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ادریس البا جایزه لندن
را برد

«جنگ ستارگان» ،همسایه «تایتانیک» و «آواتار» شد
اما رکورد بیهمتای قســمت «جنگ ستارگان» مربوط
به گیشــه سینمای آمریکا میشــود ،جاییکه این فلم با
فروش  900میلیون دالری نه تنها پرفروشترین فلم تاریخ
سینمای آمریکاســت ،بلکه با فروش «آواتار» در آمریکا
 150میلیون دالر فاصله دارد تا این فلم تاکنون  45درصد
از مجموع فروش خود را از محل گیشه آمریکای شمالی
کسب کرده باشد.

پس از گذشت نزدیک به دو ماه ،فلم «جنگ ستارگان:
نیرو برمیخیزد» توانســت در نهایــت مجموع فروش
جهانی خود را از مرز دو میلیارد دالر عبور دهد.
هفتمین قسمت از سری فلمهای علمی تخیلی «جنگ
ســتارگان» به کارگردانی «جی.جی آبرامز» نام خود را
در کنار «آواتار» و «تایتانیک» به عنوان سه فلم تاریخ
سینما ثبت کرد تاکنون به فروش بیش از دو میلیارد دالر
در گیشه جهانی ست یافتهاند.

ســینماهای انگلیس با  177میلیــون دالر بهترین بازار
خارجی فلم جدید «جنگ ســتارگان» بــوده و حتی از
فروش  124.5میلیون دالری این فلم در چین ،دومین بازار

بزرگ سینمای جهان نیز پیشی گرفتند.
استودیو فلمسازی دیســنی انتظار فروش بیشتری را
در چین بهعنوان پرجمعیتترین کشــور و دومین بازار
بزرگ سینمایی جهان داشت و در ابتدا هدفش شکستن
رکورد «آواتار» بود و حتی کارزار تبلیغاتی گستردهای
را نیز برای اکران قســمت جدید «جنگ ستارگان» به
راه انداخت ،اما به تدریج مشــخص شد این فلم دارای

از دیگر بازارهای موفق و پرسود برای کمپانی دیزنی از
آغاز اکران بودند« .جنگ ســتارگان :نیرو برمیخیزد»
رکورد فروش دو میلیارد دالری را در  53روز ثبت کرد،
در حالیکه فلم «تایتانیک» محصول سال  1998توانست
پس از اکران نســخه سه بعدی در ســال  2012بود که
توانست مجموع فروش خود را به  2.19میلیارد برساند
و پشت ســر «آواتار» با  2.78میلیارد دالر ،دومین فلم
پرفروش تاریخ سینما نام گیرد.

محبوبیت ویژهای نزد سینمادوستان چینی نیست.
به گزارش گاردین ،سینماهای آلمان با  107میلیون دالر،
جاپان  87.4میلیون دالر و فرانسه با  87.2میلیون دالر

هم صدایی جیمزباند
با همینگوی

«موستانگ» بهترین فلم جوایز لومیر فرانسه شد

فلم نامزد اســکار «موســتانگ» موفق به کسب جایزه
بهترین فلم از بیستو یکمین دوره جوایز معتبر سینمایی
«لومیر» فرانسه شد« .موســتانگ» به کارگردانی «دنیز
گامز ارگوون» که یکی از نامزدهای نهایی اسکار بهترین
فلم خارجی اســت ،با غلبه بر «دیپان» برنده نخل طالی
 2015ساخته «ژاک آئودیار»« ،مارگاریت» به کارگردانی

«اولیویــر دلبوس» و «ســالهای طالیی من» ســاخته
«آرنائود دســپلچین» موفق به کسب جایزه بهترین فلم
از بیستو یکمین دوره جوایز ســینمایی لومیر فرانسه
شد .فلم «موســتانگ» که جایزه بهترین فلم اول جوایز
لومیر را نیز کسب کرد ،داســتان زندگی پنج خواهر را
روایت میکند کــه برای عدم ازدواج بر اســاس عقاید
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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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

