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در طی چند هفتهی گذشــته ،بهترینهای سال  ۲۰۱۶از
جمله بازیها و فلمها را برایتان جمعآوری کردیم۲۰۱۶ .
در حوزهی ســینمایی ،سالی عظیم و شگفتآور به شمار
میرفت؛ اما با فلمهایی که برای ۲۰۱۷در نظر گرفته شده،
اصال قابل مقایسه نیست.
Resident Evil: The Final Chapter
کارگردانPaul W. S. Anderson :
بازیگــرانMilla Jovovich، Ali Larter، Iain :
Glen
تاریخ اکران ۲۷ :جنوری
 ۵سال بعد از فلم «،»Resident Evil: Retribution
میال یوویچ دوباره بازخواهد گشــت تــا به این فرانچایز
و نقشــش «آلیس» که حدود یک دهه آن را به نمایش
گذاشته ،خاتمه دهد .با وجود فاصلهی زیاد بین دو قسمت
آخر« ،فصل نهایی» دقیقا ادامهی «قصاص» خواهد بود .هر
چیزی که تا به حال از فصل نهایی دیدهایم ،نشان دادهاند
که ســیاحت آلیس ،با اتمام نقشاش در این داستانها،
به پایان خود میرســد و به این معناست که هر اتفاقی
ممکن است رخ دهد .اگر قسمتهای قبلی این مجموعه
را ندیدهاید ،دیدن فصل نهایی زیاد جالب نخواهد بود اما
اگر عبارات «شرکت آمبرال»« ،راکون سیتی» و «ویروس
 »Tبرایتان آشناست ،تقویم خود را برای دیدن این فلم
خالی کنید2 John Wick: Chapter.
2 John Wick: Chapter
کارگردانChad Stahelski :
بازیگــرانKeanu Reeves، Ruby Rose، Ian :
McShane
تاریخ اکران ۱۰ :فبروری
در این قســمت یکی از دوســتان قدیمی جان در حال
برنامهریــزی برای ســرنگونی یک گــروه از قاتالن و
خرابکاران است و در نتیجه به پشتیبانی و نیروی کمکی
نیاز دارد .شرایط در این فلم متفاوت است اما نتایج نهایی
تقریبا همانی است که در قسمت قبلی دیدهایم .خشونت
و هیجــان باال در کنار تعداد زیادی شــلیک و گلوله؛ و
البته حضــور «کیانو ریوز» در میان ماجرا برای به تصویر
کشیدن نقشی که برای آن متولد شده.
The Lego Batman Movie
کارگردانChris McKay :
بازیگــرانWill Arnett، Zach Galifianakis، :
Michael Cera
تاریخ اکران ۱۰ :فبروری
این انیمیشــن ،یک اســپینآف برای «The Lego
 »Movieبــوده که بیشــتر بر روی شــخصیت بتمن
متمرکز اســت« .ویــل آرنت» به عنوان خفاش شــهر
گاتهام ،به همراه همبازی خود در ســریال «Arrested
 »Developmentیعنــی «مایکل ســرا» بازخواهد
گشــت ،تا از کنترل گاتهام توسط جوکر جلوگیری کند.
قبل از ساخت فلم لگو؛ ایدهی ساخت فلمی در این سبک
احمقانه به نظر میرسید ،اما با فروشی حدود  ۵۰۰میلیون
دالر ،لگو توانســت موفقیت باالیی به دست بیاورد .حال
کریس «مککی» دوباره بازگشته تا با فلمنامهای از «ست
گراهام اسمیت» ،انیمیشنی خندهدار و سرگرمکننده را
برای مخاطبان به تصویر بکشد.
Logan
کارگردانJames Mangold :
بازیگرانHugh Jackman، Patrick Stewart، :
Boyd Holbrook
تاریخ اکران ۳ :مارچ
«هیو جکمن» نقش «ولورین» را در بســیاری از فلمهای
« »X-Menبازی کرده اســت .در این فلم که او با نقش
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چندین سالهاش خداحافظی میکند ،شاهد یک ولورین
پیرتر و خشنتر خواهیم بود .از آنجا که داستان بر اساس
کمیک « »Old Man Loganساخته شده ،قرار است
شــاهد آیندهی غمانگیزی برای جهشیافتگان باشیم
و همچنین درجه ســنی این فلم »R« ،تعیین شده و در
نتیجه دارای خشونت باالیی است.
با اینکه رسما اعالم شده «لوگن» آخرین حضور جکمن
به عنوان ولورین است ،اما «رایان رینولدز» (بازیگر نقش
ددپول) اعالم کرده که احتمال دارد فلمی مشــترک از
