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هیئت چهارگانه دیالوگ ملی
تونس برنده جایزه صلح نوبل شد

هیئت چهارگانه دیالوگ ملی تونس برنده جایزه صلح نوبل
سال  2015گردید .این نهاد به خاطر «سهم قاطعانهاش در
ایجاد یک دموکراســی کثرت گرا» مستحق دریافت این
جایزه شناخته شده است.
این هیئت چهارگانه که شــامل اتحادیه عمومی کارگران
تونس ،کنفدراســیون صنعتی تونس ،لیگ حقوق بشــر
تونس و اتحادیه ملی حقوقدادان این کشــور اســت ،به
دلیل تالشهایش برای یک دیالوگ سیاسی در پی خیزش
موسوم به «بهار عربی» برنده این جایزه شده است.
در مجموع  273نهاد و شــخص برای دریافت جایزه صلح
نوبل  2015نامزد شــده بودند .پاپ فرانسیسکوس رهبر

کاتولیکهای جهان ،نهادهایی که برای خلع سالح اتومی
تالش میکنند ،کمیســاریای عالی ملــل متحد در امور
پناهندگان و انگال مرکل صدر اعظم آلمان شامل نامزدان
دریافت این جایزه بودند.
سال گذشته مالله یوسفزی ،فعال تعلیم و تربیه کودکان
در پاکستان و کایالش ســاتیاردی فعال حقوق کودکان
از هندوستان به صورت مشــترک این جایزه را دریافت
کردند.
جایزه نوبل صلح به ارزش هشت میلیون کرون سویدنی
( 972هزار دالر امریکایی) به تاریخ دهم دسمبر در اسلو
پایتخت ناروی اهدا میگردد( .دویچه وله)

«پاپیون»با شمایلی
تازه دوباره به سینما
باز می گردد

نســخه جدیدی از فیلم معروف «پاپیون» محصول سال
 1973میالدی دوباره راهی سینماهای جهان خواهد شد.
«رد گرانیــت» تهیهکننده فیلم «گرگ والاســتریت»
مشغول آمادهسازی پروژه ســاخت نسخه جدید فیلم
«پاپیون» اســت و «مایکل نوئر» دانمارکــی نیز قرار
اســت این فیلم را کارگردانی کنــد .همچنین «آرون
گزیکووســکی» فیلمنامهنویــس فیلــم «زندانیها»
مسئولیت نگارش فیلمنامه نسخه جدید فیلم «پاپیون»
را برعهده گرفته است.
فیلم «پاپیون» به کارگردانی «فرانکلین شافنر» محصول
ســال  ۱۹۷۳فرانسه و آمریکاســت که براساس رمانی
نوشــته «آنری شــاریر» به همین نام و با بازی «استیو
مککوئین» و «داستین هافمن» ساخته شد.
«پاپیون» در زبان فرانســوی به معنی پروانه اســت و
«شــاریر» آن را بهعنوان نام مستعار خود انتخاب کرده
بود و عنوان فیلم هم به همین معنی اشاره دارد.
به گزارش ورایتی« ،پاپیون» با بازی «استیو مک کوئین»
فردی اســت که به اتهام قتل در دادگاهی در فرانسه به
حبس ابد در یکی از زندانهای آمریکای جنوبی محکوم
میشود و در آنجا با یک جاعل ،با بازی «داستین هافمن»
آشنا میشود که هزینه مالی فرار «پاپیون» را از زندان
در ازای محافظت از او در زندان قبول میکند.
هنور تاریخ دقیق اکران نســخه جدید فیلم «پاپیون»
اعالم نشده است.

تاریخ جدید اکران فیلم الیور استون مشخص شد

فیلم ˝اسنودن˝ ماه می  2016روی
پرده سینماها میرود.
شــرکت «اپــن رد فیلمــز»
پروژه ســینمایی «اســنودن»
( )Snowdenرا  13می  2016روانه
سینماها میکند.
فیلم جدید الیور استون قرار بود
کریســمس  25( 2015دسامبر)
اکران شــود تا فرصت رقابت در
فصل جوایز ســینمایی امسال را
داشته باشــد ،اما ماه پیش اعالم
شــد تاریخ اکران فیلــم تغییر
میکند.
اکنون «اســنون» همزمان با آغاز
فصل تابستان ســینمایی و برگزاری جشنواره فیلم کن
اکران میشــود.جوزف گوردون-لویت در «اســنودن»
نقش ادوارد اسنودن افشــاگر اطالعات محرمانه آمریکا
را بازی میکند .شــیلین وودلی نقش لینزی میلز دوست
اســنودن را دارد ،در حالی که نیکالس کیج در نقش یک
مامور اطالعاتی سابق ظاهر شده است .ملیسا لئو ،زاکری
کوئینتو ،تام ویلکینسن ،ریس ایوانس ،جولی ریچاردسن
و تیموتی الیفنت دیگر بازیگران فیلم هستند.
استون این پروژه را ار روی فیلمنامهای که با همکاری کیران
فیتزجرالد نوشته است ،کارگردانی میکند .آنها فیلمنامه

