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تجمع ابرقهرمانان در «لیگ عدالت»

رکورد شکنی تازه جکی چان

جکی چان بازیگر رزمی کار کالسیک سینما ،با فلم تازه
اش «اسکیپتریس» رکورد تازه ای راص در سینمای چین
رقم زد .این کمدی اکشن ماجراجویانه در چهار روز اول

نمایش در چین ،حدود  62میلیون دالر فروش کرد.
با این رقم باالی فروش ،کار تازه جکی چان لقب بهترین
افتتاحیه تاریخ سینمای کشورش را به نام خود ثبت کرد.

کمدی اکشــن تازه جکی چان در حالی بــه روی پرده
ســینماهای چین رفت ،که هنوز نمایش آن در آمریکای
شمالی شروع نشده است.
حاال با رقم فروش افتتاحیــه  62میلیون دالری فلم در
چیــن ،پیش بینی یک فروش بســیار خوب برای آن در
آمریکای شمالی می شود.
نکته جالب این اســت که این فلم را رنی هارلین فلم ساز
هالیوودی کارگردانی کرده است .او مدتی است در چین
زندگی و کار می کند.
تماشاگران سینما در نقاط مختلف جهان ،این فلم ساز را
به واسطه اکشــن دلهره آور و پرفروش «صخره نورد» با
بازی سیلوستر استالونه می شناسند.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،جانی کناکسویل و فن بینگ
بینگ ستاره مشهور سینمای چین ،هم بازی های چان در
«اسکیپتریس» هستند.
داستان این فلم در باره یک کاراگاه سمج پولیس با بازی
چان اســت ،که برای چند دهه به دنبــال یک خالفکار
قدیمی خطرناک بوده است.
زمانی که نامزد وی مورد حمله عوامل این رهبر مافیایی
قرار می گیرد ،کاراگاه پولیس عزم خود را جزم می کند تا
او را دستگیر کند.
رسانه های گروهی چین به این نکته جالب اشاره می
کنند ،که طرح اصلی داســتان فلــم متعلق به جکی
چان است.

اکشن کمیک استریپی «لیگ عدالت» ،برای  17نوامبر
ســال آینده میالدی به روی پرده سینماهای آمریکای
شمالی می رود.
کار فلم برداری این درام ابرقهرمانانه به نیمه رســیده و
بزودی کارهای دیجیتالی آن آغاز می شود.
بــن افلک در نقش بتمن تازه ســینما ،نقش اصلی این
فلم پــر کاراکتر و پر بازیگر را بــازی می کند .گروهی
از ابرقهرمانان داســتان های مصور ،در «لیگ عدالت»
حضور دارند.
این کاراکترها شــامل ابرقهرمانان سرشناســی مثل
سوپرمن ،بتمن ،آکوامن ،واندر وومن ،فالش و سایبرگ
می شود .شــخصیت معروف ژوکر هم ،در این فلم نقش
مهمی دارد.
ابرقهرمانان این اکشن کمیک استریپی ،در داستان فلم
با یکدیگر متحد می شــوند تا با عوامل منفی پرقدرت

اسپیلبرگ و «غول بزرگ مهربان» در بریتانیا موفق
ظاهر شد

«غول بزرگ مهربان» فلم جدید اســپیلبرگ در باکس
آفیس بریتانیا موفق شــد تا «سفر ســتارهای» را کنار
بگذارد.
فلم جدید استیون اسپیلبرگ که اقتباسی از داستان رولد
دال نویســنده محبوب کودکان است ،در بریتانیا سومین
افتتاحیه بزرگ اسپیلبرگ را به نام خودش کرد.
این فلم که در تعطیالت آخر هفته در بریتانیا اکران خود
را آغاز کرد در این مدت  ۶.۹۷میلیون دالر فروش کرد.
این در حالی است که «سفر ستارهای» در جایگاه دوم قرار
گرفت و  ۶.۲۱دالر فروش را ثبت کرد.
در همین حال کنسرت  ۲۰۱۶آندری ریو آهنگساز مشهور
اتریشی در ماســتریخت که برای سینما به صورت زنده
تنظیم شده بود در مکان سوم قرار گرفت و  ۱.۸۴میلیون
دالر فروش کرد.
« »BFGفلم اســپیلبرگ با نمایش در  ۶۸۰سالن سینما
این موفقیت را کسب کرد و ســومین افتتاحیه بزرگ را
برای کارگردانش رقــم زد .پیش از این «جنگ دنیاها» و
«ایندیانا جونز و ســلطنت جمجمه بلورین» نیز پرفروش
ترین افتتاحیههای سال بریتانیا شده بودند.
در عین حال این موفقترین افتتاحیه این فلم در تمامی
مناطق فــروش و نمایش فلم بود .زیرا این فلم در آمریکا
ن «جنگ
در حالی اکران شــد که فلم رقیب پرقدرتی چو 
ستارگان :نیرو بیدار میشود» را داشت که هم زمان اکران

