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«صفر تا سکو» از فردا
در شبکه نمایش خانگی
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حضور مهران مدیری در دادسرای رسانه
مهران مدیری در دادسرای رسانه حاضر شد تا شکایت خود
را علیه روزنامه شرق و فیلم آنالین پیگیری کند.
به گزارش ایســنا ،صبح دیروز سی ام تیر ماه مهران مدیری
به همراه وکیل خود ،شخصا در دادسرای رسانه حاضر شد
تا شــکایت خود را علیه روزنامه شرق و فیلم آنالین پیگیری
کند .مدیری در روزهای گذشته اعالم کرده بود که به دلیل
انتشــار یک خبر و همچنین فیلــم آنالین کــه در این زمینه
منتشر شده است ،از روزنامه مذکور شکایت میکند.
روزنامه شــرق  27تیر ماه مطلبی را منتشــر کــرد و در این
مطلب مدعی شد ،مهران مدیری عالوه بردریافت مبلغی به
عنوان هدیه از موسسه اعتباری ثامنالحجج ،مبلغی را هم
به عنوان وام دریافت کرده است .احسان علیخانی ـ مجری
و تهیهکننده «ماه عسل» ـ دیگر فردی است که به دریافت وام
سه میلیاردی متهم شده است که او هم با انتشار مطلبی در
صفحه شخصی خود به این اتهام واکنش نشان داده است.

...

سینمای ایران

اعتیاد ،سوژه اصلی «متری شش و نیم»
تهیه کننده فیلم سینمایی «متری شش و نیم» با حضور در
ناجی هنر برای فیلمبرداری سکانسهای پلیسی تازهترین
فیلم سعید روستایی با این موسسه قرارداد همکاری امضا
کرد.
سیدجمال ســاداتیان درباره جدیدترین اثرش که فیلمی
به نویسندگی ســعید روستایی اســت ،توضیحاتی داد و به
«صبا» گفت :ایــن فیلم به خانواده و مســئله اعتیــاد و مواد
مخدر خواهد پرداخت.
او که با موسسه ناجی هنر در سریال «خواب و بیدار» سابقه
همــکاری دارد ،در تحلیلــی از رونــد کار کارشــناس های
انتظامی پیشنهاد کرد آن ها مسائل فنی و تکنیکی پلیسی
و اجرای صحیح آنها را در سکانسهای پلیسی در اولویت
کار خــود قــرار دهند تــا بتوانند بــه تولیدکننــدگان کمک
بیشتری کنند.
همچنین ســیدجمال ســاداتیان با اشــاره به نیاز سینمای
ایران به لوکیشــن های پلیسی پیشــنهاد کرد یک شهرک
اختصاصی پلیس ،برای آثاری که در آنها پلیس نقش دارد
راه اندازی شود.
پیمان معادی ،نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار از بازیگران
فیلمسینمایی «متری شش و نیم» هستند .فیلمبرداری این
فیلم نیز توســط علی قاضی انجام خواهد شد و سیدحسن
هادیانفر مدیر تولید آن خواهد بود.

نگاهی به  4نقشآفرینی شاخص سارا بهرامی

از پروانه تا هزار پا!
در این فیلم به دو بخش تقسیم میشود و روحیات او بعد از
ازدواجومشکالتعاطفیتغییراتزیادیمیکندکهسیر
این دگرگونی و تحوالت کامال در بازی این بازیگر مشهود
اســت .میتوان گفــت کاوه صبــاغزاده در اولیــن تجربه
سینماییاش در مقام کارگردان ،هوشمندی به خرج داده
بود و دست روی بازیگر خوبی برای این نقش گذاشته بود.

مائده کاشیان  -از معرفی به مخاطبان در سریال «پروانه»
تا ســیمرغ برای «دارکوب» ،تنها پنج سال گذشته است؛
ســارا بهرامی ،راه ســتارگی را در زمان کوتاهــی پیمود.
او از همــان ابتــدای ورودش به عرصه بازیگری توانســت
خودش را ثابــت کنــد و تواناییهایش را به خوبی نشــان
دهد.بهرامیدرسیوششمینجشنوارهفیلمفجر،موفق
شد سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن را از آن خود کند
و حاال با داشتن همزمان دو فیلم مهم روی پرده سینماها،
روزهای پررونقــی را در عرصه بازیگــری تجربه میکند.
به بهانه اکران همزمان «دارکــوب» و «هزارپا» ،مروری بر
مهمترین نقشهای او در سینما و تلویزیون داشتیم.

