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ادل،ثروتمندترینزنعرصهموسیقیدربریتانیا

در فهرستی که روزنامه ساندی تایمز از چهرههای ثروتمند
منتشر کرده اســت ،ادل ،خواننده مشهور بریتانیایی ،در
جایگاه ثروتمندترین زن دنیای موسیقی در تاریخ بریتانیا
قرار گرفته است.
در میان  ۵۰چهره موســیقی میلیونر در بریتانیا و ایرلند،
ادل با  ۸۵میلیون پوند ثروت در رتبه ســیام قرار گرفته

است .گزارش شده که ثروت او نسبت به سال گذشته ۳۵
میلون پوند باال رفته است.
ادل  ۲۷ســاله همچنین در صدر فهرست ثروتمندترین
چهرههــای جوان موســیقی قرار دارد ،فهرســتی که
هنرمندان زیر  ۳۰سال را پوشش میدهد.
انتشار آلبوم تازه او با عنوان  ،۲۵در ماه نوامبر سال گذشته

پرینس خواننده و اسطوره موسیقی
‹سول و فانک› درگذشت

کمک کرده است که ادل در فهرست ثروتمندترین افراد
بریتانیا صعود کند.
با آنکه ادل پیش از آن به مدت چهار سال آلبومی منتشر
نکرده بود ،اما فروش  ۲۵به گونهای بود که در بریتانیا به
ن آلبوم در کمترین زمان شناخته شد.
عنوان پرفروشتری 
از آلبوم  ۲۵در نخستین هفته توزیع ،بیش از  ۸۰۰هزار
نســخه فروخته شــد و دانلود و پخش آنالین آن نیز
رکوردهای زیادی در صنعت موسیقی بر جا گذاشت.
فروش این آلبوم  ۳۵میلیــون پوند به داراییهای ادل
افزود.
ادل با دارایی معادل  ۸۵میلیون پوند ،در فهرســت ۵۰
موزیســین ثروتمند بریتانیا و ایرلند در مقام ســیام
و باالتــر از کایلی مینوگ ،کلیف ریچــارد و گری بارلو
قرار گرفته اســت .تنها زنی که در این فهرست از ادل
ثروتمندتر اســت ،انیا خواننده ایرلندی ،با  ۹۱میلیون
پوند دارایی است.
پل مــک کارتنی با  ۷۶۰میلیون پونــد دارایی در صدر
فهرست ثروتمندترین موزیســینهای بریتانیا و ایرلند
قرار دارد.
بعد از او اندرو لوید وبر با  ۷۱۵میلیون پوند و گروه یوتو
( )U2بــا  ۵۰۰میلیون پوند در رتبه دوم و ســوم قرار
گرفتهاند.
التــون جان با  ۲۸۰میلیون پونــد و میک جگر با ۲۳۵
میلیون پوند به ترتیب در رتبه چهارم و پنجم قرار دارند.
دهمین موزیسین ثروتمند بریتانیا و ایرلند ،استینگ با
دارایی معادل  ۱۸۵میلیون پوند است( .بی بی سی)

