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ضبط «برنده باش»
از فردا شروع میشود

...
اخبار

شبکه  3فوتبالی میشود
فهرست هشت تیمی که همه مسابقاتشان پخش

خواهد شد؛ از بارسلونا تا برایتون

تغییرات مراسم اسکار برای رهایی از بحران تماشاچی

دفاع برد پیت در برابر اتهام آنجلینا جولی
برد پیت بــا ارائــه اظهاریــهای بــه دادگاه ،از خــود در برابر
اتهام همســر ســابقش مبنی بر نداشــتن حمایــت مالی از
فرزندانشان دفاع کرد.
به گزارش مهر ،در برابر دادخواست جدید جولی به دادگاه
مبنی بر این که بــرد پیت بعــد از جدایی آن طور کــه باید از
فرزندانشــان حمایت مالی نکرده است ،بازیگر سرشناس
هالیوودی اوراقی را به دادگاه ارائه کــرد .در حالی که این
زوج حدود دو سال است جدا از هم زندگی میکنند ،جولی
سهشنبه دادخواستی به دادگاه عرضه کرد که بر مبنای آن،
ادعا کرده بود همسر سابقش آن طور که الزم بوده زندگی
فرزندانشان را از نظر مالی تامین نکرده است .از سوی دیگر
دادگاه عالــی لسآنجلس چهارشــنبه اوراقــی از برد پیت
دریافت کرد که نشــان میداد بیش از  ۹میلیون دالر برای
جولی و فرزندانش در این مدت هزینه کرده اســت .این در
حالی است که گفته میشود گروه وکالی جولی هفته پیش
مذاکرهای تلفنی با قاضی پرونده داشتند و هیچ اشارهای به
حمایت نکردن از فرزندان نشده بود.
در اظهارنامه پیت آمده است که وی به شدت با این موضوع
که حمایت زیادی از فرزندانش نکرده است ،مخالف است و
وی نه تنها هشت میلیون دالر به همسر سابقش کمک کرده
تا بتواند خانه فعلیاش را بخرد بلکه بیــش از  ۱.۳میلیون
دالر برای هزینههای فرزندانش پرداخت کرده است .سال
پیش آنجلینا جولی خانه سیسیل ب.دومیل چهره مشهور
هالیوود را به قیمت  ۲۴میلیون و  ۵۰۰هزار دالر خرید و با
فرزندانش آن جا ساکن شد.
در حالی که گفته میشــد این زوج مراحل طالق را متوقف
کردهاند و امکان بازگشتشان وجود دارد ،جولی در اوراقی
که سهشــنبه به دادگاه ارائه کرد ،خواســتار این شده است
که تا پایان ســال مراحل طالق آنها به انجام برسد .در این
دادخواست جولی خواستار این شده بود که دستوری برای
حمایت از کودکان به صورت منظم صادر شود.

اهدای جایزه سینماسینما
آکادمــی «ســینما ســینما» بــه عنــوان نخســتین آکادمــی
خصوصی سینمای ایران با ریاست کیانوش عیاری و دبیری
کیوان کثیریان به بهترینهای اکران ۹۶جایزه میدهد.
بهگزارشروابطعمومیجایزهآکادمیسینماسینما،کیوان
کثیریان دبیر این جایزه درباره این آکادمی گفت« :از چندی
پیش ایده تشــکیل یک آکادمی خصوصی با حضور جمعی
از اهالی ســینما ،منتقدان و استادان دانشــگاه را در ذهن
داشتیم و طی یکی ،دو سال گذشته مقدمات اجرایی شدن
آن را فراهم کردیم .از این رو برای سال اول ۶۰،نفر عضو این
آکادمی هستند و از دور دوم ،تعداد اعضای آکادمی به۱۰۰
نفر خواهد رسید .جمعی از کارگردانان ،فیلمنامهنویسان،
تهیهکنندگان ،منتقدان و عوامل هنری و فنی سینما ،این
آکادمی را تشکیل میدهند که اسامی آنان به زودی اعالم
میشــود ».کثیریان درباره عناوین جوایز «سینماســینما»
توضیح داد« :این جایزه در  ۸رشــته بــه بهترینهای اکران
شامل؛ بهترین فیلم ،بهترین فیلمنامه ،بهترین کارگردانی،
بهترین بازیگر مــرد ،بهترین بازیگــر زن ،بهترین فیلم اول،
بهترین مستند و بهترین فیلم کوتاه اهدا خواهد شد».
کثیریان درباره تأمین بودجه جایزه «سینماســینما» اظهار
کرد« :بودجــه این جایــزه از طریق بخــش خصوصی کامال
تامیــن خواهد شــد و به شــکل مســتقل و بدون هیــچ گونه
وابستگی برنامهریزی شده است .طی ماههای گذشته چند
حامی مالی پس از مذاکرات متعدد ،مسئولیت تأمین جوایز
و هزینه برگزاری مراسم را بهعهده گرفتهاند که اسامی آنان
نیز اعالم میشود».
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این مسابقه بزرگ با اجرای محمدرضا گلزار از روز یک شنبه ۲۱مرداد ماه آغاز خواهد شد .در هر قسمت شرکتکنندگان با پاسخ دادن به پرسشها به صورت
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یشود!
پکورن اهدا م 
اسکا ِر پا 
هیئت رئیســه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی با
هدف جلوگیــری از ریزش تماشــاگران پخش زنده
تلویزیونی که چهار سال است دامن گیر این مراسم
شــده ،با چند تغییــر مهــم در جوایز اســکار موافقت
کرد .به گزارش هنرآنالین ،حدود پنج ماه بعد از آن
که پخش تلویزیونی جوایز اســکار بــا کمترین تعداد
تماشاگر در دو دهه گذشته (تنها 26.5میلیون نفر)
روبهرو شد ،هیئت رئیســه آکادمی علوم و هنرهای
سینمایی به امید افزایش تعداد تماشاگران خود ،با
چند تغییر مهم موافقت کرد.
▪اهدای جوایز همزمان با آگهیهای میانبرنامه!

