طنز

داود مختاریانی

یحیی گل محمدی سرمربی باشگاه تراكتورسازی بعد از باخت تیمش به نفت تهران گفته :از
هواداران عذرخواهی میكنم و تابع تصمیم باشگاه هستم!
این جمله به نظر عادی میاد ولی توش كش و قوس ها خوابیده!
این حرف یعنی اینكه من استعفا نمیدم ،چون اگه استعفا بدم بقیه پول قراردادم رو نمیتونم
بگیرم.
مسئولین باشگاه اگه منو نمیخوان اخراجم كنن  .اینجوری كل پول قرارداد رو باید بهم بدن!

رئیس كمیته لیگ كشتی و سرپرست تیم ملی كشتی آزاد جوانان منصوب شدن!
دقت كردید.هفته ای یكی دو تا خبر عزل و نصب تو فدراسیون كشتی داریم!
مگه چند تا پست تو فدراسیون هست كه همیشه یكی داره عزل میشه و یكی دیگه نصب
میشه!
اینجور كه معلومه تو فدراسیون دارن بده بغلی بازی میكنن!
یعنی چند تا حكم دستشونه ،هی دست به دست میدن به هم و میگن :
بغلی بگیر ،چیو بگیرم؟ ،حكمو بگیربده بغلی!

ما تا حاال فكر میكردیم یه تیم برای اینكه برنده باشه باید از نظر فنی و تكنیكی و تاكتیكی فول باشه!
ولی اخیرا فهمیدیم كه اینطور نیست.
البته نه اینكه اصال نباشه .ولی یه مورد دیگه هست كه اگه نباشه ،هیچ امیدی به پیروزی نیست!
اینو همین چند روزه فهمیدیم.
تیم فوتبال نفت تهران كه تا حاال نتیجه نمیگرفت و همش شكست میخورد ،هفته گذشته بعد از اینكه مالك
جدید اومد و پول به تیم تزریق شد یكدفعه یه بازی با پرسپولیس مساوی كرد و بعدش تراكتورسازی رو برد!
عجیب نیست؟
برعكسش .تیم والیبال بانك سرمایه كه یكی دو ساله داره تو والیبال هزینه میكنه و تیمش با اقتدار قهرمان
كشوره  ،به محض اینكه بی خیال تیمداری شد و تو مطبوعات برای فروش سهام باشگاه آگهی داد ،تیمش باخت!
این نشون میده كه بدون پول ،نه تكنیكی هست و نه تاكتیكی!

االن من باید چی بگم؟
یا خبر غلطه یا واقعا مدیرای باشگاه پرسپولیس دارن برنامه دوربین مخفی تهیه
میكنن تا عكس العمل ما رو ببینن و بخندن!
چند روز پیش مهدی طارمی صبح رفته قطر برای عقد قرار داد با الغرافه.
اونوقت بعد از ظهر همون روز باشگاه پرسپولیس جلسه هیأت مدیره برگزار كرده برای
بررسی و تصمیم گیری برای انتقال طارمی به الغرافه!
خنده دار نیست؟
یه جای كار داره میلنگه!
جالب بود كه تو این جلسه به نتیجه نرسن و بگن طارمی باید برگرده پرسپولیس!
احتماال تو پروسه كاری این جلسه از قلم افتاده بوده و به خاطر همین تشكیل جلسه
دادن تا انتقال جنبه رسمی پیدا كنه و مسئولین الغرافه فكر نكنن ،نه چك زدن نه
چونه!

یه ماجرایی تو فوتبال به وجود اومد كه عجیب بود .البته همه ماجراهای فوتبال عجیبه ولی این دیگه خیلی
عجیب بود!
بازیكن استقالل یعنی جباروف با پا رفته رو كمر بازیكن حریف و كمیته انضباطی این بازیكن رو محروم كرده.
این وسط سرمربی یه تیم دیگه یعنی برانكو ،به رای كمیته انضباطی در مورد تیم خودش اعتراض كرده و گفته
چرا جباروف رو محروم نمیكنن؟
مدیرای استقالل هم میگن برانكو باعث شده جباروف محروم بشه!
ما كاری به این ماجرا نداریم چون خیلی پیچیده شده.
ولی یه چیزی .این وسط بازیكن استقالل خوزستان كه جباروف رفت رو كمرش حالش چطوره؟
بنده خدا پاك فراموش شده!
یكی حال اونم بپرسه!
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