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پنجمین قسمت «تغییرشکل دهندگان»
در انگلستان ساخته میشود

کمپانی پارامونت اعالم کرد که پنجمین قســمت از فلم
سینمایی «تغییر شــکل دهندگان» احتماال در انگلستان
ساخته خواهد شد.
ســاخت پنجمیــن قســمت از مجموعــه فلمهــای
«تغییرشــکلدهندگان» ،در حالی به زودی آغاز میشود
که کمپانی پارامونت انگلســتان و ایســلند را به عنوان
لوکیشنهای این پروژه سینمایی انتخاب کرده است.
چهار قســمت قبلی «تغییر شکل دهندگان» در گیشه ۳
میلیارد و  ۷۶۰میلیون دالر فروش داشته است.
قسمت اعظمی از دو قسمت قبلی «تغییر شکل دهندگان»

در سالهای  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۴میالدی در آمریکا ساخته شده
است.
بنا بر این گزارش ،قســمت پنجم از فلم سینمایی «تغییر
شکل دهندگان» تابســتان آینده به کارگردانی «مایکل
بی» ساخته خواهد شــد و قرار است که  ۲۳جون سال
 ۲۰۱۷میالدی در آمریکا به نمایش درآید.
خبرها حاکی از آن است که در این قسمت از فلم «مارک
واهلبرگ» ،بار دیگر در نقش قبلی خود ظاهر خواهد شد
ولی جزئیات مربوط به داستان فلم همچنان در پردهای از
ابهام است.

بازگشت اسکورسیزی به جاپان و جنگ

جنگ جهانی دوم و مســائل مربوط به آن ،یک بار دیگر
تبدیل به سوژه یک فلم سینمایی تازه می شود .این فلم
با نام «ریتا هیورث با یک بمب دستی» جلوی دوربین می
رود .داستان این درام در باره یک عکاس جنگی است که

پس از زخمی شدن ،به یک
جزیره دوردست فرستاده
می شــود .در این محل او
با یک ســرباز جاپانی آشنا
شــده و برای سی سال در
آن جــا زندگــی و کار می
کند .الیزابت بنکز و یوسوکه
کوبوزوکا بازیگر جاپانی در
دو نقش اصلی فلم بازی می
کنند .مارتین اسکورسیزی
هم یکــی از تهیه کنندگان
این درام است.
اسلوان اورن کارگردان فلم
می گوید کلید فلم برداری
آن را برای فصل تابستان در
چند منطقه جاپان می زند.
کوبوزوکا مدتی قبل یکی از
نقش های اصلی فلم تازه اسکورسیزی به نام «سکوت» را
بازی کرد .اهل فن می گویند اسکورسیزی مدتی است به
سوژه های آســیایی و جاپانی عالقمند شده است .او کل
صحنه های «سکوت» را در جاپان فلم برداری کرد
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خانه «لبوفسکی بزرگ» به
موزیم لسآنجلس اهدا شد

