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رکورد تاریخی که یونیورسال
در  2015شکست

کمپانی فلمسازی «یونیورســال» موفق شد از تاریخ اول
جنوری تا  31دســامبر  2015در مجموع به فروش رکود
شکن  9/6میلیارد دالری در گیشه جهانی دست پیدا کند.
کمپانی فلمسازی یونیورسال در ســال گذشته میالدی
توانســت ،بهترین عملکرد تمام ادوار فعالیت خود و هر
استودیو فلمسازی دیگر را با فروش  44/2میلیارد دالری
درگیشــه آمریکای شــمالی و  44/4میلیارد دالری در
گیشه بین المللی ماندگار کرد .این استودیوی فلمسازی
که پیشــتاز بی چون و چرای گیشه بینالملل و آمریکای
شــمالی بود ،در ســال  2015رکورد فروش سالیانه یک
استودیو فلمســازی را که پیش از این در اختیار کمپانی
فاکس قرن بیســتم بود را به نام خود ثبت کند ،کمپانی
فاکس در ســال  2014توانسته بود با فروش جهانی 53/5
میلیارد دالری در گیشه جهانی و  73/3میلیارد دالری در
گیشه بین المللی دو رکورد را به نام خود ثبت کند.
دنیای ژوراسیک
همچنین رکورد فروش ســنیماهای آمریکای شمالی نیز
پیش از این با  10/2میلیارد دالر در سال  2009میلیادی در

اختیار کمپانی برادران «وارنر» بود اما در سالی که گذشت
کمپانی یونیورسال در نهایت تمامی این رکوردها را از آن
خود کرد.
به گزارش اســکرین دیلی ،کمپانی یونیورســال امسال
سریعترین استودیو فلمسازی تاریخ سینما در رسیدن به
فروش یک و دو میلیارد دالری در گیشه آمریکای شمالی؛
دو و ســه میلیارد دالری در گیشه بین المللی و همچنین
ســه ،چهار و پنج میلیارد دالری در گیشه جهانی نیز نام
گرفت.
انیمیشن مینیونها
یونیورسال تنها استودیو فلمسازی است که در طول مدت
یک سال فروش جهانی خود را ازمرز شش میلیارد دالر و
فروش بین الملل خــود را از مرز چهار میلیارد دالر عبور
داده است و همچنین تنها استودیویی است که توانسته
ســه فلم میلیارد دالری شامل «دنیای ژوراسیک» (67/1
میلیارد دالر)« ،سریع و خشن 56/9( »7میلیارد دالر) و
«مینیونها»( 158/1میلیارد دالر) را در یک ســال روانه
سینماها کند.

رکوردشکنی کاراگاه منحصربهفرد
انگلیسی در تلویزیون

ســریال «شــرلوک» با بازی بندیکت کامبربچ و مارتین
فریمن با رکوردشکنی به تلویزیون بازگشت.
«شرلوک  :عروس زشــت» رکورد بیشــترین تماشاگر
تلویزیونی تعطیالت کریســمس در بریتانیا را به نام خود
ثبت کرد .این قســمت  90دقیقهای ویژه از سریال ،جمعه
شب  8.4میلیون بیننده داشت.
با این میزان تماشاگر «شرلوک» پربینندهترین برنامه روز
جمعه تلویزیون انگلستان بود و  34.7درصد از تماشاگران
تلویزیون به تماشایش نشستند .این سریال برای نخستین
بار به صورت همزمان در یک روز در آمریکا و انگلســتان
به نمایش درآمد .قســمت نخســت فصل سوم سریال
«شرلوک» با  9.2میلیون تماشــاگر باالترین نرخ بیننده
تلویزیونی انگلستان را به خود اختصاص داده است .البته

