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 5فلمی که از ستاره آواتار باید ببینید

بازیگر اســترالیایی نقش جیک ســالی در فلم موفق
علمی-تخیلی ماجرایی «آواتار» ســاخته جیمز کمرون
در ســال  ،2009در روز دوم اگست  1976در گادلمینگ
انگلستان به دنیا آمد.
مادرش جین جــی .خانه دار و پدرش رونالد در نیروگاه
برق کار می کرد .او از سال  2004تا  2007با میو درمودی
بود و در سال  2014با الرا بینگل ازدواج کرد که این زوج
در مارچ  2015پسردار شدند و نامش را راکت گذاشتند.
ســاخت فلمی مانند «آواتار» باعث شد که ورثینگتون
به عنوان جدیدترین ســتاره فلم های اکشن هالیوود
شناخته شود ،ولی در واقع او در استرالیا از همان آغاز

بازیگری ،ستاره بود.
سم پس از ترک تحصیل و خروج از کالج ،به عنوان کارگر
ساختمانی مشغول به کار شــد و این زمانی بود که وی
ســاکن کوئینزلند بود .مؤسسه ملی هنرهای دراماتیک
در دوران کارگــری به او بورس تحصیلی داد و به همین
ترتیب بود که او وارد دنیای بازیگری شد.
پــس از فارغ التحصیلی از مدرســه درام ،در فلم های
«بوتمن» (« ،)2000کارهای کثیف» ( )2002و «پشــتک»
( )2004بازی کرد و توجه طرفداران و منتقدین را به خود
جلب کرد و بعد در سریال هایی مانند «راهم را دوست
دارم» ( )2004و «جراح» ( )2005حضور پیدا کرد.

ورثینگتون بــه خاطر نقش آفرینی در فلم مســتقل
«پشتک» در سال  ،2004جایزه بهترین فلم استرالیا را
برد.
وی مانند هنرپیشــه پیشــگامی مانند راسل کرو که
هموطنش اســت ،پس از حدود ده سال در این بیزنس
توانست ســتاره بزرگی در سینما شود .کمرون در سال
 2006او را نقش اول فلــم «آواتار» کرد و فقط چند ماه
مانده به اکران این فلم در سال  ،2009ورثینگتون در فلم
اکشــن پرخرج «نابودگر :رستگاری» در نقش مارکوس
رایت ،در مقابل کریستین بیل بازی کرد .سپس توانست
نقش پرســیوس را در فلم «برخورد تایتان ها» ()2010

بدســت آورد و در فلم درام بریتانیایی «قرض» با هلن
میرن همبازی شود.
به مناسبت زادروز سم ورثینگتون ،در اینجا از پنج فلم
ســینمایی او که ارزش تماشا کردن در آخر هفته دارند
نام برده ایم.
« .1آواتار»
بدون شک ،این فلم در صدر این لیست قرار دارد ،زیرا
نه تنها یکی از نقش های منحصر بفرد در کارنامه کاری
ورثینگتون است ،بلکه یک فلم علمی-تخیلی موفق و
تاریخی به کارگردانی جیمز کمرون اســت .اعالم شده
که قرار اســت دنباله هایی برای این فلم ساخته شود و
همین موضوع این فلم و ماجراهای بعدی اش را جذابتر
می کند.
« .2برخورد تایتان ها»
در این فلم افسانه ای ماجرایی که فلمی بازخلق شده از
نسخه اصلی محصول سال  1981با همین نام است ،سم
نقش اصلی فلم یعنی پرسیوس را بازی می کند که قسم
یاد می کند انتقام مرگ اعضای خانواده اش را از هیدس،
خدای دنیای زیرزمین بگیرد.
« .3نابودگر :رستگاری»
این فلم خاص از سری فلم های «نابودگر» مهمان ستاره
همیشــگی اش یعنی آرنولد نبود ،ولی در عوض ســم
ورثینگتون را داشت که نقش مارکوس رایت را بازی می
کرد که با جان کانر (با بازی کریستین بیل) همکاری می
کند تا حمله ای را علیه اسکاینت آغاز نماید.
« .4مردی بر روی لبه»
فلمی مهیج و اکشــن که در آن سم نقش نیک کسیدی
را بازی می کند ،پولیس سابقی که حاال فراری شده و از
لبه پنجره اتاقی در یک هتل قصد خودکشی دارد و می
خواهد با این روش نام خود و حکم مجازات  25ســال
زندان به جرم ســرقت الماس هایی به ارزش  40میلیون
دالر که به گردنش انداخته شده ،پاک کند.
« .5قرض»
در این فلم مهیج جاسوســی که هلن میرن و جسیکا
چستین هم در آن بازی کرده اند ،ورثینگتون نقش یک
جاســوس را بازی می کند که در دستگیری یک مجری
نازی در دهه شصت نقشی حیاتی دارد.

