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جدیدترین فلم های سینمایی دنیا اینجاست

کیث کیمبل ،از وبســایت متاکریتیک هر هفته آخرین
اخبار ،آپدیت ها ،تریلرهــا و مطالب مربوط به فلم های
سینمایی که قرار است در طول ماه های آینده روی پرده
سینماهای دنیا بروند را گردآوری و منتشر می کند.
کیث کیمبل ،از وبســایت متاکریتیک هر هفته آخرین
اخبار ،آپدیت ها ،تریلرهــا و مطالب مربوط به فلم های
ســینمایی که قرار اســت در طول ماه های آینده روی
پرده سینماهای دنیا بروند را گردآوری و منتشر می کند.
متاکریتیک وبسایتی تجاری است که نقدهای منتقدین در
خصوص فلم های سینمایی ،بازی ها ،آلبوم های موسیقی،
ســریال ها ،دی وی دی ها و اخیرا ً کتاب ها را جمع آوری
می نمایــد .بنابراین می توانید موثق ترین اخبار در مورد
فلم های مورد عالقه خود و ستاره هایی که قرار است در
این فلم ها بازی کنند را در اینجا بخوانید.
در اولین تریلر فلم سینمایی «روگ وان :داستانی از جنگ
های ستاره ای» ()Rogue One: A Star Wars Story
مانند فلم «جنگ ستارگان :نیرو برمی خیزد» از خاطرات
طرفداران از سه گانه اصلی «جنگ های ستاره ای» برای
ایجاد حسی نوستالژیک اســتفاده شده است .موسیقی
فلم نیز آشنا است« .ستاره مرگ» در حال ساخته شدن
اســت و نابودگران ستاره ای دور و بر آن را گرفته اند .ای
تی-ای تی ها به نیروهــای زمینی حمله می کنند .حتی
مان موثما نیز در این فلم حضور دارد .ولی شــاهد هیچ
جدای ای نیستیم .این فلم که پس از اپیزود سوم و قبل از
اپیزود چهارم اتفاق می افتد ،ماجرای جین ارسو (با بازی
فلیســیتی جونز) را دنبال می کند که به خدمت گرفته
می شود تا در مأموریت دزدیدن نقشه های ستاره مرگ
کمک کند .گرث ادواردز (کارگردان فلم «گودزیال») این
فلم را کارگردانی مــی کند و بازیگرانی مانند دیهگو لونا،
بن مندلسون ،دانی ین ،جاینگ ون ،مدس میکلسن ،آلن
تودیک ،ریز احمد و فارســت ویتاکر در فلم «روگ وان»
نقش آفرینی می کنند که قرار اســت شانزدهم دسمبر
 2016روی پرده سینماها برود.
فلم جدید استیون اســپیلبرگ بعد از فلم آخرش یعنی
«پل جاسوس ها» ،اقتباسی از کتاب «غول بزرگ دوست
داشتنی» ( )The BFGنوشته رولد دال است .اسپیلبرگ

