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نامزدهای اسکار سینمای ایتالیا
معرفی شدند

شــصتمین دوره جوایز ســینمایی «یوید دی دوناتلو»
موسوم به اسکار سینمای ایتالیا نامزدهای خود را شناخت.
 پنج فلم ایتالیایی شامل مستند «آتش در دریا» ساخته
«جیانفرانکو روســی» برنده خرس طالی جشنواره برلین
« ،2016داستان داستانها» به کارگردانی «متئو گارونه»،
«بد نباش» از «کلودیو کالیاری»« ،غریبههای فوقالعاده»
به کارگردانی «پائولو جنووسه» و «جوانی» ساخته «پائولو
سورنتینو» برای کسب جایزه بهترین فلم شصتمین دوره
جوایز سینمایی «یوید دی دوناتلو» رقابت خواهند کرد.
در بخــش بهترین فلــم خارجی نیز فلمهــای معروفی
شامل «اسپاتالیت» برنده اسکار بهترین فلم « ،2016پل
جاسوسها»« ،کارول» ،انیمیشن « »Inside Outو فلم
«به یاد آوردن» نامزد کسب جایزه هستند.

فلم «پسر شائول» ساخته «السلو نمس» که امسال موفق
به کسب جایزه اســکار بهترین فلم غیرانگلیسی شد به
همراه «دختر دانمارکی» 45« ،سال»« ،روز عالی» و «برند
عهد جدید» برای کســب عنوان بهترین فلم اروپایی در
جوایز فلم «دیوید دی دوناتلو» رقابت میکنند.
همچنین «انیو موریکونه» آهنگســاز مطرح ایتالیایی که
امسال برای فلم «هشت نفرتانگیز» جایزه اسکار بهترین
موسیقی متن را به خانه برد در اسکار سینمای ایتالیا که
پیش از  10بار برنده آن شده است برای ساخت موسیقی
فلم «مکاتبه» از «جوزپه تورناتوره» نامزد کســب جایزه
شده اســت .به گزارش هالیوود ریپورتر ،شصتمین دوره
جوایز ســینمایی «یوید دی دوناتلو» در تاریخ  18اپریل
برگزار میشود.

جرمی رنر وارد رینگ بوکس می شود

برگزاری جشنواره فلم
بروکسل در سایه ترس

جرمی رنر تازه ترین بازیگری است که لباس ورزش مشت
زنی را به تن می کند ،تا در فلم «شکســت ناپذیر» بازی
کند .داستان فلم از یک ماجرای واقعی الهام گرفته است.
رنر در این درام ورزشی شــرح حال گونه در نقش راکی
مارسیانو بازی خواهد کرد .این روزها این بازیگر مشغول
فراگیری فنون ورزش مشت زنی است.
راکی مارسیانوهمان کسی است که در دهه هفتاد میالدی
الهام بخش سیلوستر اســتالونه برای خلق کاراکتر راکی
بالبوا در فلم معروف «راکی» بود.
راکی مارســیانو تنها مشت زن تاریخ ورزش آمریکا است
که توانست بدون هیچ شکستی در میدان مسابقات ،خود
را بازنشسته کند .استالونه احترام بسیار زیادی برای این
ورزشکار قائل بود.
تیم دو نفره ســاموئل فرانکو و ایــوان کیلگور در حال
نگارش فلم نامه اقتباسی «شکست ناپذیر» هستند .هنوز
کارگردانی برای این درام ورزشی انتخاب نشده است.

