شنبه  29عقرب 1395

4

November 19 ,2016

باب دیلن برای گرفتن نوبل
به سویدن نمیرود

اولینبرندگانجوایزفلماروپامعرفیشدند

آکادمی فلم اروپا فهرست برندگان هفت شاخه از جوایز
این رویداد سینمایی را منتشر کرد.
هیئت داوران جوایز آکادمی فلــم اروپا برندگان جوایز
ســال  2016میالدی را در هفت شاخه معرفی کرد و فلم

جزئیات تازه درباره
درگذشت خواننده
سرشناس پاپ

جزئیات جدیدی درباره درگذشــت لئونارد کوهن
خواننده و ترانهسرای سرشــناس کانادایی منتشر
شد.
رابرت بیکوری مدیر برنامههای کوهن اعالم کرد که
کوهن پیش از آنکه شــب هنگام در خواب از دنیا
برود ،در منزل مســکونیاش در لسآنجلس زمین
خورده بود.
در بیانیهای که در این باره منتشر شده ،هفتم نوامبر
به عنوان روز درگذشــت این خواننده اعالم شده
است .خبر درگذشت کوهن چند روز بعد این تاریخ
در صفحه فیسبوک او به اطالع عموم رسید.
کوری افزود« :مرگ کوهن ناگهانی ،غیرمنتظره و در
آرامش کامل بود».
پیکر کوهن روز دهم نوامبــر در مونترال کنار پدر
و مادرش دفن شــد .در مراسم تدفین او تنها اقوام
نزدیک و تعداد اندکی از دوستان قدیمیاش حضور
داشتند.
وضعیت سالمتی کوهن در یک سال گذشته چندان
خوب نبود ،اما هنوز جزئیات بیشتری درباره دلیل
درگذشت او منتشر نشده است.
هواداران کوهن پس از انتشــار خبر درگذشــت
خواننده محبوبشان ،پیادهروی روبهروی خانه او در
مونترال را به محلی برای بزرگداشــت یاد او تبدیل
کردهاند.

«ســرزمین مین» به کارگردانی «مارتیــن زاندولیت» با
کسب سه جایزه پیشتاز این جوایز نام گرفت.
فلم آلمانی اتریشی-آلمانی «سرزمین مین» در سه بخش
بهترین تصویربرداری ،طراحی لباس و چهرهپردازی موفق

آکادمی ســویدن اعالم کرده که بــاب دیلن ،خواننده و
ترانهسرای آمریکایی ماه آینده شخصا برای گرفتن جایزه
نوبل به استکهلم نخواهد رفت.
این آکادمی که جایزه نوبل را اعطا میکند گفته که دیلن،
برنده نوبل ادبیات امســال در «نامهای شخصی» اعالم
کرده بــه علت «تعهدات از پیش تعیین شــده» برایش
مقدور نیست که در مراسم اهدای جایزه حضور یابد.
این نهاد گفته دیلن در نامه خود نوشته که از گرفتن این
جایزه «بسیار مفتخر» است و گفته که کاش میتوانسته
در مراسم شرکت کند.
این خواننده از حاال تا ماه جون ســال آینده فرصت دارد
درباره جایزهاش سخنرانی کند.
ماه گذشته اعطای جایزه نوبل ادبیات به باب دیلن تعجب

تابلوی ‹گمشده› فریدا کالو
حراج میشود

«وونــگ کاروای» درجدیدترین پروژه ســینمایی خود
ماجــرای قتل «مائوریزیو گوچی» مالک اســبق کمپانی
معروف «گوچی» را میسازد.
به نقــل از گاردین« ،وونــگ کاروای» کارگردان نامدار
هنگکنگی پس از ساخت فلم موفق «استاد بزرگ» قرار
اســت زندگی «مائوریزیو گوچی» نوه «گوچیو گوچی»
بنیانگذار خانه فشــن و مد «گوچی» را به سینما بیاورد
که در ســال  1993ســهام خود را به ارزش  170میلیون
دالر فروخت و دو سال بعد کشته شد و بعدها «پاتریشیا
رجیانی» همســر ســابقش به عنوان متهــم اصلی در
پرونده قتل شناخته شد .ابتدا قرار بود «ریدلی اسکات»
کارگردانــی این فلم را با بازی «لئونــاردو دیکاپریو» و
«آنجلینا جولی» بر عهده بگیرد اما اکنون «مارگو رابی»
بازیگر فلم «گرگ والاســتریت» در نقش اصلی این فلم
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به کسب جوایز فلم اروپا شد و جایزه بهترین تدوین
سال  2016سینمای اروپا نیز به فلم «»Commune
ساخته «توما وینتربرگ» رسید.
در شاخه بهترین طراحی «آلیس نورمینگتون» برای
فلم «حــق رای» جایزه را از آن خودکــرد و «ایلیا
دموتسکی» برای ساخت موسیقی فلم «دانشْآموز»
جایزه بهترین موسیقی متن را دریافت خواهد کرد و
«رادوسالو اوچینا» نیز برای فلم « 11دقیقه» به عنوان
برنده بهترین صدابرداری جوایز فلم اروپا معرفی شد.
امسال فلم کمدی-درام «تونی اردمن» ساخته «مارن
ا ِده» که امسال نماینده سینمای آلمان در جایزه اسکار
بهترین فلم خارجی نیز هســت ،در پنج بخش شامل
بهترین فلم ،کارگردانی ،فلمنامه و بهترین بازیگر مرد
و زن نامزد کسب جایزه جوایز فلم اروپا در سال 2016
است .طبق اعالم پیشین امســال «پیرس برازنان»
بازیگر ســابق مجموعه «جیمز باند» جایزه دستاورد
«ســینمای جهان» را جوایز فلم اروپا دریافت خواهد
کرد .برندگان شــاخههای بهترین فلــم ،کارگردان،
بازیگری مرد و زن و فلمنامهنویســی چوایز فلم اروپا
طی مراســمی در روز  10دسمبر که در شهر «ورشو»
پولند در سال  2016معرفی میشوند.

