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ورزشی
 مدیــرکل ورزش و جوانــان جهــت بازدید از 
 پروژه های ورزشــی در حال احــداث صبح روز 
پنج شــنبه 17 مردادماه به شهرستان فراشبند 

سفر کرد. 
حیدرعلی کامیاب در ســفر یــک روزه خود به 
 شهرســتان های فیروزآبــاد و فراشــبند صبح 
پنج شنبه 17 مرداد ماه وارد شهرستان فراشبند 
شــد و با حضور در فرمانداری این شهرســتان 
با فرماندار دیدار و گفتگو کرد. در این ســفر که 
ســردار کرم پور نماینده مردم شهرستان های 
فیروزآبــاد، قیروکارزین و فراشــبند در مجلس 
شورای اسالمی، مهندس خداکرم کریمی معاون 

عمرانی و فنی و مهندســی، مهندســی رودکی 
مشــاور عمرانی، صلواتی مدیر روابط عمومی و 
پیمانکار پروژه های عمرانــی، مدیر کل ورزش 
و جوانــان را همراهی می کردنــد از پروژه های 
 در حال احداث این شهرســتان هــا بازدید به 

عمل آمد. 
در ادامه این سفر مدیر کل ورزش و جوانان فارس 
و هیأت همراه از پروژه در حال احداث خانه جوان 
بازدید کردند و کلنگ احداث پروژه خانه شطرنج 
این شهرستان را در مجموعه ورزشی فراشبند به 
زمین زدند، این پروژه ورزشی با مشارکت خیرین 

و اداره کل احداث خواهد شد. 

سپس در جلسه ای که با حضور کامیاب مدیر کل 
ورزش و جوانان فارس، سردار کرم پور نماینده 
مردم شهرســتان های فیروزآباد، قیروکارزین و 
فراشبند در مجلس شــورای اسالمی، فرماندار 
معاون  کریمی  کــرم  مهندس خدا  فراشــبند، 
عمرانی و فنــی و مهندســی اداره کل، رودکی 
اداره ورزش و جوانان  مشــاور عمرانی، رئیس 
فراشــبند و تنی چند از مســئوالن هیأت های 
ورزشی در محل فرمانداری تشکیل شد در مورد 
 مسائل و مشــکالت ورزش و جوانان و همچنین 
نیازمندی های ورزشی این منطقه بحث و تبادل 
نظر شد و در این رابطه تصمیماتی اتخاذ گردید. 

در این ســفر یک روزه مدیرکل ورزش و جوانان 
و هیأت همراه عصر روز پنج شنبه به شهرستان 
فیروزآباد ســفر کرد و در جلسه ای که با حضور 
هیأت های ورزشی و سازمان های مردم نهاد این 
شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد مسائل 
و مشکالت ورزش و جوانان فیروزآباد مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی درباره تکمیل 
پروژه های ورزشی در حال احداث این شهرستان 

مبنی بر تأمین اعتبار آنها اتخاذ گردید.
همچنین پایان سفر حیدرعلی کامیاب بازدید از 
طرح های ورزشی درحال احداث و اماکن ورزشی 

میمند بود. 

سفر مدیرکل 
ورزش و جوانان فارس به 
شهرستان فراشبند و بازدید 

از طرح های ورزشی در 
حال احداث 

هفته هفتم لیگ برترفوتسال کشور؛

 معجزه ارژن در بهبهان!

