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برای دنیا یک سال

زیرا بیامری همهگیر کرونا در
رسارس

آفرید.

در مدت زیادی به تعویق افتادند.

جهان ورزش نیز از این قاعده

جهان

حاصل کنند که بازیکنان سطح خوبی

بدین ترتیب کرکت به عنوان دومین

از آمادگی جسامنی را حفظ می کنند و

ورزش محبوب جهانی ،متاثر از

از بیامری همهگیر کرونا هم در امانند.

همهگیری ویروس کرونا گردید.

همچنان برای استندرد سازی

چون برای جلوگیری از گسرتش

قوی داشته باشیم و زمینه برای دستیابی

مهم بین املللی که برای سال

به این هدف زمانی مساعد

 2020برنامهریزی شده بود (جام

محمد ارشف غنی ،رئیس

جهانی بازیهای بیست آوره و
همدې

هردو مسابقات به قلههای جدید

موفقیت دست پیدا می کرد ،اما

متاسفانه این بازیها برگزار نشدند.
هامنطور

که رشایط نامطلوب

بیشرتین مسابقات کرکت را در
رسارس دنیا به تعویق انداخت ،سایه

این وضعیت بر کرکت افغانستان

نیز افکنده شده و بسیاری از
مسابقات بین املللی و داخلی

که برنامه ریزی شده بود ،بخاطر

شد كه
جمهوری

اسالمی افغانستان و حامی كل اداره

جام قهرمانی آسیا) لغو شدند.

من مطمنئ بودم که تیم ما در

جنبه

فنی ،نیاز است که ما یک زیرساخت

بیامری کرونا در جهان ،دو رویداد

پیــام رئیــس عمومــي افغانســتان کرکت بورد!

فرهــــان یـوســـــــفزی

همچنان برای استندرد سازی جنبه فنی ،نیاز است که ما یک زیرساخت قوی

داشته باشیم و زمینه برای دستیابی به این هدف زمانی مساعد شد
حفاظت از سالمتی و ایمینی بازیکنان و

کارهای سازمانی را انجام میدادیم و در

باید به تعویق انداخته میشدند .باآنهم ما

کشورهای دیگر مسابقات کرکت خود را ادامه

جلوگیری از گسرتش بیشرت بیامری کرونا،

دوران همه گیری کروناهم بهرت از بسیاری از
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ملی کرکت بانوان بود .من معتقدم که

ملی و بازیکنان کرکت داخلی ما از نظر

با بازیکنان در متاس بودند تا اطمینان

سازمان های مربوط بهبار آورد.

موفقیتهای ما در سال  ،2020مجموعه

رشایط شورای بین املللی کرکت برای

لذا همهی کادر فنی از جمله مربیان

خسارات مالی زیادی را برای

و پاسخگو رضوری است ،ادامه دهد.

از آنجا که باوجود تهدید بیامری کرونا

جسمی و روحی رضوری پنداشته میشد.

دچار اختالل شدند و این مساله

مدیریت ورزشكار ( )AMSكه پس از امتام

کرکت بانوان اقداماتی صورت بگیرد

آینده نامشخص بود ،حفظ بازیکنان تیم

مستثنی نبوده و قرار معلوم

باتوجه به کارکرد تیم ملی افغانستان

روی اصالحات فنی و اداری کار کردیم.

طبق نیاز زمان برای تشکیل تیم ملی

برای آینده درخشان کرکت افغانستان نیز

اجتامعی مختل ویا لغو و یا هم

په

سازمان را با موفقیت اداره کنیم ،بلکه

اقدامات انجام شده برای تشکیل تیم

دوران همهگیری کرونا ،امور اداری این

در این سال همه فعالیتهای

متام مسابقات مهم در

آورد نبود و ما موفق شدیم که نه تنها در

همچنان یکی از نکات قابل توجه در

اداره کرکت بورد افغانستان عاری از دست

غیر عادی و نامطلوب بود،
جهان

در چنین وضعیتی هم ،این سال برای

برای فرآیند گزینش شفاف بازیکنان

در یک محیط امن از رس گرفته شدند.

سال  2020میالدی

فاجعه

میدادیم .مسابقات داخلی ما به زودی و

كه تالش خود را برای توسعه سیستم

که داشنت تیم ملی بانوان یکی از
اعضای دایمی این سازمان نیز است.

ما برای اولین بار در تاریخ افغانستان،

به  25بازیکن زن قرارداد مرکزی اهدا

کردیم و اکنون این بازیکنان در مرحله

آموزش و مترینات هستند و به زودی

برای آموزش هرچه بیشرت و مسابقات به

منایندگی از تیم ملی بانوان افغانستان
به خارج از کشور اعزام خواهد شدند.

عالوه بر توسعه فنی ،من احساس

کردم که ساختار اداری در کرکت بورد

افغانستان هم برای ادامه روند سیستم

کرکت بورد افغانستان ،درخواست

سازی به اصالحات موثر نیاز دارد.

ورزشگاه جدید کرکت کابل را پذیرفت.

دیپارمتنتهای اداری در بخشهای

من برای مشخص سازی زمین برای

بنابراین،

پالیسیهای

متام

محمد ارشف غنی رئیسجمهوری اسالمی

مختلف اداره ،مورد بازنگری قرار گرفتند

ساخت یك ورزشگاه معیاری در منطقه

یکی از مهمرتین دستآوردهای مبتنی بر

افغانستان ،صد جریب زمین را برای

الوخیل شهر کابل مشخص ساخت.

و یا تغییراتی در آنها اعامل شد.

این اصالحات ،ایجاد دپارمتنت رسیدگی

این ورزشگاه کرکت با استندردهای بین

به شکایات برای ترویج فرهنگ شفاف

برای بازی های بین املللی خواهد داشت.

با کمیته انضباط کرکت بورد ادغام

املللی ساخته خواهد شد و متام امکانات را

اداری بود و این دیپارمتنت اکنون

عالوه بر این ،من برای ایجاد اصالحات

شده است تا اطمینان حاصل شود

اداره کرکت بورد افغانستان دستور دادم

طبق قوانین ،مقررات و پالیسیهای

سازنده ،به بخش فناوری و اطالعات
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که متام امورات کرکت بورد افغانستان

مربوطه اداره می شود.

همچنان برگزاری و مدیریت

موفقیت آمیز فصل هفتم لیگ

کرکت شپگیزه یکی دیگر از دست

آوردهای اداره کرکت بورد افغانستان

در زمان پرآشوب بیامری همه گیر
کرونا بود .این لیگ توسط محمد

ارشف غنی ،رئیس جمهوری اسالمی

افغانستان با همراهی امرالله صالح
معاون نخست ریاست جمهوری و سایر

رجال برجسته از دولت ،افتتاح شد.
لیگ شپگیزه اولین مسابقات در دنیای
کرکت بود که اجازه مشارکت نسبی

جمعیت در ورزشگاه را داشت ،چون

ما پس از تالشهای زیاد توانستیم
اجازه حضور  30درصد ظرفیت ورزشگاه
کابل را از مقامات صحی اخذ کنیم.

حق پخش این لیگ به رادیو تلویزیون
ملی افغانستان ( )RTAاعطا شد و در

همین حال ما برای اطمینان از پخش

حد اکرث و جلب توجه ببینندگان ،برای

بازی های شپگیزه و لیگ برتر افغانستان
یک تفاهمنامه همکاری ،تجاری و
اشرتاتیژیک با رادیو تلویزیون ملی

افغانستان به امضا رساندیم و تالشهای

ما برای برگزاری فصل دوم لیگ برتر
کرکت افغانستان در سال  2021در
امارات متحده عربی در جریان است.

به طور خالصه ،اگرچه سال  2020یک

سال با موانع و چالشهای نامشخص
بود ،باز هم قهرمانان ملی و خانواده

کرکت بورد افغانستان مصمم و با

اطمینان کار کردند تا کرکت و ساختار
کرکت ما به پیرشفت ادامه دهد و در مسیر

رسیدن به آیندهی روشن تر گام بر دارد.

اداره
خوشبختانه
کرکت بورد افغانستان
مشتکل از اعضا و کارمندان
زحمتکشی است که وقت و
انرژی خود را رصف خدمت به
کرکت افغانستان میکنند.
سال  ۲۰۲۰میالدی به دلیل
شیوع ویروس کرونا یک سال
نامالیم بود و گسرتش این
ویروس یک آیندهی نامعلومی
را در مقابل ورزشکاران و جهان
قرار داد که بیشرت رویداد های
ورزشی بشمول مسابقات کرکت
در جهان به تعویق انداخته شد.
ما در حالت دشوار قرار داشتیم،
جایکه رسیدن به خواست
های عالقمندان کرکت و
هموطنان بدون همکاری و
حامیت اعضا و همکاران کرکت
بورد افغانستان ناممکن بود.
اداره کرکت بورد افغانستان
باوجود مشکالت فراوان در
سال  ۲۰۲۰میالدی دست
آورد های زیادی نیز اداشته
است و بیشرت فعالیت های
برنامه ریزی شده عملی شدند
و اصالحاتی نیز در بخش های
اداری و تخنیکی به وجود آمد.
ضمن مشکالت سد راه اداره کرکت
بورد افغانستان در این سال ،باز
هم فصل هفتم لیگ شپگیزه،
تورمننت معیوبین ،بازی های
فرست کالس ،بازی های درجه
سه ،درجه دوم ،درجه یک و جام

پیــام رئیــس اجرائیــه کرکت بورد افغانســتان !

رحمت اهلل قریشــي

یک سیستم وسیع و جامع برای گزینش بازیکنان به تیم های ملی بر اساس اطالعات تولید

شده توسط کمپیوتر ،ایجاد شده است .این سیستم که به نام Player Management System
یاد می شود ،برای کمک به انتخاب بازیکنان براساس عملکرد ،تناسب اندام و نظم برای تیم

های ملی طراحی شده است .با کمک این سیستم ،بازیکنان بر اساس شایستگی انتخاب

خواهند شد که به بازیکنان جوان در پیرشفت آنها کمک می کند.

غازی امان الله خان موفقانه برگزار شدند.
از سوی دیگر  ،اداره کرکت بورد افغانستان

در تالش بود تا رقابت های بیشرتی را با
کشورهای مختلف عضو کامل به برنامه
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سفر های بین املللی آینده خود
اضافه کند ،اما گسرتش ویروس
کرونا مانع اضافه شدن بازی های
بیشرت در برنامه های این سال شد.
با این حال ،کرکت بورد افغانستان
موفق شده است یک مسابقه تست
با اسرتالیا ترتیب دهد که انشاالله
در سال  ۲۰۲۱میالدی در اسرتالیا
برگزار می شود .همچنین رهربی
کرکت بورد افغانستان در جلسات
آنالین شورای بین املللی کرکت
( )ICCو شورای کرکت آسیا ()ACC
رشکت داشته است .عالوه بر این،
یک قرارداد اسرتاتژیک ده ساله بین
اداره کرکت بورد و رادیو و تلویزیون
ملی افغانستان نیز به امضا رسید.
اداره کرکت بورد افغانستان از نظر
مدیریت و اداره بهرت بود و سال
 ۲۰۲۰میالدی نسبت به سال ۲۰۱۹
وضعیت اقتصادی بهرتی داشت.
در هامن زمان ،هر بخش به طور
جداگانه برنامه های کامل فعالیت
های خود برای سال  ۲۰۲۰را تهیه و
ارائه کردند تا همه برنامه های آینده
به راحتی انجام شوند .به همین
منظور برای هر بخش برنامه های
کاری ساالنه ترتیب و در پهلوی آن
مینول بخش عملیاتی نیز آمده شد،
عالوه بر این به منظور ارزیابی عملکرد
هر بخش ،فعالیت های بخش های
مختلف در سال  ۲۰۲۰میالدی مورد
بررسی قرار گرفت و متام برنامه های
سال آینده نیز در آن گنجانده شد.
در بخش زیرساخت ها ،جاللتآمب
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محمد ارشف غنی رئیس جمهوری
اسالمی افغانستان صد جریب زمین
برای احداث یک استدیوم بین
املللی کرکت در کابل اختصاص
داد و اداره کرکت بورد افغانستان از
نزدیک روند کار رسمی این زمین
را تعقیب می کند و این زمین در
آینده نزدیک به اداره کرکت بورد
افغانستان تحویل داده خواهد شد.
همچنین مراحل ساخت ورزشگاه
کرکت شهید نجیب الله تره کی در
والیت ننگرهار تکمیل شده و قرار
است در آینده نزدیک کار ساخت
چهاردیواری آن آغاز شود .در حالیکه
ساخت مهامن خانه کرکت بورد در
کندهار به پایان رسیده و دیزان استدیوم
کرکت خوست نیز آماده شده است.
باید گفته شود که یک سیستم وسیع
و جامع برای گزینش بازیکنان به تیم
های ملی بر اساس اطالعات تولید
شده توسط کمپیوتر ،ایجاد شده است.
این سیستم که به نام
Player Management System
یاد می شود ،برای کمک به انتخاب
بازیکنان براساس عملکرد ،تناسب
اندام و نظم برای تیم های ملی
طراحی شده است .با کمک این
سیستم ،بازیکنان بر اساس شایستگی
انتخاب خواهند شد که به بازیکنان
جوان در پیرشفت آنها کمک می کند.
در عین حال ما در سال ۲۰۲۰
میالدی مشکالت زیاد نیز داشتیم
که میتوان از نبود حامی عمومی
مالی  ،کمبود اکادمی ها ،نبود مربی
و داوران حرفه ای برای مسابقات

داخلی و خارجی نام
برد .اینکه کرکت بورد
افغانستان منی تواند تیم های
دیگر را در افغانستان میزبانی کند
 ،بنابراین ما مسابقات بین املللی
خود را در امارات متحده عربی و
هند برگزار می کنیم و در طول سال
 ۲۰۲۰میالدی اداره کرکت بورد
افغانستان در بدست آوردن ویزای
امارات متحده عربی با مشکالت
زیادی روبرو شد  ،که این مشکالت
عملکرد تیم را نیز تحت تأثیر قرار داد.
گفتنی است که سال ۲۰۲۰
میالدی با خربهای خوبی به پایان
رسید که در این سال راشد خان
جایزه بهرتین بازیکن یک دهه اخیر
شورای بین املللی کرکت را از آن
خود کرد .رشد خان یکجا با بازیکنان
دیگر همچنان به کشور و مردم خود
شادی و رسبلندی می آفریند.
با استفاده از تجارب گذشته ،ما
تالش می کنیم تا اداره کرکت بورد
افغانستان را کارآمدتر و مطابق با
معیارهای بین املللی بسازیم تا
هم عملکرد آن را بهبود بخشیم و
هم بهرتین کرکت را به هموطنان
ارائه دهیم و هدف ما این است که
فرصت بیشرتی به جوانان بدهیم و
بر اساس عملکرد آنها فرصت بازی
در تیم ملی برای شان داده شود تا
بتوانیم تیم خوبی و قدرمتندی برای
مسابقات بزرگ بعدی داشته باشیم.

