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رقابت سخت در گیشه هند

تماشاگران هندی از امروز به تماشای دو فلم پرسروصدا
می نشینند ،که برای کسب مقام اول جدول گیشه نمایش
با هم رقابت می کنند.
درام تاریخی خیالی «موهنجو دارو» با درام تاریخی واقعی
«رستم» به یک رقابت سخت برخاسته است.
«موهنجو دارو» با بازی هریتیک روشــن تولید شــده و
داستانی خیالی در باره یک کشاورز معمولی را به تصویر
می کشد.
این کشــاورز که به دختری از طبقه باال دل بسته است،
شایســتگی فراوانی در نبرد با ارتش متجاوز خارجی از

خود نشان می دهد.
در مقابل« ،رستم» آکشی کومار را در قالب یک شخصیت
واقعی تاریخ معاصر هند به نام رستم را دارد.
این افســر نیروی دریایی که متهم بــه قتل بود ،با اتهام
خیانت به کشــور و جاسوسی برای کشورهای بیگانه هم
روبرو شد.
به نوشته ســایت انترنتی ایندیا اف ام ،گروهی از تحلیل
گران اقتصادی ســینما عقیده دارند فلم «رســتم» با
موفقیت بیشتری روبرو خواهد شد.
اما همیــن تحلیل گران می گویند اکران عمومی همزمان

پسر «جان اشتاینبک» درگذشت

«توماس اشتاینبک» فرزند «جان اشتاینبک» (نویسنده
رمان معروف «خوشههای خشم») که خود رماننویس و
فلمنامهنویس مطرحی بود در سن  ۷۲سالگی درگذشت.
به گزارش ایســنا« ،نیوز دی» نوشت« :جان اشتاینبک»
نویســنده آمریکایی برنده نوبل و خالق «خوشــههای
خشم» و «شــرق بهشت» پسری به نام «توماس» داشت
که او هم پا جای پای پدر گذاشــته بود و از نویسندگان
مطرح آمریکا محسوب میشد« .توماس اشتاینبک» در
سن  ۷۲سالگی در سانتا باربارا درگذشت.
«اشتاینبک» پیش از مرگش روی یک اثر زندگینامهای
کار میکرد .این نویســنده در طول عمــر خود دائما از
کارهای پــدرش و حق کپی آنها دفاع میکرد و چندین
کتاب او را مورد اقتباس سینمایی قرار داد.

این دو فلم با هــم ،به فروش کلی هر دوی آنان لطمه می
زند.
قبل از این هم صنعت سینمای هند ،اقدام به اکران عمومی
همزمان دو فلم مهم با حضور بازیگران مشهور کرده است.
در حالی که «موهنجو دارو» اولین فلم هریتیک روشن در
سال جاری میالدی است ،آکشی کومار در ماه های قبل دو
فلم سینمایی روی پرده سینماها داشته است.
هر دو فلم قبلی این بازیگر مطــرح بالیوودی در جدول
گیشه نمایش سینماها ،با استقبال تماشاگران همراه بوده
و لقب کارهایی پرفروش را گرفته اند.

«جوخه خودکشی» ویل اسمیت را شاد کرد

همکاری مجدد «دیوید فینچر» و «برد پیت» در یک فلم

«دیوید فینچر» دنباله فلم «جنگ جهانی  »zرا بازی «برد
پیت» در نقش اصلی میسازد.
«فینچر» و «برد پیت» که آخرینبار در فلم موفق «زندگی
عجیب بنجامین باتن» با هم همــکاری کرده بودند قرار
اســت بزودی دنباله فلم هیجانی «جنــگ جهانی  »zرا
به سنیما بیاورند .قســمت اول فلم «جنگ جهانی  »zدر
ســال  ۲۰۱۳بر مبنای رمان پرفــروش «جنگ جهانی :z
تاریخ شفاهی جنگ زامبی» نوشته «مکس بروکس» و به
کارگردانی «مارک فورستر» و با بازی «برد پیت» در نقش
یک مامور سازمان ملل به سینما آمد و در نهایت موفق به
فروش جهانی  540میلیون دالر دست یافت.
بنابر اعالم ورایتی ،ابتدا قرار بود «جان بایونا» ســاخت
دنباله فلم «جنگ جهانی  »zرا بــر عهده گیرد ،اما وی
برای ساخت دنباله فلم «دنیای ژوراسیک» از این پروژه
سینمای کنارهگیری کرد و «دیوید فینچر» این فرصت را
خواهد داشت تا چهارمین همکاری خود را با «برد پیت»
پس از فلمهای «هفت»« ،باشــگاه مشتزنی» و «زندگی
عجیب بنجامین باتن» تجربه کند.
«برد پیت» که عالوه بر بازی در دنباله فلم «جنگ جهانی
 »zتهیهکنندگی آن را نیز بر عهده دارد ،با چند کارگردان
برای ساخت این فلم سینمایی مذاکره کرده ،اما درنهایت
با «فینچر» به توافق رسیده است.
«دختر گمشــده» آخرین ساخته ســینمایی «فینچر»
در ســال  2014بود کــه با فــروش  369میلیون دالری

