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Desember 21 ,2016

بهترین فلم های خانوادگی سال 2016

دیزنی و یک رکورد جدید در
تاریخسینما
رئیس کمپانی دیزنی اعالم کرد که این کمپانی فلمسازی
بزودی رکورد و دستاوردی جدید در تاریخ سینما به ثبت
خواهد رساند.
به نقل از اســکرین ،کمپانی دیزنی تا تاریخ  18دسمبر
مجموع فروش جهانی خود را در ســال  2016میالدی به
 6.98میلیارد دالر رســانده است و به گفته «آلن هورن»
رئیس این کمپانی فلمسازی تا رسیدن به رکورد بیسابقه
فروش ساالنه  7میلیارد دالری فاصله بسیار کمی دارد.
فلم «روگ وان :یک داســتان از جنگ ســتارگان» که
اولین فلم برگرفته از مجموعه اصلی «جنگ ستارگان» و
جدیدترین محصول کمپانی دیزنی است ،اخیرا در اولین
هفته نمایش به فروش جهانی چشمگیر  290میلیون دالر
دست یافته است.
کمپانی دیزنی در فاصله چند روز مانده به پایان ســال
 2016میــادی تاکنون رکورد فروش ســاالنه در تاریخ
سینمای آمریکا ( 2.7میلیارد دالر) و کورد تاریخی فروش
یک کمپانی در گیشه بینالملل ( 4.28میلیارد دالر) را به
نام خود ثبت کرده است.
این اولین ســالی است که هر یک از شــرکتهای زیر

مجموعه کمپانی دیزنی شامل دیزنی ،استودیو انیمیشن
والت دیزنی ،استودیو انیمیشن پیکسار ،مارول استودیو
و لوکاسفلم ،یک فلم را روانه سینماهای جهان کردهاند.
این کمپانی فلمسازی در حال حاضر سازنده پنج فلم از 10
فلم پرفروش سال در گیشه آمریکای شمالی ،بینالمللی
و جهانی است و فروش فلمهای «کاپیتان آمریکا :جنگ
داخلی» ،انیمیشنهای «در جستجوی ُدری» و «زوتوپیا»
از مــرز یک میلیارد دالر عبور کرده و «کتاب جنگل» نیز
با فروش بالغ بر  966میلیون دالر چهارمین فلم پرفروش
سال از حیث فروش جهانی است.
همچنین سه فلم پروفروش سال در گیشه بینالمللی و دو
فلم اول پرفروش ســال در گیشه امریکایی شمالی نیز از
محصوالت دیزنی هستند.
امسال کمپانی انیمیشنسازی پیکسار و استودیو مارول
نیز هر کدام توانستند مجموع فروش کل دوران فعالیت
خود را از مرز  10میلیارد دالــر عبور دهند .فلم «جنگ
ستارگان :نیرو برمیخیزد» با فروشی بالغ بر دو میلیارد
دالر پرفروشترین فلم سال  2016است و نقشی اساسی
در ثبت رکود تاریخی دیزنی ایفا کرده است.

«لوگان خوش شانس»
فلمی کمدی با بازی مامور 007

فلم ســینمایی «لوگان الکی» به کارگردانی اســتیون
سودربرگ  13اکتبر سال  2017اکران خواهد شد.
کریگ ،چنینــگ تاتوم ،آدام درایــور ،کاترین هیگل و
هیالری سوانک در این فلم به ایفای نقش می پردازند.
کریگ که پیش از این در نقش مامور  007خوش درخشیده
این بار در این فلم نقشی کمدی را بازی می کند.
این فلم داستان دو برادر است که سعی می کنند هنگام
برگزاری مســابقاتی در کارولینای شــمالی برنامه یک
سرقت بسیار حرفه ای را طراحی کنند.

