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خواننده آمریکایی پس از اجرای کنسرت
به ضرب گلوله کشته شد

«الیونل ریچی» وارد
تاالر مشاهیر شد

نام «الیونل ریچی» خواننده و آهنگســاز آمریکایی در
تاالر مشاهیر به ثبت رسید.
نام «لیونل ریچی» خواننده ،ترانهسرا ،نوازنده و بازیگر
سرشناس آمریکایی همراه چند نفر از دیگر هنرمندان
عرصه موسیقی ،در تاالر مشاهیر ثبت شد.
«ریچی» حاال مهمترین جایزهای را که یک ترانهســرا
در جهان بهدست آورده ،کســب کرده است« .الویس
کاســتلو»« ،تام پتی»« ،نایل راجرز» و «ماروین گای»
از دیگر موســیقیدانانی بودند که در این مراسم که در
نیویورک برپا شد ،مورد تقدیر قرار گرفتند.
براساس گزارش بیبیســی« ،ریچی»  ۶۶ساله در این
رویداد هنری ،ترانه «سالم» خود را خواند و گفت :این
بهترین شــب کل عمر من بهعنوان یک ترانهسراست.
«جنیفر هادســون»« ،مارکوس مامفورد» و «راشــل
پالترن» از دیگر هنرمندانی بودند که در این مراســم
زنده اجرا کردند.
«الیونل بروکمن ریچی» متولد  20جون  1949اســت.
«تمام طول شب»« ،عشق بیپایان» و «بگو تو ،بگو من»
از معروفترین کارهای این هنرمند بهشمار میآیند.

کریستینا گریمی ،خواننده  ۲۲ســاله آمریکایی در شهر
اورالندو در فلوریدا به ضرب گلوله کشته شد .خانم گریمی
که با اجرای برنامه در مسابقه اســتعداد یابی تلویزیونی
( )Voiceمعروف شده بود ،پس از پایان کنسرتش درحالی

که سرگرم امضا دادن به طرفدارانش بود ،هدف گلوله قرار
گرفت .او در ســال  ۲۰۱۴در این مسابقه سوم شد .پولیس
اورالندو از طریق توییتر اعالم کرد« :با تاسف عمیق مرگ
کریستینا گریمی را به دلیل شدت جراحات وارده تایید می

نویسنده نوقلم جایزه «بیلیز» را به خانه برد

جایزه ادبیات داســتانی «بیلیز» که ویژه نویسندگان زن است ،به «لیزا
مکاینرنی» از ایرلند رسید« .لیزا مکاینرنی» با اولین رمان خود «بدعت
باشکوه» موفق شد جایزه  30هزار پوندی ادبیات داستانی زنان «بیلیز» را
به دست آورد« .مکاینرنی» طی مراسمی که در تاالر رویال لندن برگزار
شــد ،این جایزه را عالوه بر یک تندیس برنزی از دستان «کیت ماس»
رماننویس مطرح انگلیسی و از بنیانگذاران این جایزه دریافت کرد.
«مــارگارت مانتفورد» رییــس هیات داوران «بیلیز» رمــان برنده این
دوره را برای «تازگی و تاثیرگذاریاش» ســتود و از آن به عنوان «یک
اثر اوریجینال و شــفقتآمیز» یاد کرد که «با نگاهی طنزآمیز و روایتی
ماهرانه سیاهترین زندگیها را به تصویر کشیده است».
او در ادامه گفت :خودم ایرلندی هستم و میتوانم بفهمم که یک نویسنده
ایرلندی چطور بهتر از هر فرد دیگری طنز سیاه را به کار میگیرد۱۱۰ ...
درصد با این کتاب به عنوان برنده موافق هستم.
کتاب «بدعتهای باشکوه» به فهرســت نامزدهای اولیه جایزه «دیلن
توماس» و «دزمونــد الیوت» که هر دو از مهمتریــن رویدادهای ادبی

