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بتمنوسوپرمن،مردعنکبوتیراگرفتند

«بتمن در برابر سوپرمن :سپیده دم عدالت» باالخره «مرد
عنکبوتی» را در جدول فروش ،پشت سر گذاشت.
«بتمن در برابر سوپرمن :سپیده دم عدالت» با پشت سر
گذاشــتن فلم «مرد عنکبوتی» تبدیل به هفتمین فلم پر
فروش کمیک بوکی تاریخ شد .ساخته جدید زک اسنایدر
در حالی به رتبه هفتم رسیده که باالتر از خودش دو فلم
«انتقام جویان»« ،مرد عنکبوتــی « ،»3مرد آهنی ،»3
«شوالیه تاریکی» و «شوالیه تاریکی بر می خیزد» را می
بیند .جدیدترین بتمن ســینما موفق شده در سینماهای
جهان بیش از  829میلیون دالر فروش داشته باشد .سهم
سینمای آمریکا از این فروش حدود  311میلیون دالر بوده
است .عددی که  50میلیون دالر کمتر از فروش «ددپول»
در آمریکای شمالی به حساب می آید.

«بتمن در برابر سوپرمن :سپیده دم عدالت» با انتقاد های
تند منتقدین همراه بوده و عموم صاحب قلمان سرشناس
ســینمای امریکا نقد های تندی به آن نوشته اند .با همه
این حرف ها این اثر پس از انیمیشن «زوتوپیا»ی دیزنی
که  882میلیون دالر فروش داشــته است ،دومین فلم پر
فروش سال بوده است.
آخرین ســاخته کارگردان فلم « ،»300قرار است آغاز گر
مجموعــه فلم های ابرقهرمانی دی ســی -بردران وارنر
باشد .این مجموعه امســال با «جوخه انتحار» دیوید آیر
ادامه پیدا می کند .فلمی که با بازی ســتاره هایی چون
ویل اسمیت ،جرد لتو ،مارگو ربی و بن افلک ساخته شده
و برای نخستین بار پس از «شوالیه تاریکی» ،از جوکر بر
پرده سینماها رونمایی به عمل خواهد آورد.

درگذشت بازیگر زن برنده پنج جایزه امی

دوریس رابرتس بازیگر کهنهکار و سرشــناس آمریکایی
یکشنبه در  90سالگی چشم از جهان فروبست.
جانت دیلی ســخنگوی خانوادگی رابرتس دوشنبه خبر
درگذشت این بازیگر را اعالم کرد .رابرتس در طول دوران
فعالیت حرفهای خود  11بار نامزد جایزه امی شــد .او پنج
بار برنده جایزه امی شــد ،که چهار بار آن برای برای بازی
در سریال «همه ریموند را دوست دارند» به دست آمد .او
در این ســیتکام نقش مادری را بازی میکند که زندگی را

فرزندش دشوار میکند .فیل رازنتال تهیهکننده این سریال
پس از انتشار خبر رابرتس در توئیتر نوشت « :ما مادرمان
دوریس رابرتس را دوست داشــتیم .او بازیگر و دوستی
شاداب ،شــگفتانگیز و فراموشنشدنی بود ».این بازیگر
کهنهکار  4نوامبر  1925در ســنتلوئیس به دنیا آمد و در
نیویورک بزرگ شد .او فعالیت تئاتری خود را در برادوی و
در دهه  50میالدی آغاز کرد ،اما عمده شــهرت خود را در
برنامهها و سریالهای تلویزیونی به دست آورد.