پدر سنتیاشان تالش میکنند« .موستانگ» در چهل و
یکمین دوره جوایز معتبر سینمایی سزار موسوم به اسکار
سینمای فرانسه نیز در  9بخش نامزد کسب جایزه است.
همچنین «آرنائود دسپلچین» برای ساخت فلم «سالهای
طالیی من» جایزه بهترین کارگردانی جوایز لومیر  2016را
به خانــه برد و در بخش بهترین بازیگری زن و مرد نیز به
ترتیب «کاتریــن فورت» برای بازی در فلم «مارگریت» و
«وینست لیندون» برای نقشآفرینی در فلم «مرد» موفق
به کسب جایزه شدند.
به گزارش ورایتی ،فلم «بســیار دوستداشــتنی» به
کارگردانی «نبیل عیــوش» از مراکش نیز جایزه بهترین
فلم فرانسویزبان خارجی را کسب کرد.
جوایز فلم «لومیر» فرانســه که هر ساله برای تجلیل از
برترین آثار ســینمایی فرانســوی زبان از سوی انجمن
مطبوعات بینالمللی در پاریس و توســط موسسه فلم
«لومیر» برگزار میشود ،همتای جوایز گلدن گلوب است
که هر ساله از ســوی انجمن مطبوعات خارجی هالیوود
برگزار میشود .سال گذشــته فلم «تیمبوکتو» ساخته
«عبدالرحمان سیســاکو» موفق به کسب جایزه بهترین
فلم و کارگردانی جوایز سینمایی لومیر فرانسه شد.

 بازی با اعداد

و
ب
ر
ی هـ ا

پیرس برازنان جیمزباند ســابق سینما در فلم تازه ای
بازی می کند که فلم نامه اش اقتباسی سینمایی از یکی
از داســتان های ارنست همینگوی نویسنده کالسیک
دنیای ادبیات است.
داســتان «درمیان رودخانه و درون درخت ها»ی این
نویســنده تازه ترین اثر ادبی است که صنعت سینما
در تدارک ساخت فلمی سینمایی از آن است .مارتین
کمپل که برازنان را در فلم جیمزباندی «چشم طالیی/
گلــدن آی» کارگردانی کرد ،پشــت دوربین اقتباس
جدید سینمایی از داستان همینگوی قرار می گیرد.
داستان همینگوی در ســال  1950منتشر شد و لقب
آخریــن اثر ادبی بلند این نویســنده مولف را گرفت.
مایکل ردفورد فلم ســاز سرشناس سینما ،کار نوشتن
فلم نامه اقتباســی فلم را به عهده دارد .داستان فلم
در باره یک افســر آمریکایی است که در دوران جنگ
جهانــی دوم ،در ایتالیا خدمت مــی کند .وی متوجه
بیماری سخت و العالج خود شده و تصمیم می گیرد به
مکانی خلوت و دورافتاده برود.در طول سفر ،اتفاقاتی
برای افسر رخ می دهد که خط اصلی قصه را به جلو می
برد.کلید فلم برداری این درام ،اوایل ماه اکتبر در شهر
ونیز ایتالیا زده می شود.
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میزان

اكنون به خاطر كارهايي كه در گذشــته انجــام داده ايد ،پاداش
ميگيريد .حس اينكــه ميتوانيد به اهداف زيادي دســت يابيد،
خوشحالتان ميكند .از ارزشهايتان آگاه شويد.

شما همیشه می دانید چطور خوش بگذرانید و امروز در این زمینه عالی
عمل می کنید .به خصوص اگر بتوانید همه نگرانی ها را کنار گذاشته و
خود را کام ً
ال سرگرم تفریحی بکنید ،اگر در این زمان در تعطیالت به سر
می برید ،روزهای بسیار جالبی را در پیش خواهید داشت و دالیل خوبی
را پیدا خواهید کرد که از ستاره شانس تان تشکر کنید.

