روحانی :درخشش سهراب مرادی دل همه ایرانیان را شاد کرد

چنين درخواستي منطقي است؟

چن��د روزي بود که صفح��ات دنياي مجازي خانم
مجري مراس��م قرعه كشي جام جهاني پر شده بود
از پيغامهايي به زبان روسي ،فارسي و انگليسي مبني
بر اينکه ׳׳حجابت را رعايت کن ،چون ما ميخواهيم
قرعه کشي جام جهاني را ببينيم!׳׳ حتي بازيکن تيم
مليما نيز از او خواس��ته به گونهاي لباس بپوش��د

هم��راه با تالش و افتخارآفرینی دیگر وزنهبرداران
کشورمان در مس��ابقات جهانی وزنه برداری ،دل
همه ایرانیان را ش��اد کرد.به امی��د موفقیت دالور
مردان ایران در ادامه این رقابتها».
الزم به ذكر اس��ت سهراب مرادی وزنه بردار دسته
 94کیلوگرم تیم ملی وزنه برداری ایران روز گذشته
توانس��ت در رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جهان
پس از  17سال رکورد جهان را بشکند .او همچنین 3
نشان طالی یکضرب ،دوضرب و مجموع را به دست
اين هم زندي با ظاهري متفاوت در شب هالووين
آورد.كيانوش رستمي ،وزنه بردار المپيكي ما در اين
رقابتها متأس��فانه نتوانست به دليل آسيب ديدگي
به موفقيتي دس��ت يابد و پ��س از آنكه در حركت
يكضرب توانس��ت وزنه  174كيلو گرم را با تحمل
درد پا باالي س��رببرد و به مدال نقره دس��ت پيدا
كند در حركت دوضرب به همين دليل نتوانس��ت
موفقيتي كسب كند و به مدالي دست نيافت.
ش��انس بعدي كس��ب مدال م��ا در اي��ن رقابتها
بهدادس��ليمي اس��ت كه اميدواريم بتواند ناكامي
و تلخي المپيك را با كس��ب يك مدال خوش��رنگ
ديگر جب��ران كند .الزم به ذكر اس��ت اين رقابتها
در آمري��كا برگزار مي ش��ود و تأخي��ر در صدور
ويزاي ورزشكاران كشورمان با كارشكني مقامات
وقتي چهارمين فرزند رونالدو هم به دنيا آمد
آمريكاي��ي مي رفت تا مش��كالت عديده اي براي
اع��زام ب��ه دنبال آورد ك��ه س��رانجام در آخرين
لحظات ويزاي آنان صادر شد.
که امکان پخش از ايران وجود داش��ته باشد! گويي
عادت ش��ده که در کار همه دخال��ت کنيم و البته
که دني��اي مجازي هم مزيد برعلت ش��ده .همين
موضوع را با ׳׳جاس��تينا׳׳ بازيگر تئاترکش��ورمان،
مطرح کردم و او حرف جالبي زد:
׳׳ چرا ما دوست داريم همه به سليقه ما لباس بپوشند
و يا براي خوشايند ما کاري انجام دهند؟ آيا چنين
درخواستهايي درست و منطقي است؟

  برنارد شاو

نگاه ميکند.-فتوشاپه علي!
-اصلًا! واقعًا اين اتفاق افتاده...
-مگه امکان داره؟ يارو چرا روس��ري سرش کرده
رفته بغل زمين؟
-خ��ب مربي تيم بانوان تايلند ب��وده ،احتمالًا ورود
آقايان هم ممنوع ،مجبور ش��ده يا مجبورش کردن
اينجوري بياد باال سر تيم.نمي رفت!
-احسان ،خودت مربي هستي ،حاضري همه تالش
يک س��الهات به خاطر قواني��ن از بين بره؟ حاضر
شايد اگه منم بودم...
نيس��تي براي اينکه باال س��ر تيمت باشي ،هرکاري
احسان خرسندي پش��ت فرمان نشسته و هنگامي بکني؟!
که عکس را نشانش ميدهم ،ترمز ميکند ،ماشين -راس��ت ميگي ،حرف منطقي زدي .االن که فکر
را به گوش��ه خيابان ميبرد و با تعجب گوشي من را ميکنم ،شايدمنم بودم همين کار رو ميکردم...

رقابت لیونل مسی و پسرش در بازی
پلي استيشن

		
کسي که ميتواند انجام ميدهد و کسي که نميتواند به ديگران ياد ميدهد

رئیس جمهوری با ابراز خرسندی نسبت به افتخار
آفرینیهای سهراب مرادی در جریان رقابتهای
وزنه برداری قهرمانی جهان ،اظهار کرد :درخشش
سهراب مرادی با کسب  ۳نشان طال و ثبت رکورد
جدید جهانی ،همراه با تالش و افتخارآفرینی دیگر
وزنهبرداران کش��ورمان در مسابقات جهانی وزنه
برداری ،دل همه ایرانیان را شاد کرد.
به گزارش ايسنا ،حجت االسالم والمسلمین حسن
روحانی رئیس جمهوری با اش��اره به رکورد شکنی
س��هراب مرادی وزنه بردار دس��ته  94کیلوگرم
تی��م ملی وزنه ب��رداری ای��ران در رقابتهای وزنه
برداری قهرمان��ی جهان ،در صفحه رس��می خود
در توئیتر نوش��ت« :درخشش س��هراب مرادی با
کس��ب  ۳نش��ان طال و ثبت رکورد جدید جهانی،

با دنیای مجازی

منصور بهرامی ،تنیسباز ایرانی در
خیابان شانزهلیزه پاریس
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