«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی
از خیری باشیم که تو اراده کردهای در هستی نشر یابد»

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی ابنسینای بزرگ
مدیرمسوول و سردبیر  :امیرعباس فتاحزاده

چاپ :شرکت هممیهن
شماره تلفن روابط عمومی26151256:

با ما در ارتباط باشیدsepidnewspaper :

خبر
عیـادت جمعـی از
ورزشکاران و پیشکسوتان
از بیماران سرطانی
ایسنا :جمعی از پیشکسوتان
ورزش ایران و ورزشکاران از
بیماران سرطانی بیمارستان امام
خمینی(ره) عیادت کردند.
صبح دیروز جمعی از
خیرین ،ورزشکاران و تعدادی
از پیشکسوتان با حضور در
بیمارستان امام خمینی(ره)
از بیماران سرطانی این مرکز
عیادت کردند .در این مالقات
بهزاد غالمپور دروازبان اسبق
تیم ملی فوتبال و جمعی دیگر
از پیشکسوتان ورزش ایران
حضور داشتند .بهزاد غالمپور
پیشکسوت فوتبال ایران در این
دیدار اظهار کرد« :سرطان یکی
مسئله جدی است که باید به آن
توجه ویژه داشت .امیدوارم با
همدردی جامعه ورزش هرچه
زودتر شاهد پیشرفت امکانات
برای کمک به بیماران سرطانی
باشیم».اوهمچنیندرادامهبااشاره
به صعود تیم فوتبال پرسپولیس
ک چهارم نهایی لیگ
به مرحله ی 
قهرمانان آسیا افزود« :همه جامعه
فوتبال باید از این تیم حمایت
کنند تا بتواند به یک مقام خوب
در این رقابتها دست پیدا کند.
اینحمایتهابهدولت،فدراسیون
و همه مردم ایران بستگی دارد».

نشانی :پاسداران ،کوهستان ششم ،پالک 9
سازمان آگهیها24581112 :
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آیین نامه اخالق حرفه ای:
http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

email: info@sepidonline.ir

روزنامه سپید نشریهای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر میشود و
بهنشانی ایشان ارسال میگردد .این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامهفروشیها عرضه نمیشود.
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تصويرروز

پایان جشن خانه سینما با پیشتازی «فروشنده» و «رگ خواب»

تجلیل از کارگردان و بازیگر فیلمی با موضوع سالمت و درمان

سپید :همزمان با روز ملی سینما ،جشن
بزرگ سینمای ایران شامگاه  ۲۱شهریورماه،
در باشگاه فرهنگی ورزشی پیام با حضور
اهالی سینما و نیز رئیس سازمان سینمایی
برگزار شد.
هارون یشایایی رئیس جشن خانه سینما،
تورج منصوری دبیر آکادمی هنرها و فنون
سینمایی ،همایون اسعدیان عضو هیئتمدیره
و منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما
به حاضران خوشآمد گفتند.
منوچهر شاهسواری پس از صحبتهای
از سوی یشایایی و تورج منصوری در این
بخش با اشاره به دو جایزه نوید محمدزاده و
وحید جلیلوند برای فیلم« بدون تاریخ بدون
امضا» بیان کرد« :کمتر از  ۷۲ساعت قبل دو
جوان جایزهای در ونیز دریافت کردند که آن
را به مردم ایران تقدیم کردند و این باعث
افتخار سینمای ایران است بهویژه آنکه سهم
ما در سینما انتقال به نسل بعدی است».
احسان کرمی مجری این مراسم که به
دلیل اجرای تئاتر با تأخیر در مراسم حاضر
شد در همان بدو ورود به جایزه وحید
جلیلوند اشاره و او را به جایگاه دعوت
کرد که این کارگردان بابیان اینکه جایزهاش
بیش از هر چیز به مردم ایران تعلق دارد
بهسختی مای کار و همراهی مای برادرش
علی جلیلوند اشاره کرد.
او اضافه کرد«:همچنین این جایزه متعلق
به مرحوم کیارستمی است که وقتی جایزه
خارجی گرفت نتوانست راحت از فرودگاه
بیرون بیاید و نیز به دیگر بزرگان سینما مثل
سهراب شهید ثالث ،جعفر پناهی ،رخشان
بنی اعتماد ،اصغر فرهادی و مجید مجیدی».
یادی از فاجعه منا و میانمار و درخواستی
از سفیران صلح
مریال زارعی با تبریک جایزههای نوید
محمدزاده و وحید جلیلوند در سخنانی کوتاه
بیان کرد« :سال گذشته در همین جشن وقتی

