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«بریجیت جونز» ملکه جدول گیشه
بین المللی

سومین قسمت مجموعه فلم کمدی خانوادگی «بریجیت
جونز» ،با فروشی  30میلیون دالری صدرنشین جدول بین
المللی گیشه نمایش سینماها شد.
فلم که با نام «بچه بریجیت جونز» به روی پرده رفته ،در

کنار آمریکا در  39کشور دیگر دنیا هم اکران شده است.
نشریه اسکرین اینترنشــنال می نویسد این فلم در 24
کشور از این  39کشور ،در راس جدول فروش بوده است.
در «بچه بریجیت جونز» رنی زلوگر که در دو قسمت قبلی

برنده جایزه شعر «فوروارد» معرفی شد

هم حضور داشت ،نقش اصلی داستان را به عهده دارد.
در سومین قسمت این مجموعه کمدی و طنز ،کالین
فیرث و پاتریک دمپسی هم بازی دارند .داستان فلم،
دنباله ای بر ماجراجویی های خانوادگی بریجیت جونز
است.
در دو قسمت قبلی این مجموعه فلم ،بازیگران نقش
مرد آن متفاوت بودند .زلوگر تنها بازیگر این مجموعه
فلم است که در تمام قســمت های آن بازی داشته
است.
اهل فن می گویند ماجراجویی های کاراکتر بریجیت
جونز در ســطح بین المللی موفقیت بیشتری داشته
است تا در آمریکای شمالی!
این فلم در تعطیالت ســه روز آخــر هفته آمریکای
شــمالی به فروش پائین  8میلیون دالری دست پیدا
کرد .مدیران کمپانی یونیورســال ،از این رقم فروش
راضی نیســتند« .بچه بریجیت جونز» توسط شارون
ماگوئیر کارگردانی شــده و کمپانی یونیورسال ،برای
تولید آن مبلغ  35میلیون دالر صرف کرده است.
تحلیل گران اقتصادی ســینما با توجه به رقم پائین
هزینه تولید فلم ،از آن به عنــوان یکی از فلم های
موفق جدول گیشه نمایش سینماها اسم می برند.
دومین قسمت فلم در سال  2004اکران عمومی شد و
منتقدان می گویند فاصله تولید دو قسمت دوم و سوم
زیاد و طوالنی بوده است.

«واهنــی کاپیلدیو» شــاعر ترینیدادی موفق شــد
بیستوپنجمین دوره جایزه شعر «فوروارد» را از آن خود
کند.
«گاردین» نوشت« :واهنی کاپیلدیو» شاعر اهل ترینیداد
به عنوان دومین فــرد از منطقه کارائیب ،جایزه  ۱۵هزار
پوندی شعر «فوروارد» را در لندن دریافت کرد.
«گســتره جالی وطن» نام مجموعه شعر این زن شاعر
است که توانسته یکی از مهمترین جوایز شعر انگلستان و
ایرلند را برای خالق خود به ارمغان بیاورد .جایزه بهترین
مجموعه شعر شــاعر نوقلم هم به «تیفانی یانیک» تعلق

آنجلینا جولی به دلیل اختالفات
حلنشدنی از برد پیت طالق میگیرد

برنده نوبل نامزد مهمترین جایزه غیرداستانی
انگلیس شد

«سوتالنا الکسییویچ» نویســنده بالروسی برنده نوبل
ادبیــات  ۲۰۱۵به عنوان یکی از نامزدهای اولیه جایزه ۳۰
هزار پوندی «بیلی جیفورد» که پیشتر با نام «ســموئل
جانسون» برگزار میشد ،معرفی شد.
«بیبیسی» نوشت :نام «سوتالنا الکسییویچ» نویسنده
بالروســی که جایزه نوبل ادبیات ســال گذشته را از آن
خود کرده ،در فهرســت نامزدهای اولیه «بیلی جیفورد»
مهمترین جایزه ادبیات غیرداستانی انگلستان به چشم
میخورد .این جایزه  ۳۰هــزار پوندی کتابهایی با تمام
موضوعات غیرداســتانی ،از تاریــخ و طبیعت گرفته تا
زندگینامه و خاطرات را دربرمیگیرد« .الکســییویچ»
برای کتاب «زمان دستدوم» که روایتگر دوران فروپاشی
شوروی ســابق در صدها مصاحبهای است که او صورت
داده ،نامزد این جایزه ادبی شــده اســت .او یکی از ۱۰
نویسندهای است که کتابش از میان  ۱۸۰اثر ارسالشده،
برگزیده شده و برای کســب این جایزه  ۳۰هزار پوندی
تالش میکند .جایزه «جیفورد» تاکنون با نام «ســموئل
جانسون» شناخته میشــد ،اما از این دوره کمی تغییر
کرده و به «بیلی جیفورد» تغییر نام داده است .این جایزه
شــامل تمام کتابهای انگلیسیزبان از نویسندگان تمام

