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زنان افغان ،ایرانی و تاجیک
برنده جایزه صلح سیمرغ شدند

جایزه صلح سیمرغ هر سی ماه یکبار به افرادی از اهل هنر،
فرهنگ و ابتکارات مدنی و شهروندی که در زمین های حقوق
بشر ،صلح و آزادی تاثیرگذارند ،داده میشود
جایزه چهارمین دور جایزه بینالمللی صلح سیمرغ به زنانی
از افغانستان ،ایران و تاجیکستان رسید.
جایزه بین المللی صلح سیمرغ در سال  ٢٠٠٩به ابتکار بنیاد
آرمانشهر ( )OPEN ASIAایجاد شد .این جایزه ،هر ٣٠
ماه یک بار ،به افراد فعــال در عرصههای هنر ،فرهنگ و
فعالیتهای مدنی و شــهروندی که بر وضعیت حقوق بشر،
صلح و آزادی تاثیرگذار باشند ،اهدا میشود.
در مراسمی که روز پنجشــنبه ۱۹ ،قوس ،به مناسبت روز
جهانی حقوق بشر در کابل برگزار شد ،این جایزه به زنانی
داده شــد که بنیاد آرمانشهر از آنها به عنوان «پاسداران
واقعی صلح» در سه کشور همسایه افغانستان ،تاجیکستان
و ایران یاد کرده اســت.بنیاد آرمانشهر در خبرنامهای به
همین مناسبت گفته است« :این زنان مبتکر و بااندیشه ،در
عملکرد خود با جهان خودکامه و جنگزده مقابله کرده و
این نهاد را به ادام های مبارزه برای تغییر روابط ناعادالنه و
خدمت به برابری امیدوار کردهاند ».از افغانســتان «حوریه

مصدق ،به دلیل فعالیت حقوق بشــری در ســطح ملی و
بینالمللی ،عمه ســکینه ،برای یک عمر بیباکی و عیاری
در شکستن تابوهای جنسیتی ،مریم ُدرانی ،برای مقاومت
و ابتکار به رســاندن صدای زنان قندهار و فرخنده رجبی،
به دلیل نمونه و شــاخص بودن نسلی از دختران جوان که
با ابزار فرهنگ و دانش در ترویج روشــنگری میکوشد»،
توانســتهاند این جایزه را بدست آورد .به مهرانگیز کار از
ایران نیز برای تقدیر از «یک عمر فعالیت در دفاع از حقوق
برابر زنان و آزادی» این جایزه داده شد ه است.
گلرخسار صفیایوا از تاجیکستان برای تقدیر از «شاعر و
نویسند ه توانمند و آگاهی که قلب سرودهها و نوشتههایش
با تحوالت اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی کشور و منطقهاش
میتپد این جایزه داده شده و مهرهنگار بهرانایوا ،به پاس
یک عمر فعالیت اجتماعی برای زنان و کودکان» این جایزه
تعلق گرفت ه است .گیسو جهانگیری ،رئیس بنیاد آرمانشهر
در مراسم اهدای این جایزه گفت« :مفتخریم که امسال این
جایزه را به زنانی اهدا میکنیم که علیه هیچکس جز بیداد
و ناروایی به پا نخاستهاند ،برای جامعه جوان ما در منطقه
سرمشقاند( .بی بی سی)

نامزدهای جوایز انجمن بازیگران آمریکا

نامزدهای بیســت و دومین دوره جوایز سینمایی انجمن
بازیگــران آمریکا یکی از بهتریــن پیشبینی کنندههای
شاخه بازیگری جوایز اسکار در بخش سینمایی و تلویزیونی
اعالم شد .نامزدهای بیست و دومین دوره جوایز سینمایی
انجمن بازیگران آمریکا در حالی اعالم شد که «هلن میرن»
و «ادریس آلبا» هر کدام با نامزدی در ســه بخش پیشتاز
این رویداد ســینمایی نام گرفتند .فلم «ترامبو» با نامزدی
در سه شاخه بهترین بازگیرنقش اصلی (برایان کارنستون)،
بازیگر نقش مکمل (هلن میرن) و بهترین تیم بازیگری نیز
در میان فلمهای سال  2015بیشترین نامزدی را در جوایز
انجمن بازیگران آمریکا از آن خود کرد .فلمهای «جانوارن
بی سرزمین»« ،کارول»« ،بیگ شورت»« ،اتاق»« ،افشاگر»