▪هزارپا

فیلم پرستاره «هزارپا» به کارگردانی ابوالحسن داوودی،
باافتتاحیهمیلیاردیاش،توانسترکوردفروشافتتاحیه
ســینمای ایران را بشــکند و گیشــه ســینما را فتــح کند.
ماجراهــای ایــن فیلــم در دهه شــصت میگذرد و ســارا
بهرامی نقــش «الهــام عباســی» را کــه مســئولیت اداره
آسایشگاه معلوالن را برعهده دارد ،بازی میکند.
بعــد از ســریال «پروانــه» ،ایــن دومین بار اســت که ســارا
بهرامی نقــش زنی را بــازی میکند که در چنــد دهه قبل
زندگی میکند .ویژگیهای نقش «الهام» بیش از هرچیز
یادآور نقــش خانــم «دارابــی» در فیلــم ســینمایی «ورود
آقایان ممنوع» است ،با این تفاوت که ویشکا آسایش یکی
از بهتریــن بازیهایــش را در نقش این کاراکتــر از خود به
نمایش گذاشت ،اما سارا بهرامی نتوانسته به اندازه او در
نقش چنین شخصیتی جا بیفتد و در اولین تجربه بازی در
یک فیلم کمدی ،توقع مخاطب از تواناییهایش را برآورده
کند.بااینحالفیلمآنقدرتوجهاتعمومیراجلبکرده
که اجازه نمیدهد در این فهرست به «هزارپا» نپردازیم.

▪پروانه

بهرامی در ســال  ،92اولیــن بــازیاش را در تلویزیون با
سریال «پروانه» ،به کارگردانی جلیل سامان تجربه کرد.
این ســریال که به فعالیتهای منافقیــن میپرداخت ،با
فضاسازی خوبی که داشت به خوبی توانست حالوهوای
دهــه  50را منتقل کند و مــورد اســتقبال مخاطبان قرار
گرفت.
ســارا بهرامی هم در اولین تجربه جــدیاش در تلویزیون
موفق شد نقش دختر ثروتمندی را که در دهه  50زندگی
میکند و بســیار هم احساســاتی و عاطفی اســت ،بازی
کند .شخصیت «پروانه» در جریان قصه تغییراتی میکند
و بهرامی توانست از پس بازی در این نقش برآید و به عنوان
چهره جدید این سریال مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد.
این اولین برخورد مخاطب عام ســینما و تلویزیون با سارا
بهرامی بود.

صبح دیروز ،روابط عمومی ســیما خبر بازگشت برنامه
«ورزش از نگاه دو» به آنتن تلویزیون را اعالم کرد .اگرچه
اصل این خبر به عنوان بازگشت یکی از برنامههای مهم
ورزشــی تلویزیون ،مهم اســت ولی حواشــی این خبر،
بازگشــت «ورزش از نگاه دو» را مهم تر می کند .در متن
خبر اعالم شده است پوریا تابان ،اجرای «ورزش از نگاه
دو» را در سری جدید ،به عهده خواهد داشت؛ کسی که
به خاطر او ،پرویز پرســتویی از صداوســیما قهر کرد و از
رسانه ملی خواست حتی خبر مرگش را هم اعالم نکند.
▪ماجرا یادتان هست؟

