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فصل سوم »ضد« وارد پیش تولید شدپیتوک از چهارشنبه روی پرده می رودجمشید جهان زاده بازیگر پیشکسوت در بیمارستان
مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت از بستری شدن جمشید 
جهان زاده بازیگر پیشکسوت ســینما، تئاتر و تلویزیون در بیمارستان 
خبر داد. عظیمی اعالم کرد: در تماس تلفنی با فرزانه نشاط خواه همسر 
جمشید جهان زاده مطلع شــدم که این هنرمند پیشکسوت سینما، 
تئاتر و  تلویزیون از  چندروز قبل به دلیل مشکل قلبی و ریوی در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان شهید لواسانی تهران بستری است. او درباره 
روند درمان این بازیگر پیشکسوت گفت: پزشکان هم اکنون وضعیت 
اســتاد جهان زاده را پایدار توصیف کرده اند و امیدوارند که در  چند روز 
آینده از بیمارستان ترخیص شوند. جمشید جهان زاده متولد 1330 در 
گچساران است. او با بازی در فیلم سینمایی »گودال« وارد سینما شد و 
پس از آن در آثار سینمایی زیادی همچون »ملی و راه های نرفته اش«، 
»سرقت بی نقص«،» تابو«، »یوسف هور«، »دوازده صندلی«، »خاک و 
آتش«، »هملت«، »شازده کوچولوی دانمارک«، »ارابه مرگ«، »رقص 

شیطان«، »علی و دنی«، »آشوبگران«، »فریاد« بازی کرد.

فیلم ســینمایی »پیتوک« به کارگردانی سید مجید صالحی و 
تهیه  کنندگی سید محمد قاضی از چهارشنبه 15 تیرماه روی پرده 
سینماهای تهران و شهرستان ها می رود. پیتوک درامی  داستان گو و 
قهرمان محور است که  با بهره گیری از مولفه های ژانرهای تریلر و نوآر 
،نخستین فیلم سینمایی سیدمجید صالحی در مقام کارگردان، به شمار 
می آید. فیلمنامه  این فیلم را امیررضا نوری پرتو و صادق خوشــحال 
نوشته اند و داســتان آن درباره جوانی اهل جنوب شهر به نام »عال« 
است که سودای موفقیت در سر می پروراند و می خواهد خود را به اوج 
برساند. آشنایی »عال« با زنی میان سال به نام »فروغ«، این پسر جوان 
را در موقعیتی پیش بینی  نشده و پر از جدال و کشمکش قرار می دهد.

مسیری که با عشق،کینه،خشم و انتقام همراه است . مهتاب کرامتی، 
هادی حجازی فر، احسان بذلی، حسن پورشــیرازی، الناز حبیبی، 
شاهرخ فروتنیان، شیرین آقاکاشی، هادی عطایی، روناک قاسمی، ترمه 

فرح مرزی و یزدان کوکبی صبا بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

محسن کریمیان کارگردان مستند »ضد« از ساخت فصل سوم این 
مجموعه خبر داد و عنوان کرد: فصل جدید »ضد« به زودی وارد مرحله 
پیش تولید می شــود. البته کریمیان زمان دقیقی از روی آنتن رفتن 
فصل سوم این مجموعه بیان نکرد و دلیل آن را پیچیدگی و زمان بر 
بودن پژوهش ها عنوان کرد. فصل دوم »ضد« شامل 20 قسمت است 
و سیزدهم تیرماه با پخش آخرین قســمت آن، به پایان رسید. اهم 
موضوعات فصل دوم شامل پشت پرده تولید انبوه مواد غذایی، اثرات 
زیان بار مواد شیمیایی، نقد سیاست های غلط آموزشی، نفوذ گسترده 
شــتاب زدگی و نفوذ فضای مجازی در زندگی کودکان و بزرگساالن 
بوده اســت. فصل دوم مجموعه مســتند »ضد« تازه ترین محصول 
مرکز مستند ســوره به تهیه کنندگی و کارگردانی محسن کریمیان 
و با پژوهش و نویسندگی علی نیکجو از 20 دی ماه 1400 به صورت 
هفتگی دوشنبه شب ها ساعت 21:30 از شبکه مستند سیما پخش 