فصل ســوم این سریال در مجموع از فصل اول و دوم آن
بیشتر دیده شد ،و قسمتهای دوم و سوم این فصل نیز
هر کدام در حدود  8.8میلیون تماشاگر داشت.
در قسمت ویژهی «شــرلوک» که جمعه شب از شبکهی
بیبیسی پخش شد ،بندیکت کامبربچ در نقش شرلوک
هلمز و مارتیــن فریمن در نقش دکتر واتســون ظاهر
میشــوند ،اما این بار داستان در لندن عصر ویکتوریا در
قرن نوزدهم اتفاق میافتد همانجایی که سر آرتور کانن
دویل شرلوک هلمز اصیل را خلق کرده بود.
استیو موفات سازنده «شرلوک» از آغاز فلمبرداری فصل
چهارم این سریال در ماه آوریل خبر داد و اعالم کرد که
احتماال در سال  2017شاهد پخش فصل جدید این سریال
خواهیم بود.
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شب اهدای جوايز در جشــنواره بينالمللی فلم «پالم
اسپرينگز» با حضور چهرههای مطرح سينمايی ،اهدای
جوايز و سخنرانیهای متعدد برگزار شد.
به نقل از ورايتي ،در حالی كه جشنواره «پالم اسپرينگز»
آمريكا از شب اول جنوری كليد خورد ،در مراسم اهدای
جوايز اين دوره از جشــنواره برگزار شد .مت ديمون در
اين مراسم با اشاره به فلم «مريخی» گفت ريدلی اسكات
حتی اگر اين فلم را نمیساخت ،با ساختن «گالدياتور»
به اوج خود رســيده بود .وی افزود :تنها چند كارگردان
استاد در اين ســياره يافت میشوند كه ريدلی اسكات
يكی از آنهاســت .يگ گروه از افراد هستند كه بايد از
آنها تشكر كنم اما اينجا اين كار را نمیكنم و به صورت
خصوصی از آنها تشكر خواهم كرد.
كيت بالنشت نيز جايزه «ديزرت» را برای دستاوردهای
هنریاش از سيرشا رونان گرفت و در سخنرانیاش گفت
نمیداند اگر تاد هينس كاردان «كارول» و تيم همراهی
كننده بازيگران نبودند ،به عنوان بازيگر بايد در اين فلم
چه كار میكرد.
پس از او رونان نيز جايزه ستاره بينالمللی را برای بازی
در فلم «بروكلين» گرفت و گفت برای ســخنرانیاش با
جستجوی سخنرانیهای مريل استريپ و ساندرا بوالک
میخواست چيزی بنويسد اما به اين نتيجه رسيد كه نه
مريل استريپ است و نه بال پريدنی مثل او دارد.
در ايــن بخش يک جايزه نيز به مايكل فاســبندر اهدا
شد كه جايزهاش را از دست كيت وينسلت ديگر بازيگر
بريتانيايي گرفت كه با هم در فلم «استيو جابز» همبازی
بودهاند .او گفت :ممكن است باكس آفيس «استيو جابز»
خيلــي بزرگ نبوده اما خدا را شــكر كه درباره «پارک
ژوراسيك» چنين بوده است.
گروه بازيگــران «كمبود بزرگ» هم جايزهشــان را از
كارگــردان اين فلــم آدام مکكی دريافــت كردند و
كريســتين بيل از بازيگران اين فلم گفت هيچ كس فكر
نميكرد آدام مکكی بتواند اين فلم را چنين كارگردانی
كند و افــزود :اميدوارم اين فلــم مردمی را كه زندگی
شان را توســط بانکها از دست دادند ،شاد كند .استيو
كارل ديگر بازيگر اين فلم هم گفت :رايان گاســلينگ
اينجا نيســت و همه ما از او متنفريم و خوشحاليم كه
او را اينجــا نميبينيم .جاني دپ هــم جايزه «ديزرت
پالم» را برای يک عمر دستاورد هنری از دست اسكات
كوپر كارگردانش در فلم «عشــای ربانی سياه» گرفت و
كاغذهايی را به حضار نشان داده تا بگويد برای سخنرانی
آماده بود اما چون ســخنانش  ۴۵دقيقه وقت میگيرند،
اين كار را نمیكند .برايان كرانستون ديگر برنده بود كه
با دريافت جايزه «اسپاتاليت» قدردانی شد.
او گفت ترسيده بود نكند جايزه يک عمر دستاورد را به او
بدهند ،چون معنايش اين است كه ديگر پير شده است.
او سپس با لحنی جدی گفت :عقايد متفاوت است كه ما
را به ملتی بزرگ بدل ساخته است .آليشيا ويكاندر ،بری
الرسون ،رونی مارا و تام مک كارتی از ديگر چهرههايی
بودند كه جوايزی در اين جشنواره دريافت كردند.
اين جشن كه در بيست و هفتمين دوره جشنواره شكل
گرفت ،در شــرايط امنيتی جدی برگزار شــد و هارولد
متسنر مدير جشنواره از اين بابت از همه تشكر كرد.

