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تازه های سینما
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ویژه برنامه های محرم
شبکه قرآن ومعارف سیما

نمای دور

ضیغمی -مسئول روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما در
آستانه ایام سوگواری امام حسین(ع) ویژه برنامه های این شبکه
را اعالم کرد .ترخانی در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به برنامه
های متعدد این شبکه در ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع)

گفت :برنامه های «روزی بهتر» و «طلیعه» به ترتیب ساعت 9و
 10:30روانــه آنتن می شــود .وی اظهار کــرد :مسابقه تلفنی
«فردوس» ،برنامه «نیم رخ»« ،نوگالن حسینی» ،مشاعره عاشورایی
با عنوان «ملکوت سخن» ،مستند میراث مرثیه« ،رصد»« ،پرسمان»

ضیغمی -با فرا رسیدن ماه محرم ،طبق روال همه
ساله سازمان صدا و سیما بنا به ذائقه مخاطبان خود
مجموعه های تلویزیونی مختلفی را در نظر می گیرد.
یکی از رخدادهای مهم امسال ،مصادف شدن هفته
دفــاع مقدس با دهــه اول محرم اســت .شبکههای
سیما در دهه اول محرم ،پخش سریالهایی همچون
«پرواز در ارتفاع صفر»« ،شکوه یک زندگی»« ،عقیق»
و «هاتف» را برای مخاطبان خود در نظر گرفتهاند تا
عالقه مندان به قاب شیشه ای انتخاب های متفاوتی
را برای تماشا در این برهه داشته باشند.

پرواز در ارتفاع صفر

آستین استوول

آستین استوول بازیگر  ۳۲ساله آمریکایی بیش از
همه برای بازی در «داستان دولفین» و «عشق وترس»
و «ویپلش» شناخته می شود .وی که بازیگر فیلم «پل
جاسوسان» استیون اسپیلبرگ در سال  ۲۰۱۵بود،
از دبیرستان برلین در سال  ۲۰۰۳فارغالتحصیل
شد و کارش را روی بازیگری متمرکز کرد .وی بعد
وارد دانشگاه کانتیکت شد و در رشته هنرهای
نمایشی تحصیل کرد .استوول این اواخر در فیلم
های «عظیم الجثه»« ،استریتون :اولین عمل»« ،نبرد
جنسیتها» و «سربازان سواره» بازی کرده است.

کافه سینما
در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما
و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار
میدهیم.
* سیروس الوند کارگردان سینما و تلویزیون قصد
دارد یک سریال  ۴۰قسمتی با عنوان «عاشق شدی،
بیا» را بسازد.
* فیلم برداری فیلم «به وقت شام» ساخته «ابراهیم
حاتمیکیا» به پایان رسیده است و این فیلم مراحل
پس از تولید خود را برای حضور در جشنواره فیلم فجر
آغاز خواهد کرد.
* دکتر علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما ،در
حکمی دکتر حمیدرضا شاه آبادی را به سمت معاون
صدای رسانه ملی منصوب کرد.

شاهرخ استخری در نقش کیومرث خلبان اصلی،
حمیدرضا نیکدل در نقش حسین رنجبران ،عمار
تفتی در نقش فریدون ،محمد عمرانی در نقش حاج
تراب امین محله ،سوگل خلیق در نقش شیرین و علی
عمرانی در نقش حاج یحیی از بازیگران اصلی این
سریال هستند.یکی از سریالهای پیشبینی شده
شبکه یک سیما که بــرای پخش در ایــام هفته دفاع
مقدس و دهه اول محرم ،در نظر گرفته شده سریال
«پرواز در ارتفاع صفر» است.
تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی
عبدالحسن برزیده و تهیهکنندگی محمد نشاط از
 ۲۴آذرمــاه سال گذشته در فرحزاد تهران آغاز شد.
تهران لوکیشن اصلی این سریال بود و بخشهایی
از این مجموعه نیز در پایگاه نیروی هوایی اصفهان
تصویربرداری شد.این مجموعه با همکاری نیروی
هــوایــی جمهوری اســامــی و در هفت قسمت ۴۵
دقیقهای در گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما تهیه
و تولید شده که قرار است از ساعت  22:15از این
شبکه روی آنتن برود.

عقیق

شبکه ســه سیما هــم مثل همیشه بــا دســت ُپــر به
استقبال مناسبتهای مختلف رفته است .ماه محرم
امسال سریال «عقیق» به کارگردانی بهرنگ توفیقی
و تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی از این شبکه پخش
میشود .سریال «عقیق» عاشقانهای است در دل تاریخ
که سعید نعمتا ...آن را در  ۱۰قسمت به نگارش
درآورده اســت .بعد از «پشت بام تهران» و «زیــر پای
مادر»« ،عقیق» سومین همکاری مشترک او با بهرنگ
توفیقی به حساب میآید که در ایــن سریال شبنم
مقدمی به عنوان بازیگر نقش اول ایفای نقش میکند.

