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 !راغالست   ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ،  :موالنا سعید افغاني  د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       یالدیم  0302  اگست  30 :  تاریخ نشر
  
 

 اروپا؛ یدو کمربند بوکس حرفو یقهرمان«  یدیسع»  مای

 !کشور المان ، یبوکس حرفو  انترناسیونالقهرمان  و

 

  
 
 

شهر دیورن در « میالدی   0963.62770 »  بتاریخ«  سعیدی » فرزند  برهان الدین   «سعیدی  »یما 

6شودگچشم به دنیا   فدرالی المان شور جمهوری ک  

 

به   ، لیسهدوره  از و بعد از فراغت  شد  مکتب  شامل  «میالدی   2777  »در سال  « سعیدی » یما 

دیپلوم  آدامه  داد که بعد  از فراغت و اخذ «  مساژ و سپورت »  انستیتوت  در خویش عالی تحصیالت

6                                                                  خویش آغاز کردبکار رشته  همین ایندر الی ؛ ع

            

« م  0322اکتوبر  »  در برج بنابر استعداد و عالقمندی که در رشته  طبی داشت ،  « سعیدی »  یما 

از اخذ  موفقانه  دیپلوم ؛  به  کار  د بعو   دامهآ  «فیوزوتراپی  »   انستیتوت در  عالیتحصیالت   به

و تخصصی  خود   همچنان بخاطر بلند بردن  سطح  دانش علمي و خویش در همین رشته  آدامه  داد

  6کرده است ،اشتراک مختلفتخصصی   و سیمنارهایآموزشی   کورسها چندین در 
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  است  استعداد و با  ، خـوش اخـالق   دلسوز ، با دیانت ، مـود ب ، مهـربان  جـوان   «سعیدی  »یما 

قه منـدی خا  وی در بلدیت داشته و استعداد وعال« دری ، آلمانی ، انگلیسی    »های   زبان  به  که

6تاس و ستایش قابل تمجید؛ حرفوی و بوکس تای بوکسدر ورزش رزمی بخصو   ورزشعـرصه   

  

 

:بخش ورزش   
 

 شتهسن   در آن تعقیب   بهو   کرد غاز ا  فوتبال  ورزش  به سالگی  شش در سن «  سعیدی »  یما

تای ورزشی   قهرمان    «سعیدی   »  بکتاشاستاد  برادرش  تحت نظر« یالدی  م  0332  » سالگی

تا   آن  شد حتی  شرایط  مساعد  و  نمود  شروع  « تای بوکس»  رزمی  ورزش به  بوکس جهان ، 

موی  رزمی و تخصصی  ورزش    جهت اموزش  مسلکی «  یالدی م  0337  جوالی  02  »بتاریخ 

6    دگرد« پاتی یا  » شهر  کشور تایلند عازمهمراه  برادرش استاد  بکتاش ، « تای بوکس » تای   

 

 « و ریفری  ترینری  »مسلکی   کورسهای  اموزشدر «  یالدیم 0337» در سال  «  سعیدی » یما  

و عملی ، بدست   بعد از سپری  نموده  امتحانات  نظری در کشور المان اشتراک کرد و دیپلوم آن را  

همچنان  و « جیم  چمپین» مکتب  جوانان اطفال و ایگروپه  «مربی »  ترینر به صفتمتعاقبآ  آورد و

نیز   فدرالی المان  جمهوری  « او  بی ،  ، کا ، ای  » سازمان  «  داور  »ریفری و   مربی  به صفت 

6فعالیت کرد  

 

  «چمپین جیم » مسوولیت رهبری مکاتب ورزش رزمی «  یالدیم  0320 »در سال «  سعیدی » یما 

و شاگردان  گرفت بدست  «  سعیدی » خواهرش  فرشته   در شهر دیورن  کشور المان ، یکجا  با را 

ردانش  در سال گشاو  یما  و همچنان  دیرسان  «قهرمانی  » به  کسب  مقام    و حتی  تربیه رازیادی 

دوامدار  ورزشکاران  را  در مسابقات   و بهترین  ورزشی لقب بهترین مکتب   « یالدی م  0322 » 

  6بدست آورد    «المان  گلی بوندیس  ـ  وان  ـکی   » بنام   یکساله
 

 

:«تای بوکس و کیک بوکس » رزمی   در بخش ورزش  
 

 بتعداد مجموعآ    «میالدی   0322  مارچ هشت   »تا    «یالدی م  0332  »از سال  «سعیدی » یما 

در همه  که  داده   انجام  « و کیک بوکس  بوکس تای»  ورزش رزمی  در بخش   مسابقه«   22   »

6 و هیچ  باخت ندارد  برنده مسابقات  خویش   

 

  جمله از   کشور المان  شده  که بوکس   رزمی  تای ورزش   قهرمانچهار بار   :جمله مسابقات در 

کشور   تای بوکس  در سن چهاده  سالگی  قهرمان جوانان «  یالدیم   0332سپتمبر   20»   بتاریخ

افتخار لقب   « سالگی هفده » در سن «   یالدیم  0322 می    22 »  بتاریخ تعقیب آن   و به  المان 

6 کرد  یاددهانی ،«  کشور المان پادشاه تای بوکس» و کمربند   

 

 المان  قهرمانی  برای  مسابقات  دوره یی  که  در  « م 0332جون » در برج   «  سعیدی » یما  ــ 2

مسابقه نهایی  راه  یافت   حریفانش  به الیپیروزی  با تدویر شده  بود ، اشتراک کرد و توانست  با  

در مسابقه قهرمانی  ـ المان گ در شهر دیوزبور«  یالدیم 0332سپتمبر  20»   تا  اینکه  به  بتاریخ

و کپ قهرمانی   لقب ، «  میمت»   دینسحریف سرسختش اقای  الیپیروزی با توانست با  پرداخت و

6آورد  موفقانه بدست دارد ،  بلندی  و شصت سانتی یک متر که را   المان کشور  
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Jama Saidi 

Deutscher Junioren Meister im Thaiboxen – 2008 
 

 
حریفش را تحت ضربات  یما در جریان مسابقه قهرمانی

  6قرار داد و باالیش پیروز شد 

 
 جوانقهرمان گی در سن پانزده سال« سعیدی » یما

مترو  یک کپ قهرمانی کشور المان را کهی شد و  المان

6 وردآ بدستموفقانه  بلندی دارد ، متر شصت سانتی  

 

 

  بنام   و کمربند  لقب  دورانی  کلپ های ورزشی  که  برای کسب  در مسابقات«  سعیدی » یما ــ   0

 «ای ـ کا ـ بی ـ او»   بنام جهانی کیک بوکس تحت ریاست سازمان « ـژده پاینتر از سن ه  پادشاه  »

درمسابقات  اشتراک  کرد و با پیروزی « چمپن جیم »  منظم  از نام  مکتب خویش  ردید ؛ گمی تدویر

6شد   باالی حریفانش ؛ بدوره  نهائی  مسابقات موفق  های دوامدار خویش  

  

