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رکوردشکنی پیش از اکران

جنگستارگان

در حالی که «جنگ ستارگان :نیرو بیدار میشود» ازامروز
پنجشــنبه اکران خود را آغاز خواهد کــرد ،بیش از 100
میلیون فروش داشته است.
پیش فروش تکــت هفتمین فلــم در مجموعه فلمهای
علمی – تخیلی «جنگ ستارگان» به بیش از  100میلیون
دالر رسید .بیشتر تکتهای فروخته شده مربوط به هفته
اول اکران این فلم اســت .از این رو کارشناسان سینمایی
گ ستارگان» تنها با اکران خود در هفته اول
معتقدند «جن 
خواهد توانست بودجه  200میلیون دالری که برای ساخت
آن هزینه شده بود را پشت سربگذارد.
آن
رکورد فروش در هفته اول اکــران ،در حال حاضر از ِ

«جهان ژوراســیک» با  208.4میلیون دالر اســت که به
احتمال زیاد «جنگ ستارگان» از آن عبور خواهد کرد.
البته «نیرو بیدار میشود» توانسته در رتبهبندی فاندانگو
(وب سایت رســمی فروش اینترنتی تکت در آمریکا) با
اختالفی بســیار باالتر از رقبای خود عنوان نخست پیش
فروش تکت را از آن خود کند.
مدیر پخش کمپانی والت دیزنی که مســئولیت توزیع و
پخش این فلم را بر عهده دارد ،اعالم کرده که هیچ کس
پیشبینی این استقبال گســترده را نمیکرده است؛ اما
تمامی ســینماها آماده افزایش سانسهای اکران «جنگ
ستارگان» برای تماشاگران هستند.

جک باور ،رئیس جمهور میشود

کیفر ســاترلند بازیگر نقش جک باور در مجموعه «»۲۴
قرار است در سریال جدیدی ایفای نقش کند.
کیفر ســاترلند بازیگر برنده جایــزه امی مجموعه «»24

قرار اســت نقش اصلی مجموعه «بازمانده تعیین شده»
شبکه ای بی سی را بازی کند .دیوید گوگنهایم ،نویسنده
فلمنامه فلم ســینمایی «خانه امن» ایده سریال جدید
شبکه ای بی سی را هم داده اســت .سایمون کینبرگ،
تهیه کننده فلم ســینمایی «مریخی» رایدلی اسکات و
کمپانی ساخت فلمش «ژانر فلم» ،خود ساترلند و سوزان
بایمل تهیه کنندگان اصلی این سریال هستند.
در این سریال کیفر ساترلند نقش یکی از اعضای کابینه
ایاالت متحده آمریکا را بازی مــی کند که بعد از آن که
در حمله ای رئیس جمهور و همه جانشــینانش کشــته
می شوند ،رئیس جمهور می شود .قرار است این سریال
مضمونی توطئه آمیز البته با چاشــنی روابط خانوادگی
داشته باشد.این سریال اولین بازگشت کیفر ساترلند به
تلویزیون پس از سریال « :24یک روز دیگر زندگی کن»
در سال  2014می باشد .اســتودیوی سازنده این سریال
جدید ،اســتودیوی مارک گوردون می باشد که در حال
حاضر سریال های «آناتومی گری» و «کوانتیکو» را برای
شبکه ای بی ســی و «ذهن های مجرم» را برای سی بی
اس می سازد .هنوز اطالعات بیشتری از این سریال جدید
منتشر نشده است.
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چین و دنمارک فلم سینمایی را درباره «هانس کریستین
اندرسن» راهی پرده نقرهای میکنند .داستانهای هانس
کریستین اندرسن نویســنده دنمارکی خالق قصههای
ماندگاری چون «جوجه اردک زشــت»« ،بندانگشتی»
و «دختر گوگرد فروش» ،دســتمایه ســاخت فلمی با
همکاری کمپانیهای دنمارکی و چینی میشود .کمپانی
فلمسازی «زنتروپا»ی دانمارک در کنار «شنگوی مدیا»
و «جتاوانا اینترتینمنت» قرار گرفته تا «بهترین دوستم
اندرسن» را تولید کند« .شانگهای مدیا» متعلق به «شو
هوان» فلمنامهنویس مشــهور چینی است که فلمهای
پرفروشی چون «گمشده در هانگکانگ» و «گمشده در
تایلند» را در کارنامــه حرفهایاش دارد .این دو فلم در
زمان اکران ،رتبه دوم و چهارم را در گیشــه سینماهای
چین کســب کردند .به گزارش اسکرین دیلی« ،بهترین
دوستم اندرسن» برای گروه ســنی نوجوان و مخاطب
خانوادگی ساخته میشــود .این پروژه در شهر اودنسه
دنمارک زادگاه مشهورترین نویســنده ادبیات کودک
اروپا فلمبرداری میشــود .شروع فلمبرداری از آگست
 2016خواهد بود و ســینماهای چین و دیگر کشورهای
جهان از سال  2017میزبان این فلم خواهند بود .هانس
کریستین اندرســن اوین داستانهایش برای کودکان را
در سال  1835منتشر کرد .عالقه و تشویق مردم سبب
دلگرمی اندرسن بود؛ به طوری که تا پایان عمر نزدیک به
 157قصه و داستان ،هشت رمان 800 ،قطعه شعر ،چهار
زندگینامه ،چند ســفرنامه و تعداد بیشماری طراحی و
کاردستی به شکل کاغذ و برش خلق کرد.

