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  دلهرسيو ته راکاناډا  پروند افغانستان د کرکيټ ملي لوبډله

   
ه   په هالند کي د لوبی د ګتلو وروستد افغانستان د کرکيټ ملي لوبډله 

افغانستان ته په رسيدو سره    پرون د کابل څخه د کاناډا ټورنتو ښار 
  .ته راوسيدل 

دافغانستان د  کرکټ د ټيم د راتګ کاناډا ته د ويزی د ستونزو له امله 
يو څه وځنډيده   چي په وروستيو شيبو کي يی  دافغانستان د سفير 

   .ښاغلی جاويد لودين په هلو ځلو سره ويزه تر السه کړه
 نړيوالو کرکيټ لوبو  د ٢٠١٠دافغانستان د کرکيت ملی لوبډله د 

اتلوالی دپاره د کانادا ټورنتو ښار ته پرون راورسيدل او نن يی د 
 ١٣ايرليند د ټيم سره   پيل کړی او دا لړی د سپتمبر د مياشتی تر 

  .پوری د کاناډا په ښارونو کی تر سره کيږی 
  د تشويق د افغانستان د کرکيټ ملي لوبډله رنټو ښار هغه محترم افغانانو څخه هيله کيږی چي د  کاناډا او په تيره بيا د ټو

  .لپاره په پدې مسابقو کي برخه واخلی او د دوی هلی ځلی وستايی
  

  :په کاناډا کي   افغانی لوبډله د الندو هيوادونو سره لوبی کوی 
  ره د کينګ په ښار کي  د سهار پر لسو بجو سپتمبر   ــ     د ايرليند د ټيم س٣پنجشنبه   ــ  

   سپتمبر   ــ  د هانګ کانګ د ټيم سره د  ټورنټو په ښار  کي د سهار پر لسو بجو ۴جمعـــــــه   ــ  
   سپتمبر   ــ د وانيوتو د ټيم   سره د کينګ په ښار کي  د سهار پر لسو بجو۵ شنبــــــــه   ــ  

  ــ  د سيريليون د ټيم سره  سپتمبر   ۶يکشنبــه   ــ  
   سپتمبر   ــ  د امريکا د متحده اياالتو د ټيم سره د کينګ په ښار کي  د سهار پر لسو بجو٧دوشنبــه   ــ  
   سپتمبر  ــ د يوګنډا د ټيم سره د کينګ په ښار کي  د سهار پر لسو بجو٨سه شنبه   ــ  
  ه د کينګ په ښار کي  د سهار پر لسو بجو سپتمبر  ــ د نيدرليند د ټيم سر١٠پنجشنبه   ــ  

   سپتمبر  ــ د پاپو  نوی ګينو د ټيم سره د کينګ په ښار کي  د سهار پر لسو بجو١١جمعـــــه   ــ  
   سپتمبر ــ د کاناډا د ټيم سره د کينګ په ښار کي  د سهار پر لسو بجو١٣ يکشنبه   ــ  

  
له دربارڅخه ) ج(ډلی راتګ کاناډا ته ښه راغالست وايی او د لوی خدای  افغان رساله  د افغانستان د کرکيت ملی لوب

  .دوی ته د برياوو هيله کوی 
 

.نور معلومات په وروسته پر ليکه سی  

 
 


