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نقاشیدخترافغاندرمسابقهسازمان اولین تصاویر از من نفرت انگیز 3
بهداشتجهانیمقامسومراگرفت
منتشر شد
اولین تصاویر از نســخه سوم انیمیشن پرطرفدار «من
نفرت انگیز  »3ســاخته «پتیر کافین» و «کایل بلدا»
منتشر شد.
نسخه سوم انیمیشــن محبوب و پرفروش «من نفرت
انگیز» پاییز  2016سال گذشته مراحل پیش تولید خود
را آغاز نموده و قرار است  30جون  2017اکران شود.
این انیمیشــن در ژانر کمدی ادامه بر نسخه های اول و
دوم بوده و داستان این دو نسخه را دنبال خواهد کرد.
پیش بینی می شود این نسخه هم مانند دو نسخه قبلی
از فروش باالیی برخوردار باشد.
من نفرتانگیز  2موفق به جلب نظر بسیاری از مخاطبان
خود شــده بود و نظر عمده تحلیلگــران نیز در مورد

سازمان بهداشــت جهانی ( )WHOو وزارت صحت
افغانستان اعالم کردند که نقاشی سامعه حماسی ،دختر
افغان در مسابقه منطقهای ســازمان بهداشت جهانی
مقام سوم را گرفته است.
این دختر  ۱۷ساله از والیت کاپیسا در شمال کابل است
و در مرکز آشیانه شهر کابل نقاشی آموخته است.
مرکز آشــیانه برای کودکان یتیم و کودکانی که روی
جاده کار میکنند ،زمینه آموزشهای حرفهای را فراهم
میکند.
نقاشــی این دختر افغان در باره افسردگی است و مقام
سوم را در میان شــرکت کنندگانی از  ۲۲کشور جهان
گرفته است.
ســامعه به بیبیسی گفت که او توانسته بود افسردگی
را در نقاشــی نشــان دهد .به گفته او فردی که دچار
افسردگی اســت بیمار و در تاریکی قرار دارد و افراد
سالم میتوانند او رانجات دهند.
او گفت که جنگ و خشــونت باعث افســردگی افراد
میشود و در این نقاشی نشان داده شده که افراد سالم

جامعه میتواند دست افراد افسرده را بگیرند.
او به سازمان بهداشت جهانی گفته که خواهرش دچار
بیماری افسردگی بود و او عالیم و نشانههای افسردگی
را به خوبی میداند.
به گفته سامعه خواهرش برای مدت طوالنی میخواست
که در تاریکی تنها بنشیند و با کسی صحبت نکند.
او گفت« :من و مادرم تالشکردیم که با خواهرم صحبت
کنیم و در نهایت وضعیت او بهتر شــد .این الهام آور
برای نقاشیام شــد .من توانستم خواهرم را از تاریکی
به روشنایی بکشانم».
سازمان بهداشــت جهانی میگوید که براساس ارزیابی
این نهاد بیشــتر از یک میلیون نفر در افغانستان دچار
افسردگی و  ۱.۲میلیون نفر نیز دچار اختاللهای روانی
هستند که به نظر میرســد ارقام واقعی بیشتر از این
باشد.
این نهاد گفته که فقر ،ناامنی ،جنگ ،بیکاری ،معلولیت،
خشونتهای جنســیتی و استفاده از مواد مخدر عامل
این بیماری است( .بی بی سی)

کریستین بیل در نقش دیک چنی
جلوی دوربین میرود

آدام مککی کارگردان قصد دارد برای فلم جدید خود
از کریستین بیل در نقش دیک چنی استفاده کند.
در فلــم جدید آدام مککی که هنــوز عنوانی برایش
انتخاب نشده ،عالوه بر کریستین بیل قرار است استیو
کارل و ایمی آدامز نیز حضور داشته باشند.
هر چند هر ســه این بازیگران وارد مذاکرات اولیه برای
حضور در این پروژه شدهاند اما این کارگردان برای فلمی
زندگینامهای از دیک چنی این گروه را مورد نظر دارد.
مککی پــس از موفقیت فلم «کمبود بزرگ» که درباره
مســایل اقتصادی و بازار پولی در نیمه دهه  ۲۰۰۰بود و

