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 .باشد ینم نیمن آناللزوماً نظر افغان جر سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 

 

 
 2۶/۰۹/2۰21            حسینی فرشته

 

 را بدست آورد س اروپاکمربند قهرمانی اتحادیه بوک« سعیدی»یما 
 

 
 

 «کسپولیتی»اقای هورد  با ، المان کشور حرفوی قهرمان بوکس «سعیدی  »یما  « 2۰21. ۰۹. 24 »بتاریخ 
بوکس  کمربند قهرمانی اتحادیه لمان باالی متعبر ترینرفوی کشور فرانسه ، در شهر برلین کشور اقهرمان بوکس ح

 .ه را از آن خود نموداین مسابق یبا امتیاز نمره ، پیروز «یما»داد و  اروپا ؛ مسابقه انجام
 المان، در وزنبوقت  شامیک  یستب ساعت میشود ، به اتحادیه بوکس اروپا ؛ نظارت کمکه از طرف ح   مسابقه این

 لمانآ شهر برلین کشور جمهوری فدرالیدر  سپورت واقعن اگوورزشی  ر، در تاال روند متوسط در قید دوازده
 . بودشد  دایر

 

  
 

 و مورال عالی ورزشی ، تخنیک دسپلین مختلف از سه کشور؛ هر دو بکسر با به اساس ارزیابی و فیصله داوران
و کمربند قهرمانی  شد اعالن ابقهبرنده مس منحیث بیشتر ، امتیازات کسب با «سعیدی»دادند ؛ و یما  انجام مسابقه
 گردید. تفویضبه یما سعدی  اتحادیه بوکس اروپا، طرف نماینده خاص از بوکس اروپا اتحادیه
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 دست یافت: ذیل ، به نتایجرمانی هق و گرفتن کمریندمسابقه  پیروزی در این با« سعیدی » یما 
 

 ،اتحادیه بوکس اروپا شناخته شد ن سپورت و نمایندهٔ ایس ارگئب راز جان این مسابقه به صفت بهترین مسابقه ــ
  فتند که :گ چنین هرکدام با تشویق کردن یما

یک  در مقابل به حریف ؛ و احترام با مورالی عالی ، تخنیک عالی، مهارت ، دسپلین ورزشی «سعیدی » یما 
 .نمودرا ازآن خود  پیروزخویش ؛ با دلیری رزمید و  تجربه کار حریف سرسخت و

 

 ردید.گشامل عضویت اتحادیه بوکس اروپا شد و کمربند قهرمانی ، بنامش ثبت « سعیدی » ــ یما 
 

 بوکس حرفوی جهان شد. «چهار ستاره » امتیاز بکسران دارای  شامل« سعیدی » یما  ــ
 

بکسر فعال ،  «نفر  14۹6 » کرد و در سطح جهان از مجموع در لست بکسران جهانی ارتقاع «سعیدی » یما  ــ
 .  و زمینه اشتراک او مسابقات جهانی بیشتر شد قرار گرفت « 25» درلست نفر 

 

 .ارتقا کرد  « 14، 7۹  »به  چهار امتیاز بدست آورد و نمرات آن جمعاً « سعیدی » یما  ــ
 
 . قرار گرفت «دوم  »در لست نفر  المان؛ فعال«  بکسر 4۹ »از مجموع  «سعیدی » یما  ــ
 

  تذکر نمایم که : در آخیر باید
بخش  و همه ، اقارب محترم دوستان عزیز بزرگان معظم ، شما بدینوسیله از همه و تیم کاری او ؛ «سعیدی  »یما 
 تشویق ، ستایش ، حمایت و خیر و سالمتی ، دعا را «سعیدی » ، یما  که لطف نموده و تبلیغاتی نشراتی های

هللا سبحانه  مینمایند و ابراز تشکر و قدردانی بیشتر بخشیدند ، از صمیم قلب، قوت و توان نمودند و او را رهنمائی
 نصیب کند  و تعالی برای همه شما اجر و خیروبرکت .
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