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آغازفیلمبرداری«دستنیافتنیها»

در حالی که فیلمبــرداری فیلم جدید نیکول کیدمن و
برایان کرانستون آغاز شده ،بازیگران جدید نیز به این
پروژه پیوستهاند.
عکســی از یک صحنه از فیلمبرداری فیلم «دســت
نیافتنیها» نشــان می دهد کار فیلمبرداری این فیلم
با بازی نیکول کیدمن ،برایان کرانستون و کوین هارت
آغاز شده است.
اکنون اعالم شده گلشیفته فراهانی و تیت داناوان هم به
جمع بازیگران این فیلم سینمایی افزوده شدهاند.
ایــن فیلم را نیل برگر کارگــردان مطرح آمریکایی در
برابر دوربین برده و فیلم بازســازی فیلمی به همین نام
محصول فرانسه در سال  ۲۰۱۱است که با موفقیت زیادی
روبه رو شد.
در حالی که در آن فیلم فرانســواز کلوزت و عمر سی

بازی کرده بودند ،بازســازی هالیوودی آن نیز از کوین
هارت در نقش یکی از شخصیتهای اصلی بهره گرفته
است.
این تصویر که از پشــت صحنه فیلم منتشر شده اولین
تصویری است که نیکول کیدمن را در نقش زنی خانهدار
نشان میدهد.
گفته شــده آمارا کاران وژنویو آنگلســون نیز در این
مجموعه جلوی دوربین میروند.
فراهانــی در این فیلم در نقش یکی از همســایههای
کرانســتون بازی میکند و در عین حال یکی از اعضای
تیم بزرگ افرادی است که در هتل در استخدام اوست.
«دســت نیافتنی ها»  ۹هفته پس از آن که در فرانسه
اکران شد به پرفروشترین فیلم سال فرانسه بدل شد.
این فیلم کمدی درام چندین نامزدی سینمایی از جمله
هفت نامزدی سزار کسب کرد و برنده جایزه سزار برای
بهترین بازیگر مرد برای عمر ســای شد .اما این فیلم
معرفی به عنــوان بهترین فیلم خارجی اســکار را در
برابر«آرتیست» از دست داد.
این فیلم داســتان دوســتی دو مرد یکی مردی فلج،
ثروتمند و صاحب هتل و دیگری مرد سیاهپوســتی که
دستیار اوســت را در کنار گروه بزرگی از افرادی که در
این هتل کار میکنند روایت میکند.
فیلمنامه این فیلم برمبنای داستانی واقعی به قلم جان
هارتمر نوشته شده است.
م تحسین شده
نیل برگر کارگردان این فیلم ساخت فیل 
«شعبدهباز» را در کارنامه دارد.

