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جشنوارۀ سرکس در کابل
راه اندازی شد

اعالم کتابهای پرفروش
در روز «عاشقان کتاب»

دیروز نهم اگست برابر با  19اســد روز «عاشقان کتاب»
بود و به همین مناسبت فهرستی از پرفروشترین کتابها
منتشر شده است.
«ســیوکس ســیتی ژورنال» نوشــت :آمریکاییها نهم
اگســت را به نام «عاشــقان کتاب» نامگذاری کردهاند.
این رسم امروزه به کشــورهای دیگر سرایت پیدا کرده
و حاال به رویدادی بینالمللی تبدیل شــده .در این روز
همه عالقهمندان به مطالعه درباره کتاب حرف میزنند و
خواندن یک کتاب جدید را شروع میکنند.
«ســیوکس سیتی ژورنال» که یک نشــریه آنالین ادبی
اســت ،به همین مناسبت لیســتی از پرفروشترین آثار
ادبیات داستانی را منتشر کرده که براساس ردهبندیهای
موجود در سایتهای «گودریدز»« ،رنکر» و «All-time
 »10 topتهیه شــده است .در این فهرست نام رمانهایی
چون «داستان دو شهر» اثر کالســیک «چارلز دیکنز»،
«ناتور دشت» رمان معروف «جی .دی سلینجر» و «شازده
کوچولو» شــاهکار «آنتوان دو ســنت اگزوپری» دیده
میشود.
پرفروشترین آثار ادبیات داســتانی و میزان فروش کلی
آنها به نقل از «ســیوکس ســیتی ژورنال» را در ادامه
میبینید:
« .۱داستان دو شهر» نوشته «چارلز دیکنز» ۲۰۰ ،میلیون
جلد
« .۲ارباب حلقهها» نوشــته «جــی.آر.آر تالکین»۱۵۰ ،
میلیون جلد
« .۳هابیت» نوشته «جی.آر.آر تالکین» ۱۰۰ ،میلیون جلد
« .۴رویای خانه سرخ» نوشته «کائو ژوکین» ۱۰۰ ،میلیون
جلد
« .۵و سپس هیچکس نبود» نوشته «آگاتا کریستی»۱۰۰ ،
میلیون جلد
« .۶شیر ،کمد و جادوگر» نوشته «سی.اس .لوئیس»۸۵ ،
میلیون جلد
« .۷او؛ تاریخ ماجراجویی» نوشته «اچ .رایدر هاگارد»۸۳ ،
میلیون جلد
« .۸شازده کوچولو» نوشته «آنتوان دو سنت اگزوپری»،
 ۸۰میلیون جلد
« .۹رمز داوینچی» نوشته «دن براون» ۸۰ ،میلیون جلد
« .۱۰ناتور دشــت» نوشته «جی.دی ســلینجر»۶۵ ،
میلیون جلد

جشنواره پنج روزۀ ســرکس تعلیمی و تربیتی به هدف
ایجاد فضای خوشی و شادی برای کودکان ،دیروز در کابل
راه اندازی شد.
در این جشنواره که از ســوى «مرکز سرکس تعلیمی و
تربیوی اطفال افغانســتان» ( )MMCCراه اندازی شده
است ،شماری از کودکان ،نمایش هایی را برای باشندگان
کابل به ویژه کودکان بی بضاعت و خیمه نشین اجرا می
کنند.
دیروز در نخســتین روز این برنامه ،یــک تعداد از این
کودکان برخی از حرکت هــا از جمله انداختن چوب به
صورت چرخی بــه باال ،راه رفتن بــا دو چوب باریک و
گرداندن حلقه به دور کمر را اجرا کردند.
حمید روحان مسوول مرکز ســرکس تعلیمی و تربیوی
اطفال افغانســتان گفت که هدف از این برنامه ،آوردن
لبخند به لب های شهروندان به ویژه کودکان است.
به گفتۀ وی ،در نخســتین روز از این جنشواره ،نمایش
های مختلف تفریحی آموزشــی و ورزشی برای کودکان
خیمه نشین در  ۱۳کمپ شــهر کابل برگزار شد و قرار
است این برنامه ،در دیگر مناطق شهر نیز اجرا شود.
روحان افزود که شماری از کودکان و نوجوانان ،از والیات
مختلف نیز در این جشــنوار شــرکت کرده اند و قرار

