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شهروند| مراسم قرعه کشی دور دوم مرحله 
انتخابی جام جهانی 2022 قطر و جام ملت های 
آسیا 2023 چین، روز  گذشــته در کواالالمپور 
مالزی برگزار شــد و تیم ملی ایران حریفان خود 
را شــناخت و در گروه  Cباید با عــراق، بحرین، 
 هنگ کنگ و کامبوج مســابقه بدهــد. قرعه ای 
نه چنــدان راحت برای تیم اول رنکینگ آســیا 
در ســال های گذشــته که  تنها مسابقه سخت 
 آن با عراق نیســت و باید با گربه سیاه بحرین هم

 مصاف بدهد.  
مسابقات چگونه برگزار می شود؟

با مکانیزم طراحی شــده برای فوتبال آســیا، 
بازی هــای دور دوم مرحله مقدماتی جام جهانی 
2022 قطر، در قالب  هشت گروه 5تیمی برگزار 
می شود و مســابقات از تاریخ 14 شهریور امسال 
شــروع و در تاریخ 24 خرداد سال آینده  به پایان 
می رسد. از هر گروه صدرنشین به دور سوم مرحله 
انتخابی جام جهانی صعود می کند و چهار تیم دوم 
 برتر نیز به آنها اضافه خواهند شد تا در مجموع 12 
تیم به دور پایانی راه پیدا کنند. این 12 تیم البته 
سهمیه  حضور در مسابقات جام ملت های آسیا 
2023 چین را هم کســب خواهد کرد. 24 تیم 
بعدی که بهترین نتایج را  کسب کرده باشند نیز در 
یک تورنمنت جداگانه با یکدیگر به رقابت خواهند 
پرداخت تا 12 تیم از بین آنها هم  جواز حضور در 

جام ملت های آسیای 2023 چین را کسب کنند. 
برنامه بازی های ایران

مســابقات در شــرایطی آغاز خواهد شد که 
ایران در روز نخست مســابقات که 14 شهریور 
است، استراحت خواهد داشــت.  بحرین و عراق  
 به مصــاف هم خواهنــد رفت و کامبــوج هم با 
هنگ کنگ بازی می کند. در روز دوم )پنجشنبه 
19  شهریور( نخستین بازی شاگردان ویلموتس 
با هنگ کنگ در خاک این کشور است. بد نیست 
بدانید این مسابقه  همزمان با عاشورای حسینی 

است. یوزهای ایرانی در دومین بازی )پنجشنبه 
18مهر( کار راحتی دارند و باید در  ورزشگاه آزادی 
به مصاف تیم نه چندان قدرتمند کامبوج بروند. 
عراق هم مقابل هنگ کنگ قرار می گیرد. ایران  در 
سومین مسابقه در روز چهارم)سه شنبه 23 مهر( 
در منامه میهمان بحرین اســت و عراق هم  باید 
به مصاف  کامبوج برود. چهارمین و سخت ترین 
بازی ملی پوشــان هم در روز پنجم مســابقات 
)23آبــان98( مقابل عراق در این  کشــور انجام 
می شــود. هنگ کنگ نیز میزبان بحرین است. 

مسابقات برگشت این گروه هم طبق برنامه ریزی 
 درســت به ترتیب دور رفت خواهد بود. ایران  در 
روز سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ استراحت می کند و 
پنجشنبه ۷  فروردین ۱۳۹۹ در ورزشگاه آزادی 
میزبان هنگ کنگ اســت. ســپس تیم کاروان 
تیم ملی ایران باید به کامبوج سفر  کند تا در تاریخ 
12 فروردین 99 با این کشــور بازی کند.  دو ماه 
بعد، بازی با بحرین در روز پنجشنبه 15خرداد99 
 انجام خواهد شد و مسابقه آخر هم سه شنبه 20 

