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کاراته کای بین المللی

 3ضلع ناک اوت کاراته
فردوس

زهرا قربانی –  22سال است که در رشته کاراته
در سبک های کنترلی به صورت حرفه ای فعالیت
می کند و عنوان های مختلف قهرمانی اعم از بین
المللی ،کشوری ،استانی و منطقه ای کارنامه
ورزشی اش را پر بار کرده است اما این کاراته کای
فردوسی از ضعف زیرساخت های شهرستان در
این رشته ورزشی گالیه دارد هر چند که امیدوار
است با حمایت بیشتر مسئوالن ،آینده خوبی
برای این رشته ورزشی رقم بخورد.
«جواد کمالی منش» کاراته کای  34ساله
فردوسی با اشاره به این که زیرساخت های
این رشته در شهرستان ضعیف است نداشتن
سالن ورزشی سقف کوتاه و استاندارد ،کمبود
تجهیزات و اعتبار کافی را از مهم ترین مشکالت
این رشته ورزشی بیان کرد و افزود :کاراته کاها
با این مشکالت دسته و پنجه نرم می کنند البته
مدیرکل ورزش و جوانان و رئیس هیئت و رئیس
ورزش و جوانان شهرستان حمایت های خوبی
از این رشته کرده اند اما امیدواریم که با همت
آن ها و چتر حمایتی شان مشکالت پیش روی
این رشته ورزشی نیز رفع شود و روز به روز شاهد
رشد و پیشرفت رشته کاراته در شهرستان باشیم.
به گفته وی ،خراسان جنوبی در رشته ورزشی
کاراته چه در سبک های آزد و چه در سبک های
کنترلی ورزشکاران نخبه و با استعداد فراوان
دارد که با حمایت مسئوالن می توانند در کشور
و میدان های بزرگ تر و باالتر بدرخشند و افتخار
آفرینی کنند.

رقابت های مالزی
او به مقام هایش در رقابت های مختلف اشاره
کرد که در بین آن ها دعوت به اردوی تیم ملی در
سال  87و حضور در سوپرلیگ کاراته با تیم کاراته
کارگران خراسان رضوی در سال  88و اعزام به
مسابقات بین المللی 2011مالزی و کسب مدال
برنزانفرادیوتیمیاینرقابتهاودعوتبهاردوی
تیم ملی کارگران کشور برای اعزام به مسابقات
جهانی اسپانیا در سال  97بیشتر خودنمایی می
کرد.اینفعالکاراتهکهمربیگریوفعالیتدردیگر
رشته ها از قبیل شنا ،دفاع شخصی ،آب درمانی،
ژیمناستیک ،فوتبال ،نجات غریق ،اسکیت و ...
را هم در کارنامه دارد ،ادامه داد :از  10سال پیش
با توجه به این که محل خدمتم در اداره ورزش
و جوانان سرایان بود سه باشگاه کاراته در شهر
سه قلعه ،آیسک و دهستان مصعبی راه اندازی و
عنوان های قهرمانی زیادی را با این سه باشگاه در
مسابقات مختلف کسب کردم.

تناسب با روحیه
اوکهقبلازفعالیتدرکاراتهدررشتههایمختلف
ورزشی فعال بوده است دلیل ماندگاری در کاراته
را تناسب این رشته با روحیه اش بیان کرد و افزود:
زمانی که کاراته را شروع کردم این احساس که
رشته کاراته با روحیه و خصوصیاتم همخوانی دارد
و در این رشته استعداد دارم به وجود آمد و در نتیجه
عالقه مندی و تشویق خانواده و مربی باعث شد
که کاراته را به صورت حرفه ای دنبال کنم.او که
در کنار ورزش از درس هم غافل نبوده و تا مقطع
کارشناسیارشدمدیریتورزشیپیشرفتهاست،
لحظهلحظهفعالیت،تمریناتومسابقاتدررشته
کاراته را سرشار از خاطرات تلخ و شیرین دانست
و افزود :اولین باری که با تیم منتخب استان
به نمایندگی از ایران در مسابقات بین المللی
 2011مالزی اعزام شدم و برای استان و کشور
افتخار کسب کردملحظه به اهتزاز درآمدن پرچم
ایران برایم لحظه ای شیرین و خاطره انگیز بود.
وی گفت :افزون بر این کسب افتخار در مسابقات
کشوری آسیایی و بین المللی همیشه برایم لذت
بخش بوده و در کنار آن گرفتن مدرک مربیگری و
خدمت در جایگاه مربیان و پرورش استعدادهای
ورزشی همیشه احساس خوبی به من داده است.
این ورزشکار افزود :در کنار این لحظات شیرین
،خاطرات تلخ هم وجود داشت و زمانی که در
مسابقاتانتخابیتیمملیکارگرانکشوربهخاطر
آسیب دیدگی جدی از ناحیه دست (شکستگی
ساعد دست چپ) فینال مسابقات را ازدست دادم
و در حالی که به اردوی آمادگی تیم ملی کارگران
کشور برای اعزام به مسابقات جهانی دعوت شدم
که خاطره تلخی برایم رقم خورد.

