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به  کازرون  ورزش  افتخارات  تاالر  مطالب  سری  از  درود: 
شجاعی  عباس  کازرون  ورزش  افتخارآفرین  دوم  قسمت 

می پردازیم:
به مربیگری و  عباس در دوران اوج قهرمانیش عالقه زیاد 
داوری داشت و در کنار کشتی گرفتن از این دو امر خطیر 

غافل نبود.
در سال های میانه دهه 50 به مربیگری نوجوان های کازرونی 
پرداخت و شاگردان زیادی را به جامعه کشتی تحویل داد 
شجاعی  اصغر  کرد:  اشاره  آنها  از  تعدادی  به  می توان  که 
برادر کوچکترش دارنده مقام سوم نوجوانا ن ایران در سال 
همچنین  و  فارس  بزرگساالن  و  جوانان  قهرمان  و   1355
از خاک  دفاع  ایران زمین در هشت سا ل  پهلوانان  پهلوان 
پاک ایران / برادران پردل دارنده مقام قهرمانی در استان/ 
برادران صادقپور/ برادران گلستان / عظیم مهربان /سیروس 
رادفر/  حمید   / لکی  ناصر  حاتمی/  عبدالرضا   / رستم  پور 

حجت پهلوا نی و....که همگی از عنوان داران فارس بودند.
آموزش  استخدام  به  فلک  عباس  دانش  سپاه  دوران  از  بعد 
آنجا هم  منتقل شد که در  یاسوج  به  و  و پرورش در آمد 
باعث رونق کشتی آن شهر شد و مدتها بعنوان ریئس هیت 
کشتی وسرمربی تیم یاسوج به ورزش کشتی خدمت نمود. 
و سپس  شهر جودو  درآن  ر  با  اولین  برای  درکنار کشتی 
به  بازگشت  از  بعد  و  نمود  اندازی  راه  نیز  هاکی و کاراته 
کازرون به منوال قبل به امر مربیگری پرداخت وبارها با تیم 
منتخب کازرون به مقام و افتخار دست پیدا کرد وهمچنین 
نابینایان و ورزش هالل احمر  مدتی هم در خدمت ورزش 

کازرون بود.
در کنار مربیگری به امر خطیر داوری نیز پرداخت و با تمام 
توجه  با  و  نمود  شرکت  داوری  های  در کالس  مشکالت 
به عالقه فراوان واستعداد منحصر به فرد خیلی زود پله های 
ترقی را طی نمود و کم کم به درجه داور بین المللی کشتی 

رسید و بارها در مسابقات مهم جهانی شرکت نموده و کشتی 
های بسیار مهم جهانی را قضاوت نموده است که این ها همه 

موجب افتخار وسربلندی ورزش کازرون است.
عباس نازنین سال ها ریاست کمیته داوران کشتی فارس را 
در کارنامه پربار و طالیی خود به همراه دارد که با تالش 
خستگی ناپذیر موجب ارتقا داوران استان در سطح کشور و 
همچنین در رده بین المللی شده است. در کنار داوری کشتی 
آزاد و فرنگی / کشتی پهلوانی و همچنین ورزش زورخانه 
ایی را قضاوت می کند. عباس شجاعی خدمات بیشماری به 
ورزش مدارس نیز چه در دوران جوانی بعنوان ورزشکار و 
و  نمود  ارائه  ارشد  کارشناس  و  مسئول  مقام  در  بعدها  چه 

اینکه بازنشسته آموزش وپرورش است.
تحصیل  دو  هر  که  است  پسر  فرزند  دو  دارای  آقا  عباس 
کرده و ورزشکار میباشند. پوریا دارای مدرک فوق لیسانس 
از  و  شیراز  و  فارس  مدارس  کشتی  قهرمان  و  روانشناسی 
راگبی بازان بنام ایران و پیام فرزند دوم عباس آقا ملی پوش 
تیم ملی راگبی ایران و ستاره نامدار راگبی آسیا ومرد اخالق 

راگبی در سال 1394.
عباس شجاعی در دوران پرافتخار ورزشی خود هشت مدال 
نایب قهرمان  طال در رشته های فرنگی و آزاد کسب کرد 
جوانان ایران برنده مدال طالی جام گندم طالیی و مقام سوم 
دوچرخه سوا ری جام رادیو تلوزیون در منطقه یک کشور 

نایب قهرمان فوتبال آموزشگاه های فارس
تقدیم به استاد عباس شجاعی

افتخار ورزش کازرون
نوشته دکتر بهادر ریاضی

وقتی که »زیر یک خم« حریف را می گرفتی انگار که دنیا 
را گرفته ایم...

