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چاپ اولین کتاب مفصل در
مورد معادن افغانستان

بیلتون

آوازخوان معروف افغانستان درگذشت

مؤمنخان بیلتون لوگــری ،یکی از محلیخوانان معروف
افغانستان ،روز دوشنبه  ۱۸عقرب درگذشت.
خانوادۀ آقای بیلتون میگویند که او در اثر بیماری که از
چندی پیش دچارش شــده بود ،در شفاخانه ای در کابل

درگذشت.بیلتون  ۹۵ســال پیش در منطقه خوردکابل
معروف به چکری ،واقع جنوب شــهر کابل به دنیا آمد و
همانجا بزرگ شــد.در کودکی پدر و مادر خود را از دست
داد و خواهرش او را بزرگ کرد.

بیلتون در ســالهای طوالنی صدای رســای روستاهای
ی سوژه اصلی
جنوب افغانستان بود ،جاییکه فراق و جدای 
ترانههای روستایی است.
او که به «استاد بیلتون» معروف بود ،ابتدا نی مینواخت و
همچنین از نوازندگان توانای رباب و تنبور نیز بود .بعدا به
آوازخوانی رویآورد.
بیلتون در زمینۀ رشــد و مطرح شــدن موسیقی محلی
تالشهای زیاد انجام داد.
او اشــعار عارفانه بهایی جان ،شاعر پشــتو زبان را نیز
سروده است و به روایت بسیاری از موسیقیشناسان در
موسیقی لوگری که سبک خاصی در موسیقی افغانستان
است ،یکی از سرآمدهای دورانش بود.
بیلتون ،محلیخوان معروف افغانستان به زبانهای فارسی
و پشتو ســرودهای فراوانی به میراث گذاشت .نخستین
آهنگهای او به زبان فارسی ‹دل من ز غمهایت پاره پاره›
و به پشتو ‹زما جانانه نه رازی وختونه› است.
آقای بیلتون صدها پارچه موسیقی در رادیو و تلویزیون
ملی افغانستان ضبط کرد که از جمله آثاری به یاد ماندنی
موسیقی محلی افغانستان محسوب میشوند.
بیلتون در سالهای پایانی عمرش فعالیت هنری نداشت.
از او پنج دختر و دو پسر به جا مانده است( .بی بی سی)

کتاب “معادن افغانســتان ،قراردادهــا و چالشها” به
تازگی توســط محمد انور ذکی یک تــن از انجنیران
وزارت معادن و پترولیم گردآوری و نوشته شده است،
که معلومات این کتاب درمورد معادن افغانستان شامل
معرفی معادن کشــور ،قراردادهــا وچالشهای بخش
معادن میباشد.
محمد انور ذکی ،نویسنده کتاب گفته است که ،هرچند
تــاش کرده تا تمام حقایق در مورد دســت برد افراد
زورمند را در عرصه معادن افشــا کنــد ولی به دلیل
فشــارها و موانع جدی زورمندان نتوانسته بخشهایی
از تحقیقــش را تکمیل کند.در ایــن کتاب مطالعات و
اســتخراج معادن ،تعداد معادن ،تاریخ مطالعات ،تاریخ
اکتشــاف معادن ظواهر و عالیم معدنی کشــور و نیز
ساحات معدنی افغانستان به برسی گرفته شده است.
دربخش اول معرفی معادن افغانســتان از نگاه کمیت،
کیفیــت ،تاریخ اکتشــاف ،فیصدی عناصــر ،مراحل
اکتشــاف و موقعیت آن میباشــد و در بخش دوم آن
معرفی قراردادهای معادن بیان شده است که این بخش
بسیار بااهمیت میباشد زیرا در این بخش تشریح شده

