
هالیوودی  بازیگر   ۲ تسلیت  آسوشیتدپرس: 
برای درگذشت استیون هاوکینگ بازتاب های 
بسیاری در دنیای مجازی داشته است. گل گدوت 
بازیگر نقش »زن شگفت انگیز« برای ادای احترام 
نادرستی که پس از درگذشت استیون هاوکینگ 
کرد، سرزنش شد و در همان حال ادی ردمین با 
پیامی پراحساس با پروفسور خداحافظی کرد.

گل گدوت پس از درگذشت استیون هاوکینگ 
نوشت: »حاال از هر درد فیزیکی راحت هستی.«

این بازیگر جوان برای اشاره به مشکالت 
با  نابغه کیهان شناسی در توییتر خود  فیزیکی 
سرزنش زیادی روبرو شد. درحالی که جهان صبح 
چهارشنبه را باخبر درگذشت استیون هاوکینگ 
شروع کرد، گدوت نیز مانند بسیاری از چهره های 
مشهور ادای احترامی به مشهورترین فیزیکدان 
تئوریک دوران کرد. گدوت چهارشنبه توییت کرد: 
»روحت قرین آمرزش هاوکینگ. حاال دیگر از 
هر درد فیزیکی راحت شدی. دانش و درخشش 
تو تا همیشه باقی.« این ادای آمرزش با واکنش 
شماری از کاربران توییتر و شبکه های اجتماعی 
بازیگر نقش »زن شگفت انگیز«  روبرو شد و 

را قائل به تبعیض برای افراد معلول خواندند.
توییت  »چه  نوشت:  دراین باره  فردی 
را  او  هاوکینگ  ناتوانی  با  داری  وحشتناکی. 

تعریف می کنی. چیزی که او همه زندگی اش 
را با آن گذراند و ثابت کرد این محدودیت 
کاماًل غلط است.« شخص دیگری نیز نوشت: 
»لطفاً استیون هاوکینگ را با ناتوانی اش به خاطر 
نیاور چون ناتوانی او هم توانایی بود. او فردی 
بود که جهان باوجود او جایی خیلی بهتر بود.«

کاربر دیگری هم نوشت: »درست نیست 
چنان با ناتوانی استیون هاوکینگ برخورد کنیم 
که انگار یک تراژدی بود. چون این طور نبود. 
ناتوانی ها به معنی تراژدی نیستند. مردم توانا هم 

می توانند از بین بروند.« البته برخی از کاربران هم 
از گدوت حمایت کردند و نوشتند منظور او بد 
درک شده است. ازجمله کاربری پرسید: »یعنی 
فکر می کنید استیون هاوکینگ از مبتال بودن به 

این بیماری خیلی خوشحال بود؟«
این  از  هیچ یک  به  درهرحال گل گدوت 
نظرات پاسخی نداده است. درعین حال ادای 
احترام ادی ردمین که چهار سال پیش  در نقش 
استیون هاوکینگ ظاهر شد نیز بازتاب زیادی 
یافت. او با پیامی احساسی به این چهره جهانی 

ادای احترام کرد. بازیگر ۳۶ ساله بریتانیایی با 
صدور اعالمیه ای نوشت: »ما یک ذهن واقعاً زیبا 
را از دست دادیم، یک دانشمند علوم کیهانی را 
و دوست داشتنی ترین فردی را که من افتخار 
آشنایی با وی داشتم. عشق و فکرم با خانواده 
فوق العاده اوست.« ادی ردمین جایزه اسکار، 
گلدن گلوب و بفتا را برای ایفای نقش استیون 

هاوکینگ دریافت کرده است.
 ۷۶ در  چهارشنبه  که  هاوکینگ  پروفسور 
سالگی درگذشت در فیس بوک خود از هنرنمایی 
ادی ابراز خرسندی کرده و نوشته بود: »ادی مرا 
خیلی خوب در فیلم »تئوری همه چیز« تصویر 
کرد. او وقت زیادی را با بیماران مبتالبه این 
بیماری گذراند تا بتواند چنین موفق ظاهر شود. 
من فکر کردم او خود من است.  تماشای این 
فیلم به من فرصت داد تازندگی ام بازتاب پیدا 
کند. گرچه من به شدت ناتوان هستم، اما در کار 
علمی موفق بوده ام.« او افزوده بود: »من خیلی 
سفر کردم و از قطب جنوب تا جزایر ایستر 
رفته ام. در زیردریایی بوده ام و بی وزنی را تجربه 

کرده ام و امیدوارم یک روزبه فضا هم بروم.«
درحالی که در ۲۱ سالگی به استیون گفته بودند 
تنها ۲ سال دیگر زنده می ماند او ۵۵ سال پس از 

شدت گرفتن بیماری اش به زندگی ادامه داد.

