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بازگشت اسمیت به فصل جوایز سینمایی رابرت دنیرو رییس جمهور می شوداعطای نشان دولتی روسیه به سیگال 
والدیمیر پوتین از استیون سیگال هنرپیشه هالیوودی با اعطای یک 
جایزه دولتی تجلیل کرد. رئیس جمهوری روسیه برای فعالیت های 
بشردوستانه و فرهنگی بین المللی استیون سیگال بازیگر هالیوودی 
با اعطای نشان دولتی روســیه از وی تجلیل کرد. در این فرمان آمده 
است که این بازیگر ۷0 ساله فیلم های اکشن نشان دوستی روسیه را 
دریافت می کند و به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه روســیه برای 
روابط بشردوستانه با آمریکا و ژاپن منصوب می شود. استیون فردریک 
سیگال، رزمی کار، ورزشــکار ، تهیه کننده فیلم، گیتاریست و بازیگر 
حرفه ای آمریکایی و دارای دان ۷ هنر رزمی آیکیدو و دان ۷ افتخاری 
کیوکوشــین کاراته اســت. وی که در دهه نود و با بازی در فیلم های 
»سخت کش« و »تحت محاصره« به شهرت رســید در سال ۲01۶ 
پاسپورت روسی دریافت کرده و همواره تحسین کننده پوتین بوده و 
همچنین از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲014 به عنوان حرکتی 

معقول دفاع کرده است./مهر

نتفلیکس سفارش ساخت ســریال مهیج »روز صفر« با بازی 
رابرت دنیرو را به کارگردان داد. سریال کوتاه »روز صفر« با بازی 
رابرت دنیرو در اولین تجربه سریالی وی، به زودی کار تولیدش را 
شروع می کند و لزلی لینکا گالتر کارگردان و تهیه کننده اجرایی 
این ســریال ۶ اپیزودی خواهد بود. در معرفی رسمی این سریال 
آمده است: چگونه می توانیم حقیقت را در دنیای پر از بحران کشف 
کنیم؛ آن هم در حالی که ظاهرا همه چیز توســط نیروهایی که 
خارج از کنترل ما هستند، در حال متالشی شدن است؟ در عصری 
پر از تئوری توطئه و دردسر چه میزان از این نیروها حاصل کار خود 
ما هستند؟ اریک نیومن و نوآ اوپنهایم این مجموعه را با همکاری 
مایکل اس.اشــمیت روزنامه نگار برنده پولیتزر نوشته اند و تهیه 

کننده اجرایی آن هم هستند.
رابرت دنیرو عالوه بر بازیگر نقش اصلی در نقش رئیس جمهوری، 

تهیه کننده اجرایی آن هم هست./مهر

ویل اسمیت برای نخســتین بار پس از سیلی اســکار ۲0۲۲ به 
جشن های فصل جوایز سینمایی بازگشت و جایزه »بیِکن« را از انجمن 
منتقدان فیلم آفریقایی آمریکایی دریافت کرد. وی در این مراسم برای 
نخستین بار پس از سیلی به کریس راک، روی صحنه رفت و جایزه  
گرفت و برای بازی در فیلم »رهایی« این جایزه را دریافت کرد. اسمیت 
در سخنرانی اش از »رهایی« به عنوان سخت ترین فیلم دوران کاری اش 
یاد کرد و از کارگردان و نیز کمپانی اپل سازنده فیلم که برای تامین 
بودجه به میزان الزم تالش زیادی کرد تشــکر کرد. وی گفت: اولین 
باری بود که از یک استودیو می شنیدم داستان مهم تر از هزینه انجام 
آن است و آنها هستند که می توانند چنین کاری انجام دهند. انجمن 
منتقدان فیلم آفریقایی آمریکایی)AAFCA( امســال بیستمین 
دوره خود را برگزار کرد و در کنار »رهایی« از فیلم های دیگر با مرکزیت 
سیاهپوستان مانند »پادشاه زن«، »نانی«، »بازرسی« و »پلنگ سیاه: 

