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نخستینسینمایخانوادگیدرکابلافتتاحشد

نخســتین ســینمای خانوادگی زیر نام ( کهکشان) روز
یکشنبه از سوی مقام های وزارت اطالعات و فرهنگ در
کابل گشایش یافت.
در مراســمی که به مناسبت گشــایش سینما کهکشان
کیث کیمبل ،از وبســایت متاکریتیک هر هفته آخرین
اخبار ،آپدیت ها ،تریلرهــا و مطالب مربوط به فلم های
ســینمایی که قرار اســت در طول ماه های آینده روی
پرده سینماهای دنیا بروند را گردآوری و منتشر می کند.
متاکریتیک وبسایتی تجاری است که نقدهای منتقدین در
خصوص فلم های سینمایی ،بازی ها ،آلبوم های موسیقی،
ســریال ها ،دی وی دی ها و اخیرا ً کتاب ها را جمع آوری
می نمایــد .بنابراین می توانید موثق ترین اخبار در مورد
فلم های مورد عالقه خود و ستاره هایی که قرار است در
این فلم ها بازی کنند را در اینجا بخوانید.
دیوید لوری (کارگردان فلم «آنها بی گناهند») به ســوی
ســاختن فلمی با جلوه های ویــژه و بودجه بزرگ خیز
برداشته و قرار است این فلم او با عنوان «اژدهای پیت»
( )Pete’s Dragonروز  12آگســت اکران شود .لوری و
توبی هالبروکس مشــترک ًا فلمنامه آن را نوشته اند و در
واقع این فلم نسخه بازسازی شــده فلمی به همین نام
است که در سال  1977ساخته شد .برایس داالس هاوارد

برگزار شــده بود ،مژگان مصطفوی معین نشرات وزارت
اطالعات و فرهنگ ،شــماری هنرمندان و ســینماگران
کشور حضور داشتند.
کهکشان ،از نخســتین سینمای خانوادگی در افغانستان

به شــمار می رود و در مرکز تجارتی داوود در شهر کابل
موقعیت دارد.
خانم مصطفوی گشایش این ســینمای خانوادگی را گام
موثر دانســته و گفت :اگر تولیدات ســینمای کشورما
افزایش یابد ،باعث می شــود تا فرهنگ ما غنی تر شود
و از ورود سریال ها و فلم های که با فرهنگ ما همخوانی
ندارد جلوگیری شود.
او گفت که در سال های جنگ ،هنر و سینمای افغانستان
نیز متاثر شده و کمترین توجه در این زمینه صورت گرفته
است.
با این حال خانم مصطفوی ابراز امیدواری کرد که سینمای
های افغانستان بازسازی شود و زنان نیز بتوانند از سینما
استفاده کنند.
از ســویی هم مسئوالن ســینمای خانوادگی کهکشان
میگویند هدف از تاســیس این سینما ایجاد فضای سالم
خانوادگی و ترویج فرهنگ شــهر نشــینی است و نیز
تالش می شود در این ســینما فلمها و سریالهای خوب
خانوادگی نمایش داده شود( .بخدی)

نقش گریس را بازی می کند ،جنگلبانی که پدرش (با بازی
رابرت ردفورد) همیشه قصه هایی از اژدهایی تعریف می
کرد که در جنگل های شمال غربی اقیانوس آرام زندگی
می کند .وقتی گریس با پسرک یتیم  10ساله اسرارآمیزی
به نام پیت (با بازی اوکس فگلی) آشــنا می شود و حرف
های او درباره زندگــی در جنگل با اژدهایی به نام الیوت
را می شنود ،شک و تردیدش نسبت به قصه های پدرش
برانگیخته می شــود .اونا الرنس ،وس بنتلی ،ایســایا
ویتالک جونیور و کارل اربن از بازیگران نقش مکمل این
فلم هستند .ربه کا میلر (نویسنده و کارگردان فلم های
«تصنیــف جک و رز» و «زندگی های خصوصی پیپا لی»)
با فلمی که حالت کمدی تر و ســبک تری دارد برگشته و
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انیمیشن «زوتوپیا» پس از ثبت اکرانی موفق در آمریکا،
در بازارهای خارجی نیز مورد استقبال فراوان مخاطبان
و انیمیشندوستان قرار گرفته است.
این انیمیشن که محصول جدید کمپانی «دیزنی» است
با فروش  25میلیون دالر در روز شــنبه ،رکورد فروش
تکروزه یک فلم انیمیشن را در سینماهای چین به نام
خود ثبت کرد و انتظار میرود بتواند به فروش انیمیشن
در حــال اکران «پاندا کونگ فوکار  »3در ســینماهای
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استعداد صنعت موســیقی بازی می کند و قالب داستان
به فلم «روانی آمریکایی» شباهت دارد .نقش های مکمل
این فلم کمدی تلخ و سیاه را کریگ رابرتز ،جیمز کوردن،
روزانا آرکت ،اد اسکراین و جورجیا کینگ بازی می کنند.
در فلم بلند مکــس آدام با عنــوان «محموله گرانبها»
( )Precious Cargoکه اولین تجربه کارگردانی وی نیز
هســت ،بروس ویلیس نقش ا ِدی ،رئیس مافیایی را بازی
می کند که فردی به نام جک (با بازی مارک-پل گوسالر)
را مجبور می کند برایش سرقتی غیرممکن را انجام دهد
تا بتواند نامزد ســابقش کارن (با بازی کلیر فورالنی) را
نجات دهد .ولی این چیزی نیســت جز نقشه ای پنهانی
در فلمی اکشن و پرهیجان که روز  22اپریل اکران خواهد

