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پوهاند بابري د کابل پوهنتون د رييس په 
توګه وټاکل شو

افغانستان جایگاه سیزدهم را در آکادمی 
فیسو بدست آورد

په کندهار کې د ځغاستې لوبې پای ته 
ورسېدې

رهربی املپیک با فدراسیون ورزشی پوهنتونها همکاری می مناید

د  پوهنتونونو  د  افغانستان  د 
رييــس  فدراسیــون  سپوريت 
ښاغلــــي ماستــــر منقــوش 
)نسیمــي( د کابــل پوهــنتون 

په اړه خربې وکړې او دواړو هيله 
څرګنده کړه چې په راتلونکي 
اکاډمیک  په  سپورت  به  کې 
پرمختګ  ال  کې  چاپېريال 

کزان  شهر  در  فیسو  رهربی  به  رقابتی،  آکادمی  دوره  اولین 
تاتارستان روسیه که چند قبل میان ۱۷۰ کشور عضو این سازمان 
برگزار شده بود؛ موفقانه به پایان رسید. در این اکادمی     ص.3

غوره  د  به  محصیلن  او  وکړي 
السته راوړنو جوګه يش. پوهاند 
بابري مخکښ علمي ستوری 
د  مخکې  موده  څه  چې  دی 
کابل پوهنتون د رييس په توګه 

وټاکل شو.

کندهار  په  مخکې  موده  څه 
تر  محصــیلنو  د  کــې  والیت 
منځ د ځغـاستې لوبې، چــې 
په ۸۰۰ مرته واټن کــې نیول 
شوې وې تررسه شوې. په دغو 
لوبو کې بشیر احمد د ژورنالیزم 
پوهنځي زدګړیال اتلويل خپله 

نوي رييس ښاغيل محمد  له 
په  بابــري رسه وکتل.  عثامن 
دغه کتنه کې نسیمي، ښاغيل 
بابري ته د نوې دندې مبارکي 
ورکړه او په پوهنتونو کې يې د 
سپورټ د اهمیت او پرمختګ 

بدين  د  الله  روح  راز  دغه  کړه 
او دکرنې  دویم  روزنې محصل 
پوهنځي زدګړیال درېیم ځای 

خپل کړ.
په پایله کې د کندهار پوهنتون 
د ریاست لخوا نور لوبغاړي هم 
په ستاينلیکونو او ډالیو  ص.3 

رهربی فدراسیون با معیین مالی و اداری تحصیالت عالی دیدار منود
فدراسیون  رهربی  اعضای 
های  پوهنتـــون  ورزشـــی 
افغانستان با جناب نور محمد 
درویش معیین مالی و اداری 
وزارت تحصیالت عالی در مقر 

دفرت ایشان دیدار منودند.
ِرییـس  دیـــدار  ایـــن  در 
عمـــومـــی فـــدراســــیون 
ورزشــی پوهنتــــون هـــای 
منقوش  الحاج  افغانـستان 
الدین »نســـــیمی« ضمـــن 
آقای  برای  تربیکی  عرض 
درویـــــــش در خـــــصوص 
حامیــت ایــشان جــــــهت 
ورزش  انکشاف  و  پیشربد 

پوهنتونها صحبت منودند.

رییس فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان با جناب محرتم دکتور 
حفیظ الله ولی » رحیمی« ريیس منتخب املپیک و تربیت بدنی، الحاج داد 

نور محمد درویش نیز به رهربی فدراسیون وعده سپرد؛ که جهت 
پیرشفت ورزش پوهنتونها از هيچ نوع سعی و تالش دریغ        ص.3

آن انستیتیوت یاد شده زمینه 
رشته  پنج  در  را  مترینات 
آببازی،  پهلوانی،  بوکسنگ، 
به  را  بدمينتون  و  تکواندو 
می  مهیاء  افغان  ورزشکاران 
سازد. تفاهمنامه متذکره در 

ورزشی  فدراسيون  روئسای 
و  افغانستان  های  پوهنتون 
مانف  املللی  بین  پوهنتون 
رچنا تحقیق و آموزش کشور 
را  ی  تفاهمنامه  هندوستان 
امضاء منودند کـه به اساس 

حالیکه سید داوود صدیقی 
ورزشی  فدراسيون  مناینده 
افغانستان  های  پوهنتون 
حضور  نیز  دهلی  شهر  در 

