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February 29 ,2016

اسامی برندگان جوایز سزار
اعالم شد

اسامی برندگان جوایز سزار (اســکار فرانسه) در حالی
اعالم شــده که فلم ســینمایی «فاطیما» به کارگردانی
«فیلیپ فاکــون» برنده جایزه بخش بهترین فلم ســال
شده است .اسامی برندگان جوایز سزار مشهور به اسکار
ســینمای فرانسه در بخشهای مختلف سینمایی به شرح
زیر اعالم شد:
در بخش بهترین فلم سال:
فلم سینمایی «فاطیما» به کارگردانی «فلیپ فاکون»
در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن:
«سیدس بابت نادسن» برای فلم سینمایی «استقبال»
در بخش بهترین بازیگر زن نوپا:
«زیتا هنروت» برای فلم سینمایی «فاطیما»
در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد:
«رود پارادوت» برای فلم سینمایی «سربلند»
در بخش بهترین تجربه اول کارگردانی:
«دنیز غمزه ارغوان» برای «موستانگ»
در بخش بهترین فلمبرداری:
فلم سینمایی «دره عشق»
در بخش بهترین طراحی لباس:
فلم سینمایی «گل مینا»
در بخش بهترین فلم کوتاه:
فلم «جلوی در خانه»
در بخش بهترین مستند سینمایی:
مستند سینمایی «فردا» به کارگردانی «مالنی لورنت»
هیو گرانت چهره مشهور فلم و سینمای بریتانیا با دریافت
جایزه از موسسه فلم بریتانیا تجلیل شد.
به نقل از آسوشــیتدپرس ،هیو گرانت با دریافت باالترین
جایزه موسسه فلم بریتانیا ،مورد تجلیل قرار گرفت.
ستاره فلمهایی چون «ناتینگ هیل» و فلمی که به زودی
با نام «فلورنس فاستر جنکینز» اکران میشود ،در مراسم
شــامی که به این مناســبت در لندن برگزار شد ،جایزه
ساالنه موسسه فلم بریتانیا ( )BFIرا دریافت کرد.
موسســه فلم بریتانیا باالترین جایزه خود را به بازیگری
اهدا کرد کــه پیش از این جایزه بفتــا و گلدن گلوب را
دریافت کرده اســت .هیو گرانت بازیگــر بریتانیایی این
جایزه را در مراســم ساالنه شــام رییس این موسسه که

در بخش بهترین انیمیشن سینمایی:
«شاهزاده کوچولو» به کارگردانی «مارک اوسبورن»
در بخش بهترین کارگردانی:
«آرنود دسپلچین» برای «روزهای طالیی من»
در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن:
«کارتین فروت» برای فلم سینمایی «گل مینا»
در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد:
«وینسنت لیندون» برای فلم سینمایی «ظرفیت یک مرد»
در بخش بهترین فلم خارجی زبان (غیرفرانسوی):
«مرد پرندهای» به کارگردانی «آلخاندرو گونزالس ایناریتو»
در بخش بهترین فلمنامه اصلی یا غیراقتباسی:
فلم سینمایی «موستانگ»
در بخش بهترین فلمنامه غیراصلی یا اقتباسی:
فلم سینمایی «اسکی »1
در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:
«بنیوت مگیمل» برای «سربلند»
در بخش بهترین دکور صحنه:
فلم سینمایی «گل مینا»
در بخش بهترین تدوین:
فلم سینمایی «موستانگ»
در بخش بهترین صدابرداری:
فلم سینمایی «گل مینا»
در بخش بهترین موسیقی:
فلم سینمایی «موستانگ»

