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معرفي پرفروشترین فلم سال
2016

انیمیشن «زوتوپیا» محصول کمپانی دیزنی پرفروشترین
فلم سال  2016شــد در حالی که «کاپیتان آمریکا» در
اولین هفته نمایش خارجی خود به فروشــی بالغ بر 200
میلیون دالر دست یافت.
گیشه سینمای جهان در هفته میالدی که گذشت به لطف
فلمهای «کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی»« ،کتاب جنگل»
و انیمیشــن «زوتوپیا» در تســخیر محصوالت کمپانی
دیزنی بــود .فلم ابرقهرمانی «کاپیتــان آمریکا :جنگ
داخلی» محصول جدید اســتودیو مارول در اولین هفته
نمایش خارجی خود به فروش فوقالعاده  200.2میلیون

دالری دســت یافت که در این میان سینماهای کوریای
جنوبی با  9/28میلیون دالر بهترین بازار فروش خارجی
این فلم بودند و رکورد فروش آغازین سینمای مکزیک
نیز با فروش  6/20میلیون دالری توسط این فلم جابهجا
شد .محصول جدید استودیو مارول دیزنی که اولین هفته
اکران خود را در  37بازار بینالمللی آغاز کرد توانســت
 3/20میلیون در سینماهای انگلیس 3/12 ،میلیون دالر
در برازیل 9/10 ،میلیون دالر در ســینماهای استرالیا و
همچنین  1/10میلیون دالر در فرانسه فروش داشته باشد.
«کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی» از هفته آینده در تمامی

فلم «ارین براکویچ»  20میلیون دالر دستمزد گرفت .این
میزان دستمزد برای یک بازیگر زن در هالیوود هنوز هم
بسیار چشمگیر است.
اکران «روز مادر» از چند روز پیش در آمریکای شــمال
آغاز شــده است .این فلم در گیشه چندان موفق نبود و
در افتتاحیه به فروشــی برابر با  8.3میلیون دالر بسنده
کرد .شــاید این نشانی از افول دوران ستاره بودن جولیا
رابرتس باشد که روزگاری به تنهایی بار جذب تماشاگران
به سینما را یک تنه به دوش میکشید.
یکی از دالیل شکست تجاری «روز مادر» را میتوان در
نقدهای تندی دانست که درباره آن منتشر شد .جنیفر
آنیســتون و کیت هادسن دیگر بازیگران سرشناس این
فلم به کارگردانی گری مارشال هستند.
این بازیگر که در چند ســال گذشــته کمکار بوده ،در
«هیوالی پول» به کارگردانی جودی فاســتر کنار جرج
کلونی نقشآفرینی کرده است .بازیگر «عروس فراری»
ســال  2010با حضور کوتاه خود فلــم «روز ولنتاین» را
تبدیل به یــک موفقیت تجاری کرد .او برای بازی در آن
فلم نیز سه میلیون دالر دستمزد گرفته بود.
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مدرســه ـ درس ـ مدرس
ـ ســرد ـ ترس ـ ستار ـ
راه ـ دره ـ هرات ـ راست
ـ درست ـ هراس ـ مرد ـ
مدار ـ مراد ـ مهر ـ هرم ـ
مرده ـ راس ـ رسم ـ رسام
ـ هدر ـ تار ـ رسا.

بازی مشــهور ویدئویی «شــینوبی» تبدیل به فلم
سینمایی می شود .تام کروز ستاره هالیوودی در کنار
مارک پالت ،این نسخه سینمایی را تهیه می کند.
قرار است این بازی پرطرفدار به صورت یک مجموعه
فلم دنباله دار ســینمایی تولید شــود .هنوز معلوم
نیســت تام کروز به عنوان بازیگر هم با آن همکاری
خواهد داشت یا خیر.
این بازیگر می گوید داســتان شــینوبی به شکلی
جذاب دنیای نینجاها را به نمایش می گذارد و اظهار
امیدواری می کند ،فلم سینمایی او ادای دین خوبی
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 بازی با کلمات

