د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست !
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گزارش از  :فرشته « سعیدی »
تاریخ نشر  ۳ :فبروری  ۳۱۰۳میالدی

یما « سعیدی » حریفش را مغلوب کرد

یما « سعیدی » قهرمان و پادشاه ورزش رزمی تای بکس المان بتاریخ  ۳فبروری  ۳۱۰۳میالدی
در مسابقات تای بوکس بنام « کی ـ وان  ،بوندس لیگ » جمهوری فدرالی المان اشتراک کرد و
حریفش را در دور سوم میدان مسابقه با وارد کردن ضربات سخت تخنیکی  ،شکست داد  ،برعالوه
اینکه مدال پیروزی را موفقانه بدست آورد به دور بعدی مسابقات قهرمانی بنام « کی ـ وان ،
بوندس لیگ » ،راه یافت .

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم موالنا سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 1 « :

این مسابقات ورزشی که در مربوطات شهر دوردموند کشور المان تداویر شده بود  ۳۳ ،سومین
مسابقه پروفی تای بوکس این محفل را یما « سعیدی » در وزن «  ۳۳کیلو گرام » با آقای یوسف
« برهومی » آنجام داد .
مسابقه ساعت دوازده بجه شب آغاز شد  ،و یما با موزیک خاص ورزشی و همراهی محافظین ،
ترینر و تعداد شاگردانش توام با کف زدنها و هیاهوی تماشاچیان داخل تاالر مسابقه شد و بعد
از انجام دادن رسم مخصوص ورزشی  ،با نهایت دسپلین ورزشی در مقابل حریف سرسختش در
میدان مسابقه قرار گرفت .
حاکم میدان  ،حکم مسابقه را صادر نمود و هردو جوان نیرومند و مبارز سرسخت « تای بوکس »
بخاطر کسب پیروزی شروع به مبارزه و واردن کردن ضربات کردند  ،حمله اول از جانب اقای
« برهومی » آغاز شد و او خواست تا یما را در دقایق اول شکست دهد .
ولی ؛ یما با نهایت خونسردی  ،حمله حریفش را دفع کرد و در مقابل  ،حریفش را با وارد کردن
ضربات پیهم و دوامدار توام با هیاهوی شماشاچیان  ،ناتوان ساخت که حتی به مشکل دوباره
از زمین باال میشود و در مقابل یما قرار میگرفت .
میدان سوم مسابقه نهایت هیجانی بود  ،اقای « بروهومی » با تمام قدرت کوشش کرد تا یما را
سرکوب کند و برنده مسابقه شود .
اما ؛ دستان نیرومند و دلیری یما با حضور داشت « ششصد تن » تماشاچی توام با هیاهو و کف
زدنها ،آقای « بروهومی » را چنان نا توان ساخت که دیگر توان مقابله را در مقابل یما نداشت و
شکست خورد اعالن کرد .
حاکم میدان مسابقه ؛ در موج احساسات تماشاچیان  ،دستان نیرومند یما « سعیدی » را بلند کرد،
مدال پیروزی را برایش تفویض نمود و اشتراک او را به دور بعدی مسابقات بنام « کی ـ وان ،
بوندس لیگ » اعالن نمود و یما « سعیدی » که در جمع دوستان  ،شاگردان  ،پدر ،مادر ،خواهر،
برادر خود قرار داشت  ،با نهایت محبت و خرسندی چین گفت :
به تشویق و پشتبانی هموطنان عزیزم « افغانستان »  ،باز هم موفق شدم و آرزومندم تا به لطف
و محبت الهی  ،کمر بند قهرمانی « کی ـ وان  ،بوندس لیگ » را نیز نصیب شوم !

گزارش از :فرشته « سعیدی »
سوم فبروری  ۳۱۰۳ــ المان
www.champions-gym.eu
 www.said-afghani.orgـــ بازگشت به صفحه اصلی
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استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم موالنا سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
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