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زیان  70میلیون دالری
یک فلم پرهزینه

درســت برخالف پیشبینیها فلم «شکارچی  :جنگ
زمستان» زیان تجاری بزرگی را برای کمپانی یونیورسال
به ارمغان آورد.
یونیورسال که ســال گذشــته موفقترین استودیوی
هالیوودی گیشۀ سینما بود ،با اکران «شکارچی  :جنگ
زمستان» در بهترین حالت شاهد زیانی  70میلیون دالری
خواهد بود.
براساس پیشبینی کارشناسان صنعت سینما این فلم که
در افتتاحیه در حدود  20میلیون دالر فروخت ،در پایان
کار نهایت ًا به فروشی برابر با  200میلیون دالر در سرتاسر
جهان دست خواهد یافت.
«شــکارچی  :جنگ زمســتان» با حضــور چهرههای
سرشناسی چون کریس همسورث ،شارلیز ترون ،امیلی
بالنت و جسیکا چستین تنها  115میلیون دالر در مرحله
تولید هزینه داشــته است .با احتساب هزینههای توزیع
و تبلیغــات ،این فلم برای این که ضرر نکند باید بیش از

سینمایی او در مقام کارگردان ،یک اثر تماشایی و جذاب
خواهد بود.
آکشــات ورما از فلم نامه نویسان فعال بالیوود است که
در کارهایش سرگرمی و پیام اجتماعی را تلفیق می کند.
حاصل کار او ،با تائید هر دو گروه منتقدان و تماشاگران
روبرو می شود.
یکــی از آخرین فلم نامه هــای او« ،دهلی بلی» با بازی
عمران خان و تهیه کنندگی عامر خان است .این فلم در
ســال  2011با فروش باالی خود ،توانست نقدهای مثبت
منتقدان را هم داشته باشد .آکشات ورما در این فلم به
عنوان مشــاور کارگردان هم همکاری کرد .آخرین فلم
سیف علی خان اکشــن دلهره آور و سیاسی «فانتوم»
بود که سال گذشته میالدی به روی پرده سینماهای هند
رفت .کاترینا کیف هم در این فلم بازی داشت.
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آلیسیا ویکاندر در سری فلمهای «توم ریدر» نقشی
را بازی خواهد کرد که با نام آنجلینا جولی شــناخته
میشود.
آلیسیا ویکاندر در اقتباس سینمایی از بازی ویدئویی
«توم ریدر» نقش قهرمان اصلی داستان الرا کرافت
را بازی خواهد کرد .الرا کرافــت یکی از مهمترین
نقشهای دوران فعالیت هنری ویکاندر تا امروز است.
به نظر میرسد که گروه ســازنده «توم ریدر» تنها
بازیگران زن برنده اســکار را برای بازی در نقش الرا
کرافت انتخاب میکنند .آنجلینا جولی پس از دریافت
اســکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای بازی در
فلم «دختر ،ازهمگســیخته» پیشنهاد بازی در نقش
الرا کرافت را دریافت کرد .آلیسیا ویکاندر نیز سال
گذشته جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن

 300میلیون دالر در سرتاسر جهان فروش داشته باشد.
فروش بسیار پائین «شکاچی  :جنگ زمستان» در میان
موفقیتهای تجاری اخیر محصوالت یونیورسال رویداد
غیرمنتظرهای بود .یونیورســال ســال گذشته میالدی
فلمهای پرفروشــی چون «دنیای ژوراسیک»« ،سریع و
خشمگین  »7و انیمیشن «مینیونها» را به بازار سینما
عرضه کرد که همگی بیش از یــک میلیارد دالر فروش
داشــتند .این کمپانی در مجموع سال  2015میالدی را
با فروش  6.9میلیارد دالری فلمهایش به پایان رساند و
رکورد فروش جدیدی در تاریخ ســینما به نام خود ثبت
کرد.
«جنگ زمستان» پس از موفقیت تجاری «سفیدبرفی و
شکارچی» در سال  2012ســاخته شد .با این تفاوت که
داســتان فلم جدید اتفاقات پیش از داستان سفیدبرفی
را روایت میکند و در نتیجه در «جنگ زمستان» دیگر
خبری از سفیدبرفی با بازی کریستن استوارت نیست.

