
 
فروردین

امروز شما تمایل چندانی به پایان رساندن کارهایی که به عهده تان هستند 
درگیر  ذهن تان  آنقدر  اما  دهید،  انجام  را  آن ها  نخواهید  اینکه  نه  ندارید، 
کامل و بی نقص بودن آن هاست که به پایان رساندن آن ها دیگر برای تان 

اهمیتی ندارد. 
اردیبهشت

امروز شما جذابیت بسیار زیادی برای اطرافیان تان دارید و تحت تأثیر این 
انرژی فوق العاده ای که از خودتان ساطع می کنید آن ها به تک تک کلماتی 

که از دهان تان خارج می شوند با دقت تمام گوش می کنند.
خرداد 

نقشه های  است  بهتر  که  می رسید  نتیجه  این  به  می گذرد  که  کمی  امروز 
امروز هماهنگ  اتفاقات  با جریان  را  را کنار گذاشته و خودتان  قبلی تان 

کنید و بر اساس آن ها تصمیم گیری کرده و پیش بروید.
تیر

دنبال خواهید کرد که  هیجانی  با چنان شور و  را  امروز یک هدف  شما 
ممکن است تمام اطرافیان تان را و این که چطور حرف ها و کارهای تان 
از  امروز یکی  باشید!  فراموش کنید؛ مواظب  اثر می گذارد را  روی آن ها 
دوستان تان با ایده های غیر عملی و دیوانه واری برای پول درآوردن به سراغ 

شما خواهد آمد.
مرداد

شما احساس می کنید که نیاز دارید ارزش وجود خودتان را به اطراف یان 
به سراغ  این کار  برای  اثبات کنید. شاید  یادآوری و  به خودتان  و حتی 
حساب و کتاب کردن دارایی های تان و برتری هایی که از این لحاظ نسبت 
به اطرافیان خود دارید بروید، اما فراموش نکنید که این تنها بخش خیلی 

کوچکی از قضیه است.
شهریور

به  امروز شما دیگر نمی توانید روی تنش هایی که در رابطه ی عاطفی رو 
زوال تان هستند سرپوش بگذارید. شما بی صبرانه دل تان می خواهد تغییری 

در این وضعیت ایجاد کنید. 
مهر

با  و  بگذارید  وقت  خودتان  برای  کمی  شده  طور  هر  کنید  سعی  امروز 
خودتان تنها باشید. این کار به شما کمک خواهد کرد که بین توجه به 

نیازهای خودتان و اطرافیان تان تعادل برقرار کنید.
آبان

در  را  شما  است  ممکن  دوستان تان  و  همکاران  بی جای  انتظارات  امروز 
وضعیت سختی قرار دهند. سعی کنید اگر کاری را نمی توانید انجام دهید 
و  مشکالت  بروز  از  تا  بگویید  مقابل تان  طرف  به  صریح  و  رک  خیلی 

سوءتفاهم های بعدی خودداری کنید. 
آذر 

امروز وقتی پای مسائل حرفه ای در میان باشد، حتی کوچک ترین چیزها هم 
از نظر شما اهمیت فوق العاده ای پیدا می کنند. شما با تمام وجود سعی دارید 
مهارت ها و توانایی های خود را افزایش دهید تا موقعیت حرفه ای خود را 

رو به پیشرفت ببرید.
دی

پیش  در  از  راحت تر  خیلی  آشناست  برای تان  که  راهی  دادن  ادامه  شاید 
گرفتن راه های نا آشنا به نظر برسد. اما احتمال این که در راه های آشنا چیز 

تازه ای پیدا کنید خیلی کمتر خواهد بود.
بهمن

امروز رسیدگی به مسائل و مشکالت حل نشده ی موجود در روابط عاطفی 
و کاری باید یکی از اولویت های اصلی شما باشند، مخصوصًا اگر این تصور 

اشتباه را دارید که طرف مقابل تان هم باید حتمًا با شما هم عقیده باشد.
اسفند

امروز شما توانایی باالیی در ارتباط برقرار کردن با دیگران دارید و این 
فرصت را دارید که به آن ها نزدیک تر شوید. بحث هایی که با ذهنی باز 
و همراه با منطق انجام شوند به شما کمک خواهند کرد که راه حلی برای 

مشکالت پیچیده ی موجود در رابطه تان پیدا کنید.

