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بازسازی یگانه سینمای تخار
پس از  16سال

ساختمان ســینمای والیت تخار پس از  16سال دوباره
بازسازی میشود .اخیرا ً دورهگردان و خردهفروشان در
حویلی و محیط این سینما جمع شدهاند و سقف سینما
هم در جریان زمستانهای اخیر تخریب شده است.
عزیز مقصودی ،شهردار تخار میگوید که برای ترمیم
دوبارۀ ســینمای این والیت 3 ،میلیون افغانی هزینه

میشود.
به گفتۀ آقــای مقصودی ،گفتوگوها بــرای خرید و
انتقال دســتگاههای مدرن پخش فیلم از بیرون کشور
نیز انجام شده است.
این ســینما قرار است با همکاری شــماری از فعاالن
فرهنگی و مدنی ،شاهکارهای سینمایی منطقه و جهان
را به نمایش بگذارد.
وحید بکتاش ،نویســنده و شــاعر در تخار عملکرد
شهرداری این والیت را بیپیشــینه و ستایشبرانگیز
میدانــد و میگوید ،ترمیم این ســینما به فرهنگ و
فعالیتهای هنری تخاریان جان دوباره خواهد بخشید.
آقای بکتاش از این ســینما به عنوان کهنترین نماد
فرهنگی تخار یاد میکنــد و میگوید ،بر خالف دیگر
سینماهای افغانســتان در این ســینما ،برترین آثار
ســینمایی جهان به زبان فارســی به نمایش گذاشته
خواهد شد.
قدمت سینمای تخار به بیش از  50سال میرسد( .سالم
وطندار)

دهمین قســمت از مجموعه فیلمهای «مردان ایکس»
در اولین هفته اکران عملکرد فوقالعادهای در گیشــه
جهانی به نام خود ثبت کرد.
فیلم ابرقهرمانی «لوگن» که دنباله دو فیلم «خاستگاه
مردان ایکــس :ولورین» ( )۲۰۰۹و «ولورین» ( )۲۰۱۳و
دهمین قســمت از مجموعه فیلمهای «مردان ایکس»
محســوب میشــود ،در اولین هفته نمایش در گیشه
بینالملل به فروش چشــمگیر  152.5میلیون دالری
دســت یافت و با احتساب فروش  85.3کیلیون دالری
در آمریکا ،جمع فروش جهانی خود را به رقمی بالغ بر
 237میلیون دالر رساند.
این فیلم که محصول کمپنی فاکس قرن بیســتم است
با هزینه تولید  90میلیون دالری ساخته شده و «جک
هیومن» را در نقش اصلی دارد و همانند فیلم «ولورین»
در سال  2013کارگردانی فیلم بار دیگر بر عهده «جیمز
منگولد» است.

«جک هیومن» در  9قسمت قبلی از مجموعه فیلمهای
«مردان ایکس» نیز بازی کرده است ،فیلمهایی که در
دو دهه اخیر به مرور در سینمای جهان اکران شدهاند.
فیلم «لوگن» که در آن بازیگران دیگری چون «پاتریک
استوارت» و «دافنه کین» ایفای نقش میکنند درباره
یک «ولورین» ســالخورده اســت که قدرتهایش رو
به تحلیل اســت .این فیلم پیش از اکــران عمومی،
اولین نمایــش جهانی خود را در بخــش غیررقابتی
شصتوهفتمین جشنواره فیلم برلین تجربه کرد.
این فیلم ابرقهرمانی در اولیــن هفته نمایش خود در
 81کشــور خارجی به روی پرده رفت و در  80کشور
صدرنشین گیشه فروش شد و بهترین عملکرد خارجی
خود را در ســینماهای چین با فــروش  46.3میلیون
دالری رقم زد و پس از آن بریتانیا ( 11.4میلیون دالر)،
کوریای جنوبی و برزیل ( 8.2میلیون دالر) و روســیه
با  7.1میلیون دالر در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.