پری دریایی انتخاب شد

کلوئی گریــس مورتس برای بازی در نقش پری دریایی
زیر آب میرود.
کلویی گریس مورتس بازیگر  ۱۸ســاله برای بازی در
نقش آریل در فلم «پری دریایی کوچک» انتخاب شد.
هــر چند درباره این پروژه اطالعات زیادی در دســت
نیست ،اما تاکنون روشن شده که فلمنامه آن را ریچارد
کورتیس نویسنده فلم «عشق در عمل» خواهد نوشت.
این بازیگر جوان که از انتخاب شــدن برای این نقش
بسیار خوشحال است ،شــادی اش را با هوادارانش در
توییتر به اشتراک گذاشت و نوشــت :اصال نمیتوانم
بیشــتر صبر کنم و باید این خبر را با همه به اشتراک
بگذارم...
این بازیگر اکنون در حال بــازی در برابر دوربین فلم
«همسایههای  »۲اســت که با زاک افرون در آن بازی
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رقم ـ قمر ـ قمار ـ مقر ـ
مرقد ـ قدامت ـ متر ـ تام
ـ تیم ـ امر ـ مار ـ مراد ـ
مادر ـ مــرد ـ دما ـ دام ـ
قیمت ـ قیام ـ مری ـ امیر
ـ می ـ مدت ـ دایم ـ امید
ـ مدار ـ مدیر.

 بازی با کلمات

آمرانه ـ ادبانه ـ برخی ـ پیامبر ـ تابلو ـ ثروتمند ـ جگرگوشه ـ چهارضلعی
ـ حوضچه ـ خنثی ـ درجه دار ـ ذاللت ـ روشــندان ـ زاری ـ ژورنال ـ
سوخاری ـ شکنجه ـ صبحدم ـ ضمیمه ـ طلوع ـ ظهور ـ عابر ـ غنچه ـ
فعاالن ـ قرار ـ کاتب ـ گناه ـ لرزه ـ منبع ـ نصیب ـ وارث ـ هدر 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.
 6کلمه :خوب
 12کلمه :متوسط
 18کلمه :عالی
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که کدام معادن وعالیم معدنی کشور به قرارداده شده
و رویالیتــی (حق االمتیاز) آن که از طرف دولت تعیین
گردیده چی مقدار میباشــد و برای مدت چند سال به
قرارداد داده شده است.
دربخش ســوم چالشهای بخش معادن مرور گردیده
اســت .قســمتی از چالشهای معادن که نسبت عدم
ظرفیــت کاری در وزارت معادن گفته شــده میتواند
عدم توانایی از نظارت تخنیکی و دقیق امور اکتشافی
و استخراجی شرکتهای قرارداد کننده توسط وزارت
معادن برشمرد.
همچنین عدم شفافیت در قراردادهای معادن ،تعیین
رویالتی و دیگر بخشــهای آن ،چراها و ســواالت در
مورد قرارداد فلورایت باخوت ولســوالی نیش والیت
قندهار ،نفــوذ زورمندان ،تفنگســاالران و مافیای
معادن در ســاحات وسیع معدنی کشور و افزایش روز
افزون استخراج خودســر ،پرداخت دوبار رویالتی هم
به طالبان و هم به دولت افغانســتان توســط تعدادی
از شرکتهای اســتخراج کننده از مشکالت دیگر در
عرصه معادن است( .ودصعم)
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می کند.این فلم نســخه جدیدی از داســتان مشهور
هانس کریستین آندرسن است که داستان پری دریایی
کوچکی را روایت می کند که عاشق شاهزادهای میشود
و آرزو دارد تا انسان شود.
پیش از این ســوفیا کاپوال که به عنوان کارگردان این
فلم انتخاب شــده بود ،وقتی سر انتخاب بازیگر «پری
دریایی کوچک» با کمپانی ســازنده به مشکل برخورد،
اعالم کرد از این پروژه کنار میرود.به گفته منابع مطلع،
اختالف نظر اســتودیو و کاپوال سر انتخاب بازیگر نقش
اصلی یعنی «آریل» بود .کاپوال کارگردان فلم تحسین
شده «گمشده در ترجمه» بسیار عالقهمند بود تا بازیگر
جدید مایا تورمن هاوک دختر  ۱۶ســاله اتان هاوک و
اوما تورمن در این نقش بازی کند در حالی که مدیران
استودیو از این انتخاب ناخشنود بودند.

