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جانی دپ وارد یک تریلر
جنایی دیگر میشود

به نقل از آسوشیتدپرس ،جانی دپ که با بازی در فلم
«عشای ربانی ســیاه» با اقبال منتقدان روبه رو شد،
احتماال دوباره وارد دنیای خالفکاران میشود و پس از
بازی در نقش یک خالفکار بوستونی این بار تصویری
از خالفکاری از آمریکای التین را زنده میکند.
این فلم قرار است از ســوی پارامونت ساخته شود و
این کمپانی هنوز حضــور قطعی دپ در این پروژه را
اعالم نکرده است.
دپ که برای بازی در نقش وایتی بالگر در فلم «عشای
ربانی ســیاه» نامزد جایزه انجمن بازیگران سینمای
امریکا ( )SAGشــده ،در پروژههای قبل از این فلم
خیلی موفق ظاهر نشده بود.
فلمنام ه این فلم را که با عنوان «مرز سه گانه» ساخته
میشــود ،کاترین بیگلو کارگردان برنده اســکار و
ســازنده فلمهای «سی دقیقه بامداد» و «گنجه رنج»
نوشته است .این فلم را جی.ســی چندر کارگردانی
میکند که به تازگی فلم «خشنترین سال» او اکران
شد.گفته شده تام هنکس و ویل اسمیت نیز پیشنهاد
بازی در «مرز سهگانه» را دریافت کردهاند.
ماجرای فلــم در منطقه مرزی بین پاراگوئه ،ارجنتین
و برازیل میگذرد که از تالقی رودخانههای ایگواســو
و پارانا به یکدیگر« ،مرز س ه گانه» تشکیل میشود.
جانی دپ  ۵۲ساله که چندی است بازی در فلم پنجم
از مجموعــه «دزدان دریایــی کاراییب :مردان مرده
حرف نمیزنند» را به پایان برده ،ســال  ۲۰۱۶با چند
فلم راهی سینماها خواهد شــد .از جمله این فلمها
ن سوی آینه» به کارگردانی جیمز بابین است
«آلیس آ 
که دنبالهای بر «آلیس در سرزمین عجایب» محصول
 ۲۰۱۰به کارگردانی تیم برتون است.

برگزاریمراسمیبرایتقدیراز
فعالیتعکاساندرکابل

هجوآمیز به موضوع بحران مالی در آمریکا دارد در جوایز
گلدن گلوب و انتخاب منتقدین به توفیقی دست نیافت،
کســب جایزه اصلی بیست و هفتمین دوره جوایز انجمن
تهیهکنندگان آمریکا که در هشت سال اخیر برنده آن با

2019
هـدف

2542

«مت دمون» ،بازیگر برنده اسکار هالیوود ،گفت :برای
حل مشکل سیاستهای اسکار ،راه بسیار بسیار طوالنی
در پیش داریم .وجود پارهای مشکالت از زمان تأسیس
جوایز اســکار و عدم وجود هیچ بازیگر سیاهپوستی
در جمــع نامزدهای  ۴بخش بهترین بازیگر نقش اول و
مکمل زن و مرد اسکار برای دو سال پیاپی ،باعث شد
تا از دو هفته پیش موجی از انتقادها در میان بازیگران
هالیوود علیه سیاستهای نژادپرستانه آکادمی اسکار
شــکل بگیرد .در این میان آکادمــی علوم و هنرهای
سینمایی نیز در واکنش به این اعتراضها و تحریم این
مراسم از سوی برخی از چهرههای هالیوود ،اعالم کرد
از امســال تغییراتی اساسی در سیاستهای آکادمی و
همچنین بدنه رأی دهندگان اســکار به وجود خواهد
آمد که تا سال  ۲۰۲۰تعداد هنرمندان زن و اقلیتهای
نژادی در میان رأیدهندگان اســکار به دو برابر تعداد
کنونی خواهد رســید« .مت دمون» ،در مصاحبه اخیر
خود ،تأکید کرده است که این امر اگر چه ممکن است
برای تحقق آن راهی بسیار بســیار بسیار طوالنی در
پیش است.
«دمون» گفت :هالیوود باید بیش از اینها کاری انجام
دهد ولی خوب ایــن را هم باید بدانیم که بیعدالتیها
جنسی و نژادی موجود در آمریکا بسیار عظیمتر از آن
است که بتوان آن را به نامزدهای سفیدپوست مراسم
اسکار امسال محدود کرد .این مشکل در صنعت تجاری
هالیوود و بهتر بگویم در کل کشــور ما ریشه دوانده
اســت .این بازیگر برنده اســکار ولی در ادامه اظهار
امیدواری کرد و اظهار داشــت :ولی خوب این حرکت
اسکار ،اولین قدم شگفت در این راستاست.