مدیران ارشد آکادمی اســکار در نامهای به اعضای
این آکادمی تأکید کردند که هیئت رئیســه ،خود را
متعهد میداند «یک نمایش ســرگرمکننده در ســه
ســاعت» تولید کند .قطعــ ًا این تصمیم واکنشــی به
دغدغههای کسانی است که مراسم اسکار را بیش از
حد طوالنی و خستهکننده میدانند .این حس تا حد
زیادی به خاطر اعطای  24جایزه رقابتی اســت که
تنها تعدادی از آنها بــرای عامه مردم اهمیت دارد.

در این نامه توضیح داده شــده که برای کوتاه کردن
مدت زمان برگزاری مراسم اسکار ،برندگان تعدادی
از بخشها (که هنوز مشخص نشــدهاند) در فاصله
پخش آگهیهــای تبلیغاتــی معرفی خواهند شــد.
این بخشها از پخــش تلویزیونی حذف نمیشــود،
در عوض لحظههای پیــروزی ،تدویــن و بعد ًا پخش
میشــود .قالب جدیــد ،شــبیه چیزی اســت که در
جوایز تونی و پخش آن از شبکه  CBSدرباره تعدادی
از بخشها به کار میرود .تونــی جوایز این بخشها
را پیــش از آغاز پخش مراســم ،اعطــا و صحبتهای
برنــدگان را ضبــط میکند .دربــاره جوایز اســکار،
اعطای جوایــز هنگام پخــش آگهیهــای تبلیغاتی
احتما ًال به این دلیل است که نامزدهای آن بخشها
بیشتر خود را در دل پخش تلویزیونی حس کنند.
▪اهدای اسکار به فیلم محبوب تماشاگران

از ســوی دیگــر ،آکادمــی بــا هــدف افزایــش تعداد
تماشــاگران تلویزیونی مراســم اســکار که از شبکه
 ABCپخــش میشــود ،یک بخــش جدید بــا عنوان
جایــزه «دســتاورد چشــمگیر در فیلــم محبــوب» را

...

راهانــدازی خواهد کــرد کــه از دوره پیــش رو یعنی
نودویکمین دوره جوایز اسکار ،اجرایی خواهد شد.
شرایط فیلمهایی که برای دریافت جایزه اسکار این
بخش واجد شــرایط هســتند و دیگر جزئیــات مهم
این بخش ،متعاقب ًا اعالم میشــود .اگر جایزه فیلم
محبوب که احتما ًال نام دیگر آن «اســکار پاپکورن»
خواهد بود از امسال اعطا شــود ،بدون تردید تعداد
تماشاگران پخش تلویزیونی بیشتر خواهد شد چرا
که حضــور بالکباســترهایی چون «پلنگ ســیاه»،
«انتقــام جویــان :جنــگ بینهایــت»« ،ددپــول ،»2
«مأموریت :غیرممکن  -ســقوط» و «ماما میا! دوباره
شــروع شــد» و ســتارههای ایــن فیلمها در مراســم
تضمین میشود« .پلنگ سیاه» همین حاال نیز یکی
از رقبای جــدی بخشهای رقابتی اســت و آکادمی
تأکید کرد که «یک فیلم در هر دو بخش فیلم محبوب
و بهترین فیلم ،نامزد میشود».
آکادمی در عین حال به اعضای خود اطالع داد نود
و دومیــن دوره جوایز اســکار (اســفند  )98از تاریخ
 23فوریه که پیشتر اعالم شده بود ،به  9فوریه تغییر
میکند.