پرویز پرســتویی  63ســاله را به عنوان خالــق تعدادی
از مهم تریــن شــخصیت های ســریال های تلویزیونــی
می شناســیم .او در ســریال های ماندگاری چون «امام
علــی (ع)»« ،خاک ســرخ»« ،زیر تیــغ» و «آشپزباشــی»
بازی هــای به یادماندنی ارائه کرده اســت .پرســتویی
 25اردیبهشت ،در یک پست اینســتاگرامی ،به شدت
به مســئوالن ســازمان صداوســیما تاخته بود و از آن ها
به خاطر ایــن که به یــک مجــری برنامه های ورزشــی،
فرصت اجرا نداده اند ،گله کرد .در بخشی از این پست
که خطاب به ایــن مجری و به مناســبت تولد او منتشــر
شده بود ،آمده است« :می خوام یه کادو تقدیمت کنم.
تا زمانی که تو رو بــه تلویزیون برنگرداننــد ،من هم پا به
آن جا نخواهم گذاشــت و تأکید می کنــم مرگم را هم از
تلویزیون اعــام نکنند ».از پســت اینســتاگرامی پرویز
پرســتویی ،این طور برمی آمد کــه پوریا تابــان ،مجری
تلویزیون و دوست پرویز پرستویی ،ممنوعالتصویر است
و در تلویزیون حضور ندارد .با این حال این مجری کمی
بعد با تشکر از این ستاره سینما ،اعالم کرد که هیچ وقت
در تلویزیــون ممنوع التصویــر نبوده ولــی توضیح نداد
که منظور پرســتویی از «تو رو به تلویزیــون برنگردانند»
چیست .با این حال با توجه به وقایع بعدی ،می توان از
این سخنان ،رمزگشایی کرد.
▪پوریا تابان کیست؟

همان طــور کــه در بــاال خواندیــد ،پوریــا تابــان مجری

برنامه های ورزشی تلویزیون است که چند سالی است
در تلویزیون کم کار شــده .این مجری  41ساله ،زمانی
روزنامه نــگار بوده ،گزارشــگری بســکتبال انجام داده
و مهم تر از همــه ،اجرای دو برنامــه «دورخیز» و «ورزش
از نگاه دو» را برعهده داشــته اســت .تابــان از زمانی که
برنامه «ورزش از نگاه دو» متوقف شــد ،حضوری بسیار
کمرنــگ در تلویزیــون دارد و اگــر پیگیــر برنامه هــای
صداوسیما نباشید ،ممکن است او را ندیده باشید .او هر
از گاهی در قاب تلویزیون دیده میشود اما دیگر مجری
ثابت برنامه های پرمخاطب نیســت .حــاال می توانیم از
حرف های پرویز پرســتویی رمزگشــایی کنیــم :منظور
پرستویی این بوده که اجرای برنامه های ورزشی سابق
شبکه دو ،یعنی «دورخیز» و «ورزش از نگاه دو» دیگر به
پوریا تابان ســپرده نشــده اســت .مؤید این نکته ،پست
اینســتاگرامی جدید پوریــا تابان اســت کــه «ورزش از
نــگاه دو» را «محبوب ترین برنامه زندگــى» اش خوانده
است .او در این پســت جدید ،خوشحالی عمیق خود را
از روی آنتن رفتن مجدد برنامه محبوبش اعالم کرده و
نوشته تمام امروز (شنبه) را در انتظار لحظه آغاز برنامه،
لحظهشماری میکند.
▪حاال چه میشود؟

در زمان تنظیــم این مطلب ،هنــوز «ورزش از نــگاه دو»
روی آنتن نرفته است اما با توجه به انتشار خبر در مبادی
رسمی اطالع رسانی سازمان صداوســیما ،می توان از
پخش این برنامه و همچنین اجرای پوریا تابان مطمئن
بود .پسبا توجه به آن چه خواندید ،شرط پرویز پرستویی
برای بازگشت به تلویزیون ،برآورده شده و ستاره محبوب
سینما و خالق نقشهای ماندگار تلویزیون ،میتواند به
تلویزیون برگردد .او در همین یکی دو ماه ،دو بار مجبور
شده بود به حواشی همان پست جنجالی پاسخ بدهد؛
یک بار وقتی خبــر همکاری اش بــا ســازمان اوج برای
روایت یک برنامه تلویزیون منتشــر شــد و یک بار وقتی
تصویر و صدایش در آیتم های «بیســت هجــده» روایت
شــد .پرســتویی در هر دو مورد ،اعالم کرد که ماجرا به
قبل از تصمیمش برای قهر با صداوسیما بازمیگردد.