مسئول کمیته اسپینینگ استان فارس:

 استان فارس یکی از پیشتازان اسپینینگ در کشور است
فرزانه قنبر دزفولی- سرویس ورزشی

هومــن برزگر دارای مدرک دکتــرای تربیت بدنی 
گرایش رفتار حرکتی و  مربی اسبق تیم ملی آمادگی 
ایروبیــک مهارتی و قهرمــان ایروبیک مهارتی و 
ووشو در سطوح مختلف بین المللی و کشوری است. 
وی همچنین نایب رئیســی کمیته دوچرخه سالنی 
فدراسیون ورزش های همگانی را به عهده دارد و به 
عنوان مسئول کمیته بادی پامپ و کمیته اسپینینگ 

در استان فارس فعالیت می کند.
* اسپینینگ یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین 

ورزش های گروهی در سراسر جهان است
مسئول کمیته اسپینینگ اســتان فارس در گفتگو 
با ســرویس ورزشی »تماشــا« در خصوص رشته 
اسپینینگ اظهار کرد: رشته دوچرخه ثابت سالنی که 
این روزها آن را با نام اسپینینگ می شناسند امروزه 
 به یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین ورزش های 

گروهی در سراسر جهان تبدیل شده است.
وی در همین راســتا افــزود: همــه روزه هزاران 
مدرس مجــرب و مربی حرفه ای اســپینینگ به 
میلیون ها نفر در سراســر جهان کمک می کنند تا 
با یک شیوه تمرینی شاد و هدفمند به اندام ورزیده 
 دلخواه خود برسند و از یک ارتباط جسمی و ذهنی 
بــی نظیر لذت ببرند. برزگر خاطر نشــان کرد: بر 
خالف باور عموم، اسپینینگ تنها یک برنامه تمرینی 
ویژه ورزشکاران حرفه ای نیست و تمامی افراد در 
هر سطح توانایی و رده سنی که باشند می توانند در 
کالس های اسپینینگ شرکت کنند و از مزایای آن 
بهره مند شوند. این برنامه گروهی پر انرژی ترکیبی 
از موسیقی، فعالیت بدنی، هماهنگی و تصویر سازی 
ذهنی اســت و موجب بهبود فاکتورهای مرتبط با 
سالمتی و آمادگی جسمانی افراد در هر گروه سنی 

می شود.
وی به بیان فواید رشته اسپینیگ پرداخت و عنوان 
کرد: کالری سوزی بسیار باال و مؤثر، بهبود سیستم 
قلبی - عروقی، ارتقای توان هوازی، تقویت مطلوب 
عضالت ناحیه میان تنه، ارتقای روحیه و کار گروهی، 
تجربه لذت بخش گذر زمــان، تجربه رکاب زدن 
گروهی توأم با لذت، تجربه یک اندام مناســب و 
ایده آل و ارتقای قدرت تصویرسازی ذهنی از فواید 

این رشته ورزشی به شمار می رود.
این فعال در عرصه ورزشــی به تاریخچه رشــته 
اسپینینگ در جهان اشاره کرد و یادآور شد: بسیار 
سخت است باور کنیم که دوچرخه سواری سالنی 

پدیده ای اســت که ابتــدا در گاراژی در کالیفرنیا 
صورت گرفته است. جانی گلدبرگ در سال 1۹7۹ 
از آفریقا به آمریکا ســفر کرده بود. پس از گذشت 
سه روز در آمریکا، تمام پول هایش را دزدیده بودند 
و او هیچ پول و کاری نداشــت و مجبور شد برای 
گذران زندگی در باشــگاهی در کالیفرنیا به عنوان 
مربی اســتخدام شــود. بعد از چند سال گلدبرگ 
ورزشــکار دوچرخه سواری اســتقامتی شد و در 
مسابقات صحرانوردی و فوق استقامتی شرکت کرد. 
به خاطر شرایط آب و هوایی بد کالیفرنیا، گلدبرگ 
به فکر فرو رفت که برای تکرار تمریناتش همچون 
 تمریناتی که در جاده مســابقات انجــام می داد 
نیاز  به راه حلی اساســی دارد. او دوچرخه سواری 

سالنی در گاراژ را اختراع کرد و گسترش داد.
وی ادامه داد: سپس گلدبرگ رکوردی در جهان ثبت 
کرد که مسیر ۵۴۴ مایل از یک طرف آریزونا به آن 
طرف دیگر را در ۲۶ ساعت و ۴۶ دقیقه بدون وقفه 
طی کرد. در سال بعد، گلدبرگ اولین مرکز دوچرخه 
سواری سالنی را در سانتامونیکای کالیفرنیا تأسیس 
کرد. کالس او شامل دوچرخه سالنی گروهی بود که 
با تمرینات ضربان قلــب، تنفس و انگیزش مربی 