و «اســتیو جابز» نیز هر کدام در دو بخش از جوایز انجمن
بازیگران امریکا ( )SAGنامزد کسب جایزه شناخته شدند.
اهمیت جوایز انجمن بازیگران آمریکا که اولین دوره آن در
سال  1995برگزار شد از آن جایی نشات می گیرد که این
رویداد سینمایی یکی از بهترین پیشبینی کنندگان شاخه
بازیگری جوایز اســکار اســت ،همانطور که سال گذشته
چهاربرنده نقش اصلی و مکمل مرد و زن انجمن بازیگران
شــامل «ادی ردماین»« ،جولین مور»« ،جی کی سیمونز»
و «پاتریشــیا آرکت» همگی در جوایز اسکار نیز موفق به
کسب جایزه شدند ،اتفاقی که در سال  2010و  2011نیز روی
داد و در ســال های  2012و  2013چهار جایزه اصلی جوایز
اسکار و انجمن بازیگران در سه بخش یکسان بودند.
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قلب ـ قالب ـ قاتل ـ قتل ـ
قبل ـ تقلب ـ نقل ـ نقال ـ
قند ـ دق ـ قد ـ نقد ـ ناقد
ـ ناقل ـ تقل ـ قتال ـ قالب
ـ قاب ـ لقب ـ بقال ـ دقت
ـ قابل.

فلم «مکس دیوانه :جاده خشم» به کارگردانی «جیمز میلر»
شــش جایزه از جمله جوایز بهترین فلم و کارگردانی را از
آکادمی هنرهای ســینمایی و تلویزیونی استرالیا دریافت
کرد .فلم آخرالزمانی و هیجانی «مکس دیوانه :جاده خشم»
که تاکنون عملکرد موفقی در فصل جوایز سینمایی -2016
 2015داشته اســت ،در جوایز آکادمی هنرهای سینمایی و
تلویزیونی استرالیا عالوه بر کســب عنوان بهترین فلم و
کارگرانی ،چهار جایزه یگر از جمله بهترین جلوه های بصری
و فلمبرداری را نیز کسب کرد.
«مکس دیوانه» امســال پرفروشترین فلم ســینماهای
استرالیا بود و تاکنون توانسته فروش  16میلیون دالری را
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 بازی با کلمات
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میزان

حمل

به هيچ وجه با مشكل رو به رو نميشويد .در كارهاي حرفهاي و شخصي
پيشرفت ميكنيد .سعي كنيد براي پيشرفت راه خوبي پيدا كنيد.

ثور

امروز روز مهمی است و باید تصمیم بگیرید کدام مسیر را بروید و از
یک طرف ایدههای جدید زیادی دارید و از طرف دیگر شک و تردید
دارید .از مثبت اندیشی ستارگان جرات به دست آورید .غریزه خود
را دنبال کنید .این توان را دارید که هر کاری که الزم اســت انجام
دهید .رابطهتان با دیگران از حقیقت سرچشمه میگیرد.

جوزا

آنهایي كه با كسي در ارتباط هســتند شايد بخواهند كه مسايل را
كمي گسترش دهيد و امكان دارد كه به زودي نامزد شده و يا ازدواج
كنند .اگر وابســتگي نداريد ،موقعيتهاي زيادي براي معاشــرت
برايتان وجود دارد ،به قدري زياد كه در آنها غرق ميشويد .به نظر
ميرسد قرار است خيلي به شما خوش بگذرد.

سرطان

اگر واقع ًا خسته شدهاید باید از دیگران کمک بخواهید .میتوانید به
خودتان امید دهید که این تنها روز سخت است که در پیش دارید.
اگر میتوانید کارهای کوچکتر را به دیگران واگذار کنید.

اسد

طبيعت بشر اين اســت كه چيزي را كه نداده ،ميخواهد .به دنبال
تجربهاي جديد و متفاوت هســتيد .ميتوانيد با كمك ستارگان اين
حس را به دست آوريد.

سنبله

سعی کنید امروز زمانی را به خرید چیزهای کوچک اختصاص دهید.
روز خوبی برای پیدا کردن هدایای کوچیک برای دیگران است.

