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تداوم صدرنشینی «جوخه انتحاری»
در گیشه جهانی سینما

فلم ابر قهرمانی «جوخه انتحاری» مجموع فروش جهانی
خود را در گیشه جهانی به  465میلیون دالر افزایش داد.
فوربس نوشت :فلم ابرقهرمانی «جوخه انتحاری» ساخته
«دیوید آیــر» در دومین هفته اکران خــود در  62بازار
بینالمللی به روی پرده رفت و بــا فروش  58.7میلیون
دالری جمــع فروش خارجیاش را به بیش از  242میلیون
دالر رساند« .جوخه انتحاری» که اولین نمایش خود را در
ســینماهای آرژانتین و ایتالیا آغاز کرده بود با فروش به
ترتیب  2.5و  2.2میلیون دالری صدرنشین گیشه فروش
سینماهای این دو کشــور شد ،در حالی که کشور برازیل
که سرگرم برگزاری رقابتهای المپیک ریو است ،در هفته
میالدی که گذشــت  6.7میلیون دالر فروخت تا با 22.9
میلیون دالر بهترین بازار خارجی این فلم ابرقهرمانی باشد.
این فلم همچنین تاکنون بیــش از  222میلیون دالر در
سینماهای آمریکا فروخته اســت تا بدین ترتیب فروش
جهانی خــود را پس از دو هفته نمایش به رقمی در حدود
 465میلیون دالر برساند« .جوخه انتحاری» از هفته آینده

در سینماهای آلمان و از  10سپتمبر در جاپان به روی پرده
میرود .فلم «افسانه تارزان» نیز در آخر هفته میالدی که
گذشــت  4.1میلیون دالر از محل سینماهای  55کشور
جهان فروخت تا فروش خارجی این فلم به  222.5میلیون
دالر برسد و سینماهای چین با  45.5میلیون دالر همچنان
بهترین بازار فروش این فلم هستند.
فلم «جیسون بورن» از مجموعه فلمهای جذاب و اکشن
«بورن» نیز  18.6میلیــون دالر در  59بازار خارجی خود
فروخت و فروش خود در گیشه بینالملل را به رقمی بالغ
بر  119میلیون دالر افزایش داد.
انیمیشن «در جستجوی ُدری» محصول استودیو پیکسار
کمپانی دیزنی نیز با احتســاب فروش  8.1میلیون دالری
خــود در این هفته تاکنون  420میلیون دالر در گیشــه
خارجی فروخته و انیمیشن جدید «عصر یخبندان :دوره
برخورد» که در حال حاضر در  52کشــور در حال اکران
اســت فروش گیشــه بینالملل خود را به بیش از 247
میلیون دالر ارتقاء داد.

بازیگر تازه برای «مرد عنکبوتی» تازه

کاراکتــر ابرقهرمان مرد عنکبوتــی ،صاحب یک بازیگر
جدید شــد .تام هوالند بازیگر تازه ای است که در جلوی
دوربین نقش او را بازی می کند.
او سومین بازیگری است که در پانزده سال اخیر ،در نقش
این کاراکتر کمیک استریپی ظاهر می شود.
شرکت سونی با اعالم نام هوالند به عنوان مرد عنکبوتی
تازه ســینما ،خبر تولید ســری جدید «مرد عنکبوتی/
اسپایدرمن» را اعالم کرد.
به نوشــته ورایتی« ،مرد عنکبوتی» تازه ســینما را این
شرکت فلم سازی با همکاری و مشارکت شرکت فلم سازی
مارول تهیه می کند.
هنوز اطالعات زیادی در باره اولین قسمت سری سوم این
مجموعه اکشن کمیک اســتریپی در اختیار رسانه های
گروهی قرار نگرفته است.
تهیه کنندگان فلم هم اکنون به دنبال فلم نامه نویســی
هســتند که وظیفه نگارش فلم نامه قسمت تازه فلم را به

