طنز

داود مختاریانی

رئیس فدراسیون ژیمناستیك كه یه خانم هستن ،یه اظهار نظری كرده كه اگه خوب تو نخش بریم متوجه میشیم
كه ایشون مشكل اصلی مدیریت در ورزش رو رو كرده!
ایشون در مصاحبه ای گفته «:من چهل و یك سال در ورزش ژیمناستیك فعالیت داشتم و در این مدت از طریق
هیچكس به سفر خارجی نرفتم و به همین خاطر هیچ حساب دوستانه ای با كسی ندارم .به همین خاطر پستهای
این فدراسیون رو به خاطر رابطه دوستی و یا تعارف در اختیار كسی نمیگذارم!»
گرفتید مطلب رو؟
ممكنه بعضیا رفته باشن سراغ اون  41سال فعالیت ایشون در ژیمناستیك و بخوان از این طریق سنشون رو
حدس بزنن!
بی خود به خودتون زحمت ندین .هر جوری محاسبه كنید از بیست سال باالتر نمیره.
نكته این صحبت در این بود كه ایشون علنا به ما فهموندن كه خیلی از پستهای ورزشی به دلیل رابطه دوستانه
و سفرهای خارجی بین مدیران ورزشی و سیاسی رد و بدل میشه و معضل اصلی مدیریت ورزش ،رابطه های
دوستانه است كه در اعزام به سفرهای خارجی افراد غیر ورزشی با مدیران ورزشی به وجود میاد!
حاال فهمیدید كه چرا توی بعضی از سفرهای خارجی  ،رئیس دفتر فالن مقام سیاسی هم حضور داره؟
از خانم درگاهی بابت این روشنگری تشكر و قدردانی میكنیم!

میگن دو روزه كه كی روش رفته تو شوك!
برای اینكه با مسئولین فدراسیون فوتبال جلسه داشته و گفته تا جام جهانی حداقل ده تا بازی تداركاتی الزم
دارم.
مسئولین هم بهش قول ده تا بازی رو دادن و گفتن ،شیش تا تیم رو برای بازی تداركاتی مشخص كن.
كی روش هم تعجب كرده و گفته«:چرا شیش تا؟»
مسئولین فدراسیون هم بهش گفتن ،برای اینكه دو بازی آخر انتخابی جام جهانی با سوریه و كره كه تشریفاتی
بود و تاثیری توی صعود ما نداشت.
به خاطر همین تداركاتی حساب میشه!
بازی با توگو و روسیه هم كه مشخص شده.
میمونه شیش تای دیگه!
میگن االن دو روزه كی روش تو شوكه و فقط داره به خارجی یه چیزایی میگه كه مترجمش سرش رو انداخته
پائین و سرخ شده و یه كلمه اش رو هم ترجمه نمیكنه!
به نظر ما حق با مسئولین فدراسیون فوتباله.

شنیدید كه میگن باید از تهدیدها فرصت ایجاد كرد؟
یا اینكه میگن افراد موفق كسانی هستن كه از تهدیدها فرصت ایجاد كنن!
االن کل مربیای لیگ برتر رو میشه افراد موفق دونست.
برای اینكه از تهدید تعطیلی لیگ برتر به خاطر برنامه های تیم ملی برای خودشون فرصت ایجاد كردن و تو تعطیالت
اجباری به رفع و رجوع كردن نواقص تیمشون میپردازن و بر عكس سال قبل كه هی غر میزدن ،امسال برای تعطیالت
برنامه دارن و اگه همینجوری پیش بره فدراسیون فوتبال باید از این به بعد لیگ رو با تعطیالت وسطش برگزار كنه!
مثال علی كریمی كه تازه تیم نفت طالئیه رو تحویل گرفته گفته «:تو تعطیالت  18روزه تیم رو به امادگی مطلوب
میرسونم»
بقیه مربیا هم همینطور .اگه چند سال بعد در مقاالت ورزشی خوندید كه كی روش با تعطیالت وسط لیگ ،به فوتبال
باشگاهی هم خدمت كرده تعجب نكنید.
دلیلش همین استفاده از تهدیدها بوده!

یه مدتیه كه دیگه مشخص نیست سرمربی تیمهای ملی كشتی در رده های مختلف كیا
هستن!
تو هر دوره از مسابقات یكی به عنوان مربی مشخص میشه و تو مسابقات بعدی عوض میشه.
شاید بشه گفت كه تغییرات توی مربیای كشتی بیشتر از كشتی گیرها شده!
هر چند روز یه بار یه خبر منتشر میشه مبنی بر اینكه فالنی شده سرمربی تیم ملی كشتی!
ظاهرا وظیفه تعیین سرمربی برای رده های مختلف بر عهده كمیته فنیه.
كمیته فنی هم برای اینكه جلساتش محتوا داشته باشه و یه خبری از توش بیاد بیرون ،هی
سرمربی عوض میكنه!
البته ما كارشناس كشتی نیستیم ولی از ظواهر امر اینجوری به نظر میاد.
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