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فروش جهانی دیزنی از  5میلیارد
دالر عبور کرد

کمپانی دیزنی توانســت فروش جهانی خود را در مدت
زمان بیسابقهای به  5میلیارد دالر برساند.
کمپانی فلمســازی دیزنی توانست در مدت زمانی که در
صنعت سینما یک رکورد محسوب میشود ،میزان فروش
جهانــی خود را از مرز  5میلیارد دالر در گیشــه جهانی
عبور دهد و این دومین سال پیاپی است که دیزنی چنین
فروشی را رقم میزند.
انیمیشــن «در جســتجوی ُدری» تاکنون بیش از 600
میلیون دالر در گیشه جهانی فروش داشته است که از این
رقم  423میلیون دالر آن از محل گیشه آمریکای شمالی
به دست آمده تا این انیمیشن عنوان پرفروشترین فلم
ســال  2016در آمریکا را تاکنون به نام خود ثبت کرده
باشد.

پرده رفت به فروش  5.5میلیون دالری دســت یافت تا
فروش خارجی خود را به بیش از  193میلیون دالر ارتقاء
دهد.
فلم-انیمیشــن « »BFGدیگر محصول کمپانی دیزنی
ساخته جدید «استیون اســپیلبرگ» نیز در چهار بازار
خارجی که اکران خــود را آغاز کرد فروش  11.9دالری را
رقم زد و فلم «کتاب جنگل» و انیمیشــن «زوتوپیا» نیز
تاکنــون به ترتیب فــروش  575و  680میلیون دالر در
گیشــه بینالملل و  963میلیون دالر و  1.02میلیارد دالر
را در گیشه جهانی رسیدهاند.
کمپانی فاکس که فروش جهانی خود را برای هشــتمین
ســال پیاپی به بیش از دو میلیارد دالر رســانده است،
انیمیشــن «عصر یخبندان :دوره برخورد» را در  18بازار

«اسکرین دیلی» در ادامه نوشت« :در جستجوی ُدری» که
دنباله انیمیشن معروف «در جستجوی نمو» است ،در آخر
هفته میالدی که گذشــت  29.7میلیون دالر در  40بازار
خارجی فروخت تا مجموع فروش خود در گیشه بینالملل
را به بیش از  220میلیون دالر برساند.
این انیمیشن در سینماهای کوریای جنوبی با  7.1میلیون
دالر رکورد فروش آغازین محصوالت پیکســار را به نام
خود ثبت کرد و در تایوان نیز با فروش  1.9میلیون دالری
صدرنشین گیشه شد و تاکنون بیش از  30میلیون دالر در
اســترالیا و  17میلیون دالر در سینماهای برزیل فروخته
است.
فلم «آلیس در آینــه» که دنباله فلم پرفروش «آلیس در
سرزمین عجایب» اســت در  30بازار بینالمللی که روی

خارجی جدید اکران کــرد و فروش  32.2میلیون دالری
را در  25کشور جهان رقم زد ،برازیل با  4.5میلیون دالر
در هفته اول نمایش بهترین بازار خارجی انیمیشن «عصر
یخبندان :دوره برخورد» است.
اما در گیشه تابستانی امسال که همراه با اکران دنبالههای
سینمایی است ،فلم «روز استقالل :بازخیز»  6.4میلیون
دالر در جاپان فروخت و با فــروش  21.5میلیون دالری
این هفته خود در  60بازار خارجی ،فروش خود در گیشه
بینالملل را به رقمی بالغ بر  214میلیون دالر افزایش داد.
همچنین فلم جدید «افســانه تارزان» محصول کمپانی
برادران وارنر با اضافه کردن  27میلیون دالر از  26بازار،
تاکنون به مجموع فروش خارجی  56میلیون دالری دست
یافته است.

