د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزارش از  :ظاهر « صدیق »
تاریخ نشر  71 :جوالی  0271م

دهمین جشنواره ورزشی افغانهای مقیم ا
دهمین جشنواره ورزشی افغانهای مقیم اروپا  ،بتاریخ  71جوالی  0271م در شهر کلن کشور
جمهوری فدرالی المان تحت رهبری و سازماندهی کمیته ورزشی افغان ایرو سپورت و بخصوص
محترمان هریک  :نعمت « زمانی »  ،حبیب « قاریزاده » شفیق « قاریزاده »  ،سلیمان و سید
معروف « یوسفی » و دیگران با موفقیت برگزار شد .
در دهمین تورنمنت فوتبال افغان های مقیم اروپا  ،به تعداد «  » 02تیم فوتبال که همه بازیکنان
آن را افغانهای مهاجر مقیم اروپا تشکیل میداد  ،از هفت کشور اروپائی با هم برقابت پرداختند .
در نتیجه نهائی  ،تیم های  :تیم اف سه افغان هانو (آلمان) به مقام اول دهمین دور مسابقات بین
االفغانی فوتبال اروپا دست یافت و تیم های  :افغان د نمارک  ،تیم آزادی شهر بن وتیم پدیده افغان
از شهر فرانکفورت بالترتیب مقام های« دوم  ،سوم و چهارم » را از آن خود ساختند.
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در مسابقات فوتبال کودکان «  70الی 72ساله » تیم مهاجرین آلمان مقام اول وتیم کودکان الله ها
از کشور انگلستان در مقام دوم قرار گرفت .
همچنان فیستیوال کودکان پاینتر از «  70ساله » با حضور بیشتر از «  02کودک » در همکاری با
فدراسیون فوتبال المان برگزار شد .
قابل تذکر است که :
از جریان دهمین تورنمنت فوتبال افغان های مقیم اروپا  ،از پیشکسوتان رشته های مختلف ورزشی،
آقای پیتر « شگرت » مربی تیم ملی فوتبال افغانستان  ،سه تن از بازیکنان تیم ملی فوتبال هریک :
محترم کنشکا « طاهر»  ،محترم انوش « دستگیر » و محترم مسیح « سیغانی »  ،رهبری
فدراسیون ورزشی افغانها ازکشور هالند  ،محترمه داکتر فاطمه « صافی »  ،چند از اعضای تیم
بانوان افغانستان  ،اعضای سازمانهای اجتماعی کشور هالند و عدئی کثیری از افغانهای ورزش
دوست  ،اشتراک ورزیده بودند .
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