استیون سودربرگ با ســاخت آثار کمدی بیگانه نیست
ولی ارائه اثری تنهــا کمدی نامحتمل ترین ژانری بود که
عالقه مندان به این فلمساز متفاوت ،پس از جنجال های
بازنشستگی زودهنگامش از وی انتظار داشتند .پروژه در
مرحله پیش تولید به سر می برد و امکان تغییر بازیگران
و عوامل دیگر تا زمان فلمبرداری آن که هنوز اعالم نشده
است وجود دارد.
ربکا بالنت فلمنامه این اثر را نگاشته و سودربرگ عالوه
بر کارگردانی فلمبرداری «لوگان الکی» را بر عهده دارد.
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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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 21 کلمه :عالی

جواب هدف

 ۱۱فلم از بهترین فلم های خانوادگی سال  ۲۰۱۶را به شما
معرفی کنیم که می تواند کودکانتان را سرگرم کند ،برای
آنها آموزنده باشد و شما را هم بخنداند.
 - ۱بهترین فلم های خانوادگی سال  :۲۰۱۶زوتوپیا
زوتوپیا شــهری اســت پر از انواع حیوانات که در آنجا
حیوانات درنده و وحشی در کنار حیوانات اهلی تشکیل
جامعه دادهاند و به خوبی و خوشی مشغول زندگی هستند
این فلم بر خالف ظاهر شیرین و کمدی های جالب از این
که اگر یک روز خرس های تنبل مســئول صدور خالفی
شــوند چه اتفاقی خواهد افتاد گرفته تا این که فیل ها
ایسکریم فروش شوند ،پیغامی بزرگ برای کودکان دارد و
آن تحمل سختی ها و غلبه بر غرور است .بدون شک فلم
زوتوپیا گل سرسبد فلم های خانوادگی است.
 - ۲بهترین فلم های خانوادگی سال  :۲۰۱۶در جستجوی
دری
ماهیای که حافظه خود را از دســت داده به یک ماجرا
جویی حماســی برای پیدا کردن پدر و مادرش می رود؛
او در این ســفر از «نمو مارلین” و یک هشت پای حیله
گر استفاده میکند .این سفر ماجراجویانه ،دلگرم کننده
و آموزنده است.
 - ۳بهترین فلم های خانوادگی سال  :۲۰۱۶موانا
موانا اینگونه تربیت شــده که هرگز از جزیره ایمن خود
بیرون نرود؛ ولی وقتی خانه او در خطر است او میبایست
به ســفری آن طرف اقیانوس برود تــا بتواند همه مردم
جزیره را نجات بدهد .او باید فرشــتهای نصفه و نیمه و
بی میل را (با نقش آفرینی خارق العاده دوین جانســون)
قانع کند تا او را در این سفر یاری دهد .فلم موانا نیز مانند
بیشــتر فلم های خانوادگی بسیار عالی ،اثر شرکت والت
دیزنی است.
 - ۴بهتریــن فلم های خانوادگی ســال  :۲۰۱۶کوبو و دو
ریسمان
یک پسر یک چشــم با کمک یک میمون و یک سوسک
اقدام به نجات روســتای خود می کند؛ به ما اعتماد کنید
این فلم با تکنیک سه بعدی خیره کننده و با افکت های
زیبای حرکت ایســتا ،ساخته شده اســت .این فلم اثر
استدیو ( )Laikaاست که قبال فلم هایی مثل «کروالین”
و «پارا نورمن” را ساخته بوده است.

