
فروردین
مهربانی در شما موج می زند اما این خصلت امروز بیش از همیشه در شما 
فوران می کند به طوری که برای برخی از عزیزان تان هدیه می خرید. اگر 
چه آن ها از این رفتار شما بسیار خوشحال می شوند اما حواس تان باشد که 
در این کار زیاده روی نکنید؛ زیرا توقع دیگران را باال می برید و این کار 

در دراز مدت به ضررتان تمام می شود. 
اردیبهشت

احساس  فردی،  با  دیدار  از  پس  افتد.  می  خاص  اتفاقی  شما  برای  امروز 
زندگی تان  و  خود  به  نسبت  و  می کنید  تجربه  خود  وجود  در  را  عجیبی 

امیدوار می شوید.  
خرداد

عالیق  این  امروز  می طلبید.  تازه  چیزی  لحظه  هر  که  هستید  فردی  شما 
ناگهانی شما نه تنها دیگران بلکه خود شما را نیز متعجب کرده است زیرا 

تصمیم دارید که تغییری بزرگ به زندگی تان بدهید.  
تیر

اعتقاد  موضوع  این  به  حال  به  تا  اگر  است،  ماجراجوی  از  پر  زندگی 
به  داد.  خواهد  نشان  شما  به  را  خود  جنبه  این  زندگی  امروز  نداشته اید، 
تعریف  همچنین  و  آورده اید  دست  به  گذشته  در  که  موفقیت هایی  دلیل 
و تمجیدهایی که دوستان تان از شما می کنند، اعتماد به نفس تان باال رفته 

است. 
مرداد

در محیط کار پیشنهادی به شما می شود که انرژی و انگیزه تان را افزایش 
می دهد. در آمد شما نیز از این طریق افزایش می یابد. تغییر ساده نیست، اگر 
برای مسیری که انتخاب کرده اید نگران هستید، دوستان خود را فراموش 

نکنید، آن ها می توانند حامیان بزرگی برای شما باشند. 
شهریور

اما نگران هستید. اگر چه موانعی پیش  تصمیم دارید راهی را آغاز کنید 
پای تان وجود دارد؛ اما آنقدر با اراده قدم بر می دارید که در نهایت موفقیت 
هیچ  زیرا  را همیشگی کنید  رفتار خود  این  است. سعی کنید  شما حتمی 

هدفی آسان به دست نمی آید.  
مهر

شد،  خواهد  برابر  دو  شادی  این  شب  تا  و  شده  آغاز  شادی  با  شما  روز 
بنابراین بد نیست برای شام به یک مکانی زیبا بروید و این شادی را آنطور 

که شایسته شماست، جشن بگیرید. 
آبان

راهی  دو  سر  بر  شد.   نخواهید  پشیمان  بوده اید  که صادق  این  از  مطمئنًا 
قرار گرفته اید، مهم راهی که انتخاب می کنید نیست، مهم تالش شما برای 

گذراندن موانع است. هر راهی را در پیش بگیرید، سختی هایی دارد.
آذر

شما عاشق پیشرفت هستید و دوست دارید در تمام جنبه های زندگی حتی 
به جلو بگذارید. اگر چه شریک زندگی  رابطه عاطفی، هر روز یک قدم 
شما کمی نگران است اما با جسارتی که دارید حتمًا موفق خواهید شد. به 

حرف ها و سؤال های دیگران نیز اهمیتی ندهید.
دی 

را  تازه ای  درهای  می تواند  که  می شود  دستگیرتان  مهمی  اطالعات  امروز 
به روی شما بگشاید و زندگی شخصی یا حتی حرفه ای تان را تغییر دهد.  
فرصتی برای تان فراهم می شود که می توانید توانایی های خود را باال ببرید. 

امروز روز فوق العاده ای برای یادگیری است پس آن را از دست ندهید.
بهمن

یاد گرفتن مهارت های جدید اعتماد به نفس شما را باال می برد و تالش هایی 
که طی هفته های گذشته برای رسیدن به اهداف تان کرده اید، با موفقیت به 

نتیجه می رسد و شما مورد تحسین شدید اطراف یان قرار خواهید گرفت. 
اسفند

 این روزها بیشتر در مکان های عمومی و در ارتباط با دیگران باشید. ارتباط 
بیشتر با دوستان یا حتی عشق زندگی تان شما را به حال و آینده امیدوار 
کرده است طوری که ایده های مثبتی به ذهن تان رسیده که می خواهید در 

ماه های آتی اجرای شان کنید.

