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رکورد شکنی تازه «دوری»

انیمیشن کمپیوتری « در جســت و جوی دوری » در یک
رکورد شکنی تازه ،تبدیل به پرفروش ترین انیمیشن تاریخ
سینماهای آمریکای شمالی شد.
موفقیت باالی مالی این اکشــن خانوادگی در جدول گیشه
نمایش آمریکای شــمالی ،به رقم  456میلیون دالر رسیده
است.
انیمیشــن موفق کمپانی والت دیزنی و شرکت کامپیوتری
پیکســار ،در پنجمین هفته نمایش عمومی توانست به این
رقم باال برسد.
به نوشته نشریه اسکرین اینتنرنشــنال ،رکورد دار قبلی
انیمیشن «شرک  »2با یک رقم فروش  441میلیون دالری
بود.این محصول کمپانی دریم ورکز برای  12سال ،توانست
این رکورد را برای خود حفظ کند و به عنوان پرفروش ترین
اثر کارتونی تاریخ سینماهای آمریکا معرفی شود.

در عیــن حال ،تحلیل گران اقتصادی ســینما می گویند
کمپانی والت دیزنی این هفته توانســت رقم فروش کلی
سال  2016خود را به  2میلیارد دالر برساند.
با این رقم فروش ،این کمپانی لقب اولین کمپانی بزرگ فلم
سازی آمریکا را در سال  2016گرفت ،که توانست به چنین
رقم کالن فروشی دست پیدا کند.
هم اکنون ،بقیه کمپانی های مطرح فلم سازی آمریکا ،در
تالش هستند تا به این رقم فروش دست پیدا کنند.
هفته قبل اعالم شــد کمپانی والت دیزنی موفق شده رقم
فروش بین المللی محصوالت خــود را ،به رقم  3میلیارد
دالر برســاند .به این ترتیب ،محصوالت زنده و انیمیشنی
این کمپانی توانسته اند در سطح جهانی (هم آمریکا و هم
بقیه کشورهای دنیا) به فروشی باالی  5میلیارد دالر دست
پیدا کنند.

همکاری رومن پوالنسکی و
اولیویه آسایاس

رومن پوالنسکی و اولیویه آسایاس فلمی
با اقتباس از کتاب «براســاس یک داستان
واقعی» اثر دلفین دو ویگان میسازند.
رمان دو ویگان داستان یک نویسنده است
که پس از مزاحمتهای یک هوادار افراطی
تالش میکند کتاب جدیــدش را به پایان
برساند.
اولیویه آسایاس کارگردان فلمهایی چون
«ابرهای سیلس ماریا» و «خریدار شخصی»
نوشــتن فلمنامه اثر را برعهــده دارد و
کارگردانی آن با رومن پوالنسکی کارگردان
پولندی برنده جایزه اسکار است.
دو ویگان که از نویسندههای پرطرفدار فرانسه است« ،بر
اساس یک داســتان واقعی» را داستانی میداند که رابطه
میان خواننده و قصه را مورد پرسش قرار میدهد.
رومن پوالنســکی که سال  2001فلم «ســایهنویس» را
کارگردانی کرده اســت ،در حال حاضر برنامه ســاخت
فلمــی درباره «ماجــرای دریفوس» را پیــش رو دارد.
فلمنامۀ این فلم درباره ماجرای یک افسر یهودی ارتش

تریلر فلم «هفت باشکوه» با موضوع سینمای وسترن
دهه شــصت با بازی «دنزل واشــنگتن» و «کریس
پ َرت» به کارگردانی «آنتوان فاکا» منتشر شد.
دنزل واشــنگتن و کریس پ َرت ،نقشآفرینان اصلی
فلم «هفت باشــکوه» به کارگردانــی آنتوان فاکا
هســتند .این فلم در آینده نزدیک در سینماهای
آمریکا اکران میشود.
ســال گذشــته فلمهای «هشــت نفرتانگیز» به
کارگردانی کوئنتین تارانتینو و «شــش خندهدار»
به کارگردانی ادم ســندلر با موضوع وسترن تولید و
اکران شــدند .در این فلم دنزل واشنگتن در نقش
«چیسولم» نقش شــکارچی تبهکاری را دارد که به
استخدام «اما کالن» درآمده ایفای نقش میکند .تیم
شکار تبهکاران چیسولم را کریس پ َرت ،اتان هاوک،
وینســنت دونوفریو ،بیونگ هانلی ،منوئل گارسیا
رولفو و مارتین سنسمهیر بازی میکنند.

