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هفتمين فيستيوال زمستانی ساالنۀ موسيقی گشايش يافت

هفتمين فيستيوال زمستانی ســاالنۀ موسيقی هفت
هفتهيی ،شــامل برنامههای آموزشــی ويژۀ موسيقی
و اجرای کنســرت ها ،دیروز از سوى انستيتيوت ملی
موسيقی افغانستان ،افتتاح گرديد.
اين فيستيوال ،به حمايت معينيت تعليمات تخنيکی و
مســلکی وزارت معارف و کمکمالی سفارت امريکا راه
اندازی گرديده است .
مسووالن اين انستيتيوت گفته اند که دراين فيستيوال،
دانشــجويان موســيقی از پوهنتون کابل ،برنامههای
موسيقی آغاخان از مرکز و هرات ،دسته هنری صلصال
باميان ،نهاد آموزشی روشــن دالن هرات ،عالقمندان
موســيقی و دو صــد دانش آموزش انســتيتوتملی
موســيقی ،به مدت  ۷هفته تحت نظر استادان داخلی و
خارجی آموزش موسيقی را فرا میگيرند.
احمد ناصر سرمســت رييس انستيتيوت ملی موسيقی
افغانستان که درمراســم افتتاح اين فیستیوال صحبت
مى کرد گفــت که در اين فیســتیوال هفت هفته يى،
براى  ٢٧٠تن از جمله  ٨٠دختر ،زمينۀ تمرين موسيقى
به شکل گروپى ،انفرادى مســاعد و رهبريت آموزش
داده مى شود .وى عالوه کردکه هدف از راه اندازى اين

فیستیوال ،بهتر شدن کيفيت و رشد مهارت هاى دانش
آموزان در بخش موسيقى مى باشد.
سرمست افزود« :فیســتیوال زمستانى موسيقى ،براى

‹هزارچهره؛کمپینترویج
مطالعهکتابدرافغانستان
دستهای از جوانان در کابل ،پایتخت افغانستان ،کمپینی
را زیر نام «هزار چهره کتابخوان» با هدف ایجاد کتابخانهای
رایگان راهاندازی کردهاند .هدف این کارزار ترویج مطالعه
کتاب است بویژه در زمانی است که فرهنگ مطالعه کتاب
به دلیل استفاده از فنآوریهای تازه کمرنگ شده است.
این جوانان تحصیل کــرده ،فکر ایجاد این کتابخانه را از
مشــکالت زمان دانشجوییشان در سر داشتهاند .انتظار
این رضاکاران (داوطلبان) «جمعآوری هزاران جلد کتاب
در بخش های مختلف اســت ».این جوانان کتابخانهای را
در منطقه «کارته سه» شــهر کابل ایجاد کرده اند .محل
این کتابخانه از ســوی یک شــرکت به طور رایگان در
اختیار آنها گذاشــته شده اســت .به گفته این جوانان
آنها میکوشــند تا در غنامندی منابع علمی افغانستان
بحرانزده و فرهنگســازی مطالعه مردم در کشور سهم
بگیرند؛ نسلی که هنوز از محرومیت رنج میبرند .در حالی
که ادامه جنگ ،چهار دهه زندگی بســیاری از افغانها را
زیــر و رو کرده اما جوانان افغان از ادامه تحصیل و تعلیم
دست نکشیده و راه را برای جوانان دیگر هموار میکنند.
رفیع بیان ،کمپین هزار چهره کتاب خوان را در فیسبوک
ت داشتهاش را از طریق این
دنبال کرده تا کتابهای دس 