یک خانه قدیمی که لوکیشــن چند فلم سینمایی بوده،
برای طراحی منحصر به فــرد معماریاش به موزیم هنر
لسانجلس اهدا شد.
افراد کمی هســتند که با این موضوع مخالفت کنند که
معماری اخیرا کمی غمانگیز شده و معموال عملی بودن
پروژهها ،بر جنبههای زیباییگرایانه آنها غلبه میکند.
با این حال جیمز گلدستین تالشــش را میکند تا این
امر را تغییر دهد .این میلیونــر میخواهد خانه لوکس
خودش را که در فلم «لبوفســکی بزرگ» برادران کوئن
مورد اســتفاده قرار گرفته و بســیار مشهور شده بود،
به موزیم هنــر لسآنجلــس ( )LACMAاهدا کند تا
این موزیم بتواند متفــاوت بودن این خانه را حفظ کند.
گلدســتین میگوید :لسآنجلس باید نمایانگر شهری
باشــد که معاصر است و به سمت آینده حرکت میکند.
من میخواهم مردم طوری خانه بســازند که قبال انجام
نشده است و به جای حرکت به سوی گذشته ،وارد آینده
شوند .برای همین امیدوارم خانهام بتواند الهامبخش این
نوع افراد باشد .خانه گلدستین با استخرهای زاویهدار،
پنجرههای از ســقف تا کف و مبلهای کمارتفاع ،حس
دهــه  ۱۹۷۰را منتقل میکند .مایکل گووان مدیر موزیم
هنر لسآنجلس درباره آن میگوید :چیزی که من درباره
این خانه دوســت دارم ،کل خانه است و منظورم دقیقا
این است که شما از آن در کوچک وارد خانه میشوید و
بعد در فضایی باریک که ســقفی کمارتفاع هم دارد دور
میزنید و وارد اینجا میشوید و ناگهان خانه باز میشود
و یک منظره عالــی از لسآنجلس دارید و احســاس
میکنید این خانه در ارتباط مســتقیم با زمین ،دریا و
آسمان اقیانوس آرام و ساحل لسآنجلس ساخته شده
است .گلدستین که به خاطر مدل لباس پوشیدن عجیب
و غریبش شناخته میشود ،مدت چند دهه وقت صرف
بهتر کردن این خانه کرده است .عالوه بر فلم «لبوفسکی
بزرگ» ،از این خانه برای فلمبرداری صحنههایی از فلم
«فرشــتگان چارلی  »۲و جلسه عکسبرداری از جنیفر
الرنس برای مجله ونیتی فِر هم استفاده شد.

جواب سودوکو شماره
2559

2359
2343

می ـ شیخ ـ خیام ـ خیر
ـ خیره ـ خیار ـ رای ـ یار
ـ ریا ـ ریش ـ شیر ـ شی
ـ ریشه ـ مریخ ـ خمیر ـ
مــری ـ امیر ـ ماهی ـ یخ
ـ مایه.

2360

اســپایک لی اعتقاد دارد که واکنــش آکادمی علوم و
هنرهای ســینمایی به تحریم اسکار نشان از برحق بودن
حرکت اعتراضی او بوده است.
پس از اعالم نامزدهای نهایی جوایز اســکار امســال و
اعتراض چهرههای سرشــناس ،آکادمی علوم و هنرهای
ســینمایی در واکنش خبر از گسترش تنوع نژادی میان
اعضای آکادمی داد.
کارگردان «شــیراک» گفت « :اگر پس از اعالم نامزدها
اعتراضی صــورت نمیگرفت ،آکادمی ایــن تغییرات را
صورت نمیداد».
تمام  20نامزد نهایی جوایــز بهترین بازیگران زن و مرد
نقش اول و نقش مکمل هشــتاد و هشتمین دوره اسکار
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میزان

حمل

امروز نقشههاي زيادي ميكشيد .صبور باشيد اكنون زمان مناسبي
براي عملي كردن آن ها نيســت.کمی احســاس تنهايي ميکنيد و
ديگران هم به ايــن مطلب ،توجهي ندارند ،حق با شماســت ولي
خوشبختانه چند مالقات دلپذير ،اوضاع را دگرگون خواهد کرد.

ثور

امروز قسمت از وقت شــما به فعالیتهای گروهی دوستان و آشنایان
مربوط میشود .بعضی از شما روابط احساسی جدیدی پیدا میکنید .اما
در این روز به خصوص هیچ چیزی را بیش از اندازه مهیج تصور نکنید.

جوزا

در روزهای آينده خبر خوشــي خواهيد شنيد که موجب خوشحالي
شــما خواهد شد .ممکن است به سفري دور و دراز برويد .با احتياط
در انجام کارهايتان عمل کنيد تا موفق شويد.

سرطان

همیشه میتوانید به حس ششــمتان تکیه کنید و امروز بیشتر از
همیشــه این حس قویتر است .اگر با دو راهی روبرو هستید از این
نیرو استفاده کنید تا راه حل درستی پیدا کنید.

