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هفته طالیی برای هیوالهای هری پاتر

«هیوالهای خارقالعاده و زیستگاه آنها» طی هفته اول
اکران  ۷۵میلیون دالر فروخت.
«ورایتی» نوشت :فلم سینمایی «هیوالهای خارقالعاده و
زیستگاه آنها» که از مجموعه فلمهای مرتبط با رمانهای
«هری پاتر» است ،تنها در هفته نخست اکران در آمریکا
موفق به ثبت گیشــه  ۷۵میلیون دالری شد .پیشبینی
میشــود این فلم که «ادی ردمین» در آن نقش اصلی را
ایفا میکند ،به فروشی  ۳۰میلیون دالری دست پیدا کند.
کمپانی «برادران وارنر»  ۴۱۴۴ســالن سینما در آمریکای
شمالی را برای نمایش «هیوالهای خارقالعاده و زیستگاه
آنها» اختصاص داده اســت .این فلــم به قلم «جی.کی
رولینگ» ـ نویسنده هفتگانه «هری پاتر» ـ به نگارش
درآمده و هزینه ساخت آن  ۱۸۰میلیون دالر شده است.
این اولین قســمت از یک پنجگانه ســینمایی است که
ن فردی به نام «نویت اسکامندر» ،عضو انجمن
قهرمان آ 

مخفی جادوگری نیویورک است .وی سعی دارد موجودات
جادویی کــه از چمدان او فرار کردهانــد ،را پیدا کنند.
رویدادهای این فلم در سال  ۱۹۲۶نیویورک اتفاق میافتد.
«کالیــن فــرل»« ،دن فوگلر»« ،کاترین واترســون» و
«ســامانتو مورتون» همبازی «ردمیــن» در «هیوالهای
خارقالعاده و زیستگاه آنها» هستند« .دیوید ییتز» که
چهار فلم آخر هشتگانه «هری پاتر» را کارگردانی کرده،
ساخت این فلم را بر عهده داشته و هم اکنون در حال کار
بر روی قسمت دوم آن است.
«هیوالهای خارقالعاده و زیستگاه آنها» در  ۴۷سینمای
جهانی نیز اکران شده و طی دو روز چهارشنبه و پنجشنبه
به فروشی معادل  ۲۳میلیون و  ۵۰۰هزار دالر دست پیدا
کرده است .از روز جمعه  ۱۶سینمای دیگر در کشورهایی
از جمله مکزیک و انگلستان ،به تعداد سالنهای جهانی
این فلم اضافه شده است.

اکران جهانی یک کمدی اکشن و
جاسوسی

«جی.کی رولینگ» از نگارش ســهگانه «هیوالهای
خارقالعاده» به عنوان بازگشــت دوبــاره به دنیای
«هری پاتر» یاد کرده و گفته اســت :با وجود این که
من به شما گفتم ،انتظار هیچ داستان جدیدی درباره
«هری»« ،رون» و «هرمیون» را نداشته باشید ،میدانم
افرادی این بخش از حرفهایم را حذف میکنند و آن
را در شــبکههای اجتماعی طوری منتشر میکنند تا
شما را امیدوار کنند.
هفتگانه «هری پاتر» که به داســتانهای پســرکی
جادوگــر میپردازد ،پرفروشتریــن مجموعه کتاب
جهان لقب گرفته و اقتباس ســینمایی آنها چندین
میلیارد دالر را بــرای تولیدکنندگان به ارمغان آورده
اســت« .هریپاتر و ســنگ جادو» اولینبار در سال
 ۱۹۹۷به چاپ رسید و پس از آن شش قسمت بعدی
رمانهای رولینگ با موفقیتــی روزافزون روانه بازار
کتاب شدند .اقتباس سینمایی این هفت اثر در قالب
هشــت فلم با بازی «دنیل رادکلیف» و «اما واتسون»
نیز در فروش باالی این کتابها بیتاثیر نبوده است.
آخرین فلم از مجموعه «هری پاتر» در ســال  ۲۰۱۱با
عنوان «هری پاتر و یادگاریهای مرگ  »۲از ســوی
کمپانی «برداران وارنر» اکران شــد .از سال  ۲۰۰۱تا
 ۲۰۱۱هشت فلم «هری پاتر و سنگ جادو»« ،هری پاتر
و تاالر اســرار»« ،هری پاتر و زندانی آزکابان»« ،هری
پاتر و جام آتش»« ،هری پاتر و محفل ققنوس»« ،هری
پاتر و شاهزاده دورگه» و «هری پاتر و یادگاران مرگ
 قسمت اول و دوم» در سینماهای جهان اکران شدندو به فروشی بالغ بر  ۸.۲میلیارد دالر دست یافتند.
در ســال  ،۲۰۱۲فلمهای هشــتگانه «هری پاتر» به
پرفروشترین ســری فلمهای تاریخ با فروشی بالغ
بر  ۷.۷میلیارد دالر تبدیل شــد و قبل از آن ،سری
فلمهای «جیمز باند» با فروشــی بالغ بر  ۶.۱میلیارد
دالر در جایگاه اول قرار داشت.