 

مجبور  اخیرًا  پراسرت،  تامبون 
طور  به  که  کند  اعتراف  شد 
همسر   ۱۰۰ از  بیش  غیرقانونی 
دارد. به گزارش جام جم آنالین 
 ۵۸ مرد  این  تابناک،  از  نقل  به 
و  کسب  یک  صاحب  که  ساله 
به  است  موفق  ساختمانی  کار 
خبرنگاران گفته که ۱۲۰ همسر 
کشور  سراسر  در  فرزند   ۲۸ و 
 ۱۷ در  او  ازدواج  اولین  دارد. 
سالگی بوده است و همسر اولش 
کوچک تر  او  از  دوسال  یکی 
بوده و سه فرزند از او دارد. بعد 
او شروع به گرفتن زنانی می کند 
داشتند.  سال   ۲۰ زیر  همگی  که 
و  می شد  بالغ تر  تامبون  هرچه 
صنعت ساختمانی اش بهتر می شد 
در هر جایی که خانه می ساخت 

یک زن می گرفت.
را  آن ها  همه  می کند  ادعا  او 
دوست دارد و آن ها نیز دوستش 

زن  یک  تامبون  هربار  دارند. 
می گفت  او  به  می گرفت  جدید 
که چند همسر دیگر نیز دارند و 
می گفت  نیز  همسرانش  سایر  به 
که قصد دارد زن جدیدی بگیرد 
و هیچکدام مشکلی ندارند. او به 
و  می گذارد  احترام  آن ها  همه 
سنت ها  و  رسوم  و  آداب  طبق 
از  تا  می رود  عروس  خانه  به 

خانواده اش اجازه بگیرد.
نزدیک  همسرانش  از  تا   ۲۲
بقیه  و  می کنند  زندگی  خانه اش 

در سایر نقاط تایلند هستند.
بچه   ۲۸ و  زن   ۱۲۰ از  مراقبت 
مشکل ساز  تامبون  برای  هرگز 
برای  چیز  همه  همیشه  و  نبوده 
حتی  و  کرده  فراهم  آن ها 
است.  ساخته  هم  خانه  برای شان 
در  که  را  او  همسران  از  یکی 
مصاحبه کنار تامبون نشسته است 

در تصاویر زیر می بینید.

در یک رستوران چینی حادثه ای 
رخ داده است که موجب شگفتی 
بسیاری از کاربران فضای مجازی 

شده است.
به  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
نقل از تسنیم، ویدیویی در فضای 
شده  گذاشته  اشتراک  به  مجازی 
است که صحنه شگفت آوری را 

به تصویر می کشد.
آشپزخانه  از  که  ویدئو  این  در 
شده،  گرفته  چین  در  رستورانی 
داده  نشان  ماهیتابه ای  ظرف 
خرچنگ   تعدادی  که  می شود 
در  رستوران  آشپز  توسط  زنده 

حال سرخ شدن هستند.

زمانی  ماجرا  هیجان انگیز  لحظه 
خرچنگ ها  از  یکی  که  است 
در اقدامی شگفت آور خود را از 
خاموش  با  و  می کند  خارج  تابه 
دوستانش  و  خود  شعله،  کردن 
از  شده  که  هم  دقایقی  برای  را 
نجات  داغ  روغن  در   سرخ شدن 

می دهد.
استقبال  با  ویدئویی  فایل  این 
شده  مواجه  کاربران  زیاد  بسیار 
پربازدیدترین  از  یکی  و  است 

ویدئو های روز شده است.
این ماجرا در رستورانی در شمال 
جیانگسو  استان  شانگهای  شهر 

اتفاق افتاده است.

از نگاه دوربین

شبکه های سیما هم زمان با فرارسیدن ماه محرم، 
با تدارک چهار مجموعه تلویزیونی به استقبال 

عزاداری سید الشهدا )ع( می روند.
باشگاه  از  نقل  به  به گزارش جام جم آنالین 
و  محرم  ماه  رسیدن  فرا  با  جوان؛  خبرنگاران 
برپایی خیمه عزاداری ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع(، جهان یکپارچه در ماتم و 
عزا قرار می گیرد و هر فرد و یا نهادی ارادت 
ابراز  بیت)ع(  اهل  مقدس  ساحت  به  را  خود 
می کند. بدیهی است که در کنار تمام مجالس 
عزاداری و پوشش های خبری، سازمان صدا و 
مجموعه های  خود  مخاطبان  ذائقه  به  بنا  سیما 
قیام  پیام  به  توجه  با  را  بسیاری  تلویزیونی 
نظر  در  عاشورایی  فرهنگ  و  حسین )ع(  امام 

