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هیات داوران جشنواره
کارلویواری معرفی شد
مســئوالن برگزاری جشــنواره کارلوویواری هیئت
داوران بخشهــای گوناگون این رویداد ســینمایی را
معرفی کردند .ســایت رسمی جشنواره بینالمللی فلم
کارلوویواری از حضور «مائوریسو براچی» رماننویس و
فلمنامهنویس ایتالیایی« ،ایو گابرو» رئیس یک کمپانی
فلمســازی« ،مارتا ایسووا» بازیگر اهل جمهوری چک،
«جورج اواشــویلی» کارگردان گرجستانی و «جی ون
هوی» تهیهکننده آمریکایی بــه عنوان هیئت داوران
بخش جایــزه بزرگ بینالملل این رویداد ســینمایی
«شرق غرب» این
خبر داده است .هیئت داوران بخش
ِ
جشنواره سینمایی نیز شامل «کارمن گری» منتقد فلم،
«تولگا کارچکیک» نویســنده و کارگردان ترکیهای،
«میکولوس نووتنــی» تهیه کننده اهل چک« ،آگنیزکا
اسموزینســکا» کارگردان پولندی و «یوشــی یاتابه»
برگزارکننده جشــنواره از جاپان میشــود .همچنین
بنابر اعالم پیشین این رویداد سینمایی ،امسال «ویلم
دفو» بازیگر آمریکایی به پاس نقش برجسته در صنعت
سینمای جهان با اعطای گوی بلورین افتخاری در شب
افتتاحیه این رویداد ســینمایی تقدیر خواهند کرد و
«چارلی کافمن» نویسنده و کارگردان برنده اسکار فلم
«درخشش ابدی یک ذهن پاک» نیز جایزه «پرزیدنت»
جشــنواره را دریافــت خواهد کرد .جشــنواره فلم
ی واری» یکی از رویدادهای درجه الف سینمای
«کارلوو 
جهان و مهمترین جشنواره اروپای مرکزی و شرقی به
شــمار میرود که دارای دو بخش رقابتی و غیررقابتی
است و جایزه اصلی آن گوی بلورین نام دارد.

بازآفرینی فلمی
خاطرهانگیز از راجر مور

فلم «قدیس» یا «سنت» فلمی خاطرهانگیز با بازی راجر
مور بازیگر کهنهکار انگلیسی ،دوباره ساخته میشود.
کمپانی پارامونــت قصد دارد تا فلــم «قدیس» را که
فلمی جاسوســی بود ،دوباره بسازد .این استودیو اعالم
کرده حقوق کتابی را که فلم برمبنای آن ســاخته شده،
خریداری کرده است .این مجموعه کتاب نوشته لسلی
چارتریز درباره یک مامور مخفی دو جانبه به نام سیمون
تمپلر است .این محصول بیش از همه برای تهیه سریالی
بر مبنای آن در دهه  ۱۹۶۰شــناخته میشود که در آن
راجر مور پیــش از آن که در نقش جیمز باند بازی کند،
نقشآفرینی کــرده بود .راجر مور زمانــی درباره این
مجموعه گفته بود که در نبرد بــا پذیرش نقش جیمز
باند ،این نقش را ســرانجام رها کرد .چارتریز به تنهایی
یا با همکاری دیگر نویسندگان حدود  ۱۰۰داستان درباره
«قدیس» در فاصله بین سالهای  ۱۹۲۸تا  ۱۹۸۳نوشت
که دربرگیرنده طیف متنوعی از داســتانهای کوتاه تا
رمانهای کامال بلند بود.این شــخصیت به نمایشهای
رادیویی نیز راه یافت و کمیکها و نمایشهای صحنهای
نیز با مرکز بر شخصیت وی ساخته شد ۱۶ .فلم بلند نیز
بر مبنای این شخصیت و داستانهایش ساخته شده که
آخرین آن در سال  ۱۹۹۷با بازی وال کیلمر و الیزابت شو
در هالیوود جلوی دوربیــن رفت .در هرحال از آنجا که
نسخه  ۱۹۹۷این فلم نیز که ساخته پارامونت بود ،در کل
فلم موفقی بود و هم از نظر تجاری و هم از نظر منتقدان
جایگاه خوبی به دست آورد.