عهده بگیرد.
پس از آن است که کار انتخاب کارگردان آن آغاز خواهد
شــد .شــنیده ها حکایت از آن می کند که قسمت تازه
فلم ،حال و هوایی شبیه «بتمن» کریستوفر نوالن خواهد
داشت.
اولین ســری مجموعه فلم «مرد عنکبوتی» سال 2002
توسط سام ریمی کارگردانی شد .توبی مگوآئر نقش مرد
عنکبوتی فلم را بازی کرد.
ریمی و مگوآئر در دو قســمت بعدی فلم هم با یکدیگر
همکاری کردند .این فلم ها در سال های  2004و  2007به
روی پرده سینماها رفتند.
سری دوم این اکشن ابرقهرمانانه در سال  2012و با بازی
اندرو گارفیلد ساخته شد .او در سال  2014دوباره در این
نقش ظاهر شد.
مــارک وبر کارگردان این دو فلم ،گفتــه بود با آن ها به
احیای داستان این مجموعه فلم پرداخته است.
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سومین قسمت مجموعه فلم کمدی اکشن «پسرهای
بد» در حالی وارد مرحله تولید می شــود ،که با نام
تازه ای به دیدار تماشاگران سینما می آید.
به جای آن که قسمت تازه فلم با عدد  3همراه باشد،
با نام «پسرهای بد برای زندگی» جلوی دوربین می
رود.
شرکت فلم سازی سونی که کار تولید این مجموعه
فلــم را به عهده دارد ،معتقد اســت نام جدید فلم
معرف بهتری برای حال و هوای آن است.
جــو کارناهان وظیفه کارگردانی قســمت تازه این
کمدی اکشــن را قبول کرده اســت .او فلم خود را
براساس فلم نامه ای از خودش می سازد.
این فلم ساز ســال قبل برای کارگردانی فلم دعوت
شد و گفت در گالبی رنگ آن را کارگردانی می کند،
که فلم نامه را خودش بنویسد.
ویل اســمیت و مارتین الورنس برای سومین بار در
نقش دو پلیس بی دست و پایی ظاهر می شوند ،که با
عوامل فساد شهری مبارزه می کنند.
با این حال ،هنوز اطالع دقیقی از خط اصلی فلم نامه
تازه ترین قسمت «پســرهای بد» در دست نیست.
شنیده می شود این قسمت فلم ،تفاوت هایی با دو
قسمت قبلی دارد.
ویل اسمیت که یکی از تهیه کنندگان فلم هم هست،
از انتخاب کارناهان ابراز رضایت کرده و گفته او فلم
جذابی را آماده نمایش عمومی خواهد کرد.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،با توجه به جدول شلوغ
کاری ویل اسمیت ،مشخص نیست کلید فلم برداری
فلم چه زمانی زده خواهد شد.
ویل اســمیت هفته قبل اکشــن کمیک استریپی
«جوخه خودکشی» را روانه پرده سینماها کرد.
موفقیت باالی مالی فلم در سطح جهانی ،دوباره نام
او را در سطح وسیعی مطرح کرده است.

آمیتا باچان با فلم
«گالبی رنگ» بالیوود
را به هیجان میآورد

آمیتا باچان ستاره ســینمای بالیوود با بازی در فلم
هیجان انگیز «گالبی رنگ» نقشــی متفاوت را می
آفریند.
آمیتــا باچان در فلم «گالبی رنــگ» به کارگردانی
«آنیرودا چادهوری» بازی کرده که قرار اســت این
فلم به زودی در بالیوود اکران شود.
«گالبی رنگ» داســتان وکیل عدلیه پایه یکی است
که در جریان یک پرونده جنایی قرار می گیرد .وی
که خود از مشــکالت روحی رنج می برد ،داستان را
تغییر می دهد.
در این فلم که در حال فلمبرداری در کلکته اســت،
«تابسی بانو» ،آنیش میشــرا» و «کرتی کولهاری»
باچان را در ایفای نقش یاری می کنند.
باچان در حال حاضــر عالوه بر ایــن فلم دو فلم
«زحمت» و «سرکار  »3را آماده اکران دارد.

جواب سودوکو شماره

زنده ـ زندگی ـ ندا ـ نادی
ـ دهان ـ زن ـ زین ـ ناز ـ
گناه ـ نگاه ـ نادیه ـ گنده
ـ زیان ـ نی ـ نیز ـ گزند ـ
گزینه ـ زینه ـ نازیه ـ نیزه
ـ دین ـ داین.

