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هجوم «مردان ایکس» به گیشه بین المللی

اکشن کمیک اســتریپی و ابرقهرمانانه «مردان ایکس:
آپوکالیپس»،در سه روز اول نمایش بین المللی خود 103
میلیون دالر فروش کرد و صدرنشین جدول گیشه بین
المللی سینما شد .این اکشن ماجراجویانه در حالی در

 75کشور دنیا روی پرده سینما رفته ،که نمایش عمومی
آن در آمریکای شمالی از هفته آینده شروع می شود.
محصول تازه کمپانی فوکس قرن بیســتم با فروشی 10
میلیون دالری در انگلستان ،بهترین فروش بین المللی

مقابله جف بریجز با شعله های آتش

جف بریجز در درام واقع گرا و شــرح حال گونه «راهی
برای خروج نیست» ،به یک بازی خطرناک با شعله های
سرگردان آتش می پردازد.
این فلم داستانی تلخ را درباره گروهی از آتش نشانان و
فعالیت های خطرناک آن ها برای مهار آتش سوزی های
بزرگ تعریف می کند.
جوزف کاسینســکی که با اکشن علمی تخیلی «ترون»
مورد توجــه جماعت ســینمارو قرار گرفــت ،وظیفه
کارگردانی «راهی برای خروج نیست» را به عهده دارد.
او این درام واقع گرا و اجتماعی را براساس فلم نامه ای از
کن نوالن می سازد .جاش برولین ،مایلز تلر و تیلور کیچ
هم در این فلم بازی دارند.
خط اصلی داســتان فلم ،در باره یکی از واحدهای خبره
آتش نشــان در منطقه آریزونای آمریکا است .آن ها که
تخصــص باالیی در مهار و خاموش کردن آتش دارند ،در
سال  2013اقدامی قهرمانانه کردند.
در ماه جون این ســال ،شهر کوچک یامل در آریزونا در

خود را تجربه کرده اســت .این در حالی است که فلم
هنوز در چین به نمایش درنیامده است.
در غیبت یک فلم پرسروصدای هندی در جدول گیشه
نمایش ســینماهای این کشورآســیایی ،قسمت تازه
«مردان ایکس» توانست صدرنشین این جدول شود.
«مردان ایکس :آپوکالیپس» را برایان سینگر کارگردانی
کرده و تمام بازیگران قدیمی و تازه وارد قسمت قبلی،
در آن به تکرار نقش های خود پرداخته اند.
هیو جکمن در نقش وولوریــن یا مرد گرگ نما کاراکتر
محوری داستان فلم اســت .او همراه بقیه ابرقهرمانان
داســتان فلم ،به مصاف شخصیت های منفی ماجرا می
روند.
انیمیشــن کمپیوتری «پرنده های خشمگین» که این
هفته در آمریکای شــمالی اکران شد ،دردومین هفته
نمایش بین المللی در  83کشــور دنیا 55 ،میلیون دالر
فروش کرد.
با این رقم فروش ،این کمدی اکشن خانوادگی در مقام
دومین فلم جدول گیشــه بین المللی سینما نشست.
فروش  10روز اول فلم در این جــدول ،به  150میلیون
دالر رسیده است.
به نوشــته هالیوود ریپورتر ،دو فلم «کتاب جنگل» و
«زوتوپیا» هم موفق شده اند فروش بین المللی خود را
به رقم های کالن  530و  647میلیون دالر برسانند.
این رقم های باالی فروش ،بدون احتســاب رقم فروش
این اکشــن های ماجراجویانه و فانتــزی در آمریکای
شمالی است.