آشتی پذیر ـ ارواح ـ بدبین ـ پشتوان ـ تدقیق ـ ثنویت ـ جلوگیر ـ چلچله
ـ حکمت ـ خردمند ـ درس ـ ذکاوت ـ رزاق ـ زهر ـ ژنده ـ ســیما ـ شریک
ـ صادق ـ ضامن ـ طلوع ـ ظهور ـ عصمت ـ غزال ـ فروتن ـ قصه ـ کنایه ـ
گرامی ـ الیحه ـ مناظر ـ نوازنده ـ وطن ـ هندسه ـ یغماگر.
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میزان

حمل

امروز خوب نيست از همســرتان انتقاد كنيد؛ زيرا عصبانيت او روز
شما را خراب ميكند .پيش از آنكه نظري در مورد رفتار وي بدهيد
زمان را بسنجيد.

ثور

در مورد مسایل کاری امروز شرایط متغییر است .بنابراین الزم است
تا جایی که امکان دارد انعطاف پذیر باشــید .از کار زیاد فرار نکنید،
اما برای انجام آن هم داوطلب نشوید .اگر قرار است در مورد موضوع
مهمی صحبت کنید ســعی کنید حتی دروغ مصلحتی هم نگویید؛
زیرا به ضررتان تمام میشود.

جوزا

افراد جالب و جديدي وارد زندگيتان ميشــوند كه يا در محل كار،
يا در روابط اجتماعي با آنها رو به رو ميشــويد .مراقب باشيد؛ زيرا
حداقل يك نفر به شما كمك ميكند تا آرزوهايتان برآورده شود.

سرطان

تصوری که برای آینده دارید ،لحظه به لحظه تغییر میکند .البته تغییر
اهداف بسیار عالی است .اگر یک لحظه چیزی به شما الهام شود بهتر
است که ساعتها بنشینید یک جا و به موضوعی فکر کنید.

نهایت ســعی خود را بکنید و به جلو پیش بروید و در این صورت
دلیل خوبی برای این که از خود رضایت داشــته باشید ،خواهید
داشــت .شما بســیار رقابت کننده و مؤثر شدهاید و دست به هر
کاری که میزنید عالی پیش خواهد رفت .اگر میخواهید در جلسه
و یا مصاحبهای شرکت کنید ،تأثیر بسیار خوبی خواهید گذاشت.

عقرب

امروز خوش شانسی با شماست و همه کارها به خوبی پیش میرود.
اگر در گذشته در رقابتی شکست خوردهاید ،اکنون با تغییر طرز
فکرتان حتم ًا در همان رقابت موفق میشوید.

قوس

امروز يك درگيري كوچك بين زندگي شــخصي و حرفهاي شما
پيش ميآيد .خبر خوب اين اســت كه راه حلــي در دو قدمي
شماست ،ولي در صورتي كه همه مايل باشند كه بنشينند و سعي
كنند اختالفات را از بين ببرند .گرچه به نظر غيرممكن ميرســد
ولي شما ميتوانيد آنرا عملي سازيد.

جدی

امروز وقتي براي استراحت نداريد .يكي از اعضاي خانوادهتان در
رابطه با يك طرح يا ايدههاي پول ساز فوقالعاده خوشحال است.
آنها از شــما ميخواهند كه در اين پروژه شركت كنيد اما مطمئن
نيستيد.

دلو

شــما قلب بزرگي داريد و نميتوانيد عواقب اين خوش قلبي را از
ديگران مخفي نگه داريد .امروز احساس شديدي به شخصي داريد و
از حد و اندازه خارج ميشويد تا عشق خود را به او نشان دهيد .حتي
ممكن است در زمان الزم ،او را مورد حمايت معنوي خود قرار دهيد.

امروز ســتارگان نشــان میدهند که شــاید بعضی از شماها
قراردادهای پر سودی را امضاء کنید و یا ارتقاء رتبه پیدا کنید و
یا کار جدیدی مییابید .همچنان به شما پیشنهاد یک سفر کاری
را بدهند و این میتواند هم از نظر مالی و هم از نظر شــغلی مفید
باشد.

امروز بســیار منطقی فکر میکنید .دوســت دارید از لحظاتتان
اســتفاده کنید .کارهای خود را برنامه ریزی کنیــد .میتوانید به
نقشههای آینده فکر کنید .ایدهای مفید و سازندهای دارید.

