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March 11 ,2017

اعالم تاریخ برگزاری
«گلدن گلوب» ۲۰۱۸

تاریخ برگزاری مراســم اعطای جوایز «گلدن گلوب»
 ۲۰۱۸مشخص شد.
مراســم اعطای جوایز هفتادوپنجمیــن دوره «گلدن
گلوب» روز هفتم جنوری  ۲۰۱۸برگزار خواهد شد.
این مراسم با همکاری انجمن رسانههای خارجی هالیوود
و کمپنی «دیک کالرک» برگزار میشــود و به صورت
زنده از شبکه «ان.بی.سی» به روی آنتن میرود.
«گلدن گلــوب»  ۲۰۱۷به طور میانگیــن  ۲۰میلیون
بیننده را پای تلویزیونها نشاند و رکورد دومین مراسم
پرببینده طی  ۱۰ســال گذشته را به خود اختصاص داد.
ِ
«نیلسن» ،ساالنه
براساس گزارشــات مرکز آمارگیری

ساخت فیلم درباره «غول قاچاق مواد مخدر»

یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر به تماشاگران مراسم اعطای
جوایز «گلدن گلوب» اضافه میشــوند و این به معنای
رشد  ۸فیصدی مخاطبان این برنامه است.
امسال «مهتاب» موفق شد تندیس گوی طالیی بهترین
فیلم درام را از آن خود کنــد و جایزه بهترین فیلم در
بخش موزیکال و کمدی،نصیب «الاللند» شد.
زمان اهدای جوایز «گلدن گلوب» به شکل سنتی همواره
اواخر ماه ژانویه بوده ،اما از زمانی که مراســم آکادمی
علوم و هنرهای ســینمایی (اسکار) از ماه مارچ (حوت)
به فبروری (دلوماه) تغییر کرده اســت ،تاریخ برگزاری
«گلدن گلوب» به اوایل جنوری موکول شده است.

اعالم برگزیدگان بخش
افغانستان جشنواره شعر فجر در ایران

یازدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر اسامی پنج اثر
برگزیده بخش ویژه افغانستان را اعالم کرد.
بر اســاس خبر رسیده ،اســامی برگزیدگان این بخش
به امضای داوران آن شــامل محمدکاظم کاظمی (دبیر
جشنواره) ،جواد محقق (نماینده هیات علمی جشنواره)
و محمدمحسن ســعیدی ،علیمحمد مودب و غالمرضا
طریقی رسیده اســت .اسامی برگزیدگان این بخش که
هر یک چهارشــنبه  ۱۸حوت ماه  ۷سکه بهار آزادی در
مراسم پایانی یازدهمین جشنواره شعر فجر در مشهد
جایزه گرفتند ،بدین شرح است:
ِ
کودک غمگینیست /روحاالمین امینی/
در خوابهایم
انتشارات آرمانشهر

دوشنبههای کوهی /ســیده تُکتَم حسینی /انتشارات
سوره مهر
ابریشم آزادی /قنبرعلی تابش /نشر عرفان
را ِه
ِ
ب چهگونه میمیرد /ابوطالب مظفری /نشر تاک
عقا 
صد غــزل /عفیف باختــری /انتشــارات انجمن قلم
افغانستان
به جز این آثار ۱۰ ،اثر دیگر نامزد دریافت جایزه شناخته
شــده بودند که اســامی آنها هفته گذشته از سوی
دبیرخانه جشنواره شعر فجر رسانهای شد.
هیات داوران بخش ویژه افغانستان ،این آثار را از میان
کتابهای چاپشده  ۱۰ســال اخیر شاعران این کشور
انتخاب کردهاند.

ســازندگان ســریال «تابو» به کارگردانی «کریستوفر
ناینهوالم» از ساخت سری دوم این مجموعه خبر دادند.
این سریال داستان شخصیت جیمز دالنی با بازی هاردی
را در قرن نوزدهم دنبال میکند .او پس از مرگ پدرش
به شهر لندن باز میگردد تا تشکیالت تحت مالکیت او
را رهبری کند ولی در این مسیر شاهد اتفاقاتی عجیب
میشــود .عالوه بر تام هاردی ،اونا چاپلین نوه بازیگر
معروف کمدی جهان «چارلی چاپلین» نیز در این فیلم

به ایفای نقش می پردازد.
ریچارد دیکسون ،لئو بیل ،مایکل کلی ،دیوید هیمن و
جاناتان هیل دیگر بازیگرانی هستند که در «تابو» بازی
می کنند.
کریســتوفر نایهولم بر اســاس فیلمنامه مشترکی از
استیون نایت و تام هاردی ،کارگردانی این سریال کوتاه
را بر عهده دارد .این مجموعه ســال آینده میالدی از
شبکه اف ایکس پخش خواهد شد.

