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تسلط «کتاب جنگل» بر گیشه
سینماهای انگلستان

با گذشــت دو هفته از اکران «کتاب جنگل» ،این فلم
همچنان رتبه نخســت را در فهرست پرفروشترینهای
گیشه انگلستان در دست دارد.
«گاردین» فهرستی از پرفروشترین فلمهای انگلستان
را طی دو هفته گذشته اعالم کرد ه که مقام نخست آن به
«کتاب جنگل» تعلق دارد.
«کتاب جنگل» به کارگردانی «جان فاوارو» که آمیزهای
از جلوههای ویژه کمپیوتری و فلم اســت ،در هفته دوم
تنها  18درصد نســبت به اولیــن آخرهفته اکران ،افت
فروش داشته اســت« .کتاب جنگل» در آخرهفته دوم
پس از نمایش در سینماهای انگلیس ،به فروشی هشت
میلیون و  100هزار پوند دســت پیدا کرده و فروش کلی
خود را به  21میلیون و  660هزار پوند رسانده است .فلم
«کتاب جنگل» که براســاس رمانی با همین نام نوشته
«رودیارد کیپلینگ» ســاخته شــده ،قرار است از دوم
جون در کوریای جنوبی و از  11اگســت در سینماهای
کشــور جاپان اکران عمومی خود را آغازکند .رتبه دوم
این فهرســت از آن «چشمی در آسمان» ساخته «گوین
هود» اســت که فروش آن  26درصد کاهش پیدا کرده
است .این فلم که «هلن میرن» بازیگر باسابقه سینما در
آن هنرنمایی کرده ،در دومین هفته اکران 826هزار پوند
کمپانی «والت دیزنی» از ســاخت قســمت دوم فلم
«خبیث» خبر داد« .آنجلینا جولی» که ســال  2014در
فلم پرفروش «خبیث» کمپانــی «والت دیزنی» ایفای
نقش کرد ،در قســمت دوم این فلم هم ظاهر میشود.
«خبیث  »2یکی از آثاری است که در دستور کار جدید
ساخت فلمهای رئالانیمیشــن کمپانی «دیزنی» قرار
گرفته اســت .پس از موفقیت چشمگیر «کتاب جنگل»
که این روزها صدرنشین فهرســت پرفروشترینهای
سینماهای جهان است« ،دیزنی» تصمیم گرفته قسمت
دوم فلمها و انیمیشــنهای محبوبی چون «تینکر بل»،
«دامبو» و «خبیث» را تولید کند.
«لیندا وولورتــون» که نگارش فلمنامــه «خبیث» را
بر عهده داشــت ،در این پروژه جدیــد هم با «دیزنی»
همکاری میکند .اولین قســمت این فلم سینمایی به
فروشی  758میلیون دالری در گیشه بینالمللی دست

فروش داشته و به فروشی دو میلیون و  620هزار پوندی
طی  10روز دست پیدا کرد.
«چشمی در آسمان» با بازی «آرون پل»« ،آلن ریکمن»
و «برخاد عبدی» اکنون در  478ســینما به روی پرده
رفته است.سومین فلم پرفروش سینماهای انگلیس «روز
باستیل و درخواست دوستی» است که ستارههایی چون
«ادریس البا» و «ریچارد مادن» بازیگر سریال پرطرفدار
«بازی تاج و تخت» در آن ایفای نقش میکنند .این فلم
با  439ســینمایی که در اختیار دارد ،تاکنون به فروشی
 763هزار پوندی دست پیدا کرده است.
مقام چهارم فهرست موفقترین فلمهای گیشه سینمای
انگلیس از آن «مایلز به پیش» شده که  155سینما را در
اختیار دارد و طی هفته اول  153هزار پوند فروخته است.
این فلم که داستان زندگی «مایلز دیویس» موسیقیدان
آمریکایی جاز را روایت میکند ،تاکنون  168هزار پوند
فروش داشته است.
به گــزارش گاردین« ،جین یک اســلحه دارد» که به
کارگردانی «لین رمزی» و بازیگــری «ناتالی پورتمن»،
«جوئل ادگرتون» و «ایوان مکگرگور» ســاخته شده ،با
نمایش در  119سینما به  264هزار پوند رسیده است .این
فلم در هفته اول اکران تنها  31هزار پوند فروش داشت.

