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بازتاب نتایج پایانی مسابقات جهانی وزنهبرداری

بهداد سرت سالمت!

قهرمــــانشدیــم

آفتاب یزد – گروه ش�بکه :کسب عنوان قهرمانی جهان حاصل
تالش پوالد مردان وزنهبرداری کشورمان در مسابقات جهانی 2017
وزنهبرداری در آناهیم آمریکا برای کش��ورمان بود .اتفاقی خوشایند
ک��ه کام همهمان را از پس تلخیهای این چند روزه ش��یرین کرد.
ایران در این رقابتها با هش��ت وزنهبردار ش��رکت کرده بود و برای
قهرمانی به  ۹۰امتیاز احتیاج داش��ت که با ماندن علیحس��ینی و
بهداد س��لیمی در جدول مس��ابقات قهرمانیاش مسجل شد و در
نهایت با  ۵۰۹امتیاز و کس��ب  ۵طال ۳ ،نقره و  ۶برنز بر س��کوی
نخس��ت جهان قرار گرفت .در واقع تیم مل��ی وزنهبرداری ایران در
خاک آمریکا قهرمان جهان ش��د .این خبر مسرت بخش به سرعت
تحت س��یطره فضای مجازی در آمد و واکنش کاربران ش��بکههای
اجتماعی را برانگیخت.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است «:علی رغم ناداوریها این
قهرمانی افتخاری بزرگ در تاریخ وزنهبرداری ایران اس��ت .بس��یار
بسیار تبریک میگم».
دیگری نوشت« :وزنهبرداری ایران قهرمان جهان شد .مبارک باشد
این قهرمانی به امید تکرار مجدد در سالهای آتی».
یکی دیگر از کاربران نوشته است«:قهرمانیتون واقعا ارزشمند است
برای همه .تبریک».

استخدام عجیب

بازهم حق خوری

علی رغم اینکه تیم وزنهبرداری کش��ورمان با کس��ب مدالهایشان
باعث کس��ب عنوان قهرمانی جهان ش��دند ،اما تکرار ن��اداوری در
خصوص بهداد سلیمی تلخ ترین قس��مت وزنهبرداری در آمریکا را
رقم زد .گویی قسم خوردهاند که به هر طریقی او را با اینکه بر قدرت
بی چون و چرایش و کس��ب م��دال آوریاش در وزنهبرداری واقف
هس��تند از میدان به در کنند و مدال طالی مسابقات را از چنگش
در بیاورند .المپیک برزیل بود که حقش را خوردند و وزنهای که به
درس��تی باالی سرش برده بود را قبول نکردند و بهداد سلیمی را با
چشمانی اشکبار راهی ایران کردند .این بار نیز وقتی برای مسابقات
قهرمانی جهان وزنهبرداری راهی آمریکا میش��د هیچ گاه فکرش را
نمیکرد که هیئت ژوری بخواهد بازهم ناجوانمردانه حقش را بخورد.
اما غافل از اینکه این یک س��ناریوی از پیش تعیین شده بود که بار
دیگر مدال طالیش را تقدیم به وزنهبرداری دیگر کنند .وقتی برای
نخس��تین بار ژوری حرکت سلیمی را قبول نکرد او متعجب شد .با
ای��ن حال به��داد در حرکت دو ضرب ،زمانی ک��ه وزنه را مهار کرد
س��رش را از زیر میله باال گرفت تا به داوران و به هیئت ژوری اشاره
کند که حرکتش مورد تایید است .او برای یکی دو ثانیه هم وزنه را
دیرتر انداخت تا دیگر هیچ ش��ک و شبههای باقی نماند ،اما باز هم
هیئت ژوری وزنه زدن سلیمی را تایید نکرد تا کارد به استخوان او
برسد .چرا که این اتفاق نه تنها باعث تغییر رنگ مدال بهداد سلیمی
شد بلکه موجب ش��د هنگام اهدای مدال  ،بهداد سلیمی به نشانه
اعتراض مدالش را از گردنش در بیاورد و آن در جیبش بگذارد.
واکنش همسر بهداد سلیمی

بالفاصه همسر بهداد سلیمی با انتشار پستی نسبت به پایمال شدن
مجدد حق همس��رش و کوتاه کردن دست او از کسب مدال طال در
مسابقات جهانی  ۲۰۱۷آمریکا واکنش نشان داد .او نوشت «:نامردی
و حق خوری حق الناس هست .پس اگر به عدالت حکمی صادر نشه
حق الناس پایمال میشه و وای به حال فردی که حق الناس گردنش
باشه؛ و دوباره دوباره دوباره ...بهداد عزیزم چیزی از ارزشت برای مردم
و خانوادت کم نش��ده میدونم چی کش��یدی تا بیای و حقتو بگیری.

