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رنگ اصلی اتاق خواب ون گوگ
بازسازی شد

چین یكی از بزرگترین ركوردهای باكسآفیس
جهان را شكست

در حالی که فلم «ددپول» فعال ركورد باكسآفیس معمول
را میشكند ،چین هم یك ركورد جهانی را شكست!
به نقل از ایندیپندنــت ،با توجه به اینكه فعال همه درباره
فروش فلم «دِدپول» صحبــت میکنند و اینكه عملكرد
باالتر از حــد انتظاری در باكسآفیس داشــته و ركورد
شكســته است ،ممكن اســت این تصور به وجود آید که

این بزرگترین فلم حال حاضر جهان است .اما نه ،اینطور
نیست« .ددپول» توانســت ركورد فلمهای با ردهبندی
 Rرا در باكسآفیس آمریكای شــمالی بشكند ،اما چین
بزرگترین هفته تاریخ سینما را داشت .بله ،تاریخ سینما.
چطور؟ با كمك فلم كمدی جدید «پری دریایی» ساخته
استیون چاو فلمســاز هانگکانگی ،كشور چین توانست

جایزه انجمن کارگردانان آمریکا به
فلمبردار «بازگشته» رسید

امانوئل لوبسکی فلمبردار تحسین شده فلم «بازگشته»
جایزه انجمن کارگردانان آمریکا را دریافت کرد.
به نقل از اســکرین دیلی ،امانوئل لوبســکی فلمبردار
مکزیکی فلم جدید آلخانــدرو ایناریتو یک روز پس از
بردن جایزه فلمبرداری از بفتا ،جایزه انجمن فلمبرداران
آمریکا ( )ASCرا نیز به افتخارهایش افزود.

این فلمبردار تحسین شده که در میان نامزدهای اسکار
امســال هم جای دارد ،در این رقابت موفق شــد راجر
دیکینز برای «ســیکاریو» ،یانوس کامینسکی فلمبردار
«پل جاســوسها» ،اد الخمن فلمبردار «کارول» و جان
ســیلی فلمبردار «مد مکس :جاده خشم» را پشت سر
بگذارد .این سومینباری اســت که این فلمبردار موفق
میشود جایزه انجمن فلمبرداران آمریکا را به خانه ببرد.
او پیش از این برای «جاذبــه» و «مرد پرندهای» نیز این
جایزه را دریافت کرده بود .این نخســتین بار اســت که
یک فلمبردار برای سه ســال پیاپی برنده جایزه انجمن
فلمبرداران آمریکا میشــود .انجمن فلمبرداران آمریکا
جایزه یک عمر دستاورد سال را نیز به جان تول اهدا کرد.
لوبسکی فلمبردار  ۵۲ساله مکزیکی در سال  ۱۹۹۵برای
فلمبرداری فلم «شازده کوچولو» ساخته الفونسو کوارون
نامزد اســکار شد .او در ســال  ۱۹۹۹برای فلم «اسلیپی
هالو» ســاخته تیم برتون نیز این موفقیت را تکرار کرد.
فلمبرداری «دنیای جدید» ترنس مالیک در سال  ۲۰۰۵نیز
یک نامزدی اســکار دیگر برای او به همراه داشت .او بعد
در سال  ۲۰۰۶برای «بچهها بشر» ساخته الفونسو کوارون
این موفقیت را تکرار کرد .او برای «درخت زندگی» ترنس
مالیک در سال  ۲۰۱۱نیز نامزد اسکار شد و برای «جاذبه»
و «مرد پرندهای» این جایزه را دریافت کرد.
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هـدف
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جواب سودوکو شماره
2557

2357
2343

ستاره ـ ســام ـ سال ـ
سوال ـ رســاله ـ سر ـ
ترس ـ راس ـ رسا ـ رسم
ـ رســام ـ سم ـ مست ـ
ســمت ـ ماست ـ سهم ـ
راست ـ ستار.

