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October 16 ,2016

اجرای برنامه «با من بخوان» در مزارشریف

برنامه ترویج کتابخوانــی در قالب طرح «با من بخوان»
برای  ۴۰۰کودک در شــهر مزارشــریف افغانستان اجرا
میشود.
بنا بر اعالم ،با اجــرای موفقیتآمیز طرح «با من بخوان»

اسکار به ارمنستان
اجازه داد نماینده
دیگری معرفی کند

آکادمی اســکار اعالم کرد به ارمنستان اجازه داده تا به
دلیل پذیرفته نشــدن فلم این کشور از سوی آکادمی در
بخش اسکار خارجی زبان ،نماینده دیگری برای این بخش
معرفی شود.
آکادمی اســکار که از پذیرش نماینده ارمنســتان برای
بخش خارجی زبان سر باز زده بود و این فلم را در فهرست
 ۸۵فلم پذیرفته شده برای اسکار جای نداد ،اکنون اعالم
کرده ارمنستان اجازه دارد تا به جای «زلزله» فلم دیگری
را برای اسکار خارجی زبان معرفی کند.
ســخنگوی آکادمی اسکار با گفتن این که کمیته «زلزله»
را نپذیرفت چون برآورده کننده خواستهای کمیته نبود،
افزود به ارمنســتان اجازه داده شده تا فلم دیگری را به
عنوان نماینده خود به کمیته معرفی کند.
گفته شده مشکل آکادمی با این فلم این بود که در آن از
روسیها بیش از حد استفاده شده بود و شمار افراد ارمنی
حاضر در این فلم خیلی به نسبت افراد روس کم بود.
ســخنگوی مارس میدیا کمپانی تهیه کننده فلم «زلزله»
گفت آکادمی به همین دلیــل «زلزله» را نپذیرفت و این
کمپانی به آکادمی اعالم کــرد که فلم «زلزله» محصولی
مشترک بین ارمنستان و روسیه بوده است.
رابین ریشدیشیان رییس مارس میدیا نیز افزود که آنها
اســنادی مبتنی بر همکاری مشترک بین دو کشور برای
آکادمی فرســتادهاند و امیدوار هستند که این استدالل
مورد توجه آکادمی واقع شــود .به گفته وی ،این اسناد
ثابت میکنــد  ۹۰درصد تولید فلم توســط ارمنیانی از
ارمنستان ،روسیه و فرانسه انجام شده است.

در همکاری با بنیاد کودک افغانســتان طی سال جاری،
مسئوالن این پروژه از تدوام این طرح در مزارشریف خبر
دادند.
در مرحلهی نخســت اجرای این پروژه ،از محل بودجهی

صندوق توانمندســازی کــودکان محروم (وابســته به
مؤسسهی پژوهشــی تاریخ ادبیات کودکان) بیش از ۵۰۰
جلد کتاب باکیفیت و برگزیدهی برنامهی «با من بخوان»،
ی آموزش خالق ســواد پایه از راه ادبیات و ۸۰
 ۵۰بسته 
ب آموزشــی برای آموزگاران و مربیان ،به همراه
جلد کتا 
فعالیتهای در پیوند با کتابها و دستنامههای راهنما به
مزارشریف ارسال شده است.
مسئوالن بنیاد کودک افغانستان از تابستان سال جاری
عالقهمندی خود را به اجرای برنامهی «با من بخوان» در
مزارشریف اعالم کردند و پس از آن توافق شد موسسهی
پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان افزون بر اهدای کتابهای
باکیفیت به کودکان مزارشــریف ،مجموعهی کارگاههای
آموزشــی «با من بخوان» را برای مربیــان ،مددکاران و
داوطلبان اجرای برنامه ،در مزارشــریف به رایگان برگزار
کند تا آنان بتوانند نشستهای بلندخوانی برنامهی «با من
بخوان» را به اجرا درآورند.
این برنامه با هدف زیر پوشــش قرار دادن نزدیک به ۴۰۰
کودک در شــهر مزارشریف و چند روستای اطراف آن به
اجرا درآمده است.