خرداد با عراق خواهد بود.  
در انتظار برنامه ریزی ویلموتس

حاال اما با توجه به مشــخص شــدن قرعه و 
برنامه مسابقات ایران، قرار شده مارک ویلموتس 
برنامه آماده سازی  دقیق تیم ملی و خواسته های 
خود را به سازمان تیم های ملی ارایه بدهد. طبق 
شــنیده ها در دو روزی که در  طول مســابقات 
 ایــران اســتراحت خواهد داشــت، تیم ملی از 
فیفا دی اســتفاده می کند و دو بازی دوســتانه 
برگزار  خواهد کرد. کمیته مسابقات سازمان لیگ 
هم با توجه به نیازهای ویلموتس و برنامه ای که 
برای تیم ملی تدارک  دیده باید تقویم مسابقات 
فصل آینده را تدویــن کند. همچنین جزییات 
اردوهای داخلی یا خارجی تیم ملی هم از  سوی 
فدراسیون بعد از قطعی شــدن برنامه ها اعالم 

خواهد شد.  
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دوبارهعراقوبحرین،مزاحمانهمیشگی!

هاناکامکاردرگفتوگوبا»شهروند«ازپویشجدید»مدیامصرفگرایی«میگوید

درخششلباسهایکهنهازمریلاستریپتامیتراحجار گالبآدینه
حامیبزرگمهدیهاشمی

شــهروند| وقتــی در آن بعدازظهر عجیــب، زلزله 
مهدی هاشمی و مهنوش صادقی فضای رسانه ای ایران را 
لرزاند، در  کنار انواع واقسام حرف وحدیث ها و کامنت های 
له یا علیه طرفین ماجرا، عده زیــادی هم بودند که در این 
داستان دلشــان برای خانم  گالب آدینه لرزیده بود. قطب 
مظلوم این داستان پرسروصدای ســینمای ایران که آن 
روزها دل های بسیاری با او لرزیدند.  بخصوص بعد از این که 
مهدی هاشــمی دقایقی بعد از لو رفتن رابطه اش با خانم 
صادقی با لبخند از این گفت که »بعضی ها از  موضوع خبر 
ندارند« که این خود زلزله ای دیگر بود و مهدی هاشمی را 
که دیرزمانی از محجوبان و محبوبان این سینما بود، در  پلک 
به هم زدنی بدل کرد به بدمن ماجراهای عاشقانه سلطان و 
سلطان بانو. بعدتر مهدی هاشمی گفت که سال هاست جدا 
از گالب  خانم زندگی می کند و گالب خانم هم از ماجرای 
مهنوش خبر دارد و بســیار حرف های دیگر که البته برای 
تماشاگران  فضول داستان عشقی مهدی و گالب معنای 
زیادی نداشــت، چون زندگی ما نبود و ما تمام دقایق آن 
زندگی را نزیسته بودیم.  برای ما ملت مظلوم دوست، تنها 
چیزی که مهم بود این بود که گالب خانم در این رابطه آزار 
دیده و بنابراین حق باید با او باشد.  وقتی در جشن حافظ روی 
صحنه آمد و انگار نه انگار که طوفانی چنین زندگی شان را 
درنوردیده، از دینی که به مهدی هاشمی  دارد، گفت، افسانه 
مهربانی گالب آدینه در فضای مجازی شــکل و شمایلی 
دیگر گرفت: »عجب خانومیه این خانم آدینه« که تا چند 
  روز بیشــترین حرف وحدیث های مجازی سر این اتفاق و

 این »خانومی« بود! 
حاال در ادامه آن حال وهوا، هر جا را سر می زنی می بینی 
حرفی، تعریفی، خاطره ای، چیزی از گالب آدینه اســت. 
حتی از زبان  کســانی که تاکنــون ندیده بودیــم به این 
داستان های خاله زنکی عالقه داشته باشند. کسانی مثل 
عباس یاری، دبیر تحریریه مجله فیلم، که  او نیز از این جو 
دور نمانده و در پستی اینســتاگرامی خاطره ای از گالب 