سیف علی خان با «اضطراب» همراه شد
سیف علی خان ستاره سرشــناس و مسلمان سینمای
هند ،در اولین ساخته ســینمایی آکشات ورما در نقش
کاراکتر محوری داستان بازی خواهد کرد.
این فلم با نام موقــت «اضطراب» جلوی دوربین خواهد
رفت .بقیه بازیگران فلم ،تا یک ماه دیگر انتخاب خواهند
شد.
با آن که اعالم شــده «اضطراب» حــال و هوایی درام و
رومانتیک دارد ،ولی خط اصلی داســتان آن در اختیار
رسانه های گروهی قرار نگرفته است.
فلم نامه فلم را خود آکشات ورما نوشته و از آن به عنوان
درامی رومانتیک اسم برده می شود که با پس زمینه ای
اجتماعی در یک فضای پرتنش اتفاق می افتد.
به گزارش ایندیا اف ام ،منتقــدان هندی از طرفداران
آکشــات ورما هســتند و عقیده دارند اولین ساخته

بازیگری که جایگزین
آنجلینا جولی شد
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سیاح ـ سیاحت ـ حاسد
ـ حسد ـ اســد ـ ساده
ـ اسید ـ ســید ـ داس ـ
سی ـ دست ـ سیاه ـ سه
ـ سایه ـ ساحه ـ دسته ـ
ست ـ حس.
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 بازی با کلمات

آزادمرد ـ ایمان ـ برگزیده ـ پیامبــر ـ ترقی ـ ثنویت ـ جاللت ـ چگونگی
ـ حبس ـ خفقان ـ دســتبرد ـ ذکریا ـ رهروان ـ زودرس ـ ژورنال ـ سپاه ـ
شهرستان ـ صابر ـ ضمیر ـ طناب ـ ظرفیت ـ علمبردار ـ غمگین ـ فیض ـ
قلم ـ کشکول ـ گوهر ـ لقمه ـ مادر ـ نقیب ـ والی ـ هزار ـ یخنی.
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هارت ،پیتر اسکارسگاد و گرتا گروینگ هم در فلم بازی
دارند.
این درام اجتماعی برای نمایش عمومی در تابستان سال
 2017آماده نمایش عمومی خواهد شد .هزینه تولید فلم،
حدود  70میلیون دالر برآورد شده است.
سازندگان «ژاکی» تگزاس ســال  1963را برای نمایش
ترور رئیس جمهور آمریکا بازســازی کردند .اما بخش
مهمی از داســتان فلم در نماهای داخلی کاخ سفید فلم
برداری شد.
صنعت سینما در چند دهه اخیر ،فلم های زیادی در باره
ترور مشکوک جان اف کندی تولید کرده است .معروف
ترین این فلم ها ،اثر جنجالی دهه هشتاد میالدی الیور
استون با بازی کوین کاستنر است.
ناتالی پورتمن در حال حاضر قســمت ســوم مجموعه
اکشن و کمیک استریپی «تور» را آماده نمایش عمومی
دارد .در این فلم او با کریس همسورث استرالیایی تبار
هم بازی است.

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
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«ژاکی» کندی را ترور می کند

داســتان ترور جان اف کندی رئیــس جمهور وقت
آمریکا ،یک بار دیگر در یک فلم ســینمایی تعریف
می شــود .این درام دلهره آور سیاسی با نام «ژاکی»
تولید شده است.
تفاوت این فلم با آثار مشابه غیرمحوری بودن کاراکتر
جی اف کندی اســت .ژاکلین کندی کاراکتر اصلی
داستان فلم است.
«ژاکی» به تعریف چهار روز از زندگی ژاکلین کندی
پس از ترور همســر رئیس جمهــور او می پردازد.
داســتان فلم ،روحیات و حال و هوای بانوی اول کاخ
سفید را مورد بحث قرار می دهد.
ناتالی پورتمن بازیگر اســکار گرفته سینما ،در این
درام شرح حال گونه در نقش ژاکلین کندی بازی می
کند .کاسپرفیلیپسون بازیگر نه چندان شناخته شده
سینما ،جی اف کندی داستان فلم است.
به گزارش هالیوود ریپورتــر ،فلم نامه «ژاکی» را نوا
اوپنهایم نوشته و پابلوالرین کارگردان آن است .جان