عالقهمندان به مجموعه فلمهای علمی تخیلی و محبوب
«هری پاتر» میتوانند منتظر اکران پنج قسمت جدید از
این فلم باشند.
به نقل از ورایتی« ،جی کیرولینگ» نویسنده مجموعه
رمانهای «هری پاتر» در لندن از تبدیل شــدن قسمت
جدیــد این فلم با عنــوان «جانوران شــگفتانگیز و
زیستگاه آها» به یک مجموعه جدید  ۵قسمتی خبر داد.
«رولینگ» که برای اولین بار نگارش فلمنامه این مجموعه
فلم را بر عهده داشته است ،در سالن تئاتر امپایر در شهر
لندن که محل تجمع هوادران این مجموعه بود گفت :از
اول میدانستیم اقتباس از رمان «جانوران شگفتانگیز
و زیســتگاه آنها» بیش از یک قسمت خواهد بود و االن
مطمئن هســتیم ،این اقتباس ســینمایی در  ۵قسمت
ساخته خواهد شد.
قسمت اول فلم «جانوران شگفتانگیز و زیستگاه آنها»
به کارگردانی «دیوید یِتس» که فلمبرداری آن از اگست
 ۲۰۱۵کلید خــورد برای اکران در تاریخ  ۱۸نوامبر ۲۰۱۶
برنامهریزی شده است و بنابر اعالم کمپانی برادرا وارنر
ساخت قسمت دوم این فلم نیز آغاز شده است.

فروش آثار «باب دیلن» سر به فلک کشید

پس از انتشــار خبر تعلق گرفتن جایزه نوبل ادبیات به
«باب دیلن» ،فروش کتابها و آلبومهای موســیقی او به
طور قابل توجهی افزایش یافت.
درست اســت که برخی تعلق یافتن نوبل ادبیات به «باب
دیلن» را که یک خواننده و ترانهســرای مشــهور است
چندان خوشــایند نمیدانند ،اما بسیاری با شنیدن این
خبر به ســراغ آثار موسیقایی و نوشــتاری این هنرمند
رفتهاند.
«ایندیپندنت» نوشــت :جلــد اول زندگینامه و کتاب
ترانههــای « ۲۰۱۲ = ۱۹۶۱بــاب دیلن» طــی چند روز
گذشته به طرز چشــمگیری پرفروش شده است .کتاب
متــن ترانههای او صبح پنجشــنبه در جایگاه  ۷۳هزار
و  ۵۴۳پرفروشترینها بود و پس از انتشــار خبر برنده
شدن «دیلن» تا رتبه  ۲۰۹باال آمد .کتاب زندگینامه این
ترانهسرا ،خواننده و آهنگساز هم از رده  ۱۵هزار و  ۶۹۰به
رده  ۲۷۸ارتقا یافت.
همین اتفاق دربــاره آلبومهای موســیقی او هم افتاد؛

« »Greatest Hitsو « »Blonde on Blondeتا
شب پنجشنبه به فهرست  ۲۵سیدی و صفحه پرفروش
راه پیدا کردند.
آکادمی نوبل «خلق تعابیر جدید شــاعرانه در سنت شعر
آمریکایی» را علــت برگزیدن «باب دیلــن» به عنوان
برنده نوبــل ادبیات عنوان کرد» .ســارا دانیوس» دبیر
دائمی آکادمی نوبــل پس از اعالم نام برنده ،طی صحبت
با خبرنگاران گفت که امیدصوار اســت آکادمی برای این
انتخاب مورد انتقاد قرار نگیرد.
انتخاب یک ترانهســرا و خواننده بــه عنوان برنده نوبل
ادبیــات  ۲۰۱۶واکنشهای مثبت و منفی بســیاری را به
همراه داشــته؛ «باراک اوباما»« ،جویس کرول اوتس»،
«استفن کینگ» و «میک َجگِ ر» از جمله افرادی هستند
که این افتخار را به خوشحالی به «دیلن» تبریک گفتهاند
اما «ایروین ولش» داســتاننویس اسکاتلندی و «هاری
کونزرو» نویســنده و روزنامهنگار هندی ـ انگلیسی ،از
منتقدان سرسخت این جریان هستند.