جاسوس مشهور 300
میلیون دالری شد

جیمز باند به همراه دار و دســتهی چارلی براون پس از چند
هفته رکود دوباره شــور و نشــاط را به سینماهای آمریکای
شمالی بازگرداندند.
«اسپکتر» با فروشی برابر با  73میلیون دالر در  3929سالن
سینما صدرنشین بالمنازع جدول فروش آخر هفته سینماهای
آمریکا بود .ایــن فلم در  76بازار خارجی  117.8میلیون دالر
دیگر فروخت و خیلی سریع مجموع فروش جهانی خود را به
 300میلیون دالر رســاند .فروش  45میلیون دالری انیمیشن
«فلم پیناتس» در  3897ســالن سینما با در نظر گرفتن این
حقیقت که نســل جدید چندان با داســتان مصور معروف
چارلز ام.شولتز آشنا نیستند ،یک شروع قدرتمند محسوب
میشود .به لطف فروش باالی این دو تازه وارد سینما مجموع
فروش ســینماهای آمریکا در این آخر هفته به  162میلیون
دالر رســید که باالترین فروش هفتــه اول نوامبر در تاریخ
سینماهای آمریکا است.
«فلم پیناتس» برخالف نمایش گسترده در سینماهای آمریکا،
تنها در چند بازار معدود خارجی اکران شــد و برای نمونه در
چین  2.8میلیون دالر فروش داشت .این آخر هفته عالوه بر
این انیمیشــن ،فلمهای «دونده هزارتو» و «اورست» نیز در
چین آغاز به اکران کردند و بــه ترتیب  19.8میلیون دالر و
 11.3میلیون دالر فروختند.

میزان

حمل

اگر دوســتي داريد كه از خارج آمده است خبرهاي خوبي از او به شما
ميرسد .سعي كنيد زياده روي نكنيد ،هر اندازه كه توانايي داريد كار
انجام دهيد و موفق هم ميشويد.

ثور

در مورد برنامههای هنری همه چیز را به خوبی بررســی کنید؛ زیرا
ممکن است مشکل غیر قابل انتظاری پیش آید .شما از آن دسته افراد
منطقه البروج هستید که به شدت به شرایط عادت میکنید و ایجاد
تغییر برایتان بسیار مشکل است.

جوزا

درمورد تفريح و روابط احساســي امشب از اين موارد زياد برخوردار
ميشويد اگر متأهل هستيد ،امشب را به شب خاصي تبديل كنيد.

سرطان

اکنون احســاس بهتری پیدا میکنید و میتوانیــد ناراحتیتان را
فراموش کنید .ارزش ندارد حتی یک لحظــه دیگر هم خودتان را
نگران درگیری های کاری کنید .باالخره تمام میشــوند ،بنابراین از
همنشینی با همسرتان لذت ببرید.

اسد

امروز اين طور به نظر ميرســد كه شــما به دو سوي متفاوت كشيده
ميشويد ممكن است بنا به داليلي وفاداري و صداقت خود را تقسيم كنيد
و مطمئن نباشيد كه از چه كسي بايد حمايت كنيد .بهتر است سعي كنيد
و راه حلي پيدا كنيد .در غير اين صورت بدون شك شما مرتكب اشتباهي
خواهيد شد.

سنبله

یک نفر فکرمی کند مطابق میل شــما رفتار می کند نمی توانید با آنها
مخالفت نکنید.تحمل آنها برایتان مشــکل است؛ زیرا در کارهای شما
دخالت میکنند و اجازه نمیدهند راحت باشید.

امروز نهایت سعی خود را بکنید تا اموال خود را در جای مناسبشان
بگذارید چرا که هر کدام از آنها را گم کنید باید ســاعتهای زیادی
را صــرف دوباره یافتن آنها کنید.یادآوری میکنم ،اگر کمی به عقب
برگردید مرور کنید ،مکان همه آن چیزهایی که گم کرده بودید ،به
ذهنتان خطور میکند.