بــرای تقدیر از کارکردها ،تالشها و دســتآوردهای
عکاسان کشور مراسی در کابل برگزار شده است.
عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی در این مراســم گفته
است که عکاســان در دشوارترین شــرایط با قبول
خطرات متعدد ،به انعکاس دردها و مشــکالت مردم
پرداخته اند.
وی در این مراســم از شماری از عکاسان کشور تقدیر
کرده است .ریاســت اجرایی دیروز دوشنبه 5 ،دلو با
نشــر خبرنامه اعالم کرد ،در این مراسم روز یکشنبه،
فیلمی از جریــان کار و فعالیتهای عکاســان چون
مسعود حســینی ،فرزانه واحدی ،نجیب اهلل مسافر و
وکیل کوهسار به نمایش گذاشته شد.
براســاس خبرنامه ،در این فیلم ظلم و جنایت طالبان،
مشــکالت و در عین حال استقامت ستودنی مردم در
مقاطع مختلف ،یأسها ،و آرزوها با زیبایی خوب یکی
پی دیگر تدوین شده بودند.
در این خبرنامه آمده ،عبداهلل از محتوا و پیام عالی این
فیلم که زندگی مردم افغانســتان را به تصویر کشیده،
تمجدید کرده است.
به گفته رییس اجرایی ،در این فیلم عکاســان با قبول
تهدیدات ،خطرات و ترسها امیدهای مردم افغانستان
را به تصویر کشیدهاند(.مرکزی)

فلمی که میتواند شگفتیساز اسکار باشد

کســب جایزه اول انجمن تهیهکنندگان آمریکا ،کمدی
«کســری بزرگ» را به عنوان یکی از شانسهای اصلی
کســب جایزه بهترین فلم اسکار هشتاد و هشتم معرفی
کرد .در حالی که کمدی «کســری بــزرگ» که نگاهی

مت دمون:مشکل تبعیض
نژادی در آمریکا فراتر از
اسکار است

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
2541

2341

نور ـ منــور ـ نوا ـ نوازش
ـ زن ـ نوار ـ شن ـ شنا ـ
شناور ـ روشن ـ وزن ـ نما
ـ نام ـ امن ـ ناز ـ نمو ـ نو
ـ نامور ـ زانو ـ انوش ـ نرم.

2253

 بازی با کلمات

آبراهه ـ ابروکن ـ بادبر ـ پادرهوا ـ تاتار ـ ثروت ـ جاندار ـ چاشت ـ حاجز
ـ خاله ـ دولت ـ ذریعه ـ رونق ـ زعیم ـ ژاله ـ ســنی ـ شیعه ـ صدادار
ـ ضایع ـ طریقت ـ ظلمت ـ عدم ـ غلغل ـ فرغانه ـ قلعی ـ کنســرت ـ
گلوگیر ـ لوده ـ میالد ـ نوکار ـ ولو ـ هسته ـ یواش.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