گ تاالر بزر  در  که  مسابقات دور نهایی  در  « یالدیم  0322  می   22 »   بتاریخ«  سعیدی » یما 

حریف سرسخت   توانست تاه  بود ، تدویر شد المان کشور   گدر شهر دیوزبور  واقع «سانیا ارینا » 

« دشاه پا » و لقب  کمربندباالخره  و  سازد مغلوب نیز  را  «دینس ـ ایلبای »  اقایرا  و ماهر خویش

6بدست آوردموفقانه   را المان  جمهوری فدرالی  کشور  تای بوکس   

  

K-1   KINGS OF UNDER – (18 ) – 2011  
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تای   حرفوی قهرمانی   قهمساب  در   « یالدی م    0320  می  2  »  بتاریخ«   سعیدی »  یما ـــ   0

دیوزبورگ ــ   در شهر «  بی ، او   آی ، کا ،» سازمان بین المللی  بنام   که از جانب  المان  ، بوکس

دوم  را  در روند «  ایرمیس » حریفش آقای الیاس توانست و کرد بود ، اشتراک   شده المان  تدویر

« تای بوکس » ورزش رزمی  شنل قهرمانی  پروفی  و کمر بند  هکرد «  ناک اوت »  مغلوبمسابقه 

6 موفقانه بدست آوردری فدرالی المان  را کشور جمهو  

K1- GERMAN CHAMPION ( IKBO)- 2013 
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در مسابقات دورانی  «   چمپن جیم » ردانش مکتب بنام گهمراه با یکتعداد  شا« سعیدی » یما ـــ   2 

در مسابقات  که  مدت یکسال دوام کرد  بطور منظم  «المان کشور   گلی بوندیس  وان  ـکی  »  بنام 

«  کیلوگرام    90  » در وزن  تا اینکه توانست شخصآ    کرد کسب  و پیروزی کرده اگانه اشتراکدج

  6  گردیدکشور المان، موفق  به  دور نهائی  مسابقات  قهرمانی 

 

  وان  ـکی  » حرفوی نهایی  بنام    مسابقات در  « م  0322  هشت مارچ »بتاریخ  «  سعیدی » یما 

به مسابقه پرداخت  تدویر شده  بود، المانشور ک شهر دوردموند در  که  «المان کشور  گلی بوندیس

با هیاهوی اشتراک   توام مسابقه   دوم را  در روند «  برهومی  » یوسف   آقای  حریفشتوانست  و

بهترین  با  کسب  لقب را   کشور المان  قهرمانی کمر بند  و  هکرد«  ناک اوت   » لوبغم ،گان  کننده

6  بدست آورد  موفقانه«  تای بکسر کشورالمان »    

 

: باید تذکر داد که همچنان  

ی رسیدند به  پیروز نیز دوره ئی  مسابقات مختلف در طی  ،«سعیدی  »یما مکتب ورزشی؛ شاگردان 

چمین  »  مکتب  ورزشی  رزمی  بنام تدویر کننده  مسابقات ؛  نتایج  ارزیابی  و اعالن   اساس و به 

«   یالدیم  0322سال   ورزش رزمی مکتب  بهترین   »  لقب بنام  توانست تا «سعیدی» یما «  جیم 

6نماید کسب  ،کشورالمان   سطحدر را   
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BUNDESLIGA DEUTSCHER MEISTER – 2014 

  

 

!افتتاح شد  « چمپین جیم »ورزش رزمی  مکتب  

 

    ظاهر دمحم   جنرالدگر محترم   توسطکشور المان ،   چمپین  جیم   در شهر دیورن مکتب ورزشی  

   و اعضای رهبری اتحادیه ورزشی افغان  سپورت افغانستانریس عمومی تربیت بدنی و « اغبر » 

با بر افراشته شدن  بیرق افغانستان به رسمت  شناخته شد    «   0062060337 »بتاریخ  پا ؛ در ارو

                                                   :  برای هریک آن  کمیته و مدال و همچنان  لوح  تقدیر  

6گردیدتفویض «  سعیدی»  و فرشته «  سعیدی»  ، یما « عیدی س»  بکتاش  
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 در بخش بوکس حرفوی

«سعیدی » یما  مسابقات بوکس حرفوی مختصری از    

 

حرفوی را انجام  داد و تا بکس  اولین  مسابقه«  یالدی م  0322ن جو » در برج   «  سعیدی» یما 

 که  انجام  داده«   پروفیشنل» حرفوی بوکس  مسابقهبیست و یک  «  02»  بتعداد   مجموعآکنون  ا

با   خود  را  مسابقه دوازده   ، کرده «ناک اوت  » را  خود  مسابقه  هفت  :جمله  از توانسته است 

   6  دو مسابقه  به نفع  حریفش اعالن  شده است وده پیروز ش  موفقانهامتیاز نمرات 

:                                                                           قابل  تذکر است که   

«  یالدیم  0322  مارچ 23»  حرفوی خویش  که  بتاریخ   مسابقه دوازدهمین   در « سعیدی » یما 

 حرفوی اروپا   بوکس  قهرمانی  کمربند  در  تاریخ  بوکس افغانستان ؛ برای اولین  بار تدویر شد ،  

جهانی  بوکس بین المللی   سازماناروپای   ریس  بخش کشور های «ریا » وبیرتو ر از طرف اقایرا 

در شانزدهمین  مسابقه «   میالدی 0327جون » در سال   و متعاقبا   بدست آورد«  آی ، بی ، اف »   

: حرفوی خویش ؛  دو کمربند قهرمانی بوکس اروپا   و عضویت دو سازمانهای جهانی بوکس هریک

6  را  موفقانه  بدست آورد«  وی ، بی ، او »  و «  ای ، بی ، اف »   

« کیلوگرام  7. »متوسط    وزن  در لست بهترین  بکسران« سعیدی » یما :  همچنان باید افزود که 

و «   اول» قطار  نمره   در حرفوی ؛  بکسر «  نفر  23» از   در کشور المان :  « م  0327»  سال 

قرار دارد  و در سال «     02» حرفوی ؛  در قطار نمره   بکسر«  نفر  2293 »از  جهان   در سطح

« بی ـ ای ـ بی ـ آ »  »به صفت بهترین بکسر از طرف سازمان جهانی بوکس   0327و سال   0322

6 شناخته شدبه رسمیت   ، که مرکز آن در کشور انگلستان  

 

   :اولین مسابقه بوکس حرفویــ 2

در  را   کس حرفوی خودوب اولین  مسابقه« یالدی م  0322جون  چهارم »   بتاریخ «  سعیدی » یما 

،  المانکشورشهر کسل ـ ؛  درتجربه بکسر با  «کونستان » آقای ایدوارت   ، با« ی گهفده سال»  سن

6نماید«  ناک اوت» ، پنجم  مسابقه  را در میدان آقای کونستان توانست تا  و انجام داد   
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:  ین مسابقه بوکس حرفویدومــ  0  

