
*ریحانه اسکندری: 
همان طور که مردم در سراسر دنیا به انتظار مراسم 
افتتاحیه جام  مراسم  نشینند،  المپیک می  افتتاحیه 
جهانی هم جذابیت هایی دارد که گاهی تبدیل به 

مهم ترین شناسنامه این مسابقات می شود.
رنگ،  موسیقی،  تا  گرفته  بصری  های  زیبایی  از 
ستاره های فراموش نشدنی و اجرا های نمادین، 
کشورهای میزبان می توانند با یک افتتاحیه جذاب 
میزبانی خود را در خاطره جمعی مردم جهان ثبت 
کنند. جدای از رقابت جذاب بین تیم ها و گل ها 
ها،  معجزه  و  ها  لبخند  ها،  اشک  و خورده،  زده 
این بخش نمادین جام جهانی رنگی ابدی به این 

تورنومنت می بخشد.
گرد  افراد  پوشانده،  را  فضا  کل  قرمزی  فرش 
ایستاده اند و پرچم کشور های حاضر را در دست 
گرفتند، همه افراد اجرایی لباس سنتی به تن دارند 
و چراغ های رنگی شبیه به بالن در آسمان آویزان 
با دسته گلش راه می رود و پسر  است، دختری 
بچه ای او را با دوچرخه دنبال می کند، همه چیز 
مثل یک صحنه تئاتر است و ناگهان ستاره های بی 
مانند دنیا فوتبال پا روی فرش قرمز می گذارند تا 
به همه چیز قیمت بدهند، پهله، دیهگو مارادونا و 
حتی کالدیو شیفر هنرمند به یادماندنی و مشهور 
را  قهرمانی  جام  و  آیند  می  روی صحنه  آلمانی، 
به دنیا نشان می دهند. همه این جزئیات جذاب 
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان را تبدیل به یکی 
از بهترین و شاید به تنهایی بهترین افتتاحیه های 
آن  از  که  چیزی  است.  کرده  تبدیل  جهانی  جام 
روح  سازد،  می  انگیز  خاطره  عنصر  یک  مراسم 
صرف  به  قطعا  که  چیزی  فضاست،  در  حاضر 

بیشتر خرج کردن پول به دست نمی آید.
جام جهانی ۲۰۱۰؛ آفریقای جنوبی

افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰ در ۱۱  مراسم 
ژوئن در استادیوم ساکر سیتی در ژوهانسبورگ، 

دو ساعت قبل از بازی افتتاحیه مسابقات برگزار 
شد. این مراسم از ساعت ۱۴ به وقت محلی آغاز 
این مراسم  انجامید. در  به طول  دقیقه  شد و ۴۰ 
۱۵۰۰ اجراکننده، از جمله تاندیسوا مازوای، هیو 
ماسکال، خالد، فمی کوتی، اوزیبیسا، آر. کلی، تی 
انجیل  کر  گروه  و  پانتسوال  هاپ  هیپ  زی،  کی 
آفریقای  سنتی  داشتند.آوازهای  حضور  سووتو 
آن  خاص  و  عجیب  رنگ های  همه  و  جنوبی 
منطقه، بله، سال ۲۰۱۰ یکی از بهترین ها بود. جام 
سراسر  در  مردم  از  بسیاری  برای   ۲۰۱۰ جهانی 
یک  را  جنوبی  آفریقای  اگر  بود.  خاص  جهان 
ها  رنگ  از  استفاده  بگیریم،  نظر  در  سبز  مزرعه 
روی این سبزی بی وقفه روح عجیبی به مراسم 
افتتاحیه داده بود. استفاده از ابزار و تزئینات سنتی، 
رقص های مخصوص و قدیمی آفریقای جنوبی 
از  مراسم،  یک  در  زیباشناسی  واقعی  اسنجام  و 
به  یادماندنی  به  و  تاریخی  رویداد  یک  روز  این 

جا گذاشت.

جام جهانی ۱۹۹۴، آمریکا
محبوبی  رشته  اصال  فوتبال  زمان  آن  در  اینکه  با 
در آمریکا نبود، اما این تورنومنت تبدیل به یکی 
ها شد.  ترین  پول ساز  و  ها  ترین  پرمخاطب  از 
افتتاحیه این دوره از جام جهانی نیز جذابیت های 
رقص  و  ها  رنگ  از  داشت؛  را  خودش  خاص 
های مختلف که فضا را مثل پر های طاووس زیبا 
کرده بود، تا نشان دادن گوشه ای از هر فرهنگ و 
پرچم. یکی از خاطره انگیز ترین جام جهانی ها 
برای ایتالیا و برزیل که حضور بی شمار طرفداران 
جام  از  دوره  این  داد.  می  آن  به  خاصی  حس 
جهانی تنها جام جهانی ۲۴ تیم بود و ثبت میانگین 
۶۸ هزار تماشاگر یکی از نکات جذاب آن است.

