
 
 
 
 

 

 اعالمیھ مطبوعاتی  

 ١٣٩۶ دلو ۵تاریخ: 

 ند کردمبارزه خواھ  ١٣٩٧دلو  ۶مبارزان افغان و روسی در عنوان: 

  "برای اولین بار در افغانستان شب نبرد  مبارزات "

اولین دور (SLFC -Snow Leopard Fighting Championship) سنو لیوپردسازمان ، موبی گروپ  و ١٣٩٧ دلو ۶بھ تاریخ 

شب راه اندازی خواھند کرد. این رویداد در نوع خودش اولین رویدادی خواھد بود کھ  ٩:٠٠مبارزات شب نبرد را در کابل رأس ساعت 

افغانی  مبارزینرزه با کارت ھای اصلی و نیمھ اصلی بین بھ صورت مستقیم از تلویزیون ھای طلوع و لمر بھ نشر خواھد رسید کھ سھ مبا

 مبارزه ھای آزاد در افغانستان عمل می انجھت معرفی بھترین ورزشکار زمینھ اییو روسی برگزار خواھد شد. این رویداد بھ عنوان 

مند برای تغییرات اجتماعی خواھد کند. شب نبرد یک منبع سرگرمی و الھام بخش برای میلیون ھا افغان بوده و ھمچنان یک عامل قدرت

  . بود

شعار مبارزه با خشونت شب نبرد خواھد بود کھ در آن بھترین مبارزان افغانستان جوانان را برای داشتن نظم در ” مبارزه داخل قفس“

  .کنند و بدور از خشونت استفادهزندگی تشویق خواھند کرد تا بتوانند انرژی و ھیجانات شان را در قفس مبارزات آزاد 

میباشد کھ طبق  سنو لیوپردشب نبرد یک ھمکاری طوالنی مدت بین دو شرکت برتر ورزشی افغانستان یعنی موبی گروپ و سازمان 

   .پخش خواھد شد بطور زنده از طریق تلویزیون ھای طلوع و لمرترین ساعات توافق بھ عمل آمده؛ مبارزات آن در پر بیننده 

و دو  —، فیض هللا قادری، و حسین بخش صفرینژند واحددر مجموع؛ شش مبارز، چھار مبارز نام آور افغان ھریک روح هللا محمدی، 

  رفت. در شب نخست بھ مصاف ھم خواھند  اسماعیلوفو رمضان  مکمدوفمبارز برتر روسی بھ نام ھای کامل 

  



 
 
 
 

 

وند پنج دقیقھدر شب نبرد سھ رقابت برگزار خواھد شد کھ ھر رقابت  َ    .ای تنظیم شده استدر سھ ر

هللا قادری بھ رقابت خواھد پرداخت. در مبارزه دوم بخش صفری مقابل فیضکیلوگرام و یا پَر وزن، حسین ۶٣در مبارزه اول و در وزن 

   .رفتبھ میدان خواھد مکمدوف مقابل کامل واحد نژند ، وزن سَبُک کیلوگرام و یا در وزن نیمھ ٧۴و در وزن 

بُک وزن نیمھ دراین رویداد ھمچنان یک رقابت در بخش  هللا محمدی برگزار خواھدشد. در آخرین رقابتی کھ و روح اسماعیلوفبین سَ

   .عنوان برنده شناختھ شده بودبھ اسماعیلوفچھار ماه پیش این دو مبارز داشتند، 

مندان مستقیم از طریق کانال رسمی شب نبرد در یوتیوب پخش خواھد شد. عالقھھای طلوع و لمر، این رویداد بصورت عالوه بر تلویزیون

 ای فیسبوک، اینستاگرام و تویتر شب نبرد و سازمانو بینندگان میتوانند عکس ھا و جزئیات بیشر در مورد این رویداد را از طریق صفحھ

  بدست بیاورند. SLFCسنو لیوپرد 

 گروپدر مورد موبی

 17یی و ارتباطات در سرتاسر آسیای مرکزی، خاور میانھ و آفریقا میباشد. با مالکیت بیش از پیشتاز و جامع رسانھ گروپ، شرکتموبی

ھای مختلف از قبیل تلویزون، بخشھای دیجیتال، تولید محتوا، رادیو، ورزش و ارتباطات راھبردی فعالیت تجارت، این گروپ در عرصھ

پیشگام در عرصۀ تولید محتوا میباشد، کسب جوایز فیستیوال فیلم "سن دانس"، جایزۀ گزارشگران  گروپ یک شرکت معتبر ومیکند. موبی

  .گروپ میباشدسرحد، جایزۀ "نھاد فرانسھ"، و ھمچنان جایزۀ "درام بین المللی سیئول" از جملھ افتخارات موبیبی

 SLFCدر مورد سازمان سنو لیوپرد 

یک سازمان بین المللی است. مقر آن در کابل افغانستان میباشد.   Snow leopard Fighting Championshipیا   SLFCسازمان 

در افغانستان است. تا حال توانستھ است تا پنج دور از این مسابقات   MMAاین سازمان در تالش ارتقاء و پیشرفت ورزش رزمی آزاد یا 

 رگذار نمایند.حرفھ ای را کھ ورزشکاران روس  در آن نیز اشتراک داشتھ اند، ب

برگزار گردید کھ ورزشکاران و عالقمندان بسیاری اشتراک   ٢٠١۶اپریل  ٢۶اولین رویداد ورزشی این مبارزات در افغانستان بھ تاریخ 

انتخاب بھترین ورزشکاران رزمی از ھر زمینھ ورزشی دیگر مثل  SLFCکرده بودند. ھدف از راه اندازی مبارزات آزاد در سازمان 

  بوده است. ٢٠١۶مشت زنی یا بکسنگ و پھلوانی در سال  جوجیتسو،

 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

تمام امکانات را  برای ورزشکاران این دور مسابقات در نظر گرفتھ است کھ از آن جملھ و بھ طور   SFLCزنده بیننده باشند. سازمان 

  نمونھ میتوان از مربی ھای جھانی و فضای استاندارد رقابتی نام برد.

در افغانستان پیشرفت کرده و بتواند ورزشکاران رشتھ مبارزات آزاد افغانستان را بھ  MMAسعی میدارد تا ورزش   SLFCسازمان 

  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:

  (SLFC):   سازمان اس ال اف سی

 کاکایل نورستان 

 رئیس عمومی 

 0786011786شمارۀ تماس: 

 kakailkhan@gmail.com 

  

  

 :افغانستان شب نبرد

 خداداد شعیب 

  مدیر بخش رسانھ ھای اجتماعی 

  0711995415شمارۀ تماس:

Khodadad.shoayb@mobygroup.com  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 