«بروکلین» قصه عشق و
مهاجرت است

«بروکلیــن» از نامزدهای بهترین فلم اســکار  ۲۰۱۶بر
اســاس کتابی از نویســنده ایرلندی که در دهه پنجاه
میالدی میگذرد ،ساخته شده است.
به نقل از بی بی ســی ،با نزدیک شده به زمان برگزاری
مراسم اسکار و مشخص شــدن برندگان نهایی ،مروری
داریم بر فلم های نامزد جایزه بهترین فلم اسکار .۲۰۱۶
مراســم معرفی برندگان و اهدای جوایز اسکار شامگاه
یکشنبه  ۲۸فبروری در لس آنجلس برگزار خواهد شد.
در بین نامزدهای بهترین فلم در هشــت و هشــتمین
اسکار نام «بروکلین» هم دیده میشود.
کارگردان :جان کرولی
بازیگران :سیرشه رونان ،اموری کوئن ،دومهنل گیلسون،
جیم برودنبت ،جولی والترز
داستان فلم
این فلم بر اســاس کتابی به قلم کولم تویبین نویسنده
ایرلندی و حــوادث آن در دهه پنجاه میالدی اتفاق می
افتد و زندگی یک دختر جوان ایرلندی را بازگو میکند
که زندگی در شهری کوچک در ایرلند را رها کرده و به
نیویورک و محله بروکلین مهاجرت کرده است .او زندگی
جدیدی را همراه با عشق و فرصت های جدید در پی می
گیرد ولی در عین حال از دلتنگی برای زادگاه و سرزمین
مادری اش رنج می برد.
نکته واقعی
ایفای نقش اصلی داســتان برای سیرشه رونان احساس
برانگیز بود .پدر و مادرش از مهاجران ایرلندی هستند که
در آمریکا ساکن شــدند و خودش نیز در نیویورک متولد
شده ،هر چند بخشی از دوران کودکی خود را در روستاهای
ایرلند طی کرده است .بخشی از این فلم در فاصله کمی از
منزل او در شهر نیویورک فلمبرداری شده است.
مارک کرمــود در هفته نامه بریتانیایی آبزرور نوشــت:
بروکلین با ورود به تاریخچه غنی ســینما در پرداختن به
موضوع مهاجرت ،به زیبایی احساس چند پاره شدن بین
زمان ،مکان و هویت را نشان می دهد.

مراســم اعطای جوایز فلم مستقل «اسپریت» یک شب
قبل از مراســم اســکار با اختصاص جوایز اصلی به فلم
«کانون توجه» ساخته «تام مککارتی» برگزار شد.
فلم نامزد اســکار «کانون توجه» موفق شد در جوایز فلم
مستقل «اسپریت» به عنوان آخرین رویداد فصل جوایز
سینمایی  2016-2015پیش از اسکار ،جوایز بهترین فلم،
کارگردانی ،فلمنامه ،تدویــن و همچنین جایزه «رابرت
آلتمن» برای بهترین تیم بازیگری را از آن خود کند.
نکته جالب توجه در این جوایز سینمایی اعطای سه جایزه
از میان چهار جایزه بازیگری به هنرمندان سیاهپوســت
بود و «آبراهام آتا» و «ادریس آلبــا» برای بازی در فلم
«جانوران بیسرزمین» موفق به کسب جایزه نقش اصلی و
مکمل شدند و «میا تیلور» نیز برای بازی در فلم «کینوها»
جایزه نقش مکمل زن را به خانه برد.
همچنین «برای الرســن» ،بازیگر فلم «اتاق» که شانس
اصلی کسب اسکار امسال نیز اســت ،موفق به دریافت
بهترین بازیگر نقش اصلی زن شد .فهرست کامل برندگان
جوایز فلم «اسپریت» از این قرار است:
«ادریس آلبا» و «آبراهام آتا»

تجلیل موسسه فلم بریتانیا از هیو گرانت
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برندگان جوایز فلم «اسپریت» 2016
اعالم شدند
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اگر همسرتان کمی بیحوصله است و تصمیم دارد مشکل ایجاد کند
نفس عمیقی بکشــید و خودتان را درگیر نکنید و اگر افراط کرده
باشید بعدا ً پشیمان میشوید.

جوزا

امروز ،روزي نيست كه بتوانيد قانون را ناديده بگيريد .در واقع اين
مسئله حتي به ذهنتان خطور هم نميكند ،البته اگر تحت شرايطی
خيلي مجبور شويد وسوسه ميشويد اين كار را انجام دهيد اما امروز
نبايد اين كار انجام شود زيرا مطمئن ًا دستگير ميشويد.

سرطان

معلوم نیست چرا یک نفر سعی دارد ایده های شما را بیخود به حساب
آورد از همه عجیبتر این که تاکنون فکر میکردید این شخص حامی
شماست .اگر نمیتوانید علت این رفتار را بفهمید بهتر است آن را پای
حسادت بگذارید.

اسد

امروز شــما بسيار دوست داشتني هســتيد و مورد توجه ديگران
قرار ميگيريد .اين امر موجب ميشــود شما در هر جمعي كه وارد
ميشويد ،محبوب باشــيد .شير يكي از دو عالمتي است كه عالمت
عشق است و در اين زمان شما از مسير خود خارج ميشويد تا اين
امر را به اثبات برسانيد.

سنبله

یک شــخص حرفهای جالب و باورنکردنی میزند .زمانی که باور
دارید شــدید آنها شــما را اذیت نکردهاند و جدی گفتهاند تازه
میفهمید که جالبتر از آن چیزی هستند که فکر میکردید و آنها
را نادیده گرفتهاید.