▪دارکوب

▪ایتالیا ایتالیا

مدیر شبکه  :3استراتژی «سکوت» در برابر
«دروغ» و «تهمت» به تاریخ پیوسته است
مدیر شبکه سه سیما به ادعای روزنامه شرق مبنی براین که
برخی از مجریان صدا وسیما ،پول هایی تحت عنوان هدیه
و وام از موسســه ثامن الحجــج دریافت کرده انــد ،واکنش
نشان داد.
علــی فروغــی در صفحــه شــخصی خــود در شــبکه های
اجتماعــی نوشــت« :چنــد روزی اســت نوبــت یکــی دیگر
از اعضــای خانواده شبکه ســه شــده تــا هــدف اتهامــات
«افشاگرانه» قرار گیرد .گویا افرادی که در این چند صباح
ســرمایه اجتماعی و اعتماد مــردم به خود را از دســت رفته
می بینند ،از «شــرق» و غرب کمر به افشــاگری بســته اند!
دیروز حاج حسین یکتا و خبر دروغی در مورد موسسهمالی
اعتبــاری اش و امــروز احســان علیخانــی و زد و بنــد با یک
موسسه مالی اعتباری دیگر فاســد .انگار روایت قصه های
مردم جرمی نابخشــودنی اســت و برخی به دنبال تخریب
رسانه ملی و ســرمایه های آن هستند .اما دست اندرکاران
«آشــنا» این ســناریوی نخ نما شــده ،باید بدانند که شــبکه
سه مهم ترین سرمایه خود را اعتماد مردم و نیروی انسانی
پاکدســت خود می دانــد و از این ســرمایه تــا به آخــر دفاع
می کند .در همین راستا ،بعد از سال ها شنیدن قصه های
مردم،فردانوبتاحسانعلیخانیاستتاقصههایخودش
را برای مردم روایت کند و شفاف با مردم از تهمتهای اخیر
بگوید .در دوره جدید شــبکه سه ،اســتراتژی «سکوت» در
برابــر «دروغ» و «تهمت» به تاریخ پیوســته و همــه این ها در
موجی معکوس به اصل ایجاد آن برمیگردد».

...

سینمای جهان

مریل استریپ با دنباله
«ماما میا!» به سینما می آید
مریل اســتریپ بعد از فیلم «پســت» به کارگردانی استیون
اسپیلبرگ ،بار دیگر به سینما بازمیگردد.
به گــزارش میزان ،مریل اســتریپ بازیگر مطرح ســینمای
هالیوود و رکوردار نامزدی در کسب جایزه اسکار ،بار دیگر
بعد از فیلم ســینمایی «پســت» به عرصه ســینما بازگشــته
است.
اســتریپ در آخرین تجربه حضــور خود در فیلم ســینمایی
«پســت» با تام هنکس همبازی شــده بود ،منتهــا این فیلم
نتوانســت موفقیت چندانی را برای گروه به همراه داشته
باشد.حالباردیگراستریپبافیلمیکمدیموزیکالبانام
«ماما میا! دوباره شــروع کنیم» به عرصه هالیوود بازگشته
اســت .این فیلم دنباله ای بر فیلم ســینمایی «مامــا میا!»
محصول سال  2008است.
فیلم اصلــی «ماما میــا!» روایتگر داســتان دختــری به نام
«سوفی» است که مادرش «دونا» که صاحب هتلی در یک
جزیره اســت ،برای چندین ســال هویت پدر واقعی اش را
از او پنهــان کرده اســت ،اما دختر تصمیــم می گیرد پیش
از ازدواج ،پــدرش را پیــدا کنــد .در نســخه دوم ایــن فیلم
به داســتان هایی در زمــان تولدش پی می بــرد که برایش
ناشــناخته اســت .عــاوه بر مریــل اســتریپ ،بازیگرانــی
همچون آماندا سیفرید ،پیرس برازنان و کالین فرث در این
فیلم به ایفای نقش خواهند پرداخت.

