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فلم جدید «آل پاچینو»  100پوند
در گیشه فروخت!

فلم «خــاف کاری» با بــازی «آل پاچینو» و «آنتونی
هاپکینز» بازیگران سرشــناس برنده اســکار در اولین
هفته نمایش در انگلیس تنها به فروش کمتر از  100پوند
دست یافت.
این تریلر پرســتاره که دو بازیگر برنده اسکار و مطرح
در آن ایفای نقش میکننــد ،در اولین هفته نمایش در

سینماهای انگلیس در پنج سالن
اکران شد و با مجموع فروش 97
پوندی متوسط فروش شرم آور
 19.4پوند در هر ســینما ثبت
کرد.
«خــاف کاری» بــا بودجه 11
میلیون دالــری و به کارگردانی
«شینتارو شیمیســاوا» ساخته
شده اســت که با بازخورد منفی
منتقدین نیز همراه بوده اســت
بطوری کــه «وندی ایده» منتقد
«آبزرور» با دادن یک ستاره از
پنج ســتاره به این فلم عنوان
کرد که میتــوان این فلم را در
مکاتب فلمســازی بــه عنوان
نمونهای از چگونه فلم نساختن
نشان داد.
داســتان فلم «خــاف کاری»
درباره یک وکیل با بازی «جاش
دامل» اســت کــه درگیر یک
توطئه آدم ربایی و قتل میشــود ،در این فلم عالوه بر
«آل پاچینــو» و «آنتونی هاپکینز» بازیگران دیگری نیز
چون «آلیس ایو»« ،جولیا اســتیلس» و «مالین آکرمن»
نیز بازی میکنند.
«خالف کاری» همزمان با اکران در شبکه نمایش خانگی
نیز منتشر شده است.

«ریدلی اسکات » جایزه دستاورد
سینمایی می گیرد

«ریدلی اســکات» کارگردان و نویســنده هالیوودی به
عنوان دریافت کننده جایزه «ســینماتک» آمریکا در
سال  2016معرفی شد.
پس از چهرههای مطرحی چون «مارتین اسکورسیزی»،
«استیون اســپیلبرگ»« ،مل گیبسون» و «آل پاچینو»،
جایزه دســتاورد «ســینماتک» آمریکا در سال 2016

میالدی به «ریدلی اســکات» کارگردان فلمهایی چون
«گالدیاتور»« ،بیگانگان»« ،سقوط شاهین سیاه» و «تلما
و لوئیس» اعطاء میشود.
او که ســه بار بــرای فلمهای «گالدیاتور»« ،ســقوط
شاهین ســیاه» و «تلما و لوئیس» نامزد اسکار بهترین
کارگردانی شده است این جایزه ساالنه سینمایی را روز
 14اکتبر  2016طی مراسمی در «بورلی هیلتون» دریافت
خواهد کرد« .اسکات» که ساخت فلمهای دیگری چون
«بلیدرانر»« ،اکسدوس»« ،افســانه» و «پرومتئوس» را
نیز در کارنامه دارد ،با جدیدترین ساختهاش «مریخی»
در بخش بهترین فلم جوایز ســینمایی اســکار 2016
نامزد کســب جایزه بود .به گــزارش ورایتی ،از دیگر
دریافتکنندگان این جایزه ســینمایی که هر ســاله
به چهرههای شــاخص و تاثیرگــذار در عرصه تصاویر
متحرک اعطاء میشود میتوان به «ادی مورفی»« ،رابین
ویلیامز»« ،ران هاوارد»« ،شــون کانری»« ،تام کروز»،
«جان تراولتا»« ،جودی فاستر»« ،بوروس ویلس»« ،آل
پاچینو»« ،جورج کلونی» و «جولیا رابرتز» اشاره کرد.
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هفته پیش جیمز وان کارگردان هانگ کانگی قســمت
هفتم ســری فلم های اکشن و سرشار از موتررانی های
خطرناک «سریع و خشمگین» به جمع افرادی پیوست
که مدعی اند حق آنها تضییع شــده و باید حداقل یک
جایزه اسکار سال بیش به این فلم اهدا می شد.
قدری پیش از سه ماه بعد از توزیع این جوایز مشهور وان
گفت اســکار بهترین جلوه های بصری حق «خشمگین
 »۷بود زیــرا کادر فنی معجزه گر این فلم کاری کرد که
به رغم مرگ پل واکر یکی از بازیگران اصلی فلم در ماه
نخست فلمبرداری آن ،وی در ادامه فلم نیز حاضر و در
اتفاقات شریک باشد و این کار را با استفاده از تکه فلم
های باقی مانده و اســتفاده نشده از واکر طی شش فلم
قبلی و با بهره جستن از فن آوری های شگرف کمپیوتری
انجام داد .وان افزود :فقط برای حفظ جان برایان اوکانور
(نام کاراکتر واکر) و به حرکت در آوردن یک مرده دست
کم یک کاندیدایی اسکار حق ما بود .پیشتر وین دیزل
دیگر بازیگر اصلی فلم گفته بود «خشمگین  »۷سزاواری
کسب اسکار برترین فلم سال را هم داشته است!
گفتنی است نامزدی های شــاخه جلوه های بصری در