پرینس که از او به عنوان اســطوره موزیک «ســول و
فانک» نام برده میشود در منزلش در مینهسوتا در سن
 ۵۷سالگی از دنیا رفته است.
این خبر پس از آن تایید شد که پولیس و اورژانس صبح
روز پنجشنبه به سکونتگاه او ،پیزلی پارک ،فراخوانده
شدند .ماموران اورژانس در ساعت  ۱۰:۰۷صبح به وقت
محلی سعی کردند او را با سیپیآر نجات دهند اما موفق
نشدند .یک سخنگوی پرینس گفت« :با اندوه زیاد تایید
می کنم که پریس راجرز نلسون ،خواننده اسطوره ای و
نمادین در گذشته است .در این زمان جزییات بیشتری
در مورد علت مرگ وجود ندارد».
به گفته مدیر تبلیغاتی پرینس وی اخیرا بیمار بوده و به
همین دلیل مجبور به لغو دو تا از کنسرتهایش شده بود.
در همین رابطه روز شنبه هفته جاری و به علت وخامت
بیماریش هواپیمای جــت اختصاصی حامل او مجبور به
فرود اضطراری شده بود.
گفته شده است که وی به نوعی آنفوالنزای سخت دچار
شده بود .اگرچه گزارش رسمی در این باره هنوز منتشر
نشده اســت .پرینس در دهه  ۸۰میالدی با آلبوم هایی
مثل  ،۱۹۹۹باران بنفش ( ،)Purple Rainو نشانه
دوران قدیم (  )Sign O› the Timesدر صحنه
موسیقی به شهرت رســید .کارهای او انواع موسیقی از
جمله راک ،فانک و جــاز را در بر می گرفت و در طول
ســالهای فعالیت هنریاش ،بیش از  ۱۰۰میلیون آلبوم از
او فروخته شد .او از جمله افرادی در دنیای موسیقی بود
که در بسیاری از رشتههای این هنر از جمله خوانندگی،
نوازندگی و آهنگسازی فعالیت داشت.
پرینس که در  ۱۹۵۸متولد شده بود از جوانی ترانهسرا
و اجراگری پرکار بود .گفته می شود که او اولین آهنگ
خود را در سن  ۷سالگی نوشت.
او در زندگــی هنــریاش بیش از  ۳۰آلبوم ســاخت.
معروف ترین آنها «بیــا دیوانگی کنیم» (Let›s Go
 )Crazyو «گریه قمریها» (When Doves
 )Cryبود.
او همچنین برای ســایر هنرمندان ترانهسرایی می کرد.

گلدنگلوب قوانین شاخه کمدی را تغییر میدهد

گلدنگلوب به عنوان یکی از مهمترین جوایز ســینمایی
جهــان پس از جنجالهــای فراوان بر ســر حضور فلم
«مریخی» در شــاخه بهترین موزیکال یا کمدی ،قوانین را
تغییر میدهد.

ســال گذشــته عوامل فلم علمی تخیلی «مریخی» به
کارگردانی ریدلی اسکات تصمیم گرفتند تا فلم خود را در
شاخه موزیکال یا کمدی گلدنگلوب وارد رقابت کنند .این
تصمیم خیلی زود با واکنش منفی و گستردهای روبهرو شد.

2078
هـدف

2600

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
2599

2399
2343

دل ـ دلبر ـ دالور ـ بیدل ـ
دول ـ دور ـ رود ـ بدو ـ بد
ـ باد ـ دیوار ـ وارد ـ ابد ـ
بیدار ـ بید ـ باید ـ رادیو ـ
ادب ـ ادیب ـ بدر ـ ولد ـ
وادی ـ دیو ـ دیار ـ دری ـ
دالر ـ بلد.

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

2077

 بازی با کلمات

آمیخته ـ اختشاش ـ بزرگوار ـ پذیرایی ـ تقویت ـ ثامن ـ جهانی ـ چهارده
ـ حرمت ـ خواهشــمند ـ دانا ـ ذاتی ـ رضوان ـ زودباور ـ ژرف ـ ستایش ـ
شکالت ـ صعود ـ ضمانت ـ طراح ـ ظریف ـ عجول ـ غبار ـ فرهنگ ـ قصاب
ـ کالم ـ گوهران ـ لعاب ـ مادر ـ نغمه ـ وحدت ـ هنر ـ یاس.