فصل دوم سریال تابو ساخته می شود
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کسی دستنوشته
«موتزارت» را نخرید

قطعهای از موسیقی که به خط «موتزارت»
نوشته شده ،در یک حراجی عرضه شد اما
خریداری پیدا نکرد.
«آسوشیتد پرس» نوشــت :دستنوشته
بخشــی از موومان سوم سرناد «ولفگانگ
آمادئوس موتزارت» که پیشبینی میشد
 ۲۰۰هزار دالر به حراج برود ،بدون خریدار
باقی ماند.
نت موســیقی « »Allegroســال ۱۷۷۳
بــدون امضا ،در پشــت و روی یک برگه
نوشــته شــده بود و روز گذشته در یک
حراجی بوســتونی عرضه شــد .براساس
اعالم این حراجــی ،قطعه «موتزارت» در

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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کتاب ـ کاتب ـ کتب ـ ترک
ـ تبر ـ تبار ـ تاجر ـ تاج ـ
مکتب ـ اتم ـ متر ـ تار ـ
برات ـ بت ـ تکبر ـ برکت
ـ جرات ـ تام.

 جواب بازی با اعداد

2324

مسافران متروی کییف ،پایتخت اوکراین،
روز  ۹مارچتوانستند به جای خرید تیکت،
یک شعر از تاراس شــوچنکو ،شاعر ملی
اوکراین ،بخوانند.
نهم مارچ روز تولد شوچنکو است که سال
 ۱۸۱۴به دنیا آمد و  ۱۸۶۱درگذشت.
البتــه این طرح فقط در ســه ایســتگاه
مترو اجراشــد ،یکی ایستگاهی که به نام
شوچنکو نامگذاری شــده و دو ایستگاه
دیگر .و با وجود اینکه قرار بود یک ساعت
اجرا شــود ،در آن دو ایستگاه دیگر فقط
چهل دقیقه اجرا شد.
همین موضــوع بعضی از شــهروندان را
ناخشــنود کرده بود .یکی روی فیسبوک
نوشته بود« :چرا اینقدر کم؟ چرا در همه
ایستگاهها اجرا نمیشود؟» و البته کاربران

 بازی با کلمات

2543

آفتابگردان ـ اســتاد ـ بدنه ـ پروردن ـ تردد ـ ثامن ـ جلد ـ چرخش ـ
حسابداری ـ خواب ـ دلکش ـ ذرات ـ رکورد ـ زندگی ـ ژنرال ـ سرکوب
ـ شــیرازه ـ صادق ـ ضمن ـ طهارت ـ ظریف ـ عالمه ـ غلغله ـ فاتح ـ
قطور ـ کرستال ـ گوهر ـ لجن ـ متوسط ـ نظافت ـ وصال ـ هدیه ـ یاسا.
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اصل برای ارکســتری متشکل از دو اوبوا،
دو هورن ،سازهای زهی و یک ویلن نوشته
شده است.
گفته میشود موسیقیدان بزرگ اتریشی
این اثر را در  ۱۷ســالگی و برای جشــن
فارغالتحصیلی یکی از دوستان خانوادگی
خود خلق کرده است.
«ولفگانگ آمادئوس موتــزارت» (۱۷۹۱
 )۱۷۵۶آهنگســاز اتریشــی ،از نوابــغ
موســیقی و از بزرگترین آهنگســازان
موسیقی کالسیک بود .او در زندگی کوتاه
خود بیــش از  ۶۰۰قطعه موســیقی برای
اپرا ،سمفونی ،کنسرتو ،مجلسی ،سونات،
سرناد و گروه ُکر از خود باقی گذاشت.
«موتزارت» در سومین سال از زندگیاش،
شروع به آهنگسازی کرد و در پنجسالگی
لقب کــودک نابغه به او داده شــد و در
سراســر اروپا شهرت بسیاری یافت .او در
هفتسالگی اولین سمفونی و در  ۱۲سالگی
اولین اپرای کامل خود را نوشت .برخالف
بسیاری از آهنگســازان« ،موتزارت» در
تمام ژانرهای مرسوم در دوران زندگیاش،
موسیقی ساخت.

