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ورزشی

فریدون رئیسی- سرویس ورزشی 
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی باشگاه ها و دستجات 
آزاد شــیراز گرامیداشت زنده یاد رامین بشکاری با حضور 
بیش از یکصد و هشتاد کشتی گیر از باشگاه های شیراز 
به میزبانی هیأت کشــتی شــیراز و باشــگاه شــهید تیمور 

فروغی در خانه کشتی شیراز برگزار گردید.
از  و  مســابقات  برگــزاری  مســئول  بشــکاری  شــاهین 
پیشکســوتان کشــتی در گفتگــو بــا خبرنگار ما گفــت: از 
آنجــا کــه هــدف هیــأت کشــتی شهرســتان شــیراز ایجــاد 
انگیــزه در بیــن آینده ســازان مــی باشــد که در این راســتا 
با یک اقدام بســیار خوب و با اســتقبال کم نظیر جامعه 
کشــتی شهرســتان شــیراز بعــد از یــک وقفــه چند ســاله 
کــه در امــر برگــزاری مســابقات پهلوانــک هــا در شــیراز 
 ایجــاد شــده بــود ایــن مســابقات با حضــور بیــش از ۱۸۰ 

کشتی گیر از ۱۳ باشگاه شیراز در ۱7 وزن برگزار گردید.
وی گفــت: هــدف مــا  ایجــاد  یــک رقابت ســالم بیــن این 
عزیــزان بــه منظــور بــاال بــردن انگیــزه آنهــا بــرای فعالیت 
می باشــد و از آنجــا کــه هــدف مــا توســعه کشــتی در بین 
ایــن آینده ســازان می باشــد ضمن اهدای مــدال و حکم 
به نفرات برتر این دوره از مسابقات به همه کشتی گیران 
شــرکت کننده گواهی شرکت در مســابقات اهدا کردیم. 
بشــکاری افــزود: هر چند کــه تعداد زیاد کشــتی گیران کار 
را ســخت کــرده بــود اما همــت و تــاش کمیتــه داوران و 
کمیته  برگزاری مسابقات هیأت کشتی شهرستان شیراز 
و همچنیــن همــکاری مربیان و خانواده ها باعث شــد تا  

مسابقات بدون کوچک ترین مشکلی برگزار گردد.
وی بیــان داشــت: قضــاوت مســابقات بــه عهــده اردالن 
شهرســتان  کشــتی  هیــأت  داوران  کمیتــه  رئیــس  کاوه 
، کاظــم ناصر، ولی یعقــوب زاده، حســن بذرافکن،  شــیراز
قاســم  درکــی،  محســن  مرجانــی،  شــهرام  بنــاء،  حمیــد 

ع، محمدرضــا رضایــی، حســن رضایــی و زهــرا صادقی،  زار
نیلوفر آزادی جدول نویس مهرزاد حســنی و سرپرســت 

مسابقات عبدالرضا رستگار بودند.
* یک روز ماندگار در کشتی شیراز 

دیــروز خانه کشــتی  شــیراز حــال و هوای دیگری داشــت 
از  کــه  از ۱۸۰ پهلوانــک در رشــته فرنگــی  بیــش  حضــور 
باشــگاه های مختلف در این رقابت ها حضــور پیدا کرده 
بودنــد یکتــا حرکاتــی زیبــا از ورزش اول کشــورمان را در 
حضــور جمع کثیــری از خانــواده و مســئولین به نمایش 
بگذارند رســیدن ســطح  کشــتی فرنگی  فارس به  سطح 
جهانــی و بیــن المللــی و برخــی مواقــع فراتــر از آن باعــث 
شــد تا همواره نگاه ویژه به کشــتی فرنگی در شهر شیراز 

صورت گیرد. 
محمدمهــدی کوثــری رئیــس هیأت کشــتی شهرســتان 
شــیراز در کنــار حمایت هــای خــوب شــاهین بشــکاری از 
پیشکســوتان این ورزش زمینه ســاز برگزاری مســابقاتی 

