
 

 ارگان نشراتی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش   ماهنامۀ

ې د علیم کولو او معیاري کولو پروسې ګړندۍ کړو.          ځ 
ئ ي پدیده ده ، راځئ

ز او تاریخز  سپورت یو کلتوري ، ټولنی 

 

میالدی                                                      0۱05جوالی  6مطابق                                   5۰۱۱سرطان سال  51  سال ششم، شماره دوم                                                     

 با کسب نخستین مدال طال از رقابت های قهرمانی آسیا،

2صفحه  تکواندوی افغانستان بر بام آسیا پا گذاشت  
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 0 5۰۱۱سرطان   51سه شنبه  

 ورزش به خانه های شما سالمتی می آورد.

 سال ششم  ،  شماره دوم  ارگان نشراتی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

 اشتراک تیم مشت زنی،

 در رقابت های قهرمانی آسیا 
تیم ملی مشت زنی کشور با اشتراک در رقابت های قهرمانی آسیا نتوانست مدال 

 بگیرد.
به میزبانی امارات متحده  3011جوزا سال  31ثور تا  13این رقابت ها از تاریخ 

کشور آسیایی برای کسب  31عربی برگزار شد. در این رقابت ها ورزشکاران 
 مدال داخل رنگ مسابقه با هم به پیکار پرداختند. 

مربی و یک نفر مدیر تیم)  0ورزشکار،  1تیم ملی مشت زنی کشور با ترکیب 
 ( نفر شرکت کننده این رویداد بودند.30

کیلوگرام در مقابل فلیپین به پیروزی  25رامش رحمانی ورزشکار وزن در وزن 
 رسید اما در مقابل ازبکستان شکست خورد.

کیلوگرام ورزشکار تاجکستان را شکست  25حسیب اهلل ملکزاده ورزشکار در وزن 
 داد، در مقابل ورزشکار منگولیا شکست را متحمل شد.

کیلو گرام در مسابقه نخست ورزشکار  50سلطان محمد نعیمی ورزشکار در وزن 
 بحرین را شکست داد در مقابل ازبکستان تن به شکست داد.

 کیلوگرام مغلوب ورزشکار تاجکستان و کویت گردید. 13سیالب نوری در وزن 
کیلو گرام هم از ورزشکاران کشور های  13محمد صفی نجیبی در وزن +

 تاجکستان و کویت از ادامه رقابت ها حذف گردید.
 کیلوگرام از ورزشکار منگولیا شکست خورد. 51حسین امیری در وزن 
 کیلوگرام از ورزشکار ازبکستان شکست را متحمل شد. 13عبدالقادر غفار در وزن 

کیلو  52کیلوگرام ، سلیمان اسلمی در وزن  51لیس اهلل عزیزی در وزن در وزن 
گرام در مقابل ورزشکاران کشور های قرغیرستان و ازبکستان شکست را متحمل 

 شده از ادامه رقابت ها حذف شدند.

بر بنیاد معلومات نثار احمد قاریزاده سر مربی تیم ملی مشت زنی کشور تیم 
پیروزی توسط رامش رحمانی،  1افغانستان در این مسابقات و در مرحله نخست 

حسیب اهلل ملکزاده و سلطان محمد نعیمی بدست آورد، اما نتوانستند باالی 
 سیکوی مدال ایستاده شوند.

به گفته آقای قاریزاده آن هم به علت این که فدراسیون مشت زنی افغانستان در 
فدراسیون جهانی مشت زنی نماینده ) داور ( ندارد تا در چنین مسابقات از جایگاه 

 ورزشکاران دفاع نماید و نگذارد حق ورزشکاران افغانستان تلف گردد. 
حسیب ملکزاده یکی از ورزشکاران شرکت کننده میگوید، در هر مسابقه زحمت 
می کشیم، تمرین می کنیم تا یک دستآورد و افتخار برای کشور خود داشته 
باشیم، ولی در جریان مسابقات از این که در میز حکمیت افغانستان نماینده 
ندارد، حق ما تلف می شود، همچنان ورزشکاران نسبت به نگرفتن مدال و 
نداشتن دستآورد اظهار تاسف و مایوسی نموده میگویند، ما برای این رقابت ها 
بیشتر از یک سال آمادگی گرفتیم با امکانات ناچیزی که دولت برای ما مهیا 
ساخته تمرینات خود را ادامه دادیم و نتیجه خوبی را نسبت به سال های گذشته 

 بدست آوردیم.
مدال طال  5و اما در پایان این رقابت ها ازبکستان که میزبان بود با کسب 

مدال طال دوم شد و هندوستان با  1برسکوی قهرمانی ایستاد، مغلستان با کسب 
 یک مدال طال در جایگاه سوم قرار گرفت.

هزار دالر آمریکایی، برای  31در پایان این رقابت ها برای قهرمان هر وزن مبلغ 
دالر آمریکایی جایزه  5211دالر و برای برندگان مدال برونز  2111نائب قهرمان 
 توزیع گردید. 

طال قهرمان  1همچنان در پایان رقابت های مشت زنی زنان قزاقستان با گرفتن 
آسیا شد. سیدهارون سادات، عبدالقدیر سلطانی، همایون بارز منحیث مربی ها، 
قاری نثار احمد قاریزاده سرمربی و عبدالمعروف رغبت منحیث مدیر تیم 

 ورزشکاران کشور ما را همراهی می کردند.
 

المللی آزاد  در پایان بیست و چهارمین دور رقابتهای قهرمانی تکواندوی آسیا و مسابقات بین
 مدال برنز جایگاه هفتم را بدست آورد.  5مدال طال و  5بیروت، افغانستان با کسب 

کویت، چین کیلوگرام ورزشکاران کشور های  21در بخش مبارزه محسن رضایی در وزن  
 را  شکست داده مدال طال و مقام قهرمانی را کسب کرد.تایپه، پاکستان و کوریای جنوبی 

کیلوگرام ورزشکاران کشور های تاجکستان و عرربسرتران در  21اهلل زین در وزن  حکمت 
 مقابل ورزشکار اردن به مدال برونز دست یافت.

در بخش اجرای فورم جلیل احمد سالک و سید رستم اکبری موفق به کسب دو مدال برونز 
شدند و در بخش پاراتکواندو عبدالمتین هوتک توانست با کسب مدال طال عنوان قهرمانی 

سجاد همراز هم در این بخش به مدال برونز دست یافت. در رقابت  آسیا را بدست آورد، علی
المللی آزاد بیروت که در چارچوب رقابت های آسیایی برگزار شد، افغانستران دو  های بین 

کیلوگرم  50کیلوگرم و فرزاد منصوری در وزن  51مدال برونز گرفت. حسین لطفی در وزن 
 ها شدند هردو با بدست آوردن دو پیروزی و یک شکست صاحب این مدال

کشور قاره کرهرن شررکرت  53تکواندوکار از  311در رقابت های قهرمانی تکواندو آسیا 

 کشور شرکت نموده بودند. 00تکواندوکار از  551های آزاد  و در رقابت .داشتند

ورزشکار شرکت نموده بود پس از ختم  30تیم تکواندوی افغانستان که در هر سه بخش با  
برنامه به وطن برگشت و طی محفلی از طرف ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش مرورد 

 تشویق قرار گرفت.

 او سپورت عمومي ریاست په مراسمو یکې د 
ز
 روزن

ز
د بدن

 تکواندو مډال ګټونکو  وستایل. 

په دې محفل یکې د تکوانددو دددراسد دون ریدکد  ډاجدی هللا ندندیدل م سدکدنددر لدومدړ  د 

ې  سیال و او د ورزشکارانو السته راوړنو په اړه مدفد دل راپدور وړانددې کدړ او وړانددید  ني

ې د دو  لپاره چمتو شوي امکاناتو څدخده 
ې د تکواندو ورزشکارانو السته راوړنز وکړ ځ 

لوړې وې. رسمایه لرونک شخ یتوندو، خ دو ي مدثدند دودیدندو او ادکدومدت و د داوه 

ې ورزشکارانو ، په ځانګړي توګه د مډال ګټونکو ته مالي مالتړ چمتو کړي  .ځ 

ي  هللا افیظ م ول راییمي ، محسد  راداني
 او سپورت عمومي ریک  ډاجی 

دبدنز روزنز

ه ، دو  د تدکدوانددو دددراسد دون  او نورو لوبغاړو تده د دو  د ردایدا مديداریکي ویدلدو رسبدی 

تابه   و یادونه وکړه ، ښاغلي راییمي یوځل ریدا دددراسد دوندوندو تده کمدنده ورکدړه 
مشر

ې به غوره او ډیرې آسانثیاوې چمتو کړي
ې ررنامه لري او السته راوړنز  .ځ 

دۍ عدالي دددی  تده یدو وړانددید  
 او سپورت عمومي ریاست  م د ولسدمدشر

د بدنز روزنز

ې غدوښدثدنده وکدړي او پده 
ې د آسیا د رسو زرو مډالونو په ویاړ یکې د مدالي مدرسد   ل ځ  لی  ږ

ي او نور مډال اخکستونکي و  وي  .دې سیال و یکې محس  رااني

د پاراتکواندو در  ورزشکاران او  د ررن  در  
 مدالونه

ې سیالۍ  
د پارا تکواندو ټیم د ټوک و المپیک لوبو لپاره د کون  

ې  3یکې د ررون و  مډالونه ترالسه کړل. مګر  غه ننو کول ځ 
 .  د پارالمپیک په لوبو یکې ررخه واخلي

 
ي یکې د زبددی  اددیددډاري ، د  K44پدده 

ز K43ټددولددکې ي یکې مددتدد  
ټددولددکې

ي یکې ذکدیده خددادادي لدخدوا د  K44 وتک او 
د ردروند و  3ټولکې

مددډالددوندده تددرالسدده کددول د  دد ددواد پددارا تددکددوانددډو لددپدداره یددوه ښدده 
ي.   السته راوړنه گنل کی  ږ

 
تر دې دمخه په ایران یکې مدکدندت یدوه اددغدان کدډوال لدوبدغداړي 
ې سدیدالۍ یکې د ردروند و مدیدډال تدرالسده کدړ. 

  م د الدمدپدیدک کدون  
ې لپاره سدیدالي د م لده 

 04څدخده تدر  11د ټوک و المپیک کون  
 پورې د اردن لخوا کوربه وه. 

 
، د   دواد ورزشدکداراندو د عديددالدغدفدور رد درام او  سیال و یکپدې 

ي د روزونکو په توګه ګډون کړ  وو.   نور اامد امی 
 

په آسیاني اتلولۍ یکې د کورش سامبو ټیم  
 ګډون د مډال پرته وو. 