ددپول و ولورین ساخته شــود .پس شاید باز هم شانس
این را داشــته باشــیم که ولورین را با بازی هیو جکمن
محبوب ببینیم.
Kong: Skull Island
کارگردانJordan Vogt-Roberts :
بازیگــرانTom Hiddleston، Brie Larson، :
Samuel L. Jackson
تاریخ اکران ۱۰ :مارچ
مشــخص نیســت که چه برنامه ویژهای برای «کونگ:
جزیره جمجمه» چیده شده ،اما این فلم پیش قدمی برای
ساخت دنیای سینمایی مشترک ،و روبرو شدن کونگ و
گودزیال است .داستان دربارهی مردی (تام هیدلستون)
است که به جزیرهای افســانهای سفر میکند .برادر این
فرد در این جزیره رها شده و در تالش است تا سرمی به
نام « »Titanرا بیابند .آنها بر این باورند که این ســرم،
درمانی برای تمام بیماریها و مریضیهاست.
همچنین شــنیده شده که قرار اســت بزرگترین کونگ
در تاریخ فلمهای کینگ کونگ را شــاهد باشم؛ که دلیل
آن هم مقابله کونگ و گودزیال و نبرد نفسگیر و سراسر
هیجان بین این دو غول است.
Beauty and the Beast
کارگردانBill Condon :
بازیگــرانEmma Watson، Dan Stevens، :
Luke Evans
تاریخ اکران ۱۷ :مارچ
کمپانی والت دیزنی با ساخت فلمی بر اساس انیمیشن
«دیو و دلبر» که چشــمانداز جدیدی را از آن به تصویر
میکشد ،میخواهد روندی برای ساخت پروژههای الیو-
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جواب سودوکو شماره
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ناز ـ نــزد ـ زن ـ نیز ـ
نیزه ـ زی ـ زاید ـ زنده
ـ زیــاد ـ زاهد ـ زهد ـ
زین ـ نیاز ـ زیان ـ نازی
ـ زینت ـ تیــز ـ تازه ـ
زیادت.
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جمع کند .راستش را بخواهید اصال مهم نیست که قسمت
هشتم از این مجموعه دربارهی چیست؛ چون اگر طرفدار
هفت قسمت قبلی باشید ،تنها چیزی که برایتان اهمیت
دارد این اســت که همچنان ادامهای برای این داستانها
ببینید.
مهمترین نکتهای کــه باید دربارهی این فلم بدانید ،این
است که دومینیک تورتو مثل همیشه در مقابل دولت و به
عنوان یک خالفکار قرار گرفته؛ اما اینبار او به نزدیکان
خود هم خیانت میکند و همه اینها زیر سر زنی مرموز با
بازی «شارلیز ترون» است.
2 .Guardians of the Galaxy Vol
کارگردانJames Gunn :
بازیگــرانChris Pratt، Zoe Saldana، Vin :
Diesel
تاریخ اکران ۵ :می
قســمت اول فلم ،سورپرایزی خوشــحال کننده بود و
طرفداران را راضی کرد؛ اما قســمت دوم سورپرایزهای
بزرگتری را برای مخاطبان به همراه دارد .عالوه بر وجود
موسیقیهای شنیدنی و زیبا ،و همچنین بازیگران بزرگی
از جمله «کرت راسل» و «سیلوستر استالونه»؛ قرار است
شــخصیت بامزهی «بیبی گروت» را هم ببینیم .با دیدن
تیزر و تریلر این فلم ،میبینیم که «جیمز گان» برنامههای
ویــژهای برای طرفداران در نظر گرفتــه و این فلم مثل
قسمت اول ،همه را هیجانزده خواهد کرد.
نگهبانان کهکشــان پتانســیل باالیی دارد تا به یکی از
بهترین فلمهای  ۲۰۱۷تبدیل شود .پس روز شماری برای
این فلم را از همین االن شروع کنید.
Alien: Covenant
کارگردانRidley Scott :
بازیگرانMichael Fassbender، Katherine :
Waterston، Danny McBride
تاریخ اکران ۱۹ :می
کمپانــی « ،»Foxزمانی که پروژههــای  ۲۰۱۷خود را
رونمایی میکرد ،عکسهای قســمت جدید «بیگانه» را
به نمایش گذاشت و ســپس تریلر آن را هم منتشر کرد.
با توجــه به فلم « ،»Prometheusبرایمان روشــن
میشو د زمانی که یک گروه از مهاجرین اشتباه میکنند

