د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست !
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گزارش از  :فرشته « سعیدی »
تاریخ نشر  .31 :دسمبر  4132میالدی

یما « سعیدی » جوان دلیر افغان ؛ شب مورخ «  » 31.34.4132در مربوطات شهر اوپرتال
کشور المان  ،آقای دورسان « برکتا » مشهور به « دست آهنین » بکسر حرفوی و ورزیده کشور
ترکیه را در مقابل چشمان حدودی « سه هزار » تماشاچی شکست داد.
این مسابقه جالب و دیدنی بوکس حرفوی ؛ به ساعت « دوازده و نیم بجه شب » در قید شش
میدان مسابقه آغاز شد و هر دو بکسران بخاطر کسب پیروزی خویش شروع به مبارزه و واردن
کردن ضربات کردند .

صفحه » 1 « :

اقای « برکتا » که در لست وزن متوسط «  » 24کیلو گرام  ،در درجه سوم بکسران ورزیده
و تجربه کار کشور ترکیه قرار دارد وشانزده مسابقه ثبت شده حرفوی انجام داده و جانب هم از
لحاظ سن و سال به یما تفاوت کلی دارد  ،خواست تا یما این جوان تازه به سکوه بوکس حرفوی
را که در سطح کشور المان در لست بهترین بکسران در شماره « نهم » قرار دارد و فقط شش
مسابقه بکس حرفوی انجام داده  ،در دقایق اول مسابقه شکست دهد .
ولی ؛ یما « سعیدی » توام با دلیری  ،دسیلین ورزشی و تخنیک  ،در هر شش دور میدان مسابقه
حریفش را با وارد کردن ضربات پیهم تخنیکی توام با هیاهوی تماشاچیان  ،ناتوان ساخت و
باالیش برنده شد .
داوران سازمان بکس « گی  ،بی  ،آه » هر شش دور مسابقه را به نفع یما اعالن کردند و حاکم
میدان با بلند کردن دستان یما « سعیدی » توام در هیاهو و کف زدنها تماشاجیان  ،این پیروری
را به این جوان افغان  ،تبریک گفت .

یما « سعیدی » پادشاه و قهرمان تای بکس المان و مسوول مکتب ورزشی رزمی چمپین جیم  ،قلبآ
عالقمند است تا در صورت مساعد شدن امکانات به وطن آبایی خویش مسافرت کرده و با
جوانان ورزشکار وطن خویش بر عالوه تبادله تجارب ورزشی  ،زمینه خدمت ورزشی را دربین
آنها مساعد سازد .
که به همین اساس یکی از کلپ های ورزش رزمی شهر کابل را طی برج دسمبر  4132تحت
قیمومت خویش قرار داد و آرزومند است تا با امکانات دست داشته  ،مساعی الزمه انجام دهد.
قابل تذکر است که یما « سعیدی » به یاری و لطف و مرحمت الهی؛ درنظر دارد تا مسابقات ورزشی
« تای بکس و بکس حرفوی » را در برج « فبروری  » 4132در کشور المان تدویر نماید و
در صورت موافقه سازمان بوکس کشور المان ؛ تصمیم دارد تا شخصآ مسابقه اساسی این محفل
را که قهرمانی بکس کشور المان است انجام دهد و با کسب کمر بند قهرمانی بیرق وطن عزیز
خویش « افغانستان » را بلند کند .از درگاه رب العزت برایش کامیابی استدعا داریم .
امین یا رب العالمین
گزارش از :فرشته « سعیدی »
www.champions-gym.eu

صفحه » 2 « :

https://www.youtube.com/watch?v=0M7a3K1jDLA
https://www.youtube.com/watch?v=S74DyAsBz2M
» مسابقه یما « سعیدی

» 3 « : صفحه

صفحه » 4 « :

https://www.youtube.com/watch?v=0M7a3K1jDLA
» مسابقه یما « سعیدی
https://www.youtube.com/watch?v=S74DyAsBz2M
ـــ بازگشت به صفحه اصلی

www.said-afghani.org

» 5 « : صفحه

