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محبوبترین فلمهای سینمای
هندوستان انتخاب شدند

بیست فلم برتر ســینمای بالیوود بر
اساس رای کاربران سایت «»IMDb
انتخاب شدند.این رای گیری به صورت
دائمی در میان کاربران جاری است.
بیست فلم برتر ســینمای بالیوود بر
اساس رای کاربران سایت «»IMDb
انتخاب شــدند .ایــن رای گیری به
صورت دائمی در میان کاربران جاری
است و ابتدای پاییز هر سال فلم های
پر مخاطب و محبوب هندوستان رده
بندی می شوند.
آناند
رتبه نخســت فلم های پــر طرفدار
سینمای بالیوود را فلمی از سال 1971
در دســت دارد« .آناند» فلمی به کارگردانی هریشــکی
مخروجی بوده که راوی زندگی مرد مریضی اســت که در
روزهای آخر زندگی خود با دوست خود همراه می شود تا
آرزوهای خود را بر آورده کند.
قبال از آنکه آمیتاب باچان به محبوبیت چشــمگیر خود
برســد در کنار فردی بازی کرد کــه خود یکی از عوامل
موفقیت باچان در سینمای هندوســتان بود« .راجیش
خان» بازیگر نقش اول فلم آنانــد در آن روزها از اقبال
فراوانی برخوردار بود.
عشق خداست
دومیــن فلم در این رتبه بنده مربــوط به فلمنامه ای از
«کمال حسن» است که «ســاندر سی» آن را کارگردانی
کرده است.
این فلم در مورد زندگی دو دوســت صمیمی به نام های
نوال و امبر اســت که زندگی شان پس از انجام یک سفر
رنگی تازه به خود می گیرد.
«کمال حسن»« ،مدهاوان» و «کایران راتهود» در دومین
فلم پر طرفدار سینمای بالیوود به ایفای نقش می پردازند.
دریشام
«دریشــام» درامی اجتماعی و دلهره آور محصول سال
 2013بالیوود و به نویســندگی و کارگردانی جیتو جوزف
رتبه ســوم جدول بهترین فلم های سینمای هندوستان
را در دست دارد.
این فلم به مشــکالت داخلی یک خانواده و مشــکالت
جنایی درگیر با آن می پردازد.
«مهنل»« ،مینا» و « آنسیبا» در فلم «دریشام» به ایفای
نقش می پردازند« .مهنل» مرد اصلی فلم در نقش جورج

کووتی در تالش اســت تا خانواده خود را به مکانی امن
منتقل کرده و سپس به جستجوی حقیقت برود.
نیاکان
کمال حســن باز هم نشان داده که حضورش در هر فلمی
ضامن موفقیت هــم در قالب فروش و هم در بحث کیفی
یک فلم است.
نیاکان نیز فلمی با بازی کمال حســن است که در جایگاه
چهارم جدول رتبه بندی قرار دارد.
نیاکان به کارگردانــی «ماری راتنام» داســتان رئیس
مافیایی بوده که در معــرض مرگ قرار گرفته و به دنبال
راهی برای مرگ راحت و بدون درد می گرد اما در انتها به
زندگی دلبسته می شود.
«کمال حســن»« ،ســارایانا پاناوان» و «دلهی گانش»
بازیگران اصلی فلم نیاکان هستند.
هرکسی یک رقم است
اولین همکاری مشترک سلمان خان و امیرخان در سال
 1994و در دوران جوانی شــان به تولیــد کمدی به نام
«هرکسی یک رقم است» منتهی شد.
این فلم از دید کاربران رتبه پنجم جدول را در دســت
داشته و از محبوب ترین فعالیت های مشترک دو بازیگر
محبوب بالیوود است.
یکی از دالیل موفقیت هر کدام از این دو بازیگر را حضور
موفق در این فلم به کارگردانی «راج کومار سانتوشــی»
می دانند.
رتبه ششم تا دهم این لیست را به ترتیب فلم های آشوب،
دریشام ،صورتی ،جمعه سیاه ،هوا فری ،مثل ستاره های
روی زمین زیر در دست دارند.
از نکات جالب توجه این
جدول حضــور دو فلم از
کمال حسن و آمیتا باچان
در این لیست می باشد.
همچنین فلم دریشام در
دو نسخه رتبه های سوم
و هفتم رتبه بندی را در
دست دارد .در نسخه اول
کمال حســن و در نسخه
دوم فلم آجــی دوغان
بازیگــران اصلــی فلم
هستند.
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شــصت و چهارمین دوره جشنواره فلم سن سباستین با
اهدای صدف طالیــی ،جایزه اصلیاش به فلم «من مادام
بوارینیستم» ساخته فنگ ژیائوگانک ،کارگردان چینی به
کار خود پایان داد.
فن بینگبینگ بازیگر ایــن فلم نیز جایزه بهترین بازیگر
زن را گرفت.
جایــزه صدف نقرهای کــه به بهترین کارگــردان اعطا
میشــود ،امســال برای کارگردانی فلم «خودت و آنچه
داری» به هونگ سانگ سو ،فلمساز اهل کوریای جنوبی
تعلق گرفت.
ادوارد فرناندز برای بازی در فلم اسپانیایی «دود و آینه»
جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد.
ریاســت هیئت داوران جشنواره امسال را بیلی آگوست،
کارگــردان دنمارکی بر عهده داشــت و ســینماگرانی
چون آنایی برنری ،کارگردان ارجنتینی ،اســتر گارسیا،
تهیهکننده اسپانیایی و جیا ژانگ که ،کارگردان چینی او
را همراهی میکردند.
هیئت داوران بخش مســابقه برندگان شش جایزه اصلی
این جشنواره را انتخاب میکنند.
امسال جایزه ویژه دونستیا (اسم شهر سنسباستین در
زبان باسک ) به ســیگورنی ویور و ایتان هاوک ،بازیگران
آمریکایی داده شــد .گائل گارسیا برنال ،بازیگر مکزیکی
نیز جایزه افتخاری ژگه لو-کوتر برای سینمای آمریکای
التین را گرفت .جشنواره سن سباستین مهمترین رویداد