خطر نابودی و ســوختن در شعله های آتش قرار گرفت.
این گروه از آتش نشانان موفق شدند پس از تالشی چند
روزه ،آتش را خاموش و مانع از سرایت آن به شهر شوند.
در جریان خاموش کردن آتــش 19 ،نفر از  20نفر گروه
آتش نشــان جان خود را از دست دادند .از سال 1933
تا زمان اتفاق جنجالی یازدهم سپتمبر ،این بزرگ ترین
فاجعه انسانی در کار قشر آتش نشان به حساب می آید.
تهیه کنندگان این درام خانوادگی در شرکت فلم سازی
وینستن ،می گویند فلم آن ها تالش دارد نگاهی صمیمی
به تالش های کســانی بیندازد که مردم عادی آشنایی
زیادی با کار خطرناک آن ها ندارند.
به نوشــته امپایر آنالین ،کلید فلم برداری فلم اواســط
فصل پائیز در لوکیشــن های مختلف منطقه آریزونا زده
می شود .بخشــی از هزینه های تولید فلم هم از همین
محل تامین خواهد شد.
به احتمال زیاد نام فلــم در زمان نمایش عمومی تغییر
خواهد کرد.

«نوالن» فلم جدیدش را در فرانسه کلید زد

«کریســتوفر نوالن» ســاخت فلم جنگی جدیدش را با
عنوان «دانکرک» در فرانسه آغاز کرد« .کریستوفر نوالن»
کارگردان خالق آمریکایی که ساخت آثاری چون «شوالیه
تاریکی»« ،تلقین»« ،ممنتو»« ،پرستیژ» و «بیخوابی» را
در کارنامه ســینمایی دارد ،در پروژه سینمایی جدیدش
فلمی جنگی درباره عملیات نجات معجزهآسای نیروهای
انگلیســی و متفقین از بندر «دانکرک» فرانسه در سال
 1940را مقابل دوربین میبرد.
در این عملیات که «داینامو» نام داشــت در نهایت 198
هزار نیروی انگلیســی و  140هزار نیروی فرانســوی و
بلجیمی از محاصره آلمانهای نازی نجات پیدا کردند.
«نوالن» فلم «دانکرک» را بر اساس فلمنامه نوشته خودش
و با فرمت آیمکس  65میلیمتــری مقابل دوربین برده
است که قرار است اکران خود را از تاریخ  21جوالی 2017
در ســینماهای آمریکا آغاز کند .در این فلم چهرههایی
مطرحی از جمله «تام هاردی» بازیگر نامزد اســکار فلم
«بازگشــته» و «مارک رایلنس» بازیگر برنده اسکار فلم
«پل جاسوسها» در کنار «کنت برانا»« ،سیلیان مرفی»
و «فیون وایتهد» بازی میکننــد .به گزارش ورایتی،
«نــوالن» و «اما تومــاس» تهیهکنندگــی درام جنگ
جهانی دوم «دانکــرک» را برعهده دارند که پیش از این
در فلمهای «بینستارهای»« ،تلقین» و سهگانه «شوالیه

همکاری وودی هارلسن با جرج کلونی

تاریکی» همکاری داشــتهاند« .کریســتوفر 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 اسکار در رشته بهترین کارگردانی قرار نگرفت و
بسیاری او را از این حیث با «استنلی کوبریک» ،کارگردان
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شرکت ـ شریک ـ اشک ـ
شک ـ شکار ـ شکر ـ شنا
ـ شــن ـ نیش ـ تشکر ـ
شر ـ شی ـ کاش ـ رشک
ـ نشــر ـ ناشر ـ کشتار ـ
کیش.

 بازی با کلمات

آسیب ـ ادیبانه ـ باتجربه ـ پریزاد ـ ترفند ـ ثریا ـ جلگه ـ چگونه ـ حکمران
ـ خریدار ـ دایی ـ ذبیح ـ رجال ـ زندواف ـ ژرف ـ سنبل ـ شیرجه ـ صنعتکار
ـ ضرور ـ طبابت ـ ظلمت ـ عمود ـ غذا ـ فلزات ـ قضات ـ کنایه ـ گریستن
ـ لطیف ـ میمنت ـ نونهال ـ واگذار ـ هویت ـ یگانه.
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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.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 27 کلمه :عالی

جواب هدف

صاحبسبک سینمای جهان مقایسه میکنند که او نیز
مورد بیاعتنایی آکادمی قرار میگرفت« .بینستارهای»
آخرین ســاخته این کارگردان معــروف آثار علمی -
تخیلی در سال  2014بود که در گیشه جهانی به فروشی
 675میلیون دالری دســت پیدا کرد .فلم «دانکرک» در
کشورهای فرانسه ،هالند ،انگلیس و همچنین لسآنجلس
آمریکا مقابل دوربین میرود.

