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فروش  ۵۰۰میلیون دالری

«پریدریایی»

فروش سینمای چین برای نخستین بار از آمریکای شمالی
پیشی گرفت و در این میان یک فلم بیشتر از بقیه خوش
درخشــید .به نقل از ورایتی ،فلم «پری دریایی» استیون
چو روز شنبه به اولین فلمی تبدیل شد که توانسته بیش
از نیم میلیارد دالر در باکسآفیس چین فروش کند .این
فلم روز شنبه  ۸.۱۸میلیون دالر فروخت و و در  ۲۷روز به
فروش  ۵۰۲.۹میلیون دالر دست پیدا کرد« .پری دریایی»
از روز نهم فبروری و مصادف با سال نوی چین اکران خود
را آغاز کرده بود .این در حالی اســت که سازمان خبری
رسمی شینهوآ چند روز پیش گزارش داد که درآمد کل
باکسآفیــس چین در ماه فبروری  ۱.۰۵میلیارد دالر بوده
که در مقایسه با  ۸۱۰میلیون دالر آمریکای شمالی ،برای
نخستین بار موفق به عبور از فروش هالیوود شده است.
باالترین فروش باکسآفیس چین ســال گذشته و با فلم
انیمیشن و الیواکشن «شکار هیوال» از راه رسیده بود که
توانست  ۳۸۲میلیون دالر فروش کند .این فلم که حدود
دو ماه در ســینماهای چین روی پرده به نمایش درآمد،

توانســت با فاصله کمی باالتر از «سریع و خشمگین »۷
قرار بگیرد چون آن موقع «دوره خاموشی» سینمای چین
بود که فلمهای وارداتی اجازه اکران نداشتند .با استناد به
بیانیهای از سوی چاینا فلم گروپ ،هفته گذشته فلم «پری
دریایی» اجازه پخش در ســینماهای چین را به مدت سه
ماه دیگر دریافت کرد .این تداوم اکران سه ماهه به «پری
دریایی» اجازه میدهد تا تعطیالت ماه می ،که یک نقطه
اوج دیگر برای سینماروها است و تعداد تکت های فروخته
شده افزایش مییابد ،روی پرده برود .با این کار همچنین
این اطمینان حاصل میشود که رکورد باکسآفیسی این
فلم تا مدتها شکســته نخواهد شد .موفقیت بیسابقه
«پری دریایی» و سه فلم دیگر که نزدیک سال نوی چین
اکران شدند ،یعنی «میمون پادشــاه  »۲با  ۱۸۲میلیون
دالــر فروش بعد از  ۲۷روز« ،مــردی از ماکائو  »۳با ۱۷۰
میلیون دالر فروش بعد از  ۲۷روز و «کونگفو پاندا  »۳با
 ۱۵۰میلیون دالر فروش بعد از  ۳۷روز ،باعث شــد تا ماه
فبروری برای باکسآفیس چین رکوردشکن باشد.

