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«جوخهخودکشی»300میلیونیآمریکایی

اکشن کمیک استریپی و ابرقهرمانانه «جوخه خودکشی»
موفق شــد فروش خود در آمریکای شــمالی را نیز ،به
 300میلیون دالر برســاند.مدیران کمپانی که این درام
ابرقهرمانانه را تهیه کرده اند ،می گویند فروش کلی آن

در این محل به این رقم رسید.
فروش  300میلیون دالری فلــم در حالی در آمریکای
شمالی نصیب آن می شود ،که حدود دو هفته قبل موفق
به کسب این رقم در سطح بین المللی شد.

«لک لک ها» به
استقبال پاییز میروند

فروش جهانی فلم (هم آمریکا و هم بقیه کشورهای دنیا)
در حال حاضر به رقم باالی  650میلیون دالر رســیده
است.
بیش از  60کشــوردر نقاط مختلف دنیا فلم را به نمایش
می دهند و رقابت سختی با سینماهای آمریکای شمالی
در زمینه فروش به راه انداخته اند.
منتقدان ســینمایی از قبل پیش بینی می کردند اکران
عمومی «جوخه خودکشــی» در آمریکای شمالی و بقیه
کشورهای دنیا با موفقیت باالی مالی همراه باشد.
این محصول تازه کمپانی برادران وارنر ،براساس داستان
مصور یک مجموعه داستان کمیک استریپی ابرقهرمانانه
شرکت دی سی کامیکزساخته شده است.
کاراکترهای ابرقهرمان داســتان فلم که هر یک قابلیت
های ویژه ای و منحصر به فردی دارند ،با کمک یکدیگر
به مقابله با موجودات شرور داستان می پردازند.
به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال ،ویل اسمیت نقش
اصلی فلم را بازی می کند و جــی کارتنی ،جراد لتو و
اسکات ایستوود دیگر ابرقهرمانان داستان آن هستند.
برای تولید این فلم ،هزینه بــاالی  175میلیون دالری
صرف شــده و تخلیل گران اقتصادی سینما می گفتند
باید بیش از  250میلیــون دالر فروش کند ،تا لقب یک
کار پرفروش را بگیرد.

انیمیشــن «لک لک ها» بــه کارگردانی «نیوکالس
استوولر» با صداپیشگی جنیفر انیستون پاییز امسال
اکران خواهد شد.
انیمیشــن «لک لک ها» بــه کارگردانی «نیوکالس
استوولر»  23سپتمبر اکران خود را آغاز خواهد نمود.
«لک لک ها» بر اســاس داســتان کودکانه آوردن
نوزادان توسط لک لک ها به پیش والدین و با فضایی
کام ً
ال کمدی روایت می شود.
«جونیور» کاراکتر اصلی انیمیشن در راه آوردن یکی
از همین نــوزادان وی را گم کرده و برای نجات نوزاد
از دست گرگ ها یک تیم لک لک تشکیل می دهد.
«آندی سامبرگ»« ،جنیفر انیستون»« ،تای بوللر» و
«کلسی گرامر» صداپیشگی این انیمیشن خانوادگی
را بر عهده دارند.

«سلحشور» بروس لی در تلویزیون جکی چان کارگر رزمنده راه آهن شد

«سلحشــور» پروژه ناتمام بروس لی ،حیات تازه ای در
دنیای نور و تصویر پیدا مــی کند .این پروژه به صورت
یک مجموعه تلویزیونی تولید می شود.
جاســتین لین فلم ساز آسیایی تبار ســینما که برای
کارگردانی «سریع و آتشی» ها معروف شد ،بانی تولید
مجموعه اســت .جاناتان تراپر یکی از دو خالق اصلی
«سلحشور» هم در تولید این مجموعه تلویزیونی با لین
همکاری می کند .داستان مجموعه با حال و هوای درام
و جنایت کارانه اش ،براساس دست نوشته هایی ساخته
می شود که از بروس لی به جا مانده است.
این دست نوشته ها را مدتی قبل ،شانون لی دختر بروس
لی در بین برخی از لوازم و اشــیای داخل انباری خانه
اش پیدا کرد .خود شانون لی (که تنها بازمانده خانواده
بروس لی اســت) به عنوان تهیه کننده با این مجموعه

