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نامزدهای جایزه «گرمی»
 2016معرفی شدند

پنجاهوهشــتمین دوره جوایز معتبر موسیقی «گرمی»
نامزدهای خود را در سال  2016منتشر کرد.
«کندریک المار» خواننده سبک «هیپهاپ» با نامزدی در
 11بخش ،بین نامزدهای جوایز گرمی در سال  2016پیشتاز
است.
«تیلور سوئیفت» خواننده آمریکایی نیز با آلبوم «»1989
که ســال پیش به جوایز «گرمی» نرسید ،امسال در هفت

بخش از جمله «بهترین آلبوم» نامزد کســب جایزه شده
است« .تیلور ســوئیفت» همراه «ویکند» خواننده سبک
« »R&Bهــر کدام بــا نامزدی در هفــت بخش پس از
«کندیک المار» در جایگاه دوم پیشتازهای جوایز گرمی
در سال  2016قرار گرفتند.
به گزارش بیبیســی ،آلبوم « »25جدیدترین اثر «ادل»
خواننده انگلیسی نیز به سرنوشــت آلبوم « »1989در

طرح یک ادعای جنجالی درباره

سال گذشته دچار شد و امسال به جوایز موسیقی گرمی
نرسید.
«اد شیران» نیز در دو بخش اصلی بهترین آهنگ سال و
بهترین ضبط سال نامزد کسب جایزه شناخته شد.
نامزدهای بخشهای اصلی پنجاهوهشــتمین دوره جوایز
موسیقی گرمی از این قرار است:
بهترین آلبوم سال
«صدا  +رنگ» از «آالباما شیکس»
«  »To Pimp A Butterflyاز «کندریک المار»
«مسافر» از «کریس استاپلتون»
« »1989از «تیلور سوئیفت»
«زیبایی در پس دیوانگی» از «ویکند»
بهترین آهنگ سال
«دوباره میبینمت» از «ویز خلیفه»
«بسیار خوب» از «کندریک المار»
«فکر کردن با صدای بلند» از «اد شیران»
«فضای خالی » از «تیلور سوئیفت»
« »Girl Crushاز «لیتل بیگ تاون»
بهترین ضبط سال
«عشق واقعی» از «دی آنجلو»
« »Uptown Funkاز «مارک رابسون»
«فکر کردن با صدای بلند» از «اد شیران»
«فضای خالی» از «تیلور سوئیفت»
«صورتم رو احساس نمیکنی» از «ویکند»
بهترین هنرمند نوظهور
«کورنی بارنت»
«جیمز بای»
«توری کلی»
«سم هانت»
«مگان ترینور»
سال گذشته «سم اســمیت» خواننده انگلیسی با کسب
چهار جایزه گرمی ،برنده بزرگ این رویداد شد.

«مونالیزا»

یک دانشمند فرانسوی از کشف یک تصویر پرتره دیگر
در زیر نقاشــی معروف «مونالیزا» با استفاد از فناوری
جدید نور انعکاسی خبر داد« .پاسکال کوته» دانشمند
فرانســوی اعالم کرد که  10ســال را به بررسی نقاشی
معروف «مونالیزا» با استفاده از فناوریهای جدید صرف
کرده و دریافته اســت که یک تصویر پرتره در زیر این
نقاشی پنهان شــده که در واقع چهره مونالیزای واقعی
اســت .او ادعا کرد :در زیر نقاشی مونالیزا که اکنون در
موزه لوور پاریس نگهداری میشــود ،تصویری از فرد
دیگری وجود دارد که برای  500سال از نگاه هنردوستان
پنهان مانده اســت .این دانشمند فرانسوی که یکی از
بنیانگذاران تکنولوژی لومیر در پاریس است ،تکنیکی
را تحــت عنوان «روش تقویت الیــه» ابداع کرده و در
سال  2004توســط موزه لوور اجازه دسترسی به نقاشی
«مونالیزا» و بررســی آن را یافت ،اما موزه لوور درباره
ادعای جدید «پاسکال کوته» اظهار نظری نکرده است.
نقاشــی معروف «مونالیزا» اثر «لئوناردو داوینچی» در
طول  50سال گذشته ،هدف بررسیهای علمی گوناگونی
بوده است که از جدیدترین آنها میتوان به استفاده از
تکنیکهای فروسرخ و اسکن چندطیفی اشاره کرد.
براساس گزارش بیبیسی« ،پاسکال کوته» معتقد است،
تکنیک او قابلیت نفوذ عمیقتری در نقاشــی دارد و با
اســتفاده از آن میتوان با دقت ،به آنچه درون الیههای
نقاشی مونالیز اســت پی برد و درست شبیه یک پیاز
میتوان الیههای گوناگون آن را جدا و بررسی کرد.

