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نمایشگاه يکماهۀ عکس در شهر بامیان
گشایش یافت

«هرتیک روشن» همچنان در صدر جدول
سینمای بالیوود

جــدول فــروش هفتگی ســینمای بالیــوود با اعالم
صدرنشینی دوباره فلم «موهنجو دارو» و اضافه شدن فلم
«راز  »4منتشر شد.
جدول فروش هفتگی سینمای بالیوود با اعالم صدرنشینی
فلم آخر هرتیک روشــن و اضافه شدن دو فلم «بانجو» و
«راز  »4منتشر شد.
موهنجو دارو
آخرین فلم «آشــوتوس گوایکار» کارگردان برجســته
ســینمای بالیوود با بازی هرتیک روشن توانسته در این
هفته به فروشی معادل  115هزار کرور رسیده و در صدر
جدول فروش سینمای هندوستان بایستد.
«موهنجو دارو» داستان کشاوزی است که سال  2016قبل
از میالد سرپرستی یک شورش را در ده موهنجو بر عهده
گرفته و در برابر پادشاه می ایستد.
«پوجا هگدا» و «کبیر هدی» در این فلم «هرتیک روشن»
را در ایفای نقش یاری می کنند.
کابالی
«کابالی» این هفته توانســت با اختالفی اندک فلم آخر و
پرفروش سلمان خان را پشت سر نهاده و در جایگاه دوم
جدول فروش هفتگی بایستد.
«ریجین خان» بازیگر  67ساله سینمای هندوستان نشان
داده که توانسته در این ســن پا به پای جوانان و چهره
های روز بالیوود بایســتد و حتا باالتر از آنها در در رتبه

دوم قرار گیرد.
اکشن جنایی «کابالی» با بازی «ریجین خان»« ،وینستون
چاهو» و «رادهیکا آپته» این هفته  90.2هزار کرور فروش
داشته است.
سلطان
«سلطان» ســاخته «علی عباس ظفر» این هفته نیز برای
دومین بار یک پله ســقوط کرد و با  2هزار کرور فروش
کمتر رتبه دوم را به فلم کابالی سپرد.
«سلمان خان»« ،آنوشکا شــارما» و «راندیپ هوودا» در
این فلم بیوگرفیک به ایفای نقش می پردازند.
داستان این فلم بر اســاس زندگی «سلطان علی خان»
بوده که با چاشنی درامی عاشقانه در قالب فلم «سلطان»
میزبان مخاطبان شده و این هفته  90هزار کرور فروخته
است.
رستم
«آکشی کومار» با فلم رستم توانسته برای سومین هفته
متوالی با فروشی معادل  65.4هزار کرور جایگاه چهارم
خود را تثبیت کرده و جزو پرفروش های بالیوود باشد.
رســتم درامی در مورد یک افسر نیروی دریایی است که
برای حفظ میهن خود دست به رشادت های فراوانی می
زند.
«ایلِنا»« ،ا ِشــا گوپتا» و «مانوج باجپایی» در این فلم در
کنار آکشی کومار به ایفای نقش می پردازند.

دومین قســمت دارم دلهره آور «جان ویک» آماده نمایش شــد .این فلم با نام «جان
ویک :فصل دوم» اکران عمومی می شود .در قسمت دوم فلم کاراکتر ریوز به سراغ یک
سری ماجراجویی تازه و هیجان انگیز می رود.
سازندگان این اکشــن می گویند ،بدل کاری های این قسمت از فلم بیشتر از نسخه
اصلی و جذابتر از آن است.
این در حالی است که فلم در ســکوت خبری جلوی دوربین رفت و کسی اطالعی از
چند و چون داســتان آن ندارد .با این حال ،بازیگر در گفت و گو با نشــریه اسکرین
اینترنشــنال ،به بحث در باره آن و نقشی که در این فلم دارد ،پرداخته است .به گفته
ریوز «:حال و هوای قسمت دوم شبیه همان قسمت اول است ،با این تفاوت که ماجراها
شکل عمومی تر و بزرگتری به خود گرفته اند».
او ابراز امیدواری می کند این موضوع به موفقیت بیشــتر مالی و انتقادی قسمت تازه
جان ویک کمک کند.
الورنس فیشبرن ،جان لگوئیزمو ،یان مککلن ،رودی راس و لنس ردیک ،دیگر بازیگران
دومین قسمت فلم هستند.

