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فروش  180کروری برای «سلطان»

فروش  5روز اول اکشــن ورزشــی تازه ســلمان خان
«سلطان» به  182کرور(حدود  30میلیون دالر) در جدول
گیشه نمایش سینماهای هند رسید.
به دلیل جشــن و تعطیالت عید فطر سینماهای هند این
فلم را به جای جمعه ،روز چهارشــنبه هفته قبل اکران
عمومی کردند.
به همین دلیل ،جدول گیشه نمایش سینمای هند در هفته
ای که گذشت ،یک جدول  5روزه بود و نه  3روزه!
«سلطان» در سه روز تعطیالت و جشن های عید فطر ،یک
فروش خوب و باالی  120کروری را تجربه کرد.
تازه ترین فلم سلمان خان با هزینه تولید  90کروری تهیه
شده و یک درام شرح حال گونه به حساب می آید.
ســلمان در این فلم ،در نقش جوانی روستایی ظاهر شده
که پس از شکست دادن رقبای محلی خود ،راهی دهلی
می شود تا در مسابقات ملی کشتی شرکت کند.

به نوشته امپایر آنالین« ،ســلطان» در آمریکای شمالی
هم اکران شد و توانست وارد فهرست ده فلم اول جدول
گیشه نمایش سینماهای آمریکا هم شود.
این محصول شرکت فلم سازی قدیمی و معتبر یاش راج
فلمز ،در  283سالن سینمای آمریکای شمالی به نمایش
عمومی درآمد.
تماشاگران سینما در این محل ،برای تماشای آن مبلغ 3
میلیون دالر پرداخت کردنــد .با این رقم فروش ،فلم در
ردیف دهم جدول گیشه آمریکا نشست.
فروش بین المللی فلم در خارج از هند نزدیک  150کرور
بوده اســت .سینماهای کشــورهای عرب خلیج فارس،
میزبان اصلی این اکشن ورزشی بودند.
منتقدان هندی می گویند جدول گیشه نمایش سینماهای
هند در ایام تعطیالت و جشــن های عید فطر ،به سلمان
خان بازیگر مسلمان هندی اختصاص دارد.

ایفای نقش هنرپیشه خردسال مشهور در
فلم «تعجب»

هنرپیشــه خردســال فلم
«مدیر شــب» نوحا جوپ در
فلم «تعجب» اقتباســی از
رمان «آرجــی پاالچیو» در
کنار جولیا رابرتس و جیکوب
ترمبلی ایفای نقش میکند.
هنرپیشــه خردســال فلم
«مدیر شــب» نوحا جوپ در
فلم «تعجب» اقتباســی از
رمان «آرجــی پاالچیو» در
کنار جولیا رابرتس و جیکوب
ترمبلی ایفای نقش میکند.
اوون ویلســن نیز از دیگر
هنرپیشگان این فلم است و
استفن چبوسکی کارگردانی
آن را برعهده دارد.جک تورن و اســتیو کان َرد فلمنامه
«تعجب» را نوشــتهاند که روایتگر پسربچهایست به
نام «اوگی پالمــن» که با صورتی دفورمه به دنیا میآید.
برای اولین بار به یک مکتب معمولی میرود و برای پایه
پنجم ابتدایی به مکتب بیچر میرود.نوحا جوپ در نقش