بحثهای فراوانی درباره هویت مونالیزا وجود داشته ،اما
به احتمال زیاد این نقاشــی تصویرگر «لیزا جراردینی»
همســر یکی از تاجران ابریشــم در فلورانس است.
این در حالی اســت که «پاســکال کوته»  -دانشمند
فرانســوی  -ادعا کرده که یافته جدید او این تئوری را
به چالش کشــیده و معتقد است ،تصویری که او در زیر
نقاشی مونالیزا کشــف کرده در واقع مونالیزای واقعی
اســت و تصویری که مردم برای  500سال آن را مونالیزا
میخوانند ،تصویر زن دیگری است و کامال با زنی که از
این نقاشی میشناسیم ،متفاوت است.
داوینچی ،مخترع و نقاش ایتالیایی  15سال وقت گذاشت
تا شاهکار عمرش را خلق کند« .لبخند ژکوند» تا اوخر
قرن هجدهم در موز ه «لــوور» بهصورت دائمی نمایش
داده میشد ،اما سال  1911بود که «مونالیزا» توسط یک
ایتالیایی به سرقت رفت و دو سال بعد پیدا شد.
اگرچه انــداز ه کوچک ایــن تابلو موجب شــگفتی
بازدیدکنندگان موزه «لوور» میشــود ،اما «مونالیزا»
همچنان اصلیترین عامل جذب گردشگر به این مکان
است .تا کنون حدس و گمانهای بسیاری درباره هویت
اصلی مدل داوینچی مطرح شــده است .شباهت بسیار
زیاد بین صورت «مونالیزا» و خودنگارهای که این نقاش
ایتالیایی ســالها پیش به تصویر کشیده ،موجب شده
برخی «لبخند ژکوند» را خود داوینچی بدانند.
ادعاهای جدید این دانشمند فرانسوی موجب اختالف
نظر میان متخصصان آثار داوینچی شده است.

معرفی  20فلم نامزد اسکار جلوههای ویژه

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار ،فهرستی بلند
از  20فلم رقابت کننده برای کسب جایزه اسکار بهترین
جلوههای ویژه بصری منتشر کرد.
براین اساس ،فلمهای «جنگ ســتارگان»« ،مریخی»،
«مرد مورچهای»« ،انتقــام جویان:عصر اولترون»« ،پل
جاسوسها»« ،»chappie« ،اورست»« ،الکس مشینا»،
«هفت خشــمگین»« ،بازیهای بقاء :مرغ مقلد« ،»2در
قلب دریا»« ،صعود به مشــتری»« ،دنیای ژوراسیک»،
«مکــس دیوانه:جاده خشــم»« ،ماموریت غیر ممکن:
ملت یاغی»« ،بازگشته»« ،شبح»« ،ترمیناتور:پیدایش»،

1980
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 بازی با کلمات

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی
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جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

2501

2301
میزان

حمل

اكنون بايد تصميم بگيريد كه در آينده مي خواهيد چه كار كنيد .پيش
از آن كه تغييري ايجاد كنيد خوب فكر كنيد.

ثور

اگر میخواهید بهترین بهره را از امروز ببرید آن کاری را بکنید که
از انجام دادن آن لذت میبرید .شخص مورد عالقهتان امروز بسیار
سرزنده و شاداب است و ممکن است راجع به مسایل مالی برخی
تغییرات را به وجود آورد .زمانی که دســت از داد و فریاد بکشید،
مطمئن باشید که یکدیگر را خواهید بوسید و آشتی خواهید کرد
چون هیچ یک از شــما نمیخواهد که یک محافظ را تحمل کند
و هنوز هر دو برای عذرخواهی کردن کمی شک و تردید دارید.

شانس بسیار خوبی دارید .میتوانید ریسک کنید ،البته به شرط این
که خطا نکنید .همه چیز به خودتان بستگی دارد.

