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" ﻣﺒﺎرزات ﺷﺐ ﻧﺒﺮد ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن "
دوﻣﯿﻦ روﯾﺪاد ھﻨﺮھﺎی رزﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ) ام.ام.ای ( ،دور دوم ﺷﺐ ﻧﺒﺮد،

ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﻮﺑﯽ ﮔﺮوپ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﻮ ﻟﯿﻮﭘﺮد

) (SLFC -Snow Leopard Fighting Championshipﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  3ﺣﻤﻞ  ، 1397راس ﺳﺎﻋﺖ  9:00ﺷﺐ ﺑﮫ وﻗﺖ ﮐﺎﺑﻞ ،ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد .ھﻨﺮھﺎی رزﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﯾﮑﯽ از ورزشھﺎی رو ﺑﮫ رﺷﺪ در ﺟﮭﺎن ﺑﻮده و از آﻧﺠﺎﯾﮑﮫ اﯾﻦ رﺷﺘﮫ طﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دارد ،ﺷﺐ ﻧﺒﺮد درﺻﺪد ﮔﺮد ھﻢ آوردن ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻧﺨﺒﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﻋﻼﻗﮫ
ھﻮاداران ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار دارد.
در دور دوم ﺷﺐ ﻧﺒﺮد ،ﭼﮭﺎر ﻣﺒﺎرزه در ﺳﮫ ﮐﻼس وزﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .دو ﻣﺒﺎرز اﻓﻐﺎن ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﺎﻧﯽ از ھﻨﺪ در ﻗﻔﺲ رو ﺑﮫ رو
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ؛ ذﮐﯽ اﺳﮑﺮاﭘﺮ " ،اوتﻻ" ﺑﮫ ﻣﺼﺎف اﻧﺪراﺟﯿﺖ ﻣﺎﻻﮐﺮ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ و ﻓﺮاﻣﺰ ﻣﺤﻤﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮھﺎن اﺣﻤﺪ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺧﻮاﺟﮫ ﺣﺴﯿﺐ ﺻﺪﯾﻘﯽ روﯾﺎروی ﻣﯿﺮﺑﺎﺑﺎ ﻧﺎدری ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﺣﺮﯾﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻓﺎروﻗﯽ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺼﻮر ِ ﻧﺒﺮد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
در وزن  74ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم -ﻧﯿﻤﮫ ﺳﺒﮏ وزن -ذﮐﯽ اﺳﮑﺮاﭘﺮ " اوتﻻ" و اﻧﺪراﺟﯿﺖ ﻣﺎﻻﮐﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻓﺎروﻗﯽ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺼﻮر ﻧﺒﺮد،
ﻓﺮاﻣﺰ ﻣﺤﻤﺪ و ﻓﺮھﺎن اﺣﻤﺪ ﺻﺪﯾﻘﯽ در وزن  70ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم– ﺳﺒﮏ وزن – ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺟﮫ ﺣﺴﯿﺐ ﺻﺪﯾﻘﯽ و ﻣﯿﺮﺑﺎﺑﺎ ﻧﺎدری
در وزن  63ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم – ﭘ َﺮ وزن – ﺑﮫ ﻣﺼﺎف ھﻢ ﻣﯽروﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﮫ ﺻﻮرت زﻧﺪه از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنھﺎی طﻠﻮع و ﻟﻤﺮ و ﭼﻨﻞ رﺳﻤﯽ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺷﺐ ﻧﺒﺮد ﻧﺸﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼﻗﮫﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻋﮑﺲھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺻﻔﺤﺎت رﺳﻤﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﻮﯾﺘﺮ ،و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ِ ﺷﺐ ﻧﺒﺮد ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻣﻮرد ﻣﻮﺑﯽﮔﺮوپ
ﻣﻮﺑﯽﮔﺮوپ ،ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز و ﺟﺎﻣﻊ رﺳﺎﻧﮫﯾﯽ و ارﺗﺒﺎطﺎت در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﮫ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯿﺶ از 17
ﺗﺠﺎرت ،اﯾﻦ ﮔﺮوپ در ﻋﺮﺻﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰون ،ﺑﺨﺸﮭﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ،رادﯾﻮ ،ورزش و ارﺗﺒﺎطﺎت راھﺒﺮدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﻮﺑﯽﮔﺮوپ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭘﯿﺸﮕﺎم در ﻋﺮﺻﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﺐ ﺟﻮاﯾﺰ ﻓﯿﺴﺘﯿﻮال ﻓﯿﻠﻢ "ﺳﻦ داﻧﺲ" ،ﺟﺎﯾﺰۀ ﮔﺰارﺷﮕﺮان
ﺑﯽﺳﺮﺣﺪ ،ﺟﺎﯾﺰۀ "ﻧﮭﺎد ﻓﺮاﻧﺴﮫ" ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎﯾﺰۀ "درام ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﯿﺌﻮل" از ﺟﻤﻠﮫ اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﻮﺑﯽﮔﺮوپ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﻮ ﻟﯿﻮﭘﺮد SLFC
ﺳﺎزﻣﺎن  SLFCﯾﺎ  Snow leopard Fighting Championshipﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﻘﺮ آن در ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﻼش ارﺗﻘﺎء و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ورزش رزﻣﯽ آزاد ﯾﺎ  MMAدر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺣﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ دور از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺣﺮﻓﮫ ای را ﮐﮫ ورزﺷﮑﺎران روس در آن ﻧﯿﺰ اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ روﯾﺪاد ورزﺷﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۶اﭘﺮﯾﻞ  ٢٠١۶ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ورزﺷﮑﺎران و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎری اﺷﺘﺮاک
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺪف از راه اﻧﺪازی ﻣﺒﺎرزات آزاد در ﺳﺎزﻣﺎن  SLFCاﻧﺘﺨﺎب ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ورزﺷﮑﺎران رزﻣﯽ از ھﺮ زﻣﯿﻨﮫ ورزﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ
ﺟﻮﺟﯿﺘﺴﻮ ،ﻣﺸﺖ زﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮑﺴﻨﮓ و ﭘﮭﻠﻮاﻧﯽ در ﺳﺎل  ٢٠١۶ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﻨﻨﺪه ھﺎی ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺳﺎده ﮔﯽ و از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ طﻠﻮع و ﻟﻤﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ طﻮر
زﻧﺪه ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن  SFLCﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎران اﯾﻦ دور ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ از آن ﺟﻤﻠﮫ و ﺑﮫ طﻮر
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮان از ﻣﺮﺑﯽ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺳﺎزﻣﺎن  SLFCﺳﻌﯽ ﻣﯿﺪارد ﺗﺎ ورزش  MMAدر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ورزﺷﮑﺎران رﺷﺘﮫ ﻣﺒﺎرزات آزاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﮫ
ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮭﺮت و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎران ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از طﺮﯾﻖ آدرس ھﺎ و ﺷﻤﺎره ھﺎی ﺗﻤﺎس زﯾﺮ در ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ:
ﺳﺎزﻣﺎن اس ال اف ﺳﯽ ):(SLFC

ﺷﺐ ﻧﺒﺮد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:

ﮐﺎﮐﺎﯾﻞ ﻧﻮرﺳﺘﺎن

ﺧﺪاداد ﺷﻌﯿﺐ

رﺋﯿﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس0711995415 :

kakailkhan@gmail.com
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