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باکس آفیس  ۱۱میلیارد دالری آمریکا در سال ۲۰۱۵

بازار فلم آمریکا در سال  ۲۰۱۵به مدد دو فلم پرفروش ،از
مرز  ۱۱میلیارد دالر عبور کرد.
به نقل از آسوشیتدپرس ،اکران دو فلم پرطرفدار «جنگ
ســتارگان :نیرو بیدار میشــود» و «دنیای ژوراسیک»
موجب شد تا هالیوود برای اولین بار از مرز  ۱۱میلیارد دالر
فروش عبور کند.
آمار فروش ســال  ۲۰۱۳برابر با  ۱۰میلیارد و  ۹۲۰میلیون
دالر بود در حالی که تعداد تکتهای فروخته شــده بیشتر
بود .گفته شده شــمار تکتهای فروخته شده امسال برابر
یک میلیارد و  ۳۰۶میلیون تکت بوده است که در جایگاه
هجدهم در همه تاریخ سینمای آمریکا قرار میگیرد.

آمار فروش امسال نشان دهنده قدت صنعت سرگرمی و
قدرت ابرقهرمانها در کنار تاثیر تورم اســت که متوسط
قیمت تکت را در  ۱۲ماه گذشــته در آمریکای شمالی به
رقم  ۸.۳۴دالر رساند و از این نظر  ۲۰۱۵را گرانترین سال
ساخت .سال پیش قیمت متوســط تکت  ۸.۱۷دالر و دو
سال پیش  ۸.۱۳دالر بود.
به همین دلیل اگر مبالغ به دست آمده در سالهای پیش
را با توجه به نرخ تورم محاســبه کنیم ،هالیوود از سال
 ۱۹۸۰تاکنون  ۹بار از این مرز عبور کرده بود و در ســال
 ۲۰۰۲به باالترین فروش در سالهای اخیر دست یافته بود
که معادل  ۱۲میلیارد و  ۸۰میلیون دالر امروز است.

موفقیت بازیگر «برکینگ بد» در سینما

بازیگری که تا پیش از این بیشــتر به خاطر نقش معروف
خود در سریال «بریکینگ بد» شناخته میشد ،امسال با
بازی در فلم «ترومبو» مورد توجه جوایز ســینمایی قرار
گرفته است .بیست و هفتمین دورهی جشنواره بینالمللی
فلم پالماسپرینگز با اهدای جایزه اسپاتالیت ،از برایان
کرانستون تقدیر خواهد کرد .پیش از این بازیگرانی چون
جی.کی ســیمونز ،جولیا رابرتز ،جسیکا چستین ،ایمی
آدامز و هلــن هانت برندهی این جایزه بودهاند .رونی مارا
هم جایزه بازیگر زن را در مراسم جوایز امسال را دریافت
خواهد کرد .هارولد متزنر رئیس جشنواره پالماسپرینگز

گفت « :برایان کرانســتون در سینما و تلویزیون یا تئاتر
بازیگر برجستهای است و بازی او در هر نقشی خارقالعاده
و به یادمادنی اســت .او در «ترومبو» استعداد درخشان
خود را برای به تصویر کشــیدن کاراکتر دالتون ترومبو
نویسندهی لیست ســیاه هالیوود به کار میگیرد .بازی
درخشــان او در این فلم او را شایستهی نامزد شدن در
جوایز سینمایی کرده است .باعث افتخار ماست که جایزه
کانون توجه بازیگر مرد سال  2016را به او اهدا کنیم».
ی سال 2016
جشنواره فلم پالماسپرینگز از  1تا  11جنور 
برگزار خواهد شد.

1997
هـدف

2520

جواب سودوکو شماره
2519

2319

نسیم ـ ســن ـ نور ـ نو ـ
منور ـ نــرم ـ منار ـ نام ـ
نما ـ امن ـ نی ـ میان ـ انور
ـ سنا ـ سمن ـ نم ـ نیم ـ
سناریو ـ نمو ـ رسن ـ نوا ـ
نوار ـ روان ـ ایمن ـ منیر.

