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October 17 ,2016

شانس اصلی فلم خارجی زبان گلدن گلوب»2017
مشخص شدند

پنج بخت اصلی فلــم خارجی زبان Golden Globe
در سال  2017از سوی وبسایت  awardswatchمعرفی
شدند.
هر ســاله با نزدیک شدن به مراســم اسکارGolden ،

دو میلیون دالر
برای پای شکسته
بازیگر مشهور

پس از جراحت وارد آمده به «هریسون فورد» سر صحنه
فلمبرداری «جنگ ســتارگان» ،کمپانی تولیدکننده این
فلم به پرداخت دو میلیون دالر محکوم شد.
« بی بی سی» نوشت :کمپانی فلمسازی «فودلس» وابسته
به «والت دیزنی» به دلیل شکســته شدن پای «هریسون
فورد» هنرپیشه آمریکایی سر صحنه فلمبرداری هفتمین
قســمت «جنگ ستارگان» در ســال  ،۲۰۱۴به پرداخت
غرامتی دو میلیون دالری (یک میلیون و  ۶۰۰هزار پوندی)
محکوم شد .این بازیگر هالیوودی که حاال  ۷۴سال دارد،
در یکی از صحنههای «جنگ ستارگان» به یک د ِر فلزی
برخورد میکند و پایش دچار شکســتگی میشود .قرار
بوده این در ،نمونه مشابه دری باشد که در صحنه اصلی به
«فورد» برخورد میکند« .فورد» که در «جنگ ستارگان:
بیداری نیروها» نقش «هان سولو» را ایفا میکرد ،پس از
جراحت وارده با هلیکوپتر به شفاخانه منتقل شد و تحت
عمل جراحی قرار گرفت.
در جلسات پیشین دادگاه گفته شده بود که ضربهای که از
طریق آن در به «فورد» وارد شده ممکن بود موجب مرگ
این بازیگر میشــد .قدرت این ضربه مثل برخورد کردن
یک موتر کوچک به بازیگر «ایندیا جونز» بوده است .پس
از پیگیری دو ساله این جریان ،دادگاه «فودلس» را که از
زیرمجموعههای کمپانی «دیزنی» است ،به پرداخت این
جریمه سنگین محکوم کرد.

 Globeپیش زمینه ای برای حدس زدن شــانس اصلی
اسکار در هر بخش است و کارشناسان اکثرا ً بر این باورند
که فلم موفق در گلدن گالب اسکار را نیز از آن خود می
نماید.

فلم سینمایی «دوزخ» با بازی تام هنکس در آغاز اکران
در سینماهای امارات توانست رتبه اول جدول رده بندی
فلم ها را در دو روز آخر هفته نصیب خود کند.
«دوزخ» به کارگردانی ران هاوارد در دو روز نمایش خود
در سینماهای امارات توانســت  ۵۴هزار تماشاگر را به
سالن سینماها بکشاند.
تریلــر «دوزخ» در اکران جهانی خود نیز فروش موفقی
داشته و به عنوان یکی از فلم های قابل توجه در اسکار
 ۲۰۱۷از آن نام برده می شود.
جدول باکس آفیس سینماهای امارات به شرح زیر است:

بر همین اساس وبســایت  award swatchهرسال با
جمع آوری نظر منتقدان برجســته جهان و تجمیع آرا از
بخت های اصلی گلدن گالب و اســکار رونمایی می کند
و پنج فلم زیر از سوی منتقدان این وبسایت شانس های
اول کسب گلدن گالب امسال هستند.
در فهرســت زیر فلم هایی از آلمان ،برازیل ،دنمارک و
فرانسه به چشــم می خورند و یکی از شانس های اصلی
اسکار یعنی نماینده شیلی در این لیست غایب است.
برج دلو «( »Aquariusبرازیل)
نویسنده و کارگردان :کلبر مندونسا فیلیو
او «( »Elleفرانسه)
نویسنده :فلیپ دگان
کارگردان :پل ورهوفن
تونی ادرمن «( »Toni Erdmannآلمان)
نویسنده و کارگردان :مارتین آده
فروشنده «( »The Salesmanایران)
نویسنده و کارگردان :اصغر فرهادی
سرزمین مین «( »Land of Mineدنمارک)
نویسنده و کارگردان :مارتین زاندولیت