انتخاب بازیگر برای بازی
در نقش خواننده سرشناس با
اعتراض روبهرو شد

سه ارکستر بزرگ برلین برای
آوارگان برنامه اجرا کردند

انتخاب بازیگران فلم زندگینامه نینا سیمون خواننده و
فعال اجتماعی سیاهپوســت باز هم با اعتراض گسترده
بازماندگان این خواننده روبهرو شــد .ســازندگان فلم
زندگینامــه «نینا ســیمون» از زویی ســالدانا بازیگر
پرتوریکویی االصــل فلمهایی مانند «آواتار» و «دزدان
دریایی کارائیب» برای بازی در نقش نینا سیمون استفاده
کردهاند .آنها برای این کار مجبور شدند که پوست این
بازیگر را به رنگ ســیاه درآورند .این عمل عوامل فلم با
انتقاد گسترده خانواده و بازماندگان نینا سیمون مواجه
شده است .ســال  2012و پس از اعالم نام بازیگران فلم
دختر سیمون گفته بود که این بازیگر بهترین انتخاب برای
بازی در نقش مادرش نیست .به تازگی و پس از رونمایی از
پوستر و تریلر فلم انتقادات دوباره از سر گرفته شدهاند.
این فلم از  22اپریل اکران خواهد شد .این فلم روی هشت
سال پایان زندگی سیمون و رابطه او با مدیربرنامههایش
کلیفتون هندرســون با بازی دیوید اویلوو تمرکز دارد.
بسیاری از طرفداران نینا سیمون اعتقاد دارند که انتخاب
یک بازیگر آمریکایی آفریقاییتبار برای ایفای این نقش
مناسبتر بود .دختر نینا سیمون نیز گفته بود که ترجیح
میدهد بازیگرانی چون ویوال دیویس و یا کیمبرلی الیس
نقش مادرش را بازی کنند .او در این باره گفته بود « :این
بازیگران هر دو سیاهپوست هســتند ،که نه تنها رنگ
پوست بلکه باقی مشخصات ظاهری یک سیاهپوست را
دارند ».سال گذشــته ،سالدانا نیز در این باره گفته بود :
«من فکر نمیکردم که گزینهای مناســب برای این نقش
باشم ،و میدانم که بسیاری با این حرف موافق هستند .اما
در عین حال فکر نمیکنم که الیزابت تایلور هم از این نظر
گزینهای مناسب برای بازی در نقش کلئوپاترا باشد .برای
یک هنرمند رنگ پوست و حتی جنسیت اهمیتی ندارد».
آرون اورفیلد مدیر وبسایت سیمون در فیسبوک خود
در این باره نوشت « :سازندگان فلم این همه زمان صرف
کردند تا به این نتیجه برســند؟ جایگاهی ویژه در جهنم
برای این فلم اختصاص یافته است».

در یک کار مشــترک نادر ،سه ارکســتر بزرگ برلین
کنســرتی را برای پناهجویان و مددیاران برگزار کردند.
این برنامه معنای تازه ای به مفهوم «فرهنگ خوشامد»
داد.
در یک کار مشــترک نادر ،سه ارکســتر بزرگ برلین
کنســرتی را برای پناهجویان و مددیاران برگزار کردند.
این برنامه معنای تازه ای به مفهوم «فرهنگ خوشامد»
داد.
ســه گروه فیلهارمونی برلین ،اشــتات کاپله برلین و
کانسرت هاوس برلین به ندرت با یکدیگر برنامه مشترک
اجرا می کنند .اما هفته گذشته این گروه ها با نوازندگان
اصلی خود کانســرتی را در برلین اجرا کردند که فیشر
رهبر یکی از گروه هــا آن را «اروپای جدید» نامید .به
تاســی از حمایت مرکل از پناهجویان ،این کانسرت نیز
«خوش آمدید به قلب ما» نام گرفت.
این برنامه از طریق «رادیو برلین براندنبورگ» به دیگر
رسانه های آلمان نیز فرستاده شد .تکت های این برنامه
رایگان و پس از یک نام نویسی ابتدایی پخش شد.

فیشــر به زبان عربی پیش از اجرای برنامه به مخاطبان
گفت« :خوش آمدید .فکر کنید خانه خودتان اســت و از
موسیقی لذت ببرید» .در بیانیه ای که بین برنامه خوانده
شد ،هر سه گروه بزرگ موسیقی برلین انگیزه خود را این
گونه بیان داشــتند« :آیا ما واقعا می خواهیم به اروپای
قدیــم بازگردیم؟ ملت ها برضد ملت هــا ،ادیان بر ضد
ادیان ،یا استعمار؟ اروپای جدید هنگامی متولد می شود
که مردم درهایشان را و قلب هایشان را باز کنند؛ و ما می
خواهیم این را به جهانیان نشان دهیم».
دنیــل بورنبویم ،رهبر گروه اشــتات کاپلــه اما از یک
خوشامدگویی ســاده فرا تر رفت و گفت« :مهم است که
پناهندگان چیزهایی را که نیاز دارند به دست آورند .اما
به آنها همچنان باید نشان داده شود که آنها به سرزمینی
آمده اند که فرهنگ در آن بســیار مهم است .پیام این
عصر ما این اســت که موسیقی و فرهنگ آخرین مسائل
نیستند؛ بلکه آنها بسیار در اولویت قرار دارند».
ورود به این کانسرت رایگان و یاری دهندگان شنوندگان
را پیشاپیش نام نویسی می کردند( .دویچه وله)

