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هفته مد نیویورک در تسخیر مبتالیان
و شفایافتگان سرطان پستان

هفته مد نیویورک ،امســال به مبتالیان و شفایافتگان
از سرطان پســتان اختصاص یافته بود و مدلهایی که
در این نمایــش منحصر به فرد شــرکت کرده بودند،
سینهبندهای بســیار متفاوت و متنوعی را روی صحنه
بردند.
عواید این نمایــش به یک موسســه خیریه که برای
مبتالیان به سرطان پســتان فعالیت میکند اختصاص
یافت.
یکی از بانیان نمایش امســال دانا دونوفری بود ،طراح
آمریکایی بود که در ســال  ۲۰۱۰در  ۲۷سالگی فهمید
به سرطان پستان مبتال شــده و پس از درمان متوجه

شد سینهبند مناســب و اندازه برای زنانی مثل او در
دسترس نیست.
او سال گذشته سوتینهای طراحی خود را برای زنانی
که از ســرطان پســتان جان به در بردهاند با عنوان
تجــاری  AnaOno Intimatesراهاندازی کرد؛ نامی
که از ترکیب بخشی از اســم و فامیل خودش تشکیل
شده بود.
مجری این نماش میرا ســوروینو هنرپیشه سینما بود
که در ســال  ۱۹۹۵به دلیل بــازی در آفرودیت توانا
ساخته وودی آلن -برنده اسکار شده بود.
مانکنهای این نمایش ،با اندامها و سینههای متفاوت و

بتمن لگویی برنده باکس آفیس شد

داستانهایی متفاوتتر ،با افتخار آثار جراحی پستان
را بر بدنشان به نمایش گذاشتند.
به گفته خانــم دونوفری نیمــی از مانکنهایی که در
این نمایش حضور داشــتند مبتال به ســرطان پستان
پیشــرفته بودند یا ســرطان به دیگر اعضای بدنشان
سرایت کرده بود.
پیج مور مانکن  ۲۴ســالهای که در این نمایش شرکت
داشت گفت« :احساس کردم سکسی هستم ،احساس
کردم زیبا هستم و به خودم افتخار میکردم».
خانم مور پنج هفته پیش هر دو پســتانش را با جراحی
برداشته بود چون بررســی ژنتیکی نشان داده بود او
بسیار مستعد ابتال به سرطان پستان است.
او گفت« :انگار جای عمل جراحی سکسی و عالی شده
بود ،من اینجا هستم ،زندهام و حس خوبی دارم و این
از هر چیزی مهمتر است».
تحقیقات نشان میدهد در آمریکا از هر هشت زن یک
نفر به سرطان پستان مبتال میشود.
خانم دونوفری به رویترز گفت« :بــرای این مانکنها
این لحظه مهمی بود که بتوانند چنین تجربهای داشته
باشــند چرا که سرطان پستان بدن این زنان را تصرف
کرده است».
«من اعتمــاد به نفس و عزت نفســم را بــه تدریج
بازســازی کردم ،اول با خالکوبی ،بعد با گفتگو با زنان
دیگر درباره زندگی پس از برداشتن پستان و سپس با
طراحی ســوتینهای خودم .نمیدانم چرا اصال به این
موضوع در دفترچههای راهنمای ســرطان پستان که
بیماران میدهند اشارهای نشده بود».
و شــاید حرف آخر را کایرو آگوستینو زده باشد ،معلم
و وبالگنویســی که در نیوجرسی زندگی می کند و به
عنوان مدل در نمایش شــرکت داشت« :چه پستان و
نوک پستان داشــته باشم چه نداشته باشم ،من زنم».
(بی بی سی)