ش

و
ر
ک
م
ا
ت

2400

2311

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

برای نمونه جاد آپاتو کارگردان «افتضاح» گفت که فلمهای
درام با محتوای بامزه نباید اجازه حضور در این شاخه را
داشته باشند .او به شوخی گفته بود که در این صورت تمام
فلمهایی که بازیگری آسیایی دارند ،قادر خواهند بود تا
در شاخه بهترین فلم خارجی رقابت کنند.
انجمن رسانههای خارجی هالیوود به عنوان سازماندهنده
گلوب تصمیم دارد تــا از تکرار این موضوع در دورههای
آتی ایــن جایزه جلوگیری کند .بر اســاس قوانین تازه
فلمهــای درام با مضامین فرعی کمدی باید در شــاخه
فلمهای درام حاضر شوند.
کمیته ارزیابی گلدن گلوب دســامبر ســال گذشته به
«مریخی» اجازه داد تا در شــاخه کمدی گلدن گلوب به
رقابت بپردازد .در نتیجه فلم اسکات با پشت سرگذاشتن
رقبایی چون «افتضــاح»« ،رکود بــزرگ»« ،جوی» و
«جاسوس» جایزه بهترین موزیکال یا کمدی گلدن گلوب
را از آن خود کرد .مت دیمن نیز برای بازی در «مریخی»
جایزه بهترین بازیگر مرد کمدی یا موزیکال گلدن گلوب
را دریافت کرد تا آتش جنجال به پا شــده را شعلهورتر
سازد.
دوره بعدی مراســم جوایز گلدن گلوب  8جنوری سال
 2017برگزار خواهد شد و با تغییر قوانین دیگر استودیوها
نمیتوانند با تغییر شاخه فلم خود شانس دریافت جایزه
را افزایش دهند.
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میزان

حمل

به جای این که کارهای مثبت را علنی انجام دهید در پشت پرده این
کار را میکنید که البته به انتخاب خودتان بستگی دارد .اگر دیگران
مشــکالتی دارند تا قبل از اینکه از شما کمک نخواسته اند خودتان
را دخالت ندهید.

ثور

اکنون متوجه رفتار بی ادبانه یک نفر میشــوید .بهتر است با وی به
آرامی و منطقی رفتار کنید .مجددا ً به همدیگر قول میدهید و دوباره
با هم عهد میبندید و به تمایالت احساسیتان میرسید.

جوزا

سعی میکنید زودتر از همیشه بروید خانه؛ زیرا میخواهید در کنار
همسرتان باشــید .در حال حاضر بدون شک احساستان باال رفته
است و میتوانید باوفاترین و دوســت داشتنیترین همسر باشید.
امشــب میتوانید برای کســانی که برایتان مهم هستند سوپرایز
درست کنید.

سرطان

ایده فوق العادهای به ذهنتان خطور میکند .اگر مشغول انجام کاری
هستید ســعی کنید آن ایده را فراموش نکنید تا بعدا ً به خوبی در
موردش فکر کنید.

اسد

هر چقدر دیگران ســعی کنند شما را ناراحت نکنند ،بی فایده است.
شــما بیش از حد حساس هستید .اگر میخواهید با آنها رابطه برقرار
کنید ،سعی کنید به چیزی که میگویند توجه کنید نه به روش گفتن
آنها .عطارد به ســمت جلو حرکت می کند و همه چیز راحتتر از آن
حدی است که شما فکرمی کنید.

سنبله

امروز ذهني بســيار فعال داريد .البته عالقهتان به كارهاي هنري از
بين نرفته است .تنها منطقي هستيد و به دنبال چيزي مي رويد كه
ميدانيد ،ميتوانيد واقعي آن را به حقيقت تبديل كنيد.

خوب است فعالیتهایی را انجام دهید که از انجام آنها لذت میبرید.
میتوانید با افرادی معاشرت کنید که برایتان مهم هستند.

عقرب

یکبار دیگر شما روحیهای خوش مشرب و اجتماعی پیدا کرده اید
و میخواهید هر جایی که میروید مانند خورشید بدرخشید .اگر
میتوانید که انتخاب کنید که وقتتان را با چه کســی بگذارنید،
مایل به کسانی هستید که کمی غیرمعمول ،چند ملیتی و یا بسیار
با فرهنگند .اگر مجردید و به دنبال عشق میگردید .احتماالً امروز
شخصی بسیار جذاب را مالقات خواهید کرد.

