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روز سے کیپٹن فصیح بابر امین شہید سپورٹس کمپلیکس میں جاری  ڈی  5

ویں مردوں کی  اور دوسری  خواتین کی قومی باکسنگ چیمپین 38ایچ اے الہور 

اور  ۔ ہوئیے  ے فائنل مقابل 19ل کشپ آج  اختتام پزیر ہوئی ۔ آج کے دن میں 

جیتنے والوں کو انعامات اور اس چمپین شپ کی نئی تیار کردہ بیلٹ بطور   

 اعزاز دی گئی۔

ج کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی لیفٹینیٹ جرنیل سعید عارف آ

حسن ، ہالل امتیاز )ملٹری( )رئیٹارڈ(، صدر پاکستان اُلمپیک ایسوسیشن تھے 

ایچ اے الہور برگیڈئیر وحید گل ۔مہمان خصوصی کی آمد پر ایڈمنسٹریٹر  ڈی 

ستی نے ان کا استقبال کیا۔ بعد ازاں صدر پاکستان باکسنگ فڈریشن، محمد خالد 

محمود نے مہمان خصوصی کو اپنا قیمتی وقت نکالنے پر کا شکریہ ادا کیا اور 

اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے  اس چیمپین شپ  کے کامیاب انعقاد اور سپانسرشیپ 

 کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔پر ڈی ایچ اے 

 

 جیتنے والوں میں میڈلز اور تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی نے 

۔ اس کے   چمپین شپ کی نئی تیار کردہ بیلٹ بطور   اعزاز دیچیمپین ٹیم کو  

بعد ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے  اور جنرل سیکٹری پاکستان باکسنگ فیڈریشن  نے 

 مہمان خصوصی کو مومینٹو پیش کیا ۔ 

دن کے پہلے حصے میں بیگم اور برگیڈئر وحید گل ستی  ایڈمنسٹریٹر ڈی 

ایچ اے نے  مقابلے میں جیتنے والی خواتین کی بلخصوص حوصلہ افزئی کی 

 ڈلز تقسیم کیے۔اور ان میں می

ء میں 2021ڈی ایچ اے اٹھتیسویں مردوں کی قومی باکسنگ چمپین شپ 

پاکستان ایرفورس کے محمود الحسن سوپر ہیوی ویٹ چمپین ہیں، واپڈا کے ثناہللا 

ہیوی ویٹ چمپین ہیں، پاکستان آرمی کے نظیرہللا کروزر ویٹ چمپین ہیں، 

یں، پاکستان آرمی کے سیف پاکستان آرمی کے بالول ضیا الئٹ ویٹ چمپین ہ

المنان ِمڈل ویٹ چمپین ہیں، پاکستان آرمی کے گل زیب الئٹ ِمڈل ویٹ چمپین 



ہیں، پاکستان آرمی کے سلیمان بلوچ ویلٹر ویٹ چمپین ہیں، واپڈا کے نقیب ہللا 

الئٹ ویلٹر ویٹ چمپین ہیں، پاکستان آرمی کے الیاس حسین فیدر ویٹ چمپین ہیں، 

فالئی  عطاہللا کے  واپڈااور  زاکر حسین بینٹم ویٹ چمپین ہیںپاکستان آرمی کے 

 ویٹ چمپین ہیں ۔ 

ء میں 2021ڈی ایچ اے دوسری خواتین کی قومی باکسنگ چمپین شپ 

باد کی ندا زرین الئٹ ویٹ چمپین ہیں، سندھ کی گل جبین فالئی ویٹ آاسالم 

کی موعزما ویلٹر  چمپین ہیں، سندھ کی مہرین بلوچ فیدر ویٹ چمپین ہیں، پنجاب

 ویٹ چمپین ہیں۔ مینیمم  ماریہ کی  سندھ ویٹ چمپین ہیں اور  

ٹیمیں تھیں جو  07ٹیمیں ہیں جبکہ خواتین کی کل  12مردوں کی کل 

روزہ باکسنگ چمپین شپ کے دوران مختلف  ویٹ  5ء میں ہونے والی اس 2021

مقابلوں میں حصہ لیا ۔ ان ٹیموں میں  153میں مجموعی طور پر  کیٹیگریز

پاکستان نیوی، ائرفورس، پولیس،  واپڈا، پاکستان ریلوے اور باکسنگ چمپین شپ 

ء کی دفاعی چمپین پاکستان آرمی کی ٹیموں کے ساتھ ساتھ پنجاب، سندھ، 2019

بلتستان اور آزاد بلوچستان، خیبر پختونخواہ، فیڈرل ایریا )اسالم آباد(، گلگت 

 جموں و کشمیر کی ٹیمیں شامل تھیں۔

ڈی ایچ اے مین نیشنل باکسنگ چمپین شپ کی ٹیم ٹرافی پاکستان     38

آرمی نے جیتی، دوسرے نمبر پر واپڈا رہی اور تیسرے پر پاکستان نیوی۔ 

ڈی ایچ اے ومین  نیشنل باکسنگ چمپین شپ کی ٹیم ٹرافی سندھ کی ٹیم  دوسری 

اد آبدوسرے نمبر پر پنجاب کی ٹیم رہی اور تیسرے نمبر پر اسالم  نے جیتی،

 رہی۔

 

مہماِن خصوصی نے تمام نئے چمپینز کو مبارکباد پیش کی اور ان کو 

مستقبل میں ہونے والے بیناالقوامی مقابلوں کے لیے اپنی نیک تمناوں کا اظہار 

 کیا۔

 