دوســت صمیمی «اوگی» در مکتب ایفای نقش میکند.
اوون ویلســن و جولیا رابرتس نیز نقش والدین را بازی
میکنند.
رمانی که این فلم براساس آن خلق شده در سال  2012که
منتشر شد به میزان دو میلیون نسخه به فروش رسید.
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کرک داگالس دسامبر  ۱۰۰ساله میشود و از همین حاال،
چهرههای ســینمایی درصدد برگزاری برنامهای برای
بزرگداشت وی هستند.
به نقل از آسوشــیتدپرس ،آرشــیو فلــم و تلویزیون
یوســیایال بزرگداشتی به مناســبت جشن تولد ۱۰۰
سالگی کرک داگالس برگزار میکند .این برنامه با پخش
فلمی با عنوان «کرک داگالس :بزرگداشت  ۱۰۰سالگی»
که  ۳۰سپتمبر برگزار میشود ،کلید میخورد.
کنت توران منتقد «تایمــز» اخیرا از داگالس به عنوان
«یکی از نمادینترین ســتارههای هالیوود» یاد کرد .در
این برنامه تلویزیونی دلیل این جایگاه مورد بررسی قرار
می گیرد.
سال پیش جشن تولد  ۹۹سالگی کرک داگالس با حضور
شماری از چهرههای درجه یک صنعت سینما برگزار شده
بود .کرک داگالس زاده  ۹دســمبر  ،۱۹۱۶بازیگر و تهیه
کننده آمریکایی است .وی سال  ۱۹۳۸از دانشگاه سنت
الورنس فارغالتحصیل شد و پیش از جنگ جهانی دوم
و پس از آن نقشهای کوتاهی را در برادوی ایفا میکرد
تا اینکه در ســال  ۱۹۴۶برای اولین بار وارد سینما شد.
نامزدی نقش اول اســکار برای فلم «قهرمان» در نقش
میدج کلی همه نگاهها را به سوی داگالس فراخواند .در
ســال  ۱۹۵۰کرک در دو فلم «مرد جوان با یک شیپور»
و «باغ وحش شیشــهای» حضور یافت اما ســال ۱۹۵۱
ســال همکاری کرک داگالس با سه کارگردان افسانهای
هالیوود بود که هر ســه اثر نیز موفقیتهایی به همراه
داشتند« .یک داســتان کارگاهی» ساخته ویلیام وایلر،
«در امتداد مرگ و زندگی» ســاخته رائول والش و فلم
«تک خال در آستین» اثر بیلی وایلدر پرونده داگالس را
رنگین تر از گذشته کردند.
«جدال در اوکی کرال»« ،راههای افتخار»« ،آخرین قطار
گان هیل» و «اسپارتاکوس» شماری از فلمهای ماندگار
وی هستند .کرک داگالس در سال  ۱۹۹۵برای  ۵۰سال
حضور در سینما مفتخر به جایزه اسکار شد.

اعطای عنوان شهروند
افتخاری به سوفیا لورن

جواب سودوکو شماره
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جوش ـ خروش ـ شوخ ـ
خــوش ـ روش ـ رویش ـ
شیر ـ شر ـ شور ـ روشن ـ
جشن ـ نشر ـ شی ـ ریش
ـ شن ـ خشن ـ جوشن ـ
شین ـ نوشــین ـ نوش ـ
نیش.

مت دیمــون بازیگری که در نقش جیســون بورن خیلی خوب
درخشــیده و اکنون با دنبالههای آن نیز این داســتان را ادامه
میدهد ،گفت خیلی هم خوشش میآید اگر یک بازیگر جوانتر
جای او جایگزین این شخصیت شود.
دیمون که برای معرفی فلم جدید جیســون بورن به کره جنوبی
سفر کرده ،گفت با این جایگزینی هیچ مشکلی نخواهد داشت.
او در مراســم معرفی فلم پنجم از این مجموعه افزود :جایگزین
شــدن یک فرد جوانتر میتواند برای هر بازیگری پیش بیاید و
کامال اتفاق خوبی است.
دیمون  ۴۵ساله گفت وقتی اولین قسمت این فلم ساخته میشد
 ۲۹ســال داشت .وی افزود :مقایسه آدم  ۴۵ساله با آدم  ۲۹ساله
ســخت است .در هر حال مجبوری تا میتوانی سریع بدوی .اینها
همه از چالشهای کار هستند اما حضور دوباره در کنار گروه تولید
فلم فوقالعاده است .دیمون افزود :من میگویم ،بیایید گلها را بو
کنیم و قدر این را که اینجا در کنار هم هستیم ،بدانیم و مطمئن
باشیم از این کار لذت میبریم .سال  ۲۰۱۲تالش شد تا ادامه فلم
سینمایی «بورن» با حضور جرمی رنر و تونی گیلروی که جایگزین
دیمون و گرینگرس شــده بودند ،ساخته شود اما «میراث بورن»
در گیشه شکست خورد و بدون حضور دیمون حدود نصف فروش
کلی «اولتیماتوم بورن» فلم سال  ، ۲۰۰۷فروش کرد.

