
 
 

 
 
  

 اعالمیھ مطبوعاتی
 

 
 
 

 سنبلھ 4لیگ برتر افغانستان روشن بھ تاریخ  1395آغاز تورنمنت قھرمانی 
 

 مھیج ترین و بزرگترین رویداد ورزشی در کشور
 
 

را در فدراسیون فوتبال  خویش 1395ان روشن تورنمنت قھرمانی لیگ برتر افغانست – ، کابل1395سنبلھ  2سھ شنبھ 
 آغاز خواھد نمود. 1395سنبلھ  4ز ظھر روز پنج شنبھ بعد ا 03:00افغانستان ساعت 

 
ھمچون اجرای زنده آھنگ لیگ برتر افغانستان روشن توسط سھ تن از و متنوع جذاب برنامھ ھای محفل افتتاحیھ حاوی 

ستاره ھای افغان، اجرای فراشوت و مزین نمودن استدیوم با سھ رنگ بیرق جمھوری اسالمی افغانستان توسط اشتراک 
 خواھد بود. و بسیاری برنامھ ھای مھیج دیگر ننده گان ک
 

بعد از محفل افتتاحیھ، بازی اول این تورنمنت بین دو تیم د سپین غر بازان (قھرمان سال گذشتھ و نماینده شرق) در مقابل 
 Bو  Aروپ سیمرغ البرز (نماینده زون شمال) صورت خواھد گرفت. قابل ذکر است کھ لیگ برتر افغانستان روشن دو گ

 ، مشخص نمود. 1395اسد  16را طی یک قرعھ کشی شفاف و بھ صورت پخش زنده بھ تاریخ 
 

محفل افتتاحیھ و تمام بازیھا بھ صورت زنده از طریق تلویزیون ھای طلوع، لمر، رادیو آرمان، رادیو آراکوزیا و شبکھ ھای 
 . اجتماعی لیگ برتر افغانستان روشن بھ صورت زنده نشر خواھد شد



 
 

 

 
میلیون شھروند افغانستان در داخل و خارج از  18.6فیصد جمعیت کشور بالغ بر  57قابل ذکر است کھ در سال گذشتھ 

 ).2015کشور بازی فاینل لیگ برتر افغانستان روشن بین د سپین غر بازان و شاھین آسمایی را تماشا نمودند. (سروی 
 

افغانستان می گوید: "در چھار فصل گذشتھ ما شاھد حضور بازیکنان جدید محترم کرام الدین کرام رئیس فدراسیون فوتبال 
از لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن در تیم ھای ملی رده ھای سنی و تیم ملی بزرگساالن کشور بودیم ما توانستیم بازیکنان 

کار انتخاب بازیکنان را برای تیم  داخلی کھ عضویت تیم ملی را دارند از میان بازیکنان این لیگ انتخاب کنیم و این لیگ
سال نیز توانستیم بازیکنان نخبھ را کھ در تیم  23و  21، 19ھای ملی مھیا ساختھ است. ما در تیم ھای ملی رده ھای سنی 

ھای لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن حضور دارند را گزینش نماییم کھ شاھد حضور خوب این بازیکنان در این تیم ھای 
 ز بودیم."ملی نی

 
محترم کریم خواجھ رئیس اجراییوی شرکت روشن می گوید: "ما در شرکت روشن مصمم بھ حمایت از ورزش ھستیم. 

ورزش در حقیقت یک کار گروپی برای رسیدن بھ یک ھدف مشخص است. با ھمین رویکرد، لیگ برتر افغانستان روشن 
یکدیگر برای رشد استعدادھای درخشان تالش نمایند. حمایت ما از فرصتی برای تمام جوانان افغان فراھم ساختھ است تا با 

لیگ برتر افغانستان روشن باعث شده است کھ جوانان افغان بتوانند تا در میادن ورزشی جھان از کشور خود بدرستی 
 افتخار بیافرینند."  خویشایندگی نماینده و برای مردم نم
 

تان روشن می گوید: "علیرغم چالشھای فراوان در کشور، لیگ محترم شفیق گوھری کمیشنر لیگ برتر افغانس
برترافغانستان روشن توانستھ چھار فصل گذشتھ را با ھمکاری نزدیک شرکای خویش با موفقیت بھ پایان برسانید. ما متعھد 

ر لیگ برتر بھ تداوم لیگ برتر افغانستان روشن کھ اولین لیگ حرفوی فوتبال در کشور می باشد، ھستیم. در حال حاض
افغانستان روشن منحیث سمبول خوش بینی و وحدت ملی شناختھ می شود و ھر افغان منتظر شروع تورنمنت در ماه سنبلھ 

 ھر سال می باشد."
 

