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پردرآمدترین بازیگران زن معرفی شدند

نشــریه فوربس فهرست ســاالنه خود از پردرآمدترین
بازیگران زن سینما را منتشــر کرد« .جنیفر الورنس»
بازیگر  26ساله و برنده اســکار هالیوودی برای دومین
سال پیاپی در صدر فهرست پردرآمدترین بازیگران زن
هالیوود قرار گرفت ،وی در یک سال گذشته  46میلیون
دالر درآمد داشته است .گرچه درآمدهای او در مقایسه با
سال گذشته میالدی  11.5درصد کاهش داشته اما به لطف
دریافت بخشی از ســود فروش  653میلیون دالری فلم

«بازیهای بقاء :مرغ مقلد  »2دوباره توانست در فهرست
ســاالنه نشریه فوربس در جایگاه نخســت قرار بگیرد.
«الورنس» در ســال  2013برای بــازی در فلم «کتابچه
بارقه امید» ســاخته «دیوید اوراســل» در نقش مقابل
«بردلی کوپر» موفق به کسب جایزه اسکار بهترین بازیگر
زن اسکار شــد تا یکی از جوانترین برندگان این جایزه
سینمایی نام بگیرد« .ملیسا مککارتی» که افزایش 43.5
درصدی درآمدهایش را نســبت به سال گذشته میالدی

تجربه کرده با افزایش  10میلیــون دالری درآمدهایش
در مکان دوم این فهرســت قرار گرفته و پس از آن نیز
«اسکارلت یوهانسن» با درامد ساالنه  25میلیون دالر رتبه
سوم را به خود اختصاص داده است« .یوهانسن» اخیرا در
یک بررسی که توسط وبسایت تحلیل فروش سینما «Box
 »Office Majoانجام شد به عنوان پردرآمدترین بازیگر
زن تمام ادوار ســینمای آمریکا معرفی شد .همچنین در
این فهرســت «جنیفر انیســتون» با  21میلیون دالر در

اعالن داوطلبی

حیوانات خانگی پیشتاز گیشه
سینمای جهان

برای ماموریتهای دیپلوماتیک پاکستان در افغانستان ،خدمات ویزه دراپ باکس مورد نیاز است

انیمیشــن موفق «زندگی مخفی حیوانــات خانگی» با
صداپیشگی لوییس سی .کی .و کوین هارت با کسب ۴۵
میلیون دالر درآمد در  ۵۳بازار بینالمللی ،رتبه نخســت
جدول پرفروشترین فلمهای باکس آفیس تعطیالت آخر
هفته را به خود اختصــاص داد« .زندگی مخفی حیوانات
خانگی» کمدی  ۷۵میلیون دالری که محصول مشــترک
دو استودیوی «ایلومینیشن انترتینمنت» و «یونیورسال»
است ،با حدود  ۶۷۵میلیون دالر فروش جهانی به یکی از
موفقترین فلمهای اکران تابستان بدل شده است.
موفقیــت این انیمیشــن کمدی در گیشــه و همچنین
استقبال نســبی منتقدان باعث شده سازندگان «زندگی
مخفی حیوانات خانگــی» ()The Secret Life of Pets
دنبالهســازی را در دستور کار خود قرار دهند و مقدمات
ساخت قسمت دوم این انیمیشــن را فراهم کنند .یکی
از شــاخصترین موفقیتهای این انیمیشــن با اکران
در ســینماهای روســیه رقم خورد؛ جایــی که فروش
افتتاحیه «زندگی» از مرز  ۱۹میلیــون دالر عبور کرد و
در ادامه ،با اســتقبال سینماروها در کشورهای کرواسی،
اســتونیا،یونان ،لبنان و پرتگال روبهرو شد .از این هفته
نیز ،سینماهای برازیل ،اندونزیا و فیلیپین این انیمیشن
محبوب را روی پرده میبرند .فلــم ابرقهرمانی «جوخه
انتحاری» جدیدترین محصول مشترک استودیوی «دی
سی» و «برادران وارنر» که هفته گذشته صدرنشین باکس
آفیس جهانی بود ،از جمعه تا پایان روز یکشنبه گذشته به
فروشی برابر با  ۳۸میلیون دالر در سینماهای سراسر دنیا
دست یافت و فروش خارجی خود را بیش از  ۳۰۰میلیون
دالر رساند .همزمان ،مجموع فروش داخلی و خارجی فلم
از  ۵۷۲.۷میلیون دالر عبور کرده اســت .ویل اسمیت،
مارگوت رابی ،جرد لتو ،وایوال دیویس ،اسکات ایستوود و
… گروه اصلی بازیگران «جوخه انتحاری» را تشکیل می
دهند .رتبه ســوم نیز به اکشن جنایی «»Line Walker
جدیدترین تولید سینمای هنگ کنگ اختصاص یافت که
با  ۱۶.۵میلیون دالر فروش آخر هفته ،کل فروش خارجی
خود را به  ۷۱.۳میلیون دالر رساند .این فلم به کارگردانی
جز بون با اقتباس از یک سریال کارآگاهی هانگ کانگی
جلوی دوربین رفته اســت .همچنین ،دو فلم «پیشتازان
فضا :دیگر سو» و «جیسن بورن» حدود  ۱۱.۳میلیون دالر
در ســه روز آخر هفته فروختند و به صورت مشترک در
رتبه چهارم قرار گرفتند .در حال حاضر ،فروش خارجی
جدیدترین دنباله «پیشــتازان فضا» از  ۲۳۱میلیون دالر
عبور کرده و پنجمین قســمت از ســری فلمهای اکشن
«بورن» نیز کل فروش خود در باکس آفیس جهانی را به
 ۲۷۸.۸میلیون دالر رسانده است.

