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پردرآمدترین بازیگران تلویزیونی آمریکا

فلم برگزیده کن نماینده کانادا در جوایز
اسکار شد

«این تنها پایان دنیاســت» به کارگردانی «زاویه دوالن»
به عنوان نماینده ســینمای کانادا در شاخه بهترین فلم
خارجی جوایز اسکار انتخاب شد.
به نقل از هالیوود ریپورتر ،در «این تنها پایان دنیاست»
که در شــصتوهفتمین دوره جشــنواره فلم کن جایزه
بزرگ هیئت داوران این رویداد مهم ســینمایی را از ان
خود کرد ،بازیگران مطرحی چــون «ماریون کوتیالر»،
«وننسنت َکسل» و «لئا ســیدو» مقابل دوربین «زاویه
دوالن» رفتهاند و داستان فلم نیز درباره نویسندهای است
که پس از  12سال به زادگاش بازمیگردد تا خانوادهاش را
از مرگ قریبالوقوعش آگاه سازد.
«دوالن» در سال  2014نیز با فلم «مامی» نماینده سینمای
کانادا در اسکار بود اما نتوانست به جمع نامزدهای نهایی
این شاخه راه یابد.
سینمای کانادا در شش ســال اخیر چهار بار با فلمهای

«آتش» از «دنیس ویلنوو»« ،موســیو الزار» ســاخته
«فیلیپ فاالردو»« ،شورشــی» از «کیم اِنگوین» و «در
تاریکی» از «آگنیزکا هوالنــد» به جمع نامزدهای نهایی
اسکار خارجی راه یافته است.
کانادا آخرین بار در ســال  2003با فلم مســتقل «حمله
بربرها» به کارگردانی «دنیس آرســند »موفق به کسب
اسکار خارجی شده است.
آخرین فرصت برای ارائه آثار از سوی کشورهای مختلف
و سینماگران تاریخ ســوم اکتبر  2016اعالم شده است.
فهرست اولیه  9فلم خارجی نامزد در جوایز اسکار 2016
روز  17جنوری و پنج نامزد نهایــی نیز روز  24جنوری
معرفی میشوند.
مراسم اعطای جوایز هشتادونهمین دوره جوایز سینمایی
اســکار روز  26فبروری  2017در دالبی تئاتر لسآنجلس
برگزار میشود.

مجلــه «فوربز» چهار بازیگر ســریال طنز «نظریه بیگ
بنگ» را بهعنوان گرانترین بازیگران تلویزیونی در سال
گذشته معرفی کرد.
مجله «فوربز» به روال هر ســال ،فهرست پردرآمدترین
بازیگران مــرد و زن ســریالهای تلویزیونی آمریکایی
را اعالم کرده و امســال برای بار دوم «جیم پارســونز»
صدرنشین این جدول شده است.
این هنرپیشه  ۴۳ساله که از ســال  ۲۰۰۷نقش «شلدن
کوپر» را در مجموعه کمــدی و پرطرفدار «نظریه بیگ
بنگ» ایفا میکند ،از ماه جون  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۶دســتمزدی
 ۲۵میلیون و  ۵۰۰هزار دالری دریافت کرده اســت .این

معرفی شدند

دومینبار اســت که نام او در صدر فهرست «فوربز» قرار
میگیرد.
چهار جایگاه اول این لیســت به بازیگران همین سریال
تعلق گرفته که هشت جایزه «امی» و یک «گلدن گلوب»
را کســب کردهاند .چهار رتبه بعدی هم به هنرپیشههای
سریال «خانواده مدرن» رسیده است.
نام «کوین اسپیسی» بازیگر ســریال «خانه پوشالی» با
کسب  ۱۰میلیون و  ۵۰۰هزار دالر درآمد ،در رتبه دوازدهم
این دوره دیده میشود« .جانی گالکی» که نقش «لئونارد»
را در «نظریه بیگ بنگ» بازی میکند ،با دســتمزدی ۲۴
میلیون دالری رتبه دوم را بهدســت آورده و «سایمون

تفاوت فضای سومین «پسرهای بد»

