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فلم سلمان خان پرفروشترین فلم افتتاحیه سینمای هند
سلمان خان با فيلم «سلطان» که روز عيد فطر اکران شد،
به عنوان پرفروش فيلم در روز افتتاحيه در ســال 2016
شناخته شد.
باکس آفیس هندوستان پرفروشترین روز افتتاحیه یک
فلم در ســال  ۲۰۱۶را با اکران فلم جدید سلمان خان با
عنوان «سلطان» تجربه کرد.
سلمان خان چهره مشهور بالیوود پس از هفت ماه با این
فلم به پردههای نقرهای بازگشــته است و با اقبال زیاد
مخاطبان نیز روبه رو شده اســت .فلم «سلطان» درباره
یک کشتیگیر است و با اکران در روز چهارشنبه توانست
در یک روز  ۳۶٫۵۴کرور روپیه برابر با  ۵٫۵میلیون دالر
فروش کند و تا اینجا پرفروشــترین فلم هندی سال در
هندوستان شود.
تاکنون در ســال  ۲۰۱۶فلم «حمل و نقل هوایی» در ماه
جنوری  ۱٫۹میلیون دالر فروخته بود و در راس پرفروشها
در روز افتتاحیه جای داشت .بعد «کتاب جنگل» دیزنی با
فروش  ۲٫۱میلیون دالری در روز افتتاحیه پرفروشترین
فلم سال شــد و با فروش  ۳۹میلیون دالر در کل ،عنوان
پرفروشترین فلم هالیوود در دنیای بالیوود را کسب کرد.
با این حال «ســلطان» پرفروشــترین فلم خان نیست و
او رکورد خودش را نشکســت زیرا فلم دیگر او با عنوان
«پریم راتان دان پایو» در نوامبر سال پیش با فروش ۶٫۱
میلیون دالر در روز افتتاحیهاش در راس فلمهای او جای
دارد.
آمریکا نیز همزمان با هند شــاهد نمایش این فلم بوده
اســت و با نمایش آن در  ۲۶۰سالن سینما ،در یک شب
بیش از  ۵۰۰هزار دالر فروش کرد .از چهارشنبه خاورمیانه
نیز شاهد نمایش «سلطان» بوده است و در امارات متحده
عربی این فلم  ۱٫۴میلیون دالر در یک شب فروخت و در
بریتانیا  ۲۳۲هزار دالر فروش کرد .اســترالیا نیز این فلم
را در  ۲۹ســینما به نمایش درآورده و شاهد فروش ۱۵۳
هزار دالری آن در شب افتتاحیه بوده است .نیوزیلند نیزبا
 ۱۶سالن ســینما ،بیش از  ۴۰هزار دالر در یک شب تکت
فروخته است.
سلمان خان در فلم «ســلطان» در نقش یک کشتی گیر
دیده میشود .او برای این نقش وزن زیاد کرده و بدنش را
عضالنی کرده است .در حالی که نمایش عمومی فلمهایتان
در ایام جشــن و تعطیالت عید فطر به صورت یک سنت

درآمده است ،سلمان خان میگوید نمایش فلمش در این
جشــن و روز عید ،همیشــه برایش خوششانسی آورده
است .او با سلطان اولین فلم ورزشی خود را تجربه کرده
است .این بازیگر سالها قبل بازی در درام ورزشی «چاک
ده» را رد کرد و گفت نمیخواهد در نقش یک مربی فوتبال
جلوی دوربین ظاهر شود.
«سلطان» یک درام ورزشی است که سلمان خان در آن
نقش یک کشتی گیر از هاریانا را بازی میکند.
این فلم را علی عباس ظفــر کارگردانی کرده و با بودجه
 ۹۰کروری ســاخته شده اســت و در آن سلمان خان و
آنوشکا شارما در نقشــهای اصلی بازی کردهاند .سلمان
خان در این فلم در نقش کشتیگیری به نام سلطان علی
خان جلوی دوربین رفته اســت .ساخت این فلم ابتدا در
تابستان  ۲۰۱۵اعالم شد و سلمان خان برای بازی در نقش
این کشــتیگیر به تمرین جدی ورزشی روی آورد .سپس
اعالم شــد سیلوستر اســتالونه از بازیگران فلم خواهد
بود تا در نقش مربی خان بازی کند .اما بعد روشــن شد
استالونه در این فلم بازی نخواهد کرد .سرانجام این نقش
به راندیپ هودا رسید و آمیت ساد نیز به عنوان بازیگری
که نقش جوانی خان را ایفا میکند ،قرارداد امضا کرد .در

تام هنکس  60ساله شد

تــام هنکــس بازیگر آمریکایی  60ســاله شــد .او از
محبوبترین ستارههای سینمای آمریکا در حدود چهار
دهه اخیر است .تام هنکس بازیگر آمریکایی  60ساله شد.

