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روسها جایزه «اسکار آسیا-
اروپا» راهاندازی میکنند

روسها از طرحی برای راهاندازی یک جایزه ســینمایی
ساالنه تحت عنوان «اسکار اوراسیا» خبر دادند.
به نقــل از هالیوود ریپورتر ،مقامات روســی در حالی از
برگزاری یک مراسم جوایز ســینمایی مشابه با اسکار با
نام «اسکار آســیا-اروپا» خبر دادهاند که تاکید میکنند،
هدفشان جنگ با هالیوود نیست.
«نیکیتا میخایلوف» کارگردان برنده اسکار ،رئیس اتحادیه
فلمسازان روسیه و همچنین رئیس جشنواره فلم مسکو
عنوان کرد :اوراسیا (آسیا و اروپا) بخش بزرگی از جهان را
به خود اختصاص میدهد و شایسته توجه بیشتری نسبت
به اکنون است اما این تالشی برای جنگ با هالیوود نیست.
«میخایلــوف » در جریان افتتاحیه جشــنواره فلم «پل
اوراسیا» در شــهر کریمه که دو ســال پیش از اوکراین
جدا و به روســیه پیوســت اعالم کرد منابع مالی تمامی
جشنوارههای سینمایی در روســیه توسط دولت فراهم
میشود و انتظار میرود این جایزه سینمایی نیز با حمایت

دولت برگزار شود.
وی ادامه داد :فلمهایی از کوریای جنوبی ،هند و پاکستان
در جایزه «اسکار ارواسیا» از آثار برجسته خواهند بود و
این سینمای حقیقی برخواسته از کشورهایی است که با
مشکالت سیاسی و اجتماعی درگیر هستند.
مقامات ســینمایی روس در حالی از عدم جنگ و رقابت
با هالیوود ســخن میگویند که طرح تعیین سهمیه برای
اکران فلمهای داخلی روســیه به منظور محدود کردن
نمایش آثار هالیوودی در حال بررســی و بحث اســت و
رویکرد ضد هالیوودی در کل فضای سینمای روسیه وجود
دارد« .میخایلوف» در سال  1995با فلم «آفتاب سوخته»
جایزه اسکار بهترین فلم خارجی را برای سینما روسیه به
ارمغان آورد و اخیر در اظهارنظری از رفتار غیرمنصفانه با
فلمهای روسی در در جوایز اسکار انتقاد کرده بود.
روسها چندی پیش از برگزاری جوایز ســینمایی معادل
«جوایز گلدن گلوب» نیز خبر داده بودند.

حال و هوای ویژه

«دزدان دریایی کارائیب »5

کمپانی والت دیزنی می گوید پنجمین قســمت مجموعه
فلم «دزدان دریایی کارائیب» ،حال و هوای ویژه و متفاوتی
دارد.
این فلم اکشن و فانتزی تماشاگران و دوستداران خود را
وارد یک دنیای خاص و تماشایی می کند.
اما رســانه های گروهی و منتقدان سینمایی عقیده دارند
فلم باید به نمایش عمومی درآید تا تماشــاگران ببینند
چنین ادعایی درست است یا غلط!
خاویر باردم ستاره ســینمای اسپانیا ،در داستان قسمت
تازه فلم در نقش کاراکتر منفی داســتان کاپیتان ساالزار
ظاهر شده و گریم بسیار خوبی دارد.
او دو ســال قبل در یکی از قســمت های مجموعه فلم
جیمزباند هم ،در نقش کاراکتر خبیث داستان بازی کرد.
جانی دپ یک بار دیگر در نقش کاپیتان جک اسپارو دزد