اسد

شــرکت در يک ميهماني سبب ميشود بسياری از متولدين اين ماه
چهره واقعي گروهي از اطرافيان خود را بشناســند و به اصطالح با
چنين شناسایي برای آينده خود تصميم منطقي بگيرند .در اين ميان
بعضي ســوء تفاهمات که ميان آشنايان کدورت و دلگيری به وجود
آورده بود با حوادث تازه برطرف ميشود.

سنبله

این قسمت از وقت شــما به رابطه با دیگران مربوط میشود .رابطه
خوبی با دیگران برقرار میکنید و بسیار خوشحال می شوید زیرا این
موضوع شــما را اخیرا ً اذیت کرده است .گاهی اوقات بهتر است در
مورد یک مشکل صحبت کنید تا اینکه آن را نادیده بگیرید.

.گرچه در حال حاضر شما احساس بسیار خوبی دارید ،بسیار مهم
است که متوجه هر گونه مطلب ویا مشکل کوچک باشید و کاری
محافظه کارانه راجع به آن انجام دهید .اگر مدت کمی است که نزد
داکتر خود نرفته اید ،احتماالً زمان آن فرا رسیده که برای چک و
معاینه قراری با آنها بگذارید.

عقرب

تمــام چیزهایی را که دررقابت های اخیر یــاد گرفته اید برای این
که فقط موقعیت کنونیتان به کار میآید .شــما که دوست ندارید
اهدافتان را از دست بدهید .ازحمایت دوستان و خانواده بهره ببرید
زیرا در حال حاضر آن ها شما و توانایی های شما را باور دارند.

قوس

ســتارهها قطع ًا امروز به شــما كمك ميكنند كه مهربان و اهلي
باشيد .اگر به نزد داكتر ميخواهيد برويد و كمي نگران يا عصبي
هستيد ،نيازي با ناراحت بودن نيست چون به شما هیچ مشکلی
به وجود نمیآید.

جدی

شما ميتوانيد روي مطالب جالبتري تمركز كنيد .مطمئن باشيد
از انجام يك تفريح كوچك ،به دور از مســئوليت هاي كاريتان
احساس پشــيماني نخواهيد كرد .چنين موقعيتها كمتر پيش
ميآيند .اين طور نيست؟

دلو

امروز بهتر اســت که حتم ًا به دنبال عالیق خودتان بروید و گرنه
ممکن اســت به نیازهای دیگران عالقه نشــان دهید و این کار
میتواند مقدمهیی برای وقوع اتفاقاتی بر علیه شــما باشد .اگر
محبوب و مورد توجه هستید به خودتان خوش بگذرانید و به هیچ
وجه کنار نکشید.

حوت

امروز هوشیار باشید .ممکن اســت رئیستان بخواهد مسؤولیت
ســنگینتری را به دوش شــما واگذار کند در پاسخ وی مؤدبانه
بگویید «لطف ًا» زمان بیشــتری برای انجام این کار به من بدهید.
مراقب شریکتان و همراهان و قرار دادها باشید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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تولید باالتر تولید می کنند و با کاهش صحنه های خشن
آن ،امکان تماشای فلم توسط تماشاگران باالی  14سال را
فراهم می کنند .قسمت اول فلم با هزینه ای  58میلیون
دالری ساخته شــد و تماشای آن برای افراد زیر  18سال
ممنوع بــود .رت ریس و پل ونرنیک کار نگارش فلم نامه
قسمت دوم را شروع کرده اند .اما هنوز معلوم نیست تیم
میلر سازنده قســمت اول ،به عنوان کارگردان با قسمت
دوم هم هم کاری دارد یا خیر .قســمت اول فلم در  4روز
اول نمایش عمومی در ســینماهای آمریکای شمالی 150
میلیون دالر فروش کرد.