اعالم نامزدهای اسکار سینمای روسیه

نامزدهای جوایز فیلم «نیکا» موسوم به اسکار سینمای
روسیه با پیشــتازی فیلم برگزیده جشنواره کن اعالم
شد.
به نقــل از هالیــوود رپیورتر ،فیلــم «دانشآموز» به
کارگردانی «کریل ســربرینیکوف» که سال گذشته در
جشنواره فیلم کن موفق به کسب جایزه «فرانسوا شاله»
شد ،در جوایز فیلم «نیکا» در کشور روسیه نیز در هفت
بخش از جمله بهترین فیلم ،کارگردانی ،بازیگر مرد و زن
و فیلمبرداری نامزد کسب جایزه شناخته شد.
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فیلمهای «دوئل کننده» از «الکسی میزگریف» و «راهبه
و شیطان» ســاخته «نیکالی دوستال» نیز هر کدام در
شــش بخش از جوایز فیلم «نیکا» شانس کسب جایزه
دارند.
فیلم «بهشــت» به کارگردانی «آندری کونچالوفسکی»
که امسال نماینده سینمای روسیه در جوایز اسکار بود
و در جشــنواره فیلم ونیز  ۲۰۱۶نیز جایزه شیر نقرهای
بهتریــن کارگردانی را از آن خود کــرد ،در پنج بخش
شــامل بهترین فیلم و کارگردانی نامزد کســب جایزه
شناخته شده است.
امســال قرار است ،ســینماگرانی شــامل «الکساندر
ســوکوروف»« ،الکســاندر میتا» و «پاول باردین» و
همچنیــن «آندری پالخوف» منتقد فیلــم کهنهکار با
دریافــت جایزه افتخاری از جوایــز فیلم «نیکا» مورد
تقدیر قرار گیرند که مراســم آن در روز  ۲۸مارچ ۲۰۱۷
( ۸حمل) در مسکو برگزار میشود.
جوایز فیلم «نیکا» قدیمیترین جایزه سینمایی و جایزهٔ
اصلی فیلم در سینمای روسیه است که هرسال توسط
آکادمی علوم و هنرهای نمایشی روسیه در مسکو اهدا
میشود.
ِ
همت
این جایزه نخستین بار در سال  ۱۹۸۷میالدی به
«یولی گوسمن» و با الگوبرداری از جوایز اسکار برپا شد.
بعدها و در سال « ۲۰۰۰نیکیتا میخالکوف» جوایزی تحت
عنوان «جایزه عقاب طالیی» را با الگوبرداری از جوایز
گلدن گلوب» راهاندازی کرد که امســال جایزه بهترین
فیلم و کارگردانی آن به «بهشــت» ســاخته «آندری
کونچالوفسکی» رسید.
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حقیقت مساله».
تام هنکس در دوران دو ریاســت جمهوری پیشین نیز
در زمینه بحث خبری با کاخ سفید مرتبط بود.
وی در دوران ریاســت جمهوری بوش دیداری از کاخ
سفید داشــت که در جریان فیلمبرداری یک فیلم در
واشــنگتن رخ داد .در آن دیــدار وی تاکید کرد که
مطبوعات رکن چهارم دموکراســی هســتند و وقتی
فهمیــد آنها آنجا با مشــکل قهوه روبه رو هســتند
بالفاصله یک ماشین تازه خرید و نوشت :امیدوارم این
دستگاه ،چرخه تولید  ۲۴ساعته خبر را کمی دلپذیرتر

تام هنکس با ارســال یک دستگاه قهوه ساز برای محل
استراحت خبرنگاران کاخ سفید موجب حیرت شد.
گزارشــگران ،عکاســان و متصدیــان دوربینهای
فیلمبرداری که پس ار برگزاری نشستهای خبری کاخ
سفید به اتاق اســتراحت رفتند با دیدن یک دستگاه
جدید اسپرسوساز که از سوی یک بازیگر برنده اسکار
در آنجا نصب شده بود دچار حیرت شدند.
کنار این دستگاه یک یادداشت بود که نوشته شده بود:
«برای مطبوعاتیهای کاخ سفید :برای حقیقت ،عدالت
و راه آمریکایی خوب بجنگیــد .مخصوصا برای بخش
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 بازی با کلمات
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آبخیز ـ ابراهیمیه ـ بابو ـ پابوس ـ تاجدار ـ ثانیه ـ جایگاه ـ چالو ـ حباب
ـ خارق ـ دیوار ـ ذکریا ـ زینک ـ ریش ـ ژرفا ـ سرور ـ شناسا ـ صفوف
ـ ضاللت ـ طیب ـ ظریف ـ عیالوار ـ غوچی ـ فیلم ـ قندز ـ کیفر ـ گیومه
ـ لیسه ـ میلیون ـ نیل ـ ویولون ـ هویدا ـ یونسکو.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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ورق ـ روان ـ روی ـ روا
ـ روایــت ـ قرن ـ قرین ـ
رایت ـ تیار ـ رای ـ یار ـ
ریا ـ قرون ـ ناروی ـ نوار ـ
قناری ـ راوی ـ تنور ـ تیر
ـ تایر ـ تر.
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میزان

حمل

به آينده مثبت تر نگاه كنيد .به دنبال شادي هستيد اما سعي كنيد
تا حدي اين حس را محدود كنيد زيرا دوست داريد پول زيادي خرج
كنيد و يا بيش از حد غذاهاي چرب بخوريد.