آدینه نقل کرده که خواندنی است . 
یاری نوشــته: »دو ســه هفته پیش ]از این داستان[ 
داشتم تلفنی با خانم آدینه حرف می زدم، با لطف بسیار 
از من دعــوت کرد تا به دیدن فیلم  دوبــاره زندگی بروم. 
گفتم من عادت دارم هر هفته همراه جمعی از دوستانم 
به سینما می روم، این فیلم هم در لیست برنامه های مان 
 هست. قرار شد چنانچه سالن و ساعت نمایش این فیلم 
در یکی از سینماهای نمایش دهنده برایمان مناسب باشد 
با هماهنگی قبلی  همراه با او به دیدن فیلم بنشینیم. البته 
که در تمام این سال ها یادم نمی آید بدون بلیت وارد سینما 
شده باشم. موقع خداحافظی طبق  عادت همیشگی سراغ 
آقای هاشــمی را گرفتم . گفت که مهدی جان نوه را برده 
پارک... بعد اشــاره کرد که چند روز پیش فیلم تگزاس را 
 هم که نقش اصلی را مهدی جان بازی می کند با خانواده 
دیده، اولش نگــران بوده که نکند تگزاس فیلمی مبتذل 
و سبک باشــد و چهره  آقای هاشمی را مخدوش کند، اما 
همگی از فیلم خوش شان آمده و خیلی هم خندیده اند. 
خب خبر نداشت که چند روز بعد از چپ و  راست آدم هایی 
 پیدا می شــوند که به طرفداری از او چهره مهدی جان را 

لجن مال می کنند!«  

هیجان انگیز

شهروند| طرفداران »دورهمی« اصرار دارند که دورهمی دوباره ساخته شود و برای همین حاال در صفحه اینستاگرام 
خود، خبر از  بازگشت این برنامه تلویزیونی داده اند: »پخش سری جدید دورهمی به زودی از شبکه نسیم؛ تاریخ دقیق از 
طریق همین پیج  اطالع رسانی خواهد شد.« البته مصطفی احمدی که تهیه کننده دورهمی است بارها اعالم کرده که 
ادامه دورهمی با  حضور مهران مدیری منتفی است و هنوز هم در  گفت وگو با »شهروند« همان حرف ها را تکرار می کند: 
»تنها صفحه رسمی برنامه  دورهمی در اینستاگرام دورهمی تی.وی است که هیچ خبری دراین باره منتشر نکرده.« برنامه 

»دورهمی« اسفند ۹۴ روی  آنتن شبکه نسیم رفت و تا سیزده فروردین امسال  197 قسمت از آن پخش شده است. 

گابریــل کالــدرون: 
»کنعانی زادگان و امیری افراد 
ثابت تیم ملی ایران هستند، 
حضور این دو قطعا ما را قوی تر 
کار  روال  ولــی  می کنــد 
فدراســیون و قوانین بازی ها می گوید که باشــگاه ها 
می توانند یک تعداد مشخصی از بازیکنان را در اختیار 
داشته باشند. به این ترتیب با آوردن این دو ملی پوش، به 
محدودیت قوانین فوتبال فدراسیون و لیگ رسیدیم و 
مجبور بودیم برای آنها جــا خالی کنیم. اگر به من بود، 
دوست داشتم همه این بازیکنان ازجمله رفیعی و مصلح 
را نگه دارم؛ چون همگی بازیکنان خوبی هستند و هر 
جایی که بروند، تأثیر خودشــان را نشــان می دهند. 
محدودیت در تعداد بازیکنان، من را در شرایط سختی 
قرار داد. باید بازیکنانی کــه به آنها عالقه مند بودم را به 
خاطر این محدودیت قوانین فدراسیون و سازمان لیگ، 
کنار می گذاشتم. من به هر جهت یک نقش و مسئولیتی 

دارم که آن را پذیرفته ام و باید به عهده بگیرم.«
 

»من  پاشازاده:  مهدی 
همیشــه به آقای مایلی کهن 
احترام گذاشتم و صبر کردم و 
مزد صبرم را گرفتم. آن موقع 
رسانه ها فراگیر نبودند اما فشار 
می آوردند اما بیشتر لج و لجبازی بود. آقای مایلی کهن با 
من رفتار بدی نداشــتند اما با رســانه ها و کسان دیگر 
لجبازی داشتند. معموال جمعه ها بازی بود و پنجشنبه ها 
به من می گفتند جــزو 18نفر نیســتی و من به خانه 
می رفتم و شنبه صبح برمی گشتم. برای بازی عربستان 
فکر می کردم باشم اما پای اتوبوس تیم ملی به من گفتند 
مایلی کهن اســمم را از تیم خط زده و آن جا تا میدان 