کشورها میشود و پیشتر به نویسندگانی همچون «هلن
مکدونالد»« ،فلیپ هواره» و «آنتونی بیوور» اعطا شده
است .در فهرســت نامزدهای اولیه این جایزه به غیر از
«الکســییویچ» ،نامهای شناختهشده دیگری هم جلب
توجه میکند؛ «هشــام مطر» نویسنده کتاب «بازگشت:
پدرن ،پســران و زمین» و «سیذارتا موخرجی» نویسنده
«ژن» از دیگر نویسندگان معروف این لیست هستند« .مرد
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 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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ستاره ـ ستار ـ سر ـ سرا ـ
ترس ـ هراس ـ سرست ـ
رها ـ سیرت ـ تیره ـ تار ـ
تر ـ تیر ـ رایت ـ تیار ـ شر
ـ شهر ـ شهرت ـ شیر ـ
تره ـ ریش ـ ترش ـ ریشه
ـ سیار ـ سیاره ـ ریاست
ـ رای ـ یار ـ ریا ـ ســرای
ـ رسا ـ راست ـ راستی ـ
سیر ـ اسیر ـ اره ـ راسته.
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منتظر یک روز شــاد و لذت بخش و پر از معاشــرت باشید ،شما
متمایلید که با شوخ طبعی و گفتگوهای جالب خود بدرخشید و همه
را مبهوت خود کنید.
امروز ذهن شــما درگیر جزئیات و نکات ریز می باشد و شما را قادر
میســازد که هر نکته ریز و مهمی که باعث ایجاد مشــکل شده را
بیابید .ممکن است نتوانید این وضع ذهنی خود را برای مدت زیادی
نگه دارید پس حاال که دارای آن هستید استفاده کنید.

شروعی تازه در پیش خواهید داشــت .ایده ها و افکارتان مورد
توجه ســایرین قرار می گیرد .انجام کارهای همیشگی و متداول
کمی بیش از همیشه طول میکشد؛ زیرا امروز هر جا میروید یک
آشنا میبینید و آنها هم تمایل دارند با شما صحبت کنند.

ثور

جوزا

گاهی اوقات منطقی بودن خوب اســت اما گاهــی اوقات بهترین
راهنمای شما حس ششم تان است.به غریزه تان گوش کنید پشیمان
نمی شوید.دیگران به طرز فکر شما غبطه می خورند.

سرطان

به دوستان تان فکر میکنید .دوستان قدیمی برایتان اهمیت دارند
اما شاید اخیرا ً دوستان جدید پیدا کرده باشید .یک نفر تأثیر زیادی
بر آینده شــما دارد .امروز بیشتر حرف میزنید تا عمل .همه وقایع
به نفع شما درجریان هستند ،اما در پشت پرده هستند .سعی کنید
صبور باشید و همه چیز را خراب نکنید.

اسد

به آرزوهــا و کارتان فکر می کنید.اگر بخواهید موفق می شــوید.
با رئیس و همکارانتان هماهنگــی خاصی دارید .هر چیزی را که به
دنبالش هستید به راحتی پیدا می کنید.

سنبله

اخیرا ً با ســختی ها و مشــکالت زیادی روبرو بوده اید .شاید امروز
تسلیم شوید.اما من فکر میکنم این روش درستی نیست و خودتان
هم این را قبول دارید.

فلم همسر فرانسیس فورد
کاپوال با اقبال روبه رو شد

عقرب

قوس

خبر خوب این است که شما احساس هماهنگی با دیگران می کنید
و ارتعاشات آنها را میگیرید و این باعث می شود که اگر کسی با
شما صادق نیست ،به سرعت درک کنید و تشخیص دهید .خبر بد
این است که ممکن است ترسهای غیر منطقی به شما روی آورند
به طوری که نتوانید آنها را از خود دور نمایید .شما نباید بگذارید
این ترسها تشدید شوند چون آن وقت از دست بدر میشوند.