اکنون اگر دارای تحرک بیشــتری باشــید احساس خوشحالی
بیشــتری خواهید کرد .پس از هر بهانهای استفاده خواهید کرد
تا از جایی به جای دیگــر بروید .امروز روز خوبی برای خریدهای
کریســمس است چرا که شــما از دیدن اجناس و خرید هدایای
کوچک لذت خواهید برد .کارتهای کریسمس در مسیر شما قرار
خواهند گرفت پس با دقت فکر کنید تا کسی را از لیست افرادی
کــه باید کارت دریافت کنند را از قلم نیاندازید و گرنه آنها از این
که چرا هیچ خبری از شما دریافت نکردهاند متعجب خواهند شد.

عقرب

اگرمعاملهای انجام میدهید ســعی کنید همین امروز تمامش کنید.
امروز قوه درک شما بسیار قوی است ،بنابراین میتوانید ریسک کنید.
سعی کنید بدون فکر کاری را انجام ندهید.

قوس

در خانه صلح و آرامش برقرار است و دوست نداريد از خانه بيرون
برويد .زمان خوبي براي ســرگرمي اســت اگر مجرد هم هستيد
زمان خوبي براي روابط احساســي است و مطمئن باشيد به روابط
جديتري تبديل مي شوند.

جدی

ســعي كنيد خودتان را در مخالفتهاي كاريتان شركت ندهيد
ســعي كنيد كناره بگيريد .و اگرنه شما هم بازخواست ميشويد و
اين واقع ًا منصفانه نيست .آرام و ساكت بمانيد و تا زماني كه نظرتان
را نپرسيدند چيزي نگوييد.

دلو

سعی کنید که امروز کارهایتان را هماهنگ کنید به خصوص اگر
تصمیم دارید با تالش زیاد موفق شوید .اگر چنین تصمیمی دارید
باید فعالیتهای خود را با آرامش انجام دهید .نهایت سعی خود را
بکنید تا با کسانی که سرفه یا عطسه میکنند .در تماس نباشید.
زیرا قوای جسمانی تان هم اکنون کم است.

حوت

اگر بچهدار هستید میدانید در این مواقع سال چقدر پر خرج هستید.
اگر عزیزهای شما در قلوبشان درخواستی دارند و شما نمیتوانید
فراهم کنید تا تأیید نمیکنید شما در کنار مباحثات بایستی نوازش
نیز داشته باشید.
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« سیفیتالنا الکســی ویچ عزیز ،اکادمی سویدن به شما
مبارکباد میگوید و از شــما دعوت میکند که جایزه نوبل
امســال در بخش ادبیات را از دست اعلی حضرت کارل
گوستاف پادشاه سویدن بگیرید« .
از جانــب دیگر ،یک عضو در گفتگو هــای چهار جانبه
تونس ،جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است.
وی هنگام گرفتن این جایزه گفت :جنگ بر ضد تروریزم
به یک اولویت کامل مبدل شده است( .رادیو آزادی)

«مکس دیوانه» پیشتاز اسکار استرالیاییها

آهوبچه ـ ادامه ـ باشنده ـ پروانگان ـ تالش ـ ثبات ـ جگرخراش ـ چایخانه
ـ حیات ـ خلقت ـ دردآلود ـ ذکاوت ـ رسمیت ـ زورمند ـ ژنده ـ سرشار ـ
شکست ـ صفرا ـ ضربه ـ طوفان ـ ظهور ـ عقربه ـ غزال ـ فراهت ـ قنددان
ـ کبد ـ لیلی ـ مهمان ـ نوقدم ـ وطندار ـ هوس باز ـ یادنامه.

د
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سیفیتالنا الکسی ویچ  Svetlana Alexievichنویسنده
بالروسی برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات شد.
او این لقب را در مراسم اعالن برنده گان نوبل در ستاکهلم
پایتخت سویدن گرفت.
در این مراســم همچنان برنده های نوبل در سال  2015در
بخش های فزیک ،کیمیا و طب نیز اعالن شدند.
پار ویستبرگ نویسنده ســویدنی و رئیس کمیته ادبیات
جوایز نوبل به خانم الیکسی ویچ مبارکباد گفت:

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.
 6کلمه :خوب
 12کلمه :متوسط
 19کلمه :عالی