در سال  ۱۸۷۸چاپ شــده و ترجمه انگلیسیزبان آن با
عنوان «دندان اژدها» روانه بازار شد.
«دیوید اشــتون» فلمنامه این مجموعه تلویزیونی را به
نگارش درمیآورد و بازیگر «گاندی» و «هیوگو» در نقش
تهیهکننــده و بازیگر در این پروژه فعالیت میکند .رمان
«کویروز» در قالب دو قســمت  ۹۰دقیقهای به روی آنتن
خواهد رفت.
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«مرد عنکبوتی» درگذشت
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پرده ـ پر ـ پســر ـ سپر
ـ پــدر ـ درس ـ دروس ـ
مدرسه ـ مدرس ـ مهر ـ
هرم ـ مرد ـ سر ـ سرد ـ
سرود ـ رود ـ دور ـ مور ـ
درو ـ روده ـ مــدور ـ دره
ـ هدر ـ رســم ـ رسوم ـ
سپهر ـ در ـ دهر ـ مورد
ـ ورد.
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میزان

اكنون به خاطر كارهايي كه در گذشــته انجــام داده ايد ،پاداش
ميگيريد .حس اينكــه ميتوانيد به اهداف زيادي دســت يابيد،
خوشحالتان ميكند .از ارزشهايتان آگاه شويد.

شما همیشه می دانید چطور خوش بگذرانید و امروز در این زمینه
عالی عمل می کنید .به خصوص اگر بتوانید همه نگرانی ها را کنار
گذاشته و خود را کام ً
ال سرگرم تفریحی بکنید ،اگر در این زمان در
تعطیالت به سر می برید ،روزهای بسیار جالبی را در پیش خواهید
داشت و دالیل خوبی را پیدا خواهید کرد.

امروز سیارات به شــما می گویند که به خودتان خوش بگذرونید.
سعی کنید نگرانی ها و ناراحتی ها را فراموش کنید و خودتان را به
احساسات و فعالیت های اجتماعی بسپارید و از لحظات لذت ببرید.

اگر امروز ســرکار هستید .سعی کنید محیط را بهتر کنید تا زمان
خوبی را در محل کارتان بگذرانید .الزم نیســت موضوعی را بیش
ازحد توضیح دهید تنها ســعی کنید واضح صحبت کنید.ســعی
نکنید از دیگران فاصله بگیرید زیرا این کار بیشتر ضرر دارد.

حمل

ثور

جوزا

در مورد موفقيت هاي شغلي شانس خوبي داريد .براي كساني كه با
روابط كاري ســروكار دارند يا كارهاي خالق انجام مي دهند اكنون
زمان مفيدي است زيرا اكنون قوه تخيل شما فوق العاده است .شايد
احساس عالقه عميقي به يكي از همكاران پيدا كنيد و تا زماني كه با
هم صميمي نشويد ،الزم نيست نگران چيزي باشيد.

سرطان

خبری در رابطه با خانواده شــما را متعجب میکند و تلفنتان دایم ًا
اشغال میباشد .درست است که این خبر برایتان مهم است اما سعی
کنید تلفن خانه و محل کار را بیش از حد اشغال نکنید.

اسد

تفريحات زيادي ميتواند وجود داشــته باشد دوســتانتان واقع ًا
همراهان خوبي برايتان خواهند بود و زماني به اوج خوشحالي خود
مي رسيد كه همراه با افرادي زيبا ،در مكان هايي زيبا باشيد .مشكل
اين اســت كه اين امر مي تواند هزينه اي سنگين به همراه داشته
باشد .خيلي بد اســت كه در تمام اين مدت ،لحظههای خوب را از
دست بدهيد..
احساس فوق العاده ای دارید! چشمان تیزبینی دارید .اعتماد به نفس
تان بیشتر از همیشه است.تنها یک خطر وجود دارد و آن افراط در
کارهاست .باید خودتان را کنترل کنید.

«شاهرخ خان» در فلم
حلقه بازی می کند

آموزگار ـ ارمغان ـ بیان ـ پریزاد ـ تامین ـ ثروت ـ جغرافیه ـ چراغ ـ حصار ـ
خانواده ـ دریچه ـ ذکاوت ـ رحمان ـ زعیم ـ ژالتین ـ ساختار ـ شکارگاه ـ صانع شاهرخ خان و آنوشــکا شــارما در آخرین فلم امتیاز خان
ـ ضربه ـ طراحی ـ ظلمت ـ عوامل ـ غلو ـ فصل ـ قضا ـ کیله ـ گریز ـ لغزان ـ همبازی شده اند .سال پرکار ستاره بالیوود پایان ندارد.
شــاهرخ خان ،موفق ترین بازیگر مرد حال حاضر ســینمای
ملکه ـ نهایت ـ وقار ـ هنرمند ـ یاعلی.
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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