«مرد آهنین» به روی پرده
برمی گردد

کمپانی بــرادران وارنر اعالم کرد هنــوز در فکر تولید
قسمت تازه ای از اکشن کمیک استریپی و ابرقهرمانانه
«مرد آهنین» است.
مدیران این کمپانی می گویند کاراکتر سوپرمن در پایان
داستان نسخه احیا شده آن ،زنده مانده است.
به این ترتیــب ،ایــن ابرقهرمان توانایــی حضور در
ماجراجویی های شــگفت انگیز تازه را دارد و می توان
دنباله فلم سال  2013را تولید کرد.
برای ایفای نقش ایــن ابرقهرمان پرقدرت ،هنری کاویل
دوباره و برای بار ســوم ،در جلوی دوربین ظاهر خواهد
شد.
منابع نزدیک به برادران وارنر می گویند این کمپانی این
روزها به دنبال یک فلم نامه نویس قوی ،برای نگارش فلم

فلم والت دیزنی در راس جدول
فروش ها

اســت نمایش های متنوع از جمله عبور از حلقۀ آتش،
بایسکلرانی با یک تایر و جمناستیک را در این مدت اجرا
نمایند.
ناجیه نصرتی یکی از این کودکان که بر یک چوب بزرگ
ایســتاده و با استفاده از ســه چوب دیگر حرکت های
نمایشی را اجرا می کرد گفت حدود سه سال می شود که
در این زمینه تمرین می کند.
وی با بیان اینکه توانسته اســت هنر استفادۀ همزمان
از ســه ،چهار و پنج توپ و جمناستیک را بیاموزد ،ابراز
امیدواری کرد که با گذشت زمان ،بتواند مهارت بیشتری
در این زمینه ها کسب کند.
یاسین ۱۰ســاله از جمله کودکان خیمه نشین در سرک
دوم تایمنی که با شوق و عالقۀ زیاد حرکت های نمایشی
سرکس کودکان هم سن و ســال خود را تماشا می کرد
گفت که خیلی آرزو دارد ایــن نمایش ها را یاد بگیرد و
برای دیگر بچه ها اجرا کند.
مسووالن سرکس تعلیمی و تربیتی کودکان می گویند که
این مرکز ،در سال  ۱۳۸۱در کشور ایجاد گردیده است و
در بیشتر از ۱۴سال گذشته ،حدود چهار میلیون کودک و
نوجوان را از طریق برنامه های آموزشی و تربیتی سرکس،
تحت پوشش قرار داده است( .پژواک)

با فروش جهانی  871میلیون دالری «پیدا کردن دوری»،
هر چهار فلم اول جدول گیشه جهانی سینما به کمپانی
والت دیزنی تعلق گرفت.
اهل فن می گویند کســب چنیــن موفقتی برای یک
کمپانی فلم سازی ،نادر و بسیار با اهمیت است.
به گفته آن ها ،در تاریخ جدول گیشه سینماها به ندرت
اتفاق می افتد که محصوالت یک کمپانی فلم سازی ،این
گونه ردیف های اصلی را به خود اختصاص دهند.
فروش جهانی فلم ها براســاس میزان رقم فروش بلیط
سینماها در آمریکا و بقیه کشورهای دنیا تعیین و اعالم
می شود.
در اوایل فصل تابســتان اعالم شد ســومین قسمت
مجموعه اکشن ابرقهرمانانه «کاپیتان آمریکا» با فروشی
یک میلیارد و  150میلیون دالری ،پرفروش فلم ســال
 2016در سطح جهانی است.
پس از آن ،نوبت به انیمیشن کمپیوتری «زوتوپیا» رسید

همکاری دوباره آنتونی مکی با کارگردان «گنجه رنج»