انگلیس شمرده میشوند هم راه یافته است.
«مکاینرنی» برای کســب این جایزه نویســندگانی چون «آنه انرایت»
نویســنده برنده «بوکر» و «هانا یاناگیهارا» از نامزدهای نهایی «بوکر» را
پشت سر گذاشت .دو نویسنده نوقلم دیگر« ،هانا راسچایلد» و «سینتیا
باند» هم در فهرست نامزدهای نهایی «بیلیز»  2016حضور داشتند.
به گزارش گاردین ،هیات داوران این جایزه که از معتبرترین جوایز کتاب
انگلیس است ،در بیستویکمین دوره آن بیش از  170اثر را مورد بررسی
قرار دادند« .زادی اســمیت»« ،ایمیر مکبراید» و «لیونل شــریور» از
برندگان پیشین «بیلیز» هستند.
جایزه ادبیات داستانی زنان نویســنده ،اولینبار در سال  1992از سوی
«کیت ماس» رماننویس راهاندازی شــد .در آن زمــان تنها  10درصد
نامزدهای نهایی جایزه «بوکر» را زنان تشکیل میدادند و در سال 1991
حتی یک زن هم به فهرست نهایی برگزیدگان این جایزه بینالمللی راه
پیدا نکرد .جایزه ادبی «بیلیز» تا سال  2012با نام «اورنج» برگزار میشد.
این جایزه  30هزار پوندی سال گذشته نصیب «آلی اسمیت» شد.
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سیاح ـ سیاحت ـ حاسد
ـ حسد ـ اســد ـ ساده
ـ اسید ـ ســید ـ داس ـ
سی ـ دست ـ سیاه ـ سه
ـ سایه ـ ساحه ـ دسته ـ
ست ـ حس.

سومین قسمت مجموعه فلم اکشن و کمیک استریپی «کاپیتان آمریکا»،
به یک فروش کالن  200میلیون دالری در جدول گیشه نمایش سینماهای
چین دست پیدا کرد.
ایــن فروش باال پس از  31روز نمایش عمومی در این کشــور پرجمعیت
آسیایی ،نصیب محصول جدید شرکت فلم سازی مارول شده است.
شرکت مارول این اکشــن ابرقهرمانانه را با همکاری کمپانی والت دیزنی
تهیه کرده و برای تولید آن ،مبلغ  250میلیون دالر هزینه کرده است.
در حال حاضر ،فروش هفتگی «کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی» به حدود 4
میلیون دالر رسیده است .برای همین ،اهل فن بعید می دانند فروش کلی
آن در چین به  250میلیون دالر برسد.
با رقم فروش  200میلیون دالری ،قســمت ســوم ایــن مجموعه فلم
ابرقهرمانانه تبدیل به سومین فلم پرفروش سال  2016سینماهای کشور
چین شده است.
تا بــه امــروز ،انیمیشــن کمپیوتری
«زوتوپیا» با فروشی  236میلیون دالری،
در صدر فلم های خارجی جدول گیشه
امسال ســینماهای چین قرار دارد .این
فلم محصول کمپانی والت دیزنی است.
به نوشته نشــریه اسکرین اینترنشنال،
در حالی که صاحبان ســالن های سینما
در چین از این موفقیت های باالی مالی
خشنود هســتند ،منتقدان سینمایی
ناراحتی خود را پنهان نمی کنند.
علت نارضایتی منتقدان داخلی ،موفقیت
کالن دو محصــول خارجی و جای خالی
تولیدات بومی در جدول گیشه نمایش
سینماهای کشور است.