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

آخرین ـ ابد ـ بینا ـ پاک ـ تباشیر ـ ثامن ـ جمهوری ـ چلچراغ ـ حریم
ـ خانقاه ـ دامنگیر ـ ذریعه ـ راحت ـ زمامدار ـ ژنرال ـ ســرک ـ شکل ـ
صیاد ـ ضحاک ـ طومار ـ ظهور ـ عبارت ـ غیبت ـ فرزانه ـ قیادت ـ کاخ
ـ گذاره ـ البد ـ مدار ـ ناب ـ وهم ـ هوا ـ یاوه.

 جواب بازی با اعداد
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اکشــن از انیمیشنهای قدیمی و کالســیک خود آغاز
کند .همانند روایتی که در انیمیشــن شــاهدش بودیم،
فلم هم داســتانی افسانهای از شاهزادهای (دن استیونز)
را تعریف میکند که با ظاهری عجیب و غریب طلســم
شده و در ادامه عشــق را در دختری فقیر (اما واتسون)
مییابد .درست مثل تمام داستانهایی که در آن دوران
شنیده شــده ،این هم دارای سبکی نسبتا تاریک است؛
اما انیمیشــن دارای فضایی دوستانه و خانوادگی در کنار
موسیقی و شــوخطبعی بود و انتظار میرود که فلم هم
همینطور باشد.
Ghost in the Shell
کارگردانRupert Sanders :
بازیگــرانScarlett Johansson، Takeshi :
Kitano، Pilou Asbæk
تاریخ اکران ۳۱ :مارچ
گرچه برخی اختالف نظرها دربــارهی انتخاب بازیگران
وجود دارد ،اما این فلم توانسته توجه خیلیها را جلب کند.
اگر انیمهی ساخته شده از مانگای «شبح درون پوسته» را
دیده باشید ،قطعا کنجکاو هستید که نسخه الیو-اکشن
آن چگونه از آب درآمده است .تریلرها ترکیب خوبی از
جلوههایی زیبا در کنار مبارزات «اسکارلت جوهانسون»
به نمایش میگذارد و قول فلم اکشــن چشــمنوازی را
میدهد .به نظر میرسد داســتان فلم که دربارهی یک
پولیس زن در مقابل یک هک ِر خطرناک است؛ جالب باشد.
المانهایی که به نوعــی در فلمهای «The Matrix»،
 »«Lucyو « »The Fifth Elementهم شــاهدش
بودیم .پس قطعا فلم هیجانانگیزی را پیش رو داریم.
The Fate of the Furious
کارگردانF. Gary Gray :
بازیگــرانVin Diesel، Dwayne Johnson، :
Jason Statham
تاریخ اکران ۱۴ :اپریل
بعــد از مرگ «پل واکر» سرنوشــت این مجموعه فلمها
نامشــخص به نظر میرســید؛ اما با فروش نزدیک به ۴
میلیارد دالری این فرانچایز ،کمپانی « »Universalاز
ساخت قسمتهای جدید دست نمیکشد و میخواهد تا
ســال  ۲۰۲۱هم گروه آشنای «سریع و خشن» را دور هم

 بازی با اعداد

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
 18 کلمه :عالی

2816

2243
2616

ز

ظ

گ

ذ

ا

ر

ه

ن

ا

ز

ر

ف

م

ه

ک

ج

آ

ژ

ق

ع

ه

غ

ث

گ

ا

و

ز

م

م

ه

و

ا

ی

ا

ق

غ

م

ر

ی

ی

ا

ه

ق

ش

م

ر

ظ

ع

د

ت

ر

د

م

ن

و

ن

ک

چ

ذ

ب

ا

ح

ت

ب

ا

ش

ی

ر

ط

ل

ض

ا

ر

ا

د

خ

ت

ر

ص

ل

ی

چ

ا

ر

ا

ر

ا

چ

خ

ک

د

ل

و

ت

د

ت

م

ک

ی

آ

ک

د

ا

ب

د

ا

ب

ب

و

د

ق

ا

ر

ر

ت

پ

ی

ی

ا

ی

ط

ی

ح

ا

ن

پ

س

ص گ

ن

ل

غ

ث

ض

و

ژ

ژ

ر

ی

ن

م

ا

د

گ

میزان

حمل

اگر احساس میکنید زندگیتان عادی شده است و دنیا بیارزش است
اکنون دوباره تصمیم بگیرید ،تا دوباره از نو شروع کنید و انرژیهای تاز
به دست آورید .نتیجه آن رسیدن به هدفی تازه مثبت است .بنابراین
هر چه زودتر مسایل بیارزش و بیاهمیت را کنار بگذارید بهتر است.