و صدای شادی مان تا فرسنگ ها شنیده می شد!
و به زمین و زمان فخر می فروختیم...

کشتی گیرمان بودی...
و پهلوانمان

و
بعدها داور بین المللی مان

پس چرا گوشه نشینی؟
....

زود باش رفیق...
روزگار را »سالتو« بزن!

یعنی نگذار تا این چرخ ستمگر »زیر َخَمت« را بگیرد!
امروز یک »بدل« الزم داری

و یک »فیتو«
تبدیل به »باراندازش« کن

و »یک دست یک پا« را امتحان کن!
تو ستاره بی افول ورزش مایی!

و اسطوره کشتی دنیایی، و در آسمان ایران درخشانی!
تو در فارس مرد میدانی!

و در کازرون پهلوانی!
....

قربان »کول اندازت« بلند شو!
جای تو در رخت خواب نیست

تو ساالر تشکی...
تو را کسی حریف نیست، تکی!

برای ما یک پارچه نمکی!
و رفیق بی کلکی!

تو عباس فلکی!
....

دوباره »فن کمر« بزن و »درختکن« کن!
با »زشت و زیباهایت« »فیتیله پیچ« کن تا جرات  دنیا را 

نکند تو را »خاک« کند!
.....

مگر کسی فراموش می کند وقتی که فوتبال بازی می کردی 
در خط دفاع!

و ما...
روی سکوها

توی استادیوم....
می خواندیم:
عباس فلک
با نی لبک

وایساده بک
....

پهلوان، بلند شو و دوباره داوری کن!
و دست قهرمان را با دست های پهلوانی خودت به هوا بلند 

کن!
سوت شروع کشتی را بزن
و دوباره میدان داری کن!

....
تا »عقربک« زمان به سمت سالمتی ات بچرخد!

 یک »لِنگ« باقیست!
فقط »مشک سقا« می خواهد و لطف حضرت عباس )ع(

یا علی بگو.. .
و زیر »آفتاب و مهتاب« خداوند زندگی را از سر بگیر!

که تو در »اوج بنِد« تاریخ، »سگگ« نمی شوی!
چون »دست در شکن« حریف نمی مانی!

چون »پلنگ شکن« هستی
و ما زمین خورده توایم

....
عباِس فلکمان بمان!

با نی لبک مان بمان!
برای بَکمان بمان

معرفی بزرگان ورزش کازرون
                          این شماره؛عباس فلک                  قسمت دوم

                                                                                                       ورزشی                                                                      کارشناس ورزشی: محمدرضا پوالدی

یادی کنیم از والیبال ورزش مورد عالقه مردم کازرون با 
سابقه تر از فوتبال و کشتی و هندبال.

کازرون در سال ۱۳۳۵ در اصفهان به مقام نایب قهرمانی 
آموزشگاه های ایران و در سال ۱۳۴۴ در گرگان قهرمان 

آموزشگاه های ایران شد.
تیم  قالب  در  والیبالیست های کازرونی  از  زیبا  قاب  این 

بهزیستی کازرون در دهه ۸۰ هستند.
ایستاده از راست جمشید دهقان - احسان رافعی-فریبرز 
اسداهلل  عباسی-سید  اهلل  دانشی-قدرت  موسوی-حمید 

زهرایی-غالم فرخ زاد
نشسته از راست سید صمد زهرایی-یاسر )احد( فرهادیان-
فرد- رضوی  نقی-بهنام  علی  جمشیدی-مهدی  احسان 

صدراهلل موسوی

پنجره ای روبه خانه پدری

کازرون طلوع تازه فوتبال فارس
کازرون قهرمان فارس شد )1356(

فارس  فوتبال جوانان  ششمین دوره مسابقات 
کازرون-  الر-آباده-  تیمهای  شرکت  با 
فسا-  ریز-  –نی  استهبان  –جهرم-  مرودشت 
میزبانی  به  داراب  و  ممسنی  فیروزآباد- 
تیم  پایان  در  و  شد  برگزار  الر  شهرستان 
کازرون با غلبه بر الر به مقام قهرمانی رسید.

