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ارگان نشراتی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
سال سوم

یکشنبه  03جدی  7031ه،ش

شماره نخست

مطابق  03جنوری  0373م

Business Name

ورزش یک مقوله فرهنگی و اجتماعی است ،بیایید به فکر علمی کردن و معیاری ساختن آن باشیم.
آنچه

در این شماره می خوانید

نایان رقابتهای ناورلفتنگ کشور ،صفحه 0

نایب قهرمانی سنوکر افغانستان در رقابتهای جهانی
صالح محمد محمدى ستاره سنوکر افغانستان ،نایب قهرمان رقابتهای جام جهانی سنوکر IBSFگردید.
رقابتهای قهرمانی جام جهانی سنوکر IBSFکه به میزبانی کشور میانمار برگزار شده بود ،امروز با بازی مرحله نهاییی میییان
صالح محمد محمدی از افغانستان و  Darren morganاز کشور ولز به فرجام رسید .در این بازی آقای محمدی هیرنینید
بازی خوب از خود به نمایش گذاشت؛ اما در مقابل حریفی که یکی از نابغه های سنوکر جهان است مغلوب گردید .با این حال

دستآورد موی تای از رقابتهای آسیایی
 4مدال نقره  0 ،برنز ،صفحه 0

مدال طال برای ورزشکار ولز تعلق گرفت و آقای محمدی با گرفتن مدال نقره مقام نایب قهرمانی را کسب نمود.
بربنیاد معلومات محبوب دارابی رییس فدراسیون سنوکر و سرپرست تیم ،آقای محمدی در این رقابتها با شیکیسیت دادن
ورزشکاران کشورهای استرالیا ،اتریش ،میانمار ،هند ،جاپان به مرحله نیمه نهایی صعود کرد و با عبور موفقانه از این میرحلیه
خودش را به مرحله نهایی رسانید تا برای کسب مقام قهرمانی رقابت کند.
دیگر ورزشکار سنوکر افغانستان آقای رییس خان سن زی نیز درخشش خوب از خود نشان داد و در مرحله اول ورزشکیاران
کشور های سوت افریقا ،میانمار را شکست داد ،دربرابرورزشکاران مالیزیا و روسیه شکست خورد از ادامه بازی ها کنار رفت.
این رقابتها از دو هفته قبل با میزبانی کشور میانمار برگزار گردیده بود که در آن حدود  051ورزشکار از  23کشیور جیهیان
شرکت نموده بودند.
افغانستان با سه ورزشکار(صالح محمد محمدی ،رییس خان سن زی و زمری اساس) تحت سرپرستی محبوب دارابیی در
این رقابتها شرکت نموده بود.
تیم متذکره روز پنجشنبه  8قوس حین بازگشت به کشور در میدان هوایی حامد کرزی از طرف مسؤالن ریاسیت عیمیومیی
تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ،فدراسیون سنوکر و صدها تن از ورزش دوستان و عالقه مندان این ورزش مورد استقبال و
پذیرایی قرار گرفت.
آقای صالح محمد محمدی پیش از این هم در رویداد های مختلف از رقابتهای جهانی و آسیایی ،تا رقابتهای منطقه یی و بیین

با یک دست بسوی قهرمانی،

صفحه4

المللی از جمله؛ رقابتهای جام جهانی سنوکر در سالهای  3102 ، 3103 ،3100و  3102شرکت نموده که حاصل این زحمات
شان ثبت فعالیتهای ورزشی اش می باشد.
وی در تمام رقابتهای قهرمانی داخلی مقام نخست را حایز گردیده است ،یکی از خصوصیات برجسته آقای محمدی اینیسیت

تیم والیبال کام ایر قهرمان افغانستان صفحه 5

که انسان آرام ،صمیمی و در امور اجتماعی صادق و راستگو است ،ورزش سنوکر را یک ورزش ذهنی میداند و همیشه کوشش
میکند که ذهن آرام و حواس جمع داشته باشد .وی ورزش سنوکر را از برادرش دین محمد در سالهای دهه شیصیت فیرا

ورزش و محیط زیست

صفحه 6

گرفت،در دوران مهاجرت به پاکستان استعدادش رشد کرد وبه عنوان یک استوره سنوکر در پاکستان نیز شناخته شید .وی
برای نخستین بار در سال  3112در ترکیب تیم ملی سنوکر کشور به بازیهای آسیایی قطر رفت و بعد از آن عضوییت تیییم
ملی سنوکر کشورش را بدست آورد و طی  03سال دستآوردهای قابل قدر برای کشور ثبت نموده است.

رقابتهای فوتبال جام ملتهای آسیا

عارف پیمان

صفحه 7

ورزش به خانه های شما سالمتی می آورد.
1
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ارگان نشراتی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
شماره نخست

سال سوم،

یکشننبه  03جدی  ، 7031ه.ش

درخشش عالی کاراته کاران در رقابتهای جهانی

کسب  4مدال نقره و  2مدال برنزتوسط ورزشکاران

با کسب  4کپ به نیروزی انجامید

موی تای از رقابتهای آسیایی
فدراسیون موی تای کشور با اشتراک در رقابتهای قهرمانی
آسیایی این رشته  4مدال نقره و  5مددال برندز در کارنامده
ورزشی شان ثبت نمودند.
این رقابتها که از تاریخ  2تا  77دسامبر بده میزبدانی ماکا دو
برگزار شده بود ورزشکاران  65کشور آسیایی در آن شدرکت
نموده بودند.
به گفته مسولین فدراسیون موی تای کشور در مسابقات
قهرمانی آسیایی ماکا و ،مرتضی شمال در وزن  51کیلو
گرام در اولین دیدارش ورزشکار فلیپین را شکست داد ،در
سیمی فاینل مبارز تایلند را در یک بازی تماشایی مغلوب
نموده و در دیدار نهایی در برابر مبارز قزاقستان متوقف شد و
مدال نقره را کسب نمود .حفیظه بهمنی در وزن  57کیلو
گرام با پیروزی در برابر حریفان هندی وتایلند اش غالب
شد و مدال نقره بدست آورد .علی سهراب احمدی در وزن
 27کیلو گرام با دو پیروزی در برابر حریفان اش از
کشورهای فلیپین و مالزیا به دلیل آسیب دیدگی نتوانست

مطابق  03جنوری ، 0373م

با حریف تایلندی اش رقابدت کندد بده بده مددال نقدره
رقابتهای قهرمانی آسیا رسید .سهراب سلحدشور در وزن 17
کیلو گرام با یک استراحت در نخستین دیدارش به راحدتی از
سد حریف هندی اش عبور کرد و در دومیدن بدازی اش از
مبارز چین شکست را پذیرفت و به مددال نقدره دسدت پیددا
کرد .احمد شجاع جمال و احمداهلل نظری با پیروزی در برابدر
رقیب های شان از ماکا و و هانکاند در سدیمی فایندل از
حریف های تایلندی شان شکست خوردند و بده مددال برندز
دست پیدا کردند.
تیم افغانستان در این رقابتها با ورزشکارانی در بخش پسران
و دختران با دو مربی ،دو داور و یک مدیر تیم شرکت نموده
بود.
این ورزشکاران حین بازگشت به کشور مورد تقدیر و تشویق
رهبری ریاست عمومی تربیت بدنی و و رزش و کمیته ملی
المپیک قرار گرفتند.