شباهت سیلوستر استالونه با نقاشی رافائل
کشف شد

یکــی از بازدیدکنندگان شــهر واتیکان با شــباهت
باورنکردنی یکی از چهرههای نقاشی شده توسط رافائل
با سیلوستر استالونه روبه رو شده است.
یکی از اشخاصی که در شاهکاری از رافائل ترسیم شده،
شباهتی غیرقابل انکار با سیلوستر استالونه دارد.
یکی از دانشــجویان هــاروارد که با خانــوادهاش برای
تعطیالت تابســتانی به ایتالیا رفته بود با مشــاهده این

شباهت آن را رسانهای کرده است.
این دانشجوی  ۲۰ساله نوشته است :به محض این که آن
نقاشی را دیدیم فهمیدیم چقدر شبیه استالونه است.
این فلم که در بازگشــت به آمریکا توسط این دانشجو
در شــبکههای اجتماعی منتشر شده به سرعت در شمار
پربینندههــا قرار گرفته و تاکنون بیــش از  ۷۰۰هزار بار
تماشا شده است.
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کیفر ســاترلند هم به جمع بازیگــران درام دلهره آور
«فالتلینرز» پیوست .نکته جالب این است که او یکی از
بازیگران نسخه اصلی این فلم هم بود.
نسخه تازه این فلم نگاهی تازه به ماجراهای عجیب
و غریب فلمی دارد که در سال  1990اکران عمومی
شد.
داستان این درام در باره چند دانشجوی رشته پزشکی
اســت که به دنبال انجام آزمایشاتی هستند تا به کمک
آن ،تجربیاتی در ارتباط با زندگی پس از مرگ پیدا کنند.
به جز ســاترلند ،بازیگرانی هم چــون جولیل رابرتز،
کویــن بیکن و ویلیام بالدوین هــم در نقش های دیگر
«فالتلینرز» بازی داشتند.
دیه گو لونا بازیگر سرشــناس ســینمای مکزیک و الن
پیج دو بازیگری هستند که در نسخه تازه فلم ،در کنار
ساترلند ظاهر می شوند.
به نوشته نشریه اســکرین اینترنشنال ،ساترلند از این
که با نسخه جدید هم همکاری می کند ،ابراز خشنودی
کرده است.
هنوز معلوم نیســت این بازیگر چه نقشی در داستان
نسخه جدید دارد و آیا نقش قبلی خود را تکرار می کند
یا خیر.
تهیه کنندگان فلم در شــرکت مســتقل فلم ســازی
نیوالین ،گفته اند تا هفته آینده کلید فلم برداری آن را
در لوکیشن های لوئیزیانا می زنند.
نیل آردن اوپلو امر کارگردانــی این درام آینده نگرانه
علمی تخیلی را به عهده دارد .او فلم نامه فلم را دوباره
نویسی کرده است.
تماشاگران ســینما و تلویزیون کیفر ساترلند انگلیسی
تبار را به واســطه مجموعه موفق تلویزیونی « »24می
شناسند.

اعطای عنوان شهروند
افتخاری به سوفیا لورن

جواب سودوکو شماره
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مختار ـ خمار ـ خم ـ خرم
ـ مریخ ـ خام ـ امیر ـ ختم
ـ خاتم ـ خدمت ـ مادر ـ
مرد ـ مرید ـ مراد ـ مدت
ـ تیم ـ مدار ـ اتم ـ تخم ـ
تیمار ـ مدیر.

برایان کرانســتن ستاره ســریال پرطرفدار «برکینگ
بد» که چند ماه پیش با بازی در نقش شــخصیت اصلی
درام تاریخی «ترامبو» موفق به کســب اولین نامزدی
جایزه اسکار در کارنامه حرفهایش شد ،بهتازگی دست
به انتخابــی باورنکردنی زده و به جمــع بازیگران فلم
ابرقهرمانی «پاور رنجرز» ملحق شده است.
برایان کرانســتن ستاره ســریال پرطرفدار «برکینگ
بد» که چند ماه پیش با بازی در نقش شــخصیت اصلی
درام تاریخی «ترامبو» موفق به کســب اولین نامزدی
جایزه اسکار در کارنامه حرفهایش شد ،بهتازگی دست
به انتخابــی باورنکردنی زده و به جمــع بازیگران فلم
ابرقهرمانی «پاور رنجرز» ملحق شــده است .کرانستن
با قبول بازی در نقش شــخصیتی بــه نام «زوردن» که
در واقع اســتاد گروه پاور رنجرز اســت هوادارانش را
حسابی شگفتزده کرده و در تازهترین گفتوگوی خود
از انگیزهاش برای حضور در این پروژه پرده برداشــته
است.بازیگر و تهیهکننده  60ساله معترف است سالها
پیش در ســریال تلویزیونی «پــاور رنجرز» (Power
 )Rangersداشــت و از همان زمــان فکرش درگیر
نقش «زوردن» شــده بود ،چون به نظرش این شخصیت