شد.
این افتتاحیه پراقبال ترین افتتاحیه از اثری از اسپیلرگ
پس از نمایش «تن تن :اســرار اسب شــاخدار» بود که
فروشــی  ۸.۸۸میلیون دالری را ســال  ۲۰۱۱در بریتانیا
تجربه کرد و با افزودن  ۴.۲۸میلیون دالر در پیش نمایش
غیررســمی آن ،به عنوان پنجمیــن افتتاحیه پرفروش
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خبرهایی که از داخل کمپانی دریم ورکز به بیرون درز
کرده ،حکایت از تولید قسمت پنجم انیمیشن کامپیوتری
«شرک» می کند .منتقدان ســینمایی می گویند حاال
اطمینان دارند که مدیران این کمپانی ،در تدارک ساخت
«شرک  »5هســتند .منابعی در داخل کمپانی که نمی
خواهند نامشــان فاش شــود ،می گویند این فلم برای
نمایش در تابستان سال  2019آماده خواهد شد .همین
منابع اعالم کرده اند قسمت تازه این مجموعه فلم موفق
و پرفروش ،این بار با همکاری کمپانی یونیورســال تهیه
خواهد شد .از آن جا که خبر تولید فلم به صورت رسمی
از سوی کمپانی دریم ورکز اعالم نشده ،هنوز اطالعی از
چند و چون داستان آن نیست .اما به طور حتم ،غول سبز

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

اگر مراقب نباشــيد با بي احتياطي پول خرج مي كنيد .سعي كنيد
با همسرتان در مورد پول صحبت نكنيد زيرا بحث طوالني ميشود
و بعدا ً پشــيمان مي شويد .اگر در رابطه اي افراط كنيد آن رابطه به
زودي خراب مي شود بنابراين مراقب باشيد.

ثور

خوب است امروز آزادنه رفتار کنید ریسک کنید و به نتایج آن کار
فکر نکنید .اگر هنرمند باشید می توانید از این حس خوب استفاده
کنید .اگر اخیرا ً همســرتان را نادیده گرفتــه اید اکنون میتوانید
بیشتر در کنارش باشید.

جوزا

امروز جذب مســائل متفاوت و عجيب مي شــويد وديگران شما را
گمراه مي داننــد .در حال حاضر فرصتي داريــد تا هر نوع دعوت
غيرمنتظره و غيرمعمولي را بپذيريد ،هم چنين فرصت هاي عشقي
غيرمنتظره .شما در حال حاضر فوق العاده جذاب هستيد.

سرطان

از افرادي كه احســاس ميكننــد قانوني برايشــان وجود ندارد
حوصلهتان سررفته است .سعي كنيد آرام باشيد؛ زيرا بعدا ً به ضرر
خود او ميشود.

اسد

یک بار دیگر شما روحیه ای خوش مشرب و اجتماعی پیدا کردهاید
و میخواهید هر جایی که می روید مانند خورشید بدرخشید .اگر
می توانید که انتخاب کنید که وقت تان را با چه کســی بگذارنید،
مایل به کسانی هستید که کمی غیرمعمول ،چند ملیتی ویا بسیار
با فرهنگ اند.

عقرب

سیارات به شــما کمک می کنند تا از قدرت تان استفاده کنید.
ســعی کنید بین افکارمنطقی و خالق تان تعادل برقرار کنید ،این
کار برایتان موفقیت آور است .بنابراین در رابطه با افرادی که فکر
میکنند می توانند شما را فریب دهند ،بسیار مناسب است.

