
 

   » 1 » : صفحه   

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                                                               «چمپن جیم » کمیته نشراتی مکتب رزمی  :گزارش 

م    1069  جون  61:  تاریخ نشر   

 
 

 

 
 

در بار   برای اولین«    1069ن جو   1»   بتاریخ « سعیدی» یما 

حرفوی اروپا  بوکسقهرمانی   کمربنددو ؛ افغانستانبوکس تاریخ 

 و « اف ، بی  ،آی  »  جهانی بوکس  بین المللیسازمان دو در را 

. بدست آورده است  «ی ، بی ، او و  »  

 

 19 »متوسط    وزن  در لست بهترین  بکسران« سعیدی » یما 

سپرده بدست نشر  «م  1069 جون  60 » بتاریخ که «  کیلوگرام 

      : است شده

 

و «   اول» قطار  نمره   در حرفوی ؛ فعال  بکسر «  نفر  34» از  در کشور جمهوری فدرالی  المان 

قرار دارد   و «    30  »حرفوی ؛  در قطار نمره  فعال   بکسر«   نفر  6110 »از  جهان   در سطح



 

   » 2 » : صفحه   

از طرف سازمان جهانی سال ؛ به صفت بهترین بکسر  «  1069و   1062 » های سالمچنان در هدر 

. شناخته شدبه رسمیت   ، که مرکز آن در کشور انگلستان« بی ـ ای ـ بی ـ آ »  »بوکس   

 

  
 

انجام  داده  که « تای بوکس و بوکس » مسابقه  در ورزش «   16»  بتعدادمجموعآ  « سعیدی » یما 

.       بوده است کامیاب و سربلند قه  باخت نداشته و همیشه به فضل و لطف هللا تعالی  در هیچ  مساب

                                 

ورزش در بخش آن مسابقه «   11»  مسابقه ؛  به تعداد «   16» از جمله :  قابل یاددهانی  است که 

بوکس آن حرفوی در بخش ورزش  مسابقه «  61 »بتعداد  و «  و کیک بوکس بوکس تای » رزمی

« نیک اوت » مسابقه را در «  هفت »   بتعدادمسابقه بوکس ؛ «  61»  که از جمله  میباشد حرفوی 

.                                                                                                   برده است    

؛ ی مختلف و کپها مدالها  تقدیر نامه ، از برعالوه  و پیروزی خود   بخاطر کامیابی«  سعیدی  » یما 

 موفقانهرا   « به بلندی یک متروشصت سانتی   قهرمانیهفت کمربند قهرمانی و یک کپ » به تعداد  

.بدست آورده است    

 

 قهرمانچهار بار  :  از جملهکه   قهرمان شدهبار  یازده «سعیدی » یما باید  خاطر نشان  ساخت که  

 جمهوری  فدرالی  بوکس ،  یکبار  قهرمان پروفیشنل « تای بوکس  پادشاه» توام با لقب  بوکس تای

.        میباشد «ننتل یانترکان» قهرمان بوکس حرفوی اروپا  و یکبار قهرمان  بار پنج و   المان  

 

«  فیوزوتراپی» یکمنحیث او برعالوه اینکه : در این است که « سعیدی» یما  گی خالقیت و برازنده 

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

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

.                                              خویش آدامه میدهد ورزش   

 

و  را در حفظ  و فعال با شهامت ،دلیر   این جوان« 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 

.       گرددهایش نایل   

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

ــ  المان  1069  جون   61  



 

   » 3 » : صفحه   

Mr. Yama (Jama) Saidi is the winner of the two European 

Championship belts, from two International Boxing 

Organizations. 

 

 
 

On June, 2
nd

 2019, Yama Saidi became the winner two European boxing 

Championship title belts.  This is the first time in the Afghanistan boxing 

history. One of the belt is from IBF and the other is from WBO. 
 

Mr. Yama Saidi now in 69 kg, on June 10
th,  

 made the official published list 

of the world’s best fighters.  

In the country of Germany, amongst 40 professional fighters in his class, 

Yama Saidi is number one.  

In the world level his status from 1550 fighters, he is number 40
th

. Mr.  

 

Yama Saidi is recognized by BIBA the world boxing organization in the 

United Kingdom in 2018 and 2019 as one of the world’s best boxer.  

Mr. Yama Saidi totally has 71 Thai boxing fight under his belt, he is the 

winner in all those bouts. In 55 of those matches, were in Thai Kick boxing, 

in 16 fights in 7 of them he was winner by way of KOs. 

 

Mr. Yama Saidi for all his victories is able to receive several certificates of 

Appreciation, Medals, Cups,  7 championship  belts  and one big 1.60 cm 

tall statue Cup . Worth mentioning that Mr. Yama Saidi gained the 

champion title 11 times, from that number 4 times were in the Thai boxing 

championship, he has received the title of (Thai Boxing King). One time  

 

Yama Saidi obtained the German Thai Boxing championship title and one 

time European Intercontinental title.    



 

   » 4 » : صفحه   

Mr. Yama Saidi is a very humble man with the highest work ethic, he also 

works as a professional Physio Therapist and working with other 

professional sportsmen in the respective field.  

We all wish Mr. Yama Saidi all the best and further success in life.  

By: Yama Saidi Champion GYM POA Section. 
 

June 16
th

, 2019 

استاد پوهنتون کابل« انوری » دمحم اشرف :   گلیسیترجمه به ان  
 

 

Jama Saidi ist der Gewinner der beiden EM-Gürtel 

der Verbände IBF und WBO. 

 
 

Am 2. Juni 2019 gewann Jama zwei EM-Titel der Verbände IBF und WBO. 

Das ist das erste Mal in der Afghanischen Boxgeschichte, dass ein Boxer 

dies geschafft hat.  

 

Auf Boxrec, ist Jama in der Gewichtsklasse bis 69,8 Kg 

(Superweltergewicht), aktuell auf dem ersten Platz, von insgesamt 43 

aktiven Profi-Kämpfern in Deutschland. In der Weltrangliste, ist er aktuell 

auf dem 40ten Platz.  

 

Jama Saidi wurde von dem britischen Boxverband BIBA, in den Jahren 

2018 und 2019 zum internationalen Boxer des Jahres gekürt.  

Er hat insgesamt 71 Kämpfe bestritten, die er alle für sich entscheiden 

konnte. 55 Kämpfe im Kickboxen und 16 Kämpfe im Profiboxen.  

 

In all seinen Kämpfen konnte Jama sich sieben Gürtel, einen 1.60 cm 

großen Pokal und viele weiter Medaillen, Pokale und Urkunden sichern. 

Insgesamt hat er 11 Titel Kämpfe bestritten.  

Vier Mal im Kickboxen und sieben Mal im Profiboxen.  

 

Herr Jama Saidi ist ein sehr bescheidener Mann mit einer starken 

Arbeitsmoral, er arbeitet neben seiner sportlichen Karriere, als 

Physiotherapeut und bildet Kämpfer aus.  

 

Wir wünschen Jama alles Gute und weiterhin viel Erfolg im Leben. 
 

به صفحه اصلیـــ  بازگشت    www.said-afghani.org 

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

