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«عصر سایهها» نماینده کوریای
جنوبی در اسکار شد

اولین محصول کمپانی بــرادران وارنر به زبان کوریایی
به عنوان نماینده ســینمای این کشور در اسکار 2017
انتخاب شد.
شورای فلم کوریای جنوبی از انتخاب فلم «عصر سایهها»
به کارگردانی «کیم جی-وون» به عنوان نماینده سینمای
این کشور در بخش بهترین فلم خارجی هشتادونهمین
دوره جوایز سینمایی اسکار خبر داد.
داستان این فلم در سئول و شانگهای و در زمان اشغال
جاپانی ها میگذرد و در آن «ســانگ کانگهو» (بازیگر
فلم برفشکن) و «گونگ یو» بازیگر فلم پرفروش «قطار
به بوســان» بازی میکنند که چندی پیش در جشنواره
فلم کن رونمایی شــد .داســتان اصلی فلم نیز درباره
یک نیروی اســبق مقاومت کوریای جنوبی است که به
نیروهای استعماری جاپان میپیوندد تا درون یک گروه
مقاومتی بدنام نفوذ کند .اسکرین در ادامه نوشت :فلم
«عصر سایهها» قرار اســت اولین نمایش جهانی خود
را در بخش غیررقابتی جشــنواره بین المللی فلم ونیز
تجربه کند همچنین در بخش نمایشهای ویژه جشنواره
فلم تورنتو نیز به روی پرده خواهد رفت .شــورای فلم

ســینمای کوریای جنوبی در بیانیــهای اعالم کرد که
بحثهای زیادی را برای انتخاب نماینده اســکار داشته
است و در نهایت به این نتیجه رسیدهاند که فلم «عصر
سایهها» دارای باالترین ظرفیت برای موفقیت در جوایز
اسکار اســت« .کیم جون-وون» کارگردان فلم «عصر
سایهها» پیش از این ساخت فلمهایی چون «زندگی تلخ
و شیرین» ( )2005و «بد ،عجیب» ( )2008را در کارنامه
سینمایی دارد و اولین فلم هالیوودی خود را نیز در سال
 2013با بازی «آرنولد شــوارتزنگر» با عنوان «آخرین
ایستادگی» ساخت .تاکنون کشورهای استرالیا ،بلجیم،
کرواسیا ،کیوبا ،گرجســتان ،آلمان ،رومانیا ،عربستان
سعودی ،ســوئیس و ونزوئال نمایندگان اسکار خود را
معرفی کردند .سال گذشته  81فلم برای حضور در شاخه
بهترین فلم خارجی به آکادمی اسکار معرفی شدند.
آخرین فرصت برای ارائه آثار از سوی کشورهای مختلف
و ســینماگران تاریخ سوم اکتبر  2016اعالم شده است.
فهرست اولیه  9فلم خارجی نامزد در جوایز اسکار 2016
روز  17جنوری و پنج نامــزد نهایی نیز روز  24جنوری
معرفی میشوند.

استقبال از «بازی تاج و تخت»
در جشنواره کتاب هند

بازدیدکنندگان جشــنواره بینالمللی کتاب دهلی هند
به طور غیرمنتظرهای از مجموعه رمانهای «بازی تاج و
تخت» استقبال کردند.
بمجموعــ ه رمانهای «ترانه یخ و آتش» که دســتمایه
ساخت سریال پرطرفدار «بازی تاج و تخت» شده است،
در بیســتودومین جشــنواره بینالمللی کتاب دهلی
فروش فراوانی داشته است.
«فرست پســت» به نقل از یکی از شرکتکنندگان در
این رویداد فرهنگی نوشت :طی سالهای اخیر ما شاهد
این بودیم که مردم براســاس نیاز خود ،تکتک کتاب
میخرند .اما «بازی تاج و تخت» تنها مجموعهای است
که در هفت جلد به فروش میرسد .با وجود اینکه قیمت
این رمانها  ۳۰۰۰روپیه اســت ،تقاضا برای آن باالتر از
تقاضای همه کتابهای تکجلدی است.
یکی از علتهای اســتقبال پرشور از رمانهای «جورج
آر.آر مارتین» ،شــاید اعالم این خبر است که سریال
«بازی تاج و تخت» دو فصل دیگر به پایان خواهد رسید.

