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سه شنبه  1۶مرداد  2۴ .1397ذی القعده  .1439شماره 1988۵

سفر سینماگران و جانبازان ایرانی
به ژاپن

...
اخبار

بهرام شفیع از برنامه ورزش و مردم رفت
مسئوالن صداوسیما سرانجام مجری برنامه قدیمی ورزش
و مردم را بعد از  40سال تغییر دادند.
به گزارش ایلنا ،دوره جدید برنامه «ورزش و مردم» با حضور
بهرام شــفیع از جمعه آغاز شــد که پس از یک فصل کوتاه،
این مجری قدیمی تلویزیون پس از  40سال اجرای مداوم
و پیوســته ،با ایــن برنامــه خداحافظی میکنــد و «ورزش و
مردم» با تغییر نســل در اجرا ،با حال و هــوای جدیدتر روی
آنتن خواهد رفت .در برنامهریزی جدید شــبکه یک ،بنا به
درخواســتهای مردمی بــرای جابه جایی ســاعت برخی
برنامهها و همچنین باز شدن فضا برای برنامههای جدید،
ســاعت پخش چهار برنامه نیــز درکنداکتور جابهجا شــده
اســت« .صبح به خیــر ایــران» از ســاعت  7:30به ســاعت
« ،6:30آفتاب شرقی» از ســاعت  12:15به ساعت ،11
«نســخه» از ســاعت  13:30بــه ســاعت  10:30و برنامه
«خانواده» از ساعت  10:45به ساعت  12:15منتقل شد.
با این جابهجاییها ،برنامه جدید «اشــعه ایکس» از شــنبه
 20مــرداد روزهای زوج ســاعت  8:15و «حرف حســاب»
همین ســاعت روزهای فرد روی آنتن خواهــد رفت .فصل
جدید برنامــه «فرمول یک» نیــز هر روز ســاعت  17:30با
اجرای ســیدعلی ضیاء و با محوریت معرفــی افراد اثرگذار
در فعالیتهای اجتماعــی پخش خواهد شــد.موج بعدی
تغییرات جدول پخش شبکه یک ،شامل تغییر برنامههای
پنجشنبه و جمعه و اضافه شدن چند مسابقه و برنامه شبانه
جدید خواهد بود.

ادامه یکه تازی تام کروز در باکس آفیس
در حالی که سینماهای آمریکا شاهد اکران فیلمهای جدید
در هفته گذشته بودند« ،ماموریت :غیرممکن» تام کروز به
راحتی توانســت راس باکسآفیس را همچنــان در اختیار
داشته باشد.
بــه گــزارش مهــر ،قســمت ششــم مجموعــه «مأموریــت:
غیرممکن» بــه راحتی توانســت از رقیبی چــون «وینی پو»
که به تازگی اکران خود را شروع کرده است ،پیشی بگیرد
و در راس باکس آفیس باقی بمانــد .این فیلم با فروش ۳۵
میلیون دالری از نمایش در  ۴۳۹۵سالن سینما همچنان
در راس باکس آفیس ماند ،در حالی که «کریستوفر رابین»
فیلم جدید شرکت دیزنی از مجموعه «وینی پو» از نمایش در
 ۳۶۰۲سالن سینما  ۲۵میلیون دالر کسب کرد .ششمین
فیلم از مجموعه جاسوسی تام کروز تاکنون  ۱۲۴میلیون
دالر در آمریکای شمالی فروش کرده و فروش بین المللی
آن تاکنــون بیش از  ۲۰۵میلیــون دالر بوده اســت .این در
حالی اســت که این فیلــم از  ۳۱آگوســت در چیــن اکران
میشود.
«کریســتوفر رابیــن» اولیــن فیلــم شــرکت دیزنــی پس از
«چروکی در زمان» اســت که امسال نتوانســته است راس
باکس آفیــس را به تصــرف خــود درآورد .این نســخه زنده
اقتباســی از شــخصیتهای «وینــی پو» اســت کــه در بازار
بینالمللی  4/8میلیون دالر فــروش کرده و در اولین آخر
هفته اکرانش در مجموع 29/5میلیون دالر فروخته است.
رتبههای بعدی باکسآفیس در اختیار «جاسوسی که ولم
کرد»« ،سیاه ترین افکار»« ،ماما میا! دوباره شروع میکنیم»
و «اکوآالیزر  »۲است.

