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December 15 ,2015

معرفی «شهر موسیقی»
توسط یونسکو

«سورپرایز»

فلم چینی «سورپرایز :سفر به غرب» با فروش  17میلیون
دالری پرفروشترین فلم این هفته ســینمای جهان در
گیشه بینالملل شد.
این فلم فانتزی و ماجراجویانــه در حالی در اولین هفته
اکران خود به فروش  17میلیون دالری دســت یافت که
میتواند تا تاریخ نهم جنوری و آغاز اکران قسمت جدید
فلم «جنگ ســتارگان» همچنان به فروش موفق خود در
سینماهای چین ادامه دهد.
فلم «جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد» این هفته همزمان
با آمریکای شــمالی در اکثر کشورهای دنیا اکران خود را
آغاز میکند و سینمای چین تنها کشوری است که اکران
این فلم را در ســال آینده میالدی و از نهم جنوری آغاز
میکند.

پرفروشترین
فلمچینیهادر
گیشهجهان

فلــم «بازیهای بقا :مــرغ مقلد »2که چنــد هفتهای
پرفروشترین فلم گیشه خارجی بود ،در هفته میالدی که
گذشــت  4/15میلیون دالر از محل سینماهای  92کشور
جهان به دســت آورد تا فروش خارجی و جهانی خود در
چهارمین هفتــه نمایش به ترتیب به  320و  564میلیون
دالر رساند.
انیمیشن «دایناسور خوب» که توزیع آن را کمپانی دیزنی
اینترنشــنال بر عهده دارد ،در هفتهای گذشــته 3/14
میلیون دالر از ســینماهای  47کشــور جهان فروخت و
مجموع فروش خود را در گیشه بینالمللی به رقمی بالغ
بر  78میلیون دالر ارتقاء داد.
«شبح» بیســت و چهارمین قســمت از سری فلمهای
«جیمز باند» نیز  9/12میلیون دالر از  94کشور جهان به

یونسکو عنوان «شهر موسیقی» را به «لیورپول» انگلیس
داد .لیورپول که محل تولد «بیتلها» است ،بهعنوان یکی
از شهرهایی شناخته شد که جایزه «شهر موسیقی» را از
سوی سازمان یونسکو دریافت کرد.
دلیل ایــن نامگذاری «جایگاه موســیقی در قلب زنده
شهر و تعهد آن به خلق موسیقی شفاف و تعریفشده و
بهکارگیری روشهایی برای آموزش مهارتهای موسیقی
به جوانان» مطرح شده است.
عالوه بر لیورپول 10 ،شــهر دیگر از جمله کینگســتون
جامائیکا ،بوگوتای کلمبیا ،بولونیای ایتالیا ،هاماماتسوی
جاپان و  ...هم موفق به دریافت این عنوان شدند.
جوایز شهرهای خالق از سال  2004از سوی سازمان ملل

فروشاش اضافه کرد تا به امروز فروش خارجی و جهانی
به ترتیب  629و  820میلیون دالر را رقم زده باشد.
اما فلم «در قلب دریا» که این هفته صدرنشــین گیشه
سینمای آمریکای شــمالی بود ،در گیشه بینالملل نیز
 6/12میلیون دالر در  52بازار خارجی فروخت و فروش
خارجیاش را در اولین هفتههای نمایش به  4/39میلیون
دالر افزایش داد.
همچنین فلم فضایی «مریخــی» با فروش  1/8میلیون
دالری این هفته خود مجمــوع فروش خارجیاش را به
بیش از  366میلیون دالر رســاند و «پل جاســوسها»
ســاخته جدید «استیون اســپلیبرگ» نیز تاکنون به
مجموع فروش بینالمللی بالغ بر  53میلیون دالر دست
یافته است.