 2مدال طال 2 ،نقره و  3برنز دست آورد تیم وزنبرداری

تیم ملی کیوکوشین کای کان کاراته ماتسوشیما که در
پنجمین دور رقابتهای قهرمانی جهان شرکت نموده بود با
کسب چهارکپ به کشور برگشت.
در این رقابتها که از تاریخ  71تا  71نوامبر در شهر شانکهای
چین برگزار شده بود ورزشکاران  25کشور جهان شرکت
نموده بودند.
بر اساس معلومات فاروق شاه اکبری سرپرست تیم متذکره و
نماینده سازمان جهانی ،ملی پوشان کاراته کشور خدیجه
هاشمی در وزن منفی  22بانوان با انجام سه رقابت
ورزشکاران پاکستان ،چین آذربایجان را شکست داد ولی در
مقابل ورزشکار اوکراین مغلوب گردیده مفتخر به کسب کپ
مقام سومی گردید.
بازمحمد هاشمی در ون منفی  52پسران بازیکنان کشور های
چین ،هند ،اندونیزیا و اوکراین را مغلوب ساخت ودر مقابل
ورزشکار روسیه شکست خورده کپ مقام سوم را بدست آورد.
کاووس خروش در وزن منفی  52کیلوگرام ورزشکاران
اندونیزیا ،نیپال ،اوکراین ،چین و چیلی را از پیشرو برداشت در
فضل کریم ترکمن درکالس مثبت  772کیلوگرام جوانان مددال
طال گرفته است،

تیم وزنبرداری افغانستان از تورنمنت ازاد بین المللی  5مدال طال 5 ،مدال نقره و  6مدال برنز بدست آورد.
در این رقابتها  627ورزشکار از افغانستان ازبکستان و تاجکستان شرکت داشتند که در نتیجه ازبکستان که مدیدزبدان ایدن
رقابتها بود مقام قهرمانی را بدست آورد ،افغانستان مقام نایب قهرمانی را گرفت و تاجکستان به مقام سوم دست یافت.
تیم  75نفری ورزشکاران فدراسیون وزنبرداری افغانستان تحت رهبری محمد اعظم کوهی رییس فدراسیون در کدتدردوری
سنی جوانان ،نوجوانان و بزرگساالن در این رقابتها شرکت نموده بودند.
که در نتیجه ،مفتخر به کسب  5مدال طال 5 ،مدال نقره و  6مدال برنز گردید.

شفیق جان سخیزاده در کالس  55کیلو بزرگساالن برنده مددال
طال گردیده است،
ذبیر نظری در کالس  56کیلوگرام جوانان برندده مددال ندقدره
گردیده است،
میرویس رازقی در کالس  65کیلوگرام بزرگساالن برنده مددال
نقره شده است،
میرعبدالفرهاد رسولی در کالس  11کیلوگرام نوجواندان بدرندده
مدال برنزشناخته شده،
عبداهلل دوست در کالس  11کیلوگرام بزرگساالن برندده مددال
برنزاست،
روح اهلل پیرزاده در کالس  12کیلوگرام نوجوانان برنده مدال برنز
گردیده است.
این رقابتها از تاریخ  2تا  1دسامبر به مدیدزبداندی فددراسدیدون
وزنبرداری ازبکستان برگزار شده بود .تیم افغانستان عالوه
بر اشتراک در رقابتها و کسب مدال و مدقدام در کدمدپ
تمرینی که به کمک فدراسیون وزنبرداری ازبکستان افدراز
شده بود نیز شرکت کرده بودند.

ورزش به خانه های شما سالمتی می آورد.
2

حمیداهلل اکبری در وزن منفی  17کیلوگرام بزرگساالن
ورزشکاران افریقای جنوبی ،اوکراین ،چین،زیمبابیو،باز هم
افریقای جنوبی ،را شکست داد و مجدد در مقابل ورزشکار
اوکراین قرار گرفت ولی نتوانست در مقابل این ورزشکار مغلوب
گردید و کپ مقام سوم را بدست آورد.
گفته می شود در این رقابتها ورزشکاران  25کشور شرکت نموده
بودند که در نهایت تیم اوکراین مقام قهرمانی را گرفت ،روسیه
در جایکاه دوم ایستاد ،افریقای جنوبی سوم شد و تیم افغانستان
با چهار کپ جهانی مقام سوم را بدست آورده است.
این ورزشکاران حین بازگشت به کشور از طرف رهبری ریاست
عمومی تربیت بدنی و ورزش مورد تقدیر و ستایش قرار گرفتند.
رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک در
دیداری که با این ورزشکاران داشت ،ضمن اینکه دستآوردشان را
تبریک گفت ،از شهامت و جسارت آنان در انجام رقابتها قدردانی
نموده وعده سپرد که برای تداوم دستآوردهای ورزشکاران از
رقابتهای خارجی از هیچ نوع حمایت و زمینه سازی دریغ
نخواهند کرد.
نخستین دست آورد ورزشکاران سبک یونی فایت
از رقابتهای خارجی
دو ورزشکار سبک یونی فایت فدراسیون ورزشهای رزمی با
اشتراک در رقابتهای بین المللی دو مدال کسب کردند.
این رقابتها که از تاریخ  2تا  57نوامبر در شهر مسکو مرکز
روسیه برگزار شده بود افغانستان با دو ورزشکار یک مربی،
شرکت کننده این رقابتها بودند.
در پایان این رقابتها ذبیح اهلل فضلی در وزن  12کیلوگرام به
مدال طال موفق گردید .حسیب اهلل شهباز توانست مدال نقره
بدست آورد .بر اساس معلومات علی احمد افشار سرپرست تیم و
مسؤل سبک یونی فایت ،در این رقابتهای  65کشور شرکت
داشتند .یونی فایت یکی از سبکهای فدراسیون ورزشهای رزمی
است که از سال  5775به این طرف در افغانستان عالقه مندان
خود را دارد.
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شماره نخست

قهرمانی تیم باسکتبال نارا المپیک
در رقابتهای خاور میانه

ین رقابتها که به تاریخ به میزبانی لبنان برگزار شده بود ،تیم افغانستان با
شکست دادن تیم های کشور های عراق ،هندوستان ،سوریه و لبنان در مرحله
نهایی باز هم در مقابل تیم سوریه قرار گرفت.
در بازیهای نهایی تیم افغانستان برای کسب مقام قهرمانی با تیم سوریه رقابت
کرد ،این بازی با نتیجه  51مقابل  56به نفع تیم باسکتبال پارا المپیک
افغانستان خاتمه یافت و تیم افغانستان برای نخستین بار جام قهرمانی را کسب
کرد.

یکشنبه  03جدی  7031ه ،ش

بررسی وضعیت ورزش والیت هلمند،

دا سیالی د دسمبر( )۱په میاشت ازبکستان هیواد کې ترسره شوی وه.په
دی سیالی کې د نړی په کچه هیوادونو ګډون درلود.چې افغانستان نه
دیارلس( )۱۳لوبغاړې د افغانستان()۹مختلف والیتونونه ټاکل شوی
وو .چې په دی سیالیو کې درۍ( )۳لوبغاړی د نقره مدال په اخستلو او ()۴
لوبغاړی د برنز مدال په اخستلو هیواد ته راستون شو.او نور لوبغاړی د
امتیازپه نه درلودلوسره ونشو کوالی چې په دی لوبوکې پاته شی.

