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نمایشگاه آثار هنرمندان فرانسه
در مورد بامیان در پاریس
برگزار میشود

ســفیر فرانســه در کابل
میگوید که قرار اســت در
ماه آینده میالدی ،نمایشگاه
آثار هنرمندان فرانســه در
مورد بامیان در شهر پاریس
برگزارشود.
به گفته فرانســوا ریشــر،
سفیر فرانسه در کابل ،هدف
از برگزاری این نمایشــگاه،
معرفــی والیــت بامیان و
جذب بیشــتر گردشگر در
این والیت خوانده شــده
است.
فرانسوا ریشر ،سفیر فرانسه
در افغانستان روز یکشنبه
بهمنظور نظارت از پروژههای
دولت فرانســه در والیت
بامیان ،به این والیت ســفر
کرده بود.
در خبرنامــهای که دفتر مطبوعاتی والی بامیان در صفحه
رسمی فیسبوک خود منتشر کرده ،نوشته است که سفیر
فرانسه در سفر خود در این والیت از دانشگاه بامیان نیز

اعالم حمایت کرده است.
دفتر مطبوعاتی والی بامیــان در مورد چگونگی حمایت
سفارت فرانسه از دانشــگاه بامیان جزئیات ارایه نکرده
است( .رصد)

چشم طالیی جشنواره زوریخ برای

دانیل رادکلیف چشم
به صندلی کارگردانی
دوخته است

فلم «شــادترین روز در زندگی اولی ماکی» جایزه بهترین
فلم جشنواره بینامللی زوریخ را کسب کرد.
«شــادترین روز در زندگی اولی ماکی» اولین ساخته بلند
«جوهو کاســمانن» که در جشنواره فلم کن جایزه بخش
«نوعی نگاه» را دریافت کرد ،در دوازدهمین جشــنواره
بینالمللی فلم زوریخ در کشور سوئیس نیز به جایزه چشم
طالیی بهترین فلم دســت یافت .این فلم درباره رقابت
بوکسور سبک وزن قهرمانی جهان بین «اولی ماکی» یک
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سخن ـ ســخت ـ خس
ـ ســنت ـ ســن ـ ست
ـ ترس ـ ســر ـ سرخ ـ
خرس ـ رســن ـ راسخ ـ
رسا ـ راس ـ سرا ـ راست
ـ ستار ـ نرس ـ خسته ـ
سه ـ هراس ـ راسته ـ سنه
ـ ناسخ.

ثروتمندترین بازیگر جهان

«موانا» انیمشینی ســه بعدی است که به کارگردانی ران
کلمنتس  23نوامبر  2016اکران خواهد شد.
انیمیشن سه بعدی «موانا» تولید کمپانی والت دیزنی 23
نوامبر  2016اکران خواهد شد.
ایــن کمدی و موزیــکال و فانتزی بــه کارگردانی «ران
کلمنتس» و «جان ماسکر» داستان دختر دریانوردی است
که در سفرهای دریایی به سر می برد .وی به یکباره قصد
ســفر به ســرزمین های دور را کرده و در همین راستا با
قهرمانی به نام «موانا» آشنا می شود.

 بازی با کلمات

2432

آشپز ـ اعراق ـ بیتاب ـ پنجگانه ـ تشریف ـ ثانیه ـ جمال ـ چراگاه ـ حریت ـ
خزیدن ـ دندانه ـ ذی روح ـ رباط ـ زندگی ـ ژنده ـ سربلند ـ شیعه ـ صورت ـ
ضرر ـ طبله ـ ظهور ـ عارف ـ غیابت ـ فراسو ـ قوه ـ کامران ـ کثافت ـ لیلی ـ
مودل ـ نوازش ـ وداع ـ هدیه ـ یاسین.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

2197
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اکران انیمیشن سه بعدی «موانا» با بازی

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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میزان

حمل

پول زيادي را براي خانه خرج ميكنيد .اگر حوصلهتان سر برود يكي
از نزديكان شما را شــاد ميكند .بهتر است از پولهايتان استفاده
كنيد و سرمايه گذاري كنيد.