ایسنا -درهفتادوچهارمینسالگردبمباراناتمیشهرهیروشیما،تعدادیازهنرمندانوجانبازانایرانیبهدعوتگروههایمردمیصلحطلب
اینشهر،ضمنشرکتدرمراس مرسمیمربوط،ششمیندورهجشنوارهفیلمصلحودوستیایرانوهیروشیمارانیزافتتاحکردند.دراینسفرپنج
روزه،هنرمندانیهمچونپرویزپرستویی،منیرهقیدی،ثریاقاسمی،سیدحامدحسینی،حمیدزرگرنژادونیزحبیباحمدزادهحضور داشتند.

نامزدهایتلویزیونیجشنحافظمعرفیشدند

مصطفی قاسمیان  -دیروز فهرست نامزدهای بخش تلویزیونی هجدهمین
جشــن ســینمایی ،تلویزیونی دنیای تصویر (حافظ) اعالم شــد .بــا توجه به
معرفی نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی در هفته گذشته ،نامزدهای بخش
ســینمایی و همچنین بهتریــن ترانههای تیتــراژ باقی مانده اســت که طبق
روال معمول ،چند روز دیگر اعالم خواهد شد .هجدهمین جشن سینمایی
تلویزیونی حافــظ در  ۲۲مردادماه امســال ،دومین دورهای اســت که بدون
حضور علی معلم بنیان گذار این مراسم برگزار خواهد شد .چهار نکته درباره
نامزدها و فهرســت کامــل نامزدهای هجدهمین جشــن حافــظ را در ادامه
میخوانید:

شانس باالی «پایتخت» و «شهرزاد»
در دوره هجدهم جشــن حافــظ ،دو ســریال «پایتخت  »5و
«شهرزاد» همانطور که پیشبینی میشد ،بیشترین تعداد
نامزدی را دارند و طبع ًا شانس بیشتری برای دریافت جایزه
دارند .هــر دو ســریال در همه بخشها نامزدهایــی دارند و
روی کاغذ میتوانند حداکثر پنج تندیس حافظ از جشن دنیای تصویر امسال
دریافت کنند .با این حال «شهرزاد» با 11نامزدی پیشتاز است و «پایتخت»5
با  9نامزدی پشت ســر آن قرار دارد« .دیوار به دیوار» در رشتههای مختلف 7
نامزدی کسب کرده و «لیسانسهها  »2و «نفس»  5چهره خود را نامزد تندیس
حافظمیبیند.
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تقسیم نامزدیها بین  5سریال
از بیــن بیشــتر از  30ســریالی کــه از شــبکههای مختلــف
تلویزیون و شبکه نمایش خانگی پخش شد 11 ،سریال در
فهرســت نامزدها حضور دارند و از بقیه هیچ اثری به چشم
نمیخورد .نکتهای که عجیب به نظر میرسد .جالب است
بدانیدازمیاناین 11سریال،ششعنوان«سایهبان»«،عقیق»«،عالیجناب»،
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چهره روز

«در جستجوی آرامش»« ،زیر پای مادر» و «آنام» یک یا دو نامزدی دارند و بقیه
نامزدیهاکهعددقابلتوجه 37است(ازمجموع 45عدد)تنهابین 5سریال
تقسیم شــده اســت .اگر بخواهیم این رویکرد جشــن حافظ را با جشنهای
ســینمایی و تلویزیونی مهم جهان (ماننــد «امی» و «گلدن گلوب») مقایســه
کنیم ،متوجــه اختالفهایی چشــمگیر میشــویم که زیبنده جشــن دنیای
تصویرنیست.
مهمترین دیدهنشدهها
«گســل»« ،نوار زرد» و «محکومین» مهمترین ســریالهایی
بودند که مورد توجه داوران جشــن قــرار نگرفتهاند و حتی
یک مــورد نامزدی هــم ندارند .به عالوه مشــخص نیســت
سریال «دیوار به دیوار  »2که در نوروز  97روی آنتن رفت ،به
طور جداگانه مورد بررسی داوران قرار گرفته است یا خیر .این ابهام با نگاهی
دقیقتر به فهرست نامزدیهای این اثر نیز رفع نمیشود زیرا همه چهرههایی
کهازاینسریالنامزدشدهاند،درفصلاولودوم«دیواربهدیوار»مشترکاند.
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بازه  13ماه انتشار آثار
طبق اعالم روابط عمومی جشن حافظ ،نامزدهای بهترین
مجموعه تلویزیونی و شــبکه نمایش خانگی امسال از میان
مجموعههایی انتخاب شدهاند که از اول فروردین سال ۹۶
تا پایان فروردیــن  ۹۷روی آنتن تلویزیون رفته یا در شــبکه
نمایش خانگی منتشــر شــدهاند .این نکته مهــم ،هم تغییر قابــل توجهی در
نامزدهااعمالکردهوهمنشاندهندهتغییرسیاستهایدبیرخانهجشنواره
است .تا دوره هفدهم ،آثاری مورد داوری قرار میگرفتند که از  1فروردین تا
 30اسفند سال قبل پخش میشدند .احتمال دارد این تغییر برای نزدیکتر
شدن بازه زمانی آثار داوریشده به تاریخ برگزاری جشن باشد؛ اتفاقی که در
جشنهای بینالمللی سینمایی رایج است.
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ویدئوی روز