 :دربارۀ شرکت مخابراتی روشن
 لیگ برتر افغانستان روشن بوده است.  "حامی عنوان"روشن بھ طور انحصاری شرکت ، از زمان ایجاد

 
میلیون مشترک  6.5رکت انکشاف مخابراتی افغانستان)، شرکت مخابراتِی پیشتاز در افغانستان است کھ بیش از  روشن (ش

 والیت کشور تحت پوشش قرار داده است.  34ولسوالی و شھر را در  287ای است کھ بیش از فعال دارد. این شرکت، شبکھ
عنوان یک عامل در رشد اقتصادی و انکشاف بلند مدت کشور  روشن، یک داستان واقعی از موفقیت افغانستان است کھ بھ

میلیون دالر در افغانستان سرمایھ  600، روشن بیش از 1382کمک کرده است. از آغاز فعالیتھاِی این شرکت در سال 
د از درآمد درص 5رود کھ بھ تنھایی حدود دھنده در کشور بھ شمار می گذار و مالیھگذاری کرده و بزرگترین شرکت سرمایھ

 19نفر بھ طور مستقیم با شبکۀ مخابراتی روشن فعالیت دارند کھ  900کند. بیشتر از داخلی دولت افغانستان را تأمین می
مستقیم فراھم نفر را بھ طور غیر 35000دھد؛ ھمچنین، این شرکت زمینھ اشتغال بیش از درصد آنان را زنان تشکیل می

 نموده است. 
، بخشی از (AKFED) انکشاف افغانستان عمیقا متعھد است. صندوق آغاخان برای انکشاف اقتصادی روشن بھ بازسازی و

، بزرگترین سھامدار روشن است کھ ابتکارات خصوصی و ایجاد شرکتھای باثبات و (AKDN) شبکھٴ انکشافی آغاخان
المللی مخابراتی ر اختیار شرکت بینبخشد. بخشی از مالکیت این شرکت دپُرمنفعت را در دنیای رو بھ رشد، ارتقاء می

المللی را بھ کشور آورده است و متعھد بھ باالترین معیارھای کیفیت و تیلیا سونرا است. روشن تخصص بین (MTI) موناکو
 باشدشبکھ و پوشش برای مردم افغانستان می

 
 
 
 



 
 

 
 
  

 درباره پامیر گروپ:
 برای سھ آینده می باشد.  1395گروپ کمپنی ھای پامیر "شریک رسمی" لیگ برتر افغانستان روشن از اسد 

 
در شھرک  1381شرکت صنعتی زالل موفق کھ زیر مجموعھ پامیر گروپ می باشد، با سرمایھ دو میلیون دالر در سال 

بازار کھ نشاندھنده رشد می باشد مصمم بھ تولید صنعتی ھرات فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت بنابر تقاضای 
محصوالت متنوعی ھمچون انرژی پارتی، آب معدنی زالل ، نوشابھ زمزم، نوشابھ زمرد، آب میوه مانی ، آب میوه جوسی 

ن بھ منظور باال برد 1390نوع موتور سیکلت (پامیر) توانست در سال  40و سایر طعم ھای انرژی،  تولید و منتاژ بیش از 
، HACCP ،ISO 9001 ،ISO 14001سرتفکت بین المللی  کیفیت عالی و استندرد  با معیارھای بین المللی ھفت 

ISO22000 ، G.MP، OHS   AS18001   وHALAL  .را کسب نموده بھ افتخارات میھن عزیزمان اضافھ نماید 
 

 درباره لیگ برتر افغانستان روشن:
توسط فدراسیون فوتبال   2012جوالی  9گ حرفوی فوتبال در کشور می باشد کھ در لیگ برتر افغانستان روشن اولین لی