اســامی نامزدهای نهایی جوایــز «هیوگو»  2016با
د اعالم
انتخاب «استفن کینگ» در بخش داستان بلن 
شد.
«اســتفن کینگ» جنایینویس معروف آمریکایی به
مرحله نهایی بخش جایزه داستان بلند «هیوگو» که
از مهمترین رویدادهای عرصه ادبیات علمی -تخیلی
است ،راه پیدا کرد.
«استفن کینگ» که خالق آثاری چون «رستگاری در
شائوشنگ» اســت ،در بخش بهترین داستان بلند با
«بروک بوالندر»« ،چیا کای وای»« ،کن لیو» و «دیوید
وندایک» رقابت میکند .کارگردانان مطرح با اقتباس
از رمانهای کینگ فلمهای بســیاری ســاختهاند؛
فهرســت برخی از این فلمها که با بازی درخشــان
بازیگران نامدار بر پرده رفته از این قرار است« :مسیر
ســبز»« ،رهایی از شائوشنگ» و «مه» به کارگردانی
«فرانک دارابونت»« ،میزری» بــه کارگردانی «راب
راینر» و « »1408به کارگردانی «مایکل هاف استروم».
در بخــش بهترین رمان «هیوگــو» ،نام «آن لکی»،
«جیم بوچر»« ،ان.کی جمیسین»« ،نیل استفنسون»
و «نوامی نویک» به عنوان نامزدهای نهایی اعالم شد.

«ندی اوکورافور»« ،دنیل پوالنسکی»« ،لوییس مکمستر
بوجلد»« ،برندون سندرســون» و «آالســتر رینولدز»
راهیافتگان به مرحله نهایی بخش بهترین رمان کوتاه این
جوایز ادبی هستند.
به گــزارش گاردین ،در بخش بهترین داســتان کوتاه
«هیوگو»  2016نیز اسامی نویسندگانی همچون «توماس
ی مِیــز»« ،اس.آر آلگرنون»« ،چارلز شــائو» و «چاک
ا 
تینگل» به چشم میخورد« .خوآن تابو» و «اس هریس»
هم با اثر مشترک خود به این فهرست راه پیدا کردهاند.
«آسف و تومر هانوکا» با داستان مشترکشان که «الهی»
نام دارد نامزد بخش بهترین داستان تصویری «هیوگو»
شــدهاند« .کوری رایــدل»« ،آران ویلیامز»« ،جی.اچ
ویلیامز سوم» و «گابریل هاردمن» نیز رقیبهای این دو
در این بخش هستند.
در بخش جایزه «جان دبلیو .کمپبل» که ویژه نویسندگان
نوقلم اســت« ،پیرس براون»« ،سباستین دو کستل»،
«برایــان نایمیر»« ،اندی ویر» و «آلیســا وونگ» نامزد
شــدهاند .نامزدهای بخش بهترین اثر اقتباسی و مرتبط
با ادبیات علمــی  -تخیلی نیز «مارک آرامینی»« ،جفرو
جانسون»« ،وکس دی» و «مویرا گریلند» هستند.

آنجلینا جولی باز هم «خبیث» میشود

پیدا کرد .بازی «جولی» در «خبیث» آنچنان منتقدان را
تحت تأثیر قرار داده بود که روزنامهنگار «گاردین» او را

2082
هـدف

2604

نامزدی «استفن کینگ» در جایزه
ادبیات علمی-تخیلی

روزها کمتر جلوی دوربین ظاهر میشــود و قصد دارد
به طور دائم حرفه کارگردانی را پیش بگیرد .او ســال
گذشته به همراه همسرش «برد پیت» در فلم «لب دریا»
که خود کارگردانی کرده بود ،ایفای نقش کرد.
اســتودیو «دیزنی» هنوز اطالعات بیشتری درباره این
پروژه سینمایی اعالم نکرده است.
قسمت اول «خبیث» که توســط «رابرت استرانبرگ»
کارگردانی شــد ،درباره یکی از شــخصیتهای منفی
داستان «زیبای خفته» است .این استودیوی فلمسازی
در ســال  1959انیمیشــن موزیکال «زیبای خفته» را
تولید کرد .به گزارش گاردین« ،والت دیزنی» همچنین
اعالم کرده بهزودی نسخههای جدیدی از انیمیشنهای
«دامبو» و «مری پاپینز» را به سبک رئالانیمیشن جلوی
دوربین خواهد برد« .اما اســتون» نیز قرار است نقش
منفی نسخه جدید « 101سگ خالدار» را ایفا کند.

