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کالسکه طالیی «کن» برای کارگردان پولندی
«آکی کوریســماکی» ،کارگردان پولنــدی به عنوان
دریافت کننده جایزه کالســکه طالیی جشنواره معتبر
کن  2016معرفی شد.
برگزارکنندگان شــصت ونهمین جشــنواره فلم کن
اعالم کردند ،امســال جایزه کالسکه طالیی این رویداد
ســینمایی به «آکی کوریسماکی» ،کارگردان صاحبنام
پولندی اعطاء خواهد شد.
«کوریسماکی» جایزه افتخاری کالسکه طالیی را از سوی
انجمن کارگردانان فرانســه ،برگزارکننده بخش جنبی
«دوهفته کارگردانان» کن دریافت خواهد کرد.
ایــن کارگردان پولندی که یکــی از چهرههای پررنگ
جشنواره کن طی سالیان گذشته بوده است ،آخرین بار
در ســال  2011با فلم «هاور» نامزد نخل طالی جشنواره
کن بود.
به گزارش اســکرین دیلی ،وی اولین بار در سال 1987
با فلم «سایهها در بهشت» و ســپس در سال  1994با
فلم جادهای «تاتیانا» به بخــش «دوهفته کارگردانان»
جشنواره کن راه یافت.
جایزه کاسکه طالیی جشنواره کن از سال  2002میالدی

برای تقدیر از کارگردانان نوآور و جســور برپا شد و از
دریافت کنندگان پیشین این جایزه سینمایی میتوان به
«کلینت ایستوود»« ،نانی مورتی»« ،دیوید کروننبرگ»،
«جیــم جارموش»« ،نائومی کاواســه»« ،آنیس واردا»،
«جعفــر پناهی»« ،نوری بیلگه جیــان»« ،آلن رنه» و