ویل اسمیت می گوید قسمت تازه مجموعه فلم «پسرهای
بد» ،با حال و هوا و فضای متفاوتی تولید می شود.
قرار است سومین قسمت فلم برای اواسط فصل تابستان
سال  2018آماده نمایش عمومی خواهد شود.
اسمیت به دوستداران فلم و ژانر اکشن اطمینان داده که
سومین قسمت فلم ،آن ها را وارد دنیای تازه ای خواهد
کرد.
تهیه کنندگان این مجموعه فلم کمدی اکشن در شرکت
فلم سازی سونی ،ماه قبل خبر تولید سومین قسمت آن
را دادند.
تهیه کنندگان فلم با وجود اعالم خبر تولید قسمت سوم
«پســرهای بد» و با این که یک ماه از اعالم این خبر می
گذرد ،اطالعات تازه ای در باره آن در اختیار رسانه های
گروهی نگذاشته اند.
تا به حال مشخص شــده این قسمت فلم به جای آن که
با عدد  3همراه باشــد ،با نام «پسرهای بد برای زندگی»
جلوی دوربین می رود.
شرکت فلم ســازی سونی که کار تولید این مجموعه فلم
را بــه عهده دارد ،گفته بالفاصله پس از پایان فلم بردری
قسمت ســوم ،کار تولید چهارمین قســمت آن را آغاز

خواهد کرد.
به گفته آن ها ،در سال های آینده تعداد بیشتری از این
مجموعه اکشــن کمدی در دستور کار تولید قرار خواهد
گرفت.
ویل اســمیت و مارتین الورنس برای سومین بار در نقش
دو پولیس بی دست و پایی ظاهر می شوند ،که با عوامل
فساد شهری مبارزه می کنند.
جو کارناهان وظیفه کارگردانی قســمت تازه این کمدی
اکشن را به عهده دارد .او قسمت تازه فلم را براساس فلم
نامه ای از خودش می سازد.
هنوز اطــاع دقیقی از خط اصلی فلــم نامه تازه ترین
قسمت «پسرهای بد» در دست نیست .شنیده می شود
این قسمت فلم ،تفاوت هایی با دو قسمت قبلی دارد.
به نوشته ورایتی ،ویل اسمیت یکی از تهیه کنندگان فلم
هم هســت .کلید فلم برداری فلم تا قبل از شروع فصل
زمستان زده خواهد شد.
از ویل اسمیت هم اکنون اکشن کمیک استریپی «جوخه
خودکشی» روی پرده سینماها است.
موفقیت باالی مالی که نصیب فلم در ســطح جهانی شد،
باعث شهرت دوباره او شده است.
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 جواب بازی با اعداد

ترکی ـ تــرک ـ کتاب ـ
کاتب ـ کتــب ـ برکت ـ
تبر ـ تب ـ بت ـ تیر ـ تار
ـ رایت ـ تیار ـ بیت ـ بهتر
ـ تاریک ـ تبریک ـ تبار
ـ برات ـ تکبر ـ تکبیر ـ
راکت ـ کارت.

ستاره «هری پاتر» حاضر است حتی در صورتی که شخصیتش به سرعت کشته بشود
هم در سریالی که اخیرا رکورد جوایز امی را شکست بازی کند.
با توجه به موفقیت خارقالعاده «بازی تاج و تخت» ،تعجبی هم ندارد که خیلی از افراد
مشهور و سلبریتی ها گفته باشند این سریال فانتزی شبکه اچ بی او نمایش تلویزیونی
محبوب آنهاست.
در حقیقت ،فصلهای قبلی این ســریال ثابت کرده کــه گردانندگان آن یعنی دیوید
بنیاف و دی بی وایس حاضرند بعضی از این هواداران مشهور (بیشتر موزیسین ها) را
برای نقش آفرینیهای کوتاه به سریال دعوت کنند.
حاال ،کسی که شــاید بتوان گفت معروف ترین هوادار این سریال باشد آشکار کرده
که خیلی دوســت دارد بتواند حضوری کوتاه در آن داشته باشد :دنیل ردکلیف .وقتی
از او پرسیدند حاضر اســت حتی خیلی کوتاه در دنیای وستروس دیده شود یا خیر،
این ســتاره مجموعه فلم های «هری پاتر» گفت« :خیلی دوست دارم این کار را بکنم.
حتی اگر بخواهند فقط من را به سریال بیاورند و شخصیتم را بکشند ،خیلی خوشحال
میشوم همین کار را بکنم».
ردکلیف در ماه گذشته مشغول تبلیغ برای دو فلم جدیدش بوده که به زودی اکران می
شــوند« :قدرت مطلقه» که در آن او نقش یک مامور دولتی را بازی می کند که به یکی
از گروه های نژادپرستانه برتری سفیدپوستان نفوذ میکند و «مرد ارتش سوییس» که
در آن او مقابل پل دنو ،در قالب نقش یک جنازه ظاهر می شود!