 بازی با اعداد
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را برای نقشآفرینی در فلم «دختر دنمارکی» از آن خود
کرد .رور یوتاگ کارگردان اهل ناروی قسمت تازه «توم
رایدر» را کارگردانی میکند.
پیش از این خبرهایی درباره حضور دیزی رایدلی بازیگر
«جنگ ستارگان  :نیرو برمیخیزد» در نقش الرا کرافت
منتشر شده بود.
فلم ســینمایی «توم ریــدر» با اقتبــاس از یک بازی
ویدئویی قدیمی به همین نام ساخته میشود که داستان
باستانشناسی انگلیسی به نام الرا کرافت و ماجراهای
پیــشروی او را روایــت میکند .این بازی بــا الهام از
«ایندیانا جونز» ساخته شد.
بازیگر سویدنی «اکسماکینا» امسال با سه فلم «جنون
گلالله»« ،نوری میان اقیانوسها» و «جیسون بورن» بر
پرده سینما ظاهر خواهد شد.
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میزان

حمل

امروز مي توانيد ريسك كنيد به شرط آن كه قب ً
ال خوب در موردش
فكر كنيد و حساب شده عمل كنيد .امروز فرصت هاي زيادي براي
خوش گذراني و سرگرم كردن خودتان داريد.

ثور

پیش از آن که هر کاغذی را امضاء کنید خوب فکر کنید  .ستارگان
در این موضوع خاص با شما هماهنگ نیستند و اگر اشتباه کنید در
آینده نه چندان دور باید غصه آن را بخورید.

جوزا

اجازه ندهيد همكاران به شما بي احترامي كنند .بحث و مذاكره در
مورد يك مسئله مالي كمي طول مي كشد تا نتيجه بدهد ،بعضي از
كارهاي بيمه اي آن طور كه دوســت داريد نتيجه نميدهد نبايد به
ديگران اجازه بدهيد حق شما را بگيرند از خودتان دفاع كنيد.

سرطان

ذهن تان در حال حاضر مشغول مســائل کاری است .شاید مسائل
مالی خودتان باشــد و یا مربوط به شــغل تان باشد .به مواردی که
مســائل مالی یا بیمه ای مربوط می شود بیشتر توجه کنید .مسائل
خصوصی را برای بعد بگذارید.

اسد

اگر مدتي است كه راجع به يكي از دوستانتان هيچ خبري نداريد،
سعي كنيد كه امروز با او تماس بگيريد .احتماالً با آغوش باز برگشت
شما را به زندگيش پذيرا خواهد شد اثر خوبي بر روحيه شما خواهد
گذاشــت .هم چنين امروز روز خوبي است تا با افرادي كه در ديگر
كشــورها ســكونت دارند از طريق نامه ،تلفن و يا اينترنت ،تماس
برقرار كنيد.

سنبله

امروز رفتار عالی و صمیمی دارید .اگر می خواهید کسی نظراتتان
را بپذیرد اکنون زمان خوبی برای تاثیر گذاشــتن بر آن هاست .اگر
می خواهید کســی را به خود جذب کنید ،سعی کنید بهترین ظاهر
را داشته باشید.

براي متولدين اين ماه فهميدن و درک کردن آدمها زياد مشــکل
نيســت چرا که اغلب داراي حس ششم قوي هستند و گاه همين
حس به آنها ياري ميدهد تا از حوادث و باليا به دور باشند .نگاهي
به زندگي زناشويي متولدين اين ماه خبر ميدهد که آنها با همين
امتيازات در انتخاب همسر معموالً دچار اشتباه نميشوند ولي گاه
به دليل احساسات و قلب پاک و رئوف دچار اشتباه نيز ميشوند.

عقرب

اگر از کسی ناراحت باشــید به راحتی آنرا عنوان می کنید ،مهم
نیست که چه طور! اگر الزم دارید که درد و دل کنید مراقب باشید
به جای درد و دل جر و بحث راه نیاندازید.

قوس

شــما روحيه اي داريد كه مي توانيد كارهاي سختي را به انجام
برسانيد و كارهاي عقب مانده را به پايان برسانيد .صحبت با يك
همكار يا رئيس خيلي خوب است و مي تواند برايتان الهام بخش
باشد كه راههاي جديد توسعه شغلي خود را بازرسي كنيد.

جدی

اگر براي پــول هايتان برنامه ريزي كنيــد آن وقت براي خريد
چيزهاي لوكس پول بيشتري خواهيد داشت .گاهي اوقات ديگران
بي انصافي مي كنند و به شما لقب خسيس مي دهند اما حقيقت اين
است كه شما كيفيت رابه كميت ترجيح مي دهيد و صبر مي كنيد
تا زماني كه بتوانيد آن چيزي را كه مي خواهيد به دست آوريد.

