د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست !
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گزارش از  :فرشته « سعیدی »
تاریخ نشر  8 :اکتوبر  7102م

یما « سعیدی » دهمین مسابقه پروفیشنل خود را بتاریخ « هشتم اکتوبر  » 7102در تاالر بزرگ
ورزشی شهر بوخم کشور المان با حریف سرسخت و بکسر تجربه کار اقای یوسیف « بن علی »
انجام داد .
این مسابقه پروفیشنل بوکس به ساعت هشت بجه شب  ،از طرف سازمان بوکس « گی  ،بی  ،آ »
کشور المان در وزن متوسط « هفتادو پنج کیلو گرام » صورت گرفت و از جانب شبکه تلویزیونی
«  72تی ـ فا » بدست نشر سپرده شد .
هر دو بکسر با نهایت دسپلین ورزشی به میدان مسابقه حاضر شدند و مهارت مسلکی و تخنیکی
خویش را برای اشتراک کننده گان تاال و ببنده گان تلویزیون  ،به نمایش گذاشتند.

صفحه » 1 « :

به اساس ارزیابی حکم میدان :
مجموع نمرات مسابقه به نفع یما « سعیدی » بکسر جوان افغان ؛ اعالن گردید و دستان او منحیث
برنده مسابقه در موج هیاهو  ،کف زدنهای اشتراک کنندگان بلند شد .
مسوول تدویراین برنامه ورزشی؛ برعالوه استقبال گرم و گرفتن عکس یادگاری با یما « سعیدی» ،
پیروزی او را مبارک باد گفت و از یما « سعیدی » دعوت بعمل آورد تا در محافل آینده ایشان به
مسابقه بپردازد که از جانب یما « سعیدی » پزیرفته شد .

ضمنآ قایل یاددهانی است :
قرار است که بتاریخ «  08نوامبر  » 7102یما « سعیدی » مسابقات پروفیشنل ورزش رزمی تای
بوکس و بوکس را در شهر دیورن کشورالمان سازماندهی و تدویر نماید .
به اساس پالن در نظراست تا شخصآ یما « سعیدی» یازدهمین مسابقه پروفیشنل بوکس خود را
و برادرش حمید « سعیدی » اولین مسابقه بوکس را به یاری هللا تعالی درهمین شب انجام دهند که
برای هردوی شان صحت و کامیابی ارزومندیم .

قابل تذکر است  :یما « سعیدی» از اشتراک تمام دوستان و شاگردانش در جریان مسابقه و همچنان
از تشویق  ،استقبال گرم و ارسال پیام های تبریکی دوستان محترم و هموطنان عزیز ،قلبآ سپاس و
قدردانی مینماید و از درگاه هللا تعالی برای همه شما خوشی  ،صحت و خیر و برکت استدعا دارد .
فرشته « سعیدی »
عضو بخش نشراتی مکتب ورزش رزمی چمین جیم
صفحه » 2 « :

ضمنآ به اطالع دوستان محترم وعالقمندان عزیز رسانیده میشود که مسابقه یما « سعیدی » را
میتوان به این ادرس مشاهده کرد .
https://www.fight24.tv/kampfsportvideos/video/benali-vssaidi/hauptkategorie/grand-boxing-bochum/
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ـــ بازگشت به صفحه اصلی

صفحه » 3 « :

