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اعلمیه مطبوعاتی

 هالند به محترم علی دلیرییشاهسلطنتی کشور اعطای مدال 

۲۰۱۹ آپرل ۲۶جمعه 

در محفلی با شکوه با حضور بیش از صد تن از افراد برجسته جامعه افغانی و هالندی، شهردار شهر هیرلن به
م به آقای علی دلیری۲۰۱۹ اپریل ۲۶ مورخ نمایندگی از پادشاه هالند مدال والی افتخار سلطنتی را به روز جمعه

Ridder in de Orde van Oranje) اعطاء نمود. این مدال خاص (SCANرئیس کمیته همبستگی أفغانستان-هالند (
Nassauبه پاس خدمات و تلش های مثبت جناب ایشان در امور خیریه، ارتقاء سطح آگاهی جامعه افغانی درهالند و (

سهم فعال آقای دلیری در پروژ های انکشافی افغانستان در سینه ایشان نصب گردید. این اولین بار است که یک افغان
موفق به دریافت همچو مدالی میگردد.

تعداد از فعالیت هاییک به آقای دلیریمن تقدیر از زحما ت مبسوط ض سخنرانیآقای ایمیل رومر شهردار هیرلن طی 
".درکشور هالند استجامعه مهاجرین ازمشارکت  "آقای دلیری الگوی موفق نموده گفت: اشارهایشان 

محترم علی دلیری نیز طی بیانیه مختصر از همکاری های موسسات مختلف و شهرداری هیرلن در جذب کمک های
و قدردانی نمود.در امر بازسازی افغانستان ابراز امتنان کشور و موسسات خیریه این بشردوستانه مردم 

در پشت هر مرد موفق یک زن خوب است. هرکاری" گفت: آقای دلیری که موفقیت اش را مدیون خانواده اش میداند
ست."ا و همسرعزیزم دراین افتخار شریک و همدم من ه پشتیبانی همسرم امکان پذیر نبودبدون نموده ام،که من 

دسه سر میبرفغانستان اداکتر همایون عزیزی سفیر جمهوری اسلمی أفغانستان در هالند که فعل جهت ماموریت در 
 در آیندهوارم کهگفت: "شما واقعا  شایسته این مقام هستید. امیدو  ه یک پیام صوتی ارسال نمودخویش را طیتبریکات 

شاهد موفقیت های بیشتر شما باشیم."

آقای علی دلیری متولد شهر هرات بوده و تحصیلت خود را در مکتب تجربوی دارالمعلمین عالی هرات (موسسه
م به کشور شاهی هالند مهاجرت نموده است. وی از سال۱۹۹۷عالی تربیه معلم هرات) به اتمام رسانیده و در سال 

.کنون در شهر هیرلن ولیت لیمبورخ اقامت داردام تا ۱۹۹۸
بعد از طی مراحل پناهندگی و آموزش زبان وی در شهر ماستریخت در رشته کامپیوتر تحصیل نموده و بعدا  تا سال

 بعنوان مسوول شبکه ها و سیستم اداره معلوماتی مشغول کار بوده است. او از سالمختلفم درموسسات ۲۰۰۷
م به اینسو بطور آزاد فعالیت دارد.۲۰۰۷

 قرار است:، از اینکارهای اجتماعی و فرهنگی ایشان که بطور رضاکارانه میباشد•
م درهمکاری با۱۹۹۸تاسسیس کلسهای آموزش زبان مادری و قرآن کریم برای کودکان و نو جوانان در سال 

 مرکز اجتماعی و فرهنگی افغانها.چوکات در افغانها سایر

.م  در چوکات مرکز اجتماعی و فرهنگی افغانها۱۹۹۹در سال مدیر مسئول نشریه آرمان افغان •
وم ۲۰۰۰ در سال افغانهادر همکاری با جمعی از ) SCANتاسسیس کمیته همبستگی افغانستان – هالند (

.تا اکنون این کمیته یتمسوول
مکتب دخترانه در سر پل کارته هرات بنام مکتب بی بی خورشید در چوکات کمیته همبستگیتمویل و تاسسیس 

.افغانستان – هالند

همکار دفتر مبارزه با تبعیض نژادی در شهر هیرلن.•

ت مدیره  فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا (فارو).اس هییتعضو•

 مالی مسجد ابوذر در شهر آخن کشور آلمان.یتت مدیره و مسئولاس هییتعضو•

.هالند حزب سبزها در ولیت لیمبورخ جنوبی یاستر•
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آقای دلیری ازدواج کرده و دارای سه فرزند می باشد.

آدرس ذیل برگزار میگردد.   ماه می سال جاری در ۳به مناسبت این رویداد پرمیمنت محفلی به روز جمعه مورخ 

 شب۱۰ شام الی ۶ ماه می سال جاری از ساعت ۳زمان:  روز جمعه مورخ 

Limburgiastraat 36, 6415 VT Heerlenمکان: 

 0031644626442شماره تماس: 

تشریف آوری شما را در این محفل صمیمانه خیر مقدم میگوییم.

خواهشمندیم تا گزارشی از این محفل تهیه و این خبر را از طریق کانال های مطبوعاتی تان انعکاس بدهید.

با عرض حرمت،

م۲۰۱۹ می ۳کمیته برگزاری محفل 
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