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فینال نهایی «عصر جدید»
یک شنبهها و دوشنبهها پخش میشود

باشگاه خبرنگاران جوان  -با پایان یافتن مرحله مقدماتی ،مسابقه «عصر جدید» وارد مرحل ه تازهای شده و به تازگی ضبط
دوره نهایی این مسابقه به تهیهکنندگی احسان علیخانی آغاز شده است .مرحله نهایی مسابقه استعدادیابی «عصر جدید»
در ماه مبارک رمضان ،یک شنبه و دوشنبه ساعت ۲۲:۳۰به روی آنتن شبکه  3سیما میرود.
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...

چهره ها و خبر ها

سینمایجهان

کیت وینسلت صداپیشــه اسب سیاه
«زیــبــای سیاه»این بــار با صداپیشگی کیت
وینسلتبازسازیمیشود.
به گزارش مهر ،رمان کالسیک «زیبای سیاه»
نوشته آنا سیول ،نویسنده بریتانیایی که سال
 ۱۸۷۷باتمرکزبرزندگیاسبهانوشتهشده
بود،باردیگردرقالبیکفیلمسینماییساخته
میشود .در این فیلم وینسلت صداپیشه اسب
سیاه خواهد بود و به جای او داستان فیلم را
روایــت میکند .اشلی ایوس سازنده «بلوغ»
کارگردانفیلمجدید«زیبایسیاه»خواهدبود.
اواینفیلمرابرمبنایفیلمنامهایکهخودشبا
اقتباس از رمان سیول نوشته است ،میسازد.
این فیلم همچنان راوی داستان زندگی این
اسب از زبان خود اوست؛ با این تفاوت که این
اسبیکاسبوحشیاستکهدرچراگاههای
وایومینگزندگیمیکند.

مخالفت معاون سیما با حضور بنیامین بهادری
باعث حذف برنامه ِ
«ماه ماه» شد

بنیامین ،نیامده ،رفت
مائده کاشیان  -در حالی که طبق اعالم
رسمی روابــط عمومی سیما قــرار بر این بود
که برنامه «ماه ماه» به عنوان ویژهبرنامه پیش
از افطار شبکه  3با اجــرای بنیامین بهادری
خواننده پاپ ،همزمان با اولین روز ماه رمضان
روی آنتن بــرود ،روز سهشنبه ایــن برنامه از
جــدول پخش حــذف و به جــای آن ،بازپخش
«محرمانه خانوادگی» پخش شد .چند ساعت
بعد ،خبرگزاری فارس نوشت که دلیل حذف
برنامه از کنداکتور ،مخالفت مرتضی میرباقری
معاون سیما بوده است.
▪سکوت طوالنی مدیران

لیامنیسوندرکمدی«ساختایتالیا»

لیامنیسوناینباردرنقشوژانریمتفاوتوبا
فیلمکمدی«ساختایتالیا»بهسینمامیآید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،این فیلم
روی یک خواننده انگلیسی به نام «رابرت» (با
بــازی لیام نیسون) تمرکز دارد که به همراه
پسرش به ایتالیا بازمیگردد تا خانهای را که
از طرف همسرش به ارث رسیده ،خیلی زود
بفروشد ،اما مشکل این جاست که این خانه
بیش از انــدازه خراب است  .جیمز دارسی به
عنوانکارگرداناینفیلمانتخابشدهاست.

سکوت مدیران و اطال عرسانی دیرهنگام و
نصفه نیمه تلویزیون درباره ماجرای «ماه ماه»
بسیار عجیب است .در حالی که همه منتظر
بودند ببینند امسال در غیاب «مــاه عسل»،
شبکه  3چه برنامه ای را بــرای لحظات قبل
از افطار تــدارک دیــده ،وقتی نام برنامههای
سحرگاهی و افطار شبکههای مختلف اعالم
شد ،هیچ خبری از ویژه برنامه شبکه  3نبود،
تا این که یک روز قبل از آغاز ماه رمضان ،آن هم
بعد از انتشار اخبار غیررسمی درباره انتخاب
بنیامین بهادری ،روابط عمومی صداوسیما نام
برنامه «ماه ماه» و بنیامین را اعالم کرد.
▪اختالفنظر تا آخرین لحظه

