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«کتاب جنگل» رکورددار فروش در تاریخ
بالیوود شد

«جان فاوارو» اکران خود را در ســینماهای هند از تاریخ
 8اپریل و یک هفته قبل از اکران عمومی در ســینماهای
آمریکا آغاز کرد و در ســه روز اول نمایش توانست 8.4
میلیون دالر بفروشد و با فروش  2.5میلیون دالری در روز
ســوم ،رکورد فروش روزانه فلمهای هالیوودی در تاریخ
ســینمای هند را نیز به نام خود ثبــت کرد .فلم «کتاب
جنگل» که آمیزهای از فلــم و جلوههای ویژه کمپیوتری

فلم «کتــاب جنگل» محصول جدیــد کمپانی دیزنی با
فروش  23.8میلیون دالری در  12روز ،پرفروشترین فلم
هالیوودی تاریخ سینمای هند نام گرفت.
رکورد پرفروشترین فلم هالیوودی تاریخ ســینمای هند
پیش از این در اختیار «ســریع و خشن  »7بود که سال
گذشته توانســته بود در طول مدت مشابه فروش 23.4
میلیون دالری دســت یابد« .کتاب جنگل» به کارگردانی

اســت ،دارای ارتباط فرهنگی عمیقــی با مخاطبان
هندی اســت چرا که «رودیارد کیپلینگ» نویسنده
این رمان در هند زندگی میکرد و با الهامی که از این
کشور دریافت کرد رمانهای «کتاب جنگل» و «مردی
که میخواست شاه باشد» را نوشت.
عالوه براین نســخهای از فلم «کتاب جنگل» که در
ســینمای هند اکران شده اســت ،توسط ستارههای
بالیوودی چون «پریانکا چوپرا»« ،عرفان خان»« ،نانا
پاتیکر» و «شفالی شاه» دوبله شده است.
«آمیرتا پاندی» ،نایــب رئیس کمپانی دیزنی هند در
اینباره گفت :بسیاری از مردم هند با ماجراهای «کتاب
جنگل» بزرگ شدهاند؛ بنابراین عامل نوستالژی دلیل
اصلی فروش موفق فلم و استقبال مخاطبان سینمای
هند بوده است .ما دوســت داریم این فلم نه تنها به
زبان انگلیســی بلکه به زبانهــای دیگر نیز نمایش
یابد و مخاطبان آن به اندازه فلمهای پرفروش هندی
باشد« .کتاب جنگل» با ارتباطات عمیق فرهنگی که
با مردم هند دارد توانســته خود را از شهرهای بزرگ
به مخاطبان روستایی نیز برساند .به گزارش اسکرین
دیلی ،نسخه دوبله شده هندی فلم «کتاب جنگل» 65
درصد از فروش و نسخه اصلی انگلیسی  44درصد از
مجموع فروش این فلم را به خود اختصاص داده است.

مجموعه موفق و پربیننده تلویزیونی «کلمبو» ،تازه ترین
اثر رسانه کوچک است که سر از دنیای سینما درمی آورد.
کمپانی یونیورسال در تدارک تولید نسخه سینمایی این
مجموعه جنایی است.
پیش تولید کاراز مدتی قبل آغاز شــده و تهیه کننگان
آن به دنبال بازیگری مناسب برای ایفای نقش اصلی آن
هستند.
منابع نزدیک به کمپانی می گویند انتخاب بازیگری برای
ایفای نقش ستوان کلمبو سخت ترین بخش کار است .به
همین دلیل ،آن ها تا به حال از تعداد زیادی بازیگر تست
گریم گرفته اند.پیتر فالک با چشم چپ خود ،خاطره ای
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پاکیائو مشــت زن فیلیپینی به ترتیب در رده های اول و
دوم فهرســت قرار دارند .می ودر که ماه مه پیش در یک
مبارزه نفس گیر پاکیائو را شکست داد ،در  ۱۲ماه گذشته
 ۳۰۰میلیون دالر درآمد داشته است .پاکیائو در این مدت
 ۱۶۰میلیون دالر به دست آورده است.
کتی پری خواننده با  ۱۳۵میلیون دالر در رده سوم است.
گروه موسیقی پسرانه وان دایرکشن با  ۱۳۰میلیون دالر و
هوارد استرن مجری تلویزیون و رادیو با  ۹۵میلیون دالر
رتبه های چهارم و پنجم را بــه خود اختصاص داده اند.

