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خیز «جنگ ستارگان» به سمت
 2میلیارد دالر

جدیدترین محصول کمپانی دیزنی ضمن ثبت فروش یک
میلیارد دالری در گیشه بینالمللی ،فروش جهانی خود را
به مرز  9/1میلیارد دالر افزایش داد.
«جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد» با فروش  3/47میلیون
دالری در هفته میالدی که گذشت ،مجموع فروش خارجی
به  1/10میلیارد دالر افزایش داد.
ساخته علمی تخیلی «جیجی آبرامز» در گیشه سینماهای
آمریکای شــمالی نیز بیــش از  851میلیون دالر فروش
داشــته تا در مجموع و تا به امروز  86/1میلیارد دالر در
گیشه جهانی (بینالملل  +آمریکای شمالی) فروخته باشد.
این فلم هــم اکنون پرفروشترین فلم تاریخ ســینمای
آمریکاســت و در گیشــه جهانی نیز پس از «آواتار» و
«تایتانیک» عنوان ســومین فلم پرفروش تاریخ سینما به
نامش ثبت شده است.
با فــروش  2/95میلیون دالری «جنگ ســتارگان :نیرو
برمیخیزد» در اواین هفته اکران در سینماهای چین این
شــانس وجود دارد که این فلم با عبور از فروش 186/2
میلیارد دالری «تایتانیک» دومیــن فلم پرفروش تاریخ
سینما پس از «آواتار» ( 78/2میلیارد دالر) شود.
هفتمین قســمت از ســری فلمهای فضایــی «جنگ
ســتارگان» تاکنون به فروش رکوردشــکن  186میلیون

دالری در انگلیس دســت یافته و یکی از سه فلمی است
که درســینماهای آلمان به فروش بیــش از  100میلیون
دالری دست یافته اســت .به گزارش اسکرین دیلی ،فلم
«بازگشته» ســاخته «الخاندرو گونزالز ایناریتو» پس از
نمایش درخشــان و نامزدی در  12شــاخه جوایز اسکار
توانست در  25کشور جهان فروش  5/31میلیون دالری
را رقــم بزند و مجموع فروشاش را به  7/56میلیون دالر
برســاند .فلم «جوی» ســاخته «دیوید اوراسل» با بازی
«جنیفر الورنس» نیز در  53بازار خارجی که به روی پرده
رفت  5میلیون دالر فروخت ،در حالی که درام جاسوسی
«پل جاسوسها» ســاخته «استیون اسپیلبرگ» مجموع
فروش خود را در این هفتــه به  6/86میلیون دالر ارتقاء
داد .ورزشی «اعتقادنامه» با بازی «سیلومتر استالونه» و
«مایکل بی .جورن» نیز در هفته میالدی که گذشت 2/14
میلیون دالر از محل ســینماهای  34کشور جهان بدست
آورد و وســترن جدید «هشت نفرتانگیز» در  23کشور
جهان  5/12میلیون دالر فروخت.
فلم «شــبح» قســمت جدید مجموعه «جیمز باند» در
آخرین هفتههای اکران جهانی خود توانست فروش 6/1
میلیون دالری در  50کشــور جهــان ثبت کند تا فروش
خارجیاش به بیش از  676میلیون دالر برسد.

دعوای خونین «ریچارد گر» و «استیو کوگان»
در یک «ضیافت شام»

«ریچارد گر» در فلم ســینمایی «ضیافت شام» با «استیو
کوگان» همبازی میشود.
فلم ســینمایی «ضیافت شــام» ماه آینده به کارگردانی
«اورن موورمن» جلوی دوربین میرود.
در این فلم بازیگران برجســتهای چون «استیو کوگان»،
«ریچارد گر»« ،لورا لینی» و «ربکا هال» در کنار یکدیگری
ایفای نقش خواهند کرد.فلمبرداری این پروژه سینمایی از

 ۲۱جون در نیویورک آغاز شــده و ماه آینده نیز در بازار
جشنواره فلم برلین به خریداران ارائه خواهد شد.
«ضیافت شام» داستان زوجی به نامهای پل و کلیر است
که از سوی برادر پل« ،استن» ،که یک سیاستمدار است،
به یک میهمانی شــام دعوت میشوند ولی در این میان،
بین دو برادر درگیری لفظی سختی در میگیرد و پس از
آن جنایتی روی میدهد که همه چیز را به هم میریزد.

