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محمدحسین میثاقی:
به فیدبکهای هدفمند اهمیت نمیدهیم

خبرآنالین  -محمدحسین میثاقی درباره حواشی که به دنبال اجرای وی در برنامه «فوتبال برتر» به وجود آمده است ،گفت:
«فیدبکی که به آن اهمیت نمیدهیم ،فیدبکهای هدفمند است ،فیدبکهایی که در آنها غرضورزی وجود دارد .ما انتقالمان
خوب است ،از این گوش میگیریم و بیرون میدهیم ،مثل هافبکهای دفاعی!»

...

بنیامین جایگزین
علیخانی شد؟

سینمای جهان

دومین قسمت ضعیف کل
«بازی تاج و تخت»
قسمت ســوم از فصل هشتم «بــازی تــاج و
تخت» با دریافت نمره  ۷۴از سایت «راتن
تومیتوز» دومین قسمت ضعیف کل سریال
شد.
به گزارش خبرآنالین ،یکی از دالیل مهمی
که بیشتر منتقدها به آن اشاره کردند فیلم
نامه ضعیف این قسمت بوده است .همچنین
آ نها معتقدند که سازندگان سریال برای
خوشامد و هیجان بینندگان شان حاضر
شدند سطح فیلم نامه را پایین بیاورند و
نتوانستند تعادلی در این قضیه ایجاد کنند.
ایــن در حالی اســت کــه بسیاری مشتاق
تماشای نبرد بزرگ این قسمت بودند ولی
مشکالت فیلم نامه ،ناامیدشان کرد .این
قسمتپایینتریننمرهمردمیرابینتمامی
قسمتهایی که حول محوریت جنگ و نبرد
هستند ،گرفته است.
ضعیفترین قسمت سریال هم از نظر این
سایت قسمت ششم از فصل پنج (با نمره
 )۵۷است.

جانی دپ «در انتظار بربرها»
جانی دپ در فیلمی سینمایی به نام «در
انتظار بربرها» در نقش یک استعمارگر ظالم
به سینما باز میگردد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،جانی
دپ در فیلم سینمایی «در انتظار بربرها»
به عنوان یک سرهنگ ستمگر و شیطانی،
در مقابل مارک رایلنس بازیگر برنده اسکار
بهترین نقش مکمل مرد ،بازی خواهد کرد.
این فیلم از رمانی به همین نام به نویسندگی
جان مکس ِو ل کوتسی اقتباس شده است.
گفتنی است که جان مکس ِول تجربه دریافت
جایزه نوبل را در کارنامه خود دارد.
جانی دپ کمی از دنیای سینمایی فیلمهای
پرفروش فاصله گرفته و به فیلمهای مستقل
روی آورده است .او که سابقه ایفای نقش در
شخصیت محبوب «جک اسپارو» در فیلم
سینمایی دزدان دریایی کارائیب را داشته،
عموم ًا بــرای بــازی در نقشهای چالشی
شناخته میشود و با فیلم «در انتظار بربرها»
دوباره میخواهد این چالش را تجربه کند.
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ابهام در جدایی ستارهها
از سریالهای نمایش خانگی
مائده کاشیان  -مدتی است که زمزمههایی درباره جدایی ستارهها
از دو سریال در حال پخش در شبکه نمایش خانگی به گوش میرسد.
ماجرا از سریال «نهنگ آبی» و جدایی لیال حاتمی شروع شد و این روزها
بحث سریال «رقص روی شیشه» و کنارهگیری بهرام رادان و امیر آقایی
به دلیل مسائل مالی ،در میان است.
▪تکذیب شکبرانگیز