سوفیا لورن بازیگر ایتالیایی برنده جایزه اسکار عنوان
شهروند افتخاری شهر ناپل را دریافت کرد.
شورای شــهر ناپل شنبه در مراســمی با حضور تعداد
زیادی از شهروندان عنوان شهروند افتخاری را به سوفیا
لورن بازیگر  81ساله سینما اعطا کرد.
لورن که از دریافت این عنوان بسیار هیجانزده بود ،زاده
رم پایتخت ایتالیا است .این بازیگر اما کنار مادربزرگش
در حومه شهر ناپل بزرگ شده است.
او بیان احساسش از دریافت این عنوان را بسیار دشوار
خواند و اعالم کرد که این افتخار ســبب شــادمانی و
رضایت او شده است.
شــهردار ناپل ضمن اعالم این خبر در توئیتر نوشت که
ســوفیا لورن و ناپل قلبهایی درهم تنیده دارند .لورن
که یکی از بازیگران «طالی ناپل» به کارگردانی ویتوریو
دسیکا است ،در یک مصاحبه گفته بود « :من ایتالیایی
نیستم .من ناپلی هستم .این چیز دیگری است».
لورن در طول دوران کاری خود دو بار برنده جایزه اسکار
شده است .او نخستین بازیگری است که برای بازی در
یک فلم غیرانگلیسی زبان اسکار گرفته است.
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 بازی با کلمات
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میزان

حمل

با موجی از توقعات از جانب دیگران مواجه خواهید شد ولی سخت
نگیرید .سعی کنید که آنچه که هستید باشید و نه آنچه که دیگران
متوقع اند .پول و مشاجره ،شراکت ونامه در طالع شما دیده میشود.

ثور

اينروزها ريســک برای متولدين اين ماه با نتايج خوب همراه است،
البته اين ريســک در زمينه های خريد و فــروش و اقداماتي برای
تغيير و تحول در کسب و کار با پيش بيني های منطقي حتم ًا توأم با
موفقيت خواهد بود.

جوزا

شما ذات ًا بدبین نیســتید ولی امروز ستاره ها شما را وادار می کنند
که تمام امور مالی را با احتیاط انجام دهید .یک نفر ممکن است یک
تعهد مالی بدهد که بعدا ً قادر به انجامش نباشد .اگر با دیده اعتماد با
آنها رفتار کنید میتوانید خیلی به ضررتان تمام شود.

سرطان

علیرغم همه نگرانی که درباره آینده تان دارید ،امروز روز بسیار
خوشی خواهد بود .هرچه به دنیا عرضه کنید ده برابرش به شما بر
می گردد ،بنابراین هر چه مهربان تر و با درک بیشتر در ارتباط با
دیگران باشید ،بیشتر دیگران با شما مهربان تر خواهند بود .این
یک فرمول بسیار ساده اســت که در زندگی شخصی و حرفه ای
شما به دردتان خواهد خورد.

عقرب

شرکت در يک ميهماني سبب ميشود بسياری از متولدين اين ماه
چهره واقعي گروهي از اطرافيان خود را بشناسند و به اصطالح با
چنين شناسایي برای آينده خود تصميم منطقي بگيرند.