ازدواج مخفیانه دو چهره مشهور

«ماموران شیلد» برای فصل چهارم
تمدید شد

سریال ابرقهرمانی شبکه  abcآمریکا برای فصل چهارم
تمدید شد.
پس از سه فصل سریال «ماموران شیلد» برای فصل چهارم
هم تمدید شد .این سریال داســتان گروهی از سازمان
شــیلد را روایت میکند که بایــد در برابر ابرقهرمانان و
فرا انسانها و خطرهایی که برای بشریت ایجاد میکنند
بایســتند و استقامت نشــان دهند .این سریال در کنار
آثاری چون «مامور کارتر»« ،دردویل»« ،جسیکا جونز»،
«مشت آهنی»« ،مدافعان» و ...جزو پروژه های تلویزیونی
آثار ابرقهرمانی مشــترک دیزنی و مارول به حساب می

آید .شــبکه  abcکه پخش کننده اصلی ســریال هایی
چون همین «ماموران شیلد» و «روزی روزگاری» است به
عنوان یکی از دارایی های مشهور کمپانی دیزنی شمرده
می شــود .از مجموع دنیای ابرقهرمانی تلویزیونی مارول
و دیزنی« ،ماموران شــیلد» و «مامور کارتر» سهم شبکه
 abcاست و «دردویل»« ،جسیکا جونز»« ،مشت آهنی» و
«مدافعان» سهم شبکه اینترنتی نتفلیکس .امسال همین
طور قرار اســت فصل دوم سریال «دردویل» و فصل اول
سریال «لوک کیج» هم از نتفلیکس منتشر شوند تا این
بار موج دوم و چندم سریال های ابرقهرمانی آغاز شوند.
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 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

2047

2570

حمل

دوست داريد براي ديگران برنامهريزي كنيد اما اين را بدانيد كه ديگران
اين كار شما را دوست ندارند .سعي كنيد تمايالت و خواستههاي آن
ها را درك كنيد .روي ايدههاي خالق خودتان كار كنيد پيش از آن كه
كسي را عصباني كنيد.

ثور

در حال حاضر شــک و تردیدی که بر اســاس نگرانی است و شک و
تردیدی که اساس واقعی اســت از همدیگر قابل تشخیص نیستند.
فرقی ندارد که چقدر مسائل واقعی به نظر برسند اکنون زمان خوبی
نیست که کارها را به زور انجام دهید .حتی با وجود اعتماد به نفسی
که دارید نمیتوانید خودتان را در موقعیتی قرار دهید.

جوزا

بهتر است كمي در مورد انجام كارها با ديگران مشورت كنيد .شايد
ديگران اطالعاتي داشته باشــند كه بتوانيد از آنها به نفع خودتان
استفاده كنيد .مهم است كه سعي كنيد آزادانه رفتار كنيد و احساس
گناه هم نكنيد.

سرطان

2370
2343

گل ـ نرگس ـ ســنگ ـ
سنگر ـ گناه ـ نگاه ـ نگار
ـ گران ـ رنگ ـ اگر ـ رگ
ـ ارگ ـ لنگر ـ گره ـ گاه.
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عقرب

دیگران از حالت ناامیدی شما ناراحت میشوند اما حقیقت این است
که در حال حاضر موضوعی را جدی گرفته اید .برقرار کردن تعادل
بین احساس و منطق این احســاس ناامیدی را از بین خواهد برد.
ســعی کنید این موضوع را به خاطر بسپارید ،مخصوص ًا زمانی که
تصمیم میگیرید.