ترکیب شده بود.
برزگــر اضافه کــرد: گلدبرگ با دوســتش جان 
بادهویین شــروع به طراحی دوچرخه ثابت سالنی 

بهتری کردند. در مدت ۳ سال آن ها در حدود 1۵۰ 
دستگاه دوچرخه ســاختند که این دوچرخه ها در 

سالن های ورزشی مورد استفاده قرار گرفتند.
این مقام مســئول با یادآوری اینکه در سال 1۹۹۴ 
رویداد مهمی در تاریخچه دوچرخه سواری سالنی 
اتفــاق افتاد، تصریح کرد: در آن ســال گلدبرگ و 
جان بادهویین با ورزشــکاری به نام مدداگ آشنا 
شدند و او قصد تأســیس شرکتی به نام بازرگانی 
Spinning را داشــت. در سال بعد مدداگ مجوز 
تربیت مربی بــا پروانه اســپینینگ را گرفت و به 
سرعت تبدیل به یک استاندارد آموزشی و گواهینامه 

جهانی شد.
وی با اشــاره به تاریخچه دوچرخه ثابت ســالنی 
)اسپینینگ( در ایران گفت: رشته اسپینیگ از سال 
1۳۸۶ طی چند دوره همایش و کارگاه آموزشی زیر 
ایروبیک  نظر فدراسیون سابق آمادگی جسمانی و 
کار خود را شروع کرد و با سرعت بسیار باورنکردنی 
جای خود را در تمام استان ها و شهرهای کشور باز 
نمود و روز به روز بر تعداد طرفداران آن افزوده شد.

برزگر تشریح کرد: این رشته در حال حاضر زیر نظر 
فدراسیون ورزش های همگانی کشور با مسئولیت 
سرکار خانم رعنا کرمی از ورزشکاران صاحب نام 
اسکی و دوچرخه سواری مشغول به کار است و بنده 
نیز به عنوان نایب رئیس ایشان مشغول به انجام 

وظیفه در این رشته ورزشی هستم.
* کمیته اسپینینگ استان فارس یکی از پیشتازان 

این رشته در کشور است
وی با اعتقاد به اینکه کمیته اسپینینگ استان فارس 
از بدو ورود رشــته مذکور در کشور به عنوان یکی 
از پیشــتازان این رشته در کشور بوده است، اظهار 
داشــت: کمیته اسپینینگ استان فارس با برگزاری 
تعداد بیش از ده ها برنامه همایشــی و سمیناری 
 در جوامع مختلف علمی، ورزشــی، مردمی و ارائه 
برنامه های مختلف در رســانه هــای ملی از جمله 
شــبکه اســتانی، رادیو و جراید مختلف به معرفی 
برگزاری  پرداخته است. همچنین  اسپینینگ  رشته 
پنج دوره کارگاهی تربیت مربی این رشــته را در 
برنامه های گذشته خود داشته است و از دو مدرس 
در بخش آقایان و بانوان در بین مدرســان کشور 

بهره می برد.
برزگر عنوان داشــت: از دیگــر فعالیت های این 
کمیته می توان به برپایی فســتیوال های کوچک و 
بزرگ جهت همسان سازی، برنامه های تفریحی و 

مسابقاتی اشاره کرد.
* کمیته اسپینینگ سهم بسزایی در موفقیت های 

هیأت ورزش های همگانی دارد
وی با تأکید بر اینکه هیــأت ورزش های همگانی 
اســتان فارس همواره به عنوان یکی از پیشتازان 
امر ورزش بوده و دوســال پیاپی توانسته جایگاه 
نخســت را بین هیأت های کشور کسب کند، ابراز 
کرد: دســتاوردها و افتخارات کســب شده توسط 
هیأت ورزش های همگانی اســتان فارس بی شک 
نشان از تالش مسئوالن و زحمت کشان شایسته 
این هیأت دارد و بدون تردید کمیته دوچرخه سالنی 
) اسپینینگ( سهم بسزایی در این مهم داشته است.

