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مستندی با اولین گلزن زمین چمن
فوتبال پرافتخار کازرون سال های سال بدون کمترین امکانات که 
حداقل یک زمین مناسب و استاندارد باشد بی بهره بود تا اینکه به 
پاس تالش ها و کسب مقام قهرمانی استان در سال ۱۳۵۸، استاندار 
فارس دانش منفرد مجوز چمن زمین فوتبال استادیوم کازرون را 

صادر کرد.
و  مردم  خوردن  خون دل  با  زمین  این  تا  برد  زمان  سال  پنج 
ورزشکاران کازرون چمن شد. دو تیم هما وببر تکرار بازی نیمه 

تمام خود را بعنوان بازی افتتاحیه برگزار کنند.
فضل اله رباعی

متولد: ۱۳۴۶- کازرون
در  شادی  و  جشن  روز  که  روزی  سال  اول  روز  بهار  اول  روز 
سرتاسر ایران زمین است خداوند فرزندی را به خانواده رباعی عطا 
افتخار،  انتخاب راه و مرام ورزش و ورزشکاری مایه  با  کرد که 

مباهات خود و خانواده و باعث سربلندی کازرون عزیز شود.
در دوران دبستان زیر نظر سلیمان خوابستان که از بازیکنان، مربیان 
و داوران خوشنام کازرون بود الفبای فوتبال را آموخت و توسط 

ایشان کهان زمان سکاندار تیم عقاب بود به این تیم پیوست.
همجواری با برادران سیروس و دکترمحمد عارف که از ستارگان 

تیم عقاب بودند باعث انگیزه بیشتر در رباعی جوان شد.
سال ۱۳۶۱ به تیم بزرگ ببر پیوست و اولین عنوان قهرمانی خود را 
سال بعد با تیم جوانان ببر کسب کرد. سال ۱۳۶۳ فینالیست جوانان 
تیم شده و  این  مغلوب  بودند که  تیم هما  با  باشگاه های کازرون 

بعنوان نایب قهرمانی دست پیدا کنند.
فضل اله رباعی اولین گل بازی افتتاحیه چمن را برای تیم ببر به تیم 
هما زد تا نام او برای همیشه در تاریخ فوتبال کازرون به یادگار 
بماند. ایشان زننده سریع ترین گل فوتبال کازرون نیز بودند این گل 

درست چند ثانیه بعد از شروع بازی و درحالیکه توپ دو سه متر 
از دایره وسط زمین خارج شده بود با یک ضربه زیبا انهم در یک 
بازی حساس و بزرگ وارد دروازه حریف کرد تا زیباترین گل 
 فضل اله رباعی و سریع ترین گل تاریخ فوتبال کازرون زده شده

باشد.
مقام  به  اقتدار  با  کازرون  جوانان  منتخب  تیم  با   ۱۳۶۴ سال  در 

قهرمانی فارس رسیدند.
فضل اله رباعی با تیم ببر در سال های ۶۶ و ۷۰ با تیم ببر به مقام 

سوم باشگاه های کازرون دست یافت.
در فوتبال گذشته کازرون هرتیم به مهاجمان و گلزنان خود می بالید 
و تیم ببر نیز از این قاعده مستثنی نبود ببر با خط آتش خود که 
شامل بهروز احمدی، ایرج خوشبخت، فضل اله رباعی و با حمایت 
و  خوشبخت  بهمن  همچون  گلزن  و  تکنیکی  بزرگ  هافبک  دو 

حسنعلی احمدی همواره درخشان ظاهر می شدند.
بزرگ  پیروی  کریم  محمد  حاج  و  احمدی  علی  محمد  یاد  زنده 
رباعی  اله  فضل  که  هستند  علیا  کوی  و  کازرون  ورزش  مردان 
تمامی افتخارات ورزش خود را مدیون آنها و همچنین مربیان خود 
حاج  غالمحسین صحرائی،  هدایت،  رسول  احمدی،  سردار  آقایان 

حیدر نامی نژاد، سلیمان خوابستان می داند.

