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رائف بدوی ،وبالگنویس
عربستان سعودی جایزه
انجمن قلم را دریافت کرد

رائف بدوی ،وبالگنویس عربســتان سعودی که به اتهام
«توهین به اســام» زندانی است ،جایزه پن پینتر انجمن
قلم را به خاطر پیشبرد آزادی بیان دریافت کرد.
آقای بدوی به ده ســال زندان و یک هزار ضربه شــاق
محکوم شده است.
این حکم با واکنشهای گسترده بینالمللی روبهرو شد و
دولتها و نهادهای بینالمللی خواهان لغو آن شدند.
او تا کنون در مالء عام  ۵۰ضربه شالق خورده است اما طی
ماههای اخیر اجرای حکم شــاق او چندین بار به تعویق
افتاده است.
رائف بدوی این جایزه را به طور مشــترک با جیمز فنتون،
روزنامهنگار و شاعر بریتانیایی دریافت کرده است.
جیمز ویلز ،موســس ویکیپدیا ،جایــزه آقای بدوی را به

نیابت از او دریافت کرد و گفت دولت بریتانیا باید «رهبری
اخالقی تالش برای آزادی او را به عهده بگیرد».
آقــای ویلز افزود «رائف نباید به خاطر بنیان گذاشــتن
وبســایتی برای تشــویق عموم به بحث و گفتوگو در
عربستان زندانی میشد و با مجازات شالق روبهرو میشد،
بایستی از او تقدیر میشد».
آقای بدوی یکی از موسسان «شــبکه لیبرال سعودی»
است که در سال  ۲۰۱۲بازداشت شد.آقای بدوی در دادگاه
اول به هفت ســال و ســه ماه زندان و  ۶۰۰ضربه شالق
محکوم شــده بود اما دادگاه تجدیدنظر حکم او را به ده
سال زندان و هزار ضربه شالق افزایش داد.او در عین حال
از اتهام کفر که میتوانســت مجازات مرگ را برای او به
همراه داشته باشد ،تبرئه شد( .بی بی سی)

كارگردان«خشمگين »۸
معلوم شد

پوستر فیلم وسترن «جین
یک تفنگ داشت» با بازی
ناتالی پورتمن رونمایی شد

پوســتر فیلم وســترن «جین یک تفنگ داشت» به
کارگردانی گوین اوکانر و با بازی ناتالی پورتمن رونمایی
شد.
فیلم «جین یک تفنگ داشــت» از  29اگست  2015در
ســینماهای آمریکای شمالی به اکران عمومی درخواهد
آمد.
گویــن اوکانر کارگردانی این فیلم وســترن را بر عهده
داشــته و بازیگرانی چون نوآ امریش ،اوان مک گرگور و
جوئل ادگرتون نیز در این فیلم و در کنار ناتالی پورتمن
ایفای نقش کرده اند.ناتالی پورتمن در «جین یک تفنگ
داشــت» در نقش زنی بازی میکند که همسر او مرمی
خورده و در حال مرگ اســت و او مجبور می شود برای
حفظ مزرعهاش از یــک تیرانداز حرفه ای کمک بگیرد.
مک گرگور نیز در نقش سردســته گانگسترهایی که به
مزرعه این زن حمله می کنند ایفای نقش کرده است.

بازگشت بازیگر سینما به
دنیای موسیقی

ویل اسمیت به عرصه موسیقی هیپهاپ باز میگردد.
بازیگر «مردان ســیاهپوش» اعالم کــرد که بیش از 30
آهنگ جدید ضبط کرده و از بین آنها ،شــش یا هفت
آهنگ را دوست دارد .به این ترتیب باید منتظر بازگشت
قدرتمند این بازیگر به صحنه موسیقی باشیم.
ن که هراس زیادی از بازگشت به
اسمیت با اشــاره به ای 
دنیای موســیقی دارد ،اعالم کرد که تابستان  2016یک
تور جهانی در کنار دیجی جزی جف برگزار خواهد کرد.
این بازیگر در نخستین گفتوگوی خود درباره موسیقی
در  10ســال اخیر ،درباره تغییرات صنعت موســیقی
هیپهاپ از اواخر دهه هشــتاد میالدی تا کنون سخن
گفته است.

ستاره هایی که ممنوع الورود شده اند!