2014
هـدف

2537

«اســپایک لی» ،کارگران سرشــناس و سیاهپوســت
آمریکایی اعالم کرد در مراســم نهایی جوایز سینمایی
اسکار در ماه آینده حاضر نمیشود.
کارگردان فلم «کا ِر درست را انجام بده» که در ماه نوامبر
ســال گذشــته به پاس خدماتش در عرصه فلمسازی،
جایزه افتخاری آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار
را دریافت کرد ،به ســبب آنچه آن را عدم تنوع نژادی
در میان نامزدهای این رویدادهای سینمایی خواند ،در
مراسم اصلی اعطای جوایز اسکار در  28فبروری حضور
نمییابد .وی در پیامی که در صفحه اینســتاگرام خود
منتشر کرد نوشت« :باید از «چریل بون ایساکس» رئیس
و هیئت مدیره آکامی علوم و هنرهای سینمایی اسکار
برای اعطای جایزه اسکار افتخاری به من در ماه نوامبر
 2015تشکر کنم .با این وجود همسرم «تونیا لوئیس» و
من در مراسم آتی اعطای جوایز آکادمی در ماه فبروری
شرکت نمیکنیم .این به معنای بیاحترامی به دوستانم
«کریس راک» مجری مراســم پایانی و «رگی هادلین»،
تهیهکننده مراسم آکادمی اســکار نیست .اما چگونه
ممکن است برای دومین ســال پیاپی تمامی  20نامزد

شاخه بازیگری نقش مکمل مرد و زن جوایز اسکار سفید
پوست باشــند؟ اجازه دهید وارد سایر شاخهها نشویم.
 40بازیگر در طول دو سال و بدون حتی یک بازیگر سیاه
پوست .نمیتوانیم کاری کنیم؟» هنوز مشخص نیست
اقدام «اســپایک لی» در بایکوت مراسم پایانی اسکار
واکنشی به درخواســت «جادا پینکت اسمیت» بازیگر
سیاه پوست آمریکایی و همســر «ویل اسمیت» است
یا خیر ،که در صفحه توئیتــر خود از اقلیتهای نژادی
خواسته بود همگی مراسم اسکار را بایکوت کنند .شاید
ناامید کنندهترین نتیجه اعالم نامزدهای اســکار 2016
عدم حضور حتی یک بازیگر رنگینپوســت در میان 20
نامزد چهار شاخه بازیگری بود ،اتفاقی که برای دومین
ســال پیاپی رخ داد و باز هم حاشیههای فراوانی را به
سبب عدم تنوع نژادی به ســمت آکادمی اسکار روانه
کرد« .مایکل.بی جوردن» و «تســا تامپسون» برای فلم
«اعتقادنامه»« ،ادریس آلبا» و «آبراهام آتا» برای بازی در
فلم «جانوران بیسرزمین»« ،ویل اسمیت» بازیگر فیلم
«ضربه مغزی» و تیم بازیگران فیلم «از کف خیابانهای
کمپتون» همگی از گزینههای رنگین پوســتی بودند که
میتوانســتند در میان نامزدهای شاخه بازیگری نقش
اصلی و مکمل مرد و زن جای داشــته باشند اما باز هم
«اسکار ســفید» دیگری رقم خورد تا مجددا انتقادهای
توئیتری از آکادمی اسکار باال بگیرد .این موضوع حتی
با انتقاد «چریال بون ایســاکس» رئیس ســیاه پوست
آکادمی اســکار نیز همراه شــد .مراسم اعطای جوایز
هشــتاد و هشتمین دوره جوایز ســینمایی اسکار روز
 28فوریه (یکشنبه نهم اسفند) در سالن «دالبی تئاتر»
لسآنجلس با اجرای «کریس راک» برگزار میشود

جواب سودوکو شماره

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

2536

2116
2335

زاویه ـ زور ـ وزر ـ وازر ـ
مزاری ـ راز ـ مزه ـ مرز ـ
رمز ـ مــزار ـ زیر ـ زهر ـ
زهرا ـ زوار ـ وزیر ـ میز ـ
موزه ـ رزم ـ زیور.