ثور

اگر چه شخصی با شما کام ً
ال متفاوت به نظر می رسد ولی این بدان
معنا نیست که شما نتوانید در مواردی با آنها به توافق برسید پس
ســختی این که با آنها وارد بحث شوید را قبول کنید .این ممکن
است آغاز یک رابطه خوب باشد که شما چیزهایی زیادی را از هم
میآموزید.

عقرب

در حال حاضر مسایل مالیتان وضعیت ثابتی ندارد .باید به خودتان
فرصت بدهید تا از طریق سرمایه گذاری و وضعیت مالیتان را مجددا ً
درست کنید .اگر امشب پول خرج کنید ،مطمئن باشید که پشیمان
میشوید میتوانید بدون اینکه پول خرج کنید تفریح کنید.

امروز یکی از آن روز های است که باید قبل از حرف زدن حتم ًا فکر
کنید .مراقب باشید زیرا افرادی هستند که بدون فکر دهانشان را
باز میکنند .اما به خاطر این کار با آنها دعوا نکنید .اگر به آنها اجاز
به دهید حرفشان را بزنند احساس بهتری پیدا میکنید.

ديگران شــما را به خاطر چيزي كه هستيد تحسين ميكنند نه به
خاطر كســي كه سعي ميكنيد باشــيد .تنها راه يافتن خوشبختي
واقعي ،اين است كه با خودتان صادق باشيد و اجازه ندهيد ديگران
از شما سوء استفاده كنند .تا جايي كه ميتوانيد مسایل بيارزش را
از زندگيتان خارج كنيد.

ديگران را ببخشيد اگر فكر ميكنيد كه امروز شما روي اين سياره
زندگي نميكنيد ،چون كام ً
ال غــرق در كاري كه انجام ميدهيد
شــدهايد .هر آنچه الزمهاش فكر خالق تصميمگيري سريع است
شما را بسيار با نشاط ميكند و شما قادريد ساعتهاي طوالني و
خسته كنندهاي را كار كنيد بدون اينكه خم به ابرو بياوريد.

جوزا

سرطان

مشکلی که فکر میکردید ،از بین رفته است ،اکنون دوباره خودش
را نشان میدهد .شاید به این خاطر که نظرتان را به طور واضح بیان
نکردهاید .بنابراین بار دیگــر فرصت دارید تا آن را به خوبی عنوان
کنید.

اسد

امروز شما بسيار مشــتاقيد كه كمي تفريح كنيد ،چرا كه بازيگوش
شدهايد! شما ميخواهيد كه همبازي داشته باشيد كه به شما كمك
كند تا بتوانيد خودمانيتــر رفتار كنيد .امروز روز خوبي براي بودن
با بچه هاست .چرا كه روحيه باالي آنها به شما نيز سرايت ميكند.

سنبله

اگر رژیم غذایی گرفتهاید ،مراقب باشــید؛ زیرا درحال حاضر اراده
قوی ندارید .برای اینکه آرامش داشــته باشید به غذا رو میآورید.
باید کمی سخت گیری کنید.

قوس

جدی

امــروز يار جذاب خود را پيدا ميكنید .امروز جذب اين عشــق
ال متفاوت از هر روز مي باشد .شما ميدانيد
ميشــويد چون كام ً
كه قدرتمندترين قســمت عشق عقل اســت و جذب ايده هاي
آن ميشــويد .شايد اين فرد ،عشق زندگيتان نباشد ،اما زياد به
دوردستها و آينده فكر نكنيد.

دلو

امروز روز احساسات هیجان انگیز اســت و تمایل دارید در چنین
فعالیتهایی شرکت کنید .هر چیز کســالتآور و خسته کننده را
فراموش کنید .دوست دارید پر بگشایید و مکانهای جدید را کشف
کنید.