فیلم «دارکوب» ،ســاخته بهــروز شــعیبی را میتوان جزو
بهترین آثاری دانست که به معضل اعتیاد پرداختهاند .این
فیلمماجرایزنیبهنام«مهسا»راروایتمیکندکهاعتیاد
زندگیاش را به نابودی کشانده و همه داراییهایش را از
او گرفته اســت« .دارکوب» در جشنواره سیوششم فجر،
 10نامزدی داشت و به دو سیمرغ رسید؛ از جمله سیمرغ
بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن برای سارا بهرامی.
یاستکهسارا
بیشککاراکتر«مهسا»متفاوتتریننقش 
بهرامی تا به حال بازی کرده و چالش جالبی پیش روی او
گذاشــته اســت .او برای بازی در این نقش به کمپ ترک
اعتیاد میرفت و از نزدیک با مصرفکنندگان مواد مخدر
ارتباط داشت .همین موضوع باعث شد که به خوبی از پس
چنین نقش سخت و متفاوتی برآید .طرز راه رفتن ،حرف
زدن ،نشستن ،خودزنیها و دیوانگیهای «مهسا» دقیقا
یادآور معتادانی است که احتماال دور و اطرافمان دیدهایم
و بازی بســیار خوب و باورپذیر ســارا بهرامــی مخاطب را
تحت تأثیر قرار می دهد و اشک او را درمی آورد.

«ایتالیا ایتالیا» اولین فیلم بلند کاوه صباغزاده ،اقتباسی
آزاد از داســتان کوتاهی اثر جومپا الهیری اســت و سال
 96در ســینماها اکران شــد .داســتان این فیلــم درباره
زوج جوانی بــه نامهای «برفــا» و «نادر» اســت که زندگی
عاشقانهشــان دچار تغییــر و تحوالتی میشــود« .ایتالیا
ایتالیا» در ژانر کمدی رمانتیک ســاخته شده؛ ژانری که
برای مدتها در ســینمای ایران و حتی جهــان ،به نوعی
فراموش شده بود و آثار چشمگیری نداشت.
شــخصیت «برفا» به ســارا بهرامی این فرصت را داد که از
نقش یک دختر آرام ،احساساتی و معقول فاصله بگیرد و
در قالب نقش «برفا» عصبی شود ،دیوانگی کند و در جلد
دختری جسور ،آزاد و روشنفکر فرو برود .در این فیلم ،بعد
از سریال «پروانه» ،ســارا بهرامی برای دومینبار با حامد
کمیلی همبازی شــد ،اما ویژگیهای متفاوت این نقش
و بازی خوب سارا بهرامی در نقش «برفا» ،اجازه نمیداد
این زوج تکراری به نظر برســند .زندگی شخصیت «برفا»

...

تلویزیون

«نود» ادامه خواهد داشت

معاون سیما :مدیریت برنامهها دست حامیان مالی نیست
«دینامیت» فیلم جدید سازندگان «تگزاس»

فیلم ســینمایی «دینامیت» به کارگردانی مسعود اطیابی
و تهیه کنندگی ابراهیم عامریان به زودی کلید میخورد.
به گزارش مهــر« ،دینامیت» جدیدترین همکاری مســعود
اطیابی و ابراهیــم عامریان بعد از فیلم «تگزاس» اســت که
این روزها با فروش بیش از  13میلیارد تومان همچنان در
ســینماها در حال اکران اســت .پیش تولید «دینامیت» از
چندی قبل آغاز شده اســت و به زودی با انتخاب بازیگران
جلوی دوربین میرود.

معاون ســیما درباره تبلیغات در برنامه های تلویزیون و
ادامه برنامه «نود» توضیحاتی داد.
به گــزارش مهــر ،مرتضــی میرباقــری معاون ســیمای
رسانه ملی ،در پاســخ به انتقادها درباره تبلیغات بیش
از حــد در برنامه هــای تلویزیونی همچون ویــژه برنامه
جام جهانی فوتبال « »2018اظهار کرد« :حامی مالی
نه تنها در این برنامه بلکه در دیگر برنامههای پرمخاطب
مثل «دورهمــی» و «خندوانه» ســعی می کند هزینه ها
را تقبل کند تــا ظرفیــت برنامه ســازی را باال ببــرد .در
این برنامه های پربیننده به دلیل عالقــه حامی مالی و

همچنینهزینهباالیبرنامهها،تعاملیبینماوحامیان
مالی شــکل می گیرد ».وی اضافه کرد« :بودجه جاری
ســازمان صداوســیما اقتضا نمی کند که ما مستقل به
سمت این برنامه ها برویم .خود ما درصدد این هستیم
که تاثیر حامیان مالی به حداقل برســد ،البته مدیریت
برنامه اصال دســت حامیان مالی نیســت ولــی ما برای
این کــه تاثیــرات را مدیریت کنیــم باید تــاش کنیم با
توجیــه حوزه هایی کــه بودجه ها را تصویــب می کنند،
متقاعدشــان کنیم دســت ما را در برنامه های پرهزینه
بازتر بگذارند».