به جز او ،هدایت هاشمی ،بهزاد فراهانی ،نادر فالح،
علیرضا آرا و نسیم ادبی از بازیگران اصلی این مجموعه
تلویزیونی هستند .ایــن ســریــال قــرار اســت در ۱۰
قسمت  ۴۵دقیقهای ساعت  21روی آنتن شبکه سه
سیما برود .این سریال که در سکوت خبری کامل در
شهرک سینمایی غزالی کلید خورده بود ،به عنوان
سریال شبکه سه سیما در ایام ماه محرم معرفی شده
است که در حال حاضر مراحل ضبط و تصویربرداری
سکانسهای پایانی خود را پشت سر میگذارد.

شکوه یک زندگی

شبکه  2سیما هم اقدام به تولید و پخش سریالی با

محوریت «تکریم مقام همسران شهدای جاویداالثر»
کرده است .این شبکه سریال «شکوه یک زندگی»
به تهیهکنندگی امیرعباس کنی و کارگردانی رضا
بهشتی را تولید ک ــرده اســت.قــصـه ایــن مجموعه
در فضای دهه  ۶۰و در یکی از روستاهای استان
مــازنــدران روایـــت م ـیشــود .افـــزون بــر ایــن ،بخش
عمدهای از داستان متعلق به دوران دفــاع مقدس
بهویژه عملیات خیبر است که در شهرک سینمایی
دفاع مقدس فیلم بــرداری شده است .نسخه اولیه
فیلم نامه این مجموعه به قلم شعله شریعتی نوشته
شده و مرجان اشرفی زاده ،فیلم نامه نهایی را به
نگارش درآورده است .در خالصه داستان این سریال
 ۱۸قسمتی آمده است؛ نارگل زنی  25ساله و باردار
به همراه سه فرزند در انتظار بازگشت همسرش
(یحیی) از جبهههای جنگ اســت.در این مجموعه
بازیگرانی همچون بیتا سحر خیز ،نازنین فراهانی،
عــبــدالــرضــا اکــبــری ،کــــوروش سلیمانی ،مــزدک
رستمی ،سوگل طهماسبی ،مریم کاظمی ،حسام
محمودی ،الهام جعفرنژاد ،طوفان مهردادیان ،مینا
نوروزیفر ،ساقی زینتی و مهری آلآقا ایفای نقش
کرده اند.سریال «شکوه یک زندگی» کاری از گروه
فیلم و سریال شبکه  2سیماست که البته پخش آن از
 ۲۵شهریور ماه آغاز شده است.

هاتف

دوشنبه ها و پنجشنبه ها

دوشنبه ها و پنجشنبه ها

«ناویاب» از پرطرفدارترین سرگرمی های منطقی جهان است.
هر ناویاب ،یک اقیانوس فرضی مربعی است که چند «رزم نــاو»« ،ناوشکن»،
«اژدرافکن» و «زیردریایی» در آن پنهانند و ما باید جای ادوات پنهان را کشف کنیم.
نوعوتعدادادواتیکهبایددرهراقیانوسباشد،زیرآنمشخصاست.درضمنهمیشه
«رزمناو»4خانه«،ناوشکن»3خانه«،اژدرافکن»2خانهو«زیردریایی»یکخانهجااشغال
می کند .برای راهنمایی ،ماهیت بعضی از خانه ها از ابتدا مشخص شده است.

• •قوانین:

ارقـــام بــیــرون جــدول،
مــی گویند کــه در هر
سطر یا ستون چند خانه
دراشغال ادوات است.

تــمــام ادوات در ایــن
م ــع ــم ــا «افـــــقـــــی» یــا
«ع ــم ــودی» هستند و
هرگز مورب نیستند.

عمدا تصویر این معما را بزرگتر درج کردیم
تا بتوانید حدس های مختلف را با مداد روی همین کاغذ روزنامه رسم کنید
و صحیح بودن جواب تان را
به صورت عملی بررسی کنید.

هر روز

ارقـــــام  1ت ــا  9را
طوری
درخانههایخالی
بنویسیدکه
در هر سطر،
در هر ستون
و در هـــر مــربــع
3در3
هیچرقمی
تکرارینباشد.

زمان
پیشنهادی

50

دقیقه

زمان
پیشنهادی

زمان
پیشنهادی
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دقیقه

متوسط

بسیار سخت

30

دقیقه

خالصهداستان:
«فصل نرگس» با نگاهی انساندوستانه ،قصه ای
امیدبخش را از جنوبیترین نقطه تا شمالیترین
منطقه پایتخت بــه شیوه ای متفاوت بــه تصویر
کشیده است.

