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November 30 ,2016

«زوتوپیا» و نامزدی در
 ۱۱بخش جوایز «آنی»

«زوتوپیا» انیمیشــن جدید کمپانی «دیزنی» در ۱۱
بخش جوایز بینالمللی انیمیشن «آنی» نامزد شد.
«ورایتی» نوشــت :فهرســت نامزدهای  ۳۶بخش
جوایز بینالمللی «آنی» با پیشتازی «زوتوپیا» اعالم
شــد .پس از این فلم« ،کوبو و دو رشته» با برگزیده
شدن در  ۱۰بخش ،بیشــترین تعداد نامزدی را در
دست دارد.
جوایز ساالنه «آنی» در بخشهای متعددی از جمله
انیمیشن بلند ،انیمیشــن بلند مستقل ،انیمیشن
کوتاه و  ...در حوزههای ســینما و تلویزیون برگزار
میشود.
در ایــن دوره از ایــن جوایز که بــه گفته برخی
کارشناسان در دوره طالیی هنر انیمیشن واقع شده،
«زوتوپیا» با آثاری چون «کوبو»« ،به دنبال دوری»،
«پاندای کونگفوکار  »۳و «موآنا» برای کسب جایزه
بهترین انیمیشن بلند رقابت میکند.
فهرســت نامزدهای نهایی این دوره به شــرح زیر
است:
بهترین انیمیشن بلند:
«در جســتوجوی دوری» از پیکســار« ،کوبو و
دو رشــته» از دریم ورکز« ،موآنا» از والت دیزنی،
«پاندای کونگ فو کار  »۳از دریم ورکز« ،زوتوپیا»
از والت دیزنی
بهترین انیمیشن بلند-مستقل:
«راه طوالنی تا شمال»« ،خانم هوکوسیا»« ،زندگی
من به عنوان یک کدو ســبز»« ،سنگ پشت قرمز»
و «اسم تو»
بهترین تولید انیمیشن:
«آدری و دیزی»« ،پانــدای کونگفوکار « ،»۳کمی
شــگفتانگیز»« ،مکتب راهنمایی» و «آب سیب و
سیگرت»
بهترین انیمیشن کوتاه:
«وایشــای نابینا»« ،گل گوزن»« ،مســیر تیتراژ»،
«مروارید» و «جوجه مرغدریایی»
بهترین انیمیشن تلویزیونی:
«« ،»Duelystجنگ ســتارگان لگویی»« ،لیلی و
آدمبرفی»« ،شیفت شــب» و «اهمیت توجه کردن
به دندانها»
بهترین گروه تولید انیمیشــن تلویزیونی کودکان
مکتب:
«از رباتهای داســتین بپرس»« ،پِگ+پیشــک»،
«صخــره مرغان دریایی  -اولیــن برف»« ،نمایش
کثیف و بدبو»« ،برگ لرزان»
بهترین گــروه تولید انیمیشــن تلویزیونی برای
کودکان متوسطه:
«زمان ماجراجویــی»« ،مدافع افســانهای دریم
ورکس»« ،النا»« ،ســنگ پشتهای نینجا :نوجوان
جهشیافته»« ،پرسه در آنجا»
بهترین گروه تولید انیمیشن تلویزیونی عمومی:
«برگرهای باب»« ،بوجک اسبســوار»« ،زنده باد
خانواده سلطنتی»« ،سیمپسونها»« ،سرمایهگذاری
برادران»
کارگردانی انیمیشن تلویزیونی:
«یک داستان عاشقانه»« ،وقت ماجراجویی»« ،فصل
باز» «مروارید»« ،پرسه در آنجا»

