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لغو کنسرتهای  AC/DCبه دلیل
خطر ناشنوایی برای خوانندهاش

گروه راک  AC/DCکنســرتهای خود را در آمریکا به
دلیل احتمال ناشنوا شدن خوانندهاش به تعویق انداخت.
پزشکان به برایان جانسون خواننده این گروه استرالیایی
هشدار دادهاند که در حال ناشنوا شدن است.
این گــروه در اطالعیهای اعالم کرد که بــه دلیل آنکه
پزشــکان به جانســون هشــدار دادهاند که در صورت
ادامه کارش شــنواییاش را کامال از دست خواهد داد ،به
کنسرتهای خود در آمریکا ادامه نخواهد داد.
در این اطالعیه آمده که در صورت برگزاری کنسرتهای
از پیش برنامهریزی شــده ،احتمــاال از خواننده مهمان
استفاده خواهند کرد.
برایان جانسون ۶۸ ،ساله از سال  ۱۹۸۰خواننده AC/DC
بوده است.

در معرض قرارگرفتن صدای بیش از  ۸۵دسیبل میتواند
شــنوایی انســان را به خطر بیاندازد .صــدای بلند در
کنسرتهای موسیقی و کالبها گاهی بسیار بیشتر از این
میزان است.
گروه  AC/DCسال گذشته نیز پس از محکومیت نوازنده
درامش خبرساز شد .فیل راد به جرم حمل مواد مخدر و
تهدید به قتل هشت ماه را در زندان گذراند.
در ســال  ۲۰۱۴هم مالکوم یانــگ ،نوازنده گیتار و عضو
موســس گروه اعالم کرد که به علت ابتال به دمانس این
گروه را در کنسرتهای بعدی همراهی نخواهد کرد.
 AC/DCدر نوامبر همان ســال آخریــن آلبوم خود را
منتشــر کرد و از آن زمان برای تبلیغ آن کنسرتهای
جهانی خود را آغاز کرد( .بی بی سی)

یکی از بخشهای «کن» فلمهایش را شناخت

بخش «سینهفونداسیون» جشنواره بینالمللی فلم کن،
نام  15پروژه این دورهاش را اعالم کرد.
«سینهفونداســیون» که یکی از بخشهای جشــنواره
بینالمللی فلم کن محســوب میشــود ،نــام  15اثر از
کارگردانان سراســر دنیا را به عنوان شرکتکنندگان در
دوازدهمیــن دوره این رقابتها اعالم کــرد .نامزدهای
امســال از  14کشــور از جمله ارجنتین ،جاپان ،عراق،
کلمبیا ،اســپانیا و ...برگزیده شدهاند .این کارگردانان به

همراه فلمشان در بخش سینهفونداسیون جشنواره فلم
کن حضور پیدا میکنند و شانس برگزیده شدن از سوی
تهیهکنندگان و سرمایهگذاران را پیدا خواهند کرد.
بخش «سینه فونداسیون» که از ســال  2005راهاندازی
شده ،با هدف حمایت سرمایهگذاران از فلمسازان نوظهور
شکل گرفته اســت .در این بخش تاکنون  171پروژه به
نمایش درآمده کــه  ۱۲۶پروژه با ضمانت به مرحله اکران
رسیده و  ۱۸پروژه آن در مرحله پیشتولید قرار دارند.
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هوا ـ هدایت ـ هادی ـ ده
ـ دهات ـ مهدی ـ مهد ـ
میوه ـ هما ـ ماه ـ ماهی ـ
اهمیت ـ ماده ـ وهم ـ ته
ـ همت.

مورگان فریمن با صدای خاصش ترانه جاستین بیبر را
خواند تا برای فلم جدیدش تبلیغ کند.
مورگان فریمن که در سراســر جهان به عنوان دارنده
یکی از خاصترین صداهای تاریخ شــناخته میشود ،تا
به حال از این صدای دلنشین برای روایت کردن داستان
ســفر پنگوئنها ،توصیف کمپینهای ریاستجمهوری
باراک اوباما و هیالری کلینتــون و حاال هم برای به هم
زدن با شما استفاده کرده است.
خب ،فریمن عمال با شما به هم نمیزند ،فقط میخواهد
اشــعار آهنگ «خودت را دوست داشته باش» جاستین
بیبر را به صورت دراماتیــک بخواند .او این کار را برای
ورایتی و به منظور حمایت از فلم جدیدش «لندن سقوط
کرده است» انجام داد.