دیروز پیمان جعفری تهیهکننده مجموعه «رقص روی شیشه» بعد از
چند روز سکوت ،در گفتوگو با خبرآنالین به این موضوع واکنش نشان
داده و شایعات را تکذیب کرده است .او دربــاره شایعه جدایی بهرام
رادان و امیر آقایی از این سریال گفت« :من اخبار منتشرشده درباره این
دوستان را شنیدم و باید بگویم که به تازگی شایعههایی درباره جدایی
خودم هم از این سریال به عنوان تهیهکننده منتشر شده اما به شدت
این شایعات را تکذیب و اعالم میکنم تا آخرین لحظه پای این پروژه
هستم تا تمامی حقوق عوامل و سرمایهگذاران این سریال محقق شود».
اگرچه او بیشتر درباره شایعه جدایی خودش صحبت کرده ،شایعهای که
چندان هم قوت نگرفته بود .او در ادامه صحبتهایش به تعویق افتادن
حقوق عوامل سریال و وجود مشکالت مالی را تأیید کرد و گفت« :اعالم
میکنم تا آخرین لحظه پای این پروژه هستم تا تمامی حقوق عوامل و
سرمایهگذاران این سریال محقق شود».

بیاحترامی به
داریوش مهرجویی
در بیمارستان
در جـــریـــان رســیــدگــی بـــه مــراحــل
درمانی داریــوش مهرجویی در یکی
از بیمارستانهای خصوصی به دلیل
نبود پوشش بیمه در نظر گرفته شده
برای سینماگران ،به این هنرمند پیش
کسوت بیحرمتی شده است.
به گزارش تابناک ،به تازگی داریوش
مهرجویی بـــرای درمـــان بــه یکی از
بیمارستا نهای غرب تهران مراجعه
کــرده و پس از طی بخشی از مراحل
درمانی ،قصد استفاده از بیمه تکمیلی
را داشته که بیمارستان مذکور تأکید
کــرده اعتباری بــرای ایــن بیمه قائل
نیست و باید هزینهها نقدی پرداخت
شود .در نهایت با اقداماتی که از سوی
برخی انجام می شــود ،ایــن موضوع
فیصله مییابد و مراحل درمــان این
سینماگر پیش کسوت کشورمان در
بیمارستان دیگری پیگیری میشود؛
موضوعی که احتما ًال به دلیل حفظ
حرمت این سینماگر از رسانهای شدن
آن جلوگیری شد.

▪سکوت عوامل «نهنگ آبی»

اواخــر فروردین شنید هها حاکی از این بود که لیال حاتمی به علت
مورد استقبال قرار نگرفتن سریال «نهنگ آبی» ،از ادامه بازی در این
سریال انصراف داده و قرار است تصویربرداری پــروژه «نهنگ آبی»
با کارگردان دیگری ادامه پیدا کند .حدود  20روز از انتشار شایعه
مرگ شخصیت «آناهیتا» در سریال «نهنگ آبی» و کنارهگیری او از این
مجموعه گذشته اما فریدون جیرانی در مقام کارگردان و سعید ملکان به
عنوان تهیهکننده ،همچنان سکوت کردهاند و شایعاتی را که در فضای
مجازی در حال دستبهدست شدن است ،تأیید یا تکذیب نکردهاند.
به نظر میرسد سکوت عوامل این سریال ،نوعی تأیید ضمنی بر این
شایعات باشد.

شنیدهها حاکی از آن است که اجرای ویژه
برنامه پیش از افطار شبکه  ،3به بنیامین
بــهــادری خــوانــنــده پــاپ ســپــرده شده
است.
به گزارش سینما دیلی ،در حالی که بعد
از سا لها اجــرای احسان علیخانی در
برنامه «مــاه عسل» ،امسال ایــن مجری
به سراغ «عصر جدید» رفته ،جایگزین
او هــنــوز بــه طــور رســمــی معرفی نشده
است .با این حال ،هفت صبح خبر داده
بنیامین بهادری مجری برنامه پیش از
افطار شبکه  3میشود و اکنون توافق های
اولیه با بنیامین انجام شده است .برنامهای
که قرار است بنیامین بهادری اجرا کند
«ماه عسل» نیست اما حالوهوایی مشابه
«ماه عسل» دارد .بنیامین بهادری تاکنون
سابقه اجرا نداشته
و اجـــرایـــش در
بـــرنـــامـــه «تـــب
تاب» در روزهای
آخر پیش تولید
ایـــــن ب ــرن ــام ــه
منتفی شد.

