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تور «آدمکش آمریکایی» می شود

کریس همسورث بازیگر استرالیایی تبار سینما در حال
مذاکره با تهیه کنندگان «آدمکش آمریکایی» است ،تا در
نقش اصلی آن بازی کند.
فلمنامه اقتباســی این اکشن دلهره آور براساس داستان
کتاب وینس فلین به همین نام نوشــته شــده اســت.
همســورث نقش کاراکتر «میچ رپ» را در فلم بازی می
کند .رســانه های گروهی می نویسند صنعت سینما چند
سال اســت که به دنبال تولید نسخه سینمایی این کتاب
پرخواننده هستند و تا به حال ،چند بار ترکیب بازیگران
آن عوض شده است.
حاال خبر می رسد مایکل کیتن برای بازی در نقش استاد
راهنمای میچ رپ ،قرارداد همکاری را امضا کرده است .او

یک کارمند کهنه کار سازمان جاسوسی سیا است.
وی در طول داســتان فلم به عنوان استاد راهنمای میچ
رپ ،این جوان تازه کار را آموزش می دهد تا تبدیل به یک
آدمکش حرفه ای شده و به ماموریت های غیرممکن برود.
مایکل کوئستا وظیفه کارگردانی «آدمکش آمریکایی» را
به عهده دارد .کلید فلم بردی این اکشــن پرحادثه برای
اوایل فصــل پائیز آینده زده می شــود ،تا برای نمایش
عمومی در ایام تابستان  2017آماده شود.
تماشاگران سینما کریس همسورث را برای بازی در نقش
ابرقهرمان تور در فلم کمیک استریپی و دو قسمتی «تور»
می شناسند .او بزودی بازی در سومین قسمت این اکشن
فانتزی پرفروش را شروع می کند.

رونمایی از پوستر جشنواره کن 2016

فلم کالسیک«فرار سریع»
دوباره ساخته می شود

فلم کالســیک دهه هشتاد میالدی «فرار سریع» دوباره
سازی می شود .نســخه تازه سینمایی این کمدی اکشن
دلهره آور را ایتن کوهــن کارگردانی خواهد کرد .تصویر
فلم کالسیک«فرار سریع» دوباره ساخته می شود
این فلم ساز کمدی سینما نسخه جدید این فلم موفق و
پرفروش را براساس فلم نامه ای از خودش جلوی دوربین
خواهد برد.
کوهن فلم نامه اش را برمبنای داســتان قسمت اول فلم
می نویسد ،که در سال  1981به روی پرده سینماها رفت.
موفقیت مالی این فلم ،راه را برای تولید دو قسمت بعدی
آن در سال های  1984و  1989فراهم کرد.
هنوز معلوم نیســت که ایتن کوهن «فرار ســریع» را به
صورت یــک مجموعه فلم کارگردانی می کند ،یا فقط در
فکر ساخت قســمت اول آن است .فلمنامه نسخه اصلی
براساس یک ســری از ماجراهای واقعی دنیای مسابقات
موتر رانی نوشته شد و برت رینولدز با بازی در نقش اصلی
آن ،تبدیل به یکی از چهره های بسیار مطرح دهه هشتاد
میالدی شــد .این بازیگر در نسخه تازه ،به عنوان بازیگر
مهمان در نقش کوتاهی ظاهر خواهد شد .کمپانی برادران
وارنر که نسخه تازه را تهیه می کند ،این روزها به دنبال
بازیگر جوانی است که نقش محوری داستان و ماجراهای
آن را به عهده بگیرد.
ایتن کوهن پیش از ایــن فلم نامه فلم های مطرحی مثل
«مردان سیاه پوش  »3و «تندر استوایی» را نوشته و چند
سالی است که به جمع فلم سازان سینما پیوسته است.
اهل فن می گویند روحیه کمدی این فلم ساز ،کمک می
کند تا نسخه دوباره سازی شده «فرار سریع» هم با مایه
های کمدی و طنز همراه شود .کمپانی برادران وارنر این
نســخه را جوابیه کمدی ســینما به مجموعه فلم اکشن
«سریع و آتشی» وین دیزل می دانند .تهیه کنندگان فلم
زمانی برای شــروع کار فلم برداری آن اعالم نکرده اند.
الزم به توضیح است که ایتن کوهن را نباید با اتان کوئن
فلم ساز غیرمتعارف ســینما و برادر جوئل کوئن اشتباه
گرفت.