2869

قســمت دوم این فلم بسیار مثبت بود و بر این اساس،
من نفرتانگیز  2موفق شد با بودجه ساخت  76میلیون
دالری ،یکی از موفقترین فلمها از نظر فروش نیز شود و
فروشی بالغ بر  914میلیون دالری را تجربه کرد.
در این قســمت دو قلوهای عجیب مقابل «بالتازار» که
می خواهد پدر آنها را نابود کند می ایستند.
«پتیر کافین» و «کایل بلدا» نســخه سوم «من نفرت
انگیز» را بر اســاس فلمنامه ای نوشــته «سینکو پل»
کارگردانی می کنند.
کریستین ویگ ،اســتیو کارول ،میراندا کاسگراو ،تری
پارکر و اندی نیمان صداپیشــگی این انیمیشــن را بر
عهده خواهند داشت.

آغاز جدیدترین عملیات تام کروز
در پاریس

اعالم شده اســت .اولین فلم «ماموریت غیرممکن» را
«برایان دیپالما» در ســال  1996با بودجه  80میلیون
دالری ســاخت که به فروش جهانی  457میلیون دالر
رسید .چهار سال بعد و در سال  2000دومین قسمت از
این مجموعه با کارگردانی «جان وو» به سینما آمد و این
بار  546میلیون دالر فروخت« .جی.جی ابرامز» در سال
 2006ساخت قسمت سوم را بر عهده گرفت و این فلم
که با بودجه سنگین  150میلیون دالری ساخته شده بود،
نتوانست انتظارات را برآورده کند و تنها  397میلیون
دالر در ســطح جهان کســب کرد« .برد ب ِرد» در سال
 2011پشت دوربین فلم «ماموریت غیرممکن :پروتکل
روح» رفت و فروشــی بالغ بر  694میلیون دالر را برای
این مجموعه رقم زد .چهارمین قســمت از «ماموریت
غیرممکــن» پرفروشترین فلم از این مجموعه تاکنون
است .فلم «ماموریت غیرممکن :ملت یاغی» نیز که در
سال  2015به کارگردانی «کریستوفر مککوری» اکران
شد نیز در نهایت در گیشه به فروش  682میلیون دالری
دست یافت تا مجموعه فلمهای «ماموریت غیرممکن»
تا به امروز فروشی بالغ بر  2.77میلیارد دالر ثبت کرده
باشند« .ماموریت غیرممکن» هجدهمین مجموعه فلم
پرفروش تاریخ سینماست.

ساخت ششمین قســمت از مجموعه فلمهای اکشن و
هیجانی «عملیات غیرممکن» بــا بازی «تام کروز» در
فرانسه کلید خورد .به نقل از ددالین ،ششمین قسمت
از مجموعه فلمهای «ماموریت غیرممکن» دنبالهای بر
قســمت پنجم این فلم با عنوان «ماموریت غیرممکن:
ملت یاغی» محصول سال  2015است و «تام کروز» نیز
بار دیگــر در نقش اصلی «اتان هانت» در این فلم بازی
میکند .هنوز جزییاتی درباره داســتان قسمت جدید
این فلم اکشن منتشر نشده است اما در آن بازیگرانی
چون «ربکا فرگوسن»« ،ایلسا فاوست»« ،هنری کویل»،
«ونســا کِرکی» و «الک بالدوین» در کنار «تام کروز»
مقابل دوبین «کریستفور مککوری» میروند.
«مککــوری» پیش از ایــن در دو فلم «جک ریچر» و
همچنین «ماموریت غیرممکــن :ملت یاغی» در مقام
کارگــردان با «تام کــروز» همکاری داشــته و اولین
کارگردانی است که دو فلم پیاپی از مجموعه «ماموریت
غیرممکن» را کارگردانی میکند.
همچنین «تام کروز»« ،جی.جی ابرامز»« ،مککوری» در
کنار «دان گرنجر»« ،دیوید الیسون» و «دانا گلدبرگ»
تهیهکنندگی قسمت ششم «ماموریت غیرممکن» را بر
عهده دارند که تاریخ اکران  27جوالی  2018برای آن

