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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١٥/٠٨/٢٠١٠                            الهام ياسيني
 

  :د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنيو د څانګې مطبوعاتي خبر پاڼه
 ٢٤ لمريز کال د زمري ١٣٨٩يوه ن د  :نېټه

 
او ته ورسيدې   په پکتيا کې د سولې سيال دويم پ

ې څخه  راپديخوا ۶ لمريز کال د زمري له ١٣٨٩د پکتيا په واليت کې د  لو ٣٢ د  جام  سياليو  کرکټد سولې دنې  لوب

ورنمټ پېل شوي چېتر من وا ته رسيدلي دي تر دې مهاله لوبې د    . دويم پ

وا کې  لې لوبه کوي چې په الندې ډول دي١۶په دويم پ   : لوب

رديزی، خېبر، شاهين، رود احمدزی، تاند سهر، نياز اهللا، عالمه عبدالشکور  پوهنتون، جهاد مېنه، ليسه، سهادت 

تونخوا، قلي اردو، احمد  لهرشاد، تېره، پ   .اباد، سيد کرم او نياز اهللا ب لوب

لی لې  ي چې بری د تاند سهر لوب وا لوبو کې تاند سهر او رود احمدزي لوبه وک   .په دويم پ

له په  لې تر من تر سره شوي، په دې لوبه کې پچه و او دويمه لوبه د نيازاهللا ب او سيد کرم لوب ولو ١٢د دويم پ  د 

يدلو  لې توپ وهنه پېل ک  من٩۴لوبغاړو په سو اکه، له دمې وروسته سيد کرم لوب اکل شوی هدف يې ې هدف و او 

لې ته پوره ک٧په  يدلو مخالفې لوب د دې لوبې غوره لوبغاړی نور محمد شو چې د .  اورونو کې د لوبغاړو په سو

لې  ولي و۴نيازاهللا لوب   . لوبغاړي يې سو

لو تر من تر سره شوه تونخوا او تېرې لوب وا دريمه لوبه پرون د پ لې و، په . د دويم پ  اورنو کې ١٢تېرې پچه 

تونخوا ته د  يدلو ٨پ لې په ١٢۶ لوبغاړو په سو اکلی و، د تېرې لوب ې هدف   اورونو کې دغه هدف پوره ١٢ من

تونخوا په نصيب ورسيده ای شو او بری د پ   .نک

له لوبه کوينن ماسپ رديزی او د ليسې لوب   .ين دوه بجې به سعادت 

ورئ: يادونه يچ فايل و ورونو لپاره ا   .د ان

ې سره په الندې پتو اړيکې ونيسئ ان   :د زياتو معلوماتو لپاره د افغانستان کرک بورډ د رسنيو 

  الهام ياسيني

  د کرک بورډ د رسينو مسؤل

٠٠٩٣٧٨٩٠۶٧٧٢٩  

af.media@afghancricket.acb 

com.media@gmail.acb  

  
 
 
 
 
 
 
 