امید آمیتاب باچان به عدد «هفت»
آمیتاب باچان بازیگر کالســیک سینمای هند ،فلم تازه
خود «هفت» را آماده نمایش عمومی کرد .این درام دلهره
آور بدون سروصدا جلوی دوربین رفت.
سازندگان فلم درباره داستان آن توضیحی به رسانه های
گروهی نداده اند و کســی اطالعی از خط اصلی داستان
ندارد.
ویدیا باالن و نوازالدین صدیق دو نقش مهم دیگر «هفت»
را بازی کرده اند .امر کارگردانــی این درام دلهره آور را
ریبهو داسگوپتا به عهده داشته است.
این فلم اولین کار بلند و حرفه ای این فلم ساز به حساب
می آید .او از این که در شــروع فعالیت ســینمایی اش

توانسته آمیتاب بچن را در نقش اصلی داشته باشد ،بسیار
ذوق زده است.
«هفت» برای اواخر ماه می به روی پرده ســینماهای هند
می رود .سازندگان فلم امید زیادی به موفقیت باالی مالی
آن در جدول گیشه نمایش سینماها دارند.
این در حالی اســت که آخرین کار سینمایی بچن به نام
«وزیر» ،نتوانســت تماشــاچی زیادی را به داخل سالن
سینماهای هند بکشاند و شکست تجاری خورد.
«وزیر» با حال و هوای سیاسی و پررمزوراز خود ،حدود دو
ماه قبل به روی پرده سینماهای هند رفت .اما رقم فروش
آن نتوانست یک سوم رقم هزینه تولید فلم را تامین کند.

تبلیغات سینمایی با نام جکی چان

شری دوی «مادر» هند شد

پوستر شــصتونهمین جشــنواره بینالمللی فلم کن با
تصویــری برگرفته از یکی از فلمهــای «ژان لوک گدار»
کارگردان موج نوی سینمای فرانسه رونمایی شد .پوستر
امسال جشنواره کن که برگرفته از فلم «تحقیر» اثر معروف
«ژان لوک گدار» در ســال  1963است ،مردی را در حال
باال رفتن از پله به ســمت رویاهایش روبه دریای مدیترانه
در پسزمینهای طالیی رنگ به تصویر کشیده است .فلم
«تحقیر» براساس رمانی ایتالیایی به نام «شبهی در نیمروز»
نوشــته «آلبرتو موراویا» در سال  1954ساخته شد که در

آن «بریژیت باردو»« ،میشــل پیکولی» و «جک پاالنس»
ایفای نقش کردند و داستان فلم نیز درباره ساخت یک فلم
و اتفاقاتی است که در جریان آن رخ میدهد .جشنواره فلم
کن در بیانیهای بهمناسبت رونمایی از پوستر جشنواره کن
 2016اعالم کرد« :ژان لوک گدار» با ساخت فلم «تحقیر»
قوانین پرده نقرهای را تغییر داد و نوعی جدید از سینما را
بر اساس اسطورهشناسی ارائه داد .پوستر امسال جشنواره
کن که در آستانه  70سالگیاش قرار دارد ،ادای احترامی به
تاریخ سینما و روشهای بدیع خلق کردن و دیدن است.
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بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

2580

2380
2343

نسیم ـ مونس ـ انیس ـ نمو
ـ انس ـ نام ـ نما ـ سنت
ـ منت ـ نوت ـ تن ـ متن
ـ متین ـ تمنا ـ نو ـ نوا ـ
سنا ـ نی.
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 بازی با کلمات

آزوقه ـ ارتفاع ـ برنامه ـ تشــنگی ـ ثبات ـ جوشان ـ چهارشانه ـ حسین ـ
خواجه ـ دانشیار ـ ذلت ـ رخساره ـ زمینه ـ ژولیده ـ ساعت ـ شکر ـ صادق
ـ ضربه ـ طلوع ـ ظهور ـ عالی ـ غدیر ـ فرســخ ـ قضاوت ـ کنیز ـ گلنار ـ
لبیک ـ میزبان ـ نوپرداز ـ وسوسه ـ هویت ـ یغماگر.

ش

2057

2381

جکی چان بازیگر رزمی کار و چینی تبارســینما ،فلم را
در مقــام تهیه کننده آماده نمایش عمومی می کند .نکته
جالب این که خود او در این فلم بازی ندارد.
این فلم اکشــن ،از حال و هویی علمی تخیلی برخوردار
است و هیچ شباهتی به کارهای سینمایی قبلی جکی چان
ندارد.
بازیگــران اصلی فلم تعدادی از چهره های سرشــناس
سینمای هانگ کانگ و چین هستند ،که برای تماشاگران
خارجی چهره هایی ناشناخته به حساب می آیند.
به همین دلیل ،برای تبلیغات خارجی فلم بیشتر بر روی
نام جکی چان به عنوان تهیه کننده تاکید شده است .این
در حالی اســت که قرار بود چان به عنوان بازیگر مهمان،
در نقش کوتاهی در فلم ظاهر شود.