«سوفیا لورن امروز» خواند.
«آنجلینا جولی» ،بازیگر برنده اســکار آمریکایی ،این

 بازی با اعداد
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حراج نقاشی
«شازده کوچولو»
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 بازی با کلمات

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی
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ـ گردش ـ لغو ـ مطابق ـ نزول ـ ودکا ـ هالل ـ یاس.
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میزان

حمل

در اين زمان اطراف تان بسيار شــلوغ است شايد بهتر باشد كمي
خودتــان را پنهان كنيد تا همه جا ســكوت برقرار شــود اما بايد
مشــكالت را حل كنيد .هيچ كس به اندازه شما نمي تواند كارها را
سامان دهد.

ثور

امروز هر جا بروید با افراد خوش رو روبرو می شــوید .دوســتان و
همکاران افراد جالبی برای معاشــرت هستند .در آینده به مهمانی
های زیادی دعوت می شوید.

جوزا

امروز حس شادي و نشاط وجود دارد .همه چيز بر وفق مراد شماست،
حتي زندگي .اگر بتوانيد تالش كنيد و اســتفاده مفيد داشته باشيد
قول مي دهم كه وقتتان را تلف نكرده ايد.

سرطان

خسته شده اید اما بحث هم چنان ادامه دارد .به نظر می رسد به یک
جایی رسیده اید .هر کسی که در این بحث شرکت دارد تمایل دارد
مصالحه کند و این بهترین راه برای خاتمه به این بحث می باشد .به
خودتان قــول داده اید که عادت های بد قدیمی را کنار بگذارید اما
نباید در مقابل عادت های بد دیگران خود را مسوول بدانید.

اسد

امروز شــما در حالتي سخت كوش و پرتالش هستيد و اين امر ،انجام
كار را براي شما آســانتر مي كند .هر چه تاثير گذارتر باشد ،بيشتر
كســب مي كنيد .شايد اين امر كمك كند كه پيشاپيش براي روزتان
برنامه ريزي كنيد و يا تمام كارهايي را كه بايد انجام دهيد بنويسيد.

سنبله

اعتماد به نفس باالیی دارید و عقل ســلیم شما برای همه واضح و
آشــکار اســت .توجه زیادی را به خودتان جلب می کنید و از این
موضوع لذت می برید .اکنون زمانی اســت که می توانید نقشــه
هایتان را عملی کنید و توانایی هایتان را امتحان کنید.

امــروز اوضاع به خوبی پیش می رود ،اگــر می خواهید آرامش و
هماهنگی را در روابط با همسرتان باز یابید،پس سعی کنید که ناز
او را بخرید و یا غذایی خوشــمزه و لذیذ برایش به پزید .خواهید
دید که ذره ای محبت چگونه عمل خواهد کرد و شما را از رنجش
در آورده و راضی و خوشنود خواهد ساخت.

عقرب

معموالًبرای اینکه با یک نفر صمیمی شــوید احتیاجی به صحبت
ندارید اما امــروز بعد از یک صحبت طوالنی بــا یک نفر که هر
دوی شــما هم به آن موضوع عالقه داریــد مخصوص ًا موضوعات
روانشناسی و روحی ،با هم صمیمیتر می شوید .امروز به افرادی
که نمیشناسید تمایل بیشــتری دارید تا افرادی که سال هاست
میشناسید.

قوس

در طول هفته هاي آينده شــما كام ً
ال توانائــي آن را داريد كه به
يك سرمايه گذاري مشترك حركتي بدهيد و يا با عملي كه خود
انجام ميدهيد مزايايي بدســت آوريد .اعتماد به نفس و ســطح
باالي انرژي شما تمام ًا به شــما نيرويي مي دهد كه بدنبال آنچه
مي خواهيد برويد.

جدی

تقاضاي كمك كردن تنها مخصوص آدم هاي ضعيف نيســت! ما
همه گاهگاهي از نقطه نظرهاي مختلف مقصر هســتيم و ديدي
متفاوت ميتواند همه چيز را عوض كند.

