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«کوین اسپیسی»
شوالیه شد

«کوین اسپیسی» بازیگر ،کارگردان و نویسنده نامدار
سینما و تئاتر نشــان افتخاری شوالیه را از همزمان با
جشن تولد «ملکه الیزابت» دریافت کرد.
«کوین اسپیسی»  56ســاله و مطرح هالیوودی نشان
شــوالیه به عنوان باالترین نشــان بریتانیا را به پاس
خدماتش در تئاتر ،هنر و فرهنگ بین الملل از شاهزاده
«چارلــز» دریافت کرد« .ادی ردمایــن» بازیگر برنده
اســکار فلم «تئوری همه چیز»« ،بندیکت کامبرباچ»
بازیگر فلم نامزد اســکار «بازی تقلید» و «شــیوتل
اجیوفر» بازیگر فلم برنده اسکار « 12دسال بردگی» از
دیگر چهرههای مطرح ســینمایی هستند که امسال با
دریافت جایزه شوالیه مورد تقدیر قرار گرفت« .کوین
اسپیســی» در دهه  ،۹۰برای نخستین بار جایزه تونی
که معادل اســکار در تئاتر است را برای درخشش در
نمایش «گمشــده دریانکرز» دریافــت کرد و فعالیت
حرفهایاش در سینما را با ایفای نقش کوتاهی در فلم
« »Heartburnدر سال  ۱۹۸۶آغاز کرد.
وی که به بازی در نقشهای عجیب و غریب بیش از به
عهده گرفتن نقش نخست عالقه دارد ،همواره با احتیاط
و وسواس ،نقشهایش را انتخاب میکند و همین قصه
وی را به یک بازیگر شاخص تبدیل کرده است.
درخشش ســینمایی او با فلم «هفت» ساخته «دیوید
فینچر» در نقش یک قاتل زنجیرهای آغاز شد و سپس
بازی خیره کنندهاش در فلم «مظنونین همیشــگی»
ساخته برایان ســینگر» ،او را به یک ستاره تمام عیار
تبدیل کرد.
«اسپیسی» ،بازیگری اســت که در نقشهای مثبت و
منفی ،چهره کامال متفاوتی ارائه کرده و بازی زیرپوستی
بسیار لطیفی را از خود به نمایش میگذارد.

«درجستجوی ُدری»رکوردسینمایآمریکاراشکست

«در جستجوی ُدری» با فروش  136میلیون دالری رکور
فروش آغازین فلمهای انیمیشــن تاریخ سینمای آمریکا
جابهجا کرد  .هالییود ریپورتر گزارش کرد که انیمیشــن
جدید «در جســتجوی ُدری» محصول استودیو پیکسار
کمپانی دیزنی که دنباله انیمیشن معروف «درجستجوی
نمو » است در اولین هفته نمایش در سینماهای آمریکا در
ببیش از  4300سالن سینما به روی پرده رفت و به فروش
چشمگیر  2/136میلیون دالر دست یافت.
«در جســتجوی ُدری» همچنین با ثبت فروش 2/136
میلیــون دالری در اولیــن هفته اکران بــه عنوان تنها
انیمیشن در فهرســت  20فلم پرفروش تاریخ سینمای
آمریکا در هفته آغازین نمایش قرار گرفت.
این انیمیشــن در بازارهای خارجی نیــز نمایش موفقی
داشت و در  29کشوری که به روی پرده رفت ،فروش 50
میلیون دالری را رقم زد تا در اولین هفته اکران به فروش

جهانی  2/186میلیون دالر دست یافته باشد.
رکورد فروش آغازین یک انیمیشن در سینماهای آمریکا
پیش از این در اختیار قسمت سوم مجموعه «شرک» بود
که در ســال  2007فروش آغازین  6/121میلیون دالری
را تجربــه کرده بود و رکورد فــورش آغازین محصوالت
پیکسار نیز با  110میلیون دالر در اختیار «داستان اسباب
بازی  )2010 ( »3بود .انیمشــین «در جستجوی ُدری» که
درجه سینمایی  Aگرفته است ،فلمی است که با توجه به
عملکرد ضعیف دنبالههای سینمایی برای گیشه تابستانی
هالیوود ضروری بود و به خوبی قدرت خانوادهها در ایجاد
فروش خوب آثار ســینمایی را نشان داد ،بطوری که 65
درصــد از مخاطبان این انیمیشــن در هفته اول نمایش
خانوادهها بودند 26 ،درصد ازمخاطبان را بزرگســاالن و
همچنین  9درصد را نوجوانان تشکیل میدادند.
«دیو هولیس» مدیر توزیع داخلی کمپانی دیزنی در این