«عطش مبارزه» جنیفر الرنس
همچنان بیرقیب است

منتقدهای آنالین برگزیدگانشان را انتخاب کردند
فلم «مکس دیوانه :جاده خشم» ساخته «جیمز میلر» از
ســوی انجمن منتقدین فلم آنالین ،جایزه بهترین فلم و
کارگردانی سال  2015را از آن خود کرد.
در این نظرســنجی که فلمهای «مکــس دیوانه :جاده
خشم»« ،افشــاگر»« ،مریخی»«،بازگشــته»« ،اتاق»،
«بروکلین»« ،کارول»« ،ســیکاریو» و انیمیشن «Inside
 »outبرای کســب عنوان بهترین فلم رقابت میکردند،
در نهایت ســاخته آخرالزمانی و اکشــن «جیمز میلر»
عنوان بهترین فلم را کســب کرد .ساخته «جورج میلر»
استرالیایی چندی پیش عنوان بهترین فلم سال  2015را
از سوی هیات ملی نقد آمریکا به دست آورد و یکی از 20
فلم حاضر در فهرست بلند جوایز اسکار بهترین جلوههای
ویژه بصری اســت .این فلم  150میلیون دالری که اولین
نمایــش خود را در مــاه می  2015و پــس از نمایش در
جشنواره فلم کن تجربه کرد ،تاکنون موفق به ثبت رقمی
بالغ بر  375میلیون دالر در گیشه جهانی شده است .اما
در سایر بخشها فلم «آدمکش» محصول سینمای تایوان
با غلبه بر فلم تحســین شده «پسرسائول» از هنگری به
عنوان بهترین فلم خارجی سال از سوی انجمن منتقدین
فلم آنالین به نام خود ثبت کرد.

انیمیشن « »Inside outنیز در حالی بهترین پویانمایی
سال نام گرفت که رقبایی شامل «آنومالیسا»« ،دایناسور
خوب»« ،فلم بادام زمینی» و «شــان دیشپ» را در کنار
خود میدید« .نگاه سکوت» ساخته «جاشوا اوپنهیر» از
دنمارک نیز با غلبه بر فلمهایــی چون «امی»« ،بهترین
دشمنان»« ،سرزمین کارتل» و«روشن شدن:سانیتالوژی
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خانه ـ خینه ـ خیمه ـ نامه
ـ میهن ـ همین ـ ماه ـ هما
ـ نه ـ ماهی ـ رمه ـ مهر ـ
ماهر ـ هرم ـ اره ـ راه ـ رها
ـ خیره ـ نهر ـ نهار ـ هنر ـ
نیمه ـ نهم ـ میانه.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

 بازی با کلمات

آزادگی ـ استخاره ـ بدگوهر ـ پوزخند ـ تشبیه ـ ثالوث ـ جهنم ـ چوبدست
ـ حوزه ـ خراسان ـ درنده ـ ذکاوت ـ رنجیده ـ زیبندگی ـ ژنرال ـ سینما ـ
شکنجه ـ صیانت ـ ضرور ـ طرح نو ـ ظاهر ـ عاقد ـ غضب ـ فالکت ـ قریب
ـ کلبه ـ گدام ـ لحظات ـ مضارع ـ نوبت ـ واضح ـ هرات ـ یکتا.
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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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی
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در حالی که بازار ســینما در انتظــار اکران فلم «جنگ
ســتارگان» به ســر میبرد« ،عطش مبارزه» همچنان
م سینما است.
پرفروشترین فل 
ورود فلم «در قلب دریا» بــه کارگردانی ران هاوارد به
بازار سینمای آمریکای شمالی با استقبال زیادی مواجه
نشد و این فلم در  3103سالن سینما تنها  11میلیون دالر
فروخت تا «عطش مبارزه» با نقشآفرینی جنیفر الرنس
همچنان صدرنشین سینما باقی بماند.
هزینه ســاخت فلم «در قلب دریا» بدون در نظر گرفتن
هزینههای بازاریابی بیش از  100میلیون دالر بوده است،
بنابراین ایــن میزان فروش برای این فلم پرهزینه ناامید
کننده اســت .این فلم هفتهی آینده با ورود فلم «جنگ
ســتارگان ،نیرو برمیخیزد» به بازار سینمای آمریکای
شمالی کار دشــواری پیش رو خواهد داشت از این روی
امید چندانی به بهبود وضعیــت در هفتههای آینده نیز
ندارد .اخبار فروش «در قلب دریا» در بازارهای خارج از
آمریکای شمالی چندان نویدبخشتر از بازارهای داخلی
نیست .این فلم تا کنون در  52بازار خارجی عرضه شده
اســت و در مجموع  12روز نمایش در بازارهای خارجی