کتابخانه رایگان در اختیار دیگر دانشجویان قرار دهد.
او بــه ارزش مطالعه در جامعه افغانی که در آن شــمار
بیسوادان بیشتر است ،پی برده و میگوید« :خواستم در
فرهنگ ســازی مطالعه از طریق این کمپین سهم بگیرم
چون افغانستان برای آبادانی به نسل آگاه نیاز دارد».
علی بختیــاری از برگزارکنندگان کمپیــن هزار چهره
یگوید انتظار غنامندی این کتابخانه را از طریق اهدای
م 
کتابهای خوانده شده توسط جوانان تحصیل کرده ،دارد.
آقای بختیاری میگوید« :این کمپین را از طریق فیسبوک
و تماس تلفنی با جوانان تحصیــل کرده راه انداختیم تا
از آنها بخواهیــم کتابهایی را که مطالعه کردهاند به این
کتابخانه بیاورند و کتابهایی را که نیاز دارند از کتابخانه
به شــکل امانت ببرند و مطالعه کنند ،ما در ظرف کمتر
از سه ماه موفق شــدیم کتابهای زیادی را جمع آوری
کنیم ».از آغاز فعالیت این گروه تاکنون حدود هفت صد
جلد کتاب جمع آوری شده است.
به گفته وی ،کمپین هزار چهره قرار اســت هزار چهره
کتابخــوان را معرفی کند تا دیگر جوانــان از آنها الهام
بگیرند و به اندوختههای عملی شــان از طریق مطالعه
بیفزایند( .بی بی سی)
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تولد 51سالگی سلمان خان بالیوودی

مجموعه جنگ ستارگان
سلمان خان بازیگر مطرح ســینمای بالیوود  27دسمبر
 1965در شهر «ایندور» هندوستان به دنیا آمد و حاال 51
ساله شده اســت .وی در خانواده ای کام ً
ال هنری به دنیا
آمد .پدر سلمان ،سلیم خان یکی از مشهورترین بازیگران
و فلمنامه نویسان هندوســتان بود و همین باعث شد تا
سلمان از همان ابتدا با ساختار سینمای بالیوود آشنا شود.
سلمان خان در ســال  1988بازیگری را با بازی در نقش
فرعی فلــم « »Biwi Ho To Aisiســاخته «جی کی
بهاری» به سینما قدم گذاشت .وی اولین موفقیت تجاری
خود را مدیون اولین همکاری اش با سورج در سال 1989
در فلم «منه پیار کیا» میداند .ســلمان توانست جایزه
بهترین بازیگر مرد تازهوارد را برای این فلم به دســت
آورد و همچنین فلــم موفقیتهای زیادی را در خارج از
هند کسب کرد و در کشورهای مختلفی از جمله اسپانیا
نیز اکران شــد و پر فروشترین فلم دهه  80بالیوود لقب
گرفت .همین امر موجب گشــت تا ســلمان در فلمهای
متعددی درخشــیده و جوایز فراوانی را کســب کند.
«ساجن» در ســال  1991و «هم آپ که هه ُکن» در سال
 1994و «کارن آرجون» در سال  1995و «پیار کیا تو درنا
کیا» در سال  1998و «هم سات سات هه» در سال 1999
از جمله آثاری هستند که سلمان خان با آنها ورود موفقی
در بالیوود برای خود ثبت کرد .او پر فروشترین فلمهای

جواب سودوکو شماره
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میدان ـ ماه ـ مهدی ـ هما
ـ اهم ـ ماهی ـ بام ـ بیم ـ
نما ـ نام ـ نیم ـ میان ـ ماده
ـ دما ـ دام ـ دایم ـ مادی ـ
امید ـ میهن ـ بیمه ـ بهمن
ـ امن ـ امین ـ نم ـ دامن ـ
نمد ـ نماد.
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ســالهای  2011 ،2010 ،2005 ،99 ،98 ،94 ،1991و 2012
را در کارنامه خــود دارد که هیچ بازیگری در این صنعت
تا به حال نتوانســته است که هشت سال پر فروشترین
فلمها را دارا باشــد .همچنین از سال  2010به بعد او هیچ
فلم شکست خوردهای در کارنامه خود ندارد.
وی همواره جــزو برترین ،پرفروش ترین و محبوب ترین
بازیگران مرد سینمای بالیوود شناخته می شود .این در
حالی اســت که در آستانه گذر از  50سالگی سلمان خان
همچنان رکورد فروش در ســینمای بالیوود را جابجا می
کند .سلمان خان در سال  2015با فلم «سلطان» به بالیوود
آمد و توانست تمامی رکوردهای فروش در تاریخ سینمای
بالیوود را از آن خود نماید .فلمی که در آن ســلمان در
نقش یک کشــتی گیر ظاهر شــده و از اعالم آمادگی
جسمانی خود در این سن خبر می دهد .بازیگر کهنه کار
سینمای بالیوود انگار قصد پیر شدن نداشته و همچنان
در نقش اول تمامی فلم ها حضور پیدا می کند .عالوه بر
فعالیت های سینمایی ،وی در بخش های مختلف دیگری
نیز فعالیت دارد که از آنها می توان به «تشــکیل کمپین
حمایت از کودکان» ،کمپین «انسان بودن» و کمپین «آزاد
کردن زندانیان مالی» اشاره کرد .سلمان خان تاکنون در
بیشتر از  110فلم به ایفای نقش پرداخته و توانسته  15بار
جوایز مختلف سینمای هندوستان را از آن خود کند.

