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شبکه

موج انتقادات از دستهگل جدید فدراسیون فوتبال

زیرپوش مردانه یا پیراهن تیم ملی فوتبال؟!
آفت�اب ی�زد – گروه ش�بکه:
رونمای�ی از پیراهن تیم ملی
ایران در جام جهانی  ،جنجال
ب�ر انگی�ز ش�د .لباس�ی که
برخالف تصورات طرح زیبایی
نداشت و حتی تصویری از یوز
ایرانی هم روی آن نبود .چیزی
درست ش�بیه به زیرپیراهنی
مردانه!اینپیراهنسفیدساده
توانس�ت به خوب�ی خوراک
و س�وژه کاناله�ا و صفحات
مجازی را فراهم کند تا جایی
ک�ه باعث قیاس ای�ن پیراهن
با زیرپیراهنی نقش ماش�ااهلل
در س�ریال خانه به دوش شد.
ماج�را زمانی تعج�ب برانگیز
ت ممبینی
میش�ود که هدای 
عضو هیئت رئیسه فدراسیون
فوتب�ال و رئی�س کمیت�ه
بازاریابی در گف�ت وگویی در
خص�وص طراحی ای�ن لباس
اینگونه اظه�ار میکند«:زمان
الزم ب�رای طراح�ی پیراه�ن
تیم مل�ی را نداش�تیم  .برای
طراح�ی پیراه�ن ،آدی�داس
اعلام کرده  9الی  12ماه وقت
باید صرف شود ».این سخنان
در حالی مطرح میشود که تیم ملی خرداد
سال گذشته صعودش به جام جهانی مسجل
شده بود و زمان کافی برای طراحی یک لباس
مناسب برای تیم ملی ایران وجود داشت .اما
واکنشهای مجازی و به ویژه نشان دادن این
پیراهن در برنامه «حاال خورشید» رشیدپور
منجر به این شد که فدراسیون فوتبال لباس
رونمایی شده را جعلی بخواند!
لباس با شلوار آبی چهارخونه است شود!

بع�د از واکنشهای مجازی ب�ه پیراهن تیم
ملی ،رضا رشیدپور در برنامه «حاال خورشید»
ب�ا نش�ان دادن آن ،به انتقاد به این مس�ئله
پرداخ�ت و گفت «:از دی�روز عکس پیراهن
تیم ملی که در فضای مجازی منتش�ر شده
خیلی مورد توجه قرار گرفته و اکثر نظرهایی
که درباره این طرح داده شده انتقادی است؛
خیلیها میگویند این لباس س�فید س�اده
اس�ت ،برخی گفتهان�د یوزش ک�و؟ عدهای
گفتهاند پس طراحیاش کو؟! متاسفانه مثل
همیشه انتقاد کردهاند و این دغدغه را دارند
که در جام جهانی چه بپوشیم! اما بهتر است
گاهی به مسائل از زاویه حرفهای نگاه کرده و
به هر چیزی انتقاد نکنیم .این لباس طراحی
شده خیلی ظریف است و چند نکته اساسی
دارد .اول اینکه این لباس از نظر تاکتیکی مهم
است چون کامال سفید است و پشت و جلوی
آن یکی اس�ت و وقتی بازیکنان
م�ا در زمین دارن�د میروند انگار
دارند میآین�د و بازیکن حریف
گم�راه میش�ود .دوم اینکه اگر
عددهای بازیکنان را حذف کنند
و ای�ن لباسها کامال یکدس�ت
سفید شود  ،بازیکنان حریف فکر
میکنند یازده نفر از رختخواب با
زیرپیراهن آمدهاند و احتماال از
شوک زمین را ترک کرده و بازی
س�ه بر صفر به نفع ما میشود.
س�ومین مورد این ک�ه کجای
این پیراهن زش�ت است؟ شما
یک بار این پیراهن را با پیژامه
آبی چهارخونه س�ت کن ببین
چقدر زیبا میشود».

