
 
 
 
 

 

 مطبوعاتي اعالمیھ

ھ  ١٣٩۶ سلواغی ۵: نی

ي ١٣٩۶د  سلواغی ۶پھ : عنوان  بھ افغان او روسي لوبغاړې لوبھ تر سره ک

ل لپاره  پھ“ ي    "نبرد شبد افغانستان کې د لم

روپ او سنو لیوپرد  ١٣٩۶د  سلواغید  ۶پھ  پر وخت د کابل  (SLFC – Snow Leopard Fighting Championship)بھ موبي 

ام  ھ بھ د طلوع  ٩:٠٠د ما ھ وي چې پھ ژوندۍ ب ن پی و لوم ھ بھ د ورتھ پی ۍ. دغھ پی بجې پھ کابل کې د شب نبرد لوبې ترسره ک

ي چې د افغان او خھ خپری روسي لوبغاړو تر مین بھ د اصلي او نیمھ اصلي کارتونو پھ درې لوبو کې ترسره  او لمر د تلویزیونونو 

ۍ. شب نبرد بھ د میلیونونو افغانانو لپا ره د شي. دغھ لوبھ بھ د افغانستان د آزادو لوبو د غوره لوبغاړو د پیژندنې لپاره زمینھ برابره ک

ول ھ بھ د  رم او الھام ورکونې زیرمھ وي او ھمدارن تلی دلیل وي. سر   نیزو بدلونونو لپاره یو غ

وانان پھ » پھ قفس کې لوبھ« بھ د شب نبرد لخوا د زورزیاتي سره د مبارزې شعار وي چې پھ ھغھ کې بھ د افغانستان غوره لوبغاړي 

و خپل انرژي او احساسات د تاوتریخوالي پرتھ د آزادو لوبو پھ  وۍ تر  ھ نظم درلودلو لپاره وھ   قفس کې وکاروي. ژوند کې د 

روپ او سنو لیوپرد د موسسي یوه اوږدمھالھ ھمکاري ده چې پھ ھغھ  شب نبرد د افغانستان د دوه غوره ورزشي شرکتونو یعني موبي 

ې ده.  ه ک ی. دغھ لو یې ھوک ھ خپری ولو د ډیرو لیدونکو وړ ساعتونو کې پھ زوندۍ ب   بې بھ د طلوع او لمر تلویزیونونو تر 

ولیزه لور پیاوړي افغان لوبغاړي ھر یو روح هللا محمدي، واحد نژند، فیض هللا قادري، او حسین بخش صفري  پھ  ھ: شپ لوبغاړۍ،  تو

ي. یو کامل مکمدوف او رمضان اسماعیلدوه غوره روسي لوبغاړي ھر  – ۍ شپھ یو لھ بل سره ولوبی   وف، بھ پھ لوم

ھپھ شب نبرد کې بھ درې لوبې ترسره شي چې ھره ل اونو کې برابرې شوي دي.-وبھ پھ درې پن   دقیقھ یی پ



 
 
 
 

 

ۍ لوبھ کې پھ  او  ۶٣پھ لوم ي. پھ دوھم پ رامھ وزن یا ډیر وزن کې بھ حسین بخش صفري د فیض هللا قادري پر وړاندې ولوبی کیلو 

ي. ٧۴پھ  رامھ وزن یا نیمھ سپک وزن کې بھ واحد نژند د کامل مکمدوف پر وړاندې ولوبی   کیلو 

ھ د  ھ کې بھ ھمدارن ي. پھ آخرن لوبھ کې چې نیمھ سپک وزن پھ لوبھ کې اسماعیلپھ دغھ پی وف د روح هللا محمدي پر وړاندې ولوبی

لور می ې وه، اسماعیلدغھ دوه لوبغاړو  ونکی پیژندل شوی وو. اشتې مخکې ترسره ک   وف 

ھ بھ پھ ژوندۍ  خھ ھم خپره شي. پلویان او لیدونکي د طلوع او لمر د تلویزیونونو سربیره، دغھ پی یوب کې د شب نبرد د کانال  ھ پھ یو ب

ورونھ او نور معلومات د شب نبرد او سنو لیوپرد ې اړوند ان رام او  SLFCسسې د مو کوالی شي چې د دغې پی ا د فیسبوک، اینس

ۍ.  خھ ترالسھ ک و  ر لھ پا   وی

 روپ پھ اړهد موبي

ني ختی او آفریقا کې مخک او بشپ رسنیز او د اړیکو شرکت دی. د موبي تنول سره،  ١٧روپ، پھ مرکزي آسیا، من ریو  سودا

روپ  یژیکو اړیکو پھ برخد دا  را الي خدمتونو، د محتوا تولید، راډیو، ورزش او س روپ کې فعالیت ترسره کوي. موبيو لویزون، ډیجی

روپ د د محتوا تولید پھ برخې  ، د بې» سن ډانس«کې یو مخک او اعتبار لرونکی شرکت دی. یاد  وال ډال وړاندې پولې رپوټفېلم فېس

، د  ھ د » فرانسې بنس«کوونکو بنس ډال ، او ھمدارن یوالھ ډرام«ډال نې ویاړ » د سیئول ن   لري.ډال 

  پھ اړه SLFCد سنو لیوپرډ یا 

SLFC  یاSnow Leopard Fighting Championship یوالھ اداره ده و  ادارېددې دی.  چې مرکز یې پھ کابل یو ن ھ داده  پھ ھ

ي.  MMAازادو سیالیو یا افغانستان کې  ۍ د روسي لوو دد توانیدلې ادارهدا تھ وده او پراختیا ورک ھ ل بغاړو پھ ا ډول سیالیو پین

ي.    شتون کې ترسره ک

ۍ  ۍ ل . کال پھ اپریل کې ترسره شوه  ٢٠١۶د ددې سیالیو لم ون وک  ٢٠١۶ددې سیالیو موخھ پھ چې ډیرو لوبغاړو او مینوالو پکې 

ون پھ نورو برخو کې د غوره لوبغاړو    وو.  او موندلپیژندل کال کې پھ ھیواد کې د جوجیتسو، سوک وھنې او پھلواني پھ 

یوالو  ھغھ مینوال چې نشي کولی دا سیال وري، د طلوع او لمر لھ ن دې و ھ کتلی شي. شبتلویزیوني لھ ن خھ یې پھ ژوندۍ ب د کو 

SLFC ولو لوبغاړو  اداره ل د  ېاړین امکانات پھ نظر کې نیولي دي چې د لپاره دا  یوالو پھ ډول کولی شو  بیل روزونکو او د لھ ن

و.    سیالو لپاره د معیاري فضا لھ برابرولو یادونھ وک

ھ کوي اداره  SLFCد  یوالو تھ ورزش پراختیا ومومي او  MMAپھ افغانستان کې د  ھ پھ افغانستان کې د ازادو سیالیو لوبغاړي ن

ي. ھغوي تھ شھرت او سرمایھ را جذ و وروپیژني   ب ک
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