ثور

در رابطه ها حسی از هیجان و انگیزه وجود دارد و هم چنین در مورد
روابط عاشــقانه زمان خوبی است تا بسیاری از رابطه ها را قوی تر و
مستحکم تر کنید .به خاطر داشته باشید که اگر برای هر چیزی که
برایتان با ارزش است زحمت بکشید و آن را حمایت و حفاظت کنید
خیالتان می تواند بابت تمام مشــکالت و مسائل راحت باشد زیرا
همیشه موفق هستید.

جوزا

امــروز ،روز خوبي براي اجراي حركات مهم اســت .حتم ًا در مورد
تحصيالت و يا از خارج اطالعاتي به دست مي آوريد .امشب ،ممكن
است جشني برپا شود.

سرطان

امروز شــاید از خارج خبر ناراحت کننده ای بگیرید.آن قدر ها هم
جدی نیست و شاید در طوالنی مدت به نفع شما باشد .این که علت
اصلی آن را کشف کنید کار بیهوده ایست.

اسد

افكارتان را متمركز كنيد زيرا ايده هاي روشــني در خصوص كسب
درآمد خواهيد داشت .در حال حاضر به چيزهاي بزرگ فكر ميكنيد
و مايل نيستيد نقشه هاي متوســط مانع كارتان شوند ،به خصوص
زماني كه مي توانيد برروي مســائل اصلي تمركز داشته باشيد .در
عين حال مراقبــت كنيد تا لقمه را اندازه دهانتان برداريد ،در غير
اين صورت ،تالشتان بيهوده خواهد بود.

سنبله

با وجود خجالتی بودن شما امروز محبوبیت خاصی دارید .اما مراقب
باشید کسی زرنگی نکند و تالش های شما را خراب نکند .بهتر است
از حق خودتان دفاع کنید.

مراقب آن چه که می گویید باشــید چرا که به نظر می رسد امروز
بســیار مایل به بزرگ کردن مطالب هســتید و در نتیجه ممکن
اســت تاثیری نادرست بر امور بگذارید البته که شما این کار را از
روی قصد انجام نمیدهید ولی ممکن است دیگران چنین فکری
راجع به شــما بکنند.پس به حقیقت بچســبید و برای این که به
داستانهایتان رنگ و لعاب بیشتری بدهید آنها را نیارایید.

عقرب

می توانید با عوض کردن دیدگاه تان چند مشکل را از سرراهتان
بردارید.فرصت های زیادی برای درخشــیدن دارید اما اگر خوش
بین نباشید این فرصت ها را نمی بینید.

قوس

خيلي آسان اســت كه حواستان پرت شود و لقمه اي بزرگتر از
دهانتان برداريد .اجازه ندهيد كه غرورتان مانع از آن شــود كه
اعتراف كنيد كه واقعــ ًا بار زيادي را بدوش گرفته ايد وگرنه واقع ًا
زير بار فشــار كمرتان خم خواهد شد .در مقابل يك مقام باال كه
خيلي از خود متشكر است موضع محكمي بگيريد(مراقب باشيد).

جدی

به طور ناگهاني محبوبيت خاصي بيــن خواهي يا برادرانتان ،اگر
داشته باشيد ،پيدا مي كنيد .به طوري كه تا تلفني صحبت كردن
با يكي از آن ها تمام مي شــود يكي ديگــر در خانه تان را مي
زند .مســلم ًا آن قدر كار داريد كه براي يك لحظه هم نمي توانيد
استراحت كنيد .اين طور نيست؟

دلو

امروز صبرتان به سر می رسد بنابراین از کسانیکه افسرده یا مضطرب
هستند دوری کنید زیرا به احتمال زیاد آن ها به خاطر اخالق بدشان
با شما بد رفتاری می کنند.