پولیس می گوید که آنتون یلچین ،هنرپیشه متولد روسیه که در رشته
فلمهای ‹پیشــتازان فضا›  )Star Trekنقش چخوف را بازی می
کرد در اثر سقوط موتر در لس آنجلس کشته شده است ).ظاهرا او کنار
موترش ایستاده بود که موتر شروع به غلط زدن روی شیب تند جاده کنار
خانه اش در ناحیه استودیو سیتی کرد و او را له کرد .او به فاصله کوتاهی
بعد از آن در ساعت یک صبح یکشنبه به وقت محلی درگذشت .یلچین
 ۲۷ســاله همچنین در فلم های «دیوانه وار» ( )۲۰۱۱و اتاق سبز ()۲۰۱۵
بازی کرده بود .او در فلم «پیشتازان فضا» (محصول  )۲۰۰۹و «پیشتازان
فضا ،به سوی تاریکی« ( )۲۰۱۳نقش پاول چخوف را بازی می کرد؛ نقشی
که با بازی والتر کونیگ که اکنون  ۷۹ســال دارد معروف شده بود .فلم
ســومی به نام «پیشتازان فضا ،ماوراء»که او را در همین نقش نشان می

باره گفت :فاصله  13ساله بین اکران قسمت اول و دوم این
انیمیشن موجب شده افراد اشتیاق زیادی برای تماشای
قسمت دوم آن داشته باشــند .این هفدهمین محصول
پیاپی از استودیو انیمیشن سازی پیکسار است که درجه
سینمایی  Aمیگیرد .انیمیشن «در جستجوی ُدری» روز
جمعه و در اولین روز نمایش  2/55میلیون دالر فروخت و
رکور فروش یک روزه انیمیشنها را نیز از «شرک »3پس
گرفت که در سال  2007در اولین روز نمایش  47میلیون
دالر فروخته بود .در انیمیشــن «در جستجوی ُدری» که
به کارگردانی «اندرو اســتانتون»و «آنگس مکلین» در
استودیو پیکسار کمپانی دیزنی ساخته شده است« ،آلن
دی جنوس» و «البرت بورکس» صداپیشگی شخصیتهای
اصلی را بر عهده دارند .انیمیشن «در جستجوی نمو» در
سال  2003میالدی در نهایت موفق به ثبت فروش بالغ بر
 936میلیون دالر درگیشه جهانی شد.

دهد قرار است ماه آینده اکران شود .خبر مرگ او با واکنش گسترده در
شبکه های اجتماعی روبرو شد .زاخاری کوئینتو که در این رشته فلم ها
نقش اســپاک را بازی می کند در اینستاگرام نوشت« :دوست عزیز ما.
رفیق ما .آنتون ما« ».یکی از کنجکاوترین و گشادهذهنترین آدمهایی
که افتخار شناختنشــان را داشته ام .چه آدم خوشذوق و خوشقلبی.
خیلی پختهتر از سن و سالش بود و حاال جوانمرگ شده .با خانواده اش
در این غم باورنکردنی شریکم و برایشان آرزوی صبر می کنم ».جان چو
از دیگر بازیگران پیشتازان فضا در توییتر نوشت« :من به آنتون یلچین
نهایت عشق و عالقه را داشتم .او یک هنرمند واقعی بود :کنجکاو ،زیبا
و شجاع .او یک دوست عالی و یک پسر فوق العاده بود .از خبر مرگ او
دیوانه شده ام(».بی بی سی)

همچنین اعضای انجمن مطبوعات خارجی هالیوود نیز حداکثر تا ساعت
 10صبح روز جمعه  10دســمبر  2016فرصت دارند رایهای خود را برای
معرفی نامزدها در شاخههای گوناگون ارسال کنند و در نهایت نامزدهای
نیز ساعت  8صبح روز دوشنبه  12دسمبر معرفی میشوند.
بر اســاس اعالم نشــریه هالیوودریپورتر ،چهارم جنوری  2017نیز به
عنوان آخرین مهلت برای ارســال رایهای نهایی برای انتخاب برندگان
این رویداد سینمایی اعالم شده است که با مراسم پایانی اعالم برندگان
هفتادوچهارمین دوره این جوایز ســینمایی در شاخههای گوناگون در
تاریخ هشتم جنوری  2017همراه خواهد بود.

