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موفقیت تازه آکشی کومار
در گیشه نمایش

«خانه شــلوغ  »3به صف فلم های  100کروری صنعت
ســینمای هند پیوســت .این فلم در دوازدهمین روز
نمایش عمومی خود ،موفق به کسب این مقام شد.
تازه ترین قســمت این کمدی اکشن خانوادگی در حالی
رقم فــروش خود را به  100کرور رســاند ،که  85کرور
هزینه تولید آن بوده است .تحلیل گران اقتصادی سینما
با اســتقبال از این رقم فروش و ورود آن به باشگاه 100
کروری ها ،هنوز به آن لقــب یک کار پرفروش را نداده
اند .با توجه به رقم باالی هزینه تولید «خانه شلوغ ،»3
تحلیل گران اقتصادی ســینما می گویند این فلم باید
فروش بیشتری کند تا در باشگاه فلم های پرفروش هم
قرار گیرد .سعید نادیاواال تهیه کننده سرشناس مسلمان
هندی ،می گوید تازه ترین محصول شرکت فلم سازی او
تا  160کرور فروش خواهد کرد و لقب یک کار پرفروش را
خواهد گرفت .به نوشته سایت ایندیا اف ام ،تیم دو نفره
سعید و فرهاد تازه ترین قسمت این مجموعه فلم موفق

را کارگردانی کرده اند .آکشــی کومار بازیگر دو قسمت
قبلی ،نقش محوری قسمت سوم را هم بازی کرده است.
آبیشک بچن ،ریتش دشموک ،ژاکلین فرناندز و نرگس
فخری دیگر بازیگران مهم این کمدی اکشــن هستند.
گروه بازیگران فلم در قســمت ســوم آن ،با ورود یک
غریبه مرموز در محل زندگی شان روبرو می شوند.
«خانه شــلوغ  »3دومین فلم موفق و پرفروش آکشی
کومار در سال  2016است .سه ماه قبل« ،ایرلیفت» او هم
فروشی  124کروری در جدول گیشه نمایش سینماهای
هند کرد.
هر  100کرور هندی معادل  16میلیون دالر اســت و فلم
هایی که موفق به کســب چنین فروشی می شوند ،در
فهرست فلم های موفق بالیوودی قرار می گیرند.
رســانه های گروهی هند می نویســند آکشی کومار تا
پایان سال جاری میالدی ،یک فلم دیگر به نام «رستم»
را روانه پرده سینماهای کشورش خواهد کرد.

سومین همکاری تام هنکس و ران هاوارد
بر اساس کتابهای دن براون
«دوزخ» عنوان فلمی جدید از ران هاوارد است که سومین
همکاری تام هنکس و این کارگردان در این اثر سینمایی
رقم خورده است.
به نقل از یورونیوز« ،دوزخ» ( )Infernoاقتباس سینمایی
جدیدی از کتاب دن براون ،نویسنده آمریکایی است .در
این داستان هیجان انگیز و راز آلود که در فلورانس روی
می دهد تام هنکس باری دیگر در نقش پروفسور رابرت
النگدون ظاهر می شود.
پروفسور النگدون تنها کســی است که می تواند دنیا را
از یک فاجعه غریب نجات دهد .پس از «رمز داوینچی» و
«فرشتگان و شیاطین» این سومین همکاری تام هنکس و
ران هاوارد ،کارگردان آمریکایی بر اساس کتاب های دن
براون است .دن براون در ســال  ۲۰۰۳میالدی با نوشتن
کتاب «رمز داوینچی» به شهرت جهانی رسید.
عوامل فلم برای معرفی «دوزخ» به ســنگاپور آمده اند و