قوس

اگر منتظر چراغ سبز براي رســيدگي به خود بودهايد حاال درست
همانوقت اســت .پس خود را به يك ماساژ يا آرايش صورت مهمان
كنيد تا احســاس قشــنگتري بخود بدهيد .اگر مدتي بوده سعي
ميكرديد عادت بدي را كنار بگذاريد ديگر بهانهاي نداريد.

جدی

اگر مطمئن هستيد كه تمامي مشكالت و نگراني ها برطرف شده
احساس راحتي كنيد و شراكت جديد را جشن بگيريد .هم اكنون
اين شانس براي شما فراهم است تا بتوانيد مسائل مالي را كنترل
كنيد .اين ميتواند شروع يك شراكت جديد و ابتكاري باشد.

امروز فعاليتهاي شــغلي و برنامهريزيهاي طوالني مدت شما در طي
چند هفته آينده ،ثمر خواهد داد و نتيجه مفيدي خواهيد گرفت .از امروز
تا اوايل اپريل ،ممكن اســت با شخصي بسيار با قدرت و نفوذ مالقات
كنيد .كه حتي ممكن است از نظر شغلي درهايي را به روي شما بگشايد.
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دلو

مقدار از وقت شما به سفرهای طوالنی و ماجراجویی مربوط میشود
.بنابراین میتوانید پولتان را برای تعطیالت خرج کنید .شاید عاشق
فردی خارجی شوید.

2282

 بازی با کلمات

در طی چند هفته آینده ،شــما از نزدیک شدن به برخی از افراد
لذت خواهید برد ،به خصوص اگر بتوانید احساساتتان را به آنها
نشان دهید .هم چنین از ســاختن جوی شاد برای کسانی که در
زندگیتان به آنها تکیه دارید ،بســیار خوشحال خواهید شد به
خصوص در حال حاضر به همکاری آنها نیاز داشته باشید.

بهتر اســت خرجهای روزانه را به خاطر بسپارید .به این فکر کردهاید
که میتوانید قسمتی از راه خانه به محل کار یا بالعکس را پیاده بروید؟
این کار پولهایتان را جمع میکند و اندام شــما را نیز متناسب نگه
میدارد.

اسد

«جوزف گوردون لویت» بازیگر و کارگردان جوان سینما،
«اریک هیســرر» را به عنوان نویســنده فلم اقتباسی
جدیدش برگزید .جوزف گوردون لویت که بیشــتر به
عنوان بازیگری موفق شــناخته میشــود ،قصد دارد
مجموعه کتابهای «مرد شنی» از «نیل گیمن» را تبدیل
به فلمی سینمایی کند.
او که مدتهاست برای ساخت این پروژه مقدمهچینی
کرده،حاال اریک هیســرر ،فلمنامهنویس «مقصد نهایی
 »5را به عنوان نویســنده کارش انتخاب کرده اســت.
«مرد شــنی» مجموعه رمانهای کمیک استریپ نیل
گیمن ،نویسنده معروف ادبیات ژانر علمی تخیلی کودک
و نوجوان است.
گوردون لویت کارگردانی و ایفای نقش اصلی را در این
پروژه سینمایی بر عهده گرفته است .به گزارش گاردین،
هیســرر کارگردان و فلمنامهنویس آشنا با ژانر وحشت

آرزومند ـ اســتقالل ـ بیت اهلل ـ پوزش ـ توافــق ـ ثابت ـ جگر ـ چوپان ـ
خزانه ـ حیران ـ دانشیار ـ ذکاوت ـ رنگین ـ زیبا ـ ژورنال ـ ستاره ـ شکران
ـ صدمه ـ ضمیر ـ طالق ـ ظرفیت ـ عجایب ـ غوره ـ فرزام ـ قانع ـ کتله ـ
گلزار ـ لخشک ـ موچی ـ نشان ـ واردات ـ همکاری ـ یقین.
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«مرد شنی» با «مقصد نهایی» به سینما میرود

