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آخرین تریلر «بتمن و سوپرمن:
طلوع عدالت» منتشر شد

سرقتنقاشیهایارزشمند«فرانسیسبیکن»

پنج نقاشی اثر «فرانســیس بیکن» هنرمند سرشناس
انگلیســی به ارزش تقریبی بیــش از  30میلیون دالر به
سرقت رفت.
رسانههای اســپانیایی از به ســرقت رفتن پنج نقاشی
گرانقیمت اثر «فرانسیس بیکن» از خانه یک کلکسیونر

در شهر مادرید خبر دادند.
مشخص نیست چرا خبر این سرقت بزرگ که جون سال
گذشته میالدی رخ داده ،تا کنون رسانهای نشده بود؛ اما
منابع نزدیک به تیم بازرســان این سرقت اعالم کردند
که ســارقان در یک عملیات فوقالعاده حرفهای در زمان

تجربه « »3Dبا انیمیشن «زوتوپیا»
در سینماهای چین

چینیها بخشهایی از انیمیشــن «زوتوپیا» را سانسور
کردهاند اما بعید اســت مردم چین بخاطر نداشــتن
تکنولوژی دانلود شبانه از سایتهای غیرقانونی متوجه
حذفیات بشوند.
ســوجو یکی از شهرهای توریســتی چین در نزدیکی
شانگهای است .این شــهر بخاطر رودخانههای فراوان
داخل شهر و قایقسواری در کانالهای آن به ونیز چین
معروف است .باغهای این شهر ،آب و هوا و لهجه خاص
مردم این منطقه آن را نســبت به شهر بزرگ شانگهای
متفاوت کرده است .انیمیشــن «زوتوپیا» یکی از آثار
پرفروش اکران جهانی بود که در ســینماهای چین به
صورت « »3Dو معمولی بــا قیمتهای  35یوآن و 25
یوآن در حال اکران است« .از گور برگشته» که برای دی

کاپریو پس از ســالها توانست جایزه اسکار را به ارمغان
بیاورد نیز یکی از آثاری است که تبلیغ آن در سینماهای
چین آغاز شده و آنونسهای آن روی مانیتورهای سینما
قابل مشاهده است و در کنار آنها چند فلم چینی نیز در
حال اکران است.
ساعت  10شب ،سیتی سنتر شهر سوجو در حال تعطیل
شدن است که سینما را پیدا میکنم ،برای دیدن آخرین
کار «ایناریتو» بر پرده ســینما به طــور « »3Dآمده
بودم اما هنوز اکران این فلم آغاز نشــده بود و باالجبار
انیمیشن «زوتوپیا» را انتخاب کردم.
این انیمیشــن با فروش  25میلیــون دالر در یک روز،
رکورد فروش تکروزه انیمیشن در سینماهای چین را
به نام خود ثبت کرد.
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امروز ـ روز ـ زور ـ وزر ـ
روزی ـ وزیر ـ وزارت ـ زیر
ـ زیرا ـ مور ـ تیر ـ رایت
ـ رویت ـ امیر ـ مزار ـ مرز
ـ رمــز ـ رزم ـ تور ـ زر ـ
روایت.

 15ســال پس از بازی در فلم «ارین براکویچ»« ،جولیا
رابرتز» بــه زوی در نقش یک وکیل در فلم «مرد قطار»
بازی میکند.
«جولیا رابرتــس» ،بازیگر آمریکایی و  48ســاله در
جدیدترین پروژه سینمایی خود در فلم «مرد قطار» در
نقش وکیل «داریوژ مککالم» ،مجرم معروف نیویورکی
به ایفای نقش خواهد پرداخت.
«مککالــم» که از نوعی بیماری روانــی رنج میبرد از
کودکی عاشــق قطار بود و زمانیکه در ســامانه قطار
شــهری نیویورک کار میکرد 25 ،بــار با جعل هویت
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 بازی با کلمات