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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والی ـ اول ـ مال ـ الری ـ
ریال ـ مالیه ـ الیه ـ روال
ـ هوا ـ ما ـ ام ـ ماه ـ هما
ـ رها ـ راه ـ روا ـ هموار ـ
مال ـ الهور ـ مایل ـ مار ـ
مرا ـ امر ـ یار ـ ریا ـ رای
ـ امل ـ او ـ رویا ـ راوی ـ
یــاور ـ الی ـ ای ـ امیر ـ
مایه ـ هار.

 بازی با کلمات
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آژانس ـ اجتهــاد ـ بره ـ پاورقی ـ تبخال ـ ثمره ـ جلگه ـ چارک ـ حذر
ـ خرمن ـ دولت ـ ذوق ـ رهبر ـ زیبا ـ ژنده ـ ســوت ـ شریف ـ صدا ـ
ضیافــت ـ طریقه ـ ظرفیت ـ عطف ـ غرامــت ـ فغان ـ قالب ـ کوفته ـ
گلپری ـ الجورد ـ میخکوب ـ نقطه ـ واگذار ـ همیشه ـ یازده.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف
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فلم سینمایی «والرین و شهر هزار سیاره» به کارگردانی
«لوک بسون»  21جوالی  2017اکران می شود.
فلم سینمایی «والرین و شهر هزار سیاره» آخرین ساخته
«لوک بســون»  21جوالی  2017در سینماهای امریکای
شمالی اکران خود را آغاز خواهد نمود.
این فلم در ژانر علمی تخیلی تجربه ای متفاوت برای لوک
بسون محسوب می شــود .وی که همواره جزو بهترین
فلمنامه نویســان هالیوود مطرح است نوشتن فلم هایی
همچون «لوسی»« ،دشمن دروازه»« ،کلمبیانا»« ،زوج» و
«سه روز تا مرگ» را در کارنامه دارد.

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
 19 کلمه :عالی
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«والرین و شهر هزار سیاره» اثر جدید خالق فلم
«لوسی» اکران میشود

مقابــل دوربین خواهد رفت و «آنــدرا برلوف» و «چارلز
راندولف» نگارش فلمنامه فلم جدید «وونگ کاروای» را
بر عهده دارند« .وونگ کار وای» ،کارگردان مولف سینمای
جهان که بیشتر به سبب ساخت فلمهای منحصر به فرد
از حیث بصری با ســبکی ویژه و پرداختن به احساسات
شاعرانه در فلمهایش معروف است از زمان ساخت اولین
فلمش با نام «قطار سریعالســیر چانگکینگ» محصول
 ،1994توانســته جایگاه ویژهای در نزد سینما دوستان
جهان پیدا کنــد .از مهمترین فلمهای او میتوان به «در
حال و هوای عشق»« ،شبهای دربهدری من» و «شادی
در کنار هم» اشاره کرد و آخرین فلم او نیز «استاد بزرگ»
درباره «ایپمن» اســتاد کنگفوی «بروس لی» بود که در
سال  2013در افتتاحیه جشنواره فلم برلین رونمایی شد
و به فروش خوبی در سطح جهان دست یافت.