دلو

امروز مراقب کارهایی که می کنید و حرفهایی که می زنید باشید
اگر مراقب نباشــید بحث و مشاجره ای شروع می شود که سبب
نارضایتی همه می شود.

حوت

بعضي حوادث و رويدادهاي اخير ســبب شده روحيه شاد و آرام
خيلي از متولدين اين ماه کسل و عصبي و نا اميد شود .معموالً در
اين ميان برخي آدمهاي نه چندان خوش قلب و يا حداقل بدبين
به همه چيز و همه کس سبب ساز هســتند و با رفتار و کردار و
حرفهاي خود بروي اطرافيان تأثير منفي ميگذارند.
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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  E 3حرکت دهید.
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کارگردان «زیبای
آمریکایی» رییس هیات
داوران جشنواره ونیز شد

«سم مندز» به عنوان رییس هیات داوران جشنواره ونیز ٢٠١٦
برگزیده شد.
«سم مندرز» کارگردان فلمهایی چون «اسکای فال» و «زیبای
آمریکایــی» به عنوان رییس هیات داوران هفتادوســومین
جشنواره بینالمللی فلم ونیز ایتالیا برگزیده شد.
این جشنواره از  ٣١اگســت  2016تا  10سپتمبر ادامه خواهد
داشت.
«مندز» ریاست هیات داوران بخش بینالملل که برنده جایزه
شــیر طالی بهترین فلم و شیر نقرهای بهترین کارگردان این
جشنواره را تعیین میکند ،برعهده گرفته است.
به گزارش گاردین ،این فلمســاز در واکنش به این خبر گفت:
از این که از من خواسته شــده این سمت را برعهده بگیرم،
بســیار مفتخرم .من همیشه ارتباط شــخصی خیلی قوی با
ونیز داشتهام .در ســال  1984وقتی محصل بودم ،سه ماه در
مجموعه «پگی گوگنهایم» مشــغول به کار شدم و شادترین
خاطر ه جشنواره فلم من مربوط میشود به سال  2002که فلم
«جادهای به تباهی» در این جشنواره به نمایش درآمد.
«مندز» کارگردان مشهور سینما ،در حوزه هنرهای نمایشی
نیز بسیار فعال است .او تاکنون چندین اثر را از سوی کمپانی
نمایشی «رویال شکسپیر» لندن به روی صحنه برده است .او
تجربه کارگردانی در حوزه سینما را با «زیبای آمریکایی» در
ســال  ۱۹۹۹انجام داد و پنج اسکار برد که شامل بهترین فلم
و بهترین کارگردانی برای او بود .این فلم شــش جایزه «بفتا»
نیز دریافت کرد.
او بعد فلم «جادهای به تباهی» را با تام هنکس ســاخت و بعد
فلم جنگی «جارهد» را در سال  ۲۰۰۵ارایه کرد .درام «جاده
انقالبی» نیز با بازی دی کاپریو و کیت وینسلت در سال ۲۰۰۸
ساخته شد.
در ســال  ۲۰۱۰مندز کارگردانی «جیمز بانــد» را پذیرفت و
«اسکای فال» را در ســال  ۲۰۱۲با بازی «دنیل کریگ» راهی
پرده سینما کرد .این فلم بیش از یک میلیارد دالر در سراسر
جهان فروش داشــت و جایزه بفتا را برای دستاورد سینمای
بریتانیا گرفت« .اســکای فال» پرفروشترین فلم ســینمای
بریتانیا شد.
جدیدترین فلم مندز «اســپکتر» ،بیست و چهارمین فلم از
مجموعه «جیمز باند» بوده است.

اسکورسیزی«جورج
واشنگتن» را به سینما میآورد

مارتین اسکورسیزی  -کارگردان سرشــناس سینما  -فلم
زندگی «جورج واشنگتن»  -اولین رییس جمهور آمریکا  -را
میسازد.
مارتین اسکورســیزی ،کارگردان اسکاری هالیوود در پروژه
جدید خود به ســراغ زندگی جورج واشنگتن  -اولین رییس
جمهور ایاالت متحده آمریکا  -میرود.