فلم «هفت دالور» که بازسازی وسترن کالسیک محصول
 1960است در اولین هفته نمایش فروش خوبی در آمریکا
و سایر کشورها رقم زد.
«هفت دالور» به کارگردانــی «آنتونی فوکوآ» که در آن
«دنزل واشــنگتن» و «کریس پــرت» از بازیگران اصلی
هستند ،نمایش موفقی در اولین هفته اکران در سینماهای

جواب سودوکو شماره
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کنسرت ـ ترس ـ سنت ـ
شکست ـ ترش ـ شتر ـ
شرکت ـ تن ـ ترک ـ تار ـ
تر ـ ستار ـ ترکان ـ ترک
ـ نشست ـ تکان ـ تک ـ
راکت ـ راست ـ شراکت ـ
تاک.
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آمریکا داشت و به فروش  35میلیون دالر دست یافت.
این فلم که در افتتاحیه جشنواره فلم تورنتو اولین نمایش
جهانی خود را تجربه کرد ،بازســازی وسترن معروفی با
همین نام محصول  1960هالیووود اســت که الهام گرفته
از فلم «هفت ســامورایی» ســاخته «آکیرا کواراساوا»
کارگردان نامدار جاپانی است.

 بازی با کلمات
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

آیسکریم ـ ادبانه ـ بلعیدن ـ پرتاب ـ ثبوت ـ جلیل ـ چهره ـ حریف ـ خانقاه ـ
دهات ـ ذره ـ رویش ـ زاویه ـ ژاله ـ سیما ـ شیوا ـ صومعه ـ ضامن ـ طریقه ـ
ظهور ـ عقاید ـ غزل ـ فقها ـ قنسول ـ کالسیک ـ گلدسته ـ لطیف ـ میرزا ـ
نویسنده ـ ورنامه ـ هیجان ـ یوم الحساب.

 جواب بازی با اعداد
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سینمایی اسپانیا و از جشنوارههای درجه یک جهان است.
این جشــنواره در ســال  ۱۹۵۲با هدف مروری بر آثار
اسپانیایی زبان سال برپا شــد ،اما خیلی زود به یکی از
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میزان

حمل

سعي نكنيد در كار ديگران دخالت كنيد .به كار خودتان توجه كنيد
و چيزي را به دل نگيريد .گاهي اوقات يك موقعيت درست بر خالف
آن چيزي كه فكر ميكنيد ،ميباشد.

ثور

امروز زودتر از همیشه خسته می شوید سعی کنید فعالیتهای امروز
را کمتر کنید .اگر میخواهید امشب در کنار همسرتان باشید فکر
بسیار خوبی است البته به شــرط این که صورت حساب رستوران
خیلی زیاد نشود.

جوزا

ســتارگان به شــما كمك مي كنند تا در محل كار امنيت بيشتري
به دســت آوريد .در چند ماه اخير يا بيشــتر احساس مي كرديد
ميخواهيد به دنبال هدف بزرگ تر و بهتري باشــيد نهايت ًا اكنون
توانستيد هدفهاي واالتري را براي خودتان درست كنيد .به دنبال
آنها برويد مطمئن باشيد پشيمان نمي شويد.

