
سمیرامیس  محمدی
مهران غفوریان بازیگر مشهور کمدی سینما و 
تلویزیون ایران سه شنبه شب 23 خردادماه در 
بیمارستان نیکان بستری شد تا به سرعت تحت 

جراحی قرار بگیرد.
که  »پنچری«  سریال  تهیه کننده  مهام  مهران 
غفوریان این روزها در آن بازی دارد با اعالم 
این خبر به مهر گفت: »به دلیل عارضه ای که 
مدت ها مهران از آن رنج می برد با دکتر وریانی 
ایشان معتقد بودن  عزیز مشورت داشتم که 
عمل  تحت  غفوریان  مهران  باید  به سرعت 
جراحی قرار بگیرد. اگرچه خود مهران اصرار 
داشت این اتفاق بعد از پایان سریال رخ بدهد 
اما من نپذیرفتم چراکه نظر پزشک متخصص 
این است که او به سرعت تحت عمل قرار بگیرد 
و من به عنوان مسئول این پروژه بیش از هر چیز 
باید به سالمت همکارانم فکر کنم نه پیشرفت 
سریال. جالب است بدانید با هماهنگی مدیران 
محترم شبکه قصه را به سمتی پیش بردیم که 
بتوانیم اتفاق رخ داده را جزی از سریال و روند 
داستان جلوه داده تا به کلیت کار هم لطمه ای 

وارد نشود.«

مهران  که  کرد  امیدواری  اظهار  مهام  مهران 
غفوریان بعد از عمل جراحی به سرعت دوران 
نقاهت را پشت سر گذاشته و باانرژی و لبخند 

همیشگی اش به کانون گرم خانواده بازگردد.
»پنچری« هم  بازیگر سریال  مهران غفوریان 
دراین باره گفت: »مجبور شدم به سرعت تن به 
این عمل جراحی بدهم چراکه پزشکان معتقد 

بودند نباید وقت را هدر داد. از مردم عزیز 
کشورم می خواهم در این شب های عزیز مرا 
هم از دعای خیرشان بی نصیب نگذارند. از قول 
من به همه بگویید به سرعت و باانرژی مضاعف 
بازخواهم گشت تا در کنار مهران مهام عزیزم 
با  ساخت سریال »زیر آسمان شهر« باز لبخند 

را بر لبان مردم کشورم بنشانیم.«

این گفت وگو مهران غفوریان  انجام  از  پس 
صبح روز چهارشنبه تحت جراحی قرار گرفت. 
مهران مهام، تهیه کننده سریال »پنچری« به ایسنا 
درباره آخرین وضعیت سالمتی مهران غفوریان 
گفت: »عمل جراحی مهران غفوریان با موفقیت 
انجام شد و اکنون به بخش منتقل شده ودرحال 

ریکاوری است.«
او ادامه داد: »مهران از ناحیه پا دچار مشکل 
شده بود که سه شنبه شب به دلیل درد شدید 
در بیمارستان نیکان بستری و به تشخیص دکتر 
زریانی - پزشک معالج او -  صبح روز چهارشنبه 

عمل شد.«
مهام درباره زمان ترخیص غفوریان گفت: »او 
چهارشنبه شب و یا نهایتاً پنجشنبه در بیمارستان 

بستری است.«
 تهیه کننده سریال پنچری درباره ادامه بازی 
غفوریان در این سریال توضیح داد: »غفوریان 
بعد از بهبود حالش و با شرایط جدید، به بازی 

در سریال »پنچری« ادامه خواهد داد.«
او درباره چگونگی انجام این عمل به مهر گفت:» 
به گفته پزشکان، این عمل جراحی با موفقیت 

انجام شد و حال مهران خوب است.«
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 پیکر زنده ياد تجويدی به 
ايران آمد و تشییع شد  

سپید: زنده یاد علی اکبر تجویدی پس از 
بازگشت پیکرش از پاریس به تهران، روز 
پنجشنبه 2۵ خرداد تشییع و به خاک سپرده 
شد. دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد 
اعالم کرد: »پیکر زنده یاد علی اکبر تجویدی 
شامگاه چهارشنبه 24 خردادماه به کشورمان 
منتقل و روز پنجشنبه تشییع و خاک سپاری 
شد.« بر اساس این گزارش قرار است پیکر 
این هنرمند فقید و شاگرد کمال الملک، 
در قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( به 
خاک سپرده شد. استاد علی اکبر تجویدی 
فرزند هادی خان تجویدی و برادر محمد 
و علی تجویدی از نقاشان و نوازندگان 
فقید کشورمان، که خود یک پژوهشگر، 
باستان شناس و نگارگر پیشکسوت بود، 
شنبه 20 خرداد پس از سال ها تحمل بیماری 

در پاریس درگذشت.
 

