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باالترین نشان افتخار فرانسه برای
یک بازیگر زن

دواین جانسون
پردرآمدترین بازیگر
دنیا شد
دواین جانســون یا «راک» به عنوان پردرآمدترین بازیگر
جهان شناخته شد .به نقل از آسوشیتدپرس ،با اعالم این
خبر بازیگر مشهور سینمای اکشن ذرهای فرصت را از دست
نداد و آن را بالفاصله با هوادارانش در انترنت به اشــتراک
گذاشت .فوربس با انتشار لیست پر درآمدهای ساالنه خود
اعالم کرد که در فاصله ماه جون پارسال تا امسال جانسون
 ۶۴.۵میلیون دالر دریافــت کرده که او را در ردیف  ۱۸از
فهرســت  ۱۰۰نفره فوربس شامل پردرآمدترین چهرههای
هنری ســال قرار داد.جانســون اعالم کرد از کسب این
جایگاه بسیار مفتخر است .او بالفاصله نوشت کسب چنین
جایگاهی او را تشویق می کند تا سختتر و سختتر کار

ماریون کوتیار بازیگر برنده جایزه اســکار در فهرست
دریافتکنندگان نشــان لژیون دونور باالترین افتخار
کشور فرانسه قرار گرفت.
این بازیگر  40ساله یکی از  650چهرۀ سیاسی ،فرهنگی،
ورزشی و اجتماعی جهان اســت که برای دریافت این
نشان در روز ملی فرانسه در نظر گرفته شدهاند.
کوتیار نخســتین بازیگر زن فرانسوی است که از سال
 1960به این ســو جایزه اســکار بازیگری را دریافت
کرده اســت .او برای بازی در نقش ادیت پیاف خواننده
فرانسوی در فلم «زندگی گلگون» این جایزه را دریافت
کرد .این بازیگر برای بازی در فلم «دو روز ،یک شب» باز

کند .وی گفت فرد آزمندی نیست ،اما با این جایگاه ،سطح
او تغییر میکند و در عین حال نشان میدهد موفقیت به
تنهایی به دســت نمیآید .وی افزود :وقتی اطرافت پر از
افراد قوی و درخشان باشد تو میخواهی باز هم جدی تر
ِ
قدرت کار جمعی است.
کار کنی .این
البتــه جــای تعجب نــدارد کــه جانســون در راس
پردرآمدترینهای هالیوودی جای گرفته چون او در  ۱۲ماه
اخیر در «ســریع و خشمگین  »۷بازی کرده ،بازیگر «سن
آندریاس» و «اطالعات مرکزی» هم بــوده و در فلمهای
«موآنا»« ،سریع و خشمگین « ،»۸دیده بان ساحلی» نیز
حضور داشته است .او در کمدی «بالرز» شبکه اچی بی او

هم جلوی دوربین رفته است.
در فهرست  ۱۰۰ثروتمند فوربس ،جکی چان با  ۶۱میلیون
دالر در رده  ،۲۲مت دیمون با  ۵۵میلیون دالر در رتبه ،۳۱
تام کروز با  ۵۳میلیون دالر در ردیف  ،۳۷جانی دپ با ۴۸
میلیون دالر در ردیف  ،۴۶جنیفر الرنس با  ۴۶میلیون دالر
در ردیف  ،۴۹بن افلک با  ۴۳میلیون دالر در ردیف  ،۵۸ون
دیزل با  ۳۵میلیون دالر در رتبه  ،۷۸رابرت داونی جونیور
با  ۳۳میلیون دالر در ریــف  ،۸۶برد پیت با  ۳۱.۵میلون
دالر در ریف  ۹۴جای گرفتهاند ۱۰۰ .چهرهای که فوربس از
پردرآمدترین چهرههای دنیای هنر و فرهنگ ردیف کرده
است ،در مجموع بیش از  ۵.۱میلیارد دالر دریافت کردهاند.