رای گیری اسکار آغاز شد

رای گیری هشــتاد و هشتمین دوره مراسم اسکار آغاز
شد .رای گیری هشتاد و هشتمین دوره مراسم اسکار از
امروز آغاز شــده و قرار است اعضای آکادمی به برترین
های سال از دید خودشان رای دهند .پس از این مرحله
در روز  8جنوری  2016مهلــت رای گیری به پایان می
رســد و در روز  14جنوری نامزدهای هشتاد و هشتمین
دوره مراسم اســکار رســما اعالم خواهد شد .روز 8
فبروری میهمانی شام نامزدها در هالیوود برگزار و روز
جمعه  12فبروری رای گیری نهایی آغاز می شــود .در
نهایت روز  23فبــروری این رای گیری هم به پایان می
رسد و همه چیز برای آغاز مراسم در روز یک شنبه 28
فبروری آماده می گردد .مجری مراســم اسکار امسال
کریس راک ،کمدین سیاه پوست آمریکایی است .دیوید
هیــل و رجینال هادلین تهیه کنندگان مراســم 2016
هستند .گفتنی است مراسم امسال هم به سنت سنوات
قبل از طریق شبکه  abcآمریکا پخش خواهد شد.
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«ژرار دپاردیو» ،بازیگر سرشناس فرانسوی که
شهروند روسیه اســت ،در فلم جدیدش نقش
«استالین» ،دیکتاتور اتحادیه جماهیر شوروی
را بازی میکند.
«دپاردیو» که به ســبب فرار از پرداخت مالیات
سنگین در فرانسه در ســال  2013تبعه کشور
روسیه شد ،حاال در فلمی فرانسوی به کارگردانی
«فنی آردانت» بازی در نقش «جوزف استالین»،
دیکتاتور مشهور شوروی سابق را تجربه خواهد
کرد.
به گزارش هالیوود ریپورتر ،این فلم اقتباسی از
زمان نوشته «ژان دنیل بالتاسات» در سال 2013
با عنوان «نیمکت استالین» خواهد بود و در حال
و هوای دهه  1950و با تمرکز بر زندگی هنرمندی
اســت که قرار اســت اثر یادبود «استالین» را
بسازد.
در حالی که کمپانی پرتگالی-فرانسوی «لیپارد
فلم» تهیهکنندگی این فلــم را برعهده دارد،
اســتودیو فلمســازی « »Mosfilmدر مسکو
مســئولیت تهیه لباس و پشــتیبانی این اثر
اقتباسی را برعهده خواهد داشت.
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 بازی با کلمات
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میزان

حمل

اگر در مورد يكي از نقشــه هايتان به کمک نياز داشتيد اين کمک
تبديل به ديواري محكم مي شــود .قراردادها و مســافرت ها كمي
پيچيده مي شود .خوشبختانه در طول چند روزآينده اين مشكالت
حل مي شوند.

ثور

عواطف شــما امروز تكاني خورده و شما را واداشته كه به روابطتان
كمي فكر كنيد .امروز امكان اين هست كه با رفتار كسي آزرده شويد
ولي زياد جدي نگيريد چون به احتمال زياد اين مسأله به زودي تمام
ميشود و همه چيز طبيعي و نرمال مي شود.

جوزا

امروز ستارگان شخصيت شــما را تا حد زيادي منعكس مي كنند.
ديگر مثل هميشه تنها به موضوع مادي زندگي نگاه نمي كنيد بلكه
به احساسات و قلب توجه داريد و سعي مي كنيد به كساني كه كمتر
از شما شاد هستند و در فقر به سر مي برند كمك كنيد.

سرطان

مشــکالت کاری را فراموش کنید و آنها را به محل کارتان اختصاص
دهید .اگر به نگرانی در مورد آنها ادامه دهید ،همســرتان شما را در
این حال و هوا تنها می گذارید .امروز به همسرتان بیشتر توجه کنید.