سوفیا لورن بازیگر ایتالیایی برنده جایزه اسکار عنوان
شهروند افتخاری شهر ناپل را دریافت کرد.
شورای شــهر ناپل شنبه در مراســمی با حضور تعداد
زیادی از شهروندان عنوان شهروند افتخاری را به سوفیا
لورن بازیگر  81ساله سینما اعطا کرد.
لورن که از دریافت این عنوان بسیار هیجانزده بود ،زاده
رم پایتخت ایتالیا است .این بازیگر اما کنار مادربزرگش
در حومه شهر ناپل بزرگ شده است .او بیان احساسش
از دریافت این عنوان را بسیار دشوار خواند و اعالم کرد
که این افتخار سبب شــادمانی و رضایت او شده است.
شــهردار ناپل ضمن اعالم این خبر در توئیتر نوشت که
ســوفیا لورن و ناپل قلبهایی درهم تنیده دارند .لورن
که یکی از بازیگران «طالی ناپل» به کارگردانی ویتوریو
دسیکا است ،در یک مصاحبه گفته بود « :من ایتالیایی
نیستم .من ناپلی هستم .این چیز دیگری است».
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حمل

يكي از دوســتانتان شما را شاد و خوشــحال مي كند .سعي كنيد
فعال باشيد اما افراط نكنيد .اگر راست باشيد محبوبيت زيادي پيدا
ميكنيد.

ثور

اگر از امنیت طوالنی مدت خودتان حمایت کنید بنابراین مخالفتهای
طوالنی مدت نیز برطرف می شــوند .یعنی به احساساتتان اجازه
ندهید بر قضاوت هایتان تاثیر بگذارند .با دیگران رابطه های منطقی
و دلســوزانه ای برقرار می کنید و در این زمان مسائل کاری بسیار
مهم هستند و باید مصمم باشید.

جوزا

امروز در زمان مناسب در جايي كه بايد باشد ،هستيد .كساني كه با
مسائل دارايي ،كه يا خريد و يا فروش آن است سروكار دارند ،خبري
به دست مي آورند كه ســال هاست منتظر شنيدن آن هستند .اگر
امشــب مهماني مي گيريد ،ميزبان خوبي خواهيد بود و از مهمانان
خبرهاي خوبي به دست مي آوريد.

سرطان

دوست دارید استراحت کنید اما شــخصی نظر دیگری دارد ،نمی
توانید از این خالص شــوید و آنقدرها هم که فکر می کنید راضی
کردن این شخص کار آسانی نیســت .شاید بتوانید سردرد را بهانه
کنید و بیرون نروید اما یادتان باشد این نقشه تنها یکبار عملی است.

اسد

تا آن جا كه ممكن است دقت بســياري را براي دوستانتان صرف
خواهيد كرد و اين بسيار حایز اهميت اســت چرا كه با آنها بسيار
احساس راحتي مي كنيد.

سنبله

در حال حاضر ســتارگان بر روابط کاری شــما تاکید دارند .اگر در
مورد اتفاقات دیروز ناراحت هســتید با شــخصی که به او اعتماد
دارید صحبت کنید و جزئیــات را برایش بگویید .اگر تصمیم دارید
درآمدتان را باال ببرید .ایده های جالبی در این مورد داشته باشید.

عقرب

امروز یک نفر سعی دارد به شما تکیه کند .اگر از شما درخواستی
داشــت نپذیرید وگرنه مجبور هســتید که به او کمک کنید .اگر
احســاس کنید که می توانید به او کمک کنیــد و بعد این کار را
بکنید ،بعدها باعث عصبانیت شما می شود.

قوس

اگر منتظر چراغ سبز براي رسيدگي به خود بودهايد حاال درست
همانوقت است .پس خود را به يك ماساژ يا آرايش صورت مهمان
كنيد تا احساس قشــنگتري بخود بدهيد .اگر مدتي بوده سعي
ميكرديد عادت بدي را كنار بگذاريد ديگر بهانهاي نداريد.

جدی

اگر در انتظار هيجان هستيد آن را بيرون از خانه جستجو كنيد.
اخيرا ً سرتان شلوغ بوده است اما در هر صورت اكنون وقتي براي
استراحت داريد .و مي توانيد به خود و همسرتان فرصتي بدهيد
تا آرامش برقرار شود.

