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«جنگ ستارگان» در
جاپان از يك مانگای
کودکانه شكست خورد

در حالی كه قسمت هفتم «جنگ ستارگان :نيرو بيدار
میشود» در سراسر جهان با قدرت تمام جلو ميرود،
در جاپان اين فيلم از يك مانگای كودكانه شكســت
خورد.
به نقــل از آسوشــیتدپرس ،در حالی كه سراســر
گیشههای سینماهای جهان در تسخیر فلم جدید از
مجموعه فلمهای «جنگ ســتارگان» است و تب این
فلم همه جا را گرفته ،جاپانیها به تماشای یك مانگای
كودكانه نشستهاند.
در جاپان آخرین قسمت از یك افسانه علمی تخیلی
در قالب انیمیشن به فلم پرفروش روز بدل شده است.
قسمت آخر انیمیشن «یو-كی فلم نگاه میكند  :۲شاه
انما و  ۵داســتان ،نیان!» دومین فلم بر مبنای بازی
ویدیویی مردم پســند «یو-كی تماشا میكند» است
كه به فلم پرفروش باكس آفیس بدل شده است.
این انیمیشــن جاپانی با فــروش  ۹۷۵هزار تکت در
مقایســه با «جنگ ســتارگان» كه  ۸۰۰هزار تکت
فروخته ،موفق شده است تا فلم پرفروش هفته شود.
با این حال با توجه به قیمــت تکتهای این دو فلم،
این «جنگ ستارگان» بوده كه درآمد بیشتری كسب
كرده و با فــروش  ۱۰.۳میلیون دالری در راس باكس
آفیس قرار گرفته ،در حالی كه انیمیشن جاپانی ۸.۷۱
میلیون دالر فروش كرده است.
علت توجه بیشــتر به این مانگا این است كه بیشتر
خانوادهها با حضور بچههایشان برای تماشا به سینما
میروند ،در حالی كه «جنگ ســتارگان» فلمی برای
بزرگساالن است.

اعالم تاریخ رسمی اکران قسمت جدید «آواتار»

«جیمز کامرون» کارگردان هالیوودی در نهایت از اکران
قسمت اول از سهگانه جدید و علمی تخیلی «آواتار» در
کریسمس سال  2017میالدی خبر داد.
پس از انتشار اخبار گوناگون درباره تاریخ اکران قسمت
جدید فلم «آواتار»« ،جیمز کامرون» در حالی از کریسمس
 2017به عنوان تاریخ قطعی نمایش عمومی این فلم خبر
داد که فلمهایی چون قسمت هشتم «جنگ ستارگان» و
«شماره یک آماده» ساخته جدید «استیون اسپیلبرگ»
نیز برای نمایش در زمانی مشابه برنامهریزی شدهاند.

معرفی بهترین فلم سال
سینمای فرانسه

جوایز معتبر فلم «لوئی دلوک» فرانسه به ریاست «ژیل
ژاکوب» ،رئیس ســابق جشنواره کن ،فلم «فاطیما» را به

عنوان برنده سال  2015این رویداد سینمایی معرفی کرد.
فلم «فاطیما» به کارگردانی «فیلیــپ فاکون» موفق به
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 بازی با کلمات

آویزه ـ اشک ـ بندرگاه ـ پریشان ـ تاجران ـ ثاقب ـ چنار ـ جاذبه ـ حکمت
ـ خوراک ـ داســتان ـ ذاتی ـ ریشه ـ زندان ـ ژرف ـ سوگند ـ شکنجه ـ
صنوبــر ـ ضبط ـ طلعت ـ ظرافت ـ عقیــده ـ غایله ـ فرمانده ـ قدیمی ـ
کلیدان ـ گل افشان ـ لنگر ـ مهربان ـ نمایان ـ وفادار ـ هنگامه ـ یابنده.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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دنیا ـ دیــن ـ ندا ـ بدن ـ
بند ـ بندر ـ بدر ـ بد ـ باد ـ
باید ـ بید ـ سرد ـ درس ـ
سید ـ سبد ـ اسد ـ اسید
ـ رند ـ ابد ـ سند ـ داس
ـ نادر.

