د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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گزارش از  :فرشته « سعیدی »
تاریخ  ۸۱ :نوامبر  ۲۱۸۲میالدی

یما « سعیدی » بکسر حرفوی  ،قهرمان و پادشاه « تای بوکس » کشور المان  ،بتاریخ « ۸۱
نوامبر ۲۱۸۲م » در مسابقه بوکس حرفوی که تحت نظر سازمان بوکس « گی  ،بی  ،سی »
در سالون « المپیا حال ـ سیکی » شهر بریمن ـ کشور جمهوری فدرالی المان تدویر شده بود،
اشتراک کرد .

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

این محفل ورزشی به ساعت « شش عصر » با اشتراک در حدود چهارصد تن تما شاچی  ،آغاز
شد و مجموعآ « شانزده » مسابقه بوکس حرفوی در آن صورت گرفت که مسابقه اساسی این
محافل را در وزن « متوسط » یما  ،انجام داد .
یما « سعیدی » در موج کف زدنهای تماشاچیان داخل میدان مسابقه شد و با اقای دومنیکو
« کونیل » مشهور به « دومینیک امیری » از شهر هامبورگ ـ کشور المان  ،که تا کنون رسمآ
« هژده مسابقه » بکس حرفوی انجام داده است  ،به مبارزه پرداخت .
مسابقه هیجانی بود  ،هردو ورزشکار تنومند در صدد پیروزی بودند !
ولی ؛ مشتان نیرومند یما « سعیدی » توام با لطف و یاری رب العالمین ؛ با عث آن شد تا
در هر چهار دور مسابقه ،حریف تجربه کار خویش را تحت ضربات تخنیکی قرار داده و باالیش
پیروز شود .
دستان یما « سعیدی » این جوان دلیر افغان ؛ در موج کف زدنها و هیاهوی تماشاچیان از
طرف حکم میدان مسابقه منحیث « برنده هر چهار میدان مسابقه » بلند شد و نماینده سازمان
بوکس « ګی  ،بی  ،سی » پیروزی یما را با اهدای جایزه  ،برایش تبریک گفت و محفل به
ساعت دوازده بجه شب  ،خاتمه یافت .

بدینوسیله به نمایندگی از مکاتب ورزش رزمی « چمین جیم »  ،این پیروزی را برای یما جان
از صمیم قلب تبریک عرض گفته و از درگاه الهی ؛ موفقیت مذید برایش استدعا دارم .
فرشته « سعیدی »
بازگشت به صفحه اصلی
www.said-afghani.org
هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 2 « :