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.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی

جواب هدف

رابرت داونی جونیر بازیگر سری فلم های “آیرون من” و
“انتقامجویان” با دریافت  ۸۰میلیون دالر دستمزد ،به طور
مشترک با تیلور سوئیفت خواننده در فهرست “ ۱۰۰چهره
مشهور :پردرآمدترین سوپراستارهای  ۲۰۱۵جهان” مجله
فوربس در رده هشتم است.
رابرت داونی جونیر بازیگر سری فلم های “آیرون من” و
“انتقامجویان” با دریافت  ۸۰میلیون دالر دستمزد ،به طور
مشترک با تیلور سوئیفت خواننده در فهرست “ ۱۰۰چهره
مشهور :پردرآمدترین سوپراستارهای  ۲۰۱۵جهان” مجله
فوربس در رده هشتم است.
داونی جونیر در این فهرست که تازه منتشر شد باالتر از
هر بازیگر دیگری قرار دارد.
فوربس فهرســت ســاالنه خود را با محاســبه درآمد
قدرتمندترین چهره های معروف دنیای ورزش ،ســینما،
تلویزیون ،موســیقی و کتاب در فاصلــه  ۱جون  ۲۰۱۴تا
 ۱جــون  ۲۰۱۵جمع آوری کرده اســت .هزینه مدیریت،
کارگزار و وکیل کسر نشده است.
جنیفر الرنــس بازیگر فلم های “عطــش مبارزه” با ۵۲
میلیون دالر در رده ســی و چهارم قــرار دارد .الرنس و
اســکارلت جوهانســن که با  ۳۵،۵میلیون دالر در رتبه
شصت و پنجم است ،تنها بازیگران زن حاضر در فهرست
فوربس هستند .در مقابل  ۱۴بازیگر مرد در این فهرست
حضور دارند .یکی از آن ها وین دیزل اســت که به لطف
موفقیت “خشــمگین  ”۷با  ۴۷میلیون دالر در رده چهل
و سوم اســت .فلوید می ودر مشت زن آمریکایی و مانی
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کمدی انتقادی و اجتماعــی «زنان تاجر» به هجو دنیای
سرمایه داری می پردازد .اما استون بازیگر جوان سینما،
نقش اصلی این فلم را بازی می کند.
کمپانی فوکس قرن بیستم تهبه کننده این کمدی انتقادی
است و آن را با هزینه ای  30میلیون دالری جلوی دوربین
خواهد برد .کیت مک کینون و جیلیان بل دیگر بازیگران
مهم «زنان تاجر» هستند .این فلم براساس فلم نامه اصیل
لورا اشتینل و جیک جیمانسکی ساخته هواهد شد.
جیک جیمانسکی در عین حال وظیفه کارگردانی فلم را
هم به عهده دارد .این فلم ساز اصلیتی اروپایی دارد و از
یکی از کشورهای شرق این قاره به هالیوود رفته است.
به نوشــته امپایر آنالین ،خط اصلی داستان «زنان تاجر»
در باره دو زن سرمایه دار است ،که در رقابت کاری با هم
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میزان

حمل

مي توانيد از ايده ها پيشــنهادات ديگران بهره مند شــويد .افراد
جديدي وارد زندگيتان مي شوند .شايد هم عشق جديدي بيابيد.