دلو

امروز حسابی سرگرم افکارتان هستید بنابراین هنگامی که با دیگران
ارتباط هستید این موضوع را به خاطر داشته باشید و مشکل است که
افکارتان را در رفتارهایتان نشان ندهید و به مشکالت دیگران توجه
کنید بنابراین اگر کسی از رفتارتان ناراحت شد تعجب نکنید.

حوت

اگر مطمئن هستيد كه تمامي مشكالت و نگراني ها برطرف شده
احساس راحتي كنيد و شراكت جديد را جشن بگيريد .هم اكنون
اين شانس براي شما فراهم است تا بتوانيد مسائل مالي را كنترل
كنيد .اين ميتواند شروع يك شراكت جديد و ابتكاري باشد.

«خاویر باردم»،
«فرانکشتاین» میشود

کمپانی یونیورسال در حال مذاکره با «خاویر باردم» برای بازی
در مجموعه فلم های ترنسناک خود است.
«باردم» بازیگر اسپانیایی برنده اســکار با فلم «جایی برای
پیرمردها نیست» گزینه اصلی بازی در نقش «فرانکشتاین»
در مجموعه فلمهای کمپانی یونیورســال است که بازسازی
مجموعه فلمهای ترسناک این کمپانی فلمسازی بین سالهای
 1920تا  1950میالدی محسوب میشود.
هنوز مشخص نیســت که «باردم» برای بازی در کدام فلم از
مجموعه فلمهای ترسناک یونیورســال در نظر گرفته شده
است ،مجموعهای شامل  10فلم که هر یک در مراحل گوناگون
تولید قرار داند.
«تام کروز» و «راســل کرو» دو بازیگر مطرح هالیوودی اخیرا
بازی در فلم «مومیایی» به عنوان اولین قســمت از بازسازی
فلمهای کالسیک و ترســناک کمپانی یونیورسال را به اتمام
رساندهاند.
ورایتی در ادامه نوشت« :خاویر باردم» که یکی از موفقترین
بازیگران غیرآمریکایی یک دهه اخیر محســوب میشود ،در
ســال  2007برای فلم «جایی برای پیرمردها نیست» ساخته
برادران «کوئن» جایزه اســکار بازیگــری گرفت و اخیرا در
فلم «آخرین چهره» ســاخته «شون پن» مقابل دوربین رفت
و هماکنون مشــغول بازی در فلم بدون عنوان ساخته «دارن
آرنوفسکی» در نقش مقابل «جنیفر الورنس» است.
وی همچنین بازی در فلــم «دزدان دریایی کارائیب :مردان
مرده قصه نمیگویند» که برای اکران در تابستان سال آینده
میالدی در نظر گرفته شــده را در برنامــه دارد و به همراه
همسرش «پنه لوپه کروز» گزینههای اصلی بازی در فلم جدید
و اسپانیولی زبان اصغر فرهادی هستند.

«لئوناردو دیکاپریو» اولین
مسافر هواپیمای فضایی

میزان

امروز بیش از همیشــه رمانتیک و ایده آل شــده اید .تا آنجایی
که مربوط به شما می شود ،شــخص مورد عالقه شما نباید هیچ
اشتباهی انجام دهد .شما او را در مقام بسیار بلندی قرار می دهید.
مشکل این است که شما توقع دارید که آنها خوب و کامل باشند
و زمانی که متوجه می شــوید آنها نیز مانند دیگران از جمله خود
شما اشتباهاتی دارند ،احساس ناامیدی می کنید.

روبهرو میشوند .ناشر رمان کوتاه «صدام» ،آن را ترکیبی
از «بازی تاج و تخت» و ســبک داستانی «خانه پوشالی»
انگلیس توصیف کرد .به گفته سخنگوی «هسپروس» ،این
اثر مملو از اشارات کنجکاویبرانگیز سیاسی است اما تا
کریسمس اطالعات دیگری از این داستان اعالم نخواهد
شد .دستنوشــته این رمان سال  ۲۰۰۳توسط دختر این
دیکتاتور از عراق خارج شد .او قصد داشت در سال ۲۰۰۵
آن را در اردن به چاپ برساند اما از این کار جلوگیری شد.
سال  ۲۰۰۶بود که یک ناشر جاپانی این کتاب را با عنوان
«رقص شــیطان» روانه بازار کرد .رمان کوتاه «صدام» به
زبان ترکی هم ترجمه شده است« .هسپروس» هنوز اعالم
کرده چه نامی برای ترجمه انگلیسیزبان این کار انتخاب
کرده است.

