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بازیگر«مرقانون»
اسبابکشیکرد

آخرینوضعیتجسامنیصدیقهکیانفر

مهر  :روز دوم اســفندماه عوامل
ســریال نوروزی «مــر قانــون» به
کارگردانی علیرضا نجفزاده و محمدحسین لطیفی
به کار خود در یکی از لوکیشنهای اصلی این سریال در
منطقه دارآباد پایان دادند و باقی تصویربرداری سریال
در منطقهای در شرق تهران انجام میشود .علی فروغی؛
مدیر شبکه سه سیما و مهدی آذرپندار؛ سرپرست گروه
فیلم و سریال شبکه نیز از مهمانان روز گذشته بودند که
با تهیهکننده و عوامل به گفتوگو پرداختند و در جریان
روند ضبط و تولید این پروژه قرار گرفتند .روز پنجشنبه
سکانسی از این سریال تصویربرداری شد که کمال با
بازی هدایت هاشمی به همراه خانوادهاش از منزل خود
اسبابکشی میکند .در این روز بازیگرانی چون هدایت
هاشمی،مهرانغفوریان،مرجانهگلچین،ناهیدمسلمی،
اشکان اشتیاق ،شیدا خلیق ،اردشیر کاظمی و همچنین
دیگر عوامل سریال حضور داشتند .همچنین در این روز
که با تولد مرجانه گلچین بازیگر سریال همراه بود جشن
تولدی برای وی گرفته شــد .امیرعباس پیام و مهدی
روشنروان متن فیلمنامه این ســریال را مینویسند
که نگارش آن همزمان با تصویربرداری پیش میرود.
تاکنون ۱۰قسمت از سریال نوشته شده و ۱۰قسمت
از آن نیز به تصویربرداری رسیده و قرار است سریال با
۱۵قسمت برای پخش در ایام نوروز از شبکه سه سیما
آماده شود.

صدیقه کیانفر؛ بازیگر پیشکسوت سینما و
تلویزیون که مدتی پیش بهدلیل بیماری در
بیمارستان بستری شده بود ،در گفتوگویی
از بهبود حــال خود خبــر داد .این بازیگر
قدیمی سینما و تلویزیون به «صبا» گفت:
خدا را شکر این روزها حالم بهتر است و با طی
کردن روند درمانی ،مشکالت جسمانیام
بهتر شــده و اکنون اســتراحت میکنم.
صدیقه کیانفر؛ بازیگر و گوینده پیشکسوت
کشورمان ،مدتی پیش بهدلیل بیماری در
بیمارستان بستری شده بود.

بهزادفراهانیوسوگلخلیقبه«دلدار»پیوستند
بعد از محمدرضا غفاری و الناز حبیبی ،بهزاد فراهانی و سوگل خلیق هم به سریال «دلدار» برادران
محمودی پیوستند.
به گزارش خبرنگار «صبا»؛ «دلدار» که یک ملودرام عاشــقانه است اوایل دیماه ۹۷کلید خورد،
توسط آزیتا ایرایی و مهدی حمزه نوشته شده و در ۳۰قسمت ۴۵دقیقهای در ماه مبارک رمضان از
شبکه دو سیما پخش خواهد شد .در خالصه داستان این سریال آمده است« :دیری است که دلدار
پیامی نفرستاد ...جمشید و نوید محمودی سال گذشته سریال«سایهبان» را روی آنتن شبکه دو
سیما بردند و «دلدار» اثر جدیدشان به موضوع جوانان و خانواده توجه ویژهای دارد.