اسد

امروز كسي يا چيزي حس كنجكاوي شــما را بر مي انگيزد و شما
را راحــت نمي گذارد تا اين كه مطلب را تا به انتها متوجه شــود و
ممكن اســت امروز تصميم بگيريد كه كار جدي راجع به اين مورد
انجام دهيد .زماني كه حدود ذهن خود را گسترش مي دهيد احساس
بسيار خوبي خواهيد داشت.

سنبله

امروز به خاطر تیزبینی و دقت شــما دیگران برای کاری که به توجه
زیادی نیاز دارد از شــما کمک می خواهند .سعی کنید اگر چیزی را
نمی دانید در موردش به کسی پیشنهاد ندهید.

سعی کنید امروز وقت زیادی را برای دیگران اختصاص دهید چرا
که به این وقت نیاز خواهید داشــت .همگی بسیار پرحرف شده
اند و ممکن اســت آن چه که به عنوان یک گفتگوی کوتاه آغاز
می شود بزودی مبدل به گفتگویی وسیع در تمام زمینه ها شود.

عقرب

امروز مراقب افرادی که با آنها معاشرت می کنید باشید و به هیچ
وجــه مصالحه نکنید .انرژیتان را با انجام یک کار فزیکی یا رژیم
غذایی سالم تر افزایش دهید.

قوس

ديروز نياز داشــتيد كه كمي آرامش داشــته باشيد و خود را از
مســايل عقب بكشيد ،ولي امروز روزي نيســت كه خود را كنار
بكشــيد .از معاشرت با ديگران شما بيشتر نفع مي بريد تا ضرر و
يك شــخص خاص مي تواند شما را در مسيري بياندازد كه نتايج
بسيار مثبتي را ببار بياوريد .در ضمن ايده خوبي است كه خود را
غرق در مسايلي بكنيد كه شما را بيشتر به خودتان مي شناساند.

جدی

تمام اين بخش ها شــما را تا حدي تحت فشــار قرار مي دهند.
انرژي سيارات به اوج خود مي رسد قبل از اين كه بخواهيد به اين
مســائل بي اهميت توجه كنيد به سيارات گوش كنيد .شما واقع ًا
نمي توانيد ديگران را مقصر بدانيد زماني كه از شــما توقع دارند
از آن ها حمايت كنيد ،اما شــما واقع ًا سعي مي كنيد تمام جوانب
را در نظر بگيريد.

دلو

اگر بدانیــد که می توانید از نظر فزیکی بهتر از االن باشــید امروز
میتوانید کاری در رابطه با آن انجام دهید .ممکن است موفق شوید
برای تمام مشکالت تان راه حلی سحر آمیز پیدا کنید ولی جستجو
برای آن نیروی تازه ای به شما می دهد.

حوت

امروز با دقت قدم بردارید زیرا به نظر میرســد شخصی در مورد
کارهای شما حساس است .یک عامل اصلی آن می تواند حسادت
باشد .شاید آنها فکر میکنند که مالک شما هستند.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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تولید تراکتور ،ماشین آالت جنگی در جنگ جهانی دوم و
سپس طراحی موترهای سواری اسپورت خواهد پرداخت.
«آندرا ایروولینو» ،تهیهکننده فلم «المبورگینی-افسانه»
در اینباره گفت :از این که تهیهکنندگی این فلم را درباره
مردی تأثیرگذار در سراسر جهان را بر عهده دارم بسیار
مفتخرم« .فرچیو المبورگینی» میراثی از خود به یادگار
گذاشت که همچنان با قدرت به راه خود ادامه میدهد.
خبر ســاخت فلم زندگی نامه «فروچو المبورگینی» در
حالی منتشر شده است که پیش از این نیز خبر ساخت دو
پروژه درباره «انزو فراری» ،مالک فقید کمپانی موترسازی
فراری منتشر شــده بود که قرار است در یکی «رابرت
دنیرو» و در دیگری «کریســتین بیل» در نقش بنیانگذار
این کمپانی ایتالیایی بازی کنند.