جشنواره بینالمللی فلم بروکسل که برگزاری آن به دلیل
حمالت تروریستی در کشــور بلجیم در هالهای از ابهام
قرار داشت ،از هفته آینده کلید خواهد خورد.
مسئوالن برگزاری ســیوچهارمین جشنواره بینالمللی
فلم بروکسل از آغاز این رویداد سینمایی از هفته آینده
خبر دادند؛ این در حالی است که پولیس این کشور برای
برقراری امنیت در باالترین ســطح هشدار امنیتی قرار
دارد.
برگزارکننــدگان این جشــنواره پس از بــروز حمالت
تروریستی در بروکســل ،پایتخت بلجیم نسبت به آغاز
این رویداد ســینمایی در میان این تهدیدها ابراز نگرانی
کرده بودند.
روز  22مارچ دو انفجار پیاپی در میدان هوایی بروکسل و
انفجاری در یک ایستگاه مترو در نزدیکی ساختمانهای
اتحادیه اروپا ،جان بیش از  30تن را گرفت و حدود  200تن
دیگر را زخمی کرد .به گزارش اسکرین ،سیوچهارمین
جشنواره بینالمللی فلم بروکســل از تاریخ  29مارچ با
نمایش فلم «غرور و تعصب و زامبیها» آغاز میشود.

«شکســت ناپذیر» تازه ترین فلمی است که در یکی دو
ســال اخیر با مضمون ورزش مشت زنی تولید می شود.
منتقدان سینمایی می گویند تعداد زیاد این نوع فلم در
بازار سینما ،حکایت از عالقه وافر اهالی سینما به ورزش
مشت زنی می کند.
«کرید» با بازی سیلوســتر استالونه آخرین فلمی بود که
در رابطه با این ورزش ،چند ماه قبل به روی پرده سینماها
رفت .این فلم هم فروش خوبی در جدول گیشــه نمایش
سینماها کرد و هم توانست نظر مثبت منتقدان سینمایی
را جلب کند .شــرکت فلم سازی نیوالین اعالم کرده کار
تولید «شکســت ناپذیر» را اواخر فصل بهار آغاز خواهد
کرد .این فلــم برای نمایش عمومــی در فصل فلم های
اسکاری در اوایل زمســتان آماده می شود .جرمی رنر با
بازی در نقش مقابل تام کروز دو قسمت آخر مجموعه فلم
اکشــن «ماموریت غیرممکن  /باالتر از خطر» ،به صورت
چهره ای سرشناس درآمد.

تاریخ اکران اکشن تریلر
«جان ویک  »۲با بازی
کیانو ریوز اعالم شد

بازیگر سرشناس آمریکایی و رئیس
انجمن بازیگران آمریکا درگذشت
کن هاوارد بازیگر آمریکایی برنده جوایز تونی و امی در
 71سالگی درگذشت .او رئیس انجمن بازیگران آمریکا –
اتحادیه هنرمندان رادیو و تلویزیون ()SAG-AFTRA
بود.
انجمن بازیگران آمریکا چهارشــنبه خبر درگذشت این
بازیگر را منتشر کرد .هنوز دلیل مرگ این هنرمند اعالم
نشده است.
هاوارد به مدت چهار دهه در سینما ،تئاتر و تلویزیون به
هنرنمایی مشغول بود .او در سریال مشهور سیبیاس به
نام «سایه سپید» از ســال  1978تا  1981ستاره سریال
بود .او در آن ســریال نقش مربی بسکتبال یک لیسه را
بازی میکرد.

این بازیگر کهنهکار در عرصه تئاتر نیز کارنامهای درخشان
داشت و بیشــتر برای بازی در نقش توماس جفرسون در
تئاتر « »1776شناخته شده بود .او برای بازی در نمایش
«بازی بچهگانه» نوشته رابرت ماراسکو برنده جایزه تونی
شد.
او بازی در ســینما را با فلم «به من بگو عاشقم هستی،
جونی مون» در کنار لیزا مینلی و در سال  1970آغاز کرد.
هاوارد پس از آن در فلمهای بســیاری از جمله «رمبو»،
«مایکل کلیتون» و «جوی» نقشآفرینی کرد.
جایزه امــی برای بــازی در فلم تلویزیونــی «باغهای
خاکســتری» یکی دیگر از افتخارات کارنامه هنری این
بازیگر است.
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جواب سودوکو شماره