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
 22 کلمه :عالی

جواب هدف

ظاهرا این روزها ازدواج مخفی بین چهره های مشــهور
هالیوود به امری متداول تبدیل شــده است .تا به حال
رسانه ها اخبار ازدواج چندین زوج هالیوودی را منتشر
کرده اند که ترجیح داده اند دور از چشــم پاپاراتزی ها
و در بین آشنایان و افراد بسیار نزدیک به خود ازدواج
شان را جشن بگیرند .نمونه اش «آنجلینا جولی» و «برد
پیت» .اکنون اما دوباره بحث ها در مورد ازدواج مخفی
دو زوج دیگر باال گرفته اســت .آنطور که وب ســایت
آمریکایی «هالیوود الیف» نوشته است ،به نظر می رسد
«کتی هولمز» و «جیمی فاکس» به صورت مخفیانه با هم
ازدواج کرده اند .البته مدت هاســت رسانه ها از رابطه
این دو خبر داده اند اما هیچ گاه به صورت رسمی ارتباط
فاکس و هولمز تایید نشده اســت .با این حال این وب
سایت با بررسی دقیق عکسی که روز پنجشنبه از هولمز
منتشر شد ،حلقه ای را در انگشت چپ او تشخیص داده
است .اما این همه شایعه ها پیرامون این دو نیست .یک
مجله انگلیســی نیز یک روز قبل از انتشار این عکس
نوشته اســت که آنها نه تنها ازدواج کرده اند که منتظر
تولد نخستین فرزندشان هم هستند .ظاهرا همه چیز در
هالیوود خیلی سریع پیش می رود.

در هفتههای آینده دوستان و وابســتگان شما به طرف تغییر و
تحولی مثبت و شــاد میروند .بهترین زمان برای تغییر منزل یا
تغییر خودتان میباشــد .هر نوع بحران خانوادگی تحت چنین
تأثیر مثبتی حل خواهد شد .

احساســات میتواند در حد جاری بودن باشــند .به خصوص در
تماسهای روزمره با دیگران سرکار یا منزل حساسیت شما بدین
معناست که شما تمایل دارید چیزها را به دل بگیرید .سقوط یک
توده گریان است و موقع ایستادن برای خودتان میتوانید بهترین
خط دفاع باشد.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  e 5حرکت دهید.
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است که آثاری چون «موجود» و «کابوس خیابان الم» را
در کارنامهاش دارد.
جوزف گوردون لویت بازیگر آمریکایی سینما و تلویزیون
اســت که در کودکــی و بزرگســالی در مجموعههای
تلویزیونــی و فلمها و تلهفلمهــای متعددی بازی کرده
است .فلمهای «« ،»۵۰/۵۰سرآغاز»« ،لینکلن»« ،لوپر» و
«شوالیه تاریکی برمیخیزد » از جمله کارهای سینمایی
او هستند.
ی تخیلی
نیل گیمن نویسنده انگلیســی کتابهای علم 
است که تاکنون فعالیتهای بسیاری در حوزه کتابهای
کمیک ،ادبیات کودک و نمایشنامه داشته و تعداد زیادی
از آثارش مورد اقتبــاس ســینمایی و تلویزیونی قرار
گرفتهاند .کتاب «خدایان آمریکایی» که سال  2001روانه
بازار شد ،جوایز ادبی بسیاری از جمله «نبیوال»« ،هیوگو»
و «برام استوکر» را برای گیمن به ارمغان آورد.