دلو

یکی از اعضای خانواده امروز به همدردی احساســی یا شانه ای
برای گریه کردن نیاز دارد و خوشــبختانه شما هم وقتش و هم
انرژی اش را دارید تا به وی کمک کنید .اگر در مورد تغییراتی در
منزلتان فکر کرده اید این کار را از زمانی شروع کنید که احساس
می کنید الهام گرفته اید و کارها را برنامه ریزی کرده اید.

حوت

امروز پی میبریــد که یک چهره جدید مورد توجه شــما قرار
گرفته است بنابراین این می تواند به وقت تلف کردن منجر شود.
بنابراین جذابیت را روشن کنید !
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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اسب را در خانه  d 5حرکت دهید.
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تصویری که «آنتوان دو سنت اگزوپری» از «شازده کوچولو»
کشیده است ،بهزودی چوب حراج میخورد.
نقاشــی آبرنگی از «آنتوان دو ســنت اگزوپری» که در آن،
تصویر اصلی «شــازده کوچولو» کشیده شــده ،به قیمت
پیشــنهادی  50تا  60هزار یورو ( 38تــا  46هزار پوند) به
فروش میرسد.
«شــازده کوچولو» معروفترین اثر «اگزوپری» نویســنده
فرانسوی اســت که عنوان «کتاب قرن» را به خود اختصاص
داده است .این اثر از کتابهای محبوب کودکان و بزرگساالن
در سراسر جهان است که تا کنون به  270زبان ترجمه شده و
 145میلیون نسخه از آن به فروش رفته است.
تصویری که «اگزوپری» از قهرمان کوچک داستانش کشیده،
او را با شال گردنش وسط بیابان نشان میدهد .این نویسنده
سرشناس ســال  1944براثر یک حادثه هوایی جان خود را
از دســت داد و دستنوشــتهها و طراحیهایش در اختیار
کتابخانه «پیرپوینــت» نیویورک قرار گرفت .اما همســر
«اگزوپری» در زمان بازگشــت به فرانسه ،این آثار را با خود
برگرداند.
به گزارش گاردین ،این نقاشی که به صفحه  87کتاب «شازده
کوچولو» تعلق دارد ،از ســوم تا نهم مــاه می در نیویورک
بهنمایش گذاشته میشود و نوزدهم ماه می در پاریس برای
فروش گذاشته خواهد شد.
داستان ســاده و ژرفمعنای «شازده کوچولو» را مهمترین
کتاب ادبیات کودکان در قرن بیستم میدانند و امروزه آن را
در شمار کالسیکهای ادبیات فرانسه قرار میدهند« .شازده
کوچولو» داســتان جادویی پیلوتی ساده و معمولی است که
در صحرا با شــازده کوچولوی غریبی که از ســیارهای دور
به زمین آمده ،دیدار میکند و پس از آشــنایی تدریجی با
دیدگاههای او به روشنگری درون میرسد.
«شازده کوچولو» ســرآمد تمام رمانهای «اگزوپری» است
کــه متن اصلی آن به زبان انگلیســی در ســال  1943در
نیویورک منتشر شد و ســال بعد ،نسخه ترجمهشده آن به
کتابفروشیهای فرانســه راه یافت .چیزی نگذشت که این
کتاب به زبانهای مختلف ترجمه شــد و در سراسر جهان
مورد استقبال قرار گرفت؛ آنچنان که عنوان دومین کتاب
پرفروش تاریخ ادبیات جهان با حدود  200میلیون جلد را به
خود اختصاص داد.

نویسنده فلسطینی
«بوکر عربی» را به خانه برد

جایزه بینالمللی ادبیات داســتانی عــرب ( )IPAFکه به
«بوکر عربی» شهرت دارد ،نصیب «ربعی المدهون» نویسنده
فلسطینی شد.
«ربعی المدهون» نویسنده فلسطینی موفق شد جایزه «بوکر
ب «سرنوشتها :کنسرتوی هولوکاست»
عربی»  2016را با کتا 
از آن خود کند.
در این دوره از این جایزه  159رمان از  18کشــور دنیا برای
انتخاب برترین اثر مورد بررســی قرار گرفت« .سرنوشتها»
سومین رمان این نویســنده فلسطینی است« .المدهون» در
این اثر به زندگی فلســطینیهایی پرداخته که از وطن خود
دور هستند و به عنوان عربهای اسرائیل شناخته میشوند.
به گزارش گلف نیوز ،نویسندگانی از سوریه ،لبنان ،فلسطین،
مصر و مراکش نامزدهای نهایی این جایزه بودند .طی مراسمی
که در ابوظبی برگزار شــد ،به هر یک از نامزدهای نهایی این
جایزه ،مبلغی  10هزار دالری و بــه برنده نهایی  50هزار دالر
عالوه بر ترجمه انگلیسی رمانش اعطا شد.
جایزه بینالمللی ادبیات داســتانی عربی در ســال  2007به
عنوان زیرمجموعه «بوکر» انگلیســی و بــا حمایت مقامات
فرهنگ و گردشگری ابوظبی راهاندازی شد.