نیمروز ،قهرمان رقابتهای
ناورلفتینگ

توسط معاونیت فنی و مسلکی
حمیداهلل کبیر معاون فنی و مسلکی در راس هیئت اداره ورزش به خاطر بررسی امور ورزش
والیت هلمند و هماهنری فعالیتهای ورزشی در سفری که به آن والیت داشتند ،طی اقامت شان
در شهر لشکرگاه با تورنجنرال محمدیاسین خان والی آن و الیت ،عطاوهلل افغان رییس شورای
والیتی ،مسووالن آمریت ورزشی هلمند ،نماینده گان فدراسیون های ورزشی ،استادان و فعاالن
ورزش هلمند ،طور جداگانه دیدار و در مورد مسایل مهم ورزشی گفت و گو نمودند.
آقای کبیر در نخستین مالقاتی که با والی هلمند داشت  .در مورد برنامه های ریاست عمومی
تربیت بدنی و ورزش نسبت به ورزشکاران و هدف از سفر شان را به آن والیت معلومات داده
گفت :ورزشکاران هلمند در اکثر رشته های ورزشی افتخارعضویت تیمهای ملی و قهرمانی را
دارند .وی خاطر نشان نمود که اداره تربیت بدنی و ورزش با بررسی از وضعیت کنونی ورزش در
والیات ،در نظر دارد امکانات و تسهیالت بهتر و بیشتر را برای ورزشکاران والیات فراهم سازد.
آقای کبیر اظهار نمود که هدف از آمدن ما به هلمند بررسی و ضعیت ورزش و دریافت راه های
حل برای ارایه خدمات بهتر برای ورزشکاران می باشد .وی از همکاری نهاد های دولتی و
خصوصی آن والیت که نسبت به ورزشکاران انجام داده اند سپاس گذاری نمود.
والی هلمند نیز ضمن اینکه حضور هیات را به آن والیت خوش آمدید گفت ،ابراز نمود که سفر
شما به هلمند ،خود نمایانرر حمایت از ورزشکاران و جوانان هلمندی است .والی هلمند ورزش را
سمبول وحدت ملی دانسته برحمایت از ورزشکاران تاکید ورزیده وعده هرنوع همکاری را برای

رقابتهای گزینشی پاورلفتن کشور با شناسایی و انتخاب بهترین ها به
تیم های ملی جوانان و بزرگساالن پایان یافت .بربنیاد معلومات
فدراسیون پاورلفتن در بخش کالسیک این رقابتها تیم والیت هرات
مقام قهرمانی را بدست آورد ،تیم کابل به مقام دوم و تیم و الیت غور
به مقام سوم دست یاقتند .در بخش پروفیشنل تیم والیت نیمروز
برسکوی قهرمانی ایستاد ،تیمهای والیتهای کابل و پروان مقام های
دوم و سوم را کسب نمودند .این رقابتها که به هدف شناسایی و گزینش
بهترین ها به تیم ملی راه اندازی گردیده بود ،در فرجام از هردو
کتروری  24ورزشکار به عضویت تیم ملی بزرگساالن و جوانان انتخاب
شده اند .در این رقابتها حدود  727ورزشکار در کتروری سنی جوانان و
بزرگساالن از هفده والیت کشور شرکت داشتند که برای چهار روز در
بخشهای کالسیک و پروفیشنل با هم رقابت کردند.
داکتر حفیظ اهلل ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و
کمیته ملی المپیک ،داکتر احمدشاه سنردل رییس دانشراه خصوصی
دنیا و رهبری فدراسیون پاورلفتن در مراسم پایانی این رقابتها حضور
یافته کپها ،مدال ها و تحایف ورزشکاران برتر و مسووالن برگزاری
مسابقات را برای شان توزیع نمودند .گزارشها میرساند که در سیستم
برگزاری مسابقات و رعایت نظم و دسپلین داخل برنامه کمی ها و
کاستی هایی وجود داشته ،اما مسووالن فدراسیون این ادعا را رد نموده
میرویند که روند مسابقات ،رعایت نظم و دسپلین در جریان رقابتها در

گفته می شود در این رقابتها تیم های باسکتبال پارا المپیک ( بازی با چوکی
عرابه دار) پنج کشور شرکت داشتند .که مقام قهرمانی را افغانستان و نایب
قهرمانی را سوریه بدست آورد .گفته می شود تیم باسکتبال روی ولچر به
کمک مالی کمیته بین المللی صلیب سرخ در این رقابتها شرکت نموده بود.
گفته می شود تیم متذکره پیش از این هم در رقابتهای مختلف آسیایی در
اندونیزیا شرکت نموده بوده که دستآوردهای شان قابل قدر بوده است.

د  ITFلوبغالی د ازبکستان له سیالیو  ۳د
سپینو زرو مدالونه او  ۴د سلورو مدالونه

مطابق  03جنوری  0373م

نظر گرفته شده و توزیع مدالها و کپها برای تیم های برنده با نظرداشت
نتایج بدست آمده توزیع گردیده است.

رشد وانکشاف ورزش در هلمند سپرد.
همچنان در دیداری که با عطاواهلل افغان رییس شورای والیتی هلمند داشتند ،از دستآوردها و
افتخارات ورزشکاران یاد آوری نموده بر نقش ورزشکاران در برچیدن بسا ناهنجاری های
اجتماعی تاکید ورزیدند .در ضمن رییس شورای والیتی از چالشها و دشواریهایی که به گفته او
ورزشکاران آن والیت از نراه کمبود بودجه ،کمبود محالت مناسب ورزشی ،و عدم توجه
مسووالن فدراسیون ها وجود دارد ،یاد آوری نموده خواهان توجه مقامات ریاست تربیت بدنی و
ورزش کشورنسبت به ورزشکاران والیت هلمند گردید.
دیدار با مسؤالن تربیت بدنی و رزش هلمند ،مسووالن و نماینده های والیتی فدراسوینهای
ورزشی بخش دیرری از کارکردهای هیئت در هلمند بود .این دیدار که در دفتر آمریت روزشی
صورت گرفت محمد نورزی مسؤل ورزش آن والیت از کارکردها و دستآوردهای ورزشکاران که
در رقابتهای مختلف محلی و ملی کسب نموده اند معلومات داده در پهلوی آن یک سلسله
مشکالتی را که در بخشهای مختلف وجود داشت بیان نمود.
نماه همچنان برخی از مسوالن رشته های ورزشی نیز بر موجودیت برخی از کمبودیهای کاری
شا اشاره نمود از معاونیت فنی تقاضا نمودند تا در حل آن اقدام نمایند.
آقای کبیر در اخیر از کارکردها و دستآوردهای ورزشکاران قدردانی نموده وعده سپرد که از تمام
امکانات برای بهبود امور ورزش والیات استفاده صورت خواهد گرفت ،وی به ورزشکاران گفت،
شما منحیث جوانان فعال و با احساس در مقابل تمام نابسامانی ها و ناهنجاریهای اجتماعی
ایستادگی نموده با مردم و مسؤالن محلی در بازسازی شهر و کشور تان سهم فعال بریرید.
در ترکیب هیئت داکتر روح اهلل الماس آمرصحیه و افضل کاظمی کارمند اطالعات و ارتباط عامه
افضل کاظمی
نیز شامل بودند.