شاه آرتور در کنار
«ترانسفورمرها»

نمایشگاه کتاب دهلی از شــنبه این هفته آغاز به کار
کرده و  ۹روز ادامه خواهد داشت.
مجموعــه «بازی تاج و تخت» که بر اســاس رمانهای
«تران ه یخ و آتش» به قلم «جورج آر.آر مارتین» ساخته
شــده ،بخش قابل توجهی از شهرت خود را به اقتباس
تلویزیونیاش مدیون است« .دیوید بنیوف» و «دی .بی.
وایس» کارگردانان این پروژه تلویزیونی هســتند .این
ســریال روایتکننده چندین خط داستانی از مجموعه
رمان «ترانه یخ و آتش» اســت که داستان آن در قلمرو
خیالی هفت پادشاهی «وستروس» میگذرد« .بازی تخت
و تاج» راوی تاریخچه نبرد خشونتبار بین خانوادههای
اشرافی در آن ســرزمین است که برای به دست آوردن
تخت آهنین تالش میکنند.
این مجموعه در سال  ۲۰۱۵برای چهارمین سال پیاپی در
صدر فهرســت دانلود غیرقانونی سریالهای تلویزیونی
در جهان قرار گرفــت و تنها فصل پنجم آن بیش از ۱۴
میلیون بار به صورت غیرقانونی دانلود شده است.

شاهرخخان «رئیس» سینمای بالیوود میشود

برادران «داردن» از اسکار جا ماندند

ساخته جدید برادران «داردن» برندگان دو جایزه نخل
طال به اسکار  2017راه نیافت.
به نقل از التین پســت ،فلم «دختر ناشناخته» ساخته
جدید برادران «داردن» که چندی پیش در بخش اصلی
جشنواره کن به روی پرده رفت و با بازخوردهای مثبتی
نیز همراه بود در رقابت با فلم «آردن» اولین ســاخته
«رابین پرونت» شکست خورد تا نتواند نماینده سینمای
بلجیم در بخش بهترین فلم خارجی هشتادونهمین دوره
جوایز سینمایی اسکار باشد.
فلم «آردن» ســال گذشته در جشــنواره فلم تورنتو
رونمایی شد و با تحســین منتقدین رو به رو شد و در
چند جشنواره سینمایی دیگر چون شیکاگو و دارالسالم
نیز به روی پرده رفت .پیش از این پیشبینی میشد فلم

«دختر ناشناخته» از برادران «داردن» بتواند نظر کمیته
اسکار بلجیم را جلب کند اما در نهایت ساخته اول یک
کارگردان جوان شــانس خود برای کسب اولین اسکار
سینمای بلجیم محک خواهد کرد.
«ژان پیر» و «لــوک داردن» از دهه  70میالدی فعالیت
ســینمایی خود را آغاز کردند تا کنون دو بار با فلمهای
«روزتــا» ( )1999و «بچــه» ( )2005موفق به کســب
جایزه معتبر نخل طالی کن شــدهاند و در شمار معدود
کارگردانانی مانند «فرانســیس فــورد کاپوال»« ،بیل
اوگوست» ،امیر کوستوریتسا» و «شوهی ایمامورا» قرار
گرفتند که دو نخل طال کســب کردهاند« .پسر»(،)2002
«ســکوت لورنا» ( )2008و فلم «دو روز و یک شــب»
( )2014نام برد.
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شاهرخ خان ســتاره سینمای آسیا و بالیوود این روزها
فلمبرداری فلم جدید خود «رئیس» را پشــت سر می
گذارد.
فلم «رئیس» بــه کارگردانی «راهول نوالکیا» این روزها