کارت شناسايی هنرمندان 
پیشکسوت 

صنایع دستی استان سمنان: سرپرست اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان سرخه گفت: »کارت شناسایی 
برای هنرمندان پیشکسوت صنایع دستی 
بهمن  می شود.«  صادر  سرخه  شهرستان 
اخالقی اظهار کرد: »صدور کارت شناسایی 
پیشکسوت  هنرمندان صنایع دستی  ویژه 
سال  پایانی  ماه  سه  از  شهرستان سرخه 
گذشته آغازشده و تاکنون 22 کارت شناسایی 
برای این هنرمندان صادرشده است.« او با 
اشاره به ویژگی خاص صنایع دستی سرخه، 
گفت: »هنرمندان این شهرستان عالوه بر 
حفظ اصالت آثار، به دلیل برخورداری از 
آموزش های مدون، توان خلق آثار به روز 
رادارند.« بیش از 300 هنرمند صنایع دستی 
در شهرستان سرخه فعالیت دارند  شهرستان 
سرخه در فاصله 20 کیلومتری مرکز استان 

سمنان قرار دارد.

خبر

بهروز مقدم از بیمارستان مرخص شد
بیمارستان  از  سه شنبه  روز  تلویزیون  پیشکسوت  مجری  مقدم  بهروز  مهر: 
عمل  دلیل  به  که  تلویزیون  پیشکسوت  مجری  مقدم  بهروز  شد.  مرخص 
جراحی زانو در بیمارستان کسری بستری شده بود روز سه شنبه  23 خرداد 

از بیمارستان مرخص شد.
او اکنون در منزل بستری است و روند درمانی اش تا سه ماه در منزل ادامه 
دارد. به گفته ندا مقدم دختر او، بهروز مقدم در این سه ماه باید در منزل 
بستری باشد تا روند درمانی و فیزیوتراپی روی وی انجام شود. این مجری 
را  زانوی خود  یک  شدید  آرتروز  دلیل  به  پیش  ماه   9 پیشکسوت حدود 
عمل کرد و مشکالتی برایش پیش آمد که مجبور شد زانوی دیگر خود را 

نیز عمل کند.

اولین  عکس   مجری   »تخت گاز« پس از تصادف
بی بی سی: ریچارد هموند مجری برنامه »گرند تور« پس از جراحی اعالم کرد که به زودی به 
صحنه بازمی گردد. ریچارد هموند مجری مشهور عکسی از خودش پس از عمل جراحی منتشر 

کرد. او عالوه بر این قول داد که خیلی زود به کار بازگردد و ساخت 
برنامه گرند تور  را همراه با جرمی کالرکسون و جیمز می از سر 
پیش  برنامه »تخت گاز« چند روز  پیشین  گیرد. مجری 47 ساله 
سر صحنه ضبط برنامه گرند تور هنگام رانندگی با یک خودروی 
اسپرت الکتریکی به شدت تصادف کرد. در این تصادف خودرو آتش 
گرفت. در این تصادف استخوان زانوی هموند دچار شکستگی شد. 

او برای بهبودی عمل جراحی چندساعته را پشت سر گذاشت.

جعبه جادوجعبه جادو

 جراحی موفق پای بازیگر کمدی مشهور

حال مهران غفوریان خوب است

مراسم احیای شب های قدر با حضور اقشار مختلف جامعه در بهشت زهرا.
                مهر

محمدعلی کشاورز عکسی را از دیدار خود با عزت اهلل انتظامی منتشر کرد.
این بازیگر سرشناس و پیشکسوت زیر عکس نوشته است: » به دیدن عزت 

عزیزم رفتم. سال های سال زنده و سالمت و پایدار باشی.«
                اینستاگرام محمد علی کشاورز

  

هجدهمین آئیین کوچه گردان جمعیت امام علی)ع( در استان البرز برگزار 
شد. در این مراسم مواد غذایی بین نیازمندان اهداء می شود. 

                ایلنا