مسئول کمیته اسپینینگ اســتان فارس در پایان 
ضمن تشــکر از تمامی افراد فعال در این عرصه 
گفت: خانم سارا واحدی دارای مدرک فوق لیسانس 
فیزیولوژی ورزشــی اســت و یکی از ورزشکاران 
 و مربیان خــوب هیأت ورزش هــای همگانی در 
رشته های آمادگی جســمانی، تی آر ایکس، بادی 
پامپ و اســپینینگ به شــمار می رود که همکاری 
بسیار خوبی با هیأت دارد. همچنین جا دارد از خانم 
فاطمه یزدانی بانوی ارزشمند ورزش فارس که این 
رشــته را در استان فارس معرفی و جهت ترویج و 
ارتقای آن سال ها دلسوزانه تالش کردند، تشکر و 

قدردانی ویژه ای داشته باشم.

اهورا بهبهان ۳ - ۴ ارژن  شیراز
هفته هفتم لیگ برتر با برگزاری شش بازی پیگیری شد.

هفته هفتم لیگ برتر فوتسال ایران بابرگزاری شش دیدار در شش 
شهر و به تعویق افتادن دیدار مس ســونگون برگزار شد. در ادامه 

گزارش خانه فوتسال ازاین دیدارها می خوانیم؛
 سجاد مسیحی، افشین مادری، نعیم سیاری)اهورا(/ حمید قهرمانی ۲، 

سلمان عزیزی، میثم ایالنلو)ارژن(
 در بهبهــان، اهــورا که با شکســت هفتــه قبل کمــی از امنیت 
نتیجه گیریشــان به خطر افتــاده بود با انگیزه بیشــتر پا به میدان 
گذاشــتند. اما این ارژن بود که به گل رسید و از حریف پیش افتاد، 
اهــورا که خود را در خطر می دید به حمالت خود افزود و توانســت 
پس از گل تساوی گل های دوم و سوم را نیز به دست آورد. اینگونه 
شــاگردان کمالی با وجود برتری ناگهان غافلگیر شدند و خود را سه 

بر یک بازنده دیدند.
اما این پایان کار نبــود و در نیمه دوم تیم میهمان چهره ای دیگر از 
خود نشــان داد و توانست با بثمر رساندن یگ گل فاصله را کم کند.

در ادامه کار اما این ارژن بود کــه پس از کم کردن اختالف بازی را 
به تساوی کشاند و توانست بازی باخته را سه بر سه مساوی نماید.

با این حــال در دقایق انتهایی بازی شــاگردان کمالی دســت به 
کار بزرگی زدنــد وگل برتری را نیز به ثمر رســاندند تا معجزه ی 
 ارژن در بهبهان اتفاق بیفتد و ســه امتیازاین دیدار به شــیرازی ها 

برسد.
* شهروند ساری ۴ - ۲ هایپر شاهین شهر

رضا امانی، پژمان بهادیوند ۲، حمیدرضا ره انجام)شهروند ساری(/ 
کامبیز گمرکی، مجید کیانی)هایپر(

در سالن سیدرسول حسینی ساری شروندی ها میزبان هایپر شاهین 

شــهر بودند. این دیدار با احتیاط از ســوی دو تیم آغاز شد و این 
ساروی ها بودند یخ بازی را آب کردند اما این هایپر بود که به خوبی 
به بازی بازگشــت با دو گلی که به ثمر رســاند نیمه اول را با برتری 
به رختکن رفت نیمه دوم شــاگردان لک با روحیه وانگیزه متفاوتی پا 
به میدان گذاشــتن و پس از فشارهای اولیه به گل تساوی رسیدند. 
در ادامه موقعیت های برای دو تیم ایجاد شد اما این شهروند بود در 
دقایق انتهایی به گل سوم و درثانیه های پایانی به گل چهارم رسید 