بودند که تضمین  کننده آینده کشــتی اســتان فارس در 
، آسیا و جهان خواهد بود. آنچه در این مسابقات  کشور
قابــل توجه بود تاش و زحمات مربیان ســازنده کشــتی 
فرنگــی بود که شــاگردان خود را به خوبــی آموزش داده تا  
فنــون زیبای کشــتی اصیل ایرانی را در ســالن به نمایش 
بگذارند. این آینده سازان نشان دادند که در سایه  توجه 
و  حمایــت بیشــتر می تواننــد در آینــده حرف هــای زیادی 
بــرای گفتــن داشــته باشــند اما آنچــه الزمه کار می باشــد 

حمایت مسئولین از این عزیزان است که قطعا در سایه 
حمایــت هــا و توجهات آنهــا می توان آینده بســیار خوب 
و روشــنی را بــرای کشــتی فرنگی فــارس در آســیا و جهان 
ترســیم کــرد و قطعا بــا این رونــد جایگزینان خوبــی برای 
قهرمانان امروز در تیم های ملی کشورمان خواهند بود. 

* نمره ممتاز برای هیأت کشتی شیراز
فرنگــی  کشــتی  مســابقات  برگــزاری  شــک   بــدون 
پهلوانــک هــای شــیراز می توانــد نقطــه عطفــی در تاریــخ 

کشتی این کانشهر باشد. 
در راستای حمایت ها و برنامه ریزی های خوب مهندس 
بشــکاری مدیر برگزاری مســابقات و هماهنگ  و هم دل 
کــردن کارها باعث شــد تا یکی از برنامــه ریزی های خوبی 
در راســتای اجرای مسابقات کشتی در سطح شهرستان 
شــیراز انجــام شــود فراهــم کــردن بســترهای الزم بــرای 
برگزاری مســابقات ایده آل و مناســب و پشتیبانی کامل 
و در نظــر گرفتــن تمــام   جوانب  به کار باعث شــدند  این 
مسابقات بدون کوچک ترین مشکلی رقابت ها را برگزار 

شود. 
* تشویق خانواده ها برای حمایت از کشتی شیراز

یکــی از اقدامــات خــوب و مؤثــر مهنــدس بشــکاری در 
جهــت توســعه ورزش و حمایــت خانــواده هــا از ورزش 
کشــتی شــیراز تشــویق آنهــا در مســابقات پهلوانــک  ها 
بود. وی که  اعتقاد خاصی به این مسئله دارد که کشتی 
با حضور خانواده ها می تواند به رشــد و بالندگی دســت 

پیــدا کند لذا بــا اهدای هدایایی به قید قرعــه به خانواده 
کشتی گیران ضمن قدرشناسی از آنها  می تواند در جهت 
ایجاد انگیزه جهت خانواده ها در حمایت از فرزندانشان 

بسیار مؤثر باشد.
* تقدیر جامعه کشــتی شــیراز از برگزارکنندگان مسابقه 

پهلوانک ها 
بعد از یک وقفه چند ســاله که به علت ویروس کرونا در 
امر برگزاری مســابقات ورزشی در رده های سنی گوناگون 
ایجــاد شــده بود و اینکه طی ۶ ســال گذشــته نیــز در رده  
پهلوانک ها مســابقات کشــتی در شــیراز برگزار نگردیده 
بود به همت هیأت کشتی شهرستان شیراز با مدیریت 
محمدمهــدی کوثــری در کنار زحمات شــاهین بشــکار از 
دلسوزان و عاقمندان به کشتی بعد از این مدت اولین 
مســابقه پهلوانک ها در روزهای پایانی سال جاری برگزار 

گردید.
از آنجــا کــه برگــزاری ایــن مســابقات باعــث ایجــاد شــور 
آینده ســازان کشــتی فرنگــی  و نشــاط و انگیــزه در بیــن 
شــیراز خواهد بود لذا خانواده کشــتی گیران که با حضور 
خودشــان ســالن را پر از جمعیت کرده بودن دو هموا ره 
در طول مسابقات نیز به خوبی نظاره گر تاش این آینده 
سازان بودند و با تشویق های بی امان خود در آنها ایجاد 

انگیزه می کردند.
در پایــان مســابقه نیــز بــا مراجعــه بــه مســئولین هیــأت 
آنهــا  زحمــات  و  تــاش  از  مســابقات  برگــزاری  و  کشــتی 
قدردانی نمودند. بدون شــک این مسئله باعث خواهد 
شــد تــا دســت اندرکاران کشــتی شــیراز بــا انگیزه بیشــتر 
در جهــت رشــد و پویایــی ایــن ورزش اقدامــات بهتــری 
انجــام دهنــد و از اینکــه خانــواده آینــده ســازان کشــتی 
فــارس بــه خوبــی قدرشــناس تــاش دســت انــدرکاران 
 هیأت و برگزارکنندگان مســابقات می باشند جای تقدیر 

دارد.

