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جرج مایکل ،ستاره درخشان
موسیقی پاپ درگذشت

باکس آفیس برازیل در  ۲۰۱۶رکورد
به جا گذاشت

فروش فلم در برازیل با رشــد  ۱۲.۴درصدی در سال
 ۲۰۱۶سالی موفق و رکوردشکن را پشت سر گذاشت.
باکس آفیس برازیل موفق شــد با گذاشتن رکوردی که
تاکنون سابقه نداشــته و با فروش  ۲.۶میلیارد «رئال»
واحد پول برازیل (برابر  ۷۸۴.۳میلیون دالر) در ســال
رکورد فروش فلم در این سرزمین را بشکند.
با توجه به  ۱۱سال متوالی رشد در این زمینه ،سال ۲۰۱۶
با رشدی بیسابقه رو به رو شــده و در عین حال فلم
« ۱۰فرمان» از بازار داخلی این کشور ساخته آلکساندر
آوانچینی کارگردان کهنهکار تلویزیونی به عنوان اولین
فلم بلندش به پدیده این سالها بدل شده است.
این فلم سینمایی که اقتباسی از مینی سریال خود این
کارگردان بود موفق شد  ۱۱.۲میلیون نفر را به سینماها
بکشــاند و از فلم «جوخه نخبه :دشمن درون» ساخته
خوزه پادیال در ســال  ۲۰۱۰که پرفروشترین فلم این
کشور در طول تاریخ بود نیز جلو بزند.
با این حال فلم « ۱۰فرمان» چهارمین فلم پرفروش سال
در برازیل شــد و سه فلم خارجی در راس باکس آفیس
ســال قرار گرفتند .تعداد سینماروها نیز در سال ۲۰۱۶
با رشد روبه رو شد و با افزایش  ۸.۳درصدی نسبت به
سال  ،۲۰۱۵در مجموع تا پایان ماه دسامبر  ۱۸۵میلیون
نفر را ثبت کرده است .در مجموع فلمهای تولید داخلی
 ۲۷.۵میلیون نفر تماشاچی داشــتهاند که برابر ۱۴.۸

درصد بازار میشــود که در مقایسه با  ۲۱.۶میلیون نفر
تماشاچی در سال  ۲۰۱۵رقم باالتری است.
این در حالی بــود که فلم کمدی ســزار رودریگز که
ادامهای بر «مادر من شخصیت  ۲است» که  ۲۲دسمبر
راهی ســینماها شده تازه وارد بازار شده است و نسخه
اصلی این فلم در ســال  ۲۰۱۳با بازی دپائولو گوستاوو
بیش از  ۴.۵میلیون قطعه تکت فروخته بود.
فهرســت فروش پرفروشهای بازار برازیل از آغاز سال
 ۲۰۱۶تا  ۱۸دسمبر چنین است:
« .۱کاپیتــان آمریکا :جنگ داخلی» بــا فروش ۴۳.۲
میلیون دالر آمریکا
« .۲بتمن در برابر ســوپرمن :طلوع عدالت» با فروش
 ۳۹.۹میلیون دالر
« .۳جوخه خودکشی» با فروش  ۳۵.۵میلیون دالر
 ۱۰« .۴فرمان» با فروش  ۳۵.۱میلیون دالر
« .۵در جستجوی دوری» با فروش  ۳۴.۲میلیون دالر
« .۶ددپول» با فروش  ۲۴.۷میلیون دالر
« .۷داکتر استرنج» با فروش  ۲۲.۷میلیون دالر
« .۸عصر یخ :مسیر برخورد»  ۲۱.۴میلیون دالر
« .۹مردان ایکس :آخرالزمــان» با فروش  ۲۰.۲میلیون
دالر
« .۱۰جانوران شــگفت انگیز و زیســتگاههای آنها» با
فروش  ۱۸.۹میلیون دالر

نخستین تریلر فلم «شغل هاتن گاردن»
منتشر شد

نخستین تریلر فلم «شغل هاتن گاردن» یا «کار منطقه
هاتن» منتشر شــد .این اثر سینمایی ،بر اساس سرقت
عجیبی که اپریل سال گذشــته در این مکان رخ داد،
ساخته شده اســت .در این ویدیو ،فرد جوانی مشاهده
می شود که قصد دارد به یک تجهیزات زیر زمینی امن
در شــهر لندن نفوذ کند« .متئو گود» همراه با «استفان
مویر» و «جولی ریچاردســون» بازیگران اصلی این فلم
هســتند« .فیل دنیلز» و «لری لمب» نیز در این فلم به