جام جهانی ۱۹۹۸، فرانسه
با  فرانسه  افتتاحیه  مراسم  شور،  پور  ای  افتتاحیه 
لباس های رنگارنگی که انگار برای دلقک ها بود، 
بود،  گل  شبیه  که  هایی  طراحی  و  کاریکاتورها 

لباس هایی که طرح حیوانات و حشرات داشتند 
و توپ های بزرگ با بالن های پرنده در یا دها 
نواختند  می  ژاپنی  ای  کوبه  نوازندگان  شد.  ثبت 
و و رقصندگان با چراغ ها اجرایی سرگرم کننده 
برای تماشاگران داشتند. لباس های قبایل مختلف 
بود  شده  مهیا  فرانسوی  مشهور  هنرمندان  توسط 
و بر تن افراد مختلف دیده می شد تا نوید یک 

نمایش پر شور را بدهد.
جام جهانی ۱۹۸۲، اسپانیا

این مراسم بیش از ۱۰۰۰۰۰ شرکت کننده داشت، 
جام  افتتاحیه  مرام  برای  گسترده  بسیار  عددی 
به  تقریبًا  مراسم  این  سال.  آن  در  هم  آن  جهانی 
یک اجرای تئاتری شبیه بود. اجرایی که آن را بچه 
ها اجرا می کردند، لباس هایی شبیه به کبوتر به 
تن داشتند و آرام ارام از گوشه زمین و وسط زمین 

می آمدند و می رقصیدند.
داشته  پیام صلح  یک  خود  در  اجرا  این  واقع  در 
است زیرا لباس کبوتری که بچه ها به تن داشتند، از 
کبوتر صلح پابلو پیکاسو تقلید می کرد. د این اجرا 
یک کودک می آید و یک کبوتر را از قفس آزاد می 

کند و پیام صلح به مخاطبان منتقل می شود.
این  است  مشخص  وضوح  به  که  چیزی  آن 
رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  به  پرداختن  که،  است 
پیام صلح و رنگ، عنصرهای اصلی  همه جهان، 
در  افتتاحیه  های  مراسم  شدن  تر  یادماندنی  به 
از  که  نشانی  و  روح  بودند.  مختلف  ادوار  طول 
زندگی در مراسم ادوار قدیمی تر دیده می شود، 
آن چیزی است که باعث شده مخاطبان همچنان 
دلبسته و یادآور آن ها باشند و قطعا پول و هزینه 
های گزاف نمی توانند جای خالقیت و گرمی را 
می  یاد  به  که  چیزی  آن  جهانی  جام  از  بگیرند. 
نشاط  همین  و  شور  همین  ها،  رنگ  همن  ماند، 
بی وقفه تماشاگران است و فقط همین است که      

می تواند به رقابت تیم ها معنا دهد.
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داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

امام علی علیه السالم
قوا وما َعَلیُکم إذا لَقیُتم إخوانَُکم َفَتصاَفحوا وأظِهروا لَُهُم الَبشاَشَة َوالِبشَر ؛ َتَتَفرَّ

 ِمَن اأَلوزاِر َقد َذَهَب .
چون با برادران خود رو به رو شدید و دست دادید و خوشرویی و گشاده رویی 

نشان دادید، هنگام جدا شدن گناهانتان ریخته است.

یا ارحم الراحمین
ای بخشنده ترین بخشندگان

مراسم افتتاحیه جذاب، 
راز ابدی شدن ادوار جام جهانی

صد زن موفق دنیا  »میستی کوپلند«
"  این رقص مرا کشف کرد."