«ژرار دپاردیو» در نقش «استالین»

آراسته ـ ارشاد ـ بهره ـ پرونده ـ تاریکی ـ ثریا ـ جمال ـ چوپان ـ حافظه
ـ خالفکار ـ داروغه ـ ذکاوت ـ رستم ـ زبانزد ـ ژالتین ـ سرشت ـ شقایق
ـ صید ـ ضابطه ـ طلبه ـ ظلم ـ عباسی ـ غریزه ـ فضایل ـ قرابت ـ کاهن
ـ گرایش ـ الله ـ منظره ـ نازل ـ ولیعهد ـ همایون ـ یاد.

 جواب بازی با اعداد

1997

یک کمپانی فلمســازی ایتالیایی از ســاخت یک فلم
سینمایی براساس زندگی «فروچو المبورگینی» مالک و
بنیانگذار کمپانی موترسازی «المبورگینی» خبر داد.
«آنــدرا ایروولینــو» و «مونیکا بــاکاردی» از کمپانی
فلمسازی « »Ambiکه حق ساخت فلم زندگی «فروچو
المبورگینی» ،بازرگان و بنیانگذار کمپانی موترســازی
المبورگینی را به دست آوردند از آغاز ساخت این فلم از
تابستان آینده در ایتالیا و لوکیشنهایی در سراسر جهان
خبــر دادند .در این فلم که نام «المبورگینی-افســانه»
برای آن انتخاب شده است« ،تونینو المبورگینی» ،فرزند
بنیانگذار این کمپانی معروف موترســازی سازندگان را
در امر ســاخت فلم یاری خواهد داد و فلم نیز به تأسیس
کمپانی المبورگینی در سال  1963به عنوان یک کارخانه

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
 21 کلمه :عالی

جواب هدف

آمار فروش در سال های اخیر و برابرسازی آن با توجه
به نرخ تورم چنین است:
ســال  :۲۰۱۳فروش  ۱۰میلیارد و  ۹۲۰میلیون دالری
برابر با  ۱۱.۱۳میلیارد امروز
ســال  :۲۰۱۲فروش  ۱۰میلیارد و  ۸۴۰میلیون دالری
برابر با  ۱۱.۲۱میلیارد امروز
ســال  :۲۰۱۰فروش  ۱۰میلیارد و  ۵۷۰میلیون دالری
برابر با  ۱۱.۵میلیارد امروز
ســال  :۲۰۰۹فروش  ۱۰میلیارد و  ۵۹۰میلیون دالری
برابر با  ۱۱.۷۳میلیارد امروز
ســال  :۲۰۰۷فروش  ۹میلیارد و  ۶۶۰میلیون دالری
برابر با  ۱۱.۰۶میلیارد امروز
ســال  :۲۰۰۴فروش  ۹میلیارد و  ۳۸۰میلیون دالری
برابر با  ۱۱.۷۹میلیارد امروز
ســال  :۲۰۰۳فروش  ۹میلیارد و  ۲۴۰میلیون دالری
برابر با  ۱۱.۹۲میلیارد امروز
سال  :۲۰۰۲فروش  ۹میلیارد و  ۱۶۰میلیون دالری برابر
با  ۱۲.۰۸میلیارد امروز
سال  :۲۰۰۱فروش  ۸میلیارد و  ۴۱۰میلیون دالری برابر
با  ۱۱.۷۲میلیارد امروز
بازار فلم آمریکا در ســال  ۲۰۱۵در دست یونیورسال
و دیزنی بود که هفت فلم از  ۱۰فلم پرفروش ســال را
تولید کرده بودنــد و هر یک  ۲۱درصد و  ۲۰درصد از
بازار سهم داشتند .یونیورسال امسال در بازار جهانی
 ۶.۸میلیارد دالر فروش کــرد و گام به گام با دیزنی
پیش رفت.
اســتودیوهای معدودی بودند که توانستد در میان ۱۰
فلم پرفروش ســال جای داشــته باشند و این نشان
دهنده کاهش سطح طبقه متوسط در آمریکاست.
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تقدیر جشنواره پالماسپرینگز
از «برایان کرنستون»