تا پیروز میدان باشد.
* ستارگان ورامین ۵ - ۴ مقاومت البرز

مسلم رستمی ها، محمد طاهری ۲، محمد نجف زنگی، امین مجیدی 
پور)ورامین(/ میثم خیام ۳، احسان سهیلی مقدم)مقاومت(

در ورامین در ســالن گل عباسی ستارگان میزبان مقاومت شهرداری 
کرج بودند. ایــن البرزی ها بودند که به گل رســیدند و ادامه بازی 
ستارگان پس از گل تساوی به گل برتری نیز دست یافت و پنالتی ها 
برای مقاومت بازی را حســاس تر کرد و گلزنی از سوی دو تیم ادامه 
یافت اما این میزبان بود که در نهایت توانست سه امتیاز را با نتیجه 

چهار بر سه برای خود کند.
* سن ایچ ساوه 1 - ۲ سوهان محمد قم

علیرضا جوان)ساوه(/ ناصر اطمینان، روح ا... ایثاری )سوهان محمد(
ساوجی ها در سالن فجر ســاوه میزبان قمی بودند و بازی با گلزنی 
میهمان آغاز شد و ســن ایچ تحت فشار قرار گرفت و سالنی که از 
تماشــاگران دو تیم مملو شــده بود بازی را با حواشی مختلف آشنا 
می کرد و ادامه بازی گل تســاوی را برای شاگردان اصغری مقدم به 
همراه داشــت اما قمی ها گل دوم را به ثمر رساندند و ادامه بازی با 
حواشی مختلف و وقفه های زیاد با نتیجه دو بر یک به سود سوهان به 
اتمام رسید تا سه امتیاز با طعم انار ملس ساوجی به حساب سوهان 

واریز شود.
* فرش آرا مشهد ۲ - ۰ آذرخش بندرعباس

مجید خزایی، بهمن جعفری)فرش آرا(
در مشــهد، آذرخشــی ها بازی را بهتر آغاز کردند اما این فرش آرا 
بود که توپ و میدان را به دســت گرفت و ادامه کار در نیمه اول برای 
دو تیم گلی در بر نداشــت و نیمه دوم با حساسیت بیشتر آغاز شد و 
فرش آرا توانســت به گل برسد و روند ادامه دار اعتراضات به داور و 
حرکات غیر ورزشــی از بازیکن فرش آرا با کارت زرد دوم و اخراج 
 روبرو شــد و این مسئله نیز باعث نشــد تا آذرخش موفق به گلزنی 

شود. 
ادامه کار برای فرش آرا گل دوم را هم برای تماشــاگران به نمایش 
گذاشت تا آذرخش به پاورپلی روی آورد اما هیچ ثمری برای این تیم 

نداشته باشد و موقعیت های ایجاد شده به گل تبدیل نشود تا برتری 
دو بر صفر فرش آرا در این دیدار خانگی ثبت شود.

* گیتی پسند اصفهان ۲ - ۰ شاهین کرمانشاه
پیمان حفیظی، میثم برمشوری)گیتی پسند(

در اصفهان که با تأخیری حدوداً نیم ســاعته بازی آغاز شد، شاهین 
کرمانشــاه که انگیزه های زیادی داشــت پا به میدان سخت سالن 
پیروزی گذاشــت و دو تیم از شــناخت هایی که از یکدیگر داشتند 
با آرامش کار را شــروع کردند و کرمانشــاهی ها نیز با انگیزه بازی 
را پی گرفتند. در اواســط نیمه نخســت گیتی پســند به گل رسید 
و پس از اداره بــازی در نیمه دوم نیز به گل دوم رســید تا برتری 
 این تیم کامل شــود و نتیجه نهایی دو بر صفر به ســود گیتی پسند 

باشد.