راه آهن پیاده رفتم و گریه کردم.«

نادر مشایخی: »آموزش 
موســیقی در ایــران حدود 
۸۰ ســال عقــب اســت، به 
هیچ وجه در هنرســتان ها و 
حتی دانشــگاه ها موسیقی 
درست آموزش داده نمی شود و متاسفانه باید بگویم که 
فارغ التحصیالن بعد از دوره آموزشی در مرحله عملی 

تقریبا مردود هستند. «

ره
چه

نیره خادمی| یک روز بعد از جشــن حافظ، عکس هایی از  هانــا کامکار و آزیتا 
ترکاشوند منتشر شــد با این توضیح که آنها با بازطراحی لباس های قدیمی شان به 
کمپین »مد یا مصرف گرایی« پیوسته اند و از دیگر هنرمندان هم خواسته اند تا با توجه 
به شرایط اقتصادی جامعه و البته لزوم حفاظت از محیط  زیست به این پویش اجتماعی 
و فرهنگی بپیوندند. البته پویش های این چنینی سال هاست در کشورهای دیگر با 
عنوان »وین تیج« راه اندازی شده است و آدم های مهمی چون مریل  استریپ، کیت 
 بالنشت، جسیکا آلبا و چهره های شاخصی مانند میشل اوباما، همسر رئیس جمهوری 
سابق آمریکا و کیت میدلتون، همسر ولیعهد انگلستان به آن پیوسته اند. حاال این 
پویش تازه متولدشده در ایران با دعوت این دو هنرمند از سایر هنرمندان قرار است 
که به استقبال روزهای بهتری برای مراســم فرش قرمز در آینده برود.  هانا کامکار 
که از خانواده موســیقی پرور کامکارها و اصالتا ُکرد است، معتقد است یکی از دالیل 
مهم شدن مراسم فرش قرمز و لباس های آن چنانی در ایران محدودیت هایی است 
که همگی آن را تجربه کرده ایم. او به »شهروند« می گوید که از میترا حجار و مهدیه 
محمدخانی دعوت کرده تا با توجه به رویکردها و حساسیت هایشان همکاری با این 

پویش را آغاز کنند و البته آنها هم به این دعوت نه نگفتند. 
  این روزها در شرایطی که خیلی از هنرمندان درگیر لباس های خاص و 

الکچری هستند، چطور شد شما سراغ چنین پویشی رفتید؟
این موضوع همیشه دغدغه من بوده است، چون آدمی محیط زیستی هستم 
و البته خیلی هم رادیکال و در عین حال همیشــه به پوشش اهمیت می دهم. 
این طور هم نبود که فقط یک بار لباس هایم را بپوشم، اما هر چندباری هم که در 

برنامه های مختلف از آنها استفاده کنید، مندرس نمی شود بنابراین کلی 
لباس دارید که چندباری آنها را پوشیده اید و در عین سالمت، تکراری 
شده است. بنابراین همیشه این دغدغه را داشتم و فکر می کردم باید این 
لباس ها را چه کنم تا روزی که اعالم شد در بخش مستند جشن حافظ 
کاندیدا شده ام. همان شب خانم ندا سرمه، طراح لباس که می داند 
چقدر دغدغه محیط زیستی و در عین حال دغدغه پوشش دارم، 

طی تماسی از این پویش برایم گفت و این که اگر دوست داری 
یکی از لباس هایت را برای این جشن بازطراحی کنم. من هم 
با کمال میل قبول کردم و درنهایت یکی از لباس هایی را که در 
کنسرت هایم پوشیده بودم، بردم و با پیشنهاد خودم چند المان 

ُکردی روی آن کار شد تا به بهترین شکل تغییر داده شود.
 خب، احتمــاال همین لبــاس را هم چند بــار دیگر

 استفاده می کنید.
قطعا آن را در چند مراسم دیگر می پوشم چون آدمی نیستم که 
لباسی را یک بار بپوشم اما از طرف دیگر آن شب به دلیل مشکالتی 

که به وجود آمد لباس آن قدری که باید دیده نشد. 