ران هاوارد ،کارگردان با اشــاره به تفاوت «دوزخ» با فلم
های پیشــین می گوید« :این فلم حال و هوای امروزی
تری دارد .حتی هانس زیمر موســیقی متــن آن را به
صورت معاصر نوشته اســت .به دالیلی فکر می کنم این
فلم متفاوت است و تاثیر مستقیم تری بر مخاطب خواهد
داشــت .تعلیق و هیجان بیشتر دارد و درام بیشتری می
سازد».
«دوزخ» از بازی فلیســیتی جونز ،بن فاستر ،عمر سی و
عرفان خان بهره می برد .فلمبرداری آن حمل ســال ۹۴
در ونیز شروع و در فورانس تمام شد .تام هنکس ،بازیگر
آمریکایی به اهمیت و تاثیر مکان هــای تاریخی ایتالیا
اشاره کرده و می گوید« :نکته خاص فلم این است که برای
ســاخت آن باید به این محل های خارق العاده بروی و از
خصوصیت و غنای آن بهره برداری کنی .در نتیجه عالوه
بر اینکه شغلی داری از این امتیاز هم بهره می بری».
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فلم تازه سیلوســتر استالونه  69ساله کارگردان خود را
پیدا کرد .این فلم که «به خاطر خدا» نام دارد ،توســط
جیم میکل کارگردانی خواهد شــد .تازه ترین فلم این
بازیگر قدیمی و اکشن کار سینما ،در ژانر دلهره و اکشن
جلوی دوربین می رود .بــه احتمال زیاد ،نام فلم تغییر
خواهد کرد .از ماه اپریل که استالونه قرارداد بازی در این
درام دلهــره آور را امضا کرد ،تهیه کنندگانش به دنبال
فلم سازی بودند که مورد تائید او هم باشد .استالونه از
انتخاب تهیه کنندگان فلم راضی است .شرکت مستقل
فلم ســازی اس تی ایکس تهیه کننده «به خاطر خدا»
اســت و آن را با هزینه ای  37میلیون دالری تهیه می
کند .به نوشته امپایر آنالین ،تهیه کنندگان فلم بر روی
این نکته تاکید می کنند کــه در کنار دلهره آور بودن
داستان آن ،رمز و راز خاصی هم در ماجراهای فلم نامه
وجود دارد .در داســتان این درام دلهره آور پررمزوراز،
استالونه در نقش یک زندانی سابقه دار ظاهر می شود.
او چند سال است که از زندان آزاد شده و زندگی آرامی
دارد .اما رابطه او و خانواده اش به دلیل گذشته خالف او،
چندان خوب نیســت .به ویژه پسر او ،عالقه چندانی به
برقراری رابطه با پدر خود را ندارد.
مرگ مشکوک پسر ،زندانی سابق را به فعالیت تازه ای
وامی دارد که هدف آن ،پیدا کردن رمزوراز پشــت این
مرگ مشکوک و ناگهانی است .قصد این زندانی حمایت
از اعضای خانواده در برابر زورگویی های باندهای خالف
کار است و در طول ماجرا ،روابط تازه ای بین او و خانواده
اش شــکل می گیرد .فلم نامه «به خاطر خدا» را دانیل
کیسی نوشــته و بقیه بازیگران فلم ،تا چند هفته دیگر
انتخاب و معرفی می شــوند .کلید فلم برداری این درام
دلهره آور ،اوایل فصل پائیز زده خواهد شد.

«نیکول کیدمن» در یک فلم
جدید روانشناختی

«نیکول کیدمن» بازیگر برنده اســکار اســترالیایی در
فلمی روانشــناختی جدید از «یورگن النتیموس» بازی
خواهد کرد .در این فلم که «کشــتن آهوی مقدس» نام
دارد ،عالوه بر «نیکول کیدمن» کــه در مراحل پایانی
مذاکره برای بازی در این نقش قرار دارد« ،کالین فارل»
دیگر بازیگر مطرح هالیوودی نیز مقایل دوربین «یورگن
النتیموس» کارگردان یونانی میروند که پیش از این فلم
اولش را با عنوان «خرچنگ» ساخته بود.
در فلم «کشــتن آهوی مقدس» که گفته میشود دارای
عناصر ماوراءالطبیعی نیز هســت« ،کیدمن» در نقش
همســر یک جراح با بازی «کالین فارل» بازی میکند
و داســتان درباره پسری اســت که وارد خانواده آنها
میشــود و اتفاقاتی را رقم میزنــد .فلم «خرچنگ»
ساخته «یورگن النتیموس» که سال گذشته در جشنواره
کن رونمایی شــد ،ماه گذشته در ســینماهای آمریکا
بااستقبال منتقدین و مخاطبان سینمای هنری روبه رو
شد و تاکنون نیز به فروش  5میلیون دالری دست یافته
اســت .به گزارش هالیوود ریپورتر« ،کیدمن» اخیرا در
فلم «راز چشــمهایش» در نقش مقابل «جولیا رابرتس»
و «چیوتل اجیوفر» و همچنین فلم «نبوغ» بر اســاس
زندگی زندگینامه چهره سرشناس ادبی در کنار «جود
ال» و «کالین فرث» بازی کرده است.

