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سریال «سلمان فارسی»
سال آینده کلید میخورد

...

سینمای جهان

سریال «پرندگان خشمگین» ساخته میشود
شــرکت ســازنده «پرندگان خشــمگین» از ســاخت اولین
سریال بلند بر مبنای این محصول موفق خبر داد.
به گــزارش مهــر ،خبــر ســاخت ســریال جدیــد «پرندگان
خشمگین» تاییده شده اســت و این موجودات الهامبخش
دنیــای بازیهــای دیجیتالی ،بــرای اولینبار بــه فرم یک
محصول بلندمدت عرضه خواهند شــد .جامعه هدف این
شــوی جدید ،کودکان شــش تا  ۱۲ســاله هســتند و طبق
برنامهریزیهــا قرار اســت پخــش آن از ســال  ۲۰۲۰آغاز
شود .تهیهکنندگان تا کنون درباره تعداد و زمان اپیزودها
سخنی به میان نیاوردهاند ،اما آن چه که قطعی است ،این
اولین سریال بلند «پرندگان خشــمگین» خواهد بود .این
پرندگان قبــا روی پردههای نقرهای ســینما هم آمدهاند؛
«پرندگان خشــمگین» اولینبار در سال  2016در فنالند
و انگلستان اکران شــد و بیش از  ۳۵۰میلیون دالر فروش
جهانی داشت ،قرار اســت نســخه بعدی این فیلم در سال
 ۲۰۱۹عرضه شود .قرار اســت عرضه این سریال گام بلند
برند «پرندگان خشمگین» خصوصا در
بعدی در گســترش َ
حوزه تلویزیون باشد.

جدالتوئیتریبرسرنظرسنجیها

تکذیبشایعهمحکومیتمحسنافشانی

فرارو  -محســن افشــانی بازیگر جوان ســینما و تلویزیون دچار
حاشیهای تازه شده است .او که از سوی برخی رسانهها به عنوان
«سلطان حاشیه» شناخته میشود ظاهرا درگیر پروندهای مالی
است.
در روزهای اخیر شایعهای منتشر شــده که بر اساس آن محسن
افشــانی به شــش ســال زنــدان و شــاق محکوم شــده اســت.
گفته شــده بود این محکومیت درباره جمــعآوری کمک نقدی
برای دختری به نام «حلما» بوده اســت .اما دیروز غالمحســین
اسماعیلی رئیس دادگســتری تهران این شایعه را تکذیب کرد.
او گفــت« :این گونــه اخبــار مختص فضــای مجازی اســت ».به
گفته اسماعیلی «اگر حکمی برای شخصی صادر شود از طریق
دستگاه قضایی اطالع رسانی میشود».
ادعای محکومیت محسن افشانی در برخی کانالهای تلگرامی
خارج از ایران بازتاب گســتردهای داشــت .به همیــن دلیل وی
با انتشــار ویدئویی ضمن ابــراز ناراحتــی از پخش این شــایعه و
خبرهای مشابه از سوی کانالهای تلگرامی گفت که آنها را به
خدا واگذار میکند .افشانی درباره پرونده قضایی تشکیل شده
هم توضیح داد شــعبه  ۱۶بازپرســی دادســرای ناحیه  ۳۵این
پرونده را پیگیری میکند.

محســن افشــانی بازیگر پرحاشــیه ســینما و تلویزیون ،چندی
پیش فراخوانی را در صفحه شخصی اش منتشر کرده و از مردم
خواستهبودبرایکمکبهیککودکبیماربهنام«حلما»ودرمان
و تهیه داروی گران قیمت او (اسپینزارا) ،کمکهای نقدی خود
را به شماره حساب محسن افشانی واریز کنند .اقدامی که ظاهرا
با استقبال مردم روبهرو و مبالغی به حساب افشانی واریز شد .اما
در مرداد ماه صفحه منتســب به این کودک و مادر او در پستها
و ویدئوهایی بیان کرد که محســن افشــانی یک ریال هم به این
کودک و خانوادهاش پرداخت نکرده و هیچ اقدامی برای درمان
این کودک انجام نداده است .محسن افشانی امروز در ویدئویی
که منتشر کرده درباره سرنوشــت پولها توضیح داده است« :با
گذشت زمان ثابت میشود که نه کالهبرداری و نه دزدی در کار
بوده و تمام آن پول امانت محفوظ است».
اتفاقات اخیر درباره محسن افشانی در شرایطی رخ داده که در
روزهای اخیر بحث احضار چهرههای مشهور به پلیس و دادسرا
برای پاســخ گویی دربــاره جمع آوری کمکهــای مردمی برای
یاری رساندن به زلزله زدگان کرمانشــاه داغ است .در این بین
علی دایی ،صادق زیباکالم و مهراب قاسمخانی احضار شده اند
و حساب بانکی علی دایی و صادق زیباکالم مسدود شده است.
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جنجال روز
فصل دوم سریال «کیدینگ» ساخته میشود
باشگاه خبرنگاران جوان -شبکه شــوتایم اعالم کرد که
فصل دوم ســریال کمدی جدید آنها با نــام «کیدینگ» که
امســال روی آنتن رفت ،در برنامه تولید قرار گرفته اســت و
ساختهخواهدشد.اینسریالماجراهایزندگییکمجری
برنامه کودک است که با چالشهای دهه ششم زندگیاش
روبهرو شــده اســت .او میخواهد جایگاه خــودش را حفظ
کند .نقش اول ایــن مجموعه جیم کری بازیگــر کمدی نام
آشنای سینمای آمریکاست .استقبال مخاطبان و منتقدان
از این مجموعه اگرچه خیلی زیاد نبود اما به اندازهای بود که
شبکه شوتایم را راضی کند تا فصل دوم سریال «کیدینگ» را
کلیدبزند.هنوزمشخصنیستفصلدوماینسریالبهطور
دقیق چه زمانی روی آنتن تلویزیون آمریکا میرود.