بود تا در این صورت اولین «جیمزباند» سیاه پوست تاریخ
نام گیرد« .آلبا»  43ساله که با بازی در دو فلم جدیدش
تحت عنوان «لوتر» و «جانوران بیسرزمین» تحسینهای
فراوانــی را متوجه خود کرد ،انتخابــی فوقالعاده برای
ایفای نقش مأمور  007است و خود او نیز مشخصا بسیار
عالقهمند به این اتفاق است .تنها مشکل «آدریس آلبا»
سن اوســت که در حال حاضر  43سال است و تا ساخت
قســمت جدید «جیمز باند»  45ساله خواهد شد و این
بازیگر انگلیسی پیش از  50سالگی حداکثر در دو یا سه
قسمت از این مجموعه فلم میتواند مقابل دوربین برود.
«دامیان لوئیس» ،بازیگر تلویزیون سریالهای انگلیسی
نیز میتواند جانشینی مناسب برای «دانیل کریگ» باشد.
این بازیگر انگلیسی که در سه اپیزود اول سریال معروف
«ســرزمین مادری» بازی کرده است ،علیرغم این که در
ســینماهای هالیوود فعالیت نکرده ،اما به واسطه سریال
جدید «بیلیونز» نزد مخاطبــان آمریکایی نیز به خوبی
شناخته شده اســت .به گزارش گاردین« ،آدریان ترنر»،
بازیگر  32ســاله ایرلندی که فیزیک بسیار مناسبی در
مقایسه با سایر کاندیداها دارد« ،هنری کویل» بازیگر 32
ساله فیلمهایی چون «مرد آهنی» و «مردی از »UNCLE
و «تام هیدلســتون» بازیگر فیلمهای «ثــور»« ،انتقام
جویان» و ســریال «مدیر شــب» نیز دیگر گزینه هایی
هستند که شانس بازی در نقش مأمور  007را در قسمت
جدید این فلم به کارگردانی «سام مندز» خواهد داشت.
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میزان

حمل

منتظر فرصت مناسبی بودهاید تا تصمیمی بگیرید از آن جایی که همه
منتظر شنیدن حرفهای شما هستند ،بنابراین اکنون زمان مناسبی
است .در مورد مسایل شخصی به نظر میرسد در حال حاضر ابهاماتی
وجود دارد سعی کنید تا جایی که میتوانید احیتاط کنید.

ثور

امروز میتوانید نفس راحتی بکشــید زیرا برای یک بار هم که شده
امروز شانس مال شماست .اگر به سختی کار کرده اید مطمئن باشید
که نهایت سعیتان را کردهاید و دیگران را خوشحال میکنید.

جوزا

اگر مراقب نباشيد در يك درد ســر مالي يا شغلي گير ميكنيد كه
باعث تضاد عالقههاي شــما ميشود .خوشبختانه مصمم هستيد كه
بر مشكالت پيروز شويد .توجه شــما به زندگي خصوصي و مسایل
عشقيتان هم زياد مي شود.

سرطان

هر جا بروید و هر کاری انجام دهید با شــخصی روبرو میشوید که
دوست دارد صحبت کند .مدت زیادی اســت وقت آزاد نداشتهاید.
دوست دارید نقشههایتان را عملی کنید.

اسد

اعتماد به نفس شما را به سمت واقعيتهاي همراه با غرور هدايت خواهد
كرد .شما مطالبي براي نگران بودن داريد ولي به نظر ميرسد كه امروز
به آنها اهميت نميدهيد و روز رضايتمندانهاي را در پيش داريد .روابط
شما با مردم بسيار عالي خواهد بود و حتي ممكن است تأثير فراواني بر
شخص به خصوصي بگذاريد.