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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امروز جذب افرادی می شــوید که از لحــاظ فرهنگی و موقعیت
خانوادگی کام ً
ال با شــما متفاوت هســتند .با انرژی زیادی در پس
اهداف جدید هســتید و تصمیم دارید شروع تازهای داشته باشید
 .ماجراجوتر از همیشه هستید.

جوزا

امروز بايد از دخالت در وظايف خانوادگي كه به شما مربوط نميشود
دوري كنيد .به طور طبيعي در مشــكالت خانوادگي شما هم سهمي
داريد ،اما نبايد همه را به عهده بگيريد .چرا براي تغيير هم كه شده
اجازه نميدهيد ،ديگران مســؤوليت بپذيرند و شما خودتان را به
آرامي كنار بكشيد.

سرطان

امروز هم یکی از آن روزهاســت که شما بسیار اجتماعی و خوش
مشرب شدهاید و با هر کسی که مالقاتش میکنید رفتاری بسیار
دوســتانه دارید .این برای شما آرزوهای خوبی را به همراه خواهد
آورد و حتی ممکن است منجر به آغاز یک دوستی جدید شود.

عقرب

اگر می توانید کارهای روزمره را کنــار بگذارید و کاری جالبتر
انجام دهید .ازمعاشرت با افراد سرزنده و شاداب لذت خواهید برد.
مخصوص ًا اگر در مورد مسایلی صحبت کنید که شما به آن عالقه
دارید .اگر به یک فرد مورد اطمینان نیاز دارید با دوستی که به او
اعتماد دارید صحبت کنید.

قوس

همه ماههاي آتشي اســتعداد خوبي براي اين كه كاري را خوب
انجام دهند و ديگران را به ســتايش وادارند دارند و شما آذري
عزيز اين خاصيت را داريد .ديگران به شما جلب ميشوند و شايد
حتي چشمشان به شــما خيره ميگردد .توصيفي كه شما داريد
قيافه و ظاهر خيلي خوبــي در حال حاضر داريد ولي آنچه مردم
رابه شما جذب ميكند فقط ظاهر شما نيست.

فضا هم چنان مسرت بخش است ،اما شما به یک نفر حرفی میزنید
کــه او را ناراحت میکنیــد در حالیکه منظوری نداشــتهاید .آنها
نمیتوانند به اندازه شما بخشــنده و با گذشت باشند ،اخیرا ً خیلی
مراقب پولهایتان بودهاید.

جدی

امروز روي دنده چپ هســتيد و اين امر شما را زود رنج و حساس
خواهد ســاخت .اين طور به نظر مي رسد كه احساس كج خلقي يا
احساس عصبانيت راجع به مسالهاي ميكنيد .ولي نميتوانيد چيزي
راجع به آن بگویيد .در نتيجه ،اگر براي مدتي طوالني عصبانيت را در
دل نگهداريد ،با محركي كوچك ،بسيار خشمگين ميشويد.

دلو

اسد

سنبله

امروز یــک نفر توجه زیادی به شــما دارد ،بنابراین از این موضوع
خوشحال هستید .شاید شما هم بخواهید همین کار را بکنید .شرایط
احساسی است و این برای روحیه شما عالی است.

