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اکران نسخه انیمیشن فلم «بتمن» در سال آینده

معرفینامزدهایجوایز
لومیرفرانسه

جوایز معتبر لومیر نامزدهای ســال سینمای فرانسه را
معرفی کرد« .او»« ،دیواینز» و «زندگی من به عنوان یک
کدو سبز» از جمله نامزدهای جایزه سینمایی لومیر ۲۰۱۷
هستند که از ســوی آکادمی مطبوعات خارجی فرانسه
اهدا میشــود« .او» ســاخته پل ورهوفن« ،مرگ لویی
شانزدهم» ساخته آلبر سرا« ،عمودی ماندن» ساخته آلن
ژیرودی و برنده جایزه لویی دلوک امسال یعنی «زندگی
یک زن» ساخته اســتفانی بریز از نامزدهای امسال این
جوایز هســتند که هر یک در چهار بخش اصلی از جمله
بهترین فلم و بهترین کارگردانــی نامزد دریافت جایزه
شدهاند.
فلم جدید برتــران بونلو با عنــوان «نوکتوراما» درباره
تروریسم در سه بخش نامزد دریافت جایزه شده است.
«دیواینز» که نامزد گلدن گلــوب در بخش بهترین فلم
خارجی زبان اســت در جوایز لومیر در بخش بهترین فلم
اول یک کارگردان جای گرفتــه و هدا بنیامینا به عنوان
کارگردان اولین فلم بلند نامزد دریافت جایزه شده است.
او در جشــنواره فلم کن دوربین طــا را برای این فلم
دریافت کرد.
دیگر نامزد گلدن گلوب در بخش فلم خارجی زبان یعنی
«زندگی من به عنوان یک کدو سبز» در بخش انیمیشن
که به تازگی به جوایز لومیر افزوده شده ،نامزد شده است.
در واقع در مراســم اختتامیه سال پیش اعالم شد جوایز
بخش انیمیشــن و بهترین مستند و بهترین موسیقی به
این جوایز افزوده میشود.
جوایز لومیر به عنوان مشابه گلدن گلوب فرانسه شناخته
میشود و از سال  ۱۹۹۵تاسیس شده و به سرعت جایگاه
خود را در میان جوایز سینمایی باز کرده است .این جایزه
با حضور  ۱۰۰روزنامه نگار از  ۲۰کشــور هر سال برندگان
خود را معرفی می کند.
این جوایز  ۳۰جنــوری در مدالین تئاتر پاریس برندگان
بیست و دومین دوره خود را خواهد شناخت.
فهرست نامزدهای جوایز لومیر  ۲۰۱۷چنین است:
بهترین فلم
«او» ساخته پل ورهوفن« ،مرگ لویی شانزدهم» ساخته
البر ســرا« ،نوکتوراما» ســاخته برتران بونلو« ،خانواده
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انیمیشن لگو بتمن  10فبروری  2017در سینماهای آمریکا
م The
به اکــران در میآید .همچنین قســمت دوم فل 
 LEGO Movieدر روز  18می  2018روی پرده میرود.
انیمیشــن جذاب «لگو بتمن» به کارگردانی «کریس مک
کی» فوریه سال آینده در ســینماهای امریکای شمالی
اکران خود را آغاز خواهد نمود .انیمیشــن «لگو بتمن»
با صداپیشــگی ویل آرنت ( )Will Arnettسال آینده
به کانون توجه باز خواهد گشــت .این انیمیشــن که در
توصیفاش گفته شده « 90دقیقه ایستراگ» است ،قرار
شــده به تمامی نسخههای شــوالیه تاریکی ،ادای دین
بزرگی داشته باشــد .رالف فینیس در نقش «آلفرد پنی
و ٍرث» ،روزاریو داوسون در نقش «بت گرل» ،مایکل سرا
در نقش «رابیــن» ،زک گالیفیاناکیس در نقش «جوکر»
و ماریا کری در نقش شهردار شــهر «گاتم» در این فلم
صداپیشــگی ها را بر عهده خواهند داشــت .ویل آرنت
و مایکل ســرا که قبال در ســریالی با یکدیگر همکاری