جایزه ویژه لوکارنو برای ایتان هاوک
جایزه ملی «سینمای  »100اهدا می شود
جایزه بزرگ جشــنواره بین المللی «فیلم  ،»100با عنوان
جایــزه ملــی «ســینمای  »100در دوازدهمیــن دوره از
برگزاری این رویداد اهدا می شود.به گزارش مهر ،شورای
سیاســت گذاری جشــنواره بین المللــی «فیلــم  »100به
منظور اهتمام و تاکید بیشتر بر محورها و مضامین ملی در
ساختار مسابقه ای این جشنواره ،جایزه ویژهای را با عنوان
«جایزه ملی سینمای  »100در نظر گرفته است .این جایزه
کهشاملتندیسجشنواره،دیپلمافتخارومبلغ 15میلیون
تومان جایزه نقدی خواهد بــود ،به کارگردان بهترین فیلم
جشــنواره اهدا می شــود .بهتریــن فیلم جشــنواره فیلمی
است که از نظر مضمون و تکنیک به تمامی اهداف جشنواره
نزدیک تر باشــد .بهترین فیلم به لحاظ مقــررات می تواند
یکی از فیلم های برگزیده بخش های گوناگون جشنواره از
جمله مسیر تجربه نیز باشد.

در حالی که جشنواره فیلم لوکارنو با پایان یافتن ماه
جوالی شروع می شود ،برندگان پنج جایزه ویژه این
جشنواره تعیین شــده اند .به گزارش مهر ،جشنواره
بین المللــی فیلــم لوکارنو هر ســال پنج جایــزه ویژه
اهدا می کند که شــامل پــاردو دونوره مانــور ،جایزه
اکسلنس ،پرمیو ریموندو رزونیکو ،جایزه تیسینومودا
و جایزه کلوپ پلنگ است که این جشنواره برندگان
امســال این جوایز را معرفی کرده است .جایزه پاردو
دونوره کــه تاکنــون  28ســال اســت به اســتادی از
سینمای معاصر اهدا میشود ،امسال به برونو دومون
فیلم ســاز و فیلم نامه نویس  60ساله فرانسوی تعلق
می گیــرد .وی  10فیلــم بلند در کارنامــه اش دارد و
جوایز متعددی از جشنواره کن دریافت کرده است.
جایزه برتــری ( )Excellence Awardکه جایزه ای
معتبــر برای تجلیــل از چهره های مشــهور اســت که
بــا توانایی های خود موجب غنای ســینما شــده اند،
امســال به ایتان هــاوک تعلــق می گیرد .او امســال
با نمایــش فیلم «بلیز» کــه نوشــته و کارگردانی خود
اوســت و درباره بلیز فولی موزیســین کانتری آمریکا
ساخته شده است ،در این جشنواره شرکت می کند.

جایــزه ریمونــدو رزونیکو کــه از ســال  2002به یاد
مردی که تقریبا  20ســال رئیس این جشــنواره بود
ایجاد شده اســت و به بهترین فیلم ساز مستقل اهدا
می شــود ،امســال به تد هــوپ تعلق می گیــرد .وی
تهیه کننــده مســتقل آمریکایــی و  56ســاله اســت.
جایزه ویژن تیســینومودا که از فردی تجلیل می کند
که با آثــار خالقانــه اش چشــم اندازهای جدیدی در
سینما گشــوده باشــد به کایل کوپر طراح آمریکایی
 56ساله اهدا می شــود .او کارگردان بیش از 350
جلوه تصویری در ســکانس های مختلف سینمایی و
رســانه های دیگر تصویری بوده اســت .جایزه کلوپ
پلنگ که برای تجلیــل از فردی که آثارش نشــانه ای
خاص در تصویر عمومی ایجاد کرده اهدا می شــود،
امسال به مگ رایان تعلق میگیرد .این جایزه از سال
 2013ایجاد شده است و پیشــتر به فی داناوی ،میا
فارو ،اندی گارسیا ،استفانیا ساندرلی و آدرین برودی
اهدا شــده بود .هفتاد و یکمین دوره جشــنواره فیلم
لوکارنوکهپسازکن،ونیزوبرلینمهمترینجشنواره
سینمایی اروپا به حساب میآید از یکم تا  11آگوست
( 10تا  20مرداد) در سوئیس برگزار میشود.