دریایی عشــوه گر آب های منطقه کارائیب ظاهر شده
است.
منتقدان ســینمایی می گویند در کنار بازی های خوب و
داســتان جذاب ،این مجموعه فلم جلوه های ویژه بسیار
دیدنی دارد.
به نوشــته ورایتی ،تیم دونفره اسپن ساندبرگ و یواکیم
رونینگ امر کارگردانی قســمت تــازه دزدان دریایی
کارائیب را به عهده داشته اند.
فلم با هزینه کالن  320میلیون دالری تولید شده و برای
اوایل فصل تابستان سال  ،2017به روی پرده سینماهای
جهان می رود.
چهارمین قسمت این اکشن فانتزی ماجراجویانه در سال
 2011به نمایش عمومی درآمد و در سطح جهانی باالی یک
میلیارد دالر فروش کرد.
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بن اســتیلر اعالم کرد دو ســال پیش به سرطان
پروستات مبتال شده ،اما با تشخیص به موقع موفق
شده تا بر بیماری غلبه کند ،و اکنون اثری از سرطان
در بدنش وجود ندارد.
کمدین سرشناس هالیوود که ســال  2014پی برد
ســرطان دارد ،اکنون با علنی کــردن ماجرا قصد
دارد تا از آزمایشــی بحثبرانگیز حمایت کند که به
تشــخیص به موقع بیماری او کمک به سزایی کرد و
جان او را نجات داد.
ی برد به سرطان
اســتیلر در توصیف لحظهای که پ 
مبتالســت گفت« :از آن لحظههای کالسیک والتر
وایت (شخصیت اصلی سریال «بریکینگ بد») بود ،با
این تفاوت که هیچ کس از من فلمبرداری نمیکرد».
او در ادامه افزود« :بیماری من جمعه  13جون ســال
 2014تشــخیص داده شــد و پس از درمان در 17
سپتمبر نتایج آزمایشــات نشان میداد که اثری از
سرطان در بدن من باقی نیست».
بازیگر «زولندر» پــس از ابتال به این بیماری درباره
افراد سرشــناس مبتال به این بیماری تحقیق کرد تا
دریابد چه کسانی از آن نجات یافته و چه کسانی در
اثر ابتال به آن جان خود را از دست دادهاند .او که در
این بررسیها متوجه شد تشخیص زودهنگام بیماری
کمک شایانی به درمان آن میکند ،گفت« :من خیلی
خوششانس بودم چون سرطانم خیلی زود تشخیص
داده شد .این تشخیص زود هنگام به دلیل آزمایشی
بود که پزشکم برای من تجویز کرد ،در حالی که الزم
نبود آن را انجام دهم .انجام آزمایش پیاسای جان
مرا نجات داد .در حقیقــت آن آزمایش دلیل حرف
زدن امروز من است».
به گفته سرویس ســامت همگانی بریتانیا ()NHS
این آزمایش میتواند به تشخیص سرطان منجر شود
در حالی سرطانی در بدن وجود ندارد و از این جهت
صد در صد قابل اطمینان نیست.
اســتیلر اما به جنبههای علمی و بحثهای پیرامون
این آزمایش کاری ندارد و تنها اعالم کرده که بدون
این آزمایش به موقع به بیماری خود آگاه نمیشد .او
در این زمینه گفت« :نکته مهم برای من این اســت
که به اندازه کافی خوششــانس بودم که داکتر در
 46ســالگی برای من این آزمایش را تجویز کند .در
خانواده ما پیشینه سرطان پروستات وجود نداشت و
من در دسته افراد با ریسک باالی ابتال به این بیماری
نبودم و در ضمن هیچ عالئمی از بیماری نداشــتم.
من اگر همانگونه که جامعه سرطان آمریکا پیشنهاد
میکند تا  50ســالگی صبر میکــردم ،با توموری
گسترشیافته روبهرو میشدم».

جواب سودوکو شماره

امید ـ ادب ـ گدا ـ گادی ـ
گاندی ـ ندا ـ نادی ـ گندم
ـ دامــن ـ دما ـ دام ـ نمد
ـ نمــاد ـ میدان ـ گدام ـ
ندام ـ دین ـ داین ـ دایم
ـ بدن ـ بد ـ گنبد ـ باد ـ
ابد ـ باید.

بن افلک بتمن تازه ســینما با صحبت کردن در باره این
کاراکتر ،می گوید قسمت بعدی مجموعه فلم با نام «بتمن»
اکران عمومی خواهد شد.
افلــک در نگارش فلم نامه این قســمت از مجموعه فلم
ابرقهرمانانه و کمیک استریپی بتمن نیز همکاری دارد.
او این فلم نامه را با همکاری جیوف جونز می نویسد .برای
کارگردانی این قسمت از این اکشن ماجراجویانه ،هم خود
او انتخاب شده است.
افلک می گوید :فعال که فلم با نــام بتمن جلوی دوربین
خواهد رفت .این اسم را دوست دارم و امیدوارم در زمان
اکران عمومی تغییر نکند.
جیوف جونز که مدیر شرکت دی ســی کامیکز (مالک و
خالق ابرقهرمان بتمن) است ،با نظر افلک در باره نام فلم
موافق اســت .افلک به این نکته اشاره می کند که در کار
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میزان

حمل

فرصت های زیــادی برای ایجاد تغییرات دارید .برای گرفتن تصمیم
مهم کمی شک و تردید دارید .باید از شجاعت¬تان استفاده کنید.
دوستان و آشنایان کمی بی حوصله و عصبانی هستند ،اگر از آن ها
درخواستی دارید بهتر است  ۲۴ساعت صبر کنید.