در اولین فلم اکشن-زنده سه بعدی خود ،مارک رایلنس
که امســال برنده جایزه اسکار شد را برای دوم در فلمش
بکار می گیرد ،ولی این بار رایلنس کاراکتر بسیار متفاوتی
را جان می بخشد :وی در نقش غول بزرگ دوست داشتنی
در عنوان فلم بازی می کنــد .این قصه ماجرای دخترک
ده ســاله یتیمی به نام ســوفی (با بازی روبی بارنهیل)
ساکن شهر لندن را دنبال می کند که توسط غول بزرگ
دوست داشتنی ربوده می شود و به کشور غول ها ،یعنی
جاییکه این غول زندگی می کند و کشــور رویاها ،یعنی
جاییکــه این غول در آنجا کار می کند ،برده می شــود.
بیل هیدر و جیمین کلمنت نقش غول های غیر دوســت
داشــتنی را بازی می کنند و پنهلوپه ویلتون و ربهکا هال
نقش ملکه و خدمتــکارش را ایفا می کنند .این فلم اول
جوالی  2016اکران می شــود .در فلم «همسایه ها  »2که
دنباله ای بر فلم «همسایه ها» محصول سال  2014است،
سث روگن و رز بایرن در نقش های مک و کلی رادنر نزد
بیننده برمی گردند .آنها که حاال فرزند دومشان را در راه
دارند ،آماده اند تا به حومه شــهر نقل مکان کنند ،ولی
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می گیرد .داستان این فلم درباره یک چوب بر و شریکش
(با بازی الکســاندر لودویگ) و زنی جوان (با بازی جولیا
اســتایلز) است که باید با پولیسی به نام بلکوی (با بازی
ری لیوتا) که حاال رئیس مافیا شده روبرو شوند .این فلم
روز دهم جون در سینماهای برگزیده اکران خواهد شد.
اخبار و یادداشــت های کوتاه درباره فلم هایی که قرار
است ساخته شوند:
• شارلیز ترون و کریســتوفر هیوجو (کاراکتر تورموند
جاینتزبیــن در ســریال «بازی تاج و تخــت») در نقش
شرورهای فلم «سریع  )8 Fast( »8به کارگردانی اف .گری
گری انتخاب شده اند( .منبع Variety :و )TheWrap
• دیو بائوتیســتا به رایان گاسلینگ ،هریسون فورد و
رابین رایت پیوست تا در دنباله فلم «بلید رانر» (Blade
 )Runnerبه کارگردانی دنیس ویلنو نقش آفرینی نماید.
• جسی پلمونس در کنار کریستین بیل و رزاموند پایک
در فلم «دشــمنان» ( )Hostilesبه کارگردانی اسکات
کوپر بازی خواهد کرد .پلمونس قب ً
ال در فلم عشــاء ربانی
سیاه ( )Black Massبا کوپر همکاری کرده بود( .منبع:
)Variety
• جرمی ســالنیر فلمی اقتباســی از کتاب جاسوسی-

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

وقتی دختران کاپا نو به خانه بغلی اسباب کشی می کنند،
آنهــا قطع ًا دعوای دیگری پیــش رو دارند .آنها با کمک
تــدی (با بازی زک افرون) و دوستانشــان جیمی (آیک
بارینهولتز) و پائوال (کارال گالو) با شــلبی (کلوئی گریس
مورتز) و خواهرانــش وارد مبارزه والدین علیه خواهران
می شوند .دیگر بازیگران این فلم عبارتند از :سلنا گومز،
دیو فرانکو ،لیزا کودرو و کامرون داالس .فلم «همسایه ها
 :2خیزش انجمن خواهران» (Sorority :2 Neighbors
 )Risingبــه کارگردانی نیکوالس اســتولر ،روز  20می
 2016اکران می شود .در جشنواره ساندنس امسال ،دنیل
کوان و دنیل شینرت ،جایزه بهترین کارگردانی در رقابت
دراماتیک ایاالت متحده را برای فلمی دریافت کردند که
در مطبوعات با عنوان «فلمی درباره جســد سخنگوی
دنیل ردکلیف» معروف شــده است .بله درست شنیدید:
در این فلم دنیل ردکلیف نقش جسد را بازی می کند ،ولی
همانطور که در تریلر فلم هم دیده می شــود ،او کارهای
شــگفت انگیز دیگری هم انجام می دهد .در فلم «مرد
ارتشی سوئیســی» ( )Swiss Army Manپل دانو در
نقش هنک بازی می کند ،مرد ناامیدی که در یک جزیره
گیر افتاده و جســد دنیل ردکلیف را پیدا می کند و او را
تبدیل به ابزاری چندمنظــوره برای کمک به خود جهت
رســیدن به خانه نزد سارا (با بازی مری الیزابت وینستد)
می کند .این فلم که روز  17جون  2016اکران می شــود،
نقدهای مختلفی از سوی منتقدین دریافت کرده است.
فلم سینمایی «بای بای من» ( )The Bye Bye Manکه
در روز سوم جون نوبت اکران دارد ،فلمی در ژانر ترسناک
درباره سه دانشجوی کالج ویسکانسین است که وقتی به
خانه ای خارج از پردیس دانشــگاهی خود نقل مکان می
کنند ،با موجود ماورای طبیعی به نام «بای بای من» روبرو
می شوند .استیسی تایتل این فلم ترسناک را کارگردانی
می کند و بازیگرانی همچون داگالس اســمیت ،کریسیدا
بوناس ،لوســین الویسکانت ،داگ جونز ،کری-ان ماس و
فی داناوی در آن نقش آفرینی می کنند.
دنیل آلفردسون کارگردان ،با آنتونی هاپکینز ،ستاره فلم
قبلی خود (ربودن آقای هاینکن) ،برای بار دیگر همکاری
نموده و در فلم «بلــکوی» ( )Blackwayاو را به بازی
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میزان