جدی

اکنون عشــق در زندگی تان حضور پیدا می کند و شــما نیز از
حضور آن راضی هستید .تا زمانی که وقت آزاد دارید می توانید از
آن استفاده کنید .اگر وقت آزاد ندارید وقتی به خانه برگشتید از
حضور عشق لذت ببرید.

دلو

اگر به دنبال کار جدیدی ارتقاء رتبه یا افرایش حقوق می گردید بسیار
عالی می باشد .یک چیز حتم ًا وجود دارد .اینکه شما هیچ نظری در
مورد اینکه کجا قرار گرفته اید ندارید.

حوت

دورنماهای جدیدی در شــرف باز شدن هستند و مادامیکه شما
راحتترین راه را ترجیح میدهید آماده انجام هر کاری هستید،
مشروط بر اینکه جدید و پر ماجرا باشد.

«پاریس میتواند منتظر باشــد» یک فلم کمدی آمریکایی-
بریتانیایی است که نخســتین تجربه کارگردانی النور کاپوال
همسر فرانسیس فورد کاپوال شمرده شده است.
این فلم در بخش نمایش ویژه جشنواره بینالمللی فلم تورنتو
به نمایش درآمد و با اقبال خریداران روبه رو شد.
فبروری ســال  ۲۰۱۵اعالم شــد که النور کاپوال اولین تجربه
کارگردانیاش را بر مبنای فلمنامهای که خودش نوشته ،انجام
میدهد .الک بالدوین ،دایان لین ،آرنود ویارد و ایوان آتال به
عنوان بازیگر در این فلم جلوی دوربین رفتهاند.
در جشــنواره بینالمللی فلم تورنتو کمپانی سونی به عنوان
توزیع کننده فلم در آمریکا حقوق آن را خرید.
النور کاپوال  ۸۰ســاله همسر فرانســیس فورد کاپوال و مادر
سوفیا کاپوال ،رومن و جیان کارلو است.
او از سال  ۱۹۶۳در عرصه هنری فعالیت میکند و با این فلم
برای نخســتین بار به کارگردانی اثری داســتانی روی آورده
است.
او پیشتر در سال  ۱۹۹۱فلم مستند تحسین شده «قلبهای
تاریکی :آخرالزمان یک فلمســاز» را درباره چگونگی ساخته
شدن فلم «اینک آخرالزمان» همسرش ساخته بود و فلمهای
مستند دیگری درباره فعالیتهای همسر و فرزندانش را جلوی
دوربین برده است.
«پاریس میتواند منتظر بماند» درباره ســفر جادهای زنی در
فرانسه است.

جسد کارگردان آمریکایی
در خانهاش پیدا شد

میزان

امروز تصمیمی عاقالنه برای نحوه خرج کردن پولتان می گیرید
پس به نظر نمیرســد که پولتان را صرف اشیاء احمقانه کنید و
پولتان را هدر بدهید .هم چنین امروز روز خوبی برای خرید اشیاء
مربوط به کاری که به طریقی باعث پیشــرفت موقعیت اجتماعی
شما می شود و اگر بتوانید آنها را حراج تهیه کنید که عالی است.

حمل

شش فرزند دارند که سه نفر از آنها را از کامبوج ،ویتنام و
اتیوپیا به فرزندی پذیرفتهاند.
این ســومین ازدواج آنجلینا جولی و دومین ازدواج برد
پیت بوده است .جولی که پدر و مادرش هر دو بازیگر بوده
اند ،در فلم های پرفروشــی چون «آقا و خانم اسمیت»،
بازی کرده است .او سر فلمبرداری همین فلم با برد پیت
آشنا شد .جولی ۴۱،ساله برای بازی در فلم «دختر از هم
گسیخته» ( ،)Girl, Interruptedدر سال  ۱۹۹۹برنده
جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد و در سال
 ۲۰۰۸برای فلم «چنجلینگ» نامزد اسکار بهترین بازیگر
نقش اصلی زن شد( .بی بی سی)

آری ـ ارگ ـ باآب وتاب ـ تابدار ـ ثالوث ـ جادویی ـ چاخان ـ حارث ـ خاطب
اولین تجربه کارگردانی فلم بلند داستانی توسط النور کاپوال
ـ داداش ـ ذایقه ـ رابع ـ زاغه ـ ژاکت ـ ســاجد ـ شیوخ ـ صورت ـ ضروریه ـ
همسر فرانسیس فورد کاپوال کارگردان مطرح سینمای جهان
طیب ـ ظلمت ـ عینی ـ غوطه ـ فینال ـ قورق ـ کین توز ـ گیرا ـ لیوان ـ مینو
با اقبال روبه رو شد.
ـ نیم خیز ـ هیجان ـ یونجه.
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 بازی با کلمات