و زندان عقیده» به عنوان بهترین مســتند سال از نگاه
انجمن منتقدین آنالین انتخاب شد.
در بخش بهتریــن کارگردانی که «جیمــز میلر» برای
ســاخت «مکس دیوانه :جاده خشــم» برگزیده شده،
«تاوهاینس»« ،ریدلی اســکات» و «دینس ویلنوو» نیز
نامزد کسب جایزه بودند.
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میزان

حمل

امروز کمی احســاس تنهایی می کنید .شــاید با دیدن یک دوست
قدیمی این حس از شما خارج شود .بهتر است به دوستانتان که خیلی
وقت است از ان بی خبرید زنگ بزنید و با انها امروز را بگذرانید.

ثور

مســایل را عجالت ًا ساده بگيريد تا خود به خود حل شوند .گذشته از
اين مورد زندگي خصوصي و روابط عشقي با عاطفي شما به نقطه اوج
و شکوفایي خواهد رسيد .براي آنها که مجرد هستند و به دنبال زوج
ي ميشود.
آينده خود ميگردند عشق با يک نگاه پيشبين 

جوزا

بسياري از مشکالت شــما زائيدۀ تفکر و نحوه عملکردتان است که
با کوچکترين تغيير در طرز تفکر و تغيير روش در مواجه با مســایل
روزمره زندگي بســياري از آنها خود به خود از بين خواهند رفت .به
احتمال قوي ســفري در پيش خواهيد داشت که عالوه بر تفريح در
آمدي نيز برايتان در بر خواهد داشت.

سرطان

خيلــي از مجردها بعداز اختالف نظر با خانــواده تصميم به زندگي
مستقل گرفتهاند که بايد اين اقدام با حسابگری و دور اندايشي عمل
شود ،چرا که ممکن است از هر دو طرف با ناکامي و شکست روبهرو
بشــوند .ازدواجهای مصلحتي و تحت فشار سبب رويدادهایي شده
که متولدين اين ماه را امروز پکر ساخته است.

اسد

اگر پولي را براي منظور خاصي پس انداز کردهايد اآلن بهترين موقع
براي مصرف آن است ولي ريسک نکنيد .الزامي ندارد که حتم ًا و بايد
پس اندازتان در جهتي خرج شود که قب ً
ال برايش برنامه ريزي شده
اســت بلکه ميتوان آن را به بهترين نحو براي کاري که امروز پيش
آمده است مصرف کرد.

سنبله

بیش از آن که همه چیز به حالت عــادی بگردد باز هم مدتی وقت
دارید تا محبوب باشــید .کارها و فعالیتهایــی که دیروز عادی و
روزمره بودند اکنون جالب تر و جذاب تر به نظر می رسند.

اصوالً متولدين اين ماه آدمهاي بســيار خــوش قلب و فداکاري
هســتند ولي گاه به دليل بعضي لجبازيهای خود را به دردســر
مياندازند .در زمينه کاري و مشکالت محيط کار ،بايد با سياست
عمــل کرد  .بايد هماهنگي ايجاد کــرد .در زمينه بعضي اختالف
نظرها و يا زمزمه جداييها در ميان ســي در صد از متأهلين بايد
توصيه نمود عاقل باشيد.

عقرب

دختران جوان در مورد خواستگارهاي خود و به طور کلي پيشنهادهاي
ازدواج خيلي بيشتر از پيش بررســي و مطالعه کنند .ممکن است
خانمها از عقب افتادگي موقتي شــوهران خود در امور مالي کمي
ناراحت شوند ،اما پايان شب سيه سپيد است .