2078
هـدف

2600

فلم «الویس و نیکســون» قرار است در ماه جوالی سال
جاری در سینماهای آمریکا اکران شود.
به نقل از یورونیوز ،فلم «الویس و نیکسون» به داستان
دیدار اولیس پریسلی ســتاره آمریکایی موسیقی راک
اند رول با ریچارد نیســکون رییس جمهوری آمریکا در
ســال  ۱۹۷۰می پردازد .از این دیدار تاریخی تنها یک
عکس بجا مانده که پر بیننده ترین مدرک در آرشــیو
ملی آمریکا بشــمار می آید .این فلم به جزییات دیدار
این دو پرداخته است.
کوین اس ِپیســی که نقش ریچارد نیکسون را بازی کرده
از تجربه اش در این فلم چنیــن می گوید« :دیدار بین
الویس و نیکســون در سال  ۱۹۷۰رخ داد ،یعنی پیش از
رســوایی واترگیت .بنابراین بازی در نقش نیکسون که
هنوز وارد این ماجراها نشــده بود جالب بود .از سوی
دیگر ،این دیدار خیلی خصوصی بود .بازی در این نقش
که نیکســون در وضعیت یک دیدار رسمی ولی در عین
حال صمیمی قرار داشت نیز جذاب بود».
مایکل شانون نیز که نقش الویس پریسلی را بازی کرده
می گوید« :بی شــک نقش پر چالشی بود .منظورم این
اســت که هیچکس نمی تواند الویس باشــد .تنها یک
الویس وجود دارد .با این حال گمان می کنم داســتان
ارزش بازگو کردن را داشــت و ایــن کاری بود که من
کردم ».الویس پریســلی در بیست و یکم دسامبر سال
 ۱۹۷۰شخصا نامه ای را به کاخ سفید می برد و از شخص
رییس جمهوری تقاضای دیدار می کند .وی در این دیدار
از ریچارد نیکسون می خواهد تا به او سمت مأمور مخفی
اداره فدرال مبارزه با مواد مخدر را اعطا کند.

دنزل واشنگتن و کریس
پات به دنیای وسترن
پا گذاشتند

دنزل واشــنگتن و کریس پات در اولین تصاویر منتشر
شده از «هفت شگفتانگیز» دیده شدند.
به نقل از آسوشــیتدپرس ،با انتشار نخستین تصاویر از
فلم «هفت شــگفتانگیز» از کمپانی متروگلدوین مایر
اعالم شــد برای اولین بار تریلر این فلم نیز منتشــر
میشود .در این تصاویر دنزل واشنگتن و کریس پات در
قالب کامال وسترن دیده میشوند.
این فلم که به کارگردانی آنتون فوکودا سازنده فلم «روز
تعلیم» ساخته شده قرار است  ۲۳سپتمبر راهی سینماها
شود .این فلم در واقع بازسازی فلم کالسیک سال ۱۹۶۰
با بازی اســیتو مک کویین است که خودش بازسازی و
نگاه مجددی بر فلم جاپانی «هفت سامورایی» بود .این
فلم نیز همان داستان را روایت میکند ،اما گروهی افراد
مســلح را تصویر میکند که در غرب وحشی قدیمی از
یک روستا در برابر گروهی از گانگسترهای راهزن دفاع
میکننــد .با این حال این فلم چند کاراکتر جدید نیز به
مجموع شخصیتهایش افزوده است.

جواب سودوکو شماره

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

2599

2399
2343

نوازش ـ نور ـ نگار ـ زنگ
ـ گران ـ نو ـ نوار ـ روان ـ
روشن ـ شن ـ شنا ـ شناور
ـ زن ـ ناز ـ رنگ ـ انگور ـ
زانو ـ نوا.

2400

مت دیمون هنرپیشه  ۴۵ساله که در فلم «هویت بورن»
در نقش یک جاسوسی که حافظه خود را از دست داده
بود دوباره با ســری جدید این فلم به روی پرده سینما
میآید.
جولیا اســتایلز ،آلیشیا ویکاندر ،وینسنت کسل و تامی
لی جونز نیــز در نقشهای جدید فلم هویت بورن ظاهر
میشوند.
مت دیمون کــه قبال فلمهای «هویت بــورن» «برتری
بورن» و «اولتیماتوم بورن» را بــازی کرده بود در این
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میزان

حمل

امروز شما بسیار امیدوار شده اید و این قطع ًا به نفع شما کار میکند.
برای شروع این احساس شما را پر از اعتمادبه نفس میکند به نحوی
که می توانید با هر مشــکلی که بر سر راهتان قرار میگیرد ،مواجه
شــوید .هم چنین باعث می شود که افراد زیادی جذب شما شده و
محبوبیت شما زیاد شود.