دیگ��ه نمیدونم چجوری آرومت کنم چجوری بهت روحیه بدم .امید
بدم که بازم بیان و اینقدر راحت وزنهای که با فوتت رو هوا میبری رو
ازت بگیرن .خدا خودش کمک کنه و لعنت به ورزشی که خیلی راحت
حق خوری باشه و در آخر مدال نقره برادر عزیزم سعید مبارکش باشه.
ما به فال نیک میگیریم و شاید قسمت شمایی که چندسال به ناحق
از ورزش دور بودی بوده .زنده باد ایران زنده باد بهداد»
حق خوریهای قبل از توسوء تفاهم بود

از س��وی دیگر در پی این حقکش��ی ناجوانمردانه ،کاربران فضای
مجازی نیز با به راه انداختن هشتگ «#بهداد_ سلیمی» با پهلوان
ملی و جهانی خود همدردی کردند تا ثابت کنند در کنار او هستند.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است «:هیچوقت نتونستم ورزش
وزنهبرداری رو درک کنم اما حقخوری همیشه آزار دهنده است و از
اون بدتر دیدن مسئولینش وقتی نمیتونن کاری بکنن».
فرد دیگری نوشته است«:وقتی بهداد میاد اینا تازه یادشون میوفته
هیئت ژوری هستن».
دیگری نوش��ت «:بازم حق خودتو ایرانو خوردن اما تو کوه درد باش
طاقت بیار و مرد باش!».
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وضع دانش آموزان دبیر
ستان زینبیه در منطقه سیدی مشهد به دلیل
وصل نشدن گاز این مد
رسه.
دان
ش
آم
وزان با وجود روشن کردن بخاری
برقی با پتو سرکالس درس هستند.

تبریک حسن روحانی

حس�ن روحانی رئی�س جمه�ور کش�ورمان در توییتر،
قهرمانی تیم وزنهبرداری ایران در رقابتهای جهانی 2017
آمریکا را تبری�ک گفت .او نوشت«:کس�ب غرور آفرین
عنوان قهرمانی وزنهب�رداری 2017مردان جهان که برای
نخستین بار به دست آمد ،بر ملت ایران ،پهلوانان با اخالق
و پر تالشمان و مربیان و مدیران تیم ملی مبارک باد».

ادامه واکنشها به حضور فیگو

توضیحات فردوسی پور؛ پاسخ لیال اوتادی
آفتاب یزد – گروه ش�بکه :بعد از حضور لوئیز فیگو
در برنام�ه ن�ود ،ش�ایعات زی�ادی مبنی ب�ر حضور
۵۰۰میلیونی او مطرح شد و خیلیها نسبت به خرج
ش�دن چنین مبلغی انتقاد داش�تند .تا اینکه عادل
فردوس�یپور در ش�روع برنامه نود در روز دوشنبه
توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد .فردوسیپور
گف�ت « :ای�ن را بای�د به دوس�تان یا دش�منانی که
پیرامون حضور فیگو ش�ایعه ساختند بگویم که اوال
اصلا خبری از مبلغ  ۵۰۰میلیون نبود .دوما این پول
به طور کامل توس�ط اسپانس�ر (آپ) پرداخت شده.
ضمن اینکه کسانی که میگویند او فقط نیم ساعت
در برنام�ه بود ،ابتدا خوب برنامه را ببینند و س�پس
انتق�اد کنند .او چی�زی نزدیک به چهار س�اعت در
برنامه حضور داشت .نکته دیگر سوءاستفادهای است
که از این ماجرا ش�د .خیلیها گفتند چرا این پول به
زلزلهزدگان کمک نشد و  . ...خوب نیست که اینطور
مسائل با هم قاطی ش�وند .در همه جای دنیا حضور
کارشناس�ان بزرگ در برنامههای تلویزیونی مرسوم
است .در هر حال همه چیز توسط اسپانسر خصوصی
پرداخت شد و منتقدین این را هم بدانند که در خالل
برنامه کلی تبلیغ پخش ش�د که پول آن به حس�اب
صدا و سیما و بیتالمال رفت» .
اما لیال اوتادی بازیگر کش�ورمان به ماجرای هزینه
زیاد حضور لوئیز فیگو در برنامه نود واکنش نش�ان