ثور

اکثر متولدين اين ماه براي ســاختن زندگي بهتر دســت به تالش
ميزنند و البته بسياري نيز به نتيجه مطلوب ميرسند و عدهاي هم
با بن بستهايي روبهرو ميشوند که نبايد نا اميد شوند و همچنان به
تالش خود ادامه دهند.

جوزا

مدت زمانی اســت که با خود و دلتان در حال ستیز هستید! پس
قبل از اینکه احســاس آن هم از نوع ظاهری ،بر عقل و منطق شما
غالب شود .با نگاهی به گذشته و کنکاش در شرایط فعلی ،نسبت به
درستی ابزار تمایل عاشقانه «طرف مقابل» که میگوید ،برای او فقط
خود شما مطرح هستید ،بیشتر فکر کنید.

سرطان

بحرانی پیش میآید که نمیتوان برای آن راه حل ســریع و سادهای
پیدا کرد .باید مدتی بگذرد تا آبها از آسیاب بیفتد ،پس از آن است
که با دستی پر میتوان به جنگ مشکالت رفت و بر آنها غلبه نمود.

اسد

از نظر مالي تا هنگامي کــه از رفع کامل گرفتاريهای مالي مطمئن
نشدهايد ،دست به ولخرجي نزنيد .از سرمايه گذاريها و ريسکهای
مالي که نتيجهشــان برايتان مبهم است ،خودداری نمائيد .با ديدار
دوستان دوران کودکي خوشحاليتان فوق العاده خواهد بود.

سنبله

4

مشــکالت خود را سیاســتمدارانه حل کنید و از بازگو کردن آنها
بدیگران بپرهیزید .اطالع یافتن ســایرین از مســایل و مشکالت
زندگی شما نه تنها کمکی در جهت رفع آن مشکالت به شما نخواهد
کرد بلکه بیجهت مسایل خصوصی زندگی شما را فاش خواهد نمود.

اين طــور به نظر ميآيد که درگيريهاي چنــد روز اخير پيروزي
با شما بوده اســت .براي بهرهوري هر چه بيشتر از اين موفقيت
برنامههاي مالي و خانوادگي خود را تنظيم کنيد .به زودی شــادی
بزرگی به شما خواهد رسید.

عقرب

زحمت شما زياد ميشــود ،و اين مقدمهاي برای حرکتتان در يک
مسير دلخواه است .فعاليتهاي فرهنگي ميتواند اصل وجودی شما
را به اطرافيان بشناساند ،ضمن آنکه خودتان را نيز خوشحال ميکند.
اگر تصميم گيری راجع به فعاليتهای اقتصادي خود را کمي به تعويق
بيندازيد ،به نفع شما خواهد بود.

قوس

یک مسالهی فوق العاده پیش آمده است و شما را به خود مشغول
کرده است آن چنان که ممکن اســت حتی شما را از انجام کاری
مهم باز دارد .وظایف و مسؤولیت خود را در هیچ شرایطی فراموش
نکنید.

جدی

دقت و توجه شــما به امور خانوادگي ،نتيجه ای مطلوب داده است
با نرمش و اخالق به راه خود ادامه دهيد و اطمينان داشــته باشيد،
پيروز خواهيد شد .از سرمايه گذاريها و ريسکهای مالي که نتيجه
شان برايتان مبهم است ،خودداری نمائيد.

دلو

به خاطر داشته باشید که همه چیز در زندگی به همکاری کمک و
حس نسبت به دیگران بستگی دارد بنابراین امروز افراط نکنید.
البته باید به اهداف خودتان به خوبی فکر کنید اما به خاطر داشته
باشــید که دیگران هم نهایت سعی خودشان را میکنند هر چند
اگر ایدههای آنها به خوبی مال شما نباشد.