انجمن مطبوعات خارجی هالیــوود برنامه زمانی هفتادوچهارمین دوره
جوایز سینمایی گلدن گلوب را اعالم کرد.
نامزدهــای هفتادوچهارمین دوره جوایز ســینمایی گلدن گلوب روز
 12دسمبر  2016اعالم خواهد شد و مراســم اعطای جوایز این رویداد
سینمایی نیز روز هشتم جنوری  2017در لسآنجلس برگزار میشود.
بر اساس اعالم انجمن مطبوعات خارجی هالیوود ،آخرین مهلت ارسال
آثار در بخشی سینمایی و تلویزیونی جوایز گلدن گلوب ،روز  31اکتبر
 2016خواهد بود و تمامی فلمهای متقاضی حضور در جوایز گلدن گلوب
نهایتا تا تاریخ هفتم دسمبر  2016فرصت اکران عمومی دارند.
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هـدف

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
2645

2445
2343

منوچهر ـ مورچه ـ چشم ـ
چشمه ـ مهر ـ چمن ـ مه ـ
شرم ـ نرم ـ منور ـ مچ ـ
چرم ـ رمه ـ موش ـ نمره
ـ مرچ ـ نمو ـ مو.

 بازی با کلمات

آالیش ـ ادامه ـ بددماغ ـ پالیــدن ـ ترجمه ـ ثبات ـ جداگانه ـ چنگلوک ـ
حکایت ـ خفته ـ درخشــنده ـ ذخیره ـ رضوان ـ زردالو ـ ژنده ـ ساده لوح ـ
شدید ـ صنعت ـ ضامن ـ طامع ـ ظریف ـ عفت ـ غنومند ـ فرض ـ قطره ـ کلیه
ـ گلوکز ـ لجاجت ـ منحرف ـ نکته ـ ویرگول ـ هیکل ـ یگرنگی.

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

جواب هدف

2123

2358

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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میزان

حمل

دوستان و خانواده در حال حاضر به فكر برآورده كردن نيازهاي خود
هستند بنابراين بهتر اســت عقايدتان را بعدا ً برايشان بازگو كنيد.
بپذيريد كه هر كسي عقيده خودش را دارد .سعي نكنيد همه چيز را
با عالقه خودتان مرتب و برنامه ريزي كنيد.

ثور

اگر بتوانیم مشکالت را بهتر و راحت تر حل کنیم زندگی راحتر می
باشد .از آنجاییکه سیاره حاکم بر شما زهره است و در حال حاضر در
شرایط بدی قرار دارد حل کردن مشکالت و رفع سوءتفاهم ها حتی
در مورد موضوعات واضح شرایط را بدتر می کند و اختالف بیشتری
ایجاد میشود .بنابراین اکنون زمان خوبی برای حل آن ها نیست.

جوزا

امروز شــما مصمم و بااراده اید .می دانید کــه چه چیزی را می
خواهید به دســت آورید و تا کارهایتان را انجام نرســانید به
استراحت نخواهید پرداخت .اگر در محل کار هستید ،مثال زنده
ای از خالقیت و سودرسانی هستید چرا که با سرعت نور از عهده
هر کاری بر میآیید.

عقرب

امروز واقع ًا فعال هســتید و انرژیتان به شما کمک می کند تا هر
کاری را که می خواهید با تمام وجــود انجام دهید .گر از قدرت
ذهن تان به خوبی استفاده کنید می توانید کارهای زیادی را انجام
دهید.

قوس

امروز به نظر ميآيد يكنفر قصد دارد شما را اذیت کند و هر چه
برنامههاي شما جديتر است اين شخص مصممتر است كه سر راه
شما شود .به جاي از كوره در رفتن ،سعي كنيد بفهميد به چه دليل
آنها اينقدر سعي ميكنند امروز مشكل ساز شوند.

اتفاقات خوبي در انتظار شماست ،يا امكان درآمدي جديد در آينده
وجود دارد زمان خوبي است تا نقشههايي را كه كشيده ايد هر موقع
امكان دارد عملي كنيد.

