طنز

داود مختارياني

فيفا كانديداهاي بهترين هواداران رو در سال  2016معرفي كرده.
اول ،هواداران تيم ايسلند در مسابقات يورو
دوم ،هواداران تيمهاي آرسنال و دورتموند كه در بازي اين دو تيم با هم متحد شدن و
هر دو تيم رو تشويق كردن.
سوم ،هواداران تيم «دن هگه» كه براي امور خيريه ،وسط زمين عروسك پرتاب
ميكنن.
حتماً منتظريد كه تيم چهارم هم يكي از تيمهاي خودمون باشه!
ما هم مثل شما اميدواريم .انسان به اميد زنده است!

برانكو گفته پرسپوليس براي طرفدارانش مثل صبحانه ،نهار و شامه!
ولي اشتباه ميكنه .عزيز تر از اين حرفها است.
پرسپوليس مثل صداي پيامك واريز يارانه ميمونه !
مثل واگن خالي مترو كه درست جلوي پاشون ميايسته ميمونه.
مثل هواي پاك وسط خيابون ناصر خسرو ميمونه!
مثل بزرگراه همت در صبح جمعه كه هيچ ترافيكي نداره ميمونه!
آره داداش .خيلي عزيز تر از صبحانه و نهار و شامه!

وزیر ورزش در بازدید از ورزشگاه آزادی گفته ،این ورزشگاه سرمایه ملی است .باید در
نگهداری آن کوشا باشیم!
این حرف کامال درسته ولی ای کاش آقای وزیر به زیر مجموعه خودش ،منظورش رو از
سرمایه ملی کامال روشن میکرد.
آخه اینجور که اونا دارن از مجموعه نگهداری میکنن ،معلومه که میخوان کم کم
ورزشگاه آزادی رو تبدیل به آثار باستانی کنن.
فکر میکنن ،منظور وزیر از سرمایه ملی ،یه چیزی تو مایه های تخت جمشیده!
فقط کافیه یه سری به پارکینگ های ورزشگاه آزادی بزنید تا ببینید چطوری دارن این
سرمایه ملی رو تبدیل به آثار باستانی میکنن!

هنوز پاداش کسب مقام سومی جهان تیم ملی فوتسال پرداخت نشده و خبری هم از
پرداخت نیست.
آخه برای چی؟ مگه فدراسیون فوتبال کم پول داره؟
همین جریمه های انضباطی چند هفته اخیر رو اگه جمع میکردن میتونستن پاداش
تیم رو بدن!
اگه سرمربیای لیگ برتر یه همتی کنن و هفته آینده همشون به داوری و فدراسیون
و دستهای پشت پرده اعتراض کنن ،کمیته انضباطی در عرض یک روز میتونه با
جریمه کردن اونها پول پاداش بازیکنان فوتسال رو در بیاره!

میخواستیم یه نکته مهمی رو به این دوستانی که در جامعه ورزش تشريف دارن و بعد از كسب شهرت میرن رستوران و فست
فود میزنن بگیم.
دوستان توجه داشته باشن که افتتاح فست فود و رستوران در صورتی موفق میشه که غذای خوب هم به مشتری هاتون بدید.
اگه فکر میکنید که به خاطر شهرتتون مردم میان رستوران شما و كاري به كيفيت غذا ندارن ،بسی راه رو اشتباه رفتید.
اخیرا ثابت شده که مردم با شکم خودشون حرفه ای برخورد میکنن و گول شهرت شما رو نمیخورن!
مورد داشتیم که یه ورزشکار معروف ،فست فود افتتاح کرده  ،ولی چون جنس خوب به مشتری هاش نداده ،االن داره ذرت
مکزیکی میفروشه!
مدارکش هم موجوده!
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