جواب سودوکو شماره
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خالفت ـ خالف ـ مخالف
ـ مختلف ـ خال ـ خاله ـ
خام ـ خاتم ـ ختم ـ لخته ـ
خفه ـ تخم ـ لخت ـ خم ـ
مخ ـ تخلف ـ خامه ـ ملخ.

کریس پاین کاپیتان کرک جوان ســینما ،در «واندر وومن/
زن ســرگردان» در نقش کاراکتر مکمل داستان ظاهر شده
است.
کار فلم برداری این فانتــزی ماجراجویانه و علمی تخیلی
چند روز قبل به پایان رسید.
داستان این اکشن فانتزی در باره شاهزاده خانم ماجراجویی
است که کاخ خود در یک جزیره را ترک می کند ،تا دنیا را
کشف کند.
شاهزاده خانم دایانا در طول سفر با ماجراهای زیادی روبرو
و تبدیل به یک ابرقهرمان شکست ناپذیر می شود.
در جریان این سفر ،شــاهزاه دایانا با جوان مرموزی به نام
استیو ترور آشنا می شود و از کمک های زیاد
او بهره مند می شود.
این کمک ها باعث می شود تا شاهزاده خانم،
تبدیل به ابرقهرمانی با نام واندر وومن شــود.
نقش استیو ترور را ،پاین بازی می کند.
این بازیگر  34ســاله سینما می گوید نقش او
در «واندر وومن» ،یک نقش مکمل نیســت و
اهمیتی در حد کاراکتر شاهزاده خانم داستان
دارد.
گال گادوت بازیگر نقش واندر وومن اســت و
کانی ویلســن هم در فلم بازی دارد .فلم نامه
فلم براساس داستان مصور واندر وومن نوشته
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میزان

حمل

خوب است كه كمي شاد باشيد و روز خوبي را آغاز كنيد اما خودتان
را به خاطر مشكالت اخير مقصر ندانيد .اگر يك نفر پيشنهاد جالبي
داشت بد نيست كه آن را بپذيريد.

ثور

مســائل مالی و کاری شــرایط بهتری دارند اما باز هم به حمایت
دوســتان تان نیاز دارید به خصوص اگر فرصتی برای ورزش کردن
یا به مهمانی رفتن دارید حتم ًا از آن اســتفاده کنید زیرا به شــما
آرامش می دهد.

جوزا

شايد حوصله نداشته باشيد كه ببينيد كه كاري كه انجام ميدهيد از
نظر وقت صرف كردن و انرژي بودن منطقي است يا نه ،اما اگر چنين
كاري را نكنيد و اين موضوع را بررســي نكنيد در خطر اين مسئله
هستيد كه در رابطه با فرصت ها خطا كنيد و درآمدتان را خرج كنيد
كه اين خودش ناراحت كننده است.

سرطان

اگر دیروز دعوا کرده اید امــروز نتیجه اش را می بینید .خودتان را
به جای همســرتان بگذارید ،آنها که نمی دانند در ذهن شما چه می
گذرد بنابراین در تصمیمی که گرفته اید کنجکاوی می کنند.

اسد

در برخورد با ديگران بســيار شفاف هستيد اما امروز حالت عجيبي
داريد و زياد طول نمي كشــد كه احســاس آزردگي مي كنيد .در
صورتي كه چيزي يا شــخصي ،موجب ناراحتي شما شود ،به سرعت
يك جرقه ،به جر و بحث منجر خواهد شــد .سعي كنيد از مسائل
كوچك دوري كنيد و فقط در خصوص مسائل اصلي حساسيت نشان
بدهيد!

سنبله

هر بشری برای آسودگی و بقای نســل آیندۀ خود باید از کار های
متواتر دریغ نداشــته باشد و برای آسودگی نسل بعدی خود باید از
بیست و چهار ساعت ،دوازده ساعت کار کند ،پس شما از سعی کنید
که جز این طور انسانها باشید.

شــما امروز با سرعتی بســیار زیاد برنامه ریزی شده اید و برای
دیگران هم پایی با شــما بسیار مشکل اســت .متاسفانه این که
دیگران بخواهند شما را کمی آرامتر کنند بی طاقت خواهند کرد
ولی به خاطر بسپارید که در این زمینه آنها کاری از پیش نخواهند
برد .در این زمان شما مصم تر از هر کس دیگری هستید.