آن ها ابراز امیــدواری می کنند تا قبل از پایان ســال جاری میالدی،
چند فلــم چینی موفق به روی پرده ســینماها رفته و موقعیت دو فلم
پرسروصدای هالیوودی را از آن ها بگیرند.
این در حالی اســت که فانتزی چینی «پری دریایی کوچولو» با فروشی
 526میلیون دالری در صدر جدول گیشه نمایش سال  2016سینماهای
چین قرار دارد.
طی هفته ای که گذشــت« ،مردان ایکــس :آپوکالیپس» به روی پرده
سینماهای چین رفت .این فلم در ســه روز اول نمایش خود ،حدود 60
میلیون دالر فروش کرد.
با این رقم فروش ،تازه ترین قسمت این مجموعه اکشن ابرقهرمانانه در
صدر جدول هفتگی نمایش ســینماهای چین قرار گرفت .یکی از دالیل
موفقیت فلم در چین ،حضور فن بینگ بینگ بازیگر مطرح کشور در آن
بوده است.
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حمل

امروز مي توانيد ريسك كنيد به شرط آن كه قب ً
ال خوب در موردش
فكر كنيد و حساب شده عمل كنيد .امروز فرصت هاي زيادي براي
خوش گذراني و سرگرم كردن خودتان داريد.

ثور

پیش از آن که هر کاغذی را امضاء کنید خوب فکر کنید  .ستارگان
در این موضوع خاص با شما هماهنگ نیستند و اگر اشتباه کنید در
آینده نه چندان دور باید غصه آن را بخورید.

جوزا

ستارگان پيشنهاد ميكنند براي شــرايط بهتري صبر كنيد ،اجازه
ندهيد همكاران به شــما بي احترامي كنند .بحث و مذاكره در مورد
يك مســئله مالي كمي طول مي كشــد تا نتيجه بدهد ،بعضي از
كارهاي بيمه اي آن طور كه دوســت داريد نتيجه نميدهد نبايد به
ديگران اجازه بدهيد حق شما را بگيرند از خودتان دفاع كنيد.

سرطان

ذهن تان در حال حاضر مشغول مســائل کاری است .شاید مسائل
مالی خودتان باشــد و یا مربوط به شــغل تان باشد .به مواردی که
مســائل مالی یا بیمه ای مربوط می شود بیشتر توجه کنید .مسائل
خصوصی را برای بعد بگذارید.

اسد

اگر مدتي است كه راجع به يكي از دوستانتان هيچ خبري نداريد،
سعي كنيد كه امروز با او تماس بگيريد .احتماالً با آغوش باز برگشت
شما را به زندگيش پذيرا خواهد شد اثر خوبي بر روحيه شما خواهد
گذاشــت .هم چنين امروز روز خوبي است تا با افرادي كه در ديگر
كشــورها ســكونت دارند از طريق نامه ،تلفن و يا اينترنت ،تماس
برقرار كنيد.

سنبله

امروز رفتار عالی و صمیمی دارید .اگر می خواهید کسی نظراتتان
را بپذیرد اکنون زمان خوبی برای تاثیر گذاشــتن بر آن هاست .اگر
می خواهید کســی را به خود جذب کنید ،سعی کنید بهترین ظاهر
را داشته باشید.

براي متولدين اين ماه فهميدن و درک کردن آدمها زياد مشــکل
نيســت چرا که اغلب داراي حس ششم قوي هستند و گاه همين
حس به آنها ياري ميدهد تا از حوادث و باليا به دور باشند .نگاهي
به زندگي زناشويي متولدين اين ماه خبر ميدهد که آنها با همين
امتيازات در انتخاب همسر معموالً دچار اشتباه نميشوند ولي گاه
به دليل احساسات و قلب پاک و رئوف دچار اشتباه نيز ميشوند.

عقرب

اگر از کسی ناراحت باشــید به راحتی آنرا عنوان می کنید ،مهم
نیست که چه طور! اگر الزم دارید که درد و دل کنید مراقب باشید
به جای درد و دل جر و بحث راه نیاندازید.

قوس

شــما روحيه اي داريد كه مي توانيد كارهاي سختي را به انجام
برسانيد و كارهاي عقب مانده را به پايان برسانيد .صحبت با يك
همكار يا رئيس خيلي خوب است و مي تواند برايتان الهام بخش
باشد كه راههاي جديد توسعه شغلي خود را بازرسي كنيد.