رونماییازپوسترمتفاوتجشنوارهونیز2016

پوستر ویژه هفتادوسومین جشنواره بینالمللی فلم ونیز
با تصوبری توصیفگر «لحظه انتظار در ســینما» رونمایی
شد.
پوستر جشــنواره فلم ونیز  2016که برای پنجمین سال
پیاپی توسط «سیمونه ماســی» هنرمند مطرح ایتالیایی
طراحی شده است ،بیننده را به احساس کردن لحظاتی
قبل از آغاز نمایش یک فلم دعوت میکند.
«ســیمونه ماسی» که چند سالی اســت طراحی پوستر
قدیمیترین رویداد سینمایی جهان را بر عهده دارد ،در
سال  2012با ساخت سکانس کوتاه آغازین جشنواره فلم
ونیز شامل  300تصویر برگرفته از فلمهای کارگردانی چون

«فلینی»« ،انجلوپولوس»« ،وندرس»« ،تارکوفســکی» و
«تروفو» که همگی با دست کشــیده شده بودند موفق
به کســب جایزه بهترین فیم کوتــاه از جوایز «دیوید
دیدوناتلو» موسوم به اسکار سینمای ایتالیا شد.
«ماســی» که از او به عنوان یکــی از آخرین بازماندگان
در میان پیشــگامان انیمیشن استاپ موشن یاد میشود
که همه طراحیهای خود را با دســت و بدون استفاده از
کمپیوتر خلق میکند ،تاکنون موفق به دریافت  200جایزه
گوناگون از جشــوارهای سینمایی در سراسر جهان شده
است .بنابر اعالم وبسایت جشــنواره ونیز ،این هنرمند
ایتالیایی از سال  2011تا  ،2015چهار پوستر جشنواره فلم

مراسم تشییع امجد صبری،
خواننده قوالی پاکستان برگزار شد
در پاکســتان هــزاران نفر در مراســم
تشییع امجد صبری ،یکی از مشهورترین
خوانندگان «قوالی» این کشــور شرکت
کردند .امجــد صبری خواننــده قوالی،
روز چهارشــنبه ( ۲۲جون) هنگامی که
در موتــری در کراچی در جنوب کشــور
بود ،هــدف گلوله قرار گرفت و کشــته
شــد.طالبان پاکستان مسئولیت قتل او را
بر عهده گرفت .در مراســم تشییع آقای
امجد ،بسیاری از ورزشکاران ،خوانندگان،
بازیگــران و چهره های مشــهور زیادی
شــرکت کردند .قوالی نوعی از موسیقی
صوفیان است و خانواده آقای صبری برای
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هـدف
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درگذشت نویسنده و
روزنامهنگار مطرح
آمریکایی

سده ها در این نوع موسیقی فعال بودهاند.
امجد صبری در یکــی از آهنگهایش نام
اعضای خاندان پیامبر اسالم را آورد ،نکته
ای که باعث خشم تندروها شد و او را کافر
خواندند.
اما معلوم نیســت این موضوع تا چه حد
زمینه ساز قتلش شد .طالبان ،البته صوفیان
را مرتد میدانند ،اگرچه در ســالهای اخیر
حمالتی علیه آنهــا انجام نداده بودند .این
قتل بار دیگر مساله عدم امنیت در پاکستان
را برجسته کرده است؛ و مانند موارد پیشین
مقامات پاکستان از برخورد قاطع با عامالن
میگویند( .بی بی سی)

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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مذهب ـ جذب ـ تجربه ـ
رجــب ـ رتبه ـ بته ـ به ـ
بهتر ـ جبر ـ بت ـ تب ـ
تبر ـ مرتبه ـ بره ـ برج.

فلم ترسناک «آلیستر آرکین» با همکاری
جیم کری و الی راث ساخته خواهد شد.
،جیم کری عالوه بر نقشآفرینی در پروژه
ســینمایی ،کار مدیریــت اجرایی تولید
آن را نیــز برعهده دارد .ایــن فلم برای
شرکت فلمسازی اســتیون اسپیلبرگ و
به کارگردانی الی راث ســاخته میشود.
کتاب «آلیســتر آرکیــن Aleister /
 »Arcaneنوشــتۀ استیون نیلز نخستین
بار ســال  2004منتشر شــد .جان کراکر
فلمنامــه این اثر ســینمایی را با اقتباس
از کتاب نیلز مینویســد .دیوید هابرمن،
تــد لیبرمــن در کنار مایــکل آگوییالر
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 بازی با کلمات
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میزان

حمل

مي توانيد كار و تفريح را با هم تركيب كنيد .همكارانتان با همســر
شما رابطه خوبي برقرار كرده اند .اين فرصت خوبي است تا هر موقع
الزم بود از همكاران بخواهيد تا به كارهاي شما رسيدگي كنند و شما
هم به منزل برويد.

ثور

امروز پایانی برای اتفاقات گذشته و شــاید هم شروعی تازه باشد
فرصت ها و قول ها جدیدی به خودتــان می دهید و می توانید به
آنها عمل کنید و دیگران را تحت تاثیر قرار دهید و به شما تبریک
میگویم.