با  حرفوی بکس  خود  را   مسابقه   دومین«   یالدیم  0322اکتوبر  22»   بتاریخ « سعیدی » یما 

 وانجام  داد  «  لیندیرسدوف »  ر در تاال کشور المان ؛   در  شهر دیورن «   پوسادا»  منویل اقای 

6نماید «  ناک اوت  » مسابقه،  توانست تا حریفش را در روند اول   
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: ین مسابقه بوکس حرفویمسوــ   0  

با  اقای  را   حرفوی بوکس سومین  مسابقه «  یالدیم 0322اکتوبر  03 »   بتاریخ« سعیدی » یما 

 اول   در روند حریفش  را  توانست تا  انجام  داد  و  المان ـ کشور ایسندر شهر  «  توبیک» میک 

6نماید «  ناک اوت »  ،  مسابقه  

 

:   ین مسابقه بوکس حرفویمچهارــ   2  

با  را  حرفوی  بوکسچهارمین  مسابقه   «  یالدیم  0320  یونی   اول  »  بتاریخ«   سعیدی » یما 

  دومدر روند    را  توانست  تا حریفش و  داد  انجام المان کشور ایسندر شهر  «  فال»  شیخ  اقای 

6نماید «  ناک اوت  » مسابقه  
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: مین مسابقه بوکس حرفویپنج  ــ2  

حرفوی خود  را  بوکس پنجمین  مسابقه   « یالدیم  0320 مبر ادس  9   » بتاریخ «  سعیدی » یما 

« البانیشه کلیچکو  »  که بنام  « دوجی»  اقای اربه  با   «رام گکیلو دو و هقتاد»   متوسط  در وزن

6باالیش  پیروز شد  ،با امتیاز نمراتو  داد  انجامدر شهر دیورن کشور المان ،  شهرت دارد ،  

  

 

  :ین مسابقه بوکس حرفویمشش  ــ.

 در  خود  راحرفوی  بوکسششمین  مسابقه   « یالدیم  0322  می  00 » بتاریخ   «سعیدی   »یما 

 ،المان کشور  ،در شهر ایسن «  رت بازکو» اسامه  با اقای «  گرامودو کیل هفتاد و»   متوسط  وزن

6باالیش  پیروز  شد  ،با امتیاز نمراتو  داد  انجاممسابقه   
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  :ین مسابقه بوکس حرفویمهفت ــ 9 

در   خود را حرفوی  بوکسهفتمین مسابقه   « یالدیم 0322دسمبر  20»   مورخ   «سعیدی » یما  

«   دست آهنین »   به  مشهور «  برکتار »  ایزیالتآقای  با کشور المان ،    شهر اوپرتال  مربوطات

«  سه هزار  »ی دو کف زدنهای در حدو  هیاهوی را در و او ، انجام داد  ترکیه ورزیده  کشور بکسر

6 شکست  داد، با امتیاز نمرات  ؛تماشاچی    

  

  :ین مسابقه بوکس حرفویمــ  هشت 2

مسابقه و  حرفویبوکس  هشتمین مسابقه  « یالدیم  0322فبروری   02 » مورخ   «سعیدی » یما 

کار   تجربهو   بکسرورزیده  «پولیتسیه  »سیزو اقای  با  را  ؛ کشور المان قهرمانی  بوکس  کمربند

 نمرات  امتیاز  با  توانست داد  و  انجام ،  در شهر دیورن  کشور المان   « یونان » گریچلند کشور 

کشور  و فدرالی المان کشور جمهوری حرفوی  بوکس  قهرمانی  کمر بند و شکست دادهحریفش را  

6آورد  بدست   و سربلندی افتخار  با،  متوسط  وزن در  را   های همسایه المان  

GBA  Int. Deutscher Meister – 2015 

 

http://www.24sahat.com/1393/09/24/41587/%db%8c%d9%85%d8%a7/
http://www.24sahat.com/1393/12/03/43762/%db%8c%d9%85%d8%a7-4/
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http://www.24sahat.com/1393/12/03/43762/%db%8c%d9%85%d8%a7-3/
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  :ین مسابقه بوکس حرفویمنهــ    7
 

  با خود را  حرفوی  بوکسنهمین مسابقه   « یالدیم .032 هشت اپریل »   بتاریخ  «سعیدی » یما 

  سازمان در  بکس اروپا   « یالدی م    0322  »  سال قهرمان  « ویلدین هوفین  »   فلوریان  اقای

 سالون  درمیدان ،  در قید هشت   ،« کیلوگرام   90»  متوسط   وزن در ، « ، بی ، سی وی »  بکس

پیروزی خویش ،  در لست  بهترین   با اینانجام  داد  و   شهر مونشن المان « ستیدیو  باغ   ایس» 

6 کردو جهان ارتقاع   درکشور المان ،« وزن  متوسط »  بکسران   
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:ین مسابقه بوکس حرفویمهدــ   23  
 

در تاالر «   0329هشتم  اکتوبر  »  خود  را  بتاریخ  بوکس حرفویمسابقه  نیدهم«   یدیسع » مای

بن »   فیوسی  یسرسخت و بکسر تجربه کار اقا فیبا حرشهر بوخم  کشور المان   ورزشی  گبزر

 با امتیاز نمرات حریفش را شکست داد  و حاکم  میدان ،  دستان  نیرومند یما را  و  ادانجام د «  یعل

6فتگبلند  کرد و پیروزیش را مبارک باد   هیاهو و کف زدنهای بیشتر از دوهزار تماشاچی در  
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: دهمین مسابقه بوکس حرفوییازــ  22  
 

را با اقای خویش یازدهمین مسابقه حرفوی   «میالدی   0329نوامبر  22»   مورخ  «  سعیدی» یما 

6داد انجام المان  جمهوری فدرالی شهر دیورن کشوردراز کشور صربستان « الکسندر ـ جانکوویچ »   

وطن   کرده  و بیرق«  ناک اوت »  در روند اول مسابقه   حریف صربستانی  خود را«  سعیدی» یما 

بوکس و   استادان  بخصو  ، ه گانکنند اشتراک  در هیاهوی و کف زدنهای  را خویش  افغانستان 

6کرد  بلند  ا ؛ ان ورزش وطن مقیم اروپگفعالین و بزر  

قابل تذکر است که در این  محفل  ورزشی  برعاله  از یک تعداد  مسوولین دولتی، سیاسی  و ورزشی 

ان و رزش ، گمهاجر در المان  و بخصو  بزر  افغانان شهر دیورن المان ،  به تعداد  قابل  مالحضه 

: از هریک میتوان  که به صورت خا   قهرمانان و مسوولین مکاتب ورزشی  اشتراک نموده  بودند

هیات رهبري افغان  افغانستان ،  سابق رئیس انستیتوت تربیت بدني «  صافي » فاطمهداکتر محترمه 

 ورزشيفدراسیون  رهبري ، هیات افغانها در اروپافدراسیون مشت زنی هیات رهبري  ،یورو اسپورت