«رفتن» به بخش رقابتی جشنواره فلم مراکش دعوت شد

فلــم «رفتن» بــه کارگردانی
نوید محمودی یکی از  ۱۴فلمی
خواهد بود که در بخش رقابتی
جشنواره بینالمللی مراکش به
نمایش گذاشته میشود.
«رفتــن» که نویســندگی و
تهیهکنندگی آن را جمشــید
محمــودی بر عهده داشــته،
در بخش اصلی شــانزدهمین
جشــنواره بینالمللــی فلم
مراکش با فلمهایی از کشورهای
فرانسه ،چین ،آفریقای جنوبی،
روســیه ،اتریــش ،بلجیــم،
دنمــارک ،رومانیــا ،آمریکا و
آلمان برای کسب جایزه بهترین
فلم این رویداد ســینمایی به
رقابت خواهد پرداخت.
در خالصه داســتان این فلم
آمده اســت« :رفتن» قصهی
فرشــته و نبی ،قصهی عشقی
است که در پیچ و تاب رســیدن و نرسیدن در غبار گم

فروش موفق انیمیشن «موآنا»
جدول فــروش هفتگی ســینمای هالیــوود با اعالم
صدرنشــینی انیمیشــن «موآنا» و اکران دو فلم جدید
همراه بود .جدول فروش هفتگی سینمای هالیوود با اعالم
صدرنشینی انیمیشن «موآنا» و اکران دو فلم «متفقین»و
«بابانوئل بد  »2منتشر شد .این هفته از سینمای هالیوود
با افتتاح انیمیشن «موآنا» با صداپیشگی دواین جانسون،
همچنین اکران دو فلــم «متفقین» به کارگردانی رابرت
زمیکس و فلم «بابانوئل بد  »2ساخته مارک واترز همراه
بود«.ستیغ اره ای» به کارگردانی مل گیبسون اشاره کرد.
همچنین فلم های «برای اون خون بریز»« ،حسابدار» و
«حبس کردن» این هفته با افت شدید در فروش جدول
باکس آفیس را ترک کردند.
موآنا
این کمــدی و موزیکال و فانتزی به
کارگردانــی ران کلمنتس و جان
ماسکر داســتان دختر دریانوردی
است که در ســفرهای دریایی به
ســر می برد .وی بــه یکباره قصد
سفر به ســرزمین های دور را کرده
و در همین راستا با قهرمانی به نام
«موآنا» آشنا می شود.
دوایــن جانســون ثروتمندترین
بازیگر ســینمای هالیوود و جهان
نقش اصلی این انیمیشن را بازی و
صداپیشگی می کند.
عالوه بر جانســون ،آلن تودیک،
نیکــول اســچینزر و جاســمین
کلمنت در این فلم به ایفای نقش و
صداپیشگی می پردازند.
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میشود .قصهی عشــقی که از همهچیز غیر از معشوق
رنــج میبیند« .رفتن» قصهی درد اســت .درد خانه به

دوشــی ،درد مهاجرت .رضا احمدی
 فرشــته حســینی ،بهرنگ علوی،نازنین بیاتی ،مسعود میرطاهری ،سینا
ســهیلی ،محفوظ محمودی ،افشین
اخالقی ،بشیر احمد نیکزاد ،امیرحسین
بابائیان ،محمد امین صاحبزاده ،کاظم
علیزاده ،نورآقا احمدی ،رقیه رضاپور،
مریم حســینی ،زهرا حسینی ،مریم
عظیمی ،رقیه داوری ،یاســر حمزه ،و
شــمس لنگرودی بازیگران این فلم
هستند.
شانزدهمین جشنواره بینالمللی فلم
مراکش از تاریخ دوم تا دهم دســمبر
برگزار میشوند و عوامل فلم «رفتن»
نیــز روز جمعه برای شــرکت در این
رویداد سینمایی عازم مراکش خواهند
بود .فلم ســینمایی «رفتن» محصول
مشترک ایران و افغانستان است و در
سال  ٩٥-٩٤تولید شده است .پخش
بینالمللی این فلم را شــرکت فرانسوی «دریم
لب» به مدیریت نسرین میرشب برعهده دارد.