آغاز  237میلیون دالری
«لوگن» در گیشه جهانی
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به گزارش رسانههای ایالت بنگال« ،انجمن آسیایی کلکته»
از کشــف مهمی خبر داده است :پژوهشــگران این بنیاد
فرهنگی یک نسخه خطی تازه و ناشناخته از دیوان غزلیات
خواجه حافظ شــیرازی پیدا کردهاند که گفته میشــود
نسخهای بسیار گرانبها و نادر است.
روزنامه «تایمز آو ایندیا» در صفحه اول شماره امروز خود،
دوشنبه ( ۱۶حوت ۶/مارچ) کشــف این دستنوشته ۷۰۰
ساله را یک رویداد فرهنگی مهم دانسته که به شکلی کامال
تصادفی پیش آمده است .اکنون کارشناسان بیشماری تنها
برای دیدن این اثر راهی کلکته هستند.
گفته میشود که این نسخه خطی نه تنها به خطی خوش و با
آرایش و تذهیب زیبا نوشته شده ،بلک ه در آن غزلی هست
که در سایر نسخهها وجود ندارد.
از اینها گذشــته این نسخه از این نظر نیز اهمیت دارد که
حاوی امضا و مهر طالیی شــاهجهان است ،پادشاه نامی و
پرشکوه سلســله مغوالن هند .این پادشاه چند قرن پس
از حافظ زندگی میکرد ،اما به نظر کارشناســان «انجمن
آســیایی» ،مهر دربار او نشــان میدهد که این پادشــاه
هنردوســت این نسخه را برای کتابخانه شخصی خود تهیه
کرده است.
موزه انجمن آسیایی در کلکته نسخه نویافته را در ویترینی
برای تماشــای عموم به نمایش گذاشته اما میگوید که به
زودی به خزانهای مخصوص منتقل خواهد شد.

فریــدا پینتو بازیگر فیلم «زاغه نشــین
میلیونر» با یک کمپانی لسآنجلسی همراه
شــد که از تکنولوژی استفاده می کند تا
غذاهــای باقی مانده را میان گرســنگان
بازپخــش کند و غذاهای اضافی اســکار
امســال را در یک مرکــز در لس آنجلس
پخش کرد.
به خاطر ابتکاری بــه هدایت فریدا پینتو
بازیگر ،صدها فرد گرســنه توانســتند
از غذاهایی اســتفاده کنند کــه بعد از
بزرگترین شــب نمایش ســال در صنعت
سینما باقی مانده بود.
بعد از اینکه ســتاره فیلم برنده هشــت
جایزه اسکار یعنی «زاغه نشین میلیونر»
با کوپیا ( )Copiaکه سازمانی است که از
تکنولوژی استفاده می کند تا با هدر رفتن
غــذا مقابله کند متحد شــد ،حدود ۸۰۰
ســاکن لس آنجلس توانستند از غذاهای
باقی مانده بهره مند شوند.
این غذاها از مراســم مهمانی گاورنرز بال
باقی مانده بودند که مهمانی شــام رسمی
بعد از مراسم اسکار است .ولفگانگ پاک،
سرآشپز مشهور سلبریتی ها کسی بود که
این غذاها را برای مراسم پخته بود .در این
مراسم شام ،حدود سه هزار بشقاب غذای
لوکس از جمله ســیب زمینی پخته شده
طالیی با خاویار ،سالمون به شکل اسکار و
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او همچنین به ونیتــی فر گفت« :هدف ما
این اســت که بتوانیم غذاهای باقی مانده
از سراســر مهمانی ها و رخدادهای بزرگ
را جمع آوری کنیم تا مطمئن شــویم که
هیچ کس در شهر فیلم و تلویزیون ما لس
آنجلس گشنه نمی ماند».
کوپیا غذاهای جمع آوری شده را در مرکز
 LGBTبازپخش کرد که درست در همان
جامعه ای واقع شده که داستان فیلم «الال
لند» در آن به وقوع می پیوندد و تنها چند
مایل با محل برگــزاری بزرگترین جوایز
هالیوود فاصله دارد.
در عکس هایی کــه از غذاهای بازپخش

 بازی با کلمات
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آب پاش ـ ایتالف ـ باآبوتاب ـ تابدار ـ ثالوث ـ جادویی ـ چاخان ـ حارث
ـ خاطب ـ داداش ـ ذایقه ـ رابع ـ زاغه ـ ژاکت ـ ساجد ـ شیوخ ـ صورت
ـ ضروریــه ـ طیب ـ ظلمت ـ عینی ـ غوطه ـ فینال ـ قورق ـ کین توز ـ
گیرا ـ لیوان ـ مینو ـ نیم خیز ـ هیجان ـ یونجه.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