کمپانی دیزنی که اعالم کرده بود قصد دارد انیمیشــن
«موالن» را بــه فلم زنده بدل کند ،با پذیرفته نشــدن
پیشنهاد کارگردانی این فلم از سوی آنگ لی روبهرو شد.
کمپانی دیزنی چندی پیش از عالقه خود به ساختن فلمی
زنده بر مبنای انیمیشن «موالن» خبر داده و اعالم کرده
بود تمایل دارد تا این فلم تــا آنجا که میتواند با حضور
عوامل آســیایی ساخته شود اما مشــهورترین فلمساز
آســیایی هالیوود یعنی آنگ لی اعالم کرد کارگردان این
فلم نخواهد بود.
در حالی که از آنگ لی که دو جایزه اســکار در کارنامه
دارد دعوت شــده بود تا روی صندلی کارگردانی این فلم
بنشیند ،اکنون روشن شده که او این پیشنهاد را رد کرده
است.
در عین حال گفته شده دیزنی جستجویی جهانی را برای
یافتن بازیگر چینی مناسب برای ایفای نقش اصلی شروع

مرکز فلم «لینکلن»« ،رابرت دنیرو» را به عنوان دریافت
کننده امســال جایزه دستاورد ســینمایی «چاپلین»
معرفی کرد.
این بازیگر صاحب نام و  73ســاله جایزه دســتاورد
سینمایی «چاپلین» در ســال  2017را یه پاس 40سال
حضور در حرفه بازیگــری در آثاری چون «خیابانهای
پایین شــهر»« ،گاو خشمگین»« ،پدر خوانده  »2تا آثار
جدیدتری چون «کتابچــه بارقه امید» دریافت میکند،
ضمن این که وی یکی از بنیانگذاران اصلی جشــنواره
بینالمللی فلم «ترایبکا» در آمریکا نیز هست.
«دنیرو» طی مراسمی که از سوی مرکز فلم لینکلن برگزار
میشود و با حضور میهمانان ویژه و نمایش بخشهایی از
فلمهای او همراه خواهد بود ،جایزه دستاورد سینمایی
«چاپلیــن» را دریافت میکند و به جمــع چهرههای
مطرحی چون «آلفرد هیچــکاک»« ،الیزالبت تیلور»،
«مریل اســتریپ»« ،بیلی وایلدر» و «مورگان فریمن»
میپیوندد که پیش از ایــن موفق به دریافت این جایزه
شدهاند.
«رابرت دنیرو» تاکنون در بسیاری از ژانرهای سینمایی
به ایفای نقش پرداخته اســت ،برای مثال در سینمای
وحشت آثاری چون «فرانکشتاین» ( )1994و «موهبت
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

 جواب بازی با اعداد
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میزان

حمل

در مورد موضوعي هر چقدر فكر كرده ايد به جايي نرســيده ايد اما
اكنون كه ديگران به شــما كمك مي كنند ،راحتتر آن موضوع را
حل ميكنيد.

ثور

در چند روز اخیر ســعی کردهاید دچار اســترس و نگرانی نشوید
بنابرایــن لیاقت تمام اتفاقات خوب چند هفتــه آینده را خواهید
داشت .مطمئن باشید آرامشی را که می خواهید به دست می آورید.

جوزا

بهتر اســت احتياط كنيد .اگر گوش كنيد ،با ديگران ايده اي را در
ميان ميگذاريد .اطرافيان پيشنهاد ميكند كه از فرصتهايي كه به
دست ميآوريد نهايت استفاده را ببريد .در مورد نتايج همه چيز فكر
كنيد و خودتان تصميم بگيريد.

