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درخشش‹بازگشته›ودیکاپریودر
گلدنگلوب

جوایز گلدن گلوب که نقطه آغاز فصل جوایز ســینمایی
در آمریکا و جهان را رقم می زند یکشــنبه شب در لس
آنجلس کالیفرنیا اعطا شده است.
فلم «بازگشــته» ( )Revenantامشــب سه جایزه مهم
دریافت کرد :بهترین فلم در رشته درام ،بهترین کارگردان
و بهترین هنرپیشه مرد.
این فلم را الخانــدرو گونزالس اینیاریتو کارگردانی کرده
اســت و نقش اول آن به عهده لئونــاردو دی کاپریو بود
که در نقش یکی از پیشــگامان سکونت در غرب آمریکا
در جهانی آکنده از خشونت ظاهر می شود .هر دو برنده
جایزه شدند.
دیکاپریو که سومین گلدن گلوب خود را گرفت ،بختش
برای گرفتن نخستین اسکارش بیشتر شد.
در بخــش بهترین فلم موزیکال یــا کمدی ،فلم مریخی
( )Martianساخته ریدلی اسکات برنده شد.
مت دیمون جایزه بهترین هنرپیشــه مرد را را در بخش
موزیکال و کمدی برای بازی در این فلم گرفت.
جایزه بهترین فلم خارجی امســال گلدن گلوب به فلم
«پسر شائول» ( )The Son of Saulاز هنگری رسید.
جایزه بهترین هنرپیشه زن یک فلم درام به بری الرسون
بــرای فلم «اتاق» ( )Roomرســید و جایــزه بهترین
هنرپیشــه زن در دســته فلمهای کمدی/موزیکال ازان
جنیفر الرنس به خاطر بازی در فلم «جوی» شد.
او تاکنون برنده سه جایزه گلوب شده است که هر سه بار
در فلم هایی به کارگردان دیوید او راسل بوده است.
انتخاب کردی ...صنعت ســینما او را اصال آلوده نکرده.
خانم الرنس گفت« :هر بار که این باال می ایستم ،به خاطر طوری فلم می ســازد که انگار برایش مهم نیست کسی
دیوید او راســل بوده .سپاسگزارم که مرا برای فلم هایت آنها را ببیند ...این را به عنوان تعریف می گویم».
کیت وینســلت هنرپیشه بریتانیایی به خاطر ایفای نقش
در فلم «اســتیو جابز» جایزه بهترین نقش مکمل زن را
گرفت که اولین جایزه مراسم بود.
او در این فلم نقش دستیار استیو جابز ،بنیانگذار شرکت
فناوری اپل ،که در سال  ۲۰۱۱در اوج موفقیت درگذشت
را بازی کرده است.
او هنگام دریافت جایزه گفت که ســال گذشــته سالی
«باورنکردنی» برای زنان در صنعت سینما بود.
آرون ســورکین هم به خاطر همین فلــم جایزه بهترین
فلمنامه را گرفت .گائل گارسیا برنال برای بازی در سریال
«موتزارت در جنگل» جایزه بهترین هنرپیشه مرد سریال
های تلویزیونی را گرفت.
سیلوستر استالونه جایزه بهترین هنرپیشه مکمل مرد را
به خاطر بازی در «اعتقاد» ( )Creedدریافت کرد .بازیگر
رشته فلم های موفق راکی هنگام دریافت جایزه با یکی از
گرم ترین تشویق های مراسم روبرو شد.
کارتــون «پشــت و رو» ( )Inside Outجایزه بهترین
انیمیشن سال را دریافت کرد.
جایزه بهترین موســیقی فلم به انیو موریکونه به خاطر
«هشت آدم نفرتانگیز» ( )Hateful Eightتازه ترین اثر
کوئنتین تارانتینو رسید.
تام هنکس جایزه افتخاری امســال را به پاس «مجموعه
آثاری واال ،ماندگار و افســانه ای» به دنزل واشــنگتن
هنرپیشه سیاهپوست اهدا کرد( .بی بی سی)