ســتاره هایی که نام آنها را در اینجا برایتان آورده ایم ،به
دالیلی از سفر به برخی کشورها محروم اند.
حتما فکر می کنید که افراد مشهور و نامی برای مسافرت
به شهرها و کشــورهای مختلف هیچ مشکلی ندارند ،بله
درست اســت مگر این که کاری خالف قانون انجام داده
باشند .ســتاره هایی که نام آنها را در اینجا برایتان آورده
ایم ،به دالیلی از سفر به برخی کشورها محروم اند.
.1کریس براون
پس از ایــن که کریس براون در ســال  2009به نامزدش
ریحانا حمله کرد و او را مورد ضرب و شــتم قرار داد ،از
ورود به بریتانیا محروم شد.
 .2مایلی سایرس
مایلی ســایرس نیز پس از انتشار عکس های نژاد پرستی
خود در وب سایت اش در سال  2009از ورود به کشور چین
محروم شد .وزیر امور خارجه چین گفت« :این طور به نظر
می رسد که مایلی ســایرس تمایلی به چین و کشورهای
آسیای شــرقی ندارد .ما هم نمی خواهیم کودکان مان با
نادانی او آلوده شوند».

 .3برد پیت
شاید تعجب کنید که کدام کشور این بازیگر جذاب را نمی
خواهد اما باید بگوییم که او از رفتن به چین محروم است.
چرا؟ فیلم «هفت سال در تبت» با بازی برد پیت مدت ها
دچار حواشــی زیادی بود .چینی ها که با دیدن این فیلم
به شدت عصبانی شده بودند برد پیت را ممنوع الورود به
کشورشــان کردند .از افراد دیگری نیز که از آزادی تبت
حمایت کردند و از ورود به این کشور منع شدند می توان
به نوئل گلگر ،بیورک ،مارتین اسکورسیزی و غیره اشاره
کرد.
 .4آنجلینا جولی
آنجلینا جولی به دلیل کارگردانی فیلم «در سرزمین خون
و عسل» در ســال  2010از ورود به بوسینی محروم شد.
تصویری که این کارگردان از جنگ این کشور با صربستان
به تصویر کشــید ،مورد پســند دولت این منطقه واقع
نشد ،به همین دلیل او را ممنوع الورود کردند ،البته این
ممنوعیت چند روز بعد ،پس از ابالغ نامه ای جدید توسط
مقامات لغو شد.
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بانک ـ کتــاب ـ کاتب ـ
کتب ـ تب ـ بت ـ نبات ـ
باده ـ بدن ـ باد ـ ابد ـ به
ـ تاب ـ تباه ـ باک ـ بن ـ
بها ـ بنا.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

 .5پاریس هیلتون
پس از مصرف کوکائین و دستگیری در الس وگاس در سال
 ،2010پاریس هیلتون از ورود به جاپان منع شد .او در یک
ســفر کاری به جاپان فهمید که ممنوع الورود شده است.
گویا جاپان از ورود خارجی هایی که در دوران محکومیت
خود به سر می برند ،جلوگیری می کند ،حتی اگر زندگی
ساده و بی دردسری داشته باشند.
 .6اسنوپ داگ
باور کنید یا نه ،اســنوپ داگ حق ورود به کشور هالند را
ندارد .او به دلیل مصرف ماری جوآنا و شرارت هایی که در
سابقه خود داشته ،در سال  2010از ورود به هالند منع شد.
 .7راسل برند
راســل برند بازیگر و کمدین انگلیسی است که به دلیل
اعتیاد به مواد مخدر به طوری که معتاد بودن را به مشهور
بودن ترجیح می دهد ،از ورود به کشور جاپان منع شد .او
در همان سال و به همان دلیل اجازه ورود به کانادا سپس
افریقای جنوبی را نداشت.
 .8مایک تایسون
مایک تایسون مشتزن بازنشسته آمریکایی و جوانترین
قهرمان بوکس حرفهای سنگینوزن و یکی از مشهورترین
شخصیتهای ورزشــی دنیا است که به دلیل جرائمی که

