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استرالیا میزبان دو پروژه
بزرگ هالیوودی

دولت اســترالیا به صورت رسمی اعالم کرد قرار است
میزبان دو پروژه بزرگ هالیوودی باشد.
دولت استرالیا چندی پیش به صورت رسمی اعالم کرد
که فیلم های «ثور  »3و «بیگانه :بهشــت گم شده» در
این کشــور فیلمبرداری خواهد شد .این دو پروژه قرار
اســت صدها میلیون دالر را وارد اقتصاد استرالیا کند و
هزاران نفر را سر کار بفرستد .این فقط مختص سینمای
این کشــور نخواهد شــد .همان طور که دبرا ریچاردز
مدیر عامل «اسفیلم» اشــاره می کند کاالها و خدمات
اســترالیایی در این پروژه ها الزم هستند که می تواند
چرخه صنعت را در این کشــور به گــردش در آورد.
همین طور قرار اســت نیروهای استرالیایی از تجربیات
آمریکایی ها اســتفاده کنند و به متخصصینی با دانش
روز برای سینمای این کشور تبدیل شوند.
«بیگانه :بهشــت گم شده» دنباله «پرومتئوس» ساخته
سال  2012رایدلی اسکات است که در آن نائومی ریپس

و مایکل فاسبندر بازی خواهند کرد .این فیلم هم مثل
فیلم نخســت به کارگردانی رایدلی اسکاتی ساخته
خواهد شد که همیشه به بازیگران استرالیایی عالقه
داشته و استفاده اش از جوئل ادگرتون استرالیایی در
نقش فرعون مصری در «هجرت :خدایان و شــاهان»
بارها مورد انتقاد رسانه ها و منتقدان قرار گرفته بود.
این فیلم به احتمال قوی در نیمه دوم سال  2016اکران
خواهد شــد .همین طور «ثور  »3که «ثور :رگناروک»
نام دارد هم در استرالیا ساخته می شود .این فیلم یکی
از آثار فاز ســوم فیلم های ابرقهرمانی دیزنی و مارول
است و تا کنون حضور کریس همزوورث در نقش اصلی
و مارک روفالو در نقش هالک در آن قطعی شده است.
تایکا ویتیتی کارگردان فیلم «کارهایی که در سایه می
کنیم» بر اســاس فیلمنامه ای از کریستوفر یوست و
کریگ کایل ساخته خواهد شد .این فیلم سوم نوامبر
سال  2017روی پرده نقره ای خواهد رفت.

گزینههای کارگردانی «گمبیت» اعالم شدند
رسانه های آمریکایی از گزینه های کارگردانی «گمبیت»
پرده برداری کردند.
رسانه ها روز شــنبه از ســه گزینه اصلی کارگردانی
«گمبیت» خبر دادند .فیلمی که قرار اســت چانینگ
تاتوم نقش اصلیش را بر عهده داشــته باشد .گفته می
شود این سوپر استار هالیوودی خواهان همکاری با داک
لیمن کارگردان مشهور فیلم «لبه فردا» است .اما لیمن
تنها گزینه نیست.
جو کورنیش کارگردان فیلم «حمله به بلوک» یکی دیگر
از گزینه های اصلی است .او که سابقه همکاری با کمپانی
مارول را به عنوان نویسنده داستان و یکی از فیلمنامه
نویســان «مرد مورچه ای» دارد تاکنون بازیگرانی مثل
جان بویگا را به عالم سینما معرفی کرده و در صورتی که
کارگردانی «گمبیت» را بر عهده بگیرد هم ممکن است
از چند فیلم اولی استفاده کند.
نفر سوم این فهرست هم شــین بلک است .مردی که