اکران محدود نسخهی  70میلیمتری «هشت منفور» در
 100سالن نمایش به فروشی برابر با  1.9میلیون دالر دست
یافت .با در نظر گرفتن استقبال خوب تماشاگران و فروش
بسیار خوب روز افتتاحیه ،پیشبینی میشود که «هشت
منفور» تا پایان تعطیالت آخرهفته به رکورد پنج میلیون
دالر فروش دست یابد ،که در این صورت میانگین فروشی
بیسابقه در  20ســال گذشته را (برای اکران نسخهی 70
میلیمتری یک فلم) در هر سالن سینما را به نام خود ثبت
خواهد کرد.کمپانی واینســتاین چهاردهم دسامبر اعالم

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

د

1994

2317

دالر ،عنوان پرفروشترین فلم تاریخ ســینما را از آن
خود کرد و به همراه فلــم «تایتانیک» تنها فلمهایی
هستند که فروشــی بیش از  ۲میلیارد دالر داشتهاند
و البته این رکورد با اکران اخیر فلم «جنگ ستارگان:
نیرو برمیخیزد» تهدید میشود.
وی در حال حاضر بطور همزمان مشغول آمادهسازی
ســه قســمت جدید از این فلم علمی تخیلی است
و طبق گفته «کامرون» این ســه گانه جدید از لحاظ
داستانی نیز دنباله یکدیگر خواهند بود.
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میزان

حمل

رؤیا و واقعیت گاه با فاصلهای حتی کمتر از موی به هم نزدیک هستند.
با صبوری و امید ،ســنگهای به ظاهر بیارزش ســاحل ،به زمرد و
مروارید تبدیل خواهند شد.

ثور

احســاس نیرومند و فاتح ،در پوششــی از رنگهای ارغوانی ،سبز و
بنفش ،براق و درخشان ،راه را برایتان میگشاید .واقعیت این است
که بیش از اندازه ،خود را در اندیشه و تالش ،جمع آوری پول ،غرق
کردهاید تا جایی که تحصیل و امکان بالقوه موفقیت در آن فراموش
شده است.

جوزا

شــرایطی پیش می آید که به شما اجازه میدهد ،به عنوان یک آدم
پولدار از مدارج باالی تحصیلی برخوردار شوید .حال خود دانید ،اما
قرار است علم و ثروت با هم جمع شوند! در دوستی و رقابت ،فردی
با وفا و ثابت قدم هســتید و اگر قرار بر دشمنی باشد ،با قدرت ،اما
منصفانه برخورد کنید.

سرطان

قلب شما فلزیست ،اما ساخته شده از طال ،یعنی گاه غرور بی اندازه و خود
پسندی راه منطق را میبندد .مشکل کنونی ،مشکلی که عاطفه و احساس
دوست داشتن را به کدورت و دشمنی تبدیل کرده است .با پوشیدن زره و
به دست گرفتن سپر و شمشیر ،حل نخواهد شد .با شهامت باید مسؤولیت
خود را بر دوش بگیرید و گام اول آشتی را بر دارید.

اسد

بدانید که اوضاع به گونهای نیست که دست به کمر و با فریاد بگویید
«سرش را بزنید ،او دیگر زیاد اســت» روزگار عوض شده است .او
دیگر زیادی نیســت ،شــما به او نیاز پیدا میکنید .قرار است زیر
پایتان را خالی کنند.

سنبله

بحث های بیهوده و بهانههای بی پایه را کنار بگذارید .اوضاع خانوادگی شما
به گونهای درهم و وخیم است که انگار قایقی کوچک و پوسیده در امواج
سهمگین اقیانوس گرفتار شده باشد خود را به کوچه علی چپ نزنید.

