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از هشتمين سالروز وفات عبدالغفارکمال
استاد موسيقى کالسيک ازبکى يادبودبه عمل آمد

از هشتمين ســالروز وفات عبدالغفار کمال اولين استاد
موســيقی کالســيک ازبکی در افغانســتان ،در واليت
جوزجان يادبود به عمل آمد.
در مراســم يادبود از «اســتاد عبدالغفــار کمال» که از
ســوی نهادهای جامعه مدنی و فرهنگی در هماهنگی با
رياست اطالعات و فرهنگ جوزجان به راه انداخته شده
بود ،شــماری از هنرمندان ،شاعران و فرهنگيان شرکت
داشتند.

عظيم اهلل رحمانيار رييس اطالعات و فرهنگ که در اين
مراســم صحبت می کرد گفت که اســتاد ،با تمام اصول
و اساســات موسيقی ازبکی آشــنا بود و در اين راستا،
شــاگردان زيادی تربيه کرده که هم اکنون در بخش های
آوازخوانی محلی و کالسيک فعاليت های هنری دارند.
وی افزود« :ما هميشه در فضای مطمئن امنيتی از شخصيت
های هنری خود يادبود به عمل آورده ايم و اين نخستين
و آخرين برنامه فرهنگــی و هنری نخواهد بود ،ما تالش

بازنشستگی مرد گرگ نمای هیو جکمن

داريم تا در اين راستا برای جوانان و نوجوانان ،زمينه های
بهتر را مساعد ســازيم تا آنها بتوانند استعدادهای شانرا
در بخش های مختلف هنر و فرهنگ به آزمون گيرند».
اما انجنير عبدالواحد يکتن از باشــندگان شهر شبرغان،
با بيان اينکه مراســم يادبود از استاد عبدالغفار کمال ،از
سوی شــماری از جوانان هنردوســت اين واليت برگزار
گرديده است گفت که برای رشد مسايل هنری به خصوص
موسيقی توجه الزم صورت نگرفته است.
موصوف ،از حضور محدود اشتراک کنندگان نگرانی کرده
گفت که ناامنی ،يک چالش بزرگ در راســتای رشد هنر
است و به همين دليل ،شمار زيادی از عالقه مندان صدای
استاد عبدالغفار ،نتوانستند در اين مراسم شرکت نمايند.
عبدالمتين ســديد مسوول نهادى موســوم به کانتينر
فرهنگی واليت جوزجان گفت که راه اندازی چنين برنامه
ها و محافل ،می تواند در رشد استعدادهای هنری موثر و
ُممد واقع گردد.
وی عالوه کرد« :ما تالش داريم تا برای نسل جوان ،زمينه
های رشد اســتعداد شان را در بخش های مختلف هنری
فراهم کنيم تا آنها بتوانند با کارگيری افکار ذوقی شــان
در بخش شگوفايی هنر و رســانيدن پيام های مثبت در
جامعه ،کار و فعاليت موثر داشته باشند».
اســتاد عبدالغفار کمال ،اولين استاد موسيقی کالسيک
ازبکی در افغانستان است که هشت سال قبل از امروز ،در
اثر مريضی به عمر  ٧٠ســالگى در واليت جوزجان وفات
نمود ،که پس از وفاتش ،فع ً
ال يک پسرش راه وی را تعقيب
می کند( .پژواک)

«بهترین بازیگر زن» اسکار امسال
چه کسی است؟

فلمبرداری «پسران بد  »۳ماه حوت سال جاری
آغاز خواهد شد

احتماال بسیاری از شما با سری فلم های «پسران بد» آشنا
هستید .قرار است قسمت ســوم از این مجموعه با بازی
«ویل اســمیت» و «مارتین الورنس» ساخته شود .قرار
است قسمت سوم از این مجموعه با بازی «ویل اسمیت»
و «مارتین الورنس» ساخته شــود .کارگردانی آن نیز بر
عهده «جو کاراناهان» خواهــد بود .فلم «Bad Boys
 »for Lifeقرار است پیرامون دو کاراگاه پولیس میامی
یعنی مایک الوری (اســمیت) و مارکوس ب ِرن ِت (الورنس)
ساخته شــود و عالقه مندان می توانند بار دیگر این دو
شخصیت را کنار هم مشاهده کنند .علی رغم تاخیر چند
باره در شــروع ســاخت این اثر ،به نظر می رسد عوامل
اصلی فلــم یعنی کارگردان ،بازیگران و تهیه کننده قصد
دارند به طور جدی کار را شروع کنند .این برای نخستین
بار است که «پســران بد» توسط «مایکل ب ِی» کارگردانی
نمی شــود.دیگر عوامل نیز وظیفه دارند جلوتر از بقیه
به سایر مســائل پیش رو رسیدگی کنند .هواداران آقای
«الورنس» به طور مرتب از وی درباره فلم «پسران بد »۳
ســوال می پرسیدند .وی در آخرین اظهار نظر خود گفته

