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Desember 08 ,2016

«آمیتاب باچان»

بهترین بازیگر سال

بیانسه در صدر فهرست نامزدهای جوایز گرمی ایستاد

او در مجموع با  ۶۲بار نامزد شــدن در صدر فهرســت
نامزدهای زن تاریخ گرمی اســت .بیانسه تاکنون  ۲۰بار
این جایزه را به دســت آورده است که تعدادی از آنها به
دوران حضورش در گروه دستنیز چایلد باز میگردد.
او با این حال هنوز نتوانســته جایزه بهترین آلبوم سال،
مهمترین جایزه گرمی را از آن خود کند.
بیانسه آخرین بار در سال  ۲۰۱۵نامزد این جایزه بود که
بک ،خواننده آمریکایی آن را به دست آورد.
او امســال در رشــتههای اصلی بهترین آلبوم ،بهترین
موزیک-ویدئو و بهترین تکترانه نامزد شده است.
بیانسه امســال با ترانه «فورمیشین» بسیاری از جوایز
موسیقی را به دست آورد.
در این دوره جایزه گرمی کین وســت ،ریانا و دریک با
هشت نامزدی در رده دوم هستند و به دنبال آنها چنس
د رپر و ادل به ترتیب با  ۷و  ۵نامزدی قرار دارند.
با این حال رقیب اصلی بیانسه ،ادل محسوب میشود که
در سه رشته اصلی با او رقابت دارد که دورههای پیش در
هر سه رشته برنده شده است.
پنجاه و نهمین دوره مراســم اهــدای جوایز گرمی ۱۲
فبروری در لس آنجلس برگزار میشود(.بی بی سی)

 2016بالیوود

مراسم جایزه «استار اسکرین  ،»2016جوایز بهترین
های ســینمای بالیوود با اعالم برندگان و برگزاری
مراسم سنتی هندی در بمبئی برگزار شد.
مراسم جوایز ســاالنه ســینمای بالیوود «استار
اسکرین» در سالن شهر بمبئی برگزار شد.
براساس فهرست اعالم شده فلم «گالبی» با دریافت
چهار جایزه رکوردار استار اسکرین سال  2016شد.
این فلم در بخش بهترین فلم ،بهترین بازیگر نقش
اصلی مرد ،بهترین تدوین و بهترین دیالوگ جوایز
را از آن خود نمود.
این مراســم با حضور و هنرنمایی بازیگران مطرح
بالیوود همچون شــاهرخ خان و ســلمان خان و با
برپایی مراسم سنتی هندوستان همراه بود.
فهرست کامل جوایز استار اسکرین  2016به شرح
زیر است:
بهترین فلم:
گالبی ()PINK
بهترین کارگردان:
رام مدهاوانی (نیرجا)
بهترین بازیگر نقش اول مرد:
آمیتاب باچان (گالبی)
بهترین بازیگر نقش اول زن:
آلیا بهات (اودتا پنجاب)
بهترین بازیگر مرد از نگاه منتقدان:
سوشانت ســینگ برای فلم ام.اس .دونی (داستان
ناگفته)

«آیامدیبی»

مشهورترین بازیگران
سال را معرفی کرد

ســایت ســینمایی «آی ام دیبی» مشهورترین
بازیگران سال  ۲۰۱۶میالدی را معرفی کرد.
سایت سینمایی «ایامدیبی» فهرست مشهورترین
بازیگران سال  2016را براساس آمار جستجوی نام
آنها در فضای مجازی منتشر کرد.
در این فهرســت «مارگوت رابی»« ،امیلیا کالرک»
و «میلی بابی برون»  12ســاله سه بازیگر اول این
فهرست هستند.
ســایت ســرگرمی «آیامدیبی» کــه متعلق به
کمپانی «آمازون» اســت ،هر ســاله فهرســت
پربازدیدکنندهترین بازیگران ســینما را منتشــر
میکند .این ســایت در هر ماه بیش از  250میلیون
مراجعه کننده دارد.
بنا بر این گزارش« ،تام هاردی» ،در جایگاه چهارم
فهرست مشهورترین بازیگران ســال قرار گرفته
است .او و «لئونادرو دیکاپریو» ،بازیگر برنده اسکار
هالیوود ،که در جایگاه دهم جدول قرار گرفته ،تنها
بازیگران مرد این فهرست هستند.