را از روی «پروندههای اسنودن ،داستان درونگروهی مرد
تحت تعقیب دنیا» نوشته لوک هاردینگ خبرنگار روزنامه
گاردین و «دوران اختاپوس» نوشته آناتولی کوچرانا وکیل
روسی اسنودن نوشتهاند.
کتاب هاردینگ ســفر اسنودن از هاوایی به هانگ کانگ
در جون  2013را توصیــف میکند ،جایی که او اطالعات
طبقهبندیشد ه از برنامههای فوق سری آژانس امنیت ملی
از جمله برنامه شنود «پریزم» را در اختیار گلن گرینوالد،
خبرنگار و ستوننویس گاردین قرار داد .اسنودن  31ساله
اکنون در روسیه به سر میبرد.

1932
هـدف

2456

جواب سودوکو شماره
2455

حمل

شايد بيحوصله و كسل باشــيد .صبر كنيد تا اين چند روز بگذرد.
ســپس وارد عمل شويد .در عين حال سعي كنيد توجهتان را متوجه
چيز ديگري كنيد و صبر كنيد تا همه چيز رو به راه شود.

ثور

شاید کمی کسل و بی حوصله و مریض احوال باشید .باور کنید زود
ماه کامل میگذرد و این حالت و مشکالت شما هم برطرف میشود.

جوزا

امروز ماه در برج حمل كامل اســت .اين قســمت از چارت شما به
دوســتان ،فعاليتهاي گروهي ،آشنايان و روابط تيمي و عشق هاي
داريد بنابراين از زندگي
معمولي مربوط ميشود .فرصتهاي زيادي
ُ
استفاده كنيد.

سرطان

مســایل خانه دارای اهمیت زیادی هســتند .حتی در محل کار نیز
راحت نیســتیدِ زیرا به نظر میرسد همه سردرگم و عجیب هستند.
گامی به عقب بردارید و موقعیت را بررســی کنید به راهی دســت
مییابید که بهتر عمل میکند.

اسد

امروز ماه ،كامل است .به اين معني كه شما بايد با مشكالت خود ،در
رابطه با سفر ،تحصيالت و يا مذهب رو به رو شويد .هم چنين ممكن
اســت ،مردمي از كشورهاي ديگر را مالقات كنيد .تمامي اينها صبر
و تحمل شما را مورد سنجش قرار مي دهد ولي يادآور مي شوند كه
زندگي آن قدرها كه شما فكر مي كنيد ،طبق برنامه نيست!

سنبله

امروز روابط شما با افرادی که به آنها تکیه میکنید دارای اهمیت است.
امروز ماه کامل اســت ،ماه کامل همیشه فرصتی است تا کارهای عقب
افتاده و نیمه تمام را پایان دهید.

2255

تاجر ـ تاج ـ جماعت ـ متر
ـ جمعیت ـ تیر ـ رعیت
ـ تار ـ تجــار ـ تام ـ تیار
ـ رجعــت ـ رایت ـ اتم ـ
تجمع ـ تیم ـ میت ـ تیمار
ـ عمارت ـ جرات ـ تر.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

2256

انیمیشــن بالل به زبان انگلیسی ســاخته شده و عالوه
بر «آدواله اکینویه آباجه» ،دوبلــور فیلمهای هالیوودی
«گمشــده»« ،آنــی» و  ...صداپیشــگی آن را به عهده
داشــتهاند«.آباجه» ،دوبلــور نقــش بــال ،در یکی از
مصاحبههایش درباره این انیمیشــن گفته است :این فیلم
داستان یک ســوپرقهرمان واقعی است« ،بالل» میتواند
الهام بخش نسلهای مختلف باشد ،ما داستان او را هزار سال
پس از او بازگو میکنیم.بنا به گفته استودیوی «باراجون»،
ســاخت این انیمیشن ســینمایی حدود  10سال به طول

2267

 بازی با کلمات

آبراهه ـ ابروکن ـ بادبر ـ پادرهوا ـ تاتار ـ ثروت ـ جاندار ـ چاشت ـ حاجز
ـ خاله ـ دولت ـ ذریعه ـ رونق ـ زعیم ـ ژاله ـ ســنی ـ شیعه ـ صدادار
ـ ضایع ـ طریقت ـ ظلمت ـ عدم ـ غلغل ـ فرغانه ـ قلعی ـ کنســرت ـ
گلوگیر ـ لوده ـ میالد ـ نوکار ـ ولو ـ هسته ـ یواش.