جواب سودوکو شماره
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رضا ـ راضــی ـ رضایت ـ
ریاضت ـ ضــر ـ مضر ـ
مرض ـ مریض ـ ضمیر ـ
ضرب ـ ضربت ـ ضریب ـ
مضرب ـ مار ـ امیر ـ برات
ـ برای ـ رایت ـ تیار ـ متر
ـ تیر ـ تبر ـ رام ـ تیمار ـ
مربی ـ مربا ـ مری ـ تایر.

انتشار خالصه داستان
«جوخه انتحار»

تابســتان آینده دنیای ابرقهرمانی دی ســی با دو فلم
«بتمن در برابر ســوپرمن» و «جوخه انتحار» وارد فاز
جدیدی می شود .سه شــنبه خالصه داستان «جوخه
انتحار» منتشر شد .یکی از پرستاره ترین فلم های سال
آینده سینماهای جهان «جوخه انتحار» است .فلمی که
با بازی چهره هایی چون جرد لتو ،ویل اســمیت ،مارگو
رابی ،جی کورتنی ،کارا دلوینیه ،وایوال دیویس ،بن افلک
و ...در حال ســاخته شدن اســت و هواداران فلم های
ابرقهرمانی به شدت به آن امید بسته اند.
داســتان جوخه انتحار اشــز جایی آغاز می شود که
آمانــدا والر ،مامــور دولت آمریکا بــرای از بین بردن
یکی از خطرناک ترین و شکســت ناپذیرترین دشمنان
کشورش گروهی را جمع می کند .گروهی مخفی از نفرت
انگیزترین و بدترین انسان های سراسر آمریکا« :جوخه
انتحار» .افراد این دسته هیچ چیزی برای از دست دادن
ندارند و بــرای همین می توانند بــرای ماموریت های
انتحاری گزینه های مناسبی باشند.
قضیه اما وقتی پیچیده می شــود که این گروه در می
یابند آنها توســط دولت انتخاب نشــده اند که موفق
شوند ،آنها انتخاب شده اند چون مجرمند و اگر شکست
بخورند دولت چیزی را از دســت نداده .باید دید با این
شرایط هم آنها باز حاضر می شــوند اهداف آماندا والر
را در ماموریتشــان پیاده کنند یا خودشان راسا اقدام
می کنند؟! «جوخه انتحار» توسط دیوید آیر کارگردانی
خواهد شد .شخصی که سال گذشته «خشم فیوری» را
از وی روی پرده سینماها دیدیم.

