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هیاهوی  ۵۰سالگی
سلمان خان در هند

بازگشت بابانوئلهای بد!

قســمت دوم فلم «بابانوئل بد» که طبع ًا پیرامون ایام
کریسمس و سال نو میالدی ( )2016است و به همین
سبب نیز همزمان با این دوران اکران شده است.
یکبار دیگر کاراکتر بیلی بــاب تورنتون را در مرکز
حوادث خود دارد و این بازیگر و کارگردان آمریکایی
رل خود در فلم نخســت را که ویلی سوک نام دارد،
تکرار کرده اســت .تهیهکنندگان فلم ،استودیوهای
میرامکس و برود گرین هستند و سران این کمپانیها
معتقدند حضور مجدد تورنتون برای توفیق قســمت
دوم با توجه به درخشــش وی در قسمت اول الزامی
بوده است.
فلم نخست در ســطح جهان حدود  81میلیون دالر
فروخــت و آن هم در حالی که بودجه ســاختش از
 23میلیون فراتر نمیرفت .زان دوین یکی از ســران
میرامکس هفته گذشته گفت :همه میخواهند ببینند
که چطور ویلی سوک با ناشی بازیهایش کل تعطیالت
کریســمس را ویران میکند و فلم ما این فرصت را به
نحو احسن به آنها میدهد.
شایان ذکر است که فلم نخست و اصلی «بابانوئل بد»،
در ســال  2003به نمایش در آمد و برخی با توجه به
اتفاقات تیره و ویرانگرانه در قسمتهایی از فلم ،آن
را یک کمدی ســیاه توصیف کردهاند .سایر بازیگران
عمده آن فلم که بیشترشــان در قســمت دوم نیز
حاضرند ،تونــی کاکس ،برت کلی ،لورن گراهام ،الرن
تام و برنی مک هســتند و حضور جان ریتر کمدین
مطرح آمریکایی نیز از نکات مهم این فلم تلقی شده
زیرا این واپسین فلم وی قبل از مرگش در  11سپتمبر
 2003به حساب میآید .یک مشخصه دیگر «بابانوئل
بد یک» این نکته است که در میان مدیران اجرایی و
تهیهکنندگان درجه دوم فلم نیز برادران مشهور کوئن
(جوئل و اتان) هم مشاهده میشود.

«جنگستارگان»

رکورد یک میلیاردی را هم شکست
«جنگ ستارگان» در کمترین زمان ممکن به فروش یک
میلیارد دالری در گیشــه بینالمللی رسید و رکورد این
رقابت جهانی را به نام خود ثبت کرد.
«جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد» در عرض  12روز مرز
یک میلیارد دالر فروش در سینماهای جهان را پشت سر
گذاشــت و در این رقابت «دنیای ژوراسیک» را شکست
داد« .دنیای ژوراسیک» طی  13روز به این فروش دست
پیدا کرده بود ،با این تفاوت که این اثر در چین فلمبرداری
و اکران شــده بود« .جنگ ستارگان» پیش از این رکورد

فلمهای رکورددار دانلود غیرقانونی
در سال 2015

فلم «بینســتارهای» در رتبه اول فلمهایی که در سال
 2015بیشــترین تعداد دانلود غیرقانونی را داشتند ،قرار
گرفت.
شاید نام فلمهایی که در ســال  2015میالدی بیشترین
طرفدار را در میان دانلودکنندگان غیرقانونی داشــتند،
تا حدی قابل پیشبینی باشد ،اما آنچه غیرمنتظره است
میزان دانلودهاســت .آمار دانلود غیرقانونی نسخههای

آنالین نسبت به سالهای گذشته به طرز نگرانکنندهای
افزایش پیدا کرده ،به طوریکه «بینســتارهای» فلم سال
« 2014کریستوفر نوالن» طی  12ماه گذشته  46میلیون و
 762هزار و  310بار دانلود شده است!
جالب است در این فهرســت نام محصوالت پرفروشی از
سالهای گذشته هم به چشــم میخورد؛ به عنوان مثال
«تکتیرانداز آمریکایی» و «هابیت :نبرد پنج سپاه» هردو
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هـدف