رئیس آکادمی اسکار ابقاء شد

«چریل بون ایســاکس» برای چهارمین دوره به عنوان
رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار انتخاب
شد.
به نقل از اسکرین ،هیات رئیسه آکادمی علوم و هنرهای
سینمایی اسکار سه شنبه شــب در جلسهای به ابقای
«چریل بون ایساکس» در ســمت رئیس آکادمی برای
چهارمین دوره پیاپی رای داد.
«ایساکس» که در چند وقت اخیر با جنجالهای فراوانی
پیرامون عدم تنوع نژادی در جوایز ســینمایی اسکار
رو به رو بوده اســت با ایجاد تغییراتی در قوانین تالش
کرد تعادل بیشتری از نظر تنوع در این رویداد سینمای
ایجاد کند اما این مســائل همچنان چالش اصلی او در
دوره پیش رو خواهد بود.

پس از اعــام نازمزدهای اســکار امســال ،کاربران
شبکههای اجتماعی با ایجاد هشتگ #OscarSowhite
به عدم رعایت عدالت و نادیده گرفتن اقلیتهای نژادی
اعتراض کردند.
وی به عنوان اولین ســیاه پوست و ســومین زنی که
ریاســت آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار را بر
عهده داشته اســت ،در ماه جنوری و با اعالم نامزدهای
اســکار  2016ناامیدی و ناراحتی خود را از نامزد نشدن
حتی یک بازیگر غیر ســفید پوســت در چهار شاخه
بازیگری این جوایز سینمایی اعالم کرد.
در جلسه هیات مدیره آکادمی همچنین «جفری کرلند»
به عنوان نایب رئیس اول (جوایــز ،کمیته رویدادها)،
«جان بیلی» به عنوا نایب رئیس (کمیته حفظ و تاریخ)
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و «کاتلین کنــدی» به عنوان نایب رئیس (کمیته موزه)
منصوب شدند.
همچنین «نانسی آتی» در سمت رئیس کمیته آموزش و
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توسعه« ،جیم جیانوپولوس» رئیس کمیته مالی و «دیوید
روبین» به عنوان دبیر امــور اداری و اعضاء در آکادمی
علوم و هنرهای سینمایی اسکار فعالیت خواهند کرد.

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

 جواب بازی با اعداد
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میزان

حمل

شــما می توانید خیلی خیالی باشــید و امروز یک جادوگر به نظر
میرســید .و زمانی پیش می آید که پول شما بیشتر می شود .به
نظر می رسد که استعداد در چانه زدن روی رسوایی معامالت دارید.
شــاید رابطه ای در مسایل کاری پیدا کنید که هم جالب و هم مفید
است.

ثور

زندگی عشــقیتان بسیار خوب به نظر میرســد چون شما بسیار
با مجبت و گرم هســتید .همچنین کمتر حرف می زنید و بیشــتر
محبتتان را در عمل نشان می دهید و این بسیار خوب است.

جوزا

احتیاج دارید که منزل بمانید و زیاد در اجتماع ظاهر نشوید .در هر
صورت ،اخیرا ً زیاد در بیرون از خانه بوده اید .الزم اســت که انرژی
تان را برای جشــن ها و مهمانی ها نگهدارید و یک روز آرام شما را
تازه نفس می کند.

سرطان

امروز روزیســت که با شــجاعت راه بروید و اعتقاد داشته باشید
که همه چیز امکان پذیر اســت .برای شما خیلی سخت خواهد بود
که احساســاتتان را در خود بگنجید چون درباره همه چیز خیلی
احساس مثبتی دارید.

اسد

ستارگان قوه تخیل و درک شما را باال می برند و می توانید بفهمید
که قدم بعدی یک نفر چه می تواند باشــد .به راحتی می توانید از
احساس یکی از همکاران نسبت به خودتان باخبر شوید .میتوانید
به راحتی از او سوال کنید اما شما هیچ وقت این کار را نمی کنید.

سنبله

شما تا آنجایی که میتوانید باید امروز صبور و با حوصله باشید زیرا
در آخرین دقایق برنامهها طوری تغییر میکند که شوکه میشوید.
برخی از جزئیات روزمره زندگیتان مبدل به هرج و مرج می شود.