جوزا

امروز ،روز خوبي براي استفاده از كارهاي روزانه و مسائل كاري است،
اما ســعي كنيد اگر تغييرات در اين زمينه وجود داشت خسته و بي
حوصله نشويد .ســتارگان در حال حاضر به مسائل پولي مربوط مي
شوند ،نبايد پولتان را بي جهت خرج كنيد .مگراين كه مجبور بوديد،
حتي اگر يك رابطه طوالني تمام شود.

سرطان

امروز تاکید بر روی خانه می باشــد .شــاید مهمان های ناخوانده
داشته باشید و دوست ندارید مدت زیادی بمانند .تنها چیزی که می
خواهید یک روز آرام در کنار همسرتان است.

اسد

امروز روز خوبيست كه با دوستانتان و ديگر مردمي كه از همراهيشان
لذت مي بريد ،دور هم جمع شــويد .شما بسيار احساس اجتماعي
بودن مي كنيد و عاشــق اين خواهيد بود كه در اتاقي كه پر از افراد
ديگر است ،بدرخشيد .شما ممكن است كه از طرف شخصي بسيار
جذاب ،دعوتي دريافت کنید.

سنبله

اعتماد به نفس شــما بار دیگر باال می رود و در مورد چیزهایی که
می توانید به دســت بیاورید مثبت بین تر هستید .از تحسین های
دیگران روحیه بهتری به دست می آورید.

با پر کردن امروز با شــاید و خنده روزی بــه یادماندنی از امروز
بسازید .نه این که فکر کنید شــما امروز هیچ مشکلی نخواهید
داشــت چرا که به نظر می رسد شما توســط افرادی که نیازمند
شما هستند و می خواهند با شــما وقت صرف کنند احاطه شده
اید .تعجب نکنید چرا که شــما بیش از همیشه جذاب و گرم شده
اید و این امر موجب ایجاد اموری عجیب و شــگفت در محبوبیت
شما میشود.

عقرب

امــروز از حمایت و همکاری دیگران برخوردار هســتید .زیرا در
حالت تعادل هستید .الزم اســت با یک نفر مشکالت تان را حل
کنید وآن فرد نیز تمایل دارد مشکالت را حل کند.

قوس

نفوذ سياره ها شما را وادار مي كند كه احساسات و افكار خود را
نسبت به كســي ابراز كنيد .اين خيلي طبيعي براي اتفاق خواهد
افتاد چون بين آنچه احتياج داريد و آنچه خواســت شماســت
تناقضي نيست .يك نفر ممكن اســت با كلماتي عصباني شما را
كام ً
ال سوپرايز كند.

جدی

امروز مي توانيد هر نوع سوء تفاهمي را كه در خانه پيش مي آيد
برطرف كنيد .اما اين تنها در صورتي امكان دارد كه با كســي كه
دوستش داريد روراست باشيد.

دلو

امروز واقع ًا از زندگی اجتماعی خودتان لذت می برید .به خصوص با
دوستانی که برایتان آرامش زیادی ایجاد می کنند .اگر مجرد هستید
با یک نفر که تاکنون دوست بوده اید جفت می شوید .اگر امروز بیرون
می روید سعی کنید امروز را به یک واقعه خاص اجتماعی تبدیل کنید
چون امروز از نظر ذهنی بسیار هیجان زده هستید.

حوت

اجازه ندهید هیچ اذیت و آزاری به دوســت یا همکارتان برسد تا
تعطیالت آخر هفته خراب نشــود .بعضی مواقع شما زیاد ایجاد
مزاحمت می کنید که باعث اذیت و آزار و عصبانیت می شوید و
میتواند شما را عقب نگه دارد .نیروی تان را تلف نکنید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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ساخت نسخه هندی فلم
«»red

تهیهکنندگان «آلیســتر آرکین» هستند.
داســتان فلم درباره گروهــی از کودکان
اســت که با پیرمردی بداخالق با مهربانی
رفتار میکنند .پس از مرگ پیرمرد شــهر
به طلسمی گرفتار میشــود که تنها این
کــودکان توان رها کردن شــهر از آن را
دارند .الی راث کارگردانی فلمهایی چون
«مسافرخانه» و «جهنم سبز» را در کارنامه
کاری خود دارد .جیم کری نیز که بیشــتر
برای بازیهای درخشان خود در فلمهای
کمدی شناخته میشــود ،آخرین بار در
قسمت دوم فلم «احمق و احمقتر» ظاهر
شده است.