بیانسه ،خواننده آمریکایی با نامزد شدن برای  ۹جایزه

معرفی  ۱۵مستند بلند در فهرست نامزدهای اسکار
آکادمی اسکار اسامی فلمهای راه یافته به مرحله بعدی
رقابت مستندهای بلند  ۲۰۱۷را اعالم کرد.
این فهرســت از میان  ۱۴۵فلمی که در مرحله نخست
به عنوان پذیرفتهشدگان در رقابت امسال معرفی شده
بودند ،انتخاب شدهاند.
در این میان طیف متنوعی از فلمهای مســتند مشاهده
میشوند که در میان آنها از فلم «آتش در دریا» ساخته
جانفرانکو رزی ایتالیایی درباره به آب زدن مهاجران در
سواحل ایتالیا که در عین حال نامزد این کشور در بخش
فلم خارجی زبان اسکار نیز هست تا «برج» ساخته کیت
میتلند که با استفاده از انیمیشن به حادثه کشتار دسته
جمعی سال  ۱۹۶۶در دانشگاه تگزاس آستن میپردازد،
جای دارند.
«اوجی :ســاخت آمریکا» فلم اسطورهای هفت ساعت و
نیمی ازرا ادلمن درباره زندگی و دوران او.جی سیمپسون
و فلم «ســیزدهم» آوا دوورنای و «من کاکا ســیاه تو
نیستم» ســاخته رائول پک درباره وضعیت آفریقاییان
آمریکا از دیگر فلمهای این فهرست هستند.
آلکس گیبنی که در ســال  ۲۰۰۷برنده جایزه اسکار در
بخش مســتند بلند برای فلم «تاکسی در بخش تاریک»
شد امسال با «روزهای صفر» در این فهرست جای دارد
که به مخاطرات بزرگ شدن در دوران سایبر میپردازد.
رابرت کنر که در ســال  ۲۰۰۸با فلــم «غذا» نامزد این
جایزه شــده بود اکنون با فلــم «فرماندهی و کنترل»
در این فهرســت جای دارد که بر خطرات زرادخانههای
هستهای پا به سن گذاشــته آمریکا تمرکز دارد .راجر
راس ویلیامز که برنده اسکار مستند کوتاه در سال ۲۰۱۰
با فلم «موســیقی بامالحظه»شده بود اکنون با «زندگی،
انیمیشنی» که داستان مرد جوان اوتیستی را که به خاطر
فلمهای انیمیشن دیزنی یاد میگیرد صحبت کند ،روایت
کرده است.
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هـدف

2773

گرمی به پیشگامی خود در تاریخ این جایزه ادامه داد.

جواب سودوکو شماره

جواب هدف

در این فهرست فلم «شکارچی عقاب» ساخته اوتو بل نیز
جای دارد که درباره دختر جوانی است که در مغولستان
تمرین میکند تا شکارچی عقاب شود.
فلم «گنجشــک ولگرد» ســاخته نانفو وانــگ درباره
فعاالن حقوق زنان در چین و «بازی عاج» ســاخته کیف
دیویدســون و ریچارد الدکین از محصــوالت کمپانی
لئوناردو دی کاپریو درباره قاچاق غیرقانونی عاج فیلها
است.
«وینر» ســاخته جاش کریگمن و الیزه اشتاینبرگ که
جایزه بزرگ ژوری مســتند را از جشنواره ساندنس برد
درباره آنتونی وینر در ســال  ۲۰۱۳و شهردار شدن او در
نیویورک است.
«شاهد» ســاخته جیمز دی سالومون نیز درباره موضوع
کیتی جنووســو است که سال  ۱۹۶۴در نیویورک سیتی
کشته شد.
«گلیسون» ساخته کلی توول نیز داستان استیو گلیسون
بازیکن سابق فوتبال آمریکایی را روایت میکند.

2250

ذکــی ـ ذکاوت ـ ذکر ـ
ذکریا ـ ذاکــر ـ تذکر ـ
تاریک ـ کور ـ کار ـ کوت
ـ ترک ـ کویر ـ کی ـ تک
ـ ذکور.

2573

امســال رقابت بخش مستند بســیار داغ است زیرا
نتفلیکس با فلمهای «ســیزدهم» و «بــازی عاج» و
آمازون با «گلیسون» در این رقابت حضور دارند و سونی
کالســیکز نیز توزیع کننده فلمهایی چون «شکارچی
عقاب»« ،روزهای صفر»« ،آتش در دریا» و «گنجشک
ولگرد» و «برج» است.
این در حالی است که شــماری از مستندهای معتبر و
با کیفیت باال از رســیدن به این مرحله باز ماندهاند که
در میان آنها «در میان دوزخ» ســاخته ورنر هرتسوگ
درباره آتشفشــانهای اطراف جهان و «آماندا ناکس»
ساخته راد بلکهارست و برایان مکگین جای دارند که
درباره کشته شدن دانشــجویی به همین نام در ایتالیا
است .فلم «میس شــارون جونز!» ساخته باربارا کوپل
درباره خواننده فقید ســول نیز از جمله بازماندگان از
رقابت امسال است .شاخه مستند بلند آکادمی از میان
این  ۱۵فلم در مرحله نهایی  ۵فلم را انتخاب و نام آنها
را  ۲۴جنوری اعالم میکند.