 بازی با اعداد

آلوچه ـ احسان ـ بوته ـ پشیمان ـ تمنا ـ ثروت ـ چهارده ـ جمال ـ حویلی ـ
خرامان ـ دارایی ـ ذلیل ـ رکورد ـ زاید ـ ژاله ـ ساده دل ـ شکافنده ـ صوابدید
ـ ضراوت ـ طنبور ـ ظلمت ـ عجله ـ غالم ـ فرخنده ـ قندول ـ کامل ـ گودال
ـ الله ـ مریم ـ نعمت ـ ورزشکار ـ همسر ـ یکدل.
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جواب سودوکو شماره

حس ـ حساب ـ حسن ـ
حسین ـ انس ـ سی ـ سن
ـ سیب ـ بس ـ حسیب ـ
یاس ـ ساحه ـ سه ـ سیاه
ـ ســنه ـ سینه ـ نسب ـ
اسب ـ ســایه ـ انیس ـ
انیسه.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

 بازی با کلمات

2411

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی
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مراحل پایانی فلمبرداری خود را پشــت سر گذاشته و
برای انجام مراحل پس از تولیــد راهی میز تدوین می
شود.
شــاهرخ خان در این فلم با ســانی لئونه و نوازالدین
صدیقی همبازی بوده است.
«رئیس» داستان پولیس مواد مخدری است که به مبارزه
با خشونت و پخش مواد مخدر در گجرات مقابله می کند.
شــاهرخ خان با بازی در نقش رئیس عالم ،سرکرده یک
باند قاچاق بوده که با پولیس و ماموران آن به چالش بر
می خورد.
این فلم در ژانر جنایی و اکشن بوده جزو معدود آثاری
است که شــاهرخ خان در آن نقشی منفی را بازی می
کند.
شاهرخ خان به تازگی با انتشار فهرستی توسط نشریه
فوربز به عنوان یکــی از پردرآمد ترین بازیگران جهان
شناخته شد .وی توانسته با درآمدی معادل  33میلیون
دالر در کنار داونی جونیور در رتبه هشــتم پولدارهای
سینمای جهان بایستد.
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میزان

حمل

ديگران بدون هيچ فكري كارها را به شــما واگذار ميكنند و باعث
تعجب شما ميشــوند ،يك نفر راهي را از نظر كاري و يا آرزويتان
پيش پاي شما قرار مي دهد.

ثور

بیشتر از همیشــه دوســت دارید اعتبارتان را باال ببرید .بنابراین
خیلی تالش میکنید تا برای اطرافیانمفید و مسمر ثمر باشید .اگر
به کسی خوبی میکنید اول شخص را بشناسید بعد این کار را انجام
دهید.

جوزا

اين طور بنظر مي آيد کــه در درگيرهای چند روز اخير  ،پيروزی با
شما بوده است .برای بهره وری هر چه بيشتر از اين موفقيت ،برنامه
های مالي و خانوادگي خود را تنظيم کنيد.

سرطان

بهترین زمان است تا با افرادی که دوستشان دارید ،توجه کنید .اگر
به شخصی تا حدی بیتوجهی کردهاید امروز آن را جبران کنید .آنها
به شما میگویند که تصمیم داشتند با شما صحبت کنند ،بنابراین به
حرف هایشان خوب گوش کنید.

اسد

امروز جزئيات و ريز مطالب را مورد توجــه قرار مي دهيد و از اين
كه ســر از هر كاري در بياوريد (كه اخيرا َ دردســر ساز بوده است)
احســاس لذت خواهيد كرد هم چنين در ايــن زمان ،از حل كردن
معماها لذت خواهيد برد ،ولي سعي كنيد كه طرح كلي هر مطلبي را
در نظر بگيريد ،وگرنه در مخمصه افتاده و آن قدر به جزئيات خواهيد
پرداخت كه كل را نمي بينيد.

سنبله

یکی از دوســتان انتقادگر است و شما نیز متقاب ً
ال همین رفتار را در
پیش می گیرید .ســعی کنید زود بر این موضوع غلبه کنید در غیر
این صورت تا آخر روز ذهن تان درگیر مسایل جزئی خواهد بود.

انجام تعهدات خود را به تعويق نيندازيد و در کارها کوتاهي نکنيد
بگذاريد ديگران هم از امکاناتي که در اختيار شــما ست بهره ای
ببرند .ممکن است برای حل يک مشکل بزرگ خانوادگي به داوری
بنشينيد .روز خوبي در راه داريد .