«فیلم بتمن لگویــی» در تعطیالت آخر هفته با فروش
 ۵۵.۶میلیون دالــر در راس باکسافیس آمریکا جای
گرفت.
کمپنی برادران وارنر با ساخت «فیلم بتمن لگویی» که
با ســرمایهگذاری  ۸۰میلیون دالری ساخته شده موفق
شد تا مخاطبان زیادی را در نخستین آخر هفته اکرانش
به ســینماها بکشاند .در این فیلم بتمن برابر ژوکر و در
نبردی در گاتهام ســیتی تصویر شده است .ویل آرنت،
زاک گالیفیانکیس و رالف فاینس صداپیشگان این فیلم
هستند .این فیلم در دنیای فیلم «لگو مووی» محصول
 ۲۰۱۴میگذرد که  ۴۶۹.۲میلیون دالر در سراسر جهان
فروش کرد« .فیلم نینجاگو لگویی» نیز در همین فضای
داستانی در ماه سپتامبر اکران میشود.
در همین حال اکران «پنجاه طیف تیرهتر» که ادامهای بر
فیلم پرفروش «پنجاه طیف گری» بود نتوانست در اولین
هفته اکرانش موفقیت آن فیلم با فروش  ۸۵.۲میلیون
دالر را تکرار کند و با فروش  ۴۶.۸میلیون دالر فیلم دوم
باکس آفیس شد.
«جان ویک :فصل  »۲که ادامهای بر فیلم «جان ویک»
ســال  ۲۰۱۴با بازی کیانو ریوز است فروشی  ۳۰میلیون
دالری را ثبت کرد .این رقم دو برابر بیش از فروش فیلم

نجات نقاشی «سالوادور دالی»
از دست مافیا

بهترین های اسپانیا معرفی شدند

سی و یکمین مراسم ساالنه «جایزه گویا» بهترین های
سینمای اسپانیا با حضور چهره های برتر سینمای این
کشور برگزار شد.
در این مراسم «پنلوپه کروز « بازیگر پروژه بعدی اصغر
فرهادی به همراه «پــدرو آلمودوار» کارگردان صاحب
سبک سینمای اسپانیا نیز حضور داشتند.
در مراسم امسال فیلم «خشــم یک مرد بیمار» اولین
فیلم کارگردانی شده توســط «رائول آروالو» بازیگر
اسپانیایی ،به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد.
این فیلم درباره دزدی محکوم به اعدام است که سعی
دارد پس از فرار از زندان ،از گذشــته تاریک خود نیز
رها شود .آروالو توانست جایزه بهترین کارگردان تازه
کار و بهترین فیلمنامه مراسم گویا را از آن خود کند.
فیلم فانتــزی «تماس با هیوال» از دیگر برندگان خوش
اقبال شــنبه شــب بود .این فیلم توانست  9جایزه را
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 ۱۴نقاشی ارزشمند از جمله یکی از تابلوهای «سالوادور
دالی» هنرمند سرشناس اسپانیایی ،در خانهای منتسب
به یک گروه مافیای ایتالیایی کشف شد.
«آرت نت» نوشــت ۱۴ :تابلوی نقاشــی از یک گروه
مافیایی که پیشتر  ۱۲۵اثر گرانقیمت هنری از آنها
کشف و نمایش داده شده بود ،در آپارتمانی در جنوب
ایتالیا پیدا شد.
در این مجموعه ارزشــمند ،یکی از کارهای «سالوادور
دالی» نقاش مطرح اســپانیایی نیز دیده میشود .این
نقاش و هنرمند اســپانیایی در سال  ۱۹۸۹در سن ۸۵
سالگی درگذشت« .دالی» یک طراح ماهر بود که بیشتر
بهخاطر خلق تصاویری گیرا و خیالی در آثار سورئال به
شهرت رســید .معروفترین اثر او «تداوم حافظه» نام
دارد که در ســال  ۱۹۳۱خلق شد« .دالی» همچنین در
عرصه عکاسی ،مجسمهسازی و فیلمسازی هم فعالیت

از آن خود کند از جمله جایــزه بهترین کارگردانی و
بهترین موســیقی فیلم .خوان آنتونیو بایونا ،کارگردان
این اثر بود.
فیلم داستان پسربچه ای را به تصویر کشیده که دنیای
فانتزیش به واقعیت تبدیل می شــوند .او که از بیماری
مادرش غمگین اســت و با همکالسی های قلدرش نیز
مشــکل دارد ،زمانیکه هیوالیی در پشت پنجره اتاق
خوابش ظاهر می شــود ،راه حلی غیرمتعارف می یابد.
هیوال او را به سمت سفری برای کسب شجاعت ،ایمان
و حقیقت هدایت می کند.
«اما ســوارز» نیز جایــزه بهترین بازیگــر در فیلم
«جولیتا» و بهترین نقش مکمل زن برای فیلم «پوستی
دیگر» را کسب کرد.
فیلم جولیتا داستان مادری است که دخترش به فرقه
ای می پیوندد و ارتباطش را با او قطع می کند.