قوس

ســتارگان ســرگرمي و تفريح خاصي را برايتان فراهم مي كنند
و ميتوانيد امروز عصر با دوســتانتان به خارج از شهر برويد و
روحيه تان را عوض كنيد .و شــايد بخواهيد كمي آزادانه تر رفتار
كنيد و هيچ كس به شما نمي گويد كه اين كار را نكنيد.

جدی

احساس تنهايي ميکنيد و ديگران هم به اين مطلب ،توجهي ندارند،
حق با شماســت ولي خوشــبختانه چند مالقات دلپذير ،اوضاع را
دگرگون خواهد کرد .امروز خبر بسيار خوبي خواهيد شنيد.

امروز هوشیار باشید .ممکن اســت رئیستان بخواهد مسؤولیت
سنگین تری را به دوش شــما واگذار کند در پاسخ وی مؤدبانه
بگویید «لطف ًا» زمان بیشــتری برای انجام این کار به من بدهید.
مراقب شریکتان و همراهان و قرار دادها باشید.

شما معموالً فرد راز نگه داری هستید ،اما حاال در شرایط اضطراری
و خاصی قرار گرفتهاید كه میتواند منشــأ مشــكالت شود .شما
میخواهیــد چیزهایی كه میدانید را به یك نفــر بگویید ،چرا كه
اعتقاد دارید این حرفها به او كمك میكند.

در در زمانی که نمیخواهید ،کارهای زیادی به شما واگذار میشود .اما
در عین حال در خانه به شــما کمک میشود پس ناامید نباشید .در
روزهای آتی برای شما ایدههای شادمانه و چشمگیر باعث شادی شما
خواهد شد.

نیازی نیست برای همه کس ،همه کاری را شما باید انجام دهید .این
احساس مسؤولیت پذیری شما قابل احترام است اما باعث میشود
که شما را از اصل زندگی دور سازد .از خودتان مراقبت کنید وکمی
بیشتر به فکر خود باشــید .و فراموش نکنید که شما هم در زندگی
نیازهایی دارید که باید به آنها توجه شود.

از تعارض و بگو مگو با ديگران خســته شده و مايل به ادامه آن
نيستيد .شما به شرايط مسالمت آميز و محيط آرامي نياز داريد تا
آرامش فکري خود را به دست آورده و تجديد قوا کنيد .از اينکه
مي بينيد روزگار بر وفق مرادتان نيست دچار نااميدي و تشويش
خاطر نشويد .فراموش نکنيد که اعتماد به نفس يکي از شرط هاي
موفقيت است.

اسد

سنبله

دلو

حوت

2371
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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صدرنشین جدول گیشه بود ،این هفته با فروشی باالی 20
میلیون دالر در ردیف سوم جدول قرار گرفت.
فروش کلی این انیمیشــن کامپیوتری شــرکت پیکسار
و کمپانی والت دیزنی ،هم اکنــون به  423میلیون دالر
رسیده است.
با این رقم فــروش ،این کمدی اکشــن خانوادگی لقب
پرفروش ترین محصول انیمیشــنی شرکت پیکسار را در
آمریکای شمالی از آن خود کرد.
رکورد دار قبلی ســومین قسمت مجموعه فلم «داستان
اسباب بازی» با یک فروش کلی  415میلیون دالری بود.
به نوشته اسکرین اینترنشنال« ،افسانه تارزان» با فروشی
باالی  20میلیون دالر ،ردیف دوم جدول گیشه را به خود
اختصاص داد .فروش دو هفته ای این اکشن ماجراجویانه
و دلهره آور ،به  82میلیون رسیده است .کمپانی برادران
وارنر تهیه کننده این فلم است.