ثور

بد نیست که محدودیت های شخصی تان را تقسیم بندی کنید .هر
زمانی که حس مســوولیت به ذهنتان می رسد دوست دارید از آن
فــرار کنید .خودتان را فریب ندهید که بپذیرید توانایی انجام کاری
را ندارید .ایجاد موانع بر سر راهتان تنها شما را عصبانی تر می کند.
همین االن دست از این کار بردارید ،احساس بهتری پیدا می کنید.

جوزا

اوضاع بهتر مي شود مخصوص ًا در مورد رابطه ها ،رقابت و هم چشمي
به نظر مي رســد از بين رفته است و همه آماده هستند در كنار هم
براي هدفي مشترك تالش كنند .چنين همكاري و همياري هميشه
اتفاق نمي افتد بنابراين بايد آماده باشيد تا از آن نهايت استفاده را
ببريد.

سرطان

زمان مناسبی است که صادق و راست صحبت کنید.یکی از افرادی
که با شما صمیمی اســت شــدیدا ً تمایل دارد در مورد موضوعی
مستقیم ًا به شما صحبت کند و مشکالت را حل کند.

اسد

ســتاره ها بيانگر اين موضوعاند كه انرژي شما مثل هميشه نيست و
نياز داريد كه در صورت امكان مسائل را كمي ساده تر در نظر بگيريد.
متاسفانه ممكن اســت گفتن اين حرف ساده تر از عمل كردن به آن
باشد ،چرا كه شما فشار زيادي را احساس ميكنيد.

سنبله

امروز حساستر و خجالتیتر هستید .اگر قرار باشد جایی بروید .این
موضوع که افراد غریبه زیادی آن جا هستند شما را مجبور میکند
تا در خانه بمانید بنابراین کسی را مجبور کنید با شما بیاید و از لحاظ
روحی حمایت تان کند.

در حال حاضر می دانید که افراد خانواده از این که شــما تصمیم
گرفتــه اید به آروزهای بلند خود جامه عمل بپوشــانید ،چندان
راضی نیستند پس بهتر است شــما ترس آنها را از بین برده و به
آنها بگویید که اوضاع از چه قرار اســت .متاسفانه ممکن است در
این زمینه شما احساس گناه کنید.

عقرب

اتفاقاتی که امروز می افتد باعث می شــود تا با دید وسیع تری به
زندگی نگاه کنید .شــاید بخواهید خودتان را از نظر روانشناسی
بررســی کنید و خودتان را بهتر بشناسید .اکنون زمان مناسبی
است تا درباره هدف های طوالنی مدت خود فکر کنید و چگونگی
رسیدن به این اهداف را بررسی کنید.

قوس

امروز هر برنامهاي در ارتباط با ســفر ،ادامه تحصيل مي تواند با
مشكل روبرو شــود .گرچه اين مي تواند نسبت ًا به آساني برطرف
گردد مي تواند در ضمن آزار دهنده باشد.

جدی

اگر مراقب نباشيد دوســت يا آشنايي را از خود دلگير مي كنيد.
االن زمان اين مسائل نيســت ،چون همه اكنون حرف هاي شما
را به خوبي متوجه نمي شــوند و باعث بروز اختالف و سوء تفاهم
خواهد شــد .بايد افكارتان را پيش خودتان نگه داريد و به كسي
نگوييد ،گرچه كار سختي است.

دلو

به نظر می رسد که در حال حاضر شخص خاصی ایده های عجیبی
دارد .شــاید آنها حقیقت را نادیده بگیرند یا سعی کنند شما را
هیجان زده کنند که در این مورد باید از آنها حمایت کنید.

حوت

هستند .این دو برای یک ســفر کاری به کانادا فرستاده
می شوند.
رقابت این دو برای کســب عنوان بیشــتر ،باعث خلق
ماجراهایی می شــود که خط کلی داستان فلم را به جلو
می برد .باور این دو زن این است که برای موفق تر شدن،
باید سوار کول مردم عادی شد.
کلید فلم برداری «زنان تاجر» اوایل فصل تابســتان زده
می شــود .شــهر نیویورک و چند نقطه از کشور کانادا،
لوکیشن های اصلی فلم هستند.
اما اســتون در چند ســال اخیر موفقیت های زیادی در
دنیای بازیگری داشــته است .تماشــاگران سینما او را
با مجموعه فلم کمیک اســتریپی «اســپایدرمن /مرد
عنکبوتی» می شناسند.