کاترین بیگلو در جدیدترین پروژه اش به شورش مرگباری
می پردازد که در دهه شصت میالدی در شهر دیترویت به
وقوع پیوست.
فلــم جدید کاترین بیگلو ،او را دوباره با ســتاره یکی از
آخرین فلمهایش متحد می کند .آنتونی مکی به فلم درام
او درباره شورش های سال  ۱۹۶۷در دیترویت پیوسته که
هنوز عنوانی ندارد.به ایــن ترتیب ،مکی کنار جان بویگا
بازیگر «جنگس ســتارگان :نیرو بیدار می شــود» و هانا
موری بازیگر «بازی تاج و تخت» نقش آفرینی خواهد کرد.
این پروژه اخیرا ویل پولتر بازیگر «بازگشــته» ،بن او تول
بازیگر «آب شناس» و جک رنور بازیگر «خیابان آواز» را
به جمع هنرمندان خود اضافه کرد.

گفته می شود مکی در این فلم «نقش کلیدی» یک سرباز
ســابق جنگ ویتنام را بازی خواهد کرد .در حالیکه این
فلم داســتان یکی از بدترین شورش ها در تاریخ ایاالت
متحده را تعریف می کند ،به اکتشــاف در نژادپرســتی
سیستمی در منطقه شهرنشین دیترویت هم می پردازد.
در ســاعات اولیه روز بیست و سوم جوالی سال ،۱۹۶۷
پلیس شهر دیترویت به یک بار بدون مجوز حمله و تمام
افراد حاضر در آن را دستگیر کرد .برخورد بین نیروهای
پلیس و افراد حاضر در بار به جای باریک کشید و باعث
به وجود آمدن شورشی شدت که پنج روز ادامه داشت.
در پایان این شــورش ۴۳ ،نفر کشته ،صدها نفر زخمی و
هزاران نفر دستگیر شدند.

2160
هـدف

2682

جواب سودوکو شماره

جواب هدف

2159

آهوبره ـ اختراع ـ برومند ـ پریدوش ـ تیوری ـ ثریا ـ جراید ـ چنبر ـ حوادث ـ
خلبان ـ دخالت ـ ذلیل ـ ردیف ـ زیبایی ـ ژولیده ـ ساری ـ شمع ـ صداقت ـ
ضیافت ـ طریقه ـ ظاهر ـ عدلیه ـ غوزه ـ فردا ـ قند ـ کعبه ـ گرجستان ـ لولو
ـ موازی ـ نمایش ـ وارث ـ هوش ـ یلدا.

2681

2481

خزان ـ خازن ـ خزانه ـ زن
ـ ناز ـ نازی ـ نیاز ـ نیز ـ
زیان ـ زخم ـ زمان ـ نماز
ـ زمینه ـ خزینه ـ زمین ـ
میز ـ میزان ـ زمانه ـ نیزه ـ
مزه ـ نازیه ـ خزه.

2482

 بازی با کلمات

2394

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

 جواب بازی با اعداد

ع
ا
د
سب
ت
ی

آ

ظ

ف

ذ

غ

ت

ق

ک

ع

ب

ه

ظ

و

و

ا

ر

ث

ن

ف

ص

آ

ز

پ

ژ

ث

ل

آ

ه

د

ث

د

ا

و

ح

ن

و

چ

د

و

ی

ر

ا

ن

غ

ی

ج

م

ل

ن

خ

ر

ل

ق

ب

م

ر

ع

ض

ا

ی

ز

ا

ی

ت

ف

پ

و

ا

ب

م

ی

د

س

ل

ب

ی

ی

ی

ر

ه

ی

ن

ش

ه

ذ

ت

د

ل

ت

ت

ب

ی

آ

ر

چ

ی

پ

ر

د

ی

خ

چ

ا

ذ

د

ش

ث

ل

ث

ا

چ

ا

ا

ب

ی

ز

ا

و

م

د

آ

ژ

ه

ق

ی

ر

ط

ض

ف

ه

ش

ع

گ

ث

آ

ز

گ

ر

ج

س

ت

ا

ن

ق

میزان

حمل

شــما روحیه ای دارید که می خواهید تغییراتی را در زندگی تان
موجب شــوید ،پس ببینید که برای تغییر شکل دادن چه کاری
الزم است .اگر چه قبل از آن بهتر است این را بدانید که در میان
گذاشتن افکارتان با افرادی که آنها را قبول دارید بسیار مهم است.