تغییرات صرف ًا به خاطر آن غالب ًا بهترین انتخاب نیست .هر چند
چند سال اخیر به شما نشــان داده است که علم کردن گذشته
مانند یک توپ و زنجیر عمل میکند شــما ممکن است در آینده
نزدیک اشتباه کنید.

اسد

سنبله

حوت
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ساخته شــود ،اعضای گروه در همین ماه راهی آتالنتا
میشوند تا بقیه صحنهها را فلمبرداری کنند.
در عین حال انتشــار یک آگهی خبر از این میدهد که
سازندگان این فلم در جستجوی چند بازیگر غیرحرفهای
محلی از آتالنتا هســتند تا در نقش محافظان هواپیما
جلوی دوربین بروند .در این آگهی گفته شــده اگر قوی
و قد بلند هستید و سنتان بین  ۱۸تا  ۴۵سال است ،می
توانید از  ۱۱تا  ۱۳ماه می و نیز  ۱۶تا  ۲۰همین ماه و نیز ۶
و  ۷ماه جون با این پروژه همراه شــوید و برای  ۸ساعت
کار  ۱۲۰دالر هم حقوق بگیرید.
آتالنتا و کیوبا پیشینه تاریخی مشترکی دارند و مینارد
جکسون شــهردار فقید این شهر در سال  ۱۹۸۹و ۱۹۹۱
به کیوبا ســفر کرده بود تا برای برگزاری المپیک آتالنتا
حامی جمع کند و در هر دو سفر با فیدل کاسترو دیدار
کرده بود.

همراهی تام کروز با «شینوبی» جاپانی

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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قسمت جدید «ســریع و خشمگین» در کیوبا کلید
خورد تا هشــتمین قسمت این فلم پرفروش در بهار
امسال ساخته شود.
در حالی که قســمت هشتم «ســریع و خشمگین»
در کیوبا و آتالنتای آمریکا ســاخته میشود ،عوامل
ساخت این فلم اکنون در کیوبا هستند و فلمبرداری
این فلم را شروع کردهاند.
ســاخت این فلم در کیوبا در حالی شروع شده که
پس از چند دهه قطع روابط ،آمریکا و کیوبا به تازگی
روابط دیپلماتیک خود را شروع کردهاند.
ُگری ِگ ِری کارگــردان این فلم با گذاشــتن کلیپ
کوتاهی از گروه ســازنده این فلم ،وین دیزل را در
هاوانا نشــان داده که در حــال نقشآفرینی برای
«سریع و خشمگین  »۸است.
پس از فلمبرداری بخشهایی که قرار است در کیوبا

بن کینگزلی بازیگر انگلیســی تبار و اســکار گرفته سینما،
صدای خود را به انیمیشــن «واترشیپ داون» قرض می دهد.
این فلم حال و هوایی خانوادگی و اکشن دارد.
همراه با او جیمز مک آوی هم دعوت به همکاری با این پروژه
شده اســت .فلم براساس داستان نوول معروف ریچارد آدامز
ساخته می شود.
قبل از این چند نســخه سینمایی و تلویزیونی از این داستان
معروف کالسیک ســاخته شده است .شنیده می شود نسخه
جدید ،حال و هوای تازه و متفاوتی خواهد داشت.
گفته می شــود نسخه تازه و انیمیشــنی «واترشیپ داون»
تبدیل به یک مجموعه فلم چهار قسمتی خواهد شد .اما فعال
فقط قسمت اول آن وارد مرحله تولید می شود.
این اکشــن ماجراجویانه و خانوادگی بــه صورت محصول
مشترک آمریکا و انگلستان تهیه می شود .هزینه تولید فلم،
حدود  50میلیون دالر برآورد شده است.
قبل از این بازیگرانی مثل نیکالس هولــت ،اولیویا کولمان،
فردی فوکس و جان بویگا قرارداد همکاری با این انیمیشن را
به عنوان صداپیشه امضا کرده اند.
داستان فلم در باره یک جامعه کوچک از گروهی از خرگوش
ها است ،که در محل زندگی خود با دردسرها و مشکالت پیش
بینی نشده ای روبرو می شوند.
این مشکالت آن ها را وادار به سفری تا جنوب انگلستان می
کند .خرگوش ها به محلی به نام واترشــیپ داون می رسند و
آن جا را به عنوان مکان تازه زندگی انتخاب می کنند.