فلم ســینمایی«مردان پادشاه  -محفل طالیی» ادامه بر
نســخه اولیه «مردان پادشاه  -سرویس مخفی»  16جون
 2017در امریکای شمالی اکران خود را آغاز خواهد کرد.
همچون نســخه اول این فلم را نیز متیو وان بر اســاس
فلمنامه جین گولدمن کارگردانی کرده است.
«مردان پادشاه  -محفل طالیی» کمدی اکشن جاسوسی
محصول مشترک امریکا و انگلســتان است که داستان
جاسوس بازی ســرویس های مخفی جاسوسی را روایت
می کند.
ا ِگزی و مرلین شخصیت های اصلی این فلم عازم امریکا
میشوند تا با «اســتیتزمن» متحد شــوند ،زیرا ستاد

کینگزمن توسط مغز متفکری به نام «پاپی» از بین رفته
و نابود شده است .این بخشی از داستان قسمت دوم این
فلم پروفروش در سال  2015است.
تارون اگرتون در نقش گری «اگزی» آنوین؛ جولین مور در
نقش پاپی ،تبه کار اصلی؛ هالی بری در نقش جینجر ،یکی
از مأمورین اســتیتزمن؛ مارک استرانگ در نقش مرلین؛
کالین فرث در نقش هری هارت؛ سوفی کوکسون در نقش
راکسن «راکسی» مورتون و پدرو پاسکال در نقش جک
َ
دنیلز به ایفای نقش می پردازند.
فلمبرداری این اثر  15می  2016آغاز شــد و قرار است
توسط کمپانی فاکس در سطح جهانی اکران و پخش شود.

