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این اقایون و خانومهای مربی و ورزشكاری كه تو رشته های مختلف میگن اگه تو مسابقات
و اردوهای خارجی شركت كنیم تجربه مون بیشتر میشه و میتونیم بهتر نتیجه بگیریم،
توجه داشته باشن كه این حرفشون اصال منطقی نیست و جواب نمیده.
فقط یه بار مالی زیاد میگذاره رو دوش ورزش!
چرا این حرفو میزنیم؟
برای اینكه نمونه بارز و شاخص در این مورد داریم.
االن چند ساله برادران عالمیان در تمام مسابقات خارجی تنیس روی میز دارن شركت
میكنن و اردوهاشونم اكثرا تو خارج از كشوره.
ولی تا حاال دیدید كه نتیجه بگیرن؟
همین اخیرا هم تو همون مرحله اول مسابقات كره باختن.
نه عزیزان .باید تمرین كرد و برنامه داشت .داخل و خارجشم فرقی نمیكینه.

از امروز به مصاحبه های مربیا و رئیس فدراسیونهای مختلف ورزشی كه قراره تو مسابقات
آسیایی شركت كنن  ،خوب دقت كنید و به خاطر بسپارید!
االن همشون میگن آمادگی كامل داریم و روی مدال ما حساب كنید و خیالتون راحت و
همینجوری میرن جلو.
بعد از مسابقات كه امیدواریم اینجوری نشه و موفق بشن  ،مصاحبه هاشون رو بخونید.
ناداوری بود .هوا گرم بود .اردوهای خارجی نداشتیم و جو مسابقات بچه ها رو گرفته بود.
بدشانسی آوردیم.وووو

آقای دكتر داورزنی معاونت ورزش حرفه ای وزارت ورزش و جوانان لطف كرده و وقت
گذاشته و مصاحبه كرده با رسانه ها.
با اینهمه پیشوند و پسوند كه اول و آخر اسم و عنوان شغلی ایشون هست حتما توقع دارید
كه در مورد امور كالن ورزش و مدیریت كالن صحبت كرده باشه؟
نه .خیلی خودمونی تر از این حرفا بوده.
ایشون گفته :خداحافظی سردار آزمون از تیم ملی هیچ منطقی نداره!
البته نباید بدبین بود.احتماال چون كی روش تو ایران نبوده و رئیس فدراسیون فوتبال هم
كسالت داشته ،معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش خواسته ،بهشون كمك كنه .نیت
خیر بوده!
ما یه كم نگران وضعیت ساختمون وزارت ورزش شدیم.
حتما تعجب كردید! ولی اگه توضیح بدیم شما هم مثل ما نگران می شید
با این تغییر و تحوالتی كه تو این وزارت خونه و در سطح مدیران و بخصوص مدیران
اقماری  ،صورت گرفته و اكثرا آدمهای كار بلد تشریف آوردن كه یه دستی هم تو كار
ساخت و ساز و عمران و بیزینس دارن می ترسیم بشینن زیر پای وزیر و بگن این
ساختمون وزارت ورزش تو بهترین نقطه شهر قرارداره و حیفه كه این زمین كاربری
اداری داشته باشه.
بیا بكوبیم پاساژش كنیم و جای دیگه بهت یه ساختمون نقلی به جاش بدیم.
كلی هم درامد گیر ورزش میاد و الزم نیست هرسال برید جلوی در مجلس برای
تصویب بودجه!
بحث سربازی نرفتن بازیكنای فوتبال تو چند روز گذشته خیلی داغ بود و حواشی زیادی داشت.
ولی ما اصال دلیل اینهمه شلوغ كاری رو نفهمیدیم!
مگه تا حاال كه بازیكنا میرفتن سربازی ،واقعا میرفتن سربازی؟
با یه تیم نظامی قرارداد تپل میبستن و دو سال براش بازی میكردن و بر میگشتن تیم خودشون .
حتی مورد داشتیم كه رفته سربازی و اون تیم نظامی اینقدر بهش خوب پول داده كه بعد از سربازی
هم مجددا مونده تو همون تیم!
همچین میگن سربازی كه طرف فكر میكنه میخواد بره لب مرز و قاچاقچی دنبال كنه و یا اینكه تو
گروه ضربت پلیس باشه و نصفه شب خراب شه رو سر اراذل و اوباش!
نه بابا.همون فوتبال رو بازی میكنه  ،منتها تو یه تیم دیگه.
پس اینهمه شلوغكاری برای چیه؟
جان؟ بسه دیگه؟
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