مت دیمون:حاضرم فرد دیگری به جای من
جیسون بورن شود

آشپز ـ اعراق ـ بیتاب ـ پنجگانه ـ تشریف ـ ثانیه ـ جمال ـ چراگاه ـ حریت ـ
خزیدن ـ دندانه ـ ذی روح ـ رباط ـ زندگی ـ ژنده ـ سربلند ـ شیعه ـ صورت ـ
ضرر ـ طبله ـ ظهور ـ عارف ـ غیابت ـ فراسو ـ قوه ـ کامران ـ کثافت ـ لیلی ـ
مودل ـ نوازش ـ وداع ـ هدیه ـ یاس.
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رمان کوتاهی به قلم «صدام حسین» دیکتاتور عراقی به
زودی ترجمه و منتشر میشود.
رمانی که «صدام حسین» ســال  ۲۰۰۳درست پیش از
شروع جنگ آمریکا و عراق به نگارش درآورد ،قرار است
از سوی یک انتشارات انگلیسی ترجمه و منتشر شود.
این رمان کــه از چرخه چاپ خارج شــده ،پیشتر به
زبانهای دیگــری برگردانده و با عنوانهایی چون «دور
شــوید ای شیاطین» و «خارج شــو ای نفرینشده» به
چاپ رسیده بود .حاال انتشــارات «هسپروس» ترجمه
انگیســیزبان این کتاب را در ماه دسامبر که مصادف
است با دهمین سالگرد اعدام «صدام» روانه بازار میکند.
این اثر داستانی درباره قبیلهای است که  ۱۵۰۰سال پیش
در کنار رود فرات زندگی میکردند و با یک گروه مهاجم

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

سینما برای بزرگداشت
 ۱۰۰سالگی کرک داگالس
آماده میشود
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وزیر را در خانه  G 3حرکت دهید.
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پروازهای آزمایشــی نســل جدید هواپیماهای فضایی برای
رساندن گردشگران به فضا از ماه آینده آغاز می شود.
شــرکت ویرجین گلکتیــک هواپیمای فضایــی Virgin
 Spaceshipرا به عنوان سیستم پروازی ایمن و فوق مدرن
برای توسعه گردشــگری فضایی آماده کرده و حاال خبر می
رسد که آن را در ماه آگست به پرواز درخواهد آورد.
این هواپیمای فضایی جایگزین نســخه قبلــی خود یعنی
 SpaceShipTwoمی شــود که در ســال  ۲۰۱۴در حین
انجام پروازی آزمایشــی در صحرای موهاوی آمریکا سقوط
کرد و طی آن یکی از دو پیلوت هواپیما کشته شد.
شــرکت ویرجین گلکتیــک در نظر دارد تا برای توســعه
گردشگری فضایی و درآمدزایی هر چه بیشتر در عرصه فضا،
گردشگران عالقمند را به ازای پرداخت  ۲۵۰هزار دالر به فضا
ببرد.
براســاس برنامه ریزیهای از پیش صورت گرفته ،هواپیمای
فضایی  Virgin Spaceshipدر حین پرواز آزمایشی ماه
آینده خود به یک سیســتم هوایی دیگر متصل خواهد بود و
این درحالی است که پروازهای مستقل آن تا سال  ۲۰۱۷آغاز
نخواهد شد.
ویرجین گلکتیک تاکنون درباره آغاز پروازهای این هواپیما به
مقصد فضا تاریخ دقیقی اعالم نکرده اما فعال  ۷۰۰تکت پیش
فروش کرده است.
لئوناردو دی کاپریو ،برنده جایزه اســکار بهترین بازیگر مرد
امســال از جمله افرادی است که یکی از این تکت ها را پیش
خرید کرده است.
ازآنجاکه ویرجین گلکتیک بارها زمانهای اعالم شده قبلی را
به هر دلیل به بعــد موکول کرده ،این بار محتاطانه وارد عمل
شــده و فعال درباره زمان دقیق پروازهــا تاریخ قطعی اعالم
نکرده است.