پردرآمدترین بازیگر جهان معرفی شد!

سالم «کلمبو» به دنیای سینما

ماندگار از کاراکتر ستوان کلمبوی وراج و سمج ارائه داد
و همین موضوع ،کار انتخاب بازیگری برای نقش کلمبو را
سخت می کند .مجموعه «کلمبو» در سال  1971به روی
آنتن رفت و تا  13فصل آن تولید شــد .تفاوت اصلی این
مجموعه با کارهای مشابه ،این بود که در ابتدای داستان
قاتل به وضوح به تماشاچی نشان داده می شد.
هنر فلم نامه مجموعه در این بود که باید به ستوان کلمبو
کمک می کرد تا بتواند مچ قاتــل را گرفته و راز قتل او
را افشــا کند .در هر قســمت مجموعه هم ،یک بازیگر
سرشناس در نقش کاراکتر منفی داستان بازی می کرد.
منتقدان تلویزیونی که ســخت مجموعــه «کلمبو» را
پســندیده بودند ،بــرای آن ارزش
اجتماعی زیادی هم قائل می شــدند.
به گفته آن ها ،این مجموعه ســمت و
سوی ضذ ســرمایه داری داشت .این
دیدگاه درست بود ،زیرا ستوان کلمبو
مردی از طبقه کارگــر جامعه با یک
پالتوی مندرس بــود ،که باید پرده از
راز جنایت های شخصیت های متمول
و مولتی میلیاردر برمی داشت.
نکته مهم در داســتان مجموعه ،کم
توجهی کاراکترهای منفی به کلمبو و
تحقیر او و موقعیت اجتماعی اش بود.
قرار است داستان نسخه سینمایی ،به
حال و هوای مجموعه وفادار باشد.

«زنان تاجر» سوار بر مردم عادی

امروز به نظر ميرسد مســائل مالي كمي پيچيده شده اند .اول
مراقب خودتان باشيد .دو ًم سعي كنيد تصميم مالي مهم نگيريد.
سوم مراقب درآمدتان باشــيد مهم نيست چه قدر است .شايد
شــخصي شــما را بخیل خطاب كند اما مورد انتقاد قرار گرفتن
خيلي بهتر از برشكست شدن است.
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وزیر را در خانه  h 1حرکت دهید.
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گارث بروکس ستاره موســیقی کانتری با  ۹۰میلیون
دالر نفر ششم است.
کیم کارداشیان چهره تلویزیونی که در فهرست قبلی
 ۲۸میلیون دالر درآمد داشت ،برابر با فهرست جدید
 ۵۲،۵میلیون دالر درآمد داشته است .گوردون رمسی
آشپز معروف بریتانیایی با  ۶۰میلیون دالر نفر بیست
و یکم است.
فهرست فوربس شامل  ۳۸موزیسین و  ۲۹ورزشکار
است.