وقتی که میستی پایش را برای اولین بار بر روی 
تماشگران   از  زیادی  جمعیت  مقابل  در  استیج 
گذاشت. شبی زیبا و فراموش نشدنی برایش بود. 
نقشی را که او ایفا می کرد نامش پرنده آتشین بود. 
میستی اولین دختردورگه)آمریکایی-آفریقایی(  بود 
که برای معروفترین کمپانی رقص دنیا می رقصید 
و برای اولین بار بود که نقش اول رقص را اجرا              
می کرد. به محض آنکه پرده باال رفت. بازوهای او 
به لطافت بال های یک پرنده باال رفت. بر روی پنجه 
پاهایش چرخید وتمام طول استیج را به پرواز در 
آمد. پرش زیبای او تمام تماشاگران را درسر جای 
پایین  کامال  پرده  وقتی  بود.  کرده  میخکوب  خود 
افتاد  او رازی را بر مال کرد که هیچپکس متوجه آن 
نشده بود. پای او صدمه دیده بود و در طول مدت 
رقص او با درد وحشتناکی  می رقصید. طوری که 
هیچکس نفهمیده بود. ساق پای چپ او از شش 

جا شکسته بود. و باید پایش را جراحی می کردند.
به هدفش  نزدیک شدن  در حال  که  برای کسی 
بود ممکن بود که دیگر نتواند دوباره برقصد. آن 
شب برای او بسیا ربی رحمانه به نظر می رسید.

 برای میستی این وضع قابل قبول نبود. او عاشق 
رقصیدن بود. در سیزده سالگی زمانی که او با ۵ 
زندگی  متل  یک  در  مادرش  و  برادرش  خواهر، 
میکردند رقص او را کشف کرده بود. رقص زمانی 
اورا پیدا کرد که او حتی فکرش را  هم نمی کردکه 
دوستش  عاشقانه  که  کاری  با  را  زندگی  میتواند 

داشت را بدست بیاورد.
 پس او برای عمل جراحی رفت. و دوره درمان را 
طی کرد و سختر از قبل کوشید تا سالمتیش را به 
دست آورد تا بتواند در تاتر باله آمریکا دوباره بر 
صحنه بدرخشد. او درنمایش دریاچه قو بعنوان قوی 

سیاه ، قویتر، زیباتر و سبک بال تر از قبل رقصید.
10 سپتامبر 1982 ایاالت متحده آمریکا

سه نقطه ضعف نگران کننده ایران در جام جهانی
ملی  تیم  گزارشی  در  اتلتیک  سایت  ستاری:  تسپهر 
ایران را بررسی کرده و روی سه نقطه ضعف مهم تیم 

کارلوس کی روش هم دست گذاشته است.
اولین مشکل ایران در این دوره غیبت اللهیار صیادمنش، 
علت  به  که  است  هال سیتی  تیم  جوان  مهاجم 
مصدومیت در جام جهانی حضور ندارد. مصدومیت 
و  دارد  باالیی  زیرا سرعت  است  او ضربه ای جدی 
به بازی ایران، به خصوص در ضدحمالت،  معموالً 

کیفیت باالیی می بخشد.
از نگاه سایت اتلتیک ضعیف ترین پست تیم ملی دفاع 
چپ است. احسان حاج صفی که اکنون 3۲ سال سن 
دارد، نمی تواند مانند مسابقات قبلی در این پست بازی 
کند و گزینه بعدی ابوالفضل جاللی مدافع استقالل 
تهران است که تجربه زیادی ندارد؛ کی روش امیدوار 
است حضور در جام جهانی برای این جوان ۲۴ ساله 

خیلی بزرگ نباشد.
آخرین ضعف تیم ملی فقدان رهبری در رختکن است. 
از آنجایی که نام هایی مانند مسعود شجاعی و اشکان 
دژاگه دیگر در تیم نیستند، حاج صفی کاپیتان است اما 

از نظر اتلتیک او مهارت رهبری باالیی ندارد.

 بدیهی است که کی روش بخشی از این خالء را پر کند 
اما با توجه به وجود تنش هایی بین گروه های مختلف 
در تیم که در دوران اسکوچیچ حضور داشتند، این 
شکاف رهبری ممکن است به یک موضوع مهم تبدیل 
برابر  پیروزی  دوره  این  در  ایران  بزرگ  شود.رویای 
آمریکا است. بازگشت کی روش اوضاع را کمی تغییر 
داده و انتظارها را باالتر برده است. ایرانی ها می دانند که 
انگلیس و ولز برتر هستند اما معتقدند که با عملکرد 
خوب، می توانند یک امتیاز از یکی از آن ها یا حتی هر 

دو بگیرند.
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شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده ، در بستر سامانه و تنها از این طریق امکان پذیر می باشد.
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واگذاری عملیات پردازش و تفکیك زباله در مرکز پردازش و امحاء زباله غرب استان تهران