«برایان کرنســتون» ،بازیگر شناختهشده سینما و تلویزیون
جایز ه «اســپاتالیت» را از جشــنواره بینالمللی فلم «پالم
اسپرینگز» دریافت میکند.
بیســتوهفتمین دوره جشــنواره بینالمللــی فلم «پالم
اسپرینگز» جایزه «اســپاتالیت» (چهره برجسته) خود را به
«برایان کرنستون» اعطا میکند.

این هنرپیشه ،کارگردان و فلمنامهنویس آمریکایی اخیرا برای
بازی درخشــانش در فلم «ترومبو» از سوی برگزارکنندگان
جوایز «گلدن گلــوب» و انجمن بازیگران آمریکا مورد تقدیر
قرار گرفت.
از معروفترین کارهای کرنستون میتوان به نقشآفرینی او
در سریال پرطرفدار « »Breaking Badاشاره کرد« .جولیا
رابرتز»« ،جســیکا چســتین»« ،امی آدامز» و «هلن هانت»
پیش از این جایزه «اسپاتالیت» پالم اسپرینگز را از آن خود
کردهاند.
رییس این جشنواره ســینمایی درباره اعطای این جایزه به
کرنستون گفت :برایان کرنستون در سینما ،تلویزیون و تئاتر
«برادوی» یک بازیگر برجسته است که با بازی شخصیتهایی
مختلف اجرای خارقالعاده و به یادماندنی به نمایش میگذارد.
به گزارش اســکرین دیلــی ،جشــنواره بینالمللی «پالم
اسپرینگز» از یکم تا یازدهم جنوری  2016برگزار میشود.

نویسنده سرشناس ایرلندی
درگذشت

«آیدن هیگینز» نویسنده مطرح ایرلندی در سن  88سالگی
درگذشت.
آیدن هیگینز از نویسندگان باسابقه ایرلندی و برنده جایزه
«جیمز تیت بلک» در سن  88سالگی درگذشت.
رمان سال  1966او با عنوان «النگریشه را برو پایین» از سوی
منتقدان عنوان «یک اثر کالسیک بزرگ درباره ایرلند مدرن»
را دریافت کرد و جایزه «جیمز تیت بلک» را برایش به ارمغان
آورد .این کتاب از ســوی آکادمی ادبیات ایرلندی برگزیده
شد و «هرولد پینتر» نمایشنامهنویس مشهور آن را به فلمی
تلویزیونی تبدیل کرد.
به گزارش آیریش تایمز ،هیگینز عــاوه بر رمانهای برنده
جایزهاش ،چند ســفرنامه را که حاصل سفرهایش به نقاطی
چون آفریقا ،اســپانیا ،برلین و رودســیا بود در کارنامهاش
داشت .از جمله کارهای او در این زمینه میتوان به «تصاویر
آفریقا» اشاره کرد.
«بالکن اروپا»« ،شیرهای گرونوالد» و «خودکشی» از دیگر
کتابهای هیگینز هستند.
«ســموئل بکت» چهره شــاخصی بود که مجموعه داستان
«خودکشی» او را به ناشرش پیشنهاد داد و شرایط چاپ این
اثر را در پاریس فراهم کرد« .تیمارستان و دیگر داستانها»،
«ایستگاه هلسینگور و دیگر بخشها» و «داستان منتخب» از
کارهای دیگر این نویســنده در حوزه داستان کوتاه هستند.
«سالهای میمون» و «روزهای ســگی» نیز زندگینامههای
خودنوشت او هستند.