جواب سودوکو شماره
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شر ـ خیر ـ شراب ـ خبر
ـ باختر ـ برات ـ بشر ـ بار
ـ ابر ـ تبر ـ خروش ـ خاور
ـ روا ـ بــاور ـ رو ـ بخار ـ
تار ـ بشارت ـ رخ ـ رخت
ـ خراب ـ خار ـ شور.

جت لی و دیپیکا در «تریپل اکس»
به وین دیزل میپیوندد

دو رزمیکار و یک ســتاره هندی به «بازگشــت زندر
کیج» کمک میکنند .به نقل از سینمابلِند ،قسمت جدید
مجموعه فلمهای «تریپل اکس» بــه نظر میآید بهتر از
آن چه انتظار میرفــت از آب درمیآید .با وجود اینکه
این پروژه هنوز در مرحله پیشتولید اســت ،اما انتخاب
بازیگرانش را با قدرت آغاز کرده است .غیر از ساموئل ال.
جکسون که قبال اعالم شده بود در این فلم حضور خواهد
داشــت و البته خود وین دیزل« ،تریپل اکس :بازگشت
زندر کیج» با یک سنگینوزن دیگر هم قرارداد امضا کرد.
اعالم شده که جت لی بازیگر و رزمیکار شناختهشده به
مجموعه بازیگران این فلم میپیوندد .این انتخابی ایدهآل
برای مجموعه فلمهای «تریپل اکس» به نظر میرسد چون
تمرکز ورزشکاری شدیدی در دو فلم قبلی وجود داشت.
این الگو پیش از این در فلم بســیار موفق «خشــمگین
 »۷هم دیده شــده بود و وین دیزل که از کار کردن کنار
جت لی در آن فلم لذت برد ،در «بازگشت زندر کیج» نیز
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حمل

يك نفر سعي دارد شما را اذيت كند و هر رفتاري در پيش ميگيريد
با مانعي رو به رو مي شود .به دست آوردن آزادي ،كار آساني نيست
و تالش بيشتري احتياج دارد.

ثور

فرصتي داريد تا برخي از ايدههايتان را عملي كنيد .بهتر است بين
واقعيت و كارهاي تئوري تعادل برقرار كنيد .بدانيد كه چه كارهايي
را بايــد انجام دهيد .اگر كمي فكر كنيد موفقيت بزرگي به دســت
ميآوريد.

جوزا

مراقب باشــید چرا که امروز بسیار زود رنج شده اید خصوص ًا اگر
کمی احســاس ناراحتی می کنید .اگر همکار شما نمیتواند روی
کارش تمرکز کند و مدام حواس شما را پرت میکند .ممکن است
حوصله شما تمام شود و از کوره در بروید .بهترین راه برای مقابله
با همه این موارد این اســت که تا آنجا کــه میتوانید با روزهای
عادیتان متفاوت باشید.

عقرب

امروز ،روز بســیار جالبی برای شماست و ستارگان به شما کمک
میکننــد تا هر چه بیشــتر خالقانه فکر کنیــد .فرصت دارید
کارهایتان را به خوبی و منظم انجام دهید .با درایت و فکر رفتار
کنید و پاداشی را که مدتها در انتظارش بودید به دست میآورید.

