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بازگشت متفاوت «مرد عنکبوتی»

مبارزه پرندگان برای رسیدن به آرامش
در انیمیشن «پرندگان خشمگین»
انیمیشن سینمایی «پرندگان خشــمگین» که براساس
مجموعه بازیهــای کامپیوتری محبوبی بــه همین نام
ساخته شده و قرار اســت در آیندهای نزدیک به نمایش
درآید.
انیمیشن ســینمایی «پرندگان خشمگین» یک انیمیشن
سه بعدی به کارگردانی مشترک «کلی کایتیس» و «فرگال
ریلی» است که  20می سال میالدی جاری در کشورهای
ایاالت متحده آمریکا ،انگلســتان و فنلند به نمایش در
خواهد آمد.
این انیمیشن سینمایی محصول مشترک کشورهای ایاالت
متحده آمریکا و فنالند اســت که با بودجهای معادل 80
میلیون دالر ساخته شده اســت.فلم سینمایی پرندگان
خشمگین براساس بازیهای ویدئویی به همین نام ساخته
شــده و بازیگران مطرحی چون «جیسون سودیکیس»،

کمپانی والت دیزنی در تدارک تولید قســمت تازه ای از
مجموعه فلم « مرد عنکبوتی  /اســپایدرمن» است .این
فلم با حال و هوای تازه ای جلوی دوربین خواهد رفت.
تهیه کنندگان این اکشن ابرقهرمانانه و کمیک استریپی
گفته اند کلید فلم برداری آن را تا قبل از پایان سال جاری
میالدی خواهند زد.
از حاال تاریخ هفتم ماه جوالی سال  2017به عنوان زمان
اکران عمومی فلم انتخاب شده است .تهیه کنندگان فلم
قصد دارند آن را در ســکوت کامل خبری جلوی دوربین

ببرند.
به همین دلیل ،قرار نیســت تا زمان نمایش عمومی «مرد
عنکبوتی» تازه ،داستان آن در اختیار رسانه های گروهی
و طرفداران این مجموعه فلم قرار گیرد.
مارک وب برای سومین بار پشت دوربین نسخه تازه و احیا
شــده «مرد عنکبوتی» قرار می گیرد .آندرو گارفیلد هم
پیتر پارکر داستان فلم است که در مواقع خطر ،تبدیل به
مرد عنکبوتی می شود.
دو قسمت جدید و احیا شــده این مجموعه فلم در سال

«شکارکنندگان شبح» انیمیشنی می شود

کمدی اکشن ماجراجویانه «شکارچیان شبح» ،به صورت
یک فلم انیمیشنی هم وارد مرحله تولید می شود .فلچر
مولز برای کارگردانی این نسخه انتخاب شده است.
ایوان ریتمن کارگردان نســخه زنده فلم و شــرکت فلم
سازی سونی تهیه کننده نســخه انیمیشنی این کمدی
اکشن هســتند .فلچر مولز قبل از این در دنیای تبلیغات
فعال بوده و تعدادی از آگهــی های تبلیغاتی تلویزیونی
پربیننده را کارگردانی کرده است .با این انیمیشن ،او به
صف فلم سازان حرفه ای می پیوندد .قرار است بازیگران
نسخه زنده «شکارچیان شــبح» ،به عنوان صداپیشه با
نسخه کارتونی آن همکاری کنند .اما هنوز قراردادی با آن