 بازی با اعداد
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وودی هارلســن بازیگر قدیمی سینما به جمع بازیگران
فلم تازه جرج کلونی به نام «حومه شــهر» پیوست .این
درام اجتماعی حال و هوایی انتقادی و طنزآمیز دارد.
هارلسن تازه ترین بازیگر مطرح دنیای سینماست که به
جمع گروه بازیگران درجه یک این فلم پیوسته است.
قبل از این ستارگانی چون مت دیمون ،جولین مور ،جاش
برولین و اسکار آیساک قرارداد بازی در کار جدید جرج
کلونی را امضا کرده اند.
کلونی «حومه شــهر» را براساس فلم نامه ای از برادران
کوئن ( ایتن و جوئل) کارگردانــی خواهد کرد .روزهای
پایانی سال جاری میالدی ،به عنوان زمان شروع کار فلم
برداری فلم اعالم شده است.
وودی هارلســن که قبــل از این در «ســرزمینی برای
پیرمردها نیست» برادران کوئن بازی کرده ،با دنیایی که
آن ها در فلم نامه هایشان خلق می کنند بیگانه نیست.
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میزان

حمل

مشــكالت قديمي دوباره ظاهر شــده اند و واقع ًا خسته شده ايد.
فكرتان مملو از ايده هاي خوبي اســت كه شما را پولدار تر مي كند.
نبايد انتظار داشته باشيد همه شما را حمايت كنند.

ثور

از شــرکت در مذاکرات مالقات ها و صحبت ها یا امضای قراردادها
ســود می برید .ایده های شما تازه و الهام شده هستند و اگر از این
خصوصیت استفاده کنید در واقع باعث موفقیت خودتان می شوید.

جوزا

امروز تنها به دنبال مسائل «متفاوت و عجيب» هستيد و به حرفهاي
ديگران هم اهميت نمي دهيد .فرصتــي داريد تا تمام دعوت هاي
غير منتظره يا فرصت هاي عشــقي را بپذيريد .سعي كنيد حقايق
را بپذيريد هر چه قدر هم برايتان مشــكل باشد .فوق العاده جذاب
هســتيد بنابراين از اين روز به خصوص خوب استفاده كنيد .مسائل
مالي نيز در اوج خود هستند.

سرطان

هوای تازه در خانه وجود دارد و اکنون تابستان است .بیرون رفتن از
خانه فکر بسیار عالی می باشد .از آن جا که رویا پرداز خیلی خوبی
هستید .مطمئن اید که می توانید بدون مشکل کارها را بسیار عالی
انجام دهید.

اسد

امروز كســي آماده است كه شما را زير بال و پر خود گرفته و از شما
مراقبت كند و شما از اين موضوع خوشحاليد .در حال حاضر او شما
را تحت حمايت خود دارد و خيرخواه واقعي شماست .هم چنين يكي
از آن روزهائيست كه شما همیشه موفق هستید.

سنبله

امروز زمانی را برای فکر کردن به نقشه های آینده قرار دهید.خوش
بین و با اعتماد به نفس هستید .دوستان نیز شما را تشویق میکنند
و فرصتی به دســت می آورید که قب ً
ال آن را از دست داده بودید .از
اتفاقاتی که در حال حاضر می افتد خوشحال می شوید.