2309

«ادوارد نورتون» بازیگر مطرح هالیوودی  426هزار دالر
برای کمک به پناهندگان سوری جمعآوری کرد.
این بازیگر آمریکایی پس از خواندن داســتان غم انگیز
یک دانشمند سوری که دو سال پیش هفت نفر از اعضای
خانواده خود را از دست داده بسیار تحت تأثیر قرار گرفت
و روز سهشنبه مبلغ  426هزار دالر برای پناهندگان سوری
جمع آوری کرد .این دانشــمند سوری که درگذشت تلخ
خانواده او در وب سایت آمریکایی «انسانهای نیویورک»
منتشر شــده در گفتگو با این وب سایت گفت« :ما زنده
ماندیم اما از لحاظ روانی مردیــم و همه چیز در آن روز
برای ما تمام شد» .وی است هم اکنون در ترکیه زندگی
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رشتهی بهترین چهرهپردازی اسکار با هم رقابت میکنند.
در روز نهــم جنوری ســال  2016از اعضای شــاخهی
چهرهپردازی آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی دعوت
خواهد شــد که به تماشــای  10دقیقهی تخصصی از هر
کدام از این هفت فلم بنشینند .اعضا پس از آن سه نامزد
نهایی این رشــته را انتخاب خواهند کرد .فهرســت سه
نامزد نهایی این رشته روز  14جنوری همراه با نامزدهای
نهایی دیگر رشتهها اعالم خواهد شد .هشتاد و هشتمین
دورهی جوایز سینمایی اسکار روز  28فبروری سال 2016
در دالبیتئاتر برگزار خواهد شــد .این مراسم به صورت
زنده در بیش از  225کشور دنیا پخش میشود.

کمک  426هزار
دالری بازیگر
هالیوودی به
پناهندگان سوری

آقــا ـ امور ـ بالغ ـ پالتین ـ تصاعد ـ ثاقب ـ جمهور ـ چاپلوس ـ حاجب ـ
خاتم ـ داروگر ـ ذمیمه ـ راکب ـ زبانزد ـ ژیان ـ ساحره ـ شفقت ـ صلصال
ـ ضلیل ـ طامور ـ ظنیــن ـ عارض ـ غربال ـ فنجان ـ قطاع ـ کاردینال ـ
گرایش ـ الجورد ـ ملت ـ نسیم ـ وهم ـ همبر ـ یزدان.

 جواب بازی با اعداد

1986

تعداد فلمهای باقی مانده در رشتهی بهترین چهرهپردازی
اسکار به هفت فلم کاهش یافت.
آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی فهرســت هفت فلم
باقیمانده برای رقابت در رشــته بهترین چهرهپردازی
هشتاد و هشتمین دورهی جوایز اسکار را اعالم کرد .سه
فلم از میــان این هفت فلم ماه آینده به عنوان نامزدهای
نهایی این رشته برگزیده خواهند شد.
«عشای سیاه»« ،ضربه مغزی»« ،افسانه»« ،مکس دیوانه،
جادهی خشــم»« ،آقای هلمز»« ،پیرمرد صدسالهای که
از پنجره بیرون پرید و ناپدید شــد» و «بازگشته» هفت
فلمی هستند که برای حضور در فهرست سه نامزد نهایی

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.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 27 کلمه :عالی

جواب هدف

خالق «جوجه اردک زشت»
به سینما میرود
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رقابت هفت فلم برای اسکار
بهترین چهرهپردازی

میکند اما قصد دارد بزودی به میشیگان نقل مکان کند
و به سبب ابتال به بیماری ســرطان معده تاکنون درمان
الزم را دریافت نکرده است در ادامه افزود :فقط میخواهم
دوباره به کارم برگردم و میخواهم دوباره یک شــخص
باشم .به گزارش گاردین ،ماجرای غمانگیز این دانشمند
سوری حتی «باراک اوباما» رئیس جمهور ایاالت متحده را
نیز به واکنش واداشت و وی در صفحه فیسبوک وبسایت
«انسانهای نیویورک» اظهار کرد« :به عنوان یک همسر
و پدر حتی نمیتوانم فقــدان چنین بزرگ را تصور کنم.
تــو و خانوادهات الهام بخش هســتید .میدانم که مردم
فوقالعاده میشیگان به گرمی از تو استقبال خواهند کرد.