ها امضا نشده است .در نسخه سینمایی این مجموعه فلم
بازیگرانی هم چون سیگورنی ویور ،دان آرکاد و در نقش
های اصلی بازی کردند .آن ها اعضای یک گروه ویژه بودند
که شغل اصلی شان شکار اشباح سرگردان شهر نیویورک
بود .بحث تولید نسخه انیمیشنی «شکارچیان شبح» در
حالی مطرح شــده ،که طی چند سال اخیر خبرهایی در
باره ساخت قســمت تازه ای از نسخه زنده آن هم پخش
شده است .هنوز معلوم نیست دو نسخه زنده و انیمیشنی
این مجموعه فلم موفق و پرفروش جه تفاوت هایی با هم
خواهند داشت .کار تولید نسخه انیمیشنی تا دو ماه دیگر
شروع می شود.
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«زوتوپیا» ،پنجاه و پنجمین انیمیشــن بلند ســینمایی
ســاخت کمپانی والت دیزنی است که در آن حیوانات در
یک آرمان شهر زندگی میکنند.
انیمیشن ســینمایی «زوتوپیا» یک انیمیشن سهبعدی
آمریکایی در ژانر اکشن است.
کارگردانی این انیمیشن را «بایرون هاوارد» و «ریچ مور
و کریس سندرز» به عهده داشتهاند که پنجاه و پنجمین
انیمیشن بلند سینمایی ساخت «والت دیزنی» محسوب
میشود.
از صداپیشــگان این فلم میتوان بــه جنیفر گودوین،
جیسون بیتمن ،ادریس البا و شکیرا اشاره کرد.
«والت دیزنی» انیمیشــن  108دقیقهای «زوتوپیا» را 10
فبروری در کشــور بلجیم و از  4مــارچ  2016در ایاالت
متحده اکران و پس از آن در دیگر کشــورهای جهان به
نمایش درآورده که با استقبال بسیار خوبی نیز روبرو شده
است.
میزان فروش این انیمیشــن طی دو هفته اول در ایاالت
متحده آمریکا  142میلیون و  600هزار دالر بوده است.
«زوتوپیا» داستان کالن شهر به نام زوتوپیاست که مانند
هیچ شهر دیگری نیست .شهر شامل زیستگاههایی مانند
میدانهای باشــکوه و منطقه توندرای بسیار سرد است.
شــهری که حیوانات از هر زیســتگاهی در آن زندگی
میکنند ،جایی که مهم نیست چه کسی هستید یک فیل
بزرگ یا یک پستاندار خیلی کوچک،میتوانید هر چیزی
که میخواهید باشــید .اما زمانیکه افسر پولیس تازه کار
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جودی (با صدای گودوین) به شهر می آید متوجه میشود
که حضور پولیس تازه کاری مانند او برای حیوانات بزرگ
خوشــایند نخواهد بود .او در راستای اثبات خود فرصتی
پیدا میکند تــا روی پروندهای کار کند ،حتی اگر در این
راه با روبــاه کالهبردار و پر حرف «نیک وایلد» (با صدای
جیسون بتمن) همکاری کند تا پرده از راز آن بردارد.
واکنش منتقدان نســبت به انیمیشــن «زتوپیا» نیز در
مجموع مثبت بوده به حدی که  98درصد از  125منتقدی
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آرمانشهر حیوانات در انیمیشن «زوتوپیا»

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

س

جواب هدف

های  2012و  2014به روی پرده ســینماها رفتند .نسخه
اصلی فلم سال  2002و توسط سام ریمی ساخته شد.
او و توبی مگوآئر بازیگر نقش مرد عنکبوتی دو قســمت
بعدی این مجموعه فلم را در سال های  2004و  2007کار
کردند .ســه فلم ســری اول ،در مجموع حدود دو و نیم
میلیارد دالر در ســطح جهانی فروش کرد.کاراکتر مرد
عنکبوتی در قسمت جدید فلم کمیک استریپی «کاپیتان
آمریکا» هم حضور دارد و به کمک قهرمان داســتان می
آید تا با عوامل منفی ماجرا مبارزه کند.

 بازی با اعداد

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
 18 کلمه :عالی
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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

بیشتر از همیشه دوست دارید ،اعتبارتان را باال ببرید .بنابراین خیلی
تالش میکنید تا برای اطرافیان مفید و مثمر ثمر باشید .اگر به کسی
خوبی میکنید اول شخص را بشناســید بعد این کار را انجام دهید.
امشب بهترین زمان برای ماجراجویی است و هر چه قدر بیشتر تفریح
کنید بیشتر به شما خوش می گذرد.

جوزا

از جهات مختلف امروز ،روز شــادي بخشي است و از آنجايي كه هر
از گاهي بدخلق و بيحوصله هستيد ،اكنون زمان خوبي است .انرژي
بيشتري داريد تا به خودتان خوش بگذرانيد ،شايد نگران باشيد كه
به روابط احساســي با همسرتان عالقهاي نداريد .اگر اين طور است
دليلش را پيدا كنيد.

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 خودتــان ایجاد 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 عصابانی کند
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 میباشید.

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 هســتید به طوریکه از محیط
اطراف بی خبر می مانید .مانعی نــدارد اگر زمانی را برای صحبت
کردن درباره مشکالت شخصی خود اختصاص دهید .تنها مشکل
این است که اگر از احساســات بیخبر باشید دیگران را ناراحت
میکنید چون هیچگونه عالق ه 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 خندهدار مسایل را
ببیند و با آن ها شوخی کنید و نشان دهید که جدی نیستید .در حال
حاضر خنده تنها چیزی است که مشکالت را حل میکند.

تعادل زندگی خصوصی و مسؤلیت حرفۀ یک تخصص و یک استعداد
است .زمان بعضی از درخواســت کمک هاست .شما ممکن است
فراموش کرده باشید ،اما همیشه کسی هست که شما میتوانید به
کمک او تکیه کنید .اما خوش قلبی آنها را مسلم فرض نکنید.

سنبله

حوت

«جش گد»« ،دنی مکبراید»« ،بیل هادر»« ،مایا رودولف»
و «پیتر دینکلیج» در آن صداپیشگی کردهاند.
«پرندگان خشمگین» محصول کمپانی فلمسازی «سونی
پیکچرز» اســت که نویســندگی آن را «جان ویتی» و
تهیهکنندگــی آن را نیز تیم دو نفــره «جان کوهن» و
«کاتریــن ویندر» به عهده داشــتهاند .کمپانی «کلمبیا
پیکچرز» نیز این فلم را اکران و توزیع خواهد کرد.
این انیمیشن داستان تعداد زیادی از پرندگان است که در
صلح و آرامش کامل در بهشتی کوچک متعلق به پرندگان
به دور از هرگونه جنگ و دشمنی زندگی میکنند .روزی
آن متوجه حضور مشــکوک و مرموز تعــداد خوک در
سرزمینشان میشــوند .تمام پرندگان با یکدیگر متحد
میشــوند تا راز حضور این خوکها و هدفشان از حضور
در سرزمینشان را کشف کنند.