شرایطی پیش میآید 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 را با هم جمع شوند! در دوستی و رقابت،
فردی با وفا و ثابت قدم هســتید و اگر قرار بر دشــمنی باشد ،با
قدرت ،اما منصفانه برخورد کنید .اندکی به خود ،به درون و حال و
هوای روحی این روز ،بیشتر بی اندیشید.

عقرب

امروز تمایل دارید در کنار خانواده و دوســتان و نزدیکان باشید
زیرا بیشــترین زمان این ماه را صرف مسائل کاری خواهید کرد
بنابراین نمیتوانید آن قدر که دوســت دارید با افراد مورد عالقه
تان باشید.

قوس

امروز ،روز خوبي به نظر مي رســد .از جمله روزهايي اســت كه
ميتوانيد ســرمايه گذاري دراز مدت كنيد .از لحاظ احساسي نيز
در حالت بســيار خوبي هســتيد و بيش از هميشه به همسرتان
جذب مي شويد و همين طور همسرتان به شما.

جدی

رؤیا و واقعیت گاه با فاصلــهای حتی کمتر از موی به هم نزدیک
هســتند .با صبوری و امید ،سنگهای به ظاهر بیارزش ساحل ،به
زمرد و مروارید تبدیل خواهند شد.

دلو

گاهي تنبل و دست و پا چلفتي ميشويد .امروز مراقب وسايل با
ارزش باشيد و اگرنه وسيلهاي را كه براي خريدش زحمت زيادي
كشيدهايد ،ميشكنيد .اگر تصميم داريد خانه را تميز كنيد ،اين
كار را يك روز ديگر انجام دهيد ،تنها براي اينكه در امان باشيد.

حوت

امروز فکرتان به همه طرف میرود و نمیتوانید ذهنتان را به چیزی
متمرکز کنید .شاید خسته باشید و موضوع دیگری ذهنتان را به
خود مشغول کرده است .اگر کار مهمی انجام میدهید خوب آن را
بررسی کنید تا اشتباه نکنید.یا اگر میتوانید به روز دیگر موکلاش
کنید تا تمرکز بیشتری داشته باشید.
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وزیر را در خانه  e 4حرکت دهید.
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نکتــه جالب این که نــه فقط جرج کلونــی ،بلکه بقیه
بازیگران فلم تازه اش هم طی سال های گذشته ،بازیگر
فلم های برادران کوئن بوده اند.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،در ابتدای امر قرار بود «حومه
شــهر» را خود کوئن ها کارگردانی کنند .اما زمانی که
متوجه شدند کلونی به فلم نامه شان عالقه خاصی پیدا
کرده ،از ایــن کار منصرف و امر کارگردانی اش را به وی
سپردند.داســتان این کمدی درام اجتماعی در دهه 50
میالدی اتفاق می افتد و مثل بسیاری از کارهای برادران
کوئن ،یک کار جنایت کارانه جمع و جور و کم خرج است.
هنوز مشخص نیست وودی هارلسن در این کمدی سیاه،
نقش چه کاراکتری را به عهده دارد .داستان فلم در باره
خانواده ای کامل و شاد است ،که هجوم گروهی ناشناس
به خانه شان زندگی آن ها را دست خوش حوادث تلخ و
پیش بینی نشده ای می کند.