در پرونده خود داشته ،از ورود به انگلستان برای همیشه
محروم شده است .سیاست های مهاجرتی در انگلستان
هر که را بیش از  4ســال از زندگی خود را پشــت میله
های زندان گذرانده باشــد ،از ورود به کشورش منع می
کند .جرائم مایک تایسون شامل تجاوز ،حمل کوکائین و
رانندگی در حال مســتی بود .نیوزلند نیز کشور دیگری
است که او را ممنوع الورود کرده است .شاید از تتویی که
بر صورت اش دارد ،بتوان به سابقه بد او پی برد.
 .9اسپنسر پرت
اسپنســر پرت در سال  2010در کاستاریکا به دلیل حمل
غیر قانونی ســاح گرم دستگیر شــد .او ادعا کرد که
اشــتباهی به جای تفنگ شــکاری خود آن را به میدان
هوایی آورده اما در نهایت حرف او پذیرفته نشــد و او از
ورود به این منطقه محروم شد.
 .10ایکان
خواننده ،آهنگســاز و تهیهکننده هیپ هاپ و آر اند بی
ســنگالی-آمریکایی اســت که به دلیل انتشار موزیک
ویدیویی غیر اخالقی خود از ســفر به سریالنکا محروم
شد .افرادی که در موزیک ویدیوی او حضور داشتند ،در
مقابل مجسمه بودا حرکات ناشایستی از خود نشان دادند
که مورد خشم دولت سریالنکا واقع شد.

2266

 بازی با کلمات

آراســته ـ اتباع ـ بارانی ـ پاســخ ـ تاســوعا ـ ثریا ـ جایگیر ـ چاقو ـ
حاجتمند ـ خاقانی ـ دادگاه ـ ذوبان ـ رویش ـ زرده ـ ژاله ـ سرشــت ـ
شــعور ـ صحنه ـ ضرب ـ طاقه ـ ظروف ـ عقده ـ غذا ـ فندک ـ قدر ـ
کنیزک ـ گلیسرین ـ لکه ـ میخی ـ نوساز ـ والیت ـ هوشمند ـ یخچال.
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كارگرداني كه فيلم تحسين شده «مستقيم از كامپتون»
را ســاخته ،فيلم هشتم از ســري فيلم هاي «سريع و
خشمگين» را كارگردانی مي کنند.
گری گری فیلمســاز آمریکایی از سوی یونیورسال برای
کارگردانی «سریع و خشــمگین  »۸انتخاب شد .او پس
از كارگردانی فیلم پرفروش تابســتانی این كمپانی یعنی
«مســتقیم از كامپتون» حاال به نظر میرسد قرار است
قسمت بعدی این مجموعه سینمایی پرطرفدار را جلوی
دوربین ببرد.
روز دوشــنبه خبرها حاكی از این بود كه یونیورسال یك
لیست كم تعداد از كارگردانهایی متشكل از گری تا لویی
لوتریه كارگردان «منتقل شــوندگان» و «حاال میتونی
منو ببینی» و آدام وینگارد ســازنده «تو بعدی هستی» و
«میهمان» تدارك دیده بود.
پیش از این گزارش شــده بود كه یونیورسال برای پیدا
كردن كارگردان قسمت هشتم این مجموعه دچار دردسر
شده و با توجه به این كه جیمز وان كارگردان «خشمگین
 »۷كه فروشــی  ۱.۵میلیارد دالری را در سراســر جهان
تجربه كرد ،نمیخواهد دوبــاره روی صندلی كارگردانی

بنشیند ،در جستجوی كارگردانی برای این فیلم است.
حتی شایعاتی به گوش می رســید مبنی بر این كه وین
دیزل بازیگر این فیلم ممكن است دست به كارگردانی آن
بزند .این بازیگر اكشن دوروز پیش تصویری روی صفحه
فیس بوكش گذاشت كه او را در كنار گری گری و در كنار
پوستر فیلم «سریع و خشمگین» نشان می داد.
در هر حال این نخســتین باری نیســت كه گری فیلمی
اكشــن را كارگردانی می كند و او برای كمدی كالسیك
«جمعه» خیلی محبوب شد و بعد «شــغل ایتالیایی» را
در ســال  ۲۰۰۳كارگردانی كرد كه مارك والبرگ ،ادوارد
نورتون و شارلیز ترون بازیگران آن بودند.
این اولین همكاری گری با وین دیزل هم نخواهد بود زیرا
این دو در درام «مردی كنار گذاشته شده» در اوایل دهه
 ۲۰۰۰با هم كار كرده بودند.
در هر حال آنچه مســلم اســت این نخســتین تجربه
كارگردانی گری برای ســاخت ادامه فیلمی با این درجه
از اهمیت برای مردم اســت .مجموع فیلمهای «ســریع
و خشــمگین» تاكنون بیش از  ۴میلیارد دالر در سراسر
جهان فروش كرده اند.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 7کلمه :خوب
 14کلمه :متوسط
 21کلمه :عالی
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میزان

حمل

هفته پيش احساس ميكرديد انسانها مانعي بر سر راه پيشرفت شما
هستند و امروز ديگران در مورد شما اين طور فكر ميكنند.