2556

ژ

آ

ن

ا

غ

ف

خ

ط

ژ

چ

ق

ض

ف

ن

ب

ق

ظ

پ

ج

ژ

آ

ح

ت

گ

ت

ی

د

و

ط

چ

ش

ل

خ

س

ل

پ

ف

ط

ر

ه

ک

ه

ا

ر

گ

پ

و

ژ

ا

ف

و

ش

س

خ

م

ر

ر

ه

د

ت

ی

غ

ج

ب

ب

ن

ی

ی

ک

ق

غ

ی

ض

ب

ا

ت

ر

ی

ا

م

ش

ث

ر

ف

ه

ل

ل

ذ

ا

ج

ق

ژ

م

ه

ا

ر

ق

ص

ح

ز

ت

و

ع

ر

آ

ر

م

ظ

ی

آ

د

ه

ذ

ط

ه

ک

و

ف

ت

ه

ر

ه

ا

ا

ف

ر

ا

ذ

گ

ا

و

گ

ط

د

ز

ی

ب

ا

ر

ه

ب

ر

پ

ث

میزان

حمل

با دوستان جديدي آشنا مي شويد و آن ها شما را تحسين ميكنند.

ثور

فعالیت زیــادی در محل کار دارید یا همــکاران غیبت می کنید و
تغییراتی در زندگی آنها صورت میگیرد .امروز خیلی زود میگذرد
زمان بسیار خوبی برای چکاپ سالمتی بدن و دندانهایتان است.

جوزا

برخوردهاي تو در تغيير ديدگاههاي اطرافيان چندان كار ســاز
نيست شــايد در كنار اين رفتارها بايد تدابير ديگري انديشيد به
هر حال نبايد نااميد شد و همچنان كوشش كرد.

عقرب

امروز نقشــه های زیادی می کشــید ،اما بیش از اینکه دست به
کار شــوید با یک فرد دانا مشورت کنید .شاید اطرافیان احساس
تنهایی کنند .در حقیقت همیشه نمیتوانید دیگران را خوشحال
نگه دارید .اجازه ندهید دیگران با منفی بافی شــما را از پیشرفت
تان باز دارند.

اكنون زماني اســت كه بايد به خواســته هاي ديگران و همين طور
خودتان توجه كنيد .گاهي اوقات،آن چنان به خواســتههاي خود
توجه مي كنيد و ســرگرم آنها هســتيد كه حتي نزديكان خود را
فراموش ميكنيد.

قوس

اگر با کارهای قانونی ســرو کار دارید منتظر یک مشاجره باشید.در
مورد مسائل مالی شاید یک اتفاق جالب نیافتد.در طوالنی مدت این
موضوع به نفع شما خواهد بود .اما مراقب باشید.

جدی

سرطان

اسد

قفلي محكم به روي كيف پول خود بزنيد ،در غير اين صورت ،تمايل
خواهيد داشــت كه پولتان را به باد داده انواع اجناســي را كه در
ســوپرها مي بينيد،خريداري كنيد! حتي اگر اين امر را به سختي
كنترول كنيد ،ممكن اســت اخباري تكان دهنده در رابطه با امور
مالي ،بشــنويد و پولتان را صرف آن كنيد .ممكن است اين كار به
ضرر شما تمام شود ،زيرا در مييابيد كه بسيار كمتر از آن چه تصور
ميكرديد پول داريد و يا ممكن است به نفع شما از كار در آيد و يك
سكه براي شما باقي بماند.

سنبله

امروز ذهنتان باهوش و خالق تر از همیشــه است .شاید دیگران با
حرفهای شما موافق نباشــند ،اما زمان همه چیز را ثابت می کند.
مراقب حرف زدن با اعضای خانواده باشــید زیرا در حال حاضر همه
رفتاری غیرقابل پیش بینی دارند و ممکن است به دعوا ختم شود.

يكنفر كه ذات خوب شما را ديده مصمم است از شما سوء استفاده
كند ،مراقب باشيد؛ چون امكان دارد ذهن شما را به بازي گيرند.
شــما اگر خود را متقاعد كنيد كه بازيچه قرار گرفتهايد فقط در
آنصورت است كه قويتر از او خواهيد شد.
امروز مشكالتي خواهيد داشت بنابراين بهتر است كمتر در اجتماع
باشيد .البته ،اگر مجبور شــويد كه در خط مقدم و اولين نفر قرار
بگيريد ،مجبور هستيد كه از تمام صبر و شكيبايي تان براي روبه رو
شدن با يك نفر استفاده كنيد .شايد اين شخص عضوي از اعضاي
خانواده باشد كه موقعيت را بدتر از آن چه كه هست ،ميكند.

دلو

نزدیکترین و عزیزترین کسان شما امروز در حال و هوای عشق و
محبت هستند .اگر الزم است در رابطه با مشکلی قدیمی با شخصی
صحبت کنید بیش از این درنگ نکنید چون دیگران برای شنیدن
درد دلهای شما بسیار پذیرا هستند و اگر اتفاق ًا مجرد هستید سعی
کنید چه در حرفه و چه در زندگیتان خودتان رانشان دهید.