چین ،هالیوود را تصاحب میکند؟

با توجه به افزایش  50درصدی درآمد ســینمای چین،
این کشور در سال آینده میالدی عنوان بزرگترین بازار
سینمایی جهان را از هالیوود میگیرد.
افزایــش قابل مالحظه ســالنهای نمایش و مخاطبان
ســینما و در کنار آن فلمهای موفق داخلی رشــد 50
درصدی درآمدهای ســینمای چین را در سه ماهه اول
سال  2016رقم زده است.
با توجه به رشد سینمای چین در  15ماه اخیر میتوان
تقریبا به صورت قطعی گفت که سینمای چین در سال
 2017میالدی عنوان بزرگترین بازار سینمای جهان را
این بار باالتر از هالیوود به نام خود ثبت خواهد کرد.
سینمای چین در سه ماهه ابتدایی سال  2016میالدی
با رشــد  50درصدی درآمدهای حاصل از فروش روبه
رو بوده اســت و در صورت ادامه روند کنونی به فروش
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ساالنه بیش از  10میلیارد دالر خواهد رسید و به رکورد
فروش هالیوود در سال  2015میالدی که  11میلیون دالر
بود میرسد.
هالیوود در هشــت ســال اخیر فروش متوسط ساالنه
10میلیارد دالر را رقم زده است به استثنای سال 2015
میالدی که با رشــد  3/7درصدی به رکورد فروش 11
میلیون دالر دست یافت.
همزمان با افزایش درآمد سینمای چین در سال 2015
و ادامه آن در سال  ،2016تعداد سالنهای نمایش این
کشور پرجمعیت نیز با ســرعتی باورنکردنی در حال
افزایش اســت ،بطوری که در ســال  2015در مجموع
 8035سالن سینما و بطور متوسط روزانه  22سالن در
چین افتتاح شد و تعداد ســالنهای نمایش با رشد 40
درصدی به  31627سالن سینما رسید و انتظار می رود
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تا پایان  2016از  40هزار سالن سینمای آمریکا پیشی
بگیرد.
رشــد ســاالنه بیش از  51درصدی فروش تکت در
سینماهای چین به خوبی قیمت رقابتی و نسبتا پائین
 36/5دالری بلیت را جبران کرده است که تقریبا سه
دالر ارزانتر از تکت  38/8دالری ســینماهای آمریکا
است.
بهای تکت ســینماهای چین در سال  2015میالدی به
طور متوســط  5/2درصد کاهش داشته و بیش از 60
درصد از تکت فروشــی نیز به صورت آنالین صورت
گرفته است.
به گزارش گاردین ،در ســال  2015میالدی48/61 ،
درصد از تکت فروشــی ســینمای چیــن مختص
محصوالت داخلی بــوده اســت و از پرفروشترین
فلمهای چینی ســال نیز میتوان به «پری دریایی»
«،میمون شاه »2و «مردی از ماکائو »3اشاره کرد.
براساس تفاهم نامه سال  2012که پائیز  2015به تصویب
رسید ،سینمای چین ساالنه مجاز به اکران تنها  34فلم
خارجی اســت و درآمدهای حاصل از نمایش آنها نیز
تقسیم خواهد شــد تا بدین ترتیب هالیوود تنها 25
درصد از فروش مجموع خود را از چین بدست آورد.
مسئوالن ســینمای چین که برنامه اکران سینماهای
این کشور را نیز در دست دارند همواره بهترین زمانها
شامل تعطیالت و آخر هفتهها را به محصوالت داخلی
اختصاص میدهند و آثــار هالیوودی را در میانه هفته
اکران میکنند.
از دیگر استراتژیهای سینمای چین میتوان به اکران
همزمان محصوالت پرفروش هالیوودی اشــاره کرد تا
این فلمها فروش یکدیگر را خراب کنند.
ســینمای این کشور آســیایی در تعطیالت سال نوی
چینی رکــورد جدیدی ثبت کرد و بــه رکورد فروش
هفتگی  548میلیون دالر دســت یافت و رکورد 529
میلیون دالری گیشه آمریکای شمالی در سال  2015را
به نام خود ثبت کرد.
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ارج ـ جرم ـ رنج ـ جگر ـ
گردن ـ نادر ـ مرد ـ مراد ـ
مدار ـ گرد ـ گرام ـ نرم ـ
منار ـ جدار ـ رند ـ مار ـ
گرما ـ رگ ـ گران ـ مرگ
ـ درج ـ نجار.

«داگالس ویلمر»  -بازیگر نقش کارآگاه «شرلوک هولمز»
 در ســریال تلویزیونی دهه  1960میالدی در  96سالگیدرگذشت.
این بازیگر انگلیسی که بیشتر شهرت خود را به سبب بازی
شخصیت اصلی داستانهای «آرتور کانن دویل» در میانه
دهه  1960میالدی به دست آورده بود ،آخرین بار در سال
 2012در نقش کوتاهی در فلم سینمایی «شرلوک هولمز»
بازی کــرد که در آن «بندیکت کامبربــاچ» نقش کاراگاه
معروف را بازی میکرد.
براســاس اعالم سخنگوی انجمن شــرلوک هولمز لندن،
ویلمر به اثر ابتال به بیماری ذاتالریه در شــفاخانه ای در
ایپسویچ درگذشته اســت« .راجر مور» بازیگر سرشناس
انگلیسی در واکنش به درگذشت «داگالس ویلمر» گفت:
وی عالوه بر بازی در نقــش کارآگاه معروف برای بازی در
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 بازی با کلمات

آراســته ـ ارشاد ـ بهره ـ پرونده ـ تاریکی ـ ثریا ـ جمال ـ چوپان ـ حافظه
ـ خالفکار ـ داروغه ـ ذکاوت ـ رســتم ـ زبانزد ـ ژالتین ـ سرشت ـ شقایق
ـ صید ـ ضابطه ـ طلبه ـ ظلم ـ عباسی ـ غریزه ـ فضایل ـ قرابت ـ کاهن ـ
گرایش ـ الله ـ منظره ـ نازل ـ ولیعهد ـ همایون ـ یاد.
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میزان

حمل

ايدههاي خاصــي داريد تا زندگيتان را جالبتر كنيــد .اگر در روابط
دوستيتان تغييري ايجاد شود ،هيجان زده مي شويد .زماني كه احساس
ديگران را خوب درك ميكنيد به آن ها بگوييد.