2337

کارگردان مکزیکی برنده جایزه اســکار به پشتیبانی از
شان پن برخاســت و گفتگوی این بازیگر با سلطان مواد
مخدر مکزیک را خارقالعاده دانست.
الخاندرو گونزالس ایناریتو به روزنامهی اســپانیایی ال
پائیس گفت کــه ارزش خبری مصاحبــهی پن با گزمن
محدود است اما این ستاره حق دارد به جستجوی سلطان
مواد مخدر برود و در فرایند یافتن او به داســتان بزرگی
برسد.
او در این باره گفت « :من شان پن را درک میکنم .او حق
دارد که به جستجوی ال چاپو برود».
گزمن رئیس افسانهای کارتل مواد مخدر سینالوآ چندی
پیش در شــمال غربی مکزیک بازداشــت شد .او شش
ماه پیش از دســتگیری مجدد از یک زندان فوقامنیتی
گریخته بود.
بنابر ادعای مقامات مکزیک مالقات پن با گزمن در یافتن
و بازداشت دوباره این تبهکار از اهمیتی حیاتی برخوردار
بوده است .ایناریتو سال گذشته برای کارگردانی «بردمن»
جایزه اســکار گرفت .او امســال نیز بــرای کارگردانی
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میزان

حمل

کمی در کارها زیاده روی کردهاید که البته از کنترول شما خارج بوده
است و از این موضوع خیلی خوشحال هستید .اگر عصبانی هستید
سعی کنید مدتی با افرادی که مقصر هستند رو به رو نشوید.

ثور

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

جوزا

امــروز می توانید به دنبال قوه تخیل خــود بروید و از ماجراجویی
خودتان متعجب خواهید شــد .از همه مهم تــر اینکه اکنون زمان
ســازندهای برای شماست که برای مدتی طول میکشد .اما به خاطر
داشته باشید که نباید از اعتماد دیگران استفاده کنیدو رازهای آنها
را به همه بگویید؛ زیرا حتم ًا برای خودتان مشکل ایجاد می کنید.

سرطان

امروز روزی عالی بــرای به وجود آوردن هر تغییر مثبتی در زندگی
تان می باشــد .حتی اگر درحال حاضر همه چیز به خوبی پیش رود،
همین حاال به این نتیجه می رسید که اگر کمی اصالحات ،در زندگی
به وجود آورید ،اوضاع کمی بهتر از این می شود پس ببینید امکان
انجام چه کارهایی وجود دارد .

اسد

امروز بســیار با مالحظه شــده اید و اگر وقتی برای خودتان پیدا
کنید ،قدرش را خواهید دانســت این به آن معنی نیست که فردی
غیراجتماعی شده اید .تنها نیاز به کمی خلوت و آرامش دارید.

سنبله

امروز برای شــرکت در مذاکرات و صحبت روز خوبی اســت.حرف
های منطقی و جالبی برای گفتن دارید،هم چنین افرادی هستند که
مشتاق شنیدن نظرات شما می باشند .اگر قرارهایتان با مانع روبرو
می شود ،امروز همه چیز به خوبی پیش می رود.

اگر می خواهید 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 نشوید .هیچ
گاه موفق به انجام این کار نخواهید شد.

عقرب

اگر می خواستید احساســات تان را برای یک نفر بیان کنید چه
زمانی بهتر از امــروز ،حتم ًا،ایــن کار را بکنید.امروز با دیگران
صمیمی تر هستید .امروز روز حســاب و رسیدگی به کارهاست.
بنابراین مراقب بیرون رفتنهایتان باشید.

قوس

امروز صبر و طاقت شما توسط کســی که فکر می کند هر کاری
خودش انجام دهد درست است و هر چه شما می گویید غلط است
به پایان میرســد .این مسئله به حس عدالت در وجود شما برمی
خورد و بدون تردید به حســاب آنها خواهید رسید .اگر بخواهید
نظر خود را به او بقبوالنید ،شما فقط وقت خود را تلف میکنید.

جدی
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5

اکنون زمان استراحت است .امشب به یک مهمانی جالب دعوت
میشوید ،اگر کســی در خانه منتظرتان نیست ،سعی کنید حتم ًا
به آن مهمانی بروید.جذابیت زیادی به دســت آوردهاید و این به
خاطر اعتماد به نفس زیاد است .ممکن است عشقی وارد زندگی
تان شود.