اوگره» ســاخته لئا فنر« ،عمودی ماندن» ســاخته آلن
ژیرودی « ،زندگی یک زن» ساخته استفانی بریز
بهترین کارگردان
برتران بونلو برای «نوکتوراما» ،استفانی بریز برای «زندگی
یک زن» ،آلن ژیرودی برای «عمودی ماندن» ،آلبر ســرا
برای «مرگ لویی شانزدهم» ،پل ورهوفن برای «او»
بهترین بازیگر زن
جودیت شامال برای «زندگی یک زن» ،ماریون کوتیار برای
«از سرزمین ماه» ،ویرجینی افیرا برای «در تختخواب با
ویکتوریا» ،ایزابل هوپر برای «او» ،سیدسی بابت کنودسن
برای « ۱۵۰میلیگرم» و سوکو برای «رقصنده»
بهترین بازیگر مرد
پییر دالدونشمپز برای «پسر جان» ،ژرار دو پاردیو برای
«پایان» ،نیکالس دوواشــل برای «مرد محجوب» ،ژان-
پییر لود برای «مرگ لویی شانزدهم» ،عمر سای و جیمز
تیری برای «چاکلت» ،گاسپار اولی برای «فقط پایان دنیا»
بهترین فلمنامه
دیوید برک برای «او» ،لئا فنر ،کارتینپالی و بریژیت سای
برای «خانواده اوگره» ،امیلی فرشــه و ماری-کاســتیل
منسیون-شار برای «بهشت منتظر میماند» ،آلن ژیرودی
برای «عمودی ماندن» ،فرانسواز اوزون برای «فرانتس»،
سلین سیاما برای «زندگی من به عنوان یک کدو سبز»
بهترین فلمبرداری
«از ســرزمین مــاه»« ،رقصنده»« ،زندگــی یک زن»،
«نوکتوراما»« ،فرانتس»« ،مرگ لویی شانزدهم»
اجرایی الهامی توسط به بازیگر مردجوان
دامین بونار برای «عمودی ماندن» ،کورنتین فیال و کیسی
موته برای «کوچک برای  ۱۷ساله بودن» ،فینگان اولدفیلد
برای «بنگ گنگ» ،توکی پیلیوکو برای «مزدور» ،سادک
برای «تور دو فرانس» ،نیلس اشــنایدر برای «گنجایش
تیره»
اجرایی الهامی توسط به بازیگر زن جوان
اوالیا آمامرا و دبرا لوکومونا برای «دیواینز» ،پائوال بیر برای
«فرانتس» ،لیل رز دپ برای «رقصنده» ،ماال ایسیا برای
«پاریسی» ،نائومی آکارگر و نائومی مرالن برای «بهشت
منتظر میماند» ،راف برای «خلیج فراخ»
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سلمان خان بازیگر مطرح ســینمای هندوستان قرارداد
خود برای حضور در فلم «زمانی ببری وجود داشــت» را
امضا کرد .این فلم سال آینده اکران می شود.
فلم سینمای «زمانی ببری وجود داشت» با پایان مراحل
نوشتن فلمنامه رسم ًا پیش تولید و انتخاب بازیگران خود
را آغاز کرده است.

جواب سودوکو شماره

رقص ـ رقاص ـ قصر ـ صبر
ـ صابر ـ باقر ـ قرب ـ قبر ـ
ابر ـ بار ـ رب ـ قریب ـ بر ـ
رقیب ـ برق ـ براق ـ بصیر
ـ رای ـ ریا ـ یار ـ برای ـ
تقرب ـ تبر ـ تبار ـ برات ـ
تیر ـ تیار.

دلیل نیاز به فعالیت فیزیکی شــدید نزدیک بود به بروز
عارضه قلبی برای این بازیگر منجر شود ،اما خوشبختانه
تیم پزشکی به موقع به داد«دی لوییس»رسید.
.2جنیفر الرنس:
در هنگام فلمبرداری از سکانسی مهآلود در فلم «هانگِ ر
گِیمز» ،به علت خرابی ناگهانی دســتگاه مهساز ناگهان
مقادیــر زیادی دود به درون تونل دمیده شــد و جنیفر
الرنس در معرض خفگی ناشــی از بخارات سم آلود قرار
گرفت،اما قضیه در نهایت به خیر گذشت .