باشگاه خبرنگاران جوان-امرا...احمدجونویسندهمجموعه«سلمانفارسی»بااشارهبهروندپیشتولیدمفصلوسنگیناینسریالگفت«:همزمانبامراحلپیشتولیدسریال،
داوود میرباقری برای جراحی عمل قلب چند روزی در بیمارستان بستری شد که خدا را شکر این عمل موفقیتآمیز سپری شد و هم اینک حال او خوب است و به ادامه پیشتولید
میپردازد.ساختمجموعهتلویزیونی«سلمانفارسی»پروژهسنگینیاستکهبعیدمیدانمامسالکلیدبخوردواینوقفه،ضرریبرایروندپیشتولیدنداشت».

به تازگی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
(ایســپا) آماری خالصــه از نتایج نظرســنجی
اعتماد مردم به منابع کسب خبر منتشر کرده
که محل بحث شده است.
در این نظرســنجی که در اوایــل مهرماه انجام
شده 45.3 ،درصد پاسخ گویان صداوسیما،
 13.4درصد شــبکههای اجتماعی مجازی،
 10.4درصد سایتهای خبری 7.3 ،درصد
شــبکههای ماهوارهای 6.6 ،درصد دوستان
و آشــنایان و  6درصد مطبوعات را منبع مورد
اعتماد برای کســب خبــر دانســتهاند .بخش
دیگری که به طور رسمی منتشر شده ،در پاسخ
به این سوال اســت که آیا «صداوسیما واقعیت
جامعــه را منعکــس میکنــد؟» پاســخ 46.4
درصــد منفــی بــوده و  41.5درصــد مثبــت.
همچنین  12درصد پاســخ گویــان نیز اظهار
یاطالعی کرد هاند.
ب 
حســا مالدین آشــنا مشــاور فرهنگــی
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عجیب روز

دعوای فتحی و طباطبایی در «ورزش از نگاه دو»

به نام حافظ ،به کام حاشیه

برنامه«ورزشازنگاهدو»اینهفتهازاواسطبرنامه
به بعد به مسائل حول باشــگاه استقالل پرداخت
و حســابی هم جنجالی شــد .هــادی طباطبایی
کارشناسبرنامهعلیهامیرحسینفتحیمدیراین
باشگاهصحبتکردوفتحیهمدرارتباطیتلفنی،
پاسخ او را داد .ادبیات تند هر دو طرف گفتوگو را
جنجالیکرد.فتحیرسم ًارویآنتنگفتکهطباطباییبهوزارتورزشمتوسل
شدهتادراستقاللپستبگیردوطباطباییهمفتحیراعوامفریبوپوپولیست
خواند! با این حال به دلیل کمبود وقت ،بقیه بحثها به هفته آینده موکول شد و
پوریا تابان مجری برنامه از هر دو قول گرفت تا هفته آینده هردو در برنامه حاضر
شوندومناظرهکنند.بایدمنتظرجنجالهایهفتهبعدماند.

روز شــنبه برنامــه «فرمول یــک» در حالــی روی
آنتن رفت که از پروفسور سیدحسن امین دعوت
شــده بود تا به مناســبت جمعــه  20مهرمــاه روز
بزرگداشــت حافــظ ،دربــاره ایــن شــاعر بزرگ
صحبت کند .از آن جایی که پروفسور امین ،استاد
راهنمای رئیس جمهور در دانشگاه گالسکو هم
بوده ،تنها هفت دقیقه ابتدایی این گفتوگو به حافظ اختصاص داده شد و علی
ضیاء بخش دوم گفتوگو را با سواالتی درباره حســن روحانی آغاز کرد و 14
دقیقه به این موضوع پرداخت .به نظر میرسد پروفسور امین ،بیشتر در جایگاه
استاد راهنمای حسن روحانی در این برنامه حضور پیدا کرده و موضوع برنامه
رئیس جمهور بود نه حافظ!