او از محبوبترین ســتارههای سینمای آمریکا در حدود
چهار دهه اخیر اســت .فلمهایش بیــش از  4.3میلیارد
دالر در آمریکای شــمالی و بیش از  8.5میلیارد دالر در
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خزان ـ میــزان ـ خازن ـ
زینه ـ زن ـ ناز ـ زمین ـ
مزه ـ میز ـ زمان ـ نماز ـ
نیاز ـ نیزه ـ نازیه ـ زخم ـ
مخزن ـ خزانه ـ زنخ.
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 بازی با کلمات

آتشفشان ـ اتفاق ـ بخشایش ـ پاداش ـ ترکیب ـ ثواب ـ جواهر ـ چنانچه ـ
حتی ـ خواجه ـ دوبالژ ـ ذخیره ـ رایج ـ زمین ـ ژنرال ـ ســرود ـ شکارگاه ـ
صیاد ـ ضربات ـ طراوش ـ ظلمت ـ عکاس ـ غیابت ـ فریبا ـ قبایل ـ کاینات ـ
گرماسنج ـ لیوان ـ مدهوش ـ نوین ـ وطواط ـ همانا ـ یاسا.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

وزارت خارجه روسیه به مناســبت هفتادمین سالگرد
سهراب قربانف ،نقاش معروف تاجیک ،نشانی افتخاری
برای «ســهم ویژه او در همکاری های بین المللی» اعطا
کرد .این نشان  ،روز شــنبه  ۱۹سرطان در مراسمی در
نگارخانه سهراب قربانف در مرکز شهر دوشنبه از سوی
ایگور لیاکین فرولف ،ســفیر روسیه در تاجیکستان ،در
حضور فرهنگیان تاجیــک و دیپلماتهای خارجی به
خانواده او تحویل داده شــد .در مراســم دیروز ،که دو
ماه پس از درگذشت آقای قربانف برپا شد ،ثریا و ملکه
قربانوا ،همســر و دختر او حاضر بودند .سهراب قربانف،
در سن  ۷۰سالگی درگذشت .او زاده شهر قرغان تپه ،در
جنوب تاجیکستان بود و بیش از  ۳۰سال ()۲۰۱۲-۱۹۸۲
رئیس اتحادیه نقاشان تاجیکســتان بود .آقای قربانف
برنده عنوان «نقاش خلق تاجیکستان» ،باالترین عنوان
برای هنرمندان و برنده مدال طالیی آلکساندر پوشکین
در روسیه بود که به شــخصیتهای فرهنگی به خاطر

دنیا فروختهاند و از این جهت او چهارمین بازیگر پولساز
تاریخ سینمای آمریکای شمالی است.
هنکس که متولد  9جوالی  1956در کانکرد در کالیفرنیا
اســت ،در دوران کاری خود پنج بار نامزد دریافت جایزه
اســکار بوده و دو بار برنده شده است .او نخستین بار در
 1988و با بازی در کمدی فانتزی «بزرگ» نامزد دریافت
جایزه اســکار شد .هنکس در این فلم نقش کودکی را در
کالبد یک مرد بالغ بازی میکند.
هنکس در  1993با بازی در نقش یک وکیل مبتال به ایدز
در فلم «فیالدلفیا» اولین جایزه اســکار خود را گرفت .او
برای بازی در این نقش حدود  20کیلو وزن کم کرد و کاری
کرد موهایش نازک و کمپشت شوند تا ظاهر بیمارگونهاش
طبیعی جلوه کند .هنکس یک سال بعد برای بازی در فلم
«فارست گامپ» برای دومین بار برنده اسکار شد .هنکس
بعد از اسپنسر تریســی دومین بازیگری بود که دو سال
پیاپی اسکار گرفت.
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حمل

به آينده مثبت تر نگاه كنيد .به دنبال شادي هستيد اما سعي كنيد
تا حدي اين حس را محدود كنيد زيرا دوست داريد پول زيادي خرج
كنيد و يا بيش از حد غذاهاي چرب بخوريد.