را  خود  کار  تیمی  شش  گروه  دو  در  تیم ها 
آغاز نمودند و تیمهای کازرون الر مرودشت 
و جهرم موفق به حضوردر دوره نیمه پایانی 
مرودشت  مصاف  به  ها  کازرونی  ابتدا  شدند 
رفتند تا در وقت اضافی یک برصفر حریف 
با  الر  نیز  بازی  دردیگر  و  نمایند  مغلوب  را 
بر یک جهرم را پشت سرگذاشت  نتیجه دو 
نام کازرون  به  با مانعی  تا الر برای قهرمانی 

مواجه شود.
وقت  در  نتوانستند  وقتی  فینالیست  تیم  دو 
قانونی و اضافی بر یکدیگرچیره شوند نهایتًا 
پا به ضیافت پنالتی ها نهادند و این شیرمردان 
کازرونی بودند که موفق شدند با نتیجه 3-4 

میزبان را شکست دهند.
کاپیتان  و  نامدار  بان  دروازه  چوبدار  سعید 
بازیها در نقش  از  این دوره  تیم کازرون در 
یک مهاجم گلزن ظاهر شد تا توانایی خود را 
وبهمراه  بگذارد  نمایش  به  دروازه  از  بیرون 
مسابقات  از  دوره  این  ستاره  برزگر  رحیم 

بودند.
کاظم  سعیدچوبدار-  کازرونی:  قهرمانان 
– حبیبی  صدراله  مجیدافشاری-  افشاریان- 

–عبدالرحیم  دریایی  رضا  برمکی-  کمال 
پیشه-  رعیت  محمد  فرهادیان-  برزگر-نادر 
محمدتقی  راسخ-  محمدرضا  جامعی-  سعید 
توان-  مصطفی  قبایی-  اله   باروتی-فضل 
و  بودند  فرهادیان  پزشکیان-محمود  ناصر 
محمدحسین مهندسی سرمربی تیم قهرمان بود.

قهرمان  بهبهانی  دبیرستان  دختران 

آموزشگاه های دختران کازرون )1356(
مسابقات  کازرون  ورزش  دبیران  همت  به 
–بسکتبال  والیبال  رشته های  در  دختران 
برگزار  دخترانه  مدارس  بین  پنگ  وپینگ 
انتها در رشته والیبال تیم بهبهانی  شد که در 
قهرمان و تیمهای دانشسرا و 25 شهریور دوم 

وسوم شدند.
در تیم والیبال بهبهانی مرضیه انصاری- شیرین 
بهادران-میترا  )کاپیتان(-فریده  شهدوست 
پور-فرشته  اخالق  مرجان  اسالمی-  حسامی- 
توکلی  اصغر  علی  استاد  مربیگری  به  یادسار 

حضور داشتند.
بهبهانی  قدرتمند  تیم  نیز  هندبال  رشته  در 
و  شهریور   25 تا  ایستاد  نخست  برسکوی 
وسوم  دوم  مقامهای  به  مقدماتی  دانشسرای 

بسندیده کنند.
آمنه  خانمها:  بهبهانی  هندبال  تیم  در 
باقرپور- شهین مرادی- اکرم  شجاعی- زهرا 
دمیرعلی-  مینا  سبزواری-  زهرا  گلستانفرد- 
علیزاده- زهرا  فروغی-  آذر  اسنوری-  منیژه 
فرشته داراب پور-پوران ندایی وافسانه استوان 
قهرمان  درقامت  توکلی  استاد  مربیگری  به 

درخشیدند.
دختران  آن  از  قهرمانی  نیز  بسکتبال  در 
بهبهانی بود و 25 شهریور و دانشسرا مقدماتی 

عناوین دیگر را بخود اختصاص دادند.
تا  شد  اول  دانشسرا  پنگ  پینگ  رشته  در 

بهبهانی و 25 شهریور دوم  و سوم شوند.
اولین کازرونی لیگ فوتبال کشور )1356(

نیروی  تیم  بان  دروازه  فرهادیان  سهراب 
خودرا  سربزای  مقدس  دوران  که  کازرون 
شهیاد  تیم  به  می گذارند  آباد  خرم  لشگر  در 
تخت  دوم  دسته  لیگ  تا  این شهردعوت شد 

جمشید از دروازه این تیم محافظت کند.
نامداری  بازیکنان  آباد  خرم  شهیاد  درتیم 
نعمت  بیگی-  حسین  ناصرمیرزایی-  همچون 

اله حیدری-احمدجاودانه حضور دارند.

