
دمی  جاناتان  درگذشت  با  دیلی:  اسکرین 
بره ها«،  »سکوت  سازنده  نامدار  کارگردان 
چهره های مطرحی چون مارتین اسکورسیزی، 
ادگار رایت و کوین اسمیت از او تجلیل کردند.
با درگذشت جاناتان دمی کارگردان ۷۳ ساله 
آمریکایی برنده اسکار که براثر سرطان مری و 
عوارض ناشی از بیماری قلبی از دنیا رفت، 
چهره های صنعت فیلم به ادای احترام به او 

در رسانه های اجتماعی پرداختند.
مارتین اسکورسیزی کارگردان مطرح با انتشار 
بیانیه ای دراین باره نوشت: »هر بار که به سراغ 
جاناتان رفتم او با شور و اشتیاق و هیجان زده 
درباره یک پروژه جدید فکر می کرد. او از 
فیلم سازی لذت می برد. تصاویر او دارای غنائی 
با ساخت  شاعرانه و درونی شده است که 
داستان هایی چون »سکوت بره ها« به سطح 

خارجی راه می یافت.«
او افزود: »برای جاناتان به عنوان یک فیلم ساز 
احترام و تحسین زیادی قائلم، عاشق تازگی 
سبک او و استفاده بسیار خوب او از موسیقی 
از بادی هالی تا میلوش روزنا هستم. خیلی 

از  خارج  که  هست  هم  دیگری  چیزهای 
توان گفتن است و من به سختی می توانم به 
یاد بیاورم او کارش را از چه زمانی شروع 
بسیار  نیز  دوست  یک  به عنوان  را  او  کرد. 
دوست داشتم و برای من او همیشه جوان 
بود. دوست جوان من. فکر از دست دادن 

او برایم غیرممکن است.«
ران هاوارد کارگردان نیز در توییتی نوشت که 
دمی »یک هنرمند بزرگ، یک انسان دوست، یک 
فعال اجتماعی و یک همکار دلگرم کننده« بود.
ادگار رایت کارگردان مطرح نیز در توییتی از 
دمی به عنوان یک چهره بزرگ یادکرد و افزود 
که او می توانست از پس انجام هر کاری برآید.

گفت:  نیز  »مهتاب«  کارگردان  جنکینز  بری 
»دمی مهربان ترین و بخشنده ترین بود. یک 
روح عظیم. او با عشق زندگی کرد. روحش 

قرین آمرزش.«
الیجا وود بازیگر »ارباب حلقه ها« در توییتری 
نوشت که بسیار غمگین است که می شنود 

جاناتان دمی درگذشته است.
سایت رسمی جشنواره ترایبکا نیز با انتشار 

پستی با جمالتی از خود این کارگردان یادش 
را گرامی داشت و نوشت: »شانس ساختن یک 
فیلم که از مسیر خیال می گذرد با تمرکز بر 
مسایلی که به شدت به آن ها اهمیت می دهی 

واقعًا باالست.«
استیون کینگ نویسنده پرفروش نیز یاد دمی 
را در توییتی زنده کرد و نوشت: »او یکی از 

آن  آدم های واقعًا خوب بود.« 
تولیدکننده سریال »وایر« در  دیوید سیمون 
بیانیه ای از دمی به عنوان »مردی گرم و مهربان« 
این  با  داشت  آرزو  یادکرد و گفت همیشه 
کارگردان کار کند و این اتفاق دو بار بسیار 

نزدیک بود عملی شود.
کوین اسمیت کارگردان »کارمندان« گفت که 
برایش چون  او  و  بود  دمی  جاناتان  عاشق 
پلی برای قصه گویی صمیمانه ترین لحظات 

سینمایی بود.
اندرو استنتون کارگردان انیمیشن »وال-ای« 
از دست  آمرزش.  در  »روحش  نوشت:  نیز 

دادنش خیلی زود بود.«
جان رانسون نویسنده نوشت: »باور نمی کنم 

جاناتان دمی درگذشته باشد. او کسی است 
که بهترین فیلم زنده کنسرت را ساخت.«

جنتلمن ها«  »لیگ  بازیگر  شراسمیت  رییس 
دمی  جاناتان  درگذشت  »شنیدن  نوشت: 
»سکوت  که  بود  مردی  او  است.  تأسف بار 
بره ها«ی فوق العاده را برای ما به ارمغان آورد. 