بعد از منتفی شدن اجرای بنیامین بهادری در
برنامه گفتوگومحور «تبتاب» و جایگزینی

باربد بابایی ،این دومین بار است که همه چیز
در لحظه آخر تغییر میکند .نقطه مشترک
هر دو اتفاق ،وجود اختالفنظر میان مدیران
تلویزیون و شبکه  3است که تا آخرین لحظات
نزدیک به پخش یک برنامه ادامه دارد .با وجود
ایــن اختالف نظرها ،نــام بنیامین بهادری
رسانهای میشود اما ناگهان یا چهره دیگری
جایگزین یا برنامه به طور کلی از جدول پخش
حذف میشود .البته که بنیامین بهادری چه از
لحاظ تجربه و چه از لحاظ توانایی اجرا ،گزینه
مناسبی بــرای اجــرای یک برنامه تلویزیونی
نبود و کنار گذاشتن او از اجرای برنامه «ماه
ماه» تصمیم درستی به نظر میرسید ،اما بهتر
است مدیران زودتر و تا قبل از رسانهای شدن
این موضوع ،با یکدیگر به توافق برسند تا شاهد
چنین بینظمیها و ناهماهنگیهایی در
شبکه  3نباشیم.
▪دستان خالی شبکه  3پس از  14سال

از سال  84که برنامه «جزر و مد» با اجرای فرزاد
حسنیوسپساحسانعلیخانیادامهپیداکرد
و برنامه «ماه عسل» جایگزین آن و پس از مدتی
تبدیل به یکی از برندهای شبکه  3شد14 ،
سالاستکهشبکه 3برنامهایویژهماهرمضان
و متناسب با حالوهوای این ماه روی آنتن برده
است .اکنون به علت انتخاب نامناسب بنیامین
بهادری برای اجرا ،بعد از  14سال این اولین
بار است که در ماه رمضان دست شبکه  3خالی
مانده و برنامهای برای پخش ندارد.

«اختیاریه» در شب اول ماه رمضان مورد توجه قرار گرفت

ماجرای خواستگاری  25هزار تومانی!
مصطفی قاسمیان  -با پخش نشدن «ما ِه ماه» از
شبکه،3مخاطبانتلویزیوندرلحظاتافطار،شاهد
رقابت بین دو برنامه «هزار داستان» شبکه نسیم و
«اختیاریه» شبکه 5بودند .در این بین «اختیاریه» با
اجراوتهیهسیدمرتضیفاطمی،مهمانانیخاصتر
داشت و صحنه صحبتهایی جذابتر بود .شاید
بخشهاییازصحبتهایمتفاوتمهمانانقسمت
اولاینبرنامهرادرشبکههایاجتماعیباعنوان«با
۲۵هزارتومانخواستگارپیداکنید»یاعناوینمشابه
دیدهباشید.ویدئوهاییکهنشانازمهمانانخاصو
متفاوتبرنامهداشت.
▪یکفرمسخت

«اختیاریه» پیش از ماه رمضان ،سه شب در هفته
روی آنتن میرفت و محل گفتوگوهای صریح
سیدمرتضیفاطمیمجریبامهمانانمختلفیبود؛
طیف گستردهای از چهرهها که شامل پرواز همای
خواننده ،رئیس جمعیت هالل احمر و محمدعلی
ابطحی سیاستمدار میشد .دستاندرکاران برای
ویژهبرنامهرمضانکههرشبرویآنتنمیرود،ایده
تجربهنشدهایرااجراکردهاند.یکیاچندنفرمهمان
غیرمعروف به سبک «ماه عسل» روب ـهروی مجری
مینشینند و از قصه زندگی یا کار خود میگویند.