مراسم اسکار  ۲۰۱۶شامل حال فلم های «مکس دیوانه:
جاده خشم»« ،مریخی»« ،بازگشته»« ،جنگ ستاره ها
نیرو بیدار می شود» و « »Ex Machinaشد و مجسمه
طالیی این شاخه در نهایت به فلم آخر ()Ex Machina
رسید و این چیزی است که جیمز وان و شاید سایر عوامل
تولید فلم «خشمگین  »۷قبول نداشتند و در تمامی این
مدت آن را یک ظلم می دانسته اند .جو لته ری مسوول
شرکت تصویرپردازی وتا نیز می گوید :از ما خواسته شد
در غیاب پل واکر که دیگر در میان ما نیســت تصاویر و
فلمی را ارائه بدهیم که چهره و کارهای او را در بر داشته
باشد و وی را نیز درون مجموعه ببینیم و «خشمگین »۷
را از این طریق کامل کنیم .این یک کار بسیار سخت بود
زیرا فقط ارائه تصاویری از واکر و ترسیم او کافی نبود و
آن تصویر باید جان می داشت و به حرکت در می آمد و
این کار بسیار جانفرسایی بود .ما باید واکر را به صورت
زنده و به عنوان یکی از کاراکترهای اصلی فلم به حرکت
در می آوردیم و برایش حرکت و موج و احســاس خلق
می کردیم و این یک کار فوق العاده را می طلبید .چیزی
را که جان داشــته باشد و احساس الزم را منتقل کند و
این حس و واقعیــت را از ذهن بزداید که واکر دیگر در
قید حیات نیســت و به دنیای دیگر رفته است .به واقع
ما از ندیده شدن این مسئله توسط سران آکادمی اسکار
بسیار شگفت زده ایم.

جواب سودوکو شماره
2635

2435
2343

وقت ـ قوت ـ قوم ـ قمر ـ
مقر ـ قرن ـ رقم ـ قیمت ـ
رونق ـ ورق ـ قیر ـ متقی ـ
تقوی ـ تقی ـ تقویم ـ قیوم
ـ موقت ـ قوتی.
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سومین قسمت مجموعه فلم کمدی و خانوادگی «خانه
شــلوغ» ،با یک افتتاحیه  54کروری صدرنشین جدول
هفتگی گیشه نمایش سینماهای هند شد.
تازه ترین کار ســینمایی آکشی کومار ستاره سرشناس
بالیوودی ،با هزینه تولید باالی  85کروری تهیه شــده
است.
تحلیل گران اقتصادی سینما عقیده دارند «خانه شلوغ
 »3در اولین هفته نمایش عمومی خود ،فروشی باالتر از
این رقم تولید خواهد کــرد و تبدیل به فلمی پرفروش
خواهد شد.
آبیشــک باچان و ژاکلین فرناندز دیگــر بازیگران این
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 بازی با کلمات
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میزان

حمل

مي توانيد از ايده ها پيشــنهادات ديگران بهره مند شــويد .افراد
جديدي وارد زندگيتان مي شوند .شايد هم عشق جديدي بيابيد.