تاکنون چند بار تجربه
نزدیک به مرگ داشتهام

«لئوناردو دیکاپریو» ،که اخیرا با بازی در فلم ســینمایی «از
مرگ جسته» به یکی از شانسهای اصلی اسکار آینده تبدیل
شده است ،گفت :بازی در این فلم سختترین نقشی است که
تاکنون بازی کردهام.
«لئونادو دیکاپریو» که تاکنون چندین بار تا نزدیکی جایزه
اســکار پیش رفته ولی هربار دســت خالی به خانه بازگشته
است ،این بار با فلم «از مرگ جسته» به کارگردانی «آلخاندرو
جی.ایناریتو» به عنوان یکی از شانسهای برتر جایزه اسکار
بهترین بازیگر نقش اول مرد مطرحی است.
«از مرگ جسته» که براســاس اتفاقاتی واقعی ساخته شده،
داستان زندگی مردی اسطورهای به نام «هیو گالس» است که
طی اتفاقاتی پیچیده و نفس گیر طی قرن  19میالدی ،تالش
میکند زنده بماند.
«دیکاپریو» در مصاحبهای که  22دسامبر با مجله آمریکایی

میزان

حمل

بين نيازهاي روحي و مادي تعادل برقرار كنيد .اجازه ندهيد رفتارهاي
ديگران و مشكالت مالي شــما را از تصميمتان منصرف كند .مواظب
اتفاقاتي كه ميافتد ،باشيد.

ثور

گاهی بیــش از حد مغرور و لجباز و بیحوصله هســتید .البته این
خصوصیات زمانی ظاهر میشــود که افراد خوبی در اطراف شــما
نباشند .گاهی اوقات از اینکه احساساتتان را بیان کنید میترسید
و این میتوانید امروز درسی برای شما باشد .دست از سرکوب کردن
امیال جنسی خود بردارید و آن ها را به راحتی بیان کنید.

جوزا

اجازه ندهيد احســاس مورد عالقه نبودن و تنهايي پيدا كنيد .شما
واقع ًا ميدانيد كه اگر پيشــنهاد يا ايده شخصي را قبول نكنيد ،كمي
ناراحت ميشود و به زودي رفتارش خوب ميشود بنابراين ارزش ندارد
وقتتان را با عصبانيت از بين ببريد .در هر صورت ،در گذشته خيليها
هم روي شما را زمين انداختهاند .اين طور نيست؟

سرطان

امروز به حس ششــم و درونی خود اعتماد کنید چون شما را دچار
اشتباه نخواهد کرد .همچنین باید به افکاری که ناخودآگاه به ذهن
شما خطور میکند توجه زیادی کنید ،چرا که آنها دید شما را نسبت
به اتفاقاتی که اطرافتان رخ میدهد ،باز میکند .همچنین اتفاقاتی
را بــه طور عجیب و غریب و همزمان با هم رخ میدهند که شــما
هیچگونه توضیح و تفسیر منطقی نمیتوانید راجع به آنها بدهید.

عقرب

اخیرا ً سرتان شلوغ بوده است .اما به نظر نمیرسد هیچ کس متوجه
تالشهای بیوقفه شــما نبوده است .ســعی کنید کاری که از شما
خواسته میشود را با خوشرویی انجام دهید.

قوس

شما هنوز برخالف انتظار ديگران مصمم ايد كه در زندگي كمال لذت
را ببريد .و اگر كسي به شما بگويد كه چكار بكنيد با او به مهرباني
صحبت مي كنيد .يك نفر امكان دارد كه راهي به قلب شــما پيدا
كند ،و گرچه اين زندگي را هيجان انگيزتر ميكند ،ولي حساب روي
اين كه همه چيز بينتان جديد شــود باز نكنيد .شما هر دو زيادي
در لحظۀ حال به ســر ميبريد كه اين مسئله بتواند در حال حاضر
اتفاق بيفتد.

جدی

امروز همسرتان سؤاالت مهمی دارد .اگر اکنون از شما پرسشی کرد
بهتر است پاسخ درستی بدهید .شاید بهترین هدیه برای تمامی سال
باشد.

