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تلویزیون

چهره ها و خبر ها
لیال حاتمی امسال جزو غایبان
مهم جشنواره فیلم فجر است.
او در فیلم «قاتل و وحشی» به
کارگردانیحمیدنعمتا...بازی
کردهاماناقصماندنمراحلفنی
فیلمونرسیدنآنبهجشنوارهباعثغیبتاوشد.

توقف «دورهمی»
با فرارسیدن فاطمیه
بر اساس توضیحات روابط عمومی کل سازمان
صداوسیما ضبط برنامه «دورهمی» به طور موقت
متوقفشدهاست.
به گزارش ایسنا ،شامگاه گذشته خبری مبنی بر
توقف ضبط برنامه «دورهمی» در صفحه رسمی
این برنامه و همچنین صفحه مهران مدیری در
اینستاگرام منتشر شد .بر اساس آن چه سازمان
صداوسیما اعــام کــرد ،فرا رسیدن دو دهه ایام
فاطمیه علت توقف موقت برنامه «دورهمی» بوده
اســت .همچنین صفحه ویــژه طــرفــداران برنامه
«دورهمی» با انتشار مطلبی تقریبا مشابه صفحه
رسمی ،در عین حال این تعطیلی را موقت خوانده
و ضمن پوزش از مخاطبان اعالم کرده است که
زمان ازسرگیری برنامه مجدد اعالم خواهد شد.
این برنامه قرار بود روز چهارشنبه پس از یک هفته
توقفرویآنتنبرود.

 ۷۰درصد حق پخش تبلیغات
تلویزیونی ورزش به سیما رسید
طی رأی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس ۷۰
درصد حق پخش تبلیغات تلویزیونی مسابقات
ورزشیدراختیارصداوسیماو ۳۰درصددراختیار
وزارتورزشوجوانانقرارگرفت.
به گــزارش مهر ،ابراهیم شکوری مدیرکل امور
مجلسصداوسیماگفت«:کمیسیونتلفیقمجلس
شورای اسالمی با پیشنهاد دولت در الیحه بودجه
سالآیندهکلکشوردربارهنحوهتقسیمدرآمدهای
یادشده مخالفت و روش دیگری را تصویب کرد».
وی افـــزود« :دول ــت در بند الم تبصره  ٩الیحه
بودجه سال آینده کل کشور ،بدون نظرخواهی از
صداوسیما،پیشنهادتقسیم«مساوی»درآمدهای
ناشیازپخشتبلیغاتتلویزیونیمسابقاتورزشی
راارائهکردهبود».شکوریتاکیدکرد«:ایندرحالی
استکهطبقبند(پ)ماده ٩٢قانونبرنامهششم
توسعه ،دولــت مکلف بود تمهیدات قانونی این
موضوع را با «تفاهم» دوجانبه رسانه ملی و وزارت
ورزشوجوانانفراهمکند».
مدیرکل امور مجلس صداوسیما دربــاره مصوبه
نهایی کمیسیون تلفیق در ایــن زمینه گفت:
«عصر دیروز اعضای کمیسیون تلفیق مجلس ،به
تقسیم این درآمدها به میزان ۷۰درصد در اختیار
صداوسیما و  ۳۰درصد در اختیار وزارت ورزش
و جوانان ،رای دادند تا این درآمد از طریق وزارت
ورزش و جوانان برای تقویت ورزش کشور و کمک
بهفدراسیونهایمربوطاختصاصدادهشود».

سینمای جهان

برندگان جوایز انتخاب منتقدان
 ۲۰۲۰معرفی شدند
بیست و پنجمین دوره جوایز ساالنه انتخاب
منتقدان یک شنبه شب در لسآنجلس و کمی
پیش از معرفی نامزدهای اسکار  ۲۰۲۰برگزار
شد.
به گزارش مهر ،در عین حال این به آن معناست
که معرفی برندگان این جوایز نقشی در انتخاب
نــامــزدهــای اســکــار نــــدارد ،امــا م ـیتــوانــد این
تصور را ایجاد کند که باید منتظر شنیدن نام
چه چهرههایی در فهرست نامزدهای اسکار
بود .جوایز انتخاب منتقدان که از سوی انجمن
منتقدان سینما و تلویزیون اهدا میشود جایزه
بهترین فیلم خــود را بــه «روزی روزگــــاری در
هالیوود» ساخته کوئنتین تارانتینو داد و جایزه
بهترینکارگردانرابهطورمشترکبهسممندس
برای « »۱۹۱۷و بونگ جون هو برای «انگل» اهدا
کرد .رنه زلوگر و خواکین فینیکس جایزه بهترین
بازیگر مرد و زن و لورا درن و برد پیت جایزه بهترین
بازیگراننقشمکملرابردند.دربخشتلویزیونی
نیز«فلیبگ»و«جانشینی»جوایزاصلیرادریافت
کردند و «وقتی آنها ما را میبینند» نتفلیکس هم
جایزه بهترین سریال کوتاه را از آن خود کرد.

