طنز

داود مختاریانی

یه زمونی مجتبی جباری درست وقتی موقع بدنسازی می شد برای تمدید قرارداد با استقالل به توافق نمی رسید و
چند روز یه بار با یه تیم لیگ برتری مذاكره می كرد و باز به توافق نمی رسید.
وقتی دوره بدنسازی و تمرینات پرفشار تموم می شد ،بر می گشت استقالل و تمرین می كرد ،البته كم فشار.
حاال مهدی طارمی هم با اینكه می دونست با پرسپولیس قرارداد داره ،دقیقا تو دوره بدنسازی تمرینات فشرده رو
پیچوند و گفت می خوام لژیونر بشم ،بعد كه تمرینات تموم شد ،برگشت به تیم و حاال دیگه خبری از لژیونر شدن
و اینا نیست!
خسته نباشید واقعا!

ظاهرا با توجه به اخباری كه از مجلس شنیده میشه ،قراره وزارت ورزش از جوانان جدا بشه.
همونطور كه میدونید قبال یه سازمان تربیت بدنی داشتیم و یه سازمان ملی جوانان كه این دو با هم تركیب
شدن و وزارت ورزش و جوانان رو راه انداختن.
حاال معلوم شده كه این ادغام درست نبوده و باید شرایط برگرده به روال گذشته!
با توجه به سیستم اداری موجود كه ما میشناسیم ،اگر دیدین كه همون كارشناسایی كه برنامه ادغام این دو
مجموعه رو نوشتن و كلی هم حقوق و مزایا و اضافه كاری و احیانا پاداش دریافت كردن  ،مجددا ًمامور شدن
كه برنامه جدا كردن ورزش رو از جوانان بنویسن  ،خیلی تعجب نكنید.
اینجوریه دیگه!
آقای امیر حسین خان پیروانی كه تیمش در جام جهانی جوانان نتونست نتیجه بگیره ،سرمربی
تیم امید شده تا بتونه بعد از  44سال تیم امید رو ببره المپیك!
این سرمربی جوون گفته ،متاسفانه فرهنگ فوتبال عربی در فوتبال ما هم رسوخ كرده!
ما كه هرچی فكر كردیم متوجه منظورش نشدیم.
آخه یكی از بزرگترین خصوصیات و فرهنگ عربها در فوتبال اینه كه تا تیمشون نتیجه نمی گیره،
فورا سرمربی تیم رو اخراج میكنن!
ولی وقتی تیم ملی جوانان نتیجه نگرفت و با اون باختهای عجیب و غریب برگشت ،نه تنها ایشون
اخراج نشده ،بلكه یه رده باالتر رو هم بهش دادن تا مربیگری كنه!
این كجاش فرهنگ عربیه؟

مسئوالن ورزش یكی از شهرستانها زدن رو دست هرچی بپیچون و آدم زرنگه!
برای یكی از ورزشكاراشون كه عضو تیم ملی تیراندازی با كمان بوده مراسم تجلیل
گرفتن و آخرش بهش گفتن هزینه مراسم رو خودت باید بدی!
بنده خدا ورزشكاره ،از اون روز به بعد تمركزش رو از دست داده و به جای سیبل مقابل
داره سیب روی درخت مجاور رو میزنه و می گه « ،من رابین هودم»!
آخه برای چی بچه مردم رو نقره داغ كردید؟
مگه مجلس عروسیه كه هزینه اش رو خودش باید بده؟
البته یه جورایی بدم نیستا .من یكی كه حاضرم هزینه مراسم تجلیل از خودم رو بدم و
چند تا سكه بخرم تا مدیر مجله تو مراسم بهم بده بابت تجلیل! حال میده!
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انتخابات فدراسیون تیراندازی با حرف و حدیث و حواشی زیاد برگزار شد!
البته هنوز هم حواشی اون تموم نشده و احتماال در روزهای آینده مجددا ًاخباری در مورد فدراسیون
تیراندازی خواهیم شنید.
ولی .ولی .ولی.
ما هنوز نفهمیدیم كه چرا سر ریاست فدراسیونی كه به گفته معاون وزیر ورزش  14میلیارد بدهی
داره اینقدر دعوا است؟
یعنی كامال مشخصه كه هركی بیاد و رئیس بشه باید اول با طلبكارها روبرو بشه .با اینهمه سر این
فدراسیون و ریاستش رقابته ،اونم چه رقابتی.
توی ورزش یكسری جزایر نا شناخته مدیریتی هستن كه هرچقدر هم شنا كنید نمیتونید بهشون
برسید و بفهمید توی اون جزایر چه خبره؟
اینجوریاس!
شنیدید میگن گل بود به سبزه هم آراسته شد؟
حكایت باشگاه نفت تهرانه.خیلی وضعشون خوب بود ،شكایت پراهیچ بازیكن كروات فصل قبلشون هم
اضافه شد!
طبق معمول پول این بازیكن رو ندادن و اونم رفته و به فیفا شكایت كرده.
دو ورز دیگه فیفا باشگاه نفت رو هم جریمه میكنه ،هم در و پنجره نقل و انتقاالت رو به روشون میبنده!
آخه این چه رسمیه راه انداختن .چرا میرین بازیكن خارجی میخرین؟
بازیكن داخلی بخرین ،پولشم ندادین ،ندادین .چون بنده خدا مثل خارجیا بی حیا نیست كه بره فیفا
شكایت كنه .میسوزه و می سازه!