سنبله

و فرهنگیان ،عالقه منداند تا ازین نمایشــگاه دیدن
نمایند( ».پژواک)

بازگشت کیانو ریوز با
«جان ویک»

«بیل نون» بازیگر مجموعه فلمهای «مرد عنکبوتی» و چند فلم از ساختههای «اسپایک
لی» در سن  62سالگی درگذشت.
به نقل از ورایتی« ،بیل نون» عالوه بر حضور در سهگانه «مرد عنکبوتی» به کارگردانی
«سم رایمی» ،بیشتر برای بازی در فلم «کارت را درست را بکن» به کارگردانی «اسپایک
لی» شــناخته شده بود« .اســپایک لی» که عالوه بر فلم «کار درست را بکن» در سه
فلم دیگر نیز با «اســپایک لی» همکاری داشته است در صفحه اینستاگرام خود خبر
درگذشــت این بازیگر را تائید کرد و نوشت وی در زادگاهش در شهر پیتزبرگ ایالت
پنسیلونیا از دنیا رفته است« .بیل نون» حرفه بازیگری خود را از سال  1988و در فلم
«گیجی مکتب» ساخته «اسپایک لی» آغاز کرد و برای بازی در فلم «نیوجک سیتی»
به کارگردانی «ماریو فو پیبلز» در نقش «نینو براون» شــناخته شد و در فلم «درباره
هنری» نیز در کنار «هریســون فورد» مقابل دوربین رفت .وی همچنین در حد فاصل
سالهای  2002تا  2007در ســهگانه «مرد عنکبوتی» به کارگردانی «سم رایمی» نیز
نقشآفرینی کرد .این بازیگر آمریکایی اخیرا در یک شــوی تلویزونی کمدی با عنوان
«آژیر» بازی کرده بود.

بازی «بن کینگزلی» در یک
سریال تلویزیونی

«بن کینگزلی» ،بازیگر باســابقه برنده اســکار و گلدن
گلوب در یک مینیسریال اقتباسی ایفای نقش میکند.
«هالیوود ریپورتر» نوشــت« :بن کینگزلی» بازیگری که
جوایز مهمی چون اســکار ،بفتا ،گلدن گلوب و گرمی را
در کارنامهاش دارد ،قرار است در اقتباس تلویزیونی رمان
«پسرخاله بازیلیو» بازی کند« .پسر خاله بازیلیو» رمانی
واقعگرایانه از «اکا ِد کویروز» نویسنده پرتگالی است که

ده ها قطعــه عکس از مناظر طبیعــی بامیان ،در مرکز
گردشگری شهر بامیان به نمایش گذاشته شد.
این نمایشگاه يکماهه ،از سوی یونسکو و ریاست اطالعات
و فرهنگ بامیان گشایش يافته است .محمد رضا محمدی
یکی از مســوولین یونسکو در بامیان ،به پژواک گفت در
این نمایشگاه  ۶۰قطعه عکس بر تر از عکاسان افغانستان،
در مرکز گردشگری بامیان به نمایش گذاشته شده است.
وی افزود« :این عکســها که از مناظر طبیعی افغانستان
است ،توسط هیئت داوران انتخاب شده وبه نمایشگاه راه
پیدا کرده ،که بعد از نمایش در بامیان ،به کشور بلجیم نیز
در یک نمایشگاه به نمایش گذاشته میشود».
کبیر دادرس رییــس اطالعات و فرهنگ بامیان نیز گفت
بر گزاری چنین نمایشــگاه های عکس ،می تواند مناظر
طبیعی افغانستان بخصوص بامیان را بیشتر معرفی کند.
دادرس عالوه کرد« :همین زیبایی هایی طبیعی ،ســبب
جلب توریســت خواهد شــد که ما از برگزاری چنین
نمایشگاه ها استقبال می کنیم».
کامله ابراهیمی یکتن از محصلین زمین شناسی ،برگزاری
چنین نمایشــگاه ها را آشــنايى بافرهنگ یک جامعه و
محیط خوانده گفت که آشنایى با فرهنگ ،سبب تقویت

فرهنگ در جامعه می شــود .وی افــزود « :صدها تن از
این نمایشــگاه دیدن نمودند و در آینده ها هم محصلین

4

عقرب

قوس

آنچه باال مــيرود روزي بايد به پائين برگردد و اين مســئلهاي
است كه شما امروز با آن دســت به گريبانيد .شما به قدري بلند
و باال پرواز ميكردهايد كه شــايد اگر همه چيز طبق برنامه پيش
نرود كمي شوكه شــويد .شايد هنوز يك جنبه از زندگي تان نياز
دارد كه سازمان دوبارهاي بگيرد كه در آن صورت شما نياز داريد
عجله كنيد بدون تأخير بيشتر در اين مورد .فقط اين شمائيد كه
ميتوانيد آنچه را كه ديگر در زندگي تان موثر نيست عوض كنيد.