امروز سیارات به شــما می گویند که به خودتان خوش بگذرونید.
سعی کنید نگرانی ها و ناراحتی ها را فراموش کنید و خودتان را به
احساسات و فعالیت های اجتماعی بسپارید و از لحظات لذت ببرید.

اگر امروز ســرکار هستید .سعی کنید محیط را بهتر کنید تا زمان
خوبی را در محل کارتان بگذرانید .الزم نیســت موضوعی را بیش
ازحد توضیح دهید تنها ســعی کنید واضح صحبت کنید.ســعی
نکنید از دیگران فاصله بگیرید زیرا این کار بیشتر ضرر دارد.

حمل

ثور

جوزا

در مورد موفقيت هاي شغلي شانس خوبي داريد .براي كساني كه با
روابط كاري ســروكار دارند يا كارهاي خالق انجام مي دهند اكنون
زمان مفيدي است زيرا اكنون قوه تخيل شما فوق العاده است .شايد
احساس عالقه عميقي به يكي از همكاران پيدا كنيد و تا زماني كه با
هم صميمي نشويد ،الزم نيست نگران چيزي باشيد.

سرطان

خبری در رابطه با خانواده شــما را متعجب میکند و تلفنتان دایم ًا
اشغال میباشد .درست است که این خبر برایتان مهم است اما سعی
کنید تلفن خانه و محل کار را بیش از حد اشغال نکنید.

اسد

تفريحات زيادي ميتواند وجود داشــته باشد دوســتانتان واقع ًا
همراهان خوبي برايتان خواهند بود و زماني به اوج خوشحالي خود
مي رسيد كه همراه با افرادي زيبا ،در مكان هايي زيبا باشيد .مشكل
اين اســت كه اين امر مي تواند هزينه اي سنگين به همراه داشته
باشد .خيلي بد اســت كه در تمام اين مدت ،لحظههای خوب را از
دست بدهيد..

سنبله

احساس فوق العاده ای دارید! چشمان تیزبینی دارید .اعتماد به نفس
تان بیشتر از همیشه است.تنها یک خطر وجود دارد و آن افراط در
کارهاست .باید خودتان را کنترل کنید.

عقرب

قوس

آنچه باال مــيرود روزي بايد به پائين برگردد و اين مســئلهاي
است كه شما امروز با آن دســت به گريبانيد .شما به قدري بلند
و باال پرواز ميكردهايد كه شــايد اگر همه چيز طبق برنامه پيش
نرود كمي شوكه شــويد .شايد هنوز يك جنبه از زندگي تان نياز
دارد كه سازمان دوبارهاي بگيرد كه در آن صورت شما نياز داريد
عجله كنيد بدون تأخير بيشتر در اين مورد .فقط اين شمائيد كه
ميتوانيد آنچه را كه ديگر در زندگي تان موثر نيست عوض كنيد.

جدی

امروز مطلبي را كه به طور ناگهاني مي شــنويد ،جذبتان مي كند.
هر لحظه كه بخواهيد ،مي توانيد كارهايتان را زياد كنيد و حسابي
سرگرم شويد و عالوه بر آن ،در حرف كشيدن از ديگران مهارت
داريد.

دلو

امروز موضوعی شما را نگران می کند و مجبورید بر اساس خصوصیات
اخالقی خود تصمیم بگیرید .متأسفانه این کار آن طور که در ابتدا به
نظر می رسد ساده و قابل درک نمی باشد.