روحش شاد.«
سرویس آنالین MUBI نیز با انتشار تصویری 
از دمی با آنتونی هاپکینز از صحنه فیلم برداری 

»سکوت بره ها« یاد او را گرامی داشت.
جاناتان دمی سازنده »سکوت بره ها« در سال 
درباره  که  دلهره آور  فیلم  این  است.   ۱۹۹۱
و  است  روانی  قاتلی  و  آدم خوار  پزشکی 
یکی از سه فیلم تاریخ سینماست که در پنج 
بهترین  شامل  آکادمی  جوایز  اصلی  بخش 
فیلم، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر مرد 
برای آنتونی هاپکینز، بهترین بازیگر زن برای 
جودی فاستر و بهترین فیلم نامه اقتباسی برنده 
اسکار شد. »ریکی و فلش«  آخرین فیلم او 
بود که با بازی مریل استریپ و کوین کالین 

سال۲۰۱۵ اکران شد.
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سرطان مری و عوارض 
 قلبی کارگردان
  »سکوت بره ها«

 را از پا درآورد 

 آموزش شگردهای 

تبلیغ داروی الغری
  سپید: رادیو صبا در برنامه »چه خبر« به 
مخاطبان از شیوه ها و ترفندهای جدید 
مبلغان داروهای الغری آگاهی می دهد. 
این برنامه ازاین پس روزهای چهارشنبه 
پخش می شود. در این برنامه سعی شده 
با زبان طنز مخاطبان در جریان آخرین 
و جدیدترین شگردهای ترغیب کنندگان 
داروهای غیرمجاز الغری قرار بگیرند. 
»چه خبر« برنامه ای است در راستای 
آگاهی بخشی و نشاط آفرینی که گروه 
آن  صبا  رادیو  تفریحات  و  مسابقات 
را به تهیه کنندگی و نویسندگی مهدی 
استاد احمد و گویندگی سجاد شهرابی 
هرروز ساعت ۱۰:۱۵ به مدت ۱۵ دقیقه 
روی موج اف ام ۱۰۵.۵ مگاهرتز پخش 

می کند.

انتخابات جشنواره 
موسیقی سبز

 به تعويق افتاد 
نخستین جشنواره  دبیر  گفته  به  مهر: 
ملی موسیقی سبز، این رویداد هنری به 
دلیل هم زمانی با ایام انتخابات ریاست 
زمان  به  نسبت  تأخیر  با  جمهوری 

اعالم شده برگزار می شود.
فرهاد هراتی دبیر نخستین جشنواره ملی 
و  سبز گفت:»طبق جلسات  موسیقی 
مشورت هایی که با دوستان کارشناس 
و همچنین دبیرخانه مرکزی جشنواره 
ملی موسیقی سبز داشتیم تصمیم گرفته 
شد برای انسجام هرچه بیشتر این دوره 
از جشنواره و برگزاری پرشور آن، تاریخ 
و  فروردین  از  را  جشنواره  برگزاری 
اردیبهشت ماه به هفته های دوم یا سوم 
»با  داد:  ادامه  او  کنیم.«   منتقل  تیرماه 
توجه به نزدیکی ایام انتخابات ریاست 
جمهوری و تمرکزی که عموم جامعه 
به این فضای مهم و تأثیرگذار دارند ما 
نیز تصمیم گرفتیم برای حفظ اهمیت 
جشنواره و اجرای بهتر برنامه هایی که 
برای برگزاری این رویداد در نظر گرفتیم 
زمان برگزاری جشنواره را به تعویق 
بیندازیم تا هنرمندان با آرامش بیشتری 
نسبت به اجرا و تولید آثارشان اقدام کنند.«  
دبیر نخستین جشنواره ملی موسیقی سبز 
در پایان بیان کرد: »برگزاری هر جشنواره 
موسیقایی کار بسیار دشواری است که 
امیدوارم با حمایت و همراهی موسیقی 
دوستان بتوانیم شاهد برگزاری جشنواره 
منسجم و پرباری باشیم که بتواند در 
حفظ و حراست از محیط زیست نقش 
جشنواره  کند.«  ایفا  را  قابل توجهی 
موسیقی »سبز« باهدف جمع آوری و 
فاخر موسیقیایی در حوزه  آثار  خلق 
محیط زیست و مبدل شدن جمهوری 
اسالمی ایران به گرانیگاه دغدغه های 
محیط زیستی در جهان و ایجاد رغبت 
مضاعف در هنرمندان این عرصه برای 
تولید آثار جدید در تمامی بخش های 
موسیقی اعم از کالسیک ایرانی، پاپ، 
بلوز،  جز،  راک،  مدرن،  الکترونیک، 
نواحی،  موسیقی  بی کالم،  تلفیقی، 
ارکسترال و کرال، ترانه ها و موسیقی 
مشارکت های  دفتر  توسط  کودکانه 
مردمی سازمان حفاظت محیط زیست 

برگزار می شود.
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s a l a m a t

اندام  پرورش  قهرمان  باوی  عادل  ایسنا: 
برای  تمرین   در حین  دوشنبه  روز  ایران 
حضور در رقابت های آرنولد کالسیک دچار 
ایست قلبی شد ولی خوشبختانه ظهر روز 
قهرمان  باوی  عادل  آمد.  هوش  به  شنبه 
پرورش اندام کشورمان که قرار بود روز 
چهارشنبه با کاروان ایران عازم مسابقه های 
آرنولد کالسیک در آفریقای جنوبی شود، به 
دلیل ایست قلبی به بیمارستان منتقل شد.
او دیروز در حین تمرین  در باشگاه به یک باره 