چوکی خالق «هری پاتر»
چوب حراج میخورد

چوکی چوبی که «جی.کی .رولینگ» برای نوشتن دو کتاب اول
از مجموعه «هری پاتر» روی آن مینشست در یک حراجی در
آمریکا به فروش میرسد .چوکی ساده و ساختهشده از چوب
بلوط که «جی.کی .رولینگ» نویسنده مشهور انگلیسی برای
نوشــتن دو کتاب اول از مجموعه داستانهای «هری پاتر» از
آن اســتفاده میکرد ،گرچه دارای قدرت جادویی نیست اما
به عنوان یک یادمان ادبــی میتواند حداقل  45هزار دالر به
فروش برسد 45 .هزار دالر قیمت پایه این چوکی در حراجی
«هریتیج» ماه آینــده در نیویورک خواهد بود که به نیابت از
فردی ناشناس در منچســتر انگلیس مسئولیت فروش آن را
بر عهده دارد« .رولینگ» پس از نگارش دو کتاب «هری پاتر
و ســنگ جادو» ( )1997و «هری پاتر و تاالر اسرار» ،در سال
 2002چوکــیاش را به یک حراجی کوچک اعطا کرد تا عواید
حاصل از آن برای کمک به انجمن ملی جلوگیری از خشونت
علیه کودکان استفاده شــود و در نهایت این چوکی در این
حراجی خیریه با قیمتی بیش از  23هزار دالر به فروش رفت.
چوکی «رولینگ» در سال  2009نیز به صورت انترنتی به حراج
گذاشته شــده و مالک کنونیاش آن را به قیمتی بالغ بر 29
هزار دالر خرید .این ســومین باری است که این یادمان ادبی
از مجموعه داستانهای معروف «هری پاتر» به فروش گذاشته
میشود .مجموعه رمان «هری پاتر» که به داستانهای پسرکی
جادوگر میپردازد ،پرفروشترین مجموعه کتاب جهان لقب
ن نیز چندین میلیارد دالر را برای
گرفته و اقتباس سینمایی آ 
ی پاتر و سنگ
تولیدکنندگانش به ارمغان آورد ه اســت« .هر 
جادو» اولین رمان این مجموعه در سال  1997به چاپ رسید
و پس از آن شش قسمت بعدی رمانهای رولینگ با موفقیتی
روزافزون روانه بازار کتاب شــدند .به گزارش گاردین ،کتاب
«هری پاتر و فرزند ملعون» که براســاس نماشنامهای نوشته
«رولینگ» اســت نیز قرار است از تاریخ  31جوالی به عنوان
هشتمین کتاب از این مجموعه راهی بازار شود.

ساخت ادامه فلم
 ،Suicide Squadپیش از
اکران قسمت اول تایید شد

شنیدن اخبار به ظاهر عجیب و چه بسا جالب در دنیای سینما
تقریبا امری طبیعی است ،به خصوص اگر خبر ساخت قسمت
دوم یک فلم پیش از اکران قســمت اول آن منتشر شود که
برای فلم جوخهی انتحــاری ( )Suicide Squadاینچنین
اســتفلم مهیج جوخهی انتحاری ( )Suicide Squadبا بازی
ویل اســمیت ،جرد لتو و بســیاری بازیگر دیگر ،با موضوع
همــکاری یک گروه از خالفکاران حرفــهای برای انجام یک
ماموریت فوق ســری از طرف دولت است که منجر به حوادث
متعددی برای آنان میشود .طبق زمانبندی ،این فلم قرار است
در تاریخ  ۱۴ماه اســد  ۱۳۹۵توسط سازنده آن یعنی برادران
وارنر اکران شود .در خبری جالب که به تازگی مشخص شده،
ســاخت ادامهی این فلم یا بهتر است بگوییم قسمت دوم آن
نیز تایید شده اســت .آن هم پیش از اکران قسمت اول که
به نوبهی خود میتواند جالب به نظر برســد! بر اساس اخبار
منتشر شده از وبســایت رپ ،کمپانی برادران وارنر طرح و
برنامه ریزیهای الزم را برای همکاری دوبارهی ویل اسمیت،
از بازیگران  Suicide Squadو دیوید آیر ،کارگردان این فلم،
انجام داده است و عمال ساخت دنباله و قسمت بعدی این فلم
را در دســتور کار قرار داده است .همچنین طبق گزارشهای
این وبســایت ،فلم پلیســی هیجانی ویل اسمیت و جوئل
ادگرتون با نام درخشان ( )Brightرا نیز دیوید آیر کارگردانی
خواهد کرد .در حال حاضر وی و ویل اســمیت در حال برنامه
ریزی هستند تا بتوانند تمامی مراحل فلم درخشان را پیش از
هر گونه شروعی برای ساخت ادامهی فلم قبلی یعنی جوخهی
انتحاری ،به پایان برسانند و از تداخل زمانی جلوگیری کنند.