2358

«تیلور سوئیفت» و « »Girl Crushاز «لیتل بیگ تاون»
دیگر نامزدها محسوب می شدند.
اما در بهش بهترین ضبط سال آهنگ «»Uptown Funk
از «مارک رابسون» و «برونو مارس» با غلبه بر آهنگهایی
از «دی آنجلو»« ،اد شیران»« ،تیلور سوئیفت» و «ویکند»
جایزه گرمی سال  2016را به نام خود ثبت کرد.
همچنین «مگان ترینور» در رقابــت با «کورنی بارنت»،
«جیمز بای»« ،توری کلی» ،و «ســم هانت» جایزه گرمی
بهترین هنرمند نوظهور مهمترین جوایز موسیقی جهان
را به خانه برد.
در ســایر بخشها آلبوم « »1989از «تیلور ســوئیفت»
بهترین آلبوم پاپ نام گرفت و جایزه بهترین اجرای سبک
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 بازی با کلمات

آکنــده ـ ارمغان ـ باند ـ پروبال ـ ترمیمــگاه ـ ثابت ـ جاهلیت ـ چیره ـ
حشــرات ـ خودخواه ـ دالیل ـ ذاللت ـ رهبریت ـ زمزمه ـ ژاله ـ سپهر ـ
شــکرخند ـ صوفیه ـ ضیافت ـ طفولیت ـ ظریف ـ عرفات ـ غزل ـ فقیر ـ
قبول ـ کنایه ـ گنج ـ لگد ـ مزاحم ـ نوازش ـ واژه ـ هیچگاه ـ یکتا.
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میزان

حمل

اعتماد به نفس بيشتري داريد .موانع كه بر سر راهتان وجود دارند به
نفع شما بر ميگردند .بنابراين تالش را آغاز كنيد.ندهيد.

ثور

از روبرویی با کارهای قانونی فــرار میکنید ،اما دلیلی برای نگرانی
نیســت .تا زمانی که صادق و راستگو باشید هیچ دلیلی برای ترس
وجود ندارد .بهتر است حرفتان را بزنید و افکارتان را بیان کنید.

جوزا

عطارد به حركت مســتقيم خود بر ميگردد و ميتوانيد يك نفس
راحت بكشــيد ،از حاال به بعد در مورد مسایل دفتري،تفریحی و يا
موتر و به طور كلي وسایل حمل و نقل جاي ترس نيست و از زندگي
لذت ببريد.

سرطان

امشــب مهمانی کوچکی وجود دارد؛ زیرا همه دوست دارند بعد از
چند روز ســخت اســتراحت کنند .بحث بین دیگران وجود دارد و
شما در مرکز آن هستید .از آنجایی که در حال حاضر بسیار جذاب
هستید ،مسایل عشقی نیز به وجود میآید.

اسد

ســتارگان ميگويند كه اين ،روزي عالي اســت كه كارها و مسایل
رســمي كه نياز به توجه شــما دارند را نظم و ترتيب دهيد .همانند
يك شير واقعي شما احساس ســامان يافتگي و كارآمدي و لياقت
ميكنيد .بنابراين ،دقق ًا ميدانيد كه چه كاري بايد به انجام برســد.
اگر ميخواهيد هرگونه دســتوري بدهيد ،ميتوانيد اين كار را بدون
اينكه به كسي زور بگویيد يا دشمني كسي را برانگيزيد ،انجام دهيد.

سنبله

دوست دارید خوش گذرانی کنید.خوش بین هستید و تمایل دارید
تنها نکات خوب و مثبت را ببینید .مراقب فرصتهای خوب باشید.

امروز شما هر کســی را که می بینید عشق و محبت زیادی به او
می بخشید چه آنها را کام ً
ال بشناسید چه این که آنها تنها در صف
اتوبوس درکنار شــما ایستاده باشند .هیچ شکی نیست که اکنون
شما پر از همدردی و مهربانی هستید ودیگران نیز از فواصل دورتر
چنین چیزی رامتوجه می شــوند در نتیجه ممکن است کسی از
شما درخواســت نصیحت کند و یا در حضور شما احساس آرامش
کند وواقع ًا نمی توان آنها را مقصر دانست؟

عقرب

امروز جذب دوســتان قدیمی می شــوید و از این که استراحت
کنید و آرامش پیدا کنید خوشحال میشوید .معاشرت با افرادی
که مدتهاســت آنهارا میشناســید برایتان راحت است؛ زیرا
نمیخواهید مؤدب باشــید و خودتان هستید .اگر تصمیم دارید
مهمانی ترتیب دهید مطمئن باشید به شما خوش میگذرد.

