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«اسلحه مرگبار» تلویزیون را نشانه گرفت
واحد تلویزیونی کمپانی فوکس قرن بیســتم ،در یک
اطالعیه رســمی تائید کرد که مجموعــه تلویزیونی
«اســلحه مرگبار» را در یک فصل سیزده قسمتی تهیه
خواهد کرد.
به دنبال پخــش موفقیت آمیز اپیزود اول مجموعه -که
به صورت یک فلم ســینمایی تلویزیونی  75دقیقه ای
تولید شــد – تولید یک مجموعه کامل در دستور کار
قرار گرفــت .مک جی کارگردان مطرح ســینما ،مدیر
تولید فصل اول این کمدی اکشن است .او که کارگردان
اپیزود اول مجموعه هم بود ،بعید به نظر می رسد قسمت
دیگری از آن را کارگردانی کند.
در نســخه تلویزیونی ،کالین کرافــورد و دیمین واوانز
ســینیور در نقش دو پولیس ماجراجوی داستان به نام
های مارتین ریگز و راجر مورتاگ بازی می کنند.
مل گیبسن استرالیایی تبار و دنی گالور در چهار قسمت
سینمایی این کمدی اکشن کالســیک و پرفروش ،در
نقش این دو کاراکتر ظاهر شدند.
این دو بازیگر ،با نسخه تلویزیونی «اسلحه مرگبار» هیچ
همکاری ندارند و حتی به عنوان بازیگر مهمان ،در هیچ
یک از اپیزودهای آن حضور نخواهند داشت.
فلم نامه نسخه تلویزیونی کامال براساس داستان و حال
وهوای نسخه کالسیک دهه هشتاد میالدی نوشته می

شود .ریچارد دانرکارگردان و خالق این مجموعه فلم بود.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،مجموعه تلویزیونی «اسلحه
مرگبار» برای پخش در اوایل سال  2017آماده می شود.

آنتونیو باندراس بازیگر اسپانیایی زبان سینما ،در فلم
تازه اش «سالتی» از هنر اسپانیایی صحبت کردن خود،
اســتفاده کاملی خواهد کرد .داستان این کمدی اکشن
تازه سینما در یکی از کشورهای اسپانیایی زبان آمریکای
جنوبی اتفاق می افتد و کاراکتر باندراس هم ،اهل همین
محل است .باندراس در «ســالتی» دوباره از هنر ترانه
خوانی هم اســتفاده خواهد کرد .بعد ازصداپیشگی در
مجموعه انیمیشنی «شــرک» و آواز خوانی در آن ،این
دومین بار است که باندراس روی پرده سینما خوانندگی
می کند .به نوشــته امپایر آنالین ،این بازیگر اسپانیایی
تبار در داستان فلم در نقش خواننده و آهنگ ساز موفق
به نام تورک هنــری بازی می کند .وی برای تعطیالت با
همسر خود به یک مســافرت گران قیمت می رود .اما
زمانی که همسر او به شــکلی مرموز ناپدید می شود،
تورک هنری برای پیدا کردن او سر از یک دنیای عجیب
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تا خواهران اسیر خود را آزاد کنند.
درو گدار فلمنامه اقتباســی این فلم را بر مبنای رمانی
وســترن از کریگ والر که به همین نام نوشته شده ،به
رشته تحریر درمیآورد.
گدار با اســکات تهیه کنندگی فلم را نیز برعهده دارند
و آن را در کمپانی اســکات با عنوان «اســکات فری
پروداکشنز» خواهند ساخت.
اســکات اکنون در حال فلمبرداری فلــم «بیگانگان:
پیمان» اســت که ســال  ۲۰۱۷راهی سینماها میشود.
بیلی کــروداپ ،مایکل فس بندر ،دنی مک برد و کترین
واتراستون بازیگران این فلم هستند.
عوامل ساخت فلم «بیگانه :پیمان» اکنون در نیوزیلند و
استرالیا در حال فلمبرداری این فلم هستند.