عقرب

در موقعیت فوق العاده ای هســتید و می توانید به خوبی مذاکره
کنید و از دیگران موفق تر باشــید .ســعی کنیــد از قدرت تان
استفاده کنید و همان طور که به خودتان قدرت دارید بر دیگران
هم داشته باشید.

قوس

امروز شــما بسيار در حضور ديگران شادتر خواهيد بود تا اين كه
تنها بمانيد .امروز در ضمن خيلي صميمي و بخشنده هستيد و اگر
كســي كاري مي كند كه طبق سليقه و رضايت شما نيست آن را
ناديده ميگيريد.

جدی

امروز بايد حرف هايتان را راست بزنيد .الزم نيست براي روبه رو
شدن با مسائل خودتان را اذيت كنيد .هر چه قدر كه بتوانيد كافي
است .شــما با وجود مخالفت ها ،هر كاري كه توانستيد براي نگه
داشتن يك رابطه دوستي انجام داده ايد .حاال بايد تصميم بگيريد
كه تمامش كنيد.

دلو

ما اغلب در زندگی با مشکالتی زیادی روبرو می شویم زیرا نمیتوانیم
با دیگران رابطه خوبی برقرار کنیم اما امروز در این مورد هیچ مشکلی
نخواهید داشت و ابراز احساسات از همیشه برایتان راحت تر است.
اگر در حال حاضر شخصی در زندگی تان نیست همچنان از معاشرت
با دوستان و افراد مورد عالقه تان لذت خواهید برد.

حوت

در طول هفته هاي آينده شــما كام ً
ال توانائي آن را داريد كه به
يك سرمايه گذاري مشترك حركتي بدهيد و يا با عملي كه خود
انجام ميدهيد مزايايي بدســت آوريد .اعتماد به نفس و سطح
باالي انرژي شما تمام ًا به شــما نيرويي مي دهد كه بدنبال آنچه
مي خواهيد برويد.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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مبلغ جوایز ،کمکهزینهها و عضویتهای بنیاد «پن» در
ســال  ۲۰۱۷به  ۲۷۵هزار دالر میرسد .این رقم در سال
 ۱۵۰ ،۲۰۱۵هزار دالر بوده است.
«استاین» نویســنده و ویراســتار آمریکایی است که
کتابهایش جزو آثار پرفروش بودهاند .ســه کتاب او از
جمله «ادی :دختر آمریکایی» بــه طور ویژهای به تاریخ
شفاهی آمریکا پرداخته اســت« .غرب بهشت» و «سفر
آمریکایی :دوران رابرت کندی» از دیگر آثار او هستند.
عالوه بر این جایزه« ،اســتاین» و «پن» کمکهزینهای
 ۱۰هزار دالری را برای کتابخانه تاریخ شــفاهی راهاندازی
کردهاند که به آثار غیرداستانی این حوزه تعلق میگیرد.

کاپیتان کرک در نقش مکمل

آمیختن ـ احرام ـ بازیچه ـ پناهنده ـ تربیه ـ ثانی ـ جبران ـ چرندیات ـ حور
ـ خلص ـ دعاگو ـ ذاکر ـ رای گیری ـ زیتون ـ ژاله ـ سخی ـ شوربا ـ صالحان ـ
ضمیر ـ طاهرین ـ ظالمان ـ عصبانی ـ غماز ـ فقاریه ـ کرامت ـ گردنه ـ الزم ـ
محبت ـ ناشر ـ ولیکن ـ قلم ـ هیات ـ یار.

 جواب بازی با اعداد
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بنیاد «پن» آمریــکا گرانترین جایز ه خود برای یک اثر
ادبی را به نام «ژان استاین» راهاندازی کرد.
«وال استریت ژورنال» نوشت :جایزه  ۷۵هزار دالری «پن/
ژان استاین» برای تقدیر از آثاری که تاثیری طوالنیمدت
بر تفکر آمریکاییها دارند ،راهاندازی شد.
این گرانقیمتترین جایزه بنیاد «پن» اســت که به یک
کتاب تعلق میگیرد و از ســال  ۲۰۱۷بــا داوری هیاتی
پنج تا هشــتنفره به برگزیدهاش اعطا میشود .برگزاری
این جایزه ادبی تا چهار ســال حتمی شده اما پس از آن،
تاثیرگذاریاش مورد بررســی قرار میگیرد و در صورت
لزوم تغییراتی در روند این جایزه اعمال میشود.

