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اعالم برگزیدگان اسکار

اسکارهای2016تقسیمشد

مراســم اعطای جوایز هشتادوهشــتمین دوره جوایز
ســینمایی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی (اسکار) در
حالی بامداد دیروز در هتــل بیورلی هیلتون لسآنجلس
برگزار شــد که «لئوناردو دیکاپریو» سرانجام موفق به
کسب اسکار شد و جایزه بهترین فلم در کمال ناباوری به
«اسپاتالیت» رسید.
در این مراســم که اجرای آن بر عهــده «کریس راک»
کمدین آمریکایی است ،برگزیدگان در  24شاخه گوناگون
ســینمایی به تدریج معرفی شدند که فلم «مکس دیوانه:
جاده خشم» با کسب شــش جایزه بیشترین جوایز را به
خود اختصاص داد.
فهرست کامل برندگان اسکار  2016به این شرح است:
** بهترین فلم بلند
نامزدها« :بازگشته»« ،کمبود بزرگ»« ،مکس دیوانه :جاده
خشم»« ،اتاق»« ،اسپاتالیت»« ،مریخی»« ،بروکلین»« ،پل
جاسوسها»
برنده« :اسپاتالیت»
** نکتــه قابل توجه دربــاره فلم برنده اســکار اینکه
«اسپاتالیت» با نام اصلی « »Spotlightبا دو عنوان دیگر
«کانون توجه» و «افشاگر» نیز در برخی محافل سینمایی
داخلی ترجمه شده است.
ایناریتو
** بهترین کارگردانی
نامزدها« :آدام مککی» کمبود بزرگ« ،آلخاندرو گونزالز
ایناریتو» بازگشته؛ «تام مککارتی» اسپاتالیت؛ «جورج
میلر» مکس دیوانه :جاده خشم؛ «لنی آبراهامسون» اتاق
برنده« :الخاندرو گونزالز ایناریتو» برای فلم «بازگشته»
** بهترین بازیگر نقش اول مرد
نامزدها« :برایان کارنستون» ترامبو؛ «مت دیمون» مریخی
؛ «لئوناردو دیکاپریو» بازگشته؛ «مایکل فاسبندر» استیو
جابز؛ «ادی ردماین» دختر دانمارکی
برنده« :لئوناردو دیکاپریو» برای فلم «بازگشته»
** بهترین بازیگر نقش اول زن

نامزدها :کیت بالنشــت» کارول؛ «بری الرســن» اتاق؛
«سیبرشا رونان» بروکلین؛ «شــارلوت رامپلینگ» 45
سال؛ «جنیفر الورنس» جوی
برنده« :بری الرسن» برای فلم «اتاق»
**بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
نامزدها« :کریستین بیل» کســری بزرگ؛ «تام هاردی»
بازگشته؛ «مارک رافلو» اسپاتالیت؛ «مارک رایلنس» پل
جاسوسها؛ «سیلوستر استالونه» اعتقاد
برنده« :مارک رایلنس» برای فلم «پل جاسوسها»
** بهترین بازیگر نقش مکمل زن
نامزدها« :جنیفر جیسون لی» هشت نفرتانگیز؛ «رونی
مارا» کارول؛ «راشل آدامز» اسپاتالیت؛ «آلیسیا ویکاندر»
اکس مشینا؛ «کیت وینزلت» استیو جابز
برنده« :آلیسیا ویکاندر» برای فلم «اکس مشینا»
لئوناردو دی کاپریو
** بهترین فلم غیرانگلیسی
نامزدها :آغوش شــیطان (کلمبیا)؛ موستانگ (فرانسه)؛
پسر شائول (هنگری)؛ ذیب (اردن)؛ یک جنگ (دنمارک)
برنده :پسر شائول (هنگری)
** بهترین فلمنامه اقتباسی
نامزدها :کسری بزرگ؛ بروکلین؛ کارول؛ مریخی؛ اتاق
برنده :کسری بزرگ
** بهترین فلمنامه اصلی
نامزدها :پل جاســوسها؛ اکس مکشینا؛ Inside Out؛
اسپاتالیت؛ از کف خیابانهای کمپتون
برنده :کانون توجه
** بهترین مستند بلند
نامزدها :امی ،ســرزمین کارتل ،نگاه سکوت ،چه اتفاقی
افتاد آقای سایمون؟
برنده :امی
برندگان اسکار 2016
** انیمیشن بلند
نامزدها :آنومالیسا؛ Inside Out؛ شان دشیپ (گوسفند
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مشق ـ شق ـ نقاش ـ نقش
ـ شــمع ـ معاش ـ شام ـ
شن ـ عشق ـ عاشق ـ شنا
ـ شان ـ قاش ـ مشتاق ـ
مشتق ـ مشت ـ مشقت.
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لئوناردو دیکاپریو سرانجام برنده جایزه آکادمی اسکار برای
بهترین بازیگر نقش اول مرد بهخاطر حضور و بازی بینظیرش
در فلم  The Revenantشد .با زومجی و جزیئات این خبر
همراه باشید.
هشتاد و هشتمین مراسم ساالنه جوایز اسکار در تئاتر دالبی
شــهر لسآنجلس برگزار شد .امسال هم همچون سالهای
گذشته ،فلمهای بسیار خوبی در بخشهای مختلف کاندید
دریافت جوایز متعدد بودند که بدونشــک فلم زیبا ،درام،
مهیج و البته بسیار پرزحمت  The Revenantاز مهمترین
آنها بود .یکــی از دالیل قرار گرفتن ایــن فلم در کانون
توجهات و لحظهشــماری اکثر عالقهمندان دنیای سینما
برای فرارسیدن زمان برگزاری اسکار امسال ،کاندید شدن
لئوناردو دیکاپریو برای پنجمینبار بود که به اعتقاد تعداد
بسیار زیادی از طرفداران و منتقدین ،امسال دیگر نوبت او
بود .بخصوص با شاهکاری که کارگردان مکزیکی آلخاندرو
گونزالس ایناریتو خلق کرد و این اتفاق پس از سالها انتظار
برای دیکاپریوی  ۴۱ساله افتاد و او موفق به دریافت اسکار
شــد .دیکاپریو پیش از این برای فلمهای The Wolf of
 Wall Streetو Blood Diamonds ، The Aviator ،