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
 16 کلمه :عالی
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قصه ارواح سرزمین در هم شکسته

ریدلی اسکات کارگردان سرشــناس سینمای جهان،
پروژ ه بعدیاش را معرفی کرد.
به نقل از اســکرین دیلی ،ریدلی اســکات اعالم کرد
ساخت فلمی با عنوان «ارواح سرزمین در هم شکسته»
را پس از ســاخت فلمی که اکنون در دست تولید دارد،
کلید خواهد زد.
اسکات که ســال پیش با فلم «مریخی» موفقیت زیادی
در باکس آفیس به دست آورد و جوایز متعددی هم برد،
داستان فلم جدیدش را در فضایی کامال متفاوت با فلم
قبلی خواهد ساخت.
«ارواح ســرزمین در هم شکســته» در مکانی نزدیک
مرزهای مکزیک و در اواخر قــرن نوزدهم میگذرد و
داستان گروهی از افراد است که دور هم جمع میشوند
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ر

سیلوستر استالونه بازیگر قدیمی سینما ،برای کار تازه
اش رسانه تلویزیون را انتخاب کرده است .مجموعه ای
که او در آن بازی می کند« ،اومرتا» نام دارد.
این مجموعه بر اساس داستان «نوول» معروفی از «ماریو
پازو» جنایی نویس مشهور دنیای ادبیات ساخته خواهد
شد.
نوول ماریو پازو مثل کار معــروف او «پدرخوانده» ،در
دنیای مافیا و آدم های درگیر آن اتفاق می افتد« .اومرتا»
آخرین نوولی بود که این نویسنده نوشت.
کارگردانی اولین قســمت مجموعه «اومرتا» را آنتون
فوکوا هنرمند مطرح سینما ،به عهده دارد.
تماشاگران سینما و تلویزیون فوکوا را به خاطر کارگردانی
درام افشاگرانه «روز تعلیم» می شناسند.
فلم نامه مجموعه را جاستین هربر و آدام هوف نوشته اند
و اســتالونه در آن ،در قالب کاراکتر ریموند اپریل ظاهر
خواهد شــد .از آپریل به عنوان آخرین خالفکار بزرگ
آمریکای دهه سی میالدی اسم می برند.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،کمپانی وینستن که فیلم های
سینمایی مطرحی را در سه دهه اخیر تولید کرده ،تولید
کننده اصلی «اومرتا» خواهد بود.
منتقدان تلویزیونی از بازی استالونه در این مجموعه ،به
عنوان یک چرخش بزرگ و نقطه عطف در کارنامه هنری
او اســم می برند .به گفته آن ها ،تصمیم استالونه یک
تصمیم بزرگ بوده است.

اهل فــن از حاال پیش بینی می کننــد این مجموعه با
استقبال تماشاگران روبرو شده و به فصل های بعدی هم
می رسد.

باندراس آواز خوان راهی چیلی می شود

و غریب و خنده دار در می آورد.
سایمن وست اکشن ساز معروف سینما که در کارنامه اش
فلم های «هواپیمای حامل محکومین» و «بی مصرف ها
 »2را دارد ،پشت دوربین «سالتی» قرار می گیرد.
فلم نامه اقتباسی فلم براساس داستان نوول پرخواننده
ای به همین نام نوشته شده است .مارک هاسکل اسمیت
نویسنده نوول ،مشــارکتی در کار نگارش فلم نامه فلم
نداشــته اســت .کلید فلم برداری این اکشن کمدی
موزیکال ،اوایل فصل تابســتان امســال زده می شود.
کشور شیلی لوکیشن اصلی فلم است و احتماال بخشی
از هزینه های تولید آن را هم به عهده خواهد گرفت.
باندراس که از بازی در «ســالتی» خوشحال به نظر می
رسد ،چنین می گوید «:باالخره با اثری همکاری می کنم،
که ســه عنصر مورد عالقه ام را در خودش دارد :سینما،
موسیقی و شوخ طبعی».