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

2243

حاصل ـ اصــل ـ حال ـ
صالح ـ صالــح ـ حالت ـ
نبات ـ بال ـ تاب ـ بالن ـ
ناب ـ تناب ـ بال ـ نصاب
ـ نال.

آب نبات ـ ابوالبشــر ـ باروت ـ پارســا ـ تاجدار ـ ثالوث ـ جاویدان ـ
چراغک ـ حاضر ـ خبره ـ داغ ـ ذخیره ـ رازدار ـ زانو ـ ژاکت ـ سیمگون
ـ شهرک ـ صراحی ـ ضلع ـ طینت ـ ظهر ـ عوام ـ غمین ـ فنجان ـ قوام
ـ کیسه ـ گوهربار ـ لیدر ـ میالدی ـ نهایت ـ ویروس ـ هویت ـ یاقوتی.

 جواب بازی با اعداد
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 بازی با کلمات

2478

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
 10 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

ران کلمنتس پیش از تولید این انیمیشــن ،کارتون های
فراوانــی را تولید کرده که موفق ترین آنها انیمیشــن
عالالدین بود که در ایران نیز به نمایش در آمد و از روی
آن بازی های فراوانی هم ساخته شد.
این فلم در اولین هفته از اکران موفق خود توانســت به
فروشــی معادل  55.5دالر دســت یافته و باالتر از فلم
پرفــروش «جانوران عجیب و زیســتگاه آنها» در صدر
جدول بایستد.
جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها
«جانوران شگفت انگیز و زیســتگاه آنها» هفته دوم از
اکران خود را نیز با فروشــی چشمگیر به پایان برد .این
فلم در این هفته  45.1میلیون دالر فروخت و با این وجود
با توجه بــه اکران افتتاحیه انیمیشــن موانا در جایگاه

دوم ایستاد .سال  1926میالدی ،جانورشناس و جادوگر
کنجکاو با چمدانی پر از موجودات عجیب و غریب وارد
نیویورک می شود که به ســرعت از چمدان او فرار می
کنند .فلم فانتزی «جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها»
براســاس کتاب جوان جو رولینگ ،نویسنده بریتانیایی،
اولین بخش از یک مجموعه پنج قسمتی است که داستان
آن هفتاد سال پیش از ماجراهای هری پاتر روی می دهد.
ادی ردمین ،بازیگر برنده اسکار بهترین بازیگر در فلم
«نظریه همه چیز» نقش نیوت اسکمندر ،این جانورشناس
را ایفا می کند .جی کی رولینگ سرشناس ترین فلمنامه
نویس فانتزی جهان و خالق شــخصیت مشهور هری پاتر
نگارش هر ســه نسخه این فلم را بر عهده دارد و به گفته
خود تا نســخه پنجم این فلمنامه را به نگارش در خواهد
آورد .ادی ردمین ،کاترین واترســتون،
آلیسون سودول ،دن فوگلر ،کالین فارل،
سامانتا مورتون ،ازرا میلر ،کارمن اجوجو،
فیث وود-بلگارو ،جان ویت و ران پرلمن
در نســخه اول این فلم به ایفای نقش می
پردازند.
داکتر استرنج
فلم «داکتر استرنج» داستان جراح موفق
و پردرآمدی به نام اســتفان استرنج را
روایت مــی کند که تســلط و موفقیت
حرفه ای او را مغرور کرده اســت .داکتر
استفان استرنج که در پی سانحه رانندگی
دســتانش را از دست می دهد در نهایت
در می یابد اسرار باستانی و متافیزیک و
همچنین حضور در دنیای واقعی و ماورا
آن راه نجات او از این تراژدی است.
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میزان

حمل

گاهي همه به شــما عالقه دارند و گاهي محبوبيتتان را از دســت
ميدهيد .نگران نباشيد هميشــه نميتوانيد برنده باشيد ،اما تالش
کنید ،حتم ًا ديگران از زحمات شما قدرداني مي كنند.

