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بالتکلیفی یک ماده از طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی
بررسی طــرح دو فوریتی مقابله با اقدامات
خصمانه رژیــم صهیونیستی در حالی امــروز
(دوشنبه ) در دستورکار جلسه علنی مجلس
قــرار دارد کــه تکلیف حــذف یــک مــاده از این
طرح مشخص نشده اســت .رئیس کمیسیون
امنیت ملی در ایــن بــاره تاکیدکرد که هنوز
حذف مقابله با ورزشکاران رژیم صهیونیستی
قطعی نیست .درمقابل سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی گفت :ماده مربوط به عدم رویارویی
با ورزشکاران رژیم صهیونیستی در این طرح
حذف شده است.
به گزارش ایسنا نقوی حسینی ،افزود :روز شنبه

گذشته کمیسیون امنیت ملی در جلسهای به
بررسی جزئیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه
رژیم صهیونیستی بنابرپیشنهاد و درخواست
وزارت ورزش بند مربوط به عدم رویارویی با
ورزشــکــاران رژیــم صهیونیستی حــذف شده
است.گفتنی است،هفته گذشته دو فوریت طرح
مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی به
تصویب رسید ،در همان جلسه علی الریجانی
رئیس مجلس از کمیسیون امنیت ملی خواست
که هرچه سریعتر این طرح را در دستور کار و
بررسی قرار دهد که این کمیسیون روز شنبه
گذشته مواد آن را تصویب کرد.

▪روایترئیس کمیسیون

با وجود این اظهارات ،اما حجتاالسالم مجتبی
ذوالنوری،رئیسکمیسیونامنیتملیمجلسدر
گفتوگو با "ورزش سه" اظهار کرد :حذف این بند
پیشنهادوزارتورزشوجوانانبهمجلسبوده،اما
هنوزقطعینشدهودرحالبررسیموضوعهستیم
تاتصمیمیکهبهنفعکشوراست،بادرنظرگرفتن
همه جوانب داشته باشیم .بر اساس این گزارش
بنابراعالمکارشناسان،حذفماده ۱۱اینطرحاز
آنجهتالزماستکهدرصورتتصویبوبهقانون
درآمدنآن،ممکناستحتیموجبتعلیقورزش
ایرانواجازهندادنبرایحضوردرالمپیکشود.

توضیحات جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی درباره روز قدس
ایسنا  -شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
در اطــاعــیـهای بــا اعــام ایــن کــه رهبر معظم
انقالب اسالمی در روز جهانی قدس به صورت
زنده و تلویزیونی با مردم سخن خواهند گفت،
یادآورشد :بر این اساس در آخرین جمعه از ماه
مبارک رمضان (  2خــرداد  1399ـ مصادف با
 22می  2020میالدی) رهبر معظم انقالب
اسالمی ساعت ( 12:00بــه وقــت تــهــران) به
صــورت زنــده بــا امــت اســامــی سخن خواهند
گفت .این سخنرانی به صورت زنده از شبکههای

مختلف رادیویی و تلویزیونی داخلی و بینالمللی
پخش خواهد شد.در این اطالعیه آمده است :
بــه همین مناسبت و بــه منظور کسب فیض
حداکثری از بیانات حکیمانه و راهگشای ولی
امــر مسلمین ،حضرت آیــت ا ...العظمی امام
خامنهای (مدظله العالی) هیچگونه برنامهای
تحت عنوان مراسم روز قدس در هیچ نقطهای از
کشور برگزار نخواهد شد.
▪رمضان شریف  :مراسم نمادین روز قدس در

تهران لغو شده است

در همین زمینه سردار رمضان شریف سخنگوی
سپاه پاسداران در گفت وگو با خراسان با تایید لغو
شدن مراسم نمادین روزجهانی قدس در تهران
گفت :بنا به پیشنهاد شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی قــرار بود مراسم نمادینی در تهران به
همینمناسبتبرگزارشوداماروزگذشتهشورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی در اطالعیه ای
این مراسم را لغو شده اعالم کرد .وی افزود :از
چرایی لغو آن  بی اطالع هستیم.