تمرین ها فراموش نشود
وی گفت :در این روزهای کرونایی که امان ورزش
بریده  ،رشته کاراته جزو رشته هایی است که از
ابتدای شــروع بیماری کرونا تعطیل شد و این
تعطیلی کماکان ادامه دارد بنابراین سعی کردم
با تمرین در خانه آمادگی خود را حفظ کنم و در
این شرایط توصیه ام به هنرجویان رشته کاراته این
است که در شرایط موجود ورزش را رها نکنند چرا
که ورزش می تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت
کــنــد و مــانــع خیلی از
مشکالت و ناهنجاری
ها شــود .به گفته وی
خوشبختانه رشته
کاراته دو بخش
کاتا و کومیته
داردکــــــــــــه
هنر جو یا ن
بــه سادگی
و در یــک
فضای کم
می توانند
به تمرینات
کــــــــاتــــــــا
بــپــردازنــد و
از ورزش کردن
لذت ببرند.
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به دلیل نبود
حامی مالی زمزمه
هایی مبنی بر
فروش امتیاز تیم
 04به گوش می
رسد .اقدامی که
اگرانجام شود،
شاید مرگ فوتبال
ما را که البته
شرایطی بهتر از
کما ندارد ،رقم
بزند

آقای
استاندار
ورزش استان
را دریابید!
استفاده از نهادهای مختلف به راحتی قابل حل است.

سید حسین حسینی
استفاده از
ظرفیت های
موجود در استان
از قبیل بنگاه های
اقتصادی و نهاد
های مختلف مطلبی
نیست که از عهده
یک رئیس هیئت
به تنهایی برآید
و نیاز به همکاری
همه جانبه ای دارد
که استانداری
با جهت دادن به
آن می تواند حل
مشکل کند

آقای استاندار ،مطالبی که در نوشته حاضر می آید،
مواردی است که در واقع باید از سوی متولیان ورزش
استان و  ...با شما مطرح شود ،ولی گویا تا به حال
فرصت چنین کاری را نداشته اند و به گفته مسئوالن،
بنایی هم بر انجام این کار در آینده نزدیک ندارند و دلیل
آن هم این است که شما تازه به استان آمده اید و سرتان
شلوغ است ،هنوز وقتش نرسیده است! و ...عنوان
می شود .به راستی وقتی خود افرادی که مسئولیتی
در ورزش دارند ،مشکالت ورزش را جزو اولویت های
قابل طرح با استاندار جدید نمی دانند ،چه امیدی می
توان به حل مشکالت ورزشی داشت؟ به قول سعدی
« از دشمنان برند شکایت به دوستان /چون دوست،
دشمن است شکایت کجا بریم؟»
«کمک مستقیم اداره کل ورزش و جوانان به تیم های
ورزشی برای حضور در لیگ ها منع قانونی دارد»
این جمله و مشابه آن زیاد در استان شنیده می شود.
مطلبی که البته تازگی ندارد و از دوره های گذشته هم
وجود داشته است ولی هم اکنون با سختگیری بیشتری
انجام می شود و در نتیجه آن رشته هایی هم که با
جسارت و تالش مربیان و زحمت کشان توانسته بودند
جایی در رقابت های کشوری برای خود باز کنند مانند
کشتی  ،اسکواش ،بسکتبال و  ...قید حضور در رقابت
های کشوری را زدند یا هندبالیست های طبسی که در
لیگ برتر با وجود مشکالت زیاد در حال افتخار آفرینی
هستند همیشه از نبود کم ترین حمایت ها گله دارند و
حاال باز نوبت فوتبالی است که سال هاست در پایین
ترین رده های کشور دست و پا می زند و امروز با وجود
صعود به مرحله دوم لیگ  3در فصل گذشته ،به دلیل
تامین نشدن هزینه  300تا  400میلیونی شرکت در
مسابقات لیگ باید قید حضور در آن را بزند .مبلغی که
بخش کوچکی از قرارداد یکی از بازیکنان لیگ برتری
که از بیت المال تامین هزینه می کند ،هم نمی شود.
آقای استاندار این ها مواردی است که با حمایت شما و
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کدام حرفه ای؟
این که قانون کمک مستقیم به تیم های حرفه ای را منع
کرده است ،کم و بیش همه می دانند اما در این میان
چند ابهام بزرگ وجود دارد .اول این که چرا سختگیری
برخی قانون ها از جمله این مورد برای پایین ترین رده
ها اعمال می شود؟ مگر تیم های بزرگ استقالل و
پرسپولیس هر سال از کمک های چند ده میلیاردی
دولت و از بیت المال به طور مستقیم بهره مند نمی
شوند؟ به راستی در بین تیم های لیگ برتر فوتبال که
با هزینه هر بازیکن آن می توان چندین تیم استانی را در
لیگ های مختلف شرکت داد ،چند تیم هستند که به
طور مستقیم و غیر مستقیم از کمک های دولتی و شبه
دولتی بهره مند نیستند؟ سوال دیگر آن که کدام تیم
حرفه ای؟ تیمی که هیچ کدام از بازیکنانش دریافت
مالی ندارند ،مربیان و سرپرستان به جای این که مزدی
دریافت کنند ،در هر اعزام حتی از جیب شخصی هزینه
اتوبوس  ،اقامت و  ...را می پردازند ،کجایش حرفه ای
است که نشود هیچ کمکی به آن ارائه کرد؟
سوال دیگری که در این جا مطرح است این که اگر
کمک مستقیم به تیم ها ممنوع است ،آیا پیگیری
برای رفع مشکل هم منع قانونی دارد؟ این که برای
حل مشکل مالی تیم های شرکت کننده در لیگ های
کشوری ،با نهادهای مختلف از جمله استانداری
رایزنی های مفید و پیگیرانه و نه فقط در حد نامه نگاری
انجام شود ،آیا در زمینه وظیفه ای که قبول کرده ایم،
نیست؟

