
   سمیرامیس    محمدی
سپید:هجدهمین جشن خانه سینما در حالی 
به پایان رسید که همانند جشنواره فیلم فجرفیلم 
»ابد و یک روز« به نویسندگی و کارگردانی سعید 
روستایی با دریافت هفت جایزه بیشترین جوایز 

را دریافت کرد.
شامگاه ۲۲ شهریور هنرمندان وعالقمندان 
سینما درمیدان مشق تهران گردهم آمدند تا 
را  ایران  سینمای  بزرگ  جشن  هجدهمین 

همزمان با روز ملی سینما برگزار کنند.
این مراسم در ابتدای بخش جدی اهدای 
جوایز با حضور رضا عطاران و هانیه توسلی 
همراه بود که عطاران پیش از اعالم نام برگزیده با 
اشاره به همرنگ بودن لباس خود و هانیه توسلی 
گفت: »این ست  شدن کامال اتفاقی است و البته 
خودم تردید داشتم که لباسی با این رنگ بپوشم 
چون با توجه به اتفاقات جشن حافظ آدم نمی داند 
چه بپوشد؟ شرایط طوری شده که آن  قدر که از 
این ها )حاشیه سازان جشن حافظ( می ترسیم از 
خدا هم نمی ترسیم. چون فکر می کنم خدا از ما 
بگذرد ولی این ها نه. همان  طور که دیدید چطور 

فحش ناموس به ما دادند.«
در این مراسم هنرمندان مختلف برای اهداء 

جوایز بخش های مختلف به صحنه آمدند. 
شهید  خلبان های  خانواده های  هچنین 
داشتند،  حضور  هم  شیرودی  و  کشوری 
تهیه کننده فیلم »ایستاده در غبار« پس از دریافت 
جایزه بهترین فیلم ازخانواده احمد متوسلیان 
یاد کرد و گفت: »مادر این شهید هنوز چشم  
انتظار بازگشت احمد متوسلیان است.« مسعود 
رایگان و رویا تیموریان برای اهدای جایزه 
بهترین موسیقی متن روی سن حاضر شدند، 

رایگان پس از اهدا جایزه موسیقی گفت: »من و 
تیموریان جوانی را داریم که با مرگ دست و پنجه 
نرم می کند. او سازنده مستند »من ناصر حجازی 
هستم« است و خواهش می کنم که برای سالمتی 

او دعا کنید.«
علی دهکردی که برای اهدای جایزه بهترین 
طراحی صحنه به صحنه آمد نیز گفت:» امشب 
جای دو عالیجناب سینمای ایران یعنی عباس 
کیارستمی و داوود رشیدی بزرگ خالی است که 
به این دو بزرگمرد ادای احترام می کنم و برای 
همه پیشکسوتان عرصه هنر آرزوی سالمتی 

دارم.«
یکی از بخش های این مراسم پخش کلیپی 
همراه با تصاویر برخی از درگذشتگان سینمای 
ایران بود که از آن جمله به عباس کیارستمی، داوود 
سلحشور،  فرج اهلل  طباطبایی،  علی  رشیدی، 
یداهلل نجفی، هما روستا و محمدعلی اینانلو 
می توان اشاره کرد. همچنین یکی از برگزیدگان 
پس از دریافت جایزه خود از ژیال مهرجویی 
سینما  خانه  جشن  هجدهمین  کرد.  یاد  هم 
اگر چه با حضورچند هزار نفری عالقمندان 
و سینماگران همراه بود اما تقریبا همانند سال 
گذشته شوروهیجان خاصی از سوی تماشاگران 
نداشت و به همین دلیل وقتی رامبد جوان برای 
اهدای جایزه بهترین فیلمبردار روی سن آمد 
با همان سبک و سیاق اجرای خندوانه تالش 
کرد کمی هیجان به برنامه بدهد. او با بیان این که 
جشنی بی حال تر از این امکان ندارد از حاضرانی 
که مزاحم استراحت شان شده است، عذرخواهی 
کرد. او پیش از خواندن نام برگزیده با تندیس فرد 
برگزیده بهترین فیلمبرداری عکس یادگاری 
گرفت و تاکید کرد که برای هیجان بیشتر حتی 