انجام خواهد ش�د و هر جا که
الزم باشد ،اصالحات الزم انجام
میشود و این اصالحات در حال
انجام است».
خانه به دوش را پخش کنید

برنام�ه (در خوش�بینانهترین حالت ممکن)
بهدلی�ل نداش�تن اطلاع الزم ،ضمن اعالم
خبر رونمایی رسمی فدراس�یون فوتبال از
پیراهن تیم ملی ،شایعات فضای مجازی را به
آنتن رسمی مملکت منتقل میکند و بعد در
ادامه با ادبیاتی به دور از شان ،انواع و اقسام
نی�ش و کنایهها را ب�ه پیراهن ملی که البته
از نظر خودش رس�می اس�ت ،نثار میکند.
پرس�ش روشن در این میان این است؛ آقای
رشیدپور! خبر ش�ما مبنی بر اینکه تصویر
نشان داده شده در برنامه «حاال خورشید»،
پیراهن رس�می تیم ملی است از کجا آمده؟
یعنی فردی که سالهاس�ت در رس�انه ملی
وظیفه خطیر تهیه کنندگی و اجرا را برعهده
دارد ،تنه�ا و تنه�ا در ش�بکههای مج�ازی
س�یر میکند و حتی حاضر نیس�ت یک بار
خبری را از منابع رس�میاش پیگیری کند؟
آی�ا واقعا چنی�ن روندی ممکن اس�ت؟ آیا
ای�ن کار از قواع�د رس�انهای که رش�یدپور
بر آن تاکی�د دارد و مهمت�ر از آن،از حقوق
اخالق�ی پیروی میکند؟ آیا رضا رش�یدپور
میپذیرد که هر شایعهای منتسب به وی یا
«برنامه حاال خورش�ید» در سطح گسترده
منتشر شود و بعد روی آن تفسیر و نقد هم
صورت گی�رد؟ 59روز تا جام جهانی و آغاز
بزرگتری�ن رویداد ورزش جهان باقی مانده
اس�ت .آیا وقت آن نیست که ما هم به جمع
آن  31تی�م دیگر بپیوندیم و لذت دوس�ت

این لباس تیم ملی نیست!

بع�د از ط�رح این مس�ئله در
برنام�ه «ح�اال خورش�ید» و
همچنین تمس�خر این لباس
در فضای مجازی بود که روابط
عمومی فدراس�یون فوتبال
درباره انتشار تصویری جعلی
منتسب به پیراهن تیم ملی
در جام جهانی روسیه 2018
پیامی منتش�ر کرد .در این
پیام آمده است « :متاسفانه،
این رون�د ناص�واب و رو به
افزایش در سطح رسانههای
رس�می ،ب�ه برنام�ه صبح
گاه�ی «ح�اال خورش�ید»
ک�ه قاعدتا میبایس�ت در
افزای�ش نش�اط و امید در
جامعه نقش آفرین باش�د
هم کشیده شده و مجری