2007
هـدف
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دیوید بوئی ،ستاره موسیقی پاپ و راک و از مشهورترین
و تاثیرگذارترین چهرههای موسیقی جهان درگذشت.
پسر این خواننده و آهنگساز سرشناس بریتانیایی خبر
داده که پدرش در سن  ۶۹سالگی به دلیل ابتال به سرطان
درگذشته است.
در بیانیهای که خانواده او در رسانههای اجتماعی منتشر
کردهاند آمده« :دیوید بوئی دیروز درحالیکه خانوادهاش
در کنار او بودند ،پس از  ۱۸ماه مبارزه شجاعانه با سرطان
در آرامش درگذشت».
آخرین آلبوم او با عنوان  Blackstarجمعه پیش در روز
تولدش منتشر شــد .این آلبوم با هفت ترانه با استقبال
منتقدان روبهرو شد.
سالها بود که درباره بیماری دیوید بوئی شایعاتی وجود
داشت .او آخرین بار در سال  ۲۰۰۶در یک کنسرت خیریه
در نیویورک به روی صحنه رفت.
دیوید رابرت جونز (بعدا دیوید بوئی) در  ۸جنوری۱۹۴۷
در جنوب لندن به دنیا آمد.
بوئــی کار خــود را در اوایل دهه ۱۹۶۰آغــاز کرد و در
۱۵سالگی گروه کان-ردز را پایه گذاشت.
او نامش را در سال  ۱۹۶۶به دلیل تشابه اسمی با خواننده
دیگری بوئی تغییر داد.
 Space Oddityنخستین ترانهای بود که در سال ۱۹۶۹
او را در بریتانیا به شهرت رساند.
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مسئوالن جشــنواره فلم برلین  2015فهرستی جدید
از  9فلم را به جمع نامزدهــای خرس طالی بهترین
فلم آن رویداد سینمایی اضافه کردند .بر این اساس
«نامههایی از جنگ» ســاخته «ایوو فریرا» (پرتگال)،
«اژدها وارد میشود» ســاخته مانی حقیقی (ایران)،
مســتند «آتش در دریا» به کارگردانی «جیانفرانکو
روســی» (ایتالیا و فرانسه)« ،الالیی برای یک راز غم
انگیز»« ،کمیون» ساخته جدید «توماس وینتربرگ»
(دانمارک ،ســویدن و هالند)« ،چیزهایی که میآید»
به کارگردانی «میا هنسن الو» (فرانسه ،آلمان)17« ،
سالگی» ساخته «آندره تشین» (فرانسه)« ،مرگ در
سارایوو» ســاخته «دنیس تانویچ» (فرانسه و بوسنی
هرزگوین) و «ایــاالت متحده عشــق» از «توماس
واسیلفســکی»  9فلم اضافه شــده به بخش رقابتی

انیو موریکونه برنده جایزه
بهترین موسیقی متن فلم شد

انیو موریکونه برای موســیقی فلم «هشت منفور» به عنوان
برندهی جایزهی بهترین موســیقی فلم معرفی شد .سایر
نامزدهای این رشــته عبارت بودنــد از  :کارتر بورول برای
«کارول» ،الکساندر دسپالت برای «دختر دانمارکی» ،دنیل
پمبرتون برای «اســتیو جابز» ،ریوچی ساکاموتو و آلوا نوتو
برای «بازگشته» اســکار آیزاک برای بازی در سریال «یک
قهرمان نشــانم بده» جایزه بهترین بازیگر مرد یک سریال
کوتاه یا فلم تلویزیونی را از آن خود کرد.
کریستین اسلیتر برای بازی در سریال «آقای روبات» جایزه
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در یک سریال کوتاه یا فلم
تلویزیونی را از آن خود کرد.

شصت و ششمین جشنواره فلم برلین هستند.
به گزارش وبسایت جشنواره برلین ،پیش از این نیز
«نابغه» اولین تجربه بلند ســینمایی «مایکل گرندج»
کارگردان سرشناس تئاتر انگلیس« ،ویژه نیمه شب»
ســاخته «جف نیکلز»« ،روزهای صفر» به کارگردانی
«الکس گیبنی»« ،تنها در برلین» ســاخته «وینسنت
پرز» کارگردان فرانسوی و درام کانادایی «بوریس بدون
بئاتریس» ســاخته «دنیس کوته» به عنوان فلمهای
بخش رقابتی جشنواره برلین  2016معرفی شده بودند.
شصت و ششــمین دوره جشنواره فلم برلین از تاریخ
 11فبروری با حضور «مریل استریب» بازیگر برنده سه
جایزه اسکار هالیوودی در راس هیات داوران با نمایش
فلم «درود بر سزار» ســاخته جدید «برادران کوئن»
آغاز به کار میکند و تا  21فبروری ادامه خواهد داشت.
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 بازی با کلمات