قوس

این زمان عالی برای این اســت که به دنبــال آنچه میخواهید
بروید ،چون به نظر میرســد در حال حاضر مانعی در کار نیست.
گر چه شما به کسی یا چیزی پشت نمیکنید ،ولی در حال حاضر
بهتر است فقط به دنبال خواستههای خود باشید ،حتی اگر کمی
خودخواهانه به نظر میرسد.

جدی

امروز شــخصی نیاز دارد که رهبر و مسؤول فعالیتها باشد و اگر
نه روزتان خراب خواهد شــد .اگر تصمیم گرفتید که این نقش را
به وی بدهید ،چنانچه برنامهها مطابق میلتان نبود ،ایراد نگیرید.
حتی اگر هم پیشــنهاداتی بدهید یا با نقشــههای دیگران کنار
بیایید باز هم راضی نخواهند بود.

دلو

امروز کام ً
ال بیتعصب باشــید وگرنه تمام فرصتهایتان از دست
خواهد رفت .اگر هم اکنون از این فرصتها با خبر هستید ،حتم ًا
باید بدانید که برای استفاده از آنها باید خطر کنید.

حوت

در برنامههــای چند روز اخیر تغییراتی پیش میآید و تصمیمات
کوچکی میگیرید .بعضی از فعالیت های روزانه تان شاید به پایان
برســد  .فعالیتهایی که نباید بیش از این وقتتان را بگیرند .به
ویژه زمانی که در انتظار کارهای جدید هستید.
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آهنگ معروف «هیچ چیز با تو قابل مقایســه نیســت»
( )Nothing Campares To Youکــه
شنید اوکانر خواننده ایرلندی اجرا کرد را او سروده بود.
او در سال  ۹۸۴۱به خاطر آهنگ متن فلم «باران بنفش»
اسکار برد .او خود در آن فلم بازی کرده است.
تازه ترین آلبوم او «هیت اند ران ،قســمت دوم» ســال
گذشته بیرون آمد و او تا همین هفته پیش آن را اجرا می
کرد .مرگ او با واکنش های گسترده عموم و هنرمندان در
شبکه های اجتماعی روبرو شده است.
مدونا که برای مدت کوتاهی دوست دختر پرینس بود او را
«بینشوری که جهان را عوض کرد» توصیف کرد.
بوی جورج خواننده انگلیســی که او هم در دهه هشتاد
چهره جهانی بود گفت« :امروز بدترین روز ممکن اســت.
آسوده بخواب پرینس .من برایت می گریم».
آریتا فرانکلین خواننده بزرگ سول به ام اس ان بی سی
گفت« :چــه ضایعه ای .واقعا باورکردنی نیســت .او یک
هنرمند اصیل و بی همتا بــود .واقعا در جهان فقط یک
پرینس پیدا می شد( ».بی بی سی)

درگذشت کارگردان
فلمهای «جیمز باند»