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

برای اولین بار یک فلم غیرداستانی آغازگر جشنواره
بینالمللی فلم نیویورک خواهد بود .فلم مســتند
«ســیزدهمین» ســاخته «آوا داورنای» که روایتی
دیگر از نابرابری نژادی در آمریکاســت ،به عنوان
فلم افتتاحیه پنجاهوچهارمین جشنواره بینالمللی
فلم نیویورک انتخاب شــد .این فلم مستند که از
تاریخ  7اکتبر اکران جهانی خود را از سوی کمپانی
«نتفیلیکــس» و همزمان در چند کشــور خارجی
آغاز میکند بــه این موضوع میپــردازد که چرا
آمریکا بیشــترین تعداد زندانی را در جهان دارد و
چرا اکثر این زندانیان ســیاه پوست هستند ،عنوان
فلم نیز به متمم  13قانون اساســی آمریکا اشــاره
دارد که به غیرمجاز بودن بردهداری در این کشــور
تاکید میکند .گفته میشود این فلم مجموعهای از
تصاویر آشیوی از فعالیتهای افرادی چون «مایکل
الکســاندر»« ،برایان استونســون» و دیگر فعاالن
سیاسی است و «آوا داورنای» ســاخت این فلم را
در ســکوت کامل خبری ساخته است« .کنت جونز»
رئیس جشنواره و مســئول کمیته انتخاب فلم این
رویداد سینمایی ،مستند «سیزدهمین» را یک فلم
فوقالعاده و اقدامی میهن پرســتانه خواند .گاردین
در ادامه نوشــت« :آوا داورنای» بیشتر برای ساخت
فلم نامزد اسکار «سلما» در سال  2014شناخته شده
اســت که روایتگر مبارزه طوالنی و خستگی ناپذیر
«مارتین لوترکینگ» برای کسب حقوق شهروندی و
از جمله حق رای برای سیاهپوستان آمریکاست .این
کارگردان آمریکایی خود را برای ساخت اولین فلم
پرهزینه خود برای کمپانی دیزنی آماده میکند که
اقتباسی از رمان کالسیک «چروکی در زمان» است
که داستان دختر سیاه پوستی را روایت میکند که با
سفر در زمان در کل جهان را سیر میکند.
پیش از این اســتودیو مارول از «داورنای» خواست
ســاخت فلم «بلک پانتر» را بر عهــده بگیرد اما او
این پیشــنهاد را رد کرد و در نتیجه «رایان کوگلر»
به عنوان کارگردان این فلم ابرقهرمانی انتخاب شد.

 بازی با اعداد
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راهاندازی جایزه  ۷۵هزار دالری
جدید «پن»

افتتاح جشنواره فلم
نیویورک با یک مستند

نقشآفرینی دنزل
واشنگتن در هفت باشکوه

فرانسه در ســال  1894است که به جرم دادن اطالعات
محرمانه به آلمانیها در دادگاه محکوم شــد را رابرت
هریس مینویسد .هریس در «سایهنویس» با پوالنسکی
همکاری کرده بود.
کارگردان پولندی در حال حاضر منتظر رای دادگاه پولند
درباره لغو حکم عدم استرداد خود به آمریکا است .پرونده
رومن پوالنسکی در آمریکا به سال  1977بازمیگردد.
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شده است.
این داستان را ویلیام ام مارستن نوشته و شرکت دی سی
اینترتینمنت ناشر آن است .تهیه کننده نسخه سینمایی
هم همین شرکت است.
برای تولید فلم ،هزینه کالن  100میلیون دالری خرج شده
و پتی جنکینز امر کارگردانی آن را به عهده داشته است.
سومین قسمت سری جدید مجموعه فلم «سفرهای ستاره
ای /پیشــتازان فضا» 22 ،جوالی به روی پرده سینماهای
جهان می رود.کریــس پاین در این مجموعه فلم ،در نقش
دوران جوانی کاپیتان کرک ظاهر شــده و هدایت سفینه
انترپرایز در اولین سفرهای فضایی اش را به عهده دارد.