خبر آنالین: سارا بهرامی بازیگر برنده 
سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر سر 
»ساخت  سریال  فیلم برداری  صحنه 

ایران۲ « دچار مصدومیت شدید شد.
سارا بهرامی بازیگر جوانی که امسال با 
فیلم »دارکوب« و نقش متفاوتش در این 
فیلم توانست جایزه بهترین بازیگر زن 
را به خانه ببرد، سر صحنه فیلم برداری 
»ساخت ایران ۲«دچار مصدومیت شدید 

شد و در بیمارستان بستری شد.

زمان  در  جمعه  روز  بازیگر  این 
تصویربرداری این سریال دچار سانحه 
شد و از ناحیه پا آسیب دید. پیش بینی 
می شود پس از چند بهرامی بتواند کارش 

را در این سریال از سر بگیرد.

بازیکن تیم فوتبال 
استقالل در 

بیمارستان بستری شد
پوشان  آبی  آسیب دیده  مهاجم  مهر: 
به منظور آماده شدن برای عمل جراحی 
دریکی از بیمارستان های تهران بستری 
شد. سید محسن کریمی مهاجم جوان 
تیم استقالل که چندی پیش از ناحیه 
رباط صلیبی دچار آسیب دیدگی شده 
بود، صبح  دیروز دریکی از بیمارستان های 
تهران بستری شد تا مراحل مقدماتی برای 

عمل جراحی اش را سپری کند.

از سپری  بعد  و  به تازگی  که  کریمی 
کردن دوران نقاهت به دلیل جراحی 
روی کتف در نیم فصل دوم به جمع 
بازیکنان استقالل اضافه شده بود، این بار 
از ناحیه رباط صلیبی دچار آسیب دیدگی 
شد. به احتمال زیاد او بعدازظهر دیروز 

تحت عمل جراحی قرارگرفته است. 

رقابت های بین المللی 
دوومیدانی معلوالن - امارات

دوومیدانی  ملی  تیم  پرونده  ایسنا: 
معلوالن با کسب ۱۵ مدال در دهمین 
دوره رقابت های بین المللی دوومیدانی 
فزاع امارات بسته شد. در آخرین روز از 
رقابت های دوومیدانی معلوالن، نابینایان 
دوومیدانی  امارات،  در  کم بینایان  و 
کاران کشورمان با کسب ۱۵ مدال به 
کار خود پایان در این رقابت ها پایان 
دادند. به این ترتیب پرونده دوومیدانی 
کاران کشورمان با کسب ۴ مدال طال، 
۳ مدال نقره و ۸ مدال برنز در دهمین 
دوره رقابت های بین المللی دوومیدانی 

در فزاِغ امارات بسته شد.

پای سارا بهرامی شکست 

خبــر

شماره ۱۲00  ۲۷ اسفند ۱۳9۶ sepidonlineبا ما در ارتباط باشید:          sepidnewspaperemail: info@sepidonline.ir 

 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول و سر دبیر : امیرعباس فتاح زاده

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

روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 چاپ:  شرکت هم میهن
شماره تلفن روابط عمومی: 26151795

 نشانی: پاسداران، کوهستان ششم، پالک 9
 سازمان آگهی ها: 24581112 

 آیین نامه اخالق حرفه ای: 
 http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

زن شگفت انگیـز سرزنـش شـد
بازتاب۲ پیام تسلیت برای استیون هاوکینگ

غالمرضا صنعتگر که از مهرماه دچار مشکالت جسمی فراوانی شده است برای 
ششمین بار در بیمارستان امام خمینی )ره( تهران بستری شد. او از مهرماه سال 
 ۹۶ با فشارخون بسیار باال دچار مشکالت جسمی فراوانی شده است.     مهر

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: »رای قصاص پزشک تبریزی 
صادر شد و در مرحله ابالغ است.« بر اساس نظریه پزشکی قانونی علت فوت 
دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین بوده و در بررسی 
 غذاها نیز این نوع سم کشف شده است.                      عصر ایران 

همایش مجمع شهروندان »سندرم داون« در آستانه روز جهانی این بیماری )21 
مارس - اول فروردین( با حضور خانواده های دارای فرزندان این نقص ژنتیکی جمعه 
ایرنا  شب در مجتمع غذایی حامی برگزار شد.            