ثور

نسبت به بیشتر مسائل زندگی احساس شادی و خوبی دارید اما کمی
الً در مورد یک نفر اشتباه کرده اید
عمیقتر به مسائل نگاه کنید .احتما 
و طوری که شــما فکر می کردید نیست .مطالعه دقیق هیچ مشکلی
ایجاد نمی کند.

جوزا

زماني كه درك شما شكست ناپذير است .اتفاقات زيادي در پس پرده
مي افتد ،هم در مورد مســائل خانوادگي و هم مسائل كاري ،بنابراين
سعي كنيد نهايت تالش خود را بكنيد زيرا از اين كه از ديگران عقب
بمانيد متنفريد.

سرطان

شاید هدیه غیرمنتظره ای دریافت کنید یا شاید افزایش حسابهای
بانکی .به هر فرصتی چنگ بزنید تا موضوع جدیدی را امتحان کنید
هر چیزی که باشد ،در روزهای آینده به آن دسترسی پیدا می کنید.

اسد

تا چند روز آینده تاکید بر روی مســائل رســمی و فعالیت های
مالی مشترک شما می باشد .در مواردی که نام خود را زیر چیزی
یادداشــت میکنید که از آن طریق شناســایی می شوید ،دقت
زیادی برای بررســی تمام مطالب جزئی به خرج دهید که چیزی
از نظرتان مخفی نماند.

عقرب

امروز نباید زندگی را خیلی جدی بگیرید .ســعی کنید از لحظات
تان لذت ببرید .ســعی کنید چیزهای جدید را امتحان کنید .این
میتواند زندگی تان را عوض کند .اگــر بتوانید دل به دریا بزنید
چیزهای زیادی هست که می توانید پیدا کنید .انتخاب با شماست.

قوس

چون ستاره ها حس جاه طلبي شــما را تحريك مي كنند امروز،
شــما مي توانيد باالترين انتظارات از زندگي را داشــته باشيد.
طبيعت شما اين است كه شما بلندنظريد و هر هدفي كه براي خود
در نظر ميگيريد مثل يك مبارزه دروني است.

جدی

اگر هم چنان كارهاي عقب افتاده زيادي داريد كه بايد انجام دهيد،
بعضي اوقات زياده روي مي كنيد و نتيجه اين كار نيز تمام شــدن
تمام انرژي تان مي باشد .اگر واقع ًا زيرك باشيد مي توانيد برخي از
آن ها را به يكي از همكارانتان واگذار كنيد.

دلو

به عنوان يك شير شما پر از اميد هستيد و هميشه دوست داريد كه
به طريقي كانون توجه باشيد .و به همين علت بسيار مهم است كه به
تفكر عميق و دقيق ،دررابطه با شغل و اهداف بلند مدت خود بپردازيد.
االن اگر كمي دورنگري كنيد نتيجه اش را بعدا ً خواهيد گرفت.

امروز کمی موارد مخرب وجود دارد بنابراین در یازده ساعت اخیر
منتظر تغییری در برنامه های گروهی و اجتماعی باشــید .یکی از
آن روزهایی است که هر چیز ممکن است اتفاق بیافتد که البته در
آنها کامیاب می شوید .همچنین ممکن است توجه طوالنی مدت به
موضوعی برایتان مشکل باشد و چیزهایی که معموالً مجذوب آنها
میشدید را کنار گذاشته و یکباره نسبت به آن سرد شوید.

کمی از قسمت وقت شــما به روابط قانونی ،سفر و تحصیل مربوط
میشــود .هر کدام از این فعالیت ها حسابهای بانکی شما را باال می
برد البته اگر مراقب نباشــید ممکن است که آن را خالی هم کنند!
سعی نکنید سفر گران قیمتی را تدارک ببینید.