حمل

شايد فرد جالب و جديدي وارد زندگي تان شود .اين فرد به خصوص
پر از خوبي و محبت است و براي اين كه شما را خوشحال كند از حق
خودش مي گذرد .سعي كنيد محبت هاي وي را پاسخ دهيد.

ثور

شــاید خودتان را فریب دهید و یک نفــر را که اخیرا ً مالقات کرده
اید بسیار مهم تر از آنچه که هست فرض کنید .نمی توانید دیگران
را مجبور کنید شــما را دوست داشته باشند بنابراین سعی کنید در
کنار دوستان بمانید و اجازه دهید هر چیزی در زمان خودش صورت
بگیرد.

جوزا

امروز رفتاري غير معمول داريد و دوســت نداريد در پشت صحنه
بمانيد .اگر مشكلي پيش بيايد با آن روبه رو مي شويد .اما بهتر است
آرام باشيد و همسرتان را ناراحت يا خشمگين نكنيد ،مخصوص ًا اگر
آنها به دنبال دعوا هستند.

سرطان

احساس نگرانی و اضطراب هر لحظه بیشتر و قوی تر میشود .شاید
دوست نداشته باشــید در مورد هیچ چیزی جدی فکر کنید اما در
بعضی موارد باید در مورد این احســاس های ناامنی و عدم اطمینان
صحبت کنید مخصوص ًا اگر رابطه دوستانه دارید.

اسد

زمان هايي وجود دارد كه شــما نمي توانيد احساسات خود را بيان
كنيد ،و اين مســئله سبب اضطراب و نگراني شما مي شود .حتي اگر
پشت پرده هم علت هايي براي ناراحتي وجود دارد ،باز هم شما تمام
داليل خود را بازگو كنيد

سنبله

شــايد پولتان را بيدليل خرج كنيد يا حتي بر سر مسایل مالي با
كســي بحث كنيد .بهتر است تا جاييكه امكان دارد كم خرج كنيد،
وسایل با ارزشتان را در جاي امن نگه داريد و از بحث به خاطر پول
دوري كنيد؛ زيرا آنها باعث ايجاد اســترس و نگراني ميشوند و اين
همان چيزي است كه نبايد در حال حاضر داشته باشيد.

در حال حاضر مسایل قلبی شــما پر از هیجان است و هر اتفاقی
ممکن است بیافتد .اص ً
ال معلوم نیســت که قلب شما چه خواهد
کرد و ممکن اســت جذب کسی شوید که قب ً
ال هرگز به چشم شما
ق هستید ،میتوانید آن را در جاهای
نمیآمد .اگر به دنبال عشــ 
عجیب مثل محل کارتان بیابید.

عقرب

امــروز می توانید هر چیزی را که می خواهید با طبیعت و فکرتان
آن را به دست آورید .شاید به کشور دیگری بروید و یا تحصیالت
تان را ادامه دهید.

قوس

بطور غريزي شــما خواهيد خواســت كه انرژي بيشتر را براي
برقراري روابط عاشقانهتر و پرمحبتتر با شريك زندگي تان صرف
كنيد .ولي اگر هر نوع دشمنی بين شما وجود دارد بهتر است اول
آنها را حل ســازيد .ممكن است يك رقيب شما را غافلگير كند و
در اين صورت شما بايد يك خط دفاعي مناسب براي خود بگيريد.