ایفای نقش خواهند پرداخت .گروهی به نام «پدربزرگ
های بد» جواهرات را ســرقت کرده و بزرگترین سرقت
تاریخ مدنی انگلســتان را رقم زدند« .رونی تامپسون»
کارگردانی «شــغل هاتن گاردن» را بــر عهده خواهد
داشت و « ِری بودانوویچ» همراه با دو نفر دیگر فلم نامه
آن را نوشته اند .این اثر سینمایی سال آینده میالدی در
بریتانیا به نمایش در خواهد آمد .از شما دعوت می کنیم
به تماشای تریلر منتشر شده بنشینید.
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جواب سودوکو شماره
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نقل ـ نقــال ـ ناقل ـ قند
ـ نل ـ ناله ـ نقد ـ هند ـ
دهان ـ نهال ـ ناقد ـ نفقه
ـ فن ـ فنا ـ نهاد ـ دفن ـ
ناف ـ نه ـ ندا.

 ۸۰میالدى در کنار مایکل جکســون ،مدونا و پرینس از
محبوبترین ستارگان پاپ محسوب مىشد .این خواننده
برجسته در طول فعالیت هنری خود بیش از  ۱۰۰میلیون
آلبوم به فروش رساند.
در مورد مرگ جرج مایکل جزییات بیشــتری انتشار
نیافته اســت .با این حال خبرگــزاری آلمان به نقل از
پولیس انگلیس گزارش داده است که نکات مشکوکی در
ارتباط با چگونگی مرگ او مشاهده نشده ،اما قرار است
جسدش کالبدشکافی شود.
مرگ این خواننده و ترانهســرای برجســته بالفاصله
واکنشچهرههای سرشــناس موســیقی پاپ و راک را
در شــبکههای اجتماعی به دنبال داشت .التون جان،
خواننده و ترانهســرای بریتانیایی در شبکه اینستاگرام
نوشت که «دوســتی عزیز و هنرمندی تراز اول» را از
دست داده است( .دویچه وله)
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بالک تهیه کننده اجرایی آن است.
«مادرهای بد» بعد از اکرانش در روز بیست و نهم جوالی
در باکس آفیس داخلی  ۱۱۳میلیون دالر فروخت و ۱۷۹
میلیون دالر هم از باکس آفیس جهانی به جیب زد .اس
تی اکس از همین حاال مراحل ساخت اسپین آفی از این
فلم را با نام «باباهای بد» آغاز کرده و قصد دارد این فلم
را روز چهاردهم جوالی سال  ۲۰۱۷روی پرده ببرد.
در قسمت نخست این فلم کمدی میال کونیس در نقش
یک مادر بد بازی کرده است .شخصیت فلم مادر جوانی
به نام ایمی میچل با بازی میال کونیس اســت که ظاهرا
زندگی بیعیب و نقصی دارد؛ اما با وجود خانه ،همســر
و کار خیلی خوب مســئولیتهای زیاد او را خســته و
پراســترس کرده اســت .ریچل برای رها شدن از این
فشــارها با دو مادر دیگر همراه می شود تا از خوشی و
آزادی لذت ببرد.

 بازی با کلمات

2500

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

آهیانه ـ اهتزاز ـ بخیه ـ پرتگاه ـ تخلف ـ ثایر ـ جنگنده ـ چلیپا ـ حادثه
ـ خزانه ـ درایت ـ ذرات ـ راستگو ـ زرکوب ـ ژاندارم ـ سجاده ـ شاهتوت
ـ صحــرا ـ ضربت ـ طبیب ـ ظریف ـ عوام ـ غصه ـ فلزات ـ قیام ـ کندو ـ
گلزار ـ لوایح ـ میراب ـ نهفته ـ وقایه ـ هم نمک ـ یاسمن.