رقابتسختبرسرمجسمههایطالیی

«جوکر»« ،روزی روزگاری در هالیوود» »1917« ،و «مرد ایرلندی» بیشترین شانس را در فهرست نامزدهای اسکار دارند
مصطفی قاســمیان  -عصر دیروز «آکادمی هنرها و علوم تصاویر متحرک» موســوم به
اســکار ،نامزدهای این جوایز را اعــام کرد .در حالــی که حدود یک ماه پیــش ،تقریب ًا
ترکیب فیلمها برای فصل جوایز مشــخص بود و میشــد نامزدهای اســکار را با خطای
اندکی حدس زد ،اما از روز برگزاری گلدنگلوب و درخشش ناگهانی « ،»1917معادالت

فصل جوایز بههم خورد و پیشبینیهای جدیدی انجام شــده .فیلم جدید سم مندس
که به تازگی اکران شده ،حاال در اسکار هم حضوری پررنگ دارد .مراسم نود و دومین
دوره اسکار 10 ،فوریه ( 2020بامداد دوشنبه  21بهمن) در آمریکا برگزار میشود .با
مهمترین نکات نامزدهای این دوره ،همراه ما باشید:

رقابت تنگاتنگ  4فیلم
نامزدهای اسکار امسال ،گویی در سه طبقه
متفاوت جای گرفتهاند .چهار فیلم «جوکر»،
«روزی روزگاری در هالیوود» »1917« ،و «مرد
ایرلندی» با نامزدهای دو رقمی پیشتاز هستند ،چهار فیلم
«داستان ازدواج»« ،انگل»« ،جوجو خرگوشه» و زنان کوچک» 6
نامزدی کسب کردهاند و دیگر فیلمها ،به چهار نامزدی و کمتر
(آن هم در رشتههای فنی) قناعت کردهاند .بنابراین به نظر
میرسد رقابت اصلی در اسکار  ،2020بین چهار فیلمی است
که به جز « ،»1917حضور همه آنها در روزهای گذشته هم
پیشبینی میشد.

 2فیلم در رتبه دوم
«روزی روزگ ــاری در هالیوود» به کارگردانی
کوئنتین تارانتینو و « »1917به کارگردانی سم
مندس با نامزدی در 10رشته ،در رتبههای بعدی
قرار دارند .تارانتینو و مندس عالوه بر بهترین کارگردانی ،در
بخش بهترین فیلم نامه اصلی (غیراقتباسی) هم نامزد شدهاند.
لئوناردو دیکاپریو و برد پیت دیگر نامزدهای سرشناس «روزی
روزگاری در هالیوود» هستند که در رشتههای بهترین بازیگری
نقش اول و نقش مکمل ،نامزد هستند ،اما « »1917در بازیگری
نامزد نشده و فقط در شاخههای فنی اسکار ،شانس دریافت
جایزه دارد.

رکوردهای جالب اسکار 2020
اسکارلت جوهانسون که سال فوقالعادهای را
پشت سر گذاشته ،برای دو فیلم «داستان ازدواج»
و«جوجوخرگوشه»بهترتیبدررشتههایبهترین
بازیگر نقش اول و مکمل زن نامزد شده و به یکی از معدود
بازیگران تاریخ تبدیل شده که در یک سال ،نامزد دو اسکار شده
است .جان ویلیامز آهنگ ساز «جنگهای ستارهای :خیزش
اسکایواکر» نیز برای پنجاه و دومین بار نامزد اسکار شده است.
او با هفت نامزدی دیگر ،به رکورد تاریخی و فوقالعاده والت
دیزنی تهیهکننده فقید آمریکایی خواهد رسید .ویلیامز پنج
جایزه اسکار کسب کرده است.