عقرب

امروز تمایل دارید احساســاتتان را بیان کنید .این موضوع برا
ی روابط دوســتانه بسیار مفید میباشــد .الزم است بدانید که
احساساتتان هر لحظه قویتر میشود.

قوس

سعي کنيد به عقايد ديگران احترام بگذاريد هر کس حق دارد نظر
خود را ابراز نمايد شــما بايد گذشت داشته باشيد .از نظر عاطفي
روز پرشوری در پيش داريد.

جدی

ستارگان ســرگرمي و تفريح خاصي را برايتان فراهم ميكنند
و ميتوانيد ،امروز عصر با دوســتانتان به خارج از شهر برويد و
روحيهتان را عوض كنيد .و شــايد بخواهيد كمي آزادانهتر رفتار
كنيد و هيچ كس به شما نميگويد كه اين كار را نكنيد.

دلو

امروز تصمیم گرفتهاید که کارها را سریعتر انجام دهید و وقتتان را با
هر چند تا کاری که پیدا کنید پر میکنید .اگر قصد خرید دارید انگیزه
زیادی برای خرید وسایلی دارید که بیش از حد مورد نیاز هستند و
بیش از بودجه خود خرج خواهید کرد .همچنین شاید پیغام یا تماسی
تعجب آور از طرف شخصی داشته باشید که از شما دور است.

حوت

ممکن است آن را یک اشارهای به معنای محبت تشخیص دهید،
اما امروز این یک تعبیر خطاست .شــما در دستیابی خیالیتان
هستید ،اما بعضیها فکر میکنند اگر شما یک اینچ به آنها عرضه
کنید یک یارد از آنها خواهید گرفت.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  D 6حرکت دهید.
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قسمت تازه مجموعه فلم «ترانسفورمرها /تبدیل شوندگان»،
شاه آرتور افسانه ای را هم در داستان و ماجراجویی های خود
دارد.
لیام گاریگان به عنوان بازیگر این نقش روز گذشــته جلوی
دوربین فلم برداری رفت.
مایکل بی کارگردان و تهیه کننــده این مجموعه فلم علمی
تخیلی می گوید کاراکتر شاه آرتور نقش مهمی در ماجراهای
داستان دارد.
با اضافه شدن این کاراکتر تاریخی به داستان فلم ،اهل فن می
گویند ماجرای نبرد روبات های مثبت و منفی فضایی روی کره
زمین ،وارد مرحله تازه ای می شود.
در حالی که در قســمت های قبلی فلم ماجراها در زمان حال
رخ می داد ،حاال کاراکترهای انســانی و فضایی آن در زمان
سفر و به گذشته خواهند رفت.
قسمت تازه این اکشن فانتزی ،دومین قسمت از سری دوم آن
است .این فلم با نام «ترانسفورمرها :آخرین شوالیه» به روی
پرده سینماها خواهد رفت.
به نوشــته ورایتی ،مارک والبرگ بــرای دومین بار در قالب
کاراکتر محوری داستان فلم به نام کید ییگر ظاهر می شود.
روبات های مثبت فضایی که به کره زمین آمده اند ،برای مقابله
با روبات های منفی داستان از او و دوستانش کمک می گیرند.
آنتونی هاپکینز ،جاش دوهامل ،تایرس گیبسن ،ایزابل مونر و
لورا هوداک بقیه بازیگران مهم فلم هســتند ،که در کنار یک
دو جین روبات به ایفای نقش می پردازند.
تازه ترین قسمت مجموعه فلم «ترانسفورمرها» برای نمایش
عمومی در تاریخ  23جون سال آینده میالدی آماده می شود.

