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اشتراک  ۲عکاس افغان در
نمایشگاه بینالمللی عکس اتریش
گروه هنری اتریشی – آلمانی “«شوآرت ()Shawarts
” نمایشگاه عکاســی از  9هنرمند عکاس از کشورهای
مختلف را که از  ٢٨مارچ تا  ١٧اپریل سال جاری میالدی
پذیــرای هنرمندان بود ،در شــهر “اینزبروک” اتریش
برگزار نمود و در این نمایشــگاه دو عکاس افغانی نیز
شــرکت کردند .فاطمه حسینی و شــعبان علی وفادار
عکاســان افغانی بودند که آثارشــان را در نمایشگاه
اتریش به نمایش گذاشــتند و انجا آلما دین ،ملینا انگر

میر ،ساندرا لینتر ،اوا هوفر ،اینگو پالنگر و کورت اسنایدر
از جمله عکاسانی بودند که از کشورهای آمریکا ،تایلند،
ایتالیا ،ســوئیس و فرانسه در این نمایشگاه شرکت کرده
بودند .فاطمه حســینی دانشجوی رشــته عکاسی در
دانشگاه تهران اســت که با  16عکس در این نمایشگاه
حضور یافت .عکســهای نمایشگاه شــوآرت اتریش در
زمینه نشــان دادن فرهنگهای مختلف ،زندگی روزمره،
پرترهنگاریها و مجموعههای صحنهسازی بود.

صدرنشین گیشه جهانی
مشخص شد
 3/50میلیون دالر بهترین عملکرد را داشتند.
محصول جدید کمپانی دیزنی این هفته  7/13میلیون دالر
در انگلیس و همچنین در هفته اول اکران در فرانسه 7/7
میلیون دالر فروخت« .کتاب جنگل» که براســاس رمان
نوشته «رودیارد کیپلینگ» ساخته شده و جدیدترین فلم
از سری کالسیک بازسازی شده کمپانی دیزنی محسوب
میشــود ،در دو هفته اکران در سینماهای هند به فروش
 1/20میلیون دالری دســت یافته تــا پرفروشترین فلم
کمپانی دیزنی و ســومین فلم پرفروش تاریخ هالیوود در
هند پس از «ســریع و خشن »7و «دنیای ژوراسیک» نام

کمپانــی دیزنی به لطف فروش فــوق العاده فلم «کتاب
جنگل» برای پانزدهمین ســال پیاپی فروش جهانی خود
را از مرز دو میلیارد دالر عبور داد.
فلم اکشــن و ماجراجویانه «کتاب جنگل» به کارگردانی
«جــان فاوارو» توانســت بــا فروش چشــمگیر 240
میلیون دالری در هفتهای که گذشــت در صدر فهرست
پرفروشترین فلمهای سینمای جهان جای گیرد.
«کتاب جنگل» در دومین هفته اکران در گیشه بینالمللی
در  49بازاری که به روی پرده رفت ،فروش  1/136میلیون
دالری را ثبت کرد و در این میان سینماهای چین با فروش

برنی سندرز صداقت جرج کلونی را تحسین کرد

همراهی جانسون با بازی «جومانجی»
دواین جانسون بازیگر ورزشکار سینما که به
«راک» معروف اســت ،در حال مذاکره با تهیه
کنندگان نســخه تازه «جومانجی» است تا در
نقش اصلی آن بازی کند.
شرکت فلم سازی سونی قصد احیای این کمدی
اکشن ماجراجویانه ســال  1996خود را دارد.
رابین ویلیامز نقش اصلی این نسخه را به عهده
داشت.
تهیه کنندگان نســخه تازه این روزها به دنبال
فلم نامه نویسی هســتند که کار نگارش فلم
نامه اقتباســی فلم را به دست او بسپارند .این

فلم نامه براساس داســتان کتاب «کریس ون
آلسبرگ» نوشته می شود.
این کتاب که در سال  1984منتشر و خیلی زود
تبدیل به یک کار ادبی موفق و پرخواننده شد،
الهام بخش نسخه سینمایی سال  1996نیز بود.
شرکت سونی برای کارگردانی نسخه احیا شده
شده «جومانجی»« ،جیک کاسدان» را انتخاب
کرده است .این فلم ســاز از طرفداران نسخه
اصلی فلم است .داستان فانتزی و ماجراجویانه
جومانجی در باره خواهر و برادر نوجوانی است
که یک بازی جادویی پیدا می کنند .شخصیت

های این بازی ســر از عالم واقعی درآورده و
ماجراهایی را خلق می کنند.
رابین ویلیامز در این داستان ،کسی است که در
دنیای خیالی این بازی جادویی با بچه ها همراه
می شود .دواین جانسن در نسخه تازه ،در نقش
ویلیامز ظاهر خواهد شد.
به نوشــته امپایر آنالین،شــرکت ســونی از
ســال  2012به دنبال تولید نســخه احیا شده
«جومانجی» بود .گفته می شود علت تاخیر در
ســاخت آن ،انتخاب بازیگر مناسب برای نقش
اصلی بوده است.