روابط همیشه با اساس دادن ها و گرفتن ها صورت میگیرد و شما
امروز بسیار خوشحال خواهید شد اگر بتوانید در واقع لزوم سازش
و مصالحه را جانشین عمل و عکسالعمل سازید .در حقیقت زمانی
عالی برای این است که راجع به مســائل با دوستان نزدیک و یا
شریک زندگیتان به گفتگو نشسته و این شانس را به همه بدهید
که نقطۀ نظراتشان را ابراز کنند.

عقرب

زندگی در حال حاضر در جریان است.گاهی اوقات احساسات ،شما
را تحت تأثیر قرار میدهد .اما در حال حاضر بسیار مهربان و رؤف
هستید .رفتارهای عشقی ،زندگی اجتماعی و روابط نزدیک همه
به خوبی جریان دارند .بنابراین از لحظات لذت ببرید.

قوس

امروز به راحتي عصباني ميشويد ،ولي آنچه در ذهن شماست بايد
گفته شود .بدون اين كه ســعي كنيد در اين مورد مؤدب باشيد يا
قسمتي از حرفتان را نزنيد.

جدی

امروز بعد از تحت كنترل گرفتــن نگرانيها ،لحظهاي ميتوانيد
دوباره شروع به تفكر در مورد آيندهاي روشن كنيد .اكنون زمان
اســتفاده كردن از آن چه كه در گذشته ياد گرفتهايد و اعتقاد به
تصوراتتان ميباشد.

دلو

امروز بسیار مؤفق هســتید از این که نتیجه همه کارها به راحتی
انجام میشــود و همه چیز بر وفق مرادتان است .امروز در حال و
هوای شوخی و تفریح هستید و این شوخی طبیعی و قدرت سرگرم
کردن دیگران شما را نزد آنها عزیز میکند.

حوت

درحالی که در نور آفتاب خود را گرم میکنید فکری برای شریک
زندگیتان کنید البته اگر کســی را که دوست داشتید شما را به
علت این که شما را فراموش کرده ببخشید.

درام دلهره آور و سیاسی « خنجری از پشت برای تازه کارها»
با بازی بن کینگزلی و تیو جیمز جلوی دوربین رفت .این فلم
داستان فساد مالی و سیاسی در برخی از نمایندگان سازمان
ملل را تعریف می کند.
پر فالی کارگردان این محصول مشــترک اروپایی اســت.
انگلستان ،دنمارک و ایتالیا تهیه کنندگان اصلی فلم هستند.
بــرای تولید ایــن درام دلهره آور ،هزینه ای هشــت و نیم
میلیون دالری در نظر گرفته شــده است .بعد از فلم برداری
چند سکانس فلم در مراکش ،گروه سازنده برای ادامه کار به
کپنهاگ برمی گردند.
داســتان فلم که براساس یک ماجرای واقعی نوشته شده ،در
باره طرح «نفت در برابر غذا»ی ســازمان ملل است .در زمان
اجرای این طرح ،یک فســاد مالی گســترده از سوی برخی
از اجراکنندگان آن گزارش شــد .فلم نامه فلم را پر فالی با
همکاری دانیل پاین نوشته است.
بن کینگزلی که اصلیتی انگلیســی دارد ،چند دهه قبل برای
بازی در درام شــرح حال گونه «گاندی» و ایفای نقش رهبر
مبارزات ضداســتعماری کشــور هند ،جایزه اسکار بهترین
بازیگر مرد را گرفت.

نگاه تازه کمپانی

میزان

شايد به حد كافي با خودتان روراست نبودهايد .سعي كنيد به جاي
اين كه مسائل را ناديده بگيريد به اين فكر كنيد كه چه كاري را بايد
و چه كاري را نبايد انجام بدهيد.

«گاندی» علیه فساد در اروپا

آژنده ـ اشــرافیت ـ بصارت ـ پندار ـ تــرکان ـ ثبات ـ جعفری ـ چاوش ـ
خارکن ـ حجابت ـ دالزار ـ ذبیح ـ رضا ـ زکی ـ ژرف ـ ســمنگان ـ شهرک
ـ صراف ـ ضامن ـ طعام ـ ظرف ـ عضله ـ غالب ـ فقرالدم ـ قلعه ـ کلیات ـ
گالبی ـ لطمه ـ میخکوب ـ نمکین ـ وکیل ـ همگام ـ یکزبان.
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و البته با فلمهای او خیلیها هم عاشق شدهاند.
هیو گرانت بیــش از همه برای فلمهایــی چون «چهار
عروسی و یک خاکسپاری» در ســال  ۱۹۹۴و «ناتینگ
هیل» در ســال  ۱۹۹۹شناخته شده اســت« .خاطرات
بریجیت جونز» در سال  ۲۰۰۱و «درباره یک پسر» در سال
 ۲۰۰۲و «عشق عملی» در سال  ۲۰۰۳نیز از دیگر فلمهای
مشهور او هستند.
از فلمهای اخیر او میتوان به «اطلس ابر» در سال ۲۰۱۲
و «مردی از آنکل» در ســال  ۲۰۱۵اشاره کرد .او به زودی
در کنار مریل استریپ در فلم «فلورانس فاستر جنکینز»
ساخته استفن فیرز دیده خواهد شد .این فلم داستان یک
خواننده اپرا از نیویورک را روایت میکند.

