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 کشور  شهر دورتموند از ؛ قهرمانی تیم آریا  دوازدهمین دور مسابقات بین االفغانی فوتبال اروپا با 

  .رسید  به پایان «  احمدی »مربی گری آقای بشیر به  ، المان

. صفحه جدیدی در تاریخ ورزش فوتبال افغانستان رقم زده شده«   2018جوالی  21 » روز شنبه  

تشکیل میداد با هم ، تیم از شش کشور اروپایی که بازیکنان انرا جوانان افغان مقیم اروپا سی و دو   

. برقابت پرداختند  
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. بازیکن اجرا شد 11مقابل   بازیکن 11مسابقات در میدانهای استندرد با   

سی و دو  های دوازدهمین دور مسابقات اروپایی مطابق پالن مسابقات جهانی به ترتیبکه پالن بازی  

.  تنظیم شده بودند« تیمی  4گروپ  8 »  تیم در   

دقیقه در نظر گرفته شده بود که در طی  20میدان پهلوی هم وزمان برای هر مسابقه  4مسابقات در 

. اجرا شد « مسابقه 44 » جمعآ  یک روز  

های  شهر های مختلف کشور المان وکشور تیم از 22 ، «  2018جوالی   21» صبح روز شنبه 

. مسابقات رسانیدند انگلند ، ناروی ، دنمارک ، بلژیک وهالند خود را به شهر کلن محل برگزاری  

  

                                                          . مراسم افتتاحیه اغاز شد  « صبح   44و 9 » ساعت 

 خشنودی روح عدیی از پیشکسوتان وورزشکارنیکه در طی یک سال اخیر به رحمت در ابتدا بخاطر

آیاتی از  ، افغانستان حواث مختلف در  جان باختگان بخاطر خشنودی روح   همچنان بودند وپیوسته 

.وبه حق شان دعا صورت گرفت شد  تئکالم هللا مجید قرا  

« زمانی» در ابتدا نعمت اله . اغاز شد آ رسماسالمی افغانستان ،  مهوریمراسم با پخش سرود ملی ج

شرکت کننده ،  م هایبه تی ؛ تورنمنت هیئت رهبری افغان یورو اسپورت برگزار کننده  ازنمایندگی  به

پالن  برنامه و  در رابطه به  حاضرین جشنواره ، خوش امدید گفته مهمانان ، پیشکسوتان ورزش و

. نمودند مسابقات معلومات ارایه   
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. دقیقه اغاز شد 20و 10ساعت  اولین مسابقه   

دقیقه ( 20)مسابقه  2تیمی با هم برقابت پرداختند که هر تیم  4گروپ  8تیم در   22در مرحله گروهی 

.یی اجرا نمود  

. نمودند به مرحله یک برهشت صعود «  تیم 14 »آ  جمع «  تیم 2ـ  2 » ور اول از هر گروپدر ختم د

. به شکل حذفی اجرا شد ( یک برچار ، نیمه نهایی ونهایی)مسابقات بعدی    

: در نتیجه نهایی  

اول المان ؛  کشور از شهر دورتموند ، تیم اف سه آریا  

دوم ؛  از کشور بلژیک ،  تیم جاویدان امید افغان  

سوم ؛  از شهر بن کشور المان ، تیم آزادی  

چهارم ؛  المان کشور از شهر بریمن ،  تیم بریمن  

از تیم ازادی بن « خلج»  نمارک ، جایزه بهترین گلزن به الیاس جان د  جایزه اخالق به تیم افغان  

از تیم دنمارک وجایزه بهترین دروازه بان هم به سید  «  حبیبی»   جایزه بهترین بازیکن به عرفان

. نمارک تعلق گرفت از تیم افغان د « نظیمی »ظریف  

کپ ها، مدال ها وجوایز غیر نقدی به تیم ها  ؛  شام خاتمه یافت 8حوالی ساعت  که در ختم مسابقات 

. وبازیکنان برتر اهدا شد  

  

 

 «  صاحبدل» صاحب  های اولیه از جانب داکتررسانیدن کمکاسپورت از زحمات ویوروهمچنان افغان 

. وخانم محترم شان با اهدای لوح تقدیر سپاسگرازی نمود  

تورنمنت با  های امیدان درسدن ویاران برلین از کار وفعالیت افغان یورو اسپورت وبرگزاری تیم

. ته شداهدای لوح ، تقدیر بعمل اوردند که با تشکر پذیرف  

اقای بختیاری در  افغان یورو اسپورت از دوستانیکه مارا در روز مسابقه یاری رسانیدن بخصوص از

عکاسی ، فاروق جان ودوستان دیگر  قسمت قسمت اجرای برنامه فیستیوال کودکان ، دمحم خاوری در

. نماید سپاسگذاری می. در قسمت تنظیم محل مسابقات   

تشویق   پیشکسوتان ورزش افغان که بخاطر م که از حضورپُرمحبت همچنان قابل یاد اوری میدانی

. تشکری وسپاسگزاری نمایم. ورزشکار روزتمام را در هوای گرم حضور داشتند  
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:  پیشکسوتانیکه برای تشویق جوانان تشریف اورده بودند  

ال در اروپا فدراسیون فوتب بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال افغان ، نماینده «روحپرور » الحاج دمحم صابر

. و ریئس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا  

یازیکن اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان ، سابق معاون المپیک وفعلن « عثمان » اقای دمحم زمان 

. مشاور ارشد افغان یورو اسپورت  

. سابق ریئس انستیتوت تربیت بدنی وسپورت افغانستان« صافی » محترمه داکتر فاطمه   

.ریئس کمیته فوتسال ومشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان « صافی» آقای دین دمحم   

وعضو هیئت رهبری فدراسیون  گپهلوانی افغان در هامبور پریئس کل « خیر خواه» استاد زلمی 

.اروپا  

.عضو هیئت رهبری فدراسیون اروپا سابق عضو تیم ملی پهلوانی وفعآل «نورستانی» استاد روهینا   

. وبختیاری سابق اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان « نیازی » ، ذبیح « نورستانی» آقایان باز دمحم   

از راه های   که تیم ها  بازیکنان مربیان محترم و  افغان یورو اسپورت ، از همه کادر رهبری تیم ها،

یک روزه که بشکل فشرده  یک تورنمنت دور ونزدیک با حضور فعال شان در هوای گرم تابستان ودر

.ی نمایدسپاسگزاری وتقدیر م ،اجرا شد     

برای تیم ها و  و تشکری می نمایم  همکاری نمود از همه عزیزانیکه در اجرای بهتر برنامه ما را 

. برتر، کسب مقام های قهرمانی را مبارک باد می گوییم ورزشکاران   

در یک  وعقاید مذهبی  حضور فعال جوانان افغان بدون در نظر داشت ملیت ،قوم سمت ، زبان 

.ز وحدت وهمبستگی افغانهاستتورنمنت بزرگ نشانه ا  

افتخار به ورزشکاران ، پیام اورن صلح ودوستی ؛زنده باد افغانستان عزیز   

  

 

  

 تیم کاری افغان یورو اسپورت

 

به صفحه اصلیــ    بازگشت    www.said-afghani.org 
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