دیپارمتنت عملیاتی اداره کرکت
بورد افغانستان مسئول سازماندهی
مسابقات بین املللی برای تیم های

سطح ملی مانند تیم ملی ،تیم ملی
ایمیرجینگ ،تیم ای و تیم ملی نزده
ساالن است .این بخش در طول کارهای

خود از جمله ویزا و سایر موارد اسناد،
نیازهای لجستیکی ،فنی و اداری
تیم های ملی را مدیریت می کند.

بازی های بین املللی
سال  ۲۰۲۰میالدی شدیدآ تحت تاثیر بیامری همه گیری کرونا قرار گرفت و متام سازمان های

ورزشی به بشمول بورد های کرکت متام کشور ها ،اقدامات احتیاطی شان را روی دست گرفتند و

محبور شدند که متام رویداد های برنامه ریزی شده شان را لغوه ویا به یک تاریخ نامعلوم برنامه

ریزی منایند.

با این حال ،در اواخر سال ،دنیای کرکت فعالیت های خود را البته با رعایت اصول بهداشتی

دیپارتمنت

از رس گرفت که در این جریان متام بازی ها در ورزشگاه های خالی برگزار شدند چون برای

متاشاچیان اجازه ورود به ورزشگاه نبود.

عملیاتـی کرکت
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تیم ملی کرکت افغانستان
هامنطور که در باال ذکر شد با
همهگیری ویروس کرونا متام برنامه
های کرکت در سطح جهان به
شدت تحت تاثیر قرار گرفتند و
بسیاری از سلسله بازی ها و بازی
های بین املللی لغوه ویا تا وقت
نامعلوم به تعویق انداخته شدند.

این همهگیری نه تنها بر مسابقات
افغانستان در اف تی پی اداره کرکت
بورد افغانستان تاثیر منفی گذاشت
بلکه بر برنامه های در نظر گرفته
شده این اداره برای سازماندهی
سلسله بازی های دوجانبه
نیز تاثیر منفی خود را داشت.

کمپ مهارت و تناسب اندام کمپ متریناتی و آموزشی تیم ملی
(اکادمی شورای بین املللی کرکت /امارات متحده عربی)

با این حال ،دیپارمتنت عملیاتی کرکت بورد افغانستان همچنان موفق به

اداره کرکت بورد افغانستان در ماه
جنوری سال  2020میالدی به رهربی
رسمربی لینس کلوزنر برای بازیکنان

انجام فعالیت های زیر در رابطه با تیم ملی در طول سال ۲۰۲۰میالدی شد:

2020 Annual Report 6 | Page

2020 Annual Report

7 | Page

تیم ملی یک کمپ در اکادمی
شورای بین املللی کرکت در امارات
متحده عربی ترتیب داد که در این

کمپ روی تناسب بدن و مهارت
بازیکنان تیم ملی کار صورت گرفت.

New Talents

New Talents

کمپ متریناتی آماده سازی تیم ملی (سکواد بازیکنان بازی

کمپ آمادگی برای سلسله بازی های افغانستان و ایرلند
(گریرت نویدا هند)
مسابقات بیست آوره جام جهانی قرار
بود در ماه اکتوبر  2020به میزبانی
اسرتالیا برگزار شود .بنابراین برای آماده
شدن به این رویداد بزرگ ،اداره کرکت
بورد افغانستان یک کمپ آمادگی را در
سه مرحله ترتیب داد که مرحله اول در

گریرت نیودای کشور هند برگزار شد.
این کمپ در  20فربوری سال ،2020
پانزده روز قبل از رشوع سلسله بازی
های ایرلند و افغانستان آغاز شد ،که
مترکز اصلی آن بر مهارت و آمادگی
جسامنی بازیکنان تیم برای حضور در

تست) از  15جون الی  11جوالی

جام آسیا و بازی های جام جهانی بود.
این کمپ یک سکوی عالی آماده
سازی تیم بود زیرا افغانستان موفق
شد با پیروزی  2-1مقابل ایرلند در
این سلسله بازی ها پیروز شود.
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تیم ملی قرار بود در برابر اسرتالیا
در یک مسابقه تست در آن کشور
به میدان برود ،بنابراین الزم بود
که تیم ملی افغانستان نیز به این
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بازی آمادگی کامل داشته باشد
و برای آمادگی این رویارویی
یک کمپ آموزشی از  15جون تا
 11جوالی  2020میالدی برگزار

شد که به تعقیب آن سه بازی
متریناتی پنجاه آوره نیز به تاریخ
 25 ،23و  27ماه جوالی انجام شد.

تیم های ملی سطح نوجوانان

مانند تیم ملی ،فعالیت های کرکت تیم های نوجوانان از جمله تیم ملی زیر نزده ساالن ،تیم ای وتیم ایمرجینگ
نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا لغوه ویا هم به تعویق انداخت شد.

کمپ متریناتی آماده سازی تیم ملی (سکواد بازیکنان بازی تست) از  15جون الی  11جوالی
پس از انجام سلسله بازی در برابر
ایرلند در گریرت نویدای کشور هند،
تیم ملی دیگر بازی بین املللی
نداشت چون متام رویداد های
ورزشی به دلیل همهگیری ویروس
کرونا در جهان به تعویق افتادند.
عالوه بر این ،برای اداره کرکت
بورد افغانستان انجام کمپ های
آموزشی و آمادگی در کابل و یا سایر
والیات های کشور امکان پذیر نبود

زیرا در این والیات رویداد های زیاد
مثبت کرونا به ثبت رسیده بود.
از آنجا که مدت زمان محدودیت
های وضع شده نامشخص بود،
فعالیتهای ورزشی مجاز به انجام
در گروه ها نبود و در نتیجه
بسیاری از بازیکنان مجبور شدند
برای حفظ آمادگی جسامنی خود
به مترینات خانگی روی آورند.
همچنین در طول سال ۲۰۲۰

دو رویداد بزرگ برای تیم ملی در
نظر گرفته شده بود و الزم بود که
بازیکنان به مترینات و فعالیت های
کرکت بپردازند و آمادگی های خود
را برای مسابقات آینده آغاز کنند.
بنابراین اداره کرکت بورد پس از
گرفنت مجوز از دولت افغانستان
کمپ متریناتی یک ماهه ای را با
اقدامات پیشگیرانهای مورد نیاز
بازیکنان در طول کمپ ترتیب داد.

کمپ بازیکنان زیر نزده سال و جام جهانی نزده ساالن (سال )2020
جام جهانی کرکت بازیکنان زیر نزده سال
در جریان ماه های جنوری و فیربوری
سال  2020در آفریقای جنوبی برگزار
شد .با توجه به اهمیت این رویداد بزرگ،
اداره کرکت بورد افغانستان برای آماده
سازی تیم یک کمپ آماده سازی از  18تا
 28دسامرب سال  2019در کابل آغاز کرد.
اداره کرکت بورد افغانستان پس
از آن ،یک کمپ آماده سازی ده
روزه برای تیم در Potchefstroom
 ،آفریقای جنوبی نیز ترتیب داد.
این کمپ ها نقش مهمی در پیرشفت
و آمادگی بازیکنان برای جام جهانی
داشت .عملکرد کلی تیم در این رویداد
می تواند رضایت بخش باشد زیرا آنها
موفق به کسب مقام هفتم شدند.

کمپ متریناتی تیم ملی ( از  2ماه نوامرب الی  2ماه دیسامرب سال )2020
بازیکنان تیم ملی در دوره همه
گیری ویروس کرونا در سال 2020
میالدی از بازی ،مترینات و فعالیت
های کرکت دور بودند بنابراین،
برای مشغول نگهداشنت بازیکنان
و آمادگی کافی برای مسابقات

آینده در سال  ،2021یک کمپ
متریناتی یک ماهه برای  45بازیکن
(از جمله نت بالرز) در ورزشگاه
کرکت کابل از  3نوامرب تا  2دسامرب
سال  2020برنامه ریزی شده بود
که با رسدتر شدن هوا تعداد به

 20بازیکن محدود شد و آموزش
در اکادمی رسبسته انجام شد.
این کمپ کامالً خوب پیش
رفت و توانست بازیکنان را برای
کمپ دیگر که قرار است در
امارات برگزار شود ،آماده مناید.
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کمپ گزینش و ارتقاع ظرفیت بازیکنان ایمرجینگ و
بازیکنان زیر نزده سال

کمپ انتخابی برای  50بازیکن
نوظهور و  22بازیکن زیر  19سال
از  20نوامرب تا  10دسامرب سال
 2020در والیت ننگرهار برگزار شد.
این کمپ برای برگزاری جلسات
مترینی ،همچنین مسابقات سناریو
و مترین بین بازیکنان نوظهور و
زیر  19سال طراحی شده بود.
پس از خامته شش مسابقه میان
خودی بین  3تیم منتخب از
 42بازیکن نوظهور و  5مسابقه
تیم ایمیرجینگ مقابل تیم ملی

زیر  19سال 20 ،بازیکن برای
تیم ملی ایمیرجینگ انتخاب
شدند .در جریان دوره کمپ ،یک
کمپ توسعهیی همزمان برای
تیم بازیکنان زیر نزده ساالن به
همراه تیم نوظهور نیز ترتیب شد.
روزهای ابتدایی کمپ برای آموزش،
پرورش و توسعه آمادگی جسامنی
بازیکنان اختصاص داده شد و پس از
آن پنج مسابقه بین تیم ایمیرجینگ
و زیر نزده ساالن ،برگزار شد.
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بازی ها و رویداد های که به دلیل همه گیری ویروس کرونا لغوه شدند:
بیامری همه گیر ویروس کرونا
خسارات سنگینی به فعالیت
های کرکت در رسارس جهان
وارد کرد و افغانستان نیز از
این قاعده مستثنی نبود زیرا
بسیاری از بازی ها و رویدادها،
به طور نامعلوم به تعویق افتادند.
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برخی از مجموعه های اصلی و
اردوگاه های آموزشی که تحت تأثیر
شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند:
•کمپ آماده سازی تیم ملی
در کابل (  1تا  22اپریل)
•فاز دوم کمپ آماده سازی
برای جام جهانی در آفریقای

جنوبی ( 5تا  20جون)
•سفر تیم ای افغانستان
به رسیالنکا (ماه می)
•کمپ آماده سازی تیم ملی در
حریر و مسابقات افغانستان
و زیمبابوی که قرار است
در ماه جون برگزار شود

دیپارتمنت

سال  ۲۰۲۰میالدی به دلیل
همه گیری ویروس کرونا یک
سال پرچالش برای بازی های
کرکت بود که در این سال
متام مسابقات کرکت به تعویق

کــرکت داخلی

حفظ فضای رقابت در
کرکت داخلی از طریق
سازماندهی مسابقات معیاری
و ساختاری قدرمتند برای
افزایش روند تولید بازیکنان
با ارائه متام استندردها
و امکانات الزم به آنها.

انداخته شدند و کرکت داخلی
افغانستان نیز از این امر مثتثنی
نبود و متام مسابقاتی که در سال
 ۲۰۲۰میالدی از سوی کرکت
بورد افغانستان برنامه ریزی شده

بودند لغوه ویا به تعویق انداختند.
با این حال ،خوشبختانه بعد
از موج نخست ویروس کرونا،
برخی از مسابقات پس از تأیید
مقامات صحی مربوطه آغاز شدند.

تسهیل و ترتیب بازی ها
برای گروه های سنی مختلف
در سطح زون ها و والیات به
منظور توسعه مهارت های
بازیکنان با پشتیبانی از
کادر ماهر فنی مانند مربیان
 ،امتیاز شامران و داوران

استفاده درست از منابع
موجوده برای پیرشفت
و در کل بدست آوردن
مالحظه
قابل
نتیجه

کـــــــــــــرکت داخلــــــــی
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اگرچه فعالیت های زیادی در برنامه
کرکت داخلی برای سال ۲۰۲۰
میالدی برنامه ریزی شده بود ،اما به
دلیل محدودیت های اعامل شده در
پی شیوع بیامری کرونا به طور کامل
تحقق نیافت .با این وجود ،پس از
آنکه مقامات صحی در کشور اجازه
دادند که برخی فعالیت های ورزشی
از رس گرفته شوند ،دیپارمتنت کرکت
داخلی اداره کرکت بورد افغانستان
موفق به انجام برخی فعالیت ها شد.

داخلی در سال  ۲۰۲۰میالدی برگزار شدند:
دیپارمتنت کرکت
Cupکه از سوی
Tournamentsعمده
برخی مصابقات
Provincial
Challenge
تورمننت والیتی (بازی های درجه سوم)

تورمنت بازی های درجه سوم والیتی
به تاریخ اول فربوری در والیت های
خوست ،کندهار و ورزشگاه غازی

امان الله خان والیت ننگرهار آغاز
و الی  13همین ماه برگزار شد.
تیم های بیست والیت در پنج

تورمننت بازی های درجه دوم والیتی

در تورمننت بازی های درجه دوم
والیتی  16تیم در چهار گروپ
در ورزشگاه های والیت های
خوست و ننگرهار باهم رقابت
کردند .شش تیم از بازی های

درجه دوم والیتی سال گذشته در
این مرحله قرار داشتند و  10تیم
دیگر توانست از بازی درجه سوم
والیتی به این مرحله راه پیدا کنند.
در این تورمننت تیم ها در چهار

گروپ باهم رقابت کردند که از هر
گروپ دو تیم به مرحله بعدی (بازی
های درجه دوم) راه پیدا کردند.