 
آسدیداني دغه سیالۍ د ازبکستان پده کدوربده تدورس تدررسه شدوې او د 

دیارل    وادونو )ازبکستان ، ادغانستان، ایران ، متحده اماراتو ، 
رنګله دیش ، تایوان ، تاجیکدسدتدان ، پداجسدتدان ، سدوریده ، عدرا  ، 

ز ، ق اقستان او  ندوستان(  . ورزشدکداراندو پدکې ردرخده 382دلسط  

ې وه. 
 اخکس  

 
د ادغدانسدتدان کدوروش دددراسد دون د څدلدورو لدوبدغداړو رسه  جداویدد 

ي  kg 71)بدددخددش 
 kg 88)کددیدددلددوګددرام( ، مدددحددمددد اددکددیددم امدد دد ز

کدیدلدوګدرامده( او یدوند   kg 18)کیلوګدرامده( ، بدکدل م مد ددوي 
ي 
ز
کدیدلددو ګدرامده( عدديددالدحدمدیدد رادمداند اده او  kg 88)رادمدان رادمدان

ش شداه  محمود الحق محمدي داوران او درې روزونکي محدمدد ارسر
تقدیر ، محمد جاوید ش ياز او سید غاز  درزاد په دغه سیال و یکې 
ې وه.  ورزشکارانو د عمر لرونکو، ځوانانو او لویانو په 

ررخه اخکس  
ې پده پدا  یک   دریو ګروپوندو یکې د دریدو ورځدو لدپداره سدیدالۍ وکدړې ځ 
  وګټل ، ق اقستان او تاجیکستان په ترتکدل رسه 

ز
ازبکستان ق رمان

 دویم او دریم ځا  خپل کړ . 
 

د ر رن و اړیکو ریاست په وینا ، د ادغانستان د سامبدو کدورش تدیدم  
ې  
له دې سیالۍ څخه   څ مډال ترالسه نه کړ  مګر د ریدفدري ردرځز

ریفایانو ترم نځ د غدوره ریدفدري  42یکې ، محمود الحق محمدي د 
ي ځ  په نړیوالې سیالۍ یک  قضداوت 

لقل ترالسه کړ.  غه کول سر
 وکړي. 

 اشتراک و دست آورد ورزشکاران از رقابت های بیرون مرزی          

0 

تکواندوی افغانستان با کسب مدال طال از رقابتهای 

 آسیایی بر بام آسیا پا گذاشت



 ارگان نشراتی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش سال ششم  ،  شماره دوم  5۰۱۱سرطان سال  51سه شنبه   4

ونه او راپورونه  د سپورت له ډګر څخه خیر

 4 ورزش به خانه های شما سالمتی می آورد.

 
ورزشکار انرا   11این رقابتها در سه کتگوری سنی میان 

از والیت های سرپل، بلخ ، بامیان ، دایکندی ، هررات و 
کابل در جمنازیوم ورزشی ریاست عمومی تربیت بدنی و 
ورزش برگزار شد، که در پایان تیم های کابل و بلرخ در 
فینال این بازی ها برابر هم قرار گرفتند. مرحله پایانی این 
بازی ها که در میان هواخواهان و طرف داران هر دو تیم 
و حضور مقامات ارشد اداره ورزش برگزار شرد دخرترران 
کابلی با استفاده از مهارتها و توانایی های خوب و تشویق 

از سد برلرخ   31بر  51طرف داران شان توانستند با نتیجه 
عبور کردند و نگذاشتند کپ  قهرمانی به شهر موالعرلری 

 برده شود.
دختران دیار موالنا  هم  با در نررررداشرت امرکرانرات  

محدودی که در سطح والیت شان دارند مرقرام نرایرب 
قهرمانی را گرفتند که به نرر کارشناشران امرور ورزش 
هرگاه امکانات و سهولت های پایتخت را داشته باشند نه 
تنها قهرمانی رقابت های ملی را می گیرند، برلرکره در 
رقابت های بین المللی هم می توانند دسرترآورد خروب 
داشته باشند. و تیم هرات که مدعی نایب قهرمانی بود در 

 این رقابت ها در  رده سوم قرار  گرفت.

 چهره برتر 56تیم ملی کانگفو بانوان با 
چهره برتر بانوان  56در پایان رقابت های گزینشی 

 به تیم ملی کانگفو برگزیده شدند.
ورزشکار از والیت های بلخ، غزنی و  01این رقابتها  با اشتراک   

کابل در جمنازیوم ورزشی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش 
 .راه اندازی شد

کتگوری وزنی در بخش جوانان و  1ورزشکاران شرکت کننده در 
 بزرگ ساالن برای دو روز باهم رقابت کردند.

 .تا عضویت تیم ملی این رشته را کسب کنند 
داکتر حفیظ اهلل ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش 
و هییت همراهش در مراسم افتتاح این دور رقابت حضور رسانیده 
و راه اندازی رقابتهای ورزشی را برای بلند بردن سرطرح ورزش 
بانوان مفید و ارزنده دانسته و از برگزار کننده گان این برازی هرا 

 .ابراز سپاس گزاری نمود
همچنان خانم یگانه شهاب رییس توسرعره ورزش برانروان در 
صحبتی نقش و جایگاه ورزش را در میان دختران جوان بیان کرد 
و برای فراهم سازی امکانات بیشتر برای دختران ورزشکار متعهد 

 .گردید
مسووالن در فدراسیون ملی کانگفو می گویند هدف از راه اندازی 

چهره برتر به تیم ملی بانوان کرانرگرفرو  35این مسابقات انتخاب 
 .میباشد

 قهرمانی دختران کابل در رقابت های انتخابی  تیم ملی هندبال  

قرار بود در این رقابت های تیم هندبال مهاجرین افغران 
مقیم ایران نیز شرکت نماید، اما به دلیل شیوع ویرروس 
کرونا از اشتراک در این دور بازیها محروم شدند. سرال 
 گذشته این تیم مقام نایب قهرمانی را کسب نموده بود.

دوکتور حفریرظ اهلل   در مراسم توزیع کپ ها و مدال ها
ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی وورزش در حالی 
که کپ قهرمانی را اهدا می نمود گفت:  بانوان هندبالرر 
نسبت به سال گذشته پیشرفت های قابل مالحرره ی 
نموده اند، وی وعده همکاری در بخش آمراده سرازی 

 . امکانات به این ورزشکاران را سپرد

ورزشکاران شرکت کننده در کتگوری سنی نوجوانران ، 
جوانان و بزرگ ساالن برای یک هفته براهرم رقرابرت 

  . نمودند تا عضویت تیم ملی این رشته را کسب نمودند

حمید اهلل نرری معاون مالی و اداری این فردراسریرون 
هدف از برگزاری این رقابت ها را شناسایی چهره هرای 
برتر به تیم ملی هندبال کشور گفت و افزود که در پایان 
چهره های برتر تیم های شرکت کننده به عضویت تیرم 

 ملی هندبال انتخاب شدند.
در پایان به تیم های اول تا سوم و بازیکنان برتر کپ ها، 

 مدال ها و تحایف توزیع گردید.

ې په ویاړ د سپورټ دسث وال جوړول
 . د ماشومانو د نړیوالې ورځئ

 سټیډیوم د ماشومانو تفرییح ، سیالۍ او تعلیمي فیستیوال کوربه توب وو
 .نن د کابل سپورټ ی

ې  011په دی جشنواره یک شاوخوا 
ې دي ، برخخره اخریرسر  

ې دواړه هلکان او انجوټ  ماشومانو ، چ 

 .وه
ي   
پرې  برخنرامره یکې شرامرل مراشرومرانرو د داوې ترفرریریح او سرپروره برخنرامرو پره ترخ ه کرو رو خروو 

ې  وټ  کړ  ې  وټ   
ې په ګډه او د ماشومانو په نړۍ یکې د خپلې خوو   .څخګنېه کړه او یو ساعت ټي

ې په مناسبت اعرنن 
بخنامه د فوټبال فېراسیون  خوا د آسیا فوټبال کنفډراسیون د رسمي ورچ 

 .شو  ، د ماشومانو په منځ یکې سپورټ هڅول ویل شوی دی

و سیال و تررسه کول ز ې په ویاړ د دوه اړخی 
ې  نړۍ والې ورځئ

ز
 په کابل یکې د بایسکل ځغلون

ې او 
ې مدلي دددراسد دون پده کدابدل  او  ردرخدو والیدتدوندو یکې د سدایدکدلد دند   ندړیدوالې ورځئ

د بدایسدکدل ځدغدلدونز

ې د نداریدنده و، ښد دو او  ې په ویاړ  یو لدړ سدیدالۍ جدوړې کدړې. دغده سدیدالۍ ځ 
ې نړیوالې ورځئ

یال سات ز چاپی 

ې 
معلول نو لپاره په دریو  ررخو یکې پیل شوې وې په کابدل یک  شداوخدوا پدند دوپ تدندو پدکې ردرخده اخدکدسد  

ي ردندد تده 
ز
 او سپورت عمومي ریاسدت څدخده تدر قدرن

ه   32وه. بایسکل ځغلونکو  د بدنز روزنز کدیدلدو مدی 

دابله سیال وکر. او په پا  یک  د نارینده پده ردرخده یکې ، قدکد  ادیددر، دسدم م عديددم ني او شد درام 

ایدر   لومړ  څخه تر دریم مقام ترالسه کړ ،د ښ و په ررخه یکې  پده تدرتدکدل رسه یدلددوز  داشدیمي ، 

دایيا  اشیمي او ادسانه نوروزي لومړي ، دو م او دریم ځا  وګاټه او معلول نو په ررخده یک،عديدداالادد 

ي لومړ  مقام  او  مدثر محمد  دو م مقام خپل کر.   امی 

ې سیالۍ  م تررسه شوې. چه د  رات په 
په دې مناسبت په  رات او بامیان یکې د بایسکل ځغلونز

ورزشکار ررخه اخکس   وه.  82والیت یک   

ې سیالۍ یکې ، د ریالریلو والیتونو 
ښ و په تنو نارینه او   122او د بامیان په والیت یک  د بایسکل ځغلونز

ې گدون درلود ځ   په ریالریلو مرالو او واټنونو یکې یو دبل رسه سیال وکر او د ررخه یک 
یال سات ز چاپی 

.                                                                                      ادضل کاظیم و تمیم   يتنړیوالې ورځ ولمان ل   

 D د ووشو ددراس ون لخوا په کابل یک د
 . درځر اکمانو کورپ تررسه شو C او

نداریدنده او  142والیدتدوندو  07په دغه کورپ یکې د 
ې د لسددو  ې ، ځ 

ښدد دد ددندده ښددوونددکددو رددرخدده اخددکددسدد  
ورځو لپاره به پده دریدو ردرخدو )تدالدو ، مديدارزات او 
ې ابددول تدددر دد  زده  

ې روزنز
سددانددده( یکې د ښددوونز

 .کوي
ز کدورپ پده پدا    ې د دې روزندی  ې وړ ده ځ 

د یادونز
ې له رایالي کیدو وروسدتده بده ردایدالي 

یکې ، د ازموی ز
ي  D او C ښوونکو ته د

ې جوازونه ورکړل سر  .درځر
ې د   او سدپدورت عدمدومي ریدکد  ، ځ 

د بددنز روزنز
ې وه ، 
ې ررخه اخکس   ې مراسمو یکې ني

ررنامه پرانس  
ې تدخدندیدکي او مسدلدکي مد دارتدوندو تده 

ي روزنز
د ورزسر

وده ورکدددولدددو لدددپددداره د تدددعدددلدددیدددیمي ردددرندددامدددو جدددوړول 
ې غد   م  او ګټور وګتل او په ټولو سپورټونو ني

ز اغی 
ې د ظدرددیدت لدوړولدو لدپداره مدند دم پدالندونده  وکدړ ځ 
د  ې
مد ز جوړ کړي د کوچونو ، پده ځداندګدړي تدوګده مدی 

 .ته پام ولر 
 

 



 خبرها و گزارش هایی از میدان های ورزشی

 ورزش به خانه های شما سالمتی می آورد.

