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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۲۸/۰۲/۲۰۲۱          «سعیدی»ان نشراتی یما گار
 

 !کمربند قهرمان بوکس را بدست آورد« سعیدی»یما 
 گزارش

 

 
German International (BDB) 

Super Welter Title, am 27.02.2012 in Berlin 
 در «هجری شمسی  1399 حوت 9 شنبه » ابقطم «میالدی  2021 فبروری 27 » روز مورخدی «سعیدی »  یما
را شکست داد و کمر بند قهرمانی انترناسیونال « زیلویننوین »  قای تومیآ ؛مین مسابقه بوکس حرفوی خودتبیس

 را موفقانه بدست آورد . بوکس حرفوی کشور جمهوری فدرالی المان؛
 «ده»در  کیلوگرام « 69»  متوسط در وزن ؛سپورت ونگا بوکس حرفوی سازمان به اساس پالن این مسابقه هیجانی

، در شهر برلین «  بی ـ دی ـ بی »حکم سازمان بوکس حرفوی کشور المان  تحت نظر داوران و مسابقه ، روند
   .ردیدگتدویر 
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به اینطرف  « 2011 » از سال ، می کند زندگی المان که در کشور ساله « 27» جوان این  «سعیدی » یما 
و اولین بوکسر افغان است که در  خود دارد ورزشی نزده مسابقه در کارنامه است؛ به تعداد بوکس حرفوی مصروف

سازمان جهانی  در دو را حرفوی اروپا قهرمانی بوکس قهرمانی و کمربند« پنچ بار » تاریخ ورزش وطن ؛ افتخار 
آقای تومی  سرسخت خود در هرده روند مسابقه حریف توانست تا دارد ، «اِی ـ بی ـ اف ؛ وی ـ بی ـ او  »
 با امتیاز کشور فنلند است ، و قهرمان سرسخت ، ورزیده انسال سن دارد، یکی از بکسر«  ۲۵» که  «لویننوینزی»

 نمرات شکست دهد و کمربند قهرمانی را بدست بیاورد.
در لست بوکس جهانی ارتقاع کرد و زمینه برای  با این موفقیت خویش« سعیدی » باید خاطر نشان ساخت که یما 

  مساعد شد . مسابقات جهانی برایش مانجا
 

 مبارک باشد! برای همه هموطنان معظم این پیروزی
و  و همه ورزشکاران هموطنان معظم شما همه و دعای خیر، او از حمایت و پشتیبانی و تیم کاری «سعیدی» یما 

  لی برای شما خیر و برکت نصیب کند .مینمایند و هللا سبحانه و تعا قلباً سپاس و قدردانی عزیز ؛ دوستان
 
 «سعیدی » ان نشراتی یما گار
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