3

دلو

2

امروز درباره دارایی خود فکر نکنید مهم نیست تا چه اندازه وسوسه
شوید چون کارها با وجود توجه زیاد شما تمایل به خراب شدن دارند.

حوت

ممکن اســت اکنون چندین کیلو سبکتر به نظر بیایید .شما اص ً
ال
در این مورد متأســف نخواهید بود .امروز تمایل زیادی به تغییر
خود داریــد .احتمال خرید وجود دارد؛ زیرا هیچ چیزی به اندازه
لباسهای نو تصویر تازهای به شما نمیدهد÷ .

4

1
H

زندگی کنند و همچنین به شخصیت آنها در زندگی واقعی
میپردازد که کامال متفاوت با آن چیزی اســت که مردم
تصور میکنند و روی پرده سینما میدیدند.
به گزارش گاردین »BBC Films« ،مسئولیت ساخت این
فلم زندگینامه را برعهده دارد و «فی وارد» تهیه کنندگی
آن معتقد است این فلم گنجینهای برای طرفداران جدید
و قدیمی این کمدینهای محبوب به شمار می رود.
«استن لورل» و «اولیور هاردی» در سال  ۱۹۱۹در کمپانی
فاکس قرن بیستم و در فلم سگ خوشبخت (که در ۱۹۲۱
اکران شــد ).همکاری خود را آغاز کردند و ســپس به
استودیوی فلم سازی هال روچ پیوستند .اما اولین فلم دو
نفره آنها «شلوار پوشاندن به فیلیپ» در سال  ۱۹۲۷آغاز
همکاری رسمی این دو بود و این همکاری در حدود سی
سال ادامه یافت.
«اســتن لورل» در چند فلم از جمله «ســوپ اردک» با
اولیور هاردی همبازی شد و استقبال بینظیر مردم از آثار
کمدی آنها ،موجب شد تا این زوج سینمایی ،رسما آغازگر
مجموعه فلمهای لورل و هاردی شوند.

ایناریتو از شان پن حمایت کرد

آبخانه ـ اتوبوس ـ بازپرس ـ تانژانت ـ ثاقب ـ جسور ـ چاالک ـ حسین ـ
خالق ـ دامن ـ ذره ـ ریال ـ زمینه ـ ژرف ـ سوسمار ـ شوخی ـ صنوبر ـ
ضامن ـ طراح ـ ظرافت ـ عایق ـ غالب ـ فرخار ـ قطره ـ کندو ـ گلباغ ـ
لبریز ـ مهریه ـ نوازشگر ـ وفادار ـ هواخوری ـ یادگار.
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«استیو کوگان» و «جان سی رایلی» به عنوان بازیگران
اصلی فلم جدید زندگینامه کمدینهای معروف «اســتن
لورل» و «اولیور هاردی» انتخاب شدند.
فلــم زندگینامه «اســتن لورل» و «اولیــور هاردی» از
مطرحترین کمدینهای تاریخ ســینما با عنوان «استن و
اولی» در حالی در مرحله ساخت قرار میگیرد که به فراز
و نشــیب زندگی این دو کمدین محبوب و رابطه پیچیده
میان آنها خواهد پرداخت.
«استیو کوگان» و «جان سی .رایلی» ،بازیگران اصلی این
فلم زندگینامه خواهند بود که نگارش فلمنامه آن برعهده
«جف پوپ» است و داستان فلم به ماجرای برگزاری تور
سال  1953این دو کمدین در میان کاهش محبوبیت آنها
تمرکز دارد که ابتدا شروع نا امیدکنندهای داشت ،اما به
تدریج به یک موفقیت بدل شد و موجب میثاق مجدد آنها
با طرفدارانشان شد و تاثیرات مهم در زندگی آنها پدید
آورد« .جان بیرد» که کارگردانی فلم «اســتن و اولی» را
برعهده خواهد داشــت گفت ،این فلم داستان زیبای این
دو کمدین است که متوجه شدند بدون یکدیگر نمیتوانند

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

تحریم جوایز اسکار به
اتهام تبعیضنژادی
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بازیگران نقش «لورل و هاردی»
معرفی شدند
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قلعه را در خانه  d 6حرکت دهید.
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«بازگشــته از گور» با بازی لئوناردو دیکاپریو نامزد این
جایزه شده است.