معرفی بزرگان ورزش کازرون
این شماره؛فضل اله رباعی

                                                                                                       ورزشی                                                                      کارشناس ورزشی: محمدرضا پوالدی

بارها و گفتم و نوشتم که وجود و تشکیل تیم مهاجرین باعث تغییر و نوع نگرش جدیدی در فوتبال کازرون شد.
وجود بازیکنان بزرگ و نامداری همچون شهید شاملی، آقا نظام، محمدحسین، سیامک لطیفی و ... همه و همه ضمن 

ایجاد انگیزه باعث تحول اساسی در نوع فوتبال کازرون شد.
ایستاده از راست:

مرحوم یوسف جوکار، محمدحسین قاسمی، عباس نخلی نژاد، امیر حیدرزاده، مجید آراسته، فرهاد حیدریان، سیامک 
لطیفی، ذوالفقار نظام آزادی و عبدالرضا شادمانی

نشسته از راست:
بهروز... و عبداهلل  نوایی، احمد دیور،  فرامرز  توان،  محمدحسین دهقانی، حسین جوانمردی، علی جوکار، مصطفی 

سقایی
با تشکر از سعید دیور مدیر انجمن داونی ها

پنجره ای روبه خانه پدری

کازرون با کسب 4 مدال طال بهترین تیم 
شهرستانی ایران در دومیدانی آموزشگاه ها 

شد )1335(
موفق  اقتدار  با  که  کازرونی  جوانان 
و  دو  مسابقات  نهایی  دور  به  صعود  به 
میدانی آموزشگاه های کشور شده بودند با 
درخشش در مرحله نهایی مهر تأییدی بر 

شایستگی های خود زدند.
هوشنگ عرب زاده با رکود 1.75 قهرمان 
پرش ارتفاع، ماشااله حسینی فرد قهرمان 
دو صد متر و پرش طول، هدایت یعقوبی 
در رشته پرتاب وزنه قهرمان کشور شدند.
این مسابقات در ورزشگاه منظریه تهران 
میدانی  بزرگان دو و  تمامی  با حضور  و 
ایران برگزار شد. هدایت و سرمربیگری 
تیم کازرون نماینده فارس برعهده استاد 
علی اصغر گروش و سرپرستی تیم برعهده 
مسئول  و  فنی  مدیر  سالمی  حسن  سید 

انجمن ورزش کازرون بود.
کازرون  نامدار  قهرمانان  جمع  از  نکته: 
یعقوبی  هدایت  و  زاده  عرب  هوشنگ 
مرحوم شدند و تنها بازمانده نسل طالیی 
دوومیدانی کازرون )ماشااله حسین فرد( 

به کسب وکار مشغول است.
جوانان  قهرمان  رستاخیز  جوانان  سازمان 

کازرون شد )1354(
که  کازرون  جوانان  فوتبال  مسابقات 
جوانان  سازمان  تیم  دوازده  شرکت  با 
هما-   – –شاهین  –پرسپولیس  رستاخیز 
پیکان  شهباز-  ببر-  پاس-   – دارایی 
با  شد  انجام  افسر  و  پیروز  نوربخش-   –

قهرمان تیم رستاخیز به پایان رسید.
و  فینال  روز  در  رستاخیز  و  پرسپولیس 
غالمحسین  و  شکرریز  حسن  قضاوت  با 
میدان  به  نیکویی  وعبدالصاحب  ماهیانه 
که  بودند  رستاخیزها  پایان  در  و  رفتند 
رسید  گل  به  عضدی  امیر  شهرام  توسط 
تا نخستین قهرمانی خود را جشن بگیرند.

 4 از  بیش  حضور  در  رستاخیز  قهرمانی 
شد  برگزار  کازرونی  تماشاگر  هزار 

خط  همچنین  و  چوبدار  سعید  درخشش 
دفاعی مستحکم رستاخیزی ها بزرگ ترین 

عامل قهرمانی این تیم بود.
 – چوبدار  سعید  قهرمان:  تیم  بازیکنان 
حسن   – احمدی  –احمد  دارنگ  کاظم 
امیر  نادر   – فرهادیان  حسنعلی  کامکار- 
عضدی – مصطفی توان –عنایت رهنما – 
صفدر پاکدل – محمود صادقی – مسعود 
سهراب   – امیرعضدی  علیرضا  چوبدار- 
کشتی   – فرهادیان  محمود  و  فرهادیان 

نورد
سرمربی و سرپرست: سید حمید کاظمینی
سه  رستاخیز  جوانان  سازمان  تیم  نکته: 
جوانان  قهرمان بازی های  متوالی  دوره 
کازرون در سال های 54- 55 و 56 شده 
تیم  با  مشترکا   56 سال  در  قهرمانی  که 

تاج بوده است.
قهرمانی  مسابقات  دوره  دومین  و  بیست 
آموزشگاه های فارس در کازرون برگزار 

شد )1355(
دانش آموز  پسر  و  دختر   1500 حضور 
و  شیراز  دوم  و  اول  ناحیه های  از 
در  روز   6 مدت  به  فارس  شهرستان های 
در  شد  برگزار  کازرون  در  نوروز  ایام 
والیبال دختران تیم های آباده –فیروزآباد 
و فسا در قسمت والیبال پسران کازرون 
– جهرم و فسا در رشته هندبال دختران 
شطرنج  در  استهبان   – فسا   – کازرون 
کازرون  و  مرودشت   – فسا  دختران 
کسب  را  سوم  و  دوم  اول،  مقام های 