واکاندا برای همیشه« تجلیل کرد./مهر

آثار راه  یافته به بخش های داستانی بلند، سینمایی و سریال جشنواره بین المللی فیلم مقاومت اعالم شد. 
اتاقک گلی )محمدعلی عسگری( ، غریب )محمدحسین لطیفی(، سرهنگ ثریا )لیال عاج(، دسته دختران 
)منیر قیدی(، هناس )حسین دارابی(، های پاور )هادی محمدپور(، ضد )امیرعباس ربیعی(، موقعیت مهدی 
)هادی حجازی فر(، شماره ده )حمید زرگرنژاد(، گل های باوارده )مهرداد خوشبخت(، سرباز )هادی مقدم 
دوست(، زیرخاکی )جلیل سامان(، گاندو )جواد افشار(، شاهرگ )سید جالل اشکذری( ، تک تیرانداز )علی 
غفاری(، منصور )سیاوش سرمدی( . جشنواره بین المللی فیلم مقاومت؛ از روز گذشته آغاز و تا 1۷ اسفند 

ماه جاری در خلیج فارس برگزار می شود./صباخبر

معاون سیما در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شهر شیراز عنوان کرد که مینی 
سریال »شاهچراغ« در سالگرد این حادثه تروریستی به آنتن می رسد. محسن برمهانی معاون سیما در این 
دیدار گفت: بازنمایی بهتر شهرستان ها و روستاها در شبکه های ملی با همراهی صداوسیمای مراکز استانی 
کشور اتفاق ویژه ای است که در این سفرها آن را دنبال می کنیم. برمهانی در پایان عنوان کرد: امیدواریم 
این اثر در سالگرد حادثه تروریستی شاهچراغ به آنتن برسد تا ادای دینی به شهدای مظلوم شاهچراغ و این 
مضجع شریف باشد و ان شاءاهلل جزو آثار فاخر و ماندگار سیما شود. گفتنی است، فیلمنامه این سریال در 

مرحله تحقیق و پژوهش بوده و مصاحبه از خانواده های شهدا در حال انجام است./مهر

مینی سریال شاهچراغ در دستور کار سیما فیلمآثار راه یافته به جشنواه مقاومت اعالم شد

پیمان جبلی رییس سازمان صداوسیما در افتتاحیه نمایشــگاه »رصتا« در جمع خبرنگاران 
حاضر شد و عنوان کرد: در این نمایشگاه حوزه های مختلف و بخش خصوصی که در این رویداد مهم 
فرهنگی شرکت کرده اند، با یک عزم دسته جمعی برای ارتقای فرهنگ با نظارت بر نیازهای جامعه و 
مخاطبان تالش می کنند.   رییس سازمان صداوسیما تصریح کرد: ما تولید محتوا در بخش خصوصی 
را ظرفیت مکملی برای حکمرانی فرهنگی و رفع نیازهای جامعه می دانیم. سازمان صداوسیما در 
جایگاه قانونی تنظیم گری رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی رسالت خود را حمایت 
از فعاالن بخش خصوصی در حوزه تولید و محتوا اعم از برنامه سازی و شبکه نمایش خانگی در قالب ها 
و گونه های مختلف می داند و در عین حال قانون نیز وظیفه نظارت بر تولید محتوا و انتشار را بر عهده 
این نهاد تنظیم گر گذاشته است. او افرود: ما به عنوان سازمان صداوسیما آمادگی حمایت های بیشتر 
از تولیدکنندگان محتوا که در مسیر ســالمت جامعه قدم برمی دارند، داریم و نمایشگاه »رصتا« 
بهترین مصداق هم افزایی تلویزیون و ساترا با فعاالن و شرکت ها و مجموعه رسانه هایی که برای تولید 

محتوا در فضای مجازی فعالیت می کنند، است.
جبلی اظهار کرد: به ما می گویند در رقابت با شــبکه نمایش خانگی هستید، اینطور نیست در 
واقع فعالیت حوزه های خصوصی به نیابت از سازمان صداوسیما است که برای فعالیت، رشد و تنوع 
تولیدات، بخشی از حقش را به شبکه نمایش خانگی و رســانه های صوت و تصویر فضای مجازی 
تفویض می کند. او در پایان درباره برنامه های نوروزی رسانه ملی گفت: همکاران ما در بخش ها و 
شبکه های مختلف سازمان صداوسیما، اعم از سیما، صدا، استان ها، سیما فیلم و مرکز سیمرغ در 
حال آماده سازی برنامه های نوروز 140۲ و ماه رمضان هستند و امیدواریم بتوانیم به خوبی به نیاز 

جامعه و مخاطبان پاسخ دهیم./صباخبر

 پیمان جبلی: 

با شبکه نمایش خانگی رقابت نمی کنیم