همسرتان کمی عجیب است و باید علت آن را حدس بزنید .شاید
برنامهها در لحظه آخر تغییر کند .سعی کنید انعطاف پذیر باشید
واگر نه خودتان را ناراحت می کنیــد .امروز همه چیز به انتخاب
خودتان بستگی دارد اما دوست دارید کارها مرتب و منظم انجام
شوند.

عقرب

امروز ترکیب بندی ستارهها شــما را بسیار محتاط خواهند کرد.
خصوص ًا اگر مشــغول کارهای مربوط به خانه هستید .مایلید که
کارهای روزمره و سخت را از ســرراهتان بردارید پس وقت تلف
نکرده و دیگر راجع به آنها فکر نمیکنید.

قوس

ستارگان می گویند که شما معتقدید مدت طوالنی در رابطه با او
صبوری به خرج داده اید و اکنون زمان آن است که او را سر جای
خودشان بنشــانید .احتماالً اتفاقاتی که در گذشته رخ داده را به
یاد آورده و میترســید که این اتفاقات دوباره به وقوع بپیوندند.
با دقت آن را بررسی کنید و نگذارید تاریخ مجددا ُ تکرار شود.

جدی

احســاس میکنید باید سرعت داشته باشید .سعی کنید بیش از
حــد توانایی خود به دیگران قول ندهید .شــاید کمی دیگر این
پیشرفتها به موقعیتهای غیر ممکن تبدیل شوند.

دلو

در مقابل خواســته ستارگان مقاومت نکنید.سعی کنید سرنوشت و
تغییر را بپذیرید .زیرا اگر نپذیرید انگشت سرنوشت می تواند خودش
بر شما زخم بزند .موفقیت آتی شــما در دست دیگران است و این
بستگی به رفتار شما با آنها دارد.

حوت

«مل گیبســون» و «شان پن» سینماگران سرشناس اسکاری
در یک فلم اقتباسی به کارگردانی یک چهره ایرانی در نقش
خالقان دیکشنری انگلیسی آکسفورد بازی میکنند.
گاردین نوشــت :این فلم بر اســاس رمان پرفروش «جراح
کراتورن :داســتان قتل ،جنون و عشــق به کلمات» نوشته
«سیمون وینچستر» ساخته میشود و «گیبسون» در این فلم
اقتباسی در نقش پروفســور «جیمز مواری» بازی میکند که
نگارش دیکشنری انگلیسی زبان آکسفورد را در سال 1857
آغاز کرد .ابتدا قرار بود «گیبسون» کارگردانی فلم «پرفورسور
و مرد دیوانــه» را بر عهده گیرد اما اکنــون فرهاد صفینیا
نویسنده و فلمنامهنویس که پیش از این نگارش فلمنامه فلم
«آخرالزمان» را بر عهده داشت این فلم را کارگردانی میکند.
«شان پن» نیز در حال مذاکره برای بازی در نقش «سی مینور»
جراج بازنشسته ارتش اســت که در حالی که در آسایشگاه
روانی بستری بود بیش از  10هزار واژه به دیکشنری آکسفورد
اضافه کرد« .خون پدری» و «ستیغ ارهای» جدیدترین فلمها
با بازی «مل گیبسون» هستند که در ادامه سال جاری میالدی
در ســینماهای جهان اکران میشــوند ،ضمــن این که این
سینماگر آمریکایی در ماه جون اعالم کرد در حال کار کردن
بر روی ساخت دنباله فلم «مصائب مسیح» است.

«گیبســون» برای ساخت فلم «شــجاع دل» از تجربههای
کارگردانی خود موفق به کسب جایزه گلدن گلوب شد و دو بار
دیگر نیز برای فلمهای «خون بها» و «انچه زنان میخواهند»
نامزد کسب جایزه بازیگری از این رویداد سینمایی بوده است.
وی عــاو ه بر کســب دهها جایــزه مختلــف از بزرگترین
جشــنوارههای دنیا ،جوایز و افتخارات بــزرگ دیگری نیز
کســب کرده اســت که از مهمترین آنها میتوان به دریافت
باالترین نشان افتخار کشــور استرالیا در سال  ،1997عنوان
قدرتمندترین و پرنفوذترین ســتاره سینمای جهان از سوی
نشریه فوربس در سال  2004و کسب رتبه دوازدهم در میان
 100بازیگر برتر ســینمای جهان اشــاره کرد« .شان پن» نیز
اخیرا فلم «آخرین چهره» را در مقام کارگردان به جشــنواره
کن آورد که با بازخوردهای عمدتا منفی همراه شد.