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

2529

د

ق

ا

ی

ق

ر

ه

ش

ی

ر

ذ

غ

ژ

ج

گ

ل

ژ

و

ب

ا

ر

ا

و

س

ع

ذ

ف

ر

ظ

آ

ه

ن

گ

غ

ا

ش

ز

ا

ذ

ل

ی

د

ل

ض

ا

ن

ت

ز

ژ

ب

م

ه

ک

ا

ن

ا

د

ی

ا

ر

ن

ی

س

ت

ل

ی

ن

ی

ش

ث

م

خ

د

ت

ب

ه

ج

پ

م

ع

م

د

ث

ر

ه

ف

ش

چ

ر

ا

گ

ا

ه

ا

خ

ی

ر

ب

ق

ح

ر

ش

ظ

ط

ق

و

ت

د

ا

ر

خ

آ

و

ی

ا

ب

ق

ح

ض

ص

ی

ق

ص

ن

م

د

گ

غ

پ

م

ث

آ

ط

ع

ش

ی

ر

ه

ک

و

ن

س

ر

و

میزان

حمل

پول زيادي را براي خانه خرج ميكنيد .اگر حوصلهتان سر برود يكي
از نزديكان شما را شــاد ميكند .بهتر است از پولهايتان استفاده
كنيد و سرمايه گذاري كنيد.

ثور

اگر چه شخصی با شما کام ً
ال متفاوت به نظر می رسد ولی این بدان
معنا نیست که شما نتوانید در مواردی با آنها به توافق برسید پس
ســختی این که با آنها وارد بحث شوید را قبول کنید .این ممکن
است آغاز یک رابطه خوب باشد که شما چیزهایی زیادی را از هم
میآموزید.

عقرب

در حال حاضر مسایل مالیتان وضعیت ثابتی ندارد .باید به خودتان
فرصت بدهید تا از طریق سرمایه گذاری و وضعیت مالیتان را مجددا ً
درست کنید .اگر امشب پول خرج کنید ،مطمئن باشید که پشیمان
میشوید میتوانید بدون اینکه پول خرج کنید تفریح کنید.

امروز یکی از آن روز های است که باید قبل از حرف زدن حتم ًا فکر
کنید .مراقب باشید زیرا افرادی هستند که بدون فکر دهانشان را
باز میکنند .اما به خاطر این کار با آنها دعوا نکنید .اگر به آنها اجاز
به دهید حرفشان را بزنند احساس بهتری پیدا میکنید.

ديگران شــما را به خاطر چيزي كه هستيد تحسين ميكنند نه به
خاطر كســي كه سعي ميكنيد باشــيد .تنها راه يافتن خوشبختي
واقعي ،اين است كه با خودتان صادق باشيد و اجازه ندهيد ديگران
از شما سوء استفاده كنند .تا جايي كه ميتوانيد مسایل بيارزش را
از زندگيتان خارج كنيد.

ديگران را ببخشيد اگر فكر ميكنيد كه امروز شما روي اين سياره
زندگي نميكنيد ،چون كام ً
ال غــرق در كاري كه انجام ميدهيد
شــدهايد .هر آنچه الزمهاش فكر خالق تصميمگيري سريع است
شما را بسيار با نشاط ميكند و شما قادريد ساعتهاي طوالني و
خسته كنندهاي را كار كنيد بدون اينكه خم به ابرو بياوريد.

جوزا

سرطان

مشکلی که فکر میکردید ،از بین رفته است ،اکنون دوباره خودش
را نشان میدهد .شاید به این خاطر که نظرتان را به طور واضح بیان
نکردهاید .بنابراین بار دیگــر فرصت دارید تا آن را به خوبی عنوان
کنید.

اسد

امروز شما بسيار مشــتاقيد كه كمي تفريح كنيد ،چرا كه بازيگوش
شدهايد! شما ميخواهيد كه همبازي داشته باشيد كه به شما كمك
كند تا بتوانيد خودمانيتــر رفتار كنيد .امروز روز خوبي براي بودن
با بچه هاست .چرا كه روحيه باالي آنها به شما نيز سرايت ميكند.