در نایان رقابتهای سرتاسری جمناستیک،
واجدین شرایط به عضویت تیم ملی برگزیده
شدند.
این رقابتها که با اشتراک  577ورزشکار از والیت های هرات  ،بلخ ،
غور  ،جوزجان  ،میدان وردک  ،لغمان  ،ننررهار  ،کندز  ،کندهار  ،هلمند
 ،خوست  ،بامیان و دو تیم از کابل در جمنازیوم ورزشی ریاست تربیت
بدنی و ورزش برگزار شده بود ،پس از سه روز رقابت  75جوان برتر
افتخار عضویت تیم ملی جمناستیک را کسب نمودند..
در پایان این رقابتها عبدالجبار هوتک رییس فدراسیون جمناستیک اظهار
خوشبینی نمود که انتخابات جدیدی که در رهبری این فدراسیون شکل

د  I T Fفدراسیون رییس شعیب رحمانی په وینا :د افغانستان د()۹
والیتونوځخه د دی سیالیو لپاره لوبغاړي مو وټاکل .او دا لوبغاړي په دی
سیالیو کې ښه وځلیدل.رحمانی زیاته کړه په نږدی راتلونګوکې د I T F
سیالې جرمنی هیواد کې به ترسره شي.او په ډاډ زړه سره ویلی شم مونږ
بریا وو .او بریابه اوسو.

گرفته بتوانند مسوولیت شان را در مقابل ورزشکاران انجام دهند.
از جانب دیرر ورزشکارانی که عضویت تیم ملی را بدست آورده اند ،از
نحوه برگزاری مسابقات اظهار خوشبینی نموده گفتند :نخستین بار است
که ورزشکاران جمناستیک از سراسر کشور دور هم جمع شده اند و برای

هغه لوبغالی که د سرو زرو مدال گټلی دی قيس گلزى ،سيف هللا
خادم،على اكبر رضايى ،او هغه لوبغالی که د برنز مدالونه اخستلی دی
ٰ
مصطفى كافى ،سيد ذبيح هللا فقيرزاد ،جاويد احمدى
ميوند حيدرى ،سيد
دی.

کسب عضویت تیم ملی با هم رقابت می کنند .آنها اظهار امید واری
نمودند که بتوانند در رقابتهای خارجی شرکت نموده برای کشور شان
افتخار کسب نمایند.

دا ورزشکاران د افغانستان دسپورت او بدنی روزنی له خوا وستايل شو.

ورزش به خانه های شما سالمتی می آورد
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گرامیداشت از هفته تصویب قانون اساسی کشور

نوریه نجفی ،با یک دست بسوی قهرمانی میرود

دختریست با هوش،زیرک ،با عزم و امید وار به آینده .آینده ی که می خواهد
به مجلس نماینده گان کشور راه پیدا کند .آرزوها و امید های زیادی در
زندگی دارد از قهرمانی در عرصه ورزش ،تا شهرت و محبوبیت در جامعه و
الگویی از سخاوت ومقاومت در برابر ناهنجاری های زندگی.او از داشتن
دست راست محروم است،

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش با برگزاری محفلی از هفته
تصویب قانون اساسی کشور گرامیداشت به عمل آورد.
این محفل حمیداهلل کبیر معاون فنی و مسلکی ِ قاسم علی حمییدی
معاون مالی اداری  ،اعضای رهبری و کارمندان و آقای محمد خلییل
قیامی نماینده با صالحیت کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قیانون
اساسی شرکت نموده بودند.
در آغاز محفل معاون فنی و مسلکی روی موضیو صیحبت نمیوده
گفت :داشتن قانون یک نیاز ،اما آگاهی داشتن از قیانون ضیرورت
مبرم است .وی تاکید نمود که قانون اساسی متضمن رشد اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی  ،فرهنگی و ثبات سیاسی یک جامعه است ،آقیای
کبیر با اشاره به قوانین نافذه کشور تصریح نمود که عدم آگیاهی از
قانون به معنی بی خبری از حقوق شهروندی است
.همچنان محمد خلیل قیامی نماینده کمییسیون میستقل نظیارت از
تطبیق قانون اساسی نیز روی ارزش واهمیت قوانین در زنیده گیی
اجتماعی و روشهای صیانت از قوانین صحبت نمیود .وی در میورد
پیشینه قوانین اساسی کشور نیز معلومات ارایه کرده قانون اساسی
فعلی را یکی از مدرن ترین قوانین در منطقه دانست.

دختریست با هوش،زیرک ،با عزم و امید وار به آینده .آینده ی که مدی
خواهد به مجلس نماینده گان کشور راه پیدا کند .آرزوها و امیدد هدای
زیادی در زندگی دارد .از قهرمانی در عرصه ورزش ،تدا شدهدرت و
محبوبیت در جامعه و الرویی از سخاوت ومقاومت در برابر ناهدندجداری
های زندگی.
او از داشتن دست راست محروم است ،یعنی از مادر زاد از ایدن حدق
طبیعی اش محروم بوده است ،اما هیچراه هم در زندگی مایوس نبوده و
تسلیم مشکالت نشده است ،با دست چپ تمام امور زندگی از انجام امور
منزل تا ادامه تحصیالت به سویه لیسانس در رشته تربیت بدنی ،ورزش
و کسب قهرمانی را انجام داده و میدهد.
گپ از نوریه نجفی است ،دختری که در یک خانواده غریبکار  57سدال
قبل از امروز بدنیا آمد ،با نوازش های غریبانه فامیل به مکتب رفت و با
کمک ها و محبت های خانواده تحصیالت اش را در پوهنحی تربدیدت
بدنی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید برهان الدین ربانی موفقانه به فدرجدام
رسانید.
او عضو تیم ملی پین است که در چهاردهمین دور رقابتهای قهرماندی
پین پان در سال  7661در میان تمام دختران شرکت کننده قهرمان
شد و بیست و پنجمین قهرمانی اش را جشن گدرفدت .مدادر ،پددر و
برادرانش با او افتخار کردند بر او تحسین گفتند .همدقدطداران و هدم
بازیهایش انرشت حسادت به دندان گرفتند و استادش مدال طدال بده
گردنش آویخت و بر قهرمانی اش صحه گذاشت.
نوریه از دوران مکتب در پهلوی درس می خواست ورزش کند ،پین پاند را
بسیار خوش داشت تا جایی که به گفته خودش هرجا که میزپین پان را مدی
دید رکت به دست میررفت و با خود بازی می کرد.