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
 17 کلمه :عالی

ع ش ا
ن قت

2366

دیشــب در هتل کورینتیای لندن برگزار شد و در عین
حال شام بازنشستگی گرگ دایک رییس این موسسه نیز
بود ،دریافت کرد.
سال پیش مل بروکس و کیت بالنشت دو دریافت کننده
این جایزه بودند .رالف فاینس ،بانو جودی دنچ و اورســن
ولز نیز در سالهای پیشــتر این جایزه را دریافت کرده
بودند.
در این مراســم دایک با تجلیل از هیو گرانت از او برای
خلق لحظههای کمیک و نیز لحظههای منحصر به فردی
که او موجدشان بوده ،تقدیر کرد.
وی گفت :هیو یک نماد بریتانیایی است و میلیونها نفر را
در  ۳۰سال اخیر در سراسر جهان به خنده انداخته است

*بهترین فلم بلند« :اسپاتالیت» (تام مککارتی)
*بهترین کارگردانی« :کانون توجه» (تام مککارتی)
*بهترین فلم بینالمللی« :پسر ســائول» به کارگردانی
«السلو نمس» (هنگری)
*بهترین فلم اول« :خاطرات یک دختر نوجوان» (ماریل
هلر)
*بهترین فلمنامه« :کانون توجه» (تام مککارتی و جاش
سینگر)
*بازیگر نقش اصلی زن« :بری الرسون» (اتاق)
*بازیگــر نقش اصلی مــرد« :آبراهام آتــا» (جانوران
بیسرزمین)
*بازیگر نقش مکمل زن« :مایا تیلور» (کینوها)
*بازیگر نقش مکمل مرد« :ادریــس آلبا» (جانوارن بی
سرزمین)
*بهترین مستند«:نگاه سکوت» (جاشوا اوپنهیمر)
به گزارش ورایتی ،همچنین جایــزه «رابرت آلتمن» در
جوایز فلم اســپریت که هر ســاله به بهترین کارگردانی
و گروه بازیگری یک فلم اعطاء می شــود ،امسال به فلم
«کانون توجه» به کارگردانی «تام مک کارتی» تقدیم شد.

والت دیزنی به «کاپیتان نیمو»
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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شاه را در خانه  b 1حرکت دهید.
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کمپانی والت دیزنی که قصد تولید فلم ســینمایی «کاپیتان
نیمو» را دارد ،می گوید این فلم حال و هوایی خاص و متفاوت
خواهد داشــت .داســتان فلم در باره کاراکتر اصلی داستان
بیست هزار فرسنگ زیر دریای ژول ورن است.
جیمز منگولد برای کارگردانی این اکشن ماجراجویانه و پررمز
و راز انتخاب شده است.منابع نزدیک به دیزنی می گویند این
کمپانی از سال ها قبل به دنبال تولید این فلم بوده و کار آن ها
هیچ ارتباطی با تالش کمپانی فوکس قرن بیستم برای ساخت
نسخه تازه ای از « 20هزار فرسنگ زیر دریا» ندارد.
فلم کمپانی والت دیزنی قرار اســت نگاهــی تازه و متفاوت
به شــخصیت کاپیتان نیمو داشته باشــد .کاپیتان نیمو یک
دریانورد ماجراجو بود که همراه با زیردریایی خود ،ســفری
اودیسه وار به بیست هزار فرسنگ زیر دریا کرده و با حوادث
پیش بینی نشده ای روبرو می شود.
فلم نامه «کاپیتان نیمو» را سباســتین گوتیه رز نوشــته و
منگولد آن را دوباره نویســی خواهد کرد .هنوز زمانی برای
شــروع کار فلم برداری این فلم اعالم نشده و بازیگران آن
هم انتخاب نشده اند .نسخه کمپانی فوکس را برایان سینگر
کارگردانی خواهد کرد.