گروپ باهم رقابت کردند و از هرگروپ
یک تیم برتر به مرحله بعدی (بازی
های درجه اول) راه پیدا کردند.

کــــــــرکت داخلـــــــی
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تورمننت بازی های درجه یک والیتی (جام قهرمانی ایلیت)
تورمننت بازی های درجه اول (جام
قهرمانی ایلیت) قرار بود از هفته
اول ماه مارچ آغاز شود اما به دلیل
شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد.
بعدآ دیپارمتنت کرکت داخلی اداره
کرکت بورد افغانستان این تورمننت
را برگزار و تیم خاصی را توضیف کرد

تا متام دستورالعمل های صحی را
در جریان بازی ها مراعات منایند.
در این تورمننت هشت تیم در
دو گروپ باهم رقابت کردند و دو
تیم از هر گروپ به مرحله نیمه
نهایی راه یافتند که این چهار
تیم در بازی های درجه یک سال

مسابقات بازیکنان زیر  16سال و بازی های آزمایشی
کمپ دومیستیک برای بازیکنان زیر
شانزده سال از  ۱۶الی ۲۸ام ماه
جوالی سال  ۲۰۲۰میالدی برگزار
شد.

این کمپ برای انتخاب  ۲۰بازیکن
برتر برای کمپ زیر هفده ساالن
در ننگرهار طراحی شده بود و ۳۶
بازیکنی که در مسابقات زیر ۱۶

آینده نیز شامل خواهند بود در
حالیکه چهار تیم باقی مانده
برای راه یابی به بازی های درجه
یک سال آینده باید در تورمننت
بازی های درجه دوم بازی کنند.

یک کمپ آموزشی برای بهرتین بازیکنان زیر ۱۷

سال از تاریخ  ۱۷تا  ۳۱اگیست سال ۲۰۲۰

میالدی در والیت ننگرهار برگزار شد .هدف اصلی

از برگزاری این کمپ یافنت بهرتین بازیکن ذخیره
یا پشتیبان برای تیم ملی زیر  ۱۹سال بود .این
کمپ شامل  ۳۴بازیکن بود که از این تعداد ۲۰

بازیکن از کمپ زیر  ۱۶سال و شانزده بازیکن دیگر
از کمپ زیر  ۱۷ساالن سال قبل انتخاب شدند.

ساالن بازی کرده بودند در کمپ
یادشده انتخاب شدند.

کــــرکت داخلـــــی

تورمننت والیتی

کمپ و مسابقات داخلی بهرتین بازیکنان
زیر  ۱۷سال

کــــــــرکت داخلـــــــی
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تورمننت بازی های لیست ای جام غازی امان الله خان

تورمننت بازی های پنجاه آوره لیست ای جام غازی
امان الله خان با اشرتاک تیم های پنج زون از تاریخ
 ۱۰الی  ۲۲ماه اکتوبر سال  ۲۰۲۰میالدی برگزار
شد .هدف از برگزاری این بازی ها ،یافنت بازیکنان
با استعداد برای تیم ملی ایمرجینگ یا بازیکنان
نوظهور ،تیم ملی ای ( )Aو تیم ملی زیر  ۱۹سال بود.
برای اولین بار  ،این مسابقات در ورزشگاه کرکت
کندهار برگزار شد ندکه در آن به هر تیم زون ها قبل
از مسابقات یک کمپ شش روزه متریناتی برگزار شد.

دارندگان بیشرتین امیتیاز جام غازی امان الله خان
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قهرمانی این

جام را تیم زون مس عینک بدست

آورد و توانست در بازی نهایی تیم آمو را با تفاوت
 ۷ویکیت در ورزشگاه والیت کندهار شکست داد.
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کــــــرکت داخلـــــی

این تورمننت از  ۲۰تا  ۳۱دسامرب سال  ۲۰۲۰بین پنج
کلب برتر زون ها در ورزشگاه والیت ننگرهار برگزار شد.

این تورمننت بین تیم های معلولین پنج زون از تاریخ
 ۶الی  ۱۳اکتوبر سال  ۲۰۲۰در ورزشگاه کابل برگزار

شد .در هرتیم چهار بازیکن تیم ملی معلولین رشکت
داشتند و تیم معلولین زون سپین غر با شکست دادن
تیم بست توانست قهرمانی این بازی ها را بدست بیاورد.
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کــــــرکت داخلـــــی

جام قهرمانی کلب های برتر زون ها

مسابقات بازیکنان دارای معلولیت به
سطح زونها

لیگ کرکت شپگیزه محبوب ترین تورمننت بازی

های بیست آوره در کرکت داخلی افغانستان است

که از سال  ۲۰۱۳به اینسو همه ساله برگزار میشود
و عالقمندان قابل مالحظهای در افغانستان دارد.
لیگ

کرکت

شپگیزه

از

نخستین

روز

آغازش ثابت ساخت که در توامنند سازی

Amo Sharks

کرکت داخلی افغانستان نقش مهم دارد.

اگرچه کرکت از محبوبیت روز افزونی در افغانستان

برخوردار بود اما بازهم لیگ کرکت شپگیزه با رو در رویی

بازیکنان تیم ملی ،درخشش آنان و استعدادهای جوان
توانست به یک تورمننت پرشور در افغانستان مبدل شود.

Band-e Amir Dragons

این تورمننت بازیکنان جوان و بینظیری نیز به دنیای
کرکتارائهکردهاستکهاکنوناینبازیکناندرتیمملیو

لیگ کــــرکت
شپگــــــیزه

لیگ های بین املللی از افغانستان منایندگی میکنند.

کرکت بورد افغانستان همیشه تأکید ویژهای بر

حفظ کیفیت و معیار لیگ کرکت شپگیزه داشته

و بنابراین از هیچ تالشی برای رسیدن به هدف

Bost Defenders

لیگ و اهداف بزرگ و همچنین زنده نگه داشنت و

رونق فرهنگ کرکت در کشور دریغ نکرده است.

همچنان این لیگ باعث پیرشفت و بیشرت شدن تجربه

کادرفنی ،مربیان ،داوران و کاریگران میدان شده است
و با گذشت سال ها این تجربه بیشرت و بیشرت خواهد شد.

لیگ شپگیزه یک تورمننت تجارتی است

Mis-e Ainak Knights

که در آن شش تیم تجارتی به منایندگی

از زون ها و مرکز با هم رقابت میکنند.
شش تیم این لیگ قرار ذیل اند:

کابل بازان

مس عینک اتالن

Kabul Eagles

آمو نهنگان

بست ساتونکی

بند امیر خاماران
سپین غر زمریان
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Bost Defenders

هفتمین فصل لیگ کرکت شپگیزه از ششم تا شانزدهم ماه

سپتامرب سال  ۲۰۲۰در ورزشگاه کرکت کابل برگزار شد.

لیگ شپگیزه اولین تورمننت ورزشی در دنیای کرکت در
طی همهگیری ویروس کرونا بود که با مشارکت جمعیت

داخل ورزشگاه (البته به صورت جزئی) ،انجام شد.

قرار بود فصل هفتم این لیگ در ماه مارچ سال  ۲۰۲۰میالدی

برگزار شود که همهگیری کرونا باعث تعطیل همه تورمننت
ها و بازی های ورزشی شد و این تورمننت نیز به تعویق

افتاد که در نتیجه این فصل شپگیزه در ماه سپتامرب همین

سال برگزار شد و اداره کرکت بورد افغانستان باوجود چالش
ها و همه گیری کرونا توانست در کمرتین زمان این لیگ را

دیلی فریش انرتنیشنل

به گونه معیاری برگزار و اهداف تعین شده را بدست بیاورد.

(بند امیر ښاماران)

دولت افغانستان ،کمیته اضطراری مبارزه با کرونا و مسئوالن
وزارت صحت عامه تنها به  ۳۰درصد گنجایش ورزشگاه به

حرضت ملیتد

متاشاچیان اجازه داد و اداره کرکت بورد افغانستان نیز توانست

(مس عینک اتالن)

رهنمود های مسئوالن صحی را در جریان این لیگ به گونه

بهرت آن عملی کند که در اینجریان هیچ قضیه مثبت ویروس

نوید احمدزی

کرونا در بین بازیکنان و کارمندان مسئول به ثبت نرسید.

(آمو نهنګان)

همچنان فرهان یوسفزی رئیس عمومی اداره کرکت بورد

افغانستان کمیتهی ویژه فنی را موظف ساخت تا فصل هفتم

اتحادیه تاجران د ذغال سنګ

لیگ کرکت شپگیزه را برگزار و نتایج را به موقع ارائه منایند

افغانستان اکتو (سپین غر زمریان)

زیرا هواداران کرکت به دلیل محدودیت های اعامل شده،
برای مدت طوالنی منتظر هیجان بازی های کرکت بودند.

ایوبی سپورت کمپلیکس

(کابل بازان)

هامنطور که قبالً گفته شد ،لیگ کرکت شپگیزه یک
تورمننت تجارتی است ،بنابراین حق مالکیت حق امتیاز

افغانستان کرکت بورد

حامی مالی شش تیم به اعالن گذاشته شد که از میان

(بست ساتونکی)

شش تیم تنها پنج تیم به فروش رسیدند که از این میان

تیم بست ساتونکی فروخته نشد که در نهایت این تیم از

سوی اداره کرکت بورد افغانستان حامیت و مدیریت شد.

رشکت ها و تاجرانی که حقوق حامی مالی
پنج

تیم

را

بدست

آوردند

قرار

ذیل

اند:
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تیم ایوبی کابل بازان در فصل هفتم لیگ کرکت شپگیزه با کپتانی

رحمن الله گربز پس از شکست تیم مس عینک در بازی نهایی این
لیگ به قهرمانی رسید.

همچنان کیفیت بخش تولید (پرودکشن) و تعداد

کمره ها برای فصل هفتم لیگ کرکت شپگیزه
افزایش یافت در حالیکه دیزاین ها و گرافیک

جدید نیز برای این فصل آماده شده بود که مورد
پستند متاشاگران و عالقمندان کرکت قرار گرفت.

یکی از نکات قابل توجه در فصل هفتم لیگ کرکت

شپگیزه ،مراسم افتتاحیه این لیگ بود که در آن
جاللتمعاب محمد ارشف غنی رئیس

جمهوری

اسالمی افغانستان و دیگر مقامات عالی رتبه دولتی
از جمله امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور و
فضل الهادی مسلمیار رئیس مجلس سنا اشرتاک

کرده بودند که مورد استقبال فرهان یوسفزی رپیس

عمومی اداره کرکت بورد افغانستان قرار گرفتند.

محرتم ارشف غنی رئیس

جمهوری اسالمی

افغانستان در این مراسم سخرنانی منود و از
مسئوالن مربوطه خواست که در زمینه مشخص

سازی زمین برای ورزشگاه جدید کابل اقدام منایند.

مراسم خریداری بازیکنان فصل هفتم
لیگ کرکت شپگیزه

نرشات تلویزیونی ،حقوق نرشات

اونالین و پوشش رسانه های دیجتلی

بخش تولید( ،پرودکشن) این فصل شپگیزه را با  ۱۲کمره

ورزشی و دو کمره رن اوت ،به بهرتین وجه آن پوشش داد.

الزم به ذکر است که اداره کرکت بورد افغانستان

در ماه اگست به پرودکشن مراجعه و کار تدارکات و
ویزای آنان را به وقت معین انجام داد تا تیم کاری
این پرودکشن برای مسابقات یادشده آماده باشد.

در این فصل شپگیزه دو مفرس زبان انگلیسی افغان عالوه
بر مفرسان پشتو و دری به مفرسان بین املللی کرکت

در ورزشگاه بین املللی کابل پیوستند تا اینبار بازی
بهرتی برای بینندگان بیرون از کشور نیز آماده شود.

رادیو تلویزیون ملی افغانستان ( )RTAکه حق پخش

دوره قبلی این لیگ را داشت ،قرارداد پخش فصل هفتم را
نیز بدست آورد و تلویزیون ملی افغانستان در تالش برای

دستیابی به حداکرث مخاطبان در افغانستان موفق بود.

همچنان تلویزیون ملی افغانستان مجریان خود (اعم

از زن و مرد) را برای برنامه های قبل و بعد از بازی
اختصاص داد .طبق آمار تلویزیون ملی افغانستان،
تقریباً ۱۲۰۰۰۰۰۰بیننده مسابقات فصل هفتم

مراسم خریداری بازیکنان به تاریخ  ۲۰اگیست سال

لیگ شپگیزه را از طریق تلویزیون ملی در افغانستان

برگزار شد .در کل  ۱۵۳بازیکن واجد رشایط که در

تلویزیون ملی افغانستان و اداره کرکت بورد در تالش

برای بازی های شپگیزه ثبت نام کرده بودند که در

هفتم لیگ شپگیزه به طرفداران کرکت در رسارس

حالی که بیشرت از  ۶۰بازیکن در رده بازیکنان در

های فیسبوک و یوتیوب این دو اداره پخش کنند.

تا یک بازیکن فصل قبل خود را باخود داشته باشند.

از هرفصل دیگر این لیگ بود چون امتیاز نرشات

 ۲۰۲۰میالدی در دفرت مرکزی کرکت بورد افغانستان

و رسارس جهان به صورت زنده متاشا می کردند.