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

بازی بابا اعداد
جواب بازی
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در فلم «نقشــه مگی» ( )Maggie’s Planداستان مگی
(بــا بازی گرتا گرویگ) را روایت مــی کند که تصمیم او
برای تشکیل خانواده با آشنا شدن با رمان نویس و استاد
دانشــگاهی به نام جان (با بازی ایثان هاوک) کام ً
ال زیر و
رو می شود .جان همسری به نام جورجت (با بازی جولیان
مــور) دارد ،ولی وقتی جان تصمیــم می گیرد جورجت
را رها کند ،مگی نقشــه کام ً
ال جدیدی برای خودش می
ریزد .این فلم با اکران در جشنواره تورنتو نقدهای مثبتی
دریافت کرد و البته باید گفت که نقش های مکمل این فلم
را بازیگران توانایی مانند بیل هیدر ،مایا رودولف ،واالس
شــان و تراویس فیمل بازی می کنند« .نقشه مگی» قرار
است روز بیستم می  2016روی پرده سینماها برود.
«نور بین اقیانوس ها» ()The Light Between Oceans
فلم درامی اســت بــه نویســندگی و کارگردانی درک
سیانفرانس که بر اساس رمانی به همین نام نوشته ام .ال.
استدمن ساخته شد و داستان تام شربورن (با بازی مایکل
فســبندر) نگهبان یک فانو دریایی و همسرش ایزابل (با
بازی آلیشیا ویکاندر) را روایت می کند که قایقی پیدا می
کنند که حامل یک نوزاد دو ماهه و جسد یک مرد است.
ایــن زوج نوزاد را نجات می دهند و تصمیم می گیرند که
خودشان آن را بزرگ کنند .ولی چند سال بعد تام و ایزابل
با مادر بیولوژیکی بچه (بــا بازی ریچل وایس) روبرو می
شــوند .این فلم قرار است روز دوم سپتمبر امسال اکران
گردد .فلم «دوستانت را بکش» ()Kill Your Friends
به کارگردانی اوون هریس با اکران در جشــنواره تورنتو
نقدهای گوناگونی دریافت کرد .این فلم که اقتباســی از
رمان جان نیون درباره صنعت موســیقی بریتانیا در دهه
نود است ،ستاره ای همچون نیکوالس هولت را دارد که در
نقش استیون اســتِلفاکس ،نماینده سنگدل بخش کشف

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 27 کلمه :عالی
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حمل

مســائل مالي امروز داراي اهميت زيادي است .اما خودتان را درگير
جزئيات نكنيد .بیشتر به حادثههای که رخ میدهد فکر کنید.

ثور

به خاطر داشته باشــید که همه چیز در زندگی به همکاری کمک و
حس نسبت به دیگران بســتگی دارد بنابراین امروز افراط نکنید.
البته باید به اهداف خودتان به خوبی فکر کنید اما به خاطر داشــته
باشید که دیگران هم نهایت سعی خودشان را می کنند هر چند اگر
ایده های آنها به خوبی مال شما نباشد.

جوزا

ســعي كنيد به دل يك نفر راه پيدا كنيد ،اما اين كار را به زور انجام
ندهيد .شما ديدي حقيقي به مسائل داريد كه به نفع شما مي باشد.
آرامش شما در انجام كارها به شخصي نشان مي دهد كه شما هم مي
توانيد از رويا بيرون بياييد.

سرطان

هر چقدر تالش میکنید تا نظر یک نفر را عوض کنید کام ً
ال بی فایده
اســت .بهتر است صبر کنید تا خودشــان بفهمند شما درست می
گویید .پافشاری شما تنها وقت تلف کردن است.

اسد

امــروز توجه خود را معطوف به امور مالــی کنید ،به خصوص اگر
میخواهید که پولتان سودی به شما برساند و شما میتوانید در
آینده تعادلی در حساب های بانکیتان پیدا کنید .با مردم صحبت
کنید و ببینید که کدام یک تجربهای را که شما نیاز دارید ،دارند و
با دقت به آنها گوش کنید.