کاربران دیگر نوش��تهاند «:درسته حق تو خوردن اما این نگاهت به
وزنه گویای همه چیز بود .دمت گرم بهداد سلیمی واقعا با اینكارت
ل��ذت بردم »«،پروژه تقس��یم مدالهای جهان��ی در وزنهبرداری با
دس��تور تاماش آی��ان باردیگر یقه بهداد س��لیمی رو گرفت»«،من
اگه جای بهداد س��لیمی بودم دفعه بعدی یه وزنه س��بک انتخاب
میک��ردم از دور پرتش میکردم تو س��ر هیئ��ت داوران که دیگه
ن��اداوری نکنن»«،فدراس��یون وزنهبرداری تا کی میخوای س��کوت
کن��ی این رایزنی دیپلماس��ی به چه دردی میخ��وره باز حق فرزند
ایران بهدادس��لیمی رو خوردن ناداوری ت��ا کی؟»«،این روز عیدی
بدجور حالمون و گرفتن خدا به زمین گرم بزنتشون»«،زیباترین و
بیحاشیهترین و مودبانهترین نوع اعتراض را بهداد سلیمی در مسابقات
وزنهبرداری انجام داد»«،بهداد جان خس��ته نباش��ی راه اس��تقامت
همچنان ادامه دارد«،»........دیگه باورم شد این هیئت ژوری با بهداد
سلیمی عناد داره .مگه میشه داورها دوبار تائید کنند بعد ژوری بپره
وسط بگه نه قبول نیست!»«،بازهم حقتو خوردن پهلوون ولی ،دائما
یکسان نباشد حل دوران ،غم مخور .این نگاه آخرت قبل از انداختن
وزنه  252کیلویی خیلی حرف توش بود .اما خب س��رت س�لامت
قهرمان» «،حق خوریهای قبل از توسوء تفاهم بود»

داد و در صفحهاش نوشت «:سالم دوستان عزیز چند
روزیه در فضاى مجازى به اقتضاى حاشیه پردازیاش
این متنه�ارو مىبین�م والبته اهمیت نم�یدادم تا
جوابیهاى در برنامه بیان ش�د كه البته انتظار داشتم
باه�وش وذكاوت�ى كه ازمج�رى برنامه س�راغ دارم
اص�ل صحب�ت م�ن رو درك میكردند،ول�ى چون
حاصل نش�د الزمه ذكر كنم)١ :یك اتفاق خجس�ته
حضور نه ٤س�اعت حتى ٢٤ساعته یه ستاره فوتبال
(قبل)تیم پرتغال در تلویزیون ملى ما نیس�ت،اتفاق
خجس�ته اون موقعیه كه آقاى گل م�ا یا لژیونرهاى
ما نه ب�ه تلویزیون پرتغال حتى به تلویزیون ممالك
همسایه برن و ١٠٠هزار یورو پول بگیرند وكلى عزت
واحترام....
)٢اتفاق خجسته وقتیست كه در این وضعیت به واقع
خراب اقتصادى كشور ما كه همه مردم وبانكها وغیره
به دلیل تحریم وقیمت دالر ونوسان بازار وغیره دچار
بحرانند یك شركت كه چندسالى بیشتر از فعالیتش
نمیگذره چطور چنین هزینهاى میكنه .اصال چرا باید
این هزینهها وقتى میش�ه در چرخه اقتصاد مملكت
خودم�ون باش�ه باید تبدیل ب�ه یورو بش�ه وخارج
بشه؟؟؟؟
)٣االن باحضور ایشون چه اتفاق خجستهاى رخ داده
؟یا اصال رخ داده یا توهمى بیش نیست؟؟؟؟
پى نوش�ت :مبلغ دقیقا ١٠٠هزار یورو به اضافه تقبل
هزینه س�فر بس�یار الكچرى
ایشون همراه با سگشون بوده
كه براى نگهدارى سگشون در
ساعات برنامه بیش از ١٠٠٠یورو
هزینه پرداخت میشده.
در انتها من نه عالقهاى به دیدن
وتعقیب چنین برنامههایی دارم
و در كمال احترام جذابیتى هم
ب�رام نداره ،منظ�ور نظر انتقاد
از فرهن�گ بیگانه پرس�تى و
فداكردن خودمان بود كه ظاهرا
ِ
دركش ب�راى بعض�ى عزیزان
حاصل نشد.در پناه خدا»