2423

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

2188

وکیل آنجلینا جولی گفته اســت که این بازیگر سینما از
برد پیت طالق میگیرد.
رابرت آفــر گفته که خانــم جولی ایــن تصمیم را بر
اساس»مصالح خانوادگی» گرفته است.
آقای آفر میگوید کــه خانم جولی نمیخواهد که درباره
آن به صورت عمومی صحبت کند و خواســته که حریم
خصوصی خود و خانواده اش حفظ شود.
خانم جولی در درخواســت رسمی طالق خود «اختالفات
حلنشدنی» را دلیل جدایی خود ذکر کرده است.
این دو ستاره هالیوود از سال  ۲۰۰۴با هم رابطه دارند اما
در ســال  ۲۰۱۴ازدواج کردند .برد پیت و آنجلینا جولی

در حال نابودی» نوشته «الرا کامینگ»« ،هیوال بودن»
به قلم «چارلز فاســتر» و «اســتالین و دانشمندان»
از «ســایمون اینگز» از دیگر آثــار برگزیده در این
مرحله هســتند .نویسندگان دیگری همچون «مارگو
جفرسون»« ،بن جودا»« ،فیلیپه سندز» و «فرانسیس
ویلسون» هم برای کسب جایزه ادبیات غیرداستانی
«بیلی جیفورد» با هم به رقابت میپردازند.

2511

گرفت.
«کاپیلدیو» برای کســب این جایزه چهرههای مطرحی
همچون «آلیس آزولد» برنــده جایزه «تی.اس .الیوت»،
«دنیس رایلی» و «چومان هاردی» را پشت سر گذاشت.
به مناسبت  ۲۵ساله شدن «فوروارد» ،جایزهای هم برای
شاعران جوان در نظر گرفته شــد که «شکریه رضایی»
از افغانســتان موفق به دریافت آن شد .امسال همچنین
مجموعهای متشــکل از  ۱۰۰قطعه شع ِر برندگان پیشین
«فوروارد» ،همچون «کارول آن دافی» و «دون پترسون»
به چاپ رسید.

2423
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  D 1حرکت دهید.
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جسد «کرتیس هنسن» نویسنده و کارگردان آمریکایی برنده
اسکار فلم «محرمانه لسآنجلس» در خانهاش پیدا شد.
به نقل از گاردین ،سخنگوی پولیس لسآنجلس اعالم کرد که
این سینماگر  71ساله که در ســالهای اخیر به دلیل ابتال به
آلزایمر فعالیت هنری نداشت ،در خانهاش در تپههای هالیوود
به مرگ طبیعی درگذشته است.
گرچه «کرتیس هنســن» در طول دوران فعالیت ســینمایی
خود فلمهای مطرح دیگری چون «پسران شگفتانگیز» و «8
مایل» را ســاخت اما اقتباس سینمایی او از رمان نوآر نوشته
«جیمز الروی» در فلم «محرمانه هالیوود» بود که نام او را در
فهرست کارگردان درجه یک هالیوودی قرار داد.
«راســل کرو» که در فلم «محرمانه هالیوود» در نقش کاراگاه
«بــاد وایت» ایفای نقش کرد ،در واکنــش به مرگ «کرتیس
هنســن» در صفحه توئیتر خود نوشــت از شنیدن این خبر
بسیار پریشان و غمگین شدم.
«کرتیس هنسن» کارگردانی و فلمنامهنویسی را از اوایل دهه
 1970میالدی آغاز کرد و اولین بار با ســاخت فلم هیجانی و
روانشناختی «دســتی که گهواره را تکان داد» در سال 1992
به موفقیت دســت یافت .فلمی با بازی «ربکا دومورنای» در
نقش یک راهبه انتقامجو که به عقیده بســیاری از منتقدان
یک موفقیت بزرگ بود.
وی در ادامه در ســال  1997فلم «رودخانه وحشی» را با بازی
«مریل اســتریپ» و «کوین بیکن» ساخت اما مهمترین فلمی
که توسط او ساخته شد بعد در سال  1997با عنوان «محرمانه
لسآنجلس» به ســینما آمد که در آن «گای پیرس»« ،راسل
کرو» و «کوین اسپیسی» در کنار «کیم باسینگر» بازیگر برنده
اسکار بازی میکردند و داستان پیچیده فلم نیز درباره فساد
پولیس بود.