ثور

امروز روحیه لطیفی دارید و این موضوع دیگران را به شــما جذب
میکند .سعی کنید قولی ندهید؛ زیرا به خاطر حالت احساسی ای که
دارید مشکل میتوانید از زیر آن فرار کنید.

جوزا

ممكن اســت امروز عصباني باشــيد ،اما اگر من جاي شما بودم به
دوستان و همكاران فرصت بيشتري ميدادم؛ زيرا نه تنها شما بلكه
آنها هم امروز بيحوصله و عصباني هستند.

سرطان

برخی از شما تمرین کردهاید تا خســتگی ناپذیر باشید .اما اکنون
هیچ فایدهای ندارد.تغییرات زیادی در حال انجام است و شما مثبت
میاندیشید .شاید همسرتان تغییرات را نپذیرد و به چیزهای قدیم
اهمیت دهد .شما برای کارتان لیاقت و استعداد الزم را دارید.

اسد

امروز شــما لبريز از انرژي پويا و اشتياقيد و قدرت رويارويي با هر
چيــزي را داريد .قانع كردن مردم براي اين كــه اوضاع را از نقطه
نظر شــما ببينند ،همانند افتادن يك تنه درخت برايتان ســهل و
آسان است .پس اطمينان حاصل كنيد كه بيش از آن چه ميتوانيد،
مسؤوليت نپذيرفته باشيد و بيش از توانتان قول ندهيد .همچنين
احســاس قدرتمندي و پر انرژي بودن داريــد و نياز داريد كه روي
برخي از انرژيهاي ذهنيتان كار كنيد تا از تحريك شــدن اعصاب
و حساسيت شما جلوگيري كند.

سنبله

سعی کنید مراقب پول خرج کردن باشید ،تا ولخرجی نکنید .مشکل این
جاست که زمانی که شروع به خرج کردن میکنید نمیدانید کی دست بر
میدارید و نمیخواهید هم بدانید .میتوانید سرمایهگذاری کنید و پول
خوبی به دست آورید.

ممکن است شما هیچ وقت این قدر راجع به خودتان متفاوت فکر
نکرده بودید ،ولی دقیق ًا کاری است که امروز میکنید .شما آنقدر
انرژی دارید که میتوانید که یک تنه درخت عظیم را از ریشه در
آورید ،پس آن را بیهوده هــدر ندهید .امروز روز بینظیری برای
صحبت به مسایل بزرگ است و امروز بیش از همه میتوانید خود
را به جلو هل دهید .خیلی بلند پــروازی نکنید ،چرا که در حال
حاضر نمیتوانید معجزهای کنید.

عقرب

امروز زیاد ســخت نگیریــد و گرنه احساســاتتان جریحه دار
میشود .سعی کنید زیاد به چیزهایی که از آنها مطمئن نیستید،
امیدوار نشوید؛ زیرا ناامید میشــوید .از اینکه به دیگران کمک
کنید خوشحال میشوید ،اما به ارزشهای خودتان اهمیت دهید.

قوس

امروز ضربه فني ميشود (حل ميشود) .از اين توانایيتان استفاده
كنيد تا بفهميد چرا يك شخص به خصوص اينقدر عصباني است و
به محض اينكه ايــن را دريابيد ميتوانيد عصبانيت آنها را برطرف
نمایيد.

جدی

امروز به كارتان ميچسبيد و تصميم ميگيريد كه شروع به فعاليت
كنيد .چند هفته آينده فرصتهاي زيادي خواهيد داشت ،اما هر چه
قدر زودتر شروع كنيد ،زودتر كار مناسب پيدا ميكنيد.

دلو

امروز روز مناسبی اســت که افراد را بهتر درک کنید .به خصوص
اگر اخیرا ً رفتارشان سؤال برانگیز بوده است یا الزم است که فضای
قابل تحملتری را بین خودتان ایجاد کنید .اکنون پیشرفت زیادی
میکنید.