2518

جواب سودوکو شماره

1995

«ساشــا بارون کوهن» ،بازیگر و کمدین انگلیسی مبلغ
یک میلیون و  300هزار دالر بــرای کمک به پناهندگان
سوری هدیه کرد.
«ساشا بارون کوهن» و همســر بازیگرش «ایزال فیشر»
مبلغی معادل  670هزار پونــد را برای کمک به آوارگان
سوری به ویژه کودکان اهدا کردند.
نیمی از این پول برای واکسیناسیون کودکان سوری صرف
میشود و نیم دیگر آن به کمیته بینالمللی نجات ()IRC
داده شده تا برای پناهندگان سوری و کشورهای همسایه
ســوریه صرف شود .بیشتر این مبلغ هنگفت برای ایجاد
پناهگاه ،واکسیناسیون ،فراهمآوری امکانات بهداشتی و
مراقبت از وضعیت بهداشتی زنان و کودکان آواره صرف
خواهد شد .براساس گزارشات سازمان ملل ،بیش از چهار
میلیون نفر برای فرار از درگیریهای ســوریه از کشور
خود آواره شــدهاند و میلیونها تن دیگر مجبور شدهاند
به نقاط دیگر کشور خود بگریزند .به گزارش بی.بی.سی،
«جاستین فورسایث» ،مدیر اجرایی سازمان «کودکان را
نجان دهیم» در اینبــاره گفت ،این پول جان هزاران نفر
را نجات میدهد و از تعداد زیادی از کودکان آسیبپذیر
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 بازی با کلمات

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.
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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.

کمک  1.3میلیون دالری
کمدین انگلیسی به پناهندگان سوری

در ســال  2014به روی پرده رفتند و طی ســال جاری
میالدی به ترتیب تقریبا  34میلیون و بیش از  31میلیون
بار دانلود شدند.
به گزارش گاردین ،از دیگر فلمهای سال  2014میتوان
به «ســرویس مخفی» با درخشش «کالین فرث» اشاره
کــرد که  30میلیــون و  922هــزار و  987بار به طور
غیرقانونی دانلود شد.
رکورددار سال گذشــته فلم «گرگ والاستریت» بود
که حدود  30میلیون بار دانلود شــده بود .این رقم 55
درصد کمتر از آماری است که در مورد «بینستارهای»
صدرنشین فهرست امسال به دست آمده است .مقایسه
این دو فهرست نشان میدهد دانلود غیرقانونی «گرگ
وال استریت» طی سال گذشــته میالدی در حد رقمی
است که برای دهمین فلم جدول امسال به دست آمده و
این یک هشدار برای جامعه سینمایی به حساب میآید.
براســاس آمار دانلود غیرقانونی فلمها در سال ،2015
فلم «سریع و خشن  44 »7میلیون و  794هزار و 877
بار دانلود شــده و رتبه دوم این فهرست را اشغال کرده
اســت« .انتقامجویان :عصر آلترون» بیش از  41میلیون
مرتبه« ،دنیای ژوراســیک» حــدود  37میلیون بار و
«مکس دیوانه» بیش از  36میلیون مرتبه دانلود شدهاند
و ردههای سوم تا پنجم را به نام خود زدهاند.
«تکتیرانداز آمریکایی» در جایگاه ششم قرار گرفته و
پس از آن به ترتیب « 50طیف خاکســتری»« ،هابیت»،
«نابودگر»« ،ســرویس مخفی» بیشــترین آمار دانلود
غیرقانونی را داشتهاند.
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شده است .به گزارش بی.بی.سی ،جدیدترین ساخته
«آبرامز» در آخر هفته دوم پس از اکران  153میلیون
و  500هزار دالر فروخت .این در حالی اســت که «بابا
اومده خونه» فلم کمدی با بازی «ویل فرل» و «مارک
والبرگ» در همین زمان  53میلیون دالر فروش داشته
است .فلمنامه «جنگ ســتارگان :نیرو برمیخیزد»
توسط خود «آبرامز» و «الرنس کاسدان» نوشته شده
و «جان ویلیامز» ،آهنگساز مشهور هم موسیقی متن
فلم را ساخته است.