ت

ماریگولد» ،تیلدا ســوئینتن بازیگر انگلیســی «مایکل
کالیتن»« ،وقایعنــگاری نارنیا» و «الزم اســت درباره
کوین صحبت کنیم» ،پل دانــو بازیگر آمریکایی «خون
به پا خواهد شــد» و «زندانیان» و کلی مکدونالد بازیگر
اســکاتلندی «جایی برای پیرمردان نیست» و صداپیشه
«دالور» نقشآفرینی کنند.
بونگ جون هو کارگــردان  46ســاله متولد کوریای
جنوبی دو سال پیش فیلم علمی-تخیلی تحسینشده
و پرفروش «برفشــکن» را نیز با بازی چند ســتاره
بینالمللی مانند اد هریس ،تیلدا سوئینتن ،کریس اوانز
و جان هارت به عنوان اولین فیلم انگلیســی زبان خود
کارگردانی کرده است.

«بالل» انیمیشنی که ساخت آن  ۱۰سال به طول انجامید

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

1931

جیک جیلنهال و پل دانو از جمله ســتارههای بینالمللی
هســتند که در پروژه فیلم ترســناکی از بونگ جون هو
کارگردان کرهای حضور خواهند داشت.
فیلم «اوکیــا» ( )Okjaبه کارگردانــی بونگ جون هو با
حضور چند ســتاره آمریکایی و انگلیسی هالیوود ساخته
خواهد شد.
خبر تولید فیلم «اوکیا» در جریان جشنواره بوسان مطرح
شــد که هماکنون در کوریای جنوبی در جریان است .به
گزارش ورایتی قرار اســت در فیلم «اوکیــا» بازیگرانی
ماننــد جیک جیلنهــال آمریکایی بازیگر «شــبگرد»،
«کوهســتان بروکبک» و «اورست» ،بیل نایی انگلیسی از
فیلمهای «دزدان دریای کارائیب» و «بهترین هتل خارجی

انیمیشن ســه بعدی «بالل» که اخیرا اکران شده است،
توســط  ۱۰۰متخصص بینالمللی از جمله عوامل سه گانه
ی «ارباب حلقهها» ،طی حدود  ۱۰سال ساخته
ســینمای 
شده است«.بالل» عنوان انیمیشــن سه بعدی است که
استودیوی انیمیشن سازی و جلوههای ویژه باراجون دبی
آن را ساخته و از  6آگوست سال میالدی جاری اقدام آن
را به نمایش درآورده است.
کارگردانی انیمیشن ســینمایی «بالل» ،را «خرم الوی»،
فیلمساز پاکستانی و نویسندگی و تهیهکنندگی آن را نیز
«ایمن جمال» ،تهیهکننده زاده عربستان ،به عهده داشته
است.این انیمیشن همانطور که از نامش پیداست داستان
زندگی «بالل بن رباح» معروف به «بالل حبشــی» ،یکی
از یاران نزدیک پیامبر اکرم اســت .بخش اعظمی از این
انیمیشن به دوران کودکی «بالل» اختصاص دارد ،زمانیکه
ت علیه
او تنها  7ســال دارد و توانایی خدا دادی در صحب 
بیعدالتی و ظلم و ســتم دارد ،همواره این رویا را در سر
میپرواند که روزی تبدیل یه یک جنگجوی سلحشــور
شــود .یک روز به روستای آنها حمله میشود و رویاهای
او تبدیل به یک کابوس طوالنی میشــود .او و خواهرش
کوچکترش یتیم میشوند و آنها به بردگی قدرتمندترین
مرد شهر درمیآیند و «. ...آدواله اکینویه آباجه» ،بازیگر
متولد لندن ،در این انیمیشــن به جای شخصیت «بالل
حبشی» صحبت کرده است.

 بازی با اعداد
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ستا رههای هالیوودی به میان
هیوالهای آسیا میروند
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انجامیده و در این مســیر حدود  100متخصص بینالمللی
از حداقل  22کشور مختلف جهان ،به صورت شبانهروزی
تالش کردهاند.در میان متخصصین اســتفاده شده برای
این انیمیشن ،کارشناسان جلوههای ویژه و انیماتورهایی
که در ساخت فیلمهایی چون «شرک»« ،ارباب حلقهها» و
« »300همکاری داشــتهاند ،مشارکت کردهاند که برخی از
آنها برای اولین بار و تنها برای ساخت این انیمیشن به دبی
سفر میکردند.بنا به ادعای استودیوی «باراجون» تاکنون
انیمیشنی با این کیفیت در منطقه ساخته نشده است.