حاشیه روز

عجیب روز

شوخی با نمایش بارداری «لیال» در سریال «پدر»

تداوم استفاده از شوخیهای منشوری در «خندانندهشو »2

...

در آغاز تصویربرداری ،بازیگر نقش اصلی مشخص نیست!

عــادت کردهایــم کــه حالــت تهــوع شــخصیتهای
خانم ســریالهای تلویزیون ،نشــان دهنده بارداری
آن هاســت .ایــن تصویر به انــدازهای در ســریالهای
تلویزیونــی تکرار شــده کــه مخاطب به محــض دیدن
چنین صحنهای ،احتمال دیگری به ذهنش نمیرسد
و قطعــ ًا از بــارداری آن شــخصیت باخبــر میشــود.
احمدرضــا کاظمی طنزپــرداز مطبوعاتــی در انتقــاد به این صحنــه تکراری،
با اســتفاده از صحنه حالت تهــوع «لیال» در ســریال «پدر» ،برای نشــان دادن
بارداری او ،آگهی طنزی را به اشــتراک گذاشته و با این موضوع شوخی کرده
است .این ویدئو در فضای مجازی توجه کاربران را به خود جلب کرد و آنها را
به یاد مثالهایی شبیه به آن ،در تلویزیون انداخت.

محمدمتیــن نصیــری و امیرحســین قیاســی،
کمدینهایمسابقه«خندانندهشو،»2پنجشنبهشب
ی منشوری
استندآپهایی اجرا کردند که چند شوخ 
داشت .هرچند که این اتفاق در سری قبل این مسابقه
هم افتاده بود ،اما تعداد این شــوخیها در سری دوم
مسابقهبیشترشدهاستوحتیدریکیازقسمتهای
برنامــه ،پانتهآ بهرام بــه محمدمتین نصیــری گفت که شــوخیهای اجرایش
مناسب سن او نبودند! این در حالی است که یکی از موفقیتهای «خندوانه»
در فصول گذشــته ،خنداندن مخاطبان با استفاده از شوخیهای محترمانه و
در عین حال بامزه بوده اســت وگرنه خنده گرفتن از مخاطب با شــوخیهای
جنسی که کار شاقی نیست.

تصویربــرداری فصــل دوم ســریال «محکومیــن» بــه
کارگردانی ســیدجمال ســیدحاتمی ،در حالی قرار
بود از پنج شنبه شروع شــود که بر اساس خبر رسمی
معاون ســیما ،بازیگــر نقش اصلــی آن تا چهارشــنبه
انتخاب نشــده بــود! ایــن در حالیاســت که ســریال
«محکومیــن  »2مجموعهای اپیزودیک اســت و مانند
فصل اول ،فقط یک بازیگر نقش اصلی دارد که آن هم تا روز آغاز فیلم برداری
سریال ،هنوز مشخص نشده بود .فصل اول این سریال هم  30قسمت داشت
که کارگردانی  22قســمت آن را ســیدجمال ســیدحاتمی برعهده داشــت و
کارگردانی هشت قسمت آن به حسین قناعت سپرده و «محکومین» توسط دو
گروه مختلف تولید شد.

ویدئوی روز

...