سرطان

ذهن تان بیوقفه کار میکند و تخیالت نیز کارهای زیادی برای شما
ایجاد میکند .سعی کنید آنهایی که اکنون انجام می شوند را انجام
دهید و بقیه را برای بعد بگذارید.

اسد

گرچه ممكن است كه اوضاع بانكي و مالي تان روبه راه باشد ،امروز
روز خوبي براي چك كردن امور است كه آيا درست پيش مي روند يا
خير .شما بسيار فروتن شده و ميخواهيد ببينيد كدام يا تمامي امور
ماليتان تحت كنترول ميباشــند يا خير .اگر ميتوانيد پولي هزينه
كنيد ،يك سرمايه گذاري محتاطانه ضرري نخواهد داشت ولي بايد
ارزش پول را بسيار مورد توجه قرار دهيد.

سنبله

می توانید رقابت کنید.البته زیادی جدی نیســت و دوســت دارید
بر دیگران تأثیر مثبت بگذارید.در حال حاضر با یک خانم مشــکل
دارید .مخصوص ًا اگر بخواهد به شما دستور دهد.

حضور طوالنی مدت سیاره پلوتر در این بخش از چارت شما برروی
روند فکری شما تاثیر دارد .به این معنی که به صورت دورهای شما
غرق افکارتان می شوید و آنها برشما غلبه خواهند کرد .متأسفانه
امروز یکی از آن روزهاســت و اگر مراقب نباشید پر از اضطراب و
نگرانی میشوید.

عقرب

امروز فوق العاده خوش بین هســتید بنابراین هم صحبتی عالی
برای دیگران هستید.ســعی کنید از این خصوصیت اســتفاده
کنید و دیگران را شــاد و خوشــحال کنید.در مورد یک شخص
به خصوص،امیدوار هســتید مخصوص ًا اگر انتظار دیدن آن ها را
داشتید.شــما را ناامید نمی کنند مگر این که خودتان دعوت آن
ها را رد کنید.

قوس

به قدري اخيرا ً شــما متوجه ذهن خــود بودهايد كه بدن خود را
فراموش كردهايد .بهتر است استراحت كنيد چون به نفع سالمتي
و شادي شماست پس خســتگي بدر كردن را امري ضروري قرار
دهيد .البته اول شــما بايد حركت خود را آهسته كنيد و يك كار
آرامش دهنده انجام دهيد و اين ميتواند يك چالش برايتان باشد.

جدی

اگر كساني را كه دوســت داريد در خارج زندگي ميكنند ،امروز
خبري از طرفشــان دريافت مي كنيد .شايد هم در حال برگشت
به منزل باشند و اين درســت همان چيزي است كه در انتظارش
هستيد.

دلو

هر کسی که برای شما مشکل تراشی کند یا افکار قدیمی داشته باشد
به سرعت شما را عصبانی می کند و صبرتان تمام میشود حتی اگر
چنین قصدی نداشته باشید  .علت این است که میخواهید از هر نوع
محدودیتی رها باشید .

حوت

جشنوارههای بینالمللی جهان تبدیل شد.
در ســال  ۲۰۱۲هم فلم «پرویز» ساخته مجید برزگر
برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد( .بی بی سی)

بازگشت درخشان «هفت دالور» به سینما

 بازی با اعداد

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

صدف طالیی سنسباستین برای فلمی چینی

شما در وضعیت روحی بسیار بخشندهای قرار دارید و می خواهید
همه را برای خوردن و آشــامیدن به مکانتان دعوت کنید .یک
تذکر برای شــریک زندگیتان باید داده شود و آن اینکه از شما
استقبال خیلی گرمی نکند.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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شاه را در خانه  B 5حرکت دهید.
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«هفت دالور» که با بودجه  90میلیون دالری ســاخته
شــده است ،همزمان با ســینماهای آمریکا در سایر
کشــورها نیز اکران خود را آغاز کرد و توانســت در
مجموع بازارهایی که به روی پرده رفت به فروش 19.2
میلیون دالر برســد و پس از فلم کمدی «بچه بریجت
جونز» ( 21.9میلیون دالر در  47کشور) در مکان دوم
فهرست فروش هفتگی گیشه بینالملل قرار گیرد.
وسترن «هفت دالور» با احتساب فروش  2.9میلیون
دالری در سالنهای سینمای «آیمکس» در اولین هفته
نمایش فروش جهانی  59.8میلیون دالری را ثبت کرد.
بنابر اعالم ورایتی ،فلم «ســالی» جدیدترین ساخته
سینمایی «کلینت ایستوود» که در آن «تام هنکس»
در نقش پیلوت آمریکایی «چســلی سولنبرگر» بازی
میکند که در سال  229با شجاعت یک هواپیمای پر
از مســافر را در رودخانه هادسون فرود میآورد ،در
اخر هفته میالدی که گذشــت در سینماهای آمریکا
 13.8میلیون دالر و در گیشــه بینالملل  6.5میلیون
دالر فروخــت و مجموع فروش جهانی خود را به 127
میلیون دالر ارتقاء داد.
انیمیشــن کمدی «لک لکها» نیز بــا فروش 21.8
میلیون دالری پس از «هفــت دالور» پرفروشترین
فلم هفته ســینمای آمریکا بود و در گیشه بینالملل
نیز  18.3میلیون دالر در  33کشــور جهان فروخت
تا مجموع فروش جهانی این انیمیشــن به بیش از 40
میلیون دالر برسد.