سنبله

امروز تمایــل دارید اول حرف بزنید بعدا ً فکر کنید و این موضوع به
ضررتان می باشــد.حرفهایی را که قول دادهاید بیان نکنید ،بازگو
میکنید .شــاید هم تعریف از یک نفر به توهین تبدیل شــود .از
عذرخواهی کردن خجالت نکشید.

سیارهها این روز را روزی بسیار پرتحرک و پرهیجان ساختهاند به
خصوص زمانی که نگرش شما از همه نظر مؤفق از آب در میآید.
شــما آمادهاید که کارتان را با سروصدای زیاد و شهامت به انجام
برسانید تا این که محتاط و آرام پیش روید و این شیوهای است که
مطمئن ًا به نتیجه خواهد رسید.

عقرب

اگر اخیرا ً از نظر اجتماعی کمتر درخشیده اید امروز جذابیت خاصی
پیدا میکنید .یک رابطه صمیمی استحکام بیشتری پیدا میکند.
بیشترین جذابیت را دارید ،بنابراین اگر میخواهید یاری پیدا نکیند
در خانه بمانید تا کسی شما را نبیند.

قوس

در حال حاضر مهمترين بخش زندگي شما در ارتباطات هستند .اين
به دليل اين است كه شروع كرده ايد از خود بپرسيد چقدر خوشحال
هســتيد در زندگي و اين كه آيا از نظر احساســي و عاطفي ارضاء
هستيد يا نه.

جدی

شما امروز از ســر و صدا ،گیج و پریشان نمیشوید .در حقیقت،
امروز حتی برای تان راحت تر است که از مسیر تنگ و محدود و
اختصاصی به سمت اهداف پیش بروید .در واقع امروز روزی است
که شانس با شما یار است و به هر جا که بخواهید میرسید.

دلو

اگر تاکنون به رژیم گرفتن فکــر میکردید تا انرژیتان افزایش
دهید یا وزن اضافی خــود را کم کنید اکنون میتوانید طبق یک
برنامهریزی عمل کنید بدون این که احســاس محدودیت داشته
باشید تا رســیدن به نتایج دلگرم کننده راه زیادی باقی نمانده
است.

حوت

ملت» این پروژه ســینمایی را نویسندگی ،کارگردانی و
تهیهکنندگی کرده است.
فلم «تولد یک ملت» در جشنواره امسال فلم ساندنس به
نمایش درآمد و توانست دو جایزه مهم «هیأت داوران» و
«فلم منتخب مــردم» را از آن خود کند.این فلم  7اکتبر
اکران عمومی خواهد شد.
از دیگر فلمهای معروف «نیت پارکر» میتوان به «بدون
توقف» و «آربیتراژ» اشاره کرد.

مورگان فریمن ترانه جاستین بیبر را خواند

آزاردهنده ـ اروپایی ـ بوته ـ پریشان ـ تبارک ـ ثخونت ـ جهانبان ـ چرمین
ـ حافظ ـ خصوصیات ـ دادگاه ـ ذوقناک ـ رخساره ـ زادگاه ـ ژالتین ـ ستاره
گان ـ شــکایت ـ صابر ـ ضامن ـ طبابت ـ ظاهر ـ عزلت ـ غیاث ـ فقاهت ـ
قایمه ـ کریم ـ گلپر ـ المسه ـ مارگیر ـ نامه ـ وادی ـ هدیه ـ یقین.

ش
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برگزارکنندگان جشــنواره بینالمللی فلم ســاندنس
از «نیت پارکر» ،نویســنده ،تهیهکننــده و کارگردان
آمریکایی تقدیر خواهند کرد.
برگزارکنندگان جشنواره فلم ســاندنس در نمایشگاه
« »CinemaConکه  11الــی  14اپریل در السوگاس
برگزار میشود ،از «نیت پارکر» ،نویسنده ،تهیهکننده و
کارگردان آمریکایی تقدیر خواهند کرد.
«پارکر» اخیرا عالو بر بازی در فلم سینمایی «تولد یک