حوت

پس از مرگ همســرش از شــغل آدم کشی بیرون آمده
اســت ،پس از حمله به منزلش و سرقت ماشین و کشتن
ســگ خانگی و تنها یادگار همسرش توسط یوزف (آلفی
آلن) ،پســر ویگو تاراســوو (مایکل نیکویست) یکی از
سردستههای مافیای روس دوباره دست به اسلحه میبرد.
فیلمنامه این اثر را «دریک کولستاد» به نگارش در آورده
و کارگردانی آن را «چاد استاهلســکی» بر عهده دارد.
اولین تصاویر از این فیلم امروز از ســوی تولید کنندگان
آن منتشر شده است.
در این فیلم بازیگرانی همچون کیانو ریوز ،کامن ،بریجیت
مویناهان ،ایان مکشــین و جان لگویزمائو ایفای نقش
میکنند.
دیوار بزرگ
این فیلم خیلی زود وطی هفتــه دوم با افت  18میلیون
دالری در فروش روبرو شــده و به جایگاه چهارم سقوط
کرد.
دیوار بزرگ چین فیلمی حماسی تاریخی و علمی–تخیلی
به کارگردانی «ژانگ ییمو» و نویسندگی «تونی گیلروی»،
«دوگ میرو» و «کارلو برنارد» است.
فیلمی که «مت دیمون»« ،پدرو پاســکال»« ،ویلم دفو»،
«لو هان» و «اندی الو» در آن به ایفای نقش می پردازند.
این محصول کمپنی یونیورســال و گروه فیلم چین ،در
دومین هفته از اکران توانســت با  9.1میلیون دالر فروش
در رتبه سوم بایستد.
پنجاه طیف تاریک تر
بیشترین ســقوط در باکس آفیس این هفته از آن فیلم
«پنجاه طیف تاریک تر بود .این فیلم رتبه دوم هفته پیش
خود را با جایگاه پنجم عوض کرد.
«پنجاه طیف تاریکتر» فیلمی عاشــقانه به کارگردانی
«جیمز فولی» و نویســندگی «نیال لئونارد» است ،که بر
اساس رمانی به همین نام نوشتهٔ «ای .ال .جیمز» ساخته
شده است و دنبالهای بر فیلم «پنجاه طیف خاکستری» در
سال  2015به شمار میرود.
«داکوتا جانسون» و «جیمی درنان» یکبار دیگر به ایفای
نقشهای «آناستازیا استیل» و «کریستین گری» در این
فیلم پرداختهاند.
این فیلم سومین هفته از اکران خود در امریکای شمالی به
فروشی معادل  7.8میلیون دالر دست یافت.
فیلم های «اولین جنگ» با  6.6میلیون دالر «چهره های
گمنام» با  5.8میلیون دالر»،الال لند» با  4.7میلیون دالر،
«شکاف» با  4.1میلیون دالر« ،شیر» با  5.4میلیون دالر
و «شــیر» با  3.8میلیون دالر در رتبه های پنجم تا دهم
جدول فروش سینمای هالیوود قرار گرفته اند.

هدیه تام هنکس برای خبرنگاران کاخ سفید

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

ی
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فیلم طی هفته گذشــته  19.2میلیون دالر فروخت تا به
رتبه دوم سقوط کند.
انیمیشــن «لگو بتمن» با صداپیشگی ویل آرنت (Will
 )Arnettســال آینده به کانون توجه باز خواهد گشت.
این انیمیشــن که در توصیفاش گفته شده « 90دقیقه
ایستراگ» اســت ،قرار شده به تمامی نسخههای شوالیه
تاریکی ،ادای دین بزرگی داشته باشد.
رالف فینیس در نقش «آلفرد پنی و ٍرث» ،روزاریو داوسون
در نقش «بت گرل» ،مایکل ســرا در نقش «رابین» ،زک
گالیفیاناکیــس در نقش «جوکــر» و ماریا کری در نقش
شهردار شــهر «گاتم» در این فیلم صداپیشگی ها را بر
عهده خواهند داشت.
ویل آرنت و مایکل ســرا که قبال در سریالی با یکدیگر
همکاری داشتهاند ،انتظار میرود بتوانند رابطه بین بروس
و دیک گریســون را به خوبی از کار دربیاورند .خوب در
آمدن رابطه این دو شــخصیت ،میتواند یکی از عناصر
اساسی در کیفیت کلی فیلم قلمداد شود.
جان ویک 2
فیلم ســینمایی «جــان ویک  »2بــه کارگردانی «چاد
استاهلسکی» در ســومین هفته از اکرانش با وجود افت
در فروش یک پله صعود داشته و در جایگاه سوم ایستاد.
جان ویک  2طی هفته قبل  9.4میلیون دالر فروش را برای
خود ثبت کرده و نســبت به هفته پیشین خود با افت 10
میلیون دالری روبرو شد.
یک آدم کش حرفــهای به نام جان ویک (کیانو ریوز) که