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

تاریک ـ تــار ـ تیر ـ تایر
ـ ترک ـ شــرکت ـ ترش
ـ تاک ـ تشکر ـ کشت ـ
تراش ـ رایت ـ تیار ـ کتاب
ـ کاتب ـ تاب ـ بت ـ تب ـ
تبر ـ برات ـ تبار ـ کتب ـ
تابش ـ شراکت.
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آقازاده ـ اســتخبارات ـ بیننده ـ پتانسیل ـ تداوی ـ ثبات ـ جن ـ چراغان ـ
حقوق ـ خریدار ـ دولتمند ـ ذخایر ـ رنگین ـ زودرس ـ ژرف ـ سرحد ـ شلوغ کمپانی دیزنی اعالم کرد قصد دارد «دون کیشوت» را بسازد
ـ صادق ـ ضمانت ـ طهارت ـ ظاهر ـ عمود ـ غالب ـ فرستاده ـ قوانین ـ کبوتر و انتظار مــیرود این فلم در حال و هــوای «دزدان دریایی
کاراییب» جلوی دوربین برود.
ـ گلخانه ـ المذهب ـ مومن ـ واهمه ـ نایب ـ هدر ـ یاس.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف
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میزان

حمل

به راحتي مي توانيد احساس خود را بيان كنيد و آن طور كه دوست
داريد ،رفتار كنيد .ذهنتان ســريع تر از قبل فعاليت دارد ،بنابراين
حامي خوبي داريد ،نقشه هاي تان به زودي عملی مي شود.

ثور

اگر می خواهید بر یک نفر تأثیر بگذارید ،بهتر اســت موقعیتی پیدا
کنید تا با او صحبت کنید .سعی کنید زمانی که افراد منفی بین ،می
خواهند شما را از پیشرفت باز دارند مصمم باشید که رابطه ای جدی
عمق بیشتری پیدا می کند.

جوزا

بعداز فعاليت هاي اخير ممكن اســت خيلي خســته شده باشيد
شايد هم همكاران با شــما تماس مي گيرند تا ايده هاي جالبشان
را برايتان بيان كنند يا شــايد هم نمي توانند صبر كنند تا شــما را
بيشتر بشناسند.

سرطان

بهتر است کمی با خودتان مهربان باشــید هر چه قدر بیشتر برای
انجام کارها خودتان را اذیت کنید ،هدف هایتان دست نیافتنی تر به
نظر می رسند .معموالً عادت دارید کارها را قدم به قدم انجام دهید.
پس چرا در حال حاضر این روش تغییر کرده است؟

اسد

ستارگان اطمينان دارند كه امروز شــما ،شخصي كمك رساننده و
با مالحظه مي باشــيد .اگر فكر مي كنيد كارتان صحيح مي باشد و
دوست داريد كه به كســي كمك كنيد ،حتم ًا اين كار را بكنيد ولي
اگر احساس مي كنيد تحريك و بر افروخته شده ايد ،سعي كنيد با
انجام سرگرمي هاي مورد عالقه تان ،آرامش خود را باز يابيد و یا مي
توانيد به خانه دوستتان رفته و با خنده ،احساسات تنش زا را از خود
دور كنيد ،به زودي احساس بهتري خواهيد داشت.

سنبله

شما به سالمتی تان اهمیت می دهید و امروز استثناء نیست .شاید
خبر افزایش حقوقتان به گوشتان برسد.

بازی «دنیرو» اســت که تالش میکند تا با بازی در نقش
جدیدی خود را احیاء کند اما در تصور مخاطبان هنوز در
نقش یک گزارشــگر تلویزیونی که قبال آن را بازی کرده
شناخته میشــود .ابتدا قرار بود «مارتین اسکورسیزی»
این فلم را کارگردانی کند و پس از مدتی حضور «شــان
پن» برای کارگردانی این فلم مطرح شد اما در نهایت این
«تیلیور هکفورد» بود که ساخت فلم را بر عهده گرفت.
پیش از این تاریــخ اکران  13جنوری  2017برای این فلم
اعالم شده بود اما گزارشها حاکی از آن است که این فلم
برای حضور در فصل جوایز سینمایی بویژه اسکار در سال
 2016اکران میشود.