ثور

امروز الزم اســت به اموالتان رسیدگی بیشتری کنید و بهتر است
برای مدتی مراقب آن باشــید .زمان خوبی برای خرید نیست؛ زیرا
وقتی خرید کنید از خرید آن پشیمان میشوید.

جوزا

امروز يكنفر از شــما ميخواهد لطفي برايش بكنيد .غريزه طبيعي
شــما كمك كردن به ديگران اســت ولي بهتر است بدانيد هدف از
آنچه از شــما خواسته شده چيست .شما كه قصد نداريد كساني كه
به دنبال در آوردن مخارج خود نيستند به شما به چشم يك تیکت
برنده نگاه كنند.

سرطان

امروز یاد میگیرید که بــه یک موضوع از دیدگاه های مختلف نگاه
کنید .شاید به یک موضوع قدیمی رسیدگی کنید تا اشتباه اولیه را
درست کنید.

اسد

از نظر ديگران هيچ اشــتباهي مرتكب نميشويد بدون آنكه متوجه
باشــيد ،اعمالتان درســت است .دوســتان از مصاحبت شما سير
نميشوند همچنين با دعوتهايي روبه رو ميشويد كه نميتوانيد آنها
را رد كنيد.

سنبله

شخصی که دارای قدرت و نفوذ است میتواند به شما کمک کند .در
چند روز آینده شما را امتحان میکنند سعی کنید مطابق انتظارات
آنها رفتار کنیــد .اگر تصمیم دارید لبــاس جدیدی برای خودتان
بخرید ،اکنون بهترین زمان خرید است.

درخانه و خانواده فضاي آرامش بخشــي وجــود دارد هيچ وقت
خودتان را درگير مسایل جزئي زندگي نمي كنيد .بنابراين هميشه
زندگي خوب و عالي داريد.

عقرب

در چند روز اخیر ســعی کرده اید دچار استرس و نگرانی نشوید
بنابراین لیاقت تمام اتفاقات خوب چنــد هفته آینده را خواهید
داشــت .مطمئن باشید آرامشــی را که می خواهید به دست
می آورید.

قوس

ســعي نكنيد در كارها عجله كنيد؛ زيرا كارها مطابق برنامه پيش
نمي روند .در نهايت به نفع شما ميباشند ،اما در اين زمان از علت
و چگونگي آن نميتوانيد باخبر شــويد .امروز زمان خوبي براي
مسافرت هاي كوتاه است مخصوص ًا اگر ميخواهيد كار و تفريح را
با هم تركيب كنيد و ميتوانيد افراد جالب جديدي را مالقات كنيد
كه براي شما مفيد هستند.

جدی

امروز امكان دارد نكته هاي مهم و حياتي را فراموش كنيد چون
كارهاي زيادي روي ميزتان انباشــته شــده است كه بايد انجام
دهيد .بنابراين زماني كه كســي از شــما ايرادي گرفت عصباني
نشويد چون واقع ًا مي خواهد به شما كمك كند.

دلو

ستارگان فعالیتهای زیادی برایتان فراهم میکنند .اما شکایت
نمیکنیــد .در حقیقت تمام لحظات امروز را دوســت دارید و از
اینکــه نمیدانید لحظهای دیگر چه اتفاقی میافتد لذت میبرید.
فقط اگر امروز کمی کسالت بار شــود یا مدتی طوالنی در جایی
بمانید کالفه خواهید شــد .اگر چنین شد در وقت آزادتان کاری
انجام دهید که انرژی زا باشد.