2018

2342

فلم «بازگشــته» با فروش  8/33میلیون دالری در صدر
فهرست فروش هفتگی سینماهای جهان جای گرفت.
جدیدترین ســاخته «الخاندرو گونزالز ایناریتو» پس از
درخشش در میان نامزدهای اسکار  2016توانست در 48
کشــوری که در طول هفته گذشته به روی پرده رفت به
فروش  8/33میلیون دالری دست یابد تا مجموع فروش
خارجی این وســترن هیجانی به بیش از  104میلیون دالر
افزایش یابد« .بازگشته» در دومین هفته اکران گسترده
خارجی خود توانســت به فــروش  9/5میلیون دالر در
انگلیس 4/4 ،میلیون دالر در ایتالیا و  2/3میلیون دالری
در ســینماهای کوریای جنوبی دست یابد .همچنین این
فلم در هفته میالدی که گذشت در سینماهای آمریکا نیز
به فروش  15میلیون دالری رســید و البته پشت سر فلم
«جنگ ستارگان» در میان پرفروشترین های هفته جای
گرفت .اما «جنگ ســتارگان :نیرو بر میخیزد» با گذر از
«دنیای ژوراسیک» عنوان چهارمین فلم پرفروش تاریخ
سینما در گیشــه بینالملل را به خود اختصاص داد و در
هفته گذشــته میالدی با فروش  3/23میلیو ن دالری در
کشورهای مختلف جهان مجموع فروش خارجیاش را به
 06/1میلیــارد دالر و فروش جهانی را به رقمی نزدیک به
دو میلیارد دالر رســاند .سینماهای چین تا کنون 7/112
میلیون دالر برای ساخت علمی تخیلی «جی جی آبرامز»

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
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«بازگشته»  100میلیون دالری شد

اسکار شاخه بهترین فلم یکسان بوده است ،امیدواری
ســاخته «آدام مککی» را برای درخشــش در اسکار
 2016افزایش داده است .البته این فلم برای رسیدن به
اسکار بهترین فلم ،رقبای قدرتمندی چون «بازگشته»،
«مریخی» و «کانون توجه» را پیش رو دارد و این ســه
فلم هنوز هم شــانس درجه اول دریافت اسکار بهترین
فلم هستند.
بســیاری از بنگاههای شــرط بندی که برندگان جوایز
اســکار را پیش بینی میکنند نیز شــانس اخیرا فلم
«کسری بزرگ» را در فهرســت اصلی فلمهای پرامید
قرار دادهاند.
این فلم که در پنج شاخه از جمله بهترین فلم ،کارگردانی،
بازیگر مرد نقش مکمل و فلمنامه اقتباسی نامزد کسب
جایزه در اســکار  2016است ،روایتگر داستان سه دالل
با بازی «کریســتین بیل»« ،رایان گالسلینگ»« ،استیو
کارل» و «برد پیت » اســت که برای سقوط بازار مسکن
ایاالت متحده شرط بندیهای میلیون دالری میکنند.
ســال گذشــته فلم «مرد پرنــده» جایــزه انجمن
تهیهکنندگان آمریکا و متعاقب آن جایزه اسکار بهترین
فلــم را از آن خود کرد و از آن جایی که بخش بزرگی از
اعضای این نهاد سینمایی جزو هفت هزار عضو آکادمی
اسکار هستند ،میتوانند تاثیر قابل مالحظهای در برنده
نهایی این جایزه مهم سینمایی داشته باشند.
مراسم اعطای هشتاد و هشتمین دوره جوایز سینمایی
اسکار روز  28فبروریدر سالن «دالبی تئاتر» لسآنجلس
با اجرای «کریس راک» برگزار میشود.
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میزان

حمل

گاهي اوقات موضوعي كه در ابتدا به نظر شما مسخره يا غير منطقي
به نظر برســد بعدا ً اهميت پيدا ميكند .اگــر ميخواهيد تغييرات
غيرمنتظرهاي ايجاد كنيد اين موضوع را به خاطر آوريد.

ثور

در شک و تردید هستید که آیا رابطهای را ادامه دهید یا نه .امروز به
این نتیجه رســیدید که باید به این رابطه خاتمه دهید؛ زیرا طی این
مدت که صبر کردید متوجه شــدید که شخص دیگری هست که هر
موقع بتواند با شما همکاری میکند.

جوزا

امروز مي توانيد به عالیق شخصي خود برسيد شايد از نظر ديگران
خودخواهي باشد ،اما از اين شــرايط استفاده كنيد تا بعدا ً پشيمان
نشــويد ،امروز براي افرادي كه براي خودشان كار ميكنند هم روز
بزرگي است.