ثور

در رابطه ها حسی از هیجان و انگیزه وجود دارد و هم چنین در مورد
روابط عاشــقانه زمان خوبی است تا بسیاری از رابطه ها را قوی تر و
مستحکم تر کنید .به خاطر داشته باشید که اگر برای هر چیزی که
برایتان با ارزش است زحمت بکشید و آن را حمایت و حفاظت کنید
خیالتان می تواند بابت تمام مشــکالت و مسائل راحت باشد زیرا
همیشه موفق هستید.

جوزا

امــروز ،روز خوبي براي اجراي حركات مهم اســت .حتم ًا در مورد
تحصيالت و يا از خارج اطالعاتي به دست مي آوريد .امشب ،ممكن
است جشني برپا شود.

سرطان

امروز شــاید از خارج خبر ناراحت کننده ای بگیرید.آن قدر ها هم
جدی نیست و شاید در طوالنی مدت به نفع شما باشد .این که علت
اصلی آن را کشف کنید کار بیهوده ایست.

اسد

افكارتان را متمركز كنيد زيرا ايده هاي روشــني در خصوص كسب
درآمد خواهيد داشت .در حال حاضر به چيزهاي بزرگ فكر ميكنيد
و مايل نيستيد نقشه هاي متوســط مانع كارتان شوند ،به خصوص
زماني كه مي توانيد برروي مســائل اصلي تمركز داشته باشيد .در
عين حال مراقبــت كنيد تا لقمه را اندازه دهانتان برداريد ،در غير
اين صورت ،تالشتان بيهوده خواهد بود.

سنبله

با وجود خجالتی بودن شما امروز محبوبیت خاصی دارید .اما مراقب
باشید کسی زرنگی نکند و تالش های شما را خراب نکند .بهتر است
از حق خودتان دفاع کنید.

مراقب آن چه که می گویید باشــید چرا که به نظر می رسد امروز
بســیار مایل به بزرگ کردن مطالب هســتید و در نتیجه ممکن
اســت تاثیری نادرست بر امور بگذارید البته که شما این کار را از
روی قصد انجام نمیدهید ولی ممکن است دیگران چنین فکری
راجع به شــما بکنند.پس به حقیقت بچســبید و برای این که به
داستانهایتان رنگ و لعاب بیشتری بدهید آنها را نیارایید.

عقرب

می توانید با عوض کردن دیدگاه تان چند مشکل را از سرراهتان
بردارید.فرصت های زیادی برای درخشــیدن دارید اما اگر خوش
بین نباشید این فرصت ها را نمی بینید.

قوس

خيلي آسان اســت كه حواستان پرت شود و لقمه اي بزرگتر از
دهانتان برداريد .اجازه ندهيد كه غرورتان مانع از آن شــود كه
اعتراف كنيد كه واقعــ ًا بار زيادي را بدوش گرفته ايد وگرنه واقع ًا
زير بار فشــار كمرتان خم خواهد شد .در مقابل يك مقام باال كه
خيلي از خود متشكر است موضع محكمي بگيريد(مراقب باشيد).

جدی

به طور ناگهاني محبوبيت خاصي بيــن خواهر يا برادرانتان ،اگر
داشته باشيد ،پيدا مي كنيد .به طوري كه تا تلفني صحبت كردن
با يكي از آن ها تمام مي شــود يكي ديگــر در خانه تان را مي
زند .مســلم ًا آن قدر كار داريد كه براي يك لحظه هم نمي توانيد
استراحت كنيد .اين طور نيست؟

دلو

امروز صبرتان به ســر می رســد بنابراین از کسانیکه افسرده یا
مضطرب هستند دوری کنید زیرا به احتمال زیاد آن ها به خاطر
اخالق بدشان با شما بد رفتاری می کنند.

حوت

این طور نیست که کسی بخواهد عمدا ً مشکل سازی کند اما شما
باید بدانید که احساســات انسانی پیچیده است  .اگر از گرفتاری
های اخیر دوری کنید از یک چشــم انداز خیلی بهتری ســود
خواهیــد برد .در واقع وضعیت بســیار مثبت تر آن چه فکر می
کنید میتواند باشد.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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رفتن در جشــنواره ونیز به نمایش بگذارند حاکی از آن
است که آنها اطمینان دارند ،اثری موفق خلق کردهاند.
هفتادوسومین جشنواره بین المللی فلم ونیز به عنوان
قدیمیترین رویداد سینمایی جهان از تاریخ  31اگست
تا  10ســپتمبر برگزار میشود و امسال «سام مندس»،
کارگردان مطرح آمریکایی و خالق فلمهایی چون «زیبای
آمریکایی» و «اسکای فال» در راس هیئت داوران بخش
رقابتی قرار دارد.