عقرب

امروز همســرتان نیاز به توجه بیشتری دارد اما در عوض ،تصمیم
داریــد بدون توجه به دیگران هر چیــزی را که میخواهید بیان
کنید.تنها چیزی که متوجه میشوند این است که شما فع ً
ال صبور
نیستید .سعی کنید در این زمینه افراط نکنید.

قوس

امروز ســتارهها نشان ميدهند كه تمام عالئم وجود دارند كه كار
يا برنامــهاي كه خيلي به آن با تمام وجود عالقهمنديد را به پيش
ببريد .نيت شــما اين است كه آنچه از دستتان بر ميآيد در اين
مورد انجام دهيد و اين موفقيت شما را در نتايچ تضمين ميكند.

جدی

امروز همه دور هم جمع هســتند ولي اين جمع دوستان شما باز
هم مايليد كه كارها را به روش خودتان انجام دهيد .البته كه شما
مــي توانيد هر كاري را به تنهايي انجام دهيد ولي آيا احســاس
تنهايي نمي كنيد؟ احساس خطر نكنيد كه وضعيت را ناهنجار و
ناخشنود سازد.

دلو

از همراهي فاميل و ديگر مردمي كه به آنها نزديك هستيد احساس
لذت ببريد .امروز شــما حالت مهمان نــوازي داريد و ميتوانيد از
دعوت كردن كســي براي شــام لذت ببريد اگر افكار شما متوجه
طراحي داخلي شده ،ميخواهيد كه هر چه سريعتر افكار خودتان را
به مرحله اجرا بگذاريد.

الزم است امروز به موضوعات کاری توجه بیشتری داشته باشید و
باید تا حد امکان منظم باشید تا بتوانید در زمان کمی که در اختیار
دارید به همه کارهایتان برسید و اگر برای امروز از قبل برنامهریزی
کنید .باعث میشود که از همان ابتدای کار موفق باشید.

امروز یکی از دوســتانتان به کمک شــما نیاز دارد ،بنابراین سعی
کنید زمانی را برای آنها قرار دهید.آن ها برای شــما ارزش قائلاند.
اما احتیاجی هم به هم دلی ندارند .امروز میتوانید برای آینده برنامه
ریزی کنید .مخصوص ًا اگر برنامهریزی برای سفر یا تحصیل باشد.

در ذهنتان ممکن است از خوشی بال در آورده باشید اما به خاطر
داشته باشید پاهایتان را محکم روی زمین حفظ کنید یک لحظه
کم شدن تمرکز میتواند به معنای یک مطالبه پرخرج روی بیمه
موتر شما باشد .حواستان را پرت نکنید تا سالم به خانه برسید.

سنبله

چین برسد« .پاندا کونگ فوکار  »3تا کنون  125میلیون
دالر در گیشــه ســینماهای چین فروخته است و انتظار
میرود فروش انیمیشن «زوتوپیا» نیز تا پایان این هفته،
از مرز  100میلیون دالر بگذرد .انیمیشــن «زوتوپیا» که
در آن «جنیفر گودوین» و «جیسون بتمن» صداپیشگی
میکنند ،درباره خرگوشی به نام «جودی هاپس» است که
به کمک یک روباه غیرقابل اعتماد به نام «نیک وایلد» در
جستجوی یک سمور گمشده است.

جدیدترینفلمهایسینماییدنیااینجاست
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رکوردشکنی «زوتوپیا» در چین

حوت
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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قلعه را در خانه  c 8حرکت دهید.
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شــد .اخبار و یادداشت های کوتاه درباره فلم هایی که
قرار است ساخته شوند:
• فلم «تولد یک ملــت» ()The Birth of a Nation
ســاخته نیت پارکر که برنده جشنواره ساندنس شد ،روز
هفتم اکتبر در سینماها اکران خواهد شد.
• مایکل بی .جوردن در فلم دوباره سازی شده دیگری
از «ماجرای توماس کــراون» (The Thomas Crown
 )Affairبازی خواهد کرد که قب ً
ال در ســال  1968استیو
مک کوئین و در ســال  1999پیرس برازنان در این نقش
بازی کرده بودند (منبع)THR :
• ایوا دو ورنی فلمی اقتباسی از کتاب کالسیک فانتزی
«چروکی در زمان» نوشــته مادلین لنگل را کارگردانی
خواهد کرد( .منبع)Deadline :
• لین-مانوئل میراندا خالق و ستاره موزیکال «همیلتون»
( )Hamiltonدر حال مذاکره برای پیوســتن به امیلی
بالنت در دنباله فلم «مری پاپینز» ( )Mary Poppinsبه
کارگردانی راب مارشال است( .منبع)Variety :