شرایط بد ورزش حرفه ای!
آقای استاندار امروز صرف نظر از موقعیت فعلی و
محدودیت های کرونایی ،ورزش حرفه ای استان در
بدترین شرایط قرار دارد .استعداد های شایسته ای
در استان وجود دارد که اشاره به ورزشکار افتخار
آفرینی همانند «نجمه خدمتی» ورزشکاری که برای

دومین بار به المپیک راه یافته است ،شاید کافی باشد.
ورزشکاری که با از خودگذشتکی زیاد و حمایت های
همه جانبه خانواده اش مسیر پیشرفت را طی کرد اما
طنز تلخ مسئله این جاست که در رشته ای که ورزشکار
المپیکی داریم ،تیمی در لیگ نداریم! البته در والیبال
هم این گونه است ،بانوی افتخار آفرین استان« ،مهسا
کدخدا» سال ها که عضو تیم ملی است ولی در این
رشته نماینده ای در لیگ نداریم! بی شک موفقیت های
این ورزشکاران بیشتر مربوط به تالش های فردی آن ها
و خانواده هایشان است تا برنامه ریزی مدون تشکیالت
ورزش از ابتدا تا امروز که با گرفتن چند عکس یادگاری
و کارهای نمایشی بخواهد افتخار آن ها را به نام خود
ثبت کند.آقای استاندار ،هم اکنون تیم فوتبال 04
نماینده استان در لیگ  3فوتبال بعد از چند سال موفق
به حضور در مرحله دوم لیگ  3شده است ،اتفاقی که
می تواند در صورت حمایت به نقطه امیدی برای این
رشته تبدیل شود .اما حاال و به دلیل نبود حامی مالی
زمزمه هایی مبنی بر فروش امتیاز این تیم به گوش می
رسد .اقدامی که اگر انجام شود ،شاید مرگ فوتبال ما
را که البته هم اکنون نیز شرایطی بهتر از کما ندارد ،رقم
بزند چون این اتفاق سبب می شود در سال های بعد
هم انگیزه برای آزمودن دوباره این میدان از بین برود.
حضور نمایندگان استان در لیگ های مطرح کشور که
البته در بیشتر رشته ها از آن بی بهره ایم ،ویترین ورزش
هر استان است و به طور معمول در بیشتر استان ها با
حمایت مجموعه استان و در راس آن استانداری انجام
می شود چرا که انجام هماهنگی هایی در این سطح
بی شک از عهده یک رئیس هیئت به تنهایی ساخته
نیست.آقای استاندار ،استفاده از ظرفیت های موجود
در استان از قبیل بنگاه های اقتصادی و نهادهای
مختلف مطلبی نیست که از عهده یک رئیس هیئت به
تنهایی برآید و نیاز به همکاری همه جانبه ای دارد که
استانداری با جهت دادن به آن می تواند حل مشکل
کند .کاری که در بیشتر استان ها انجام می شود.
آقای استاندار ورزش استان را دریابید!