است که صحبت ها درباره این پروژه هنوز هم ادامه دارد
و برای خلق یک اثر باید تمام عوامل در دسترس باشند.
با این حال ،این بازیگر عنوان کرده که امیدوار است تولید
این فلم حوت سال جاری آغاز شود .هنوز نمی توان چنین
چیزی را قطعی دانســت و بر آن تکیه کرد .اگر اظهارات
کارگردان را در کنار ســخنان «الورنس» قرار دهیم ،می
توانیم حدس بزنیم که فلم برداری پسران بد  ۳در فصل
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نوح ـ حــوا ـ وحی ـ نو ـ
روح ـ حور ـ حیوان ـ نوید
ـ دو ـ دوا ـ وادی ـ دیو ـ
نود ـ نوا ـ ناو ـ او ـ وحید
ـ واحد ـ دیوان ـ رو ـ روا
ـ رود ـ داور ـ وارد ـ درو
ـ ورد ـ نور ـ روی ـ روان
ـ دور ـ درون ـ انور ـ دارو
ـ دیوار.

 بازی با کلمات
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آفتاب ـ امن ـ برادرخوانده ـ پیام ـ تعقیب ـ ثانی ـ چگونه ـ جنایت ـ حلیمه
ـ خالصه ـ دریغ ـ ذروی ـ رضوان ـ زلف ـ ژیان ـ سراج ـ شفافیت ـ صفدر ـ
ضمیر ـ طنین ـ ظلمت ـ عجیب ـ غزال ـ فرشته ـ قفسه ـ کاتب ـ گزمه ـ لحظه
ـ مهران ـ نواسه ـ وقفه ـ هوا ـ یاور.
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شانس های کسب اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن از
سوی منتقد مجله ایندی وایر معرفی شدند.
با نزدیک شدن به اعالم اسامی شانس های کسب اسکار
ســال  ،2017پیش بینی و گمانه زنی هــا میان اهالی و
منتقدان سینما آغاز شده است.
«آن تامپسن» منتقد ایندی وایر اما استون ،ایمی آدامز
و ناتالی پورتمن را جزو اولین مدعیان اســکار بخش
بهترین بازیگر زن نقش اول می داند .این فهرســت از
ســوی منتقد ایندی وایر به سه بخش مدعیان اصلی،
مدعیان و دارای شانس کسب اسکار تقسیم بندی شده
است.
مدعیان اصلی
ایمی آدامز (ورود)
سابقه اسکار 1 :بار نامزد اسکار بهترین نقش اول  4 -بار
نامزد اسکار بهترین نقش مکمل
آنت بنینیگ(زن قرن بیستم)
سابقه اسکار 3 :بار نامزد اسکار بهترین نقش اول  1 -بار
نامزد اسکار بهترین نقش مکمل

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

زمستان آغاز خواهد شــد .هواداران این اثر بی صبرانه
منتظر هستند تا با آماده شــدن عوامل مختلف ،شاهد
ساخت قسمت سوم فلم محبوبشان باشند .در حال حاضر،
تمام امید دوســتداران سبک اکشن ،به سخنان «مارتین
الرنس» خواهد بود .قرار است این فلم  ۱۲جنوری ۲۰۱۸
اکران شــود .گمانه زنی ها حاکی از آن است که «پسران
بد  »۴نیز برای سوم جوالی سال  ۲۰۱۹آماده خواهد بود.

 بازی با اعداد
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آخرین حضور ســینمایی هیو جکمن در نقش کاراکتر
مرد گرگ نمای مجموعه فلم «مردان ایکس» ،ماه مارچ
 2017اکران عمومی می شود.
این بازیگر اســترالیایی تبار این نقش را در قسمت تازه
ای از «وولورین» بازی می کند.
مجموعه فلم وولورین با نگاهی به کاراکتر مرد گرگ نما
در مردان ایکس ها و به صورت یک مجموعه فلم مستقل
تولید شد.
قسمت تازه مجموعه فلم وولورین در ماه مارچ  ،2017با
نام تازه و مستقل «لوگان» به روی پرده سینماها خواهد
رفت.
این سومین فلم مســتقلی است که با محوریت کاراکتر
وولورین /مرد گرگ نما ،در ســینماها به نمایش عمومی
درمی آید .جکمن مدتی قبل اعالم کرد قصد بازنشستگی
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میزان

حمل

طبيعت بشر اين اســت كه چيزي را كه نداده ،ميخواهد .به دنبال
تجربهاي جديد و متفاوت هســتيد .ميتوانيد با كمك ستارگان اين
حس را به دست آوريد.