تصویرروز
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s a l a m a t

سپید: رضا عطاران، مجید برزگر،محمد شیروانی، ایرج طهماسب و... 
در مراسم یادبود لوون هفتوان بازیگر ایرانیـ  ارمنی سخن گفتند. 
تئاتر، سینما  تازه درگذشته  یادبود لوون هفتوان، هنرمند  مراسم 
و تلویزیون عصر روز جمعه ۲۵ اسفندماه با حضور جمع کثیری از 
هنرمندان و هنردوستان برگزار شد. علی دهکردی در بخشی از مراسم 
یادبود »لوون هفتوان« گفت: »من باید قلبم را در دستانم بگیرم و در 
مراسم بزرگ ترین و صمیمی ترین دوست دوران زندگی ام شرکت 
کنم. موظفم از طرف انجمن بازیگران خانه سینما و آقای شاهسواری 
مدیرعامل خانه سینما که ما را بی هیچ تعللی یاری کردند، این 
اتفاق را به تمام خانواده هنری تسلیت بگویم. لوون می توانست در 
وحشتناک ترین روزهای مسکو و شوروی سابق، در بیمارستان بسیار 
بد آنجا و یا در روزهای بسیار سخت غربت جان بسپارد، اما زنده ماند 
و رسید به نقطه ای که به شکوفایی برسد و در بین هم وطنانش، در خام 
خودش پر بکشد.« در ادامه محمد شیروانی کارگردان فیلم سینمایی 

»لرزانده چربی« به روی صحنه آمد و یادآور 
شد: » او بلد بود تا در جهان فکری کارگردان 
حل شود. لوون خود را در خدمت فیلم قرار 
می داد. من دیالوگ ها را در کالم به سوی او 
پرتاب می کردم و او به شکل حیرت آوری 
آن ها را ادا می کرد. مرز بین خواب وبیداری 
چشمانش  بود.  کم رنگ  بسیار  لوون 
برخالف بسیاری از بازیگران باور داشت 

بدنش علی رغم اضافه وزن، زنده بود. او بیشتر از ما مسلمانان، می گفت: 
الحمداهلل!... حالت چطور است؟ الحمداهلل. با شرایط سخت چه 
می کنی؟ الحمداهلل... باالخره قلب ایستاد؟! قسمت بود... الحمداهلل...«

در ادامه رضا عطاران، بازیگر و کارگردان فیلم »دراکوال« که در 
این فیلم همبازی لوون هفتوان بوده است، با ذکر خاطره ای، گفت: 
»ویژگی عجیب وغریب او که همه به آن واقف هستند، مهربانی بیش 

بر سر  اگر  که  بود. طوری  اندازه اش  از 
فیلم برداری حال هر کدام مان بد می شد، 
در کنار او می نشستیم تاکمی بهتر شویم. 
در »دراکوال« دوستی به نام آقای نیما راد 
حضور داشتند که خاطره ای از لوون هفتوان 
را برایمان در حضور خود لوون تعریف 
روز  یک  می گفتند  راد  آقای  می کردند، 
هفتوان  لوون  بازیگری،  کالس های  در 
به عنوان استاد مهمان حضور داشتند؛ آقای راد هم به عنوان هنرجو 
سعی کردند تا از جان مایه بگذارند و بهترین اتود بازی را جلوی ایشان 
انجام دادند، اما وقتی برگشتند، دیدند که لوون هفتوان خوابیده است!... 
البته نکته اصلی خاطره ی من اینجا است که وقتی آقای راد داشتند 
همین خاطره را برای لوون بر سر فیلم برداری »دراکوال« تعریف 

می کردند، دوباره آقای هفتوان خوابیده بودند!!!«

»تصوری به نام لوون« به روایت عطاران، ایرج طهماسب 

فاکس نیوز: عرفان خان بازیگر 
نامدار بالیوود سرانجام اعالم کرد 
از یک تومور نادر عصبی رنج 
می برد. عرفان خان که چندی 
پیش به هوادارانش گفته بود از 
یک بیماری نادر رنج می برد و 
این  که  اعالم می کند  به زودی 

بیماری چیست، آشکار کرد به یک تومور عصبی نادر مبتال شده 
است. بازیگر »زندگی پای« ماه پیش از طرفدارانش خواسته 
بود صبر کنند تا او اطالعات بیشتری درباره بیماری اش به 
آن ها بدهد. او اعالم کرده بود از یک بیماری نادر رنج می برد. 
روز جمعه، این بازیگر به شایعه ها خاتمه داد و اعالم کرد 
پزشکان و آزمایش های مختلف تائید کرده که او یک تومور 
عصبی عضالنی نادر دارد که البته قطعاً به این معنی نیست 
که مغز او را درگیر کرده باشد. چنین تومورهایی می توانند 
در هر بخش بدن ظاهر شوند و خوش خیم یا بدخیم باشند. 
انستیتو ملی سرطان از این تومور عصبی عضالنی به عنوان 
یک رشد غیرطبیعی نام برده که از سلول هایی که هورمون ها 
را می سازند و آن ها را وارد خون می کنند، ریشه می گیرد. 
عرفان خان گفت چند روزی وقت می خواهد تا بتواند این 