چالش سخت مجید افشاری در اجرای «ایرانیوم»

تیتراژ سینمایی سریال «آرماندو»

مجیــد افشــاری کــه در ســری اول مســابقه
«خنداننده شو» موفق شد نظر مخاطبان را جلب
کند و فینالیست شــود ،این روزها اجرای برنامه
عصرگاهــی «ایرانیوم» را در شــبکه ســه برعهده
دارد اما در این  2-3روز اول ،نتوانســته است به
عنوان مجری خوش بدرخشــد و به نظر میرسد
به جای اجرای برنامه ،اســتندآپ اجرا میکند!
مجید افشــاری در بخش گفتوگو با مهمــان هم با این که مهمانــان خوبی به
برنامه دعوت میشــوند ،اما با گفتوگوی بیحال و کمانــرژیاش توی ذوق
مخاطب و مهمان میزند .او در اجرای «ایرانیوم» چالشی سخت پیش رو دارد
تا ثابت کند یک استندآپ کمدین خوب ،میتواند مجری خوبی هم باشد.

سریال «آرماندو» که تا به حال ســه قسمت از آن
روی آنتن شــبکه یک رفته اســت ،از همان ابتدا
با تیتراژ بســیار جالــب و خالقانهای که داشــت،
مــورد توجــه مخاطبــان قــرار گرفــت .در تیتراژ
ابتدایــی ســریال ،تصاویــری از فیلمهــای مهم
تاریخ سینمای ایران و جهان مانند «دلشدگان»،
«پدرخوانده» و «خوب ،بد ،زشت» دیده میشود
و به جای چهره بازیگران اصلی ،چهره بازیگران «آرماندو» به عنوان هنروران
سینما گذاشــته شــده اســت .تیتراژ این ســریال که به نوعی نمایانگر آمال و
آرزوهای هنروران سینماســت ،با محتوای سریال که به هنرورها میپردازد،
هماهنگی خوبی دارد.

بهترین بازیگر مرد سریال کمدی
بهرام افشاری (پایتخت )۵
پژمان جمشیدی (دیوار به دیوار)
محسن تنابنده (پایتخت )۵
هومن حاجی عبدالهی (پایتخت )۵
کاظم سیاحی (لیسانسهها )۲
هوتن شکیبا (لیسانسهها )۲
احمد مهرانفر (پایتخت )۵
بهترین بازیگر زن سریال کمدی:
یاسمینا باهر (دیوار به دیوار)
رویا تیموریان (دیوار به دیوار)
گوهر خیراندیش (دیوار به دیوار)
ریما رامینفر (پایتخت )۵
آزاده صمدی (دیوار به دیوار)
رویا میرعلمی (لیسانسهها )۲
نسرین نصرتی (پایتخت )۵
بهترین بازیگر زن سریال درام:
پریناز ایزدیار (شهرزاد)
بهناز جعفری (زیر پای مادر)
گلچهره سجادیه (آنام)
ساناز سعیدی (نفس)
گالره عباسی (شهرزاد)
ترانه علیدوستی (شهرزاد)
رویا نونهالی (شهرزاد)
بهترین بازیگر مرد سریال درام:
مجتبی پیرزاده (سایهبان)
شهاب حسینی (شهرزاد)

...