جواب هدف

اما اســتون قرار اســت به زودی به پروژه «نامههایی از
رزمــاری» ( )Letters From Rosemaryبپیونــدد و
نقش خواهر جان اف .کندی ،سیوپنجمین رئیسجمهور
آمریــکا ،را بازی کند .این فلــم زندگینامهای ،که هنوز
کارگردانی برای آن مشخص نشده است ،ماجرای زندگی
رزماری کندی ،خواهر جان اف .کندی ،را به تصویر خواهد
کشید.
رزماری کندی از زمان تولــد دچار معلولیت ذهنی بود و
پس از یک عمل لوبوتومی ناموفــق ،توانایی ذهنیاش را
به طور کلی از دســت داد .جزئیات دقیق این پروژه هنوز
مشخص نشده اســت ،اما بنابر گزارشهای رسیده ،استیو
گولین ،تهیهکننده فلم موفق «کانون توجه» (،)Spotlight
تهیهکنندگی این فلم را بر عهده خواهد داشت.
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درخشان ـ درخت ـ خدا
ـ نادر ـ ندا ـ تند ـ شاد ـ
خرد ـ دختر ـ رند ـ دانش
ـ در ـ دار ـ رشد ـ شدت.

2382

2293

 بازی با کلمات

آزادگی ـ استخاره ـ بدگوهر ـ پوزخند ـ تشبیه ـ ثالوث ـ جهنم ـ چوبدست
ـ حوزه ـ خراسان ـ درنده ـ ذکاوت ـ رنجیده ـ زیبندگی ـ ژنرال ـ سینما ـ
شکنجه ـ صیانت ـ ضرور ـ طرح نو ـ ظاهر ـ عاقد ـ غضب ـ فالکت ـ قریب
ـ کلبه ـ گدام ـ لحظات ـ مضارع ـ نوبت ـ واضح ـ هرات ـ یکتا.
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کمپانــی بــرادران وارنر فلم جدیــدش یعنی «بتمن و
سوپرمن» را طبق برنامه در لندن اکرانکرد.
کمپانی بــرادران ورانر اعالم کرد افتتاحیه فلم «بتمن در
برابر سوپرمن» را طبق برنامه در لندن آغاز میکند .این
کمپانی طبق برنامه دیشب این فلم را در سینماهای لندن
روی پرده برد اما از برگزاری فرش قرمز آن صرفنظر کرد.
این تصمیم علیرغم حمالت تروریستی بروکسل اخذ شد.
این فلم را زاک اسنایدر کارگردانی کرده و انتظار میرفت
بن افلک ،هنری کاویل ،جســی ایزنبــرگ و امی آدامز
ســتارههای این فلم روی فرش قرمز آن در لندن در روز
چهارشنبه حاضر شوند.
کمپانــی برادران وارنر با صــدور اطالعیهای اعالم کرده
اســت :قلب ما با قربانیان جمالت اخیر تروریستی است،
با خانوادههای آنها و جوامعی که در سراســر دنیا از این
رویداد متاثر شــدهاند ،اما ما تســلیم ترور نمیشویم،
ما تصمیم گرفتهایم در کنار طرفداران فلم باشــیم و با
افتتاحیه این فلم در لندن ،در این مسیر جلو برویم.
حادثه تروریستی نوامبر  ۲۰۱۵در پاریس نمایش دو فلم
«اســپکتر» و «بازی بقا :زاغ مقلد» را نیز مختل نکرد و
اقبال از این دو فلم طبق پیشبینیها خوب بود.

