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 « سعیدی»  فرشته:  از گزارش
 

 ! شد  المان کشور بکس قهرمان«  سعیدی»  یما 
 

وول  ئکشور المان  و مس«  تای بکس »  قهرمان  سه مرتبه ئی  ورزشی  رزمی  پادشاه  و    «سعیدی »  یما 
»  مسابقات ورزش رزمی سراسری «  م   2۰15فبروری   21 » مورخ   « چمپین جیم  » مکتب  رزمی  بنام  
ن  سازماندهی کمک ورزشی در بین  جوانا» کشور المان را در شهر دیورن المان  بنام  «  تای  بکس و  بکس 

بین   قهرمانیطالئی    کمر بند؛  با  انجام  دادن  مسابقه اساسی این محفل ا  موفقانه  تدویر کرد و شخص«  افغان 
با افتخار و ، و کشور های همسایه المان را در وزن  متوسط  کشور جمهوری  فدرالی المانپروفی   بکسالمللی  
 بدست  آورد . سربلندی

 
GBA  Int. Deutscher Meister 

 
شهر دیورن المان با صحبت معاون شاروال شهر دیورن و  گدر سالون بزر« شش شام » این مسابقات به ساعت  

ورزشکاران  از کلپ های مختلف  تای بوکس و بوکس کشور المان «  سی تن »  ا  آغاز و مجموع« سعیدی » یما  
 . به مسابقه پرداختند

فقانه نصیب ؤم « سعیدی» گردان مکتب ورزشی یما ،  بیشترین مدالها را شاقابل یاددهانی است که در این مسابقات
 . شدند که در جمله آن یکتن  کمربند قهرمانی تای بکس کشور المان  را بدست آورد

 
تحت  نظر داوران و حاکم  سازمان بوکس المان « سعیدی » یما   بوکس حرفویقهرمانی   مسابقه جالب و دیدنی 

میدان مسابقه با پخش  سرود ملی  و نمایش فلم « ده » در قید « بجه شب یازده »  به ساعت  «  آه  . بی. گی » 
توام  با  کف زدنها و هیاهوی بیشتر از هشتصد تن تماشاچی « سعیدی » از فعالیت های  ورزشی  و اجتماعی  یما 

 .آغاز شد
تا یما این جوان تازه   خواست   « یونان»  گریچلند و تجربه کار کشور  ورزیده بکسر«  پولیتسیه  »سیزو اقای  
قرار دارد وهفت « نهم » شماره  بکسران در بهترین در لست  المان کشور  در سطح کهسکوه بوکس حرفوی را  به

دادنش،  شکست ثیر ضربات خود قرار داده و با أتحت تدر دقایق اول  مسابقه  ،داده حرفوی انجام بکس مسابقه 
 .مانی را نصیب شودکمربند قهر

حریفش را با در هر ده  دور میدان  مسابقه   ،و تخنیک  لین ورزشیپدسی ،توام با دلیری «  سعیدی » ؛  یما ولی
  ناتوان  ساخت...  ،  یما  یما ..گفتند : یما که می توام  با هیاهوی  تماشاچیان  وارد  کردن  ضربات  پیهم  تخنیکی

 .   و باالیش پیروز شد
» یما حاکم  میدان دستان  ،  در مجموع  به نفع  یما  اعالن شد« ، بی ، آه گی »  نمرات  داوران  سازمان  بکس  

کمر «  ، بی ، آه گی »  سازمان  بکس رهبری  تماشاجیان بلند کرد و   هیاهو و کف  زدنهابا  توام را « سعیدی 
 .تندکمر این  جوان نیرومند بس بهبند قهرمانی بکس  را 

، یکتعداد  وولین  دولتی و ادارات شخصی  شهر دیورنئمس ۀقابل یاددهانی است که در این  مسابقات  بر عالو 
،  یکتعداد افغانان مهاجر مقیم اروپا  «جراید ، اخبار ، روزنامه و تلویزیونها » ، عکاسان و فلمبرداران  ژورنالستان

»  نعمت هللا: محترم  هریک تحادیه ورزشی افغانها در اروپا، اسپورت هیأت رهبری افغان یوروو بخصوص 
، «قاریزاده» حبیب احمد محترم  ، «  یوسفی »  سید معروفمحترم ، « قاریزاده»  شفیق احمد ، محترم« زمانی
ما  گل و بلند کردن بیرق وطن ، دسته های، اهدای مدالتشویق ،با اشتراک فعال، رانگدی و«  سعیدی » عزیز 

 .، افتخار بخشیدندافغانستان
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که لطف کردند از طریق « سعیدی » ، عزیزان و مشوقین یما ضمنآ باید خاطر نشان ساخت که از همه دوستان
 ا  ، قلباند گفتهتبریک « سعیدی » به یما ، از طریق صفحات انترنیتی و از طریق فیسبوک این پیروزی را تیلفون

 .تشکر و قدردانی مینمایم
یکی از کلپ های  ورزش رزمی را در شهر   2۰14 این جوان دلیر افغان ، طی  برج   دسمبر « سعیدی » یما  

 ،  مساعی  الزمه انجام  دهد.داشته  تا با امکانات دستقرار داد و آرزومند است خویش  تحت  قیمومت   کابل 
 

 خویش به وطن آبایی، امکانات نمساعد شدصورت  عالقمند است  تا در با نیت پاک « سعیدی » یما  ا  ضمن
با  همچنان  این افتخارات  را در وطن  خویش با هموطنان  خویش شریک سازد وو   مسافرت کردهافغانستان  

، زمینه خدمت  ورزشی را دربین آنها  مساعد تجارب ورزشی  ۀتبادل  ۀبر عالوجوانان ورزشکار وطن  خویش  
 سازد . 
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