فیلم های درجه یــک ابرقهرمانی هالیوود مثل «مرد
آهنی  »3را در کارنامه اش دارد و قطعا یکی از بهترین
گزینه ها برای کارگردانی چنین فیلمی اســت .او فعال
در مراحل پایانی تولیــد فیلم جدیدش «The Nice
 »Guysاســت و گفته می شــود یکی از گزینه های
کارگردانی «پردیتور» جدیــد در کمپانی فاکس قرن
بیستم است.به هر حال هرکس ساخت این فیلم را بر
عهده بگیرد بایــد آن را از روی فیلمنامه جاش زتامر
بسازد و همین موضوع شــاید باعث شود کارگردانان
نولف کمتر به این پروژه عالقه نشــان دهند .تاکنون
حضور چانینگ تاتوم در این پروژه قطعی شــده است
اما این قدر روند پیش تولید به طول انجامیده که بارها
شــایعه خروج تاتوم از آن هم شنیده شده است .باید
دید با این حساب باالخره جدیدترین فیلم ابرقهرمانی
مارول که در دنیای فیلم های «مردان ایکس»ش قرار
دارد کی میتواند راهی پرده شود.
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فیلم محبوب «جومانجــی» که با حضور رابین ویلیامز
ساخته شــده بود ،با نویسنده «ســرقت در  ۶۰ثانیه»
بازســازی میشــود .به نقل از هالیوود ریپورتر ،پروژه
بازســازی فیلم «جومانجی» توسط کمپانی سونی پیش
میرود و اســکات روزنبرگ نویسنده فیلمهای معروف
 ۱۹۸۰از جمله «هواپیمــای محکومین» و

اواخر دهــه
«ســرقت در  ۶۰ثانیه» انتخاب شده تا روی بازنویسی
فیلمنامه فیلم پرفروش و محبوب سال  ۱۹۹۵که رابین
ویلیامز در آن نقشآفرینی میکرد کار کند.
در عین حال جف پینکنر از نویسندههایی که از مجموعه
سریالهای تلویزیونی جیجیآبرامز از جمله «آلیاس»،
«الست» و «فرینج» برخاسته ،به این پروژه اضافه شده

بازیگر زن سرشناس سینمای هالیوود درگذشت

بازیگر سرشناسی که بیشــتر به خاطر ایفای نقش در
فیلم «معجزه در خیابان ســیوچهارم» و فیلمهای به
کارگردانی جان فورد مشهور بود ،شنبه به مرگ طبیعی
درگذشت.
مورین اوهارا در  95سالگی در خانهاش در آیداهو چشم
از جهان فروبست .خانواده اوهارا درباره مرگ او گفتند
« :مورین مادر ،مادربزرگ و رفیق دوستداشــتنی ما

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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2268

خــواص ـ خاص ـ صیاد ـ
وادی ـ دوا ـ خــدا ـ یاد ـ
دریــا ـ داور ـ دارو ـ رای
ـ یــار ـ ریا ـ روا ـ راوی ـ
دیوار ـ خار ـ خواری ـ دار
ـ دیار ـ خیار ـ اخیر ـ رویا
ـ وارد.

2269

بود .او در آرامش در کنــار خانوادهاش و در حالی که
به موسیقی متن فیلم محبوب خود «مرد آرام» گوش
میداد ،درگذشت».
اوهارا در کنار جان وین در ســال  1952در فیلم «مرد
آرام» به کارگردانی جان فورد بازی کرده بود .او یکی از
بازیگران محبوب فورد بود و در پنج فیلم به کارگردانی
او بازی کرد ،که یکی از مشهورترین این فیلمها «دره
من چه سرسبز بود» برنده
پنج جایزه اسکار شد.
این بازیگر که در ســال
 1939بــرای بازی در فیلم
«گوژپشــت نتــردام» به
هالیوود آمده بود ،در سال
 1947در کالسیک «معجزه
در خیابان ســیوچهارم»
در کنــار ناتالــی وود
نقشآفرینی کرد.
مورین اوهارا سال گذشته
جایزه اسکار افتخاری یک
عمر دســتاورد هنری را
دریافت کرد.

2280

 بازی با کلمات

آله ـ امر ـ برگ ـ پرمایه ـ تباه ـ ثواب ـ جهد ـ چاخان ـ حساس ـ خون
خواه ـ دسته ـ ذات ـ رســتاخیز ـ زردچوبه ـ ژاله ـ سوداگر ـ شگون ـ
صنعــت ـ ضرور ـ طیاره ـ ظرفیت ـ عــکاس ـ غنچه ـ فیصله ـ قاصد ـ
کماندار ـ گردش ـ لوزی ـ مایه ـ نقل ـ وحی ـ هدف ـ یار.