قوس

اكنون بايد به عقب تكيه كنيــد و تصميم بگيريد؛ زيرا اكنون ذهن
شــما به درســتي كار نميكند و ميتوانيد تصميمهاي عاقالنهاي
بگيريد و يا پيشــنهادهاي خوب بدهيد .به خودتان اطمينان كنيد و
به افراد مردد اجازه ندهيد اعتماد به نفس شما را تضعيف كنند .مهم
اين است كه شما مي دانيد چه هدفي داريد.

هر چند وقت يك بار به شما فرصتي داده ميشود كه جنبههايي
از زندگــي خود را تحت نظر خود قرار دهيد تا بتوانيد از نزديكتر
بررسيشان كنيد .اين به شما خودآگاهي بزرگي مي دهد و كمك
ميكند بعضي از انگيزه هاي ذهني ناخودآگاه خود را بشناسيد.

اگر از شما خواسته شده که کار بیشتری انجام دهید سعی نکنید از
کاه کوه بسازید .شما نشان دادهاید که انرژی زیادی دارید و میتوانید
پیشــرفت کنید.بنابراین وقتی دیگران شما را جدی میگیرند نباید
گله و شکایت کنید.

مطلبي هســت كه تمايل داريد آن را همان طور كه هست براي
ديگران بيان كنيد اما گفتن عين حقيقت كمي مشــكل است .هر
كسي دوست دارد كه مورد تحسين ديگران باشد اما اگر موضوعي
براي تحسين و خوشحال كردن آن ها پيدا نكرديد ،بهتر است كه
افكارتان را براي خودتان نگه داريد.

امروز دوست داريد كه از نظر احساســي بسيار آزاد و رها باشيد و
توقعات و درخواستهاي ديگران دســت و پاي شما را نگيرد .ولي
آيا اين امكان پذير است ،يا اينكه باالخره ،از دست افراد نزديكتان
رنجيده خاطر خواهيد شد؟ باالخره تكليف شما با آنها چيست؟

شما عاشق آزادی و استقالل خود هستید ،اما امروز کسی سعی می
کند جلوی آزادی شما را بگیرد و در شما احساس ترس از عدم آزادی
ایجاد کند .اولین کار برای جلوگیری از بروز هر نوع مشکلی این است
که از افراد حسود مالکیت طلب و ریاستمآب دوری کنید.

بار دیگر رفتار متغییر دارید و صبر همه را از بین بردهاید .اگر کسی
واقع ًا عصبانی شد تعجب نکنید .بهتر است برایش توضیح دهید که
این کار را عمدا ً نمیکنید و پر از ایدههای متفاوت هستید.

احساسات شــما ظاهرا ً درست است .و هنوز شما به وسیله رفتار
کسی گیج شدهاید .بهتر است گاهی تنها باشید و خودتان را روی
حق تقدمها متمرکز کنید .و شما رؤیاهای زیادی را برای پیگیری
دارید این طور نیست؟

سرطان

اسد

سنبله

به حال رکورد «تایتانیک» را هم شکسته اما هنوز رسما
چیزی اعالم نشــده .اگر بنا را بر شکســته شدن رکورد
«تایتانیک» بگذاریم« ،جنگ ســتارگان هفتم» دومین
فلم پر فروش تاریخ ســینمای امریکا شده و فقط «اوتار»
با  760.5میلیون دالر را باالتر از خود می بیند .با توجه به
سرعت فروش «جنگ ســتارگان :ارتش به پا می خیزد»
کارشناســان معتقدند این فلم پتانســیل آن را دارد که
تبدیل به اولین فلم یک میلیارد دالری تاریخ ســینمای
آمریکا شــود .با ارقام منتشر شــده« ،جنگ ستارگان»
جدید چند رکورد دیگر را هم شکســته است .این فلم
پر فروش ترین اثر دیزنی در آمریکای شمالی شد .همین
طور فروش جهانیش از مرز  1.29میلیارد دالر گذشت که
باعث می شود رکورد  1.28میلیارد دالری «یخ زده» را هم
پشت سر بگذارد .این اتفاق «جنگ ستارگان» را تا اینجا
هشتیمن فلم پر فروش تاریخ سینما می کند و نام آن را
باالتر از «انتقام جویان» به عنوان پر سود ترین محصول
دیزنی در آمریکای شمالی مطرح می کند .همه این ها در
حالی است که فلم هنوز در چین اکران نشده است.