سرطان

یک همکار یا یک دوســت صمیمی به توجه بیش از حد شــما نیاز
دارد .اگر امروز خیلی کار دارید ،پیشنهاد بدهید یک روز دیگر برای
نوشیدنی بروید بیرون .شــاید از صبح خیلی کار کرده اید اما شب
لذت بخشی را در خانه خواهید داشت.

اسد

امروز شــما از سخاوت و بخشــش پول و وقت ديگران ،در رابطه با
خودتان لذت خواهيد برد .آنها مي خواهند كه شــما را شــاد كرده
از هر راهي كه مي توانند از شــما مراقبت كنند .ممكن است بحثي
بسيار پر بار با شخصي داشته باشيد كه تجارب و اطالعات او را قبول
داريد و ممكن است نصايحي عالي به شما بكند كه عاقالنهترين كار،
پيروي از ايشان است.

سنبله

امروز مثبت بین هســتید .احســاس گرم و خوبی دارید .اگر اخیرا ً
مشــکلی داشــتهاید اکنون بر آن غلبه میکنید و دیگران شما را
تحسین میکنند .هر نوع مسافرتی لذت بخش است.

در حال حاضراوضاع مالی تان چگونه اســت؟ اگر احساس خوبی
راجع به آن ندارید ،امروز روزی عالی ست که می توانید اضافهتر
کارکرده و کمی پول پس اندازکنید .به دالیلی ممکن اســت شما
نتوانید ناگهان روی دنده پول در آوردن بیافتید.

عقرب

اگر در گیر یک رابطه احساســی هستید یک نفر را می بینید که
آرزو می کنید که ای کاش مجرد بودید .اما اگر مجرد هســتید از
این فرصت استفاده کنید .تصمیم دارید روابطی سازنده در روابط
تان ایجاد کنید.

قوس

2441
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8

اگر در حال بهتر كردن اوضاع يا ســامت خود هستيد خيلي ها
مشوق شــما خواهند بود و اين باعث ميشود كه هيكل خود را
خوب نگهداريد شما ميتوانيد حتي الهام بخش اشخاصي باشيد
كه احســاس مي كنند تا جایي كه به هيكل و وزنشــان مربوط
ميشود خود را رها كرده اند و اميدي ندارند.

6

جدی

5

همه به شــما عالقه مند ميشــوند .و به نظر مي رسيد كه تمام
خجالتهاي خود را براي يك بار هم كه شــده كنار ميگذاريد.
حتي شايد اين توجهات شــما را با خود ببرندِ زيرا اين پديدهاي
كام ً
ال غيرمعمول است.

دلو

امروز نگاهی به اطراف خانه بیندازید و ببینید که جایی برای تعمیر
و اصــاح پیدا میکنید؟ هر کاری را کــه تصمیم میگیرید انجام
دهید زمانی که انجام شــد و آن را بررســی کردید واقع ًا احساس
رضایت خاطر پیدا میکنید .همچنین شــاید الزم باشد با یکی از
خویشاوندان اختالفی را بر طرف کنید.