حوت

اکنون روح جدید همکاری در کل روابط مهم ایجاد شده است اگر
احســاس می کنید هیچ کس را نزدیک خود ندارید میتوانید به
پشتیبانی و راهنمایی متوسل شوید و دوباره فکر کنید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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بســیاری را برانگیخت .تا چند روز بعد ،باب دیلن هیچ
واکنشی از خود نشان نداد.
بالفاصله پس از آنکه نام این خواننده-آهنگساز  ۷۵ساله
به عنوان برنده نوبل اعالم شد ،او در الس وگاس به روی
صحنه رفت اما هیچ اشارهای به این جایزه نکرد.
او دو هفته بعد گفت خبر اهدای جایزه نوبل ادبیات به او،
زبانش را بند آورده بود.
باب دیلن نخستین آهنگساز-ترانهسرایی است که برنده
جایزه نوبل ادبیات شده است.
دبیر آکادمی نوبل پس از اعــام نام برنده جایزه ادبیات
امسال ،باب دیلن را «شاعری بزرگ» توصیف کرد و گفت:
«او  ۵۴سال اســت که مداوما خود را بازآفریده و هویت
نوینی خلق کرده است( ».بی بی سی)
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فیل را در خانه  D 2حرکت دهید.
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داستان این فلم در مورد سفر های بین کهکشانی است.
والرین سرپرســت یکی از ســفینه ها برای مالقات با
امپراتور کهکشــانی دیگر عازم سفر شده و در بین راه،
در کنار همراهش «لورین» به مشکالتی برخورد می کند.
کارا دلوینج ،جــان گودمن ،دانی دیهــان و کلیو اوون
از بازیگرانی هســتند که در این پروژه «لوک بسون» را
همراهی می کنند.
«والرین و شهر هزار ســیاره» فلم با بودجه  180میلیون
دالــری مراحل پس از تولید خود را ســپری نموده و به
تازگی اولین نسخه از تیزر خود را منتشر نموده است.

اکران «جانوران
شگفت انگیز و زیستگاه
آنها» آغاز شد

فلم ســینمایی «جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها» از 18
نوامبر  2016اکران خود را در امریکای شــمالی آغاز نموده
است.
فلم «جانوران شــگفت انگیز و زیستگاه آنها» دعوتی دوباره
به دنیای خیال انگیز و جادویی جکلین رولینگ ،نویســنده
کتابهای هری پاتر است.
ســال  1926میالدی ،جانورشــناس و جادوگــر کنجکاو با
چمدانی پر از موجــودات عجیب و غریب وارد نیویورک می
شود که به ســرعت از چمدان او فرار می کنند .فلم فانتزی
«جانوران شــگفت انگیز و زیســتگاه آنها» براساس کتاب
جوان جو رولینگ ،نویســنده بریتانیایی ،اولین بخش از یک
مجموعه پنج قسمتی است که داستان آن هفتاد سال پیش
از ماجراهای هری پاتر روی می دهد.
ادی ردمین ،بازیگر برنده اســکار بهتریــن بازیگر در فلم
«نظریه همه چیز» نقش نیوت اسکمندر ،این جانورشناس را
ایفا می کند.
او مــی گوید« :کار با جی کی رولینگ فوق العاده اســت ،او
شخصیتها و داســتان زندگی آنها را بر اساس تخیل خودش
نوشته است ولی به بازیگران آزادی کامل می دهد .او آماده
تجربه و امتحان کردن ایده های جدید است .روحیه همکاری
او فوق العاده است».
کارتین واترســون ،در نقش جادوگر منطقی و منصف کنگره
جادوگری آمریکا می گوید« :جی کی رولینگ با اشــتیاق و
هیجان کار می کند .با اینکه داستان در تخیل او ساخته شده
ولی از بازســازی آن هیجان زده می شــد .از دیدن او واقعا
تحت تاثیر قرار گرفتم».
کالین فارل ،بازیگر ایرلندی که در نقش جادوگر ارشد مورد
اعتماد کنگره جادویی آمریکا ظاهر می شــود ،با اشاره به
داســتان تخیلی می گوید« :من که مردی چهل ساله ام می
توانم در دنیای فانتزی که او آفریده غرق شوم .فکر می کنم
بچه ها ،بزرگترها و پدر و مادرها از این فلم لذت ببرند».
فلم «جانوران شــگفت انگیز و زیستگاه آنها» در بریتانیا در
حال اکران است و نمایش جهانی آن بزودی شروع می شود.