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

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

هـ

تجلیل برگزارکنندگان جشنواره فلم
ساندنس از «نیت پارکر»

در حالی که «دانیل کریگ» به احتمال فراوان بار دیگر
نقش «جیمز باند» را بازی نخواهد کرد ،بازار گمانهزنیها
درباره بازیگر قســمت جدید این مجموعه فلم معروف
داغ اســت« .کریگ»  48ساله پس از اتمام فلمبرداری
فلم «شبح» ،بیســتوچهارمین فلم از مجموعه «جیمز
باند» عنوان کرده بود حتی اگر دستهایم را قطع کنید
برای پنجمینبار این نقش را بازی نخواهم کرد و از همان
زمان شایعات برای مشــخص کردن بازیگر بعدی نقش
مأمور  007آغاز شد .در این میان «تام هاردی» ،بازیگر
 38ساله انگلیسی که امســال با دو فلم «بازگشته» و
«مکس دیوانه :جاده خشم» حضور درخشانی در فصل
جوایز سینمایی داشت و توانست برای اولینبار به جمع
نامزدهای نهایی بهترین بازیگر نقش مکمل اســکار راه
یافت ،براســاس آخرین گمانهزنیها بیشترین شانس
را برای حضور در نقش «جیمــز باند» دارد« .هاردی»
بیشــک کاریزمای مورد نیاز برای بازی در نقش مأمور
 007را دارد ،اما نکته اینجاست این بازیگر انگلیسی که
به عنوان یک بازیگر ماهر که در نقشهای اصلی و مکمل
فراوانی بازی کرده است ،ریسک بازی در نقش کلیشهای
«جیمز باند» را خواهد پرداخت یا خیر .اما «ادریس آلبا»
که پیش از مطرح شــدن بحثهای عدم تنوع نژادی در
ش «جیمزباند»
سینما نیز از شانسهای اصلی بازی در نق 

 بازی با اعداد

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

ن

کدام بازیگر جانشین
«جیمز باند» میشود؟

اگر شما یک انسان خوش شانس باشید فقط یک انگشت کوچک
در آبهای عشــق جدید فرو ببرید .شما پی خواهید برد قیود و
وابستگیها امروز خیلی محکم هستند .حقیقت ًا ممکن است درک
کنید که این همان کسی اســت که میخواهید به مقدار بسیار
زیاد به او نزدیک شوید .به خاطر داشته که خوشبختی به دلیری
ارتباط دارد بنابراین خیلی کم رو و ترسو نباشید.
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فریمن در ابتدای ویدیوی خواندن این اشــعار میگوید:
«قرار است برایتان شــعر آهنگ یک آهنگساز بسیار
محبوب را دراماتیک بخوانم» .بعد او این شعر را در مدت
یک دقیقه میخواند و نزدیک اســت اشک از چشمانش
جاری شود!
این بازیگر افسانهای  ۷۸ساله اخیرا به جیمی کیمل گفته
بود چطور به پرورش صدای خارقالعادهاش پرداخته است:
«من به مکتب میرفتم تا برای بازیگر شدن درس بخوانم
و در آن مکتب که کالج شهری لسآنجلس بود ،یک مربی
صدای و لحن بیان داشتم که کارش خیلی خوب بود .برای
همیــن مجبور بودم نحوه صحبت کردن درســت و بیان
کردن حرفهای بیصــدای پایان کلمه و این جور چیزها
را یاد بگیرم».