حوت

سنبله

بیشتر پیشنهاداتی که به شما امروز می شود بگیرید .شما می توانید
یک امر فرعی که درآمدتان را مرتب باال می برد کشف کنید .اما زمان
زیادی را از شما نمی گیرد.
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و در سال  1975نیز در سریال «ماجراهای برادر باهوشتر
شرلوک هولمز» در نقشی مکمل انتخاب شد.
از دیگر فلمهای ســینمایی مهمی کــه «ویلمر» در طول
فعالیت هنری خــود در آنها ایفای نقــش کرد میتوان
به «جیســون و آرگوناتها»« ،خرطــوم»« ،انتقام پلنگ
صورتی» و «ریچارد سوم» اشاره کرد.

جیک جیلنهال با «ویرانی» به سینماهای
اروپا می رود

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

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

ت

«داگالس ویلمر»  -بازیگر نقش کارآگاه «شرلوک هولمز»
 در ســریال تلویزیونی دهه  1960میالدی در  96سالگیدرگذشت.
این بازیگر انگلیسی که بیشتر شهرت خود را به سبب بازی
شخصیت اصلی داستانهای «آرتور کانن دویل» در میانه
دهه  1960میالدی به دست آورده بود ،آخرین بار در سال
 2012در نقش کوتاهی در فلم سینمایی «شرلوک هولمز»
بازی کــرد که در آن «بندیکت کامبربــاچ» نقش کاراگاه
معروف را بازی میکرد.
براســاس اعالم سخنگوی انجمن شــرلوک هولمز لندن،
ویلمر به اثر ابتال به بیماری ذاتالریه در شــفاخانه ای در
ایپسویچ درگذشته است.
«راجر مور» بازیگر سرشــناس انگلیســی در واکنش به
درگذشــت «داگالس ویلمر» گفت :وی عالوه بر بازی در
نقش کارآگاه معروف برای بازی در فلم «اختاپوســی» از
مجموعه «جیمز باند» و همچنین شــوی تلویزیونی «The
 »Saintشناخته میشد.
«ویلمر» برای اولین بار در ســال  1964در نقش «شرلوک
هولمز» بازی کرد و پس از چند ســال «پیتر کاشینیگ»
جایگزین نقش او شد اما «ویلمر» همچنان به عنوان بازیگر
شــخصیت این کارگاه محبوبیت ویژه خود را حفظ کرد.
به گزارش گاردین ،وی در ســال  1973در سریال «رقبای
شرلوک هولمز» در نقش پروفسور«ون دوسن» بازی کرد

«جین کمپیون» نام برد.
شصتونهمین جشنواره فلم کن از  11تا  22می در جنوب
فرانسه برگزار میشود و امسال «جورج میلر» کارگردان
استرالیایی فلم «مکس دیوانه :جاده خشم» رییس هیات
داوران رقابتی آن است.

 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
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بازیگر «شرلوک هولمز» درگذشت
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فلم «اختاپوسی» از مجموعه «جیمز باند» و همچنین شوی
تلویزیونی « »The Saintشناخته میشد.
«ویلمر» برای اولین بار در ســال  1964در نقش «شرلوک
هولمز» بازی کرد و پس از چند ســال «پیتر کاشینیگ»
جایگزین نقش او شد اما «ویلمر» همچنان به عنوان بازیگر
شــخصیت این کارگاه محبوبیت ویژه خود را حفظ کرد.
به گزارش گاردین ،وی در ســال  1973در سریال «رقبای
شرلوک هولمز» در نقش پروفسور«ون دوسن» بازی کرد
و در سال  1975نیز در سریال «ماجراهای برادر باهوشتر
شرلوک هولمز» در نقشی مکمل انتخاب شد.
از دیگر فلمهای ســینمایی مهمی کــه «ویلمر» در طول
فعالیت هنری خــود در آنها ایفای نقــش کرد میتوان
به «جیســون و آرگوناتها»« ،خرطــوم»« ،انتقام پلنگ
صورتی» و «ریچارد سوم» اشاره کرد.