ثور

امروز عشق و احساس تان شکوفا می شود .بنابراین آماده باشید .به
جای این که خود را ناراحت کنید ،به خود یادآوری کنید که شما از
مطالبی که به سادگی گذرا بوده اند ،یک تراژدی بزرگ ساخته اید.

جوزا

عقرب

قوس

اگر اخیرا ً مســایل قانونی شما را اذیت کرده است اکنون می توانید
اســتراحت کنید .بعضی از مذاکرات که مدت ها است طول کشیده
اکنون خود به خود حل می شــوند .این موضوع احساس کلی مثبت
اندایشی را افزایش می دهد.

در محل کارتان شــاهد اتفاقات غیرمنتظره هستید .می توانید
دلیل رفتار عجیب یکی ازهمکاران تان را متوجه شوید .از یک نفر
دفاع می کنید؛ زیرا احساس می کنید انتقادی که از آنها شده بی
انصافی است.حتی اگر هم به این خاطر محبوبیت تان را از دست
بدهید باز هم دفاع خواهید کرد.

وقتی را برای فکر کردن به کارها و زندگی تان اختصاص دهید .ایده
های متفاوتی در ذهنتان ایجاد شده اند .احتیاج دارید جایی بروید تا
آزادانه فکر کنید و مجبور نباشید ایده های دیگران را در ایده های
خود دخالت دهید.

جدی

امروز ســتارگان کمک می کنند که کلمات صحیح را به زبان آورید
که خیلی به دردتان می خورد به خصوص اگر باید در جایی صحبت
کنید .شما به این مسئله به خوبی آگاهید که چقدر مهم است تأثیر
خوبی روی دیگران بگذارید ،ولی این به آن معنا نیست که خودتان
نباشید .در واقع هر چه بیشتر خودتان باشید بیشتر احساس شادی
می کنید و دیگران احساس مثبت تر نسبت به شما خواهند داشت.

دلو

سرطان

اسد

سنبله

حفظ خونســردی چندان ساده نخواهد بود زمانی که یک نفر از حد
خود تجاوز کــرده و در اتهامات عجیب و غریــب خود زیاده روی
میکند .شما نمیدانید به او بگویید که این قدر حماقت نکند.

اکنون کارهای زیادی دارید که باید انجام دهید .باید صبور باشید
تا بتوانید طرح هایتان را اجرا کنید .در انتظار به دســت آوردن
اطالعات حیاتی و مهم هســتید و اگر کمــی بیش تر صبر کنید
فرصت بیش تری برای موفقیت خواهید داشت.

ستارگان تصمیم تان را راسخ می کنند و مجبورتان می کنند تا راهتان
را تعیین کنید .بدون این که متوجه شوید می توانید از جذابیت خود
استفاده کنید و باعث شوید که دیگران نتوانند قضاوت کنند و یا از
خود دفاع کنند.

حوت

امشب برای مقاصد کاری تان پذیرایی خواهید داشت چه از طرف
خودتان باشد چه از طرف شریک زندگی تان قطع ًا شما مهمانان
را تحت تأثیر قرار خواهید داد .شما می دانید که گفتگو را چگونه
حفظ کنید.

نگارش فلم نامه ،تفاهــم کاملی با جونز دارد و تا به حال
بیش از  50درصد کار نگارش آن تمام شده است.
به نوشــته هالیوود ریپورتر ،هنوز زمانی برای شروع کار
فلم برداری قسمت دوم ســری تازه بتمن تعیین نشده
است.
امــا از آن جا که این فلم بــرای نمایش عمومی در فصل
تابستان سال  2018آماده می شود ،کلید فلم برداری آن
باید در بهار یا تابستان سال  2017زده شود.
اولین قسمت ســری جدید این مجموعه فلم با بازی بن
افلک ،بهار ســال جاری میالدی به روی پرده سینماهای
جهان رفت.
این فلم بــه کارگردانی زک اشــنایدر ،موفق به فروش
جهانی  874میلیون دالری شد 330 .میلیون دالر از این
رقم ،متعلق به سینماهای آمریکای شمالی بود.