دسته های آیکون ،دایمند ،پالتنیم ،گولد و سلور

مشرتک تصمیم گرفتند که برای ارائه مسابقات فصل

نهایت  ۱۳۲بازیکن در مسابقات رشکت کردند در

جهان ،مسابقات را به صورت مستقیم در کانال

حال ظهور ثبت نام کرده بودند .و هرتیم میتوانستند

بینندهای فصل هفتم لیگ کرکت شپگیزه بیشرت
آونالین آن در هند و کشورهای همجوار آن به «فنکود»

( )Fancodeکه بیش از  ۹۰میلیون مشرتک دارد و امتیاز

نرشات در انگلیس و اروپا به اچ اس ال داده شده بود.
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کرکت

حامی مالی
باوجود اینکه متام رشکت ها و رسمایه
گذاران به دلیل محدودیت های
کرونا مترضر شده بودند اما باز هم
تعداد زیاد رشکت ها و رسمایه گذاران
عالقمند رسمایه گذاری در فصل
هفتم لیگ کرکت شپگیزه بودند.
رشکت مخابراتی اتصاالت بعد از سال
 ۲۰۱۴یکبار دیگر به صحنه کرکت
برگشت و حقوق حامی مالی عنوان

بازی های لیگ شپگیزه را بدست آورد.
اداره کرکت بورد افغانستان در طول
این مسابقات از هیچ تالشی برای
ارائه خدمات و حامیت کامل از رشکت
اتصاالت و سایر حامیان مالی دریغ
نکرد و فصل هفتم این لیگ به نام لیگ
شپگیزه اتصاالت فورجی نامگذاری
شد .عالوه بر این لوگوی اتصاالت نیز
با لوگوی لیگ یکجا شد و همچنان

 ۳۰درصد جای نصب اعالنات در
میدان نیز به این رشکت واگذار شد.
حق اسپانرس لباس هر تیم به دارندگان
حق امتیاز تیم های مربوطه تعلق
گرفت .عالوه بر این ،طبق قرارداد
 ۱۰درصد فضای مارک تجاری در
میدان به هر دارنده امیتاز داده شد.

شپگیزه

آورده

شده

است:

• حدود  ۶۵۵۰۰دالر درآمد از
طریق مارک گذاری تجاری میدان و
سپانرس لباس بازیکنان بدست آمد.
• در مجموع حدود ۲۹۰۰۰دالر درامد از
فروش تکت بازی بدست آمد ،باوجود اینکه
به دلیل همهگیری کرونا تنها  ۳۰درصد
متاشاگران اجازه دخول به ورزشگاه را داشتند.
• طبق قرارداد ،تلویزیون ملی
افغانستان نصف هزینه بخش تولید را
پرداخت که مجموعآ  ۹۲۰۰۰دالر بود.
• هر حامی مالی تیم ها وادار شدند که
حدود  ۵۵۰۰۰تا  ۸۰۰۰۰دالر برای مدیریت
و مصارف تیم های شان هزینه منایند.

سایر حامیان مالی و رشکا:
دیوه گروپ (حامی مالی لباس تیم بست ساتونکی)
رادیو تلویزیون ملی افغانستان (حالی مالی لباس دوار بازی)

در پایان میتوان گفت ،فصل هفتم لیگ کرکت
شپگیزه ثابت کرد که یک لیگ موفق و اساسی
برای اداره کرکت بورد افغانستان است زیرا
عالقمندان بی صربانه منتظر متاشای بازی
های کرکت و ستاره هایشان در زمین خود بودند.
از لحاظ فنی نیز موفقیت های زیادی
داشته ایم ،کیفیت تولید در بهرتین حالت
ممکن بود ،نیاز های تیم به موقع تهیه
میشد و متام کار های مورد نیاز به وقت آن
انجام شد و ناگفته نباید گذاشت که عاید
این فصل نسبت به فصل قبل بیشرت بود.

شفاخانه بالسم (همکار صحی)
حبیب گلذار ملیتد (همکار در بخش نوشابه باب)
شفاخانه مداوا
طیب یارس ملیتد
رشکت ساختامنی رفاع شاهین

درامد و سود مالی

اگرچه فصل هفتم عمدتا به منظور
رسگرمی مورد نیاز عالقمندان
در زمان پرآشوب کرونا برگزار می
شد ،اما جنبه مالی این رویداد نیز
بسیار دلگرم کننده بود زیرا درآمد

از انتظارات فراتر رفته و نسبت به
فصل قبلی بیشرت عاید بدست آمد.
کرکت بورد افغانستان به عنوان
مالک لیگ حدود  ۳۶۹۰۰۰دالر

برای انجام این لیگ هزینه کرد .این
مبلغ شامل پخش زنده تلویزیونی
و هزینه های تولید نیز می شود.
در زیر خالصه ای از دستاوردهای
مالی طی فصل هفتم لیگ
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مرحله دوم کمپ توسعه مهارت ها
به تعقیب مرحله نخست ،مرحله
دوم کمپ آموزشی برای بیست
روز از تاریخ  17اکتوبر الی 5

ښځينــــه
کـــــرکټ
سال  ۲۰۲۰میالدی یک سال
تاریخی برای کرکت بانوان زیر
چرت اداره کرکت افغانستان بود.
اداره کرکت بورد افغانستان در
این سال برای اولین بار به هدف
تشکیل تیم ملی به  ۲۵بازیکن زن
قرارداد رسمی مرکزی اعطا کرد.

همچنان اداره به هدف تقویت و
پیرشفت تیم بانوان برنامه ریزی
های مانند سفر های خارجی و
کمپ های متریناتی انجام داد.
به عنوان یک عضو کامل در
شورای بین املللی کرکت ،اداره
کرکت بورد افغانستان موظف

است که یک تیم کرکت بانوان
داشته باشد .در حال حارض
گامهایی نیز در این راستا توسط
اداره فعلی برداشته شده است
و اکنون این موضوع در اولویت
سال آینده این اداره قرار دارد.

فعالیتهای زیر در سال  ۲۰۲۰میالدی برای کرکت زنان انجام شده است:
مرحله نخست توسعه مهارتها

کمپ متریناتی  ۴۸روزهی
مهارت آموزی توسط دیپارمتنت
کرکت بانوان اداره کرکت بورد
افغانستان از اول جوالی تا
 ۱۵اکترب  ۲۰۲۰میالدی در
مکان های مختلف مانند کابل
و هرات به راه انداخته شد.
هدف اصلی این کمپ
یافنت و آموزش بازیکنان با
استعدادی بود که در آینده تیم
ملی را تشکیل خواهند داد.
دوره کمپ کابل در اکادمی کرکت

ویکرتی ،لیسه مهراب الدین و بعدا ً
در آکادمی ملی کرکت افغانستان
در دفرتی مرکزی برگزار شد.
کمپ هرات در اکادمی کرکت
صلح و شیداهه والیت هرات
برگزار شد .برای این کمپ از
مجموع صد بازیکن بانو که از
پروسه جسجوی بازیکنان بانو
از مکاتب انتخاب شده بودند
تنها  ۶۰بازیکن انتخاب شدند.
الزم به ذکر است که پروسه انتخاب
بازیکنان از سال  ۲۰۱۴الی

 ۲۰۱۹به راه انداخته شده بود که
در این مدت از میان یک هزار تن
تنها صد بازیکن انتخاب شدند.
گفتنی است که این کمپ
آموزشی برای بانوان بسیار موثر
بود ،زیرا مربیان بانو بازیکنان
با استعداد بانو را در بخش های
توپزنی ،توپ اندازی ،مهار منودن
توپ و توامنندی آموزش دادند.
با پایان یافنت کمپ ،مربی منصوب
از بین  ۶۰بازیکن  ۴۰ ،بازیکن را
برای مرحله بعدی انتخاب کرد.
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ماه نومرب سال  2020میالدی در
اکادمی ملی کرکت افغانستان در
کابل برگزار شد .در این کمپ 40

بازیکن بانو اشرتاک داشتند که
 11تن آنان از والیت هرات بودند.

راه پیش رو برای کرکت بانوان
کرکت بانوان در افغانستان با

فراهم کند تا این تیم برای بازی

آموزشی افزایش آگاهی در مورد

فرهنگ افغانستان نیاز به توسعه

گسرتش ساختار کرکت زنان در

رابطه به کرکت در والیت های

است که به مشارکت گسرتده

کرکت بانوان در کشور برای

در نظرداشت سنت های ملی و
و پیرشفت بیشرت دارد و به همین
منظور اداره کرکت بورد افغانستان
تالش دارد تا بودجه و زیرساخت

های فیزیکی برای مترین و انجام
مسابقات رقابتی برای بانوان

اعطای قراردادهای مرکزی برای نخستین بار برای تشکیل تیم ملی بانوان
هامنطور که کمپ آموزشی و
توسعه مهارت ها در نوامرب سال
 ۲۰۲۰میالدی به پایان رسید،
دیپارمتنت کرکت بانوان با در

اختیار داشنت مربیان اختصاص
یافته ۲۵ ،بازیکن را در پایان این
کمپ انتخاب کردند .این  ۲۵تن
نخستین بانوانی بودند که افتخار

عضویت نخستین تیم ملی کرکت
بانوان افغانستان را بدست آوردند.
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های بین املللی آماده شود.

رسارس والیات کشور گام دیگری

بانوان و تولید استعدادهای به تیم
ملی افغانستان کمک می کند.

عالوه بر این ،کارگاه های

کرکت بانوان و ارائه معلومات در
مختلف کشور به پایداری جریان

مدت طوالنی کمک می کند.

بررسی بخش توسعه بازی

دیپارتمنت توسعه بازی

دیپارمتنت توسعه بازی و اکادمی

جوان امکان می دهد تا باهم

رسوکار دارد .این دیپارمتنت

در چوکات اداره کرکت بورد

ورزش در افغانستان تضمین شود.

توسعه و رشد بازیکنان ،آموزش

ملی یک دیپارمتنت حیاتی

افغانستان است .این دیپارمتنت

و اکادمی ملی

مسئول توسعه بازی کرکت و

پرورش استعدادها در رسارس

کشور را دارد و به استعداد های

2020 Annual Report 40 | Page

41 | Page 2020 Annual Report

رقابت کنند تا آینده ای این
بخش توسعه بازی و اکادمی
ملی وظایف مختلفی را انجام

می دهد که بیشرت با پیرشفت
فنی بازیکنان در متام سطوح

پیشگام

یافنت

استعدادها،

و توسعه کادر فنی و مدیریت
میدان

کرکت

است

است.

بررسی سال  ۲۰۲۰میالدی
بخش توسعه بازی در سال ۲۰۲۰

کادر فنی و مدیریت میدان کرکت

میالدی فعالیت های زیادی را در

برنامه ریزی کرده بود .با این حال،

توسعه بازیکنان ،ظرفیت سازی

ریزی شده به دلیل محدودیت

رابطه با پیدا کردن استعدادها،

بیشرت این فعالیت های برنامه

های اعامل شده در پی شیوع

ویروس کرونا عملی نشدند.

تورمننت بین اکادمی ها (بازیکنان زیر شانزده سال)
دیپارمتنت توسعه بازی یک

زیرا اداره کرکت بورد افغانستان

بنابراین ،این طرح آزمایشی

سال را بین اکادمی ها خصوصی

پیدا کرد که هم اکنون تحت آموزش

کرکت بورد افغانستان را تشویق

تورمننت بازیکنان زیر شانزده

دارای مجوز ،در ورزشگاه بین
املللی کرکت کابل راه اندازی

ثبت و راجسرت اکادمی های خصوصی

کرد .این تورمننت مثمر مثر بود

این دیپارمتنت قصد این طرح در ابتدا در
داشت تا متام آکادمی شهر کابل اجرا شد که
های خصوصی کشور در آن  ۱۰اکادمی با اداره

را برای اطمینان از کرکت بورد افغانستان
همکاری و هامهنگی ثبت نام و جواز گرفتند
مناسب بین کرکت بورد و همچنین حدود ۳۰

افغانستان و آکادمی اکادمی در کشور وجود
های متعلق به سکتور دارد که باید توسط اداره

خصوصی ثبت کند .کرکت بورد افغانستان
ثبت و

جواز دریافت

کنند که این روند در

سال  ۲۰۲۱میالدی
نیز ادامه خواهد داشت.
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استعدادهای جوان و نوجوانانی را

و پرورش هستند و می توانند
بخشی از تیم های ملی شانزده

ساالن و هفده ساالن باشند.

با موفقیت عملی شد و اداره
کرد تا این مسابقات را در

سطح متام والیات در کشور

در سال  ۲۰۲۱برگزار مناید.

د تخنیکي کارمندانو ظرفیت لوړونه

دیپارمتنت توسعه بازی و اکادمی

آموزش دیدند و این مربیان در

آموزش دیده و توسعه یافته اند

های آموزشی و توسعه فنی برنامه

توسعه بازیکنان خردسال کرکت

قضاوت مسابقات اداره کرکت بورد

ملی موفق به انجام برخی از دوره

ریزی شده شد .که در این جریان
 ۴۰مربی سطح ابتدایی در یک

دوره  ۵روزه مربیگری سطح ۱

مدیریت میدان و چمن

مسابقات بین اکادمی ها یکی

کرکت بورد افغانسنت در سه

داشتند و بازیکنان نخبه بر

کرکت بورد افغانستان بود که

و زون ها باهم بازی كردند،

انتخاب و به مسابقات داخلی

از تورمننت های مهم برای اداره

به گونه موثر انجام شد۴۰۰ .

کلب ثبت و راجسرت شده نزد

دوره در سطح ولسوالی ،والیت
که بیش از  ۸۰۰۰بازیکن

حرفه ای در مسابقات رشکت

اساس مهارت و عملکرد آنها

هستند .همچنین  ۲۵داور سطح

ابتدایی در یک دوره  ۵روزه داوری

والیت های شان را انجام دهند.

در مورد مدیریت میدان و چمن،

از زمین هایی که باید برای

اکادمی ها ،میدان ها و ورزشگاه

شوند را آماده کرد .همچنین طبق

شوند و این میدان ها و ورزشگاه

های اداره کرکت بورد افغانستان

در سطح کشور انجام شد .این
نظرسنجی موثر بود و ایده دقیقی

درجه سه والیتی وزیر محمد
اکرب خان معرفی شدند.
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در والیت های مربوطه خود

افغانستان در سطح ولسوالی و

زنی و ویکت های میدان ها با

یک نظرسنجی دقیق از متام

مسابقات بین کلب های کرکت (سال )۲۰۲۰

حال حارض مشغول آموزش و

و این داوران اکنون می توانند
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مترینات و بازی های رسمی تیار
مراحل ،متام اکادمی ها ،میدان

ها و ورزشگاه های اداره کرکت

بورد افغانستان هموارکاری ،چمن

خاک تازه بازسازی و آماده می

ها به کلیه ماشین آالت و ابزارهای

نگهداری الزم مجهز می شوند.