می گیرد.
یکی از رخدادهای مهم امسال، مصادف شدن 
الحرام  محرم  اول  دهه  با  مقدس  دفاع  هفته 
و  ایران  در  تحمیلی  سال جنگ  هشت  است. 
در  مرد  و  زن  جوان،  و  پیر  هزاران  شهادت 
مقاومت هشت ساله ایران، نشان داد راه عبداهلل 
الحسین )ع( زنده است و همانگونه که امروزه 
در سوریه و عراق شاهد هستیم، مسیر فداکاری 

و ایثار ادامه خواهد داشت.
پخش  محرم،  اول  دهه  در  سیما  شبکه های 
صفر«،  ارتفاع  در  »پرواز  چون  سریال هایی 
»شکوه یک زندگی«، »عقیق« و »هاتف« را 

برای مخاطبان خود در نظر گرفته اند.
پرواز در ارتفاع صفر

یکی از سریال های پیش بینی شده شبکه یک 
سیما که برای پخش در ایام هفته دفاع مقدس 
و دهه اول محرم، در نظر گرفته شده سریال 
»پرواز در ارتفاع صفر« است. تصویربرداری 
کارگردانی  به  تلویزیونی  مجموعه  این 
عبدالحسن برزیده و تهیه کنندگی محمد نشاط 
از روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه در فرحزاد تهران 
آغاز  شد. تهران لوکیشن اصلی این سریال بود 
پایگاه  در  نیز  مجموعه  این  از  بخش هایی  و 

نیروی هوایی اصفهان تصویربرداری شد.
خلبان  کیومرث  نقش  در  استخری  شاهرخ 
حسین  نقش  در  نیک دل  حمیدرضا  اصلی، 
رنجبران، عمار تفتی در نقش فریدون، محمد 
عمرانی در نقش حاج تراب امین محله، سوگل 
خلیق در نقش شیرین، علی عمرانی در نقش 
سریال  این  اصلی  بازیگران  از  یحیی  حاج 

هستند.
هوایی  نیروی  همکاری  با  مجموعه  این 
 ۴۵ قسمت  هفت  در  و  اسالمی  جمهوری 

یک  شبکه  سریال  و  فیلم  گروه  در  دقیقه ای 
سیما تهیه و تولید شده که قرار است از جمعه 
شبکه  این  از   ۲۲:1۵ ساعت  ماه  شهریور   31

روی آنتن برود.
سریال شکوه یک زندگی

پخش  و  تولید  به  اقدام  هم  سیما  دو  شبکه 
همسران  مقام  »تکریم  محوریت  با  سریالی 
شبکه  این  است.  کرده  جاویداالثر«  شهدای 
سریال »شکوه یک زندگی« به تهیه کنندگی 
امیرعباس کنی و کارگردانی رضا بهشتی را به 

تولید رسانیده است.

قصه  این مجموعه در فضای دهه ۶۰ و در یکی 
از روستاهای استان مازندران روایت می شود. 
افزون بر این بخش عمده ای از داستان متعلق 
خیبر  عملیات  به ویژه  مقدس  دفاع  دوران  به 
مقدس  دفاع  سینمایی  شهرک  در  که  است 
فیلمنامه  اولیه  نسخه  است.  شده  فیلمبرداری 
نوشته شده  قلم شعله شریعتی  به  این مجموعه 
به  را  نهایی  فیلمنامه  اشرفی زاده،  مرجان  و 
نگارش درآورده است. در خالصه این سریال 
و  بیست  زنی  نارگل  است؛  آمده  قسمتی   1۸
پنج ساله و باردار به همراه سه فرزند در انتظار 
بازگشت همسرش )یحیی( از جبهه های جنگ 
بیتا  بازیگرانی چون؛  این مجموعه  است... در 
اکبری،  عبدالرضا  فراهانی،  نازنین  سحر خیز، 
سوگل  رستمی،  مزدک  سلیمانی،  کوروش 
طهماسبی، مریم کاظمی، حسام محمودی، الهام 
نوروزی فر،  مینا  مهردادیان،  جعفرنژاد، طوفان 
نقش  ایفای   ... و  آل آقا  مهری  زینتی،  ساقی 

کرده اند.
سریال شکوه یک زندگی کاری از گروه فیلم 
و سریال شبکه دو سیما است که از روز شنبه 
۲۵ شهریور ماه ساعت ۲1:3۰ پخش شده است 

و 1 بامداد، 1۲ و 1۶:1۵ بازپخش می شود.
سریال عقیق

ُپر  دست  با  همیشه  مثل  هم  سیما  سه  شبکه 
به استقبال مناسبت های مختلف رفته است. ماه 
کارگردانی  به  »عقیق«  سریال  امسال  محرم 