شده است. /خبرگزاری صبا

فیلم سینمایی »بی همه چیز« به کارگردانی محسن قرایی به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، نویسندگی 
مشترک محسن قرایی و محمد داوودی و با بازی پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، هادی حجازی فر، باران کوثری، 
مهتاب نصیرپور، پدرام شریفی، الله مرزبان، بابک کریمی، فرید سجادی حسینی، زهیر یاری و... از روز پنجشنبه 
1۶ تیر )۷ جوالی 2022( در سینما »سالم« در شهر سلیمانیه، در سینما »امپایر« در پردیس سینمایی 
»فامیلی مول« در شهر اربیل و نیز در سینما »دهوک مول« در شهر دهوک در کردستان عراق اکران می شود.  
در خالصه داستان فیلم آمده است: در روستایی پیش از انقالب، فردی خان زاده با نام امیر به عنوان قاضی محلی 

در روستا فعالیت می کند و به خاطر سابقه خوبی که داشته، مردم به او اعتماد کامل دارند.

مجتبی امینی دبیر چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر درباره زمان اعالم فراخوان این دوره از 
جشنواره عنوان کرد: طی 2 ماه گذشته جلسات کارشناسی متعددی را برای آماده سازی فراخوان این دوره 
از جشنواره برگزار کردیم و با آسیب شناسی دوره های گذشته، به نسخه نهایی رسیدیم که روز یکشنبه 1۹ 
تیرماه همزمان با عید قربان منتشر خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به بین المللی شدن این دوره از جشنواره 
فراخوان در 2 بخش ملی و بین الملل آماده شده است. دبیر چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از 
آغاز به کار دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: برای برگزاری یک جشنواره باشکوه در گرامیداشت سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی برنامه ریزی شده و کارها مطابق با زمان بندی صورت گرفته در حال انجام است.

فراخوان چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر عید قربان منتشر می شوداکران »بی همه چیز« در کردستان عراق

انیمیشن »مینیون ها: ظهور گرو« در این آخر هفته از ۶1 بازار بین المللی که در اختیار داشت 
۹3/۷ میلیون دالر فروش کرد و یکی از بهترین افتتاحیه ها را در دوران همه گیری کرونا برای 
یک فیلم انیمیشن رقم زد. مجموعه فروش این انیمیشن که پنجمین قسمت از فرنشایز محبوب 
یونیورسال با نام »من نفرت انگیز« است، با احتساب فروش 10۸ میلیون دالری اش در آمریکا، 
از 200 میلیون دالر در گیشه فراتر رفت. »مینیون ها: ظهور گرو« در آمریکای شمالی در اولین 
آخر هفته اکران خود 10۸ میلیون دالر فروش کرد و به نظر می رسد تا روز دوشنبه 4 جوالی 
این رقم به 12۷/۹میلیون دالر برسد. »مینیون ها« در بریتانیا، مکزیک، آلمان، اسپانیا، برزیل، 
اندونزی و آرژانتین نیز به ترتیب12/۹، 12/4، 4/۸، 3/۶، 2/3، 3/4 و 3/3 میلیون دالر فروش 
کرد. »مینیون ها: ظهور گرو« که دنباله ای بر فیلم پیش درآمد اسپین آف مینیون ها )2015( 
و پنجمین قسمت در فرنشایز »من نفرت انگیز« است، از حضور بازیگران نامداری چون آلن 
آرکین، جولی اندروز، ژان-کلود ون دام، استیو کرل و دنی ترخو به عنوان صداپیشه بهره می برد. 
در این هفته فروش فیلم »دنیای ژوراسیک: قلمرو« نیز در بازار جهانی از ۸00 میلیون دالر فراتر 
رفت. این فیلم در حال حاضر جزو معدود فیلم های هالیوودی است که در چین روی پرده رفته 
و در آنجا 131 میلیون دالر فروش داشته است. در این هفته فیلم »تاپ گان: ماوریک« نیز در 
ششمین آخر هفته اکران خود در سینماها از ۶5 بازار بین المللی که در اختیار داشت، 3۷ میلیون 
دالر فروش کرد که نسبت به آخر هفته قبل از آن، به میزان 1۶ درصد افت فروش داشت. این 
فیلم با بازی تام کروز تا به این لحظه 544 میلیون دالر در گیشه بین المللی و 5۷0 میلیون دالر 
در آمریکای شمالی بدست آورده است. »تاپ گان: ماوریک« دومین فیلم دوران کرونا )پس از 
»مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست« محصول سونی با فروش 1/۹ میلیارد دالر در گیشه( است 

که فروشش از 1 میلیارد دالر عبور کرده است./ خبرگزاری صبا

»مینیون ها« گیشه را گرفتند