آمیختن ـ احرام ـ بازیچه ـ پناهنده ـ تربیه ـ ثانی ـ جبران ـ چرندیات ـ حور
ـ خلص ـ دعاگو ـ ذاکر ـ رای گیری ـ زیتون ـ ژاله ـ سخی ـ شوربا ـ صالحان
ـ ضمیر ـ طاهریــن ـ ظالمان ـ عصبانی ـ غماز ـ فقاریه ـ کرامت ـ گردنه ـ
الزم ـ محبت ـ ناشر ـ ولیکن ـ قلم ـ هیات ـ یار.
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میزان

ديدگاه مثبتي كه داريد شما را تشويق مي كند تا به اهداف طوالني
مدت خود فكر كنيد .امروز كارها را مطابق ميل خود انجام ميدهيد.

شــما انجام کارهای زیادی را در نظر گرفته اید که زمان بســیار
زیادی را نیاز دارد .در نتیجه نمیدانید کدام کار را اول انجام دهید
و بزودی گرفتار هراس و وحشــت می شوید و زمانی اوضاع بدتر
میشود که با نهایت توانتان کار می کنید و یا می خواهید کار 48
ساعت را در  24ساعت انجام دهید.

گاهی اوقات دوست دارید در مورد مسائل کاری و یا مالی صحبت کنید
و در ضمن لذت هم ببرید .امروز فرصتی دارید تا کارها را روبراه کنید
و فرصتی ایجاد کنید تا مشکالت و دیگر دو راهی ها را برطرف کنید.

سعی کنید امروز خرید نکنید مخصوص ًا اگر به دنبال وسیله خاصی
هستید .از نظر مالی و قرضدار بودن ،روز شما در وضع خوبی قرار
ندارد .هم چنین رابطه شما با همسرتان نیز بدتر می شود.

حمل
ثور

جوزا

موضوعي كه در آن پافشــاري مي كنيد مسئله درست و غلط بودن
نيســت اما شما همه مسائل را مي بينيد .بنابراين اگر ديگران از حد
خودشــان فراتر رفتند يا سعي كردند شــما را عصباني كنند تنها
ببخشيد و فراموش كنيد.

سرطان

عقرب

قوس

شما آدمي هستيد كه دوست دارد تغييرات ايجاد كند .و امروز اين
كار امكان پذير مي شــود .شما ناحيه وسيعي براي رشد و توسعه
داريد ولي براي اين كه اين دوره رشــد را به بهترين نحو به انجام
برســانيد ممكن است نياز باشد كمي بيرحمانه در مورد آنچه در
زندگيتان ديگر بدرد نميخورد عمل كنيد و آنها را حذف كنيد.
مسايل كم اهميت را حذف كنيد و بعد واقع ًا قادر خواهيد بود كه
پرواز كنيد.

درست است که تعطیالت آخر هفته است اما چیزهای زیادی دارید
که به آن فکر میکنید .به خاطر داشته باشید که ایده های ناگهانی هر
لحظه ممکن است به ذهن تان خطور کنند .حتی ایدههایی که بعید
به نظر می رسند را فراموش نکنید.

جدی

يك بار ديگر ،بايد مراقب باشــيد كه اشتباهاتي را كه ديگران انجام
مي دهند ،شــما انجام ندهيد .البته ناراحت نكردن ديگران متفاوت
اســت بااين كه همه چيز را به دلخواه افــراد ديگر انجام دهيم .اگر
كســي شما را واقع ًا آزار مي دهد ،بسيار مهم است كه همه چيز را از
دلتان بيرون بريزيد ولي شرايط را از آن چه كه هست ،بدتر نكنيد.

دلو

اسد

سنبله

فوق العاده صبور هســتید اما امروز کام ً
ال برعکس هســتید یعنی
حســاس و زود از حالت عادی در می روید .هر چه قدر بیشتر یک
نفر را بشناسید بیشتر شما را عصبانی می کند .اکنون زمان مناسبی
اســت که حرف دلتان را به آنها بزنید .هیچ کس نمیتواند همیشه
آرام بماند.