همسورت با «سفرهای
ستاره ای» همراه می شود

ســازندگان مجموعه فلم علمی تخیلی «سفرهای ستاره ای/
پیشتازان فضا» می گویند قســمت چهارم سری جدید آن،
حتما وارد مرحله تولید می شود.
یکی از تغییرات مهم داستان قسمت چهارم ،بازگشت کریس
همسورث به ماجراجویی های آن است.
این بازیگر اســترالیایی تبار در قسمت اول سری جدید این
مجموعه فلم ،به عنوان بازیگر مهمان در نقش کوتاهی ظاهر
شد.
او در این نقش ،در قالــب کاراکتر پدر جیمز کرک بازی کرد
و در ابتدای داســتان فلم ،در جریان مبارزه با عوامل منفی
کشته شد.
حاال جی جی آبرامز اعالم کرده در طرح داســتان قســمت
چهــارم ،این کاراکتــر دوباره زنده شــده و نقش مهمی در
ماجراهای آن به عهده می گیرد.
اهل فن می گویند قبل از این هم در داستان این مجموعه فلم،
چند کاراکتر از دنیای مردگان برگشته و در فلم بازی کرده ناد.
مهم ترین این کاراکترها ،آقای اسپاک گوش دراز بوده ،که در
یکی از قسمت های ســری قبلی فلم درگذشت و در قسمت
های بعدی آن دوباره زنده شد.
جی جی آبرامز که در ســال  2009به احیای داستان مجموعه
فلم «سفرهای ستاره ای» پرداخت ،فلم نامه چهارمین قسمت
را با همکاری پاتریک مک کی می نویسد.
به نوشته امپایر آنالین ،هنوز اطالعی از داستان قسمت تازه
در دست نیســت .کارگردان فلم هم ،تا مدتی دیگر انتخاب و
معرفی می شود.
سومین قسمت سری تازه این درام اکشن و آینده نگرانه این
هفته به روی پرده سینماهای آمریکای شمالی می رود.
دومین قسمت ســری جدید ،سال  2013اکران عمومی شد و
 468میلیون دالر در آمریکا و بقیه کشورهای دنیا فروش کرد.

آرنولد سوار تکسی
تلویزیون شد

آرنولد شوارزنگر قهرمان سابق مسابقات زیبایی اندام جهان ،
راهی رسانه تلویزیون می شود تا در یک مجموعه درام بازی
کند .این درام ورزشــی با نام «قلب» جلوی دوربین می رود و
شبکه تلویزیونی سی بی اس تهیه کننده آن است.
خط اصلی داســتان مجموعه در سال  1973اتفاق می افتد و
در باره گروهی از جوانان بدن ساز است که در یک باشگاه ،به
تمرین می پردازند.
آرزوی این ورزشکاران جوان ،شرکت در مسابقات حرفه ای و
کسب عنوان آقای جهان در مسابقات بدن سازی است.
هر یک از این ورزشکاران با مسائل و مشکالتی روبرو هستند
و این نکته ،فعالیت ورزشی شان را تحت تاثیر قرار می دهد.
هنوز معلوم نیست آرنولد که خودش  5بار آقای جهان شد ،در
داستان مجموعه «قلب» چه نقشی را به عهده دارد.
شایعات تائید نشده حکایت از آن می کند که کاراکتر او ،مربی
بدن سازی باشگاهی است که کاراکترهای جوان داستان ،در
آن تمرین می کنند .به نوشــته هالیوود ریپورتر ،آرنولد یکی
از تهیه کنندگان این درام ورزشی هم هست و مدیریت تولید
آن را به عهده دارد .این بازیگر ژانر اکشن می گوید «:مطمئن
هســتم درام ورزشــی ما ،از همان اپیزود اول تبدیل به یک
کار پربیننده خواهد شد .دهه هفتاد میالدی ،دهه پر رونق و
رنگارنگی از موفقیت های هنری و ورزشی بود .داستان هایی
که در این دوران اتفاق می افتد ،به شــدت به دل تماشاگران
می نشیند ».بحث تولید مجموعه «قلب» از سال  2013مطرح
بوده اســت .اما آرنولد از فلم نامه هایی که قبل از این نوشته
شده بودند ،راضی نبود.
این مجموعه در هشــت قسمت تهیه خواهد شد و یک مینی
سریال است ،که صاحب فصل های بعدی نخواهد شد.

