شنبه  19سرطان 1395

4

July 09 ,2016

گیشه آمریکا در دست «دوری» ماند

ماجراجویی های جدید
برای «پادینگتن»

دومین قسمت کمدی اکشــن «پادینگتن» در دستور
کار تولید قرار گرفت .ماه اکتبر به عنوان زمان شــروع
کار فلم برداری این فلم اعالم شــد .پل کینگ سازنده
قســمت اول این فلم زنده /انیمیشن ،برای کارگردانی
دومین قســمت آن هم پشت دوربین فلم برداری قرار
می گیرد .کینگ ،فلم نامه قسمت تازه «پادینگتن» را
با همکاری ســایمن فرانبای نوشته است .هنوز کسی
اطالعی از چند و چون داستان این قسمت فلم ندارد.
باید دید کاراکتر خرس کوچولو و مهربان این مجموعه
فلم ،در دومین قسمت آن با چه ماجراجویی هایی روبرو
خواهد شد و چه بالیی بر سر خانواده انسانی او می آید.
در داستان نسخه اصلی ،پادینگتن پس از مهاجرت از
آمریکای جنوبی به شهر لندن ،موفق می شود در جمع
یک خانواده چهار نفره پذیرفته شــود .این نسخه در
سطح جهانی موفق به فروش باالی  270میلیون دالری
شد .این در حالی بود که هزینه تولید فلم ،کمتر از 50
میلیون دالر بود .استقبال باالی تماشاگران در کشورهای
مختلف دنیا از «پادینگتن»،تهیه کنندگانش در شرکت
فلم سازی فرانسوی کانال پالس را به فکر تولید قسمت
های بعدی آن انداخت .گروه بازیگران قسمت اول ،نقش
های قبلی خود را در قسمت دوم هم بازی می کنند .بن
ویشاو هم برای بار دوم ،صدایش را به کاراکتر پادینگتن
قرض می دهد .هنوز معلوم نیست کاراکتر میلیفیسنت
با بازی نیکول کیدمن ،در قســمت دوم هم حضور دارد
یا خیر .کیدمن شخصیت منفی داستان قسمت اول فلم
بود .به نوشــته امپایر آنالین ،در حالی که صحبت تولید
مجموعه تلویزیونی «پادینگتــن» هم به صورت جدی
مطرح اســت ،کانال پالس می گوید قسمت سوم نسخه
سینمایی آن را هم تولید خواهد کرد.

سودربرگ در فکر ساخت
فلمی دربارۀ اسناد پاناما

استیون سودربرگ داستان اسناد پاناما را به پرده سینما
میبرد .ســودربرگ تهیهکننده این اثر سینمایی است
و احتمــال دارد که کارگردانــی آن را نیز خود برعهده
بگیرد .او در این فلم با اســکات زد.برنز فلمنامهنویس
برخی فلمهای ســودربرگ چون «شیوع»« ،خبرچین»
و «عــوارض جانبی» همکاری میکنــد .الرنس گری و
مایکل شــوگر دیگر تهیهکنندگان فلم هستند .مایکل
شــوگر یکی از تهیهکنندگان فلم «افشــاگر» بود که
در هشتادوهشتمین دوره اســکار جایزه بهترین فلم
را از آن خود کرد .این فلم بــا اقتباس از کتاب «دنیای
نهانکاری» نوشــته جیک برنشــتاین ساخته میشود.
برنشتاین گزارشگری تحقیقی است که کمک بسیاری
به فاش شــدن  11میلیون سند پاناما کرد .اسناد پاناما
را کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی منتشر
کردند .این اســناد مشــخص میکرد که چگونه افراد
پولدار و قدرتمند از یک شــرکت حقوقی در پاناما برای
پنهانکاری مالی استفاده میکنند .کتاب برنشتاین شامل
جزئیات جدیدی درباره دسیسههای مالی افراد قدرتمند
و پولدار ،فعالیتهای غیرقانونی برخی از بزرگترینهای
بانکهای جهان ،نقش کمپانیها و شهروندان آمریکایی
در این موضوع و داستان نحوه دستیابی گروه بینالمللی
روزنامهنگاری تحقیقی به این اسناد و انتشار آنها است.