جدول فروش ســینمای هالیوود (باکس آفیس) با اعالم
صدرنشینی فیلم تازه اکران شــده «برو بیرون» منتشر
شد.
از نکات بــارز باکس آفیس این هفته هالیوود می توان به
فروش کلی فیلم «الال لند» اشاره کرد .این فیلم تاکنون
 140میلیون دالر در امریکا فروش داشته است.
براساس جدول منتشر شده فیلم های «برو بیرون»« ،ل ِگو
بتمن»« ،جان ویک « ،»2دیوار بــزرگ چین» و «پنجاه
طیف تاریکتر» در رتبه های اول تا پنجم قرار دارند.
برو بیرون
«برو بیرون» فیلمی در ژانر وحشت به کارگردانی «جوردن
پیل» اســت که از  24فبروری اکران خود را آغاز کرده و
هــم اکنون رتبه اول باکس آفیس را با  33.4میلیون دالر
در اختیار دارد.
از بازیگران این فیلم میتوان به مارکوس هندرسون ،دنیل
کالویا ،کاترین کینر و الیسون ویلیامز اشاره کرد.
یک دانشجوی کالج به نام رز (الیسون ویلیامز) با کریس
(دنیل کالویا) در یک رابطه عاشــقانه هســتند .دقیق ًا
هنگامیکه این دو در رابطه عاشــقانه هستند آنها مجبور
میشــوند تا هریک با والدین خود مالقات کنند .کریس
بابت این قضیه خیلی نگران میشــود زیرا رز یک دختر
سفید است ولی کریس سیاهپوست است.
ل ِگو بتمن
«لگو بتمن» به کارگردانی «کریس مک کی» سومین هفته
از اکران خود را با افتی چشمگیر در فروش همراه بود .این

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 19 کلمه :عالی

جواب هدف

تاثیر منفی اسکار بر فروش سینمایی امریکا

این طور نیست که کسی بخواهد عمدا ً مشکل سازی کند اما شما
باید بدانید که احساســات انسانی پیچیده است  .اگر از گرفتاری
های اخیر دوری کنید از یک چشــم انداز خیلی بهتری ســود
خواهید برد .در واقع کس وضعیت بســیار مثبت تر آن چه فکر
می کنید میتواند باشد.
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اسب را در خانه  D 7حرکت دهید.
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کنــد .آب اضافه کنید .پودر بریزید و دگمه را فشــار
دهید و گزارش تولید کنید .بــا آرزوی بهترینها .تام
هنکس.
در مارچ  ۲۰۱۰نیز او برای فیلم «پاســیفیک» در شبکه
اچبیاو با استیون اسپیلبرگ به کاخ سفید رفت .او دید
آن دستگاه خیلی فرســوده و نامرتب شده و با خرید
دستگاه دوم نوشت :شما قرار بود از آن دستگاه خیلی
خوب و تمیز استفاده کنید.
اما پیام او با دســتگاه ســوم با دو مورد قبلی خیلی
متفاوت بود.

