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بازگشت »طبیب« به آنتن در هاله ای از ابهامهدی زین العابدین زوج مصطفی زمانی در »عطرآلود«می خواهم کار نیمه تمام زهره فکورصبور را تمام کنم
شنبه پنجم تیرماه رسما اعالم شــد که کمند امیرسلیمانی نقش 
نیمه تمام زنده یاد زهره فکورصبور را در سریال »بی همگان« تمام می کند. 
امیرسلیمانی گفت: فقط می خواهم کار نیمه تمام مرحومه فکورصبور را 
در این دنیا به پایان برسانم و قبول این کار، بیشتر برایم حکم انجام یک 
مسوولیت را داشت تا بازیگری.کمند امیرسلیمانی با اعالم اینکه هنوز مقابل 
دوربین »بی همگان« به تهیه کنندگی مهران مهام نرفته است، توضیح 
داد: زمانی که خانم زهره فکورصبور فوت کردند، من بنا به آشنایی که با 
دوستان گروه »بی همگان« داشتم، خیلی سریع فهمیدم اولین گزینه ای 
که برای نقش ایشان انتخاب شد، بنده هستم.وی خاطرنشان کرد: زمانی 
که مرحومه فکورصبور در قید حیات بودند، من ارتباطی با ایشان داشتم 
و وقتی که برای ادامه نقششان انتخاب شدم، احساس کردم ایشان در این 
جهان یک کار نیمه تمام دارند و آن هم سریال »بی همگان« بود.  با خودم 
گفتم پس حاال که من انتخاب شدم حتما حکمتی وجود دارد و باید کار 

نیمه تمامش را به پایان برسانم./ خبرگزاری ایسنا

پس از مصطفــی زمانی اکنون هــدی زین العابدین به عنوان 
بازیگر جدید پروژه »عطرآلود« تازه ترین ساخته سینمایی هادی 
مقدم دوست معرفی شد تا زوج اصلی این فیلم را تشکیل دهند. 
»عطرآلود« به نویسندگی حسین حسنی یک ملودرام عاشقانه 
اســت که با نگاهی انســانی به دغدغه های اخالقی بشــِر امروز 
می پردازد. مقدم دوســت با این فیلم پس از ۷ سال با کارگردانی 

یک اثر به سینما بازگشته است. 
فیلمنامه »عطر آلود« در ادامه سینمای مقدم دوست پس از 
پروژه های »سر به مهر« و »هیهات«، وجهی فطری و انسانی دارد و 

توسط سید حسین حسنی به نگارش درآمده است. 
»عطر آلود« به تهیه کنندگی یوســف منصــوری تازه ترین 
محصول سازمان سینمایی ســوره حوزه هنری است.همزمان با 
معرفی بازیگر جدید »عطرآلود«، لیست عوامل  پشت صحنه این 

فیلم نیز مشخص شد.

تولید و پخش برنامه تلویزیونی »طبیــب« به تهیه کنندگی علی 
زاهدی شبکه سه هفته پیش شنبه 2۸ خرداد 1401 بعد از اظهارنظر 
کارشناس برنامه و اعالم اینکه یکی از دالیل شیوع آرتروز در ایرانیان نماز 
خواندن است، توسط معاونت سیما متوقف شد. پیمان طالبی گوینده 
رادیو و مجری برنامه تلویزیونی »طبیب« حاال با گذشت یک هفته از 
پخش نشدن این برنامه تلویزیونی بالغ بر یک ساعت پیش در صفحه 
شخصی خود با انتشار متنی از بالتکلیفی برنامه »طبیب« برای بازگشت 
به آنتن شبکه خبر داد.پیمان طالبی در اینستاگرام  خود نوشت: »درباره 
بازگشت برنامه »طبیب« خیلی سوال مطرح شده است، قبل از هر چیزی 
باید یک دنیا تشکر کنم ازتون، به خاطر این حجم از لطف و محبتی که 
به من و برنامه »طبیب« داشتید، تو این مدتی که صالح دیده شده ما 
نباشیم خدمتتون. نمی دونم چطوری باید ازتون تشکر کنم. دوستان با 
معرفت من، هنوز درباره بازگشت برنامه »طبیب« هیچ تصمیمی گرفته 

نشده است.«/ خبرگزاری صبا

تهیه کننده فیلم جدید شاهرخ خان که عنوانش »پاتان« است، اولین پوستر این فیلم را با تصویری از 
شاهرخ خان درست در روزی منتشر کرد که سی امین سالگرد بازیگری این فوق ستاره بالیوودی است.