جواب سودوکو شماره
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برف ـ فریب ـ باور ـ روباه
ـ رها ـ راه ـ بهار ـ رویا ـ
فراه ـ بره ـ فوری ـ رفاه ـ
روی ـ روا ـ راوی ـ فربه ـ
یار ـ رویه.

2443

«جودی دنچ» بازیگر برنده اســکار انگلیسی قرار است
برای دومین بار در نقــش ملکه ویکتوریا مقابل دوربین
برود.
این بازیگر  81ســاله انگلیسی در سومین همکاری خود
با «اســتفن فریرز» کارگردان انگلیسی پس از فلمهای
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 بازی با کلمات
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میزان

حمل

ميتوانيد در رسيدن به آرزوهايتان قدرت خود را نشان دهيد .اگر
در مورد مسایل ماليتان با كسي مشورت ميكنيد خوب فكر كنيد.

ثور

امروز اتفاقی عجیب رخ خواهد داد که باعث می شــود نسبت به
کسی شدیدا ً مظنون شوید که آیا شــما را بازی می دهد ممکن
اســت حتی یک کالم از حرفهای آنها را قبول نکنید و فکر کنید
آنها می خواهند سر شــما را کاله بگذارند .به خصوص مراقب هر
کسی باشید.

عقرب

يك بار ديگر ،زمان براي انجــام كارهاي مهم و انجام كار با مدارك
مناسب نمي باشد .هم چنين ممكن اســت در روابطتان با شريك
زندگيتان ،اختالفي رخ دهد ،چرا كه شما هر برداشتي كه ميخواهيد
از حرفهاي او ميكنيد در نتيجه مجبور هستيد با مشكالت دست
و پنجه نرم كنيد.

هرچه قدر بیشــتر یک موقعیت را بررسی کنید دیدگاه بهتری به
آن پیدا میکنید .بسیاری از مســایل برایتان روشن میشوند.
شــاید آمادگی ایجاد تغییر نداشته باشید ،اما با موانعی که بر سر
راهتان هست کنار میآیید .اگر کمی بیخیالتر باشید کارها بهتر
پیش میروند.

اگر احســاس ميكنيد به خاطر انجام كارهــاي روزمره يا كارهايي
كه فاقد هرگونه الهام هســتند بيحوصله شدهايد ،اكنون ستارگان
تغييراتي ايجاد مي كنند كه شما از آن استقبال ميكنيد.

ستارهها انرژيهاي مثبتي را به طرف شما ميفرستند .اعتماد به
نفس شــما از هميشه بيشتر است و احساس ميكنيد كه از جنبه
قدرت داريد عمل ميكنيد .اين احســاس را قويتر ميكنيد از
طريق صحبت كردن با ديگران ميتوانند شما را كمك كنند.

این حس قویتر میشــود و مــن امیدوارم که مجرد باشــید .اگر
میخواهید مشــکلی در خانه پیدا نکنید،بهتر است سریع ًا تصمیم
بگیرید .یارات بسیار متغییر هستند و این موضوع هر روز برایتان
به وجود میآید.

امــروز از محبوبيت زيادي برخوردار هســتيد و اگر تقاضايي از
كســي داريد ،با مهرباني درخواست كنيد مطمئنم كه مي پذيرد.
هيچ تملق و چاپلوســي در شــما اثر ندارد و يكي از همكاران از
اين موضوع تعجب خواهد كرد .شــايد الزم باشد اين كار را كمتر
انجام دهيد!

جوزا

سرطان

اسد

اگر با دوســتان قدیمیتــان هم صحبت میشــوید .مراقب نحوه
رفتارتان باشــید .خیلی زود عصبانی میشوند ،آنها بسیار حساس
هستند و احتیاج به توجه و دلسوزی شما دارند.

سنبله

مراقب باشید!امروز یک نفر سعی دارد اعتماد به نفس و انرژی شما
را بگیرد.شــاید این طور به نظر می رسد زیرا شما را تضعیف روحیه
می کند.مشکل می توانید از خودتان دفاع کنید بنابراین بهتر است
از این شخص دوری کنید.

قوس

جدی

دلو

از آنجایی که عنصرتان هوا می باشد تمایل دارید که ایدههایتان
را برای دیگران بازگو کنید و خبر خوب این اســت که روابط شما
بیوقفه پیشــرفت میکند .با صحبت کــردن در هر موضوعی با
دیگران بهترین اســتفاده را ببرید .همچنین امروز روز مناسبی
برای مذاکره و گفتگو میباشد .