«کریس راک» مجری ســیاه پوست مراسم امسال اسکار
در آغاز مراسم اعطای جوایز ،واکنش تندی به بحران عدم
تنوع نژادی در هالیوود نشان داد.
این کمدین آمریکایی با اشاره به موضوع جنجالی امسال
هالیوود و جوایز اسکار درباره نادیده گرفتن بازیگران سیاه
پوست و نامزد نشدن حتی یک بازیگر غیر سفیدپوست
در چهار بخش بازیگــری با زبانی طنز عنوان کرد که»آیا
هالیوود نژاد پرست است؟ شما هالیوودیها نژادپرستان
خوبی هستید».
او در ادامــه تصریح کرد :ما (ســیاه پوســتان) فرصت
میخواهیم؛ به بازیگران ســیاه پوســت فرصتی برابر با
بازیگران سفید پوست بدهید« .لئو» (لئوناردو دیکاپریو)
هر سال چند نقش عالی بازی می کند اما «جیمی فاکس»
چطور؟
او همچنین گفت :جای تعجب است که چرا اینقدر درباره
حضور من در مراسم اسکار جنجال به وجود آمد .بسیاری
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میزان

حمل

امروز شــما با لیست بلند باالیی از کارها مواجه میشوید و به نظر
میرســد که کسی حاضر به یاری شما نیست و زمانی اوضاع بدتر
از قبل میشــود که وقتی شما مشغول انجام کارهایید و بیرون از
خانه میروید ،دیگران از عدم حضور شما لذت نبرده و کمی نگران
شما میشوند.

احساســاتي وجود ندارد كه در اعماق وجودتان از آنها ميترسيد و
نميخواهيد در مورد آنها بيشتر بدانيد .اما اين كار اشتباه است تا در
مورد موضوعي خوب اطالعات نداشته باشيد كاري هم نميتوانيد در
مورد آن انجام دهيد .اين احساس منفي را كنار بگذاريد.

عقرب

در چند روز آینده با مســائل گیج کننده و مبهم روبرو میشوید.
شاید دوست داشــته باشید .پیشرفت کنید اما تا این مسائل مرموز
حل نشوند ،با توانایی شما هیچ پیشرفت نخواهید داشت.

قوس

چيزهاي جالبي را كشف ميكنيد زيرا ســيارات توانایی زيادي به
شــما ميدهند .مهمترين يافته شما مربوط به ديدگاه شما نسبت به
خودتان است گاهي اوقات به خاطر اين موضوع استعدادهايتان را
محدود ميكنيد.

جدی

ثور

جوزا

سرطان

چیزهای زیادی اســت که باید به آن فکر کنید ،بنابراین به تعطیالت
آرامی نیاز دارید .یک نفر سعی دارد با شما صحبت کند اما نمیتوانید
آرام بنشیند ،به حرفهایش گوش کنید .به آرامی و جدیت بگویید که
میخواهید تنها باشید.