«منچستر کنار دریا» در آمریکا

استقبال چشمگیر از ترانه معروف «لئونارد کوهن»
پس از درگذشت «لئونارد کوهن» خواننده و ترانهسرای
مشهور کانادایی ،استقبال از ترانه «هله لویا»ی او به طور
چشمگیری افزایش پیدا کرد.
پس از انتشار خبر درگذشت «لئونارد کوهن» در روز دهم
نوامبر ،رتبه ترانــه «هلهلویا» در جدول آهنگهای راک
سایت «بیلبورد» به مقام بیستم ارتقاء پیدا کرد.
«بیلبورد» نوشت :این ترانه در اصل سال  ۱۹۸۴در آلبوم
« »Various Positionsکوهن منتشــر شد.
ن بار شــنیده شد و از سوی
این ترانه تاکنون یک میلیو 
بیش از  ۳۰۰۰کاربر انترنتی خریداری شده است .براساس
آمارهای منتشر شده از سوی موسسه «نیلسن موزیک»،
بیشتر این دانلودها پس از انتشار خبر مرگ این خواننده
اتفاق افتاده است.
روز پنجشــنبه دهم نوامبر اعالم شد «لئونارد کوهن» در
سن  ۸۲سالگی درگذشــت .این در حالی بود که وی سه
روز پیش از آن در خانه خود در لسآنجلس فوت کرده بود
و در قبرستان یهودیان مونترال به خاک سپرده شده بود.
«هلهلویا» که مشــهورترین آهنگ اوست ،یکبار دیگر
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فلم سینمایی«منچستر کنار دریا» از سوی منتقد مجله
ایندی وایر در پنج بخش جزو شانس های اصلی دریافت
اسکار محسوب می شود.
فلم سینمایی «منچســتر کنار دریا» یکی از شانس های
اصلی اسکار در بخش های مختلف از روز  18نوامبر 2016
اکران خود را در سینماهای امریکای شمالی آغاز نمود.
کنت لونرگان نویسندگی و کارگردانی این درام داستانی
را بر عهده داشته و پخش آن توسط آمازون استودیو آغاز
شده است .کیسی افلک ،میشــل ویلیامز ،کایل چندلر،

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

جواب هدف

نیز در ســال  ۲۰۱۲به فهرست بهترینهای موسیقی راک
راه پیدا کرده و رتبه هفتم را در فروش ترانههای تکی به
دست آورده بود.
ل داخلی و
ایــن ترانه معــروف همچنین در دو جــدو 
بیالمللی « »LyricFindآمریکا که شامل بیشترین
جستوجوی ترانه از ســوی کاربران این کشور میشود،
رتبه اول را به دست آورده است .مرگ «کوهن» بسیاری
از هوادارانش را سوگوار کرد .آنها پس از انتشار این خبر
با دســتههای گل و شمع به در خانه او در مونترال رفتند
و به وی ادای احترام کردند .برخی از کاربران توییتر هم
پیشــنهاد دادهاند مکانی در شهر مونترال از جمله مرکز
برگزاری فستیوالها ،بلوار «سن لورن» یا پارک «پرتگال
کوچک» را به نام این هنرمند نامگذاری کنند.
«لئونارد کوهن» که تا  ۳۳ســالگی تصمیم به خواندن و
ترانهســرایی نگرفته بود ،در دهه  ۱۹۶۰میالدی از شهر
مونترال کانادا در صحنه هنری پدیدار شــد .او تا قبل از
انتشار آلبوم اول خود ،به عنوان شاعر و نویسنده شناخته
شده بود.
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میزان

حمل

با شرايطي رو به رو ميشويد كه دچار شك و ترديد ميشويد .بهترين
روش براي از بين بردن اين دو دلي صحبت با يك فرد مطمئن است.

ثور

امروز ستارگان قدرت و انرژی زیادی به شما می دهند  .اگر کارها را
با نظم و ترتیب انجام ندهید همه چیز به هم می ریزد و عصبانی می
شوید در کنار دوستان باشید آن ها تاثیر خوبی بر شما میگذارند.

جوزا

پرده ای ازابهام بر نقشــه های شما کشیده میشــود؛ اما تسلیم
نشوید و سعی خودتان را بکنید .اگر سعی کنید منصف باشید و هر
قراردادی را امضا نکنید همه چیز به خوبی پیش میرود.

سرطان

امروز روز عجیبی اســت چرا که شــما پر از انرژی هستید ولی
نمیدانید که باید چه با آن بکیند ،بهتر این اســت که در کارهایی
که در پشت صحنه در حال انجامش هستند از آن استفاده کنید.

عقرب

اگر به نصایح دیروز گوش کرده باشــید امروز با مشــکل روبرو
نمیشوید .دوســت دارید زندگیتان بر اساس باورهایتان باشد.
اشتیاق به زندگی به شــما انرژی و روحیه میدهد ،اما به کارهای
روزمره نیز رسیدگی کنید.