رئیسجمهورکهمعمو ًالتوئیتهاینامفهومی
مینویسد ،این بار در نوشتهای واضح با انتشار
همیــن آمــار نوشــت« :هیئتمدیــره ایســپا
ایــن نهــاد دانشــگاهی را موظــف کردهاند به
صورت مســتمر گزیده مهــم تریــن یافتههای
نظرسنجیهای خود را منتشر کند .ای کاش
میشــد صداوســیما را موظــف کــرد حاصل
نظرســنجیهای مهمش را با جزئیات منتشر
کند .متاسفانه ما که نتوانستیم ».او این توئیت
را در جایــگاه عضو ســابق شــورای نظــارت بر
ســازمان صداوسیما نوشــته اســت .در پاسخ
به این توئیــت ،کوروش کمــرهای مدیر روابط
عمومــی شــبکه ســه نوشــت« :بــه نظــرم فکر
خوبی اســت .دولــت هــم حاضر اســت نتایج
نظرســنجیهای خــود در رابطه بــا نظر مردم
نســبت به عملکــرد دولــت ،میــزان اعتماد به
وعدههــای رئیــس جمهــور محتــرم و میــزان
محبوبیت ایشان را منتشر کند؟»
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ابهام روز
رفتگر جنجالی در «حاال خورشید» و شهریه دانشگاه آزاد
رشــیدپور دیــروز صبــح میزبــان رفتگری بــود که
بــه تازگی در رســانهها جنجالی شــده بــود .نکته
جالــب آن که رشــیدپور چندین بــار مــدارک او را
جلوی دوربین بررســی کرد و گفت که چشمش از
ماجراهایمشابهترسیدهاست!منظوراوماجرای
کودکسرطانیوپدرشدربرنامه«فرمولیک»بود
کهدرنهایتمشخصشدهمهچیزتقلببوده.بااینهمهاصراررشیدپور،نکتهای
که پرداختن به آن مغفول ماند ،ابهامی بود که کاربران صفحه اینستاگرام «حاال
خورشید»بهآناشارهکردند.کامنتهایزیادیبهاینموضوعاشارهداشتکه
اوچطوربایکمیلیونو 500هزارتومانحقوق،شهریه 8-7میلیونیدکترای
عمران دانشگاه آزاد را پرداخت میکند .ابهامی که به آن پاسخی داده نشد.

...

چهره ها و خبر ها
مســعود فراســتی هفتهای یک بــار در بخش پایانــی برنامه
«کتاببــاز» با ســروش صحــت گفتوگو
میکند .او اجرای برنامه «شبهای هنر»
در شــبکه چهار را نیز برعهــده گرفته که
قسمت اول آن پخش شده است.

هانیه توســلی قرار اســت آبان ماه با فیلم «گرگبــازی» به
ســینماها بیایــد .او بعد از «ســیانور» فیلم
چندان مهمی روی پرده سینما نداشته و
به تازگی در فیلم پربازیگر «ما همه با هم
هستیم» بازی کرده است.

مارال فرجاد برای اجرای نمایش «محبوبهها» به این پروژه
پیوســت .این نمایش به کارگردانی ژاله
صامتی ،آبانماه به روی صحنه خواهد
رفت و به زودی بازیگران دیگری هم به
این نمایش اضافه خواهند شد.

الله اســکندری هم به جمع بازیگران فیلــم «تیغ و ترمه» به
کارگردانی کیومرث پوراحمد اضافه
شــد .پیش از این حضــور بازیگرانی
مانند هومن برقنورد ،پژمان بازغی
و مهران رجبی در ایــن فیلم قطعی
شده بود.
عباس غزالی به تازگی برای بازی در فیلم «لواسان» جلوی
دوربیــن رفتــه اســت .عــاوه بــر او
امیرمحمد زند ،ثریا قاسمی و شمسی
فضلاللهی در این فیلم که مضمونی
اجتماعــی دارد ،ایفای نقش خواهند
کرد.
ســامان صفاری این روزها مشــغول بــازی در فیلم کمدی
«سامورایی در برلین» است و عوامل فیلم به
زودی برای ادامه فیلم برداری به کشــور
آلمان سفر میکنند .او هم اکنون سریال
«دلدادگان» را روی آنتن دارد.
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