با وجود اکران عمومی ســه فلم پرسروصدای جدید در
جدول گیشه نمایش ســینماهای آمریکای شمالی« ،در
جست و جوی دوری» دوباره صدرنشین این جدول شد.
این انیمیشن کمپیوتری در چهار روز تعطیلی آخر هفته
موفق به یک فروش باال و خوب  42میلیون دالری شد.
به این ترتیب ،تازه ترین همکاری مشــترک شــرکت
کامپیوتری پیکســار و کمپانی والت دیزنی ،برای سومین
هفته متوالی در صدر جدول گیشه نمایش نشست.
این هفته سینماهای سراســر آمریکای شمالی به دلیل
تعطیلی روز اســتقالل  ،یک جدول فروش چهار روزه را
تجربه کردند.
فروش کلی کمدی اکشن خانوادگی و ماجراجویانه دیزنی

آمار شگفتانگیز بینندگان
قسمت آخر فصل ششم
«بازی تاج و تخت

ششم
آمار ببیندگان آخرین قسمت فصل
ِ
مهمترین سریال اچ بی او بار دیگر رکورد
فصول قبل را شکست.
قســمت آخر فصل  6چیــزی حدود 8.9
میلیون بیینده داشــته که رکورد قسمت
آخر فصل  5با  8.1میلیون را شکست.
در مجموع ،آمار کســانی که فصل جدید
«بازی تاج و تخت» را دیدهاند هم نســبت
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و پیکســار در  18روز اول نمایــش عمومی ،به رقم قابل
توجه  372میلیون دالر رسیده است.
به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال« ،در جست و جوی
دوری» به احتمال زیاد تا هفته آینده تبدیل به فلمی 400
میلیون دالری خواهد شد.
«افســانه تارزان» که نگاهی تازه به زندگی و ماجراجویی
های مرد افسانه ای جنگل های آفریقا را دارد ،با فروشی
 38میلیون دالری در ردیف دوم جدول گیشه قرار گرفت.
ایــن محصول کمپانی برادران وارنــر با هزینه کالن 180
میلیون دالری تهیه شده و اهل فن بعید می دانند بتواند
در نمایش عمومی خود ،این رقم باال را تامین کند.
آلکساندر اسکارســگارد در این اکشن فانتزی در نقش

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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غیــرت ـ غرب ـ غریب ـ
غبار ـ صبر ـ صابر ـ بصیر
ـ اصغر ـ صغرا ـ بصیرت ـ
بصر ـ بصارت ـ تبر ـ تیر ـ
رغبت ـ برات ـ یار ـ رای ـ
غربت ـ رایت ـ تبار ـ تیار.

دختر سیاهپوست  ۱۵ساله
مرد آهنی میشود

مــار ِول کامیکــس ناشــر آمریکایــی  ۱۹۶۳منتشر شد .داستان آن در باره یک
داستانهای مصور گفته است که یک دختر مخترع میلیاردر سالح به نام تونی استارک
سیاهپوست  ۱۵ســاله در نقش مرد آهنی است( .بی بی سی)
ظاهر خواهد شد.
در کتــاب مصور جنگ داخلــی  ،۲تونی
استارک بازنشســته شده و ریری ویلیامز
جایگزین او میشود.
ایــن دختر  ۱۵ســاله متولد شــیکاگو و
دانشجوی دانشگاه امآیتی آمریکا است.
این خبــر با واکنشهای گســتردهای در
شبکههای اجتماعی همراه بوده و بسیاری
از کاربران از آن استقبال کرده و گفتهاند
که این گامی صحیح بــرای چندگانگی به
شمار میرود.
این بار اول نیســت که این ناشر ،جنسیت
یکی از مشهورترین شخصیتهای داستانی
خود را تغییر میدهد .مارول در سال ۲۰۱۴
 ،جنســیت تور ( )Thorاز مشهورترین
شخصیتهای داستانی این شرکت را به زن
تغییر داد.
هدف این ناشر جذب بیشتر مخاطبان زن
اســت .مرد آهنی برای اولین بار در سال
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 بازی با کلمات

آژنده ـ اشرافیت ـ بصارت ـ پندار ـ ترکان ـ ثبات ـ جعفری ـ چاوش ـ خارکن
ـ حجابت ـ دالزار ـ ذبیح ـ رضا ـ زکی ـ ژرف ـ سمنگان ـ شهرک ـ صراف ـ
ضامن ـ طعام ـ ظرف ـ عضله ـ غالب ـ فقرالدم ـ قلعه ـ کلیات ـ گالبی ـ لطمه
ـ میخکوب ـ نمکین ـ وکیل ـ همگام ـ یکزبان.
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تارزان مرد جنگلــی بازی کرده اســت و دیوید یاتس
کارگــردان چند قســمت مجموعه فلم «هــری پاتر»،
کارگردان آن است.
درام ترســناک «پاکسازی :ســال انتخابات» با فروشی
 31میلیون دالری ،ردیف ســوم جدول گیشه را به خود
اختصاص داد .فلم ســومین قسمت یک کار موفق دلهره
آور است.
تازه ترین ساخته استیون اسپیلبرگ به نام «بی اف جی»،
حدود  19میلیون دالر فروش کرد و ردیف چهارم جدول را
از آن خود کرد .این فانتزی نوجوانانه براساس داستان یک
نوول محبوب و با هزینــه تولید باالی  140میلیون دالری
ساخته شده است.