2291
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5
4
3
2
1
H

G

F

E

D

 جواب شطرنج 2290
وزیر را در خانه  d 7حرکت دهید.
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که در ســایت «روتن توماتوز» اظهار نظر کردهاند ،به آن
رأی مثبت دادهاند .این منتقدان« ،زتوپیا» را یک انمیشن
جمع و جور درخشان با پیامی متفکرانه ارزیابی کردهاند
که به خوبی میتواند مخاطبان جوانتر را سرگرم کند.
منتقدان سایت نظر سنجی «متاکریتیک» نیز انیمیشنی
خوب که در ســطح جهانی نیز حرف بــرای گفتن دارد،
ارزیابی کرده و  29منتقد این ســایت امتیاز  81از  100را
به انیمیشن دادهاند.

هریسون فورد :به خاطر
اسپیلبرگ در ایندیانا جونز
بازی میکنم

هریسون فورد ،ستاره  ۷۴ســاله هالیوود گفته است فقط به
این دلیل که کارگردانی فلم جدید ایندیانا جونز را اسپیلبرگ
برعهــده دارد ،قبول کرده بار دیگــر در این مجموعه نقش
آفرینی کند.
او به بیبیســی گفت« :همیشــه فکرش را میکردم که در
قســمت دیگری بازی کنم ،اما فقط به شرط آنکه کارگردانش
استیون (اسپیلبرگ) باشد».
او گفت که اسپیلبرگ مشغول کار روی فلمنامه است.
هفته پیش کمپانی فلمســازی والت دیزنی اعالم کرده است
که هریسون فورد و اســتیون اسپیلبرگ بار دیگر در قسمت
دیگری از رشته فلمهای ایندیانا جونز همکاری خواهند کرد.
پنجمین بخش از این فلم که هنوز عنوان ندارد ،قرار است در
جوالی  ۲۰۱۹به نمایش در آید .قلمرو جمجمه بلورین ،آخرین
فلم از این مجموعه در سال  ۲۰۰۸به نمایش در آمد.
این دو نخستین بار در فلم مهاجمان صندوق گمشده در سال
 ،۱۹۸۱نخستین فلم از مجموعه ایندیانا جونز همکاریشان را
آغاز کردند که با سه فلم دیگر از این مجموعه ادامه یافت.
فورد که پیش از این در ســال  ۱۹۷۷بــا بازی در فلم جنگ
ستارگان شــهرتی جهانی پیدا کرده بود ،با فلمهای ایندیانا
جونز به یکی از پولسازترین ستارههای هالیوود تبدیل شد.
چهار فلم ایندیانــا جونز تاکنون حدود  ۲میلیارد دالر فروش
داشته است( .بی بی سی)

جشن  ۴۰سالگی «راننده
تکسی» برپا می شود

رابرت دنیرو و مارتین اسکورســیزی جشن  ۴۰سالگی فلم
تحسین شده «راننده تکسی» را برگزار میکنند.
جشــنواره ترایبکا که رابرت دنیرو از تاسیس کنندگان آن
است ،امسال  ۴۰ســالگی فلم «راننده تکســی» را گرامی
میدارد.
در این مراسم جودی فاستر ،سیبل شپرد و نویسنده فلمنامه
این فلم یعنی پل شریدر نیز حضور خواهند داشت.
این فلم کالسیک که سال  ۱۹۷۶ساخته شد ،هواداران زیادی
دارد و به همین دلیل در جشــنواره فلم ترایبکا در تاریخ ۲۱
اپریل از آن تجلیل میشود.
«راننده تکســی» در رده فلمهای نئونوآر کالســیک جای
میگیرد .اسکورســیزی کارگردان این فلم با صدور بیانیهای
اعالم کرد که باورش نمیشــود از ساخت این فلم چهار دهه
گذشته باشد .فلمی پر از انرژی با فلمنامهای منحصر به فرد از
پل ،که با همکاری با یک گروه فوقالعاده ساخته شد.
اسکورسیزی افزود :جودی در این فلم  ۱۳سال داشت و باب
کاری خاص را در آن ارایه کرد .از این که بخشــی از این فلم
هستم افتخار میکنم.
دنیرو هم در این باره گفت :برایم افتحار بزرگی اســت که در
ترایبکا از «راننده تکسی» تجلیل کنیم .خیلی مفتخرم که در
این فلم با مارتی ،جودی ،هاروی ،ســیبل ،پل ،مایکل و جولیا
کار کردم .تا امروز به این کار مفتخر بودهام.