بدین وسیله از عموم شرکتهایی که جواز معتبر خدمات سیاحتی برای سال  2017-2016از حکومت
افغانستان دارند ،دعوت به عمل میآید تا تقاضانامه مهر و الک شده خود را جهت مناقصه به اداره زیر
ارسال نمایند.
شرایط:

 -1برای تمامی مراحل مناقصه ،قوانین اداره تدارکات دولتی پاکستان باید به جدیت دنبال می شود .این
قوانین را میتوانید در این وبسایت مطالعه کنیدhttp://www.ppra.org.pk :
 -2فورمهای درخواستی به همراه پرسشنامه قبل از داوطلبی را میتوانید از اداره ای که در زیر به آن اشاره
شده ،به دست آورید .در روز آغاز داوطلبی ،فورم درخواستی توزیع نمی شود.
 -3برای این مناقصه رقابتی آزاد ،باید روش تک مرحله ای و یک پاکتی استفاده شود.
 -4ضوابط و شرایط دیگر را میتوان تا یک روز قبل از تاریخ افتتاح دفتر متذکره به دست آورد.
 -5سفارت صالحیت پذیرفتن و رد کردن درخواست ها را بدون ارایه دلیلی دارا می باشد.
 -6این برنامه مناقصه در حال حاضر براي خدمات ويزا اختصاص دارد .خدمات كنسولي ،پاسپورت و ساير
خدمات شامل آن نمی شود.
-٧فورم های درخواستی و پرسش نامه قبل از داوطلبی ،بعد از  28اگست  2016توسط اداره مربوطه جمع
آوری می شود.
-٨آخرین روز جمع آوری تقاضانامه ها که روز آغاز داوطلبی خواهد بود ،دهم اکتوبر سال  2016می باشد.
 -٩این مناقصه همچنان در وبسایت اداره تدارکات دولتی پاکستان هم قابل دسترس است.

دفتر ریاست مالی،
سفارت پاکستان ،کارته پروان ،کابل.
تلفون ها46-202202745 93+ :
فکس202202871 93+ :
ایمیلparepkabul@yahoo.com :
وبسایتhttp://pakembassykabul.com :
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داین ـ نادی ـ ندا ـ نو ـ نخ
ـ نوید ـ نی ـ دانه ـ خینه
ـ نود ـ نوا ـ ناهید ـ هند ـ
هندو ـ نواده ـ این ـ دنی ـ
اندوه ـ دهان ـ نه.