حوت

شــما از بحث با شریک زندگی تان ناچارا ٌ چیزی را میپذیرید .او
خوشحال است و باالخره شما تصمیم گرفتهاید که موضوع را باز
کنید.
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تقریبا غمانگیز ساخته شده بود .جان السستر کارگردان
میگوید فلم سوم مشابهتهای بیشتری با قسمت اصلی
دارد و قضاوت درباره خوب بودنش کامال به خود مخاطبان
بستگی دارد .السستر با تاکید بر این که در داستان جدید
چند شخصیت اصلی حضور خواهد داشت ،گفت مسابقات
موتررانی خوبی هم تدارک دیده شــده است .وی افزود
همه این عوامل میزان احساس را باال میبرد و آن را شبیه
قسمت نخســت میکند .کارگردان این انیمیشن افزود:
واقعا یک داستان خاص اســت .خیلی احساسی است و
رابطه با داک هادسون (موتر که در قسمت نخست داکتر
بود) و خاطرات داک هادسون را به یاد میآورد.
داکتر هادسون همان نقشی بود که پل نیومن بازیگر فقید
و محبوب در نقش شخصیت آن صداپیشگی کرده بود.

«جودی دنچ» نقش ملکه ویکتوریا را
بازی میکند

آتشــگاه ـ احمقان ـ بتخانه ـ پرتو ـ تصویب ـ ثابت ـ جنسیت ـ چاره جو ـ
حیاتبخش ـ خاکستری ـ دامنه ـ ذلت ـ روحانیت ـ زنده دل ـ ژاله ـ سرزنده ـ
شمعدانی ـ صحابه ـ ضرب ـ طیره ـ ظریف ـ عاشقانه ـ غزل ـ فرهاد ـ قاره ـ
کیسه ـ گیتار ـ لذت ـ مخروط ـ نهال ـ وجود ـ هجده ـ یاسا.

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

2120

جان السستر میگوید قسمت سوم انیمیشن «موترها»
کامال احساساتی خواهد بود .به نقل از آسوشیتدپرس،
بدون شــک خیلیها میخواهند درباره قســمت سوم
انیمیشــن «موترها» اطالع داشــته باشــند .این در
حالی است که دو قســمت اول این انیمیشن به عنوان
پرطرفدارترین آثاری که کمپانی پیکســار تاکنون خلق
کرده شناخته شدهاند .با این حال «موترها  »۳راه خودش
را میرود و یکی از دنبالههایی اســت که امسال کمپانی
پیکسار در دســت تولید دارد« .در جستجوی دوری» و
«داستان اسباببازی »۴و «شــگفتانگیزان  »۲دیگر
پروژههای پیکسار هستند که در ادامه قسمتهای قبلی
ساخته میشــوند .در عین حال قسمت دوم «موترها»
کامال اکشن و جاسوسی بود و در مسیری کامال متفاوت و

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

جواب هدف

استالونه در درام
دلهره آور تازه

 بازی با اعداد
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قسمت سوم «موترها» پر از احساس
خواهد بود
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شاه را در خانه  b 1حرکت دهید.

C

B

A

«خانم هندرســون تقدیم میکند» و «فیلومنا» در فلم
«ویکتوریا و عبدول» بازی خواهد کرد.
این فلم بر اســاس کتابی با همین نام ساخته خواهد شد
که درباره «عبداکریم» معروف به منشی است که به عنوا
یک فرد هندی سالها در دربار پادشاهی ویکتوریا حضور
داشت و از نزدیکترین افراد به ملکه ویکتوریا بود.
به گــزارش گاردین ،دوســتی میان ملکــه ویکتوریا و
عبدالکریم در ســال  1997در فلم «خانم براون» نیز به
تصویر کشیده شده بود که «جودی دنچ» در آن فلم نیز
برای بازی در نقش ملکه نامزد اســکار بهترین بازیگر زن
شد.
«دنچ» که اخیرا عنوان مدیریت بنیاد ادبی «برونته» را نیز
به صورت افتخاری دریافت کرده است ،فعالیت هنری خود
را از ســال  ۱۹۵۷با بازی در نقش «اوفلیا» در نمایشنامه
«هملت» آغاز کرد و از آن پس در دهها نمایشنامه درام و
موزیکال معتبر بازی کرد .این بازیگر انگلیسی نخستینبار
در ســال  ۱۹۶۴در یک فلم سینمایی ظاهر شد و با بازی
در فلمهایی چون «هنری پنجم»« ،شکســپیر عاشق»،
«شکالت»« ،آیریس» و چند فلم از مجموعه «جیمز باند»
شهرتی جهانی پیدا کرد.

