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شایعه مهاجرت دست از سر ستارهها برنمیدارد

سفرهای بدموقع ،شایعات بیپایه

تلویزیون

فینال «عصر جدید» دوشنبهشب
پخش میشود
فینال مسابقه «عــصــر جــدیــد» دوشنبهشب
پخش خواهد شد و ویژهبرنامه اعالم نتایج پنج
شنبهشب به صورت زنده روی آنتن خواهد رفت.
یک شنبهشب بعد از خبر ساعت  ،۲۲مستند
حضور فینالیستهای برنامه «عصر جدید» در
سفرهای شمال و مشهد روی آنتن خواهد رفت و
دوشنبه شب ،رقابت نفسگیر فینال پخش خواهد
شــد .با آغــاز برنامه ،رایگــیــری مردمی شروع
میشود و بینندگان حدود  ۷۲ساعت ،فرصت
خواهند داشت تا به فینالیستها رای دهند .پنج
شنبه  ۳۱مرداد هم در یک ویژه برنامه ،به صورت
زنــده نتایج نظرسنجی نخستین فصل «عصر
جدید» اعالم خواهد شد و به این ترتیب ،پرونده
اولین دوره این رقابت مهیج خاتمه مییابد.

در طــول ســال ،بسیاری از ستار هها و هنرمندان به دالیل
مختلفی به کشورهای اروپایی سفر میکنند و حتی در آن جا
فعالیتهایی هم انجام میدهند
و بــازم ـیگــردنــد ،امــا سفر
بعضی از هنرمندان در
سکوت خبری اتفاق
نــم ـیافــتــد و چــنــدان
فوحدیث نیست.
یحر 
ب 
تازهترین نمونه این اتفاق
بــه سفر رامــبــد جـــوان به
کانادا مربوط است.
بــعــد از ســفــر او
و خــبــر تــولــد
فـــرزنـــدش،
شایعه شده
ب ــود رامبد
جــــــــــوان
دیــگــر به
ایــــــران

سینمای جهان

«داستان اسباببازی  »4یک
میلیاردی شد
«داســتــان اســبــا ببــازی  »۴محصول شرکت
پیکسار ،آمــار فروشش را از یک میلیارد دالر
عبور داد.
به گزارش مهر ،آمار فروش فیلم چهارم از مجموعه
پویانمایی «داستان اسباببازی» روز پنج شنبه
از مرز یک میلیارد گذشت .به این ترتیب این
چهارمین فیلم پیکسار تاکنون و پنجمین
فیلم دیزنی در سال  ۲۰۱۹است که به کلوب
میلیاردیها ملحق میشود .دیزنی اکنون تنها
استودیوی فیلم سازی است که موفق شده تنها
در یک سال ،پنج فیلم میلیاردی داشته باشد.
«انتقامجویان :پایان بازی»« ،کاپیتان مارول»،
«عــا ءالــدیــن»« ،شیرشاه» و اکنون «داستان
اسبا ببازی  »۴فیلمهای دیزنی هستند که
امسال بیش از یک میلیارد دالر فروش کردهاند.
با کسب این نتیجه دیزنی رکورد خودش را که
سال  ۲۰۱۶گذاشته بود ،شکست.
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منتظر

برنمیگردد و «خندوانه»ای هم ساخته نخواهد شد ،اما او برای
اولین بار به شایعات واکنش نشان داده و آ نها را بیاساس
دانسته اســت .رامبد جــوان در این بــاره گفته« :ایــن شایعات
بیاساس ومبنا هستند و موضوع مهاجرت و ساخته نشدن
«خندوانه» هفتم هم به دنبال موجسازیها ،عوامفریبی دیگری
است .چرا این فرض به وجود آمده که ما مهاجرت کردیم و دیگر
هم «خندوانه» نمیسازیم؟» او درباره سرنوشت «خندوانه» هم
گفته است« :مقدمات کار و پیشتولید شروع شده و زمان شروع
االن معلوم نیست .اما بعید میدانم بالفاصله بعد از محرم و صفر،
«خندوانه» هفتم آغاز شود».
به خاطر دارید یکی دو ماه پیش رامبد گفته بود برای اکران فیلم
«قانون مورفی» به کانادا میرود اما مشخص شد که قصد دارد تا
به دنیا آمدن فرزندش در آن جا بماند و حتی فیلمی در این کشور
جلوی دوربین ببرد .همزمان با این اتفاقات ،بازپخش «خندوانه»
هم از جدول پخش شبکه نسیم حذف شد و شایعاتی به وجود آمد
مبنی بر این که او قصد ندارد به ایران بازگردد و دیگر «خندوانه»
ساخته نخواهد شد.
▪شایعات علیه مهناز افشار و شهاب حسینی