  چه مشکلی؟
عکس های جشن حافظ به دلیل مشکل حجاب من توقیف شد و یک روز بعد تنها 
یک عکس با روتوش در فضای مجازی منتشر شد. البته خودمان هم قصد داشتیم یک 
روز بعد این کار را انجام دهیم اما خب بیشتر عکس ها توقیف شد چون مسئوالن جشن 
حافظ یا بخش حراســت همه عکس ها را قبل از انتشار بازبینی می کنند تا اگر مشکل 

داشته باشد از انتشار آن جلوگیری کنند. 
  از ویژگی های این پویش بگویید.

ندا سرمه که طراح این کمپین است و به تازگی آن را راه اندازی کرده جز دغدغه های 
محیط زیســتی و مصرف گرایی، دغدغه دیگری هم دارد. زنان سرپرست خانوار تحت 
پوشش کارگاه او هستند و بازطراحی را بعد از آموزش، انجام می دهند، بنابراین یک نیت 

خیر هم پشت این پویش است. 
 جالب است که از میان این همه هنرمند شما برای این کار انتخاب شدید.

من در سه رشته فیلمسازی، بازیگری تئاتر و موسیقی کار می کنم و دوستان و همکاران 

ی  د یــا ز

دارم. اگر همکاران من در این ســه حوزه به این کارگاه مراجعه کنند، احتماال چرخ آن 
بیشــتر خواهد چرخید. البته نه فقط همکاران من، بلکه ممکن است هر کسی به آن 

مراجعه کند.
  احتماال مخالف مصرف گرایی هم هستید. 

بله، جز دغدغه محیط زیستی همیشــه مخالف نظام سرمایه داری و مصرف گرایی 
بوده ام، دقیقا به همین دلیل گاهی لباس های تکراری ام را دوباره استفاده می کنم. واقعا 
چرا آدم باید لباس تازه ای بپوشــد درحالی که لباس سالمی در کمد دارد. احتماال این 
دغدغه  خیلی هاست، اما اگر کسی هم می خواسته در جشنی لباس تکراری بپوشد به 
خاطر فرهنگی که حاکم شده نمی توانسته از آن حرف بزند. واقعا نمی دانم در جامعه ما که 

سرمایه د اری بر آن حاکم نیست، چرا باید چنین باوری حاکم باشد. 
  واکنش دوستانتان به این ماجرا چه بود؟

آن شب هر کسی من را می دید نسبت به لباسم ابراز احساسات می کرد. هیچ کس هم 
نمی دانست جریان چیست ولی از فردای آن روز که موضوع در فضای مجازی و رسانه ها 
بازتاب پیدا کرد واکنش های مثبتی گرفتم. می دانید که در فضای مجازی چقدر ممکن 
است آدم در برابر کج فهمی ها قرار بگیرد اما خوشبختانه چه از سوی اهالی هنر و 

چه مردم عادی یک کامنت حاکی از کج فهمی نداشتم.
  در این چند روز کسی هم به این کمپین پیوست؟

خودم دو تا از دوستان هنرمندم یعنی میترا حجار و مهدیه محمدخانی که 
دغدغه محیط  زیست و خوش پوشی دارند را دعوت کردم. هر دو هم پذیرفتند تا 

به این کمپین که در جشن حافظ راه اندازی شد، بپیوندند. 
 به نظرتان تاثیری هم بــر نوع نگاه هنرمندانی که فرش 

قرمز برایشان مهم است، دارد؟ 
باید به آنها فرصت بدهیم تا ببینیم چه تاثیری خواهد داشت 
اما بی گمان کسانی که دغدغه محیط  زیست و خوش پوشی 

دارند به این پویش اهمیت می دهند.
 خانم کامکار! واقعا چرا در سال های گذشته مراسم 
فرش قرمز و لباس های آنچنانی برای هنرمندان تا 

این حد مهم شد؟ 
این قدر که محدودیت ابراز احساسات و ابراز وجود داریم. 
من حق می دهم که مراســم فرش قرمز برای همکاران من 
جذاب باشــد و در عین حال آن را رد نمی کنم. درست است 
که کار سرمایه داری است اما به هرحال هم برای ما جذاب است 
و هم مردم که تصاویر آن را می بینند، البته مهم است که چطور 
مدیریت شود. آدم وقتی لباس های رنگارنگ را می بیند دلش باز 
می شود درحالی که قبال حتی وقتی من در خیابان راه می رفتم 

با دیدن لباس های تیره آزار می دیدم اما وضع بهتر شده است.