دوران تحصیل در دانشکده تربیت بدنی فرصت خوبی بود بدرای یداد
گیری بیشتر مهارتهای ورزش پین پان  .پس از دانشراه اداره سدره
میاشت به مثابه خانه دوم نوریه دست نوازش بر وی دراز کرد و تا آنجا
زمینه را برایش مساعد ساخت که امروز به عنوان قهرمان افغانستان در
رشته پین پان شناخته می شود.
نوریه در مورد تمرینات و مسابقات ورزشی اش چنین می گوید:
ورزش پین پان را بسیار دوست داشتم و آن را مدندحدیدث ورزش
دلخواه خود انتخاب کردم و امروز در سطح کشور قهرمان استم و آرزو
دارم در سطح بین المللی هم مقام قهرمانی را بدسدت آورم .وی از
شیوه برگزاری و برنامه ریزی فدراسیون پین پاند کده زمدیدنده
برگزاری مسابقات تیم ملی را مساعد ساخت سپاس گذاری ندمدود و
اشتراک ورزشکاران والیات را در مسابقات موثر و مفید دانست و گفت
با برگزاری هر مسابقه به تجارب ما افزوده می شود و دوستان زیدادی
از ورزشکاران اناث والیات پیدا می کنیم.
وی از امکانات و تسهیالتی که از طریق تیم سره میاست برای او و
هم تیم هایش مساعد گردیده خوشبین است و از زحمدات اسدتدادش
(جاویدشرفی به نیکی یاد آوری کرد . ،اما از وضعیت موجود شداکدی
ال تعداد زیادی از دختران برای ورزش کدردن مدی
بوده میروید :قب ً
آمدند ،ولی حاال نسبت نبود امنیت روز به روز تعداد دختران در تیم مدا
کم شده میرود.
نوریه می خواهد در پهلوی ورزش پین پان دسترسی بده ورزش
باولین هم داشته باشد .در پهلوی ورزش می خواهد به تحصیالتدش
در رشته حقوق و علوم سیاسی ادامه دهد و در آینده منحیث نمایدندده
زنان ورزشکار در مجلس نمایندگان کشور راه پیدا نماید.

همچنان آقای حمیداهلل صافی مشاور حقوقی ریاست عمومی تربییت
بدنی وورزش در مورد اهمیت ،جایگاه ،ارزشمندی ،حقوق و وجاییب
شهروندان در قبال قانون ،مسوولیت نهاد های تعریف شده در قانون
اساسی و موارد نقض مفاد قانون اساسی و عوامیل عیدم اجراییی
شدن برخی از مفاد قانون اساسی توضیحات همه جانبه ارایه نمود
قانون اساسی افغانستان به تاریخ  02قوس سیال  0283از طیرف
لویه جرگه قانون اساسی در  03فیصل و  023میاده بیه تیصویب

در نایان رقابتهای زورخانه یی  43ورزشکار به عضویت تیم ملی برگزیده شد

در این رقابتها  031ورزشکار در کتگوری وزنی مختلف و رده سنی جوانان و بزرگساالن از
مرکز ووالیات شرکت داشتند که برای دو روز برای کسب عضویت تیم ملی با هم رقیابیت
کردند.
داکتر حفیظ اهلل ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و رییس کمیته ملی المپیک
در مراسم پایانی این رقابتها حضور یافته ضمن اینکه جریان مسابقات را تماشیا کیردنید
جوایز و مدالهای ورزشکاران برتر را نیز توزیع نمود.
آقای رحیمی در صحبتهایی که با ورزشکاران داشت ضمن اینکه از کارکرد هیای رهیبیری
فدراسیون زورخانه یی سپاس گذاری کرد ،داشتن اخالق ورزشی را برای اعضای تیم هیای
ملی در پهلوی سایر معیارها الزامی دانسته از آنها خواست تا در تمام عرصه های زندگی در
میان مردم به خصوص جوانان نمونه مثال باشند.

ورزش به خانه های شما سالمتی می آورد
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تیم والیبال کام ایر قهرمان افغانستان شد.
مسابقات سرتاسری والیبال افغانستان با قهرمانی کام ایر و نایب قهرمانی جیالنی به پایان رسید .این
مسابقات به هدف انتخاب چهره های نخبه به تیمهای ملی و جوانان کشور از طرف فدراسیون ملی
والیبال به همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش از تاریخ  72تا  51جدی در جمنازیوم ورزشی ریاست
عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار شده بود .در این رقابتها  57تیم از کابل و والیات شرکت داشتند
که در چهار گروه پنج تیمی باهم به رقابت پرداختند در گروه الف که شامل تیمهای جهان سپورت،
فاریاب ،بغالن ،کاپیسا و افغان ملی بود ،تیمهای افغان ملی و جهان سپورت با بدست آوردن بیشترین
امتیاز به مرحله بعدی راه یافت .از گروه ب که شامل تیمهای کام ایر ،پوهنتون دعوت ،غزنی ،خوست
و کندز بود ،تیمهای کام ایر و دعوت توانستند با شکست دادن حریفان شان راهی دور بعدی شوند. .
همچنان در گروه ج تیمهای جوزجان ،پوهنتون خراسان ننررهار ،تخار ،هرات و برادران سروری حضور
داشتند که دو تیم جوزجان و خراسان توانستند به مرحله بعد راه پیدا کنند. .از گروه د که در آن
تیمهای غالم حیدر جیالنی ،پروان ،سره میاشت ،بامیان و شاروالی شامل بودند ،تیمهای جیالنی و سره
میاشت توانستند به هشت تیم راه پیدا کنند .در مرحله هشتم تیمهای جهان سپورت ،خراسان ،جیالنی،
خراسان و کام ایر با شکست دادن حریفان شان راهی مرحله نیمه نهایی این مسابقات شدند .در مرحله
نیمه نهایی تیم کام ایر به مصاف جهان سپورت رفت که پس از ختم این بازی جالب و دیدنی کام ایر
بانتیجه  6بر صفر جهان سپورت را مغلوب ساخت و صعود خود را به مرحله نهایی قطعی ساخت .در
دیدار دوم تیم غالم حیدر جیالنی با نتیجه  6بر  7از سد تیم خراسان گذشته و حریف کام ایر برای
کسب مقام قهرمانی شد.
تیم های کام ایر و جیالنی در حالی برای کسب مقام قهرمانی به میدان رفتند که رهبری ریاست
عمومی تربیت بدنی و و ورزش ،رییس شرکت هوایی کام ایر و صدها تن از عالقه مندان والیبال برای
تماشای حضور یافته بودند.
این بازی همچنان با نتیجه  6مقابل صفر به نفع تیم کام ایر به فرجام رسید و تیم جیالنی جایراه دوم
را کسب کرد.