ر

1944

تا به عنوان مشــاور عمل کند .این فیلم برای کمپانی
سونی یک اولویت اســت و تاریخ اکران آن برای روز
بیست و پنجم ماه دسامبر  ۲۰۱۶تعیین شده است.
فیلم اصلی «جومانجی» با اقتباس از کتابی نوشــته
کریس ون آلزبورگ ساخته شــده بود و داستان دو
کودکی را تعریف میکرد که مردی را که چند دهه در
یک بازی گیر افتاده بود ،رها کردند .متاســفانه ،آنها
یک جنگل پر از موجودات مختلــف را هم وارد دنیا
کردند که به مشکالت زیادی منجر شد.
روزنبرگ و پینکنر در کمپانی تهیه میدنایت ِریدیو با
هم همکار هستند و در حال حاضر سریال «باغوحش»
محصول شبکه سیبیاس را در دست دارند.

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.
 11کلمه :خوب
 22کلمه :متوسط
 33کلمه :عالی

جواب هدف

فیلم خاطرهانگیز «جومانجی»
بازسازیمی شود
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جدیدترین خبرها از پروژه
سینمایی «مرد مورچهای
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میزان

حمل

كمي در كارها زياده روي كردهايد كه البته از كنترول شما خارج بوده
است و از اين موضوع خيلي خوشحال هستيد .اگر عصباني هستيد.
سعي كنيد مدتي با افرادي كه مقصر هستند رو به رو نشويد.

ثور

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

جوزا

امــروز ميتوانيد به دنبال قوه تخيل خود برويــد و از ماجراجويي
خودتان متعجب خواهيد شــد .از همه مهمتــر اين كه اكنون زمان
سازندهاي براي شماست كه براي مدتي طول ميكشد.

سرطان

شما به اخالق قدیمیتان بازگشتهاید و همکارانتان از این موضوع
ترسیدهاند .شاید حساس باشید ،اما قلبی مهربان و رفتاری مهربان
و دلربا دارید و این همان رفتاری است که اکنون باید نشان دهید.

اسد

امروز بسيار با مالحظه شده ايد و اگر وقتي براي خودتان پيدا كنيد،
قدرش را خواهيد دانســت اين به آن معني نيســت كه فردي غير
اجتماعي شدهايد .تنها نياز به كمي خلوت و آرامش داريد .ا

سنبله

امروز به خطر کردن دربــاره دارایی خود حتی فکر هم نکنید ،مهم
نیست تا چه اندازه وسوسه شوید چون کارها با وجود توجه زیاد شما
تمایل به خراب شدن دارند .به هر حال امروز روز خوبی برای بیرون
رفتن و خوش گذراندن اســت .چون شما پر از انرژی و لذت زندگی
هســتید .مردم توجهشان به سمت شما جلب میشود و توجهتان را
میخواهند .بنابراین تصمیم بگیرید که تا چه اندازه تمایل دارید در
دسترس آنها باشید.

اگــر میخواهید 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 نشــوید.
هیچگاه موفق به انجام این کار نخواهید شد .امروز روز عالی برای
همراه بودن با بچهها و تفریح کردن با آنهاســت .اگر الزم باشد،
شما به راحتی روی دســتها و زانوهایتان راه خواهید رفت و با
آنها بازی خواهید کرد.

عقرب

اگر میخواستید احساساتتان را برای یک نفر بیان کنید چه زمانی بهتر
از امروز ،حتم ًا ،این کار را بکنید .امروز با دیگران صمیمیتر هستید.

قوس

امروز صبر و طاقت شما توسط كســي كه فكر مي كند هر كاري
خودش انجام دهد درســت است و هر چه شــما ميگویيد غلط
است ،به پايان ميرسد .اين مسئله به حس عدالت در وجود شما
بر ميخورد و بدون ترديد به حســاب آنها خواهيد رسيد .البته
احتماالً شــما فقط وقت خود را تلف ميكنيد ،اگر بخواهيد نقطه
نظر خود را به او بقبوالنيد ،ولي حداقل حرفتان را زدهايد.

