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محمدرضا شعبانی ورزشکار زورخانه 
سیدالشهدا کازرون در دسته ۴۰+ در 
رده نونهاالن در مسابقات زورخانه ای 
صدوقی  شهید  سالن  در  که  کشور 
کسب  به  موفق  شد  برگزار  یزد 
از  بهمنی  علیرضا  شد.  قهرمانی  مقام 
کرمانشاه نیما زارع از خراسان رضوی 

به  مازندران  از  حسینی  سیدعرشیا  و 
ترتیب دوم و سوم مشترک شدند.

که  مدت هاست  زورخانه ای  ورزش 
دوباره  مردانی  صمد  وافر  تالش  با 
سنی  رده های  تمامی  در  و  شد  احیا 
افتخار  کازرون  شهرستان   برای 

کسب می کند.

تیم هندبال کازرون که بعداز ۵ سال 
دوری از لیگ برتر هندبال موفق به 
حضور مجدد در این لیگ شدند روز 
جمعه ۳۱ شهریور ماه در شهر یزد به 
دیدار یزدی ها خواهند رفت تا اولین 
کویر  دل  در  را  خود  سخت  بازی 

برگزار کنند.
با  بود  قرار  که  کازرون  هندبال  تیم 
نام و پوشش اسپانسری کبیرموتور از 
معدود کارخانه فعال در کازرون پا به 
لیگ برتر بگذارد در همان بدو کار 
تا  شد  مواجه  اسپانسر  وعده  با خلف 

با کمک های مردمی و حمایت مالی 
آن ها در این مسابقات شرکت کند.

بازیکنان  از  ترکیبی  با  کازرون  تیم 
قبل  سال های  که  خود  قدیمی 
صاحب  لیگ  دیگر  تیم های  در 
بازیکنان  و  بودند  شده  عنوان 
برتر  لیگ  کارزار  وارد   جوان 

شده است.
بهرام  رستمی،  فرزاد  نوروزی،  میثم 
بازیکنان  از  سلطانی  حسین  رستمی، 
هندبال  تیم  عنوان دار  و  سرشناس 

کازرون هستند.

رسم روزگار این چنین است که گاه وبی گاه در غم فراق 
دوست یا عزیزی ما را به ماتم بکشاند تا شاید تلنگری 
باشد برای امیال و هوای و هوس مان تا که به خود بیاییم 

دلی را نشکنیم حقی را ناحق نکنیم.
اول پاییز سال ۱۳۳۵ در کازرون چشم بر جهان هستی 
گشود به مانند همه همسن و ساالن خود توپ و توپ 
باعث  پیش زمینه  همین  و  بود  سرگرمی  بهترین  بازی 
گردید که تا آخرین لحظه حیات عاشق و شیفته ورزش 

و خدمت به ورزشکاران را پیشه خود سازد.
خلیل پاکدل

جامعه  به  مدارس  ورزش  که  بزرگانی  از  دیگر  یکی 
که  بود  پاکدل  یاد  زنده  کرد  تقدیم  کازرون  ورزشی 
در دو رشته هندبال و فوتبال پا به میادین ورزشی نهاد.

در سال ۱۳۵۳ به عضویت تیم منتخب هندبال مدارس 
به  موفق  تیم  این  با   ۱۳۵۵ سال  تا  و  آمد  در  کازرون 
کسب سه مقام قهرمانی در استان شد در کنار هندبال 
در تیم نیرو )رستاخیز( نیز از بازیکنا ن خوشنام فوتبال 
کازرون بود و با این تیم به دو مقام قهرمانی در جوانان 
و دو مقام نایب قهرمانی در سطح بزرگساالن دست پیدا 
کرد، همچنین با تیم هندبال رستاخیز چهار بار قهرمان 

باشگاه های کازرون شد.
را  ورزش  به  وافر خود  عالقه  و  پاکدل عشق  زنده یاد 
هنر  در  فوتبال،  و  هندبال  رشته  دو  در  بربازی  عالوه 

تمامی  و  داد  ادامه  نیز  خبرنگاری  و  ورزشی  عکاسی 
مهم و  هفته نامه  انعکاس در دو  با  را  خبرهای ورزشی 
مطرح آن زما ن که نقش بسیاری در تشویق و ترغیب 

ورزشکاران داشت به اطالع همگان می رساند.
)دنیای  اطالعات  روزنامه  خبرنگاری  پاکدل  زنده یاد 
ورزش(، کیهان )کیهان ورزشی(، رسالت و خبرجنوب 

در کارنا مه پرافتخار خود را دارد.
و  قضاوت  ورزش  در  مرحوم  آن  خدمات  دیگر  از 
داوری بود که با درجه داور ملی بازی های بسیاری را 
داوری کرد و شاگردان بسیاری نیز در این امر پرورش 

داد و به جامعه ورزشی تقدیم کرد.
در سال ۱۳7۰ به ریاست هیئت هندبال کازرون منصوب 
شد و تحولی عظیم در این رشته ایجاد کرد تیم هندبال 
را با نام شیالت کازرون در لیگ سراسری هندبال ایران 
شرکت داد تا نام کازرون را بلند آوازه تر از قبل نماید.
مدیریت کم نظیر آن مرحوم در هندبال باعث گردید تا 
هندبال کازرون در تمامی رده های سنی در سطح کشور 
هندبال  نوعی  به  و  یابند  ارزشمندی دست  مقام های  به 

کازرون را دوباره به روزهای طالیی خود برگرداند.
اداره تربیت بدنی  خلیل پاکدل در دهه ۸۰ به ریاست 
وقت کازرون منصوب شد تا بار دیگر با مدیریت عالی 
در  را  بسیاری  زیرساخت های  کالم  نفوذ  و  قدرت  و 
سالن  هجده  کند.  ایجاد  ورزش  برای  شهرستان  سطح 

ورزشی و استخر شنای سرپوشیده در زما ن مدیریت آن 
مرحوم به فضای ورزشی کازرون افزوده شد.