آله ـ امر ـ برگ ـ پرمایه ـ تباه ـ ثواب ـ جهد ـ چاخان ـ حساس ـ خون خواه ـ
دسته ـ ذات ـ رستاخیز ـ زردچوبه ـ ژاله ـ سوداگر ـ شگون ـ صنعت ـ ضرور ـ
طیاره ـ ظرفیت ـ عکاس ـ غنچه ـ فیصله ـ قاصد ـ کماندار ـ گردش ـ لوزی ـ
مایه ـ نقل ـ وحی ـ هدف ـ یار.
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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

د
ا
ح
م
ت هـ
ی

مکان چهارم قرار داد و «فن بینگبینگ» بازیگر معروف
چینی نیز در رتبه بعدی آن جا گرفته اســت« .چارلیز
ترون» بازیگر فلم «مکس دیوانه :جاده خشم» با درآمد
 16.5میلیون دالر طی یک ســال گذشته و «امی آدامز»
با  13.5میلیون دالر در جایگاههای بعدی پردرآمدترین
بازیگران زن ســینما قرار گرفتهاند .گزارشهای ساالنه
نشریه فوربس هر سال بحثهای زیادی در هالیوود درباره
عدم برابری جنســی در میان بازیگران ایجاد میکند ،به
عنوان مثال درآمد «رابرت داونی جونیور» در سال 2015
که صدرنشین فهرست پردرآمدترین بازیگران مرد سینما
بود تقریبا دوبرابر بیشتر از درآمد «جنیفر الورنس» اعالم
شده است.
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میزان

حمل

صرف نظر از این که چه اتفاقی در زندگیتان در حال رخ دادن است،
شــما توانایی آن را دارید که به نکات مهم و اساسی توجه کنید .با
اعتماد به نفس احســاس میکنید که همه چیز بســیار عالی پیش
خواهد رفت.

در محيط کار و يا تحصيل به شــايعات توجه نکنيد و به کار خود
مشغول شويد در مورد تصميمي که بايد بگيريد ،راه خود را برويد
و منافع خود را در نظر بگيريد تا بهترين نتيجه را بدســت آوريد.
رؤسا و بزرگترهاي شــما به فعاليتهاي شما با ديد کنجکاوانه ای
مينگرند.

عقرب

یکبار دیگر شــما روحیه ای خوش مشرب و اجتماعی پیدا کردهاید
و میخواهید هر جایی که میروید مانند خورشــید بدرخشید .اگر
میتوانید که انتخاب کنید که وقتتان را با چه کسی بگذارنید ،مایل
به کسانی هستید که چند ملیتی و یا بسیار با فرهنگند.

وقتی چیزی را میخواهید باید آنرا بــه زبان آورید .پنهان کردن
خواســته ها موجب میشــود تا دیگران نتوانند تأثیر مطلوب در
زندگی شما داشــته باشند .وجود دوستان خوبی که در کنار خود
دارید را نعمت بدانید اما این را بدانید که بهترین دوســت شــما
همسر شماست.

امروز روزیست که باید اختالفی که با یکی از اطرافیان دارید را مورد
بررســی قرار دهید و سعی نمایید آن را برطرف کنید .اولین قدم را
شما بردارید مطمئن باشید که نتیجه ی خوبی در انتظار شماست.

بعضي ها نسبت به شما حسادت ميکنند و حتي کينه مي ورزند اما
درايت و خوش خلقي شما باالخره اين فضا را تغيير ميدهد .ادب
و متانت شــما به کمکتان ميآيد تا از شرايطي سخت و طاغت
فرسا رهايي يابيد.

ثور

جوزا

سرطان

قوس

جدی

امروز شــما عزم جزم کرده اید که گرمای عشق را به هر شکلی که
هســت در خانه حس کنید و برای اینکار از هیچ کوششی فروگذار
نمیکنید .شما منتظر نخواهید ماند و خود اقدام میکنید و با اراده ای
که از شما انتظار میرود به نتیجهی مطلوب خواهید رسید.

بعضي خانمهای متولد اين ماه در زمينه مديرت ،موفقيت و کار و
کسب بسيار توانا و خوش شانس هستند ولي معموالً قدرشان را
کمتر ميدانند .حضور بعضي پدر و مادرهای عاقل و دور انديش در
جمع متولدين اين ماه سبب شده خيلي از اختالفات و جداييها در
نطقه اول متوقف شده و بايد قدر اين انسانها را بدانند.

خوش بینی و مثبت اندیشــی مهمترین ویژگی و امتیاز در شرایطی
اســت که در حال حاضر دارید .به هیچ عنوان اجازه ندهید در مورد
سخنان دیگران روحیه شما تضعیف شــود .چرا که با این تضعیف
روحیه مشکالت شــما نه تنها حل میشود بلکه به سنگینی آن نیز
اضافه خواهد شد.

