
 
 
 
 

 

 مطبوعاتي اعالمیھ

ھ  28 د کب پھ 1396د : نی

او د : سر لیک ي. 3کال د وري پھ  1396د شب نبرد دویم  پ  پھ الره اچول کی

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

و روب او سنو لیویرد سامازمان د رزمی ھنروونو د ترکیبی  پی او د موبی                   سیال (ام. ام. ای)؛ د شب  نبرد دویم پ

)(SLFC -Snow Leopard Fighting Championship   ي. رزمی  9، د کابل پھ وخت  3د وري  پھ  1396پھ ھمکارۍ د بجې پیلی

ۍ  کې یو  لھ ھغو  ھنرونو  نھ دي، چ ھ کې دی چې غوره ترکیبی ھنرونھ  پھ  ن ې پھ افغانستان  کې ډٻر پلویان لري. شب نبرد پھ دې  ھ

ان یوالھ او محلي  کچھ د  خلکو پام  ې ده چې پھ ن ھ دا  ثابتھ ک ي. دغو سیالیو پھ ډٻره پراخھ تو تھ  استعدادونھ او سیالي کونکي پیدا ک

  ور واړه وي. 

لور سیال  لري چې پھ درٻ او  .ي.  دوه افغان مبارزین بھ  پھ پنجره کې د خپلو د شب نبرد دویم  پ و بیالبېلو وزنونو  کې  ترسره کی

ي او فرامز محمد بھ د فرھان احمد  “ اوت ال “ھندي سیاالنو سره مخامخ شي، ذکی اسکراپر  د اندراجیت مالکر پھ وړاندې بھ سیالي وک

ي. ھمدا راز؛ خواجھ حسیب صدیقی بھ ې او د عبدلعزیز فاروقي  صدیقی پھ وړاندې سیالي وک د میر بابا نادري پھ وړاندې لوبھ وک

ي.    حریف بھ د عبدالمنصور پھ وړاندې  سیالي وک

رام ، نیمھ سپک وزن کې، ذکي اسکراپر  74پھ  د اندراجیت ماالکر پھ وړاندې سیالي کوي، عبدلعزیز فاروقی،  “ اوت ال “کیلو 

ي. خواجھ حسیب صدیقی  70دیقی بھ پھ عبدالمنصور، فرامز محمد او فرھان احمد ص رام سپک وزن کې  لھ یوه بل سره سیالي وک کیلو 

رام  63او میر بابا نادري د  ي.  –کیلو    پَر وزن ـ کې د یوه بل پھ وړاندې سیالي ترسره ک

وپ چینل کې ھم ک  ي او پھ یو ھ خپری لویزیونونو نھ پھ ژوندۍ ب ورئ.  د دې  دا سیالي بھ تاسې د  طلوع او لمر  والی شئ دا لوبې و

رام لھ رسمي ر او د اینستا ورونھ  د شب نبرد  د فیسبوک، توی  لوبو  مینوال کوالی شي پھ دې اړه  تازه  مالومات  او  پھ  زړه پورې ان

ي.  و نھ تر السھ ک   پا



 
 
 
 

 

 روپ پھ اړهد موبي

ني ختی او آفریقا کې مخک او بشپ رسنیز او د اړیکو شرکت دی. د وبيم 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

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

  شمیرو پھ اړیکھ کې شئ: تیلیفونيکولی شئ پھ الندې ادرس او  مرکې لپارهد ال زیاتو معلوماتو او 

  اداره SLFCد 

  کاکایل نورستان

  عمومي رییس

  ٠٧٨۶٠١١٧٨۶د اړیکې شمیره: 

 kakailkhan@gmail.com 

  

  

 :شب نبرد د افغانستان

  خداداد شعیب 

ې مشر ان ولنیزو رسنیو د   د 

   ٠٧١١٩٩۵۴١۵ :د اړیکې شمیره

Khodadad.shoayb@mobygroup.com 