کردند.
همچنین در دومیدانی پسران کازرون – 
دختران  میدانی  و  دو  در  فسا   – داراب 
پسران  بسکتبال  در  الر  و  داراب   – فسا 
هندبال  در  و  جهرم  کازرون-  نی ریز- 
فیروزآباد  و  فسا   – کازرون  پسران 

صاحب عناوین اول تا سوم شدند.
کشتی گیران فرنگی کار کازرون نیز با 
اقتدار قهرمان شدند تا فیروزآباد و فسا در 

جای دوم و سوم قرار بگیرند.

 تقویم تاریخ ورزش کازرون
)قسمت سوم(

مربی تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون: کارت قرمز، ضربه 
سنگینی به ما زد.

تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون در یک بازی نزدیک از سد 
ذوب آهن اصفهان گذشت و جای خود را در صدر جدول محکم 

کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از ایرنا، این بازی که از دور چهارم 
گروه اول این رقابت ها یکشنبه در سالن پوریای ولی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد شیراز برگزار شد، هر ۲ تیم، بازی با قدرت و نزدیک 
داشتند و در نهایت، این تیم شهید شاملی کازرون بود که با اختالف 

یک گل و با نتیجه ۳۱ بر ۳۰ حریف خود را مغلوب کرد.
هر ۲ تیم که مدعی عنوان قهرمانی هستند و در جدول گروه خود 
رده اول و دوم را در اختیار داشتند، بازی خوبی را از خود به نمایش 

گذاشتند و بارها دروازه یکدیگر را نیز تهدید کردند.
را  بازی  نخست  نیمه  در  تثبیت صدرنشینی  برای  شاملی  شهید  تیم 
هجومی آغاز کرد و توانست با زدن چند گل از حریف خوبش بیفتد 
اما تیم ذوب آهن هم برای اینکه عقب نماند به حمالت خود افزود 
تا اینکه این نیمه با نتیجه ۱۸ بر ۱۶ به سود تیم کازرون پایان یافت.
در نیمه دوم هم دو تیم بازی برابری ارائه دادند اما سبزپوشان  ذوب 
آهن در یک فرصت مناسب دروازه تیم کازرون را باز کردند تا 

اختالف به یک گل برسد.
اما سرخپوشان کازرونی که نمی خواستند اجازه خودنمایی به حریف 
خود بدهند دست به حمله زدند و بر سرعت بازی خود افزودند و 

بازهم  اختالف خود را زیاد کردند.
در ادامه تیم ذوب آهن بازهم حمله کرد تا بتواند اختالف نتیجه را 

کم کند و تا حدودی هم در این کار موفق بود اما در پایان این تیم 
شهید شاملی بود که با نتیجه ۳۱ بر ۳۰  این بازی نفس گیر را به سود 

خود پایان دادند.
در پایان مسابقات این گروه، تیم شهید شاملی با ۱۴ امتیاز در صدر 
تا  شد  دوم  امتیاز   ۱۱ با  هم  آهن  ذوب  تیم  و  گرفت  قرار  جدول 
است  نشده  مشخص  آن  زمان  هنوز  که  مسابقات  این  سوم  مرحله 
تعیین کننده تیم های  صعودکننده این گروه باشند و به نظر می رسد 
این دو تیم هم در پایان دور سوم به مرحله پایانی این رقابت ها بعد 

صعود کنند.
در ادامه این پیکارها و از گروه یک  و از ساعت ۱۶  پاس ناجا قم 
به مصاف نفت و گاز گچساران رفته است و ساعت ۱۹  تیم های 

ستارگان دشتستان با پرسپولیس بهبهان بازی خواهد کرد.
بوشهر،  دشتستان  ستارگان  تیم های  رقابت ها،  این  یک  گروه  در 
نیروی زمینی شهید شاملی کازرون، پرسپولیس بهبهان، نفت و گاز 

گچساران، ذوب آهن اصفهان و پاس ناجا قم شرکت دارند.
کردستان،  کاشت  کیمیا  یاسوج،  دهدشت  خاییز  فرازبام  همچنین 
زغال سنگ طبس، فوالد سپاهان اصفهان، پرواز هوانیروز اصفهان و 
مس کرمان هم تشکیل دهنده تیم های گروه دوم هستند.            