جدی

امروز ديگران فوق العاده حساس هستند و اگر با كسي تند صحبت
كنيد حتم ًا ناراحت مي شود .اگر به نظر مي رسد كه اطرافيان بي
اراده هستند و يا در رابطه با موضوعي قاطع نيستند ،دليلي براي
مجبور كردن آن ها وجود ندارد بعدا ً نتيجه مي گيرند و همه چيز
درست ميشود پس از قبل آماده باشيد.

دلو

اگر در حال خريد و فروش يك خانه هســتيد .امروز قادريد هر
نوع مانعي را از سر راه به راحتي برداريد .در ضمن موقعيت خوبي
هم براي انجــام كارهاي تكميلي خانه يــا تميز كردن چيزهاي
غيرضروري كه روي هم انباشته شده بودند هست.

حوت

اگر دیروز نتوانستید با کسی ارتباط برقرار کنید ،هنوز هم فرصت
داریــد .میتوانید از اتفاقات را از قبل پیش بینی کنید .همچنین
بسیار خالق هستید و میتوانید ایدههای قشنگی را پیدا کنید.

2313
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8

مهیج «نقصان» ( )The Defectionنوشته رابرت لیتنل
را کارگردانــی خواهد کرد( .منبــعThe Tracking :
)Board
• در فلم «خارجی» ( ،)The Outsiderجرد لتو نقش
سربازی آمریکایی را بازی می کند که پس از جنگ جهانی
دوم در جاپان زندانی شــده و باید به یاکوزاها دینش را
پرداخت کند( .منبع)THR :
• کیلیــان مورفــی در فلــم ســینمایی «دانکرک»
( )Dunkirkدوباره با کریستوفر نوالن همکاری خواهد
کرد( .منبع)TheWrap :
• تریســی مورگان در کنار اد هلمز و آماندا سیفرید در
کمدی  The Clapperبازی خواهد کرد( .منبع)THR :
• فلم سینمایی «حرکتی بیهوده و احمقانه» (A Futile
 )and Stupid Gestureفلمی زندگینامهای ســاخته
دیوید وین درباره داگ کندی یکی از مؤسسین مجله طنز
«نشنال المپون» اســت و در آن ،ریک گلسمن در نقش
هارولد رامیس و جان دیلــی در نقش بیل ماری و جوئل
مکهیل نیــز در نقش چوی چیس بــازی خواهند کرد.
بازیگــران دیگر فلم عبارتند از مــت والش ،ویل فورته،
دامنال گلیســون ،توماس لنون و مارتیــن مال( .منبع:
)Deadline
• هیو دنسی به بازیگران فلم سینمایی جنجالی «پنجاه
سایه تیره تر» ( )Fifty Shades Darkerپیوست .وی
قرار اســت نقش داکتر جان فلین ،روانپزشک کریستین
گری را بازی کند( .منبع)THR :
• پدرو پاســکال (بازیگر نقش اوبرین مارتل در سریال
«بازی تاج و تخت») به تارون اگرتون ،هالی بری ،جولین
مور و احتماالً کالین فرث ،پیوســت تا در فلم «کینگزمن:
محفل طالیی» ()Kingsman: The Golden Circle
نقش آفرینی کند( .منبع)Deadline :
• ظاهرا ً قرار است شــان ل ِوی فلمی دوبارهسازی شده
از «اســتارمن» ( )Starmanســاخته جان کارپنتر را
کارگردانی کند( .منبع)Heat Vision :
• کایلی مینوگ بــه گای ریچی و رادا میچل ،بازیگران
فلم کمــدی «بچه های اشــتعالپذیر» (Flammable
 )Childrenپیوست که استیون الیوت آن را کارگردانی
می کند( .منبع)Variety :
• رایان رینولدز در حال مذاکره برای بازی در فلم کمدی
رمانتیک «پروژه ُرزی» ( )The Rosie Projectاست.