1981

نامزدهای گلدن گلوب
 2016معرفی شدند

نامزدهای هفتادوســومین دوره جوایز سینمایی گلدن
گلوب دقایقی پیش با پیشــتازی فلم «کارول» ساخته
«تاد هاینس» در هالیوود اعالم شد.
انجمن مطبوعات خارجی هالیوود که مسئولیت برگزاری
جوایز سینمایی گلدن گلوب را بر عهده دارد ،نامزدهای
هفتادوسومین دوره از این رویداد سینمایی را در حالی
در هتل «بورلی هیلتون» اعــام کرد که فلم «کارول»
ساخته «تاد هاینس» در شش بخش از جمله بهترین فلم
و کارگردانی نامزد کسب جایزه شناخته شد.
کارول عالوه بر کســب نامزدی در بخش بهترین فلم و
کارگردانی در شــاخه های بهترین بازیگر نقش اصلی
زن (کیت بالنشــت و رونی مارا) و بهترین موسیقی متن
(کارتر برول) نیز از سوی جوایز گلدن گلوب نامزد کسب
جایزه معرفی شــد .فلم «کارول» در شاخه بهترین فلم
با «مکس دیوانه :جاده خشــم»« ،بازگشته»« ،اتاق» و
«افشاگر» برای کسب جایزه رقابت خواهد کرد .فلمهای
«بازگشته» ساخته «آلخاندرو گونزالز ایناریتو»« ،بیگ
شــورت» به کارگردانی «آدام مککی» و «استیو جابز»
ســاخته «دنی بویل» نیز هر کدام در چهار بخش شانس
کســب جایزه گلدن گلوب  2016را دارند .همچنین فلم
«دختر دنمارکی» به کارگردانی «تام هوپر» در سه بخش
شــامل بازیگر نقش اصلی مرد و زن و بهترین موسیقی
متن نامزد کســب جایزه معرفی شــد« .اتاق»« ،هشت
نفرتانگیز»« ،مریخی» و «افشاگر» نیز از دیگر فلمهایی
هســتند که از ســوی جوایز انجمن مطبوعات خارجی
هالیوود در سه بخش نامزد کسب جایزه هستند.
*نامزدهای بهترین فلم درام
«کارول»
«مکس دیوانه :جاده خشم»
«بازگشته»
«اتاق»
«افشاگر»
*نامزدهای بهترین فلم کمدی یا موزیکال
«جوی»
«بیگ شورت»
«مریخی»
«جاسوس»
«فاجعه»
*نامزدهای بهترین کارگردانی
«تاد هاینس» برای فلم «کارول»
«آلخاندرو گونزالز ایناریتو» برای فلم «بازگشته»
«تام مککارتی» برای فلم «افشاگر»
«جیمز میلر» برای فلم «مکس دیوانه :جاده خشم»
«ریدلی اسکات» برای فلم «مریخی»
*نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی مرد درام
«برایان کارنستون» برای فلم «ترامبو»
«لئوناردو دیکاپریو» برای فلم «بازگشته»
«مایکل فاسبندر» برای فلم «استیو جابز»
«ادی ردماین» برای فلم «دختر دانمارکی»
«ویل اسمیت» برای فلم «ضربه مغزی»
*نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی زن درام
«کیت بالنشت» برای فلم «کارول»
«بری الرسن» برای فلم «اتاق»
«رونی مارا» برای فلم «کارول»
«سیرشا رونان» برای فلم «بروکلین»
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در سینماهای این کشور ثبت کند .ساخته «جورج میلر»
استرالیایی چندی پیش عنوان بهترین فلم سال  2015را از
سوی هیئت ملی نقد آمریکا به دست آورد و یکی از  20فلم
حاضر در فهرست بلند جوایز اسکار بهترین جلوههای ویژه
بصری اســت .این فلم  150میلیون دالری که اولین نمایش
خود را در ماه می  2015و پس از نمایش در جشــنواره فلم
کن تجربه کرد تاکنون موفــق به ثبت رقمی بالغ بر 375
میلیون دالر در گیشه جهانی شده است .در سایر بخشها،
فلم «خیاط زنانه» به کارگردانی «ژاکلین مورهاوس» جایزه
بهترین بازیگر زن را برای «کیت وینزلت» از جوایز آکادمی
هنرهای سینمایی و تلویزیونی استرالیا به ارمغان آورد.