جدی

امروز مطلبي را كه به طور ناگهاني مي شــنويد ،جذبتان مي كند.
هر لحظه كه بخواهيد ،مي توانيد كارهايتان را زياد كنيد و حسابي
سرگرم شويد و عالوه بر آن ،در حرف كشيدن از ديگران مهارت
داريد.

دلو

امروز موضوعی شما را نگران می کند و مجبورید بر اساس خصوصیات
اخالقی خود تصمیم بگیرید .متأسفانه این کار آن طور که در ابتدا به
نظر می رسد ساده و قابل درک نمی باشد.

حوت

امروز از یک دوســت یا همکار رأی اعتمــاد واقعی می گیرید و
درباره برنامه های اخیرتان مقداری راهنمایی با ارزش می توانید
کســب کنید  .پی خواهید برد که بعد از این تصمیم یک تصمیم
دیگر به جریان خواهد افتاد.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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شاه را در خانه  H 6حرکت دهید.
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هندوستان بازی در فلم حلقه را پذیرفته و مقابل دوربین قرار
گرفته است.
«حلقه» آخرین ســاخته «امتیاز خان» داستان عاشقانه یک
استاد دانشگاه را روایت می کند که تمامی خانواده خود را از
دست داده و برای رسیدن به جایگاه خود ،سختی های فراوانی
را کشیده است و حاال مجبور شده به خاطر عالقه اش تمامی
داشــته هایش را رها کند .عالوه بر شــاهرخ خان« ،آنوشکا
شــارما» بازیگر بسیار موفق امسال بالیوود نیز به عنوان زوج
هنری در این فلم به ایفای فلم می پردازد .وی در حال حاضر با
فلم های پرفروش «سلطان» ،دیل دادکی» و اکران فلم مطرح
و خبرساز «قلب سخت» را پیش رو دارد.
شاهرخ خان نیز سال پرکاری را پشت سر نهاده است« .قلب
سخت»« ،رئیس»« ،زندگی عزیز» و «حلقه» چهار فلمی است
که او در حــال حاضر در راه اکران می بینید« .حلقه» در حال
حاضر بــا دو بازیگر به توافق رســیده و پس از تکمیل گروه
بازیگران فلمبرداری خود را در اکتبر امســال کلید می زند.
قرار است تا این فلم آگست  2017در هندوستان اکران شود.

دی کاپریو در نقش رئیس
جمهور ناراضی

لئوناردو دی کاپریو در حال مذاکره با تهیه کنندگان «چهل و
شش» است ،تا نقش اصلی آن را به عهده بگیرد.
این فلم با حال و هوای افشاگرانه خود ،یک داستان عجیب و
غریب دلهره آور سیاسی را تعریف می کند.
شــخصیت محوری داســتان فلم ،رئیس جمهوری است که
تازه کار خود را شــروع کرده و بــزودی متوجه یک واقعیت
باورنکردنی می شود.
کشــف این رئیس جمهور حکایت از آن مــی کند که دولت
آمریکا چندین دهه است که توسط اعضای یک سازمان مخفی
اداره می شود.
با کشــف این واقعیت پنهان ،تالش رئیس جمهور برای تغییر
اوضاع آغاز می شود .اما در این راه ،او با مشکالت زیادی روبرو
می شود.
به نوشته ورایتی ،نقش این رئیس جمهور معترض و عصبانی را
در جلوی دوربین ،لئوناردو دی کاپریو بازی خواهد کرد.
آلیک ساخاروف که کارگردانی این درام دلهره آور سیاسی را
به عهده دارد ،از دی کاپریو به عنوان بهترین گزینه برای این
نقش اسم می برد.
اگــر این بازیگر بازی در فلم را بپذیرد،به احتمال زیاد یکی از
تهیه کنندگانش هم خواهد بود و آن را در شرکت فلم سازی
خود تولید خواهد کرد.
دی کاپریو هم اکنون هیچ فلمی را آماده نمایش عمومی ندارد.
این در حالی اســت که رسانه های گروهی خبر از مذاکرات او
با افراد مختلف برای بازی در فلم های تازه می دهند .آخرین
فلم دی کاپریو به نام «از گور برخاســته» سال قبل به نمایش
عمومی درآمد و با تحسین منتقدان و تماشاگران روبرو شد.