اعطای نشان افتخاری روسیه به
بازماندگان سهراب قربانف

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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دو اپیزود اول از ســریال «پاپ جوان»
بــه کارگردانی کارگردان برنده اســکار
ایتالیایی برای اولین بار در جشنواره ونیز
به روی پرده میرود.
«پاپ جوان» یک سریال هشت اپیزدوی
به کارگردانی «پائولو سورتینو» سینماگر
برنده اســکار ایتالیایی است که در آن
«جود ال» بازیگر هالیوودی در نقش پاپ
پیوس سیزدهم که یک شخصیت خیالی
است ،ایفای نقش میکند.
دو اپیزود آغازین این سریال که محصول
شبکه « »HBOو کانال پالس است اولین
نمایش جهانی خود را در هفتادوسومین
جشــنواره بینالمللی فلم ونیز تجربه خواهد کرد .در
ســریال «پاپ جوان» که ســاخته «پائولو سورنتینو»
کارگردان فلم برنده اسکار «زیبایی بزرگ» است ،عالوه
بر «جود ال» که در نقش پــاپ آمریکایی بازی میکند،
«دایان کیتون» دیگر بازیگر مطرح هالیوودی نیز حضور
دارد.
ورایتی در ادامه نوشــت :این موضوع که تهیهکنندگان
این ســریال قصد دارند این اثر را پیش از به روی آنتن

جنوری  ۲۰۱۶نیز اعالم شد که آنوشکا شارما در نقش زن
اصلی فلم در برابر خان بازی خواهد کرد.
سلمان خان بازیگر مســلمان هندی ،در بیش از  ۸۰فلم
هندی درخشیده اســت .وی پسر سیم خان هنرپیشه و
فلمنامهنویس بالیوود است .وی سال  ۱۹۸۸به سینما قدم
گذاشت و اولین موفقیت تجاری خود را با اولین همکاری
خود با سورج در ســال  ۱۹۸۹تجربه کرد .هشت فلم از
فلمهایــی که او در آنها ایفای نقش کرده اســت ،درآمد
ناخالصی در حــدود بیش از  ۱۰۰کرور (۱۸٫۲میلیون دالر
آمریکا) در هند به دست آورد ،و او را به یکی از بازیگران
برجسته و موفق ،در تاریخ سینمای هند تبدیل کرد.
در ســال  ،۲۰۰۴از قول مجله مــردم در ایاالت متحده،
سلمان خان به عنوان هفتمین فرد خوش چهره جهان و
خوش چهرهترین فرد در کشور هند معرفی شده است.
در هین حال او ســال  ۲۰۱۵را به عنوان سالی پردردسر
پشت سر گذاشت و دادگاهی در هند او را به جرم کشتن
یک مرد بیخانمان در جریان یک تصادف رانندگی در سال
 ۲۰۰۲به پنج سال حبس محکوم کرد .سلمان خان در ۱۰
دســمبر  ۲۰۱۵به دلیل عدم وجود شواهد کافی از تمام
اتهامات تبرئه شد.

 بازی با اعداد
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سهمشان در عرصه هنر ،ادبیات و معارف اعطا می شود.
آثار سهراب قربانف در کشورهای مختلف جهان ،از جمله
موزه متروپلیتن نیویورک ،گالری ترتیاکوف در مسکو و
در موزه هنر مردمان شرق در روسیه ،به نمایش گذاشته
شده اند.
برخی از شــخصیت های مشــهور سیاسی و اجتماعی
جهان ،مانند کوفی عنان ،دبیر کل ســابق سازمان ملل،
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه ،پرویز مشرف،
رئیس جمهوری ســابق پاکســتان ،والنتینا ماتوینکو،
فرماندار سابق سن پیترزبورگ و یوری لوژکوف ،شهردار
سابق مســکو ،در کلکسیونهای خود آثار او را نگاه می
دارند .سهراب قربانف در دوران جوانی به آرایش بسیاری
از ساختمانها و تاسیسات فرهنگی و اجتماعی مشغول
بود و در بســیاری از یادگاریهای معماری تاجیکستان،
از جمله تئاتر ،اپرا و باله صدرالدین عینی ،نقش دستان
خود را گذاشته است( .بی بی سی)

بهترین فلم های دنباله دار
تاریخ سینما (قسمت دوم)