جدی

اگر بــراي پول هايتان برنامه ريزي كنيــد آن وقت براي خريد
چيزهاي لوكس پول بيشتري خواهيد داشت .گاهي اوقات ديگران
بي انصافي مي كنند و به شما لقب خسيس مي دهند اما حقيقت
اين است كه شما كيفيت رابه كميت ترجيح مي دهيد و صبر مي
كنيد تا زماني كه بتوانيد آن چيزي را كه مي خواهيد به دســت
آوريد.

دلو

امروز مراقب کارهایی که می کنید و حرفهایی که می زنید باشید اگر
مراقب نباشید بحث و مشاجره ای شروع می شود که سبب نارضایتی
همه می شود.

حوت

«آنجلینا جولی» مذاکره برای پیوســتن به بازیگران
نسخه جدید فلم «قتل در قطار سریعالسیر به شرق»
را آغاز کرد.اقتباس جدید از رمان جنایی «قتل در قطار
سریع السیر شــرق» شاهکار ادبی «آگاتا کریستی» به
کارگردانی «کنــت برانا» قصد دارد از «آنجلینا جولی»
به عنوان بازیگر اصلی اســتفاده کند« .کنت برانا» که
اخیرا فلم «ســیندرال» را بر اساس انیمیشن کالسیک
کمپانی دیزنی کارگردانی کرده است ،هماکنون مشغول
انتخاب بازیگر برای اقتباس ســینمایی جدید از رمان
پولیســی – جنایی «قتل در قطار سریع السیر شرق»
اثر «آگاتا کریستی» نویسنده سرشناس انگلیسی است
و مذاکرات اولیه را نیز برای به خدمت گرفتن «آنجلینا
جولی» بازیگر و کارگــردان هالیوودی را نیز آغاز کره
اســت« .مایکل گرین» نگارش فلمنامه جدید «قطار
سریع السیر به شــرق» و «مارک گوردن» «،سیمون
کینبرگ» و «ریدلی اسکات» نیز تهیهکنندگی این فلم
را برعهده خواهند داشــت که داستان آن حول محور
قتل یک آمریکایی در قطــار و تالش کارگاه «هرکول
پوارو» برای شناسایی قاتل و حل معمای قتل است.

«کاپیتان»  200میلیونی چینی

آزادمرد ـ ایمان ـ برگزیده ـ پیامبر ـ ترقی ـ ثنویت ـ جاللت ـ چگونگی ـ حبس
ـ خفقان ـ دستبرد ـ ذکریا ـ رهروان ـ زودرس ـ ژورنال ـ سپاه ـ شهرستان ـ
صابر ـ ضمیر ـ طناب ـ ظرفیت ـ علمبردار ـ غمگین ـ فیض ـ قلم ـ کشکول ـ
گوهر ـ لقمه ـ مادر ـ نقیب ـ والی ـ هزار ـ یخنی.
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کنیم ».به گفته پولیس فلوریدا خانم گریمی پس از انتقال
به شفاخانه به دلیل شدت جراحات وارده درگذشت .پولیس
همچنین گفته ضارب که مورد حمله برادر این خواننده قرار
گرفت ،بعدا خود را کشت( .بی بی سی)

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
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«آنجلینا جولی» بازیگر
یک فلم جنایی میشود

بعضي حوادث و رويدادهاي اخير ســبب شده روحيه شاد و آرام
خيلي از متولدين اين ماه کسل و عصبي و نا اميد شود .معموالً در
اين ميان برخي آدمهاي نه چندان خوش قلب و يا حداقل بدبين
به همه چيز و همه کس سبب ساز هســتند و با رفتار و کردار و
حرفهاي خود بروي اطرافيان تأثير منفي ميگذارند.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  g 6حرکت دهید.
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هیالری سوانک در فلم
استیون سودربرگ
بازی میکند