حوت

اگر امروز کمی عصبی هســتید ،بهتر است کمی جلو خودتان را
بگیرید .برای جانبداری از دوستان و همکاران  2و  2را جمع کردن
و به دست آوردن  5گرامی داشتن آنها نیست .بنابراین افکارتان
را در حمایــت از اینها برای خودتان نگهدارید تا بدانید در زمینه
حق چه خبر ها است.
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کرد و نگارش فلمنامه نیز بر عهده «کالین ترورو» و «درک
کانلی» خواهد بود.
به گزارش اســکرین دیلی ،فلم «دنیای ژوراسیک» که
قســمت چهارم از مجموعه فلمهای «پارک ژوراسیک»
به کارگردانی «اســتیون اسپیبرگ» است ،در سال 2015
با فــروش نزدیک به  1.7میلیارد دالــر پس از فلم های
«آواتار»« ،تایتانیک» و «جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد»
عنوان چهارمین فلم پرفروش تاریخ سینما را به نام خود
ثبت کرد.
کمپانی یونیورســال اعالم کرد که قسمت دوم «دنیای
ژوراسیک» را برای  ۲۲جون  ۲۰۱۸روانه بازار خواهد کرد.

«مت دیمون» با فلم «هویت بورن» بازمیگردد

آتشــگیره ـ اموال ـ به ـ پزشک ـ ترمیم ـ ثبات ـ جوامع ـ چالش ـ حیثیت
ـ خلوت ـ دانشجو ـ ذریعه ـ رتبه ـ زینت ـ ژولیده ـ سرمشق ـ شوریده ـ
صــادق ـ ضعیف ـ طویله ـ ظنین ـ عروس ـ غروب ـ فلک ـ قضیه ـ کالغ ـ
گستاخ ـ لعنتی ـ مناظره ـ وسعت ـ همانا ـ یحیا.

ل

2077

یک فلمساز اسپانیایی به عنوان کارگردان قسمت دوم
از فلم اکشن و علمی تخیلی «دنیای ژوراسیک» انتخاب
شد.
«جی ای بایونا» ،کارگردان فلم تحسینشده «غیرممکن»
به عنوان کارگردان قســمت دوم فلم پرفروش «دنیای
ژوراســیک» انتخاب شد و «اســتیون اسپیلبرگ» و
همچنیــن «کالین ترورو» ،کارگردان قســمت اول نیز
بصورت مشــترک تهیهکنندگی اجرایــی این فلم را بر
عهده خواهند داشت.
در قســمت دوم «دنیای ژوراسیک» نیز مجددا «کریس
پرت» و «بری داالس» در نقشهای اصلی بازی خواهند

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

ماجرای دیدار
ستاره موسیقی با
رییسجمهوری آمریکا
در یک فلم
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کارگردان قسمت دوم
«دنیای ژوراسیک» مشخص شد
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قلعه را در خانه  a 6حرکت دهید.
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فلم جدید نیز ظاهر شده است« .جرمی رنر» نیز در نقش
«آرون کراس» در چهارمین فلم از این مجموعه با عنوان
«میراث بورن» ایفای نقش میکند.
پل گرین کــه کارگردانی دو فلم از ایــن مجموعه را با
عناوین «برتری بــورن» و «اولتیماتوم بورن» انجام داده
کارگردان فلم چهارم ازین مجموعه است .وی فلمنامه را
با همکاری مت دیمون نوشته است .این فلم  12سال پس
از اولتیماتوم بورن رخ میدهد و  29جوالی در سالنهای
سینما اکران خواهد شد.