دیزنی دون کیشوت را به
دنیای فانتزی میبرد

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.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 27 کلمه :عالی
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ن رمان این مجموعه در
ی پاتر و ســنگ جادو» اولی 
«هر 
سال  ۱۹۹۷به چاپ رسید و پس از آن شش قسمت بعدی
رمانهای رولینگ با موفقیتی روزافزون روانه بازار کتاب
شــدند و هشتمین قسمت از این مجموعه رمان نیز با نام
«هری پاتر و فرزند نفرین شده» امسال روانه بازار شد.
اقتباس ســینمایی از این هفت اثر در قالب هشت فلم با
بازی «دنیل رادکلیف» و «اما استون» در فروش باالی این
کتابها بیتاثیر نبوده است.
آخرین فلــم از مجموعه «هری پاتر» در ســال  ۲۰۱۱با
عنوان «هری پاتر و یادگاریهای مرگ  »۲از سوی کمپانی
«برداران وارنر» اکران شــد .از سال  ۲۰۰۱تا  ۲۰۱۱هشت
فلم «هری پاتر و سنگ جادو»« ،هری پاتر و تاالر اسرار»،
«هری پاتــر و زندانی آزکابان»« ،هری پاتر و جام آتش»،
«هری پاتــر و محفل ققنوس»« ،هری پاتر و شــاهزاده
دورگه» و «هری پاتر و یادگاران مرگ  -قســمت اول و
دوم» در سینماهای جهان اکران شدند و به فروشی بالغ
بر  ۸.۲میلیارد دالر دســت یافتند تا با پیشی گرفتن از
مجموعــه «جیمزباند» در مکان نخســت پرفروشترین
سری فلمهای تاریخ سینما قرار بگیرند.

اعالم تاریخ اولین نمایش فلم جدید
«رابرت دنیرو»

فلــم «کمدین» با بازی «رابرت دنیــرو» اولین نمایش
جهانی خود را روز  11نوامبر در جریان جشنواره موسسه
فلم آمریکا تجربه میکند.
به نقل از هالیوود رپیورتر« ،تیلیور هکفورد» کارگردانی
فلم «کمدین» را با فلمنامهای از «آرت لینسون»بر عهده
داد و بازیگرانی چون «لسلی مان»« ،ادی فالکو»« ،هروی
کیتل» و «دنی دویتو» همبــازی «رابرت دنیرو» در این
فلم هستند .کمپانی فلم سونی کالسیک حق نمایش این
فلم را در آمریکای شمالی در اختیار دارد و تصمیم دارند
این فلم را در ادامه ســال بــرای حضور در فصل جوایز
سینمایی اکران کند .داستان این فلم درباره کمدینی با
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پنج قسمت جدید فلم «هری پاتر»
ساخته میشود

در حال حاضر شما جذب افرادی هستید که به نحوی غیرمعمول
اند ،خصوص ًا اگر آنها مطلبی را برای آموزش به شــما دارند،پس
تالش کنید که با آنها آشنا شوید و متوجه شوید که در ذهن شان
چه می گذرد.

عقرب

امروز میتوانید احساساتتان را به خوبی بیان کنید .بنابراین الزم
نیســت نگران عکسالعمل دیگران باشید .حتی اگر با مشکلی رو
بهرو شــوید صداقت و روراستی شما آن را حل می کند .شاید هم
ابراز عالقه کنید.

قوس

شــما نياز داريد خود را از شر مشكالتي كه از قبل شما را احاطه
كرده اند خالص كنيد اگر احســاس مي كنيد ،مثل اين كه توسط
چيزي كه مربوط به گذشــته شماست به عقب كشيده مي شويد
نمي توانيد استعداد واقعي خود را شكوفا سازيد ،امروز اين شانس
را داريد كه همه چيز را منظم كنيد .

جدی

بعد از شــيطنت هايي كه امروز كرديد ،احتماالً حاال منتظر يك
بعدازظهــر آرام در خانه هســتيد .امروز همكارانتان حســابي
آشفتگي ايجاد كرده و شما را خســته كرده اند و از آنجايي كه
شما آدم معقول و متعادلي هستيد مي توانيد همه چيز را به حالت
اول برگردانيد.

دلو

امروز عطارد مستقیم حرکت می کند .یعنی اکنون تمام فرصت ها
را در اختیــار دارید .در صورتیکه با دید غیر واقعی نگاه نکنید .در
این ماه می توانید در انتظار رسیدن به بسیاری از هدفهایتان باشید.
سفر نیز در این زمان برایتان خوش شانسی می آورد.