پرچم آمریکا طناب دار یک سیاهپوست شد

همسورث در کنار «شکارچیان ارواح»
خانم

شــرکت فاکسســرچالیت از پوســتر جدید فلم «تولد یک ملت»
پردهبرداری کرد.در این پوســتر تصویر شخصیت نات ترنر با بازی نیت
پارکر را میبینم که پرچم آمریکا طناب داری بر گردن اوست.
این پوستر نخستین بار در سرویس استریم ویدئوی تیدال منتشر شد.
نیــت پارکر در فلم «تولد یک ملت» تقریب ًا همه کارهای اصلی را خود بر
دوش داشت .او این فلم را با فلمنامهای که خودش نوشته بود ،کارگردانی
کرد و در عین حالی که تهیهکننده فلــم بود نقش اصلی را نیز خودش
بازی کرد .این فلم داستان قیام سال  1831بردگان در آمریکا به رهبری
نات ترنر است .در پوســتر قبلی فلم نیز پرچم آمریکا یکی از نمادهای
اصلی بود که در کنار تصویر اعضای این قیام دیده میشد.
«تولد یک ملت» ماه جنوری برای نخستین بار در جشنواره فلم ساندس
به نمایش درآمد و توجه بســیاری از منتقدان و کارشناسان سینما را به
خود جلب کرد تا در نهایت شــرکت فاکسسرچالیت با پیشنهاد 17.5
میلیون دالری فلم را خرید.
این فلم یکی از شانسهای اصلی جوایز سینمایی از جمله اسکار است و
از هفتم اکتبر اکران میشود.
جاســتین چنگ منتقد نشــریه ورایتی درباره فلم نوشت«« :تولد یک
ملت» هست تا درباره ضرورت و محدودیتهای حس همدردی ،اخالقی
بودن خشــونت در انتقام و تالش ادامهدار سیاهپوستان برای عدالت و
مساوات در این کشور بحثی جدی برانگیزد».
آرمی هامر ،پنلوپه آن میلر ،جکی ارل هالی و مارک بون جونیور بازیگران
«تولد یک ملت» هستند.
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کریس همسورث در نســخه دوباره سازی شده و زنانه
کمدی اکشن «شــکارچیان ارواح» ،یکی از نقش های
اصلی را بازی می کند.
این بازیگر اســترالیایی تبار در ایــن فلم در نقش یک
جوان عینکی بی دست و پا ایفای نقش می کند.
منتقدان ســینمایی مــی گویند تیپ و بــازی او در
«شــکارچیان ارواح» تــازه ،در نقطــه مقابــل نقش
ابرقهرمانانه «تور» او قرار دارد.
در نسخه دوباره ســازی شده «شــکارچیان ارواح»،
همسورث جوانی است که قصد کمک به چند شکارچی
ارواح شهر منهتن را دارد.
برعکس شــکارچیان ارواح در نســخه اصلی که چهار
مرد بودند ،در این نســخه چهار خانم ماجراجو در نقش
کاراکترهای محوری داستان ظاهر می شوند.
به نوشته امپایر آنالین ،ملیسا مک کارتی کمدین موفق
دو ســال اخیر سینما ،نقش اصلی داستان نسخه تازه را
بازی می کند .ســه بازیگر زن دیگری که همکار او در

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

هنوز در حال حل كردن يك مشــكل احساسي هستيد .بهتر است
آرام و با احتياط رفتار كنيد و در آخــر روز موفق تر از انتظار خود
هستيد .پاداشي نيز دريافت مي كنيد.

ثور

بهتر اســت پیش از آنکه به جلوتر بروید چیزهایی بیهوده را دور
بریزید .زمان خوبی اســت تا عادت های گذشته را ترک کنید و در
رفتارتان تغییراتی ایجاد کنید .به خاطر داشته باشید که هیچ چیز
بدون تغییر نمی ماند زندگی در حال تغییر است .

جوزا

مشكالت خانوادگي بايد هر چه سريع تر برطرف شوند البته تا قبل
از آن كه به جنگ جهاني (ســوم) تبديل شود .بايد آمادگي داشته
باشيد تا هم شرايط خوب را بپذيريد و هم شرايط بد را ،افراد زيادي
خوشبختي را شرطي ميخواهند .اما خوشبختي تنها زماني به دست
مي آيد كه شما شرطي براي آن نگذاريد.

سرطان

شــخصی با نگاهی خاص به شــما نگاه می کند و شما را مضطرب
میکند ،اما بیش از آن که با عجله به ســمت آن شــخص بروید ،به
خوبی به آن فکر کنید .البته اگر مجرد هستید ،بد نیست کمی درباره
این شخص تحقیق کنید.

اسد

امروز ذهنتان روشن شــده است و دقيق ًا مي دانيد كه راجع به چه
چيزي صحبت مي كنيد .امروز كام ً
ال برعكس ديروز اســت و جاي
خوشحالي است كه كنترل افكارتان را بار ديگر به دست ميگيريد.