ثور

بیشــتر از همیشه دوســت دارید ،اعتبارتان را باال ببرید .بنابراین
خیلــی تالش میکنید تا برای اطرافیان مفید و مثمر ثمر باشــید .
اگر به کســی خوبی میکنید اول شخص را بشناسید بعد این کار را
انجام دهید.

جوزا

از جهات مختلف امروز ،روز ارامی است و از آنجايي كه هر از گاهي
بدخلق و بيحوصله هستيد ،اكنون زمان خوبي است .انرژي بيشتري
داريد تا به خودتان برسید ،شايد نگران باشيد كه به روابط احساسي
با همسرتان عالقهاي نداريد .اگر اين طور است دليلش را پيدا كنيد.
شايد فكرتان جاي ديگري است و اين ميتواند دليلي بر آن باشد.

سرطان

مســؤولیت بیشــتری را پذیرفتهاید و جالبتر این که از آن لذت
میبرید .اما اگر شــروع کنید به دستور دادن به دیگران نتایج بدی
متوجه شما خواهد شد.

اسد

امروزکار ســخت جزئی از برنامه شماست و شما آماده اید که هر
کاری که ســر راه تان قرار میگیرد را انجام دهید .شما به اینکه
امروز مؤثر و برنامه ریز هستید ،افتخار میکنید و در انجام کارها
ســعی میکنید نهایت توان خود را به کار گیرید .در حال حاضر
بسیار تأثیرگذار شدهاید و شخصی که دارای قدرت و مقامی است
به زودی متوجه شما خواهد شد.

عقرب

امروز غرق در دنیای خودتان هســتید ،بنابراین اگر میخواهید
تغییری در خودتان ایجــاد کنید،اکنون زمان خوبی برای این کار
است اما اگر سعی دارید شخص دیگری را هم زیر نظر بگیرید کمی
برای تان مشکل می شود.

قوس

اوه خداي من ،يك نفر امروز قصد دارد به شــما بياعتنایي كند.
آنها ممكن است انتقادگر باشند و يا بخواهند شما را طرد كنند و
گرچه اين كار آنها خصوصيات بد آنها را نشان ميدهد و نه شما را؛
ولي ميتواند مضراتي براي شما داشته باشد.

جدی

امروز همه برنامهها اجرا ميشــود و ديگران ايدههايتان را جدي
ميگيرند .همه نظر شــما را ميپرسند .خيلي تملق نمايانه است.
اين طور نيست؟ در انتهاي روز واقع ًا خسته هستيد اما خيلي هم
راضي و خوشنود.

دلو

امروز ســخاوت ،جزئي از نام شماست و از خريدن هدايايي كوچك
براي افراد زندگيتان لذت خواهيد برد! اگر به دنبال هديه اي براي
كسي هستيد و احتماالً براي تولدش مي خواهيد آن را بخريد ،ممكن
است بسيار دست و دلباز شده و بيش از حد معمول ،هزينه كنيد.

امروز کام ً
ال درگیر نگرانیهای خود هستید به طوریکه از محیط اطراف
بی خبر می مانید .مانعی ندارد اگر زمانی را برای صحبت کردن درباره
مشکالت شخصی خود اختصاص دهید .تنها مشکل این است که اگر
از احساسات بیخبر باشید دیگران را ناراحت میکنید چون هیچگونه
عالقهی به آنها نشان نمیهید.

بهتر است از رفتار خوب تان اســتفاده کنید تا از شرایط بد خالص
شوید .سعی کنید دیگران را مجبور کنید طرف خوب مسایل را ببیند
و با آن ها صحبت کنید و نشــان دهید که جدی نیســتید .در حال
حاضر ارامش تنها چیزی است که مشکالت را حل میکند.

تعادل زندگی خصوصی و مســؤلیت حرفهی یک تخصص و یک
استعداد اســت .زمان بعضی از درخواســت کمک هاست .شما
ممکن است فراموش کرده باشید،اما همیشه کسی هست که شما
میتوانید به کمک او تکیه کنید.