جرج کلونی که این پایان هفته میزبان مراسم
جمعآوری کمکمالی بــرای هیالری کلینتون
بود ،خــود این گونه پول را ناپســند و موهن
توصیف کرد .پس از اظهارات کلونی در این باره،
برنی سندرز رقیب هیالری کلینتون در حزب
دموکرات صداقت و راســتی کلونی درباره این
موضوع را ستود و گفت « :یکی از تراژدیهای
بزرگ این است که پولهای بزرگ انتخابات را
میخرند ».کلینتون در حال حاضر در انتخابات
درون حزبی از ســندرز پیش اســت .ماجرای
جمعآوری کمک مالی کلونــی برای کلینتون
در سانفرانسیســکو و لسآنجلس با انتقادات
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فراوانی از ســوی کمپین سندرز روبهرو شد و
حتی عدهای از هواداران ســندرز بیرون محل
برگزاری مراسم تجمع و به آن اعتراض کردند.
جــرج کلونی در پاســخ به پرســش مجری
انبیســی درباره مبالغ باالیی که درباره این
موضوع گفت « :شب گذشــته عدهای مقابل
محل برگزاری مراسم ما دست به اعتراض زدند
و حق هم داشتند .آنها کامال حق دارند .اینکه
باید اینگونه پولها را در سیاست داشته باشیم،
احمقانه اســت .من کامال موافقم ».سندرز هم
صبح یکشنبه به سیانان گفت « :من احترام
فراوانی برای صداقت و راستی جرج کلونی در

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.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 27 کلمه :عالی
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میزان

حمل

اگر الزم است در مورد موضوعي بررسي كنيد وقت را ضایع نكنيد.
مخصوص ًا اگر مي خواهيد پولي را سرمايه گذاري كنيد ،هر موقع الزم
بود پول خرج كنيد اما آينده را هم در نظر بگيريد.

ثور

امروز روابط شــما با افراد مورد عالقه تان و کســانی که با آنها
زندگی میکنید آنقدر خوب است که حتی نیازی به گفتن کلمات
نیز نمیباشد .شــما به صورتی درونی و غریزی همدیگر را درک
می کنید و حتی بدون این که دیگران بگویند ممکن است بدانید
که آنها به چه چیزی فکر میکنند .در حال حاضر مراقب باشــید
که گرفتار غرور نشــوید و باور نکنید که تمامی آنها حقیقت دارد
ممکن اســت که این تصورات تنها نتیجه تصویر سازی های زنده
شما باشد.

موضوع مهم این است که باید فعال باشــید .اگر از کاری خوشتان
میآید آن را انجام دهید .از امروز آن را انجام دهید .از امروز به بعد
الزم نیست شــما نقش یک تماشاچی را بازی کنید که تنها دیگران
را باید تحسین کند .شــما خالق هستید و همه چیز به خوبی پیش
میرود .در رویاها فرو می روید و کام ً
ال احساساتی هستید.

عقرب

تغييراتي كه اخيرا ً در زندگي خصوصي و شغلي شما ايجاد شده است
راهي را براي رسيدن به آرزوهايتان باز مي كند .تنها چيزي كه اكنون
مي خواهيد جسارت در قانع كردن ديگران است و اين كه بدانيد چه
زماني بايد اين كار را بكنيد .سعي كنيد حرف هاي شخصي را كه به
اندازه خودتان كمال و قوه تخيل ندارد ،جدي نگيريد.

قوس

جوزا

سرطان

این ماه را با احساس و ظاهر خوب تمام می کنید .مالقات با دوستان
بسیار رمانتیک و جالب است .شخصی بسیار مشتاق است تا شما را
بهتر بشناسد اما شخص دیگری دوست دارد از شما فاصله بگیرد!

