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 حرفوی اروپا شدس بوکقهرمانی  «سعیدی»یما 
 

 
بوکسر تجربه کار و  با را اروپا حرفوی بوکس انیقهرم مسابقه «م  ۸۳1۲ چمار 1۳ » خیبتار «ی دیسع»  مای

 مربوطات شهر (Gütersloh Bielefeld)گیوتسلو شهر در« توروسیان » ارمان  قایآارمنی  کشور سرسخت
 اد.د انجام ، بیلیفلد کشور المان

 ،دبو سازماندهی و تدویر شده «اف آی ، بی ، »  جهانی بوکسبین المللی  سازمانجانب  از کهقهرمانی  این مسابقه
مشهور و سرشناس اشتراک  ورزشی و افراد مسوولین سازمانهای ورزشی ، قهرمانانصدها تن ، بشمول   در آن
  .بودند ورزیده
 .آغاز شد خاص  با مراسماروپا ،  وقت به ده بجه شب ساعتبه مسابقه 
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 بیست و چهارتا اکنون  ،دارد عمر لسا چهاری و که س «توروسیان » قای آارمنی  و سرسخت بوکسر تجربه کار
 ردر کشور المان نف وزن متوسط ، ویفبکسران حر لست قید درنامبرده  است. داده انجام بوکس را  ویفمسابقه حر

ه ب ان نشانگخود را برای اشتراک کنند ورزشی ، قدرت و تجربهٔ مسابقه در روند اول کوشید تااو  ؛دوم است  رهنم
 . نمایش بگذارد

 
 

 ستل در هم اکنونبوکس حرفوی انجام داده  مسابقهٔ  یازده که فقط بیست و چهار ساله این جوان «سعیدی » یما ولی 
 را دفع حریفش سخت توانست تا ضربات؛ استشده  قیدهشتم ره نمر در کشور المان نف وزن متوسط ویفبکسران حر

 را ودخیف حر هرا به نفع حود رقم زد ئی مسابقه سه دقیقه روند دوازدهدر  و تخنیک عالی مورال با بالمقابلو  نماید
 .قرار دادقوی تحت ضربات  انتماشاچیمکرر  و کف زدنهایهیجان  ،هیاهو در موج
د ، بودن« یم و المان جایتالیا ، بل» که از کشور های   «  افآی ، بی ،   » جهانی بوکس بین المللی سازمانداوران 
را در  یما  نیرومند کم میدان دستانو ح  فیصله نموده  « یسعید»  به نفع یما را مسابقه میدان دوازده هرنمرات 
یس ئر« نه گوی» آقای اولی  یگویندگبه نیوز  اسکای سپورت»  از طریق  تلویزیون  بشکل زنده مراسم حالیکه

 .بلند کردنشر میشد ،  « بوک و فیس(Sauerland) ترینر بوکس زوه لند
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 : قابل یاددهانی است که
 «یا ر »وبیرتو ر  قایآاز طرف  حرفوی اروپا بوکس کمربند قهرمانیافغانستان ،  بوکس در تاریخبار   برای اولین

 این «سعیدی » یما  در کمر «آی ، بی ، اف  » جهانی بوکسبین المللی  سازمانبخش کشور های اروپای  یسئر
 . شد بسته ، افغان بیست و چهار سالهٔ  جوان
«  عیدی س» را برای یما  بوکسر حرفوی اروپا یلقب قهرمان کسب و یروزیپ اینکه برعالوه «یا ر» وبیرتو ر آقای

ین ب سازمان بدسترس هیئت رهبری را جالب و دیدیدنی این مسابقهساخت که  نخاطر نشا، همچنان  فتگتبریک 
و ارزیابی  مورد«  ۸۳1۲ » سالدر لست بهترین مسابقات  تا قرار میدهم  « بی ، اف آی ،  » جهانی بوکس المللی
 .دهند قرار فیصله 

م ان معظگبزر و دعای شما الهی به یاری و با استعداد افغان ؛ دباین جوان مؤ  «سعیدی  »یما  :قابل تذکر است که
   .پیروز شدخویش  بوکس حرفوئی مسابقه دوازدهمین در، و دوستان عزیز

ً بن   صمیمانه  ؛پیامها و تیلفونهای شما و ارسال لطف و محبت ، تشویق از اشتراک ،و الدینش « سعیدی» یما  بدینوسیله ا
  . مینمایند سعادت استدعاخیر و شما برای همه الله تعالی گاه از در و مینمایند ابراز تشکر و قدردانی

   
  سعیدی فرشته
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