حرکت اعتراضی موثر از یک کارگردان
سیاهپوست

آذرـ اکتشــافات ـ بتکده ـ پارک ـ تحمیل ـ ثاقب ـ جویا ـ چابکدست ـ
حیله گر ـ خیاالتی ـ دل آسا ـ ذوزنقه ـ رضایت ـ زانو ـ ژولیدن ـ سربلند ـ
شکافتن ـ صنوبر ـ ضریب ـ طواف ـ ظرافت ـ عقوبت ـ غیاث ـ فریادرس ـ
قصیده ـ کثرت ـ گوسفند ـ الغر ـ مغایرت ـ نفس ـ واژگان ـ هدیه ـ یلدا.

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

2036

قســمت دوم اکشــن ابرقهرمانانه و کمیک اســتریپ
«ددپول» در حالی چراغ ســبز تولید را گرفت ،که فقط
چند روز از نمایش عمومی قسمت اول آن می گذرد.
اســتقبال باالی تماشاگران ســینما از نسخه اصلی در
روزهای اول نمایش ،باعث شد تا مسئوالن کمپانی فوکس
قرن بیســتم پیش تولید دومین قسمت آن را آغاز کنند.
رایان رینولدز برای بار دوم در نقش ابرقهرمانی ظاهر می
شود که برای مبارزه با عوامل شرور قصه ،از توانایی های
منحصربه فرد خود استفاده می کند.
تهیه کنندگان فلم گفته اند قســمت دوم آن را با هزینه

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

ل

ب خ ت
ی ر ا

سبز به
چراغ ی های
راجوی
ماج دپول»
«د

«جیمی کارتر» رئیسجمهور سابق آمریکا برای نسخه
صوتی کتاب زندگینامهاش موفق به کسب دومین جایزه
موسیقی گرمی شــد .برندگان پنجاهوهشتمین دوره
جوایز گرمی در ســال  2016در حالی معرفی شدند که
در میان برندگان این جایزه مهم در عرصه موسیقی نام
«جیمی کارتر» رئیسجمهور سابق آمریکا دیده میشود
که برای ارائه نسخه صوتی کتاب زندگینامهاش با عنوان
«زندگی کامل :تامالت در  90سالگی» این جایزه را کسب
کرد« .کارتر» در ســال  2007میالدی نیز برای نسخه
صوتی کتابش «ارزشهــای در خطرمان :بحران اخالقی
آمریکا» نیــز جایزه گرمی «بهترین آلبوم گفتاری» را از
آن خود کرده بود .جایزه «بهترین آلبوم گفتاری» جوایز
گرمی به سیاســتمداران دیگری هم اعطا شده که از آن
جمله میتوان به «باراک اوباما» اشــاره کرد که در سال
 2005برای نســخه صوتی کتاب «رویاهای پدرم» این
جایزه را کسب کرد و دو ســال بعد از آن نیز مجددا با
نســخه صوتی کتاب «جسارت امید :تفکراتی در اصالح
رویای آمریکایی» این جایزه را به دست آورد.