شما نميخواهيد كه تعطيالت آخر هفته را به تنبلي بگذرانيد خانه
تكاني براي بهار در برنامه شما قرار دارد .ممكن است با مخالفت
كســي در خانه مواجه شويد .سعي نكنيد كه با زورگويي موافقت
ديگران را جلب كنيد.
اگر توانســتهاید که خودتان را از لحــاظ مالی کنترل کنید بدون
شک از خودتان راضی خواهید بود چون در خرج کردن پول افراط
نکردهاید .همچنین حسابهای بانکی خود را در وضعیت خوبی نگه
داشتهاید.

حوت

ممکن است به شما الهام شــود که احساس کنید ،سرمایه های
شــما در محلی نگران کننده قرار دارند .لطف ًا عجله نکنید دفتر
چک کردن حسابتان را باز کنید یا بعدا ً پشیمان خواهید شد.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5
4
3
2
1
H

اســنایدر بر عهده داشته و بازیگران مطرحی همچون بن
افلک ( در نقش بتمن) ،هنری کویل (در نقش ســوپرمن)
و گل گدوت ( وانــدر وومن) در آن حضور دارند .این فلم
نخســتین فلم تاریخ سینما تا کنون اســت که بتمن و
سوپرمن هر دو در آن به ایفای نقش پرداختهاند.در اپریل
ســال  2014میالدی اعالم شــد که فلم سینمایی «لیگ
عدالت» به عنوان دنباله «بتمن و سوپرمن :طلوع عدالت»
ســاخته خواهد شد و قرار است زاک اسنایدر کارگردانی
آن را هم بر عهده بگیرد .در «لیگ عدالت» که فلمبرداری
آن بالفاصله پس از اکــران «طلوع عدالت» در  25مارچ
(ماه میالدی جاری) آغاز میشود ،هنری کویل ،بن افلک
و گل گدوت و ری فیشر نقشهای خود را تکرار میکنند.

«جولیا رابرتس» در نقش یک وکیل بازی میکند

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

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

هـ

همزمان با آغاز پیش فروش تکت ســینمایی «بتمن و
سوپرمن :طلوع عدالت» آخرین تریلر این فلم نیز منتشر
شد.
به نقل از اســکرین کراش؛ پیش فروش تکت های فلم
سینمایی «بتمن و سوپرمن :طلوع عدالت» جدیدترین
محصول کمپانی برادران وارنر در حالی آغاز شده که تا
کنون توانسته از پیشفروش فلمهایی همچون «ددپول»،
«انتقام جویان» و «سریع و خشمگین  »7پیشی بگیرد.
آخرین تریلر این فلم سینمایی که روز دوشنبه منتشر
شــده ،هنوز جزئیات زیادی در خصوص داستان آن را
ارائه نمیکند.
کارگردانی «بتمن و ســوپرمن :طلــوع عدالت» را زاک

درگذشت نویسنده
برنده بوکر

«آنیتــا بروکنر» نویســنده برنده جایــزه «من بوکر»
درگذشت.
خ هنر که در ســال 1984
این رماننویس و متخصص تاری 
جایزه «بوکر» را به دســت آورده بود ،در سن  87سالگی
از دنیا رفت.
بروکنر در طول عمر حرفهای خــود  24رمان به نگارش
درآورد که در اغلب آنها شخصیتهای اصلی زن از طبقه
متوســط جامعه با تنهایی میجنگند .او تا زمانی که به
طور غافلگیرکنندهای با چهارمین رمانش «هتل دو الک»
جایزه «بوکر» را از آن خود کرد ،چهره شناختهشدهای به
حساب نمیآمد.
بروکنر اولین زنی بود که ســمت اســتادی در دانشکده
هنرهای زیبای دانشگاه کمبریج را به دست آورد .کارهای
اول او بیشتر بر موضوعات تاریخی و هنری تمرکز داشتند.
به گزارش گاردین« ،هتل دو الک»« ،شروعی در زندگی»،
«خلیج فرشــتگان»« ،رمانس خانوادگــی» و «دیدگاه
شخصی» از جمله رمانهای این نویسنده فقید انگلیسی
هستند.