فدراسیون جودو نس از ختم رقابتهای سرتاسری ترکیب تیم ملی
خویش را اعالم نمود.
ششمین دور رقابتهای جودو با گزینش  08ورزشکار برتر به تیمهای ملی به پایان رسید

مطابق  03جنوری  0373م

آشنایی بیشتر با نخبه گان ورزش

میر داد محمد شرزه که یکی از مربی های ورزیده در خانواده فوتبال کشور شناخته می شود ،اکنون عالوه بر اینکه کارمدندد
برحال ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش است ،مسؤلیت تیم فوتبال توحید را نیز برعهده دارد.
آقای شرزه در سال 7644در شاه شهید کابل دیده به جهان گشود ،آموزش ابتدایی را در مکتب استاد بیتاب و ثانوو را در
لیسه انصاری به پایان رسانیده است .هنوز صنف هشتم مکتب بود که به فوتبال عالقه پیدا کرد و تصمیم گرفت این ورزش
را به شکل حرفه یی بیاموزد ،به گفته آقای شرزه استاد آقا خان و استاد عظیم خان نخستین استادانی بودند که بدرای شدان
فوتبال را آموزش دادند.
وی نسبت استعدادی که از خود نشان داد در سال  7655به تیم منتخب کابل  Bمعرفی گردید و درسال  7651کاندید تویوم
ملی فوتبال گردید،
او دوره امتحانی برای کسب عضویت تیم ملی را در تیم کابل  Bزیر نظر استاد بصیر ناصر و استاد فرید صدیقی باز کرده
است.
با آغاز جنرهای داخلی در کشور آقای شرزه مثل هزاران شهروند دیرر مجبور به مهاجرت گردید ،ولی دوران مهاجرت او هم
با توپ فوتبال و میدان سبز گره خورده بود.
در مورد فعالیتهای ورزشی دوران مهاجرت آقای شرزه چنین گفت:
(برا اینکه درد مهاجرت را نفهمیم و از جانب دیگر برا جوانان عالقه مند به فوتبال زمینه سرگرمی ها سالم ایجاد شود،
تیم فوتبال توحید را در شهر پشاور تاسیس نمودم که در آن تیم تمام جوانان مهاجر افغان شامل بودند ،این تیم طی هشدت
سال فعالیت در پاکستان عالوه بر اینکه تمرینات داشتیم مسابقات دوستانه میان سایر تیم های مهاجر و حتا با تدیدم هدای
پاکستان رقابت می نمودیم).
میردادمحمدشرزه پس از بازگشت به کشور در ریاست سره میاشت شامل کار شد تا بتواند برای مصیبت دیدگان و شهروندان
آسیب دیده خدمتی را انجام دهد ،در پهلوی آن مسوولیت کمیته جوانان و مسؤل کمیته حکمان فدراسیون فوتبال کشدور را
نیز عهده دار بودند.
وی بیشتر اوقات زندگی اش را مصروف پیشبرد تمرینات و آموزش فوتبال برای نوجوانان سپری نموده و تیم فوتبال توحید را
که در پشاور تاسیس نموده بود ،در کابل بازسازی کرد و توانست دستآوردهای خوب در جریان سالهای متواتر در رقابدتدهدای
دسته های مختلف داشته باشد.
وی این دستآوردها و موفقیتهای تیم فوتبال توحید را چنین برشمرد:
درسال  7615در گروپ  Cمقام قهرمانی امتیاز  Bرا به دست آوردیم،درسال 7614درگروپهای  Bبه مقام سوم دست یافتیوم،
درسال  7612با کسب مقام قهرمانی گروپها  Bجواز صعود به گروپهای الف را بدست آوردیم ،در سال  7615مقام چهارم
مسابقات لی الف کابل را حاصل نمودیم.
تیم فوتبال توحید در مدت  51سال فعالیت خود صدها جوان را تربیه و به جامعه تقدیم نموده که افتخاراتی در کارنامه هوا
فوتبال دارند.
ا ین کلپ در یکی از میدان های چمن حضوری محل تمرین دارد و تعداد جوانان و نوجوانان عالقه مند به فدوتدبدال را در
کتروری های سنی مختلف تحت آموزش قرار داده و جلو آنان از اعتیاد به موادمخدر و سایر مفاسد اجتماعی گرفدتده شدده
است.
آری! کارشناسان امور ورزش به این عقیده اند که هرگاه زیربنای جامعه مستحکم و باور مند به ارزش هدای اخدالقدی و
اجتماعی باشد ،جوانان آن هیچ گاه زیر بار تهاجم فرهنری و پدیده های صادارتی سر خم نمی کند.
پس بیایید فرزندان خود را برای این امر مهم تشویق و حمایت نماییم تا جامعه سالم و جوانان صحتمند داشته باشیم.

این رقابتها که در جمنازیوم ورزشی شهرداری کابل برگزار شده بود 0۱1 ،ورزشیکیار از
والیت های هرات  ،فراه  ،پکتیا  ،بغالن  ،کندز ،تخار  ،بلخ  ،فاریاب  ،جوزجان  ،جالل آبیاد ،
لوگر و کابل شرکت داشتند که در کتگوری سنی بزرگساالن و در کتگوری ورزنی ( ،22، 21
 ۱1 ، 80 ، ۳2و  011کیلوگرام ) برای کسب عضویت تیم ملی برای پنج روز باهم رقیابیت
کردند.
ربنیاد معلومات مسول برگزار کننده مسابقات تیم کابل مقام اول را بدست آورد تیم والیت ،
تخار مقام دوم را کسب نمود و تیم والیت کندز مقام سوم را از آن خود نمود.
فدراسیون جودو در اخیر این رقابتها لست  08ورزشکار برتر را که عضویت تیمهای ملی را
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ورزش و محیط زیست
محیط ز یست یا محیطی که در ان زندگی می کنیم در واقع تاثیر گذار بر همه تالش ها
و فعالیتها ی بدنی ما می باشد بنابر این نمی توان اثرات محیط را بر نرخهء زندگیانیی
انسانها ناد یده گرفت  .بنابر این باید واقعیت را بپذ یریم که محیط ز یست در تمیامیی
فعل و انفعاالت عصر حاضر نقش بسزا یی دارد .انسان امروزی به جای اسیتیفیاده از
نیروی بدنی و فعالیت بیشتر کارهای خود را بوسیلهء ماشین ها ی گوناگون انجام میی
دهند  .نیاکان ما برا ی انجام بسیاری از فعالیت ها ی روزمره خود مجبور به تیالش و
فعالیت بدنی بودند و ا ین به سالمت جسمانی و روانی انان کمک می نمود .در حالی که
دستگاه های بدن انسان طوری ساخته شده اند که با فعالیت و انجام کار بیشیتیر بیر
قابلیت ها ی انها افزوده می شود .فناوری  ،و نو زندگی جدید فرصت ها ی حرکتی را
از انسان سلب نموده است .در جوامع کنونی بسیاری از افراد به مشاغل کیم تیحیرک
مشغول بوده و محدود یت حرفه ای و سا یر مشغله ها امکان فعالیت بدنی کافیی بیه
انان نمی دهد وعامل ا یجاد تنش ها و نگرانی ها ی عصبی و روانی می گیردد .بیدون
شک از بهترین راههای مقابله با فقر حرکتی و محدودیت های حرکتی ناشی از زندگیی

دومین جشنواره ورزشهای زمستانی در والیت بامیان به فرجام رسید
در این جشنواره حدود  577ورزشکار دختر و پسر از والیت های بامیان،
کابل ،میدان وردک ،غزنی ،پروان و پنجشیر در رشته هدای اسدکدی،
کرلین ،اسنوبورد ،آیس کیتن و دوگانه شرکت داشتند که برای دو روز
به هدف رشد و انکشاف ورزشهای زمستانی و معرفی بامیان مندحدیدث
محل مناسب برای ورزشهای زمستانی با هم رقابت کردند.
بر اساس معلومات خبرنرار اعزامی ریاست عمومی تربدیدت بددندی و
ورزش ،در بخش اسکی بومان علی مقام قهرمانی را بدست آورد ،محمد
طاهری به مقام دوم و محمد به مقام سوم دست یافت.
در بخش اسنوبورد ،ریحانه محمدی ،فاطمه نظری و ذکیه محمدی در
بخش دختران به مقامهای اول تا سوم موفق شدند.