سرطان

هر نوع مانعی که بر سر راه تان قرار دارد به خاطر سرنوشت و قسمت
می دانید .اما اگر واقع ًا به موقعیت نگاه کنید قبول می کنید که اخیرا ً
کمی بی توجهی و بی احتیاطی کرده اید.

اسد

يك بار ديگر شــما مجذوب جذابيت شخصي شدهايد و ممكن است
تصميم گرفته باشــيد ،كه ضعيفتر از آن هستيد كه از اين مخمصه
خالص شويد .اگر كه شما شــخصي آزاد و بدون يار هستيد ،تفريح
خوبي اســت و به خود ميگویيد كه چيزي را از دست نخواهيد داد.
گرچه كه اگر در حال حاضر با شــخصي ارتبــاط داريد ،اما این بار
داستان فرق ميكند؛ زيرا خود را به مخاطره مياندازيد .آيا اين كار
ارزش ريسك دارد؟

سنبله

امروز هر چقدر انعطافپذیرتر باشید ،بیشتر لذت می برید .به جای
اینکه کارها را طبق برنامه امروز انجام دهید اجازه دهید همه چیز به
روال خود انجام شود.

تنوع نمک زندگی اســت پس به دنبال راهی باشید که روزمرگی
زندگیتان را کنارگذاشــته و ّبیشــتر لذت ببرید .سعی نکنید
عقایدتان را در ذهنتان نگــه دارد و بازگو نکنید ،چرا که ممکن
است شــخص مافوق و یا رییس شما از آنها بسیار استقبال کند و
بخواهد آنها را به مرحله عمل در آورده.

عقرب

امروزنمیتوانید نگران نحصی روز باشید؛ زیرا مثبت اندیشی تمام
وجودتان را فرا گرفته است و با این دید مثبت افراد مثبت و خوب
را به خودتان جذب میکنید .شاید دیگران سعی کنند دید شما را
عوض کنند ،اما بعدا ً متوجه میشوید که تا چه حد این دید مثبت
به نفع شما بوده است.

قوس

امروز حقيقت ًا بايســتي تالش کنيد ،زيرا احتمال قوي وجود دارد،
هنگامي که با دوســتان خود هستيد تماس جديدي برقرار کنيد،
شما واقع ًا ميتوانيد روي جذابيتتان حساب کنيد و نقل قولها و
اطالعاتي را که مي توانيد بعدا ً استفاده کنيدُ ،گلچين کنيد.

جدی

هنوز در مركز توجه مردم ،بســيار محبوب هستيد و اما شما در
حال حاضر موقعيت را دوست داريد .اين طور نيست؟شايد براي
ديگران امروز روز خوبي نباشــد ،اما نه براي شما .هر چه قدر بال
هايتان را بيشتر باز كنيد بيشتر ميتوانيد به دور دستها برويد.

دلو

شما درباره شــخصیت دیگران میتوانید به خوبی قضاوت کنید.
امروز توضیح اتفاقاتی که می افتد کمی مشــکل میباشــد چون
شــخصی ظاهرا ً میتواند کارها را بهتر از شما انجام دهد .بیگناه
پنداشتن آنها چون دلیل کافی برای گناهکار بودنشان ندارید کار
مورد عالقه شما نیست.

حوت

کسانی قصد دارند شــما را وارد دعوایی کنند که شما را عصبانی
میسازد مقداری سازش حتی برخالف میلتان سودمندتر از این
است که قانون را زیر پا بگذراید.
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به ارمغــان آوردهاند و از این رو شکســتن رکورد 19/2
میلیارد دالری «تایتانیک» به عنوان دومین فلم پرفروش
تاریخ ســینما برای قســمت جدید «جنگ ستارگان»
نامحتمل به نظر میرسد.