 سال ششم، شماره دوم  5۰۱۱سرطان   51سه شنبه   ۰ ارگان نشراتی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

۰ 

 کابل: 
 برگزاری رقابت های کشتی

فدراسیون ملی پهلوانی با راه اندازی مسابقات کشتی در رده نوجوانان می خواهد 
 عالقه مندی بیشتر نوجوانان را به این ورزش تاریخی کشور جلب نماید.

کلپ پهلوانی زون شرق اشتراک داشرترنرد  35کشتی گیر از  351در این مسابقات 
 51کتگوری وزنری) 31سال و در  30تا  35ورزشکاران شرکت کننده در رده سنی 

 .کیلوگرام( برای یک روز باالی دوشک پهلوانی با هم رقابت کردند 11تا
هدف از برگزاری این رقابت ها رشد ورزش پهلوانی، تشویق نوجوانان به این رشته 

 . بودو گرامی داشت از عید سعید فطر گفته شده 

 

ې 
ز
ندن ر ز  سیال د غوره ورزشکارانو په پی  د دولرزم تاجنی 

 . رسه پا  ته ورسید
ې وړانرې  پره کرابرل یکې ترخ ه 

ې دوه ورچ  د فو خزم دوهم پړاو سریرالۍ ، چ 
غوره  وبغال د مرل تریرم پره انررسرخراب  ه پرای تره  53شو  و  ، نن د 

  .ورسېې 
 61په دی سیا یو یک د بلخ ، هخاه ، بغنن ، دایکنېي او کابل والیرسونو 

تنو ورزشکارانو د ځوانانو ، تنکیو ځوانانو او  ویانو په عمخ یکې په بینبیلو 
ۍ مرخاسرمرو یکې د برېټ  روزټ  او 

وزنونرو یکې سریرالۍ وکرړس د سریرالۍ وروسر  
سپوره عمومي ریاست تخنیکي او مسلکي مخستیال حمیېهللا کبیر بخخه 
ې وړانرې    ې ورزشکارانو تره مرډا رونره او سررسرایرن  ریرکرونره ټي ې وه ، چ 

اخیس  
 .کړل

 

 بهترین دونده ها عضویت تیم ملی اتلتیک را کسب کردند.  
ورزشکار  در استدیوم  25هشتمین دور رقابت های  دوش بانوان کابل  با اشتراک 

، 511، 311غازی شهر کابل برگزار شد. در این رقابتها ورزشکاران در فاصله های 
نفر که مقام های اول تا سوم  31متر دویدند و در پایان  1111و  3211، 111، 011

فاصله های متذکره را بدست آورده بودند به عضویت تیم منتخب کابل بررگرزیرده 
 شدند. این ورشکاران در رقابت های تیم ملی نیز شرکت کردند.

همچنان پس از یک هفته  مسابقات انتخابی تیم ملی این رشته ورزشی نریرز بره 
 ورزشکرار از والیرت هرای 51میزبانی کابل برگزار شد. در این رقابت ها حدود 

شرکت داشتند. ورزشکاران شرکت   هرات ، کندهار ، بلخ ، دایکندی و کاابا 

متر را دویدند تا عضویرت  1111  /  5114011411143211. 311کننده فاصله های 
نفر عضویت تیم ملی بانوان را کسرب  31تیم ملی را حاصل نمایند. که در پایان 

 نمودند.

نفر که به تیم ملی انتخاب  31بر اساس جدول ارسالی  فدراسیون اتلتیک نام های 
 شده اند قرار ذیل اند:

 متر ام البنین، نازی و نیلوفر مقام های اول تا سوم را کسب نمودند. 311در فاصله 
 درخشیدند  متر فرزانه، فریما و زهرا 511در فاصله 
 متر، فرحناز، شیما و صدف باالی سیکو قرار گرفتند. 011در فاصله 
 متر، وژمه، مریم و زینب مقام اول تا سوم را حاصل کردند. 111در فاصله 
 متر، میگون، مریم و مژگان درخشیدند 3211در فاصله 
 متر شیال، بصیره و حمیرا به مقام اول تا سوم دست یافتند. 1111و در فاصله 

 :هرات
 آسیا در هرات C پایان کالس مربیگری لیسنس

آسیا که از طرف فدراسیون فوتبال کشور  در هرات برگرزار  C کالس مربیگری لیسنس
شده بود  با حضور داشت شاه رسول احراری رئیس فدراسیون فوتبال هرات به کرارخرود 

 .پایان داد
مربی فوتبال والیت هرات که قبال سرنرد  50طاهر رئوفی مدرس این کالس میگوید، 

را به دست آورده بودند، در این صنف حضور داشتند که در دو بخش  D مربیگیری درجه
 .عملی و نرری تاکیتیک های مربیگری را آموزش دیدند

اخذ نمره قبولی، جواز حضرور در صرنرف   به گفته وی مربیان برتر این کالس پس از

 .آسیا را کسب خواهند کرد B مربیگری لیسنس
فوتبال کشور که چنردی  ملی   سابق تیم  الزم به ذکر است که علی احمد یارزاده بازیکن

را در کابل سپری کرده بود، بعنوان دستیار آقای رئوفی در ایرن  B پیش آزمون لیسنس
 .صنف حضور داشت

 پایان اولین جام والیبال صلح و دوستی در هرات 

آموزان موسسات تعلیرمری خصروصری     اولین دور مسابقات والیبال صلح و دوستی دانش

 .توحید در جمنازیوم شهید میرویس صادق برگزار شده بود  به پایان رسید

سو   ین آموزان از دو ماه بد  این سلسله رقابت ها که به هدف صلح و همدلی در میان دانش
بره  15و منتخب  15های منتخب    آغاز شده بود، با قهرمانی آریاثامن خاتمه یافت،و تیم

 .های دوم و سوم را از آن خود ساختند  ترتیب مقام
تیم والیبال اشتراک کرده بود. در پایان مراسم جلیل احمد آزادانری  51در این بازی ها  

های ورزشی بر اتحاد   رئیس تربیت بدنی و ورزش هرات ضمن استقبال از چنین تورنمنت
های ورزشری   و اتفاق میان ورزشکاران تاکید نموده و افزود که این ریاست حامی برنامه

 .باشد  معارف و موسسات تعلیمی می

 :  غزټ 
ې شراوخروا 

ورزشرکرارانرو پره یروه  011د غزټ  او کاپیسا والیرسونرو څرخره د کراراټ ی

 بخنامه یکې د کیوکوشیر  ماټسؤي کاراټ  نو  میرسودونه زده کړل
 .روزنیر 

ې  رپراره د کراپریرسرا والیرت د برېټ  روزټ  او 
دغه بخنامه )سیمینار( د یرو  ورچ 

مریت  خوا کوربه وه
ٓ
 .سپوره ا

ي سرازمران نرمرایررنرېه ، 
ٔ
 مراټسروټي

پره افررغرانسررسرران یکې د نرویرروال کریرروکروشریر  کراراټ 
ې د  ې هرې  ټي ې د بخنامې د ود  مسرول و ، وویرل چ  عبېا عظیم فخهنګ ، چ 
ي او کاپیسرا 

 وبغاړو تخنیکي مهارتونه  وړول ديس د پخوګخام په پای یکې ، د غزټ 
ې د کراپریرسرا د پریرم پره برریرا  ه  والیرسونو د  وبډ و تخمینځ  وبه تخ ه شوه ، چ 

 .پای ته ورسیېه

 

 تخار: 
پرره تررخررار والیررت یکې د افررغرران ټرر ررو انسررټرریررټرریرروټ د سررپرروره 
ریرراسرررت  ه پرره هرررمررکرررارۍ پررره دغرره والیررت یکې د ټررر ررریرررنررره 
ورزشررکررارانررو  ررپرراره د ټرر ررو پررخوړانررې  د ترراوتررریررخرروالي پرره اړه 

 .سیمینار جوړ کړ
ي سرریررمرریررنررار یکې د برریررنبرریررلررو سررپررورتررونررو  رر رره 

پرره دغرره یررو ورځرر  
ې ، شرررخنرو او بریرډمرنر رون څرخره 

 01وا يبال ، تکوانېو ، کاراټ 
ې وه
 .ټ ینه ورزشکارانو بخخه اخیس  

 بامیان: 
برگزاری اولین دور کمپ استعداد یابی بسکتبال بانوان و دومین کمرپ 

 استعدادیابی بسکتبال آقایان در بامیان 

این کمپ تمرینی به مدت دو روز در جمنرازیروم ورزشری آنروال برا 
جوان و نو جوان بامیانی اعم از ذکور و انا  در کتگروری  351اشتراک 

  .سنی نونهاالن و جوانان برگزار گردید

هدف از برگزاری این اردوگاه آموزشی  مسووالن در فدراسیون بسکتبال
را استعدادیابی ، رشد ، کشف استعداد های بسکتبالیستان اعم از ذکرور 
و انا  و همچنان ایجاد تیم های بسکتبال در مکاتب شهر بامیان می 
گویند . در پایان این کمپ تمرینی یک مسابقه میان تیم های بامیران 
الف و بامیان ب برگزار شد که از سوی هیت اشتراک کرنرنرده مرورد 

 . ارزیابی قرار گرفت و بازیکنان را مورد تشویق قرار داند

 برگزاری رقابت های بدمنتون  

ورزشکار آقا و بانو تحت نام جرام صرلرح برا  21این رقابت ها با اشتراک 
همکاری ریاست زون مرکز وزارت امور صلح، در آمریت تربیت بدنی ورزش 

در  ۔در سه کتگوری جوانان، نو جوانان و خورد ساالن راه اندازی شد  بامیان
و   فرجام در بخش بانوان حمیده علیزاده مقام اول ، مارینا منوری مقام دوم

آرزو صدری مقام سوم را بدست آوردند ، در بخش اقایان سلیمان اریا، واثرق 
در   دانش و محمد رضا احمدی به ترتیب جایگاه اول تا سوم را کسب نمودند

پایان به بازیکنان برتر از سوی وزارت صلح و آمریت ورزش ایرن والیرت 
 . جوایز و تحایف اهدا گردید