امــروز احتیاج دارید که انرژی تان را دوباره چارج کنید .اگر بیش
از حد غذا خورده اید ،اکنون الزم اســت که دســت از تنبلی و
زیاده روی بردارید و ســعی کنید در طول هفته کاری انجام دهید
تا انرژیتان را دوباره به دســت آورید .هر چقدر این کار را دیرتر
انجام دهید سخت تر می شود.
اجازه ندهيد كه يك كدورت كوچك درمنزل تبديل به كشمكشي
بزرگ شود .امروز شما خيلي لجباز هستيد و بهتر است بدانيد كه
شما گاه بدترين دشمن خود هستيد.

جدی

انجام كارهاي روزانه برايتان مناسب است اما در حال حاضر كمي
احساس خستگي مي كنيد .چيزهاي زيادي است كه بايد به آن ها
فكر كنيد ،مخصوص ًا از نظر كاري ،و زماني كه تصميم مي گيريد كه
دست به كار شويد ،مسئوليت هايتان اجازه نمي دهند.

دلو

هيچ شكي نيست كه امروز حواستان جمع است .شما دقيق ًا ميدانيد
كه چه مي كنيد و تصميمات هوشمندانه اي راجع به پول مي گيريد.
بهترين راه اين است كه با شخصي كه اهل ريسك است مذاكره كنيد.

امروز از تخیالت در خالقیت تان نهایت اســتفاده را ببرید .حتی
اگر به چنین چیزهایی عالقه نداشته باشید .اجازه دهید افکارتان
به همه جهات بروند .در نتیجه می توانید شــاهکار یک نابغه را
خلق کنید.

به نقشه هایتان برای آینده فکر کنید .درحال حاضر مثبت بینی را با
منطق ترکیب کرده اید و حتم ًا موفق خواهید بود .یکی از دوستان یا
آشنایان به شما پاداش می دهد.

مسائل پولی مقداری توجه می خواهند .برای یک فرصت عالی که
مقداری پول نقد اضافی درست می کند .گوش به زنگ باشید هر
آن چه را که در اولین نگاه ممکن است جالب به نظر برسد مجددا ً
نگاه کن در بررسی بیشتر ممکن است شایسته باشد.

اسد

سنبله

گیرد« .کتاب جنگل» از این هفته در سینماهای جمهوری
چک ،یونان ،هنگری و نیوزلند اکران خود را آغاز میکند.
اینمیشن «زوتوپیا» دیگر محصول کمپانی دیزنی نیز در
دهمین هفته اکران بینالمللی  8/10میلیون دالر از محل
سینماهای  53کشور جهان فروخت تا به فروش خارجی
فوق العاده بیش از  574میلیون دالر دست یافته باشد.
این انیمیشن تاکنون پرفروشترین فلم سینمای فرانسه
در ســال  2016بود و  5/4میلیون مخاطب را به ســینما
کشانده و در انگلســتان نیز  5/29میلیون دالر فروخته
است .به گزارش اســکرین دیلی ،سینمای چین با 234
میلیون دالر بهترین بازار بین المللی فروش انیمیشــن
«زوتوپیا» بوده اســت .اما فلم «مرد شــکارچی :جنگ
زمســتانی» با فروش  6/17میلیون دالری در  25کشور
مجموع فروش خارجی خود را پس از دو هفته اکران به 43
میلیون دالر ارتقا داد و در هفتهای که گذشت  6/1میلیون
دالر در فیلیپیــن 5/1 ،میلیون دالر در مالزیا و نزدیک به
یک میلیون دالر در ســینماهای سنگاپور فروخت .فلم
«بتمن مقابل سوپرمن :طلوع عدالت» هم اکنون ششمین
فلم ابر قهرمانی پرفروش تاریخ سینماســت و تاکنون به
فروش خارجی  516میلیون دالر دســت یافته است .این
فلم ابر قهرمانی محصول کمپانی برادران «وارنر» که برای
اولین بار «بتمن» و «ســوپرمن» را در یک فلم مقابل هم
قرار داده است ،در هفتهای که گذشت  1/15میلیون دالر
از سینماهای  67کشور جهان به فروش خود اضافه کرد.
قسمت سوم از انیمیشــن «پاندای کونگفوکار» محصول
کمپانی فاکس نیز با اضافه کردن  7/5میلیون دالر از 50
بازار بینالمللی فروش خارجــی خود را به بیش از 355
میلیون دالر افزایش داد.