ثور

بد نیست که محدودیت های شخصی تان را تقسیم بندی کنید .هر
زمانی که حس مســوولیت به ذهنتان می رسد دوست دارید از آن
فــرار کنید .خودتان را فریب ندهید که بپذیرید توانایی انجام کاری
را ندارید .ایجاد موانع بر سر راهتان تنها شما را عصبانی تر می کند.
همین االن دست از این کار بردارید ،احساس بهتری پیدا می کنید.

جوزا

اوضاع بهتر مي شود مخصوص ًا در مورد رابطه ها ،رقابت و هم چشمي
به نظر مي رســد از بين رفته است و همه آماده هستند در كنار هم
براي هدفي مشترك تالش كنند .چنين همكاري و همياري هميشه
اتفاق نمي افتد بنابراين بايد آماده باشيد تا از آن نهايت استفاده را
ببريد.

سرطان

زمان مناسبی است که صادق و راست صحبت کنید.یکی از افرادی
که با شما صمیمی اســت شــدیدا ً تمایل دارد در مورد موضوعی
مستقیم ًا به شما صحبت کند و مشکالت را حل کند.

اسد

ســتاره ها بيانگر اين موضوعاند كه انرژي شما مثل هميشه نيست
و نياز داريد كه در صورت امكان مســائل را كمي ســاده تر در نظر
بگيريد .متاسفانه ممكن است گفتن اين حرف ساده تر از عمل كردن
به آن باشد ،چرا كه شما فشار زيادي را احساس ميكنيد.

سنبله

امروز حساستر و خجالتیتر هستید .اگر قرار باشد جایی بروید .این
موضوع که افراد غریبه زیادی آن جا هستند شما را مجبور میکند
تا در خانه بمانید بنابراین کسی را مجبور کنید با شما بیاید و از لحاظ
روحی حمایت تان کند.

در حال حاضر می دانید که افراد خانواده از این که شــما تصمیم
گرفتــه اید به آروزهای بلند خود جامه عمل بپوشــانید ،چندان
راضی نیستند پس بهتر است شــما ترس آنها را از بین برده و به
آنها بگویید که اوضاع از چه قرار اســت .متاسفانه ممکن است در
این زمینه شما احساس گناه کنید.

عقرب

اتفاقاتی که امروز می افتد باعث می شــود تا با دید وسیع تری به
زندگی نگاه کنید .شــاید بخواهید خودتان را از نظر روانشناسی
بررســی کنید و خودتان را بهتر بشناسید .اکنون زمان مناسبی
است تا درباره هدف های طوالنی مدت خود فکر کنید و چگونگی
رسیدن به این اهداف را بررسی کنید.

قوس

امروز هر برنامهاي در ارتباط با ســفر ،ادامه تحصيل مي تواند با
مشكل روبرو شــود .گرچه اين مي تواند نسبت ًا به آساني برطرف
گردد مي تواند در ضمن آزار دهنده باشد.

جدی

اگر مراقب نباشيد دوســت يا آشنايي را از خود دلگير مي كنيد.
االن زمان اين مسائل نيســت ،چون همه اكنون حرف هاي شما
را به خوبي متوجه نمي شــوند و باعث بروز اختالف و سوء تفاهم
خواهد شــد .بايد افكارتان را پيش خودتان نگه داريد و به كسي
نگوييد ،گرچه كار سختي است.

دلو

به نظر می رســد که در حال حاضر شخص خاصی ایده های عجیبی
دارد .شاید آنها حقیقت را نادیده بگیرند یا سعی کنند شما را هیجان
زده کنند که در این مورد باید از آنها حمایت کنید.