«جوکر» رکورددار
«جوکر» به کارگردانی تاد فیلیپس ،با 11نامزدی
ازبیشترینبختبرایکسبمجسمههایطالیی
برخوردار است .بعد از «شکل آب» و «روما» ،این
برای سومین سال متوالی است که فیلم برنده بهترین فیلم
جشنواره ونیز ،بیشترین نامزدی اسکار را کسب میکند.
«جوکر» از رشتههای اصلی ،بــرای جایزه کارگردانی (تاد
فیلیپس) ،بازیگر نقش اول مرد (خواکین فینیکس) و فیلم نامه
اقتباسی شانس دارد .این فیلم همچنین پس از «پلنگ سیاه»
دومین فیلم اقتباسشده از کتابهای کمیک است که نامزد
بهترین فیلم اسکار میشود.

شانس باالی نتفلیکس
نتفلیکس که امسال با سه فیلم بسیار خوب «مرد
ایرلندی»« ،داستان ازدواج» و «دو پاپ» در فصل
جوایز حاضر بود و بسیاری از کارشناسان شانس
زیادی برای آن قائل بودند ،در اسکار توفیق بسیار خوبی داشته
است« .مرد ایرلندی» با  10نامزدی در  9رشته ،بخت زیادی
برای درو کردن مجسمههای طالیی دارد« ،داستان ازدواج»
نیز در رشتههای اصلی چون بهترین فیلم ،فیلم نامه اصلی و
سه نامزدی بازیگری ،وضعیت مناسبی دارد« .دو پاپ» هم در
دو رشته بازیگری اول و مکمل مرد و فیلم نامه اقتباسی نامزد
شده است.

غایبان بزرگ
رابرت دنیرو که بازیاش در فیلم «مرد ایرلندی»
تحسین منتقدان را برانگیخته اســـت ،در
اسکار هم مانند جوایز معتبر انجمن بازیگران
و گلد نگلوب نــادیــده گرفته شــده اســت .آدام سندلر در
«الماسهای تراشنخورده» و جنیفر لوپز در «شیادان» دیگر
بازیگرانی هستند که در فهرست نامزدهای اسکار غایباند.
گرتا گرویگ کارگردان «زنان کوچک» که در فهرست نامزدهای
گلدنگلوب غایب بود و تعجب بسیاری از عالقهمندان به سینما
را برانگیخت ،برای اسکار نیز به رقابت بهترین کارگردانی
بازنگشته است.
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درام جنگی « »۱۹۱۷به کارگردانی سم
مندس در اولین هفته اکران گسترده خود در
سینماهای آمریکا به فروش  36.5میلیون
دالردستیافت.
به گــزارش ایسنا ،درام جنگی « »۱۹۱۷که
به تازگی موفق به کسب جایزه بهترین فیلم
و کارگردانی از جوایز گلدنگلوب شده در
هفتهنخستاکرانگستردهآمریکادر۳۴۳۴
سالنسینماییرویپردهرفتوباثبتفروش
 36.5میلیون دالری ،پرفروشترین فیلم
هفته در گیشه نام گرفت »۱۹۱۷« .با گذر از
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«»۱۹۱۷درصدرگیشه قرارگرفت
فیلم «جنگ ستارگان :خیزش اسکای واکر»
با فــروش  ۱۵میلیون دالر ،پرفروشترین
فیلم هفته سینمای آمریکا نام گرفت .قسمت
جدید از سری فیلمهای جنگ ستارگان که از
ماه دسامبر اکران خود را آغاز کرده ،تاکنون
 ۴۷۸میلیوندالردرآمریکافروختهومجموع
فروشجهانیآنبه ۹۹۰میلیونمیرسدوبه
احتمال فراوان به زودی فروش یک میلیارد

دالریراتجربهخواهدکرد.
فیلم « »۱۹۱۷نیز که از روز کریسمس به
صورتمحدوداکرانشدهبودتابهامروز39.2
میلیون دالر در آمریکا و  21.1میلیون دالر
نیز در سینماهای ۲۸کشور خارجی فروخته
است تا فروش جهانی این فیلم به حدود ۶۰
میلیون دالر رسیده باشد .داستان این فیلم
درباره گروهی از سربازان بریتانیایی است که