سی و سومین دوره این رقابت ها که از نوزدهم آذرماه ۹۹ آغاز شده 
تا بیست و چهارم این ماه در سالن پوریای ولی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شیراز در شهر صدرا  بدون حضور تماشاگران و خبرنگاران 

ادامه خواهد داشت.
کارت قرمز ضربه سنگینی به ما زد

تیمش  پیروزی  از  پس  منجیری  آزاد  مهدی  بازی،  این  حاشیه  در 

مقابل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: در لحظاتی بازی را به علت 
خستگی بازیکنان از دست دادیم، اما توانستیم بار دیگر بازی را در 

دست بگیریم.
بازیکنان  از  یکی  پایانی  دقیقه  چهارده  در  افزود:  منجیری  آزاد 
ما  تیم  به  ضربه  یک  که  شد  اخراج  قرمز  کارت  با  ما  تأثیرگذار 
بود. در کل شاهد یک بازی جذاب و نزدیک بودیم که از شبکه 
ورزش هم به صورت مستقیم پخش شد و تماشاگران از دیدن این 

بازی لذت بردند.
وی در پایان گفت: خدا را شکر که در نهایت برنده شدیم. تیم ذوب 
آهن هم تیم خیلی منسجم و جوانی بود و خیلی خوب بازی کردند؛ 

به آن ها تبریک می گویم.

هندبال برتر مردان؛ برتری تیم شاملی کازرون مقابل ذوب آهن اصفهان

حقوقی

قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که از اهداف اصلی شوراهای حل اختالف ایجاد صلح و سازش و همچنین آرامش و دوستی و رفع اختالف ها بین افراد در جامعه و 
خانواده هاست. یکی دیگر از مشکالتی که متأسفانه امروزه باعث تنفر زوجین از یکدیگر در زندگی مشترک شده همان اهمیت ندادن به آراستگی و وضعیت ظاهری است 
که در رفتار زن و یا شوهر تأثیر زیادی دارد و گاهی اوقات باعث ناراحتی شدید زن و یا شوهر شده که ممکن است درنهایت منجر به تنفر و جدایی شود. بنابراین با توجه 
به اهمیت آرامش و عشق و دوستی در زندگی مشترک، لذا به نظر می رسد یکی از عوامل تقویت کننده ارتباط زناشویی بین زوجین، آراستگی و مرتب بودن و شیک بودن 
زن و یا شوهر است که می تواند باعث تشدید عشق و محبت و دوستی بین آنان شود و درنتیجه می توان گفت اهمیت دادن به وضعیت ظاهری و آراسته بودن جاذبه هایی 
است که زوجین می توانند با استفاده از توانایی های خودشان، زمینه ساز آرامش شده و دوست داشتن همدیگر را تقویت بیشتری کنند و البته زوجین به این جذابیت ها نیاز 

دارند و از طرفی هم آراستگی و مرتب بودن همسر برای همسر بسیار نیکو و پسندیده است.

محمدعلی مختارزاده  - کارشناس حقوق و رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم کازرون

تأثیر آراستگی زوجین در زندگی مشترک

شاملی  شهید  زمینی  نیروی  تیم 
سوم  روز  بازی  دومین  در  کازرون 
تیم  مقابل  برتر  لیگ  برگشت  دور 
 ستارگان دشتستان به پیروزی دست پیدا 

کرد.
سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
دور  از  روز  سومین  در  فارس،  مرکز 
هندبال  برتر  لیگ  رقابت های  برگشت 
شهید  سردار  داشت  گرامی  آقایان، 
پورجعفری تیم نیرو زمینی شهید شاملی 
یک  بازی  یک  در  توانست  کازرون 
طرفه تیم ستارگان دشتستان را با نتیجه 
۴۲ بر ۲۶ شکست دهد و با ۱۲ امتیاز به 

صدرنشینی خود در این گروه ادامه دهد.
برگشت  دور  سوم  روز  ادامه  در 
تیم  دو  هندبال،  برتر  لیگ  رقابت های 
پرسپولیس بهبهان و پاس ناجا قم ساعت 
۱۹ به مصاف هم خواهند رفت که این 
بازی بصورت زنده از شبکه ورزش سیما 

پخش خواهد شد.
دور برگشت مسابقات لیگ برتر هندبال 
شده  آغاز  ماه  آذر  نوزدهم  که  آقایان 
است تا ۲۴ همین ماه به میزبانی هیئت 
پوریای  سالن  در  فارس  استان  هندبال 
ادامه  شیراز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ولی 

خواهد داشت.

لیگ برتر هندبال مردان

 پیروزی قاطع نیروی زمینی
 شهید شاملی مقابل ستارگان