 بازی با اعداد

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

و
م
ج

حضور نداشتن مالک در خانه با غیرفعال کردن سیستم
هشدار امنیتی ،اقدام به سرقت این پنج نقاشی ارزشمند
کردهاند.
به گزارش گاردین ،بنابر اعالم پولیس مادرید ،مالک این
پنج نقاشی یکی از دوســتان نزدیک «فرانسیس بیکن»
بوده است.
«فرانسیس بیکن» هنرمند سرشناس اهل ایرلند در سال
 1992در سن  82ســالگی در مادرید اسپانیا درگذشت
و آثار سورئال او نزد بســیاری از کلکسیونرها محبوبیت
ویژهای دارد.
مرگ «بیکن» در دهه  90میالدی بر شــهرت او افزود و
موجب شد نقاشی «سه مطالعه بر لوسین فروید» که او در
سال  1969آن را خلق کرده بود ،پس از مرگش به قیمت
بیش از  142میلیون دالر به فروش برسد و رکورد فروش
آثار هنری آن زمان را جابهجا کند.
«فرانسیس بیکن» یکی از نقاشهای نامی اکسپرسیونیست
قرن بیستم اســت .این هنرمند ایرلندی بیشتر شهرت
ل افتادگیهای خشنی است که در
خود را مدیون از شــک 
بدن و چهرهی شخصیتهای نقاشیهایش ایجاد میکرد.
بیکن را نقاش بحران انســان مدرن پس از جنگ جهانی
دوم نامیدهاند« .بیکــن» در کنار چهرههایی مانند «پابلو
پیکاســو» و «اندی وارهول» یکی از  10هنرمند پیشگام
هنر مدرن محسوب میشود.
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اسب را در خانه  c 8حرکت دهید.
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مسئوالن متروی نیویورک اقدام به منحرف کردن مسیر
قطارها کرد و دســتگیر شد .این بازیگر هالیوودی که در
ســال  1990با نقشآفرینی در فلم «زن زیبا» خود را به
عنوان یکی از ســتارههای هالیوودی مطح کرد 15 ،سال
پیش برای بازی در فلم «ارین براکویچ» ( )2000ســاخته
«استیون ســودربرگ» موفق به کسب جوایز متعددی از
جمله جایزه اسکار ،بافتا و گلدن گلوب بهترین بازیگر زن
شد .به گزارش ورایتی« ،رابرتس» دو فلم «مانی مانستر»
به کارگردانی «جودی فاستر» و «روز مادر» ساخته «گری
مارشال» را در نوبت اکران در سال  2016دارد.