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

 جواب بازی با اعداد
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ر
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جواب هدف

باالترین فروش روز کریسمس در تاریخ سینماهای آمریکا
را با کســب  49میلیون و  300هزار دالر از آن خود کرده
بود .فــروش داخلی این فلم آمریــکای تاکنون به 544
میلیون و  600هزار دالری رسیده است.
موفقیت قســمت جدید «جنگ ستارگان» موجب شده،
هواداران این مجموعه در سراســر جهان این فلم را به
سهگانه اصلی «جنگ ستارگان» ساخته «جورج لوکاس»
مقایسه کنند چرا که ســاخته «جی.جی آبرامز» تنها با
یک درصد نقد منفی در شــبکه اجتماعی توئیتر روبهرو

 بازی با اعداد

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

در حالی که روز یکشنبه سلمان خان بازیگر پرطرفدار
هندیها  ۵۰ساله شــد ،او به این مناسبت طرفدارانش
هدیه داد.
سلمان خان بازیگر محبوب بالیوود دیروز  ۵۰سالگی اش
را در شبکه های اجتماعی با طرفدارانش جشن گرفت.
این بازیگر پولســاز که به تازگی و البته با سروصدای
بســیار از یک دادگاه چندین ساله به دلیل زیرگرفتن
و کشتن یک کارتن خواب تبرئه شد،او با استقبال زیاد
طرفدارانش جشن  ۵۰سالگیاش را برگزار کرد.
در کنار همه خبرهــا و اظهار نظرها در شــبکههای
اجتماعی ،ســلمان خان یک هدیه هم به طرفدارانش
داد و آن یک ســایت آنالین بود که و آدرســش را در
شــبکههای اجتماعی در اختیار هوادارنش گذاشت که
مربوط به چیزی ویژه است.
بازیگر بالیوود نوشت« :یک هدیه برای طرفدارانم» .او
از هوادارنش خواست تا همین االن در این سایت ثبت
نام کنند تا با یک چیز خاص روبه رو شوند و چیز زیادی
دریافت کنند .با وارد شدن به این سایت او به زبانهای
مختلف به هوادارانش سالم کرده و نوشته :هلو ،نمسته،
ست سری آکال ،کم چو ،واناکام ،سالم علیکم .این یک
نوع مارکت خاص است .درست مثل خود شما .به همین
دلیل هم فقط برای شما تهیه شده است.
این ســایت دو بخش دارد که یکی شامل طرفداران و
دیگری کسانی است که صرفا میخواهند از این سایت
دیدن کنند .هرچند این سایت هنوز شروع به کار نکرده
اما گفته میشود برای خرید تهیه شده است.
منتقدان این بازیگــر او را بداخالق ،بی عاطفه و حتی
قاتل میخوانند اما طرفداران وفادارش همیشــه از او
دفاع کرده اند.
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فیل را در خانه  e 1حرکت دهید.
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محافظت میکند .وی در ادامه گفت :ساشا و ایزال با اعطای
این هدیه سخاوتمندانه به کودکان سوری ،کمک میکنند
وجه تراژیک این مسالهی روز دنیا پررنگتر شود.