قوس

امروز روزي اســت كه ايده هاي ناگهاني كه معلوم نيست از كجا
ميآيند ســرتان مي زند .اين ايده ها به شــما براي برنامه هاي
آيندهتان كمك خواهند كرد يا حداقل شــما را در مسير صحيح
مياندازند تا روياهايتان را به حقيقت تبديل كنيد.

جدی

کارهای زیــادی دارید که باید انجام دهید و باعث می شــود تا
سردرگم شوید .شاید از یک دوست مورد اعتماد کمک بخواهید.
این بهترین کار است .اما الزم است که یک راز را که مدتها پنهان
کردهاید ،بیان کنید.

دلو

امــروز افكار زيادي در اطراف ذهنتان مي چرخد و از شــما انتظار
ميرود كه همه آنها را به خاطر بســپاريد .خصوص ًا اين افكار براي
جلب توجه شــما در زمينه هاي مالي و مســائل دارايي بسيار مهم
است .صحبت با مردم به شما ايده هاي خوبي خواهد داد.

امروز برای شما زمان بسیار مهمی است چون سیارات قول داده اند
که در هر نوع پروژه یا عقیده ای که اخیرا ً با آن سر و کار دارید یا می
خواهید آن را عملی کنید از شما حمایت کنند .اکنون فرصت دارید تا
درباره مسیر زندگی تان فکر کنید و سپس نهایت کوشش را بکنید تا
خط سیرتان را مطابق مسیر اصلی هدایت کنید.

بهترین روز برای روابط اجتماعی است و دوست دارید با دوستان دور
هم جمع شوید .همه از شما خوش شان می آید و دور شما جمع می
شوند .گاهی به نقشه ها و برنامه های آینده فکر کنید زیرا ایدههای
خوبی به فکرتان می رسد .دیگران نیز از این ایده استقبال می کنند
و شما را خوشحال می کنند.

شــما خيلي جذب آدم هایي از فرهنگهــا و مليتهاي ديگر
ميشويد و شايد تصميم بگيريد كه يك زبان جديد ياد بگيريد يا
به يك سرزمين دور سفر كنيد .يك عشق خارجي براي شما اگر
آزاد و مجرد هستيد امكان اتفاق افتادن دارد.

سنبله

حوت

رنگ و ماجراجوی داستان «شرک» ،به همراه همسر و خر
وراج خود سر از یک سری ماجراجویی تازه درمی آورند.
به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال ،رسانه های گروهی
و منتقدان ســینمایی از خبر تولید «شرک  »5استقبال
کرده اند .کمپانی دریم ورکز در  2010سال و پس از اکران
عمومی «شرک برای همیشه» ،خبر از بازنشستگی شرک
و دوستانش داد .در همان زمان ،طرفداران این مجموعه
اکشن کمدی و خانوادگی ،اعتراض خود را نسبت به اقدام
این کمپانی بیان کردند .چهار قسمت «شرک» در سطح
جهانی ،موفق به فروش کالن ســه و نیم میلیارد دالری
شــده اند .این فلم ها در فاصله سال های  2001تا  2010به
روی پرده سینماها رفتند.

بریتانیا در همه دوران ثبت شد.
با توجه به اهمیتی که رولد دال به عنوان یک نویســنده
بریتانیایی دارد از آثار این نویسنده اقبال زیادی میشود
و «چارلی و کارخانه چاکلت ســازی» به کارگردانی تیم
برتون با بازی جانی دپ با نمایش در  ۵۳۱ســالن سینما
بیش از  ۱۰میلیون دالر فروش کرده بود.