آنگ لی مبارزه محمدعلی کلی
و جو فريزر را زنده میكند

آنگ لی يك فلم سه بعدی بر مبنای مبارزه محمد علی كلی و
جو فريزر در مانيل ميسازد.
آنگ لی پیش از این كه شــروع به تهیه فلم «راه روی طوالنی
بین دو نیمه بیلی لین» كند ،فلم «زندگی پای» را ساخت و حاال
قصد دارد یك فلم سه بعدی روی رینگ بوكس بسازد و افسانه
مبارزه محمدعلی كلی و جو فریزر را زنده كند.
این فلم كه هنوز عنوانی برایش انتخاب نشــده با حضور ری
فیشــر و دیوید اویلوو از فلم «سلما» در نقش این دو قهرمان
ساخته می شود.
گفته شده آنگ لی منتظر این بود كه تكنولوژی توانایی رسیدن
به لحظههای خاص این نبرد را داشته باشد.
فلمنامــه این فلم را پیتر مورگان نوشــته كــه پیش از این
«فراست/نیكسون» را نوشته بود .اطالع بیشتری از این فلم در
دست نیســت جز این كه گفته شده دیوید اویلوو و ری فیشر
انتخابهای اصلی آنگ لی هستند.
اویلوو بیش از همه برای بازی در نقش دكتر مارتین لوتر كینگ
در فلم «سلما» شناخته شــده و فیشر نیز تاكنون یك بار در
نقش محمد علی بازی كرده است.
این فلم كه بر مبنای مبــارزه این دو قهرمان دنیای بوكس در
مانیل ساخته می شود پس از این كه كار تهیه «راه روی طوالنی
بین دو نیمه بیلی لین» تمام شــود ،كلید می خورد .این فلم با
بازی كریستین استوارت و استیو مارتین و وین دیزل ساخته
شــده و نوامبر آینده اكران میشــود .آنگ لی برنده اسکار
بهترین کارگردانی برای فلم «زندگی پای» در ســال  ۲۰۱۲و
«کوهســتان بروکبک» در سال  ۲۰۰۵اســت .او برنده بفتای
بهترین کارگردانی بــرای فلم «ببر خیزان ،اژدهای پنهان» در
سال  ۲۰۰۰و «کوهستان بروکبک» در سال  ۲۰۰۵است.

«اپرا وینفری»
زندگیاش را مینویسد

«اپرا وینفری» مجری سرشــناس تلویزیون تجربیات زندگی
خود را در کتابی به نام «زندگیای که میخواهی» منتشــر
میکند.
اپرا وینفــری مجری و بازیگــر مشــهور آمریکایی که از
ثروتمندترین چهرههای هنری محسوب میشود ،در کتابی با
عنوان «زندگیای که میخواهی» درسها و تجربیاتی را که در
طول زندگیاش کسب کرده روایت میکند.
انتشــارات «فالتیرون» نیویورک ژانویه سال  2017این اثر را
به چاپ میرساند .او درباره این کتاب گفت :من هنوز در حال
یادگیری هستم و امیدوارم داستانم الهامبخش دیگران باشد
تا زندگی را تمام و کمال تجربه کنند و خودشــان را به طور
کامل ابراز کنند.
به گزارش هافینگتون پست ،وینفری تاکنون چندین اثر را در
مجله خودش منتشــر کرده و کتابهایی از جمله «آنچه به
طور حتم میدانم» را روانه بازار کرده است.
او دربــاره «زندگیای که میخواهی» گفــت :تمام تجربیات
من ،حتی دردناکترین آنها ،به وجود آمدند تا من چیزی را
درباره زندگی یاد بگیرم.
وینفری تهیهکننده ،بازیگر ،برنده جایزه اســکار و کاندیدای
جایزه گلــدن گلوب و بفتا و از مشــهورترین و مطرحترین
مجریهــای تلویزیونی آمریکا و جهان اســت .او به عنوان
ثروتمندترین آمریکایی آفریقاییتبار قرن بیســتم شناخته
میشــود .وینفری فعالیتهای زیادی در زمینههای مختلف
انساندوســتانه انجــام داده و بزرگترین خیــر و نیکوکار
سیاهپوست در تاریخ آمریکا به شمار میرود .او برای مدتی،
تنها میلیاردر سیاهپوست جهان بودهاست و بر اساس برخی
ارزیابیها ،بانفوذترین زن در جهان محســوب میشود .نام او
در فهرســت قدرتمندترین افراد جهان قرار دارد و از چنان
نفوذ چندجانبهای در میان افــکار عمومی آمریکا برخوردار
اســت که با حمایت و جهتگیری خود میتواند یک کتاب یا
رئیسجمهور را در این کشور به موفقیت برساند.