جنجال شعار روی تی شرت
«مريل استریپ»

مريل استريپ و ديگر ستارگان فيلم جديد او ،براي شعار روي
تي شرتشان با انتقاد روبه رو شدند.
روي تي شرت اعضاي اين فيلم نوشــته شده بود« :ترجيح
ميدهم يك شورشي باشــم تا برده» اين نقل قولي از املين
پانكارست است كه مريل استريپ نقش او را در فيلم جديدش
بازي كرده است.
مريل استريپ و ســه تن از ديگر بازيگران فيلم «سافرجت»
يا «جنبش حمايت از حق راي زنان» پس از انتشار عكسي از
آنها كه تيشــرتي با اين شعار را پوشيده بودند ،موضوع اين
انتقاد آنالين شدهاند.
اين شعار از سخنراني سال  1913توســط املين پانكارست
فعال حقوق زنان استخراج شــده و «تايم آوت لندن» همراه
بامصاحبهاي با اســتريپ ،كري موليگان ،رومولو گاراي و آن
ماري داف ،اين عكس را منتشر كرد.
انتشــار اين عكس در توييتر موجب خشم نسبت به برخي
حساسيتهاي نژادي شد كه در اين نقل قول ميتواند به آنها

میزان

امروز در خانه متضاد شــما ماه کامل است و به شما یادآوری می
کند که شما باید بیشتر به روابطتان و هرگونه مشکالت شراکتی
توجه کنید.

عقرب

امروز ماه کامل در برج حمل میباشد .بنابراین انرژی و اشتیاقتان
را از دست میدهید .ســعی کنید کمی از سرعت کارهایتان کم
کنید .ســعی کنید به چیزهایی که اهمیت بیشتری دارند توجه
کنید.

قوس

ذره ذره واضح تر شــده كه يك بخش زندگي شما در حال بسته
شدن است و گرچه پايان هر چيزي آسان نيست شما در قلب خود
مي دانيد كه زمان تغيير فرا رسيده .و اگر شما صادق باشيد قبول
مي كنيد كه يك بخش وجودتان از اين كه وارد دنياي ناشناخته ها
مي شود خوشحال است.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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جدی

اگر شخصي را كه دوست داريد و به شما نزديك است را در جريان
برنامه هايتان قرار ندهيد ،مشكالتي پيدا مي كيد.

دلو

به احتمال زیاد در بخشی از زندگی تان بالها را میگشایید و استقالل
تان را مییابید .خبر خوب این اســت که برکت ستارگان را در تمام
تالشهای خود خواهد داشت.

حوت

يك نفر سعي دارد شما را اذيت كند و هر رفتاري در پيش ميگيريد
با مانعي رو به رو مي شود .به دست آوردن آزادي ،كار آساني نيست
و تالش بيشتري احتياج دارد.
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وزیر را در خانه  a 1حرکت دهید.
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اشاره شده باشد و براي برخي يادآور بردهداري و كنفدراسيون
شورشــيها باشــد .در حالي كه برخي انتخاب اين شعار را
تحسين كردند ،برخي هم كمتر تحت تاثير قرار گرفتند.
از جمله افرادي كه به انتخاب اين شــعار اعتراض كرد ديري
مك كيســون ،فعال اجتماعي و سازمان دهنده نشستهايي
در اين باره بود كه نوشت :مريل استريپ بايد بهتر بداند .اگر
نمي داند مسئول امور ارتباطات او بايد بداند.
با توجه به ايــن كه اين جمالت از چنــد جمله از گفتههاي
پانكارست برداشته شده ،اين انتقاد ميتواند كمي درست به
نظر برســد و اين تصور به وجود آيد كه گوينده اين كلمات
معناي ديگري را در نظر داشــت .در هــر حال از نظر «تايم
آوت» اين شــعار ارايه كننده اين ايده است كه صداي خودت
را پيــدا كن ،اعصابت را حفظ كــن و و با تصور «دختر خوب
بودن» مقابله كن .اين موضوع ،تم اصلي اين فيلم را نيز دربر
ميگيرد.
اين دومين باري است كه در طول يك هفته مريل استريپ در
نقطه توجه واقع شــد .او كه در اين فيلم در نقش پانكارست
بازي كرده ،با نظر بالگرها كه او را فمينيســت خطاب كردند
مخالف كرد و گفت :من فمينيست نيستم ،انسان گرا هستن.
اين فيلم قرار است آخر ســپتمبر در آمريكا اكران شود و بر
نخستين اعضاي جنبش حق راي زنان در بريتانيا تمركز دارد.