زنده یاد پاکدل به مدت ۶ سال به عنوان مشاور مدیرکل 
تربیت بدنی فارس و همچنین رییس امور شهرستان ها 

در خدمت استان فارس بود.
مدیرعامل  تعاونی مسکن کارکنان دولت،  عامل  مدیر 
تعاونی مسکن الله، مدیر عامل تعاونی مسکن اداره کل 
ورزش و جوانان فارس، ناظر فدراسیون هندبال از دیگر 

سمت ها و خدمات خلیل پاکدل بود.
را  خود  عمر  که  ورزشی  کاماًل  مرد  این  سرانجام 
بود در  استانش کرد  به جوانان شهر و  صرف خدمت 

22شهریورماه ۱۳۹۶ به دیدار معبود خود شتافت.

کازرون با تقدیم بیش از ۱۱۰۰ شهید در جنگ تحمیلی 
این  میان  از  کرد  تقدیم  اسالمی  ایران  به  را  خود  دین 

تعداد شهدا، بیش از ۱2۰ نفر از آنان ورزشکارانی بودند 
که  شهیدان  کردند  آسمانی  را  قهرمانی شان  مدال  که 

هرکدام روزی با درخشش در میادین ورزش نام عزیز 
کازرون را بلند آوازه کرده بودند با آغاز جنگ تحمیلی 
ردای شهادت پوشیده به جنگ خصم زبون رفته تا دین 

خود را به امام میهن ادا کنند.
شهید ناصر شاملی قهرمان ملی از بزرگان فوتبال ایران 
با بیش از  در جام تخت جمشید ، شهید حسن اعتمادی 
ده ها قهرمانی در استان در رشته های فوتبال و بسکتبال ، 
شهید قاسم پرآور ، شهید صفدر شهبازی ، شهید سبزواری 

و... .
فزون  بسیار  نیز  ورزشکار  آزاد گا ن  و  جانبازان  تعداد 
یارا ن و هم رزمان شهید خود  است، آن ها هم در کنار 
این  قبال  ما در  ادای دین کردند. حال وظیفه  پهلوانانه 
یادواره  کدام  چیست؟  گذشتگی  خود  از  و  ایثار  همه 
و  خیابان  کدام  کردیم  مزین  آن ها  نام  با  را  ورزشی 
کدام  کردیم  نام گذاری  آن ها  مقدس  نام  با  را  کوچه 
همایش در خور را بیاد آن ها برپا کردیم ؟ هرچند که 
آن ها نیازی به این لطف و مرحمت ما ندارند و ما هستیم 

که باید خود را بشناسیم و در راه آن ها قرار بگیریم .

از مهمترین وظایف سازمان ورزش و جوانان همگانی کردن ورزش 
و ترویج آن در میان عموم جامعه است.

شورای شهر در زمینه ورزش چه کمکی می تواند به جامعه ورزش 
کازرون بکند؟

وظیفه  تنها  نه  است  جامعه  دغدغه  از  یکی  ورزش  آنجایی که  از 
به  باید  سازمان ها  و  نهادها  همه  بلکه  شهرداری ها  و  شهر  شورای 
کمک ورزش بشتابند تا جامعه ای سالم و با نشاط و باانگیز به دور از 

معضالت اجتماعی رایج داشته باشیم.
حال باید شورای شهر برنامه ای برای این امر دارند یا خیر؟ آیا این 
کمک ها صرفًا برای تیتر شدن دهان پر کنی است یا به واقع برنامه 

اداره ورزش و جوانان  اهداف آن در کنار  پیشبرد ورزش و  برای 
سؤال دیگر اینکه اگر شورای شهر قصد کمک فکری_ مالی یا هر 
نوع دیگر داشته باشد اداره ورزش و جوانان پذیرنده این امر خواهد 

بود یا که باید در سلسله مراحل اداری بایکوت شده و ... .
که  کازرون  شهر  شورای  دوستا ن  برای  پیشنهادها  اینکه  خالصه 
اتفاقًا از دو ورزشکار نامدار و عنوان دار مانند راحله نامداری و بهادر 
ریاضی بهره مند ست داریم: تدوین برنامه ای دقیق چهار ساله با هدف 
مشخص که در انتها سال چهارم بتوان نمود آن را به خوبی در بطن 

ورزش کازرون مشاهده کرد.
برگزاری  مانند  به  آن  کردن  همگانی  و  ورزش  ترویج  به  کمک 

مسابقات دوومیدانی، دوچرخه سواری، پیاده روی رقابتی در سطح شهر 
احاد مردم  به منظور آشنایی  در مسیر پر تردد و در ساعات شلوغ 
و تشویق آن ها به ورزش که این برنامه بسیار کم هزینه می باشد و 
پرفایده. کمک به برقراری تعامل میان اداره ورزش و جوانان با اداره 
آموزش و پرورش و تشویق این دو نهاد به همکاری نزدیک با هم

کمک به درآمدزایی ورزش و جلوگیری از دست دراز کردن جامعه 
ورزش به سوی اشخاص.

نامگذاری خیابان یا میدان یا یک مکان ورزشی به نام پدر ورزش 
از  مردم کازرون  قدرشناسی  منظور  به  )سیدحسن سالمی(  کازرون 

آن عزیز سفر کرده.
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