دیکاپریو به کمک
هیالری کلینتون میآید

 بازی با اعداد

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

«مل گیبسون» و «شان
پن» در یک فلم

می توانید انتظار یک فرصت را در زمینه های کاری داشته باشید.
اما اگر باید قراردادی را امضا کنید یک هفته در موردش فکر کنید
در این صورت همه چیز به خوبی پیش می رود.م مکن است امروز
هر اتفاقی بیفتد.
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وزیر را در خانه  D 8حرکت دهید.
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بازیگر برنده اسکار مجری مراسم جمعآوری اعانه برای نامزد
حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد
بود .مراســم دریافت کمکهای مالی برای هیالری کلینتون
نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا،
در حالی  ۲۳اگست در لس آنجلس برگزار میشود که لئوناردو
دیکاپریو بازیگر برنده اسکار مجری این مراسم است .مراسم
جمعآوری اعانه بــرای کلینتون با عنوان “یــک مکالمه با
هیالری” برگزار میشود .رقم تعیینشده برای هر فرد ۳۳.۴۰۰
دالر است ۲.۷۰۰ .دالر اول به کمپین کلینتون میرسد و باقی
به کمیتــه ملی دموکراتها و محافــل ایالتی و محلی اعطاء
میشود.
این اولیــن دیدار کلینتون از لس آنجلــس بعد از برگزاری
گردهمایی ملی دموکراتها و معرفی رســمی به عنوان نامزد
این حزب خواهد بود.
دیکاپریــو جون پیش نیز در مراســم جمــعآوری اعانه
برای کمپین انتخاباتی کلینتون در خانه هاروی واینســتین
تهیهکننده سینما در نیویورک شرکت کرد.

«گلوریا دیهاون» همبازی
«چاپلین» درگذشت

گلوریا دیهاون هنرپیشــه معــروف نمایشهای موزیکال و
همبازی چارلی چاپلین در فلم «عصر جدید» در  ۹۱ســالگی
درگذشت.گلوریا دیهاون هنرپیشه سینما و تئاتر و همبازی
«چارلی چاپلین» «جین کلی» و «فرانک ســیناترا» به دنبال
حمله قلبی چند ماه پیش ،روز گذشته در  ۹۱سالگی درگذشت.
او هنرپیشــگی را از  ۹سالگی و با فلم «عصر جدید» چاپلین
آغاز کرد و بالفاصله با شــرکت معروف «مترو گلدوین مایر»
قرارداد بست.
پس از آن در فلمهای «ارســال بهترین غــذا» «تعطیالت
تابستان» «دو دختر و یک ملوان» و «صحنه جرم» ایفای نقش
کرد .وی در فلم موزیکال «دختــر» در کنار «تونی دیویس»
ایفای نقش کرد .گلوریا پس از آن همچنین به ستاره تلویزیون
تبدیل شد.

اجرای گلدن گلوب ۲۰۱۷
به جیمی فالون رسید

جیمی فالون کمدین مشــهور آمریکایی به میزبانی هفتادو
چهارمین دوره مراسم گلدن گلوب انتخاب شد.
به نقل از اســکرین دیلی ،کمدین شبکه انبی سی در برنامه
«تونایت شو» مجری مراسم ساالنه انجمن مطبوعات خارجی
هالیوود شد که  ۸جنوری  ۲۰۱۷برگزار میشود.
رابرت گرینبلت رییس انبیسی دیشب با اعالم این خبر در
انجمن منتقدان تلویزیونی از فالون به عنوان فردی شــوخ و
یک کمدین درخشــان یاد کرد و افزود او کمدی را از سطح
حس شــوخی فراتر برده و همین است که گلدن گلوب را به
عنوان یکی از پیشــتازترین رویدادهای رسانهای سال بدل
کرده است.
فالون نیز در توییتی نوشت :واقعا در جستجوی فرصتی بودم
که با مطبوعات خارجی هالیوود سرکنم؛ پیش از آن که دونالد
ترامپ همه را تبعید کند...
گلدن گلوب اســامی نامزدهای خود را  ۱۲دســامبر اعالم
میکند .هر ســال گلدن گلوب آغازگر روندی اســت که به
دنبال آن رقابتهای ســینمایی کلید میخورد و برترینهای
سال در برنامههای سینمایی مختلف انتخاب میشوند.جیمی
فالون  ۴۲ساله مجری تلویزیون ،کمدین ،بازیگر ،آهنگساز و
تهیهکننده آمریکایی اســت .در حال حاضر وی مجری برنامه
«امشب با اجرای جیمی فالون» است .وی پیشتر «آخر شب با
جیمی فالون» را از سال  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۴اجرا کرده است.