بازدیددبیرپنجمیندوره
جشنوارهتلویزیونیجامجم
ازپشتصحنه«قندپهلو»
صبا :مســعود احمدی افزادی؛ دبیر
پنجمیــن دوره جشــنواره تلویزیونی
جامجم و مدیر شبکه هفت ســیما به همراه مهدی خلجی؛
مدیر گروه مهارتهای شــبکه مذکور ،شــب گذشــته به
پشتصحنه برنامه «قندپهلو» رفتند تا شاهد روند ضبط و
تولید برنامه باشند .احمدی افزادی با شرکتکنندهها ،مجری
و داوران این برنامه به گفتوگو پرداخت و با استقبال از حضور
شاعران جوانی که از شــهرهای مختلف ایران و با لهجههای
مختلف در برنامه شــرکت کرده بودند با ارائه یک پیشنهاد
بیان کرد :جذابیت حضور این شرکتکنندگان همین است
که به مناطق مختلف تعلق دارند و خوب است که هر یک با
لهجه خطه و منطقه خود در برنامه حضور داشته باشند .دبیر
جشنواره جامجم با اشــاره به پخش نوروزی این برنامه در
ادامه اسفندماه اظهار کرد :یکی از ظرفیتها و پتانسیلهایی
که برای این برنامه دیده شده ایام نوروز است چون مردم در
این ایام وقت و فراغت بیشتری دارند که در مقابل تلویزیون
بنشینند و با تمثیالت و ضربالمثلها و ضرورتهای ادبیات
پارسی آشنا شوند .شهرام شکیبا و ناصر فیض ،داوران برنامه
هستند و همراه با آنها چند چهره بهتدریج در جمع داوران
حضور خواهند داشــت که از این میان محمد صالحعالء در
قسمت اول به قضاوت افتخاری رقابتهای شاعران طنزپرداز
در «قندپهلو» خواهد نشست.

عادلفردوسیپور:
« »90صادق است
ایســنا  :برنامــه ویژه ســال
تحویــل در شــبکههای مختلــف
تلویزیون هر ســال با نزدیک شدن به ماه اسفند جان
دوبارهای میگیــرد و حرف و حدیثهــای مجریان
و مهمانان برنامه بــه اوج خودش میرســد .یکی از
پربینندهترین برنامههای تلویزیونی در شــبکههای
سیما ،ویژهبرنامههای تحویل ســال به شمار میرود
و به نظر میرســد از همین حاال حدس و گمانهای
مختلف برای مجریان و برنامههای مختلف تلویزیون
شروع شده است .ویژهبرنامه شبکه دو سیما برای سال
تحویل ۹۸با احتمال فراوان باز هم به محمد سلوکی
مجری برنامه «شبگشت» خواهد رسید .او هماکنون
برنامه «شبگشت» را به روی آنتن دارد که با حضور
چهرههای مطرح سینمایی و تلویزیونی هر شب مهمان
مخاطبان این شبکه میشود .سلوکی سال گذشته نیز
ویژهبرنامه ســال تحویل شبکه دو را به تهیهکنندگی
محمدرضا رضاییان و با اجرای مشترک ژیال صادقی
به روی آنتن برد و احتماال امســال نیــز اجرای این
ویژهبرنامه را بر عهده خواهد داشت .به دلیل فشردگی
برنامههای شــبکهها در ایام پایانی ســال ،اطالعات
تکمیلی به روزهای منتهی به پایان سال ختم میشود
و باید منتظر ماند تا جزییات برنامههای تحویل سال
در هر شبکه اعالم شود.

تاکشوی مهران غفوریان با مدل جیمی فالن

مهران غفوریان درباره اینکه چرا بهرغم اعالم قبلی هنوز ساخت سریال «زیر آسمان شهر »۴محقق نشده است ،بیان کرد :من خیلی دوست دارم «زیر آسمان شهر »۴را بسازم و زمانی هم که اعالم کردیم
قرار است این سریال ساخته شود ،خیلی استقبال شد ولی باید شرایط برای ساخت آن مهیا شود.
به گزارش مهر؛ وی اضافه کرد :ساخت «زیر آسمان شهر »۴یکی از عالقههای قلبی من است و اطمینان دارم اگر متن خوبی داشته باشیم ،سریال هم اثری جذاب میشود .همان زمان که ما اعالم کردیم
که قرار است این کار را را بسازیم رضا عطاران نیز اظهار آمادگی کرد که مشاور کار شود و این یعنی این سریال ،کار خوبی خواهد شــد چون او آدم باهوشی است و میتوانست بگوید این کار را نسازم.
غفوریان با اشاره به پروژه دیگری که زودتر از بقیه کارهایش میخواهد آن را شروع کند ،عنوان کرد :برنامهای در شبکه نسیم دارم که یک تاکشو است که خودم اجرا ،کارگردانی و تهیهکنندگی آن را
بر عهده دارم و درگیر این کار خواهم بود و در حال حاضر شرایط من برای این برنامه مهیا شده است .وی در پایان درباره جزییات بیشتر این برنامه توضیح داد :هنوز اسم این تاکشو قطعی نشده اما مثل
خیلی از تاکشوهای آمریکایی است که برخی از آنها در کشور اجرا شدهاند و برخی نه ،اما این مدل برنامه که در همه دنیا انجام شده در ایران هنوز تولید نشده است و به کار جیمی فالن شباهت دارد.