در مورد مسایل مالي نبايد ســخت گيري كنيد .همه چيز لحظه به
لحظه تغيير ميكند بنابراين تصميم جدي نگيريد ســعي كنيد همه
چيز عادي و طبيعي شود ،سپس تصميم بگيريد كه چه كاري انجام
دهيد .در مسایل خصوصي ديگران و مشكالتشان دخالت نكنيد.

عقرب

امروز عاقالنه است که به نظرات و نقشههای دیگران اهمیت دهید.
تنها برنظرات خودتان پافشــاری نکنید و به خاطر داشته باشید که
هر چه قدر به نظرات سایرین اهمیت دهید در مقابل همین رفتار را
از آنها خواهند داشت .

قوس

ثور

جوزا

امروز يكي از آن روزهاي نادر است كه كاري را انجام مي دهيد و بعدا ً
نگران آن مي شويد .يك موضوع را بايد بدانيد كه كارها و رفتارهاي
شما نتايجي دارد كه بعدا ً آن را مي بينيد.

سرطان

امروز به نظرخســتگی ناپذیر میباشید .سعی کنید بیش از توان
تان کار نکنید .شاید همســرتان کمی حساس باشد بهترین راه
برای جلوگیری از مشاجره این است که به هم دیگر فرصت بدهید.
هر چند وقت يكبار حــس ماجراجوئي بر شــما غلبه مي كند.
متاسفانه هميشه قادر نيســتيد كه اين چنين عمل كنيد .اگر به
فكر برنامه امروزتان دلبســتهايد ،نااميد نشويد چون امكان دارد
كارها كنترولشان از دست شــما خارج شود و مسايل خودشان
مسير خود را طي كنند.

جدی

فضای خانه شادابتر از فضای محل کار است و برای این که ساعت
کاری تان تمام شــود لحظه شــماری می کنید .شــاید از یکی از
همکارانتان تقاضای کمک کنید و او تقاضایتان را قبول نکند .نباید
ناراحت شــوید زیرا در حال حاضر همه تحت فشار عصبی هستند
بنابراین می توانید او را درک کنید.

امروز بايد كمي از ســرعتتان بكاهيد ،البته كمي خسته كننده
است .اما اگر كارها را به سرعت انجام دهيد بايد بگويم حتم ًا يك
چيز مهــم را يادتان مي رود يا گم مي كنيد .اگر اخيرا ً به ديگران
كم توجهي و بي اعتنايي كرده ايد ،و آن ها به شــما كمكي نمي
كنند ،نبايد آن ها را مقصر بدانيد .اين طور نيست؟

امروز ستاره ها شما را تشويق ميكنند كه به زندگيتان بچسبيد و
دقيق ًا برروي آنچه هستيد كار كنيد .شما مشتاق عقايد واهي و پوچ و
يا خيالي نيستيد و در عوض مي خواهيد برروي حقايق سرد و سخت
زندگي متمركز شويد .بسياري از تصميماتي كه ناشي از اين انديشه
و تفكر شماست ،ممكن است مخالفت افراد بسياري را برانگيزد.

به خاطر سپردن مسایل مهم امروز کام ً
ال ممکن خواهد بود بنابراین این
مطلب را برای جستجوی حقیقت در نظر داشته باشید .ممکن است
پیغام ناقصی به دستتان برسد که تمام معنی آنرا نمیفهمید شاید
دوستی حرف شما را اشتباه متوجه شود یا چیزی را از دست دهید .

اسد

سنبله

شــخصی ســعی دارد از قدرت خودش برای دستور دادن به شما و
رســیدن به خواســته هایش اســتفاده کند .با وجودی که از طرز
برخوردش خوشتان نمیآید اما به دالیلی نمیتوانید اعتراض کنید.