قرارداد بزرگ آمازون برای
فلم محبوب «ساندنس»

پخش آنالین آمازون در یک نبرد بزرگ خرید فلم پیروز شد
و درام تحسینشده کنت لونرگان را از آن خود کرد.
فستیوال فلم ساندنس  ۲۰۱۶با پیشنمایش جهانی فلم درام
«منچستر کنار دریا» ساخته کنت لونرگان آغاز شد.
این فلم که تا به حال بهتریــن نقدها در میان تمام فلمهای
فستیوال را دریافت کرده ،یک نبرد خرید بزرگ را بین چند
اســتودیوی اصلی و توزیعکنندگان مستقل از جمله سونی
پیکچرز کالسیکس ،یونیورسال ،فاکس سرچالیت و الینزگیت
به وجود آورد ،اما این آمازون بود که در نهایت پیروز از میدان
بیرون آمد .این کمپانی بیــش از  ۱۰میلیون دالر برای تملک
این فلم درام پرداخت کرد.در «منچســتر کنار دریا» که بعد
از «میتونی رو من حســاب کنی» و «مارگارت» سومین فلم
سینمایی ســاخته لونرگان است ،کیسی افلک نقش مردی را
بازی میکند که به خانهاش در نیوانگلند در شمال غرب ایاالت
متحده بازمیگردد تا از پسر  ۱۶ساله برادر تازه درگذشتهاش
مواظبت کند .کایل چندلر و میشل ویلیامز هم دیگر بازیگران
اصلی فلم هســتند و مت دیمون مسئولیت تهیهکنندگیاش
را بر عهده داشته است .این فلم از همین االن به عنوان یکی
از شانسهای اســکار سال آینده محسوب میشود .این یکی
از بزرگترین قراردادهای خرید فلم در فســتیوال ساندنس و

بعد از «ناشناخته کامل» و «عشق و دوستی» ویت استیلمن،
سومین خرید آمازون در سال  ۲۰۱۶بود .آمازون حقوق پخش
آنالین ایــن فلم درام را خریداری کــرده و حاال برای اکران
سینمایی آن دنبال یک اســتودیو میگردد .نحوه توزیع این
پروژه هم شباهتهایی با «شــی-راق» ماه دسامبر گذشته
اسپایک لی دارد .یک کمپین جوایز هم در این قرارداد دیده
شده و این به این معنی است که به احتمال زیاد پیش از اکران
عمومی «منچســتر کنار دریا» در فصل پاییز ،آن را در چند
فستیوال مهم دیگر خواهیم دید.

پیشنهاد بازی در نقش «لنین»
به لئوناردو دیکاپریو رسید

بازیگری که شــش بار نامزد دریافت جایزه اســکار شده و
کمی قبل هم گفته بود دوســت دارد نقــش پوتین را بازی
کند ،پیشــنهاد بازی در این نقش را دریافت کرد .به نقل از
ایندپندنت ،لئوناردو دیکاپریو که یکی از شــانسهای اصلی
دریافت جایزه اســکار بهترین بازیگری امسال است ،اوایل
همین ماه اســم تمام روسهای معروفی را دوست دارد روزی
نقششان را روی پرده بزرگ بازی کند اعالم کرد و نام پوتین
و راســپوتین هم در میان آنها بود .بعد از اینکه دیکاپریو
گفت «فکر میکنم باید فلمهای بیشتری درباره تاریخ روسیه
ساخته شوند» ،کمپانی لنینفلم از نظرات او خبردار شد و به
ستاره «بازگشته» شانس ایفای نقش والدیمیر لنین را در فلمی
جدید پیشــنهاد کرد .والری کارلف سخنگوی لنینفلم گفت:
فلم ساختن همیشه جذاب است .اغلب لئوناردو دیکاپریو را
به لنین در دوران جوانیاش تشبیه میکنند .ما به اندازه کافی
لوکیشن و وسایل داریم که دوران انقالب را بازسازی کنیم.
پس نه تنها این بازیگر  ۶بار نامزد دریافت جایزه اســکار ،به
روسیه عالقه دارد بلکه شبیه لنین جوان هم هست.
استودیوی لنینفلم یکی از قدیمیترین استودیوهای کشور
روسیه است و ریشههایش به سال  ۱۹۱۴و زمانی بازمیگردد که
ارتش روسیه در سن پترزبورگ فلمهای سینمایی میساخت.
آن موقع اسم این استودیو «کمیته فلم سن پترزبورگ» بود و
 ۶۸سینما هم در سراسر شهر داشت.