په کونړ والیت یکې د دوټيال ملي ددراس ون لخوا تن یم شو  د 

ز ټولکې په رایال تورس رسه پا  ته ورسید  .ریفري روزنی 

ې د فروټربرال  40په دغه ورکشاپ یکې  ې وه چ 
ریفریانو برخخره اخریرسر  

ې مشر پخوفیسرور حرمریرې مریرونرې ترخ نرظراره  ی
فېراسیون ریفخي کمی  

ې د فوټبال نړۍ نوي ریفخي قاعې  روزلې 
 .النې  پن ه ورچ 

ړ والیت یکې د ریفریانو د ظخفیرت د  
ې دغه صنف په کی  ي چ  ویل کیر ږ

ې د  وړو و په هې   ه جوړ شوی و  .کیح 

ي  روړ پروړو ریرفرریرانرو جرواز پره اړه 
ې د د  پرو رک  ې وړ ده چ 

د یادوټ 

ړ والیت یکې تخالسه کړيس 
 قضاوه وکړ ، دوی به سیالۍ په کی 

 رامیر  سېیې

 نعمت انصار



 ورزش به خانه های شما سالمتی می آورد.
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 د سپورت اتالن او مډال گتونکي   

بسا جوانان در این کشور از اثر حواد  ناگوار جنگ و نا 
امنی، طی چهار دهه نه تنها آسیب های روانی دیده اند، 
بلکه اعضایی از بدن شان را از دست داده اند، تاجایی که 
ایجاد وزارت شهدا و معلولین به عنوان یک نهاد حمایت 
کننده و وارسی کننده خانواده های شهدا و افراد دارای 
معلولیت در چارچوب تشکیالت اساسی دولت ایجاد 

  گردید.
در پهلوی آن و در سکتور ورزش هم فدراسیون معلولین 

در  3112و افراد دارای معلولیت) پارا المپیک( در سال 
چارچوب ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به منرور 
انجام فعالیت های ورزشی و ایجاد سرگرمی برای 

 جوانان دارای معلولیت جسمی شکل گرفت.
ورزش نه تنها سرگرمی های سالم را برای جوانان و 
افراد دارای معلولیت فراهم می نماید، بلکه چهره ها و 
قهرمان سازی هایی را نیز در بطن خود پرورش داده 
است. برخی از این ورزشکاران دارای معلولیت با وجود 
چالش های اجتماعی و کمبود امکانات ورزشی در رقابت 
های خارجی شرکت کرده با بلند کردن بیرق کشور شان 
و کسب افتخار  باعث عزت و حرمت به وطن شان 

 گردیده اند.
تاریخ ورزش افغانستان توانایی های این جوانان دارای 

 معلولیت را هیچگاه فراموش نخواهد کرد.
یکی از این جوانان که انگیزه باالیی برای قهرمانی و 
کسب افتخار برای کشور دارد، علی سجاد همراز است. 
همرازی که با قبول محرومیت های فراوان مسیر پرخم 
و پیچ زندگی را طی نموده برای کشور افتخار کسب 
کرده و اکنون هم برای افتخارات بیشتر آمادگی می 

 گیرد.
سال پیش از امروز در شهر کهنه کابل  51سجاد حدود 

در ناحیه اول در یک فامیل کارگری و ورزشی چشم به 
جهان گشود و آغوش گرم پدر و مادرش را زینت 
طفالنه بخشید. پدرش در سن هفت ساله گی او را به 
مکتب شامل کرد و اکنون در صنف یازدهم مکتب شاه 
دوشمیره ع درس می خواند.او عالوه بر این که به درس 
های مکتب خود رسیدگی می کند و در دو مضمون 
) انگلیسی و ریاضی ( پیشتاز صنف خود است، در عرصه 

 ورزش هم کار کردها و دستآوردهایی دارد.

علی سجاد هر روز برای انجام تمرینات ورزشی به 
سالون تمرینی تکواندو مراجعه می کند و دو ساعت 
 تام را زیر نرر مربی خود فنون تکواندو را می آموزد.

بیستم ماه مبارک رمضان بود، او را در عقب دروازه 
فدراسیون تکواندو دیدم که باالی کوچ کهنه ی که 
کنار دروازه گذاشته شده، نشسته بود، درکنارش بیکی 
کوچکی که لباس های ورزشی اش را جا داده بود 
قرار داشت. دروازه فدراسیون هنوز قفل بود یعنی 

 سجاد منترر آمدن استاد خود بود.
این جوان ورزشکار که چندین بار مسابقات و فعالیت 
های ورزشی اش را دیده بودم  توجه ام را به خود 

 جلب نمود به طرفش رفتم، 
وقتی نزدیکش شدم از جا برخاست سالم علیکی و 
احوال پرسی نمودیم. بیک لباس هایش را از کنار خود 
برداشت و جا برایم خالی کرد، در کنارش نشستم تا 
گفته ها و درد دل این جوان ورزشکار معلول را بشنوم 
و وسیله شوم تا دیگران هم مطالعه کنند و بدانند که 
جوانان این سرزمین با وجودی که معلولیت جسمی 
دارند اما از نگاه ذهنی  توانایی ها فکری و اندیشه 

های وطن دوستی آن ها، هیچ گونه کمی و کاستی نسبت 
 به جوانان سالم دیده نمی شود.

از او پرسش هایی داشتم که با متانت و جرات تمام پاسخ 
 میگفت.

   در گام نخست خود را چنین معرفی نمود:
سال عمر  51) نام مه علی سجاد و تخلص مه همراز است، 

مکتب هستم و در پهلوی آن هم عضو تیم  33دارم، صنف 
 ملی پاراتکواندوی افغانستان.

س: علی جان قسمی که دیده میشه یک دست خودت البته 
 دست چپ ات از شانه قطع است؛ علت آن چیست؟

علی: این مشکل مه از رحم مادر یا مادر زاد است، کدام 
 مشکل دیگر نیست.

س: آیا کدام عضو دیگر فامیل تان هم چنین معلولیت را 
 دارد؟

 علی: نخیر، تنها من به این مشکل مواجه هستم.
س: در فامیل چند نفر زندگی می کنید و مصارف فامیل را 

 چگونه پیدا می کنید؟

دارد، علی: در فامیل هشت نفر هستیم، پدرم شغل آزاد 
 تمام مصارف خانواده هشت نفری ما بدوش پدر جانم است. 

همراز در مورد این که ورزش را از کجا آغاز کرد و ترا 
کنون چی کارهایی را انجام داده، در کدام مسابرقرات 
شرکت کرده و چی دست آورد ها و افترخرارات دارد 

 چنین بیان نمود:
سالره برودم ورزش را  30که هنوز  5111در سال  

شروع کردم اول به فوتبال عالقه داشرترم در تریرم 
فوتبال شعاع میوند تحت نرر استاد نعیم هراشرمری 

سرال   30.31.35تمرینات را آغاز کردم در تیم های 
در مسابقات بهترین بازیکن  3115بازی کردم در سال 

شناخته شدم. اما به علت مشکرالتری کره داشرترم 
 نتوانستم به فوتبال ادامه بدهم.

سپس به رشته اتلتیک رفتم زیر نرر کبیر خوشبین و 
همکاری استاد کریم عزیزی به تمرینات آغاز کرردم. 
در مسابقات سرتاسری مقام اول را گرفتم در مسابقات 

در ترکیرب تریرم پرارا  5131آسیایی اندونیزیا سال 
المیپک شرکت کردم که در بخش النگ جرمرپ در 

سانتی خیز زدم و مرقرام  15متر  0کشور  01میان 
 هفتم را گرفتم.

پس از بازگشت از اندونیزیا تاجایی که عرالقره بره 
تکواندو داشتم نزد استاد غفور بهرام به ترمرریرنرات 

 53در وزن  5131تکواندو شروع کردم در سرال 
کیلوگرام درمسابقات شرکت کردم و مرقرام اول را 

 گرفتم.

وی علت این را که چرا اتلتیک و فوتبال را ترک و به 
 تکواندو پیوست، اظهار داشت.

فوتبال یکی از بازیهای های مورد پسند و دلخواه همه 
اشترراک در . است، یعنی شاه ورزشهاست، اما توانایی 

مسابقات با افراد سالم را نداشتم، کنار رفتم در بخرش 
اتلتیک هم نتوانستم زود تر به هدف خود برسم، وقتی 
به استدیوم می آمدم قهرمانان تکواندو چرون نرثرار 
بهاوی، روح اهلل نیکپا محمود حیدری و دیگران را می 
دیدم شوق و عالقه من به تکواندو بیرشرترر شرد و 
باالخره تصمیم گرفتم که یگانه انتخاب من در ورزش 

 تکواندو باشد.
وی در مسابقات پاراتکواندو که به میزبانری اردن در 

برگزار شده بود شرکت کرد و مقام پنجرم  5131سال 
 را گرفت.

آقای همراز  با ابراز سپاس از مسووالن فردراسریرون 
 تکواندو میگوید:

فدراسیون ملی تکواندو تمام امکانات و سهولت هرای 
الزم را برای پیشبرد تمرینات ورزشکاران پاراتکوانردو 
مساعد ساخته است، سالون تمرینی، امکانات تمرینی، 
وسایل و تجهیزاتی که به اختیار تیم ملی تکواندو قرار 
 دارد به اختیار ما هم است، همه روزه تمرین می کنیم.
پارالمپیک با فدراسیون تکواندو تفاهرم نرامره دارد، 
تصمیم گیری و برنامه ریزی از طررف فردراسریرون 

افرغرانری  3111صورت می گیرد. همچنان ماهانره 
 عصریه هم برای ما پرداخته می شود.(

وی در آخرین مسابقات قهرمانی پاراتکواندو کره در 
لبنان برگزار شد، شرکت کرد و مدال برنز به گرردن 
آویخت. وی باالتر از این مدال فکرر مری کرنرد و 
آرزویش اشتراک در بازیهای المپیک و کسب مردال 

 برای افغانستان است.
 عارف پیمان 

 ماستپیروزی ما در همبستگی : حمیرا بارکزی

 فوتبالیست خوب، هندبالر توانا و قهرمان باولینگ 
در شهر کابل در یک خانواده  چشرم  3151   حمیرا بارکزی فرزند نجیب اهلل در سال 

 به جهان گشود.
تعلیمات ابتدایی و ثانوی را در لیسه عالمه قاری نیک محمد به پایران رسرانریرده.   

 عالقه مندی بارکزی به ورزش بر می گردد به دوران دانش آموزشی او.
در نخست به ورزش باسکتبال عالقه پیدا نمود و شامل تیم مکتب شد و عضرویرت 
تیم معارف را هم کسب کرد. و افتخار عضویت تیم ملی باسکتبال را هم در کارنامره 

 دارد. 
با توپ و میدان باسکتبال خدحافری نموده  به میدان هرنردبرال  3111ولی در سال 

داخل شد و پس سپری نمودن چند مسابقه با درنررداشت توانایی هایی کره داشرت 
در ترکیب تیم هرنردبرال  3112عضویت تیم ملی هندبال را هم بدست آورد. در سال 

به مسابقات کشورهای جنوب آسیا رفت که در این مسابقات تیم افغانسرتران مرقرام 
 پنجم را حایز گردید.