سنبله

همسرتان فکر می کند در حال حاضر خیلی به او عالقه مند هستید
اما این طور به نظر نمی آید .دوست دارد به شما بگوید چه کار کنید و
اگر گوش نکنید عصبانی می شود .دقت کنید که خودتان هم رفتاری
مثل او پیش گرفته اید اگر این طور است عذرخواهی کنید.

امروز خطر این که کسی بخواهد شما را به انجام کاری وسوسه کند
وجود ندارد چرا که شــما دقیق ًا می دانید چه کاری را می خواهید
انجام دهید .شــما با هر کســی که حرف های بی معنی می زند و
توقع دارد شما آنها را باور کنید ،مشاجره خواهید کرد .این عالی
است ولی خطر این وجود دارد که شما ندانید کی و چه وقت دست
از سرزنش بکشید مراقب باشید بی جهت درگیر مطالبی که واقع ًا
اهمیت ندارند نشوید.

عقرب

امروز به دور دســت ها فکر می کنید و برای آینده تان نقشــه
میکشید .از یک دوســت خوب کمک بگیرید و برای نظر خواهی
و یا هم فکری با اوغرورتان را کنار بگذارید .از کاری که همیشــه
دوســت دارید انجام دهید لذت می بریــد مخصوص ًا اگر کاری
غیرمعمول و هیجان انگیز باشد.

قوس

ستاره ها شــما را وادار مي دارند كه درباره نحوه زندگي از خود
سواالتي بپرسيد .حداقل يك جنبه زندگي روزمره شما مي تواند
با يك ذره دستكاري بهتر شود.

جدی

گاهي اوقات مي توانيد به خوبي ديگران ،دلربايي كنيد ،اما مراقب
باشيد كه از تمام جذابيت خود براي به دست آوردن دل يك فرد
نادرست استفاده نكنيد.

دلو

امروز مراقب چیزهایی که می خورید و می نوشید باشید زیرا سیستم
عصبی تان از روزهای دیگر حساس تر می باشد .بنابراین از چیزهایی
که کمی مشکوک هستید یا چیزهایی که وقت های دیگر هم با شما
هماهنگی ندارند دوری کنید .در رابطه با مســائل کاری هر موضوع
کسل کننده و روزمره برایتان ناراحت کننده است.

حوت

هم نامزد جایزه اسکار شد.
بازیگر «نیمهشــب در پاریس» سال  2010باالترین نشان
هنری فرانســه را از فردریک میتران وزیر فرهنگ این
کشور گرفته بود.
نشان لژیون دونور هر سال سه نوبت یک بار در آغاز سال
میالدی ،یک بار در عید پاک و یک بار در روز ملی فرانسه
اعطا میشود .یک سوم از دریافتکنندگان نشان را افراد
نظامی تشکیل میدهند.
از دیگر چهرههای سرشــناس جاضر در این فهرســت
میتوان به عکاسهای سرشــناس ریمونــد دیپاردو و
سباستیائو سالگادو اشاره کرد.

زیبایی ظاهری در ذات شــما ،نعمت دل آویز خداوند است ،اما
تکیه زیاد بر آن به عنوان یک مزیت اصلی ،شــما را از دستیابی
به توافق با همسر مورد عالقه تان دور میکند .برای او تواناییها و
داشته های معنوی و اخالقی شما اهمیت به سزایی دارد.
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سرباز را در خانه  d 4حرکت دهید.
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شکار ارواح سرگردان شــهر منهتن هستند ،به اندازه او
مشهور نیستند.
نســخه تازه این کمدی اکشــن را پل فیگ براســاس
کاراکترهایی که ایوان ریتمن ســه دهه قبل خلق کرد،
کارگردانی کرده است.
ریتمن که کارگردان نســخه اصلی و دنباله های آن بود،
در نسخه تازه و زنانه به عنوان مدیر تولید و تهیه کننده
همکاری کرده است.
این محصول کمپانی کلمبیا با هزینــه تولید باالی 144
میلیون دالری تهیه شده و تحلیل گران اقتصادی ،پرسش
هایی را در ارتباط با رقــم احتمالی فروش آن مطرح می
کنند .به گفته آن ها ،باید دید تماشاگران از ماجراجویی
های کاراکترهای زن فلم استقبال الزم را خواهند کرد یا
خیر.
همسورث مدتی قبل «شکارچی :جنگ زمستانی» را روی
پرده سینماها داشت .این فلم با هزینه تولید باالی خود،
فروشی  165میلیون دالری را در سطح جهانی تجربه کرد.