حادثهای مانند زلزلــه در خانواده رخ میدهد ،حادثه ای که اصل و
اساس آن روی رفتار و گریز شــما از خانه نهاده شده است .تا دیر
نشــده در خود و رفتارتان تجدید نظر کنید .اگر منتظر هستید تا
اعضای خانواده روی دست و پایتان بیفتند ،اشتباه میکنید .یک
رویداد خوشــایند ،واقعهای چون یک تولد تازه ،یک زندگی نوین،
یک ســفر رؤیایی و در نهایت یک مالقات داغ ،داغ در راه است،
گوش به زنگ باشید!

عقرب

متولد این ماه به طور ذاتی آگاه اســت ،اگر بخواهد ،دوباره تعادل
جسمانی خود را به دست میآورد ،باید زندگی فعال و پر تحرکاش
را با استراحت و تفریح مناســب ،همراه سازد .هماهنگی ذهن و
احساسات ،هرگز به سادگی امکان پذیر نخواهد شد.

قوس

شما این روزها ،ذهن و روح خود را درگیر مسالهای کردهاید که به
هیچ روی با شرایط اجتماعی و خانوادگیتان ،سازگار نیست .برای
رهایی از این معضل ،پیشــنهادی دریافت میکنید .که با قبول آن
چند ماهی از کانون آتش دور خواهید شد .دوری به سود شماست.

جدی

توان غلبه بر خشم و دل نگرانی های درونی را دارا هستید .قبل از
دست زدن به هر اقدامی ،الزم است تسلط و اعتماد به نفس از دست
رفته را پیدا کنید .ابرهای سیاه در حال گذر است .مشکالت مالی
مربوط به شغلی که دارید با کمک یک نهاد رفع و رجوع میشود.

دلو

توجه کنید در تعریف شخصیت ذاتی شما میگویند او نسبت به
دوســتانش تمام و کمال وفادار است .در واقع باید گفت« :دردی
باالتــر از آن برای زنان نیســت که مردی زندگــیاش را فدای
دوستانش کند» در این رهگذر ،شما به عنوان متولد این ماه یک
دوست به تمام معنا ،از چنین خصوصیتی برخوردار هستید.

حوت

در میان متولد این ماه افراد به دالیل معنوی نا خواســته خود را از
تمام نعمتهای عادی و خدادادی محروم میکنند ،اما برای شــما،
حادثهای به عبارت بهتر مالقاتی رخ میدهد که چشــم شما را به
روی واقعیت های ملموس و الزم زندگی باز میکند.
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کریستوفر نوالن کارگردان سرشناس سینمای جهان
در جدیدترین پروژه ســینمایی خود یک فلم درباره
جنگ جهانی دوم و معجزه «دونکرک» میسازد.
«نوالن» که ســاخت آثاری چون «شوالیه تاریکی»،
«آغــاز»« ،ممنتو»« ،پرســتیژ» و «بیخوابی» را در
کارنامه سینمایی دارد،
در پروژه ســینمایی جدیدش فلمــی جنگی درباره
عملیات نجات معجزهآســای نیروهای انگلیســی و
متفقین از بندر «دونکرک» فرانســه در سال 1940
بسازد.
در این عملیات که «داینامو» نام داشت در نهایت 198
هزار نیروی انگلیســی و  140هزار نیروی فرانسوی و
بلجیمی از محاصره آلمانهای نازی نجات پیدا کردند.
«یاتریک ورگریت» شهردار بندر «دانکرک» فرانسه
اعالم کرده اســت که ســاخت این فلــم پرهزینه
هالیوودی از جون  2016آغاز شــود و برای اکران در
تابستان  2017آماده خواهد شد.
به گزارش «ایندی وایر» ،برخی گزارشها حاکی از آن
اســت که نوالن قصد دارد در ساخت این فلم جنگی
تماما از فن آوری «آیمکس» بهره ببرد.
«کریستوفر نوالن» که یکی از شاخصههای فلمهایش
ساختار غیرخطی داستان است ،تا کنون مورد ستایش
بسیاری از منتقدین از جمله «راجرت ایبرت»  -منتقد
فقید ســینمای جهان  -قرار گرفته ،اما با این وجود
هیچگاه آنگونه که باید مورد توجه آکادمی اســکار
در رشــته بهترین کارگردانی قرار نگرفت و بسیاری
او را از این حیث با «اســتنلی کوبریک» ،کارگردان
صاحبسبک ســینمای جهان مقایسه میکنند که او
نیز مورد بیاعتنایی آکادمی قرار میگرفت.