قوس

عليرغم همه نگراني كه درباره آيندهتان داريد ،امروز روز بسيار خوشي
خواهد بود .هرچه به دنيا عرضه كنيد ده برابرش به شما بر ميگردد،
بنابراين هر چه مهربانتر و با درك بيشتر در ارتباط با ديگران باشيد،
بيشتر ديگران با شما مهربانتر خواهند بود .اين يك فرمول بسيار ساده
است كه در زندگي شخصي و حرفهاي شما به دردتان خواهد خورد.

جدی

تمــام وقتتان را به کارهای خانه اختصاص ندهید و گرنه یک نفر را
عصبانی میکنید .این یک حقیقت است که همسرتان دوست ندارد
همیشه شما را در حال کار یا پیشــرفت ببیند؛ زیرا همیشه از این
میترسد که او را ترک کنید .او را مطمئن کنید که این طرز فکرشان
اشتباه است.

اگر در حال حاضر درگير كارهاي قانوني هســتيد نياز به اعصابي
فوالدين داريد .سيارات مشكل ها را رو مي كنند و پيشرفتتان در
آن ها مي تواند موضوعي كام ً
ال عجيب باشد .حتم ًا گروه قانوني تان
را از اين كه چه اندازه براي برنده شدن در اين قسمت تالش كرده
ايد ،مطلع كنيد و اگرنه شكست بزرگي خواهيد خورد.

علي رغم تصميم شــما براي محدود كردن خــرج و مخارج ،امروز
احســاس ميكنيد كه بسيار موضوع بســيار ضروري پيش آمده و
مجبور هستيد ،قســمتي از پولتان را هزينه كنيد .اگر ميخواهيد
جنس مهم يا گران قيمت را خريداري كنيد ،بســيار مراقب باشيد،
چرا كه شخصي شما را وادار به خريد آن ميكند به گونهاي كه حتي
فرصت فكر كردن درســت راجع به آن را به شــما نخواهد داد .در
تصميم خود اســتوار بوده و در اين امر كه بايد هر كاري را در وقت
مناسب خودش انجام دهيد ،ثابت قدم بمانيد.

اوضاع امروز کام ً
ال بستگی به عکس العملهای شما در موقعیتهای
مختلف دارد ،اما موقعیتهای سیارهای نشان میدهد که امروز روز
مناسبی برای از بین بردن اختالفات یا صحبت درباره رؤیاهایتان
میباشــد .یک کار گروهی وارد مرحله سوددهی و خالق میشود
 .اما چگونگی اعتماد شما به افراد گروه و عضویت در آوردن آنها
نتیجه را تعیین خواهد کرد .کام ً
ال بستگی به شما دارد.

اسد

سنبله

امروز در کارها عجله دارید و اگر دیگران آهسته کار کنند ،خوشتان
نمیآید .البته عجله در کارها در صورتی که منجر به اشتباه شود ،کار
درستی نیست.

دلو

حوت

سیارات دوباره شــما را ترغیب میکنند که یک حرکت جسورانه
انجام دهید.مادامیکه چند تایی از شــما در گوشه ای با مقاومت
روبرو شدید  .حقیقت ًا شــما مدت زیادی به اندازه کافی با حوصله
بوده اید دقیق ًا شــما میدانید اگر الزم باشد مخالفتتان را چگونه
از پای در آورید .بنابراین عقب نماندهاید خیلی نزدیک هستید.
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فیل را در خانه  D 2حرکت دهید.

C
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گرچن مول ،تیــت داناوان ،کارا هیوارد ،متیو برودریک و
هتر برنس در این فلم به ایفای نقش می پردازند.
داستان «منچستر کنار دریا» روایت نگه داری برادرزاده
ای توســط دایی خود پس از مرگ پدر و ایجاد مشکالت
خانوادگی و روحی پس از آن برای هر دو نفر است.
این فلم سوی منتقد نشریه ایندی وایر شانس اصلی کسب
اســکار در بخش های بهترین فلم ،بهترین کارگردانی،
بهتریــن بازیگر مرد ،بهترین بازیگر مکمل مرد و بهترین
بازیگر مکمل زن محسوب می شود.