كارگرداني فيلم جديد
بتمن به چه كسي مي رسد؟

در حالی که قرار است حداقل  34فلم ابر قهرمانی طی چهار
سال آینده به نمایش درآیند ،ممکن است بن افلک عهدهدار
کارگردانی فلم جدید بتمن شود.
در حالی که قرار است حداقل  34فلم ابر قهرمانی طی چهار
سال آینده به نمایش درآیند ،ممکن است بن افلک عهدهدار
کارگردانی فلم جدید بتمن شــود .کارگردان و بازیگر برنده
اسکار که بهزودی در نقش بتمن در فلم «بتمن علیه سوپرمن»
به کارگردانی زک اسنایدر روی پرده سینماهای جهان میآید،
فاش کرد که ممکن اســت پروژه بعدیاش ساخت فلم بعدی
بتمن باشد.
او بــه مجله انترتینمنت ویکلی گفته اســت« :قطعا عالقه و
اراده و آرزو دارم که یک فلم (مستقل) بتمن را برای کمپانی
برادران وارنر بســازم ».افلک سپس توضیح بیشتری درباره
این پــروژه کنجکاویبرانگیز داده اســت« :هنوز در مراحل
ابتداییست و حاال تمرکز من بر تمام کردن «در شب زندگی
کن» است .من دوســت دارم در یک زمان فقط روی یک فلم
کار کنم .پس وقتی این فلم تمام شــد ،روی فلم بعدی تمرکز
میکنم و میسنجم چه کنم ».افلک از اکتبر  2015فلمبرداری
«در شــب زندگی کن »Live by Night /را بر اساس رمانی
به همین نام نوشــته دنیس لهان آغاز کرده است .او فلمنامه
را هم نوشــته و عالوه بر کارگردانی ،در آن نقش اول را بازی
میکند .ســیهنا میلر ،کریس مسینا ،زو سالدانا و الی فنینگ
دیگر بازیگران این فلم هستند .این فلم که داستانش در دهه
 1920میگذرد ،درباره کنگســترها و خالفکاران زیرزمینی
بوستون است و در ســال  2017اکران میشود .آخرین فلم
مستقل با حضور شــخصیت بتمن «شوالیه سیاه برمیخیزد»
بود که به کارگردانی کریستوفر نوالن در سال  2012اکران شد.
در سهگانه نوالن از بتمن ،کریستین بیل نقش کاراکتر دوگانه
بروس وین /بتمن را بازی میکرد و اسنایدر کارگردان «بتمن
علیه ســوپرمن» اخیرا از عالقه خود برای بازگرداندن بیل در
نقش بتمن در دنباله این فلم سخن گفته است.

تام هنکس در بیابانهای
عربستان

در دور جدید جشنواره ترایبکا فلمهای جدیدی از تام هنکس،
وایوال دیویس و مایکل شــنون برای نخستین بار به نمایش
درخواهند آمد .در آخرین آگهی درباره فلمهای شرکتکننده
در جشــنواره ترایبکا تعداد  55فلم به صف فلمهای حاضر
اضافه شــدند که  43عدد از آنها برای نخســتین نمایش
جهانی خود این جشــنواره را انتخاب کردهاند .در این میان
مورد انتظارترین فلم را باید «هولوگرامی برای پادشاه» با بازی
تام هنکس دانست .این فلم براســاس رمانی از دیو اگرز بار
دیگر زمینه همــکاری تام تیکور کارگردان «اطلس ابر» و تام
هنکس را فراهم کرده است .هنکس در فلم «هولوگرامی برای
پادشاه» در نقش یک فروشــنده پریشان و ناامید آمریکایی
ظاهر میشــود که مدتزمانی طوالنی انتظار میکشد تا یک
میلیاردر عرب را مالقات کند.
کتی هلمز هم نخســتین اثر خود در مقام کارگردان را به نام
«همه آنچه که داشتیم» را به جشنواره ترایبکا میآورد .این
فلم درامی بر مبنای رمان محبوب آنی ویثروکس اســت که
فلمنامهاش را جاش بون کارگردان «بخت پریشــان» نوشته
اســت .کتی هلمز عالوه بر کارگردانی به همراه لوک ویلسون
در فلم به ایفای نقش پرداخته است.
از دیگر آثار مطرح حاضر در جشــنواره میتــوان به درام
«شیطان و دریای عمیق آبی» با بازی جیسون سودیکیس در
نقش یک معمار درونگرا و رابطهاش با نوجوانی بیخانمان با
بازی میسی ویلیامز پس از مرگ همسرش با بازی جسیکا بیل
اشاره کرد .مایکل شــنون نیز با فلم «گرگها» در جشنواره
حاضر است ،او در این فلم نقش پدری گرفتار را بازی میکند
که به قمار اعتیاد دارد.