اسد

امروز حرفهایی بين شما و فرد مورد عالقهتان و يا دوستان و اقوام
صورت ميگيرد ،به خصوص اگر درگيري بر ســر مسائل مالي باشد
شــما مانند هميشه صبور نيســتيد و ميخواهيد سريع با موضوع
برخورد كنيد.

سنبله

درحال حاضر شخصی بیکار میباشد که حوصلهتان را سر میبرد .به
هیچ دلیلی ســعیدارند شما را سرزنش کنند .شما هم او را سرزنش
میکنید و ایراد میگیرید و البته این کار شما خوشحال میکند.

امروز لحظه غمگین ندارید .بعضی از افراد کمی مرموز میشوند اما
جای نگرانی نیست .اکنون زمانی است که باید در مورد اهدافتان
جدی باشید.
عواطف شما امروز تكاني خورده و شما را وادار کرده كه به روابطتان
كمي فكر كنيد .امروز امكان اين هست كه با رفتار كسي آزرده شويد
ولي زيادي جدي نگيريد چون به احتمال زياد اين مسئله بزودي تمام
مي شود و همه چيز طبيعي ميشود.
امروز ســعي كنيد كه كارهاي روزمره را آســان بگيريد .اين كه
شــما چرا هميشه همه چيز را به خود ســخت گرفته و در انجام
كارهايتان از ديگران كمك نميخواهيد ،يك معماست.

دلو

ســیارات اعتماد به نفس شما را افزایش میدهند که این امر برای
پیوست شما به فعالیتی اجتماعی بسیار عالی است .این زمان وقت
پیشرفت در کارهای مهم است و اگر جرأت داشته باشید و خود را
مطرح کنید هر چیزی را که بخواهید بدست خواهید آورد .اگر کنار
بکشید همه فرصتهای را بطور کلی از دست میدهید.

حوت

یک تابش خیلی صمیمانه روی نزدیکترین ارتباط شــما هست.
و شما زیاد به نظر نمیرســید که میل به معاشرت داشته باشید.
خرید یا انجام خــرده کاریهای روزمره در حقیقت آن چه را که
شــما واقع ًا میخواهید باقی ماندن در دنیای رمانتیک و جادویی
است که با یکدیگر خلق کرده اید.

 Whats Eating Gilbert Grapeنامزد دریافت اســکار
شده بود .الزم به ذکر اســت که دیکاپریو امسال بهخاطر
نقشآفرینی هنرمندانــه و بینظیرش در The Revenant
موفق به دریافت جوایــز متعددی مثل  Golden Globsو
 Screen Actors Guild Awardsنیز شــده بود که این
موضوع ،شــانس وی را برای دریافت اسکار بسیار باال برده
بود .دیکاپریو در سخنرانی که پس از دریافت اسکار داشت،
ضمن قدردانی از تمامی دســتاندارکاران و سازندگان این
پروژه از جمله تام هاردی ،الخاندرو گونزالس ایناریتو ،کمپانی
فاکس و سایرین که آنها را بینظیر خطاب کرد ،مجددا از
فرصت استفاده کرده و نســبت به تغیرات جوی و زیست
محیطی مخرب ،و همچنین تاثیرات آن بر زندگی گونههای
مختلف جانوری و انسانها ،ضمن ابراز نگرانی از همه ارگانها
و مردم درخواست کمک برای حل و بهبود این معزالت کرد.
دیکاپریو در حالی برنده اســکار شــد که رقیبان او برای
دریافــت جایزه بهتریــن بازیگر نقش اول مــرد ،مایکل
فاسبندر برای فلم  ، Steve Jobsبرایان کرانستون برای فلم
 ، Trumboمت دیمون برای  The Martianو ادی ردمین
بهخاطر نقشآفرینی در  The Danish Girlبودند.

واکنش تند مجری سیاه پوست اسکار

آماس ـ ارشد ـ بانگ ـ پافشاری ـ تأسف ـ ثامن ـ جدل ـ چیستان ـ حافظ
ـ خدمتگزار ـ دستبرد ـ ذاللت ـ رازی ـ زرنگ ـ ژولیده ـ سیاسی ـ شهناز ـ
صورت ـ ظابطه ـ طبابت ـ ظهور ـ عمران ـ غایله ـ فهرست ـ قضیه ـ کنسول
ـ گزارش ـ لبنیات ـ میکروب ـ نوازش ـ وعده ـ هویت ـ یگانگی.
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لئوناردو دیکاپریو
پس از سالها انتظار
برنده اسکار شد