 بازی با اعداد
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 - ۵بهترین فلم های خانوادگی سال  :۲۰۱۶اژدهای پیت
هیچ آوازی در این به روز رســانی دیزنــی از یک فلم
کالسیک دهه هفتاد ،وجود ندارد؛ فقط بسیاری از صحنه
های تکان دهنده و دردناک از زمانی که یک پسر یتیم ،به
شدت برای بازگشت به اژدهایی که او را بزرگ کرده تالش
می کند ،دیده می شــود و بی شک یکی از انتخاب های
خوب برای بهترین فلم های خانوداگی خواهد بود.
 - ۶بهترین فلم های خانوادگی سال  :۲۰۱۶ملکه کاتوه
تعداد زیادی از فلمهای «الهام گرفته شده» بر اساس یک
داســتان واقعی ،وجود دارد؛ اما ایــن یکی در مورد یک
صدای تند و تیز شــطرنج بازی نوجوان از یکی از محله
های فقیر نشین روســتایی در اوگاندا ،شبیه مستندی
است که شما را به قلب ماجرا می برد .با تشکر فراوان از
ارزش و اجرای زیبا از لوپیتا نیونگو ،دیوید اولیوو و بازیگر
تازه وارد مدینه نالوانگا ،این جواهر کمتر مورد توجه قرار
گرفته نیــاز به جایی در باالی صف فلم های هم رده خود
دارد.
 - ۷بهترین فلم های خانوادگی سال  :۲۰۱۶کتاب جنگل
اگر این فلم را یک بار در منزل با خانواده نگاه کنید ،بچه
هایتان عاشق آن خواهند شد .جان فاریو ،توانایی خود را
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حمل

تأكيد زيادي بر تحصيل ،سفرهاي دور و افراد خارجي وجود دارد .اگر
با افراد خارجي ارتباط داريد مطالب زيادي را از آن ها ياد ميگيريد و
تجربه زيادي به دست مي آوريد.

ثور

افراد نزدیک به شما حساس و متغییر هستند و برای یک بار هم که
شده تنها حرف خودتان را نمی زنید .سعی کنید ،امروز خوش قلب
و انعطاف پذیر باشــید .افراد جدیدی را مالقات میکنید که با آنها
رابطه احساسی خوبی برقرار می کنید .چه جالب و دوست داشتنی!

جوزا

ســتارگان بين شما و ديگران رقابت ايجاد مي كنند .شايد براي اين
كه ديگران آرزوها و تمايالت شما را بپذيرند به شدت تالش كنيد اما
نگران چه هستيد؟ به نظر مي رسد تا حدي عصبي هستيد.

سرطان

تکان بخورید ،امروز پر از انرژی هستید و به دنبال راهی هستید که
تمام مدت مشغول باشید .بد نیست که تمام روزتان را با سفرهای
کوتــاه و دیدارهای کوتاه و گفتگو های لذت بخش پر کنید .دیدار
از فروشگاه نیز فکر شما را کام ً
ال مشغول خواهد کرد و حتی ممکن
است تصمیم بگیرید که از همین حاال برای عید خود خرید کنید،
هیچ دلیلی برای انجام ندادن این کار نیست.

عقرب

یک نفر از خودش زیاد تعریف می کند و شما را عصبانی میکند.
البته عصبانی شدن برای چیزهای بیهوده کار اشتباهی است .سعی
کنید به مسایل مهم تر رسیدگی کنید.

قوس

پيشرفت هاي مثبتي در حال اتفاق افتادن هستند و شما به خوبي
از اين مسئله آگاهيد .اين خيلي هيجان انگيز است ولي هنوز بايد
كمي صبور باشيد تا برنامه به ثمر برسند.

جدی

رژیم غذایی شــما را سرحال و شــاداب کرده است .کارهای تان را
به ســرعت انجام می دهید و همکاران از شما میخواهند که کمی
سرعتتان را کم کنید.

يك دوســت يا همكار مطلبي را با شما عنوان مي كند سپس به
ديگري موضوعي كام ً
ال متفاوت را مي گويد .اين كار او شــما را
واقعــ ًا عصباني مي كند اما پيش از آنكه علتش را از او بپرســيد
سعي كنيد آرام باشيد.