دلهره آور و رزمی همکاری خواهد داشت.
به نوشــته هالیوود ریپورتر ،داستان مجموعه در شهر
سان فرانسیسکو و در محله معروف چینی ها اتفاق می
افتد .این ماجرا جویی به دنبال زمان جنگ داخلی گروه
های رقیب رخ می دهد و در باره جوانی با هنرهای رزمی
و کاراته اســت .این جوان تازه از چین به محله چینی
های ســان فرانسیســکو آمده و خیلی زود خودش را
درگیر جنگ ســختی می بیند ،که بین گروه های رقیب
وجــود دارد .بروس لی قبل از مــرگ نابهنگام خود در
ســال  ،1973قصد داشت این مجموعه را با بازی و تهیه
کنندگی خودش جلوی دوربین ببرد.
در آن زمان او مشــغول آماده کردن فلم معروف خود
«اژدها وارد می شود» بود .راز مرگ مشکوک بروس لی
هیچ وقت فاش و مشخص نشد.
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مادر ـ پدر ـ پند ـ پرده ـ
مدار ـ دما ـ ده ـ هدر ـ دار
ـ دانه ـ دهان ـ هند ـ در ـ
رد ـ پدرام ـ پرنده ـ ندا ـ
رند ـ مرد ـ مراد ـ مهد ـ
نهاد ـ دم ـ مرده ـ دره ـ
نمد ـ درمان ـ دهر.
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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

جکــی چان بازیگر رزمی کار هانــگ کانگی ،با کمدی
اکشــن ماجراجویانــه «ببرهای خط آهــن» به دیدار
تماشاگران سینما می آید.
این فلم همزمان با ســینماهای چین و هانگ کانگ در
کشورهای انگلیسی زبان دنیا هم اکران عمومی می شود.
تهیه کنندگان هانگ کانگــی «ببرهای خط آهن» می
گویند جکی چان در آمریکا ،انگلســتان ،اســترالیا و
نیوزیلند هم به اندازه سرزمین مادری اش طرفدار دارد.
به نوشته امپایر آنالین ،دینگ شنگ این کمدی اکشن
را کارگردانی کرده و داستان تاریخی آن ،در سال 1941
اتفاق می افتد.
جکی چان در داســتان فلم ،در قالــب یک کارگر خط
آهن سراسری چین بازی می کند .او همکارانش را علیه
متجاوزان جاپانی متحد می کند.
آن ها به منظور خرابکاری در فعالیت های جنگی ارتش

 بازی با اعداد
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جاپان ،ریل های قطار را تخریب کرده و مانع از اقدامات
نیروی متجاوز می شوند.
با آن که «ببرهای خط آهن» یک درام دوره ای تاریخی
به حســاب می آیــد ،تهیه کنندگانــش عقیده دارند
تماشاگران خارجی هم با آن ارتباط خوبی برقرار خواهند
کرد.
جکــی چان در این فلم هم ،همان شــیرین کاری های
رزمی و کاراته ای خودش را ارائه می دهد و تماشاگران
سینما را سرگرم می کند.
هنوز زمانی بــرای اکران عمومی این کمدی اکشــن
ماجراجویانه تعیین نشده اســت .به احتمال زیاد ،فلم
برای اواســط فصل پائیز به روی پرده سینماها خواهد
رفت .آکادمی اســکار اعالم کرد امســال یک اسکار
افتخاری به جکی چان اهدا خواهد کرد .این اسکار برای
یک عمر فعالیت پرثمر هنری اوست.
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حمل

کمی در کارها زیاده روی کردهاید که البته از کنترول شما خارج بوده
است و از این موضوع خیلی خوشحال هستید .اگر عصبانی هستید
سعی کنید مدتی با افرادی که مقصر هستند رو به رو نشوید.