اخبار

۱۱

سرنوشت نامعلوم فریبرز ،دعوت سلطانی و مشاوره با جانسون!
مصطفوی-تیزرهای تلویزیونی خیرخواهانه،
در میان دهها تیزر تبلیغاتی محصوالت مختلف
در تــلــویــزیــون ،پخش م ـیشــود کــه هدفشان
تشویق به فعالیتهای خیریه و انجام کارهای
نیک است .پخش این تیزرها اتفاق جدیدی در
تلویزیون نیست و معموال به ویژه در ماه
رمضان بیشتر شاهد پخش آنها
هستیم ،اما آن جایی جدید به
حساب میآید که چهر ههایی
مانند مهدی سلطانی در آن
ها دیــده می شوند .تیرزی که
فرهنگ اهــدای عضو را
تبلیغ میکند و مهدی
سلطانی رفتار و شکل
و شــمــایــلــی شبیه
حــاجعــلــی تــهــرانــی
در سریال پدر دارد.
پـــدر را کــه یــادتــان
هست؟ سریالی که
مــهــدی سلطانی
در آن ،پسرش را از
دست داده است.
تیزرهای تلویزیونی
معموال بــه ایــن شکل
است که بازیگر مطرحی
در آن ها بازی نمی کند.

اما این بار حضور یک بازیگر در یک فیلم کوتاه
خیرخواهانه مــورد توجه قــرار گرفته اســت .در
صفحه  6گزارشی درباره این موضوع نوشته ایم.
* ظاهر ماجرا این است که فریبرز به سرنوشت
نقی و نــوری دچــار شده اســت .دیــروز همزمان
با خبر ادامــه پخش سریال «زیرخاکی» پس از
شبهای قــدر ،جلیل سامان کــارگــردان این
مجموعه در اینستاگرام خود پستی منتشر کرد
و از ناتمام ماندن تصویربرداری
فصل دوم سریال به علت شیوع
کرونا و ادامه تصویربرداری آن
در زمانی نامشخص خبر داد
تا این مجموعه هم به جمع آن
دسته از سریالهای تلویزیون
که تحت تاثیر ویروس کرونا
نیمهتمام باقی ماند هاند،
اضافه شود .این چهارمین
سریال تلویزیونی و اتفاقا
پربیننده است که مخاطب را
شوکه می کند و نصفه و نیمه تمام
مــی شــود و نکته عجیب اش آن
جاست که در ابتدای پخش
ایــن سریا لها ،هیچ
اشـــارهای بــه ناتمام
بودن تصویربرداری
ســـریـــالهـــا نــمــیشــود و

حتی خبر توقف تصویربرداری آنها تکذیب هم
میشود! آیا این استراتژی خوبی است؟ در این
شرایط کرونایی صدا و سیما باید چکار کند؟
گزارش صفحه  6ر ا بخوانید.
* ایران در حال ارسال محمولههای بنزین به
ونزوئال برای کمک به تامین سوخت این کشور
است .در ازای این محموله ها ،ایران از ونزوئال
طال دریافت کرده است .طبق گزارش رسانههای
خارجی ،آمریکا برای ممانعت از ارسال سوخت
ای ــران بــه ونــزوئــا ،چند نــاو جنگی بــه منطقه
کارائیب فرستاده است .این در حالی است که
هم ایران و هم ونزوئال تحت تحریم های آمریکا
هستند و ظاهرا این همکاری باعث دسترسی
ایــران به منابع مالی تازه میشود و به ونزوئال
ایــن امــکــان را مـیدهــد کــه عرضه محصوالت
پتروشیمی آن به طور کامل قطع نشود .تالش
آمریکا برای ممانعت از رسیدن این محموله به
مقصد خود ،در فضای مجازی بازتاب و واکنش
های زیادی داشته است .مثال یکی از کاربران
نوشته است ،آمریکایی ها از انگلیسی ها درس
بگیرند .همان طور که آن ها کشتی ایرانی را در
جبل الطارق گرفتند و ایران هم در پاسخ کشتی
انگلیس را گرفت و انگلیسی ها به خواهش
کردن افتادند ،آن ها هم به چنین وضعی دچار
می شوند! برخی از واکنش های کاربران شبکه
های اجتماعی را در صفحه  12نوشته ایم.