جدی

اكنون زمان استراحت است .امشــب به يك مهماني جالب دعوت
ميشويد ،اگر كسي در خانه منتظرتان نيست ،سعي كنيد حتم ًا به
آن مهماني برويد .جذابيت زيادي به دست آوردهايد و اين به خاطر
اعتماد به نفس زياد است .ممكن است عشقي وارد زندگيتان شود.

دلو

امروز بسيار با مالحظه شــده ايد و اگر وقتي براي خودتان پيدا
كنيد ،قدرش را خواهيد دانست اين به آن معني نيست كه فردي
غير اجتماعي شدهايد .تنها نياز به كمي خلوت و آرامش داريد .ا

حوت

ممکن است اکنون چندین پوند سبکتر به نظر بیایید که وزنتان را
کم کرده اید .با انجام چیز متفاوتی حتی خوشرنگ امشب جشن
ال در این مورد متاسف نخواهید بود.
بگیرید.شما اص ً
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  f 6حرکت دهید.
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«پیتون رید» ،کارگردان فیلم ســینمایی «مرد مورچهای» در
حال مذاکره برای کارگردانی قسمت دوم این فیلم است.
کمپانی مارول این روزها برای ســاخت قسمت دوم از فیلم
ســینمایی «مرد مورچهای» ،در حال مذاکره با افراد مختلف
اســت که در این میان خبرها حاکی از آن است که «پیتون
رید» که قســمت اول این فیلم را کارگردانی کرده به احتمال
زیاد قسمت دوم فیلم را کارگردانی خواهد کرد.
«پیتون رید» با چند دهه فعالیت در عرصه سینمای هالیوود،
فیلمهایی چــون «مرگ بر عشــق» ( )2003و «مرد بلهگو»
( )2008را در کارنامه کاری خود دارد.
فیلمنامه قســمت اول از فیلم «مرد مورچهای» را تیم چهار
نفــره «ادگار رایت»« ،جــو کورنیش»« ،پــل رود» و «آدام
مککی» نوشتهاند.
«مرد مورچهای» کــه یکی از قدیمیترین شــخصیتهای
کمیکبوکی کمپانی مارول اســت ،داستان مرد جوانی به نام
اسکات (با بازی پل راد) است که به دلیل انجام دزدی ،مدتی
را در زندان ســپری کرده و به تازگی آزاد شده است .همسر
ســابق وی که عالقه ای به دیدن او ندارد ،اسکات را از دیدن
دخترش محروم کرده تا زمانیکه وی بتواند از لحاظ قانونی به
عنوان حمایت کننده فرزندش شــناخته شود .اسکات که به
دلیل سابقه کیفری قادر نیست شغل آبرومندی داشته باشد،
تصمیم مــی گیرد به خالفکاری به نام لوئیس ( با بازی مایکل
پنا ) ملحق شود و به خانه ای دستبرد بزند.
اما اسکات در این خانه به جز یک لباس که فکر میکند لباس
مخصوص موتوســواران هست چیزی پیدا نمی کند .به همین
جهت وی لباس را به منزل آورده و پس از پوشیدن آن متوجه
می شــود که این لباس ،یک لباس عادی نیســت .اما پس از
بازگشت به منزلی که لباس را از آن دزدیده دستگیر می شود.
اســکات بزودی متوجه می شود که این لباس خارق العاده را
دانشمندی به نام هنک پایم ( با بازی مایکل داگالس ) ساخته
و حاال این دانشمند قصد دارد از اسکات استفاده کند.
این فیلــم با مدت زمان  117دقیقهای کــه  130میلیون دالر
بودجه صرف ساخت آن شده است ،تاکنون توانسته به فروش
کلی  106میلیون و  100هزار دالر دست یابد.
بنا بر این گزارش،کمپانی مارول تاریخ اکران قســمت دوم از
فیلم «مرد مورچهای» را سال  2018میالدی اعالم کرده است.