ساخت فلم اصوال کار پر مخاطره ایست ،اما در این میان
بعضی فلمها تا جایی پیش می روند که ممکن اســت به
قیمت جان بازیگران تمام شود.
در این گزارش مروری بر چند بازیگر داریم که سر صحنه
فلمبرداری تا پای جان خود پیش رفته و بازگشتند.
.1دنیل دی لوییس :
این هنر پیشه همیشــه عادت دارد خودش را به خاطر
نقشهایش به خطر بیاندازد اما سکانس نزاع دستهجمعی
فلم «دار و دســته نیویورکی »در سرمای طاقت فرسا به
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حمل

تأكيد زيادي بر تحصيل ،سفرهاي دور و افراد خارجي وجود دارد .اگر
با افراد خارجي ارتباط داريد مطالب زيادي را از آن ها ياد ميگيريد و
تجربه زيادي به دست مي آوريد.

ثور

افراد نزدیک به شما حساس و متغییر هستند و برای یک بار هم که
شده تنها حرف خودتان را نمی زنید .سعی کنید ،امروز خوش قلب
و انعطاف پذیر باشــید .افراد جدیدی را مالقات میکنید که با آنها
رابطه احساسی خوبی برقرار می کنید .چه جالب و دوست داشتنی!

جوزا

ســتارگان بين شما و ديگران رقابت ايجاد مي كنند .شايد براي اين
كه ديگران آرزوها و تمايالت شما را بپذيرند به شدت تالش كنيد اما
نگران چه هستيد؟ به نظر مي رسد تا حدي عصبي هستيد.

سرطان

رژیم غذایی شــما را سرحال و شــاداب کرده است .کارهای تان را
به ســرعت انجام می دهید و همکاران از شما میخواهند که کمی
سرعتتان را کم کنید.

اسد

امروز ســتارگان روز پر معاشــرت و پر از لذت را براي شما تدارك
ديده اند كه در آن افراد زيادي از همراهي شــما لذت خواهند برد.
اين فرصتي بي نظير است كه مي خواهيد بيشتر طرف مقابل تان را
بشناسيد .خودمانيتر شــويد .در اين مورد دقيق عمل كنيد جناب
شير! ولي بدانيد كه جذابيت دروني و بيروني شما تمامي اين كارها را
مثل آب خوردن برايتان ساده مي كند!

سنبله

امروز خرید ،ایده خوبی اســت .اما اگر وسیله ای برای منزل باشد
بیشتر خوشحال می شوید .اگر همسرتان را هم با خود ببرید تا از او
نظر بخواهید بسیار بهتر است.

تکان بخورید ،امروز پر از انرژی هستید و به دنبال راهی هستید که
تمام مدت مشغول باشید .بد نیست که تمام روزتان را با سفرهای
کوتــاه و دیدارهای کوتاه و گفتگو های لذت بخش پر کنید .دیدار
از فروشگاه نیز فکر شما را کام ً
ال مشغول خواهد کرد و حتی ممکن
است تصمیم بگیرید که از همین حاال برای عید خود خرید کنید،
هیچ دلیلی برای انجام ندادن این کار نیست.

عقرب

یک نفر از خودش زیاد تعریف می کند و شما را عصبانی میکند.
البته عصبانی شدن برای چیزهای بیهوده کار اشتباهی است .سعی
کنید به مسایل مهم تر رسیدگی کنید.

قوس
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7

پيشرفت هاي مثبتي در حال اتفاق افتادن هستند و شما به خوبي
از اين مسئله آگاهيد .اين خيلي هيجان انگيز است ولي هنوز بايد
كمي صبور باشيد تا برنامه به ثمر برسند.

6

جدی

5

يك دوست يا همكار مطلبي را با شما عنوان مي كند سپس به ديگري
موضوعي كام ً
ال متفاوت را مي گويد .اين كار او شما را واقع ًا عصباني
مي كند اما پيش از آنكه علتش را از او بپرسيد سعي كنيد آرام باشيد.

دلو

بار دیگر دوســت دارید همانطور که دلخواهتان است آزاد باشید؛
اما شخصی ســعی میکند شما را محدود کند .بیطرف ماندن در
بحثها کار آسانی نیست ،اما بهترین کار این است که سعی کنید
که مسایل را از نقطه نظر دیگران بینید و همفکرتر باشید.