«هلن میرن»
به جمع بازیگران
«سریع و خشن  »8پیوست

«هلن میرن» بازگر کهنهکار و برنده اسکار انگلیسی به عنوان
جدیدترین بازیگر قسمت جدید فلم اکشن و هیجانی «سریع
و خشن» انتخاب شد.
پس از «چارلیز ترون» که برای ایفای نقش منفی در قســمت
جدید فلم «سریع و خشن» انتخاب شد« ،هلن میرن» دیگر
بازیگر برنده اســکار نیز به هشتمین قسمت ار این مجموعه
فلم پرفروش اضافه شد.
این اولین حضور «هلن میرن» در یک فلم اکشــن پس از فلم
دوقســمتی «رد» محسوب میشود که در آن در کنار «بروس
ویلس» مقابل دوربین رفته بود.
«میرن» برای ایفای نقش در فلمهای «دیوانگی پادشاه جورج»
(« ،)1994گاسفورد پارک» ( )2001و «آخرین ایستگاه»()2009
نامزد جایزه اسکار شد و در ســال  2006برای بازی در نقش
ملکه انگلستان در فلم «ملکه» موفق به کسب جایزه اسکار
شد .وی دوبار موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر جشنواره
کن شــد و در جوایز بافتا ،جشــنوارهی فلم رم ،جشنوارهی
مسکو ،سانتا باربارا و ونیز نیز به عنوان بهترین بازیگر انتخاب
شده است.این بازیگر سرشناس برای بازی در فلم «هیچکاک»
در نقش همســر «آلفرد هیچکاک» نامــزد دریافت جایزه از
گلدن گلوب و اتحادیه بازیگران سینمایی آمریکا شد.
فلمبرداری جدیدترین قســمت از ســری فلمهای اکشن و
هیجانی «ســریع و خشــن» به کارگردانی «گری گِری» از
تابســتان امسال آغاز میشــود و برای اکران عمومی در 14
اپریل  2017برنامهریزی شده اســت و در آن «وین دیزل»،
«دواین جانسون»« ،تیرس گیبسون» و «مایکل رودریگوئز»
نقشهای خود را در قسمت جدید نیز تکرار میکنند.
قســمت هفتم از سری فلمهای اکشــن و هیجانی «سریع و
خشن» در سال  2015به فروش  51/1میلیارد دالر دست یافت
تا عنوان پنجم پرفروشترین فلمهای تاریخ ســینما را به نام
خود ثبت کند .به گزارش گاردین ،مجموعه فلمهای «سریع و
خشن» تا کنون به مجموع فروش بیش از  3.9میلیارد دالر در
گیشه جهانی دست یافته است.

«در جستجوی دوری» ماه
سرطان در سینماهای جهان
روی پرده میرود

ســرانجام «در جستجوی دوری» انیمیشــن جدید شرکت
پیکسار از ماه سرطان به سینماهای جهان می آید.
به نقل از یورونیوز ،این انیمیشــن دنباله «در جستجوی نمو»
فلم محبوب و برنده اسکار است که پس از  ۱۳سال تهیه شده
است اما داستان آن  ۶ماه پس از فلم اول روی می دهد.
اندرو اســتنتون ،کارگردان «در جستجوی نمو» ساخت این
بخش را به عهده دارد و داســتان را با همان شخصیت های
قبلی« ،نمو» «دوری» و «مارلیــن» ادامه می دهد« .دوری»،
ماهی آبی است که خانواده اش را گم کرده است و هر  ۱۰ثانیه
حافظه اش را از دست می دهد.
الن دیجنرس ،بازیگر آمریکایی صداپیشه شخصیت دوری با
اشاره به تفاوت کلی این داستان با داستان نمو گفت« :به نظر
من تیره تر و از جهاتی سبک تر است .داستان آن پیچیده و
چند الیه است و پیام های بیشتری دارد .همه شخصیت ها را
دوست دارم زیرا آنها نقطه ضعف ها و مشکالتشان را به نقطه
قوت تبدیل می کنند».
بنا بــه پیش بینی هــا «در جســتجوی دوری» ،مانند «در
جستجوی نمو» موفقیتی دوباره برای شرکت پیکسار خواهد
بود .این انیمیشــن در تاریخ های مختلف ماه حمل اکران می
شود.