قوس

ســتارهها امروز خبرهاي خوش از طرف كارتــان ميآورند .اين
موقعيت كاري خيلي شــما را بهتر ميكند و يك احساس امنيت
بيشتري به شما ميدهد .حتي اگر همه چيز در اطراف شما در حال
تغيير هستند شما ،حس ششم قوي وانعطاف پذيري خود ميدانيد
طوفانها را چگونه بخوابانيد.

جدی

ســتاره حركت خود را به طرف جلو آغاز كرده است ،مي توانيد
كارهاي عقب افتاده را انجام دهيد .تمام قراردادها يا موافقتنامه
هايي را كه بايد امضاء ميكرديد به دقت بررسي ميكنيد.

دلو

زندگی اجتماعیتان حتم ًا به حالــت طبیعی بر میگردد و اگر از
کارهای روزمره خسته شــده باشید این موضوع برایتان تسکین
خاطر خوبی میباشــد .تمام کارهایی را که با تأخیر انداخته بودید
امروز جبران کنید.

حوت

داکتر فرانچســکا کاســادیو متخصص ارشد ترمیم آثار
هنری می گوید« :برای مشــخص کردن رنگ های محو
شده ،علم بسیار مهم است ،اما ما به تفسیرهای مختلف
ترمیم کنندگان آثار هنری و مورخانی وابسته ایم که واقعا
کار دست هنرمند را می شناسند».
به گفته داکتر کاســادیو این بازنمایــی در نهایت «یک
بازسازی تقریبی است».
یکی از سه نقاشی ون گوگ از اتاق خواب آرل در موسسه
هنر شــیکاگو نگهداری می شود ،یکی دیگر در موزه ون
گوگ در آمستردام و دیگری در موزه دورسی در پاریس.
محققان انستیتوی هنر شیکاگو از نامه هایی که ون گوگ
به برادرش تئو و هنرمندان دیگر نوشته بود می دانستند
که رنگ های فعلی رنگ های اصلی نیستند( .بی بی سی)

برندگان جوایز «گرمی»  2016معرفی شدند

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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دانشمندان هر سه نسخه نقاشی معروف ونسان ون گوگ،
اتاق خواب آرل ،را به صورت دیجیتال بازســازی کرده و
نشان داده اند که رنگهای اصلی نقاشی چه بوده است.
ون گوگ با استفاده از رنگ هایی تقریبا مشابه سه بار بین
 ۱۸۸۸تا  ۱۸۸۹این سوژه را نقاشی کرده ،اما گذر زمان و
اثر نور رنگ ها را محو کرده یا تغییر داده است.
محققان با اســتفاده از شــیوه های مختلف ،به صورت
دیجیتال رنگ آبــی کمرنگ دیوارها و در اتاق را به نیلی
و بنفش ،رنگ اصلی تغییر دادند.
این بازسازی کمپیوتری بخشی از نمایشگاه بزرگ و مهمی
اســت که در انستیتو هنر شیکاگو برگزار شده؛ جایی که
برای دومین بار هر سه نسخه این نقاشی ون گوگ در آن
به نمایش گذاشته شده است.

مراســم اعطای جوایز پنجاهوهشتمین دوره جوایز معتبر
موســیقی «گرمی» در سال  2016با معرفی برگزیدگان در
شاخههای گوناگون برگزار شد.
مراسم پایانی جوایز موســیقی «گرمی» در حالی بامداد
دیروز در لسآنجلس برگزار شــد که «کندریک المار»،
خواننده  28ساله آمریکایی با کســب پنج جایزه برنده
بزرگ این رویداد مهم در عرصه موسیقی جهان نام گرفت.
«کندریک المار» ،خواننده سبک «هیپهاپ» که با نامزدی
در  11بخش ،بین نامزدهای جوایز گرمی در ســال 2016
پیشــتاز بود در نهایت توانست پنج جایزه گرمی بهترین
آلبوم رپ ،بهترین آهنگ رپ ،بهترین اجرای رپ ،بهترین
موزیک ویدئو ،و بهترین همکاری رپ در یک آهنگ را به
خانه ببرد.
اما در بخش جایزه اصلی جوایز گرمی که صرفنظر از سبک
موسیقی به هنرمندان اعطاء میشود« ،تیلور سوئیفت» با
آلبوم « »989موفق به کسب جایزه بهترین آلبوم سال شد
و جایزه بهترین آهنگ ســال نیز به «فکر کردن با صدای
بلند» از «اد شیران» اعطاء شد.
در بخش بهترین آلبوم ســال« ،صدا  +رنگ» از «آالباما
شــیکس»»To Pimp A Butterfly « ،از «کندریــک
المار»« ،مسافر» از «کریس استاپلتون» و «زیبایی در پس
دیوانگی» از «ویکند» نامزد کسب جایزه بودند و در بخش
بهترین آهنگ سال «دوباره میبینمت» از «ویز خلیفه»،
«بســیار خوب» از «کندریک المــار»« ،فضای خالی » از