جک رایان با سینما
خداحافظی نمی کند

کمپانی پارامونت اعالم کرد قســمت تازه ای از مجموعه فلم
«جک رایان» را تولید می کند و ســاخت نسخه سینمایی آن
متوقف نشده است.
ین خبر پس از آن اعالم شد که کاراکتر جک رایان جاسوس
راهی دنیای تلویزیون می شود.
اما با وجود تولید نســخه تلویزیونی جک رایان ،این کاراکتر

هم چنان در سینما هم به ماجراجویی می پردازد.
مجموعه فلم اکشــن دلهره آور«جک رایــان» ،با نگاهی به
داستان نوول های پرخواننده تام کلنسی ساخته می شود.
جک رایان جوان یک مامور و تحلیل گر سطح باالی سازمان
سیا اســت .این کاراکتر در هرقسمت مجموعه ،با دشمن تازه
ای روبرو می شود.
نوول هایی که تام کلنســی با محوریــت کاراکتر جک رایان
نوشــت ،همگی به صورت فلم سینمایی درآمده اند .به همین
دلیل ،قسمت های تازه سینمایی آن از یک سری داستان های
جدید اصیل و غیر اقتباسی بهره می گیرند.
به نوشته ورایتی ،آخرین قسمت سینمایی جک رایان دو سال
قبل با بازی کریس پاین و کارگردانــی کنت برانا روانه پرده
سینماها شد.
این فلم موفقیت مالی باالیی کسب نکرد و تهیه کنندگانش را
در تولید قسمت بعدی دچار شک و تردید کرد.
آلک بالدوین ،هریســون فورد ،بن افلک و کریس پاین ،چهار
بازیگری هســتند که در مقابل دورربین نقش جک رایان را
بازی کرده اند.
هنوز معلوم نیســت در قسمت بعدی «جک رایان» سینمایی
نقش این کاراکتر را کریس پاین بازی خواهد کرد یا یک بازیگر
تازه.
در عین حال ،هنوز زمان مشخصی برای تولید این قسمت تازه
از مجموعه فلم «جک رایان» تعیین نشده است.

افتتاحیه معمولی «جات
پرنده» در گیشه هند

اکشــن ابرقهرمانانه «جات پرنده» با فروشــی  21کروری،
صدرنشین جدول گیشه این هفته سینماهای هند شد.
اهل فــن می گویند هنوز نمی توان در بــاره پرفروش یا کم
فروش بودن این فلم اظهار نظر کرد.
این در حالی اســت که تحلیل گران اقتصادی سینما در هند،
پیش بینی فروش باالیی برای فلم در جدول گیشــه نمایش
سینماها می کردند.
تایگر شــروف بازیگر جوان بالیوودی در داســتان این فلم
کمیک استریپی ،در نقش ابرقهرمانی بازی می کند که ترس
از ارتفاع و بلندی دارد.
با این حال ،او باید در آسمان پرواز کند و با کاراکتری شیطان
صفت مبارزه کند ،که قصد نابودی دنیا را دارد.
«جات پرنده» با هزینه تولید  50کروری (هشت میلیون دالر)
تهیه شــده و باید دید می تواند در روزهای آینده به این رقم
فروش دست پیدا کند یا خیر.
به نوشته ایندیا اف ام ،نقش منفی داستان فلم را ناتان جونز
قهرمان انگلیســی زبان دنیای کشتی و بدن سازی به عهده
دارد.
رمو دســوزا که در دو سال اخیر دو قســمت اول و دوم فلم
پرفروش «آ بی سی دی» را ساخته ،کارگردانی «جات پرنده»
را انجام داده است.
تایگر شروف از بازیگران تازه وارد سینمای هند است .دو فلم
قبلی او «قهرمان بازی» و «باقی /شورشی» در دو سال اخیر،
فروش باالیی در جدول گیشــه نمایش سینماهای هند کرده
اند.
در عین حال« ،رستم» با بازی آکشی کومار فروش کلی خود
را به  121کرور رساند و لقب یک کار بسیار پرفروش را گرفت.
درام تاریخی «موهنجو دارو» با بازی هریتیک روشن ،شکست
سخت تجاری در جدول گیشه نمایش سینماهای هند خورد.
فلم با هزینــه تولید باالی  115کروری ،فقط  55کرور در هند
فروش کرد .اهل فن پیش بینی چنین فروش کمی را برای آن
نمی کردند.