نامزدهای نهایی

«گاورنر جنرال»
معرفی شدند

اسامی نامزدهای نهایی بخشهای مختلف جایزه ادبی «گاورنر
جنرال»  ۲۰۱۶اعالم شــد« .مونترال گزت» نوشت :اسامی پنج
نویسنده از جمله «مادلین تین» که به مرحله نهایی جوایز «من
بوکر» و «گیلر» هم راه پیــدا کرده ،به عنوان نامزدهای نهایی
جایزه ادبیات داستانی انگلیسیزبان «گاورنر جنرال» اعالم شد.
«تین» که برای نگارش رمان «نگو ما هیچ چیز نداریم» برگزیده
شده ،در بخش ادبیات داستانی انگلیسیزبان با پنج نویسنده
دیگر رقابت میکند« .گری باروین» نویسنده رمان «همیلتون»
در این جوایز برای «زبــان عبری برای دزدان دریایی» انتخاب
شده« .انوش ایرانی» با کتاب «بسته»« ،کاترین ورمیت» برای
نوشــتن «جدایی» و «کری لی پاول» برای مجموعه داســتان
کوتاه «قلمموی نقاشــی ویلم دو کونینــگ» در همین بخش
نامزد شدهاند .امســال  ۱۴۵۰کتاب در بخشهای مختلف این
رقابت ادبی شــرکت کردند .این جایزه  ۴۵۰هزار دالری ساالنه
در هفت بخش آثار ادبی به دو زبان انگلیسی و فرانسوی را مورد
بررســی قرار میدهد و به هر یک از برندگان مبلغی  ۲۵هزار
دالری و به نامزدهای نهایی  ۱۰۰۰دالر اعطا میکند .هفت بخش
«گاورنر جنرال» ادبیات داســتانی انگلیسی و فرانسویزبان،
ادبیات غیرداستانی ،شعر ،ادبیات کودک ،کتاب کودک ،ترجمه
و نمایشنامه هســتند .در بخش ادبیات غیرداستانی «کمال
ال سلیلی»« ،توا هریســون»« ،هرولد آر .جانسون»« ،مارک
رابوی» و «بیل وایزر» نامزد نهایی این دوره از جوایز «گاورنر
جنرال» شــدهاند .در بخش ترجمه هم نام «الزر لدرهندلر»،
«روندا مولینز» و «نیل اسمیت» به عنوان راهیافتگان به مرحله
نهایی اعالم شده است.

«دنیای غرب» روی

گاهی اوقات آســان گیری باعث می شود تا مسایل راحت تر حل
شوند ،اما امروز این اتفاق نمی افتد .اگر از قصد و نیت دوستان و
همکاران مطمئن نباشید ،حتم ًا شــرایط مالی با اختالف رو به رو
میشوند.

شما دارای انرژی زیادی هستید و از بودن با افراد مختلف لذت می
برید .اکنون شما خواهان آن هستید که کسی شما را همراهی کند
و باعث شادی و خنده شما شده و بخش خوش قلب شما روی آورد.ا
ین جو برای استراحت و ریلکس بسیار عالی است به خصوص اگر
در حال حاضر هنوز نگران برخی زمینه های زندگیتانهستید.

گفت این نســخه حتما ترکیبی از طنز و احساسات عمیق
خواهد بود.
گفته شده رابرت لوپز و کرستن اندرسن لوپز سرایندگان
ترانه انیمیشــن پرفروش «یخزده» با این گروه همکاری
میکنند.
«درون بیرون» که موفق به دریافت اسکار بهترین انیمیشن
سال شد با موفقیت مالی زیادی هم روبه رو شد و با وجود
این که درباره کار جدید پیکســار اطالعات بیشــتری در
دست نیســت اما میتوان انتظار داســت که با این گروه
که دیزنی برای پیشــبرد کار انتخاب کــرده حاصل کار
موفقیتآمیز باشــد .با وجود این که نام مگ لوفاو را پیش
از این حتی احتماال طرفداران پیکسار نیز نشنیده بودند،
اما هم دیزنی و هم پیکســار با همین اطمینان آثارشان را
تولید کردهاند .دیزنی بارها کارگردانی یک پروژه را به دو
نفرســپرده که پروژههایی مانند «زوتوپیا» حاصل چنین
همکاریهایی است .گفته شده آنچه داستان جدید را کمی
غول زن به نام
متفاوت میکند این اســت که جک با یک
ِ
اینما روبه رو میشود و کار نوشتن فلمنامه نیز با همکاری
لوفاو انجام شده است.