قوس

دريافت خبرها و پيامهــای تازهای زندگي اکثر متولدين اين ماه را
دچار تحــول و تغيير ميکند ،در اين ضمن بعضيها به دليل نقل و
انتقاالت تازه در کار و زندگي شان ،ابتدا کمي دلواپس ميشوند ولي
به مرور خود را بازيافته و به مسایل مثبت پيش آمد پيميبرند.

جدی

خانمهای متولد اين ماه اغلب روحيه حساس و شکنندهای دارند،
اين عده از دروغ و دورويي آدمها خيلي زود ميشکنند و آنقدر که
به روابط انسانها در حد احساسي اهميت ميدهند به کمک و ياری
مادی نيم نگاهي هم ندارند .ازدواج در ميان جوانترها اوج ميگيرد
و بسياری از دخترخانمها شانس يافتن مرد دلخواه خود را مي يابند.

دلو

به زودي به يک ميهماني باشکوه دعوت خواهيد شد .اما احتمال
شرکت کردنتان در اين ميهماني کم است .نرفتن شما به نفع شما
خواهد بود چرا که همیشه شکوهی که دیده میشود مانند یک نی
توخالیست که تنها ابهت آن موجب اغفال شدن میگردد.

حوت

احساس ميکنيد آن طور که بايد از زحمتتان قدرداني نمي شود.
خواســتار اين هســتيد که ديگران پي به ارزشهاي شما برده و
برايتان احترام قايل بشوند .امروز خبرهای خوشی از سوی همراهان
زندگیتان در برقراری رابطه عاطفی خواهید داشت.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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راهاندازی شده و هر سال در بخشهای مختلف سینما،
موســیقی ،طراحی ،صنایع دســتی ،خوراکشناسی و
تغذیه ،هنرهای رسانهای و ادبیات ،برگزیدگانی را معرفی
میکند .هدف از اعطای این عنوان ،گســترش «سطح
همکاری بین شــهرهای خالق جهان به منظور توسعه با
ثبات شهری» است .براساس گزارش بیبیسی ،اعضای
هیئــت داوران این جایزه معتقدنــد ،لیورپول با وجود
فســتیوالهایی مانند جشــنواره بینالمللی موسیقی،
«ساوندسیتی» و  ...بهشــتی برای هنر موسیقی است.
یونســکو همچنین به اهمیت ارکســتر فیالرمونیک
سلطنتی لیورپول و موسسه موســیقی و رقص «کریم
فیلدز» در این شهر اشاره کرد.
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اسب را در خانه  e 2حرکت دهید.
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به فروشــی برابر با  39.4میلیون دالر دست یافته است.
بنابراین مجموع فروش جهانــی «در قلب دریا» تا این
لحظه  50.4میلیون دالر بوده اســت .کریس همسورث،
بنجامین واکر ،ســیلیان مورفی ،تام هالند ،بن ویشاو و
براندن گلیسن بازیگران فلم «در قلب دریا» هستند که
داستان غرق شدن کشتی شکار نهنگ اسکس در سال
 1820را بازگو میکند .علیرغــم حضور بازیگران مورد
عالقهی نســل جوان ،به نظر میرســد که داستان فلم
جذابیت چندانی برای آنها نداشته است و شاید به همین
دلیل بود که  46درصد از تماشاگران فلم باالی  50سال
داشــتند .در این میان منتقدان سینما نیز روی خوشی
به فلم ران هاوارد نشــان ندادند و اکثر نقدها دربارهی
فلم منفی بود .در عین حال تماشــاگران از این نظر با
فلم نرمتر برخورد کردند و امتیاز ســینمایی  Bمثبت را
برای «در قلب دریا» در نظر گرفتند .پرفروشترین فلم
این آخر هفتهی ســینماهای آمریکای شمالی همانند
هفتههای گذشــته قسمت دوم فلم «عطش مبارزه ،زاغ
مقلد» بود که با فروشی برابر با  11.3میلیون دالر مجموع
فروش داخلی خود را به  244.5میلیون دالر رساند.