 بازی با اعداد

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

داستان مبارزه کنند.
به جز بن افلــک ،بازیگرانی هم چون هنری کاویل ،ایمی
آدامز ،گال گادوت ،جیســن موموآ ،ویلیام دافو و جرمی
آیرونز ،نقش های مختلف فلم را بازی می کنند.
منتقدان ســینمایی از «لیگ عدالت» به عنوان پاســخ
کمپانی برادران وارنر به «آونجرز /انتقام گیران» کمپانی
والت دیزنی اسم می برند.
در «آونجــرز» هم گروهی از ابرقهرمانان داســتان های
مصور شرکت مارول ،با هم متحد شده و علیه کاراکترهای
بد ماجرا مبارزه می کنند.
شرکت دی ســی کامیکز که مالک گروهی از ابرقهرمانان
داستان های مصور اســت ،با کمک کمپانی برادران وارنر
آن ها را وارد دنیای ســینما کرده است .زک اشنایدر امر
کارگردانی «لیگ عدالت» را به عهده دارد .هزینه تولید
این فلم ،حدود  150میلیون دالر اعالم شده است.
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خواننده نامرئی هالیوود
درگذشت

مارنی نیکســون که با لقب خواننده نامرئی هالیوود شناخته
میشد در سن  ۸۶سالگی درگذشت.
این خواننده بدون آنکه نامی از او برده شــود در بسیاری از
فلمهای موزیکال هالیوود به جای هنرپیشــههای مشــهور
آهنگ میخواند.
او در فلم بانوی زیبای من آوازهای اودری هپبورن ،ســتاره
محبوب هالیوود را خواند و در ســلطان و من جای دبورا کار،
خوانندگی کرد.
صدای او روی صحنههــای آوازخوانی مریلین مونرو و ناتالی
وود هم در فلمهای کالسیک هالیوود استفاده شده بود.
خانم نیکسون روز یکشــنبه  ۲۴جوالی بر اثر سرطان سینه
درگذشت.
او برای دورهای طوالنی از فعالیت حرفهایش ناشناس بود چون
اســتودیوهای بزرگ هالیوود در آن زمان با او قراردادی امضا
کرده بودند که بر اساس آن خانم نیکسون نمیتوانست هویت
خود را به عنوان خواننده و اقعی فلمهای موزیکال فاش کند.
هویت مارنی نیکسون زمانی آشکار شد که دبورا کار ،ستاره
سلطان و من ،در یک مصاحبه از او یاد کرد و کارش را ستود.
خانم نیکسون کارش را مانند یک بدلکار و در ارتباط نزدیک
با ستارههای فلم دنبال میکرد تا بتواند حس آنها را روی پرده
منتقل کند( .بی بی سی)

«شکارچیان ارواح »2
قربانی تازه سینما

تولید قسمت دوم نسخه تازه و احیا شده «شکارچیان ارواح»،
در هاله ای از ابهام و تردید قــرار گرفته و آینده آن نامعلوم
است .منابع نزدیک به شــرکت فلم سازی سونی می گویند
احتمال زیادی وجود دارد ،قســمت دوم وارد مرحله تولید
نشود.دلیلی که برای این کار ارائه می شود ،در ارتباط مستقیم
با استقبال معمولی و کم تماشاگران از نسخه تازه این کمدی
اکشن بوده است.نزدیکان به شرکت سونی روی این موضوع
تاکید می کنند که مدیران شــرکت ،چشــم انتظار استقبال
گسترده و باالی تماشاگران از این نسخه بوده اند.
اما نسخه تازه و احیا شده «شکارچیان ارواح» ،نتوانست مورد
پســند عموم تماشاگران سینما در آمریکا و خارج از آن قرار
گیرد.
به ایــن ترتیب ،فروش کــم فلم در جدول گیشــه نمایش
ســینماهای آمریکای شمالی ،نتوانست رضایت خاطر شرکت
سونی را فراهم کند.
به نوشــته ورایتی ،تحلیل گران سینمایی به این نکته اشاره
می کنند که فروش  10روز اول فلم ،حتی نتوانست به رقم 100
میلیون دالر برسد.
فروش  10روز اول فلم به رقم  87میلیون دالر رسیده ،که رقم
خوب و باالیی برای چنین فلمی به نظر نمی رسد.
«شــکارچیان ارواح» جدید نســخه دوباره سازی شده یک
مجموعه فلم بســیار موفق و پرفروش دهه هشتاد میالدی
است.این نسخه که چهار کاراکتر زن را به جای چهار کاراکتر
اصلی مرد نسخه اصلی معرفی کرد ،با هزینه کالن  144میلیون
دالری تهیه شده است.