 

شباهت  با  اسپانیایی  جوان  یک 
بیش از اندازه به مایکل جکسون 
خواننده فقید آمریکایی توجهات 
جلب  خود  به  را  زیادی  بسیار 

کرده است.
و  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
مرد  این  میل،  دیلی  از  نقل  به 
نام  کورتس  سرخیو  اسپانیایی 
شباهت  است.  ساله   21 و  دارد 
جکسون  مایکل  با  او  عجیب 
شگفتی  آمریکایی  فقید  خواننده 

همراه  به  را  اینترنتی  کاربران 
داشته است.

البته کاماًل واضح به نظر می رسد 
عمل  با  اسپانیایی  مرد  این  که 
جراحی سعی کرده است خود را 

شبیه مایکل کند.
 2009 سال  در  جکسون  مایکل 

درگذشت.
می بینید  باال  در  که  تصاویری 
سرخیو  که  جکسون  مایکل  نه 

کورتس است.

ماده ای  گران ترین  سائل  عنبر 
عطرسازی  صنعت  در  که  است 
از آن استفاده می شود. درباره آن 
بدانید.  به گزارش جام جم آنالین 
برای  میزان، عطرهای خوشبو  از 
مصرف  دست  به  و  شدن  تولید 
را  زیادی  راه های  رسیدن  کننده 
راه ها  این  همه  اما  می کنند؛  طی 
و  نیستند  معطر  و  خوشبو  زیاد 
زیادی  زحمات  باید  آن ها  برای 

کشید و پول زیادی خرج کرد.
استفراغ  همان  سائل  عنبر 
ساحل  در  که  است  نهنگ 
می شود.  یافت  آزاد  آب های 
در  ماده  گران ترین  ماده  این 
که  است  عطرسازی  صنعت 
مورد  عطر  بوی  ماندگاری  برای 
استفاده قرار می گیرد. قیمت یک 
 کیلو از این ماده حدود ۷۰ هزار 

دالر است.

از نگاه دوربین

در فهرستی که از بهترین نقش آفرینی های بازیگران زن در قرن بیست 
ایزابل هوپر،  و یکم تهیه شده، لیال حاتمی در کنار چهره هایی چون 

ژولیت بینوش و اسکارلت جوهانسون جای گرفته است.
 به گزارش جام جم آنالین از مهر، منتقد سایت سینمایی ایندی وایر 
با تأکید بر این که در دو دهه اخیر شماری از بهترین فیلم های جهان 
اشاره دارد که گرچه  امر  این  به  بازیگران زن شکل گرفته،  بازی  با 
کارگردان یا نویسنده فیلمنامه این شخصیت ها را شکل داده اند، اما این 

بازی بازیگران بوده که به آن ها جان بخشیده است.
در این فهرست در حالی که لیال حاتمی برای بازی در فیلم »جدایی« 
بیست  بازیگران قرن  بهترین  از  به عنوان یکی  ساخته اصغر فرهادی 
و یکم شناخته شده است، در عین حال ژولیت بینوش برای بازی در 
خوانده  بهترین ها  از  یکی  کیارستمی  عباس  اصل«  برابر  »کپی  فیلم 

شده است.
درباره بازی لیال حاتمی منتقد این سایت ضمن اشاره به شرایط جدایی 
باشد،  داشته  آن ها  فرزند  بر  است  ممکن  که  تأثیری  و  زوج  یک 
می گوید گرچه فرهادی اسکار را دریافت کرد، اما حاتمی نیز شایسته 
دریافت این جایزه بود. زمانی که همسر او به حرکت ادامه نمی دهد 
او تصمیم می گیرد حرکت کند و پیچیدگی های خانودگی در سطحی 
کاماًل جدید راه او را سد می کند. او سرانجام از ناامیدی بیرون می آید 
اما راه را بر هر نوع افراط در ارائه این حس می بندد و انعطاف پذیری او 

بعد درخشانی برای ارائه این شخصیت فرهادی ایجاد می کند.
درباره فیلم کپی برابر اصل نیز بر این تأکید شده که یکی از مواردی که 
به طرزی باورنشدنی در فیلم های کیارستمی استاد فقید ایرانی مشاهده 

می شود این است که وی می تواند ذرات حسی را از موقعیت های خاص 
مورد  دل  بر  ذهن  اولویت  انگار  ارائه کند که  چنان  را  آن  و  بگیرد 
نظر است و کیارستمی مهارتی باورنکردنی برای درک این که کدام 
بازیگر می تواند این حس را بهتر از همه منتقل کند، دارد و این فیلم 
او مانند فیلمی چون »پیش از طلوع« طبیعت ناب رابطه را به شکلی 