ال خوشتان نمي آيد و
از اين كه مدت ها منتظر كســي بمانيد اص ً
نميتوانيد منتظر بمانيد تا خودشان را به شما برسانند .اگر دوست
داريد كه مدتي تنها باشــيد ،بنابراين مي توانيد بيش تر از اين
منتظر نمانيد.

امروز در خالقیت مشهور میشــوید .بنابراین دفترچهای به همراه
داشته باشید تا بتوانید ایده های که به ذهن تان می رسد یادداشت
کنید .حتی اگر در آغاز کار مضحک به نظر می رسد. .

حوت

چیز بسیار سحرانگیزی درباره دورنمای یک رابطه جدید عشقی
وجود دارد این طور نیست؟ اگر شما واقع ًا عاقل هستید علی رغم
احساسات خود ادامه میدهید؟ شما در گذشته زمین خورده اید
بنابراین از خود بی خود نشوید .

«تبدیل شوندگان»
با آخرین شوالیه
در راه هالیوود

نســخه تازه فلم پر طرفدار «تبدیل شوندگان» با نام رسمی
«آخرین شوالیه» جون  2017در سینمای هالیوود اکران خواهد
شد .نسخه جدید فلم «تبدیل شوندگان» با نام اصلی «آخرین
شــوالیه» فلمبرداری خود را آغاز نموده و جون ســال 2017
اکران خواهد شد« .مایکل ب ِی» بار دیگر کارگردانی این نسخه
را همچون دو سری گذشته بر عهده داشته و «مارک ولبرگ»
برای دومین بار در این فلم به ایفای نقش می پردازد.
«مت هالووی» و «آرت مارکوم» فلمنامه این اثر را نوشــتند و
داستان فلم ادامه ای بر نسخه گذشته است .در این فلم موتر
ها به موجودات فضایی تبدیل می شــوند« .آپتیموس پرایم»
رئیس گروهی به نام «دیسپتیکان ها» برای حفاظت از زمین
در برابر نیروهای بیگانه می جنگد.
عالوه بر مارک ولبرگ ،استنلی تسی ،مارک هادوک ،آنتونی
هاپکینز و ایزابل مونور در این فلم به ایفای نقش می پردازند.

«جنگ خون»
به راه می افتد

میزان

ميتوانيد تجربه و منطق خود را امتحان كنيد .الزم است با گذشته
خداحافظي كنيد اما نه با افراد خانواده .به پيشرفت خود ادامه دهيد.

هلبرگ» (بازیگر نقش هوارد) بــا  ۲۲میلیون و ۵۰۰
هزار دالر در رده سوم نشســته است« .کونال نایار»
بازیگر نقش «راجش» در «نظریه بیگ بنگ» هم با ۲۲
میلیون دالر دستمزد ،جایگاه چهارم را بهدست آورده
است.
دیگر بازیگران پردرآمد مرد در یک ســال گذشــته
«مارک هارمــون»« ،تای بورل»« ،نیتــن فیلیون»،
«جسی تایلر فرگوســن»« ،ری رومانو» و «اد اویل»
هستند که درآمدشان از  ۱۱میلیون و  ۵۰۰هزار تا ۲۲
میلیون دالر بوده است.
در فهرست بازیگران زن ســریالهای تلویزیونی هم
نام «ســوفیا ورگارا» هنرپیشه کلمبیایی ـ آمریکایی
«خانواده مدرن» در رتبه نخست به چشم میخورد .او
در سال گذشته  ۴۳میلیون دالر درآمد کسب کرده و
این رقم  ۱۸میلیون و  ۵۰۰هزار دالر با دستمزد نفر دوم
این لیست تفاوت دارد.
رتبه دوم جدول بازیگران زن پردرآمد به «کلی کوکو»
که در «نظریه بیگ بنگ» نقش «پنی» را بازی میکند،
رسیده است .او در سال گذشته صدرنشین فهرست
«فوربز» بود ،امــا در این دوره به رتبه دوم تنزل پیدا
کرد.از دیگر بازیگران زنی که در این جدول به درآمد
هنگفتشان اشاره شده میتوان به «میندی کالینگ»
( ۱۵میلیون دالر)« ،ماریسکا هارگیتاری» ( ۱۴میلیون
و  ۵۰۰هزار دالر)« ،الن پومپیــو» ( ۱۴میلیون و ۵۰۰
هزار دالر)« ،کری واشینگتن» ( ۱۳میلیون و  ۵۰۰هزار
دالر)« ،پاریانکا چوپــرا» ( ۱۱میلیون دالر) و «جولیانا
مارگولیز» ( ۱۰میلیون و  ۵۰۰هزار دالر) اشاره کرد.