 جواب بازی با اعداد
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«بیگانه :پیمان» منتشر شد

«مادرهای بد» با آمدن کریسمس
دوباره میآیند

دنباله «مادرهای بد» با موضوع کریسمس نوامبر ۲۰۱۷
از راه می رسد.
کمپانــی اس تی اکس گروه «مادرهای بد» را برای فصل
بعدی تعطیالت آخر ســال دوباره گرد هم می آورد .این
استودیوی مستقل اعالم کرده که «کریسمس مادرهای
بد» را روز سوم نوامبر  ۲۰۱۷اکران میکند.
در دنباله ای بــرای فلم «مامان های بد» با تم موضوعی
کریسمس ،ســتاره های فلم اصلی یعنی میال کونیس،
کریستن بل و کاترین هان دوباره در قالب نقشهای شان
قبلی شان ظاهر می شوند .این فلم داستان این گروه از
خانم های بد دهن را در حالــی دنبال میکند که آنها
مجبورند در بازدید فصل تعطیالت با مادرهای خودشان
ســر و کله بزنند .مثل فلم اصلی جان لوکاس و اسکات
مور مســئولیت نویسندگی و کارگردانی فلم را بر عهده
خواهند داشت .ســوزان تاد فلم را تهیه می کند و بیل

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 19 کلمه :عالی

جواب هدف

جرج مایــکل ،یکی از موفقتریــن خوانندگان دنیای
پاپ در دهههای گذشــته ،در سن  ۵۳سالگی در لندن
درگذشــت .او در طول چند دهــه فعالیت هنریاش
ترانههای فراموشنشدنی زیادی به جای گذاشت و بیش
از  ۱۰۰میلیون آلبوم به فروش رساند.
موسیقی پاپ یکی از ستارگان درخشان و پرسابقه خود
را از دســت داد :جرج مایکل .رسانههای خبری به نقل
از مدیر هنری این خواننده معــروف گزارش دادند که
جرج مایکل در ایام کریســمس در خانهاش واقع در ۹۰
کیلومتری لندن درگذشته است .او به هنگام مرگ ۵۳
سال بیش نداشت.
جرج مایکل که ترانههاى فراموش نشــدنى بســیارى
از خود به جا گذاشــته ،هم به خاطر موسیقیاش و هم
به خاطــر جنجالهایى که به پا کــرد ،همواره در صف
چهرههاى خبرســاز عالم پاپ قرار داشــت .او در دهه

نخستین تریلر فلم
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میزان

حمل

ميتوانيد از استعدادها و حس ششمتان استفاده كنيد .بايد براي تصميم
گيري از اين حس استفاده كنيد.

ثور

در حال حاضر شخصی مایل است که از شما مراقبت کند و از شما
حمایت کند .حتی ممکن اســت آنها به دنبال شغل بهتری برای
شما باشند و یا به طریقی بخواهند که اعتماد به نفس شما را باالتر
ببرند .شــما نیز میخواهید که این کارها را جبران کنید .گرچه
ممکن اســت در این زمینه نتوانید ولی فراموش نکنید که راههای
زیادی برای قدردانی از آنها وجود دارد.

عقرب

در این زمان بسیار خالق هستید و زیاد به شما الهام میشود .نباید
اجازه بدهید ایدههایتان نادیده گرفته شــوند .همیشــه وسوسه
میشوید که آنها را برای دیگران بیان کنید ،اما اگر زود عملی نشوند
ناراحت و عصبانی میشوید نباید در این دوره این طوری فکر کنید.

امروز زیاد ولخرجی میکنید .سعی کنید کمتر خرج کنید .بیشتر
از آن چیزی که به دســت میآورید خرج میکنید و بعد از مدتی
دیگر نمیتوانید جلوی این ولخرجیها را بگیرید.

اگر ميخواهيد مهماني بگيريد ،يا دوســتي را به صرف غذا دعوت
كنيد ،اكنون بهترين زمان اســت .معاشرت با آنها روحيهتان را باال
ميبرد و ايدههاي آنها قوه تخيل شــما را فعال ميكند .زمان خوبي
براي گرفتن تصميمات مهم با خويشاوندان است.

ممكن است دوست داشته باشيد كه ك ً
ال از دنيا ببريد ولي اين كار
مضراتي دارد .البته بهتر اســت كه از خطرحمله خود را دور كنيد
ولي به رقيب اين فرصت را ندهيد كه فكر كنند ميتوانند شما را
به انجــام كاري مجبور كنند كه در حالت عادي حاضر به انجامش
نبوديد .اين به نفع هيچ كدام از شما نيست.

واقع ًا ناراحت کننده است شما دیدی مثبت دارید و یکی از همکاران
آن را خراب میکند .این مشــکل آنهاست  .اگر دوست دارند که از
شــما ایراد بگیرند و روی شما زوم کردهاند ،ارزش ندارد وقتتان را
با آنها تلف کنید.

حتم ًا بايد به همسرتان توجه بيشــتري داشته باشيد ،همچنين
اعضاي خانواده از بيتوجهي شما ناراحت هستند .تلفن را برداريد
و به آنها زنگ بزنيد تا بدانند كه به فكرشان هستيد ،حتي اگر در
حال حاضر سرتان خيلي شلوغ باشد.