استقبال خوب از «هشت منفور» تارانتینو

کسب جایزه بهترین فلم فرانسوی سال  2015در جوایز
سینمایی «لوئی دلوک» این کشور شد.
«فاطیما» نهمین ساخته بلند سینمایی «فیلیپ فاکون»
امسال در بخش دو هفته کارگردانان شصت وهشتمین
جشــنواره فلم کن برای اولین بار به روی پرده رفت و
روایتگر داستان نســل اول پناهنگان و جایگاه آنها در
جامعه فرانسه است.
فلم «روزهای طالیی من» ســاخته «آرناد دسپلچین»،
«اقــدام یک مرد» بــه کارگردانی «اســتفن فریرز»،
«مارگوئریت» ساخته «خاویر جیانولی»« ،فرار شیرین»
از «برونو پودالیدس»« ،تصویر یک هنرمند» ســاخته
«آنتونیو بارائو» و «تصویر گمشده» به کارگردانی «ریتی
پان» دیگر نامزدهای جایزه «لوئی دلوک» ســال 2015
بودند.
همچنین فلم «بازی بزرگ» ســاخته «نیکالس پاریسر»
نیز عنوان بهترین فلم اول یــک کارگردان را از جوایز
«لوئی دلوک» فرانسه کسب کرد.
جوایــز فلم «لوئی دلــوک» که آغازگــر فصل جوایز
سینمایی در کشــور فرانسه اســت ،برای پانزدهمین
ســال از حضور «ژیل ژاکوب» ،رئیس سابق و کهنهکار
جشنواره کن در راس این رویداد سینمایی بهره میبرد
و اعضای هیات داوران آن را منتقدین سینمای فرانسه
تشکیل میدهند.
این جایزه ســینمایی در ســال  1937به یاد فلمساز و
فلمنامهنویس مشهور فرانسه راهاندازی شد.

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 16 کلمه :عالی

جواب هدف

«کامرون» در گفتگو با «مونترال گازتا» با اشــاره به این
که برنامه ما برای اکران قسمت جدید «آواتار» کریسمس
 2017است گفت :زمانی که ساخت سه گانه جدید «آوتار»
که بصورت همزمان در حال ساخت است پایان یافت هر
سال یک قسمت را در ســینماها اکران میکنیم و بدین
ترتیب این فلمها در سالهای  2018 ،2017و  2019اکران
میشوند.
او در ســال  2009فلم «آواتار» را پس از صرف چهار سال
زمان راهی سینما کرد و این فلم در نهایت با  2.76میلیارد

«کریستوفر نوالن» در
تدارک یک جنگ جهانی
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قلعه را در خانه  f 7حرکت دهید.
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کرده بود که تاریخ اکران گستردهی «هشت منفور» را به
روز آغاز ســال نو تغییر داده است .این زمان یک هفته
زودتر از برنامهی اکران پیشین فلم است و کمپانی سازنده
قصد دارد که از شــایعات و اخبار موجود در جهت فروش
فلم بیشترین بهره را ببرد.
«هشت منفور» با بازی ساموئل ال.جکسون ،کورت راسل،
جنیفر جیســونلی ،تیم راث و مایکل مدسن تازهترین
ساختهی کارگردان صاحب سبک سینمای جهان کوئنتین
تارانتینو است.