خودش هم نمی داند که چه کسی برگزیده شده 
است. نوید محمد زاده پس از دریافت جایزه 
بهترین بازیگر مکمل مرد با ابراز خوشحالی از 
دریافت این جایزه و این که سال گذشته جایزه  
اهدا کرده بود  و امسال جایزه گرفته است گفت: 
»همیشه شاگرد حبیب رضایی بودم و خیلی ذوق 
دارم که جایزه را از او گرفتم. ان شاءاهلل که تا ابد و 
یک روز برای »ابد و یک روز« جایزه بگیرم.« این 
بازیگر همچنین ادامه داد: »ما همچنان منتظر اعالم 
رای پرونده پزشکی عباس کیارستمی هستیم.« 
در بخش معرفی بهترین بازیگر نقش اول مرد 
هم که جایزه آن توسط مریال زارعی و امین تارخ 
اهدا شد، زارعی در سخنانی با اشاره به با شکوه 
بودن صحنه ای که از حضور جمعیت در مقابل 
خود می بیند، گفت: »رامبد جوان همکار خوب و 
خالقم فضا را شاد کرد و من به خودم اجازه می دهم 
یاد و خاطره کسانی که در چنین زمانی با لباس 
احرام پرواز کردند را در قلب مان زنده کنم و برای 
عزیزان شان صبر و خودشان مغفرت آرزو کنم.« 
امین تارخ نیزگفت:» الزم است در کنار روزهای 
عزایی که دوستان عزیزمان به طور خاص داوود 
رشیدی و کیارستمی عزیز را از دست دادیم، چنین 

جشنی را هم برگزار کنیم.«
پیمان معادی پس از دریافت جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول مرد از مریال زارعی به طور 
ویژه و نیز از سعید روستایی و سعید ملکان برای 
همکاری در فیلم »ابد و یک روز« تشکر کرد. او 
با اهدای جایزه خود به عباس کیارستمی افزود: 
»جای همه عزیزانی که در این سال ها ما را عاشق 
سینما کردند و امروز نیستند سبز است و یاد آقای 
کیارستمی هم بخیر. البته نمی دانم چرا گذر زمان 

این غم،  افسوس، خشم و لج را کم نمی کند.«

مهناز افشار در بخشی دیگر برای اهدای 
سن  روی  اقتباسی  فیلمنامه  بهترین  جایزه 
حاضر شد و تاکید کرد: »قدر داشته هایمان را 
بدانیم و تا آقایان انتظامی، مشایخی و بزرگان 
دیگردرکنارمان هستند از حضورشان بهره ببریم 
و این نشود که وقتی از دست رفتند، بفهمیم چقدر 
دوستشان داشتیم.« در بخش پایانی این مراسم 
فاطمه معتمدآریا که به همراه مهدی فخیم زاده 
برای معرفی بهترین فیلم روی سن آمده بود، پس 
از اجرای درخواست خود توسط گروه پالت 
برای خواندن آهنگ »خونه مادربزرگه« گفت: 
»خونه مادربزرگه خانه ای بود که همه حیوانات با 
هم در آن زندگی می کردند و در واقع آنجا سمبلی 
از دوستی و عشق بود. درست است که همه ما 
دچار معضل از دست رفتن کیارستمی هستیم 
ولی نباید فراموش کنیم که ما روح ملت ایران را 
سالمت می کنیم و پزشکان جسم آنها را.« او افزود: 
»همه ما اشتباه و مشکل داریم و بهتر است به جای 
جنگیدن با هم سعی کنیم مشکل را حل کنیم و به 
دنبال این باشیم تا مسائلی پیش نیاید که بر اساس 
اتفاقات پزشکی باشد. همان طور که نمی خواهیم 
برای سینماگران هم شرایطی پیش آید که جلوی 
کارشان گرفته شود.« این بازیگر سینما اضافه کرد: 
»ما سال هاست یاد گرفته ایم همه با هم حرف بزنیم 
چون ملت ایران ملت شعر و عشق و سرود است، 
پس چرا مرتب دنبال مقصر هستیم اگر مشکل را 
بین همه تقسیم کنیم، سهم همه کم می شود. این 
چیزی است که سال ها از ما دور کردند و باید آن 
را با مهر و عشق دوباره برگردانیم.« در این مراسم 
که با آتش بازی به پایان رسید دو قطعه موسیقی 
توسط گروه پالت به یاد عباس کیارستمی و نیز 