 بازی با اعداد

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
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

به تنهایی در هفت روز گذشــته  ۵۴۸میلیون دالر (۳۷۸
میلیون پوند) فروش در باكسآفیس داشته باشد .آخرین
باری كه یك منطقه توانست در هفت روز نزدیك این رقم
پول دربیاورد ،ماه دسامبر بود كه منطقه آمریكایشمالی-
كانادا بین روزهای بیست و پنجم تا سی و یكم ماه دسمبر،
 ۵۲۹.۶میلیون دالر ( ۳۶۵میلیون پوند) جمعآوری كرد.
البته باید به این نكته هم اشــاره كرد كه در آن هفته فلم
«جنگ ستارگان :نیرو بیدار میشود» با قدرت تمام وارد
باكسآفیس شده بود.
این فلم در حال حاضر سومین فلم پرفروش تاریخ است.
حاال در توضیح موفقیت چین ،باید گفت كه چند فاكتور
در آن نقش داشتند .سال نوی چین و روز ولنتاین هر دو
در همین هفته بودند.
در كنار موفقیت چشمگیر «پری دریایی» ،چند فلم دیگر
هم فروش قابل توجهی داشتند كه از جمله آنها میتوان
به «مردی از ماكائو  »۳و «پادشــاه میمون  »۲اشاره كرد
كه هر یك بیش از  ۱۱۰میلیــون دالر فروختند .خود فلم
«پری دریایی» هم در راه شكستن چند ركورد دیگر است
و احتماال قرار است اولین فلم كشور چین شود كه از مرز
 ۵۰۰میلیون دالر فروش میگذرد .تاکنون پرفروشترین
فلم چین «شــكارچی هیوال» بوده كه  ۳۹۱میلیون دالر
فروخته است.

شما یک هفته شلوغ دارید که خانوادهتان احتماالً مشتاقانه منتظر
بعضی از مهمان نوازی استثنایی شما هستند .اگر ترتیبی دهید که
از مهمانی خانوادگی جا خالی دهید .احتماالً همســایهها در عوض
آنها شما را گرفتار میکنند.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  c 2حرکت دهید.
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پاپ به «فکر کردن با صدای بلند» از «اد شیران» رسید.
«نمیخوام بجنگم» از «آالباما شیکس» به عنوان بهترین
آهنگ راک ســال شناخته شــد و آلبوم « »Dronesاز
«میوز» نیز گرمی بهترین آلبوم راک را به خانه برد.
همچنین جایزه بهترین آلبوم سبک « »R&Bبه آلبومی
تحت عنوان «پیشــتاز» اثر «دیآنجلو» رسید« ،کریس
استاپلیتون» نیز با آلبوم «مسافر» موفق به کسب جایزه
بهترین آلبوم سال در ســبک «کانتری» شد و موسیقی
مســتند نامزد اســکار «امی» نیز جایزه گرمی بهترین
موسیقی فلم را کسب کرد.
سال گذشته «سم اســمیت» خواننده انگلیسی با کسب
چهار جایزه گرمی ،برنده بزرگ این رویداد شد.