نعمت ـ ناعم ـ نعیم ـ مانع
ـ منع ـ خانم ـ خان ـ تن
ـ نیت ـ نام ـ نما ـ امین ـ
مینا ـ تمنا ـ متن ـ عیان ـ
منت ـ خاین ـ خیانت.
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پاپ کورن طالیی برای مهمانها سرو شد
و مقدار خیلی زیادی غذا هم اضافی آمد.
به گفته وبســایت هایی که از مراســم
گزارش تهیه می کنند ،هر سال مقدار قابل
توجهی از غذاهای مخصوص اسکار اضافه
میآید .خانم پینتو از حساب های خود در
رسانه های اجتماعی استفاده کرد تا برای
«کوپیا» تبلیغ کند .این کمپانی یک مقدار
پول ثابت اولیه دریافت میکند تا غذاهای
باقی مانده را جمع آوری کند و آن ها را در
مراکز خیریه نزدیک که به آن نیاز دارند،
دوباره توزیع کند.
فریــدا پینتو در اینســتاگرام خود چند
عکس را منتشــر کرد که در یکی از آنها
خودش کنــار تابلویی ایســتاده بود که
رویش نوشته شــده بود «برای اولین بار
هیچ غذایی در هفته اسکار هدر نمیرود».
در کنار این تصویر ،عکس های دیگری هم
از غذاهایی گذاشت که دوباره جمع آوری
شدند و در مراکز مورد نظر پخش شدند.
او نوشت« :وقتی هفته جوایز پس می دهد؛
غذایی که قرار بود هدر برود حاال با مرکز
 LGBTلس آنجلس به اشتراک گذاشته
شــده که تنها  ۳٫۳مایل از محل برگزاری
مراسم اسکار در لس آنجلس فاصله دارد.
هدر دادن پر زرق و برق نیســت ،اما غذا
دادن به مردم هست!»

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

هـ
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کشف تصادفی
انجمن آسیایی کلکته این روزها در تدارک جشن ۲۲۰مین
زادروز میرزا غالب است ،شاعر هندی است که به زبانهای
اردو و فارسی شعر سروده است.
کارشناسان انجمن در جســتجوی آثار خطی باقیمانده از
میرزا غالب ،به شــکلی کامال تصادفی دستنوشــتهای با
اوراق زرد و کهنه یافتهاند که به زودی متوجه شدند نسخه
ناشناختهای از دیوان حافظ است.
رامکریشنا چاترجی ،مشــاور تاریخی انجمن آسیایی ،به
تایمز آو ایندیا گفته است« :وقتی همکاران ما به این نسخه
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میزان

حمل

يكي از دوســتانتان شما را شاد و خوشــحال مي كند .سعي كنيد
فعال باشيد اما افراط نكنيد .اگر راست باشيد محبوبيت زيادي پيدا
ميكنيد.

ثور

اگر از امنیت طوالنی مدت خودتان حمایت کنید بنابراین مخالفتهای
طوالنی مدت نیز برطرف می شــوند .یعنی به احساساتتان اجازه
ندهید بر قضاوت هایتان تاثیر بگذارند .با دیگران رابطه های منطقی
و دلســوزانه ای برقرار می کنید و در این زمان مسائل کاری بسیار
مهم هستند و باید مصمم باشید.

جوزا

امروز در زمان مناسب در جايي كه بايد باشد ،هستيد .كساني كه با
مسائل دارايي ،كه يا خريد و يا فروش آن است سروكار دارند ،خبري
به دست مي آورند كه ســال هاست منتظر شنيدن آن هستند .اگر
امشــب مهماني مي گيريد ،ميزبان خوبي خواهيد بود و از مهمانان
خبرهاي خوبي به دست مي آوريد.

سرطان

دوســت دارید استراحت کنید اما شــخصی نظر دیگری دارد،
نمی توانید از این خالص شوید و آنقدرها هم که فکر می کنید راضی
کردن این شخص کار آسانی نیســت .شاید بتوانید سردرد را بهانه
کنید و بیرون نروید اما یادتان باشد این نقشه تنها یکبار عملی است.

اسد

تا آن جا كه ممكن است دقت بســياري را براي دوستانتان صرف
خواهيد كرد و اين بسيار حایز اهميت اســت چرا كه با آنها بسيار
احساس راحتي مي كنيد.