نامزد اسکار شد ،اکنون قصد دارد برای کمپانی پارامونت
فلمی درباره معاون رییس جمهوری در دوره ریاســت
جمهوری جرج دبیلو بوش بسازد.
از بیل خواسته شد تا در نقش دیک چنی بازی کند که
حامی جدیت عمل در برابر اعمال ضدتروریستی بود و
حامی کلیدی جنگ عراق محسوب میشد.
کارل نیز قرار است در نقش وزیر دفاع دونالد رامسفلد
بازی کند و ایمی آدامز در نقش همسر چنی بازی خواهد
کرد .هم بیل و هم کارل در فلم «کمبود بزرگ» در کنار
آدام مک کی بودند.
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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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی
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میزان

حمل

اگر سفر مي كنيد روز سختي مي باشد .بنابراين قرارهايتان را خوب
بررسي كنيد و تغييري در آن ها ايجاد نكنيد .شايد خودتان را فريب
دهيد .سعي كنيد امروز در كنار كساني باشيد كه برايتان ارزش دارند.

ثور

گاهی اوقات نســبت به افراد دیگر حساس تر می شوید  .به همین
خاطر نقش یک فرد صلح برقرارکن را دارید  .گاهی متوجه می شوید
که باید به رفتارهای خودتان بیشتر توجه کنید.مواظب باشید.

جوزا

امروز همه چيز هماهنگ اســت و توانايي و ديدگاه هاي زيادي به
دســت مي آوريد .در مورد بعضي مسائل شــك داشتيد اما در هر
صورت ادامه دهيد و آن چيزي را كه مي خواهيد به دست مي آوريد.
اين موضوع آن قدر ساده و پيش پا افتاده است كه باور نمي كنيد.

سرطان

یک نفر از این که مسائل را از دیدگاه شما می بیند،امتناع می کند.
شما با مهربانی و مالیمت با او برخورد کرده اید اما اکنون بهتر است
کمی جدی تر باشید.همیشه آماده اید تا به دیگران کمک کنید،اما
شاید این بار آنها از این خصوصیت شما سوءاستفاده کرده باشند.

اسد

امروز شــما رفتارتان با اطرافیانتان تغییر خواهد کرد و این معنی را
می دهد که کمی غضبناک می باشید .شاید کسی امروز به مهربانی
شما نیاز داشته باشد مواظب رفتارتان باشید.

سنبله

هر چقدر امروز یک نفر شــما را محدود تر می کند بیشتر دوست
دارید ازدستش فرار کنید.سعی کنید با سیاست رفتار کنید و اگرنه
بعدا ً به خاطر این حرکت باید جواب پس بدهید.مصاحبت جالبی پیدا
می کنید،فوق العاده،جذب او می شوید و نمی توانید حتی یک لحظه
هم چشم از او بردارید.

امروز هیچ معلوم نیست افراد خاص زندگی تان تصمیم به انجام چه
کاری دارند،پس شروع به غیبت نکنید.یک چیز حتمی است،آنها
طوری رفتار می کنند و یا طوری شــما را گیر می اندازند که اص ً
ال
توقع آن را ندارید.امروز رفتار همکاران با شما متغیر است و ممکن
است در نهایت به آزار شما منجر شود.

عقرب

مردم شــاید فکر کنند شــما خشن و خشک هســتید اما آنها
حساسیت بیش از حد شما را نمی بینند.از کسانی که تصمیم دارند
احساسات شما را جریحه دار کنند دوری کنید.

قوس

زمان هائي هستند كه افكار شــما خيلي مثبت و الهام بخشند و
امروز از آن روزهاست .بهتر است قبل از اين كه ايده هاي را بروي
كاغذ بياوريد اول نظر خيلي ها را بپرسيد و سواالت زيادي بكنيد
چون آنها هم خيلي الهامات زيادي در اين زمان دارند و مي توانند
به شما كمك كنند.