بعد از سالها شایعه
«زامبیلند  »۲واقعا
ساخته میشود

لوگوی دنبال فلم محبوب زامبیها ،بــه صورت غیرمنتظره
هفته گذشته در سینماکان السوگاس به نمایش درآمد.
به نقــل از ایندپندنــت ،از همان موقعی کــه فلم محبوب
«زامبیلند» در ســال  ۲۰۰۹اکران شد ،شایعههایی در مورد
ساخته شــدن قسمت دوم این فلم کمدی به گوش میرسید.
صحنه اوج فلم در پارک تفریحی بــا حمله زامبیها ،قوانین
زنده ماندنی که شــخصیتهای فلم به آنها پایبند بودند و
یکی از بزرگترین و به یادماندنیترین نقشآفرینیهای کوتاه
در فلمهای سینمایی (فقط دو کلمه در توصیفش الزم است:
بیل موری) همگی باعث شــدند فلم «زامبیلند» به یکی از
فلمهای ماندگار تبدیل شــود .با این حال ،با گذر هر سال به
نظر میرسید دیگر خبری از قسمت دوم این فلم نخواهد شد.
البته تا همین لحظه :ســایت کامیکبــوک گزارش میدهد
که لوگویی از دنباله این فلم در مراســم ســینماکان هفته
گذشته منتشر شــده که تایید میکند «زامبیلند  »۲رسما
در کمپانی سونی ساخته خواهد شــد .هنوز جزییات زیادی
از این فلم منتشــر نشــده و تنها چیزی کــه میدانیم این
اســت که فلمنامهنویسهای فلم اصلی عنی رت ریس و پل
ورنیک برای نوشتن فلمنامه قســمت دوم هم بازمیگردند
و دِیو کاالهام (نویســنده فلم «گودزیال») هم به آنها ملحق
خواهد شد .عالوه بر این ،روبن فلیشــر کارگردان فلم اول،
مسئولیت کارگردانی دنباله این فلم را بر عهده دارد .این یکی
از شــلوغترین بازههای کاری این دو نویسنده همکاری است
که برای قسمت دوم «ددپول» که حاال خبر ساخت آن تایید
شده هم فلمنامه خواهند نوشت .در فلم «زامبیلند» ،وودی
هرلسون ،جســی آیزنبرگ ،اما استون و ابیگیل ب ِرزلین نقش
چهار بازمانده آخرالزمانی زامبیای را بازی میکنند که حاال با
هر وسیلهای که میتوانند در جاده سفر میکنند تا پناهگاهی
پیدا کنند .به همین ترتیب بــود که آنها به خانه بیل موری
بازیگر میرسند که او هم جان ســالم به برده و در حضوری
کوتاه ،او نقش خود را در این فلم ایفا میکند.

گلدنگلوب قوانین شاخه
کمدی را تغییر میدهد

گلدنگلوب به عنوان یکی از مهمترین جوایز سینمایی جهان
پس از جنجالهای فراوان بر ســر حضور فلم «مریخی» در
شاخه بهترین موزیکال یا کمدی ،قوانین را تغییر میدهد.
سال گذشته عوامل فلم علمی تخیلی «مریخی» به کارگردانی
ریدلی اسکات تصمیم گرفتند تا فلم خود را در شاخه موزیکال
یا کمدی گلدنگلوب وارد رقابت کنند .این تصمیم خیلی زود
با واکنش منفی و گستردهای روبهرو شد.
برای نمونه جاد آپاتــو کارگردان «افتضاح» گفت که فلمهای
درام با محتوای بامزه نباید اجازه حضور در این شاخه را داشته
باشند .او به شوخی گفته بود که در این صورت تمام فلمهایی
که بازیگری آســیایی دارند ،قادر خواهند بود تا در شــاخه
بهترین فلم خارجی رقابت کنند .انجمن رســانههای خارجی
هالیوود به عنوان ســازماندهنده گلــوب تصمیم دارد تا از
تکرار این موضوع در دورههای آتی این جایزه جلوگیری کند.
بر اســاس قوانین تازه فلمهای درام با مضامین فرعی کمدی
باید در شاخه فلمهای درام حاضر شوند .کمیته ارزیابی گلدن
گلوب دسامبر سال گذشته به «مریخی» اجازه داد تا در شاخه
کمدی گلدن گلوب به رقابت بپردازد .در نتیجه فلم اســکات
با پشت سرگذاشتن رقبایی چون «افتضاح»« ،رکود بزرگ»،
«جوی» و «جاسوس» جایزه بهترین موزیکال یا کمدی گلدن
گلوب را از آن خود کرد .مت دیمن نیز برای بازی در «مریخی»
جایزه بهترین بازیگــر مرد کمدی یا موزیکال گلدن گلوب را
دریافت کرد تا آتش جنجال به پا شده را شعلهورتر سازد.