حوت

گرین»« ،ایسا باترفیلد»« ،کریس ادوود»« ،جودی دنچ» و
«ساموئل ال.جکسون» ایفای نقش کردهاند.
«تیم برتون»  58ســاله در طول دوران فعالیت حرفهای
خــود تاکنون دوبار نامزد جایزه اســکار شــده ،یک بار
برای انیمیشــن «عروس مرده» و یک بار برای انیمیشن
«فرانکنوینی» و برای ساخت فلم «سوئینیتاد» نیز نامزد
جایزه بهترین کارگردانی از جوایز گلدن گلوب شده است.
وی خالق برخی از تاریکترین و مهیجترین فلمهای تاریخ
سینما ازجمله «سیاره میمونها»« ،ادوارد دستقیچی» و
«بیتل جوس» است .وی اولینبار در سال  1985برای فلم
«ماجرای بزرگ پی» پشــت صندلی کارگردانی نشست،
اما با فلم «بیتل جوس» بود که در ســال  1988به شهرت
رســید« .برتون» که  14فلم بلند در کارنامه سینماییاش
دیده میشــود ،از معدود کارگردانانی است که تقریبا در
همه ژانرها فلم ســاخته اســت؛«مریخ حمله میکند» و
«ســیاره میمونها» در ژانر علمی-تخیلی« ،ماهی بزرگ»
در ژانــر فانتزی« ،عروس مرده» نامزد جایزه اســکار در
شاخه انیمیشن«،سوئینی تاد» در ژانر موزیکال و «چارلی و
کارخانه شکالتسازی» در ژانر کودکان.
از دیگر ســاختههای این کارگردان آمریکایی میتوان به
«آلیس در سرزمین عجایب»« ،بازگشت بتمن»« ،چشمان
بزرگ» و «آلیس آنسوی آینه» اشاره کرد.

«داوینچی کد »3
اکران میشود

فلم دوزخ به کارگردانی «ران هاوارد»  24اکتبر 2016
اکران خود را در امریکای شمالی آغاز خواهد نمود.
فلم «دوزخ» نوشــته «دیوید کپ» و به کارگردانی
:ران هاوارد»  24اکتبر  2016اکران خود در امریکای
شــمالی را آغاز خواهد نمود .دوزخ فلمی در سبک
مهیج بر اســاس رمانی با همین نام در سال 2013
به قلم «دن براون» اقتباس و ساخته شدهاست .این
فلم به عنوان دنبالهای بر فلم «فرشتگان و شیاطین»
به شــمار میرود و تام هنکس یکبار دیگر در نقش
پروفســور «رابرت النگدون» در کنــار بازیگرانی
همچون «فلیسیتی جونز»« ،بن فاستر»« ،عمر سی»
و «عرفان خان» ظاهر میشــود .فلمبرداری دوزخ
از  27اپریل  2015در ونیز آغاز شــد و قرار اســت
توســط کلمبیا پیکچرز اکران خود را آغاز کند .فلم
فرشتگان و شیاطین و داوینچی کد دو فلم با همین
مضمون اقبال بسیار گسترده ای را از سوی منتقدان
و هنرمندان در پی داشــتند و گیشه بسیار خوبی را
نیز ثبت نمودند.

 بازی با اعداد
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فلم «خانه خانم پرگریــن برای بچههای عجیب و غریب»
صدرنشین این هفته گیشه سینمای آمریکا و جهان شد.
به نقل از اسکرین ،فلم «خانه خانم پرگرین برای بچههای
عجیب و غریب» جدیدترین ساخته «تیم برتون» در اولین
هفته نمایش خــود در  56بازار بینالمللی به فروش 36.5
میلیون دالری دست یافت.
در این میان سینماهای کره جنوبی پرچمدار فروش آغازین
اثر جدید «تیم برتون» بودند و  5.2میلیون دالر برای این
فلم فروختند و پس از آن سینماهای بریتانیا با  4.6میلیون
دالر ،مکزیک با  3.8میلیون دالر و استرالیا با  3.1میلیون
دالر از دیگر بازارهای پرفروش این فلم علم-تخیلی بودند.
این فلم در اکران همزمان در سینماهای آمریکا نیز در اولین
هفته اکران  29میلیون دالــر فروخت تا در مجموع هفته
آغازین خود را با فروش جهانی  65.5میلیون دالر ســپری
کند« .خانه خانــم پرگرین برای بچههای عجیب و غریب»
از این هفته در  20بازار خارجی جدید از جمله فرانســه،
روسیه ،آلمان و هند نیز اکران خود را آغاز میکند .این فلم
بر اساس رمانی با همین نام نوشته «رانسوم ریگز» ساخته
شده است و داســتان آن نیز درباره پسری  16ساله به نام
«جِ یک» است که مجبور میشود به یک جزیره اسرارآمیز
در ولز سفر کند و در آنجا به دنیایی شگفتانگیز و عجیب
و غریب آشــنا میشــود .در این فلم بازیگرانی چون «اوا