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

به فصل پنجم پیشرفت چشمگیری داشته
و میانگیــن تعداد بیننــدگان هر اپیزود،
چیزی بیشــتر از  23میلیون تخمین زده
شده است .این میزان البته شامل حساب
کردن تکرار اپیزود ،استریم کردنDVR ،
و موارد دیگر نیز میشود.
فصل جدید این ســریال نسبت به فصل
قبل  %15افزایش بیننده داشته و در حال
حاضر تنها سریالی
است که توانسته
تعداد ببیندگانش
را فصــل به فصل
افزایــش دهــد
(اتفاقی شــبیه
به ایــن قبال برای
«بریکینــگ بد»
شبکه  AMCرخ
میداد).

بازیگر فلم جدید «وودی
آلن» معرفی شد
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میزان

حمل

امروز قبل از اين كه كاري انجام دهيد ،خوب فكر كنيد .امروز ،روز خوبي
است .بنابراين از آن استفاده كنيد تا درآينده پشيمان نشويد .مي توانيد
ايده هايتان را براي ديگران بيان كنيد همه به آن توجه مي كنند.

ثور

گاهی اوقات چنان درگیر مشــکالت خودتان هستید که مشکالت
دیگران را فراموش می کنید .در این هنگام دلسوزی و مهربانیتان
را از دست می دهید و متاسفانه امروز باید مراقب این موضوع باشید
از بودن در کنار افرادی که برایتان با ارزش هستند لذت می برید و با
آن ها خوب رفتار می کنید.

جوزا

امروز قرار هاي زيادي نگذاريد زيرا موضوعي را كه خيلي در موردش
ال برعكس مي شــود .به خاطر داشته
عالي فكر مي كرديد بعدا ً كام ً
باشيد كه ممكن است در اين زمان مردد باشيد شايد به اين خاطر كه
اكنون آزاد هستيد تا تصميم خودتان را بگيريد و مردد هستيد كه
به كجا مي خواهيد برويد.

سرطان

گاهی اوقات منطقی بودن خوب اســت اما گاهــی اوقات بهترین
راهنمای شــما حس ششــم تان اســت .به غریزه تان گوش کنید
پشیمان نمی شوید .دیگران به طرز فکر شما غبطه می خورند.

اسد

دوباره ستاره ها شادتان خواهند كرد .شما به شهرت خود برگشتيد
و باعث روح بخشي و سرزندگي هر ميهماني خواهيد بود .حتي اگر
نتوانيد مركز توجه يك جمع بزرگ باشيد ،از مصاحبت با افراد دور
و برخود لذت خواهيد برد و با رفتار بسيار مناسب خود ،به آنها نيرو
ميبخشيد.

سنبله

به آرزوها و کارتان فکر می کنید.اگر بخواهید موفق می شــوید .با
رئیس و همکارانتان هماهنگی خاصــی دارید .هر چیزی را که به
دنبالش هستید به راحتی پیدا می کنید.

امروز شما بســیار امیدوار شــده اید و این قطع ًا به نفع شما کار
میکند .برای شــروع این احساس شــما را پر از اعتمادبه نفس
میکند به نحوی که می توانید با هر مشکلی که بر سر راهتان قرار
میگیرد ،مواجه شــوید .هم چنین باعث می شود که افراد زیادی
جذب شما شده و محبوبیت شما زیاد شود.

عقرب

امروز در زمینه رســیدن به اهداف و افزایش اعتماد به نفستان،
انرژی بیشتری به دســت می آورید .اگر با مشکلی قدیمی رو به
رو شوید ،می توانید به روشــی جدید به آن نگاه کنید .بنابراین
دیــدگاه قدیمی تان را فراموش کنید و بــه خودتان حق انتخاب
بهتری بدهید.