سنبله

در حال حاضر ســتارگان بر روابط کاری شــما تاکید دارند .اگر در
مورد اتفاقات دیروز ناراحت هســتید با شــخصی که به او اعتماد
دارید صحبت کنید و جزئیــات را برایش بگویید .اگر تصمیم دارید
درآمدتان را باال ببرید .ایده های جالبی در این مورد داشته باشید.

برخوردند ،حیرت کردند ،زیرا حافظ پانصد سال قبل از میرزا
غالب زندگی میکرده اســت .در جریان تماس و مشاوره با
پژوهشگران ایرانی کمکم روشن شد که این نسخه چطور به
اینجا رسیده است».
او توضیح میدهد که در دیوان نویافته غزلی هست با مطلع
«بحمداهلل که بازم دیدن رویت میسر شد» که در نسخههایی
که تا کنون میشناسیم وجود ندارد.
نکته جالب دیگر این اســت که دیوان غزلیات حافظ برای
اولین بار بیش از دویست سال پیش در همین شهر کلکته،
به روش چاپ سنگی منتشر شد( .بی بی سی)

غذای اسکار شکم  ۸۰۰گرسنه را سیر کرد

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
 19 کلمه :عالی

جواب هدف

کشف نسخه خطی غزلیات حافظ
با مهر شاه جهان و یک غزل تازه

امروز بیش از همیشــه رمانتیک و ایده آل شــده اید .تا آنجایی
که مربوط به شما می شود ،شــخص مورد عالقه شما نباید هیچ
اشتباهی انجام دهد .شما او را در مقام بسیار بلندی قرار می دهید.
مشکل این است که شما توقع دارید که آنها خوب و کامل باشند
و زمانی که متوجه می شــوید آنها نیز مانند دیگران از جمله خود
شما اشتباهاتی دارند ،احساس ناامیدی می کنید.

عقرب

امروز یک نفر سعی دارد به شما تکیه کند .اگر از شما درخواستی
داشــت نپذیرید وگرنه مجبور هســتید که به او کمک کنید .اگر
احســاس کنید که می توانید به او کمک کنیــد و بعد این کار را
بکنید ،بعدها باعث عصبانیت شما می شود.

قوس

اگر منتظر چراغ سبز براي رسيدگي به خود بودهايد حاال درست
همانوقت است .پس خود را به يك ماساژ يا آرايش صورت مهمان
كنيد تا احساس قشــنگتري بخود بدهيد .اگر مدتي بوده سعي
ميكرديد عادت بدي را كنار بگذاريد ديگر بهانهاي نداريد.

جدی

اگر در انتظار هيجان هستيد آن را بيرون از خانه جستجو كنيد.
اخيرا ً سرتان شلوغ بوده است اما در هر صورت اكنون وقتي براي
استراحت داريد .و مي توانيد به خود و همسرتان فرصتي بدهيد
تا آرامش برقرار شود.

دلو

امروز حسابی سرگرم افکارتان هستید بنابراین هنگامی که با دیگران
ارتباط هستید این موضوع را به خاطر داشته باشید و مشکل است که
افکارتان را در رفتارهایتان نشان ندهید و به مشکالت دیگران توجه
کنید بنابراین اگر کسی از رفتارتان ناراحت شد تعجب نکنید.

حوت

اگر مطمئن هستيد كه تمامي مشكالت و نگراني ها برطرف شده
احساس راحتي كنيد و شراكت جديد را جشن بگيريد .هم اكنون
اين شانس براي شما فراهم است تا بتوانيد مسائل مالي را كنترل
كنيد .اين ميتواند شروع يك شراكت جديد و ابتكاري باشد.
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شده منتشر شــد ،بیف ،پای مرغ و ساالد
در میان چیزهای دیگر دیده می شد .خانم
پینتو در اینســتاگرام خود نوشت که ۸۰۰
نفر به خاطر این ابتکار غذا گرفتند.
با این حال او نخســتین کسی نیست که
چنین کاری در مراســم اســکار کرده تا
غذای باقی مانده را دوباره در میان مردم
توزیــع کند .آقای پاک کــه به مدت ۲۳
سال گذشــته سرآشپز اصلی اسکار بوده،
خودش هم تا به حال در شش سال گذشته
با سازمانهای خیریه از جمله «سرآشپزها
برای پایان دادن به گرســنگی» همکاری
کرده است.