دانیل رادکلیــف بازیگر نقش هری پاتر در مجموعه
فلمهای ســینمایی به همین نام ،امیدوار است که
به زودی روی صندلی کارگردانی بنشــیند .دانیل
رادکلیف بازیگر  ۲۷ساله بریتانیایی در مستر کالسی
که در جشــنواره فلم زوریخ برگزار شد به صحبت
پرداخت .او در این کالس ســطح عالی آشکار کرد
که عاشق کارگردانی اســت .رادکلیف گفت :عاشق
کارگردانی هســتم و خیلی دوست دارم ظرف چند
ســال آینده این کار را بکنم .راســتش تا به حال
چیزهایی نوشــتهام که برخی از تهیه کنندگان از
آنهــا راضی بودهاند .وی افزود :واقعا دوســت دارم
کارگردانی کنم و فکــر میکنم خوب از آب درآید.
امیدوارم کارگردان شــوم! بازیگر مجموعه «هری
پاتر» به شــوخی گفت از آنجا که پس از ایفای نقش
هری پاتر در نقشهــای عجیب و غریب بازی کرده
اســت ،احتماال در اولین تجربه کارگردانیاش هم
کارهای خیلی عجیبی انجام دهد .رادکلیف با دو فلم
اخیرش در جشنواره سینمایی زوریخ حضور دارد که
شــامل فلم «امپراتوری» ساخته دانیل راگوسیس و
«مرد ارتش سوییس» ســاخته دانیل کوان و دانیل
شاینترت است .او درباره فلم بعدیاش هم صحبت
کرد که با عنوان «جنگل» ســاخته شــده و اوایل
امسال در کلمبیا فلمبرداری آن انجام شد.
وی گفت :این فلم را گریگ مکلین کارگردانی کرده
که سازنده «گرگ نهر» هم بود و درباره گینزبرگ و
سه فرد دیگر است که نقشهایشان را آلکس راسل،
جوئل جکسون و توماس کرسچمن بازی کردهاند و
در جســتجوی ماجرا به دل جنگلهای آمازون در
بولیوی میزنند.

«اولی ماکی»

نانوای روستایی و یک بوکسور صاحب عنوان آمریکایی
به نام «دیوی مور» است« .شادترین روز در زندگی اولی
ماکی» که نماینده ســینمای پولند در شاخه بهترین فلم
خارجی در اســکار  2017هســت ،جایزه نقدی 25700
دالری بهترین فلم جشنواره زوریخ را نیز از آن خود کرد.
«جوهو کاسمانن» کارگردان این فلم پس از دریافت جایزه
گفت« :دریافت جایزه همیشــه خوب است و از استقبال
مخاطبان از فلم خوشحالم .به نظر میرسد این فلم با همه
افراد با پیش زمینههــای مختلف ارتباط
برقرار کرده است و بازخورد تماشچیان در
جشنواره زوریخ نیز خیلی خوب بود».
در ســایر بخشهای جشنواره فلم زوریخ،
فلــم «خانم  ،Bزنی از کوریای شــمالی»
به کارگردانی «یرو یــون» جایزه بهترین
مســتند بینالمللی این رویداد سینمایی
را به خــود اختصاص دارد و جایزه بهترین
فلم بخش ســینمای «ســوئیس ،آلمان و
اتریش» نیز به «اندوختههای نهان» ساخته
«والنتین هیتز» از اتریش رسید.

«تیم برتون» صدرنشین گیشه
سینما شد

شــگفت زده نشوید اگر شما توجهات بســیاری را به جلب می
کنید گاهی تغییرات درونی از آن چه که فکر میکنیم بیشترند.
هنگامی که آینده را مجسم می کنید تابشی پر هیجان دارید.
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شاه را در خانه  F 2حرکت دهید.
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«دواین جانسون» ثروتمندترین بازیگر سینمای هالیوود
و جهان نقش اصلی این انیمیشــن را بازی و صداپیشگی
می کند.
عالوه بر جانســون« ،آلن تودیک»« ،نیکول اسچینزر»
و «جاســمین کلمنــت» در این فلم به ایفــای نقش و
صداپیشگی می پردازند .ران کلمنتس پیش از تولید این
انیمیشــن ،کارتون های فراوانی را تولید کرده که موفق
ترین آنها انیمیشن عالالدین بود که از روی آن بازی های
فراوانی هم ساخته شد.