جدی

نگراني هاي كاري را كنار بگذاريد .شايد اين هفته دوستتان شما
را دعوت كند تا از شما پذيرايي كند بنابراين دعوت را با صحبت
هاي بيهوده كاري خراب نكنيد .در هر صورت همان قدر كه كار و
حرفه مهم است .زندگي عشقي نيز ارزش دارد .اين طور نيست؟

دلو

امروز این طور نخواهد بود که فقط کار باشد و هیچ تفریحی نباشد
چیزی که پیش می آید باید شما را به هدف خاصی سوق دهد  .مث ً
ال
نتیجه مثبتی در روحیه شــما داشته باشد  .در آخر روز می توانید
منتظر خبرهای شگفت انگیز یا پیشرفت های جدیدی در زندگی
شخصی تان باشید.

حوت

اگر با احتیاط نباشید امکان ندارد پیام درهمی بدهید .شاید بدین
علت باشد که یک ارتباط یک قدم به جلو می رود و دو قدم به عقب
 .قبل از این که بخواهید تصمیم بگیرید که دلگرمی بیشتری باید
مطالب را در ذهنتان روشن کنید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
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 جواب شطرنج 2583
وزیر را در خانه  F 3حرکت دهید.
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رستگاری در شاوشنگ
محبوب ترین
فلم سینما

وب ســایت  Imdbطی سالیان گذشــته تمامی فلم های به
هنمایش در آمده در جهــان را به داوری مخاطبان قرار داده
و بر همین اســاس بهترین و شاید بهتر بگوییم محبوب ترین
های سینمای جهان در طول تاریخ را رتبه بندی کرده است.
وب ســایت  Imdbطی سالیان گذشــته تمامی فلم های به
هنمایش در آمده در جهــان را به داوری مخاطبان قرار داده
و بر همین اســاس بهترین و شاید بهتر بگوییم محبوب ترین
های سینمای جهان در طول تاریخ را رتبه بندی کرده است.
در این میان فلم «رســتگاری در شاوشــنگ» به کارگردانی
«فرانک داربونات» با اختالف بسیار کم نسبت به پدر خوانده
در جایگاه اول محبوب ترین فلم تاریخ سینما قرار دارد.
در ســال  1946اندی دوفرن بانکدار نیو انگلندی که مردی
معقول و متعادل است به اتهام قتل همسرو دوستش محکوم
به حبس ابد در زندان شائوشــنک می شود .پس از چندی در
فعالیتهای غیر غانونی مالی با رئییس زندان همکاری کرده و
در عین حال برای خودش هم حسابی با یک شریک روی هم
می ریزد.
این فلم در بخش های بهترین بازیگر مرد نقش مکنل (مورگان
فریمن) ،بهترین فلمبرداری ،بهترین تدوین ،بهتریم موسیقی،
بهترین فلم ،بهترین فلمنامه ،بهترین صدابرداری نامزد اسکار
شد اما هیچ کدام از این جوایز را کسب نکرد.
تیم رابینز ،مورگان فریمن و باب گانتون بازیگران اصلی فلم
سینمایی «رستگاری در شاوشنگ» را تشکیل می دهند.

«کارل فرل»
در تازهترین فلم
«استیو مککویین»