امروز شما مورد توجه و مراقبت شخصي قرار خواهيد گرفت .مسلم
است كه آنها عميق ًا به شما توجه دارند ،حتي اگر از گفتن اين مطلب
خجالت بكشند .مسایل عشــقي و احساسي دقيق ًا مطلبي است كه
سازنده روحيه امروز شماست ،چه با عشق حقيقي خود خلوت كرده
باشيد و چه روي صندلي راحت لم داده و يكي از فلمهاي سينمایي
را نگاه كنيد.

اگر میدانید که الزم اســت از ســامتی خود بیشــتر مراقبت
کنید ورزش را شــروع کنید یا امروز مناسبترین روز میباشد.
سعیکنید رژیم سالمتی بگیرید که از اجرای آن لذت ببرید؛ زیرا
اگر با آن احساس راحتی نکنید نتیجهای نمیدهد .از امروز شروع
کنید و هر نوع عادتی که برای ســامتیتان ضــرر دارد را کنار
بگذارید یا حذفش کنید.

دوســتان پیشــنهادات خوبی دارند و از این که درکنارتان هستند
خوشــحال میشــوید .اگر به حمایت روحی احتیاج دارید در حال
حاضر همه حامی شما هستند .سعی کنید سرگرمی مورد عالقهتان
را انجام دهید تا آرامش پیدا کنید.

ممکن است هنوز در اوج باشــید ،اما یک نظر اجمالی در مانده
بانک شما میتواند شــما را به زمین سقوط دهد .همه آن پولها
کجا رفت؟ طوری نیست برآشفته نباشید که چه چیزی رفته است
متمرکز شوید که دوباره آن کمبود را بسازید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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به نظر می رســد «ریدلی اســکات» کارگردان سرشــناس
هالیــوود ،قصد دارد بار دیگر یاد و خاطــره فلم «بیگانه» را
زنده کند .دیروز تریلر فلم «بیگانه :پیمان» به کارگردانی وی
منتشر شد و هواداران می توانند به تماشای یک اثر سینمایی
فوق العاده ،امیدوار باشند.
این تریلر اطالعات زیادی را به ما مــی دهد .عالوه بر ظاهر
شــدن بیگانه های عجیب و غریب ،مسائل مختلف دیگری
نیز در ویدیو دیده می شــوند .حضور «مایکل فاسبندر» در
بیگانه جدید می تواند نوید یک فلم ترســناک را به ما بدهد.
«کارترین واترسون»« ،دنی مک براید» و «دمیان بیچیر» نیز
دیگر ستارگانی هستند که قرار اســت در این فلم به ایفای
نقش بپردازند.
چند نفر به امید پیدا کردن بهشــتی ناشناخته ،با استفاده از
سفینه به سیاره ای در ســمت دیگر کهکشان می روند .اما
خیلی زود متوجه می شــوند که با سرزمینی تاریک ،عجیب،
خطرناک و غیر معمولی رو به رو هستند .ظاهرا «جیمز فرانکو»
نیز قرار است نقشی کوتاه در فلم داشته باشد.

ساخت سری دوم یک فلم
شکستخورده!

جورما تاکونه که سناریســت و کارگردان فلم « مک گروبر»
بود ،هفته پیش با فرستادن یک توییت متذکر شد که قسمت
دوم این فلم را در دســت ساخت دارد و کارهای مقدماتی آن
را آغاز کرده است.
جورما تاکونه که سناریســت و کارگردان فلم « مک گروبر»
بود ،هفته پیش با فرستادن یک توییت متذکر شد که قسمت
دوم این فلم را در دســت ساخت دارد و کارهای مقدماتی آن
را آغاز کرده است.
«مگ گروبر» با الهام از زندگی و کارهای انگوس مک گیور که
یک مجری تلویزیونی دیرپا در شــبکه  C.B.Sآمریکا بوده،
ساخته شد و مک گیور در دهه  ۱۹۸۰یک نمایش اختصاصی
موفق در این شبکه داشــت .البته «مک گروبر» که در سال
 ۲۰۱۰اکران شــد ،شکست تجاری بدی خورد اما در سال های
بعدی بر ارزش و جایگاه آن افزوده شده و تاکونه و ویل فورت
که یکی از نقش های اصلی آن فلم را ایفا کرد .از مدتی پیش
طرح ساخت ادامه ای بر آن ماجرا را در ذهن خود داشته اند
و در نتیجه توییت جدید تاکونه عم ً
ال حاوی خبر تازه ای نبود.
اگر از ناکامی جورما تاکونه در مقام سناریســت و کارگردان
«مک گروبر یک» سخن گفتیم ،الزم است یادآور شویم که وی
پیشتر عضوی از گروه موفق کمدی موسوم به «جزیره تنها»
بوده و سایر اعضای آن گروه اندی سمبرگ و اکیوا شیفر بوده
اند .در عین حال باید متذکر شد که دیگر پروژه اخیر تاکونه