به منرور آموزش بیشتر فنون هندبال در کمپ ترمرریرنری و برازی  3115در سال 
دوستانه ی که در  ایران تدارک دیده شده بود شرکت کرد. پس از انجام چند مسابقه 

 به تیم هندبال مشهد دعوت گردید ولی ایشان این دعوت را قبول نکردند. 
کپتان تیم ملی هندبال انتخاب شد و  تریرم هرنردبرال را در   3115در اوایل سال 

مسابقات جنوب آسیا که به میزبانی هندوستان برگزار شده بود همراهی نمود و مقرام 
 چهارم را بدست آورد.

بارکزی از طرف فدراسیون هندبال  هندوستان بهترین بازیکن این تورنمنت انتخاب  
 گردید و با کپ بهترین بازیکن به کشور برگشت.

یکی دیگر از کارنامه ها و دستآوردهای دیگر خانم بارکزی اشتراک شان در تورنمرت 
صورت گرفت و تیم افغانستان در بیرن  3115جام استقالل ازبکستان بود که در سال 

 تیم با کسب گردن آویز برنز و  مقام سوم موفق شدند. 35هشت کشور و 
حمیرا بارکزی نه تنها یک هندبالر خوب و توانمند است، بلرکره در رشرتره هرای 

 باولینگ، فوتبال مهارت و توانایی های خاص خودش را دارد، 
در کورس مهارت های برتر که از سوی کشور آلمان در فردراسریرون  3115در سال 

 فوتبال افغانستان برگزار شده بود، اشتراک و گواهی نامه بدست آورد.
در مسابقات لیگ برتر بانوان فوتبال کشور در ترکیب تریرم سرنرگرر   5131در سال 

 اشتراک نمود و مقام قهرمانی را بدست آورد.
وی در نخستین دور مسابقات باولینگ نیز شرکت کرد و مقام قهرمرانری را کسرب 

با جمعی از ورزشکاران رشته های مختلف برای اشرترراک در  3115نمود. در سال 
یک برنامه آموزشی به کوریای جنوبی رفت و پس از ختم برنامه با گرفتن تقدیر نامه 

 دوباره به وطن برگشت.
وی عضویت تیم ملی هندبال را دارد، در تیم کابل بازی می کند و در مسرابرقرات 

برگزار شد اشتراک  و در مرحله پایانی در مقابل  3111انتخاباتی  هندبال که در سال 
 تیم هندبال دختران مهاجر افغان مقیم ایران بازی کرد  و مقام قهرمانی را گرفت. 

بارکزی پس از سپری نمودن کورس داوری هندبال مسابقات هندبال پسران و بانوان 
سال جاری را در کابل حکمیت نمود. ورزش را بگونه علمی آموخته تحصیالت عالری 
اش را در پوهنزی تربیت بدنی و علوم ورزشی پوهنتون شهید برهالدین ربرانری بره 

 پایان رسانیده و توانایی های او در عرصه مدیریت ورزش قابل قدر است.
خانم بارکزی به سایر دختران کشور می گوید: سربلندی ما در اتحاد ماست، بیایید از 
همدیگر حمایت کنیم، همانگونه که در میدان بازی نقش های مختلف را داریم و هر 
کدام ما با انجام دادن آن در مواقع مهم و اساس تیم ما را به قهرمانی میررسرانریرم، 

 .                                   مجیب قاریزادهوطن خود را هم به آبادی و شگوفای برسانیم

 علی سجاد همراز
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حشمت اهلل دانشیار ارسالی 

یکی از دانشجویان کشور  در 

 جمهوری مردم چین

روابط علمی و فرهنگری چریرن و 
افغانستان طی سالهای اخیرر رشرد 

ای داشته است. چیرن  قابل مالحره
که شرکرل نرویرن و  «یک کمربند و یک راه»ی  در پروژه

ای از مسیر تاریخی راه ابریشم است، سراالنره  انکشاف یافته
ی کارآموزی را برای  دوره 511بورس تحصیلی و  511تا  311
هرای اخریرر  ها اختصاص داده است. همچنان طی سال افغان

مدت آموزشی مسلرکری را  های کوتاه ها و دوره چین ورکشاپ
برای افغانان همواره دایر کرده است، برگرزاری نرمرایشرگراه 

ی برارز  های افغانستان که نمرونره تاریخی و فرهنگی گنجینه
ی فرهنگی میان افغانستان و چریرن  دیگری از روابط حسنه

 است.
راه یابی به دوره های آموزشی و ترحرصریرالت عرالری در 
کشورهای بیرون مرزی به خصوص کشورهای ابرقدرت دنریرا 
آرزوی هر جوان افغان است که به آن دست پیدا کرنرد. بره 
خصوص  دریافت سکالرشیب دولتی کشور چریرن، در سرال 

در یکی از آزمون های رقابتی سفارت چین مقیم کابرل  5135
اشتراک نمودم سر انجام پس از سپری نمودن امتحانات و برا 
گذشت چهار ما موفق به دریافت سکالرشیرپ دولرتری ایرن 
کشورشدم. پس از راه یابی به این موفقیت بزرگ بعرضری از 
دوستانم هیچ باور نمی کردند چرا که من نه واسطه داشتم، نه 
پسر وکیل بودم، نه پسر رئیس و نه هم پسر وزیر، برل پسرر 

 یک معلم استم.
وقت گذراندن در کشور چین و یاد گیری  زبان چینایی خیلری 
ساده است چرا که همه روز، در همه جا و همه ی مردم حتری 
خارجی های مقیم آن کشور با یکدیگر چینرایری صرحربرت 
میکنند، وقتی شما به زبان چینایی تسلط پیدا کنید به بسریرار 
آسانی میتوانید دنبال پیدا کردن وظیفه شوید، ال اقل میتوانیرد 
منحیث ترجمان کار های مقطعی انجام دهید، میتوانید زمینره 
سازی کنید تا پس از دوره فراغت تان راه یک تجارت را بره 
افغانستان باز کنید، اگر سطح دانش انگلیسی شما بهتر براشرد 
میتوانید به صفت استاد انگلیسی فعالیت نموده و پول دریافرت 
نماید و.... بزرگترین چالش در کشور چین به خصوص در شهر 
های کوچک این است که شما به زبان چینایی تسلط نداشتره 
باشید چرا که مردم چین خیلی کم به زبان انگلیسی برلردیرت 
دارند، فلهذا شما مجبور می شوید این زبان را یاد بگیریرد. در 
کل تمام سهولیت ها در اختیار خارجی ها قرار دارد مردم چین 
به خارجی ها حرمت زیاد قایل هستند شما هریرچ احسراس 

 بیگانگی درین کشور نخواهید کرد.

 ورزش و تربیت بدنی در چین:

در ارتربرا   هنرهای رزمری سالهاست که با ورزش در چین

هنرگ  است. امروزه چین )از جمله سرزمین های اصلی چین ،
و ماکائو ( از انواع ورزش های رقابتی تشرکریرل شرده  کنگ

را یک ویرژگری  آمادگی جسمانی است. فرهنگ سنتی چینی
مهم قلمداد می کند. چین یک رویداد ملی ورزشی چهارگرانره 

به نام بازی های مرلری  بازی های المپیک ملی خود را مشابه

 دارد.

فوتبال، بدمنتون، بیسبال،بسکتبال، پرورش انردام، بروکرس، 
شطرنج، کرکت ، گلف، کیک بوکسینگ، موترسواری، سنوکر، 
پینگ پانگ، تینس، والیبال از جمله ورزش های پر طرفدار در 
سطح کشور چین به حساب میرود، که اکثر این رشتره هرای 
ورزشی را در داخل چین میزبانی کرده و مدالهای جهرانری و 

 المپیکی نیز در کارنامه دارند.

 کنگ فو سنتی در چین:

شود، یرکری از  کنگ فو چینی که با نام وشوو نیز شناخته می
های سنتی و اصیل کشور چیرن اسرت. ایرن ورزش  ورزش

ترکیبی عالی از تمرین، دفاع شخصی و آموزش نرم بروده و 
ترین عناصر فرهنگی ایرن کشرور مرحرسروب  یکی از مهم

ویژگی بارز این ورزش، حرکات پویا، سیال و مبرارزه  .شود می
با دستان خالی است اما، گاهی از ابزارهای ساده مانند چرمراق 

شود. از دیگر خصوصیات این ورزش،  نیز در مبارزه استفاده می
 حالت تهاجمی و همچنین دفاع شخصی در طول نبرد است.

 فرصت ها:

امروزه  کشور چین بمنرور همکاری های متقابل از ترمرامری 

کشورهای دنیا محصل می پذیرد، در دانشگاه  که مرن درس 

میخوانم بیش از سی کشور جهان دانشجو دارد، در سرطرح 

دانشگاه همه ساله نمایشگاه های فرهنگی برگزار میگردد ترا 

محصلین خارجی و چینایی بین هم تبادل فرهنگی نمایند. من 

دوستان زیادی دارم حتی از چهار قاره دنیا، با این حال میشرود 

تبادل فرهنگی خوبی انجام داد و از رسم و رواج ها، فرهرنرگ 

متنوع این کشور ها چیزی های آموخت و درعوض مرا هرم 

میتوانیم با انعکاس دادن فرهنگ اصیل افغانی، افغانستران را 

در سطح کشورهای جهان خوب تر بره مرعررفری گررفرت، 

خوشبختانه من طی سه سال گذشته به نمایندگی از کشرور، 

یک غرفه را بنام افغانستان فعال نگهداشته و طی این مردت 

 دست آورد ها و فعالیت های خوبی را به ارمغان آورده ام.

یکی از موفقیت های که محصلین افغانی را با سایر محصلین  

کشور های خارجی متمایز میسازد این است که محرصرلریرن 

افغانی دارای استعداد فوق العاده ای هستند، متاسفانه جنگ و 

نا امنی و وضعیت نابسامان در کشور ما باعث شده اسرت ترا 

دچار مشکالت روحی و روانی شویم، اما  در فضرای آرام و 

بدون شنیدن صدای توپ و تفنگ و با خیال راحت میشود برا 

محصلین کشورهای ابرقدرت دنیا رقابت درسی داشت، یرکری 

از  خصوصیات دیگری محصلین افغان جرئت گرفرتراری یرا 

مهارت های گفتاری است که محصلین سایر کشور هرا آنررا 

ندارند. محصلین عزیز ما در این کشور توانسته اند در رقرابرت 

های درسی ، نوشتن مقاالت و حرتری در مرنراظرره هرای 

تلویزیونی اشتراک و دست آوردهای خوبی را بنام افغانسرتران 

نریرز افرترخرار   5131به ارمغان آورند. بنده در سپتامبر سال 

قهرمانی در یکی از رقبت های صنفی را در کار نرامره دارم. 

ترن  55کشور و با اشرترراک  35دراین رقابت که محصلین 

برگزار گردیده بود آقای دانشیار محصل  افغانستان توانست برا 

 ارایه بهترین پرزنتیشن به مقام نخست این رقابت ها نایل آید.