شعر حفظ کنید
مجانی سوار مترو شوید

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
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

کمپنی «ســونی» ســاخت فیلمی را درباره «ا ِل چاپو»
ملقب به ســلطان مواد مخدر مکزیک ،در دســتور کار
خود قرار داده است.
«هالیوود ریپورتر» نوشــت« :سونی پیکچرز» قرار است
حق تولید فیلمی اقتباسی را درباره «ال چاپو» براساس
کتاب «شکار ال چاپو :داســتان تکاندهنده مرد قانون
آمریکایی که تحــت تعقیبتریــن قاچاقچی جهان را
دستگیر کرد» ،خریداری کند.
«کول مرل» نویســنده این کتاب است که هنوز به بازار
نیامده ،اما برنامه ساخت فیلم اقتباسی آن طراحی شده

است.
«ال چاپــو» با نــام اصلــی «خواکین گازمــن لوئرا»
یکــی از بزرگترین تاجران مواد مخــدر مکزیک و از
قدرتمندترین رهبران جرایم ســازمانیافته جهان ،از
رهبران کارتل سینالوآست .این کارتل بزرگترین شبکه
قاچاق مواد مخدر است که مسئول سرازیر شدن مقدار
زیــادی کوکائین ،ماری جوانــا و آمفتامین به آمریکای
شــمالی است .قاچاق این مواد بیشتر از طریق دریا ،هوا
و تونلهای زیرزمینی انجام میگیرد و تخمین زده شده
است که این کارتل در  ۵۰کشور مختلف عضو دارد.
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میزان

حمل

به راحتي مي توانيد از عهده مســؤوليتهاي خود بر آييد .شــايد
ديگران هم بخواهند كمك كنند ،بنابراين خيلي مغرور نباشيد.

ثور

سیاره ها این روز را روزی بسیار پرتحرک و پرهیجان ساخته اند به
خصوص زمانی که نگرش شما از همه نظر موفق از آب در میآید.
شــما آمادهاید که کارتان را با سروصدای زیاد و شهامت به انجام
برسانید تا اینکه محتاط و آرام پیش روید و این شیوهای است که
مطمئن ًا به نتیجه خواهد رسید.

عقرب

میتوانید نفس راحتی بکشــید؛ زیرا برای یک بار هم که شده این
سیاره طرفدار شماست .اگر به سختی کار کرده اید مطمئن باشید که
نهایت سعی تان را کرده اید و دیگران را خوشحال می کنید.

اگر اخیــرا ً از نظر اجتماعی کمتر درخشــیده اید امروز جذابیت
خاصی پیدا می کنید .یک رابطه صمیمی استحکام بیشتری پیدا
میکند .بیشترین جذابیت را دارید ،بنابراین اگر می خواهید یاری
پیدا نکیند در خانه بمانید تا کسی شما را نبیند.

امروز متوجه میشوید كه پول همه چیز را در زندگی كنترول میكند.
شاید یك رابطه به خصوص یا همكاری نزدیك در حال تغییر باشد.
الزم است كاری را تمام كنید یا سفری را شروع كنید ،اما ستارگان
نشان می دهند كه تجربیات شخصی جدیدی به دست می آوررید.

قوس

جوزا

سرطان

امروز مسؤولیتها را کنار میگذارید و کمی تفریح میکنید .دوستی
شاد و خوشــحال کننده داشتن بهتر از این است که یک آشپزخانه
تمیز داشته باشید .گاهی اوقات خیلی به خودتان سخت می گیرید
و این اص ً
ال خوب نیست.

اسد

اگر كه از پس كارهای روزمره خسته كننده برآیید ،از هر كار دیگری
كه امروز انجام دهید ،احساس شادی و لذت خواهید كرد از توانایی
ذاتی سازمان دهی خود بیشترین استفاده را كرده و لیستی از تمام
كارهایی كه باید انجام دهید تهیه كنید و از كارهایی شــروع كنید
كه مهم تر هســتند .از خواندن كتاب آشــپزی مورد عالقه تان در
آشپزخانه و انتخاب تركیبات غذا لذت خواهید برد.