با حضور بیش از 180 کشتی گیر برگزار شد؛

 سرشاخ پهلوانک های  کشتی فرنگی شیراز در گرامیداشت زنده یاد بشکاری 

کشــتی  پرتــاش هیــأت  رئیــس  کوثــری  محمدمهــدی 
و  تــاش  بــا  گذشــته  مــاه  چنــد  در  شــیراز  شهرســتان 
زحمــات خود برنامه های خوبی انجام داده و توانســت 
برگــزاری  بــا  و  بدهــد  شــیراز  کشــتی  بــه  خاصــی  رونــق  
مســابقات پهلوانک ها  نشــان داد که بــه تیم های پایه 

توجه ویژه ای دارد.
وی در مــورد مســابقات پهلوانــک هــای شــیراز گفــت: 
قطعــا توجه بــه رده های پایه یکــی از اولویت های هیأت 
کشــتی شهرستان شــیراز می باشــد چرا که این عزیزان 
برای اینکه در کشتی باقی بمانند و به تاش و فعالیت 
خــود ادامــه دهند نیاز به دیده شــدن دارند هر چند که 
اعتقــاد داریــم اگــر برگزاری مســابقات به صــورت رقابتی 
نباشــد بهتر اســت و همه کشــتی گیران به یک چشــم 
دیده شــوند. اما برگزاری مسابقات جشنواره هم باعث 

 نادیــده شــدن زحمــات مربیــان دلســوز و زحمتکــش 
مســابقات  برگــزاری  بــا  راســتا  ایــن  در  لــذا  گــردد  مــی 

از همــه  کــه  آن داریــم  بــر  بــه صــورت قهرمانــی ســعی 
ورزشــکارانی که در این مســابقات حضــور پیدا کرده اند 

بــه نوعــی تجلیــل نماییــم  تــا انگیــزه آنها بــرای فعالیت 
بیشتر شود.

 کوثری گفت: تعامل ســازنده هیأت کشــتی شهرستان 
جوانــان  و  ورزش  اداره  و  اســتان  هیــأت  بــا  شــیراز 

شهرســتان شــیراز  و بهــره گیــری از تمــام ظرفیــت های 
کشــتی شــیراز باعث شــده تا بتوانیم یک مســیر خوبی 
را بــرای آینده ترســیم نماییم و در این راســتا با حمایت 
بیشــتر مســئولین و جامعــه ورزش اســتان مــی توانیم 

اقدامات خوبی انجام دهیم. 
از  کــه  بشــکاری  مهنــدس  از  بایــد  افــزود:  کوثــری 
از  هوشــمند  محمــد  و  شــیراز  کشــتی  پیشکســوتان 
مربیــان ســازنده کشــتی فــارس و کشــور کــه در برگزاری 
مســابقات نقــش اصلی را ایفــا کردند و بــا حمایت های 
خوبــی کــه انجــام داده انــد زمینــه رشــد و توســعه ایــن 
ورزش را فراهــم می کننــد تشــکر کنــم و مطمئنــا حضور 
کنــار  در  بشــکاری  مهنــدس  چــون  توانمنــدی  افــراد 
 هیــأت کشــتی شــیراز مــی توانــد زمینــه ســاز موفقیــت 

آینده سازان این ورزش در کشور باشد.