دلو

حوت

که موفق شد در آمریکا و بقیه کشورهای دنیا ،به فروش
کلی یک میلیارد دالری دست پیدا کند.
نســخه تازه و زنده «کتاب جنگل» هم کوشش کرد به
رقم فروش یک میلیاردی برســد .اما فروش جهانی آن
در مرز  941میلیون دالر توقف کرد.
«پیدا کردن دوری» هم با فــروش  871میلیون دالری
خــود ،تبدیل به چهارمین اثر ســینمایی کمپانی والت
دیزنی شد ،که تعداد زیادی تماشاچی را در کشورهای
مختلف دنیا به داخل سالن های نمایش کشانده است.
البته نمایش عمومی این فلم هنوز هم ادامه دارد و باید
منتظر بود و دید آیــا در روزها و هفته های آینده ،می
تواند به رقم فروش یک میلیاردی برسد یا خیر.
دو فلم «کاپیتان آمریــکا  »3و «پیدا کردن دوری»،
تنها فلــم های ســال  2016جدول گیشــه نمایش
سینماهای آمریکا هســتند که باالی  40میلیون دالر
فروش کرده اند.

بیگلو این فلم را از فلمنامه مارک بول که در پروژه های
زیادی با او همکاری کــرده ،کارگردانی می کند .بول به
خاطر فلمنامه نویسی «گنجه رنج» که برنده جایزه اسکار
بهترین فلم آن ســال هم شد ،یک اســکار به خانه برد
و برای «ســی دقیقه بعد از نیمه شب» هم یک نامزدی
دیگر کســب کرد .هر دوی آن ها کنار مگان الیسون و
متیو بادمن از آناپورنا پیکچــرز از تهیه کنندگان پروژه
درام شــورش های دیترویت خواهند بود .کار تهیه فلم
تازه آغاز شــده و هنوز تاریخ اکران دقیقی برای آن در
نظر گرفته نشده اســت ،با این حال انتظار می رود فلم
سال آینده و همزمان با ســالگرد  ۵۰سالگی شورش ها
اکران شود.

 بازی با اعداد

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

نامه قسمت دوم سری تازه فلم است.
به نوشــته هالیوود ریپورتر ،شرکت دی سی کامیکز که
امتیاز معنوی و مالی کاراکتر ســوپرمن را دارد ،در تولید
فلم با برادران وارنر همکاری می کند.
شنیده ها حکایت از آن می کند که دومین قسمت «مرد
آهنین» تا زودتر از اکتبر سال ( 2018و حتی نوامبر )2019
آماده نمایش عمومی نخواهد شد.
قسمت اول سری جدید مجموعه فلم سوپرمن که با نام
تازه «مرد آهنین» به روی پرده سینماها رفت ،در سطح
جهانی  668میلیون دالر فروش کرد.
هنری کاویل در نقش سوپرمن ،اوایل امسال هم در فلم
«بتمن علیه سوپرمن» ظاهر شد .او در این فلم با کاراکتر
ابرقهرمان بتمن ،به مبارزه اس سخت برخاست.

امروز از احساس خالقیت تان اســتفاده کنید و از ابتکاراتتان
بسیار خوشحال خواهید شد .بعضی از مناطق زندگی شما ممکن
است کمی آشفته باشــد اما موقعی که نوبت به ساختن بهترین
لحظات برسد شما یک نور درخشان در تاریکی می توانید باشید.
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عنوان و تاریخ اکران فلم
«تام کروز» تغییر کرد