جدی

تصمیــم دارید این تعطیالت آخر هفته را کاری متمایز از همیشــه
انجام دهید .اگرهمسرتان موافق نیست ،افراد زیادی با این پیشنهاد
موافق اند.گشتن در نمایشگاه کار جالبی نخواهد بود اما برای اینکه
فکرتان را باز کنید،حاضرید هر کاری انجام دهید.

دلو

سرطان

اسد

امروز سياره ها با دقت در مســير خود گردش خواهند كرد و همه
چيز در دنياي شــما عالي خواهد بود براي انجام كارها شما داراي
انرژي زيادي هستيد .هم چنين مي توانيد زماني كه فكر مي كنيد به
آرامش احتياج داريد كمي ريلكس كنيد.

سنبله

همسرتان به شما فشار می آورد و از این موضوع خوشتان نمیآید.
البتــه نمیتوانید کاری در مقابل آنها انجــام دهید زیرا قدرت آنها
بیشتر است .زیاد طول نمیکشد اما در حال حاضر از آن لذتی نمی
برید.

در چنين زماني ،همه ما دوســت داريم كه مســافرت كنيم و از
آنجايي كه شما فردي منظم هســتيد ممكن است امروز به يك
آژانس مسافرتي ســري بزنيد و جالب اينجاست كه شما هميشه
تورهاي مسافرتي با قيمت ارزان را پيدا مي كنيد.

امروز کمی احســاس نا امنی می کنید و به تصورات تان اجازه می
دهی تا شــما را با خود ببرند .ممکن است در ذهن خود تصور کنید
که دیگران پشت سر شما صحبت می کنند یا با شما خصومتی دارند
در حالیکه اص ً
ال این طور نیست .لیستی از افراد معروف برای خودتان
تهیه کنید از عظمت و بزرگی آنها حیرت نکنید.

حوت

تازه ترین فلم سینمایی آمیتاب باچان ،نتوانست شروع
خوبی در جدول گیشــه نمایش سینماهای هند داشته
باشد .این فلم «سه» نام دارد و از حال و هوایی ترسناک
برخوردار است.
فروش این فلم در ســه روز اول نمایش ،حدود  10کرور
بوده است .هزینه تولید «سه» ،نزدیک  29کرور اعالم
شده است.
تحلیــل گران اقتصادی ســینمایی در هند می گویند
شاید به دلیل کم بودن هزینه تولید فلم ،در دراز مدت
بتواند تبدیل به فلمی شود که ضرر نداده است.
این در حالی اســت که با توجه به کاهش رقم فروش
«ســه» در روزهای آینده ،بعید به نظر می رسد بتواند
طی دو هفته آینده  18کرور دیگر فروش کند.
«سه» نسخه دوباره سازی شده و هندی زبان یک فلم
موفق کوریای جنوبی به نام «مونتاژ» اســت و در ژانر
سینمای وحشت معروف کوریایی ساخته شده است.
بچن در داستان فلم ،پیرمردی هفتاد ساله است که هر
روز صبح راهی اداره پولیس می شــود .او سال هاست
که به این کار عادت کرده است .علت حضور روزانه این
پیرمرد در اداره پولیس ،پیدا کردن ردی از نوه گم شده
اش است .نوه او در سن هشــت سالگی ربوده شده و
دیگر کسی اطالعی از وضعیت او ندارد.
ویدیا باالن دیگر بازیگر سرشناس بالیوودی ،در «سه»
در نقش مامور پولیســی ظاهر می شود که تصمیم می
گیرد به کمک پیرمرد آمده و اثری از نوه گم شده پیدا
کند.به نوشنه سایت ایندیا اف ام«،سه» بعد از «وزیر»
دومین فلم آمیتاب باچان در ســال  2016است ،که به
روی پرده سینماهای هند می رود« .وزیر» هم در جدول
گیشه نمایش شکست تجاری خورد.