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.
 4 کلمه :خوب
 8 کلمه :متوسط
 13 کلمه :عالی

جواب هدف

ناقال)؛ وقتی مارین آنجا بود
برندهInside Out :
** بهترین تدوین
نامزدها :کســری بزرگ؛ مکس دیوانه :جا ده خشــم؛
بازگشته؛ جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد؛ اسپاتالیت
برنده :مکس دیوانه :جا ده خشم
** بهترین موسیقی متن
نامزدها :پل جاســوسها؛ کارول؛ هشــت نفرتانگیز؛
سیکاریو؛ جنگ ستارگان
برنده« :انیو موریکونه» برای فلم «هشت نفرتانگیز»
**بهترین ترانه اصلی
نامزدها :پنجاه طیف خاکستری؛ریســینگ استیشن؛
جوانی؛ شکار زمین؛ شبح
برنده :ترانه «نوشتن روی دیوار» از «سم اسمیت» در فلم
«شبح»
** بهترین فلمبرداری
نامزدها :بازگشته؛ کارول؛ هشــت نفرت انگیز؛ مکس
دیوانه :جاده خشم؛ سیکاریو
برنده :بازگشته
** بهترین طراحی لباس
نامزدها :کارول؛ سیندرال؛ دختر دنمارکی؛ مکس دیوانه:
جاده خشم؛ بازگشته
برنده :مکس دیوانه :جاده خشم
برندگان اسکار 2016
** بهترین مستند ،موضوع کوتاه
نامزدها :تیم 12؛ چو آنسوی خطوط؛ کلود لنزمن؛ دختری
در رودخانه؛ آخرین روز آزادی
برنده :دختری در رودخانه
**بهترین چهرهپردازی
نامزدها :مکس دیوانه؛ بازگشته؛ پیرمرد  100ساله که از
پنجره باال رفت و ناپدید شد
برنده :مکس دیوانه :جاده خشم
**بهترین طراحی تولید
نامزدها :پل جاسوسها؛ دختر دنمارکی؛ مکس دیوانه:
جاده خشم؛ مریخی؛ بازگشته
برنده :مکس دیوانه :جاده خشم
** بهترین میکس صدا
نامزدها :پل جاســوسها؛ مکس دیوانه :جاده خشــم؛
مریخی؛ بازگشته؛ جنگ ستارگان :نیرو برمیخیرد
برنده :مکس دیوانه :جاده خشم
** بهترین صداگذاری
نامزدها :مکس دیوانه :جاده خشــم؛ بازگشته؛ مریخی؛
سیکاریو؛ جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد
برنده :مکس دیوانه :جاده خشم
** بهترین جلوههای ویژه
نامزدها :اکس مشینا؛ مکس دیوانه :جاده خشم؛ مریخی؛
بازگشته؛ جنگ ستارگان نیرو برمیخیزد
برنده :اکس مشینا
** بهترین فلم کوتاه ،اکشن زنده
نامزدها :آواماریا؛ روز اول؛ همه چیز خوب خواهد شد؛
شاک؛ شاترر
برنده :شاترر
** بهترین فلم کوتاه ،انیمیشن
نامزدها :داســتان خرس؛ پرولوگ؛ جهــان فردا؛ تیم
افسانهای سانجای
برنده :داستان خرس

دیگر از مراســمهای اسکار نیز «کامال سفید» بوده است.
امسال هشتادو هشــتمین دوره جوایز سینمایی اسکار
است و این به آن معناست که عدم حضور بازیگران سیاه
پوســت در میان نامزدهای بازیگری حداقل  71بار پیش
از این نیز تکرار شــده اســت .در دهه  50و « 60سیدنی
پواتیه» فلم نداشــت و سیاه پوستان آنقدر مشغول مورد
تجاوز قرار گرفتن و مجازات شــدن بدون محاکمه بودند
که برایشان تفاوت نداشــت چه کسی برنده فالن اسکار
میشود.
به گــزارش گاردین« ،کریــس راک» همچنین خطاب به
«جادا پینکت اســمیت» همسر «ویل اســمیت» که از
بایکوت کنندگان مراسم اسکار به سبب عدم تنوع نژادی
در میان نامزدهــای بازیگری بود نیز به طنز گفت« :تو به
دلیل این که همســرت (ویل اسمیت) نامزد کسب جایزه
نشده بود ،مراسم را بایکوت کردی!
این صحبت با خنده فراوان حاضرین در مراسم روبه رو شد.