آيا اص ً
ال امکان دارد که دوست داشتني تر از موقعيتي باشيد که اکنون
هستيد؟! امروز از نظر همه زيبا و باعظمت جلوه ميکنيد و از اين بابت
به خود ميباليد .برگزاری يک جشن باشکوه و بزرگ عالقه تان را به
همه طرفداران و دوستداران خود نشان دهيد.

امروز برای تصمیم گیریهای مهم و حیاتی ،روز مهمی برای شماست.
فرصت کمیابی را به دست آورده اید که باید بتوانید از آنها به بهترین
شکل استفاده کنید .از بعضی از دوستان نیز میتوانید کمک بگیرید
تا نیرومندتر گام بردارید.

شــما دارای انرژی زیادی هستید و از بودن با افراد مختلف لذت
خواهید برد .اکنون شــما خواهان آن هســتید که کسی شما را
همراهی کند و باعث شادی و خنده شما شده و بخش خوش قلب
شما را نوازش کرده است.
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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  H 2حرکت دهید.
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«آنتروپوید» و اکران
بین المللی

درام ضد جنــگ «آنتروپوید» همزمان بــا آمریکا ،در دیگر
کشورهای جهان هم اکران عمومی می شود .سیلیان مورفی
بازیگر اصلی این فلم است.
این فلم این هفته به روی پرده سینماها می رود و بیش از 60
کشور دنیا آن را نمایش خواهند داد.
نکته جالب این اســت که در کنار کشورهای بزرگ اروپایی،
کشــورهای خاورمیانه ،ترکیه و آمریــکای جنوبی هم آن را
اکران عمومی می کنند.
داســتان فلم برگرفته از یکی از اتفاقاتی است ،که در دوران
جنــگ جهانی دوم رخ داد .این ماجرا مربوط به ســال 1941
است.
در این ســال ،یک مامورمخفی اهل کشــور چک برای ترور
رینهارد هیدریچ ،راهی آلمان شــد .او پس از هیتلر و هیملر،
سومین قدرت بانفوذ حزب نازی بود.
به نوشــته هالیوود ریپورتر ،شــون الیس امــر کارگردانی
«آنترپوید» را انجام داده است .اولین نمایش بین المللی فلم
در جشنواره امســال کارلوویواری ،با استقبال تماشاگران و
منتقدان همراه بود.
واحد توزیع بین المللی کمپانــی والت دیزنی ،وظیفه توزیع
جهانی این درام دلهره آور و پرتنش را به عهده گرفته است.
فلم که به عنوان یک محصول انگلیســی شناحته شده ،در
حقیقت یک محصول مشــترک اروپایی اســت .کشورهای
فرانسه ،چک و آلمان هم در تولید فلم مشارکت داشته اند.
منتقدان ســینمایی از «آنتروپوید» به عنوان اثر باشــکوه
مستقلی اســم می برند که شانس زیادی برای دریافت جوایز
اسکار را دارد.

نیکول کیدمن و کالین فارل
با هم مقابل دوربین رفتند

فلم جدید نیکول کیدمن که در آن با کالین فارل همبازی است
در آمریکا کلید خورد.
کار فلمبرداری درامی با عنوان «کشتن گوزن مقدس» به تهیه
کنندگی المنت پیکچرز تهیه کننده «اتاق» شروع شد.
فلمبرداری این فلم در کنتیکات شروع شده و بار دیگر کالین
فــارل را در فلمی که کارگردان و تهیــه کننده آن یورگوس
ن «خرچنگ» اســت در کنار هم قرار داده
النتیموس کارگردا 
است.
نیکول کیدمن در این فلم در نقش همســر فارل بازی میکند
و بری کوگان بازیگــر « ۷۱دقیقه» ،رافی کســیدی بازیگر
«سرزمین فردا» ،سانی سالجیک بازیگر «صحبت نشده» ،بیل
کمپ بازیگر « ۱۲ســال بردگی» و آلیشیا سیلورستون بازیگر
«بیکلید» در آن بازی میکنند.
شــماری از تهیه کنندگان فلم تحســین شده «خرچنگ»
یا «البستر» و فلم برنده اســکار «اتاق» کار تهیه این فلم را
برعهده دارند.
در این فلم فارل در نقش اســتیون جراحی کاریزماتیک بازی
می کند که با تغییر رفتار پســر نوجوانی که او زیر بال خود
گرفته ،ناگهان زندگیاو نیز زیر و رو میشود و او باید قربانی
بدهد تا از این وضع رها شود.
النتیموس و افتیمیس فیلیپو همکار همیشگی او ،فلمنامه این
فلم را نوشتهاند.
«خرچنگ» برنده جایزه ویژه هیات داوران جشنواره کن ۲۰۱۵
شد و «دندان ســگ» اثر دیگر النتیموس جایزه بخش نوعی
نگاه کن  ۲۰۰۹را دریافت کــرد .او برای این فلم نامزد بخش
اسکار خارجیزبان هم شده بود.

