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 ۲۳/۰۶/۲۰۱۸          سعیدی: فرشته زارشگ
 

 !کرد  دفاع؛ خود  قهرمانیاز کمربند « سعیدی » یما 
 

 
 

دهم مارچ  »بتاریخ  که اروپا یبوکس حرفو یاز کمربند قهرمان« م  2018جون  22»  خیبتار « یدیسع»  مای
 .ردک ، دفاع بود موفقانه بدست آورده«  م 2018

 

 در سالون مشهور بنام «، اف  ی، ب یآ»  یبوکس جهان یالملل نینظر سازمان بکه تحت  ینیدیو د مسابقه جالب نیا
 « داید»  انیستیزب یقاآبا  قعیت دارد ،مو کشور المان لن ـشهر ک   ؛لوی دریای رین پهکه در  «هوتل  نیمارت» 

  .گردید ریتدو «شب بجه یازده»با مراسم خاص به ساعت  «دوازده میدان » در قید  ؛کس المانوبحرفوی قهرمان 
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میدان  پیروز خودشدهٔ انجام داده حرفوی  مسابقه« ده » در تمام و ا ،تجربه کار استحرفهٔ و بکسر یک  آقای دیدا
، کمربند ارمنستانی«  توروسیان»  آًقای باالی حریفش از پیروزی بعد تازه که را« دی یسع» یما  تا خواست ؛ هبود

 . بسازد اروپائی لقب امتیاز این صاحبخود را و  هشکست داداست ،  را بدست آوردهاروپا  بوکس قهرمان
 

بیشتر از وی هیاهوتشویق  با توام ،عالی دسپلین و با مورال افغان « ساله 24» این بوکسر « دی یسع»  یما اما؛
« هشتم » در میدان  را با وارد نمودن ضربات تخنیکی ، حریف سرسخت خودتاالر ه اشتراک کنند یکنیم هزار

حرفوی بوکس خویش ، به فضل هللا تعالی و  مسابقه«  سیزدهمین » به این ترتیب در و کرد « ناک اوت»  مسابقه
  .هموطنان عزیز ، کامیاب شد دعای شما

 

   
 

بلند را  «دی یسع» یما دستان نیرومند  «، اف  ی، ب یآ»  یبوکس جهان یالملل نیسازمان ب جهانی فدراسیون حکم
 .فتگاروپا را در کمر یما بست و پیروزیش را مبارک باد  کمر بند قهرمانی بوکس المان یس فدراسیونئر کرد و

 

از  عالقمندان و بخصوص؛ از اشتراک همه دوستان و زارش مسابقات بوکسگکمیته بر و فامیل با «سعیدی » یما 
 زحمت کشیده« سعیدی »  یما و تشویق مسابقه دیدن برای المان از شهر های مختلف کشور افغانهای عزیز که

تلویزیون جهانی تلویزیون وزین جهانی بهار ، تلویزیون جهانی طلوع ،  و همچنان از مسوولینبودند  تشریف آورده
ژورنالستان ، مطبوعات و  ،« موکس ـ تی فاو  » ، تلویزیون « تی فاو ـ۲۴ گتفی»  یتیانترن ونیزیتلوآریانا ، 

   :هریکاز لطف و زحمت  تلویزیون المانی ، همچنان
ورزشي  سپورت اتحادیهیورو  افغان «زمانی »  نعمت هللا ، محترم« شهزاد » ذبیح هللا  محترم ژورنالست ورزیده

« محمدی» تلویزیون وزین بهار ، استاد فریدن  ورزیده ژورنالست «نوس » ، محترم عبدالحنان  در اروپا افغانها
 مرکز ارتباطات جوانانمسوول  «بهار»ذبیح هللا محترم معاون فدراسیون عمومی ورزشهای رزمی افغانستان ، 

، «صافی » داکتر فاطمه  محترمه ،افغانستان یورزش یخبرگزار ، اروپا افغانان در یورزش ونیفدراسافغانستان ، 
عبدالرحمن محترم فدراسیون بوکس اروپا ، « سخی زاده » نورهللا  محترم، « وفا »  محترم محمد صدیق

 و یا با در جریان مسابقه شاناشتراک  که با ر دوستان و اقاربگودی« انوری» محترم محمد اشرف  ،«غفوري»
خود را تشویق و تمجید کردیند ،  زحمت کشیده بکسر جوان منزل ؛ لفون و مراجعه بهدر فیسبوک ، تی ارسال پیامها

 .مینمایند و قدردانی ک دنیای سپاسی
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