بازیگر «برکینگ بد» ابرقهرمان می شود

آفتابــی ـ ارجاع ـ بالغی ـ پناهنده ـ تــاالر ـ ثنویت ـ جامدات ـ چیرگی ـ
حاکمیت ـ خراسان ـ دالور ـ ذریع ـ رمانتیک ـ زندیق ـ ژول ـ سخن ـ شوالیه
ـ صالح ـ ضخامت ـ طراح ـ ظالم ـ عــرش ـ غنی ـ فریب ـ قرضه ـ کالم ـ
گلدسته ـ لبیک ـ میالد ـ نوبت ـ وسیله ـ هم کیش ـ یگانه.
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انیمیشــن کمپیوتری «راز زندگی حیوانات خانگی» با
فروشــی  103میلیون دالری ،صدرنشین جدول هفتگی
گیشه سینماهای آمریکای شمالی شد.
این کمدی اکشن خانوادگی محصول کمپانی یونیورسال
است و با هزینه تولید  75میلیون دالری تهیه شده است.
با رقم فروش  103میلیون دالری در سه روز اول نمایش،
ایــن فلم لقب بهتریــن فروش افتتاحیه ســینماهای
آمریکای شمالی را برای یک انیمیشن اریژینال گرفت.
منظور از انیمیشن اریژینال و اصیل ،انیمیشنی است که
قسمت دوم و یا دنباله ای بر یک اثر انیمیشنی پرفروش
نباشد.
«راز زندگی حیوانات خانگی» در بیش از  4300ســالن
سینما در آمریکای شــمالی به روی پرده رفت و از آن،
به عنوان رقیب «در جست و جوی دوری» اسم می برند.
«در جســت و جــوی دوری» که طی ســه هفته قبل

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

نقش افرینی ساترلند
در درام ترسناک قدیمی
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شلوغ بازی «حیوانات خانگی»
در گیشه آمریکا
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در سریال بســیار مضحک و خندهدار به تصویر کشیده
شده است .هرچند ،به گفته خودش وقتی فلمنامه نسخه
سینمایی «پاور رنجرز» را دریافت کرد متقاعد شد که در
پروژه بازسازی این فلم شرکت کند .کرانستن تفاوت بین
سریال تلویزیونی «پاور رنجرز» و نسخه سینمایی آن را با
سهگانه کریستوفر نوالن مقایسه کرده که سریال «بتمن»
را پشت ســر گذاشــت و تصویری جدید از ابرقهرمان
محبوب کتابهای مصور دیســی را روانه پرده سینماها
کرد .کرانســتن که با بازی در نقــش «والتر وایت» در
سریال محبوب «برکینگ بد» به شهرتی بیسابقه رسید،
در گفتوگوی اخیر خود با «هافینگتن پســت» در اشاره
به قبــول نقش «زوردن» یادآور شــده« :واقعا آنقدرها
هم انگیزهای برای بازی در این نقش نداشــتم تا این که
بــا تهیهکننده حرف زدم و فلمنامــه را خواندم و بعد با
کارگردان صحبت کردم .بعــد از آن بود که با خودم فکر
کردم این پروژه متفاوت اســت و برایم تداعیگر تفاوتی
بود که بین سریال تلویزیونی «بتمن» و سهگانه سینمایی
«بتمن» وجود دارد .کسی نمیتواند آن دو نسخه را با هم
مقایسه کند و هیچکس نخواهد توانست نسخه سینمایی
«پاور رنجرز» را با سریال تلویزیونی آن مقایسه کند».

بهترین فلم های دنباله دار
تاریخ سینما (قسمت پایانی)