حوت

آماده هستید تا امروز برای چیزهایی که برایتان ارزش دارد بجنگید.
اما امیدوارم به آن جا کشیده نشود .با وجود این مجبور هستید که
از دیدگاه یا اعتقادات خود دفاع کنید و در حال انجام این کار باید با
دقت فکر کنید که چرا آن را انجام می دهید .از آن جایی که این برج
بر پولهای شما که در آن با دیگران شریک هستید اثر میگذارد شما
و همسرتان به دنبال چیز بزرگی هستید مانند خرید موتر.
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وزیر را در خانه  A 1حرکت دهید.
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و بر روی سیارهای نادرست فرود میآیند چه اتفاقی رخ
خواهد داد.
در قسمت جدید این مجموعه فلمها؛ انتظار تعداد زیادی
بیگانه و خطرات زندگی در فضا را داشــته باشید و اگر
احساس میکنید داستان پرومتئوس آنطور که باید وارد
مجموعهی بیگانه نشــده ،قطعا نظرتان با دیدن «بیگانه:
همپیمان» عوض خواهد شد.
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell
No Tales
کارگردانــانJoachim Rønning، Espen :
Sandberg
بازیگــرانJohnny Depp، Javier Bardem، :
Orlando Bloom
تاریخ اکران ۲۶ :می
پیش تولید قسمت پنجم «دزدان دریایی کارائیب» قبل
از اکران قسمت قبلی آغاز شــده بود؛ اما مشکالتی در
فلمنامه و بودجه ،آن را به تعویــق انداخت .با این حال
هر قســمت جدید از این فلمها ،نتیجــهای امیدبخش
برای اســتودیو به دنبال خواهد داشــت؛ پس همچنان
داســتانهای زیادی از ناخدا جک اسپارو روایت خواهد
شد .در این داستان ،دوباره ناخدا جک اسپارو (جانی دپ)
را میبینیم که در مقابل یــک کینه جوی قدیمی به نام
«ساالزار» (خاویر باردم) قرار میگیرد و از همین جهت به
«انتقام ساالزار» هم دادهاند.
این فلم نام
ِ
Wonder Woman
کارگردانPatty Jenkins :
بازیگــرانGal Gadot، Chris Pine، Danny :
Huston
تاریخ اکران ۲ :جون
شــخصیت «واندر ُومــن» با بــازی «گل گــدوت» در
« »Batman v Supermanمعرفی شد و قرار است
در فلم اختصاصیاش شــاهد سرگذشت و حضور او در
جنگ جهانی باشیم .هچنین شــایعه شده که این فلم،
شــروعی برای مجموعه سهگانه فلمهای واندرومن است
که داستان این شــخصیت را از سال  ۱۹۲۰تا زمان حال
به تصویر میکشد.
با توجه به نقدهای منفی و امتیازات پایینی که به فلمهای
دنیای سینمایی «دیسی» داده شــده ،مدیران کمپان
برادران وارنر بیشــتر امیدشــان به این فلم و البته فلم
« »justice leagueکه در همین ســال اکران خواهد
ای واندرومن از
شد ،است .دنیای افسانهای و اســطوره ِ
پتانســیل باالیی برخوردار است و شانس این را دارد که
به فلمی موفق تبدیل شود.
2 World War Z
کارگردان :نامشخص
بازیگرانBrad Pitt :
تاریخ اکران ۹ :جون
قســمت اول «جنگ جهانی زد» ســوپرایزکننده عمل
کرد و حال قرار اســت دوباره شاهد بازگشت «برد پیت»
برای مبارزه با بیماری زامبیها باشــیم .هنوز اطالعات
زیادی از این فلم در دســترس نیســت و حتی مشخص
نیست کارگردانی آن را چه کسی برعهده دارد .شایعاتی
دربــارهی حضور «دیوید فینچر» در ســمت کارگردانی
به گوش میخورد اما همچنین شــنیده شده که احتماال
«خــوان آنتونیو بایونا» پروژه را با فلمنامهای نوشــتهی
«استیون نایت» به سرانجام خواهد رساند.
«جنگ جهانی زد» ،داســتان خوبی را روایت کرد و دید
تازهای از فلمهای زامبیمحور به تصویر کشید .با توجه به
محبوبیت زامبیهــا و همچنین هنرنمایی برد پیت ،قطعا
منتظر دیدن این فلم هستیم.