یک چهره شناختهشده در استودیوی دوم حضور
داردوصحبتهایمهمانانرامیشنودودراواسط
گفتوگو به جمع استودیوی اصلی اضافه میشود.
دربرنامهاول،گروهیدعوتشدهبودندکهبهوسیله
یک کانال تلگرامی ،مشخصات دختران و پسران
جــوان را منتشر میکردند و واسطه ازدواج آنها
میشدند .مهمان دیگر ،یک بازیگر بود؛ کسی که
طبع ًا تلقی بسیار متفاوتی از ازدواج دارد .مواجهه
این دو طیف جذاب و متفاوت است .بدون تردید کار
مجرینیزدرمدیریتاینمواجههبسیارسختاست.
▪مناجاتهایبهروزشعیبی

«اخــتــیــاریــه» یــک بخش ج ــذاب دیــگــر هــم دارد؛
مناجاتهای کوتاهی که بهروز شعیبی میخواند و
دراوایلبرنامهپخشمیشود.نقطهقوتمناجاتها،
یکی متن قوی و دس ـتاول آن است و دوم شمایل
ظاهری بهروز شعیبی که مناسب به نظر میرسد.
به عالوه بهروز شعیبی بازیگر است و طبیعت ًا تسلط
مناسبی به لحن خود دارد .شنیدن مناجاتهای
پرمعنا در لحظات معنوی پیش از افطار ،یکی از آن
مواردی است که جای آن در ویژهبرنامههای افطار
سالهای قبل تلویزیون خالی بود و حاال «اختیاریه»
اینخألراپرکردهاست.

محاکمه در انتظار  2سرمایهگذار نمایش خانگی

دو سرمایهگذار شبکه نمایش خانگی در دادگاه
محاکمه میشوند.
به گزارش سینما دیلی ،رئیس شعبه سوم دادگاه
ویژه رسیدگی به پرونده اخاللگران و مفسدان
اقتصادی گفت« :سیدهادی رضوی و احسان
دالویز دو نفر از تسهیالتگیرندگان بانک سرمایه
و  ۲۹نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه
محاکمهمیشوند».قاضیاسدا...مسعودیمقام
اظهار کرد« :متهم رضوی بیش از  ۱۰۷میلیارد
تومان تسهیالت از بانک سرمایه دریافت کرده

است .بر اساس کیفرخواست ،اتهام متهم رضوی
اخاللدرنظاماقتصادیبااخذتسهیالتبانکیاز
طریق نامشروع است .پرونده بانک سرمایه ۴۰۰
متهمداردوبراساسمستنداتپروندهبیشاز۱۴
هزار میلیارد تومان از سرمایه فرهنگیان کشور به
یغما رفته است ».هادی رضوی سرمایهگذار فصل
اول سریال «شهرزاد» و احسان دالویــز مجری
طرح و سرمایهگذار «شاهگوش» و سرمایهگذار و
تهیهکننده فیلمهایی چون «المپ صد» و «فردا»
بوده است.

سعید پورصمیمی جدیدترین بازیگری است
که به جمع بازیگران فیلم «دوزیست» اثر برزو
نیکنژاداضافهشدهاست .جواد
عزتی ،هادی حجازیفر ،ستاره
پسیانی و مانی حقیقی نیز در
اینفیلمحضوردارند.
الهام پاوهنژاد این روزها مشغول ایفای نقش
در سریال «مانکن» است .این سریال نوشته
بــابــک کــایــدان ،اولــیــن تجربه
حسین سهیلیزاده در شبکه
نمایش خانگی است و در 26
قسمتدرحالتولیداست.
لیال زارع با فیلم «خانه دیگری» ساخته
بهنوش صادقی به سینماها آمده .این فیلم
داســــتــــان شــخــصــیــتــی بـــه نــام
«مرجان» را روایت میکند که
در مسیر جور کردن پول برای
پــــدرش ب ــا مشکالتی
روبهرو میشود.
حامدکمیلیکهدرفیلم«سینماشهرقصه»اثر
کیوان علیمحمدی ،نقش اصلی را برعهده
دارد ،از اســفــنــد ســـال 97
مشغول بــازی در ایــن فیلم
است.اواکنونسریال«رقص
روی شیشه» را در نمایش
خانگیدارد.
بیژن بنفشهخواه که در فصل اول سریال
«لیسانسهها» حضور داشت ،به تازگی برای
بازی در فصل دوم این سریال
جلوی دوربین رفته و با هوتن
شکیبا ،هـــادی کــاظــمــی و
امــیــرحــســیــن رســتــمــی
همبازی شده است.
امیرحسین مدرس که قرار بود ماه رمضان
امسال ،برنامه سحرگاهی شبکه  2به نام
«خــــوان نــیــاز» را اجـــرا کــنــد ،در صفحه
اینستاگرام خود نوشته است
که اجرایش در ایــن برنامه
منتفی شده است.