که فلمی در هجو کنسرت های موسیقی و به نام «ستاره های
پاپ» اســت ،نیز موفقیت چندانی در گیشه ها کسب نکرد
و حتــی حضور جاد اپاتو در مقام تهیــه کننده نیز گره های
اقتصادی این فلم را باز نکرد و راهگشــا نشــد .البته در این
مورد نیز مثل «مک گروبر» شاید یک روال تدریجی از تایید و
تحسین در درازمدت برای این فلم در راه باشد و هوادارانش به
آرامی ارزش های آن را به سایر قشرها توضیح بدهند و باعث
افزایش رونق آن بشــوند .محصول چنین فرآیندی معموالً
پخش فلم در شــبکه های تلویزیونی و ماهواره ای و توزیع
آن در شــبکه نمایش خانگی و ارتباط برقرار کردن فزاینده
آن با سینما دوستان است .در مورد «مک گروبر  »۲این نکته
هم گفتنی اســت که تاکونه در حال چانه زنی با شرکت هایی
پرنفوذ مثل آمازون و نت فلیکس اســت تا در صورت امکان
دانلود کــردن این فلم در زمان اکران عمومی اش روی برخی
خطوط نادر انترنتی در ازای پرداخت ارقام رایج و وجوه مورد
درخواست سازندگان فلم مهیا باشد و تهیه کنندگان به پول
برداشت شده از گیشه ها اکتفا نکنند.

اولین حضور جدی «جولیا
رابرتز» در یک سریال

«جولیــا رابرتز» که تاکنون تنها در نقــش بازیگر مهمان در
ســریالهای تلویزیونی ظاهر میشد ،مینیســریالی را با
تهیهکنندگی و بازیگری خود به روی آنتن میبرد.
«ورایتی» نوشــت« :جولیا رابرتز» بازیگر برنده اسکار ،یک
مینیســریال تلویزیونی را بر اساس رمانی از «ماریا سمپل»
میسازد و نقش اصلی آن را بازی میکند.
کتاب «امروز فرق میکند» جزو پرفروشترینهای «نیویورک
تایمز» بوده و «ســمپل» خود نویسندگی فلمنامه آن را برای
تبدیل به این اثر تلویزیونی به عهده گرفته است.
کمپانی فلمسازی «مگان الیسون» این مینیسریال را تولید
میکند که «رابرتز» یکی از تهیهکنندگان اجرایی آن است.
داستان «امروز فرق میکند» درباره زنی به نام «النور فالد»
با بازی «جولیا رابرتز» اســت که سعی میکند از همین امروز
تغییراتــی را در زندگی خود ایجاد کند امــا موانع زیادی بر
ســر راهش وجود دارد .کل داستان طنز این مینیسریال که
فلمبرداری آن در سال جدید میالدی کلید میخورد ،در یک
روز اتفاق میافتد.
«رابرتز» جزو آخرین ستارههای سینمایی محسوب میشود
که به رســانه تلویزیون پا گذاشته« ،مریل استریپ»« ،رابرت
دنیــرو»« ،جولین مــور» و «جونا هیل» پیــش از این در
سریالهای تلویزیونی ایفای نقش کردهاند.
رابطه «رابرتز» با تلویزیون در حد حضور یک یا دو قمســتی
در سریالهایی چون «دوستان»« ،تریسی» و «خودش» بوده
است.
این بازیگر هالیوودی که متولد ســال  ۱۹۶۷اســت ،در سال
 ۱۹۹۰با نقشآفرینی در فلم «زن زیبا» خود را به عنوان یکی
از ســتارههای هالیوودی مطرح کرد« .رابرتز»  ۱۵سال پیش
برای بازی در فلم «ارین براکویچ» ( )۲۰۰۰ســاخته «استیون
سودربرگ» موفق به کســب جوایز متعددی از جمله جایزه
اسکار ،بافتا و گلدن گلوب بهترین بازیگر زن شد.