آدرس ـ انجمن ـ باغبان ـ پیشانی ـ تکامل ـ ثروت ـ جمهوریت ـ چیره دست
ـ حواس ـ خواص ـ دیپلمات ـ ذیل ـ راسخ ـ زمین ـ ژرف ـ شیرین ـ صامت ـ
ضرورت ـ طلسم ـ ظفر ـ عابد ـ غزالی ـ فرهاد ـ قسمت ـ کنار ـ گلدان ـ مالیه
ـ میمنه ـ نوشادر ـ وقت ـ هویدا ـ یکباره.

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

جواب هدف
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م کری در یک فلم ترسناک
جی 

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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ونیز که روی هم رفته یک داســتان ادامهدار را تشکیل
میدادند با الهام از فلمهای «پاریس تگزاس» ســاخته
«ویم ونــدرس»« ،چهارضد ضربه» از «تروفو»« ،ابدیت و
یک روز» به کارگردانی «تئو آنجلوپولوس» و «و کشــتی
به راهش ادامه میدهد» از «فدریکو فلینی» طراحی کرد.
هفتادوسومین جشــنواره بین المللی فلم ونیز به عنوان
قدیمیترین رویداد ســینمایی جهان از تاریخ  31اگست
تا  10ســپتمبر برگزار میشود و امســال «سم مندس»
کارگــردان مطــرح آمریکایی فلمهایی چــون «زیبای
آمریکایی» و «اسکای فال» در راس هیئت داوران بخش
رقابتی قرار دارد.
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اسب را در خانه  f 7حرکت دهید.
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«مایکل هر» نویســنده یکی از بهتریــن کتابهای
خاطرات جنگ درگذشت.
«مایکل هر» نویسنده و روزنامهنگار آمریکایی در سن
 76سالگی در نیویورک از دنیا رفت.
«هر» روزنامهنگار و نویســندهای بود که بیشتر برای
نــگارش کتاب «اعزام» شــهرت دارد« .جان لوکری»
رماننویس درباره این کتاب گفته اســت :این بهترین
کتاب درباره انســان و جنگ اســت که در زمان ما به
نگارش درآمده است.
او که متولد سال  1940بود ،یکی از برترین نویسندگان
در حوزه «روزنامهگاری نو» محســوب میشــد« .تام
وولف» و «ترومن کاپوتی» از دیگر چهرههای فعال در
این زمینه هستند.
بر اســاس گزارش گاردین« ،هر» در کتاب «اعزام» از
فعالیت خــود به عنوان خبرنگار حــوزه جنگ مجله
«اسکوایر» بینسالهای  1967تا  1969در دوران جنگ
ویتنام نوشته است .او پس از بازگشت از جنگ نگارش
این کتاب را شروع کرد اما بعد از  18ماه دچار افسردگی
شد و بین سالهای  1971و  1975دست به قلم نشد.
«هر» پس از موفقیت کتابش ،در هالیوود مشــغول به
کار شد .روایت فلم «اینک آخرالزمان» فرانسیس فورد
کاپوال تا حدی براســاس «اعزام» به قلم این نویسنده
اســت« .مایکل هر» در سال  1987در نگارش فلمنامه
نامزد اسکار «غالف تمامفلزی» به کارگردانی «استنلی
کوبریک» همکاری کرد.

آنیل کاپور قصد دارد نسخه هندی فلم اکشن «»Red
یا «سرخ» را با همکاری یک کمپانی خارجی بسازد.
به نقل از هالیوود ریپورتر ،بازســازی فلم هندی زبان
«سرخ» با همکاری آنیل کاپور بازیگر فلم «زاغه نشین
میلیونر » ساخته میشود.
این بازیگــر بالیوودی با همــکاری کمپانی الینزگیت
نســخه هندی «ســرخ» را که با بازی بروس ویلیس و
مورگان فریمن ساخته شده بود ،تولید میکند.
استودیو الینزگیت و کاپور با همکاری شبکه AKFC
این فلم را توزیع خواهند کرد.
فلم اصلی «سرخ» که سال  ۲۰۱۰اکران شد ۹۰ ،میلیون
دالر فروش کرد .به جز فریمن و ویلیس بازیگران درجه
یک دیگری از جمله هلن میرن و جان مالکوویچ و کارل
اوربان در این فلم بازی کرده بودند .داستان فلم درباره
یک تیم کماندویی کهنهکار بود که با توجه به شــرایط
جدید ،دوباره دور هم جمع میشوند .قسمت دوم فلم
با عنوان «رد  »۲نیز ســال  ۲۰۱۳ساخته شد .ساخته
شــدن این فلم به زبان هندی نخستین پروژه مشترک
الینزگیت و شبکه  ANFCو دومین فلمی است که این
کمپانی پس از ساختن «برادران» که بازسازی یک فلم
آمریکایی به نام «جنگجو» بود ،میسازد .هزینه تامین
گروه ســازندگان این فلم با این دو کمپانی است و قرار
است کار تولید فلم در ماه اگست کلید بخورد.