کیــوسک

لوگوی سریال نوروزی
شبکه دو رونمایی شد
صبا« :بر ســر دوراهیــن» بــه تهیهکنندگی
و نویســندگی حامد عنقــا و کارگردانی بهرنگ
توفیقی برای پخش در ایام نوروز ۹۸از شبکه دو
سیما در حال تولید است .این دو پیش از این نیز
در ســریا لهای پرمخاطبی چــون «پدر» و
«انقالب زیبا» با یکدیگر همکاری داشتهاند.

اولینحضورلینداکیانی
درشبکهنمایشخانگی

صبا :لیندا کیانی که پیش از این سابقه حضور در سریالهایی مانند
«روز حسرت»« ،وضعیت سفید» و «دلدادگان» و فیلمهایی چون
«ماجرای نیمروز»« ،انزوا» و «دیدن این فیلم جرم اســت! » را در
کارنامه خود به ثبت رسانده اســت ،در اولین حضورش در نمایش
خانگی مقابل دوربین سریال «مانکن» میرود .حسین سهیلیزاده و
ایرج محمدی پس از همکاری در سریالهایی مانند «دلنوازان» و «
ترانه مادری» در تازهترین حضور مشترکشان بهترتیب کارگردانی و
تهیهکنندگی سریال نمایش خانگی «مانکن» را برعهده گرفتهاند.
مجموعه «مانکن» در ۲۶قسمت به قلم بابک کایدان نگاشته شده و
در خالصه داستان این مجموعه آمده است :همیشه عشقهای بزرگ
و زیبا ،دشمنان بزرگ و مخوف داشتهاند.

داستانخوانی بازیگران و مستندی درباره موالنا در نوروز
ایسنا :حمید ابراهیمی درباره برنامههایی که قرار است در نوروز ۹۸از
شبکه چهار سیما پخش شود ،گفت :مستند و برنامههای ترکیبی برای
عید آماده شده است .مجموعه «قصههای شب» در مرحله پایانی تولید
قرار دارد که در آن خالصه رمانهای ایرانی و خارجی توسط تعدادی
بازیگر خوانده میشود ،همچنین انیمیشنی تولید شده که در خالل آن
برنامه پخش خواهد شد .در این مجموعه؛ آثاری از چخوف ،فریبا وفی
و «مدیر مدرسه» جالل آلاحمد و آثاری از نویسندگان دیگر توسط
فرهاد آییش ،علی عمرانی ،شیرین بینا ،مرحوم حسین محباهری،
نگین صدیقگویا ،امیرشهاب رضویان و خوانده خواهد شد .هر رمانی در
چهار یا پنج قسمت خوانده میشود که بهمدت ۲۰دقیقه به روی آنتن
خواهد رفت .او ادامه داد :مجموعه مستندی هم درباره موالنا در کشور
ترکیه و ایران قرار است تولید شود که در ۱۰قسمت ۳۰دقیقهای پخش
خواهد شد .مدیر گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما درباره تولید تلهتئاتر
در این شبکه اظهار کرد :هزینه تولید تلهتئاتر زیاد است.

واکنشمهنازافشار
به ازدواج سیاسی مریم کاویانی
باشگاه خبرنگاران جوان :در پی ازدواج مریم کاویانی با
رامین مهمانپرست؛ سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه و
سفیر فعلی ایران در لهستان و لیتوانی ،مهناز افشار در واکنش
به این ازدواج در صفحه شخصی توئیتری خود نوشت« :خب؛
پس خدا رو شکر سیمرغ سعادت ازدواج سیاستمدارانه از روی
شانههای من برداشته شد ».گفتنی است؛ روز گذشته مریم
کاویانی و رامین مهمانپرست با انتشار عکسی در صفحات
شخصی خود از ازدوجشان خبر دادند.