2306
هـدف

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

تقوی ـ وقــت ـ دقت ـ
تقدیر ـ تو ـ قدرت ـ تیر
ـ تدبیر ـ تبر ـ بوت ـ تر
ـ بت ـ تب ـ بیت ـ قوت
ـ قربت.

آماده ـ افسونگر ـ بندار ـ پاسپورت ـ تقصیر ـ ثبات ـ جسیم ـ چلپک ـ
حفاظت ـ خشونت ـ دمگاه ـ ذکا ـ رونما ـ زاوالنه ـ ژنده ـ سارا ـ شایان ـ
صبحدم ـ ضخامت ـ طفره ـ ظرافت ـ عبادت ـ غضروف ـ فتنه ـ قامت ـ
کالبد ـ گفتار ـ النه ـ مجادله ـ وحدت ـ هدف ـ نور ـ یقین.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف
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 بازی با کلمات
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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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 20 کلمه :عالی
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میزان

حمل

طبيعت بشر اين اســت كه چيزي را كه نداده ،ميخواهد .به دنبال
تجربهاي جديد و متفاوت هســتيد .ميتوانيد با كمك ستارگان اين
حس را به دست آوريد.

ثور

بیشــتر از همیشه دوســت دارید ،اعتبارتان را باال ببرید .بنابراین
خیلــی تالش میکنید تا برای اطرافیان مفید و مثمر ثمر باشــید .
اگر به کســی خوبی میکنید اول شخص را بشناسید بعد این کار را
انجام دهید .امشب بهترین زمان برای ماجراجویی است و هر چه قدر
بیشتر تفریح کنید بیشتر به شما خوش می گذرد.

جوزا

از جهات مختلف امروز ،روز شــادي بخشي است و از آنجايي كه هر
از گاهي بدخلق و بيحوصله هستيد ،اكنون زمان خوبي است .انرژي
بيشتري داريد تا به خودتان خوش بگذرانيد ،شايد نگران باشيد كه
به روابط احساســي با همسرتان عالقهاي نداريد .اگر اين طور است
دليلش را پيدا كنيد .شايد فكرتان جاي ديگري است و اين ميتواند
دليلي بر آن باشد.

سرطان

مســؤولیت بیشــتری را پذیرفتهاید و جالبتر این که از آن لذت
میبرید .اما اگر شــروع کنید به دستور دادن به دیگران نتایج بدی
متوجه شما خواهد شد.

اسد

امروزکار ســخت جزئی از برنامه شماست و شما آماده اید که هر
کاری که ســر راه تان قرار میگیرد را انجام دهید .شما به اینکه
امروز مؤثر و برنامه ریز هستید ،افتخار میکنید و در انجام کارها
ســعی میکنید نهایت توان خود را به کار گیرید .در حال حاضر
بسیار تأثیرگذار شدهاید و شخصی که دارای قدرت و مقامی است
به زودی متوجه شما خواهد شد.

عقرب

امروز غرق در دنیای خودتان هســتید ،بنابراین اگر میخواهید
تغییری در خودتان ایجــاد کنید،اکنون زمان خوبی برای این کار
است اما اگر سعی دارید شخص دیگری را هم زیر نظر بگیرید کمی
برای تان مشکل می شود.

قوس

اوه خداي من ،يك نفر امروز قصد دارد به شــما بياعتنایي كند.
آنها ممكن است انتقادگر باشند و يا بخواهند شما را طرد كنند و
گرچه اين كار آنها خصوصيات بد آنها را نشان ميدهد و نه شما را؛
ولي ميتواند مضراتي براي شما داشته باشد.