نائب رئیس هیأت فوتبال استان فارس: 
هیچکس به تنهایی نمی تواند برای 

فوتبال فارس معجزه کند

حیدر عالیشــوندی با بیــان اینکه صعود نماینــدگان فارس به لیگ 
برتر نیازمند بســیج تمام امکانات ســخت افزاری و نــرم افزاری 
اســت، افزود: اراده صعود به لیگ برتر باید در تک تک مســئوالن و 
حتی شــهروندان به وجود آید چــرا کــه اداره کل ورزش و جوانان 
 اســتان تا کنون هرچه در توان داشــته برای تحقق این اتفاق بسیج 

کرده است.
وی گام نخســت برای رســیدن به این هدف را ایجاد تعامل و پرهیز 
از جزیره ای عمل کردن مســئوالن و دســتگاه های مختلف دانست 
 و گفت: شــورای اســالمی شهر شــیراز و شــهرداری این شهر از 
 ظرفیــت های قانونی الزم بــرای حمایت رســمی و ورود به ورزش 

حرفه ای برخوردار هستند.
نائــب رئیس هیأت فوتبال اســتان فارس با تأکید بــر اینکه صعود 
نمایندگان فارس مستلزم باید به عنوان یک خواست عمومی در جامعه 
تبدیل شــود، افزود: در این زمینه همت مسئوالن استانی اعم از امام 
جمعه محترم، استاندار محترم و نمایندگان استان در مجلس شورای 
اســالمی می طلبد تا راهکارهای الزم برای نمایندگان فارس در لیگ 
دسته یک اندیشیده و زمینه حضور این تیم دو پرطرفدار در لیگ برتر 

فراهم شود.
عالیشــوندی با اشــاره به عدم حضور صنایع بزرگ در استان فارس 
گفت: با همین صنایع موجود نیز می توان تیمداری کرد منوط به اینکه 
اراده و عزمی جمعی برای تحقق این ایده آل در اســتان وجود داشته 

باشد.
وی که تجربه تیمداری از زمان جنگ با تیم الفتح را در سابقه ورزشی 
خود دارد، ادامه داد: ورزش یک سرمایه گذاری درازمدت است که اثر 

آن در رشد و توسعه معلوم و محرز است.
فرماندار ســابق شــیراز اثرگذاری اجتماعی ورزش بر جامعه را نیز 
غیر قابل انکار دانســت و با اشــاره به تعامل گسترده اش با اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان و شهرستان شــیراز درزمان حضورش در 
 فرمانداری شهرستان شیراز گفت: به دلیل اینکه اعتقاد داشتم توسعه 
زیرساخت ها در روســتاها، بخش ها و مناطق کم برخوردار می تواند 
زمینه ســاز اســتعدادها در رشته ای مختلف باشــد، در دروه ۴ ساله 
مســئولیتم ورزش را جزو اولویت های نخست تأمین بودجه و اعتبار 

قرار می دادم.
عالیشوندی از تجربیات مدیریتی خود در حوزه های مختلف به عنوان 
ســرمایه اش برای حضور در هیأت فوتبال اســتان فارس یاد کرد و 
افــزود: اعتقاد دارم می توانیم با کم کــردن فاصله ها و ایجاد فضایی 
نشــأت گرفته از تعامل و هم افزایی زمینه حضور نمایندگان فارس در 

لیگ برتر را فراهم سازیم.
همچنین موضوع دیگری که بایســتی به صورت جدی تر مورد توجه 
باشد مقوله اســتعدادیابی در تمام نقاط استان است که البته در حال 
 انجام اســت اما باید بیشــتر در کانون توجه هیأت فوتبال استان و 

هیأت های فوتبال در کلیه شهرستان ها باشد.