داشت بــه امضاء رسید. 
قبــــل از امــضــــای ص.3 

اهـمیــت ورزش در جـامعـه اکـادمـیـک کـشـور

پوهنتون بین املللی مانف رچنا؛ زمینه مترینات ورزشی 
را به ورزشکاران مساعد می سازد

ص2

اخرتی«   « پاینده  محمد 
و  املپیک  اجرائیه  رییس 
رییس منتخب فدراسیون 
مقر  در  ســواری  اســـپ 
کمــیته مــلی الـمپــیک 
در  منودند.  دیدار  کشور 
ماسرت  الحاج  دیدار  این 
منقوش الدین » نسیمی« 
پیشــرفت  به  رابــطه  در 
ورزش خصـــوصــاً ورزش 
محصالن صحبت منود و 
افزود که ورزش در سطح 
ارزش  و  جــایگاه  کشور 
خاص دارد و خوشبختانه 
ص.3  گذشته  به  نسبت 







سپوريت، ټولنیزه مهالنۍ                                    د تاسيس کال ۱۳۹۸

فدراسیون  عمومی  رییس 
های  پوهنتون  ورزشی 
ماسرت  الحاج  افغانستان 
با  نسیمی  الدین  منقوش 
پوهندوی  محرتم  جناب 
در  امین  فیصل  محمد 
ایشان  کاری  دفرت  مقر 
ها  فعالیت  خصوص  در 
آینده  اهداف  پیشربد  و 

فدراسیون گفتگو منودند.
آقای امین جدیداً به حیث 
پوهنتون  محصالن  معاون 
و یک  کابل گامشته شده 
و  عامل  مبتکر،  شخصیت 
جهت  و  باشد  می  دلسوز 
پوهنتونها  ورزش  پیرشفت 

آقای ذبیح الله »شهزاد« مسوول 
نرشات فدراسیون ملی تکواندو و 
مسوول رشته تکواندو فدراسیون 
ورزشی پوهنتون های افغانستان؛ 
کمیته  ورزشی  سفیر  حیث  به 
تعیین  رسیالنکا  املپیک  ملی 
روز  گردید. همه ساله در جهان 
جهانی املپیک تجلیل می گردد 
مسوولین  مناسبت  همین  به  و 
ارشد کمیته ملی املپیک کشور 
دوست رسیالنکا؛ آقای شهزاد را به 
عنوان سفیر رسانه های اجتامعی 
املپیک این کشور انتخاب منوده 
جمله  از  شهزاد  آقای  است. 
خربنگاران موفق ورزشی کشور نیز 
می باشد که در این راستا خدمات 

تورمننت فوتبال تحت شعار )محو مواد مخدر آرزوی 
جوانان افغانستان( میان تیم های وزرشی فاکولته های  
پوهنتون کندز برگزار گردید که رس انجام با قهرمانی تیم 
فاکولته کمپیوترساینس و نائب قهرمانی فاکولته اقتصاد 
به پایان رسـید محفـلی که به منظور اهدای تحایف و 

 بر اساس لزوم دید هئیت 
رهربی فدراسیون ورزشی 
پوهنتون های افغانستان و 
نظر به لیاقت، شایستگی 
و تجارب ورزشی؛ محرتم 
»ستاری«  عبداملعروف 
بدنی  تربیت  استاد 
تخنیک  پولی  پوهنتون 
مسوول  صفت  به  کابل 

هندبال  تعیین گردید.
ستاری  عبداملعروف 
ش   . ـ  ه  ۱۳۵۲ درسال 
در شهر کابل متولد شده 
است. وی  از لیسه عالی 
محمود طرزی فارغ گردیده 
و بعد از آن شامل فاکولته 
پوهنتون  بدنی  تربیت 
تعلیم و تربیه شهید استاد 

درجه عالی سند فراغت 
را بدست آورده است.

هـ  درسال ۱۳۷۷  وی   
استاد  صفت  به  .ش 
دیپارمتنت تربیت بدنی 
پوهنتون پولی تخنیک 

ربانی گردید. ستاری در 
ـ . ش از  سال  ۱۳۷۶ ه
فاکولته ی تربیت بدنی 
به  و  لیسانس  سویه  به 

کابل شامل وظیفه گردید. 
رشد  درقسمت  ایشان 
زحامت  هندبال  ورزش 
زیاد را متقبل شده و در 
این کانون علمی نهایت 
این  تا  مینامید  تالش 
بیشرت  ورزشی  رشته 
پیرشفت مناید. همچنان 
هندبال  رشته  ستاری 
هندبال  منتخب  تیم  و 
تخنیک  پولی  پوهنتون 
را چندین بار تا سکویی 
قهرمانی همراهی منوده 
و افتخارات زرین را به نفع 
تیم خود ثبت کرده است . 
به همین منظور فدراسیون 
هندبال کشور نیز وی را 
ص.3   مربی   صفت   به 