یاش راج فیلمز که تهیه کننده این فیلم است، پوستری متحرک منتشر کرده که روش مورد عالقه 
بالیوود برای معرفی فیلم است. در این کلیپ کوتاه دوربین روی نقاط مختلف یک پوستر حرکت می کند 
و بتدریج جزییات آن را نشان می دهد. در این پوستر شاهرخ خان در حالی که تفنگی به دست گرفته 
دیده می شود. این پوستر روز 2۵ ژوئن منتشر شــد که سی امین سالگرد اکران فیلم »دیوانا« )عاشق 

دیوانه( اولین فیلم شاهرخ خان در سال 1992 بود./ خبرگزاری مهر

فیلم »دست انداز« به کارگردانی کمال تبریزی برای اکران در اوایل پاییز آماده می شود. »دست انداز« 
آخرین ساخته کمال تبریزی و به تهیه کنندگی محمد آفریده در سال 1۳9۸ کلید خورد و مرحل فنی آن تا 
یک سال بعد در دوران شیوع کرونا ادامه داشت.  در این فیلم رضا کیانیان، حبیب رضایی، هدی زین العابدین، 
رویا نونهالی و همایون ارشادی و... بازی کردند. امید نعمتی )خواننده( نیز برای اولین بار به عنوان بازیگر یک 
فیلم سینمایی جلوی دوربین رفته است. »دست انداز« یک کمدی فانتری استکهپیش تر آماده اکران بود، 
اما بنا به تصمیم سازندگانش و بخاطر وضعیت کرونا در انتظار ماند. حال براساس گفته سعید خانی مدیر دفتر 

پخش خانه فیلم، پس از پایان ماه صفر یعنی در اواخر تابستان و اوایل پاییز اکران خواهد شد./ خبرگزاری ایسنا

سریال »آزادی مشروط« به کارگردانی مسعود ده  نمکی این روزها در زندان قصر در حال 
تصویربرداری است و داستانش روایت تالش های کادر درمان، پرستاران و فعالیت گروه های 

جهادی در مقابله با کرونا در قالب طنز است.
مسعود ده نمکی درباره اثر جدیدش عنوان کرد: سریال سازی اصول مشخصی دارد و باید 
بر اساس زمان مقرر شده کار را به آنتن برسانیم. این اثر با حضور 200 هنرمند و بیش از 100 
لوکیشن زمان زیادی را برای تولید به خود اختصاص داده است و ما در این شرایط تالش کردیم 
از زاویه  تازه به موضوع کرونا در کشور بپردازیم. وی افزود: رنگ و لعاب داستان برای مخاطبان 
متفاوت است، زیرا سعی کرده ایم یک قصه روان و جذاب را جلوی دوربین ببریم. با توجه به اینکه 
کرونا، موضوعی خاص و مهم در دوسال گذشته بود، همین باعث شد فضای متفاوتی را با تکیه 
بر طنز خلق کنیمو به همین دلیل پیش بینی من این است که بتوانیم سریالی خاطره انگیز برای 
مردم به تصویر بکشیم. ده نمکی در پایان تصریح کرد: روزهای کرونا به اندازه کافی تلخ و گزنده 
بود و ما نمی خواستیم کام مردم را تلخ کنیم، به همین دلیل به سراغ مصائب و شیرینی های این 
دوران رفتیم و از زبان طنز برای روایت آن ها بهره بردیم. پیمان جبلی رییس سازمان صداوسیما 
نیز درباره این سریال گفت: سریال »آزادی مشروط« یادآور کوشش ها و بردباری های روزهای 
سخت کروناست و نشان دادن و ثبت هنرمندانه همدلی مردم و تالش کادر درمان و مجاهدت 
نیروهای جهادی در این دو سال برای سازمان صداوسیما اهمیت باالیی دارد. با تمام توان از گروه 
سازنده سریال حمایت می کنیم و امیدواریم این گروه بتواند طبق زمان بندی پیش بینی  شده 
کار را به سرانجام رساند. سریال تلویزیونی »آزادی مشروط« در ۳0 قسمت یکی از تولیدات 
جدید مرکز سیمافیلم است که به تهیه کنندگی و کارگردانی مسعود  ده نمکی ساخته می شود 

و نگارش فیلمنامه آن بر عهده کریم خودسیانی و شهاب عباسی بوده  است.

»آزادی مشروط« در زندان!

»دست انداز« به دنبال اکران پاییزانتشار پوستر جدیدترین فیلم شاهرخ خان