پرفروشترین فلم این کارگــردان آمریکایی نام گرفت.
وی همچنین اخیرا نســخه آزمایشی سریال «شکارچی
نیمهشب» را برای کمپانی «نتفلیکس» و به تهیه کنندگی
«چارلیز ترون» مقابل دوربین برده اســت که داستان آن
دربــاره دو مامور  FBIدر دهه  1970اســت که در چند
پرونده از قاتالن زنجیرهای کمک گرفتند.
ساخت قســمت اول فلم «جنگ جهانی  »zبا مشکالتی
در مراحل تولید همراه بود و حتی خبرهایی از اختالف
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جواب سودوکو شماره
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گناه ـ نگاه ـ نه ـ گونه ـ نو
ـ نوا ـ رنگ ـ نوار ـ رنگه ـ
هنر ـ نهر ـ روان ـ نگار ـ
گران ـ ذرنگ ـ ذهن ـ نهار
ـ انور ـ انگور ـ نور ـ نذر.

ســریال شش قســمتی «بحران در شــش صحنه» به
کارگردانی «وودی الن» بــرای اولین بار به تهیهکنندگی
سایت معروف «آمازون» منتشر میشود.
«وودی الن» برای نخســتین بار سریالی شش قسمتی با
عنوان «بحران در شش صحنه» را به تهیهکنندگی سایت
«آمازون» خلق کرده و خود الن به همراه «میلی سایرس»

 بازی با کلمات
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آواره ـ اضطــرار ـ بهانه گیر ـ پروراندن ـ تشــکیالت ـ ثروتمند ـ جنگجو ـ
چکاندن ـ حالل ـ خرامان ـ دانشیار ـ ذوالفقار ـ رونق ـ زندان ـ ژاله ـ سرشار
ـ شبنم ـ صفات ـ ضرور ـ طیبه ـ ظلمانی ـ عقربه ـ غلبه ـ فعالیت ـ کفگیر ـ
گشودن ـ لیاقت ـ مشعل ـ ناجی ـ وحدت ـ هادی ـ یار.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف
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میلیون دالری فلم در پنج روز اول نمایش ،با کل فروش
چند فلم اخیر اسمیت برابری می کند!
هفته قبل که این اکشــن ماجراجویانه بــه روی پرده
سینماها رفت ،بسیاری از تحلیل گران برایش پیش بینی
فروش باالیی کردند.
با وجود هزینه بــاالی تولید  175میلیون دالری «جوخه
خودکشــی» ،اهل فن گفتند فروش باالی فلم این رقم
کالن تولید را ،پوشــش خواهد داد .به نوشــته ورایتی،
در داستان فلم ویل اســمیت و چند بازیگر جوان دیگر
ســینما ،در نقش چند ابرقهرمان ظاهر می شوند که به
مقابله با نیروهای شیطانی می روند .کمپانی برادران وارنر
این فلم را با همکاری شرکت دی سی کامیکز تهیه کرده
است .دی ســی کامیکز مالک معنوی و حقوقی داستان
جوخه خودکشی به حساب می آید.

سریال «وودی الن» از سوی سایت آمازون
منتشر 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
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تازه ترین فلم سینمایی ویل اسمیت «جوخه خودکشی»،
در پنج روز اول نمایش بین المللی خود به فروشــی 200
میلیون دالری دست پیدا کرد.
تحلیل گران اقتصادی سینما با عنایت به این نکته ،خبر از
بازگشت موفقیت آمیز این بازیگر سیاه پوست می دهند.
اهل فن می گویند ویل اسمیت در چند سال اخیر ،هیچ
فلم موفق و پرفروشــی روی پرده سینماهای کشورهای
جهان نداشــته اســت .به باور آن ها ،با ورود اسمیت به
دنیای کمیک اســتریپی ابرقهرمانانه ،موفقیت مالی فلم
هایش هم شروع شده است.استقبال تماشاگران سینما
در آمریکای شــمالی هم از «جوخه خودکشی» باال بوده
و فروشــی  179میلیون دالری را برایش به همراه آورده
است.
منتقدان ســینمایی می گویند فروش کلی جهانی 370

«برد پیت» و «مارک فورســتر» کارگردان فلم شنیده
شــد ،اما با این که فلم با تاخیر اکران شد فروش موفق
 540میلیون دالری را در سطج جهان قم زد«.برد پیت»
اخیرا بازی در یــک فلم با موضوع جنگ جهانی دوم با
عنوان «متفقین» به کارگردانی «رابرت زمکیس» را در
کنار «ماریون کوتیالر» و همچنین فلم کمدی «ماشین
جنگی» بــه کارگردانی «دیوید میچــود» را به پایان
رسانده است.

