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 برگزار موفقانه  ي بین االفغاني دراروپاتورنمنت ُكشت«  م  1097  مارچ 91  » مورخ یكشنبه  روز

.گردید   

تن ورزشكار از (  00) از  بود بیشتر  كه درشهر هامبورگ آلمان راه اندازي گردیده  دراین تورنمنت

 « كشور آلمان از شهرهاي مختلف  ناروى، فنلند ، دنمارك ، فرانسه و هالند، سویدن،  »  كشورهاي

. مردان بشكل ُكشتي آزاد باهم به رقابت پرداختند و  اشتراك ورزیده ودر كتگوري جوانان  
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دراحتزاز بود   آغاز كار تورنمنت ، ورزشكاران درحالیكه درپیشاپیش آنان بیرق ملى افغانستانقبل از 

مربیهاى  ورزشكاران با  متعاقبأ  در اروپا و  فدراسیون ورزشى افغانان  بعدأ زلمى خیرخواه معاون و

. دریك ردیف منظم وارد هال شده ودرجاى معین شان قرار گرفتند  محترم شان  

ورزشكار قهرمان  «  سعیدى» یما  محترم  بین االفغانى  ویژه پنجمین تورنمنت ُكشتى   نسپس مهما

ریس  توسط   سعیدى در حالیكه پرور شان محترمه خانم   پرافتخار ما همراه با مادر قهرمان رزمى و

قهرمانى   وكمربندهاى همراهى میشدند ،  واعضاى هیأت مدیره فدراسیون ورزشى افغانان در اروپا 

توسط اطفال ورزشكار انتقال داده میشد ، وارد هال گردیده ومورد استقبال و پذیرایى  «  سعیدى»  یما

. گرم وپرشور وكف زدنهاى ممتد ورزشكاران وتماشاچیان قرارگرفتند  
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كه امسال   مهمان ویژه دگر تورنمنت ادیبه جان عظیمى تكواندوكار بااستعداد وقهرمان ما همچنان از

نسبت شركت در  و بدست آورده اند   تكواندو  اعتبار بین المللي پرافتخاراز دو تورنمنت با دومدال 

 یاد آورى واستقبال  درتورنمنت امروزى شركت نمایند، نتوانستند تورنمنت تكواندو در كشور بلجیم 

. بعمل آمد   

پخش سرود ملي  و «  احمدي » قاري مصطفى  توسط مجید   تالوت آیات چند از قران كارتورنمنت با 

فدراسیون   ریس « روح پرور»  صابر محترم دمحم بعدأ و   دولت اسالمي افغانستان رسمأ افتتاح گردید

 در ومهمانان در تورنمنت   ورزشكاران  وخیرمقدم گفتن ورزشي افغانان در اروپا ضمن خوش آمدید 

االفغانى واهمیت آن در تشویق جوانان ورزشكار، مختصرأ باره برگزارى پنجمین تورنمنت ُكشتى بین 

. صحبت نمودند   

در مورد طرز تدویر تورنمنت مطابق معیار هاى بین المللى  «  رحیمى » متعاقبأ محترم استادعبدالفرید

»  نجف    محترم استاد بعدأ  صحبت نموده و  ودسپلین ورزشي  نظم  ورعایت مقررات فیال  و ُكشتى 

بخاطر  در اروپا   طي سخنراني كوتاه شان از دست اندركاران فدراسیون ورزشي افغانان «  مقصودي

راه اندازي تورنمنت ها ومسابقات ورزشي بخصوص تورنمنت هاي پهلواني ابراز قدرداني نموده واز 

ین اشتراكنندگان تورنمنت تقاضا بعمل آوردند تا با اخالق عالي ورزشي درجریان مسابقات نظم ودسپل

. ورزشي را رعایت نمایند  

پس ازآن استادان وپیشكسوتان ورزش پهلواني حركات ضرب میل عنعنوي را باجوانان اجراكردند كه 

. مورد عالقمندي ورزشكاران قرار گرفت  

 

 
 

ریفرى بین   رحیمى  داوران استاد عبدالفرید بعدأ مسابقات تحت نظر استاد نجف واستاد ضمیر وتیم 

المللى واستاد پهلوان كریم وهیأت ژورى مشتمل بر استاد پهلوان نورستانى ، استاد خواجه ابراهیم ، 