 بازی با کلمات

2485

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

آیینه ـ انتصاب ـ بشــارت ـ پروانه ـ تدابیــر ـ ثنایا ـ جمعه ـ چگونه ـ
حکمیت ـ خمیده ـ دشــوار ـ ذکی ـ رنجیده ـ زرنگ ـ ژنرال ـ سعادت ـ
شرمگین ـ صداقت ـ ضیافت ـ طایفه ـ ظهور ـ عارفانه ـ غنچه ـ فاطمه ـ
قاموس ـ کتاب ـ گستاخ ـ لشکر ـ معنا ـ نیستان ـ وصیت ـ همت ـ یوغ.

 جواب بازی با اعداد
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میزان

حمل

حق و حقوقي داريد ،اما امروز در اين زمينه با مشكل رو به رو ميشويد.
تنها كاري كه بايد بكنيد اين است كه به كارهاي روزانه بپردازيد و همه
چيز به خوبي پيش ميرود.

ثور

دوستان متوجه میشوند که اکنون زمان مهمی برای شماست و برای
این که موفق شوید به شــما کمک میکنند .به حرفهای آنها گوش
کنید و مانند آنها رفتار کنید .اکنون زمانی است که باید با برنامهریزی
گام بردارید .همسرتان نیز این شرایط را درک میکند بنابراین سعی
کنید توجهتان را تمام ًا به آینده معطوف کنید.

جوزا

ستارگان نشــان ميدهند كه شــما خوش اخالق هستيد و مصمم
هســتيد تا به آينده نگاه كنيد .اما خيلي عجله نكنيد كه شرايط را
تغيير دهيد؛ زيرا حتم ًا بعدا ً متوجه ميشــويد كه آن شرايط مفيد
بودهاند،اگر سعي ديدگاهتان را عوض كنيد و سعي كنيد مسایل را با
ديد متفاوتي ببينيد ،حتم ًا موفقيت بزرگي به دست ميآوريد.

سرطان

خوب است بدانید که همسرتان شما را درک میکند .و از این که به
خانه بروید ،بیش از اندازه خوشحال اید  .روابط احساسی و عاطفی
بین شما افزایش می یابد.

اسد

امروز دوباره روحيه شما تقويت شده و به دنبال يك تفريح و يا بازي
مي گرديد .حتي يك گپ شاد مي تواند احساس خوبي به شما بدهد و
لبخند به صورت شما بنشاند .اگر به دنبال كسي هستيد كه در خوشي
و شادي شما را همراهي كند ،بهترين افراد كساني هستند كه به طور
روزمره آنها را مي بينيد ،مثل همسايگان و يا افراد نزديك فاميل.

سنبله

امروز دوســت دارید پول خرج کنید و به خودتان برســید .شاید
هدیهای دریافت کنید که متعجب شوید و یا شخصی در حال حاضر
به شما فکر می کند.

راه فرار هیچگاه خیلی دور از شــما نیســت ،به خصوص اگر در
رویارویی با موقعیت سخت و یا افراد مهم .گرچه هیچ کس نمیتواند
شــما را برای فرار از چیزهایی که شما را آزرده و ناراحت میسازد،
مقصر بداند ،ولی باید با واقعیتها نیز روبرو شوید .خیلی خوب اگر
امروز آن قدر قدرت ندارید که با آن روبرو شوید ،سعی کنید خیلی
زود خود را مجبور به رویارویی با واقعیت کنید ،در غیر این صورت
اوضاع از بد به بدتر تبدیل میشود.

عقرب

پیشنهادهایی که سبب باال رفتن مقام شغلیتان میشود را قبول کنید
زیرا اگر هم در آغاز جالب نرسند شما نمیدانید نهایت ًا چه اتفاقی میافتد.
یک نفر که دارای جذابیت زیادی هست شما را به خود جذب میکند.

قوس

امروز سعي كنيد كه در مجامع خود رانشان دهيد چون آدم ها مثل
زنبور عســل كه به طرف عسل جذب ميشوند ،جذب شما خواهند
شد .به خصوص اگر مجرد هستيد .مورد توجه بودن اعتماد به نفس
شما را زياد مي كند و به شما يادآوري مي كند كه با همان دستي كه
مي دهي با همان دست نيز مي گيري.