 خاطره:

طوریکه میدانید چینایی ها حین طعام خوردن از چوب استرک 

ها بخاطر صرف طعام استفاده میکنند که این چوبک ها را بره 

زبان چینایی بنام کوایزه یاد میکنند، در اویل استفاده از ایرن 

چوبک ها برای همه خارجی ها بسیار مشکل است، در اوایرل 

منم استفاده آن را بلد نبودم، در یکی از روزها که من قرابرلری 

افغانی تهیه نموده بودم در همان روز مهمانان چینرایری هرم 

داشتیم، زمانی که با دست ها نان خوردن را شروع کردم همره 

رفیق های چینایی ام حیرت زده شدند و فورا مربرایرل هرای 

شانرا کشیدن و من را عکس برداری کردند، پررسریردم چری 

میکنید در جواب گفتند اولین بار است می بینیم یک کسی برا 

دست نان میخورد، خندیدم و گفتم تعجب نکنید در وطن مرا 

 بیش از سی ملیون انسان همین طور نان می خورند.

هنرهای رزمی کشور چین ریشه در دوران باسرتران دارنرد. 
های اولیه دفاع شخصی مانند بره دو نریرم  برخی مهارت

تقسیم کردن اجسام، خرد کردن و سوراخ کردن که در ایرام 
قدیم و در طول عملیات شکار مورد استفاده قررار داشرتره، 
بعدها پایه و اساس ورزش رزمی کنگ فرو را تشرکریرل 

 اند. داده
در کل مردم چین با ورزش عالقمندی خراصری دارنرد در 
ارتش و مکاتب چینی ورزش اجباری است، زمانیکه در سال 

نمایشات  و حرکات ورزشی تکواندو را برا  5151نو میالدی 
هماهنگی کودکان چینایی در تاالر دانشگاه نمرایرش دادم 
مورد استقبال گرم چینایی قرار گرفتم. قرار است بازی های 

در بیجینگ پایتخت ایرن  5155المپیک زمستانی در سال 
کشور برگزار گردد. قابل ذکر است که چریرن برازیرهرای 

را میزبانی نمود که خوشبختانه افغرانسرتران  5111المپیک 
برای نخستین بار توسط روح اهلل نیکرپرا صراحرب مردال 

 المپیکی گردید.

 وضع معیشتی محصلین خارجی در چین:

سیستم مکاتب و دانشگاه ها در سطح چین طوری تنرریرم 
شده است که خانواده های چینی مکلف به پرداخت فریرس 
ماهوار به منرور کسب دانش میباشند، حتی در مکراترب و 
دانشگاه های دولتی این کشور، در حالیکه امکانات خوابگراه 
و تجهیزات مورد استفاده آنها به مراترب پرائریرن ترر از 
محصلین خارجی میباشد. بطور مثال، ما محصلین خرارجری 
در هر اتاق دو نفر زندگی میکنیم در حالیکه مرحرصرلریرن 
چینایی در هر اتاق چهار الی شش نفر مرحرصرل زنردگری 
میکنند، اتاق های ما دارای ایرکندیشن، حمام جداگانره در 
داخل اتاق، تلویزیون آشپزخانه میباشد همچنان بطور هفتره 
وار روی جایی و بالشت تخت خواب ما را افرراد مروظرف 
عوض و شست و شو میکنند، در ضمن روزانه کرارمرنردان 
بخش تنریف اتاق های ما را پاک کاری و جاروب میکننرد، 
در حالیکه خوابگاه محصلین چینایی فاقد اینها میباشد، حتی 
استفاده از حمام بشکل عمومی استفاده میشود و استفاده از 
آب گرم حمام نیز محدود است، هر محرصرل کره کرارت 
مصرفی بدست داشته باشد میتروانرد آب مصررف کرنرد 
ودرعوض پول پرداخت نماید در غیر صورت نمی توانرد از 
آب گرم حمام مستفید شود. مقدار آب که استفاده میکنرنرد 
در بدلش پول باید پرداخت نماید یعنی استفاده از آب بررای 

 حمام کردن مجانی نیست

این در حالیست که محصلین خارجی که سکالر شیب دولتی 
چین را دریافت می نمایند از پرداخت فیس ماهوار دانشگاه، 
پول خوابگاه معاف هستند در ضمن محصلین دوره لسانرس 

ین چینی و محصلین دوره مراسرترری  5211ماهانه مبلغ 
ین و محصلین دوره دوکتورا ماهوار مبلغ  1111ماهوار مبلغ 

ین پول جیب خرج از جانب حکومت چین دریرافرت  1211
 میکنند.

افغانی پرول  3311ین چینی معادل  311قابل ذکر است که 
می شود. این بدین معنا ست که وضعیت معیشتی محصلین 
خارجی به خصوص محصلین افغانستان مقیم کشور چریرن 
فوق العاده بوده هیچ مشکل احساس نمی شرود، بره جرز 
روزهای سخت کرونایی، آنهم در بعضی از شهر های ایرن 
 کشور که  اتباع آن شهر در حالت قرنطین به سر می بردند.

ورزشکاران و مدیران ورزشی مهاجر افغان) اتحادیه ورزشکاران مهاجر افرغران 
مقیم امریکا( با برگزاری جشنواره ورزشی توانتسند قلب صدها هموطن مهاجرر 

 شان را شاد سازند. 

به گزارش رادیو آشنا صدای امریکا، این جشنواره در شهر ورجینرای امرریرکرا 
برگزار شده بود ورزشکاران رشته های فوتبال، والیبال و باسکتبال از ایالت های 

 ورجینیا، نیویارک، کانادا و سایر شهرها شرکت نموده بودند.

عتیق اهلل پنجشیری یکی از بر گزار کننده های این جشنواره به رادیرو آشرنرا 
صدای امریکا گفت: این جشنواره به منرور تبادل تجارب ورزشی، ایجاد فضای 
دوستی و محبت میان افغانان مهاجر برگزار شده است. وی خاطر نشان نمود که 
با توجه به شیوع ویروس کرونا و قرنطین بودن مردم در خانه ها، این جشنرواره 

 توانست لب خند و شادی میان شرکت کننده ها هدیه دهد. 

جشنواره ورزشی ورزشکاران مهاجر افغان مقیم امریکا سال گذشته نسبت شیوع 
ویروس کرونا برگزار نشد، اما پیش از آن همه ساله این جشنواره برگزار شده و 
صدها مهاجر افغان اعم از زنان و مردان اشتراک کرده اند و تیم های ورزشی با 
انجام نمایشات و مسابقات توانسته اند توانایی های ورزشی شان را به نمرایرش 

تریرم  1بگذارند. بر بنیاد معلومات یکی از مسووالن برگزار کننده، در جشنواره 
تیم باسکتبال از ایالت های مختلف امریرکرا کره  35تیم والیبال و  31فوتبال، 

 ورزشکاران مهاجر افغان عضویت آن ها را دارند شرکت نموده بودند.

در پهلوی آن صدها شهروند مهاجر افغان که  با خانواده های شان  اشرترراک 
کرده بودند، جشنواره های ورزشی را جشن همدلی و هم پذیری و جشن تقسیم 
لب خندها، خوشی ها و زدودن درد ها و رنجهای مهاجرت دانسته از بررگرزار 

 کننده های آن اظهار سپاس و قدردانی نمودند.

دنمارک با دو گل و انگلیس با گلباران راهی نیمه 

های اروپا شدند. نهایی جام ملت  
های دنمرارک  های اروپا، تیم های مرحله یک چهارم نهایی جام ملت در چهارچوب رقابت

و انگلیس به ترتیب با برتری در برابر جمهوری چک و اوکراین راهی مرحله نیمه نهایی 

 شدند . 5151 یورو

ابتدا دو تیم دنمارک و جمهوری چک در ورزشگاه المپیک باکو در جمهوری آذربایجران 

 بر یک دانمارک به پایان رسید . 5 به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی

گل زود هنگام دنمارک را توماس دیلینی در دقیقه پنجم بازی ثبت کرد و دومیرن گرل 
این بازی نیز توسط بازیکن دیگر دنمارک یعنی کسپر دالبرگ در اواخر همان نیمره بره 

با تور پرروازه  01 ثمر رسید. تک گل تیم جمهوری چک را نیز پاتریک شیک در دقیقه
 دنمارک آشنا کرد .

ها حذف شد و دنمارک گرام  به این ترتیب تیم شگفتی ساز جمهوری چک از دور رقابت

 را تکرار کند . 15 ای خود در جام بلندی برداشت تا شاید قهرمانی افسانه

گل اوکراین را در هم کوبریرد و  0 در بازی دوم در این شب نیز تیم قدرتمند انگلیس با
 راهی بازی در برابر دنمارک در روز چهارشنبه شد تا شاید یکی از پاهای فینال باشد .

آغاز شد و اوکرایرن  0 بازی انگلیس با اوکراین نیز با گل زود هنگام هری کین در دقیقه

 در ادامه با دریافت سه گل دیگر با جام وداع کرد .

گل زد و  05 گیت در این شب، هری مگوایر در دقیقه باران شاگردان ساوت در جشن گل

با یک ضربه سر جانانه به دروازه اوکراین، خودش را دو گله  21 هری کین نیز در دقیقه

بره ثرمرر  51 و تیمش را سه گله کرد. گل چهارم انگلیس را جردن هندرسون در دقیقه

 رساند .

هایی که در این بازی به دست آوردند، هیچ کاری از پریرش  ها با معدود موقعیت اوکراینی
 نبردند و در پایان با این باخت سنگین با جام خداحافری کردند .

قرار است سه شنبه و چهار شنبه شب دو یدار مهم نیمه نهایی میان تیم های اسپانیا و 
ایتالیا در بازی نخست با هم بازی نمایند و در بازی بعدی تیم ملی انگلیس بره مصراف 

 .تیم دانمارک می رود 

 1برگرفته از سایت ورزش 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9


 7 5۰۱۱سرطان  سال  51سه شنبه          سال ششم ، شماره دوم ارگان نشراتی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
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 فواید ورزش برای بانوان

پیدایش بشر تا امروز، گذر زمان شاهد شهرکراری از 
های هنری، فرهنگی و رزمندگی انسانها بروده کره 
غالباً افراد سالم، پرتالش و با اراده عاملیرن اصرلری 
تحوالت مثبت و تمدنی شدن زمین را تشکیل داده 
اندکه اجرای حرکات و نمایشات جالب دیردنری در 
طول تاریخ که در آن قدرت و توانایی   های فکری، 
فزیکی و هنری انسان مجسم بوده و برای اجترمراع 
بشری همیشه دیگاه مثبت و خویرش انردیشری را 
انعکاس داده که در زمانهای گذشرتره ایرن هرمره 
هنرنمایی ها به نام های محلی هر محیط و وسیرلره 
سرگرمی تفریح و در نرام های کشوری در گذشتره 
که وسایل و امکانات جنگی به مقایسه امروز وجرود 
نداشت، از آن به عنوان مهمترین وسیله رزمرنردگری 
استفاده می شد و حتا شاهان و حاکمان به تماشرای 
برنامه های ورزشی و هنری روزها می نشسترنرد و 
پهلوانان شایسته و هنرمندان زیررک را هرمرواره 

 حمایت و کمک می نمودند. 