زجر
سرطان
بدخیم را
کشیدم

امیر زلیکانی تنها بازیکن مصدوم تیم فوالد به شرایط مسابقه نرسیده و امکان
حضور او در بازی این هفته تیمش وجود ندارد .زلیکانی در تمرینات پیش فصل
تیم فوالد آسیب دید و هنوز از بند مصدومیت رها نشده است.
مهر

جایزه پیمان معادی را میخواستیم اهدا کنیم
به فاجعه منا اشاره شد واالن هم فاجعهای
دیگر اتفاق افتاده و سکوتی از سوی
سفیران صلح برای آنچه در میانمار رخ میدهد
دیده میشود که از همه آنها میخواهم
به این سکوت پایان دهند .ضمن اینکه ما
سینماگران نمیتوانیم در مقابل چنین مسائلی
بیتفاوت باشیم».
کورش تهامی آهنگ شب مهتاب را که
توسط محمدرضا شجریان اجراشده بود
خواند و برای این هنرمند آرزوی سالمتی کرد.
یادی از حضور استاد شجریان در
جشن خانه سینما
بخش بعدی جشن بزرگ سینمای ایران
با پخش تصاویری از نهمین جشن خانه
سینما همراه شد که در آن ابتدا امین تارخ
بابیان جمالتی از محمدرضا شجریان دعوت
میکرد که روی سن حاضر شود و او هم بداهه

قطعهای را اجرا کرد .این جشن به بزرگداشت
این هنرمند ایران اختصاص داشت.
در ادامه پیامی تصویری از اصغر فرهادی
که برای فیلمبرداری اثر جدیدش خارج از
ایران است ،پخش شد که او در آن گفت:
«بیشترین جوایز را از جشن خانه سینما
گرفتهام و این برایم باعث افتخار است و
امیدوارم سال آینده بتوانم کنارتان باشم».
اسامی برگزیدگان این جشن به شرح
زیر است؛ برندگان جشن بدین شرح است:
بهترین فیلم :فروشنده ،بهترین کارگردانی:
اصغر فرهادی(فروشنده) ،بهترین فیلمنامه:
اصغر فرهادی(فروشنده)،بهترین بازیگر
نقش اول زن :لیال حاتمی(رگ خواب)،
بهترین بازیگر نقش اول مرد :شهاب
بازیگر
بهترین
حسینی(فروشنده)،
مکمل زن :پانته آ پناهیها(الک قرمز)،
بهترین بازیگر مکمل مرد :فرید سجادی
حسینی(فروشنده) ،بهترین تدوین :هایده

صفی یاری(فروشنده) ،بهترین موسیقی متن:
کارن همایونفر(اروند) ،بهترین فیلمبرداری:
فرشاد محمدی(رگ خواب) ،بهترین
صداگذاری :بهمن اردالن(رگ خواب)،
بهترین صدابرداری :بابک اردالن(رگ
خواب) ،بهترین طراحی صحنه :کیوان
مقدم(فروشنده) ،بهترین طراحی لباس:
عباس بلوندی(یتیمخانه ایران) ،بهترین
چهرهپردازی :عبداهلل اسکندری و مهرداد
میرکیانی(النتوری) ،بهترین جلوه مای ویژه
بصری :سینا قویدل(رگ خواب)
بهترین جلوه مای ویژه میدانی :ایمان
کرمیان(ویالییها) ،بهترین فیلم مستند:
زنانگی به کارگردانی محسن استاد
علی ،بهترین کارگردانی مستند :مهدی
قنواتی(همجا) ،بهترین فیلم کوتاه :حیوان
به کارگردانی بهمن و بهرام ارک ،بهترین
فیلم انیمیشن :پیشخدمت به کارگردانی
فرنوش عابدی.

پیتر هال که عالوه بر کارگردانی تئاتر ،فیلم و اپرا رئیس سابق تئاتر ملی انگلیس
و بنیانگذار کمپانی تئاتر شکسپیر بود در  86سالگی و در بیمارستانی در شهر
لندن از دنیا رفت.
گاردین

مهمترین تفریح کودکان کلوار کار است .با انتشار تصاویر کار آنها ،کمک های
نقدی و غیرنقدی توسط خیرین برای کودکان این روستا ارسال شد .همچنین
کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مارگون نیز در تهیه اقالم آموزشی و لوازم
تحریر مورد نیاز این کودکان همراهی داشت.همچنین عکسهای این کودکان در
نمایشگاهی با همین عنوان در روستای کلوار به نمایش در آمد و به آنها اهدا شد.
مهر

سپیـد را آنالین بخوانید
www.sepidonline.ir