.استاد عبدهللا پناه زاده واستاد ناصر وسایرهمكاران شان آغاز وبه وجه احسن انجام یافت    

: نتایج مسابقات  

. ل ، عبدهللا رحیمى دوم وشفیق سوم قیس سفید چهرى او كیلوگرام  ٧٥دركتگورى جوانان در وزن 

. كیلو مجید نظرى اول شدند ١٧كیلو اجمل محسنى ودروزن  ١٦دروزن   

:  دركتگورى مردان  

كیلوگرام ، عبیدهللا بسم اللهى مقام اول وباقرنورى مقام دوم  ٧٥دروزن ــ      

وانور عظیمى مقام سومكیلو گرام فواد كوهستانى مقام اول ، بسم هللا امیرى دوم  ١٦دروزن ــ    
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كیلوگرام ، امام الدین واعظى مقام اول ، سید اسالم حسینى دوم وامید امیرى مقام سوم  ١١دروزن ــ    

كیلو گران ، بابه جان احمدى مقام اول ، ذبیح هللا خالقى دوم وشمس مقام سوم  ٥٧دروزن ــ    

دى دوم ، مرتضى وفیض احمدى مقام سوم كیلوگرام ، دمحمحسین یعقوبى اول ، منیراحم ٥٧دروزن ــ    

كیلوگرام ، رحمت هللا مرادى مقام اول ، قیوم نعیمى دوم ونوید مقام سوم  ٦١دروزن ــ    

كیلوگرام سید اسمعیل حسینى مقام اول و فهیم نعیمى مقام دوم  ٧٥دروزن ــ    

را بدست آوردند كیلوگرام ، علیجان چنداول مقام اول وفضل احمد مقام دوم ٦٢٧دروزن ــ      

 

 
 

بخاطر دست آوردهاى پرافتخار   دراروپا  خاتمه نخست تقدیرنامه هاى فدراسیون ورزشى افغانان در

استاد امیر  ریس و « روح پرور»  صابر توسط دمحم «  عظیمى»  وادیبه  «  سعیدى » یما  ورزشي

به نیابت ادیبه عظیمى تفویض «   عظیمى » یاسین  و«  سعیدى» یما   به  سلطانى معاون فدراسیون

. گردید   
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محترم   سایر مهمانان ورزش و  مدالهاي برندگان مسابقات توسط استادان ، پیشكسوتان همچنان 

.برایشان تفویض وتعلیق گردید   

 

  
 

 درفضاى پراز شور وشعف ورزشى ورقص پیش از چاشت آغازگردیده بود ٦٧ساعت  مسابقات كه از

. شام خاتمه یافت ١ورزشكاران حوالي ساعت شادمانى  و   

 

پیشكسوتان عرصه هاى پهلوانى ،  افغانان در اروپا از اشتراك استادان محترم و  فدراسیون ورزشي

رهبرى نهاد هاي اجتماعي وفرهنگي   رؤسا واعضاى  فوتبال ، بكس ، تكواندو وسایر عرصه ها ،

جرگه افغانهاى هامبورگ ، كانون فرهنگى هزاره هاى هامبورگ ، انجمن شب ) افغانان در هامبورگ 

شخصیتهاى ورزشدوست افغانها  هاى آئینه ، انسامبل فرهنگى افغانها در هامبورگ وسایر نهادها و

. اظهار سپاس وتشكر مینماید   

 

صمیمانه اظهار امتنان   نحو از انحا در كار تورنمنت سهم گرفته بودند همچنان ازهمه دوستانیكه به 

بخصوص از زحمات استادان محترم نجف مقصودى ، ضمیر، عبدالفرید رحیمي ، پهلوان   .مینماییم 

وپهلوان ناصر در  كریم ، پهلوان روهینا نورستانى ، پهلوان خواجه ابراهیم ، پهلوان عبدهللا پناه زاده

مددى در پخش زنده جریان تورنمنت از طریق  حسین جان  تنظیم مسابقات واز امر داورى وترتیب و

. سپاسگزار هستیم فیسبوك بسیار ممنون و انترنت و  

«جوادی »   

  

 

به صفحه اصلیبازگشت ـــ           www.said-afghani.org 

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