سفری دردسرساز برای
«دی کاپریو»

اظهارات «لئوناردو دیکاپریو» پس از سفر به اندونزیا و عکس
گرفتن با فیلهای در حال انقراض و اورانگوتانها ممکن است
موجب ممنوعیت ورود دوباره او به این کشور شود.
لئوناردو دیکاپریو که اخیرا راهی اندونزیا شــد و با فیلهای
در حال انقراض و اورانگوتانها عکس گرفت ،پس از بازگشت
از این ســفر در توییتر خود مطالبی نوشت که زیاد به مزاق
مقامات اندونزیایی خوش نیامد .به گفته یکی از مســئوالن
ردهباالی این کشــور ،اگر نظرات او پس از بررسی به عنوان
«اظهارات تحریکآمیز» شــناخته شود ،از ورود دوباره او به
این کشور جلوگیری خواهد شد .دیکاپریو که امسال پس از
انتظار طوالنی موفق به دریافت جایزه اســکار شد ،در توییتر
خود نوشــت :اندونزیا منقطه گرم با تنوع زیستی در سطح

جهانی است ...اما گســترش روغن پالم در حال تخریب این
مکان بیهمتا است .ســخنگوی مدیرکل دپارتمان مهاجرت
اندونزیا درباره ســخنان اخیر این بازیگــر هالیوودی گفت:
لئوناردو دیکاپریو در مورد گرفتــن ویزا و قوانین مهاجرت
هیچ کار اشتباهی نکرده اســت .ورود و خروج او به اندونزیا
قانونی بوده ،اما ما هنوز در حال بررسی هستیم .اگر مطالبی
که دیکاپریو در شبکه اجتماعی خود منتشر کرده ،به عنوان
اظهارات تحریکآمیز شناخته شــود ،ما میتوانیم نام او را
در لیست ســیاه ورود به اندونزیا قرار دهیم .دیکاپریو در
توییتــر خود لینکی را قرار داده که از طریق آن افراد بتوانند
درخواســت خود از رئیس جمهور اندونزیــا برای حفاظت از
این منطقه را اعالم کنند .مقامات این کشــور این اقدام او را
راهاندازی یک «کمپین ســیاه» برای بیاعتبار کردن دولت
اندونزیا و تخریب صنعت روغن پالم این کشور تلقی کردند.

فلم جدید بازیگر
«خانه پوشالی»

رابین رایت مراحل پایانی مذاکره برای پیوســتن به قسمت
تازه فلم «بلید رانر» را سپری میکند .بازیگر «خانه پوشالی»
در صورت توافق نهایی به هریســون فورد و ریان گاسلینگ
میپیوندد .در این فلم تازه که هنوز عنوانی ندارد ،هریسون
فورد باز هم در نقش کاراگاه ریک دکارد بازی میکند .این فلم
به کارگردانی دنیس ویلنو سال  2018به سینمای جهان عرضه
میشــود .همپتون فنچر و مایکل گرین فلمنامه این اثر تازه
را با اقتباسی از داســتان ریدلی اسکات و فنچر مینویسند.
داستان فلم تازه پس از پایان اتفاقات فلم اصلی روی خواهد
داد .هنوز مشخص نشده است که رایت در این فلم چه نقشی
برعهده دارد .حتی مشــخص نیســت که او در نقش انسان
ظاهر میشــود یا یک آدم ماشینی .نخســتین «بلید رانر»
سال  1982بر اساس رمان «آیا آدمماشینیها خواب گوسفند
برقی میبینند؟» ســاخته شده بود .این فلم سال  1993برای
نگهداری در فهرست ملی ثبت فلم آمریکا برگزیده شد.
دنیس ویلنو در فلم تازه خــود نیز راجر دیکینز را به عنوان
فلمبردار کنار خود دارد .براساس برنامه کار فلمبرداری ادامه
«بلید رانر» از ماه جوالی آغاز خواهد شد.
رابین رایت عالوه بر بازی در «خانه پوشــالی» که هماکنون
در نتفلیکس به فصل چهارم رســیده است ،در پروژه «زن
شگفتانگیز» هم بازی میکند.