اطالعات را پردازش کند و اطالعات 
جدیدتری به هوادارانش بدهد. خان 
در توییتر نوشت: »فهمیدن این که 
به این تومور مبتال هستم خودش 
سخت است، اما عشق و قدرت 
آن هایی که اطراف من هستند مرا 
به آینده امیدوار می کند.« کمتر از دو 
هفته پیش که او اعالم کرده بود به یک بیماری نادر مبتال 
شده، شوک بزرگی به هوادارانش وارد شد. این بازیگر که 
در فیلم های نامدار بالیوود و نیز فیلم هایی چون »میلیونر 
زاغه نشین« و »اسپایدرمن شگفت انگیز« بازی کرده گفت از 
بودن در میان خانواده و دوستانش احساس آرامش می کند. 
او همان موقع قول داده بود ظرف ۷ تا ۱0 روزبه طرفدارانش 
بگوید چه مشکلی سالمتی اش را تهدید می کند. بازیگر ۵۱ 
ساله از مردم خواست تا با جستجو در گوگل اطالعات 
بیشتری درباره این بیماری کسب کنند. انستیتو سرطان این 
تومور را نادر و درمانش را پیچیده خوانده است. جراحی، 
رادیوتراپی، شیمی درمانی و دیگر درمان های دارویی برای 
داد خبرهای  قول  دارد. خان  کاربرد  بیماری  این  درمان 

مراحل درمانش را برای همه منتشر کند.

ایسنا: بانوی فوتسالیست که چندی پیش متهم به قتل شد، 
به یکی از تیم های لبنانی پیوست. 

ملی پوش سابق فوتسال بانوان اواخر اردیبهشت سال 
نیروی  مأمور  فوت  موجب  رانندگی  سانحه  در  جاری 
با یکی از  بازیکن  این  انتظامی شد. اکنون خبر می رسد 
تیم های لبنانی قرارداد امضا کرده و قرار است به همراه 
سپیده زرین راد بازیکن تیم دانشگاه آزاد در لیگ این کشور 
توپ بزند. پرونده قتل مأمور نیروی انتظامی هنوز بسته 
نشده و حکم نهایی نیز صادر نشده اما با توجه به رضایت 
خانواده مقتول،  این بازیکن مشکل ممنوع الخروجی ندارد 

و می تواند در لیگ لبنان بازی کند.

هنر هفتمهنر هفتم خبر ناخوشایند برای هندی ها

فوتسالیست متهم به قتل، لژیونر شدعرفان خان تومور نادر عصبی دارد

دیلی میل: در جشن تولد ۸۵ سالگی 
با  که  بریتانیایی  بازیگر  کین  مایکل 
حضور او روی ویلچر انجام شد،  پل 
مک کارتنی صندلی چرخ دار او را راه  
برد. سرخوردن بازیگر نامدار بریتانیایی 
تا در جشن  روی برف موجب شد 
تولدش با ویلچر حاضر شود و کسی 
که او را هل می داد کسی نبود جز پل 

مک کارتنی خواننده مشهور. سر مایکل کین با سرخوردن روی برف هایی 
که حیاط خانه اش را در لندن  پوشانده بود مچ پایش را شکست و در 
صندلی چرخ دار جشن تولد ۸۵ سالگی اش را جشن گرفت. خوشبختانه 
در این مراسم که همراه نمایش جدیدترین فیلم او یعنی مستندی با 
عنوان »نسل من« بود، سر پل مک کارتنی در دسترس بود تا او را این ور 
و آن ور ببرد. این مستند درباره فرهنگ پاپ در دهه ۱9۶0 است. بازیگر 
»کارتر را بگیر« باوجود آسیب دیدگی ای که به دلیل توفان شدیدی که 
شرق بریتانیا را درنوردید رخ داده، باروحیه در این مراسم حضور یافت. 
مایل کین سال ۱9۶9 با بازی در فیلم »شغل ایتالیایی« به شهرت رسید 
و تا امروز یکی از چهره های مشهور سینمای بریتانیا است. جشن تولد 
این بازیگر در انستیتو فیلم بریتانیا در لندن برگزار شد. در مراسم تولد 
او عضو سابق گروه بیتلز یعنی سر پل مک کارتنی ۷۵ ساله همراه همسر 
و دختر کین شرکت داشتند. او شمع های تولدش را درروی کیکی فوت 
کرد که به شکل حلقه فیلم ساخته شده بود. مایکل کین در حال کار 

کردن در فیلمی با عنوان »شاهِ دزدان« است.

چـهـره

مایکل کین ۸۵ سالگی را 
با ویلچر جشن گرفت


