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یگانه خدامی

جامجهانیفوتبالاینروزهاهمهتوجههارابهخود
جلبکردهاستودرایرانهمبسیارخبرسازاست.
یکی از این خبرها بیلبورد تبلیغاتی مؤسســه اوج در
میدان ولیعصر تهران بــود .این تابلو با عنوان «یک
ملت ،یک ضربان» نصب شــده بود اما فقط چهره
مردان در آن به تصویر کشــیده شــده بود .این مسأله
واکنش شدید مســئوالن ،مردم و کاربران شبکههای
اســتفاده از نخســتین کمــک داور زن در این
مســابقات هم خبرســاز شده اســت .فرناندا
کلمبوکمکداور 25سالهاهل برزیلبهدنبال
آن اســت تــا بــا ورود خــود بــه رقابتهــای
جام جهانی ،ســنت شــکنی کند و راه را برای
دیگــر زنــان داور بــاز کنــد .البتــه این مســأله
چالشهایی هم دارد چون شبکههایی مانند
بین اســپورت که حق پخــش تلویزیونی این
رقابتها را خریدهاند بهدلیل رعایت کردن
شــئونات اخالقــی نمیتواننــد بازیهایی که
فرنانــدا در آن بهعنــوان داور حضــور دارد را
پخش زنده کننــد .به همین دلیــل هنوز فیفا
جواب قطعــی را بابت حضور کلمبو در جام
جهانی  2018روسیه نداده است.

اجتماعی را همراه داشــت و در نهایت مؤسسه اوج
اینتابلوراباتابلویجدیدیکهدرآنزنانهمحضور
داشــتند تغییر داد .هرچنــد که در تابلــوی جدید هم
چهره زنان بســیار دور است و سخت دیده میشود.
شــهربانو امانی عضو شورای شــهر تهران در این باره
گفت«:اینبیلبوردبهنوعیمیخواهدوحدتمیان
اقوام را نشــان دهــد اما ۵۰درصد از جمعیت کشــور

در جریان نخســتین دیدار تیم ملی ایران در جام جهانی بعضی از هواداران ایرانی تابلونوشتههایی با
موضوع حمایت از ورود زنان به اســتادیومهای ایران در دست داشتند .این تابلوها از سوی مسئوالن
ورزشــگاه ســن پترزبورگ سیاســی تلقی شــد و اجازه اســتفاده از آنها داده نشــد اما فیفا اعــام کرد که
محتوای این نوشتهها اجتماعی است و سیاسی نیســت و به همین دلیل هم همراه داشتن آنها برای
هواداران مجاز تلقی میشود.

را نادیده میگیرد.مســئوالنی که دیوارنــگاره میدان
ولیعصــر را بــه نمایش گذاشــتند بــرای زنــان همان
نقش ســنتی مردســاالرانه را ترویج میکنند و تغییر
یک بیلبــورد ،تغییــری در ماهیت دیدگاههــای آنها
ایجاد نمیکنــد ».البته چند روز بعــد دوباره بیلبورد
تغییــر کــرد و این بــار زنــان حضــور بیشــتری در آن
داشتند.

آزادهصمدیازویژهبرنامهجامجهانیدریکشبکه
اینترنتی کنار گذاشــته شد .ناظران ســازمان صدا و
ســیما بعد از چند برنامه جلوی اجرای او را گرفتند و
بهرنگعلویراجایگزینصمدیکردند.صداوسیما
اعالم کرده حضــور صمدی در ایــن برنامه مصداق
اســتفاده ابزاری از زنهاســت و دلیلی ندارد که یک
زن اجــرای برنامه ورزشــی مردانه را برعهده داشــته
باشد! مدتی است صداوسیما نظارت بر برنامههای
شبکههایاینترنتیراانجاممیدهد.

در کابینــه جدیــد  ۲۸نفــری اردن ،هفــت
زن بــرای نخســتین بــار در تاریــخ ایــن کشــور
حضــور دارنــد .در ایــن کابینــه هاله زواتــی وزیر
انــرژی ،جمانــه غنیمــات وزیــر اطالعرســانی و
مــاری قعــورا بهعنــوان وزیــر راه و شهرســازی
معرفــی شــدهاند و وزارتخانههــای توســعه
اجتماعــی ،فرهنــگ ،گردشــگری و گســترش
بخــش عمومــی هــم بــه زنــان ســپرده شــده
است.
جوانا لوملی بازیگر سرشناس بریتانیایی و فعال
اجتماعــی بــرای ســاخت اپیــزودی از مجموع ه
مســتند «جــاده ابریشــم جوانا» بــه ایــران آمده
اســت.از ایــن مجموعــه مســتند کــه بــه معرفی
کشــورهای جاده ابریشــم میپــردازد و تا به حال
اپیزودهایــی درباره ژاپن ،هند ،لبنان و ...منتشــر
شــده که توانسته طرفداران بسیاری را در بریتانیا
بــه خود جــذب کند .اپیــزود جاده ابریشــم ایران
یشود.
برای پخش در ماه سپتامبر  ۲۰۱۸آماده م 
لوملی در این مجموعه به کاشان ،اصفهان ،یزد
و شیراز سفر میکند.

تیــم ملــی نوجوانــان دختــر ایــران بــا بــرد
 3بــر یــک مقابــل مالــزی در مرحلــه دوم
رقابتهــای والیبــال قهرمانــی آســیا بــه جمــع
 8تیم برتر آســیا صعــود کرد .میترا شــعبانیان
سرمربی تیم ملی نوجوانان در این بازی از زهرا
مغانــی ،زهــرا رضایی ،نــگار حســینینژاد ،نگار
سلحشــوری ،الهــه پورصالح ،ریحانــه کریمی و
کیمیا کیانی(لیبرو) در ترکیب اصلی تیم استفاده
کرد.
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