جدی

امروز همه برنامهها اجرا ميشــود و ديگران ايدههايتان را جدي
ميگيرند .همه نظر شــما را ميپرسند .خيلي تملق نمايانه است.
اين طور نيست؟ در انتهاي روز واقع ًا خسته هستيد اما خيلي هم
راضي و خوشنود.

دلو

امروز ســخاوت ،جزئي از نام شماست و از خريدن هدايايي كوچك
براي افراد زندگيتان لذت خواهيد برد! اگر به دنبال هديه اي براي
كسي هستيد و احتماالً براي تولدش مي خواهيد آن را بخريد ،ممكن
است بسيار دست و دلباز شده و بيش از حد معمول ،هزينه كنيد.

امروز کام ً
ال درگیر نگرانیهای خود هستید به طوریکه از محیط اطراف
بی خبر می مانید .مانعی ندارد اگر زمانی را برای صحبت کردن درباره
مشکالت شخصی خود اختصاص دهید .تنها مشکل این است که اگر
از احساسات بیخبر باشید دیگران را ناراحت میکنید چون هیچگونه
عالقهی به آنها نشان نمیهید.

بهتر است از رفتار خوب تان اســتفاده کنید تا از شرایط بد خالص
شوید .سعی کنید دیگران را مجبور کنید طرف خندهدار مسایل را
ببیند و با آن ها شوخی کنید و نشان دهید که جدی نیستید .در حال
حاضر خنده تنها چیزی است که مشکالت را حل میکند.

تعادل زندگی خصوصی و مســؤلیت حرفهی یک تخصص و یک
استعداد اســت .زمان بعضی از درخواســت کمک هاست .شما
ممکن است فراموش کرده باشید،اما همیشه کسی هست که شما
میتوانید به کمک او تکیه کنید.

سنبله

حوت
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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نخست اســت .این فیلم موفقیت زیادی را مدیون جلب
تماشاگران زن است که همراه تماشاگران مرد که مشتری
چنین فیلمهای اکشنی هستند ،به تماشای آن نشستند.
«شکاف» فیلم ترسناکی که هفته پیش صدرنشین بود در
چهارمین هفته نمایشش  ۹.۳میلیون دالر دیگر فروخت
تا آمار فروشش را به  ۱۲.۲میلیون دالر برساند و در مکان
چهارم پرفروشها جای بگیرد.
در مکان پنجم نیز «چهرههای پنهان» با فروش  ۸میلیون
دالری جای گرفت و مجموع فروشش را به  ۱۳۱.۴میلیون
دالر رساند.
«هدف یک ســگ» با مجموع فروش  ۴۲.۵میلیون در ۳
هفته « ،حلقهها» با مجموع فروش  ۲۱.۴میلیون دالر در
دو هفته« ،الاللند» با مجموع فروش  ۱۲۶میلیون دالر در
 ۱۰هفته« ،شــیر» با فروش  ۳۰.۳میلیون در  ۱۲هفته و
«فضای بین ما» با فروش  ۶.۵میلیون دالر در  ۲هفته دیگر
فیلمهای فهرست پرفروشها را تشکیل دادهاند.
«فروشــنده» به کارگردانی اصغر فرهــادی هر چند در
فهرســت پرفروش ها جا ندارد ،اما در سومین آخر هفته
اکرانش در آمریکای شــمالی با اکران در تنها  ۶۵سینما
موفق شد تا  ۲۶۱.۸هزار دالر فروش کند و مجموع فروش
خود را به  ۷۲۴.۸هزار دالر برساند.
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قلعه را در خانه  C 8حرکت دهید.
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داشت .این هنرمند با «آلفرد هیچکاک» در ساخت فیلم
«طلسمشده» ( )۱۹۴۵همکاری داشت.
پولیس ایتالیا ابتدا یک نقاشی از حضرت مسیح (ع) را
که در حال شــفا دادن یک نابینا در شهر رجیو کاالبریا
پیدا کرد که سال  ۲۰۰۱گزارش سرقت آن در سیسیلی
ثبت شده بود .جریان این پرونده به آپارتمان دیگری در
شهر سیسیلی رفت و نیروهای پولیس موفق شدند در
این مکان  ۱۳تابلوی نقاشی دیگر را کشف کنند .تصور
میشود این مجموعه هنری باارزش از آن «جیااوچینو
کامپولو» تاجر معروفی باشــد که با گروههای مافیا کار
میکند.
«کامپولو» در سال  ۲۰۱۱به  ۱۶سال حبس خانگی محکوم
شــد .داراییهای او در پاریس ،رم ،میالن و خانهاش در
رجیو کاالبریا و پولهایش در  ۲۷حساب بانکی نگهداری
میشود.