حضور ژان کلود ون دم
در قسمت آزمایشی سریال
جدید آمازون

ژان کلــود ون دم ،بازیگر و رزمی کار مشــهور بلجیمی ،در
جدیدترین نقش خود در قســمت آزمایشــی سریال جدید
اکشــن-کمدی آمازون به نام ژان کلود ون جانسون جلوی
دوربینها خواهد رفت .قســمت آزمایشی یا پایلوت درواقع
یک قســمت کامال مســتقل از یک مجموعهی تلویزیونی
اســت که طبق برنامهریزیها ساخته شده تا عوامل شبکه یا
پشتیبان ســریال موفقیت آن را بسنجند .طبق تخمینهای
سایت مشهور ورایتی ،فقط حدود یک چهارم این قسمتهای
آزمایشــی به تولید کامل سریال میرســند و بقیه اصال به
پخش نمیرسند .در صورت موفقیت آمیز بودن ،این قسمت
به عنوان قســمت اول سریال در نظر گرفته میشود و عوامل
به دستور شبکه یا پشتیبان سریال شروع به ساخت ادامهی
آن میکنند .حال قسمت آزمایشی ســریال «ژان کلود ون
جانسون» که ســریال اختصاصی آمازون محسوب میشود،
قرار اســت با حضور ســتارهی فلمهای اکشن و رزمی یعنی
ژان کلــود ون دم مخاطبان زیادی را به خود جذب کند .طبق
گزارش سایت هالیوود ریپورتر ،این سریال اکشن-کمدی به
تازگی دستور ساخت قسمت آزمایشی خود را دریافت کرده
است .در این فلم ون دم نقش شــخصیتی مشابه خودش را
بازی میکند ،یک بازیگر مشــهور و رزمیکار که خودش را
از بازنشســتگی در میآورد تا آن روی دیگر شخصیتش را
در قالب ژان کلود ون جانســون ،یــک مامور امنیتی مخفی
خصوصی ،پی بگیرد .کاراکتر ون دم در ســریال،از پوشــش
بازیگری برای انجــام دادن وظایف خود به عنوان یک مامور
مخفی استفاده میکند .در این قسمت آزمایشی این شخصیت
یا همان جانسون ،نقش اول یک نسخهی اکشن از فلم هاکل
بری فین را بازی میکند ،پوششــی که به او در انجام کارهای
مخفیاش کمک میکند.

قسمت بعدی فلم

2278
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5
4
3
2
1
H

G

F

E

D

 جواب شطرنج 2277
قلعه را در خانه  c 2حرکت دهید.

C

B

A

Dead Rising: Watchtower

تابستان سال آینده اکران
خواهد شد

قسمت بعدی فلم ظهور مردگان :برج دیدبانی (Dead Rising
 )Watchtowerکه با اقتباس از مجموعه بازی Dead Rising
ساخته شده ،تابستان ســال  ۱۳۹۵اکران خواهد شد .ادامهی
داســتان فلم ظهور مردگان :بــرج دیدبانی (Dead Rising
 )Watchtowerمحصول کمپانی رسانهای لجندری دیجیتال
در دســت ساخت است و همانند قســمت قبلی خود ،توسط
شبکهی آنالین ســونی ،کرکل ( )Crackleاکران خواهد شد.
بخش دیجیتالی رســانهای این کمپانی زیرمجموعهی بخش
اصلی یعنی لجندری پیکچرز اســت که مشغول ساخت فلم
وارکرفت ( )Warcraftاست .فلمبرداری این قسمت که ظهور
مردگان :پایان بازی ( )Dead Rising: Endgameنام دارد،
همانند قسمت قبل در شهر ونکوور کانادا انجام میشود .در این
قسمت نیز جس متکلفی در نقش قبلی خود یعنی چیس کارتر
گزارشگر ظاهر خواهد شد .کارگردانی این قسمت بر عهدهی
پت ویلیامز و نویســندگان فلم نیز مایکل فریس ،نویسندهی
فلم رســتگاری نابودگر ( )Terminator Salvationو تیم
کارتر (نویســندهی  )Dead Rising Watchtowerهستند.
گزارشهای متعددی حاکی از این است که بازیگر سریال متل
بیتس ( )Bates Motelکیگان کانر تریسی در این فلم در نقش
جردن بلیر ،اپراتور دوربین و دنیس هیزبرت بازیگر مجموعهی
 )24( 24مجددا در نقش ژنرال لیونز ایفای نقش خواهند کرد.
همچنین پاتریک ســابونگی بازیگر سریال هنر بیشتر (The
 ،)Art of Moreدر نقش یک فرد خورهی بازیهای ویدیویی و
زامبیکش بازی خواهد کرد.