چرا برد پیت در
مراسم اسکار غایب بود

برد پیت ازحضور در مراســم اســکار بازماند چون مشغول
پرداختن به سرگرمی جدیدش بود.
از آنجا که برد پیت مشــغول کار برای ساخت یک مجسمه
بود و اکنون مجسمهسازی را به عنوان یک سرگرمی انتخاب
کرده ،نتوانست در مراسم اسکار شرکت کند.
با وجود این که برد پیــت از تهیهکنندگان «مهتاب» بود و
باید به عنوان تهیهکننده بهترین فیلم روی صحنه میرفت و
جایزه اسکار را میگرفت از حضور در این مراسم خودداری
کرد زیرا او در اســتودیوی یک هنرمند حضور داشــت و
مشغول مجسمه سازی بود.
گفته شــده برد پیت در زمان برگزاری مراســم اسکار در
اســتودیوی یک هنرمند بریتانیایی به نام توماس هاوسیگو
در لسآنجلس بود و به مدت  ۱۰روز داشت روی یک مجسمه
کار میکرد.
هاوســیگو یک هنرمند مشهور بریتانیایی است و طرفداران
زیادی دارد.
هر چند دقیقا روشن نیست که برد پیت مشغول ساخت چه
مجســمهای بوده اما در هر حال این قطعی است که او یک
پروژه کامل  ۱۰روزه را در دست داشت.
برد پیت و همسر ســابقش آنجلینا جولی از کلکسیونرهای
هنری در طول ازدواجشــان بودند و آثاری از بنکســی ،اد
روشا و شانی را در مجموعهای به ارزش  ۲۵میلیون دالر گرد
آوردهاند.
برد پیت به عنوان کسی که عاشق معماری و طراحی داخلی
است شناخته میشــود و پیشــتر از این تجربه به عنوان
تجربهای عالی یاد کرده بود.
این بازیگر تهیه کننده فیلم « ۱۲سال بردگی» هم بود که به
عنوان بهترین فیلم سال  ۲۰۱۳برنده جایزه اسکار شد و پیت
برای دریافت جایزه آن روی صحنه رفته بود.

دونالد ترامپ این بار با
آرنولد شوارتز سرشاخ شد

رییسجمهور آمریــکا به صحبتهای آرنولد شــوارتزنگر
درباره برنامه «کارآموز» واکنش نشان داد.
آرنولد شــوارتزنگر اعالم کرد در صورت درخواست ،اجرای
ســری جدید برنامه «کارآمــوز» را نمیپذیرد و تاکید کرد
حضور دونالد ترامپ در جمع تهیهکنندگان این اثر ســبب
افت چشمگیر مخاطبان آن شده است.
او در این باره گفت« :بسیاری از مردم وقتی متوجه میشوند
ترامپ هنوز در این برنامه نقشــی برعهده دارد و از عواید
مالی آن بهرهمند میشود ،برنامه را تحریم میکنند».
این ســخنان بازیگر «ترمیناتور» چنــدان به مذاق ترامپ
خوش نیامــد و رییسجمهور آمریکا بــه روال معمول در
توییتر پاسخ او را داد و اعالم کرد که آرنولد از برنامه اخراج
شده است.
ترامپ در توییتر نوشــت« :آرنولد شــوارتزنگر داوطلبانه
از برنامه کنارهگیری نکرده اســت .او به دلیل افت شــمار
بینندگان برنامه اخراج شــد .پایانــی غمبار برای برنامهای
بزرگ».
پس از توییت ترامپ آرنولد در پاسخ او نوشت« :باید به فکر
استخدام نویســنده تازهای برای لطیفههایت باشی و البته
دنبال فردی برای بررسی حقایق».
دونالد ترامپ که از ســال  ۲۰۰۴اجرای برنامه «کارآموز» را
برعهده داشت ،پس از پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری
از اجرای آن کناره گرفت و از این روی آرنولد شــوارتزنگر
اجرای فصل پانزدهــم برنامه را برعهده گرفت .البته ترامپ
همچنان در نقش یکی از تهیهکنندگان برنامه باقی ماند.