6نام برد  افغانها در اروپا   
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Kaneshka Saidi Schow Kampf 

 

Hamid Saidi Schow Kampf 
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:ین مسابقه بوکس حرفویمازدهدو ــ 20  

 
یش خوحرفوی بوکس مسابقه  دوازدهمین «   یالدیم  0322  مارچ 23»  بتاریخ «  سعیدی » یما   

کشور  و سرسخت بوکسر تجربه کار با  بود؛ «   قهرمانی  بوکس حرفوی اروپا  بند کمر »را که بنام 

 کشور المان ، انجام  داد بیلیفلد  گیوتسلو مربوطات شهر درشهر « توروسیان » اقای  ارمان   ارمنی

6را بدست آورد  کمربند قهرمانی بوکس اروپا  پیروز شد و و با امتیاز نمرات باالی   

 

: قابل یاددهانی است که   

اقای   طرف  حرفوی اروپا  از قهرمانی  بوکس  برای اولین  بار در تاریخ  بوکس افغانستان ، کمربند 

« آی ، بی ، اف »  اروپای سازمان بین المللی بوکس جهانی  ریس  بخش کشورهای «ریا » وبیرتور

6این جوان  بیست و چهار ساله افغان ، بسته  شد «  سعیدی » یما در کمر    

را برای   لقب قهرمان  بوکسر حرفوی اروپا کسب و  یروزیپبرعالوه  اینکه «  ریا » وبیرتو رآقای  

جالب و دیدیدنی را  بدسترس همچنان خاطر نشان ساخت که این مسابقه  ،فتگتبریک « سعیدی » یما 

در لست بهترین قرار میدهم تا «  آی ، بی ، اف  »   بوکس  جهانی  بین المللی  هیئت رهبری سازمان

6دهند قرار  جایزهو   ارزیابی  مورد  « ۸۱۰۲»   مسابقات سال  

 

 

 

 Jama Saidi wird bei der 

Gütersloher Box-Gala 

Europameister 
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Den Kampf um die Europameisterschaft hat der in Gütersloh 

aufgewachsene Arman Torosyan , Samstagabend am 10.04.2018  in der 

ausverkauften Stadthalle gegen den zehn Jahre jüngeren Dürener Boxer 

Jama Saidi  nach Punkten verloren. 
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:مسابقه بوکس حرفویسیزدهمین  ــ 20  

  
را   سیزدهمین  مسابقه بوکس حرفوی خویش «  یالدیم 0322جون   00» بتاریخ   «سعیدی » یما 

« مارتین هوتل » سالون مشهور بنام  در   قهرمان حرفوی بوکس المان ؛  «دیدا » اقای زبیستیان با 

  بند قهرمانی از کمر انجام  داد و  دارد، موقعیت  شهر کلن ـ  کشور المان،ین غلوی دریای پهکه در  

6کرد  موفقانه بدست آورده بود ، دفاع « یالدیم 0322مارچ   دهم»  بوکس حرفوی اروپا  که بتاریخ  

وی هیاهوتشویق با مورال و دسپلین عالی ، توام با  افغان «  ساله 02» این بوکسر « سعیدی » یما  

 ضربات تخنیکی  تاالر ، حریف سرسخت خود  را با وارد نمودن  ه اشتراک کنند بیشتر از یکنیم هزار

و کمربند قهرمانی بوکس آروپا ؛  برای بار دوم در  کرد «  ناک اوت»  ،مسابقه « هشتم » در میدان 

6کمرش بسته شد  
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  :ین مسابقه بوکس حرفویمچهارده ــ22
 

چهاردهمین «   میالدی 0322اکتوبر    09» قهرمان حرفوی بوکس اروپا ؛  مورخ  «  سعیدی » یما 

س بوک  بین المللی  سازمان  بوکس اروپا  قهرمانی  از کمربندبار دوم  مسابقه خود را  بخاطر دفاع  

هوتل مارتیم زیبای  در سالون  کشور بلجیمقهرمان  «  ینگویان» شا با اقای زه ؛   « ای، بی ، اف » 

   6 ، انجام داد و با امتیاز نمرات باالیش پیروز شد کشورجمهوری فدرالی گدر شهر نورنبیر 
 

کف زدنهای توام  با   افغان را « ساله  02» جوان  این « سعیدی» حکم میدان ؛ دستان نیرومند  یما 

ای، » س بوک بین المللی  سازمان سازمانهایکرد و مسوولین  د منحیث برنده میدان بلن انگاشتراکنند

و کمربند  اروپا بوکس کمربند قهرمانی »  : ربند دوکم«  ل ، بی ، فا » سازمان بوکس و  « بی ، اف 

6 ندبست ،را در کمرش«   «ننتل تیانترکان» بوکس  قهرمانی   
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: ین مسابقه بوکس حرفویمپانزدهــ 22  

 
به اساس  خویش را   مسابقه پانزدهمین   « میالدی  0327فبروری     .2» مورخ    «سعیدی»  یما

قهرمانی از کمربند بار سوم  ، بخاطر دفاع  « اف  آی، بی ،» ن المللی بوکس جهانی پالن سازمان  بی

 در«  توروسیان  » ارمان   ارمنی  بنام سرسخت و  بوکسر تجربه کار ؛  با  بوکس حرفوی اروپائی 

با امتیاز و  داد   انجام  «ارینه   ی ـ ام ــگ  سی ـ»  بنام   گکشورالمان  در تاالر بزر  ،کوبلینس  هرش

6پیروز شدنمرات  باالیش ،   
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:ین مسابقه بوکس حرفویمــ  شانزده .2  
  
کشور شانزدهمین مسابقه حرفوی خویش را در  «  میالدی 0327ن جو  0»   بتاریخ « سعیدی » یما 

 کشور  و قهرمان حرفوی اروپا  قهرمان بوکس «  سویچ  رادو»   گپریدرا آقای اقایبا   روگمونتینی

را  در  کردن حریفش ؛  دو کمربند  قهرمانی اروپائی «  ناک اوت » انجام داد  و با « رو گمونتینی»  

6بدست آورد دو سازمان بوکس جهانی ، موفقانه    

حضور داشت بیشتر  رو با گکشور مونتینی«  وریچه گپود» شهر مسابقه قهرمانی  در ساحه آزاد  این

تلویزیون از طریق  دو « زنده » مستقیم   به شکلکه جریان آن  اشتراک کننده« پانزده هزار نفر » از

و توانست تا  ردیدگدایر خا  طی مراسم  «  دوازه میدان » ردید ، در قید گن کشور، پخش میآدولتی 

حریف خود را مسابقه  «  نهم » معظم ؛  در روند  و تشویق هموطنان  به  یاری رب العالمین  و دعا 

6 نماید« اوت  اکن»  مغلوب   

در شانزدهمین  مسابقه   ،اولین  جوان افغان   منحیث کس  افغانستان ؛بو تاریخ  در«  سعیدی » یما 