نمای نزدیک

امین زندگانی

• •نکته ها :کلمات شاید در جهات
مختلف حتی چپ به راست ،پایین به
باال یا مورب درج شده باشند .در آغاز
کلمات بلندتر را پیدا کنید و در آخر
سراغکلماتکوچک4حرفی3،حرفی
و2حرفیبروید.
زمان
پیشنهادی
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 خانه هایی را که مطمئنید حاوی هیچ یک از ادوات نیستند،با ضربدر یا عالمت آب ( ) مشخص کنید.
 خانه هایی را که مطمئن هستید باید ُپر باشند ولی شکلُپرشدگی شان مشخص نیست ،با یک خال سیاه مشخص
کنید.
 پاسخ معمای امروز را در روز بعد ببینید و با پاسخ تان مقایسهکنید .فراموش نکنید که ناویاب فقط و فقط یک پاسخ دارد!

زمان
پیشنهادی

متوسط

بازیگران :ریما رامین فر ،یکتا ناصر ،امیر آقایی،
پژمان بازغی ،شایسته ایرانی ،محمدرضا هدایتی،
صالح مــیــرزاآقــایــی ،شیرین اسماعیلی  ،گوهر
خیراندیش ،شبنم گــودرزی و با حضور بازیگران
کودک ایلیا نصراللهی و امیر صدرا حقانی

• •قانون:کلماتی از متن زیر ،رنگی
هستند.هریکازاینکلماتبهصورت
یک خط مستقیم در جدول مخفی
شده اند .آنها را بیابید و خط بزنید.
خواهیددید که برخی حروف هنوز
خط نخورده باقی مانده اند .آنها را به
ترتیبدرکنارهمقراردهیدتارمز این
سرگرمی«واژهیابی»راکشفکنید.

دقیقه

 شكل ُپرشدگی خانه ها مهم است و ُپربودن خانه ها با«دایره»« ،نیم دایره» یا «مربع» در صحت جواب تاثیر دارد.
 «ناویاب» یک معمای منطقی است ،پس موقعیت ها را حدسنزنید! با کشف روابط منطقی ،ماهیت قطعی بعضی خانه ها را
تعیین و با استناد به خانه های معلوم ،کم کم ماهیت خانه های
دیگر را هم مشخص کنید.

کارگردان  :نگار آذربایجانی

پنجشنبه ها

ادوات در این معما به
هیچ وجه در همسایگی
هــم نیستند (حتی از
گوشهها).

• •نکته ها:

نام فیلم :فصل نرگس

واژه یابی

[]1396/6/30

معمای هوش

در ضمن هر سه
دایره در یک
بخش از این
تقسیم بندی
باید قرار بگیرد.

سینما گلشن

ضیغمی-امین زندگانی در سال  1351در تهران
متولد شد .او از سال  1370با ورود به دانشگاه هنر
و تحصیل در رشته تئاتر وارد عرصه هنر شد .او از سال
 1374با بازی در سریال «وکالی جوان» ،کار در مقابل
دوربین را آغاز کرد و در سریال های «به سوی پیروزی»،
«راه سوم»« ،روزگار جوانی»« ،همسفر»« ،چند دقیقه
زندگی»« ،معصومیت از دست رفته»«  ،نوعروس» و
«طلسم شده» به ایفای نقش پرداخت .او همچنین در
فیلم های سینمایی «زن شرقی»« ،آدمکها» و «بازیگر»
حضور یافت .امین در خانواده ای هنرمند و آشنا با
موسیقی متولد شد .برادرش (امید) نیز مدت هاست
که در عرصه موسیقی فعالیت می کند و آلبومی را نیز
باصدای خود روانه بازار کرده است ،اما امین به دلیل
مشغله های کاری و تحصیلی به این هنر عالقه چندانی
نشان نداد ،تا این که باالخره به فراگیری نواختن فلوت
و نیز گیتار پرداخت و هم اکنون نیز به عنوان یکی از
خوانندگان یکی از گروه های هنری فعالیت می کند.

ناویاب

به نظر شما
چطور باید این
مربع سبز را به
چهار قسمت
که هم اندازه،
هم شکل
و قابل انطباق
باشند،
تقسیم کنیم؟

• •قانون:

هستند .سریال «هاتف» به کارگردانی داریوش یاری
و تهیهکنندگی نعمت چگینی ،در  ۱۰قسمت ۵۰
دقیقهای برای پخش از شبکه یک سیما تولید شده
است.