▪ضربه سنگین به اعتماد مخاطب

به پایان نرسیدن سریالهای نمایش خانگی و ساخته نشدن ادامه آنها،
اتفاقی است که طی سالهای گذشته به اعتماد مخاطب لطمه زده و
باعث شده تماشاگران عطای تماشای یک سریال را به لقایش ببخشند.
اکنون اگر شایعات و شنیدهها به حقیقت بپیوندد و ستارگان این دو
سریال ،در نیمه راه از همکاری با آن دست بکشند ،برای دومین بار به
اعتماد مخاطب نمایش خانگی ضربه میخورد و توجه مخاطبان به طور
جدی کاهش می یابد.

برنامههای معارفی سیما ویژه ماه رمضان معرفی شدند

از«سمتخدا»تا«هزار راه نرفته»
نشست خــبــری معرفی بــرنــامـههــای معارفی
شبکههای سیما با حضور مدیر شبکه قــرآن و
معارف سیما برگزار شد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،حجت
االســـــام عــرفــاتــی دربـــــاره جــزئــیــات پخش
ترتیلخوانی از شبکههای ســراســری گفت:
«شبکه یک از حــرم امــام رضـــا(ع) بعد از نماز
صبح ،شبکه  2از خراسان جنوبی شهرستان
طبس ساعت  ،۱۰:۳۰شبکه  3از حرم حضرت
مــعــصــومــه(س) ســاعــت  ،۱۴:۴۵شبکه  4از
شاهچراغ ساعت  ،۱۴:۳۰شبکه 5از امام زاده
صــالــح(ع) ساعت  ،۱۱شبکه قــرآن از آستان
هالل بن علی آران و بیدگل بعد از نماز صبح،
ساعت  ۱۱تا  ۱۲از حرم امام رضــا(ع) و ساعت
 ۱۷از حرم امام خمینی(ره) ترتیلخوانی پخش
میکنند ».عرفاتی درباره جزئیات برنامه سحر و
افطار شبکههای مختلف هم اظهار کرد« :برنامه
سحرگاهی شبکه یک ساعت  2:30بامداد با
اجــرای سلطانی خواهد بــود« .دعــوت» عنوان
برنامه افطار شبکه یک است که ساعت ۱۹:۳۰
پخش می شود .در شبکه  ،2برنامه سحرگاهی
«خــوان نیاز» و برنامه افطار «هــزار راه نرفته»
پخش میشود .برنامه زنده «ماه من» با اجرای
نجمالدین شریعتی ویژ هبرنامه سحر شبکه 3

است .تا االن با توجه به پخش نشدن «ماه عسل»
برنامهای برای قبل از افطار این شبکه اعالم نشده
اســت .برنامه افطار شبکه « 4معنای زندگی»
است .همچنین برنامه «خلوتگه عارفان» با اجرای
مجید یراقبافان برای سحر شبکه  5تدارک دیده
شده است».
وی درباره برنامههای دیگر شبکههای سیما در
رمضان  98گفت« :شبکه یک برنامه «درسهایی
از قرآن» با حضور حجت االسالم قرائتی« ،این
شبها» با اجرای مجید یراقبافان و سخنرانی
حجتاالسالم قاسمیان را خواهد داشت .شبکه
 2برنامه «کوی محبت»« ،مسافر ماه»« ،از الک
جیغ تا خدا» و «کام شیرین» را دارد .شبکه  3هم

