
  
   » 1 » : صفحه   

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

«سعیدی   »فرشته  : گزارش از    

     2102  یون  2 : تاریخ نشر 
   

 

  
 

قهرمان بوکس حرفوی «  رادوسویچ »  اقای حریفش «   2102ن جو  2»   بتاریخ « سعیدی » یما 

را  موفقانه  و دو کمربند  قهرمانی اروپائی  دادشکست  را«  رو گمونتینی»  کشور و قهرماناروپا 

.آورد بدست    

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

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

. ردیدگدایر خاص طی مراسم  «  دوازه میدان » ردید ، در قید گن کشور، پخش میآتلویزیون دولتی   
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  کهرو،  گقهرمان بوکس حرفوی  و بکسر تجربه کار کشور مونتینی«  رادوسویچ »   گپریدرا آقای

مسابقه خود را با «  مین  43 »مسابقه داده ، این بار «   43» و مجموعأ   عمر دارد سال «   43» 

.دارد ، انجام داد  مسابقه در کارنامه«  03 »و مجموع  عمر داردسال «   23» که « سعیدی » یما   

را  به  یاری رب العالمین  و  « رادوسویچ » آقای  خود رقدرت توانست تا  حریف پ«  سعیدی » یما 

نماید  و درتاریخ « نیک اوت »  مسابقه  مغلوب «  نهم » دعا وتشویق هموطنان معظم ؛  در روند 

و در شانزدهمین  مسابقه  خویش ؛  کمربند قهرمانی   بوکس افغانستان ، منحیث اولین  جوان افغان 

را موفقانه «  ی ، بی ، او و  »و «  ای ، بی ، اف » : بوکس هریک  سازمانهای جهانیدو عضویت 

    .  بدست آورد 
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   !ورزشی ؛ برای شما  مبارک باد  گزرباین پیروزی : هموطنان عزیز و ورزشکاران محترم 

از  ،  محبت ، تشویق و پشتیبانی  شما  قلبآ ابراز تشکر و قدردانی مینماید  واز دعا «  سعیدی » یما 

.  استدعا دارد برای همه شما  خیر و برکت ، مبارک رمضان  در این ماه  اه الهیگدر  

 ***  

«سعیدی » یما «  چمپن جیم » کمیته نشراتی مکتب رزمی   

2102 جون   2  

روگکشور مونتینی«  وریچه گپود» شهر     

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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www.said-afghani.org 
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