معاون سیمای رسانه ملی با اشاره به ساخت سریال ها
از طریق ســرمایه گذاری حامیــان مالــی تصریح کرد:
«ســاخت یک ســریال پرهزینه ،چهل برابر سریال های
عادی و عمومی هزینه میبرد و اگر ما بخواهیم هر سال
چنین ســریالی داشــته باشــیم باید منابعــی در اختیار
داشته باشیم و چون هم اکنون این منابع مالی را نداریم
حامیان مالی این پشتیبانی ها را انجام می دهند ».وی
همچنین دربــاره مذاکره با مجلس شــورای اســامی
برای دریافت بودجه بیشتر اظهار کرد« :مذاکراتی هم
با مجلس شــورای اسالمی داشــته ایم که شاید بتوانیم

بخشــی از این منابع را تامین کنیم و بــه میزانی که این
منابع فراهم شــود ،از حامیان مالی کمتــر بهره گرفته
میشود».
میرباقری دربــاره پایان برنامــه « »2018و آغاز دوباره
«نود» هــم یادآور شــد«« :نود» بــا اجرای فردوســی پور
همچنــان ادامــه دارد ،مخاطــب رضایــت کامــل از
برنامه « »2018داشــته اســت و با تعامل عالی که بین
آقــای فروغــی مدیــر شــبکه ســه ،گــروه ورزش و آقای
فردوسی پور وجود دارد« ،نود» با شتاب بیشتری ادامه
پیدا می کند».

جنیفر کانلی با تام کروز
همبازی می شود
جنیفر کانلی در فیلم بعدی «تاپ گان» با تام کروز همبازی
میشود.
به گزارش مهر« ،تاپ گان :تکرو» فیلم بعدی تام کروز برای
شرکت «پارامونت» با حضور جنیفر کانلی ساخته میشود.
شــرکت پارامونت حضور کانلی در این فیلــم را دیروز تایید
کرد ،اما هیچ اطالعاتی درباره نقــش وی ارائه نکرد .گفته
می شود او نقش مادری را ایفا می کند که صاحب یک کافه
نزدیک زمین پرواز است.
این فیلم به کارگردانی جو کوشینسکی ،ادامه فیلم اصلی
«تاپ گان» خواهد بود که ســال  1986ساخته شد .جری
بروکهایمر که فیلم نخست را تهیه کرد ،این فیلم را نیز تهیه
میکند.
داستان این پروژه در جهانی میگذرد که فناوری هواپیمای
بدون سرنشین بسیار اوج گرفته و کروز یکی از مربیان پرواز
است .پیشتر اعالم شده بود مایلز ِتلر بازیگر «تنها شجاعان»
که آن هم ســاخته کوشینسکی اســت ،برای بازی در نقش
پسر یکی از شــخصیت ها که همکار کروز است و نقشش را
آنتونی ادواردز قرار اســت بازی کند ،انتخاب شــده است.
وال کیلمر نیز نقشــی را کــه در فیلم اصلی داشــت دوباره
ایفا میکند.
این فیلم قرار اســت  21تیر ســال  ،1398راهی سینماها
شود .فیلم اصلی موفقیت بزرگی به دست آورد و در حالی
که با بودجه  15میلیون دالری ســاخته شــده بود ،بیش از
 350میلیون دالر در سراســر جهان فــروش کرد .در «تاپ
گان» که به کارگردانی تونی اسکات ساخته شده بود ،به جز
تام کروز در نقش اصلی ،کلی مک گیلس ،آنتونی ادواردز،
وال کیلمر ،ریک روسویچ ،مایکل ایرونساید ،جیمز تولکان،
جان استاکول ،تیم رابینز و مگ رایان بازی کرده بودند.
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