جدی

يكي از افراد خانواده به شما پيشنهاد ميكند كه در يكي از برنامههاي
كاري با آنها شركت كنيد .بستگي به خودتان دارد كه قبول كنيد يا
نه ،اما شما به اندازه كافي كار داريد .شايد عاقالنه باشد كه به جاي
قبول كردن آن ،اين بار نپذيريد.

دلو

امروز اگر شــخصی را مالقات می کنید که جذب او می شــوید در
پیشــروی عجله نکنید .نباید این شــخص را مقصر بدانید اگر در
رابطه با احســاستان اشتباه کند .شما احساساتتان را بسیار قوی
بیان میکنید .اگر هم اکنون همسری دارید شور و هیجانی خود را با
نیروی زیادی نشان میدهید.

حوت

فلم «جنگ با پــدرکالن» جدیدترین فلم رابرت دنیرو تاریخ
اکران خود را شناخت .این فلم کمدی که در آن رابرت دنیرو
در نقش یک پدرکالن ظاهر شده برای اکران در  ۲۱اکتبر ۲۰۱۷
برنامهریزی شده اســت .در حالی که اعالم شده بود این فلم
 ۶ماه زودتر راهی ســینماها میشود ،اما تیم هیل کارگردان
فلم چندی پیش گفت قصــد دارد فلمبرداری این فلم را ماه
فبروری در تورنتو کلید بزند و به همین دلیل فلم زودتر آماده
نخواهد بود .فلم «جنگ با پدرکالن» درباره پســری است که
باید اتاقش را خالی کند چون پدرکالنش که به تازگی همسرش
را از دســت داده میخواهد در آن اتاق ساکن شود .این پسر
با کمک دوستانش میخواهد با کارهایی عجیب کاری کند که
پدرکالن از اتاق بیرون بیاید اما او جدیتر به اتاق میچسبد
وهمه انتظار آنها را نقش برآب میکند .کریستوفر واکن و اوژن
لوی قرار است در نقش دوستان دنیرو در این فلم بازی کنند.
این فلم بر مبنای اقتباس از کتاب کودکی به همین نام نوشته
رابرت کیمل اسمیت نوشته سال  ۱۹۸۴ساخته میشود.
فلمنامه «جنگ با پدرکالن» را لیزا آداریو ،تام آســتل و مت
امبر نوشــتهاند .رابرت دنیرو به تازگی در نقش یک پدرکالن
پردردسر راهی سینما شــده بود و در فلمی کمدی با عنوان
«پدرکالن کثیف» بازی کرده بــود .در این فلم زک افران در
نقش مرد جوانی بازی کرد که با حقه و کلک مجبور میشــود
تا پدرکالنش با نقشآفرینی دنیرو را که جنرال ســابق ارتش
است برای تعطیالت تابستانی به فلوریدا برساند .پدرکالنش
فکر میکند که نوهاش میخواهد ازدواجی بکند که برای آن
درســت تصمیم نگرفته است« .کالهبرداری آمریکایی» ،درام
مشتزنی «دستان سنگی» ،درام «جوی» در نقش پدر جنیفر
الرنس و فلم کمدی ننســی مایرز با نام «انترن» در کنار آن
هاتاوی از جمله فلمهای اخیر دنیرو پس از بازی در «دفترچه
امیدبخش» هســتند که برای بازی در آن نامزد اسکار نقش
مکمل شده بود.

آخرین خبرها از پروژه
سینمایی «مربی اژدها»

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 22 کلمه :عالی

ستاره سینما باز هم
پدرکالن میشود!

یک حس بزرگ دربــاره مصمم بودن و نظر وجــود دارد.به نظر
میرسید که بسیاری از ارواح پلید را که شما عقب نگاه داشتهاند
فتح کردهاید .و حاال بدانید که اگر مجبور باشــید چند کوهی را
میتوانید حرکت دهید.
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تهیهکنندگان انیمیشن سینمایی «مربی اژدها» اعالم کردند
که ســومین قسمت این انیمیشن با حدود یک سال تأخیر به
نمایش درخواهد آمد.
انیمیشــن ســینمایی «مربی اژدها» که یکی از موفقترین
انیمیشنهای چند ســال اخیر بوده ،محصول کمپانی دریم
ورکس است که پیش از این قرار بود 18 ،می  2018به نمایش
درآید ولی اکنون تهیهکنندگان این انیمیشن اعالم کردهاند
که تاریخ اکران آن به  1مارچ  2019موکول شده است.در این
خبر اشاره به علت تأخیر نشده است.
انیمیشــن «مربی اژدها» با صداپیشگی دوباره «جونا هیل»،
«کیت بالنشت» و «کریستین ویگ» ساخته میشود ،همچنین
«دین دیبلویس» ،که کارگردانی دو قسمت پیشین را به عهده
داشته ،قسمت جدید را نیز کارگردانی میکند.
داســتان این فلم که بر اساس رمانی به همین نام از «کرسیدا
کوول» نوشته شد ه اســت ،دربــار ٔه یک وایکینگ جوان بنام
«هیکاپ» اســت که برخالف مردم ســرزمینش که حرفه
اصلیاشان مبارزه با اژدهاست ،سعی در تربیت آنها دارد.