مجسمه مسی در آرژانتین دوباره تخریب شد.

پاسخکوبندهعلیرضاکریمی
بهنتانیاهو

آفتاب یزد – گروه ش�بکه  :نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای
علیرضا کریمی که تن به رقابت به کش��تی گیر صهیونیستی نداد ،ویدیویی
از خود منتشر کرده و به اصطالح برای او دلسوزی نموده بود.در پی این پیام
ویدئویی نخستوزیر رژیم صهیونیستی ،رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی
ایران پیامی را منتش��ر کرد .متن پاس��خ رسول خادم به نتانیاهو به این شرح
است « :برخی رسانهها به انتشار پیامی از سوی شما درباره قهرمان ملی ایران،
علیرضا کریمی ،اقدام کردند .تعجب کردم از اینکه پس از سالها دشمنی با
ملت بزرگ ایران ،هنوز مردم ایران را نشناختهاید .این درست است که مردم
ما به قهرمانان ملی خود عشق میورزند و با پیروزیهای آنها پیروز میشوند و
با شکست آنها شکست میخورند .این درست است که همه مردم ما مشتاقانه
منتظر کسب مدال طال از سوی کاپیتان تیم ملی امید کشورشان در مسابقات
جهانی امید بودهاند .اما یک چیز را فراموش نکنید :مردم ایران در ارتباط با یک
موضوع همدل و همفکر بوده و هستند و آن این است که شما و همفکرانتان
دش��من سرزمین ایران هس��تید .ما مردمی هستیم که با تمام تفاوت افکار و
س��لیقهها ،در زمان خود ،نشان دادهایم که در برابر دشمن خاک ،سرزمین و
ملتمان یکپارچه و در کنار یکدیگریم .هزاران علیرضا کریمی که در راه دفاع
از خاک و ناموس س��رزمین ایران جان خود را تقدیم کردهاند ،گواه این مدعا
هستند .گمان نکنید که در این فضا ،آبی گلآلود است و قرار است از آن ماهی
برای خود صید کنید .همیش��ه به یاد داشته باشید که مردم ما از همه اقوام،
افکار ،ادیان ،مذاهب و سلیقهها در برابر دشمن خود ،یک پیکر واحد هستند».

طلبه جوانی که کمکداور فوتبال است
محمدعلی پو
رتقی که در عکس اولین نفر از سمت چپ ایستاده
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ضاوت میکند.

پاسخ قاطع علیرضا کریمی

البته علیرضا کریمی هم برای نتانیاهو جواب قاطعی داشت .او گفته است «:من
اصال اطالعات سیاسی خوبی ندارم و سعی میکنم وارد اینگونه مسائل نشوم و تمام
تمرکزم را روی ورزش بگذارم اما به عنوان یک ایرانی میگویم که مسائل داخلی
کشور ما نه به نتانیاهو و نه به هیچ شخص دیگری ارتباط ندارد و ما میتوانیم داخل
کشور خودمان مسائل موجود را بررسی و برایش تصمیم بگیریم».

رعد و برق جزیره نورماندی
عکس روز نش�نال جئوگرا
فیک
ل
حظه وقوع رع�د و برق را در
جزیره «مون س�ن میشل»
در
نورم
اندی
کش�ور فرانسه بعد از
بارش باران نشان م 
یدهد.