: مسابقات کشتی همه رده های سنی را در شیراز برگزار می کنیم کوثری، رئیس هیأت کشتی شیراز

کشتی شیراز و  بازگشت به روزهای طالیی
برگــزاری مســابقه پهلوانک های شــیراز  با 
از ۱۸۰ کشــتی گیــر در کنــار  حضــور بیــش 
حمایت همه جانبه خانواده ها که نزدیک 
بــه 7۰۰ نفــر در خانــه  کشــتی شــیراز حضور 

نویدبخــش  می توانــد  بودنــد  کــرده  پیــدا 
آینده ای روشــن برای این ورزش در ســطح 

شیراز باشد.
کــردن  فراهــم  همــواره  کــه  آنجــا  از   

آینــده  حضــور  بــرای  الزم  بســترهای  
چشــم  کشــتی  رشــته  در  ســازان 
شــیراز  جوانــان  و  ورزش  اداره   انــداز 
مــی باشــد لــذا هیــأت کشــتی شهرســتان 

شــیراز بــا ایــن اقــدام منحصر به فــرد خود 
را  زمینــه دلگرمــی جامعــه کشــتی شــیراز 
 بــرای حمایت از آینده ســازان ایجاد نموده 

است.

در ایــن راســتا حضــور خانواده هــا در کنــار 
ایــن  قــوت  نقطــه  می توانــد  فرزندانشــان 
ورزش باشد که می توان با آینده آن بسیار 

خوش بین بود.

شیراز سرآمد کشتی فرنگی در آسیا و جهان خواهد بود 
: خداجو، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز دکتــر رحیــم خداجــو رئیــس اداره ورزش و جوانــان 

شهرســتان شــیراز کــه بــا حضــور در خانــه کشــتی از 
نزدیک تاش پهلوانک های کشــتی فرنگی کانشهر 
بــا خبرنــگار مــا  گــر بــود، در گفتگــو  شــیراز را نظــاره 
گفــت: واقعــا کار ارزشــمند و خوبــی را هیــأت کشــتی 

شهرستان شیراز انجام دادند. 
کــه  پهلوانــک   ۱۸۰ از  بیــش  حضــور  راســتا  ایــن  در 
آینده ســاز کشتی فرنگی شیراز هستند با یکدیگر به 
رقابــت پرداختند کار بزرگ و منحصر به فردی بود در 
واقــع محمدمهدی کوثری و همکارانشــان در هیأت 
کشــتی شهرســتان شــیراز بــه خوبــی در جهت رشــد 
و توســعه کشــتی گام  برمــی دارنــد مطمئنــا جامعــه 
ورزش اســتان فــارس و شهرســتان شــیراز قــدردان 
تاش و زحمات مجموعه کشــتی شهرســتان شیراز 
که بعد از چند ســال  این مســابقات را بــا این تعداد 

نفرات برگزار کردند خواهد بود. 
مســابقات  ایــن  در  کــه  دیگــر  نکتــه  گفــت:  وی 
کشــتی شــیراز  بــود پهلوانــک  هــای  حائــز اهمیــت 
بــه خوبــی یــک کشــتی اصیــل ایرانــی را بــه نمایــش 

و  فرنگــی  کشــتی  زیبــای  فنــون  اجــرای  گذاشــتند. 
بــه همــه  اجــرای مســابقه  بــرای  آنهــا  بــاالی  انگیــزه 
 کســانی کــه ایــن مســابقات را نظــاره گر بودنــد انرژی 

می داد. 
خداجــو گفــت: بــا فرمانــی کــه کشــتی فرنگــی شــیراز 
گرفتــه و جلــو حرکت مــی کند قطعــا همانطــور که در 
ســال های گذشته کشــتی فرنگی فارس توانسته در 
مســابقات بیــن المللی عملکرد قابل قبولی داشــته 
باشــد بــا این رونــد می توانــد در آینده در همــه اوزان 
ســرآمد کشــتی فرنگی آســیا و جهان باشــد و در این 
راســتا حمایــت مســئولین از ورزش اول کشــورمان 
مــی توانــد مــا را در اهدافــی کــه در پیــش رو داریــم و 
چشــم اندازی که برای کشــتی شــیراز برای سال های 

آینده تعریف کرده ایم برساند.
وی افــزود: بدون شــک با حمایت هایــی که از هیأت 
کشــتی شهرســتان شــیراز به عمل خواهیم آورد و با 
فراهــم کــردن بســترهای الزم برای آنها زمینه رشــد و 
پویایی این ورزش را در ســطح اســتان فارس کشــور 

فراهم خواهیم.

بشکاری: برای اعتالی کشتی شیراز از هیچ 
حمایتی دریغ نمی کنیم