نابودگر 2
بهنظر میرســد که آنچه باعث شد که شخصیت قهرمان فلم
ترمیناتور قسمت اول تبدیل به یک شخصیت برتر و محبوب
و پرطرفدار بشود ،صرف مدت زمان زیاد در پرداخت و تحلیل
و شخصیتپردازی آن بوده است .عالوه بر آن تی هزار ربات
شــریر نیز یکی از بهترین شخصیتهای منفی دوران ،از آب
درآمد .نمیتوان تصور کرد که در ســال  1991با آن امکانات
محدود بــه خودش چطور این ربات توانســت خود را چنان
وحشتناک نشــان بدهد که هنوز هم از دیدنش اضطراب به
دل تماشــاگرش بیندازد و خودش را در لیست باحالترین
بدمنهای تاریخ جای بدهد .اما فقط به خاط ر شرارتهای تی
هزار و وجود آرلوند که نقش ربات تی هشتصد را بازی میکند،
این فلم خوب از آب در نیامده اســت بلکه درخششاش را
مدیون سارا کانر نیز هست .زنی که با وجود ترسهایش بسیار
سرسخت اســت و از صحنههای زیادی یکهتاز و پیشبرنده
جریان جاری در فلم است.
شوالیه تاریکی
این کریســتوفر نوالن نابغــه! او خالق یکــی از بهترین و
بــه یادماندنیترین فلمهــای ابرقهرمانی اســت و یکی از
قدرتمندترین قسمت دومها را هم به نام خودش دارد .حتی
میشود پا از این فراتر گذاشت و گفت که سه قسمت «بت من»
نوالن ژرفترین فلم ابرقهرمانی اســت که تا به حال ساخته
شده .اما این قســمت دوم به یک دلیل کامال مشخص شاید
یکی از بهترین قسمت دومهای این لیست شناخته میشود.
هیت لجر در نقش جوکر اســت .شخصیت ضد قهرمان جوکر
که پا فراتر از فلم گذاشــته و حتی تبدیل به اسطوره تاریکی
شده است .از این شخصیت با وجود بیرحمی و آدمکشیاش
نمیتوان متنفر بود حتی میتــوان در جایی ناخودآگاه با او
هم رای شــد .مرگ تراژیک هیت نیز در اسطوره شدن این
شخصیت تاثیر بسزایی داشته است .خالصه که این جوکر را
نمیتوان با هیچ جوکر دیگری مقایسه کرد.
پدر خوانده :قسمت دوم
تردیدی نیســت که فلــم «پدرخوانده یــک» را دیدهاید یا
حداقل یک بار هم که شده اســت راجع به آن شنیدهاید اما
قســمت دوم از آن خوبهاست که باید به تماشایش نشست.
خوراکی خوشــمزه با ترکیبی از آل پاچینو و رابرت دنیرو که
به قدرت رســیدن مایکل کورلیونه را به تصویر میکشد .دن
کورلیونهای که قهرمان قدرتمند خانواده خود به حساب میآید
و امپراطــوری تبهکارانه خود را بنا نهاده و میراث خود را برای
پسرش مایکل گذاشته است .خوبی قسمت دوم این است که با
شخصیتها آشنا هستید و دیگر نیازی به توضیح و پیشزمینه
نیست میتوان داستان جذاب آن را با فراغ بال دنبال کرد.
ارباب حلقه ها :دو برج
ارباب حلقهها از محبوبترین تریلوژیهای زمانه اســت اما
قســمت دومش در جایگاه نخست قرار میگیرد .این قسمت
در جایگاه یک فلم حماسی تخیلی بسیار غنی ظاهر میشود
اگرچه امکان ندارد که هر کدام از قســمتهای این تریلوژی
را بدون در نظر گرفتن دیگری تماشــا کرد اما این قســمت
قابلیتهای مســتقل زیادی را داراســت که وجود موجودی
به نام گلوم هم در این امر تاثیر بســزایی دارد .همچین نبرد
هلمس دپپ هم حقیقتا از صحنههای درخشــان موجود در
فلم است .در مقایسه با دو قســمت دیگرش در رتبه ی اول
اســت .جالب است که بدانید اخیرا این صحنه نبرد در لیست
 10صحنه بزرگ و برتر نبرد محور قرار گرفته است.
پیشتازان فضا :خشم خان
طرفداران سریال پیشتازان فضا پس از تماشای اولین نسخه
ســینمایی فلم با شک و تردید به سراغ قسمت دوم آن رفته
اســت و در کمال ناباوری با یکی از بهترین نســخههای این
داستان محبوب مواجه شــدند .فلم «پیشتازان فضا :خشم
خان» توسط نیکالس مه یر کارگردانی شد ،شخصی که هیچ
اثر شاخص دیگری تا پیش از ساخت این فلم در کارنامه خود
نداشت.