حوت

اگر شما قرضدار هستید ،اکنون میتوانید آن را بپردازید .اگر از کار
بر کنار شدهاید کسی باید بداند شما نمیتوانید برای همیشه منتظر
شوید .شما عمل میخواهید.
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استقبال خیلی ضعیف از
فلم جدید وارن بیتی

فلم جدیــد وارن بیتی یکی از ضعیف ترین افتتاحیههای فلم
در همه تاریخ آمریکا را رقم زد.
فلم جدید وارن بیتی که پس از  ۱۵ســال ساخته و با عنوان
«قوانین صدق نمیکنند» راهی پردههای سینماها شده با یکی
از بدترین افتتاحیههای تاریخ روبه رو شد.
این فلم درباره چهره مشهور هالیوود یعنی هاوارد هیوز است
و خود وارن بیتی در آن نقش آفرینی کرده است.
این فلم با فروش  ۲.۲میلیون دالر در  ۲۳۸۲ســالن سینما در
پنج روز که شــامل تعطیالت شکرگزاری هم میشد ،یکی از
بدترین افتتاحیههای آمریکا را تجربه کرد.
به طور متوســط این فلم در هر سالن سینما  ۱۸۴دالر فروش
کرده است.
در این فلم که با بودجه  ۲۵میلیون دالری ساخته شده لیلی
کالینز ،الدن الدریچ ،متیو برودریک ،آلک بالدوین ،اســتیو
کوان ،اد هریس ،مارتین شین و آنت بنینگ همسر وارن بیتی
بازی کردهاند .داســتان این فلم درباره رابطه بین یک بازیگر
زن جوان و راننده هیوز اســت ،در حالی که هیوز ارتباط بین
افرادی را که برای او کار میکردند ،ممنوع کرده بود.
وارن بیتی بازیگر ،کارگردان و تهیه کننده مشــهور از سال
 ۲۰۰۱که در فلم «شــهر و کشور» بازی کرده بود در هیچ فلم
دیگری ظاهر نشده بود و انتظار زیادی برای اکران این فلم او
وجود داشت.
بیتی که نامزدی  ۱۴جایزه را در ســابقه سینماییاش دارد و
جایزه بهترین کارگردانی را برای فلم «سرخها» دریافت کرده
در شرایطی در بهترین فصل ســینمایی سال با جدیدترین
فلمش بازگشــته که منتقدان منتظر تماشای این فلم بودند
و مطرح میشــد این فلم میتواند در میان امیدداران اسکار
جایگاه مستحکمی داشته باشد.
این فلم  ۲۷جنوری در بریتانیا اکران میشــود و همزمان با
اکران فلم «اره آهنبری» مل گیبسون راهی سینماها خواهد
شد.

«سفر خوش»

