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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    م  7102 کتوبرا  72 :   تاریخ نشر

 

  قهرمان پنج مرتبه ئی   «سعیدی» یما  

  فدرالی المانجمهوری  کشور« تای بوکس » و پادشاه 

  

   
 

شور کدر شهر دیورن   «  7261.60772 »  بتاریخ«  سعیدی » فرزند  برهان الدین   «سعیدی  »یما 

و بعد   شد  مکتب  شامل  «میالدی   0777  »، در سال شود گچشم  به دنیا   فدرالی المان  جمهوری 

جون » در برج  خویش  عالی تحصیالت  «  و سپورت مساژ » انستیتوت در لیسه،دوره  از از فراغت

6کرد   کار آغاز  تکمیل و در همین  رشته  به  «  م  7102   

 

مختلف طبی  اشتراک   های مسلکی کورستوانست در  کاری،  مصروفیت برعالوه «  سعیدی »  یما 

تا   باعث  آن  شد نموده و تصدیق نامه های  آن را بدست بیاورد  و حتی عالقمندی او در این  رشته 

تحصیالت  کرده و بعد از ختم «  فیوزوتراپی »  انستیتوت  خود را شامل« م  7102اکتوبر  » در برج 

  6خویش ادامه میدهد بکار رشته  ایندر   «م  7102می«برجدر   عالی

  

  است  استعداد ، خـوش اخـالق و با   دلسوز ، جـوان با دیانت ، مـود ب ، مهـربان « سعیدی » یما 

وعالقه منـدی خاص وی در  بلدیت داشته و استعداد« دری ، آلمانی ، انگلیسی    »های   زبان  به  که

6قابل تمجید است «   و تای بوکس بوکس»  عـرصه سپورت ورزش رزمی  بخصوص   
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:بخش ورزش    

 

 7110»  سالگی شتهآن در سن  به تعقیب و  غاز کردفوتبال اورزش  سالگی به   شش در سن  یما

رزمی  ورزش به  قهرمان تای بوکس اروپا ،  «سعیدی  » بکتاشاستاد  برادرش  تحت نظر« میالدی

جهت اموزش  مسلکی  رزمی  «  م 7117  جوالی 72   »بتاریخ  و  نموده  شروع  « تای بوکس» 

6     گردید« پاتی یا  » شهر  کشور تایلند  عازمهمراه  برادرش استاد  بکتاش ، «  موی تای »    

 

در   « و ریفری  ترینری  »مسلکی   کورسهای  اموزشدر  « م   7117» در سال  «  سعیدی » یما  

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

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

6نیز فعالیت کرد جمهوری فدرالی المان « ای، کا ، بی ، او»  م ملیتی « داور »ریفری صفت مربی و   

  

را  « چمپین جیم » مسوولیت رهبری مکاتب ورزش رزمی  «  م  7107» در سال «  سعیدی »  یما 

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

«  م  7102 » ردانش در سال گشاو  یما  و همچنان   دیرسان «قهرمانی » ام  و حتی به کسب  مق ثمر

بنام   دوامدار یکساله تورلمنت و بهترین ورزشکاران  را در بازی های   لقب بهترین مکتب ورزشی

6بدست آورد     «المان  گلی بوندیس  ـ   وان  ـکی »   

  

«   22 » مسابقه انجام  داده  است که  از جمله  به تعداد  «   2.»  بتعدادمجموعآ « سعیدی »  یما 

شنل در پروفیمسابقه  «  01 » بتعداد  و  و کیک بوکس  بوکس تایورزش رزمی   ه در بخش مسابق

 6                                                                                              میباشد ورزش بوکس 

به فضل و لطف هللا تعالی در هیچ  مسابقه  باخت نداشته و « سعیدی » یما  :  البته قابل تذکر است که 

6                                 است مسابقات کامیاب و سربلند بوده  وباالی حریف خود برنده شده همهدر

برعالوه تقدیر نامه ، مدالها و بخاطر کامیابی و پیروزی خود «  سعیدی » گفت که یما همچنان باید 

« چهار کمربند  قهرمانی  و یک کپ  قهرمانی  به بلندی یک متروشصت  سانتی »  کپها ؛ به  تعداد 

6 موفقانه  بدست آورده است  

 

:در بخش ورزش رزمی تای بوکس و کیک بوکس   
 

 هفتاد«   کیلوگرام 27»   وزنبه حال در تا از شروع  فعالیت ورزش رزمی  خویش  «سعیدی » یما 

و کیک  بوکس تای » ورزش رزمی  مسابقه در بخش  «   22»    بتعداد مجموعآ رام ، گو دوکیلو 

6شده است که در همه مسابقات  خویش برنده  در داخل کشور المان  انجام داده «   بوکس  

ورزش رزمی  تای بوکس کشور المان  شده  که از جمله یکبار   قهرمانبار  چهار: در جمله مسابقات 

ذیآل معلومات ارائه   را نیز موفقانه بدست اورده  که  «   لمانکشور ا پادشاه تای بوکس » افتخار لقب 

6 ردد گمی   

 

  میالدی  در مسابقات  دوره یی  که برای قهرمانی المان 7112در برج  جون  «  سعیدی » یما  ــ 0