فلم «منا» با بازی «تام کروز» با عنوانی جدید از اواخر ســال
آینده میالدی در سینماهای جهان اکران میشود.
کمپانی یونیورســال اعالم کرد که تاریخ اکران فلم «منا» به
کارگردانی «داگ لیمان» و با حضور «تام کروز» در نقش اصلی
از تاریخ  6جنوری  2017به  29ســپتمبر سال آینده میالدی
تغییــر کرد ،ضمن این که این فلم با عنوان جدید «ســاخت
آمریکا» روانه سینماها خواهد شد.
«داگ لیمان» و «تام کروز» پیش از این در سال  2014در فلم
«لبه فردا» همکاری کرده بودند ،در گیشــه جهانی به فروش
بالغ بر  370میلیون دالر دست یافت.
هالیوود ریپورتر نوشت« :تام کروز» در فلم «ساخت امریکا»
در نقش شخصیت واقعی یک خلبان و کالهبردار با نام «بری
ســیل» بازی میکند که در دهه  1980میــادی در قاچاق
کوکائین با «پابلو اســکوبار» قاچاقچی بــزرگ مواد مخدر
آمریکای جنوبی همکاری میکرد و ســپس در یک عملیات
محرمانه و بســیار مهم از سوی سرویس جاسوسی آمریکا به
کار گرفته شد.
«تام کروز» تاکنون ســه بار نامزد جایزه اسکار شده و دهها
جایزه مهم دیگر از جمله سه جایزه «گلدن گلوب» را به دست
آورده است .وی با بازی در فلم «تاپ گان» ( )۱۹۸۶به شهرت
جهانی رســید و از آن پس ،بیش از دو دهه است که همچنان
فعاالنه در فلمهای گوناگون حاضر میشود.
وی در ســال  2012به عنوان پردرآمدتریــن بازیگر هالیوود
انتخاب شــد و تاکنون  14فلم او موفق به فروش بیش از 100
میلیون دالر در ســینماهای آمریکا شدند و  21فلم با بازی او
بیش از  200میلیون دالر در سینماهای جهان فروخت ه است.

خیز «آلمادوار» برای
دومین اسکار خارجی

کمپانی ســونی از اکران فلم «جولیتا» ساخته جدید «پدرو
آلمادوار» در روزهای پایانی سال جاری میالدی خبر داد.
ورایتی نوشت :فلم «جولیتا» که اولین نمایش جهانی خود را
در بخش اصلی شصتونهمین جشنواره بینالمللی فلم کن و
بــه عنوان یکی از نامزدهای نخل طال تجربه کرد ،از تاریخ 31
دسمبر  2016اکران عمومی خود را در سینماهای آمریکا آغاز
میکند و در صورتی که به عنوان نماینده سینمای اسپانیا در
جوایز اسکار انتخاب شود میتواند یکی از شانسهای اصلی
اسکار خارجی امسال باشد.
در این فلم که بر اساس داســتانهای نوشته «آلیس مونرو»
نویسند برنده نوبل کانادایی ساخته شده است ،به سه دهه از
زندگی یک زن اسپانیایی میپردازد که از دهه  1980در مادرید
آغاز میشــود که این دهه همزمان با جنبش ضدفرهنگی «ال
موویدا» در اسپانیا و ظهور «آلمادوار» به عنوان یک فلمساز
است.
در این فلم «اما رامیرز» و «آدریانا اوگارت» بازی میکنند که
در کنــار «رزی دی پالما» گروه بازیگران زن قدرتمندی برای
این فلم تشکیل دادهاند و «آلبرتو ایگلسیاس» همکار قدیمی
«آلمادوار» نیز ساخت موســیقی این فلم را بر عهده خواهد
داشت.
«آلمادوار» که فلمنامه همه فلمهایش را خودش نوشته است
و فلم هایش مقبولیت فراوانی در آمریکا دارد ،در سال 1999
با فلم «همه چیز درباره مادرم» به موفقیت جهانی بینظیری
دســت یافت و این فلــم بیش از هر فلم دیگــری در میان
کشورهای اســپانیولیزبان موفق به کسب جوایز جهانی ،از
جمله اسکار بهترین فلم غیرانگلیسی شد.
این کارگردانی اسپانیایی پیش از این عنوان «سکوت» را برای
فلمش انتخاب کرده بود اما زمانی که متوجه شــد «مارتین
اسکورسیزی» مشغول ســاخت فلمی با نام مشابه است ،نام
بیستمین ساخته بلند سینمایی خود را به «جولیتا» تغییر داد.