سنبله

امروز تمایــل دارید اول حرف بزنید بعدا ً فکر کنید و این موضوع به
ضررتان می باشد .حرف هایی را که قول داده اید بیان نکنید ،بازگو
می کنید.

حالت آرام شما ادامه می یابد ،ولی حاال قلب و مغزتان بیشتر با هم
همكاری دارند یكی دو ســال اخیر به نحوی سالهای سختی بوده
اند و شما نیاز دارید كه مدتی توقف كنید و بعضی كارها را به بعد
موكول سازید وگرنه كام َ
ال خود را خسته خواهید كرد.

جدی

اگر با همســرتان در مورد خاصي عدم توافق داريد ،ســياره ها
مسئله شما را حل مي كنند .شما گاه خيلي سرسخت و لجباز مي
شويد مخصوص ًا وقتي اصول اعتقادي شما مورد مخاطره قرار مي
گيرد .ولي در خاتمه اين طور به نظر مي آيد كه شما و همسرتان به
توافق هايي كه به نفع هر دوي شماست ،خواهيد رسيد.

دلو

اگر تصمیم دارید امشب کاری برای سرگرمی خودتان انجام دهید
باید حسابی تالش کنید تا به هدفتان برسید  .نان خوردن خوردن
در خارج منزل با افراد مورد عالقه فکر خوبی اســت و اگر شانس
بیاورید و تبادل افکار داشته باشید شب بی نظیری دارید

حوت

امروز حقیقت ًا ممکن است درک کنید که این همان کسی است که
می خواهید به مقدار بسیار زیاد به او نزدیک شوید .به خاطر داشته
که خوشبختی به دلیری ارتباط دارد بنابراین خیلی کم رو و ترسو
نباشید و احساسات خود را بیان کنید.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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 جواب شطرنج 2559
وزیر را در خانه  D 7حرکت دهید.

مجله «فوربز» او را در سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۱به عنوان
یکــی از قدرتمندترین افراد دنیا و با رتبههای  ۶۰ ،۴۱و
 ۵۵معرفی کرده است .او همچنین دومین مرد قدرتمند
مکزیک اســت و به لرد مواد مخدر تمام تاریخ معروف
است« .ال چاپو» عالوه بر این ،به خاطر چندین بار فرار
از زندان شهرت دارد؛ فرارهای عجیب او تاکنون سهبار
تیتر روزنامههای جهان شــده .اما او آخرین بار در سال
 ۲۰۱۶به زندان افتاد و ماه ژانویــه از زندان مکزیک به
آمریکا تحویل داده شد.
طی ســال  ۲۰۱۶مصاحبه اختصاصی و محرمانه «شــان
پن» ،بازیگر اسکاری هالیوود با «خواکین گازمن» تحت
عنــوان «ال چاپو صحبت میکند :دیــداری محرمانه با
تحت تعقیبترین مرد دنیا» حواشی بسیاری به پا کرد.
این گفتوگو به همراه یک ویدیو دودقیقهای از ســوی
نشریه «رولینگ اســتون» منتشر شد .این مجرم اوایل
ژانویه پس از شــش ماه فرار ،اندکی پس از انتشار این
مصاحبه ،توســط نیروهای امنیتی مکزیکی و آمریکایی
در خانهاش واقع در سینالوآ دستگیر شد و حاال دوران
حبسش را سپری میکند.
پروژه آینده «سونی» در رقابت با فیلم «کارتل» کمپنی
«فاکس» ساخته میشــود« .کارتل» براساس رمانی از
« ُدن وینسلو» ساخته میشود و کارگردانی آن بر عهده
«ریدلی اسکات» است.
«ســونی» هم قصد دارد کارگردان نامآشنایی را برای
ســاخت این پروژه انتخاب کند؛ گفته میشود «مایکل
بی» یکی از گزینههای کنونی اســت« .شکار ال چاپو»
قرار است روز  ۱۷اکتبر راهی سینماها شود.
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دیگری پاســخش را داده بودند که اجرای
چنین طرحی در مقیاس بــزرگ  -وقتی
کارمندان هر ایســتگاه باید شعر تکتک
افــراد را گوش کنند و راهشــان بدهند -
شدنی نیست.
قیمت تیکت مترو برای تک-ســفر چهار
هریونیاس است ،حدود  ۱۵سنت آمریکا.
اوکراینیها اشــعار تاراس شوچنکو را در
مدرســه یاد میگیرند .بعضی مردم بعضی
ظ میدانند و الزم نبوده
اشــعارش را از حف 
برای این طرح حفظ کنند.
اما بعضی ظاهرا سختشان است حفظ کنند
 حتی با جایزه متروی رایگان .مثل کاربریکه روی فیسبوک نوشــته بود« :حتما باید
از حفــظ بخوانیــم؟ از روی موبایل قبول
نیست؟» (بی بی سی)