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.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی

جواب هدف

شــری دوی بازیگر قدیمی ســینمای هند بازی در فلم
«مادر» را شروع کرد .کل صحنه های این درام خانوادگی
پرتنش در لوکیشن های مختلف شهر دهلی فلم برداری
می شــود .راوی اودیوار با این درام خانوادگی اولین فلم
ســینمایی خود در مقام کارگردان را ارائه می دهد .فلم
نامه فلم هم کار خود اوســت .در داستان «مادر» ،شری
دوی در نقش یک نامادری ظاهر می شود که با دختر 18
ساله اش تضاد و اختالف عقیده زیادی دارد .بخش اصلی
داستان فلم ،اختصاص به رویارویی این دو کاراکتر دارد.
یک بازیگر تازه کار ،نقش دختر شری دوی را در فلم بازی
می کند .آکشی کانا و نوازالدین صدیق هم دیگر بازیگران
«مادر» هســتند .بانی کاپور همسر شــری دوی و تهیه
کننده «مادر» می گوید ایــن درام پرتنش برای نمایش
عمومی در فصل پائیز آماده می شود .او فلم را برای فصل
جوایز سینمایی در هند آماده می کند .سازندگان «مادر»
از کاراکتر شری دوی در آن به عنوان یک کاراکتر خاص
و پیچیده اسم برده و عقیده دارند برای این نقش ،نامزد
دریافت جایزه بهترین بازیگر زن سال هند خواهد شد.
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میزان

حمل

آزادي را دوســت داريد .اگر براي خودتان الگوي رفتاري قرار دهيد
اين آزادي را از خودتان مي گيريد .عشق بي حد و حساب در صورتي
كه دو طرفه باشد خوب است اما معيارهايتان را هم در نظر بگيريد.

ثور

مهمترین موضوعی که باید به آن توجه کنید تنظیم وقت است و با این
کارها می توانید مسائل پیچیده و گیج کننده را هم برطرف کنید .هم
چنین ایده ها و پیشنهادهای که در گذشته رد شده بودند نیز دوباره
ظاهر می شود.

جوزا

مسائل كاري توسط ديگران بزرگتر مي شوند .براي حل آنها بايد در
موردش صحبت كنيد .در صورتي كه ترجيح ميدهيد در حال حاضر
در مورد چيزي صحبت نكنيد اما الزم است كه اگر كسي سعي دارد
شما را فريب دهد زود متوجه شــويد حل كردن مشكالت كوچك
باعث مي شود پي ببريد كه تا چه اندازه ديگران به شما نياز دارند.

سرطان

نگرانیهای و اضطرابهایی که اخیرا ً در فضا وجود داشــتند از بین
رفته اند .با شــخصی جنگ داشــته اید ،اکنون پیش شما میآید و
حقیقت را بیان می کند .مهربان و بخشنده باشید.

اسد

موفقيت در اهداف حرفهاي نصيبتان مي شــود .همكاري كه قصد
خوشحال كردن شــما را دارد ،به كمكتان ميآيد .مستحق ترفيع
درجه و يا افزايش حقوق خود هستيد .ممكن است تصميم بگيريدكه
با آنها صحبت كنید.

سنبله

هنوز احســاس خوبی دارید و مملو از انرژی هستید .فرصت خوبی
برای پیشرفت است .شخصی به نفع شــما رفتار می کند و فورا ً به
حرف او گوش می دهید بدون هیچ معطلی.

در این زمان شما پیشرفت زیادی در کارتان می کنید شما انرژی و
بی پروایی این را دارید که شما را از میان کارهای امروز عبور داده
و بتوانید با هر چیزی که مقابل شجاعت شماست ،روبرو شوید.

عقرب

شاید الزم باشد حقیقتی را به یک نفر بگویید اما آن قدرها هم که
فکر می کردید راحت نیست .اگر از نیروی خاصتان استفاده کنید
بهتر می توانید آن را بیان کنید مخصوصــ ًا اگر حرفی به عنوان
همدردی بزنید.

قوس

امروز با خواهر و برادرها يا همســايه ها با دقت رفتار كنيد چون
امكان دارد درگيري كوچكي بر سر خواسته ها يا قدرت پيش آيد.
اگر داريد سعي ميكنيد كه مشكل را برطرف كنيد مواظب باشيد
اشتباهی عمل نكنيد.