عقرب

امروز نبايد انتظار داشته باشيد ،در روابط احساسي پيشرفت كنيد.
مشكل ميتوانيد اهدافتان را براي همســرتان بيان كنيد .انتظار
مشــاجره و بحث را در منزل داشته باشيد و نميتوانيد با همسرتان
رابطه خوبي برقرار كنيد.

قوس

جوزا

سرطان

اگر با برادر یا خواهرتان اختالف نظر کوچکی دارید اجازه ندهید به
بحث کشیده شود .هر کســی نظر خودش را دارد ،اما برای آشتی و
مصالحه همیشه زمان هست .اگر بیرون میروید خیلی مراقب باشید.
همه با عجله از این سو به آن ســو میروند و احتمال تصادف زیاد
است.

اسد

امروز فضايي بسيار شلوغ در خانه حاكم است .ممكن است آن قدر
شلوغ باشد كه نتوانيد آرامش پيدا كنيد .خصوص ًا اگر منجر به صحنه
زد و خورد و لغات زشت شــود ،اهميت ندهيد ،چرا كه همه چيز به
همان سرعتي كه آغاز شــد خاتمه مييابد .اگر ميخواهيد راجع به
برنامههاي خودتان با اهل خانه مشــورت كنيد ،مايل خواهيد بود تا
حرف خود را به آنها تحميل كنيد.

سنبله

دیگران شما را تحسین میکنند .انرژیتان را با بیرون رفتن مصرف
کنید و اگر نه به انرژی منفی تبدیل میشود.

جایزهی افتخاری فلم اروپا
برای «مایکل کین»

آزوقه ـ ارتفاع ـ برنامه ـ تشــنگی ـ ثبات ـ جوشان ـ چهارشانه ـ حسین
ـ خواجه ـ دانشــیار ـ ذلت ـ رخساره ـ زمینه ـ ژولیده ـ ساعت ـ شکر ـ
صادق ـ ضربه ـ طلوع ـ ظهور ـ عالی ـ غدیر ـ فرســخ ـ قضاوت ـ کنیز ـ
گلنار ـ لبیک ـ میزبان ـ نوپرداز ـ وسوسه ـ هویت ـ یغماگر.
ق
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«ســرزمین فردا» و«قدم زدن»؛  20فلمی هستند که در
جوایز اســکار  2016در فهرست بلند نامزدهای بهترین
جلوههای ویژه بصری قرار گرفتهاند .شــاخه جلوههای
ویژه بصری آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار
فهرست کوتاه شــامل  10فلم نامزد در این شاخه را در
ماه جاری میالدی اعالم میکنند .هشادو هشتمین دوره
جوایز سینمایی اسکار روز  14فبروری  2016نامزدهای
نهایی شاخههای گوناگون را معرفی خواهد کرد و مراسم
پایانی اعطای جوایز نیز روز  28فبروری در سالن دالبی
تئاتر لس آنجلس برگزار میشود.

اگر در انتظار یافتن همسر مناسب هستید ،اکنون میتوانید به نتیجه
خوبی برسید .اما اگر همسر مناسبی پیدا نکردید ناراحت نباشید و
برای این کار اصراری نداشته باشید.
شــما معتقديد كه زندگي يك سفر است و مشكالتي بين راه فقط
قســمتي از اين تجربه است .با اينقدر مســتقل بودن شما اغلب
احســاس ميكنيد كه به تنهايي با مشكالت زندگي ميجنگيد .به
هرحال ،اگر به عنوان يك تيم كار كنيد ،همانطوري كه امروز شما
بايد چنين كنيد ،شما شروع به درك اين مطلب ميكنيد كه چقدر
حمايت برايتان وجود دارد كه شما از آن استفاده كنيد.

جدی

شــخصي تأثير فوق العادهاي بر شــما ميگذارد و غريزه به شما
ميگويد كه خودتان را به دست شرايط بسپاريد .مدتهاي زيادي
بود كه چنين احساسي نداشتهايد و هيچ زماني از االن بهتر نيست.

دلو

صحبتی خصوصی با یک دوســت مشــکالت مابینتان را از بین
میبرد .اگر چه ممکن اســت مسایلی شما را ناراحت کند ،اما این
مسایل با نگاهی جدی به آنها از بین میروند .این زمانی است که
انتقاد را میپذیرید.

حوت

هنگامی که خسته هستید میتوانید بد دهان باشید .خیلی با شتاب
یاد میگیرید و بیحوصله میشوید .به تقدمهای اصلی رسیدگی کنید
و جزئیات را ترک کنید تا هنگامی که وقت بیشتری داشته باشید و به
یاد بیاورید که طرحهایتان شامل شریک زندگیتان باشد.