داغ ترین خبرها از
«موتر جنگ»برد پیت

جدیدترین فلم برد پیت کــه «موتر جنگ» نام دارد ،مراحل
فلمبرداریاش را پــس از  ۲۲روز در امارات متحده عربی به
پایان رسانده است.
این کمدی هجوآمیز که توسط نتفلیکس غول خدمات پخش
آنالین و پلــن بی انترتینمنت کمپانی تهیــه برد پیت تهیه
شده از کتاب پرفروش «عملیاتها :داستان داخلی وحشی و
هولناک جنگ آمریکا در افغانستان» نوشته مایکل هیستینگز
فقید ،روزنامهنگار آمریکایی الهام گرفته است.
در این فلم که توســط دیوید میشــو (کارگردان «پادشاهی
حیوانات» و «عیار») ساخته شــده ،پیت نقش یک فرمانده
آمریکایی عجــول را بازی میکند که شــخصیتش از روی

استنلی مککریســتال ژنرال چهارستاره ارتش ساخته شده
اســت .از دیگر بازیگران فلم میتوان به آنتونی مایکل هال،
ویل پولتر و توفر گریس اشاره کرد.
دســت اندرکاران ســاخت فلم «دســتگاه جنگ» در ماه
آگوست وارد ابوظبی شدند تا دفتر تهیه فلم را پیش از آغاز
فلمبرداری در امارات راهاندازی کنند و مراحل فلمبرداری در
ماه اکتبر آغاز شد .به منظور درست کردن یک سفارت خیالی
آمریکایی در کابل ،خیابانهای اطراف ساختمان ابوظبی میدیا
تغییر شکل داده شدند .همچنین بعضی از مراحل فلمبرداری
در مرکز نمایــش ملی ابوظبــی ( ،)ADNECآکادمی فلم
نیویورک ابوظبی و مناطق دورافتاده صحرای ابوظبی صورت
گرفتند.
نورا ال کابی مدیــر عامل کمپانی توفــور ۵۴که در مراحل
فلمبــرداری کمک کرد ،میگوید« :مــا از میزبانی فلم موتر
جنگ پلن بی انترتینمنت در امارات و تسهیل کردن مراحل
فلمبرداری در  ۲۰موقعیت مختلف بسیار خوشحال هستیم».
ال کابی اضافه کرد که ارتش هم در تامین امنیت موقعیتهای
فلمبرداری کمک کرده و در تمــام مراحل تهیه فلم از آنها
حمایت کرد.
این فلم از  ۵۰۰نفر سیاهیلشــگر اســتفاده کرد که نماینده
 ۲۰ملیت مختلف بودند و مراحــل تهیه این فلم این فرصت
را به هفت کارآموز جوان اماراتی داد تا ســر صحنه فلم کار
کنند .این بیشــترین تعداد کارآموز در یک فلم سینمایی در
ابوظبی بود« .موتر جنگ» همچنیــن از کاهش  ۳۰درصدی
مالی کمیسیون فلم ابوظبی هم بهره برد.
گفته میشود نتفلیکس بودجهای حدود  ۷۰میلیون دالر برای
این فلم تامین کرده و اکران سینمایی محدود آن را در اواخر
سال  ۲۰۱۶در کنار انتشار گســترده دیجیتال ،برنامهریزی
خواهد کرد .این کمپانی برنامه دارد تا آن زمان به هدف خود
مبنی بر تامین خدمات پخش در  ۲۰۰کشور جهان دست پیدا
کند .ابوظبی در ســالهای اخیر چنــد فلم بزرگ هالیوودی
از جمله «جنگ ســتارگان :نیرو بیدار میشود» و «سریع و
خشــمگین  »۷و همچنین فلمهای هنــدی «بنگ بنگ!» و
«عزیز» را به خود جذب کرده است.