: بوکس هریک سازمانهای جهانیدو و عضویت   بوکس اروپا  قهرمانیدو کمربند خویش ؛  حرفوی 

  6 موفقانه  بدست آورد را «  ی ، بی ، او و  »و «  ای ، بی ، اف » 
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Jama Saidi   “TheHammer „ 

 IBF  &  WBO - European Champion 

Dear friends, 

On June 2, 2019, Yama Saidi defeated his opponent and received two 

European championship belts. He was able successfully to keep his 

European championship title as well. Yama Saidi defended his title in a 

bout with Mr. Radosevic from the country of Montenegro a European 

champion. This match took place in an open location and several thousand 

spectators were watch the bout live. In the mean time the fighting was 

broadcasted live by the country’s governmental official TVs. The fight was 

schedule for 10 rounds. Mr. Radosevic is 34 year old European 

championship title holder and this was his 34th fight. Yama Saidi is 25 

years old, and so far totally successfully has completed15 fights. Yama Saidi 

was able to KO his opponent in the 9th round. This is the first time in the 

Afghanistan history, a 25 years young man was able to obtained two IBF 

championship belts in one fight. We congratulate this victory to all Afghan 

people during the holy month of Ramazan, thank you very much for all 

your prayers and well wishes. We thank the TOLO International TV, the 

Ariana International TV, Jahan Bahar and the German TV stations for 

their broadcasting reports. 

The Champion Gym  

Public Affairs Section June 2, 2019. 

Ungorica city Montenegro  

استاد پوهنتون کابل( انوری ) دمحم اشرف: ترجمه به انگلیسی  
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   :  ین مسابقه بوکس حرفویمهفدهـ   29

کمر بند  یباالهفدهمین مسابقه خویش را  «  میالدی 0327نوامبر   00»   خیبتار  «یدیسع»  مای

  «یکولکا»  جک یآقا ، با « ، او  ی، ب یو  »بوکس  یسازمان جهان «  ونالینترناسیا»  یقهرمان

نهایت جالب  و هیجانی  به مسابقه کشور المان ،   نیشهر برل  « نیبرل  ــ نایار»  در سالون بزرگ

6شد  اعالن فشیحر بنفع  ه ؛ به تفاوت نمر نتیجه مسابقه  در پرداخت و  

 ،یجهان  تجربه کار قهرمان سرسخت و  فیباخت را در مقابل حر بار ؛  نیاول یبرا  « یدیسع»  مای

ولی  جالب اینکه در مقابل این باخت؛ قرار داد سازمان مشهور 6  تجربه کردورزشی  خود   یدر زندگ

6را  که در آن مسابقه  داد ، بدست آورد«  گونا» بوکس حرفوی   

 

  
 

   



   » 30    »: صفحه 

      :ین مسابقه بوکس حرفویمـ هژده 22

 هژدهمین مسابقه   «  2077جوزا   00مطابق   ،میالدی  0303جون   20» بتاریخ   « سعیدی  » یما 

بوکسر «  سپینسه »جی  محترم  با کرونا ؛  قرنطین  و قیودات شرایط  از بعد  خود را  بوکس حرفوی

با  امتیاز  نمرات و   داد انجام  المان،  فدرالی  جمهوری  کشور برلین  شهر در  کشور گانا ، ورزیده 

 6پیروزشد  باالیش 

:                                                                                                قابل یاددهانی است که 

و جهان   المان کشور بوکسران  در صدر لست بهترینتا  با عث آن  شد « سعیدی » یما  این پیروزی 

در ثبت و راجستر بوکس جهانی ؛ زمینه را برای ان  وردن امتیازات و درج آنماید و با بدست  ارتقاع 

 6مساعد میسازدمسابقات جهانی و کمربند های قهرمانی جهانی 
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: ین مسابقه بوکس حرفویمنزدهـ  27  

  
  خود را با  یمسابقه بوکس حرفو  نینزدهم «  میالدی 0303اگست   02  » بتاریخ«   یدیسع » مای

جهان بوکس   یدو مرتبه ئ  یقهرمانبکسر تجربه  کار، سرسخت و  «  بوتس گنیفا»  نتینسیو یاقا

 در شهر  «اف   بی ،  ای ، » بوکس  جهانی  سازمان«  انترکانتیننتال   »قهرمانی   مربندباالی ک      

6 داد  آلمان ، انجام کشور  نیبرل    
 با  هر دوازده  میدان ؛ در طی  یریو دل مهارت با   توام  دو بکسر سرسختانه هر:  باید تذکر داد که  

با را   جهینت،  یجهان  بوکس  سازمان داوران ،   خاتمه مسابقهو در  پرداختند   عالی  مبارزهبه هم  

6 کردند  اعالن «  بوتس گنیفا»  یبه نفع اقا «  220بر   .22 »   تفاوت نمرات  
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:مسابقه بوکس حرفویین مبیست و ــ  03     

  
هجری  2077 حوت  7شنبه   » ابق طم  « میالدی   0302 فبروری   09»   بتاریخ   «سعیدی» یما  

قهرمان  کشور   «زیلویننوین » اقای تومی  مین  مسابقه بوکس حرفوی خود  را  با  تبیس«  شمسی 

فدرالی المان؛  ، در شهر  بند قهرمانی انترناسیونال بوکس حرفوی کشور جمهوری  کمربا الی   فنلند

6 ــ المان  انجام  دادبرلین   

 

« زیلویننوین » مسابقه حریف سرسخت خود  آقای تومی  ده روند  توانست تا  درهر«  سعیدی » یما 

6بدست آورد راانترناسیونال کشور المان و اروپا ؛ و کمربند قهرمانی  داد  را  با امتیاز نمرات شکست  

 

 
Jama Saidi  German International (BDB) Champion  

  27.02.2012  Berlin- Germany 

 
!با موفقیت در بیستمین مسابقه خویش؛ امتیازات ذیل معنوی را بدست آورد «سعیدی » یما   

6انترناسیونال کشور المان کمربند قهرمانی ــ   

6بیست و ششم   .0 شمارهنفر، نفر بکسر وزن متوسط  2230از : ــ  ارتقاع در لست بکسران جهان   

6 دوم  شماره  نفر، نفر بکسر وزن  متوسط  2.از  : ــ  ارتقای در لست کشور المان   

6از سه ستاره به سه ونیم ستاره: ــ  ارتقای ستاره  

6« چهارده و نیم ده ونیم به» : ــ  ارتقای امتیازات نمرات از   

6انجام  مسابقات جهانی ــ  مساعد شدن شرایط   

از لحاظ  دسپلین  ورزشی ، احترام متقابل ، انجام ضربات :  ــ  بهترین مسابقه در محفل همان شب 

    666  تخنیک ،  داشتن مورال ،  مهارت ورزشی و
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Jama „the hammer“ Saidi  

ist Deutscher Meister im Halbmittelgewicht 
 

Saidi machte von  unde   an deutlich  dass es heute f r den  innen Tomi 

Silvennoinen nichts zu holen gibt und gewinnt klar nach Punkten. 