 تقویم تاریخ ورزش کازرون               
قسمت دوم

بانوی رکابزن کوهستان ایران گفت: به دلیل 
هزینه باال و پروسه سخت گرفتن ویزا تصمیم 
جهان  قهرمانی  و  جهانی  کاپ های  در  گرفتم 

۲۰۲۰ شرکت نکنم.
درباره  ایسنا  با  گفتگو  در  پرتوآذر  فرانک 
مجدد  برگزاری  از  پس  علت  چه  به  اینکه 
مسابقات بین المللی دوچرخه سواری کوهستان،  
حضور در رویدادهای مهم را از دست داد، بیان 
شد،  آغاز  کرونا  ویروس  شیوع  وقتی  کرد: 
اتحادیه جهانی دوچرخه سواری مسابقات را لغو 
کرد و برگزاری مسابقات مجددًا  شهریور  از 
سر گرفته شد  اما کاپ های جهانی  و قهرمانی 
جهانی در مهر  و آبان برگزار شد. من دعوتنامه 
حضور در این مسابقات را دریافت کرده بودم 
و حتی یکی از برگزارکننده ها پیگیر حضورم  
باال  بسیار  مسابقات  در  حضور  هزینه  اما  بود 
همچنین  می کردم.  پرداخت  باید خودم  و  بود 
پروسه  گرفتن ویزا نیز سخت بود از این رو 
با مربی ام که صحبت کردم تصمیم گرفتم در 
ایران به تمریناتم ادامه دهم و برای سال ۲۰۲۱ 

در مسابقات بیشتری شرکت کنم.
تا  ادامه داد: مسلمًا من هم تمرین می کنم  او   
در مسابقه شرکت کنم و سطح خود را باالتر 
شبیه سازی  حتی  و  تمرین  موقع  هیچ   ببرم. 
در  حضور  جای  نمی تواند  مسابقه  به  تمرین 
که  بود  شکلی  به  شرایط  اما  بگیرد  را  مسابقه 
باال  محدودیت هایی وجود داشت و هزینه هم 
بود و بحث هزینه خیلی مواقع حضور من در 

مسابقات را محدود کرده است.
طال  مدال   ۲۰۲۲ آسیایی  بازی های  در 

می خواهم
پرتوآذر در پاسخ به این پرسش که در روزهای 
سختی که به دلیل شیوع ویروس کرونا ایجاد 
شده است چگونه انگیزه و روحیه خود را حفظ 

می کند، تصریح کرد: این به هدف گذاری  و 
برنامه ریزی که دارم، بر می گردد. خدا را شکر 
هستند  کنارم  در  خوبی  مشاوران  و  مربیان 
برای  من  هدف گذاری  می کنند.  کمکم  که 
بازی های آسیایی ۲۰۲۲ است  و می خواهم طال 
بگیرم و اتفاقی که در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ 
می خواهم  و  کنم  عملی   ۲۰۲۲ در  را  نداد  رخ 
تا  این رو مصمم هستم  از  برسم.  به آن هدفم 

برنامه ام را پیش ببرم. 
برای  اینکه  مورد  در  ایران  رکابزن  بانوی 
چگونه  کرونا  ویروس  به  ابتال  از  جلوگیری 
گفت:  می دهد،  انجام  را  خود  تمرینات 
می توان  که  است  رشته ای  دوچرخه سواری 
انفرادی و در فضای باز کار کرد  و محدودیت 
خوشحالم.   لحاظ  این  از  و  است  کمتر  برایش 
تمریناتی هم که باید در باشگاه انجام دهم را در 
خانه انجام می دهم. اآلن من تمرین بدنسازی هم 
دارم و دنبال این بودم از امکانات آکادمی ملی 
محدودیت ها  دلیل  به  اما  استفاده کنم  المپیک 

فعاًل سفرم به تهران به تعویق افتاده است. 
دیگر به المپیک توکیو فکر نمی کنم

پرسش  این  به  پاسخ  در  ایران  رکابزن  بانوی 
توکیو  المپیک  سهمیه  نگرفتن  موضوع  که 
فکر  آن  به  هنوز  یا  است  شده  تمام  برایش 
باید  که  مسابقه ای  در  کرد:  تصریح  می کند؟ 
نماینده کشور چین  از   بعد  سهمیه می گرفتم، 
از خط پایان رد شدم و سهمیه به چین رسید. 
در صورتی می توانم به سهمیه  برسم که چین 
است  بعید  خیلی  مسئله  این  و  بدهد  انصراف 
فکر  توکیو  المپیک  به  دیگر  من  بنابراین 
طالی  مدال  کسب  هدفم  تمام  فعاًل  نمی کنم. 
این  می دانم  و  است   ۲۰۲۲ آسیایی  بازی های 
بازی ها دروازه ای است تا من بتوانم به سهمیه 

المپیک ۲۰۲۴ برسم.

 دلیل غیبت پرافتخارین دختر
 رکابزن ایران در مهمترین 
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