
  ازطرف تيم فوتبال استقالل وتائيد شده فدراسيون فوتبال آمريت ورزشي غور:  ورزشي  ارشزگ
  

  تيم نوجوانان استقالل 
  
مسابقات فوتبال  

تيم نونهاالن  8ميان
نوجوانان تيم 7

بتاريخ درواليت غور
5-3-1389   

-4-5وبتاريخ آغاز
   پايان يافت  1389

بازي 7درنتيجه 
نونهاالن تيم 

اكسب استقالل ب
گول 23امتياز 18

زده مقام اول را ازآن 
وبه اين .خود كرد 

ترتيب تيم محبت مقام دوم 
وارمغان مقام سوم را ازآن خود 

  .نمود 
بازي نوجوانان تيم  6درنتيجه 

 15امتياز 16استقالل با كسب 
زده مقام اول را آزآن خود گول 
وبه اين ترتيب مقام دوم را .كرد 

يم تيم محبت ومقام سوم را ت
  .پرورشگاه ازآن خود نمود 



آقاي شيراحمد ازتيم نونهاالن استقالل با 
را نونهاالن گول لقب آقاي گول 13زدن 

  .بخود اختصاص داد 
نونهاالن استقالل كه باالي زمين  تيم

آقاي  بازي فوتبال براي تمرينات آمده اند
فريد احمد ازتيم نوجوانان استقالل با زدن  

بخود  را نوجوانان گول گول لقب آقاي 17
باالي زمين فريد احمد  . اختصاص داد

اين  !اماچند نكته قابل يادآوري فوتبال
اليست كه وضعيت ورزشي وامكانات درح

دولتي ونهاد هاي همكار ذيربط چندان 
روي خوش به ورزش ندارند ،  ورزش 
بيشتر به عنوان تفريح ويا وقت گذراندن 

شمارميرود درميان جامعه امروزي غورب
 درجهان امروزوشهر هاي ديگردرحاليكه 

وسيله براي  اجتماع سالم  ورزش يگانه
وبديل صحتمندي ،اخالق  وشادابي است 

جلوگيري ازاعتياد وبيجانشيني  براي
سرمايه گذاري مينمايند  معارفاندازه دركشورهاي جهان اول براي ورزش ب. استفاده نمود ،كوچه گردي 

را براي ورزش اختصاص ميدهند درضمن پست مشاوريت ورزشي ازاهميت خاص  وحتي يك وزارت خانه
دركشورماصرف يك آقاي شهزاده مسعود كه .برخورداراست چراكه پرستيژووقارملي يك كشوررا بلند ميبرد 

، دارد  ميماندي سنت پاكستان بيشتربه پست وزيرمشاور را بدوش ميكشد توجه خاص به ورزش كركت كه
 درحاليكه مابيشتربه تقويه ورزش هاي جهان پسند وسنتي خود. رد هم درمورد داشتچنانچه دست آو

  .فانه با برخورد سياسي يك قشرمتعصب با ورزش مواجه هستيم سداريم متا
  



جوانان اين  بااين حال
ديارمخصوصا 

ورزشكاران ازهمه 
ورزش دوستان 

مقيم  ونهادهامدني
دركشوروخارج 

تقاضامند  ازكشور
هستند كه دست 
بدست هم داده وبه 
تمام نيروبه تقويه 

جوانان  مادي ومعنوي
 ومخصوصادرعرصه 

به  ونمايندورزش 
تمام مفاسد اخالقي 
،مواد مخدر 
ودوخانيات نه بگويند 

تيم فوتبال جوانان . 
استقالل كه 
درمحوطه زمين 
فوتبال قرارگرفته اند 

صحرايي  ،زمين
خشك ونام هموار اما 
شهرداري فوتبال 
روي اين زمين را كه 
مالك آن است 
 .نادرست ميشمارد 

كه همه 2010جام جهاني  .فوتبال يگانه ورزش پرطرفدارنتنهادراين واليت بلكه درتمام كشوروجهان است



اما .هرشهروند كوشش مينمايد تاازطريق تلويزيون اين بازي هاراتعقيب نمايد  وجهانيان را به وجد آورده 
زياد به رده هاي سني مختلف را  توانستند تابحال تيم هااين ديارزياد جوانان  كوششانات محدود وباامك

اماباچالش هاي و براه اندازندتيم فوتبال درشهروولسوالي ها  62تشكيل ورشد دهند كه درمجموع درحدود 
چمن يك چغچران جود اينكه در شهروزشي ،جمنازيوم وسايل وامكانات با رنبود چمن و، نيزمواجه اند

باآنهم تماشاچيان وبازيكنان حضورپرجم جوش تبديل شده نم دارفوتبال به خندق خشك و گوشه اي ازآن 
ها باعث افتخارومايه خوشبختي  درافتتاح بازي ضورشهردارحهرچند شتند، را دراين مسابقات به ياد گذا

قايل ميشوند چه رسد به  ارزششي نه هم به صحت وفرهنگ ورز و دوست دارندورزش را است اماايشان نه 
، به هرحال ماورزشكاران تيم فوتبال استقالل ازهمه زشي ،جمنازيوم وميدان هاي ورزشي چمن ور

ورزشكاران وورزش دوستان داخل وخارج كشوردعوت مينمايم تامتحدانه براي نهادينه كردن فرهنگ ورزش 
وستان را خواهانيم تابتوانيم خدمت براي به همه نارسايها غلبه كنند ودراين قسمت كمك هاي همه د

  .آباداني اين دياركرده باشيم 
  