داش�تنی حضور در روس�یه را ببریم؟ آقای
رشیدپور!صبح به خیر»....
جاینگرانینیست

از س�وی دیگ�ر محمدرضا داورزن�ی معاون
وزی�ر ورزش درم�ورد موض�وع لب�اس تیم
ملی فوتبال گفت« :سیاس�ت کلی کشور در
س�ال ۹۷استفاده از برندهای داخلی است تا
به اشتغالزایی در کشور کمک شود .سیاست
کل�ی وزارت ورزش هم از ابتدای امس�ال به
این سمت رفته تا از تولید و برندهای داخلی
استفاده شود؛ آنگونه که با تقویت برندهای
داخلی ،حتی کشورهای دیگر هم به استفاده
از آنها گرایش پیدا کنند».معاون وزیر ورزش
و جوانان افزود« :در فوتبال چندین رده سنی
در حال فعالیت هستند که بیشتر آنها از برند
داخلی استفاده میکنند .البته در فدراسیون
قراردادی تحت عنوان اسپانس�رینگ بسته
ش�د ،اما از س�ال گذش�ته که ورود البس�ه
خارجی به کش�ور ممنوع اعالم شد ،شرایط
در رابطه با این ق�رارداد تا حدی تغییر کرد.
طبیعی است با محدودیتهای اعمال شده،
ش�رکت اسپانسر وقتی میبیند ورود کاال به
کشور مورد نظر ممنوع اس�ت ،قرارداد خود
را به تج�اری تبدیل میکن�د .در کل اینکه
ب�ا پیگیریهای انجام ش�ده ،تا پای�ان جام
ملتهای آسیا ،تیم ملی فوتبال طبق همین
قراردادی که پیش از این منعقد ش�ده ،برای
تأمین البس�ه خ�ود اقدام
خواه�د کرد اما بع�د از آن
از برندهای داخلی استفاده
خواه�د ش�د ».داورزنی در
این مورد که ب�ا این اوصاف
تکلی�ف لب�اس تی�م مل�ی
در جامجهان�ی چ�ه خواهد
ش�د؟ گفت «:توافقی با یکی
از برنده�ای خارج�ی ظاهرا ً
ص�ورت گرفت�ه اس�ت .باید
بگوی�م فدراس�یونهایی که
پیش از این قرارداد داشتند،
دیگر نباید آن را تمدید کنند
و از این پس بای�د از برندهای
داخلی اس�تفاده کنند ،اما در
فوتبال با توجه به شرایطی که
پیش از این انجام شده ،قرارداد
مورد نظر تا پیش از جامجهانی و
جام ملتها اعمال میشود و بعد
از آن همانطور که گفتم فوتبال
هم از برندهای داخلی استفاده
میکن�د ».ای�ن مقام مس�ئول
تأکی�د ک�رد« :وزارت ورزش و
جوانان نظارت کلی نسبت به این
موضوع دارد .البته در فدراسیون
فوتبال اعضای هیئت رئیس�ه و
مجمع هم نظارت کلی بر مجموع
قرارداده�ا دارن�د ،ام�ا ب�ا وجود
رصدی که از طرف دس�تگاههای
نظارتی میشود ،وزارت ورزش هم
بیتفاوت نس�بت به این موضوع
نیست .در مورد تیم ملی و لباس
هم ب�رای جامجهانی جای نگرانی
نیست .با توجه به حساسیتهایی
ک�ه وجود دارد ،بررس�یهای الزم

ب�ا وج�ود اینک�ه بنا ب�ه گفته
فدراس�یون فوتب�ال هن�وز
ازپیراه�ن تی�م مل�ی ای�ران
رونمایی نشده است ،اما انتشار
تصویر منتسب به پیراهن تیم
ملی که لباس�ی سفید و بدون
طراح�ی خ�اص اس�ت باعث
توجه کارب�ران به آن ش�ده و
واکنشهای آنه�ا را هم در پی
داشته است .حتی این مسئله
واکنشچهرههایشناختهشده
را هم به دنبال داشته است.
عل�ی کریمی جادوگ�ر فوتبال
ای�ران با انتش�ار تصوی�ری از
ماشااهلل س�ریال خانه به دوش
و پیراهن تی�م ملی در صفحه
خ�ود نوش�ت«:جا دارد ی�ادی
بکنیم از س�ریال خانه به دوش
و آقا ماشااهلل .یه پیشنهاد قبل
از شروع جام جهانی ،بازپخش
این سریال را هم بذارن تا مردم
با آمادگی بیش�تر ،لباس تیم مل�ی را رویت
کنند».
حیدر سلیمانی کارشناس داوری فوتبال نیز
در صفحه ش�خصیاش به این ماجرا واکنش
نشان داد .سلیمانی با انتشار تصویر هواپیمای
مخصوص تیم ملی فوتبال مصر در جام جهانی
 2018روسیهنوشت«:هواپیمایمخصوصتیم
ملی فوتبال مصر در جام جهانی ،2018خطوط
هوایی این کشور به روسیه را بازگشایی کرد و
ما همچنان در تهیه لباس برای تیم ملیمون
موندیم!»
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آمیغی از َمجاز
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آمیغ به معنی حقیقت و مراد از مجاز در اینجا فضای مجازی است.