ثور

بــه خاطر امنیتی که در حــال حاضر در مســایل مالیتان دارید.
آمادگی داریــد تا تصمیمات و طرز فکرتــان را تغییر دهید .بهتر
است اشتباهاتتان را بپذیرید؛ زیرا شما موضوعی را اشتباه متوجه
شدهاید .کمتر به دیگران کمک کردهاید.

جوزا

ستارگان شما را تشــويق مي كنند تا ماجراجوتر باشيد .روش هاي
متفاوتي را براي كارهــاي روزانه خود در نظر بگيريد .در زمان وقت
آزاد خود ،به مكان هايي برويد كــه قب ً
ال نرفتهايد .روابط قديمي را

سرطان

اکثرا ً در خانه هســتید؛ اما امروز دوســت دارید بروید بیرون ،زیرا
فضای خانه ناراحت کننده است .شاید تقصیر شما باشد ،اما شما نیز
گاهی لجباز میشوید.

اسد

امروز به روي كارهايي متمركز شــويد كه احساس امنيت را در شما
باال ميبرند ،چرا كه بهترين كار براي گذراندن وقت همين اســت.
گرچه كه شــما عموم ًا روح و زندگي هر مهمانياي هستيد كه در آن
شــركت ميكنيد،اما امروز ترجيح ميدهيــد از مركز صحنه عقب
نشســته و ســاعاتي را براي خودتان بگذرانيد .اگر شخصي مورد
عالقهتان سؤالي دراين رابطه پرسيد ،بهتر است او را كام ً
ال قانع كنيد
كه احساستان نسبت به او تغييري نكرده و تنها نياز داريد كه زماني
را در خلوت خود بگذرانيد.

سنبله

ِ
صرف فکر کردن به نقشههای آینده کنید؛ زیرا ایده های جدیدی
وقتی را
به ذهنتان میرسد .بهتر است در مورد افکارتان با یک نفر صحبت کنید.
در واقع با شخصی که کام ً
ال شبیه خودتان است!

امروز قادرید کارهای زیادی انجام دهید در نتیجه از خود بســیار
شاد و راضی خواهید شد .افرادی که دارای مقام وموقعیتی هستند
با عالقه به شــما مینگرند و میخواهند به طریقی از شما حمایت
کنند .شــما میدانید که زمان برایتان بسیار حایز اهمیت است،
پس به مؤثرترین نحو برنامهریزی کنید که وقتتان تلف نشود.

عقرب

امروز به احساسات تان توجه کنید سعی کنید از قدرت درونی تان
برای روبرو شدن با مشکالت اســتفاده کنید.اگر این کار را انجام
دهید یاد می گیرید تا در شرایط سخت چطور رفتار کنید.

قوس

گرچه امروز يك برخورد كوچك ممكن اســت بين شما و شخصي
كه بــا او كام ً
ال صادق بودهايد پيش آيد .نيازي نيســت كه نگران
باشيد .نيازي نيست به اهميت درستکار بودن تأكيد شود چون عدم
صداقت ميتواند به همه گونه مســایل پيچيده و ناخواسته تبديل
شود .يادتان باشد كه به شما هشدار داده شده.

جدی

در حال حاضر آرمانگرا هســتيد و اين مسئله باعث بروز مشكالتي
ميشود .ســعي ميكنيد صلح و آرامش برقرار كنيد ،اما اگر اصول
اخالقيتان در خطر باشد به اين راحتي هم آرام نمي شويد .اما راهي
وجود دارد كه ميتوانيد بدون اين كه رابطه دوســتي را به هم بزنيد
اصول اخالقيتان را هم حفظ كنيد .تنها تفاوتها را بپذيريد ،انتقادها
از بين خواهد رفت.