ثور

تغییری که در مسایل کاری ایجاد می شود باعث می شود تا دوباره
به هدفتان فکر کنید .در این زمان پیشرفت غیرمنتظرهای میکنید،
اما هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شوند.

جوزا

امــروز می توانید به دنبال قوه تخیل خــود بروید و از ماجراجویی
خودتان متعجب خواهید شــد .از همه مهم تــر اینکه اکنون زمان
ســازندهای برای شماست که برای مدتی طول میکشد .اما به خاطر
داشته باشید که نباید از اعتماد دیگران استفاده کنیدو رازهای آنها
را به همه بگویید؛ زیرا حتم ًا برای خودتان مشکل ایجاد می کنید.

سرطان

امروز روزی عالی بــرای به وجود آوردن هر تغییر مثبتی در زندگی
تان می باشــد .حتی اگر درحال حاضر همه چیز به خوبی پیش رود،
همین حاال به این نتیجه می رسید که اگر کمی اصالحات ،در زندگی
به وجود آورید ،اوضاع کمی بهتر از این می شود پس ببینید امکان
انجام چه کارهایی وجود دارد .

اسد

امروز بســیار با مالحظه شــده اید و اگر وقتی برای خودتان پیدا
کنید ،قدرش را خواهید دانســت این به آن معنی نیست که فردی
غیراجتماعی شده اید .تنها نیاز به کمی خلوت و آرامش دارید.

سنبله

امروز برای شــرکت در مذاکرات و صحبت روز خوبی اســت.حرف
های منطقی و جالبی برای گفتن دارید،هم چنین افرادی هستند که
مشتاق شنیدن نظرات شما می باشند .اگر قرارهایتان با مانع روبرو
می شود ،امروز همه چیز به خوبی پیش می رود.

اگر می خواهید فرد مورد عالقه قلبتان را قانع کنید که از زاویه
دید شما به اوضاع نگاه کند ،امروز روز انجام این کار است.خیلی
صادقانه بگویم اگر در این زمان موفق به انجام این کار نشوید .هیچ
گاه موفق به انجام این کار نخواهید شد.

عقرب

اگر می خواستید احساســات تان را برای یک نفر بیان کنید چه
زمانی بهتر از امــروز ،حتم ًا،ایــن کار را بکنید.امروز با دیگران
صمیمی تر هستید .امروز روز حســاب و رسیدگی به کارهاست.
بنابراین مراقب بیرون رفتنهایتان باشید.

قوس

امروز صبر و طاقت شما توسط کســی که فکر می کند هر کاری
خودش انجام دهد درست است و هر چه شما می گویید غلط است
به پایان میرســد .این مسئله به حس عدالت در وجود شما برمی
خورد و بدون تردید به حســاب آنها خواهید رسید .اگر بخواهید
نظر خود را به او بقبوالنید ،شما فقط وقت خود را تلف میکنید.

جدی

اکنون زمان استراحت است .امشب به یک مهمانی جالب دعوت
میشوید ،اگر کســی در خانه منتظرتان نیست ،سعی کنید حتم ًا
به آن مهمانی بروید.جذابیت زیادی به دســت آوردهاید و این به
خاطر اعتماد به نفس زیاد است .ممکن است عشقی وارد زندگی
تان شود.

دلو

امروز درباره دارایی خود فکر نکنید مهم نیست تا چه اندازه وسوسه
شوید چون کارها با وجود توجه زیاد شما تمایل به خراب شدن دارند.

حوت

ممکن اســت اکنون چندین کیلو سبکتر به نظر بیایید .شما اص ً
ال
در این مورد متأســف نخواهید بود .امروز تمایل زیادی به تغییر
خود داریــد .احتمال خرید وجود دارد؛ زیرا هیچ چیزی به اندازه
لباسهای نو تصویر تازهای به شما نمیدهد÷ .
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دو بازیگر تازه برای
«آرزوی مرگ»