2484

«تومــاس» در ابتدا مستندســاز و فلمنامهنویس بود و
خیلی دیر به عرصه نویسندگی قدم گذاشت .در سن ۵۸
سالگی اولین کتاب خود را که یک مجموعه داستان بود،
منتشــر کرد و با نقدهای مثبتی روبهرو شد« .سایههای
قبرس» و «نیلوفر نقرهای» دومین و سومین رمانهای او
بودند که به ترتیب در ســالهای  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱روانه بازار
کتاب شدند« .توماس مایلز اشتاینبک» متولد دوم اوت
 ۱۹۴۴در نیویورک بود .او پس از جدا شدن پدر و مادرش
بیشــتر تعطیالتش را همراه پدرش جان اشتاینبک در
سفر به نقاط مختلف دنیا همچون یونان ،آفریقای شمالی،
کالیفرنیــا و  ...میگذراند .او همچنین فلمنامه رمانهای
«مروارید»« ،نبردی مشــکوک» و «سفرهایم با چارلی»
پدرش را برای اقتباس سینمایی به نگارش درآورد.
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و «الین می» نیز در آن نقشآفرینی میکند.
داستان این سریال در مورد دهه شصت آمریکا و دوران
آشــفتگی این کشور و خانوادهای از طبقه متوسط حومه
شــهری اســت که حضور و دیدار یک مهمان زندگی
خانوادگیشان را زیر و رو میکند.
نخستین اکران این سریال در سیام سپتمبر خواهد بود.

رابرت دنیرو جشنواره فلم
سارایوو را افتتاح کرد

رابرت دنیــرو بازیگر با دریافت نخســتین جایزه افتخاری
قلب سارایوو برای یک عمر دستاورد هنری ،این جشنواره را
افتتاح کرد.
به نقل از اسکرین دیلی ،بیست و دومین جشنواره فلم سارایوو
افتتاح شد .مهمان ویژه رابرت دنیرو بود که این جشنواره را
با حضــور در تئاتر ملی افتتاح کرد و بعــد با همراهی مایرو
پوریواترا مدیر جشنواره به ســمت سینمای سه هزار نفری
رفت تا جایزه ویژه جشنواره را که به عنوان «قلب جشنواره»
نامیده می شود ،دریافت کند.
امسال جشنواره فلم سارایووو در  ۱۸بخش به نمایش  ۲۲۳فلم
از  ۶۱کشور جهان میپردازد که از این میان  ۵۳عنوان شامل
فلم بلند ،مستند و کوتاه برای نخستین بار اکران میشوند.
الما تاتاراجیک رییس گروه منتخب فلمهای بلند و کوتاه رقابتی
گفت امسال  ۴۲فلم در بخشهای رقابتی به نمایش درمیآیند
که از این میان  ۶فلم نخستین تجربه کارگردانانشان هستند.
در برنامه منطقهای نیز  ۷۰فلم نمایش داده میشــود تا نشان
دهد این جشنواره چقدر به منطقه خود تکیه دارد.
مدیر جشنواره در این برنامه با تجلیل از رابرت دنیرو یادآوری

میزان

حمل

براي مدت طوالني تأثير خوبي به ديگران ميگذاريد .مشكالت را با
تمام نيرويي كه داريد از بين ميبريد .سعي كنيد گاهي هم استراحت
كنيد و عجله نكنيد.

ثور

امروز ستارگان شما را در مســایل تحریک می کنند باید از شرایط
خاص امــروز بهره ببرید و به تمام فرصت ها چنگ بزنید که نفعتان
باشد.

جوزا

امروز بيشــتر حال و هواي رؤيايي داريد ،اما به مشكالت شخصي و
احساسي اجازه ندهيد اين زمان خوب را از شما بگيرند .بايد خودتان
را مجبور كنيد كه ذهنتان باز شود و مثبت فكر كنيد اگر اين كار را
انجام دهيد مسلم ًا شكست نمي خوريد.

سرطان

هر نوع اختالف نظری از بین می رود و روابط گروهی بسیار صمیمانه
خواهد بود .یکی از افراد گروه تان از بقیه مهربان تر اســت .آیا شما
هم رفتار او را می پســندید؟یا فکر می کنید در مسایل کاری این
چیزها نباید باشد؟

اسد

امروز هر دو پای خود را در یک کفش کرده اید و به نظر می رسد
قصد انجام کارهایی را داشته باشید .شما نمی خواهید هیچ زمانی
را از دســت بدهید بنابراین برای روزتــان برنامه ریزی دقیق و
منطقی خواهید کرد چرا که بتوانید از آن استفاده کنید.