حوت

الهی»( )2004را دارد ،در سینمای کمدی شاهکاری چون
«سلطان کمدی» را در کارنامه دارد که نقش مقابل «جری
لوئیــس» ،کمدین بزرگ تاریخ ســینما را بازی کرد ،در
ژانر ورزشــی در فلم ماندگار «گاو خشمگین» بازی کرد
که به عقیده برخی منتقدین بهترین فلم ورزشــی تاریخ
سینما است و در ژانر گنگستری هم فلم «رفقای خوب» و
«تسخیرناپذیران» را در کارنامه هنریاش دارد.
این بازیگر  73ساله که بازی در بیش از  100فلم سینمایی
را در کارنامه هنری دارد ،عالوه بر کســب جایزه اسکار
برای بازی در فلم «پدرخوانده» ،در سال  1981برای فلم
«گاو خشــمگین» بهترین بازیگر مرد جوایز گلدن گلوب
شد ،در سال  1993شیر طالی افتخاری جشنواره ونیز را
گرفت ،در سال  2000جایزه یک عمر دستاورد سینمایی
جشــنواره سنسباستین را گرفت و در سال  2008جایزه
مشارکت چشــمگیر در صنعت سینما را از کارلوویواری
دریافت کرد .وی اخیرا در فلم ورزشــی «دســتهای
سنگی» به کارگردانی «جاناتان جاکوبوویچ» بازی کرد که
امسال در جشنواره کن رونمایی شد و قرار است از تاریخ
 26اگســت اکران عمومی خود را آغاز کند و «کمدین»
جدیدترین فلم اوســت که قرار است در ادامه سال برای
حضور در فصل جوایز سینمایی اکران شود.

کرده و در ضمن قصد ندارد ســاخت این پروژه را خیلی
عقب بیندازد چون نوامبر  ۲۰۱۸تاریخی اســت که برای
اکران آن تعیین شده است.
مهمترین دلیل تالش برای ســاخت سریع این پروژه این
اســت که کمپانی سونی نیز قصد ســاخت فلمی با این
موضوع را دارد.
آنگ لی کارگردان تایوانی نخستین فلمساز آسیایی است
که به عنوان برنده اسکار بهترین کارگردانی انتخاب شد.
او ســال  ۲۰۰۶این جایزه را برای فلم «کوهستان بروک
بک» دریافت کــرد و دومین جایزه خود را برای «زندگی
پای» در سال  ۲۰۱۳برد.
هنوز هیچ دلیلی برای تصمیم این کارگردان ارایه نشــده
اما به نظر میرسد این کارگردان دوست ندارد خودش را
در فلمهایش تکرار کند و فلم «موالن» میتواند به نوعی
یادآور فلم «ببر غران ،اژدهای پنهان» باشد.

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 27 کلمه :عالی

« -۱دوزخ» با  ۵۴هزار تماشاگر.
« -۲آی .تی» با  ۱۲هزار تماشاگر.
« -۳پائولو» با  ۷هزار و پنج صد تماشاگر.
« -۴لیسه» با  ۵هزار تماشاگر.
« -۵دوی» با  ۳هزار و پنج صد تماشاگر.
« -۶مالیک» با  ۳هزار و سیصد تماشاگر.
« -۷سیاره کندی» با  ۲هزار و چهارصد تماشاگر.
« -۸رکا» با  ۲هزار و صد تماشاگر.
« -۹کافه جامعه» با  ۲هزار تماشاگر.
« -۱۰دوئل» با هزار تماشاگر.

جایزه «چاپلین» برای «رابرت دنیرو»

آنگ لی کارگردانی نسخه سینمایی «موالن»
را نپذیرفت

2207
هـدف

2729

«دوزخ» پرفروش ترین فلم
باکس آفیس امارات

اکنون یک عشق جدید یک احتمال واقعی است بعضی از شما این
را آشفتگی احساس میکنید .اگر خیالبافی را برهانید در حقیقت
شما میتوانید هر دو باشید.
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فیل را در خانه  H 6حرکت دهید.
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نویسنده «بازی تاج و
تخت» به جشن تولد
«یوسا» میرود