اشتیاق شدید دنیل ردکلیف برای
حضور در «بازی تاج و تخت»

نسخه تازه وسترن «هفت دالور» با انیمیشن کمپیوتری «لک لک ها» در جدول گیشه
نمایش سینماهای آمریکای شمالی رقابت می کند.
این دو محصول تازه سینما تالش دارند با جذب تماشاگران بیشتر ،صدرنشین جدول
این هفته گیشه شوند .هفت دالور تازه را کمپانی مترو گلدوین مه یر تهیه کرده و دنزل
واشنگتن و کریس پرات ،بازیگران اصلی آن هستند.
داستان فلم در باره گروهی هفت تیرکش است که به یاری اهالی یک دهکده می آیند،
تا با زورگویان محلی مقابله کنند.
نســخه اصلی فلم را جان استورجس در ســال  1960کارگردانی کرد و یک دوجین از
بازیگران مطرح آن دوران ،در آن بازی داشتند.
دومین فلم تازه جدول گیشــه ،محصول کمپانی برادران وارنر اســت و حال و هوایی
کمدی اکشن و خانوادگی دارد .اندی سامبرگ در این انیمیشن ،به جای کاراکتر اصلی
ماجرا به نام حرف زده است .او یک لک لک دانشمند و ماجراجو است.
شــغل این لک لک ،آماده کردن نوزادان برای تحویل به خانواده هایشان است .اما در
البراتوار او مشکلی به وجود می آید ،که کار آماده سازی بچه ها را با دردسر روبرو می
کند .طی هفته ای که گذشــت« ،سالی» با بازی تام هنکس برای دومین هفته متوالی،
صدرنشین جدول هفتگی فروش فلم ها شد.
به نوشــته هالیوود ریپورتر و به گفته تحلیل گران اقتصادی سینما ،این فلم این هفته
جای خود را به یکی از دو فلم تازه جدول خواهد داد.

 بازی با اعداد
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«دالور»ها و لک لک ها در
گیشه آمریکا
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
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فلم سینمای «دنیای زی ِر زمین  »Underworldبا نام «جنگ
خون»  6جنوری  2017اکران خواهد شد.
نسخه چهارم فلم ژانر اکشــن ترسناک «دنیای زیر زمین» با
نام «جنگ خون» پس از پایان مراحل پس از تولید در آستانه
اکران قرار دارد.
«کوری گودمن» فلمنامه این اثر را در ادامه نسخه قبلی نوشته
است .در این نسخه «سِ ــلِن» که در نقش یک جنگجو ظاهر
شــده به دنبال پایان دادان جنگ میان گرگ نماها و «خون
آشام ها است .در نســخه قبلی خون آشام ها با خیانت خود
باعث مرگ همسر سلن شدند.
«آنا فورســتر» کارگردان فلم های چون «ذهن های مجرم»،
«روز پس از فردا» و «خانم منشی» کارگردانی «جنگ خون» را
عهده دارد« .کیت بکینسیل»« ،تئو جیمز»« ،توبیاس منزیس»
و «آلیشیا وال بیلی» نقش های اصلی این فلم را بر عهده دارند.
تا به حال سه نســخه از این فلم به اکران در آمده که هر سه
نسخه با اقبال بسیار خوبی از سوی گیشه روبرو شدند.
فلــم « »Underworld: Blood Warsدنیــای زیر زمین
«جنگ خون» روزهای ابتدایی سال آینده میالدی همزمان با
تعطیالت اکران خواهد شد و به احتمال زیاد با وجود تعطیالت
فروش موفقی را پیش رو می بیند.