این فلم که «جنرال» نام دارد ،درباره دوران جنگهای انقالبی
و رهبری واشنگتن در این برهه زمانی است.
گفته میشود ســازنده «گرگ وال اســتریت» برای نگارش
فلمنامه این اثر با «آدام کوپــر» و «بیل کالج» مذاکره کرده
است.
ایــن پروژه ســینمایی پیش از این قرار بود توســط «دارن
آرنوفسکی» ،دیگر کارگردان مطرح سینما ساخته شود.
«جنرال» دومین فلمی است که درباره زندگی این شخصیت
سیاسی آمریکا ساخته میشــود« .ویرجینیاییها» با بازی
«بردلی کوپر» اثر ســینمایی دیگری اســت کــه به زندگی
«واشنگتن» پرداخته است.
به گزارش گاردین ،گفته میشود «اسکورسیزی» فلم دیگری
را نیز در دســت ســاخت دارد که در آن قرار است دوباره از
«لئوناردو دی کاپریو» بازی بگیرد .ستاره «تایتانیک» و «گرگ
وال استریت» قرار است در این اثر زندگینامهای ،نقش «اچ.اچ
هولمز» ،یک قاتل زنجیرهای را ایفا کند.
مارتین اسکورســیزی را از مهمترین فلمسازان آمریکایی در
سطح دنیا میدانند که عشــق و عالقه فراوان و دیوانهوارش
به ســینما همواره زبانزد بوده است؛ تا جایی که کسی نیست
که نداند سینما مترادف است با نام یکی از مهمترین عشاقش
یعنی «مارتین اسکورسیزی».
اسکورسیزی را با فلمهای ماندگارش چون «خیابانهای پایین
شــهر»« ،راننده تکسی»« ،گاو خشمگین»« ،رفقای خوب» و
البته دوستی و همکاری متناوب با بازیگر بزرگ سینما «رابرت
دنیرو» میشناســند« .تنگه وحشــت»« ،عصر معصومیت»،
«کازینو»« ،دار و دســته نیویورکی»« ،هوانورد»ُ « ،مردگان»،
«جزیره شــاتر»« ،هیوگو» و «گرگ والاســتریت» از دیگر
ساختههای این کارگردان آمریکایی هستند.

«شرلوکهلمز»فلمنامهنویس
تازه پیدا کرد

سومین قسمت مجموعه فلم اکشــن و دلهره آور «شرلوک
هلمز» ،صاحب یک فلمنامه جدید می شــود .این فلم نامه را
جیمز کیونه خواهد نوشت.
منابع نزدیک به کمپانی برادران وارنر می گویند دلیل اصلی
تاخیر در تولید قسمت جدید فلم ،مشکالت مربوط به فلمنامه
آن اســت .برای حل این مشــکالت بود که تهیه کنندگان
«شــرلوک هلمز  »3تصمیم گرفتند بــا دعوت یک فلم نامه
نویس جدید ،حال و هوای تازه ای به داستان فلم بدهند.
گای ریچی هم چنان کارگردان قســمت تــازه این مجموعه
فلم خواهد بود .او پشــت دوربین دو قسمت قبلی این اکشن
پررمزوراز هم قرار داشت.
جیمز کیونه باید فلم نامه ای را که قبل از این نوشــته شده و
مورد تائید تهیه کنندگان فلم قرار گرفته را دوباره نویســی
کند.اما شنیده می شــود این دوباره نویسی ،بخش مهمی از
فلم نامه را دربر می گیرد .از سال  2011و پس از اکران عمومی
قســمت دوم فلم ،بارها و بارها صحبت تولید قسمت تازه آن
در رسانه های گروهی مطرح شده است.
دو سال قبل اعالم شد کســئوالن کمپانی برادران وارنر فلم
نامه ای را که درو پیرس نوشــته ،پسندیده و قرار است آن
را در دســتور کار تولید قرار دهند .پیرس نویسنده فلم نامه
قسمت سوم «مرد آهنی» هم هست.
تهیه کنندگان «شــرلوک هلمز  »3امیدوار هستند تا قبل از
پایان ســال جاری میالدی ،کلید فلم برداری آن را بزنند .این
فلم برای نمایش عمومی در سال  2017آماده خواهد شد.
رابرت داونی جونیور در فلم در نقش کاراکتر شــرلوک هلمز
ظاهر خواهد شــد .جود ال هم آقای واتسون داستان است.
اودوست صمیمی کاراکتر هلمز به حساب می آید.
به گزارش امپایر آنالین ،داونی جونیور چند روز قبل در گفت
و گویی اعالم کرد قرار است ســومین قسمت مجموعه فلم
«شرلوک هلمز» وارد مرحله تولید شود.