ون
ریب

ت
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دفاعیههموطنکیروش
ازمارکویلموتس

پائولو بنتو، ســرمربی پرتغالی تیم ملی کره جنوبی 
روز گذشته درباره شرایط تیم ملی ایران بعد از جدایی 
کارلوس  کی روش گفت:   »ایــران یکی از قطب های 
اصلی فوتبال آسیاست و استعدادهای فراوانی دارد. با 
وجود آن که در یک  بازی دوستانه به میدان رفتیم اما 
کار سختی داشتیم. در آن بازی حقیقتا تفاوت از زمین 
تا آسمان بود. کامال  مشخص بود که کی روش 8 سال 
در این جا حضور داشته و بازیکنان به خوبی یکدیگر را 
می شناختند. سبک بازی  ویلموتس هم متفاوت بود و 
آن چیزی نبود که ما فکرش را می کردیم و نســبت به 

تیم ملی زمان کی روش تفاوت  داشت.« 

خبر

اصرار
طرفداراندورهمی
برایبازگشت
اینبرنامه

با در نظر گرفتن قــدرت تیم ملی ایران و فاصله زیادی 
که با رقبا داریم و همچنین توجه به این مسأله که 8تیم 
صدرنشین گروه ها به همراه 4تیم برتر دوم، به مرحله نهایی 
انتخابی جام جهانی راه پیدا می کنند،  باید  گفت برای صعود 
نباید مشکل خاصی وجود داشته باشد. البته فوتبال به 
هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست. نباید  فراموش کنیم 
که بحرین و بویژه عراق می توانند برای ما دردسردرست 
کنند. ما قطعا مقابل عراق نمی توانیم  راحت بازی کنیم و 

با تمرکز و قدرت باید مقابــل تمام حریفان قرار بگیریم. 
هنگ کنگ و کامبوج هم تیم هایی  نیســتند که نگرانی 
برایشان داشته باشیم. ویلموتس و شاگردانش چون تیم 
اول بدون هیچ حرف و حدیثی به  مرحله بعد صعود می کند 
باید روی دو بازی که با عراق داریم حساب ویژه باز کنند 
و سایر رقبا را هم با قدرت  شکســت بدهند.  با این حال 
انتظارات مردم و همه ما از تیم ملی باال است. اگر شانس اول 
صدرنشینی نیستیم پس  چرا باید به جام جهانی برویم؟ 
بحرین کجای فوتبال آسیاست؟ هنگ کنگ و کامبوج چه؟ 
اینها تیم های رده سوم و  چهارم آسیا هستند و ما نباید از 

آنها ترسی داشته باشیم. در این بین فقط عراق می ماند که 
مقابل این تیم نیز ما  یک سر و گردن باالتر هستیم و فقط 
باید تمرکزمان را حفظ کنیم. به طورکلی به غیراز عراق 
مابقی تیم های  همگروه ما، تیم هایی نیستند که بخواهیم 
به آنها فکر کنیم. اگر قرار باشــد بحرین برای فوتبال ما 
ایجاد مشکل  کند، این دیگر مشکل ماست و همان بهتر 
است که به جام جهانی نرویم! ما مدعی اصلی قهرمانی در 
آسیا هستیم  و مدت هاست که در رده بندی فیفا بهترین 
تیم قاره به شمار می آییم. بنابراین مقابل عراق نیز نباید 
به مشکل بر  بخوریم. اگر قرار است عراق جلوی ما را برای 
صدرنشینی بگیرد، بهتر است از فکر حضور در جام جهانی 

بیرون  بیاییم. 

یعنیعراقراهمنمیخواهیمببریم؟ جالل طالبی
سرمربی سابق تیم ملی