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 8 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 23 کلمه :عالی
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«کارتر» برنده جایزه
گرمی شد
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وزیر را در خانه  h 3حرکت دهید.
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سفیدپوست هستند.
اســپایک لی ،ویل اســمیت و جیدا پینکت اسمیت ماه
گذشته و پس از اعالم فهرســت نامزدهای اسکار اعالم
کردند که در اعتراض به عدم تنوع نژادی در مراسم اسکار
شرکت نمیکنند.
اقدام این ســه تن سبب شد که بســیاری از چهرههای
سرشــناس هالیوود به این بحث وارد شــوند و کمپینی
اعتراضی با عنوان «اسکار خیلی سفید است» در شبکه
اجتماعی پا بگیرد.
در نهایت آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی به عنوان
نهاد مسئول انتخاب برندگان اسکار اعالم کرد که تعداد
اعضای اقلیت و زن خود را تا ســال  2020دو برابر خواهد
کرد .شریل بونآیزاکس رئیس آکادمی در این باره گفت
« :آکادمی برای این کار منتظر صنعت ســینما نمیماند و
خود رهبری کار را به دست میگیرد».
دان چیدل بازیگر سیاهپوســت برنده جایزه اسکار این
اقدام آکادمی را «یک گام در مســیری درست» خواند و
مت دیمن که امســال برای بازی در فلم «مریخی» نامزد
جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد شــده است ،اعتقاد
دارد که صنعت سینما برای رســیدن به برابری نژادی و
جنسیتی راه بسیار درازی پیشرو دارد.
اسپایک لی که برای نمایش فلم «شیراک» در جشنواره
فلم برلین به سر میبرد ،با اشاره به اثربخش بودن حرکت
اعتراضی خود گفت « :یــک هفته پس از این اعتراضات
آکادمی بسیاری چیزها را تغییر داد .اگر ساکت میماندیم
این اتفاقات رخ نمیداد».

جولین مور اين بار در يك
نقش منفی ظاهر مي شود

جولین مور برای بازی در نقش شخصیت شرور فلم «کینگزمن
 »2با کمپانی فاکس وارد مذاکره شد.
در «کینگزمن  »2همانند قسمت اول فلم متیو وان کارگردانی
اثر را برعهده دارد ،و تارون اگرتون بازیگر جوان ایفاگر نقش
اصلی قسمت اول فلم در «کینگزمن  »2هم بازی میکند.
اگرتون در قسمت جدید فلم از لندن به ایاالت متحده آمریکا
میرود .گروه سازنده قسمت دوم «کینگزمن» تا اینجای کار
تصمیمــی برای بازگرداندن کاراکتر کالین فرث به داســتان
ندارند .فرث در قســمت اول فلم کشته شــد ،اما ایدههایی
درباره حضور او در قسمت دوم فلم وجود داشت که در نهایت
همگی رد شدند.
جزئیات نقش جولین مور در این فلم هنوز اعالم نشده است،
اما بر اساس اطالعاتی که تا کنون منتشر شده است در صورت
توافق این بازیگر نقش منفی داستان را برعهده میگیرد .نام
بازیگر «هنوز آلیس» که ســال گذشته جایزه بهترین بازیگر
نقش اول زن اسکار را از آن خود کرد ،در چندین پروژه دیگر
از جمله فلم جدید تاد هینز شنیده میشود.
آخرین حضور جولین مور بر پرده نقره ای ســینما به قسمت
دوم فلم «عطش مبارزه  :زاغ مقلد» بازمیگردد که اواخر سال
 2015میالدی اکران شد.

بخش «پانوراما»ی برلین
برندگانش را شناخت

برندگان هجدهمین دورهی بخش «پانورااما» در جشنواره فلم
برلین  2016معرفی شدند.
 فلم «تقاطع  »48به کارگردانی «اودی آلونی» موفق به کسب
جایزه بهترین فلم داستانی این بخش شد.
جایزه دوم و ســوم این بخش که همگی به انتخاب مخاطبان
جشنواره انتخاب میشوند نیز به ترتیب به «فوکوشیما ،عشق
من» ساخته «دوریس دوری» از آلمان و «چوپانان و قصابان»
به کارگردانی «الیور اشــمیتس» محصول مشترک سینمای
آلمان ،آمریکا و آفریقای جنوبی رسید.
در بخش مســتند پانوراما نیز جایزه اول به «توبر هیمان» و
«باراک هیمان» برای ساخت فلم «چه کسی آالن منو دوست
داره؟» رســید و فلم «ژســت بگیر» به کارگردانی مشترک
«رایجر زوان» و «اســتر گلد» (هالند) در مکان دوم و مستند
«آخر هفته» از «لی ونگ-ها» (کوریای جنوبی) جایگاه سوم
را به خود اختصاص داد.