چهره ها و خبر ها
کامبیز دیرباز (زیر پای مادر)
مصطفی زمانی (شهرزاد)
مهدی سلطانی (شهرزاد)
امیرحسین فتحی (شهرزاد)
علیرضا کمالی (نفس)
بهترین فیلم نامه:
پایتخت ( ۵محسن تنابنده)
در جستجوی آرامش (عباس نعمتی،
حمیدطاهریوصادقخوشحال)
شهرزاد (حسن فتحی ،نغمه ثمینی)
لیسانسهها ( ۲سروش صحت ،ایمان
صفایی)
نفس (جلیل سامان)
بهترین کارگردانی:
بهرنگ توفیقی (عقیق)
جلیل سامان (نفس)
حسن فتحی (شهرزاد)
سام قریبیان (عالیجناب)
سامان مقدم (دیوار به دیوار)
سیروس مقدم (پایتخت )۵
بهترین مجموعه تلویزیونی:
پایتخت (الهام غفوری)
دیوار به دیوار (حمید رحیمی نادی)
شهرزاد (سیدمحمد امامی)
عقیق (محمدرضا شفیعی)
لیسانسهها ( ۲رضا جودی)
نفس

...

حاشیه روز
دلجویی شبکه  3از خواهران منصوریان
بعد از ماجــرای اخــراج خواهــران منصوریان از
پخــش رادیــو ورزش و عذرخواهــی مدیــر گــروه
مســابقات ورزشــی رادیــو ورزش ،علــی فروغی
مدیر شبکه سه ســیما هم به ســهم خودش علت
این اتفــاق را پیگیری کرد و طی تمــاس تلفنی با
شــهربانو منصوریان ،علت این ماجــرا را برای او
توضیــح داد .او در روایــت ایــن ماجــرا در صفحه
اینستاگرامش نوشته که مطمئن شده این اتفاق تصمیم یک نفر بوده و از حضور
باحجاب آنها در میادین ورزشی نیز تشکر کرد .او برای دلجویی از خواهران
منصوریان ،قول پخش مستند «خواهران قریب» را که درباره آنها ساخته شده
به آنها داد .این مستند دیروز عصر از شبکه سه پخش شد.

متئاتر «اعتراف» را در شــبکه
شــهاب حســینی از دیروز فیل 
نمایشخانگیواپلیکیشنهای توزیعفیلم
و ســریال دارد .او ایــن تئاتــر را ســال
 1396روی صحنــه بــرده بــود کــه بــا
اســتقبال بســیار زیاد مخاطبان روبهرو
شد.
مهناز افشار که این روزها فیلم سینمایی «دارکوب» ساخته
بهروز شــعیبی را روی پرده سینماها
دارد ،به زودی و پس از صدور پروانه
نمایش بــرای فیلــم «شــاهکش» به
کارگردانــی وحیــد امیرخانی ،به
سینماها میآید.
آزاده صمدی قرار اســت برای ایفای نقش در فیلم کمدی
«زیرنظر» ،اولین ســاخته سینمایی
مجیــد صالحــی جلــوی دوربین
برود .پیش از انتخــاب او ،حضور
رضا عطاران و امیر جعفری هم در
فیلم قطعی شده بود.
حمیــد لوالیــی در حــال بــازی در ســریال طنــز «زندگــی
شــگفتانگیز اســت» بــه کارگردانی
مجتبــی چراغعلــی اســت .ایــن
مجموعه ،قصه زوجی به نام «روزبه»
و «ســیمین» را روایــت میکنــد که
قصد جدایی دارند.
حمید گودرزی که به تازگی با مسابقه «سیزده شمالی» به
شــبکه نمایش خانگی آمده است ،به
زودی در فیلم کمدی «سالم علیکم
حاجآقا» بازی میکند .او همچنین
جزو بازیگــران فصل دوم ســریال
«دلدادگان» است.
سیماتیراندازبرایبازیدرفصلدوم«بچهمهندس»،بهجمع
بازیگراناینسریالاضافهشدهاست.
اوکهکارگردانینمایش«بوتولیسم»
رابرعهدهدارد،فرداایننمایشرابه
صورترایگانرویصحنهمیبرد.
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