«الاللند»
 ۳۷۰میلیون دالری شد

«الال.لند» که با تصاحب  ۶مجســمه طالیی بیشترین سهم
را از جوایز اســکار  ۲۰۱۷برگرفت ،در  ۷۶کشــور و بازار و
منطقه مختلف در ســطح جهان بــه  ۱۴/۴میلیون دالر تازه
دست یافت تا  ۲۲۸میلیون دالر در قاره های اروپا ،آمریکای
جنوبی ،آسیای شرقی ،شمال آفریقا و اقیانوسیه و با احتساب
آمریکای شمالی  ۳۷۰میلیون دالر پولسازی کرده باشد.
«ســرزمین الال» که یک موزیکال نوین به کارگردانی دیمی
ین چازه له اســت و زندگی دو هنرمند را به موازات یکدیگر
در شــهر لس آنجلس آمریکا به نمایش می گذارد و در میان
اسکارهایش یکی را هم ســهم چازه له و یکی را هم نصیب
اما اســتون کرد ،در میان فیلم های اسکاری امسال پرفروش
ترین فیلم بوده اما با اختصاص یافتن اســکار برترین فیلم به
«مهتاب» در مراســم صبح روز دوشنبه در شهر لس آنجلس
آمریکا باید در انتظــار افزایش فروش این فیلم نیز بود که به
گونه ای مرتبط با مسایل تبعیض نژادی است و همین طور به
افزایش فروش «چهره های پنهانی» دل بست.
چهره های پنهانی در جایگاه هفتم
فیلم آخر «چهره های پنهانی» البته همین هفته نیز به فروش
 ۵/۷میلیون دالری تــازه ای نایل آمد و در رده هفتم جدول
پرفروش های آمریکای شــمالی قرار گرفت و با احتساب ۳۰
میلیون دالری که دور از مرزهای آمریکا به دست آورده ،اینک
مجموع ًا  ۱۸۲میلیون دالر در سطح جهان کاسبی کرده است و
با احتساب خودنمایی اش در مراسم اسکار افزایش این میزان
فروش کام ً
ال محتمل و بدیهی است.
«لگو» پایین آمد اما…
«لگو بت من» از ســری فیلم های «لگو» که فع ً
ال دوگانه است
اما احتماالً فرانچیز جدید و دیرپایی را شکل خواهد داد ،پس
از دو هفته صدرنشــینی در جداول فروش آمریکای شمالی
این هفته به رده دوم تنزل کرد اما درآمدسازی اش را در این
منطقه از جهان به  ۱۳۳میلیون دالر و در کل ســطح جهان به
 ۲۲۶میلیون دالر بالغ کرد .البته این آمار از میزان درآمد فیلم
نخست که صرف ًا «لگو» نام داشت ،فاصله چشمگیری دارد زیرا
آن فیلم در ســال  ۲۰۱۴تا مرز  ۴۷۰میلیون دالر درآمدسازی
پیش رفت.
روزهای بی دغدغه جان ویک
«جان ویک :فصل دوم» که ادامه ای بر فیلم نخست جان ویک
به شمار می آید ،نه تنها در سومین هفته اکرانش صاحب رتبه
سوم در جدول پرفروش های آمریکای شمالی شد ،بلکه در ۷۹
کشور دنیا نیز به  ۱۳/۱میلیون دالر تازه دست یافت تا مجموع
فروش اش در قاره هایی بجز آمریکای شــمالی به  ۵۱میلیون
دالر و با احتســاب این منطقه به  ۱۲۵میلیون دالر برسد .این
در حالی است که پخش این فیلم هنوز در کشورهای ایتالیا،
اسپانیا و استرالیا آغاز نشده ولی اگر آمار عظیم جدیدی هم
به فروش فعلی جان ویک اضافه نشــود ،این فیلم دغدغه ای
بابت قیاس شــدن با آمار فیلم نخست از این فرانچیز دوگانه
ندارد زیرا فیلم اول از رقم مجمــوع  ۱۸۸میلیون دالر فراتر
نرفت و این رقمی اســت که «جان ویک  »۲حداکثر ظرف ۱۰
روز آتی از آن عبور خواهد کرد.