محمدرضا شجریان اجرا شد.    

فوتبال  تیم  پیشکسوت  ایسنا: 
بدقولی  از  گالیه  ابراز  با  استقالل 
درباره وضعیت دخترش  مسئوالن 
فرزندش  وضعیت  هنوز  که  گفت 
تغییری نکرده و با جا به جایی او به 
بیمارستان میالد موافقت نشده است. 
علی جباری در پاسخ به این سوال که 
است،  چگونه  فرزندش  وضعیت 
اظهار کرد: »متاسفانه فرزندم هنوز در 
کماست و تغییری در شرایطش ایجاد 
نشده است.« کاپیتان سابق تیم ملی 
فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا 
با انتقال فرزندش به بیمارستان میالد 
موافقت شد یا نه، عنوان کرد: »آقای 
وزیر ورزش  و جوانان و اطرافیانش 
با قدرت آمدند و گفتند که مشکلی 
نیست و مساله حل می شود، اما این 
اتفاق با وجود دستور وزیر ورزش 
و وزیر کار و امور اجتماعی نیفتاد. 
۱۰ – ۱۵ روز  از آن زمان می گذرد،  
خواسته  است.  نشده  خبری  ولی 
ما فقط یک جابه جایی ساده بود نه 
مساله مالی.  به ما گفتند پیگیر این 
نشده  خبری  ولی  هستند،   مساله 
است. مگر ما چه چیزی می خواهیم؟ 
وزیر ورزش  و جوانان قول داد و 
وزیر کار هم دستورش را صادر کرد، 
ولی اتفاقی نیفتاد و خالصه این که 
پیشکسوت  هستیم.«  کار  سر  فعال 
در  کاپیتانی  رکوردار  که  استقالل 
داربی های پایتخت است، در پاسخ 
به این سوال که داربی ۸۳ را چطور 
می بیند، بیان  کرد: »ما استقاللی هستیم 
و دوست داریم که این تیم پیروز 
شود. استقالل در بدترین شرایطش 
هم باید پرسپولیس را ببرد. این چیزی 
است که ما دوست داریم اتفاق بیفتد. 
درست است که استقالل در بازی های 
قبلی اش امیدوار کننده نبوده،  ولی 
بازی همه چیز  روز  که  امیدواریم 
عوض شود و ما پیروز شویم.« دختر 
علی جباری مدت هاست با بیماری 
سرطان مغز دست و پنجه نرم می کند 
و با وجود اینکه وزیر ورزش و وزیر 
کار و امور اجتماعی دستور بستری 
شدن دختر کاپیتان سابق تیم ملی در 
بیمارستان میالد را صادر کرده اند، این 
دستورها به گفته جباری هنوز اجرایی 

نشده است.