شازده کوچولو:
میگن بعضی عشقها
عشق نیست ،دیوانگیه
روباه:
عشقی که توش دیوانگی نباشه
عشق نیست
فقط حس عادته...
--------------------عش��ق را پیروزی احس��اس آدمی بر عقل هم
گفتهاند ...
عش��ق مایه آفرینش هستی و انسان و  ...شاید
میوه ممنوعهایست که دست یافتن بدان رانده
شدن از بهشت را ارمغان داشت برای وی ...

و  ...محکوم ش��دن به اینکه  ...باینده اس��ت تا
بر زمین عاشق ش��ود و عاشق بماند تا  ...باز ...
مینوی شود ...
عش��ق زن و مرد  ...دو دلداده دلدار به همدیگر
 ...پروازی برفراز ابرهاس��ت که  ...اندک شمارند
شایستگان چنان عشقی  ...ولی  ...ولی عشق به
انسانیت و انس��انها  ...عشق به فرزند و ...مادر
و پدر  ...دوس��ت  ...ارزشهای راستین اخالقی
 ...عش��ق ب��ه میه��ن  ...و باوره��ای مهرورزانه
و ش��رافتمندانه  ...و  ...عش��ق ب��ه  ...زیبایی ...
زاستاری(درطبیعت)  ...یا آفریده آدمی  ...هنر ...
هنوز و همیشه  ...عشق واالست  ...واالتر از عادت ...
عمو فرزاد

حضور مهناز افشار در بازی
دوستانه تیم ملی فوتسال ایران
و اوکراین در تهران

90درصد مردای ایرانی ملی پوشن!

یکی از کاربران در این مورد نوش�ته اس�ت«:
بعد از ماهها انتظار ب�رای رونمایی لباس تیم
ملی ،گفتن وقت نداشتیم .لباس سفید ساده
میپوشیم ،قشنگ معلومه دل فدراسیون هم
به رفتن نیست ،آخرشم پای هواپیما ،ساکت
عطس�ه میکنه و ت�اج هم میگه صب�ر اومد،
برگردین!».
فرد دیگری نوشته اس�ت «:یوز حذف شده،
آدی�داس هیچ طراح�ی خاصی ب�رای ایران
نک�رده و البت�ه م�ا ب�ه ج�ای درآمدزایی از
پوش�یدن پیراهن یک برند ،کلی هزینه هم
میکنیم و پیراهن را میخریم .اگه پیراهن ما
این باشد که با فاصله ،زشتترین پیراهن بین
سی و دو تیم جام میشویم».
شخصی نیز عنوان داش�ته است «:تیم ملی
قراره با این لباس افتضاح تو جام جهانی بازی
کنه.امیدوارم حداقل یه کت تک روش بپوشن
یه کم شکیلتر به نظر برسیم».
دیگ�ری گفته «:از پیراه�ن تیم ملی باالخره
رونمای�ی ش�د ۹۰درصد م�ردای ایرانی ملی
پوشن اگه اینجوری باشه».
یکی دیگر از کاربران نوش�ته است «:پیراهن
تیم ملی یه جوریه که حریف رو از تو داغون
میکنه....حریف تا بیاد با خودش فکر کنه این
چه پیراهنیه ،سه تا خورده».
کارب�ران دیگر نوش�تهاند «:لباس تیم ملی تو
جامجهانی واقعا زشته .بهونشون هم این ه که
زمان نداش�تیم! لعنتی م�ا دومین تیم جهان
بودیمکهصعودکردیمچرابهشعورملتتوهین
میکنید آخ�ه؟!» «،آنقدر پیرهن تیم ملی رو
مسخره نکنین بابای من همیشه با پیژام ه آبی
میپوش�ه خیلی هم بهش میاد» «،کاش الاقل
رو لباس تیم ملی مروارید میدوختن» « ،لباس
تیم ملی جوریه که انگار رفتن تاناکورا یه سری
لباس ورزش�ی ش�کل هم با م�ارک آدیداس
خریدن آوردن» «،بابای من س�ه دست از این
لباس رسمی تیم ملی برای جام جهانی داره»،
« برای طراحی لباس تیم ملی وقت نداش�تن،
یه فراخوان رس�می بدن ،تو دو روز باالی هزار
تا طرح میرسه دستشون .بحث اینه که آقای
تاج و دوستان دغدغه تیم ملی رو ندارن (!)»،
«م�ن موافق طرح س�فید و س�اده لباس تیم
ملی تو جام جهانی هستم .از فردا با عرقگیر
میری�م تو خیابون هر کی ه�م گفت این چیه
پوشیدی؟ میگیم لباس تیم ملیه» «،لباس تیم
ملی یجوریه که بازیکنا بپوشنش ناخودآگاه تو
زمینوسطبازیهیحواسشونپرتمیشهکه
چراغ اضافه تو ورزشگاه روشن نباشه و کسی
کولرروشننکنه،بهمسئولورزشگاههماشاره
میکنننمایشگرکنار زمینو بزنهاخبار».