گرانترین شاهکارهای هنری
سال 2015

 2015ســال پرباری برای دنیای هنرمندان بود؛ آمار فروش
گالریها و حراجیها نشــان میدهد ،مبلغی که برای  10اثر
گرانقیمت هنری پرداخت شــده ،حدود  996میلیون دالر
بوده است .تعجبی ندارد که در فهرست گرانترین آثار هنری
امسال نام هنرمندان بزرگی مانند «پیکاسو»« ،جیاکومتی» و
«ونگوگ» خودنمایی کند ،اما در این میان پیکاســو ،استاد
اسپانیایی سبک کوبیسم سه جایگاه از این جدول  10عنوانی
را به خود اختصاص داده است .روزهای پایانی سال میالدی را
سپری میکنیم؛ سالی که در آن یک نقاشی از «پابلو پیکاسو»
به قیمت  179میلیون دالر به فروش رسید.
« .1زنان الجزایر» و پابلو پیکاسو
«زنان الجزایر» نقاشــیای از پابلو پیکاسو است که در سال
 1955خلق شــد .این اثر در حراجی «کریستی» نیویورک به
قیمــت  179میلیون و  365هزار دالر فروختهشــد و رکورد
گرانقیمتترین اثر هنری فروختهشــده در یک حراجی را
جابهجا کرد .این تابلو  11دقیقه پس از شروع حراجی از طریق
تلفن به فروش رسید.
 .2مودیلیانی و اثر  170میلیون دالری
یک نقاشــی از «آمادئو مودیلیانی» که بین ســالهای 1917
و  1918کشیده شــد در حراجی «کریستی» عرضه شد و به
قیمت  170میلیون و  405هزار دالر به فروش رسید .این تابلو
پیش از این هیچگاه در حراجی عرضه نشــده بود و  ۶۰سال
در اختیار یک مجموعهدار خصوصی بود .قیمت تخمینی این
نقاشی پیش از حراج ۱۰۰ ،میلیون دالر برآورد شده بود.
 .3مجسمهای از جیاکومتی
«مرد اشارهگر» مجســمهای از «آلبرتو جیاکومتی» هنرمند
سرشناس سوییسی است .اثر سال  1947جیاکومتی در شعبه
نیویورک «کریســتی» چوب حراج خورد .مجسمه برنز «مرد
اشارهگر» فراتر از پیشبینی  130میلیون دالری ،در نهایت به
قیمتی بیش از  141میلیون دالر به فروش رفت و رکورد فروش
گرانترین مجسمه جهان را که با  104.3میلیون دالر متعلق به
خود «جیاکومتی» بود ،شکست.
« .4پرستار» لیختنشتاین
نقاشی «پرستار» از «روی لیختنشتاین» در سال  1964کشیده
شد .فروش این اثر در حراجی «کریستی» انجام گرفت .ارزش
نقاشی لیختنشــتاین  95میلیون و  365هزار دالر است .این
کار از هنرمنــد معروف آمریکایی در  20ســال اخیر در بازار
خرید و فروش آثار هنری عرضه نشــده و قیمت تخمینی آن
بیش از  80میلیون دالر پیشبینی شده بود.
 .5نقاشی مارک روتکو
نقاشی «شماره  »10مارک روتکو
نقاشی «شماره  »10از «مارک روتکو» پنجمین رتبه را در این
فهرســت دارد .این اثر  81میلیون و  925هزار دالری در سال
 1958توسط این نقاش اکسپرسیونیست انتزاعی آمریکایی
و لیتوانیاییتبار کشــیده شد و در ســال  2015در حراجی
«کریستی» به فروش رسید.
 .6سای تومبلی و تابلوی  70میلیون دالری
نقاشــی بینامی از «ســای تومبلی» در جایگاه ششم این
ردهبندی قرار گرفت .حراجی «ســاتبی» اثر ســال 1968
تومبلــی را به قیمت  70میلیــون و  530هزار دالر به فروش
رساند .تومبلی ،نقاش ،مجسمهساز و عکاس آمریکایی است
که جوالی سال  2011در رم درگذشت.
 .7باز هم استاد کوبیسم
نام «پابلو پیکاسو» برای دومینبار در فهرست گرانقیمتترین
آثار هنری ســال  2015تکرار شده و اینبار برای نقاشی سال
 1901او با عنــوان « .»Le Gommeuseحراجی آثار مدرن و
امپرسیونیست ساتبی این تابلو را به قیمت  67میلیون و 450
هزار دالر فروخت.
 .پیکاسو برای سومینبار!
هشــتمین جایگاه فهرست امســال «بلومبرگ» هم از آن
بنیانگذار سبک کوبیسم است .نقاشی «نیمتنه زن» پیکاسو
در حراجی «کریستی» به قیمت  67میلیون و  365هزار دالر
خریده شد .او این اثر را در سال  1938کشیده بود.