عبدالرحمن اسحاق زی به حیث مسوول زون قندهار فدراسیون ورزشی 
 پوهنتون های افغانستان تعیین گردید؛ وی رییس اتحادیه ورزشی ص.3 

پوهنځيو  د ۲۱  پوهنتون  کابل  د  وړاندې  موده  څه 
تر منځ د والیبال سيالۍ تررسه شوې په دغو سیالیو 
کې د کرين پوهنځي اتلويل وګټله او د ښکلو هرنونو 

پوهَنځي د سپینو زرو مډال خپل کړ.
اداري  او  مايل  پوهنــتون  کابل  د  کې  لوبو  یادو  په 
مرستیــال، د کرنې پــوهنځي رییـــس ښاغيل پوهاند 
د  عزیزي،  هامیون  آمر  ورزيش  فیيض،  رسول  غالم 
پوهنځیو رییــسانو، کلتوري امریت او د کابل پوهنتون 
استادانو هم ګډون درلود. د لوبې په پای کې د کابل 

پوهندوی فصیل امین به صفت معاون محصالن
 پوهنتون کابل گامشته شد

مسوول تکواندو فدراسیون پوهنتون ها؛ 
سفیر رسانه يی رسیالنکا گردید

د کرنې پوهنځي د والیبال لوبو اتلويل وګټله

تورمننت فوتبال با قهرمانی تیم کمپیوترساینس به پایان رسید

عبداملعروف ستاری مسوول هندبال فدراسیون گردید

عبدالرحمن اسحاق زی به صفت مسوول زون 
قندهار تعیین گردید

وعده سپرد که در این راستا 
می  جانبه  همه  همکاری 
ورزشی  فدراسیون  مناید. 
افغانستان  های  پوهنتون 

موفقیت  تربیکی؛  ضمن 
های بیشرت و روز افزون را از 
خداوند متعال به آقای امین 

خواهان می باشد.

صاحب امتیاز: الحاج منقوش »نسیمی« رییس فدراسیون
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مدیر مسوول: محمد طارق»صابر« 0770878702

سکرتر مسوول: شیرشاه »حکیم«
ویراستار:  اجمل

خربنګار:  خواجه مصطفی »صدیقی«
دیزاین: حسیب الرحمن»ساحل«

Tariqsabir63@gmail.com:ایمیل آدرس
آدرس: پوهنتون کابل- افغانستان
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به  افتخاری  مـدال 
تیم های ورزشی با 
اشتــراک پوهندوی 

عبدالقدوس 
اصــــولـــی معاون 
امــور محصـــالن و 
سـرپرســـت ریاست 
پوهنتــون، پوهنیار 
قــاسمی  مســعود 
رییــس فـــاکــولته 
کمپیــوترســاینس، 
خوشــحال الرحمن 
رحامنـــی آمــــــــر 
تحقیقــات علمی، 
 غالم سنایی  ص.3

پوهنتــون مــــايل او اداري 
ګټونکي  لوبې  د  مرستیال 
ټیم ته د اتلولۍ جام ورکړ او 
ورزيش  د  پوهنتون  کابل  د 
امریت له هڅـــو، د لوبغاړو 
له نیکو اخالقو، له استادانو 
مننه  او مسوولینو څخه یې 
وکړه او د دوی لپاره یې د ال 
بریالیتوب هیله څرګنده کړه. 
یادې لوبې هـــر کال د کابل 
پوهنتون د سپــوريت امریت 
پیاوړي   او  نیول کېږي  لخوا 
لوبغاړي منتخت ټیمونو ته،  
ترې غوره کېږي. په دغه لوبو 
کې هــم ۱۸  تنه لوبغاړي د 
کابل پوهنتون د والیــــبال 
منتخب ټیـــم تـــه د یو کال 

لپاره وټاکل شــول.

شایان را به کشور و ورزشکارن انجام داده است. 
 هئیت رهربی فدراسیون ورزشی پوهنتون ص.3

هــر وقــت بــدن مــن فریــاد مــی زد متریــن دیگــر کافــی 
اســت، مغــز مــن فریــاد مــی زد هنــوز نــه! مــن وقتــی 
کــه خســته شــوم دســت از تــاش منیکشــم، فقــط  

وقتــی متریــن ام خــاص شــود متوقــف میشــوم.

 جی کاتلر قهرمان
چهار دوره مسرت املپیا
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