حوت

امروز از یک دوســت یا همکار رأی اعتمــاد واقعی می گیرید و
درباره برنامه های اخیرتان مقداری راهنمایی با ارزش می توانید
کســب کنید  .پی خواهید برد که بعد از این تصمیم یک تصمیم
دیگر به جریان خواهد افتاد.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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ادریس البا بازیگری که در میان نامزدهای اسکار جا نیافت،
موفق به دریافت جایزه ایوینینگ استاندارد لندن شد.
بــه نقل از گاردین ،ادریس البــا در حالی به عنوان برنده
بهترین بازیگر جایزه ایوینینگ اســتاندارد انتخاب شد
که بســیاری به نامزد نشدن او برای رقابت بهترین بازیگر
اسکار معترض بودند.
این جوایز که تنها شــامل حال بازیگــران بریتانیایی و
ایرلندی میشود ،پیشتر فهرست نهایی نامزدهای خود را
در حالی اعالم کرد که بســیار با نامزدهای اسکار متفاوت
بود و تنوع زیادی در آن به چشم میخورد.
ادریس البا جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازی در فلمی
با عنوان «هیوالهای بیوطن» که کودک سربازان موضوع
اصلی آن هســتند دریافت کرد .البا برای بازی در این فلم
تحسین بسیاری برانگیخته است .جایزه انجمن اسکرین
اکتورز نیز هفته پیش به وی برای همین فلم تعلق گرفت.
البا  ۶ســال با فوکوناگا کارگــردان جاپانی این فلم برای
ساخت آن همکاری کرد .این کارگردان جاپانی-آمریکایی
با اشاره به این که بازیگران و دستاندرکاران ساخت فلم
از آمریکا و غنا بودند گفت پول الزم برای ساخت این فلم
را از همه جا جمع کرده است.
جایزه ویژه ســردبیر به اندرو هی برای درام « ۴۵سال»
رســید .این در حالی اســت که بازیگر زن مکمل فلم او،
پس از این که اعتراضهای متعدد به اسکار طرح شد ،این
اعتراضها را نژادپرستی نسبت به سفیدپوستها خوانده
بود .شــارلوت رمپلینگ که در میــان نامزدهای بهترین
بازیگر زن اســکار جای دارد ،از دریافت جایزه ایوینینگ
اســتاندارد بازماند و جایزه به مگی اسمیت برای «بانویی
در ون» رسید.
اســمیت برای بازی در فلم اقتباســی از نمایش آلن بنت
بسیار تحسین شده و این جایزه را  ۳۷سال پس از بردن
اولین جایزه اســتاندارد برای فلم «ســوییت کالیفرنیا»
دریافت کرد .این بازیگر طنزپرداز در ســخنرانی دریافت
جایزه گفت :میبینید بخشهایی برای بازیگران مسن هم
وجود دارد .او ســپس از بنت ،نیکالس هیتنر کارگردان و
گروه گریم که او را اینقدر زشــت کردند ،تشکر کرد .وی
در این فلم در نقش یک زن بیخانمان جلوی دوربین رفته
است.
بنت نیز جایزه ویژه اســتاندارد را برای یک عمر دستاورد
هنری دریافت کرد.
اما تامپســون نیز جایزه کمدی را به خانه برد و در مراسم
ســخنرانی از بازیگر فقید و همکارش آلن ریکمن که به
تازگی درگذشــت یاد کرد و گفت همه ما عیمقا دلتنگ او
هستیم.
مهمترین جایزه استاندارد نیز به فلم «بروکلین» رسید که
ساخته جان کراولی است و نامزد اسکار شده است .سیرشا
رونان برای بازی در این فلم تحسین شده است.

