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پیام تبریک رییس جمهور به کشتی گیران
حسن روحانی بعد از قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در جام جهانی این افتخار بزرگ
را به آنها تبریک گفت.
حسن روحانی رییس جمهور ایران بعد از قهرمانی کشورمان در جام جهانی این افتخار را
به کشتی گیران تبریک گفت .او در پیامی این طور نوشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
قهرمانی دالور مردان تیم ملی کشتی آزاد و اهتزاز پرچم پرافتخار کشورمان
در چهل و پنجمین دوره مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه ،بار
دیگر موجی از غرور و شادی برای ملت ورزش دوست آفرید.
این پیروزی ،نشانه دیگری بر توانمندی و شایستگی ورزشکاران عزیز ایران
برای فتح قله های افتخار در همه رشته های ورزشی است.
اینجانب با تبریک این پیروزی ارزشمند به هموطنان عزیز و یکایک قهرمانان
این مسابقات ،از تالش های ثمربخش همه مربیان ،دستاندرکاران و مسئوالن
ورزش کشور و به ویژه میزبانی شایسته مردم پهلوان پرور کرمانشاه ،تقدیر می
کنم و سرافرازی جوانان عزیزمان در همه عرصه های تالش و رقابت را از درگاه
خداوند بزرگ مسالت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران
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