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 اروپا در هامبورگ ین االفغانیب ین تورنمنت ُکشتیموفقانه دوم یبرگزار 

در شهر هامبورگ کشور آلمان موفقانه برگزار  ین االفغانیب یُکشت یین تورنمنت اروپایدوم 4192ل یماه اپر 91روز شنبه مورخ   

ن، هانور، هامبورگ فرانکفورت ودورتموندشرکت نموده یبرل یپهلوان یر از باشگاهایگ یکشت 01 شتر ازین تورنمنت که بیدر ا.دیگرد

 مختلف به مصاف هم رفتند یبودند ، در وزنها

افغانان در اروپا و پخش سرود  یون ورزشیرخواه معاون فدراسیخ ید توسط محترم زلمیات چند از کالم هللا مجیتورنمنت با تالوت آ   

افغانان در  یون ورزشیس فدراسیبعدآ محترم محمد صابر روحپرور ر. افغانستان رسمآ به کار خود آغاز نمود یاسالم یرجمهو یمل

ت یر مقدم گفته وبه صورت مختصر از کار وفعالیرا خ یمختلف ورزش یشکسوتان عرصه هایاروپا حضورورزشکاران ، مهمانان وپ

ورزشکاران شرکت کننده مسابقات  ین معلومات داده و برایآن به حاضر یهداف بعدافغانان در اروپا وا یون ورزشیکساله فدراسی

کردند داخل ین شان حرکت مینرها ومسئولیش آنان تریاپیکه در پیبعدآ ورزشکاران بشکال منظم در حال.نمودند یابیت وکامیموفق یآرزو

بوکس وتکواندو  یشات جالب تایسپس نما. اجرا کردندل یک ضرب میرا همراه با موز یل ونرمش پهلوانیش ظرب میتاالر شده ونما

  ان قرار گرفتیق تماشاچیوتشو ید که مورد عالقمندیشان اجراگردیا یرزم یباشگاه ورزشها یتوسط محترم استاد احمدشاه واعضا

 دیآغاز گرد یآت ژوریمختلف تحت نظر ه یمتعاقبآ مسابقات بشکل آزاد در وزنها    

. ن مقام سوم مسابقات را از آن خود ساختندیم برلیم هانوور مقام دوم وتی، ت یهامبورگ مقام قهرمان -افغان  یپهلوان میت یمیجه تیدر نت  

توسط  یوسوم یدوم یافغان وکپها یس باشگاه پهلوانیر ینظر یمحترم زلم یتورنمنت توسط محترم پهلوان نورآغا برا یکپ قهرمان

ر تورنمنت یگین ُکشتید همچنان کپ بهتریض گردیتفو ینا نورستانیارودو ومحترم پهلوان روه یر اسبق کلوپ سپورتیرخان مدیمحترم س



ن تورنمنت یهامبورگ وکپ دسپل -افغان  ینر باشگاه پهلوانیتر یمین حکیمحترم پهلوان مب یتوسط محترم محمد صابر روحپرور برا

 .دیض گردیتفو یر اصغریپهلوان جوان ام یبرا یتوسط محترم استاد محسن وفا برات

 یورزش ینهادها یبعض یآت رهبریه یوبکس وهمچنان روسا واعضا یفتبال ، پهلوان یشکسوتان عرصه هاین تورنمنت پیدر ا    

رنامه ها سهم یض مدالها وتقدیده ودر تفویهامبورگ شرکت ورز یورو سپورت وانسامبل فرهنگیدنده محترم افغان یمانند نما یوفرهنگ

 .گرفتند

شور وهلهله  یشام در فضا7ساعت  یده بود حوالیش از چاشت آغاز گردیپ 11تورنمنت که ساعت کار     

 افتیورزشکاران وورزشدوستان خاتمه 

    NOOR Sultani 

 



 

 

 

 



 


