
خرب سیمنا و تلویزیون2 شنبه 1 بهمن1401    شماره 1357 

هیچکسباالترازقانوننیستسندز؛ناپدیدشدتاتوم؛»روح«جریزوکررااحیامیکند
پرسشی که در چند روز اخیر در سطح وسیعی مطرح شده این است 
که آیا تماشاگران سینما باید منتظر تولید نسخه تازه  فیلم »روح« با 
بازی چانینگ تاتوم باشند؟ چانینگ تاتوم در مصاحبه تازه اش گفته 
است که شرکت فیلمسازی او فری آسوسیشن، امتیاز ساخت نسخه 

تازه ای از این کمدی اکشن درام را خریداری کرده است.
تاتوم، این روزها مشغول گسترش کار روی نسخه جدیدی از این 
فانتزی رمانتیک کالسیک است و می گوید: همین که ما اجازه تولید 
نسخه تازه را داریم، بسیار خوب است. هدف من ساخت نسخه ای شبیه 
نسخه اصلی نیست. می خواهم مقداری تفاوت در داستان و ماجراهای 
آن ایجاد کنم.  روح اولین فیلمی نیست که تاتوم قصد دوباره سازی و 
احیای آنرا دارد. این فیلم فعال در مراحل پیش تولید قرار دارد و زمان 
شروع کار فیلمبرداری آن مشخص نیست. از این بازیگر »آخرین رقص 
مجیک مایک« آماده نمایش عمومی اســت که برای تاریخ 10 فوریه 

راهی پرده سینماها می شود./صباخبر

جولیان سندز، بازیگر بریتانیایی که برای پیاده روی به کوهستان 
رفته بود ناپدید شــده است. جولیان َسندز ۶5 ســاله که بازیگر 
فیلم هایی چون »اتاقی با یک چشم انداز« و »وارلوک« بود، جمعه 
در کوه های سن گابریل کالیفرنیا ناپدید شد و این در حالی است که 

وضعیت هوا در هفته های اخیر در این منطقه بسیار بد بود.
به گفته کالنتری محلی، چند تیم از روز شنبه به دنبال او راهی 
منطقه شده اند اما به دلیل احتمال سقوط بهمن و نامناسب بودن 
مسیر، محل را ترک کرده اند. در بیانیه ای که پلیس منتشر کرده 
گفته شــده به محض این که آب و هوا اجازه دهــد با هلیکوپتر و 
هواپیمای بدون سرنشین به جســتجوی وی می پردازند. از روز 
دوشنبه با توجه به سیگنال های گوشی همراه وی، روشن شد او 
باید در این منطقه باشــد، اما احتماال با تمام شدن شارژ گوشی، 
امکان دنبال کردن وی با این سیگنال غیرممکن شد. گفته شده 

کوهنوردی همواره از ورزش های محبوب سندز بود. /مهر

بازیگر و کارگــردان آمریکایی بــه دلیل تیراندازی ســر صحنه 
فیلمبرداری به فیلمبردار فیلم، به اتهام قتل غیرعمد محاکمه می شود.

آلک بالدوین که سر صحنه فیلم »زنگار« به هالینا هاچینز فیلمبردار 
فیلم تیراندازی کرد و موجب مرگ وی شد، به قتل غیر عمد متهم شد. 
در این سانحه که سر صحنه فیلمبرداری فیلم »زنگار«  در نیومکزیکو 
و در اکتبر ۲0۲1 رخ داد؛ جوئل سوزا کارگردان فیلم نیز مجروح شده 
بود و در کنار بالدوین که اسلحه به دســت گرفت و شلیک کرد، هانا 
گوتیرز-رید مسئول کنترل اســلحه نیز به قتل غیرعمد متهم شده 
است. دادستان منطقه سانتافه گفته است بالدوین و گوتیرز-رید هر 
یک به ۲ مورد قتل غیرعمد متهم هســتند. وی افزود پس از بررسی 
شواهد به این نتیجه رسیده که دالیل کافی برای این امر وجود دارد. 
او تاکید کرد هیچ کس باالتر از قانون نیست و همه مستحق عدالت 
هســتند. در نیومکزیکو قتل غیرعمد تا 1۸ ماه حبس و 5 هزار دالر 