حوت

اکشن و جاسوســی درامی هیجان انگیز را به تصویر
خواهد کشید .سلمان خان هم اکنون عاله بر این فلم
بازی در فلم «نور مدور» را نیز در برنامه دارد .ســالی
که گذشت برای وی ســالی موفقیت آمیز بود و فلم
ســلطان با بازی سلمان خان به عنوان پرفروش ترین
فلم بالیوود شناخته شد.

هنرپیشه هایی که سر صحنه فلمبرداری تا دم مرگ رفته
و بازگشتند

آینده ـ ارشاد ـ بدگوهر ـ پزشــک ـ تحریک ـ ثمره ـ جرقه ـ چابک ـ
حکیمان ـ خزان ـ ذاکر ـ دقیق ـ رهبر ـ زنبق ـ ژرفا ـ سیمرغ ـ شیفتگی
ـ ضد ـ طولیاب ـ ظالمان ـ عــادل ـ غلتیدن ـ فوتبال ـ قلمکار ـ کمین
ـ گورستان ـ لغتنامه ـ مغول ـ نهان پیکر ـ وقایه ـ هوشمندان ـ یاقوت.

 جواب بازی با اعداد
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سلمان خان ستاره ســینمای هالیوود که در آستانه 52
سالگی قرار دارد پس از «کاترینا کیف»« ،رانویر شوآری»
و «پرم خان» آخرین بازیگری بود که به این پروژه اضافه
شد و قرار است نقش اصلی «ببر» در این فلم را ایفا کند.
فلمنامه این اثر را آدیتا چوپرا به نگارش در آورده و علی
عباس ظفر کارگردانی آن را بر عهده دارد .این فلم در ژانر

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.
 7 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 21 کلمه :عالی

جواب هدف

سلمان خان قراردادش را امضا کرد

 بازی با اعداد
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داشتهاند ،انتظار میرود بتوانند رابطه بین بروس و دیک
گریســون را به خوبــی از کار دربیاورند .خوب در آمدن
رابطه این دو شــخصیت ،میتواند یکی از عناصر اساسی
در کیفیت کلی فلم قلمداد شود.

انیمیشن  LEGO Batman Movieدهم فبروری
 2017در ســینماهای آمریکا به اکــران در میآید.
همچنین قسمت دوم فلم  The LEGO Movieدر
روز  18می  2018روی پرده میرود.

اگر در جســتجوی کار یا برنامهریزی برای یک ترفیع بودهاید.
امروز ممکن اســت فرصتی را که منتظرش بودید ،به شما وارد
شــود .اطمینان شما از همیشه باالتر باشد .این به روشنی صدای
یک زنگ است که هر کس که به شما توجهی دارد نگاه بیندازد.
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وزیر را در خانه  A 7حرکت دهید.
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.3جوزف گوردون ل ِویت:
این هنر پیشه پس از آنکه بازی در فلمهای پرمخاطره
ای چون«بتمن» و «جی آی جو»را با ســر سالمت به
پایان رساند در ســکانس بایسکل سواری،با سرعت
50کیلومتر در ســاعت از فلم«پریمیوم راش» پس از
تصادف با یک تاکسی دچار آسیب جدی از ناحیه سر
و شکستگی استخوان دست شد.
:4جکی چان
جکی چان معروف اســت به اینکه هرگز برای نقش
خود از بدلکار اســتفاده نمیکند.در سکانسی از فلم
«زره خدایان» وی حین ُســر خوردن از شــیب تند
یک آســمانخراش شیشه ای و همچنین معلق ماندن
از هلیکوپتــر در حال پرواز چنان ســقوطی کرد که
جمجمه اش ترک برداشت و به لطف جراحی مغز طلوع
صبح فردا را دید.با آنکه این حادثه در اوایل دهه نود
میالدی برایــش رخ داد تا به امروز همچنان بدلکاری
هایش را خودش انجام می دهد.
:5دونالد ساترلند
این هنرپیشه حین فلمبرداری فلم «قهرمانان کِلی»در
ســال 1968به دلیل ابتال به مننژیت نخاعی به حالت
کما رفته و به گفتــه خودش مرگ را به وضوح تجربه
کرده است.