عقرب

امروز روابط اجتماعی شــما افزایش پیدا میکند .دوست دارید
با گروهی دوســتان تفریح کنید و یا اگر عاشق هستید در خانه
محیطی عاشقانه ایجاد میکنید و با همسرتان نان شب میخورید
و در همه کارها موفق هستید.

قوس

امــروز نياز داريد بــا آدمهاي هم ارتعاش خــود وقت بگذرانيد.
پس محض رضاي خدا ســعي نكنيد همه روز را ديگران را راضي
نگهداريد؛ چون آنوقت ديوانه ميشــويد .شما حق داريد انتخاب
كنيد كه با كسي رفت و آمد مي كنيد.

جدی

اگر هيجان را دوست نداريد ،بايد پنجرهها را ببنديد و در را روي هيچ
كس باز نكنيد! اما كنجكاوي اين اجازه را به شما نمي دهد.

دلو

امروز فرصت مناسبی دارید تا ببیینید آیا موضوعی جلوی پیشرفت
شــما را گرفته و یا چیزی وجود دارد که اجازه نمی دهد از انرژی
کامل خود اســتفاده کنید؟ اگر شکی درباره توانایی موفقیت خود
دارید میتوانید این ترس را بررســی کنید و ببینید از کجا نشات
گرفته است.

حوت

شــما در خانه سرتان شلوغ است.یا بدون کمک شریک زندگیتان
شما تجمل و کیفیت خوب را میســتایید .و اگر نتوانید بهترین را
بخرید میتوانید چیزی درســت کنید که بیهمتا و شخصی نشان
دهد .دیگران قابلیت هنرنمایی شما را تحسین میکنند .و اغلب از
شما راجع به ایدههایشان سؤال میکنند.
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قلعه را در خانه  g 8حرکت دهید.
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«اسپکتر» بیست و چهارمین سفر جیمز باند به پرده نقرهای
هر چند که نتوانســت رکورد فــروش  88.4میلیون دالری
«اسکای فال» در نوامبر  2012را بشکند ،اما «کازینو رویال»
و «ذرهای آرامش» را پشــت سر گذاشــت .در هر چهار فلم
نامبرده شده دنیل کریگ بازیگر مامور  007است.
جیمز باند در «اســپکتر» به کارگردانی ســم مندز در تالش
برای کشف یک ســازمان جنایتکار بینالمللی در جهان سفر
میکند .فرد شرور این قسمت از ســری فلمهای جیمز باند
کریستف والتز اســت .او در کنار دنیل کریگ ،مونیکا بلوچی
و لئا سیدو بازیگران اصلی «اسپکتر» هستند .تازهترین جیمز
باند امتیاز ســینمایی  Aمنفی را از تماشــاگران گرفت و در
مقابل بدترین نقدها در میان تمام فلمهای جیمز باند با بازی
کریگ را از آن خود کرد 62 .درصد از تماشاگران «اسپکتر»
مرد بودند و  75درصد آنها بیش  25ســال داشتند .ساخت
«اســپکتر» بیش از  250میلیون دالر هزینه داشته است .این
فلم برای شکستن رکورد  1.1میلیارد دالری «اسکای فال» راه
درازی در پیش دارد.
«فلم پیناتس» که با  100میلیون دالر بودجه ســاخته شــده
است ،همزمان با شــصت و پنجمین سالگرد انتشار داستان
مصور فلم و پنجاهمین سالگرد برنامه تلویزیونی «کریسمس
چارلی براون» به سینما آمده است .هفتاد درصد از تماشاگران
«فلم پیناتس» خانوادهها و  55درصد آنها زن بودند .این فلم
امتیاز سینمایی  Aرا از تماشــاگران دریافت کرد و تا کنون
نقدهای خوبی بر آن نوشته شده است.