حوت

امروز به نظر ميرسد مســائل مالي كمي پيچيده شده اند .اول
مراقب خودتان باشيد .دو ًم سعي كنيد تصميم مالي مهم نگيريد.
سوم مراقب درآمدتان باشــيد مهم نيست چه قدر است .شايد
شــخصي شــما را بخیل خطاب كند اما مورد انتقاد قرار گرفتن
خيلي بهتر از برشكست شدن است.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
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بــه گفته تحلیل گــران اقتصادی ســینما ،هر دو گروه
تماشاگران سینما هم در آمریکای شمالی و هم در دیگر
کشورهای دنیا ،استقبال باالیی از «زوتوپیا» کرده اند.
نکتــه ای که تحلیل گران بــر روی آن تاکید زیادی می
کنند ،فروش کالن بین المللی  663میلیون دالری آن در
فقط  16کشور جهان است.
به نوشــته امپایر آنالین ،یک چنین فروش بسیار باالیی
تنها زمانی نصیب یک فلم سینمایی می شود ،که حداقل
در بیش از چهل کشور دنیا به روی پرده سینماها برود.
بر همین اســاس ،تحلیل گران اقتصادی ســینما پیش
بینی می کنند نمایش عمومی فلم در تعداد بیشــتری از
کشــورهای دنیا ،فروش بین المللی آن را بسیار باالتر از
رقم  663میلیون دالر ببرد.

لبخند گیشه هند به آکشی کومار

آسانسور ـ اشعار ـ بلورین ـ پروین ـ تشویق ـ ثالوث ـ جهانجو ـ چشمه ـ حصار
ـ خصلت ـ دقیق ـ ذخیره ـ روایت ـ زیانکار ـ ژولیده ـ ساقی ـ شهناز ـ صنوبر
ـ ضربه ـ طریقت ـ ظریف ـ عبادتگاه ـ غزلیات ـ فصیح ـ قانون ـ کیهان ـ گزمه
ـ لحظات ـ مدرک ـ نیت ـ ورود ـ هدیه ـ یاس.

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد
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انیمیشن کمپیوتری «زوتوپیا» تبدیل به دومین محصول
کمپانی والت دیزنی شد ،که توانست باالی یک میلیارد
دالر در سال جاری میالدی فروش کند.
فروش بین المللی این انیمیشن در طول روزهای گذشته
به  663میلیون دالر رسید و فروش کلی جهانی آن را به
یک میلیارد دالر رساند.
«زوتوپیا» که یکی از موفق ترین محصوالت ســینمایی
ســال  2016بوده ،در آمریکای شمالی هم به رقم فروش
باالی  338میلیون دالری دست پیدا کرده است.
موفقیت کالن مالی این انیمیشــن کمپیوتری در حالی
نصیب آن شده ،که بســیاری از فلم های پرسروصدای
زنده سینمایی موفقیت چندانی در جدول گیشه نمایش
سینماها نداشته اند.

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی
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کمدی جوان پسند هســتند .سعید نادیاواال تهیه کننده
موفق مسلمان هندی تهیه کننده این مجموعه فلم است.
به نوشته سایت انترنتی ایندیا اف ام ،همکاری تازه کومار
و نادیاواال در جدول گیشــه نمایش سینماهای هند ،یک
فروش کلی  150تا  200کروری را تجربه خواهد کرد.
هر  100کرور معادل  16میلیون دالر اســت و اگر فلمی در
هند بــاالی این رقم فروش کند ،لقــب یک کار موفق و
پرفروش را به خود اختصاص می دهد.
«خانه شلوغ  »3با افتتاحیه  54کروری خود ،در عین حال
لقب بهترین افتتاحیه تاریخ سینمای هند در رابطه با فلم
های دنباله دار را گرفته است.

سفر هیجان انگیز تازه
«پیشتازان فضا»