زک افران روبروی
هیو جکمن

زک افران در فلم تازه هیو جکمن ،با او همبازی می شود .این
درام اجتماعی شرح حال گونه ،با نام «بزرگ ترین شومن روی
زمین» جلوی دوربین می رود.
هیو جکمن مدت هاســت که تالش دارد این فلم ســینمایی
ساخته شود و حضور افران در فلم ،به پیشنهاد او بوده است.
خط اصلی داســتان فلم ،در باره پی تــی بارنوم مرد دنیای
نمایش است .او با کارهای خود ،لقب بزرگ ترین مرد نمایشی
یا شومن تاریخ را گرفت.
نقش این مرد افسانه ای دنیای نمایش را در جلوی دوربین هیو
جکمن بازی خواهد کرد .به این ترتیب ،او تبدیل به کسی می
شود که سیرک معروف «بارنوم و بیلی» را بنیان گذاری کرد.
قبل از احداث این سیرک معروف ،بارنوم آدمی معمولی بود که
با تورهای مختلف سیرک به نقاط مختلف رفته و برنامه هایی
معمولی اجرا می کرد.
جکمن از سال  2009که با داســتان زندگی بارنوم آشنا شد،
تصمیم گرفت این داســتان را به روی پرده سینما بیاورد .او
یکی از تهیه کنندگان اصلی فلم هم هست.
فلم نامه اقتباســی فلم را جنی بیکز و الورنس مارک نوشته
اند و هنوز معلوم نیســت افران در آن ،در نقش کدام کاراکتر
ظاهر خواهد شد.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،مایکل گریسی برای کارگردانی این
درام شرح حال گونه انتخاب شــده است .هزینه تولید فلم،
حدود  80میلیون دالر خواهد شد.
سازندگان «بزرگ ترین شــومن روی زمین» امیدوارند کلید
فلم بــرداری آن را تا قبل از پایان فصل پائیز ســال جاری
میالدی بزنند .شهر نیویورک ،لوکیشن اصلی فلم است.
زک افران تازه از بازی در کمدی خانوادگی «مایک و دیو باید
با هم ازدواج کنند» فارغ شده است .این فلم برای ماه اگست
به روی پرده سینماهای جهان می رود.

«جاسوس» بازی دوباره
جیسون استاتام

جیسون استاتام در دومین قسمت کمدی اکشن «جاسوس»
هم بازی می کند .او قرارداد بازی در قسمت تازه این مجموعه
فلم را امضا کرد.
این بازیگر انگلیســی تبار ســینما در این کمدی اکشــن
ماجراجویانه ،در نقش مقابل ملیســا مک کارتی ظاهر خواهد
شد.
در قسمت اول «جاسوس» ،جیسون استاتام در نقش کاراکتری
احمق و بی دست و پا به نام ریک فورد بازی کرد .این نقش در
مقابل نقش های قدیمی اکشن او بود.
استقبال تماشاگران از این مامورمخفی پولیس و شیرین کاری
های او ،بسیار باال بود و همین موضوع ،تهیه کنندگان فلم را به
فکر آن انداخت که نقش مهم تری به او در قسمت دوم بدهند.
پل فیگ کارگردان نسخه اصلی ،قسمت دوم را هم کارگردانی
خواهد کرد .او می گوید جیسون استاتام در داستان قسمت
تازه ،حضور پر رنگ تری خواهد داشت.
به گفته او «:با این فلم به دنبال خلق یک دنیای تازه بودم .نه
تنها کاراکتر ملیسا مک کارتی در فلم تازه بود ،بلکه جیسون
استاتام هم خوش درخشید».
این فلم ســاز اضافه می کند از زمان فلم برداری فلم در سال
 ،2015در فکر آن بود که «جاسوس» را تبدیل به یک مجموعه
فلم دنباله دار کند.
بــا این حال ،او به این نکته هم اشــاره می کند که قرار نبود
تغییرات زیادی در داســتان و حال و هوای آن ایجاد شود .اما
شرایط این فلم ساز را به ســمت انجام تغییراتی در داستان
و کاراکترهای آن برد .در داســتان فلم ،مک کارتی نقش یک
مامور مخفی به نام ســوزان کوپر را بازی کرد ،که تالش های
پولیسی او دردسرهای زیادی برای همکارانش خلق می کند.