پهلوانی، 
میراث ایرانی 

)قسمت  پنجم(

سیدفخرالدین اژدری خواه- مســئول کمیته پژوهش هیأت پهلوانی 
فارس

فــــریـدون فـّرخ بـــه گـرز نـبـــرد                
 ز ضحـاک تــازي برآورد گرد

چو در برج شاهین شد از خوشه مهر              
نـشـسـت او به شاهی سر ماه مهر

در این قسمت به نام های دیگری از نمونه های دسته بندی نخست یعنی 
شاه پهلوان ها و ابرپهلوان ها می پردازیم از نمونه هایی که در این زمینه 
می توان نام برد کیومرث است که از جمله مشهورترین و بلند آوازه ترین 
پاشادهان پهلوان و اسطوره ای و نخستیِن ایرانی است برپایه بسیاری 
از منابع اســطوره شناســی کیومرث به لحاظ جایگاه مرتبه ای بسیار 
رفیع و هم رده با جمشــید و حتی باالتر دارد و بسیاری از ویژگی های 
 جمشید نظیر اولین بودن ها، جاودانگی و نامیرایی و دادگری و نخستین 
 ســازنده ها و بنیانگذارها را دارا اســت. نام دیگری که در این مبحث 
 می توان به آن اشاره کرد، کیکاووس است. کیکاووس به نوعی بلندآوازه ترین 
و نامدارترین پادشاه کیانی عصر نخســتیِن پهلوانی تاریخ حماسه و 

اسطوره در ایران است.
ترکیب واژه »کی« در نام کیکاووس به خوبی نشان دهنده برخورداری 
این شاه پهلوان از شاخص های دوران کیانی ایرانیان است. کیکاووس 
بسیاری از اولین ها را شامل می شود، کیکاووس اولین و مشهورترین 
پادشــاه پهلوان و جنگاور ایرانی است که در هنگامه جدایی قوم های 
آریایی و هندیان در تاریخ حماسه جهانی و ایرانی به ثبت رسیده است. 
کیکاووس نخستین و معروف ترین پادشاه جهان است که پادشاه هفت 
کشور است، یعنی به باور اسطوره شناسان و اسطوره گرایان، سرزمین 
ایران که در قدیم بســیار پهناور بوده اســت به عنوان کشور مرکزی 
منظور بوده اســت و سراسر گیتی که در شش کشور دیگر تقسیم می 
شده است گرداگرد این کشــور بوده اند و به عبارتی یعنی کیکاووس 
پادشاه سراسر گیتی بوده است. کیکاووس برپا دارنده هفت کاخ برفراز 
کوه البرز اســت، کاخ های افســانه ای که پیری و مرگ و میرایی را از 
مردمان ایران زمین دور می کردند. کیکاووس را بنیانگذار شهر سمرقند 

نیز نام برده اند.
کیکاووس در کنار جمشید و فریدون از معروف ترین نام هایی است که 
دارای صفت نامیرایی است که البته هر سه در پایان عمرهای طوالنی خود 
و به دلیل گناه بزرگ از این موهبت محروم شده اند. درباره گناه بزرگ 
 که مبحث جالبی اســت در فصل های بعد سخن خواهیم گفت. بیشتر 
روایت های شاهنامه در دوران حکمرانی کیکاووس می گذرد، )داستان 
سیاوش، هفت خوان رستم، داستان رستم و سهراب و رستم و اسفندیار 
و ...(. کیکاووس نخستین و نام آورترین پادشاه پهلوان و دالور دوران 
کشمکش و رویایی دو قطب بزرگ عصر پهلوانی در جهان یعنی ایران 
و توران اســت که کیکاووس با توجه به خردمندی و تدبیرهای فراوان 
در بیشتر رویارویی ها، به نوعی یک عنصر محوری بوده است و نقشی 
تأثیرگذار داشته است. نام دیگر این فصل، شاه پهلوان فریدون است 
که از نواده های جمشــید محسوب می شود و همانند آن ها دارای فره 