سنبله

اگر رژیم غذایی گرفتهاید ،مراقب باشــید؛ زیرا درحال حاضر اراده
قوی ندارید .برای اینکه آرامش داشــته باشید به غذا رو میآورید.
باید کمی سخت گیری کنید.

جایزه بهترین بازیگر نقش
مکمل زن به کیت وینسلت رسید

کیت وینسلت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از آن
خود کرد .هفتاد و ســومین دوره مراسم جوایز گلدن گلوب
هم اکنون در حال برگزاری است.
جایزه بهترین بازیگر نقش مکمــل زن این دوره از جوایز
گلدن گلوب برای بازی در «اســتیو جابز» به کیت وینسلت
رسید .ســال گذشــته پاتریشــیا آرکت برای بازی در
«پسربچگی» برنده این جایزه شده بود.
سایر نامزدهای این رشته عبارت بودند از  :جین فوندا برای
بازی در «جوانی» ،جنیفر جیسون لی برای بازی در «هشت
نفرتانگیــز» ،هلن میرن برای بازی در «ترومبو» ،آلیســا
ویکاندر برای بازی در «اکس ماکینا» ،کیت وینســلت برای
بازی در «استیو جابز»

اسطوره دیزنی درگذشت

آرامیدن ـ اجتماع ـ بتکده ـ پاشیده ـ تامین ـ ثاقب ـ جذابیت ـ چراگاه ـ
حوادث ـ خانگاه ـ دقایق ـ ذوات ـ ریشه ـ زرخرید ـ ژنده ـ سوار ـ شیره
ـ صنم ـ ضایع ـ طیاره ـ ظلم ـ عقرب ـ غوغا ـ فلق ـ قمر ـ کونســرو ـ
گریان ـ الله ـ میانبر ـ نخبه ـ وحشت ـ هسته ـ یادآور.
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ارزش ـ زاری ـ ناز ـ نمایش
ـ نما ـ امین ـ نام ـ مزار ـ
ناشر ـ نماز ـ امن ـ امیر ـ
راز ـ مار ـ شام ـ ریا ـ یار
ـ ماشین.

2330

بر روی صحنه می رفت .آرایش صورت و مو و لباسهای
متفاوت او الهامبخش بســیاری در دنیای موسیقی و مد
بود .او در سال  ۲۰۰۰نشان سلطنتی بریتانیا را رد کرد و
در سال  ۲۰۰۳هم عنوان شوالیه را نپذیرفت.
دیوید بوئی در چند فلم هم به عنوان بازیگر حضور داشته
از جمله در فلم مردی که به زمین افتاد( .بی بی سی)

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

س

2006

( Fameشــهرت) ترانهای از او بود که در سال  ۱۹۷۵با
کمک جان لنون ساخته شــد و گروه بیتلز صدای پس
زمینه آن را اجرا کرد .این نخستین ترانه بوئی بود که در
آمریکا در صدر جدول پرفروشترینها ایستاد.
در دهه هفتاد میالدی دیوید بوئی یکی از سرشناس ترین
چهره های موسیقی جهان بود و هر بار با ظاهری متفاوت

اعالم لیست  9فلم
جدید بخش رقابتی
جشنواره برلین

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 11 کلمه :خوب
 22 کلمه :متوسط
 34 کلمه :عالی

جواب هدف

دیوید بوئی ،ستاره موسیقی پاپ درگذشت

قوس

جدی

امــروز يار جذاب خود را پيدا ميكنید .امروز جذب اين عشــق
ال متفاوت از هر روز مي باشد .شما ميدانيد
ميشــويد چون كام ً
كه قدرتمندترين قســمت عشق عقل اســت و جذب ايده هاي
آن ميشــويد .شايد اين فرد ،عشق زندگيتان نباشد ،اما زياد به
دوردستها و آينده فكر نكنيد.

دلو

امروز روز احساسات هیجان انگیز اســت و تمایل دارید در چنین
فعالیتهایی شرکت کنید .هر چیز کســالتآور و خسته کننده را
فراموش کنید .دوست دارید پر بگشایید و مکانهای جدید را کشف
کنید.