«دانتون ابی» پس از  ۶فصل با
ركوردشكنی تمام شد

ســريال محبوب «دانتون ابی» با رکوردشــکنی در شــب
كريسمس به پايان خود رسيد.
به نقل از تیوی نیوز ،سریال محبوب انگلیسی كه از سال ۲۰۱۰
طرفداران زیادی كسب كرده بود با نمایش اپیزود نهاییاش در
شب كریسمس به نقطه پایان خود رسید.
اپیزود پایانی «دانتون ابی» كه موفق به كسب بیشترین تعداد
مخاطب در آخرین روزش شد با اشكهایی به مراتب بیشتر از
قسمتهای پیش همراه شد.
این سریال كه داســتان خاندان آریســتوكرات كراولی را
روایت و در عین حال ماجراهایی از پیشــخدمتها و اعضای
دورتر خانواده را تصویر می كرد در اپیزود آخر موفق شــد
تا  ۶.۹میلیون بیننده را در روز کریســمس ( ۲۵دسمبر) پای
تلویزیونها بنشاند.
این آمار موفق ترین آمار از نظر جذب مخاطب در  ۶فصلی بود
كه این سریال روی آنتن می رفت.

این سریال كه توسط جولیان فلوز ساخته شد ،جوایز متعددی
را در فصلهای مختلف خود كســب كرد و همزمان از شبکه
پیبیاس آمریكا نیز پخش شد.
فصل ششم كه فصل پایانی «دانتون ابی» بود از  ۲۰سپتمبر تا
 ۸نوامبر روی آنتن شبكه آیتیوی بریتانیا رفت.
همزمان با پایان یافتن این ســریال نقشهای از  ۷۰لوكیشن
تهیه آن نیز منتشــر شده كه نشــان میدهد چه مناطقی از
بریتانیا برای فلمبرداری این سریال مورد استفاده واقع شدند.
ملك اربابی بایفلیت كه به تازگی به مبلغ  ۶میلیون پوند  -دو
میلیون پوند بیشتر از مبلغ مورد نظر مالك -به فروش رسید،
یكی از این لوكیشــنها بود .سالن روسای دانشگاه برونل در
اگهام ،ساختمان شخصی كه آنا و بیتس در آن ازدواج كردند
و كانتی هال در كنزینگتون از جمله این لوكیشنها هستند.

استقبال از فلم کمدی در شب
کریسمس

فلمی با بازی ویل فارل و مارک والبرگ با عنوان «خانه بابا» با
استقبال مردم در شب کریسمس روبه رو شد.
به نقل از ورایتی ،فلم «خانه بابا» با فروشی یک میلیون و ۲۰۰
هزار دالری در اولین شــب اکرانش در شب کریسمس ،نشان
داد فلم کمدی هنوز اولین گزینه مردم در شب عید است.
کمدی «خانه بابا» محصول کمپانی پارامونت با اکران در ۱۹۲۰
ســالن سینما و با پیش نمایش در شــب کریسمس موفق به
فروش بیش از یک میلیون دالر شد.
در این فلم بار دیگر ویل فــارل و مارک والبرگ با هم جلوی
دوربین رفتهاند تا پنج ســال پس از همکاریشان در «مردان
دیگر» ،این تجربه را تکرار کنند.
انتظار میرود با افزوده شــدن شمار سالنهای نمایش دهنده
این فلم به  ۳۲۷۱سالن ،این فلم تا پایان تعطیالت فروشش را
به حدود  ۲۲میلیون دالر برساند.
پیشبینی میشــود این فلم دومین فلم باکس آفیس پس از
فلم «جنگ ســتارگان :نیرو بیدار میشود» باشد .برای جنگ
ستارگان نیز فروشــی حدود  ۱۸۰میلیون دالری در تعطیالت
آخر هفته پیشبینی شــده اســت .این فلم تا اینجا فروش
بینالمللیاش را از  ۷۰۰میلیون دالر گذرانده است.