Jama bo te  ber     unden sehr  on entriert und wusste  eder eit  wie er 

das  eschehen dominiert. Sein  egen ber aus  innland lieferte einen tollen 

Kampf und hat jede Menge Schlag-Kombinationen von Saidi gut 

weggesteckt. Unterm Strich ein sehr unangenehmer  egner f r Saidi  der 

durch   r erliche  hysis  u  ber eugen wusste.  

Jama‘s Match lan ging  edoch voll auf. Clever  etwas abwartend und mit 

klarer Linie dominierte Jama seinen Gegener und ist verdient der neue 

Champ im Halbmittelgewicht. 
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:ین مسابقه بوکس حرفویمــ بیست و یک 02  
 

هجری   2233  جوزا  9جمعه   » ابق  طم  « میالدی   0302 می   02»   بتاریخ   «سعیدی » یما   

بوکس کشور یونان؛   قهرمان«   دوتی»  دینسآقای  را باخویش  بیست و یکمین مسابقه  ، «شمسی 

بند کمر از توانست تا وموفق شد   امتیاز نمرات  باالیش  با وشهر برلین  کشور المان  آنجام  داد  در

6نمایددفاع    موفقانه المان؛  فدرالی   کشور جمهوری  حرفوی انترناسیونال بوکس   قهرمانی  

 

!؛ امتیازات ذیل معنوی را بدست آوردبا موفقیت در این مسابقه  «سعیدی » یما   

6انترناسیونال کشور المان کمربند قهرمانی ــ   

6قاع نمرات  امتیازی در لست بکسران  کشور المان و  جهانــ  ارت  

6ــ  ثبت در لست سازمان بوکس اروپا  و انجام  مسابقه باالی کمر بند قهرمانی اروپا   

ل ، انجام ضربات از لحاظ  دسپلین  ورزشی ، احترام متقاب:  ــ  بهترین مسابقه در محفل همان شب 

حتی ضرورت به حاکم  گفته اند کهتخنیک ، داشتن مورال  و مهارت ورزشی  ارزیابی  شد چنانچه 

6  میدان نبود   

Jama Saidi verteidigt DM-Titel 
 

Derzeit ist in Deutschland kaum ein Vorbeikommen an Jama Saidi. Der Dürener 

verteidigte erfolgreich seinen internationalen Deutschen Meister des BDB im 

Halbmittelgewicht gegen den Schweizer Dennis Dauti. 

„Kontrolliert attackieren, Gegenangriffe klug kontern, Treffer meiden, ihn also 

klassisch ausboxen!“ Das war die Parole die „Spielertrainer“ Jack Culcay 

seinem Boxer mit in den Ring gab. Saidi folgte diszipliniert den Anweisungen 

und bezwang den bärenstarken Dauti mit variablen Kopf- und Körpertreffern im 

Angriff sowie einer stabilen Doppeldeckung in der Verteidigung. Dieser 

technisch saubere Kampf bereitete Referee Jürgen Langos keine Probleme. Alle 

drei Judges scorten das Gefecht mit 98:92 für den alten und neuen 

Internationalen Deutschen Meister, Jama Saidi.  AGON Sports 

 

 

https://www.facebook.com/AGONSportsEvents/?__cft__%5b0%5d=AZUsaN21mnERC_IL3esU5C3S9gNc_-Z9aWZ-iLDQg8Mwvqbky6mAjRuMbuychSeNZThkLHT83cFDh6GuSC5qAC-27DDYIau_z1gZQRW6r90uZbNH2m1xBd3B1Wp4YNxJVSUy4wX7yrcEMxcGSJ1bPMDOWvaUVwkx3rqF2pI29vkmhQ&__tn__=kC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/AGONSportsEvents/?__cft__%5b0%5d=AZUsaN21mnERC_IL3esU5C3S9gNc_-Z9aWZ-iLDQg8Mwvqbky6mAjRuMbuychSeNZThkLHT83cFDh6GuSC5qAC-27DDYIau_z1gZQRW6r90uZbNH2m1xBd3B1Wp4YNxJVSUy4wX7yrcEMxcGSJ1bPMDOWvaUVwkx3rqF2pI29vkmhQ&__tn__=kC%2CP-y-R
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:باید خاطر نشان ساخت که   

دو برای اولین  بار در تاریخ  بوکس افغانستان ؛  «   0327ن جو  0»   بتاریخ  «سعیدی » یما ــ   

آی ، بی ،   » جهانی  بوکس  بین المللی  در دو سازمان  راحرفوی اروپا    کمربند  قهرمانی  بوکس

6پنچ بار ، موفقانه  دفاع  نموده  است آن  زو ا  بدست آورده است«  وی ، بی ، او »   و  «اف   

 

کمر بند قهرمانی انترناسیونال بوکس حرفوی  « م  0302 فبروری   02 » بتاریخ    «سعیدی » یما ــ 

 بتاریخ   کشور جمهوری فدرالی المان  را از قهرمان کشور  فنلند ،  موفقانه  بدست  آورد  و  متعاقبا  

6 از آن ؛  در مقابل  یک بکسر قهرمان  کشور یونان ، دفاع  کرد «  میالدی    0302می    02  »  
 

، بوکس   سازمان جهانی « میالدی   0302 جون   22 »  ارزیابی آخرین  به اساس«  سعیدی» یما ــ 

:                          گرفت قرار به ترتیب ذیل  «   کیلوگرام   7. » متوسط   وزن  لست بکسران  در
                                       

بکسر فعال  حرفوی ؛  یک هزارو پنجصدو جهل و سه  نفر «   نفر  26220  »از  جهان   در سطح ــ 

6 قرار داردچهل و چهارم  «    22  »نمره   در قطار  
 

قطار    در فعال حرفوی ؛  بکسر پنجاه و یک  « نفر  22  »از  در کشور جمهوری فدرالی  المان ــ  

6قرار دارد «  چهارم» نمره    
 

 و جهان ا پکمربند قهرمانی آرو در لست   و کاندید بوده  سه و نیم  ستاره دارای  «  سعیدی » ــ  یما 

منحیث اولین  افغان  باالی کمربند  قهرمانی «   0302 سپتامبر   02 »   و قرار است  بتاریخ میباشد 

؛ با  قهرمان کشور فرانسه   ، اقای هووارد « ی ـ بی ـ او  » اروپا  در سازمان بوکس حرفوی اروپا 

  6در شهر برلین مسابقه انجام  میدهد «   کسپولتی »  

                     

AGON Sports ist in Berlin. 

  

                  

Erster Titelkampf für nächste AGON Box-Gala steht fest 

Die Vorbereitungen für die nächste AGON Box-Gala am 25. September sind kaum 

angelaufen und schon steht der erste offizielle Titelkampf fest. Jama Saidi (19-2-0) wird 

gegen Howard Cospolite (19-8-3) um den vakanten EU-Titel nach Version der European 

Boxing Union (EBU) antreten. Darauf einigten sich Hagen Doering, Matchmaker des 

Berliner Boxstalls und die EBU. 