رباط صلیبی هافبک 
استقالل خوزستان 

پاره شد
سپید: رباط صلیبی زانوی هافبک 
تیم فوتبال استقالل خوزستان پاره 
شد و این بازیکن حداقل برای شش 

ماه نمی تواند فوتبال بازی کند.
فرشاد جانفزا در بازی با پدیده 
از  برتر،  لیگ  پنجم  درهفته  مشهد 
ناحیه زانو آسیب دید. او برای بررسی 
وضعیت مصدومیتش امروز نزد دکتر 
کیهانی رفت و در نهایت مشخص شد 
که رباط صلیبی این بازیکن پاره شده 
به زودی تحت عمل  است. جانفزا 
جراحی قرار می گیرد. رحیم زهیوی، 
مهاجم استقالل خوزستان هم از ناحیه 
کشاله مصدوم است و در بازی قبلی 
او   بود.  غایب  پدیده  مقابل  تیمش 
تیمش  بعدی  بازی  برای  همچنان 
شرایط  آبادان  نفت  صنعت  مقابل 
مبهمی دارد و در تمرینات گروهی 
استقالل خوزستان هم شرکت نکرده 

است.

با وجود دستور وزیر 
برای دخترم هیچ 

اتفاقی نیفتاد 

بازتـاب
تصویرروز
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به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.
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از  با یکی  : وزیر بهداشت در دیدار  وب دا 
خانواده های شهدای منا به مناسبت عید قربان 
و سالگرد فاجعه منا گفت: »به صورت ناشناس 
با دو نفر وارد یکی از سردخانه های بزرگ منا 
شدیم، بخش هایی بود که اجساد مطهر شهدا در 
وضعیت و دمای نامناسبی نگهداری می شدند.«

سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت با حضور 
درمنزل شهید مهندس قاسم قنبری؛ مسئول گروه 
بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با خانواده این شهید دیدار و گفت وگو 

کرد.
شرایط  خصوص  در  ادامه  در  هاشمی 
نگهداری این اجساد گفت: »به صورت ناشناس 
با دو نفر از دوستان وارد یکی از سردخانه های 
بزرگ در منا شدیم و یکی از دوستان، من را به 
عنوان پزشک معرفی کرد و به عوامل سعودی 
گفت که برای پیگیری یکی از شهدا که عکس 
آن را دیده ایم به اینجا آمده ایم و اجازه دادند 
تمام بخش ها را از نزدیک ببینم.« وزیر بهداشت 
در تشریح بیشتر گفت: »بخش هایی بود که در 
وضعیت نامناسبی اجساد مطهر شهدا  در دمای 
نامناسب نگهداری می شد و در تمام مدت 
حضور، متوجه جایگاه حقوقی ما نشدند و همین 
مسئله باعث شد که بتوانیم از تمام بخش ها بازدید 
کنیم، اما وقتی از آنجا خارج شدیم، چند تن از 

حجاج ایرانی در بیرون از سردخانه ما را شناختند 
و به مامورین سعودی گفتند که این شخص، 
وزیر بهداشت کشور ما است و ما هم می خواهیم 

همراه وی اجساد مطهر شهدا را ببینیم.«
 وزیر بهداشت، در ادامه به جلسات طوالنی 
و سنگین با مقامات سعودی و تالش برای 
بازگرداندن اجساد مطهر شهدا اشاره کرد و گفت: 
»جلسه روز دوم با امیر مکه، رییس اطالعات 
ارتش، معاون وزرای امور خارجه کشور و 
بهداشت و مسئوالن ارشد سعودی بسیار سنگین 
بود. ابتدای این جلسه بسیار تلخ بود چون به 

ما اعالم کردند به دلیل عدم امکان حمل و نقل 
اجساد، باید رضایت بدهید که اجساد مطهر شهدا 
در عربستان دفن شود و همه کشورها رضایت 
داده بودند که اجساد حجاج خود را در آنجا دفن 
کنند و من به آنها گفتم ما به بقیه کشورها کاری 
نداریم اما مردم ایران و پدران و مادران ایرانی بعد 
از گذشت سه دهه از جنگ تحمیلی، هنوز منتظر 
استخوان ها و پالک فرزندان خود هستند و به هیچ 
عنوان اجازه دفن حجاج ایرانی در عربستان را 
نمی دهیم.« هاشمی در ادامه افزود: »به مسئوالن 
ارشد سعودی گفتم که تعداد حجاج ایرانی 