درخشان ارائه می کند.
 بهترین نقش آفرینی های زنان در قرن بیست و یکم شامل این فیلم ها 

بوده است:
لیال حاتمی برای »جدایی« ساخته اصغر فرهادی

ایزابل هوپر برای بازی در فیلم »او« ساخته پل ورهوفن
اوما تورمن برای »بیل را بکش« ساخته کوئنتین تارانتینو

ساندرا هولر برای »تونی اردمن« ساخته مارن آده
پائولینا گارسیا برای »گلوریا« ساخته سباستین للیو

جئون دو-یئون برای »آفتاب مخفی« ساخته لی چانگ-دونگ
وایوال دیویس برای »حصارها« ساخته دنزل واشنگتن

دانیال وگا برای »یک زن شگفت انگیز« ساخته سباستین للیو
نائومی واتس برای »جاده مالهالند« ساخته دیوید لینچ

آلن برستاین برای »فاتحه ای برای یک رؤیا« ساخته دارن آرنوفسکی
لورا لینی برای »می توانی روی من حساب کنی« ساخته کنت لونرگان

امانوئله ریوا برای »عشق« ساخته میشاییل هانکه
ماریون کوتیار برای »زندگی چون یک گل سرخ« ساخته اولیویه داها

اسکارلت جوهانسون برای »زیر پوست« ساخته جاناتان گلیزر
شارلیز ترون برای »هیوال« ساخته پتی جنکینز

کریستین دانست در »مالیخولیا« ساخته الرس فون تریه
بری الرسن در »۱۲ موقتی« ساخته دستین دنیل کریتون

هالی بری برای »مهمانی هیوال« ساخته مارک فورستر
جیکوب  ساخته  روز«  همه  می رود/  راه  »دختر  برای  مارسن  آنی 

کروپنیک
بن  ساخته  جنوب«  وحش  حیات  »جانوران  برای  والیس  کوونزنی 

زایتلین
کاتالینا ساودرا برای »پیشخدمت« ساخته سباستین سیلوا

ژولیت بینوش برای »کپی برابر اصل« ساخته عباس کیارستمی
کیم هیا-جا برای »مادر« ساخته بون جون-هو

ناتالی پورتمن برای »جکی« ساخته پابلو الرین
بیورک برای »رقصنده در تاریکی« ساخته الرس فون تریه.

آنالین  اجتماعی  شبکه  وب گاه  مؤسس 
این در حالی  فیس بوک زندگی ساده ای دارد 
میلیارد  از 7۱.4  این جوان 33 ساله  است که 

دالر ثروت برخوردار است.
که  زاکربرگ  آنالین،  جم  جام  گزارش  به   
به  دختر  دو  کرده  ازدواج  است  سالی  چند 
نام های مکس و آپریل دارد که دومی اخیراً 
از  به دور  متولد شده. زاکربرگ که شیوه ای 
زرق و برق برای زندگی انتخاب کرده اخیراً 
با یک آگهی برای جذب یک پرستار خبرساز 
که  است  پرستاری  دنبال  به  او  است.  شده 
بتواند تمام وقت در اختیار خانواده او و البته به 
زبان چینی هم تسلط کامل داشته باشد. همسر 

مارک چینی االصل است. 
ثروتمندترین جوان دنیا را در کنار خانواده اش 

می بینید.

لوکس، واژه ای است که بسیاری از خانه ها، 
خودروهای  یا  و  گردشگری  مکان های 
اما  می دهند  اختصاص  خود  به  جهان 
تعلق  اصطبل  یک  به  واژه  این  دفعه   این 

گرفته است. 

از  نقل  به  و  آنالین  جم  جام  گزارش  به   
واژه ای  لوکس،  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
مکان های  خانه ها،  از  بسیاری  که  است 
گردشگری و یا خودروهای جهان به خود 
اختصاص می دهند اما این دفعه این واژه به 

یک اصطبل تعلق گرفته است. 
این اصطبل بزرگ، شیک ترین و مجلل ترین 
ساخته  دبی  در  که  است  جهان  اصطبل 
این  اقامت راحتی در   شده است و اسب ها 

بخش دارند.

۲۵ بازیگر زن برتر قرن ۲۱ 

 لیال حاتمی در لیست قرار گرفت

ثروتمندترین جوان دنیا در کنار خانواده اش

مایکل جکسون زنده شد

استفراغ نهنگ گران ترین ماده 
صنعت عطر سازی

خواندنیامروِز شما

اقامت اسب های عرب در هتل لوکس
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