پایان رقابت پومسه مجازی هوگوپوشان
نتایـج چهارمیـن دوره رقابـت هـای مجـازی تکواندوی
اسـتان ،انتخابـی رقابـت هـای کشـوری اعالم شـد.
مسـئول روابـط عمومـی هیئـت تکوانـدوی اسـتان بـه
خبرنـگار مـا گفت :ایـن رقابـت هـا در دو بخـش آقایان و
بانوان و بـا حضـور حـدود  ۸۰تکوانـدوکار برگزار شـد .
بـه گفتـه «رضایـی» در رده افـراد متولـد  ۱۱دی  ۸۷بـه
باال ریحانه شـبان قهرمان شـد و در بخش آقایان محمد
اعتمادیـان ،ابوالفضل عبـاس نیا و امیر حسـین زارعی
در جایگاه اول تا سـوم ایسـتادند.
بـه گفتـه وی در رده سـنی متولـدان  ۱۰بهمـن ۸۴
تـا  ۱۰دی  ۸۷در بخـش دختـران نیایـش و سـتایش
مصلحـی اول و دوم شـدند و در بخـش آقایـان محمـد

مهدی و محمد مسـعود صفـرزاده در جایـگاه اول و دوم
ایسـتادند.
به گفته وی در رده سـنی  ۱۱دی  ۸۱تا  ۱۰دی  ۸۴در
بخـش بانـوان فاطمـه شـمس آبـادی اول شـد و ریحانـه
سـلیمانی و منـور مسـینایی در جایـگاه دوم و سـوم
ایسـتادند و در بخش آقایان امیر حسـین نخعی  ،ایمان
درسـتکار و معیـن حاجـی زاده اول تـا سـوم شـدند.
وی افـزود :در رده سـنی متولـدان  ۱۱دی  ۶۸تـا ۱۰
دی  ۸۱در بخش بانوان مهتاب مودی ،پریسا شجاعی
و آرزو خردپیشـه اول تـا سـوم شـدند و در بخـش آقایـان
اصغـر رضایـی و امیـر حسـین عبـاس پـور عناویـن اول و
دوم را کسـب کردنـد.وی ادامـه داد :در رده سـنی ۱۱

دی  ۵۸تا  ۱۰دی  ۶۸در بخش آقایان رضا احسـان فر
و مجتبـی خالصـی اول و دوم شـدند.
بـه گفتـه وی در رده سـنی  ۱۱دی  84تـا  ۱۰دی 85
فاطمـه صـادق پـور و حکمـت ا ...رئیسـی قهرمـان
شـدند و در رده سـنی  ۱۱دی  ۸۱تـا  ۱۰دی  ۸۴در
بخـش دختـران منورمسـینایی ،فاطمـه شـمس آبـادی
و بهـاره چاجـی در جایـگاه اول تـا سـوم ایسـتادند و در
بخـش آقایـان ایمـان درسـتکار و امیـر حسـین نخعـی
اول و دوم شـدند.
وی متذکـر شـد :فقـط نفـرات اول هـر رده سـنی مـی
تواننـد در مسـابقات قهرمانـی کشـور کـه بـه صـورت
مجـازی از پنجـم آذر برگـزار مـی شـود شـرکت کننـد.