تاریخ برگزاری جوایز گلدن گلوب اعالم شد

هنرپیشه پیشتازان فضا در یک حادثه کشته شد
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بدبیاری آمیتاب باچان
در جدول گیشه نمایش

پی آمد روابط می توانند در مغز شما بنوازند و همان طور که می
دانید مالمت و خستگی دشمن شهوت است  .همان طور که هوس
حس مطلوب شماست و شما پی می برید که خودتان دارید رابطه
ای را نگاه می کنید که در مستی با یک چشم بحرانی آرام گرفته
است .
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جایزه اصلی جشنواره
سیدنی به فلم
برازیلی رسید

«آکواریس» جایزه اصلی بهترین فلم را از شصتوســومین
جشنواره سیدنی استرالیا دریافت کرد.
بنابر اعالم وبسایت رسمی جشنواره فلم سیدنی ،فلم برازیلی
«آکواریس» (برج دلو) به کارگردانی «کلبر مندونسا فیلیو» که
امسال در جشــنواره فلم کن یکی از نامزدهای نخل طال بود،
جایزه  47هزار دالری بهترین فلم را از شصت وسومین دوره از
این رویداد سینمایی در کشور استرالیا کسب کرد.
«ســایمون فیلد» تهیهکننده انگلیســی که ریاست هیئت
داوران بخش رقابتی این رویداد سینمایی را بر عهده داشت
اظهار کــرد« ،آکواریس» بیانیهای قدرتمند و مرتبط با دوران
معاصر در برازیل و ایستادگی یک فرد بر سر اعتقاداتش است.
سال گذشته فلم «شــبهای عربی» ساخته «میگوئل گومز»
از پرتگال جایزه اصلی جشــنواره سیدنی را از آن خود کرد
و دیگر برندگان این رویداد ســینمایی در چند ســال اخیر
«دو روز و یک شــب» (« ،)2014تنها خدا میبخشد»(،)2013
«آلــپ»( )2012و «جدایی نادر از ســیمین» از ایران ()2011
هستند.

بازگشت «پولیس بورلی
هیلز» به پرده سینما

باالخره پس از چند سال بحث و تردید در باره تولید چهارمین
قسمت مجموعه فلم «پولیس بورلی هیلز» ،کمپانی پارامونت
خبر ساخت قسمت جدید را به صورت رسمی اعالم کرد.
جری بروکهایمر تهیه کننده اصلی این مجموعه فلم با انتخاب
کارگردان قسمت چهارم ،می گوید کلید فلم برداری آن اوایل
سال  2017زده می شود.
تیم دو نفره عــرب تبار ادیب العربی و بــال فالح ،وظیفه
کارگردانی «پولیس بورلی هیلــز  »4را به عهده دارند .ادی
مورفــی بازیگر اصلی این مجموعه فلم هــم ،از این انتخاب
راضی است.
منابع نزدیک به فلم می گوینــد مورفی و بروکهایمر پس از
تماشــای اولین کار بلند ســینمایی این دو کارگردان به نام
«سیاه» ،احســاس کردند آن ها بهترین گزینه برای مجموعه
فلم آن ها هستند.
فلم نامــه جهارمین «پولیس بورلی هیلــز» را اندرو نمک و
جاش آپلبالم نوشته اند .این فلم نامه با تغییراتی از سوی دو
کارگردان قسمت تازه روبرو خواهد شد.
در ایــن فلم نامه ،کاراکتر آلکس که شــخصیت محوری این
مجموعه فلم است ،به ریشه های دیترویتی خود برمی گردد
و با مشکالت و دردســرهای مربوط به آن دست و پنجه نرم
می کند.
به نوشــته امپایر آنالین ،تهیه کنندگان این کمدی اکشــن
خانوادگی امیدوارند قســمت تازه آن را برای نمایش عمومی
در روزهای پایانی سال  2017آماده کنند.
رسانه های گروهی می نویسند صنعت سینما بیش از دو دهه
است که تالش دارد قسمت تازه ای از مجموعه فلم موفق دهه
هشتادی «پولیس بورلی هیلز» را تولید کند.
اما در این مدت فلم نامه و کارگردان مناســبی برای آن پیدا
نکرده بود .ادی مورفی هم ســال قبل در گفت و گویی اعالم
کرد فقط در صورتی با قسمت تازه همکاری می کند که «فلم
نامه ای عالی» داشته باشد.
بحث تولید قســمت چهارم فلم در شرایطی کامال جدی شده
که مدتی قبل اعالم شــد این مجموعه فلــم تبدیل به یک
مجموعه تلویزیونی می شود.
اپیزود آزمایشی این مجموعه هم مدتی قبل ساخته شد و قرار
است بزودی به روی آنتن تلویزیون برود.