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

ـ المان در مسابقه قهرمانی پرداخت گ در شهر دیوزبور«  م 7112سپتمبر  02»   اینکه  به  بتاریخ

  نی کشورالمان، لقب و کپ قهرما«    میمت»   دینس وتوانست با پیروزی با حریف سرسختش اقای 

6آورد  موفقانه بدست دارد ،  بلندی  یک مترو شصت سانتی را که  
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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

یک مترو  کپ قهرمانی کشور المان را کهی شد و  المان

6 وردآ بدستموفقانه  بلندی دارد ، متر شصت سانتی  

 

  رزش رزمیو  مسابقات دور نهایی  در «میالدی   7100  می   01 »   مورخ«  سعیدی » یما ــ   7

  بنام کیک بوکس  جهانی  سازمان  تحت ریاست  «  پاینتر از سن هــژده   پادشاه  » بنام  تای بوکس

تدویر  المان کشور   گدر شهر دیوزبور واقع   «سانیا ارینا » گ در تاالر بزر « ای ـ کا ـ بی ـ او  » 

 سازد مغلوب نیز را  «دینس ـ ایلبای » اقای را  حریف سرسخت و ماهر خویش  توانست تاه بود ، شد

6بدست آورد  المان را جمهوری فدرالی  بوکس کشورتای « دشاه پا» کمربند و لقب باالخره   و  

  

K-1   KINGS OF UNDER – (18 ) – 2011  

  
   

 

 تای بوکس پروفشینل  قه قهرمانی در مساب   « م  7102می   1  »  بتاریخ«   سعیدی » یما ـــ   2

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

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

ری کشور جمهو« تای بوکس » ورزش رزمی  شنل قهرمانی  پروفی  و کمر بند  همسابقه  نیکوت کرد

6 موفقانه بدست آوردفدرالی المان  را   
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K1- GERMAN CHAMPION ( IKBO)- 2013 

  
 

پروفیشنل  نهایی تای بوکس   مسابقاتدر  « م  7101  هشت مارچ »بتاریخ   « سعیدی » یما ـــ   1 

 المانشور  ک « دوردموند  »شهر در مربوطات  که  «المان کشور   گلی بوندیس  وان  ـکی  » بنام   

را  در روند دوم «  برهومی » یوسف   حریفش آقای توانست  و به مسابقه پرداخت  تدویر شده  بود، 

تای » با کسب لقب  بهترین را کشور جمهوری فدرالی المان  کمر بند قهرمانی و همسابقه  نیکوت کرد

   بدست آورد  موفقانه« بکسر کشورالمان 

به  پیروز  نیز  ، در طی مسابقات مختلف دوره ئی«سعیدی  »شاگردان یما  باید تذکر داد که  همچنان

«  چمین جیم » مکتب  ورزشی  رزمی  بنام توانست تا  نتایج  و به اساس ارزیابی  و اعالن  رسیده 

سطح  کشور المان  در را «    م 7101سال   مکتب ورزش رزمی بهترین   »، لقب بنام  یما سعیدی

6نماید کسب   

 

BUNDESLIGA DEUTSCHER MEISTER – 2014 
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:بوکس  شلمسابقات پروفی   

 از توانسته است   که  بوکس انجام داده شنل مسابقه پروفی«  01»  بتعداد مجموعآ « سعیدی » یما 

و   پیروز شود موفقانه «  نمره » مسابقه را در  و  شش« نیکوت  »را  خود چهار مسابقه  :جمله 

:                       درج  میباشد  « م  7102»  متوسط  سال   وزن  اکنون  در لست بهترین  بکسران

«  نفر  0271 »از  جهان   و در سطح«  ششم » قطار  بکسر در «  نفر   27» از   در کشور المان 

6قرار دارد «     022» ، در قطار  بکسر  

 

 اولین  مسابقه ،  شهر کسل ـ  المان در «   م 7100جون  چهارم »  بتاریخ «  سعیدی » ــ   یما 0

بکسر با  تجربه   «کونستان » آقای ایدوارت   با ، « ی گهفده سال» در سن  بکس پروفیشنل خود را 

6 نیکوت نمایدرا در میدان پنجم  مسابقه ،   «کونستان » آقای  توانست تا  و کشور المان  انجام داد   

  

 

با  پروفیشنل  بکس  خود را  دومین  مسابقه «  م  7100اکتوبر  02»    بتاریخ « سعیدی » ــ یما 7

توانست تا حریفش  انجام  داد و«  لیندیرسدوف » در شهر دیورن در تاالر  «   پوسادا»  منویل اقای 

6نیکوت  نماید  مسابقه،  را در روند اول   
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با   را   بوکس  پروفیشل سومین مسابقه «  م  7100اکتوبر  21 »    بتاریخ«   سعیدی » ــ  یما  2

،  مسابقهتوانست تا حریفش را در روند اول  انجام  داد و  ایسن الماندر شهر «  توبیک» میک اقای 

6نیکوت  نماید    

 

 

با   را  پروفیشل بوکسچهارمین مسابقه « م  7102  یونی   اول»   بتاریخ«   سعیدی » ــ  یما  1