راکی به تلویزیون می رود
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میزان

حمل

امروز مي توانيد كارهاي خالق انجام دهيد .اگر مقدار كمي از پولتان
را ســرمايه گذاري كنيد پول زيادي به دســت مي آوريد كه البته
ترجيح مي دهيد به يك فروشــگاه برويد و تا ذره آخر آن را خرج
كنيد .البته بايد به شــما بگويم كه اگر مسئوليتي در قبال شخصي
داريد سعي كنيد جلوي اين ولخرجي را بگيريد!

ثور

اگر با دوســتان صحبت می کنید چون حواس آن ها جمع نیست
ســعی کنید منظورتان را خوب به آنها بفهمانید شاید از حرف های
آنها خندهتان بگیرد اما ســعی کنید آنها را مسخره نکنید زیرا به
سرعت عصبانی می شوید.

جوزا

اعصابتان ضعيف است و امروز كه با عجله كار مي كنيد اين موضوع
بيشتر مي شود .وقتي را براي آرامش گرفتن ذهن خسته خود قرار
دهيد .تنها در اين حالت مي توانيد شــرايط را كنترل كنيد در غير
اين صورت لحظات خوبتان كم مي شــود .تصميمات مهمي در اين
زمان بگيريد.

سرطان

امروز روز شگفت انگیزی است .شاید یک هدیه جالب دریافت کنید
اما بیشــتر به نظر می رسد پیشنهاد خوب از طرف یک نفر یا پاداش
غیرمنتظره از طرف یک فرد مهم باشــد .چگونگی استفاده از آن به
خودتان مربوط می شود.

اسد

امروز ستاره ها سلول هاي خاكستري را به فعاليت وادار خواهند كرد
و باعث مي شوند كه شما نيز آنها را جدي بگيريد .ايده هاي جالبي به
ذهنتان مي رسد كه ارزش بيان كردن را دارد.

سنبله

فوق العاده باهوش هســتید .بنابراین ایده های فوق العاده ای دارید.
برخی از آن ها ممکن اســت دور از ذهن باشد اما نباید آنها را نادیده
بگیرید.

بهترین اســتفاده را از زندگی اجتماعیتان در روز بکنید ،چرا که
امروز برای شما بسیار لذت بخش و شاد خواهد بود .با دوستان تان
که مدت زیادی است آنها را ندیده اید ارتباط برقرار کرده و انواع
صحبت ها و غیبت ها که این همه مدت گفته نشــده بود را عنوان
کنید و یا برنامه ای بگذارید و با آنها دور هم جمع شوید.

عقرب

اگر احتیاج به اســتراحت و آرامش دارید می توانید به دوســتان
نزدیک تان تکیه کنید.آن ها امروز نقش بزرگی در زندگی تان بازی
می کنند .امروز فرصت دارید دیدگاه تان را گسترش دهید .بنابراین
به آن فرصت چنگ بزنید.

قوس

امروز تصوير سياره اي بســيار واضح تر است و به شما اطمينان
بيشتري براي طرح نقشه هايتان مي دهد .براي مدتي شما مشغول
پر كردن جاهاي خالي تصوير بوده ايــد ولي باالخره امروز همه
تصوير را بدستتان مي دهند.

جدی

افكار مختلف در ذهنتان وجود دارد و سلول هاي خاكستري نيز
دائم ًا فعاليت مي كنند .شايد اول كمي گيج كننده به نظر برسد اما
موضوعي فوق العــاده بر اثر اين فعاليت ها به ذهنتان خطور مي
كند .تنها بايد صبور باشيد و كارها را خراب نكنيد.

دلو

امروز شــانس در خانهتان را می زند و زندگی شما را به مبارزه ای
میطلبد تا دنیایتان را وسعت دهد و شما را با ایده ها و موقعیت
های تازه آشــنا کند .همچنین می توانید کارها را خودتان پیش
ببرید .با برنامه ریزی یک سفر یا برای پیشرفت ذهنی در دوره ها
یا کارگاهها شرکت کنید .در تفکرتان خالق باشید.