2212
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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قلعه را در خانه  c 4حرکت دهید.
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«مایکل کین» بازیگر برنده دو جایزه اســکار انگلیســی با
دریافــت جایزه افتخاری جوایز فلم اروپــا مورد تقدیر قرار
میگیرد.
جوایز فلم اروپا که در قریب به  30سال گذشته تنها دو جایزه
افتخاری اعطا کرده اســت ،نام «مایکل کین» بازیگر مطرح و
 83ساله انگلیســی را به عنوان سومین دریافت کننده این
جایزه سینمایی در مراسم اعطای جوایز روز  12دسامبر اعالم
کرد.
«آگنیــژکا هوالند» رئیــس کل آکادمی فلــم اروپا و «ویم
وندرس» مدیر عامل این رویداد سینمایی در بیانیهای اعالم
کردند :ما به این نتیجه رســیدیم که خیلی وقت پیش باید از
«مایکل کین» بصورت ویــژه تقدیر میکردیم .این تجلیل از
این شخصیت سینمایی برجســته از صمیم قلب ماست و در
نزیک به  30ســال گذشته تنها «مانوئل دی الویرا» و «مایکل
پیکولی» موفق به دریافت جایزه افتخاری از آکادمی فلم اروپا
شدهاند.
«مایکل کین» که دو جایزه اسکار نقش مکمل برای فلمهای
«هانا و خواهراش» ( )1986و «قوانین خانه سایدر» ( )1999و
همچنین چهار نامزدی دیگر اســکار را در کارنامه سینمایی
دارد ،در طــول دوران حرفــهای خود در بیــش از  100فلم
سینمایی بازی کرده است که از آن جمله میتوان به «پرونده
ایپکرس» (« ،)1965شــغل ایتالیایی» (« ،)1969آغاز بتمن»
(« ،)۲۰۰۵حیثیت» (« ،)۲۰۰۶شــوالیه تاریکــی» (،)۲۰۰۸
«ســرآغاز»(« ،)۲۰۱۰موترها « ،)۲۰۱۱( »۲شــوالیه تاریکی
برمیخیزد» ( )۲۰۱۲و «بین ستارهای» ( )۲۰۱۴اشاره کرد.
این بازیگر کهنهکار انگلیسی نیز امسال نیز برای بازی در فلم
«جوانی» به کارگردانی «پائولو سورنیتنو» در جوایز فلم اروپا،
نامزد کسب جایزه بهترین بازیگری است.
بیست و هشتمین دوره جوایز فلم اروپا روز  12دسامبر 2015
در شهر برلین آلمان برگزار میشود.

بازیگر مرد شش میلیون دالری
درگذشت

«مارتین ای .بروکز» ،بازیگر مجموعه تلویزیونی «مرد شــش
میلیون دالری» در  ۹۰سالگی درگذشت.
«مارتین ای بروکز» ،بازیگر سینما و تلویزیون هالیوود روز سه
شنبه براثر مرگ طبیعی در  ۹۰سالگی درگذشت.
ایــن بازیگر آمریکایی بیش از همه بــرای بازی در مجموعه
تلویزیونی «مرد شــش میلیون دالری» در دهه  ۷۰میالدی
شهرت دارد.
مجموعه تلویزیونی علمی تخیلی «مرد شش میلیون دالری»
به کارگردانی چند کارگردان از جمله «رضا بدیعی» ،کارگردان
ایرانیاالصل ساکن آمریکا ساخته شد.
این مجموعه دربارۀ فضانوردی به نام اســتیو آستین (با بازی
لی میجرز) اســت که در یکی از مأموریتها سقوط میکند و
به کما میرود و دستها و پاهای او بهشدت آسیب میبینند،
طوری که تقریب ًا از بین میروند .دانشــمندان ،طی یک عمل
جراحی مخفی ،دســتها و پاهــای او را با اعضای مصنوعی
(مکانیکی) عوض کرده و حتی یکی از چشمهایش را بهصورت
مصنوعی کار میگذارند .بدین ترتیب «استیو» دارای قدرت
فوقالعادۀ فراانسانی میشــود .در هر قسمت این مجموعه،
داستانی جداگانه برای قهرمان فلم رخ میدهد.