مسابقه،  دومتوانست  تا حریفش را در روند  انجام داد و ایسن الماندر شهر «  فال»  شیخ  اقای 

6نیکوت نماید   
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خود  را   پروفیشل بوکسپنجمین  مسابقه    « م  7102 دسمبر   2   » بتاریخ «  سعیدی » یما  ــ2

« البانیشه کلیچکو   »  که بنام«   دوجی» با اقای اربه   «رام گهقتادو شش کیلو»   متوسط  در وزن

6و باالیش  پیرور  شد  داد  انجام در شهر دیورن المان ،  دارد ،شهرت   

  

 ر دخود  را   پروفیشل بوکسششمین  مسابقه   « م  7101  می  72 » بتاریخ   «سعیدی   »یما  ــ.

مسابقه  ،در شهر ایسن المان  «  رت بازکو» اسامه  با اقای «  گرامهفتاد ودو لیکو»   متوسط  وزن

6و باالیش پیرور  شد  داد  انجام  
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در   خود را  پروفیشل بوکسهفتمین مسابقه   « م 7101دسمبر  02»   مورخ   «سعیدی » یما   ــ 2 

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

تماشاچی « سه هزار» ی مقابل  چشمان حدود را در ، انجام دارد و اوو ورزیده  کشورترکیه پروفیشل

6 به خود  تسلیم کرد   

  

 

مسابقه و پروفیشل بوکس هشتمین مسابقه   «  م  7102فبروری   70 » مورخ   «سعیدی » یما  ــ 2

کار کشور   و تجربه  بکسرورزیده  «پولیتسیه  »سیزو اقای با  را کشور المان  قهرمانی  بوکس لقب 

   قهرمانی  طالئی کمر بند  ، ساختن  حریفشمغلوب توانست  با   انجام  داد  و «  یونان » گریچلند 

 با،  متوسط  را در وزنکشور های همسایه المان و فدرالی المان کشور جمهوری  پروفیشل بوکس

6آورد  بدست   افتخار و سربلندی  

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%a7-3/
http://www.24sahat.com/1393/12/03/43762/%db%8c%d9%85%d8%a7-4/
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 خود را    پروفیشل بوکسنهمین مسابقه   « م .710 هشت اپریل »   بتاریخ  «سعیدی » یما ــ     7

   بکس  سازمان در بکس اروپا   «م  7102»   سال قهرمان  « ویلدین هوفین »   فلوریان  اقای  با

باغ   ایس» در میدان ،  در قید هشت   ،« کیلوگرام   27»  متوسط   وزن در ، « ، بی ، سی وی » 

وزن  » بکسران پیروزی خویش، در لست بهترین با این انجام داد  و   شهر مونشن المان « ستیدیو 

6 تو جهان ارتقاع  یاف  درکشور المان ،« متوسط   

 

 
 

 

 

 

 
 

     



   » 10    »: صفحه 

در تاالر «   7102هشتم  اکتوبر  » خود  را  بتاریخ  شنلیمسابقه پروف نیدهم«   یدیسع » مای  ــ 01

بن »   فیوسی  یسرسخت و بکسر تجربه کار اقا فیبا حرورزشی شهر بوخم  کشور المان   گبزر

6اد و دستان پیروزمندش؛ درهیاهو و کف زدنهای بیشتر از دوهزار تماشاچی بلند شدانجام د «  یعل  
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:  در آخیر باید تذکر داد که   

 تای قهرمان چهار بار:  از جمله جمهوری فدرالی المانکشور  قهرمان پنج مرتبه ئی  «سعیدی » یما 

6                  یکبار  قهرمان پروفیشنل  بوکس  میباشدو «  تای بوکس  پادشاه» توام با لقب  بوکس

                                            

او برعالوه اینکه به طور منظم به کارخویش : در این است که « سعیدی » یما  گی خالقیت و برازنده 

ی  ادامه میدهد ، منحیث یک  ورزشکار صح یک اداره  فعال  و الیق  در«   فیوزوتراپی» منحیث یک 

      6                                         پروفیشنل بوکس؛  بشکل منظم و دوامدار روزانه  ورزش میکند

 

با  نهایت  شوق وعالقه ، مسوولیت رهبری مکتب  ورزشی « سعیدی » یما :  همچنان باید افزود  که 

درپهلوی آن سازمانده و تدویر کننده  وردان  خود  را روزانه  به عهده  دارد گچمپین جیم و تربیه  شا

6 محافل و مسابقات  ورزش رزمی  نیز میباشد   

  

و  را در حفظ  و فعال با شهامت ،دلیر   این جوان« سعیدی » یما بت خویش و با لطف و محت  !الهی 

ز رما تا به ۲۱پناه خویش داشته باش ، و او را  نیرو وقوت توام با خیر، برکت  و سالمتی  نصیب ف

6     گرددآرزو هایش نایل   

 

: تهیه وترتیب کننده   

 

« سعیدی » یما  « چمین جیم » ان نشراتی مکتب ورزشی  گار  

 
  

به صفحه اصلیـــ  بازگشت       www.said-afghani.org 

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