نقشی به او پیشنهاد داد.
ســومین و آخرین بازیگر جدید فلم هم دیپپکا پادوکونه
ســتاره فلم هندی اســت .با وجود اینکه پادوکونه برای
حضار آمریکایی یــک تازهوارد به حســاب میآید ،او
یکی از محبوبترین و پردرآمدترین ســتارههای دنیای
فلم هندوستان اســت .او در «تریپل اکس» اولین تجربه
هالیوودیاش را پشت سر میگذارد.
فلم اصلی «تریپل اکس» در سال  ۲۰۰۲منتشر شد و یک
موفقیت باکسآفیســی بود .وین دیزل در این فلم نقش
زندر کیج را بازی کرد؛ یک ورزشــکار و بدلکار افراطی
که رفتار خوبی ندارد .یکی از ماموران سازمان ملی امنیت
که نقشــش را ساموئل ال .جکســون بازی میکرد او را
اســتخدام کرد تا جاسوس شود .در نهایت قسمت دومی
هم برای آن ساخته شد اما برنامه کاری وین دیزل باعث
شــد او نتواند در فلم نقشآفرینی کند و در نتیجه فلمی
کامال متفاوت از آب درآمد.

درگذشتگان دنیای هنر
در سال ۲۰۱۵
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با به پایان رسیدن سال « ،۲۰۱۵دنیای ژوراسیک» از صدر
فهرست پرفروش ترین فلم های سال پایین آمد.
«جنگ ســتارگان :ارتش به پا می خیزد» پر فروش ترین
فلم سال  2015ســینماهای آمریکا شد .این فلم در یکی
از آخرین روزهای سال  2015نزدیک به  23میلیون دالر
فروش کــرد و عدد فروش کل آمریکایــش را به 651.9
رســاند .این عدد به عالوه فروش این فلم در روز پایانی
ســال باعث شد فروش داخلی قســمت هفتم مجموعه
«جنگ ستارگان» از رکورد  652.3میلیون دالری «دنیای
ژوراسیک» بگذرد و عنوان پر فروش ترین فلم سال 2015
را به ساخته جی جی آبرامز هدیه کند .از آنجایی که هنوز
عدد دقیق فروش روز پایانی ســال  2015منتشر نشده
هنوز نمی توان اظهار نظر قطعی کرد اما «جنگ ستارگان»
بسیار به شکستن رکورد فروش داخلی فلم «تایتانیک»
هم نزدیک اســت .اثری که  658.7میلیون دالر در خاک
آمریکا فروش داشت .احتماال «جنگ ستارگان» جدید که
در طول دو هفته ای که از زمان اکرانش گذشــته روزی
نبوده که کمتر از  10میلیون دالر فروش داشــته باشد تا