A ONs „S ielertrainer“ Jac  Culcay wird Saidi wertvolle Tipps geben können, denn 

im Juni letzten Jahres besiegte Culcay den amtierenden französischen Meister und 

krönte sich so zum WBO-International Champ. 

Für Jama Saidi wäre der Gewinn der EU-Meisterschaft der erste Schritt zurück auf die 

internationale Bühne. 

„Ich habe den DM   rtel des BDB gegen Tomi Silvennoinen gewonnen und gegen 

Dennis Dauti verteidigt. Ich will zurück an die internationale Spitze und verfolge dieses 

Ziel konsequent. Der Fight gegen Howard Cospolite ist der nächste Schritt. Es wird eine 

schwere Aufgabe werden  aber ich bin bereit sie  u l sen“  sagt der 28-jährige Dürener 

und einer der Sympathieträger im AGON-Boxstall. 

Ebenfalls bereit sein wird Alexander Müller vom Berge. Der gebürtige Berliner ist 

AGONs erster Neuzugang in diesem Jahr und wird auf dem September-Event sein 

Debut im Schwergewicht geben. 

 

https://www.facebook.com/AGONSportsEvents/?__cft__%5b0%5d=AZUM4oftitMAfoFFPrUTxU0vpru7X1m2KE-TtwbcXlLXSp4318tUas_t8fQ3EgFuERNY16IhzJNacX1L8o149UbL0SisfguHaPivmeS828sf9znz8mvqPzr76XBeEBeYoeaS71_Nvjd75zgpSwbXMuYej8Q9pLQMdGL51hZHGk1qKw&__tn__=kC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/Berlin-111175118906315/?__cft__%5b0%5d=AZUM4oftitMAfoFFPrUTxU0vpru7X1m2KE-TtwbcXlLXSp4318tUas_t8fQ3EgFuERNY16IhzJNacX1L8o149UbL0SisfguHaPivmeS828sf9znz8mvqPzr76XBeEBeYoeaS71_Nvjd75zgpSwbXMuYej8Q9pLQMdGL51hZHGk1qKw&__tn__=kC%2CP-y-R
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«کمک به جوانان ورزشکار افغان » بنیاد خیریه   
 

 
 

«   0339» را  در سال «  کمک به جوانان افغان »کمیته  خیریه با همکاری فامیلش    «سعیدی» یما 

 کرد  و با  ارسال  کمک های مختلف بخاطر  کمک  به  جوانان ورزشکار  و مکاتب افغانستان  ایجاد  

6   دمت خیرخواهانه را انجام  میدهندمختلف کشور المان ،  خ  مراجعطریق  از    

افغان در این  پروسه عمل خیرخواهانه ؛  یک  تعداد  ورزشکاران  جوان :  همچنان باید تذکر داد  که 

و همچنان  زمینه  مساعد آن  شد تا  دارددر شهر کابل  نیز تحت پوشش قرار و چندین  کلپ  ورزشی

در «  دختران  و  پسران  »  ورزشی شخصی ، از چندین  کلپ  طی  سفری «  سعیدی » ذکیه   خانم 

و   دوامدار  بشکل  پروسه  این  که کرد  بازدید  بعمل  اورد  و از آنها  تشویق  و حمایت شهر کابل 

6   ادامه دارد منظم   

 

 

 
مسؤول عمومی مکاتب « سعیدی » ذکیه   خانم

از چندین   « 3062360329 »بتاریخ چمپین جیم ، 

در شهر کابل « پسران  ودختران» ورزشی کلپ 

6حمایت کرد تشویق وو از آنها  ورد آبازدید بعمل   
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!ورزشکار کابل  جوانان؛ برای «  سعیدی »یما تحفه   
 

به «    میالدی  2.63060327»  مورخ   ا ؛ حرفوی اروپ بوکس حرفوی   قهرمان «  سعیدی  » یما

طی   که  کلپ های بوکس شهر کابل ، دستکش بوکس کمک کرد  برای یکتعدادسلسله کمک هایش ؛ 

6  گردید مسوولین کلپ ها ، توزیع  از طرف  جوانان بکسر   برای انه گمحافل جدا  

آدامه  دارد  و ضمنا   یکتعداد  سلسله این  کمک ها  بشکل  خصوصی  :  باید خاطر نشان ساخت که  

6ورزشکاران  بشکل منظم  تحت حمایت  قرار دارد  

 

:همچنان قابل تذکر است که   

بخاطر رشد بوکس در افغانستان ؛ با تفاهم و همکاری سازمانهای بین المللی بوکس  «  سعیدی »یما 

تادان وعالقمندان  ورزش ان ، اسگ، کلپ های ورزشی ، بزرسازمانها ، ورزشی   نهاد هایویکتعداد 

افغانستان ،  کار مشترک را  آغاز  کرده  و در صدد  تا  با تفاهم  زمینه  روابط  ،  فعالیت  و اشتراک 

6بوکس حرفوی  افغانستان  را در نهاد های بوکس و سازمانهای بین المللی بوکس تنظیم کند  

 

  

  
 

 

بهترین بکسر دوبار لقب « سعیدی » ما ی  

!کردکسب را  سال  
  
و خاصتآ پیروزی در مسابقه بوکس حرفوی؛ از جانب  بنابر  موفقیت های ورزشی  « سعیدی »یما 

به  ،است که مرکز آن در کشور انگلستان «بی ـ ای ـ بی ـ آ »   :بنام سازمان  بین المللی  بوکس  

« میالدی   0322» در سال  و متعاقبا  «   یالدیم 0329 »  سال کسر بین المللیوب  بهترینصفت  

6 گردید اهدآ  شانتخاب و تصدیق نامه  ذیل  برایا   مجدد  
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 نیاول در «یدیسع»  مایبکتاش و   یورزش شاتینما

!پا ارو میورزشکاران افغان مق  یگردهمائ  
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 اشتراک  به  اروپا ،  مقیم افغان کاران  ورزش  گردهمائی اولین  «میالدی   0262060337»   تاریخب

 جمهوری سپورت والمپیک ی وتربیت بدن رئیس عمومی« اغبر » دگر جنرال دمحم ظاهر   ترمجناب مح

 کشور در  که  و جوان افغان  سابقه دار شکاران از ورز  بیشتر از دوصد تن   با اشتراک  افغانستان 

 «بلژیم  دنمارک و  اروی،ن فنلند ،  المان ، هالند ، سویدن ، » هایدر کشور بخصو   های اروپائی

6کشورآلمان ، تدویر گردید  در شهر کسل  واقع یاسمین در سالون  مینمایند  زندگی   

  رزمی  سپورت  دیدنی و ماهرانه ، نهایت جالب نمایش؛ برعالوه برنامهای محتلفمحفل  در طی این 