پولسازترین سریال ترکیه

«فاطما گل» به عنوان ســریالی که در سال  2015بیشترین
فروش خارجــی را برای تلویزیون ترکیه به همراه داشــته،
برگزیده شد.
طی مراسمی که در ترکیه برای اعطای جایزه برترین محصول
تلویزیونی در حوزه صادرات برگزار شد ،مجموعه تلویزیونی
«گناه فاطما گل چیست؟» به عنوان برنده معرفی شد.
این ســریال که از ســال  2010تا  2012تولید شده ،در حوزه
فروش خارجی محصوالت تلویزیونی ترکیه پولســازترین اثر
نام گرفت .صادرات «فاطما گل» از ســال  2006آغاز شــد و
سپس به خاورمیانه ،اروپای مرکزی ،آمریکای التین ،آمریکا،
آسیا و آفریقا راه پیدا کرد.
«برن سات» در این ســریال نقش اصلی «فاطما گل» را ایفا
میکند .این هنرپیشــه پیش از این با ایفای نقش «ثمر» در
سریال «عشق ممنوعه» به شهرت رسید.
به گزارش حریت دیلی نیوز ،ســریالهای شبکه « »Dترکیه
نه تنها در این کشور بلکه در خارج از مرزها هم رکوردشکن
بودهاند .محصوالت این شــبکه تاکنون در  138کشور جهان
پخش شدهاند.

مجسمه «لرد بایرون»
دزدیده شد

سارقان ،مجسمه  10هزار پوندی «لرد بایرون» شاعر رمانتیک
انگلیسی را دزدیدند.
سارقان مجسمه مرمری از «لرد بایرون» خالق «دون ژوان» و
یکی از بزرگترین شاعران دوره رمانتیک ادبیات انگلیس را از
پارکی در شهر «کنت» به سرقت بردند.
این مجســمه چهارفوتی که «بایرون» را در کودکی نشــان
میدهد ،شــبانه از پارک «گادمرشــام» کنت دزدیده شد.
«بایرون» کوچک در این مجسمه در حال خواندن یک کتاب
است .وزن این مجسمه مرمری بسیار باالست و برای انتقال آن
نیروی چندین نفر الزم است.
به گزارش گلف تودی ،در پارک «گادمرشــام» خانهای واقع
اســت که قدمت آن بــه دهه اول قرن هجدهم میرســد و
آن برادر «جین آستین» رماننویس مشهور بوده
روزگاری از ِ
است .گفته میشــود اینجا مکانی بوده که «آستین» رمان
«پارک منســفیلد» خود را با الهام از آن به نگارش درآورده
است.
«جورج گوردون بایــرون» ( )1788 1824یکی از بزرگترین
شاعران و شــخصیتهای ادبی کشور انگستان است .او یکی
از اشــخاص تراز اول در مکتب ادبی رمانتیسم در اروپا بود.
«بایرون» اصالتا فرانسوی بود .او در سن  36سالگی در جنگ
آزادی یونان کشته شد.

«کریپتون» پیش درآمدی
بر «سوپرمن»
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وزیر را در خانه  e 3حرکت دهید.
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دیوید اس گویر کار نگارش فلم نامه قسمت تازه مجموعه فلم
«سوپرمن» را شروع کرد .این فلم نامه با نام «کریپتون» وارد
مرحله تولید خواهد شد.
قسمت تازه پیش درآمدی بر داستان این مجموعه فلم خواهد
بود .به این ترتیب ،این داســتان قبل از شــروع ماجراهای
قسمت اول رخ می دهد.
هنوز معلوم نیست داستان قسمت جدید ،تا چه مدت زمانی
به عقب برخواهد گشت و شامل چه ماجراها و حوادثی خواهد
شد .بر این اساس ،مشخص نیست کدام کاراکترها هم در این
ماجراها حضور خواهند داشت.
قســمت تازه فلم که به احیای داستان آن پرداخت در سال
« 2013مرد آهنین»به روی پرده سینماها رفت .هنری کاویل
در این فلم در نقش کاراکتر سوپرمن ظاهر شد.
این اکشــن ماجراجویانه و کمیک اســتریپی در آمریکای
شمالی  291میلیون دالر فروش کرد .رقم فروش فلم در بقیه
کشورهای جهان هم حدود  700میلیون دالر شد.

