
 
 
 
 

 

  اعالمیھ مطبوعاتی  

 1396حوت  28تاریخ: 

 برگزار خواھد شد 1397حمل  3دور دوم شب نبرد تاریخ  عنوان:

 "برای اولین بار در افغانستان شب نبرد  مبارزات "

                      سازمان سنو لیوپرد ،  با ھمکاری موبی گروپ ودور دوم شب نبرد، )دومین رویداد ھنرھای رزمی ترکیبی ( ام.ام.ای 
(SLFC -Snow Leopard Fighting Championship)  وقت کابل، برگزار  شب بھ 9:00، راس ساعت  1397حمل  3تاریخ بھ

ھای رو بھ رشد در جھان بوده و از آنجایکھ این رشتھ طرفداران زیادی در افغانستان شود. ھنرھای رزمی ترکیبی یکی از ورزشمی

کھ مورد تحسین و عالقھ ثابت کرده است ای بھ صورت گسترده مبارزاتدارد، شب نبرد درصدد  گرد ھم آوردن مبارزین نخبھ است. این 

  اران محلی و بین المللی قرار دارد.ھواد

شود. دو مبارز افغان با حریفانی از ھند در قفس رو بھ رو در سھ کالس وزنی متفاوت انجام می مبارزه، چھار در دور دوم شب نبرد

گیرد. دیقی قرار میخواھد رفت و فرامز محمد در مقابل فرھان احمد ص ماالکر" بھ مصاف اندراجیت الاسکراپر، " اوتکی ذخواھند شد؛ 

ِ نبرد خواھد بود.فاروقی، ایستد و حریف عبدالعزیز بابا نادری میچنین، خواجھ حسیب صدیقی رویاروی میرھم   عبدالمنصور

 ،عبدالمنصور نبردعبدالعزیز فاروقی،قرار دارند؛  ماالکر" و اندراجیت الاسکراپر " اوتکی ذ -نیمھ سبک وزن -کیلوگرم 74در وزن 

بابا نادری خواجھ حسیب صدیقی و میرمبارزه خواھند کرد و  – سبک وزن –کیلوگرم 70دیقی در وزن فرھان احمد صو فرامز محمد 

  روند.بھ مصاف ھم می –وزن  پَر –کیلوگرم  63 وزندر 

توانند برای مندان میو چنل رسمی یوتیوب شب نبرد نشر خواھند شد. عالقھ ھای طلوع و لمراین مسابقات بھ صورت زنده از تلویزیون

ِ شب نبرد مراجعھ کنند.کسب اطالعات و تماشای عکس   ھای  بیشتر بھ صفحات رسمی فیسبوک، تویتر، و اینستاگرام



 
 
 
 

 

 گروپدر مورد موبی

 17زی، خاور میانھ و آفریقا میباشد. با مالکیت بیش از یی و ارتباطات در سرتاسر آسیای مرکگروپ، شرکت پیشتاز و جامع رسانھموبی

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

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

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

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

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

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

 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

کھ از آن جملھ و بھ طور تمام امکانات را  برای ورزشکاران این دور مسابقات در نظر گرفتھ است   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 

  نماید.جھان معرفی و در مقابل شھرت و سرمایھ برای ورزشکاران کسب 

 برای معلومات بیشتر و مصاحبھ با ما میتوانید از طریق آدرس ھا و شماره ھای تماس زیر در تماس شوید:

       :افغانستان شب نبرد           (SLFC):   سازمان اس ال اف سی

 خداداد شعیب               کاکایل نورستان 

 مدیر بخش رسانھ ھای اجتماعی               رئیس عمومی 
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