امروز ســتارگان روز پر معاشــرت و پر از لذت را براي شما تدارك
ديده اند كه در آن افراد زيادي از همراهي شــما لذت خواهند برد.
اين فرصتي بي نظير است كه مي خواهيد بيشتر طرف مقابل تان را
بشناسيد .خودمانيتر شــويد .در اين مورد دقيق عمل كنيد جناب
شير! ولي بدانيد كه جذابيت دروني و بيروني شما تمامي اين كارها را
مثل آب خوردن برايتان ساده مي كند!

دلو

اسد

سنبله

امروز خرید ایده خوبی اســت .اما اگر وســیله ای برای منزل باشد
بیشتر خوشحال می شوید .اگر همسرتان را هم با خود ببرید تا از او
نظر بخواهید بسیار بهتر است.

بار دیگر دوســت دارید همانطور که دلخواهتان است آزاد باشید؛
اما شخصی ســعی میکند شما را محدود کند .بیطرف ماندن در
بحثها کار آسانی نیست ،اما بهترین کار این است که سعی کنید
که مسایل را از نقطه نظر دیگران بینید و همفکرتر باشید.

حوت

اگر در جســتجوی کار یا برنامهریزی برای یک ترفیع بودهاید.
امروز ممکن اســت فرصتی را که منتظرش بودید ،به شما وارد
شــود .اطمینان شما از همیشه باالتر باشد .این به روشنی صدای
یک زنگ است که هر کس که به شما توجهی دارد نگاه بیندازد.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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در این به روز رسانی فلم کالسیک دهه  ۶۰والت دیزنی
با رئال جلــوه های ویژه و تصاویر کمپیوتری جنگل و
حیوانات رقم می زند .اگــر تا به حال از کتاب جنگل
یا پســر جنگل چیزی نشنیدهاید ،باید بدانید که این
سری فلم های خانوادگی در مورد نوزادی هستند که
در جنگل رها می شــود و توسط یک ببر آوازه خوان،
یک گرگ نجیب ،یک خرس تنبل و یک پلنگ شجاع،
بزرگ می شود.
 - ۸بهترین فلم های خانوادگی ســال  :۲۰۱۶جانوران
فــوق العاده و از کجا پیدا کــردن آنها (Fantastic
)Beasts and Where to Find Them
در این داستان مشــابه هری پاتر ،هیچ پسری که به
زندگی بازگردد و هیچ هاگوارتزی نیست؛ اما هنوز هم
مقدار زیادی از درس های ارزشمند در مورد خوب و بد
وجود دارد و البته بسیاری از جانوران فوق العاده نیز
در این فلم دیده می شود.
 - ۹بهترین فلــم های خانوادگی ســال  :۲۰۱۶آواز
خواندن
فلم با حیوانات قابل ســتایش! چه چیزی را در مورد
آن دوست نداشته باشــیم؟ کدام لحظهاش بد بود؟
پیشنهاد می کنم این فلم را خریداری کرده و هر ماه
یک بار با خانواده خود به تماشای آن بنشینید.
 - ۱۰بهترین فلم های خانوادگی سال  :۲۰۱۶فلم The
BFG
ســوفی عشــق کتاب و غول تنهای بزرگ مهربان
(صدا گذاری شده توسط مارک رایلنس) برای نجات
انگلستان همدست می شوند تا این کشور را از دست
یک غول واقعا بی تربیت نجات دهند .این فلم علمی
تخیلی را استیون اســپیلبرگ ،بر اساس کتاب رولد
دال ،بسیار حرفهای کارگردانی کرده است.
 - ۱۱بهترین فلم های خانوادگی ســال  :۲۰۱۶پاندای
کونگ فو کار ۳
ســری فلم های پاندای کنگ فو کار همیشه در صدر
فلم های خانوادگی قرار داشته اند؛ اما از پاندای کونگ
فو کار  ۳چه خبر؟ در این قسمت پاندای کونگ فو کار،
پو (جک بلک) باید برادران دست و پا چلفتی خود را
برای مبارزه با یک تبهکار فوق العاده ( J.Kسیمونز)
آموزش دهد؛ او در این داستان با چالش های آموزنده
جدیدی رو به رو است.