حوت

امروز هم صحبت های شما زیاد قابل اطمینان نیستند .بنابراین شاید
بهتر باشــد که خودتان کارها را انجام دهید یا زمانی را صرف انجام
کارهای خود کنید.

2327
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5
4
3
2
1
H

G

F

E

D

 جواب شطرنج 2326
اسب را در خانه  f 6حرکت دهید.

C

B

A

مایکل شانون «قواره آب»
را به هم می زند

گیلرمو دل تورو فلم ساز مکزیکی تبار سینما با فاصله گرفتن
از ژانــر فانتزی ،درام پررمــزوراز و اجتماعی «قواره آب» را
جلوی دوربین می برد.
مایکل شانون تازه ترین هنرمندی است که به جمع بازیگران
این فلم پیوسته اســت و اطالعی از نقش او در آن ،در دست
نیست.
داســتان فلم در دهه  60میالدی اتفاق می افتد و مشکالت
سیاسی و اقتصادی آن دوران ،در پس زمینه این داستان نقش
بسیار مهمی ایفا می کنند.
در عین حال ،جنگ سرد بین دو قطب شوروی و آمریکا در آن
زمان ،یکی ازمســائلی است که در طول داستان فلم مطرح و
کاراکترهای اصلی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
خط محوری داستان «قواره آب» ،در باره یک مرد بیمار عقب
مانده است که در شــفاخانه نگهداری می شود .پزشکان در
حال مطالعه وضعیت این مرد عقب مانده هستند.
مرد بیمار در شرایط ســخت و غم انگیزی قرار دارد و یکی
از پرســتاران کر و الل شفاخانه ،تصمیم می گیرد او را از این
وضعیت نجات دهد.
اما پرستار خیلی زود متوجه می شود بیرون از شفاخانه هم،
این بیمارممکن است با خطرات زیادی روبرو شود و آن جا هم
مکان امنی برای او نیست.
به نوشته نشــریه اسکرین اینترنشــنال ،قبل از این سالی
هاوکینز ،اوکتاویا اسپنسر و مایکل استالبارگ برای بازی در
نقش های مختلف «قواره آب» انتخاب شده اند.
فلم نامه این درام اجتماعی توسط خود دل تورو نوشته شده
و تهیه کنندگانش قصد دارند اواسط فصل تابستان ،کلید فلم
برداری آن را بزنند.