قوس

خوشبيني ذاتي شما روحتان را به پرواز در مي آورد و شما خيال
نداريد به هيچ چيزي اجازه دهيد كه شور و شوقتان را كدر كند.
اگر با مانعي روبرو شديد بهتر اســت فع ً
ال آنها را ناديده بگيريد.
اگر عاقل باشيد نمي گذاريد كه هر چيزي كه نشانگر تفاوت بين
موفقيت و شكست هست از ديدتان ناپديد بماند.

جدی

امروز منتظر تغییراتی در محیط خانه باشید مخصوص ًا اگر با یکی
از اعضای خانواده مشکل دارید .اگر نتوانستید چیزی را به خوبی
پیش بینی کنید نباید خودتان را مقصر بدانید.

دلو

هم اكنون تمامي انرژي ستارهاي ،روي مسایل مالي و داراييهاي شما
متمركز است .ممكن است وسوسه شويد كه مقداري از درآمدتان را
خرج كنيد .به خاطر داشته باشيد كه اين قسمت از چارت شما مربوط
به استعدادهاي خاص شما مي شوند پس ترسي از پيشنهاد كردن در
محيط كاري تان نداشته باشيد.

حوت

بی توجهی به دیگران فکر خوبی نیست .یکی از اعضای خانواده
یا همسرتان رفتاری کام ً
ال غیر قابل درک دارند و شما خالف آن
را متوجه شده اید .برای اینکه از درستی اوضاع اطرافتان با خبر
شوید از روان شناسی درونی تان کمک بگیرید.
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«جاســتین تیمبرلیک» خواننده آمریکایی به پروژه
سینمایی جدید «وودی آلن» پیوست.
گاردین از حضور «جاســتین تیمبرلیــک» خواننده
آمریکایی به عنوان بازیگر چهل وهشتمین ساخته بلند
سینمایی «وودی آلن» خبر داد که طبق اعالم پیشین
«کیت وینســلت» یکی از نقشهــای اصلی آن را ایفا
خواهد کرد.
«تیمبرلیک» که با دنیای بازیگری ناآشــنا نیســت و
پیــش از این در چندین فلــم از جمله کمدی «درون
لوین دیویس» ساخته برادران «کوئن» بازی کرده است
به همراه «جیمز بلوشــی» و «جونو تمپل» جدیدترین
بازیگران انتخابشده برای فلم «آلن» هستند.
«وودی آلن» که امســال با فلم «کافه سوســایتی»
جشــنواره فلم کن را افتتاح کرد در حال تکمیل تیم
بازیگری خود برای فلم جدیدش اســت و از این فلم
جدید نیز اطالعی در دست نیست.
«کافه سوسایتی» امسال با بازخورد مثبتی در جشنواره
فلم کن رو به رو شــد اما این فلم بیشــتر در ســایه
جنجالهای پیرامون اتهامــات وارده به این کارگردان
کهنهکار آمریکایی قرار گرفــت ،اتهاماتی که همواره
از سوی «آلن» رد شده اســت« .وودی آلن» طی سه
دهه فلمســازی ،بیش از  48فلم ســاخته که با آنها
افتخارات و جوایز سینمایی متعددی کسب کرده است
که از مهمترین آنها میتوان به چهار جایزه اسکار و دو
جایزه گلدن گلوب اشاره کرد« .آنیهال»« ،صحنههای
داخلی»« ،منهتن»« ،خاطرات اکلیلی»« ،امتیاز نهایی»،
«آلیس»« ،ویکی کریســتینا بارسلونا»« ،گلولههای بر
فراز برادوی»« ،آفرودیت قدرتمند»« ،شالودهشکن»،
«نیمه شــب در پاریس»« ،تقدیم به رم با عشــق»،
«یاسمن غمگین» و «مرد منطقی» از جمله ساختههای
این کارگردان صاحبنام سینمای جهان است.

کیکبوکسوری به دنبال
انتقام

ژانکلو د وندام برای بازی در سومین قسمت از سهگانۀ
«کیک بوکسور» قرارداد امضا کرد.
نخســتین قسمت از این سهگانه ســال  1989با بازی
وندام به سینما عرضه شد و دومین قسمت آن با عنوان
«کیکبوکسور :انتقام» به زودی روانه سینما خواهد شد.
سومین قسمت از این سهگانه «کیکبوکسور :تالفی»
نام دارد.در نخســتین قسمت از این سهگانه ژان کلود
ون دام نقش کیکبوکسوری به نام کرت اسلوان را بازی
میکرد که دنبال انتقــام مرگ برادرش بود .در دومین
قسمت از این سهگانه به کارگردانی جان استاک ِول که از
سپتامبر آینده اکران میشود ،آلیان موزی نقش کرت
اسلوان را بازی میکند و ون دام در نقش استاد دوراند
ظاهر میشود .ستاره فلمهای اکشن و هنرهای رزمی در
قسمت سوم که نویسندگی و کارگردانی آن را دیمتری
الگوثتیس برعهده دارد ،نقش خود در قســمت دوم را
تکرار میکند.
این بازیگر چهارم جــوالی لحظۀ امضای قرارداد برای
بازی در «کیکبوکســور :تالفی» را به صورت زنده در
صفحه رسمی خود در فیسبوک به اشتراک گذاشت.
زمان اکران «کیک بوکسور :تالفی» سال  2017است.