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
 20 کلمه :عالی

جواب هدف

اهدای جوايز
«پالم اسپرينگز» شبی
پراميد برای اسكاریه ا شد
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در ســال  ۲۰۱۵جهان سوگوار مرگ شــماری از چهره های
شاخص دنیای سینما ،تئاتر ،تلویزیون ،ادبیات و موسیقی شد.
کســانی از جمله بی بی کینگ ،تری پراچت ،کریستوفر لی،
لئونارد نیموی و ان کیرکبراید.
این مجموعه یادی اســت از برخی از کســانی که در  ۱۲ماه
گذشته ترکمان کردند.
مارچ  ۲۰۱۵تری پراچت ،خالق مجموعه دیسک ورلد (که در
فارسی به «جهان صفحه» ترجمه شــده) ،در گذشت .او در
طول سال های فعالیت خود ،بیش از  ۷۰عنوان کتاب نوشت.
او در سال  ۲۰۰۷مبتال به آلزایمر شد ولی به نوشتن ادامه داد و
آخرین کتاب خود را در تابستان سال گذشته به پایان رساند.
مجموعه «جهان صفحه» که در سال  ۱۹۸۳شروع شد ،روایت
دنیایی صاف و تخت است که بر پشت چهار فیل قرار دارد که
این فیل ها خود بر پشت یک الک پشت عظیم الجثه نشسته
اند .تری پراچت تا سال  ۲۰۱۳بیش از  ۴۰عنوان از این مجموعه
را تالیف کرد .از راست :ان کیرکبراید در نقش دیدر در سریال
«کورونیشن اســتریت» ،آنیتا اکبرگ ،ستاره مشهور هالیوود
در دهه  ۱۹۶۰و بازیگر فلم «زندگی شیرین» و جرالدین مک
ایوان ،بازیگر سرشناس سریال کارآگاهی خانم مارپل .نیموی
در نقش آقای اســپاک (موجودی نیمه زمینه ،نیمه والکانی)
در مجموعه علمی تخیلی «پیشــتازان فضا» شهرتی جهانی
داشت .او در  ۸۳سالگی در لس آنجلس درگذشت.
کیت هریس ،کمدین و عروسک گردان،
گونتر گراس ،نویسنده رمان «طبل حلبی» و برنده جایزه نوبل،
و سایر سویتن ،بازیگر خردسال محبوب سریال «همه ریموند
رو دوســت دارند» در کنار برادر دوقلویش سالیوان .سایر در
نوزده سالگی خودکشی کرد.
ماه می  ۲۰۱۵بی بی کینگ ،گیتاریســت مشهور و «سلطان
بلوز» در  ۸۹سالگی درگذشت.
روت رندل ،نویســنده بیش از  ۶۰رمان جنایی ،و ارول براون،
خواننده گروه هات چاکلت.
پاتریک مک نی ،بازیگر سریال «انتقام جویان» ،جیمز هورنر،
آهنگساز ،سر کریســتوفر لی ،بازیگر بریتانیایی نقش «کنت
دراکوال» ،جیمز لســت ،خواننده گروه بیگ بند و ران مودی،
بازیگر نقش فاگین در فلم «الیور!».
جیمز هورنر ،آهنگســاز فلم تایتانیک و برنده اسکار بهترین
موسیقی متن ،در  ۶۱سالگی در یک سانحه هوایی کشته شد.
ول دونیکن ،خواننده ایرلندی ،بابی کریســتینا براون ،فرزند
 ۲۲ساله ویتنی هیوستون و بابی براون ،و عمر شریف ،برنده
گلدن گلوب و بازیگر نقش هایی بــه یادماندنی از جمله در
«دکتر ژیواگو» و «الرنس عربستان»
دین جونز ،بازیگــر آمریکایی ،جکی کالینــز ،رمان نویس
بریتانیایــی ،وس کریون ،کارگردان آمریکایی فلم هایی نظیر
«کابوس در خیابان الم»
الن توسان ،اســطوره آمریکایی آر اند بی ،پیتر دانلدسون،
مجری خبر رادیو بی بی ســی ،ملیسا متیسن ،فلمنامه نویس
چند فلم استیون اسپیلبرگ ،از جمله ای تی ،سعید جعفری،
بازیگر سرشناس سینمای هند و وارن میچل ،هنرپیشه
ان فریزر کیلمیستر ،معروف به لمی کیلمیستر یا آن طور که
در دنیای موسیقی معروف بود «لمی» ،روز  ۲۸دسامبر در سن
 ۷۰ســالگی و بر اثر ابتال به سرطان درگذشت .وی آهنگساز،
گیتاریســت ،خواننده و بنیانگذار گروه هویمتال بریتانیایی
موتورهد بود که کارهای آن ،الهام بخش ســبک هایی چون
ترشمتال و سپیدمتال محسوب می شود( .بی بی سی)