شانس ایناریتو برای
دریافت اسکار افزایش یافت

انجمــن کارگردانان آمریــکا ایناریتو را بــه عنوان بهترین
کارگردان سال  2015برگزید و کارگردان «بازی تاج و تخت»
بهترین کارگردان یک سریال درام شد.
کارگردانان هالیوود شــنبه در یک مراســم جایزه بهترین
کارگردان سال  2015را برای کارگردانی «بازگشته از گور» به
الخاندرو گونزالس ایناریتو اهدا کردند.
انجمن کارگردانان آمریــکا به عنوان بزرگترین گروه نماینده
کارگردانان سینما و تلویزیون جایزه بهترین فلمساز مستند
را نیز برای مستند «زمین کارتل» به متیو هینمن داد.
در سالهای گذشــته معموال برنده جایزه بهترین کارگردانی
انجمن کارگردانان آمریکا جایزه اسکار بهترین کارگردانی را
نیز از آن خود کرده و فلمش نیز جایزه اســکار بهترین فلم را
به خانه برده است.
ایناریتو سال گذشته نیز با فلم «بردمن» برنده این جایزه شده
بود .ایناریتو برای کارگردانی «بردمن» در هشــتاد و هفتمین
دوره جوایز آکادمی ،جایزه اسکار بهترین کارگردانی را از آن
خود کرد« ،بردمن» هم بهترین فلم اسکار شد.
تا اینجای کار انجمن بازیگــران فلم ،انجمن تهیهکنندگان و
انجمن کارگردانان هــر یک رای به فلمهای متفاوتی دادهاند.
در حالــی که انجمن بازیگران «افشــاگر» را برگزید ،انجمن
تهیهکنندگان «رکود بزرگ» را ســتود و انجمن کارگردانان
جایزه خود را به «بازگشته از گور» اعطا کرد.
بنابراین تا اینجای کار میتوان مدعیان اصلی اســکار را درام
ســیاه ایناریتو با بازی شانس اول اســکار بازیگری لئوناردو
دیکاپریو ،داســتان روزنامهنگاری «افشاگر» و نمایش مالی
«رکود بزرگ» دانست.
مراسم معرفی برندگان و اعطای جوایز اسکار  28فبروری در
هالیوود برگزار میشــود .پخش تلویزیونی این مراسم پر از
ستاره یکی از پربینندهترین برنامههای تلویزیونی در آمریکا
است.
البته امسال بازار داغ گمانهزنیها و شایعات درباره اسکار زیر
سایه سنگین جنجال عدم تنوع نژادی قرار گرفته است .این
جنجال پس از اعالم نامزدهای نهایی اســکار و عدم حضور
بازیگران سیاهپوست در شــاخههای اصلی بازیگری به اوج
خود رسید و به احیای هشــتگ «اسکار خیلی سفید است»
در توئیتر منجر شــد .البته در این میان برخی مانند اسپایک
لی و جیدا پینکتاسمیت نیز مراسم اسکار را تحریم کردند.
در کنار جوایــز کارگردانــان فلمهای ســینمایی ،انجمن
کارگردانــان آمریکا جایزه بهترین کارگردانی یک ســریال
کمدی را برای کارگردانی ســریال «ویپ» به کریس ادیسون
اعطا کرد و در نهایت جایزه بهترین کارگردانی یک ســریال
درام تلویزیونــی به دیوید نوتر کارگردان «بازی تاج و تخت»
رسید.

«ترس از آینده» ،موضوع محوری
سینمای آلمان در برلیناله
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اسب را در خانه  h 5حرکت دهید.
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بخش «چشماندازهای ســینمای آلمان» که بیش از یک دهه
است به ابتکار دیتر کاســلیک مدیر هنری فستیوال ایجاد
شــده ،نمایندگان نسل جوان این کشور را در جامعهای ناامن
و دستخوش دگرگونیهایی غیر منتظره به تصویر میکشد.
در بخش «چشماندازهای سینمای آلمان» شصت و ششمین
دورهی برلیناله ۱۲ ،فلم سینمایی و مستند کوتاه و بلند (از ۲۰
تا  ۶۰دقیقه) به نمایش درمیآید .این فلمها اغلب پروژههای
پایان تحصیلی دانشجویــان و فلمآموختگان مکاتب عالی
ســینمایی آلمانهســتند که با حمایت مادی و معنوی این
نهادها ساخته شدهاند.
موضوعهای اصلی فلمهای برگزیده این دوره ،بر محور ترس
از آینده و قبول مسئولیت از زوایای گوناگون دور میزند .فلم
«خیابان متئور» ساختهی کارگردان زن فرانسوی آلین فیشر،
از جملهی این کارها است که در مراسم گشایش این بخش به
نمایش در میآید( .دویچه وله)