برنامه های «سمت خدا»« ،لحظهها را دریاب»،
«مخاطب خــاص» و سخنرانی حجتاالسالم
پناهیان را خواهد داشت».
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما ،دربــاره پخش
سخنرانیها در شبکههای مختلف اظهار کرد:
«شبکه یک سخنرانی حجتاالسالم سیدمهدی
میرباقری ،حجتاالسالم حیدری کاشانی و
حجتاالسالم دوالبی را در ساعت  ،۸:۳۰شبکه
 2سخنرانی شیخ حسین انصاریان را در ساعت
 ،۱۳:۳۰شبکه  3سخنرانی حجتاالسالم
رفیعی را در ســاعــت  ۶صبح و شبکه قــرآن
سخنرانی آیتا ...ناصری را در ساعت ۱۳:۳۰
پخش خواهند کرد».

...

چهره ها و خبر ها
رامبد جوان از دوشنبهشب با برنامه «قاچ»
روی آنتن شبکه نسیم حضور خواهد داشت.
پشت صحنه ویژ هبرنامههای
نـــــــــوروزی ،اســـتـــنـــدآپ و
آیتمهای مختلف ،بخشهای
گـــونـــاگـــون «قــــــاچ» را
تشکیل میدهد.
پرویز پورحسینی در نمایشگاه «خاطرات
کاغذی» ،از مجموعه شخصی خود شامل
پوستر تئاترهای ایــرانــی و
خــارجــی رونمایی کــرد .او
پوسترهایخارجیرادرسفر
به اروپا و آمریکای جنوبی
باخودآوردهاست.
خاطره حاتمی از روز سهشنبه برای بازی در
نمایش «وقتی کبوترها ناپدید شدند» به
کــارگــردانــی هستی حسینی
روی صــحــنــه مـــــیرود و با
بازیگرانی از جمله مهدی
پــاکــدل و مجید نــوروزی
همبازی میشود.
نوید محمدزاده که در دومین تجربه داوری
خـــود ،در بخش صحنه بیستودومین
جــشــنــواره تئاتر دانشگاهی
ایــران ،به عنوان داور حضور
داشــت ،کار ارزیابی آثــار این
بــخــش را بـــه پــایــان
رسانده است.
ویدا جوان بعد از پایان تصویربرداری سریال
«زیــر همکف» ،این روزهــا مشغول بــازی در
«محکومین  »2اســت .سوگل طهماسبی،
جعفر دهــقــان و نــادر
فـــاح از بــازیــگــرانــی
هـــســـتـــنـــد کــــــه در
«محکومین  »2حضور
داشت هاند.

...
خبر

توقف درمان رضا رویگری
به علت مشکل مالی

رض ــا رویــگــری دربــــاره آخــریــن وضعیت
جسمانی خود و توقف روند درمان به علت
مشکالت مالی توضیح داد.
رضا رویگری در گفتوگو با میزان اظهار
کرد« :واقعیت امر حالم زیاد خوب نیست
و از لحاظ روحی کمی ناراحتم .درمــان را
به صورت کامل متوقف کردهام و به همین
دلیل حالم خوب نیست ».وی دلیل توقف
روند درمانی خود را این گونه شرح داد« :در
واقع پول ندارم که بخواهم درمانم را ادامه
دهم .هرچه بوده طی این مدت خرج شده
و جایی که قرار است مراحل درمانم را در
آن ادامه دهم به شدت گران است و من از
پس هزینههای آن برنمیآیم ».او درباره بی
توجهی مسئوالن فرهنگی به وضعیت خود
افزود« :این مسئوالن سینمایی انگار اص ً
ال ما
رانمیبینندوهنرمندانبرایشانهیچجایی
ندارند ».وی در همین زمینه گفت« :من هیچ
توقعی ندارم که مسئوالن سینمایی به من
کمکی کنند زیــرا وقتی هیچ کمکی نه به
من و نه به دیگر بازیگران نمیشود چگونه
میتوانم از آنها متوقع باشم».

