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«سعیدی   »فرشته  : گزارش از    

م 7102اکتوبر    8  :تاریخ نشر    
 

  
    

 
 

 گدر تاالر بزر«   7102هشتم  اکتوبر  » خود  را  بتاریخ  شنلیمسابقه پروف نیدهم«   یدیسع » مای

 «  یبن عل»   فیوسی  یسرسخت و بکسر تجربه کار اقا فیبا حرورزشی شهر بوخم  کشور المان  

.اد د انجام   

«   آ ،  بی، گی »  این مسابقه  پروفیشنل بوکس  به ساعت هشت بجه شب ، از طرف سازمان بوکس 

 تلویزیونی جانب شبکه  و از رفتگصورت «  رام گهفتادو پنج  کیلو » کشور المان در وزن  متوسط  

.بدست نشر سپرده شد   «فا   ـ تی   72 »    

هر دو بکسر با نهایت  دسپلین  ورزشی  به میدان  مسابقه  حاضر شدند و مهارت مسلکی و تخنیکی 

. دذاشتنگان تلویزیون ، به نمایش گان تاال و ببنده گخویش را برای اشتراک کننده   
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:  به اساس ارزیابی حکم میدان  

و دستان  او  منحیث  گردید؛ اعالن بکسر جوان افغان  «سعیدی » مجموع  نمرات  مسابقه به نفع یما 

.ان  بلند شد گاشتراک کنندی برنده مسابقه  در موج هیاهو ، کف زدنها  

، « سعیدی» یما با  اریگرفتن عکس یادگرم و گبرعالوه استقبال  این برنامه ورزشی؛ مسوول تدویر

 بهایشان  محافل  آینده تا در    آورد  بعملوت دع « سعیدی » از یما و فت  گمبارک باد  راپیروزی او 

.پزیرفته شد  « سعیدی »  یما  جانب  از  که  دازدبپر  همسابق  

 

  
 

  

:ضمنآ قایل یاددهانی است   

 یتا یورزش رزم  شنلیمسابقات پروف «  یدیسع»  مای «  7102نوامبر   08»  خیاست که بتار قرار

.  دینما ریو تدو یسازمانده  کشورالماندر شهر دیورن  بوکس و بوکس را    

خود  را    بوکس شنلیپروف  مسابقهیازدهمین    «یدیسع » مای نظراست تا شخصآ  اساس پالن در به

دهند که  شب انجام  نیدرهم یهللا تعال یاریبوکس را به  ابقه مس اولین  « یدیسع»  دیحم برادرش  و

.  میارزومند  یابیصحت و کام شان  یهردو یبرا  

 

   
 

همچنان مسابقه و جریان  ردانش در گو شادوستان تمام   از اشتراک«  سعیدی» یما : قابل تذکر است 

و  سپاسرم و ارسال پیام های تبریکی  دوستان محترم  و هموطنان عزیز،  قلبآ گ استقبالتشویق ، از 

.دارد   استدعاخیر و برکت  برای همه شما  خوشی ، صحت و  اه هللا تعالیگقدردانی مینماید  و از در  

 

«سعیدی »  فرشته   

چمین جیم  عضو بخش نشراتی  مکتب ورزش  رزمی  
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را «  سعیدی » رسانیده میشود که مسابقه  یما  زیوعالقمندان عز  دوستان محترم به اطالع  ضمنآ

.میتوان  به این ادرس  مشاهده  کرد   

https://www.fight24.tv/kampfsportvideos/video/benali-vs-

saidi/hauptkategorie/grand-boxing-bochum/ 
 

  
  

 

به صفحه اصلیبازگشت ـــ        www.said-afghani.org 
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