بن افلک از «بتمن» می گوید

آرزومند ـ استقالل ـ بیت اهلل ـ پوزش ـ توافق ـ ثابت ـ جگر ـ چوپان ـ خزانه ـ
حیران ـ دانشیار ـ ذکاوت ـ رنگین ـ زیبا ـ ژورنال ـ ستاره ـ شکران ـ صدمه ـ
ضمیر ـ طالق ـ ظرفیت ـ عجایب ـ غوره ـ فرزام ـ قانع ـ کتله ـ گلزار ـ لخشک
ـ موچی ـ نشان ـ واردات ـ همکاری ـ یقین.
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پس از انیمیشــن موفقیت آمیز «درون بیرون» و تمرکز
بر موجودات ریز درون مغز یــک دختربچه ،حاال کمپانی
پیکسار قصد دارد به دنیای غولها برود.
مِگ لوفاو از نویسندگان انیمیشــن برنده اسکار «درون
بیرون» برای کارگردانی انیمیشــن جدید کمپانی دیزنی و
پیکسار انتخاب شد.
در حالی که جهان انیمیشــن در چند سال اخیر به فضایی
رقابتی و هیجان انگیزتر بدل شدهو در حالی که پیکسار به
دالیل مختلف بهترین انیمیشنها را تولید کرده و استودیو
انیمیشن دیزنی اخیرا شماری از موفقترین محصوالت را
از جمله «قهرمان بزرگ « ،»۶یخ زده» و انیمیشن تحسین
برانگیز «زوتوپیا» را تولید کرده و نوامبر هم قرار اســت
«موآنا» راهی پردههای نقرهای شــود ،اکنون اعالم شده
نیتن گرنو ســازنده انیمیشن «کمند گیسو» در همکاری با
لوفاو ،این پروژه جدید را کارگردانی میکند.
این انیمیشن که با عنوان «غول پیکر» ساخته خواهد شد
اقتباسی جدید از داستان «جک و لوبیای سحرآمیز» است.
گرنو در اینباره با تاکید بر این که همه تالششان این است
تا این انیمیشن به اندازه داســتان اصلی تاثیرگذار باشد،

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

کمدین مشهور از
ابتالی خود به سرطان
خبر داد
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پیکسار سراغ
«جک و لوبیای سحرآمیز» رفت
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وزیر را در خانه  D 6حرکت دهید.
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آنتن رفت

سریال «دنیای غرب» در حالی از یکشنبه شب ( ۲اکتبر) روی
آنتن رفت که خیلیها معتقدند این ســریال جدید میتواند
«بازی تاج و تخت» جدیدی باشــد .سریال «دنیای غرب» یا
«وســت ورلد» که در دنیای روباتهای انساننما و انسانهایی
میگذرد که بدون تفاوتی آشکار در کنار هم زندگی میکنند،
در پخش قسمت نخست بیش از  ۳میلیون و  ۳۰۰هزار تماشاگر
داشت و حتی از قسمت نخست ســریال «بازی تاج و تخت»
هم که  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار بیننده داشــت ،پیشــی گرفت.
این سریال که سوالهای متعددی برای طرح کردن دارد بیش
از همه قصد دارد تا بپرســد جایی که هوش مصنوعی تعیین
کننده میشود ،جایگاه انسانیت کجاست و با چه پارامترهایی
اندازهگیری میشود؟ این سریال علمی تخیلی که در عین حال
در دنیای اکشن و وسترن سیر میکند با حضور نامهای بزرگی
ساخته شده و آنتونی هاپکینز ،اد هریس ،اون ریچل وود ،جیمز
مارزدن ،رودریگو سانتورو ،تندی نیوتون و جفری رایت از جمله
بازیگران آن هستند .در عین حال در فهرست تهیه کنندگان
آن نیز جیجی آبرامز و جاناتان نوالن (برادر کریستوفر نوالن)
جای دارند .شــبکه اچ بی او که با نمایش «بازی تاج و تخت»
قدرت خود را در تشخیص ســریالهای پرمخاطب نشان داد،
برای ساخت قسمت نخست این سریال  ۲۵میلیون دالر هزینه
کرده اســت .این مجموعه که قرار بود در زمان حیات مایکل
کرایتون تهیه کننده و نویســنده فلمهایی چون «ژوراسیک
پارک» ساخته شود ،به دنبال درگذشت او معوق ماند و آبرامز
که آن موقع در تالش برای ساخت فلمی سینمایی برمبنای این
ایده بود ،در این فاصله به این نتیجه رســید که آن را در قالب
یک سریال علمی  -تخیلی روی آنتن ببرد.