ایزدی است. فریدون را خبردهنده از نور طامس نیز می دانند.
در برخی نســخه های اسطوره، فریدون به معنی سومین فرزند آب ها 
اســت و به احتمال، اختالف زمانی اش با جمشید به ده نسل می رسد. 
فریدون نیز مانند کیکاووس و جمشــید برای آناهیتا قربانی می کند تا 
آناهیتا به او کمک کند و بتواند بر ضحاک استبدادگر پیروز شود. تعداد 
قربانــی فریدون هم همان تعداد 1۰۰ اســب، 1۰۰۰ گاو و 1۰ هزار 
گوســفند است و تا پایان دوران پادشاهان و ابرپهلوان های پیشدادی 
و اسطوره ای تا رسیدن به رســتم ادامه پیدا می کند و رستم در واقع 
اولین پهلوانی اســت که قربانی نمی کند. فریدون هم احیاکننده است 
و برپادارنده نظام طبقاتی عصر جمشــید محسوب می شود. فریدون 
منقرض کننده دوران ســیاه ظلم و بیداد ضحاکی نیز هست. فریدون 
از نخستین نمونه های عصر پهلوانی در جهان است که زمین و جهان 
فرمانروایی خویش را میان سه فرزند خود تقسیم می کند. فریدون از 
مشهورترین انتقام گیرنده ها نیز هست چرا که انتقام اجداد و پدر خود 
را از ضحاک می گیرد و همچنین به نظر بســیاری از مورخان و تاریخ 
پژوهان از جمله سهروردی، فریدون از نخستین پزشکان نیز به شمار 
می رود و در نهایت این که فریدون را شاه پهلوانی قیام کننده و دادگر 
می خوانند که معروف تریــن روایت تاریخی قیام بر علیه ظلم و بیداد 

یعنی حکومت ضحاک به او نسبت دارد. 
فریدون چو شد بر جهان کامگار                

ندانست جز خویشتن شهریار
به رسم کیان تاج و تخت مهی                         

بیاراست با کاخ شاهنشهی
به روز خجسته سر مهرماه                      

به سر بر نهاد آن کیانی کاله
زمانه بی اندوه گشت از بدي                     

گرفتند هر کس ره ایزدي

تیم کیوکوشین ماتسوشیما کاراته شهرستان کازرون بر سکوی اول قهرمانی استان
تیم کیوکوشــین ماتسوشــیما کاراته شهرستان 
کازرون بر ســکوی اول مسابقات قهرمانی استان 

ایستاد. 
 به گــزارش روابط عمومــی و پایــگاه خبری و 
جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  رســانی  اطــالع 
فــارس و بــه نقــل از اداره ورزش و جوانــان 
شهرستان کازرون، مســابقات سبک کیوکوشین 

ماتسوشــیما کاراته فــارس به میزبانی شــیراز 
برگزار گردیــد و تیم شهرســتان کازرون موفق 
 شــد با اقتــدار کامل بر ســکوی نخســت قرار 

بگیرد.
ایــن دوره از مســابقات که انتخابی مســابقات 
کشوری بود در سالن هفت تنان با حضور 1۵ تیم 
از سراســر استان فارس برگزار شد. تیم پرقدرت 

آکادمی مردان آهنیــن کاراته ذوالفقار به مربیگری 
عزیزا...مــرادی و مربیگری وحیــد نقوی و میالد 
کریمی و باشگاه کاراته سپهر به مربیگری سجاد 
ساســانی به نمایندگی از شهرســتان کازرون و 
بخش های چنارشــاهیجان و کوهمــره نودان در 
این مســابقات شــرکت کردند که با اقتدار کامل 
توانست با کسب1۰ مدال طال و ۳ نقره و 1۰ مدال 

برنز بر روی ســکوی قهرمانی بایستد و تیم های 
 تیم شــیراز دوم و مرودشت ســوم این رقابت ها 

شدند.
الزم به ذکر اســت؛ نفرات انتخابی این مسابقات 
جهت شرکت و اعزام به مسابقات کشوری که در 
تاریخ ۵ و ۶ شــهریور در تهران برگزار می شود 

اعزام می گردند.