اداري څـــــــــانگه
اداري څـــــانگه
بخش اداری ،نقش حامیوی نیز در اداره کرکت بورد افغانستان دارد.
این دیپارمتنت در بخش های ذیل خدامات ارائه میکند:

•خدمات عمومی مدیریت
•ارتباط با ذینفعان بیرونی
•مدیریت موجودی
•مدیریت خدمات لجستیکی
•خدمات نگهداری

دیپارمتنت اداری مسئولیت نظارت
بر عملیات روزمره اداری ،کرکت
بورد افغانستان را به عهده دارد و
این دیپارمتنت از نزدیک با دولت
افغانستان و نهادهای دیگر همکاری
می کند تا اطمینان حاصل شود
که نیازهای اساسی اداره کرکت
بورد افغانستان به موقع برآورده می
شود و همچنین این دیپارمتنت از
بازیکنان و کارمندان اداره کرکت بورد
پشتیبانی لجستیکی نیز میکند.
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اخذ اجازه برگزاری کرکت داخلی بشمول لیگ شپگیزه در جریان همهگیری کرونا از دولت ( وزارت صحت عام)
بخش اداری به عنوان نقطه وصل بین
دولت و اداره کرکت بورد افغانستان
عمل میکند ،چنانکه همهگیری کرونا
تاثیر عمیقی بر برنامه های کرکت در
افغانستان داشت و بنابراین در پی این
همهگیری ،رویدادهای مهم ورزشی
متوقف شدند ،با این حال دیپارمتنت

47 | Page 2020 Annual Report

اداری کرکت بورد طبق دستور رهربی
این اداره وارد عمل شد و با مقام
های صحی در این رابطه یکجا کار
را آغاز کرد که در نتیجه ،تالش های
این دیپارمتنت جامه عمل پوشید
و رسور دانش رئیس کمیته مبارزه
علیه کرونا اجازه برگزاری مسابقات

کرکت را داد که پس از آن بازی های
کرکت در کشور از رس گرفته شد.
اداره کرکت بورد افغانستان پس از
اخذ اجازه در ماه سبتمرب فصل هفتم
لیگ کرکت شپگیزه را برگزار کرد.

اداري څـــــــــانگه
اداري څـــــانگه
اجرای دستورالعمل های صحی در محیط کار برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در بین کارمندان

بخش اداری ،متام پیشگیری های الزم
را که مقامات صحی برای جلوگیری از
کرونا در محل کار توصیه کرده بودند،

انجام داد .این موارد شامل آموزش
همه کارکنان در مورد روش های
عملی استندرد و همچنین استفاده

ویزای و خدمات سفر برای بازیکنان و کارمندان
کرکت بورد

بخش مدیریت به بخش های
دیگر مانند دیپارمتنت تدارکات و
عملیات ،در گرفنت ویزاهای مورد
نیاز و همچنین سایر تسهیالت

ماسک ،ضد عفونی کننده دست و
متیز کردن مرتب تجهیزات اداری بود.

طی مراحل اسناد وسایل بخش تولید و
نرشات لیگ کرکت شپگیزه

سفر برای بازیکنان و کارمندان دپارمتانت مدیریت ،به
کرکت بورد در مسابقات عنوان مرکز ارتباطی
مختلف کرکت کمک می کند .با دولت ،همچنین
مسئول کمک در تصفیه
و طی مراحل اسناد

برای تجهیزات بخش
تولید و نرشات است که
از هند برای لیگ کرکت
شپگیزه آورده میشود.
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امکانات حمل و نقل برای
کارکنان و بازیکنان تیم

این دیپارمتنت همچنین موظف است
که امکانات حمل و نقل را برای بازیکنان
تیم ملی و کارمندان کرکت بورد در
طول سفر های رسمی تسهیل کند.

امکانات اقامتی برای بازیکنان و مسئوالن تیم در هنگام
مسابقات داخلی

دپارمتان مدیریت ،با هامهنگی
دیپارمتنت کرکت داخلی بر امکانات
اقامتی بازیکنان و مسئوالن در
هنگام مسابقات مهم داخلی مانند

برگزاری نشست ساالنهی اعضای بورد

این دیپارمتنت همچنین وظیفه
سازماندهی و مدیریت جلسات
عمومی ساالنه ()AGMکرکت بورد
افغانستان و همچنین جلسات
ماهانه هیئت مدیره را دارد .در
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طول سال  ۲۰۲۰میالدی ،بیشرت
جلسات به دلیل همه گیری کرونا
به گونه اونالین برگزار شدند و
دیپارمتنت مدیریت با هامهنگی
بخش فناوری و اطالعات کرکت بورد

تورمننت لیست -ای غازی امان
الله خان ،بازی های فرست کالس
احمد شاه ابدالی  ،لیگ کرکت
شپگیزه و غیره نظارت می کند.

از برگزاری این جلسات اطمینان
حاصل میکرد که جلسات یاد شده
بدون دردرس و مانع انجام شود.
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دیپارتمنت رسانهای
بخش رسانهای کرکت بورد افغانستان
مرکز کانونی این اداره در ارتباط با
رسانه های ملی و بین املللی است.
بنابراین ،دیپارمتنت رسانهای یک
بخش رضوری از ساختاری است
که مسئول به تصویر کشیدن و
حفظ تصویر کرکت افغانستان در
داخل و بیرون از کشور میباشد.
دیپارمتنت رسانهای وظیفه دارد که
به طور مستقیم از طریق صفحات

رسمی رسانه های اجتامعی ،وب
سایت ،مجله ماهانه و از طریق
کانال های تلویزیونی محلی
و بین املللی با ارائه اطالعات
مربوط به آنها ،به طور گسرتده
ای به مسابقات کرکت افغانستان
و کرکت بین املللی بپردازد.
این دیپارمتنت موظف است به
آژانس های خربی ،روزنامه نگاران و
سایر ذینفعان مربوطه که به اطالعات

احتیاج دارند ،اطالعات فراهم مناید.
ابزاری که برای به اشرتاک گذاشنت
چنین اطالعاتی استفاده می شوند
شامل بیانیه های مطبوعاتی،
اعالمیه ،کنفرانس های مطبوعاتی،
ارتباط و رشیک ساخنت معلومات
با رسانه های خارجی و همچنین
به اشرتاک گذاری آن در صفحات
رسمی رسانه های اجتامعی
کرکت بورد افغانستان هستند.
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دیپارمتنت رسانهای در سال  ۲۰۲۰میالدی

بازی ها و فعالیت های کرکت در سال

روزمره به پوشش بازی های کرکت داخلی

فصل هفتم لیگ کرکت شپگیزه با

ویروس کرونا کمرنگ بودند و این

کرکت شپگیزه که بزرگرتین تورمننت

رسمی رسانه های اجتامعی اداره

 ۲۰۲۰میالدی به دلیل همهگیری

همهگیری بشمول کرکت افغانستان بر

متام فعالیت های ورزشی تاثیر منفی

خود را داشت .باوجود آن هم دیپارمتنت

رسانهای در این سال ضمن کارهای

نیز پرداخت و بشمول فصل هفتم لیگ

در افغانستان بود ،به پوشش دیگر
تورمننت ها مانند تورمننت غازی امان

الله خان ،تورمننت بازی های لیست
ای و بازی های درجه اول پرداخت.

صفحات رسمی رسانه های اجتامعی کرکت بورد افغانستان

صفحات رسمی رسانههای اجتامعی
کرکت بورد افغانستان شامل یک
صفحه تأیید شده فیسبوک ،صفحه
کرکت داخلی ،یک صفحه رسمی
تایید شده توییرت ،یک حساب
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رسمی تایید شده اینستاگرام
و یک کانال یوتیوب است.
این حساب های شبکه های اجتامعی
به عنوان ابزار اصلی برای انتقال
اطالعات مورد نیاز به همه طرفداران

جزئیات زیادی از طریق صفحات
کرکت بورد افغانستان پوشش داده

شد و این لیگ برای اولین بار به

صورت مستقیم در صفحات مجازی
برای

مخاطبان

به

نرش

رسید.

و سایر سهامداران عمل می کنند.
صفحات رسمی و کانال یوتیوب اداره
کرکت بورد افغانستان قرار ذیل اند:

دیپارتمنت رسانهای
K 446.6

فیسبوک

@AfghanistanCricketBoardOfficial
بخش رسانه های کرکت بورد
افغانستان دو صفحه رسمی
فیسبوک دارد .که یک صفحه
تایید شده با  ۲.۵میلیون مشرتک،
یگانه و محبوبترین منبع برای
رشیک ساخت معلومات در
مورد کرکت افغانستان است.

این دیپارمتنت در سال ،۲۰۱۸
یک صفحه جدید به نام کرکت
داخلی ایجاد کرد که در این
صحفه معلومات در رابطه به کرکت
داخلی و فعالیت های دیپارمتنت
توسعه بازی به نرش میرسد.
اطالعات موجود در صفحه اصلی

Followers

فیسبوک کرکت بورد به سه زبان
(پشتو  ،دری و انگلیسی) به
اشرتاک گذاشته می شود تا به
مخاطبان و سهامداران مربوطه
به وقت آن معلومات ارائه شود.

•برخی موارد مهمی که از صفحه رسمی کرکت بورد افغانستان به نرش میرسند:
•اعالمیه و اخبار مربوط به اداره کرکت بورد افغانستان
•مواد مربوط به بازیکنان ( سالگره ،ریکارد ها و سوابق ،دست آوردها ،اخبار و دیگر موارد نیاز)
•پست در رابطه به فعالیت های توسعه و زیر ساخت ها
•ویدیوها با محتوای مختلف در رابطه به کرکت
•پوشش بازی ها( تصاویر و ویدیوی قرعه بازی ،بهرتین توپزنی و توپ اندازی بازیکنان ،نتیجه نیمه نخست،
گزارش فاینل و مراسم اختتامیه)
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2,637,500

تویرت

@ACBofficials
حساب رسمی تویرت کرکت بورد
افغانستان یکی دیگر از منابع
حیاتی اطالعات کرکت است که
اطالعات مربوط به اداره و اخبار را به

Followers

زبان انگلیسی به اشرتاک میگذارد.
در حال حارض حساب توییرت
کرکت بورد افغانستان حدود
 ۴۲۹۰۰۰دنبال کننده دارد که

انستگرام

@afghanistancricketboard
صحفه انستگرام اداره کرکت بورد
افغانستان در درجه اول به عنوان یک
پلت فرم اشرتاک عکس استفاده می
شود .و همچنان از ویژگی IGTV
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شامل طرفداران و چهره های
مشهور از رسارس جهان است.

K 197.9
Followers

این پلتفرم برای نرش ویدیو های
نسبتاً طوالنی تر و همچنین کمک
به تنوع محتوا استفاده می شود.
حساب رسمی اینستاگرام کرکت

بورد در حال حارض بیش از
 ۱۷۷۰۰۰دنبال کننده دارد و به
دلیل نرشات بیشرت و منظم مطالب
به رسعت در حال رشد است.

دیپارتمنت رسانهای
K 12

کانال یوتیوب

AfghanistanCricketBoardOfficial

کانال رسمی یوتیوب کرکت
افغانستان در حال حارض در مرحله
رشد است و از زمان راه اندازی
تاکنون علی رغم محدودیت های
فراوان برای دسرتسی به محتوای

Followers

آن ،رشد قابل مالحظه ای داشته
است .بخش رسانه ای کرکت بورد
افغانستان ویدوی ها ،مستندها،
مصاحبه ها و سایر محتوای متنوع
را ضبط و به اشرتاک میگذارد .اما

به دلیل اینکه ویدیوهای بازی ها
به موقع به دسرتس دیپارمتنت
قرار منیگیرد ،این مشکل باعث
کندی رشد این کانال شده است.

ویب سایت رسمی

Cricket.af

کار نو سازی ویب سایت رسمی
اداره کرکت بورد افغانستان به در
سال  ۲۰۱۹آغاز شد که طی آن
منای جدید و بعضی بخش های
رضوری در آن اضافه شد که با
آن استفاده از این ویب سایت نیز
ساده تر شد و این پروسه نوسازی
تا سال  ۲۰۲۰ادامه پیدا کرد.
دیپارمتنت رسانهای و دیپارمتنت

آی تی اداره کرکت بورد افغانستان
روی ویب سایت این اداره باهم
یکجا کار میکنند که بخش رسانهای
وظیفه درج اطالعات و مواد را به
این ویب سایت دارد ،در حالیکه
دیپارمتنت آی تی مسئولیت توسعه
این ویب سایت را به عهده دارد.
مواد نرشاتی در ویب سایت اداره
کرکت بورد افغانستان به سه زبان

(پشتو ،دری و انگلیسی) به اشرتاک
گذاشته میشود تا مخاطبان تا
آنجا که ممکن است جذب شوند.
این وب سایت همچنین دارای یک
بخش الیف سکور است که در آن
امتیاز و متام جزئیات مسابقات
داخلی و همچنین مسابقات
بین املللی به نرش میرسد.
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دیپارتمنت رسانهای
بازی های که از ویب سایت و صفحات رسمی اداره کرکت بورد افغانستان به نرش میرسند قرار ذیل است:

جام جهانی بازیکنان زیر نزده سال

بازی های جام جهانی بازیکنان زیر
نزده سال از تاریخ  ۱۷جنوری تا ۹
ماه فربوری سال  ۲۰۲۰میالدی
در افریقای جنوبی برگزار شد که
دیپارمتنت رسانهای اداره کرکت بورد
افغانستان نیز مناینده ای خود را با
تیم ملی برای پوشش ،تهیه گزارش،

تصاویر و ویدیو ها و همچنین
هامهنگی با تیم ملی به این بازی ها
فرستاده بود .این بازی ها با گزارش
ها ،کلیپ های بازیکنان ،مصاحبه
ها ،ویدیوهای پشت صحنه،

ویدیو های متریناتی بازیکنان به
بهرتین وجه آن توسط دیپارمتنت

سلسله بازی های بیست آوره با ایرلند
تیم های افغانستان و ایرلند در
یک سلسله بازی بیست اوره در
سال  ۲۰۲۰میالدی در ورزشگاه
نویدا هند به مصاف هم رفتند.