فلم اسکاری «اسکورسیزی»
سریال میشود

کمپانی آمازون از تصمیم برای ســاخت سریالی بر اساس فلم
برنده اســکار «رفتگان»  -ســاخته «مارتین اسکورسیزی»
 خبر داد .ددالین نوشت :اســتودیوی آمازون با همکاریســه کمپانی دیگــر (Vertigo Entertainment, Initial
)Entertainment Group and Plan B Entertainment
که همگــی تهیهکنندگی فلــم برنده اســکار «رفتگان»
( )Departedرا در ســال  2006میالدی بر عهده داشتند ،در
اقتباس تلویزیونی از این فلم معروف نیز مشــارکت خواهند
داشت.
در فلــم «رفتگان» که در ژانر آثار جنایــی و تبهکارانه قرار
دارد« ،لئوناردو دیکاپریو»« ،مت دیمون» و «جک نیکلسون»
و «مارک والبرگ» ایفای نقش کردند که فلم در نهایت برنده
چهار جایزه اســکار بهترین فلم ،بهترین کارگردانی ،تدوین
(تلما شونمیکر) و بهترین فلمنامه اقتباسی (ویلیام موناهان)
از هفتادونهمین دوره جوایز ســینمایی اسکار شد و عالوه بر
آن «مــارک والبرگ» نیز نامزد اســکار بهترین بازیگر نقش
دوم بود .این فلم که مورد تحســین منتقدان نیز قرار گرفت
با بودجــه  90میلیون دالری موفق به ثبت فروش جهانی 290
میلیون دالر شد .این ســریال تلویزیزیونی که با الهام از فلم
«اسکورسیزی» ساخته خواهد شد و داستان آن که در دوران
معاصر در شهر شیکاگو روی میدهد ،درباره یک پلیس جوان
اســت که به گروههای تبهکار التین فروش مواد مخدر نفوذ
میکند و به طور همزمــان این گروه تبهکار نیز عامل نفوذی
خود را وارد اداره پلیس میکند .ادامه داســتان درباره تالش
این دو برای انجام ماموریتشان و زنده ماندن است.

بالتکلیفی«جیسن بورن» و
کمپانی یونیورسال

قســمت دوم «جیســن بورن» ساخته می شــود؟ کمپانی
یونیورســال به این پرسش پاسخ مثبت مشــروط و توام با
احتیاط می دهد .این کمپانی عالقمند است که با وجود فروش
متوسط جهانی فلم ،دومین قسمت آن را هم تولید کند.
در حالی که تهیه کنندگان «جیسن بورن» انتظار یک فروش
باال را برای آن داشتند ،اســتقبال تماشاگران در حد انتظار
آن ها نبود .این فلــم در کل موفق به یک فروش جهانی (هم
آمریکا و هم دیگر کشــورهای دنیا) نه چندان دلگرم کننده
 275میلیون دالری شد .از این رقم 137 ،میلیون دالر مربوط
به گیشه آمریکای شمالی و  138میلیون آن اختصاص به بقیه
کشورهای دنیا دارد .قســمت تازه ماجراجویی های جیسن
بورن با نام «جیســن بورن» ،ســه هفته قبل در  4400سالن
سینمای آمریکای شمالی به روی پرده می رود .پل گرینگراس
کارگردان نســخه اصلی فلم و دوست مت دیمون ،کارگردانی
این اکشــن دلهره آور را به عهده داشته است .مت دیمون در
این فلم ،دوباره در قالب کاراکتر جیسن بورن ظاهر شده است.
او در این قســمت فلم ،یک سری ماجراجویی تازه به راه می
اندازد .تماشاگران ســینما این کاراکتر را به خاطر افشاگری
هایش علیه برخی از مدیران فاسد سازمان جاسوسی سیا می
شناسند.