جریمه دارد./مهر

شهروز ُملک آراییـ  دوبلور باسابقه کشورمانـ  پنج شنبه ۲9 دی ماه در بیمارستان بهمن از دنیا رفت. 
شهراد بانکی، دوبلور خبر درگذشت شهروز ملک آرایی، دوبلور پیشکسوت را تایید کرد و  گفت: متاسفانه 
آقای ملک آرایی به دلیل عارضه ریوی در بیمارستان از دنیا رفتند. شهروز ُملک آرایی متولد 13۲0 در مالیر 
بود و از نقش گویی های برجسته و محبوب وی می توان از شخصیت کاپیتان لینچ در کارتون ماجراهای گالیور، 
جان کوچولو در رابین هود و آقای ووپی در کارتون تنسی تاکسیدو نام برد. بازی در سریال های تلویزیونی » 
امام علی )ع(« )قیس بن سعد(، داستان راستان، سردار جنگل و بگذار آفتاب برآید از دیگر کارهای او است. 

جزییات مراسم تشییع پیکر شهروز ملک آرایی متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد./صباخبر

جایزه بهترین فیلم بلند داستانی دهمین دوره جشنواره بورگو اسپرینگ آمریکا، به فیلم سینمایی 
»رویای کاغذی« به کارگردانی علی عطشانی تعلق گرفت. فیلمنامه »رویای کاغذی« را جابر قاسمعلی 
بر اساس ایده ای از علی عطشانی نوشــته و کامران تفتی، مینا وحید، زینب )نگار( مالکی و امیرحسین 
رضازاده نقش های اصلی این فیلم را ایفا کرده اند. مجید مهین دوست و نازیال باباپور از دیگر بازیگران این 
فیلم هستند. جشنواره بورگو اسپرینگ آمریکا یک رویداد سرگرم کننده و سنتی است که برای فیلم هایی 
که معتقدند با نگرش ها و احساسات مخاطبان بورگو اسپرینگز همخوانی دارند، گواهی های برنده ارائه 

می کنند. این جشنواره هر سال در ماه ژانویه برگزار می شود./مهر

رویایکاغذیعطشانیدرآمریکاصداینوستالژیدههشصتهادرگذشت

ساترا، در بیانیه ای اعالم کرد ضابط قضایی نیست و برای جلوگیری از تخلفات صورت 
گرفته در فضای نمایش خانگی، گزارش آن ها را به دستگاه قضایی اعالم می کند.

در بیانیه ساترا آمده است: در پی ادامه انتشار غیرقانونی و بدون مجوز مجموعه نمایشی 
»سقوط« به اطالع عموم می رساند سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای 
مجازی )ساترا( بر اساس وظیفه قانونی خود، همزمان با انتشار خبر تولید این سریال از 
سکوی فیلیمو درخواست کرد برای دریافت مجوز تولید و انتشار این مجموعه نمایشی 
اقدام کند. تذکرات مکتوب پیاپی ساترا به فیلیمو و هشدار نسبت به عواقب بی توجهی به 
قانون نیز توسط سکوی مذکور نادیده گرفته شده است. با استمرار بی توجهی این سکو 
به مکاتبات و تذکرات مکرر ساترا، این سازمان بر اساس وظیفه قانونی اقدام به مکاتبه با 
نهادهای ذی ربط به ویژه دادستانی کرده و خواستار برخورد قانونی برای توقف انتشار این 
سریال به دلیل بی توجهی سکوی فیلیمو به تذکرات پیاپی این سازمان و انتشار بدون مجوز 
تولید و پخش سریال سقوط شد. جهت استحضار افکار عمومی تاکید می نماید سازمان 
تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که نهاد قانونی صدور مجوز تولید 
و انتشار سریال های نمایش خانگی و سایر محتواهای صوتی و تصویری فراگیر در فضای 
مجازی است فارغ از محتوا و سایر عناصر این سریال، درخواست توقف انتشار آن را در این 
مرحله صرفاً به دلیل بی اعتنایی سکوی فیلیمو به قانون به دادستانی ارائه داده و منتظر 
اقدام قانونی دستگاه قضائی است. یادآور می شود از آنجا که ساترا به عنوان نهاد تنظیم گر 
خود ضابط قضائی نیست، برای انجام مأموریت محوله و جلوگیری از تخلفاتی که منجر به 
اخالل در حقوق مردم و دیگر فعاالن و رقبای کسب و کار مربوطه می شود، گزارش تخلفات 
ثبت شده را باید به دســتگاه قضائی گزارش کند. بدیهی است اقدامات بعدی در حیطه 

وظایف دستگاه قضائی است./مهر

سقوط،همچنانبدونمجوزآزاداست