فصل هفتم بازی
تاج و تخت تابستان
امسال پخش میشود

پس از ماهها انتظار ،دوستداران مجموعه تلویزیونی «بازی
تاج و تخت» باالخره مطلع شدند که پخش فصل هفتم این
مجموعه محبوب از ماه ژوئیه آغاز خواهد شد.
شــبکه تلویزیونی اچ.بی.او ،تهیهکننده مجموعه بازی تاج
و تخت ،در یک رویداد مطبوعاتــی که به صورت زنده در
صفحه فیسبوک این شــرکت همرسانی شد ،اعالم کرد که
اولین قسمت فصل جدید روز  ۱۶جون پخش خواهد شد.
این ویدئوی زنــده تصویر یک قالب بزرگ یخ را نشــان
میداد .با آب شــدن تدریجی یخ ،تاریــخ آغاز مجموعه
جدید  -که درون یخ بود  -هم آشکار شد.
فصــل جدید مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت شــامل
فقط هفت قسمت خواهد بود.
در حــال حاضر ،هنــوز هیچ تیزر تبلیغاتیای که شــامل
تصاویری از فصل هفتم باشــد ،منتشــر نشده .اما ،پوستر
رســمی  -که تصویر یخ و آتش را نشان میدهد  -احتماال
حاکی از نبرد دنریس تارگرین با ارتش یخ است.
پیشتر اچبیاو اعالم کرده بود کــه این مجموعه در فصل
هشتم به پایان خواهد رسید( .بی بی سی)

«پدرخوانده»
درهای جشنواره
«تریبکا» را میبندد

شــانزدهمین دوره برگزاری جشــنواره فیلم «تریبکا» با
حضور کارگردان و عوامل قسمت دوم «پدرخوانده» به کار
خود پایان میدهد.
جشــنواره بینالمللی فیلم «تریبکا» بــا نمایش ویژه فیلم
«پدرخوانده  »۲و حضور کارگــردان و بازیگران این فیلم
ماندگار به پایان میرسد.
این رویداد ســینمایی روز  ۱۹آپریل با نمایش فیلم مستند
«کالیو دیویس :ترانه زندگی مــا» کار خود را آغاز میکند
و در ســیام آوریل خاتمه پیدا میکند .دو قســمت اول
مجموعه فیلم «پدرخوانده» به مناســبت  ۴۵سالگی اولین
اکران ،روز  ۲۹آپریل و آخرین شــب جشنواره نمایش داده
میشوند.
پس از نمایش این دو فیلم« ،فرانسیس فورد کاپوال» خالق
«پدرخوانده» به همراه «آل پاچینو»« ،جیمز کان»« ،رابرت
دنیرو»« ،رابرت دووال»« ،دایان کیتون» و «تالیا شیر» در
یک نشست حضور پیدا میکنند.
در این جشنواره سینمایی همچنین «دایره» به کارگردانی
«جیمــز پانســالت» و هنرنمایــی «تام هنکــس» و «اما
واتســون» ،اکران بینالمللی را تجربــه میکند« .مایک و
سگ دیوانه» و «داستان پســر بد» از دیگر آثاری هستند
که در «تروبیکا»ی  ۲۰۱۷نمایش داده میشوند.
در شانزدهمین دوره این فستیوال ۲۵ ،سالگی «عالءالدین»،
 ۱۵سالگی مستند «بولینگ برای کلمباین» در گفتوگویی
با «مایکل مور» و  ۲۵ســالگی «سگهای انباری» با حضور
«کوئنتین تارانتینو» و بازیگران فیلم جشن گرفته میشود.
جشــنواره بینالمللی فیلم «تریبکا» که در ســال 2002
توسط «رابرت دنیرو»« ،جین رزنتال» و «کریگ هتکاف»
راهاندازی شد ،یه صورت ساالنه در نیویورک برگزار میشود
و میزبان فیلمسازان و سینماگران سرتاسر جهان است.