«بنیسیو دل تورو» و «لورا
درن» در قسمت بعدی «جنگ
ستارگان» همبازی میشوند

«بنیســیو دل تورو» و «لورا درن» قرارداد بازی در هشتمین
قسمت از فلم سینمایی «جنگ ستارگان» را امضاء کردند.
در حالیکه هفتمین قسمت از فلم سینمایی «جنگ ستارگان»
تحت عنوان «نیرو برمیخیزد» ،از اواخر ماه میالدی گذشته
در سراسر جهان اکران شده و هنوز نیز در حال نمایش است،
مراحل پیش تولید هشــتمین قسمت این فلم نیز آغاز شده
و کمپانی «والت دیزنی» در حــال انتخاب عوامل این پروژه
سینمایی است.
بنا به اعالم این کمپانی ،تاکنون بازی «بنیســیو دل تورو» و
«لورا درن» در این فلم قطعی شده است و این فلم قرار است
از دوشنبه آینده در استودیوهای «پینوود» در نزدیکی شهر
لندن ،کلید بخورد و از کریســمس سال  2017نیز به نمایش
درآید.
«دیزی ریدلی»« ،جان بویگا»« ،کری فیشر»« ،آدام درایور»،
«اســکار آیزاک»« ،انتونــی دنیل» و «اندی ســرکیس» از
بازیگران قسمت هفتم هســتند که نقشهای خودشان را در
قسمت هشتم تکرار خواهند کرد.
گزارشهای تأیید نشــده دیگری نیز دربــاره این فلم وجود
دارد که براساس آن «کلی ماری تران» ،بازیگر نوپای هالیوود
نیز از دیگر بازیگران این فلم خواهد بود و «جوهانســون»،
کارگردان فلم «بریک و لوپر» ،فلمنامه «جنگ ستارگان  »8را
با محوریت شخصیتهای قسمت هفتم بازنویسی کرده است.
بنا بر این گزارش ،فروش فلم سینمایی «جنگ ستارگان :نیرو
برمیخیزد» هفته گذشته از مرز  2میلیارد دالر گذشت.

آغاز فلمبرداری قسمت جدید
«جنگ ستارگان»

کمپانــی دیزنی از آغاز فلمبرداری هشــتمین قســمت از
ســری فلمهای علمی تخیلی «جنگ ستارگان» در استودیو
«پاینوود» لندن خبر داد.
پس از فروش فوقالعاده فلم «جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد»
در گیشه سینماهای جهان ،کمپانی دیزنی به سرعت ساخت
هشتمین قســمت از این مجموعه پرطرفدار را به کارگردانی
«رایان جانسون» آغاز کرد.
در «جنگ ســتارگان  »8که هنوز نام اصلی آن اعالم نشده،
نویســندگی و کارگردانی بر عهده «رایان جانســون» است
و شــاهد بازگشــت بازیگرانی چون «مارک همیل»« ،کری
فیشر»« ،آدام درایور»« ،دیزی ریدلی»« ،جان بویگا»« ،اسکار
ایساک»« ،لوپیتا نیونگو» به این مجموعه هستیم ،ضمن این
که «بنســیو دل تــورو» و «الورا درن» دو بازیگر جدید این
قسمت جدید این فلم علمی تخیلی هستند.
«جنگ ســتارگان :نیرو برمیخیزد» هفتمین قسمت از سری
فلمهای علمی تخیلی «جنگ ستارگان» به کارگردانی «جی.
جی آبرامز» از زمان آغاز اکران در  18دســامبر  2015تاکنون
به فروش  2.03میلیارد دالر دست یافته است و نام خود را در
کنار «آواتار» و «تایتانیک» به عنوان ســه فلم تاریخ سینما
ثبت کــرده که به فروش بیش از دو میلیارد دالر در گیشــه
جهانی ست یافتهاند.
اما رکورد بیهمتای قسمت «جنگ ستارگان» مربوط به گیشه
سینمای آمریکا میشود ،جاییکه این فلم با فروش  900میلیون
دالری نه تنها پرفروشترین فلم تاریخ سینمای آمریکاست،
بلکه با فروش «آواتار» در آمریکا  150میلیون دالر فاصله دارد
تا این فلم تاکنون  45درصد از مجموع فروش خود را از محل
گیشه آمریکای شمالی کسب کرده باشد.
«جورج لوکاس» که مســئولیت ساخت نسخه اصلی سه گانه
«جنگ ستارگان» بین ســالهای  1977تا  1983و همچنین
سه گانه پســانگر آن بین سالهای  1999تا  2005را بر عهده
داشت ،حق ساخت این مجموعه فلم را در سال  2012به قیمت
چهار میلیارد دالر به کمپانی دیزنی فروخت.