بازیگر نقش«ددپول»
ستارهدار شد

رایان رینولدز بازیگر کانادایی با حضور خانوادهاش در مراسم
ستارهدار شدنش در پیاده روی مشاهیر هالیوود حضور یافت.
ازیگر «ددپول» در حالی از ســتارهاش در پیادهروی مشاهیر
هالیوود رونمایــی کرد که شــماری از طرفدارانش با لباس
«ددپول» شخصیتی که وی در نقش آن بازی کرده بود در این
مراسم حاضر شده بودند.
این بازیگر متولد کانادا با حضور مادرش ،برادرها و برادرزادهها
و نیز همســرش (بلیک الولی که بازیگر است) و فرزندانش،
ستارهاش را رونمایی کرد.
رینولدز پس از این مراسم که در لسآنجلس برگزار شد ،گفت:
این لحظهای خاص است که فقط یک بار در طول زندگی ممکن
است نصیب یک هنرمند شود و اگر قرار بود این لحظه را بدون
خانوادهام تجربه کنم خیلی غمگین میشدم.
سال  ۲۰۱۶سال خوبی برای این بازیگر  ۴۰ساله بود و او با فلم
ابرقهرمانی «ددپول» که با بودجه  ۵۸میلیون دالری ساخته و
با اقبالی غیرمنتظره روبه رو شــد و بیش از  ۷۸۰میلیون دالر
در سراسر جهان فروش کرد ،موفق ظاهر شد.
او برای بازی در ایــن فلم از برندگان جوایز منتخب منتقدان
شــد که هفته پیش برندگانش را اعالم کرد و جایزه بهترین
بازیگر نقش کمدی و سرگرمیساز را دریافت کرد.
رینولدز درباره ظرفیت ادامه فلم «ددپول» گفت نمیتواند در
این باره چیزی بگویــد .وی گفت :هر چند چیزی در این باره
برای گفتن وجود ندارد ،اما من هم اجازه ندارم چیزی در این
باره بگویم .رییس استودیو باید درباره این چیزها حرف بزند و
اگر من چیزی بگویم حتما اخراج خواهم شد.
رینولدز بازیگری را از سال  ۱۹۹۰آغاز کرد و در فلمهایی چون
«خاستگاه مردان ایکس :ولورین»« ،تد»« ،زنی با لباس طالیی
رنگ» و «مجرم» بازی کرده است.

پاکستان به ممنوعیت
نمایش فلمهای بالیوود
پایان داد

سینماهای اصلی پاکستان با پایان ممنوعیت نمایش فلمهای
«بالیوود» موافقت کردهاند و قرار اســت از روز دوشنبه ۲۹
قوسنمایش این فلمها دوباره آغاز شود.
توقف اکران فلمهای هندی در پاکستان پس از آن روی داد که
تنشها در کشمیر ،منطقه مورد مناقشه بین هند و پاکستان
در ماه سپتمبر باال گرفت.
تصمیم توقف نمایش فلمهای بالیوود در پاکســتان از سوی
سینماهای بزرگ و اصلی این کشــور ،یک تصمیم صنفی و
واکنش به تصمیم گروهی از فلمسازان هندی و انجمن صنفی
تهیه کنندگان سینمایی هند بود.
بعد از باال گرفتن تنشها میان دو کشور ،گروهی از فلمسازان
هندی و انجمن صنفی تهیهکنندگان ســینمایی هند اعالم
کردند استفاده از بازیگران پاکستانی در بالیوود ممنوع است.
محصوالت سینمای بالیوود در پاکســتان طرفداران زیادی
دارد.
منطقه کشــمیر عامل مهمی در بروز تنشهــا میان هند و
پاکســتان بوده و دو کشور به دلیل اختالف بر سر این منطقه
وارد جنگ شدهاند.
روابط بین هند و پاکستان از ماه سپتمبر پس از مرگبارترین
حمله پیکارجویان به یک پایگاه ارتش هند در کشــمیر ،طی
ســالهای اخیر بدتر شد .هند پاکستان را به این حمله متهم
کرده ،ادعایی که از سوی پاکستان رد شده است.
گزارش شــده اســت که ممنوعیت خود خوانده سینماهای
پاکستان باعث از دســت دادن درآمد قابل توجهی برای این
سینماها شده است( .بی بی سی)