محمدرضا  تهیه کنندگی  و  توفیقی  بهرنگ 
شفیعی از این شبکه پخش می شود. این سریال 
شهرک  در  کامل  خبری  سکوت  در  که 
عنوان  به  بود،  خورده  کلید  غزالی  سینمایی 
سریال شبکه سه سیما در ایام ماه محرم معرفی 
ضبط  مراحل  حاضر  حال  در  که  است  شده 
را  خود  پایانی  سکانس های  تصویربرداری  و 

پشت سر می گذارد. 
سریال عقیق عاشقانه ای است در دل تاریخ که 
سعید نعمت اهلل آن را در 1۰ قسمت به نگارش 
و  تهران«  بام  »پشت  از  بعد  است.  درآورده 
همکاری  سومین  عقیق  مادر«،  پای  »زیر 
مشترک او با بهرنگ توفیقی به حساب می آید 
که در این سریال شبنم مقدمی به عنوان بازیگر 

نقش اول ایفای نقش می کند.
در خالصه داستان سریال تاریخی عقیق آمده 
تسلیم؟  به  می کنی؟  مهمونم  َعجز  به  است: 
این چه رضایی  است که باید از ظهر عاشورا 
رضای  بگذرم؟  پسرم  خون  و  عقیق  َوقف  و 

کدوم دیارِی، این رضایِی که تو می خوای...
فراهانی،  بهزاد  هاشمی،  هدایت  مقدمی،  شبنم 
از   ... و  ادبی  نسیم  آرا،  علیرضا  فالح،  نادر 
تلویزیونی  مجموعه  این  اصلی  بازیگران 
قسمت   1۰ در  است  قرار  سریال  این  هستند. 
سه  شبکه  آنتن  روی   ۲1 ساعت  دقیقه ای   ۴۵

سیما برود.
سریال هاتف

پایه  ریاضی  دبیر  یک  قصه  هاتف  سریال 
سه  و  چهل  که  حقگو  علیرضا  نام  به  ابتدایی 
در خالصه  می کند.  روایت  را  دارد  سن  سال 
داستان این مجموعه تلویزیونی آمده است که 
در روز عاشورا، ابراهیم در کربال بر اثر حمله 

قلبی می میرد. 
دخترش ریحانه پیگیر آخرین گفته ناتمام پدر 

می شود. 
این پیگیری ریحانه را رو در روی خانواده و 
ریحانه  اما  می دهد.  قرار  زناشویی اش  زندگی 
اعتقاد دارد که عدالت نمی تواند در پشت در 
خانه آدم جا بماند، او پرده از ابهام وصیت پدر 
بر می دارد. در این روند شخصیت و ایمان خود 

را بازسازی کرده و به دست می آورد. 
حمید  از:  عبارتند  سریال  این  بازیگران 
گودرزی، محمد حاتمی، شهرام قائدی، محمد 
بهزاد  بلوچی، سیدمهرداد ضیایی،  فیلی، کاظم 
امیرسلیمانی،  کمند  بوبانی،  مریم  خداویسی، 

مریم کاویانی، الهه حسینی و ... .

ظاهری  با  آرژانتینی  ستاره  دارین  ریکاردو 
متفاوت برای ایفای نقش در فیلم جدید اصغر 

فرهادی در جمع خبرنگاران ظاهر شد.
از  نقل  به  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
سینمای  مشهور  بازیگر  این  سینمادیلی، 
اسپانیولی زبان که این روزها هم زمان با پروژه 

فرهادی مشغول فعالیت در یک نمایش موفق 
تئاتر در شهر مادرید است، با ظاهری جدید 
این کارگردان  فیلم  با آن در  که قرار است 
خبرنگاران  جمع  در  کند،  هنرنمایی   ایرانی 

حاضر شد.
که  کرد  اعتراف  خبری  نشست  یک  در  او 

و  دستور  بنابر  که  فعلی اش،  ظاهر  از  خیلی 
درخواست شخص آقای فرهادی بوده راضی 
نیست. »)فرهادی( نه اجازه میده من صورتم 
رو  سرم  موهای  اینکه  نه  و  کنم  اصالح  رو 
کوتاه کنم )خنده(. خالصه چند ماهی رو باید 

تو همین حالت بمونم.«

تمامسریالهاییکهدرماهمحرمپخشمیشود

مردی که ۱۲۰ زن دارد!

حادثه ای عجیب در یک رستوران چینی

خواندنیامروِز شما

گالیه بازیگر سرشناس جهان از اصغر فرهادی
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