جدی

معاشرت با افراد آشــنا موفقیت هميشگي شما در زندگي است.
چرا امشب روشي جديد را امتحان نميكنيد؟ امروز فرصت خوبي
به شــما داده مي شود كه اگر از آن استفاده نكنيد ،بعدا ً پشيمان
مي شويد اگر شــانس ارتباط با افراد با فرهنگ هايي متفاوت را
داريد ،چنين موقعيتي را در دو دستي بچسبيد.

دلو

امروز اگر میخواهید ارتبــاط خوبی با دیگران برقرار کنید خوش
برخورد باشید .حتی اگر با کسی موافق نیستید می توانید نظرتان
را بدون هیچگونه مخالفتی بیان کنید .با این همه باید آمادگی پیدا
کنیــد تا با جدیت به این موضوع فکر کنید که چطور میتوانید در
مورد دیدگاه های متفاوت آزاد باشید.

حوت

اگر شما فکر می کنید که همکار یا آشنایان را می شناسید مجبور می
شوید که دوباره فکر کنید .کسی که آنقدر عجیب رفتار میکند که
اگر به دل بگیرید میتواند شما را مشوش نماید.
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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  h 1حرکت دهید.
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اما بازیگر که انجام چنین کاری را دروغ گفتن به تماشاچی
و گول زدن او می دانســت ،حاضر به انجام این کار نشد.
رســانه های گروهی چین و هانگ کانگ ،وی را به خاطر
این کار تحسین کردند.
خط اصلی داســتان ،در باره یک دانشــمند است که به
گذشــته سفر می کند تا به دوره ای برسد که بتواند جان
فرزندش را از خطر مرگ نجات دهد.
کار فلم برداری تازه تمام شده و سازندگانش تالش دارند
آن را برای نمایش عمومی در روزهای پایانی سال جاری
میالدی آماده کنند.
جکی چان هم زمان با باال رفتن سن ،بیشتر در مقام تهیه
کننده و کارگردان با پروژه های ســینمایی همکاری می
کند.

مادرید میزبان جشن
بالیوودیها میشود

مادرید تابســتان پیش رو ،میزبان جشن بزرگ بالیوودیها
میشود.
پایتخت اســپانیا مکان بعدی برگزاری جشن بزرگ آکادمی
بینالمللی فلــم بالیوود خواهد بود .جوایز آکادمی بینالمللی
فلم هند امســال در تاریخ  ۲۳تا  ۲۶جون در مادرید برگزار
میشود .این جشن  ۳روزه شامل برنامههایی خاص در زمینه
مد و موسیقی نیز خواهد بود و در نهایت با اهدای جوایز سال

به برترینهای بالیوود به کار خود خاتمه میدهد.
برگزاری مراسم اهدای این جایزه هر سال در یک شهر متفاوت
و با این هدف صورت میگیرد تا مردم کشورهای مختلف را با
بالیوود و ظرفیتهای آن آشنا سازد.
آنیل کاپور بازیگر «میلیونر زاغهنشین» این خبر را اعالم کرد.
کاپور برای اعالم این خبر در کنــار نامهای بزرگ بالیوود از
جمله هریتیک روشن و سوناکشی سینها به مادرید سفر کرد
تا این خبر را از آنجا به گوش مردم هند و جهان برساند .این
خبر در مراسم ویژهای با حضور سفیر هند در اسپانیا ،شهردار
مادرید و دیپلماتهای هندی منتشر شد.
شهرداری این شهر تصمیم گرفته است تا برای برگزاری این
برنامه یک میلیون یورو سرمایهگذاری کند .این تصمیم برای
ایجاد ارتباط قوی بین اســپانیا با صنعت سینمای هند گرفته
شده است و در عین حال هدف بزرگ جذب توریست بیشتر
نیز مد نظر مقامات اسپانیایی است.
پیش بینی میشــود بیش از  ۱۰۰چهره بــزرگ بالیوود برای
حضور در این مراسم به مادرید سفر کنند.
این برنامه هر ســال با مخاطبی  ۸۰۰میلیون نفری از طریق
تلویزیــون همراه اســت و انتظارمــیرود حداقل  ۱۵هزار
توریست برای این رویداد راهی مادرید شوند.
از زمانی که اولین جشــن اهدای جوایز بالیوود در سال ۲۰۰۰
در لندن برگزار شد ،بالیوود هر سال در یک شهر بزرگ دنیا،
مراسم خود را برگزار کرده است.