سومین قسمت مجموعه فلم اکشن و علمی تخیلی «سفرهای
ستاره ای /پیشــتازان فضا» ،حال و هوای تازه ای به داستان
این مجموعه فلم موفق داده است.
تحلیل گران اقتصادی سینما پیش بینی موفقیت باالی مالی
و انتفادی برای قســمت تازه فلم می کنند .این فلم اواخر ماه
جوالی به روی پرده سینماها می رود.
کمپانــی پارامونت که تهیــه کننده این مجموعه اکشــن
ماجراجویانه اســت ،اعالم کرده در قسمت سوم سری جدید
فلم اتفاقات تازه ای رخ می دهد که برای دوســتداران فلم
جذاب و تماشایی خواهد بود.
گفته می شــود این تغییرات به واسطه حضور جاستین لین
در پشــت دوربین فلم برداری بوده و او ،چیزهای تازه ای به
داستان قدیمی «سفرهای ستاره ای» اضافه کرده است.
او جایگزین جی جی آبرامز شــد ،که بــه خاطر کارگردانی
قســمت تازه مجموعه فلم علمی تخیلی «جنگ ستارگان»
همکاری اش را با کمپانی پارامونت قطع کرد.
قسمت تازه ماجراجویی های سفینه اینترپرایز و سرنشینان
آن با نام «سفرهای ســتاره ای :ماورا» به روی پرده سینماها
می رود .سایمن پگ یکی از بازیگران فلم ،نویسنده فلم نامه
آن هم هست .کریس پاین و زاخاری کوئنتو برای سومین بار،
نقش دوران جوانــی دو کاراکتر اصلی ماجراهای فلم کاپیتان
کرک و آقای اسپاک را بازی می کنند.
به نوشته نشــریه اسکرین انترنشــنال ،ادریس البا و زوئی
ســالدانا هم دو تا از نقش های مهم دیگر این فلم را به عهده
دارند 150 .میلیون دالر ،صرف تولید فلم شده است.
با نمایش عمومی این فلم ،ســیزدهمین قسمت از مجموعه
فلم سینمایی «ســفرهای ستاره ای» راه خود را به روی پرده
ســینماها باز می کند .این در حالی است که این فلم ،سومین
قسمت احیا شده داستان این مجموعه فلم قدیمی به حساب
می آید .اولین و دومین قســمت نسخه احیا شده این اکشن
ماجراجویانه ،سال های  2009و  2013اکران عمومی شدند.
در داستان فلم تازه ،کاپیتان کرک و همکارانش در ماموریت
پنج ساله بین ســیاره ای خود ،با گروه تازه ای از موجودات
بیگانه فضایی رودررو می شوند.

جنیفر کانلی وارد
«خروج ممنوع» شد

جنیفر کانلی بــه جاش برولین و مایلز تلــر در فلم «خروج
ممنوع» پیوست .این پروژه را جوزف کاسینسکی کارگردانی
میکند و موضوع آن درباره آتشنشانان است .تیلور کیتچ و
جف بریجز نیز در این فلم نقشآفرینی میکنند .این درام را
کمپانی تهیه فلم «بلک لیبل» میســازد و جمعی از بازیگران
مطــرح از جاش برولین و مایلز تلر تا جیمز بج دال را دور هم
گردآورده اســت .این فلم بر گروهی از آتشنشانان متمرکز
است که با عنوان کوه گرانیتی شناخته میشدند و بخشی از
آتشنشــانان آریزونا را در سال  ۲۰۱۳تشکیل میدادند .آنها
با شــماری از آتشهای خیلی جدی تاریخ مقابله کردند و در
نتیجه آن  ۱۹عضو گروه خود را از دســت دادند .فلمنامه این
فلم را کن نوالن نوشته و آن را بر مبنای گزارشی که در مجله
 GQدرباره این گروه منتشــر کرد ه بود ،به نگارش درآورده
است .کانلی به زودی با فلم بعدی اوان مکگرگور یعنی «نغمه
شبانی آمریکایی» که نخستین تجربه کارگردانی مک گرگور
نیز هست راهی پردههای سینماها میشود .او در سال  ۲۰۱۴با
فلم «نوح» دیده شد.
جف بریجز نیز قرار اســت در دو فلم بازی کند که شــامل
«فرزندان امپراتور» ساخته لیک بل که یک فلم کمدی است
و «کومانچریا» ســاخته دیوید مکنزی درامی درباره یک پدر
طالق گرفته و برادر ســابقهدارش است که برای نجات دادن
مزرعه خانوادگیشــان در تگزاس غربی ،دست به نقشههای
عجیبی میزنند.

