د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افغان یورو سپورت ــ جرمنی
تاریخ نشر  3 :اکتوبر  5102م

مورخ  ۳اکتوبر  ۵۱۰۲مسابقات خزانی فوتبال به اساس سازماندهی و رهبری افغان یورو سپورت و
بخصوص برادران محترم قاریزاده و محترم نعمت « زمانی » در میدان ورزشی شهر کلن کشور
المان تدویر شد .

صفحه » 1 « :

در این مسابقات به تعداد چهادره تیم از ایاالت مختلف کشور المان و کشور سویس اشتراک کرده که
تا ساعت پنج عصر ادامه داشت .
در دور نهای مسابقات تیم های ذیل کپ پیروزی را بدست اوردند .
مقام اول  :تیم هانو  ،فرانکفورت
مقام دوم  :تیم مشرقی
مقام سوم  :تیم اوت بورگ
مقام چهارم  :تیم بینس حیم
در این مسابقات یکتعداد افغان شهر کلن بخاطر تشویق ورزشکاران اشتراک ورزیده اند که محترم
یما « سعیدی » قهرمان بوکس المان و مسوول مکتب ورزشی چمپین جیم نیز از جمله اشتراک
کنندگان بود .
این مو فقیت را به تمام تیم های اشتراک کننده فوتبال مهاجر افغان در اروپا و بخصوص به هیت
رهبری افغان یورو سپورت که همیشه در سازماندهی و رهبری سالم و رشد ورزش در اروپا فعالیت
دارند  ،مبارک میگویم .

صفحه » 2 « :

خبری ورزشی افغان یورو سپورت:
تیم فوتبال اف سه افغان هانو کپ قهرمانی مسابقات خزانی افغان یورو سپورت  5102را از آن خود
ساخت .
مسابقات خزانی بین االفغانی فوتبال تحت نام افغان یورو سپورت کپ بتاریخ  13.01.5102در شهر
ُکلن کشور المان موفقانه برگزار شد .در این مسابقات 05تیم از شهر های مختلف کشور آلمان و 5تیم
از کشور سویس بمصاف هم رفتند .
مسابقات در  5گروپ  7تیمی در میدانهای کوچک انجام پذیرفت ،وقت برای هر بازی  05دقیقه
درنظر گرفته شده بود .
در مرحله گروهی هر تیم  6مسابقه نمودند ،بعد از انجام  25مسابقه  ،تیم های اول الی چارم هر دو
گروپ (  ) 8تیم به اساس قرعه به شکل حذفی بازی نمودند که در نتیجه تیم های (مشرقی ،اف افغان
هانو ،آوگسبورک وپامیر ) به مرجله نیمه نهایی رسیدند .
در نتیجه نهائی تیم اف سه هانو با ضربات پنالتی از سد تیم مشرقی گذشته و بمقام قهرمانی رسید .
تیم مشرقی دوم و تیم آوگسبورک هم با پیروزی برتیم پامیر به مقام سومی دست یافت.
به اساس تصمیم افغان یورو سپورت برگزار کننده تور نمنت  ،بخاطر تشویق هرچه بیشتر جوانان
ورزشکاروایجاد زمینه برای اجرای مسابقات بیشتر  ،برای تیم های  7.6.2هر دو گروپ اجازه داده
شد تا طور فوق لعاده در مرحله دوم باهم مسابقه نمایند  .که در نتیجه تیم بنزهایم توانست تا از
دیگران سبقت بیگیرد وکپ افتخاری را از آن خود سازد.
بخاطر قدردانی از همکاری محمد فهیم انوری داور جوان که اکثریت مسابقات را با دقت داوری
نمودند با اهدای تقدیر نامه افغان یورو سپورت توسط محترم الحاج بصیر ناصری تقدیر بعمل آمد .
مسابقات امروز ساعت  01صبح در جوار استدیوم شهر کلُن اغاز و حوالی ساعت  2شام خاتمه یافت.
از جریان مسابقات بر عالوه عالقمندان ورزش فوتبال  ،یما « سعیدی » بوکسر حرفوی و مسئول
کلپ ورزشی جمپن جیم و فامیل محترم سعیدی دیدن بعمل اورند .
افغان یورو سپورت یک بار دیگر از حضور تیم های شرکت کننده بخصوص دوتیمکه ازکشور سویس
امده بودند و فامیل محترم سعیدی  ،ابراز سپاس و قدر دانی می نماید .
افغان یورو سپورت ــ جرمنی

صفحه » 3 « :

صفحه » 4 « :

 www.said-afghani.orgــ
صفحه » 5 « :

بازگشت به صفحه اصلی