مفقود شده مشخص است چون آنها می گفتند که 
اجازه بدهید پس از نمونه برداری DNA و دفن 
حجاج ایرانی، مشخصات شهدا را به ایران اعالم 
می کنیم اما پس از مذاکرات بسیار طوالنی توافق 
شد که پیکر ۱۸۰ تن از حجاج ایرانی شناسایی 
شده را به ما تحویل دهند.« خانم تاجیک همسر 
شهید قنبری که خود نیز پزشک است در این 
دیدار با بیان اینکه این شهید بزرگوار مسئول گروه 
بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی بود، افزود:» دو سال پیش او به عنوان ناظر 
بهداشتی در ایام حج تمتع به عربستان سفر کرده 
بود و به کرونا ویروس هم مبتال شد که حدود 
۳ تا 4 ماه تحت درمان قرار گرفت و بنا نبود که 
در حج سال گذشته به عربستان اعزام شود و در 
روزهای آخر به جای یکی از همکاران خود به 
نیت به جا آوردن حج برای پدرش به این سفر 
رفت.« رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرری 
ضمن انتقاد از بی تدبیری و بی کفایتی سران 
سعودی، گفت: »هرچه فکر می کنم و خاطرات 
گروه های پزشکی حاضر در صحنه فاجعه را 
می خوانم، باور کردن این مقدار بی کفایتی برایم 
دشوار است و هنوز هم به دلیل این بی کفایتی، 
حاضر به عذرخواهی نیستند در حالیکه ادعای 
مسلمانی هم دارند اما ذره ای انسانیت در وجود 

آنها نیست.« .

روایت هاشمی از نحوه ورود به یکی از سردخانه های بزرگ منا

توصیه به آرامش ازسوی معتمدآریا پایان  بخش جشن خانه سینما بود

هنرمندان وپزشکان روح و جسم ملت را سالمت می کنند 

جعفر والی هنرمند پیشکسوت عرصه ی تئاتر هفته ی گذشته قبل به دلیل ناراحتی قلبی 
خود در بیمارستان پیامبران بستری شد که پس از بهبود نسبی حالش روز گذشته 22 
شهریور ماه از بیمارستان ترخیص شد و برای ادامه   درمان خود به بیمارستان شهید 

رجایی تهران رفت.
 شبکه خبری فرهنگ و هنر

سهیال جورکش، یکی از قربانیان اسیدپاشی مهرماه سال 93 در اصفهان، پس از 
گذراندن بخشی از دوره درمان خود در اسپانیا، به تهران بازگشت و مجددا به دستور 
وزیر بهداشت، شب عید قربان تحت عمل جراحی قرار گرفت. او اکنون خواهان 

مالقات با رییس جمهور است.
 ایسنا

رییس مرکزمدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: »مناطق سیل زده 
استان های شمالی کشور در زمینه بیماری های واگیر تحت نظارت دانشگاه های علوم 

پزشکی مربوطه هستند.«
 مهر

کادر درمانی هالل احمر ایران موفق به نجات جان 2 زائر در مراسم عرفه شدند.در 
جریان برگزاری مراسم عرفه در حرم حضرت عباس)ع( یکی از هموطنان ایرانی 
دچار تنگی نفس شدید شد و پزشکان کادر درمانی به سرعت عملیات درمانی را 

انجام داده و او را به مرکز درمانی منتقل کردند.
 ایسنا

نمایشگاه تخصصی کتاب های علوم دارویی، پزشکی و دانشگاهی در روزهای 24 و 25 
شهریورماه از ساعت 9 تا 18 و در تاریخ 26 شهریورماه از ساعت 15 تا 21 برپاست.
 ایرنا

وجود بیشمار چاه های عمیق و کشت زیاد محصوالت آبدوست در کوه دشت باعث 
خالی شدن سفره های زیرزمینی این منطقه شده بطوریکه اکثر روستاههای این شهرستان 

از مشکل نبود یا کمبود آب رنج می برند. 
 ایلنا