نســخه دوباره سازی شده و جدید «آرزوی مرگ» ،دو بازیگر
تازه گرفت و یک قدم به مرحله تولید نزدیک تر شد.
«وینســنت د اونوفریو» و «دین نوریس» بازیگران جدیدی
هستند که با این نسخه همکاری دارند.
تماشاگران ســینما و تلویزیون ،د اونوفریو را به خاطر بازی
در مجموعه پربیننده و موفق «زدن به ســیم آخر» به خوبی
می شناسند .گفته می شــود محبوبیت این مجموعه در بین
دوستداران ســینما ،در انتخاب او برای بازی در نسخه تازه
«آرزوی مرگ» بی تاثیر نبوده است.
این بازیگر در داســتان فلم ،در قالب بــرادر کاراکتر اصلی
ماجراها ظاهر خواهد شد .نوریس هم یک مامور پولیس است،
که در باره قتل رخ داده در داستان تحقیق می کند.
قبل از این بــروس ویلیس برای بــازی در نقش اصلی فلم،
انتخاب شده است .او نقشــی را در جلوی دوربین بازی می
کند ،که چارلز برانسون در سال  1974بازی کرد.
داســتان فلم در باره مردی اســت که به دنبال قتل همسر و
دخترش توســط گروهی خالفکار ،تصمیــم می گیرد اجرای
عدالت را در دست های خود بگیرد.
به نوشته امپایر آنالین ،کلید فلمبرداری نسخه تازه این درام
دلهره آور و پرتنش ،ماه آینده در لوکیشن های شهر مونترال
زده می شود .به گفته سازندگان فلم ،بخشی از صحنه های آن
هم در شیکاگو فلم برداری خواهد شد .الی روث کارگردان این
نسخه است .منتقدان سینمایی از نسخه اصلی فلم ،به عنوان
یک کار کالسیک سینمایی اســم می برند .این فلم موقعیت
کاری بسیار خوبی برای چارلز برانسون فراهم کرد.

گیشه آمریکا و رقابت دو
فلم تازه

مایکل فاســبندر بازیگر انگلیسی تبار ســینما ،این هفته
با ریدلی اســکات فلم ســاز هم وطن خود در جدول گیشه
سینماهای آمریکا رقابت می کند.
«روشنایی مابین اقیانوس ها» و درام علمی تخیلی «مورگان»،
دیروز به روی پرده سینماهای آمریکای شمالی رفتند.
«روشنایی مابین اقیانوس ها» محصول تازه کمپانی دریم ورکز
است و به جز مایکل فاسبندر ،آلیشیا ویکاندر هم در آن بازی
دارد .داســتان این درام تاریخی در باره زوج جوانی است که
همزمان با از دست دادن نوزاد تازه به دنیا آمده خود ،نوزادی
را از دل آب های دریا نجات می دهند.
زندگی ســعادت آمیز این زوج پس از چند سال ،با ورود یک
زن دردکشــیده در هم می ریزد .این زن می گوید که بچه آن
ها ،خواهر زاده گمشده اوست.
منتقدان سینمایی از این فلم ،به عنوان یکی از امیدهای اصلی
مراسم اسکار امسال در رشــته های بهترین فلم و بازیگری
زن و مرد اســم می برند .هزینه تولید فلم حدود  20میلیون
دالر شــده و درک ســان فرانس ،وظیفه کارگردانی آن را به
عهده داشته است .در «مورگان» کاتا مارا نقش اصلی را بازی
می کند .این محصول کمپانی فوکس قرن بیستم ،نام ریدلی
اسکات را به عنوان تهیه کننده برخود دارد.
حال و هوای دلهره آور فلم به کمک آن می آید تا داســتان
دختــر بچه ای را تعریف کند ،که به کمک تکنولوژی و در دل
یک البراتوار حیات پیدا کرده است .زمانی که این دختر بچه
با قدرت های اســتثنایی خود از البراتوار فرار می کند ،جان
اهالی محل در معرض خطر مــرگ قرار می گیرد .برای تولید
این فلم ،فقط  8میلیون دالر هزینه شــده و لوک اسکات با
آن ،اولین ساخته سینمایی خود را عرضه می کند .به نوشته
نشریه اسکرین اینترنشــنال ،این دو فلم برای کسب موفق
ترین فلم این هفته سینماهای آمریکای شمالی ،با هم رقابت
می کنند .هفته قبل درام کم خرج و ترسناک «نفس نکش»،
با افتتاحیه ای  26میلیون دالری توانســت صدرنشین جدول
هفتگی فروش فلم ها در این محل شود.