درگذشت نویسنده مطرح
آمریکایی

«جروم کاس» نویسنده آمریکایی که سالها آثارش در تئاتر
«برادوی» ،سینما و تلویزیون مورد اقتباس قرار گرفت ه است،
در سن  78سالگی درگذشت.
جروم کاس نویسنده معروف رمان ،فیلمنامه و نمایشنامه که
بســیاری از آثارش مورد اقتباس قرار گرفته و برنده جوایز
مهمی چون «تونی» شدهاند ،در منهتن از دنیا رفت.
«بالروم» یکی از معروفترین کارهای کراس است که ابتدا در
قالب تلهتئاتر ارائه شد و سپس اقتباس نمایشی آن در سال
 1978روی صحنه رفت و نامزد جایزه «امی» شــد« .بالروم»
 116اجرای صحنهای داشت ،هشتبار نامزد «تونی» و یکبار
موفق به کسب این جایزه هنری شد.
«همیشه سبز» ( )1985هم از کارهای تلویزیونی این نویسنده
که براســاس رمان پرفروش «بلوا پلین» به نگارش درآمده
اســت .همچنین «ملکه بالروم استارداست» معروفترین اثر
کاس است که در سال  1975نوشته شد.
به گزارش نیویورک تایمز ،این نویســنده با نام کامل «جروم
آلن کاس» متولــد  21اپریل  1937بود .او در ســال 1983
فیلمنامه «بازگشت اسب ســیاه» را به نگارش درآورد« .یک
زندگــی تازه» ( )1973و «عبــور از آزادی» ( )1990از جمله
کارهای تلویزیونی او هستند« .پیتر اوتول» در این پروژه که
به موضوع حمله نازیها در زمان جنگ جهانی دوم میپردازد،
ایفای نقش داشت.

جشن «هفته سیاه» در استانبول

شهر استانبول به مناسبت صدوبیستوپنجمین سالگرد تولد
«آگاتا کریستی» جنایینویس معروف انگلیسی ،هفتهای را با
عنوان «هفته سیاه» جشن میگیرد.
«هفته ســیاه» به مناسبت 125ســالگی «ملکه جنایت» در
استانبول آغاز شده و فســتیوالی دربردارنده انواع و اقسام
برنامهها با محوریت ادبیات جنایی در انتظار مردم این شــهر
است.
آگاتا کریســتی نویســنده سرشناس انگلیســی و خالق
شــخصیتهای داســتانی همچون «هرکول پوآرو» و «خانم
مارپل» اســت که لقب «ملکه جنایت» را دارد .او  125سال
پیش به دنیا آمد و حاال اســتانبولیها برای بزرگداشت نامش
یک هفته را به نام «هفته ســیاه» نامگــذاری کرده و به او و
کارهای ادبیاش میپردازند.
این فســتیوال با حضور جمعی از منتقدان و چهرههای ادبی
در هتــل پرا پاالس «جمیرا» که از هتلهای تاریخی ترکیه به
حساب میآید ،برگزار میشود« .الکساندر مککال اسمیت»،
«لزلــی کلینگر»« ،روبرتــو کســتانتینی» و «ماریو مندوزا
زامبرانو» از میهمانان بینالمللی این جشنواره هستند.
«احمد امید» هم از معروفترین جنایینویســان ترکیه است
کــه در این رویداد فرهنگی حضور خواهد داشــت .میهمان
افتخاری این دوره از «هفته ســیاه» هم «متیو پیچارد» نوه
کریستی است که در افتتاحیه این فستیوال حضور داشت.
به گزارش حریت دیلی نیوز« ،جمیرا» هتلی بوده که نویسنده
«تله موش» در زمان سفرش به استانبول در آن اقامت داشت
و رمان «قتل در قطار سریعالسیر شرق» را در آن به نگارش
درآورد .پیچارد در اینباره گفــت :او مدتها پیش از به دنیا
آمدن من به اینجا آمد .شاید به نظر خیلی معمولی بیاید که
وارد اتاقی پر از عکسهای آگاتا شوم ،اما میدانم که او اینجا
خوشحال بود.
آگاتا کریستی نویســنده  66رمان کارآگاهی و  14مجموعه
داستان کوتاه است که بین سالهای  1920تا  1976به نگارش
درآمدهاند .مجموعه آثار کریســتی تاکنــون بیش از چهار
میلیون نســخه در سطح جهان فروش داشته است .همچنین
سریالها و تلهفیلمهای بسیاری براساس داستانهای پولیسی
جذاب او ساخته شده و به نمایش درآمدهاند.