نمایشگاه بینالمللی کتاب شهر «گواداالخارا» در مکزیک ۸۰
سالگی «ماریو بارگاس یوسا» نویسنده سرشناس پرویی را با
حضور بیش از  ۱۲۰نویسنده گرامی میدارد.
«ریو نگرو» نوشت« :ماریو بارگاس یوسا» رماننویس پرویی،
برنده نوبل ادبیات  ۲۰۱۰در سیامین دوره برگزاری نمایشگاه
بینالمللی کتاب شهر گواداالخارا ،مهمان افتخاری آن میشود.
این رویــداد فرهنگی که از  ۲۶نوامبر تا چهارم دســمبر در
مکزیک برپا میشــود،بهمناسبت  ۸۰سالگی نویسنده کتاب
«ســور بز» ،به او ادای احترام میکند .عالوه بر «یوسا» ۱۲۰
نویســنده مطرح از آمریکای التین در نمایشگاه گواداالخارا
شرکت میکنند« .النا پونیاتوسکا»« ،الرا رسترپو»« ،ارنستو
کاردنال»« ،جیوکونــدا بلی»« ،لئوناردو پــادورا» و «خوان
ویلورو» از جمله چهرههایی هســتند که از کشــورهای پرو،
مکزیک ،کلمبیا و نیکاراگوئه مهمان این نمایشگاه میشوند.
«جورج آر .آر .مارتین» نویسنده معروف مجموعه رمان «ترانه
یخ و آتش» که سریال تلویزیونی آن با نام «بازی تاج و تخت»
شهرت دارد نیز در این نمایشــگاه حضور خواهد داشت .در
کنار اجرای نمایشهای مختلف و دیگر برنامهها ،یک کنسرت
موسیقی هم با صدای «ریکی مارتین» در این دوره از نمایشگاه
گواداالخارا برگزار میشود.
در افتتاحیه این نمایشــگاه «نورمن مانیا»  -نویسنده رومی
 جایزه ادبی ویژه این نمایشــگاه را دریافت میکند .اجراینمایش و کنسرت موســیقی از جمله برنامههای این رویداد
ساالنه است.

برادران کوئن به دنیای
سیاه وب پا میگذارند

جوئل و اتــان کوهن با امضای قراردادی برای نوشــتن یک
فلمنامه ،تریلری درباره تکنولوژی مینویسند.
برادران کوئن که جایزه اســکار را در کارنامه دارند بر مبنای
نسخه اوریجینال نوشته توسط دنیس لهان ،فلمنامه «شبکه
وب تیره» را مینویسند.
این پروژه بر مبنای یک مقاله دو قسمتی که در مجله «وایرد»
منتشر شده بود ،نوشته میشود .این مقاله بر داستانی واقعی
متمرکز اســت و از ایــن میگوید که چگونــه راس ویلیامز
اولبریخت ،مردی  ۲۹ســاله یک بازار آنالین شــبیه آمازون
راهانــدازی کرد تــا از آن برای فروش کاالهــای غیرقانونی
استفاده کند .این شبکه «سیلک رود» (جاده ابریشم) نامیده
شده بود .این شــبکه بتدریج درگیر یک دسته از اتهامهای
مرگبار شد .خیلیها این داستان را با «فارگو» ساخته برادران
کوئن مقایسه میکنند.
اولریخت که مقامات آمریکا از او به عنوان «دزد دریایی» یاد
میکردند در حال حاضر برای فروش مواد مخدر و پولشویی به
حبس ابد بدون استفاده از آزادی مشروط محکوم شده است.
آخریــن فلمنامه برادران کوئن فلم «درود بر ســزار» بود که
خودشــان آن را کارگردانی هم کردند .آنها برای «جایی برای
پیرمردها نیســت» و «فارگو» برنده جایزه اســکار فلمنامه
شدهاند.
این زوج بارها فلمنامه فلمهایی را نوشــتهاند که خودشــان
کارگردانی نکردهاند .فلمنامه «شکسته نشده» آنجلینا جولی
و «پل جاسوسان» استیون اسپیلبرگ از جمله آنهاست .این
فلمنامه آخری نیز نامزد اســکار بود .جرج کلونی نیز اکنون
در حال کارگردانی فلم « »Suburbiconاست که برادران
کوئن فلمنامه آن را نوشــتهاند .هنوز کارگردانی برای ساخت
فلم «شبکه وب تیره» انتخاب نشده است.