ش آفرینی «جان تراولتا»
نق 
با تمام قوا

تراولتا که بعد از چند دهه به تلویزیون بازگشته ،به شوخي از
حضورش در سريال شبكه افاكس گفت« :طي  40سال قبل،
من خيلي با وكيلها سر و كله زدم».
جان تراولتا در اولين نقش تلويزيونياش در سه دهه گذشته،
در ســريال «مردم مقابل او.جي .سيمپسون :داستان جنايي
آمريكايي» محصول شــبكه افاكس كه همه هم انتظارش را
ميكشند بازي كرد و از هيچ چيز هم دريغ نكرد .او ميگويد:
«سعي كردم با تمام قوا با اين نقش رو به رو شوم».
در اين ســريال  10قســمتي كه مســئوليت تهيهكنندگي
اجرايياش را رايان مورفي خالق ســريال «داستان ترسناك
آمريكايي» و نينا جيكبسون از «بازيهاي گرسنگي» بر عهده
دارند ،تراولتا نقش يكي از چند وكيل مدافع سيمپســون را
در «تيم رويايي» او ايفا ميكند .در نقش شاپيرو ،اين بازيگر
چند تغيير فيزيكي قابل توجه دارد كه از جمله آنها ميتوان
به ابروهاي كامال متفاوت و لحن سخني كه هواداران او به آن
عادت ندارند اشــاره كرد .تراولتا ميگويد براي پايبند بودن
به قيافه شــاپيرو طي جلسه دادگاه سيمپسون كه بسيار هم
عمومي بود ،احساس وظیفه ميكرد.
او ميگويد« :راستش من خيلي منتظر بودم كه بتوانم قيافهام
را آن شــكلي كنم و مثل او صحبت كنم چون اين دقيقا آن
بخش از بازيگري اســت كه من از آن بسيار لذت ميبرم .اين
احســاس را داشتم كه بايد به اندازه كافي خودم را وارد نقش
او كنم چون او شخصيت معروفي است و كسي است كه از نظر
بصري او را در خاطر داريم».
از جنبههاي ديگر ،تراولتا ميگويد توانســت به آساني وارد
شخصيت شاپيرو شــود چون قبال هم نقش وكيلها را بازي
كرده بود .او با خنده گفت « :طي  40ســال قبل ،من خيلي با
وكيلها ســر و كله زدم و این نقش برايم مثل کف دستم بود
و كامال با آن آشنايي داشتم» .عالوه بر اين ،او كتابهايی که
مربوط به شــخصيتش در دنياي واقعي و درباره اين محاكمه
نوشته شــده را خواندو هرچند این اســتراتژياي است كه
بسياري از بازيگران اصلي از آن استفاده كردهاند ،اما تراولتا
میگوید عالوه بر آن كتاب جفري توبين كه اين سريال درام
با اقتباس از آن ســاخته شده و همچنين يك كتاب ديگر كه
در دفاع از سيمپسون نوشته شده را هم مطالعه كرد .تراولتا
با اشــاره به اينكه به ويديوهاي قديمي اين محاكمه هم نگاه
كرده اضافه كرد« :سعي كردم حد متوسط را بگيرم .تركيبي
از نگاه كردن تمــام ويديوها و خواندن كتابها بود و بعد هم
ساختن شخصيت.
كه اين هميشــه بخش جالب بازيگري اســت و من تا موقع
فيلمبرداري ،آماده آماده بودم».
تراولتا به اين نكته اشــاره كرد كه تجربه «داســتان جنايي
آمريكايي» نسبت به نقشي كه با آن معروف شد يعني سيتكام
دهه « 1970خوش آمدي كوتر» بســيار متفاوت بود .او گفت:
«مثل اين ميماند كه سيب را با کینو مقايسه كنيد.
اينطــور نبود كه تمــام خاطرات مــن از تلويزيون به ذهنم
بازگردند .بيشتر مثل كار كردن روي يك فلم سينمايي بود».
در پاســخ به اينكه آيا در آينده هــم پروژههاي تلويزيوني
بيشــتري انجام خواهد داد يا خير ،او گفت كه مســلما اين
كار را خواهد كــرد ،اگر تهيهكنندگانش ،همان تهيهكنندگان
«داستان جناييي آمريكايي» باشند.