 بازی با اعداد

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

بازارهای خارجی باقی مانده از جمله ایتالیا ،روسیه ،ارجنتین
و چین به روی پرده خواهد رفت.
«کتاب جنگل» نیــز این هفته  100میلیون از محل گیشــه
آمریکای شــمالی و بینالمللی به فروش خود اضافه کرد تا به
مجموع فروش نزدیک به  700میلیون دالر برسد.
«کتاب جنگل» به کارگردانی «جــان فاوارو» در هفتهای که
گذشــت  1/57میلیون دالر از  53بــازار خارجی فروخت تا
مجموع فــروش خارجی خود را به رقمی بالغ بر  432میلیون
دالر ارتقاء دهد.
این فلم که با جدیدترین جلوههــای ویژه بصری کمپیوتری
ســاخته شــده و در واقع آمیزهای از فلم و انیمیشن است
تاکنون بــا  8/129میلیون دالر موفقترین عملکرد را در بازار
سینمای چین رقم زده است.
اما موفقیتهای کمپانی دیزنی در گیشه این روزهای سینمای
جهان با انیمیشن «زوتوپیا» تکمیل شد که با رساندن فروش
خود به بیش از  931میلیون دالــر عنوان پرفروشترین فلم
سینمای جهان در ســال  2016را تا به این جای سال میالدی
به نام خود ثبت کرد.
این انیمیشــن تاکنون  607میلیون دالــر از فروش خود از
محل گیشه بینالمللی کســب کرده و با  8/31میلیون دالر
پرفروشترین فلم سال  2016سینمای آلمان بوده است.
اما فلم «مرد شکارچی :جنگ زمستانی» که توزیع بینالمللی
آن بر عهده کمپانی یونیورســال اســت با اضافه کردن 6/6
میلیون دالر از  66بــازار خارجی فروش بینالمللی خود را به
 97میلیون دالر رســاند و در این میان چین با  6/15میلیون
دالر همچنان پرفروشترین بازار خارجی این فلم است و پس
از آن انگلســتان با  3/7و مکزیک با  2/7میلیون دالر قرار
گرفتهاند.به گزارش اسکرین دیلی ،انیمیشن «پاندا کونگفوکار
 »3محصول کمپانی فاکس نیز با فروش  1/3میلیون دالری از
محل سینماهای  11کشور جهان فروش خارجی خود را به بیش
از  367میلیون دالر ارتقاء داد.

کینگزلی صداپیشه می شود

دستمزد سه میلیون دالری
جوليا رابرتس برای چهار روز

جولیا رابرتس برای بــازی نقش مکمل زن در فلم «روز
مادر» چهار روز در صحنه فلمبرداری حاضر شــد و سه
میلیون دالر دستمزد گرفت.
رابرتس که برای هر روز حضور در صحنه  750هزار دالر
دستمزد گرفته ،یکی از گرانترین بازیگران زن سینمای
آمریکا است .البته این بازیگر سال  2000نیز برای بازی در

«سریع و خشمگین  »۸در کیوبا
کلید خورد

F

E

D

 جواب شطرنج 2317
شاه را در خانه  g 5حرکت دهید.

C

B

A

به نسخه بازی ویدئویی آن باشد.
از ســال  1987که برای اولین بار این بازی در جاپان در
معرض دید عالقمندان قرار گرفت ،میلیون ها نســخه
ازآن در سطح جهانی به فروش رسیده است.
داستان این بازی در باره یک نینجای سلحشور با مهارت
های رزمی باال است ،که به مبارزه ای نفس گیر با نیروهای
شــیطانی و پلید می پردازد .نکته مهم در ارتباط با این
موجودات شیطانی ،توانایی باالی آن ها در هنرهای رزمی
و کاراته است .این موضوع ،کار کاراکتر اصلی ماجرا برای
مقابله با آن ها را سخت می کند.