پشت هاکی بازان قاین گرم نشد
سال ها از فعال شدن هاکی در قاین می گذرد و
استعدادهای زیادی از این رشته ورزشی در سطح
کشوری قد و قامت راست کرده و خودی نشان داده اند
اما حمایت از این استعدادها آن قدر نبوده است که آن
ها دلگرم شوند ،با وجود این دست از تالش برنداشتند
و همچنان این رشته ورزشی در قاین فعال است و در
مدتی که فضاهای ورزشی بازگشایی شده بود فعالیت
ها ،مشابه گذشته انجام می شد.
رئیس هیئت هاکی قاینات که از وضعیت موجود گالیه
دارد به این موضوع اشاره کرد و گفت :تیم هاکی بانوان
استان در المپیاد استعدادهای برتر سال گذشته نایب
قهرمان شد که هدیه زهرا کهن ترابی ،مبینا آبیار و مینا
حسن نژاد از بازیکنان قاین بودند و در ترکیب این تیم
حضور داشتند.
به گفته «برومند» افزون بر دریافت نقره تیمی ،هدیه
زهرا کهن ترابی بهترین دروازه بان و مبینا آبیار،
خانم گل رقابت های کشوری شد و در مجموع سه
نفر از دختران و یک نفر از پسران به اردوی تیم ملی
دعوت شدند.به گفته وی با این همه استعداد ،اما
ورزشکاران در سالن تمرین می کردند که با پیگیری
های انجام شده توانستیم به تازگی یک زمان تمرینی
برای ورزشکاران در چمن هم بگیریم تا شرایط تمرینی
آن ها به میدان مسابقه نزدیک تر شود.او که از تجهیزات
محدود هیئت برای فعالیت ورزشکاران گالیه دارد،
ادامه داد ۱۰ :چوب و دو توپ در اختیار هیئت قرار دارد
و چوب ها مخصوص تمرین در چمن نیست و با توجه
به استقبال زیاد همچنین جوابگوی نیاز ورزشکاران
نیست .وی افزود :با وجود همه کم و کاستی هایی که
وجود دارد افتخارات زیادی را به دست آورده ایم.به
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خبر روز

ورزش و جوانان استان استارت زد

حمایت ویژه از ملی پوش المپیکی
زهرا قربانی  -حمایت ویژه اداره ورزش و جوانان از نجمه خدمتی ملی پوش
المپیکی استان شروع شد.
مدیرکل ورزش و جوانان به «خراسان جنوبی» گفت :بر اساس پیگیری های
انجام شده در جلسه ای با حضور رئیس فدراسیون تیراندازی و خانم خدمتی،
در زمینه حمایت از این ورزشکار و حضور بی دغدغه در تمرینات تیم ملی و آماده
سازی برای حضور قدرتمند وی در مسابقات المپیک ،قول حمایت تا برگزاری
مسابقات المپیک را دادیم و قرار شد از ابتدای مهر تا شروع بازی های المپیک
هر ماه مبلغ  50میلیون ریال به وی کمک شود که اولین بسته حمایتی برای ماه
های مهر و آبان به حساب بانوی المپیکی استان واریز شد.
به گفته «عزیزی» خراسان جنوبی تنها استانی است که این حمایت ویژه را از
یک ملی پوش المپیکی انجام می دهد و برای حضور قدرتمند نجمه خدمتی در
مسابقات المپیک ،حمایت صد در صد خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم در این
راه قدم های مثبت دیگری هم برداریم ،البته این ورزشکار از سوی کمیته ملی
المپیک و معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان نیز حمایت می شود.
وی افزود :تکمیل و بهره برداری از پروژه های ورزشی و توسعه ورزش همگانی
مبتنی بر سند توسعه ورزش قهرمانی از برنامه های اداره کل ورزش وجوانان
استان تا شهریور  1400است.

روی خط ورزش

مدال های رنگارنگ دارترها

خراسان جنوبی مدال های رنگارنگ مسابقات دارت آنالین کشور به میزبانی
خراسان شمالی را درو کرد.به گزارش خبرنگار ما ،رئیس هیئت انجمن های
ورزشی استان گفت :در پانزدهمین دوره مسابقات دارت آنالین کشور که
به میزبانی استان خراسان شمالی و با شعار «ما ماسک می زنیم» و با حضور
نزدیک به  200دارتر از سراسر کشور برگزار شد ،رضا محمدی دارتر نخبه
استان با پیروزی مقابل طاها احمدیان از خراسان شمالی به مرحله نیمه نهایی
راه یافت و از سمت دیگر جدول ابوالفضل علیزاده دارتر جوان استان با پیروزی
مقابل حسین شوشتری از خراسان رضوی به نیمه نهایی مسابقات راه پیدا کرد.
به گفته «علیزاده» در این مرحله رضا محمدی و ابوالفضل علیزاده برای راهیابی
به فینال مسابقات دارت آنالین کشور با هم رقابت کردند که رضا محمدی
توانست به فینال برسد و ابوالفضل علیزاده به مقام سوم مشترک مسابقات
دارت آنالین اکتفا کرد.
وی گفت :در فینالی تماشایی رضا محمدی توانست در مقابل جواد بیات حریف
نامدار خود از استان خراسان رضوی با نتیجه  4بر  2پیروز شود و به مقام قهرمانی
کشور برسد .همچنین علیرضا محمدزاده دیگر دارتر استان به علت آسیب
دیدگی نتوانست از جمع  ۳۲نفر به مراحل باالتر راه یابد.