 بازی با کلمات

2502

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

آهسته ـ اژدها ـ بغداد ـ پرهیزانه ـ تپانچه ـ ثاقب ـ جلوگیر ـ چهارشانه
ـ حسرت ـ خدمتگزار ـ دیوان ـ ذرات ـ رونما ـ زرخرید ـ ژاله ـ سردار ـ
شهرت ـ صباح ـ ضرورت ـ طرفدار ـ ظریف ـ عقیده ـ غنا ـ فلک ـ قایق
ـ کعبه ـ گیسو ـ لذیذ ـ مستخبر ـ نازی ـ وردک ـ هالل ـ یقین.

 جواب بازی با اعداد
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میزان

حمل

به خاطر سالمتي و مسؤوليتي كه داريد ميتوانيد به شدت كار كنيد.
البته فكر نكنيد ديگران بايد شــما را حمايت كنند؛ زيرا آنها نيز
افكار و كارهاي خودشان را دارند.

ثور

اگر خالق هستید ســعی کنید در چند هفته آینده از آن استفاده
کنید و قدرش را بدانید .این کار به شما احساس خوبی میدهد .فکر
میکنم زمانی که به خانه میرویــد حرفهای زیادی برای گفتن به
همسرتان دارید .به او هم اجازه بدهید حرف بزند.

جوزا

اگر احتياج به كمك يك فرد با تجربه داريد اكنون زماني اســت كه
بايد تقاضا كنيد .شخصي كه اخيرا ً نزديك شدن به او برايتان مشكل
بود اكنون بــه راحتي تجربههايش را در اختيارتان ميگذارد .بعضي
از ايدههايتان قديمي هســتند .اما ميتوانند به شما در رسيدن به
موفقيت كمك كنند.

سرطان

اگر در محل کارتان زیاد کار کردهاید اص ً
ال دوســت ندارید در خانه
بحثی پیش بیاید .سیاره زهره نشان میدهد که همسرتان همه موانع
را بر میدارد تا تعطیالت آخر هفته خوبی داشته باشید.

اسد

امروز مســایل داخلي به شما اجازه نميدهد كه مانند هميشه عالي
بدرخشــيد ،پس ،فرصت خوبي است كه وقتتان را با همسايگان و
افراد نزديك بگذرانيد .همچنين توانايي اين كه ســخناني شيرين و
زيبا به زبان بياوريد خواهيد داشــت كه اتفاق ًا خيلي راحت به زبان
شما جاري خواهند شد.

سنبله

پول تان را برای وســایل زیبا خرج کنید .اگر قرار است پولتان را
پسانداز کنید بهتر است مراقب باشــید؛ زیرا هر موقع که کسل و
بیحوصله باشید دوست دارید پول خرج کنید تا سرحال شوید.

میتوانیــد در چند هفتــه آینده با اعتماد به جلــو نگاه کرده و
خواستار چیزهایی زیادی باشید نه تنها از دوستان و افراد فامیل
بلکه از کسی که فکر نمیکنید شما باعث شدهاید دوباره دنیایش
زیبا شود .همه چیز شما را در این زمان شگفت زده خواهد ساخت.