و در بخش پسران ،نظام الدین علیزاده ،سروش سخی و مصطدفدی مدرن ،شرکت در فعالیتهای ورزشی است  .پژوهش ها ی انجام شده در نینید دهیه
گذشته به اثبات رسانیده است که در صد بیماری ها و مرگ و میر بین افراد ی که بطیور
رسول مقامهای اول تا سوم را از آن خود نمودند.

در بخش کرلن تیم شهبازان به مقام قهرمانی دست یافت؛ تدیدم
ضحاک دوم شد و تیم کوه بابا مقام سوم را کسب نمود.

منظم در فعالیتهای ورزشی شرکت می جویند بسیار پا یین تر از همتایان کم تیحیرک
انهاست .

ورزشکاران برتر این دور جشنواره محمد طاهر محمدی از تدیدم
شهبازان و آرزو نادری از تیم کوه بابا انتخاب شدند.
بامیان محل مناسب برای انجام فعالیتهای ورزشهای زمسدتداندی
دومین سال است که میزبانی جشنواره ورزشهدای زمسدتداندی را
برعهده گرفته است.
این جنشواره به ابتکار ورزشکاران رشته های متذکره وحدمدایدت
مالی شرکت اتصاالت و جوش شفا به منظور رشدد ورزش هدای
زمستانی راه اندازی گردیده بود.

این پرسش مطرح است که انجام فعالیت های ورزشی در مح یط زی ست نا مناسیب
بگونه مثال در هوا ی الوده تا نه حد می تواند مفید باشد؟ بسیاری از فیعیالیییتیهیای
ورزشی در هوای ازاد و سا یر فعالیتها ی ورزشی که در محیط بسته انجام می شیونید
بطور مستقیم و غیر مستقیم از همین هوای موجود استفاده می کنند  .شدت تینیفیس
ورزشکاران در حین انجام فعالیت نندین برابر تنفس معمولی است ،بنابر این امیکیان
دارد مواد االینده موجود در هوا در حجم وسیع تر وارد دستگاه تنفس و جر یان خیون
ورزشکاران شود و عواقب ناگوار ی به همراه داشته باشد  .بنابر این بین فعالیییتیهیای
ورزشی و محیط زیست ارتباط حیاتی و اساسی برقرار است و اگر ادامه تخریب و الوده
ساز ی محیط ز یست گسترده تر شود ،نه تنها فعالیت ورزشی بلکه موجودیت انسانهیا
هم باخطر جدی روبرو می شود .در جوامعی که تخر یب محیط زیست در سطیح بیاال
قرار داشته ناگزیریم از ترویج ورزش های طبیعی و پناه بردن به طبیعت بیش از پییش
بهره جوئیم .کوهستان ،دریا ،مراکز ورزش طبیعی تابستانی وزمستانی در این راه کمک

کابل قهرمان رقابتهای سرتاسری کانگفو شد
براساس معلومات مسووالن فدراسیون کانرفو در پایان این رقابتها و در
بخش بازمایانا ورزشکاران کابل با کسب  5مدال طال و  5مدال نقره
قهرمان شدند ،ورزشکاران والیت پنجشیر با  5طال و  7نقره برسکوی
نایب قهرمانی ایستادند ،تیم هرات با کسب نمودن  7طال5 ،نقره مقام سوم
را حاصل نمودند ،تیمهای تخار و غزنی هرکدام به مقام های چهارم و
پنجم دست یافتند .و در بخش ممای یا اجرای فورم باز هم کابل با  5طال
قهرمان شد ،غزنی و بدخشان به مقام های دوم وسوم دست یافتند.در این
رقابتها حدود  677ورزشکار از  51والیت افغانستان برای کسب عضویت
تیم ملی رقابت کردند که در فرجام  61ورزشکار برتر در کتروری جوانان و
بزرگساالن افتخار کسب عضویت تیم ملی کانرفو را حاصل نمودند.

شایانی می تو اند داشته با شد  .محلهای تفر یحی کنار

زیرا به گفته آنان در یک روز ،یک ورزشکار برای چندمین بار باید مسابقه
بدهد که این شیوه برای شناخت استعدادها و گرفتن نتیجه مثبت توسط
ورزشکاران مشکل ساز بوده است.

در یا ،اماکن جد یدی هستند که در سواحل احداث شده اند واین امکان را برا ی انسان
فراهم می کنند تا از یکی از مواهب طبیعی محیط زیست استفاده ورزشی وتفریحی
ببرد .گرنه بشر در این مسیر هم پاره ای از اوقات تاثیر نامطلوب گذاشته است ،ولی
تمایل به ترو یج ورزش و مشارکت در توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه میتواند دلیلیی
موجه برا ی ایجاد تغییراتی در مناطق طبیعی محسوب شود  .توجه به حفیظ میحیییط
کوهستان ،دریاها ،جنگلها باید بر دالیل اقتصادی صرف الویت داشته باشد.
ایا امروز بشر این ننین فکر و عمل می کند؟ پاسخ در بسیاری از اوقات منفی است.
اگر مسووالن ننین توجهی به محیط زیستی ندارند ،ورزشکاران این توانیاییی هیا و
ظرفیت ها را داشته باشند که از نعمتهای طبیعی برای انجام فعالیتهای ورزشی و ایجاد

ورزشکاران شرکت کننده از نحوه برگزاری این مسابقات اظهار خرسندی
نموده ،ولی از نبود وقت کافی برای انجام مسابقات بهتر شاکی بودند،

محالت مناسب محیط زیستی استفاده نمایند.
رامین بوچی
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فهرست اعضای تیم ملی وزنبرداری اعالم شد
فدراسیون وزنبرداری پس از ختم رقابتهای سرتاسری ترکیب تیم ملی بخش آقایان و بانوان را
اعالم نمود .بر اساس گزارش این فدراسیون
در کالس  55کیلوگرام ،محمد ادریس ابراهیم خیل مقام اول از والیت کابل .احمد سیر
رجبی مقام دوم از والیت بلخ  .سجاد علی مقام سوم از والیت جوزجان .
در کالس 20کیلوگرام ،شفیق جان سخی زاده از والیت کابل مقام اول .رحیم اهلل رستم
خیل مقام دوم از وبالیت کابل .نعمت گل محمدی مقام سوم از والیت فراه.
در کالس  2۳کیلوگرام ،ذبیر نظری مقام اول از والیت کابل  .سلیم ظریفی مقام دوم از
والیت کابل  .محمد عمر رسولی از والیت کابل .
در کالس  ۳2کیلوگرام ،عبداهلل دوست مقام اول از والیت کابل .میر احمد مقام دوم از
والیت فراه.محمد بهروز عطایی مقام سوم از والیت کابل.
در کالس  80کیلوگرام ،مجیب اهلل سلطانی مقام اول از والیت کابل.شاه نجیم مقام دوم
از والیت جوزجان .نعمت اهلل حبیبی مقام سوم از والیت کابل.
در کالس  8۱کیلوگرام عبید اهلل حیاتی ازتیم اردو مقام اول.شجاع الدین یوسف زی از
والیت نیمروز مقام دوم و محمد عظیم نوری از والیت فراه .مقام سوم
در کالس  ۱2کیلوگرام میرویس رازقی از تیم اردو مقام اول.مهتاب الدین از والیت
کابل مقام دوم .نصرت اهلل از والیت کابل مقام سوم .
در کالس  013کیلوگرام صمیم عمری مقام اول از والیت جوزجان.فردین پردیس مقام
دوم ازوالیت بلخ  .رامین مقام سوم از والیت کابل .