«نینجای میوه ای» فلم
سینمایی می شود

بازی موفق و پرطرفدار موبایلی «نینجای میوه ای» توســط
صنعت ســینما تبدیل به یک فلم سینمایی می شود .این فلم
حال و هوایی کمدی و اکشن خواهد داشت.
آن چه در رابطه با این خبر جالب به نظر می رســد این است
که «نینجای میوه ای» سینمایی ،به صورت زنده تولید خواهد
شد .شرکت مستقل فلم سازی هالفبریک که سال قبل اکشن
دلهره آور و پرفروش «ســان آنــدراس» را در اکران عمومی
داشت ،تهیه کننده نسخه سینمایی «نینجای میوه ای» است.
خط اصلی داستان این کمدی ماجراجویانه و خانوادگی درباره
تعدادی نینجا است که باید مقدار زیادی میوه را خرد کرده و
در یک برنامه نمایشی ارائه کنند.
در بازی موبایلی نینجای میوه ای ،هر بار برای گروه نینجاهای
داســتان اتفاق تازه ای می افتد .پیش بینی می شود نسخه
سینمایی این بازی موفق موبایلی ،تبدیل به یک مجموعه فلم
دنباله دار سینمایی شود.
مدیران شرکت فلم سازی هالفبریک هنوز در این باره توضیح
نداده اند که چرا نســخه سینمایی را به صورت زنده تهیه می
کنند و نه انیمیشنی .تیم دونفره جی پی الوین و چاد دامیانی
برای کار نگارش فلم نامه نسخه سینمایی انتخاب شده اند .آن
ها فلم نامه خود را تا دو ماه دیگر تحویل تهیه کنندگان فلم
می دهند .تا آن زمان ،کارگردان فلم هم انتخاب و معرفی می
شود .قرار است کلید فلم برداری «نینجای میوه ای» تا قبل از
پایان فصل تابستان امسال زده شود.
این کمدی اکشن خانوادگی برای نمایش عمومی در ایام فصل
تابستان سال  2017آماده خواهد شد و از حاال ،به عنوان یکی
از رقبای اصلی جدول گیشه نمایش تابستانی معرفی می شود.
برای این منظور ،قرار اســت چند بازیگر سرشناس در نقش
های اصلی فلم بازی کنند .تهیه کتتدگان فلم ،در حال حاضر
در حال انتخاب این بازیگران هستند.
به نوشته نشریه اســکرین اینترنشنال ،احتمال زیادی وجود
دارد دواین جانسن قهرمان ورزش کشتی کج به عنوان بازیگر
با این پروژه همکاری کند.
وی ســال قبل نقش اصلی اکشن پرفروش «سان آندراس» را
بازی کرد و قرار اســت در قسمت دوم آن هم ،با شرکت فلم
سازی هالفبریک همکاری کند.

«اما واتسون» در نقش «بل»
در انیمیشن «دیو و دلبر»
حضور یافت

واتسون  ۲۶ســاله هنرپیشــه بریتانیایی به عنوان صدای
«بل»« ،دن اســتیونس» به عنوان «دیو» «لــوک اوانز» به
عنوان «گاســتون»« ،اوان مکگریگور» بــه عنوان «لومیر»
و «اما تامپســن» به عنوان «خانم پاتس» در انیمیشن «دیو
و دلبر» صدا پیشــگی میکنند .واتسون  26ساله هنرپیشه
بریتانیایی به عنوان صدای «بل»« ،دن اســتیونس» به عنوان
«دیو» «لوک اوانز» به عنوان «گاستون»« ،اوان مکگریگور»
به عنوان «لومیر» «اما تامپسن» به عنوان «خانم پاتس» «ایان
مککلن» به عنوان «کاگزورس» و «جاش گد» به عنوان «لفو»
در انیمیشن «دیو و دلبر» صدا پیشگی میکنند .بیل کاندون
کارگردانی این فلم ســینمایی انیمیشن را برعهده دارد .این
فلم بر اساس داستان افسانهای نوشته «جین ماری و با همین
نام «دیو و دلبر» ابتدا در سال  1991توسط شرکت والتدیزنی
ساخته شد .این نسخ ه جدید نیز به صورت موزیکال ساخته
شده است.
فلم ســینمایی انیمیشن «دیو و دلبر» در  17مارچ سال 2017
میالدی به صورت عمومی در ســالنهای سینما اکران خواهد
شد .بیشترین معروفیت اما واتسون برای ایفای نقش «گرنگر»
قهرمان زن سری فلمهای «هری پاتر» و نیز برای فلم «داسره»
با بازی تام هنکس و کارن گیالن است.

