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4 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

ماللی نظام: اهتمام  

  

 

                                                                                      بی بی سی                 

 
    1۸/۰۹/۲۰1۷ 

 با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین

 

ن آسیا در وهای داخل سال تین مدال طالی افغانستان در بازینخس

 ترکمنستان

 
 

 

 تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین:

 در داخل افغانستان و گرفتار جنگ ها  درین چهار دهۀ اخیرکه چه با اینکه مردم افغانستان، مخصوصاً آنانیکه 

در بین خون و اتش زندگی مینمودند و چه آنانیکه در ممالک همسایه به خواری و بیچارگی حیاتی بد تر از مرگ 

ا در رخود ها اد، پشتکار و لیاقت بدست آمده است، استعد زندگی شانداشته اند، همینکه فرصتی برای بهبود 

 امور مختلفه نمایان ساخته اند.
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 4از ۲

در زمینۀ انواع سپورت ها و ورزش های گوناگون محلی و جهانی سالهاست که جوانان ما از زن و مرد، با 

خلی ادنماییم که چه در میدان های ورزشیلیاقت و استواری پیش رفته و در مسابقات درخشیده اند. چنانچه مشاهده می

 تالش و لیاقت فراوان مؤفقانه میدرخشند.ورزشکاران افغان با  ،و چه در مسابقات بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایه های شمالی افغانستان،ساز جریان مسابقات ورزشی در ترکمنستان، یکی از هم خبری را بی بی سیروز ام

 یم:های مهم آنرا در اختیار خوانندگان میگزاربه نشر سپرد که قسمت 

رویدادهای ورزشی آسیا است که کاروان ورزشی افغانستان نیز  بزرگترینکمنستان در حالی میزبان یکی از تر

در  بخش صفری در این رقابت ها حضور یافته است. در نخستین روز حسینخاصی به شکل متفاوت و بار  این

  .مدال طال برای افغانستان شدگرم رشته جوجیتسو برنده نخستین  کیلو ۶۲وزن 

 های مختلف، توانسته نگاه سایر کشورهای حاضر در این رقابت ورزشکار در رشته 1۷۷افغانستان با فرستادن 

 ند.ب کبه سوی خود جل ار ها

سیایی شب ها کشور آ آسیا با حضور ده رقابتیهای  ن و ورزشوهای داخل سال پنجمین دور رقابت های بازی

 دیوم المپیک شهر عشق آباد، پایتخت ترکمنستان افتتاح شد. در این رویداد بزرگ وسپتامبر( در ست 1۷گذشته )



  

 

 

 4از 3

رشته ورزشی با هم  ۲1رزشکار، در هزار و ۶کشور آسیایی و اقیانوسیه، در مجموع حدود  ۶۴رزشکاران و

 به رقابت خواهند پرداخت.

تعداد  .مارش نمودبه عنوان نخستین کشور  ها کاروان ورزشی افغانستان در مراسم افتتاحیه باشکوه این رقابت 

 نظیر دانست. توان بی ورزشکاران افغانستان در این مسابقه را می

های ورزشی در  کاروان ورزشی کشورهای چین، ترکمنستان، ایران و افغانستان از بزرگ ترین کاروان

 شود. های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا محسوب می بازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درخشش افغانستان

های جوجیتسو  کیلوگرم در رقابت ۶۲نخستین مدال طالی کاروان ورزشی افغانستان را حسین صفری در وزن 

 گرفت. حسین صفری در دیدار نهایی ورزشکار کشور میزبان را شکست داد.

وزی ی سنتی و یک پیرهای جوجیتسو و کشت همچنین کاروان ورزشی افغانستان موفق به کسب دو مدال در رشته

 ل شد.بادر رشته فوت

 اش را شکست داد رالیاییزاده در بازی رزمی ترکیبی حریف است سیر بهادر 

 تیم بسکتبال با ویلچر زنان افغانستان قهرمان 'جام بالی اندونزی' شد 

 ویکیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد. این  ۶۲در رشته کشتی سنتی نیز جاوید امیری از افغانستان در وزن 

 مسابقه پایانی به ورزشکار کشور ترکمنستان مسابقه را باخت و مدال طال را به او واگذار کرد.نیز در  

ب نخستین پیروزی در چارچوب ل افغانستان موفق به کسباسپتامبر( تیم ملی فوت 1۷کشنبه )همچنین در روز ی

 ۀ گروهی رقابت ها شد.مرحل

گروه است، در نخستین دیدارش پیروزی  ازبکستان هم های چین، مالدیو و افغانستان که در گروه اول با تیم

 این تیم را شکست داد. 1بر  ۶قاطعانه در برابر چین داشت و با نتیجه 

http://www.bbc.com/persian/sport-41141190
http://www.bbc.com/persian/sport-40726332


  

 

 

 4از 4

صبح یکشنبه نیز دو ورزشکار از رشته موی تای افغانستان به مصاف رقبای خود رفتند که البته در این همان 

 دور نخست از مسابقات کنار رفتند.

 چرا باید به نسل آینده فوتبال افغانستان امیدوار بود 

 تبار با پیراهن تیم ملی آلمان قهرمان اروپا شد فوتبالیست افغان 
 

اش باخت و در رقابت دوم نیز فرید  به حریف قزاقستانی ۲۶بر  3۰کیلو با نتیجه  ۶۰سید جمال سادات در وزن 

 شکست خورد و از  شدر مقابل حریف چینی ا ۲۸بر  ۲۹ کیلوگرم و در دیداری نزدیک با حساب ۸1بهار در 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مسابقات کنار رفت.

 است. امروز افغانستان در رشته پر کاریفغانستان روز سپتامبر( برای کاروان ورزشی ا 1۸اما امرز دوشنبه )

 ال نماینده خواهد داشت.بواندو، جوجیتسو، کشتی سنتی و فوتتای، تک های موی

 آوارن در افغانستان جایزه برای مدال

رئیس جمهور غنی نیز برای ورزشکارانی که در این مسابقات موفق به کسب مدال شوند، جایزه تعیین کرده 

 است. 

 ۲۰1 برنجهزار افغانی و برای برنده مدال  33۵هزار افغانی، برای برنده مدال نقره  ۶۷۰ی برنده مدال طال برا

 هزار افغانی از سوی ریاست جمهوری هدیه داده خواهد شد.

آسیا در حالی شب گذشته افتتاح شد که تماشاگران،  رقابتیهای داخل سالن و هنرهای  پنجمین دوره رقابت

های حاضر در این مراسم از برگزاری جشن افتتاحیه به وجد  ارجی و ورزشکاران تمامی کشورخبرنگاران خ

 آمده بودند. 

 های تاریخی اش را سپری کرده است. به گفته رئیس جمهور ترکمنستان، عشق آباد یکی از شب

سپتامبر این رقابت ها به صورت رسمی افتتاح شد، چندین رشته دو روز از قبل از  1۷ هیکشنبدر شرایطی 

مراسم افتتاحیه پیکارهای خود را آغاز کردند که البته برگزاری این رقابتها برای کاروان ورزشی افغانستان 

 خوش یمن بود.
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