«گای همیلتون» کارگردان انگلیسی چهار قسمت از مجموعه
فلمهای «جیمز باند» در سن  93سالگی از دنیا رفت.
«همیلتون» بیشتر برای ســاخت چهار فلم «پنجه طالیی»،
«زندگی کــن و بگذار بمیرد»« ،مردی بــا تپانچه طالیی» و
«الماسها ابدی هســتند» از ســری فلمهای «جیمز باند»
شــناخته میشــود« .گای همیلتون» متولد سال  1922در
پاریس کار خود را به عنوان دســتیار «کارول رید» فلمساز
مطرح انگلیســی در فلمهایی چون «مرد سوم» آغاز کرد و
اولین فلم بلند ســینمایی خود را درسال  1952تحت عنوان
«ناقوسزن» ساخت .عالوه بر ساخت فلمهای «جیمز باند»،
«همیلیتون» تا انتهــای دهه  1980میالدی بصورت مداوم در
عرصه فلمســازی فعال بود و در فلم «نیروی  10از ناوارونه»
با «هریسون فورد» و در فلم «نبرد بریتانیا» با «مایکل کین»
همکاری کرد .به گزارش اسکرین دیلی ،ساخته «همیلتون»
در سال  1957با نام «مانوئال» در جشنواره برلین نامزد خرس
طالی بهترین فلم بود و «لمس فلمنامه الرسنی» دیگر ساخته
این کارگردان انگلیسی در سال  1961نامزد جایزه اکادمی بفتا
شد« .راجر مور» بازیگر انگلیسی که ایفاگر نقش مامور  007در
فلمهای «جیمز باند» نیز بوده است در واکنش به مرگ «گای
همیلتون» در صفحه توئیتر خود نوشــت« :از خبر درگذشت
«همیلتون» به صورت بسیار غمگین شدم».

جیمز کامرون
دنبالههای «آواتار» را با
«پدرخوانده» مقایسهکرد

كارگردان «تایتانیك» میخواهد هر چهــار دنباله «آواتار»
را یكجا بســازد و در حركتی شــجاعانه ،آنها را با سهگانه
حماسی فرانسیس فورد كاپوال مقایسه كرده است.
به نقل از ایندپندنت ،کارگردان پرفروشترین فلم تاریخ دقیقا
تا چه حد اجازه دارد غرور داشته باشد؟ این سوالی است که
در حال حاضر پرسیده میشود ،البته بعد از اینکه معلوم شد
جیمز کامرون قرار اســت نه تنها دو یا سه دنباله ،بلکه چهار
دنباله برای «آواتار» سال  ۲۰۰۹بسازد.
و حاال ،کامرون آشکار کرده که هر چهار فلم «آواتار» همزمان
فلمبرداری خواهند شد؛ مثل آن مجموعه فلمهای «گودزیال»
که در افق منتظر اســت تا تمام رقبایش را با یک گاز بزرگ
ببلعد .کامرون به فلملند گفت« :پشــت سر هم نیست .بلکه
یک پروژه خیلی بزرگ اســت .مثل مــدل فلمبرداری یک
مینیسریال میماند .دوشــنبه ممکن است صحنهای از فلم
چهارم را فلمبرداری کنم و بعد سهشنبه صحنهای از فلم اول
را ضبط کنم .ما عمال داریم روزی روی هشت ساعت از داستان
کار میکنیــم .چالش خیلی بزرگی خواهــد بود که تمام این
چیزها را در ذهنمان نگه داریم ،اینکه دقیقا در کجای داستان
هستیم و در هر لحظه از زمان ،در کدام بخش از داستان قرار
داریم ».کامرون ادامــه داد« :احتماال این چالشبرانگیزترین
کاری خواهد بود که تا به حال انجام دادهام .مطمئن هســتم
که بازیگران هم چالشی بزرگ پیش رو خواهند داشت .ناگهان
کسی میگوید نه ،نه ،نه ،نه ،این آدم هنوز نمرده ،هنوز در این
فاز از زندگی او هستیم!» در بیانیهای که مجموعه فلمی درباره
گربههای فضایی آبیرنگ را با چندی از تحسینشدهترین و
خوشنقدترین فلمهای موجود در تاریخ ســینما مقایســه
میکند ،کامرون در پایان گفت« :مثل این میماند که هر سه
فلم پدرخوانــده را همزمان فلمبرداری کنید ».این کارگردان
همچنین از برنامههایش برای اکران دنبالههای جدید خبر داد
که مخصوصا طوری طراحی شــدهاند که با یک مجموعه فلم
بزرگ دیگر به رقابت نپردازند .او گفت« :نقشه اصلی من این
بود که فلمها را با فاصله یک سال از یکدیگر منتشر کنم ،اما
داریم این را تغییر میدهیم.