با نگاه به برنامه های ورزشی،  ورزشکاران امروز اگر 
فرا تر از یک کشور ارزیابی گردد،  میتوان گفت کره 
ورزش امروز باعث تقویت و استحکام روابط ملتها و 
حلقه وصل مرزهای جهان و پیوند قاره ها در ابرعراد 
مختلف هنری ،فرهنگی،کلتوری، تجاری، اقتصرادی، 
و سیاسی ومبنای صلح و دوستی در بعد انفررادی و 
جمعی گردیده اند.  وجود ورزشکاران باعث مرطررح 
شدن کشورها و ایجاد ،خوشی، نشا  و انگریرزه در 
پرتو صلح و تندرستی انجام یافته که با عصری شدن 
جهان و تمدنی شدن زمین، متخصصین و عرلرمرای 
ورزش و انسان شناسی، سر انجام خشونت و حرکات 
و عملکردهای مضر و خشن که بر انسانها صردمره 
وارد می نمود  را از سبک مبارزاتی ورزشری رشرتره 
های مختلف بیرون کشیده و به تدریج بررای هرر 
رشته کتگوری های مختلف را ترسیم و جایگاه های 
چون المپیکی، جهانی، قاره ی و آسیایی را قایل شد 
شدندکه امروز کشور ها همهواره در تالش راه یابی و 

 کسب دست آورد ازین میادین می باشند.

برای رسیدن به قله های پیروزی و برتری جرویری   
نسبت به همدیگر در میادین رقابت هرای ورزشری  

 .باالی ورزشکاران رشته های مختلف شان از نرر 

مادی و معنوی سرمایه گذاری می نمایند. اگر فرا تر از 
افغانستان نرر اندازیم در دنیای امروز ورزش از جایگاه 
ویژه ی در میان ملت ها در تمام کره زمین و در هر 
جغرافیایی برخوردار و امروز نزدیک به نصف نفوس 
جهان به نوعی به ورزش دلخواه شان مبادرت ورزیده 
اند. حتی افرادی که ورزش هم نمی کنند مفاد و 
مزایای ورزش کردن را در ابعاد مختلف میدانند و این 
پدیده را مهم و مفیدترین برای رسیدن انسان ها به 
صحتمندی،شادابی، شهرت و موفقیت تلقی می نمایند. 
همان گونه ای که جسم و بدن امانت خداوندی است 
و ما مکلفیت داریم ازاین امانت به درستی مواظبت 

 نماییم، 

ورزش و تحرکات فزیکی و فکری در همه میدانندکه 
پهلوی صحتمند سازی و ارتقای شخصیتی ادم ها، می 
تواند در پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری ها و 

 آسیب های اجتماعی نقش به سزایی ایفا کند.

در حالیکه ناهنجاری های اجتماعی اکثراً علل و 
وعوامل دارد،  اگر به آنها به درستی پرداخته شود ما 
قادر به کاهش جرایم و خشونت ها در اجتماع تا 
فیصدی زیاد خواهیم بود و  در درازمدت قادر خواهیم 
شد تا در این زمینه بیشتر مفید واقع شویم از جمله 
عوامل مؤثر بر بروز جرم، فساد، جنایت و امراض روانی 
در اجتماع ما، نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری، فقر و 
مهاجرت، ضعف و کاستی ها در اجراآت قوه های 
اجرایی و قضایی، سطح آموزش، تجربه گذشته فرد می 

 باشد. 

اما ورزش در کاهش نراسرازگراری هرای فرردی و 
اجتماعی نقش مؤثر دارد. انسان ها میتوانند با شرکرت 
در فعالیت های حرکتی از نرر ذهنی، جسمی و روانی 
تعادل الزم را کسب نمایند و توانایری مرقرابرلره برا 
مشکالت و فشارهای ناشی از زندگی مدرن را بدسرت 
آورند. و چند راهکار برای کاهش جرم، توجه بیشتر به 
نقش احیای مجدد تربیت بدنی و ورزش برای بازگشت 
افراد خالف کار و مجرم به جامعه، ایجراد و احردا  
اماکن ورزشی شامل رشته های مختلف برای جوانان، 
زنان و کهنساالن در مناطق مختلف کشور، خصروصراً 
نواحی جرم خیز وجذب افراد در سنین مختلف به ایرن 

در پهلوی این که خانواده ها مکلفیت هرای الزمری 
جهت برنامه ریزی منرم برای اطفال و خانواده شران 
دارند اگر هر خانواده ضمن آگاهی دوامدار از نشست و 
برخواست و رفت و آمد های فرزندان شان داشته در 
پالن روتین ورزش را جز حتمی اعمال روزمره شران 
جا دهند، ما در دراز مدت نتایج چشم گیری را کسرب 
خواهیم کرد اما در پهلوی خانواده ها دولت و نرهراد 
های مسوول نیز مکلفیت های مشتررک در قربرال 
سرمایه گزاری باالی ورزش های محلی و عصری و 
مدرن به ویژه  زمینه سازی بهتر برای ورزش زنران 
دارند، تشویق دولت از ورزشکاران برتر که در جریران 
رقابت های محلی، ملی و بیرون مرزی کسب دسرت 
 آورد می نمایند میتواند باالترین نتیجه متوقعه را در 

تشویق بقیه به ورزش و سازندگی داشته باشد، آنچره 
تجارب عملی ما ثابت ساخته زمانیکه یک طفرل بره 

و به تدریج رشد کرده در باشگاه .ورزش روی می آورد 
و در بین هم کالسی هایش با تحرک تر وشایسته تر 

 کند بوده در هر رویداد کسب دست آورد میکند 

از جانب والدین، دوستان و مردم محل تشویق شرده 
آهسته آهسته این همه تشویق و نوازش ها باعث می 
شود تا او برای خود و آینده  و وطن اش اهداف بزرگ 
تری را ترسیم نموده بیشتر عرق بریزد و ترالش بره 

 خرج دهد بیشتر وقت بگذارد.

این مورد نسبت به افراد عادی جامعه از چند جرهرت  
قابل ارزیابی می باشد. تمرینات و فعالیت های دوامدار 
فزیکی و فکری باعث جلوگیری از افزایش قوه جنسی 
و خواهشات نفسانی از حد نورمال ان شرده کره در 
نتیجه شخص را از فساد اخالقی در دور  نگهداشرتره 
 باعث بلند رفتن سیستم دفاعی و ایمنی بدنی میشود.

تالش و پشت کار شخص ورزشکار باعث میشود ترا 
وی در میان همرزمانش در سطح محلی و سر انجرام 
بیرون مرزی خوب درخشیده باعث کسب افترخرارات 
برای خود، فامیل، دوستان و کشرورش گرردد کره 
نامبرده توسط مردم در اجتماع و محل زنردگری اش 
مورد تحسین و احترام قرار گرفته به یک شخصریرت 

 نمونه وشهره مبدل میشود.

و نتیجه موارد فوق باعث میشود که ورزشکرار فروق 
الذکر در همه کردار و رفتار اعمالش تمام اصرول و 
ضوابط های اخالقی و اجتماعی را رعایت نموده تا از 
ارزش اش در اجتماع کاسته نشود سر انجام این گونه 
افراد ازینکه به یک چهره سرشناس و قابل احترام در 
جامعه  مبدل شوند، ضمن اینکه به اعمال خالف و نا 
روا دست نزده حتی به یک فعال مدنی و اجترمراعری 
خوب مبدل شده تالش می نمایند تا در مرحریرط و 
ماحول مانع دیگران از خالف ورزی ها گردد که سرر 
انجام تقویت و دوام این مسیر باعث کاهش چشم گیر 
فساد و جرائم در اجتماع شده ما را در ایرجراد یرک 
اجتماع سالم و افراد صحت مند  نهایت کمرک مری 

 کند.

اگر تالش ها در رده های مختلف هر سه قوه دولتی  
و نهاد های آموزشی  علمی و فرهنگی  انجام شرود 
وهمه دست به دست هم دهیم،  نه تنها در کراهرش 
فساد و جرائم،  بلکه در ابعاد مختلف سازندگی و اعمار 
وطن و کاهش جنگ و برادر کشی مفید واقع خواهیم 
شد و یک اجتماع عاری از جنگ، خشرونرت، فسراد، 

 مریض و قانون پذیر  را خواهیم داشت. 

با نتیجه گیری از نبشه های فوق می توانیم از ارزش 
و تاثیر گذاری ورزش در تمام ابعاد زندگی اجتماعی 

استفاده اعرمی را داشته باشیم در صورتی که مدیران 
و گردانندگان ورزش با علم مدیریت ورزش آراسته 

 همایون امیری غزنوی  باشند.                                  

 ورزش برای بانوان فواید

هیچ محدودیت سنی بررای ررر رت در ورزش هرای 
ساله هم توانایی  08استقامتی وجود ندارد، حتی زنان 

رر ت منظم در دورهای ماراتن را دارند، اگر چه مرد  
زمان طی رده بیشتر خواهد بود. دقیقاً معلوم نیرترت 
 ه آیا زنان سریع تر می دوند یا مردان؟ فقط می دانریرم 
 ه در ازای هر دهه ی عمرر، زنران تروانرایری سررعرت 

متر در دقیقه را دارند. در  41به میزان  دویدن بخشی در
 متر در دقریرقره اسرت. 7حالی  ه این رقم برای مردان 

  

 تفراو  فریرزیرولروییرز بریرن زنران و مرردان ورزرر رار
این اختالفا  در زمینه سیتتم اس لتی و عوامر  بریرو 

 م انی ی نمود دارد.

 
ورزر اران زن به طور معمول )ولی نه همیشه(  وچرز 
تر و  وتاه تر بوده، لگنی پهن تر دارند، زانوها بره داخر  
متمای  رده و ساق پاها انحنای  رمرترری دارنرد. ایرن 
ویژگی ها از جمله مواردی هتتند  ه احرترمرال ایر راد 

رانری را  -برخی از آسیب های مانند دردهای  ش  ی
 باال می برند.

 
ورزر اران زن درصد باالتری از چرربری بردن داررتره و 

درصد قدر  عضالنی  متری نتبت به مرردان  08حدود 
دارند  ه به ویژه مربوط به اندام فوقانی اسرت، امرا در 
هر صور  این تفاو  ها بره رررتره ورزرری خراصری 
 بتتگی دارد، تا این ه جنتی خاص عامر  آن براررد.

 

 فواید ورزش برای بانوان

 
تمرینا  منظم ورزری دارای فواید مشابهی در زنران و 

فشار خرون، پرایریرن آوردن  مردان است، یعنی  اهش
و افزایش ظرفیت هروازی هرمرراه برا  ضربان قلب تعداد

 اهش درصد چرربری بردن  ره ترمرام ایرن مروارد بره 
پیشگیری از آترواس لروز و بیماری های قرلربری  رمرز 

 می  نند.