دچار مشکل در ناحیه قلب خود می شود و 
پس از گذشت ساعتی دچار ایست قلبی 
دو  ناگهانی،  ایست  این  اثر  در  می گردد. 
کلیه این ورزشکار نیز ازکارافتاده و اکنون 
وضعیت مناسبی ندارد. اما خوشبختانه عادل 
باوی ظهر به هوش آمده و همچنین مداوای 

کلیه های او به دیالیز جواب داده است.
او هم اکنون در بیمارستان امام خمینی اهواز 
بستری است و به گفته پزشک معالج او 
رفع  خطر  بیمارستان،  بخش  مسئوالن  و 

شده است ولی او برای بهبود وضعیت 
جسمانی اش باید همچنان بستری باشد.
ناگوار  اتفاق  این  وقوع  به  توجه  با 
او   قطعی  به احتمال  باوی،  عادل  برای 
حضور در مسابقه های آرنولد کالسیک 
را از دست می دهد. یکی از مسئوالن 
فدراسیون پرورش اندام با تائید این خبر 
عنوان کرد: »ایست قلبی عادل باوی هیچ 
ربطی به مصرف مکمل ها و سایر شرایط 

تمرین او نداشته است.«

ایمنا: پزشک تیم فوتبال سپاهان گفت: »با توجه به مشخصات 
ظاهری، آسیب دیدگی حسن زاده جدی است ولی امیدوارم 
نیاز به عمل جراحی نداشته باشد.« محمدجعفر رشادی در 
خصوص مصدومیت مسعود حسن زاده بازیکن تیم فوتبال 
سپاهان، گفت: »حسن زاده در بازی مقابل تراکتورسازی از 
ناحیه زانوی پای چپ دچار آسیب دیدگی شد و رباط صلیبی 
او پاره شده است.  در حال حاضر در استراحت به سر 
می برد.« او گفت:» آزمایش ام. آر. آی از پای او انجام  شد و 
در جواب آن مشخص شد که رباط صلیبی پای او پاره شده 
و آسیب دیدگی جدی است اما بازهم امیدوارم آسیب آن قدر 
جدی نباشد که نیاز به جراحی باشد . البته این بازیکن باید 

شش ماهی از زمین فوتبال دور باشد.«

پزشک تیم فوتبال سپاهان با اشاره به این اینکه بازی مهمی 
در پیش است، بیان کرد:» در حال حاضر هیچ کدام یک از 
بازیکنان سپاهان مصدوم نیستند. تیم در وضعیت خیلی خوبی 
به سر می برد. بازیکنان شاداب و سرحال هستند. روند تیم 
تاکنون خوب بوده است.« رشادی تأکید کرد:» حتی اگر نیاز 
به عمل جراحی نداشته باشد بازهم به بازی بعدی با استقالل 
نمی رسد چون تمرین ندارد و وضعیتش به نحوی نیست که 

بتواند در بازی پیشرو در میدان باشد.«
اما مصدومیت مسعود حسن زاده که باعث 6ماه دوری او از 
میادین فوتبالی شده، واکنش اهالی فوتبالی را در پی داشته است.
از همین رو بازیکنان دو تیم سپاهان و ذوب آهن نظیر مهرداد 
محمدی، شجاع خلیل زاده، میالد سرلک، مرتضی تبریزی، 

محمود قائد رحمتی که خودش نیز چند هفته پیش از شروع 
سال جدید با این مشکل مواجه شد و غیره با انتشار پست هایی 
در صفحات مجازی با حسن زاده ابراز همدردی کردند و برای 

او آرزوی سالمتی کردند.

بازتاب

سه چهار دو

  تأسف چهره های مشهور جهان از  مرگ جاناتان دمی      

قهرمان پرورش اندام از مسابقه های آرنولد کالسیک جا ماند 
باوی از کما درآمد

پارگی رباط صلیبی ستاره سپاهان تايید شد 

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

رقابت های قهرمانی کشور دو و میدانی جانبازان، معلوالن، نابینایان و کم بینایان 
پارالمپیک،  بین المللی  نظارت کمیته  با  وگرامی داشت روز ملی خلیج فارس 

ازصبح روز پنج شنبه آغاز شد.
                مهر

علی ربیعی وزیر کار به همراه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، از مصدومان 
حادثه انفجار معدن آزادشهر در بیمارستان گنبد عیادت کردند.

                ایرنا

سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، روز پنج شنبه بیمارستان فوق تخصصی شهید 
دوران را افتتاح و سپس در آیین افتتاح همزمان 224 پروژه بهداشتی و درمانی 
استان فارس بصورت ویدئو کنفرانس شرکت و در پایان از اساتید و پیشکسوتان 

پزشکی شیراز تجلیل کرد.
                ایرنا

گروه اجرایی نمایش »هملت« به کارگردانی آرش دادگر پنجشنبه شب همراه 
با بازماندگان و جان باختگان معدن زغال سنگ آزاد شهر استان گلستان به سوگ 

نشست و اجری خود را تقدیم بهدرگذشتگان این حادثه کرد. 
                ایسنا 

  

امدادرسانی نیروهای هالل احمر به آسیب دیدگان ریزش معدن زمستان یورت 
در آزادشهر گلستان. 

                تسنیم 