راهنمای اکران

سریال «هاتف» قصه یک دبیر ریاضی پایه ابتدایی به نام
«علیرضا حقگو» را که چهل و سه سال سن دارد روایت
می کند .در خالصه داستان این مجموعه تلویزیونی
آمده است که در روز عاشورا ،ابراهیم در کربال بر اثر
حمله قلبی میمیرد .دخترش ریحانه پیگیر آخرین
گفته ناتمام پدر میشود .این پیگیری ریحانه را رو در
روی خانواده و زندگی زناشویی اش قرار میدهد .اما
ریحانه اعتقاد دارد که عدالت نمیتواند پشت در خانه
آدم جا بماند .او پرده از ابهام وصیت پدر بر میدارد
و در این روند شخصیت و ایمان خود را بازسازی می
کند.حمید گــودرزی ،محمد حاتمی ،شهرام قائدی،
محمد فیلی ،کاظم بلوچی ،سیدمهرداد ضیایی،
بهزاد خداویسی ،مریم بوبانی ،کمند امیرسلیمانی،
مریم کاویانی و الهه حسینی بازیگران این سریال

جدول ،سرگرمی ،ورزش ذهن

سودوکو

و «یاد خدا» از دیگر برنامه های مناسبتی این شبکه هستند .به گفته
وی ،برنامه گفت و گو محور «بعد از آن روز» و برنامه زنده اشراق،
سخنرانی و همچنین مرثیه سرایی مداحان اهل بیت (ع) برای
پخش از آنتن شبکه قرآن و معارف سیما پیش بینی شده است.

سریال های قاب شیشهای برای محرم

مغزهای کوچک زنگ زده

با پایان فیلم بـــرداری فیلم سینمایی «مغزهای
کوچک زنگ زده» به کارگردانی هومن سیدی و تهیه
کنندگی سعید سعدی ،مراحل فنی این فیلم آغاز
شد .نوید محمدزاده ،فرید سجادی حسینی ،فرهاد
اصالنی،نازنینبیاتی،مرجاناتفاقیانونویدپورفرج
بازیگران این فیلم هستند .اولین نمایش فیلم در سی
و ششمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
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ساده

ساده

مجتبیجباری،هافبکاستقاللتهرانکهازسوی
این باشگاه از حضور در تمرینات منع شده بود ،در
تمرین روز گذشته آبیپوشان پایتخت شرکت کرد
تا نشان دهد بحثاش با مهدی رحمتی کامال
فرق دارد ،البته او تمرین نکرد تا مشخص شود
هنوز دلخور است و منتظر توضیحی منطقی  .اما
همین حضور جباری در تمرین ثابت کرد که قضیه
او با سیدمهدی رحمتی دروازهبان و کاپیتان آبیها
فرق دارد.اتفاقات و گفتمان برنامه این هفته90
با حضور استقاللیها هم حقایقی را برمال کرد
که ثابت میکند قصه رحمتی فراتر از موضوعات
چند روز اخیر و شایعه خندیدن او به پنالتی
پارس جنوبی است  .علیرضا منصوریان سرمربی
استقالل تهران که در برنامه 90تصور میکرد
رحمتی با وی در یک جبهه است ،وقتی واکنش
وی را در تکذیب سخنانش دیــد تا قهقهههای
ملکی،عضوهیئتمدیرهباشگاهاستقاللتهرانبه
گوش برسد ،نظرش عوض شد.کاپیتان استقالل

پاسخ ها

 9رفته بود تا علیه اعضای
تهران روی خط برنامه 0
هیئتمدیره موضعگیری کند اما وقتی اظهارات
منصوریان را درباره حضور نداشتن در نشست فنی
تیم برای بازی با پارس جنوبی جم را شنید ،علیه
سرمربی تیم اش موضع گرفت تا نشان دهد هنوز
هم بلد است خودش را برتر از همه بداند! رحمتی
در برنام ه ،90رفتاری را انجام داد تا نشان دهد در
هیچ باند و جناحبندی نیست و البته در این امر
هم موفق شد .کاپیتانی که نشان داد در بیرون
از زمین هم بــرای خــودش لیدر اســت .یکهتازی
رحمتی اما برای خودش بدتر از بد شد.او همه را
با صحبتهایش تحتالشعاع قرار داد تا هواداران
این تیم بتوانند پس از کسب هر نتیجهای در بازی
بآهــن هرچه میخواهند بگویند .رحمتی
با ذو 
میخواست مقابل تیم امیر قلعهنویی بازی کند
تا بازهم به تسویهحساب در زمین فوتبال با مربی
اسبقخودبپردازداماوقتیدیدهیچشانسیبرای
بازی کردن ندارد ،راه خودش را پیش گرفت.

اسب سفید به  f2می رود.
اگر شاه سیاه به  d4برود وزیر سفید به  c5می رود تا
سیاه مات شود.
اگر سربازهای سفید هر حرکت دیگری انجام دهند
فیل سفید به  c5می رود تا سیاه مات شود.