آنابل والیس بازیگر
نقش مقابل تام کروز در
«مومیایی» شد

آنابل والیس برای ایفای نقش مقابل تام کروز در «مومیایی» با
کمپانی یونیورسال وارد مذاکره شد.
به نقل از هالیوود ریپورتــر ،آنابل والیس بازیگر اهل بریتانیا
گفتگوهای خود را با کمپانی فلمسازی یونیورسال برای ایفای
نقش زن در مقابل تام کروز ،آغاز کرده است.
والیــس در حال حاضر جزو هنرپیشــگان اصلی ســریال
تلویزیونی گنگســتری پیکی بالیندرز است که از سال 2013
میالدی تا کنون در حال پخش است.
«مومیایی» به کارگردانی الکس کورتزمن اولین فلم از مجموعه
فلمهای هیوالیی و کالسیک است که کمپانی یونیورسال قصد
احیای دوباره آنها را دارد.
از دیگر بازیگران این فلم سینمایی سونیا بوتال است که نقش
افتخاری را در این فلم ایفا خواهد کرد .داستان «مومیایی» در
زمان حال اتفاق میافتــد و کروز و والیس به ترتیب در نقش
سرباز نیروهای ویژه و دانشمند ظاهر خواهند شد.
کریــس مورگان و ســین دنیل نیز کورتزمن را در ســاخت
«مومیایی» همراهی میکنند .آنابل والیس در حال حاضر در
چندین پروژه سینمایی حضور دارد که «برادران گریمسبی»
آخرین اثر اکران شده او در انگلستان است که از یازدهم مارچ
در ســینماهای آمریکا نیز به روی پرده میرود .آنابل والیس
بازیگر  31ســاله انگلیسی است که از ســال  2005میالدی
فعالیتهای خود را در عرصه سینما و تلویزیون آغاز کرده و تا
کنون در  12فلم سینمایی حضور داشته است.

بازیگر «سرآغاز» مرد شنی
را رها کرد

«جوزف گوردون لویت» که قرار بــود کارگردانی و بازیگری
نقش اول پروژه ســینمایی «مرد شــنی» را به عهده بگیرد،
از این کار کنارهگیری کرد« .مرد شــنی» مجموعه رمانهای
کمیک اســتریپ «نیل گیمن» ،نویسنده معروف ادبیات ژانر
علمی تخیلی کودک و نوجوان است که قرار بود با کارگردانی
و هنرنمایی «جوزف گــوردون لویت» ،بازیگر فلمهایی چون
«ســرآغاز» و «لینکلن» راهی پرده نقرهای شــود ،اما خبر
رسیده او به علت برخی ناهماهنگیها از این پروژه کنارهگیری
کرده اســت .رمانهای گرافیکی «مرد شنی» مشهورترین
کارهای ادبی نیل گیمن به حســاب میآید که شامل دو هزار
و  500صفحه میشــود .اخیرا گوردون لویــت اعالم کرده،
«دیوید هیسرر» ،فلمنامهنویس «مقصد نهایی  »5را به عنوان
نویسنده کارش انتخاب کرده ،اما چند روز از انتشار این خبر
نگذشته ،از طریق توییترش اعالم کرد که به علت «تفاوتهای
خالقانه» از همکاری با این پروژه صرفنظر میکند.
او در مطلبی که منتشــر کرده به واگذاری پروژه «مرد شنی»
از سوی کمپانی «برادران وارنر» به یکی از زیرمجموعههایش
خبر داد و نوشــت :در این صورت من دیگر نمیتوانم ارتباط
مستقیم با سازندگان این فلم داشته باشم .یک فلم اقتباسی
چطور باید باشد؟ بنابراین متاســفانه من این پروژه را ترک
میکنم و فقط بهترینها را برای گروه سازنده آن آرزو میکنم.
به گزارش گاردین ،در جریان جلو رفتن این پروژه سینمایی،
نیل گیمن ،نویسنده داستانها «مرد شنی» هم از روند ساخت
فلم بدون دخالت او خبر داده و از آشــنایی با گوردون لویت
ابراز خوشــحالی کرده بود .او در توییتر خود نوشــت :آنها
که کنجکاو هستند بدانند که من مالک «مرد شنی» نیستم،
کمپانی « »DCComicsاست .من تعیین نمیکنم کارگردان،
فلمنامهنویس و بازیگران کار چه کســانی باشند .او همچنین
نوشت :خدشــهای به احترام من برای جوزف گوردون لویت
وارد نمیشود .آشنا شدن با او بهترین بخش این جریان بود.
او آدم خاصی است .خیلی دوســت دارم در کار دیگری با او
همراهی کنم .او باهوش ،صادق و واقعا آدم خوبی است.