کالین فرل این روزها مشــغول مذاکره با تهیهکنندگان تریلر
«بیوهها» ( )Widowsاســت تا در صورت رسیدن به توافق
نهایی ،در جدیدترین پروژه سینمایی استیو مککویین مقابل
دوربین برود .جیلیان فلین رماننویس و فلمنامهنویس «دختر
گمشــده» دیوید فینچر نگارش فلمنامه «بیوهها» را به عهده
دارد .بازیگر  40ساله ایرلندی همچنین به تازگی برای حضور
در بازسازی انیمیشن کالسیک «دامبو» با استودیوی دیزنی
قرارداد امضا کرده است.
به گزارش «ورایتی» ،داستان فلم با الهام از یک سریال کوتاه
انگلیسی که در سال  1983روی آنتن رفت ،روایت میشود و
داستان چهار ســارق حرفهای را دنبال میکند که در جریان
یک دزدی ناموفق کشته میشــوند و حاال باید بیوههایشان
ادامه ماموریت آنها را به سرانجام برسانند.
لیام نیسن ،الیزابت دبیکی ،ســینتیا اریوو؛ میشل رودریگز،
دنیل کالوویا و آندره هوالند بازیگر فلم برنده اسکار «مهتاب»
از جمله بازیگرانی هستند که در فلم جدید مککویین مقابل
دوربین خواهند رفت .استودیوی «فاکس قرن بیستم» پخش
فلم جدید مککویین را به عهده دارد.
فرل قرار اســت در نقش سیاستمداری ظاهر شود که ناگهان
خــودش را به دام افتاده در تله نقشــه بیوهها مییابد .هنوز
جزییات بیشتری درباره نقشــی که بــه بازیگر فصل دوم
«کارآگاه حقیقی» پیشنهاد شده ،در دست نیست.
این نخســتین پروژه بلندی است که مککویین  47ساله بعد
از « 12سال بردگی» و کسب اسکار بهترین فلم مقابل دوربین
میبرد .او عالوه بر کارگردانــی ،تهیهکنندگی پروژه خود را
نیز به عهده دارد .امیل شــرمن که در تولید فلم «شــرم» با
مککویین همکاری کرده بود و کســب جایزه اسکار بهترین
فلم را برای تهیه و تولید فلم «سخنرانی پادشاه» در کارنامه
خود دارد ،اینبار نیز در مقــام تهیهکننده با کارگردان «12
ســال بردگی» همکاری خواهد داشــت .فرل به تازگی فلم
موفق و پرفروش «جانوران شــگفتانگیز و زیستگاه آنها» را
بر پرده سینماها داشته و اخیرا نیز در بازسازی فلم کالسیک
«فریبخورده» به کارگردانی ســوفیا کاپوال حضور پیدا کرده
است که از تابستان امسال روی پرده سینماها خواهد رفت.

گردهمایی مجدد
کاراکترهای منفی
کمیک بود پس از
«جوخه انتحار»

فلم جدیدی با در بر داشتن کاراکترهای منفی زن سری فلم
های کمیک استریپی در دســت تهیه است که آن را «سرود
خوانان شــهر گوتام» نامگذاری کرده اند و به گونه ای ادامه
غیر رسمی «جوخه خودکشی» به شمار می آید که سال پیش
اکران شــد و مجموعه ای از مردان بد این گونه فلم ها را به
تصویر می کشید.
دیوید آیر که آن فلم را کارگردانی کرد ،مســئول ســاخت
«سرودخوانان شهر گوتام» نیز هست و مارگوت رابی یکی از
بازیگران آن فلم پرفروش در این اثر جدید هم شرکت خواهد
کرد .رابی در آن فلم در قالب هارلی کویین ظاهر شد و این بار
نیز آن رل را تکرار خواهد کرد .هارلی کویین دوست و همراه
جوکر به حســاب می آید که خود از دشمنان بزرگ کاراکتر
بت من در ســری فلم های مرتبط با این قهرمان کمیک بوکی
بوده اســت .قهرمانان منفی فلم «سرود خوانان» اغلب همان
کاراکترهای منفی فلم های مرد خفاشی هستند که اضافه بر
کویین ،دختر گربه ای و پویزون ایوی را هم در بر می گیرند.
رویکرد مجدد به چهره های مشــهور ســری داستان های
مرد خفاشی برای ساخت فلم های ســینمایی مرتبط با این
کاراکترها تجربه تازه ای نیست و حتی یک سریال تلویزیونی
هم با چنین مضمونی در اوایل دهه  ۱۹۷۰در آمریکا ساخته و
در سایر کشورها هم پخش می شد .نه فقط جوکر و پنگوئن و
هارلی کویین مورد توجه ترین کاراکترها در میان آدم بدهای
کمیک اســتریپ ها بوده اند بلکه دستیار جوان تر بت من به
نام رابین نیز بارها در دنیای او ظاهر شده و همین طور مباشر
و مستخدم وفادار او که در تریلوژی کریستوفر نوالنی بت من
ایفای رل او با مایکل کین مشهور بوده است.
در این میان دختر خفاشــی هم می توانــد از مرکزی ترین
کاراکترهای فلم «ســرود خوانان گوتام» باشــد .فلمی که
موفقیت مالی چشمگیر «جوخه خودکشی نشان داد می توان
در انتظار توفیقی مشابه برای این ورسیون تازه از کاراکترهای
منفی کمیک بوک ها هم بود.