عقرب

شاید رؤیا را به حقیقت ترجیح دهید .سعی کنید با انجام یک کار
خالق روحتان را تسکین دهید.

قوس

مخالفت ،با ديگران به جایي نخواهد رســيد و شما از ديپلوماسي
براي اين كه دوســتي ديگران را داشته باشيد ،استفاده ميكنيد.
در ضمن امكان دارد كه به طرف انجام كار خالقي روي آوريد چون
پر از الهام هستيد.

جدی

هر چه قدر امشــب فرزندانتان را بيشتر دوست داشته باشيد،
باز هم شما را گيج ميكنند .قبل از اينكه بخواهيد نظم را رعايت
كنيد به ياد داشته باشيد كه زماني خودتان هم جوان بوديد .بايد
امشب دوري از آنها را جبران كنيد.

دلو

بهترین زمان برای برنامه ریزی میباشــد؛ زیــرا برنامههایی که
مطــرح میکنید برای مدتــی طوالنی ســودمند خواهد بود .و
اگرتصمیم دارید که از حاال تا اواسط نوامبر مسافرت کنید حتم ًا
منتظر هیجان باشید.

حوت

نشــریه فوربس فهرســتی از پولســازترین بازیگران فعال
در هالیوود را منتشــر کرد .به نقل از گاردین« ،اســکارلت
یوهانســون» با پیشــی گرفتن از بازیگران مــرد به عنوان
پولسازترین بازیگر هالیوود در ســال  2016از سوی نشریه
فوربس معرفی شد .این بازیگر آمریکایی و  33ساله در حالی
به این عنوان دست یافت که فلمهایش چون «کاپیتان آمریکا:
جنگ داخلی» و «دورد بر سزار» در  12ماه گذشته  1.2میلیارد
دالر در ســطح جهان فروخته است« .رابرت داونی جونیور» و
«کریــس اوانز» که هر کدام فلمهایشــان  1.15میلیارد دالر
فروخته نیز به صورت مشــترک جایگاه دوم این فهرست را
به خود اختصاص دادند .فوربس بر حسب فروش ساالنه بلیت
فلمهای هر یک از بازیگــران اقدام به رتبهبندی بازیگران از
حیث میزان درآمدزایی کرده است .در این فهرست که بیشتر
بــه بازیگران فلمهای پرفــروش ابرقهرمانی اختصاص یافته
اســت« ،مارگت رابی» بازیگر فلم «جوخه انتحار » در مکان
چهارم و «ویل اســمیت» در مکان دهــم جای گرفته و رتبه
هشــتم نیز به «رایان رینولدز» بازیگر فلم «ددپول» رسیده
اســت« .امی آدامز»« ،بن افلک» و «هنری کویل» بازیگران
فلم «بتمن در مقابل سوپرمن :طلوع عدالت» نیز به ترتیب در
رتبههای پنجم ،ششم و هفتم جای گرفتهاند .اوایل ماه جاری
نیز نشــریه فوربس «کریس اوانز» را ارزشــمندترین بازیگر
هالیوود معرفی کرد که به ازای هر یک دالری که دســتمزد
گرفته  135دالر برای ســازندگان فلم سود به ارمغان آورده
است ،در آن فهرست «یوهانسون» در رتبه سوم قرار داشت.

بازیگر پرنسس لیا در

 بازی با اعداد

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

جواب هدف

نخســتين بار در ســال  ٢٠١٠راه اندازى شد که درآن
 ٩٠تن آموزش موســيقى را فــرا گرفتند و پس از اين
فیســتیوال همه ساله با اشــتراک تعداد زياد از دانش