وقتی بازیگر تازه «بازی
تاج و تخت» جزئیات نقش
خود را فاش می کند

ایان مکشین بازیگر جدید سریال «بازی تاج و تخت» تصادف ًا
کمی از اطالعات فصل جدید سریال را فاش کرد.
مکشــین پیش از این نیز فاش کرده بود که نقش کســی را
بازی میکند که در بازگرداندن شــخصیتی که گمان میشود
مرده است ،نقشی اساسی دارد .این گفته مکشین سبب شد
بسیاری گمان کنند که شــخصیت مورد نظر او احتماال جان
اسنو است.
این بازیگر بــه تازگی در گفتوگویی درباره فاش کردن نقش
خود در ســریال با کنایه گفت « :با گفتن کوچکترین چیزی
انترنت به هیجان میآید».
البته او در همین گفتوگو هم تا حدودی نقش خود را لو داد.
بازیگر «جان ویک» با اشاره به این که پس از دریافت پیشنهاد
بازی در این سریال تنها زمانی نقش را پذیرفت که فهمید تنها
در یک اپیزود بــازی خواهد کرد ،گفت « :به خودم گفتم این
بدان معنا است که من در پایان اپیزود میمیرم».
او پیش از این درباره جزئیات نقش خود به بیبیســی گفته
بود « :شخصیت من در این سریال پیشینهای جنگجو دارد که
تبدیل فردی هوادار صلح شــده ،و گروهی از افراد صلحطلب
را گرداگرد خود دارد ».او به بیبیسی هم گفت که شخصیتی
بسیار محبوب را به سریال بازمیگرداند.

ریاست کوین اسپیسی بر
استودیوی رلتیویتی منتفی شد

در حالی که کوین اسپیسی چندی پیش اعالم کرده بود برای
کمک به کمپانی فلمسازی رلتیویتی وارد میدان میشود تا آن
را از حالت ورشکستگی بیرون بیاورد ،اکنون اعالم کرده توان
این کار را ندارد .به نقل از د رپ ،با استناد به مدارک دادگاهی
که سایت خبری د رپ به دست آورده ،کوین اسپیسی رییس
هیات مدیره کمپانــی رلتیویتی اســتودیوز (Relativity
 )Studiosنخواهد شــد .اسپیسی در بیانیهای به تاریخ سوم
ماه مارچ که در مدارک قانونی مشمول شده بود ،نوشت :بعد
از تفکر و مالحظه بسیار و بعد از بحثهای بسیار با کسانی که
بیشتر از همه به آنها اعتماد دارم تصمیم گرفتم نقش رییس
هیات مدیره رلتیویتی اســتودیوز را قبول نکنم .در حالیکه
رلتیویتی از ورشکســتگی بازمیگردد و حاال که من درکی
عمیقتر از جزییات و مقدار کاری که باید انجام شــود تا این
کمپانی از این مرحله عبور کند دارم ،به این نتیجه رسیدم که
این کاری است که من نه وقت و نه پولش را دارم تا بتوانم آن
را انجام دهم .در ماه جنوری ،اسپیسی و دانا برونتی همکارش
در کمپانی تریگر استریت پروداکشنز به عنوان رهبران خالق
رلتیویتی استودیوز معرفی شــدند .انتظار میرود برونتی در
رلتیویتی باقی بماند و واحد فلم آن را با رایان کاوانا ،موسس و
رییس هیات مدیره کمپانی اداره کند .برنامه اولیه این بود که
اسپیسی و برونتی رهبری را در ماه فبروری به دست بگیرند
و از خاکسترهای ورشکستگی ،مجموعهای جدید از فلمها را
تولید کنند .برونتی در بیانیهای در مدارک دادگاهی گفت :من
باور دارم که این کمپانی به شدت پتانسیل دارد و به بردن این
استودیو به مرحله بعدی خوشآمد میگویم.
مشخص نیست که اسپیســی توانست فعالیت زیادی در این
سمت انجام دهد یا خیر ،چون کمپانی بیسرمایه کاوانا اخیرا
نتوانسته چیز زیادی تولید کند .رلتیویتی در ماه جوالی اعالم
ورشکستگی کرد و از آن موقع تا به حال با طلبکاران بسیاری
درگیر بوده اســت .به همین خاطر ،وقتی کاوانا اعالم کرد که
اسپیســی و برونتی هدایت این استودیو را بر عهده خواهند
گرفت ،هالیوود شوکه شد .جلسات دادگاه برای رسیدگی به
ورشکستگی این کمپانی ادامه دارد ،اما مشخص نیست که در
حال حاضر این اســتودیو تا چه حد وجود خارجی دارد چون
رلتیویتی امسال فلمی منتشر نکرده است.