چیزی از جیمز باند بعدی
نمیدانم

همه مشتاق این هســتند که خبری از آنچه در «جیمز باند»
بعدی اتفاق میافتد بشــنوند و اطالعی در این مورد به دست
بیاورند؛ اما به نظر میرسد خبر زیادی در این باره وجود ندارد.
این حداقل چیزی است که رالف فاینس بیان میکند.
فاینس بازیگر انگلیسی در سال  ۲۰۱۲به مجموعه جیمز باند
پیوست و با «اسکای فال» به یکی از اعضای این فلم بدل شد.
او در این فلم به عنوان مامور«ام» جدید وارد قصه شد و همین
نقش را ســال پیش با فلم بعدی جیمز باند یعنی «اسپکتر»
نیز تکرار کرد .با این حــال او هنوز اطالعی درباره ادامه این
فلــم ندارد و نمیتواند حدس بزند که در قســمت بعدی چه
اتفاقی میافتد .در حالی که حضور مجدد او در این مجموعه
اجتنابناپذیر به نظر می رســد ،فاینــس میگوید نمیداند
موضوع قســمت بعدی این فلم چه خواهد بود .این در حالی
است که یک دنیا سوال در این باره وجود دارد و مهمتر از همه
این که آیا دانیل کریگ در قسمت بعدی نیز بازی خواهد کرد
یا خیر و آیا او برای پنجمین بار جیمز باند خواهد شد یا خیر؟
فاینس در یک گفتو گو درباره این که چه اتفاقهایی در جیمز
باند بیست و پنجم خواهد افتاد و این که آیا او به عنوان مامور
«ام» باز خواهد گشــت یا خیر؟ پاسخ داده است :هیچ نظری
ندارم .من آمادهام که یک بار دیگر در «جیمز باند» بازی کنم
و اگر آنها مــرا بخواهند ،حتما این کار را میکنم .اما نمیدانم
چه کسی در آینده نقش جیمز باند را بازی میکند .شاید هنوز
دانیل بخواهد این کار را انجام دهد ،کسی چه میداند!
رالف فاینس افزوده است :من برای بازی در سه فلم از مجموعه
جیمز باند قرار داد امضا کردهام و تاکنون در دو قسمت بازی
کردهام و نمیدانــم در ادامه قرارداد چه چیزی در انتظار من
باشــد .اما میدانم همه در انتظار این هستند که ببینند آیا
دانیل کریگ به این فلم باز خواهد گشت ،یا این که این کار را
نمیکند .این مهمترین سوالی است که همه میخواهند درباره
«جیمز باند» بعدی بدانند.
خب اگر او بازگردد احساســی به من میگوید که من هم بار
دیگر مامور «ام» خواهــم بود و اگر او بازی نکند ،باید منتظر
بمانم و ببینم آنها چه قسم تصمیمی میگیرند.

مرگ پاپا ومبا خواننده
کنگویی بعد از غش کردن
روی صحنه

پاپا ومبا ،هنرمند با نفوذ عالم موســیقی از کنگو که  ۶۶سال
داشــت ،پس از غش کردن روی صحنه کنســرت درگذشته
است.
ویدئوی کنســرتی که در ســاحل عاج برگزار می شد او را
درحالی که پشــت گروهی از رقصنده هــا بر زمین می افتد
نشان می دهد.
آهنگ های بدیع او که ترکیبی از موسیقی آفریقایی ،کیوبایی
و غربی بود به یکی از محبوب ترین ســبک ها در آفریقا بدل
شد.
ومبا همچنین تورهای جهانی داشت و با پیتر گابریل خواننده
بریتانیایی آهنگ ضبط کرده بود.
حال او از ســاعات اولیه صبح شنبه بد شده بود .علت مرگ
هنوز مشخص نشده است.
یک سخنگوی ســردخانه ای در ابیجان به خبرگزاری رویترز
گفت که ومبا پیش از انتقال به شفاخانه درگذشت.
نام واقعی او که در سال  ۱۹۴۹به دنیا آمده بود شونگو ومبادیو
پنه کیکومبا بود و کار خوانندگی را در گروه همسرایان مذهبی
شروع کرده بود .او به نو کردن موسیقی رومبای کنگو کمک
کرد .به تدریج با نوآوری های ومبا ،موسیقی رومبا جای خود
را به ژانر ســوکوس داد که نفوذ زیادی در سراسر آفریقا پیدا
کرد .او همچنین در دو فلم زندگی زیباســت ( )۱۹۸۷و بازی
های وحشیانه ( ) ۱۹۹۷بازی کرد( .بی بی سی)