«زور» گویی تازه
جان آبراهام

دومین قســمت درام اجتماعی و دلهره آور«زور» هم ساخته
می شود .جان آبراهام بازیگر اصلی قسمت اول ،با قسمت دوم
آن هم همکاری دارد.
کل صحنه های فلم در لوکیشــن های تــازه ای فلم برداری
خواهد شد ،که قبل از این در هیچ فلم سینمایی مورد استفاده
قرار نگرفته است.
از آن جا که این لوکیشــن ها جزو مراکز توریستی به حساب
می آیند ،گروهی از مامــوران پولیس محلی کار محافظت از
گروه سازنده فلم را به عهده خواهند داشت.
به گزارش سایت ایندیا اف ام ،کلید فلم برداری «زور  »2هفته
آینده زده می شود .تهیه کنندگان فلم ،اوایل بهار سال 2017
را به عنوان زمان نمایش عمومی آن تعیین کرده اند.
در حال حاضر ،اطالعی از خط اصلی داســتان قســمت دوم
در دست نیســت اما جان آبراهام در آن دوباره در نقش یک
پولیس سخت کوش و وظیفه شناس بازی می کند.
سوناکشی ســینها بازیگر مطرح بالیوودی نقش مقابل جان
آبراهــام را در این درام پرتنش به عهده دارد .آبینای دیو هم
کارگردان آن است.
نسخه اصلی که با استقبال منتقدان و تماشاگران سینما روبرو
شد ،نیشیکات کانات را در مقام کارگردان داشت .علت عدم
همکاری او با قسمت دوم فلم مشخص نیست.
قسمت اول در ســال  2011به روی پرده سینماهای هند رفت
ودو برار هزینه تولید خــود یعنی  5میلیون دالر فروش کرد.
منتقدان بازی آبراهام را در آن تحسین کردند.
این فلم نسخه دوباره سازی شده و هندی زبان یک فلم بسیار
موفق تامیلی به همین نام بود .نسخه تامیلی زبان فلم در سال
 2005به نمایش عمومی درآمد.

سلمان خان در جست و
جوی «یک دوستی»

سلمان خان ستاره مسلمان هندی فلم تازه اش را برای دوست
فلم ســاز خود کبیر خان بازی می کند .این فلم با نام موقت
«یک دوستی» جلوی دوربین می رود.
سعید نادیاواال تهیه کننده مســلمان و معتبر بالیوودی ،امر
تولید این اکشــن ماجراجویانه و درام خانوادگی را به عهده
دارد.
این تهیه کننده حاضر به افشــای داســتان «یک دوستی»
نشده ،اما می گوید در بین محصوالت صنعت سینمای هند از
حال و هوای متفاوتی برخوردار است.
نقش مقابل ســلمان خان را در این فلم کاترینا کیف به عهده
دارد .او قبل از این در ســه فلم کبیر خان بازی داشته و در
کنار ســلمان در فلم هایی مثل «یک ببری بود» و «یووراج»
بوده است.
به گزارش ســایت ایندیا اف ام ،قبل از این شــنیده می شد
دیپیکا پاداکونه در نقش مقابل سلمان خان بازی خواهد کرد.
اما کبیر خان این شایعه را رد کرده است.
ســازندگان فلم امیدوارند کلید فلم برداری آن را تا قبل از
پایان فصل تابستان امسال بزنند ،تا بتوانند آن را برای نمایش
عمومی در تابستان سال آینده میالدی آماده کنند.
سلمان خان این روزها جلوی دوربین «سلطان» است .این فلم
برای نمایش عمومی در سال جاری میالدی آماده می شود .او
سال گذشــته دو فلم پرفروش و موفق روی پرده سینماهای
هند داشت.