حسن رضا چهارراهی-  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای مالرد و صفا دشت

 دوم
نوبت 

در  ایران  فرنگی  کشتی  ناکامی  و  افول  از  بعد 
رقابت های جهانی ۲۰۲۲ صربستان با سرمربیگری 
محمد بنا، بالفاصله او در اقدامی همیشگی و قابل 
بدین  کرد.  گیری  کناره  خود  سمت  از  پیش بینی 
ترتیب فدراسیون کشتی هم با خیالی آسوده دست 
به تغییر در رأس کادر فنی این تیم زد و حسن رنگرز 
یکی از قهرمانان پیشین کشتی فرنگی ایران و جهان 
را که سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی را هم در 

کارنامه دارد به عنوان سرمربی جدید انتخاب کرد.
بنا و  ابتدای راه بر خالف محمد  رنگرز در همان 
همکارانش اعالم کرد تاکید فراوانی بر اجرای عادالنه 
چرخه انتخابی و استفاده از جوانان در میادین بین 
المللی دارد. او کمی بعد با تیمی جوان و با انگیزه 
و  شد  جهان  امیدهای  قهرمانی  رقابت های  راهی 
قهرمانی  عنوان  توانست  خود  آزمون  نخستین  در 
را نصیب ایران کند. پس از درخشش فرنگی کاران 
امید، نوبت به جام جهانی ۲۰۲۲ آذربایجان رسید 
آینده دار راهی این مسابقات شدند و در نهایت جام که رنگرز و همکارانش باز هم با ترکیبی جوان و 

قهرمانی را به دست آوردند.
بین  میادین  در  قهرمانی  دومین  موفقیت،  این 
المللی رنگرز و شاگردانش در فاصله زمانی کمی 

نسبت به هم بود که نشان داد کشتی فرنگی بعد از 
فراز و فرودهای رقابت های جهانی سال گذشته، 

جان تازه ای گرفته است.
با پشت سر گذاشتن دو رویداد مهم کشتی فرنگی 
در سال ۲۰۲۲، حسن رنگرز و کادر فنی تیم ملی 
کشتی فرنگی نگاه جدی و ویژه ای به رویدادهای 
خودش  گفته  به  که  دارند  میالدی  آینده  سال 
اولویت اول برنامه ها، رقابت های جهانی و کسب 
المپیک و سپس درخشش  برای  بیشترین سهمیه 
در بازی های آسیایی و در نهایت جام جهانی است 

که آذر ماه به میزبانی تهران برگزار می شود.
رنگرز در تازه ترین اظهاراتش تاکید دوباره ای به 
از  اجرای چرخه انتخابی تیم ملی کرد و صراحتاً 
قهرمانی  رقابت های  برگزاری  با  فرایند  این  آغاز 
کشور خبر داد. بدین ترتیب بر اساس مفاد چرخه 
انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی قرار است رقابت های 
طی  چرخه  اول  مرحله  عنوان  به  کشور  قهرمانی 

روزهای 3۰ آذر تا ۲ دی ماه برگزار شود.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به تازگی در همین 
سختی  بسیار  فنی  »سال  داشت:  اظهار  خصوص 
از  ما  رویدادهای  اوج  داریم.  رو  پیش  در ۲۰۲3 
در  که  بود  خواهد  آینده  سال  آذرماه  تا  شهریور 
این بازه زمانی دو ماهه، ۵ رقابت نزدیک به هم 
را پیش رو داریم. به همین دلیل باید تالش کرد 
با همکاری فدراسیون، فاصله فنی کشتی گیران در 

سطوح یک، دو و سه را کمتر کنیم.«
فرنگی،  کشتی  ملی  تیم  فنی  کادر  اعالم  طبق 
برنامه ها طوری تدوین شده که این تیم در تمامی 
رقابت های رسمی بین المللی حضوری مؤثر داشته 
اینکه اولویت اول کشتی فرنگی در  باشد. ضمن 
رقابت های  در  موفق  حضوری   ،۱۴۰۲ سال 
جهانی ۲۰۲3 صربستان و تمرکز بر کسب سهمیه 
حداکثری المپیک است. البته بازی های آسیایی و 
جام جهانی هم اهمیت فراوانی برای کادر فنی و 

متولیان کشتی خواهد داشت.

با توجه تغییر سرمربی؛
دورخیز کشتی فرنگی ایران برای رویدادهای سال آینده