عقرب

سیارات مملو از شگفتی هستند و امروز قرارهای غیرمنتظرهای را
در پیش دارید .حتی اگر شــما هم متوجه آن نشوید باز هم نقطه
عاطفی در زندگی شــما می باشد .فعالیت گروهی خانوادگی لذت
بخش است ،مخصوص ًا اگر شما کاری غیر معمول انجام دهید.

قوس

امروز وظايف و تعهداتتان توجه شــما را به خود جلب ميكند.
احساس قوي مســؤوليت شناسي شما را وا ميدارد كه بيشترين
سعي خود را بكنيد ولي اين اشــتباه را نكنيد كه شما ميتوانيد
بيش از آنچه از دستتان بر ميآيد انجام دهيد .اگر كمي آهستهتر
عمل كنيد ممكن است خيلي هيجان انگيز نباشد ولي قطع ًا نتايج
بهتري به بار خواهيد آورد.

جدی

امروز سيارات روز بهتري را برايتان فراهم مي كنند .اين قسمت
از چارت شما به روابط احساسي وعشقي مربوط ميشود .بنابراين
اگر به مسایل عشقي تمايل داريد در خانه نمانيد.

دلو

امروز حواستان به كار نيست پس تالش طوالني براي متمركز شدن
خواهيد داشت .و اگر افراد مافوق شما ،توقع دارند كه تصميمي فوري
بگيريد و يا همه مطلب را يك جا به يــاد بياوريد ،اين عدم تمركز
شما نتيجه خوبي نخواهد داشت .براي رسيدن به كمال مطلوب ،روي
پروژههايي كار كنيد كه به قدرت تخيل و تصور شما نياز دارند.

زمانهایی وجود دارد که دیگران از معاشرت با شما خوشحال می شوند
و امروز یکی از آن روزهاست  .صحبت های جالبی با دیگران خواهید
داشت و اگر وقتی برای خودتان داشته باشید از این که کاری کنید تا
خود واقعیت تان را پیدا کنید و احساس آرامش به دست آورید لذت
خواهید برد .اگر امروز به داخل شــهر می روید شما در نظر دیگران
خواهیددرخشید.

موقع مناسبي براي ايجاد تغييراتي در مسير فکري شما است .مسير
قديمي ممکن اســت شما را به بن بست برساند بخ خصوص در مورد
ازدواج ،اهداف خود را مرور کنيد و ببينيد مشکل از کجاست.

در مورد مالقاتهاي خود جديتر فکر کنند ،و آن را تفنن قلمداد
نکنند .شايد زندگي آينده شما در اين مالقاتها نهفته باشد .يک
ناشناس براي شــما کاري انجام مي دهد که برايتان شيرين ،اما
غير منتظره خواهد بود.
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کرد که نخستین دیدار وی با این بازیگر جهانی  ۱۲سال پیش
در جشنواره ترایبکا در نیویورک بود که توسط او و پس از ۱۱
سپتمبر راهاندازی شد .وی گفت :ما از کارهای خارقالعاده وی
تجلیل میکنیم و یکی از به یادماندنیترین شخصیتهایی را
که او خلق کرد یعنی «راننده تکسی» را به نمایش درمیآوریم.
وقتی رابرت دنیرو از پشت صحنه روی سن آمد ،جمعیتی که
سالن ســه هزار نفری را پر کرده بود ایستاده وی را تشویق
کردند و پس از سه بار تشــکر دنیرو سرانجام حضار رضایت
دادند که بنشینند.
رابرت دنیرو در ســخنرانی خود گفت :جشنواره فلم سارایوو
در دورهای تاریک و خطرناک متولد شــد تا با گرامیداشــت
هنر و انساندوستی با جنگ مقابله کند ۶ .سال بعد در تاریخ
 ۱۱سپتمبر  ، ۲۰۰۱شــهر من ،نیویورک با حمله روبهرو شد و
ما جشــنواره فلم ترایبکا را راه انداختیم تا امید ،مقاومت و
اعتماد را پاس داریم .در نخســتین جشــنواره فلم ترایبکا،
نلســون ماندال به ما آموخت که فلم ابزاری خاطرهانگیز برای
پرورش درک تحمل در جهان اســت و از طریق آن میتوان
تحمل و شکیبایی را به جهان آموخت.
وی افزود :مایرو ،شــما به ما در سال  ۲۰۰۵افتخار دادید و از
داوران جشنواره فلم ترایبکا بودید و من اکنون افتخار میکنم
که اینجا با شما هستم تا جشنواره فلم سارایوو  ۲۰۱۶را افتتاح
کنم.
دنیرو هنگام دریافت جایزه قلب ســارایوو گفت این جایزه از
نظر من یک گنج اســت چون فکر میکنم هیچ شهر دیگری
در جهان با چنین قلبی با آنهمه تراژدی مقابله نکرده است.