تیغ تیز «هیوالی پول» بر
گردن بانکها

«هیوالی پول» به کارگردانی جودی فاســتر پنجشــنبه در
جشنواره جهانی فلم کن به نمایش درآمد .فاستر در این فلم
به وضوح بانکها را مسئول بحرانهای اقتصادی میداند.
فاستر در چهارمین فلم سینمایی بلند خود در مقام کارگردان
از بازیگران سرشناســی مانند جرج کلونی ،جولیا رابرتس و
جک اُکانل استفاده کرده است.
کلونی در «هیــوالی پول» نقش یک کارشــناس اقتصادی
تلویزیون را بازی میکنــد ،که در یک برنامه زنده تلویزیونی
گروگان فرد متوهمی میشــود که پس از گوش ســپردن به
توصیههای اقتصادی او پول زیادی را از دست داده ،و در مقام
انتقام برآمده است.
دامینیک وســت که در این فلم نقش یــک بانکدار را بازی
میکند ،پیش از نمایش فلم در یک نشست خبری گفت« :من
تا کنون ندیده بودم که هالیــوود به بحرانهای مالی واکنش
نشــان دهد .در این فلم نقش بانکداران در بحرانهای مالی
به شیوهای چشمگیر و باجزئیات فراوان نمایش داده میشود،
این موضوع سبب شد تمایل پیدا کنم که نقش بانکدار شرور
داستان را بازی کنم».
در این بین جرج کلونی هم به ستایش از فلم پرداخت و گفت:
«اینکه فرد نادانی در تلویزیون به شما بگوید پول خود را کجا
ســرمایهگذاری کنید ،و این کار را به خوبی انجام دهد ،مردم
هم توصیههای او را بپذیرند و در زندگی واقعی پولشــان را از
دست بدهند ،و دیگران هیچ آسیبی از کل این قضایا نبینند،
برای ما عادی شده است».
دو جایزه اســکار بهترین بازیگر زن توانایی بازیگری جودی
فاستر را به رخ میکشــد ،اما این بازیگر موفق از سال 1991
با فلم «تیت مرد کوچک» پا به عرصه کارگردانی گذاشــت.
«خانهای برای تعطیالت» و «ســگ آبی» دو فلم دیگر او مقام
کارگردان هستند.
فاســتر گفت« :مردم هنوز هم خواستار ســاخت فلمهایی
هســتند که بدون بازیچه قراردادن تماشاگر ،آنها را به فکر
فرو برد و احساسشــان را برانگیزد .اما اینگونه فلمها زیاد
ساخته نمیشــوند .این فلم با به چالش کشیدن شیوه روایت
داستان ،دوراهی انتخاب میان فلمهای جریان اصلی سینما و
فلمهای هوشمند را از میان برمیدارد .میتوان هر دوی آنها
بود».
«هیوالی پول» یک ســال پس از «رکود بزرگ» به ســینما
میآید« .رکود بزرگ» هم موضوعی اقتصادی درباره مدیران
خائن والاســتریت در دوره یک بحران مالی داشت و اسکار
بهترین فلمنامه اقتباسی را از آن خود کرد.

اوبرین «آدمکش
آمریکایی» می شود

«آدمکش آمریکایی» با بازی دیالن اوبرین جلوی دوربین می
رود .این فلم براساس داستان نوول پرخواننده وینس فلین به
همین نام ساخته می شود.
اوبرین در داســتان این فلم ،در نقش کاراکتر میچ رپ ظاهر
خواهد شد .تهیه کنندگان فلم قصد دارند آن را تبدیل به یک
مجموعه فلم دنباله دار سینمایی کنند.
فلم نامه این درام ماجراجویانه و دلهره آور را اســتفن شیف
نوشته و داســتان آن ،روزهای ابتدایی زندگی میچ رپ را در
سازمان جاسوسی سیا به نمایش می گذارد.
پس از آن که نامزد این مرد در جریان یک حادثه تروریستی
کشته می شود ،او دوباره به کار و فعالیت برمی گردد و درصدد
انتقام گیری از تروریســت ها است .با آن که کاراکتر رپ در
سال  1999معرفی شد ،اما فلم سینمایی «آدمکش آمریکایی»
ماجراها را به سال  2010منتقل می کند و به آن ،حال و هوایی
امروزی می دهد .مایکل کیتن مرد خفاشــی دهه هشــتاد
میالدی ســینما ،قبل از این برای بازی در نقش کاراکتر استن
هرلی انتخاب شــده بود .او یک سرباز کهنه کار دوران جنگ
سرد اســت ،که تعلیم میچ رپ را به عهده می گیرد .مایکل
کوئســتا این درام پرتنش را برای شرکت مستقل فلم سازی
ســی بی اس کارگردانی خواهد کرد .کلید فلم برداری فلم،
اوایل فصل پائیز زده می شود .به نوشته امپایر آنالین ،صنعت
سینما چند سال است که تالش دارد نسخه سینمایی داستان
نوول آدمکش آمریکایــی را تولید کند .این فلم برای نمایش
عمومی در تابستان سال  2017آماده می شود.
دیالن اوبرین با بازی در اکشن علمی تخیلی «میز رانر» تبدیل
به یکی از چهره های مطرح ســینما شد .او مدتی قبل هنگام
بازی در قسمت تازه این فلم زخمی و خانه نشین شد.