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

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

ب

کمپانی برادران وارنر اعالم کرد تسلیم
ترور نمیشود

اما استون در نقش خواهر جان
اف .کندی ظاهر می شود

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی
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بعد از موفقیت قسمت اول «جان ویک» حال قسمت دوم
این فلم تاریخ اکران گرفت.
اکشــن تریلر «جان ویک :فصل دوم» با بازی کیانو ریوز
از  ۲۰فبروری  ۲۰۱۷در ســینماهای سراسر جهان اکران
خواهد شــد .در آخرین ماجراجویی ویــک ،این قاتل
محزون معامله جدیدش را در شهر نیویورک انجام میدهد
تا انتقام جدیدش را در رم گیــرد .در کنار این بازیگر،
هنرمندانی چون بریجیت مویناهان ،ایان مک شین ،لنس
ردیک و جان لگویزمائــو ایفای نقش می کنند .همچنین
نقــش مقابل ریوز در این فلم را کامــن ایفا خواهد کرد.
قســمت اول «جان ویک» در باکــس افیس نزدیک ۹۰
میلیون دالر فروش کرد .چاد استاهلســکی کارگردانی و
دریک کولستاد فلمنامه قست دوم را در دست دارند.
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میزان

حمل

نبايد تنها به عقل خودتان تكيه كنيــد .تنها زماني مي توانيد كار
درستي را انجام دهيد كه به نداي درونتان گوش كنيد .آن قدرها هم
كه به نظر ميرسد رابطه عاشقانهاي كه داريد دوطرفه نيست بنابراين
مراقب باشيد.

ثور

اجازه ندهید به خاطر وفاداری به یک شخص خاص فعالیت های خود
را محدود کنید و یا شــرایط باعث شوند فکر کنید تاثیر شما در حال
کمرنگ شدن است .برعکس با کلمات واضح به آن شخص بفهمانید که
هر کس آزادیهای خودش را دارد.

جوزا

به طور اتوماتيك به ديگران اعتماد ميكنيد تا زماني كه به دليلي اين
اعتماد صلب شــود .در مورد مسائلي كه شك و ترديد داريد ،روش
خود را عوض كنيد.

سرطان

امروز حال و هوای رویایی دارید و بیشتر از همیشه رویا پردازی می
کنید .به این خاطر که خبری از خارج گرفته اید که حس رویاپردازی
شما را برانگیخته است.

اسد

امروز در روابطتان با اشــكال روبه رو ميشــويد .نميدانيد چيزي
را كه شــخصي به شــما ميگويد باور كنيد و يا اين كه اين تفكري
خيالي است .اگر بخواهيد اين گونه راجع به مطالب فكر كنيد ،تنها
در دايرهاي به دور خود ميچرخيــد چرا كه در اين زمان هيچ چيز
مشــخص نيست ،درعوض چند روز صبر كنيد و متوجه خواهيد شد
كه احساستان تغيير كرده است.

سنبله

امروز شرایط عجیب است .معموالً فردی منطقی هستید اما در حال
حاضر کام ً
ال برعکس هســتید .هر نوع مشکلی باعث میشود تا در
خودتان فرو روید اما باید خودتان را نشان دهید.

در برخورد با همسرتان بســیار مراقب باشید چرا که شما بیشتر
به آن چه فکر میکنید معتقدید ،در نتیجه ممکن اســت خود را
راجع به انگیزه های دیگری فریب زده و یا آنها را بسیار واقع بین
در نظر بگیرید.

عقرب

برای اینکه از امروز بهره ببرید بهتر اســت روان شناس خودتان
باشــید و به مسائلی که ســبب عدم موفقیت شما میشوند فکر
کنید .شاید الزم باشــد عمیقتر به آن نگاه کنید و اما اگر بیشتر
ســعی کنید حتم ًا موفق می شوید .اگر ســعی کنید ترس ها را
فراموش کنید قدرت تان نیز بیشتر می شود.

قوس

وقايعي كه در روابط زندگي خانوادگي شما اتفاق مي افتد ،شرايط
حال حاضر را عوض ميكند ،اگرچه شما احساس راحتي در مورد
اين تغييرات داريد ،ديگران امكان دارد نســبت به وقايع عكس
العمل هي زيادي نشان دهد .شما بايد از اين كه خودتان از روبرو
شدن با چيزهاي غير منتظره احساس هيجان ميكنيد.

جدی

امروز ممكن اســت در بين افراد نزديك خانواده كشمكشــي به
وجود آيد .اين ارتباطي به شما ندارد ولي شما خواه ناخواه به اين
مسئله كشيده خواهيد شد .ممكن است نخواهيد طرف كسي را
بگيريد .پس بايد با سياست ،صلح و آرامش را برقرار كنيد.