 
به عالوه ورزش های تروام برا اعرمرال وزن روی بردن، 

پرو ری  هرا و جرلروگریرری از تقویرت اسرترخروان سبب
می روند. زمانی تصور می ررد  ره ورزش  استخوان

ردید به سیتتم تولید مث  زنان آسیب مری رسرانرد. 
در ضمن عقیده دارتند  ه زنان به ویژه در جریان عراد  
ماهیانه نباید ورزش  نند. امروزه خرال  هرر دوی ایرن 
 مررررررروارد هرررررررابرررررررت ررررررررده اسرررررررت.

 

 اهرا  ورزش روی قاعدگی

 
اختالال  قاعدگی از جمله تاخیر در رررو  آن، فرقردان 
اولیه و هانویه، افزایش فاصله بین دو سی   قاعدگری و 

هتتند. به عنوان مرثرال، فرقردان  تخمز گذاری فقدان
درصد    جمعیت رخ می دهرد، امرا  5تا  0قاعدگی در 

درصد زنان ورزر ار مشاهده می رود  ره  08تا  45در 
از جمله عل  آن، وزن پایین بدن، از دست دادن سرریرع 
وزن، ررو  سریع ورزش های سنگین، تغذیه نرا رافری 

هرای  اسرترر  در مقایته با احتیاج به انریی و وجرود
 فیزی ی و روانی است.

در صور  فقدان قاعدگی به مد  طوالنی، خطر  اهش 
ترا م استخوانی و ای اد پو ی استخوان زودر  وجرود 
دارد. به نظر می رسد سایر اختالال  قاعدگی خانم هرا 

  در درازمد  موهر بارند. ترا م استخوان هم در  اهش

Www.Namnak.com 
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 صاحب امیتاز: ریاست  عمومی تربیت بدنی  و ورزش

 paiman_arif@yahoo.com mediasport746@gmail.com/ 9099720070مدیرمسؤول: محمد عارف پیمان

     ۳۴۷۷۴۴۴۴۰۰سردبیر:                همایون امیری  ،  

 خبرنگاران و گزارشگران: رامین سدید، محمد عزیزابوالفضلی،همایون امیری،انصارهللا نعمت، سمیر هیبت  

 عکاسان:             مجیب قاریزاده، محمد افضل کاظمی

 ویراستار:             تمیم هیبت

 مسؤول توزیع:      محمدعزیز ابوالفضلی

            www.gdpes.gov.afویب سایت:          

 فیسبوک:             ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

 info@gdpes.gov.afنشانی برقی:        

 آدرس دفتر:          غازی استدیوم، چمن حضوری، ناحیه شانزدهم شهر کابل

 نسخه، چاپ مطابع آزادی ۴۳۳۳تیراژ:                

 7979۰۲پنج ورزشکار  کشور به بازیهای المپیک 

 توکیو جاپان میروند
پنج ورزشکار از چهار رشته ورزشی به نکمکایکنکدگکی از 

توککیکو  ۰7979 ۲هزاران ورزشکار کشور به بازی المپی  

 جاپان میروند.

. مهدی یاوری در رشکتکه 7. فهیم انوری در رشته شنا، ۲

.  شاه محمود نورزهکی در 4. کیمیا یوسفی، 3نشانه زنی، 

.  فرزاد منصوری در رشته تکوانکدو بکه 5رشته اتلتی  و 

نمایندگی از افغانستان در بازی های المپکیک  تکوککیکو 

 اشتراک خواهند کرد. 7979۰۲

این ورزشکاران از حمایت مالی کمیته بین المللی المپی  و 

کمیته ملی المپی  کشور برخوردار بوده و هرکدام قبکل از 

رفتن به بازیها برنامه ها و کمپ های تمرینی را در کشکور 

 های مختلف جهان سپری می نمایند.

برازیل نکیکز در  79۲0کیمیا یوسفی در بازی های سال 

متر به نمایندگی از تیم اتلتی  افکغکانسکتکان  ۲99دوش 

 شرکت نموده بود.

از جانب دیگر رشته های شنا و نشانه زنی برای نخستیکن 

 بار است که در بازیهای المپی  شرکت می کنند.

ورزشکار در رشکتکه هکای  ۲4قرار بود در این بازیهای 

تکواندو، مشت زنی، شنا، وزنبرداری، جودو، اتلتی ، نشانه 

زنی و موج سواری شرکت کنند، اما به نسبت عدم کسکب 

 سهمیه نتوانستند به این بازیها پا بگذارند.

پنج ورزشکاری که در بازیها شرکت می کنند با داشکتکن 

 وایت کارت به توکیو میروند.

قرار است سی و دومین دور بازی های المپی  از تکاریک   

به میزبانی شهر توکیو   797۲آگست سال  2جوالی تا  73

 جاپان تحت تدابیر شدید وقایوی برگزار گردد. 

 

 د ارزگان والیت:

ه شوه ړ  دفاتخ چاری بشی 
 .د ارزگان په والیاه یک دسپورټ 

و په سراحره یکې د ارزنران د 
دغه ساخرسمان د دوه زرو  می 

 او سررپررورټ عررمرروم ریرراسررت  رره پررخاخرررسرریرراټي 
بررېټ  روزټ 

ې څررخرره پرره دریررو پرروړونررو یکې جرروړ شرروی دی دا  .بررودیرریح 

ه 0533کرال یکې پریرل او پره 0536پرخوهه پره  ړ کررال یکې بشرری 

 ملیون افغاټ  پک مرص  شوی دیس  40شوه چه 

ې  ه ، د ارزنران سرپرورټ 
ې اخریرسررسر   ی

د د  پخوه  پره ګر  

ي د سپورټ چارو ټه مېیریت کړي ، د 
مېیریت کول ور

ونره پره پررام یکې نریررول 
ونرو  رپراره اداري دفرری  مرخررسرلررف دفرری 

ي خرپرلې اداري او ترخرنریرکي 
شوي ، او ورزشکاران کرول ور

ي سولې  ه تخ ه کړي
 .چار  په یو ځای یکې د ذه  

ۍ  
مخکې  ې  ، د ارزنان د سپرورټ ریراسرت پره کرخایره وداټ 

ۍ دنې  تخ ه کړيس   یکې خپلې ورځ  

 والیت بغالن:   

جمنازیوم ورزشی والیت بغالن یک پروژه حایز اهمیت در 
زمین و با هزینه  5111چارچوب پروگرام ملی در مساحت 

افغانی از بودجه انکشافی  111هزار  522ملیون و  05
ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در شهر پلخمری 

 3155ساخته شده است. کار ساخت این جمنازیوم در سال 
 تکمیل گردید. 3011آغاز و در بهار سال 

این جمنازیوم برای انجام فعالیت های ورزشی رشته های 
مختلف گروهی و انفرادی به کار گرفته می شود و ظرفیت 

 تماشاچی را هم دارد. 211گنجایش 
با ساخت این جمنازیوم مشکالت ورزشکاران از ناحیه 

 عدم اماکن ورزشی تا حدودی مرفوع گردیده است.

 والیت کندز:    

جمنازیوم ورزشی والیت بغالن یک پروژه حایز اهمیت در 
 01چارچوب پروگرام ملی در مساحت زمین و با هزیرنره 

افغانی از بودجه انکشافی ریاست  115هزار و  115ملیون و 
عمومی تریبت بدنی و ورزش در شهر کندز ساخته شرده. 

به  3011آغاز و در بهار سال  3115کار ساخت آن در سال 
 پایه اکمال رسید. 

این جمنازیوم برای انجام فعالیت های ورزشی رشته های  
مختلف گروهی و انفرادی به کار گرفته می شود و ظرفیت  

 تماشاچی را هم دارد.  211

با ساخت این جمنازیوم مشکالت ورزشکاران از ناحیه عدم 
 اماکن ورزشی تا حدودی مرفوع گردیده است.

این مکان های  ورزشی نقش موثر در تشویق جوانان بره 
ورزش و جلوگیری آنان از مفاسد اجتماعی از جمله اعتیراد 
به مواد مخدر، رفتن به قیلون خانه ها و سرایرر مرراکرز 
ممنوعه دارد. از جانب دیگر در والیت های غور، سمنگان، 
بدخشان، ننگرهار، کنرها، کابل، تاسیسات و اماکن ورزشی 
که شامل میدان های ورزشی سرباز، جمنازیوم ها، دفراترر 

 اداری می باشد تحت کار قرار دارند.

گرچه طی سال های اخیر در تمام والیات کشور مکان ها 
و تاسیسات ورزشی ساخته شده اما، در برخی از والیات  در 
قسمت حفظ و مراقیت و نگهداری آن به ویژه استدیوم ها 
کم توجهی صورت گرفته است، دلیل آن هرم کرمربرود 
تشکیالتی و پرسونل کافی برای حفرت و مراقبت از  این 

 مکان ها گفته می شود.

تیم ملی فوتبال افغانستان در چارچوب رقابت های مقدماتی جام  

با کشور های قطر ، عمان ،  5151و جام ملت های آسیا  5155جهانی 

هند و بنگالدیش هم گروه بود. تیم افغانستان در گروه متذکره  با کسب 

 امتیاز جایگاه چهارم را تصاحب کرد. 5

امتیاز در صدر جدول و تریرم مرلری  55تیم ملی قطر با کسب 

بنگالدیش هم با به دست آوردن دو امتیاز در قعر جردول قررار 

ملی پوشان فوتبال کشور در آخرین و حساس ترین بازی  .گرفت

 3-3خود به مصاف تیم ملی هند رفت که در پایان با نتریرجره 

مساوی از میدان خارج شدند. این در حالی است که پیروزی چهار 

بر صفر بحرین در برابر هانکانگ افغانستان را  به عنوان آخریرن 

 تیم برتر چهارم گروه، به شکل مستقیم به دور نهایی راه یابی به 

چین صعود داد. تک گول تیرم مرلری  5151جام ملت های 

فوتبال کشور را حسین زمانی به زیبایی هرچه تمام ترر وارد 

دروازه هند کرد. این در حالی است که در بازی رفت با نتیجه 

شیران خراسان در گروه خود شکست را متحمل شده بودند.  543

 0امتیاز کسب کرد و توانستند در بازی رفت با نتیجره  5بازی  1از 

مساوی مقابل تریرم  1بر صفر تیم ملی بنگالدیش را شکست دهد، 

های هند و بنگالدیش با نتیجه یک بر یک رقم خورد، و اما مرلری 

پوشان کشور چهار شکست را مقابل تیم های قطر در بازی رفت برا 

شش گول و در بر گشت یک صفر شکست خوردند، و دو شکرسرت 

برر  2دیگر هم مقابل تیم ملی عمان در رفت و برگشت به نتیجه 

 .صفر مغلوب شدند

 

جام ملت های آسیافوتبال به مسابقات صعود تیم ملی   