هیالری ســوانک به استیون ســودربرگ در فلم جدیدش با
عنوان «لوگان خوش شانس» ملحق شد.
هیالری سوانک به دانیل کریگ ،مایکل شنون و کاترین هیگل
در فلمی پیوست که هنوز در حال گسترش عوامل خود است.
هیالری سوانک جدیدترین بازیگری است که برای فلم جدید
استیون سودربرگ انتخاب شده است.
چنینگ تیتوم و آدام درایور نیز پیشتر به این فلم دعوت شده
بودند .ست مک فارلین و رایلی کیو نیز از دیگر بازیگران این
فلم هستند.
در این فلم تیتوم و شــنون در نقش دو برادر جلوی دوربین
میروند که در جریان یک رقابت ورزشی قصد سرقت دارند.
مارک جانسون ،گریگوری جیکوبز و رید کارولین کار تهیه این
فلم را در فصل پاییز انجام میدهند.
سوانک که دو جایزه اسکار در کارنامهاش دارد اکنون در حال
بازی در فلمی با عنوان « ۵۵گام» است .این درام درباره یک
بیماری ذهنی است و او در کنار هلنا بونهام کارتر در این فلم
بازی میکند.
اوایل ماه دنیل کریگ برای بــازی در این فلم کمدی انتخاب
شد .این فلم در جشنواره کن با اقبال خریداران روبه رو شد
و همان زمان اعالم شــد چنینگ تیتوم و مایکل شــنون از
بازیگران آن خواهند بود.
سوردبرگ که از سال  ۲۰۱۳تاکنون فلمی برای سینما نساخته
است آخرین بار با فلم پزشــکی «اثرات جانبی» دیده شد و
این بار می خواهد با یک فلم کمدی به پرده سینما باز گردد.

تغییر زمان نمایش «گرینچ»
انیمیشنی

کمپانی یونیورسال زمان نمایش عمومی نسخه تازه «گرینچ»
را تغییر داد .این انیمیشــن کمپیوتری ،حال و هوایی کمدی
اکشن و فانتزی دارد.
این فلم به جای نهم نوامبر ســال  2017در تاریخ دهم نوامبر
سال  2018به روی پرده سینماهای آمریکای شمالی می رود.
تهیه کنندگان فلم علت این تغییــر زمانی را ،دادن فرصت
کافی به سازندگان آن اعالم کرده اند .بر این اساس سازندگان
فلم فرصــت کافی پیدا می کنند ،تــا آن را تبدیل به فلمی
تماشایی تر کنند.
بندیکــت کامبربــاخ بازیگر نقش شــرلوک هلمز مجموعه
تلویزیونی پربیننده «هلمز» ،صدای خود را به کاراکتر اصلی
انیمیشن «گرینچ» قرض داده است.
گرینچ یک موجود با نمک سبز رنگ است ،که با ماجراجویی
های هیجان انگیز خود در شب سال نو میالدی ،داستان این
کمدی اکشن فانتزی را به جلو می برد.
فلم نامه اقتباســی فلم را مایکل له سیور بر اساس داستان
کالسیک و مشهور کودکانه «گرینچ کریسمس را می دزدد»
داکتر سو نوشته است.
این داستان حدود یک دهه قبل به صورت یک فلم سینمایی
زنده ســاخته شد .جیم کری کمدین سرشناس سینما در این
نسخه ،در نقش کاراکتر گرینچ ظاهر شد.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،امر کارگردانی «گرینچ» انیمیشنی
تــازه را تیم دو نفره پته کاندالند و یارو چونی به عهده دارند.
این دو نام هایی نا آشنا در دنیای انیمیشن هستند.
مسئوالن کمپانی یونیورســال امیدوارند نمایش عمومی این
فلم در روزهای کریسمس ،با استقبال خوب تماشاگران روبرو
شود و فروش باالیی در جدول گیشه نمایش سینماها بکند.
شنیده می شود در صورت موفقیت مالی این انیمیشن ،قسمت
های بعدی آن هم در دســتور کار مدیران کمپانی یونیورسال
قرار می گیرد.