حوت

همکاری قدری مشکل می تواند نمود پیدا کند .اما شکیبایی و حس
طنز عجیب شما به زودی باعث بهتر شدن محیط می شود.
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با انتخاب فلمنامه نویس برای این پروژه ،دیزنی رســما تولید
فلم «دون کیشوت» را کلید زده است.
این کمپانی اعالم کرد بیلی ری نویسنده «بازیهای گرسنگی»
و «کاپیتان فیلیپس» برای نوشتن فلمنامه نسخه جدید «دون
کیشوت» انتخاب شده است.
این رمان کالسیک اسپانیایی که درباره مردی است که تصور
میکند شــوالیه است ،توسط گوردن گری و بیلی ری در مقام
تهیه کننده ساخته خواهد شد.
«دون کیشوت» نوشته میگل ســروانتس نخستین بار سال
 ۱۶۰۵منتشر شد و داستان آریستوکراتی از طبقه پایین به نام
آلفونسو کیشانو را روایت میکند که پس از خواندن رمانهای
متعدد درباره سلحشوری ،دچار توهم میشود و باور میکند
شوالیهها و اژدهاها وجود دارند.
او با تغییر نامش به دون کیشــوت به آرزوی ماجراهای جدید
به جاده میزند و صاحب مســافرخانه را لرد و آسیاب بادی
را اژدها تصور میکند و دختــران خدمتکار را بانوانی در نظر
میگیرد که در انتظار رسیدن شوالیهای چون او هستند.
یک مقام آگاه گفت نســخه جدید این فلم بیشــتر حال و
هوایی شــبیه «دزدان دریایی کاراییب» خواهد داشــت و با
شــخصیتهای دیوانه و طبیعتی فانتزی ساخته میشود .در
واقع این فلم قصد دارد شــبیه تم پارکهای دیزنی فضایی
ماوراءالطبیعی داشته باشد که بتواند ادامههایی میلیارد دالری
را تولید کند.
گری از سابقه کار طوالنی با دیزنی برخوردار است و نام او در
تولید درامهایی از «راکی» محصول  ۲۰۰۲تا «شکست ناپذیر»
محصــول  ۲۰۰۶و فلم اخیر «مک فارلنــد آمریکا» و «ارتش
میلیون دالری» در همکاری با دیزنی به چشم میخورد.
ری نیز برای نوشــتن «کاپیتان فیلیپ» نامزد اســکار شد و
فلمهایی چون «نقشــه پرواز» با بازی جودی فاســتر را در
کارنامه دارد.

جف بریجز :شاید دیگر در
فلمی بازی نکنم

جف بریجز بازیگر آمریکایی برنده اســکار گفته است «تالش
مــی کند دیگر در فلمی بازی نکند» چــون تعهد زیادی می
خواهد.
این بازیگر  ۶۶ساله به بی بی سی گفت»:واقعا تالش می کنم
دیگر فلمی بازی نکنم چون کارهای زیاد دیگری هســت که
دوســت دارم انجام بدهم مثل نواختن گیتار .بازیگری تعهد
زیادی می خواهد و آدم گرفتار می شود .به همین خاطر تالش
می کنم درگیر نشوم».
با این همه او که سال  ۲۰۱۰جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را
دریافت کرده اعتراف دارد دست رد زدن به یک فلمنامه خوب
دشوار اســت .او فلم جدیدش با عنوان «اگر سنگ از آسمان
ببارد» (  )Hell or High Waterرا مثال می زند که درآن
نقش کالنتری در ایالت تگزاس را بازی می کند.
«وقتی فلمنامه ای مثل این و با چنین بازیگرانی را پیشــنهاد
می دهند بازی در یک فلم دیگر را می پذیرم .ظاهرا مرام من
این است ».در فلم «اگر سنگ از آسمان ببارد» به کارگردانی
دیوید مکنزی کارگردان بریتانیایی ،کریس پاین و بن فاســتر
نقش دو بــرادر را بازی می کنند که با خطر از دســت دادن
خانه خانوادگی خود روبرو هســتند .به همین خاطر از شعبه
های همان بانکی که به آن بدهکارند ،پول سرقت می کنند تا
اقساط وام مسکن را بپردازند( .بی بی سی)