دلو

امروز با دقت قدم بردارید زیرا به نظر میرســد شخصی در مورد
کارهای شما حساس است .یک عامل اصلی آن می تواند حسادت
باشد .شاید آنها فکر میکنند که مالک شما هستند.

حوت

به شما احساسی عاطفی بخشیده اند .سیارت تصمیم گرفته اند که
قدرت یک رابطه مخصوص را امتحان کنند کسی قصد دارد که شما را
وادار به احساس تقصیر کند و از بحث کردن خسته شوید.
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کریستین بیل ستاره فلم
وسترن «دشمن» شد

بعد از وسترن « 3:10به یوما» این دومین وسترن کریستین بیل
می باشد .مسائل سالمتی برای افزایش وزن کریستین بیل او را
از فلم زندگی نامه «فراری» به کارگردانی مایکل مان باز داشت
اما به نظر می رســد این اتفاق برای کریستین بیل خوش آیند
بود ،چرا که اسکات کوپر برای ساخته جدیدش «دشمن» ،بیل
را ستاره فلمش کرد .کوپر خود فلمنامه این پروژه را نوشته و
کارگردانی این فلم وسترن را نیز برعهده خواهد شد .داستان،
بیل را در نقش کاپیتان افسانه ایی ارتش آمریکا در سال 1892
نشــان می دهد .وقتی که به او دستور داده می شود تا رئیس
جنگ شــاین و خانواده اش رااز ایزوله بودن در نیو مکزیکو به
مونتانا برگردانند ،او ابتدا مقاومت می کند اما بعد قبول می کند.
در طول راه آنها با بیوه جوانی مالقات می کنند که خانواده اش
در دشتی به قتل می رســند ،آنها باید به کمک و با اعتماد به
یکدیگر از چالش های منطقــه و قبایل بدجنس کومانچی که
قصد دارند نگذارند آنها به مقصد برسند ،عبور کنند .بعد از فلم
« 3:10به یوما» این دومین فلم وســترن کریستین بیل خواهد
بود .از جدیدترین کارهای کریستین بیل می توان به فلم اکران
شده «پادشاه فنجان ها» به کارگردانی ترنس مالیک و «سبک
وزن» اشاره کرد .او همچنین در انیمیشن «کتاب جنگل :مبدا»
ساخته اندی سرکیس صداپیشگی کرده است که قرار است در
سال  2017اکران شود.

همکاری براد پیت و والت
دیزنی برای ساخت زندگی
یک مهاجر غیرقانونی

داستان زندگی یک مهاجر غیرقانونی که جراح مغز شفاخانه
جان هاپکینز شــد ،دستمایه ســاخت فلمی به نام «داکتر
کیو» از والت دیزنی و شــرکت پلنبی قرار گرفت .برد پیت،
دد گاردنر و جرمی کلینر مدیران پلنبی از سال  2007و پس
از شنیدن داســتان زندگی داکتر کیو از رادیو کار روی این
پروژه را آغاز کردند .آلفردو کینونس هینوخوزا مشــهور به
دکتر کیو اواخر دهه  80میــادی از مکزیک به آمریکا وارد
شد .او که در آن دوران جوانی  19ساله بود در مزارع کالیفرنیا
مشغول به کار شد .او در عین حال تحصیالت خود را در کالج
ســن خواکین و پس از آن در دانشگاه برکلی ادامه داد .او در
نهایت مدرک پزشکی خود را از دانشگاه هاروارد دریافت کرد
و به عنوان شهروند ایاالت متحده آمریکا پذیرفته شد .او هم
اکنون پرفســور جراحی مغز و اعصاب و تومورشناسی جان
هاپکینز است .برد پیت ،گاردنر و کلینر یک بار برای فلم «12
سال بردگی» جایزه اسکار گرفتند و امسال نیز با فلم «کمبود
بزرگ» نامزد دریافت این جایزه بودند.