کانلت هیل در «جزیره»
وحشت

کانلت هیل بازیگرسرشــناس تلویزیونی مجموعه پربیننده
«بازی تاج و تخت» ،در فلم سینمایی ترسناک «جزیره» بازی
می کند .کلید فلم برداری این محصول مســتقل و کم خرج
سینما ،در لوکیشن های شهراسکاتلند زده می شود.
داستان فلم در باره ســه دریانورد است که از زندگی شهری
دور شده و سر از یک جزیره دورافتاده درمی آورند.
این داستان در سال  1856اتفاق می افتد و حال و هوایی ماورا
طبیعی دارد .کشتی شکسته دریانوردان ،در یک محل عجیب
و غریب به گل می نشیند.
در ایــن جزیره دورافتاده ،فقط چهار نفــر زندگی می کنند.
گورستانی که دریانوردان پیدا می کنند ،باعث ترس و وحشت
شان می شود.
به دنبال این موضوع اســت که این سه دریانورد ،تالش خود
برای فرار از جزیره و بازگشــت به محل اصلی زندگی شان را
آغاز می کنند.
به نوشــته هالیوود ریپورتر ،کانلت هیل در نقش یکی از سه
دریانورد ظاهر می شــود ،که رهبری شان برای فرار از جزیره
را به عهده می گیرد.
کار نگارش فلم نامه «جزیره» را تیم دو نفره متیو باتلر و فیز
جینجر انجام داده اند .این دو امــر کارگردانی فلم را هم به
عهده دارند.
این محصول مستقل ســینمای انگلســتان با هزینه ای 10
میلیون دالری تولید و برای بهار ســال آینده میالدی ،آماده
نمایش می شود.
کانت هیل در مجموعه تاریخی «بازی تاج و تخت» شبکه اچ
بی او ،در نقش کاراکتر لرد واروس بازی می کند.

«جیم کری» با یک فلم
جنایی میآید

جدیدترین نقشآفرینی «جیم کــری» در یک فلم جدی در
جشنواره فلم ورشو پولند رونمایی میشود.
اسکرین نوشت :فلم «جنایات حقیقی» با بازی «جیم کری» و
«شــارلوت گینزبرگ» که در ژانر آثار جنایی قرار دارد ،اولین
نمایش جهانی خود را در بخش نمایشهای ویژه جشــنواره
بینالمللی فلم «ورشو» در کشور پولند تجربه میکند.
این فلم که تولید مشــترک سینمای آمریکا ،انگلیس و پولند
است اولین ســاخته انگلیسی زبان «الکساندروس اوراناس»،
کارگردان یونانی است که با ساخته قبلیاش «خانم خشونت»
موفق به کسب شــیر نقرهای بهترین کارگردانی از جشنواره
فلم ونیز در سال  2013شد.
فلم «جنایات حقیقی» بر اســاس مقاله روزنامه نیویورکر در
سال  2008میالدی ساخته شده است و داستان آن درباره یک
پرونده قتل اســت که پس از انتشار یک رمان و آشکار شدن
زوایای جدیدی از این قتل مجددا باز می شود.
«جیم کری» که بیشــتر برای بــازی در فلم کمدی «خنگ و
خنگتر» در سال  1994به شهرت جهانی دست یافت ،پیش
از این توانایی خود را در بازی در آثار جدی نیز نشــان داده و
در سال  2004برای فلم «درخشش ابدی یک ذهن پاک» نامزد
دریافت جایزه بفتای بهترین بازیگر مرد شد.
ســیودومین جشنواره بینالمللی فلم ورشو از تاریخ  7تا 16
اکتبر در کشور پولند برگزار میشود.