ستاره «جنگ ستارگان» در
فلم جدید اسپیلبرگ

اسکار آیزاک ستارۀ فلم «جنگ ستارگان» برای بازی در فلم
«ربودن ادگاردو مورتارا» وارد مذاکره شد.
در صورت توافق میان امبلین انترتینمنت (شرکت فلمسازی
استیون اســپیلبرگ) و اســکار ایزاک این بازیگر در فلم
«ربودن ادگاردو مورتارا» نقش مقابل مارک رایلنس را بازی
میکند.
استیون اســپیلبرگ این درام مذهبی را پس از پایان تریلر
علمی تخیلی «شماره یک آماده» میسازد .فلمنامه «ربودن
ادگاردو مورتارا» را تونی کوشــنر با اقتباس از کتاب دیوید
کرتزر مینویسد .کوشنر پیش از این در فلمهای «مونیخ» و
«لینکلن» سابقۀ همکاری با اسپیلبرگ را دارد.
این فلم روایت یک داســتان واقعی درباره یک پسر شش
سالۀ یهودی در بولونیای ایتالیای سال  1858است .پولیس
این پسربچه را به اجبار از خانوادهاش جدا میکند .او تحت
آموزشهای کلیسای کاتولیک رشد میکند و خودش به یک
روحانی مسیحی تبدیل میشود.
مارک رایلنــس در این فلم نقش پاپ پیــوس نهم را بازی
میکند .اسپیلبرگ ،مارک پلت و کریستی ماکوسکو کریگر
تهیهکنندۀ فلم هســتند .آنها در نقش تهیهکننده در فلم
«پل جاسوسها» نیز حضور داشتند.
اســکار آیزاک ســال  2015در فلمهای مهمی چون «اکس
ماکینا» و «جنگ ســتارگان :نیرو برمیخیزد» بازی کرد .او
آخرین بار با فلم «مردان ایکس :آپوکالیپس» بر پرده سینما
ظاهر شد.
این بازیگر در قسمت هشــتم «جنگ ستارگان» نیز حضور
خواهد داشت .از دیگر پروژههای آتی این بازیگر نیز میتوان
به تریلر علمیتخیلــی پارامونت با عنوان «نابودی» نام برد.
او در «نابودی» بار دیگر با الکــس گارلند کارگردان «اکس
ماکینا» همکاری خواهد کرد.

«تنفس» دین چارلز چاپمن
در هوای سینما

دین چارلز چاپمن با بــازی در مجموعه پربیننده تلویزیونی
«بازی تاج و تخت» ،موفق شد یک نقش مهم در فلم سینمایی
«تنفس» به دست بیاورد.
درام اجتماعی و شرح حال گونه «تنفس» اولین فلم سینمایی
اندی سرکیس در مقام کارگردان است.
چاپمــن از بازیگران اصلی و قدیمی مجموعه تاریخی و موفق
«بازی تاج و تخت» اســت ،که با «تنفــس» یک نقش مهم
سینمایی را تجربه می کند.
به نوشته امپایر آنالین ،هنوز معلوم نیست این بازیگر  18ساله
در اولین سینمایی ســینمایی اندی سرکیس ،در چه نقشی
بازی خواهد کرد.
داســتان «تنفس» براساس یک ماجرای واقعی نوشته شده و
در باره تالش های رابین کاوندیش  28ســاله ،برای مقابله با
بیماری العالجش است.
زمانی که این مرد جوان قبول نکرد فقط سه ماه زنده خواهد
ماند و برای ادامه حیات مبارزه کرد ،مورد توجه رســانه های
گروهی قرار گرفت.
البته نقش رابین کاوندیش را نه چاپمن ،که اندرو گارفیلد بازی
خواهد کرد .او در این چند ســال ،دو بار در نقش کاراکتر مرد
عنکبوتی ظاهر شده است.
فلم نامه اقتباســی «تنفس» را ویلیام نیکلســن نوشته ،که
درکارنامه اش فلم نامه فلم اسکاری «گالدیاتور» را دارد.
اندی ســرکیس که در نخستین ســاخته سینمایی اش بازی
ندارد ،تهیه کننده فلم  40میلیون دالری خود نیز هست.
«تنفس» برای نمایش در سال آینده میالدی آماده خواهد شد.
کلید فلم برداری فلم ،تا دو ماه دیگر زده می شود.