 29میلیون ،رقم بازار سیاه تکت یک تئاتر

قیمت نمایش پرطرفدار «هری پاتر و فرزند نفرین شــده»
در برخی سایتها بصورت بازار سیاه به بیش از  6200پوند
رسید .اســکای نیوز نوشت :سایتهای فروش مجدد تکت
کمیاب نمایش «هری پاتر و فرزند ملعون» را با قیمت گزاف
بیش از  6200پوند به عالقهمندان این مجموعه میفروشند،
ی اســت که تهیهکننــدگان این نمایش اعالم
این در حال 
کردهاند که از پذیرش کسانی که تکت خود را از سایتهای
فروش مجدد تهیه کردهاند ،جلوگیری میکنند.
در سایت رســمی نمایش «هری پاتر و فرزند نفرین شده»
قیمت تکت قسمت اول و دوم نمایش در مجموع حداکثر
 140پوند است اما به دلیل استقبال فراوان عالقهمندان به
این مجموعه تکتی در سایت اصلی موجود نیست.
تهیهکننــدگان این نمایش قول دادهاند که با بازار ســیاه
تکــت برخورد کنند و از این موضوع به عنوان یک طاعون
سراسری در تئاتر یاد کردهاند و اعالم کردند که تکتهایی
که از سایت رسمی تهی ه نشود فاقد اعتبار است و از ورود
افراد به سالن اجرای نمایش جلوگیری خواهد شد و تاکنون
 60رزرو که از طریق ســایتهای فروش مجدد انجام شده

 بازی با کلمات
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میزان

حمل

به زودي در يک فعاليت پر تحرک و هيجان آور شــرکت خواهيد
کرد و احساس نشــاطي در وجودتان پديد خواهد آمد که روحيه
کاري تان را دو چندان خواهد کرد.

در محل كار با افراد جديدي آشنا مي شويد كه مي توانند آرزوهاي
شــما را در آينده نه چندان دور برآورده سازند .زيرا اطالعاتي را كه
شما به آن ها احتياج داريد،آن ها مي دانند.

عقرب

به نظر می رسد در مورد مسایل احساسی منطقی تر شده اید و می
توانیــد خیلی از کارهای نیمه تمام را پایان دهید و با چند نفر بدون
احساس گناه وشرمندگی خداحافظی کنید .با این کار می توانید به
افرادی که از صمیم قلب دوستشــان دارید توجه بیشتری داشته
باشید.

قوس

ثور

جوزا

شــايد سعي كنيد ذهنتان را رشد دهيد اما به داليل خاصي ديگران
مانع از اين موضوع مي شوند .خوب اســت كه آنها را سر جايشان
بنشانيد و ســعي كنيد آنها را در برنامه هاي خود دخالت دهيد .در
اين روش آن ها بسيار فهميده تر و مفيدتر خواهند بود.

سرطان

بســیار مرموز رفتار میکنید وهیچ کــس نمیداند در فکرتان چه
میگذرد .در هر صورت شــما سیاستمدار هستید .اگر بدانید که در
یک رابطه به شــما ضرر عاطفی میرســد هرگز خودتان را درگیر
نمیکنید .اگر هم تاکنون عاشق شده باشید عجیب است!

اسد

به عنوان يك شير دوست داريد مورد توجه ديگران باشيد .بنابراين
امروز را كام ً
ال خوش ميگذرانيد .دوســتان -آشــنايان و اقوام از
مصاحبت با شما ســير نميشوند و از روحيهتان ،تعجب ميكنند .از
شخصي كه در كشور ديگري به سر ميبرد يا اخيرا ً از او دور بودهايد،
با خبر ميشويد.

سنبله

دارای اعتماد به نفس باالیی هســتید ،اما ســعی کنید این موضوع
باعث ایجاد غرور در شما نشــود .راحتتر از همیشه کارهایتان را
انجام میدهید.

