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 !راغالست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ،  :موالنا سعید افغاني  د
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«زمانی » نعمت هللا   

جرمنیــ    سپورت یورو افغان  

م 0202گست ا 02:  تاریخ نشر   

 

 

   
  

  

 
 

فدراسیون مشت زنی افغانها در اروپا در همکاری با انجمن بوکس ایالت هسن کشور المان اولین دور 

. مسابقات مشت زنی را برگذار نمودند  

«  انگلستان ، اتریش و آلمان ، هالند ، بلژیک »  ورزشکار از کشور های«   02 »  در این مسابقات

. نوجوانان و جوانان با هم به رقابت پر داختند«  کیلوگر  02الی  33 »  در وزن های   

از خود درخشش عالی  میداد که  ورزشکار را مهاجرین افغان در اروپا تشکیل «    20 » از جمله

.انجام پذیرفت  «  دقیقه یی 3و  0 »  مسابقات بشکل اماتور در سه روند . نشان دادند  

 

وشناسایی  به ورزش مشت زنی  جوانان افغان  هدف از برگزاری این مسابقات را انسجام وتشویق 

.تشکیل میدهد بهترین ها برای تقویت تیم ملی کشور  

 



 

   » 2 » : صفحه   

نمایندگان   فوتبال افغانستان ، و  از جریان مسابقات عدیی از پیشکسوتان ورزش بوکس ، پهلوانی

ریس پیشین انستیتوت تربیت بدنی ، یما  « صافی»  در اروپا ، خانم فاطمه  اد های ورزشی افغان نه

.بعمل اوردند   عالقمندان ورزش مشت زنی دیدن بوکسر حرفوی افغان مقیم آلمان و «  سعیدی»   

در  ورزش بوکس  در اروپا سال قبل به همت عدیی از پیشکسوتان  فدراسیون مشت زنی افغانها 

.کانادا ایجاد شد  و اروپا  

 

  
 

فعالیت های نهادهای  برنامه از کار وفعالیت پیشکسوتان رشته های مختلف ورزشی و در جریان 

.تقدیر بعمل امد   فدراسیون بوكس  ورزش افغان در اروپا با اهدای جوایز از جانب  

هم از کار وفعالیت فدراسیون بوکس وتدویر موفقانه اولین دور مسابقات بوکس   سپورتافغان یورو 

.بعمل اورد  قدرا ني   اهدای لوح تقدیر ودست گلي با  ؛  در سطح اروپا  

 

  
 

 

ده شب خاتمه  حوالی ساعت اغاز و «  0202اگست  00 » بعد از ظهر روز شنبه  0ساعت   مسابقات

. یافت  

*** 

تسپورافغان یورو   

به صفحه اصلیــ    بازگشت    www.said-afghani.org 

http://www.said-afghani.org/
http://www.said-afghani.org/