این سلسله بازی ها که در نهایت
با نتیجه  ۱-۲به سود افغانستان به
پایان رسید ،توسط بانک اسالمی
افغانستان حامیت مالی شده بود.

تورمننت بازی های درجه اول والیتی
پس از آنکه در ابتدا مسابقات
درجه یک به دلیل همه گیری کرونا
به تأخیر افتاد ،اداره کرکت بورد
افغانستان توانست مجوز برگزاری

این تورمننت را در ماه اگیست
دریافت کند .این مسابقات از  ۱۲تا
 ۲۲اگلیست سال  ۲۰۲۰میالدی در
والیت خوست برگزار شد که میزبان

رسانهای کرکت بورد پوشش یافت.
تیم ملی زیر نزده سال افغانستان با
چهار پیروزی ،دو باخت و یک بازی
بینتیجه به مرحله یک چهارم نهایی
مسابقات مذکور رسید و توانست مقام
هفتم این بازی ها را از خود مناید.

بخش رسانهای اداره کرکت بورد این
مجموعه بازی ها را با متام مطالب
مربوطه توسط صفحات رسمی و
کانال یوتیوب این اداره پوشش داد.

در بازی نهایی ننگرهار را شکست
داد و به جام قهرمانی دست یافت.
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فصل هفتم لیگ کرکت شپگیزه

هفتمین فصل لیگ کرکت شپگیزه از
ششم تا شانزدهم ماه سپتامرب سال
 ۲۰۲۰در ورزشگاه کرکت کابل برگزار
شد .لیگ شپگیزه اولین تورمننت ورزشی
در دنیای کرکت در طی همهگیری
کرونا بود که با مشارکت جمعیت داخل
ورزشگاه البته به صورتجزئی ،انجام شد.
قرار بود فصل هفتم این لیگ در ماه
مارچ سال  ۲۰۲۰میالدی برگزار شود
که همهگیری کرونا باعث تعطیل همه

تورمننت ها و بازی های ورزشی شد
و این تورمننت نیز به تعویق افتاد.
فصل هفتم لیگ کرکت شپگیزه در ماه
سپتامرب همین سال برگزار شد و اداره
کرکت بورد افغانستان باوجود چالش ها
و همه گیری کرونا توانست در کمرتین
زمان این لیگ را به گونه معیاری برگزار
و اهداف تعین شده را بدست بیاورد.
دیپارمتنت رسانهای کرکت بورد
افغانستان این فصل لیگ کرکت شپگیزه

را به بهرتین وجه آن پوشش داد .متام
بازی ها به گونه زنده از صفحات رسمی
اداره کرکت بورد افغانستان به نرش رسیدند
و همچنان گزارش ها و تصاویر بازی نیز
به موقع از صفحات اداره پخش شدند.
در همین حال دیپارمتنت رسانهای
کرکت بورد افغانستان مبرصان افغان را
برای پوشش بازی ها به زبان انگلیسی
تنظیم کرد تا عالقمندان و متاشاگران
بیشرت به این لیگ جذب شوند.

تورمننت بازی های لیست ای
غازی امان الله خان از تاریخ
 ۱۰اکتوبر الی  ۲۲همین ماه
در والیت کندهار برگزار شد.
این تورمننت یکی از مهمرتین

تورمننت های کرکت داخلی
افغانستان است که بازیکنان تیم
ملی و بازیکنان کرکت داخلی در آن
رشکت می کنند ،از این رو منایندگان
بخش رسانهای کرکت بورد

افغانستان نیز به کندهار اعزام شدند
تا به طور گسرتده ای این مسابقات
را تحت پوشش خربی قرار دهند.

بازی های لیست ای غازی امان الله خان

مجله کرکت بورد افغانستان
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مجله کرکت بورد افغانستان یک
مجله ورزشی است که ماهانه با
محتویات کرکت به چاپ میرسد.
این مجله مجموعه کاملی از مقاالت،
مصاحبه ها و اخبار کرکت است که
توسط بخش رسانه های کرکت بورد
افغانستان طراحی و چاپ میشود.

دیپارتمنت رسانهای
ارتباط صمیامنه با رسانه های محبوب کرکت

یکی از نکات قابل توجه در طی سال
 ۲۰۲۰میالدی ارتباطات صمیامنه
دیپارمتنت رسانهای کرکت بورد
افغانستان با برخی از رسانه های
محبوب کرکت مانند بخش رسانهای
شورای بین املللی کرکت (ICC) ،
ESPNCricinfo ، Crictracker ،
 Cricbuzzو غیره بود .این ارتباط
ابتکاری مثمر بود که منجر به
پوشش بیشرت کرکت افغانستان شد.

برخی از موارد قرار زیر
است:
شده
داده
رشح
•شورای بین املللی کرکت
ویدیوی مبارکی رحمن الله
گربز را به زبان ملی افغانستان
(پشتو) نرش کرد که در آن گربز از
متام عالقمندانش برای حامیت
شان در جریان فصل هفتم
لیگ شپگیزه تشکری کرده بود.
•عکس های کرکت خیابانی
افغانستان که توسط عکاسان

کرکت بورد افغانستان گرفته شده
بود در صفحات رسمی شورای
بین املللی کرکت ،کرکت اینفو
و برخی رسانه های ملی مانند
صدای امریکا به نرش رسیدند.

•نرش تصاویر دخرتان خورد سال
افغان حین بازی کرکت توسط
شورای بین املللی کرکت

آموزش به خربنگاران ورزشی در جریان کنگره ساالنه روزنامه نگاران ورزشی افغانستان
کنگره ساالنه روزنامه نگاران ورزشی
سال  ۲۰۲۰در ماه نوامرب به حامیت
مالی اداره کرکت بورد افغانستان در
کابل برگزار شد .در طول کنگره،
جاییکه بسیاری از روزنامه نگاران
ورزشی از کشور رشکت داشتند،

ورکشاپ برای بازیکنان برای مصاحبه و ارتباط با رسانه ها
دیپارمتنت رسانهای کرکت بورد
افغانستان با درک نیاز به ارتباط
بین بازیکنان تیم ملی و رسانه
های مختلفی که بازیکنان با آنها
درگیر هستند ،در جوالی سال
۲۰۲۰میالدی یک ورکشاپ تعامل

رسانهای برای بازیکنان برگزار کرد.
این ورکشاپ دو روزه بر این موضوع
متمرکز بود که بازیکنان چگونه می
توانند پیام های خود را به شکلی
غیر بحث برانگیز و قابل فهم در
صفحات اجتامعی خود و همچنین

در مصاحبه ها یا تعامل با کانال های
تلویزیونی ،وب سایت ها ،روزنامه
ها و سایر رسانه های بین املللی
به هواداران خود منتقل کنند.
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منایندگان بخش رسانهای کرکت بورد
افغانستان ورکشاپ کوتاهی را در
مورد پوشش بازی ها و فعالیت های
کرکت توسط رسانه ها ارائه دادند.

بخش رسانهای کرکت بورد همچنین
تحلیلی عمیق در مورد چگونگی

تأثیر پوشش کرکت در پیرشفت
آن ارائه داد و بر ادامه همکاری
اداره کرکت بورد و روزنامه نگاران
ورزشی از رسانه های مختلف
برای انتقال اطالعات به طرفداران
و سایر سهامداران تأکید کرد.

دیپارتمنت انجنیری و توســعه زیرساختها
با توجه به محدودیت های گشت
و گذار در پی شیوع ویروس
کرونا در رسارس کشور  ،توسعه
زیرساخت ها در سال ۲۰۲۰
میالدی برای اداره کرکت بورد

افغانستان یک چالش بزرگ بود.
با این حال ،دیپارمتنت انجنیری
و توسعه زیرساخت های اداره
کرکت بورد افغانستان پیرشفت
کلی و رضایت بخشی در این زمینه

داشته است ،چون روی بسیاری
از پروژه ها مانند ساخت ورزشگاه
ها ،اکادمی ها ،مهامنخانه ها
کار صورت گرفت و برخی از آنها
در طول سال تکمیل نیز شدند.

اکادمی کرکت پکتیا

دیزاین اکادمی کرکت پکتیا در ماه فربوری سال ۲۰۲۰
تکمیل و دیپارمتنت انجنیری کرکت بورد افغانستان در
ماه اپریل کار ساخت میدان خاکی ورزشگاه ،چمن و
ساحه سبز ،قفس و جالی مترینات اکادمی را آغاز کرد.

پروژه های بزرگی که در سال  ۲۰۲۰میالدی عملی شدند:

میدان کرکت پکتیکا

کارساختامنی میدان کرکت والیت پکتیکا صد درصد
تکمیل شده است و این ورزشگاه در ماه سبتامرب سال
 ۲۰۲۰میالدی پس از نظارت انجنیران اداره کرکت بورد
افغانستان ،از سوی پیامن کار به این اداره تسلیم داده شد.
ساخت میدان خاکی ،چمن یا ساحه سبز ،جالی اکادمی
و قفس های متریناتی در پروژه این ورزشگاه شامل بودند.

مهانخانه کندهار

انجینیران اداره کرکت بورد افغانستان در ماه مارچ
سال  ۲۰۲۰به هدف بررسی کار ساخت و ساز مهامن
خانه کرکت بورد کندهار به این والیت سفر کردند .این
مهامنخانه در مجاورت ورزشگاه کندهار قرار دارد و
داری  ۲۰اطاق با متام تجهیزات برای مهامنان است.
کار ساختامنی این مهامنخانه  ۹۰درصد تکمیل شده
است و به دلیل همهگیری کرونا کار ساخت و ساز
آن متوقف شد که پس از چندی دوباره آغاز گردید.
انجنیران کرکت بورد در ماه نوامرب همین سال نیز ازجریان کار،
مواد ساختامنی و لوازم دیگر این مهامن خانه دیدار کردند.

میدان کرکت والیت خوست

دیزاین دیوار احاطوی میدان کرکت خوست در ماه فربوری
سال ۲۰۲۰میالدیتکمیلشددرحالیکهاینمیداندرماهجون
از سوی پیامنکار به اداره کرکت بورد افغانستان تسلیم داده شد.
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دیپارتمنت انجنیری و توســعه زیرساختها
ورزشگاه کرکت نجیب الله ترهکی ( ولسوالی بهسود والیت ننگرهار)

ورزشگاه کرکت هلمند

پروژه ورزشگاه والیت هلمند تقریبآ  ۹۹درصد تکمیل شده

کار ساخت و ساز بخش نخست ورزشگاه کرکت بهسود در ماه

اطراف میدان ،پویلین ،اکادمی و کشت چمن این ورزشگاه

این ورزشگاه به نام ستاره ملی نجیب الله ترهکی نام گذاری شد.

جون سال  ۲۰۲۰آغاز و در ماه سبتمرب همین سال تکمیل شد .

است که کار ساخت جای نشسنت متاشاچیان ،جویچه های
در ماه جنوری سال  2020تکمیل شد اما این پروژه تاکنون
به اداره کرکت بورد افغانستان تسلیم داده نشده است.

این

بورد

از

پروژه

افغانستان

انجینیران

سوی

دیزاین

نظارت

و

اداره

شده

کرکت
است.

میدان کرکت والیت بلخ

الزم به ذکر است که علیرغم مشکالت امنیتی در

کار ساخت و ساز میدان کرکت والیت بلخ در ماه جوالی سال

داشتند و به گونه فعال از این پروژه نظارت میکردند.

دیزاین ساختامن پویلین ،سیستم آبرسانی ،پیاده روها،

اکادمی کرکت والیت کرن

نشسنت برای متاشاچیان ،اطاق های وی آی پی برای

منطقه ،انجینیران اداره کرکت بورد به والیت هلمند سفر

 ۲۰۲۰پس از طی مراحل پروسه اولیه مدارک این میدان آغاز شد.
جویچه های اطراف میدان ،اکادمی فضای باز،

دیزاین اکادمی کرکت والیت کرن در فربوری سال  ۲۰۲۰تکمیل

بازیکنان ،دیوار احاطوی در هامن وقت انجام شد.

اما کار ساختامنی آن به دلیل شیوع ویروس کرونا به دیری آغاز شد.
کار ساختامنی این اکادمی در ماه

و

در

ماه

آگیست

همین

سال

کار ساخت و ساز این ورزشگاه که ظرفیت  ۳۰۰۰متاشاچی

جوالی آغاز

تکمیل

جای

را خواهد داشت تقریبآ  ۱۵درصد تکمیل شده است.

شد.

الزم به ذکر است که دیپارمتنت انجنیری اداره کرکت بورد

افغانستان در ماه اکتوبر از جریان کار این ورزشگاه نظارت کرد.

ورزشگاه کرکت پل علم والیت لوگر

میدان کرکت والیت میدان وردک

ساخت و ساز میدان کرکت والیت میدان وردک در

کار ساختامنی میدان کرکت پل علم تکمیل شده است و دیپارمتنت

ماه اگیست سال  ۲۰۲۰آغاز شد .این پروژه در حال

انجنیری اداره کرکت بورد افغانستان در ماه اپریل سال ۲۰۲۰

انجام است و تاکنون  ۸درصد تکمیل شده است.

میالدی برش ،پرکاری و همواری کاری این میدان را انجام دادند.

دیپارمتنت انجینیری و زیرساخت های اداره کرکت بورد

همچنین در ماه جون سال  2020میالدی کار روی میدان

در همین ماه از جریان کار این پروژه دیدار و نظارت کرد.