افتتاحیه ای نمایش عمومی اش را در جاپان شــروع می
کرد ،احتمال یک میلیارد دالری شــدن آن و ورودش به
باشگاه فلم های یک میلیارد دالری بود.
به نوشته ورایتی ،این فانتزی ماجراجویانه تا به حال 948
میلیون دالر در سطح جهانی فروش داشته است.
 585میلیون دالر از این رقم ،اختصاص به  70کشور دنیا
دارد و بقیه آن مربوط به فروش در گیشــه ســینماهای
آمریکای شمالی است.
کمپانی والت دیزنی امیدوار بود بــا یک میلیارد دالری
شــدن «کتاب جنگل» در سطح جهانی ،نام سه فلم را در
فهرست سال  2016خود ثبت کند.
طی ماه های قبل دو فلم دیگر این کمپانی «کاپیتان آمریکا
 »3و انیمیشن کمپیوتری «زوتوپیا» موفق به فروش هایی
باالی یک میلیارد دالر در سطح جهانی شده اند.

بود از سوی عوامل نمایش رد شدهاند.
«هری پاتر و کودک نفرینشده» را هشتمین اثر از مجموعه
«هری پاتر» میدانند اما در واقع این کتاب یک نمایشنامه
است که اقتباس آن در تئاتر «وستاند» لندن روی صحنه
است .این نمایشنامه بر اساس داســتانی از رولینگ و به
قلم «جک تورن» و «جان تیفانی» نوشــته شده و داستان
دوقســمتی آن  ۱۹سال پس از شکســت «ولدمورت» از
«هری» را روایت میکند.
«هری پاتر و کودک نفرینشده» ابتدا قرار بود فقط در قالب
یک نمایشنامه اجرا شــود ،اما از آنجایی که بسیاری از
طرفداران امکان دیدن این نمایش را نداشتند« ،رولینگ»
در نهایت تصمیم گرفت متن نمایشنامه را در دنباله هفت
رمان قبلی خود به چاپ برساند.
این نمایشنامه در قالب هشتمین کتاب از مجموعه نوشته
«جی کی رولینگ» از روز  31جوالی منتشر شد و در عرض
سه روز بیش از  680هزار جلد در انگلستان فروش داشت
و رکورد ســرعت در فروش کتاب طی یــک دهه اخیر را
شکست.

ویل اسمیت اسکار را هدف
گرفته است
بازی در «زیبایی موازی»

آموزگار ـ االهه ـ بهانه ـ پایســنگ ـ تک بعدی ـ ثبات ـ جلسه ـ چاپلوس ـ
حاصلخیز ـ خسرو ـ دانشکده ـ ذایقه ـ رگبار ـ زاهدان ـ ژنراتور ـ سجادیه ـ
شکیبا ـ صیانت ـ ضامن ـ طراوت ـ ظاهر ـ عمید ـ غرق ـ فیل ـ قوانین ـ کانون
ـ گیاهی ـ لذت ـ مشوره ـ نصاب ـ وازر ـ هیات ـ یکدل.
ویل اســمیت با فلم جدیدش با عنــوان «زیبایی موازی» به

 جواب بازی با اعداد
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تحلیل گران اقتصادی ســینما می گویند نســخه تازه
«کتاب جنگل» نمــی تواند به فروش جهانی یک میلیارد
دالری دست پیدا کند.
امید کمپانی والت دیزنی به موفقیت باالی فلم در کشور
جاپان ،تبدیل به ناامیدی شد.
به گفته اهل فن ،جاپان آخرین کشــور دنیا بود که اقدام
به نمایش عمومی این اکشن فانتزی کودکانه کمپانی والت
دیزنی کرد.
در حالــی که پیش بینی فروش باالیی در ســه روز اول
نمایش عمومی «کتاب جنگل» در این کشور آسیایی می
شد ،فقط  6میلیون دالر فروش کرد!
این رقم بســیار پائین فلم در شرایطی نصیب آن شد ،که
تهیه کنندگانــش انتظار و توقع یک افتتاحیه  40میلیون
دالری را برایش داشــتند.اگر «کتــاب جنگل» با چنین

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

«پسرهای بد» به شهر
برمی گردند
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توقف «کتاب جنگل» در نزدیکی
باشگاه یک میلیاردی ها

امروز روز خانمهاســت و باید با یک سیاست درست برای زندگی
تصمیــم مهمی اتخاذ کنند ،اگر بين يازده صبح تا يک بعد از ظهر
باشــد نتايج پربارتري خواهد داشــت و بر عکس تصميمات اين
خانمهاي خانه دار بين ساعات هشت صبح تا ده صبح ممکن است
نتايج کمتر از آنچه انتظار دارند به بار آورد .
متولدین این ماه ممکن است با بعضي از آشنايان به بحث و جدل
بپردازند که جاي نگراني نيســت و آشتي در راه است .کاسبها و
تجار به ســفري کوتاه اما پربار و پرمنفعت خواهند رفت اما بهتر
است از سفر طوالني دوري جويند.