«بفتا» برندگانش را شناخت
«الال لند» پنج جایزه برد

در مراســم «بفتا» که شب سهشــنبه در لندن برگزار شد
«الاللند» با دست پر و با کسب پنج جایزه به خانه برگشت.
هفتادمیــن دوره جوایز بفتا که از ســوی آکادمی هنرهای
ســینمایی و تلویزیونی بریتانیا (بفتا) اهدا می شود ساعت
هفت یکشنبه شــب در رویال آلبرت هال لندن کار خود را
شروع کرد و برندگان این دوره را شناخت.
این مراسم در حالی برگزار شد که شاهزاده ویلیام ،نوه ملکه
بریتانیا و همسرش کاترین میدلتون از مهمانان امسال بودند.
این دوره از مراســم دوره سختی برای داوری بود که باید در
فیلمهای مطرحی کار خود را انجــام میدادند و در واقع ۱۵
برنده اصلی وجود داشت« .منچستر کنار دریا»« ،حصارها»،
«شیر»« ،ورود»« ،هکساو ریج»« ،جکی» و «فلورانس فاستر
جنکینز» از مدعیان اصلی امسال بودند.
در نهایت در این مراســم «الاللند» کــه در  ۱۱بخش نامزد
دریافت جایزه شده بود ،موفق به کسب جایزه بهترین فیلم،
بهترین کارگردانی برای دمین شازل ،بهترین بازیگر زن برای
اما اســتون ،بهترین فیلمبرداری برای لینوس ســاندگرن و
بهترین موسیقی برای جاستین هورویتس شد.
اما رایان گاسلینگ جایزه بازیگر مرد را از دست داد و جایزه
بهترین بازیگر مرد به کیســی افلک برای بازی در «منچستر
کنار دریا» ساخته کنت لونرگان رسید.
در عین حال «شیر» موفق شــد با کسب دو جایزه در بخش
بهترین بازیگر مــرد نقش مکمل بــرای دو پاتل و بهترین
فیلمنامه اقتباسی برای لوک دیویس از مراسم بیرون بیاید .در
این بخش ماهرشاالعلی بازیگر «مهتاب» دست خالی ماند.
جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل نیز همان طورکه انتظار
میرفت به وایــوال دیویس برای «حصارها» ســاخته دنزل
واشنگتن رسید.
جایزه بهترین فیلم بریتانیایــی نیز به «من ،دانیل بلیک» به
کارگردانی کن لوچ رسید که مسیر موفقیت را با دریافت نخل
طالی جشنواره فیلم کن شروع کرده بود.
جایزه بهترین فیلم غیرانگلیســیزبان نیز به «پسر شائول»
ساخته الشلو لمس از مجارســتان اهدا شد که جایزه اسکار
سال پیش را گرفته بود.
«زیر ســایه» ســاخته بابک انوری کارگردان ایرانی ساکن
بریتانیا موفق به کسب جایزه بهترین فیلم اول یک نویسنده
یا کارگردان یا تهیهکننده بریتانیایی شــد .این فیلم نماینده
بریتانیا در بخش اسکار خارجیزبان بود.
جایزه بهترین مستند به «ســیزدهمین» ساخته آوا دوورنی
رسید و در بخش انیمیشن «کوبو و دو رشته سیم» موفق شد
تا رقبایی چون «در جســتجوی دوری» و «موانا» و «زوتوپیا»
را پشت سر بگذارد.
در مراسم دیشــب جایزه دوســتی بفتا نیز به مل بروکس
کارگردان ،بازیگر و کمدین آمریکایی اهدا شد.