، موبی گروپ (بزرگترین شبکھ بدست آورد) 1948فیفا را در سال افغانستان (اولین فدراسیون فوتبال آسیا کھ عضویت 
در کشور)  براه انداختھ رسانھ ی در افغانستان) و ھمچنان شرکت مخابراتی روشن (شرکت پیشتاز در عرصھ مخابراتی 

شده است. بازیکنان تیم ملی افغانستان مردان جوانی ھستند کھ از طریق یک برنامھ تلویزیونی بھ نام میدان سبز از سرتاسر 
تیم در ورزشگاه فدراسیون فوتبال  ۸بازی بین  18افغانستان انتخاب شده اند. لیگ برتر در طول ماه ھای سپتمبر و اکتوبر با 

ان برگزار خواھد شد کھ این تیم ھا برای شرکت در بازی نھایی و نیمھ نھایی مسابقھ می دھند. تمام مسابقات توسط افغانست
پشتو زبان در افغانستان) و ھمچنان از  ۱تلویزیون طلوع (پربیننده ترین شبکھ تلویزیونی در افغانستان) و لمر (شبکھ نمبر

کھ پیشتاز رادیویی در افغانستان، پخش خواھد شد . این مسابقات از طریق ِکبَل طریق آرمان اف ام و اراکوزیا اف ام، دو شب
 .نیز در سرتاسر جھان نشر خواھد شد

 
  :(AFF)دربارهٴ فدراسیون فوتبال افغانستان

 لیگ برتر افغانستان روشن تحت مالکیت فدراسیون فوتبال افغانستان قرار دارد. این فدراسیون مسئولیت اداره کردن رشتۀ
 بھ عضویت فیفا درآمده است.  1327ورزشی فوتبال در کشور را بھ عھده دارد کھ در سال 

 
ھجری خورشیدی بدین سو 1300ھای خود را از سال فدراسیون فوتبال افغانستان یک سازمان غیردولتی است کھ فعالیت

ایی است تا در آن عالقمندان فوتبال بتوانند باشد و خواھان ایجاد فضآغاز نموده است. این فدراسیون یک نھاد غیرانتفاعی می
ھا و ھا، جامھا، لیگبھ جامعھٴ وسیع فوتبالی بپیوندند و بخشی از آن باشند. این فدراسیون انواع فوتبال را از طریق تورنمنت

المللی ینکند. فدراسیون فوتبال افغانستان از طرف فدراسیون بھای آموزشی مختلف در افغانستان سازماندھی میکورس
 .فوتبال (فیفا) بھ رسمیت شناختھ شده و کارمندان آن از لحاظ مسلکی مورد تایید فیفا و فدراسیون فوتبال افغانستان ھستند

 
 :دربارۀ موبی گروپ

موبی گروپ یک شرکت پیشتاز رسانھ یی است کھ چندین شبکھ تلویزیونی ارتباطی زیرمجموعھ آن می باشد. موبی گروپ 
شاخھ گوناگون از قبیل شبکھ ھای تلویزیونی، شبکھ ھای  17جنوبی، آسیای میانھ و خاورمیانھ و آفریقا در  در سطح آسیای

 بازار مختلف فعالیت می کند.  7دیجیتلی، تولید برنامھ، رادیو، ورزش و ارتباطات استراتیژیک در 
جایزه مشھور جھانی ھمچون فستیوال فلم بھ خاطر فعالیت ھا و شھرت بسزای موبی گروپ، این شرکت توانستھ است چندین 

 سادنس، گزارشگران بدون مرز، بنیاد فرانسھ و جایزه درامھ بین المللی سیول را از آن خود کند. 
 

 برای معلومات بیشتر و مصاحبھ رسانھ ای می توانید با اشخاص ذیل بھ تماس شوید:
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیگ برتر افغانستان روشن:
 ضیاء آریا

 معاون کمیشنر
 +93 780 389 241 

Zia.Aria@mobygroup.com 
 

 

 شرکت روشن:
 شریف شریفی

 رئیس روابط عامھ
  +93 79 99 99 065 

afShafi.Sharifi@roshan.  
 

 گروپ کمپنی ھای پامیر:
 غالم رضا غنی زاده

 مدیر بازاریابی
0785100750 

Kabul@pamircyclet.com 
 

 
      

    
      

 

 فدراسیون فوتبال افغانستان:
 سید علیرضا آقازاده

 سکرتر جنرال
  +93 78 88 98 898 

Ali@aff.org.af 
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