چهرههای دیگری هم هستند که شایعاتی مبنی بر مهاجرت،
دامنگیرشان شده است ،طوری که مجبور شدهاند اطمینان
بدهند به کشور بازخواهند گشت و برخالف جوی که علیهشان
به وجود آمده ،قصد مهاجرت ندارند .درست زمانی که ماجرای
قتل طلبه مازندرانی اتفاق افتاد و وکیل این طلبه اعالم کرد از
افشار بابت بازنشر تصویر جعلی شکایت کرده است ،سفر مهناز

افشار به آلمان طوالنی شد .همین تأخیر در بازگشت او باعث شد
شایعاتی درباره این که او قصد ندارد به ایران برگردد به وجود آید.
با این که او در صفحه اینستاگرامش پستی از بازگشت به ایران
منتشر کرده بود اما گفته میشود که او در تمام این مدت در کشور
آلمان بوده است .با این حال او دوباره با صراحت اعالم کرده که
برای تحصیل در آلمان حضور دارد و به زودی به ایران بازخواهد
گشت .افشار که اکنون در آلمان به سر میبرد ،میداند به
محض بازگشت ،به اتهاماتش رسیدگی خواهد شد .همزمانی
حضور شهاب حسینی در آمریکا با قطع همکاریاش با مجموعه
«شکرستان» نیز باعث شد ،شایعاتی درباره این که قطع همکاری
او با این مجموعه به سفرش ارتباط داشته یا این که قصد ندارد در
ایران فعالیت کند ،شنیده شود.
▪ستارهها برمیگردند

هرچندکهسفربدموقعاینچهرههابهاروپایاهمزمانیسفرشان
با یک اتفاق خاص ،باعث شد شایعه مهاجرت آنان به وجود بیاید،
اما در این میان عدهای هم اصرار دارند با انتشار اخبار کذب
و غیررسمی و انتشار شایعات ،فضایی به وجود آورند که مردم
تصور کنند چهرههایی مانند مهناز افشار ،رامبد جوان و شهاب
حسینی قصد دارند کشورشان را ترک کنند! اما در حقیقت،
ماجرا این طور نیست .سیدعلی احمدی خبر از بازگشت رامبد
جوان داده ،مهناز افشار بارها اعالم کرده به ایران برمیگردد
و شهاب حسینی هم با تکذیب شایعات توضیح داده که برنامه
فشرده کاریاش باعث شده نتواند با «شکرستان» همکاری کند
و به فعالیت در ایران ابراز عالقه مندی کرده است.