«الال لند» یک قدم دیگر
به اسکار نزدیک شد

فلم موزیکال «الال لند» با کسب جایزه بهترین فلم از انجمن
تهیهکنندگان آمریکا شانس خود را برای کسب اسکار بیشتر
کرد .به نقل از اسکرین ،برندگان بیستوهشتمین دوره جوایز
سینمایی انجمن تهیهکنندگان سینمای آمریکا در حالی اعالم
شد که فلم «الال لند» ساخته «دیمین شزل» موفق بهن کسب
جایزه اصلی بهترین تهیهکنندگی سال شد.
فلم «الال لند» که «رایان گاسلینگ» و «اما استون» بازیگران
اصلی آن هستند ،اولین نمایش خود را در افتتاحیه جشنواره
ونیــز  ۲۰۱۶تجربه کــرد و در واقــع ادای احترامی به عصر
طالیی فلمهای موزیکال در هالیوود اســت ،اما داستان فلم
در فضایی معاصر رقم میخورد« .رایان گاســلینگ» در این
فلم در نقش یک پیانیســت ایفای نقــش میکند که زندگی
عاشقانهای با یک بازیگر با بازی «اما استون» دارد ،اما زمانی
که این دو به موفقیت بیشــتری دست مییابند با مشکالتی
رو به رو میشــوند« .الال لند» شانس اصلی جوایز اسکار نیز
محسوب میشود .در حالی که برنده جایزه اول جوایز انجمن
تهیهکنندگان آمریکا ( )PGAو برنده اسکار بهترین فلم در
اغلب دورهها یکسان بوده است ،اما سال گذشته فلم «کسری
بزرگ» برنده جایــزه انجمن تهیهکنندگان رقابت اســکار
بهترین فلم را به «اسپاتالیت» واگذار کرد .از میان  27فلمی
که تاکنون جایــزه اول جوایز انجمن تهیهکنندگان آمریکا را
کسب کردند 19 ،فلم جایزه اسکار بهترین فلم را نیز بردهاند.
«الال لند» برنده جایزه گلدن گلــوب بهترین فلم موزیکال/
کمدی سال با کسب نامزدی در  14شــاخه جوایز سینمایی
اسکار ،شانس اصلی اسکار  2017محسوب میشود .در سایر
بخشهای جوایز ساالنه انجمن تهیهکنندگان آمریکا در بخش
بهترین تهیهکنندگی انیمیشن «زوتوپیا» برنده شد و در «ازرا
ادلمن» و «کارولین واترلو» نیز جایزه تهیهکنندگی برجسته
مستند را برای «اُ.جی،ساخت آمریکا» دریافت کردند.

«آلن دلون» ریاست
جوایز سزار را رد کرد

«آلن دلون» بازیگر اسطورهای سینمای فرانسه در حمایت از
«رومن پوالنسکی» ریاست جوایز سزار فرانسه را نپذیرفت.
به نقــل از هالیوودریپورتر« ،آلن دلــون» بازیگر صاحب نام
فرانسوی در مصاحبهای با روزنامه «فیگارو» شایعات ریاستش
بر جوایز سزار فرانسه را رد کرد و گفت :در حمایت از «رومن
پوالنسکی» ریاست این جوایز سینمایی را نخواهد پذیرفت.
پس از این که مســئوالن جوایز سینمایی ســزار از «رومن
پوالنســکی» ،کارگردان کهنهکار پولندی درخواست کردند
تا ریاست افتخاری این جوایز ســینمایی را بر عهده بگیرد،
گروههای حمایت از حقوق زنان در فرانســه خواستار تحریم
این رویداد سینمایی شــدند ،چرا که «پوالنسکی» متهم به
تجاوز به دختری  ۱۳ساله در سال  ۱۹۷۷در لسآنجلس است
و تحت پیگرد قانونی آمریکا قرار دارد.
گروههای فمینیستهای فرانسه از اقدام آکادمی فلم فرانسه
به شدت خشــمگین شدند و آن را شــرمآور خواندند و از
مردم خواســتند همزمان با برگزاری مراسم جوایز سزار در
چهارم فبروری ،در محوطه بیرونی محل برگزاری این رویداد
سینمایی دست به تجمع اعتراضی بزنند« .پوالنسکی» بعد از
این اعتراضات شدید ناگزیر شد از ریاست جوایز سزار فرانسه
کنارهگیری کند .پس از کنارهگیری «پوالنســکی»« ،آنوشکا
دلون» دختر «آلن دلون» در یک پست اینستاگرامی با انتشار
عکســی از پدرش در در نقش ســزار در فلم «آستریکس»
( )2008پیشــنهاد داد پدرش ریاست جوایز سزار را بر عهده
گیرد اما این موضوع با واکنش «آلن دلون» رو بهرو شــد ،وی
هرگونه حضور در این نهاد سینمایی را رد کرد.