دیگری در ولسوالی محمد آغه والیت لوگر نیز آغاز شد.
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دیپارتمنت بازاریابی
دیپارتمنت بازاریابی
سلسله بازی های بیست آوره بین افغانستان و ایرلند
دیپارمتنت بازاریابی اداره کرکت
بورد افغانستان در زمینه های
بازاریابی ،تبلیغ ،فروشات ،درآمد،
مارک گزاری دیجیتالی و مدیریت
حامیان مالی فعالیت می کند.
سال  ۲۰۲۰میالدی یک سال
چالش برانگیز بود زیرا همه
گیری ویروس کرونا بر تجارت
در رسارس جهان از جمله هند

و امارات متحده عربی تأثیر
گذاشت ،درحالیکه این کشور ها
بزرگرتین مارکیت های تجارتی
برای کرکت افغانستان هستند.
محدودیت های ناشی از بیامری
همه گیر کرونا منجر به لغو و یا به
تعویق انداخنت بسیاری از بازی
ها شد ،با این حال دیپارمتنت
بازاریابی پس از مجوز اعطا شده

توسط دولت برای انجام بازی
های داخلی ،البته با رعایت
متام دستورالعمل های صحی،
تالش هایش را انجام داد که در
نتیجه موفق به برگزاری هفتمین
دوره لیگ کرکت شپگیزه شد.

سلسله بازی های بیست آوره بین
افغانستان و ایرلند که به تاریخ
ششم ،هشتم و دهم ماه مارچ در
گریرت نویدا کشورهند برگزار شد.
در حالی که سومین دیدار این
سلسله بازی های با برتری فوق
العاده ایرلند به پایان رسید .تیم
ملی افغانستان در این سلسله
بازی ها دو بازی را برد و یک
بازی را به تیم ایرلند واگذار کرد.
با تداوم روابط مستحکم بین
اداره کرکت بورد افغانستان و
حامیان مالی از سالهای گذشته،
بانک اسالمی افغانستان امتیاز
حاممی مالی عنوان و پوهنتون

به طور کلی ،عمده رویدادهایی که منجر به درآمدزایی از طریق حامیت مالی در طول سال  ۲۰۲۰میالدی شدند،
قرار ذیل اند:
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کاردان حقوق حامی لباس
بازیکنان را بدست آوردند .هر دو
نهاد قبالً از طریق حامیت مالی
از رویدادهای مختلف با اداره
کرکت بورد افغانستان همکار
بودند ،به همین ترتیب ،رشکت
هوایی کام ایر به عنوان رشیک
سفر برای تیم ملی و مقامات
از کابل به دهلی نو امضا شد.

دیپارتمنت بازاریابی

دیپارتمنت بازاریابی

فصل هفتم لیگ کرکت شپگیزه
هفتمین فصل لیگ کرکت شپگیزه از  ۶تا

 ۱۶ماه سپتامرب در ورزشگاه کرکت کابل

برگزار شد .این مسابقات محبوب ترین
تورمننت بیست آوره داخلی افغانستان

است که به توسعه کرکت تجارتی

در این کشور نیز کمک کرده است.

در این تورمننت تجارتی شش تیم حضور

داشتند که از این میان پنج تیم به فروش
رسیدند و یک تیم (بست ساتونکی) به مالکلیت

اداره کرکت بورد افغانستان باقی ماند.

رشکت مخابراتی اتصاالت با از رسگیری

روابط تجاری اش با اداره کرکت بورد
افغانستان ،امتیاز حامی عنوان فصل هفتم
لیگ کرکت شپگیزه را بدست آورد و این

فصل به نام فصل هفتم لیگ کرکت شپگیزه
اتصاالت فورجی نامگذاری و با رعایت

متام دستورالعمل های صحی برگزار شد.
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حامیان مالی و رشکای فصل هفتم لیگ کرکت شپگیزه قرار ذیل اند:
رشکت مخابراتی اتصاالت (حامی عنوان این فصل)
•
رادیو تلویزیون ملی افغانستان (پخش کننده قانونی فصل هفتم لیگ شپگیزه)
•
دیلی فریش بند امیر (دارنده امتیاز تیم بند امیر خاماران)
•
حرضت ملیتد (دارنده امتیاز تیم مس عینک اتالن)
•
رصافی نوید احمد ( دارنده امتیاز تیم آمو نهنگان)
•
اتحادیه تاجران ذغال سنگ افغانستان (دارنده امتیاز تیم سپین غر زمریان)
•
مجتمع ورزشی ایوبی ( دارنده امتیاز تیم کابل بازان)
•
دیوه گروپ ( حامی لباس بازیکنان تیم بست ساتونکی)
•
رادیو تلویزیون ملی افغانستان ( حامی لباس داور بازی)
•
فن کود ( رشیک دیجتلی در هند و کشور های همجوار آن)
•
اچ اس ال ( رشیک پخش اونالین در اروپا)
•
شفاخانه مداوا
•
حبیب گلزار ملیتد
•
طیب یارس ملیتد
•
رشکت ساختامنی رفاع شاهین
•

جهت آینده

سال  ۲۰۲۱یک سال مرصوف برای
تیم ملی و همچنین کرکت داخلی
افغانستان است .بخش بازاریابی با
هدف استفاده از روابط قوی خود با
رشکای کرکت بورد افغانستان و حامیان
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مالی برای به دست آوردن درآمد
بیشرت برای اداره استفاده خواهد کرد.
اقدام بعدی کرکت بورد افغانستان و
بخش بازاریابی این اداره جذب حامیان
مالی اصلی و تیمی به همراه یک حامی

مالی برای دوره بعدی رویدادهای منتهی
به جام جهانی سال  ۲۰۲۳است .روند
برنامه ریزی در حال انجام است و در
طول سال  ۲۰۲۱عملی خواهد شد.

دیپارتمنت اطالعات و فناوری
دیپارمتنت فناوری و مدیریت اطالعات
در اداره کرکت بورد افغانستان متام
نیازهای فنی این اداره را مدیریت
می کند .این دیپارمتنت در ساحات
مدیریت اطاق رسور ،توسعه برنامه
ها ،توسعه شبکه و ارتباطات ،سیستم
امنیت اطالعات ،مدیریت شبکه و
امنیت سیستم خدمات ارائه می کند.
موارد زیر برخی از برجسته ترین
وظایف و فعالیت های است که
در سال  2020میالدی توسط
این دیپارمتنت انجام شده است:

•اس پی ای مانند ( )HTML+CSS+Scriptsرسیع کار می کند و فقط یک بار در طول

نوسازی ویب سایت اداره کرکت بورد افغانستان
به عنوان یک اداره یا سازمان باید
اولویت به بهرت بودن وب سایت
اختصاص داده شود ،برنامه ها و
سیستم عامل هایی که ارائه می دهید
باید کاربر پسند باشند و به همین دلیل
است که ویب سایت اداره نوسازی شد.
دنیای تکنالوژی روز به روز در حال
رشد رسیع است ،اخیرا ً کانسپت
( )SPAاز نظر توسعه برنامه وب معرفی
شده است ،این مفهوم مزایای مهمی

نسبت به  MPAسنتی دارد  SPAیا
برنامه تک صفحه ای برنامه ای است
که در داخل مرورگر یا بروزر کار می
کند و در هنگام استفاده نیازی به
بارگیری مجدد صفحه ندارد مثآل
فیسبوک ،جیمیل ،گوگل مپ و غیره...
سایت تک صفحه استفاده کننده یا
بیننده را در یک صفحه نگهمیدارد
و داتا یا مطالب را بدون انتظار
اضافی به شکل ساده و آسان

2020 Annual Report 70 | Page

عمر برنامه بارگیری می شود که پس از آن فقط دیتا به عقب و جلو منتقل می شوند.

در اخیتار خواننده قرار می هد.
برخی از مزایای این سایت
که در ویب سایت اداره کرکت
بورد افغانستان استفاده شده
است قرار ذیل بیان شده است:
در زیر برخی از مزایای SPA
آورده شده است که ما در وب
سایت جدید خود گنجانده ایم:

• این صفحات به شکل ساده و پیرشفته ساخته شده اند ،برای کاهش

صفحات نیاز به کود گذاری نیست و

در این سیستم ویب سایت به

آسانی نوسازی می شود و این کار با باز کردن  )file://URIآغاز میشود.

• صفحه اس پی ای با گوگل کروم نیز نوسازی می شود و همچنین بررسی امورات

شکبه و بررسی عنارص و معلومات موجود در صفحه به شکل ساده صورت می گیرد.

• در این سیستم برنامه های تلفونی نیز به سادگی ساخته میشود چون این سیستم از

در ساخت ویب سایت ،صفحات و برنامه های تلفون از یک نوع کود استفاده میکند.

• اس پی ای میتواند متام معلومات و دیتای صفحه یا مبایل را در حافظه خود

جابجا مناید که با یک خواست برنامه متام معلومات حفظ می کند که پس
از آن بدون انرتنت نیز میتواند از داتا و معلومات حفظ شده استفاده کرد.
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دیپارتمنت اطالعات و فناوری
فعالیت های ذیل در نوسازی ویب سایت اداره کرکت بورد انجام
شد:
• ویت سایت از چندین صفحه یی به تک صفحه یی تبدیل شد
• باالی اس ای او ( )SEOویب سایت کار صورت گرفت
• برای جذابیت بیشرت ویب سایت برخی تغیرات بزرگ آوره شد
• برای امنیت بیشرت ویب سایت سیستم امنیتی پیرشفته در ویب سایت استفاده
شد
• در بخش لیدینگ ویب سایت ساحهی برای ویدیو ها ایجاد شد
• روی بیشرت شدن رسعت و لینگ ویب سایت هنگام خواندم مطالب کار شد
• یک بخشی برای عکس روز در ویب سایت اضافه شد
• برای پروفایل بازیکنان در ویب سایت ساحه یا جای مشخص شد
• برای مطالب پایان بازی در ویب سایت ساحه مشخص شد
• تاریجه و پس منظر کرکت بورد افغانستان در ویب سایت اضافه شد
• بخش خاصی برای تیم ها اضافه شد
• بخش مشخص برای بازی های آینده ایجاد شد
• ساحه یا بخش خاصی برای کارهای توسعه و زیر ساخت مشخص شد
• ساحه برای الیف سکورینگ مشخص شد

من هنگام تغییر وب سایت خود از
 MPAبه  SPAبا مشکالتی مانند SEO
روبرو شدیم و سپس با کمک روش
 Nuxt.jsمشکل را برطرف کردیم.
به طور خالصه ،این وب سایت به عنوان
پلی بین اداره کرکت بورد افغانستان و
مردم یا طرفداران کرکت عمل می کند.
به همین دلیل ما متام تالش خود را
می کنیم تا ویب سایت با استفاده
از فناوری پیرشفته فعال ،آسان و پر
از اطالعات دقیق ،نگهداشته شود.

سیستم مدیریت امور

سیستم مدیریت امور یا کار ها در
ترتیب و سازماندهی کار ها کمک می
کند و نقش موثری در اثربخشی اداره
دارد.
این سیستم شامل تعیین کار  ،تاریخ
رشوع و پایان کار  ،نظرات ،منظوری و
کل روند و جریان است .کارمندان می
توانند با استفاده از این سیستم درمورد
پیرشفت ،تأخیرها یا حتی تکمیل کار،
بدون نیاز به ایمیل یا متاس به مدیر

خود گزارش دهند.
این سیستم ساخته ،آزمایش و استفاده
شده است و همچنین حساب های
استفاده از سیستم ایجاد شده و متام
مسئوالن دیپارمتنت های کرکت بورد
افغانستان در مورد استفاده از آن
آموزش دیده اند.

مرحله نخست سیستم مدیریت تدارکات

سیستمی برای بخش تدارکات اداره
کرکت بورد افغانستان ایجاد شده که
مرحله اول آن به پایان رسیده است.
هدف از ایجاد این سیستم حفظ
اسناد ،شواهد مهم سهولت در پروسه
تدارکاتی است.
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بخش های ذیل شامل این سیستم
هستند:
• پروسه درخواست خریداری
• تأیید درخواست خرید توسط
مسئول دیپارمتنت و ارسال آن برای
تکمیل مراحل دیگر
• پروسه تعقیب درخواست خریداری
• رد یا تائید درخواست خریدار از

بخش های ذیل شامل این سیستم
هستند:
• آغاز پروژه
• تعین کردن اهداف
• ساحه ترتیب فهرست کارها
• ساحه ایجاد کار ،تسلیم کردن و
تعقیب آن
• بخش اولیت دادن به کارهای خاص
• ساحه اطالعیه و یاداشت
• دش بورد
سوی رئیس اجرائیه
• تعقیب پروسه درخواست خریداری
از سوی دیپارمتنت تدارکات
• تعقیب پروسه درخواست خریداری
از سوی دیپارمتنت مالی

دیپارتمنت اطالعات و فناوری
سیستم مدیریت پیشنهادات بازیکنان برای فصل هفتم لیگ کرکت شپگیزه

این سیستم بخاطری ایجاد شده است
که متام اطالعات در رابطه به بازیکنان
در آن درج شود و این اطالعات به
پنج بخش تقسیم میشود تا در زمان
خریداری برای مالکان تیم ها سهولت
ایجاد شود .این سیستم ثابت می سازد
که اداره کرکت بورد افغانستان به سمت
حرفه ای شدن و دیجیتالی شدن حرکت

می کند و از سیستم های قدیمی به
سمت استفاده از فن آوری های جدید و
مدرن در حرکت است.
بخش های ذیل در این سیستم جابجا
شده است:
• فهرست بازیکنان برای پیشنهاد
فروش یا بولی
• ریکاد یا کارکردگی بازیکنان در بازی

های بیست آوره
• کتگوری بازیکنان برای بولی
• تیم های مختلف
• چوکات های برای نوبت بولی
• پروسه فروش بازیکنان
• فهرست بازیکنان تیم ها
• خالصه هر مرحله بولی
• خالصه هر نوبت

حفظ و نظارت رسور ایمیل
ایمیل ابزاری مهم برای ارتباطات
تجاری رسیع  ،ارزان و قابل دسرتس
است .استفاده از ایمیل در ادارات مفید
میباشد که به وسیله آن میتوان مطالب و
اطالعات الکرتونیکی بهرت تبادله منایم.

