ.

Cô gái 26 Anna-Maria Galojan hoạt động trên chính
trường Estonia. Galojan tâm sự cô là người thích tiệc
tùng và những chú gấu bông hồng. Ảnh: Daily Mail.

Vị trí thứ 7 thuộc về cô gái Ireland Toireasa Ferris, 29
tuổi. Ảnh: Daily Mail.

Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko còn có biệt
danh là "công chúa cam". Chính trị gia xinh đẹp 48
tuổi này nổi tiếng với mái tóc tết gọn quấn quanh đầu
và những bộ đồ thanh lịch, quý phái. Ảnh: kievukraine.
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Eunice Olsen, 31 tuổi, từng là Hoa hậu Hoàn vũ
Singapore. Cô có bằng Khoa học chính trị. Kiều nữ
này cũng là người trẻ nhất được bầu vào Quốc hội
Singapore năm 2004. Ảnh: mmail.

Vị trí cuối của top 10 thuộc về nữ chính trị gia Tây
Ban Nha 34 tuổi Cayetana Álvarez.
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