جدی

خانمهای این ماه کمي دلتنگ خواهند بود .اما خبر خوشي آنها را
از اين حالت بيرون خواهد آورد .شاغلها بهتر است خود را خيلي
خسته نکنند در صورت احساس خستگي مصرف ويتامينها کمک
خواهد کرد .

دلو

دلتنگي و دلشوره به خصوصي به ويژه براي جوانان است .تنفس عميق
در هواي آزاد و تازه کاري مناسب براي اين جوانان است و البته خوب
است کمي بينديشــند که در آينده چه کارهايي مي خواهند انجام
دهند.

حوت

اتفاقهاي ناخاســته ،فاجعه نيســتند بلکه روشنگر راه هستند.
در خانه بگو و مگو اتفاق خواهــد افتاد .بحث کوچکي بين زن و
شوهرها در خصوص بچه ها و نوع تربيت و درس خواندن آنها در
خواهد گرفت.
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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  F 3حرکت دهید.
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اسکار امسال چشم دارد.
به نقل از آسوشیتدپرس ،ویل اسمیت که اکنون با فلم جدید
«جوخه خودکشی» در راس باکس آفیس جای دارد ،در کنار
فلمهای پرفروش به فلمهای ماندگارتر هم نظر دارد و به نظر
میرسد امسال قصد دارد ،سومین تالشش برای کسب اسکار
را به خرج دهد.
این بازیگر با سابقه که تاکنون دوبار برای «علی» و «در آرزوی
خوشبختی» نامزد اسکار شده بود ،امسال با «زیبایی موازی»

بار دیگر چشم به اسکار دوخته است.
این درام سوررئالیســتی با یک گروه بازیگران درجه یک از
جمله کیت وینسلت ،کایرا نایتلی ،هلن میرن ،ادوارد نورتون ،
نائومی هریس و مایکل پنا ساخته شده است.
در این فلم ویل اســمیت در نقش هاوارد اینتل بازی میکند
یک مدیر تبلیغات در نیویورک که پس از روبه رو شدن با یک
تراژدی در زندگیاش مســیری رو به سقوط را طی میکند و
در این میان همکاران و دوستانش تالش دارند تا به شیوهای
غیرمعمول او را به زندگــی بازگردانند .با این حال اطالعات
بیشتری درباره این فلم منتشر نشده و همه دستاندرکاران
فلم تالش دارند تا اطالعات را کامال مخفی نگه دارند.
ویل اسمیت در گفتگویی درباره فلم اظهار کرد این فلم درباره
زیبایی زندگی و کمی شبیه «جادوگر شهر آز» است.
وی گفت پروســهای که هــاوارد طی میکند تــا زندگی و
جایگاهش را دوباره پس بگیرد ،در این فلم تصویر شده است.
در عین حال عناصر جادویی و عرفانی نیز در فلم وجود دارد
و به گفته اســمیت فلم دقیقا در مسیری متفاوت این مسیر
بازگشت را توصیف میکند.
همه دست اندرکاران «زیبایی موازی» امیدوارند که این فلم
نهایت جذابیت را برای تماشاگران ایجاد کند.
این فلم ساخته آلفونســو گومز ریخون است و ابتدا قرار بود
نقشی را که ویل اسمیت برعهده گرفت ،هیو جکمن ایفا کند.
نگارش فلمنامه این فلم را آلن لوب انجام داده و برد دوریس
و مایکل شــوگر همراه با لوب تهیه کنندگی آن را بر عهده
داشتهاند.
ویل اسمیت بازیگر و خواننده آمریکایی در کارنامه خود بازی
در فلم های مختلفی از جمله «مردان ســیاهپوش»« ،پسران
بد» و «غرب وحشی وحشی» را دارد .وی چهار بار نامزد جایزه
گلدن گلوب و نیز برنده

