
ስፖርታዊ ንጥፈታት  2013 ኣብ ኦስሎ ብዓወት ተዛዚሙ
 ብማእከልነት   ማሕበረሰብን  ማሕበር  መንእሰያትን ኦስሎ ዝተዳለወ ስፖርታዊ ንጥፈታት 2013 ብዓወት ተዛዚሙ። እቲ ንኽልተ መዓልትታት 
ዝተኻየደ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብቀዳም  15 ሓምለ 2013  ጀሚሩ።  እቲ ብቀዳም ዝፈለመ ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ህጻናትን፡  አዴታትን፡ ኣቦታትን  
ከሙኡ’ውን መንእሰያትን ዝተሳተፉዎ ኢዩ ንይሩ።  ካብቶም ዝተገብሩ ዓይነት ስፖርት ከም ጉያ፡ ገመድ ጉታ፡  ኩዑሶ እግሪ ዘአመሰሉ ዘማለአ  ኢዩ ነይሩ። 

ጋንታ ተስፋን ጋንታ አስመራን ኣብ ሜዳ  እንዳኣተዋ                                         አዴታት ኣብ እዋን ጉያ

ጋንታ ተስፋ 	 	 ጋንታ አስመራ



ጋንታ ፈደሪክስታድ 

     ጋንታ ኦስሎ 

        ጋንታ ሽወደን

ሰእሊ ብኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ 

ሰእሊ ብኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ 

ሰእሊ ብኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ 



ጋንታ ከረን

ኣብ’ቲ ብሰንበት ቀጺሉ ዝወዓለ  ስፖርታዊ ንጥፈታት ግጥም ኩዕሶ እግሪ እዩ ነይሩ።  እቲ ዝተኻየደ ግጥም ኩዑሶ እግሪ፡ ኣብ መንጎ 
መንእሰያት ክኸውን እንከሎ፡ ብሓፈሻ ኣብ’ቲ ውድድር ሓሙሽተ ጋንታታት ተሳቲፈን። እተን እተሳተፋ ጋንታታት ከአ ፣ ጋንታ ከረን ፡ 
ጋንታ ኦስሎ፡ ጋንታ ሽወደን ፡ ጋንታ ፈደሪክስታድ ካብ ከተማ ፈደሪክስታድ ፡ ጋንታ ጥዕና፡  ዝተሳተፍኦ ክኾና እንከለዋ። ኣብ’ዚ ስፖርታዊ 
ንጥፈታት ብዙሕ ምንቅስቃሳት ዘርኣዩ ተጻወቲ ከምዝነበሩ፡ ክግንዘብ ተኻኢሉ። እቲ ዘሐጉስ፡ ኣብ ተዓዘብቲ ጦብላሕታ ዘንበረ እንተሎ፡ 
ብዝሒ  ተሳተፍቲ መንእሰያት እዩ ንይሩ። ኣብ መጻኢ ተስፋ ዘለዎም ተጻወቲ ኩዑሶ እግሪ ከምዘለው ዘግሃደ መድረኽ ኢዩ ነይሩ። 

ኣብ’ቲ ዝተኻየደ  ስፖርታዊ ንጥፈታት ንተዓወቲ ሽልማት ተዋሂቡ። ካብተን ሓሙሽተ ጋንታታት  ጋንታ ከረን ዋንጫ ክትዓትር እንከላ፡ ጋንታ 
ፈደሪክስታድ ካላኣይ ደረጃ ብምሓዝ ናይ መዳሊያ ሽልማት ረኺባ። ጋንታ ፈደሪክስታድ ስለ እቲ ዘርአይዎ ተሳታፍነት፡ ልዕል ዝበለ ጣዒቂትን 
ሞራልን ተዋሂቡዎም።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ጀሚሩ፡ ብተኸታታሊ ንመንእሰያት ከሰልጥንን፡ ብስፖርት ዝኹስኩስን ዘሎ አቶ ኤፍሬም መስፍን፡ ማእከላይ ዳኛ 
ብምኻን ዕውት ስራሕ ኣበርኪቱ። አቶ አፍሬም ንጥፈታት ስፖርት ንመንእሰያት ኣብ ኦስሎ፡ ቀጻልነት ከም ዝህልዎ ካብ ዝገበሩ ሓደ ውፉይ 
ዜጋ ኢዩ።

ብምትሕብባር  ማሕበረሰብን ማሕበር መንእሰያትን ዝተዳለወ ስፖርታዊ ንጥፈታት 2013 ዕውት ከም ዝነበረ ተንጸባሪቁ፡  ብሓፈሻ ድማ 
ይበል ዘብል ስራሕ ተሰሪሑ።  ንዓመታ፡ ንኩሎም መንእሰያትን፡ ህጻናትን፡  ወለድን፡  ተቢዒምን፡ በርቲዖምን፡ ዳግማይ ኣብ ከምዚ ውድድር 
ክስታአፉ፡  እቲ ናይ ስፖርት ኮሚተ ይዕድም ።  

	 	 	 	 	 	 	 	                                      ተጻሕፈ, ብያእቆብ ገብረትንሳኤ 
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