ایسنا  -جعفر عبدالملکی قائممقام شبکه  3ســیما با بیان این که
یکی از جذابیتهای شبکه  3پخش مسابقات فوتبال است ،گفت:
«طبق بررسیهای انجام شده ،پخش مسابقات فوتبال مورد اقبال
مردم به ویژه جوانان اســت .در همین راســتا در جلساتی که برای
سامان دهی کنداکتور شبکه  3برای داشتن کنداکتوری هوشمند
برگزار شد ،تصمیم گرفتیم در جدول پخش شبکه ،جایگاه ویژهای
برای پخش فوتبالهای داخلی و خارجی در نظر بگیریم ».او ادامه
داد« :بر همین اســاس ،در بخــش رقابتهای باشــگاهی خارجی
اولویت با لیگ قهرمانان اروپا ،لیگ برتر انگلیس ،لیگ کشورهای
گ آمریکای جنوبی
اروپا همانند ایتالیا ،فرانسه ،اسپانیا ،آلمان و لی 
هماننــد کشــورهای برزیــل و آرژانتین و جــام باشــگاههای جهان
است .همچنین در بخش مسابقات فوتبال میان کشورها ،اولویت
با بازیهای دوستانه ،جام کنفدراســیونها ،بازیهای مقدماتی
المپیک  ۲۰۲۰و جام ملتهای آمریکای جنوبی است».
قائممقام شبکه  3ســیما همچنین درباره اولویت پخش بازیهای
باشــگاههای خارجی نیــز توضیــح داد« :از آن جا که باشــگاههای
بارسلونا ،رئال مادرید ،منچستر یونایتد ،منچستر سیتی ،چلسی،
آرســنال ،برایتون و بایرن مونیخ ،بیشــتر میان مخاطبان ایرانی به
ویژه جوانان طرفدار دارنــد ،تالش کردیــم در برنامهریزی جدید،
همه مسابقات این تیمها را پوشــش دهیم .تالشمان این است که
با توجه به هوشمند شدن کنداکتور ،فضای بیشتری برای پوشش
این بازیها فراهم کنیم .ضمن این که حضور لژیونرهای ایرانی در
تیمهای خارجی اولویتی برای انتخاب و پخش مســابقات خواهد
بود».
عبدالملکیدرپایان،ازحمایتهایاحمدشهریاریدرحوزهاداری
ومالیصداوسیماوعلیاصغرپورمحمدی(رئیسشورایتخصصی
ورزش صداوســیما) و علی فروغی (مدیر شــبکه  )3برای طراحی
کنداکتور جدید تشکر کرد.

...

چهره ها و خبر ها

جواد عزتی بازی در فیلم «جاندار» را به پایان رســاند .این
بازیگر پرکار که از ابتدای ســال ،ســه
فیلــم را روی پــرده ســینما داشــته،
امســال در فیلمهــای «ما همــه باهم
هســتیم» و «دو طبقــه روی پیلوت» نیز
بازی کرده است.
طناز طباطبایــی این روزها مشــغول ایفای نقــش در فیلم
«طــا» بــه کارگردانــی پرویز شــهبازی
اســت .او در فیلم کمدی «بیحساب»
ســاخته مصطفــی احمدی هــم بازی
کرده اســت کــه زمــان اکــران آن
مشخص نیست.
مهران احمدی برای بازی در «زیر نظــر» اولین فیلم مجید
صالحی ،جلوی دوربین خواهد رفت و با
رضا عطــاران و امیر جعفــری همبازی
میشــود .او این روزها «هزارپا» و «من
دیوانه نیستم» را روی پرده سینماها
دارد.

فاطمه گودرزی مشــغول بازی در ســریالی به کارگردانی
همایوناسعدیاناست.سریال«لحظه
گرگ و میش» که فصل اول آن در دهه
 60و فصــل دوم آن در دهــه 80
میگــذرد ،در  50قســمت ســاخته
میشود.
الله اســکندری در حــال بازی در ســریال «خانــواده دکتر
ماهان» اســت .او در این ســریال که
فیلــم بــرداری آن در تهــران و
مازنــدران انجــام شــده ،بــا
بازیگرانی مانند امین زندگانی و
بهــرام شــاهمحمدلو همبــازی
است.
مهدیقربانیبازیگرنوجوانیکهفیلمهایموفقیمانند«ابد
و یک روز» و «بیست و یک روز بعد» را در
کارنامــه خــود دارد ،ایــن روزها فیلم
ســینمایی «تنگه ابوقریب» ســاخته
بهــرام توکلــی را در حــال اکــران در
سینماهادارد.

اعالم اسامی مستندهای حاضر
در جشن سینمای مستند
مســتندهای برگزیــده ،بــرای حضــور در رقابــت
بیســتمین جشــن بزرگ ســینمای ایــران معرفی
شدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی جشــن ســینمای
مستند ایران ،در نشســتی که پنج شــنبه با حضور
صاحبــان آثــار و جمعــی از مستندســازان در تاالر
سیفا ...داد خانه سینما برگزار شد ،محسن خان
جهانــی رئیس دهمین جشــن مســتقل ســینمای
مستند،مســتندهای بلند راهیافته به جشن بزرگ
خانه سینما را «اسرار دریاچه» به کارگردانی آرمین
ایثاریان« ،در جســت و جوی فریده» به کارگردانی
آزاده موســوی و کــوروش عطایــی« ،خرامــان» بــه
کارگردانی آرش اسحاقی« ،زنبورک در گام مینور»
به کارگردانی مریم ســپهری و «مثل اسمم پگاه» به
کارگردانی سودابه بیضایی معرفی کرد.
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