سنبله

حوت

از این نقش را دارد و دیگر آن را در هیچ فلم ســینمایی
بازی نخواهد کرد.
به نوشته امپایر آنالین ،لوگان را جیمز منگولد کارگردانی
کرده و تا قبل از این از آن با نام «پروژه بدون نام وولورین»
اسم برده می شد.
همزمان با اعالم نام تازه فلم ،پوســتر آن هم منتشر شد.
این پوســتر حال و هوایی روشــنفکرانه دارد و خبر از
سنگین بودن داستان فلم می دهد.
شرکت فلم ســاری مارول که تهیه کننده این مجموعه
فلم است ،اعالم کرد کار فلم برداری قسمت تازه در زمان
تعیین شده به پایان رسید.
لــوگان با هزینه تولید  127میلیون دالری تهیه شــده و
تحلیل گران اقتصادی ســینما ،پیش بینی فروش باالیی
برای آن در جدول گیشه نمایش می کنند.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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فیل را در خانه  F 2حرکت دهید.
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روث نگا (عاشقی)
سابقه اسکار :ندارد.
ناتالی پورتمن(جکی)
سابقه اسکار :برنده اسکار بهترین نقش اول زن برای فلم
«قوی سیاه  1 -بار نامزد اسکار نقش مکمل
اما استون (ال ال لند)
سابقه اسکار 1 :بار نامزد اسکار نقش مکمل
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«جنگ» سینما برای
«سیاره میمون ها»

ســومین قسمت مجموعه فلم اکشــن و ماجراجویانه سیاره
میمون ها با نام «جنگ برای سیاره میمون ها» اکران عمومی
می شود.
مت ریــوز کارگردان فلم خبر از حال و هوای ویژه داســتان
قسمت تازه و ماجراجویی های هیجان انگیز آن می دهد.
به گفته او :زمانی که مشــغول فلم برداری صحنه های پایانی
قســمت دوم بودیم ،بحث در باره ســومین قسمت را شروع
کردیم.
این فلم ساز به این نکته اشاره می کند که او و تهیه کنندگان
فلم در کمپانی کلمبیا ،بر روی متفاوت بودن داستان و حال و
هوای قسمت سوم ،وحدت نظر داشتند.
فلم ســاز بر روی موضوع مهم صلح برای جامعه بشری تاکید
می کند و می گوید داســتان فلم او هم مبلغ همین موضوع
است.
اندی سرکیس بازیگر اصلی سومین قسمت فلم است و در کنار
او ،بازیگرانی مثل وودی هارلسن ،جودی گریر و استیو زان هم
در آن حضور دارند.
سومین قســمت فلم به دنبال موفقیت دو قسمت قبلی آن
ساخته شــده ،که در ســال های  2011و  2014به روی پرده
سینماها رفتند.
این دو فلم به احیای داستان قدیمی و کالسیک سیاره میمون
ها پرداختند ،که در سال  1968با بازی چارلتون هستون اکران
عمومی شد.
مت ریوز که دومین قسمت نسخه احیا شده سیاره میمون ها
را نیز کارگردانی کرده ،از آن ها به عنوان یک اکشن حماسی
اسم می برد.
به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال ،تماشاگران سینما برای
دیدن قسمت سوم فلم باید تا ماه جوالی سال آینده میالدی
صبر کنند.
دومین قسمت فلم در سال  2014با هزینه تولید  170میلیون
دالری خود ،فروشی  711میلیون دالری در سطح جهانی داشت.

ادغام دو کمپانی سینمایی
در آمریکا

در حرکتــی نه چندان بی تأثیر در صحنه اقتصاد ســینمای
آمریکای شــمالی ،دو کمپانی درجه دوم امــا با نفوذ «لین
ســایدرز» و «مد ریور پیکچرز» با یکدیگــر اتئالف کرده و
شرکت جدید « »IMRرا تشکیل دادند.
درست اســت که هر دو سو می خواهند فعالیت های انفرادی
خود را نیز استمرار بخشند اما از این پس هر فلمی توسط این
دو ساخته شــود تحت عنوان کلی  IMRاکران خواهد شد و
چیزی حدود  ۱۲تا  ۱۶فلم در ســبد تولید آنها برای هر سال
پیش بینی شده و قرار است فاکس به عنوان شریک عملیاتی
آنها در پروژه های تولید حاضر باشد.
البته الزم است توضیح دهیم که عمر مد ریور که یک شرکت
تازه تاســیس است بســیار کوتاه بوده و این کمپانی تازه از
ابتدای ســال  ۲۰۱۵وارد صحنه شده بود و «لین سایدرز» هم
یک سال و اندی پیش با همت ویسنت ماراوال راه اندازی شد
و هدف اولیه اش ســاخت آثاری فنی و سنگین و سرشار از
پرستیژ بوده اســت .در این میان کمپانی های بسیار قدیمی
تر و معتبرتر هالیوود نیز در ســال هــای اخیر دورانی بدون
دغدغه را سپری نکرده و امثال فاکس تا مرز تعطیلی هم پیش
رفته اند و برادران وارنر فقط بعد از ادغام سال ها پیش اش با
کمپانی تایم احیا شد .در عین حال چند شرکت نامدار هالیوود
نیز طی سال های اخیر به یک نقطه اوج اقتصادی تازه رسیده
و شــکوفایی مجددی داشته اند و یونیورسال در سال  ۲۰۱۵و
والت دیسنی در سال جاری از آن دست هستند.