حوت

رابطه با این موضوع قائلم .یکی از تراژدیهای
بزرگ این اســت که پولهای بزرگ انتخابات
را میخرنــد ».او در ادامه افــزود « :رهبران
احزاب نباید پاســخگوی نیازهای والاستریت
و حامیــان مالی بزرگ کمپینهــای تبلیغاتی
باشند .اینکه افرادی قادر باشند با ارقام بسیار
باال در کمپینهای تبلیغاتی مشــارکت مالی
داشته باشند کار درستی نست .این دموکراسی
نیست ،این حرکت به ســوی الیگارشی است.
این مشکل امروز سیاســت آمریکا است .آیا
دولت ما پاسخگوی همه مردم است یا تنها یک
درصد از مردم را نمایندگی میکند؟»

خواننده ‹گانز ان رزز›
موقتا جایگزین خواننده
ایسی/دیسی میشود

گروه راک ایسی/دیســی ( )AC/DCکنسرتهای خود
را در آمریکا با خوانندگی اکســل رز ،خواننده گروه «گانز ان
رزز» ادامه میدهد .این گــروه چندی پیش به دلیل احتمال
ناشنوا شــدن برایان جانسون ،خواننده گروه ،کنسرتهایش
را به تعویق انداخته بود .اکســل رز عالوه بر کنســرتهای
ی همراهی خواهد کرد
آمریکا ،ایسی/دیسی را در تور اروپای 
و سپس برای کنســرتهای گروه خودش در تابستان از آنها
جدا میشود« .گانز ان رزز» پس از همراهی دوباره اعضایش،
دو هفته پیش پس از  ۲۳ســال به روی صحنه رفت .ایسی/
دیسی در اطالعیهای که منتشر کرده ،از «حمایت» اکسل رز
ابراز خوشنودی کرده است.
ماه گذشته پزشکان به برایان جانســون خواننده این گروه
استرالیایی هشدار دادهاند که در حال ناشنوا شدن است.
پس از آن ایسی/دیسی در اطالعیهای اعالم کرد که به دلیل
هشدار پزشکان که جانسون در صورت ادامه کار شنواییاش
را کامال از دســت خواهد داد ،کنسرتهای خود را در آمریکا
ادامه نخواهد داد .این گروه پیشتر اعالم کرده بود در صورت
برگزاری کنســرتهای از پیش برنامهریزی شده ،احتماال از

خواننده مهمان اســتفاده خواهند کرد .برایان جانسون۶۸ ،
ساله از سال  ۱۹۸۰خواننده ایسی/دیسی بوده است .ایسی/
دیسی در نوامبر  ۲۰۱۴تازهترین آلبوم خود را منتشر و برای
تبلیغ آن کنسرتهای جهانی خود را آغاز کرد( .بی بی سی)
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داستان ترسناک
«استفن کینگ» سریال میشود

«مــه» رمان کوتاه ژانر وحشــت «اســتفن کینگ» که فلم
سینمایی آن شناختهشده اســت ،پس از سالها به سریالی
تلویزیونی تبدیل میشــود .شــبکه تلویزیونی «اسپایک
تیوی» از ساخت سریال  10قســمتی «مه» با الهام از رمان
معروف «استفن کینگ» جنایینویس آمریکایی خبر داد .فلم
اقتباسی «مه» ســال  2007به کارگردانی «فرانک دارابونت»
به روی پرده رفت و حاال پس از گذشــت چندین سال ،نمونه
تلویزیونی این اثر ادبی در دست تولید قرار میگیرد« .استفن
کینــگ» خالق بیش از 200اثر ادبی در ژانرهای وحشــت و
خیالپردازی است .او نویســندگی را در سن هفتسالگی و
بعد از پیدا کردن یک صندوقچ ه حاوی کتابهای جنایی آغاز
کرد و با نامهای مســتعار «ریچارد باچمن» و «جان سوئیتن»
تاکنون آثار متعددی نوشــته است .رمانهای «کینگ» چنان
با استقبال گرمی از سوی خوانندگان او روبهرو شد که دیری
نپایید به سینما نیز راه یافت .کارگردانان مطرح با اقتباس از
رمانهای او فلمهای بسیاری ساختهاند؛ فهرست برخی از این
فلمها که با بازی درخشان بازیگران نامدار بر پرده رفته از این
قرار است« :مسیر ســبز»« ،رهایی از شائوشنگ» و «مه» به
کارگردانی «فرانک دارابونت»« ،میزری» به کارگردانی «راب
راینر» و « »1408به کارگردانی «مایکل هاف استروم».
به گزارش ورایتی ،ســریال تلویزیونی جدید «مه» که دستور
ساخت آن از فبروری امسال صادر شده ،قرار است سال 2017
در قالب  10قسمت یکساعته به روی آنتن برود .داستان «مه»
درباره مردم شهری است که مورد تهاجم موجودات عجیب،
ترسناک و فوقالعاده خطرناک قرار میگیرند.