بازیگر مشهور برای
دستگیری بن الدن به
پاکستان رفت

نیکوالس کیج بازیگر مطرح سینمای هالیوود این بار در فلم
«ارتش یک نفره» به ایفای نقش پرداخته است.
نیکوالس کیج بازیگر مطرح سینمای هالیوود این بار در فلم
ارتش یک نفره به ایفای نقش پرداخته است.
در داستان این فلم آمده است :گری (نیکالس کیج) باور دارد
از ســمت خدا به او الهام شده تا به تنهایی اسامه بن الدن را
دستگیر کند .او تنها با یک شمشــیر به پاکستان میرود تا
ماموریتش را انجام دهد و...
فلمنامه این محصول کمپانی انترتیمنت را اســکات راث به
نگارش در آورده و گری چارلز کارگردانی آن را بر عهده دارد.
با اینکه قرار بود این فلم  3نوامبر  2016به اکران عموم در آید
اما همچنان اکران امریکای شــمالی این اثر به تعویق افتاده
است اما در سنگاپور افتتاحیه خود را پشت سر گذاشته است.
نیکالس کیج در نقش گری فالکنر  ،وندی مکلندن کاوی در
نقش مارسی میچل  ،رین ویلسون در نقش مامور سیمونز در
این فلم بازی کرده اند.
راسل برند ،کن مارینو ،دنی اوهر و پال شیر از دیگر بازیگرانی
هستند که در این فلم به ایفای نقش پرداخته اند.

بازیگر «بازی تاج و تخت»
راهی «جنگ ستارگان» شد

«امیلیا کالرک»  -بازیگر ســریال «بازی تاج و تخت»  -در
فلمی مرتبط با دنیای «جنگ ستارگان» ظاهر میشود.
«هالیوود ریپورتر» نوشت« :امیلیا کالرک» ،هنرپیشه سریال
پرطرفدار «بازی تاج و تخــت» در فلم جدیدی که دربارهی
«هان سولو» شــخصیت اصلی مجموعه ســینمایی «جنگ
ستارگان» ساخته میشود ،ایفای نقش میکند.
«کالرک» که با نقش «دنریس تارگرین» در سریال تلویزیونی
«بازی تاج و تخت» شناخته میشــود ،در این پروژه جدید
همبازی «آلدن ارنریچ» و «دونالد گالور» میشود.
«فیل لرد» و «کریس میلر» تهیهکنندگان این فلم هستند که
متن فلمنامه آن را هم مشترکا به نگارش درآوردهاند .داستان
این اثر پیش از «جنگ ســتارگان :امیدی نو» اتفاق میافتد و
تاریخ اکران آن  ۲۵می  ۲۰۱۸اعالم شده است .قسمت جدید
جنگ ستارگان با نام «روگ وان» روز  ۱۶دسمبر به روی پرده
خواهد رفت.
«جنگ ستارگان :بیداری نیروها» که دسامبر  ۲۰۱۵اکران شد،
موفق شد در سینماهای به فروشی دو میلیارد و  ۱۰۰میلیون
دالری دست پیدا کند.
فلمبرداری فصل جدید ســریال «بازی تاج و تخت» تا پایان
ســال جاری میالدی پایان میپذیرد ،بنابراین «کالرک» برای
حضور در این پروژه علمی ـ تخیلی مشکلی نخواهد داشت.
این زن بازیگــر ماه جون در فلم «من پیش از تو» که اقتباس
موفقی از یک رمان پرفروش به همین نام است ،هم بازی کرد.
«من پیش از تو» در سطح جهان  ۲۰۷میلیون و  ۵۰۰هزار دالر
فروش داشت.