افراد ایکس  -اتحاد ایکسها
هیچکدام از طرفدارن این فلــم در ابتدا معتقد نبودند که با
قسمت دوی خوبی مواجه باشــند .عملیات تروریستی کاخ
سفید یک شروع اســتثنایی بود و اولین باری بود که نشان
میداد یک کمیک استریپ هم میتواند جدی گرفته شود .نه
اشتباه نشود البته حالت فلم ،مانند «شوالیه تاریکی» نیست
اما شــکی نیســت که «ایکس دو» دارای مفاهیم و احساس
عمیقتر و ژرفتر کاراکترهای رنگارنگ است.
فلم دنیایی را را معرفــی میکند که آدمهای جهش یافته در
آن وجود دارند .گرچه بیشــتر تمرکزش بــر روی افراد تیم
اورجینال قبلی است .آدمهای ایکس گرد هم آمدهاند تا یک
مامور جهشیافته که قصد جان رییس جمهور را کرده اســت
بیابنــد .در پی این حادثه ،آکادمی انســانهای جهش یافته
مورد حمله ارتش قرار میگیرد امــا اتفاق غیرمنتظرهای که
در فلم رخ میدهد این اســت که آنها تغییر رویه میدهند و
برای شرایطی که در آن گیر افتادهاند دشمن ایکسها مگنتو
را فرا میخوانند و آنها مجبور میشوند که با هم علیه تهدید
موجود متحد شــوند .ادامه فلم هم مجموعهای از موضوعات
و مسایلی اســت که آنها با آن مواجهاند؛ بدون اینکه آن را
بهصورت فشــرده و یا اگزجزه پیش چشــم مخاطب ردیف
کند .نکته قابل توجــه دیگری هم که وجود دارد کاراکتر زن
جهشیافته و ابرقهرمانی است که بسیار قدرتمند است و هم
قدرت و هم نیروی ولورین است و از تواناییهای مشابه او نیز
برخوردار است.
گویی آن دو انعکاس آینهای یکدیگر باشــند .این شخصیت
جدید عــاوه بر عوامل ذکر شــده ،بســیار در جذابیت و
پیشبرندگی داستان نقش دارد.
بیگانه
در قســمت دوم فلم «بیگانه» عاقبت جیمز کامرون توانست
یکی از محبوبترین فلمهای علمی-تخیلی خارج از جو زمین
را بهوجود آورد اما این فلم از نســخه اورجنیال خود هم بهتر
بود؟ میتوان از زوایای مختلف در این باره به بحث نشســت.
البته که این فلم قطعا از نســخه اول خود بسیار متفاوتتر
اســت و صحنههای زد و خورد و انتقامجویانه و اکشن آن هم
گستردهتر و مبسوطتر است اما این در حالی است که نسخه
اولیه یک رمزآلودی تعلیق آمیز را داراســت که دومی فاقد
آن است.
به هر حال نســخه دوم آکنده از هیجانهای نفسگیر است و
دیدنش آدرنالین باالیی را در بدن ترشــح میکند و پر است
از صحنههای هولآوری که هر لحظه قرار اســت پیش چشم
مخاطبش سر برسد.
مرد عنکبوتی 2
الزم نیست که طرفدار پرشور «اسپایدرمن» باشید تا دریابید
که دشمن اصلی فلم «اسپایدر من دو» ،چقدر خوب از آب در
آمده است .دکتر اوک یک تبهکار فوقالعاده جذاب است اما
آنچه که «اســپایدر من دو» را با موفقیت مواجه کرده است
داستان آن است .پتیر پارکر در این ماجرا با خودش و شک و
تردیدهای زندگیش میجنگد .جنگی که در آن شهر بزرگ و
با وجود تبهکاران و شرارتهایی که وجود دارد دشواریهای
خاص خودش را داراســت .همچنین روند شرور شدن هری
اَزبرن هم قابل توجه است.
اگرچه کــه داکتر اوک جالب اســت و شــرارتهایی که با
روشهای حیلهگرانه و هوش بیپایان خود بدان دست میزند
هم جذاب اســت اما این فلم نه تنها از آنهایی اســت که تا
آخرش با کنجکاوی دنبال میشود بلکه دارای موسیقی متن
بسیار عالی و حرکتهای سریع دوربین است.
این کمیک استریپ موفق پر از قهرمانیها و آدمهای بیگناه و
اشرار و کمکهای ابر قهرمانهاست که در جهت ایجاد امنیت
و آرامش مردم قدم بر میدارد .همچنین صحنههای احساسی
تاثیرگذار و به یاد ماندنی را هم در بر دارد.