«جورج کلونی» درباره
سوریه فلم میسازد

«جورج کلونی» با همکاری «گرنت هسال» اقتباسی داستانی از
مستند «کاله سفیدها» را به سینما میبرد.
به نقل از ددالین« ،جورج کلونی» بازیگر و کارگردان آمریکایی
در جدیدترین پروژه سینمایی خود قصد دارد ،فلمی براساس
مستند «کاله سفیدها» ســاخته «اورالندو فن اینسیدل» را
کارگردانی کند.
«کاله ســفیدها» یا دفاع مدنی ســوریه گروهی غیرنظامی،
داوطلب و بدون جناح سیاســی هستند که در مناطق جنگی
سوریه فعال هستند و بیشتر از سوی کشورهای غربی حمایت
مالی میشوند.
«کاله سفیدها» اعالم کردهاند که طی پنج سال گذشته جان
 70هزار نفر آواره جنگی را در ســوریه نجات داده و در این
میان  159نفر از  2900عضور خود را نیز از دست دادهاند.
این مستند ســاخته «اورالندو فن اینســیدل» که محصول
کمپانی نتفلیکس اســت ،امسال به فهرســت کوتاه اسکار
مستند کوتاه راه یافته است.
«جورج کلونی» تاکنون شــشبار (بــرای بهترین بازیگری،
کارگردانی ،فلمنامهنویسی و تهیهکنندگی) نامزد کسب جایزه
اسکار شده است که یکبار برای فلم «سیریانا» در سال 2005
موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد و در
سال  2012نیز در مقام تهیهکننده در کنار «بن افلک» و «گرنت
هسال» اسکار بهترین فلم را برای تهیهکنندگی به دست آورده
است .از دیگر افتخارات این سینماگر مطرح میتوان به کسب
سه جایزه بهترین بازیگر مرد جوایز گلدن گلوب برای فلمهای
«سیریانا»« ،ای برادر کجایی» و «فرزندان» اشاره کرد.
وی در سال  2013در فلم «جاذبه» ساخته «آلفونسو کواران»
در نقش یک فضانورد به نام «مت کوالسکی» درکنار «سندرا
بوالک» به ابفای نقش پرداخت و در نهایت فلم موفق به کسب
هشــت جایزه اسکار شــد« .جورج کلونی» تاکنون فلمهای
«اعترافات یک ذهن خطرناک» (« ،)2002شــب بخیر و موفق
باشید» ( « ،)2005کالهچرمیها» («،)2008عید مارچ» ()2011
و «مردان تاریخی» ( )2012را در مقام کارگردان مقابل دوربین
برده است.

ژاژا گابور هنرپیشه نامدار
هالیوود درگذشت

ژاژا گابور ،هنرپیشــه و فعال دنیای مد در ســن  ۹۹سالگی
درگذشــت .او که زاده هنگری بود و در جریان جنگ جهانی
دوم به آمریکا مهاجرت کرده بود بیشتر شهرتش را نه به پرده
سینما بلکه مدیون ســبک زندگی خبرسازش بود .ژاژا گابور
در ششــم فبروری سال  ۱۹۱۷در بوداپست به دنیا آمد .او در
بیش از هفتاد فلم نقش آفرینی کرد اما بیشــتر از آن که به
علت فلم هایش شهرت یابد ،به علت  ۹بار ازدواجش خبرساز
میشد .خانم گابور برای نخستین بار در سن  ۲۰سالگی و برای
آخرین بار در سن  ۷۰سالگی ازدواج کرد .درباره او گفته شده
که ‹ژاژا بهترین نقشــی که بازی کرد نقش خودش بود› .فلم
سینمایی مولن روژ ( )۱۹۵۲به کارگردانی جان هیوستون یکی
از برجستهترین نقش آفرینیهای ژاژا گابور بود( .بی بی سی)
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وزیر را در خانه  G 8حرکت دهید.
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