دلو

خوشــبختانه تاکنون ستارگان به شــما یاد دادهاند که به رسیدن
به آروزهایتان اهمیت دهید و به خودتان بیشــتر توجه کنید  .هر
چقدر به هدفهای شخصی خود بیشتر اعتقاد داشته باشید مؤثرتر و
موفقتر هستید و به همین سادگی می باشد.

حوت

اگر شما دوست آشنا یا خویشــاوندی دارید که در خارج زندگی
میکند ،خبر تلفنی یا نامهای مطلوب به شــما خواهد رســید که
شادتان میسازد .شریک زندگیتان ممکن است تحریک شود ،اما
شما نیاز دارید در آن لحظه کمی خودخواه باشید ،یادتان باشد که
همان موقع نزاکت را فراموش نکنید.
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ایزابل هوپر بعد از  20سال
در لندن به صحنه میرود

بازیگر فرانسوی در یک اجرای صحنهای از اسطورهای یونانی
نقش اصلی را بازی خواهد کرد.
ایزابل هوپر که در میان بازیگران زن بیشترین نامزدی جایزه
سزار معادل فرانسوی جوایز اسکار را دارد ،ماه جون  2016در
باربیکن لندن نقش اصلی نمایش «فدرا» ( )Phaedraرا ایفاء
خواهد کرد.
به گزارش گاردین ،این اولین حضور هوپر فرانسوی در صحنه
تئاتر بریتانیا بعد از  20سال است.
بازیگر  62ساله در بیش از  100پروژه سینمایی و تلویزیونی از
جمله دو فیلم تحسینشده «معلم پیانو» و «عشق» (هر دو به
کارگردانی میشائل هانکه) ظاهر شده است.
هوپر معروفترین هنرمند بینالمللــی فصل  2016باربیکن
لندن است.
سر نیکالس کنیون مدیرعامل باربیکن گفت :باربیکن با رکورد
 1.2میلیون تماشاگر در سال جاری میالدی بار دیگر ثابت کرد
جایی است که مردم به آن عشق میورزند.
هوپر اولین بــار در  1972با فیلــم «Faustine et le Bel
 »Etéوارد دنیای ســینما شــد ،اما در  1977با فیلم «The
 »Lacemakerدر ســطح بینالمللی مورد توجه قرار گرفت.
او برای این فیلم جایزه بفتــا بهترین بازیگر نوظهور را از آن
خود کرد.
او با  22فیلم در میان بازیگران زن بیشترین حضور را در بخش
رسمی جشــنواره فیلم کن دارد و یکی از تنها چهار بازیگری
اســت که دو بار جایزه بهترین بازیگر زن این جشــنواره را
کسب کرده است« :ویولت نوزییر» در  1978و «معلم پیانو»
در .2001
هوپر امســال در جشنواره فیلم کن ســه فیلم داشت که دو
تای آنها در بخش مسابقه بودند« :دره عشق» به کارگردانی
گیوم نیکلو و «پرسروصداتر از بمبها» به کارگردانی یواخیم
تریر .سومین فیلم «آسفالت» به کارگردانی ساموئل بنشتریت
بود که در بخش ویژه نمایش حضور داشــت .او در فیلمهای
آمریکایی چون «دروازه بهشــت» ( )1980و «من هاکابیها را
دوست دارم» ( )2004نیز بازی کرده است.
هوپر اخیرا ً روی صحنه با کیت بالنشــت در سیدنی تیهتر در
نمایش « »The Maidsظاهر شــد که این نمایش  13اجرا نیز
در نیویورک داشت.
«فدرا» در اساطیر یونان یک ملکه اسرارآمیز است که عاشق
ناپسری خود میشود .این نمایش را کریشتوف وارلیکوفسکی
مدیر هنری نووی تئاتر ورشو کارگردانی میکند.
«فدرا» بر مبنای نمایشنامه «عشق فدرا» نوشته سارا کین و
رمان «الیزابت کاستلو» نوشــته جی .ام .کوتزیه روی صحنه
میرود.
داســتان نمایش در دنیای مدرن روی میدهد .نمایشنامه را
وجدی معوض نمایشنامهنویس لبنانی-کانادایی نوشته است.
«فدرا» به زبان فرانســوی با زیرنویس انگلیسی اجرا خواهد
شد.