رقابت  43فلم اسکار
خارجی در جشنوارهی
«پالم اسپرینگز»

مجموعهای از  43فلم اسکار خارجی  2017در بخشی ویژه از
جشنواره فلم «ساندنس» آمریکا به روی پرده میروند.
به نقل از «د َرپ» ،بیست وهشتمین دوره جشنواره بینالمللی
فلم «پالم اسپرینگز» آمریکا ( )2017در بخشی تحت عنوان
« »Awards Buzzبــه نمایش فلمهــای منتخب حاضر در
شــاخه بهترین فلم خارجــی هشــتادونهمین دوره جوایز
سینمایی اسکار میپردازد.
امسال  85فلم خارجی از کشورهای گوناگون از سوی آکادمی
اسکار واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین فلم غیرانگلیسی
اســکار شناخته شــدند که از این تعداد  43فلم منتخب در
جشنواره فلم «پالم اســپرینگز» به روی پرده خواهند رفت
و برای کســب جایزه بهترین فلم از نگاه انجمن بین المللی
منتقدین فلم (فیپرشــی) در این رویداد ســینمایی رقابت
میکنند .هیئــت داوران انجمن بین المللــی منتقدین فلم
(فیپرشی) عالوه بر اعطای جایزه بهترین فلم ،جوایز بهترین
بازیگر مرد و زن را نیــز از میان این  43فلم خارجی انتخاب
میکننــد .فلمهایی چون «نرودا» ســاخته «پابلو الرائین»،
«جولیتا» به کارگردانی «پــدرو آلمادوار»« ،تونی اردمن» به
کارگردانی «مارن ا ِده»« ،او» ساخته «پل ورهوفن»« ،بهشت»
از «آندری کونچالوفســکی»« ،سیرانوادا» ساخته «کریستی
پویو»« ،پستصویر» ســاخته «آندری وایدا» کارگردان تازه
درگذشــته و بزرگ ســینمای پولند« ،بُت» ساخته «هانی
ابوسعید»« ،آتش در دریا» به کارگردانی «جیانفرانکو ُرسی»،
«گنجشکها»از «رونار رونارســون»« ،مرگ در سارایوو» از
«دنیس تانویچ» و «اســتفن زوئیگ :خداحافظی با اروپا» از
دیگر فلمهای شاخص این بخش از جشنواره هستند.

انتشار اولین تصاویر از
«ترنسفومرز »4

نســخه جدید فلم «تبدیل شوندگان (ترنســفورمز)» با نام
اصلی «آخرین شــوالیه» فلمبرداری خود را در کالیفرنیا به
پایان رســانده است .نســخه جدید فلم «تبدیل شوندگان
(ترنسفورمز)» با نام اصلی «آخرین شوالیه» فلمبرداری خود
را در کالیفرنیا به پایان رســانده و وارد مرحله پس از تولید
شده است .همزمان با پایان فلمبرداری این اثر ،اولین تصاویر
مربوط به پشت صحنه و قســمت هایی از فلم از سوی گروه
سازنده منتشر شده است .مایکل ب ِی بار دیگر کارگردانی این
نسخه را همچون دو سری گذشــته بر عهده داشته و مارک
ولبرگ برای دومین بار در این فلم به ایفای نقش می پردازد.
مت هالــووی و آرت مارکوم فلمنامه این اثر را نوشــتند و
داستان فلم ادامه ای بر نسخه گذشته است .در این فلم موتر
ها به موجودات فضایی تبدیل می شوند.
آپتیموس پرایم رئیس گروهی به نام دیســپتیکان ها برای
حفاظت از زمین در برابر نیروهای بیگانه می جنگد.
عالوه بر مارک ولبرگ ،استنلی تسی ،مارک هادوک ،آنتونی
هاپکینز و ایزابل مونور در این فلم به ایفای نقش می پردازند.
«تبدیل شوندگان (ترنسفورمز)»  27جون سال  2017اکران
جهانی خود را آغاز خواهد کرد.