در میان نامزدهای دریافت
جایزه اسکار

تراژدیهای بحران کنونی ســوریه فراوانند و مهاجرت صدها
هزار آواره جنگی ســوری از ترکیه به سواحل یونان و ایتالیا
و غرق شــدن هزاران تن از آنان در دریای مدیترانه به برخی
از کارگردانان و مستندســازان انگیزه داده تا تراژدی مردم
سوریه را به تصویر بکشند.
اوایل سال جاری با آغاز کوچ اجباری آوارگان سوری به اروپا،
مارک ویلکینز کارگردان آلمانی ،سوئیســی تبار را واداشت
تا تنها تماشــاچی دریانوردی قایقهــای مرگ آفرین حامل
مهاجران سوری نباشد.
مارک با گوشی هوشمند خود عازم سواحل یونان و ایتالیا شد
و صحنههای دلخراش ورود سیل مهاجران غیر قانونی را ثبت
کرد.
کارگردان آلمانی حوادث زیر آب رفتن قایقهای فرســوده و
غرق شدن زنان و کودکان مهاجر را به صورت ویدیویی ضبط
کرد و با بازماندگان قربانیــان این تراژدی هولناک در جزایر
یونان و ایتالیا مصاحبههای زنده به عمل آورد.
با توقف موج مهاجرت آوارگان ســوری ،مارک ویلکنیس به
آلمان بازگشــت و ضمن تماس با آنا لورا و اســتفان کوبسر
هنرمندان آلمانی و نیز جهاد عبده بازیگر سوری ،فیلنامهای
تهیه کرد و از ســکانسهای ضبط شده یک فلم کوتاه به نام
“ســفر خوش” ( )Bon Voyageتولید کرد .دیری نپایید که
فلم “سفر خوش” در جشــنواره بینالمللی سن دیگو شرکت
داده شد و جایزه برترین فلم کوتاه را دریافت کرد.
اکنون “ســفر خوش” یکی از  ۱۰فلم فهرست کوتاه نامزدهای
اســکار بهترین فلم کوتاه زنده است و این شانس را دارد که
به جمع پنج نامزد نهایی اسکار این بخش راه پیدا کند .انتظار
میرود نمایش فلم در جشنوارههای بینالمللی ،بتواند به افکار
عمومی دنیا بفهماند که مردم ســوریه با چه مشکالتی روبرو
هستند.

«کمدین» رابرت دنیرو در
افتتاحیه جشنواره کاپری

جدیدترین فلم رابرت دنیرو به عنوان فلم افتتاحیه جشنواره
کاپری هالیوود انتخاب شد.
رابرت دنیرو بازیگر مطرح و برنده اسکار در فلم «کمدین» در
نقش یک استندآپ کمدین بازی کرده و فلم در اروپا نمایش
خود را با اکران در جزیره کاپری ایتالیا شروع میکند.
«کمدین» با نمایش در جشــنواره فلم کاپری هالیوود در ۲۷
دسمبر اولین افتتاحیه اروپایی خود را تجربه خواهد کرد.
این فلم را تیلور هکفورد کارگردان «ری» ســاخته و دنیرو
در نقش جکی بیورکی کمدینی بــازی میکند که با دیدار با
هارمونی که نقشش را لســلی مان بازی میکند ،میخواهد
جایگاه جدیدی در زندگی کســب کند .مارتین اسکورسیزی
و شان پن جزو چهرههایی بودند که ابتدا برای کارگردانی این
فلم معرفی شده بودند.
ادی فالکو ،بیلی کریســتال ،دنی دوویتــو ،چارلز گوردون،
کلوریس لیچمن ،هاروی و پتی لوپون دیگر بازیگران این فلم
هستند.
فلمنامه این فلم را آرت لینسون ،جف راث ،ریچارد الگراوینیس
و لوییس فریدمن نوشــته و فلم قرار است  ۱۳جنوری توسط
ســونی پیکچرز کالسیکز اکران شود .یک نمایش محدود نیز
 ۲دسمبر برای این فلم پیشبینی شــده است تا فلم امکان
شرکت در جوایز سینمایی سال را داشته باشد.
در جشــنواره فلم کاپری هالیوود امسال ،بیل مکانیک تهیه
کننده مورد تجلیل واقع میشود .اســتفن فریرز نیز جایزه
کارگردان اروپایی سال را برای ساخت فلم «فلورانس فاستر
جنکینز» دریافت میکند.
این در حالی است که فلم «آتش در دریا» ساخته جیانفرانکو
رزی که برای اســکار بخش بهترین فلم خارجی زبان از سوی
ایتالیا انتخاب شده جایزه فلم سال اروپایی کاپری را دریافت
میکند .این جشنواره امسال تجلیل ویژه از دینو د لورنتیس
تهیه کننده نیز خواهد داشت.
جشنواره فلم کاپری هالیوود از  ۲۷دسمبر تا  ۲جنوری ادامه
خواهد داشت.