آثار جشنوارهی انیمیشن
«انسی» معرفی شدند

جشــنواره بینالمللی «انســی» فرانســه به عنوان یکی از
معتبرترین رویدادهای عرصه انیمیشــن در جهان فهرست
فلمهای بخش رقابتی و غیررقابتی خود را اعالم کرد.
مستند « 25اپریل» ساخته «لین پولی» کارگردان نیوزلندی؛
انیمیشن سه بعدی «زمان برف» ساخته «ژان فرانسوا پولیو»
و «فرانســو بریســون» از کانادا« ،زندگی من به عنوان یک
کدو » از «کلود باراس»« ،دختر بدون دســت» به کارگردانی
«سباســتین الدنباچ» و «دیوانهها» ســاخته «پنی لین» از
فرانسه؛ «پیکوناتس :بچه گمشــده» ساخته «پدررو ریورو»
از کشــور اسپانیا؛ «ایستگاه ســئول» از «سانگ-هو یئون»
(کوریای جنوبی)؛ «گوسفند و گرگها» به کارگردانی «مکسیم
ولکوف» (روسیه) و «اســبهای پنجره» از «ماری فلمینگ»
(کانادا) 9 ،انیمیشنی هســتند که در بخش رقابتی جشنواره
بینالمللی انیمشن «انسی» به روی پرده خواهند رفت.
در بخش غیررقابتی جشنواره «انســی»  2016نیز آثاری از
کشورهای ترکیه ،امارات ،اســپانیا ،جاپان ،کوریای جنوبی،
چین ،جمهوری چک ،آمریکا ،فرانســه و فیلیپین به نمایش
گذاشته خواهند شد.
مســئوالن برگزاری این رویداد ســینمایی اعالم کردند که
امســال رکورد  2700اثر از  85کشور جهان متقاضی حضور
در جشــنواره بودند که در نهایت  236انیمشن در بخشهای
گوناگون پذیرفته شدند.
به گزارش اســکرین دیلی ،همچنین قراراســت چهرههای
سرشناســی از جملــه «گیلرمو دل تــورو» در این دوره از
جشنواره فلم «انسی» مسترکالس آموزشی برگزار کنند.
جشــنواره فلمهای انیمیشن «انســی» یکی از معتبرترین
رویدادهها در عرصه پویانمایی در ســطح بینالمللی است که
هر ســاله در ماه جون در شهر انسی فرانسه برگزار میشود،
شــروع این جشنواره به ســال  ۱۹۶۰برمیگردد که در ابتدا
بهصورت دوساالنه برگزار میشد اما از سال  ۱۹۹۸به رخدادی
ساالنه تبدیل شده است.
جشنواره بینالمللی انیمیشن «انسی» در سال  2016از تاریخ
 13تا  18جون در فرانسه برگزار میشود.

«دوباره و دوباره نگاه
کن»يك فلم جديد از
سينماي هند

«دوباره و دوباره نگاه کن» فلم تازه سیدارت مالهوترا ،آماده
نمایش عمومی شد .ســازندگان فلم آن را در سکوت کامل
خبری جلوی دوربین بردند.
این درام رومانتیک برای اواخر فصل تابســتان ســال جاری
میالدی به روی پرده ســینماهای هند می رود و کاترینا کیف
هم در آن بازی دارد.
رســانه های گروهی هند از فلم به عنــوان یکی از کارهای
پرسروصدای امسال ســینمای هند اســم می برند .به جز
بازیگران اصلی فلم ،نام کارگردان آن هم خبرساز شده است.
نیتیا مهرا که با این فلم اولین کار ســینمایی اش را در مقام
کارگردان ارائه داده ،قبل از این در فلم تحسین شده «زندگی
پی» دستیار آنگ لی بوده است.
به همین دلیل ،منتقدان ســینمایی و اهل فن می گویند باید
منتظر اثری تماشایی و غافلگیر کننده از این فلم ساز جوان
بود .این در حالی است که کسی اطالعی از خط اصلی داستان
فلم ندارد .به نوشــته سایت انترنتی ایندیا اف ام ،بحث تولید
«دوباره و دوباره نگاه کن» از دو ســال قبل مطرح شد .در آن
زمان ،قرار بود عامر خان نقش اصلی فلم را بازی کند.
کمی بعــد از آن که عامر خان گفت با ایــن پروژه همکاری
نخواهد داشت ،نام هریتیک روشن به عنوان بازیگر اصلی مرد
آن شنیده شد .این موضوع ،جنجال زیادی در هند برانگیخت.