برنده «بوکر آفریقا»
 2016معرفی شد

«لیدودومالینگانی» ،نویســنده اهل آفریقای جنوبی جایزه
ادبی «کِیــن» را از آن خود کرد« .اوکاییا افریکا» نوشــت:
«لیدودومالینگانی» ،نویسنده آفریقای جنوبی برای داستان
کوتاه «خاطراتی که گم کردیم» موفق شد جایزه «کین» ۲۰۱۶
را که به «بوکر آفریقایی» شهرت دارد ،به دست آورد.
«خاطراتی کــه گم کردیم» ســال  ۲۰۱۵در کتاب «ســفر
باورنکردنی :داستانهاییکه تکانتان میدهد» به چاپ رسید.
این نویسنده طی مراسمی که در کتابخانه «بولین» آکسفورد
برگزار شد ،عنوان برنده «کین»  ۲۰۱۶را کسب کرد.
«لیدودومالینگانی» عالوه بر نویسندگی ،در زمینه فلمسازی
و عکاسی هم فعالیت دارد .او متولد روستایی در والیت کیپ
شرقی است ،اما در حال حاضر ساکن کیپ تاون است.
داســتان برنده جایزه «کین» درباره سالمت روانی به نگارش
درآمده و داستان دو خواهر آفریقایی است که یکی به بیماری
شیزوفرنی مبتالست و دیگری از او حمایت میکند.
««لیدودومالینگانی» عالوه بر دریافت جایزه  ۱۰هزار پوندی،
حق شرکت در فســتیوال «اوپن بوک» کیپتاون ،جشنواره
«استوریموجا» نایروبی و فســتیوال ادبی «ایک» نیجریه را
دارد و حضور یک ماهه در دانشــگاه «جورج تاون» به عنوان
نویســنده میهمان در حوزههای فعالیت اجتماعی و شعر نیز
به وی اعطا شده اســت .تمام هزینههای مسافرت ،اقامت و
گذراندن واحدهای شعر و علوم اجتماعی از سوی بنیانگذاران
جایزه ادبیات داستانی آفریقا پرداخت میشود.

اعالم تاریخ اکران قسمت
جدید «تام رایدر»

جدیدترین قســمت از مجموعه فلمهای «تام رایدر» در سال
 2018میالدی به سینما خواهد آمد.
دو کمپانی «بــرادران وارنر» و «متروگلــدن مایر» از اکران
قسمت جدید فلم اکشــن «تام رایدر» از  16مارچ  2018خبر
دادند که «آلیســیا ویکاندر» بازیگر برنده اسکار آمریکایی
ایفاگر نقش اصلی آن خواهد بود.
بازی ویدئویی «تام رایدر» برای اولین بار در سال  1996توسط
کمپانی « »Eidosرونمایی شــد و در آن به موفقترین بازی
رایانهای زمان خود تبدیل شد و بیش از  45میلیون دالر نسخه
از آن به فروش رسید.
اما تاکنون دو فلم بر اســاس این بازی ویدئویی در سالهای
 2001و  2003با بازی «آنجلینا جولی» در نقش اصلی ســاخته
شــد که در مجموع به فروش جهانی  432میلیون دالر دست
یافته است.
«آلیســیا ویکاندر» بازیگر نقش اصلی قسمت سوم فلم «تام
رایدر» ،امســال برای بازی در فلم «دختر دانمارکی» جایزه
اســکار بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد و قرار است به
زودی در قســمت جدید مجموعه «بورن» و همچنین در فلم
«نور میان اقیانوسها» در نقش مقابل «مایکل فاسبندر» بازی
کند« .تام رایدر» اولین فلمی است که برای اکران در  16مارچ
 2018انتخاب شده و کمپانی برادران وارنر که پیشتر قرار بود
فلم « ِف َلش» را در این تاریخ رونمایی کند تاکنون زمان دقیق
اکران این فلم ابرقهرمانی را اعالم نکرده است.