قهرمانان ادوار مختلف:

در کالس  01۱کیلوگرام سلیمان ملک زاده مقام اول از والیت کابل .حبیب اهلل ترکمن
مقام دوم از والیت جوزجان  .سید صفدر شاه سید زاده مقام سوم از والیت بغالن .

4591میزبان :هانگ کانگ  /قهرمان :کوریای جنوبی

این برای نخستین بار است که جام ملت ها با حضور  54تیم و در  5گروه
برگزار می شود .پیش از این  75تیم در این مسابقات به میدان می رفتند
به گزارش آفتاب نیوز؛ هشت ورزشراه در چهار شهر کشور امارات ،میزبان
تیم های آسیایی هستند تا قهرمان این رویداد ،جواز حضور در جام
کنفدراسیون ها را کسب کند.
گروه بندی جام ملت های آسیا  5771بدین شرح است:

4560میزبان :کوریای جنوبی  /قهرمان :کوریای جنوبی
4561میزبان:رژیم اشغالگرقدس /قهرمان :رژیم اشغالگرقدس
4568میزبان :ایران  /قهرمان :ایران
4572میزبان :تایلند  /قهرمان :ایران
4576میزبان :ایران  /قهرمان :ایران
4580میزبان :کویت  /قهرمان :کویت

در بخش جوانان:
در کالس  55کیلوگرام سباون طوطا خیل مقام اول از والیت کابل .خواجه محفوظ مقام دوم از
والیت جوزجان  .احمد ذکی مقام سوم از والیت جوزجان .
در کالس 20کیلوگرام محمد داود تاجک مقام اول از والیت نیمروز  .عبدالمطلب روفی مقام
دوم از والیت جوزجان .عبدالمعصوم صمیمی مقام سوم از والیت کابل.

4581میزبان :سنگاپور /قهرمان :عربستان

در کالس  2۳کیلوگرام عبدالطیف سادات مقام اول از والیت نیمروز .میر عبدالوارث سادات مقام
دوم از والیت جوزجان  .علی احمد رحمانی مقام سوم از والیت فراه .

4552میزبان :جاپان /قهرمان :جاپان

در کالس  ۳2کیلوگرام میر عبدالفرهاد رسولی مقام اول از والیت کابل  .میر عبدالصبور رسولی
از والیت کابل مقام دوم.علی اصغر فرایی مقام سوم از والیت کابل.

4588میزبان :قطر  /قهرمان :عربستان
4556میزبان :امارات /قهرمان :عربستان

در کالس  80کیلوگرام میر محمد تمیم کریمی مقام اول از والیت کابل.عبدالوکیل عبدالحسین
مقام دوم از والیت کابل .مصور ظاهر مقام سوم از والیت کابل.

2000میزبان :لبنان /قهرمان :جاپان

سامورایی ها که پرافتخارترین تیم قاره هستند در هر چهار دوره ای که به
فینال رسیده اند ،جام قهرمانی را از آن خود کرده اند .ایران نیز در هر سه
دوره ای که فینالیست بود به قهرمانی رسید
عربستان با  6قهرمانی و  6نایب قهرمانی در رتبه دوم تیم های پرافتخار
قرار دارد .این تیم بیشترین تعداد حضور در فینال را با  5حضور ،تجربه کرده
است.
ایران با سه قهرمانی متوالی که طی سال های  7651تا  7615به دست آمد
در جایراه سوم است ،کره جنوبی با  5قهرمانی و  6نایب قهرمانی در رتبه
بعدی قرار دارد .کویت ،عراق و استرالیا نیز دیرر تیم هایی هستند که در
جام ملت های آسیا موفق به ایستادن در سکوی قهرمانی شده اند
اولین دوره این پیکارها ،سال  7625به میزبانی هن کن و با حضور تنها
چهار کشور برگزار شده بود که کوریای جنوبی بر سکوی نخست ایستاد.
آخرین دوره نیز سال  5772در استرالیا و با قهرمانی میزبان همراه شد.
علی دایی » بهترین گلزن تاریخ این مسابقات با  74گل است .وی بهترین
گلزن تاریخ دیدارهای ملی جهان نیز محسوب می شود.
عدنان الطلیانی »از امارات« ،لی مین »چینی و «مهدی مهدوی کیا »از
ایران با چهار دوره حضور در جام ملت های آسیا ،بیشترین حضور در این
مسابقات را تجربه کرده اند

در کالس  01۱+کیلوگرام فضل کریم ترکمن مقام اول از تیم اردو .فرهاد پردیس مقام
دوم از والیت بلخ  .بالل حکیمی مقام سوم از والیت کابل.

2001میزبان :چین  /قهرمان :جاپان
2007میزبان :مالیزیا ،اندونیزیا ،تایلند و ویتنام  /قهرمان :عراق

در کالس  8۱کیلوگرام روح اهلل پیر زاده از والیت کابل مقام اول.الماس رازقی مقام دوم از
والیت کابل .میر عبدالفیاث از والیت کابل مقام سوم .

2049میزبان :استرالیا  /قهرمان :استرالیا

در کالس کیلوگرام شریف رازقی از تیم اردو مقام اول .حمزه ظاهر از والیت کابل مقام دوم.
میر محمد مسلم کریمی از والیت کابل مقام سوم .

2044میزبان :قطر  /قهرمان :جاپان

بخش بانوانکتروری  46کیلوگرام نسیمه قربانی مقام اول مینه روفی مقام دوم .صادقه
رسولی مقام سوم.
درکالس  55کیلوگرام تمنا پریانی مقام اول ساجده عمری مقام دوم زهرا فضلی مقام
سوم
در کالس  5۱کیلوگرام سعدیه احمدی مقام اول ریسه رستمی مقام دوم خالده انوری
مقام سوم را بدست آوردند.
در این رقابتها حدود  577ورزشکار از مرکز و والیت های بلخ ،جوزجان ،بغالن ،نیمروز ،فراه و
تیم اردوی ملی شرکت داشتند که کالسهای مختلف و کتروری سنی جوانانو بزرگساالن با
هم رقابت کردند.
که در نهایت  67ورزشکار دربخش آقایان و  77ورزشکار در بخش بانوان عضویت تیم ملی
وزنبرداری کشور را بدست آوردند.

ورزش به خانه های شما سالمتی می آورد
نشرات ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان
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شماره نخست

مطابق  03جنوری  0373م

یکشنبه  03جدی  7031ه،ش

ورزش به روایت تصویر

Www.gdpes.af
Paiman_arif@yahoo.com
etlaht@gmail.com
6433070600/6433444400
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