سلفی جدید
حریری در حاشیه نشست سران اتحادیه عرب
در شهر ظهران سعودی
از چپ :س�عد
حریری نخس�ت وزیر لبنان ،محمدبن سلمان
ولیعهد سعودی و امیر کویت

بارش
برف در روستای توریستی "آرو" در فیروزکوه

کامنت امروز

چرا «مارک تواین»
نداریم؟!
محمدماکویی

نمیدانم داس��تان سر به س��ر گذاشتن مارک
تواین با مسئولین وقت واقعا وجود داشته است
ی��ا این موض��وع را هم از ش��وخیهای معروف
تلگرام��ی بای��د ب��ه حس��اب آورد.هرچند اگر

موضوع ساختگی هم باشد کامال محتمل است
ک��ه در یکی از کش��ورهای دارای دموکراس��ی
اتفاق افتاده باش��د و یا بعدها به وقوع بپیوندد.
ماجرا از این قرار اس��ت که مارک تواین نامهای
با مضم��ون «زود فرار کنید آنه��ا همه چیز را
فهمیدهان��د» تهی��ه ک��رده و ب��ه دوازده تن از
مس��ئولین و متصدیان وقت ارس��ال مینماید.
نتیج��ه این میش��ود ک��ه در ف��ردای آن روز
هیچک��س ق��ادر ب��ه دی��دن دریافتکنندگان

نامه در ش��هر نمیش��ود .برای لحظهای تصور
نمایید که در سرزمین ما طنزنویس معروف یا
گمنامی پیدا ش��ده و کار مارک تواین را انجام
دهد .در این صورت قطعا عالوه بر مس��ئولین و
دولتمردانی که کس��ی نمیتواند روی ماهشان
را ببیند ،طنز نویس بینوا هم ازترس ش��کایت
مسئوالن خود را دور از دسترس قرار میدهد.
با این حس��اب است که نداش��تن مارک تواین
وطنی به تمامی هم از نداشتن ذوق و قریحه و

استعداد ایرانی ناشی نمیشود ،زیرا بسیاری از
مارک تواینهای بالقوه با حساب خوبی و بدی
ش��وخی با بزرگان به این نتیجه رسیدهاند که
س��ر به سر گذاش��تن صرف اقشار پایین دست
جامعه ک��ه دستش��ان به جایی بند نیس��ت
خوشایند خالق نیست .شوخی با مسئوالن هم
سخت است به عالوه آنان ضمن در آوردن یک
لقمه نان بخور و نمیر باید دس��ت به اصالحات
اجتماعی هم بزنند.

سلفی در سفر
عکس روز نش
�نال
ج
ئوگرا
فیک چهره س�ولیوس دامولویسیز عکاس را در
لیتوانی ن
ش�ان
م
ی
دهد
که
این
پرتره را از خودش در س�ال  2016و در اولین
س�
فرش
به
لی
توانی
گ
رفته
ا
س�ت.
او
که
برای اسکی کردن در دریای یخ زده
بال
تیک
به
آنجا
رفته
بود،
می
گوید:
ا
گرچه
یکی از لوازم اسکیام شکست اما
این
سفر
با
موفقیت به پایان رسید.