ماموریت خطرناک تحویل یک نامه در جریان
جنگ جهانی اول به آنها سپرده شده است،
نامهای که میتواند جان صدها نفر را نجات
دهد .این درام جنگی به گونهای ساخته شده
کهبهتماشاچیاینحسراالقامیکندکهتمام
فیلمدریکبرداشتمقابلدوربینرفتهاستو
تجربهایبینظیربرایمخاطباناستواغلب
آنها نمره سینمایی  Aبه این فیلم دادهاند.
ساخته«مندس»پسازدرخششغیرمنتظره
در جوایز گلدن گلوب ،شانس زیادی در نود و
دومیندورهجوایزاسکاردارد.

بهمن ف ــرم ــانآرا کــارگــردان
سینما،درواکنشبهغیبتفیلم
«مجبوریم» اثر رضا درمیشیان
در جشنواره فیلم فجر نوشته
اســت« :مهندسی در انتخاب
فیلمها حرف اول را زد ».او در این فیلم به عنوان
بازیگر حضور دارد.
ســیــامــک اطــلــســی پـــس از
«مختارنامه» در همکاری تازه
خــود بــا داوود میرباقری ،در
سریال «سلمان فارسی» ایفای
نقش خواهد کرد .این بازیگر
پیش کسوت به تازگی حضور کمرنگی در عرصه
بازیگری داشته است.
ه ــادی حــجــازیفــر در صفحه
اینستاگرام خود پستی منتشر
کــــرده و از مــخــاطــبــانــش در
فــضــای مــجــازی خداحافظی
کرده است .پیش از او ،پژمان
جمشیدی نیز با انتشار پستی از ترک فضای
مجازی خبر داده بود.
مهراوه شریفینیا فیلم «شبی
که ماه کامل شد» ساخته نرگس
آبیار را ویــژه مخاطبان نابینا،
توضیحدار و پردهخوانی کرده.
این فیلم پس از انتشار نسخه
غیرقانونی آن ،اواخــر آذر در نمایش خانگی
توزیع شد.
مــیــاد مــیــرزایــی کــه بــا نقش
«رشــیــد» در ســریــال «بــانــوی
عمارت» شناخته میشود ،در
مجموعه تلویزیونی «بیگانهای
بــا مــن اســـت» ســاخــتــه احمد
امینی ،بازی کرده است .این سریال در مرحله
تصویربرداری قرار دارد.
روزبــــه حــصــاری ایـــن روزهـــا
مشغول بــازی در فصل سوم و
پایانی سریال «بچه مهندس» به
کارگردانی علی غفاری است.
او در ایــن فصل نقش جوانی
شخصیت اصلی داستان یعنی «جواد جوادی»
را ایفا میکند.
ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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سینمای ایران

نمایش توان موشکی ایران در «آفتاب نیمه شب»
موضوع اصلی فیلم سینمایی «آفتاب نیمه
شــب» تــازه ترین ساخته شهریار بحرانی
دستیابی ایران به فناوری موشکی است.
به گــزارش روابــط عمومی فیلم ،این فیلم
که بر مبنای تحقیقات مستند شکل گرفته
برای اولین بار بخشی از توان موشکی نیروی
هوا فضا را به نمایش میگذارد و ادای دینی
است به شهدای بیادعا ،گمنام و پرتالش
ایران اسالمی که مجاهدتهای آنها از آغاز
انقالب تا به امروز بیوقفه ادامه داشته است.
فیلم برداری «آفتاب نیمه شب» به تازگی به
پایان رسیده و در مرحله پس از تولید قرار
دارد .تدوین و صداگذاری همزمان آن زیر

نظر مهدی اسدی و علیرضا علویان در حال
انجام اســت .همچنین به زودی ساخت
موسیقی آن آغاز خواهدشد.
جدیدترین ساخته شهریار بحرانی ،پروژهای
ملی در حوزه مقاومت اسالمی است که فراتر
از فرد یا اجتماعی خاص به منظور حمایت از
تمامیت ارضی یک ملت ساخته میشود.
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