 قهرمان  «سعیدی » ما ی  قهرمان جهانی تای بوکس ،« سعیدی   »بکتاش استاد  جانب  موی تای از

6                              را گردید اج ترینر و مسوول مکتب چمپین جیم ،  «سعیدی» و فرشته  اروپا   

دمحم ظاهر   دگر جنرال  محترم از جانب  «  0062060337 »  ریخبتا که افغانستان بیرق در آخیرنمایش

شد ه بود ، یکبار  برافراشته « چمپین جیم» می رزورزش  مکتب   یافتن عنوان رسمیتبه  « اغبر» 

برای شان  مدال  لوح   و  شد  انداخته  یما  و  ، فرشته بکتاشاستاد : یک  هر دیگر باالی شانه های

6یددگر اهـداء   و ریاست المپیک افغانستانبدنی   تربیت عمومی ریاست ی  تقدیرنامه هاافتخاری و  

  

م  جیرزمی چمپین  ورزش مکتب 

0062060337  
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         ُكشتي در محفل ورزشی  «  سعیدی » یما  اشتراک 

! کشور المان  هامبورگ شهر در    
 
 

 
 

 ، با اشتراک ي بین االفغاني دراروپاُكشت پنجمین دور مسابققات« یالدی م  0329  مارچ 27  »بتاریخ 

از  و فرانسه   دنمارك ،   فنلند ،  ناروى،   هالند،  سویدن،  » :  ورزشكار از كشورهاي تن   ( 23) 

6ردید گتدویر  کشورالمان هامبورگ بودند ، در شهرورزیده  اشتراك«  شهرهاي مختلف كشور آلمان  

 

ریس پا که در این محفل دعوت شده بود ؛  توسط بوکس حرفوی اروقهرمان   «  سعیدى» یما  محترم 

 پرشور و و  مورد استقبال و پذیرایى گرم،  زشى افغانان در اروپا واعضاى هیأت مدیره فدراسیون ور

6قرارگرفت تماشاچیان  كف زدنهاى ممتد ورزشكاران و  
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       در مسابقات  فدراسیون «  سعیدی» اشتراک یما 

! در شهر فرانکفوت کشور المان؛ اروپا بوکس   

  

 
 

فدراسیون مشت زنی در اولین دور مسابقات  « الدی  می 0329 اگست 27 » بتاریخ  «  سعیدی » یما 

6؛ در شهر فرانکفورت کشور المان اشتراک کردافغانها در اروپا   

«  انگلستان ، اتریش و آلمان ، هالند ، بلژیک »  ورزشکار از کشور های«   3. »  در این مسابقات

ترین ها برای تقویت تیم ملی وشناسایی به  بوکسبه ورزش  جوانان افغان  انسجام وتشویق منظور 

6تدویر شده بود کشور  
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نیدر اول«   یدیسع»  مایاشتراک   

! هالندبهار درکشور یجهان ونیزیتلو سالگرد    

 

در  راهانی بهجوزین  ویزیونلت بنابر دعوت رهبری«   0322   آپریل  00 » بتاریخ «   سعیدی» یما 

ان گبرای اشتراک کنند  ورزشی  افتخارات   در رابطه و  کرد  اشتراک  تلویزیون آن   سالگرد اولین 

6رفتگان گاری با یک تعداد بزرگاقبا  عکس یادعمعلومات داد و مت  
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                      ؛ یدر جشنواره ورزش«  یدیسع»  مای

! کلن ـ  المان اشتراک کرد شهر  

Jama Saidi hat an der Sportveranstaltung in Köln 

teilgenommen 
 

 

دور مسابقات بین االفغانی   سیزدهمیندر «  میالدی    0327 جوالی  20»  بتاریخ   « سعیدی » یما 

 «سی ودو » به اشتراک و تیم کاری آن افغان یورو اسپورت که  از طرف هیات رهبری  فوتبال اروپا 

شهر  ؛ در انگلستان ناروی و دنمارک ، بلژیک ، الند ،المان ، ه:  هایاز کشور« افغاني » تیم فوتبال 

6ردید بود ، اشتراک ورزیدگـ المان ، به موفقیت تدویر کلن زیبائی   

 

:ان ورزش هریک گقابل تذکر است که در این جشنواره بزر  

،« عثمان »، محترم  زمان « نورستانی » ، محترم بازدمحم « روحپرور» محترم الف دمحم، محترم صابر  

، «خیرخواه » ، محترم زلمی یدالورمحترم ، «ناصري »عبدالبصیر ، محترم«عثمان » محترم صابر 

محترمه ، «  یارفقیر» منصورمحترم   ،« دستگیر»  انوشمحترم ، «  سخی زاده » محترم نور احمد 

نام ر دوستان  معظم ؛  که گ، محترم  احمدی  و دی« فیضی » ، محترم احمد شاه « سعیدی» ذ کیه  

6بودند و اشتراک ورزیده  دعوتنیز ،  بازمانده از قید قلم مبارک شان   

 

قهرمان   «  سعیدی» یما  محترم  ورزشیتاریخی   افتخارات از  قدردانی بخاطر به :  کر استقابل تذ

کمربند  قهرمانی  بوکس  حرفوی اروپا  در دو دو و دارنده   حرفوی اروپا   بوکس  پنج  مرتبه ئی 

  بازیکنان  برای تشویقکه   «وی، بی ، او »  و «آی ، بی ، اف » جهانی  بوکسبین المللی ان سازم

کیه ذ  خانم او مادر قهرمان پروربرای  و«  سعیدی» برای شخصی یما   ، دعوت شده بودند ؛فوتبال 

 صابر استاد الحاج دمحم محترم :  توسط هریک   یورو اسپورت اوارد های افتخاری افغان«  سعیدی» 

« دستگیر » انوش و محترم  سابق عضو تیم ملی و از اسطوره های فوتبال افغانستان «روحپرور» 

6به ایشان ، تفویض شد  مربی جوان تیم ملی فوتبال افغانستان  
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«  فیوزوتراپی» او برعالوه اینکه منحیث یک: در این است که « سعیدی» یما  گی خالقیت و برازنده 

با استعداد  وفعال مصروفیت دارد ، بلکه  منحیث یک  ورزشکار حرفوی بوکس ؛  به  طور منظم  و 

مسلکی  و متخصص ، به  دوامدار و توام با دسپلین عالی  و عالقمندی خا   ؛  تحت رهنمائی  تیم 

6     ورزش خویش آدامه میدهد  

و  را در حفظ  و فعال با شهامت ،دلیر   جواناین « سعیدی » یما تو با لطف و محبت خویش   !الهی 

پناه خویش داشته باش ، و او را  نیرو وقوت توام با خیر،  برکت  و سالمتی  نصیب کند تا به  آرزو 

6       گرددهایش نایل   

: تهیه وترتیب کننده   

   « سعیدی » ان نشراتی یما گار

به صفحه اصلیـــ  بازگشت       www.said-afghani.org 

http://www.said-afghani.org/
http://www.said-afghani.org/