ارسال تجهیزات ورزشی
چهارمین کاروان نشاط و امید تجهیزات ورزشی در خراسان جنوبی به نقاط
مد نظر اعزام شد.به گزارش«خراسان جنوبی» به مناسبت گرامی داشت هفته
بسیج چهارمین کاروان نشاط و امید تجهیزات ورزشی با اعتباری بیش از 4
میلیارد ریال با هدف توجه به مناطق کمتر توسعه یافته به  ۱۱شهرستان استان
اعزام شد.براساس این گزارش در این آیین ،تجهیزات ورزشی از قبیل دروازه
فوتبال ،توپ ،تور ،میله والیبال ،میز فوتبال دستی ،میز پینگ پنگ ،میز شطرنج
و دارت برای تجهیز زمین های چمن و سالن های ورزشی در اختیار شهرستان
های استان قرار می گیرد.

تعطیلی ورزش تا  20آذر
با توجه به اعمال محدودیت های شدید کرونایی ،پیرو ابالغیه ستاد ملی کرونا
همه اماکن و فعالیت های ورزشی در استان تا  ۲۰آذر تعطیل است.
به گزارش خبرنگار ما ،این محدودیت ها و تعطیلی شامل همه باشگاه های
ورزشی اعم از خصوصی و عمومی ،سالن های ورزشی ،چمن ها ،استخرها و
ورزش های انفرادی و گروهی است که با جدیت باید اعمال شود.
بر اساس این گزارش نظارت و بازدید از مکان های ورزشی با همکاری دستگاه
های نظارتی مربوط آغاز شده است و در صورت تخلف و مشاهده فعالیت ،برابر
مصوبات ستاد ملی کرونا و مقررات مربوط مکان ورزشی بالفاصله پلمب و
متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

صندلی در فدراسیون دو و میدانی
چاجی پیش کسوت و رئیس هیئت دو و میدانی استان در فدراسیون صاحب
کرسی شد.
به گزارش خبرنگار ما ،هاشم صیامی رئیس فدراسیون دو و میدانی طی احکام
جداگانهای اعضای کمیته انضباطی فدراسیون را منصوب کرد که علیرضا
چاجی پیش کسوت و رئیس هیئت دو و میدانی استان به عنوان عضو این کمیته
منصوب شد.

دورازه بان های طالی سرخ

گفته وی هیئت هاکی استان و اداره ورزش و جوانان
قاینات در حد توان به هیئت هاکی شهرستان کمک
کردند اما نیاز است با توجه به افزایش هزینه ها به
خصوص تجهیزات مورد نیاز  ،اداره ورزش و جوانان
استان حمایت بیشتری از هیئت های فعال شهرستان
ها داشته باشد.
وی گفت :این که در یک سال فقط  ۵۰۰هزار تومان
به یک هیئت شهرستانی فعال کمک شود ،ارزشمند
نیست و باید حمایت ها از هیئت های فعال شهرستانی
بیشتر شود .او با اشاره به فعالیت بیش از  ۵۰ورزشکار

قاینی در این رشته ورزشی گفت :با وجود هیجان باالی
هاکی اما به دلیل ناشناخته بودن این رشته ،استقبال
از آن کم است و باید همین تعدادی را که به سمت
این رشته ورزشی هدایت شده اند ،حفظ کنیم و فقط
حمایت می تواند راهگشای این موضوع باشد.
به گفته وی با همه این شرایط اما فعالیت ها تداوم
داشت و ورزشکاران دست از تالش برنداشتند و در
چند ماه گذشته هم تمرینات با رعایت پروتکل های
بهداشتی به جز در بازه زمانی که فضاهای ورزشی
تعطیل بوده  ،دنبال شده است.

تیم طالی سرخ قاینات که این روزها در حال آماده شدن برای حضور در لیگ 3
است ،دروازه بان هایش را انتخاب کرد.
به گزارش خبرنگار ما ،رضا عباسی دروازه بان سابق تیم سیاه جامگان با
عقدقراردادی به تیم فوتبال طالی سرخ قاین پیوست و همچنین احسان رجبی
دروازهبان سابق چانتابوری تایلند با عقد قراردادی به عضویت تیم طالی سرخ
قاین درآمد.