حوت

شــگفت زده نشوید اگر شما توجهات بســیاری را به جلب می
کنید گاهی تغییرات درونی از آن چه که فکر میکنیم بیشترند.
هنگامی که آینده را مجسم می کنید تابشی پر هیجان دارید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6

فرانک آرمیتــج هنرمند سرشــناس ،طــراح و تصویرگر
معروف «دیســنی» که بیش از همه برای مشارکت در خلق
انیمیشنهای کالسیک این اســتودیو مانند «زیبای خفته»،
«پیتر پن» و «کتاب جنگل» شــناخته میشــود ،در سن 91
سالگی درگذشــت .آرمیتج همچنین طراح چندین نقاشی
دیواری معروف در پارکهای دیسنی بود.
فرانک آرمیتــج هنرمند سرشــناس ،طــراح و تصویرگر
معروف «دیســنی» که بیش از همه برای مشارکت در خلق
انیمیشنهای کالسیک این اســتودیو مانند «زیبای خفته»،
«پیتر پن» و «کتاب جنگل» شــناخته میشــود ،در سن 91
سالگی درگذشــت .آرمیتج همچنین طراح چندین نقاشی
دیواری معروف در پارکهای دیسنی بود.
به گزارش «مجله انیمیشن» ،این نقاش استرالیایی-امریکایی
روز  4جنوری در خانهاش واقع در ایالت کالیفرنیای امریکا از
دنیا رفت .آرمیتج در دهه  1920در ملبورن اســترالیا به دنیا
آمــد و تا پیش از حضور در دانشــگاه هنر ،در جریان جنگ
جهانی دوم در نیروی هوایی سلطنتی استرالیا مشغول خدمت
بود .آرمیتج در ســال  1952به لس آنجلس رفت و خیلی زود
با استودیوی «والت دیســنی» قرارداد بست؛ جایی که برای
مشــارکت در خلق تعدادی از انیمیشنهای شاهکار اواسط
قرن بیستم مشغول به کار شد.
این طراح و تصویرگر اســترالیاییتبار در ادامه فعالیتهای
حرفهای خود در «دیســنی» ،نقاشــی پسزمینه بعضی از
مهمترین انیمیشــنهای قرن بیســتم از جمله «پیتر پن»
(« ،)1953زیبای خفته» (« ،)1959مــری پاپینز» ( )1964و
«کتاب جنــگل» ( )1967را به انجام رســاند .بعد از «کتاب
جنگل» بود که آرمیتج از دیسنی جدا شد و بالفاصله طراحی
تولید فلم علمی-تخیلی و برنده اسکار «سفر شگفتانگیز»
( )Fantastic Voyageرا به انجام رساند.
در ســال  ،1977آرمیتج یکبار دیگر به دیســنی بازگشت،
منتهی اینبار در مقام تصویرگر .او که در سالهای دهه 1950
در پیشبرد بعضی از پروژههای «دیسنیلند» همکاری کرده
بود ،اینبار وظایف مهمتری به دوشش گذاشته شد.
در ســال  ،2009فرانک آرمیتج با دریافت لقب «اســطوره
دیســنی» به پاس یک عمر فعالیت هنری مورد تقدیر قرار
گرفت.

فلم نوستالژیک آل پاچینو روی
صحنه تئاتر
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شاه را در خانه  f 4حرکت دهید.
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فلم سینمایی معروف «بعدازظهر ســگی» با درخشش «آل
پاچینو» تبدیل به اثری نمایشی میشود.
اقتباس نمایشی «بعدازظهر سگی» فلم سال « 1975سیدنی
لومت» که آل پاچینو در آن هنرنمایی کرد ،به زودی از سوی
«تیاتر ونچرز» کمپانی «برادران وارنر» به روی صحنه میرود.
«استفن آدلی گوئرگیس» متن این اثر را به نگارش درمیآورد.
فلم «بعدازظهر سگی» نامزد پنج اسکار شد و جایزه بهترین
فلمنامهنویسی را برای «فرانک پیرسون» به ارمغان آورد .این
فلم براساس داستان واقعی یک سرقت نافرجام بانک در سال
 1972بروکلین نیویورک ساخته شده بود.
گزارش ایندیپندنت ،هنوز تاریخ شروع این پروژه اعالم نشده
اما انتظار میرود «بعدازظهر ســگی» اولین اجرای خود را در
«برادوی» به روی صحنه ببرد.