سیستم مدیریت کارت شناسایی لیگ شپگیزه
یک سیستم مدیریت کارت برای
هفتمین دوره لیگ کرکت شپگیزه
ایجاد شد که به وب سایت کرکت
بورد نیز وصل شد .این سیستم
به طور گسرتده توسط منایندگان
رسانه ها ،صاحبان تیم ها،
بازیکنان ،کارمندان کرکت بورد
افغانستان ،مهامنان ویژه و سایر
سهامداران استفاده شد.
این سیستم شامل اجزای زیر

است:
• پروسه ثبت منایندگان رسانه ها
• پروسه ثبت بازیکنان ،تیم ها،
مالکان تیم ها و کارمندان
• پروسه ثبت کارمندان بخش
تخنیکی تیم ها
• پروسه ثبت کارمندان کرکت
بورد
• پروسه ثبت مهامنان ویژه
• پروسه ثبت کارمندان و

مسئوالن میدان
• پروسه ثبت کارمندان پرودکشن
و کارمندان تخنیکی
• تصدیق برآورده کردن رشایط
• تعین ساحات در کارت ها
وجود و استفاده از این سیستم به
توزیع کارت و تقویت امنیت در
طول مسابقات کمک زیادی کرده
است.
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به منظور حفظ مزایا و اهمیت ارتباطات
از طریق ایمیل ،دیپارمتنت فناوری
و اطالعات کرکت بورد افغانستان
متام اطالعات خود را از یک رشکت
با کیفیت پایین به (جیمیل) تبدیل

کرد .زیرا رشکتهای محلی
و بی کیفیت منی توانستند
چنین خدماتی را ارائه دهند.
 ،رسیع و ایمن به صورت شبانه
روزی منتقل می کند .مانند.

د مـــالي څــانګه
با نگاهی به سال  ۲۰۲۰میالدی ،کل
درآمد تا پایان این سال  ۷.۱۵میلیون
دالر بود ،در حالی که  ۸۵٪از این مبلغ
از سوی شورای بین املللی کرکت۹٪ ،
از سوی دولت  ۴٪ ،از بازاریابی و ۳٪
از فصل هفتم لیگ کرکت شپگیزه بود
با این حال لیگ شپگیزه هزینه های

 ۴۴ ٪نسبت به سال گذشته در درآ«د
کاهش وجود داشت و دلیل اصلی آن
گسرتش ویروس کرونا و کاهش هزینه
دولت و دیگر حامیت کنندگان بود.

خاص خود را داشت اما باز هم لیگ
شپگیزه یکی از بهرتین مواردی بود که
قسمت بیشرتی از هزینه خود را ادا کرد.
در مقایسه با درآمد کلی سال با وجود
حامیت مالی شورای بین املللی کرکت،
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دیپارتمنت مالـــی
هزینه ها:

هزینه های سال بالغ بر  ۶.۷۶میلیون
بود .از آنجا که بازی های بین املللی
در اولیت قرار دارند ،قسمت بیشرت
این پول ها بر این بازی ها به مرصف
رسیدند و همچنان برخی این پول
ها بر کرکت داخلی ،توسعه بازی و
زیرساخت ها ،مبارزه با فساد ،امنیت،
منابع برشی ،کرکت زنان ،رسانه ها و
بازاریابی و توسعه سیستم هزینه شدند.
با نگاهی به ارقام ،هزینه های سال،
 ۴۵درصد کمرت از سال گذشته
بود که در بیشرت جا های عمده به

احتامل زیاد یکسان و منطقی هستند.
قسمت اصلی درآمد ساالنه همیشه
باالی کرکت بین املللی به مرصف

میرسد و دیپارمتنت کرکت داخلی
بیشرت باالی بازی های مکاتب ،بازی
های یک روزه دو روزه سه روزه و
چهار روزه هزینه میکند در حالیکه
دیپارمتنت توسعه بازی برای فعالیت
های زیرساختی  ،مربیگری و توسعه
مهارت هزینه می کند و همچنان
دیپارمتنت رسانهای سعی دارد فعالیت
های کلیدی را برای جذب بیننده

و ارتقا بازاریابی به منایش بگذارد.
کریکت بانوان هزینه های خود را
برای آگاهی ،مربیگری و مسابقات

آغاز کردند و در اولین بار قرارداد
های مرکزی نیز به این بازیکنان
داده شد که پس از این باالی
امتیازات آنان نیز هزینه خواهد شد.
همچنان دیپارمتنت اطالعات و
فناوری اکنون در حال کار بر روی
توسعه سیستم است در حالی که
از فعالیت های عمومی هیئت
مدیره پشتیبانی نیز می کنند.
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تجزیه و تحلیل هزینه اداری در مقابل هزینه بازی های کرکت
هزینه های انجام شده برای بازی

های غیرمستقیم و پشتیبانی به

اداره کرکت بورد افغانستان به طور

و تجهیزات ،کمپ ها ،رویدادها،

و کامال منطقی به نظر می رسند.

به (Cash count, Bank / Cash

های کرکت ،مهارت آموزی ،مواد

مسابقات ،پرودکشن ،میزبانی و

فعالیت های کرکت با هزینه بازی
های کرکت برآورده می شوند و

خوشبختانه این بخش  75 ٪از
کل هزینه ها را در بر میگیرد.

برای جزئیات بیشرت نگاهی به تقسیم
هزینه می اندازیم .همه هزینه
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عنوان هزینه اداری تلقی می شوند

ماهانه به رهربی اداره در رابطه
& reconciliation, Balance Sheet

عالوه بر این ،اداره کرکت بورد

PL, Tracking on Advances, A/P,

(بودجه) روبرو نشده و اکنون اداره

Statement

افغانستان هرگز با کمبود پول
کرکت بورد در حال کار بر روی توسعه

سیستم است که بیشرت امورات کرکت

بورد به اونالین تبدیل خواهد شد.

A/R and Fund Accountability
from

System

generated

)Accounting

گزارش

میدهد .همچنان اداره کرکت بورد

افغانستان کنرتل داخلی را انجام

دیپارتمنت مالـــی
می دهد که در آن هر معامله بررسی می

شود تا طبق دستورالعمل های الزم به

درستی مجاز ،تأیید و پشتیبانی شود.
متام معامالت برای اینکه از هرگونه
خطر احتاملی ،تخلف ،بی نظمی

یا نشانه های تقلب دور باشند به
تفتیش داخلی ارسال می شود.

همچنان ساالنه تفتیش بیرونی نیز

برای انجام تفتیش مستقل و گزارش
هر مسئله ای استخدام می شود و اداره

کرکت بورد افغانستان گزارش های سه
ماهه و گزارش مالی ساالنه تفتیش شده

را با شورای بین املللی کرکت و متام

ذینفعان مربوطه به اشرتاک می گذارد.
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چـــــــــــالش  هـــــــــــا
چـــــالشها
موانع زیادی در سال  ۲۰۲۰میالدی
سد راه قرار گرفت که یکی از بزرگرتین
موانع گسرتش ویروس کرونا بود که
شیوع این بیامری مشکالتی زیادی
در جهان خلق کرد و همچنان این
همهگیری باالی برنامه های کرکت
نیز تاثیر منفی خود را گذاشت که
اداره کرکت بورد افغانستان نیز از این
آفت بزرگ در امان مناند .شیوع این
ویروس نه تنها بر برنامه های کرکت
بلکه باالی بخش های لوجستیک،
بازاریابی و فعالیت های مالی در
جهان نیز تاثیر منفی خود را گذاشت.
اداره کرکت بورد افغانستان نیز در سال
 ۲۰۲۰میالدی به مشکالتی زیاد مواجه
شد که برخی آنرا قرار ذیل بیان میکنیم:
محدودیت های دوره کرونایی
هامنطور که در باال بحث شد ،بیامری
همهگیر کرونا که در اوایل ماه مارچ
سال  2020آغاز شد که محدودیت
های این بیامری یک چالش بی

سابقهی برای کرکت بورد افغانستان
بود زیرا این بیامری در کل آینده
نامشخصی را پیش روی بازیکنان و اداره
کرکت بورد افغانستان قرار می داد.
مقامات مربوطه در کشور به منظور
جلوگیری از شیوع ویروس ،محدودیت
های گسرتدهای را اعامل کردند
که این محدودیت ها به طور کلی
فعالیت های ورزشی را متوقف کرند.
عالوه بر این ،گسرتش ویروس کرونا بر
وضعیت مالی کشور نیز تأثیر گذاشت
و بسیاری از مشاغل و بخش خصوصی
تحت تأثیر بد این ویروس قرار گرفتند
که فرصت های حامیت مالی برای اداره
کرکت بورد افغانستان نیز محدود شد.
نبود حامی عمومی مالی
به دلیل وخیم تر شدن رشایط بازار
در افغانستان تالش های اداره
کرکت بورد افغانستان برای یافنت
یک حامی عمومی مالی در سال
 ۲۰۲۰میالدی بی مثر بود و گسرتش

شده توسط دولت های مربوطه در
رابطه با کنرتل ویروس کرونا شده بود.
در بعضی موارد ،مشکالت ویزا وجود
داشت که روند لجستیک را برای سلسله
بازی های که به میزبانی افغانستان
و دیگر بازی ها ،کُند می کرد.

ویروس کرونا وضعیت را
بدتر ساخت و به طرز بدی
بر تجارت تاثیر گذاشت و کشور
بیشرت در بحران مالی قرار گرفت.
با این حال ،رهربی و هیئت مدیره
اداره کرکت بورد افغانستان در حال
بحث و مذاکره مداوم با نهادهای
بالقوه ای هستند که می توانند از
حامیت مالی عمومی اصلی برای
مدت زمان طوالنی استفاده کنند.

مکانیزم ضعیف برنامه ریزی
از آنجا که کرکت بورد افغانستان با
ضعف برنامه ریزی قبالً دست و پنجه
نرم می کرد ،در سال  ۲۰۲۰تالش
های برای تقویت مکانیزم برنامه ریزی
در این اداره آغاز شد ،پالیسی های
متام دیپارمتنت ها مورد بازدید قرار
گرفتند و موانع از بین برده شدند.

مدیریت لجستیک برای سلسله
بازی های که افغانستان میزبانی
آن را داشت
سلسله بازی که به میزبانی افغانستان
در طول سال  ،۲۰۲۰برنامه ریزی
شده بودند لغو و یا به تاریخهای بعدی
موکول شدند و این امر باعث چالش
برای دیپارمتنت عملیاتی اداره کرکت
بورد افغانستان برای برنامه ریزی مجدد
و مدیریت تدارکات این مجموعه ها در
حضور متام محدودیت های اعامل
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اصالحات در فرآیند گزینش
گزینش بازیکنان برای تیم
های سطح ملی همیشه یک
چالش بزرگ برای اداره
کرکت بورد افغانستان
بود .خوشبختانه ،در
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بیشرت موارد ،این چالش ها به دلیل
کمبود بازیکنان نه بلکه به دلیل
تعداد زیاد بازیکنان حرفوی ایجاد
میشد و این باعث میشد که روند
گزینش دشوارتر و پیچیده تر باشد.
بنابراین سیستم ای ام اس (سیستم
انتخاب ورزشکار) ایجاد شد و
این سیستم شفافیت در انتخاب
بازیکنان ایجاد خواهد کرد.

اقـدامـــات بعدی
اداره کرکت بورد افغانستان یک
سال پرکار و مرصوفی پیش رو دارد
که در این سال بازی های زیاد بین
املللی برای تیم ملی برنامه ریزی
شده است ،در حالی که برنامه
کرکت داخلی نیز شامل رقابت های
مختلف برای ادامه روند استعدادیابی
و پرورش استعدادها در آینده است.
هامنطور که رسمایه گذاران ،تاجران
و رشکت ها از بحران ایجاد شده
توسط همهگیری ویروس کرونا بهبود

می یابند ،فرصت ها برای همکاری
در سال پر از بازی های کرکت
را بیشرت ایجاد میکنند و کرکت
بورد افغانستان نیز میتواند حامیت
کنندگان مالی بیشرتی جذب کند.
اداره کرکت بورد افغانستان همچنان
در سال ۲۰۲۰میالدی با مشکالت
زیادی در بخش لجستیک روبرو شد
که این چالش ها و مشکالت راه
را برای اداره هموار کرد تا به دنبال
مکان های جدیدی برای میزبانی از

سلسله بازی بین املللی باشد .مکان
های موجود در کشورهای مانند عامن
عالوه بر امارات متحده عربی و هند
اداره کرکت بورد افغانستان را موقع
داد تا از میان این کشور ها بهرتین
و مناسب ترین آن را انتخاب مناید.
همچنان اداره کرکت بورد افغانستان
به منظور اطمینان از اینکه انتخاب
بازیکنان برای تیم ملی از هر گونه
بحث و جدال مربا باشد و براساس
شایستگی ،پاسخگویی و شفافیت
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انجام شود ،به زودی سیستم مدیریت
ورزشکار ( )AMSرا به راه می اندازد.
این سیستم یک حامی خوب برای
بازیکنان شایسته خواهد بود و هنگام
انتخاب بازیکنان برای تیم های
ملی ،عملکرد ،نظم و تناسب اندام
آنها توسط این سیستم در نظر گرفته
خواهد شد .سیستم یاد شده معلومات
اولیه را فراهم می کند تا از شفافیت
در روند انتخاب بازیکنان برای تیم
های ملی اطمینان حاصل شود.
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لیگ بازی های پنجاه آوره شورای
بین املللی کرکت که قرار است در
همین نزدیکی ها آغاز شود یک فکتور
مهم برای راه یابی تیم ملی به بازی
های جام جهانی سال  ۲۰۲۳است
و همچنان آمادگی های ما برای این
مسابقات به زودی آغاز می شود و
اداره کرکت بورد در حالیکه دنیا کرکت
خود را با هنجاری های جدید بازی در
محیط ایمن و بایوبابل آشنا می کند،
از آمادگی بازیکنان تیم ملی برای این

بازی ها اطمینان حاصل خواهد کرد.
به طور خالصه ،دشواری های
سال  ۲۰۲۰میالدی سپری شده
و اداره کرکت بورد افغانستان
برای اطمینان از اینکه کرکت
افغانستان در مسیر درست قرار
دارد ،مانند همیشه خوشبین است.