مصطفی قاسمیان  -ســریــال اسپانیایی
«سرقت پول» محصول نتفلیکس ،تاز هترین
محصول مهم و بینالمللی پس از «فــرار از
زندان» است که صداوسیما روی آنتن خواهد
برد .این مجموعه تلویزیونی که این روزها با
مدیریت اکبر منانی در حال دوبله در مرکز
دوبــاژ سیماست ،داستان یک گــروه سارق
است که به ضرابخانه سلطنتی اسپانیا (محل
چاپ اسکناس) حمله میکنند تا مجموعه
بزرگی از اسکنا سهای غیرقابل ردیابی را
بدزدند .این سریال که فصل اول آن در بهار
 2017با عنوان اصلی «خانه اسکناس» (La
 )casa de papelاز یک شبکه تلویزیونی
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آتیال پسیانی در سریال بهروز
افخمی به نام «رعد و برق» بازی
خواهدکرد.اینسریالبهحادثه
سیلکهدرنوروز 98درشهرهای
مختلف اتفاق افتاده میپردازد و
تصویربرداریآنفصلپاییزآغازخواهدشد.
محمدرضا گــلــزار ای ــن روزه ــا
مشغولبرگزاریکنسرتاستو
درتاریخ 29و 31مردادماه،برای
اجرایکنسرتبهمتلقوواردبیل
سفر خواهد کرد .او قرار است در
فصلدومسریال«عاشقانه»ایفاینقشکند.
ســـاره بــیــات در جــمــع هیئت
داوران بخش ملی سیودومین
جــشــنــواره بینالمللی فیلم
کــودکــان و نــوجــوانــان حضور
دارد .ایرج طهماسب و امرا...
احمدجو نیز از دیگر افرادی هستند که آثار این
بخش را داوری میکنند.
لیندا کیانی روزهـــای پایانی
بــــازی در ســریــال «مــانــکــن»
اثـــر حــســیــن ســهــیــل ـیزاده را
میگذراند و از اوایل شهریور با
این مجموعه به نمایش خانگی
میآید .او دو فیلم «دیدن این فیلم جرم است» و
«پالتو شتری» را آماده اکران دارد.
پژمان بازغی با فیلم «بازیوو» به
کارگردانیامیرحسینقهراییدر
سیودومینجشنوارهبینالمللی
فیلم کودکان و نوجوانان حضور
دارد .عالوه بر او ،لیندا کیانی و
محمدرضاهدایتیدراینفیلمبازیکردهاند.

تپول »
«سرق 

باشید

اسپانیایی پخش شد ،در اواخر همان سال،
توسط شرکت آمریکایی نتفلیکس بزرگ ترین
سرویس استریم جهان ،خریداری و پس از
دوبله به زبان انگلیسی ،با عنوان «سرقت پول»
در این سرویس منتشر شد« .سرقت پول» به
واسطه توزیعکننده قدرتمند خود ،به سرعت
در جهان محبوب شــد و بــه فهرست 250
سریال محبوب تاریخ در وب سایت  IMDBراه
یافت .نتفلیکس که ابتدا حق پخش سریال
را فقط در خــارج از اسپانیا خریداری کرده
بود ،ادامــه ساخت سریال را بر عهده گرفت
و اپیزودهای فصل سوم را یک ماه پیش در
اینترنت منتشر کــرد .سریال «سرقت پول»

چهره ها و خبر ها

توسط نتفلیکس برای فصل چهارم هم تمدید
شده و پیشبینی میشود در سال 2020
پخش شود.
«ســرقــت پــــول» تــازهتــریــن ســریــال مــهــم و
بینالمللی است که از شبکههای تلویزیون
پخش خواهد شد« .خانه پوشالی» و «فرار از
زندان» آخرین سریالهای مهم خارجی بودند
که توسط صداوسیما خریداری و پخش شدند.

این در حالی است که صداوسیما سالهاست
فیلمهای مهم جهان را خــریــداری و پخش
میکند ،اما در زمینه پخش سریالهای مهم
و محبوب جهانی ،اقدام مهمی انجام نداده
و به سریا لهای کــر های بسنده کرده است.
اگرچه گفته میشود یکی از دالیلی که امکان
خریداری سریالهای مشهور را از صداوسیما
گرفته ،ماجرای تحریمهاست.

بــرزو ارجمند پس از پنج سال
دوری از صحنه تــئــاتــر ،بــرای
دومــی ـنبــار بــا ایـــوب آقــاخــانــی
همکاریمیکند.اوقراراستماه
آیندهبرایایفاینقشدرنمایش
«رگ»بهکارگردانیآقاخانیرویصحنهتئاتربرود.
سجاد افشاریان که از تیرماه
مشغول تمرین بــرای اجــرای
نــمــایــش «هــرکــســی یـــا روز
میمیرد یا شب؛ من شبانهروز»
بوده ،از  24شهریور این تئاتر را
روی صحنه میبرد.