اسکار وایلد
شکار تازه سینما

اسکار وایلد چهره جنجالی دنیای ادبیات و نمایش هم ،سر از
دنیای سینما درمی آورد .این فلم با نام «شاهزاده خوشبخت»
جلوی دوربین می رود.
با آن که خبر ساخت فلم تازه به صورت رسمی اعالم شده ،اما
صنعت سینما چند سال است که قصد تولید آن را دارد.
روپرت اورت که نقش اسکار وایلد را جلوی دوربین بازی می
کند ،به عنوان کارگردان هم در پشت دوربین آن قرار دارد.
او که این درام شــرح حال گونه را براســاس فلم نامه ای از
خودش کارگردانی می کند ،می گوید خوشحال است که این
فلم باالخره وارد مرحله تولید شد.
کالین فیرث رباینده جایزه اســکار برای «سخنرانی پادشاه»،
نقش مقابل اورت را در شاهزاده خوشبخت به عهده دارد.
اما هنوز مشــخص نیست او در داســتان فلم ،در قالب کدام
کاراکتر واقعی دنیای ادبیات و یا وابستگان اسکار وایلد ظاهر
خواهد شد.
کلید فلم برداری فلم ،این هفته در شــهر باواریای آلمان زده
می شود .لوکیشن هایی از فرانســه ،ایتالیا و بلجیم ،مقصد
بعدی سازندگان فلم هستند.
شاهزاده خوشبخت یک محصول مشترک اروپایی (انگلستان،
فرانســه ،آلمان و ایتالیا) است و به زبان انگلیسی ساخته می
شود.
این درام پرتنش در بــاره آخرین روزهای زندگی نمایش نامه
نویس معروف اروپایی اســت .او در بستر مرگ ،به یادآوری
خاطرات گذشته خود می پردازد.
فلم برای نمایش عمومی در تابستان سال آینده میالدی آماده
می شود و قرار است در رقابت های اسکاری هم شرکت کند.

خوش شانسی شرلوک
هلمزابرقهرمان!

بندیکت کامبرباخ می گوید بازیگر خوش شانســی اســت
که توانســته نقش ابرقهرمان دکتر استرنج را در فلم «دکتر
استرنج» بازی کند.
زمانی که اســکات دریکسن از بازیگر دعوت به حضور در این
فلم کرد ،او قرارداد بازی در نمایشی تئاتری را داشت.
از آن جا که قرار بود «دکتر استرنج» برای تابستان  2016آماده
نمایش شــود ،تهیه کنندگانش راهی نداشتند جز این که به
سراغ بازیگر دیگری بروند.
اما دریکسن کارگردان فلم با بازیگران نامزده شده برای ایفای
نقش دکتر استرنج (یواکین فانیکس ،رایان گاسلینگ و جارد
لتو) به نتیجه نمی رسد.
او که کامبرباخ را برای این نقش می خواست ،از تهیه کنندگان
فلم درخواســت می کند زمان اکران عمومی فلم را به عقب
نیندازند.
با این کار ،فلم برداری این اکشــن کمیک استریپی به تعویق
می افتاد و کامبرباخ زمان الزم بــرای همکاری با پروژه را به
دست می آورد.
با آن که تغییر زمان نمایش عمومی برای چنین پروژه پرخرجی
کاری نامعمول به نظر می رســد ،اما شرکت فلم سازی مارول
درخواست دریکسن را قبول می کند.
به نوشته هالیوود ریپورتر و به گفته کامبرباخ :امیدوارم حاال
که فلم در فصل پائیز به نمایش درمی آید ،با فروش باالی خود
پاسخگوی محبت تهیه کنندگانش باشد!
اهل فن پیش بینی موفقین کالن مالی برای دکتر استرنج می
کنند و تهیه کنندگانش در فکر تبدیل آن به یک مجموعه فلم
دنباله دار سینمایی هستند.
بندیکت کامبرباخ قبل از این با بازی در نقش شــرلوک هلمز
در مجموعه تلویزیونی «هلمز» ،نام خود را در ســطح وسیعی
مطرح کرده است.