آموزان موسيقى راه اندازى مى شود».
پوهندوی محمد رحيل فورمولی معين تعليمات تخنيکی
و مسلکی وزارت معارف ،راه اندازى اين فیستیوال را در
رشد موسيقى کشور ،يک گام ارزنده عنوان کرد.
وى گفت که وزارت معارف ،طى ســال هاى گذشــته
در جهت ارتقاى کيفيت کارى وســطح دانش استادان
انستيتوتملی موسيقی افغانستان ،اقدامات الزم داشته
است و در آينده نيز در جهت بلند رفتن کيفيت و سطح
جذب دراين انستيتيوت اقداماتى خواهد کرد.
همچنان رييس انســتيتيوت ملی موسيقی افغانستان
گفت که تا کمتر از يکمــاه ديگر ٣٥ ،تن از دختران که
اعضاى «آرکستر دختران زهره» مربوط انستيتيوت ملى
موســيقى اند .در پايان «نشست اقتصادى جهانى» در
ژنيو شرکت نموده و کنســرت اجرا مينمايند .موصوف
عــاوه کردکه اين دختران ،درحــال آمادگى براى اين
کنســرت اند و قرار اســت اين کنفرانس ،به تاريخ ٢١
جنورى سال  ٢٠١٧در ژنيو سويس برگزار گردد .بربنياد
گفته هاى موصوف ،اين تيم انســتيتيوت ملی موسيقی
افغانستان ،از سوى فورم اقتصادى جهانى که کنفرانس
يادشده را نيز راه اندازى نموده ،دعوت شده اند( .پژواک)

پولسازترین بازیگران
سینما را بشناسید

س ـ کار و خدمت حفظ کنیدـ مخصوص ًا اگر
ذهنتان را در جریان ح 
در حال رانندگی هستید.یک رانش متمایل به سمت بیرون است.
و شــما پی میبرید .تمرکزتان در حال فروش است ،اگر ذهنتان
آماده نیست با ملی بس بروید واال ممکن است با موترتان به دیگری
خسارت بزنید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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درگذشت

کری فیشــر ،بازیگر مجموعه فلمهای جنگ ستارگان در پی
حمله قلبی در شصت سالگی درگذشت .خانم فیشر روز جمعه
در پروازی که از لندن راهی لسآنجلس بود سکته قلبی کرد
و پس از فرود به شفاخانه منتقل شد .خانواده کری فیشر در
بیانیهای اعالم کرد که او صبح روز ســه شنبه ۲۷ ،دسمبر در
شفاخانه درگذشت .او با بازی در نقش پرنسس لیا در نخستین
قسمت جنگ ستارگان ساخته جورج لوکاس به شهرت رسید.
آخرین فلم او قســمت هشتم این مجموعه بود که در مرحله
تدوین و صداگذاری است و قرار است سال آینده به نمایش در
آید .او عالوه بر بازی در دهها فلم مانند وقی هری ،سلی را دید،
چند رمان و سه کتاب خاطرات نوشت .زندگی او با سختیهای
زیادی همراه بود ،از جمله سالهای دچار بیماریهای روحی
و اعتیاد بود .او در اکتبر  ۱۹۵۶از پدری خواننده (ادی فیشر)
و مادری بازیگر (دبی رینولدز) به دنیا آمد .مادرش که ستاره
هالیوود بود چند ســال بعد نامزد جایزه اسکار شد .پدرش با
الیزابت تیلور ،که از دوســتان نزدیک مادرش رابطه داشت و
پس از جدایی با تیلور ازدواج کرد .کری فیشــر نخستین بار
در سال  ۱۹۷۵در فلم شامپو ساخته وارن بیتی بازی کرد و دو
سال بعد بازی در جنگ ستارگان زندگی او را متحول کرد .او
بعدها در چند قسمت دیگر جنگ ستارگان نقش آفرینی کرد.