لئوناردو دی کاپریو
علیه «رابین هود»؟

آیا لئونــاردو دی کاپریو نقش منفی نســخه تازه اکشــن
ماجراجویانه و فانتزی «رابین هود» را بازی خواهد کرد؟
اطرافیان این بازیگر به او پیشنهاد کرده اند دراین نسخه که
توسط خود او تهیه می شود ،بازی هم کند.
هفته قبل اعالم شد شرکت فلم ســازی لیوناردو دی کاپریو
به نام آپیان وی ،در تدارک تولید نســخه تازه ای از داستان
کالسیک رابین هود است.
نزدیکان دی کاپریو براین باور هســتند که او با بازی در این
فلم ،موفقیت تازه ای را در کارنامه هنری خود ثبت می کند.
این بحث در حالی مطرح شده که گفته می شود جمی فاکس
بازیگر اسکار گرفته و سیاه پوست سینما ،نقش جان کوچولو
را در فلم بازی خواهد کرد.
«رابین هود» تازه سینما با هزینه تولید  80میلیون دالری و به
کارگردانی اوتو باتورست جلوی دوربین می رود.
به گفته تهیه کنندگان فلــم ،ماجراجویی های رابین هود در
جنگل های شروود به شــکل تازه و متفاوتی در معرض دید
تماشاگران قرار خواهد گرفت.
نقش رابین هود این شورشی مدافع مردم ستم کشیده را در
این نسخه ،تارون اگرتون انگلیسی تبار بازی خواهد کرد.
این اولین بار نیســت که بازیگر  43ســاله سینما در جلوی
دوربین فلم برداری ،در نقش یک کاراکتر منفی ظاهر می شود.
او چهار ســال قبل و در «جانگوی از بند رسته» هم ،در قالب
یک برده دار بیرحم ایفــای نقش کرد .منتقدان بازی او را در
این نقش پسندیدند.
در داستان رابین هود تازه ،این کاراکتر معروف و محبوب قرون
وسطایی ،بعد از بازگشت به شــهر خود متوجه فساد عظیم
دربار سلطنتی می شود.
رابین هود به صورت یک راهزن درآمده ،و پول های به سرقت
رفته از ثروتمندان را بین فقرا تقسیم می کند.
دی کاپریو قبل از این و در مصاحبه های مختلف خود عنوان
کرده وحشتی از ظاهر شــدن در قالب کاراکترهای خبیث و
منفی ندارد.

ارتباط دوباره با موجودات
بیگانه در فضا

فلم «ورود» به عنوان نماینده سینمای علمی تخیلی هالیوود
در فصل پاییز و در ابتدای ماه نوامبر اکران می شود.
فلم سینمایی «ورود» به کارگردانی «دنی ویلنو» نوامبر امسال
توسط پارامونت پیکچرز در ایاالت متحده اکران شود.
«ورود» فلمی به نویســندگی «اریک هایســرر» است که بر
اســاس اقتباسی از داستان کوتاه «داستان زندگی تو» به قلم
تد چیانگ نوشته شده است.
«ایمی آدامز» « ،جرمی رنر «« ،فارســت ویتاکر « و «مایکل
اســتلبرگ» در آخرین فلم ویلنو به ایفــای نقش خواهند
پرداخت.
فلمبرداری این فلــم از  7جون  2015در مونترآل ،کبک آغاز
شد و نخستین نمایش آن در  1سپتمبر  2016در طی جشنواره
فلم ونیز استقبال خوبی را به همراه داشت.
مدت زمان «ورود»  « 116دقیقه بوده و برای ساخت این اثر 50
میلیون دالر هزینه شده است.
داستان جذاب این فلم باعث شده به یکی از پر مخاطب ترین
فلم های جشــنواره ونیز تبدیل شود« .ایمی آدامز» در نقش
داکتر بنکز مترجم و زبان شناســی است که برای ارتباطات با
بیگانگان به فضا اعزام می شــود و آنجا به رابطه ای تازه بین
موجودات پی می برد.