ســعي كنيد در تمام كارها رهبريت را به عهده بگيريد و گام اول
را خودتــان برداريد بايد به همه چيز احترام بگذاريد و موضوعي
را ناديده نگيريد.

امروز افكار شــما به خوبي متوجه اشــخاصي است كه دوستشان
داريد و اين طور به نظر ميرسد كه انگار ميتوانيد ذهن يكديگر را
بخوانيد و احتماالً بدين علت است كه قدرت روحي شما در اين زمان
بسيار باال رفته است .اگر ميخواهيد هديهاي براي شخصي بخريد ،از
فوايد اين حالت خود استفاده كنيد چرا كه ناگهان متوجه ميشويد
كه او به چه چيزي عالقه مند است.

دوستان همیشــه نقش مهمی را در زندگیتان بازی میکنند .اما
امروز از معاشــرت با آنها سود زیادی میبرید.آنها بسیار سرزنده
میباشند و شــاید با افراد جدیدی نیز آشنا شوید .اگر بعضی از
شــماها اکنون اطرافتان خلوت اســت اکنون فرصت دارید که
اطراف خود را شلوغ کنید.

اسد

سنبله

مشكالت بر شما سهل خواهند شد .عملي كه امروز انجام ميدهيد
در آينده نتيجهاش را خواهيد ديد پــس تمام تالش خود را جهت
برآوردن يك عمل خوب به كار ببنديد.

دلو

حوت

حسن نيت شما باعث رفع دلتنگيها و كدورتها ميشود .از اين بابت
هراســي به دل راه ندهيد كه با شكست و ناكامي روبهرو نشويد .با
زيركي كه داريد از بنبستها رهايي خواهيد يافت .اجازه ندهيد از
صداقت و انسانيت شما سوءاستفاده شود.

2219
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5
4
3
2
1
H

G

F

E

D

 جواب شطرنج 2218
وزیر را در خانه  d 5حرکت دهید.

C

B

A

«وایرد» از تجربیات نزدیک بــه مرگی که در زندگی واقعی
خود و همچنین لحظات بســیار سختی که برای بازی در فلم
«از مرگ جسته» متحمل شده بود ،گفت.
«دیکاپریو» گفت :تک تک روزهــای بازی در فلم «از مرگ
جسته» سخت و طاقتفرســا بود .این سختترین فلمی بود
که من تاکنون در ان بازی میکردم .زمانیکه فلم را تماشــا
میکنید همه این سختیهایی را که تحمل کردهام را به خوبی
درک خواهید کرد.
وی افزود :البته در زندگی واقعیام خیلی سختتر از اینها را
تجربه کردهام .همیشه به نظر میرسید که من بخشی از یک
فاجعه و اتفاق خیلی بدم .اگر یک گربه  9جان داشته باشد من
تاکنون چندتا از آنها را از دســت دادهام .این بازیگر  41ساله
در مرور خاطراتش گفت :یک بار مورد حمله یک کوسه سفید
قــرار گرفتم ،زمانیکه در آفریقــای جنوبی در حال غواصی
بودم ،یک کوســه خیلی بزرگ سفید به قفس من حمله کرد
به گونهای نصف بدنش وارد قفس شد و با غضب دندانهایش
از نزدیک به من نشان میداد .وی افزود :یک بار دیگر نزدیک
بود که در یک حادثه هوایی جان خودم را از دست بدهم .من
آنجا روی صندلی هواپیما نشسته بودم و به بال هواپیما نگاه
میکردم که ناگهان کل بال هواپیما همچون یک شهاب سنگ
آتش گرفت .لحظات دیوانــه کننده بود .کل هواپیما همچون
شهاب سنگی آتش گرفته بود ولی از شانس خوب مثل اینکه
پیلوت هنوز به اندازه کافی برای یک فرود اضطراری مهارت
داشت« .دی کاپریو» همچنین در ادامه به تجربه وحشتناکش
هنگام پرش آزاد از هواپیما اشــاره کــرد و همه چیز به طور
ناگهانی در لحظات آخر که او دیگر با زندگی خداحافظی کرده
بود ،درست شد.