بازگشت سوپرمن و
بت من در پاییز۹۶

فروش هنگفت «بت من مقابل سوپرمن :طلوع عدالت» در بهار
و تابستان امسال طبع ًا اشــتیاق هنر دوستان را برای دیدن
آثار بعدی مرتبط با این دو قهرمان خیالی کمیک استریپ ها
بیشتر ساخته و البته موارد متعددی در انتظار آنها خواهد بود.
فروش هنگفت «بت من مقابل سوپرمن :طلوع عدالت» در بهار
و تابستان امسال طبع ًا اشــتیاق هنر دوستان را برای دیدن
آثار بعدی مرتبط با این دو قهرمان خیالی کمیک اســتریپ
ها بیشتر ساخته و البته موارد متعددی در انتظار آنها خواهد
بود ،نه تنها فلم های مســتقل بعدی برای ســوپرمن و مرد
خفاشی در راه است و هنری کاویل و بن افلک باید مهیای این
وضعیت شوند ،یک حضور مشترک دیگر نیز برای این دو بعد
از اولین تجربه همکاری شان در فلم «طلوع عدالت» طراحی
و تهیه شده که همانا «اتحادیه عدالت» است که از  ۲۸عقرب
 ۱۳۹۶در ســطح جهان به نمایش در خواهد آمد .از بت من تا
این لحظه  ۸فلم مســتقل و از مرد بی همتای سیاره خیالی
کریپتون یعنی سوپرمن هم  ۷فلم اختصاصی ساخته و طی ۴۰
سال اخیر اکران شده است.
در این میان زاک اســنایدر که کارگــردان «بت من مقابل
ســوپرمن :طلوع عدالت» بوده ،نیز از ســوی بســیاری از
دوستداران ســینما مورد تحســین قرار گرفته و موفقیت
اقتصادی این فلم محصول تسلط او بر امور و پرورش درست
خط داستانی فلم توســط وی عنوان شده است .کلی انوس
مدیر فلمبرداری این اثر پرطرفدار سینمایی می گوید :اولین
چیزی که در ارتباط با زاک اسنایدر و روش های کاری او می
توانید مطمئن باشــید ،این است که هیچ چیز در فلم های او
و هیچ صحنه و رویدادی در آن اتفاقی نیســت و هر رخدادی
ریشه در یک بررسی گسترده دارد و از قبل روی آن فکر شده
اســت .با این اوصاف از حاال خیلی ها به زمان نمایش عمومی
فلم «اتحادیه عدالت» چشــم دوخته اند تا ببینند تفاهم و
همکاری جدید مرد خفاشــی و سوپرمن به کجا می انجامد و
این بار کدام راههای نرفته طی خواهد شد تا این دو اسطوره
کمیک استریپ های قهرمانانه همچنان تازه بنظر برسند و در
چرخه مالل آور تکرار نیافتند .چون صحبت فلم های کمیک
بوکی هم به طور عام در اینجا مطرح است ،باید متذکر شویم
که ســال آینده و به واقع حدود  ۵ماه قبل از پخش «اتحادیه
عدالت» اولین فلم بلند ســینمایی مستقل پیرامون کاراکتر
«زن شــگفت انگیز» هم با بازی گال گادوت در رل اصلی به
نمایش در خواهد آمد تا اشتهای دوستداران این گونه فلم ها
برای دیدن آثار بعدی بیشتر شود.

«بیگانه:پیمان»وحشت
به معنای واقعی
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به دنبال انتشار اولین تریلر فلم « Alien: Covenantبیگانه:
پیمان» که بازخوردهای متفاوتی را به همراه داشت ،استودیو
فاکس قرن بیســتم به صورت رسمی سه تصویر جدید از این
فلم را منتشر کردهاست .تصاویر منتشر شده اعضای سفینه
«پیمان» را نشــان میدهند که به دردســری واقعی گرفتار
شــدهاند .در تصویر دوم ریدلی اسکات ،کارگردان فلم را در
صحنه مشاهده میکنیم که در حال راهنمایی بازیگران است.
در تصویر سوم نیز ابتدای سکانسی را مشاهده میکنیم که در
ابتدای تریلر منتشر شده ،شاهد پایان وحشتناک آن بودیم.
مایــکل فســبندر ( ،)Michael Fassbenderکاتریــن
واتراســتون ( ،)Katherine Waterstonدنــی مکبراید
( ،)Danny McBrideدیمین بیشیر (،)Demian Bichir
بیلی کــرودوپ ( ،)Billy Crudupنومی رپیس (Noomi
 )Rapaceو گای پیرس ( )Guy Pearceجزو بازیگران این
فلم هســتند که در تاریخ  ۲۹ثور سال آینده راهی سینماها
خواهد شد.

